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البّخاخ ال�سحري يغ�سل 

مالب�سك ويكويها 
بات مبقدور ربات البيوت املن�شغالت دائما باأعمالهن املنزلية العديدة، 
والذين  بدرا�شتهم،  املن�شغلني  والللطللالب  الكي،  وكللارهللي  والك�شاىل، 
نظيفة  مالب�شهم  يجعل  بّخاخ  ا�شتعمال  للغ�شيل،  الوقت  يجدون  ال 

ومكوية يف زمن ق�شري.
واأطلقت �شركة "يونيليفر" على البّخاخ اجلاف ا�شم "داي 2"، وفق ما 
اأنه قادر  اأ�شارت اإىل  "ديلي ميل" الربيطانية، والتي  اأوردت �شحيفة 
على تنظيف املالب�س واإزالة التجاعيد عنها، لتبدو كما لو اأنها مكوية، 

يف زمن ال يتجاوز 15 دقيقة.
اأمريكية،  دوالرات   10 ثمنه  يبلغ  الذي  يونيليفر،  منتج  وي�شتهدف 
الذين يهملون كي وغ�شل مالب�شهم، علما اأنه ياأتي باإ�شدارين االأول 

�س الأقم�شة اجلينز، والثاين لالأقم�شة العادية االأخرى. خم�شّ
وتعتمد التقنية امل�شتخدمة يف البّخاخ على جزيئات تقوية االأن�شجة 
املللزيللد من  عللن  اللل�للشللركللة  تك�شف  اأن  دون  املللالبلل�للس،  الإعلللللادة جتللديللد 

التفا�شيل املتعلقة باآلية عمله.
املياه،  من  كبرية  كميات  ويوفر  مللرة،  لل25  املنتج  ا�شتعمال  وميكن 

تعادل 60 ليرتا ت�شتعمل يف عملية غ�شيل كبرية.
حل  عللن  الباحثني  ال�شبان  خ�شو�شها  املنتج  ي�شتقطب  اأن  ويتوقع 
وحدة  عن  �شادرة  الإح�شائية  فوفقا  وكيها،  املالب�س  لتنظيف  �شريع 
ال�شبان  باملئة من   60 التابعة ليونيليفر، فاإن ن�شبة  االأ�شواق  اأبحاث 
الذين ترتاوح اأعمارهم بني 22 و37 �شنة، غالبا ما يرتكون اأكواما 

من املالب�س غري املغ�شولة يف غرفهم.

حقيقة فيتامني دي.. العلم 
ين�سف اخلطاأ التاريخي

غذائية،  مكمالت  تناول  على  الللدول  من  العديد  يف  النا�س  يحر�س 
حتى ميدوا اأج�شامهم بفيتامني "دي" املفيد للعظام، لكن هذا املركب 

الع�شوي ال يوؤدي مفعوال خارقا كما يت�شور كثريون.
ويلجاأ ن�شف �شكان الواليات املتحدة وبريطانيا اإىل مكمالت فيتامني 
عدم التعر�س الأ�شعة ال�شم�س،  عن  الناجم  النق�س  �شد  "دي" الأجل 
ويف عهد امللكة فيكتوريا كان هذا الفيتامني يقدم لالأطفال يف املناطق 

الفقرية مبثابة تلقيح �شد الك�شاح.
اأما يف الوقت احلايل، فيجري ا�شتخدام هذا الفيتامني لعالج مر�س 
املعا�شر على  تاأثري منط احلياة  العظام و�شط خمللاوف من  ه�شا�شة 
�شحة النا�س ب�شبب املكوث لفرتات طويلة يف اأماكن مغطاة بعيدا عن 

اأ�شعة ال�شم�س.
"برياي�س  الللربيللطللانلليللة  الللطللب  جملللللة  يف  مللنلل�للشللورة  درا�للشللة  وبح�شب 
االإن�شان  "دي" يف ج�شم  فاإن م�شتويات فيتامني  ميديكال جورنال"، 
تتاأثر على نحو كبري بالعوامل اجلينية، وبالتايل فاإن اأ�شعة ال�شم�س 

لي�شت حال مثاليا.
لل500  �شحية  بيانات  �شملت  �شخمة  عينة  على  الدرا�شة  واعتمدت 
األف �شخ�س و188 األف حالة ك�شر يف عدة دول بالعامل، ومن نتائج 
لالإ�شابة  االإن�شان  عر�شة  تزيد  ال  "دي"  فيتامني  قلة  اأن  الدرا�شة 

بالك�شور.
ف�شال عللن ذللللك، وجلللد الللبللاحللثللون اأن تللنللاول مللكللمللالت غللذائلليللة من 
تفادي  اأو  العظام  تقوية  على  االأ�شخا�س  ي�شاعد  "دي" مل  فيتامني 
املتاعب ال�شحية املرتبطة بها، ولذلك فاإن كثريا مما ي�شاع يف اأو�شاط 

طبية ال يت�شم بالدقة.
ومبا اإن اجل�شم يحتاج فيتامني "دي" على غرار حاجته اإىل فيتامينات 
اأخرى فاإن الدرا�شة تن�شح باأخذ جرعة معتدلة الأن االإكثار قد يوؤدي 

اإىل نتائج عك�شية.
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وهم عمره قرون.. احلليب لي�س كما نعتقد
�شرى االعتقاد لقرون طويلة حول العامل باأن �شرب احلليب ال يتنا�شب مع 
حني  املغذي  ال�شائل  تفادي  على  النا�س  من  كثري  يحر�س  ولذلك  الللربد، 
ي�شابون بالنزلة ال�شهرية، لكن طبيبا خمت�شا نبه يف االآونة االأخرية اإىل 

اأن هذا الراأي ال�شائع جمرد خرافة.
وينبه الطبيب والباحث يف م�شت�شفى هامبتون بربيطانيا، بلفور لني، اإىل 
اأن عدم �شرب احلليب قد يحرم االإن�شان من منافع كثرية ال�شيما يف حالة 

االأطفال الذين يحتاجون ب�شدة اإىل ال�شائل احليوي.
االإن�شان  واإنللتللاج  احلليب  �للشللرب  بللني  �شلة  اأي  يللوؤكللد  ال  العلم  اأن  ويللو�للشللح 
للمخاط الذي يتحول اإىل اأمر مزعج يف حلق االإن�شان، ال�شيما حني ي�شاب 

ببع�س االأمرا�س العابرة.
املغالطة ال�شحية يعود  اأ�شل هذه  األرت" فاإن  "�شاين�س  وبح�شب ما نقلت 
اإىل القرن الثاين ع�شر، حني قام رجال دين برتويجه، اأما خالل اأربعينيات 
هللذا االعللتللقللاد، حللني حتللدث طبيب  املا�شي فقد كر�س كتاب مثري  الللقللرن 
ال�شائل  تداعيات  م�شار  عن  �شبوك  بنجامان  الراحل  االأمريكي  االأطفال 

احليوي.
يللوؤدي مفعوال يختلف عما هو  �شرب احلليب  اإن  الربوفي�شور لني  ويقول 
"اإفراز" املخاط، حتى واإن كان  اإذ ي�شاعد ج�شم االإن�شان فقط على  �شائع، 
بع�س من ي�شربون ال�شائل املغذي ي�شعرون باأن لعابهم قد �شار اأثقل واأكرث 

�شعوبة عند االبتالع.
"خرافات احلليب" على هذا اجلانب، فبح�شب درا�شة اأجريت  وال تقت�شر 
اإنتاج  اإىل زيادة  اأنه يوؤدي  اأ�شرتاليا، يعتقد ن�شف من ي�شربون احلليب  يف 
املخاط يف االإن�شان وبالتايل فاإنه يوؤدي اإىل تكاثر البلغم، اأما يف راأي مثري 

اآخر فريبط البع�س بني �شرب احلليب واالإ�شابة بالربو.

عالمات ب�سيطة 
تف�سح الكذابني

االأكللاذيللب يف  اإىل  النا�س  مللن  عللدد  يلجاأ 
مزعجة  اأمللور  الإخفاء  اليومية  حياتهم 
بع�س  لكن  امل�شكالت،  بع�س  لتفادي  اأو 
يلل�للشللتللطلليللعللون ف�شح  الللل�لللشلللللللوك  خللللللرباء 
مالحظة  خللالل  من  املفرتي  ال�شخ�س 

بع�س االأعرا�س.
الطب  جلمعية  �شابقة  درا�للشللة  وبح�شب 
الللنللفلل�للشللي يف اللللللواليلللللات امللللتلللحلللدة، فللللاإن 
مللرة يف   11 االأمللريكللي يكذب  ال�شخ�س 
اليوم الواحد، لكن هذا الرقم "متحفظ 

جدا" يف راأي باحثني اآخرين.
يف  املخت�شة  املجلة  ن�شرته  بحث  وك�شف 
اأوف  "جورنال  التطبيقي  النف�س  علم 
بيزك اأند اأباليد �شيكولوجي"، -ك�شف اأن 
60 باملئة من االأ�شخا�س ال ي�شتطيعون 

ق�شاء 10 دقائق، دون افرتاء كذبة.
ين�شح  الللكللاذب  ال�شخ�س  ف�شح  والأجلللل 
خرباء وباحثون يف علم النف�س باالنتباه 
ت�شمل  لفظية  غري  كثرية  موؤ�شرات  اإىل 
حللركللة الللعلليللون وتللعللبللريات اللللوجللله، اأما 
اأمرها  اكت�شاف  فيمكن  االأكاذيب  بع�س 
بللالللتللحللللليللل املللنللطللقللي الأنلللهلللا تلللكلللون غري 

متنا�شقة.

القهوة ت�سبط الغلوكوز ملري�س 
ال�سكري من النمط الثاين �ص 23

اأخطاء دائمة تبدد 
نقودك.. جتنبها 

دون  ملللن  يللنللفللقللون  كللنللت مملللن  اإذا 
لرتاجع  مللللدعللللو  فللللاإنللللك  تللللدبللللري، 
ت�شرفه  الأن كثريا مما  ح�شاباتك، 
قد يكون غري �شروري، فحتى واإن 
كنت ثريا، بو�شع املال الذي تبدده 
اأن يللقللدم ملل�للشللاعللدة الأ�للشللخللا�للس يف 
اأم�س احلاجة اإليه. وبح�شب موقع 
ي�شتطيع  االإنلل�للشللان  فللللاإن  "ماين" 
امل�شاريف  مللللن  اللللكلللثلللري  تللللفللللادي 
الزائدة اإذا اأقلع عن بع�س العادات 
اقت�شاديا  اأ�للشلللللوبللا  واتللبللع  ال�شيئة 
اأوىل  وملللللن  احلللللليلللللاة.  يف  جللللديللللدا 
املخت�شون  يقدمها  التي  الن�شائح 
اأن يللكللف االإنلل�للشللان عللن �للشللراء اآخر 
ال�شوق اال�شتهالكية مثل  �شيحات 
اعتبار  على  واللل�للشلليللارات  الللهللواتللف 
طرح  عللن  تتوقف  ال  اللل�للشللركللات  اأن 
االأربللاح، عاما  اجلديد حتى تراكم 
الزبائن  يللغللرق  بينما  االآخللللر،  تلللللو 
ويو�شح  لللهللا.  داعلللي  ال  تكاليف  يف 
اأكرث من  ال�شيارة تفقد  اأن  امل�شدر 
مبجرد  قيمتها  من  املئة  يف  ع�شرة 
قلليللادتللهللا الأملللتلللار كللمللا اأن املللللرء ال 
ذكي  هاتف  اإىل  بال�شرورة  يحتاج 
جديد ما دام جهازه يعمل ب�شورة 
مقاومة  يف  باأ�س  ال  ولذلك  جيدة، 
االن�شياع  وعدم  اال�شتهالك  اإغراء 
ممن  كللللانللللت  واإذا  للللللالإعلللللالنلللللات. 
التخفي�شات  مللوا�للشللم  يللنللتللظللرون 
منتجات  وتللقللتللنللي  تللتلل�للشللوق  حللتللى 
تكون  اأن  اأي�شا  الللوارد  فمن  كثرية 
من مبذري املللال الأنللك ت�شرتي يف 
هذه املنا�شبات اأ�شياء ال حتتاج اإليها 
تقت�شده  ملللا  فللللاإن  وللللذللللك  بلللامللللرة 
اأ�شياء  �للشللراء  يف  تللبللدده  اخل�شم  يف 
اأنك  منك  ظنا  بللاملللرة  حتتاجها  ال 

تغتنم فر�شة ال تتاح دائما.
ي�شتخدمون  ممللن  كللنللت  حلللال  ويف 
اللللبلللطلللاقلللة االئلللتلللملللانللليلللة وتلللدفلللع 
هذه  مقابل  للبنك  �شنويا  ر�شوما 
اخلدمة فاإنك قد ودخلت حتما يف 
ماال  حتمل  الأنك  غبية"،  "�شفقة 
امل�شاريف،  الأجللللله  وتللتللكللبللد  زائللللدا 
الللبللطللاقللات تقدم  هلللذه  لللكللن بع�س 
ملللزايلللا وخلللدملللات للللللزبللائللن، وهذا 
ح�شابك  على  اأي�شا  ي�شري  االأملللر 
ر�شوما  تتحمل  كنت  فلللاإذا  البنكي، 
امل�شرفية  اخلللدمللات  بع�س  مقابل 
الب�شيطة، ابحث عن اأف�شل موؤ�ش�شة 
بالر�شوم.  كاهلك  ترهق  ال  مالية 
املللتلل�للشللارع �شار  اإيللقللاع احللليللاة  والأن 
خارج  االأكلللللل  اإىل  كللثللرييللن  يللدفللع 
الدرا�شة  البيت بحكم االن�شغال يف 
بتفادي  القائمة  تن�شح  العمل،  اأو 
الللبلليللت قلللدر االإمكان  االأكللللل خلللارج 
اأ�شعار  دفللع  اإىل  ي�شطر  فاالإن�شان 
يف  يللاأكللل  حللني  وبق�شي�س  و�شرائب 
اأو يقوم بخدمة التو�شيل  املطاعم 
من  اأكللرث  يقت�شد  اأن  ميكنه  بينما 
واظب  اإذا  يدفعه  املئة مما  30 يف 

على اإعداد وجباته يف البيت.

هل تبتلعون بذور التفاح؟ احذروها فهي قاتلة
قيمة  للللللتللفللاح  اأن  امللللعلللروف  ملللن 
على  فهو يحتوي  عالية،  غذائية 
اجل�شم،  يللحللتللاجللهللا  فلليللتللاملليللنللات 

التي  االأللليللاف  مللن  عالية  ون�شبة 
ال�شرطان  حملللاربلللة  يف  تلل�للشللاعللد 
وباركن�شون.  الزهامير  ومر�شي 
اإاّل اأن ما ال تعرفونه اأن ابتالع 

البذور ي�شّر بال�شحة.
اأن  اللللللدرا�لللللشلللللات  وتلللللوؤكلللللد 
بلللللللللذور الللللتللللفللللاح حتلللتلللوي 
علللللى �للشللمللوم، فللهللي مركز 
لل�شيانيد )C≡N( حيث 
حتتوي على اأميغدالني، وهي 
ل�شيانيد  مللنللتللجللة  غللللليللكللوزيللدات 
ي�شل  وحلللللللني  اللللللهللللليلللللدروجلللللني، 
يدخل  فاإنه  املعدة،  اإىل  ال�شيانيد 
ملجرى الدم، في�شبح اجل�شم غري 
االأوك�شجني  ا�شتخدام  على  قللادر 

الذي ال غنى عنه.
موقع  نلل�للشللر  الللل�لللشللليلللاق،  هللللذا  ويف 
"اندبندنت" ق�شة �شاب بريطاين 
تلللعلللر�لللس للللللتلل�للشللمللم بلل�للشللبللب تلك 
الللبللذور. واأكللد االأطللبللاء اأن ابتالع 

ي�شبب  بللاخلللطللاأ ال  اللللبلللذور  هلللذه 
ال�شرر، حيث اأن اجل�شم ي�شتطيع 
من  ال�شغرية  الكميات  مللقللاومللة 
اإزالة  تتم  الأنلله  وذلللك  ال�شيانيد، 
اللل�للشللمللوم مللن خلللالل االإنلللزميلللات، 
فلليللتللخللللل�للس اجللل�للشللم مللنلله خالل 
�لللشلللاعلللة بعد  اأربلللللعلللللة وعللل�لللشلللريلللن 
تعر�شه له، اإما من خالل التبول، 
اإىل  اأو تتحول ن�شبة �شغرية منه 
وينطلق  الكربون،  اأوك�شيد  ثللاين 

خارج اجل�شم عند التنف�س.
ولفت االطباء اإىل اأن هناك ن�شبة 
ال�شيانيد  عللنللدهللا  ي�شبح  معينة 
نحو  اىل  تللل�لللشلللل  حللللني  خلللللطلللللراً، 
وزن  من  غللرام  ملغم/كيلو   2-1
قاتلة،  اجلللرعللة  فتعترب  اجل�شم، 
1ملغم/كغم،  باالعتبار  وباالأخذ 
ف�شتكون 70 ملغم من ال�شيانيد 
 70 يلللزن  قللاتلللللة ل�شخ�س  جللرعللة 

كيلو غرام.

وتلللاأتلللي احلللركللة علللللى راأ�للللس قللائللمللة و�للشللائللل الللوقللايللة من 
كميات  ت�شمل  الللتللي  ال�شحية  التغذية  يليها  الللزهللاميللر، 
الدهون  مللن  والقليل  والللفللواكلله  مللن اخللل�للشللروات  كللبللرية 
احليوانية والكولي�شرتول والدهون غري امل�شبعة. وتن�شح 
اأن تكون ن�شبة  االأملانية للتغذية، باحلر�س على  اجلمعية 
الكربوهيدرات يف الطعام حوايل 60 باملئة مقابل 30 باملئة 
"غيزوندهايت" االأملاين.  ملوقع  وفقا  الللدهللون،  من  فقط 
ويف�شل التخلي عن الدهون احليوانية، اال�شتعا�شة عنها 

بالزيوت النباتية كزيت الزيتون وعباد ال�شم�س.
وهناك جمموعة من الفيتامينات التي ت�شاعد على التقليل 
من خماطر الزهامير ومن بينها فيتامني "�شي" و "دي" 
والربوكويل  الفلفل  الفيتامينات يف  وتوافر هذه  و"بي". 
والللكلليللوي واملللكلل�للشللرات والللربتللقللال واملللخللبللوزات امل�شنوعة 
احل�شول  ميكنه  ال  ملللن  وبالن�شبة  الللداكللن.  الللدقلليللق  مللن 
فيمكن  الطبيعية،  م�شادرها  من  الفيتامينات  هللذه  على 
 3 االأوميغا  وتعترب  الفيتامينات.  اأقرا�س  على  االعتماد 
من اأهم املواد التي اأثبتت العديد من الدرا�شات، فاعليتها 
باالأ�شماك  االأطللبللاء  وين�شح  الللزهللاميللر.  مللن  احلماية  يف 

كم�شدر لالأوميغا.

تغذية مري�ض الزهامير
وال يتوقف دور التغذية ال�شليمة على الوقاية من الزهامير 
فح�شب، بل اإن امل�شابني باملر�س يجب اأن يخ�شعوا لنظام 
غذائي معني، ال�شيما واأن ال�شعور باجلوع يرتاجع واأحيانا 

ينعدم لديهم وفقا ملوقع "الزهامير انفو" االأملاين. 
ومن املهم احلر�س على ح�شول امل�شابني بالزهامير على 
كميات كافية من ال�شوؤال واالأغذية املتوازنة، بهدف تقليل 
بع�س اأعرا�س الزهامير ومنها التوتر وفقدان الرغبة يف 

النوم.
الزهامير،  مر�شى  م�شكالت  اأكلللرب  مللن  الللطللعللام  ويعترب 
فللاإعللرا�للشللهللم عللن بللعلل�للس الللوجللبللات قللد يللعللود اأحلليللانللا اإىل 
املرتبطة  واله�شم  البلع  ا�شطرابات  اإىل  اأو  لها  ن�شيانهم 
باإدخال  املللر�للس. وين�شح اخلللرباء يف هللذه احللللاالت،  بهذا 
املري�س للمطبخ ومتابعته لعملية حت�شري الوجبة ال�شيما 

واأن رائحة اإعداد الطعام نف�شها قد تكون اأحد 
اأ�شباب فتح ال�شهية.

الللبللهللارات احللللارة الأنها  عللن  االبللتللعللاد  ويف�شل 
تللزيللد مللن ال�شكاوى  املللعللدة وبللالللتللايل  قللد تثري 

اخلللا�للشللة بللالللهلل�للشللم. ملللن نللاحلليللة اأخلللللرى مييل 
ين�شح  لللذا  احللللللوة،  للوجبات  الزهامير  مر�شى 

اخللللللرباء بلللاالإكلللثلللار ملللن اللل�للشللكللر يف الللطللعللام على 
عك�س امللح الذي يجب تقليله جتنبا الرتفاع �شغط 

الدم. ويعترب تناول الوجبات يف جمموعات من اأهم 
على  احلر�س  مع  املري�س  �شهية  تفتح  التي  االأ�شباب 

املتعارف  املائدة  اآداب  اإتباع  ب�شرورة  االإثقال عليه  عدم 
بالطريقة  وال�شكني  بال�شوكة  باالإم�شاك  واإلزامه  عليها 

ال�شحيحة.

تقرير دويل: كل 3.2 ثانية ي�شاب �شخ�ض باخلرف
الرتلللفلللاع ملللعلللدالت االأعلللملللار جلللوانلللب مللظلللللمللة، فاخلرباء 
حول  األزهامير  مبر�س  امل�شابني  عدد  يزيد  اأن  يتوقعون 
العامل بنحو ثالثة اأ�شعاف بحلول عام 2050، ح�شب ما 

اأو�شح التقرير الدويل ملر�س األزهامير.
من  اأنلله  اإىل   2015 للزهامير  اللللدويل  التقرير  لفت 

املتوقع اأن ت�شهد اأعداد امل�شابني مبر�س اخلرف ارتفاعا 
�شديدا خالل العقود املقبلة وذلك اأثناء تقدمي علماء 
لهذا التقرير يف العا�شمة الربيطانية لندن. واأو�شح 
التقرير اأن كل 3.2 ثانية ي�شاب اإن�شان بداء اخلرف 

على م�شتوى العامل.
ويعي�س يف الوقت الراهن 46.8 مليون �شخ�س 
العامل،  م�شتوى  على  اخللللرف  مبللر�للس  م�شاب 
 74.1 اإىل  الللعللدد  هللذا  اأن ي�شل  املللتللوقللع  ومللن 

 131.5 واإىل   2030 علللام  يف  �للشللخلل�للس  مللللليللون 
مليون �شخ�س يف عام 2050. وقدر التقرير التكاليف 

االجتماعية واالقت�شادية لرعاية مر�شى اخلرف بل818 
مليون دوالر �شنويا )نحو 711 مليون يورو(.

ي�شار اإىل اأن اخلرف م�شطلح كلي للعديد من االأمرا�س 
هذه  وت�شرتك  املتقدمة،  ال�شن  يف  الللعللادة  يف  تظهر  التي 

الدماغ  يف  الع�شبية  اخلللاليللا  تلف  توا�شل  يف  االأمللرا�للس 
والقدرات  اللغوية  والللقللدرات  الذهنية  الللقللدرات  وتللراجللع 
اأعباء  حتمل  عللن  عللاجللزا  امللل�للشللاب  يجعل  ب�شكل  احلللركلليللة 
احللليللاة اللليللوملليللة، وال تلللزال اأ�للشللبللاب هلللذه الللظللواهللر غري 

معروفة على نطاق وا�شع.

كيف ت�ساعد التغذية على 
الوقاية من الزهامير؟

التغذية ال�شحية ل ت�شاعد على جتنب الإ�شابة مبر�ض الزهامير 
فح�شب، بل اإنها حتمل اأهمية كربى حتى للم�شابني بهذا املر�ض. 

بع�ض  ت��ن��اول  على  واحل��ر���ض  ال�شحي  الطعام  اأ�شلوب  ات��ب��اع 
الفيتامينات قد تقي اأو توؤجل �شبح هذا املر�ض.

قاطع  ب�شكل  تقي  لطريقة  اإىل  الآن  حتى  الطب  يتو�شل  مل 
مر�ض  يف  ذلك  بعد  يت�شبب  والذي  الع�شبية  اخلاليا  تلف  من 
اأن  هو  الآن  حتى  املوؤكد  لكن  ال�شيخوخة(،  )خرف  الزهامير 

خماطر  من  يقلل  ال�شحي  احلياة  واأ�شلوب  املتوازنة  التغذية 
الإ�شابة بالزهامير.
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�ش�ؤون حملية
برعاية امللك عبد اهلل الثاين وبدعم من من�شور بن زايد اآل نهيان

املهرجان الدويل الأول للتمور الأردنية ينطلق 21 اأكتوبر 2018

ركن الإبداع  يف معر�س العني للكتاب يقدم ف�ساًء تعليميًا وترفيهيًا لالأطفال    

جامعة الإمارات توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث

حتللت رعللايللة جللاللللة امللللللك عبداهلل 
الللللثللللاين ملللللللك امللللملللللللكلللة االأردنللللليلللللة 
ملللن �شمو  الللهللا�للشللملليللة ومبلللكلللرملللة 
نهيان  اآل  زايللد  بن  من�شور  ال�شيخ 
وزير  اللللوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
�للشللوؤون الللرئللا�للشللة بللدولللة االإمللللارات 
تللنللظللم جائزة  امللللتلللحلللدة،  الللعللربلليللة 
التمر  لللنللخلليللل  اللللدولللليلللة  خللللليللفللة 
الزراعة  ووزارة  الزراعي  واالبتكار 
الها�شمية  االأردنللللليلللللة  املللملللللكللة  يف 
املهرجان  االأردنية  التمور  وجمعية 
االأردنللليلللة  للللللتللمللور  االأول  اللللللدويل 
 23-21 يف عللمللان خلللالل الللفللرتة 

ت�شرين االأول اأكتوبر 2018.
املهند�س  كلمة معايل  ذلك يف  جاء 
خللللالللللد حلللنللليلللفلللات وزيلللللللر الللللزراعللللة 
�شحفي  ملللوؤمتلللر  خللللالل  االأردين 
عّمان  انرتكونتيننتال  بفندق  عقد 
بح�شور �شعادة مطر �شيف �شليمان 
اللل�للشللاملل�للشللي �للشللفللري دولللللة االمللللارات 
و�شعادة  بللعللّمللان،  املللتللحللدة  الللعللربلليللة 
اأمني  الللوهللاب زايلللد  الللدكللتللور عبد 
لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  عام 
والدكتور  الزراعي  واالبتكار  التمر 
نلل�للشللر اللللللدمي احللللللاج اأملللللني ممثل 
منظمة االأغذية والزراعة باالأردن، 
املن�شق  �شالح  بن  والدكتور حممد 
االإقللللليللمللي، ممللثللاًل املللركللز الدويل 
املناطق  يف  الللللزراعلللليللللة  للللللبللحللوث 
الروابدة  فللداء  واملهند�شة  اجلافة، 
للمنظمة  االإقليمي  املكتب  رئي�س 
العربية للتنمية الزراعية يف امل�شرق 
العربي، واملهند�س اأنور حداد مدير 

جمعية التمور االأردنية.
واأ�لللشلللاف مللعللايل اللللوزيلللر بللللاأن هذا 
املللهللرجللان جلللاء تللاأكلليللداً علللللى عمق 

والتاريخية  االأخلللويلللة  الللعللالقللات 
بني دولة االإمارات العربية املتحدة 
واململكة االأردنية الها�شمية يف اإطار 
باأبوظبي  املوقعة  التفاهم  مذكرة 
بني   2018/3/19 بللللتللللاريللللخ 
الغاية.  لهذه  ال�شقيقني  البلدين 
يف  املهرجان  هللذا  تنظيم  ياأتي  كما 
الوقت الذي ي�شهد فيه قطاع زراعة 
وخ�شو�شاً  االأردنية  التمور  واإنتاج 
وادي  مللنللاطللق  امللللجلللهلللول يف  متللللور 
يقدر  اإذ  ملللللمللو�للشللاً،  تللطللوراً  االأردن 
املللملللللكللة مللن متلللور املجهول  اإنلللتلللاج 

حوايل %14 من االإنتاج العاملي.
ملللللن جلللهلللتللله قلللللللال �للللشللللعللللادة مطر 
�للشلليللف �للشللللليللمللان اللل�للشللاملل�للشللي �شفري 
من  انطالقاً  اأنلله  بعّمان  االملللارات 
دولة  الللذي حققته  الريادي  املوقع 
االإملللللارات الللعللربلليللة املللتللحللدة خالل 
املللا�للشلليللة يف دعلللم وتطوير  الللعللقللود 
وتنمية قطاع النخيل واإنتاج التمور 
والدويل،  االإقليمي  امل�شتوى  على 

ياأتي تنظيم املهرجان بهذا امل�شتوى 
الذي حققته جائزة  بالنجاح  اأ�شوة 
التمر  لللنللخلليللل  اللللدولللليلللة  خللللليللفللة 
ال�شنوات  خالل  الزراعي  واالبتكار 
املا�شية يف عدد من الدول العربية، 
التمور  ملللهلللرجلللان  تللنللظلليللم  فلللكلللان 
االأوىل  بلللدورتللله  بلل�للشلليللوة  امللل�للشللريللة 
 2016 الثانية  والللدورة   2015
وجاري   2017 الثالثة  والللللدورة 
العمل على الدورة الرابعة 2018، 
الدويل  املللهللرجللان  اإىل  بللاالإ�للشللافللة 
 2017 ال�شودانية  للتمور  االأول 
وجللاري العمل على الللدورة الثانية 
احلكيمة  الللروؤيللة  بف�شل   2018
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
زايد اآل نهيان رئي�س دولة االمارات 
اهلل"  "حفظه  امللللتلللحلللدة  الللعللربلليللة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وتوجيهات 
نللهلليللان ويل  اآل  زايلللللد  بلللن  حمللمللد 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�شلحة، ودعم �شيدي �شمو 

نهيان  اآل  زايللد  بن  من�شور  ال�شيخ 
وزير  اللللوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
معايل  ومتابعة  الللرئللا�للشللة،  �للشللوؤون 
نهيان  اآل  ملللبلللارك  نللهلليللان  اللل�للشلليللخ 
رئللليللل�لللس جمل�س  الللتلل�للشللامللح  وزيللللللر 
االإطار  نف�س  ويف  اجلللائللزة.  اأمللنللاء 
العربية  االإمللارات  فاإن �شفارة دولة 
املتحدة يف عّمان مل تاألوا جهداً يف 
والدعم  الت�شهيالت  كللافللة  تللقللدمي 
ل�شمان جناح هذا التعاون وحتقيق 
والعمل  ال�شامية.  االأهللللداف  تلك 
يداً واحدة من اأجل االرتقاء بقطاع 
الللنللخلليللل والللتللمللور االأردنللليلللة ودعم 
وجه  على  املجهول  متللور  وتن�شيط 

اخل�شو�س. 
كللمللا اأ�للللشللللاد �لللشلللعلللادة اللللدكلللتلللور عبد 
عللللام جائزة  اأملللللني  زايلللللد  الللللوهللللاب 
التمر  لللنللخلليللل  اللللدولللليلللة  خللللليللفللة 
بالرعاية  اللللللزراعلللللي  واالبللللتللللكللللار 
اللل�للشللاملليللة جلللاللللة امللللللك عللبللد اهلل 
الللللثللللاين ملللللللك امللللملللللللكلللة االأردنللللليلللللة 

للمهرجان  اهلل  حفظه  الها�شمية 
االأردنللليلللة،  للللللتللمللور  االأول  الللللدويل 
بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  ومبكرمة 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة بدولة 
وياأتي  املتحدة،  العربية  االإمللللارات 
ذلللك �شمن روؤيلللة الللقلليللادة يف دولة 
دعم  يف  املتحدة  العربية  االإمللللارات 
وتطوير قطاع نخيل التمر باململكة 
االأردنية الها�شمية لتحقيق التنمية 

امل�شتدامة. 
اأن  زايللللللللللد  اللللللدكلللللتلللللور  واأ�للللللللشللللللللاف 
علللللدد املللل�لللشلللاركلللني بلللامللللهلللرجلللان بلغ 
و�شركة  ملللزارعلللاً  واأربلللعلللني  خم�شة 
واإنتاج  النخيل  بزراعة  متخ�ش�شة 
املجهول  متللور  وخ�شو�شاً  التمور 
اأهمية  مللن  ال�شنف  هلللذا  ميللثللل  ملللا 
ا�شرتاتيجية على امل�شتوى الدويل. 
ميثلون اأربع دول عربية هي اململكة 
وجمهورية  الللهللا�للشللملليللة  االأردنلللليللللة 
م�شر العربية وجمهورية ال�شودان 

واالملللللارات الللعللربلليللة املللتللحللدة. كما 
يت�شمن املهرجان عقد ندوة علمية 
ي�شارك فيها اأكرث من ع�شرين باحثاً 
واأكادميياً متخ�ش�شاً بنخيل التمر 
لعر�س  الللعللامل،  دول  خمتلف  مللن 
اآخر ما تو�شل اليه البحث العلمي 
اأ�شا�شية.  حمللللللاور  ثلللللالث  �للشللمللن 
اأول م�شابقة  اإطالق  اإىل  باالإ�شافة 
الفر�شة  الإتللاحللة  االأردنلليللة  للتمور 
ومنتجي  املللزارعللني  بللني  للتناف�س 
الفائزين  وتكرمي  االأردنية  التمور 
خللالل حفل افللتللتللاح املللهللرجللان يوم 
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اإننا بهذه املنا�شبة اإذ نوؤكد حر�شنا 
علللللى الللعللمللل يلللداً واحللللدة مللع كافة 
بقطاع  االرتقاء  اأجللل  من  ال�شركاء 
الللنللخلليللل والللتللمللور االأردنللليلللة ودعم 
وجه  على  املللجللهللول  متللر  وتن�شيط 
اخل�شو�س، وتوطيد اأوا�شر التعاون 
بني دولة االإمارات العربية املتحدة 

واململكة االأردنية الها�شمية.

•• اأبوظبي- الفجر

حتت رعاية �شمو ال�شيخ طحنون بن حممد 
العني،  منطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل 
اأبوظبي  وال�شياحة-  الثقافة  دائللرة  تنظم 
الدورة العا�شرة من معر�س العني للكتاب 
خلللالل الللفللرتة مللن 23 �للشللبللتللمللرب  اإىل 2 

اكتوبر القادم يف مركز العني للموؤمترات.
جمموعة  للكتاب  العني  معر�س  يت�شمن 
التعليمية  واجلللللل�للشللات  الللعللمللل  ور�للللس  ملللن 
والتي  االإبداع"  "ركن  يف  تللقللام  لللالأطللفللال 
من  جمموعة  مللع  بالتعاون  ت�شميمها  مت 

املوؤ�ش�شات التعليمية احلكومية واخلا�شة.
ممن  االأطللفللال  االإبداع"  "ركن  وي�شتقبل 
6 و12 عاماً  بللني  مللا  اأعللمللارهللم  تللللرتاوح 
واجلل�شات  الللعللمللل  ور�لللللس  يف  للللللملل�للشللاركللة 
االإبللداعلليللة الللتللي تنظم علللللى ملللدار االأيلللام 

الع�شرة للمعر�س.
وينق�شم "ركن االإبداع" هذا العام اإىل �شبعة 
و"ق�شم  الكوميك�س"  "ق�شم  هلللي؛  اأركللللان 
و"ق�شم  العلوم"،  كوكب  و"ق�شم  القراءة"، 

العلمية"،  و"العرو�س  االأذكياء"،  حتللدي 
و"امل�شابقات  الرتفيهية"،  و"العرو�س 
العامة"، ويعتمد فيها على اأ�شلوب اإبداعي 
خمتلف  ويلبي  االأطفال  اهتمام  ي�شتقطب 
متكاماًل  عاملاً  بذلك  ليكون  احتياجاتهم، 
يللجللمللع اللللرتفللليللله والللتللعللللليللم حتلللت �شقف 

واحد.
املدير  علللللللي،  اآل  ملللاجلللد  اهلل  عللبللد  وقلللللال 
التنفيذي باالإنابة لقطاع دار الكتب يف دائرة 
"يهدف  اأبللوظللبللي:   – وال�شياحة  الثقافة 
اإىل  االإبللداع يف معر�س العني للكتاب  ركن 
خالل  من  لل�شغار  االإلهام  م�شادر  توفري 
االإبداعية  بللاالأفللكللار  ومتنوع  ثللري  برنامج 
يف  ونحن  التثقيفية.  واالأن�شطة  واملللهللارات 
دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي، �شعداء 
باأن نقدم هذه الفر�شة الأطفالنا ومتكينهم 
من خو�س جتارب معرفية يف بيئة حمفزة 

على التفكري واالإبداع."
الق�ش�س  فنون  الكوميك�س"  "ق�شم  يقدم 
امل�شورة لالأطفال، كما يقدم فنان الكارتون 
مب�شاركة  عللمللل  ور�لللللس  �شميث"  "مات 

االأطلللفلللال واللليللافللعللني، حلليللث يلل�للشللرف على 
تفاعلهم ليعلمهم كيفية التخطيط لر�شم 
اخلا�شة  �شخ�شياتهم  ور�للشللم  الكوميك�س، 

وغريها من الفنيات. 
االأطفال  يللحلل�للشللل  القراءة"،  "ق�شم  ويف 
واالطالع  للقراءة  ت�شجيعية  فر�شة  على 
واالأن�شطة  اللللرباملللج  ملللن  جمللمللوعللة  علللرب 
كلية  طالبات  وتنفيذ  باإ�شراف  والفعاليات 

الفرتة  يف  االإملللللللارت  جللامللعللة  يف  الللرتبلليللة 
يف  خللالللد  بللن  حمللمللد  وجمعية  ال�شباحية 

الفرتة امل�شائية.
الللعلللللوم فل�شفة  كللوكللب  قلل�للشللم  ويلل�للشللتللخللدم 
عرب  االأطفال  من  العلوم  لتقريب  جديدة 
اأنف�شهم  فهم  مللن  متكنهم  علمية  جتلللارب 
اأف�شل،  بللطللريللقللة  حللولللهللم  ملللن  والللللعللللامل 
ويلللرحلللب الللقلل�للشللم بلللاالأطلللفلللال ملللن عللمللر 7 
ور�س  اأن�شطته  وتت�شمن  وما فوق.  �شنوات 
�شيارة  اأو  طلللائلللرة  مللركللبللة  �للشللمللم   علللملللل؛ 
املريخ،  الللبللديلللللة، وحتلللدي مركبة  الللطللاقللة 

وعامل احليوان.
اأما ق�شم "حتدي االأذكياء" فيقدم لالأطفال 
الإيجاد  العقلية  عملياتهم  لتن�شيط  فر�شاً 
حلول جديدة للم�شكالت التي تواجههم يف 
احلياة. وهو خم�ش�س لالأطفال من عمر 

فوق. وما  �شنوات   7
ويقدم يف ق�شم "كوكب العلوم" عر�س حي 
تقدمها  العلمية،  الللتللجللارب  مللن  ملجموعة 
اأكادميية "تكامل" يومياً عند ال�شاعة 11 

�شباحاً. 

لربنامج  ال�شهرية  ال�شخ�شيات  تقدم  كما 
تفاعلية  ا�شتعرا�شات  �شم�شم"  يا  "افتح 
�شباحاً   11 ال�شاعة  عند  يومياً  لالأطفال 

من 23 اإىل 25 �شبتمرب.
من  للكتاب  العني  معر�س  زوار  و�شيتمكن 
اليومية  واالألللعللاب  امل�شابقات  يف  امل�شاركة 
التي يقدمها االإعالمي ماجد �شكر طوال 

فرتة املعر�س.
يفتح  للكتاب"  الللعللني  "معر�س  اأن  يللذكللر 
اأبوابه ال�شتقبال الزوار يومياً  من التا�شعة 
�شباحاً وحتى الواحدة ظهراً، و من ال�شاعة 
اخلللاملل�للشللة علل�للشللراً وحللتللى الللعللا�للشللرة م�شاًء، 
ويوم اجلمعة من ال�شاعة اخلام�شة ع�شراً 

وحتى العا�شرة م�شاًء.
للمهتمني  للكتاب   الللعللني  معر�س  ويتيح 
االطللللللللالع علللللللى اأحللللللللدث االإ�لللللللشلللللللدارات يف 
والتاريخ،  وال�شعر  والفكر  االأدب  جمللاالت 
االأكادميية  الكتب  من  متنوعة  وجمموعة 
االإماراتيني  كللتللابللهللم  وللللقلللاء  واللللرتبلللويلللة، 
املف�شلني واالطالع على اأحدث انتاجاتهم 

واإ�شداراتهم االأدبية.

••  العني – الفجر

اأعلنت جامعة االإمللارات عن توقيع مذكرة تفاهم مع 
والكوارث  واالأزمللات  الطوارئ  الإدارة  الوطنية  الهيئة 
هدفها بناء عالقة �شراكة ا�شرتاتيجية وتعزيز التعاون 
والعمل امل�شرتك بني اجلهتني.. وجرى التوقيع على 
مذكرة التفاهم يف املقر الرئي�شي جلامعة االإمارات يف 
مدينة العني، بح�شور �شعادة االأ�شتاذ الدكتور حممد 
عبد اهلل البيلي مدير اجلامعة، و�شعادة الدكتور جمال 
وعدد  الهيئة  عللام  مللديللر  ب�شفته  احلللو�للشللنللي،  حممد 
االتفاقية  توقيع  انتهاء  وعقب  فيها.  امل�شوؤولني  من 
الللوطللنللي لعلوم  املللركللز  بللجللولللة �شملت  الللطللرفللان  قلللام 
للعلوم  االملللارات  جامعة  ومتنزه  الف�شاء  وتكنلوجيا 

واالبتكار.
اأكد �شعادة االأ�شتاذ الدكتور حممد البيلي مدير  وقد 
عقد  اأهللملليللة  على  املللتللحللدة  العربية  االإمللللارات  جامعة 
الطوارئ  الإدارة  الوطنية  الهيئة  مع  التفاهم  مذكرة 
واالأزمللات والكوارث والتي تاأتي متا�شياً مع توجيهات 
اال�شرتاتيجية  للخطط  وتنفيذاً  الر�شيدة  الللقلليللادة 
لتعزيز منظومة العمل يف كافة الهيئات واملوؤ�ش�شات يف 
املتحدة، واال�شتفادة من كافة  العربية  االإمللارات  دولة 
اجلهود لتحقق روؤية االمارات 2021 وبناء عالقات 
�للشللراكللة فللعللالللة بللهللدف حتقيق ملل�للشللتللويللات عللاللليللة من 

حتقيق االأهداف اال�شرتاتيجية امل�شرتكة.
العلمي  الللبللحللث  "اإن  �للشللعللادة مللديللر اجلللامللعللة:  وذكلللر 

واالبللتللكللار يف جللامللعللة االإمللللللارات هللمللا روح الللعللمللل بها 
وتللوللليللهللمللا اأهللملليللة خللا�للشللة وتلللطلللرح بللراجمللهللا وفقاً 
للمعايري االأكادميية املعتمدة وت�شتهدف من خالل هذا 
التعاون اإيجاد ال�شلة بني الفكر االأكادميي وموؤ�ش�شات 
من  الللروابللط  وتوثيق  احلكومية  والهيئات  املجتمع 

الللدرا�للشللات والللبللحللوث العلمية وتقدمي  اإجلللراء  خللالل 
اأرقلللى معايري اجلودة  اال�للشللتلل�للشللارات واملللعلللللومللات وفللق 
االأكادميي  اجلانب  بني  و�شل  حلقة  وخلق  والكفاءة. 

