
�ص 22

�ص 35

ي�شهدون  زائر  األف   136

احتفاالت اليوم الوطني 47 
مبدينة العني

رمي م�صطفى: 

)نقطة تالقي(  حمطة 
مهمة يف م�شريتي الفنية

املرا�سالت: �ص.ب :505
email:munawaat@alfajrnews.ae

   
�ل�سد�ع �لتوتري.. �أ�سبابه وطرق عالجه

بـ"ال�صداع  يعرف  اجلبني،  اأو  الرقبة  خلف  اأمل  من  كثريون  يعاين 
معظم  يف  عالجه  ميكن  والــذي  الإجهاد"،  "�صداع  اأو  التوتري"، 

احلالت بخطوات ب�صيطة قبل تفاقمه.
اأملا  ي�صبب  اأن  �صيوعا، وميكن  ال�صداع  اأنــواع  اأكــر  التوتر  يعد �صداع 
كاأنه  به  وي�صعر  العينني،  وخلف  والعنق  الراأ�س  يف  �صديدا  اأو  ب�صيطا 

�صريط �صيق يلف منطقة اجلبني.
وميكن اأن ي�صتمر هذا ال�صداع من 30 دقيقة اإىل ب�صعة اأيام، وعادة 
ما يبداأ تدريجيا، يف اأغلب الأحيان يف منت�صف اليوم، وقد يزداد الأمل 

اأو يرتاكم على مدار اليوم، وفق ما ذكر موقع "ويب طب".
يحدث ال�صداع التوتري ب�صبب انقبا�صات يف ع�صالت الراأ�س والرقبة، 
وميكن اأن تت�صبب جمموعة متنوعة من الأطعمة والأن�صطة وال�صغط 

النف�صي، يف حدوث هذه الأنواع من النقبا�صات.
ويــعــاين بع�س الــنــا�ــس مــن �ــصــداع الــتــوتــر بــعــد الــتــحــديــق يف �صا�صة 
توؤدي  وقد  بعيدة،  مل�صافات  القيادة  بعد  اأو  طويلة،  لفرتة  الكمبيوتر 

درجات احلرارة الباردة اأي�صا اإىل حدوث هذا النوع من ال�صداع.
ي�صاف اإىل هذا كله عوامل اأخرى قد تكون �صببا لل�صداع التوتري، من 
الإنفلونزا  اأو  العيون والتدخني والربد  بينها �صرب الكحول وجفاف 

والتهاب اجليوب الأنفية والكافيني وال�صغط العاطفي.
حول  وال�صغط  الــراأ�ــس  اأمل  وت�صمل  الــتــوتــر،  �ــصــداع  اأعــرا�ــس  تتنوع 
يف  وم�صكالت  ال�صديد  بالتعب  وال�صعور  النوم  يف  وم�صكالت  اجلبني 

الرتكيز وح�صا�صية خفيفة لل�صوء اأو ال�صو�صاء واآلم الع�صالت.
لكن  الن�صفي،  وال�صداع  التوتري  ال�صداع  بني  كثريون  يخلط  وقد 
اأو كال اجلانبني  اأحد  الثاين يكون الأمل فيه على �صكل خفقان على 
من الراأ�س، وقد يكون م�صحوبا بالقيء والغثيان. من الأف�صل عالج 
ال�صداع التوتري منذ بداية ال�صعور بالأمل ملنع تفاقمه، ومن املمكن 
حمام  اأخذ  اأو  ال�صرتخاء  بينها  من  ملعاجلته،  ب�صيطة  تكتيكات  اتباع 

�صاخن اأو و�صع قطع من الثلج على اأماكن الأمل.

تنظف مكو�تها باأقر��ص �ل�سيتامول و�لنتيجة مذهلة
من املعروف باأن اأقرا�س البارا�صيتاميول عادة ما ت�صتخدم كم�صكنات 
جديداً  ا�صتخداماً  اكت�صفت  الربيطانية  املـــراأة  هــذه  اأن  اإل  لـــالآلم، 

لالأقرا�س وا�صتخدمتها لتنظيف مكواتها املت�صخة. 
ك�صفت ربيكا هاري�س )36 عاماً( عرب مقطع فيديو رائع، عن كيفية 
ا�صتخدام قر�س اأو اثنني من البارا�صيتامول لإزالة الأو�صاخ امل�صتع�صية 

من املكواة يف غ�صون دقائق قليلة. 
اإزالــة الأو�صاخ يف  البارا�صيتامول يف  وكانت هاري�س قراأت عن فاعلية 
وتنجح  مكواتها،  على  احليلة  جتــرب  اأن  قبل  الإنــرتنــت،  على  مقال 
اأونالين  مـــريور  �صحيفة  نقلت  مــا  وفـــق  عــنــهــا،  الأو�ـــصـــاخ  اإزالـــــة  يف 
الربيطانية. و�صورت هاري�س حماولتها يف املنزل، حيث و�صعت قر�س 
البارا�صيتامول على املكواة، ومررته على �صطحها املعدين احلار قبل 

اأن تزيله ببطء، وحت�صل على نتائج مده�صة. 

�إعادة بناء وجه رجل بعد �إطالقه �لنار على نف�سه
التجميلية،  اجلراحية  العمليات  من  ملجموعة  اأمريكي  �صاب  خ�صع 
التي �صاعدت على بناء وجهه من جديد، بعد اأن اأطلق النار على نف�س 

يف حماولة لإنهاء حياته. 
وكــان كــامــريون اأنــدرهــود )26 عــامــاً(، قد حــاول النتحار يف يونيو 
اإىل فقدانه  راأ�صه، واأدى ذلك  النار على  باإطالق   2016 )حزيران( 
ملعظم فكه ال�صفلي، ومعظم اأ�صنانه، وعانى من اأ�صرار كبرية يف اأنفه.

وحاول كامريون اخل�صوع للعديد من اجلراحات التقليدية، لكن اأياً 
منها مل تنجح يف اإعادة �صكله الطبيعي، قبل اأن يلجاأ للدكتور اإدواردو 

ريدجرز يف جامعة نيويورك لنغون هيلث يف منهاتن.
التي  اجلراحية،  العملية  يف  �صخ�س   100 من  طبي  طاقم  و�صارك 
الثاين(  )كانون  يناير  �صاعة يف   25 على مدى  كامريون  لها  خ�صع 
بهذه  الأبعاد، وقناعاً مطبوعاً  الطباعة ثالثية  وا�صتخدموا  املا�صي، 

التقنية لوجه املتربع، بح�صب �صحيفة مريور الربيطانية.
مدينة  يف  مــوؤخــراً  ُعقد  عاطفي  �صحفي  مــوؤمتــر  خــالل  حديثه  ويف 
زرع وجه  لإجــراء عملية  للغاية  "اأنا ممنت  كامريون  قال  نيويورك، 

لأنه منحني فر�صة ثانية يف احلياة".
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حدثان فلكيان متز�منان ميكن روؤيتهما بعد �أيام
عندما حتدث ظاهرتان  نــادرة  فلكية  حالة  مع  على موعد  القمر  �صيكون 
العام  قبل  منها  واحــدة  تتكرر  لن  املقبل،  يناير  �صهر  يف  متزامنة  ب�صورة 
"القمر العمالق"  2021 بح�صب خرباء الفلك. وهاتان الظاهرتان هما 
وخ�صوف القمر الكلي الذي �صيتحول اإىل "القمر الدامي"، وهو اخل�صوف 
الذي �صبق اأن حدث يف 27 يوليو من العام اجلاري، ولن يحدث مرة اأخرى 
قبل عام 2021. ويحدث اخل�صوف الكلي لل�صم�س يف العادة عندما ت�صبح 

الأر�س بني القمر وال�صم�س، وهذا يعني اأن القمر ي�صبح يف ظل الأر�س.
داكنا لأنه ي�صاء  اأحمر  القمر  الكلي ي�صبح لون  وخالل ظاهرة اخل�صوف 
بال�صوء الذي مير عرب الغالف اجلوي لالأر�س، ثم ينعك�س على القمر عن 
طريق انك�صار ال�صوء، بح�صب ما اأو�صح متحف غرينيت�س امللكي يف الوليات 
املتحدة. واأفاد املتحف اأن الغبار املوجود يف الغالف اجلوي يحجب موجات 
الأ�صعة الزرقاء ذات الرتدد العايل، غري اأن اأمواج الأ�صعة الطويلة الأخرى 

مثل الأ�صعة احلمراء متر من عربها".
وخالل يناير املقبل، يعترب خ�صوف القمر الكلي ظاهرة خا�صة لأنها ترتافق 
مع ظاهرة القمر العمالق، وهي ظاهرة حتدث عندما يكون القمر بدرا ويف 
"احل�صي�س"،  التي ت�صمى فلكيا  النقطة  الأر�ــس، وهي  اأقــرب م�صافة من 

وهنا ي�صبح القمر اأكرب من حجمه املعتاد بن�صب ل باأ�س بها.
وهذا يعني اأن هواة متابعة الظواهر الفلكية يف يناير �صي�صاهدون ظاهرة 

الدامي العمالق"، بح�صب ما ذكر موقع "نيوزويك" الأمريكي. "القمر 
ووفــقــا ملــوقــع الــوقــت والــزمــان، الـــذي يتابع مثل هــذه الــظــواهــر الفلكية، 
الأمريكيتني  يف  كامل  ب�صكل  مرئية  �صتكون  هــذه  املتزامنة  الظاهرة  فــاإن 

وبريطانيا والربتغال والرنويج وال�صويد وبع�س مناطق �صمال رو�صيا.
وتون�س  واجلزائر  وموريتانيا  املغرب  يف  كليا  اأو  جزئيا  م�صاهدتها  وميكن 
وباقي دول اأوروبا، يف حني �صيكون اخل�صوف وحده مرئيا يف م�صر واأجزاء 

من ليبيا، وقد تكون روؤية اخل�صوف جزئية يف باقي الدول العربية.

ُحلم �سعيد مينحه 
�لفوز مبليون دوالر

حالف احلظ رجل اأمريكي وربح مليون 
دولر يف اليان�صيب، بعد اأن �صاهد حلماً 

�صعيداً، وقرر اأن يجّرب حظه. 
وكـــــان الـــرجـــل الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 52 
عــامــاً، �ــصــاهــد رمـــز حــظــه يف احلــلــم يوم 
املا�صي،  الثاين(  )ت�صرين  نوفمرب   26
اأحــــد  اإىل  تـــوجـــه  ا�ــصــتــيــقــظ،  وعـــنـــدمـــا 
يان�صيب، على  وا�صرتى بطاقة  املتاجر، 
فــاأًل ح�صناً مينحه  احُللم  يكون  اأن  اأمــل 

اجلائزة الكربى.
ومل يخيب احُللم اأمــل الرجل الــذي مل 
خد�س  وعندما  هويته،  عن  الك�صف  يتم 
الظاهرة  الأرقــــام  اأن  اكت�صف  البطاقة، 
فيها تخوله للح�صول على مليون دولر، 

بح�صب موقع مرييالند لوتري.
جزء  لإنفاق  املحظوظ  الفائز  ويخطط 
درا�صة  تكاليف  دفـــع  عــلــى  اجلــائــزة  مــن 
منها  املتبقي  وادخـــار  اجلــامــعــة،  يف  ابنه 

للم�صتقبل.
اأن الــرجــل مل يخرب  وذكـــرت الــتــقــاريــر، 
اجلائزة،  على  ح�صوله  عن  بعد  عائلته 
ومن املتوقع اأن يخفي ال�صر عنهم ب�صكل 

دائم.

�خلالفات �لزوجية.. نربتنا  
�لعاطفية ت�سمم جو �ملحادثة �ملثمرة �ص 23

توجه �إىل �ل�ساطئ لتجني 
هذه �لفو�ئد �ل�سحية

لل�صواطئ  الــذهــاب  حمبي  مــن  كنت  اإذا 
الــ�ــصــحــيــح ل�صيانة  الــطــريــق  عــلــى  اأنــــت 
بال�صحة  والــعــنــايــة  والــ�ــصــرايــني  الــقــلــب 
املفا�صل.  التهاب  من  والوقاية  النف�صية 
اأما اإذا كنت ترتدد يف الذهاب اإىل ال�صاطئ 
فعليك التفكري مرة اأخرى، والبحث عن 
تطّلب  لو  حتى  اأف�صل  �صياحية  وجهات 
الذهاب  فوائد  اأهم  اإليك  ال�صفر.  الأمــر 

اإىل ال�صواطئ:
امل�صي حافياً على الرمال ومالم�صة موج 
الإيجابية  الــطــاقــة  يــعــّزز  للقدم  البحر 
يوّفر  لل�صم�س  والتعّر�س  اجل�صم،  داخل 

فيتامني "د" 
اأف�صل م�صاد  بــاأن  اأدلــة عديدة  تفيد   *  
على  ال�صتلقاء  اأو  امل�صي  هــو  لالكتئاب 

ال�صاطئ.
يقّلل من  ال�صاطئ  على  وقــت  * مت�صية 

اآلم وتقل�صات الدورة ال�صهرية.
من  ال�صواطئ  على  الأك�صجني  ن�صبة   *
بــني الأعــلــى، لــذا احــر�ــس على التنف�س 
بعمق �صواء كنت م�صتلقياً على الرمال اأو 

مت�صي مبحاذاة املاء.
لل�صم�س مينح اجل�صم  * تعري�س اجللد 
كمية كبرية من اأف�صل توليفة لفيتامني 

"د".
ومالم�صة  الــرمــال،  على  حافياً  امل�صي   *
موج البحر للقدم يعّزز الطاقة الإيجابية 
داخل اجل�صم، وي�صاعد على ال�صرتخاء.

ماء  داخـــل  وقــت  مت�صية  اأو  ال�صباحة   *
املعادن  مــن  رائــعــة  توليفة  يــوفــر  البحر 
مثل:  ب�صهولة،  متت�صها  والتي  للب�صرة، 
والبوتا�صيوم  واملغني�صيوم  الكال�صيوم 
والــيــود، وهــو مــا يــعــّزز مــقــاومــة الب�صرة 

لعوامل التجاعيد.

التنّزه حتت ال�شم�س
ل ترتّددوا يف امل�صي خالل مو�صم الربد، خ�صو�صاً عندما 
تكون اأ�صعة ال�صم�س �صاطعة، مبا اأّن ذلك ي�صاهم يف الق�صاء 
اجل�صم  تزويد  خــالل  من  املو�صمية  الكاآبة  اأعــرا�ــس  على 
بُدفعة من الفيتامني D الذي يفتقر اإليه غالباً. ُربطت 
قّلة هذه املادة الغذائية بالكاآبة، وقد اأظهرت درا�صة ُن�صرت 
 "Journal of Headache and Pain" يف 
ال�صداع  ي�صبب  قد   D الفيتامني  نق�س  اأّن   2018 عام 
الــعــنــقــودي، الـــذي يــحــدث على جــانــب واحـــد مــن الراأ�س 

ويكون قوّياً ومتكّرراً، خالل ف�صلي اخلريف وال�صتاء.

التعّر�س لل�شوء
ال�صتاء يخفف من قــدرة اجل�صم  به  الــذي يتمّيز  الظالم 
الذي   "Serotonin" الع�صبي  الــنــاقــل  اإنـــتـــاج  عــلــى 
ُينّظم املزاج. غري اأنه ميكن جتديد خمازن ال�صريوتونني 
الكتفاء  املــ�ــصــروري  مــن  لكن  ال�صتائر،  فتح  خــالل  مــن 
اأّن  ال�صباح مبا  �صاعات  ال�صاطع خالل  لل�صوء  بالتعّر�س 
كرته يف وقت متاأخر من اليوم قد تعبث يف اإيقاع دورات 

النوم.

التحّرك اأكرث
املــهــّم مقاومة الرغبة  ُمــغــريــاً، لكن مــن  الأمـــر  قــد يكون 
امل�صي  الربيع.  قــدوم  اإىل حني  املنزل  ال�صتاء يف  يف ق�صاء 
ُيعّر�صكم لأ�صعة ال�صم�س الطبيعية، الأمر الذي ي�صاعدكم 
جداً  بـــارداً  الطق�س  كــان  اإذا  اأّمــا  ال�صتاء.  كاآبة  اإبــعــاد  على 
بالفيديوهات  اإ�صتعينوا  املنزل،  من  اخلــروج  ميكنكم  ول 
املتوافرة على الإنرتنت اأو الـ"DVDs" للقيام بتمارين 

فّعالة.

الرتكيز على هذه الأطعمة
العاطفي  ال�ــصــطــراب  مــن  ي�صكون  الــذيــن  الأ�ــصــخــا�ــس 
الغنّية  املاأكولت  على  �صهّيتهم  تــزداد  الكاآبة  اأو  املو�صمي 
هذه  يف  املبالغة  اأّن  غــري  والــكــربــوهــيــدرات،  بال�صكريات 
اإ�صتعينوا  منها،  بــدًل  �صّحية.  غري  انعكا�صات  لها  املــواد 
بالأطعمة التي تردع كاآبة ال�صتاء والتي ت�صمل ال�َصلمون، 
ـــراء، واحلــــبــــوب الـــكـــامـــلـــة، واملـــــوز،  والــــورقــــيــــات اخلـــ�ـــص

واملك�صرات، والكفري.

ال�شتعانة بالبابوجن
البابوجن.  يف  فّكروا  مزاجكم،  لتهدئة  بحاجة  كنتم  اإذا 
 "Phytomedicine" جمّلة  يف  ُن�صر  بحث  اأظهر 
على  ي�صاعد  قــد  الــبــابــوجن  ُم�صتخل�س  اأّن   2016 عــام 

خف�س اأعرا�س ا�صطراب القلق.

امل�شاركة يف ريا�شة جديدة
عــــــّززوا حــمــا�ــصــتــكــم لــلــ�ــصــتــاء مـــن خــــالل انــخــراطــكــم يف 
هــوايــة مــو�ــصــمــيــة كــالــتــزّلــج عــلــى اجلــلــيــد. وجــــود �صيء 
مُمتع تنتظرونه بفارغ ال�صرب �صي�صاعدكم على حت�صني 

مزاجكم خالل ركود الطق�س البارد.

التحّكم يف الأماكن املُحيطة
لكنكم  الطق�س،  يف  التحّكم  عــن  تعجزون  اأنــكــم  �صحيح 
ت�صتطيعون ال�صيطرة على البيئة التي حُتيطكم. القيام 
اأكر  بــلــون  اجلـــــدران  طـــالء  مــثــل  ب�صيطة  بــتــعــديــالت 
املــلــّونــة، وتغيري  اأخـــف، و�ــصــراء لـــوازم املكتب  اأو  اإ�ــصــراقــاً 
الـ"Background" اخلا�ّس بالكمبيوتر اإىل م�صهد 

البحر... كل هذه الأمور ت�صاعد على رفع معنوياتكم.

�صغط العمل يتحول اإىل عدوى 
يبدو اأن عواقب �صغط العمل ل تقت�صر فقط على التاأثري 
اأيــ�ــصــا اإىل العالقات  املــبــا�ــصــر عــلــى الــ�ــصــحــة، بــل تــتــعــداه 
الإن�صانية مع اأقرب الأ�صخا�س، على غرار ما ك�صفت عنه 
درا�صة علمية حديثة، وف�صرت ذلك بتجربة �صارك فيها عدة 
اأ�صكال  اأزواج. يعترب احل�صول على عمل مميز �صكال من 
النجاح، ولكنه اأمر قد يوؤثر على ت�صرفاتنا مع الأ�صخا�س 
املحيطني بنا، وخا�صة الأقرب اإلينا. فقد تو�صلت درا�صة 
العمل  الإجــهــاد يف  يعاين من  �صخ�س  كل  اأن  اإىل  حديثة 
ميكنه اأن ينقل ذلك اإىل �صريكه يف احلياة، ويوؤثر بالتايل 
عــلــى �صحته وعــالقــتــه مــعــه، وفـــق مــا اأ�ــصــار اإلــيــه موقع 
جملة  يف  �ــصــادرة  درا�ــصــة  عــن  نقال  براك�صي�س"،  "هايل 
 ."Australian Journal of Psychology"
"غريفيث"  جامعة  عــن  الــ�ــصــادرة  الــدرا�ــصــة،  واأو�ــصــحــت 
اإىل  �صريك  من  نقله  يتم  العمل  �صغط  اأن  الأ�صرتالية، 
تقريبا يف  امل�صاركني  ن�صف  اأن  واأ�ــصــافــت  املــنــزل.  يف  اآخــر 
الدرا�صة اأ�صاروا اإىل اأن ال�صغط اأثر كثريا على عالقتهم 
مع �صركائهم. ونقل موقع جامعة "غريفيث" عن امل�صرفة 
على الدرا�صة باول بروف قولها "تو�صلت اأبحاثنا اإىل اأن 
ال�صغط املنقول حقيقي جدا ويحدث، كما اأنه يوؤثر على 
النف�س  اأن علماء  واأ�صافت  اأطفال":  اأو بدون  الأزواج مع 
ُيطلقون على هذه الظاهرة "عدوى ال�صغط". واعتمدت 
النتائج على درا�صة �صارك فيها حوايل 16 من الأزواج ويف 
فرتة زمنية طويلة، واهتمت بكيفية تعامل املوظفني مع 
اأن ال�صغط قد يكون  اأكدت باول بروف  اإذ  �صغط العمل، 
�صخ�س  ال�صتغال مع  العمل، خا�صة مع �صعوبة  بيئة  يف 
ما، وهو ما يت�صبب يف الإجهاد ويوؤثر على الأداء يف ميدان 

ال�صغل.

بهذه �لطريقة حتاربون �ال�سطر�ب �لعاطفي �ملو�سمي

وينخف�س  البارد  الطق�س  مع  يت�شامن  مزاجكم  كان  اإذا 
اإذًا  ت�شكون  فاأنتم  احل��رارة،  درج��ة  مع  جنب  اإىل  جنبًا 

فهذا  املو�شمي.  العاطفي  ال���ش��ط��راب  م��ن 
الأخري، الذي يحدث كرّدة فعل لنخفا�س 
املئة  يف   5 نحو  ُي��ط��اول  ال�شم�س،  اأ�شعة 

اجلمعية  اإىل  اإ���ش��ت��ن��ادًا  الأم��ريك��ي��ن،  م��ن 
وُي�شيب  النف�شين،  ل���أط��ب��اء  الأم��ريك��ي��ة 

الن�شاء اأكرث من الرجال.
اإنخفا�س الطاقة، واخلمول، واملبالغة يف الأكل، 

ُتلحق  اأن  ميكن  عوامل  باحلزن...  وال�شعور 
�شررًا كبريًا ب�شّحتكم! لكن ل تدعوا الأيام 
الأق�شر والليايل التي يغزوها الربد توؤثر 

�شلبًا يف مزاجكم.
التالية  الفّعالة  الن�شائح  على  نظرة  األقوا 

اأجل  من  العلمية  الدرا�شات  اإليها  لت  تو�شّ التي 
حماربة ال�شطراب العاطفي املو�شمي وال�شعور 
بحال اأف�شل، بح�شب املُعاجلة النف�شية وخبرية 

ال�شّحة، جيني غايبلن، من نيويورك:

جتربة علمية تت�سبب 
بالقب�ص على معّلم كيمياء

الربيطانية  ـــرطـــة  الـــ�ـــص األـــــقـــــت 
الكيمياء،  ملــادة  معلم  على  القب�س 
كان  ت�صببت جتربة علمية  اأن  بعد 
يــحــ�ــصــرهــا لــطــالبــه بــانــفــجــار يف 

الفناء اخللفي ملنزله. 
واأجـــــــرى يـــوغـــي كــرو�ــصــيــل )51 
عـــلـــمـــيـــة، خلط  عــــــامــــــاً( جتــــربــــة 
فــيــهــا عــنــ�ــصــريــن كــيــمــاويــني، مما 
و�صارك  �ــصــخــم،  بــانــفــجــار  ت�صبب 
على  طــالبــه  مــع  التجربة  نتيجة 

الإنرتنت.
الواقعة،  مـــن  اأيـــــام  خــمــ�ــصــة  وبــعــد 
ظهرت ال�صرطة يف منزل كرو�صيل، 
واأُلقي القب�س عليه، بتهمة اإجراء 
منزله،  يف  تــفــجــرييــة  نــ�ــصــاطــات 
ديــــلــــي ميل  �ـــصـــحـــيـــفـــة  بـــحـــ�ـــصـــب 

الربيطانية.
طلبت  التي  كرو�صيل  ابنة  وقــالــت 
عدم الك�صف عن ا�صمها، اإن والدها 
مل يفعل ما ي�صتحق اإلقاء القب�س 
يتوقع  مل  واأنـــــــه  خـــا�ـــصـــة  عـــلـــيـــه، 
املنزل،  يف  وقــــع  الـــــذي  النـــفـــجـــار 

خالل اإجرائه للتجربة العلمية.
فقط  يــــحــــاول  "كان  ــــافــــت  واأ�ــــص
لطالبه،  ممــتــعــاً  �ــصــيــئــاً  يــفــعــل  اأن 
الذين  ال�صرطة  بــرجــال  وفوجئنا 
ي�صعون اأقنعة الغاز على وجوههم 
يــقــتــحــمــون املـــنـــزل، واأبـــعـــدوا اأمي 
ي�صمحوا  ومل  املكان،  عن  ووالدتي 

لأخي حتى بارتداء حذائه".
احلادثة،  على  ال�صرطة  تعلق  ومل 
واكتفى متحدث با�صمها بالقول اإن 

الأمر ل يرتبط باأعمال اإرهابية.

ي�سرق �أمو�ل �لتربعات 
ويلقى جز�ءه يف ثو�ن

اأظهر مقطع فيديو، انت�صر ب�صكل 
الجتماعية،  املـــواقـــع  عــلــى  كــبــري 
لل�س  بــقــوة  ت�صدى  �صجاعا  �صابا 
املتربعني  اأمــــــــوال  بــ�ــصــرقــة  قـــــام 
املــطــاعــم يف مدينة هال  اأحـــد  مــن 
الفيديو،  ويـــوثـــق  الــربيــطــانــيــة. 
بوا�صطة  تـــ�ـــصـــويـــره  مت  الــــــــذي 
النقل  لــ�ــصــرطــة  املــراقــبــة  كـــامـــريا 
الل�س  الربيطانية، حلظة اقتحام 
نحو  وتوجهه  واي"  "�صاب  ملطعم 
مكان الدفع. ثم قيامه بال�صتيالء 
للتربعات  خـــريي  �ــصــنــدوق  عــلــى 
ال�صارق  وهـــروبـــه. وحلــظــة خـــروج 
راكــ�ــصــا مــن املــطــعــم، وجـــد اأمامه 
�ــصــابــا، يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 21، مل 

يرتدد يف عرقلته واإ�صقاطه اأر�صا.
�صن"  "ذا  �ـــصـــحـــيـــفـــة  وقــــــالــــــت 
جريوم  الــ�ــصــاب  اإن  الــربيــطــانــيــة 
املواقع  حديث  اإىل  حتــول  دينتون 
ال�صاعات  خـــــالل  الجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
وجراأته،  �صجاعته  ب�صبب  املا�صية، 

حيث و�صفه نا�صطون بـ"البطل".
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�ش�ؤون حملية
جامعة �الإمار�ت حت�سل على بر�ءة �خرت�ع يف تقنية �لتربيد لالأجهزة �الإلكرتونية عالية �لكفاءة

برعاية حممد بن حم

�حتفال �للولو �لعاملية باليوم  �لوطني �لــــــ47 بقالب كيك وزن 2000 كغ ومب�ساركة 2500 �سخ�ص    

فعاليات فنية و ترفيهية و م�شاركة جمتمعية

�لعني مبدينة   47 �لوطني  �ليوم  �حتفاالت  ي�سهدون  ز�ئر  �ألف   136

•• العني - الفجر

براءة  على  املتحدة  العربية  الإمـــارات  جامعة  ح�صلت 
اخــــــرتاع تــتــعــلــق بــتــقــنــيــة جـــديـــدة لــتــربيــد الأجـــهـــزة 
الت�صريف  وجـــهـــاز  "تقنية  ـــ  بـــ تــعــرف  الإلـــكـــرتونـــيـــة 
" ويــتــيــح هــــذا الخــــــرتاع تــطــويــر تقنيات  احلــــــراري 
الكفاءة  عالية  الإلكرتونية  الأجهزة  ملختلف  التربيد 
ارتفاع  عــن  تنجم  التي  الأعــطــال  مــن  عليها  للحفاظ 

درجات احلرارة ولتح�صني م�صتوى اأدائها. 
واأ�صار الدكتور �صالح الدين العمري -الأ�صتاذ امل�صارك 
يف ق�صم الهند�صة امليكانيكية بكلية الهند�صة يف جامعة 
الإمارات- �صاحب الخرتاع "اإن هذا الخرتاع �صي�صهم 
ب�صكل فعال يف فتح املجال لتطوير الأجهزة الإلكرتونية 
ذات الإمكانات العالية للقيام بح�صابات معقدة، وبطاقة 
ح�صابية عالية تعمل بكفاءة ولفرتات زمنية متوا�صلة 
ال�صخونة  عن  تنجم  قد  والتي  املمكنة  الأعطال  باأقل 
ال�صديدة التي تتعر�س لها الأجهزة الإلكرتونية كلما 

زادت طاقتها احل�صابية.
 وقال الدكتور �صالح: "اإن املنهجية العلمية امل�صتخدمة 
قــــادت فــريــق الــعــمــل اإىل الــرتكــيــز عــلــى حتــلــيــل املواد 
اإمكانية  اإمكانية تطوير مواد خا�صة لها  والبحث عن 
التربيد ب�صكل فعال وت�صخريها للقيام مبهام التربيد 
لــهــذا ان�صب الــرتكــيــز على مــا يعرف  الــكــفــاءة.  عــايل 
با�صتخدام "املعادن ال�صائلة حيث قاد ذلك اإىل تطوير 
فــكــرة الخــــرتاع والــتــي مــن خــاللــهــا مت التغلب على 

احلرارية  ال�صعة  مب�صتوى  تتعلق  التي  العقبات  بع�س 
ذلك من  عــام، ومت  ب�صكل  ال�صائلة  للمعادن  املنخف�صة 
مع  مبتكرة  بطرق  دجمها  بوا�صطة  حت�صينها  خــالل 
مواد ذات قابلية لتغري وجه حالتها حتت درجات حرارة 
منخف�صة تفي بغر�س القيام بعمليات التربيد بكفاءة 

عالية..
واأ�صاف: " لقد قام فريق العمل بت�صنيع منوذج م�صغر 

فاعليته حتت  لدرا�صة  ومت عمل جتارب معملية عليه 
ظــــروف حـــراريـــة مــتــنــوعــة اأكــــدت مـــدى فــعــالــيــة هذه 
التكنولوجيا املبتكرة. وقد مت ن�صر نتائج هذه الدرا�صات 
يف اثنتني من املجالت العاملية املرموقة بالإ�صافة اإىل 
بــراءة اخــرتاع دولية م�صجلة ومعتمدة  احل�صول على 
ت�صجيلها  والتي مت  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  من: 

لحقاً يف كل من ال�صني واليابان بالإ�صافة اإىل مكتب 
براءات الخرتاع يف الحتاد الأوروبي.

عــمــل يف مركز  قـــد  الخـــــرتاع  �ــصــاحــب  اأن  اإىل  يــ�ــصــار 
"ميت�صوبي�صي  العاملية  ال�صركة  يف  والتطوير  الأبحاث 
اإلــكــرتيــك "، يف مــديــنــة اأو�ــصــاكــا بــالــيــابــان ملـــدة ثالثة 

�صنوات تخللتها رحلة علمية يف التطوير والبتكار<
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برعاية وح�صور ال�صيخ الدكتور حممد م�صلم بن حم 
بالأمم  ام�صام"  منظمة"  عــام  اأمــني  نائب  العامري 
العني  يف  العاملية  الــلــولــو  جمموعة  اأقــامــت  املــتــحــدة 
الكويتات  اللولو  هــايــربمــاركــت  يف  كــبــرية  احتفالية 
العني  �صرطة  �صيوف من  بح�صور  اأم�س  يــوم  وذلــك 
وعدد  الــعــني  مدينة  بلدية  و  املـــدين  الــدفــاع  اإدارة  و 
كبري من ال�صخ�صيات و ممثلي الدوائر احلكومية و 
اخلا�صة و ال�صيد �صاجي جمال الدين املدير الإقليمي 
العني و" اوين كري�صنان" مدير  اللولو يف  ملجموعة 
املــنــطــقــة يف املــجــمــوعــة  الــ�ــصــيــد حمــمــد عــمــر مدير 
العالقات العامة للمجموعة و عدد من الإداريــني و 

املوظفني.
مـــن اجلمهور    2500 يـــقـــارب  غــفــري ممـــا  وجــمــع 

امل�صارك يف الحتفالية من كافة الأعمار.
 و مت ابتداء الفعالية بالن�صيد الوطني لدولة الإمارات 
العربية املتحدة؛ ومن ثم  مت القيام بتنفيذ م�صرية 
م�صياً على الأقدام يف  منطقة املواقف  ملدة 20دقيقة 
وتقدمها حملة الأعالم و امل�صاركني يف امل�صرية  ؛ ومن 
املخ�ص�س  الكيك  قالب  لتقطيع  للداخل  التوجه  ثم 

لهذه الحتفالية حيث قام اللولو باإعداد قالب كيك 
بوزن 2000 كغ لهذه املنا�صبة ، وبعد تقطيع الكيك 

توجه ال�صيوف اإىل امل�صرح املخ�ص�س لالحتفال 

بــن حم  الــدكــتــور حمــمــد م�صلم  ال�صيخ  األــقــى  قــد  و 
املبذولة  اجلهود  على  فيها  اأثنى  و   ، كلمة  العامري 
يف هذه الحتفالية ، و �صكر القائمني على الفعالية، 

اليوم  الحــتــفــال  مب�صاركتنا  �ــصــعــداء  اإنــنــا  م�صيفاً: 
 ، املتحدة  العربية  الإمــــارات  لــدولــة  الـ47  الوطني 
اأ�صمى  الفر�صة لرنفع  املنا�صبة الطيبة ننتهز  وبهذه 
ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب  والــتــربيــكــات  الــتــهــاين  اآيـــات 
الــدولــة- حفظه  رئي�س  نــهــيــان   اآل  زايـــد  بــن  خليفة 
اهلل  ورعاه- واأخيه �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
جمل�س  رئي�س  الــدولــة  رئي�س  نائب  مكتوم  األ  را�صد 
الــوزراء حاكم دبي - رعاه اهلل - وويل عهده الأمني 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
 ، امل�صلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
الإمـــارات  حكام  ال�صيوخ  ال�صمو  اأ�ــصــحــاب  واإخــوانــهــم 
واإىل �صعب الإمــارات احلبيبة ، اأعاده اهلل بكل اخلري 
والربكة والنماء على دولة الإمارات العربية املتحدة.  
املدير  الــديــن  �ــصــاجــي جــمــال  ال�صيد  األــقــى  بــعــدهــا  و 
الإقليمي ملجموعة اللولو يف العني �صكر فيها ال�صيوف 
على تلبية الدعوة و امل�صاركة  و من ثم عر�س فيلم 
وثائقي يج�صد تاريخ دولة الإمارات العربية املتحدة  
الـــدكـــتـــور: حممد  لــلــ�ــصــيــخ  ثـــم قـــــّدم درع الــفــعــالــيــة 
م�صلم بن حم العامري و اإىل جميع ممثلي الدوائر 
احلكومية و املوؤ�ص�صات اخلا�صة  و قدمت فقرات فنية 

من قبل جمموعة من الأطفال و امل�صاركني  .

•• العني -  الفجر

�صهد 136 األف زائر فعاليات الحتفال باليوم الوطني 
الهيلي الذي نظمته بلدية مدينة  األعاب  47 مبدينة 
، مــن خالل  ديــ�ــصــمــرب  الــثــاين مــن  و  الأول  الــعــني يف 
الفعاليات و الأن�صطة الرتفيهية التي ا�صتمتع بها زوار 
 53 الــزوار يف اليوم الأول  ،  حيث بلغ عدد  الحتفال 

األف زائر و  83 األف يف اليوم الثاين  .
بح�صور  دي�صمرب  من  الأول  يف  الفعاليات  انطلقت  و 
ديوان  وكيل  نهيان-  اآل  حممد  بــن  طحنون  بــن  هــزاع 
�صموه  تعرف  ، حيث  العني  ممثل احلاكم- يف منطقة 
على فعاليات الحتفال من خالل جولته على مناطق 
مدير  النعيمي  مطر  الــدكــتــور:  بح�صور  الفعاليات 
عام بلدية مدينة العني ، مطلعاً على عرو�س الفنون 
ال�صعبية الإماراتية و الفعاليات املختلفة مثل معر�س 

منتجات النخيل .
ال�صركاء  مـــن  عــــدد  الـــعـــني  مــديــنــة  بــلــديــة  �ـــصـــارك  و 
اأبوظبي  اأعمال  �صيدات  جمل�س  مثل  الإ�صرتاتيجيني 
التاجرات  مـــن  مــتــجــراَ   70 بــا�ــصــتــ�ــصــافــة  قــــام  الــــذي 
املخ�ص�صة  املنطقة  يف  الب�صائع  مبختلف  الإماراتيات 
لــلــ�ــصــوق حتــت ا�ــصــم �ــصــوق الحتـــــاد، و هـــذا اإىل جانب 
يا  "افتح  عــرو�ــس  ت�صمنت  الــتــي  الأطـــفـــال  فــعــالــيــات 
 ، اجلديدة  وحكاياته  و  املعروفة  �صم�صم" ب�صخ�صياته 
اأتاحت  كما   ، له  التابعة  التعليمية  و  الفنية  الور�س  و 
الــفــعــالــيــة الــفــر�ــصــة لــالأطــفــال للــتــقــاط  الــ�ــصــور مع 

ال�صخ�صيات  . 
و ملحبي املاأكولت باأنواعها املختلفة،  خ�ص�س �صارع 47 
الذي �صم  30 مطعماً متنوعاً بني املاأكولت الإماراتية 
ال�صعبية و العاملية ، و توزعت يف اأنحاء احلديقة ليتمكن 
املنا�صبة  الأمــاكــن  يف  باملاأكولت  ال�صتمتاع  من  الــزوار 

اأنــواع املطاعم بني ال�صيارات املتنقلة و  لهم ، و تنوعت 
املطاعم الثابتة .

الفعاليات  " كانت  دي�صمرب  مــن  الــثــاين  "ميدان  يف  و 
النافورة  عرو�س  �صملت  التي  و  لالحتفال،  الرئي�صة 
الــتــي مت مـــن خاللها  املــائــيــة  الــ�ــصــا�ــصــة  املــو�ــصــيــقــيــة و 
، ولوحات   زايـــد  ال�صيخ  ا�ــصــتــعــرا�ــس  �ــصــور مــن حــيــاة 
عامة من الإمارات باأ�صكال مبتكرة و حديثة عرب عدة 
حتى  و  م�صاًء  ال�صاد�صة  ال�صاعة  مــن  امــتــدت  عــرو�ــس 
اأما   ، و مو�صيقى عاملية  باأغنيات وطنية  لياًل  العا�صرة 
من  التا�صعة  ال�صاعة  يف  انطلقت  فقد  النارية  الألعاب 

الثاين من دي�صمرب ملدة 10 دقائق .
 " الوطني  الأوبــريــت  ف�صملت  الرئي�صة  العرو�س  اأمــا 
املنا�صبة  لهذه  خ�صي�صاً  اأنتج  الــذي  " و  زايــد  ملحمة 
اآل  �صلطان  بــن  زايــد  ال�صيخ  املغفورله  مــاآثــر  لرت�صيخ 
نــهــيــان – طــيــب اهلل ثــــراه – عـــرب لـــوحـــات فــنــيــة مت 

توزيعها  و  تنفيذها  اإعـــادة  ثم  اأ�صعاره  من  ا�صتلهامها 
مو�صيقياً ، و اأحيا الأم�صيات الفنية عدد من الأ�صوات 
الفنية  احلــفــالت  افتتح  حيث  العربية  و  الإمــاراتــيــة 
الفنانة  ثــم  مــن  و  ال�صحي  حممد  الإمـــاراتـــي  الــفــنــان 
، و يف اليوم الثاين الفنانة  اأجــواء حما�صية  بلقي�س يف 

املغربية جميلة و الفنان الإماراتي فايز ال�صعيد .
– �صحة  ال�صحية  اخلـــدمـــات  �ــصــركــة  قــامــت  و   ، هـــذا 
و  ال�صحية  احلــــالت  ملـــراعـــاة  متنقلة  عــيــادة  بــتــوفــري 
، كما قدمت �صحة مبادرة  الإ�صابات يف حال حدوثها 
للتربع  اإقــبــاًل مــن اجلمهور  �صهد  الــذي  و  الــدم  بنك 
بالدم خالل اليوم الثاين من الحتفال ، كما قام مركز 
النظافة  بخدمات  تدوير   – النفايات  لإدارة  اأبوظبي 
بعده  و  احلفل  خــالل  الهيلي  األــعــاب  حلديقة  العامة 
للتوعية  و  لــلــزوار،  ال�صحية  البيئة  على  للمحافظة 

باأهمية النظافة .

�أوبريت بالد �لنور هو جت�سيد طلبة مد�ر�ص 
�الإمار�ت �لوطنية لدور �لقائد �ملوؤ�س�ص
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اإمــارة ال�صارقة باليوم الوطني  احتفلت مدار�س الإمــارات الوطنية جممع 
عــلــيــاء حميد  الــدكــتــورة  ال�صيخة   كــل مــن  الأربـــعـــني  بح�صور  و  الــ�ــصــابــع 
ال�صارقة  رئي�س جمل�س  الكعبي  �صعيد م�صبح  الدكتور  �صعادة  و  القا�صمي، 
ال�صارقة   جائزة  عام  اأمــني  احلو�صني  اأحمد  علي  الأ�صتاذ  �صعادة  و  للتعليم 
للتفوق و التمييز الرتبوي و الأ�صتاذة ح�صة اخلاجة مدير منطقة ال�صارقة 
التعليمية و �صعادة يا�صني بن �صامل بن �صرار الظهوري ع�صو املجل�س البلدي 
لدبا احل�صن و اأع�صاء من جمل�س اإدارة مدار�س الإمارات الوطنية و اأع�صاء 

من الهيئة التدري�صية و مب�صاركة فعالة من اأولياء الأمور و الطلبة. 
و قدم الطلبة  اأوبريت "بالد النور"  عربوا من خالل لوحات اأدائية  تعبريية 
و�صعرية حاكت م�صرية تاريخ دولة الإمارات العربية املتحدة باأ�صلوب درامي 
مبتكر ج�صدوا من خالله  دولة الإمارات و ح�صارتها و مراحل تطورها و 
ازدهارها قيام الحتاد و ارتكزت اللوحات التعبريية على جت�صيد دور الأب 
القائد املوؤ�ص�س املغفور له ال�صيخ زايد يف تاأ�صي�س وبناء الدولة والإجنازات 
املحلية والعاملية التي حتققت موؤكدين اأن م�صرية دولة الإمارات م�صتمرة 

نحو التميز دائما بقيادة ملهمة �صارت على نهج املوؤ�ص�صني .
و ت�صمن احلفل الربامج الثقافية والرتاثية املتنوعة و عرو�صاً مو�صيقية 
وعرو�صاً  الإمـــــارات،  لــدولــة  العريق  الـــرتاث  على  ال�صوء  �صلطت  ممــيــزة 

متنوعة لتذّوق الأطباق الإماراتية ال�صعبية.

م�ست�سفى تو�م يح�سل على �عتماد 
�للجنة �لدولية �مل�سرتكة
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مبثابة  وهو  امل�صرتكة  الدولية  اللجنة  اعتماد  على  تــوام  م�صت�صفى  ح�صل 
معيار ذهبي يف جمال الرعاية ال�صحية العاملية. خا�صة اأن اللجنة امل�صرتكة 
الدولية تتاألف من اأربعة ع�صر ف�صاًل ، منها ثمانية معايري تتمحور حول 

املر�صى و ال�صتة الباقية هي معايري اإدارية.
ثاين  ليكون   2006 عــام  يف  مــرة  لأول  تــوام  م�صت�صفى  اعتماد  �صبق  وقــد 

م�صت�صفى حكومي معتمد يف دولة الإمارات. 
املنظمات مرة  الدولية تعيد اعتماد  امل�صرتكة  اللجنة  اأن  بالذكر  واجلدير 
بنجاح  مت   2018 عــام  يف  ؛  الثالثي  العتماد  وت�صمى  �صنوات  ثــالث  كــل 
اعتماد توام للمرة الرابعة على التوايل. كما اأن اإعادة العتماد هي �صهادة 
اإىل حت�صني جودة كل  الدائم  التزام توام جتاه جمتمع العني ب�صعيه  على 
اأبوظبي  �صركة  واأهـــداف  وقيم  وروؤيـــة  مهمة  وحتقيق  ال�صحية،  خدماته 
للخدمات ال�صحية. )SEHA(. واأكدت اللجنة على دعم واإ�صراك قيادة 
امل�صت�صفى وتفانيها فى عملها الدوؤوب مب�صاركة جميع موظفي امل�صت�صفى.

حيادية  م�صتقلة  جهة  هي  امل�صرتكة  الدولية  اللجنة  اأن  بالذكر  اجلدير   
معرتف بها عاملياً ؛لتوفري معايري خارجية للجودة يف خدمات امل�صت�صفيات 
من  الذهبي«  العتماد  »ختم  ويعدُّ  دويل.  اإدارة  جمل�س  قبل  من  حمــددة 

اللجنة الدولية امل�صرتكة درجة متميزة جداً للجودة.

اختيار اثنن من خريجي جامعة نيويورك اأبوظبي للدرا�شة يف ال�شن 
�ن�سمام �خلريجني �أتوكا جو و�ألك�سندر ماكي يف برنامج �ملنحة يرفع 
ر�سيد �لفائزين بها من �جلامعة �إىل خم�سة طالب خالل �أربع �سنو�ت 

••  اأبوظبي - الفجر

والطالب  جو  اأتوكا  الطالبة  اختيار  عن  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  اأعلنت   
األك�صندر ماكي، خريجي دفعة 2019، لالن�صمام اإىل منحة "�صوارزمان" 
لعام 2020، والتي جتمع قادة ال�صباب من خمتلف اأنحاء العامل يف بكني 
العالقات  يف  املاج�صتري  درجــة  على  واحل�صول  العليا  درا�صاتهم  ل�صتكمال 
اأو  الأعــمــال  اأو  القت�صاد  اأو  العامة  ال�صيا�صة  على  الرتكيز  مــع  الــدولــيــة، 
"ت�صينغوا" ببكني،  جامعة  يف  املنحة  برنامج  وتاأ�ص�س  الدولية.   الدرا�صات 
املرموقة يف جامعة  الدرا�صية  حيث مت ت�صميمه على منوذج منحة رود�ــس 
�صتون‘  ’بالك  جمموعة  موؤ�ص�س  �ــصــوارزمــان،  �صتيفن  قبل  مــن  اأك�صفورد 
الرائدة. ويجمع الربنامج بني املقررات الدرا�صية والندماج الثقايف، ليتيح 
ر�صم  يف  ال�صني  تلعبه  الــذي  الـــدور  حــول  ومف�صاًل  عميقاً  فهماً  للطالب 
التوجهات العاملية، الأمر الذي يعد يف غاية الأهمية بالن�صبة لقادة امل�صتقبل 
اأتوكا جو من دفعة  يف القرن الواحد والع�صرين. وتعليقاً على ذلك، قالت 
غامرة  ب�صعادة  "اأ�صعر   :2019 لعام  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  خريجي 
بان�صمامي اإىل جمتمع ’�صوارزمان‘ من الباحثني، والذي ت�صرفت بالتعرف 
عليه عند لقائي باملر�صحني الآخرين يف املقابلة الر�صمية يف بانكوك. واأتطلع 
اإىل تو�صيع مداركي واآفاقي وا�صتك�صاف �صبل التعاون مع علماء اآخرين �صعياً 
للم�صاهمة يف الرتقاء بعاملنا. واأمتنى �صخ�صياً ال�صتفادة من هذه الفر�صة 

الفريدة كنقطة انطالق لتحقيق طموحي يف العمل مع الأمم املتحدة.
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نربتنا  اأن  عن  نغفل  اأحيانًا.  �شهً�  يكون  ل  حتب  َمن  مع  التوا�شل  مَل  ت�شاءلت  اأنك  يف  �شّك  ل 
العاطفية ت�شمم جو حمادثة مثمرة. ي�شّكل التمرن على الرتيث قبل الك�م اأداة قوية لتوليد 

جو ودي للحوار من القلب اإىل القلب.

