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اأف�صل م�صادر احلديد للحامل اأثناء ال�صيام
الدم  خاليا  اإنتاج  اجل�سم  لي�ستطيع  الأهمية  �سديد  معدن  احلديد 
احلمراء التي حتمل الأك�سجني للجنني داخل الرحم. وخالل فرتة 
احلمل ينتج اجل�سم املزيد من خاليا الدم لتقوم بتو�سيل احتياجات 
ي�سعر  احل��دي��د  نق�ص يف  وج��ود  وعند  وط��ع��ام.  اأك�سجني  م��ن  الطفل 
اأف�سل  اإليك  الأك�سجني.  نق�ص  نتيجة  والهبوط،  بالتعب  الإن�سان 
م�سادر احلديد والتي يحتاجها ج�سمك خا�سة خالل �سهر رم�سان:

اأي�ساً  اأغنى امل�سادر باحلديد، لكنه غني  اأو البقر من  * كبد الدجاج 
بالدهون والكول�سرتول، لذلك ينبغي اأكله باعتدال.

تناول  وميكنك  النباتي،  للحديد  ه��ام  م�سدر  وال��ب��ذور  املك�سرات   *
الفول ال�سوداين واللوز وبذور اليقطني للح�سول كوجبات خفيفة.

الفول  ت��ن��اويل  لذلك  للحديد،  اأي�ساً  رائ��ع  نباتي  م�سدر  البقول   *
والعد�ص والفا�سوليا البي�ساء واللوبيا ذات العني ال�سوداء للح�سول 
على ح�سة جيدة من املعدن، لكن يحتاج احلديد النباتي اإىل فيتامني 
)البندورة(  الطماطم  وتوفر  له،  اجل�سم  امت�سا�ص  "�سي" لتح�سني 

هذا الفيتامني.
* حلوم الدجاج والبقر والأ�سماك غنية باحلديد، وي�ستطيع اجل�سم 
امت�سا�ص ن�سبة اأكرب من احلديد احليواين ت�سل اإىل 20 باملائة من 

الكمية، بينما ميت�ص 5 باملائة اأو اأكرث من احلديد النباتي.
واخل�ص  وال��ربوك��ل��ي  كال�سبانخ  اخل�����س��راء  ال��ورق��ي��ة  اخل�����س��روات   *

وامللوخية من امل�سادر اجليدة ملعدن احلديد.
* ومن ال�سروري تناول املزيد من الأطعمة الغنية بفيتامني "�سي" 
من  جيدة  ح�سة  ال�سلطة  �سحن  وي��وف��ر  احل��دي��د،  اجل�سم  ليمت�ص 
كنت  اإذا  خا�سة  رئي�سياً،  طبقاً  اعتبارها  عليك  ل��ذل��ك  الفيتامني، 

ت�ستطيعني ال�سيام.

تاأثري النوم على التفكري.. نتائج �صادمة
كان  �سواء  مبا�سر،  ب�سكل  توؤثر  النوم  ج��ودة  اأن  درا�سة حديثة  ك�سفت 
القرارات  طبيعة  على  توؤثر  وبالتايل  التفكري،  على  اإيجابا،  اأو  �سلبا 

التي يتخذها الإن�سان خالل اليوم.
اأن النوم اجليد ليال، ي�ساعد املرء على ت�سفية الذهن  واأكد العلماء 
ال�سابقة، مما  ال�سابق، وينقي الدماغ من التجارب  اليوم  من جتارب 
"التاميز"  �سحيفة  ذك��رت  ما  وف��ق  متقدا،  التايل  يف  التفكري  يجعل 

الربيطانية.
الع�سبية،  للعلوم  الهولندي  املعهد  من  �سومريين،  فان  اإيو�ص  وقال 
اإنهم بداأوا يف فح�ص جتارب للنوم قد ت�ساعدهم على فهم حالة الأرق 

التي توؤثر على ماليني الربيطانيني اأثناء النوم.
�سعور يالزم  بل هو  النوم،  ا�سطراب يف  لي�ص فقط  "الأرق  واأ�ساف: 
�سيغري جمرى حياة  الكايف  النوم  اأن  اإىل  اليوم"، م�سريا  املرء طوال 

الكثريين يف حال اتبعوا اأ�سلوب حياة �سليم.
كانت  املتطوعني،  من  جمموعتني  على  درا�ستهم  يف  العلماء  وا�ستند 
اأ�سحاب اإىل  اأما الثانية فقد خلد  ب��الأرق خالل النوم،  الأوىل ت�سعر 

�ساعات كافية من النوم.
خالل  من  املو�سيقى  اإىل  ال�ستماع  املجموعتني  من  العلماء  وطلب 
�سماعات الأذن، وترديد الأغنية، ومن ثم ت�سجيل الأ�سوات ال�سادرة 

من املتطوعني.
ويف اليوم التايل، طلب الباحثون من املجموعتني ملء ا�ستبيان يتعلق 
ناموا  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  اأن  ف��وج��ودا  ب��الأم�����ص،  �سمعوها  التي  بالأغنية 
�ساعات كافية متكنوا من ا�ستذكارها، على عك�ص الذين كانوا يعانون 

من الأرق.
النتائج مفاجئة، م�سيفا  اعتبار هذه  ينبغي  اإن��ه ل  �سومريين  وق��ال 
اأو  الع�سبية  اخل��الي��ا  ب��ني  ال��رواب��ط  تقوية  ال��ن��وم، ميكن  "اأثناء  اأن��ه 
اإ�سعافها فالنوم ي�ساعدنا على احلفاظ على �سبكات الدماغ يف حالتها 

الأمثل".
واأو�سح �سومريين اأنه لي�ص من ال�سهل التخل�ص من الأرق على مدار 

اليوم طاملا اأن ال�سخ�ص مل ينم �ساعات كافية.
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الرثثرة مع الأطفال 
تطور مهاراتهم 

الرثثرة  "يورك" ب��اأن  جامعة  يف  م��وؤخ��راً  اأجريت  حديثة  درا�سة  اأظهرت 
حول الطفل يعزز ذكاءه ومقدراته اللغوية واملعرفية.

الذين  البالغني  م��ع  يتفاعلون  ال��ذي��ن  الأط��ف��ال  ب���اأن  ال��درا���س��ة  ووج���دت 
اللغوية  امل���ه���ارات  م��ن  امل��زي��د  يكت�سبون  متنوعة  م��ف��ردات  ي�ستخدمون 
والإدراكية، ويتعلمون عدداً اأكرب من الكلمات خالل وقت ق�سري. ويقول 
الكبار يجرب الأطفال على تعلم معنى  اللغوي لدى  التفاعل  اإن  العلماء 

الكلمات والعبارات ب�سكل اأدق. 
وق���د اأج����رى ال��ب��اح��ث��ون ال��درا���س��ة ع��ل��ى جم��م��وع��ة م��ن الأط���ف���ال ترتاوح 
اأعمارهم بني �سنتني واربع �سنوات، حيث مت ت�سجيل تفاعلهم مع اأولياء 
اأمورهم يف املنزل على مدار ثالثة اأيام ملدة ت�سل اإىل 16 �ساعة يف اليوم. 
ذلك  يف  مبا  اأطفالهم،  مع  معينة  اأن�سطة  ممار�سة  الآب���اء  من  طلب  كما 

الر�سم والن�سخ واملطابقة، لختبار مهارات الأطفال املعرفية. 
وقالت كاترينا ديبي�ص، املوؤلفة الرئي�سية وطالبة الدكتوراه: "لقد وجدنا 
يرتبط  الأط��ف��ال  ي�سمعها  التي  البالغني  من  املنطوقة  الكلمات  ع��دد  اأن 

ارتباطاً اإيجابياً بقدراتهم املعرفية"
واأكدت كاترينا على �سرورة اإجراء املزيد من الأبحاث يف هذا اخل�سو�ص 
دي���ل���ي ميل  ���س��ح��ي��ف��ة  ورد يف  م���ا  وف����ق  ن��ه��ائ��ي��ة،  ن��ت��ائ��ج  اإىل  ل��ل��و���س��ول 

الربيطانية. 

وات�صاب حتت الت�صوية 
حول انتهاك اخل�صو�صية

اأن  �سرتيت جورنال  وول  ذك��رت �سحيفة 
في�سبوك  �سركة  ب��ني  املحتملة  الت�سوية 
انتهاك  ح��ول  الحت��ادي��ة  التجارة  وجلنة 
خ�����س��و���س��ي��ة ب��ي��ان��ات امل�����س��ت��خ��دم��ني على 
و�سك النتهاء واإن من املرجح اأن يت�سمن 
التفاق تطبيق وات�ساب للرتا�سل الفوري 
�سحيفة  ك���ان���ت  ل��ف��ي�����س��ب��وك.  امل���م���ل���وك 
بوليتيكو ذكرت اأن �سركة في�سبوك وجلنة 
التجارة الحتادية يتفاو�سان على ت�سوية 
جلنة  باإن�ساء  في�سبوك  �ستلزم  حمتملة 
اخل�سو�سية  ع��ل��ى  ل��الإ���س��راف  م�ستقلة 
حلماية  اأخ�����������رى  خ������ط������وات  وات�������خ�������اذ 
امل�����س��ت��خ��دم��ني. ون��ق��ل��ت ال�����س��ح��ي��ف��ة عن 
م�سدر القول اإن اخلطوات ت�سمل تعيني 
اأعلى م�ستوى  م�سوؤول للخ�سو�سية على 
يف في�سبوك مبوافقة ال�سلطات الحتادية 
اخل�سو�سية  على  اإ���س��راف  جلنة  واإن�ساء 
اإدارة  جم��ل�����ص  يف  اأع�������س���اء  ت�����س��م  رمب����ا 
ال�سركة. وحتقق جلنة التجارة الحتادية 
اأن في�سبوك  فيما جرى الك�سف عنه من 
معلومات  ���س��ل��ي��م  غ���ري  ب�����س��ك��ل  ����س���ارك���ت 
م�ستخدميها  م��ن  م��ل��ي��ون��ا   87 ت��خ�����ص 
الربيطانية  اأناليتيكا  �سركة كمربدج  مع 

لال�ست�سارات، املفل�سة حاليا.

بعيدا عن خماطرها.. كيف ت�صتمتعي 
اأنت واأ�صرتك باأ�صعة ال�صم�س؟ �ص 23

فيتامني »د« للتخّل�س 
من الِكر�س؟

الدهون  م���ن  ال��ت��خ��ل�����ص  ت���ري���د  ه���ل 
حول البطن؟ هل ت�سعر اأنك �ستكون 
ب�سعة  من  تخّل�ست  اإذا  ح��اًل  اأف�سل 
كيلوغرامات زائدة يحملها ج�سمك؟ 
قد يتطّلب الأمر وقتاً لتغيري العادات 
الغذائية والن�ساط البدين واحلركة 
ت�سريع  ب���الإم���ك���ان  ل��ك��ن  ال��ي��وم��ي��ة، 
ع��م��ل��ي��ة ح���رق اجل�����س��م ل��ل��ده��ون اإىل 
جانب الإجراءات الأخرى التي تقوم 
بها، وذلك عن طريق تناول فيتامني 

منه. اجل�سم  مدخالت  وزيادة  "د"، 
�سيكون عليك اأي�ساً تخطي وجبة، اأو 
جزءاً من وجبة يف بع�ص الأيام، وقد 
يكون ال�سيام منا�سبة رائعة ل�ستعادة 
���س��ي�����س��اع��دك تناول  ل��ك��ن  ال��ر���س��اق��ة، 
لل�سم�ص  التعّر�ص  اأو  "د"  فيتامني 
على  زج��اج  وراء  من  ولي�ص  املبا�سرة 

وحتويل  ال��غ��ذائ��ي  التمثيل  ت�سريع 
تخزينه  من  ب��دًل  طاقة  اإىل  الطعام 

حول البطن.
تناول  اأن  درا������س�����ات  اأظ����ه����رت  وق�����د 
على  ت�ساعد  "د"  فيتامني  مكمالت 
البالغني  لدى  الكر�ص  التخل�ص من 
الكمية  نف�ص  يتناولون  مبن  مقارنة 

نف�ص  وميار�سون  الطعام  من 
معّدل الن�ساط.

كذلك ي�ساعد فيتامني 
واملغني�سيوم،  "ب"، 

واحل����������دي����������د ع���ل���ى 
م�ستوى  حت�����س��ني 
الغذائي،  التمثيل 
وب�����ال�����ت�����ايل ح����رق 
الدهون الزائدة يف 

اجل�سم.

"�سي" حتى  فيتامني  ن�سبة  يف  ال��ف��راول��ة  ت��ت��ف��وق  وب��ه��ذا 
على الربتقال والليمون. ومتد الفراولة اجل�سم بالعديد 
الكال�سيوم  ن�سبة  اأن  كما  للحوامل  املفيدة  الأحما�ص  من 
التغذية  م�����س��ادر  م��ن  ف��ي��ه��ا، جتعلها  وال���زن���ك  واحل���دي���د 

املهمة.
غنى الفراولة بالألياف الغذائية، مثل البكتني وال�سليولوز 
التي حتفز من عملية اله�سم، يجعلها من اأن�سب الفواكه 
ملن يعاين من م�سكالت يف املعدة. وت�ساعد الفيتوكميكال 
بالفراولة يف الوقاية  الثانوية" املوجودة  النباتية  "املواد 
الدموية، وفقا  وال��دورة  القلب  واأمرا�ص  ال�سرطانات  من 
ورغم  اأوم�ساو" الأمل��اين.  "اأبوتيكني  موقع  ن�سره  لتقرير 
للج�سم،  املفيدة  الفيتامينات  من  بالكثري  الفراولة  غنى 
اإل اأن ن�سبة ال�سعرات احلرارية فيها منخف�سة للغاية، ما 

يجعلها منا�سبة للباحثني عن الر�ساقة.

اأفكار لتح�ضري الفراولة
ل تغ�سل الفراولة حتت ماء ال�سنبور اجلاري، واإمنا يف�سل 
تنظيفها بو�سعها يف اإناء به ماء نظيف ومن ثم اإزالة اجلزء 
الأخ�سر منها. وللح�سول على اأف�سل طعم وفائدة �سحية 
من الفراولة، يف�سل تناولها طازجة. وميكن و�سع القليل 
اأيام  اأو الآي�ص كرمي على الفراولة خا�سة يف  من الق�سدة 
ال�سيف احلارة. وميكن الحتفاظ بالفراولة يف املربد بحد 
اأق�سى يومني على اأن يتم حفظها دون غ�سيل مع احلر�ص 
على التخل�ص من الثمار التالفة اإذ اأن العفن ينتقل عرب 

ثمار الفراولة �سريعا.
على  ل��ذي��ذا  طعما  ال��ط��ازج��ة  ال��ف��راول��ة  حبيبات  ت�سيف 
ال�سلطات كما ميكن جتفيفها وو�سعها مع اخلبز املحم�ص 
الفراولة  ق��ط��ع  و���س��ع  اأو  احل��ل��ي��ب  م��ع  �سباحية  ك��وج��ب��ة 
يقع  التي  الأخطاء  ومن  والتورتات.  الكيك  فوق  املجففة 
هو  الأمل����اين،  تيب�ص"  "كو�سن  مل��وق��ع  وف��ق��ا  البع�ص،  فيها 
الفراولة  ب��اأن  اعتقادا  للون  وفقا  الفراولة  حبات  اختيار 
الأك���رث ح��م��رة، اأق���ل ل��ذوع��ة يف ال��ط��ع��م، وه��و اع��ت��ق��اد غري 
�سحيح اإذ ل يك�سف لون الفراولة عادة عن درجة لذوعتها 
من  اأك��رث  الطعم  �سكرية  الفاحتة  احلبات  تكون  فاأحيانا 
احلبات �سديدة احلمرة. والآن بعد اأن تعرفت على الفوائد 
اجلمة للفراولة وطرق غ�سلها والحتفاظ بها، فعليك اأن 

ت�سارع ب�سرائها قبل نهاية مو�سمها الق�سري.

لعالج اأمرا�ض التهاب الأمعاء املزمن
الأمريكية  "ما�سا�سو�ست�ص"  جامعة  م��ن  خ���رباء  تو�سل 
اللذيذ  بطعمها  فقط  تتمتع  ل  الفراولة  فاكهة  اأن،  اإىل 
وت��واف��ره��ا ع��ل��ى ع���دة ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات، وع����دد منخف�ص من 
بع�ص  ع��الج  يف  اأي�ساً  ت�ساعد  قد  بل  احل��راري��ة،  ال�سعرات 

الأمرا�ص املزمنة، فماهي؟
اأرج��اء متفرقة حول العامل من  النا�ص يف  ُيعاين ماليني 
ُيطلق  وال��ت��ي  التقرحي،  القولون  والتهاب  ك��رون  مر�ص 
وهذه   ."CED" الل��ت��ه��اب��ي��ة  الأم���ع���اء  اأم���را����ص  عليها 
الأمرا�ص ماتزال يف الكثري من الأحيان من الأمور التي 

اإهمالها رغم خطورتها، لأنه ُي�ساحب التهاب بطانة  يتم 
بع�ص  ويف  امل��وؤمل��ة،  البطن  تقل�سات  ظهور  اأي�ساً  الأم��ع��اء 

الأحيان اإ�سهال دموي وغثيان وتعب.
اأ�سباب داء  املُكثفة يف ه��ذا املجال، لت��زال  الأب��ح��اث  ورغ��م 

كرون والتهاب القولون التقرحي غري وا�سحة متاماً.