واجلهات التنفيذية. 
ومللللن جللانللبلله اأكلللللد �لللشلللعلللادة اللللدكلللتلللور جلللملللال حممد 

احلو�شني، مدير عام الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ 
واالأزمات والكوارث على اأهمية هذه املذكرة مع جامعة 
تللخللدم اجلللهللتللني يف قللطللاع البحوث  الللتللي  االمللللللارات 
والدرا�شات العلمية التخ�ش�شية. واأ�شار اإىل اأن الهيئة 
التفاهم  ومذكرات  الثنائية  االتفاقيات  عقد  توا�شل 
واجلاهزية  اال�شتعداد  �شمان  اأجللل  من  ال�شركاء  مع 
واالأزمللللات  الللطللوارئ  الإدارة  الوطنية  املنظومة  وفللق 
اإىل  "ال قدر اهلل" الفتاً  اأي طللارئ  والللكللوارث ملواجهة 
الهامة �شمن  العنا�شر  واجلاهزية من  اال�شتعداد  اأن 
اأن  مو�شحاً  اال�شرتاتيجية،  وخططها  الهيئة  اأهللداف 
التعاون مع جامعة االإمللارات �شي�شاهم يف زيادة تبادل 
الللبللحللوث العلمية  اخلللللربات واملللعلللللومللات يف جملللاالت 
واخلطط  العمل  تدفع  التي  واالإح�شائيات  والبيانات 
العمل  خمللرجللات  تطوير  يف  وامل�شاهمة  التميز  نحو 
وحت�شني  تعزيز  اإىل  دائماً  "ن�شعى  واأ�شاف  امل�شرتك. 
التخ�ش�شية  الوطنية  املوارد  من  لال�شتفادة  ال�شراكة 
املجتمع  موؤ�ش�شات  م�شاركة  وتعزيز  اخلللربات  وتبادل 
وقطاعاته يف جهود اإدارة الطوارئ واالأزمات." موؤكداً 
على الللدور الرائد الللذي تقوم به جامعة االإمللارات يف 
جماالت العمل الوطني وفق �شيا�شات وا�شرتاتيجيات 
الدولة الرامية اإىل اإيجاد كفاءات مواطنة قادرة على 
يف  الوطن  �شرح  بناء  يف  وامل�شاهمة  امل�شوؤولية  حتمل 
لتاأهيل  خمتلف التخ�ش�شات وهي تعد رافداً حقيقياً 
اأكادميية  بيئة  وهي  العمل  ل�شوق  اخلريجني  الطلبة 

رائدة تتميز باالإبداع واالبتكار. 

دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي 
تنظم جولة ترويجية يف 3 مدن هندية

ارتفع عدد النزلء الهنود باملن�ساآت الفندقية 
يف الإمارة بن�سبة 11 % خالل 2017

•• اأبوظبي- الفجر

 تنظم دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي جولة ترويجية يف 3 مدن هندية 
خالل الفرتة من 17-21 �شبتمرب اجلاري، بهدف تعزيز الوعي باالإمارة 

ومعاملها الرتفيهية والثقافية وا�شتقطاب املزيد من الزوار الهنود.
االحتاد  كللاًل من  اأبوظبي  وفللد  ي�شم 
الللوطللنللي لدولة  الللنللاقللل  للللللطللريان، 
االإمللللللارات الللعللربلليللة املللتللحللدة، وجيت 
ايلللللرويلللللرز وجتلللللللارب يلللا�لللس ودو�لللشلللت 
وايرترافيل  اآريللبلليللان  ورويللللال  ثلللاين 
وتبداأ  وروتانا.  و�شوفيتيل  انرتبرايز 
اجلولة يف نيودلهي �شمال الهند، قبل 
اأن تنتقل اإىل مدينة  ت�شيناي، على اأّن 
جنوب  بنغالور  يف  فعالياتها  تختتم 

الهند.
الثاين  املركز  يف  حالياً  الهند  وتللاأتللي 
بعد ال�شني على قائمة اأكرب االأ�شواق 

اللل�للشلليللاحلليللة اخلللارجلليللة للللالإملللارة من 
ناحية عدد النزالء مبن�شاآتها الفندقية. حيث ا�شتقبل 162 فندقاً و�شقة 
فندقية ومنتجعاً يف اأبوظبي ما يزيد عن 360،000 نزيل هندي خالل 
العام املا�شي، بن�شبة منو %11 مقارنة بالعام 2016. وبلغ عدد النزالء 
الهنود 227،000 نزيل منذ مطلع العام اجلاري حتى نهاية �شهر يوليو. 
افتتاح  عقب  االإملللارة،  اإىل  الهندية  ال�شياحة  منو  معدالت  ارتفاع  ويتوقع 

املدينة الرتفيهية "عامل وارنر براذرز اأبوظبي" يف جزيرة يا�س.
دائرة  يف  اخلارجية  واملكاتب  الرتويج  اإدارة  مدير  النعيمي،  مبارك  وقللال 
الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي: "تعترب الهند اأحد اأ�شواقنا اال�شرتاتيجية 
اأبوظبي  و�شهدت  الفندقية.  للنزالء يف من�شاآتنا  رئي�شياً  رافداً  ت�شكل  التي 
زيادة كبرية يف عدد النزالء الهنود خالل العام 2017، وا�شتمرت توجهات 

النمو منذ مطلع العام اجلاري".
املللتللاحللة يف  واأو�للشللح النعيمي: نلللدرك حجم االآفللللاق الللواعللدة واالإمللكللانللات 
على  ال�شوء  لت�شليط  اأهم مدنها  ترويجية يف  جولة  وننظم حالياً  الهند، 
اأبوظبي ومعامل اجلذب الفريدة بها واالت�شاع املطرد يف خريطة املنتجات 
واملعامل واملن�شاآت الرتفيهية يف جميع اأنحاء االإمارة. ون�شعى اإىل ا�شتثمار 
ودعوتهم  الهند  يف  املحتملني  للزوار  ال�شياحية  ر�شالتنا  ونقل  الزخم  هذا 
اال�شتثنائية.  بتجاربها  واال�شتمتاع  اأبوظبي  يف  اأطللول  عطالت  لتم�شية 
وتربط 278 رحلة اأ�شبوعياً العا�شمة االإماراتية بل 12 وجهة هندية، وهو 

ما يجعل زيارة اأبوظبي اأكرث �شهولة عن اأي وقت م�شى.
 – وال�شياحة  الثقافة  دائللرة  مكتب  مدير  دين�شو،  بيجان  قال  جانبه،  من 
اأبوظبي يف الهند: �شاهمت مبادراتنا الرتويجية يف دعم موقع الهند �شمن 
اأكرب االأ�شواق ال�شياحية اخلارجية لالإمارة. وحققنا منواً �شنوياً الفتاً على 
خمتلف موؤ�شرات االأداء نتيجة التعاون والتن�شيق الدائم مع �شركائنا الذين 
وت�شاعد  الهند.  ال�شياحية يف  دوؤوبللة لرت�شيخ مكانة وجهتنا  بذلوا جهوداً 
برامج  ومنظمي  ال�شياحة  قطاع  يف  العاملة  اجلهات  الرتويجية  جوالتنا 
اجلللوالت والعطالت يف االإمللارة على التوا�شل املبا�شر مع هللوؤالء ال�شركاء 

االإقليميني، وبالتايل تن�شيط حركة ال�شياحة اإىل االإمارة.

يف تقليد �شنوي
يوم مفتوح للعاملني اجلدد مبدينة العني 

نظمه فندق هيلي ريحان من روتانا 
•• العني-الفجر:

العاملني  جلميع  مفتوحا  يوما  ريحان  هيلى  فندق  نظم  �شنوي  تقليد  يف 
اجللللدد مبللديللنللة الللعللني مللن اأ�للشللاتللذة جللامللعلليللني ومللعلللللمللي ملللدار�لللس وطباء 
اإبراهيم  الفندق  مدير  ا�شتقبلهم  فى  كللان  حيث  ومهند�شني  وممر�شني 
يف  بلللداأت  الللتللي  الفعالية  يف  �للشللارك  حيث  للليللون  الت�شويق  ومللديللر  الع�شام 
ال�شباح لتتوا�شل حتى ال�شابعة م�شاء تخللتها فقرات مو�شيقة حتلق حولها 
املدعوين حول حمام ال�شباحة. وقد اكد مدير الفندق على اأهمية مثل هذه 
ابناء  مع  العالقة  توطيد  اأجللل  من  الفندق  عليها  يحر�س  التي  اللقاءات 
املوؤ�ش�شات من خالل تقدمي  مدينة العني. �شارك يف الفعالية العديد من 
النادي  االأ�للشللريللة،  للرعاية  زايللد  دار  امل�شاركني  بني  من  ليكون  ان�شطتهم 
الهيلي،  األعاب  مدينة  العني،  احليوانات  حديقة  ادفنت�س،  وادي  امل�شري، 
ال�شركات،  من  الكثري  غريهم  و  ميديور  و  برجييل  م�شفى  هوندا،  وكالة 
حيث قام مدير الت�شويق ليون بتقدمي ال�شكر لهم على امل�شاركة فى اطار 
"هيلي  اأن  بالذكر  اجلدير  العني.  مدينة  اىل  جديد  قللادم  بكل  الرتحيب 
التجارية  العالمة  حتت  افتتاحه  يتم  فندق  اأول  هو  روتانا"  من  ريحان 
"ريحان" يف العني التي حتمل لقب "مدينة احلدائق" يف االإمارات ، ليكون 
انعكا�شاً حقيقياً جلوهر التقاليد العربية.خا�شة ان الفندق يقع يف منطقة 
مقربة  وعلى  االإملللارات،  لدولة  الرتاثية  الوجهة  بدورها  تعد  التي  هيلي 
من �شلطنة عمان ومطار العني الدويل. ويت�شل فندق "هيلي ريحان من 
روتانا" مبا�شرة مع واحة هيلي مول، وهو وجهة الت�شوق االأحدث التي مت 

يف املدينة بت�شميمه االإبداعي الذي يجمع بني الرتاث واحلداثة.



ال�سودا منخف�سة ال�سعرات حتد من 
خماطر عودة �سرطان القولون

و�للشللع الباحثون اللللدارة يف خللاليللا ثللم زرعلللوا االأخلللرية يف 
فئران تعاين الداء ال�شكري.

الغلوكوز يف  القهوة يخف�س معدالت  ا�شتهالك  اأن   تبني 
الدم متا�شياً مع جرعات الكافيني املختلفة.

الدارة  ن�ّشط  الفئران،  دم  جمرى  الكافيني  دخل  عندما   
اإطللالق مركب خف�س  اإىل  ودفعها  اال�شطناعية  اجلينية 

معدالت الغلوكوز.
ل الباحثون اكت�شافاتهم يف تقرير درا�شة ن�شروه اأخرياً  ف�شّ

.Nature Communications يف جملة
ي�شّكل الداء ال�شكري م�شكلة �شحية عامة متفاقمة ت�شيب 

مئات املاليني حول العامل. 
يعود تف�شيه خ�شو�شاً اإىل ازدياد النمط الثاين منه، وهو 
ا�شتخدام  على  قدرتها  تفقد اخلاليا  عندما  تظهر  حالة 
اإىل  اللللدم(  �شكر  )اأو  الللغلللللوكللوز  بغية حتللويللل  االإنلل�للشللولللني 

طاقة.
لكن هذا العبء يرتاجع اإذا جنح عدد اأكرب من املر�شى يف 
بلوغ االأهداف العالجية التي يو�شي بها اأطباوؤهم. لذلك 
اأف�شل  اإىل )مناذج رعاية(  اأننا نحتاج  اإىل  ي�شري اخلرباء 

بغية مواجهة هذه امل�شكلة.
معدالت  مراقبة  اإىل  املر�شى  ُي�شطر  الراهن،  الوقت  يف 

مع  ب�شرعة  والتفاعل  وجبة  كللل  بعد  دمهم  يف  الغلوكوز 
لهم  ي�شفها  التي  االأدويلللة  م�شتخدمني  فيها،  ارتللفللاع  اأي 

اأطباوؤهم.

علم الأحياء الرتكيبي والدارات اجلينية
)اندماج  بللاأنلله  الرتكيبي  االأحلليللاء  علم  الباحثون  ي�شف 
بني الهند�شة وعلم االأحيلللللللاء( اأتللللاح للعلمللللاء يف ال�شنوات 
ُت�شتخدم الأغرا�س حيوية  دارات جينية  االأخرية ت�شميم 

طبية.
برجمللللللة  اال�شطناعية  اجلينيللللللة  الللللللللللللللللللللدارات  تعلللللليد 
بطلللللريقة  القائمللللللة  اآلياتهللللللا  ا�شتخللللللدام  بغية  اخللللللاليا 

حملللللددة.
 ت�شمل االأمثلة على ذلك تطوير )مفاتيح جزيئية( تتحّكم 
بدقة باخلاليا املناعية يف حماولة جلعل عالج ال�شرطان 

اأكرث اأماناً ودقة.
اأثناء تطوير  التحديات  من  يواجهون عدداً  العلماء  لكن 
اختيار  الللتللحللديللات  هللذه  مللن  ا�شطناعية.  جينية  دارات 
اأن  املحّفز املنا�شب كي ال تن�شط الللدارة خطاأ والتاأكد من 
تاأثريات  اإىل  يلللوؤدي  وال  املطلوب  على  يقت�شر  الفعل  رد 

جانبية.

ز بالكافيني اإنتاج البيبتيد املحفَّ
)م�شتقبالت  ابتكارهم  عملية  العلماء  ي�شف  التقرير،  يف 
بلوغه  عللنللد  الللكللافلليللني(  ت�شت�شعر  بللالللكللامللل  ا�شطناعية 

معدالت تعادل ما يحتوي عليه عادًة كوب قهوة.
امل�شتقبالت بروتينات تقبع على �شطح اخلاليا وال تتفاعل 

اإال عندما ت�شادف جزيئاً حمدداً،
 متاماً كما لو اأنك اأدخلت مفتاحاً فريداً يف قفل.

رد فعل حمدد  اإىل حتفيز  هللذه  االحتلللاد  فللتللوؤدي عملية   
داخل اخللية.

يف هذه احلالة، ي�شّكل الكافيني املحفز.
اال�شطناعي   1 )بيبتيد  اإنللتللاج  في�شمل  الللفللعللل،  رد  اأملللا   

ال�شبيه بالغلوكاغون الب�شري(،
 وهو مركب ُي�شتخدم يف عالج الداء ال�شكري من النمط 

الثاين بغية خف�س معدالت الغلوكوز يف الدم.
متقدماً  )�شابطاً  اجلينية  اللللدارة  الدرا�شة  معدو  �شّمى 
باإدخالها  واختربوها   ،))C-STAR( بالكافيني  ز  ُيحفَّ

اإىل )خاليا ُم�شممة(.
مع   C-STAR خللاليللا  تفاعل  املللخللتللرب(  )يف  اخللتللربوا 
م�شادر كافيني خمتلفة ت�شّم جرعات متفاوتة، من بينها 

ماركات م�شروبات جتارية. 

الداء  كذلك زرعوا هذه اخلاليا يف فئران ُعدلت لتعاين 
ال�شكري من النمط الثاين.

)حت�ّشن �شبط الغلوكوز(
فيها  ُزرعللت  التي  الفئران  وجتللارب  اخلاليا  اختبارات  يف 

،C-STAR خاليا
قاباًل  اجليني  التعبري  يف  تللبللداًل  الكافيني  وجلللود  حللّفللز   

للعك�س يعتمد على اجلرعة.
بربطه  املحفز  تاأثري  باختبار  البداية  يف  الفريق  اكتفى 
اإجراء  ميكنهم  بللروتللني  �شفرة  حتمل  مرا�شلة(  بل)جينة 

فحو�س له.
املرا�شلة  باجلينة  ا�شتبدال  ذلك على  بعد  الباحثون  عمل 
على  وحا�شل  هند�شياً  معد  )بروتني  �شفرة  حتمل  جينة 
موافقة �شريرية( ال�شتخدامه يف عالج الداء ال�شكري من 

النمط الثاين.
ال�شبيه  اال�للشللطللنللاعللي   1 بيبتيد  الللربوتللني  هلللذا  ُيللدعللى   

بالغلوكاغون الب�شري.
الحظ الباحثون اأن الدارات، عند حتفيزها، تدفع اخلاليا 
وهكذا متتعت  بالغلوكاغون.  ال�شبيه   1 بيبتيد  اإنتاج  اإىل 
الغلوكوز،  �شبط  يف  كللبللري(  )بتح�ّشن  املللعللاجلللة  الللفللئللران 

مقارنًة مبجموعات ال�شبط غري املعاجلة.

تكامل العالج ومنط احلياة
)غري  اأنلله  كمحفللللز  الكلللللافيني  ا�شتخلللللدام  ملليللزات  مللللن 
حمللللددة  م�شللللللروبات  يف  يتوافر  واأنلله  مكلللللللف  وغري  �شام 

فح�شب(. 
)�شبط(  املللمللكللن  مللن  اأن  اجلللديللدة  الللدرا�للشللة  ُتللظللهللر  اإذاً، 
كي  ا�شطناعية،  دارات جينية  تقوم على  التي  العالجات، 
من  والقهوة  ال�شاي  )مثل  يومية  م�شروبات  مع  تتفاعل 

دون اإ�شافة مواد كيماوية اأخرى(،
 وفق معدي الدرا�شة.

عالوة على ذلك، )يتكامل العالج مع منط احلياة(، يوؤكد 
لدفع  ممللتللازة  طريقة  ت�شّكل  املقاربة  هللذه  اأن  الباحثون 
العالجية.  بالربامج  اأكرب  بطوعية  االلتزام  اإىل  املر�شى 

يختمون:
 )ملا كانت العالجات التي ت�شتند اإىل اأنظمة مماثلة ت�شتغل 

عادات ثقافية روتينية،
 فُيفرت�س اأن تندمج ب�شهولة يف منط حياة املري�س. لذلك 
قد تتحّول اإىل دعامة اأ�شا�شية ُيبنى عليها اجليل اجلديد 

من الطب املعدل ليتالءم مع حالة كل مري�س(.

�شرطان  عللودة  اأن خماطر  اإىل  اأمريكية  درا�للشللة    خل�شت 
القولون اإىل املر�شى الذين يتناولون م�شروبا اأو اأكرث من 
امل�شروبات الغازية )ال�شودا( منخف�شة ال�شعرات احلرارية 
يوميا تكون تقريبا ن�شف مثيلتها لدى من ال ي�شربونها 

اأو ي�شربون قدرا اأقل.
ومل يكن الللهللدف مللن الللدرا�للشللة اإثللبللات مللا اإذا كللانللت هذه 

امل�شروبات حتد من خماطر عودة �شرطان القولون.
واأحد االأ�شباب التي �شاقها الباحثون يف دورية )بلو�س وان( 
اإقبال املر�شى على ال�شودا منخف�شة ال�شعرات  قد يكون 
بدال من امل�شروبات الغازية والع�شائر املحالة بال�شكر مما 
يعني اأن مقدار ال�شكر الذي يدخل اأج�شامهم ي�شبح اأقل.

وقال كبري الباحثني ت�شارلز فوك�س وهو مدير مركز ييل 

مدينة  يف  لل�شرطان 
بوالية  نيو هيفني 

كلللللونللللليلللللتللللليلللللكلللللت 
االأملللريلللكللليلللة: 
دور  نللللبللللحللللث 
الللللللللنللللللللظللللللللام 
الللللللغللللللذائللللللي 
واأ�للللللشلللللللللللللوب 
احللللللليللللللاة يف 
خمللللللللللاطللللللللللر 

االإ�للللللللشللللللللابللللللللة 
بللللللل�لللللللشلللللللرطلللللللان 

القولون وعوامل 
مرتبطة  مللتللنللوعللة 

بعودة ال�شرطان.
واأ�للللشللللاف يف مللقللابلللللة عرب 

هللللذه  بلللللني  ملللللن  اأن  الللللهللللاتللللف 
احلياة  واأ�للشلللللوب  ال�شمنة  الللعللوامللل 

التمرينات  مملللار�لللشلللة  يلل�للشللمللل  ال  الللللللذي 
تناول  على  الللقللائللم  الللغللذائللي  والللنللظللام  بللكللرثة  الريا�شية 

الكثري من الكربوهيدرات وامل�شروبات املحالة بال�شكر.
باملئة من مر�شى   30 اإىل حللوايل  يعود  املر�س  اأن  وتابع 

�شرطان القولون الذين يخ�شعون للجراحة.
وقال فوك�س نقرتح املاء لكونه اخليار ال�شحي االأمثل لكن اإذا 
كنتم حتبون ال�شكر وترغبون يف م�شروب حملى فقد تكون 

ال�شعرات احلرارية  الغازية منخف�شة  امل�شروبات 
بديال.

وحلل الباحثون معلومات عن النظام الغذائي لنحو 
الثالثة. املرحلة  القولون يف  1018 مري�شا ب�شرطان 

ال�شرطان  علللودة  اأن خمللاطللر  اإىل  فللوكلل�للس  فللريللق  وخللللل�للس 
من  االأقللل  على  واحللدا  م�شروبا  تناولوا  الذين  للمر�شى 
اأقل  كانت  يوميا  ال�شعرات  منخف�شة  الغازية  امل�شروبات 

مقارنة  املللئللة  يف   46 بن�شبة 
مبن مل ي�شربوا �شوى واحدا منها 

يف االأ�شبوع.
ويللريللد الللبللاحللثللون اأيلل�للشللا مللعللرفللة مللا اإذا كان 
احلرارية  اللل�للشللعللرات  منخف�شة  اللل�للشللودا  تللنللاول 
يحد من االإ�شابة ب�شرطان القولون من االأ�شا�س. 
من  اثللنللني  تللنللاول  اأن  اإىل  حديثة  درا�للشللات  وخل�شت 
اإىل  يللوؤدي  يوميا  ال�شعرات  منخف�شة  ال�شودا  م�شروبات 
خ�شارة الكثري من الوزن مما قد يعني احلد من خماطر 

االإ�شابة ب�شرطان القولون.

من  يوم  ذات  الثاين  النمط  من  ال�شكري  ال��داء  مر�شى  يتمّكن  قد   
القهوة،  اأو  ال�شاي  ب�شرب  دمهم  يف  ال�شكر  معدل  �شبط 

وذلك بف�شل علم الأحياء الرتكيبي.
يف  للتكنولوجيا  ال��ف��درايل  املعهد  من  علماء  م  �شمَّ
زيورخ ب�شوي�شرا واختربوا دارة جينية ا�شطناعية 
ذلك  قق  حتحُ امل�شروب.  يف  الكافيني  ن�شب  مع  تتفاعل 
عالج  يف  �شتخدم  يحُ الغلوكوز  ل�شبط  مركب  باإطالق 

الداء ال�شكري من النمط الثاين.

الكافيني حمفز غري �شام وغري مكلف 

القهوة ت�سبط الغلوكوز ملري�س ال�سكري من النمط الثاين

�شحة وتغذية
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يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي :
كري�شنت للملكية الفكرية

Pasons PARAMOUNT RESTAURANT  :بطلب لت�شجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 284216            بتاريخ :   07/ 12/ 2017 م
تاريخ اإيداع االأولوية:        /     /   20م

با�شللم /ال�شيد  : نا�شر بوكاراتيل
وعنوانه : �س.ب. 122570، دبي – االإمارات العربية املتحدة.

هاتف            :                             فاك�س :        الربيد االلكرتوين : 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات توفري االأطعمة وامل�شروبات، االإيواء املوؤقت.
الواقعة بالفئة  :43   

PARAMOUNT  باحلروف  كلمة  اللللللون مكتوب عليه  اأ�للشللود  مللربللع  عللن  عللبللارة  الللعللالمللة:  و�للشللف 
الالتينية الكبرية باللون البني و بخط عري�س و�شكل مميز و يعلوها كلمة Pasons باحلروف الالتينية 
باللون  و  الكبرية  الالتينية  بللاحلللروف  مكتوبة    RESTAURANTكلمة اأ�شفلها  و   ، البني  باللون 

البني.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي :
كري�شنت للملكية الفكرية

marhaba mandi  :بطلب لت�شجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 284932            بتاريخ :   21/ 12/ 2017 م
تاريخ اإيداع االأولوية:        /     /   20م

با�شللم /ال�شيد  : �شفيق عبدالقادر تاييل تازهي كونيل
وعنوانه : 238963، دبي – االإمارات العربية املتحدة.

هاتف :                             فاك�س :        الربيد االلكرتوين : 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات توفري االأطعمة وامل�شروبات، االإيواء املوؤقت.
الواقعة بالفئة  :43   

و�شف العالمة: عبارة marhaba mandi مكتوبة باحلروف الالتينية الكبرية باللون االأ�شود و علي 
ميينها �شكل دائري بر�شمة معينة بداخلها احلرفني ) ح ، م ( ب�شكل معني و على ميني ال�شكل مرحبا مندي 

باحلروف العربية ب�شكل معني.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي :
كري�شنت للملكية الفكرية

BIOGENIS  :بطلب لت�شجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 284933            بتاريخ :   21/ 12/ 2017 م
تاريخ اإيداع االأولوية:        /     /   20م

با�شللم /ال�شيد  : اإن اليت لالإ�شاءة الكهربائية �س.ذ.م.م
وعنوانه : 391431، دبي – االإمارات العربية املتحدة.

هاتف            :                             فاك�س :        الربيد االلكرتوين : 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

واالأغرا�س  املياه  واإمللداد  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهو  البخار  وتوليد  والتدفئة  لالإنارة  اأجهزة 
ال�شحية.

الواقعة بالفئة  :11   
و�شف العالمة: فعلى عبارة عن كلمة  BIOGENIS مكتوبة باحلروف الالتينية بخط �شميك و باللون 

االأ�شود حماط بخط اأحمر على �شكل ر�شم القلب. 
اإر�شاله  اأو  االقت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  لق�شم  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  من   

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي :
كري�شنت للملكية الفكرية

GRILL HUT RESTAURANT  :بطلب لت�شجيل العالمة التجارية

              
املودعة حتت رقم : 285070             بتاريخ :   25/ 12/ 2017 م

تاريخ اإيداع االأولوية:        /     /   20م
با�شللم  : حممد ا�شماعيل كاالتيل

وعنوانه : �س.ب. 79114، دبي – االإمارات العربية املتحدة.
هاتف  :                             فاك�س :        الربيد االلكرتوين : 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات توفري االأطعمة وامل�شروبات، االإيواء املوؤقت.

الواقعة بالفئة  : 43   
و�شف العالمة:  عبارة عن ر�شمة دائرية باللون االأ�شود مكتوب بداخلها عبارة KQKh al Shay مكتوبة 
( مكتوبة باحلروف  االأبي�س و حتتها عبارة ) مطعم قرل هات  باللون  و  الالتينية بخط معني  باحلروف 
 )  Grill Hut RESTAURANT ( العربية بخط مميز باللون االأ�شود  و باالأ�شفل يوجد عبارة

باحلروف الالتينية باللون االأ�شود بخط و�شكل مميز و حجم معني
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 27630       

 با�شم بي بي جي اند�شرتيز اوهايو ، انك 

وعنوانه  3800 غرب ال�شارع 143 ، كليفيالند ، اأوهايو 44111 ، 

الواليات املتحدة االأمريكية .

وامل�شجلة حتت رقم  : )  28350 (                    بتاريخ  :    2001/8/21

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2018/7/15  وحتى تاريخ :     2028/7/15

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية و براءات االخرتاع

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 27887 

امريكان ايرالينز، اإنك.   با�شم  

الواليات   ، فللورت وورث تك�شا�س 76155   ، امللون كارتر بوليفارد  وعنوانه  433 

املتحدة االمريكية

وامل�شجلة حتت رقم  : )  22351   (                    بتاريخ  :    1999/9/29

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2018/8/10  وحتى تاريخ :    2028/8/10

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 58228        

 با�شم       بو�شت جو�س هولدينغز بي تي واي ليميتد . 

وعنوانه  �شويت 2 ، 267-261 هاي �شرتيت ،

ا�شبورتون ، فيكتوريا ، 3147 ، ا�شرتاليا .

وامل�شجلة حتت رقم  : )   (                    بتاريخ  :    2018/6/27

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2014/1/7  وحتى تاريخ :    2024/1/7

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي :
The WAVE  :بطلب لت�شجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 290204            بتاريخ :   05/ 04/ 2018 م
تاريخ اإيداع االأولوية:        /     /   20م

با�شللم /ال�شيد  : نا�شر بوكاراتيل
وعنوانه : �س.ب. 122570، دبي – االإمارات العربية املتحدة.

هاتف            :                             فاك�س : 
nashith@pasonsme.com : الربيد االلكرتوين

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
وال�شينمائي  الللفللوتللوغللرايف  الت�شوير  واأدوات  واأجللهللزة  وامل�شاحية  واملللالحلليللة  العلمية  واالأدوات  االأجللهللزة 
واالأجهزةواالأدوات الب�شرية واأدوات الوزن والقيا�س واالإ�شارة واملراقبة )االإ�شراف(  واالإنقاذ والتعليم ، اأجهزة 
واأدوات لو�شل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�شجيل اأو اإر�شال 
اأو ن�شخ ال�شوت اأو ال�شور، حامالت بيانات مغناطي�شية، اأقرا�س ت�شجيل، اأقرا�س مدجمة، اأقرا�س فيديوية 
رقمية وغريها من و�شائط الت�شجيل الرقمية؛ اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآالت ت�شجيل النقد، 

اآالت حا�شبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهز ة الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ اأجهزة اإطفاء احلرائق.
الواقعة بالفئة  :09   

و�شف العالمة: عبارة عن كلمة WAVE مكتوبة باحلروف الالتينية الكبرية باللون االأ�شود ب�شكل معني 
على �شكل موجة و يعلوها كلمة the مكتوبة باحلروف الالتينية بخط �شغري.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

منوذج اإعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك 

 :باإ�شم املالك :   اإيكالير با�شرتي م.د.م.�س 
م�شاريع الفهد التجارية ذ.م.م

وعنوانة : وحدة رقم: بي 108 ، ليك �شور 1، ار�س رقم جي ال تي
ابراج بحريات جمريا، دبي ، االمارات العربية املتحدة  اأي،   2 واي   -  2 ات�س  "– بي 

بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية 
 :ا�شم املتنازل له :  م�شاريع الفهد التجارية ذ.م.م 
املودعة بالرقم :  242569   بتاريخ :2015/11/02

جزيرة ابو ظبي ،النادي ال�شياحي - �شرق -16 برج الفهد 2 -ميزان 1 ،�شقة م�شاريع الفهد
 التجارية ذ.م.م، االإمارات العربية املتحدة 

امل�شجلة بالرقم :   242569   بتاريخ : 2016/06/21 
واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد : 163           بتاريخ : 2016/04/28

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 30
احللويات،  القهوة،  احللللللوى،  الكيك،  الكعك)،  مللن  (نللوع  كوكيز  و  الب�شكويت  البودينج،  حلوي  معجنات، 

الك�شرتد، حلوي املاكارون�س، ال�شاي
تاريلخ انتقال امللكية  : 2018/06/10      تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2018/08/05 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

منوذج اإعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك 

 باإ�شم املالك :   اإيكالير با�شرتي م.د.م.�س 
م�شاريع الفهد التجارية ذ.م.م

وعنوانة : وحدة رقم: بي 108 ، ليك �شور 1، ار�س رقم جي ال تي
ابراج بحريات جمريا، دبي ، االمارات العربية املتحدة  اأي،   2 واي   -  2 ات�س  "– بي 

بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية 
 :ا�شم املتنازل له :  م�شاريع الفهد التجارية ذ.م.م 
املودعة بالرقم :  242970   بتاريخ :2015/11/02

جزيرة ابو ظبي ،النادي ال�شياحي - �شرق -16 برج الفهد 2 -ميزان 1 ،�شقة م�شاريع الفهد
 التجارية ذ.م.م، االإمارات العربية املتحدة 

امل�شجلة بالرقم :   242970   بتاريخ : 2016/06/21 
واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد : 163    بتاريخ :2016/04/28

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 43
املقاهي، الكافيرتيات، املطاعم، مطاعم اأو حانات الوجبة خفيفة، تقدمي وتوريد الطعام وال�شراب

وم�شتلزماتها
تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2018/08/05 تاريلخ انتقال امللكية  : 2018/06/10 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 9863 

 با�شم بي بي جي اند�شرتيز اوهايو ، انك 

وعنوانه  3800 وي�شت ال�شارع 143 ، كليفالند ، اأوهايو 44111 ،

الواليات املتحدة االأمريكية .

وامل�شجلة حتت رقم  : )   9003  (                    بتاريخ  :    1997/3/2

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من 

تاريخ انتهاء احلماية يف :    2015/3/29    وحتى تاريخ :  2025/3/29

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 111938        

 با�شم  بيلدين تيكنولوجيز ، انك. 

وعنوانه  7701 فور�شيث بوليفارد ، �شويت 800 ،  ا�س تي. لوي�س ، ام او 63105 ، 

الواليات املتحدة االأمريكية. 

وامل�شجلة حتت رقم  : )   100028(                    بتاريخ  :    2010/2/18

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2018/5/1  وحتى تاريخ :    2028/5/1

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 114544 

 با�شم  اإنتويت انك. 

وعنوانه  2535 جار�شيا افينيو،  ماونتني فيو، كاليفورنيا 94043،

الواليات املتحدة االأمريكية. 

وامل�شجلة حتت رقم  : ) 104055  (                    بتاريخ  :    2010/6/6

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2018/6/12  وحتى تاريخ :    2028/6/12

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 114545 

 با�شم  اإنتويت انك. 

وعنوانه  2535 جار�شيا افينيو،  ماونتني فيو، كاليفورنيا 94043،

الواليات املتحدة االأمريكية. 

وامل�شجلة حتت رقم  : ) 104056  (                    بتاريخ  :    2010/6/6

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2018/6/12  وحتى تاريخ :    2028/6/12

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 114546 

 با�شم  اإنتويت انك. 

2535 جار�شيا افينيو،  ماونتني فيو، كاليفورنيا 94043، وعنوانه  

الواليات املتحدة االأمريكية. 

وامل�شجلة حتت رقم  : ) 127334  (                    بتاريخ  :    2010/12/27

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2018/6/12  وحتى تاريخ :    2028/6/12

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 114547 

 با�شم  اإنتويت انك. 

وعنوانه  2535 جار�شيا افينيو،  ماونتني فيو، كاليفورنيا 94043،

الواليات املتحدة االأمريكية. 

وامل�شجلة حتت رقم  : )    (                    بتاريخ  :    2012/5/3

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2018/6/12  وحتى تاريخ :    2028/6/12

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 114548 

 با�شم  اإنتويت انك. 

وعنوانه  2535 جار�شيا افينيو،  ماونتني فيو، كاليفورنيا 94043،

الواليات املتحدة االأمريكية. 

وامل�شجلة حتت رقم  : )  105378  (                    بتاريخ  :    2010/7/4

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2018/6/12  وحتى تاريخ :    2028/6/12

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 114549 

 با�شم  اإنتويت انك. 

وعنوانه  2535 جار�شيا افينيو،  ماونتني فيو، كاليفورنيا 94043،

الواليات املتحدة االأمريكية. 

وامل�شجلة حتت رقم  : )  105379  (                    بتاريخ  :    2010/7/4

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2018/6/12  وحتى تاريخ :    2028/6/12

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 114550 

 با�شم  اإنتويت انك. 

وعنوانه  2535 جار�شيا افينيو،  ماونتني فيو، كاليفورنيا 94043،

الواليات املتحدة االأمريكية. 

وامل�شجلة حتت رقم  : )     (                    بتاريخ  :    2012/4/16

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2018/6/12  وحتى تاريخ :    2028/6/12

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   117035      بتاريخ : 2008/7/24
بيانات االأولوية :             

باإ�شم     :  دي ات�س �شي �شي ال ليميتد
وعنوانه  :  �س. ب  3186 رود تاون ، تورتوال ، اجلزر العذراء الربيطانية

  �شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 37 
اأعمال تنفيذ وتركيب الوحدات االإن�شائية م�شبقة ال�شد ، اأعمال حفر االأ�شا�شات وتثبيت الركائز .

و�شف العالمة :  مربع اأزرق اللون تتخلله االأحرف الثالثة �شي �شي ال باالجنليزية وباللون االبي�س وحتتها 
ن�شف هالل .

االإ�شرتاطات : 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 114551 

 با�شم  اإنتويت انك. 

وعنوانه  2535 جار�شيا افينيو،  ماونتني فيو، كاليفورنيا 94043،

الواليات املتحدة االأمريكية. 

وامل�شجلة حتت رقم  : )  101642   (                    بتاريخ  :    2010/4/12

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2018/6/12  وحتى تاريخ :    2028/6/12

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 116013 

 با�شم       اإيو�س البوري�س ا�س . �شي. اآر. ال 

وعنوانه  280 بوليفارد دو �شوفريين ، بروك�شل بي ل 1160 ، بلجيكا .

وامل�شجلة حتت رقم  : )  127335  (                    بتاريخ  :    2010/12/27

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2018/7/7  وحتى تاريخ :     2028/7/7

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 116014 

 با�شم اإيو�س البوري�س ا�س . �شي. اآر. ال 

وعنوانه  280 بوليفارد دو �شوفريين ، بروك�شل بي ل 1160 ، بلجيكا .

وامل�شجلة حتت رقم  : )     (                    بتاريخ  :    2012/6/24

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2018/7/7  وحتى تاريخ :     2028/7/7

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 117001       

لوتي فاين كيميكال كو.، ليميتد   با�شم  

وعنوانه  19 ، يو�شيون - رو 217 بيون - جيل ، نام ل غو ، 

اول�شان ، 44714 ، جمهورية كوريا . 

وامل�شجلة حتت رقم  : ) (                    بتاريخ  :     2010/8/1

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2018/7/24  وحتى تاريخ :     2028/7/24

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 117316        

 با�شم هاريف نيكول�س اآند كومباين ليميتد.      

وعنوانه  125ل 109 نايت�شربيدج لندن ا�س دبليو1 اأك�س   7 اآر جيه 

اململكة املتحدة . 

وامل�شجلة حتت رقم  : )   105386 (                    بتاريخ  :    2010/7/4

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2018/7/30  وحتى تاريخ :    2028/7/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 117317        

 با�شم  هاريف نيكول�س اآند كومباين ليميتد.      

وعنوانه  125ل 109 نايت�شربيدج لندن ا�س دبليو1 اأك�س   7 اآر جيه 

اململكة املتحدة . 

وامل�شجلة حتت رقم  : )   105387 (                    بتاريخ  :    2010/7/4

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2018/7/30  وحتى تاريخ :    2028/7/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 118264 

 با�شم ببلي�شي�س جروب ا�س. ايه. 

وعنوانه  133 افينيو دي�س �شامب�س ل اإلي�شي�س باري�س 75008 ، فرن�شا 

وامل�شجلة حتت رقم  : ) 106571  (                    بتاريخ  :    2010/8/1

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2018/8/21  وحتى تاريخ :    2028/8/21

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 118613 

با�شم  مريلو�شت ادمين�شرتيرتز ) بروبرياتري ( ليمتد . و�س. النارا ليمتد   

وعنوانه  اآر 310 بادن باول درايف ، �شتيلينبو�س ، وي�شرتن كيب ، جنوب اأفريقيا. 

و �شيتي هاو�س ، 6 كاراي�شاكي�س �شرتيت ، ليما�شول ، �شي واي ل  3032 ، قرب�س    

وامل�شجلة حتت رقم  : )(                    بتاريخ  :     2010/4/14

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2018/8/28  وحتى تاريخ :     2028/8/28

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 117312        

 با�شم هاريف نيكول�س اآند كومباين ليميتد.      

وعنوانه  125ل 109 نايت�شربيدج لندن ا�س دبليو1 اأك�س   7 اآر جيه 

اململكة املتحدة . 

وامل�شجلة حتت رقم  : )   100416 (                    بتاريخ  :    2010/3/9

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2018/7/30  وحتى تاريخ :    2028/7/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 117313        

 با�شم  هاريف نيكول�س اآند كومباين ليميتد.      

وعنوانه  125ل 109 نايت�شربيدج لندن ا�س دبليو1 اأك�س   7 اآر جيه 

اململكة املتحدة . 

وامل�شجلة حتت رقم  : )   100417 (                    بتاريخ  :    2010/3/9

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2018/7/30  وحتى تاريخ :    2028/7/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 117314        

 با�شم  هاريف نيكول�س اآند كومباين ليميتد.      

وعنوانه  125ل 109 نايت�شربيدج لندن ا�س دبليو1 اأك�س   7 اآر جيه 

اململكة املتحدة . 

وامل�شجلة حتت رقم  : )   100418 (                    بتاريخ  :    2010/3/9

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2018/7/30  وحتى تاريخ :    2028/7/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 117315        

 با�شم  هاريف نيكول�س اآند كومباين ليميتد.      

وعنوانه  125ل 109 نايت�شربيدج لندن ا�س دبليو1 اأك�س   7 اآر جيه 

اململكة املتحدة . 

وامل�شجلة حتت رقم  : )   100062 (                    بتاريخ  :    2010/2/18

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2018/7/30  وحتى تاريخ :    2028/7/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 117542 

 با�شم  كينيث كول  برودك�شنز انك 

وعنوانه  603 وي�شت ال�شارع 50 ، نيويورك ، نيويورك 10019،

 الواليات املتحدة االأمريكية

وامل�شجلة حتت رقم  : )152195(                    بتاريخ  :     2011/9/22

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2018/8/5  وحتى تاريخ :     2028/8/5

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   198790      بتاريخ : 2013/9/29
بيانات االأولوية :             

باإ�شم     :  اإنفي�شتا تيكنولوجيز ا�س. ايه . اآر . ال.
وعنوانه  :  كريوزاكري�شرتا�شي 9 ، �شي ات�س 9000 ، ا�س تي . جالني ، �شوي�شرا

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 17 
اأنابيب بال�شتيكية.

و�شف العالمة : الكلمة ARMADYL كتبت باحلروف الالتينية .
االإ�شرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   217775   بتاريخ :   2014/9/14
بيانات االأولوية :    

باإ�شم     :  ت�شري�س اآند ديوايت كو.، اإنك.
وعنوانه :  500 ت�شارلز ايوينج بوليفارد ، اإيوينج ، اإن جيه 08628 ، الواليات املتحدة االأمريكية.

 �شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :   9
واالأدوات  واالأجهزة  وال�شينمائي  الفوتوغرايف  الت�شوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�شاحية  واملالحية  العلمية  واالأدوات  االأجهزة 
الب�شرية واأجهزة واأدوات الوزن والقيا�س واالإ�شارة واملراقبة )االإ�شراف( واالإنقاذ والتعليم ؛ اأجهزة واأدوات لو�شل اأو فتح اأو 
حتويل اأوتكثيف اأوتنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية ؛ اأجهزة ت�شجيل اأو اإر�شال اأو ن�شخ ال�شوت اأو ال�شور ؛ حامالت 
بيانات مغناطي�شية ، اأقرا�س ت�شجيل ؛ اأقرا�س مدجمة و اأقرا�س الفيديو الرقمية ) دي يف دي ( وو�شائط الت�شجيل الرقمية 
اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد ؛ اآالت ت�شجيل النقد ، اآالت حا�شبة ، معدات واأجهزة حا�شوبية ملعاجلة  االأخرى ؛ 

البيانات ؛ برجميات احلا�شوب ؛ اأجهزة اإخماد النريان .
 THE عللبللارة  مللع  االأعلللللللى   الالتينية يف  بللاحلللروف  ARM & HAMMER كتبت  الللعللبللارة   : الللعللالمللة   و�للشللف 
دائري عري�س  اإطار  داخل  وجميعها  االأ�شفل  يف  الالتينية   باحلروف  كتبت   STANDARD OF PURITY
حمدد باإطار رفيع ويف و�شط  االإطار ر�شم على �شكل ذراع مرفوعة مم�شكة  مبطرقة وجميعها باللونني االأبي�س واالأ�شود 

بطريقة مميزة.  
االإ�شرتاطات : 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   217776   بتاريخ :   2014/9/14
بيانات االأولوية :    

باإ�شم     :  ت�شري�س اآند ديوايت كو.، اإنك.
وعنوانه :  500 ت�شارلز ايوينج بوليفارد ، اإيوينج ، اإن جيه 08628 ، الواليات املتحدة االأمريكية.

 �شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :   11
اأجهزة لالإنارة والتدفئة ، وتوليد البخار والطهي والتربيد والتجفيف والتهوية وتوريد املياه ولالأغرا�س 

ال�شحية.
ARM & HAMMER كتبت باحلروف الالتينية يف االأعلى  مع عبارة  و�شف العالمة  : العبارة 
االأ�شفل وجميعها داخل  THE STANDARD OF PURITY كتبت باحلروف الالتينية  يف 
اإطللار دائللري عري�س حمدد باإطار رفيع ويف و�شط  االإطللار ر�شم على �شكل ذراع مرفوعة مم�شكة  مبطرقة 

وجميعها باللونني االأبي�س واالأ�شود بطريقة مميزة.  
االإ�شرتاطات :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   217777   بتاريخ :   2014/9/14
بيانات االأولوية :    

باإ�شم     :  ت�شري�س اآند ديوايت كو.، اإنك.
وعنوانه :  500 ت�شارلز ايوينج بوليفارد ، اإيوينج ، اإن جيه 08628 ، الواليات املتحدة االأمريكية.

 �شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :   16
الورق والللورق املقوى واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد وغري الللواردة يف فئات اأخرى ؛ املطبوعات ؛ مواد 
جتليد الكتب ؛ ال�شور الفوتوغرافية ؛ القرطا�شية ؛ مواد الل�شق امل�شتعملة يف القرطا�شية اأو لغايات منزلية 
؛ مواد الفنانني ؛ فرا�شي الدهان اأو التلوين ؛ االآالت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا االأثاث( ؛ مواد التوجيه 
والتدري�س )عدا االأجهزة( ؛ مواد التغليف البال�شتيكية )غري الواردة يف فئات اأخرى( ؛ حروف الطباعة ؛ 

الكلي�شيهات )الرا�شمات(.
ARM & HAMMER كتبت باحلروف الالتينية يف االأعلى  مع عبارة  و�شف العالمة  : العبارة 
االأ�شفل وجميعها داخل  THE STANDARD OF PURITY كتبت باحلروف الالتينية  يف 
اإطللار دائللري عري�س حمدد باإطار رفيع ويف و�شط  االإطللار ر�شم على �شكل ذراع مرفوعة مم�شكة  مبطرقة 

وجميعها باللونني االأبي�س واالأ�شود بطريقة مميزة.  
االإ�شرتاطات :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :     257508       بتاريخ : 2016/8/1
بيانات االأولوية :             

باإ�شم     :  ال�شيدة / امنة عبداهلل حممد را�شد احلب�شي.
وعنوانه  :  فيال رقم 96 ، �شندوق بريد 111600 ، �شارع الوحيدة ، هور العنز 

�شرق ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 41 
مدار�س احل�شانة ؛ خدمات الرتبية والتعليم 

ويف  االأعلللللى  يف  الالتينية  بللاحلللروف  كتبت   CelebratingEachChild العبارة   : العالمة  و�شف 
الو�شط ر�شم على �شكل حمامة فاردة جلناحيها وحتمل بني منقاريها غ�شن يعلوه ورقتي نبات وحتتها كتبت 
عبارة WhiteDove باحلروف الالتينية بحجم كبري وجميعها على خلفية مربعة ال�شكل ويف االأ�شفل 

كتبت كلمة Nursery باحلروف الالتينية بطريقة مميزة.
االإ�شرتاطات : 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   262160      بتاريخ : 2016/10/27
بيانات االأولوية :             

باإ�شم     :  ال�شيدة / �شاجينا �شوري�س بانيكار 
وعنوانه  :  بوا�شطة / كانوبي بزن�س �شوليو�شنز ، موؤ�ش�شة منطقة حرة ، �شندوق بريد 37282 ، 

�شقة 418 ، بناية رقم 3 ، حدائق دي�شكفري ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 34 
تبغ ؛ �شجائر ؛ �شيجاريلو ) �شيجار رفيع ( ؛ �شيجار ؛ والعات للمدخنني ؛ �شعوط ؛ غاليني للتبغ ؛ اأكيا�س 

التبغ ؛ تبغ للم�شغ ؛ ورق ال�شجائر ؛ مر�شحات ) فالتر ( �شجائر ؛ اأعواد ثقاب .
و�شف العالمة : الكلمة EMKE كتبت باحلروف الالتينية .  

االإ�شرتاطات : 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   281094      بتاريخ : 2017/10/15
بيانات االأولوية :             

باإ�شم     :  �شافال كوربوري�شن
وعنوانه :  308 ، جوجاين اند�شرتيال اي�شتيت ، �شيناباتي بابات مارج ، 

دادر ) وي�شت(  ، مومباي – 400028 ، الهند
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 25 
املالب�س ، لبا�س القدم ، اأغطية الراأ�س .

و�شف العالمة : تتاألف العالمة من الكلمة Sero ب�شكل مميز مع احلرف S ب�شكل مميز داخل ت�شميم 
بي�شوي ، جميعها  باللون االأبي�س ، على خلفية باللون االأ�شود ، كما هو مبني. 

االإ�شرتاطات : 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424
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منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   278173      بتاريخ : 2017/8/15
بيانات االأولوية :             

باإ�شم     :  �شي جيه ت�شيلجيداجن كوربوري�شن.
وعنوانه  :  �شي جيه ت�شيلجيداجن �شنرت ، 330 ، دوجنهو – رو ، جوجن – جو   ، �شيئول ، كوريا

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 30 
النب ؛ ال�شاي ؛ الكاكاو والنب االإ�شطناعي ؛ االأرز؛ التابيوكا وال�شاغو ؛ الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة من 
احلبوب ؛ اخلبز ؛ الفطائر واحللويات ؛ املثلجات ؛ ال�شكر؛ ع�شل النحل ؛ الع�شل االأ�شود ؛ اخلمرية ؛ م�شحوق 

اخلبيز ؛ امللح ؛ اخلردل ؛ اخلل ، ال�شل�شات )التوابل( ؛  البهارات ؛ الثلج . 
و�للشللف الللعللالمللة : تللتللاألللف الللعللالمللة ملللن حللللروف كلللوريلللة كللتللبللت بللخللط عللريلل�للس بللطللريللقللة مملليللزة وتلفظ 

.  DADAM
االإ�شرتاطات : 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   279146      بتاريخ : 2017/9/5
بيانات االأولوية :             

باإ�شم     :  اك�شيامني توبهاي امبورت اآند اك�شبورت كو. ، ليميتد  .
وعنوانه  :  روم 07 ، الطابق ال�شابع ، كاليفورنيا هوم بلدينج بالزا ايه هول ، رقم 515 يون

دينج ميدل رود ، �شي مينج دي�شرتيكت ، اك�شيامني ، فوجيان ، ال�شني  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 31 
1. �شعري  2. علف/طعام املا�شية/علف )طعام املا�شية( 3. غالل )حبوب( 4. منتجات لفرا�س احليوانات  5. 

بذور نباتات  6. �شوفان 7. قمح 8. تنب  9. علف للحيوانات  10. طعام للحيوانات االأليفة 
و�شف العالمة : الكلمة TOPHay كتبت باحلروف الالتينية وعلى ي�شارها ر�شم على �شكل زهرة ذات 

اأوراق وغ�شن بطريقة مميزة.
االإ�شرتاطات : 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   280329      بتاريخ : 2017/10/1
بيانات االأولوية :             

باإ�شم     :  ادي�شنز دي بارفيومز ليميتد
وعنوانه :  73 جرو�شفينور �شرتيت ، لندن ، دبليو1كيه  3بي كيو ، اململكة املتحدة

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 4 
�شموع وفتائل لالإ�شاءة ، �شموع معطرة ؛ زيت وقود .

و�شف العالمة : العبارة MAHOGANY BY FANNY BAL كتبت باحلروف الالتينية.  
االإ�شرتاطات : 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   280457      بتاريخ : 2017/10/3
بيانات االأولوية :    

باإ�شم     :  اأكرب بروذرز )برايفيت( ليميتد 
وعنوانه :  رقم 334 تي. بي. جايا ماواثا ، كولومبو 10 ، �شريالنكا

  �شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 30 
�شاي و بن و اأرز و �شكر و ملح و حلويات 

و�شف العالمة : العبارة GAVEL BRAND كتبت باحلروف الالتينية ويف اأعالها ر�شم على �شكل 
يد مم�شكة مبطرقة بطريقة مميزة. 

االإ�شرتاطات   : 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   280555      بتاريخ : 2017/10/4
بيانات االأولوية :   52686  التاريخ  2017/4/28   ترينيداد وتوباغو

باإ�شم     :  �شناب اإنك.
وعنوانه :  63 ماركيت �شرتيت ، فيني�س ، �شي ايه 90291 ، الواليات املتحدة االمريكية

�شورة العالمة

 وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 38 
خدمات االت�شاالت عن بعد ، حتديدا االإر�شال االإلكرتوين لل�شور والفيديوهات واملو�شيقى وال�شوت والر�شوم التخطيطية 
والر�شوم املتحركة وال�شور الرمزية واالأعمال الفنية وحمتوى الو�شائط املتعددة والبيانات واملعلومات يف جمال الرتفيه ؛ 
توفري و�شول اإىل قواعد بيانات احلا�شوب و قواعد البيانات االلكرتونية وقواعد بيانات على اخلط املبا�شر ؛ خدمات البث 
عرب االإنرتنت و�شبكات االت�شال االأخرى ، حتديدا ، حتميل  ون�شر وعر�س و و�شع عالمات واالر�شال االلكرتوين لل�شور 
والفيديوهات والر�شوم التخطيطية والر�شوم املتحركة وحمتوى الو�شائط املتعددة وال�شور الرمزية  والبيانات ؛ التدفق 
 – ال�شمعي  الو�شائط  وحمتوى  وال�شور  التخطيطية  والر�شوم  والفيديو  ال�شوت  حمتوى  وار�شال  ال�شبكي  والبث  والبث 
الب�شري عرب االنرتنت او �شبكات االت�شال االأخرى؛ توفري غرف الدرد�شة على اخلط املبا�شر واملنتديات  ولوحات الن�شرات 
االإلكرتونية الإر�شال الر�شائل بني امل�شتخدمني التي تخ�س املحتوى املعرف بامل�شتخدم ؛ توفري غرف الدرد�شة واملنتديات 
ات�شال على  روابللط  ؛ توفري  العام  االإهتمام  الر�شائل يف جمال  املبا�شر الأر�شال  االإلكرتونية على اخلط  الن�شرات  ولوحات 

اخلط املبا�شر والتي تنقل م�شتخدمي املوقع ال�شبكي اإىل �شفحات �شبكة  حملية وعاملية اأخرى.
و�شف العالمة : عبارة عن ر�شم ل�شكل دائري بداخله ر�شم ل�شكل دائري اآخر مع اإنحناءة يف اأعلى الي�شار بطريقة مميزة . 

االإ�شرتاطات   : 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 

للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   280563      بتاريخ : 2017/10/4
بيانات االأولوية :   52686  التاريخ  2017/4/28   ترينيداد وتوباغو

باإ�شم     :  �شناب اإنك.
وعنوانه :  63 ماركيت �شرتيت ، فيني�س ، �شي ايه 90291 ، الواليات املتحدة االمريكية

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 42 
ا�شت�شافة املحتوى الرقمي وتوفري ت�شهيالت على اخلط املبا�شر الإدارة وم�شاركة ال�شور والفيديوهات والن�س واملو�شيقى 
واملحتوى الرقمي على اخلط املبا�شر ؛  توفري ال�شور الفوتوغرافية والفيديوهات واملو�شيقى وال�شوت واملو�شيقى والن�س 
االإنرتنت  �شبكات  بوا�شطة  للبحث  قابلة  بيانات  وقللواعللد  فهار�س  مللن  املعلومات  مللن  وغللريهللا  التخطيطية  والر�شومات 
النقا�شات  للم�شاركة يف  امل�شجلني  للم�شتخدمني  افرتا�شية  اإيجاد جمتمعات   ، ، حتديدا  احلا�شوب  ؛ خدمات  واالت�شاالت 
واالنخراط يف الت�شبيك االجتماعي وت�شبيك االأعمال التجارية واملجتمعية؛ خدمة مزود خدمة التطبيقات )ايه ا�س بي( 
، حتديدا ، ا�شت�شافة تطبيقات برجميات حا�شوب لالآخرين؛ مزود خدمة التطبيقات )ايه ا�س بي( الذي يخ�س برجميات 
اأو  امل�شاركة  اأو  الربط  اأو  العر�س  اأو  الن�شر  اأو  التعديل  او  التحرير  اأو  التدفق  اأو  التنزيل  اأو  التحميل  ت�شهيل  اأو  لتمكني 
املعلومات  اأو  االإلكرتونية  والو�شائط  واملو�شيقى  الفيديوهات  و  الفوتوغرافية  ال�شور  ناحية اخرى توفري  اأو من  االإر�شال 
عرب�شبكات االإنرتنت واالت�شاالت ؛ توفري ا�شتخدام موؤقت لتطبيقات برجميات غري قابلة للتنزيل من اأجل م�شاركة ال�شور 

والفيديو .
و�شف العالمة : عبارة عن ر�شم ل�شكل دائري بداخله ر�شم ل�شكل دائري اآخر مع اإنحناءة يف اأعلى الي�شار بطريقة مميزة . 

االإ�شرتاطات   :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 

للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن
اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   280564      بتاريخ : 2017/10/4
بيانات االأولوية :   52686  التاريخ  2017/4/28   ترينيداد وتوباغو

باإ�شم     :  �شناب اإنك.
وعنوانه :  63 ماركيت �شرتيت ، فيني�س ، �شي ايه 90291 ، الواليات املتحدة االمريكية

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 45 
خدمات عر�س وت�شبيك اجتماعية ا�شا�شها االنرتنت ؛ توفري قواعد بيانات حا�شوبية عن طريق االإنرتنت يف 
جماالت الت�شبيك االجتماعي والعر�س االجتماعي ؛ تقدمي املعلومات وامل�شورة ب�شاأن االت�شاالت االإلكرتونية 
،  �شور �شخ�شيات رمزية ورمللوز ت�شويرية ومنللاذج  وت�شاميم  الفكرية، حتديدا  امللكية  االآمنة ؛ ترخي�س 
يبتكرها  واالأ�للشلليللاء   واالأمللاكللن  لالأ�شخا�س  تخطيطية  ر�شوم  و  موجزة  وتعبريات  هزلية   ور�للشللوم  خيالية  

امل�شتخدم ؛ خدمات التحقق من الهوية ، حتديدا توفري امل�شادقة على معلومات الهوية ال�شخ�شية.
اأعلى الي�شار  اإنحناءة يف  اآخر مع  و�شف العالمة : عبارة عن ر�شم ل�شكل دائري بداخله ر�شم ل�شكل دائري 

بطريقة مميزة . 
االإ�شرتاطات   : 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   280458      بتاريخ : 2017/10/3
بيانات االأولوية :    

باإ�شم     :  اأكرب بروذرز )برايفيت( ليميتد 
وعنوانه :  رقم 334 تي. بي. جايا ماواثا ، كولومبو 10 ، �شريالنكا

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 30 
�شاي و بن و اأرز و �شكر و ملح و حلويات 

و�شف العالمة : العبارة  AUCTIONEER’S GAVEL كتبت باحلروف الالتينية ويف اأعالها 
ر�شم على �شكل يد مم�شكة مبطرقة بطريقة مميزة. 

االإ�شرتاطات   : 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   280551      بتاريخ : 2017/10/4
بيانات االأولوية :   52686  التاريخ  2017/4/28   ترينيداد وتوباغو

باإ�شم     :  �شناب اإنك.
وعنوانه :  63 ماركيت �شرتيت ، فيني�س ، �شي ايه 90291 ، الواليات املتحدة االمريكية

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35 
خدمات الدعاية واالإعالن والت�شويق والرتويج ؛ ترويج �شلع وخدمات االآخرين عن طريق �شبكات االإنرتنت واالإت�شاالت ؛ 
خدمات اأبحاث ومعلومات ال�شوق ؛ خدمات الدعاية واالإعالن وتوزيع املعلومات ، حتديدا ، توفري م�شاحة اعالنية م�شنفة 
عرب االإنرتنت ؛ خدمات على اخلط املبا�شر لتو�شيل م�شتخدمي ال�شبكة االإجتماعية مع االأعمال التجارية ؛ ت�شهيل تبادل 
وبيع خدمات ومنتجات االأطراف الثالثة عرب �شبكات االإنرتنت واالإت�شاالت ؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة على اخلط 
املبا�شر التي ت�شم ت�شكيلة وا�شعة من ال�شلع واخلدمات ؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة على اخلط املبا�شر التي ت�شم اأجزاء 
الت�شجيل   امل�شبقة  املو�شيقى   ، الرقمية ، حتديدا  الفيديو والو�شائط  احلا�شوب واالأجهزة املحيطية والكامريات وكامريات 
التي  االإنرتنت  �شبكة  ؛ توفري مدخل موقع  الب�شرية  ال�شمعية  الفوتوغرافية وال�شور واملحتويات  والفيديوهات وال�شور 
ت�شم روابط  ملواقع �شبكة البيع بالتجزئة على اخلط املبا�شر لالآخرين ؛ خدمات اآالت البيع ؛ تاأجري اآالت البيع  ؛ اإدارة 
وتعقب جميع اأنواع  بطاقات الدفع  واالأ�شكال االأخرى ملعامالت الدفع  لغايات االأعمال التجارية ؛ املعاجلة االإلكرتونية  
لالأوامر لالآخرين ؛ خدمات خريية ، حتديدا ، تعزيز الوعي العام فيما يخ�س اخلدمة اخلريية واالإن�شانية والتطوعية  

والعامة  وخدمة املجتمع واالأن�شطة االإن�شانية.
و�شف العالمة : عبارة عن ر�شم ل�شكل دائري بداخله ر�شم ل�شكل دائري اآخر مع اإنحناءة يف اأعلى الي�شار بطريقة مميزة . 

االإ�شرتاطات   : 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 

للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   280553      بتاريخ : 2017/10/4
بيانات االأولوية :   52686  التاريخ  2017/4/28   ترينيداد وتوباغو

باإ�شم     :  �شناب اإنك.
وعنوانه :  63 ماركيت �شرتيت ، فيني�س ، �شي ايه 90291 ، الواليات املتحدة االمريكية

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 36 
توفري املعاجلة االإلكرتونية لتحويل االمللوال الكرتونيا ، غرف املقا�شة االآلية ) ايه �شي ات�س ( ، بطاقات 
االئتمان ، بطاقة  املدين ، ال�شيكات االإلكرتونية واملدفوعات االإلكرتونية على االجهزة املتنقلة وعلى اخلط 
خدمات  ؛  الفواتري  دفع  لبيانات  الحق  واإر�للشللال  اإلكرتونية  معاجلة  ت�شمل  اإلكرتونية  مدفوعات  ؛  املبا�شر 
النقدية على  اآمنة ؛ متويل احل�شابات  ، توفري معامالت جتارية وخيارات دفع  ، حتديدا  املالية  املعامالت 
اأموال  التي ت�شتمل على  املعامالت  اإدارة  املدين؛  الدفع وبطاقات  امل�شبقة  النقد  املبا�شر من بطاقات  اخلط 
م�شحوبة من بطاقات نقدية م�شبقة الدفع ، اأو بطاقات مدين عرب �شبكة بيانات عاملية ؛  تخلي�س واإجراء 

امل�شاحلة حول املعامالت املالية عرب �شبكات االت�شاالت االإلكرتونية.
اأعلى الي�شار  اإنحناءة يف  اآخر مع  و�شف العالمة : عبارة عن ر�شم ل�شكل دائري بداخله ر�شم ل�شكل دائري 

بطريقة مميزة . 
االإ�شرتاطات   : 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   280330      بتاريخ : 2017/10/1
بيانات االأولوية :    

باإ�شم     :  ووترز تيكنولوجيز كوربوري�شن  
وعنوانه :  1209 اأوراجن �شرتيت ، وملينجتون ، ديالوير ، الواليات املتحدة االأمريكية 19801

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 1 
الكيماويات امل�شتخدمة يف ال�شناعة والبحث العلمي والت�شوير الفوتوغرايف ، وكذلك يف الزراعة والب�شتنة 
النريان  اإخماد  ؛ مركبات  اأ�شمدة  ؛  ، بال�شتيك غري معالج  ا�شطناعي غري معالج  راتنج  ؛  الغابات  وزراعللة 
الل�شق  مللواد  ؛  دباغة  مللواد  ؛  الغذائية  املللواد  مللواد كيميائية حلفظ  ؛  املللعللادن  �شقي وحلللام  ؛ م�شتح�شرات 

امل�شتخدمة يف ال�شناعة.
و�شف العالمة : الكلمة   WATERS  كتبت باحلروف الالتينية. 

االإ�شرتاطات   : 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   280333      بتاريخ : 2017/10/1
بيانات االأولوية :    

باإ�شم     :  ووترز تيكنولوجيز كوربوري�شن  
وعنوانه :  1209 اأوراجن �شرتيت ، وملينجتون ، ديالوير ، الواليات املتحدة االأمريكية 19801

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9 
االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�شاحية واأجهزة واأدوات الت�شوير الفوتوغرايف وال�شينمائي واالأجهزة 
واالأدوات الب�شرية واأجهزة واأدوات الوزن والقيا�س واالإ�شارة واملراقبة )االإ�شراف( واالإنقاذ والتعليم ؛ اأجهزة 
واأدوات لو�شل اأو فتح اأو حتويل اأوتكثيف اأوتنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية ؛ اأجهزة ت�شجيل اأو اإر�شال 
اأقرا�س  و  مدجمة  اأقرا�س  ؛  ت�شجيل  اأقرا�س   ، مغناطي�شية  بيانات  حامالت  ؛  ال�شور  اأو  ال�شوت  ن�شخ  اأو 
تعمل بقطع  التي  اآليات لالأجهزة  ؛  االأخللرى  الرقمية  الت�شجيل  وو�شائط   ) ) دي يف دي  الرقمية  الفيديو 
النقد ؛ اآالت ت�شجيل النقد ، اآالت حا�شبة ، معدات واأجهزة حا�شوبية ملعاجلة البيانات ؛ برجميات احلا�شوب 

؛ اأجهزة اإخماد النريان .
و�شف العالمة : الكلمة   WATERS  كتبت باحلروف الالتينية. 

االإ�شرتاطات   : 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   280461      بتاريخ : 2017/10/3
بيانات االأولوية :   40-2017-0047683   التاريخ : 2017/4/13   كوريا       

باإ�شم     :  �شام�شوجن الكرتونيك�س كو. ، ليميتد          
وعنوانه :  129، �شام�شوجن – رو  ، يونغتونغ – جيو ،  

�شيوون – �شي ،  جييونغي – دو ،  جمهورية كوريا
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9 
اأطقم تلفاز ؛ م�شتقبالت تلفاز ؛ لوحات عر�س الأجهزة التلفاز ؛ �شا�شات حا�شوب ؛ الفتات رقمية

على  الالتينية  باحلروف  كتبت   HANG IT LIKE A PICTURE و�شف العالمة : العبارة 
�شكل هند�شي  داخللل  افقيني وجميعها  ل�شكلني زخرفيني  ر�شم  اليمني  الو�شط على جهة  اأ�شطر ويف  ثالثة 

م�شتطيل ذو اطار عري�س بطريقة مميزة. 
االإ�شرتاطات : 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   280462      بتاريخ : 2017/10/3
بيانات االأولوية :   40-2017-0047684   التاريخ : 2017/4/13   كوريا       

باإ�شم     :  �شام�شوجن الكرتونيك�س كو. ، ليميتد          
وعنوانه :  129، �شام�شوجن – رو  ، يونغتونغ – جيو ،  

�شيوون – �شي ،  جييونغي – دو ،  جمهورية كوريا
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9 
اأطقم تلفاز ؛ م�شتقبالت تلفاز ؛ لوحات عر�س الأجهزة التلفاز ؛ �شا�شات حا�شوب ؛ الفتات رقمية

و�شف العالمة : العبارة is all you need كتبت باحلروف الالتينية ال�شغرية يف االأ�شفل داخل �شكل 
هند�شي م�شتطيل يحده اإطار عري�س من جهتني ويف االأعلى كتب الرقم "1 " باحلروف الالتينية بحجم 
كبري و�شط فا�شلتني على جهة اليمني وفا�شلتني على جهة الي�شار وجميعها داخل �شكل هند�شي مربع يحده 

اإطارين مع عدة نقاط �شغرية على طول االأربع زوايا بطريقة مميزة .  
االإ�شرتاطات : 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   280463      بتاريخ : 2017/10/3
بيانات االأولوية :   40-2017-0047685   التاريخ : 2017/4/13   كوريا       

باإ�شم     :  �شام�شوجن الكرتونيك�س كو. ، ليميتد          
وعنوانه :  129، �شام�شوجن – رو  ، يونغتونغ – جيو ،  

�شيوون – �شي ،  جييونغي – دو ،  جمهورية كوريا
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9 
اأطقم تلفاز ؛ م�شتقبالت تلفاز ؛ لوحات عر�س الأجهزة التلفاز ؛ �شا�شات حا�شوب ؛ الفتات رقمية

عبارة  كتبت  وحتتها  االأعلى  يف  الالتينية  باحلروف  PICK YOURكتبت  العبارة    : العالمة  و�شف 
FAVORITE MATTE باحلروف الالتينية بخط اأ�شغر داخل �شكل هند�شي م�شتطيل بطريقة 

مميزة . 
االإ�شرتاطات : 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   280465      بتاريخ : 2017/10/3
بيانات االأولوية :   40-2017-0047686   التاريخ : 2017/4/13   كوريا       

باإ�شم     :  �شام�شوجن الكرتونيك�س كو. ، ليميتد          
وعنوانه :  129، �شام�شوجن – رو  ، يونغتونغ – جيو ،  

�شيوون – �شي ،  جييونغي – دو ،  جمهورية كوريا
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9 
اأطقم تلفاز ؛ م�شتقبالت تلفاز ؛ لوحات عر�س الأجهزة التلفاز ؛ �شا�شات حا�شوب ؛ الفتات رقمية

الالتينية  باحلروف  BLENDING INTO HOME withكتبت  العبارة    : العالمة  و�شف 
والي�شار  اليمني  جهة  على  جنمتني  و�شط   with كلمة  وكتابة  كبري  بحجم   HOME كلمة  كتابة  مع 
اإحداهما �شغرية واالأخرى اأكرب داخل �شكل هند�شي م�شتطيل يحده اإطارين وخلف امل�شتطيل ر�شم ل�شكلني 
 INVISIBLE عللبللارة  كتبت  االأ�للشللفللل  ويف  والي�شار  اليمني  جهة  على  اأ�للشللالع  خم�شة  ذوي  هند�شيني 
CONNECTION باحلروف الالتينية الكبرية وبخط عري�س مع خطوط مائلة تتخلل احلروف 

وجميعها داخل ر�شم على �شكل كيبل ذو راأ�شني عري�شني غري مت�شلني بطريقة مميزة.
االإ�شرتاطات : 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   280467      بتاريخ : 2017/10/3
بيانات االأولوية :   40-2017-0047687   التاريخ : 2017/4/13   كوريا       

باإ�شم     :  �شام�شوجن الكرتونيك�س كو. ، ليميتد          
وعنوانه :  129، �شام�شوجن – رو  ، يونغتونغ – جيو ،  

�شيوون – �شي ،  جييونغي – دو ،  جمهورية كوريا
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9 
اأطقم تلفاز ؛ م�شتقبالت تلفاز ؛ لوحات عر�س الأجهزة التلفاز ؛ �شا�شات حا�شوب ؛ الفتات رقمية

ب�شكل عمودي على جهة  ال�شغرية  الالتينية  باحلروف  in differentكتبت  العبارة    : العالمة  و�شف 
 COLORS & MATERIALS الي�شار يحدها خطني عموديني واىل جهة اليمني كتبت عبارة 

باحلروف الالتينية الكبرية مع خطوط مائلة تتخلل الكلمة MATERIALS بطريقة مميزة. 
االإ�شرتاطات : 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   280468      بتاريخ : 2017/10/3
بيانات االأولوية :   016607152  التاريخ : 2017/4/13   االحتاد االوروبي       

باإ�شم     :  �شام�شوجن الكرتونيك�س كو. ، ليميتد          
وعنوانه :  129، �شام�شوجن – رو  ، يونغتونغ – جيو ،  

�شيوون – �شي ،  جييونغي – دو ،  جمهورية كوريا
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9 
اأطقم تلفاز ؛ م�شتقبالت تلفاز ؛ لوحات عر�س الأجهزة التلفاز ؛ �شا�شات حا�شوب ؛ الفتات رقمية

ART بحجم  ART MODEكتبت باحلروف الالتينية حيث كتبت كلمة  و�شف العالمة : العبارة  
اأ�شكال  لثالثة  ر�للشللوم  وحتتها  اليمني  جهة  على  عللامللودي  وب�شكل  اأ�شغر  بحجم   MODE وكلمة  كبري 

زخرفية اأفقية متموجة مع خطني رفيعني اأفقيني يحدان العبارة من االأعلى واالأ�شفل بطريقة مميزة. 
االإ�شرتاطات : 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   280894      بتاريخ : 2017/10/11
بيانات االأولوية :   

باإ�شم     :  ريبل الب�س اإنك.
وعنوانه :  315 مونتجومري �شرتيت

�شان فران�شي�شكو ، كاليفورنيا 94101 ، الواليات املتحدة االمريكية   
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9 
�شبكة  عللرب  املالية  واملللعللامللالت  املللدفللوعللات  اجلللراء  ت�شهل  التي  اإلكرتونية  مالية  من�شة  لتوفري  برجميات 

حا�شوب
و�شف العالمة : عبارة عن ر�شم  لثالثة ا�شكال �شبه دائرية  مت�شلة ببع�شها البع�س يف الو�شط بطريقة 

مميزة ، وهي متثل �شعار ال�شركة طالبة الت�شجيل .
االإ�شرتاطات   : 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   280911      بتاريخ : 2017/10/11 بيانات االأولوية :   
باإ�شم     :  ريبل الب�س اإنك.

وعنوانه :  315 مونتجومري �شرتيت
�شان فران�شي�شكو ، كاليفورنيا 94101 ، الواليات املتحدة االمريكية   

�شورة العالمة
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 36 

اخلدمات املالية الإ�شتالم و�شرف املدفوعات والهبات بالعمالت الورقية والعمالت االفرتا�شية عرب �شبكة 
 ، املالية  حا�شوب  وتبادل العمالت الورقية والعمالت االفرتا�شية عرب �شبكة حا�شوب ؛ خدمات املعامالت 
حتديدا ، ا�شتالم و�شرف املدفوعات والهبات  بالعمالت الورقية والعمالت االفرتا�شية عرب �شبكة حا�شوب 
؛ خدمات مالية ، حتديدا ، توفري عملة افرتا�شية للتبادل والتخزين عرب �شبكة حا�شوب ؛ خدمات تبادل 
من  التحقق  خدمات  ؛  احلا�شوب  �شبكة  على  االفرتا�شية  والعمالت  الورقية  العمالت  وتللبللادل  العمالت 
املدفوعات ، حتديدا ار�شال مدفوعات وهبات من م�شدر اإىل وجهة معينة ) مكان مق�شود( ؛ خدمات االإدارة 
املالية والتوجيه املايل ، حتديدا ت�شهيل حتويل العملة الرقمية وار�شال العملة الرقمية عن طريق �شبكات 

االت�شاالت االإلكرتونية واالإر�شال االإلكرتوين للعملة الرقمية.
و�شف العالمة : عبارة عن ر�شم  لثالثة ا�شكال �شبه دائرية  مت�شلة ببع�شها البع�س يف الو�شط بطريقة 

مميزة ، وهي متثل �شعار ال�شركة طالبة الت�شجيل . 
االإ�شرتاطات   : 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424
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املال والأعمال

اقت�سادية راأ�س اخليمة ا�ستقبلت 866 تظلمًا 
و�سكوى من املتعاملني خالل الن�سف الأول 

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

تلقت  باأنها  اخليمة  راأ�للس  اقت�شادية  يف  والتظلمات  ال�شكاوى  جلنة  اأفللادت 
866 �شكوى من املتعاملني خالل الن�شف االأول من هذا العام، اإذ تتوىل 
والغرامات  الرقابية  االإجللراءات  من  املتعاملني  تظلمات  يف  النظر  اللجنة 
طلبات  يف  تنظر  كللمللا  االقللتلل�للشللاديللة،  من�شاآتهم  علللللى  املللوقللعللة  واجلللللللزاءات 
تقدم  الللتللي  التجارية  الرخ�س  يف  الت�شرف  اأو  الللتللنللازل  على  االعللرتا�للس 
خالل امليعاد املقرر لالإعالن، وال�شكاوى املتعلقة باال�شم التجاري وطلبات 
التعليق والتجميد للرخ�س التجارية، كما تخت�س بالنظر يف كل ما يحال 
اإليها من رئي�س الدائرة اأو املدير العام ، وت�شدر قرارات وتو�شيات ت�شهم 

تعالج  و�للشلليللا�للشللات  تللقللدمي حلللللول  يف 
الللعللقللبللات وامللل�للشللكللالت االإداريللللللة التي 
واأ�شار    . املتعاملني  جمهور  تللواجلله 
امل�شت�شار   – القوين  اإيللهللاب  القا�شي 
اللللقلللانلللوين امللللنلللتلللدب للللللدى الللللدائللللرة 
وع�شو جلنة الت�شريع -  رئي�س جلنة 
اللجنة  بللاأن   - والتظلمات  ال�شكاوى 
تقوم على تلقي ال�شكاوى عرب قنوات 
التوا�شل املختلفة، ومن خالل املوقع 
ال�شخ�شي  احل�شور  اأو  االإلللكللرتوين 
�شكاوى  وتلللنللل�لللشلللّب  الللللللدائللللللرة،   مللللقلللر 
اإجراءات  حول  االأغلب  يف  املتعاملني 
املللنلل�للشللاآت التي  املللتللخللذة �شد  الللرقللابللة 
ال�شكاوى  تللعللددت  حلليللث  يللديللرونللهللا، 
اإجللراءات املخالفة كعدم جتديد  �شد 

الرتخي�س، وعدم التزام �شاحب التعهد ببنود االتفاق بينه وبني الدائرة 
105 �شكوى، وعدم وجود موقع للمن�شاأة 134 �شكوى، اإ�شافة اإىل العديد 
اأو  من ال�شكاوى املتنوعة �شد بع�س االإجلللراءات االأخللرى مثل عدم وجللود 
الدائرة،  اإ�شعار  دون  الن�شاط  موقع  ونقل  التجاري،  االإ�شم  لوحة  �شيانة 
وفتح من�شاأه مغلقة اإدارياً  و اإجراءات احلماية التجارية وحماية امل�شتهلك 
يف  املمار�شات  اأف�شل  على  حتر�س  الدائرة  بللاأن  القوين  واأ�شاف  وغريها.  
هذا املجال، الإتاحة الفر�شة لكل ذي عالقة باأن يتقدم بتظلمه اأو �شكواه، 
واأن الدائرة ت�شتمع اإىل �شكوى جميع املتعاملني، وتعمد اإىل حلها بالطرق 
القانونية املنا�شبة، يف اإطار حر�شها اجلاد على ح�شول املتعامل اأو امل�شتثمر 
ال�شكاوى  جميع  اللجنة  اأغلقت  وقللد  وعلللادل،  من�شف  بوجه  حقوقه  على 
متويل  م�شادر  لتوفري   .100% بعالجها  االأول  الن�شف  خالل  املقدمة 

بديلة ومبتكرة للم�شاريع وال�شركات النا�شئة 

ا�ستمرار منو القطاع اخلا�س 
غري املنتج للنفط بدبي

•• دبي-وام:

اأظهر موؤ�شر “ بنك االإمارات دبي الوطني “ ملراقبة حركة االقت�شاد بدبي 
ا�شتمرار النمو القوي للقطاع اخلا�س غري املنتج للنفط يف �شهر اأغ�شط�س 
املا�شي. و�شجل املوؤ�شر 55.2 نقطة يف �شهر اأغ�شط�س مرتفعا بذلك عن 
54.9 نقطة �شجلها يف �شهر يوليو يف حني ظلت القراءة اأعلى بكثري من 
امل�شتوى املحايد 50.0 نقطة م�شريا اإىل حت�شن االأو�شاع التجارية. اأما على 
اأداء وو�شل  اأقوى  والتجزئة  القطاعات فقد �شجل قطاع اجلملة  م�شتوى 
اإىل 56.5 نقطة يف �شهر اأغ�شط�س يليه قطاع االإن�شاءات 55.3 نقطة ثم 
قطاع ال�شفر وال�شياحة 52.9 نقطة. وا�شتمرارا للتو�شع امل�شجل منذ �شهر 
مار�س 2016 ازداد حجم الن�شاط التجاري مرة اأخرى يف القطاع اخلا�س 
اأعلى من املتو�شط التاريخي  غري املنتج للنفط يف دبي وكان معدل النمو 
واأكرث املعدالت حدة يف ثالثة اأ�شهر. اأما قطاع ال�شياحة وال�شفر والن�شاط 
مو�شميا  املعدل  التجاري  الن�شاط  موؤ�شر  �شجل  فقد  والتوظيف  التجاري 
اأعلى من امل�شتوى املحايد  اأغ�شط�س م�شجال قراءة  55.8 نقطة يف �شهر 
50.0 نقطة مرة اأخرى ما يوؤكد منو قطاع ال�شفر وال�شياحة. ويف قطاع 
ال�شياحة وال�شفر واالأعمال اجلديدة الواردة والتوقعات بخ�شو�س الن�شاط 
التجاري فقد �شجل موؤ�شر االأعمال اجلديدة الواردة املعدل مو�شميا قراءة 

اأعلى من امل�شتوى املحايد 50.0 نقطة خالل �شهر اأغ�شط�س.

اقت�سادية عجمان ت�ست�سيف العيادة ال�سريبية 
•• عجمان-وام:

ت�شت�شيف دائرة التنمية االقت�شادية يف عجمان حملة “ العيادة ال�شريبية 
الدولة  اإملللارات  خمتلف  يف  لل�شرائب  االحتللاديللة  الهيئة  تنظمها  التي   “
بهدف تر�شيخ الوعي لدى قطاعات االأعمال باآليات تطبيق �شريبة القيمة 
اليوم  حتى  ت�شتمر  الللتللي   - للحملة  الللدائللرة  ا�شت�شافة  ويللاأتللي  امل�شافة. 
الثالثاء يف مركز اإ�شعاد املتعاملني يف احلميدية - يف اإطار دعمها للجهود 
واآليات  بكيفية  االأعللمللال  قطاعات  مبختلف  املوؤ�ش�شات  لتوعية  الوطنية 
تطبيق ال�شريبة وم�شاعدة اأ�شحاب االأعمال على االلتزام وت�شجيعهم على 
وم�شتهدفات  مبكامن  الوعي  على  باالعتماد  الذاتي  ال�شريبي  االمتثال 
عالقات  اإدارة  مدير  البلو�شي  خري  اأحمد  وقللال  امل�شافة.  القيمة  �شريبة 
املتعاملني يف دائرة التنمية االقت�شادية اإن ور�شة العمل جاءت لتوؤكد التزام 
خمتلف  مللع  الللتللعللاون  خللالل  مللن  الوطنية  مب�شوؤولياتها  الكامل  الللدائللرة 
اجلهات احلكومية ويف مقدمها الهيئة االحتادية لل�شرائب بهدف تعزيز 
الوعي لدى قطاع االأعمال حول �شريبة القيمة امل�شافة التي دخلت حيز 
على  بفعالية  املالية  اللل�للشللوؤون  اإدارة  يف  ودورهلللا   2018 يناير  يف  التنفيذ 

امل�شتوى االحتادي.

»ملتقى حوار القيادات املالحية« الثاين ي�سعى جلعل موانئ الإمارات الأوىل من نوعها على م�ستوى العامل
•• دبي-الفجر: 

االحتادية  الهيئة  واإ�شراف  رعاية  حتت 
للللللللملللوا�لللشلللالت اللللللربيلللللة واللللبلللحلللريلللة، 
لالإدارة  تاكتك�س  من  كل  بنجاح  نظمت 
الت�شويقية وب�شراكة اإعالمية مع من�شة 
كبري  املالحية  االإعالمية  نيوز  مرا�شي 
“ملتقى حوار القيادات املالحية” حتت 
االإمارات  موانئ   تلبية  »مامدى  �شعار 
املالحة؟«،  لقطاع  احلالية  للمتطلبات  
واللللللذي جللمللع اللللقللليلللادات الللبللحللريللة من 
ملناق�شة  واخلا�س  احلكومي  القطاعني 
الو�شع احلايل ل�شناعة النقل البحري 
يف دولة االإمللارات، والتحديات الرئي�شة 
و�شركات  ال�شفن  اأ�شحاب  تللواجلله  التي 
اخلللللدمللللات الللبللحللريللة يف الللتللعللامللل مع 
الق�شايا  هللللي  وملللللا  اللللللدوللللللة،  مللللوانللللئ 
على  الللدولللة  علم  رفللع  دون  تعوق  التي 
اأعمال  ال�شفن اململوكة ل�شركات ورجال 

اإماراتيني. 
حلواًل  امللتقى  يف  امل�شاركون  طللرح  وقللد 
القرار  الأ�شحاب  تقدميها  �شيتم  فعالة 
االإجللللراءات  املعنية التللخللاذ  اجلللهللات  يف 
موانئ  تلللكلللون  اأن  اأجلللللل  ملللن  الللللاّلزمللللة 
االأوىل من نوعها على م�شتوى  الدولة 
اللللعلللامل، وقللللد ُعلللقلللد امللللللتللقللى احللللللواري 
للت�شنيف  االإمللللللارات  هلليللئللة  مللن  بللدعللم 
اجلهات  كلللربى  ورعلللايلللة  “ت�شنيف”، 
الللعللاملللللة يف قللطللاع املالحة  واللل�للشللركللات 
دبي  مللديللنللة  مقدمتهم  يف  اللللدوللللة؛  يف 
للمالحة  اخلللللليللج  و�لللشلللركلللة  امللللالحللليلللة 
الرنويجية  الت�شنيف  وهيئة  القاب�شة 
ُفلك  و�للشللركللة  جي.األ”،  “دي.اأن.يف 
للمالحة و�شركة وين جي دي، و�شركة 
املحاماة  و�شركة  كللو  اأنللد  اإنلل�للس  املحاماة 

بيكر ماكنزي حبيب املال.