– عندما  عــلــى طــبــيــعــتــك  تــتــ�ــصــّرف  اأن  هـــو  الــــــذات  حــــّب 
اأيــ�ــصــاً. كتبت  تــكــون وحـــدك يف البيت ويف الأمــاكــن الــعــاّمــة 
والقوّي  والـــ�ـــصـــادق  املــــدرو�ــــس  كــتــابــهــا  كــايــ�ــصــر يف  �ــصــانــون 
 The Self-Love Experiment:15

 Principles for Becoming More Kind،
 Compassionate and Accepting of
ت�صمح  تظهر،  باأن  لطبيعتك  ت�صمح  :)حني   Yourself
حلّب الذات باأن يتاأّلق من خاللك.( وت�صيف اأّنه يجب طرح 

هذا ال�صوؤال على اأنف�صنا: )يف اأّي جماٍل من حياتي ميكن اأن 
اأك�صف اأكر عن حقيقتي فعاًل؟( .

حّب الذات ل يجربك على تغيري من اأنت اأو )اإ�صالحه(.
الــذات ل عالقة له مبظهرك. هو بعيٌد كّل البعد عن  حّب 
وزنك وعن املقا�س الذي تلب�صه. فهو ل يتوّقف على الأرقام. 

لذا ل تتقّيد بها.
ح�صب ما كتبت كاي�صر يف كتابها حّب الذات هو احلياة التي 

تختارها لنف�صك.
وت�صيف: حّب الذات هو اأن تت�صاءل: كيف اأريد اأن اأ�صعر؟

حّب الذات هو اأن ت�صارح نف�صك، اأن تقول: اأنا اأتاأمّل. اأحتاج 
اإىل م�صاعدة. اأنا خائف. اأنا م�صطرب. ول باأ�س. ل باأ�س على 
على  اأعمل  اأن  اأ�صتطيع  بهذا.  اأ�صعر  اأن  اأ�صتطيع  الإطـــالق. 

حت�صينه.
لتكت�صف  نف�صك  تكّر�س  اأن  هــو  الـــذات  حــّب  اأّن  على  وتــرّكــز 
رغباتك وتعمل على حتقيقها. هو اأن تّتبع اأفكاراً مثل:)األي�س 

جمياًل لو...؟(.
األي�س  مقا�صي؟  كــان  مهما  نف�صي  اأحـــّب  لــو  جمياًل  )األي�س 
جمياًل لو اأ�صبح اأعّز �صديٍق يل واأفرح لكوين من اأنا؟ األي�س 
اإىل عالقٍة متالأ  اأحــتــاج  اأن  بــدل  بوحدتي  اأرتـــاح  اأن  جمياًل 

حياتي وترّبر وجودي؟(.
اأنا متم�ّصك؟ ماذا  اأنف�صنا: )مبــاذا  ن�صاأل  اأن  الــذات هو  حّب 
اأح�صل على ما  اأّنــه برتكي له  اأتــرك رغــم يقيني  اأن  اأخ�صى 

منط  اأو  حــالــٌة  اأو  �صخ�ٌس  يكون  قــد  كاي�صر،  ح�صب  اأريـــد؟( 
جمموعة.  الــثــالثــة  هـــذه  كــانــت  اإلــيــهــا،  فبالن�صبة  تــفــكــري. 
ول�صت  اأَُحــّب  ل  اأّنني  اأعتقد  املثال:)كنت  �صبيل  فتكتب على 
الكفاية. لكن عندما �صرت حا�صرة للتخّلي  جّيدًة مبا فيه 

عن هذا العتقاد، �صارع حّب الذات اإيّل(.
حّب الذات هو اأن تدافع عن نف�صك وتهتّم بها. هو اأن تت�صاءل 
عّما يغّذيك وعّما تريد اإن�صاءه وعّما يريحك ويدعمك. وهو 

اأن تختار هذه الأجوبة.
الأ�صلحة  كّل  وترمي  �صيفك جانباً  ت�صع  اأن  الــذات هو  حّب 
على  غ�صباً  ت�صت�صيط  اأن  فبدل  نف�صك.  مع  احلــرب  وتنهي 
اأو  تغار  اأو  العلن  يف  تبكي  اأو  الأكـــل  يف  تفرط  حــني  نف�صك 
تقول اأموراً خاطئة، ت�صاءل عّما دفعك للقيام بهذه الأمور. 
اكت�صف ال�صبب و�صامح نف�صك. حتّمل م�صوؤولّية ما قمت به 

وتخّطاه وتعّلم منه.

التعّلم من  اأن ت�صاأل نف�صك: )مــاذا ميكنني  الــذات هو  حّب 
هذا القرار ال�صّيئ؟(.

حّب الذات هو اأن ت�صاأل نف�صك: ماذا لو اأ�صبحت اأرى ج�صدي 

لو  مـــاذا  ووزين؟  و�صكلي  قيا�صي  عــن  النظر  بغ�ّس  هــدّيــة، 
توّقفت عن ال�صعي وراء النحافة كما لو كان جرعًة �صحرّية 
اأرى  حتــّل كــّل م�صاكلي وهمومي وخمـــاويف؟ مــاذا لــو بـــداأت 
الف�صل دلياًل على اأّنني حاولت، اأّنني غامرت، واأّنني م�صّمٌم 

على التقّدم؟
حّب الذات هو اأن تكت�صف ما يوؤملك وتبداأ مبعاجلته. فتتقّدم 

خطوًة تلو الأخرى، بعطٍف و�صرب.
حـــّب الــــذات هــو اأن تــ�ــصــاأل نف�صك: مــا هــي الأمــــور الــتــي ل 
اأ�صتطيع اأن اأ�صيطر عليها ويف املقابل علّي تقّبلها ؟ وما هي 

تلك التي ميكنني التحّكم بها؟
وتنهي احلـــرب مع  �صيفك جــانــبــاً  اأن ت�صع  هــو  الـــذات  حــّب 

نف�صك
حّب الذات هو اأن تلتقي نف�صك حيثما تكون. وقد يبداأ هذا 
مــن خــالل طــرح الــ�ــصــوؤال الــتــايل على نف�صك، فـــوراً، الآن: 
األي�س جمياًل لو...؟ وكيف اأريد اأن اأ�صعر؟ ثّم اأجب عنها – 

كما لو كانت اختباراً. 
لفتاٍت  دون  مــن  �ــصــغــط.  دون  مــن  بــبــ�ــصــاطــة.  فعلها  حـــاول 

عظيمة. من دون تعظيمها. فهي جمّرد اختبار.

َتكرث اخلرافات واملفاهيم اخلاطئة عن حّب الذات، فُيقال اإّنه اأنايّن وم�شتاأثر، واإّنه �شطحي 
املعنى  اليوم  اإليكم  اأق��ّدم  الفخَذين.  و�شغر  اخل�شر  بنحافة  مرتبُط  اإّن��ه  وُيقال  و�شخيف، 

احلقيقي حلّب الذات وكيف يبدو...

�شامح نف�شك وحتّمل م�شوؤولّية ما قمت به وتخّطاه وتعّلم منه 

تعرف �إىل �ملعنى �حلقيقي حلّب �لذ�ت

نتوق برتكيبتنا اإىل احلب والألفة. ت�صري نظرية 
بالأمان  ن�صعر  مل  مــا  نــزدهــر  ل  اأنــنــا  اإىل  التعلق 
اأهمية  الــعــمــيــقــة. وحتــمــل �ــصــراكــتــنــا  والـــراوبـــط 
ويفهمنا.  وي�صمعنا،  الآخــر،  يرانا  اأن  نود  كبرية. 

نريد اللطف، والهتمام، واملحبة.
ن�صعر  الأ�صا�صية،  احلاجات  هذه  ُت�صد  ل  وعندما 
فعل  رد  اأن  مبا  وانفعاًل  ا�صتياء  فنزداد  باخلطر 
يف  ين�صط  الــتــجــّمــد(  اأو  الـــهـــرب،  اأو  )املـــواجـــهـــة، 

داخلنا.
فــريــد مــعــالــج نــفــ�ــصــي مــتــخــ�ــصــ�ــس يف 

يــقــابــل غالباً  الــزوجــيــة،  املــ�ــصــاكــل 
ُيــ�ــصــتــثــارون. يحمل  اأ�ــصــخــا�ــصــاً 

توقاً  اأعـــمـــاقـــهـــم  يف  هــــــــوؤلء 
اإىل التوا�صل،  لطيفاً ورقيقاً 
ُيعرّبون  مــا  لكن  يــقــول.  كما 

عنه عــادَة بعيد كل البعد عن 
اللطف. تكون النربة العاطفية 

جارحة،  الآخــــر  يتلقاها  الــتــي 
ما  ومنددة،  ومتِهمًة،  وعدائية، 

يف�صد العالقة بالتاأكيد.
يبعدون  الأزواج  نــرى  اأن  املــوؤ�ــصــف  مــن 

اأنهم  يدركوا  اأن  دون  الآخــر من  اأحدهم 
يوؤذون اأنف�صهم.

الآخر  نــلــوم  عــنــدمــا  اأكـــرب  بــر�ــصــا  ن�صعر 
م�صوؤولية  نتحمل  اأن  بــدل  به  ونندد 

م�صاهمتنا يف هذه املعمعة. وت�صمل 
الــتــي قــد ن�صهم من  الــطــرائــق 

خــاللــهــا يف اخلــــالف وعدم 

التوا�صل النفعال بدل التفاعل. والنفعال هو ما 
جتيده اللوزة يف دماغنا. اإنه نتاج ماليني ال�صنني 

من التطور. ومن دونه، ما كنا جنونا كنوع.
مع  احلـــال  يف  الــــودي  الع�صبي  جــهــازنــا  يتفاعل 
عندما  بيئتنا.  يف  واملتخيلة  احلقيقية  املخاطر 
يحدق اإلينا منّر اأثناء ال�صيد، ونرك�س ونختبئ. 
يف املقابل، يوؤدي التفكري املطّول اإىل حتولنا اإىل 

غداء بدل اأن نعر على الغداء.
اأن هــذا يــكــون رد فعلنا  مــن املــوؤ�ــصــف 
اإح�صا�صنا  بـــاأن  ن�صعر  عــنــدمــا 
�صريكنا  مـــــع  ــــــالأمــــــان  ب
مــــــهــــــدد. رمبــــــــا تـــعـــود 
�صدمة  ذكـــرى  اإلينا 

ونتوقف  الآخــــر  ن�صد  قــد  اأو  قــدميــة.  انــفــ�ــصــال 
التلفزيون  جهاز  اأمــان  اإىل  نلجاأ  قد  الكالم.  عن 
املف�صل  اأ�صلوبنا  يقوم  رمبا  اأو  كمبيوتر.  لعبة  اأو 
على تبني موقف الهجوم، مرددين عبارات مثل: 
اإىل هذا احلــد؟ ل  اأنانياً  تكون  اأن  )كيف ميكنك 
متلك اأدنى فكرة! تتمحور امل�صائل حولك دوماً(.

جتذب  لطيفة  رائحة  الكلمات  هــذه  من  تفوح  ل 
َمن نحب اإلينا. ول تعك�س نربتنا 

التوا�صل  اإىل  هــ�ــصــاً  تــوقــاً 
ُيكبت باأمل.

ما احلل؟
تــــــــــ�ــــــــــصــــــــــمــــــــــل 

اخلطوات 

الأكر �صعوبة، التي قد ُنقِدم عليها عندما ُنثار، 
خطراً  فينا  ع�صب  كل  ي�صت�صعر  عندما  الإبطاء. 
اإطــالق �صيل ب�صع  كبرياً، تتملكنا رغبة كبرية يف 
اأن ندرك  الــ�ــصــريــك مــن دون  الــ�ــصــمــوم نــحــو  مــن 

تاأثري ذلك.
من املحزن اأننا ل ندرك غالباً مدى قدرتنا على 
الأرجح  على  ي�صعى  الـــذي  ال�صريك،  يف  الــتــاأثــري 
باأمان  الــتــوا�ــصــل  مثلنا:  ذاتـــه  الــهــدف  اإىل 

وحمبة.
لكن املفرح، يف املقابل، اأننا نتمتع 
امل�صاهمة  على  بالقدرة  اأي�صاً 
يف تــولــيــد جـــو مـــن الأمــــان 
وتـــرتـــكـــز  عــــالقــــتــــنــــا.  يف 
هذا  نحو  الأوىل  اخلطوة 
الهدف على الرتيث قبل 
هذا  اأن  اأدرك  النــفــعــال. 
ال�صهل.  بــــالأمــــر  لــيــ�ــس 
التمرن  ا�صتطعنا  اإذا  ولكن 
يغلي  الرتيث عندما  على 
خف�س  يف  نــنــجــح  دمـــنـــا، 
احلرارة ون�صمح للم�صائل 
اأن  قبل  قلياًل  تــهــداأ  بـــاأن 

نفتح فمنا.
الفر�صة  الرتيث  لنا  يتيح 
نف�صنا،  ـــتـــات  �ـــص لــتــجــمــيــع 
ــر مــن نــكــون، وحتقيق  وتــذكُّ
يعتمل  ما  على  اأكــرب  �صيطرة 
يف داخلنا. هل ن�صعر بالغ�صب، 
اأم  احلــــــزن،  اأم  ال�ـــصـــتـــيـــاء،  اأم 
الـــرتيـــث  لـــنـــا  يــ�ــصــمــح  الأمل؟ 
واإدراك  املــ�ــصــاعــر  لــهــذه  بالتنبه 
الرقيقة  والـــرغـــبـــات  احلـــاجـــات 

التي تنبع منها.
مينحنا  ذلــــــك،  اإىل  بـــالإ�ـــصـــافـــة 
بــرقــة مع  الــوقــت للتعامل  الــرتيــث 
ي�صمح  تــخــبــو.  وجعلها  املــ�ــصــاعــر  هـــذه 
بــاأن نهّدئ من روعنا. وهكذا ن�صبح  لنا 
به،  ن�صعر  ملا  اأوًل  التنبه  لنا  يتيح  مبوقف 
و�صادقة،  م�صوؤولة،  بطريقة  عنه  التعبري  ثم 

ومتنا�صقة.
يف  الــنــاريــة  الأحا�صي�س  لحــظ  نف�صاً،  اأخـــذت  اإذا 
اأن تطلقها  بــدل  النار  هــذه  وارقــ�ــس مع  ج�صمك 

نحو �صريكك. 
وهكذا ت�صبح يف موقف ي�صمح لك بالتوا�صل مع 
كلما  احل�صا�صة.  م�صاعرك  عــن  والتعبري  الآخـــر 

عّززنا الأمان يف العالقة،
 نح�ّصن اإىل حد كبري فر�س اأن تلقى كلماتنا اآذاناً 

�صاغية.
مـــن الأ�ـــصـــهـــل �ــصــمــاع عـــبـــارات مــثــل )اأنـــــا حزين 
الوقت معاً  بع�س  اأن من�صي  واأود  واأفتقدك حقاً 
قــريــبــاً( بـــدل )عــمــلــك اأكـــر اأهــمــيــة مــنــي. مَل ل 

مت�صي الليل يف املكتب؟(.
الآخر  فعل  رد  التحكم يف  نعجز عن  اأننا  �صحيح 

على  ال�صيطرة  بالتاأكيد  باإمكاننا  اأن  اإل  جتاهنا، 
نربة �صوتنا والكلمات التي نختارها.

نف�صنا  مننح  الــكــالم،  قبل  الرتيث  يف  جنحنا  اإذا 
فر�صة للتعبري عما يدور حقاً يف داخلنا:

النفعال  مــن  طــبــقــة  حتـــــت  هــــ�س  رقــيــق  تـــوق   

ا�صتجماع  مـــن  عـــنـــدئـــٍذ  متــكــنــا  واإذا  الــعــنــيــف. 
تقلب  فقد  فــعــاًل،  بــه  ن�صعر  مبــا  للبوح  �صجاعتنا 
على عقب  راأ�صاً  امل�صائل  الرقيقة  توا�صلنا  عملية 
لنا  يــقــّدم  مــا  جــديــدة،  بطريقة  الآخـــر  وي�صمعنا 

التوا�صل العميق الذي نتوق اإليه.

مترن على الرتيث قبل الك�م

�خلالفات �لزوجية.. نربتنا
 �لعاطفية ت�سمم جو �ملحادثة �ملثمرة
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منوذج اإع�ن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

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

املودعة بالرقم: 301452    بتاريخ: 2018/11/12
باإ�صم : �صان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�صاكي ، �صيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
�شورة الع�مة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35
خدمات البيع باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب الربيدي املتعلقة ببيع هدايا احلفالت والزخارف 
والزينة واحللى وال�صابون والعطور والزيوت العطرية وم�صتح�صرات التجميل وغ�صولت )لو�صن( لل�صعر 
ومنتجات العناية بال�صعر ومواد التواليت ومنظفات ال�صنان ومنتجات ال�صحة ال�صخ�صية ، خدمات البيع 
باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب الربيدي املتعلقة ببيع م�صتح�صرات التنظيف وال�صقل والك�صط 
الأظافر  وملمع  بالأظافر  العناية  وم�صتح�صرات  الأظــافــر  تقليم  واأدوات  والكي  الغ�صيل  لأغــرا�ــس  ومــواد 
الربيدي  الطلب  وخدمات  بالتجزئة  والبيع  باجلملة  البيع  خدمات   ، امل�صتعارة  والأظافر  الأظافر  وطالء 
والفتائل ولفافات  وال�صموع  ال�صحية  وامل�صتح�صرات  والأطفال  للر�صع  واأغذية  ببيع مواد احلمية  املتعلقة 
لالإ�صاءة وال�صحوم واملزلقات وزيوت للدهانات ،  خدمات البيع باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب 
الربيدي املتعلقة ببيع اأدوات القطع )�صوك و�صكاكني ومالعق( والأواين الفخارية واأطقم العناية باأظافر 
اليدين واأدوات احلالقة واأموا�س احلالقة والآلت والعدد الآلية لأغرا�س املطابخ والأغرا�س املنزلية والعدد 
اليدوية التي تدار باليد ، خدمات البيع باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب الربيدي املتعلقة ببيع 
الأفالم والكامريات واأقرا�س ال�صور وم�صجالت الفيديو واملنتجات ال�صمعية والب�صرية والأ�صرطة ال�صمعية 
واأ�صرطة الفيديو وال�صطوانات واأقرا�س واأجهزة ومعدات الت�صجيل واإر�صال و/اأو ن�صخ ال�صوت و/اأو ال�صور 
الفيديو  اأ�صرطة  م�صجالت  و/اأو  وم�صغالت  الكا�صيت  اأ�صرطة  وم�صجالت  وامل�صغالت  التلفزيون  واأجــهــزة 
كا�صيت و/اأو م�صغالت الأقرا�س واأجهزة الراديو ، خدمات البيع باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب 
الربيدي املتعلقة ببيع اأجهزة الهاتف والهواتف الال�صلكية والهواتف النقالة وعلب الهواتف النقالة وزخارف 
واأ�صرطة للهواتف وموؤ�صرات املكاملات الهاتفية والآلت احلا�صبة واحلا�صبات ، خدمات البيع باجلملة والبيع 
بالتجزئة وخدمات الطلب الربيدي املتعلقة ببيع الألعاب الإلكرتونية واألعاب احلا�صوب واأفالم الت�صوير 
واأدوات  واأفـــران  اخلبز  وحمم�صات  واحللوى  الكعك  وقوالب  طهي  واأواين  واملـــراوح  والأ�ــصــواء  ال�صينمائي 
املطابخ والأواين واحلاويات املعدة لتقدمي اأو تخزين الطعام و/اأو ال�صراب ، خدمات البيع باجلملة والبيع 
واأواين  اخلزفية  والأواين  القطع  واأدوات  الأكــل  عيدان  ببيع  املتعلقة  الربيدي  الطلب  وخدمات  بالتجزئة 
والأواين  الزجاجية  والأواين  الف�صية  والأواين  باملينا  املطلية  والأواين  البلورية  والأواين  ال�صيني  اخلزف 
بالتجزئة  والبيع  باجلملة  البيع  خدمات   ، واخلزفيات  اخلزفية  والأواين  النا�صج  الطني  من  امل�صنوعة 
وتركيبات  وقطع  امل�صابيح  ومظالت  وامل�صابيح  ال�صعر  جمففات  ببيع  املتعلقة  الربيدي  الطلب  وخدمات 
امل�صابيح ، خدمات البيع باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب الربيدي املتعلقة ببيع عربات الأطفال 
 ، بها  واأبــواق للدرجات و�صاعات اجليب واليد واحلائط والكماليات والأجــزاء والقطع اخلا�صة  والبالونات 
واملجوهرات  املجوهرات  ببيع  املتعلقة  الربيدي  الطلب  وخدمات  بالتجزئة  والبيع  باجلملة  البيع  خدمات 
املعادن  من  امل�صنوعة  وال�صناديق  النفي�صة  املعادن  من  امل�صنوعة  وال�صبائك  )جمــوهــرات(  واحللي  املقلدة 
النفي�صة ، خدمات البيع باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب الربيدي املتعلقة ببيع زمامات )مرابط( 
الأكمام امل�صنوعة من املعادن النفي�صة وم�صابك ربطات العنق امل�صنوعة من املعادن النفي�صة ودبابي�س ربطات 
الطلب الربيدي  بالتجزئة وخدمات  والبيع  البيع باجلملة  ، خدمات  النفي�صة  املعادن  امل�صنوعة من  العنق 
املتعلقة ببيع الأ�صغال الفنية امل�صنوعة من املعادن النفي�صة ودبابي�س الزينة امل�صنوعة من املعادن النفي�صة 
ال�صغرية  والهياكل  النفي�صة  املعادن  امل�صنوعة من  والن�صب  النفي�صة  املعادن  امل�صنوعة من  الأحذية  وحلي 
)متاثيل( امل�صنوعة من املعادن النفي�صة ، خدمات البيع باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب الربيدي 
املتعلقة ببيع ال�صناديق املو�صيقية والآلت املو�صيقية وال�صور وال�صور الفوتوغرافية والقرطا�صية ، خدمات 
البيع باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب الربيدي املتعلقة ببيع اأكيا�س من الورق للقمامة الورقية 
ومناديل من الورق لإزالة املكياج واأغطية من الورق لأوعية الزهور والأ�صرطة امل�صنوعة من الورق وم�صايف 
القهوة امل�صنوعة من الورق ، خدمات البيع باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب الربيدي املتعلقة ببيع 
منا�صف للوجه من الورق و�صراويل حفا�صات الأطفال من الورق ومراييل من الورق لالأطفال وموؤ�صرات 
ورق  ببيع  املتعلقة  الربيدي  الطلب  بالتجزئة وخدمات  والبيع  باجلملة  البيع  ، خدمات  الــورق  للكتب من 
اأو الورق  التواليت ومناديل من الورق للموائد واملحارم من الورق وال�صناديق امل�صنوعة من الورق املقوى 
واأغطية من الورق للموائد وبيا�صات من الورق للموائد ، خدمات البيع باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات 
الطلب الربيدي املتعلقة ببيع مواد وفرا�صي الفنانني وفرا�صي الدهان اأو التلوين واأدوات الكتابة ، خدمات 
وال�صحف  والكتب  املطبوعات  ببيع  املتعلقة  الــربيــدي  الطلب  وخــدمــات  بالتجزئة  والبيع  باجلملة  البيع 
بالتجزئة  والبيع  باجلملة  البيع  خدمات   ، الكري�صما�س  وبطاقات  التهنئة  وبطاقات  والــدوريــات  واملجالت 
وخدمات الطلب الربيدي املتعلقة ببيع ورق اللعب ومواد احل�صو والتغليف ، خدمات البيع باجلملة والبيع 
يف  امل�صتعملة  الل�صق  ومـــواد  ال�صور  وم�صاند  اإطـــارات  ببيع  املتعلقة  الــربيــدي  الطلب  وخــدمــات  بالتجزئة 
القرطا�صية اأو للغايات املنزلية ، خدمات البيع باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب الربيدي املتعلقة 
ببيع الزخارف امل�صنوعة من اجللد اأو اجللد املقلد لالأثاث وال�صناديق امل�صنوعة من اجللد اأو اجللد املقلد 
وعلب املفاتيح امل�صنوعة من اجللد اأو اجللد املقلد ، خدمات البيع باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب 
الربيدي املتعلقة ببيع الأغطية امل�صنوعة من اجللد اأو اجللد املقلد واأطقم احليوانات امل�صنوعة من اجللد 
اأو اجللد املقلد والأحزمة امل�صنوعة من اجللد اأو اجللد املقلد وال�صيور امل�صنوعة من اجللد اأو اجللد املقلد 
وخدمات  بالتجزئة  والبيع  باجلملة  البيع  خدمات   ، املقلد  اجللد  اأو  اجللد  من  امل�صنوعة  الأثــاث  واأغطية 
واملظالت  النقود وحمافظ اجليب  ال�صفرية وحمافظ  واحلقائب  ببيع احلقائب  املتعلقة  الربيدي  الطلب 
والع�صي ، خدمات البيع باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب الربيدي املتعلقة ببيع الأثاث واملرايا 
وعالقات املعاطف والأوتاد وال�صناديق واحلاويات ولوحات الأ�صماء والرتكيبات املنزلية ال�صغرية والأدوات 
والأواين والأوعية لال�صتعمال املنزيل وللمطبخ والأم�صاط والأ�صفنج والفرا�صي واأدوات لأغرا�س التنظيف 
، خدمات البيع باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب الربيدي املتعلقة ببيع النظارات الطبية واإطارات 
النظارات الطبية والنظارات ال�صم�صية والعلب وامللحقات املتعلقة بها واملن�صوجات ومنتجات الن�صيج واأغطية 
البيع باجلملة  ، خدمات  املوائد والأثــاث واخلــردوات واملحارم  واملناديل ومفار�س  الأ�صرة واملوائد  وبيا�صات 
والأزرار  الراأ�س  واأغطية  القدم  ولبا�س  املالب�س  ببيع  املتعلقة  الربيدي  الطلب  وخدمات  بالتجزئة  والبيع 
وم�صابك  لل�صعر  وحلى  ودبابي�س  واملطرزات  واملخرمات  )الأو�صحة(  والأ�صرطة  الزينة  وجدائل  وال�صارات 
وحلى لالأحذية وحلى للقبعات والزمامات والزمامات النزلقية وال�صجاد والب�صط واحل�صر ، خدمات البيع 
باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب الربيدي املتعلقة ببيع الدمى واللعب واأدوات اللعب والعرائ�س 
بالتجزئة  والبيع  باجلملة  البيع   ، املــيــالد  عيد  ل�صجر  وزيــنــات  الريا�صية  والدوات  ال�صغرية  والتماثيل 
وخدمات الطلب الربيدي املتعلقة ببيع الأطعمة وامل�صروبات واحللويات ومنتجات الأزهار والثقاب وال�صيجار 
اأو  ، تنظيم املعار�س واملعار�س التجارية للغايات التجارية  ، الدعاية والإعالن  وال�صجائر واأدوات املدخنني 
اإدارة   ، الإعالنية ، ن�صر ن�صو�س الدعاية والإعالن ، ترويج املبيعات لالآخرين ، وكالت الدعاية والإعالن 
اأعمال فناين التمثيل ، وكالت ال�صترياد والت�صدير ، جتميع املعلومات يف قواعد بيانات الكمبيوتر ، الإعالن 
 ، الفــراد  ، توظيف  الإعــالن اخلارجي  الدعاية   ، الت�صويق  اأبحاث   ، الفنادق  اأعمال  اإدارة   ، املبا�صر  بالربيد 
وكالت الدعاية ، العالن بالراديو ، العالن بالتلفزيون ، العالن والدعاية املبا�صرة على �صبكات احلا�صوب 
، خدمات توفري اأو تاأمني لالآخرين )�صراء �صلع وخدمات لأعمال اأخرى( ، تاأجري وقت للدعاية والعالن 
يف و�صائل العالم ، تاأجري الآلت واملعدات املكتبية ، تاأجري اآلت البيع ، الدعاية والإعالن بالطلب الربيدي 
ن�صح  )حمل  للم�صتهلكني  ون�صائح  جتارية  معلومات   ، الغري  وخدمات  �صلع  لرتخي�س  التجارية  الإدارة   ،
امل�صتهلك( ، عر�س ال�صلع ، خدمات ت�صويق ، عر�س ال�صلع على و�صائل الت�صال لغايات بيعها بالتجزئة ، اإنتاج 
الأفالم الإعالنية ، العالقات العامة ، الدعاية والإعالن ، تاأجري مواد الدعاية والإعالن ، تاأجري امل�صاحات 
الإعالنية ، تاأجري اآلت الن�صخ بالت�صوير ، تاأجري الآلت واملعدات املكتبية ، ترويج املبيعات لالآخرين ، تزيني 
واجهات املحالت التجارية ، ترويج ال�صلع واخلدمات لالآخرين من خالل اإ�صدار طوابع جتارية ، خدمات 

الت�صويق عرب الهاتف )الت�صويق عن بعد( ، اإدارة برامج امل�صافرين الدائمني ، التدقيق املايل. 
 و�صف العالمة: العالمة عبارة عن ر�صم كاريكاتوري للجزء العلوي لراأ�س هرة ت�صع ربطة فرا�صية.

ال�صرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  دي�شمرب 2018 العدد 12495

EAT 124937

منوذج اإع�ن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 301451    بتاريخ: 2018/11/12

باإ�صم : �صان ريو كومباين ليمتد
وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�صاكي ، �صيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.

�شورة الع�مة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30
القهوة وال�صاي والكاكاو والقهوة ال�صطناعية  ، الأرز ، التابيوكا وال�صاغو ، الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة من 
احلبوب ، اخلبز والفطائر واحللويات ، مثلجات �صاحلة لالأكل ، ال�صكر والع�صل والع�صـل الأ�صـود ، اخلمرية وم�صحوق 
، زخارف  ، م�صحوق كيك  الب�صكويت   ، الثلج   ، البهارات   ، )التوابل(  وال�صل�صات   ، ، اخلل  اخلــردل   ، امللح   ، اخلبيز 
للكيك �صاحلة لالأكل ، منكهات للكيك ، اأقرا�س اأرز ، حلويات �صكرية و�صكاكر )حلويات ( ، ال�صوكولتة ، م�صـروبات 
�صوكولتة مع احلليب ، م�صـروبات ا�صـا�صـها  ال�صـوكولتة ، غمو�س ا�صـا�صـها  ال�صـوكولتة ، حلويات لتزيني اأ�صجار عيد 
ا�صـا�صـها الكاكاو ، م�صروبات القهوة ، منكهات  ، م�صـروبات  ، م�صـروبات كاكاو مع احلليب ، منتجات الكاكاو  امليالد 
للقهوة ، خالئط وم�صـتح�صرات ت�صـتخدم كبدائل للقهوة ، م�صـروبات اأ�صـا�صـها القهوة ، كعك حملى ، بو�صار ، رقائق 
الــذرة ، بوظة )اآي�س كرمي( ، كري )بهار( ، ك�صرتد ، رقائق احلبوب ، منكهات ما عدا الزيوت العطرية ، حلويات 
�صو�س   ، )�صل�صة(  كت�صاب   ، طبية  غري  منقوعات   ، ال�صكر  قطر   ، زجنبيل  خبز   ، )حلويات(  فواكه  جلي   ، مثلجة 
)حلويات( ، قطع حلوى )حلويات( ، فطائر حلم ، مطريات حلوم لالأغرا�س املنزلية ، فطائر حمالة )بانكيك( ، 
اأقرا�س حمالة )حلويات( ، فطائر ، معجنات ، فلفل ، بيتزا ، مهلبية ، رافيول )فطائر باجلبنة وال�صل�صة احلمراء( 
، هالم ملكي لال�صتهالك الب�صـري ، ال�صكر ، معجون الو�صـابي )توابل( ، �صل�صلة �صويا ، معكرونة ونودلز )معكرونة 
رقيقة( و�صعريية ، اأودون )معكرونة رقيقة يابانية( ، �صـو�صـي ، فانيال )منكهة( ، كعكة الوفل ، لنب جممد )حلويات 
اأ�صا�صها القمح ، خالئط من الأطعمة اخلفيفة مكونة  اأطعمة خفيفة   ، مثلجة( ، برتزل )ب�صـكويت مملح وجاف( 
من الب�صـكويت الرقيق اله�س اأو الربتزل اأو البو�صار ، حلوى اللوز ، م�صتح�صرات عطرية للطعام ، عوامل متا�صك 
البوظة )مثلجات �صاحلة لالأكل( ، خبز اإفرجني ، كعك ، كيك ، كراميل )حلوى( ، علكة لي�صت لغايات طبية ، دقيق 
ذرة ، ب�صـكويت رقيق ه�س ، مثلجات �صاحلة لالأكل ، دب�س ال�صكر ، ثلج طبيعي اأو �صناعي ، معكرونة ، مرزبانية ، 
مايونيز ، دقيق ال�صوفان ، فلفل )توابل( ، فطائر ، مقّبـالت )توابل( ، قر�صـلة  ، ملح الطعام ، �صـندوي�صـات ، �صل�صة 
بندورة ، توابل ، �صراب )مثلجات( ، �صباغيتي )معكرونة رفيعة( ، حلويات �صـكرية ، تورتات )كيك بالفواكه( ، طحني 
قمح ، توابل ال�صلطة ، �صل�صات مرق اللحم ، �صل�صلة البا�صتا ، وجبات �صريعة التح�صري اأ�صا�صها النودلز )املعكرونة 
الذرة  ، طحني  ، دقيق ذرة  ، رقائق ذرة  الأرز  اأ�صا�صها  ، وجبات خفيفة  اأ�صا�صها احلبوب  ،  وجبات خفيفة  الرقيقة( 
، مو�صية حلوى  دقيق   ، الربوتني  ن�صبة  البقوليات عالية  ، قوالب من  الطهو  ، غلوكوز لأغرا�س  �صوفان  رقائق   ،
الفاكهة ، طعام اأ�صا�صه ال�صوفان ، عجينة فول ال�صويا )توابل( ، م�صروبات اأ�صا�صها ال�صاي ، اأع�صاب ب�صاتني حمفوظة 
اإ�صافات غلوتني لأغرا�س الطهو ، �صل�صات الفواكه ، بذور معاجلة لال�صتخدام كتوابل ، راِمن )طبق    ، )توابل( 
ياباين اأ�صا�صه النودلز )املعكرونة الرقيقة(( ، وجبات خفيفة حمتوية على اجلنب ، �صينبي )مفرقعات الأرز( ونعناع 

لإنعا�س رائحة الفم. 
 و�صف العالمة: العالمة عبارة عن ر�صم كاريكاتوري للجزء العلوي لراأ�س هرة ت�صع ربطة فرا�صية.

   ال�صرتاطات:
اإر�صاله  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  دي�شمرب 2018 العدد 12495

EAT 124936

منوذج اإع�ن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

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

املودعة بالرقم: 301450    بتاريخ: 2018/11/12
باإ�صم : �صان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�صاكي ، �صيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
�شورة الع�مة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 29
وجمففة  حمفوظة  وخ�صروات  فواكه   ، اللحوم  خال�صات   ، وال�صيد  الــدواجــن  وحلــوم  والأ�صماك  اللحوم 
الزيوت   ، احلليب  ومنتجات  واحلليب  البي�س   ، فواكه  و�صل�صات  ومربيات  )جيلي(  هالميات   ، ومطهوة 
، منتجات  ، كافيار ، جنب  ، زبــدة  ، مــركــزات ح�صاء  ، ح�صاء  ، مــركــزات مــرق  ، مــرق  املعدة لالأكل  والــدهــون 
 ، ، فواكه جممدة  ، فواكه مثلجة  ال�صمك  ُمعدة من  اأطعمة   ، ال�صمك  ُمعدة من  ، منتجات غذائية  الألبان 
رقائق فواكه ، �صمن نباتي ، مربى فواكه ، هالم حلوم ، حلوم معلبة ، م�صروبات احلليب ، فطر حمفوظ ، 
مك�صرات حم�صرة ، معاجني حلم الكبد ، معجونة حلم الكبد ، زبدة فول �صوداين ، فول �صوداين معالج ، 
بازلء حمفوظة ، ق�صور فواكه ، رقائق بطاطا ، مقرم�صات بطاطا ، فطائر بطاطا مقلية ، �صلطات ، خملل 
امللفوف ، �صجق ، زيت �صم�صم ، م�صتح�صرات لإعداد ال�صوربة ، �صوربات ، توفو )فول �صويا خمّمر( ، �صلطات 
خ�صروات ، م�صتح�صرات �صوربة اخل�صروات ، ق�صدة خمفوقة ، لنب رائب ، �صوربات �صريعة التجهيز ، احل�صاء 
�صريع التجهيز ، بطاطا مهرو�صة �صريعة التجهيز ، �صوربة مي�صو �صريعة التجهيز ، اأطباق الأطعمة املطهوة 
بالكاري ، منتجات الأطعمة املطهوة بالكاري ، وجبات خفيفة حمتوية على اللحوم اأو املاأكولت البحرية اأو 
اأو الفواكه ، طحالب بحرية )لالأكل( ، اللحوم والأ�صماك وحلوم  اأو اخل�صروات  اأو ال�صيد  حلوم الدواجن 
زبــدة لب   ، اللحم  لإعــداد مرق  ، م�صتح�صرات  ، حلم خنزير مملح  واملحفوظة  املعاجلة  وال�صيد  الدواجن 
بال�صوكولتة ، حلوم مطبوخة ، كبة ، فواكه مغطاه بال�صكر ، �صمك معلب ، هالم )جلي( فواكه ، �صلطات 
فواكه ، فواكه معلبة ، زيت الذرة ال�صفراء ، زيت زيتون للطعام ، زبيب ، معجون بندورة ، خ�صروات معلبة 
، اأ�صماك وماأكولت بحرية )غري حية( ، اأ�صماك وماأكولت بحرية معاجلة وحمفوظة ، اأ�صماك وماأكولت 
بحرية معلبة ، منتجات غذائية معدة/حم�صرة من زلل بي�س املاأكولت البحرية لأغرا�س الطهي ، اأع�صاب 
بحرية لأغرا�س الطهي ، بقول حمفوظة ، احلليب املخفوق ، م�صروبات احلليب وم�صروبات يكون احلليب 
هو ال�صائد فيها ، اأطعمة خ�صروات خممرة )كيمي�صي( ، زيوت ال�صم�صم ، طحينة )عجينة بذور ال�صم�صم( ، 
اأع�صاب بحرية حمم�صة ، لنب خمي�س ، �صّبار )الألوه فريا( حم�صر لال�صتهالك الب�صري ، بي�س ال�صمك 
 ، )م�صروبات(  اللوز  حليب   ، اللبنيك  حم�س  بكترييا  م�صروبات   ، لالأكل  املـُـعــدة  الطيور  اأع�صا�س   ، املعالج 
ياباين مكون من قطع  ، ياكيتوري )طبق  ال�صجق  اأمعاء �صنع   ، ال�صوداين  الفول  اأ�صا�صها حليب  م�صروبات 

الدجاج امل�صوي على ال�صيخ( ، يوبا )جلد توفو(. 
 و�صف العالمة: العالمة عبارة عن ر�صم كاريكاتوري للجزء العلوي لراأ�س هرة ت�صع ربطة فرا�صية.

ال�صرتاطات:
اأو  التجارية يف وزارة الإقت�صاد  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  دي�شمرب 2018 العدد 12495

EAT 124935

منوذج اإع�ن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

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

املودعة بالرقم: 301442    بتاريخ: 2018/11/12
باإ�صم : �صان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�صاكي ، �صيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
�شورة الع�مة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 9
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�صـاحية واأجهزة واأدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�صـينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�صرية واأدوات الوزن والقيا�س والإ�صـارة واملراقبة )الإ�صـراف( والإنقاذ والتعليم ، اأجهزة واأدوات 
كهربائية للتحكم اأو فتح اأو حتويل اأو تنظيم اأو و�صل اأو تكثيف اأو تخزين الطاقة الكهربائية ، اأجهزة ت�صـجيل 
 ، اأقرا�س مدجمة   ، ت�صـجيل  اأقرا�س   ، بيانات مغناطي�صـية  ، حامالت  ال�صور  اأو  ال�صوت  ن�صـخ  اأو  اإر�صـال  اأو 
النقد  التي تعمل بقطع  اآليات لالأجهزة   ، الت�صجيل الرقمية  اأقرا�س فيديوية رقمية وغريها من و�صائط 
، اآلت ت�صجيل النقد ، اآلت حا�صبة ، معدات معاجلة البيانات ، اأجهزة الكمبيوتر ، برامج كمبيوتر ، اأجهزة 
اأجــهــزة �صحن   ، ، �صناديق بطاريات  ، بطاريات  �صمعية وب�صرية  تعليم  اأجــهــزة   ، ـــدادات  عَّ  ، اإطــفــاء احلــرائــق 
 ، وملحقاتها  واأجــزاوؤهــا  �صينمائي  ت�صوير  كامريات   ، كامريات   ، اآلت حا�صـبة   ، ثنائية  ، منظار  البطاريات 
عد�صات للكامريات ، اأجهزة قيا�س ال�صعة ، �صور كرتونية متحركة ، م�صـجالت الكا�صيت ، �صال�صل للنظارات 
ت�صـغيل  اأجــهــزة   ، الــزمــن(  ت�صجيل  )اأدوات  الـــدوام  �صاعات   ، لل�صوء(  )معر�صة  �صينمائي  ت�صوير  اأفـــالم   ،
الأقرا�س املدجمة ، اأقرا�س مدجمة )�صـمعية – ب�صرية( ، اأقرا�س مدجمة )لذاكرة القراءة فقط( ، برامج 
م�صـجلة لت�صغيل الكمبيوتر ، برجميات كمبيوتر )م�صجلة( ، اأجهزة كمبيوتر ، طابعات ت�صـتخدم مع اأجهزة 
 ، ، مقايي�س للخياطني  البيانات  اأجهزة معاجلة   ، الال�صقة  للعد�صات  اأوعية   ، ، عد�صات ل�صقة  الكمبيوتر 
 ، اأفالم معر�صة لل�صوء   ، ، طفايات احلريق  الكرتونية جيبية  اأجهزة ترجمة   ، اأجرا�س كهربائية لالأبواب 
لل�صـرائح  )اإطــارات(   ، براويز  اإ�صاءة وما�صة )للت�صوير والفوتوغرايف(  اأجهزة   ، اإنــذار �صد احلريق  اأدوات 
ال�صفافة الفوتوغرافية ، اأجهزة تنظيم احلرارة ، �صناديق نغم ، عد�صـات ب�صرية ، موازين للر�صـائل ، اأحزمة 
اإنقاذ ، عوامات اإنقاذ ، جاكيتات اإنقاذ ، طوافات اإنقاذ ، اأقفال كهربائية ، اأقفال ومفاتيح كهربائية ، و�صائط 
، نظارات  ، مغناطي�صات  ، م�صفرات مغناطي�صية  ، بطاقات مغناطي�صية م�صفرة  بيانات مغناطي�صية  تخزين 
 ، نيونية  ، لفتات  ، ميكرو�صكوبات )جماهر(  ، ميكروفونات  قيا�س  قيا�س ومعدات  واأدوات  اأجهزة   ، مكربة 
مفكرة يف �صكل كمبيوتر �صغري ، اأقالم اإلكرتونية ، اأ�صطوانات الفونوغراف ، اآلت ت�صوير ، حا�صبات جيب 
، اأجهزة عر�س ، �صا�صات عر�س ، اأجهزة راديو ، اأجهزة ت�صغيل اأ�صطوانات ، اأجهزة حتكم عن بعد ، م�صاطر 
)اأدوات قيا�س( ، موازين ، بطاقات ذكية )بطاقات الدارات املتكاملة( ، كوا�صف الدخان ، قواب�س وماآخذ واأدوات 
تو�صيل اأخرى ، اأجهزة ت�صجيل ال�صوت ، اأقرا�س ت�صجيل ال�صوت ، اأجهزة ن�صخ ال�صوت ، اأجهزة نقل ال�صوت 
، علب للنظارات ، اإطارات للنظارات ، عد�صات للنظارات ، نظارات �صم�صية ، مفاتيح كهربائية ، قواب�س وماآخذ 
واأدوات تو�صيل اأخرى )و�صالت كهربائية( ، م�صجالت �صريطية ، اأ�صـالك اأجهزة الهاتف واأ�صـالك �صماعات 
الهاتف واأ�صـالك اأجهزة الإر�صـال ، تل�صكوبات ، تلفزيونات ، اأجهزة تلفزيون ، موؤ�صرات درجة احلرارة ، اأجهزة 
كهربائية ملنع ال�صرقة ، ثريمومرتات ، ثريمو�صتاتات )منظمات حرارة( ، كا�صـيتات فيديو ولفافات تخزين 
، �صا�صات فيديو ، م�صجالت فيديو ، معاجلات كلمات  اأ�صرطة فيديو   ، ، ا�صطوانات الفيديو  األعاب الفيديو 
اأقرا�س  ت�صـغيل  اأجهزة   ، ال�صـتعمالت  املتعددة  الرقمية  )الفيديو(  اأقرا�س   ، للفيديو  مدجمة  اأقرا�س   ،
اأجهزة  وب�صرية مع  �صـمعية  اأجهزة   ، ال�صـتعمالت  املتعددة  الرقمية  )الفيديو(  واأقرا�س  املدجمة  الفيديو 
املدجمة  ولــالأقــرا�ــس  الفيديو  ولأ�صـرطة  وب�صرية  �صـمعية  لأ�صـرطة  وعلب  وحــامــالت  مم�صـكات   ، نغمات 
فاأرة  لبادات   ، ال�صـتعمالت   املتعددة  الرقمية  )الفيديو(  ولأقــرا�ــس  الفيديو  ولأقــرا�ــس  الليزر  ولأقــرا�ــس 
 ، ، هواتف وهواتف ل�صلكية وهواتف خليوية وهواتف متحركة واأجزاوؤها وملحقاتها ولوازمها  الكمبيوتر 
اأغطية لأجهزة  اأو  ، علب  واأجزاوؤها وملحقاتها  النداء )بيجر(  اأجهزة   ، املتحركة  للهواتف  اأغطية  اأو  علب 
النداء )بيجر( ، اأكيا�س واأغطية وحاويات وحامالت ومم�صـكات للهواتف املتحركة ولأجهزة النداء )بيجر( ، 
�صماعات الراأ�س ، �صماعات الأذن ، �صـماعات وميكروفانات ومكربات ال�صوت لال�صتخدام مع الهواتف املتحركة 
، موؤ�صـرات ات�صال للهواتف والهواتف املتحركة ولأجهزة النداء )بيجر( ، مفكرات اإلكرتونية ، اأجرا�س اإنذار 
كهربائية ، اأجهزة اإنذار ، قارئات �صيفرات الأعمدة ، باروميرتات )اأجهزة قيا�س ال�صغط اجلوي( ، طنانات ، 
طنانات كهربائية ، وحدات معاجلة مركزية )معاجلات( ، رقائق )دارات متكاملة( ، كرونوغرافات )اأجهزة 
ت�صجيل الزمن( ، لوحات مفاتيح لأجهزة الكمبيوتر ، اأجهزة ذاكرات كمبيوتر ، اأجهزة ملحقة بالكمبيوتر 
، قارانات �صوتية ، قارانات )معدات معاجلة البيانات( ، و�صائط تخزين بيانات ب�صرية ، اأقرا�س ب�صرية ، 
اأقرا�س )مغناطي�صية( ، اأجهزة للغوا�صني ، اأقنعة للغوا�صني ، بذلت للغوا�صني ، لوحات اإعالنات اإلكرتونية 
، اأقالم اإلكرتونية )وحدات عر�ْس ب�صري( ، خيوط للنظارات ، عد�صات عينية ، واقيات للعيون ، اآلت فاك�س ، 
مر�صحات )فالتر( ، اأقرا�س مرنة ، اأ�صرطة تنظيف الروؤو�س )للت�صجيل( ، اأجهزة قيا�س رطوبة اجلو ، دارات 
متكاملة ، اأجهزة ات�صال داخلي ، اأجهزة بينية )لأجهزة احلا�صوب( ، اآلت اإعداد فواتري ، اأغطية عد�صات ، 
 ، اإيقاع  بندولت   ، ، مالعق قيا�س  اأ�صرطة مغناطي�صية   ، اأ�صرطة مغناطي�صية )لأجهزة احلا�صوب(  وحــدات 
، برامج  ، �صا�صات عر�س )اأجــزاء حا�صوب(  النقود  اآلت عد وفرز   ، املــودم  اأجهزة   ، معاجلات بيانات �صغرية 
، زجاج  األياف ب�صرية )فتائل تو�صيل ال�صوء(   ، ، فاأرة )معدات معاجلة بيانات(  مراقبة )برامج حا�صوب( 
ل�صلكية  هواتف   ، ل�صلكية  تلغرافات   ، قيا�س(  )اأدوات  مناقل   ، الوقوف  عــدادات   ، ب�صرية  �صلع   ، ب�صريات 
اأ�صرطة ت�صجيل   ، الفوتوغرايف(  �صرائح )للت�صوير   ، �صبه مو�صالت   ، بيانات(  ، ما�صحات )معدات معاجلة 
ال�صوت ، اأجهزة اإزالة التمغنط لالأ�صرطة املغناطي�صية ، اأ�صالك تلغرافات ، تلغرافات )اأجهزة( ، الطابعات 
املربقات ، ملقنات عن بعد ، املربقات الكاتبات ، موزعات تذاكر ، اأجهزة اإر�صال )لالت�صال عن بعد( ، اأطقم 
اإر�صال )لالت�صال عن بعد( ، حمددات قيا�س التفريغ ، هواتف فيديو ، �صفارات اإنذار ، �صفارات ريا�صية ، 
 ، اأنابيب التنف�س للغط�س   ، اأذن للغوا�صني ، �صاعات توقيت �صلق البي�س ، نظارات واقية للريا�صة  �صدادات 
خوذ واقية للريا�صة ،اأجهزة مالحة للمركبات )حا�صوب طبلوين( ، برامج األعاب حا�صوب ، برجميات األعاب 
تطبيقات   ، للتنزيل(  قابلة  )برجميات  حا�صوب  برامج   ، للتنزيل(  )قابلة  اإلكرتونية  من�صورات   ، حا�صوب 
برجميات للحا�صوب قابلة للتنزيل ، م�صجالت �صغرية احلجم ، اأقمار �صناعية لالأغرا�س العلمية ، م�صاند 
ر�صغ لال�صتخدام مع احلا�صوب ، اإطارات لل�صور الفوتوغرافية ، اأ�صرطة للهواتف املحمولة ، قواعد للهواتف 
دارات   ، الذكية  للهواتف  علب   ، الذكية  للهواتف  اأغطية   ، املحمولة  للهواتف  هوائيات  اأغطية   ، املحمولة 
اأتوماتيكية ل�صـتعمال الأدوات  األعاب  اإلكرتونية واأقرا�س مدجمة )�صي دي رومز( ت�صـمح بت�صـجيل برامج 
املو�صـيقية الإلكرتونية ، م�صغالت و�صائط حممولة ، ملفات �صور قابلة للتنزيل للهواتف املتحركة ، ملفات 
مو�صيقى قابلة للتنزيل ، نغمات رنني قابلة للتنزيل للهواتف املتحركة ، م�صغالت الأقرا�س الرقمية متعددة 
ال�صتعمالت )دي يف دي( ، اأنظمة حتديد املواقع العاملي )جي بيه ا�س(  ، حمركات الناقل الت�صل�صلي العام )يو 
ا�س بي( ، حمركات الأقرا�س للحوا�صيب ، اأجهزة حا�صوب �صخ�صية �صغرية ، �صمامات ثنائية باعثة لل�صوء 
)ال ئي دي( ، اأجهزة واقية من احلوادث لال�صتخدام ال�صخ�صي ، اأقنعة واقية ، اأ�صرطة الهواتف اخللوية ، 
بو�صالت ، و�صالت كهربائية ، اأغطية للمخارج الكهربائية ، دواليب توزيع )كهربائية( ، اأطقم حتمل يدوياً 
فيديو  األعاب  األعاب لأجهزة  برامج   ، اإطفاء احلريق  ، فوهات خراطيم  اإطفاء احلريق  ، خراطيم  للهواتف 
 ، �صم�صية  بطاريات   ، ال�صخ�صية  الرقمية  امل�صاعدات   ، املنازل  فيديو  األعاب  لأجهزة  األعاب  برامج   ، النوادي 
اأجهزة كمبيوتر لوحية ، كامريات رقمية ، قارئات الكتب اللكرتونية ، الهواتف الذكية ، ال�صاعات الذكية ، 
النظارات الذكية ، اخلوامت الذكية ، ع�صي التقاط ال�صور ال�صخ�صية )حامل اأحادي القوائم حممول باليد( 
، �صبورات تفاعلية الكرتونية ، وحدات تاأثري كهربائية والكرتونية لالأدوات املو�صيقية ، اأجهزة بينية �صوتية 
، اأغ�صية واقية معدة ل�صا�صات الكمبيوتر ، اأغ�صية واقية معدة للهواتف الذكية ، �صماعات الواقع الفرتا�صي 
، روبوتات ذات بنية ب�صرية مزودة بذكاء ا�صطناعي ، حقائب معدة لأجهزة الكمبيوتر ال�صخ�صية ال�صغرية ، 

حقائب وهلب للكامريات ومعدات الت�صوير الفوتوغرايف ، اأجهزة كمبيوتر قابلة للبا�س. 
 و�صف العالمة: العالمة عبارة عن ر�صم كاريكاتوري للجزء العلوي لراأ�س هرة ت�صع ربطة فرا�صية.