احلياة؟ مدى  "CED" ت�ضخي�ض 
وت�ساهم بع�ص الأدوية على غرار الكورتيزون يف التخفيف 
القولون  والتهاب  ك��رون  اأع��را���ص مر�ص  جزئيا من ح��دة 
التقرحي. وبينما يبقى داء كرون غري قابل للعالج حتى 
التقرحي عن  ال��ق��ول��ون  ال��ت��ه��اب  مُي��ك��ن ع��الج  ف��اإن��ه  الآن، 
ذلك  يف  مب��ا  جراحيا  باأكمله  ال��ق��ول��ون  ا�ستئ�سال  ط��ري��ق 
امل�ستقيم. بيد اأنه ل يجب اأن ت�سل الأمور اإىل هذا احلد، 
الغذائية  وال��ع��ادات  العي�ص  طريقة  تلعب  م��ا  غالباً  لأن��ه 
وقلة  اجللو�ص  ك��رثة  ت��وؤدي  فمثاًل  كبرياً.  دوراً  للمري�ص 
احلركة واتباع نظام غذائي عايل ال�سكر وارتفاع الدهون 

اإىل تعزيز التهاب الأمعاء.
املتوافقة مع  الأط��ع��م��ة  بع�ص  ه��ن��اك  اإن  اخل���رباء  وي��ق��ول 
اأمرا�ص الأمعاء اللتهابية "CED" ومن بينها اخل�سر 
والفواكه، يف ها ال�سياق تو�سلت درا�سة حديثة اإىل اأن تناول 
الفراولة قد ُي�ساعد يف مواجهة اأمرا�ص الأمعاء اللتهابية. 
"ما�سا�سو�ست�ص"  ال�سادرة عن جامعة  الدرا�سة  واأو�سحت 
الأمريكية اأن الفراولة ُت�ساعد على التخفيف من اأعرا�ص 

مر�ص كرون والتهاب القولون التقرحي.

الفراولة..فاكهة ح�صا�صة غنية بفوائد جمة

تطبيق ملراقبة 
الر�صع اأثناء النوم 

 Baby ال�����ت�����ط�����ب�����ي�����ق  ي�����ت�����ي�����ح 
للوالدين   Monitor 3G
اأثناء  ال��ر���س��ي��ع  ط��ف��ل��ه��م  م��راق��ب��ة 
نومه، ويوفر التطبيق بثاً مبا�سراً 
اإىل هاتف  من غرفة نوم الر�سيع 
ذكي اأو جهاز لوحي اأو مكتبي عرب 

الواي فاي.
للوالدين  وير�سل التطبيق تنبيهاً 
اإذا ا�ستيقظ الطفل، كما يتيح لهما 
ت�سغيل مو�سيقى هادئة اأو التحدث 
تقدميه  ع��ن  ف�ساًل  الر�سيع،  م��ع 
الر�سيع،  ن����وم  ع���ن  ���س��ج��اًل  ل��ه��م��ا 
ويتوفر  ن����وم����ه.  اأمن�������اط  مل���ع���رف���ة 
 Baby Monitor التطبيق 
اأو  "اآي  اأبل  الت�سغيل  لنظام   3G
مقابل  "اأندرويد"  وغ��وغ��ل  اإ�ص" 

اأمريكية.   دولرات   3.99

مفاجاأة اآيفون.. 
فتح الهاتف بـ 

الب�صمات واخلدود
ح�����س��ل��ت ���س��رك��ة اأب�����ل ع��ل��ى ب����راءة 
ل��ت��ق��ن��ي��ة ج���دي���دة خا�سة  اخ�����رتاع 
 Touch( "ب�"التعريف باللم�ص
امل�ستخدمني  �سُتمكن  التي   ،)ID
بو�سع  "قفل" ال��ه��ات��ف  ف��ت��ح  م��ن 
على  الأذن  اأو  اخل���د،  اأو  الإ���س��ب��ع، 
اأي مكان من �سا�سة الهاتف، والتي 
يف  تطبيقها  يتم  اأن  املحتمل  م��ن 

هاتف اآيفون املقبل.
وك���ان���ت ال�����س��رك��ة الأم���ريك���ي���ة قد 
ت��ق��دم��ت ب��ط��ل��ب ب�����راءة الخ����رتاع 
اإل   ،2016 ع��ام  م��ن  �سبتمرب  يف 
يوم  اإل  عنه  الإع����الن  يتم  اأن���ه مل 

الثالثاء.
وت��ع��ت��م��د ال��ت��ق��ن��ي��ة اجل���دي���دة على 
اإدخال "قارئ الب�سمة" على �سا�سة 
ال�سغط  من  ب��دل  كاملة،  الهاتف 

على زر يف الهاتف.
ومبجرد مل�ص �سا�سة اآيفون، �سيكون 
قفل  فقتح  امل�ستخدمني  مب��ق��دور 
دف��ع��ات مالية،  واإج������راء  ال��ه��ات��ف، 

واإدخال كلمات املرور.
اأبل  اأن  ب����راءة الخ�����رتاع  وت��و���س��ح 
ن��ط��اق هذه  تو�سعة  اأي�����س��ا  ت��در���ص 
املمكن  م����ن  ل��ي�����س��ب��ح  ال���ت���ق���ن���ي���ة، 
والأذن،  اخلد  با�ستخدام  تطبيقها 
ول��ي�����س��ت الأ����س���اب���ع ف���ق���ط، ح�سب 
ميل"  "ديلي  ���س��ح��ي��ف��ة  ذك����ر  م���ا 

الربيطانية.
اأب����ل هذه  اأن ت��ط��ب��ق  وم���ن امل��م��ك��ن 
اجلديد،  اآيفون  هاتف  يف  التقنية 
اأن تطلقه يف  املفرت�ص  م��ن  ال��ذي 

�سبتمرب املقبل.

ياأتي ال�ضيف ومعه مو�ضم الفراولة، التي تتفوق على الربتقال 
مفيدة  اأحما�ض  على  حتتوي  كما  "�ضي"،  بفيتامني  غناها  يف 
للحوامل، عالوة على حمفزات لله�ضم. فوائد عديدة للفراولة 

�ضتجعلها حتما على مائدة طعامك اليوم.
كما  ن�ضبيا  ق�ضري  مو�ضم  يف  تظهر  التي  الفواكه  من  الفراولة 
تتميز باأنها �ضديدة احل�ضا�ضية، اإذ تبداأ يف فقدان طعمها بعد 

ظهورها  فرتة  ق�ضر  رغم  ولكن  احل�ضاد،  من  قليلة  �ضاعات 
من  بالعديد  اجل�ضم  الفراولة  متد  الأ�ضواق،  يف 

الفيتامينات وتقيه من عدة 
اأمرا�ض. تعترب الفراولة 

الثمار  اأغنى  من 
ب���ف���ي���ت���ام���ني 
فتناول  "�ضي" 

غ�����رام   200
ف��ق��ط م��ن ال��ف��راول��ة 

ج�ضم  اح��ت��ي��اج  يغطي 
لفيتامني  البالغ  ال�ضخ�ض 

�ضي ليوم كامل. 
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�ش�ؤون حملية

�ضاُمْح، ولِة بعاِم التَّ َتزاَمنا مَع احتفاِء الدَّ

وَرِة الثاِلَثَة َع�َصَرة جائزة علي بن حرمل الرتبوية تكرم 74   فاِئزًا وفاِئَزًة يف الدَّ

مب�ضاركة ثقافات العامل

طلبة جامعة اأبوظبي يحتفون بيوم اجلاليات

�صرطة اأبوظبي تر�صخ قيم الت�صامح �صمن فعالية يف العني

•• العني - الفجر

رئي�ص  الظاهري  حرمل  بن  �سعيد  علي  الدكتور  اأك��د 
جمل�ص اأم��ن��اء ج��ائ��زة »ع��ل��ي ب��ن ح��رم��ل ال��رتب��وي��ة اأن 
ُنُفو�ِص  يف  الِقَيَم  ُخ  ُنَر�سِّ كيَف  علمتنا  قد  زاي��ِد  َمْدَر�َسِة 
ِقَيَم  اجلديدْة،  والأج��ي��اِل  النَّ�ْصِء  من  والبناِت  الأَب��ن��اِء 
��ك��اُف��ْل، وَن�سَر ال�����ّس��الْم، وه��َو َنهٌج  ��ِة وال��تَّ اخل��رِي واملَ��َح��بَّ
رَي َعليْه، وحّثنا داِئماً على  ُل َقياَدُتنا الّر�سيَدُة ال�سَّ ُتوا�سِ
ِك فيْه، وِمْن ُهنا جاَءْت فكرة اإقامة جاِئزُة علي  الّتم�سُّ
بن حرمل الرتبوية التي َت�ْسَتْهِدُف ِرعاَيَة املواِهِب من 
ّياِتِهْم املُعَتّزِة ِبَهوّيِتها  الطاّلِب والطالباْت وِبناِء �َسخ�سِ

نَجزاِت الَوَطِن  العربيِة واإِرثها احَل�ساريِّ والَفُخوَرِة مِبُ
وُمكَت�َسباِتِه التَّنَمِويْة يف َجميِع املَجالْت.

جاء ذلك يف كلمته التي افتتح فيها باحلفل اخلتامي 
ل���َت���ك���ِرمِي ال��ف��اِئ��زي��َن يف ال������دورِة ال��ث��اِل��َث��َة َع�����َس��َر ِمن 
 2006 اجلاِئزْة، التي انطلقت خالل العام الدرا�سي 
ليوا  مدر�سة  م�سرح  على  احل��ف��ل  اأق��ي��م  و   ،2007  -
�سيدي  الدولية للبنات. وح�سر احلفل كل من ُنورْة الرَّ
ِة بدائرِة  ُمديْر َبرناَمْج - اإِداَرة َتطويِر املداِر�ِص اخلا�سّ
وِل����ي����اُء الأُم�����وْر،  ال��ت��ع��ل��ي��ِم وامل��ع��رف��ْة وع���دد ك��ب��ري م��ن اأَ
ال��ه��ي��ئ��اِت الإداري������ِة وال��ت��دري�����س��ي��ْة، واأع�ساء  واأَع�����س��اُء 

اللجان التحكيمية، والطلبة امل�ساركني باجلائزة.

واأك�����د ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ب���ن ح��رم��ل يف ك��ل��م��ت��ه ب����اأن هذا 
التَّ�ساُمْح،  بعاِم  ول��ِة  ال��دَّ احتفاِء  م��َع  َي��َت��زاَم��ُن  التكرمي 
الإِرَث اخلاِلَد  َفْخٍر وِعرفاٍن  بكلِّ  َن�سَتذِكُر فيِه  والذي 
للمغفوِر لْه ال�سيْخ زايْد بن �سلطان اآل نهيان طيََّب اهلُل 

َثراْه.
ِب��َت��ك��رمِي 74 ف��اِئ��زاً وفاِئَزًة    واأ���س��اف َن��ح��َت��ِف��ُل ال��ي��وَم 
َحرمِل  ب��ن  علي  ج��اِئ��َزِة  ِم��ن  َع�َسَر  الثاِلَثَة  وَرِة  ال����دَّ يف 
ُم�ساِركاً  الدورُة495   ا�سَتْقَطَبْت هِذِه  َفَقْد  الرتبويْة، 
ِر�ساَلَة  َترَجُموا  فَقْد  ْة،  كافَّ ِبُجُهوِدِهْم  َنْعَتزُّ  وُم�ساِرَكْة، 
ُروِح  واإِْذك����اِء  التميِز  َثقاَفِة  َن�ْسِر  يف  اجل��اِئ��زِة  واأَه���داَف 
 ، اجَلماِعيِّ ال��َع��َم��ِل  ِق��َي��ِم  وَت��ع��زي��ِز  ��ري��ْف،  ال�����سَّ التَّناُف�ِص 

اِت التَّْتِويِج الَيوْم. ِر ِمَن�سّ وًل اإىل َت�َسدُّ ُو�سُ
عيِد  َنْفَخُر مبا اأَْحَدَثْتُه اجلائزة ِمْن اأََثٍر اإِيجاِبيٍّ على �سَ
َتْكِري�ِص الَو�َسِطيَِّة والْعِتداِل يف ُنُفو�ِص اأَبناِئنا،وَغْر�ِص 
الأُم،  ِبُلَغِتنا  اْع��ِت��زاِزِه��ْم  ال�ّسمَحْة،وَدْعِم  الإِ���س��الِم  ِقَيِم 
ا  مِمّ َوَن���رْثاً  �ِسْعراً  َعِة  املَُتَنوِّ مَبَجالِتها  الَعرِبيِة  َغِة  اللُّ
الأَْجداِد  ي  ما�سِ َمَع  ِل  الّتوا�سُ على  ُقْدَرِتِهْم  ِمن  ُز  ُيَعزِّ

وَر�ْسِم املُ�ستْقَبِل املُ�سِرْق للَوَطْن.
بتوزيع  الدكتور علي بن حرمل  قام  ويف ختام احلفل 
الفائزين والفائزات.  التقدير على  اجلوائز و�سهادات 
كما قام اأي�ساً بتكرمي مديري املدار�ص امل�ساركة وجلان 

التحكيم واأع�ساء جمل�ص اأمناء اجلائزة.

•• اأبوظبي - الفجر 

ن��ظ��م ط��ل��ب��ة ج��ام��ع��ة اأب���وظ���ب���ي، ب��ح�����س��ور اأع�����س��اء من 
الذي  اجلاليات  ي��وم  والإداري����ة،  التدري�سية  الهيئتني 
اأقيمت فعالياته يف احلرم اجلامعي الرئي�ص يف اأبوظبي 
الثقايف وتقاليد خمتلف اجلن�سيات  لالحتفاء بالتنوع 

التي ت�سمها اجلامعة.  
اأكرث  م�ساركة  �سهد  ثقافياً  معر�ساً  الفعالية  و�سملت 
من 20 ناٍد طالبي، ا�ستعر�سوا يف من�ساتهم جمموعة 
واملاأكولت  ال��ي��دوي��ة  وامل�سغولت  الأث��ري��ة  القطع  م��ن 
من  التقليدية  الأزي���اء  ومن���اذج  وال��دي��ك��ورات  ال�سعبية 
عرو�ص  ب����اأداء  الطلبة  وق���ام  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  خمتلف 

ورق�سات تراثية يف م�سرح اجلامعة.
وح�سر الفعالية كل من �سعادة الدكتور علي �سعيد بن 
حرمل الظاهري، رئي�ص جمل�ص اإدارة جامعة اأبوظبي 
للعالقات  التنفيذي  املدير  الظاهري،  مبارك  و�سامل 

املجتمعية يف جامعة اأبوظبي.   
وقالت الدكتورة بيانكا تييت�ص، مدير اأول ملكتب م�ساركة 
الطلبة: "ُيعد يوم اجلاليات من بني الفعاليات الهامة 

التي يحتفي بها طلبة جامعة اأبوظبي �سنوياً وي�سلطون 
تهدف  ب��ادرة  يف  املختلفة،  ثقافاتهم  على  ال�سوء  فيها 
للتعبري عن مدى ترابط هذه الثقافات وقيم الت�سامح 

بذلها  ال��ت��ي  باجلهود  ف��خ��ورون  ون��ح��ن  الآخ���ر،  وتقبل 
الطلبة لإجناح هذا احلدث وحتقيق اأهدافه."  

حتتفي  ال��ذي  الوقت  "يف  تييت�ص:  الدكتورة  واأ�سافت 

ف��ي��ه دول���ة الإم�����ارات ب��ع��ام ال��ت�����س��ام��ح، ن��وؤم��ن ب�سرورة 
جمتمع  اأف��راد  فيها  يلتقي  من�سات  احت�سان  موا�سلة 
على  انفتاحهم  على  ليوؤكدوا  املتنوع  اأبوظبي  جامعة 
ومبادئ  بقيم  وحتليهم  الأخ���رى  وال�سعوب  الثقافات 
الذي  املتميز  الأك��ادمي��ي  لل�سرح  وتقديرهم  الت�سامح 

ينتمون اإليه." 
جمل�ص  رئي�ص  ن��ائ��ب  اأ���س��رف،  اأم���رية  الطالبة  وق��ال��ت 
طالبات جامعة اأبوظبي: "يوم اجلاليات من الفعاليات 
ي�سهد  وال��ذي  ع��ام،  كل  ب�سغف  الطلبة  ينتظرها  التي 
اأي�ساً،  واملعرفة  والتكاتف  باملرح  مليئة  م�سلية  اأج��واء 
لبلدانهم  التقليدية  ب���الأزي���اء  الطلبة  يحتفي  حيث 
وي�������س���ارك���ون ع���ادات���ه���م وت��ق��ال��ي��ده��م م���ع اأق���ران���ه���م يف 

اجلامعة." 
وت�سم فروع اجلامعة يف كٍل من اأبوظبي والعني ودبي 
ومركزها يف الظفرة ما يقارب 7600 طالب وطالبة 
�سمن  يدر�سون  خمتلفة،  جن�سية   82 من  اأك��رث  من 
العتماد  على  جميعها  ح��از  اأك��ادمي��ي��اً  ب��رن��اجم��اً   44
 29 اإىل  اجلامعة  طلبة  وينتمي  العاملية.  الأك��ادمي��ي 
برنامج بكالوريو�ص و15 برنامج ماج�ستري ودكتوراة. 