القلب البحري لطريق احلرير
الدكتور  معايل  �شرح  املنا�شبة،  وبهذه 
النعيمي وزير تطوير  بلحيف  عبد اهلل 
البنية التحتية، رئي�س الهيئة االحتادية 
قائاًل:  والبحرية،  الربية  للموا�شالت 
مو�شوع  مللع  االإملللللارات  دوللللة  “تتعامل 
الللل�لللشلللدارة الللعللامللليللة علللللى حمللمللل اجلد 
بللاأعلللللى درجللللات االأوللللويلللة، ونللحللمللد اهلل 
اأننا نقطف اليوم ثمرة اجلهود الكبرية 
املللبللذولللة يف هلللذا امللللجلللال، حلليللث تعترب 
موانئ االإمللارات من بني املوانئ االأكرب 
مكانة  الدولة  وحتتل  عاملياً،  واالأف�شل 
مراكز  خم�س  اأفلل�للشللل  �شمن  مللرمللوقللة 
بللحللريللة علللللى ملل�للشللتللوى اللللعلللامل، ونحن 
م�شممون على اأن نكون القلب البحري 
لطريق احلرير اجلديد، من اأجل ذلك 
من  املوؤ�ش�شون  االآبلللاء  بلللداأه  مللا  نوا�شل 
ملوانئ  التحتية  للبنية  وتعزيز  تطوير 
الدولة من اأجل اأن تكون وجهة مف�شلة 

خلطوط ال�شحن البحري وال�شفن«.
حتقيق  اأجلللل  “من  النعيمي:  واأ�للشللاف 
هذا الهدف لدينا تعليمات من قيادتنا 
يقوله  ملللا  جلليللداً  ن�شتمع  بلللاأن  الللر�للشلليللدة 
ملللللالك اللل�للشللفللن و�لللشلللركلللات اخللللدملللات 
�شعينا  اأ�لللشلللبلللاب  اأهللللم  ولللعللل  الللبللحللريللة، 
لالن�شمام للمكتب التنفيذي للمنظمة 
من  نتمكن  اأن  هللو  الللدوللليللة  الللبللحللريللة 
البحرية  لللللل�للشللنللاعللة  جللليلللداً  اال�للشللتللمللاع 
عللامللليللاً، وهلللا نللحللن الللليلللوم، وملللن خالل 
هذا امللتقى احلللواري الذي ي�شم نخبة 
ملللن اللللقللليلللادات الللبللحللريللة الللعللاملللللة يف 
باأعلى درجات االهتمام  ن�شتمع  الدولة، 
الحتياجاتهم، وال نتوانى اأبداً يف اإ�شدار 

القرارات التي تلبي متطلباتهم وجتعل 
مللن قللطللاع املللالحللة يف االإمللللللارات اأكرث 
اأ�شدرنا  اإذ  كللّنللا عند وعللدنللا،  وقللد  قلللوة، 
جمموعة كبرية من القرارات بناء على 
تو�شيات امللتقى احلواري االأول، ونحن 
اليوم بانتظار املزيد من التو�شيات التي 
جتعل من موانئ االإمللارات االأوىل على 

م�شتوى العامل«.

قرارات ت�شتجيب ملطالب القطاع
املهند�شة  اأو�لللشلللحلللت   ، اللل�للشللدد  وبلللهلللذا 
ح�شة اآل مالك املدير التنفيذي لقطاع 
الللنللقللل اللللبلللحلللري بللالللهلليللئللة االحتلللاديلللة 
قائلة:  والبحرية،  الربية  للموا�شالت 
للقيادات  احللللللللواري  امللللللتللقللى  “خالل 
العديد  مللنللاقلل�للشللة  مت  االأول  الللبللحللريللة 
التي  التو�شيات  وتقدمي  الق�شايا  من 
تعك�س احللتلليللاجللات الللقللطللاع املللالحللي يف 
الدولة من اأجل تعزيز جاذبية االإمارات 
ا�شتثمارية بحرية، ورفعنا تلك  كوجهة 
لتكون  العليا،  الللقلليللادة  اإىل  التو�شيات 
اأ�شرع مما نتوقع من خالل  ا�شتجابتها 
القرارات،  من  كبرية  جمموعة  اإ�للشللدار 
نتقدم  اأن  مللن  لنا  البللد  ال�شياق  وبللهللذا 
لقيادتنا  وتللقللديللرنللا  اجللللزيلللل  بلل�للشللكللرنللا 
للقطاع  الكبري  دعمها  على  الللر�للشلليللدة 
اأمام  العقبات  كللافللة  وتللذللليللل  الللبللحللري، 
املالحية من  وال�شركات  االأعمال  رجال 
وخدماتها  ا�شتثماراتها  تللطللويللر  اأجلللل 

داخل الدولة«.
وقللللللللد اأعلللللللللللنلللللت الللللهلللليللللئللللة االحتللللللاديللللللة 
�شل�شلة  والبحرية  الربية  للموا�شالت 

ا�شتجابة للتو�شيات التي  من القرارات 
وت�شمل  االأول،  امللللللتللقللى  يف  رفللعللهللا  مت 
جللوانللب عللديللدة اأهللمللهللا اإعللللالن معايل 
خالل  بلحيف  عبداهلل  الدكتور  الوزير 
جديد  قانون  ب�شياغة  ال�شنوي  اللقاء 
خمتلفاً  يكون  “البحري”  لال�شتثمار 
ديناميكية  ويراعي  التجارة  قانون  عن 
وخ�شو�شيات ال�شناعة البحرية، اأعلنت 
عن   2018 يللونلليللو  �للشللهللر  يف  الللهلليللئللة 
التجارة  ت�شهيل  اتفاقية  اإىل  االن�شمام 
والتي �شتقوم بت�شهيل    FAL العاملية
باال�شتثمار  اخلا�شة  االإجلللللراءات  كللافللة 
الللبللحللري. كللمللا مت الللتللوا�للشللل مللع وزارة 
بحرية  حمكمة  اإن�شاء  اأجللل  من  العدل 
متخ�ش�شة يف الق�شايا املتعلقة بالقطاع 
التي  الكبرية  املطالبة  وحللول  املالحي. 
اأبداها اأ�شحاب ال�شفن يف الدولة باإلغاء 
املالحية  الرتخي�س  �شهادات  متطلبات 
التي تعيقهم ب�شكل كبري، كما اأنها متثل 
تود  التي  االأجنبية  ال�شفن  اأمللام  عائقاً 
للدولة  االإقليمية  امللليللاه  اإىل  الللدخللول 
على  احلللل�لللشلللول  اأو  اللل�للشلليللانللة  بللغللر�للس 
البحري؛  كالت�شنيف  اأخلللرى  خللدمللات 
2018 باالكتفاء  جاء القرار يف يوليو 
اأي  بداًل من  امليناء  بالر�شالة من  فقط 
اتخاذ  على  الهيئة  وتعمل  عقد مطول، 
متطلبات  لت�شهيل  الالزمة  االإجلللراءات 
وتغيري  اللل�للشللفللن  تللرخلليلل�للس  �لللشلللهلللادات 
القوانني املتعلقة بها حالياً فيما يخدم 

م�شلحة مالك ال�شفن ب�شكل كبري.
كللمللا اأعلللللللنلللت الللهلليللئللة علللن الللعللمللل على 
اال�شتثمارات  بتنمية  خا�س  ق�شم  اإدراج 

اجلديد،  البحري  القانون  يف  البحرية 
بهدف زيادة قدرة دولة االإمارات العربية 
ال�شفن   ملللللالك  جلللللذب  علللللللى  امللللتلللحلللدة 
للجوانب  عللملليللقللة  درا�للللشللللة  تللطلللللب  ملللا 
القطاع  رواد  عنها  يبحث  التي  االأ�شا�س 
�شهولة  وتلل�للشللمللل  امللل�للشلليللف؛  الللبلللللد  يف 
ي�شمن  التجارية مبا  االأعمال  ممار�شة 
اال�شتجابة  و�للشللريللع  مللرنللة  اآللليللة  وجلللود 
البحرية  الللقللوانللني  ملللراجللعللة وحتللديللث 
من  االإجلللراءات  لت�شهيل  م�شتمر  ب�شكل 
اال�شتثمارات  مللن  الللعللدد  اجللتللذاب  اأجلللل 
االأجنبية، تتخطى االإجراءات الروتينية 
التي حتتاجها عمليات تعديل القوانني 
واملللرا�للشلليللم احلللكللوملليللة. وحللللول قانون  
واحلاجة  امللل�للشللافللة  الللقلليللمللة  �للشللريللبللة 
متطورة  جلللديلللدة  بلللنلللود  �للشلليللاغللة  اإىل 
ومتخ�ش�شة يف القطاع البحري، تراعي 
ا�للشللتللثللنللاء الللقللطللاع الللبللحللري ملللن كافة 
�للشللواء يف احل�شول  اللل�للشللريللبللة،  تللبللعللات 
على خدمات التاأمني اأو توريد الطواقم 
وجميع  امل�شاندة،  واخلللدمللات  العمالية 
بالقطاع،  املرتبطة  االأخللللرى  الق�شايا 
وم�شاعدته  تناف�شّيته  �شمان  اأجللل  من 
اأخر،  ال�شركات من دول  ا�شتقطاب  على 
اأعلنت الهيئة عن حت�شريات لالجتماع 
�شريبة  لقانون  التنفيذية  اللجنة  مع 
الللقلليللمللة امللل�للشللافللة ملللن اأجللللل الللبللحللث يف 
بالقطاع  املتعلقة  البنود  تطوير  كيفية 
الفرتة  يف  الللهلليللئللة  وتلللقلللوم  اللللبلللحلللري. 
التعليم  وزارة  مللع  بالتن�شيق  احلللاللليللة 
البحري  بالقطاع  الإدراج مناهج خا�شة 
يف املراحل التعليمية االأ�شا�شية لرت�شيخ 

اأهللملليللة الللقللطللاع للللدى اجللليللل اجلديد، 
للبحار  الذهنية  اللل�للشللورة  بللنللاء  الإعللللادة 
االإملللللاراتلللللي واللللقلللطلللاع اللللبلللحلللري، كما 
البحارة  اإدراج يوم  اإمكان  الهيئة  تدر�س 
االجتماع  ومت  الوطنية،  االأعلليللاد  �شمن 
الوعي  لن�شر  الثقافة  وزارة  مع  بالفعل 
الالزم بهذا اخل�شو�س. واأخللرياً، تعمل 
الربية  للموا�شالت  االحتللاديللة  الهيئة 
والبحرية على درا�شة مف�شلة من اأجل 
بالدولة  الللبللحللري  الللقللطللاع  ا�شتقاللية 

وت�شكيل جهة تنظيمية احتادية. 

الفر�ض الكامنة ملوانئ الدولة
الللدولللة وتطوير  مللوانللئ  حللول مو�شوع 
امللللنلللظلللوملللة اللللقلللانلللونللليلللة واالإجللللرائلللليللللة 
�لللشلللعلللادة خمي�س  اأو�للللشللللح  بلللهلللا،  للللللعللمللل 
االإدارة،  جمل�س  ع�شو  بوعميم،  جمعة 
التنفيذي  والللرئلليلل�للس  املللنللتللدب،  الع�شو 
القاب�شة،  للمالحة  اخلليج  ملجموعة 
فريدة  ملليللزة  الللدولللة  “متتلك  قللائللاًل: 
العربي،  املطلة على اخلليج  يف موانئها 
وبحر  عاملياً،  البرتولية  الطاقة  خللزان 
التجارة  اأهللم طللرق  الللواقللع على  العرب 
البحرية، كما اأن موقعها اال�شرتاتيجي 
لل�شحن  مللثللاللليللاً  ملللركلللزاً  مللنللهللا  يللجللعللل 
ذلك  اأجللل  اللوج�شتية. من  واخلللدمللات 
علينا اأن نتعامل مع هذه املوانئ بروؤية 
التكامل وتقدمي القيمة امل�شافة لدعم 
املتغريات  فمع  ككل،  الوطني  االقت�شاد 
م�شتقبل التجارة واملوانئ هو يف ا�شتيعاب 
اللل�للشللركللات الللنللا�للشللئللة مللن خلللالل املراكز 
احلللا�للشللنللة فللهللي جتلللللب الللعللمللالللة وتعزز 
اقللتلل�للشللاد اأكللللرث ا�للشللتللدامللة وتللعللمللل على 
حتفيز ظهور حلقات االبتكار واالأماكن 
حول  اخلللربة  النا�س  فيها  يجلب  التي 
امل�شاكل ال�شائكة وحتولها اإىل حتديات يف 
االأعمال. بحيث نوظف امليزة التناف�شية 
لكل ميناء حتى يدعم القطاع البحري 
الكلي وي�شمح لنا بال�شدارة عاملياً«. من 
ال�شويدي،  علي  املهند�س  اأو�للشللح  جهته 
املدير العام ملدينة دبي املالحية، قائاًل: 
على  الللقللائللمللة  اجللللهلللات  علللللى  “يجب 
التي  الفر�شة  ت�شتثمر  اأن  املوانئ  اإدارة 
االإماراتي  “التجمع البحري”  يقدمها 
ب�شكل عام، والتي ت�شكل بحد ذاتها قيمة 
تناف�شية ا�شتثنائية ال تتوافر يف غريها 
التعاون  تللعللزيللز  وعللللرب  االأمللللاكللللن،  ملللن 
وتللبللادل الللبلليللانللات بللني املللوانللئ وتكامل 
املر�شى  االإمللللللارات  �شت�شبح  خللدمللاتللهللا، 
البحري  اللل�للشللحللن  خللللطلللوط  املللفلل�للشللل 

عاملياً«.

 »كهرباء ال�سارقة« تبحث تطوير منظومة الأمن وال�سالمة مع �سركة فرن�سية
•• ال�شارقة-وام:

را�شد  املهند�س  الللدكللتللور  �للشللعللادة  بحث 
كلللهلللربلللاء ومياه  هلليللئللة  رئللليللل�لللس  الللللللليلللم 
مقر  يف  ام�س  لقائه  خللالل   - ال�شارقة 
الللدائللرة - مللع وفللد مللن �شركة اإي اإ�س 
جمال  يف  املتخ�ش�شة  الللفللرنلل�للشلليللة  بللي 
مللنللتللجللات الللل�لللشلللالملللة الللكللهللربللائلليللة .. 
اإمكانات اإعداد برامج لتطوير منظومة 
واملن�شاآت  االأفللللللللراد  وحلللملللايلللة  تلللاأملللني 
وحمطات اإنتاج وتوزيع الكهرباء واملياه 

يف اإمارة ال�شارقة.
اإعللللللللداد برامج  بلللحلللث اجللللانلللبلللان  كلللملللا 
العاملني  لتدريب  م�شرتكة  تدريبية 
بالهيئة  واللل�للشللالمللة  االأمللللن  يف جملللال 
التاأمني  ومعدات  الو�شائل  اأحدث  على 
اأكادميية  يف  نظرية  برامج  خللالل  من 
اإيفاد نخبة من  �شيوا للتدريب بجانب 
يف  وذللللك  فرن�شا  اإىل  الهيئة  موظفي 
التي  الهيئة  ا�شرتاتيجية  تنفيذ  اإطللار 
لالأمن  متكامل  نظام  لتطبيق  ت�شعى 

وال�شالمة.
را�شد  املهند�س  الللدكللتللور  �للشللعللادة  واأكلللد 
االمكانات  كللل  تللوفللر  الهيئة  اأن  الليم 
الالزمة لتاأمني وحماية البنى التحتية 
واملياه  الللطللاقللة  مللل�للشللروعللات  احللليللويللة 
ا�شرتاتيجية  وفللق  اللل�للشللارقللة  اإمللللارة  يف 
وال�شيا�شات  املمار�شات  اأف�شل  تعززها 
التقييم  بللجللانللب  عللامللليللا  بللهللا  املللعللمللول 
اللللفلللعلللال وامللل�للشللتللمللر لللتللطللويللر واإعللللللداد 
الدرا�شات املتعلقة بتاأمني وحماية هذه 
املللرافللق احللليللويللة وذللللك بللالللتللعللاون مع 

ال�شركاء اال�شرتاتيجيني يف القطاعني 
احلللكللومللي واخلللا�للس بللهللدف احلللد من 
�شالمتها  تلللهلللدد  قللللد  اللللتلللي  امللللخلللاطلللر 

واأمنها.
اأحدث  ت�شتخدم  الهيئة  اأن  اإىل  واأ�للشللار 
لتاأمني  الب�شرية  واخللللربات  التقنيات 
املللنلل�للشللاآت احللليللويللة وحمللطللات و�شبكات 
بللا�للشللتللمللرار لرفع  وتللعللمللل  اللللكلللهلللربلللاء 
ملواجهة  واال�شتعداد  اجلاهزية  درجللة 
اأيلللة ظلللروف طللارئللة واالإعلللللداد لربامج 
مهارات  لللتللنللملليللة  ملل�للشللرتكللة  تللدريللبلليللة 
التعامل  بللطللرق  والللتللوعلليللة  الللعللاملللللني 

خللالل االأزمللللات واحللللاالت الللطللارئللة .. 
اأمنية  اأعدت �شيا�شة  الهيئة  اأن  م�شيفا 
متكاملة للحفاظ على �شالمة االأرواح 
ح�شول  يف  �شاهم  مما  املن�شاآت  وتاأمني 
ال�شحة  جمللال  يف  االيلللزو  على  الهيئة 
العام  املهنية خالل  وال�شالمة  واالأمللن 

املا�شي .
وا�للشللتللعللر�للس الللللليللم - خلللالل اللللللقللاء - 
ومياه  كهربللللللللاء  هيئللللللللللة  اأجنللزتلله  مللا 
ال�شارقة من النظام املتطور واملتكاملللللل 
احلرائلق  واإطفاء  وال�شالمللللللة  لالأمن 
كيلو   33 جللهللد  توزيلللللللع  حمللطللات  يف 

اإطار  يف  وذللللك  �شهر  خلللللللالل  فوللللت 
ملراجعة  ا�للشللرتاتلليللجلليللة  خللطللة  تللنللفلليللذ 
يف  وال�شالمة  احلماية  نظام  وتطوير 
تنفيلللللللذ  بعد  الهيئة  حمللطللات  جميع 
االأمن  نظم  لتقييم  م�شتفي�شة  درا�شة 
املرحللللللللة  خللللللالل  و�شيتم  وال�شالمة 
املقبلة تركيب النظام اجلديد يف جميع 

حمطات الهيئة.
وال�شالمة  االأملللن  برنامج  اأن  واأو�للشللح 
الذي اأجنزته الهيئة يت�شمن ت�شميمات 
ور�شومات خا�شة باأنظمة اإنذار واإطفاء 
احلرائق بجانب اأنظمة تغطية خزانات 

الوقود بجميع حمطات توليد الكهرباء 
تزويدها  مت  والللتللي  ال�شارقة  اإملللارة  يف 
وهو  الللتللمللدد  رغلللوي منخف�س  بللنللظللام 
ولذا  ال�شائل  الوقود  من  كثافة  اأقللللللللل 
على  ويعمل  �شللللللطحه  على  يطفو  فهو 
علللزلللله علللن ملل�للشللدر االأوكللل�لللشلللجلللني اأي 
اأي حريق  اإطللفللاء  يتم  وبللذلللك  الللهللواء 
اإ�شافة لرتكيب نظام  بخزانات الوقود 
ر�شا�شات املياه ليتم تربيد اخلزان كما 
يللتللم تللركلليللب نللظللام اإنلللللذار للللللحللريللق يف 

غرف ال�شغط العايل.
دوبيجوين  لورينت  اأو�للشللح  جانبه  من 
اإ�لللس بي  اإي  الللتللجللاري يف �شركة  املللديللر 
اأف�شل  تللوفللر  اللل�للشللركللة  اأن  الللفللرنلل�للشلليللة 
لالأفراد  واحلللمللايللة  الللتللاأمللني  اأنللظللمللة 
واملللنلل�للشللاآت ملللن خلللالل تللطللبلليللق اأحلللدث 

تكنولوجيا ..
على  حتر�س  ال�شركة  اأن  اإىل  م�شريا   
كهرباء  هلليللئللة  مللللع  اللللتلللعلللاون  تللفللعلليللل 
وتنفيذ  اإعللللللللداد  يف  الللل�لللشلللارقلللة  وملللليللللاه 
لتاأملللللللني  اال�شرتاتيجية  خطتهللللللللللا 
واملباين  واملللنلل�للشللاآت  الللتللحللتلليللة  الللبللنلليلللللة 
الطاقة  وتوزيللللللللع  باإنتلللللللللاج  اخلا�شة 
للتحكم  ذكية  اأنظمللللللللة  وتوفري  واملياه 

واملراقبة .
والنظام  التقنلللللللي  بللالللتللطللور  واأ�لللشلللاد 
وال�شالمة  لللالأمللن  واملتكامل  املللتللطللور 
واإطلللفلللاء احلللرائللق اللللذي تللنللفللذه هيئة 
كهرباء وميللللللللللللاه ال�شللللللللارقة يف تطبيقله 
يف  االآيلللزو  على  الهيئللللللللة  وح�شلللللللللللول 
وال�شالمة  واالأملللللللن  اللل�للشللحللة  جمللللال 

املهنية.
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املال والأعمال

�سلطان القا�سمي ي�سهد اإطالق فرع مركز ال�سارقة لريادة الأعمال » �سراع« بجامعة ال�سارقة

 »جافزا« ت�شتعر�ض قدراتها يف قطاع ال�شيارات خالل م�شاركتها يف معر�ض »اأوتوميكانيكا فرانكفورت«

املنطقة احلرة جلبل علي تدعو ال�سركات الأملانية لال�ستفادة من خدماتها اللوج�ستية املتكاملة

•• ال�شارقة- وام:

الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �للشللاحللب  �شهد 
�للشلللللطللان بلللن حمللمللد الللقللا�للشللمللي ع�شو 
رئي�س  ال�شارقة  حللاكللم  االأعلللللى  املجل�س 
كليات  مبنى  يف  املل�للس  ال�شارقة  جامعة 
االإطلللالق  اللل�للشللارقللة  بجامعة  الللطللالللبللات 
لريادة  اللل�للشللارقللة  مللركللز  لللفللرع  الر�شمي 
اأحللد مللبللادرات هيئة  “�شراع”  االأعللمللال 
ال�شارقة لال�شتثمار والتطوير “�شروق” 
بيئة  وتللطللويللر  دعلللم  اإىل  ي�شعى  والللللذي 
ريللللادة االأعلللملللال ودعللللم اللل�للشللبللاب يف هذا 

القطاع باإمارة ال�شارقة.
ال�شارقة  مللركللز  اإطلللالق  فعاليات  بلللداأت 

بجولة  “�شراع”  االأعلللللملللللال  للللللريلللللادة 
للل�للشللاحللب اللل�للشللمللو حلللاكلللم الللل�لللشلللارقلللة يف 
مللعللر�للس اللل�للشللور الللللذي يللحللكللي م�شرية 
املركز منذ انطالقته االأوىل حتى يومنا 
هذا باالإ�شافة اإىل عر�س بع�س التجارب 
لرواد اأعمال �شباب من خمتلف املجاالت 
االقت�شادية رافقه خاللها جنالء اأحمد 
ال�شارقة  ملركز  التنفيذي  املدير  املدفع 
حميد  والدكتور  �شراع  االأعللمللال  لريادة 

جمول النعيمي مدير جامعة ال�شارقة.
بللعللدهللا تلللعلللرف �للشللاحللب اللل�للشللمللو حاكم 
ال�شارقة على ال�شركات النا�شئة امل�شاركة 
يف االفتتاح ومن بينها �شبكة املنتور دوت 
اللللعلللرب للتعليم  تللعللد مللنلل�للشللة  الللتللي  نلللت 

الذاتي ولتنمية مهارات وقدرات االإن�شان 
واإفريقيا،  االأو�للشللط  ال�شرق  منطقة  يف 
وهي مكتبة من دورات الفيديو التدريبية 
وكلمات  حتفيزية  وحلللوارات  احل�شرية 
واملتخ�ش�شني  للخرباء  م�شورة  فيديو 
للتقنية  و�للشللوال  واالإجنليزية  بالعربية 
�شديقا  حللال  تللوفللر  نا�شئة  �شركة  وهللي 
با�شتخدام  االأ�للشللاطلليللل  ملللالللكللي  للللللبلليللئللة 
الطاقة  على  كليا  تعمل  نللاريللة  دراجلللات 
تعزز  حم�شنة  مللزايللا  مللع  الللكللهللربللائلليللة، 
اأداءها وتدعم اال�شتدامة باالإ�شافة اإىل 
للدفع  االأول  احلللل  “ فلو�شي”،  �شركة 
الرقمي يف دولللة االإملللارات الللذي يجعل 
للم�شتخدمني  وامللللملللكلللن  اللل�للشللهللل  ملللن 

اإكمال معامالتهم اليومية دون احلاجة 
للو�شول اإىل حمافظهم املادية اإىل جانب 
نظاما  تلل�للشللكللل  الللتللي  “مباين”  �للشللركللة 
متكامال على االإنرتنت ي�شهل التوا�شل 
وامل�شتاأجرين،  املباين  اإدارة  �شركات  بني 
امل�شتاأجر  جتللربللة  حت�شني  اإىل  ويللهللدف 
كفاءة عمليات  اأق�شى قدر من  وحتقيق 
تعد  التي  “باقة”  و�شركة  املباين  اإدارة 
من�شة جتارة الكرتونية لربط حمالت 
بيع الزهور بامل�شتهلكني املهتمني بطلب 

باقات الزهور من واإىل اأي مكان.
اللل�للشللارقللة مللن اإطالقها  اإملللللارة  وتلل�للشللعللى 
ملللراكللز ريللللادة االأعلللملللال “ �للشللراع “ اإىل 
توفري بيئة جاذبة وداعمة لرواد االأعمال 

على  الرتكيز  مللع  كللافللة  اجلن�شيات  مللن 
ال�شباب االإماراتي من اجلن�شني الإتاحة 
الفر�شة اأمامهم لال�شتفادة من اأفكارهم 
االإبداعية وحتويلها اإىل م�شاريع حتقق 
منافع ملمو�شة للمجتمع وعوائد مالية 
الدولة  يف  االقللتلل�للشللاديللة  التنمية  تللعللزز 

واملنطقة.
“ ملللن خالل  “ �لللشلللراع  ويلللركلللز ملللركلللز 
مبادراته اإىل بناء بيئة ت�شهم يف حتقيق 
ا�شتدامة االأعمال وتعزيز منوها وهو ما 
ي�شاعد يف اإتاحة املزيد من الفر�س اأمام 
ال�شباب خ�شو�شا مع تنامي اهتمام هذه 
الفئة يف املنطقة بالعمل امل�شتقل وريادة 

االأعمال.

لعام  اللوج�شتية  اخلللدمللات  مللوؤ�للشللر  يف 
الدويل،  البنك  عللن  واللل�للشللادر   2018
االقت�شادات  من  العديد  على  متقدمة 
املتطورة ما يعد اعرتافا وا�شحا  ب�شحة 
ا�للشللرتاتلليللجلليللتللنللا للللتلللطلللويلللر اخللللدملللات 
الركائز  مللللن  كلللللواحلللللدة  اللللللوجلل�للشللتلليللة 
الوقت  يف  اقت�شادنا،  لتنمية  االأ�شا�شية 
يف  رئي�شياً  دوراً  جافزا  فيه  تلعب  الللذي 

هذه الرحلة«. 
ودعا بن �شليم  ال�شركات على اال�شتفادة 
توفرها  اللللتلللي  امللللمللليلللزة  اخلللللدمللللات  ملللن 
مللوانللئ دبلللي الللعللامللليللة مللن خلللالل اإن�شاء 
مراكز  اإىل  باالإ�شافة  الت�شنيع  مرافق 
املعرفة والبحث والتطوير توفر موانئ 
واملجمعات  االأعمال  جممعات  جميع  يف 

خلللدملللات متويل  االقللللليللملليللة يف جمللللال 
ال�شعيد  على  وانعكا�شاتها  اللل�للشللركللات، 

الدويل الأعمال البنك..
خالل  للبنك  املميز  االأداء  اأن  وقللالللت   

•• فرانكفورت-دبي-الفجر: 

تللل�لللشلللارك املللنللطللقللة احلللللللرة جللللبلللل علي 
املنطقة الرائدة واملتخ�ش�شة  “جافزا”، 
لللللللل�لللشللليلللارات وقللللطللللع الللللغلللليللللار يف دولللللة 
معر�س  يف  املللتللحللدة،  العربية  االإمللللارات 
 ،”2018 فرانكفورت  “اأوتوميكانيكا 
والذي يعترب من اأهم املعار�س االأوروبية 
ل�شناعة ال�شيارات وقطع الغيار واملعدات 

ومزّودي اخلدمات. 
و�شتعر�س “جافزا” قدراتها اللوج�شتية 
املتكاملة يف جمال ال�شيارات، مبا يف ذلك 
اأ�للشلللللوب اأعللمللالللهللا املللرتللكللز علللللى خدمة 
�شال�شل  مللع  الللقللوي  والللتللكللامللل  العميل 
باالإ�شافة  االإملللللارات،  دوللللة  الللتللوريللد يف 
وكاّفة  املخ�ش�شة،  اخلدمة  من�شات  اإىل 
الالزمة  اللوج�شتية  اخلللدمللات  حلللللول 
مبا يف ذلك التخزين والتوزيع وخيارات 

النقل متعددة الو�شائط.
رئي�شياً  جملللااًل  اللل�للشلليللارات  قللطللاع  يعترب 
لعمليات “جافزا” منذ تاأ�شي�شها، حيث 
�شال�شل  يف  الللزاويللة  حجر  لي�شبح  منللا 
توريد ال�شيارات اجلديدة وامل�شتعملة  يف 

االإمارات. 
وميثل قطاع ال�شيارات %8 من قاعدة 
حللللوايل  ويللللوظللللف  “جافزا”،  علللملللالء 
8200  �شخ�شاً. وبح�شب تقرير لوحدة 
االأبحاث “بي اإم اآي ري�شري�س” التابعة 
من املتوقع اأن ترتفع  لوكالة “فيت�س”، 

االإمارات  ال�شيارات اجلديدة يف  مبيعات 
بن�شبة %4 خالل عام 2018، يف حني 
ت�شل  ككل  الللقللطللاع  لنمو  الللتللوقللعللات  اأن 
اإىل  %7.3 يف منطقة ال�شرق االأو�شط 
اأن  اأنه من املتوقع  اأفريقيا. كما  و�شمال 
واإك�ش�شوارات  الللغلليللار  قطع  �للشللوق  يللعللزز 
ال�شيارات من قيمة التجارة التي حققها 
دوالر  مليار   11 والبالغة  املا�شي  العام 

اأمريكي.
وبللاملللنللا�للشللبللة، قللللال �للشلللللطللان اأحلللملللد بن 
والرئي�س  االإدارة  جمل�س  رئي�س  �شليم، 
الللتللنللفلليللذي للللللمللجللمللوعللة، ملللوانلللئ دبي 
واحدة   ال�شيارات  جتللارة  »تعد  العاملية:  
منواً  االأف�شل  اخلم�شة  القطاعات  مللن 
بف�شل  وذلللك  اأعمال جافزا  يف حمفظة 
تنويع  ودعللللللم  تلللعلللزيلللز  علللللللى  تلللركللليلللزنلللا 
االقت�شاد املحلي ورفده باأن�شطة موازية 
اإطار  يف  وت�شب  للعمالء  قيمة  ت�شيف 
ا�شرتاتيجية قيادتنا الر�شيدة ولروؤيتها 
لللبللنللاء اقللتلل�للشللاد ملل�للشللتللدام.  لللقللد ا�شتفاد 
وفرت  الللتللي  عرو�شنا  مللن  امل�شتثمرون 
اخليارات  ملللن  وا�للشللعللة  لللهللم جمللمللوعللة 
اللوج�شتية،  احللتلليللاجللاتللهللم  كللافللة  تلبي 
من التخزين اإىل خيارات عالية الكفاءة 
مركز  اإن  الللو�للشللائللط.  متعددة  النقل  يف 
االأعللللمللللال واللللللوجلل�للشللتلليللات املللتللكللامللل يف 
جبل علي على اهبة اال�شتعداد مل�شاعدة 
من  قللدر  اأقلل�للشللى  حتقيق  على  عمالئنا 
النمو. تبواأت دولة االإمارات املرتبة 11 

ال�شناعية التابعة لها. اإن ا�شرتاتيجيتنا 
العمالء  خللدمللة  بللالللتللملليللز يف  مللدفللوعللة 
ال�شناعية  االأن�شطة  وتعزيز  واالبللتللكللار 
ال�شركات  بللللاأن  ثللقللة  وكلللللنللا  امللل�للشللتللدامللة. 
اإىل  تنتقل  اأن  املتوقع  االأملانية  التجارية 
جللبللل علللللي �للشللوف تللتللخللذ قلللراراتلللهلللا من 
مللنللطلللللق جتللللاري مللبللتللكللر يللخللدم خطط 

النمو اال�شرتاتيجية لديها«.
مع   ،2017 عللام  يف  “جافزا”  تعاملت 
اأكرث من 800 األف مركبة، مبا يف ذلك 
�شادرات اإىل اأكرث من 175 دولة، حيث 
مليار   10.8 االإجمالية  قيمتها  بلغت 
%21 من  مللن  اأكلللرث  مللا ميللثللل  دوالر، 
يف  القطاع  جتللارة  حركة  قيمة  اإجللمللايل 
دبي والبالغة تقريباً 50.3 مليار دوالر 

خالل نف�س الفرتة.  
الغيار  اإجللمللايل حجم جتللارة قطع  وبلغ 
8.65 مليار دوالر، مع اإعادة الت�شدير 

اإىل اأكرث من 150 دولة. 
و�للشللهللدت حللركللة الللتللجللارة بللني االإمللللارات 
ال�شنوات  خلللالل  ملللطلللرداً  واأملللانلليللا منلللواً 
اإجمايل  بلللللغ  حلليللث  املللا�للشلليللة  اخلللملل�للس 
مليار   13.4 الللنللفللطلليللة  غللري  الللتللجللارة 

دوالر يف عام 2017.
وتعترب “جافزا” مقراً للاأكرث من 500 
�شركة   62 بينها  مللن  �للشلليللارات  �للشللركللة 
 .”500 “فورت�شن  قائمة  يف  مللدرجللة 
وتوفر جافزا دعماً لوج�شتياً قوياً لهذه 

ال�شركات عرب ميناء جبل علي. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

بنك  اأكلللرب  االأول،  اأبللوظللبللي  بنك  ح�شد 
يف دولة االإمارات العربية املتحدة واأحد 
العامل،  املالية يف  املوؤ�ش�شات  واآمللن  اأكللرب 
مبتكر  ا�شتثماري  بنك  “اأف�شل  جائزة 
الثالثة  لل�شنة  االأو�شط”  اللل�للشللرق  يف 
التوايل، خالل حفل توزيع جوائز  على 
لعام  اال�شتثمارية  امل�شرفية  اخلللدمللات 

.2018
اأول  عللام  كللرينللز، مللديللر  اأنلللدي   وا�شتلم 
ورئي�س ق�شلللللللم متويلللللل ال�شركات العاملية 
اجلائللللزة  االأول،  اأبللوظللبللي  بللنللك  للللدى 
يف  موؤخلللللراً  اأقيللللم  الللذي  احلفل  خللالل 

لنلللدن. 
امل�شرفية  اخللللدملللات  جلللوائلللز  وحتللتللفللي 
“ذا  جملة  تنظمها  التي  اال�شتثمارية، 
باأبرز  علل�للشللرة،  الللثللانلليللة  لل�شنة  بانكر” 
خدمات  تقدم  التي  امل�شرفية  املوؤ�ش�شات 

وحلول مبتكرة على مدار ال�شنة. 
هلللذه  االأول  اأبللللوظللللبللللي  بلللنلللك  وحللل�لللشلللد 

على  العالية  لقدرته  املرموقة  اجلائزة 
التمويل  خللدمللات  بللني  الللتللوازن  حتقيق 
اال�للشللتللثللمللاريللة، والللتللقللدم الللكللبللري الذي 
اأحلللرزه يف اأ�للشللواق راأ�للس املللال واخلدمات 
امللل�للشللرفلليللة اال�للشللتلل�للشللاريللة، ملللا عللللزز من 
املللكللانللة االإقللللليللملليللة اللللرائلللدة للللللبللنللك يف 
امل�شرتكة،  الللتللمللويللل  خلللدملللات  جمللللال 

واأ�شواق راأ�س املال. 
ويف هذا ال�شدد، قال اأندي كرينز: نحن 
فخورون جداً بتكرمينا مرة اأخرى بهذه 
اجلائزة املرموقة التي تعك�س التزام بنك 
عمالئه،  جتلللاه  الللثللابللت  االأول  اأبللوظللبللي 
وتلبية احتياجاتهم عرب اأف�شل احللول 
التي تغطي خمتلف اخلدمات امل�شرفية 
الثابت،  والدخل  واالأ�شهم،  اال�شت�شارية، 
عن�شراً  جمعيها  ت�شكل  التي  والقرو�س 
ال�شركات  متللويللل  خللدمللات  مللن  اأ�شا�شياً 

لدينا.  
املنظمة  بانكر”،  “ذا  جملللللة  واأ�لللشلللادت 
اأبوظبي  بللنللك  حلللفللل اجللللوائلللز، بللجللهللود 
االأول وم�شاعيه الرامية لتعزيز مكانته 

فرتة اجلوائز قد اأثبت جناح ومتيز هذه 
التعامالت  اأن  واأكلللدت  اال�شرتاتيجية. 
البنك  مللكللانللة  اأبللللرز  قللد  للبنك  الللهللامللة 
كخيار اأول لي�س فقط للعمالء يف ال�شرق 

واإمنا  اأفريقيا وح�شب،  و�شمال  االأو�شط 
ملختلف الهيئات واملوؤ�ش�شات اال�شتثمارية 
العاملية الراغبة باال�شتفادة من ال�شيولة 

التي تتمتع بها املنطقة«. 

ت�شغله  الللذي  علي،  جبل  ميناء  وميلك 
االإمللللارات،  اإقليم   - العاملية  دبللي  مللوانللئ 
املللنللاولللة بالدحرجة  اأكلللرث مللراكللز  اأحلللد 
وكللفللاءة يف منطقة دول جمل�س  تللطللوراً 
الللتللعللاون اخلللللليللجللي، مللع احللتللوائلله على 
م�شاحات  تلل�للشللمللل  مللللتللللطللللورة  مللللرافللللق 
الللتللخللزيللن مللتللعللددة الللطللبللقللات تللتلل�للشللع لل 
�شعة  اإجمايل  �شيارة، ما يرفع  األللف   12
اأو  مركبة  مكافئ  األللف   27 اإىل  املناولة 

مليون وحدة. 
واردات  ملللن   78% ملللن  اأكلللللرث  ومتللللر 
عرب  االإملللللارات  يف  امل�شتعملة  اللل�للشلليللارات 
ت�شدير  اإعللللادة  ويللتللم  علللللي،  جبل  ميناء 

%70 منها اإىل اأكرث من 150 بلداً. 
ويحظى قطاع ال�شيارات يف جافزا مبزيد 
لل�شيارات  دبللي  مللن منطقة  الللدعللم  مللن 
لل  الللتللابللعللة  اللل�للشللركللات  اإحللللدى   ،DAZ
مركز  واأكللللرب  العاملية”،  دبلللي  “مواين 
جمل�س  دول  يف  امل�شتعملة  لللللل�للشلليللارات 
اللللتلللعلللاون اخلللللليللجللي، بلللاإجلللملللايل جتلللارة 

1.29 مليار دوالر يف عام 2017. 
“اأوتوميكانيكيا  ملللعلللر�لللس  يلللجلللتلللذب 
فرانكفورت” الذي يقام مرة كل �شنتني 
حوايل 4800  عار�شاً هذا العام، ومن 
زائراً  األللف   133 ي�شتقطب  اأن  املتوقع 
 2018 دورة  وتللقللام  دولللللة.   170 مللن 
يف الفرتة ما بني 11 اإىل 15 �شبتمرب 
بالذكرى  اأيلل�للشللاً  و�للشلليللحللتللفللل  اجللللللاري، 

ال�شنوية اخلام�شة والع�شرين للحدث. 