ال�صرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  دي�شمرب 2018 العدد 12495

EAT 124929

منوذج اإع�ن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

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

املودعة بالرقم: 301505    بتاريخ: 2018/11/13
باإ�صم : �صان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�صاكي ، �صيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
�شورة الع�مة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 16
الورق ، الورق املقوى املطبوعات ، مواد جتليد الكتب ، ال�صور الفوتوغرافية ، القرطا�صية واللوازم املكتبية 
ماعدا الأثاث ، مواد الل�صق امل�صتعملة يف القرطا�صية اأو لغايات منزلية ، مواد الفنانني ومواد الر�صم ، فرا�صي 
اأغطية واأفــالم واأكيا�س بال�صتيكية للف والتعبئة ، حروف   ، اأو التلوين ، مواد التوجيه والتدري�س  الدهان 
الربيدية  والبطاقات  )دليل م�صور(  والكتالوجات  والكتب  التقاومي   ، )الرا�صمات(  الكلي�صيهات   ، الطباعة 
الكتابة  اأدوات   ، تهنئة  بطاقات   ، واملجالت  وال�صحف  املطبوعة  واملن�صورات  والدوريات  الكبرية  والإعالنات 
األبومات   ، ، ختامات حتبري  الأختام  ، خّتامات حتبري  والدمغات )قرطا�صية(  الأختام   ، املطاطية  الأختام   ،
الن�صاف  الورق   ، ، م�صاند للر�صامني  الفوتوغرافية  ال�صور  اأو  ال�صور  اأو  اللوحات  ، حوا�صي لتاأطري  ال�صور 
واملحارم  احلمام  وورق  الورقية  املحارم   ، احلرب   ، الفوتوغرافية  لل�صور  م�صاند   ، باجللود  اخلا�س  الزيتي 
الورقية اخلا�صة باإزالة املاكياج ، املناديل الورقية ، مفار�س مو�صعية ومفار�س واقية للموائد من الورق اأو 
الورق املقوى ، ورق تغليف وورق اللف ومواد التغليف ، الألوان املائية اخلا�صة بالر�صامني ، ن�صخ تخطيطية 
و�صور اأ�صخا�س ، مطبوعات حجرية ، الأقــالم واأقــالم الر�صا�س واأقــالم احلرب واأقــالم الروؤو�س الــدوارة ، 
ر�صا�س   ، الكتابة  واأدوات  ، عبوات لالأقالم  الر�صا�س  اأقــالم  ، حامالت  الأقــالم  ، حامالت  الأقــالم  اأ�صنان 
الأقــالم ، اأقالم تلوين ر�صا�س ، اأقالم تلوين ، علب لالأقالم واأقــالم الر�صا�س ، مرباة اأقالم الر�صا�س ، 
اأقــالم تلوين   ، ، دبابي�س للورق وم�صابك للر�صم  ، ثقالت ورق  ، م�صابك للورق  اأقــالم الر�صا�س  اآلت بري 
�صمع ، معاجني و�صمغ للقرطا�صية اأو لالأغرا�س املنزلية ، الورق املعجن ، �صواين ورفوف الر�صائل ، حامالت 
الر�صائل ، فتاحات الر�صائل ، اأ�صرطة ل�صقة واأوعية �صرف لالأ�صرطة الال�صقة ،  مواد واألواح واأقالم واأدوات 
ر�صم حرب ، اأطقم ر�صم ، البومات للطوابع والعمالت املعدنية ، اأكيا�س �صناديق النفايات ، اأكيا�س القمامة ، 
اأكيا�س للمجمدات )فريزر( ، اأكيا�س للهدايا ، اأكيا�س ورقية ، اأكيا�س للحمل واأكيا�س لل�صاندوي�صات ، اأكيا�س 
اأكيا�س مكعبات الثلج   ، الــورق للهدايا  اأكيا�س من   ، الــورق للحفالت  اأكيا�س من   ، الــورق لل�صاندوي�صات  من 
واأكيا�س ورقية خمروطية واأكيا�س من البال�صتيك لل�صندوي�صات ، اأكيا�س للطبخ با�صتخدام فرن امليكروويف 
واأكيا�س من الورق للت�صوق ، اأكيا�س من الورق ، اأكيا�س ت�صوق بال�صتيكية واأكيا�س ورقية للتغليف ، اأكيا�س 
الورق  اأكيا�س مبطنة من   ، للنفايات  الــورق  اأكيا�س من   ، للتعبئة  اأكيا�س بال�صتيكية   ، للتغليف  بال�صتيكية 
املقوى ، مغلفات ، ورق ن�صاف ، م�صاند كتب ، عالمات للكتب ، موؤ�صرات للكتب ، خزانات للقرطا�صية ، كنفا 
، دفاتر قطع للكتابة ودفاتر قطع للمذكرات  ، ملفات )قرطا�صية(  ، دفاتر يوميات  ، دفاتر  الزيتي  للر�صم 
جوازات  حمافظ   ، الكبرية  لالإعالنات  ولوحات  و�صبورات  طبا�صري   ، كتابة  علب   ، ر�صم  ورق   ، كتابة  وورق 
ومماحي  للمحو  منتجات   ، اإ�صتن�صل  �صفائح   ، �صور   ، مطاطية  اأربطة   ، ال�صيكات  دفاتر  حمافظ   ، ال�صفر 
، حلي  للمحو  القابلة  ال�صبورات   ، املو�صيقية  الِقـطع  ، �صفحات  كهربائية  ر�صائل  فتاحات   ، للمحو  و�صوائل 
اأكيا�س ورقية   ، وزخــارف م�صنوعة من الــورق و/اأو الــورق املقوى ، مناديل من الــورق ، مفار�س من الــورق 
للغداء ، �صناديق وعلب من الورق املقوى ، دفاتر التلوين ، ملفات للتقارير ، ورق التجليد ، دفاتر جيب ، 
اأقالم اللباد ، �صريط رزم الكتب ، اأطقم اقالم الر�صا�س الأ�صود ، اأطقم اأقالم التلوين الر�صا�س ، م�صاطر ، 
م�صاند الكتابة ، دفاتر التواقيع )اوتوغراف( ، م�صابك للورق )قرطا�صية( ، دبا�صات )اآلت مكتبية( ، قاطعات 
الأقرا�س  تقديد  اآلت   ، املكتبي  الــورق لال�صتخدام  تقديد  اآلت   ، ، عالمات حتذير  )قرطا�صية(  ال�صرائط 
املدجمة لال�صتخدام يف املنزل اأو يف املكتب ، اآلت واأجهزة التغليف بالبال�صتيك ، جهاز تثبيت الأغلفة الواقية 
حرارياً للم�صتندات وال�صور الفوتوغرافية ، حامالت وحافظات البطاقات ، زخارف ورقية ل�صناديق الغداء 
اأو املواد الغذائية ، األبومات ، اأكيا�س )مغلفات واأجربة( من الورق اأو البال�صتيك للتعبئة ، حافظات للورق 
 ، والدمغات  لالأختام  وحافظات  حامالت   ، )�صدة(  لعب  ورق   ، الــورق  اأو  املقوى  الــورق  من  علب   ، ال�صائب 
كتب للر�صوم الهزلية ، فرجار للر�صم ، اأ�صرطة وبطاقات من الورق لت�صجيل برامج الكمبيوتر ، ورق ن�صخ 
)قرطا�صية( ، موائع ت�صحيح )لوازم مكتبية( ، ملفات للم�صتندات ، اأغطية واقية لالأ�صابع )لوازم مكتبية( ، 
اأعالم )من الورق( ، جملدات )قرطا�صية( ، جملدات للورق ، اأ�صرطة ل�صقة )قرطا�صية( ، مناديل من الورق 
، بطاقات  ، خرائط  الن�صيج  ، بطاقات غري م�صنوعة من  للورق  اأغلفة   ، اأ�صرطة حتبري   ، ، بطاقات دليلية 
تهنئة مو�صيقية ، ن�صرات اإخبارية دورية ، دفاتر قطع )قرطا�صية( ، علب األوان )مواد مدر�صية( ، كرا�صات 
، اآلت تقديد الورق )لال�صتخدام املكتبي( ، حامالت ر�صا�س الأقالم ، طوابع بريد ، ل�صاقات ، مناديل من 
الورق للموائد ، دبابي�س للر�صم ، تذاكر ، اأ�صرطة لالآلت الكاتبة ، اآلت كاتبة )كهربائية اأو غري كهربائية( ، 
اأغلفة ورقية )قرطا�صية( ، فرا�صي كتابة ، طبا�صري الكتابة ، ُبر�صامات ، اأغلفة للكتب اأو الر�صائل )قرطا�صية( 
، اأغطية من الورق لأوعية الزهور ، قطاعات الورق )لوازم مكتبية( ، مراييل من الورق لالأطفال ، اأكيا�س 
للطبخ با�صتخدام فرن امليكروويف ، م�صايف قهوة من الورق ، كتيبات ، ت�صاميم للتطريز ، �صكاكني للورق 
)لوازم مكتبية( ، اأغطية من الورق للموائد ، بيا�صات من الورق للموائد ، لفتات من الورق اأو الورق املقوى ، 
رقع للبطاقات الدليلية ، ق�صائم ورقية ، ل�صاقات للهواتف املحمولة ، �صور زيتية )ر�صوم( باإطار اأو بدون اإطار 
، منا�صف من الورق ، ورق تواليت ، �صفائح للم�صتندات لال�صتخدام املكتبي ، �صناديق قبعات من الورق املقوى 
، اأدوات دمغ يدوية ، اأقالم حتديد ، �صواين للتلوين ، فرا�صي دهان اأو تلوين ، فرا�صي للر�صامني ، ممحايات 

لوح الكتابة ،  ورق زوان للر�صم واخلط ، اأقالم ر�صا�س ميكانيكية ، وا�صي )ورق ياباين تقليدي(. 
 و�صف العالمة: العالمة عبارة عن ر�صم كاريكاتوري ملالمح وجه هرة �صغرية ت�صع ربطة فرا�صية.

ال�صرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  دي�شمرب 2018 العدد 12495

EAT 124918

منوذج اإع�ن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

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

املودعة بالرقم: 301446    بتاريخ: 2018/11/12
باإ�صم : �صان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�صاكي ، �صيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
�شورة الع�مة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 16
الورق ، الورق املقوى املطبوعات ، مواد جتليد الكتب ، ال�صور الفوتوغرافية ، القرطا�صية واللوازم املكتبية 
ماعدا الأثاث ، مواد الل�صق امل�صتعملة يف القرطا�صية اأو لغايات منزلية ، مواد الفنانني ومواد الر�صم ، فرا�صي 
اأغطية واأفــالم واأكيا�س بال�صتيكية للف والتعبئة ، حروف   ، اأو التلوين ، مواد التوجيه والتدري�س  الدهان 
الربيدية  والبطاقات  )دليل م�صور(  والكتالوجات  والكتب  التقاومي   ، )الرا�صمات(  الكلي�صيهات   ، الطباعة 
الكتابة  اأدوات   ، تهنئة  بطاقات   ، واملجالت  وال�صحف  املطبوعة  واملن�صورات  والدوريات  الكبرية  والإعالنات 
األبومات   ، ، ختامات حتبري  الأختام  ، خّتامات حتبري  والدمغات )قرطا�صية(  الأختام   ، املطاطية  الأختام   ،
الن�صاف  الورق   ، ، م�صاند للر�صامني  الفوتوغرافية  ال�صور  اأو  ال�صور  اأو  اللوحات  ، حوا�صي لتاأطري  ال�صور 
واملحارم  احلمام  وورق  الورقية  املحارم   ، احلرب   ، الفوتوغرافية  لل�صور  م�صاند   ، باجللود  اخلا�س  الزيتي 
الورقية اخلا�صة باإزالة املاكياج ، املناديل الورقية ، مفار�س مو�صعية ومفار�س واقية للموائد من الورق اأو 
الورق املقوى ، ورق تغليف وورق اللف ومواد التغليف ، الألوان املائية اخلا�صة بالر�صامني ، ن�صخ تخطيطية 
و�صور اأ�صخا�س ، مطبوعات حجرية ، الأقــالم واأقــالم الر�صا�س واأقــالم احلرب واأقــالم الروؤو�س الــدوارة ، 
ر�صا�س   ، الكتابة  واأدوات  ، عبوات لالأقالم  الر�صا�س  اأقــالم  ، حامالت  الأقــالم  ، حامالت  الأقــالم  اأ�صنان 
الأقــالم ، اأقالم تلوين ر�صا�س ، اأقالم تلوين ، علب لالأقالم واأقــالم الر�صا�س ، مرباة اأقالم الر�صا�س ، 
اأقــالم تلوين   ، ، دبابي�س للورق وم�صابك للر�صم  ، ثقالت ورق  ، م�صابك للورق  اأقــالم الر�صا�س  اآلت بري 
�صمع ، معاجني و�صمغ للقرطا�صية اأو لالأغرا�س املنزلية ، الورق املعجن ، �صواين ورفوف الر�صائل ، حامالت 
الر�صائل ، فتاحات الر�صائل ، اأ�صرطة ل�صقة واأوعية �صرف لالأ�صرطة الال�صقة ،  مواد واألواح واأقالم واأدوات 
ر�صم حرب ، اأطقم ر�صم ، البومات للطوابع والعمالت املعدنية ، اأكيا�س �صناديق النفايات ، اأكيا�س القمامة ، 
اأكيا�س للمجمدات )فريزر( ، اأكيا�س للهدايا ، اأكيا�س ورقية ، اأكيا�س للحمل واأكيا�س لل�صاندوي�صات ، اأكيا�س 
اأكيا�س مكعبات الثلج   ، الــورق للهدايا  اأكيا�س من   ، الــورق للحفالت  اأكيا�س من   ، الــورق لل�صاندوي�صات  من 
واأكيا�س ورقية خمروطية واأكيا�س من البال�صتيك لل�صندوي�صات ، اأكيا�س للطبخ با�صتخدام فرن امليكروويف 
واأكيا�س من الورق للت�صوق ، اأكيا�س من الورق ، اأكيا�س ت�صوق بال�صتيكية واأكيا�س ورقية للتغليف ، اأكيا�س 
الورق  اأكيا�س مبطنة من   ، للنفايات  الــورق  اأكيا�س من   ، للتعبئة  اأكيا�س بال�صتيكية   ، للتغليف  بال�صتيكية 
املقوى ، مغلفات ، ورق ن�صاف ، م�صاند كتب ، عالمات للكتب ، موؤ�صرات للكتب ، خزانات للقرطا�صية ، كنفا 
، دفاتر قطع للكتابة ودفاتر قطع للمذكرات  ، ملفات )قرطا�صية(  ، دفاتر يوميات  ، دفاتر  الزيتي  للر�صم 
جوازات  حمافظ   ، الكبرية  لالإعالنات  ولوحات  و�صبورات  طبا�صري   ، كتابة  علب   ، ر�صم  ورق   ، كتابة  وورق 
ومماحي  للمحو  منتجات   ، اإ�صتن�صل  �صفائح   ، �صور   ، مطاطية  اأربطة   ، ال�صيكات  دفاتر  حمافظ   ، ال�صفر 
، حلي  للمحو  القابلة  ال�صبورات   ، املو�صيقية  الِقـطع  ، �صفحات  كهربائية  ر�صائل  فتاحات   ، للمحو  و�صوائل 
اأكيا�س ورقية   ، وزخــارف م�صنوعة من الــورق و/اأو الــورق املقوى ، مناديل من الــورق ، مفار�س من الــورق 
للغداء ، �صناديق وعلب من الورق املقوى ، دفاتر التلوين ، ملفات للتقارير ، ورق التجليد ، دفاتر جيب ، 
اأقالم اللباد ، �صريط رزم الكتب ، اأطقم اقالم الر�صا�س الأ�صود ، اأطقم اأقالم التلوين الر�صا�س ، م�صاطر ، 
م�صاند الكتابة ، دفاتر التواقيع )اوتوغراف( ، م�صابك للورق )قرطا�صية( ، دبا�صات )اآلت مكتبية( ، قاطعات 
الأقرا�س  تقديد  اآلت   ، املكتبي  الــورق لال�صتخدام  تقديد  اآلت   ، ، عالمات حتذير  )قرطا�صية(  ال�صرائط 
املدجمة لال�صتخدام يف املنزل اأو يف املكتب ، اآلت واأجهزة التغليف بالبال�صتيك ، جهاز تثبيت الأغلفة الواقية 
حرارياً للم�صتندات وال�صور الفوتوغرافية ، حامالت وحافظات البطاقات ، زخارف ورقية ل�صناديق الغداء 
اأو املواد الغذائية ، األبومات ، اأكيا�س )مغلفات واأجربة( من الورق اأو البال�صتيك للتعبئة ، حافظات للورق 
 ، والدمغات  لالأختام  وحافظات  حامالت   ، )�صدة(  لعب  ورق   ، الــورق  اأو  املقوى  الــورق  من  علب   ، ال�صائب 
كتب للر�صوم الهزلية ، فرجار للر�صم ، اأ�صرطة وبطاقات من الورق لت�صجيل برامج الكمبيوتر ، ورق ن�صخ 
)قرطا�صية( ، موائع ت�صحيح )لوازم مكتبية( ، ملفات للم�صتندات ، اأغطية واقية لالأ�صابع )لوازم مكتبية( ، 
اأعالم )من الورق( ، جملدات )قرطا�صية( ، جملدات للورق ، اأ�صرطة ل�صقة )قرطا�صية( ، مناديل من الورق 
، بطاقات  ، خرائط  الن�صيج  ، بطاقات غري م�صنوعة من  للورق  اأغلفة   ، اأ�صرطة حتبري   ، ، بطاقات دليلية 
تهنئة مو�صيقية ، ن�صرات اإخبارية دورية ، دفاتر قطع )قرطا�صية( ، علب األوان )مواد مدر�صية( ، كرا�صات 
، اآلت تقديد الورق )لال�صتخدام املكتبي( ، حامالت ر�صا�س الأقالم ، طوابع بريد ، ل�صاقات ، مناديل من 
الورق للموائد ، دبابي�س للر�صم ، تذاكر ، اأ�صرطة لالآلت الكاتبة ، اآلت كاتبة )كهربائية اأو غري كهربائية( ، 
اأغلفة ورقية )قرطا�صية( ، فرا�صي كتابة ، طبا�صري الكتابة ، ُبر�صامات ، اأغلفة للكتب اأو الر�صائل )قرطا�صية( 
، اأغطية من الورق لأوعية الزهور ، قطاعات الورق )لوازم مكتبية( ، مراييل من الورق لالأطفال ، اأكيا�س 
للطبخ با�صتخدام فرن امليكروويف ، م�صايف قهوة من الورق ، كتيبات ، ت�صاميم للتطريز ، �صكاكني للورق 
)لوازم مكتبية( ، اأغطية من الورق للموائد ، بيا�صات من الورق للموائد ، لفتات من الورق اأو الورق املقوى ، 
رقع للبطاقات الدليلية ، ق�صائم ورقية ، ل�صاقات للهواتف املحمولة ، �صور زيتية )ر�صوم( باإطار اأو بدون اإطار 
، منا�صف من الورق ، ورق تواليت ، �صفائح للم�صتندات لال�صتخدام املكتبي ، �صناديق قبعات من الورق املقوى 
، اأدوات دمغ يدوية ، اأقالم حتديد ، �صواين للتلوين ، فرا�صي دهان اأو تلوين ، فرا�صي للر�صامني ، ممحايات 

لوح الكتابة ،  ورق زوان للر�صم واخلط ، اأقالم ر�صا�س ميكانيكية ، وا�صي )ورق ياباين تقليدي(. 
 و�صف العالمة: العالمة عبارة عن ر�صم كاريكاتوري للجزء العلوي لراأ�س هرة ت�صع ربطة فرا�صية.

ال�صرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  دي�شمرب 2018 العدد 12495

EAT 124931

منوذج اإع�ن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

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

املودعة بالرقم: 301522    بتاريخ: 2018/11/13
باإ�صم : �صان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�صاكي ، �صيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
�شورة الع�مة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 28
، دمى الدببة  األعاب م�صنوعة من املخمل   ، العرائ�س   ، األعاب فيديو  اأجهزة   ، اللعب  اللعب والدمى واأدوات 
 ، وبالونات  وكــرات مطاطية  للعب  كــرات   ، وللريا�صة  البدنية  للريا�صة  اأدوات   ، لعب  واأطقم  دمى  اأ�صكال   ،
زخرفات وزينة للحفالت ، زخرفات وزينة لأ�صجار عيد امليالد ، هدايا للحفالت ، مركبات لعب ، مركبات 
كهربائية )لعب( ، األواح ركوب الأمواج ، األواح التزلج على الثلج ، زلجات ذات عجالت ، زلجات جليد ، األواح 
األعاب الرند )الزهر( ،  اأو واقيات للريا�صية والألعاب ، م�صد�صات هوائية )لعب( ،  التزلج ، ح�صـوات حماية 
كرات للعب ، اأجرا�س زينة �صجرة عيد امليالد ، كرات بليارد ، طاولت بليارد ، قوالب بناء )لعب( ، األعاب لوحية 
، حلوى متفجرة )مفرقعات نارية لعيد امليالد( ، اأحذية تزلج مرتبط بها زلجات ، اأجهزة واآلت البولنغ ، 
األعاب بناء ، حامالت �صموع لأ�صجار عيد امليالد ، رقع الداما ، لعب الداما ، األعاب �صطرجن ، رقع �صـطرجن ، 
اأ�صجار عيد امليالد كمواد ا�صطناعية ، قواعد �صجرة عيد امليالد ، اأجهزة �صحر )األعاب( ، كو�صاكيوز )األعاب 
نارية( ، كوؤو�س للعبة الرند )الزهر( ، لعبة ال�صهام ، لعبة الرند )الزهر( ، اأ�صـّرة للدمى ،  مالب�س للدمى ، 
بيوت للدمى ،  غرف للدمى ، العاب الدومينو ، رقع الداما ، لعبة الداما ، اأثقال يدوية )متارين ريا�صية( 
، واقيات لالأكواع )اأدوات ريا�صية( ، اأجهزة مترين )مو�صعات لل�صدر( ، اأجهزة ركوب يف املعار�س ، ر�صاعات 
اأقرا�س   ، ال�صمك  ، طوافات ل�صيد  لل�صباحة  ، زعانف  ال�صمك  ، عدة �صيد  ال�صمك  ، �صنارات �صيد  للدمى 
طائرة )لعب( ، األعاب اآلية ، م�صارب للعب ، اأجهزة لالألعاب ، اأجهزة األعاب فيديو ، األعاب حممولة ب�صا�صات 
عر�س بالبلورات ال�صائلة ، اأجهزة األعاب الفيديو يف الأماكن اخلارجية املخ�ص�صة لها ، حقائب للعبة الغولف 
، م�صارب غولف ، قفازات لعبة الغولف ، قفازات لالألعاب والريا�صة ، لعب اخلدع العملية )األعاب مبتدعة( ، 
بكرات خيوط للطائرات الورقية ، طائرات ورقية ، واقيات للركب )اأدوات ريا�صية( ، املهجونغ )لعبة �صينية( 
 ، نقالة )لعب(  ، هواتف  لعب  اأقنعة   ، اأقنعة م�صـرحية   ، ، دمى متحركة  للعب  اأو زجاجية  كــرات رخامية   ،
مناذج م�صغرة ملركبات ، ِحلي للحفالت وللرق�صات )هدايا للحفالت( ، ح�صـوات حماية )اأجزاء من املالب�س 
الريا�صية( ، األعاب منزلية ، كب�صولت متفجرة )ُلعب( ، م�صـد�صـات لعب ، كرات لعب ، دمى متحركة ، م�صارب 
، خ�صـخي�صـات )اأدوات لعب( ، األعاب حلقية ، اأح�صنة هزازة ، زلجات ذات عجالت ، األواح �صـراعية ، زلجات ، 
عربات جليد )اأدوات ريا�صية( ، زلقات )اأدوات لعب( ، نفاخات فقاقيع �صابون )لعب( ،  لعبة الدوامة )لعب( 
، برك �صباحة )اأدوات لعب( ،  ، دراجــات هوائية ثابتة للتمارين الريا�صية  ، من�صات وثب )اأدوات ريا�صية( 
 ، ، زلجــات مائية  ، دمى للحيوانات الأليفة املنزلية  ، طــاولت تن�س  اأرجوحات   ، وتــرات )زعانف( لل�صباحة 
اآلت ت�صلية   ، اأدوات لعب لل�صباحة والألعاب املائية والألعاب ريا�صية والأن�صطة الريا�صية ، كرات لل�صاطئ 
بينغو  بطاقات   ، املاء  على  التزلج  واألــواح  للزلجات  اأكيا�س م�صممة خ�صي�صاً   ، وبالنقد  اأوتوماتيكيٌا  تعمل 
، اأحاجي  ، �صبكات �صيد الفرا�صات ، ورق لعب )�صـدة( ، نثار الــورق امللون ، زلجــات م�صـتقيمة ذات عجالت 
ال�صور املقطوعة ، نواظري الأ�صـكال املتغرية ، �صواري  لالألواح ال�صـراعية ، �صبكات اإنزال ل�صيادي ال�صنارة ، 
مركبات لعب يتم التحكم فيها ل�صلكياً ، عجالت م�صننة ، كرات ثلج ، اأحذية الثلج ، ورق لعب ياباين ، �صرتات 
لل�صباحة ، اأحزمة لل�صباحة ، ّطوافات لال�صتحمام وال�صباحة ، اأجهزة عائمة لل�صباحة ، الطوافات )العوامات( 
، قبعات ورقية للحفالت ، اأجهزة بناء الأج�صام ، بطاقات ك�صط لألعاب اليان�صيب ، مناذج م�صغرة ل�صخ�صيات 
اآلت تعمل بقطع النقد )اآلت لعب( ، الإن�صان   ، األعاب بات�صينكو )لعبة يابانية(  ، اأجهزة  كرتونية )األعاب( 
الآيل )روبوت( لعب ، طائرات بدون طيار )لعب( ، اأفالم واقية ُمعدة لل�صا�صات لالألعاب املحمولة ، ق�صبان 

التوجيه )جوي�صتك( لألعاب الفيديو.
 و�صف العالمة: العالمة عبارة عن ر�صم كاريكاتوري ملالمح وجه هرة �صغرية ت�صع ربطة فرا�صية.

ال�صرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  دي�شمرب 2018 العدد 12495

EAT 124921

منوذج اإع�ن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

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

املودعة بالرقم: 301453    بتاريخ: 2018/11/12
باإ�صم : �صان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�صاكي ، �صيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
�شورة الع�مة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 41
والتعليم  الرتبية  خدمات   ، الت�صـلية  قاعات  خدمات   ، املالهي  مدن   ، املالهي  حدائق   ، الت�صلية   ، الرتفيه 
واملعار�س  امل�صـرحية  والعرو�س  احلية  والعرو�س  املو�صـيقية  واحلفالت  العرو�س  وتقدمي  واإنتاج  تنظيم   ،
  ، ال�صينمائية  الأفــالم  عرو�س   ، مو�صيقية  قاعات   ، والثقافية  الريا�صية  والأن�صـطة  الريا�صية  واملباريات 
والن�صو�س  الكتب  ن�صر   ، النوادي  ، خدمات  الدي�صكو  ، خدمات  �صينمائية  �صتوديوهات   ، �صينمائية  خدمات 
واملجالت وال�صحف والدوريات ،  خدمات املكتبات ،  توفري ت�صهيالت الرتفيه واملعار�س واحلفالت املو�صيقية 
والعرو�س والتمثيليات والريا�صة والألعاب والأن�صطة ال�صتجمامية والثقافية ، خدمات النوادي ال�صحية ، 
خدمات مع�صكرات العطالت ، توفري املعلومات املتعلقة بالتعليم والرتفيه والت�صلية وال�صتجمام والريا�صة 
والثقافة ، الرتفيه بالراديو والتلفزيون ، اإنتاج برامج الراديو والتلفزيون ، اإنتاج الأفالم واأفالم الفيديو ، 
تاأجري الأفالم ال�صينمائية وال�صور املتحركة واأ�صرطة الفيديو واأقرا�س الليزر واأقرا�س الفيديو واأقرا�س 
وامل�صاهد  العر�س  م�صاهد  تــاأجــري    ، ال�صوت  م�صجالت  تــاأجــري   ، ال�صتعمالت  متعددة  الرقمية  الفيديو 
امل�صرحية ، ُدور احل�صانة ، النوادي والردهات املجهزة باأجهزة �صمعية وب�صرية واأجهزة الغناء املرفقة معها 
 ، ، دورات درا�صية باملرا�صلة ، خدمات امل�صيف  ، ال�صريك  ، تنظيم م�صابقات اجلمال  ، غرف و�صالت اللعب 
تنظيم املعار�س لالأغرا�س الثقافية اأو التعليمية ، املراهنات ، تعليمات الريا�صة البدنية ، توفري ت�صهيالت 
خدمات   ، ترفيه(   ( حفالت  تنظيم   ، الأورك�صرتا  خدمات   ، اليان�صيب  اإدارة   ، ومعار�س(  )عر�س  املتاحف 
كتابة ال�صيناريو والربامج الإذاعية والتلفزيونية ، الإنتاج امل�صرحي ، خدمات حدائق احليوان ، الن�صر املكتبي 
املهني  التوجيه   ، الإ�صارة  لغة  تف�صري   ، كمبيوتر  �صبكة  مبا�صرًة من  املقدمة  الألعاب  ، خدمات  الإلكرتوين 
)ن�صائح تعليمية اأو تدريبية( ، الت�صوير باملايكروفيلم ، خدمات التاأليف املو�صيقي ، النوادي الليلية ، الت�صوير 
الفوتوغرايف ، اإنتاج اأفالم الفيديو ، توفري خدمات الكاروكي ، توفري املطبوعات الإلكرتونية الفورية )غري 
القابلة للتنزيل( ، ن�صر الكتب وال�صحف الإلكرتونية الفورية ، ت�صجيل اأ�صرطة الفيديو ،  ممرات البولينج 
، توفري ت�صهيالت اللياقة البدنية يف جمال البي�صبول ، توفري مالعب داخلية للعبة البي�صبول ، الرتفيه يف 
اإلكرتونية  األعاب  توفري  ، خدمات الرتفيه حتديداً  ال�صبكة  الأفــالم عرب  ، عر�س  )األعاب(  البي�صبول  �صكل 
 ، للتنزيل  القابلة  غري  التفاعلية  لالألعاب  موؤقت  ا�صتخدام  توفري   ، الكمبيوتر  �صبكات  خالل  تفاعلية من 
خدمات النوادي ال�صحية )خدمات تدريب اللياقة البدنية واحلفاظ على ال�صحة( ، اإنتاج الأفالم عدا اأفالم 
الدعاية والإعــالن ، عرو�س الأفالم ال�صينمائية ، معلومات عن الرتبية والتعليم ، معلومات عن الرتفيه 
ت�صهيالت  ، توفري  الألعاب  واأجهزة  تاأجري معدات   ، �صبكة كمبيوتر  املقدمة مبا�صرة من  الألعاب  ، خدمات 
لعبة الغولف ، توفري املطبوعات الإلكرتونية الفورية غري القابلة للتنزيل ، ن�صر ن�صو�س ما عدا ن�صو�س 
الدعاية والإعالن ، توفري ت�صهيالت ال�صتجمام ، معلومات عن ال�صتجمام ، تاأجري معدات اإر�صال وا�صتقبال 
ال�صوت وال�صورة ، تاأجري كامريات الفيديو ، تاأجري الأفالم ال�صينيمائية ، تاأجري اأجهزة الإ�صاءة للم�صارح اأو 
�صتوديوهات التلفزيون ، تاأجري الأفالم ال�صينمائية ، تاأجري بروجكرتات )اآلت عر�س( وملحقاتها ، تاأجري 
اأجهزة الراديو والتلفزيون ، تاأجري م�صاهد العر�س ، تاأجري معدات الريا�صة عدا املركبات ، تاأجري املالعب 
الريا�صية ، تاأجري مرافق ال�صتادات ، تاأجري م�صاهد م�صرحية ، تاأجري كامريات الفيديو ، تاأجري م�صجالت 
التدريب   ، احليوانات  تدريب   ، الدمى  تاأجري   ، الفيديو  اأ�صرطة  تاأجري   ، ال�صريطية  باحلافظات  الفيديو 
، تنظيم واإدارة ور�صات العمل )تدريب( ، خدمات الرتفيه حتديداً توفري  ، الرتجمة  العملي )ا�صتعرا�س( 
املواد ال�صمعية واملرئية وال�صور وبرامج التلفزيون وال�صور املتحركة عرب �صبكة كمبيوتر مبا�صرة ، توفري 
ال�صور وال�صوت والفيديو عرب �صبكات مبا�صرة ، توفري املعلومات عن ال�صخ�صيات اخليالية ، توفري املو�صيقي 
غري القابلة للتنزيل عرب ال�صبكة ، توفري الفيديو غري القابل للتنزيل عرب ال�صبكة ، توفري الأفــالم غري 
القابلة للتنزيل عرب خدمات اإر�صال الفيديو ح�صب الطلب ، توفري برامج التلفزيون غري القابلة للتنزيل 

عرب خدمات اإر�صال الفيديو ح�صب الطلب.
 و�صف العالمة: العالمة عبارة عن ر�صم كاريكاتوري للجزء العلوي لراأ�س هرة ت�صع ربطة فرا�صية.

ال�صرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  دي�شمرب 2018 العدد 12495

EAT 124938
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منوذج اإع�ن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

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

املودعة بالرقم: 301527    بتاريخ: 2018/11/13
باإ�صم : �صان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�صاكي ، �صيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
�شورة الع�مة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 41
والتعليم  الرتبية  خدمات   ، الت�صـلية  قاعات  خدمات   ، املالهي  مدن   ، املالهي  حدائق   ، الت�صلية   ، الرتفيه 
واملعار�س  امل�صـرحية  والعرو�س  احلية  والعرو�س  املو�صـيقية  واحلفالت  العرو�س  وتقدمي  واإنتاج  تنظيم   ،
  ، ال�صينمائية  الأفــالم  عرو�س   ، مو�صيقية  قاعات   ، والثقافية  الريا�صية  والأن�صـطة  الريا�صية  واملباريات 
والن�صو�س  الكتب  ن�صر   ، النوادي  ، خدمات  الدي�صكو  ، خدمات  �صينمائية  �صتوديوهات   ، �صينمائية  خدمات 
واملجالت وال�صحف والدوريات ،  خدمات املكتبات ،  توفري ت�صهيالت الرتفيه واملعار�س واحلفالت املو�صيقية 
والعرو�س والتمثيليات والريا�صة والألعاب والأن�صطة ال�صتجمامية والثقافية ، خدمات النوادي ال�صحية ، 
خدمات مع�صكرات العطالت ، توفري املعلومات املتعلقة بالتعليم والرتفيه والت�صلية وال�صتجمام والريا�صة 
والثقافة ، الرتفيه بالراديو والتلفزيون ، اإنتاج برامج الراديو والتلفزيون ، اإنتاج الأفالم واأفالم الفيديو ، 
تاأجري الأفالم ال�صينمائية وال�صور املتحركة واأ�صرطة الفيديو واأقرا�س الليزر واأقرا�س الفيديو واأقرا�س 
وامل�صاهد  العر�س  م�صاهد  تــاأجــري    ، ال�صوت  م�صجالت  تــاأجــري   ، ال�صتعمالت  متعددة  الرقمية  الفيديو 
امل�صرحية ، ُدور احل�صانة ، النوادي والردهات املجهزة باأجهزة �صمعية وب�صرية واأجهزة الغناء املرفقة معها 
 ، ، دورات درا�صية باملرا�صلة ، خدمات امل�صيف  ، ال�صريك  ، تنظيم م�صابقات اجلمال  ، غرف و�صالت اللعب 
تنظيم املعار�س لالأغرا�س الثقافية اأو التعليمية ، املراهنات ، تعليمات الريا�صة البدنية ، توفري ت�صهيالت 
خدمات   ، ترفيه(   ( حفالت  تنظيم   ، الأورك�صرتا  خدمات   ، اليان�صيب  اإدارة   ، ومعار�س(  )عر�س  املتاحف 
كتابة ال�صيناريو والربامج الإذاعية والتلفزيونية ، الإنتاج امل�صرحي ، خدمات حدائق احليوان ، الن�صر املكتبي 
املهني  التوجيه   ، الإ�صارة  لغة  تف�صري   ، كمبيوتر  �صبكة  مبا�صرًة من  املقدمة  الألعاب  ، خدمات  الإلكرتوين 
)ن�صائح تعليمية اأو تدريبية( ، الت�صوير باملايكروفيلم ، خدمات التاأليف املو�صيقي ، النوادي الليلية ، الت�صوير 
الفوتوغرايف ، اإنتاج اأفالم الفيديو ، توفري خدمات الكاروكي ، توفري املطبوعات الإلكرتونية الفورية )غري 
القابلة للتنزيل( ، ن�صر الكتب وال�صحف الإلكرتونية الفورية ، ت�صجيل اأ�صرطة الفيديو ،  ممرات البولينج 
، توفري ت�صهيالت اللياقة البدنية يف جمال البي�صبول ، توفري مالعب داخلية للعبة البي�صبول ، الرتفيه يف 
اإلكرتونية  األعاب  توفري  ، خدمات الرتفيه حتديداً  ال�صبكة  الأفــالم عرب  ، عر�س  )األعاب(  البي�صبول  �صكل 
 ، للتنزيل  القابلة  غري  التفاعلية  لالألعاب  موؤقت  ا�صتخدام  توفري   ، الكمبيوتر  �صبكات  خالل  تفاعلية من 
خدمات النوادي ال�صحية )خدمات تدريب اللياقة البدنية واحلفاظ على ال�صحة( ، اإنتاج الأفالم عدا اأفالم 
الدعاية والإعــالن ، عرو�س الأفالم ال�صينمائية ، معلومات عن الرتبية والتعليم ، معلومات عن الرتفيه 
ت�صهيالت  ، توفري  الألعاب  واأجهزة  تاأجري معدات   ، �صبكة كمبيوتر  املقدمة مبا�صرة من  الألعاب  ، خدمات 
لعبة الغولف ، توفري املطبوعات الإلكرتونية الفورية غري القابلة للتنزيل ، ن�صر ن�صو�س ما عدا ن�صو�س 
الدعاية والإعالن ، توفري ت�صهيالت ال�صتجمام ، معلومات عن ال�صتجمام ، تاأجري معدات اإر�صال وا�صتقبال 
ال�صوت وال�صورة ، تاأجري كامريات الفيديو ، تاأجري الأفالم ال�صينيمائية ، تاأجري اأجهزة الإ�صاءة للم�صارح اأو 
�صتوديوهات التلفزيون ، تاأجري الأفالم ال�صينمائية ، تاأجري بروجكرتات )اآلت عر�س( وملحقاتها ، تاأجري 
اأجهزة الراديو والتلفزيون ، تاأجري م�صاهد العر�س ، تاأجري معدات الريا�صة عدا املركبات ، تاأجري املالعب 
الريا�صية ، تاأجري مرافق ال�صتادات ، تاأجري م�صاهد م�صرحية ، تاأجري كامريات الفيديو ، تاأجري م�صجالت 
التدريب   ، احليوانات  تدريب   ، الدمى  تاأجري   ، الفيديو  اأ�صرطة  تاأجري   ، ال�صريطية  باحلافظات  الفيديو 
، تنظيم واإدارة ور�صات العمل )تدريب( ، خدمات الرتفيه حتديداً توفري  ، الرتجمة  العملي )ا�صتعرا�س( 
املواد ال�صمعية واملرئية وال�صور وبرامج التلفزيون وال�صور املتحركة عرب �صبكة كمبيوتر مبا�صرة ، توفري 
ال�صور وال�صوت والفيديو عرب �صبكات مبا�صرة ، توفري املعلومات عن ال�صخ�صيات اخليالية ، توفري املو�صيقي 
غري القابلة للتنزيل عرب ال�صبكة ، توفري الفيديو غري القابل للتنزيل عرب ال�صبكة ، توفري الأفــالم غري 
القابلة للتنزيل عرب خدمات اإر�صال الفيديو ح�صب الطلب ، توفري برامج التلفزيون غري القابلة للتنزيل 

عرب خدمات اإر�صال الفيديو ح�صب الطلب.
 و�صف العالمة: العالمة عبارة عن ر�صم كاريكاتوري ملالمح وجه هرة �صغرية ت�صع ربطة فرا�صية.