•• العني - الفجر

نفذت �سرطة اأبوظبي فعالية عام الت�سامح �سمن جهود  
العمليات  بقطاع  العامة  وال�سالمة  الطوارئ  مديرية 
املركزية  يف تر�سيخ  العطاء واملثابرة والعمل ال�سالح يف 
نفو�ص منت�سبيها مع قرب حلول �سهر رم�سان املبارك.
ق�سم  رئي�ص  البلو�سي  �سالح   حممد  ال��رائ��د  واأو���س��ح 
الطوارئ وال�سالمة العامة  مبنطقة العني اأن املبادرة 
على  ا�ستملت  ال��ع��ني  مبنطقة  تنفيذها  ج���رى  ال��ت��ي 
جمموعة من الفعاليات من بينها حما�سرة عن اأهمية 
املن�سوري  م�سعود  فاطمة  الأ�ستاذة  قدمتها  الت�سامح 
من نادي تراث الإم��ارات وركزت على تر�سيخ قيم عام 
الت�سامح ، و دور املغفور له  "باإذن اهلل " ال�سيخ  زايد بن 
�سلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه"  يف تر�سيخ مفهوم 

التعاي�ص والت�سامح وال�سالم بني ال�سعوب والأمم  .
وفلماً  ال��دول��ة   ملوؤ�س�ص  �سور  كما مت عر�ص جمموعة 

وئ��اث��ق��ي��اً ع���ن اإجن��������ازات وم����ب����ادرات ق�����س��م ال���ط���وارئ 
وال�����س��الم��ة ب��ال��ع��ني وم�����س��ارك��ت��ه يف ع���دد م��ن الهيئات 

واجلهات املحلية وخمتلف املنا�سبات.
ال��درع��ي من ق�سم  ال�ساعر �سعيد  اأول  واأل��ق��ى م��الزم    
الت�سامح  قيم  تعزيز  عن  ق�سيده  وال�سالمة  الطوارئ 

واملحبة بني اأفراد املجتمع . 
واأقيم  على  هام�ص  الفعالية معر�ساً �ساركت فيه عدد 
من  اجلهات منها  ق�سر العني، ن��ادي ت��راث الإمارات 
وم��رك��ز زاي���د ل��ل��درا���س��ات وال��ب��ح��وث وع���دد م��ن املراكز 
وا���س��ت��م��ل على  ال��ع��ني  ال��ط��ب��ي��ة واخل��دم��ي��ة يف منطقة 
اليدوية  امل�����س��غ��ولت  بينها  م��ن  خمتلفة  م��ع��رو���س��ات 

القدمية والأدوات امل�ستخدمة يف املا�سي  .
جدير بالذكر اأن الفعالية  تاأتي يف اإطار حملة التوعية 
�سعار  حتت  اأبوظبي  �سرطة  اأطلقتها  التي  املجتمعية 
"رم�سان ،اأمن وت�سامح".وح�سرها عدد من ال�سباط 

والأفراد وممثلي اجلهات املحلية امل�ساركة.

ملتقى ال�صعادة ملوظفي زايد 
للثقافة الإ�صالمية

•• العني - الفجر

وذلك  للموظفني"،  ال�سعادة  "ملتقى  الإ�سالمية  للثقافة  زايد  دار  نظمت 
جمل�ص  ع�سو  النعيمي  حممد  مطر  الدكتور  �سعادة  وح�سور  مب�ساركة 
للدار  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الطنيجي  حم��م��د  ن�����س��ال  ال��دك��ت��ورة  و���س��ع��ادة  الإدارة 

وموظفي املركز الرئي�ص والأفرع اخلارجية وعدد من اجلهات والأفراد.
كوادرها  تدعيم  على  ال���دار  ح��ر���ص  الطنيجي  ن�سال  ال��دك��ت��ورة  واأك����دت 
اأه��داف وحم��ددات اخلطة ال�سرتاتيجية  اإىل حتقيق  املواطنة مبا يهدف 
للدار 2016-2020 مما ي�سهم يف الوقت ذاته يف تعزيز دور الدار يف ن�سر 
جوهر الثقافية الإ�سالمية وتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها وتعزيز 

مفهوم الت�سامح بني اأفراد املجتمع.
وكوادرنا  مواردنا  بتنمية  الهتمام  على  حري�سون  اأننا  الطنيجي  وقالت 
ي�سهم  مبا  املتاحة  والإم��ك��ان��ات  الو�سائل  كافة  توفري  خ��الل  من  الب�سرية 
يف رفع كفاءتهم وتعزيز اإنتاجيتهم املهنية والفكرية والبداعية التي تعد 

الأ�سا�ص لتحقيق اأهداف الدار ال�سرتاتيجية.
واأعربت الطنيجي عن اأملها بال�ستمرار يف تنظيم هذه امللتقيات والفعاليات 
يف  املوظفني  وكافة  العليا  الإدارة  بني  التوا�سل  من  تعزز  التي  والأن�سطة 
حتفيز املوظفني والتي تعّد ا�ستكمال خلطة الت�سال والتوا�سل الداخلي 
كافة  بني  والرتابط  التوا�سل  تعزيز  اإىل  وتهدف  تنتهجها  التي  ال��دار  يف 

املوظفني.
وق��ام��ت الطنيجي خ���الل امل��ل��ت��ق��ى ب��ت��ك��رمي ع���دد م��ن م��وظ��ف��ي ال����دار من 
اىل  بالإ�سافة   2018 ع��ام  خ��الل  عليا  درا�سية  �سهادات  على  احلا�سلني 
جانب  اإىل  املا�سي  ال��ع��ام  امتياز  تقييم  على  احلا�سلني  املوظفني  تكرمي 
وتفانيهم  جلهودهم  تقديرا  ال���دار،  عمالة  م��ن  املجهول  اجل��ن��دي  تكرمي 

وحر�سهم على العمل.
حكومية  ج��ه��ات   5 مب�ساركة  ال�سعادة"  "كرنفال  تنظيم  امللتقى  وتخلل 

وخا�سة، لتوفريعرو�ص ملوظفي الدار وق�سائم خ�سومات.
بالإ�سافة  القهوة"  �سناعة  "فن  ور���س��ة  تنظيم  مت  احل��ف��ل  هام�ص  وع��ل��ى 
"فن تن�سيق الورود والهدايا"، اإىل جانب العديد من الأن�سطة  اإىل ور�سة 
الرتفيهية التي توزعت يف اأرجاء الدار من األعاب حركة وم�سابقات خمتلفة، 

ا�ستطاعت اأن ت�سفي جوا من البهجة واملرح يف نفو�ص املوظفني.

جمال�س �صرطة  اأبوظبي الرم�صانية 
..�صالم ت�صامح واإيجابية

•• العني - الفجر

تطلق �سرطة اأبوظبي جمال�سها الرم�سانية يف دورتها الثالثة  2019حتت 
�سعار "�سالم، ت�سامح، اإيجابية" على م�ستوى اإمارة  اأبوظبي .

باأبوظبي  املنهل  جمل�ص  يف  رم�سان  م��ن  الأول  يف  املجال�ص  اأوىل  وتعقد  
بعنوان "الت�سامح املوؤ�س�سي"، واملجل�ص الثاين مبنطقة العني ، يوم 17 مايو 
الثالث  الت�سامح"، فيما يعقد  الإمارتي يف  "النموذج  2019 حتت عنوان 
مبنطقة الظفرة يوم الأربعاء 22 مايو حتت عنوان "الت�سامح يف التعليم" 
وي�ست�سيفه املواطن حممد الفالحي اليا�سي. كما ي�ست�سيف جمل�ص زاخر 
الرابع  الرم�ساين  املجل�ص   2019 م��اي��و   27 ال��ث��الث��اء  ال��ع��ني  مبنطقة 

ل�سرطة اأبوظبي حتت عنوان "الت�سامح يف املجتمع".
ال�سرطة  اإدارة  ال��ع��ف��اري  مدير  �سعيد  ال��دك��ت��ور حمود  العقيد   واأو���س��ح    
ال�سرطة   تنظمها  اأن جمال�ص رم�سان   املجتمع،    اأم��ن  بقطاع  املجتمعية، 
بالتعاون مع مكتب  �سوؤون املجال�ص يف ديوان �سمو ويل عهد اأبوظبي وتعك�ص 

روؤية القيادة الر�سيدة يف ن�سر قيم الت�سامح و تر�سيخها يف جمتمعنا .    
  واأ�سار اإىل  اأن مو�سوعاتها تعرب عن  العتزاز  بقيم الت�سامح التي غر�سها 
" يف جمتمع  "طيب اهلل ثراه  املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
الدولة حمليا  وتر�سيخ مكانة  املجتمع  اأف��راد  الألفة بني  وب��ث   ، الإم���ارات 
والدينية   الثقافية  والتعددية  للت�سامح  منوذجا  بو�سفها  وعامليا   واإقليما 
 : ه��ادف��ة  مثل  لن�سر مفاهيم   ،2019 الت�سامح  ع��ام  م��ع  ت��زام��ن��اً  وذل���ك  
النموذج  املوؤ�س�سي،  الت�سامح  الإع���الم،  يف  الت�سامح  املجتمع،  يف  الت�سامح 

الإماراتي يف الت�سامح.
واأ�ساد  مب�ساركة  املواطنني باإثراء املجال�ص بالأفكار واملقرتحات والتو�سيات 
والبيئي  وال�سحي  املجتمعي  ال��وع��ي  ت��ع��زز  ح��واري��ة   من�سة  يف  ال��ه��ادف��ة  
وت�ستكمل م�سرية الإجناز والبناء و املعرفة و ت�سهم يف توثيق قيم التوا�سل 
واملحبة يف جمتمع الإمارات وجت�سد اأهم مظاهر التكافل وتوا�سل الأجيال 

عرب اجلل�سات  .
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ل داعي كي ننتظر اإىل اأن تبلغ اأ�ضعة ال�ضم�ض ذروتها 
�ضرورية  اخلطوة  هذه  ت�ضبح  لكن  منها  لالحتماء 
اختاري  ال�ضيف.  ف�ضل  يف  اآخ��ر  وق��ت  اأي  من  اأك��ر 
اأفراد عائلتك، وبينهم  املنتجات التي تنا�ضب جميع 

الأطفال.
ميكن اأن ت�ضتفيد العائلة كلها من اأ�ضعة ال�ضم�ض لأنها 
م�ضدر اأ�ضا�ضي للفيتامني D، لكنها قد تطرح م�ضكلة 
اإذا اأ�ضبحت مدة التعر�ض لها خارجة عن ال�ضيطرة.

تتمتع  البنف�سجية:  فوق  الأ�سعة  من  نوعني  ال�سم�ص  ت�سمل 
وطاقة  ق�سري  موجي  بطول  )ب(  البنف�سجية  ف��وق  الأ�سعة 
اأما  ال�سم�ص.  �سربات  ع��ن  م�سوؤولة  وت��ك��ون  امل�ستوى  عالية 
الأ�سعة فوق البنف�سجية )اأ(، فتكون م�سوؤولة عن ال�سمرار لذا 
حتمي الب�سرة نف�سها تلقائياً حني تتعر�ص لعتداءات �سارة.
ي�سّرع النوعان معاً �سيخوخة الب�سرة، وي�سببان اأحياناً بع�ص 
وي�سكالن  ال�سبغية  ك�سرطان اخلاليا  �سرطان اجللد  اأ�سكال 
املرئي  ال�سوء  اأي�ساً  ي�سمل  الذي  ال�سم�ص  طيف  من   01%
الأخريان  النوعان  ه��ذان  ي�سبب  ل  احل��م��راء.  والأ�سعة حتت 
ال�سرطان بقدر الأ�سعة فوق البنف�سجية لكّنهما م�سّران ولو 
بدرجة خمففة لأنهما يوؤثران يف �سحة الب�سرة ورمبا يوؤديان 

اإىل ظهور بقع �سبغية وجتاعيد مبكرة وتراخي اجللد.

لذا تربز احلاجة اإىل حماية الب�سرة عرب ا�ستعمال املنتجات 
املنا�سبة. ل بد من اختيار املالب�ص املالئمة اأي�ساً لأن الواقيات 
ال�سم�سية ال�سفافة ل ت�ستطيع اإعاقة ال�سوء املرئي على عك�ص 
الكرميات امللونة ال�سميكة التي تكبح ذلك ال�سوء. اأما الأ�سعة 
واأنواع  حتت احلمراء، فت�ستطيع اخرتاق املظالت واجلدران 
الكرميات كافة طبعاً. لذا من الأف�سل اأن جند مكاناً يف الظل 
الواقيات  ا�ستعمال  رغ��م  لل�سم�ص  الفائق  التعّر�ص  ونتجّنب 

ال�سم�سية لالحتماء من الأ�سرار املحتملة.

املنتجات وموؤ�ضرات احلماية
العطلة،  بدء مو�سم  ال�سم�سي قبل  الواقي  حني تبحثني عن 
الب�سرة ومدى جتاوبها  اختاري موؤ�سر احلماية بح�سب لون 

)معادن،  البنف�سجية  ف��وق  لالأ�سعة  امل�����س��ادة  العنا�سر  م��ع 
وم����واد ك��ي��م��اوي��ة اأو خم��ت��ل��ط��ة(. حت��ت��اج ال��ب�����س��رة ال��ف��احت��ة اأو 
امل�ساكل  ب�سبب  لل�سم�ص  التعر�ص  ت�ستطيع  ل  التي  الب�سرة 
اإىل  ال�سوء  جتاه  بح�سا�سية  املرتبطة  الأمرا�ص  اأو  اجللدية 
05+.ميكن  موؤ�سر احلماية  يبلغ  اأن  يعني  ما  عالية،  حماية 
موؤ�سر احلماية بني  فيه  ي��رتاوح  منتجاً  الآخ���رون  يختار  اأن 
30 و50. لكن يجب اأن يتجنَّب اجلميع املنتجات التي تقدم 
واأ�سحاب  الأولد  يخ�ص  ما  يف  متو�سطة.  اأو  ب�سيطة  حماية 
الب�سرة التفاعلية، يجب اأن تكون الكرميات امل�ستعملة خالية 
موؤ�سر  فيها  يرتفع  اأن  على  الكيماوية  وامل���واد  العطور  م��ن 
احلماية. اأخرياً، يجب اأن تتجه الأم امل�ستقبلية اإىل املنتجات 
اأك�سيد الزنك وثاين  التي حتتوي على عنا�سر معدنية مثل 

اأك�سيد التيتانيوم.

الكمية املنا�ضبة
ال�سم�سي.  ال��واق��ي  م��ن  كبرية  كمية  ا�ستعمال  يف  ت���رتددي  ل 
املنتج  م��ن  م��ل��غ   2 ت��ده��ن��ي  اأن  ي��ج��ب  ك��اف��ي��ة،  ح��م��اي��ة  لتلقي 
على  ملعقة �سغرية  ي�ساوي  ما  اأي  مرّبع،  �سنتيمرت  كل  على 
كله.  اجل�سم  على  كبرية  مالعق  ث��الث  اأو  وملعقتني  الوجه 
اإذا بدت لك هذه الكمية كبرية للوهلة الأوىل، ابدئي بدهن 
 15 الواقي ال�سم�سي يف الظل ثم كرري العملية نف�سها بعد 
جمدداً  املنتج  ادهني  ال�سم�ص،  لأ�سعة  التعر�ص  اأثناء  دقيقة. 
بعد النزول اإىل املاء )حتى لو ذكر الكرمي اأنه مقاوم للماء(، 
وبعد تغيري و�سعيتك على املن�سفة لأنها قد متت�ص جزءاً من 

الواقي ال�سم�سي، ثم كل �ساعتني.

تدابري وقائية لالأولد
�سرورية  ال�سم�سية  والواقيات  والنظارات  الوا�سعة  القبعات 
جلميع النا�ص. لكن يحتاج ال�سغار اإىل معدات اإ�سافية لأنهم 
اأكرث ح�سا�سية من غريهم: يجب األ يتعر�سوا لأ�سعة ال�سم�ص 
مبا�سرًة اإذا كان عمرهم اأقل من اأربع �سنوات، حتى لو دهنوا 
لذا  بالأطفال.  اخلا�ص  ال�سم�سي  الكرمي  من  �سميكة  طبقة 

اأح�سري معك دوماً مظلة �سم�سية اأو خيمة م�سادة لالأ�سعة 
واقيات  معك  اجلبي  ال��راب��ع��ة،  عمر  بعد  البنف�سجية.  ف��وق 
وعنا�سر  ال��ع��ط��ور  م��ن  وخ��ال��ي��ة  ب��الأط��ف��ال  خ��ا���س��ة  �سم�سية 
الفالتر  ن�سبة خمّففة من  وفيها  وامل��واد احلافظة  البارابني 
قطنياً  قمي�ساً  اأي�����س��اً  الطفل  ي��رت��دي  اأن  يجب  الكيماوية. 
فاحتة،  ب�سرته  كانت  اإذا  البنف�سجية.  فوق  لالأ�سعة  وم�ساداً 
ادهني له واقياً �سم�سياً قبل اأن يرتدي القمي�ص. لكن جتنبي 
البنف�سجية  بعنا�سر م�سادة لالأ�سعة فوق  املنقوعة  الأقم�سة 

لأن مفعولها ي�سعف عند النزول اإىل املاء.