بنك اأبوظبي الأول يح�سد جائزة »اأف�سل بنك ا�ستثماري مبتكر يف ال�سرق الأو�سط« لل�سنة الثالثة على التوايل

�سوق اأبوظبي العاملي يطلق الإطار 
التنظيمي اجلديد ملن�سات التمويل اخلا�سة

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأبوظبي، ام�س االإطار  اأبوظبي العاملي، املركز املايل الدويل يف  اأطلق �شوق 
تخدم  التي  اخلا�شة  التمويل  من�شات  م�شغلي  لعمل  اجلديد  التنظيمي 
اال�شتثمار يف االأ�شهم، ومتويل الديون، وتلبي احتياجات متويل العمليات 
التجارية لل�شركات النا�شئة وامل�شاريع اخلا�شة وال�شغرية واملتو�شطة، مبا 
يوفر خيارات بديلة ومبتكرة للتمويل تدعم دور هذه ال�شركات وامل�شاريع 
يف تعزيز النمو والتنويع االقت�شادي يف دولة االإمارات واقت�شادات املنطقة 

ب�شكل عام. 
�شلطة  ا�للشللتللكللمللال  اأعلللقلللاب  اجلللديللد يف  التنظيمي  االإطلللللار  اإطللللالق  ويلللاأتلللي 
للفرتة  املا�شي  اأغ�شط�س   16 يوم  لل�شوق  التابعة  املالية  تنظيم اخلدمات 
اال�شت�شارية املفتوحة لدرا�شة مقرتح اإطالق االإطار التنظيمي امل�شمم وفق 
نهج متكامل يحد من املخاطر ويتيح اإجناز معامالت التمويل عرب من�شات 
من  اجلللديللد  التنظيمي  االإطلللار  يعزز  حيث  ال�شوق،  يف  اخلا�شة  التمويل 
اأنظمته وحتقيق ا�شتقرار  اأبوظبي العاملي لتطوير  االلتزام امل�شتمر ل�شوق 
وحتفيز  االإمللللارات،  ودوللللة  اأبوظبي  يف  املالية  اخلللدمللات  قطاع  وا�شتدامة 
االبتكار يف اإطار ال�شمانات التنظيمية املتنا�شبة مع املخاطر، وتلبية كافة 

احتياجات وتطلعات امل�شتثمرين وامل�شاركني يف االأ�شواق املالية.
تتيح  االنرتنت  �شبكة  تعمل عرب  التمويل اخلا�شة من�شات  وتعد من�شات 
القطاع  يف  امل�شتثمرين  مللن  التمويل  طلب  اخلا�شة  امل�شاريع  الأ�للشللحللاب 
وت�شمل متطلبات  التجارية.  اأعمالهم  وتنمية  واملوؤ�ش�شي الإطالق  اخلا�س 
االإطار  �شمن  العاملي  اأبوظبي  �شوق  يف  اخلا�شة  التمويل  من�شات  ت�شغيل 
املبتكرة،  االأعللمللال  منللاذج  ال�شتيعاب  باملرونة  التمتع  اجلللديللد،  التنظيمي 
عن  التق�شي  ترتيبات  ت�شم  التي  التحكم  واأدوات  االأنظمة  توفر  و�شمان 
االإف�شاح، ومكافحة غ�شيل  والتزامات  االأ�شول،  واآليات حماية  املتعاملني، 

االأموال ومتويل االإرهاب وغريها من املتطلبات ذات ال�شلة.
املالية يف  ل�شلطة تنظيم اخلدمات  التنفيذي  الرئي�س  تنج،  ريت�شارد  وقال 
كمركز  مكانتنا  منطلق  من  م�شتمر  ب�شكل  “نعمل  العاملي:  اأبوظبي  �شوق 
لتلبية  التنظيمية  واأطلللرنلللا  خللدمللاتللنللا  وتللطللويللر  تللعللزيللز  علللللى  دويل  ملللايل 

االحتياجات املتنامية لقطاعات االأعمال واالقت�شادات املحلية والعاملية. 
التمويل  لعمل م�شغلي من�شات  التنظيمي اجلديد  االإطللار  اإطللالق  ويوؤكد 
املايل  للقطاع  وم�شتدامة  بتوفري خدمات موثوقة  التزامنا  اخلا�شة على 
املال  لللراأ�للس  الللو�للشللول  النا�شئة  واللل�للشللركللات  القائمة  للم�شاريع  يتيح  مبللا 

املطلوب وال�شيولة التي تخدم خططهم الت�شغيلية والتو�شعية«.
اأطلقت يف  اأبوظبي العاملي،  املالية ل�شوق  اأن �شلطة تنظيم اخلدمات  يذكر 
اإطار مت�شل “الدليل االإر�شادي مل�شغلي من�شات التمويل اخلا�شة” لتوفري 
معلومات متكاملة حول االإطار التنظيمي اجلديد، ومتطلبات عمل من�شات 
التمويل اخلا�شة �شمن املظلة التنظيمية لل�شوق. كما اتاحت االطالع على 
العمل  املتبعة، وتقدمي طلبات  العمل  واأنظمة  االر�شادي، وقوانني  الدليل 
اجلديدة مل�شغلي من�شات التمويل اخلا�شة عرب املوقع االإلكرتوين لل�شوق.   

اإ�سدار الطبعة الثالثة من معجم 
طالل اأبو غزالة للمحا�سبة والأعمال

 •• عمان-الفجر: 

اأعلللللن �للشللعللادة الللدكللتللور طلللالل اأبلللو غللزالللة رئلليلل�للس املللجللمللع الللللدويل العربي 
اأبو  الثالثة من معجم طالل  الطبعة  اإ�شدار  القانونيني عن  للمحا�شبني 
اأن هذا املعجم  اأبو غزالة على  غزالة للمحا�شبة واالأعمال.  واأكد الدكتور 
ومدققي  املحا�شبني  مللن  املهنيني  حللاجللات  يلبي  حيث  ب�شموليته  يتميز 
يف  العاملني  و�شائر  وال�شركات  االأعللمللال،  ورجلللال  وامللل�للشللارف،  احل�شابات، 
عوناً  يللقللدم  املعجم  اأن  م�شيفا  واالأعلللملللال،  واملحا�شبة  االقت�شاد  ميادين 
اأ�شا�شياً  ومرجعاً  العليا،  والدرا�شات  واملعاهد  والكليات  اجلامعات  لطلبة 
لهم يف درا�شتهم وعملهم يف زمن العوملة الذي تت�شارع فيه التطورات على 
خمتلف االأ�شعدة العلمية واملعرفية والتقنية.  واأ�شار اأبو غزالة اإىل اأن هذا 
املعجم يت�شمن ما يقارب اثني ع�شر األف م�شطلح متعلق مبهنة املحا�شبة 
الللدوللليللة وقواعد  والللتللدقلليللق  املحا�شبة  مللعللايللري  مللع  املللتللوافللقللة  والللتللدقلليللق 
والتاأمني  امل�شرفيللللللة  واالأعمال  واال�شتثمار  والتمويل  االأخالقي  ال�شلوك 

وال�شرائب. 
وا�شتند املجمع الإعداد هذا املعجم اإىل العديد من املراجع العربية املرتجمة، 
والتي تت�شمن كتب حول معايري املحا�شبة الدوليللللللة، ومعاييلللللللر التدقيق 
الدولية، ومعايري املحا�شبة الدوليللللللللة يف القطاع العلللللللام، حيث قلللللللام املجمع 
ومن خالل مهامه واأهدافه على مر ال�شنوات برتجمة هذه الكتب ون�شرها 

بعد اأن مت اعتمادها من الهيئلللللات الدولية الوا�شعة لهذه املعايري.
اإ�شدار هذا  �شيتم  الذاتي  اأو  الفردي  التعليم  تر�شيخ مفهوم  ومن منطلق 
التلقني  التعليمية وحتولها من  العملية  االإلكرتوين لدعم  ب�شكله  املعجم 
ح�شب  تعّلمه  املتعلم  يتابع  حيث  املللهللارات،  وتنمية  والتفاعل  االإبلللداع  اإىل 

طاقته وقدرته ووفقا ملا لديِه من خربات ومهارات �شابقة. 
عام  يف  ربحية  غللري  حما�شبية  مهنية  كهيئة  تاأ�ش�س  املجمع  اأن  اإىل  ي�شار 

مدينة  يف  لندن-1984 
املتحدة. ومت  اململكة 
يف  ر�للشللملليللاً  ت�شجيله 
علللملللان بلللتلللاريلللخ 42 
 ،4991 �للللشللللبللللاط 
بهدف االرتقاء بعلم 
والتدقيق  املحا�شبة 
االأخرى  واملوا�شيع 
على  اللللعلللالقلللة  ذات 
نلللللللللطلللللللللاق الللللللللللللللدول 
جامعة  يف  االأع�شاء 
الللللللللللدول اللللعلللربللليلللة، 
اإىل  بللللللاالإ�للللللشللللللافللللللة 
املللللللحللللللافللللللظللللللة علللللللى 
املهنية  اال�شتقاللية 
و�شمان  للمحا�شبني 
احلماية لهم وتطبيق 

معايري االإ�شراف املهني عليهم. 
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املال والأعمال

الفلبني ت�شت�شيف وكالء ال�شفر الرائدين اأثناء فعاليات »ذا فلبني ترافل اأك�شت�شينج« 

% خالل الفرتة ما بني يناير اإىل مايو 2018  زيادة ال�سياح الإماراتيني اىل الفلبني 11 

خالل ور�شة عمل نظمتها بالتعاون مع مكتب »كلداري حمامون وم�شت�شارون قانونيون«

غرفة دبي ت�ستعر�س قانون قطاع العقارات يف الدولة  

»تدوير« جتمع 1,147,844 طن من النفايات خالل الن�سف الأول من العام اجلاري 

وزارة الطاقة تطلق التقرير الإح�سائي ال�سنوي 2017
•• اأبوظبي-وام:

من  اجلديدة  الن�شخة  وال�شناعة  الطاقة  وزارة  اأطلقت 
التقرير ال�شنوي االإح�شائي للطاقة واملياه 2017 الذي 
يوفر بيانات دقيقة وموثقة لقطاع الطاقة واملياه يف دولة 

االإمارات تعد مرجعا الأ�شحاب القرار واملهتمني.
وقللللال مللعللايل �للشللهلليللل بلللن حمللمللد فلللرج فلللار�لللس املزروعي 
الطاقة  وزارة  ا�شرتاتيجية  اإن  وال�شناعة  الطاقة  وزيللر 
اإىل حتقيق  2017-2021 تهدف  وال�شناعة لالأعوام 
اأمن وا�شتدامة قطاع الطاقة واملياه والتعدين وفقا لروؤية 
وا�شرتاتيجية الطاقة يف دولة االإمارات 2050 بالتعاون 
مع اجلهات املعنية وامل�شاهمة لتحقيق موؤ�شرات االأجندة 

الوطنية 2021 حيث متثل البيانات االإح�شائية اأهمية 
يف و�للشللع ومللراجللعللة وقلليللا�للس اال�للشللرتاتلليللجلليللات واتخاذ 

القرارات ال�شليمة.
اإطار  يف  يللاأتللي  التقرير  هللذا  اإ�للشللدار  اأن  معاليه  واأو�للشللح 
حلللر�لللس اللللللللوزارة علللللى تلللوفلللري بلليللانللات دقلليللقللة وموثقة 
لتكون  وال�شناعة  والتعدين  وامللليللاه  الطاقة  لقطاعات 
لللوا�للشللعللي اال�للشللرتاتلليللجلليللات ومللتللخللذي القرار  مللرجللعللا 
يف  احليوية  القطاعات  لللهللذه  فاعلة  م�شاهمة  لتحقيق 

التنمية االقت�شادية امل�شتدامة .
ولفت اإىل اأن التقرير ال�شنوي الإح�شائيات الطاقة واملياه 
2017 ي�شم بيانات عن قطاعات الطاقة املختلفة والتي 

ت�شمل النفط والغاز والكهرباء والطاقة املتجددة وقطاع 
مدى  عللن  ف�شال  واالجنللللليللزيللة  العربية  باللغتني  امللليللاه 
االقت�شادية  املتغريات  البرتول يف بع�س  م�شاهمة قطاع 
للدولة  االإجمالية  وال�شادرات  االإجمايل  املحلي  كالناجت 
وزير  مللعللايل  ونلللوه   .  2016-2011 لللالأعللوام  وذللللك 
الطاقة وال�شناعة اإىل اأن التزام وزارة الطاقة وال�شناعة 
بروؤية القيادة الر�شيدة ينعك�س من خالل ا�شرتاتيجيتها 
والعمل الذي تقوم به للحفاظ على قطاع الطاقة واملياه 
يف الدولة و�شرف �شحي اآمن وم�شتدام ». من جانبه تقدم 
�شعادة الدكتور مطر النيادي وكيل الوزارة بال�شكر لكافة 
واملياه على  الطاقة  العاملة يف قطاع  الوطنية  املوؤ�ش�شات 

والتي  املعلومات  تبادل  تعاون ملمو�س يف  ما قدموه من 
العاملية.  املوؤ�شرات  يف  الدولة  تناف�شية  تعزيز  �شاأنها  من 
واأو�شح النيادي اأن التقرير ال�شنوي الذي اأعدته الوزارة 
بالتعاون مع اجلهات املحلية واالحتادية املختلفة يف دولة 
االإمارات يوفر بيانات عن النفط اخلام والغاز الطبيعي 
اإنتاج  واإجللمللايل  والبرتوكيماوية  البرتولية  واملنتجات 
البرتويل  القطاع  يف  العاملني  وعللدد  الدولة  يف  امل�شايف 
كللمللا يللوفللر بلليللانللات عللن الللطللاقللة الللكللهللربللائلليللة املللنللتللجللة يف 
النظيفة  الطاقة  املنتجة من  الكهرباء  بينها  الدولة من 
يف  الكهرباء  وتعرفة  امل�شرتكني  وعللدد  االأق�شى  واحلمل 

دولة االإمارات.

•• دبي-الفجر:

مابني  الللفللرتة  يف  الفلبني  ا�شت�شافت 
�شبتمرب   4 اإىل  اأغللل�لللشلللطللل�لللس   29
بفندق ماريوت مانيال، حدثاً   2018
ترافل  فلبني  )ذا  عللنللوان  حتللت  دوللليللاً 
وكيال   250 �للشللم  حلليللث  اأك�شت�شينج( 
اإىل اخلرباء  اإ�شافة  ال�شفر  من وكالء 
واملعنيني يف هذا امليدان. و�شملت اأجندة 
هذه الفعالية العاملية عقد �شل�شلة من 
اجتماعات تطوير االأعمال مع اأ�شحاب 
ومقدمي  الفلبني  يف  الللرائللدة  الفنادق 
اللللرحلللالت وقلللللادة اللل�للشلليللاحللة  لرتقية 
لق�شاء  ومثالية  البالد كوجهة جذابة 
الللعللطللالت اال�للشللتللجللمللاملليللة واالأعلللملللال 

ال�شوء  ت�شليط  التجارية. وقد جللرى  
علللللى دول اخلللللليللج كلللاإحلللدى االأ�لللشلللواق 
الللللواعللللدة ملللن قللبللل وزارة  الللرئلليلل�للشلليللة 
ال�شاأن  ذات  ،ويف  الفلبينية،  ال�شياحة 
�شارك ما جمموعه 12 �شركة �شياحية 

من �شوق اخلليج يف احلدث املن�شرم.
ومت اإطالق ذا فلبني ترافل اأك�شت�شينج  
الأول مرة يف عام 1996،ومع الن�شخة 
ال�شنوية  بللالللذكللرى  احللتللفللل  احلللاللليللة 
اإىل جللنللب مع  اللل�للشللابللعللة علل�للشللرة جللنللبللاً 
كلل�للشللف الللنللقللاب عللن �للشللعللارات تلل�للشللب يف 
م�شلحة تنمية ال�شياحة الفلبينية مبا 

يف ذاك :
بيئتنا   حماية  اأعمالنا،  هللي  ال�شياحة   
امل�شاركون  و�شعى  ثقافتنا،  وا�للشللتللعللادة 

اأهمية  اإبللللراز  اإىل  مللن كللافللة االأطللللراف 
احللللفلللاظ علللللى امللللللوارد الللطللبلليللعلليللة من 
خالل ال�شياحة والتبادل الثقايف كهدف 
ا�شرتاتيجي اأ�شا�شي لنجاح ال�شياحة يف 

البالد يف امل�شتقبل. 
للمندوبني  قللللللدم  اآخلللللللر  جللللانللللب  مللللن 
املدعوين  جوالت �شفر يف اأنحاء البالد  
الفلبني  بلله  تللزخللر  مللا  اأفلل�للشللل  لتجربة 
من مناطق جذب �شياحي �شاحرة و ذات 

رونق فائق اجلمال.
غونزالي�س،  داكلللال  قللالللت  جانبها  مللن 
يف  والللتلل�للشللويللق  الللتللطللويللر  ق�شم  رئي�شة 
ال�شياحة  بللوزارة  االأو�شط  ال�شرق  �شوق 
االأو�شط  ال�شرق  اأن منطقة  الفلبينية: 
الفلبينية  لل�شياحة  تعد م�شدر حيوي 

املتجهة اإىل الداخل وذلك عرب العديد 
من الرحالت اجلوية املبا�شرة. منوهتاً 
اأنللله مللن خللالل هللذه املللبللادرة واجلهود 
الرتويجية امل�شتمرة يف املنطقة �شيقوم 
اأكللللرب علللدد مللن منظمي اللللرحلللالت يف 
بتزويد  املنطقة  وعموم  اخلليج  اأ�شواق 
�شياحية  وبللرامللج  بللبللاقللات  م�شافريهم 
اخلدمات  وتللاأمللني  الت�شويق  يف  غللايللة 
املريحة ب�شكٍل يظهر التفرد الفيليبيني 
كمق�شد ينعم بتجارب نوعية والتعرف 
احلقيقية  ال�شيافة  فن  على  كثب  عن 

التي ي�شتهر بها الفلبينيون.
الفلبينية  اللل�للشلليللاحللة  وزارة  وتللللقللللوم 
دول  يف  الفعاليات  بللاإطللالق  با�شتمرار 
املحرتفني  العائالت،  اخلليج  الطالع 

اللل�للشللبللاب  الللبللاحللثللني علللن قلليللم ال�شفر 
املللللغللللامللللرات على  الللللفللللاخللللرة وحمللللبللللي 
الللوجللهللات واملللرافللق الرتفيهية  اأحلللدث 
اكت�شاف  على  ت�شجيعهم  و  الفلبني  يف 
كللنللوزهللا الللدفلليللنللة مللن مللعللامل طبيعية 
لراحة  النقاء  حتت�شن  �شياحية  وجللزر 

بال مع ق�شاء اأوقات ال تن�شى.
ويللتللوافللد اإىل الللفلللللبللني �للشللنللويللا اأعللللداد 
جيدة من ال�شياح اخلليجيني وا�شتناًدا 
بلغ   ، املتوفرة  االإحلل�للشللاءات  اأحللدث  اإىل 
اللل�للشللرق االأو�شط  الللزائللريللن مللن  علللدد 
مايو   ولللغللايللة  يللنللايللر  مللن  الفلبني  اإىل 
الزوار  زائر، كما حقق  األف   37،126
  ٪11.03 بن�شبتها  زيللادة  االإماراتيني 

با�شتقطاب 7،579   األف �شائح. 

•• دبي-الفجر:

يف اإطار اجلهود امل�شتمرة الطالع جمتمع 
املتغريات  اأحلللدث  دبللي على  االأعللمللال يف 
وم�شاعدة  الللعللمللل،  بلليللئللة  يف  الللقللانللونلليللة 
ال�شركات على ممار�شة االأعمال ب�شهولة، 
نظمت غرفة جتارة و�شناعة دبي موؤخراً 
يف مللقللرهللا الللرئلليلل�للشللي ور�للشللة عللمللل حول 

قوانني العقارات يف دولة االإمارات.
وح�شر ور�شة العمل، التي نظمتها الغرفة 
حمامون  “كلداري  مكتب  مع  بالتعاون 
من  مهتمون  قانونيون”،  وم�شت�شارون 
اأع�شاء غرفة دبي وحمامون وقانونيون 
ووكالء  عقاريون  وو�شطاء  وم�شت�شارون 
وم�شت�شارون  وملل�للشللتللثللمللرون  اللللعلللقلللارات 
عقاريون واأخ�شائيو عقود، حيث �شاهمت 
قوانني  على  امل�شاركني  بتعريف  الور�شة 
العقارات يف دولللة االإملللارات ودبللي ب�شكٍل 
القطاع  التحديات يف هذا  واأبللرز  خا�س، 

وكيفية التغلب عليها. 
واأدار ور�شة العمل كني دك�شون، �شريك يف 
وم�شت�شارون  حمامون  “كلداري  مكتب 
اأول  وجريي روجرز، حمام  قانونيون”، 
يف مكتب “كلداري حمامون وم�شت�شارون 

حمام  نللللارايللللان،  ومللنلليلل�للس  قانونيون”، 
حملللاملللون  “كلداري  ملللكلللتلللب  يف  اأول 
ودانيل براون،  وم�شت�شارون قانونيون”، 
م�شت�شار قانوين اأول يف مكتب “كلداري 
قانونيون”،  وملل�للشللتلل�للشللارون  حملللاملللون 
العملية  اجلوانب  حللول  للتحدث  وذلللك 
والقانونية املختلفة للقوانني التي تنظم 

القطاع العقاري يف الدولة.
اإدارة  ملللديلللر  كللاظللللللللللللللللللللم،  جلللهلللاد  واأكلللللللدت 
دبي  غرفلللللللة  يف  القانونيللللللللة  اخلللدمللات 
الور�شلللللللة  هللللذه  تللنللظلليللم  اأهلللمللليلللة  علللللى 
كللونللهلللللللللللللللللا تلللعلللرف احللل�للشللور ملللن ممثلي 
دبللي على اجلوانب  االأعللمللال يف  جمتمع 
يف  الللعللقللاري  للقانون  املختلفة  والللبللنللود 
دولللة االإمللللارات، مللوؤكللدة اأن هللذا القطاع 
يف  الناميللللللللة  القطاعلللللللات  اأحللللد  ي�شكل 
للقطاعللللللللات  والداعمللللللللللللة  دبي،  اقت�شاد 

الرئي�شية. 
الور�س  هلللذه  مللثللل  اأن  كللاظللم  واأ�للشللافللت 
نظراً  متزايدة  اأهمية  تكت�شب  والندوات 
لدورها يف م�شاعدة جمتمع االأعمال على 
االطالع على اأحدث املتغريات القانونية 
التوا�شل  اإىل  باالإ�شافة  العمل،  بيئة  يف 
لطرح  القانونيني  اخلللرباء  مع  مبا�شرة 

على  والتعرف  وا�شتف�شاراتهم  اأ�شئلتهم 
اأف�شل املمار�شات يف بيئة العمل، وبالتايل 

ممار�شة اأعمالهم ب�شهولة وي�شر. 
دكللل�لللشلللون: قوانني  كللللني  قلللللال  وبللللللللدوره 
املهنيني  بلللارز على  تللاأثللري  لها  الللعللقللارات 
والبائعني  املللللطللللوريللللن  ملللثلللل  دبللللللي  يف 
ويجب  العقارات،  قطاع  يف  وامل�شتثمرين 
على جمتمع االأعمال يف االإمارة االطالع 

االأ�شا�شية  القوانني  على  م�شتمر  ب�شكل 
الدولة.  يف  الللعللقللارات  لقطاع  واملللتللجللددة 
اأي  وهناك خماطر وحتديات قد تواجه 
اأجللل تخفيف هذه  �شفقة عقارية، ومن 
بتقدمي  الللور�للشللة  املللخللاطللر، قمنا خللالل 
تلللو�لللشللليلللات مللللن اأجلللللللل احللللللد مللللن هلللذه 
املخاطر مثل الوثائق التي يجب الرجوع 
للوثيقة،  االأ�للشللا�للشللي  واللللنلللملللوذج  اإللليللهللا، 

خالل  من  النزاعات  حل  اإىل  باالإ�شافة 
قلللنلللوات الللتللحللكلليللم.  وتلللدعلللم غللرفللة دبي 
منللو االأعلللملللال يف االإمللللللارة، وتللعللمللل على 
الدوام خللق بيئٍة حمفزٍة لها من خالل 
تنظيم الندوات وور�س العمل التي تعزز 
وعي وثقافة جمتمع االأعمال حول اأبرز 
ملل�للشللتللجللدات االأعلللملللال، والللقللوانللني التي 

تنظم بيئة االأعمال. 

•• اأبوظبي – الفجر: 

ك�شفت “تدوير” مركز اأبوظبي الإدارة 
النفايات  حجم  اإجللمللايل  اأن  الللنللفللايللات 
التي مت جمعها من كافة مناطق اإمارة 
اأبوظبي خالل الن�شف االأول من العام 
 1،147،844 بلللللغللت  قللللد  اجللللللللاري 
من  طللن   6،376.90 مبتو�شط  طناً 
عن   4.83% بزيادة  يومياً،  النفايات 
النفايات  على  وتوزعت  املن�شرم،  العام 
اخل�شراء  والنفايات  ال�شلبة،  البلدية 
ال�شكنية،  املناطق  من  احلجم  وكبرية 
والنفايات الناجتة من العزب واملزارع، 
الهدم  امللل�للشللالللخ، وخملللللفللات  ونلللفلللايلللات 
من  وغريها  احلجم(،  )قليلة  والبناء 
عقود  عللرب  جمعها  يتم  التي  النفايات 
لللتللقللدمي خدمات  الللتلل�للشللغلليللللليللة  تلللدويلللر 
جلللملللع ونلللقلللل اللللنلللفلللايلللات مللللن خمتلف 

مناطق اإمارة اأبوظبي..
املذكورة  الللنللفللايللات  كللملليللة  ت�شمل  وال   
القطاع  مللللن  امللللتلللوللللللللللللللللللللدة  اللللنلللفلللايلللات 
االإمللللللللارة  يف  والتجللللللللاري  ال�شناعي 
مزودي  قبلللللللل  مللن  جمعها  يتم  والللتللي 
قبل  من  املرخ�شني  البيئية  اخلدمات 

تدوير.

و�شكلت النفايات البلدية ال�شلبة ن�شبة 
%40.01 من اإجمايل كمية النفايات 
خالل  تدوير  من�شاآت  ا�شتقبلتها  التي 
االأ�شهر ال�شتة االأوىل من العام اجلاري 
 460،322.16 حجمها  بلللللغ  حلليللث 
النفايات  كللملليللة  و�لللشلللللللت  فلليللمللا  طللللن 
اخل�شراء الناجتة عن املناطق ال�شكنية 
اأي  267،716.61 طن  اإىل  واملللزارع 
ما يعادل %23.32، وكمية النفايات 
طن   58،754.99 احلللجللم  كللبللرية 

بن�شبة 5.12%.
البيئية  اخلللللدمللللات  ملللقلللدملللو  ويللللقللللوم 
ونقل  بجمع  “تدوير”  مع  املتعاقدين 
النفايات من مناطق تقدمي اخلدمات 
من�شاآت  اإىل  ونقلها  اأبوظبي  اإملللارة  يف 
واإعادة  مبعاجلتها  تقوم  والتي  تدوير، 
تدويرها والتخل�س منها طبقاً الأف�شل 
مع  واملللتللوافللقللة  التكنولوجية  احللللللول 

املعايري البيئية..
الللللطللللرق معاجلة  تلللللللك  اأبللللللللرز  وملللللن   
النفايات الزراعية والنفايات الع�شوية 
ي�شاهم  الللذي  الع�شوي  ال�شماد  الإنتاج 
يف  ال�شللللاملة  الزراعيللللللة  التنمية  يف 

االإمارة. 
وبلللهلللذه املللنللا�للشللبللة قلللال الللدكللتللور �شامل 

الكعبي، مدير عام “تدوير” باالإنابة: 
انعك�شت الزيادة املطردة يف عدد ال�شكان 
العمرانية على  الطفرة  و�شرعة وترية 
زيادة معّدالت اإنتاج النفايات يف االإمارة، 
خطة  تنفيذ  علللللى  “تدوير”  وتللعللمللل 
للنفايات  الإدارة  متكاملة  ا�شرتاتيجية 
على م�شتوى االإمللارة والتي تركز على 
تقليل حجم النفايات وخف�س تكاليف 

التخل�س منها ومعاجلتها..
مللللللوارد  اإىل  حتلللويلللللللهلللا  عللللن  فللل�لللشلللاًل   
اال�شتفادة  ميللكللن  هلللاملللة  اقللتلل�للشللاديللة 
منها، والقيام بتقدمي اأف�شل اخلدمات 
ي�شاهم  مبللا  الللنللفللايللات  اإدارة  جملللال  يف 
امللل�للشللتللدامللة يف  التنمية  عللجلللللة  دفلللع  يف 
االإمارة وحتقيق اأهداف خطة اأبوظبي 

.2030
قامت  “تدوير”  اأن  الكعبي  واأو�لللشلللح 
بتكثيف جهودها منذ مطلع هذا العام 
ملواجهة التحديات البيئية التي تواجه 
ال�شلبية  االآثللار  وتقليل  اأبوظبي  اإمللارة 
للنفايات على البيئة من خالل تنفيذ 
الللعللديللد مللن امللل�للشللاريللع املللبللتللكللرة بهدف 
زيادة وعي ال�شكان باأهمية اإعادة التدوير 
وتكري�س ثقافة تقليل اال�شتهالك وفرز 
النفايات من امل�شدر من بينها م�شروع 

منجم النفايات القابلة الإعادة التدوير 
اإ�للشللافللة اإىل عدة  اأبللوظللبللي،  يف مللديللنللة 
اأنواع اأخرى من املناجم يف املدينة مما 
النفايات  اإدارة  رائدة يف جمال  يجعلها 
داعياً  العاملية،  املمار�شات  الأف�شل  وفقاً 

اأفراد املجتمع اإىل تبني ال�شلوك البيئي 
ال�شليم وعدم القيام بالرمي الع�شوائي 
للنفايات الذي يوؤدي اإىل ت�شويه املظهر 

اجلمايل واحل�شاري لالإمارة«.  

الحتادية لل�سرائب : اأنظمة اإلكرتونية متكاملة 
للربط املبا�سر بني املحالت التجارية ومنافذ الدولة

•• اأبوظبي-وام:

ان  لل�شرائب  االحتللاديللة  الهيئة  عللام  مللديللر  الب�شتاين  خللالللد  �للشللعللادة  اأكلللد 
م�شروع رد ال�شريبة لل�شياح يقوم على اأنظمة اإلكرتونية متكاملة للربط 
املبا�شر بني كافة منافذ البيع واملحالت التجارية مع منافذ الدولة، وهو 
ما �شيمّكن ال�شياح من تقدمي طلبات ا�شرتداد ال�شريبة على م�شرتياتهم 
من خالل نظام رقمي يعتمد على اأحدث التقنيات امل�شتخدمة بكل �شهولة 

وي�شر.
ا�شرتداد  بربنامج  اخلا�شة  التعريفية  اجلل�شة  خللالل   - الب�شتاين  وقللال 
�شريبة القيمة امل�شافة لل�شياح التي نظمتها غرفة جتارة و�شناعة اأبوظبي 
و�شهدها  لل�شرائب،  االحتللاديللة  الهيئة  مع  بالتعاون  الغرفة  مبقر  اليوم 
ح�شور كبري من ممثلي �شركات القطاع اخلا�س وجتار التجزئة - انه مت 
اختيار �شركة بالنيت لتكون م�شغاًل لهذا النظام بعد درا�شة وافية الأف�شل 
�شاملة  ومللراجللعللة  لل�شياح،  ال�شرائب  بللرد  املتعلقة  واالأنللظللمللة  املللمللار�للشللات 
للتقنيات املتطورة، واالطالع على تاريخ ال�شركة و�شجلها احلافل بالتطبيق 
التي  املتميزة  امل�شروعات  اأهم  الدول والتعرف على  العديد من  الناجح يف 

قامت بها لتقدمي خدمات وفقاً الأرقى املعايري العاملية.
واأو�شح مدير عام الهيئة االحتادية لل�شرائب، اأنه مت اإطالق اأوىل اجلل�شات 
التوعوية عماًل بقرار جمل�س الوزراء املوقر رقم 41 ل�شنة 2018 يف �شاأن 
تطبيق نظام رد �شريبة القيمة امل�شافة لل�شياح ، م�شريا اىل ان هذا القرار 
ياأتي يف اإطار روؤية القيادة الر�شيدة بالتو�شع يف �شيا�شات التنويع االقت�شادي 
وزيادة م�شاهمتها يف الناجت املحلي االإجمايل للدولة، ومنها قطاع ال�شياحة 
احليوي وكجزء من جهود الهيئة الرامية اإىل تعزيز املوقع الريادي لدولة 
والزوار  لل�شياح  رئي�شية  العاملية، وكوجهة  ال�شياحة  االإمللارات على خارطة 
من خمتلف دول العامل، وذلك لتقدمي اأرقى اخلدمات التي ت�شهم يف اإ�شعاد 

املقيمني على اأر�شها والزائرين لها.
وكان هالل حممد الهاملي نائب مدير عام غرفة اأبوظبي قد األقى كلمة 
ترحيبية يف بداية اجلل�شة، اأكد خاللها اهتمام الغرفة بتنظيم وا�شت�شافة 
فعالية التعريف بربنامج ا�شرتداد �شريبة القيمة امل�شافة لل�شياح، وذلك 
بدعم  اخلا�شة  واخلللارجللي  الداخلي  التوا�شل  وفعاليات  قللنللوات  لتفعيل 
قطاع االأعمال، ال�شيما القطاع ال�شياحي، والذي ي�شكل اأحد اأهم القطاعات 
احليوية يف دولة االإمارات العربية املتحدة، م�شرياً اإىل املكانة الرفيعة التي 

و�شلت اإليها باعتبارها الوجهة العاملية الرائدة لل�شياحة.
الللللوزراء حللول تطبيق نللظللام رد  واأ�للشللاد الهاملي مبللا جللاء يف قلللرار جمل�س 
وتعزيز  ال�شياحة  ت�شجيع  يف  �شي�شهم  اأنلله  موؤكداً  لل�شياح،  امل�شافة  القيمة 
منوها املت�شارع، ف�شاًل عن تر�شيخ مكانة االإمارات كوجهة �شياحية مف�شلة 

لل�شياح القادمني من خمتلف دول العامل.
واأكد التزام غرفة اأبوظبي بدعم حملة التعريف بنظام القيمة ال�شريبية 
امل�شرتدة لل�شياح، والتي �شي�شتفيد منها طرفا العالقة �شواء كانوا ال�شياح 
ال�شريبة  لقيمة  ا�للشللرتدادهللم  طللريللق  عللن  الللدولللة،  داخلللل  مللن  املت�شوقني 
املدفوعة، اأو �شركات القطاع اخلا�س وجتارة التجزئة امل�شاركني يف النظام 
ال�شريبي، حيث �شتزيد فر�س بيعهم ملنتجاتهم، م�شريا اىل اأهمية تعريف 
امل�شافة  القيمة  �شريبة  ا�للشللرتداد  اآللليللة  بللربامللج  اخلللا�للس  القطاع  �شركات 
واالأ�شاليب  بالطرق  بها  املتعلقة  االإجللراءات  بكافة  القيام  لل�شياح، و�شمان 

ال�شحيحة.
من جانب اآخر، اأ�شاد �شعادة اإياد الكردي مدير عام �شركة بالنيت، بالقرار 
لل�شياح،  امل�شافة  ال�شريبة  القيمة  ا�للشللرتداد  بتطبيق  اخلا�س  احلكومي 
يف  ال�شيما  االإملللارات،  بدولة  االقت�شادية  ال�شاحة  �شينع�س  ذلك  اأن  موؤكداً 
القطاع ال�شياحي الذي �شي�شهد اإقبااًل وا�شعاً من ال�شياح ملعرفتهم امل�شبقة 
اىل  �شيدفعهم  ما  على م�شرتياتهم،  امل�شافة  ال�شريبية  القيمة  با�شرتداد 
الت�شوق بكل اأريحية. واأو�شح ان �شركة بالنيت �شتقوم مبهام امل�شغل لنظام 
رد ال�شريبة لل�شياح - بالنيابة عن الهيئة االحتادية لل�شرائب - وذلك عن 
ا�شرتداد  لتتم عملية  واإعللدادهللم  التجزئة  اتفاقيات مع جتار  اإبللرام  طريق 
ال�شرائب ب�شهولة وي�شر وذلك ا�شتمراراً جلهود احلكومة يف دعم تطبيق 

النظام ال�شريبي يف الدولة، و�شمان مواكبته الأف�شل املعايري العاملية.

اجلهاز امل�سريف الماراتي يتو�سع 
يف متويل 10 قطاعات اقت�سادية

•• اأبو ظبي-وام:

وا�شلت القطاعات االقت�شادية االإماراتية منوها منذ بداية العام اجلاري 
االأول  الن�شف  الرقمية حلركة موؤ�شراتها خالل  املراجعة  ملا تظهره  وفقا 
من العام اجلاري، وهو االمر الذي �شجع اجلهاز امل�شريف على التو�شع يف 

متويل اأن�شطة خمتلف القطاعات الرافدة لالقت�شاد الوطني.
وتظهر االأرقللام ال�شادرة عن م�شرف االإمللارات املركزي اأن حجم االئتمان 
املقدم ل 10 قطاعات اقت�شادية حيوية �شهد منوا جيدا يف خطوة تعك�س 
ارتفاع وترية ن�شاط اعمالها منذ بداية العام اجلاري وهو ما دفع البنوك 

ملوا�شلة تقدمي التمويل الالزم لن�شاطها.
التي  االقت�شادية  القطاعات  لقائمة  االأوللليللة  الللقللراءة  خللالل  من  ويت�شح 
للمركز  والعقار  االإن�شاءات  قطاع  ت�شدر  البنوك  من  متويل  على  ح�شلت 
االأول، حيث بلغ اجمايل ر�شيد التمويل املقدم له اىل نحو 306.6 مليار 
8.5 مليار درهم  بللزيللادة  الللعللام اجللللاري  مللن  االأول  الن�شف  درهلللم خللالل 

مقارنة مع نهاية العام 2017.
الوطني  لالقت�شاد  الداعمة  القطاعات  اأهم  من  العقارية  االأن�شطة  وتعد 
حيث بلغت ن�شبة م�شاركته يف النتاج املحلي االإجمايل غري النفطي للدولة 
درهللم خالل  مليار   81.2 اىل  و�شلت  وبقيمة  الثابتة  % باالأ�شعار   6.4

العام 2017 مقارنة مع 79 مليار درهم يف العام 2016.
والتجزئة”  “اجلملة  التجاري  القطاع  �شهده  الللذي  الن�شاط  الفتا  كان  و 
التي  للتمويالت  الرتاكمي  الر�شيد  و�شل  فقد  اجلللاري  العام  بداية  منذ 
ح�شل عليها من البنوك اىل نحو 157 مليار درهم مع نهاية �شهر يونيو 

املا�شي بزيادة قدرها 4.5 مليار درهم باملقارنة مع �شهر دي�شمرب املا�شي.
النفطي  غري  االإجللمللايل  املحلي  الناجت  يف  القطاع  م�شاركة  ن�شبة  وو�شلت 
على  موؤ�شرا  يعد  ما  وهو  املا�شي  العام  نهاية   16.6% الثابتة  باالأ�شعار 
االأهمية التي يحظى بها يف دعم االقت�شاد الوطني وتنويع قاعدة الدخل 

لدولة االمارات ب�شكل عام.
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منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   280469      بتاريخ : 2017/10/3
بيانات االأولوية :   40-2017-0047681   التاريخ : 2017/4/13   كوريا       

باإ�شم     :  �شام�شوجن الكرتونيك�س كو. ، ليميتد          
وعنوانه :  129، �شام�شوجن – رو  ، يونغتونغ – جيو ،  

�شيوون – �شي ،  جييونغي – دو ،  جمهورية كوريا
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9 
اأطقم تلفاز ؛ م�شتقبالت تلفاز ؛ لوحات عر�س الأجهزة التلفاز ؛ �شا�شات حا�شوب ؛ الفتات رقمية

كتبت     MAKE YOUR HOME MORE PERSONAL الللعللبللارة   : العالمة  و�للشللف 
ميني  على  زخللرفلليللة  ر�للشللوم  مللع  اأكلللرب  بحجم   PERSONAL كلمة  كتبت  حيث  الالتينية  بللاحلللروف 
 with عبارة  وحتتها   PERSONAL اأفقني رفيعني حتت كلمة  MORE مع خطني  وي�شار كلمة 
 Personal & عبارة  وحتتها  م�شتطيل  �شكل  داخللل  الالتينية  بللاحلللروف  كتبت   Curated Art
Photos باحلروف الالتينية حيث كتبت كلمة & بحجم كبري وخط عري�س يتخللها عدة نقاط �شغرية 

مع ر�شم على �شكل كامريا يف نهاية العبارة بطريقة مميزة.
االإ�شرتاطات : 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   280471      بتاريخ : 2017/10/3
بيانات االأولوية :   40-2017-0047682   التاريخ : 2017/4/13   كوريا       

باإ�شم     :  �شام�شوجن الكرتونيك�س كو. ، ليميتد          
وعنوانه :  129، �شام�شوجن – رو  ، يونغتونغ – جيو ،  

�شيوون – �شي ،  جييونغي – دو ،  جمهورية كوريا
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9 
اأطقم تلفاز ؛ م�شتقبالت تلفاز ؛ لوحات عر�س الأجهزة التلفاز ؛ �شا�شات حا�شوب ؛ الفتات رقمية

و�شف العالمة : عبارة عن �شكل هند�شي مغلق ذو اإنحناءة من االأعلى يحيطه اإطار ويف داخله ر�شم على �شكل 
حرف T مع عدة ر�شوم �شغرية على هيئة براغي ذات اإطار دائري ويف االأ�شفل ر�شم على �شكل مفكي براغي 

متقاطعني بطريقة مميزة. 
االإ�شرتاطات : 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   280472      بتاريخ : 2017/10/3
بيانات االأولوية :   87498317   التاريخ : 2017/6/20  الواليات املتحدة االمريكية

باإ�شم     :  �شام�شوجن الكرتونيك�س كو. ، ليميتد          
وعنوانه :  129، �شام�شوجن – رو  ، يونغتونغ – جيو ،  

�شيوون – �شي ،  جييونغي – دو ،  جمهورية كوريا
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9 
اأجهزة تلفاز ؛ اإطارات الأجهزة التلفاز 

و�شف العالمة : العبارة QUICK & EASY INSTALLATION كتبت باحلروف الالتينية 
على �شطرين ويف اأعالها ر�شم ل�شكلني زخرفيني افقيني متموجني على جهة اليمني والي�شار يف االأ�شفل ر�شم 

لعدة اأ�شكال زخرفية خمتلفة االأحجام وجميعها داخل �شكل هند�شي م�شتطيل ذو اإطارين بطريقة مميزة. 
االإ�شرتاطات : 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   280601      بتاريخ : 2017/10/7
بيانات االأولوية :             

باإ�شم     :  ذي �شنغابور داميوند مينت بي تي ئي . ليميتد
وعنوانه :  460 اليك�شاندرا رود  رقم 04 -14 ، بي ا�س ايه بلدينج ، �شنغافورة 119963

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9 
تطبيقات قابلة للتنزيل لال�شتخدام مع االأجهزة النقالة ؛ برجميات وتطبيقات لالأجهزة النقالة؛ برامج 
اجهزة  ؛  الت�شفري  ت�شفري وفك  اأجهزة  ؛  املالية  بللاالأوراق  اإلكرتونيا  للمتاجرة  حا�شوب وبرجميات حا�شوب 
لقراءة املعلومات امل�شفرة ؛ معاجلات م�شغرة اآمنة ؛ برجميات حا�شوب ؛ تطبيقات برجميات حا�شوب قابلة 
للتنزيل ؛ برجميات حا�شوب ملعاجلة البيانات ؛ برامج برجميات حا�شوب الإدارة قواعد البيانات؛ برجميات 
والب�شرية  العلمية  واالأدوات  االأجهزة  ؛  تفاعلية  ؛ برجميات حا�شوب  النقالة  للهواتف  تطبيقات  حا�شوب 
واجهزة وادوات القيا�س واال�شارة واملراقبة ؛ برجميات للتعرف ال�شوئي على احلروف ؛ االأغلفة والبطاقات 
، جميعها م�شفرة مع ميزات حماية لغايات امل�شادقة ؛ برجميات وبرامج حا�شوب لالإدارة املالية ؛ برجميات 

وبرامج حا�شوب التي تخ�س امل�شائل املالية .
و�شف العالمة : العبارة  DIAMOND BULLION كتبت باحلروف الالتينية.  

االإ�شرتاطات : 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   280986      بتاريخ : 2017/10/12
بيانات االأولوية :             

باإ�شم     :  هيتا�شي كوكي كو. ، ليميتد
وعنوانه :  1- 15 ، كونان 2 - ت�شومي ، ميناتو-  كو ، طوكيو 6020 – 108 ،  اليابان

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 8 
عدد �شحج )�شنفرة( )عدد يدوية( ؛ مثاقب للنجارة )عدد يدوية( ؛ لقم ) اأجزاء من عدد يدوية( ؛ عدد ل�شن 
ال�شفرات ؛ �شفرات للم�شاحج؛ اأدوات قطع )عدد يدوية( ؛ مثاقب ؛ مبارد ) عدد( ؛ مثاقب ) عدد يدوية( ؛ 
اأزاميل مقعرة )عدد يدوية( ؛ حجارة طحن )عدد يدوية ( ؛ لقم جتويف )اأجزاء من  عدد يدوية( ؛ قطاعات 
ادوات  ؛  ؛ منا�شري)عدد يدوية(  ال�شقوق(  غري كهربائية  ؛ م�شد�شات جلفظة )ل�شد  حلقية )عدد يدوية( 
اخماد  النار)عدد يدوية( ؛ م�شنات ؛ مفاتيح ربط )عدد يدوية( ؛ ماكينات حالقة كهربائية ومق�شات �شعر 

كهربائية ؛ عدد يدوية ذات �شفرات اأو مدببة )م�شتدقة الراأ�س( ؛ عدد يدوية.
و�شف العالمة : الكلمة HIKOKI كتبت باحلروف الالتينية .  

االإ�شرتاطات : 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   280997      بتاريخ : 2017/10/12
بيانات االأولوية :             

باإ�شم     :  هيتا�شي كوكي كو. ، ليميتد
وعنوانه :  1- 15 ، كونان 2 - ت�شومي ، ميناتو-  كو ، طوكيو 6020 – 108 ،  اليابان

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9 
بطاريات  �شواحن  ؛  بطاريات  �شناديق  كهربائية؛  بطاريات  ؛   ) خمتزنة   ( كهربائية  )بطاريات(  مراكمات 
اأجهزة تنف�س لرت�شيح الهواء؛  اأجهزة  راديللو؛  ؛ مكثفات الآالت االإت�شاالت عن بعد ولللالآالت الكهربائية  ؛ 
اأجهزة ن�شخ ال�شوت؛ اأجهزة واأدوات خمربية ؛ بطاريات �شم�شية؛ بطاريات و خاليا ؛ اأجهزة قيا�س و اختبار 
واأجهزة  اآالت  ؛  بعد   عللن  اإتلل�للشللاالت  واأجللهللزة  اآالت  كهربائية؛  ا�للشللالك  و  كبالت  مغناطي�شية؛  اأو  كهربائية 
اإلكرتونية  واأجزائها ؛ اأقطاب كهربائية بخالف اأقطاب اللحام الكهربائية  اأو االأقطاب الطبية الكهربائية ؛ 
اأقنعة �شد الغبار ؛ اأقنعة للحام ؛ قفازات للوقاية من احلوادث؛ نظارات )نظارات ب�شرية ونظارات واقية( ؛ 

خزانات هواء) للغو�س ( ؛ م�شتقبالت تلفاز ) اأطقم تلفاز ( ؛ مكربات �شوت.
و�شف العالمة : الكلمة HIKOKI كتبت باحلروف الالتينية . 

االإ�شرتاطات : 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   280968      بتاريخ : 2017/10/12
بيانات االأولوية :             

باإ�شم     :  ام ات�س جي  اآي بي  هولدينج ) �شنغابور ( بي تي ئي. ليميتد  
وعنوانه :  2 اليك�شاندرا رود ، رقم 02- 05 ديلتا هاو�س ، �شنغافورة ) 159919(

  �شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 36 
تاأجري واإ�شتئجار ال�شقق ؛ اإدارة العمارات .

و�شف العالمة : الكلمة ANANTARA كتبت باحلروف الالتينية .
االإ�شرتاطات : 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   280602      بتاريخ : 2017/10/7
بيانات االأولوية :             

باإ�شم     :  ذي �شنغابور داميوند مينت بي تي ئي . ليميتد
وعنوانه :  460 اليك�شاندرا رود  رقم 04 -14 ، بي ا�س ايه بلدينج ، �شنغافورة 119963

  �شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 14 
املعادن النفي�شة وكل خليط منها ؛ املجوهرات واالأحجار الكرمية ؛ املا�س ؛ اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س 

الوقت الدقيقة.
و�شف العالمة : العبارة  DIAMOND BULLION كتبت باحلروف الالتينية.  

االإ�شرتاطات : 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   280603      بتاريخ : 2017/10/7
بيانات االأولوية :             

باإ�شم     :  ذي �شنغابور داميوند مينت بي تي ئي . ليميتد
وعنوانه :  460 اليك�شاندرا رود  رقم 04 -14 ، بي ا�س ايه بلدينج ، �شنغافورة 119963

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 36 
؛  اال�شتثمارات  حتليل  ؛  املالية  املعلومات  توفري  ؛  املالية  وامل�شورة  اال�شتثمارات  خدمات  ؛  املالية  اخلدمات 
تبادل  ال�شلع ؛ خدمات  �شم�شرة  ؛  املا�س )خدمات مالية(  �شلع  اال�شتثمارية ؛ جتارة  املحافظ  اإدارة  خدمات 
ال�شلع ؛ خدمات تبادل املا�س )خدمات مالية( ؛ توفري مرافق ) ت�شهيالت( االإيللداع يف اخلزنات ؛ خدمات 
املتاجرة  ؛  النفي�شة  واملعادن  الكرمية  واالأحجار  املا�س  تقييم  ؛  املايل  التقييم  ؛  ال�شمان  ؛ خدمات  التاأمني 
باملا�س على اخلط املبا�شر )خدمات مالية( ؛ توفري معلومات على اخلط املبا�شر التي تخ�س اخلدمات املالية 

واملتاجرة والتاأمني واال�شتثمار؛ توفريخدمات املعلومات وامل�شورة واالإ�شت�شارة  للخدمات املذكورة اأعاله .
و�شف العالمة : العبارة  DIAMOND BULLION كتبت باحلروف الالتينية.  

االإ�شرتاطات : 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   280978      بتاريخ : 2017/10/12
بيانات االأولوية :             

باإ�شم     :  هيتا�شي كوكي كو. ، ليميتد
وعنوانه :  1- 15 ، كونان 2 - ت�شومي ، ميناتو-  كو ، طوكيو 6020 – 108 ،  اليابان

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 6 
خرداوات معدنية ؛ م�شامري؛ فلكات )حلقات( معدنية ؛  �شاموالت ؛  براغي ؛  م�شامري تنجيد معدنية ؛  
خوابري ) خرداوات معدنية( ؛  م�شامري ملولبة معدنية ؛  م�شامري بر�شام ؛ 10.  اأربطة معدنية ؛ 11. اأبازمي 
اأوتللاد معدنية ؛  14. �شموالت معدنية ؛  15. براغي  من معادن غري نفي�شة ؛  12. حواجز معدنية ؛ 13. 
معدنية ؛  16. م�شامري )خللرداوات( ؛  17. ق�شبان مزالجية معدنية ؛  18. م�شامري بر�شام معدنية ؛  19. 
حلقات معدنية ؛  20. م�شامري تنجيد ؛  21. م�شابك لال�شتخدام يف االن�شاءات وال�شناعة ؛  22. عجالت 
معدنية ؛ 23. حبال �شلكية ؛ 24.  اأ�شرطة معدنية الأغرا�س الربط ؛  25. حاويات �شناعية معدنية للتعبئة ؛  
26. حاويات معدنية للغاز امل�شغوط اأو الهواء ال�شائل ؛ 27. حاويات معدنية للوقود ال�شائل ؛  28. �شناديق 

معدنية فارغة لالأدوات ؛  29. من�شات حتميل وتفريغ احلمولة 
و�شف العالمة : الكلمة HIKOKI كتبت باحلروف الالتينية . 

االإ�شرتاطات : 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   280969      بتاريخ : 2017/10/12
بيانات االأولوية :             

باإ�شم     :  ام ات�س جي  اآي بي  هولدينج ) �شنغابور ( بي تي ئي. ليميتد  
وعنوانه :  2 اليك�شاندرا رود ، رقم 02- 05 ديلتا هاو�س ، �شنغافورة ) 159919(

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 41 
خدمات الرتفيه ؛ معلومات عن الرتفيه ؛ خدمات النوادي ال�شحية ؛ توفري ت�شهيالت االإ�شتجمام ؛ توفري 

ت�شهيالت ريا�شية . 
و�شف العالمة : الكلمة ANANTARA كتبت باحلروف الالتينية .  

االإ�شرتاطات : 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   280974      بتاريخ : 2017/10/12
بيانات االأولوية :             

باإ�شم     :  ام ات�س جي  اآي بي  هولدينج ) �شنغابور ( بي تي ئي. ليميتد  
وعنوانه :  2 اليك�شاندرا رود ، رقم 02- 05 ديلتا هاو�س ، �شنغافورة ) 159919(

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 36 
تاأجري واإ�شتئجار ال�شقق ؛ اإدارة العمارات  .  

و�شف العالمة : الكلمة انانتارا كتبت باحلروف العربية .
االإ�شرتاطات : 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   280805      بتاريخ : 2017/10/10
بيانات االأولوية :             

باإ�شم     :  ايه ام جيه لينك جلوبال لتجارة قطع غيار ال�شيارات �س.ذ.م.م.
وعنوانه  :  مكتب رقم 201 ملك حممد علي م�شبح القيزي الفال�شي

نايف ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 12 
املركبات ؛ اأجهزة النقل الربي اأواجلوي اأواملائي .

و�شف العالمة : العبارة LINK GLOBAL كتبت باحلروف الالتينية الكبرية وفوقها ر�شم على �شكل 
مربعني متداخلني مع بع�شهما البع�س وجميعها باللونني االأ�شود واالأزرق بطريقة مميزة.

االإ�شرتاطات : 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   280806      بتاريخ : 2017/10/10
بيانات االأولوية :             

باإ�شم     :  ايه ام جيه لينك جلوبال لتجارة قطع غيار ال�شيارات �س.ذ.م.م.
وعنوانه  :  مكتب رقم 201 ملك حممد علي م�شبح القيزي الفال�شي

 نايف ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة
 �شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 12 
املركبات ؛ اأجهزة النقل الربي اأواجلوي اأواملائي .

و�شف العالمة : الرتكيب احلريف SSP كتب باحلروف الالتينية الكبرية يف االأعلى مع خط منحني يقطع 
حريف S من الرتكيب احلريف من االأعلى واالأ�شفل وخط منحني يقطع احلرف P من االأعلى وحتتها كتبت 

عبارة Supreme Super Power باحلروف الالتينية بحجم اأ�شغر بطريقة مميزة.  
االإ�شرتاطات : 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   280889      بتاريخ : 2017/10/11
بيانات االأولوية :    

باإ�شم     :  ريبل الب�س اإنك.
وعنوانه :  315 مونتجومري �شرتيت

�شان فران�شي�شكو ، كاليفورنيا 94101 ، الواليات املتحدة االمريكية   
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9 
�شبكة  عللرب  املالية  واملللعللامللالت  املللدفللوعللات  اجلللراء  ت�شهل  التي  اإلكرتونية  مالية  من�شة  لتوفري  برجميات 

حا�شوب
و�شف العالمة : الكلمة  RIPPLE كتبت باحلروف الالتينية. 

االإ�شرتاطات : 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   280891      بتاريخ : 2017/10/11
بيانات االأولوية :    

باإ�شم     :  ريبل الب�س اإنك.
وعنوانه :  315 مونتجومري �شرتيت

�شان فران�شي�شكو ، كاليفورنيا 94101 ، الواليات املتحدة االمريكية   
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 36 
اخلدمات املالية الإ�شتالم و �شرف املدفوعات والهبات بالعمالت الورقية والعمالت االفرتا�شية عرب �شبكة 
املالية،  املعامالت  ؛ خدمات  �شبكة حا�شوب  االفرتا�شية عرب  والعمالت  الورقية  العمالت  وتبادل  حا�شوب  
حتديدا ، ا�شتالم و�شرف املدفوعات والهبات  بالعمالت الورقية والعمالت االفرتا�شية عرب �شبكة حا�شوب 
؛ خدمات مالية ، حتديدا ، توفري عملة افرتا�شية للتبادل والتخزين عرب �شبكة حا�شوب ؛ خدمات تبادل 
من  التحقق  خللدمللات  احلللا�للشللوب؛  �شبكة  على  االفرتا�شية  والعمالت  الورقية  العمالت  وتللبللادل  العمالت 
املدفوعات ، حتديدا ار�شال مدفوعات وهبات من م�شدر اإىل وجهة  معينة ) مكان مق�شود( ؛ خدمات االإدارة 
املالية والتوجيه املايل ، حتديدا ت�شهيل حتويل العملة الرقمية و ار�شال العملة الرقمية عن طريق �شبكات 

االت�شاالت االإلكرتونية واالإر�شال االإلكرتوين للعملة الرقمية.
و�شف العالمة : الكلمة  RIPPLE كتبت باحلروف الالتينية. 

االإ�شرتاطات : 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   280892      بتاريخ : 2017/10/11
بيانات االأولوية :    

باإ�شم     :  ريبل الب�س اإنك.
وعنوانه :  315 مونتجومري �شرتيت

�شان فران�شي�شكو ، كاليفورنيا 94101 ، الواليات املتحدة االمريكية  
  �شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 38 
خدمات �شبكة احلا�شوب من النظري اإىل النظري، حتديدا ، االإر�شال االإلكرتوين للبيانات املالية عرب �شبكات 

ات�شاالت اإلكرتونية.
و�شف العالمة : الكلمة  RIPPLE كتبت باحلروف الالتينية. 

االإ�شرتاطات   : 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   280893      بتاريخ : 2017/10/11
بيانات االأولوية :    459،481/87  التاريخ   2017/5/22  الواليات املتحدة االأمريكية

باإ�شم     :  ريبل الب�س اإنك.
وعنوانه :  315 مونتجومري �شرتيت

�شان فران�شي�شكو ، كاليفورنيا 94101 ، الواليات املتحدة االمريكية   
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 42 
الربجميات كخدمة ، التي تخ�س برجميات  لتوفري من�شة مالية اإلكرتونية التي ت�شهل اجراء املدفوعات 

عرب �شبكة حا�شوب .
و�شف العالمة : الكلمة  RIPPLE كتبت باحلروف الالتينية. 

االإ�شرتاطات   : 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   280912      بتاريخ : 2017/10/11
بيانات االأولوية :   

باإ�شم     :  ريبل الب�س اإنك.
وعنوانه :  315 مونتجومري �شرتيت

�شان فران�شي�شكو ، كاليفورنيا 94101 ، الواليات املتحدة االمريكية   
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 38 
خدمات �شبكة احلا�شوب من النظري اإىل النظري، حتديدا ، االإر�شال االإلكرتوين للبيانات املالية عرب �شبكات 

ات�شاالت اإلكرتونية.
و�شف العالمة : عبارة عن ر�شم  لثالثة ا�شكال �شبه دائرية  مت�شلة ببع�شها البع�س يف الو�شط بطريقة 

مميزة ، وهي متثل �شعار ال�شركة طالبة الت�شجيل . 
االإ�شرتاطات   : 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   280913      بتاريخ : 2017/10/11
بيانات االأولوية :   459،497/87  التاريخ  2017/5/22   الواليات املتحدة االأمريكية  

باإ�شم     :  ريبل الب�س اإنك.
وعنوانه :  315 مونتجومري �شرتيت

�شان فران�شي�شكو ، كاليفورنيا 94101 ، الواليات املتحدة االمريكية   
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 42 
الربجميات كخدمة ، التي تخ�س برجميات لتوفري من�شة مالية اإلكرتونية التي ت�شهل اجراء املدفوعات 

عرب �شبكة حا�شوب .
و�شف العالمة : عبارة عن ر�شم  لثالثة ا�شكال �شبه دائرية  مت�شلة ببع�شها البع�س يف الو�شط بطريقة 

مميزة ، وهي متثل �شعار ال�شركة طالبة الت�شجيل . 
االإ�شرتاطات   : 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �سبتمرب 2018 العدد 12424
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 اإعالن بالن�سر لل�سادة )ابيك�س اوتو كراج

حل�سور اجتماع اخلربة الهند�سية يف الدعوى رقم 2018/559 مدين جزئي  
ال�شيدة/ ريهام عبداهلل ال�شعار 

باالإ�شارة اىل املو�شوع اأعاله يرجى من �شيادتكم عمل اإعالن بالن�شر لل�شادة/ ابيك�س اوتو 
كراج حل�شور اجتماع اخلربة الهند�شية يف الدعوى رقم 2018/559 مدين جزئي وذلك يف 
مكتب اخلبري الهند�شي ح�شب البيانات الواردة اأدناه :  املوقع : دبي - الدائرة االإقت�شادية - 
قرية االأعمال - بلوك B - طابق اخلام�س - مركز ال�شيخ حمدان لالإبداع واالإبتكار - مكتب 
مملكة االإبتكار للحلول الهند�شية - مكتب رقم 501 - التوقيت : 2018/9/12 يف متام ال�شاعة 

الثانية ظهرا -  اأرقام التوا�شل :
املن�شق الهند�شي واالإبتكاري - عبدالرحمن الري�س - رقم الهاتف املتحرك 0527878280

مع حتيات اخلبري الهند�سي 
م. عبدال�سالم احلمادي 

اإجتمـــاع خبـــــــرة

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11 
  يف الدعوى رقم 2018/761 جتاري كلي 

ال�شادة / حممد الهاجري للمحاماة واال�شت�شارات القانونية  
وكيل املدعي عليها : ال�شركة الوطنية ل�شناعة معدات مكافحة احلريق - �س م ح 

املقامة  من املدعي / �شركة موؤ�ش�شة يف اي بي ال�شت�شارات الرهن العقاري 
�شد املدعي عليه االأول / ال�شركة الوطنية ل�شناعة معدات مكافحة احلريق - �س م ح 

املدعي عليه الثاين / خالد اأحمد قا�شم اخلطيب 
اخل�شم املدخل االأول / تامر اإبراهيم اأحمد من�شي 

اخل�شم املدخل الثاين / ايلبورا لتعهدات جتهيز املن�شاآت العامة - �س ذ م م - نعلن نحن اخلبري احل�شابي/ 
اليازية خليفة املري ، اأنه مت تعيننا من حمكمة دبي املوقرة لتنفيذ مهمة اخلربة احل�شابية الواردة بحكم 
الثاين حل�شور  املدخل  االأول واخل�شم  املدخل  املذكورة اعاله - كما نعلن   اخل�شم  الدعوى  املحكمة يف 
اجتماع اخلربة املقرر له جل�شة يوم  الثالثاء املوافق 2018/9/18 ال�شاعة 4.30 ع�شرا مبقر مكتبنا الكائن 
ببناية و�شل بزن�س �شنرتال ، مكتب رقم 702 منطقة بور�شعيد ، ديرة ، دبي ، بجانب �شركة املالحة العربية 

فاك�س : 97142997739  ، هاتف : 97142997711   
اخلبرية احل�سابية 
اليازية خليفة املري 

اعالن اجتماع اخلربة بالن�سر 

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11 
  يف الدعوى رقم 2018/944 جتاري جزئي  

الفجرية  بنك   / املدعي  وكيل   ، القانونية   واال�شت�شارات  للمحاماة  احلكمة  بيت   / ال�شادة 
الوطني - �س م ع - املقامة من املدعي / بنك الفجرية الوطني - �س م ع 

�شد املدعي عليه االأول / �شامر ودهيل للتجارة  العامة - م م ح ، املدعي عليها الثاين / كاناكا 
الليت بودار - املدعي عليه الثالث / �شركة دا�شوف خلدمات حقول النفط - ذ م م ، املدعي عليه 
الرابع / بهجوان دهاماجي جاواجي - نعلن نحن اخلبري احل�شابي/ اليازية خليفة املري ، اأنه 
مت تعيننا من حمكمة ال�شارقة املوقرة لتنفيذ مهمة اخلربة احل�شابية الواردة بحكم املحكمة 
يف الدعوى املذكورة اعاله - كما نعلن املدعي عليه االأول والثاين حل�شور اجتماع اخلربة املقرر 
له جل�شة يوم  الثالثاء املوافق 2018/9/19  ال�شاعة 4.30 ع�شرا - مبقر مكتبنا الكائن ببناية 
و�شل بزن�س �شنرتال ، مكتب رقم 702 منطقة بور�شعيد ، ديرة ، دبي ، بجانب �شركة املالحة 

العربية فاك�س : 97142997739  ، هاتف : 97142997711   
اخلبري احل�سابي / اليازية خليفة املري 

اعالن اجتماع اخلربة

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   
 اخطار دفع بالن�سر

 يف الق�سية التنفيذية رقم  2018/702 التنفيذ املدين  
العنوان       : اجلن�شية   ، بايج   ح�شني  ار�للشللاد  وميثلها  للمقاوالت  العاملية  ماكفادن  جمموعة   : عليه  املحكوم  اىل 
الهاتف   -  13 رقللم  ال�شناعية  املنطقة   - ال�شارقة  ال�شعلة  1 خلف مدر�شة  رقللم  �شاد  م�شتودع  ال�شارقة   االإملللارات   :
- اأبللوهلليللل   - دبللي  االإملللللارات   : الللعللنللوان   ، الهند   : ، اجلن�شية  بللايللج  ار�للشللاد ح�شني    ،  +971065506855 :  املللتللحللرك 

 الهاتف املتحرك : 9710508883848+
ليكن معلوما لديك بان حمكمة را�س اخليمة قد ا�شدرت بحقك حكما بتاريخ 2018/6/7  يف ق�شية )83/2018( 

جتاري جزئي ، بالزامك بدفع مبلغ وقدره 226375.22 درهم �شامال الر�شوم وامل�شاريف  
املحكوم له : العنقود ملقاوالت البناء  ، اجلن�شية     ، العنوان : االإمارات راأ�س اخليمة بناية الوهابي لاللكرتونيات 

الدقداقة - بجوار مركز ال�شرطة ، الهاتف املتحرك : 971504309731+ 
ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�شجل بالرقم امل�شار اعاله. 

مالحظات : بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 178593 درهم والفائدة القانونية بواقع 9٪ �شنويا 
من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد والزمتها مب�شاريف الدعوى ومائة درهم اتعاب حماماة. 

فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ اليوم التايل للتبليغ ويف حالة تخلفك عن 
ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك االجراءات القانونية املنا�شبة لتنفيذ احلكم ، والر�شوم املرتتبة عليك.

رئي�س ق�سم التنفيذ

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   
 اعالن ن�سرا        

اأن املدعي/ حممد ح�شن  اأبوان�شري - حيث  اإىل املدعي عليه / عاكف 
بالرقم  ايجارية  دعوى  اأقام �شدكم  قد   - ال�شغريي احلمودي  �شعيد 
مدينة  ببلدية  االيجارية  املنازعات  ف�س  جلنة  لدى  تنفيذ   2018/75
لتقدمي  عنكم  وكيال  اأو  �شخ�شيا  ح�شوركم  فيقت�شي  فكان  خور 
اأو تنفيذ احلكم ال�شادر يف مدة 15 يوم من تاريخ االإعالن.  طلباتكم 
الوقت  عنكم يف  وكيل  اإر�شال  اأو عدم  تخلفكم عن احل�شور  ويف حالة 

املحدد فاإن اللجنة �شوف تقوم بنظر الدعوى يف غيابكم
عمر اأحمد علوان 
رئي�س ق�سم ال�سوؤون القانونية        

المارات العربية املتحدة 
حكومة ال�سارقة 

بلدية مدينة خورفكان  

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   
 اإعادة اإعالن بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/5094  الدائرة املدنية اجلزئية الثانية 
اىل املدعى عليه / الغد ملقاوالت التك�شية واالر�شيات واال�شباغ 

نعلمك بان املدعي : كابارول للدهانات - ذ م م  
يف الدعوى رقم 2018/5094  الدائرة املدنية اجلزئية الثانية  

قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله تطالب فيها :  
و�شبعمائة  الف  واربعون  )خم�شة  درهم   45782.27 وقدره  مبلغ  باأداء  عليها  املدعي  -الزام 
واثنان وثمانون درهما و�شبعة وع�شرون فل�شا( والفائدة القانونية بواقع 12٪ �شنويا من تاريخ 

اال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد ، والزامها بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
االحتادية  ال�شارقة  مبحكمة  الثانية  اجلزئية  املدنية  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلفون  انتم 
املذكور رقمها اعاله -  الدعوى  ،  وذلك للنظر يف  بتاريخ  2018/9/24  االبتدائية  قاعة 151 

بو�شفك مدعي عليه - حتريرا يف 2018/9/9 
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   
  اعالن بالن�سر للح�سور اأمام اإدارة الدعوى 

يف الدعوى رقم  2018/1052 مدين
الغذائية- باملواد  االإمللارات للتموين  امل�شتاأنف/عرب  بناء علي طلب 

اىل امل�شتاأنف �شدها : خالد وليد احلريري - انت مكلف باحل�شور 
اأو  �شخ�شيا  ال�شارقة  ا�شتئناف  مبحكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  امللام 
بوا�شطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
يف   2018/9/30 املللوافللق  االحلللد  يللوم  يف  وذللللك  امل�شتندات  كللافللة  بها 

الدعوى املذكور رقمها اأعاله - بو�شفك م�شتاأنف �شده.
مدير  الدعوى
عبدالرحمن احلمادي        

  وزارة العدل
حمكمة ال�سارقة  الحتادية ال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
اعالن حكم بالن�سر

يف  الدعوى رقم 2017/5145 جتاري كلي 
املرفوعة من املدعي/ م�شرف الهالل - �س م ع 

اىل املدعي عليه / 1- مطبعة علي جا�شم حممد احلو�شني - ذ م م  2- فيليب جمي�س بن 
والثاين  االأوىل  عليهما  املدعي  بالزام    : احل�شوري  مبثابة  املحكمة  حكمت   ، �شكواوزيف 
مليون  درهم   )1.903.106.68( وقدره  مبلغ  للمدعي  يوؤديا  بان  بينهما  فيما  بالت�شامن 
وت�شعمائة وثالثة االف ومائة و�شتة درهم وثمانية و�شتون فل�س - وب�شحة وتثبيت احلجز 
التحفظي ال�شادر مبوجب االأمر على عري�شة رقم 2017/4987 م�شتعجل ال�شارقة / حجز 
اتعاب  مقابل  درهم  الف  ومبلغ  وامل�شاريف  الر�شوم  من  باملنا�شب  والزمتهما   ، التحفظي 
يوما  قابال لال�شتئناف خالل ثالثني  ذلك من طلبات. حكما  ما عدا  ورف�شت   ، املحاماة 
اعتبارا من اليوم التايل لالعالن ، وبفوات هذا امليعاد دون طعن منكم على احلكم امل�شار 

اليه و�شتتخذ بحقكم االجراءات القانونية لتنفيذه �شدكم. 
مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

اعالن حكم بالن�سر
يف  الدعوى رقم 2018/136 م ج 

املرفوعة من املدعي/ بنك اأم القيوين الوطني - �س م ع 
اىل املدعي عليه / رومولوفريفالدوفريين 

 42.543.05 مبلغ  ب�شفته  املدعي  للبنك  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  املحكمة:-   حكمت 
درهم )اثنان واربعون الف وخم�شمائة وثالثة واربعون درهم وخم�شة فل�س( وباأن يوؤدي له 
فائدة بواقع 5٪ �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى متام ال�شداد ب�شرط ان ال جتاوز 
اأ�شل الدين املق�شى به والزمته بامل�شروفات والر�شوم ومائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة 

ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. 
وبفوات   ، لالعالن  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�شتئناف  قابال  حكما 
القانونية  االجراءات  و�شتتخذ بحقكم  اليه  امل�شار  دون طعن منكم على احلكم  امليعاد  هذا 

لتنفيذه �شدكم. 
مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : �شوبر جولدن �شتار للتجارة - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 06-601 ملك م�شطفى عبدالرحيم برهان م�شطفوى - بردبي 
- املنخول - ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�شة : 763228  رقم 
القيد بال�شجل التجاري : 1240551 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي 
باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2018/7/15  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ  2018/7/15 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني 
ا�شتاندرد ملراجعة احل�شابات  العنوان : مكتب 107 ملك بنك ام القيوين الوطني 
- ديرة - احلمرية -  هاتف :     فاك�س :        م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : ا�شتاندرد ملراجعة احل�شابات  
العنوان : مكتب 107 ملك بنك ام القيوين الوطني - ديرة - احلمرية -  هاتف 
:     فاك�س :         مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت 
 تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية  �شوبر جولدن �شتار للتجارة - �ض ذ م م 
وذلللك مبوجب قللرار حماكم دبللي بتاريخ  2018/7/15   واملوثق لللدى كاتب 
الللعللدل حمللاكللم دبللي بللتللاريللخ  2018/7/15 وعلللللى مللن لللديلله اأي اعللرتا�للس اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 193
اجلن�شية  اإماراتي   - احلمادي  احمد  حممد  علي  نا�شر  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100٪  وذلك اىل ال�شيد/ حممد عبدالعظيم 
�شوكت علي - هندي اجلن�شية يف الرخ�شة با�شم )�شالون �شيالكوت للرجال( والتي تاأ�ش�شت 
باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )616659(  تغيريات اخرى : تغيري ال�شكل القانوين من 

موؤ�ش�شة فردية اىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات  ، تنازل �شاحب الرخ�شة الخر 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
  الكاتب العدل  
ال�سناعية 13/الإجنازات 

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 190
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ �شاتيان نادييودات باالن - هندي  اجلن�شية تنازل عن 
كامل ح�شته البالغة )100٪( يف املن�شاأة املذكورة اأدناه بكافة مقوماتها املادية واملعنوية اىل 
ال�شيد/ ح�شني مو�شى رم�شان �شاجواين - اإماراتي اجلن�شية  يف املوؤ�ش�شة الفردية بوكيل 
خدمات امل�شماة )ار�س مويلح للمقاوالت الفنية( واملرخ�شة برقم )734865( من دائرة 

التنمية االقت�شادية بال�شارقة. 
كما مت تغيري ال�شكل القانوين من وكيل خدمات اىل موؤ�ش�شة فردية. 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي  اعرتا�س على 

ذلك عليه اتباع ال�شبل القانوين حيال ذلك. 
  الكاتب العدل بال�سارقة   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1376

يرغب يف  اجلن�شية  - هندي  دوالين  كومار  ال�شيد/ جاي  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�شيت  رام  ال�شيد/ خو�شى  اىل  البالغة 100٪  ح�شة  كامل ح�شته  والتنازل عن  البيع 
خوب�شاند - هندي اجلن�شية يف الرخ�شة التجارية : اخلواطر للتجارة - ترخي�س رقم 

)726778(  - تعديالت اخرى : تنازل �شاحب الرخ�شة الخر. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1374

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ عبدالرحمن عبدالقادر حممد حممد كرم�شتجي - اإماراتي  
اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100٪  وذلك اىل / ر�شا ها�شمي 
على �شاه �شيد حممد خان - افغاين اجلن�شية يف الرخ�شة با�شم )معر�س ال�شجاد الكبري ذ م م( 
تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )719038( - مت تغيري ال�شكل القانوين من �شركة 
معر�س  من  التجاري  واال�شم  خدمات.  بوكيل  فردية  موؤ�ش�شة  اىل   - م  م  ذ  الواحد  ال�شخ�س 

ال�شجاد الكبري ذ م م  اىل معر�س ال�شجاد الكبري. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   

  اعالن
املرجع : 1375

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ ابوبكر تادانيل - الهند اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل 
ح�شته البالغة 100٪  اىل ال�شيد/ هيثم خالد �شيف ابراهيم املعيني - االإمارات اجلن�شية ، بن�شبة )٪51( 
ولل�شيد/ كوندور  �شليم كوندور عبداهلل - الهند اجلن�شية ، بن�شبة )25٪( ولل�شيد/ حمزه كونيل ميدو 
- الهند اجلن�شية ، بن�شبة )24٪( يف �شركة )�شوبرماركت نربا�س املدينة - فرع 1( مبوجب الرخ�شة رقم 
)602489( - وتغيري ال�شكل القانوين من وكيل خدمات اىل ذ م م  وتغيري اال�شم التجاري وحذف ن�شاط : 
من / �شوبرماركت نربا�س املدينة - فرع 1 اىل �شوبرماركت مدينة الرحمانية ذ م م  وحذف الن�شاط من 

�شوبرماركت ، ملحمة اىل �شوبرماركت. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل 
. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني 

من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي  اعرتا�س على ذلك عليه اتباع ال�شبل القانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان  : ال�شيد/ 
�شامل عظام علي عظام ، اجلن�شية : بنغالدي�س  وطلب الت�شديق على حمرر يت�شمن 
، ن�شاط الرخ�شة  البالغة 100٪ يف اال�شم التجاري فواح لالأزياء  )تنازل( يف ح�شته 
التنمية  دائللرة  ، واملرخ�س من  االأزيللاء واملالب�س  ، ت�شميم  العبايات  خياطة وتطريز 
 2007/7/12 بتاريخ  ال�شادر   553986 رقللم  مهنية  رخ�شة  خورفكان  يف   االقت�شادية 
 ، رحمن  ابللدور  ميه  الفاي�س  ال�شيد/  اىل  بخورفكان.  االقت�شادية  التنمية  دائللرة  يف 
اجلن�شية : بنغالدي�س - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان 
�شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني 

من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
مكتب لكاتب العدل خورفكان
د. عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11 

اعـالن تغيري ا�سـم
اىل  بطلب  �شيف(  علي  عبداهلل  بدر  )دعاء  املواطنة  تقدمت 
حمكمة اأبوظبي االبتدائية - ق�شم التوثيقات بتغيري ا�شمها 

من )دعاء( اىل)دانه(
املذكور خالل 15  الق�شم  فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل 

يوما من تاريخ ن�شر االعالن
حممد �سعيد العدوي - كاتب عدل

حممد �سامل املن�سوري - قا�سي توثيقات         

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

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2018/5673 )

املنذر :  على م�شطفى حميديان - ايراين اجلن�شية 
بوكالة املحامي / را�شد بن عرب 

املنذر اليه / خ�شايار عطا اله �شياء ظريفي - ايراين اجلن�شية - جمهول حمل االقامة 
�شيغة االإعالن بالن�شر 

املو�شوع / انذار ب�شداد مبلغ 20000000 درهم )ع�شرون مليون درهم( مبوجب ال�شيك 
 2018/8/13 يف  واملللللوؤرخ  اللللدويل  الللتللجللاري  البنك  اللل�للشللادة  على  امل�شحوب   017025 رقللم 
مبوجب ال�شيك رقم 017025 ال�شادر على بنك التجاري الدويل املوؤرخ يف 2018/8/13 
فان املنذر ينذركم ب�شداد مبلغ ال�شيك املذكورة اعاله )ع�شرون مليون درهم( خالل 7 
باتخاذ  بالقيام  �شوف ن�شطر  ال�شداد  الن�شر ويف حالة تخلفكم عن  تاريخ هذا  ايام من 

االجراءات القانونية �شدكم. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
يف الدعوى رقم 2018/130  بيع عقار مرهون 

 240 رقللم  العقار  على  التنفيذي  احلجز  بايقاع  القرار  اإ�للشللدار   : الق�شية  مو�شوع 
نظري  دبللي  بللاإمللارة   5 ال�شفا  وادى  مبنطقة  مربع  مللرت   1528.42 م�شاحته  البالغ 
اأبوظبي الوطني  مببلغ 4.273.326.08    طالب االعللالن : طالب التنفيذ :  بنك 
- �شابقا - بنك ابوظبي االأول - حاليا -  املطلوب اعالنه : املنفذ �شده : 1- ا�شالم 
علي �شالح بالهابو - جمهول حمل االقامة.  مو�شوع االإعللالن :- نعلنكم بانه مت 
احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن قطعة ار�س - املنطقة : وادي ال�شفا 
5 - رقم االر�س : 240 - امل�شاحة : 1528.42 مرت مربع - وفاء للمبلغ املطالب به 

)4273326.08( درهم وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�سم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/4373  عمايل جزئي             
ذ م م   جمهول حمل  ا�شفاق طفيل لتجارة اال�شماك - �س  اىل املدعى عليه/1-  
الدعوى  عليك  اأقللام  قد  رم�شان    حممد  كمران  املدعي/حممد  اأن  مبا  االقامة 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )23470 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  )MB182021966AE( والر�شوم وامل�شاريف  رقم ال�شكوى )2000 درهم(
وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 2018/9/19 ال�شاعة 8.30 �شباحا  بالقاعة 
Ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   

 اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/2270  جتاري جزئي 

املللدعللي/ كنز  ان  املللدعللي عليه /1- ملحمة حلب جمهول حمللل االقللامللة مبللا  اىل 
اللحوم خلدمات متوين باملواد الغذائية - �س ذ م م وميثله / اأحمد �شالح عبداهلل 
خمي�س الرم�شي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
تاريخ  من   ٪12 بواقع  القانونية  والفوائد  درهلللم(    19900( وقللدره  مبلغ  ب�شداد 
لها  بالر�شوم وامل�شاريف.   وحللددت  املدعي  والللزام  التام  ال�شداد  اال�شتحقاق حتى 
 Ch1.C.13 جل�شة يوم االربعاء  املوافق 2018/9/12 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لللذا 
حالة  ويف  االأقللل  على  اأيللام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مللذكللرات 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/1614  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-كراون مون لتجارة العامة - �س ذ م م  جمهول حمل االقامة 
ايبكوا للم�شاريع - ذ م م وميثله /  ايبكو للزيوت - فرع - �شركة  مبا ان املدعي/ 
علي ابراهيم حممد احلمادي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهللم(   884.275.00( وقللدره  مببلغ  عليها  املدعي 
املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ  اال�شتحقاق  وحتى ال�شداد التام.  وحللددت لها 
 Ch2.E.22 جل�شة يوم االربعاء  املوافق  2018/10/3  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لللذا 
حالة  ويف  االأقللل  على  اأيللام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مللذكللرات 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
             يف  الدعوى 2018/1252  احوال نف�س م�سلمني

اىل املدعي عليه /1- احمد حممد ال�شله  جمهول حمل االقامة مبا ان 
اأقللام عليك الدعوى ومو�شوعها  املدعي/ عبيده �شابر احمد خلف  قد 
لها  وحللددت  وامل�شاريف.  والر�شوم  والهجر  لل�شرر  بالطالق  املطالبة 
رقم  بالقاعة  ال�شاعة 8.30 �س  املوافق  2018/9/23  االحللد  يللوم   جل�شة 
القرهود  لذا فاأنت مكلف  ال�شخ�شية يف منطقة  االأحللوال  )9( يف مبنى 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2017/176  بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: بنك اأبوظبي االأول - �س م ع - حاليا - بنك اخلليج االأول - فرع دبي - �شابقا 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �شارع ابوبكر ال�شديق - بجوار مركز القبائل - مكاين رقم 31850-95299 
املنفذ �شده : عي�شى النوبي �شامل حممد 

عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - يعلن على مقر عمله - يعمل مدير فندق وين�ش�شرت لل�شقق الفندقية الكائن باملنخول ، �شارع 
الكويت - خلف فندق ماجي�شتيك مبحازاة فندق �شيتي ماك�س مكاين رقم )2820993681( 

اقت�شى احلال �شيجرى  ان  التالية  الثالث  االيللام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة    2018/9/19 املوافق  االأربعاء   انه يف يوم  
البيع)�شركة االمللارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين  بها  انيط  التى  ادنللاه لدى اجلهة  او�شافه  املو�شحة  العقار  بيع 
االأ�شا�شي قبل  الثمن  %20 من  تاأمني ال يقل عن  ايداع  ال�شراء  )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف 
خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية 
الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة  الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل  املزاد ب�شرط اال تقل هذه  لر�شوم 
79 - امل�شاحة :  املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  :  نوع العقار : ار�للس ف�شاء - املنطقة : اجلافلية - رقم االر�للس : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   )800.016.00( بللل  قيمتها  واملقدرة  مربع  مرت   185.81

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2017/656   تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ: بنك االإمارات دبي الوطني - �س م ع 

عنوانه : دبي ديرة - �شارع بني يا�س -بجوار غرفة جتارة و�شناعة دبي - رقم مكاين )3113783794( 
املنفذ �شده : كما جليت كور - واآخرون - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - جموهرات �شلوجا - منطقة الفهيدي - ال�شوق 

الكبري - �شارع احل�شن - بالقرب من �شويرتام �شوبر ماركت. 
انه يف يوم  االأربعاء  املوافق 2018/9/19  ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل 
اجلل�شة  قبل  م�شتندات  مللن  يللربره  مللعللززا مبللا  باعرتا�شه  التقدم  البيع  على  اعللرتا�للس  لديه  مللن  ولكل  املللزايللدة  دخللول 
301 من قانون االإجللراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن خالل  على  يزيد  ان  املللزايللدة  من  �شخ�س غري ممنوع  ولكل  البيع  التالية جلل�شة  ايللام  ع�شرة  خللالل  وامل�شارييف 
الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
7 - رقم  وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : وادي ال�شفا 
االر�س : 129 - رقم املبنى : 56 - ا�شم املبنى : �شي 56 - رقم الوحدة : F21 - امل�شاحة : 169.46 مرت مربع على 

ان تبداأ املزايدة مببلغ )1.105.000( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2017/656   تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ: بنك االإمارات دبي الوطني - �س م ع 

عنوانه : دبي ديرة - �شارع بني يا�س -بجوار غرفة جتارة و�شناعة دبي - رقم مكاين )3113783794( 
املنفذ �شده : جوروانت �شينغ - واآخرون - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - جموهرات �شلوجا - منطقة الفهيدي - ال�شوق 

الكبري - �شارع احل�شن - بالقرب من �شويرتام �شوبر ماركت. 
انه يف يوم  االأربعاء  املوافق 2018/9/19  ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل 
اجلل�شة  قبل  م�شتندات  مللن  يللربره  مللعللززا مبللا  باعرتا�شه  التقدم  البيع  على  اعللرتا�للس  لديه  مللن  ولكل  املللزايللدة  دخللول 
301 من قانون االإجللراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن خالل  على  يزيد  ان  املللزايللدة  من  �شخ�س غري ممنوع  ولكل  البيع  التالية جلل�شة  ايللام  ع�شرة  خللالل  وامل�شارييف 
الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
7 - رقم  وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : وادي ال�شفا 
االر�س : 129 - رقم املبنى : 56 - ا�شم املبنى : �شي 56 - رقم الوحدة : F21 - امل�شاحة : 169.46 مرت مربع على 

ان تبداأ املزايدة مببلغ )1.105.000( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم  2017/176  بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ: بنك اأبوظبي االأول - �س م ع - حاليا - بنك اخلليج االأول - فرع دبي - �شابقا 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �شارع ابوبكر ال�شديق - بجوار مركز القبائل - مكاين رقم 31850-95299 

املنفذ �شده : عي�شى النوبي �شامل حممد 
عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - يعلن على مقر عمله - يعمل مدير فندق وين�ش�شرت لل�شقق الفندقية الكائن باملنخول ، �شارع 

الكويت - خلف فندق ماجي�شتيك مبحازاة فندق �شيتي ماك�س مكاين رقم )2820993681( 
اقت�شى احلال �شيجرى  ان  التالية  الثالث  االيللام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة    2018/9/19 املوافق  االأربعاء   انه يف يوم  
البيع)�شركة االمللارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين  بها  انيط  التى  ادنللاه لدى اجلهة  او�شافه  املو�شحة  العقار  بيع 
االأ�شا�شي قبل  الثمن  %20 من  تاأمني ال يقل عن  ايداع  ال�شراء  )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف 
خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية 
الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة  الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل  املزاد ب�شرط اال تقل هذه  لر�شوم 
79 - امل�شاحة :  املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  :  نوع العقار : ار�للس ف�شاء - املنطقة : اجلافلية - رقم االر�للس : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   )800.016.00( بللل  قيمتها  واملقدرة  مربع  مرت   185.81

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11
اعالن بيع  عقار بالن�سر   

فى الدعوى رقم  2017/656   تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ: بنك االإمارات دبي الوطني - �س م ع 

عنوانه : دبي ديرة - �شارع بني يا�س -بجوار غرفة جتارة و�شناعة دبي - رقم مكاين )3113783794( 
املنفذ �شده : كما جليت كور - واآخرون - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - جموهرات �شلوجا - منطقة الفهيدي - ال�شوق 

الكبري - �شارع احل�شن - بالقرب من �شويرتام �شوبر ماركت. 
انه يف يوم  االأربعاء  املوافق 2018/9/19  ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل 
اجلل�شة  قبل  م�شتندات  مللن  يللربره  مللعللززا مبللا  باعرتا�شه  التقدم  البيع  على  اعللرتا�للس  لديه  مللن  ولكل  املللزايللدة  دخللول 
301 من قانون االإجللراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن خالل  على  يزيد  ان  املللزايللدة  من  �شخ�س غري ممنوع  ولكل  البيع  التالية جلل�شة  ايللام  ع�شرة  خللالل  وامل�شارييف 
الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
7 - رقم  وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : وادي ال�شفا 
االر�س : 129 - رقم املبنى : 56 - ا�شم املبنى : �شي 56 - رقم الوحدة : F21 - امل�شاحة : 169.46 مرت مربع على 

ان تبداأ املزايدة مببلغ )1.105.000( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2017/656   تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ: بنك االإمارات دبي الوطني - �س م ع 

عنوانه : دبي ديرة - �شارع بني يا�س -بجوار غرفة جتارة و�شناعة دبي - رقم مكاين )3113783794( 
املنفذ �شده : جوروانت �شينغ - واآخرون - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - جموهرات �شلوجا - منطقة الفهيدي - ال�شوق 

الكبري - �شارع احل�شن - بالقرب من �شويرتام �شوبر ماركت. 
انه يف يوم  االأربعاء  املوافق 2018/9/19  ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل 
اجلل�شة  قبل  م�شتندات  مللن  يللربره  مللعللززا مبللا  باعرتا�شه  التقدم  البيع  على  اعللرتا�للس  لديه  مللن  ولكل  املللزايللدة  دخللول 
301 من قانون االإجللراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن خالل  على  يزيد  ان  املللزايللدة  من  �شخ�س غري ممنوع  ولكل  البيع  التالية جلل�شة  ايللام  ع�شرة  خللالل  وامل�شارييف 
الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
7 - رقم  وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : وادي ال�شفا 
االر�س : 129 - رقم املبنى : 56 - ا�شم املبنى : �شي 56 - رقم الوحدة : F21 - امل�شاحة : 169.46 مرت مربع على 

ان تبداأ املزايدة مببلغ )1.105.000( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11
اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2015/452  تنفيذ عقاري         
طالب التنفيذ:  بنك اخلليج االأول 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - املرقبات - �شارع ابوبكر ال�شديق 
ا�شماعيل عبدالكرمي - عنوانه : يعلن على مقر عمله - ديرة - �شركة لومينو�س للتجارة  :  اف�شني  املنفذ �شده 

B11 العامة- �شارع بني يا�س - بناية موقف ال�شيارات - حمل رقم
اقت�شى احلال  ان  التالية  الثالث  االيللام  م�شاء ويف   5.00 ال�شاعة    2018/9/19 املوافق  االأربللعللاء  يللوم  انلله يف 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه على الراغبني يف ال�شراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�شركة االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae( وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�شراء من مواطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد 
الثمن وامل�شارييف خالل  ايللداع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  االإجللراءات  301 من قانون  باملادة  املبينة 

ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : اأو�شاف العقار : - 
عبارة عن : ار�س وما عليها من بناء - رقم االر�س : 1453 - املنطقة : وادي ال�شفا 6 - امل�شاحة : 2785 قدم 

مربع واملقدرة قيمتها )2400000( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11

اعالن بيع  عقار بالن�سر   
فى الدعوى رقم  2015/452  تنفيذ عقاري 

طالب التنفيذ:  بنك اخلليج االأول 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - املرقبات - �شارع ابوبكر ال�شديق 

ا�شماعيل عبدالكرمي - عنوانه : يعلن على مقر عمله - ديرة - �شركة لومينو�س للتجارة  :  اف�شني  املنفذ �شده 
B11 العامة- �شارع بني يا�س - بناية موقف ال�شيارات - حمل رقم

اقت�شى احلال  ان  التالية  الثالث  االيللام  م�شاء ويف   5.00 ال�شاعة    2018/9/19 املوافق  االأربللعللاء  يللوم  انلله يف 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه على الراغبني يف ال�شراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�شركة االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae( وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�شراء من مواطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد 
الثمن وامل�شارييف خالل  ايللداع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  االإجللراءات  301 من قانون  باملادة  املبينة 

ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : اأو�شاف العقار : - 
عبارة عن : ار�س وما عليها من بناء - رقم االر�س : 1453 - املنطقة : وادي ال�شفا 6 - امل�شاحة : 2785 قدم 

مربع واملقدرة قيمتها )2400000( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2018/3456 عمايل جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- البدر للنقل بال�شاحنات الثقيلة - �س ذ م م  جمهول حمل االقامة 
املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2018/7/1 يف  املنعقدة  بجل�شتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم 
بالزام    : املحكمة مبثابة احل�شوري  بللاران بحكمت  اعللاله ل�شالح/ مريا خان حاجي 
العودة لوطنه عينا  ، وبتذكرة  تللوؤدي للمدعي مبلغ )20033( درهم  بان  املدعي عليها 
او نقدا ما مل يلتحق بخدمة �شاحب عمال اخر ، وباملنا�شب من الر�شوم وامل�شروفات 
ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ال�شمو  با�شم �شاحب  التايل لن�شر هذا االعالن �شدر  اليوم  ثالثني يوما اعتبارا من 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/2544   جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-تك�شا�س تاورز ملقاوالت البناء - �س ذ م م  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ الغرير لالن�شاءات خر�شانة - �س ذ م م   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
للمدعية مبلغا وقدره )472.052.50 درهم(  توؤدي  بان  املدعي عليها  بالزام  املطالبة 
رفع  تللاريللخ  مللن  �شنويا   ٪9 بللواقللع  املبلغ  هللذا  على  القانونية  الللفللائللدة  اىل  باال�شافة 
الدعوى وحتى ال�شداد التام مع الزام املدعي عليها بكافة الر�شوم وامل�شروفات ومقابل 
اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق  2018/9/23 ال�شاعة 8.30 �س 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لللذا   Ch1.C.14 بالقاعة 
اأيام على  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
يف الدعوى / تنفيذ احكام 1125/1997 

طالب التنفيذ : بنك دبي اال�شالمي 
املطلوب اإعالنه املنفذ �شده : حممد ماجد نا�شر القا�شمي 

ب�شفته �شاحب حممد ماجد للنقل الربي العام 
اموالكم  علللللى  احلللجللز  مت  بللاأنلله  نعلنكم   : االإعلللللالن  مللو�للشللوع 
القاب�شة  الللفللردو�للس  ب�شركة  ا�شهم  عللن  عللبللارة  وهللي  اخلا�شة 
وذلك  اعللاله  التنفيذ  به يف  املطالب  للمبلغ  وفللاء   42 وعددها 

للمبلغ املطالب به.  
رئي�س الق�سم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/3181  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- اخلطوط الداخلية للت�شميم الداخلي - �س ذ م م   جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي/ �شلك ويف للمفرو�شات - �س ذ م م وميثله / حبيب 
املطالبة  ومو�شوعها  الللدعللوى  عليك  اأقللام  قد   - احلو�شني  عبداهلل  عبدالرحيم 
بالزام املدعي عليها  مببلغ وقدره )213873.60 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ  قيد الدعوى وحتى ال�شداد التام و �شمول احلكم 
املللوافللق  2018/10/7   يللوم االحللد   بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحللددت لها جل�شة 
ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/2940  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-الفتح ملقاوالت البناء - �س ذ م م  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ الغرير لالن�شاءات خر�شانة �س ذ م م   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره )22.343 درهم( باال�شافة 
ا�شتحقاق كل  تاريخ  �شنويا من  بواقع ٪9  املبلغ  القانونية على هذا  الفائدة  اىل 
وامل�شروفات  الر�شوم  بكافة  عليها  املدعي  الللزام  مع   ، التام  ال�شداد  وحتى  �شيك 
ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  2018/10/9  
من  اأو  باحل�شور  مكلف  فللاأنللت  لللذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �للس   8.30 ال�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/1250  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- عبداهلل مللراد عبداهلل مللراد  جمهول حمل االقامة مبا 
جابر  �شليمان  حمد  نا�شر   / وميثله  ع  م  �س   - التجاري  دبللي  بنك  املللدعللي/  ان 
عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأقللام  قد    - ال�شام�شي 
مببلغ وقدره )1774932.26 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة  وحتى 
ال�شداد التام و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم 
االربعاء  املوافق  2018/9/19  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/2733  مدين جزئي              

املدعي/  ان  االقللامللة مبا  يللار  جمهول حمل  اهلل  عبدال�شتار   -1  / عليه  املدعي  اىل 
�شركة االإمارات لالإت�شاالت املتكاملة - �س م ع   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )10507.17 درهم( قيمة فواتري اخلدمة 
من   ٪12 القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  �شدادها  املتاأخر 
2018/1481 مدين.    رقم  النزاع  ملف  و�شم   ، التام  ال�شداد  وحتى  اال�شتحقاق  تاريخ 
بالقاعة  ال�شاعة 8.30 �س  املللوافللق  2018/9/20   يللوم اخلمي�س   لها جل�شة  وحللددت 
Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/3057  جتاري جزئي              

ان  املدعي عليه / 1-احمد حممد ح�شن احلللاف  جمهول حمل االقامة مبا  اىل 
ال�شام�شي  جابر  �شليمان  حمد  نا�شر   / وميثله  ع  م  �س   - الهالل  م�شر  املللدعللي/ 
-  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
)76.362.91 درهم( )�شتة و�شبعون الف وثالثمائة واثنان و�شتون درهما وواحد 
وت�شعون فل�شا( عبارة عن املديونية املرت�شدة بذمة املدعي عليه و �شمول احلكم 
يوم  جل�شة  لها  وحلللددت  املللحللامللاة.   واتللعللاب  وامل�شاريف  والللر�للشللوم  املعجل  بالنفاذ 
Ch1.C.13 لذا فاأنت  االثنني املوافق 2018/10/1  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11 
�شركة / ماجنمنت ترينينغ  اأند تولز )اأم تي تي( منطقة حرة �س ذ م م  )رخ�شة رقم 16234( 
والكائنة بلللل مدينة دبي لالإعالم دبي - �شريد د�شك رقم )0252( بلوك )9( الطابق االأر�شي 
، �س ب 32925 ، دبي دولة االمارات العربية املتحدة ، واملرخ�شة لدى �شلطة دبى للمجمعات 
االبداعية ،  ترغب هذه ال�شركة  املذكورة يف اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�شطة 
يف  الرئي�شية(  )ال�شركة  تللي(  تي  )اأم  تولز  اأنللد  ترينينغ   ماجنمنت   / ال�شركة  اإدارة  جمل�س 

اإجتماعه الذي عقد بتاريخ  2018/2/12  ب�شاأن اغالق وحل ال�شركة.
وفقا لذلك ، تهيب ال�شركة باأى طرف معنى باالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه 
تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذا االعللالن عن طريق الربيد امل�شجل او 

االت�شال ب :  ال�شيد : جريالد كاري �شنجر  
ا�شم ال�شركة : ماجنمنت ترينينغ  اأند تولز )اأم تي تي(    

�س ب : 32925  -  دبي ، دولة االمارات العربية املتحدة.
هاتف رقم : 971563227878+ 

Email:gerald.singer@simlearn.de :  الربيد االلكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة اال�شعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�سعار ت�سفية
العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11 

 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة
ا�شم ال�شركة : �شتايل بوك�ض لتجارة املن�شوجات - �ض ذ م م  

International city Pavilion -ICP-RT-04  ال�شكل  العنوان : دبي - املدينة العاملية - نخيل 
القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�شة : 785613 رقم القيد بال�شجل التجاري : 
1293568  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل 
التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2018/8/8  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/8/8  وعلى من لديه اأي 
ي�شرى و�شركاه لال�شت�شارات وتدقيق  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س 
احلا�شاب  العنوان : مكتب رقم 703 ملك ي�شرى عادل امني - بردبي - اخلليج التجاري -  
هاتف : 045588206  فاك�س : 045588204 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : ي�شرى و�شركاه لال�شت�شارات وتدقيق احلا�شاب  
العنوان : مكتب رقم 703 ملك ي�شرى عادل امني - بردبي - اخلليج التجاري -  هاتف : 
045588206  فاك�س : 045588204  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية  �شتايل بوك�ض لتجارة 
بتاريخ  2018/8/8   دبللي  قللرار حماكم  املن�شوجات - �ض ذ م م وذلللك مبوجب 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/8/8 وعلى من لديه اأي 
بدبي على  الكائن  املعني يف مكتبه  امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س 
الثبوتية  واالأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأعللاله،  املذكور  العنوان 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11 
  يف الدعوى رقم 2016/2344 مدين كلي ال�سارقة 

املدعي / مو�شى باهوت ل�شكري البلو�شي 
املدعي عليه / �شركة الكنز للتجارة العامة 

بناء على تكليفنا مبهمة اخلربة امل�شرفية من قبل حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية يف الدعوى 
رقم 2016/2344 مدين كلي ال�شارقة واملقامة من املدعي / مو�شى باهوت ل�شكري البلو�شي ، 
وتنفيذا للمهمة يدعو اخلبري امل�شريف املنتدب بالدعوى املذكورة اعاله املدعي عليه �شركة الكنز 
للتجارة العامة حل�شور اجتماع اخلربة املقرر عقده يوم اخلمي�س املوافق 2018/9/16 ال�شاعة 
الثانية ع�شر ظهرا �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك مبقر اخلبري الكائن باإمارة دبي - ديرة 
- اأبوهيل - بناية دار ال�شفية - طابق امليزانني - بجانب حمطة مرتو اأبوهيل - بناية مركز القبائل 
- مكتب رقم M6-M7 ، ويف حال تخلفكم عن احل�شور فان اخلربة �شتبا�شر اعمالها وتقدم 

تقريرها للمحكمة من واقع امل�شتندات املتاحة.  
اخلبري امل�سريف / ماهر عادل امل�ساعيد  

اإجتمــــاع خبـــــرة

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   
انذار عديل بالن�سر

رقم الإنذار )2018/5678)
املنذر :  جممع �شوق التنني ، وميثله وكيله ريتل كورب ملراكز الت�شويق - �س ذ م م 

املنذر اليه : ال�شادة / فار اي�شت غولدين هيل للتجارة - �س م ع 
 Far East Golden Hill Trading FZCO

وعنوانه : جمهول الهوية 
تكليف امل�شتاأجر بالوفاء باالجرة امل�شتحقة يف ذمته عن ايجار الوحدات رقم )جي اأيه اأي 01( ، )جي اأيه جي 09-07( 
، بجميع �شوق التنني ، حتى تاريخ 2018/7/31 مبلغ وقدره 37.854.61 درهم )�شبعة وثالثون وثمامنائة واربعة 
وخم�شني درهما وواحد و�شتني فل�شا( ، والفائدة التاأخريية املتفق عليها يف العقد وقدرها  12 ٪ �شنويا من تاريخ 
اال�شتحقاق باالإ�شافة اىل ما ي�شتجد من اأجرة حتى ال�شداد التام واالإخالء ، باال�شافة اىل فواتري املرافق العامة 
)مياه وكهرباء وخالفه( امل�شتحقة على العني حتى تاريخ االخالء التام وذلك يف خالل مهلة اق�شاه ثالثني يوما 
من تاريخ ن�شر هذا االنذار. واإال �شوف ت�شطر املنذرة التخاذ االجراءات القانونية �شده مبا فيها اقامة الدعوى 
الق�شائية للمطالبة باالأجرة امل�شتحقة وملحقاتها واإخالء املنذر اليه من الوحدات املوؤجرة ، مع حتميل املنذر اليه 

بكافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   

انذار عديل بالن�سر
رقم الإنذار )2018/1/5675)

املنذر : انرتنا�شيونال �شيتي �س ذ م م - وميثله نخيل ملراكز الت�شوق - �س ذ م م   
املنذر اليه : ال�شادة / �شتايل ويت بوريتى للتجارة - �س ذ م م 

Style With Purity Trading LLC
وعنوانه : جمهول الهوية 

تكليف امل�شتاأجر بالوفاء باالجرة امل�شتحقة يف ذمته عن ايجار عن املحل رقم )اف - �شي - 104( مبجمع �شوق التنني 
دراهللم وثالثة  و�شتة  الفا  و�شتني  درهللم )ثالثمائة وخم�شة   365.006.03 وقللدره  مبلغ   2018/9/13 تاريخ  ، حتى 
فل�شا( باالإ�شافة اىل  غرامة ارتداد �شيك االجرة )3000 درهم عن كل �شيك(  والفائدة التاأخريية املتفق عليها يف 
العقد وقدرها  12 ٪ �شنويا من تاريخ اال�شتحقاق   باالإ�شافة اىل ما ي�شتجد من اأجرة حتى ال�شداد التام واالإخالء 
التام  االخللالء  تاريخ  حتى  العني  على  امل�شتحقة  وخالفه(  وكهرباء  )مياه  العامة  املرافق  فواتري  اىل  باال�شافة   ،
وذلك يف خالل مهلة اق�شاه ثالثني يوما من تاريخ ن�شر هذا االنذار. واإال �شوف ت�شطر املنذرة التخاذ االجراءات 
القانونية �شده مبا فيها اقامة الدعوى الق�شائية للمطالبة باالأجرة امل�شتحقة وملحقاتها واإخالء املنذر اليه من 

الوحدات املوؤجرة ، مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   

انذار عديل بالن�سر
رقم الإنذار )2018/1/5677)

املنذر :  جممع �شوق التنني ، ميثله نخيل ملراكز الت�شوق - �س ذ م م 
املنذر اليه : ال�شادة / �شوبني بارتي اآيتمز تريدينغ - �س م ح 

SUPIN PARTY ITMES TRADING - FZCO
وعنوانه : جمهول الهوية 

تكليف امل�شتاأجر بالوفاء باالجرة امل�شتحقة يف ذمته عن ايجار الوحدتني رقم )ات�س اإيه او 017 - ات�س اإيه او 03( 
و�شتون  وثالثة  و�شتمائة  الف  واربعون  �شبعة   )47.663.36( مبلغ   2018/7/31 تاريخ  حتى   ، التنني  �شوق  بجميع 
درهم و�شتة وثالثون فل�س ، والفائدة التاأخريية املتفق عليها يف العقد وقدرها  12 ٪ �شنويا من تاريخ اال�شتحقاق   
باالإ�شافة اىل ما ي�شتجد من اأجرة حتى ال�شداد التام واالإخالء ، باال�شافة اىل فواتري املرافق العامة )مياه وكهرباء 
وخالفه( امل�شتحقة على العني حتى تاريخ االخالء التام وذلك يف خالل مهلة اق�شاه ثالثني يوما من تاريخ ن�شر 
الق�شائية  الللدعللوى  اقامة  فيها  مبا  �شده  القانونية  االجلللراءات  التخاذ  املللنللذرة  ت�شطر  �شوف  واإال  االنلللذار.  هللذا 
بكافة  اليه  املنذر  ، مع حتميل  املوؤجرة  الوحدات  اليه من  املنذر  واإخللالء  امل�شتحقة وملحقاتها  باالأجرة  للمطالبة 

ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   

انذار عديل بالن�سر
رقم الإنذار )5676/ 2018)

املنذر : �شوق ريزيدن�شز �س م ح - Souq Residences FZCO ، وميثلها نخيل ملراكز الت�شوق - �س ذ م م 
املنذر اليه :  كلني كويك خلدمات التنظيف التجاري - م م ح 

Kleen Kwin Commercial Cleaning FZE
وعنوانه : جمهول الهوية 

او اف 23(   -  2 - بي  ام 1  الوحدتني رقم )جي  ايجار  امل�شتحقة يف ذمته عن  بالوفاء باالجرة  امل�شتاأجر  تكليف 
وخم�شة  )ثالثمائة  درهللم   325.004.72 مببلغ   2018/8/26 تاريخ  حتى  دبي   / جالرييا  مايل  جولدن  مبركز   ،
ارتللداد �شيك االجللرة )3000 درهم(  ، باال�شافة اىل غرامة  الفا واربعة دراهللم واثنان و�شبعني فل�شا(  وع�شرون 
والفائدة التاأخريية املركبة قدرها 12٪ �شنويا  من تاريخ اال�شتحقاق باالإ�شافة اىل ما ي�شتجد من اأجرة حتى 
اأيللام  من تاريخ ن�شر هذا االنللذار. واإال �شوف ت�شطر املنذرة  ال�شداد التام ، وذلك يف خالل مهلة اق�شاه ثالثة 
ر�شوم  بكافة  اليه  املنذر  حتميل  مع    ، الق�شائية  الللدعللوى  اقامة  فيها  مبا  �شده  القانونية  االجلللراءات  التخاذ 

وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرةاعادة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/7705  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جرين فان خلدمات التنظيف �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /جوفيتا كالرا جيمزون قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم   )1500( مببلغ  عللودة  وتذكرة  درهللم(   19000( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وحددت    MB183816139AE:رقم ال�شكوى  يف  وامل�شاريف  والر�شوم 
 ch1.A.1:بالقاعة �س   10.00 ال�شاعة   2018/9/17 املوافق  االثنني  يوم  جل�شة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لللذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/5985  عمايل جزئي

اىل امللللدعلللي عللللليلله / 1-ديللفللوكللرافللتلل�للس للللللحلللللول �للللللللس.ذ.م.م جملللهلللول حمل 
االقللامللة مبللا ان املللدعللي /يللا�للشللر حممد عللبللده بلللدوي ابللراهلليللم قللد اأقلللام عليك 
درهم(   25021( وقللدرهللا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الللدعللوى 
ال�شكوى  يف  وامل�شاريف  والر�شوم  درهللم   )2500( وقللدره  مببلغ  عللودة  وتللذكللرة 
املوافق  االثللنللني  يللوم  جل�شة  لها  وحلللددت    MB182576380AE:رقم
مكلف  فللاأنللت  للللذا   ch1.A.5:بالقاعة �للس   08.30 اللل�للشللاعللة   2018/10/15
او  مللذكللرات  مللن  لديك  مللا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مللن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/8069  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ليتل مور �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
املطالبة مب�شتحقات  الدعوى ومو�شوعها  اأقام عليك  �شيهرتى قد  راج  /دول 
والر�شوم  درهم  وتذكرة عودة مببلغ )1000(  درهللم(  وقدرها )85102  عمالية 
وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB183721913AE  وحددت لها جل�شة يوم 
االحد املوافق 2018/10/7 ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة:ch2.E.22 لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/301  ا�ستئناف جتاري    
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- �شركة افتك م.م.ح وميثلها مديرها/اأنبار�شوا 
ميالبا �شاجنا بيالي جمهول حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف /خليفة 
مالك  وميثله:ها�شم  القانونية  واال�شت�شارات  للمحاماة  هويدن  بن 
رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  الللقللرار/  ا�شتاأنف  قللد  البلو�شي  عبا�س 
جل�شه  لها  وحلللددت  بلللتلللاريلللخ:2015/11/18  كلي  جتلللاري   2015/1474
يوم االثنني  املوافق 2018/9/24 ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم 
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.17

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/1255  ا�ستئناف عمايل    
االقامة  حمل  جمهول  ليع�س  مارية  �شيمينا   -1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
مبا ان امل�شتاأنف /دي بي دبليو كوروبورا�شني �س.ذ.م.م وميثله:عبداهلل 
حمللمللد حللاجللي علللللي الللعللو�للشللي قللد ا�للشللتللاأنللف اللللقلللرار/ احلللكللم ال�شادر 
بالدعوى رقم 2017/13392 عمايل جزئي بتاريخ:2018/5/15 وحددت 
�شباحا    10.00 ال�شاعة   2018/10/8 املللوافللق  االثللنللني   يللوم  جل�شه  لها 
او من ميثلكم  يقت�شي ح�شوركم  وعليه   ch2.D.19 رقم  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/433  ا�ستئناف عقاري    
دينا�شتي   -2 �للس.م.م  العقاري  للتطوير  بيتي   -1 امل�شتاأنف �شده/  اىل 
امل�شتاأنف /حممد منري  ان  االقللامللة مبا  اإنللك جمهول حمل  زرعللوين 
علي وميثله:حكمت حممود فيا�س قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر 
بالدعوى رقم 726-2012 عقاري كلي بتاريخ:2013/5/27 وحددت لها 
جل�شه يوم االثنني  املوافق 2018/9/24 ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة 
رقم ch1.C.11 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

   يف الدعوى رقم 2018/517 تنفيذ �سرعي
االقامة  املدر�س جمهول حمل  وليد  احمد  اياد  املنفذ �شده/1- حممد  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/دميه حممد علي ح�شني عطيات وميثله:حميد غالم 
لتنفيذ  اعللاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأقللام  قد  ابراهيم  دروي�س 
ب�شداد  نف�س م�شلمني  احلللوال  رقلللللللم:346/2018  بللالللدعللوى  اللل�للشللادر  احلللكللم 
املبلغ املنفذ به وقدره )18380( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف من تاريخ 
اال�شتحقاق   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

   يف الدعوى رقم 2018/3042 تنفيذ جتاري
جمهول  م.د.م.�لللللس  كون�شالتنت�س  تللي  اي  جللي  �للشللده/1-  املنفذ  اىل 
ال�شريف  ح�شني  حممد  التنفيذ/هدى  طالب  ان  مبللا  االقللامللة  حمللل 
الدعوى  اأقام عليك  قد  امل�شايبة  ابراهيم  وميثله:ب�شار عبداهلل علي 
وقدره  بلله  املنفذ  املبلغ  بللدفللع  والللزامللك  اعلللاله  املللذكللورة  التنفيذية 
)1129265( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر االجللراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
   يف الدعوى رقم 2018/3013 تنفيذ جتاري

داهرا  جيفانا   -2 �لللس.ذ.م.م  للكمبيوتر  رابللتللور  �للشللده/1-  املنفذ  اىل 
اي  التنفيذ/�شتور  طالب  ان  مبا  االقللامللة  حمل  جمهول  منكي  ك�شا 
املازمي قد  �للس.م.ح وميثله:احمد ح�شن حممد عبداهلل  للتوزيع  تي 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأقللام 
املنفذ به وقدره )202557( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

   يف الدعوى رقم 2018/2868 تنفيذ جتاري
مللال اهلل خلفان خلف احلمادي جمهول  �للشللده/1- احمد  املنفذ  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�شركة القدرة لتاأجري ال�شيارات 
ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )22335.17( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
التنفيذية بحقك  �شتبا�شر االجللراءات  املحكمة  املحكمة   وعليه فان 
يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر 

هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

   يف الدعوى رقم 2018/3040 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- كابيتال ماركتينج منطقة حرة ذ.م.م 2- كابيتال ميديا �س.م.ح 
3- بريك ميديا منطقة حرة ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/

�شركة االحتاد لالفالم امللونة ذ.م.م وميثله:عبداهلل حممد حاجي علي العو�شي 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بالت�شامن  بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )1139526( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2018/2596  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- نور الزمان لالعمال الفنية جمهول حمل االقامة مبا 

ان طالب التنفيذ/حممد علي عا�شق علي  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية 

املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )5600( درهم اىل طالب 

ر�شوم خلزينة  درهللم   )955( مبلغ  اىل  باال�شافة  املحكمة  او خزينة  التنفيذ 

املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   
مذكرة اعالن بالن�سر

             يف  الدعوى 2018/202  ا�ستئناف تظلم جتاري    
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- لي�شلى دهرما �شينا تابا �شواراجى  جمهول 
)فرع(  الللتللجللاري  ابوظبي  بنك   / امل�شتاأنف  ان  مبللا  االقللامللة  حمللل 
وميللثللللله:عللبللداهلل حللمللد عللبللداهلل عللمللران الللعللمللران اللل�للشللاملل�للشللي  قد 
ا�شتاأنف/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2018/168 تظلم جتاري - 
وحددت لها جل�شه يوم االربعاء  املوافق 2018/9/12 ال�شاعة 17.30 
او من  ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم  بالقاعة رقم  م�شاءا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   

مذكرة اعالن بالن�سر
             يف  الدعوى 2018/201  ا�ستئناف تظلم جتاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- لي�شلى دهرما �شينا تابا �شواراجى  جمهول 
)فرع(  الللتللجللاري  ابوظبي  بنك   / امل�شتاأنف  ان  مبللا  االقللامللة  حمللل 
وميللثللللله:عللبللداهلل حللمللد عللبللداهلل عللمللران الللعللمللران اللل�للشللاملل�للشللي  قد 
ا�شتاأنف/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2018/169 تظلم جتاري - 
وحددت لها جل�شه يوم االربعاء  املوافق 2018/9/12 ال�شاعة 17.30 
او من  ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم  بالقاعة رقم  م�شاءا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   
مذكرة اعالن بالن�سر

             يف  الدعوى 2018/221  ا�ستئناف تنفيذ جتاري    
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- عبداحلكيم ميالد حممد عبدو 2- عبداحلفيظ 
م�شعود معيوف اأحال�شه جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف / معاذ 
نا�شر  �شالح  علي  وميللثللللله:احللمللد  الللعللبللدويل  علي  �شعيد  احللمللد  حممد 
ا�شكاالت   2018/89 رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف/  قد  املازمي  
ال�شاعة   2018/9/26 املوافق  االربعاء   يوم  لها جل�شه  وحللددت   - جتارية 
17.30 م�شاءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   

مذكرة اعالن بالن�سر
             يف  الدعوى 2018/230  ا�ستئناف تنفيذ جتاري    

حمل  جمهول  احال�شه  معيوف  م�شعود  عبداحلفيظ   -1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
ورثة  ب�شفته  العبدويل  �شعيد  احمد  حممد  احمد   / امل�شتاأنف  ان  مبا  االقامة 
نا�شر  �شالح  علي  وميثله:احمد  العبدويل  علي  �شعيد  احمد  املرحوم/حممد 
ا�شتاأنف/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2016/2251 تنفيذ جتاري  املازمي  قد 
17.30 م�شاءا   ال�شاعة  املوافق 2018/9/26  االربللعللاء   يوم  لها جل�شه  وحللددت   -
ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف  بالقاعة رقم 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2018/529  عقاري كلي
ال�شيد  ربلله جنيب  عبد  نللادر   -2 ابراهيم اخلطيب  �للشللادن حممود   -1  / عليه  املللدعللي  اىل 
اال�شالمي  نللور  بنك   - بنك )م�شاهمة عامة(  املللدعللي/نللور  ان  االقللامللة مبا  جمهول حمل 
اأقام عليك الدعوى  �س.م.ع )�شابقا( وميثله:جابر را�شد حممد جابر را�شد ال�شالمي قد 
العقار  اتفاقية االجللارة ومالحقها والللزام املدعي عليه ت�شليم  ومو�شوعها املطالبة بف�شخ 
االرا�شي  دائلللرة  وخماطبة  القيد  ا�للشللارة  والللغللاء  ال�شواغل  مللن  خاليا  االتفاقية  مو�شوع 
واالمالك والزامه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )128.362.08( درهم تعوي�شا عن ال�شرر 
والزامه الر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لللذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �س   9.30 ال�شاعة   2018/10/9
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   
اعالن حكم بالن�سر

                  يف  الدعوى رقم 2018/1334  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1-ج�شميت �شينغ امريتبال �شينغ جمهول حمل االقامة نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  يف    2018/6/27 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان 
اعاله ل�شالح/رم�شان مو�شى م�شم�س بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 
اال�شتحقاق  تاريخ  من   ٪9 بواقع  القانونية  والفائدة  درهللم(  الف  و�شبعني  )مائة 
احلا�شل يف:2017/9/4 وحتى متام ال�شداد والزمته بامل�شروفات ومببلغ الف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/1377  مدين جزئي

�لللس.ذ.م.م جمهول حمل  للمقاوالت  الذهبي  1-اخلللط   / عليه  املدعي  اىل 
عليك  اأقلللام  قللد  كللومللاران  تياتوبارامبيل  /بيجو  املللدعللي  ان  مبللا  االقللامللة 
املدعي عليها مببلغ وقدره )36698(  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها 
ال�شداد  املطالبة وحتى  تاريخ  والفائدة 9٪ من  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم 
ال�شاعة:08:30  املوافق 2018/9/20  التام.وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س 
ميثلك  مللن  اأو  باحل�شور  مكلف  فللاأنللت  لللذا    ch1.B.10:بالقاعة �للس 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2018/2560  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- يوين كورن للتجارة العامة �س.ذ.م.م 2- ماندرا براكا�س داهانوكار 
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/جو لتاأجري ال�شيارات ذ.م.م وميثله:خالد كلندر 
عليهما  املدعي  بللالللزام  املطالبة  ومو�شوعها  الللدعللوى  عليك  اأقللام  قد  ح�شني  عبداهلل 
التاأخريية  والفائدة  درهللم   )133.330( وقللدره  مبلغ  للمدعية  يوؤديا  بللان  بالت�شامن 
عليهم  املدعي  وت�شمني  التام  ال�شداد  وحتى  اال�شتحقاق  تاريخ  من  �شنويا   ٪9 بواقع 
املوافق  الثالثاء  يوم  لها جل�شة  املحاماة. وحددت  اتعاب  وامل�شاريف ومقابل  بالر�شوم 
2018/10/9 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2018/2304  جتاري جزئي

االق�شر  و�شابقا  �لللس.ذ.م.م  ال�شكنية  الللوحللدات  لت�شويق  ا�للس  تي  يف   -1  / عليه  املدعي  اىل 
بال�س لت�شويق الوحدات ال�شكنية ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ابراهيم بن 
عبده بن احمد �شم�شم وميثله:را�شد عبداهلل علي هوي�شل النعيمي قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة برد وبطالن عقد البيع رقم:M1178 املوؤرخ:2006/8/1 والزام املدعي 
تاريخ  من   ٪12 بواقع  القانونية  والفائدة  درهللم   )44.779( وقللدره  البيع  ثمن  بللرد  عليه 
االتفاقية وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف واالتعاب. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء 
املوافق 2018/9/25 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
او م�شتندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/755  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-الن�شر الذهبي لتنظيم املزادات العلنية )موؤ�ش�شة فردية( ميثلها مالكها/�شيف 
العدوان )�شامن كفيل( جمهول  العدوان 2- �شيف �شلطان في�شل م�شعل  �شلطان في�شل م�شعل 
حمل االقامة مبا ان املدعي /م�شرف االمارات اال�شالمي �س.م.ع وميثله:جابر را�شد حممد جابر 
بالت�شامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأقللام  قد  ال�شالمي  را�شد 
التاأخريية  والغرامة  درهللم   )322100.00( وقللدره  مبلغ  املدعي  امل�شرف  اىل  يوؤديا  بان  والتكافل 
احلكم  و�شمول  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  التام  ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   ٪9
بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق:2018/9/20 ال�شاعة:08:30 �س 
بالقاعة:ch1.C.14  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/2948  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-كورتينا للتجارة العامة �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
)فرع(  �لللس.ذ.م.م  االحللذيللة  لتجارة  انرتنا�شونال  /�شادمانيان  املدعي  ان  مبا 
بللالللزام املللدعللي عليها مببلغ  اأقللللام عليك الللدعللوى ومللو�للشللوعللهللا املللطللالللبللة  قللد 
يوم اخلمي�س  لها جل�شة  وامل�شاريف.وحددت  والر�شوم  درهم   )42160( وقدره 
فاأنت  لللذا    ch1.C.12:بالقاعة �س  اللل�للشللاعللة:08:30  امللللوافلللق:2018/10/4 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/2949  جتاري جزئي

اىل املللدعللي عللللليلله / 1-بللللليللزر دبللارمتللنللت ا�للشللتللور - فلللرع مللن )تللكلل�للشللا�للس الند 
املدعي /�شادمانيان  ان  �للس.ذ.م.م( جمهول حمل االقامة مبا  العامة  للتجارة 
اأقللللام عليك الدعوى  انللرتنللا�للشللونللال لللتللجللارة االحللذيللة �للللللس.ذ.م.م )فللللرع( قللد 
درهم   )25815( وقللللدره  مببلغ  عليها  املللدعللي  بلللاللللزام  املللطللالللبللة  ومللو�للشللوعللهللا 
املوافق:2018/10/8  اخلمي�س  يللوم  جل�شة  لها  وامل�شاريف.وحددت  والر�شوم 
ال�شاعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.C.12  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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منارة ال�سعديات ت�ست�سيف حفل افتتاح "اأجنحة املك�سيك"

ناق�شت جل�شة حوارية يف الفجرية واقع ال�شينما االإماراتية 
وطموحاتها امل�شتقبلية و�شناعة االأفالم ودورها كاأداة فنية 
املجتمعية،  الق�شايا  ومناق�شة  طلللرح  علللللى  قللللادرة  ولللغللويللة 

وت�شليط ال�شوء عليها وحّلها.
املخرجني  لعدد من  ال�شينمائية  التجارب  اإىل  كما تطرقت 
ال�شباب  م�شروعات  تللواجلله  التي  والتحديات  واالإ�شكاليات 

ال�شينمائيني.
املمثل  ال�شحي،  وليد  االإمللاراتللي  املللخللرج  اجلل�شة  يف  �للشللارك 
االإملللاراتلللي نللا�للشللر الللظللنللحللاين واملللخللرجللة االإملللاراتللليلللة منى 

احلمادي بح�شور معايل الدكتور حممد �شعيد الكندي .
الثقايف  الللفللجللرية  مقهى  مللديللرة  احلللفلليللتللي  �شلمى  وقللالللت 
املهرجانات  ظللهللور  بللعللد  انللتللعللا�للشللاً  �شهد  الللفللنللي  احلللللراك  ان 
ال�شينمائية  اجلوائز  من  والعديد  االإماراتية،  ال�شينمائية 
بللالللفللن ال�شابع،  املللهللتللمللة  اللل�للشللبللابلليللة  امللللواهلللب  الللتللي دعللمللت 
ومنحتها الثقة يف عر�س اأفالمها ال�شينمائية الطويلة التي 
العربية واالأجنبية،  لالأفالم  قوياً  اليوم مناف�شاً  تكاد تكون 
وخرجت على اإثره االأفالم االإماراتية من عباءة املهرجانات 
ال�شينما  �للشللاالت  يف  جتللاريللاً  لعر�شها  الللتللذاكللر،  �شباك  اإىل 

للجمهور.
اأن نرى  �للشللرورة  اإىل  ال�شحي،  وللليللد  املللخللرج  اأ�للشللار  بللللدوره، 

�شينمائية  الأعللمللال  لن�شل  عللملليللق،  اآخلللر  مبللنللظللور  ال�شينما 
مثل  مثلها  كبري  ب�شكل  توؤثر  فال�شينما  توجهاتنا،  تعك�س 

االأدب وبقية الفنون".
واأو�شحت املخرجة منى احلمادي، اأنها "اعتمدت يف اأعمالها 
على تقنية الل "�شتوب مو�شن" وهي تقنية ت�شتخدم ال�شور 
تعتمد  انها  مللوؤكللدة  متحرك،  فيديو  مقطع  الإنللتللاج  الثابتة 
على القيم االإماراتية االأ�شيلة التي جتعل من البيئة و�شيلة 
الظنحاين،  نا�شر  املمثل  اأكد  جهته،  واالإبداع.من  للتحفيز 
اأن اللل�للشلليللنللمللا االإملللاراتللليلللة تللنللافلل�للس اللل�للشلليللنللمللا الللعللامللليللة، الأن 
االإمكانيات واملقومات متوفرة، واأن االأفالم التجارية البد اأن 
تت�شمن فكرة، فاالأ�شا�س يف اأي منتج فني عموماً هو وجود 
املردود  ثم  ومللن  الرقابة،  جانب  اإىل  ور�شالة  وهللدف  فكرة 
اأهمية بالغة ال�شتكمال وموا�شلة العمل  املادي الذي ي�شكل 
ال�شينمائي، واأ�شار اإىل اأن االأفالم الق�شرية يف الوقت احلايل 
اأ�شبحت ذات رواج اأكرب من االأفالم الطويلة، واأن م�شتقبل 

ال�شينما يف االإمارات هو مب�شر.
ح�شر الفعالية �شعادة حممد علي املال نائب رئي�س جمعية 
رئي�س جمعية  الظنحاين  و�شعادة خالد  الفجرية اخلريية، 
املدير  الظنحاين  واآمللنللة  الثقافية،  االجتماعية  الفجرية 

التنفيذي للجمعية، وعدد من املهتمني .

اأكللللد �للشللعللادة �للشلليللف �للشللعلليللد غللبللا�للس، وكلليللل دائلللللرة الثقافة 
الثقافية  بالروؤية  اأبوظبي  اإلللتللزام   ، اأبوظبي   - وال�شياحة 
واالإن�شانية ، التي يج�شدها الفنان خورخي مارين يف رائعته 
والتفاوؤل  الطموح  روح  تعك�س  والتي  املك�شيك"،  "اأجنحة 
الثقافات،  واحلللوار بني  والتوا�شل  واالإجنللاز  املحدود  غري 
حيث تفخر اأبوظبي باأن جتمعها هذه االأ�ش�س امل�شرتكة مع 

املك�شيك و�شعبه.

"اأجنحة  الفني  العمل  افتتاح  حفل  خللالل   - غبا�س  وقللال 
واملعرو�س  مللاريللن  خللورخللي  املك�شيكي  للنحات  املك�شيك" 
احلوار  وت�شجيع  تعزيز  ان   - ال�شعديات  مللنللارة  يف  حالياً 
الثقايف مع العامل ي�شكل اأحد اأولوياتنا االأ�شا�شية يف دائرة 
الثقافة وال�شياحة، وخا�شة يف "عام زايد" فعلى مدى 12 
له  املغفور  املوؤ�ش�س  للوالد  ال�شامية  بالقيم  نحتفي  �شهرا، 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه، الذي دعم 

الت�شامح والتنمية والتنوع الثقايف.
"اأجنحة املك�شيك" يف  باأن ي�شاهم عر�س  اأمله  واأعللرب عن 
للعا�شمة  الناب�س  الثقايف  القلب  يف  ال�شعديات"  "منارة 
االإملللاراتللليلللة يف تلل�للشللجلليللع امللللزيلللد ملللن احللللللوار الللثللقللايف بني 
ال�شعبنّي املك�شيكي واالإماراتي وتر�شيخ روابط التفاهم بني 

البلدين.
ميند�س  اللليللزابلليللث  فران�شي�شكا  �للشللعللادة  دعلللت  جهتها  مللن 

الدولة  لدى  املك�شيكية  املتحدة  الواليات  �شفرية  اي�شكوبار 
اىل امل�شاركة يف االأن�شطة والفعاليات التي �شتقام يف منارة 
ال�شعديات على هام�س املعر�س وال�شيما م�شابقة الت�شوير 
الفوتوغرايف الأجنحة املك�شيك، وقالت " يف اإطار االحتفال 
بعام زايد ، تفخر �شفارة املك�شيك بامل�شاركة يف هذه اجلوهرة 

الثقافية الإثراء االحتفال بعام زايد الهام ذو املغزى ".
باأبوظبي  املك�شيكية  ال�شفارة  نظمته  الللذي  احلفل  ح�شر 

بالتعاون مع دائرة الثقافة وال�شياحة ..ال�شيخ �شامل خالد 
امل�شاعد  املللعللرفللة  وتنمية  الللثللقللافللة  وزارة  وكلليللل  القا�شمي 
ال�شفراء  مللن  لفيف  جللانللب  اىل  املللعللرفللة  تللطللويللر  للل�للشللوؤون 

وال�شخ�شيات الهامة.
ت�شمن احلفل عر�س فيلمني عن اأجنحة املك�شيك بعنوان 
مارين  خورخي  الفنان  العامل" وعن  يف  املك�شيك  "اأجنحة 

الذي األقى خالله كلمة م�شجلة.