ال�صرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  دي�شمرب 2018 العدد 12495

EAT 124925

منوذج اإع�ن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

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

املودعة بالرقم: 301476    بتاريخ: 2018/11/13
باإ�صم : �صان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�صاكي ، �صيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
�شورة الع�مة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
م�صتح�صرات تبيي�س الأقم�صـة ومواد اأخرى ت�صـتعمل يف غ�صـل وكي املالب�س ، م�صتح�صرات تنظيف و�صقل 
وجلي وك�صط ، �صابون غري طبي ، عطريات ، زيوت عطرية ، م�صـتح�صرات جتميل غري طبية ، غ�صـولت 
، م�صتح�صرات  ، مواد تواليت  ، م�صتح�صرات عطرية للغرف  اأ�صنان  ، منظفات  )لو�صن( غري طبية لل�صعر 
لوا�صق   ، والب�صرة  ال�صعر  ولنظافة  للعناية  وم�صتح�صرات  منتجات   ، )مانيكري(  اليد  بــاأظــافــر  العناية 
م�صادة  تنظيف  م�صـتح�صرات   ، للعرق  م�صادات   ، احلالقة  بعد  ملا  )لو�صن(  غ�صـولت   ، التجميل  لأغرا�س 
لل�صـوا�س للغايات املنزلية ، مواد معطرة ، حلاء الكالجة للغ�صـيل ، اأمالح ا�صـتحمام ، م�صتح�صرات جتميل 
لال�صـتحمام ، اأقنعة جتميلية ، اأمالح التبيي�س ، �صودا التبيي�س ، نيلة للغ�صيل )ال�صبغة الزرقاء( ، رذاذات 
لإنعا�س رائحة الفم ، اأ�صرطة لإنعا�س رائحة الفم ، كيماويات لت�صنيع الألوان لغايات منزلية )للغ�صـيل( ، 
، اأطقم جتميل ، م�صتح�صرات جتميل لغايات التنحيف ، م�صتح�صرات جتميل  اإزالة الألــوان  م�صتح�صرات 
للحيوانات ، اأعواد قطن لأغرا�س التجميل ، غزل قطني لأغرا�س التجميل ، كرميات جتميلية ، كرميات 
تبيي�س الب�صرة ، كرميات للجلد املدبوغ ، مزيالت الدهون ، ملمعات اأطقم الأ�صنان ، م�صتح�صرات تنظيف 
اأطقم الأ�صنان ، مزيالت الروائح الكريهة للب�صر ، مزيالت الروائح الكريهة للحيوانات واحليوانات الأليفة 
، منظفات ، اأ�صباغ جتميلية ، ماء الكولونيا ، كولونيا ، اأ�صباغ لل�صعر ، ملونات لل�صعر ، كرميات لل�صعر ، جل 
لل�صعر ، �صامبو ، ملطف لل�صعر ، م�صتح�صرات ترطيب لل�صعر ، عطور ، طالء ال�صفاه ، كرمي ولو�صن للوجه 
والب�صرة ، اأظافر م�صـتعارة ، ملمع وطالء ومرقق اأظافر ، م�صـتح�صرات الوقاية من ال�صم�س ، م�صتح�صرات 
ق�صر )مزيالت األوان( لغايات التجميل ، منكهات للكعك )زيوت عطرية( ، حليب منظف لغايات التواليت ، 
م�صتح�صرات جتميل احلواجب ، اأقالم احلواجب ، ملينات لالأقم�صـة )ت�صـتخدم يف الغ�صـيل والكي( ، رمو�س 
، قا�صر للغ�صيل  ، رذاذ )�صـرباي( لل�صعر ، م�صتح�صرات متويج وجتعيد ال�صعر  ، �صـمع الأر�صيات  م�صـتعارة 
 ، مكياج   ، التجميل  لأغرا�س  )لو�صن(  غ�صـولت   ، الغ�صيل  ن�صا   ، والكي  الغ�صيل  نقع  م�صتح�صرات   ، والكي 
م�صـاحيق مكياج ، م�صتح�صرات مكياج ، م�صتح�صرات اإزالة املكياج  ، م�صكارا ، غ�صول للفم لي�صـت لغايات طبية 
 ، والأر�صيات  ، ملمع لالأثاث  اأقــالم جتميلية   ، بالأظافر  العناية  ، م�صتح�صرات  ، مل�صقات فنية لالأظافر 
مراهم لأغرا�س التجميل ، مزيجات من اأوراق الورد املجففة املعطرة )روائح طيبة( ، حجر اخلفاف ، قما�س 
�صـحج )�صـنفرة( ، ورق �صـحج )لل�صـنفرة( ،  خ�صب معطر ، �صامبو للحيوانات الأليفة ، كرميات لالأحذية ، 
ملمعات لالأحذية ، �صمع لالأحذية ، م�صتح�صرات تنعيم )تن�صـية( ، �صابون لتن�صيع الن�صـيج ، ملمع ن�صـوي 
للغ�صـيل والكي ، م�صتح�صرات ل�صمرار الب�صرة بالتعر�س لل�صم�س )م�صـتح�صرات جتميل( ، مناديل ورقية 
م�صـربة بغ�صـولت )لو�صـن( جتميلية ، م�صتح�صرات اإزالة الطالء ، �صمع اإزالة ال�صعر ، �صـمع الغ�صيل ، �صـمع 
لل�صـف  زينة  ر�صـوم   ، التجميل  لأغرا�س  فازلني   ، ال�صعر  اإزالــة  م�صتح�صرات   ، املدبوغ  للجلد  �صـمع   ، �صقل 
لأغرا�س التجميل ، اأعواد بخور )اأعواد اجلو�س( ، مواد عطرية ، ورق تن�صيف الزيت للب�صرة ، ورق تن�صيف 

الوجه ، م�صتح�صرات ال�صتحمام غري خم�ص�صة لغايات طبية وموزعات املواد املعطرة للجو.
 و�صف العالمة: العالمة عبارة عن ر�صم كاريكاتوري ملالمح وجه هرة �صغرية ت�صع ربطة فرا�صية.

ال�صرتاطات:
اأو  التجارية يف وزارة الإقت�صاد  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  دي�شمرب 2018 العدد 12495

EAT 124915

منوذج اإع�ن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

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

املودعة بالرقم: 301449    بتاريخ: 2018/11/12
باإ�صم : �صان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�صاكي ، �صيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
�شورة الع�مة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 28
، دمى الدببة  األعاب م�صنوعة من املخمل   ، العرائ�س   ، األعاب فيديو  اأجهزة   ، اللعب  اللعب والدمى واأدوات 
 ، وبالونات  وكــرات مطاطية  للعب  كــرات   ، وللريا�صة  البدنية  للريا�صة  اأدوات   ، لعب  واأطقم  دمى  اأ�صكال   ،
زخرفات وزينة للحفالت ، زخرفات وزينة لأ�صجار عيد امليالد ، هدايا للحفالت ، مركبات لعب ، مركبات 
كهربائية )لعب( ، األواح ركوب الأمواج ، األواح التزلج على الثلج ، زلجات ذات عجالت ، زلجات جليد ، األواح 
األعاب الرند )الزهر( ،  اأو واقيات للريا�صية والألعاب ، م�صد�صات هوائية )لعب( ،  التزلج ، ح�صـوات حماية 
كرات للعب ، اأجرا�س زينة �صجرة عيد امليالد ، كرات بليارد ، طاولت بليارد ، قوالب بناء )لعب( ، األعاب لوحية 
، حلوى متفجرة )مفرقعات نارية لعيد امليالد( ، اأحذية تزلج مرتبط بها زلجات ، اأجهزة واآلت البولنغ ، 
األعاب بناء ، حامالت �صموع لأ�صجار عيد امليالد ، رقع الداما ، لعب الداما ، األعاب �صطرجن ، رقع �صـطرجن ، 
اأ�صجار عيد امليالد كمواد ا�صطناعية ، قواعد �صجرة عيد امليالد ، اأجهزة �صحر )األعاب( ، كو�صاكيوز )األعاب 
نارية( ، كوؤو�س للعبة الرند )الزهر( ، لعبة ال�صهام ، لعبة الرند )الزهر( ، اأ�صـّرة للدمى ،  مالب�س للدمى ، 
بيوت للدمى ،  غرف للدمى ، العاب الدومينو ، رقع الداما ، لعبة الداما ، اأثقال يدوية )متارين ريا�صية( 
، واقيات لالأكواع )اأدوات ريا�صية( ، اأجهزة مترين )مو�صعات لل�صدر( ، اأجهزة ركوب يف املعار�س ، ر�صاعات 
اأقرا�س   ، ال�صمك  ، طوافات ل�صيد  لل�صباحة  ، زعانف  ال�صمك  ، عدة �صيد  ال�صمك  ، �صنارات �صيد  للدمى 
طائرة )لعب( ، األعاب اآلية ، م�صارب للعب ، اأجهزة لالألعاب ، اأجهزة األعاب فيديو ، األعاب حممولة ب�صا�صات 
عر�س بالبلورات ال�صائلة ، اأجهزة األعاب الفيديو يف الأماكن اخلارجية املخ�ص�صة لها ، حقائب للعبة الغولف 
، م�صارب غولف ، قفازات لعبة الغولف ، قفازات لالألعاب والريا�صة ، لعب اخلدع العملية )األعاب مبتدعة( ، 
بكرات خيوط للطائرات الورقية ، طائرات ورقية ، واقيات للركب )اأدوات ريا�صية( ، املهجونغ )لعبة �صينية( 
 ، نقالة )لعب(  ، هواتف  لعب  اأقنعة   ، اأقنعة م�صـرحية   ، ، دمى متحركة  للعب  اأو زجاجية  كــرات رخامية   ،
مناذج م�صغرة ملركبات ، ِحلي للحفالت وللرق�صات )هدايا للحفالت( ، ح�صـوات حماية )اأجزاء من املالب�س 
الريا�صية( ، األعاب منزلية ، كب�صولت متفجرة )ُلعب( ، م�صـد�صـات لعب ، كرات لعب ، دمى متحركة ، م�صارب 
، خ�صـخي�صـات )اأدوات لعب( ، األعاب حلقية ، اأح�صنة هزازة ، زلجات ذات عجالت ، األواح �صـراعية ، زلجات ، 
عربات جليد )اأدوات ريا�صية( ، زلقات )اأدوات لعب( ، نفاخات فقاقيع �صابون )لعب( ،  لعبة الدوامة )لعب( 
، برك �صباحة )اأدوات لعب( ،  ، دراجــات هوائية ثابتة للتمارين الريا�صية  ، من�صات وثب )اأدوات ريا�صية( 
 ، ، زلجــات مائية  ، دمى للحيوانات الأليفة املنزلية  ، طــاولت تن�س  اأرجوحات   ، وتــرات )زعانف( لل�صباحة 
اآلت ت�صلية   ، اأدوات لعب لل�صباحة والألعاب املائية والألعاب ريا�صية والأن�صطة الريا�صية ، كرات لل�صاطئ 
بينغو  بطاقات   ، املاء  على  التزلج  واألــواح  للزلجات  اأكيا�س م�صممة خ�صي�صاً   ، وبالنقد  اأوتوماتيكيٌا  تعمل 
، اأحاجي  ، �صبكات �صيد الفرا�صات ، ورق لعب )�صـدة( ، نثار الــورق امللون ، زلجــات م�صـتقيمة ذات عجالت 
ال�صور املقطوعة ، نواظري الأ�صـكال املتغرية ، �صواري  لالألواح ال�صـراعية ، �صبكات اإنزال ل�صيادي ال�صنارة ، 
مركبات لعب يتم التحكم فيها ل�صلكياً ، عجالت م�صننة ، كرات ثلج ، اأحذية الثلج ، ورق لعب ياباين ، �صرتات 
لل�صباحة ، اأحزمة لل�صباحة ، ّطوافات لال�صتحمام وال�صباحة ، اأجهزة عائمة لل�صباحة ، الطوافات )العوامات( 
، قبعات ورقية للحفالت ، اأجهزة بناء الأج�صام ، بطاقات ك�صط لألعاب اليان�صيب ، مناذج م�صغرة ل�صخ�صيات 
اآلت تعمل بقطع النقد )اآلت لعب( ، الإن�صان   ، األعاب بات�صينكو )لعبة يابانية(  ، اأجهزة  كرتونية )األعاب( 
الآيل )روبوت( لعب ، طائرات بدون طيار )لعب( ، اأفالم واقية ُمعدة لل�صا�صات لالألعاب املحمولة ، ق�صبان 

التوجيه )جوي�صتك( لألعاب الفيديو.
 و�صف العالمة: العالمة عبارة عن ر�صم كاريكاتوري للجزء العلوي لراأ�س هرة ت�صع ربطة فرا�صية.

ال�صرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  دي�شمرب 2018 العدد 12495

EAT 124934

منوذج اإع�ن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 301439    بتاريخ: 2018/11/12

باإ�صم : �صان ريو كومباين ليمتد
وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�صاكي ، �صيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.

�شورة الع�مة   
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3

م�صتح�صرات تبيي�س الأقم�صـة ومواد اأخرى ت�صـتعمل يف غ�صـل وكي املالب�س ، م�صتح�صرات تنظيف و�صقل وجلي 
وك�صط ، �صابون غري طبي ، عطريات ، زيوت عطرية ، م�صـتح�صرات جتميل غري طبية ، غ�صـولت )لو�صن( غري 
اليد  باأظافر  العناية  ، م�صتح�صرات  تواليت  ، مواد  للغرف  ، م�صتح�صرات عطرية  اأ�صنان  ، منظفات  لل�صعر  طبية 
غ�صـولت   ، التجميل  لأغــرا�ــس  لوا�صق   ، والب�صرة  ال�صعر  ولنظافة  للعناية  وم�صتح�صرات  منتجات   ، )مانيكري( 
)لو�صن( ملا بعد احلالقة ، م�صادات للعرق ، م�صـتح�صرات تنظيف م�صادة لل�صـوا�س للغايات املنزلية ، مواد معطرة 
، حلاء الكالجة للغ�صـيل ، اأمالح ا�صـتحمام ، م�صتح�صرات جتميل لال�صـتحمام ، اأقنعة جتميلية ، اأمالح التبيي�س 
 ، الفم  اأ�صرطة لإنعا�س رائحة   ، الفم  ، رذاذات لإنعا�س رائحة  الزرقاء(  للغ�صيل )ال�صبغة  نيلة   ، التبيي�س  ، �صودا 
اأطقم جتميل ، م�صتح�صرات   ، اإزالة الألــوان  كيماويات لت�صنيع الألــوان لغايات منزلية )للغ�صـيل( ، م�صتح�صرات 
جتميل لغايات التنحيف ، م�صتح�صرات جتميل للحيوانات ، اأعواد قطن لأغرا�س التجميل ، غزل قطني لأغرا�س 
التجميل ، كرميات جتميلية ، كرميات تبيي�س الب�صرة ، كرميات للجلد املدبوغ ، مزيالت الدهون ، ملمعات اأطقم 
الكريهة  الــروائــح  مزيالت   ، للب�صر  الكريهة  الــروائــح  مزيالت   ، الأ�صنان  اأطقم  تنظيف  م�صتح�صرات   ، الأ�صنان 
ملونات   ، لل�صعر  اأ�صباغ   ، كولونيا   ، الكولونيا  ماء   ، جتميلية  اأ�صباغ   ، منظفات   ، الأليفة  واحليوانات  للحيوانات 
لل�صعر ، كرميات لل�صعر ، جل لل�صعر ، �صامبو ، ملطف لل�صعر ، م�صتح�صرات ترطيب لل�صعر ، عطور ، طالء ال�صفاه 
، كرمي ولو�صن للوجه والب�صرة ، اأظافر م�صـتعارة ، ملمع وطالء ومرقق اأظافر ، م�صـتح�صرات الوقاية من ال�صم�س 
، حليب منظف لغايات  ، منكهات للكعك )زيوت عطرية(  األــوان( لغايات التجميل  ، م�صتح�صرات ق�صر )مزيالت 
 ، والكي(  الغ�صـيل  ، ملينات لالأقم�صـة )ت�صـتخدم يف  اأقــالم احلواجب   ، ، م�صتح�صرات جتميل احلواجب  التواليت 
رمو�س م�صـتعارة ، �صـمع الأر�صيات ، رذاذ )�صـرباي( لل�صعر ، م�صتح�صرات متويج وجتعيد ال�صعر ، قا�صر للغ�صيل 
والكي ، م�صتح�صرات نقع الغ�صيل والكي ، ن�صا الغ�صيل ، غ�صـولت )لو�صن( لأغرا�س التجميل ، مكياج ، م�صـاحيق 
، مل�صقات  لي�صـت لغايات طبية  ، غ�صول للفم  ، م�صكارا  املكياج   اإزالــة  ، م�صتح�صرات  ، م�صتح�صرات مكياج  مكياج 
لأغرا�س  مراهم   ، والأر�صيات  لالأثاث  ملمع   ، جتميلية  اأقــالم   ، بالأظافر  العناية  م�صتح�صرات   ، لالأظافر  فنية 
 ، )�صـنفرة(  �صـحج  قما�س   ، ، حجر اخلفاف  )روائــح طيبة(  املعطرة  املجففة  الــورد  اأوراق  ، مزيجات من  التجميل 
ورق �صـحج )لل�صـنفرة( ،  خ�صب معطر ، �صامبو للحيوانات الأليفة ، كرميات لالأحذية ، ملمعات لالأحذية ، �صمع 
، م�صتح�صرات  للغ�صـيل والكي  ن�صـوي  ، ملمع  الن�صـيج  ، �صابون لتن�صيع  ، م�صتح�صرات تنعيم )تن�صـية(  لالأحذية 
ل�صمرار الب�صرة بالتعر�س لل�صم�س )م�صـتح�صرات جتميل( ، مناديل ورقية م�صـربة بغ�صـولت )لو�صـن( جتميلية 
، م�صتح�صرات اإزالة الطالء ، �صمع اإزالة ال�صعر ، �صـمع الغ�صيل ، �صـمع �صقل ، �صـمع للجلد املدبوغ ، م�صتح�صرات 
اإزالة ال�صعر ، فازلني لأغرا�س التجميل ، ر�صـوم زينة لل�صـف لأغرا�س التجميل ، اأعواد بخور )اأعواد اجلو�س( ، مواد 
عطرية ، ورق تن�صيف الزيت للب�صرة ، ورق تن�صيف الوجه ، م�صتح�صرات ال�صتحمام غري خم�ص�صة لغايات طبية 

وموزعات املواد املعطرة للجو.
 و�صف العالمة: العالمة عبارة عن ر�صم كاريكاتوري للجزء العلوي لراأ�س هرة ت�صع ربطة فرا�صية.

   ال�صرتاطات:
اإر�صاله  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  دي�شمرب 2018 العدد 12495

EAT 124928

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  دي�شمرب 2018 العدد 12495

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  دي�شمرب 2018 العدد 12495

  
 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  

 كاليد اند كو ال ال بي  
بطلب انتقال ملكية ت�صجيل العالمة التجارية التالية :

امل�صجلة حتت رقم : 101386  املودعة حتت رقم : 101386 
با�صــم: م�صت�صفى الدكتور �صليمان احلبيب منطقة حرة-ذ.م.م

وعنوانه  مدينة دبي الطبية، املبنى 55 و 57، دبي، الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 

نقلها(،  )با�صتثناء  الغري  ل�صالح  املنتجات  من  متنوعة  جمموعة  جتميع  ال�صحية،  و  الطبية  املعاهد  اإدارة 
الطبية  امل�صتح�صرات  ال�صمادات،  ولــوازم  اأدوات  الأطفال،  اطعمة  البيطرية،  و  ال�صيدلنية  املنتجات  مثل 

وم�صتح�صرات التجميل لتمكني الزبائن من معاينة و�صراء تلك املنتجات ب�صهولة، توزيع العينات.
35  : الواقـعة بالفئة 

* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق: 
تنـــازل رقم 1 

ا�صم مالك العالمة : م�صت�صفى الدكتور �صليمان احلبيب منطقة حرة-ذ.م.م
ا�صم املتنازل له : �صركة جمموعة الدكتور �صليمان احلبيب للخدمات الطبية )م�صاهمة مقفلة(

�س.ب. : 301578، الريا�س 11372، العليا طريق امللك فهد، اململكة العربية ال�صعودية وعنوانه : 
 مهـنته : �صركة   

جن�صيته : اململكة العربية ال�صعودية 
تاريـخ انتـقال امللكية: : 2018/09/04

تاريخ التا�صري يف ال�صجل: : 2018/11/22

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  دي�شمرب 2018 العدد 12495

   
 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  

 كاليد اند كو ال ال بي  
بطلب انتقال ملكية ت�صجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم : 178260
امل�صجلة حتت رقم  :  178260

با�صــم : ماكفر�صون كون�صيومر برودكت�س بي تي واي ليمتد
وعنوانه : 105 فاني�صا �صرتيت، كينجزجروف، نيو �صاوث ويلز، 2208، ا�صرتاليا

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اأدوات يدوية للعناية ال�صخ�صية؛ م�صذبات لل�صعر مبا يف ذلك م�صذبات ال�صعر الكهربائية. 

8  : الواقـعة بالفئة 
* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:

تنـــازل رقم 1 
ا�صم مالك العالمة : ماكفر�صون كون�صيومر برودكت�س بي تي واي ليمتد

: جوردن ميدل اي�صت )للتوزيع( �س م ح   ا�صم املتنازل له 
مكتب رقم: 232 ال بي 15، �س.ب: 17795 ، جبل علي، دبي، المارات العربية املتحدة وعنوانه : 

 مهـنته : �صركة   
جن�صيته : المارات العربية املتحدة

تاريـخ انتـقال امللكية: : 2018/01/24
تاريخ التا�صري يف ال�صجل:2018/11/25

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  دي�شمرب 2018 العدد 12495

  
 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  

 كاليد اند كو ال ال بي  
بطلب انتقال ملكية ت�صجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم  : 139800
امل�صجلة حتت رقم  :  139800

با�صــم : �س. ت�صيل اوت برودك�صنز منطقة حرة ذ م م 
وعنوانه : مكتب رقم 305، مبنى رقم 2، الطابق الثالث، مدينة دبي لالإعالم، دبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
الفنية والريا�صية والثقافية،  املهرجانات  خدمات تنظيم احلفالت واملهرجانات واملعار�س، خدمات تنظيم 
وقوعها يف  والثقافية �صمن حدود  الرتفيهية  واخلدمات  والغنائية  الرتفيهية  املهرجانات  تنظيم  خدمات 

الفئة )41(. 
41 : الواقـعة بالفئة 

* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:
تنـــازل رقم  1 

ا�صم مالك العالمة : �س. ت�صيل اوت برودك�صنز منطقة حرة ذ م م
: املجموعة العالمية العربية )�س ذ م م(   ا�صم املتنازل له 

اأبــراج الإمـــارات، �صارع ال�صيخ زايــد، دبــي، الإمـــارات العربية  وعنوانه : �ــس.ب 73000، مكتب )ط 43( ملك 
املتحدة

 مهـنته : �صركة   
جن�صيته : المارات العربية املتحدة

تاريـخ انتـقال امللكية: : 2018/11/04
تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 2018/11/25

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  دي�شمرب 2018 العدد 12495

  
 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  

 كاليد اند كو ال ال بي  
بطلب انتقال ملكية ت�صجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم : 251239 
امل�صجلة حتت رقم  :  251239

با�صــم : اأوبتيَمم مارك اإ�س بي. زد او.او.
وعنوانه : يو ال. دولنا 3، 00-773 وار�صاو، بولندا 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
القهوة وال�صاي والكاكاو والقهوة ال�صناعية؛ الأرز؛ التابيوكا وال�صاغو؛ الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة من 
الأ�صود؛ اخلمرية  والع�صل  النحل  وع�صل  ال�صكر  املثلجة؛  احللويات  واحللويات؛  والفطائر  اخلبز  احلبوب؛ 

وم�صحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�صل�صات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج امل�صتخدم للمرطبات.
30  : الواقـعة بالفئة 

* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:
تنـــازل رقم  1 

ا�صم مالك العالمة : اأوبتيَمم مارك اإ�س بي. زد او.او.
: ري�صيو كا�س اند كاري، ا�س.ايه.   ا�صم املتنازل له 

وعنوانه : روا اكتور انطونيو �صيلفا، 7، 1649 – 033 ل�صبونة، الربتغال 
 مهـنته : �صركة   

جن�صيته : الربتغال
تاريـخ انتـقال امللكية: : 2017/12/01

تاريخ التا�صري يف ال�صجل:   2018/11/22

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  دي�شمرب 2018 العدد 12495

  
 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  

 كاليد اند كو ال ال بي  
بطلب انتقال ملكية ت�صجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم  : 251247
امل�صجلة حتت رقم  :  251247

با�صــم : اأوبتيَمم مارك اإ�س بي. زد او.او.
وعنوانه : يو ال. دولنا 3، 00-773 وار�صاو، بولندا

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
املياه املعدنية والغازية وغريهما من امل�صروبات غري الكحولية، م�صروبات م�صتخل�صة من الفواكه وع�صائر 

الفواكه؛ �صراب وم�صتح�صرات اأخرى لعمل امل�صروبات.
32  : الواقـعة بالفئة 

* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:
تنـــازل رقم 1 

ا�صم مالك العالمة : اأوبتيَمم مارك اإ�س بي. زد او.او.
: ري�صيو كا�س اند كاري، ا�س.ايه.   ا�صم املتنازل له 

وعنوانه : روا اكتور انطونيو �صيلفا، 7، 1649 – 033 ل�صبونة، الربتغال 
 مهـنته : �صركة   

جن�صيته : الربتغال
تاريـخ انتـقال امللكية:  2017/12/01

تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 2018/11/22

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  دي�شمرب 2018 العدد 12495

  
 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  

 كاليد اند كو ال ال بي  
بطلب انتقال ملكية ت�صجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم : 251238
امل�صجلة حتت رقم  :  251238 

با�صــم : اأوبتيَمم مارك اإ�س بي. زد او.او.
وعنوانه : يو ال. دولنا 3، 00-773 وار�صاو، بولندا 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
وجمففة  حمفوظة  وخــ�ــصــروات  فــواكــه  اللحم؛  خال�صات  وال�صيد؛  الــدواجــن  وحلــوم  والأ�ــصــمــاك  اللحوم 
ومطهوة؛ هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�صكر؛ البي�س؛ واحلليب ومنتجات احلليب؛ والزيوت 

والدهون ال�صاحلة لالأكل.
29  : الواقـعة بالفئة 

* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:
تنـــازل رقم  1 

ا�صم مالك العالمة : اأوبتيَمم مارك اإ�س بي. زد او.او.
: ري�صيو كا�س اند كاري، ا�س.ايه.   ا�صم املتنازل له 

وعنوانه : روا اكتور انطونيو �صيلفا، 7، 1649 – 033 ل�صبونة، الربتغال 
 مهـنته : �صركة   

جن�صيته : الربتغال
تاريـخ انتـقال امللكية: :  2017/12/01

تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 2018/11/22

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  دي�شمرب 2018 العدد 12495

   
 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  

 كاليد اند كو ال ال بي  
بطلب انتقال ملكية ت�صجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم:251242
امل�صجلة حتت رقم  :  251242 

با�صــم : اأوبتيَمم مارك اإ�س بي. زد او.او.
وعنوانه : يو ال. دولنا 3، 00-773 وار�صاو، بولندا

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اأخــرى؛ احليوانات احلية؛  الــواردة يف فئات  والغابات غري  الب�صاتني  الزراعية، ومنتجات  واملنتجات  الغالل 
الفواكه واخل�صروات الطازجة؛ البذور؛ النباتات والزهور الطبيعية؛ املواد الغذائية اخلا�صة باحليوانات، 

ال�صعري املنبت.
31  : الواقـعة بالفئة 

* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:
تنـــازل رقم  1 

ا�صم مالك العالمة : اأوبتيَمم مارك اإ�س بي. زد او.او.
: ري�صيو كا�س اند كاري، ا�س.ايه.   ا�صم املتنازل له 

وعنوانه : روا اكتور انطونيو �صيلفا، 7، 1649 – 033 ل�صبونة، الربتغال 
 مهـنته : �صركة   

جن�صيته : الربتغال
تاريـخ انتـقال امللكية: : 2017/12/01

تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 2018/11/22

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  دي�شمرب 2018 العدد 12495

  
 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  

 كاليد اند كو ال ال بي  
بطلب انتقال ملكية ت�صجيل العالمة التجارية التالية :

امل�صجلة حتت رقم  :  101387 املودعة حتت رقم  : 101387 
با�صــم : م�صت�صفى الدكتور �صليمان احلبيب منطقة حرة-ذ.م.م

وعنوانه : مدينة دبي الطبية، املبنى 55 و 57، دبي، الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 

توفري اخلدمات الطبية وال�صحية.
44  : الواقـعة بالفئة 

* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:
تنـــازل رقم   1 

ا�صم مالك العالمة : م�صت�صفى الدكتور �صليمان احلبيب منطقة حرة-ذ.م.م
: �صركة جمموعة الدكتور �صليمان احلبيب للخدمات الطبية )م�صاهمة مقفلة( ا�صم املتنازل له 

وعنوانه : �س.ب. : 301578، الريا�س 11372، العليا طريق امللك فهد، اململكة العربية ال�صعودية
 مهـنته : �صركة   

جن�صيته : اململكة العربية ال�صعودية 
تاريـخ انتـقال امللكية: : 2018/09/04

تاريخ التا�صري يف ال�صجل: : 2018/11/22

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  دي�شمرب 2018 العدد 12495

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  دي�شمرب 2018 العدد 12495

فـــقـــد املــــدعــــو / رودريــــجــــو 
كر�صتني  مـــــــارى  مــيــتــ�ــصــل 
فــرنــ�ــصــا   اجلن�صية   ، افــوتــا 
رقــــــم  �ــــــصــــــفــــــره  جـــــــــــــواز   -
من   )24880AZ12(
يجده عليه الت�صال بتليفون 

رقم  0569921349

فقد�ن جو�ز �سفر
املـــدعـــو/ مــبــ�ــصــر ريا�س  فــقــد 
باك�صتان   ، حــ�ــصــني  ريــــا�ــــس 
اجلــنــ�ــصــيــة جــــواز �ــصــفــره رقم 
 - )9 9 1 3 6 4 1 D V (
يرجى ممن يعر عليه ت�صليمه 
بال�صفارة الباك�صتانية او اقرب 

مركز �صرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �سفر
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ناق�شت تنظيم مبادرات م�شرتكة مع احتاد ال�شناعات يف مقاطعة لومبارديا
غرفة �ل�سارقة تبحث تعزيز �لعالقات 

�القت�سادية مع وفد �إيطايل
•• ال�شارقة – الفجر:

يف  ال�صناعات  احتــاد  مــن  وفــد  مــع  ال�صارقة  و�صناعة  جتــارة  غرفة  بحثت 
القت�صادي  التعاون  تعزيز عالقات  الإيطالية، فر�س  لومبارديا  مقاطعة 
ال�صارقة  يف  العاملة  ال�صتثمارية  واملــوؤ�ــصــ�ــصــات  ال�صركات  بــني  والــتــجــاري 
خمتلف  يف  اجلانبني  بــني  ال�صراكات  دعــم  و�صبل  الإيــطــالــيــة،  ونظرياتها 

القطاعات واملجالت القت�صادية.
جاء ذلك خالل لقاء عقد يف مقر غرفة ال�صارقة موؤخراً، بني �صعادة حممد 
اأمني مدير عام الغرفة بالوكالة، وال�صيد بيرتو �صال مدير �صوؤون  اأحمد 
املوؤ�ص�صات والعالقات اخلارجية والدولية يف احتاد ال�صناعات اللومباردي، 
والــيــ�ــصــانــدرا اأمـــوريـــنـــي رئــيــ�ــس قــ�ــصــم الــعــالقــات الــدولــيــة ومــلــف اأك�صبو 
العالقات  مدير  اجلـــروان  را�ــصــد  اإبــراهــيــم  ال�صيد  بح�صور   ،2020 دبــي 
اإدارة  مدير  �صالح  علي  عمر  وال�صيد  الغرفة،  يف  والت�صويق  القت�صادية 

العالقات الدولية يف الغرفة.
بينها  ومــن  امل�صرتك،  الهتمام  ذات  املوا�صيع  من  عــدداً  اجلانبان  وناق�س 
اآفاق  تطوير  يف  ُت�صهم  م�صتقباًل،  م�صرتكة  فعاليات  تنظيم  اإمكانية  مدى 
لومبارديا،  يف  ال�صناعات  واحتــاد  ال�صارقة  غرفة  بني  والتوا�صل  التعاون 
والتعريف باخلدمات التي ُيقّدمها كل جانب اإىل اأع�صائه املنت�صبني، ومن 
بينها اإمكانية تنظيم بعثة جتارية من ال�صارقة اإىل لومبارديا، اإىل جانب 
املتاحة  ال�صارقة حول الفر�س ال�صتثمارية  اقرتاح عقد ندوة تعريفية يف 
ال�صارقة”  “يوم ميالن يف  اإمكانية تنظيم  املقاطعة الإيطالية، ودرا�صة  يف 
لت�صليط الــ�ــصــوء عــلــى اأبــــرز الــقــطــاعــات واملــقــومــات الــتــي متــتــاز بــهــا هذه 

املقاطعة.
م�صرتكة  من�صة  باإيجاد  الغرفة  اهتمام  اأمــني  اأحمد  حممد  �صعادة  واأكــد 
الإيطالية، وتبادل  ال�صارقة واملقاطعة  العالقات القت�صادية بني  لتطوير 
�صركات  واأهــمــيــة حتفيز  الــطــرفــني،  بــني  واخلــــربات  والــبــيــانــات  املعلومات 
الــقــطــاع اخلــا�ــس املــحــلــي ونــظــريه الإيـــطـــايل عــلــى املــ�ــصــاركــة يف املعار�س 

والفعاليات القت�صادية التي تقام لدى اجلانبني.
واأعرب اأمني عن حر�س غرفة ال�صارقة على توفري الت�صهيالت لل�صركات 
الإيطالية الراغبة بال�صتثمار يف ال�صارقة، وتذليل اأي حتديات اأو �صعوبات 
قد تواجهها يف هذا اجلانب، مبا ي�صمن لها ال�صتفادة من موقع ال�صارقة 
ومما  املنطقة  اأ�ــصــواق  يف  والتو�صع  الإقليمي  امل�صتوى  على  ال�صرتاتيجي 

توفره الإمارة من مزايا وحوافز ا�صتثنائية للم�صتثمرين الأجانب.
اإىل  ال�صارقة  اإمــارة  القطاع اخلا�س يف  ال�صيد بيرتو �صال  من جانبه، دعا 
ال�صتثمار يف مقاطعة لومبارديا التي ُتعترب من اأف�صل 10 مراكز جتارية 
املوجودة  الواعدة  والتجارية  ال�صتثمارية  الفر�س  من  وال�صتفادة  عاملية، 
واخلدمات  وال�صياحة  الــطــاقــة  قــطــاعــات  يف  خا�صة  وب�صفة  املقاطعة  يف 
بوابة  مبــثــابــة  تعترب  بـــالده  اأن  اإىل  مــ�ــصــرياً  والــتــكــنــولــوجــيــا،  اللوج�صتية 

لل�صركات الأجنبية التي تتطلع للنفاذ اإىل الأ�صواق الأوروبية.

�رتفاع �سايف دخل بنوك �أبوظبي �ىل 
23.7 مليار درهم خالل 9 �أ�سهر

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  اإمارة  ارتفع �صايف دخل البنوك التجارية والإ�صالمية العاملة يف 
اجلاري  العام  من  الأوىل  الت�صعة  الأ�صهر  خــالل  درهــم  مليار   23.7 اإىل 
ذاتها من  الفرتة  درهــم يف  مليار   23 مع  مقارنة   3.2% ن�صبتها  بزيادة 
اأن�صط  الذي يعد من  القطاع  2017 يف خطوة تعك�س توا�صل منو  العام 

القطاعات القت�صادية يف دولة الإمارات.
وتــوقــع خـــرباء يف الــقــطــاع املــ�ــصــريف ا�ــصــتــمــرار منــو �ــصــايف دخــل الــبــنــوك يف 
الأمــر الذي  العام اجلــاري  املتبقية من  اأبوظبي والإمـــارات خــالل الفرتة 
يعني بال�صرورة ارتفاع �صايف الأرباح . وجاءت الزيادة امل�صجلة يف �صايف دخل 
بنوك اأبوظبي مدعومة بالنمو الكبري الذي اأظهره القطاع ب�صكل عام منذ 
بداية العام اجلاري حيث ارتفع �صايف الأرباح التي حققها 18 بنكاً وطنياً 
مدرجاً يف الأ�صواق املالية اإىل نحو 33 مليار درهم خالل الأ�صهر الت�صعة 
الأوىل من العام اجلاري بنمو ن�صبته %14 مقارنة مع الفرتة ذاتها من 

العام املا�صي وذلك وفقا لالأرقام ال�صادرة عن مركز اأبوظبي لالإح�صاء.
و�صهد الربع الثاين من العام اجلاري اأكرب ن�صبة منو ل�صايف دخل البنوك 
8.735 مليار درهم يف نهاية �صهر  اإىل  اأبوظبي حيث ارتفعت قيمتها  يف 
يونيو بزيادة ن�صبتها %14.8 مقارنة مع الربع ذاته من العام 2017.. 

يف حني و�صلت ن�صبة النمو يف الربع الأول 2.7%.
انخفا�صا  الدخل  �صهد �صايف  العام اجلــاري فقد  الثالث من  الربع  اأمــا يف 
7.7 مليار درهم يف  7.12 مليار درهم مقارنة مع  بعدما و�صلت قيمته 
اأبوظبي  بنوك  دخــل  �صايف  م�صتوى  وعلى   .2017 العام  من  ذاتــه  الربع 
العام  الأوىل من  الت�صعة  الأ�صهر  قيمتها خالل  بلغت  فقد  ال�صتثمار  من 
اجلاري 3.84 مليار درهم بنمو ن�صبته %18.7 مقارنة مع الفرتة ذاتها 
ي�صار اىل اأن �صايف دخل بنوك ابوظبي يف الن�صف الأول  من العام 2017. 
من العام 2018 و�صل 16.6 مليار درهم بنمو ن�صبته %8.4 مقارنة مع 
الفرتة نف�صها من العام 2017. وجاء ذلك و�صط ارتفاع �صايف اأرباح بنوك 
الإمارة اىل نحو 10.4 مليار درهم بزيادة ن�صبتها %7.2 يف فرتة الر�صد 

نف�صها مقارنة مع الفرتة املقابلة من عام 2017.
 

 )ر�كز( ر�أ�ص �خليمة على طاولة منتدى �ال�ستثمار يف نيودلهي 
•• راأ�س اخليمة – الفجر:

اأقامت مناطق راأ�س اخليمة القت�صادية 
الأعمال”  ا�ــصــتــثــمــار  “منتدى  )راكـــــز( 
الثانية  العام يف دورتــه  ياأتي هــذا  الــذي 
حيث  نيودلهي؛  الهندية،  العا�صمة  يف 
�ــصــّكــل املـــنـــتـــدى فــر�ــصــة �ــصــانــحــة اأمــــام 
امل�صتوى من كبار قادة  جمموعة رفيعة 
الــهــنــود، جتـــــاوزت اخلم�صني  الأعـــمـــال 
منهم، للتعّرف على الفوائد التي �صتعود 
اأعمالهم  نــطــاقــات  تو�صيع  عند  عليهم 
اأقيمت  راأ�ــس اخليمة. حيث  اإىل  و�صوًل 
حمل”  “تاج  فندق  يف  املنتدى  فعاليات 
وذلـــك  نـــوفـــمـــرب،   28 يف  نــيــودلــهــي  يف 
جي”  اإم  بــي  “كيه  �صركة  مــع  بالتعاون 
املزيد  جــذب  بغر�س  املهنية،  للخدمات 
من رجال ال�صناعة الهنود اإىل الندماج 

يف املنظومة ال�صناعية لالإمارة.
الــر�ــصــمــي بح�صور  اأقـــيـــم هـــذا احلــــدث 

ال�صيخ اأحمد بن �صقر القا�صمي، رئي�س 
جـــاّلد  ورامــــــي  الــهــيــئــة،  اإدارة  جمــلــ�ــس 
وجاء  راكـــز،  ملجموعة  التنفيذي  املــديــر 
انعقاده بعد النجاح الهائل الذي حققه 
املا�صي  العام  اأقيم  الذي  الأول،  املنتدى 
اأ�ــصــار جــاّلد اإىل عمق  يف مومباي. وقــد 
التي تتمتع  القوية  العالقات والأوا�صر 
بــهــا الــهــنــد وجتــمــعــهــا بــالــهــيــئــة؛ حيث 
يزيد  مــا  اأر�ــصــهــا  عــلــى  راكـــز  ت�صت�صيف 
اإىل  �صغرية  هندية  �صركة   3100 عن 
من  مكتباً   230 من  واأكــر  متو�صطة، 
مكاتب القادة ال�صناعيني الهنود، اأي ما 
�صركات  اإجمايل عدد  ُربع  تقريباً  ي�صّكل 
قد  راكـــز  اأن  اإىل  جـــاّلد  وي�صيف  راكـــز. 
اأنـــهـــت يف هــــذا الـــعـــام وحـــــده اإجــــــراءات 
�صركة   700 مـــن  يـــقـــرب  مـــا  تــ�ــصــجــيــل 
جــديــدة مــن اأ�ــصــل اأكــر مــن 11،000 
هنود  اأعمال  رجــال  من  تلقته  ا�صتف�صار 

منذ مطلع �صهر يناير املا�صي.

وتاأكيداً على ما �صبق، ي�صّرح جاّلد اأي�صاً 
بالتوا�صل  جــداً  من�صغلني  كــانــوا  باأنهم 
جاء  الــعــام.  هــذا  الهندية  ال�صركات  مــع 
ذلك عقب افتتاح مكتب جديد للهيئة يف 
6 مدن  مليزاتها يف  والــرتويــج  مومباي، 

هــنــديــة اأخـــــرى. وقـــد تــبــع ذلـــك انعقاد 
الذي  الثاين،  الأعمال  ا�صتثمار  منتدى 
جـــاء تــتــويــجــاً ملــا بــذلــنــاه مــن جمهودات 
عام  يف  الهندية  الــقــارة  �صبه  يف  حثيثة 
املنتدى  اأن  جــاّلد  اأ�ــصــاف  كما   .2018
مع  للتوا�صل  رائعة  من�صة  مبثابة  كــان 
م�صرياً  الهنود،  ال�صناعيني  القادة  كبار 
لعر�س  مــواتــيــة  كــانــت  الفر�صة  اأن  اإىل 
راكز  تقدمها  الــتــي  واملــيــزات  املــحــّفــزات 
فّعال  نــحــٍو  على  الــقــادة  هـــوؤلء  مل�صاندة 
العاملية  التوريد  �صل�صلة  اإىل  لالن�صمام 
ال�صناعية  املن�صاآت  مــن  بــدايــًة  للهيئة، 
واملناطق التي تتبعها، وانتهاًء بخدماتها 
ــــي تـــقـــدمـــهـــا مـــــن خــــالل  ــــت املــــمــــيــــزة ال
جمّمعاتها ال�صاملة. واأّكد جاّلد على اأن 
املنتدى مرة  باإقامة  الكّرة  �صتعاود  راكز 
اأخرى يف مطلع العام املقبل كانعكا�ٍس ملا 
لقاه هذا احلدث من اإقبال كبري وزخم 

هائل هذا العام.

وقد راأت راكز اهتماماً �صادراً عن القادة 
املجالت،  العديد من  ب�صاأن  ال�صناعيني 
كـــــان اأبـــــرزهـــــا الأغـــــذيـــــة واملـــ�ـــصـــروبـــات، 
وغريها.  امل�صتهلك،  ورعــايــة  والأدويــــة، 
ومن املتوقع اأن يعمل املنتدى على دعم 
حركة النمو املتوا�صل للقطاع ال�صناعي 
ارتفاعاً  �صهد  قــد  كــان  والـــذي  راكـــز،  يف 
بــواقــع %28 هـــذا الــعــام، وذلـــك عقب 
ارتفاع عدد ال�صركات ال�صناعية يف راكز 
من 600 �صركة يف عام 2017 اإىل ما 

يزيد عن 770 �صركة.
على  الأمثلة  مــن  العديد  وتــوجــد  هــذا، 
الــ�ــصــركــات الــهــنــديــة الــتــي متــكــنــت من 
اأ�صوك  اأهــمــهــا  راكـــز،  الــنــجــاح يف  حتقيق 
ال�صيارات،  جتميع  يف  الـــرائـــدة  لــيــالنــد 
ال�صخ�صية  العناية  املتخ�ص�صة يف  ودابر 
تكنولوجيز  كــيــه  وجــــي  ومــنــتــجــاتــهــا، 
الهياكل  تــ�ــصــنــيــع  قـــطـــاع  يف  الـــعـــامـــلـــة 

الفولذية.

�للجنة �لد�ئمة للتنمية �القت�سادية يف عجمان تعقد جل�ستها �حلادية ع�سرة للعام 2018

بالتعاون مع  طريان الحتاد

ني�سن تاورز تطلق »دعونا نحتفل« �حتفاال باليوم �لوطني

»طالل �أبوغز�له �لدولية« ت�سارك يف �جتماعات منتدى �ل�سركات و�الحتاد �لدويل للمحا�سبني

•• عجمان - الفجر:

تراأ�س �صعادة م. عبداهلل املويجعي رئي�س 
اللجنة الدائمة للتنمية القت�صادية يف 
عجمان، اأعمال اجلل�صة احلادية ع�صرة 
للتنمية  الدائمة  للجنة  اجلــاري  للعام 
القت�صادية التابعة للمجل�س التنفيذي 
عدداً  اجلل�صة  تناولت  حيث  بعجمان، 
من املو�صوعات القت�صادية و�صبل �صري 

عمل اللجنة.
ال�صيخ  اللجنة   اع�صاء  اجلل�صة  ح�صر 
وفاطمة  النعيمي  �صقر  بــن  �ــصــلــطــان 
�ــصــامل و�ــصــامل اأحــمــد الــ�ــصــويــدي وعلي 
الــنــعــيــمــي ويـــافـــع عــيــد الفرج  عــيــ�ــصــى 
املهريي  و�ــصــالــح اجلـــزيـــري ومــــــروان 
ومـــقـــرر الــلــجــنــة خــولــة الــيــا�ــصــي، كما 
عبيد  د.  �صعادة  اجلل�صة  اأعــمــال  ح�صر 
التنفيذي  الــرئــيــ�ــس  الـــزعـــابـــي  �ــصــيــف 

لهيئة الأوراق املالية وال�صلع.
ويف بداية اجلل�صة رحب �صعادة عبداهلل 
اآيات  ا�صمى  ورفــع  باحل�صور  املويجعي 
اأع�صاء  بــاإ�ــصــم  والــتــربيــكــات  الــتــهــاين 
القت�صادية،  للتنمية  الدائمة  اللجنة 
اإىل مقام �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة 
واإىل  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايــد  بن 
مقام �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�ــصــد  
رئي�س جمل�س الــوزراء حاكم دبي واإىل 
بن  حميد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  مقام 

الأعلى  املجل�س  ع�صو   ، النعيمي  را�صد 
اأ�صحاب  واإخـــوانـــهـــم  عــجــمــان  حــاكــم   ،
حكام  الأعــلــى  املجل�س  اأعــ�ــصــاء  ال�صمو 
المــارات، كما تقدم بالتهنئة اإىل �صمو 
ويل  النعيمي  حميد  بــن  عــمــار  ال�صيخ 
عهد عجمان واإىل اولياء العهود، و اىل 
�صعب الإمارات مبنا�صبة اليوم الوطني 
والتطور  التقدم  دوام  متمنياً   ،47 الـــ 

وال�صعادة والأمن لالإمارات.