تدابري وقائية للحامل
احلمل:  ق��ن��اع  اأو  الكلف  م�سكلة  ع��ن  �سمعِت  اأن���ك  يف  �سك  ل 

يرتبط هذا ال�سطباغ املفرط على الوجه بعوامل هرمونية 
اجلبني  ي�سيب  وق���د  وق��اي��ة  دون  م��ن  لل�سم�ص  وب��ال��ت��ع��ر���ص 
وحم��ي��ط ال��ع��ي��ن��ني واأع���ل���ى ال�����س��ف��ت��ني وال���ذق���ن وح��ت��ى الفك 
البقع  ت�سبح  وق��د  احلالة  ه��ذه  تعاجلي  اأن  ي�سعب  العلوي. 
فاحتة خالل ال�ستاء وتتفاعل بدرجة اإ�سافية خالل ال�سيف، 
لذا من الأف�سل اأن تبقي يف الظل منذ البداية وت�سعي قبعة 
وتدهني واقياً �سم�سياً يرتفع فيه موؤ�سر احلماية ويتاألف من 
عنا�سر معدنية. اإذا كنت تعانني اأ�ساًل كلفاً ميتّد على م�ساحة 
جلدية وا�سعة، ل ترتددي يف ا�ست�سارة اخت�سا�سي اجللد كي 
تعريف كيفية التعامل مع امل�سكلة. اأخرياً، اختاري ثوب �سباحة 
على  املتقاطعة  اخل��ط��وط  تلك  تظهر  ل  ك��ي  واح���دة  بقطعة 

ج�سمك.

اختاري املنتجات التي تنا�ضب جميع اأفراد عائلتك

بعيدا عن خماطرها.. كيف ت�صتمتعي اأنت واأ�صرتك باأ�صعة ال�صم�س؟
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تفتيت  واأبرزها  ال�سحيَّة،  بالفوائد  غنيٌّ  الأ�سود  الفلفل   
ال����ده����ون امل���رتاك���م���ة يف اجل�������س���م، لح���ت���وائ���ه ع��ل��ى م���ادة 
ز  وتُعزِّ الدهنية،  اخلاليا  تكاثر  متنع  التي  ال�)بيبريين( 
التمثيل الغذائي للدهون اأي اإحراقها وتفتيتها على نحو 

اأف�سل، وفق ما اأظهرته درا�سة هنديَّة.
وغنيٌّ  احل���راري���ة  ال�����س��ع��رات  منخف�ص  الأ����س���ود  ال��ف��ل��ف��ل 
والألياف  ��ة  ال�����س��ح��يَّ وال���ده���ون  وامل���ع���ادن  ب��ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات 
يف  الأ���س��ود  الفلفل  اإدراج  اأنَّ  فيه  �سك  ل  ��ا  وممَّ الغذائيَّة. 
الرجيم الغذائي اليومي ُي�ساعد يف اإنقا�ص الوزن وتفتيت 
مادة  على  لحتوائه  وذل��ك  اجل�سم،  يف  املرتاكمة  الدهون 

الدهون،  ن�سبة  خف�ص  على  القادرة  ال�)بيربين( 
ت�سّكل  منع  ع��رب  ال�سمنة  ومكافحة 

خاليا دهنية جديدة.
الفلفل  �����ص  ي��خ��فِّ ك��م��ا 

اإجمايل  الأ�سود 

ال��ف��و���س��ف��ات��ي��ة والدهون  ��ة وال���ده���ون  ال��ده��ن��يَّ الأح��م��ا���ص 
والدهون  البالزما  الكولي�سرتول يف  وم�ستويات  الثالثيَّة 

ال�سحميَّة.
وُي�ساعد  ال��غ��ذائ��ي،  التمثيل  عمليَّة  ال���س��ود  الفلفل  ز  ُي��ع��زِّ
اإنتاج  ���ة، م��ن خ��الل حتفيز  ال�����س��ع��رات احل���راريَّ اإح����راق  يف 
ت��اأث��ري ك��ب��ري على  احل����رارة يف اجل�����س��م. وللفلفل الأ����س���ود 
ل الأي�������ص يف اجل�����س��م، وزي�����ادة الإح�����س��ا���ص بال�سبع،  ُم���ع���دَّ
مينع  وهو  ��ة.  احل��راريَّ خ�سائ�سه  بف�سل  الدهون  واأك�سدة 
احلدِّ  ال�سمنة، عن طريق  الناجم عن  التاأك�سدي  الإجهاد 
ويعمل  الدهون.  بريوك�سيد  من 

م�ساًدا لالأك�سدة.

طرق ا�ستخدام الفلفل الأ�سود لإنقا�ص الوزن

زيت الفلفل الأ�ضود
الفلفل  زي��ت  م��ن  قطرة  ُت�ساف  التح�سري:  طريقة   •

امل�����اء، وي�����س��رب ق��ب��ل تناول  الأ����س���ود اإىل ك���وب م���ن 
وجبة الفطور.

�ضاي الفلفل الأ�ضود
امللعقة  املاء ون�سف  نات: كوب من  • املكوِّ
ال�سغرية من الفلفل الأ�سود وربع امللعقة 

امللعقة  ال��زجن��ب��ي��ل ورب����ع  م���ن  ال�����س��غ��رية 
ال�����س��غ��رية م��ن ع�����س��ري ال��ل��ي��م��ون احلام�ص 

ورب���ع امل��ل��ع��ق��ة ال�����س��غ��رية م��ن ال��ق��رف��ة وربع 
امللعقة ال�سغرية من الع�سل.

التح�سري:  ط��ري��ق��ة   •
نات  ُت�ساف املكوِّ

من  ك����وب  اإىل 
ال�ساخن،  امل��اء 
التقليب  م��ع 
م�������������������������راًرا. ، 
����ى ه����ذا  وي����غ����طَّ
����ى  الأخ�������������ري ح����تَّ
�سربه  ق��ب��ل  ي���ه���داأ، 

على الريق.

الفلفل الأ�ضود والع�ضل
وملعقة  املاء  من  كوب  نات:  • املكوِّ

الفلفل  من  ال�سغرية  امللعقة  ون�سف  الع�سل  من  �سغرية 
الأ�سود املطحون الطازج.

 •

الع�سل  فُي�ساف  امل��اء،  من  ك��وب  ُيغلى  التح�سري:  طريقة 
والفلفل الأ�سود اإليه، مع التقليب جيًِّدا. ويرتك اخلليط 
ي��ه��داأ وي�سبح يف درج���ة ح���رارة الغرفة قبل  ��ى  ج��ان��ًب��ا، ح��تَّ

ال�سرب.
ال�سموم،  من  خُملِّ�سة  مياه  مبثابة  اخلليط  ه��ذا 
الع�سل  اأنَّ  علًما  ال�سباح،  يف  ا�ستهالكه  عند 

ُيحلِّي مذاقه.

فوائد الفلفل الأ�صود يف اإنقا�س الوزن وتفتيت الدهون
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منوذج اإعالن الن�ضرعن التعديل بعد الت�ضجيل 
و  التجارية  املتحدة للعالمات  املالك:اخلدمات  الت�سجيل /  التجارية عن تقدم وكيل  اإدارة العالمات  تعلن 

براءات الخرتاع  بن�سر التعديالت املو�سحه اأدناه عن العالمة التجارية التالية :
بتاريخ :  1998/9/28 املودعة بالرقم:  28407 
امل�سجلة بالرقم:  24739                 بتاريخ : 2000/5/27

باإ�سم املالك      :  �ص. برتوليام نا�سيونال بريهاد
وعنوانه : تاور 1 بيرتونا�ص توين تاورز كوال ملبور �سيتي �سنرت50088 كوال ملبورماليزيا

واملن�سورة  يف اجلريدة الر�سمية العدد :  بتاريخ : 
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35
 ، الدفاتر  م�سك   ، احل�سابات  تدقيق   ، الأع��م��ال  تقييم   ، التكلفة  �سعر  حتليل   ، احلا�سب  بيانات   ، املحا�سبة 
ا�ست�سارات ادارة الأعمال والتنظيم ، ابحاث الأعمال ، وكالت املعلومات التجارية ، العون التجاري وال�سناعي 
ويف ادارة الأعمال ، عر�ص الب�سائع ، اعالنات الربيد املبا�سر ، ن�سخ امل�ستندات ، خدمات الن�سح بخ�سو�ص 
ادارة العمال ، ا�ست�سارات ادارة �سوؤون املوظفني ، ابحاث ال�سوق ، درا�سات ال�سوق خدمات وكالة عمل مناذج 
العالنات او املبيعات ، تاأجري ماكينات واأجهزة املكاتب ، ت�سوير امل�ستندات ، العالقات العامة ، الختزال ، 
الن�سخ ، خدمات وكالة الطباعة ، خدمات التوظيف ، تنظيم املعار�ص التجارية ، تنظيم املعار�ص ، ال�سواق 
التجارية ، خدمات ال�سكرتاريا ، خدمات معاجلة املعلومات ، تخطيط العمال ، معاجلة الكلمات ، خدمات 
ترويج بيع الب�سائع واخلدمات ، معلومات الأعمال ، ت�سويق منتجات البرتوكيماويات وخدمات ادارة املوانئ ، 

تدبري تقدير تكلفة ا�سالح و�سيانة ال�سفن ، ن�سر املعلومات جميعها متعلقة مب�ستخدمي املوانئ .  
التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:

تعديل اللوغو اىل :  

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 مايو  2019 �لعدد 12623 

منوذج اإعالن الن�ضرعن التعديل بعد الت�ضجيل 
و  التجارية  املتحدة للعالمات  املالك:اخلدمات  الت�سجيل /  التجارية عن تقدم وكيل  اإدارة العالمات  تعلن 

براءات الخرتاع  بن�سر التعديالت املو�سحه اأدناه عن العالمة التجارية التالية :
بتاريخ :  1998/9/28 املودعة بالرقم:  28408 
امل�سجلة بالرقم:  24365                 بتاريخ : 2000/4/12

باإ�سم املالك :  �ص. برتوليام نا�سيونال بريهاد
وعنوانه : تاور 1 بيرتونا�ص توين تاورز كوال ملبور �سيتي �سنرت50088 كوال ملبورماليزيا

واملن�سورة  يف اجلريدة الر�سمية العدد :  بتاريخ :  
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 16
اأكيا�ص البال�ستيك  اأو  ، اخلرائط  ، والأطال�ص  اأو املنزلية  ، �سرائط الل�سوق لالإ�ستخدام يف الدوات املكتبية  الل�سوق 
 ، ال��ورق  اأ�سرطة   ، املفكرات   ، الأج��ن��دات   ، والتغليف  للف  البال�ستيك  فقاعات  رزم   ، والبطاقات   ، والكتب   ، للتغليف 
البطاقات والأقرا�ص جميعها لت�سجيل برامج الكمبيوتر ، �سحون واقية من الورق ، عالمات املراقبة ، ورق الرت�سيح 
، ال�سبارات ، العالم )من الورق( ، الكتيبات ، املجالت )الدوريات( ، ال�سحف ، الورق ، الورق املقوى ، بدائل الورق 
والورق املقوى من اللدائن ، الكرا�سات ، املثقالت )اأ�سياء تو�سع ملنع تطاير الورق( ، الأقالم ، اأقالم الر�سا�ص ، حامالت 
الأقالم واأقالم الر�سا�ص ، الربايات ، ال�سور الفوتوغرافية ، ال�سور ، مم�سحات الأرجل من الورق اأو بدائلها ، مناديل 
 ، التمهيدية  الن�سرات   ، املطبوعات واملن�سورات   ، املل�سقات   ، ، بطاقات الربيد  املحارم  اأو  ال�سرائح   ، اللدائن  اأو  الورق 
�سرائط الورق ، املحايات ، امل�ساطر ، اإمدادات املدار�ص ، م�ساجب لالأقالم واأقالم الر�سا�ص ، اأغطية الطاولت ، مفار�ص 

الطاولت ، احل�سيات واملناديل جميعها من الورق ، �سناديق الأحرف ، فر�ص الدهان ، مدحالت الدهان . 
التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:

تعديل اللوغو اىل :  

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 مايو  2019 �لعدد 12623 

منوذج اإعالن الن�ضرعن انتقال امللكية 
التجارية  للعالمات  املتحدة  : اخلدمات  املالك   / الت�سجيل  التجارية عن تقدم وكيل  العالمات  اإدارة  تعلن 

وبراءات الخرتاع بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :  
املودعة بالرقم : 33893        بتاريخ :  1999/11/22
امل�سجلة بالرقم :  29782       بتاريخ : 2001/11/26

باإ�سم املالك :  الدكتور. اجننري ات�ص. �سي. اف. بور�ص اكتينجي�سل�سافت
وعنوانة  : بور�سبالتز 1 ، 70435  �ستوتغارت ، اأملانيا  

ا�سم املتنازل له : بور�ص زوي�س�سينهولدينج جي ام بي ات�ص.
 وعنوانه : بور�سبالتز 1 ، 70435   �ستوتغارت ، اأملانيا

واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : 3 بتاريخ :  2001/7/30
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :34
التبغ ؛ اأدوات التدخني ؛ الولعات )غري امل�سنعة من املعادن النفي�سة اأو �سبائكها اأو املطلية بها ( ؛ الكربيت 

تاري�خ انتقال امللكية  :  2009/11/30
 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل :

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 مايو  2019 �لعدد 12623 

منوذج اإعالن الن�ضر عن انتقال امللكية 
التجارية  للعالمات  املتحدة  : اخلدمات  املالك   / الت�سجيل  التجارية عن تقدم وكيل  العالمات  اإدارة  تعلن 

وبراءات الخرتاع بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :  
املودعة بالرقم : 33893        بتاريخ :  1999/11/22
امل�سجلة بالرقم :  29782       بتاريخ : 2001/11/26

باإ�سم املالك :  الدكتور. اجننري ات�ص. �سي. اف. بور�ص جي ام بي ات�ص
وعنوانة  : بور�سبالتز 1 ، 70435  �ستوتغارت ، اأملانيا  

ا�سم املتنازل له : بور�ص فنفتي  فريموجين�سفريوالتوجن ايه جي
 وعنوانه : بور�سبالتز 1 ، 70435   �ستوتغارت ، اأملانيا

واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : 3 بتاريخ :  2001/7/30
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :34
التبغ ؛ اأدوات التدخني ؛ الولعات ) غري امل�سنعة من املعادن النفي�سة اأو �سبائكها اأو املطلية بها ( ؛ الكربيت 

تاري�خ انتقال امللكية  :  2010/10/13
 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل :

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 مايو  2019 �لعدد 12623 

منوذج اإعالن الن�ضرعن انتقال امللكية 
التجارية  للعالمات  املتحدة  :اخلدمات  املالك   / الت�سجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 

وبراءات الخرتاع بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :  
املودعة بالرقم : 33896        بتاريخ :  1999/11/22
امل�سجلة بالرقم :  29239       بتاريخ : 2001/10/29

باإ�سم املالك :  الدكتور. اجننري ات�ص. �سي. اف. بور�ص اكتينجي�سل�سافت
وعنوانة  : بور�سبالتز 1 ، 70435  �ستوتغارت ، اأملانيا  

ا�سم املتنازل له : بور�ص زوي�س�سينهولدينج جي  ام بي ات�ص.
 وعنوانه : بور�سبالتز 1 ، 70435   �ستوتغارت ، اأملانيا

واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : 2 بتاريخ :  2001/6/30
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :39
خدمات النقل وتخزين الب�سائع ، خدمات ترتيب الرحالت ؛ خدمات وكالت ال�سفر.

تاري�خ انتقال امللكية  :  2009/11/30
 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل :

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 مايو  2019 �لعدد 12623 

منوذج اإعالن الن�ضرعن انتقال امللكية 
التجارية  للعالمات  املتحدة  : اخلدمات  املالك   / الت�سجيل  التجارية عن تقدم وكيل  العالمات  اإدارة  تعلن 

وبراءات الخرتاع بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :  
املودعة بالرقم : 33896        بتاريخ :  1999/11/22
امل�سجلة بالرقم :  29239       بتاريخ : 2001/10/29

باإ�سم املالك :  الدكتور. اجننري ات�ص. �سي. اف. بور�ص جي ام بي ات�ص
وعنوانة  : بور�سبالتز 1 ، 70435  �ستوتغارت ، اأملانيا  

ا�سم املتنازل له : بور�ص فنفتي  فريموجين�سفريوالتوجن ايه جي
 وعنوانه : بور�سبالتز 1 ، 70435   �ستوتغارت ، اأملانيا

واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : 2 بتاريخ :  2001/6/30
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :39
خدمات النقل وتخزين الب�سائع ، خدمات ترتيب الرحالت ؛ خدمات وكالت ال�سفر .