تنطلق فعاليات الن�شخة الثامنة ع�شرة 
من ملتقى ال�شارقة الدويل للراوي يف 
ثالثة  وت�شتمر  اجلاري  �شبتمرب   24
اأيام يف مركز اإك�شبو ال�شارقة مب�شاركة 
34 دولة عربية واأجنبية وحتل مملكة 

البحرين �شيف �شرف على امللتقى الذي يتخذ من "احلكايات اخلرافية" �شعارا 
له. 

لر�شيده  ت�شاف  التي  املميزة  النوعية  االإ�شافات  من  العديد  امللتقى  ويت�شمن 
و�شجله �شواء ما تعلق منها بالور�س التدريبية اال�شتباقية التي انطلقت قبل عدة 
اأيام وت�شتمر حتى نهاية فعالياته اأو بالتنوع الهائل يف برناجمه الذي يت�شمن 
الفعاليات  احلكايات" اأو  "�شارع  و  �شبابية  وحلقة  علمية  ونللدوات  ثقافية  مقاه 

اخلارجية التي تتوزع على مدن ال�شارقة.

رئي�س  للرتاث  ال�شارقة  معهد  رئي�س  امل�شلم  العزيز  عبد  الدكتور  �شعادة  وقللال 
اللجنة العليا املنظمة للملتقى - خالل املوؤمتر ال�شحفي الذي نظمه املعهد يف 
امللتقى حدث  اإن  امللتقى -  الللراوي بواجهة املجاز لالإعالن عن تفا�شيل  مقهى 
ثقايف مهم على خارطة الفعل الثقايف الإمارة ال�شارقة ب�شكل خا�س ولالإمارات 
وباالأخ�س  واالإخللبللاريللني  وبللالللرواة  الثقايف  بللالللرتاث  املعنيني  ولكل  عللام  ب�شكل 
الرتاث املعنوي .. م�شيدا بدعم ورعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 
بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة للملتقى الذي اأ�شبح 

عالمة فارقة يف العمل الثقايف.

34 دولة وعدد من املوؤ�ش�شات احلكومية  اأن هذا العام ي�شارك يف امللتقى  وتابع 
ال�شرف  �شيف  اأن  اإىل  الفتا  مميز..  نوعي  بح�شور  والدولية  املحلية  واالأهلية 
هذا العام هي مملكة البحرين ممثلة يف �شخ�شية الدكتورة اأني�شة فخرو �شاحبة 
االنتاج الغزير يف احلكايات واالأدب ال�شعبي كما حتل �شخ�شيات ثقافية بحرينية 

مرموقة الإثراء احل�شور البحريني و تقدمي خال�شة جتاربها امليدانية.
بها  والتحق  امللليللداين  اجلللامللع  تدريبية الإعلللداد  بلللدورة  بللداأ  امللتقى  اأن  واأ�للشللاف 
عدد كبري من املتدربني الذين يعول عليهم جلمع مواد جديدة ترثي ح�شيلة 
الرتاث االإماراتي بجانب اإدخال برنامج جديد هو املجاورة يتيح للراوي اجلديد 

االحتكاك برواة خم�شرمني من خالل 
جملللاورتلللهلللم عللمللللليللا واال�لللشلللتلللفلللادة من 
جتاربهم وتقنياتهم يف تقدمي رواياته 
بفن جديد اإ�شافة اإىل معار�س عديدة 
اأهللمللهللا مللعللر�للس الللدمللى الللعللاملللي الذي 
اأو�شحت عائ�شة احل�شان  اأوغ�شتو غريلي .من جانبها  االإيطايل  الفنان  يقيمه 
ال�شام�شي املن�شق العام مللتقى ال�شارقة الدويل للراوي اإن امللتقى يتميز بالتنوع 
واالإبداع وفيه الكثري من اجلديد واالإ�شافات بدءا بالور�س اال�شتباقية واجلل�شة 
وهو  الب�شرية  الكنوز  حماية  لربنامج  والتابعة  اليون�شكو  برعاية  االفتتاحية 
ال�شخ�شيات  وتلوين  لر�شم  الر�شم  ور�للس  اإىل  اإ�شافة  العام  هللذا  امللتقى  اأ�شا�س 
والطاولة  واليافعني  لالأطفال  موجهة  وهللي  اخلرافية  احلكايات  يف  املللوجللودة 

امل�شتديرة ملناق�شة متخ�ش�شة يف احلكايات ال�شعبية يف اخلليج وم�شرح للدمى.

اأعلن جممع اللغة العربية يف ال�شارقة ا�شتمراره يف 
الثانية جلائزة  الللدورة  امل�شاركة يف  ا�شتقبال طلبات 
واملعجمّية"  اللغوية  للّدرا�شات  ال�شارقة  "األك�شو 
كا�شفاً   .. اجلللاري  �شبتمرب   30 حتى   2018 لعام 
االأكادميية  اللللللغللويللة  لللالأبللحللاث  متللنللح  اجللللائلللزة  اأن 
االأول:  حمللوريللن  يف  اجلللديللدة  دورتللهللا  وتخ�ش�س 
الل�شانّية  النظرّيات  �شوء  يف  العربّية  اللغة  درا�شة 
احلديثة والثاين: درا�شات يف املعجم التاريخّي للغة 

العربّية.
وتكرم اجلائزة الفائزين يف دورتها اجلديدة يف اليوم 
العاملي للغة العربية الذي يوافق 18 دي�شمرب املقبل 

يف منظمة "يون�شكو" يف باري�س اإذ ينال الفائز االأول 
مكافاأة نقدية قيمتها 30 األف دوالر والفائز الثاين 
الثالث  املركز  فيما يح�شل �شاحب  دوالر  األف   20
املعنوية  القيمة  اإىل  اإ�للشللافللة  دوالر  اآالف   10 على 
فيها  يتناف�س  عاملية  لغوية  جللائللزة  تعد  اإذ  للجائز 
كّل من يرغب من االأكادمييني من جميع االأقطار 

واجلامعات العربّية.
ا�شتجابة  املجمع  عليها  ي�شرف  التي  اجلائزة  وتاأتي 
لتطّلعات �شاحب ال�ّشمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن 
حممد القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة 
بال�شارقة  الللعللربلليللة  اللللللغللة  ملجمع  االأعلللللى  الللرئلليلل�للس 

العلمي  الللبللحللث  دفلللع عجلة  بللهللدف  اأنلل�للشللاأه  والللللذي 
اجلائزة  باإطالق  �شموه  وّجلله  اإذ  االأكللادميللي  اللغوي 
للتناف�س  الباحثني  اأملللام  فر�شة  لت�شبح  اللغوية 
لالأكادمييني  وملهماً  وحُملللّفلللزاً  العربية  اللغة  يف 
من  التي  واملللحللاور  املللجللاالت  يف  للكتابة  واللغويني 
البالد  اللغوي يف  الدر�س  اإثللراء  ت�شّب يف  اأن  �شاأنها 

العربية ب�شكل عام.
وتللهللدف اجلللائللزة - الللتللي يللتللوىل اإعلللدادهلللا وحتكيم 
املللنللظللمللة العربّية  بللاللل�للشللراكللة مللع  املللجللمللع  بللحللوثللهللا 
مكتبها  يف  ممّثلة  األك�شو  والعلوم  والثقافة  للرتبية 
العلمي مكتب تن�شيق التعريب يف الرباط - اإىل دعم 

البحث العلمي واالإنتاج الفكري يف جمال الدرا�شات 
اإبلللللراز اجلوانب  اللللللغللويللة واملللعللجللملليللة واالإ�للشللهللام يف 
املعرفية املتعلقة باللغة العربية يف اإطار ر�شني وذي 
قيمة م�شافة كما تلتزم ت�شجيع الباحثني واملهتمني 
املوا�شيع  اإىل  والبحثي  الفكري  ن�شاطهم  بتوجيه 
املرتبطة  والعلوم  العربية  اللغة  م�شتقبل  تهّم  التي 

بها ب�شكل عام.
و�للشللهللدت اجللللائلللزة يف دورتلللهلللا الللثللانلليللة تللطللويللراً يف 
نظام  اعللتللمللاد  مّت  اإذ  والتحكيم  الت�شجيل  عمليتي 
التحكيم  علللللى جلللنللة  يلل�للشللّهللل  حلللديلللث  اإلللللكللللرتوين 
اختيار البحوث الفائزة ويتيح للمرت�ّشحني التقدم 
ومتابعة  االإنللرتنللت  خللالل  مللن  ب�شهولة  باأبحاثهم 
اأ�شماء  عللن  االإعللللالن  حللني  اإىل  التحكيم  جمللريللات 
اإلكرتونية  ر�شمّية  ر�شالة  بعدها  لي�شله  الفائزين 
التناف�س  دائللرة  تو�شيع  اىل  املجمع  بالنتائج.واأ�شار 
الثانية  طبعتها  يف  للجائزة  الرت�ّشح  بيان  ن�ّس  اإذ 
الللتللي تدور  اللللللغللويللة  العلمية  الللبللحللوث  قللبللول  علللللى 
حول املحورين االأ�شا�شني اللذين مّت اعتمادهما هذا 
العام وتعاجلهما وال مانع من اأن يكون البحث مّتت 
اأّن  طباعته خالل االأعللوام الثالثة املا�شية �شريطة 

نيل درجلللة علمّية  اأجلللل  مللن  ُكللتللب  البحث  يللكللون  ال 
اللغوية  العلمية  اجلللوائللز  اإحللدى  يف  به  يتقّدم  ومل 

االأخرى.
الدرا�شات يف  اأهمية اجلائزة ودورهللا يف دعم  وحول 
اللغة العربية قال الدكتور حممد �شايف امل�شتغامني 
االأمني العام ملجمع اللغة العربية بال�شارقة " لطاملا 
االأن�شطة  مللن  الللعللديللد  اللل�للشللارقللة  اإملللللارة  احت�شنت 
على  العربية  اللغة  بتعزيز  اهتمت  التي  الثقافّية 
�شعيد مهرجانات امل�شرح وال�شعر وم�شابقات اخلط 
العربي وغريها ومن هنا ياأتي اإطالق اجلائزة ليوؤكد 
على هذه الثقل الثقايف لالإمارة التي مت�شي بروؤى 
حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اإىل  ال�شارقة  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 

اآفاق اأرحب ".
واأ�شاف " ال يخفى على ع�ّشاق العربّية وحمّبيها اأّن 
اللغة العربّية كثريٌة  الّدرا�شات االأكادميّية يف فروع 
بغر�س  تبحث  اأّنها  تفّرقها  على  يجمعها  ومتنّوعة 
وقدرتها  ممّيزاتها  وبيان  اللغة  هذه  عظمة  اإي�شاح 
املعلوماتية  ع�شر  وم�شايرة  والّتبيني  االإبللانللة  على 
م�شاعدة  على  وقدرتها  ومرونتها  �شهولتها  وجتلية 

جممع  اأن  امل�شتغامني  ".واأكد  والكاتب  بها  املتكّلم 
اللغة العربّية بال�شارقة يدعم جهود املجامع اللغوّية 
والللعلللللمللّيللة يف عللاملللنللا الللعللربللي ويللدفللع حللركللة البحث 
يتعّلق  ما  وكللل  العربّية  باللغة  والتاريخي  العلمي 
بالفن واالأدب وال�شعر يف املوؤ�ش�شات اللغوية واالأدبّية 
يف �شتى اأنحاء العامل ..م�شرياً اإىل اأن اجلائزة ترثي 
اللغة العربية بحزمة معرفية ر�شينة واأ�شا�شية من 
العمل يف خمتلف  الدار�شني وطلبة  البحوث تخدم 

نواحي العمل وجماالته.
ي�شار اإىل اأن اجلائزة غر�شت روح الّتناف�س ال�ّشريف 
بللني اأبللنللاء لغة ال�شاد واأحللدثللت حللركللة اإيللجللابللّيللة يف 
�للشللفللوف كللثللري مللن علللللمللاء الللعللربلليللة والللبللاحللثللني يف 
اأثمرت  حلليللث   2017 االأول  عللامللهللا  يف  علللللومللهللا 
الفائزين  تللكللرمي  ومّت  كللبللرية  تللربللوّيللة  خُملللرجلللات 
والثقافة  والفّن  االأدب  عا�شمة  يف  االأوىل  بدورتها 
ثقايف  "يون�شكو" باري�س يف حفل  رحللاب منظمة  يف 
راعي  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  �شهده  لغوي 
وقاماٌت  العربية  اللغة  اأقللطللاب  مللن  وعللدد  اجلللائللزة 
العاملني  مللن  اللغوية  واملللراكللز  املجامع  مللن  علمّية 

العربي واالإ�شالمي.
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اأغنية باللون اجلزائري بعنوان )هيا وهذي( وهو لون  •  طرحِت اأخرياً 
جديد عليك. ملاذا اخرتِت الغناء باللون اجلزائري؟

- اأحب املو�شيقى على اأنواعها، واأ�شعر باأن الغناء باألوان واأمناط مو�شيقية 
غنائية  ولهجات  األلللوان  تقدمي  اإىل  دائللمللاً  اأ�شعى  يل.  حتللدٍّ  فيه  خمتلفة 

جديدة.
دائماً  اأ�شتمع  والأنللنللي  ع�شاقه،  من  فاأنا  اجلللزائللري،  اللون  اىل  وبالن�شبة 
لالأغنيات اجلزائرية، قلُت ملاذا ال اأغني اللون اجلزائري، وهذا ما فعلُته 
واالأ�شداء  النا�س  فعل  بللرّد  �شعيدة  واأنللا  وهلللذي(.  )هيا  اأغنية  خللالل  من 
االإيجابية التي حظيْت بها االأغنية، خ�شو�شاً اأن ال�شعب اجلزائري اأََحّبها. 
وكفنانة، ال اأحب اأن اأكرر نف�شي، بل اأ�شعى دائماً اإىل التجديد، ومن خالل 

اأي عمل جديد اأحاول اأن اأقّدم �شيئاً خمتلفاً.
اإىل  متيلني  اأنللك  خ�شو�شاً  اللللللون،  هللذا  غناء  اإىل  ارحتللِت  هل   •

الغناء باللغة االأجنبية؟
- االأغنية بعيدة جداً عن ال�شتايل االأجنبي، واأنا اأغني اللون 
االأجنبي بطريقة خمتلفة متاماً عن اأدائي الأغنية )هيا 
هللو مبثابة  لها  وغللنللائللي  االأغللنلليللة �شعبة  وهللللذي(. 
بد  راأ�شي ال  يف  اأ�شع هدفاً  ولكن عندما   . حتللدٍّ
اللون  تللقللدمي  قللللّررُت  عندما  اأحللقللقلله.  واأن 
بطريقة  ذلللللك  اأفلللعلللل  مل  اجلللللزائللللري، 
االأ�شول  على  قّدمُته  بللل  ناق�شة، 
باللهجة  الللغللنللاء  يلللكلللون  وكلللملللا 

اجلزائرية ال�شحيحة.
نّيتك  عن  اأعلنِت  • كنت 
طلللْرح األللبللوم كللامللل، فهل 
بل  وا�شتبدلِته  تللراجللعللِت 

اإىل  اأنلللك  اأم  )�شنغل(، 
�شتطرحني  جلللانلللبللله 

االألبوم اأي�شاً؟
- االألبوم اأ�شبح جاهزاً 
الثامن  يف  و�شاأطرحه 
املقبل،  اأغلل�للشللطلل�للس  مللن 
واالأغللللنلللليللللة اجللللزائلللريلللة 
اأغنياته.  اإحلللدى  �شتكون 
عنوان  �للشلليللحللمللل  االألللللبللللوم 
)ملللاريلللتلللا( وهللللو يلل�للشللّم 10 

بينها طرحُتها  5 من  اأغنيات، 
)تالقينا(،  وهلللي  �للشللابللق  وقلللت  يف 
و)هيا  )اأنلللا(  انلللام(،  )خايفة  )نا�شيني(، 
�شي�شمعها  الباقية  اخلم�س  واالأغنيات  وهللذي(، 
الللنللا�للس عللنللد طلللرح االأللللبلللوم، وهلللي بللاللللللهللجللات امل�شرية 
االآخر  وبع�شها   )Slow( بع�شها  واجلللزائللريللة،  واللبنانية 
باإيقاع �شريع. وتتمّيز اأغنيات االألبوم باأفكار جديدة وهي ال ت�شبه 

ما قّدمُته �شابقاً. االألبوم يحمل هوية واحدة ويعك�س اأ�شلوبي يف 
الغناء، ولكن كل اأغنية فيه خمتلفة عن االأخرى.

عالقة  لهما  اجلديدة  ال�شعر  وَق�شة  اجلديد  )اللوك(  • وهل 
باالألبوم اأم اأن االأمر ال يعدو كونه جمّرد مو�شة؟

وفعلُت  اأق�شه  اأن  يل  خطر  فللجللاأًة  �شعري.  لَق�شة  اأخللطللط  مل   -
الطويل،  بال�شعر  الفتاة  لون  يف�شّ العربي  العامل  ذلك. رمبا يف 

ولكن كل واحد يفعل ما يرتاح اإليه وال �شيء مينع من التغيري 
بني فرتة واأخللرى. �شعري اليوم ق�شري واأنا اأحبه ومرتاحة 

اأعللللود واأطلليللللله يف امل�شقبل واأعلللود  لللطللوللله احلللللايل، ورمبلللا 
ه جمدداً. امل�شاألة تتعلق باملزاج. واأق�شّ

يغّني  وهو  واأخرى  فرتة  بني  الوليد  �شقيقك  • يطل 

ي�شارك  اأنه  )ال�شو�شيال ميديا( كما  من خالل فيديوهات يطرحها عرب 
والللدك الفنان عا�شي احلالين يف بع�س حفالته. ما راأيللك ب�شوته وهل 

ترين فيه خليفة والدك؟
- �شوت الوليد اأكرث من رائع وموهبته نادرة جداً واأنا فخورة به كثرياً، 
وهو بالن�شبة اإيّل فنان بكل ما للكلمة من معنى. ال�شوت اجلميل موهبة، 
وكل �شخ�س اأنعم اهلل عليه مبوهبة يجب اأن ي�شتفيد منها واأن ي�شتخدمها 
النا�س  ُتللْفللِرح  نقّدمها  التي  املو�شيقى  جللمللااًل.  اأكللرث  ت�شبح  كي  احلياة  يف 
ونحن نغني لهم يف حزنهم وفرحهم، وهذا االأمر ي�شيف اإىل احلياة. ال 

اأعتقد اأنه يوجد �شخ�س ال يحب املو�شيقى.
يف  م�شاركتكما  مللن  اأهلللّم  الوليد  ولللل  لللك  واللللدك  دعللم  اأن  ترين  هللل   •

برنامج فني خا�س بالهواة؟
لي�شت  فيها  امل�شاركة  ولكن  املوهبة،  الإي�شال  و�شيلة  هي  الهواة  برامج   -
�شرطاً ملَن يريد اأن ي�شبح فناناً، وميكن الأّي �شخ�س غري معروف وال ينتمي 
اإىل عائلة فنية اأن يطرح اأغنية على )يوتيوب( واأن يح�شد �شهرة وا�شعة 
املوجودين  الفنانني  بع�س  النا�س.  اإىل  موهبته  يو�شل  واأن  خاللها  من 
االآخللر مل يفعل ذلك،  للهواة وبع�شهم  َتخّرجوا من برامج  ال�شاحة  على 
واأنا مل يخطر يل اأبداً امل�شاركة يف مثل هذه الربامج. بداأت بالغناء عرب 
اإىل  )يوتيوب(، والأن والدي معروف ح�شلُت على �شهرة �شريعة وو�شلُت 
النا�س. ولو مل يكن والدي عا�شي احلالين لرمبا كنت اأ�شبحُت معروفة 
بطريقة اأ�شرع ورمبا العك�س، وال �شك يف اأنني كنت �شاأختار الطريقة التي 

تنا�شبني كي اأ�شل اإىل النا�س.
متثيلية؟ عرو�شاً  تتلقني  وهل  كممثلة  نراك  اأن  ميكن  • هل 

علللرو�لللس متللثلليللل عديدة، -  تلللللقلليللُت  بلل�للشللراحللة، 
اأ�شعر  مل  الأنني  عنها،  اعللتللذرُت  ولكنني 
باأن اأياً منها ي�شبهني اأو اأنها االأعمال 

التي اأريد اأن اأطّل من خاللها. 
درو�شاً  وتلقيُت  التمثيل  اأحب 
بانتظار  وللللكلللنلللنلللي  فلللليلللله، 
اللللعلللملللل امللللنلللا�لللشلللب، وال 
ملجرد  التمثيل  اأريللللد 

التمثيل.

حممد عادل اإمام..
 ي�ستعد لـ )ل�س بغداد(

دور  يف  حالياً  واملللطللروح  و�للشللرور(،  هنا  )ليلة  االأخللري  لفيلمه  متابعته  مع 
الفنان حممد عادل  ي�شتعد  الفطر،  ال�شينمائية منذ مو�شم عيد  العر�س 
�شيبداأ يف  الللذي  بللغللداد(،  )ل�س  لفيلمه اجلديد  التح�شري  للبدء يف  اإمللام 

ت�شويره بعد اأ�شابيع قليلة.
اإمام �شيغرّي من نف�شه  اإن )حممد عادل  اإبراهيم قال  الفيلم تامر  موؤلف 
كثرياً يف هذا العمل، الذي يحمل فكرة خمتلفة متاماً عن نوعية االأعمال 
العمل(، الفتاً  اأبطال  بقية  تر�شيح  واإنه يجري حالياً  التي قدمها،  الفنية 
اإىل اأنه مل يتم اال�شتقرار علي اأي من الفنانني امل�شاركني الإمام يف بطولة 

الفيلم الذي يخرجه ال�شاب اأحمد خالد مو�شى.

قبل ا�ستكمال الت�سوير ..
 )خط �ساخن(... ينتظر الت�سويق 
مل�شل�شل )خط  املنتجة  ال�شركة  قررت  وت�شويقية،  اإنتاجية  والأ�شباب  فجاأة، 
�شاخن( عدم ا�شتكمال ت�شوير امل�شاهد املتبقية، قبل ت�شويقه ب�شكل منا�شب 
للعر�س، عرب اإحدى الف�شائيات خالل الفرتة املقبلة، ومن دون االنتظار 
ملو�شم الدراما الرم�شاين، علماً اأن ال�شركة املنتجة اأعلنت عن اأن 10 اأيام 
)خط  م�شل�شل  وكللان  العمل.  م�شاهد  ت�شوير  من  لالنتهاء  فقط  متبقية 
ب�شبب  املا�شي،  رم�شان  �شهر  خللالل  الدرامية  املناف�شة  من  خللرج  �شاخن( 

عدم ت�شويقه لعدد منا�شب من الف�شائيات. 
فهمي،  ح�شني  فللواخللرجللي،  �شالف  ال�شورية  مللن  كللل  بطولة  مللن  والعمل 
جبيل،  ثللراء  ال�شايغ،  �شهر  عللادل،  ميدو  ال�شافعي،  ن�شال  عبداهلل،  �شالح 
فوزية  تاأليف  من  وهللو  الطيب،  و�شريف  اجلابري  حممود  ماهر،  نرمني 
اأخرى بعد غياب  ح�شني، وي�شهد عودة املخرج ح�شني �شالح لل�شاحة مرة 

�شنوات.  4

خطوة مهمة يف م�شواره الفني

با�سم �سمرة ي�سارك
 يف فيلم عاملي

غادر الفنان با�شم �شمرة اإىل الواليات 
املتحدة، للم�شاركة يف عدد من ور�س 
التمثيل، بعد اأن ر�شحه اأحد اأ�شدقائه 

لدور جديد يف فيلم عاملي. 
�شمرة عرّب عن �شعادته بالتجربة،

اإىل هذه املرحلة  اأن و�شوله   معترباً 
الفني،  يعد خطوة مهمة يف م�شواره 
�شيكون  االأجنبي  الفيلم  اأن  خ�شو�شاً 
العربية،  االأفللالم  طبيعة  عن  ُمغايراً 
ثقافة  على  انللفللتللاحللاً  ميثل  و)�للشللوف 

خمتلفة كلياً، وهو ما دفعني خلو�س 
التجربة(.

ولفت اإىل اأنه عقب عودته من اأمريكا 
امل�شري  فلليلللللملله  تلل�للشللويللر  �للشلليللوا�للشللل 
)دمللللاغ �للشلليللطللان( الللللذي يللتلل�للشللارك يف 
بللطللولللتلله مللع الللنللجللمللة رانلليللا يو�شف، 
ق�شية  يتناول  الفيلم  اأن  عن  كا�شفاً 
احلللالل واحللللرام، ولكن من منظور 
الللعللمللل مع  قلللائلللاًل: )اإن  اآخلللر.وتلللابلللع 
رانلليللا ممللتللع للللللغللايللة، وبلللال �للشللك فاإن 

يف  الفنانني  بللني  امل�شرتكة  الكيمياء 
باالإ�شافة  للغاية،  مهمة  اللوكي�شن 
ال�شا�شة،  التي تظهر على  الللروح  اإىل 
والللتللي تللدل على مللدى الللتللوافللق بني 
�شيطان( من  الللفللريللق(. )دملللاغ  هللذا 
تللاأللليللف عللمللرو الللللدايل، اإخللللراج كرمي 
اإ�شماعيل، يف حني يتوىل بطولته كل 
من با�شم �شمرة، رانيا يو�شف، �شلوى 
خللطللاب، عللمللرو عللابللد، اأ�لللشلللرف طلبة 

وناهد خريي.

عا�شي  اللبناين  النجم  ابنة  احلالين،  ماريتا  الفنانة  طرحْت 
)هيا  بعنوان  اجلزائرية  باللهجة  جديدة  اأغنية  احل��الين، 
�شيحمل عنوان  الذي  الأول  األبومها  �شتكون �شمن  التي  وهذي( 
التنويع،  التي تبحث عن  )ماريتا( و�شتطرحه قريبا.احلالين، 
واإنها  الغنائية  جتربتها  يف  التجديد  اإىل  ت�شعى  اإنها  وقالت 
عندما ت�شع هدفًا ن�شب عينْيها تعمل من اأجل حتقيقه، موؤكدة 
النا�ض  اإىل  و�شلت  ولكنها  ج��دًا،  �شعبة  اجلديدة  الأغنية  اأن 
متثيلية،  عرو�ض  عن  حتّدثت  ايجابية.كما  اأ�شداء  وحت�شد 
واأكدت اأنها اعتذرْت عنها مع اأنها حتب هذا الفن، لأنها مل ت�شعر 
باأنها ت�شبهها، م�شرية اإىل اأنها تلّقت درو�شًا يف التمثيل )ولكنني 

بانتظار العمل املنا�شب، ول اأريد التمثيل ملجرد التمثيل(.

عندما اأ�شع هدفًا ن�شب عيني اأعمل من اأجل حتقيقه

ماريتا احلالين: اأ�سعى دائمًا اإىل
 تقدمي األوان ولهجات غنائية جديدة
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الكايف النوم  رغم  العيون  لنتفاخ  اأ�سباب   3
يعاين بع�س االأ�شخا�س من انتفاخ العيون رغم اأخذ ق�شط كاٍف من النوم؟ 

فما اأ�شباب هذا االنتفاخ؟ وكيف ميكن مواجهته؟.
لالإجابة على هذه االأ�شئلة، اأو�شحت جمعية "الروؤية اجليدة" االأملانية، اأن 
انتفاخ العيون قد يرجع اإىل االإفراط يف تناول الكربوهيدرات، التي ترفع 
ال�شوائل يف  احتبا�س  اإىل  يوؤدي بدوره  والذي  ال�شوديوم يف اجل�شم،  ن�شبة 

اجل�شم، وبالتايل تظهر االأكيا�س الدمعية.
اأو  امللح  تناول  االإفللراط يف  اإىل  ا  اأي�شً العني قد يرجع  انتفاخ  اأن  واأ�شافت، 

تدهور وظائف الكلى.
وملواجهة انتفاخ العني تن�شح جمعية "الروؤية اجليدة" باالإكثار من �شرب 
امللللاء، كما ميكن حمللاربللة االنللتللفللاخ مللن خللالل و�للشللع �للشللرائللح اخللليللار على 

اجلفون ملدة 10 دقائق، وتكرار هذا االإجراء عدة مرات على مدار اليوم.
البطاط�س  َب�شر  يتم  الغر�س  ولللهللذا  ذاتللله.  بالتاأثري  البطاط�س  وتتمتع 
وو�شعها يف من�شفة قطنية، ثم و�شع املن�شفة على اجلفون ملدة 10 دقائق، 

مع تكرار هذا االإجراء عدة مرات خالل اليوم.
وعلى املدى الطويل ميكن مواجهة انتفاخ العني با�شتعمال م�شتح�شرات 

العناية املحتوية على ال�شاي االأخ�شر اأو الكافيني.

ما �سبب الربودة الدائمة لأقدام بع�س النا�س؟
ي�شعر بع�س النا�س دائما بربودة اأقدامهم، اأي اأن اأطرافهم باردة دائما حتى 

يف ف�شل ال�شيف ال�شاخن.
تنظم االأوعية الدموية درجة حرارة ج�شم االإن�شان، فعند تو�شعها، تتخل�س 
من احلرارة الزائدة، وعندما تتقل�س )تنقب�س( حتاول االحتفاظ بدرجة 
الذين  املر�شى  مراجعة  عند  االأطللبللاء  يبداأ  هللذا،  اإىل  وا�شتنادا  حرارتها. 
اأنهم ال يعانون من م�شكالت يف  بالتاأكد من  اأقدامهم،  بللرودة  يعانون من 

االأوعية الدموية.
وين�شح اخلرباء كل من يعاين من برودة قدميه دائما مبراجعة اأخ�شائي 
ال�شرايني  ت�شلب  عللن  تنتج  قللد  اللللربودة  الأن  الللدمللويللة،  واالأوعلليللة  القلب 

وخا�شة االأوعية الدموية الدقيقة.
للعلماء،  ووفقا  القدمني.  بللرودة  يف  �شببا  الهرمونات  تكون  اأن  ميكن  كما 
فقد  الللرجللال.  من  اأكللرث  القدمني  بللرودة  من  ال�شبب  لهذا  الن�شاء  تعاين 
الدموية  االأوعية  اأن  فينغر،  اأويل  بوفل  الهولندي،  الربوفي�شور  اكت�شف 
حتى  املحيط.  الو�شط  يف  احلا�شلة  للتغريات  ح�شا�شية  اأكلللرث  الن�شائية 
انقبا�س  الن�شاء  لدى  ي�شبب  الهواء  حللرارة  درجللة  يف  ب�شيطا  انخفا�شا  اأن 

االأوعية الدموية، بح�شب جملة.
ويرى علماء اأ�شرتاليون اأن حالة القدمني ت�شمح بت�شخي�س اأنواع خمتلفة 
من االأمرا�س. ويقول الدكتور، كيث ماك اأرثور، اإن االأقدام الباردة ت�شري 
�شبب برودة  يللكللون  اأن  لللهللذا، ميكن  اإ�للشللافللة  اللل�للشللكللري.  مللر�للس  تللطللور  اإىل 
يف  ال�شرتاكهما  الدرقية،  الغدة  اأو  الكبد  وظائف  يف  ا�شطراب  القدمني، 
اأو  الكبد  ي�شاب  وعندما  االإنلل�للشللان.  ج�شم  داخللل  الطاقة  ا�شتقالب  عملية 
الغدة الدرقية بخلل، يبداأ الدم بالدوران يف دوائر �شغرية من اأجل احلفاظ 
القدمني كمية  اإىل  على الطاقة. وبح�شب اخلللرباء يف هذه احلالة، ت�شل 

قليلة من الدم، لذلك ت�شبح باردة.

الب�شر  مكفوف  كان  الذي  العربي  ال�شاعر  هو  • من 
ومع ذلك ا�شتطاع قتل اأحد اجلنود التتار؟ 

- جمال الدين ال�شر�شري.
ل�شقراط؟  تلميذا  كان  الذي  الفيل�شوف  هو  • من 

- اأفالطون 
يف  التوحيدي  حيان  اأبو  األفه  الذي  الكتاب  هو  • ما 

ال�شداقه وال�شديق؟ 
- ال�شداقه وال�شديق 

املعري؟  العالء  اأبو  ولد  • اأين 
- يف معرة النعمان يف �شوريا 

�شوقي؟  اأحمد  ال�شاعر  فيها  تعلم  التي  اجلامعة  هي  • ما 
- جامعة مونبلييه الفرن�شية 

ال�شجرة؟  طالع  يا  م�شرحية  �شاحب  العربي  الأديب  هو  • من 
- توفيق احلكيم 

اأو �شل�شية م�شبعة بالقار. وهو مادة �شلبة  • هل تعلم اأن اال�شفلت الطبيعي خليط موؤلف من مواد كل�شية 
خمتلف  يف  اال�شفلت  وي�شتخدم  مئوية.  و100°  مئوية   50° بني  تلني  ال�شواد  اإىل  �شارب  بني  لللون  ذات 

اأنحاء العامل لتعبيد ال�شوارع والطرقات. 
لعوامل  ومقاومته  املنخف�شة  كثافته  اإىل  نظراً  جللداً.  �شلب  اأبي�س  معدن  هو  التيتان  اأن  تعلم  هل   •
التاآكل ي�شتعمل التيتان يف جماالت �شناعية خمتلفة: قطع للمحركات التوربينية النفاثة، قطع للطائرات 

وال�شواريخ وغريها، �شفائح واأ�شالك وق�شبان معدنية. 
النقي يف  الزئبق  ملاع �شائل عند درجة احلرارة الطبيعية. ي�شتعمل  اأبي�س  الزئبق هو معدن  اأن  • هل تعلم 
ال�شباكة. يحل  اأو كبديل لل�شمع يف  البارومرت...(  القيا�س )ميزان احلللرارة،  اأجهزة  اأو  الكهربائية  االأجهزة 

الزئبق عدداً من املعادن، وخ�شو�شاً الذهب والف�شة فيعطي ُملجمات ت�شتعمل يف جماالت عدة.
طبيعياً،  اإما  االأ�شجار(  )وخ�شو�شاً  النباتات  بع�س  تفرزها  متعادلة  لزجة  مادة  هو  ال�شمغ  اأن  تعلم  • هل 
واإما بتاأثري حالة مر�شية اأو عامل خارجي )�شق يف اجلذع، وجود طفيليات، جفاف اجلو(. ي�شتعمل ال�شمغ 
يف امل�شتح�شرات ال�شيدلية، ويف �شناعة مواد التجهيز والغراء والربنيق. وي�شتخدم ال�شمغ اأي�شاً يف الت�شوير 

الفوتوجرايف، ويف �شناعة الورق وتثبيت االألوان. 

ثمن الغرور
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فوائد الربوكلي
مللعلليللنللا ال ين�شب  الللربوكلللللى  يللعللتللرب 
من الفيتامينات والعنا�شر الغذائية 
اآلية  اأن  اإال  االنلل�للشللان  ل�شحة  املهمة 
تللكللن معلوم  لللللل�للشللرايللني مل  حللمللايللتلله 
تو�شل  اأن  اىل  االآن  حتى  تفا�شيلها 
الربيطانيني  الللعلللللمللاء  ملللن  فلللريلللق 
هذه  عن  النقاب  وك�شف  تف�شري  اإىل 

االألية.
العلماء  مللللن  فلللريلللق  تلللو�لللشلللل  فلللقلللد 

بالكلية امللكية اإىل دالئل علمية جديدة ت�شري اإىل اأحتواء الربوكلى وعدد 
ورفع  تعزيز  على  تعمل  كيميائية  مركبات  على  الورقية  اخل�شراوات  من 
كفاءة االآليات الدفاعية الطبيعية فى اجل�شم حلماية ال�شرايني ووقايتها 

من اجللطات امل�شببة لالزمات القلبية.
املركب  اأن  الللتللجللارب  فللئللران  اأجللريللت على  التى  االأبللحللاث االوللليللة  وك�شفت 
القدرة  لديه  الربوكلى  فى  "�شولفورافني" املتواجد  الطبيعى  الكيميائى 
علللللى اإثللللارة وتللعللزيللز عللمللل الللربوتلليللنللات الللواقلليللة واملللدافللعللة عللن ال�شرايني 

لوقايتها من اال�شابة باجللطات اخلطرية .
اخللل�للشللراوات خا�شة  فللوائللد  القاطع  بالدليل  لتف�شر  الللدرا�للشللة  هللذه  تللاأتللى 
زيادة  بلل�للشللرورة  املطالبة  ال�شيحات  ولللتللدعللم  االنلل�للشللان  ل�شحة  البوركلى 

اال�شتهالك من اخل�شراوات املفيدة ل�شحة القلب.

املمثلة ميا غوت لدى و�شولها حل�شور العر�ض الأول لفيلم هاي ليف يف مهرجان تورنتو ال�شينمائي الدويل.  )رويرتز(

عندما اأ�شرقت �شم�س هذا ال�شباح ح�شر اإىل الغابة جمموعه من ال�شيادين يحملون �شباكهم ومعدادهم ل�شيد 
انتبه الغراب لذلك ف�شارع واخرب رفاقه الذين طللاروا يف كل مكان لتحذير من مل  الطيور واحليوانات وقد 
يروهم.  اختباأ كل طائر يف ع�شه واختفت احليوانات ال�شغرية يف جحورها وبيوتها ومل يبق غري احليوانات 
الكبرية فقط، لكن جاءت احلمامة لت�شرخ وتخرب اجلميع ان ال�شيادين ال يريدون غري الطيور واحليوانات 
ال�شغرية لي�شتعملوها يف الزينة.. هنا خاف اجلميع وفكروا باأنهم لن ي�شتطيعوا ان  يختبئوا لالأبد لكنهم االن 

�شيحرت�شون حتى ي�شلوا معاً اإىل حل وعاد كل منهم اإىل خمبئه يف امان. 
ان نبحث  اين احليوانات، هل البد من  الطيور،  اين   .. التجول هنا وهناك وهم يف عجب  ال�شيادون يف  اخذ 
داخل جتاويف االأ�شجار وننب�س اجلحور؟.. هل هذا معقول؟، ب�شع طيور وحيوانات جتعلنا نتاأخر عن العودة 
لبيوتنا؟. هنا ويف هذا الوقت بالتحديد كان الطاوو�س املغرور املعجب بنف�شه قد ن�شى احليطة واحلذر وخرج 
هنا وهناك  اي�شاً  بل ويجري  بزهو..  العالية  وي�شيح �شيحته  العجيب  ري�شه اجلميل  ين�شر  من مكمنه وهو 
ليرتي�س ويحرك ذيله باألوانه اجلميلة الرباقة يف دالل. فلمحه احد ال�شيادين و�شرخ ها هو طاوو�س، اآه وقعنا 

على اجمل ما يف الغابه كم نحن يف حاجة اإىل طاوو�س، �شنجني من ورائه ثروة هيا ... 
يف دقائق معدودة كان ال�شيادون قد التفوا حوله وا�شتطاعوا ان ياأ�شروا الطاوو�س املغرور وي�شعوه يف قف�س 

كبري �شخم وحملوه وذهبوا . 
من  حذرته  ذلك  ي�شتحق  انه  الغراب  فقال  الطاوو�س،  ال�شيادون  اختطف  رفاقي  يا  ت�شيح  احلمامة  خرجت 
اخلروج لكنه قال انه يريد ان ين�شر ذيله ويجفف ري�شه حتى ال يفقد رونق الوانه، وها هو يدفع الثمن ب�شبب 

غروره. 
بقدر حزن اجلميع عليه، حزن الطاوو�س على نف�شه فقد حمله ال�شيادون اإىل مكان مغلق ال يجد فيه طيورا 
وت�شاقط  ب�شدة  ومر�س  مهموماً  حزيناً  فظل  وذيله..  ري�شه  على  يتفرجون  ب�شر  فقط  حيوانات..  وال  اخرى 
ري�شه اجلميل ومل يبقى له ما يفتخر به لذلك حمله ال�شيادون بعد فرتة طويلة ليلقوا به يف الغابه ليموت 
هناك فهم يريدون طاوو�شا مكتمل اجلمال ولي�س طاوو�شا فاقداً للجمال.. وهناك عاد له بهاوؤه و�شحته بني 

ا�شدقائه واأحبائه ومل يفكر يف ن�شر ذيله اإىل ان اأح�س باالأمان. 

اأو  الغ�شب  وبني  متنوعة،  اأ�شباب  عن  املزاجية  التقلبات  نتج 
اال�شتقرار  عللدم  حللاالت  من  نعانى  وغريها،  التوتر  اأو  القلق 
احلياتية،  االأن�شطة  خمتلف  على  �شلبا  توؤثر  والتى  النف�شى 

ولكن بع�س اأنواع الطعام قد ت�شاعد فى حت�شني االأمر.
حيث ي�شاعد ال�شمك، الذى يحتوى على االأحما�س الدهنية 
اأوميجا3، على حت�شني املزاج، كما ت�شاعد االأحما�س االأمينية 
اإيجابية  فى زيادة مرونة خاليا املخ، وهو ما ينعك�س ب�شورة 

على تاأثري املواد الكيميائية التى ير�شلها املخ للدماغ.
اللللدجلللاج اأيلل�للشللا مللن االأطللعللمللة الللتللى تللعللمللل علللللى رفلللع معدل 
احلم�س االأمينى “الرتيبتوفان” فى اجل�شم، والذى ي�شاعد 

وهو  الع�شبية،  الناقالت  اأهم  اأحد  ال�شريوتونني  �شناعة  فى 
للتوتر  اجلانبية  االأعرا�س  من  احلد  على  اإيجابا  ينعك�س  ما 

واالكتئاب.
املك�شرات وخ�شو�شا عني اجلمل على م�شادر  كذلك حتتوى 
زيللادة معدل  اإىل  يللوؤدى انخفا�شه  املعدنى، والللذى  ال�شلينيوم 

االإ�شابة باالكتئاب والتوتر.
فيتامينات  مللن  عليه  يحتوى  مللا  بف�شل  امللللوز  تللنللاول  ويفيد 
واحلديد  والفو�شفور  كالبوتا�شيوم  مهمة  غذائية  وعنا�شر 
والكربوهيدرات فى تعزيز امت�شا�س الرتبتوفان فى الدماغ، 

والذى ي�شاعد على حت�شني املزاج.

اأطعمة تغنيك عن زيارة الطبيب