�صعادة  قدمه  عر�س  اجلل�صة  وتناولت 
م�صروع  حــول  الزعابي،  �صيف  عبيد  د. 
املـــوؤ�ـــصـــ�ـــصـــات احلـــكـــومـــيـــة لدعم  طـــــرح 
املـــ�ـــصـــاريـــع الـــ�ـــصـــغـــرية واملـــتـــو�ـــصـــطـــة يف 
من�صات اأ�صواق املال، والذي يهدف اإىل 
امل�صاريع  لتمويل  مبتكرة  حلول  اإيجاد 
قنوات  وتــوفــري  والــ�ــصــغــرية  املتو�صطة 
اأ�صواق  اإىل  للو�صول  الــ�ــصــركــات  لــهــذه 
ــتــفــادة من  راأ�ــــس املــــال بــالــدولــة وال�ــص

الفر�صة  ومنح  املتاحة  التمويل  طــرق 
للم�صتثمرين الأفراد بامل�صاركة يف هذا 
على  بالنفع  يعود  مــا  الــواعــد،  القطاع 

اقت�صاد الدولة، 
عنه  �ــصــيــنــتــج  املــــ�ــــصــــروع  اأن  ـــــح  واأو�ـــــص
ال�صركات  لتمويل  مبتكرة  اآلية  توفري 
فعال  ب�صكل  النمو  و�صركات  ال�صغرية 
يف  والــريــادة  الوطني  القت�صاد  ودعــم 
القليمي  امل�صتوى  الفكرة على  تطبيق 

وو�صع متطلبات تطبيق الفكرة ودرا�صة 
الـــفـــر�ـــس والـــتـــحـــديـــات لــتــبــنــي احلل 
اجلهات  خمتلف  مع  بالتعاون  الأمــثــل 
وحتــقــيــق فــر�ــس ا�ــصــتــثــمــاريــة جمدية 
الفر�صة  واإتاحة  احلكومية  لل�صناديق 
يف  بــاملــ�ــصــاركــة  الأفــــــراد  للم�صتثمرين 

متويل هذه امل�صاريع وال�صتثمار فيها.
واأ�ــــــصــــــاد احلـــ�ـــصـــور بـــجـــهـــود اجلـــهـــات 
لــتــوفــري قنوات  واملــحــلــيــة  الحتــــاديــــة 
متــــويــــلــــيــــة مـــــتـــــطـــــورة تـــــدفـــــع قـــدمـــا 
كما  وا�صتدامته،  وتــطــوره  بالقت�صاد 
اكد احل�صور على اهمية تنويع قنوات 
املواطنيني  الــ�ــصــبــاب  مــ�ــصــاريــع  متــويــل 
عند  ومتابعتهم  توجيههم  و�ـــصـــرورة 

البدء بامل�صاريع اخلا�صة.
هـــــذا واطــــلــــع احلـــ�ـــصـــور عـــلـــى عر�س 
اأهــم م�صاريع ومــبــادرات الحتاد  حــول 
راأ�صها م�صاريع  خلدمات الطاقة وعلى 
تعزيز  يف  ذلك  ودور  ال�صم�صية  الطاقة 
اقت�صادية  بيئة  وتوفري  القت�صاد  منو 

جاذب للم�صتمرين وروؤ�س الموال..
التنظيمي  الهيكل  ا�صتعرا�س  مت  كما   
عجمان  يف  ال�صياحية  التنمية  لــدائــرة 
اجلل�صة  اأع�صاء  وثمن  احل�صور،  على 
القطاع  تـــطـــويـــر  يف  الـــــدائـــــرة  جـــهـــود 
قنواته  وتـــنـــوع  المــــــارة  يف  الــ�ــصــيــاحــي 
تعزز  ومــبــادرات  وفعاليات  من�صاآت  من 
اخلارطة  على  عجمان  اإمــــارة  ح�صور 

ال�صياحية.

•• اأبوظبي- رم�شان عطا:

انطالق  تاورز”  “ني�صن  اأبـــــراج  اأعــلــن 
فعاليات مو�صم ت�صوق واربح لعام 2018 
متنوعة  ت�صكيلة  مــع  نحتفل”  “دعونا 
الرائعة  والتجارب  القّيمة  اجلوائز  من 
و�صيحظى  الـــزوار  اإعــجــاب  �صتنال  الــتــي 
املت�صوقون بفر�صة ربح اجلائزة الكربى 
رجال  بدرجة  طــريان  ببطاقات  املتمثلة 
لأيــة وجهة من  عائلية  لعطلة  الأعمال 
وجهات طريان الحتاد حول العامل، اإىل 
ميل   250،000 ك�صب  اإمكانية  جانب 

من برنامج �صيف الحتاد.

و�ــصــيــقــدم هــــذا املـــو�ـــصـــم جمــمــوعــة من 
الفعاليات العائلية والعرو�س الرتفيهية 
جالرييا،  املــونــيــ�ــصــن  اأرجــــــاء  جــمــيــع  يف 
اخليال”  “عامل  بــعــر�ــس  و�صيفتتحها 
نوفمرب   15 يــوم اخلمي�س  مــن  ابــتــداًء 
اأ�صبوع  نــهــايــة  عــطــلــة  تــلــيــهــا   ،2018
احتفالية خا�صة مبنا�صبة اليوم الوطني 
اإىل  املــتــحــدة،  العربية  الإمــــارات  لــدولــة 
#حلظات_ثلجية  احــتــفــالــيــة  جــانــب 
ال�صتوية الرائعة ابتداًء من يوم اخلمي�س 

13 دي�صمرب 2018.
باليوم  تاورز‘  ’ني�صن  اأبـــــراج  حتــتــفــي 
الوطني لدولة الإمارات العربية املتحدة، 

الأن�صطة  مــــن  جمـــمـــوعـــة  خـــــالل  مــــن 
الحــتــفــالــيــة الــرتاثــيــة واملــحــلــيــة منها 
ل�صخ�صياٍت  احلــي  ال�صتعرا�صي  امل�صري 
اإماراتية حمببة يجوب اأرجاء الني�ص�صن 
تاورز جالرييا. وتربز الأن�صطة جلميع 
دولة  علم  رمـــوز  جمع  فعالية  الأعــمــار 
فني  عــمــل  اإىل  بـــالإ�ـــصـــافـــة  الإمـــــــــارات، 
تــركــيــبــي كــبــري احلــجــم لــعــلــم الإمـــــارات 
الر�صائل  اإ�ــصــافــة  فــر�ــصــة  لــلــزوار  يتيح 

وامل�صاهمة وامل�صاركة بالحتفالت.
مبنا�صبة اقرتاب مو�صم الأعياد، �صيعمد 
من  جــزء  حتويل  اإىل  نحتفل”  “دعونا 
’ني�صن تاورز غالرييا‘ اإىل وجهة �صتوية 

باأجواٍء  وتزخر  الثلوج  تك�صوها  مذهلة 
#حلظات_ بعنوان  وترفيهية  تفاعلية 
ال�صتثنائية  التجارب  وتت�صمن  ثلجية. 
يف هذه الحتفالية متاهة وحائط يروي 
ق�صة تطور الإن�صان والعر�س الب�صري 
اإىل جانب حجرة  “قر�س ميجالودون”، 
ال�صور  اأجــمــل  للــتــقــاط  ثلجي  بــطــابــع 
ال�صاخنة  ال�صوكولته  اأطايب  وبالتاأكيد 

واحللويات ال�صتوية ال�صهية.
�صركة  وبالتعاون مع الحتــاد للطريان، 
الإماراتية،  الوطنية  اجلوية  اخلطوط 
غالرييا‘  تـــاورز  ’ني�صن  زوار  �صيح�صل 
عــلــى قــ�ــصــائــم تــخــولــهــم دخـــــول �صحب 

•• نيويورك–الفجر:

اأبوغزاله  طـــالل  جمــمــوعــة  �ــصــاركــت   
الدولية يف اجتماعات منتدى ال�صركات 
التي  للمحا�صبني  الـــــدويل  والحتـــــاد 
عــــقــــدت عـــلـــى مــــــدى ثــــالثــــة اأيــــــــام يف 

نيويورك موؤخرا.
ا�صرتاتيجية  الجــتــمــاعــات  ونــاقــ�ــصــت 
الحتاد الدويل وكذلك تقارير اأن�صطة 
وجمـــالت  امل�صتقلة  املــهــنــيــة  املــجــالــ�ــس 
ب�صاأن  املقرتحة  والتحديثات  التطوير 
الــدولــيــة ومعايري  الــتــدقــيــق  مــعــايــري 
التعليم  ومــعــايــري  الــدولــيــة  املحا�صبة 
ال�صلوك  ومــعــايــري  الــــدويل  املحا�صبي 
الأخالقي الدولية للمحا�صبني واإعداد 

الدولية  املــتــكــامــلــة  املــالــيــة  الــتــقــاريــر 
ومــعــايــري مــراقــبــة اجلـــودة الــدولــيــة 1 
تدقيق  لــ�ــصــركــات  اجلــــــودة  “مراقبة 
ومعايري  املالية”  البيانات  ومراجعة 
باجلودة”  تــتــعــلــق  اأخــــــــرى  خــــدمــــات 
ومــعــايــري مــراقــبــة اجلـــودة الــدولــيــة 2 
والــــذي �ــصــيــ�ــصــدر مــ�ــصــوده لــــالراء من 
العامه مع نهايه كانون ثاين 2018، 
ال�صنوية  الـــتـــقـــاريـــر  اإىل  بـــالإ�ـــصـــافـــة 
الوطنية،  الــتــدقــيــق  وجلــنــة  للمنتدى 
وحتديثات على املهنة مقدمة من عدة 

دول خمتلفة. 
اأبوغزاله،  وعرّب �صعادة الدكتور طالل 
عن  اأبوغزاله،  طالل  جمموعة  رئي�س 
حققتها  الــتــي  بــــالإجنــــازات  ارتـــيـــاحـــه 

املــجــمــوعــة عــلــى املــ�ــصــتــوى الـــعـــاملـــي و 
موؤكدا  الــعــاملــيــة،  املهنة  يف  م�صاهمتها 
الدولية  اأبوغزاله  طالل  جمموعة  اأن 
عوملة  يف  ا�صرتاتيجيتها  يف  �صت�صتمر 
�صبكة التدقيق لتغطية جميع القارات، 
املهنية  اخلدمات  جودة  على  واحلفاظ 
مبعايري  التام  اللتزام  مع  وتطويرها 
قواعد  ومــــدونــــة  الـــدولـــيـــة  الــتــدقــيــق 
الدويل  الحتــاد  عن  ال�صادرة  ال�صلوك 

للمحا�صبني.
ومثل املجموعة يف الجتماعات ال�صيد 
اإدارة  عــ�ــصــو جمــلــ�ــس  مــلــحــم،  جـــمـــال 
واملدير  اأبـــوغـــزالـــه  طــــالل  جمــمــوعــة 
التنفيذي ملجموعة طالل اأبوغزاله يف 

فل�صطني.

وميثل منتدى ال�صركات احتاداً م�صتقاًل 
ل�صركات  �ــصــبــكــات  عــ�ــصــويــتــه  يف  يــ�ــصــم 
املحا�صبي.  بــالــتــدقــيــق  تـــقـــوم  ـــيـــة  دول
معايري  تــعــزيــز  اإىل  املــنــتــدى  ويـــهـــدف 
ملمار�صات  اجلــــودة  وعــالــيــة  من�صجمة 
اإعــــداد الــتــقــاريــر املــالــيــة والــتــدقــيــق يف 
اأع�صاء  ويــلــتــزم  الــعــامل.  اأرجــــاء  جميع 
التطبيق  بــتــعــزيــز  الــ�ــصــركــات  مــنــتــدى 
املت�صق ملمار�صات التدقيق عالية اجلودة 

يف جميع اأنحاء العامل. 
والحتــــــــاد الـــــــدويل لــلــمــحــا�ــصــبــني هو 
ملهنة  نيويورك  مقرها  عاملية  منظمة 
امل�صلحة  خلــدمــة  مــكــر�ــصــة  املــحــا�ــصــبــة 
املهنة  تـــعـــزيـــز  خــــــالل  مـــــن  الــــعــــامــــة 
دولية  اقت�صادات  تنمية  يف  وامل�صاهمة 

100 درهم  مقابل كل  “ت�صوق واربح” 
ينفقونها والفوز بجوائز اأ�صبوعية قّيمة 
على  تعليقه  ويف  الــكــربى.  اجلــائــزة  اأو 
ذلك، قال زياد حرب، مدير مول ’ني�صن 
احلما�س  “يغمرنا  غالرييا‘:  تـــــاورز 
لالإعالن عن اإطالق حملة ت�صوق واربح 
واإنه   .2018 لــعــام  نحتفل”  “دعونا 
للطريان  الحتـــاد  مــع  الــتــعــاون  لي�صرنا 
التجارب  مــن  جمموعة  تــقــدمي  بــهــدف 
امل�صتوى  ورفــيــعــة  اجلــديــدة  الرتفيهية 
بال  الكرام  زوارنــا  اإعجاب  �صتنال  والتي 
و�صتمنحهم  الأعــــمــــار  كـــافـــة  مـــن  �ــصــك 

حلظات ممتعة ل ميكن ن�صيانها«.

قـــويـــة، يـــتـــاألـــف مـــن اأكـــــر مـــن 180 
ع�صواً و�صريكاً يف اأكر من 130 بلداً، 
3 مــاليــني حما�صب  ميــثــلــون حــــوايل 

قانوين يف العامل.
اأبوغزاله  طــالل  جمموعة  وان�صمت 
الــ�ــصــركــات منذ  اإىل مــنــتــدى  الــدولــيــة 
تاأ�صي�صه يف الحتاد الدويل للمحا�صبني 
عاملية  موؤ�ص�صة  وهــي   ،2002 عــام  يف 
تــاأ�ــصــ�ــصــت يف عام  املــهــنــيــة  لــلــخــدمــات 
خالل  مــن  خدماتها  وتــوفــر   ،1972
اأكر من 110 مكتب يف جميع اأنحاء 
مثل  خمتلفة  جمـــالت  تغطي  الــعــامل 
املحا�صبة والتدقيق الداخلي واخلارجي 
اخلدمات  من  وغريها  الــقــدرات  وبناء 

ال�صت�صارية الأخرى. 
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املال والأعمال

من  جتارية  من�ساأة   272 �إعفاء 
  % �لر�سوم يف ر�أ�ص �خليمة 50 

•• راأ�س اخليمة-وام:

وجه �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود بن �صقر القا�صمي ع�صو املجل�س الأعلى 
حاكم راأ�س اخليمة، باإعفاء 272 من�صاأة جتارية من ر�صوم التجديد واأية 
بن�صبة  راأ�ــس اخليمة  املحلية يف  الدوائر  كافة  خمالفات ترتتب عليها من 
50 باملئة وذلك دعما لهذه املن�صاآت نتيجة لأعمال تطوير البنية التحتية 
اإطار  ويف  العامة  اخلــدمــات  دائـــرة  بها  تقوم  والــتــي  املعريي�س  منطقة  يف 
عبدالرحمن  الدكتور  �صعادة  واأكـــد  الــطــرق.  كــفــاءة  لرفع  ا�صرتاتيجيتها 
ال�صايب النقبي مدير عام دائرة التنمية القت�صادية براأ�س اخليمة اأن هذه 
اإطار  تاأتي يف  راأ�س اخليمة  ال�صمو حاكم  الكرمية من �صاحب  التوجيهات 
حر�س �صموه على دعم ا�صتمرارية قطاع الأعمال وتذليل كافة ال�صعوبات 

التي تعرت�س عملها خا�صة نتيجة لظروف خارجية ذات طبيعة موؤقتة.
واأ�صار اإىل اأن هذا القرار يتما�صى مع اجلهود وامل�صاعي التي تبذلها الدائرة 
لدعم قطاع الأعمال يف الإمارة، موؤكدا اأنه ي�صاهم يف تعديل اأو�صاع املن�صاآت 
العاملة يف املنطقة، وتخفيف الأعباء املادية املرتتبة عليها ..داعيا اأ�صحاب 
الفرتة  هــذه  خــالل  اأو�صاعهم  ت�صوية  يف  الإعــفــاء  من  لال�صتفادة  املن�صاآت 

الزمنية املحددة ملنح الإعفاء.

 625 مليون درهم ت�سرفات عقار�ت دبي 
•• دبي-وام:

درهم،  مليون   625 من  اأكــر  اأم�س  دبــي  يف  العقارية  الت�صرفات  حققت 
الدائرة  اأن  التقرير  واأو�ــصــح  والأمــــالك.  الأرا�ــصــي  دائـــرة  تقرير  بح�صب 
�صهدت ت�صجيل 121 مبايعة بقيمة 174 مليون درهم منها 17 مبايعة 
46 مليون درهم و104 مبايعات لل�صقق والفلل بقيمة  لالأرا�صي بقيمة 
128 مليون درهم. وجاءت اأهم مبايعات الأرا�صي بقيمة 8 ماليني درهم 
يف منطقة احلبية الثالثة، تلتها مبايعة بقيمة 5 ماليني درهم يف منطقة 
الأوىل.  ال�صبا  ند  منطقة  يف  درهــم  ماليني   3 بقيمة  مبايعة  ثم  مــردف، 
وت�صدرت منطقة وادي ال�صفا 3 املناطق من حيث عدد املبايعات، اإذ �صجلت 
3 مبايعات بقيمة 7 ماليني درهم، تلتها منطقة احلبية الثالثة بت�صجيلها 
 3 بت�صجيلها   2 اليفرة  يف  وثالثة  درهـــم،  مليون   12 بقيمة  مبايعات   3
مبايعات بقيمة 4 ماليني درهم. وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�صقق والفلل، 
جاءت مبايعة بقيمة 5 ماليني درهم مبنطقة مر�صى دبي كاأهم املبايعات، 
تلتها مبايعة بقيمة 4 ماليني درهم يف منطقة اخلليج التجاري، واأخريا 
الأول.  4 ماليني درهم يف منطقة جممع دبي لال�صتثمار  بقيمة  مبايعة 
وت�صدرت منطقة اخلليج التجاري املناطق من حيث عدد مبايعات ال�صقق 
والفلل، اإذ �صجلت 44 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم، تلتها منطقة برج 
ور�صان  يف  وثالثة  درهــم،  مليون   17 بقيمة  مبايعة  بت�صجيلها11  خليفة 
الرهون  و�صجلت  درهــم.  ماليني   5 بقيمة  مبايعة   11 بت�صجيلها  الأوىل 
قيمة قدرها 451 مليون درهم منها 23 رهن اأرا�س بقيمة 202 مليون 
درهم و53 رهن فلل و�صقق بقيمة 249 مليون درهم وكان اأهمها مبنطقة 
الرب�صاء الأوىل بقيمة 120 مليون درهم واأخرى يف منطقة الثنية الثالثة 

بقيمة 119 مليون درهم .

 �ت�ساالت« و»�سي كي هات�سي�سن» ت�ستكمالن 
دمج �سركتيهما للجو�ل يف �سريالنكا

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت جمموعة “الإمارات لالت�صالت” اأنها اأكملت وجمموعة “�صي كي 
هات�صي�صن” دمج �صركتيهما للهاتف النقال يف �صريالنكا.

اأبوظبي  ل�صوق  الإلكرتوين  املوقع  على  ن�صر  بيان  يف  املجموعة  واأو�صحت 
“و�صركة  “ات�صالت لنــكــا  �ــصــركــة  اأنـــه مت دمـــج كــل مــن  املــالــيــة  لـــــالأوراق 
“هات�صي�صن لالت�صالت لنكا” بعد احل�صول على كافة املوافقات الالزمة. 
ال�صركة اجلديدة يف  %15 يف  اأنها متتلك ح�صة  اإىل  املجموعة  واأ�ــصــارت 
والبالغة  امل�صيطرة  احل�صة  هات�صي�صن”  كي  “�صي  جمموعة  متتلك  حني 
واأكدت “ات�صالت “اأنها �صتقوم باإعالم ال�صوق باأية تطورات مهمة   .85%
املالية  الأوراق  �صوق  وقــوانــني  لقواعد  وفقا  وذلــك  املو�صوع  حــول  لحقة 

املعمول بها .

 »�سلطة دبي �ملالحية« تعلن تنظيم �الأ�سبوع 
�لبحري �سنويًا مع بدء �ال�ستعد�د�ت لدورة 2019 

•• دبي-الفجر:

اإقليمياً  الــريــاديــة  دبــي  جتــربــة  تعميم  يف  بالتميز  حافلة  مل�صرية  تتويجاً 
وعاملياً، اأعلنت “�صلطة مدينة دبي املالحية” عن حتويل “اأ�صبوع الإمارات 
الدورات  حققته  الــذي  الالفت  النجاح  عقب  �صنوي  حدث  اإىل  البحري” 
ال�صيخ حمدان بن حممد بن  الرعاية الكرمية من �صمو  ال�صابقة، يف ظل 
را�صد اآل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي، على �صعيد توطيد 
ج�صور التوا�صل بني اأقطاب ال�صناعة البحرية العاملية ل�صت�صراف م�صتقبل 
القطاع البحري من منظور قائم على البتكار واملعرفة والتحّول الذكي. 
وياأتي قرار تنظيم احلدث البحري الأول من نوعه على اخلارطة الإقليمية 
�صنوياً بدًل من مرة كل عامني، متا�صياً مع التزام ال�صلطة البحرية بفتح 
اآفاق جديدة لتعزيز التعاون الدويل يف تطويع البتكار والبحث والتطوير 
والتكنولوجيا الذكية يف خدمة م�صرية النهو�س بالتجمع البحري املحلي 

والدويل. 
وبداأت ال�صلطة البحرية ال�صتعدادات ل�صت�صافة “اأ�صبوع الإمارات البحري 
اإىل  �صخمة  ا�صتثمارات  ا�صتقطاب  درب  على  �صّباقة  خطوة  يف   ،”2019
القطاع البحري املحلي الذي يربز اليوم كاأحد القطاعات اخلم�س الرئي�صة 
املحلي  الناجت  %7 يف  التنمية القت�صادية يف دبي مب�صاهمة  املوؤثرة على 
اإماراتي. وتكت�صب الدورة املقبلة  26،9 مليار درهم  اأي بقيمة  الإجمايل، 
“اإك�صبو  معر�س  ا�صت�صافة  موعد  اقــرتاب  مع  تقام  كونها  خا�صة  اأهمية 
مف�صلية  حمــطــة  كــونــه  ا�صتثنائية  فــر�ــصــاً  يحمل  الـــذي  دبي”،   2020
الرائدة لدولة  املكانة احل�صارية والقت�صادية والإن�صانية  اإبراز  على درب 

الإمارات واإمارة دبي على اخلارطة العاملية.

»��ست�ساري �ل�سارقة« يناق�ص مو�زنة دو�ئر وهيئات حكومة �الإمارة ل�سنة 2019 

 3.7 % ن�سبة م�ساهمة �سناعة �ملقاطع �ملعدنية  يف �ل�سادر�ت غري �لنفطية لر�أ�ص �خليمة �لعام 2017

مليار درهم حتويالت �لعمالة �الأجنبية خارج �لدولة خالل 9 �أ�سهر  129.4

ُم الفائزين بجائزة حممد بن را�شد للمعرفة  ُتكرِّ

�نطالق قّمة �ملعرفة يف دورتها �خلام�سة 2018 حتت �سعار »�ل�سباب.. وم�ستقبل �قت�ساد �ملعرفة« 

•• ال�شارقة-وام :

يــعــقــد املــجــلــ�ــس ال�ـــصـــتـــ�ـــصـــاري لإمــــــارة 
النعقاد  لـــدور  اأعــمــالــه  �صمن  ال�صارقة 
الت�صريعي  الف�صل  مــن  الــرابــع  الــعــادي 
الأربــعــاء يف مقره جل�صته  اليوم  التا�صع 
عبدالرحمن  خــولــة  برئا�صة  اخلام�صة 
ملناق�صة  ال�صت�صاري  املجل�س  رئي�س  املال 
حكومة  وهيئات  دوائــر  مــوازنــة  م�صروع 
ال�صارقة ل�صنة 2019م والتقرير الوارد 
والقت�صادية  املالية  ال�صوؤون  جلنة  من 
ال�صيخ  بح�صور  باملجل�س  وال�صناعية 
حممد بن �صعود القا�صمي رئي�س الدائرة 
ال�صايغ  اإبراهيم  ووليد  املركزية  املالية 

مدير عام املالية املركزية ومعاونيهما .
 .. لأعمال اجلل�صة  التح�صري  اإطــار  ويف 
رئي�س  هــنــدي  بــن  تــراأ�ــس حممد جمعه 
والقت�صادية  املــالــيــة  الـــ�ـــصـــوؤون  جلــنــة 
وال�صناعية يف املجل�س ال�صت�صاري لإمارة 
يف  اليوم  عقد  الــذي  الجتماع  ال�صارقة 
املالية  الدائرة  ممثلي  مع  املجل�س  مقر 
ب�صاأن  قــانــون  م�صروع  ملناق�صة  املركزية 
حكومة  وهيئات  لدوائر  العامة  املوازنة 
الــ�ــصــارقــة عــن الــ�ــصــنــة املــالــيــة 2019م 
بح�صور اأع�صاء اللجنة والأمانة العامة 
على  اللجنة  اأع�صاء  واطــلــع  للمجل�س. 
2019م  لعام  بنودها  وناق�صوا  املوازنة 

وا�ــصــتــعــر�ــصــوا الأرقـــــام الـــــواردة بــهــا من 
الالمركزية  والدوائر  املركزية  الدوائر 
قبل  من  �صرح  اإىل  وا�صتمعوا  والهيئات 

الدائرة املالية املركزية عما ورد بها.
وقــــدم ولــيــد اإبــراهــيــم الــ�ــصــايــغ - اأمـــام 
املوازنة  حــول  مف�صال  �صرحا   - اللجنة 
مــ�ــصــتــعــر�ــصــا بـــيـــان مـــقـــارنـــة الإيـــــــرادات 
الــعــامــة لعام  واملـــ�ـــصـــروفـــات لــلــمــوازنــة 
ح�صب  النفقات  تــوزيــع  ومنــط   2019
امل�صروفات  مــقــارنــة  وبــيــان  الــقــطــاعــات 
وامللحقة  املركزية  للدوائر  والإيــــرادات 
امليزانية  مــن  ال�ــصــتــفــادة  اأن  مـــوؤكـــدا   ..
وفق  تــركــيــزهــا  يــنــ�ــصــب   2019 لــلــعــام 
الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �ــصــاحــب  روؤيــــة 
�ــصــلــطــان بـــن حمــمــد الــقــا�ــصــمــي ع�صو 
بجانب  ال�صارقة  حاكم  الأعــلــى  املجل�س 
اخلدمية  املــ�ــصــاريــع  مبختلف  الهــتــمــام 
وا�صتكمال البنى التحتية وتقدمي اأف�صل 
ال�صحية  التنمية  اخلدمات يف جمــالت 

والجتماعية والتعليمية.
عددا  الجتماع  خــالل  اللجنة  وطرحت 
من الــروؤى حول ما ورد فيها من اأرقام 
وامل�صروفات  الإيــــرادات  جمــال  يف  �صواء 

وما ت�صمنته من اأبواب وف�صول.
وهم   .. اللجنة  اأع�صاء  الجتماع  ح�صر 
را�ــصــد الــهــنــاوي الــنــقــبــي مــقــرر اللجنة 
عمر  وحممد  البلو�صي  حممد  وجا�صم 

ال�صام�صي  عــبــيــد  وحمـــمـــد  الــــدوخــــي 
وحممد  النعيمي  عبداهلل  وعبدالعزيز 
بن نومه الكتبي واأحمد �صعيد اجلروان 
ح�صن  ويو�صف  للمجل�س  الــعــام  الأمـــني 
للمجل�س  الــقــانــوين  امل�صت�صار  عــلــي  اآل 
وعبدالعزيز بن خادم رئي�س ق�صم �صوؤون 
ق�صم  رئي�س  بوخلف  وحممد  اجلل�صات 

اأمينة  با�صليب  واآمــنــه  الأع�صاء  �ــصــوؤون 
�صر.

الدائرة  قبل  من  الجتماع  ح�صر  فيما 
املالية املركزية .. وليد اإبراهيم ال�صايغ 
املـــديـــر الـــعـــام ومــعــاونــيــه مـــن الـــدائـــرة 
مدير  القا�صمي  �صقر  بن  را�صد  ال�صيخ 
وعالية  املايل  والتخطيط  املوازنة  اإدارة 

قــ�ــصــم موازنة  رئــيــ�ــس  الــ�ــصــيــخ  عـــبـــداهلل 
عبدالرحمن  ونـــور  احلــكــومــيــة  الدارة 
�صهيل رئي�س ق�صم موازنة البنية التحتية 
الراأ�صمالية ومروة عبدالعزيز ال�صويدي 
رئي�س ق�صم موازنة التنمية الجتماعية 
باأعمال  القائم  الــزرعــوين  عمر  وماجد 

رئي�س ق�صم التنمية القت�صادية.

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

بلغت م�صاهمة �صناعة املقاطع املعدنية 
%3.7 مــن اإجــمــايل الــ�ــصــادرات غري 
املا�صي،  العام  اخليمة  لراأ�س  النفطية 
اأعـــدتـــهـــا غرفة  جــــاء ذلــــك يف درا�ــــصــــة 
املقاطع  �ــصــنــاعــة  عـــن  اخلــيــمــة  راأ�ــــــس 
املعدنية  البناء  لهياكل  املعدة  املعدنية 
م�صبقة  واملــــــنــــــازل  ــــبــــاين  امل واأجـــــــــــزاء 
اخلارجي  املعدين  والت�صميم  ال�صنع، 
املعدنية  والأ�صغال  للمباين،  والداخلي 
بالإ�صافة  واأجزاءها،  باملباين  اخلا�صة 
الفولذ  منتجات  جميع  ت�صنيع  اإىل 

الهيكلية.
الهيا�س، م�صاعد  اإميان دروي�س  وقالت 
املدير العام لقطاع اخلدمات التجارية 
اخليمة  راأ�ــس  بغرفة  الأعمال  وتطوير 
:” �صكل الإنتاج الكلي ل�صناعة املقاطع 
اإجمايل  مــن   6% ن�صبته  مــا  املعدنية 
لالإمارة  التحويلية  الــ�ــصــنــاعــات  نـــاجت 
بح�صب  درهـــــم  مــلــيــون   438 بـــواقـــع 
يف  العاملة  لل�صركات  املالية  البيانات 
القيمة  �ــصــكــلــت  كــمــا  الــ�ــصــنــاعــة،  هــــذه 
ال�صناعة  هــذه  تــولــدهــا  الــتــي  امل�صافة 

بال�صناعات  مــقــارنــة  قــيــا�ــصــيــة  نــ�ــصــبــة 
من   58% اإىل  و�ــصــلــت  الــتــحــويــلــيــة 
حــجــم اإنــتــاجــهــا الــكــلــي بـــواقـــع 255 

مليون درهم، يف حني �صكلت م�صتلزمات 
قيمة  اإجــــمــــايل  مـــن   42% الإنــــتــــاج 

الإنتاج لكامل ال�صناعة. 

وبح�صب رجاء حممد بن جمعه، مدير 
التجاري  والــتــعــاون  الـــدرا�ـــصـــات  اإدارة 
بالوكالة يف غرفة راأ�س اخليمة، حققت 

•• دبي –الفجر:

ال�صيخ  الــ�ــصــمــو   حتـــت رعـــايـــة �ــصــاحــب 
حممد بن را�صد اآل مكتوم، نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
ال�صيخ  �صمو  وبتوجيهات  اهلل”،  “رعاه 
اآل مكتوم،  را�ــصــد  بــن  بــن حممد  اأحــمــد 
ــ�ــصــة حمــمــد بـــن را�ـــصـــد اآل  رئــيــ�ــس مــوؤ�ــصَّ
اليوم  �صباح  تنطلق  للمعرفة،  مكتوم 
املعرفة  “قمة  فــعــالــيــات  “الأربعاء” 
والتي  اخلام�صة،  دورتــهــا  يف   ”2018
و6   5 يــومــي  خـــالل  املــوؤ�ــّصــ�ــصــة  مها  تنظِّ
دي�صمرب اجلاري يف مركز دبي التجاري 

العاملي. 
جل�صاتها  يف  املعرفة”  “قّمة  وتــواكــب 
ونقا�صاتها روؤية الإمــارات لبناء اقت�صاٍد 
تناف�صيٍّ قائٍم على ال�صتثمار يف املعرفة، 
البــتــكــار والإبـــــداع، كما  وداعــــٍم ملفاهيم 
تــ�ــصــعــى لــلــمــ�ــصــاهــمــة يف حتــقــيــق اأهــــداف 
اإىل  الّرامية  لل�صباب  الوطنية  الأجندة 
الفر�س  وتقدمي  ال�صباب،  ودعم  متكني 
واإمكاناتهم  قــدراتــهــم  ل�ــصــتــثــمــار  لــهــم 
م�صرية  �ــصــمــن  جمتمعاتهم  خــدمــة  يف 

التنمية امل�صتدامة. 
وتناق�س “قّمة املعرفة 2018” تاأثريات 
عدد كبري من املو�صوعات الرئي�صة ذات 

واقت�صاد  الــ�ــصــبــاب  بــقــطــاعــات  الــ�ــصــلــة 
من  املجتمعات  ل  حتـــوُّ وطـــرق  املــعــرفــة، 
لها،  مــنــتــجــة  اإىل  لــلــمــعــرفــة  م�صتهلكة 
القرار  وذلك مب�صاركة نخبة من �صّناع 
اأكر  ت�صمُّ  والأكــادميــيــني،  واملخت�صني 
ث مــن خمــتــلــف دول  100 مــتــحــدِّ مــن 
العامل. كما ت�صتعر�ُس القّمة، من خالل 
45 جل�صة نقا�صية وور�صة عمل، ق�ص�س 
جناح جمموعة ممّيزة من رّواد الأعمال 

ال�صباب. 
اإعالن  القّمة  ت�صهد  اأخــرى  ناحية  ومن 
الفائزين بـ “جائزة حممد بن را�صد اآل 
�صات  مكتوم للمعرفة” من الأفراد واملوؤ�صَّ

ن  الــــّرائــــدة عــلــى مــ�ــصــتــوى الـــعـــامل، ممَّ
الب�صريَة  املــعــرفــيــُة  اإجنــازاُتــهــم  األــهــمــت 
حتقيق  يف  واأ�صهمت  املــجــالت،  �صّتى  يف 

رفاهية ورخاء النا�س. 
اأف�صل  تـــكـــرمي  اإىل  اجلــــائــــزة  وتــ�ــصــعــى 
البحث  جــهــود  مــن  املعرفية  الإجنــــازات 
العلمي، والخرتاعات املبتكرة، وتطوير 
اإىل  والــثــقــافــيــة،  التعليمية  ــ�ــصــات  املــوؤ�ــصَّ
�صات  جانب النجاحات التي حّققتها موؤ�صَّ
املحتوى،  وتــطــويــر  والــنــ�ــصــر  الــطــبــاعــة 
اإيجابياً  اأحدثت مبجملها تغيرياً  والتي 
ونقل  ن�صر  عمليات  ويف  املجتمعات  يف 

املعرفة. 

منوا  املعدنية  املقاطع  �صناعة  مبيعات 
بن�صبة   2017-2015 عــامــي  بـــني 
مبيعاتها  جمــمــوع  بــلــغ  حــيــث   24%
كما  درهــــــــم،  مـــلـــيـــون   422 حـــــــوايل 
 30% حوالــــــــي  الـــ�ـــصـــادرات  �صكلت 
يف  الــعــامــلــة  الــ�ــصــركــات  مــبــيــعــات  مــــــن 
حيث    ،2017 لعام  ال�صناعة  هـــــــذه 
ـــادرات �ــصــنــاعــة املقاطع  بــلــغ حــجــم �ـــص
املعدنية 126.5 مليون درهم بزيـــــادة 
 2016 عـــامـــي  بـــني   18% بــلــغــتــــــــــــــــــ 
م�صاهمة  ازدادت  وبــالــتــايل  و2017، 
اإجمايل  يف  املــعــدنــيــة  املــقــاطــع  �صناعة 
لالإمـــــارة  النفطيــــــــة  غري  ال�صادرات 

اإىل 3.7%.
واأ�صافت رجاء اأن حجم روؤو�س الأموال 
 222 بلغ  ال�صناعة  هذه  امل�صتثمرة يف 
كما  عام2017،  حــتــى  درهــــم  مــلــيــون 
تعترب من ال�صناعات قليلة ال�صتخدام 
 4.4% الطاقة  �صكلت  حيث  للطاقة، 
حني  يف  الإنــتــاج  م�صتلزمات  مــن  فقط 
ن�صبته  مبــــا  الأولـــــيـــــة  املـــــــواد  حــظــيــت 
م�صتلزمات  اإجـــمـــايل  مـــن   95.2%
182.8 مليون  بــلــغ  والــــذي   الإنـــتـــاج 

درهم.

اآل  را�ــصــد  بــن  “جائزة حممد  اأنَّ  ــُر  ــْذَك ُي
قيمتها  تبلغ  والــتــي  للمعرفة”  مكتوم 
عام  يف  انطلقت  اأمــريــكــي،  دولر  مليون 
اقت�صاد  بناء  الإ�صهام يف  2014 بهدف 
املـــعـــرفـــة، مــــن خـــــالل حتــفــيــز الإبـــــــداع 
املــــجــــالت.  والإجنــــــــــــــازات يف خمـــتـــلـــف 
وتت�صّمن فئاتها كلَّ ما يتعّلق مبجالت 
والريادة  والبــتــكــار  والــتــنــمــيــة  املــعــرفــة 
�صات  املوؤ�صَّ تطوير  جانب  اإىل  والإبـــداع، 
التعليمية والبحث العلمي، وتكنولوجيا 
الت�صالت، ف�صاًل عن الطباعة والن�صر 
والتوثيق الورقي والإلكرتوين، وغريها 

من املجالت. 

•• اأبوظبي-وام:

دولة  يف  الأجــنــبــيــة  العمالة  حتــويــالت  قيمة  ارتــفــعــت 
درهـــم خالل  مــلــيــار   129.4 لــلــخــارج اىل  الإمــــــارات 
ن�صبته  بنمو  العام اجلاري  الأوىل من  الت�صعة  الأ�صهر 
121 مليار درهــم يف الفرتة ذاتها  % مقارنة مع   7

من العام 2017.
ووفــقــا لإحــ�ــصــاءات مــ�ــصــرف الإمـــــارات املــركــزي التي 
�صدرت اليوم فاإن الزيادة امل�صجلة يف حتويالت العمالة 
�صهر  نهاية  وحتى  اجلــاري  العام  بداية  منذ  الأجنبية 
الربع  �صهده  الـــذي  النخفا�س  رغــم  جـــاءت  �صبتمرب 

الثالث من العام ذاته حيث بلغت قيمتها 41.4 مليار 
43.3 مليار درهم يف الربع الثالث  درهم مقارنة مع 
وبلغت قيمة التحويالت الأجنبية  من العام 2017. 
املنفذة عرب �صركات ال�صرافة 32.8 مليار درهم ت�صكل 
خالل  التحويالت  اإجــمــايل  مــن   79.2% ن�صبته  مــا 
الربع الثالث من العام 2018 يف حني جرى حتويل 

بقية املبلغ من خالل البنوك العاملة يف الدولة.
ووا�صلت العمالة الهندية ت�صدر قائمة اأكر اجلن�صيات 
ن�صاطا من حيث قيمة التحويالت والتي بلغت 14.8 
من   35.7% ن�صبته  مــا  ت�صكل  تقريبا  درهـــم  مليار 
اإجـــمـــايل قــيــمــة الــتــحــويــالت املــ�ــصــجــلــة خــــالل الربع 

الثالث من العام اجلاري وحلت العمالة من اجلن�صية 
وبقيمة   %  8.6 بن�صبة  الــثــاين  باملركز  الباك�صتانية 
بــعــد ذلـــك حتويالت  3.56 مــلــيــار درهــــم ثــم جــــاءت 
2.8 مليار  %6.7 وبقيمة  بن�صبة  الفلبينية  العمالة 
اجلن�صية  من  العمالة  حتويالت  �صعيد  وعلى  درهــم. 
فيما  درهــم  مليار   2 نحو  قيمتها  بلغت  فقد  امل�صرية 
 1.7 اىل  الربيطانية  اجلن�صية  مــن  للعمالة  و�صلت 
مليار درهم ونحو 1.53 مليار درهم حلملة اجلن�صية 
المريكية ونحو 1.3 للجن�صية البنغالية و1.2 مليار 
مليون  و993  الأردنــيــة  اجلن�صية  من  للعمالة  درهــم 
درهم للجن�صية ال�صوي�صرية ونحو 746 مليون درهم 

العمالة  حتــويــالت  قيمة  وكــانــت  الكندية.  للجن�صية 
الأجنبية يف الن�صف الأول من العام اجلاري بلغت نحو 
%13.1 مقارنة مع  88 مليار درهم بزيادة ن�صبتها 
77.8 مليار درهم يف نف�س الفرتة من العام 2017.

2018 بلغت قيمة  وخـــالل الــربــع الــثــاين مــن الــعــام 
 8.8% ن�صبته  بنمو  درهــم  مليار   44.4 التحويالت 
الثاين من  الربع  درهــم يف  40.7 مليار  باملقارنة مع 

العام 2017.
الــعــام اجلــــاري فــقــد و�صلت  الــربــع الأول مــن  اأمـــا يف 
 17.3% ن�صبتها  بزيادة  درهــم  مليار   43.5 قيمتها 

عن الفرتة ذاتها من العام 2017.
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حتت رعاية اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم

 جمموعة دبي للجودة ت�ستقبل طلبات �لرت�سيح للدورة �لثانية جلائزة �الإمار�ت لالبتكار ٢٠١٩

َحّل �شيف �شرف يف افتتاح املعر�س الأبرز يف العامل على م�شتوى القطاع 

�لرئي�ص �لتنفيذي الك�سبو �ل�سارقة يفتتح »هوجن كوجن �لدويل للمجوهر�ت«

•• اأبوظبي-الفجر:

اأعـــلـــن بــنــك اأبـــوظـــبـــي الـــتـــجـــاري، عن 
طرحه موؤخراً جمموعة من اخلدمات 
امل�صممة  املــالــيــة  واملــنــتــجــات  امل�صرفية 
خــ�ــصــيــ�ــصــاً ملـــواطـــنـــي دولــــــة الإمــــــــارات 
“اإماراتي”.  اإ�صم  املتحدة حتت  العربية 
وانــطــالًقــا مــن الــتــزامــه الــرا�ــصــخ جتاه 
�صباب  واأجــــيــــال  الإمـــــاراتـــــي  املــجــتــمــع 
اأطلق  اخل�صو�س،  وجــه  على  امل�صتقبل 
البنك باقة “اإماراتي” ترجمًة حقيقيًة 
ومتطلباتهم  وطــمــوحــاتــهــم  لــقــيــمــهــم 

املالية. 
تقدم “اإماراتي” للعمالء من مواطني 
متكاملة  مــ�ــصــرفــيــة  جتـــربـــة  الــــدولــــة 

الوطن  اأبناء  حياة  اأ�صلوب  مع  تتنا�صب 
وتــوفــر لــهــم الــعــديــد مــن املــزايــا ومنها 
امل�صرفية يف  املــعــامــالت  اإجنـــاز  اأولــويــة 
ومـــ�ـــصـــوؤول عالقات  الــــفــــروع،  خمــتــلــف 
العميل،  خلــدمــة  خم�ص�س  م�صرفية 
ــــيــــارات، ومـــركـــز  وخـــــدمـــــة �ـــصـــف الــــ�ــــص
ال�صاعة طوال  ات�صال خا�س على مدار 
الأ�صبوع، عالوة على توفري العديد من 
تف�صيلية  باأ�صعار  امل�صرفية  اخلــدمــات 
“اإماراتي”  تتيح  كما  ور�صوم خمف�صة. 
للعمالء من املواطنني فر�صة ال�صتفادة 
من  بوينت�س  تات�س  مكافاآت  نقاط  من 
اأبــوظــبــي الــتــجــاري وهـــو برنامج  بــنــك 
الفريد من نوعه واحلــائــز على  الــولء 
جـــوائـــز دولـــيـــة مــرمــوقــة، حــيــث ميكن 

بوينت�س  تات�س  نقاط  ا�صتبدال  للعميل 
الدولة  املــتــاجــر يف  مـــن  الــعــديــد  لـــدى 
وق�صائم  ال�صفر  بــاأمــيــال  ا�صتبدالها  اأو 
الــهــدايــا وغــريهــا الــكــثــري. وتــوفــر باقة 
ا جمموعة من احللول  “اإماراتي” اأي�صً
املتوافقة  امل�صرفية  واخلــدمــات  املالية 
مع ال�صريعة الإ�صالمية وتقدم للعمالء 
لدى  ــا ح�صرًية  عــرو�ــصً املــواطــنــني  مــن 
املــتــاجــر الراقية  جمــمــوعــة كــبــرية مــن 
اإىل  بالإ�صافة  الدولة،  اأنحاء  جميع  يف 
مف�صلة  وخــ�ــصــومــات  عـــرو�ـــس  تــوفــري 
واملطاعم.  والت�صوق  بالرتفيه  خا�صة 
كما ميكن للعمالء املواطنني ال�صتمتاع 
ال�صفر  رحــــــــالت  عـــلـــى  بـــخـــ�ـــصـــومـــات 
وحــجــوزات الــفــنــادق مــن خــالل احلجز 

الــنــجــوم طبقاً  نــظــام  وفـــق  فــئــات  اىل خم�س 
اىل  تنق�صم  والتي  باجلائزة  التقييم  ملعايري 
خا�س  الأول  املــ�ــصــتــوى  مــ�ــصــتــويــات:  ثــالثــة 
بــتــقــيــيــم الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــالبــتــكــار لدى 
املواقع  يت�صمن  مبـــا  املــتــنــافــ�ــصــة  الــ�ــصــركــات 
وامليزانية  التكنولوجية  واجلوانب  والأدوات 
الثاين  امل�صتوى  واأمـــا  لالبتكار،  املخ�ص�صة 
املتناف�صني  لــدى  البــتــكــار  ممكنات  فيغطي 
البتكار  وعملية  املــفــتــوح  البــتــكــار  وت�صمل 
البتكار  وا�صرتاتيجية  البــتــكــار  وحمفظة 
و�صناع البتكار، واأما امل�صتوى الثالث فيقف 
نتائج  وت�صمل  املتحققة  البتكار  نتائج  على 
جانب  اإىل  الأعــمــال  منــو  ونتائج  املتعاملني 

نتائج ال�صتدامة واملجتمع.

هدف اجلائزة:
تعد جائزة الإمــارات لالإبتكار من املناف�صات 

•• دبي –الفجر:

لـــلـــجـــودة طلبات  دبــــي  تــ�ــصــتــقــبــل جمــمــوعــة 
الإمــــارات  الثانية جلــائــزة  لــلــدورة  الــرت�ــصــح 
رعــايــة �صاحب  لــعــام 2019 حتــت  لــالإبــتــكــار 
مكتوم  اآل  �صعيد  بــن  اأحــمــد  ال�صيخ  ال�صمو 
املــــدين، رئي�س  لــلــطــريان  دبـــي  رئــيــ�ــس هيئة 
الــرئــيــ�ــس الأعلى  دبــــي،  مــوؤ�ــصــ�ــصــة مـــطـــارات 
الـــرئـــيـــ�ـــس الــتــنــفــيــذي لــــطــــريان الإمــــــــارات 
واملجموعة، والراعي الفخري ملجموعة دبي 
من  الرت�صح  طلبات  ا�صتقبال  ويتم  للجودة، 
كــافــة املــوؤ�ــصــ�ــصــات الــربــحــيــة وكـــربي �صركات 
القطاعات  خمــتــلــف  مـــن  اخلـــا�ـــس  الــقــطــاع 
بالدولة، واخر موعد للتقدمي على اجلائزة 
20 دي�صمرب 2018، و�صوف يتم الإعــالن عن 
احلــفــل اخلتامي  وتــكــرميــهــم يف  الــفــائــزيــن 
 2019 لعام  املقبل  فــربايــر  �صهر  يف  للجائزة 
والذي  لــالبــتــكــار  الإمـــــارات  ب�صهر  احــتــفــاًل 
بالبتكار  لالحتفاء  وطني  حــدث  اأكــرب  يعد 
لالإبتكار  الإمــارات  جائزة  وتعد  واملبتكرين. 
اإ�صافة نوعية جديدة اإىل جمموعة اجلوائز 
لــلــجــودة منذ  دبـــي  تتبناها جمــمــوعــة  الــتــي 
تاأ�صي�صها يف عام 1994 و�صعيها الدوؤوب نحو 
والمتياز  اجلــودة  ممار�صات  وتعزيز  تطوير 
امل�صتوي  الأعــمــال واخلــدمــات على  يف قطاع 
احلكومي واخلا�س يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة، ويف املنطقة ككل.... 
ور�س العمل:

حتر�س جمموعة دبي للجودة على ت�صخري 
�صفافية  ل�صمان  وخرباتها  اإمكاناتها  كافة 
اجلائزة  يف  التقييم  عملية  وجــودة  وحيادية 
املعتمدة  الــتــقــيــيــم  طــــرق  عــلــى  والعـــتـــمـــاد 

والفرعية  الــرئــيــ�ــصــيــة  املــعــايــري  ومــطــابــقــة 
للجائزة ا�صتناداً لأحدث املفاهيم واملمار�صات 
العاملية يف البتكار، والختيار الدقيق لفريق 
اإدارة اجلائزة من ذوي اخلربة والكفاءة، بدًء 
من رئي�س واأع�صاء هيئة املحكمني اإىل اختيار 
املقيمني، وعلية نظمت املجموعة ثالث ور�س 
بها  قام  تفاعلية  وحما�صرات  تدريبية  عمل 
ــنــاكــري املــ�ــصــتــ�ــصــار الفني  الــدكــتــور قــا�ــصــم َك
باور  تيم  ل�صركة  التنفيذي  واملدير  للجائزة 
الــعــاملــيــة، بــهــدف تــدريــب مــايــقــرب مــن 200 
مقيم لتاأهيلهم على نظام التقييم املعتمد يف 
اجلائزة ، ومتيزت ور�س العمل بح�صور كامل 
والـــتـــزام عـــايل املــ�ــصــتــوى مــن قــبــل املقيمني 
ما  كــل  مبعرفة  و�صغفهم  تفاعلهم  بجانب 
جديد يف عامل البتكار، وهدفت الور�س اىل 
البتكار  ومفاهيم  مبعاين  املقيمني  تعريف 
والفرعية  الــرئــيــ�ــصــيــة  املــعــايــر  وا�ــصــتــعــرا�ــس 
لل�صركات  ور�ـــــس  عــقــد  بــجــانــب  لـــلـــجـــائـــزة، 
كيفية  وتــعــريــفــهــم  اجلــــائــــزة  يف  املـــ�ـــصـــاركـــة 

التقدمي وامل�صاركة يف اجلائزة.

الإطار العام للجائزة 
وعملية التقييم:

فرق  قبل  من  تتم  التقييم  عملية  ان  يذكر 
عمل  مكونة من ثالث مقيمني واأُخــذ بعني 
اختيار  املجموعات  هــذه  ت�صكيل  يف  العتبار 
تقييمه  املطلوب  القطاع  يف  خــربة  ذو  املقيم 
والإجنليزية  العربية  اللغة  حتدثه  و�صمان 
والــتــاأكــد مــن عـــدم وجــــود �ــصــلــة بــني املُقيم 
ل�صمان  تــقــيــمــهــا  املــــطــــلــــوب  والــــ�ــــصــــركــــات 

م�صداقية و�صفافية النتائج.
الفائزين  وت�صنيف  امل�صاركني  تقييم  ويتم 

البــتــكــاريــة الــنــوعــيــة الــتــي تــهــدف اىل دعم 
بدولة  الــوطــنــيــة  البـــتـــكـــار  ا�ــصــرتاتــيــجــيــة 
على  والت�صجيع  املتحدة،  العربية  الإمـــارات 
واملنتجات  اخلــدمــات  تطوير  يف  ال�صتثمار 
بناء  البتكار  ممار�صات  وتر�صيخ  البتكارية، 
على اإطار ومعايري اجلائزة بهدف خلق قيمة 
م�صتدامة ملختلف فئات املتعاملني واملعنيني، 
وتكرمي ال�صركات الرائدة يف جمال البتكار، 
واملقيمني  املهنيني  مــن  قــويــة  �صبكة  وبــنــاء 
رفــع م�صتوى  البــتــكــار، مــع  املــوؤهــلــني ورواد 
والو�صول  اخلـــا�ـــس  الـــقـــطـــاع  يف  البـــتـــكـــار 
عالية،  تناف�صية  قــــدرات  ذات  �ــصــركــات  اإىل 
املوؤ�ص�صات الربحية  وت�صتهدف اجلائزة كافة 
خمتلف  يف  بالدولة  قطاعاً   15 يف  العاملة 
املجالت وال�صناعات مثل الرعاية ال�صحية، 
ــيــم، والــتــكــنــولــوجــيــا والتـــ�ـــصـــالت،  والــتــعــل
والت�صويق،  والإعــــالم  واملــوا�ــصــالت،  والنقل 
واخلدمات  وال�صلع  الجتماعية،  والتنمية 
والقطاع  املالية،  واخلــدمــات  ال�صتهالكية، 
وال�صناعي،  العقاري،  والتطوير  الريا�صي، 

وال�صياحي...
وعـــلـــى هــــذا الــ�ــصــعــيــد اأكــــــدت فــاطــمــة بطي 
جمموعة  اإدارة  جمــلــ�ــس  رئــيــ�ــس  املـــهـــريي 
البتكار  واأهمية  �ــصــرورة  على  للجودة  دبــي 
نحو  �صباقنا  “ يف  قائلة  الأعــمــال  قــطــاع  يف 
الإمــــارات 2021  روؤيـــة  مــع  الــريــادة ومتا�صياً 
بحلول  الــعــامل  دول  اأفــ�ــصــل  دولــتــنــا  لت�صبح 
2071، و�صع لنا �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
الـــوزراء حاكم دبــي، رعــاه اهلل، مبداأً  جمل�س 
نتم�صك به عندما قال “هدفنا الرقم واحد 
عاملياً يف كافة املجالت، وم�صريتنا التنموية 

اأفــ�ــصــل الــ�ــصــركــاء يف جمـــال ال�صفر  مــع 
اإمكانية  اإىل  بـــالإ�ـــصـــافـــة  ــيــاحــة  والــ�ــص
ال�صالة  اإىل  جماين  بدخول  ال�صتمتاع 
املا�صية يف مبنى كبار ال�صخ�صيات مبطار 
املطارات  من  والعديد  الــدويل  اأبوظبي 
اأبــوظــبــي التجاري  بــنــك  قـــام  الــعــاملــيــة. 
لتلبية  خ�صي�صاً  “اإماراتي”  بت�صميم 
الحتياجات امل�صرفية اليومية للعمالء 
الباقة،  هذه  ولتعزيز  الوطن  اأبناء  من 
اإك�صيلن�صي”  “اإماراتي  توفري  اأي�صاً  مت 
بــتــقــدمي حــلــول متطّورة  تــتــمــيــز  الــتــي 
وح�صرية لإدارة الروات، بالإ�صافة اإىل 
وبهذه  الــيــومــيــة.   امل�صرفية  اخلــدمــات 
رئي�س  �ــصــجــواين،  ح�صن  قــال  املنا�صبة، 
ملواطني  املــ�ــصــرفــيــة  اخلـــدمـــات  قـــطـــاع 

اإل  تــزيــدنــا  لــن  واملناف�صة  يــومــي،  تــ�ــصــارع  يف 
تفوقاً ومتيزاً”، ومن ثَم نحن نحر�س على 
تنظيم جائزة الإمارات لالإبتكار حتت رعاية 
اآل مكتوم، مبا  �صعيد  بن  اأحمد  ال�صيخ  �صمو 
يتنا�صب مع املعاير العاملية لالإبتكار ل�صمان 
الــ�ــصــفــافــيــة واجلـــــودة واحلـــيـــاديـــة يف عملية 
ثقافة  وتــعــزيــز  املــ�ــصــاركــة  الــ�ــصــركــات  تقييم 

البتكار يف املوؤ�ص�صات الربحية بالدولة«
واأ�صافت “ لقد اأتت روؤية املجموعة “البتكار 
التميز  هـــذا  لتحقيق  الريادة”،  اأجـــل  مــن 
والـــتـــفـــوق مـــن خــــالل خــلــق مـــنـــاخ حتفيزي 
ومتــكــني املــوؤ�ــصــ�ــصــات والأفـــــــراد مـــن تطبيق 
اأحـــــدث ممـــار�ـــصـــات الــتــمــيــز والبـــتـــكـــار على 
م�صتوى الأعمال حملياً وعاملياً، وان اجلائزة 
تتناغم مع املبادرات البتكارية للدولة حيث 
توافدت للم�صاركة كربى املوؤ�ص�صات الربحية 
موؤ�صراً  يــعــد  ممــا  الــقــطــاعــات،  خمتلف  مــن 
على اهتمام �صناع القرار يف القطاع اخلا�س 
يف  الإيجابية  وم�صاهمتها  اجلــائــزة  باأهمية 

حت�صني اداء �صركاتهم وبيئات العمل.«
موؤ�ص�صات  كـــربى  مــن  �ــصــركــة   12 ان  ويــذكــر 
القطاع اخلا�س بالدولة، قد فازت يف الدورة 
حيث  لــالإبــتــكــار،  الإمــــــارات  جلــائــزة  الأوىل 
للكابالت  ودبي  بروج على 5 جنوم،  ح�صدت 
لالأملنيوم،  الــعــاملــيــة  والإمــــــــارات  املــــحــــدودة، 
وجمموعة  الــعــاملــيــة،  الــغــذائــيــة  وال�صناعات 
الإمـــارات على 4 جنــوم، وبنك الإمـــارات دبي 
الــوطــنــي و�ــصــركــة اإنــتــريتــيــرن عــلــى 3 جنوم، 
اأ�صرت  �صيدليات  جمموعة  مــن  كــل  وح�صد 
وح�صانة اوركارد الربيطانية، و�صلطة واحة 
دبي لل�صيليكون والإمارات للتربيد املركزي، 

وبنك امل�صرق على جنمتني. 

•• ال�شارقة  - هوجن كوجن – الفجر:

الرئي�س  املــدفــع  حممد  �صيف  �صعادة  افتتح 
فعاليات  ال�صارقة،  اإك�صبو  ملركز  التنفيذي 
“معر�س  من  والع�صرون  ال�صاد�صة  الـــدورة 
تلبية  للمجوهرات”،  الــدويل  كــوجن  هــوجن 
ُم�صّنعي  “رابطة  مــــن  ر�ــصــمــيــة  لــــدعــــوة 
لهذا  املُنظمة  كوجن”  هــوجن  يف  املجوهرات 

احلدث الأبرز من نوعه يف العامل.
وُتعترب هذه الدعوة الأوىل من نوعها التي 
ُتوّجهها رابطة ُم�صنعي املجوهرات يف هوجن 
كوجن طوال م�صريتها املمتدة لنحو 3 عقود، 
لــ�ــصــيــف �ــصــرف مـــن اخلـــــارج لــقــ�ــس �صريط 
يف  فعالياته  اأقيمت  الــذي  املــعــر�ــس،  افتتاح 
لــلــمــوؤمتــرات واملعار�س  مــركــز هــوجن كــوجن 
على مدى 4 اأيام واختتم فعالياته اأول اأم�س 

)الأحد(.
ال�صارقة  اك�صبو  مركز  ووفــد  املدفع  وبحث 
عقب حفل الفتتاح مع ال�صيد بيني دو رئي�س 
املجوهرات يف  ُم�صّنعي  رابطة  اإدارة  جمل�س 
هوجن كوجن، وال�صيد وليام يل رئي�س جمل�س 

الإدارة امل�صارك لدى املعر�س، وال�صيد وينجز 
مدراء  اإىل  بالإ�صافة  العام،  املدير  ت�صيوجن 
اجلارية  ال�صتعدادات  الرابطة،  وم�صوؤويل 
“معر�س  مـــن  الـ46  الــنــ�ــصــخــة  لإطــــــالق 
واملجوهرات”  لل�صاعات  الأو�ـــصـــط  الــ�ــصــرق 
املقرر عقدها يف مركز اك�صبو ال�صارقة خالل 

الفرتة 2-6 اأبريل 2019.
كما ناق�س اجلانبان، بح�صور عدد من املدراء 
من بينهم ال�صيد بي  يف “اك�صبو ال�صارقة”، 
املركز  يف  والــتــ�ــصــويــق  املــبــيــعــات  مــديــر  رايف 
ثــاٍن يف حفل افتتاح  الــذي حل �صيف �صرف 
اخلا�س  اجلناح  م�صاركة  املعر�س،  فعاليات 
معر�س  دورة  فــعــالــيــات  يف  كــــوجن  بـــهـــوجن 
ال�صرق الأو�صط لل�صاعات واملجوهرات لربيع 
يف  مرتني  احلــدث  هــذا  يقام  حيث   2019

ال�صارقة �صنوياً.
“”لقد  املــدفــع:  حممد  �صيف  �صعادة  وقـــال 
ُنــ�ــصــارك يف حــفــل افتتاح  اأن  لــنــا  كـــان �ــصــرفــاً 
قطاع  م�صتوى  على  الــبــارزة  الفعالية  هــذه 
املجوهرات واحللي العاملي. ونحن فخورون 
بال�صراكة القائمة بني مركز اك�صبو ال�صارقة 

املــــجــــوهــــرات يف هوجن  مــ�ــصــنــعــي  ورابــــطــــة 
هوجن  جناح  كــان  “لطاملا  م�صيفاً  كوجن”، 
اأ�ــصــا�ــصــيــاً يف مــعــر�ــس ال�صرق  كـــوجن مــكــّونــاً 
الأو�صط لل�صاعات واملجوهرات الذي ُينظمه 
طويلة،  �صنوات  منذ  ال�صارقة  اك�صبو  مركز 
معايري  ا�ــصــتــقــدام  يف  اجلــنــاح  هــذا  �صاهم  اإذ 
احلرفية العالية واملفاهيم املتطّورة واملميزة 
مــن قــطــاع املــجــوهــرات يف هـــوجن كـــوجن اإىل 
اأ�صواق منطقة ال�صرق الأو�صط. ونحن على 
اأن حُتقق  �صاأنها  ال�صراكة من  بــاأن هذه  ثقة 
منافع كربى للغاية لقطاع املجوهرات على 

امل�صتوى الإقليمي«.
بدوره، قال ال�صيد بي رايف: “اإن ح�صورنا يف 
هذا احلفل الفتتاحي ُيعترب مبثابة تكرمي 
بني  عقود  منذ  وامل�صتمرة  الوثيقة  للعالقة 
ُم�صّنعي  ورابـــطـــة  الــ�ــصــارقــة  اكــ�ــصــبــو  مــركــز 
اأنها خطوة  كما  كــوجن،  املجوهرات يف هونغ 
�صراكتنا  تــر�ــصــيــخ  يف  حمـــوريـــاً  دوراً  تــلــعــب 
على  ال�صوء  وت�صّلط  الأمــد  املثمرة وطويلة 
املجوهرات  لقطاع  ال�صتثنائية  الإمــكــانــات 
يف مــنــطــقــة الـــ�ـــصـــرق الأو�ــــــصــــــط، وكـــذلـــك 

الأو�صط  الــ�ــصــرق  ومــعــر�ــس  الــ�ــصــارقــة  دور 
للمجوهرات وال�صاعات على وجه اخل�صو�س 
يف تعزيز منو قطاع املجوهرات على م�صتوى 
م�صرياً اإىل اأن م�صاركة  املنطقة وخارجها”، 
وفــد املركز يف معر�س هــوجن كــوجن الدويل 
للمجوهرات اأتاح لنا فر�صًة مميزة لاللتقاء 
اإمكانية  وا�صتك�صاف  املُنتظمني  بعار�صينا 
جذب املزيد من جتار املجوهرات من هوجن 

كوجن حل�صور معر�صنا«.
من جانبه، قال ال�صيد بيني دو: “نقدر عالياً 
اإك�صبو  مــركــز  مــع  املــثــمــرة  �صراكتنا  اأهــمــيــة 
وذلك  عــقــود،  عــّدة  اإىل  تعود  التي  ال�صارقة 
معر�س  لنعقاد  الأوىل  ال�صنوات  من  بــدءاً 
واملجوهرات  لــلــ�ــصــاعــات  الأو�ــــصــــط  الــ�ــصــرق 
حيث  املــا�ــصــي،  الــقــرن  ت�صعينيات  مطلع  يف 
اأ�صبحت رابطة م�صنعي املجوهرات يف هوجن 
ا�صرتاتيجياً  �صريكاً  احلني  ذلك  منذ  كوجن 
الطويل ملركز  املــدى  على  ومــوثــوقــاً  ممــّيــزاً 

اك�صبو ال�صارقة«.
الــ�ــصــارقــة لتنظيم  ويــ�ــصــتــعــد مــركــز اكــ�ــصــبــو 
“معر�س  مــن  والأربــعــني  ال�صاد�صة  الـــدورة 

وال�صاعات”  للمجوهرات  الأو�ــصــط  ال�صرق 
جناح  �صوء  يف   2019 اأبــريــل  �صهر  بحلول 
الـــــدورة اخلــامــ�ــصــة والأربـــعـــني الــتــي عقدت 
 ،2018 اأكـــتـــوبـــر  فــعــالــيــاتــهــا خــــالل �ــصــهــر 
وا�صتقطبت ما يزيد على 500 جهة عار�صة 
من اأكر من 30 بلداً، وذلك �صمن م�صاحة 
وجذبت  مربع،  مرت  األــف   30 بلغت  عر�س 

اأكر من 60 األف زائر على مدى 5 اأيام.
وكان جناح هوجن كوجن ثاين اأكرب الأجنحة 
املُ�صاركة من حيث عدد العار�صني يف الدورة 
الأو�صط  الــ�ــصــرق  “معر�س  مـــن  الــ�ــصــابــقــة 
 58 �صم  حيث  وال�صاعات”،  للمجوهرات 
رابـــطـــة م�صنعي  وتــ�ــصــهــم  عـــار�ـــصـــة.  جــهــة 
الــتــي تاأ�ص�صت  املــجــوهــرات يف هــوجن كـــوجن، 
وموّردي  م�صاعدة م�صّنعي  1988، يف  عام 
ومـــ�ـــصـــّدري احلــلــي واملـــجـــوهـــرات يف هوجن 
املعار�س  املــ�ــصــاركــة يف خمــتــلــف  عــلــى  كـــوجن 
اخلارجية حول العامل، مبا ي�صمل الوليات 
املتحدة الأمريكية واأوروبا ومنطقة ال�صرق 
الأو�ـــصـــط واآ�ــصــيــا، وذلـــك حتــت مظلة جناح 

هوجن كوجن.

دولة الإمــارات العربية املتحدة يف بنك 
اأبوظبي التجاري: “ككل اإماراتي متلوؤه 
العزة والطموح وحب الوطن، ُتعد القيم 
امل�صتمر.  جناحنا  م�صدر  هي  الأ�صيلة 
ولدعم عمالئنا يف حتقيق طموحاتهم، 
اأبوظبي  بنك  من  “اإماراتي”  �صّممنا 
املالّية من  لتلبية متطلباتهم  التجاري 
وخدمات  مالية  منتجات  تقدمي  خالل 
مـــ�ـــصـــرفـــيـــة حــــ�ــــصــــريــــة، حــــيــــث لقــــت 
الذين  الــوطــن  اأبــنــاء  مــن  وا�صًعا  �صدى 
تفاعلوا مع هــذه املــبــادرة اجلــديــدة من 
بــنــك اأبــوظــبــي الــتــجــاري الــتــي تزامنت 
الــوطــنــي ال�صابع  الــيــوم  مــع احــتــفــالت 
العربية  الإمـــــــارات  لـــدولـــة  والأربــــعــــني 

املتحدة.«

بالتعاون مع املجل�س الدويل للمطارات 
»مطار�ت �أبوظبي« تفوز با�ست�سافة 

معر�ص وموؤمتر تبادل �ملطار�ت 2019 
•• اأبوظبي-الفجر: 

 2019 املــطــارات  تــبــادل  ومــوؤمتــر  با�صت�صافة معر�س  اأبوظبي  مــطــارات  فــازت 
بالتعاون مع املجل�س الدويل للمطارات الذي �صيقام يف �صهر نوفمرب من العام 
الــذي جــرى يف حفل ت�صليم حقوق ال�صت�صافة  الــقــادم، وذلــك خــالل الإعـــالن 
العا�صمة  يف  املا�صي  الأ�صبوع  اجلــاري،  العام  املعر�س  فعاليات  �صمن  الر�صمية 
الرئي�س  اأول  نائب  الكثريي،  عبداهلل  حممد  ال�صيد  وت�صلم  اأو�صلو.  الرنويجية 
التنفيذي من مطارات اأبوظبي حقوق ا�صت�صافة فعاليات معر�س وموؤمتر تبادل 
واملعر�س  املوؤمتر  فعاليات  اأقيم يف ختام  الــذي  2019 خــالل احلفل  املــطــارات 
1500 �صخ�صية عاملية  بالرنويج. وي�صتقطب معر�س وموؤمتر تبادل املطارات 
املعر�س  وُيعترب  املــرمــوقــني،  املتحدثني  ومــئــات  املــطــارات  يف  الــقــرار  �صناع  مــن 
العامل،  اأنحاء  جميع  يف  املــطــارات  جمموعات  ت�صت�صيفها  عاملية  �صنوية  فعالية 
حيث وقع الختيار على مطارات اأبوظبي ل�صت�صافة الدورة املقبلة من املعر�س 
وبهذا ال�صاأن، قال برايان تومب�صون، الرئي�س  والتي �صتعقد يف نوفمرب 2019.  
التنفيذي ملطارات اأبوظبي: “ياأتي الإعالن عن اإقامة هذه الفعالية الدولية يف 
اأهم م�صاريعنا حتى  اأحد  الك�صف عن  اقــرتاب موعد  بالن�صبة لنا مع  وقت مهٍم 
الآن، وكلنا فخر لختيارنا من قبل املجل�س الدويل للمطارات ل�صت�صافة الدورة 
املقبلة من املعر�س، فنحن نتطلع اإىل الرتحيب باأفراد قطاع وجمتمع املطارات 
هذه  “تن�صجم  تومب�صون:  واأ�ــصــاف  املقبل«.  العام  اأبوظبي  اأر�ــس  على  العاملية 
العامل.  يف  الرائدة  املطارات  جمموعة  ن�صبح  لأن  الرامية  روؤيتنا  مع  الفعالية 
كما ت�صهم يف تكري�س ر�صالتنا القائمة على تعزيز مكانة اأبوظبي كوجهة عاملية 
الفعالية يف  ا�صت�صافة هذه  وال�صياح«. وتن�صجم  الأعمال  للم�صافرين من رجال 
كما ياأتي   ،”2071 اأبوظبي و”مئوية الإمــارات  العا�صمة الإماراتية مع خطة 
الإعالن عن ا�صت�صافة هذه الفعالية عقب ت�صلم مطارات اأبوظبي جمموعة من 
اجلوائز املرموقة من املجل�س الدويل للمطارات. وح�صل مطار اأبوظبي الدويل 
على ت�صنيف املطار الأ�ــصــرع منــواً يف العامل يف الربط اجلــوي من قبل جمل�س 
2017. ونال املطار �صهادة العتماد الذهبية من  املطارات الدويل يف دي�صمرب 
املجل�س الدويل للمطارات ملنطقة اآ�صيا واملحيط الهادئ نظري جهوده يف احلد من 

انبعاثات الكربون يف اإطار برنامج اعتماد �صبط انبعاثات الكربون للمطارات.
للمطارات  الوحيد  التجاري  املمثل  ُيعترب  للمطارات  الدويل  املجل�س  اأن  وُيذكر 
يف خمتلف اأنحاء العامل، وُينظم معر�س وموؤمتر تبادل املطارات ال�صنوي الذي 
لعمليات  احليوية  املــجــالت  على  تركز  خم�ص�صة  مــوؤمتــرات  �صل�صلة  ي�صت�صيف 

املطار مثل البتكار الرقمي واأمن املطارات وعمليات وا�صتدامة املطار. 

 بنك �أبوظبي �لتجاري يطلق  »�إمار�تي« ح�سريًا ملو�طني دولة �الإمار�ت

هيئة كهرباء ومياه دبي تعزز �لتعاون 
مع جمموعة » �أندريتز « �لنم�ساوية

•• دبي-الفجر:

التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�صو  الطاير  �صعادة �صعيد حممد  ا�صتقبل   
لهيئة كهرباء ومياه دبي يف مقر الهيئة الرئي�صي،  الدكتور ولفغانغ ليترن، 
“اأندريتز  التنفيذي ملجموعة  والرئي�س  التنفيذي  الإدارة  رئي�س جمل�س 
بيرت ماغاور،  رفيع �صم  كل من  وفــد  راأ�ــس  العاملية، على  النم�صاوية   “
�صلوغيلباور،  وكــارل  هيدرو”،  لـ”اأندريتز  املنتدب  الإدارة  جمل�س  ع�صو 
وح�صر اللقاء من  نائب الرئي�س لتطوير الأعمال يف “اأندريتز هيدرو”. 
جانب الهيئة املهند�س مروان بن حيدر ، النائب التنفيذي للرئي�س لقطاع 
البتكار وامل�صتقبل. ورحب �صعادة �صعيد حممد الطاير يف بداية الجتماع 
بوفد جمموعة اأندريتز موؤكداً اإن هذه اللقاءات تاأتي �صمن حر�س الهيئة 
ال�صركات  مع  العاملية  واملمار�صات  واخلــربات  التجارب  اأف�صل  تبادل  على 
واملبادرات  امل�صاريع  اأهـــم  م�صتعر�صاً  واملــيــاه،  الــطــاقــة  قــطــاع  يف  العاملة 
بتحقيق  الهيئة  الــتــزام  على  ومــوؤكــداً  الهيئة،  بها  تقوم  التي  والــربامــج 
اأعلنها �صاحب  التي   2050 النظيفة  للطاقة  دبي  ا�صرتاتيجية  اأهــداف 
رئي�س  الــدولــة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�ــصــد  بــن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، والتي تهدف اإىل توفري %75 من 
وحتدث �صعادته  طاقة دبي من م�صادر الطاقة النظيفة بحلول 2050. 
وتر�صيد  والبديلة  املــتــجــددة  الطاقة  قــطــاع  تطوير  يف  دبــي  جتــربــة  عــن 
التقليدية  الطاقة  عن  بديلة  حلول  واإيجاد  الطبيعية  املــوارد  ا�صتهالك 
تطوير  على  الهيئة  تعمل  حيث  الإمـــارة،  يف  امل�صتدامة  التنمية  لتحقيق 
الإنتاجية  قدراتها  لرفع  نوعية،  موؤ�ص�صية  وقـــدرات  قوية،  حتتية  بنية 
مليون  و470  الكهرباء،  من  ميجاوات   10927 اإىل  حالياً  ت�صل  التي 
الطاير من  �صعادة/  اأطــّلــع  املــحــالة يومياً. مــن جهته  املــيــاه  مــن  جــالــون 
وفد جمموعة “اأندريتز “، على اخلدمات التي تقدمها ال�صركة يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة، مبدياً رغبته يف امل�صاركة يف م�صروعات الهيئة، 
وبناء  الهند�صية  الإن�صاءات  عاملياً يف جمال  رائــدة  املجموعة  تعترب  حيث 

اجل�صور وال�صدود والنظم واخلدمات الكهروميكانيكية.
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فقد املدعو / فايبهاف �صارما 
الهند     ، �صارما  دهارميندرا 
�صفره  جــــــواز   - اجلــنــ�ــصــيــة 
رقم )R3867514( من 
يجده عليه الت�صال بتليفون 

رقم  0522550128

فقد�ن جو�ز �سفر
عـــبـــداهلل  املـــــدعـــــو /  فـــقـــد 
افـــغـــانـــ�ـــصـــتـــان     ، غــــــفــــــورى 
�صفره  جـــــواز   - اجلــنــ�ــصــيــة 
 )P01470422( رقـــم 
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
رقم   ــيــفــون  بــتــل التــــ�ــــصــــال 

0566284050

فقد�ن جو�ز �سفر
راج  دوراى   / املــدعــو  فــقــد 
الهند     ، راج  دوراى  رافــــى 
�صفره  جـــــواز   - اجلــنــ�ــصــيــة 
 )M9706307 رقم)
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   التـــ�ـــصـــال 

0555735235

فقد�ن جو�ز �سفر

اجنيليكا   / املــــدعــــو  فـــقـــد 
الفلبني     ، ريجي�س  ريفريا 
�صفره  جـــــواز   - اجلــنــ�ــصــيــة 
)4455721EC( رقم 
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   التـــ�ـــصـــال 

0508859888

فقد�ن جو�ز �سفر
فقد املدعو / هانه عبدى، 
اجلن�صية  بــــريــــطــــانــــيــــا   
رقـــــم  ـــــفـــــره  �ـــــص جــــــــــــواز   -
 )7 0 7 0 6 4 6 2 6 (
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   التـــ�ـــصـــال 

0501466008

فقد�ن جو�ز �سفر
فــقــد املــدعــو / عـــالء الدين 
احـــــــمـــــــد حمــــــمــــــد حـــ�ـــصـــني 
مــ�ــصــر   اجلن�صية   ، مــو�ــصــى 
رقــــــم  �ــــــصــــــفــــــره  جــــــــــــــواز   -
A19277768(من  (
يجده عليه الت�صال بتليفون 

رقم  0565460711

فقد�ن جو�ز �سفر
فــقــد املــدعــو / عــبــده على 
الــيــمــن   اجلن�صية   ، فــــارع 
رقـــــم  ـــــفـــــره  �ـــــص جــــــــــــواز   -
 )0 6 7 6 1 2 5 6 (
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   التـــ�ـــصـــال 

0507924403

فقد�ن جو�ز �سفر

ــــعــــده  فــــــقــــــد املــــــــــدعــــــــــو/ �ــــص
اثــــوبــــيــــا   ، �ــــصــــيــــد  حمـــــمـــــد 
اجلــنــ�ــصــيــة جــــواز �ــصــفــره رقم 
يرجى   )EP4655822(
ت�صليمه  ــيــه  عــل يـــعـــر  ممــــن 
او اقرب  بال�صفارة الثيوبية  

مركز �صرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �سفر

العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/2293 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- علي ح�صني �صومايل ح�صني ح�صن �صومايل جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2018/10/18  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�صالح/ بنك دبي الإ�صالمي - �صركة م�صاهمة عامة ، بالزام املدعي عليه ان ي�صلم 
الفا  و�صتون  )�صبعة  ال�صكر  من  جــرام  كيلو   67982.80 مقدارها  كمية  املدعي  البنك  اىل 
وت�صعمائة واثنان وثمانون كيلو جراما وثمامنائة جراما( املتفق عليها و�صفا وفقا لعقد 
ال�صلم �صند الدعوى او اداء قيمتها بالدرهم الإماراتي وقت تنفيذ احلكم والزمته بالر�صوم 
وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات.  
التايل  اليوم  اعتبارا من  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما 
لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/2388  ا�شتئناف عمايل    

القامة  ابــاد  جمهول حمل  ليدزما  1-فــريــدي  �صده/  امل�صتاأنف  اىل 
م( وميثله  م  ذ  )�ــس  فــودز  فــرزون  فري�صلي  امل�صتاأنف/موؤ�ص�صة  ان  مبا 
الــ�ــصــادر بالدعوى  اأمـــني غــيــاث  قــد ا�صتاأنف احلــكــم  /حمــمــد حممد 
جل�صه  لها  وحـــددت   2018/9/5 بتاريخ  كلي  عمايل   2016/270 رقــم  
رقم  بالقاعة  �صباحا    10.00 ال�صاعة   2019/1/7 املوافق  الثنني  يوم 
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.19

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2018/664  ا�شتئناف جتاري   
جمهول  العامة   للمقاولت  مــان  الإمــــارات   -1 �ــصــده/  امل�صتاأنف  اىل 
حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف /ديار للتطوير )�س م ع( وميثله / هبه 
بالدعوى  ال�صادر  احلكم  ا�صتاأنف  قد   - اأهلي  باقر  حممد  غلوم  علي 
يوم  جل�صه  لها  وحـــددت   2018/3/27 كلي  جتـــاري   2017/1197 رقــم 
رقم  بالقاعة  �صباحا    10.00 ال�صاعة    2018/12/19 املوافق  الربعاء  
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.19

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/3953  جتاري جزئي              

ان  القامة مبا  التلجي جمهول حمل  / 1- اميــن غالب  املدعي عليه  اىل 
املدعي/ بيو�س كي�صواين وميثله / يو�صف حممد احمد يو�صف احلمادي  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
والفائدة  9% من  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهــم(   420.000(
تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام.  وحددت لها جل�صة يوم الحد  املوافق  
مكلف  فاأنت  لــذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �س   8.30 ال�صاعة    2018/12/9
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2339  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-املراكب للنقليات 2-حممد ابراهيم �صعيد احلمادي - ب�صفته 
�صريك جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ حممد جمعة م�صبح جمعة بن طوق 
الدعوى  عليك  اأقــام  قد    - ال�صام�صي  عبيد  را�صد  عبيد  �صيف   / وميثله  علي  ال 
درهم(   1.000.000( وقـــدره  مببلغ  عليهما  املــدعــي  بــالــزام  املطالبة  ومو�صوعها 
وحتى  ال�صتالم  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم 
ال�صاعة  املــوافــق  2018/12/11   الثالثاء   يــوم  الــتــام.  وحــددت لها جل�صة  ال�صداد 
9.30 �س بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/4084  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- اأو�صكار لتجارة الرخام - �س ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ مثنى غني عبدالرزاق وميثله / ابراهيم ح�صن ابراهيم املال - قد اأقام 
والت�صامم   بالت�صامن  املدعي عليهما  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  عليك 
مببلغ وقدره )150.000 درهم( والتعوي�س مببلغ وقدره )50.000 درهم( والر�صوم 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة وحتى ال�صداد التام.   وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س  
مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �س   8.30 ال�صاعة   2018/12/20 املوافق 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2017/2227  ا�شتئناف جتاري   

)�صفته  الــروغــنــى  احل�صن  اأبــو  علي   -1 �ــصــده/  امل�صتاأنف  اىل 
امل�صتاأنف  ان  القــامــة مبــا  املــدخــل( جمــهــول حمــل  / اخل�صم 
يف  ال�صادر  احلكم  ا�صتاأنف  قــد   - خ�صري  عبا�س  م�صطفى   /
الدعوى رقم 180 ل�صنة 2016 جتاري جزئي. يقت�صي ح�صوركم 
ال�صاعة  املوافق يف 2018/12/5  الأربــعــاء  يــوم  املحكمة يف  اأمــام 

.ch1.B.8 5.30 م�صاءا بالقاعة
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/9838  عمايل جزئي             
 اىل املدعى عليه/1- هايدون انرتنا�صيونال للمقاولت امليكانيكية والكهربائية - �س ذ م م
نــاو�ــصــادايل وميــثــلــه /احمد  اأن املــدعــي/�ــصــيــد من�صور عــلــي  جمــهــول حمــل القــامــة مبــا 
املطالبة مب�صتحقات  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأقــام  قد    - اأنوهي  ملك  عبداهلل حممد 
وامل�صاريف  والر�صوم  عمالية وقدرها )75.000 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
واتــعــاب املــحــامــاة والــفــائــدة 9% مــن تــاريــخ املطالبة وحــتــى الــ�ــصــداد الــتــام. رقــم ال�صكوى 
 2018/12/10 املــوافــق  الثــنــني   يــوم  جل�صة  لها  وحـــددت   )MB183857850AE(
ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لــذا    Ch1.A.1 بالقاعة  �صباحا    8.30 ال�صاعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/4393   تنفيذ جتاري  
مبا  القــامــة  حمــل  جمهول  فالبيل  �صونري  �ــصــده/1-  املنفذ  اىل 
ان طالب التنفيذ/جي دبليو بي انرتنا�صيونال م د م �س وميثله / 
عبدالكرمي مكي جعفر املخدوم - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )78851( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   
 اإعالن حكم بالن�شر    

 2018/132 - جتاري جزئي   
املدعي : اون تامي وورلد وايد لوجي�صتيك�س - �س ذ م م  ، اجلن�صية :   العنوان : الإمارات - دبي - اخلليج 

التجاري - �صارع العمال - اونتاريو تاور - 1104  ، رقم الهاتف : 971555103078+ 
اىل املدعي عليه : �صتيفن�س كري�صتوفر جوزيف ، اجلن�صية : ا�صرتاليا ، العنوان : الإمارات - را�س اخليمة 
-- رقم الهاتف : 97172438698+  ، جود تريدينغ - م م ح ، اجلن�صية : ا�صرتاليا ، العنوان : الإمارات - راأ�س 

اخليمة - املنطقة احلرة -- ، رقم الهاتف : 97172438698+ 
يرجى الحاطة باأن املحكمة اأ�صدرت بحقك وبتاريخ 2018/9/20  احلكم التايل:  حكمت املحكمة : بالزام 
الف  وثمانون  وخم�س  مائة  فقط  درهم   )185000( مبلغ  للمدعية  يوؤديا  بان  بالت�صامن  عليهما  املدعي 
درهما وفوائده التعوي�صية عن التاأخري بواقع 9% اعتبارا من 2017/4/6 وحتى متام ال�صداد ومبلغ خم�صة 
الف درهما تعوي�صا عن ال�صرار املادية والزمتهما بامل�صروفات ومبلغ مائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  
حكما قابال لال�صتئناف خالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل لالإعالن به ، وبانق�صاء هذا امليعاد 

دون الطعن على احلكم امل�صار اإليه فاإن املحكمة �صوف تتخذ الإجراءات القانونية لتنفيذه.
 رئي�س ق�شم الت�شجيل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : يلوفن لتجارة ال�شماك - ذ م م  
العنوان : حمل رقم 49-50 ملك اثراء دبي ملالكها موؤ�ص�صة دبي لال�صتثمارات - ال�صكل 
القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�صة : 784466  رقم القيد بال�صجل التجاري 
التاأ�صري يف  باأنه قد مت  : 1290739 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي 
، وذلك مبوجب قرار حماكم  اأعاله  باإنحالل ال�صركة املذكورة  ال�صجل التجاري لديها 
 2018/11/6 بتاريخ   دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق    2018/11/6 بتاريخ   دبي 
و�شركاه  ي�شرى  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعــرتا�ــس  اأي  لديه  من  وعلى 
ل��شت�شارات وتدقيق احل�شابات  العنوان : مكتب رقم 703 ملك ي�صرى عادل امني 
كافة  مــعــه  م�صطحباً  - بردبي - اخلليج التجاري   هاتف :    فاك�س :      

امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : ي�شرى و�شركاه ل��شت�شارات وتدقيق احل�شابات
العنوان : مكتب رقم 703 ملك ي�صرى عادل امني - بردبي - اخلليج التجاري   
فاك�س :         مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي  هاتف :  
 باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية  يلوفن لتجارة ال�شماك - ذ م م

وذلــك مبوجب قــرار حماكم دبــي بتاريخ  2018/11/6  واملــوثــق لــدى كاتب 
الــعــدل حمــاكــم دبــي بــتــاريــخ  2018/11/6 وعــلــى مــن لــديــه اأي اعــرتا�ــس اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2017/700 تنفيذ عقاري     
طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي الوطني - �س م ع 

عنوانه : دبي - ديرة - �صارع بني يا�س - بجوار غرفة جتارة و�صناعة دبي - رقم مكاين )3113783794( 
املنفذ �صده : ابراهيم غالم مراد علي 

عنوانه :  اإمارة دبي - منطقة مردف - فيال رقم )4( �صارع رقم )80( جممع رقم )251( مقابل ابتاون مردف مول 
ب�صراع اجلزائر 

انه يف يوم الربعاء املوافق 2018/12/12  ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات 
قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجــراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع. وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
بـــ  املــقــدرة   - مــربــع  مــرت   692.31  : املــ�ــصــاحــة   -  3/705  : الر�ــــس  رقـــم   - مـــردف   : املنطقة   - مبينة  ار�ـــس  قطعة 

)2.800.000( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم  2017/700 تنفيذ عقاري     

طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي الوطني - �س م ع 
عنوانه : دبي - ديرة - �صارع بني يا�س - بجوار غرفة جتارة و�صناعة دبي - رقم مكاين )3113783794( 

املنفذ �صده : ابراهيم غالم مراد علي 
عنوانه :  اإمارة دبي - منطقة مردف - فيال رقم )4( �صارع رقم )80( جممع رقم )251( مقابل ابتاون مردف مول 

ب�صراع اجلزائر 
انه يف يوم الربعاء املوافق 2018/12/12  ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات 
قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجــراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع. وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
بـــ  املــقــدرة   - مــربــع  مــرت   692.31  : املــ�ــصــاحــة   -  3/705  : الر�ــــس  رقـــم   - مـــردف   : املنطقة   - مبينة  ار�ـــس  قطعة 

)2.800.000( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/1122 جتاري كلي  
اىل املدعي عليه /1- عــادل عبدالرحمن يون�س احمد خــادم    جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / يا�صر في�صل ابراهيم حممد  قد اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2018/11/19  
بندب   : املو�صوع  يف  الف�صل  وقبل  املحكمة  حكمت   : التايل  التمهيدي  احلكم 
خربة  تعيني   338/2017 رقــم  التجاري  بالنزاع  ندبه  ال�صابق  ح�صابي  اخلبري 
ما مل يتفق طريف اخل�صومة على ت�صمية خبري اآخر خالل ا�صبوعا من تاريخ 
ا�صدار هذا احلكم - تكون مهمته وفق منطوق احلكم ال�صادر بتلك اجلل�صة.  
وحددت لها املحكمة جل�صة يوم اخلمي�س املوافق 2018/12/6 ال�صاعة 30 : 09 

�صباحا يف القاعة Ch2.E.21 يف حالة عدم �صداد المانة. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2406  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-توب لينك للمقاولت والنقليات العامة - �س ذ م م - فرع دبي  
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �صركة �صل للت�صويق )ال�صرق الو�صط( املحدود 
- فرع دبي - وميثله / مي�صال امادو �صلهوب - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )1072736.40 درهم( والر�صوم وامل�صاريف 
واتــعــاب املــحــامــاة والــفــائــدة 12% مــن تــاريــخ اإقــامــة الــدعــوى وحــتــى الــ�ــصــداد التام.  
وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق  2018/12/11   ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة 
Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1974  جتاري كلي               

بابو �صريو كــورو - ب�صفته كفيل  �ــس م ح  2-رامــيــ�ــس  املــدعــي عليه / 1-رالــكــو بروفايلز -  اىل 
مت�صامن ملديونية رالكو بروفايلز - �س م ح 3-ناجالك�صمي �صريو كورو بنه �صادالوادا ماليكار 
جونا راوو - ب�صفتها كفيل مت�صامن ملديونية رالكو بروفايلز - �س م ح 4- �صريوكورو رامي�س بابو 
�صي ات�س �صويا رام  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك دبي التجاري )�س م ع( وميثله / 
نا�صر حمد �صليمان جابر ال�صام�صي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليهم بالت�صامن والت�صامم والتكافل مببلغ وقدره )2086491.86 درهم( والر�صوم وامل�صاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من  هذا التاريخ وحتى ال�صداد التام و �صمول احلكم بالنفاذ املعجل 
بال كفالة.   وحــددت لها جل�صة يوم الثنني  املوافق  2018/12/24  ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة 
Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/3690  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- �صيماء ح�صن حممد خري  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ م�صرف الهالل - �س م ع قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
الف  و�صبعون  )اربعة  درهــم(  وقــدره )74.443.72  املدعي عليها مببلغ  بالزام 
واربعمائة وثالثة واربعون درهم واثنان و�صبعون فل�س( والر�صوم وامل�صاريف 
ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س املوافق  2018/12/13 
اأو من  فاأنت مكلف باحل�صور  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  ال�صاعة 8.30 �س 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 
�صيكون  احلكم  فــان  تخلفك  حالة  ويف  الأقـــل  على  اأيـــام  بثالثة  اجلل�صة  قبل 

مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   
 اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/7121  عمايل جزئي 
م(  جمهول حمل  م  ذ  )�ــس  الكهروميكانيكية  الريامي لالعمال  املــدخــل/1-  اخل�صم  اىل 
عبداهلل  حممد  ح�صن  /احمد  وميثله  �صرييان  �صرييان  البريت  املــدعــي/  اأن  مبا  القــامــة 
املازمي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )95.689 
تاريخ رفع  القانونية بواقع 12% من  درهــم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهــم( والفائدة 
ال�صكوى  رقم  املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف  الر�صوم  و  التام  ال�صداد  وحتى  الدعوى 
  2018/12/13 املــوافــق  اخلمي�س   يــوم  جل�صة  لها  وحــددت   )MB183535322AE(
ميثلك  مــن  اأو  باحل�صور  مكلف  فــاأنــت  لــذا   Ch1.A.2 بالقاعة  �صباحا    8.30 ال�صاعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/7448  عمايل جزئي             

م م  ذ  �ــس   - الكهروميكانيكة  لــالعــمــال  الــريــامــي  املـــدخـــل/1-   اخلــ�ــصــم   اىل 
اأقام  ا�ــصــحــاق - قــد  املــدعــي/جــون بالتينكال  اأن  جمــهــول حمــل القــامــة مبــا 
 284662( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك 
درهم( وتذكرة عوده مببلغ )3000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف  رقم ال�صكوى 
املوافق  اخلمي�س  يـــوم  جل�صة  لــهــا  وحــــددت   )MB182971181AE(
مكلف  فاأنت  لذا    Ch1.A.2 بالقاعة  �صباحا    8.30 ال�صاعة   2018/12/13
او  مــذكــرات  مــن  لديك  مــا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  اأو  باحل�صور 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/4259   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صدهم/1- �صتار لينك للرباميل املعدنية )ذ م م( 2-�صونيل جاكدي�س 
 & �صوباليز  اويلفيلد  4-�صتارلينك  خنا  �صونيل  �صونيل  3-كونال  خانا  �صاند 
التنفيذ/البنك  ان طالب  القــامــة مبــا  �ــس جمهويل حمــل  م  د  م   - �صريفي�صز 
العربي )�صركة م�صاهمة عامة( وميثله/حبيب حممد �صريف عبداهلل املال- قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بالت�صامن  بدفع املبلغ 
املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  درهــم  وقــدره )3624783.46(  به  املنفذ 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم  2016/1020 ت ج 
املرفوعة من املدعي/ بنك دبي ال�صالمي - �س م ع 

اىل املدعي عليه / مانع ح�صن ابراهيم حممد �صالح ال علي 
مبلغ  للمدعي  يوؤدي  بان  املدعي  1-الزام   : ح�صوري  ومبثابة  املحكمة  حكمت 
388.166.68 درهم )ثالثمائة وثمانية وثمانون الفا ومائة و�صتة و�صتني درهما و 
68 فل�صا( - الزام املدعي عليه الر�صوم وامل�صروفات ومبلغ 200 درهم مقابل اتعاب 
التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�صتئناف  قابال  حكما  املحاماة.  
و�صتتخذ  اليه  امل�صار  احلكم  على  منكم  طعن  دون  امليعاد  هذا  وبفوات   ، لالعالن 

بحقكم الجراءات القانونية لتنفيذه �صدكم. 
 اإدارة اخلدمات الق�شائية  

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/11124  عمايل جزئي
ذ.م.م  والكهربائية  امليكانيكية  للمقاولت  1-هــايــدون   / عليه  املدعي  اىل 
جمــهــول حمـــل القـــامـــة مبـــا ان املـــدعـــي /جــمــري كــــيــــوزادا دي لــيــون قد 
وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  الــدعــوى  عليك  اأقـــام 
وامل�صاريف  والر�صوم  درهــم   )2000( مببلغ  عــودة  وتذكرة  درهــم   )21193(
يوم الحد  لها جل�صة  وحددت   MB186660488AE:ال�صكوى رقم 
فاأنت  لذا   ch1.B.10:بالقاعة �س   09.30 ال�صاعة   2018/12/9 املوافق 
من  لــديــك  مــا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  اأو  باحل�صور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/10714  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اخلربة الدولية لتجارة العالف �س.ذ.م.م جمهول حمل 
الدعوى ومو�صوعها  اأقــام عليك  نبيل جرب قد  /لــوؤي  املدعي  ان  القامة مبا 
وامل�صاريف    والــر�ــصــوم  درهـــم(   99000( وقــدرهــا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة 
الثالثاء  يوم  جل�صة  لها  وحــددت   MB186009228AE:ال�صكوى رقم 
فاأنت  لــذا   ch2.E.22:بالقاعة �ــس   08.30 ال�صاعة   2018/12/11 املــوافــق 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2018/6082  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه/1- �صركة بريفرين�س لالأ�صا�صات واملقاولت �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/مدحت �صعيد حممد عطيه نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها 
املنعقدة بتاريخ  2018/9/10  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/مدحت �صعيد حممد 
درهم   )37166( مبلغ  للمدعي  تــوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  املحكمة  بحكمت  عطيه 
وبتذكرة عودة اىل موطنه على الدرجة ال�صياحية عينا او قيمتها وقت التنفيذ احلكم 
نقدا ما مل يلتحق بخدمة رب عمل اخر والزمت املدعي عليه باملنا�صب من امل�صروفات 
لال�صتئناف خالل  قابال  ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�صوري  عدا  ما  ورف�صت 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2018/5623  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �صده/1- �صاك�صون دريلنغ & اويل �صريفي�صز م.د.م.�س   
جران�صيك   التنفيذ/راتكو  طالب  ان  مبــا  القــامــة  حمــل  جمهول 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )413029( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر 

هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1139  ا�شتئناف جتاري    
مــاريــفــى ميدرانو   -2 كـــورنـــر  كــايــب  مــقــهــى   -1 �ـــصـــده/  املــ�ــصــتــاأنــف  اىل 
قويناجوران جمهول حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف / نادر حممد عبداهلل 
ا�صتاأنف /  املــهــريي  قد  املــيــدور  فكري وميثله:احمد احلــاج خــادم بطي 
احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2018/243 جتاري كلي بتاريخ:2018/5/21     
وحددت لها جل�صه يوم الحد  املوافق 2018/12/23 ال�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  مــن  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.19 رقــم  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2082  ا�شتئناف جتاري    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- اي ام تي )اإمريجينج ماركت تكنولوجي دي�صرتبيو�صن 
9 منطقة حرة ذ.م.م( 2-اإمريجينج ماركت تكنولوجي دي�صرتيبيو�صن منطقة 
حرة ذ.م.م )اي ام تي دي(  3- اي ام تي تكنولوجي دي�صرتيبو�صن منطقة حرة 
ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف / اي ام تي دي�صرتيبيو�صن منطقة 
حرة ذ.م.م وميثله:ح�صني علي عبدالرحمن لوتاه  قد ا�صتاأنف / احلكم ال�صادر 

بالدعوى رقم 2017/2352 جتاري كلي بتاريخ:2018/9/17     
�صباحا    10.00 ال�صاعة   2019/1/2 املــوافــق  الربــعــاء   يــوم  جل�صه  لها  وحـــددت 
بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/752  ا�شتئناف مدين    

لنقل  العربي  املهند�س   -2 حممد  علي  �صعبان   -1 �صده/  امل�صتاأنف  اىل 
املواد العامة بال�صاحنات الثقيلة ذ.م.م ، اماراتية اجلن�صية جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�صتاأنف / �صركة ميثاق للتاأمني التكافلي �س.م.ع - فرع 
دبي وميثله:علي ا�صماعيل ابراهيم اجلرمن  قد ا�صتاأنف / احلكم ال�صادر 

بالدعوى رقم 2779/2017 مدين جزئي     
 10.00 ال�صاعة   2018/12/20 املوافق  اخلمي�س   يــوم  جل�صه  لها  وحــددت 
من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch1.C.11 رقــم  بالقاعة  �صباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                       يف الدعوى رقم 2018/62 تنفيذ احكام املركز املايل

اىل املــنــفــذ �ـــصـــده/1- �ــصــركــة اأبـــــواب الــعــقــاريــة املـــحـــدودة  جمــهــول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/مكتب عمر اآل عمر للمحاماة وال�صت�صارات 
عليها  اأقــام  قد  عمر  ال  عزيز  عبداهلل  عبدالعزيز  وميثله:عمر  القانونية 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامها  اعــاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى 
فان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهــم   )401816.31(
املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2018/2358  جتاري جزئي
عليه/1- غالم م�صطفى جوجار ويل حممد جوجار جمهول حمل  املحكوم  اىل 
يف    2018/10/29 بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة 
الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع بالزام املدعي عليه 
بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )58.218.41( درهم والفائدة القانونية بواقع %9 
�صنويا من:2018/6/27 وحتى متام ال�صداد والزمته بامل�صاريف وخم�صمائة درهم 
املحاماة. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني  اتعاب  مقابل 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2018/2651  جتاري جزئي

قانونا مديرها/ �ــس.ذ.م.م وميثلها  العذبة  للمياه  الو�صمي  املحكوم عليه/1-  اىل 
فهد عبدالعزيز ا�صحاق ال ال�صيخ جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2018/9/19  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/�صركة 
للمدعية  تــوؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  البال�صتيكية  لل�صناعات  اخلليج  روا�صي 
مبلغ )مائة الف وثمامنائة درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة 
بامل�صروفات  والزمتها  ال�صداد  متــام  وحتى  يف:2018/7/17  احلا�صل  الق�صائية 
ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/3786  جتاري جزئي

ملالكها  - منطقة حرة  و�صقق فندقية  تــاور فندق  / 1- جراند ميدوي�صت  املدعي عليه  اىل 
املواد  اند اويل لتجارة  حممد ظفر �صاه خان جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/اوليف 
الغذائية �س.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها ومالكها 
والفائدة  درهــم   )53.380.80( مبلغ  للمدعية  تـــوؤدي  بــان  �صاهدخان  ظفر  ال�صيد/حممد 
القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام و�صم ملف النزاع:2018/1483 
جتاري والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق 
اأو من  فاأنت مكلف باحل�صور  Ch1.C.13 لذا  بالقاعة  ال�صاعة 8.30 �س   2018/12/19
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/4178  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-كولت يانهيكايل اجيمون جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
اأقام  قــد  املــال  ابراهيم  ح�صن  وميثله:ابراهيم  �ـــس.م.ع  الوطني  اخليمة  راأ�ـــس  /بنك 
 )203571.12( وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهــم 
ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س 
مكلف  فاأنت  لــذا    ch1.C.13:بالقاعة �س  ال�صاعة:08:30  املـــوافـــق:2018/12/20 
او م�صتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�صور 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/4067  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-بوابة الفوز للخدمات الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /موؤ�ص�صة العمريي للتجارة واملقاولت وميثلها/احمد بن حممد 
ومو�صوعها  الــدعــوى  عليك  اأقـــام  قــد  النــ�ــصــاري  ر�صا  حممد  وميثله:منى  املقبايل 
مبلغ  ب�صداد  عليها  املدعي  والـــزام  عليها  واملــدعــي  املدعيه  بني  العقد  بف�صخ  املطالبة 
وقدره )130.000( درهم ومبلغ وقدره )100.000( درهم والفائدة بواقع 9% من تاريخ 
لها جل�صة  املحاماة.وحددت  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  ال�صداد  املطالبة وحتى متام 
لذا    ch1.C.13:بالقاعة �س  ال�صاعة:08:30  املـــوافـــق:2018/12/10  الثنني  يــوم 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2312  جتاري كلي

الواحد  ال�صخ�س  �صركة  التميمي  علي  ملالكها  موترز  1-التميمي   / عليه  املدعي  اىل 
التميمي جمهول حمل القامة مبا  �ــس.ذ.م.م 2- م�صعل علي حممد عبداهلل حممد 
عليك  اأقـــام  قــد  فــرديــة  موؤ�ص�صة   - ال�صيارات  غيار  قطع  لتجارة  /اجلبيل  املــدعــي  ان 
مببلغ  والت�صامم  بالت�صامن  عليهم  املــدعــي  بــالــزام  املطالبة  ومو�صوعها  الــدعــوى 
قدره )5000000( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 
ا�صتحقاق ال�صيكني يف:2018/5/2 و 2018/5/3 وحتى ال�صداد التام.وحددت لها جل�صة 
لذا    ch2.E.22:بالقاعة الــ�ــصــاعــة:09:30 �س  املـــوافـــق:2018/12/24  الثنني  يــوم 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2319  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-اك�صود �س.م.ح 2- بدري احلو�صني جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /لورينت �صرييل فرانتز زميريمان وميثله:فهد احمد علي حممد بن 
متيم قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�صامن 
وامل�صاريف  والر�صوم  درهــم   )2.735.006.42( قــدره  مببلغ  والتكافل  والت�صامم 
لها  الــتــام.وحــددت  ال�صداد  وحتى  مــــن:2018/2/25   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب 
  ch2.E.21:جل�صة يوم الثنني املوافق:2018/12/17 ال�صاعة:09:30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لــذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2014  جتاري كلي

للتنظيف  دور  تــو  دور   -2 فــاديــر  كــومــار  كــولــديــب  1-بـــهـــارت   / عليه  املــدعــي  اىل 
قد  ما�صكارينها�س  لو�صي  /جــاين  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  بالبخار 
ذلك من  على  ومايرتتب  ال�صركة  وت�صفية  الدعوى ومو�صوعها حل  عليك  اأقــام 
حمو و�صطب ا�صم ال�صركة والغاء ترخي�صها وتعيني م�صفي ق�صائي والزام املدعي 
اتعاب املحاماة.وحددت لها جل�صة يوم الثنني  عليه بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل 
املوافق:2018/12/10 ال�صاعة:09:30 �س بالقاعة:ch2.E.22  لذا فاأنت مكلف 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2329  جتاري كلي

حمل  جمهول  �ـــس.ذ.م.م  للتجارة  انرتنا�صيونال  1-برتوق�صم   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /بيه �صي �صي م.م.ح وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي 
قدره  مببلغ  عليها  املــدعــي  بــالــزام  املطالبة  ومو�صوعها  الــدعــوى  عليك  اأقـــام  قــد 
�صهريا  من   %2 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم   )6000000(
وحتى ال�صداد التام بال�صافة اىل فائدة قدرها 5% من مبلغ التفاقية.وحددت لها 
  ch2.E.21:جل�صة يوم الثنني املوافق:2018/12/24 ال�صاعة:09:30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لــذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/947  جتاري كلي

اىل اخل�صم املدخل/ 1-علي حممد �صامل ابوعد�س ب�صخ�صه وب�صفته مدير �صركة فا�صت تيليكوم 2- ابراهيم 
قل�صماه  /�صباب  املدعي  ان  مبا  القــامــة  حمل  جمهول  الدبا�س  �صالح  ت�صري  حممد  ايهم   -3 هــرمــودي  �صيف 
اأقام عليكم طلب الدخال ويطالب فيه  للهواتف املتحركة �ــس.ذ.م.م وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي قد 
بالزامكم مع املدعي عليها بالتقابل املدعية ا�صليا برد ال�صيك رقم:050026 وال�صادر ل�صالح املدعية تقابال او 
برد قيمته البالغ قدرها ع�صرة ماليني درهم والــوارد بالتفاقية �صند املدعية ا�صليا بالبند رقم - ثانيا فقرة 
وبالزامكم بالت�صامن فيما بينكم بان يوؤدوا لها مبلغ ع�صرة ماليني درهم تعوي�س عن ال�صرار التي ا�صابتها 
من جراء فعل املدعي عليها تقابال واخل�صوم املدخلني مع الزامكم بان توؤدوا لها مبلغ )6.114.750( درهم قيمة 
ال�صيكات ال�صادرة عن عمالء املدعية تقابال ال�صالح املدعي عليها تقابال والزام املدعي عليها بالتقابل واخل�صوم 
الوىل  عليها  املدعي  ال�صالح  تقابلهما  ثبوت مديونية  لعدم   007817 و  رقــمــي:005193  ال�صيكني  برد  املدخلني 
تقابال وفقا ملا هو ثابت بتقرير اخلبري يف النزاع :235-2017 تعيني خربة جتاري والر�صوم وامل�صاريف ومقابل 
  ch2.E.21:اتعاب املحاماة.وحددت لها جل�صة يوم الثنني املوافق:2018/12/17 ال�صاعة:09:30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/434  مدين كلي
�صرور  احمد  عــبــداهلل  احمد   -2 �ــــس.ذ.م.م  للعقارات  1-اكــ�ــصــفــورد   / عليه  املــدعــي  اىل 
احلمادي 3- �صيف احمد عبداهلل احمد احلمادي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/املكتب القانوين الدويل للمحاماة وال�صت�صارات القانونية وميثله �صاحبه املحامي/
ال�صام�صي  العمران  ال�صام�صي وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران  العمران  عبداهلل 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�صامن والت�صامم 
والفائدة  املحاماة  واتــعــاب  وامل�صاريف  والــر�ــصــوم  درهــم   )840.775.11( قــدره  مببلغ 
9% مــن تــاريــخ رفــع الــدعــوى وحــتــى الــ�ــصــداد الــتــام.وحــددت لها جل�صة يــوم الثالثاء 
مكلف  فاأنت  لــذا    ch2.E.21:بالقاعة الــ�ــصــاعــة:09:30 �س  املـــوافـــق:2018/12/11 
او م�صتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�صور 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2017/1199  جتاري جزئي
اىل املحكوم عليه/1- موؤ�ص�صة ا�صطول امل�صتقبل لتاأجري ال�صيارات ملالكها ماجد 
�صامل خمي�س ماجد البا�س ال�صويدي جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
اعاله  املــذكــورة  الــدعــوى  يف    2018/4/5 بــتــاريــخ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت 
للمدعي  تــوؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  �ــس.م.ع  ال�صالمي  دبي  ل�صالح/بنك 
مبلغ )361.856.00( درهم والزمت املدعي عليها بامل�صاريف والف درهم اتعاب 
املحاماة. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   

اعالن حكم بالن�شر
 يف  الدعوى رقم 2017/2101 جتاري جزئي

للو�صاطة  ميدي�صت  اك�صنتال   -2 الو�صط  ال�صرق  تــداول  اك�صنتال  �صركة  عليه/1-  املدعي  اىل 
ميدي�صت  اك�صنتيال   -4 �ـــــس.ذ.م.م  لال�صتثمار  ميدي�صت  اك�صنتيال   -3 �ـــــس.ذ.م.م  الــتــجــاريــة 
بوبي�صكو  املدعي/اني�صورا  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  )فــرع(  �ـــس.ذ.م.م  التجارية  للو�صاطة 
املذكورة اعاله  الدعوى  بتاريخ  2018/2/28  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�صتها  بان  نعلنكم 
عليهم  املدعي  مواجهة  يف  الــدعــوى  اول:بــرفــ�ــس  املحكمة  بحكمت  بوبي�صكو  ل�صالح/اني�صورا 
للمدعية مبلغ وقدره  توؤدي  بان  الثالثة  عليها  املدعي  ثانيا:بالزام   - والرابعة  والثانية  الوىل 
يف:2017/6/14  واحلا�صل  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  درهم   )199.852(
املبلغ املق�صي به والزمتها بالر�صوم وامل�صروفات ومبلغ  حتى متام ال�صداد على ان ل تزيد عن 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�صوري قابال 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/3021  مدين جزئي
ال�صيد  2- موؤيد ح�صني ف�صل  1- عبدالقادر حممد عبدالقادر   / عليه  املدعي  اىل 
الف�صل جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/عادل احمد �صاتي احمد وميثله:را�صد 
املــطــالــبــة بالزام  الــدعــوى ومــو�ــصــوعــهــا  اأقــــام عليك  عــبــدالــرزاق حمــمــد تهلك قــد 
املدعي عليهم مببلغ وقدره )60.000( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة. 
بالقاعة  �ــس   8.30 ال�صاعة   2018/12/10 املــوافــق  الثــنــني  يــوم  جل�صة  لها  وحـــددت 
Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/2804  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- عالء الدين �صامي حممد عبدالرحمن جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/حممد غالب ابو نبوت قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )20000( درهم والر�صوم وامل�صاريف والفائدة %9 
كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�صمول  التام  ال�صداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من 
بالقاعة  �س   8.30 ال�صاعة   2018/12/13 املوافق  اخلمي�س  يــوم  جل�صة  لها  وحــددت 
Ch2.D.19 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/2028  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- �صركة المــارات للزيوت املحدوده جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/امل�صرف العربي لال�صتثمار والتجارة اخلارجية )امل�صرف( وميثله:عبا�س 
م�صتت فندي املالكي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها احلكم ب�صحه ونفاذ احلجز 
واتعاب  وامل�صاريف  بالر�صوم  عليهم  املــدعــي  والـــزام  جتــاري  الــتــحــفــظــي:511/2018 
�س   9.30 ال�صاعة   2018/12/12 املــوافــق  الربــعــاء  يــوم  جل�صة  لها  وحــددت  املحاماة. 
وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  اأو  باحل�صور  مكلف  فــاأنــت  لــذا   Ch1.B.8 بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/2230  جتاري كلي
�ـــس.ذ.م.م  للكمبيوتر  اخلليج   -2 مــاين  جابكري�صهان  راجــو   -1  / عليه  املــدعــي  اىل 
�صامل  �صلطان  وميثله:علي  للتمويل  املــدعــي/مــوارد  ان  مبا  القــامــة  حمل  جمهول 
الكندي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�صامم 
والت�صامن مببلغ وقدره )2602972.44( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
ال�صاعة   2018/12/24 املوافق  الثنني  يوم  جل�صة  لها  وحــددت  التام.  ال�صداد  وحتى 
اأو من ميثلك قانونيا  Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�صور  بالقاعة  9.30 �س 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/3456  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- بيلد اب فيت اوت لعمال تنفيذ الت�صميم الداخلي �س.ذ.م جمهول 
مديرها/ وميثلها  ذ.م.م  الثــاث  ل�صناعة  امل�صرق  املدعي/�صركة  ان  مبا  القامة  حمل 
اأقام  قد  �صالح عبدالرحمن احلمداين  ابو عيده وميثله:عبداهلل  �صليم  عمران حممد 
املدعي عليها مببلغ وقدره )72019( درهم  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  عليك 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد 
املوافق  يــوم اخلمي�س  لها جل�صة  وحـــددت  رقــــــم:1456/2018.  الــنــزاع  و�صم ملف  الــتــام 
2018/12/27 ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/3555  جتاري جزئي
�ــس.ذ.م.م جمهول  الغذائية  باملواد  اللحوم خلدمات متوين  كنز   -1 / املدعي عليه  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي/تران�س المارات لتجارة املوا�صي ذ.م.م وهو ال�صم احلايل/
�صركة المارات لتجارة املوا�صي واللحوم ومنتجاتها ذ.م.م - ال�صم ال�صابق قد اأقام عليك 
درهم   )165.407.52( وقــدره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد 
بالقاعة  ال�صاعة 8.30 �س  املوافق 2018/12/18  الثالثاء  لها جل�صة يوم  التام. وحددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لــذا   Ch1.C.12
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/3370  جتاري جزئي

حمزة   -2 �ــــس.ذ.م.م  الغذائية  املـــواد  لتجارة  الذهبية  احلــقــول   -1  / عليه  املــدعــي  اىل 
ابراهيم ا�صحاق خليف جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/كيت ميدل اي�صت م.د.م.�س 
وميثله:مرمي احمد �صامل م�صلم املحرمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
والر�صوم  درهـــم   )412190( وقــــدره  مبلغ  بــ�ــصــداد  مت�صامنني  عليهما  املــدعــي  بــالــزام 
وحتى  الق�صائية  املطالبة  تاريخ  من  �صنويا   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف 
�س   8.30 ال�صاعة   2018/12/12 املوافق  الربعاء  يوم  جل�صة  لها  وحــددت  التام.  ال�صداد 
بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
اأيــام على الأقــل ويف  ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1888  ا�شتئناف جتاري    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- حميد كرمي قلعه جمهول حمل القامة مبا ان 
امل�صتاأنف / ح�صني ح�صيني  قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى 

رقم 2018/1056 جتاري كلي بتاريخ:2018/8/14     
 10.00 ال�صاعة   2019/1/16 املــوافــق  الربــعــاء   يــوم  جل�صه  لها  وحـــددت 
من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.16 رقــم  بالقاعة  �صباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/899  ا�شتئناف عمايل    
�س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  دامين�صنز  �صمارت   -1 �صده/  امل�صتاأنف  اىل 
ابراهيم  عــلــي  م�صطفى   / املــ�ــصــتــاأنــف  ان  مبـــا  القـــامـــة  حمـــل  جمــهــول 
ابوعطيه  قد ا�صتاأنف/ احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2017/12609 عمايل 
املوافق  يــوم اخلمي�س   لها جل�صه  وحـــددت  بـــتـــاريـــخ:2018/4/15  جــزئــي 
2018/12/20 ال�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه 
�صتجري  تخلفكم  حــال  ويف  قانونيا  ميثلكم  مــن  او  ح�صوركم  يقت�صي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/3556 تنفيذ جتاري
املنفذ �صده/1- �صركة الحتاد للبناء وال�صتثمار ذ.م.م جمهول  اىل 
املعدات  لتجارة  ال�صرق  التنفيذ/برج  طــالــب  ان  مبــا  القــامــة  حمــل 
الثقيلة �ــس.ذ.م.م   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
طالب  اىل  درهــم   )283580( وقــدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والــزامــك 
�صتبا�صر الجراءات  املحكمة  فان  املحكمة   وعليه  او خزينة  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/3450 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �صده/1- وحيد يو�صف علي حممد ب�صفته ال�صخ�صية وب�صفته 
مالك موؤ�ص�صة )كافيار املمتاز لتعليب الغذية البحرية( وموؤ�ص�صة مطعم 
ريد كاربيت للماأكول جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/املخبز 
الفرن�صي �س.ذ.م.م وميثله:عبداهلل علي عبدالوهاب عبداهلل ال�صويدي قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقــدره )311820.41( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجــراءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/4338 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صده/1- وي�صت �صبي�س اويل فيلد �صباليز �س.م.ح 2- وي�صت �صباي�س انرتنا�صيونال 
للتجارة �س.ذ.م.م 3- �صلينه بيفى زين العابدين ب�صفتها كفيله و�صامنه ملديونية وي�صت �صبي�س 
زين  حممد  جمال   -4 للتجارة  انرتنا�صيونال  �صباي�س  ومديونية  �ـــس.م.ح  �صباليز  فيلد  اويــل 
ومديونية  �ــس.ذ.م.م  للتجارة  انرتنا�صيونال  �صباي�س  ملديونية  و�صامن  كفيل  ب�صفته  العابدين 
�صباي�س انرتنا�صيونال للتجارة �س.ذ جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك الفجرية 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأقــام  قد  ال�صويدي  �صلطان  عي�صى  وميثله:حممد  دبي  فرع  الوطني 
املذكورة اعاله والزامكم بالت�صامن والتكافل بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )7692536.83( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك 

يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/4080 تنفيذ جتاري

ال�صركة مظهرة  املنفذ �صدهم/1- فيفا انرتتيمينت للفيديو والوديو ذ.م.م ب�صفتها  اىل 
املظهر  ال�صيك  على  املوقع  ب�صفته  بهجواين  كومار  راج   -2 املدعي  البنك  ل�صالح  ال�صيك 
م�صدرة  ال�صركة  ب�صفتها  فــرديــة(  )موؤ�ص�صة  احلديث  الفيديو   -3 املدعي  البنك  ل�صالح 
الفيديو احلديث  مــن  الــ�ــصــادر  ال�صيك  ب�صفته حمــرر  نــاين  امــر  بــرمي  بــافــان   -4 ال�صيك 
)موؤ�ص�صة فردية( جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك الفجرية الوطني فرع 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأقــام  قد  ال�صويدي  �صلطان  عي�صى  وميثله:حممد  دبي 
اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )391695( درهم بالت�صامن اىل طالب التنفيذ 
او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/4337 تنفيذ جتاري

م�صدرة  ال�صركة  ب�صفتها  �ـــس.ذ.م.م  لالن�صاءات  جلف  نا�صيونال  �صده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا  ال�صيك جمهول حمل  ب�صفته حمرر  ي�صلم ح�صن  2- ماهر علي  ال�صيك 
ان طالب التنفيذ/الحتاد الدارية للتوظيف وميثله:حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)825020( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باحلاق حم�صر ال�صلح )اتفاقية 
الت�صوية املوؤرخة يف:2018/7/25 مبح�صر جل�صة:2018/9/4 واثبات حمتواه فيه وجعله 
يف قوة ال�صند التنفيذي وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجــراءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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يف  الدعوى 2018/3313 جتاري جزئي

املدعي عليهما : 1- فيرتا لال�صتثمارات �س ذ م م 2- خليل ابراهيم ال�صيد ع�صفور 
والتجارة  لال�صتثمار  العربي  امل�صرف  املــدعــي/  قبل  مــن  �صدكم  دعــوى  هنالك  اأن  مبــا 
ال�صادر  احلكم  مبوجب  م�صرفيا  كخبريا  تكليفنا  مت  واأنــه  دبــي  حماكم  اأمــام  اخلارجية 
بــالــدعــوى اأعــــاله  فــاإنــنــا نــدعــوكــم حلــ�ــصــور اجــتــمــاع اخلـــربة وذلـــك يـــوم الأحــــد  املوافق 
وذلك  املالية  لال�صت�صارات  انــرتا  مكتبنا  مبقر   ، ظهرا   12 ال�صاعة  متــام  يف   2018/12/9
بالعنوان التايل : دبي - حمي�صنة 4 - �صارع بريوت بناية امليزان - الطابق الثالث مكتب 
دبي  بنك  يوجد  البناية  وبــذات   - ال�صيارات   قيادة  لتعليم  كلداري  مركز  مقابل   ،،،،  303
التجاري وهيئة كهرباء ومياه دبي هاتف 042206899 ، 042206244 ، فاك�س 042206877 
يرجى الإطالع واحل�صور باملوعد املحدد اأعاله واإح�صار كافة ما لديكم من م�صتندات مع 

الرتجمة اإيل العربية .
اخلبري املح�شابي وامل�شريف  
د. علي را�شد الكيتوب 

اإعــالن بالن�شـر
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دعوة اإجتماع اخلربة 

يف الق�شية رقم 2018/5535 ت ج ال�شارقة  
املرفوعة من دنيا للتمويل �صد حمي الدين ا�صف حممد 

بال�صارة اىل املو�صوع اعاله ، وحيث مت انتدابنا كخبري م�صريف يف الدعوى اعاله ، 
نحيطكم علما بانه تقرر عقد اجتماع اخلربة وذلك يوم الربعاء 5 دي�صمرب 2018 يف متام 
ال�صاعة 5.00 م�صاء ، وذلك مبكتبنا بردبي �صارع خالد بن الوليد بجانب القن�صلية امل�صرية 

بناية لوتاه بنف�س البناية متجر براند فور لي�س الطابق الثالث مكتب رقم 308 
ال�صخ�صي  للقر�س  التف�صيلية  ح�صاب  ك�صف  تقدمي  املدعي  وكيل  من  اخلربة  وتطلب 
وطلب  الدعوى  رفع  تاريخ  وحتى  التعامل  بداية  منذ  كاملة  الإئتمان  وبطاقة 
وفقا  ن�صرا  عليه  املدعي  واعالن   ، الإئتمان  وبطاقة  ال�صخ�صي  القر�س  على  ح�صول 
: اللكرتوين  الربيد  على  تر�صل  ان  وعلى  الر�صالة  هذه  مع  املرفقة  العالن   ل�صيغة 

 hhashmi82@gmail.com

اإجتمـــــاع خبــــــرة
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  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�صم امل�صفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�شبة 
العنز -  هاتف   ديــرة - هــور  ال�صعايل -  :  مكتب رقــم 204 - ملك عــبــداهلل  الــعــنــوان 
2389721-04 فاك�س: 2389722-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية  ذا فيفث ويل لتاأجري 
بتاريخ 2018/8/12  دبي  قــرار حماكم  وذلــك مبوجب  م  م  ال�شيارات - �س ذ 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2018/8/12  وعلى من لديه 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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مــذكرة اإعالن مدعي عليها بالن�شر للح�شور اأمـــام اخلبــرة

بالدعوى رقم )2018/2831( جتاري جزئي - دبي 
اىل املدعي عليها / �صركة الوردة النور للتجارة العامة - ذ م م 

اأعاله واملرفوعة �صدكم من / �صوات لين  انتدابنا خبري ح�صابي بالق�صية  اأنه مت  نحيطكم علما 
للنقل بال�صحنات الثقيلة )�س ذ م م( والتي تطالبكم فيها ب�صداد املبالغ املرت�صدة يف ذمتكم وقدرها 
مكلفني  فانتم  وعليه   - بينكما  املتبادلة  التعامالت  نتيجة  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم   30.000.00
املوافق 2018/12/11  الثالثاء   املقرر عقده يوم  باجتماع اخلربة  او من ميثلكم قانونا  باحل�صور 
ال�صاعة الثانية ع�صر م�صاءا وذلك مبكتب اخلبري املنتدب الكائن : دبي - اخلليج التجاري  - بجوار 
برج وان اأمنيات - برج بري�صم - الطابق الثامن - مكتب  805 ،  اأحمد احلو�صني لتدقيق - يرجى 
حال  يف  بانه  علما  بالدعوى  لدفاعكم  املوؤيدة  امل�صتندات  واإح�صار  املحدد  واملكان  باملوعد  احل�صور 

تخلفكم عن احل�صور فان اخلربة �صتبا�صر اعمالها وفقا لل�صالحيات املخولة لها قانونا. 
اخلبرياحل�شابي 
ا�شامه احمد مالك / رقم القيد 145 
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اعالن بيع  عقار بالن�شر  

فى الدعوى رقم  2018/98 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك ات�س ا�س بي �صي ال�صرق الو�صط املحدود  - عنوانه : اإمارة دبي - دبي ، مكتب الإدارة ال�صرق الو�صط ، مدينة 

دبي لالنرتنت ، �س ب : 66 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة. 
تري  ، لمي  عقارات جمريا جولف   ، الوىل  املعي�صم  ، جممع  دبــي  اإمــارة    : عنوانه   - رادكري�صنان  كومار  ناندا   : �صده  املنفذ 
 : فاك�س   ،  10 حتويلة   048830930  : عمل  تلفون   ،  043213001  : منزل  تلفون   ،  68 بــي  فيال   ، جــريونــا   ، فــايل 

 1785267675  : مكاين  رقم   048830903
التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع  5.00 م�صاء ويف اليام الثالث  ال�صاعة    2018/12/12 املوافق  انه يف يوم الأربعاء 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
املزايدة  الأ�صا�صي قبل دخول  الثمن  %20 من  تاأمني ل يقل عن  ايداع  ال�صراء  راغبي  emiratesauction.ae( وعلى 
ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية 
جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل 
هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  
: نوع العقارا : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : معي�صم الول - رقم الر�س : 974 - رقم البلدية : 1 - 685 - امل�صاحة 

: 800.90 مرت مربع واملقدرة قيمتها بـــ )6000000( درهم -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/3313 جتاري جزئي 
م  م  ذ  �س   - لال�صتثمارات  2-فــيــرتا  ع�صفور،  ال�صيد  ابراهيم  -خليل  عليه/1  املدعي  اىل 
جمهويل حمل القامة  مبا ان املدعي/ امل�صرف العربي لال�صتثمار والتجارة اخلارجية ، قد 
اقام الدعوى املذكورة اأعاله وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ 2018/11/12  احلكم 
التمهيدي التايل : احلكم اليوم  بندب اخلبري امل�صريف �صاحب الدور باجلدول - وتكون 
مهمته كالتي : الطالع على ملف الدعوى وامل�صتندات املقدمة فيها وما ع�صى ان يقدمه 
اخل�صوم  - النتقال ملقرات طريف الدعوى والطالع على املرا�صالت الورقية واللكرتونية 
ان وجدت ال�صجالت والدفاتر التجارية الورقية واللكرتونية املنتظمة وحددت مبلغ �صبعة 
املحكمة  املحكمة.   وحــددت لها  ب�صدادها خلزانة  املدعي  الزمت  الف درهم كامانة خربة 
يف   Ch1.c.13 جل�صة يوم الثنني املوافق 2018/11/26 ال�صاعة 30 :8 �صباحا يف القاعة

حال عدم �صداد المانة وجل�صة 2018/12/24 ليداع التقرير.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/401 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- ع�صام جميل حداد - ب�صفته مالك / جموهرات فيينا  جمهول حمل 
الدعوى  يف   2018/11/19 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة 
املذكورة اعاله ل�صالح/ جموهرات فافور - �س ذ م م  بالزام املدعي عليه بان يرد للمدعية 
وان  يعادل قيمتها مبلغ 281.311.15 درهــم  او ما  1946.79 جــرام ذهب عيار 24 قــرياط 
يوؤدي للمدعية مبلغ 62.555.61 درهم )اثنني و�صتني الف وخم�صمائة وخم�صة وخم�صني 
من  الجمالية  القيمة  على  �صنويا   %9 القانونية  والــفــائــدة  فل�س(  و�صتني  واحــد  درهــم 
تاريخ ال�صتحقاق 2018/9/28 حتى متام ال�صداد والزمت املدعي عليها بامل�صاريف ومبلغ 
خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/1720   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صدهم/1- ورثة املرحوم/ حممد احمد علي عبا�س العمودي 2-كنيز علي 
حممد 3-امنة حممد �صيف �صليمان 4-فار�س حممد احمد علي عبا�س العمودي  5-علي 
حممد احمد علي عبا�س العمودي 6-نهيان حممد احمد علي عبا�س العمودي 7-رمي 
حممد احمد علي عبا�س العمودي 8-رايه حممد احمد علي عبا�س العمودي  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/العربة الذهبية لتاأجري ال�صيارات وميثله/اأحمد 
اعاله  املــذكــورة  التنفيذية  الــدعــوى  عليك  اأقــام  قد  علي-  اآل  العطار  حممد  عبداهلل 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )24256( درهم بالت�صامن اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/1721 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- حممد خليل �صا حممد ح�صني �صا  جمهول حمل 
ال�صيارات   للتاأجري  الذهبية  التنفيذ/العربة  طالب  ان  مبــا  القــامــة 
وميــثــلــه / اأحــمــد عــبــداهلل حمــمــد الــعــطــار اآل عــلــي - قــد اأقــــام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهــم   )46300(
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجــراءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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دعوة اجتماع اخلربة 

يف الق�شية رقم 2018/4239 ت ج ال�شارقة  
املرفوعة من دنيا للتمويل �صد عمر �صديق حممد �صديق 

وحيث انه وقد مت ندب اخلبري/ح�صني الها�صمي يف الدعوى اعاله ،  وعليه تعلن 
ال�صيد/عمر �صديق حممد �صديق حل�صور اجتماع اخلربة  املزمع عقده يوم 
الربعاء  5  دي�صمرب 2018  يف متام ال�صاعة 20 : 5 م�صاء ،  وذلك مبكتبنا بدبي 
- بردبي �صارع خالد بن الوليد - بجانب القن�صلية امل�صرية بناية لوتاه بنف�س 
البناية متجر براند فور لي�س الطابق الثالث مكتب رقم : 308.  الرجاء احل�صور 
يف املوعد املحدد وتقدمي ما لديكم من م�صتندات ويف حالة تخلفكم عن احل�صور 

فاأن اخلربة �صوف تعد تقريرها وفقا ملا لديها من م�صتندات
اخلبري امل�شريف احل�شابي 
ح�شني �شامل الها�شمي 

اإجتمـــــاع خبــــــرة
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 اعالن بالن�شر 
اىل املدعى عليه / 1- حممد خليل حممد ادودية ، 2-�صركة روما لتجارة معدات املطابخ واملطاعم 

والفنادق - نعلمكم بان املدعي / �صركة البا�صا لتجارة م�صتلزمات املطاعم واملخابز ذ م م 
يف الدعوى رقم 2018/6345 جتاري جزئي - قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :  

الزام املدعي عليهم بالت�صامن فيما بينهما بان يوؤدوا اىل املدعية مبلغ وقدره )177000( مائة 
و�صبعة و�صبعون الف درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد 

التام والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة. 
لذا يقت�صي ح�صورك اأمام مكتب اإدارة الدعوى 11 الدائرة اجلزئية الثانية مبحكمة ال�صارقة 
الحتادية البتدائية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
�صباحا     8.30 ال�صاعة   ،  2018/12/12 املوافق  الأربعاء  يوم  وذلك   ، امل�صتندات  كافة  بها  مرفقا 
عدم  حال  ويف  عليه  مدعي  بو�صفك   - اأعاله  اليها  امل�صار  املذكور  الدعوى  يف  للنظر  وذلك 

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

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/7312 (

املنذر : احمد حمد احمد بن �صند ال�صويدي - بوكالة املحامي / ا�صماعيل ح�صن 
املنذر اليه : تيكنوكرات�س للخدمات الفنية - �س ذ م م 

املو�صوع / انذار بالخالء لعدم �صداد من قيمة اليجار مبلغ 61.680 درهم لإرتداد ال�صيكات اليجارية 
امل�صتحقة مبوجب عقد اليجار الذي ينتهي 2019/2/9 

الق�صي�س  منطقة  يف   2 رقــم  م�صتودع   - املو�صوفة  املــاأجــورة  العني  باخالء  اليها  املنذر  املــنــذرة  تنذر   -1
ال�صناعية الثالثة قطعة ار�س رقم 342-246 دبي ،  2- �صداد القيمة اليجارية مبلغ 61.980 درهم من 
قيمة اليجار لرتداد 4 �صيكات م�صتحقة الدفع مل يتم �صدادهم واعيدت دون �صرف من ال�صيكات مقابل 
ال�صواغل  املاأجورة خالية من  العني  ت�صليم   -3  ،  2019/2/9 ينتهي  الذي  اليجار  اليجار مبوجب عقد 
وال�صخا�س وبحالة ت�صمح باإ�صتغاللها واإعادة تاأجريها مع رف�س التجديد ، 4- كما ينذر املنذر املنذر اليها 
بت�صليمه براءة ذمة من هيئة الكهرباء واملياه للفواتري امل�صتحقة على املاأجور حتى تاريخ الخالء الفعلي ، 

5-�صداد الر�صوم احلكومية امل�صتحقة علىالعني املاأجورة مع حفظ حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : النجم امل�شع للتجارة - �س ذ م م  
العنوان : مكتب رقم C1902 ملك خالد خليل حممد �صميح حممد املطوع - بردبي - 
اخلليج التجاري - ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�صة : 247240 رقم 
القيد بال�صجل التجاري : 49295 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه 
قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
بتاريخ   دبــي  العدل حماكم  كاتب  لــدى  واملــوثــق  بتاريخ  2018/11/14   دبــي  قــرار حماكم 
ام بي  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س  اأي  لديه  2018/11/14  وعلى من 
�شي ملراجعة احل�شابات  العنوان : مكتب رقم 1409 ملك مايور باترا - بردبي - اخلليج 
امل�صتندات  التجاري - هاتف : 5521328-04  فاك�س : 5521352-04  م�صطحباً معه كافة 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   
مــذكرة اإعالن مدعي عليهم بالن�شر للح�شور اأمـــام اخلبــرة

بالدعوى رقم )2018/1600( مدين كلي - عجمان     
اىل املدعي عليهم/1- �صركة الفر�صان ملقاولت البناء ، 2-ماجد �صلطان عبداهلل �صيف املرزوقي

نحيطكم علما اأنه مت انتدابنا خبري ح�صابي بالق�صية اأعاله واملرفوعة �صدكم من / �صركة �صوبر جرنال 
والتي تطالب فيها مببلغ 866.000.00 درهم قيمة الدفعة املقدمة امل�صددة للمدعي عليه الثاين وذلك 
لتحويلها للمدعي عليها الوىل مع الزامكم الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وعليه فانتم 
مكلفني باحل�صور او من ميثلكم قانونا اجتماع اخلربة املقرر عقده يوم الثالثاء  املوافق 2018/12/11 
ال�صناعية رقم 18  ال�صارقة   : الكائن  املنتدبة  الثانية والن�صف م�صاءا وذلك مبكتب اخلبرية  ال�صاعة 
- مكتب ملك ح�صني ح�صن و�صركاه )اعلى جلنة معاجلة ديون مواطني ال�صارقة على طريق املليحة 
كلباء( - اأحمد احلو�صني لتدقيق احل�صابات ، الطابق الول مكتب رقم 107 ، يرجى احل�صور باملوعد 
واملكان املحدد واإح�صار امل�صتندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�صور 

فان اخلربة �صتبا�صر اعمالها وفقا لل�صالحيات املخولة لها قانونا. 
اخلبرية  احل�شابية 
ميثاء �شامل املزروع / رقم القيد 429 

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   
اإعــــالن بالن�شـــــر

الدعوى رقم 2018/1760 جتاري كلي اأبوظبي 
مرفوعة من : ناتليا موزاليفا

بوكالة : حمدان الكعبي - فاك�س : 026426325 
بوا�صطة وكيل  او  املدعي عليه / دميرتو �صفيت�س مكلف باحل�صور �صخ�صيا 
املوافق 2018/12/11  الثالثاء  املقرر يوم  معتمد لجتماع اخلربة احل�صابية 
بجانب   - ال�صالم  �صارع   - ابوظبي  يف  الكائن  مبكتبنا  ظهرا   12.00 ال�صاعة 
 ، املحدود - مكتب رقم 1324  ال�صني  بنك  بناية  نف�س   - الهند  مطعم ق�صر 

وذلك لبيان دفاعكم يف الدعوى املرفوعة من قبل ناتليا موزاليفا. 
 اخلبري حممد اجلابري 
       0566131615  ، 0245919872

اإعالن للح�شور اأمام اخلربة            

العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2014/638 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: �صركة انكور ليمتد - �صركة منطقة حرة

 عنوانه : اإمارة دبي - مكتب املجموعة القانونية - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - برج خليفة - مكاتب ال�صاحة ب - جناح 3013 
املنفذ �صده : �صركة دبي ليف �صتايل �صيتي - ذ م م واآخرون 

عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - �صارع املطينة - بناية لولو - الطابق 3 - مكتب 306 
انه يف يوم الأربعاء  املوافق 2018/12/12  ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
الأ�صا�صي  الثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  ايــداع  ال�صراء  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae(
قــبــل دخـــول املـــزايـــدة ولــكــل مــن لــديــه اعــرتا�ــس عــلــى الــبــيــع الــتــقــدم بــاعــرتا�ــصــه مــعــززا مبــا يـــربره مــن م�صتندات قبل 
ايداع  عــطــاوؤه  يعتمد  من  وعلى  املدنية  الإجــــراءات  قانون  من   301 بــاملــادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املــحــددة  اجلل�صة 
كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن 
الثمن  الثمن على ان يقوم بايداع كامل  الزيادة  عن ع�صر  املــزاد ب�صرط ال تقل هذه  التالية لر�صوم  ايام  الع�صرة  خالل 
املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : نوع العقار : ار�س ف�صاء - املنطقة : وادي ال�صفا 
بـــ  قيمتها  واملقدرة  2081.43 مرت مربع   : امل�صاحة   -  665  -  5827  : البلدية  رقم   -  1104  : الر�س  رقم   -  7

)4.032.774.00( درهم - يباع لعلى عطاء -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم  2014/638  تنفيذ عقاري 

طالب التنفيذ: �صركة انكور ليمتد - �صركة منطقة حرة
 عنوانه : اإمارة دبي - مكتب املجموعة القانونية - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - برج خليفة - مكاتب ال�صاحة ب - جناح 3013 

املنفذ �صده : �صركة دبي ليف �صتايل �صيتي - ذ م م واآخرون 
عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - �صارع املطينة - بناية لولو - الطابق 3 - مكتب 306 

انه يف يوم الأربعاء  املوافق 2018/12/12  ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
الأ�صا�صي  الثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  ايــداع  ال�صراء  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae(
قــبــل دخـــول املـــزايـــدة ولــكــل مــن لــديــه اعــرتا�ــس عــلــى الــبــيــع الــتــقــدم بــاعــرتا�ــصــه مــعــززا مبــا يـــربره مــن م�صتندات قبل 
ايداع  عــطــاوؤه  يعتمد  من  وعلى  املدنية  الإجــــراءات  قانون  من   301 بــاملــادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املــحــددة  اجلل�صة 
كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن 
الثمن  الثمن على ان يقوم بايداع كامل  الزيادة  عن ع�صر  املــزاد ب�صرط ال تقل هذه  التالية لر�صوم  ايام  الع�صرة  خالل 
املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : نوع العقار : ار�س ف�صاء - املنطقة : وادي ال�صفا 
بـــ  قيمتها  واملقدرة  2081.43 مرت مربع   : امل�صاحة   -  665  -  5827  : البلدية  رقم   -  1104  : الر�س  رقم   -  7

)4.032.774.00( درهم - يباع لعلى عطاء -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   
اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر

 يف  الدعوى رقم 2018/558 ا�شكاالت جتارية 
مو�صوع الق�صية اإ�صكال يف التنفيذ رقم 3233/2018 تنفيذ جتاري 

لوقف الإجراءات التنفيذية
 : اعــاله  املطلوب   ، اليا�صري  �صالح  مهدي  �صالح   : م�صت�صكل   : الإعـــالن  طالب 
امل�صت�صكل �صده : 1- نور ال�صهاب للتجارة العامة - موؤ�ص�صة فردية - ل�صاحبها/ 
حممد عبداهلل �صامل احمد الكثريي - جمهول حمل القامة ، مو�صوع الإعالن 
: - نعلنكم بانه قد حتددت جل�صة يوم الربعاء  املوافق 2018/12/12  ال�صاعة 8.30 
عليكم  يتوجب  والتي  اعــاله  ال�صكال  يف  للنظر   ch1.C.15 بالقاعة  �صباحا 
ح�صورها ويف حالة تخلفكم عن احل�صور �صي�صدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اثره 

القانوين بحقكم.
رئي�س الق�شم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/415 مدين جزئي                                              

اىل املدعي عليه/1- را�صد حممد زبري حممد عقيل فــاروق  جمهول حمل القامة 
اأن املدعي / حممد حممد عدنان ال�صربجي املزيك  نعلنكم بان املحكمة حكمت  مبا 
ل�صالح/حممد  اعــاله  املــذكــورة  الــدعــوى  يف   2018/4/16 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها 
حممد عدنان ال�صربجي املزيك بالزام املدعي عليه باي يوؤدي للمدعي مبلغ 183.500 
درهم )مائة ثالثة وثمانون الف وخم�صمائة درهما( مع الفائدة عنه بواقع 9% من 
تاريخ املطالبة يف 2018/2/8 وحتى ال�صداد التام ، والزمته الر�صوم وامل�صاريف ومبلغ 
خم�صمائة درهما مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   
ق�شم التنفيذ 

اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 1323 ل�شنة 2018
اىل املحكوم عليه / فادي حممد اأبو �صتيتي 

ا�صدرت  قد  البــتــداريــة  الحتــاديــة  ال�صارقة  حمكمة  بــان  لديكم  معلوما  ليكن 
بحقكم حكما  بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )38600( درهم. 

ل�صالح املحكوم له/ عبدال�صالم ح�صن قويدر 
اليه  امل�صار  برقم  و�صجل  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  له  املحكوم  ان  وحيث 
اعاله، لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل 
املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�صور  عن  تخلفك  حال  ويف  للن�صر. 

�صتبا�صر النظر الق�صية يف غيابك
 رئي�س مكتب اإدارة التنفيذ 
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية                   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية         

العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/4919   تنفيذ عمايل   
م   جمهول حمل القامة  م  ذ  - �س  التجزئة  ام  �ــصــده/1- ك  املنفذ  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/ �صريف حممد جهاجنري  وميثله / اأحمد عبداهلل 
حممد العطار اآل علي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )113460( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة بال�صافة اىل مبلغ )5284( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.   
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجـــراءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�صم ال�صركة :  ذا فيفث ويل لتاأجري ال�شيارات - �س ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 220 ملك حممد �صامل �صهيل ال�صواد النعيمي - ديرة - الق�صي�س 
الوىل- ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة. رقم الرخ�صة : 697751  رقم القيد 
باأنه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائــرة  تعلن  :1124472 مبوجب هذا  التجاري  بال�صجل 
وذلك  اأعـــاله،  املــذكــورة  ال�صركة  بــاإنــحــالل  لديها  الــتــجــاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  قــد 
العدل حماكم دبي  واملوثق لدى كاتب  بتاريخ 2018/8/12   قــرار حماكم دبي  مبوجب 
بتاريخ  2018/8/12  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني 
ال�صعايل  - ملك عبداهلل  رقم 204  : مكتب  العنوان  للتدقيق واملحا�شبة  اجلريودي 
- ديرة - هور العنز -  هاتف  2389721-04 فاك�س: 2389722-04  م�صطحباً معه كافة 

امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : ام بي �شي ملراجعة احل�شابات
العنوان : مكتب رقم 1409 ملك مايور باترا - بردبي - اخلليج التجاري - 
هاتف : 5521328-04  فاك�س : 5521352-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
النجم  لت�صفية  اأعــاله  املذكور  امل�صفي  تعيني  قد مت  باأنه  بدبي  القت�صادية 
امل�شع للتجارة - �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2018/11/14  
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/11/14  وعلى من لديه 
اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأعــاله،  املذكور  العنوان 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/2307 جتاري جزئي                                              
اىل املدعي عليه/1- بي يون ان دي للمقاولت - �س ذ م م  جمهول حمل القامة مبا اأن 
املدعي / بي �صي بي تكنولوجي - �س م ح - فرع دبي وميثله / �صعيد مبارك عبيد احمد 
الزحمي -  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2018/11/15  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�صالح/  بي �صي بي تكنولوجي - �س م ح - فرع دبي بالزام املدعي عليها بان 
توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 724 و 31 درهم فقط واحد وثالثون الف و�صبعمائة واربعة 
وع�صرون درهم ، والفائدة القانونية بواقع 9% من رفع الدعوى احلا�صل يف 2018/6/25 
وحتى ال�صداد ا لتام والزمتها بامل�صروفات ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.   
حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5   
اإعالن بالن�شر

رقم )2018/7627 (
املخطرة : املوثوق للعقارات 

املنذر اليها : �صركة الفي�صلية للمقاولت - �س ذ م م 
املو�صوع / اإعالن بالن�صر يف اإنذار عديل رقم )2018/1/246045( 

تتوجه املخطرة بهذا الخطار اىل املخطر اليها ل�صرورة �صداد مبلغ 1548000 درهم لل�صيك املرجتع التايل : 
املبلغ / درهم          :  1548000      000185 : رقم ال�صيك 

البنك امل�صحوب عليه     :  ابوظبي التجاري    2018/6/3 : التاريخ 
ويف حالة عدم التزام امل�صتاأجر بال�صداد خالل املدة القانونية ثالثون يوما من تاريخ ن�صر هذا النذار العدل 
بالطرق القانونية ، �صوف تقوم املخطرة باتخاذ كافة الجراءات القانونية ال�صامنة حلقها مبواجهة املخطر 
اليها مبا فيها اقامة الدعوى اليجارية وطلب الخالء تريب لحكام القانون 33 ل�صنة 2008 املعدل للقانون 

26 ل�صنة 2007 ايجارات مع حتميل املخطر اليها بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



جنح باحثون يف حتديد الآلية اجلينية وراء عدائية �شرطان 
د الدرب اإزاء ع�جات جديدة ملراحل  الربو�شتات، وذلك ميهِّ

هذا املر�س املتقدمة.
 ي�شري الباحثون اإىل اأن اكت�شافهم ي�شهم يف توقع مدى عدائية 
و)فتح  مري�س،  بكل  اخلا�شة  الع�جات  وحت�شن  املر�س، 
مراحله  يف  الربو�شتات  ل�شرطان  حم��ددة  لأدوي��ة  الباب( 

املتقدمة.

يف حالة )الزرق(، يرتاكم ال�شغط داخل العن ويلحق الأذى بالع�شب الب�شري، وذلك يوؤدي اإىل خ�شارة الب�شر. لكن العلماء ي�شريون اإىل اأن بع�س 
املر�شى يعاين خ�شارة الب�شر رغم معاجلة تراكم ال�شغط وا�شتعادته ال�شغط الطبيعي داخل العن. وقد اكت�شف بحث جديد �شبب ذلك.

رغب الدكتور فينغ ت�صن وزمالوؤه من مركز العني والأذن يف 
كامربيدج  للتكنولوجيا يف  ما�صات�صو�صت�س  بو�صطن ومعهد 
يف معرفة مَل ل ينجو بع�س مر�صى )الزرق( الذين يتلقون 

العالج خلف�س �صغط العني من خ�صارة العني التقدمية.
اإ�صابتهم  �س  ُت�صخَّ ممــن  عــدد  يــعــاين  ل  ذلـــك،  على  عـــالوة 

بالزرق خلاًل يف ال�صغط داخل العني.
لذلك يعتقد الباحثون اأن ال�صبب يكمن بعيداً عن تراكم 

ال�صغط على الع�صب الب�صري، ورّكزوا انتباههم على 
ن�صاط اخلاليا املناعية يف العني.

 Nature ــ�ــصــرت يف جمــلــة  ُن الــتــي  اكــتــ�ــصــافــاتــهــم،  تــ�ــصــري 
Communications، اإىل اأن رد الفعل املناعي جتاه 
التعر�س للبكترييا قد ي�صبب خ�صارة الب�صر. وياأمل الفريق 
دقة  واأكـــر  اأف�صل  عــالجــات  اإىل  الكت�صاف  هــذا  يقود  بــاأن 

حلالة العني هذه.
ت�صني:  الدكتور  يو�صح 
بحثنا  ـــــظـــــهـــــر  )ُي
اأمــــاًل  ثــمــة  اأن 
�صل  لتو با
ىل  اإ

عالج �صاٍف للزرق اأو حتى احلوؤول دون ظهوره بالكامل، اإذا 
اكت�صفنا طريقة ل�صتهداف هذا امل�صار(.

احلالية  الـــزرق  عــالجــات  ممت  )�صُ الــبــاحــث:  هــذا  ي�صيف 
لتعمل فح�صب على خف�س �صغط العني. لكننا ندرك اليوم 
تلقيهم  رغــم  الب�صر  خ�صارة  يعانون  قــد  الـــزرق  مر�صى  اأن 

العالج وعودة �صغط العني اإىل معدله الطبيعي(.
العني  �صغط  عــن  الناجم  الإجــهــاد  اأن  الآن  )نــعــرف  يتابع: 
اإىل  التائية  يدفع اخلاليا  العايل قد يطلق رد فعل مناعياً 

مهاجمة اخلاليا الع�صبية يف العني(.

رد فعل اخل�يا التائية
ولعينات  )الــزرق(  تعاين  فئران  لنماذج  عدة  حتاليل  بعد 
اأنا�س م�صابني بنوع �صائع منه، حدد الباحثون  دم من 
التقدمية  الــبــ�ــصــر  اإىل خــ�ــصــارة  تــقــود  الــتــي  الآلـــيـــة 

والدائمة.
عندما  املفرط،  ال�صغط  اأن  الباحثون  يو�صح 
يـــرتاكـــم يف الـــعـــني، يــحــّفــز تــعــبــري نــــوع من 
ال�صدمة  بـ)بروتينات  ُيعرف  الربوتينات 
الإجـــهـــاد(  )بـــروتـــيـــنـــات  اأو  احلــــراريــــة( 
ويوؤدي دوراً مهماً يف بع�س ردود الفعل 

املناعية.
عندما ُتطلَق هذه الربوتينات، تتفاعل 
من  )نــوع  التائية  الــذاكــرة  خاليا  معها 
اخلــاليــا املــنــاعــيــة( يف احلـــال وتــ�ــصــارع اإىل 
مــهــاجــمــة عــ�ــصــبــونــات الــ�ــصــبــكــيــة، وهــــي نوع 
النب�صات  تتلقى  الــتــي  الع�صبية  اخلــاليــا  مــن 
هذه  تنقل  ثم  ال�صوء،  م�صتقبالت  من  الب�صرية 

املعلومات اإىل الدماغ كي يحل �صفرتها.
الب�صري  الع�صب  يتعر�س  التائية،  نتيجة هجوم اخلاليا 
اأوًل  الباحثون  تفّح�س  الب�صر.  فقدان  ذلك  ويلي  لل�صرر. 
منــــاذج فــئــران تــعــاين )الــــــزرق(. در�ـــصـــوا ثـــالث جمموعات 
العني هــذه: مل حتمل  الفئران م�صابة بحالة  خمتلفة من 
تعبري  الثانية  حتمل  ومل  التائية،  اخلــاليــا  تعبري  الأوىل 

دوراً  يــوؤدي  البي�صاء  الدم  البائية )نوع من كريات  اخلاليا 
يف املناعة(، ومل حتمل الثالثة تعبري اأي من نوَعي اخلاليا 

هذين.

التعر�س للبكترييا
تعاين  الــتــي  الــفــئــران  اأن  وزمــــالوؤه  ت�صني  الــدكــتــور  اكت�صف 
)الــزرق( مل تخ�صر ع�صبونات ال�صبكية اإل اإذا حملت تعبري 
خاليا تائية ن�صيطة. بالإ�صافة اإىل ذلك، كي تهاجم اخلاليا 
التائية ع�صبونات ال�صبكية وتلحق ال�صرر بالع�صب الب�صري، 

بدا �صرورياً اأن تتعّر�س الفئران للبكترييا يف بيئتها.
من  بالكامل  خالية  بيئة  يف  ــت  تــربَّ الــتــي  الــفــئــران  اأن  تبني 
اإىل )الــــزرق( حتى عندما  اإ�ــصــارات  اأي  تــعــاِن  اجلــراثــيــم مل 

امتلكت �صغط عني مرتفعاً.

فريق  در�س  كائنات حية،  على  التجارب  اإىل هذه  بالإ�صافة 
البحث اأي�صاً عينات دم من اأنا�س يعانون نوع )الزرق( الأكر 

�صيوعاً: الزرق مفتوح الزاوية الأويل.
اأن ن�صاط  لحظ الباحثون يف العينات املاأخوذة من املر�صى 
مقارنة  اأ�ــصــعــاف،  بنحو خم�صة  اأعــلــى  جــاء  التائية  اخلــاليــا 

بعينات دم ُجمعت من اأنا�س ل يعانون هذه امل�صكلة.
اأن  وزمـــالوؤه  ت�صني  الدكتور  يعتقد  الكت�صاف،  هــذا  بف�صل 
ن�صاط  ا�صتهداف  مــن  امل�صتقبل  يف  يتمكنون  رمبــا  اخلـــرباء 
اخلاليا التائية يف العني بغية تفادي خ�صارة الب�صر بالكامل 

يف حالة مر�صى )الزرق(.
عالوة على ذلك، ملا كانت بروتينات ال�صدمة احلرارية توؤدي 
دوراً يف حالت اأخرى ت�صيب العني والدماغ، ي�صري الباحثون 

اإىل اأن اكت�صافاتهم هذه قد تكون لها انعكا�صات اأ�صمل.

علماء ياأملون يف عالج للزرق �أو حتى �حلوؤول دون ظهوره بالكامل

ُن�صر  الربو�صتات  �صرطان  حــول  جــديــدة  لدرا�صة  تقرير  يف 
حتققوا  كيف  الباحثون  ي�صف  )اخلــلــيــة(،  جملة  يف  اأخـــرياً 
من املتغري الوراثي املعروف بارتباطه ب�صرطان الربو�صتات 
العدائي. فقد ا�صتخدموا اأحدث الأدوات لإثبات هذا الرابط 

يف جمموعة كبرية ممن يعانون �صرطان الربو�صتات.
املتغري  تــاأثــري  كيفية  الباحثون  حــّدد  ذلــك،  اإىل  بالإ�صافة 
على  املر�س  هــذا  تدفع  ثــالث جينات  ت�صمل  دارة جينية  يف 

الأرجح اإىل )مرحلة ي�صبح فيها غري قابل لل�صفاء(.
املــتــغــري اجلــيــنــي اخــتــالف يف اأ�ــصــ�ــس بــنــاء احلــمــ�ــس النووي 
الواقعة يف ال�صبغي الذي ُيدعى )تعدد اأ�صكال النوكليوتيدات 

املفردة (.
ربــطــت درا�ـــصـــات �ــصــابــقــة هـــذا املــتــغــري بــالــتــحــديــد ب�صرطان 
هذا  عمل  كيفية  تو�صح  مل  اأنها  غري  العدائي،  الربو�صتات 

الرابط.
ل ُتظهر عموماً مقارنة ترتيب ماليني اأ�ص�س بناء احلم�س 
اختالفات  اأي  �صخ�صني  الب�صري ملطلق  النووي يف اجلينوم 
املتغريات،  اأو  الختالفات  هذه  حتدث  عندما  ولكن  ُتذكر. 

توؤدي غالباً اإىل اأمرا�س.
تقرير  اإعـــداد  يف  �صارك  بــارز  باحث  وي،  غونغ-هونغ  يذكر 
والطب  احلــيــويــة  الكيمياء  كلية  يف  وبــروفــ�ــصــور  الــدرا�ــصــة 
ت�صبب  كيفية  )ُتعترب  فنلندا:  يف  اأولــو  جامعة  يف  اجلزيئي 
املتغريات يف اجلينوم بالأمرا�س وتقدمها اأحد اأ�صئلة الطب 

واألغازه الأكر اإحلاحاً عموماً(.

يبداأ �صرطان الربو�صتات يف الربو�صتات، وهي غدة تقع قرب 
امل�صتقيم بني املثانة والع�صو الذكري. ومير الإحليل )القناة 

التي حتمل البول من املثانة( و�صط الربو�صتات.
يحتّل �صرطان الربو�صتات )املرتبة الثانية( عاملياً بني الأنواع 
الأكر �صيوعاً من ال�صرطان الذي ي�صيب الرجال، فُتظهر 
1.1 مليون حالة حول  اأكــر من  اأن   2012 �صجالت عام 

العامل �ُصجلت يف تلك ال�صنة.
الوليات  عن  املتوافرة  الأخــرية  الإح�صاءات  تك�صف  كذلك 
املتحدة اأن عام 2015 �صهد 99 حالة جديدة من �صرطان 
الربو�صتات و19 حالة وفاة جراء هذا املر�س مقابل كل مئة 

األف رجل.
تتقّدم غالبية حالت �صرطان الربو�صتات ببطء، ف�صاًل عن 
جناحاً  عموماً  ق  يحقِّ الأوىل  املر�س  مراحل  يف  العالج  اأن 
كبرياً. ي�صيب هذا ال�صرطان عادًة الرجال بعد �صن اخلام�صة 
الــورم بطيئاً  يكون منو  امل�صنني،  بع�س  وال�صتني. ويف حالة 

جداً ول ي�صبب م�صاكل �صحية.
ولكن يف حالت اأخرى، يتخذ �صرطان الربو�صتات �صكاًل اأكر 
د حياة املري�س فيما  عدائية، فينمو الورم ب�صرعة اأكرب ويهدِّ
اأجزاء  يف  ثانوية  اأورام  اإىل  ويــوؤدي  املحيطة  الأن�صجة  يغزو 

اأخرى من اجل�صم.
املتغري اجليني واملر�س العدائي

با�صتخدام اأدوات )جينية، وجينومية، وجزيئية، ومعلوماتية 
حيوية(، حّلل الربوف�صور وي وزمالوؤه بيانات 2738 حالة 

تــعــاين �ــصــرطــان الــربو�ــصــتــات. فــاأكــد التحليل الــرابــط بني 
متغري rs11672691 واملر�س العدائي.

ن�صخة  اأن  الــبــاحــثــون  اكت�صف  حتقيقهم،  يف  التعمق  وبــعــد 
معينة من rs11672691 املرتبط ب�صرطان الربو�صتات 
العدائي )ُتدعى )األيل غوانني(( توؤدي دوراً يف ارتفاع تعبري 

جينتني حمددتني.
و  PCAT19( اجلـــيـــنـــتـــان  هــــاتــــان  ُربــــطــــت  اأن  �ــصــبــق 

CEACAM21( بنمو اخلاليا وتقدم الأورام يف حالة 
�صرطان الربو�صتات.

كــذلــك لحـــظ الــفــريــق اأن األــيــل غــوانــني اخلــا�ــس مبتغري 
ُتدعى  ثــالــثــة  جينة  يف  اأيــ�ــصــاً  يــوؤثــر   rs11672691
HOXA2، وحتمل توجيهات لإنتاج بروتني ي�صبط فك 

.CEACAM21و PCAT19 صفرة�
اجليني  الــتــحــريــر  اأدوات  اإىل  ذلــــك  بــعــد  الــبــاحــثــون  جلــــاأ 
التالعب  ي�صتطيعون  اأنــهــم  لُيظهروا   )9 )كري�صرب/كا�س 
 PCAT19 جينَتي  تعبري  يف   rs11672691 بتاأثري 
وCEACAM21 ويف مدى عدائية خاليا الربو�صتات 

ال�صرطانية.
للمتغري  ممكنة  )اآلــيــة  ُتظهر  اكت�صافاتهم  اأن  ا�صتخل�صوا 
rs11672691( يف حالت �صرطان الربو�صتات العدائي، 

)ما ميهد الدرب اإزاء ترجمة هذه الكت�صافات �صريرياً(.
يوؤكد الدكتور وي اأن ثمة حاجة اإىل مزيد من الأبحاث بغية 
التحقق من )الدور الذي توؤديه دارة هذه اجلينة التنظيمية 

يف ن�صوء �صرطان الربو�صتات وتقدمه(.
يختم: )نعتقد اأن اكت�صافاتنا قد ُت�صتخدم لت�صنيف مر�صى 

�صرطان الربو�صتات بغية تزويدهم برعاية وعالج يالئمان 
حاجاتهم ال�صخ�صية(.

�كت�سافات جديدة ت�ساهم يف عالج �سرطان �لربو�ستات

طــــــــــــــب

34

األربعاء  5   ديسمبر    2018  م   -   العـدد  12495  
Wednesday  5   December   2018  -  Issue No   12495



فــن عــربـــي

35
فيلم يوؤكد �ش�بة املواطن امل�شري الب�شيط 

رمي م�سطفى: )نقطة تالقي(
 حمطة مهمة يف م�سريتي �لفنية

تالقي(؟ )نقطة  لفيلم  ر�ّصحك  • من 
املنتجة  ال�صركة  القيمون على  - توا�صل معي 
ق�صرية،  بفرتة  الت�صوير  انطالق  قبل 
مكتوبة  فــكــرة  يـــزال  ل  الفيلم  وكـــان 
مــن دون وجـــود �ــصــيــنــاريــو وحـــوار، 
وهـــــو مــــا عــلــمــتــه لحــــقــــاً من 
املخرج مروان حامد. 
حتم�صت 

لأن  بحما�صة  و�صعرت  اأعجبتني  الفكرة  لأن  للتجربة 
ال�صرق  ومــن  اجلنوب  اإىل  ال�صمال  من  م�صر  اأطــوف 
اأن الفيلم عر�س يف افتتاح  اإىل  اإىل الغرب، بالإ�صافة 
)منتدى �صباب العامل(، وهو حدث مهم على امل�صتوى 
فاإن  امل�صري فح�صب. ف�صاًل عن ذلك،  العاملي ولي�س 
واأتعاون  اأعماله  تعجبني  الــذي  حامد  مــروان  املتميز 
مــعــه يــتــوىل الإخـــــــراج. لـــذا مل اأتـــــردد ووافـــقـــت على 
التجربة التي �صعرت من بدايتها باأنها �صتكون حمطة 

مهمة بالن�صبة اإيل.
�صديدة. بحما�صة  الفيلم  فكرة  عن  ثني  • تتحدَّ

اأُعدت  الذي  للحدث  منا�صبة  الفكرة  لأن  بالتاأكيد،   -
من اأجله. اأما الأمر الآخر الأهم فهو عمق ر�صالة 
رغم  املــ�ــصــري  ال�صعب  اأن  وهــي  الفيلم، 
ثــقــافــاتــه وخــلــفــيــاتــه يّتحد  تــعــدد 
حتت راية الوطن ول ي�صمح 
يف  الوقيعة  ملحاولت 
النيل منه، ويوؤكد 
�ــــــــــصــــــــــالبــــــــــة 
ـــــــــــــواطـــــــــــــن  امل
املـــــــــ�ـــــــــصـــــــــري 
اأي  يف  الــبــ�ــصــيــط 
به.  يــعــيــ�ــصــه  مـــكـــان 
احل�صارة  بــلــد  فــمــ�ــصــر 
التي اأ�صاءت العامل واأبناوؤها ل 

يزالون يحافظون على هويتهم.
عليِك؟ �صغط  يف  الوقت  �صيق  ت�صبب  • هل 

و�صعرت  املواقع  الت�صوير جتربة �صعبة لكرة  كان   -

باأنني يف مهمة حربية من اأجل اإجناز الفيلم وخروجه 
اإىل النور يف التوقيت املنا�صب. خالل فرتة الت�صوير 
ا�صتمرينا نحو خم�صة اأيام من دون نوم لكرة امل�صاهد، 
اإزاء  اأن هذا الأمــر طــاول فريق العمل كله  واحلقيقة 
اإجناز  يف  كــبــرياً  دوراً  اأدى  الـــذي  وخــلــفــهــا  الــكــامــريا 

امل�صروع بوقت قيا�صي.
التي  ال�صعوبات  ما هي  الت�صوير،  • مبنا�صبة مواقع 

واجهتك؟
�ــصــتــكــون يف �صغط  الــ�ــصــعــوبــة  اأن  بـــدايـــة  اعــتــقــدت   -
الت�صوير، ولكن امل�صكلة التي واجهتني كانت يف جبل 
اإليه  اإذ ا�ــصــتــغــرق الــ�ــصــعــود  مــو�ــصــى بــ�ــصــانــت كــاتــريــن، 
نــتــنــاول خاللها  �ــصــاعــة مــتــوا�ــصــلــة مل   12 والـــنـــزول 
هذه  �صعوبة  عــن  �صمعت  كــنــت  الــ�ــصــراب.  اأو  الــطــعــام 
اجلبل  يف  الت�صوير  ولكن  اإليها  الذهاب  قبل  الرحلة 
اأكــر مما ت�صّورت،  الإرهــاق  النهار كان �صديد  خالل 
جممع  يف  ن�صور  كنا  ال�صابق  اليوم  يف  اأننا  خ�صو�صاً 

الأديان بالقاهرة لفرتة طويلة.
املدن  يف  الت�صوير  بني  الزمني  الفا�صل  كان  هل   •

املختلفة طوياًل؟
ثم  بــالــقــاهــرة  بــداأنــا  مــتــتــاٍل.  ب�صكل  الت�صوير  ُنــفــذ   -
اإىل  منها  لل�صفر  الــقــاهــرة  اإىل  وعــدنــا  دهـــب  مــديــنــة 
الت�صوير  كــان  �ــصــيــوة.  واحـــة  اإىل  انتقلنا  ثــم  اأ�ـــصـــوان، 
لذا  اأ�ــصــئــلــة،  اإعــــداد  دون  مــن  املــواطــنــني،  مــع  تلقائياً 
الفيلم  اأن  اإىل  هنا  اأ�صري  اإليهم.  بالتحدث  ا�صتمتعت 

جزء ب�صيط مما �صورنا.
كاملة؟ الت�صوير  مادة  تعر�س  مل  • ملاذا 

- �ــصــورنــا نــحــو ثـــالث �ــصــاعــات، والــفــيــلــم مــعــد لهدف 

حمدد وهو العر�س يف منتدى �صباب العامل. لذا كان 
الــقــرار للمخرج مـــروان حــامــد بـــاأن تــكــون مــدتــه 20 

دقيقة لعر�صه ب�صكل منا�صب لطبيعة املنتدى.
التجربة؟ على  الفعل  ردود  وجدت  • كيف 

- �صعرت ب�صعادة تعجز الكلمات عن التعبري عنها، لي�س 
الو�صول  على  قدرته  يف  ولكن  فح�صب  العمل  بنجاح 
اإىل اجلمهور امل�صتهدف واإظهار م�صر بال�صورة التي 
الديانات  مهبط  باعتبارها  البداية  من  لها  خططنا 
يف  الفيلم  عن  النطباعات  جــاءت  احل�صارات.  ومهد 
ذات  باأنه  تنفيذه  البع�س  وو�صف  اإيجابية،  جمملها 
معايري عاملية، ول اأخفيك �صراً باأن هذا الأمر اأ�صعدين 

لأنني ا�صتطعت اأن اأكون �صفرية لبلدي.
حامد؟ مروان  مع  التعاون  عن  •ةماذا 

- خمرج رائع. �صعدت بالتعاون معه يف الفيلم، واأمتنى 
اأن يجمعنا عمل اآخر لأنني تعلمت منه الكثري خالل 
تالقي(،  )نقطة  فيها  �صورنا  التي  الق�صرية  الفرتة 
وثقتي فيه كبرية فهو ل يقدم على م�صروع من دون 
اأن يكون م�صتعداً له، ف�صاًل عن اأن روؤيته الإخراجية 
تخرج اأف�صل ما لدى املمثل. • ماذا عن اعتذارك عن 

بطولة فيلم )حممد ح�صني( 
- اعتذرت لرغبتي يف دور اأ�صعر باأنه �صي�صيف اإيل واإىل 
م�صريتي. رغم اأن الفيلم جيد فنياً ومكتوب بطريقة 
اأمر  وهــو  ال�صخ�صية،  نف�صي يف  اأجــد  فاإنني مل  �صيقة 
طبيعي، فالدور قد يكون جيداً ولكن لي�س منا�صباً يل 

اأو للمرحلة التي اأمر بها.
اإىل  اأ�صعى  ل  فاأنا  ذلــك،  العمل  منتج  )تفهّم  تابعت: 

احل�صور من اأجل احل�صور فح�صب(.

يطرح جزءًا من الهموم الجتماعية لإن�شان يحلم بعامل اأف�شل

)ورد م�سموم(... جتربة �سينمائية جديدة تخلط �لت�سجيلي بالرو�ئي

اأحــداث الفيلم مع حتية، منظفة املراحي�س التي  تنطلق 
دباغة. مت�صي  ور�صة  يعمل يف  وهو  ب�صقيقها �صقر،  تهتم 
الطعام  لإح�صار  للمدابغ  املمهدة  غري  الطرق  يف  يومياً 

املطبوخ يف املنزل له يف وقت الغداء. 
راق  جتــاري  مركز  اإىل  ق�صرية  رحلة  تاأخذ  ليلة،  كل  ويف 
البغي�صة  الـــنـــظـــرات  الــفــجــر، حتـــت  تــنــظــف حــتــى  حــيــث 

للزبائن.
الهجرة غري  نيته يف  التوتر عندما يعرب �صقر عن  يبداأ 
ال�صرعية اإىل اإيطاليا، يف ظل عالقة نا�صئة ولكن متقلبة 
له مع طبيب برجوازي �صاب، ما يحفز حتية على القيام 

باأي اأمر لإبقاء �صقيقها اإىل جانبها.
كالم ال�صخ�صيات الرئي�صة قليل، ولكن تطغى على �صمتها 

�صو�صاء �صناعية من املدابغ، 
وامليكروبا�س،  الــ�ــصــوت  مــكــربات  مــن  ت�صرخ  ومو�صيقى 
واأ�ـــصـــوات الــتــلــفــزيــون الــتــي تــعــد بــجــائــزة كـــربى خادعة، 
وثرثرة لمتناهية للعمال يف ور�س الدباغة اأو يف حمامات 

املركز التجاري حيث تعمل حتية.
الفيلم،  �صخ�صيات  من  �صخ�صية  الدباغة  منطقة  ت�صبح 
لي�س من خالل ف�صائها املادي، و�صورها، واألوانها فح�صب، 
ولكن اأي�صاً عرب اإيقاعاتها ال�صوتية، وروائحها التي ميكن 

م�صاهدتها تقريباً.
الت�صجيلي  تــخــلــط  جـــديـــدة  �ــصــيــنــمــائــيــة  الــفــيــلــم جتــربــة 
بالروائي، اإذ اأجنز الت�صوير يف املواقع احلقيقية مبناطق 
املدابغ  عمال  مــن  حقيقية  وب�صخ�صيات  القدمية  م�صر 

لعر�س واقع مهنتهم القا�صية واأحالمهم الب�صيطة.

ل بطولت
اأحمد فوزي �صالح: )ل يعتمد فيلمي على  يقول املخرج 
النا�س  حــيــاة  ت�صري  هــكــذا  ظني  يف  الــيــاأ�ــس،  اأو  البكائيات 
الــعــاديــني، بــال بــطــولت خــارقــة لأن ال�ــصــتــمــرار يف هذه 
احلياة بطولة بحد ذاته، واأريد متجيد ذلك، بكل ب�صاطة، 

حياة عادية بال ياأ�س وبال اأمل(.

اأن يكون )ورد م�صموم(  اأحمد �صالح  ينفي خمرج الفيلم 
جزءاً ثانياً من فيلمه )جلد حي( الذي قدمه عام 2010 
ولكن يوؤكد اأن القوا�صم امل�صرتكة بينهما كثرية، من بينها 

اأنهما يدوران يف عامل املدابغ، 
عن  ف�صاًل  فيها،  للعاملني  اليومية  احلــيــاة  ويــعــر�ــصــان 
املــخــرج يف  يحمله  الــذي  والــهــم  التوثيقية،  املـــادة  ح�صور 

كليهما هو نف�صه.
يتاأخر،  مل  للفيلم  اجلماهريي  العر�س  اأن  �صالح  ويــرى 
مع  تبداأ  توزيع  دورة  الأفـــالم  من  النوع  لهذا  اأن  مــوؤكــداً 

املهرجانات، 
مقابل  تدفع  واملــهــرجــانــات  الــعــام،  قــرابــة  ت�صتغرق  لذلك 
ومن  ناحية،  مــن  فعالياتها  يف  امل�صاركة  الأفـــالم  عــر�ــس 

ناحية اأخرى ت�صكل فر�صاً لتوزيعها يف بلدان خمتلفة.
واأن  خمتلف  جــمــهــور  الفيلم  ي�صاهد  اأن  اأهــمــيــة  ويــوؤكــد 
اأنه ل ينتمي  ل هذا العمل يف بلدان عدة، خ�صو�صاً  يتجوَّ
هو  بل  التذاكر،  ب�صباك  امل�صغولة  التجارية  الأفـــالم  اإىل 

مهموم بق�صايا تخ�س الفن ال�صينمائي.

الخت�ف اأمر �شحي
جملة  اأن  رغــم  باملاأ�صاوي  الفيلم  و�صف  على  املخرج  يــرّد 
اأعتربته مده�صاً  )فارايتي( العاملية املتخ�ص�صة بال�صينما 

ب�صرياً،
الفيلم  اأن يرى  العامل  اأي �صخ�س يف  اأن من حق   موؤكداً 
التعامل  لثقافته وخرباته يف  يعتقد، طبقاً  اأو  ي�صعر  كما 

مع الأفالم.
الجتماعية  همومه  مــن  جـــزءاً  يطرح  الفيلم  اإن  ويــقــول 
كاإن�صان يحلم بعامل اأف�صل، اأكر عدًل وحرية يف كل مكان 

يف العامل،
يرتبط  فيلم  لأي  اجلــمــاهــريي  الــــرواج  اأن  اإىل  مــ�ــصــرياً   
بعوامل كثرية ل تخت�صر بالق�صة وال�صكل، بل تتعداهما 
ت�صيطر  الــذي  للجمهور  العام  والــذوق  التوزيع  �صوق  اإىل 
علية نوعية معينة من الأفالم ول ميكنك تغيريه بفيلم، 
امل�صاريع  يف  والتنوع  الخــتــالف  توافر  من  بد  ل  ولذلك 

املعرو�صة.
وي�صيف اأمتنى اأن ُتطرح اأفالم عدة �صنوياً حتمل طبيعة 
كما  تتغري  رمبــا  التوزيع  خريطة  ثم  من  نف�صها،  فيلمي 

حدث يف ال�صينما يف بالد عدة. ويذكر: )عموماً، امل�صكلة 
لي�صت يف طبيعة الفيلم بل يف ال�صناعة نف�صها. م�صر مثاًل 
ذات الكثافة ال�صكانية ل متلك اأكر من 500 دار عر�س، 
يف حني اأن فرن�صا التي يبلغ عدد �صكانها ثلث �صكان م�صر 
تتوافر فيها 3 اآلف دار عر�س، ما يعطي الفر�صة للتنوع 

يف الأفالم(.
ويو�صح املخرج اأن اختالف الآراء اأمر �صحي ودليل على 
به  والإحــ�ــصــا�ــس  روؤيــتــه  والــتــعــدد يف م�صتوى  الفيلم،  قــوة 

وفهمه، وهي قيمة كبرية يبحث عنها اأي عمل فني �صواء 
كان فيلماً اأو رواية، فالختالف �صنة الكون وتقبله يعطي 

احلياة معناها وجمالها.
اإلــيــه اإجنـــاز الفيلم،  وحــول الــوقــت الطويل الــذي احــتــاج 

يقول �صالح اإن ذلك جزء من طبيعة الإنتاج، 
وهو  ودولــيــة،  وعربية  حملية  متــويــالت  على  يعتمد  )اإذ 
مفيد لتطوير ال�صيناريو الذي ميكن اأن نقول اإنه مطبوخ 

على نار هادئة، من ثم تبخرت منه الأمور ال�صطحية(.

الفيلم  بطولة  م�شطفى  رمي  اأدت 
الذي  ت�قي(  )نقطة  الوثائقي 
)منتدى  يف  الأوىل  للمرة  عر�س 
اأخريًا. يف  العامل( مب�شر  �شباب 
الفنانة  تتحدث  احل��وار  ه��ذا 
امل�شرية عن الفيلم وكوالي�س 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ت�شويره 
م��روان  ب��امل��خ��رج  ع�قتها 
حامد، وتفا�شيل اآخرى.

الأوىل  للمرة  الدويل  ال�شينمائي  القاهرة  فعاليات مهرجان  اأحمد فوزي �شالح �شمن  للمخرج  م�شموم(  ُعر�س )ورد 
قبل طرحه جتاريًا يف ال�شالت، وكان ُعر�س يف عدد من املهرجانات ال�شينمائية الدولية على مدار عام تقريبًا.)ورد 
م�شموم( ماأخوذ بت�شرف عن رواية اأحمد زغلول ال�شيطي )ورود �شامة ل�شقر(، ي�شارك يف اإنتاجه وبطولته حممود 

حميدة، فيما يقف اإىل جانبه كل من كوكي، وابراهيم التجاري، و�شفاء الطوخي، وعدد من العاملن يف املدابغ.
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�آالم �لركبة.. متى يحني 
وقت �لتدخل �لطبي؟

يف بع�س الأحيان ي�صعر الريا�صي باأمل يف الركبة بعد التدريب بقوة، فمتى 
ي�صتلزم هذا الأمل ا�صت�صارة الطبيب؟

بعد  الركبة  اأمل  اإنَّ  قالت:  فريكماي�صرت  كارولني  الأملانية  العظام  طبيبة 
اأو التحميل اخلاطئ،  ال�صديد  اإىل الإجهاد  التدريب بقوة غالًبا ما يرجع 
اأنه ميكن يف البداية مواجهة الأمل من خالل تربيد مف�صل  اإىل  م�صرية 
ب�صكل  التدريب  املخر، مع مراعاة عدم  كّمادات احلليب  بوا�صطة  الركبة 

مكثف يف املرة التالية.
حال  يف  الطبيب  ا�صت�صارة  ي�صتلزم  الركبة  اأمل  اأنَّ  فريكماي�صرت:  واأ�صافت 
م الركبة ب�صكل وا�صح وعدم  مالحظة بع�س العالمات التحذيرية، مثل تورُّ

زوال الأمل رغم الراحة وكمادات التربيد.
كما اأنَّ الآلم، التي تهاجم مف�صل الركبة ب�صكل متكّرر وبدون �صبب وا�صح، 

ت�صتدعي ا�صت�صارة الطبيب دائًما.

�لبلوغ �ملبكر لالأطفال مرتبط 
بعادة �سيئة لدى �الأم �أثناء �حلمل

اإىل  دمنــاركــيــون،  بــاحــثــون  عليها  اأ�ــصــرف  حــديــثــة  علمية  درا�ــصــة  تو�صلت 
يبلغون  اأطفال  لــولدة  عر�صة  فهي  احلمل،  اأثناء  تدخن  كانت  اإذا  الأم  اأن 
 American Journal of الـــدولـــيـــة  لــلــمــجــلــة  وفـــقـــاً  مـــبـــكـــراً؛ 

.Epidemiology
الدمنارك:  يف  �صريوم  �صتاتن�س  معهد  من  بريك�س(  )ني�س  الدكتور  وقــال 
10 �صجائر يف اليوم  اأكر من  اأطفال الأمهات الذين يدخنون  اأن  وجدنا 
خالل فرتة احلمل، يف املتو�صط   دخلوا �صن البلوغ قبل ثالثة اإىل �صتة اأ�صهر 

من اأطفال غري املدخنات.
اأكرب  واحــدة من  الدرا�صة  تعد  الربيطانية،  )ديلي ميل(  ل�صحيفة  ووفقاً 
وت�صتند  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  البلوغ  �صن  على  اأجريت  التي  الدرا�صات 

النتائج اإىل بيانات معهد �صتاتن�س �صريوم يف الدمنارك.
و�صارك يف الدرا�صة 81915 من الن�صاء احلوامل واأطفالهن، خالل فرتة 
الأطفال  التدخني، ثم متت متابعة  عــادات  الن�صاء عن  �صوؤال  احلمل، ومت 
وكتبوا 83810 ا�صتبيانات حول تطور البلوغ من �صن احلادية ع�صرة وكل 

�صتة اأ�صهر بعد ذلك.
الإ�صابة  زيــادة خطر  املبكر مع  البلوغ  اأن يرتافق  وتابع )بريك�س(، ميكن 
بعدد من الأمرا�س مثل البالغني؛ مثل البدانة وال�صكري واأمرا�س القلب 

والأوعية الدموية واأنواع معينة من ال�صرطان.
واأ�صاف الباحثون: اأن التدخني يرتبط بزيادة خطر انخفا�س وزن املولود، 

والولدة املبكرة، وزيادة معدل الوفيات.

حميط  ن�شبة  قدر  الذي  العربي  الفلك  عامل  هو  من 
الدائرة اإىل قطرها ب� 3.14؟

-غياث الدين الكا�صي
ما املق�شود بالبئر الرتوازي؟
-هو البئر الذي يتدفق منه املاء تلقائياً

ملاذا مت بناء برج اإيفل يف باري�س؟
- بنى يف باري�س مبنا�صبة املعر�س ال�صناعي يف الذكرى املئوية لقيام 

الثورة الفرن�صية
اإىل  للو�شول  ال�شم�س  �شوء  ي�شتغرق  دقيقة  ك��م 

الأر�س؟
- حوايل ثماين دقائق

ما ا�شم املدينة التي تلقب ب�"عرو�س ال�شحراء"؟
- مدينة "تدمر" عا�صمة امللكة زنوبيا

بها  تــدور  التي  ال�صرعة  ب�صبب  وذلــك  ثانية  و8  دقائق   7 من  اأكــر  ي�صتمر  ل  الك�صوف  اأن  تعلم  هل   •
الأر�س حول ال�صم�س 

حوايل  و�صعت  ما  "ب" اإذا  فيتامني  من  حمتواها  ثلثي  يعادل  ما  تفقد  احلليب  زجاجة  اأن  تعلم  • هل 
�صاعتني يف �صوء النهار

ال�صاخن املاء  من  اأخف  هو  البارد  املاء  اأن  تعلم  • هل 
اإليه هذه الرائحة لدى ت�صفيته وتخزينه  ، ولكن ت�صاف  اأن الغاز يف طبيعته غاز ل رائحة له  • هل تعلم 

من اأجل عامل الأمان واحلماية لالنتباه اإليه
• هل تعلم اأن �صور ال�صني العظيم هو واحد من الأ�صياء القليلة التي �صنعها الإن�صان والتي ميكن روؤيتها 

من على �صطح القمر
م  400 من  اأكر  البحر  مياه  يتخلل  ل  ال�صم�س  �صوء  اأن  تعلم  • هل 

و�صيع  بحر  يف  ي�صقط  الكوكب  هذا  جعلت  لو  انك  بحيث  جدا  قليلة  زحل  كوكب  كثافة  اأن  تعلم  هل   •
لطفا على �صطحه

اجلرافيت  من  م�صنوع  الر�صا�س  قلم  اأن  تعلم  • هل 

جحا احلكيم
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القرنبيط
لل�صرطان:  1-قاتل   
القرنبيط  يــــحــــتــــوي 
عــــــــــــــــلــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــادة 
 sulforaphane
الكربيت  مــركــب  وهــــو 
اأنـــــه يقتل  ثــبــت  الـــــذي 
اخلـــــــاليـــــــا اجلــــذعــــيــــة 
وبالتايل  ال�صرطانية، 
منو  تباطوؤ  على  يعمل 

الورم.
يف  املــوجــودة    sulforaphane مــادة  تعترب  القلب:  �صحة  يعزز    -2
تعمل على حت�صني  التي  املـــواد  مــن  مــن اخلــ�ــصــراوات  القرنبيط وغــريهــا 

�صغط الدم وتعزيز �صحة الكلى.
اجل�صم،  يف  اللتهاب  تقليل  على  القرنبيط  يعمل  اللتهابات:  يقلل    3-

وهي حالة مرتبطة بال�صرطان واأمرا�س اأخرى.
-4  يعزز �صحة الدماغ: القرنبيط هو م�صدر جيد من مادة )الكولني(، 
على  ي�صاعد  اأنــه  اإذ  الــدمــاغ،  منو  يف  بدورهما  واملعروفني  )ب(  وفيتامني 

تن�صيط وظيفة الإدراك، وحت�صني التعلم والذاكرة.
اجل�صم  قدرة  يعزز  القرنبيط  اجل�صم:  من  ال�صموم  اإزالة  على  يعمل    5-
التي  الأك�صدة  م�صادات  على  ويحتوي  متعددة،  بطرق  ال�صموم  اإزالــة  على 

تعرف با�صم )اجلالكو�صينولت( وتعمل على اإزالة ال�صموم من اجل�صم.

اأنثى الدب القطبي نانوك تلعب بالكرة خ�ل الحتفال بعيد مي�دها الأول يف حديقة احليوانات 
يف غيل�شنكري�شن ، غرب اأملانيا ، )ا ف ب(

قرر جحا ان يكون حكيما عليما وقا�صيا فا�صال وجالدا اي�صا لذلك اخذت زوجته على عاتقها ان ت�صاعده وان 
جتعل �صيته يلف ويدور يف البالد يف من �صرقها لغربها.. وما ادراكم من هي زوجة جحا انها ام ل�صانني و�صاحبة 
العقلني التي تتكلم وتفكر بعقل امراأتني، لذلك تخرج منذ ال�صباح الباكر اإىل نبع املاء بنف�صها لتح�صره مع 
�صديقاتها تنظر وترى وحتفظ.. واي�صا يف جمال الن�صاء ت�صمع وحتكي، اما عن �صطح بيتها فحدث ول حرج 
فان عيناها تاأتيان بالبعيد واأذنيها تلتقطان الكلمات الطائرة عرب النوافذ، كما ان لها رقبة مثل الفنار يدور يف 

كل اجتاه يلتقط من هنا وهناك كل ما يفيد. 
وراأ�صه لتح�صيها ثم يحدثها ثم  اآذانــه  لها  كانت حتكي جلحا كل �صغرية وكبرية وهو يحفظ وي�صم.. مينح 
يخرج ليجل�س يف املجل�س يف امل�صجد م�صبحته بني يديه ولكن عقله يعمل ويعمل حتى حانت له فر�صة �صريعة 
عندما جاء احلاج ا�صماعيل لي�صلم عليه فقال جحا وهو ينظر اليه متفكرا اأرى احدهم يف البيت ينتظرك ا�صرع 
فاأنت على �صفر ثم خف�س نظره وتظاهر بالت�صبيح، فخرج احلاج ا�صماعيل ليقول للنا�س �صبحان اهلل بالفعل ان 
هناك من ينتظرين ونحن على �صفر، ثم جاء له رجال يدعى علي ف�صلم عليه وجل�س.. نظر اليه جحا ثم قال 
اآه-اآه قم من هنا يا علي فاأنت تخفي يف بيتك �صيئا ل حق لك فيه، فقام علي و�صرخ ح�صنا ل تغ�صب يا مولنا 
جحا �صاأعيد الديك اإىل �صاحبه واذ طار مرة اخرى وجاء عندي �صاأعيده اأق�صم اأن اأعيده لكن ل تغ�صب مني 

يا مولي جحا. 
مند ذلك اليوم مولنا جحا ل يكف عن الكالم والكت�صافات والتنبوؤات والف�صل يف ذلك يرجع لوكالة النباء 
اآذناها على البواب وتر�صل عيونها يف كل مكان ول ت�صرفهما قبل ان  اخلا�صة به وهي اأم ل�صانني التي ت�صع 

يعودا بالخبار.

جفن �لعني.. ال تتجاهل ��سطر�ب حركته
تــ�ــصــمــل اأعـــرا�ـــس نــقــ�ــس فــيــتــامــني ب 12، 
الإرهـــــاق والــ�ــصــعــور بــالإغــمــاء و�ــصــعــوبــة يف 
قد  مهمة  عالمة  هنالك  اأن  اإل  التنف�س، 
يف  تتمثل  الفيتامني  هــذا  نق�س  على  تــدل 

حركة جفن العني ب�صكل ل اإرادي.
ت�صري الكثري من الأبحاث اإىل اأن ا�صطراب 
على  مــوؤ�ــصــراً  يكون  قــد  العني  حركة جفن 
نق�س فيتامني ب 12، الأمر الذي ي�صتدعي 

تناول اأطعمة غنية بهذا الفيتامني.
الذي  الَعَر�س  هذا  فاإن  الأبحاث،  وبح�صب 
�صحية  م�صكلة  اأيــة  على  مــوؤ�ــصــراً  يعترب  ل 
خطرية، يحدث عادة يف عني واحــدة فقط 
العني،  يف  اأمل  بــاأي  ال�صعور  اإىل  يـــوؤدي  ول 
ب  فيتامني  تــنــاول  عــرب  معاجلته  وميــكــن 

.12
وقد يكون الل�صان اللزج اأحد اأعرا�س نق�س 

التهابات  اإىل  يــوؤدي  الفيتامني ب12، مما 
الذوقية  احلــلــيــمــات  ومتـــــزق  ــ�ــصــان  الــل يف 

واختفائها.
وين�صح الأطباء بتناول مكمالت فيتامني ب 
12 بجرعات منتظمة ل يتجاوز مقدارها 
2 ملغ يف اليوم، لتفادي اأية اأ�صرار �صحية، 
اإك�صرب�س  ديــلــي  �صحيفة  نــقــلــت  مـــا  وفـــق 

الربيطانية.