تاري�خ انتقال امللكية  :  2010/10/13
 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل :

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 مايو  2019 �لعدد 12623 

منوذج اإعالن الن�ضرعن انتقال امللكية 
التجارية  للعالمات  املتحدة  : اخلدمات  املالك   / الت�سجيل  التجارية عن تقدم وكيل  العالمات  اإدارة  تعلن 

وبراءات الخرتاع بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :  
املودعة بالرقم : 33897        بتاريخ :  1999/11/22
امل�سجلة بالرقم :  29238       بتاريخ : 2001/10/29

باإ�سم املالك :  الدكتور. اجننري ات�ص. �سي. اف. بور�ص اكتينجي�سل�سافت
وعنوانة  : بور�سبالتز 1 ، 70435  �ستوتغارت ، اأملانيا  

ا�سم املتنازل له : بور�ص زوي�س�سينهولدينج جي  ام بي ات�ص.
 وعنوانه : بور�سبالتز 1 ، 70435   �ستوتغارت ، اأملانيا

واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : 2 بتاريخ :  2001/6/30
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :42
الن�سح  واإ�سداء  ، بالتحديد تطوير  ، خدمات فنية مقدمة من قبل مهند�سني  خدمات توفري بحوث فنية 
وامل�سورة للطلبيات التجارية يف جمال ال�سيارات وجتهيز حمركات ال�سيارات ، توفري اخلربة الفنية ، خدمات 

املهند�سني ، ت�سميم برامج ملعاجلة البيانات ، وحجوزات الفنادق .
تاري�خ انتقال امللكية  :  2009/11/30

 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل :

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 مايو  2019 �لعدد 12623 

منوذج اإعالن الن�ضرعن انتقال امللكية 
التجارية  للعالمات  املتحدة  :اخلدمات  املالك   / الت�سجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 

وبراءات الخرتاع بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :  
املودعة بالرقم : 33897        بتاريخ :  1999/11/22
امل�سجلة بالرقم :  29238       بتاريخ : 2001/10/29

باإ�سم املالك :  الدكتور. اجننري ات�ص. �سي. اف. بور�ص جي ام بي ات�ص
وعنوانة  : بور�سبالتز 1 ، 70435  �ستوتغارت ، اأملانيا  

ا�سم املتنازل له : بور�ص فنفتي  فريموجين�سفريوالتوجن ايه جي
 وعنوانه : بور�سبالتز 1 ، 70435   �ستوتغارت ، اأملانيا

واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : 2 بتاريخ :  2001/6/30
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :42
الن�سح  واإ�سداء  ، بالتحديد تطوير  ، خدمات فنية مقدمة من قبل مهند�سني  خدمات توفري بحوث فنية 
وامل�سورة للطلبيات التجارية يف جمال ال�سيارات وجتهيز حمركات ال�سيارات ، توفري اخلربة الفنية ، خدمات 

املهند�سني ، ت�سميم برامج ملعاجلة البيانات ، وحجوزات الفنادق .
تاري�خ انتقال امللكية  :  2010/10/13

 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل :

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 مايو  2019 �لعدد 12623 

منوذج اإعالن الن�ضرعن انتقال امللكية 
التجارية  للعالمات  املتحدة  : اخلدمات  املالك   / الت�سجيل  التجارية عن تقدم وكيل  العالمات  اإدارة  تعلن 

وبراءات الخرتاع بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :  
املودعة بالرقم : 33894        بتاريخ :  1999/11/22
امل�سجلة بالرقم :  29783       بتاريخ : 2001/11/26

باإ�سم املالك :  الدكتور. اجننري ات�ص. �سي. اف. بور�ص اكتينجي�سل�سافت
وعنوانة  : بور�سبالتز 1 ، 70435  �ستوتغارت ، اأملانيا  

ا�سم املتنازل له : بور�ص زوي�س�سينهولدينج جي  ام بي ات�ص.
 وعنوانه : بور�سبالتز 1 ، 70435   �ستوتغارت ، اأملانيا

واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : 3 بتاريخ :  2001/7/30
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36
خدمات امل�سارف ، خدمات الن�سح وامل�سورة يف التمويل والتحويالت املالية ؛ خدمات التمويل 

خا�سة عقود الإيجار ، �سم�سرة الئتمان ، التاأمينات خا�سة يف اأعمال ال�سيارات ، واإيجار ال�سيارات .
تاري�خ انتقال امللكية  :  2009/11/30

 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل :

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 مايو  2019 �لعدد 12623 

منوذج اإعالن الن�ضرعن انتقال امللكية 
التجارية  للعالمات  املتحدة  :اخلدمات  املالك   / الت�سجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 

وبراءات الخرتاع بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :  
املودعة بالرقم : 33894        بتاريخ :  1999/11/22
امل�سجلة بالرقم :  29783       بتاريخ : 2001/11/26

باإ�سم املالك :  الدكتور. اجننري ات�ص. �سي. اف. بور�ص جي ام بي ات�ص
وعنوانة  : بور�سبالتز 1 ، 70435  �ستوتغارت ، اأملانيا  

ا�سم املتنازل له : بور�ص فنفتي  فريموجين�سفريوالتوجن ايه جي
 وعنوانه : بور�سبالتز 1 ، 70435   �ستوتغارت ، اأملانيا

واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : 3 بتاريخ :  2001/7/30
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36
خدمات امل�سارف ، خدمات الن�سح وامل�سورة يف التمويل والتحويالت املالية ؛ خدمات التمويل خا�سة عقود 

الإيجار ، �سم�سرة الئتمان ، التاأمينات خا�سة يف اأعمال ال�سيارات ، واإيجار ال�سيارات .
تاري�خ انتقال امللكية  :  2010/10/13 

 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل :

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 مايو  2019 �لعدد 12623 

منوذج اإعالن الن�ضرعن انتقال امللكية 
التجارية  للعالمات  املتحدة  :اخلدمات  املالك   / الت�سجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 

وبراءات الخرتاع بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :  
املودعة بالرقم : 33895        بتاريخ :  1999/11/22
امل�سجلة بالرقم :  29784       بتاريخ : 2001/11/26

باإ�سم املالك :  الدكتور. اجننري ات�ص. �سي. اف. بور�ص اكتينجي�سل�سافت
وعنوانة  : بور�سبالتز 1 ، 70435  �ستوتغارت ، اأملانيا  

ا�سم املتنازل له : بور�ص زوي�س�سينهولدينج جي  ام بي ات�ص.
 وعنوانه : بور�سبالتز 1 ، 70435   �ستوتغارت ، اأملانيا

واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : 3 بتاريخ :  2001/7/30
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :37
؛ خدمات لتجهيزات و�سبط وتعديل  ال�سيارات  اإ�سالح و�سيانة  والإ�سالح خا�سة  الت�سييد  اأعمال  خدمات 

حمركات ال�سيارات العادية لتكون �سيارات ريا�سية و�سيارات �سباق .
تاري�خ انتقال امللكية  :  2009/11/30

 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل :

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 مايو  2019 �لعدد 12623 

منوذج اإعالن الن�ضرعن انتقال امللكية 
التجارية  للعالمات  املتحدة  : اخلدمات  املالك   / الت�سجيل  التجارية عن تقدم وكيل  العالمات  اإدارة  تعلن 

وبراءات الخرتاع بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :  
املودعة بالرقم : 33895        بتاريخ :  1999/11/22
امل�سجلة بالرقم :  29784       بتاريخ : 2001/11/26

باإ�سم املالك :  الدكتور. اجننري ات�ص. �سي. اف. بور�ص جي ام بي ات�ص
وعنوانة  : بور�سبالتز 1 ، 70435  �ستوتغارت ، اأملانيا  

ا�سم املتنازل له : بور�ص فنفتي فريموجين�سفريوالتوجن ايه جي
 وعنوانه : بور�سبالتز 1 ، 70435   �ستوتغارت ، اأملانيا

واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : 3 بتاريخ :  2001/7/30
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :37
؛ خدمات لتجهيزات و�سبط وتعديل  ال�سيارات  اإ�سالح و�سيانة  والإ�سالح خا�سة  الت�سييد  اأعمال  خدمات 

حمركات ال�سيارات العادية لتكون �سيارات ريا�سية و�سيارات �سباق .
تاري�خ انتقال امللكية  :  2010/10/13

 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل :

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 مايو  2019 �لعدد 12623 

منوذج اإعالن الن�ضرعن انتقال امللكية 
التجارية  للعالمات  املتحدة  :اخلدمات  املالك   / الت�سجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 

وبراءات الخرتاع بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :  
املودعة بالرقم : 33899        بتاريخ :  1999/11/22
امل�سجلة بالرقم :  39717       بتاريخ : 2003/5/12

باإ�سم املالك :  الدكتور. اجننري ات�ص. �سي. اف. بور�ص اكتينجي�سل�سافت
وعنوانة  : بور�سبالتز 1 ، 70435  �ستوتغارت ، اأملانيا  

ا�سم املتنازل له : بور�ص زوي�س�سينهولدينج جي  ام بي ات�ص.
 وعنوانه : بور�سبالتز 1 ، 70435   �ستوتغارت ، اأملانيا

واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : 19 بتاريخ :  2002/11/26
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :8
الأدوات والآلت اليدوية؛ الأدوات القاطعة، ال�سوك واملالعق؛ الأ�سلحة البي�ساء؛ اأموا�ص و�سفرات احلالقة 

تاري�خ انتقال امللكية  :  2009/11/30
 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل :

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 مايو  2019 �لعدد 12623 

منوذج اإعالن الن�ضرعن انتقال امللكية 
التجارية  للعالمات  املتحدة  :اخلدمات  املالك   / الت�سجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 

وبراءات الخرتاع بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :  
املودعة بالرقم : 33899        بتاريخ :  1999/11/22
امل�سجلة بالرقم :  39717       بتاريخ : 2003/5/12

باإ�سم املالك :  الدكتور. اجننري ات�ص. �سي. اف. بور�ص جي ام بي ات�ص
وعنوانة  : بور�سبالتز 1 ، 70435  �ستوتغارت ، اأملانيا  

ا�سم املتنازل له : بور�ص فنفتي  فريموجين�سفريوالتوجن ايه جي
 وعنوانه : بور�سبالتز 1 ، 70435   �ستوتغارت ، اأملانيا

واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : 19 بتاريخ :  2002/11/26
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :8
الأدوات والآلت اليدوية ؛ الأدوات القاطعة ، ال�سوك واملالعق ؛ الأ�سلحة البي�ساء ؛ اأموا�ص و�سفرات احلالقة 

تاري�خ انتقال امللكية  :  2010/10/13
 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل :

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 مايو  2019 �لعدد 12623 

منوذج اإعالن الن�ضرعن انتقال امللكية 
التجارية  للعالمات  املتحدة  :اخلدمات  املالك   / الت�سجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 

وبراءات الخرتاع بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :  
املودعة بالرقم : 33900        بتاريخ :  1999/11/22
امل�سجلة بالرقم :  40226       بتاريخ : 2003/5/20

باإ�سم املالك :  الدكتور. اجننري ات�ص. �سي. اف. بور�ص اكتينجي�سل�سافت
وعنوانة  : بور�سبالتز 1 ، 70435  �ستوتغارت ، اأملانيا  

ا�سم املتنازل له : بور�ص زوي�س�سينهولدينج جي  ام بي ات�ص.
 وعنوانه : بور�سبالتز 1 ، 70435   �ستوتغارت ، اأملانيا

واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : 20 بتاريخ :  2002/12/30
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9
الأجهزة والأدوات امل�ستعملة يف العلوم واملالحة وم�سح الأرا�سي والكهرباء بقدر ما ميكن ت�سمنه بالفئة )9( 
والت�سوير ال�سم�سي والت�سوير ال�سينمائي ، الب�سريات والأوزان واملقايي�ص والإ�سارات والفح�ص )املراقبة( 
والإنقاذ والتعليم ؛ النظارات ، اأجهزة ت�سجيل وبث وا�ستن�ساخ ال�سوت اأو ال�سور ؛ حامالت البيانات املمغنطة 
؛ ا�سطوانات الت�سجيل ؛ اآلت البيع الأوتوماتيكية واآليات الأجهزة التي تعمل بالنقود املعدنية ؛ م�سجالت 
النقد ؛  الآلت احلا�سبة وجتهيزات ومعدات معاجلة البيانات ، حامالت البيانات املجهزة بالربامج ؛ العاب 

اأجهزة الكمبيوتر ، اأجهزة اإطفاء احلريق .
تاري�خ انتقال امللكية  :  2009/11/30

 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل :

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 مايو  2019 �لعدد 12623 

منوذج اإعالن الن�ضرعن انتقال امللكية 
التجارية  للعالمات  املتحدة  : اخلدمات  املالك   / الت�سجيل  التجارية عن تقدم وكيل  العالمات  اإدارة  تعلن 

وبراءات الخرتاع بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :  
املودعة بالرقم : 33900        بتاريخ :  1999/11/22
امل�سجلة بالرقم :  40226       بتاريخ : 2003/5/20

باإ�سم املالك :  الدكتور. اجننري ات�ص. �سي. اف. بور�ص جي ام بي ات�ص
وعنوانة  : بور�سبالتز 1 ، 70435  �ستوتغارت ، اأملانيا  

ا�سم املتنازل له : بور�ص فنفتي  فريموجين�سفريوالتوجن ايه جي
 وعنوانه : بور�سبالتز 1 ، 70435   �ستوتغارت ، اأملانيا

واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : 20 بتاريخ :  2002/12/30
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9
الأجهزة والأدوات امل�ستعملة يف العلوم واملالحة وم�سح الأرا�سي والكهرباء بقدر ما ميكن ت�سمنه بالفئة )9( 
والت�سوير ال�سم�سي والت�سوير ال�سينمائي ، الب�سريات والأوزان واملقايي�ص والإ�سارات والفح�ص )املراقبة( 
والإنقاذ والتعليم ؛ النظارات ، اأجهزة ت�سجيل وبث وا�ستن�ساخ ال�سوت اأو ال�سور ؛ حامالت البيانات املمغنطة 
؛ ا�سطوانات الت�سجيل ؛ اآلت البيع الأوتوماتيكية واآليات الأجهزة التي تعمل بالنقود املعدنية ؛ م�سجالت 
النقد ؛  الآلت احلا�سبة وجتهيزات ومعدات معاجلة البيانات ، حامالت البيانات املجهزة بالربامج ؛ العاب 

اأجهزة الكمبيوتر ، اأجهزة اإطفاء احلريق .
تاري�خ انتقال امللكية  :  2010/10/13

 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل :     

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 مايو  2019 �لعدد 12623 

منوذج اإعالن الن�ضرعن انتقال امللكية 
التجارية  للعالمات  املتحدة  :اخلدمات  املالك   / الت�سجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 

وبراءات الخرتاع بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :  
املودعة بالرقم : 33902        بتاريخ :  1999/11/22
امل�سجلة بالرقم :  39719       بتاريخ : 2003/5/12

باإ�سم املالك :  الدكتور. اجننري ات�ص. �سي. اف. بور�ص اكتينجي�سل�سافت
وعنوانة  : بور�سبالتز 1 ، 70435  �ستوتغارت ، اأملانيا  

ا�سم املتنازل له : بور�ص زوي�س�سينهولدينج جي  ام بي ات�ص.
 وعنوانه : بور�سبالتز 1 ، 70435   �ستوتغارت ، اأملانيا

واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : 19 بتاريخ :  2002/11/26
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :14
املعادن النفي�سة و�سبائكها وال�سلع امل�سنوعة منها اأو املطلية بها خا�سة ، وطرازات ال�سيارات ومر�سات العطور 
ال�ساعات وغريها من  ؛  الكرمية  ؛ تقليد املجوهرات والأحجار  الكرمية  الأحجار   والولعات ؛ جموهرات 

اأدوات قيا�ص الوقت ؛ �سال�سل املفاتيح ، الدبابي�ص ، دبابي�ص ربطة العنق ، اأزرار اأكمام القم�سان .
تاري�خ انتقال امللكية  :  2009/11/30

 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل :

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 مايو  2019 �لعدد 12623 

منوذج اإعالن الن�ضرعن انتقال امللكية 
التجارية  للعالمات  املتحدة  :اخلدمات  املالك   / الت�سجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 

وبراءات الخرتاع بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :  
املودعة بالرقم : 33902        بتاريخ :  1999/11/22
امل�سجلة بالرقم :  39719       بتاريخ : 2003/5/12

باإ�سم املالك :  الدكتور. اجننري ات�ص. �سي. اف. بور�ص جي ام بي ات�ص
وعنوانة  : بور�سبالتز 1 ، 70435  �ستوتغارت ، اأملانيا  

ا�سم املتنازل له : بور�ص فنفتي  فريموجين�سفريوالتوجن ايه جي 
 وعنوانه : بور�سبالتز 1 ، 70435   �ستوتغارت ، اأملانيا

واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : 20 بتاريخ :  2002/12/30
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :14
املعادن النفي�سة و�سبائكها وال�سلع امل�سنوعة منها اأو املطلية بها خا�سة ، وطرازات ال�سيارات ومر�سات العطور 
ال�ساعات وغريها من  ؛  الكرمية  ؛ تقليد املجوهرات والأحجار  الكرمية  الأحجار   والولعات ؛ جموهرات 

اأدوات قيا�ص الوقت ؛ �سال�سل املفاتيح ، الدبابي�ص ، دبابي�ص ربطة العنق ، اأزرار اأكمام القم�سان .
تاري�خ انتقال امللكية  :  2010/10/13

 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل :

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 مايو  2019 �لعدد 12623 

منوذج اإعالن الن�ضرعن انتقال امللكية 
التجارية  للعالمات  املتحدة  :اخلدمات  املالك   / الت�سجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 

وبراءات الخرتاع بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :  
املودعة بالرقم : 33903        بتاريخ :  1999/11/22
امل�سجلة بالرقم :  39720       بتاريخ : 2003/5/12

باإ�سم املالك :  الدكتور. اجننري ات�ص. �سي. اف. بور�ص اكتينجي�سل�سافت
وعنوانة  : بور�سبالتز 1 ، 70435  �ستوتغارت ، اأملانيا  

ا�سم املتنازل له : بور�ص زوي�س�سينهولدينج جي  ام بي ات�ص.
 وعنوانه : بور�سبالتز 1 ، 70435   �ستوتغارت ، اأملانيا

واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : 19 بتاريخ :  2002/11/26
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :16
الورق ، الورق املقوى وال�سلع امل�سنوعة منهما ، ويقدر ما ميكن ت�سمينه بالفئة )16( ، املل�سقات ؛ املطبوعات ، 
مواد جتليد الكتب ، ال�سور الفوتوغرافية ؛ القرطا�س�ية ؛ مواد الل�سق لال�ستعمالت املكتبية اأو ال�ستعمالت 
الأث��اث ( ؛  با�ستثناء  املكتبية )  الكاتبة واللوازم  التلوين ؛ الآلت  الفنانني ؛ فر�ص  اأدوات ول��وازم  ؛  املنزلية 
املواد التعليمية والتدريبية ) با�ستثناء الأجهزة ( ؛ املواد البال�ستيكية امل�ستعملة يف التغليف ) بقدر ما ميكن 

ت�سمينة بالفئة )16( ( ؛ ورق اللعب ؛ الطابعات ؛ حروف الطباعة ؛ الروزنامات .
تاري�خ انتقال امللكية  :  2009/11/30

 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل :

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 مايو  2019 �لعدد 12623 

منوذج اإعالن الن�ضرعن انتقال امللكية 
التجارية  للعالمات  املتحدة  :اخلدمات  املالك   / الت�سجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 

وبراءات الخرتاع بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :  
املودعة بالرقم : 33903        بتاريخ :  1999/11/22
امل�سجلة بالرقم :  39720       بتاريخ : 2003/5/12

باإ�سم املالك :  الدكتور. اجننري ات�ص. �سي. اف. بور�ص جي ام بي ات�ص
وعنوانة  : بور�سبالتز 1 ، 70435  �ستوتغارت ، اأملانيا  

ا�سم املتنازل له : بور�ص فنفتي  فريموجين�سفريوالتوجن ايه جي
 وعنوانه : بور�سبالتز 1 ، 70435   �ستوتغارت ، اأملانيا

واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : 19 بتاريخ :  2002/11/26
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :16
الورق ، الورق املقوى وال�سلع امل�سنوعة منهما ، ويقدر ما ميكن ت�سمينه بالفئة )16( ، املل�سقات ؛ املطبوعات ، 
مواد جتليد الكتب ، ال�سور الفوتوغرافية ؛ القرطا�س�ية ؛ مواد الل�سق لال�ستعمالت املكتبية اأو ال�ستعمالت 
الأث��اث ( ؛  با�ستثناء  املكتبية )  الكاتبة واللوازم  التلوين ؛ الآلت  الفنانني ؛ فر�ص  اأدوات ول��وازم  ؛  املنزلية 
املواد التعليمية والتدريبية ) با�ستثناء الأجهزة ( ؛ املواد البال�ستيكية امل�ستعملة يف التغليف ) بقدر ما ميكن 

ت�سمينة بالفئة )16( ( ؛ ورق اللعب ؛ الطابعات ؛ حروف الطباعة ؛ الروزنامات .
تاري�خ انتقال امللكية  :  2010/10/13

 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل :

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 مايو  2019 �لعدد 12623 
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منوذج اإعالن الن�ضرعن انتقال امللكية 
التجارية  للعالمات  املتحدة  :اخلدمات  املالك   / الت�سجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 

وبراءات الخرتاع بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :  
املودعة بالرقم : 33904        بتاريخ :  1999/11/22
امل�سجلة بالرقم :  39721       بتاريخ : 2003/5/12

باإ�سم املالك :  الدكتور. اجننري ات�ص. �سي. اف. بور�ص اكتينجي�سل�سافت
وعنوانة  : بور�سبالتز 1 ، 70435  �ستوتغارت ، اأملانيا  

ا�سم املتنازل له : بور�ص زوي�س�سينهولدينج جي  ام بي ات�ص.
 وعنوانه : بور�سبالتز 1 ، 70435   �ستوتغارت ، اأملانيا

واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : 19 بتاريخ :  2002/11/26
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :18
اجللد الطبيعي واجللد املقلد وال�سلع امل�سنوعة منهما خا�سة ، �سناديق وحقائب  ال�سفر ، واأ�سياء �سغرية 

م�سنفة من اجللد بقدر ما ميكن ت�سمينه بالفئة )18( ال�سما�سي ، املظالت  .
تاري�خ انتقال امللكية  :  2009/11/30

 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل :

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 مايو  2019 �لعدد 12623 

منوذج اإعالن الن�ضرعن انتقال امللكية 
التجارية  للعالمات  املتحدة  :اخلدمات  املالك   / الت�سجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 

وبراءات الخرتاع بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :  
املودعة بالرقم : 33904        بتاريخ :  1999/11/22
امل�سجلة بالرقم :  39721       بتاريخ : 2003/5/12

باإ�سم املالك :  الدكتور. اجننري ات�ص. �سي. اف. بور�ص جي ام بي ات�ص
وعنوانة  : بور�سبالتز 1 ، 70435  �ستوتغارت ، اأملانيا  

ا�سم املتنازل له : بور�ص فنفتي  فريموجين�سفريوالتوجن ايه جي
 وعنوانه : بور�سبالتز 1 ، 70435   �ستوتغارت ، اأملانيا

واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : 19 بتاريخ :  2002/11/26
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :18
اجللد الطبيعي واجللد املقلد وال�سلع امل�سنوعة منهما خا�سة ، �سناديق وحقائب  ال�سفر ، واأ�سياء �سغرية 

م�سنفة من اجللد بقدر ما ميكن ت�سمينه بالفئة )18( ال�سما�سي ، املظالت  .
تاري�خ انتقال امللكية  :  2010/10/13

 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل :

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 مايو  2019 �لعدد 12623 

منوذج اإعالن الن�ضرعن انتقال امللكية
التجارية  للعالمات  املتحدة  :اخلدمات  املالك   / الت�سجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 

وبراءات الخرتاع  بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم :  42371         بتاريخ : 2001/5/5

امل�سجلة بالرقم :  37740         بتاريخ : 2003/4/19
باإ�سم املالك :  تيمبو ناجادي اآ�سيا بي تي ئي. ليميتد

وعنوانة     : وان مارينا بوليفارد ، رقم 00- 28 ، �سنغافورة 018989    
ا�سم املتنازل له :  بي تي . باركالي برودكت�ص.             

 ، تيمور  كونينجان   ،  3-4 ك��اف  �سايد   رازون���ا  اآر.  ات�ص  اإل.  ، جيه  ت��اور  �سكان  تيمبو   . دي  : ج��ي  وع��ن��وان��ه  
�سيتيابودي ، جاكرتا �سيالتان ، اإندوني�سيا .   

واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد :   169 بتاريخ  :   2016/10/31
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 3
العطور ، ماء الزينة ، الكولونيا ، م�ستح�سرات تظليل العينني ، اأقالم حتديد العيون ، امل�سكارا ، اأحمر ال�سفاه 
اإخفاء عيوب الب�سرة ، مكياج الأ�سا�ص وبودرة  اأحمر الوجه ، مكياج   ، اأقالم حتديد ال�سفاه   ، ، بل�سم ال�سفاه 
الوجه ، كرميات وغ�سول ومنظفات وم�ستح�سرات الب�سرة ، طالء الأظافر ، م�ستح�سرات حماية الب�سرة من 

ال�سم�ص وم�ستح�سرات ت�سمري الب�سرة اثناء تعري�سها لأ�سعة ال�سم�ص .
تاري�خ انتقال امللكية  :  2017/4/26  

  تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل :     

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 مايو  2019 �لعدد 12623 

منوذج اإعالن الن�ضرعن انتقال امللكية 
التجارية  للعالمات  املتحدة  :اخلدمات  املالك   / الت�سجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 

وبراءات الخرتاع بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 78690        بتاريخ :  2006/3/18
امل�سجلة بالرقم :  93426       بتاريخ : 2009/2/23

باإ�سم املالك :  ام اآند ات�ص مانيجمينت ليميتد 
وعنوانة  : �سي/ اأو  دي تي او ا�ص ليميتد ، الطابق العا�سر ، رافلز تاور ،19 �سايرب�ستي ، ايبيني ، جمهورية 

موري�سيو�ص
ا�سم املتنازل له :  ام ات�ص جي  اآي بي  هولدينج ) �سنغابور ( بي تي ئي. ليميتد
وعنوانه : 2 اليك�ساندرا رود ، رقم 02- 05 ديلتا هاو�ص ، �سنغافورة ) 159919(  

واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : 162 بتاريخ :  2016/3/31
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 43
الفنادق  حجز  خدمات   ، وامل�سروبات  الأطعمة  تقدمي  خدمات   ، املوؤقتة  الإقامة  خدمات   ، الفنادق  خدمات 
املعلومات لتم�سية الإج��ازات وحفظ الإقامة  واخلطط  لالإقامة يف الإج��ازات ، خدمات تقدمي  ، خدمات 
امل�سروبات الغري كحولية ، خدمات ت�سهيل احلفالت وبالتحديد "خدمات تقدمي الطعام وال�سراب " ، خدمات 
، خدمات  الأطعمة وامل�سروبات  ، خدمات مطاعم والوجبات اخلفيفة خدمات متوين  املقاهي والكافرتيات 
ت�سهيل اإقامة املوؤمترات ، الإجتماعات واملعار�ص ، خدمات تقدمي احلجز للنزول بالفنادق واخلروج منها ، 

خدمات تقدمي املعلومات الإلكرتونية اخلا�سة بالفنادق ، خدمات الن�سح فيما يتعلق باخلدمات اأعاله 
تاري�خ انتقال امللكية  :  2017/6/8      

 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل :

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 مايو  2019 �لعدد 12623 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد  خلدمات العالمات التجارية
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 303791   بتاريخ:   23 / 12 / 2018
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م : اأناكالن �سكينكار ) هينجكوين ( كو.، األ تي دي.
وعنوانه:روم 4101 ، منرب 128 اأك�سينج�سينج  ون رود هينجكوين نيو دي�سرتيكت ، زهوهاي ، جواجندوجن 

، ال�سني.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

حليب تطهري الوجه ، اأقنعة جتميلية ، م�ستح�سرات التجميل للرمو�ص ، م�ستح�سرات  ال�سبار للماكياج ، 
م�ستح�سرات التجميل ، م�ستح�سرات الوقاية من ال�سم�ص ، عطور ، م�ستح�سرات غ�سول و تطهري الب�سرة 

، ماء معطر ،  كرميات تفتيح الب�سرة.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 3 (

و�سف العالمة: ANNACLAN بحروف لتينية  ب�سكل  مميز  .
ال�س��رتاطات:  

القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 مايو  2019 �لعدد 12623 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد  خلدمات العالمات التجارية 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 303871   بتاريخ:   24 / 12 / 2018
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م : ميلينيوم اأوبرتيونيتيز  للتجارة العامة . �ص.ذ.م.م.
وعنوانه: �ص.ب. 64062 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�سرية واأجهزة واأدوات قيا�ص الوزن والقيا�ص والإ�سارة واملراقبة )الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم، 
اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل 
اأو اإر�سال اأو ن�سخ ال�سوت اأو ال�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية، اأقرا�ص ت�سجيل، ماكينات بيع اآلية واآليات 
ملعاجلة  حا�سوبية  واأج��ه��زة  معدات  حا�سبة،  اآلت  النقد،  ت�سجيل  اآلت  النقد،  بقطع  تعمل  التي  لالأجهزة 

البيانات، اأجهزة اإخماد النريان..
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 9 (

و�سف العالمة: TOTULIFE   بحروف لتينية  ب�سكل  مميز  . 
ال�س��رتاطات:  

القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 مايو  2019 �لعدد 12623 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد  خلدمات العالمات التجارية
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 305722     بتاريخ:   4 / 2 / 2019
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م : جوهرة للمجوهرات  �ص.ذ.م.م.
وعنوانه:�ص.ب. 85583 ،دبي ، الإمارات العربية املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
املعادن النفي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�سنوعة من معادن نفي�سة اأو مطلية بها، غري الواردة يف فئات 

اأخرى، املجوهرات ، الأحجار الكرمية، اأدوات قيا�ص الوقت واأدوات قيا�ص الوقت الدقيقة.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 14 (

و�سف العالمة: جوهرة  كال�سيك Jawhara Classic  بحروف  عربية و  لتينية  ب�سكل مميز  .
ال�س��رتاطات:  

القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 مايو  2019 �لعدد 12623 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد  خلدمات العالمات التجارية
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 305725   بتاريخ:   4 / 2 / 2019
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م : جوهرة للمجوهرات  �ص.ذ.م.م.
وعنوانه:�ص.ب. 85583 ،دبي ، الإمارات العربية املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
املعادن النفي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�سنوعة من معادن نفي�سة اأو مطلية بها، غري الواردة يف فئات 

اأخرى، املجوهرات ، الأحجار الكرمية، اأدوات قيا�ص الوقت واأدوات قيا�ص الوقت الدقيقة..
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 14 (

و�سف العالمة:  راينا  جوهرة rayna Jawhara بحروف عربية و  لتينية  ب�سكل مميز  باللون الذهبي  
ب�سكل مميز .

ال�س��رتاطات:  
القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 مايو  2019 �لعدد 12623 

منوذج اإعالن الن�ضرعن انتقال امللكية 
التجارية  للعالمات  املتحدة  :اخلدمات  املالك   / الت�سجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 

وبراءات الخرتاع بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 78691        بتاريخ :  2006/3/18

امل�سجلة بالرقم :  78347       بتاريخ : 2006/12/18
باإ�سم املالك :  ام اآند ات�ص مانيجمينت ليميتد 

وعنوانة  : �سي/ اأو  دي تي او ا�ص ليميتد ، الطابق العا�سر ، رافلز تاور ،19 �سايرب�ستي ، ايبيني ، جمهورية 
موري�سيو�ص

ا�سم املتنازل له :  ام ات�ص جي  اآي بي  هولدينج ) �سنغابور ( بي تي ئي. ليميتد
وعنوانه : 2 اليك�ساندرا رود ، رقم 02- 05 ديلتا هاو�ص ، �سنغافورة ) 159919(  

واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : 162 بتاريخ :  2016/3/31
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 44
خدمات العالج الطبيعي بالراوئح العطرية ، خدمات العناية باجلمال ، خدمات معاجلة اجلمال ، خدمات  
باجل�سم  والعناية  التزين  ، خدمات  الطبيعي  العالج  ، خدمات  اجل�سم  تدليك  ، خدمات  ال�سحية  النوادي 
على  امل�ساج  خدمات   ، بال�سحة  والعناية  اجل�سم  بتنظيف  العناية  غرف  خدمات   ، ال�ساونا  غرف  خدمات   ،

الطريقة التايالندية .
تاري�خ انتقال امللكية  :  2017/6/8

 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل :

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 مايو  2019 �لعدد 12623 

منوذج اإعالن الن�ضرعن انتقال امللكية 
التجارية  للعالمات  املتحدة  :اخلدمات  املالك   / الت�سجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 

وبراءات الخرتاع بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم :  91089   بتاريخ :  2007/2/27

امل�سجلة بالرقم :              بتاريخ :  2008/6/1
باإ�سم املالك :  مك�ص جلوبال بي.يف.

وعنوانة     :  جوهان هويزينجالن 400 ،1066 جيه ا�ص ام�سرتدام ، هولندا
ا�سم املتنازل له  :  او دبليو بي بريلني جي ام بي ات�ص 

وعنوانه :   �سبيتالهوف�سرتا�سي  94 ، 94032 با�ساو ، املانيا
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد :  95 بتاريخ     2007/11/7  

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9
النظارات وكمالياتها ، وحتديدا العوينات ، والنظارات ال�سم�سية ، وعلب حلفظ النظارات ، واطارات للنظارات 

، و�سال�سل وقيطان للنظارات .
تاري�خ انتقال امللكية  :  2016/11/11  

  تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل :

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 مايو  2019 �لعدد 12623 

اعالن جتديد 
العالمات  خل��دم��ات  �سبي�ساليزد   / امل��ح��ام��ي  ت��ق��دم  ع��ن  التجارية  ال��ع��الم��ات  اإدارة   تعلن 

التجارية. بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م :   129573
با�س������م :   �ساندونغ جنيو  تاير كو.، ليمتد .

وعنوان����ه :   رقم 260 كنجكن رود ، داوانغ ، جواجنراو ، �ساندونغ ، ال�سني . 
وامل�سجلة حتت رقم :  )  148658 (    بتاريخ :  8 /  8 / 2011

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية 
يف :21/ 5 / 2019

لالأو�ساع  وف��ق��اً  �سنوات  ع�سر  منها  ك��ل  متتالية  اخ��رى  مل��دد  احلماية  جتديد  وي��ج��وز  ه��ذا 
يف  ال�سادر   1992/37 رقم  الحت��ادي  القانون  من   )19( باملادة  عليها  املن�سو�ص  وال�سروط 

�ساأن العالمات التجارية .

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 مايو  2019 �لعدد 12623 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد  خلدمات العالمات التجارية 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 303790   بتاريخ:   23 / 12 / 2018
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م : اأ�ص ام اأي اإ�ص للتجارة العامة . �ص.  ذ.م.م.
وعنوانه:�ص.ب 95824  دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�سميم املتعلقة بها، خدمات التحاليل والأبحاث ال�سناعية، 
تركيب و�سيانة   ، ، برجمة احلا�سوب  والربجميات احلا�سوبية  العتاد احلا�سوبي  ت�سميم وتطوير  خدمات 
واإ�سالح برامج الكمبيوتر ، خدمات ال�ست�سارات احلا�سوبية ، ت�سميم ور�سم وكتابة بتكليف لتجميع مواقع 

الويب ، اإن�ساء و�سيانة وا�ست�سافة مواقع الويب اخلا�سة بالآخرين ، خدمات الت�سميم
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 42 (

و�سف العالمة:   "  TIP  "  بحروف لتينية  ب�سكل  مميز يحيط بها خط �سدا�سي الأ�سالع. 
ال�س��رتاطات:  

القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 مايو  2019 �لعدد 12623 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد  خلدمات العالمات التجارية
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 305726         بتاريخ:   4 / 2 / 2019
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م : جوهرة للمجوهرات  �ص.ذ.م.م.
وعنوانه:�ص.ب. 85583 ،دبي ، الإمارات العربية املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
املعادن النفي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�سنوعة من معادن نفي�سة اأو مطلية بها، غري الواردة يف فئات 

اأخرى، املجوهرات ، الأحجار الكرمية، اأدوات قيا�ص الوقت واأدوات قيا�ص الوقت الدقيقة..
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 14 (

و�سف العالمة:�سهزادي جوهرة SHaHZaDI Jawhara بحروف  عربية و  لتينية  ب�سكل مميز  
باللون  البنف�سجي .

ال�س��رتاطات:  
القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 مايو  2019 �لعدد 12623 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد  خلدمات العالمات التجارية 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 305727     بتاريخ:   4 / 2 / 2019
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م : جوهرة للمجوهرات  �ص.ذ.م.م.
وعنوانه:�ص.ب. 85583 ،دبي ، الإمارات العربية املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
املعادن النفي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�سنوعة من معادن نفي�سة اأو مطلية بها، غري الواردة يف فئات 

اأخرى، املجوهرات ، الأحجار الكرمية، اأدوات قيا�ص الوقت واأدوات قيا�ص الوقت الدقيقة..
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 14 (

بالألوان  مميز   ب�سكل  لتينية  و  عربية  ب��ح��روف     Vida Jawhara ج��وه��رة  ف��ي��دا   العالمة:  و�سف 
الببنف�سجي و الذهبي و ال�سفر و الأخ�سر و الأ�سود و الزرق  حتتها نقاط  دائرية  بالألوان   ب�سكل مميز

ال�س��رتاطات:  
القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 مايو  2019 �لعدد 12623 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد  خلدمات العالمات التجارية
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 307341 بتاريخ:   5 / 3 / 2019
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م : جاكامني ملنتجات الن�سيج و املالب�ص و ال�سناعة و التجارة املحدودة امل�سوؤولية.
وعنوانه:حملة  بريليك  �سارع اإيت�ص الأين رقم 111  اأي�سينالري  ، اإ�سطنبول ،  تركيا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
املالب�ص ، مبا يف ذلك املالب�ص الداخلية  و املالب�ص اخلارجية ، بخالف املالب�ص الواقية لالأغرا�ص اخلا�سة 
اأحزمة   ، اأو�سحة    ، للرقبة(  ، مناديل خمرمة )مناديل  �سالت    ، اخل��م��ارات )املالب�ص(   ، ، ج��وارب ق�سرية 
)مالب�ص( ، األب�سة القدم ، اأحذية ، اأخفاف   ، �سنادل ، اأغطية الراأ�ص ، قبعات ، قبعات مع الأقنعة ، برييهات 

)قبعات م�ستديرة م�سطحة( ، قبعات )اأغطية الراأ�ص( ، طواقي
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 25 (

و�سف العالمة:JAKAMEN بحروف لتينية ب�سكل مميز على خلفية م�ستطيل مظلل باللون الأ�سود.
ال�س��رتاطات:  

القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 مايو  2019 �لعدد 12623 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد  خلدمات العالمات التجارية
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 307342 بتاريخ:   5 / 3 / 2019
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م : جاكامني ملنتجات الن�سيج و املالب�ص و ال�سناعة و التجارة املحدودة امل�سوؤولية.

وعنوانه: حملة  بريليك  �سارع اإيت�ص الأين رقم 111  اأي�سينالري  ، اإ�سطنبول ،  تركيا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ال�سلع  من  ت�سكيلة  جتميع  خدمات   ، املكتبي  الن�ساط  وتفعيل  الأع��م��ال  وتوجيه  واإدارة  والإع���الن  الدعاية 
ل�سالح الغري و ذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و �سراءها ) عند احلاجة ( و لينطوي ذلك على 
خدمة النقل ، قد يتم توفري هذه اخلدمات من قبل متاجر البيع بالتجزئة ومنافذ البيع باجلملة ، و من 
خالل اآلت البيع ، اأو الكتالوجات اأو عرب طلبات الربيد اأو عن طريق الو�سائط الإلكرتونية ، على �سبيل املثال 

، و من خالل مواقع الويب اأو برامج الت�سوق التلفزيونية.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 35 (

و�سف العالمة: JAKAMEN بحروف لتينية ب�سكل مميز على خلفية م�ستطيل مظلل باللون الأ�سود.
ال�س��رتاطات:  

القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 مايو  2019 �لعدد 12623 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد  خلدمات العالمات التجارية 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 308822  بتاريخ:   28 / 3 / 2019
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م :   وانهيا كيميكال جروب ، كو .، األ تي دي.
وعنوانه: رقم 17 ، تيان�سان  رود ، ييدا ، يانتاي ، �ساندوجن ، بروفين�ص ، جمهورية ال�سني.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
والب�ستنة  الزراعة  الفوتوغرايف وكذلك يف  والت�سوير  العلمي  ال�سناعة والبحث  امل�ستخدمة يف  الكيماويات 
وزراعة الغابات، راتنجات ا�سطناعية غري معاجلة وبال�ستيك غري معالج، اأ�سمدة، مركبات اإخماد النريان، 
م�ستح�سرات �سقي وحلام املعادن، مواد كيميائية حلفظ املواد الغذائية، مواد دباغة، مواد الل�سق امل�ستخدمة 

يف ال�سناعة
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 1 (

و�سف العالمة: " WANALINK " بحروف لتينية  ب�سكل مميز  .
ال�س��رتاطات:  

القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 مايو  2019 �لعدد 12623 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد  خلدمات العالمات التجارية 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 308823   بتاريخ:   28 / 3 / 2019
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م :   وانهيا كيميكال جروب ، كو .، األ تي دي.
وعنوانه: رقم 17 ، تيان�سان  رود ، ييدا ، يانتاي ، �ساندوجن ، بروفين�ص ، جمهورية ال�سني.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
والب�ستنة  الزراعة  الفوتوغرايف وكذلك يف  والت�سوير  العلمي  ال�سناعة والبحث  امل�ستخدمة يف  الكيماويات 
وزراعة الغابات، راتنجات ا�سطناعية غري معاجلة وبال�ستيك غري معالج، اأ�سمدة، مركبات اإخماد النريان، 
م�ستح�سرات �سقي وحلام املعادن، مواد كيميائية حلفظ املواد الغذائية، مواد دباغة، مواد الل�سق امل�ستخدمة 

يف ال�سناعة
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 1 (

و�سف العالمة: " WANEFLEX " بحروف لتينية  ب�سكل مميز  .
ال�س��رتاطات:  

القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 مايو  2019 �لعدد 12623 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد  خلدمات العالمات التجارية 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 309009   بتاريخ:   1 / 4 / 2019             
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م : لل�ص اأنرتنا�سيونال ) بي يف اأي ( اإنك. .
ت���ورت���ول  ، ج���زر العذراء   ، ت���اون  ، ����ص.ب 116 ، رود  ب���ورن ه���اي واي  ب���الك  وع��ن��وان��ه:���س��ي م��ي��دو ه��او���ص 

الربيطانية.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املالب�ص ، لب�ص القدم ، اأغطية  الراأ�ص.
الواق�عة بالراأ�سئة   : رقم ) 25 (

و�سف العالمة:   " Equilibrheum" بحروف لتينية  ب�سكل مميز  .
ال�س��رتاطات:  

القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 مايو  2019 �لعدد 12623  �لعدد 12623 بتاريخ 2019/5/5 

اإع����������الن
هنادي  ال�س�����ادة/�سيدلية  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1112285 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة طامي �سامل طامي عداه العامري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف خلفان نا�سر يوعان خلفان ال�سام�سي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(
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العدد 12623 بتاريخ 2019/05/05

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية

العدد 12623 بتاريخ 2019/05/05

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية

العدد 12623 بتاريخ 2019/05/05

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية

العدد 12623 بتاريخ 2019/05/05

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية

العدد 12623 بتاريخ 2019/05/05

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية

العدد 12623 بتاريخ 2019/05/05

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية

�لعدد 12623 بتاريخ 2019/5/5 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون غ�سن ال�سجر 

CN قد تقدموا الينا بطلب للرجال ذ.م.م رخ�سة رقم:1037986 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة يحيى �سعيد حممد نا�سر احل�سرمي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد �سيف الدين كبري احمد %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل �سامل �سالح عبداهلل العامري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد �سيف الدين كبري احمد
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12623 بتاريخ 2019/5/5 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا ويل فود ذ.م.م 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1048249 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة يحيى �سعيد حممد نا�سر احل�سرمي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد �سيف الدين كبري احمد %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل �سامل �سالح عبداهلل العامري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد �سيف الدين كبري احمد
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12623 بتاريخ 2019/5/5 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حممد �سيف الدين كبري 

CN قد تقدموا الينا بطلب للعقارات ذ.م.م رخ�سة رقم:1029030 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة يحيى �سعيد حممد نا�سر احل�سرمي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد �سيف الدين كبري احمد %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل �سامل �سالح عبداهلل العامري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد �سيف الدين كبري احمد
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12623 بتاريخ 2019/5/5 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون �سلفر �ستي ذ.م.م 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1100387 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة يحيى �سعيد حممد نا�سر احل�سرمي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد �سيف الدين كبري احمد %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل �سامل �سالح عبداهلل العامري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد �سيف الدين كبري احمد
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 مايو  2019 �لعدد 12623 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 مايو  2019 �لعدد 12623 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 مايو  2019 �لعدد 12623 

�لعدد 12623 بتاريخ 2019/5/5   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2018/3348 تنفيذ مدين  
جمعه  بن  ماجد   -2 زاه��ر  علي  ال��ع��دوي  حمدي  �سدهم/1-م�سطفى  املنفذ  اىل 
بن را�سد البلو�سي 3-موؤ�س�سة الإمارات العامة للبرتول  جمهويل حمل القامة 
ن�سيب  وميثله/عبدالرحمن  العطار  حميد  عزيز  التنفيذ/حميد  طالب  ان  مبا 
عبدالرحمن بن ن�سيب قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم 
او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )130662( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  بالت�سامن 
والرقم 1155 احلرف   D احل��رف   4001 الرقمني  بيع  املحكمة 2-بطالن  خزينة 
D. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12623 بتاريخ 2019/5/5   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2019/1205 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهما/1-�سركة حممد علي البلو�سي التجارية - ذ م م 2-حممد 
التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  عبدالقادر  حممد  ن��وح 
عبدالرحمن  ن�سيب  وميثله/عبدالرحمن  ح  م  ���ص   - الطازجة  الفواكه 
اع��اله والزامك  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق��ام عليك  بن ن�سيب  قد 
اىل  والتكافل  بالت�سامن  دره��م   )143590( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12623 بتاريخ 2019/5/5   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2019/2343(

مقدم من  املنذر : فاطمة اهلي للمواد الغذائية �ص ذ م م  رخ�سة جتارية رقم 554982 ، ميثلها املدير : فيجاي كومار وا�سانت راي باتيل 
بريطاين اجلن�سية هوية اإماراتية رقم 8-2683635-1963-784 ، ب�سفتها املوؤجرة.  �سد املنذر اليها : 1- ذي بلوم روم فالورز ، رخ�سة 
جتارية رقم : 73450 ، موؤ�س�سة فردية مالكها ، عبداهلل في�سل جا�سم حممد الدو�سرى ، اإماراتي اجلن�سية ، رقم ال�سخ�ص / 150893 ، 
ب�سفتها امل�ستاأجرة ، 2- عبداهلل في�سل جا�سم حممد الدو�سري ، اإماراتي اجلن�سية ، رقم ال�سخ�ص / 150893 ، ب�سفته مالك موؤ�س�سة ، ذي 
بلوم روم فالورز ، رخ�سة جتارية رقم : 73450  ، 3- الن ايلي الفغايل ، لبناين اجلن�سية - جواز �سفر رقم / ار ال 2106469 - ملف اقامة 

رقم / 201/2013/2338609 - ب�سفته حمرر ال�سيك وب�سفته املوقع على عقد اليجار - جمهويل حمل القامة 
تنذر املنذرة املنذر اليهم بالت�سامن والت�سامم والنفراد ، مبوجب هذا النذار ب�سرورة التي : اول- �سداد مبلغ ال�سيك رقم 001098 
بقيمة 15.000 درهم )خم�سة ع�سر الف درهم( وامل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري - فرع مول الإمارات بدبي بتاريخ 2018/10/20 ، 
ولكن ال�سيك ارجتع من البنك لعدم وجود ر�سيد كاف باحل�ساب اخلا�ص باملنذر اليها ، وذلك لفرتة من 2018/2/21 حتى 2018/4/6 
،  ثانيا : - �سداد مبلغ ال�سيك رقم 001099 بقيمة 15.000 درهم )خم�سة ع�سر الف درهم( وامل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري - فرع 
مول الإمارات بدبي بتاريخ 2018/11/23 ، ولكن ال�سيك ارجتع من البنك لعدم وجود ر�سيد كاف باحل�ساب اخلا�ص باملنذر اليها الأوىل، 
وذلك لفرتة من 2018/4/6 حتى 2018/7/20 ، ثالثا : �سداد مبلغ 500 درهم خم�سمائة درهم عن كل �سيك مرجتع ح�سب ن�ص العقد. 
باإجمايل مبلغ 31.000 درهم واحد وثالثون الف دره��م.  وذلك خالل 30 يوم ثالثون يوما من تاريخه ويف حال عدم التزامكم �سوف 
ي�سطر املنذر اآ�سفا اىل اتخاذ كافة الج��راءات القانونية للزامكم مبا �سبق وطلب الخالء من العني املوؤجرة وحتميلكم كافة الر�سوم 

وامل�ساريف والتعاب. 

�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12623 بتاريخ 2019/5/5   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2018/1259  جتاري كلي                

اىل املدعي عليه /1-ارتك لنظمة املياه )�ص ذ م م( 2-جمال نا�سر ال�سيخ من�سور الرخيمي 
- ب�سفته كفيل �سخ�سي ملديونية �سركة ارتك لنظمة املياه 3- اياد ح�سن علي الب�ستنجي 
- ب�سفته كفيل �سخ�سي ملديونية �سركة ارتك لنظمة املياه جمهويل حمل القامة مبا ان 
املدعي/ بنك دبي التجاري )�ص م ع( وميثله/نا�سر حمد �سليمان جابر ال�سام�سي قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم والتكافل 
بالنفاذ  احلكم  و�سمول   2018/3/21 تاريخ  يف  كما  دره��م(   1.666.592.28( وق��دره  مببلغ 
الثنني  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  املحاماة.   واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  كفالة  بال  املعجل 
Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  املوافق 2019/6/10  ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة 
او م�ستندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12623 بتاريخ 2019/5/5   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2019/305  عقاري كلي                 

ان  القامة مبا  احمد جمهول حمل  ريا�ص  اي��از  1-احمد   / عليه  املدعي  اىل 
وميثله  امل�سرف   - اخلارجية  والتجارة  لال�ستثمار  العربي  امل�سرف  املدعي/ 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  ال�سام�سي - قد  / نا�سر حمد �سليمان جابر 
وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  املدعي  ال��زام  مع  متخ�س�ص  خبري  بندب  املطالبة 
املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة  بالنفاذ  املحاماة و�سمول احلكم  واتعاب 
Ch1.B.8 لذا  ال�ساعة 11.00 �ص بالقاعة  املوافق 2019/5/12   يوم الحد 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

فقدان �صهادة اأ�صهم اأ�صلية 

فقدان �سهادة ا�سهم ا�سلية رقم 1220797 مل�سرف 

ابوظبي الإ�سالمي بعدد 9974 �سهم با�سم ال�سيد/ 

عبداهلل ح�سن علي القمي�ص  من يح�سل على �سهادة 

ال�سم الإت�سال على رقم 0507752482 
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ل معاجلة الق�ضايا الجتماعية والإن�ضانية وت�ضليط ال�ضوء عليها اأف�ضّ

نيبال عرقجي: )مطلوبني( اأكرث عمل 
اإن�صاين خ�صته يف حياتي

)مطلوبني(؟ يف  ال�سّن  كبار  عن  مو�سوع  معاجلة  اخرتت  • ملاذا 
التحدث  اأحببت  ل��ذا  ال�سّن،  كبار  عن  فيلماً  �سابقاً  اأح��د  يقّدم  مل   -

عنهم كونهم من�سيني.
اأحداث  خالل  من  عدة  اإن�سانية  ر�سائل  لحظنا   •

الفيلم.
بطريقة  ال�����س��ّن  ك��ب��ار  ت�سوير  اأح��ب��ب��ت   -

يحّبون  ن�سيطون  اأ�سخا�ص  اإيجابية. 
يعي�سون على  م��رح��ون، ل  احل��ي��اة، 

هام�ص احلياة يف انتظار املوت.
جنوم  ع��ل��ى  ي��ت��ّك��ل��ون  • ع����ادة 

لفيلم  ل����ل����رتوي����ج  �����س����ب����اب 
اعتمدت  لكنك  �سينمائي، 
ع����ل����ى �������س������ورة الأب������ط������ال 

الأربعة.
- اإن��ه��م اأب���ط���ال ال��ف��ي��ل��م لذا 
يت�سّدروا  اأن  الطبيعي  من 
خماطرة  اإن���ه���ا  اإع���الن���ات���ه. 
خ�سته  وحت���ٍد  حتماً  ك��ب��رية 

وجنحت.
• ما هي التحديات التي 

واجهتك؟
 -

�سّكل الفيلم جتربة جديدة و�سعبة يف اآن، لأن هوؤلء املمثلني الكبار 
�ساعات  وبقوا  ال�سباب  املمثلني  من  ن�ساطاً  اأق��ل  يكونوا  مل  ال�سّن  يف 
بديهة  ب�سرعة  يتمتعون  ل  ه��م  اإمن���ا  ال��ت�����س��وي��ر،  م��وق��ع  يف  ط��وي��ل��ة 
فرحة  لكنني  والأداء.  وال��ت��ح��ّرك  ال��ن�����ّص  حفظ  يف  ك�سواهم 
اإن�ساين  اأك��رث عمل  اأعتربه  ال��ذي  الفيلم  هذا  بتقدمي 

خ�سته يف حياتي.
• اأ�ساأت على دور مواقع التوا�سل الجتماعي 

يف حتريك ال�سارع.
- ب�����راأي�����ي ت�������س���ه���م م�����واق�����ع ال���ت���وا����س���ل 
ال�سارخ  ال�سوت  اإي�سال  يف  الجتماعي 
يف كل اأ�سقاع الأر�ص، وهي توؤدي دوراً 
يف حتريك ال�سارع �سلباً واإيجاباً على 

حّد �سواء.
تليق  ل  ع����ج����زة  دور  ث����م����ة   •
ب���ا����س���ت���ق���ب���ال امل�������س���ن���ني ف���ل���م مل 
اجلانب  ه�����ذا  ع���ل���ى  ت�����س��ي��ئ��ي 
ع��ل��م��اً ب�����اأن ���س��اح��ب��ة ال����دور 

�سريرة؟
- مل اأرغب يف ت�سليط ال�سوء 
امل�سنني  ه����وؤلء  ق�سايا  ع��ل��ى 
ب�����ق�����ال�����ب ت������راج������ي������دي، 
اأنني  خ�����س��و���س��اً 
حتّدثت عن 
مل�سّنة  ا

املوعودة بزيارة اأولدها وتنتظرهم يومياً اإزاء باب الدار، وعن امل�سّن 
امل�ستاق اإىل حفيده وحمروم من روؤيته وغريها من ق�س�ص حزينة. 
بت�سوير  الق�س�ص  تلك  درام��ي على  قالب  اإ�سافة  اأرغ��ب يف  ل��ذا مل 
ماأوى يفتقر اإىل اأب�سط املقوّمات احلياتية، بل على العك�ص �سّورتهم 
واإن كانت �ساحبته �سريرة  ال�سكل  يف دار متطّور وجميل ومريح يف 

معهم.
واإن�سانية. اجتماعية  ق�سايا  عن  حتدثت  • لطاملا 

ل معاجلة  اأف�سّ اأ�سلوبي الفني اخلا�ص املعتمد يف كل اأعمايل.  اإنه   -
الق�سايا الجتماعية والإن�سانية وت�سليط ال�سوء عليها.

ل  العمل  فريق  غالبية  اأن  خ�سو�ساً  للت�سوير  ا�ستعددت  كيف   •
تتمتع بخربة يف التمثيل؟

اأعطي  اإذ  ع��م��ل،  اأي  ت�����س��وي��ر  ب���دء  ق��ب��ل  ن��خ��و���ص مت��اري��ن مكثفة   -
ل،  اأم  خم�سرمني  كانوا  اإذا  ما  النظر  بغ�ص  للممثلني،  توجيهاتي 

فن�سل اإىل يوم الت�سوير متمّكنني من الن�ص والأداء.
كانت  فكيف  ال�سينمائي،  القاهرة  مهرجان  يف  الفيلم  هذا  • �سارك 

ردود الفعل؟
بفيلمي  اأ�سوة  باملهرجانات  خا�ساً  فيلماً  ت�سنيفه  ميكن  ل  بداية   -
الأول )ق�سة ثواين(. اأّما ردود الفعل فكانت رائعة لأن الفيلم اإن�ساين 
بالدرجة الأوىل فال بّد من اأن يتماهى اأي م�ساهد معه ويتفاعل مع 
ال�سّن  اأي�ساً يف  �سنكرب  اأننا  اأه��اًل م�سنني، كما  ق�سيته، لأن لكل مّنا 
للق�سايا  اجتماعية  راأي��ي، ل هوية  اأن ن�سبح مهملني. يف  نريد  ول 
�سرقي،  اأو  غربي  جمتمع  اأي  يف  حت�سل  اأن  ميكن  التي  الإن�سانية 
وبالتايل ل ميكن اعتبار مو�سوع ما لبناين، بل اأحد املوا�سيع التي 

ميكن اأن حت�سل يف لبنان.
اإىل  ث��������واين(  )ق�������س���ة  م���ن���ذ  م�������س���ريت���ك  يف  ت���غ���رّي  ال������ذي  م����ا   •

)مطلوبني(؟
امل��ط��روح��ة، وم��ع تقّدم  ب��ل املوا�سيع  ���س��يء. ل يتغرّي الأ���س��ل��وب  - ل 

اخلربة تاأتي هي اإلينا بدل من اأن نبحث عنها.
يف  وال��ه��ادف  التجاري  الفيلمني  بني  اجلمع  ا�ستطعت  ب��راأي��ك،   •

اآن؟
اأح����اول ال��ت��وف��ي��ق ب��ني الث��ن��ني. مل يحقق )ق�����س��ة ث����واين( ن�سبة   -
تقدمي  بعده  حاولت  ل��ذا  مهرجانات،  فيلم  كونه  مرتفعة  م�ساهدة 
ويف  اخلا�سة  ر�سائلي  خالله  م��ن  اأّوج���ه  فيلم  اأي  ه��ادف��ة،  كوميديا 

الوقت نف�سه ي�سّلي اجلمهور.
لني؟ تف�سّ منهما  • اأي 

ل اجلمهور، الذي ل يرغب  ل بل مبا يف�سّ - ل يتعّلق الأمر مبا اأف�سّ
والب��ت��ع��اد عن  الت�سلية  ي��ري��د  ب��ل  درام���ي  فيلم  مل�ساهدة  امل���ال  ب��دف��ع 

همومه اليومية.
لل�سناعة؟ الأخرية  ال�سينمائية  احلركة  توؤ�س�ص  • هل 

مع  مقارنة  �سنوياً  تقّدم  التي  ال�سينمائية  الأع��م��ال  يف  وف��رة  ثمة   -
ال�����س��ن��وات ال�����س��اب��ق��ة، اإمن���ا امل�����س��ت��وى م��ت��ف��اوت، ع��ل��ى ك���ٍل، م��ن اجلّيد 

ال�ستمرار يف حركة ت�سوير ن�سيطة.
ي�سرت(؟ )اهلل  املقبل  فيلمك  يف  �ستقّدمينه  الذي  اجلديد  • ما 

- هو خمتلف جداً عن اأفالمي ال�سابقة يف املوا�سيع املطروحة اإمنا 
�سيكون اأ�سلوبه كوميدياً هادفاً.
اأملاين. فيلم  يف  اأي�ساً  • �ساركت 

ّور يف بلدان  - اأوؤدي دور خالة البطلة الأ�سا�سية. اإنه م�سروع �سخم �سُ
اأوروبية عّدة ويف اأمريكا اأي�ساً.

والأوروبي؟ اللبناين  الإنتاجني  بني  مل�ستيه  الذي  الختالف  • ما 
ال�سينمائية  الأف��الم  ت�سوير  نظام معنّي يف  الأمل��ان على  يعتمد   -
ف�سال عن ميزانية مرتفعة يف الإنتاج. اأّما الإنتاج اللبناين فيواجه 
م�سكالت عّدة بدءاً من امليزانية مروراً بعدم اللتزام بالوقت وغياب 

الحرتافية.

دنيا �صمري غامن تعيد �صخ�صية 
)لهفة( يف م�صل�صلها الرم�صاين

يف  اأخ��رى،  مرة  )لهفة(  �سخ�سية  �سمري غامن  دنيا  امل�سرية  الفنانة  تعيد 
املو�سم  املقرر عر�سه يف   ،)3 الثانية من م�سل�سلها )بدل احلدوتة  الق�سة 

الرم�ساين املقبل.
وكان امل�سل�سل يحمل اإ�سم )من اأول نظرة(، ومت تغيريه اىل )بدل احلدوتة 
3(، حيث تقّدم دنيا �سمري غامن 3 م�سل�سالت منف�سلة كل م�سل�سل يحمل 

ق�سة، تعر�ص خالل 10 حلقات مق�سمة على ال�30 يوماً ب�سهر رم�سان.
ي�سارك يف بطولة امل�سل�سل �سمري غامن، اأحمد رزق، حمدى املريغني، حممد 

ثروت، �سيماء �سيف، عمرو وهبة، واأو�ص اأو�ص، من اإخراج خالد احللفاوي.

يا�صمني �صربي حتارب ال�صرقة من باري�س

جل�ضة ت�ضوير
اإىل  فرتة  من  جمهورها  ُتفاجىء  كعادتها 
مواقع  ع��ن  ف��رتة  اختفائها  فبعد  اأخ���رى؛ 

التوا�سل الجتماعي،
ت��ط��ل على  اأن  ����س���ربي  ي��ا���س��م��ني  ق������ّررت   
ج��م��ه��وره��ا م��ن ب��اري�����ص ق��ب��ل اأي����ام لتن�سر 
اأكرث من �سورة لها اأثناء رحلتها الق�سرية 
هناك، قبل اأن تعود مرة اأخرى ل�ستئناف 
م�سل�سلها  ���س��م��ن  م�����س��اه��ده��ا  ت�����س��وي��ر 
يا�سمني  اأن  "حكايتي".وعلم  الرم�ساين 
ا���س��ت��غ��ّل��ت ف��ر���س��ة وج��وده��ا ه��ن��اك لتجري 
ج��ل�����س��ة ت�����س��وي��ر خ���ا����س���ة ت��ط��رح��ه��ا عرب 
و�سائل ال�سو�سيال ميديا تزامناً مع عر�ص 
احللقات الأوىل من العمل يف �سهر رم�سان 

املبارك، 
بها  العمل اخلا�ص  اتفقت مع فريق  حيث 
على ت�سوير جل�سة من نوع خا�ص متهيداً 

لعر�ص العمل.
وي��ب��دو اأن ه���ذه ال��ط��ري��ق��ة ه��ي ال����رّد على 

اتهامها ب�سرقة البو�سرت الدعائي اخلا�ص 
مب�سل�سلها اجلديد فور ن�سره عرب و�سائل 

التوا�سل الجتماعي،
باقتبا�ص  التهام  اأ�سابع  لها  ُوّجهت   حيث 
ل��ل��ع��م��ل م����ن فيلم  ال���ر����س���م���ي  ال���ب���و����س���رت 
 The" ب��ع��ن��وان  وين�سلت  لكيت  اأم��ريك��ي 

dressmaker"؛ 
التعليق  �سربي  يا�سمني  رف�ست  ما  وه��ذا 
ب���و����س���رتات ال��ع��م��ل من  اأن  ع��ل��ي��ه م����وؤك����دًة 
اخ���ت�������س���ا����ص ف����ري����ق ع���م���ل ك����ام����ل ل من 

اخت�سا�سها.

�ضرط يا�ضمني
بت�سوير  ���س��ربي  ب����داأت  ذل���ك،  اإىل 
م�سل�سلها قبل فرتة طويلة �سرط 
�سهر  قبل  امل�سل�سل  ت�سوير  اإنهاء 

رم�����س��ان ال���ك���رمي رغ���ب���ًة م��ن��ه��ا يف 
اأ�سرتها  م��ع  وقتها  لق�ساء  ال��ت��ف��ّرغ 

وعائلتها.

املقّرر  وم��ن 
تنهي  اأن 

ي������ا�������س������م������ني 
م�ساهدها �سمن 

امل�سل�سل  اأح�����داث 
اأ�سبوعني  ب��ع��د 

من  تقريباً 
الآن.

)مطلوبني( فيلم املنتجة واملمثلة والكاتبة اللبنانية نيبال عرقجي الرابع بعد )ق�ضة ثواين( و)يال عقبالكن( و)يال 
اأبطالها م�ضنني متحدثة بطريقة طريفة عن اهتماماتهم وق�ضاياهم. عن فيلمها  املّرة  عقبالكن �ضباب(. اختارت هذه 

اجلديد والتحديات كان معها هذا احلوار:

زيارتها  اأن  اإن�ضتغرام، غري  ن�ضرت �ضورها اخلا�ضة هناك على  باري�ض حيث  يا�ضمني �ضربي فرتة راحة ق�ضرية يف  تعي�ض 
لباري�ض مل تكن طارئة، حيث نك�ضف عن �ضبب الزيارة قبل اإنهاء ت�ضوير م�ضل�ضلها الرم�ضاين )حكايتي(.
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

عفا�ش بن حربا�ش

ي��ا خ��ف��ي��ف ال����روح ك��ي��ف ان��ت��وا

تك�رم�ت�وا ل���و  ارح��م�����ون�����ي 

بن�ت�وا وال  ل��ي  وق��������ت/ن  م��ر 

ه��ن��ت��وا ال  ال�����روح  ذا  ارح���م���وا 

انت�وا م���  ل�����و  وق�����ت  زه���ايل  م��ا 

متلك�ت�وا ب��ي  ال�ل�ي  ان�ت�وا 

اع��واق�����ه م�����ن  قلب�ي  �شف�ا  ي��ا 

ا�شفاق�ه م�����ن  وان�����ا  ب��ال��و���ش��ل 

ان��ت��ظ�����ر م�����ن ط��������ول اف�����راق�����ه

ت�واق�ه بال��ش�وق  ل�ك�م  ل�ي 

ان���ت ���ش��ع��د ال��ق��ل�����ب وا���راق�����ه

ب��ال��ر���ش�����ا وال��ط��ي�����ب واخ��اق�����ه

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان ) طيب اهلل ثراه (  

كل االأمور اللي جتينا مقادير  

                           تدور فينا االر�ض وندور فيها 

ي�اهلل براحة بال وبخامتة خري 

                  واأعمال قبل املوت نح�شد عليها

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

انت غريتني!

ريــتـ�يــت
 

ل جيت اب� ا�ضكي �ضيقتي ل� اأمي "فزعت" :

من فكرة اين "اغفى" و تبقى �ضااااااااحيه !

******

تهزميني كل ما �ضفتك و اغّني :

يا جمالك يا جمالك يا جمالك

و املراية هذي ا�ضجع حييل مّني

كيف ما ذابت و هي توقف قبالك !

كلنا خليفة
����ض���ب���اح اخل�����ري ي��������ادار ال��ف��الح��ي

���ض��ب��اح��ي اأول  ي��ح��ث��ن��ي   ! غ�����الج 

����ض���ب���اح���ج ط����ي����ب ف�����ل وي���ا����ض���م���ني

امل��خ��ل�����ض��ني "ولء"  ل�����ج  اأج���������دد 

حمدان بالكيله

حمدان املحرمي

ط����اري����ه ح����ي م����ا م������ات ح����ّت����ى ول������و م���ات 

الإم��������ارات   : ت���ق���ول  اإذا  دل���ي���ل  اأك������رب  و 

 .. ع����اي����د  ط����اري����ه  ط���ي���ب  ك����ل حم���ف���ل  يف 

 ) زاي������د  ال�����ض��ي��خ  ي���رح���م  اهلل   ( ب��ت�����ض��م��ع 

Sh3r-gram! --  !شعرقرام�


