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الكاأ�س املقد�سة.. اأمل جديد ملر�سى ال�سرطان

ك�شفت نتائج درا�شة اأمريكية حديثة عن اإمكانية ت�شخي�ص اأنواع عدة 
فح�ص  عرب  اأعرا�شها  ظهور  من  �شنوات  قبل  ال�شرطان  اأمر�ص  من 

ب�شيط للدم، وفق ما ذكرت �شحيفة "التاميز" الربيطانية.
وتو�شلت الدرا�شة، التي اأجريت على اأكرث من 1400 مري�ص، اإىل 
العمل بدقة  ال��دم، ميكنه  الأك�شجني يف  ناق�ص  ن��ووي  وج��ود حم�ص 

ت�شل اإىل 90 باملئة لتحديد موؤ�شرات املر�ص قبل حدوثه ب�شنوات.
"الكاأ�ص  ا�شم  عليها  اأطلقوا  الذي  الك�شف،  هذا  اإن  الباحثون،  ويقول 
املقد�شة"، �شيزيد من فر�ص جناة الكثري من املر�شى، الذين يعانون 
من بع�ص اأنواع ال�شرطانات الفتاكة، واأ�شافوا اأنهم "متفائلون جدا". 
وقال �شيمون �شتيفنز، رئي�ص هيئة ال�شحة الوطنية يف بريطانيا، اإن 
مثل هذه التطورات ت�شع الرعاية ال�شحية يف جمال مر�ص ال�شرطان 
اأبحاثها  دع��م  ال��ت��ي  ال��درا���ش��ة،  واأ���ش��ارت  جديد".  عهد  "اأعتاب  على 
بيزو�ص،  اأم��ازون، جيف  وموؤ�ش�ص  بيل غيت�ص  مايكرو�شوفت،  موؤ�ش�ص 
اإىل اأن الفح�ص قادر على حتديد 9 اأنواع من اأمرا�ص ال�شرطان، من 
بينها �شرطان املباي�ص مع دقة بن�شبة 90 باملئة، والكبد والبنكريا�ص 

بن�شبة 80 باملئة، والرئة مع دقة 59 باملئة.
الربو�شتات  ���ش��رط��ان��ات  اكت�شاف  يف  جن��اح��ا  اأق���ل  ال���دم  فح�ص  وك���ان 
والرحم واجللد والكلى، وفقا للبيانات، التي مت تقدميها يف موؤمتر 
اجل��م��ع��ي��ة الأم��ريك��ي��ة لأم���را����ص ال�����ش��رط��ان ال�����ش��ري��ري��ة يف �شيكاغو 
بالوليات املتحدة. و�شيكون الختبار بحاجة اإىل �شنوات من التجارب 

قبل اأن يكون جاهزا لال�شتخدام الروتيني.

قريبا... طبيبك يف جيبك من �سام�سونغ 
بني  اتفاقية  اإب��رام  عن  تاميز" م��وؤخ��را،  "فاينن�شال  �شحيفة  ك�شفت 
�شام�شونغ و�شركة بريطانية لتوفري خدمة جديدة يف اململكة املتحدة 
اإج��راء حمادثات فيديو  ا�شت�شارات طبية عرب  املر�شى على  حل�شول 

مع اأطباء.
ال�شركة  ط��ورت��ه��ا  ا�شطناعي،  ذك���اء  تقنية  ت��ت��واف��ر  اأن  املنتظر  وم��ن 
املباعة  �شام�شونغ  اأجهزة  على  م�شبق  ب�شكل  "بيبيلون"،  الربيطانية 
من  اأط��ب��اء  م��ع  م��واع��ي��د  بحجز  للم�شتخدمني  ت�شمح  بريطانيا  يف 
حمادثات  ع��رب  ا���ش��ت�����ش��ارات��ه��م  ع��ل��ى  للح�شول  خمتلفة  تخ�ش�شات 

فيديو.
اأي  اأعرا�ص  التحقق من  املري�ص من  ت�شاعد  اأن  للهواتف  كما ميكن 

مر�ص عرب التطبيق ال�شحي "هيلث" الذي �شيتوافر على الأجهزة.
تكون جمانية،  لن  تاميز" اأن اخلدمة اجلديدة  "فاينن�شال  وك�شفت 
اأو حجز  67 دولرا  ب�شكل �شنوي نظري  حيث ميكن ال�شرتاك فيها 

موعد ملرة واحدة فقط نظري 33 دولرا.
التفاق يق�شي بدفع �شام�شونغ ملبلغ للح�شول على رخ�شة ا�شتعمال 
للتقنية اخلا�شة ب�بيبيلون، على اأن يتقا�شم الطرفان العائد املادي من 

اخلدمة، وفق ملا اأورده موقع "engadget" التقني املتخ�ش�ص.

قرنية مطبوعة حتمل الأمل ملاليني الب�سر
جنح علماء يف جامعة "نيوكا�شل" الربيطانية، ب�"طباعة" اأول قرنية 

عني با�شتخدام طابعة ثالثية الأبعاد.
ومتثل هذه اخلطوة بارقة اأمل لنحو 10 ماليني �شخ�ص يف العامل 
يحتاجون لزراعة قرنية، ب�شبب عدم تعافيهم من اأمرا�ص تتلف هذا 

الن�شيج احل�شا�ص يف العني.
على  ت�شاعد  التي  للعني  ال�شفافة  اخلارجية  الطبقة  هي  والقرنية 
تركيز الروؤية، لكنها ميكن اأن تتعر�ص للتلف ب�شبب عدوى اأو اإ�شابة 

اأو ظروف �شحية.
يف  ال��ك��ولج��ني  م��ع  الب�شرية  اجل��ذع��ي��ة  اخل��الي��ا  العلماء  وا���ش��ت��خ��دم 
الأبعاد، يف مدة  بوا�شطة طابعة ثالثية  امل�شنعة،  القرنية  "طباعة" 
اأن  اإذ  اإجنازهم،  اأهمية  على  الباحثون  و�شدد  دقائق.  مل تتجاوز 10 
لتتحمل  لينة  ذات��ه  الوقت  ويف  يكفي  مبا  متما�شكة  امل�شنعة  القرنية 
�شغط العني. وجاء يف درا�شة علمية ن�شرها الباحثون اأن هذه التقنية 
ميكن ا�شتخدامها لإنتاج اإمدادات غري حمدودة من القرنيات، ملكافحة 

النق�ص العاملي لالأ�شخا�ص الذين يحتاجون اإىل زراعة القرنية.
ويعود النق�ص ب�شكل رئي�ص اإىل عدم انت�شار ثقافة التربع بالأع�شاء، 
لكن عن طريق البحث الربيطاين ميكن توفري ع�شرات القرنيات من 

خالل التربع بقرنية واحدة.
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ا�ستطالع للراأي.. كفاك 
تغريدا يا ترامب

الرئي�ص  اأن  اأغلب الأمريكيني يعتقدون  اأن  ا�شتطالع حديث للراأي  ك�شف 
ع��ل��ى ح�����ش��اب��ه مبوقع  اأك���رث مم��ا ينبغي  ت��غ��ري��دات  ين�شر  ت��رام��ب  دون���ال���د 

"تويرت".
وح�شب ال�شتطالع الذي اأجراه مركز مورنينغ كون�شلت و�شحيفة بوليتيكو 
اآراوؤهم  72 باملئة من الذين ا�شتطلعت  1995 �شخ�شا، فاإن  و�شارك فيه 

قالوا اإن ترامب يفرط يف التغريد.
23 و29 مايو، بن�شبة  ويزيد هذا الرقم يف ال�شتطالع الذي اأجري بني 
16 باملئة عن نتيجة ا�شتطالع م�شابه يف دي�شمرب 2016، بح�شب ما ذكرت 

�شحيفة ديلي ميل الربيطانية.
الأغلبية  فاإن  ال�شتطالع،  يف  امل�شاركني  اجلمهوريني  نتائج  بقيا�ص  وحتى 
)58 باملئة( من املنتمني حلزب ترامب يرون اأنه ي�شتخدم من�شة التوا�شل 
الجتماعي اأكرث من الالزم، مقابل 27 قالوا اإنه يغرد باعتدال، و3 باملئة 

يعتقدون اأنه ل ي�شتخدم "تويرت" بال�شكل الكايف.
اآراءه  لإب��داء  ترامب  ي�شتخدمها  التي  الرئي�شية  الأداة  "تويرت"  ويعترب 

واإعالن قراراته وحتى مهاجمة خ�شومه.
واأحيانا ما يديل الرئي�ص الأمريكي على "تويرت" بت�شريحات، قبل اأن يبلغ 

بها امل�شوؤولني يف اإدارته.
"تويرت" 52.3 مليون متابع، ويعد ح�شابه الأكرث  وميتلك ترامب على 

متابعة بني ح�شابات زعماء العامل على املوقع.

طاهية حتول الكيك 
اإىل حتف فنية 

يف  الطهاة  م��ن  الكثري  يتناف�ص  م��ا  ع��ادة 
اأ�شكال  �شناعة  على  العامل  اأنحاء  جميع 
خم��ت��ل��ف��ة م���ن ال���ك���ي���ك، وخ���ا����ش���ة خالل 
واحلفالت  ك��الأع��را���ص  املميزة  املنا�شبات 
واملهرجانات، اإل اأن هذه الطاهية ال�شابة، 
اأده�شت متابعيها باأعمالها الفنية الرائعة 
التي �شنعتها من الكيك واملعجنات اأكرث 

من غريها من الطهاة. 
الرو�شية  امل���ع���ج���ن���ات  ط���اه���ي���ة  اأ����ش���ح���ت 
ع��ام��اً( من   31( غ��ن��وت  اإل��ي��ن��ا  العبقرية 
م��دي��ن��ة ك��ال��ي��ن��ي��ن��غ��راد، واح����دة م��ن اأكرث 
بعدما  ال����ع����امل،  يف  امل���وه���وب���ني  ال���ط���ه���اة 
من  رائعة  فنية  حتف  ب�شناعة  ا�شتهرت 
اإيلينا  كعكات  وتبدو  واملعجنات.   الكيك 
�شممها  فنية  م��ن��ح��وت��ات  وك��اأن��ه��ا  غ��ن��وت 
فنان موهوب، اإذ غالباً ما ي�شعر الناظرون 
�شورها  تنت�شر  ال��ت��ي  الكعكات  ه��ذه  اإىل 
ان�شتغرام،  موقع  على  وا���ش��ع  نطاق  على 
وتبتكر �شانعة  قابلة لالأكل.   باأنها غري 
احللويات املوهوبة اأفكاراً جديدة ومثرية 
جت��ع��ل ع�����ش��اق اأع��م��ال��ه��ا ي���ع���اودون زي���ارة 
وتكراراً  م���راراً  ان�شتغرام  على  �شفحتها 

مل�شاهدة املزيد من اأعمالها املذهلة.

عامل �سف �سيارات 
يت�سبب يف كارثة

ت�شبب عامل �شف ال�شيارات يف اأحد 
الأ�شرتالية  �شيدين  مدينة  فنادق 
يقدر  "برو�شه"،  �شيارة  حتطم  يف 
بعد  دولر،  األ��ف   300 ب�  �شعرها 
ن���وع  م����ن  ب�������ش���ي���ارة  ����ش���دم���ه���ا  اأن 

"�شوبارو".
اخلاطئة  ال�����ش��ف  ط��ري��ق��ة  واأدت 
�شيارة  الفندق يف ده�ص  من عامل 
"البور�شه"، وهي من طراز 911 
عجالت  حت��ت  كابريوليه،  ك��اري��را 

�شيارة �شوبارو رباعية الدفع.
"حياة  ف��ن��دق  ع��ام��ل  اأن  وي��ع��ت��ق��د 
بو�شعية  ال�شيارة  ريجن�شي" �شف 
خم��ت��ل��ف��ة، مم���ا ج��ع��ل��ه��ا ت�����ش��ري اإىل 
الأم����ام ب��دل م��ن اخل��ل��ف، ح�شبما 
ميل"  "ديلي  ���ش��ح��ي��ف��ة  ذك�������رت 

الربيطانية.
ودفعت �شيارة البور�شه يف طريقها 
"كيا  ن���وع  ���ش��ي��ارة م��ن  اإىل الأم�����ام 
لت�شتقر  ال��ل��ون،  بي�شاء  �شرياتو" 
�شيارة  ع���ج���الت  ال���ب���ور����ص حت����ت  

"�شوبارو".
واجت���ه���ت خ���دم���ات ال���ط���وارئ اإىل 
ال�شيارات  ورف��ع��ت  احل���ادث،  موقع 
امل��ت�����ش��ررة، واأوق���ف���ت ع��ام��ل �شف 
ال���ذي ك��ان عالقا حتت  ال�����ش��ي��ارات 

حطام ال�شيارة باهظ الثمن.

هوليوود حتتفل 
بحلوى الدونت 

انحاء  جميع  يف  مواطنون  احتقل 
الوطني  باليوم  املتحدة  ال��ولي��ات 

حللوى الدونت يوم اأم�ص الأول.
ول����ك����ن الح����ت����ف����ال يف ه���ول���ي���وود 
خالل  من  خمتلفا  طابعا  اكت�شب 
املناف�شة على التهام اأكرب عدد من 

قطع احللوى.
وك����ان ه���دف امل��ت��ن��اف�����ش��ني حتطيم 
ال�شابق  ال��ع��امل��ي  ال��ق��ي��ا���ش��ي  ال��رق��م 
55 قطعة دون���ت يف  ال��ت��ه��ام  وه���و 
جوي  با�شم  امل�شجل  دقائق  ثماين 
م�شابقة  عن  غ��اب  ال��ذي  ت�ش�شتنت 

العام احلايل.
ماثيو  ال��ع��ام  ه��ذا  بامل�شابقة  وف���از 
ي��ت��ن��اول �شوي  ���ش��ت��وين ول��ك��ن��ه مل 
الدونت  ح��ل��وى  م��ن  ق��ط��ع��ة   48
وت��ع��ل��ل مب�����ش��اك��ل ت��ع��ر���ص ل��ه��ا يف 
الليلة ال�شابقة على امل�شابقة قائال 
"عانيت من نزف يف الأنف والهواء 
بذلت   .. غ���رف���ت���ي  يف  ج���اف���ا  ك�����ان 

قطاري جهدي".
بالفوز  ال�����ش��ع��ادة  ب����دت  ح���ني  ويف 
على  الأمل  ب��دا  �شتوين،  وج��ه  علة 
نهاية  بعد  املت�شابقني  بقية  وج��وه 
املناف�شة وعلى الأرجح لن يلم�شوا 
ح��ل��وى ال��دون��ت م��رة اأخ���رى حتى 

موعد م�شابقة العام املقبل.

ن�سائح ذهبية ملواجهة 
حرارة ال�سيف 

الأمل������اين فرانك  ال��ربوف��ي�����ش��ور  اأك����د 
ال�شوائل  �شرب  اأهمية  على  كوليج�ص 
ال�شيف  اأي���ام  خ��الل  كافية  بكمية 
ب�شفة خا�شة، م�شرياً  احلارة 
املثالية  امل�شروبات  اأن  اإىل 
احل�������ار  ال����ط����ق���������ص  يف 
ه����ي امل�������اء وال�������ش���اي 

والع�شائر املخففة.
اخت�شا�شي  وح����ذر 
طب الباطنة واجلهاز 
املثلجة،  امل�����ش��روب��ات  م���ن  ال��ه�����ش��م��ي 
ت��دف��ع اجل�����ش��م لتوليد  لأن���ه���ا  ن���ظ���راً 
اأج��ل معادلة  املزيد من احل���رارة من 

درجة حرارته.
وين�شح كوليج�ص ب�شرب �شاي النعناع 
الدافئ ملا يتمتع به من تاأثري مربد، 
�شغرية  بح�ش�ص  �شربه  م��راع��اة  م��ع 

موزعة على مدار اليوم.
اإىل  اخل��ل��ود  ي��واج��ه م�شاكل يف  وَم���ن 
ال����ن����وم ل���ي���ال، ي��ن��ب��غ��ي ع��ل��ي��ه جتنب 
وبدًل  وال��د���ش��م��ة.  الثقيلة  ال��وج��ب��ات 
ال�شلطة  ت����ن����اول  ي��ن��ب��غ��ي  ذل�����ك  م����ن 
والأطعمة  وال���ف���واك���ه  واخل�������ش���روات 

املحتوية على اللنب املخرث.
ف���ات���ر قبل  د�����ص مب����اء  اأخ�����ذ  اأن  ك��م��ا 
ي�����ش��اع��د على  ال��ف��را���ص  اإىل  ال���ذه���اب 
اإىل النوم والتمتع بنوم هانئ  اخللود 
اأو�شى  اأخ���رى،  ناحية  وم��ن  وم��ري��ح. 
ال�شن  ك���ب���ار  الأمل�������اين  ال��ربوف��ي�����ش��ور 
والأ�شخا�ص، الذين يعانون من �ِشمنة 
الذين  الأ�شخا�ص،  وكذلك  مفرطة، 
ي��ع��ان��ون م��ن اأم���را����ص م��زم��ن��ة، بعدم 
املبا�شرة  ال�شم�ص  لأ���ش��ع��ة  ال��ت��ع��ر���ص 

على الإطالق

الهاتف  ت�شبب  العمل:  �شاعة  اإل عندما تدق  -1  ل تعمل 
الذكي يف �شياع اخلط الفا�شل بني �شاعات العمل والوقت 
يف  العمل  ر�شائل  يتابعوا  املوظفني  من  فكثري  ال�شخ�شي، 
بع�ص  ينجز  م��ن  امل��وا���ش��الت، ومنهم  و���ش��ائ��ل  اأو يف  امل��ن��زل 
املثال  الأم��ور ويجري ات�شالت هاتفية بعمالء على �شبيل 
وفقا  اخل��رباء  ين�شح  وهنا  الر�شمية.  العمل  اأوق���ات  خ��ارج 
يف  العمل  مهام  ب��اأداء  باللتزام  الأملانية،  "بريغيته"  ملجلة 

وقت الدوام فقط.
الن��ت��ه��اء م��ن مهمة معينة يف  ع���دم  امل��ه��ام:  ق��ائ��م��ة     2-
الأ���ش��رة خارج  م��ع  ي���وؤرق ليلتك ووق��ت��ك  ب��اأن  العمل، كفيل 
يتعني  التي  الواجبات  كافة  ت�شجيل  املفيد  لذا من  العمل، 
اإجنازها ب�شكل يومي واأ�شبوعي و�شهري، اإذ اأن تنظيم املهام 
ومعرفة حجم املتبقي منها، كفيل بتقليل ال�شغط الع�شبي 

يف يوم العمل الطويل.
الكثريون وفقا خلطة  يعمل  ال��روت��ني:  قتل  ح��اول     3-
عليها  وال��رد  الر�شائل  بقراءة  العمل  يبداأ  اإذ  يوم  كل  ثابتة 
الزمالء،  اأحد  ونقا�ص معني مع  العمالء  التوا�شل مع  ثم 
وهنا ين�شح اخلرباء بتغيري هذا الروتني كلما اأمكن، اإذ اأن 
التغيري من العوامل املهمة لتحفيز املخ وزيادة الرتكيز يف 

العمل.
ال��ذه��ن: ه��ل جربت غلق  ي�شتت  م��ا  ك��ل  ع��ن  ابتعد     4-
ه��ات��ف��ك ال��ذك��ي مت��ام��ا مل���دة ���ش��اع��ة واإغ����الق ب��رن��ام��ج تنبيه 
الر�شائل الإلكرتونية والرتكيز على مهمة حمددة يف تلك 

ال�شاعة؟ رمبا ي�شاعدك هذا يف اإنهاء عملك مبكرا.
املخ للراحة كل  اأوق��ات ال�شرتاحة: يحتاج  تهمل  ل     5-
دقيقة، خا�شة يف الوظائف التي تتطلب درجات عالية   90
ال�شرتاحات  هذه  باأن  العتقاد  اخلطاأ  ومن  الرتكيز.  من 
الق�شرية، م�شيعة للوقت، اإذا اأنها تزيد من الرتكيز ودرجة 

الإنتاج.
"دائم ال�شراخ": اخلالفات  املدير  مع  التعامل  تعلم     6-
�شاعات  خالل  املنغ�شات  اأك��رث  من  والروؤ�شاء،  الزمالء  مع 
ال��ع��م��ل، وامل��دي��ر دائ���م ال�����ش��راخ لي�ص ب��الأم��ر ال��ن��ادر، وهنا 
باللتزام  الأملانية،  "فوكو�ص"  ملجلة  وفقا  اخل��رباء  ين�شح 
بالهدوء التام ل�شيما واأن هذا ال�شراخ يعني اأن املدير نف�شه 
ي�شعر بالإحباط اأو غري قادر على اأداء الواجبات امللقاة على 
اأخ��ذ الأم��ر ب�شكل  عاتقه. والأف�شل يف ه��ذه احل��الت ع��دم 
امل�شاألة  ومناق�شة  الأم���ور  ت��ه��داأ  حتى  والن��ت��ظ��ار  �شخ�شي 

بهدوء مع املدير.
يف  الإزع�����اج  يقت�شر  ل  ال���زم���الء:  ع��ل��ى  للنميمة  ل    7-
الزمالء  ت�شرفات  اإن  بل  املدير فح�شب،  على  العمل  مكان 
يف بع�ص الأحيان كفيلة بتوتر الأج��واء، وهنا ين�شح موقع 
حمرتف مع ت�شرفات  ب�شكل  بالتعامل  "كابيتال" الأملاين، 
ال��وق��وع يف فخ احلديث عن  امل��زع��ج، مبعنى جتنب  الزميل 
عيوب هذا الزميل مع زمالء اآخرين رمبا يعانون من نف�ص 
امل�شكلة، وانتظار الفر�شة املنا�شبة للحديث مع هذا الزميل 

ب�شراحة عما يثري اإزعاجك.

التعب  ع��ل��ى  للتغلب  ح��دي��ث��ا  بالعمل  للملتحقني  ن�شائح 
والإرهاق

ي�شكوا الكثري من ال�شباب وال�شابات الذين يلتحقون حديثا 
ب�شوق العمل من التعب والإرهاق يف بداية حياتهم املهنية، 
اإل اأن هذا الأمر طبيعي بح�شب خبرية اأملانية، تقدم ن�شائح 
من اأجل التغلب على هذه ال�شعوبات، والقدرة على التاأقلم 

والنجاح.
حياتهم،  يف  لهم  وظيفة  ب���اأول  يلتحقون  ال��ذي��ن  ال�شباب 
اأو اجلامعية، عادة ما  بعد النتهاء من درا�شتهم املتو�شطة 

يواجهون بع�ص ال�شعوبات، ولعل اأبرزها ال�شعور بالإرهاق 
والإنهاك وعدم التعود على الروتني اليومي. يف هذا ال�شدد 
اأنيته  الأملانية  ال�شركات  اأط��ب��اء  رابطة  رئي�ص  نائب  تقول 
يف  متاما  طبيعيا  اأم��را  يعد  ه��ذا  اإن  فات�شيندورف   - فاهل 
البداية. وتو�شح اخلبرية الأملانية اأن ينبغي على ال�شخ�ص 
اأنه ينبغي عليه العمل ملدة ثماين  اأول التعود على حقيقة 
ي�شتغرق  الأم��ر يوميا. وه��ذا  اليوم، وتكرار هذا  �شاعات يف 
بح�شب  للحياة  الب�شيطة  احلقيقة  تلك  على  للتعود  وقتا 
قد  الأم���ر  ب��اأن  -فات�شيندورف  فاهل  تخفي  ول  اخل��ب��رية. 
اإل  الأوىل"،  القليلة  وال�شهور  الأ�شابيع  يكون �شعبا خالل 
اأن الأم��ور �شوف تتح�شن تلقائيا ، حيث �شيجد املرء نف�شه 

قد اعتاد على "روتني العمل اليومي".
اأج���ل التغلب ع��ل��ى الإره�����اق وال��ت��ع��ب ت��ق��دم اخلبرية  وم���ن 
الأمل���ان���ي���ة ع����دة ن�����ش��ائ��ح م���ن اأج����ل ال���ش��ت��ع��داد ل��ي��وم عمل 

بالطريقة املثلى.
ممار�شة الريا�شة قبل وبعد العمل، حيث اأن ذلك ي�شاعدك 
على ال�شرتخاء. وهذا ينطبق على �شغار املتدربني الذين 
على  واأي�شا  اليوم،  املكاتب طوال  على  الغالب  يف  يجل�شون 
مهنة  العمل يف  ي��ب��داأون  ال��ذي��ن  التمرين  امل��وظ��ف��ني حت��ت 

حتتاج اإىل مهارة معينة.
الكمبيوتر  واأجهزة  التلفزيون  اأي  ال�شا�شات:  عن  البتعاد 
ت�شاعد  ل  اأنها  حيث  الذكية  والهواتف  اللوحية  والأجهزة 
يف  ال�شتغراق  تعيق  ه��ي  العك�ص  على  ب��ل  ال���ش��رتخ��اء  على 

النوم املريح.
جت��ن��ب ال��ك��ح��ول��ي��ات والأط��ع��م��ة ال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى دهون 
عن  والب��ت��ع��اد  املنا�شبة،  الأط��ع��م��ة  ت��ن��اول  اأن  اإذ  مرتفعة: 
على  العامل  ال�شباب  ي�شاعد  �شوف  والكحول،  الدهونيات 

التغلب على التعب، وال�شعور بالإنهاك وعدم الرتكيز.

رغم اإزعاج املدير والزمالء: هكذا تتمتع بال�سعادة خالل �ساعات العمل!

الزمالء  مع  �سواء  العمل  وم�سكالت  الع�سبي  ال�سغط 
�ساعات  يحول  لها  واال�ست�سالم  تنتهي  ال  الروؤ�ساء،  اأو 
ال�سعور  ت�ساعدك على  الن�سائح  بع�ض  لعذاب.  العمل 
واخلالفات  املدير  اإزعاج  رغم  العمل  خالل  بال�سعادة 

مع الزمالء.
واملوا�سالت  العمل  موعد  ع��ن  التاأخري 

واخل�����الف�����ات م����ع ال����زم����الء 
املواعيد...م�ساكل  وت�سارب 

عديدة يعرفها كل �سخ�ض يعمل 
على  ت��وؤث��ر  وكلها  ي��وم��ي،  ب�سكل 

يف  نق�سيها  التي  الطويلة  ال�ساعات 
مكان العمل. بع�ض الن�سائح ميكنها اأن 

ت�ساعد يف حت�سني ال�ساعات التي نق�سيها 
داخل ال�سركة اأو امل�سنع اأو امل�ست�سفى وغريها 

من اأماكن العمل.



االحد  3   يونيو    2018  م   -   العـدد  12342  
Sunday   3   June   2018  -  Issue No   12342

22

�ش�ؤون حملية

بح�سور ال�سفري الربيطاين

جمل�س بن حم الرم�ساين : الإمارات منوذج يف الت�سامح والتعاي�س احل�ساري ومواجهة التطرف واإر�ساء اخلري يف العامل
•• العني – الفجر 

ا�شتقبل ال�شيخ م�شلم بن �شامل بن حم العامري 
ع�����ش��و امل��ج��ل�����ص ال���ش��ت�����ش��اري ال��وط��ن��ي لإم����ارة 
ابوظبي يف جمل�شه مبنطقة املرخانية يف العني 
املتحدة  امل��م��ل��ك��ة  �شفري  ب���اره���ام  فيليب  ���ش��ع��ادة 
ك��ب��رية م��ن الوجهاء  ال��دول��ة و جمموعة  ل��دى 
والعيان والأهل واجلريان والأ�شدقاء وبع�ص 
لرت�شيخ  �شنوي  تقليد  يف  العامة  ال�شخ�شيات 
�شهر  وروحانيات  نفحات  ظل  يف  املحبة  اأوا�شر 
ب���ن ح���م باحل�شور  امل���ب���ارك. ورح����ب  رم�����ش��ان 
موؤكدا اإن منهج الو�شطية والعتدال والت�شامح 
لبناء  الرئي�شية  البوابة  هي  الإم���ارات  دول��ة  يف 
الذي  التطرف  وازده��اره��ا، ومواجهة  الأوط��ان 
وجمتمعاته،  دول���ه  ب��ك��ل  امل��ع��ا���ش��ر  ال��ع��امل  اآذى 
يف  ال�شباقة  ال����دول  م��ن  الإم�����ارات  ان  م�شيفا 
ذلك  على  وال�شاهد  الكرمي،  والعي�ص  الت�شامح 
كم اجلن�شيات املتعددة التي تعي�ص يف كنف اأهل 

الإمارات ويتمتعون بكافة احلقوق والواجبات.
الت�شامح والعتدال  " ن�شر  اأن  واأ�شاف بن حم 
والنفتاح وقبول الآخر وقيم التعاي�ص الإن�شاين 
متثل اأحد اأهم اأدوات مكافحة التطرف والإرهاب 
وهي مبادئ �شعب الم��ارات الأخالقية وقيمها 
الإن�شانية الرا�شخة التي تتج�شد يف واقع دولتنا 
وم�شرية تطورها احل�شاري منذ تاأ�شي�شها على 
يد املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
- طيب اهلل ثراه - وتقتدي به قيادتنا الر�شيدة 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  راأ�شها  وعلى 

زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه اهلل.".
غ��ر���ص قيمة  زاي����د يف  ال�����ش��ي��خ  ك����ان دور  ح��ي��ث 
الت�شامح يف املجتمع الإماراتي، اتكاء على قيامه 
النا�ص،  جميع  مع  والتعارف  التوا�شل  بح�شن 
م�شروعاته  وامتداد  وخارجها،  الإم��ارات  داخ��ل 
على  نفعها  ل��ي��ع��ود  ع��دي��دة  دول  اإىل  اخل��ريي��ة 
امل�شلمني وغري امل�شلمني من مت�شرري احلروب 
وم�شتحقي  احل���اج���ات  واأ����ش���ح���اب  وال����ك����وارث 
امل�����ش��اع��دات. واأ����ش���اف اأن دول���ة الإم������ارات، وهلل 
ب���الأم���ن وال����ش���ت���ق���رار والعدل  ت��ن��ع��م  احل���م���د، 
خالل  م��ن  وا�شتطاعت  الج��ت��م��اع��ي،  وال�����ش��الم 
اأن تر�شي ال�شتقرار  منظومة من القيم العليا 
الجتماعي والقت�شادي وحتفظ كرامة الفرد 
بت�شحيح  ت��ف��رق��ة،  اأو  مت��ي��ي��ز  دون  واجل��م��اع��ة 
قيم  وتعميق   ، ال�شبهات  على  وال���رد  املفاهيم، 

الو�شطية والعتدال.
�شفري  ب��اره��ام  فيليب  ���ش��ع��ادة  ق��ال  وم��ن جانبه 
المارات "جمل�ص  دول���ة  ل��دى  املتحدة  اململكة 
�شعادة ال�شيخ م�شلم بن حم من معامل رم�شان 
مقرب  �شديق  ه��و  م�شلم  ال�شيخ  يل.  بالن�شبة 
اإن�������ش���اين رائ�����ع. �شعار  و ل��دي��ه ح�����ص ت�����ش��ام��ن 
جمل�ص اليوم هو "التعاي�ص ال�شلمي و مكافحة 
الأه��م��ي��ة يف عامل  ���ش��دي��د  اأم���ر  الإرهاب" وه���و 
هذه  حل  ميكن  العنف.  و  التطرف  من  يعاين 
للقيمة  امل�شرتك  التقدير  خالل  من  امل�شكالت 
اإن�شان هو من خلق  كل  اأن  املتمثلة يف  الأ�شيلة 
اهلل و ي�شتحق الحرتام. ق�شيت �شنوات جميلة 
يف دولة الإمارات و راأيت فيها جن�شيات و اأعراق 
و ديانات متعددة تتعاي�ص مع بع�شها يف �شالم و 
يف اإطار من احرتام القانون و التقاليد الأ�شيلة 
زايد  ال�شيخ  له  املغفور  كان  الإم��ارات��ي.  لل�شعب 
اأحد دعاة التعاي�ص ال�شلمي يف املنطقة و العامل 
�شاحب  قيادة  حتت  نهجه  على  اأولده  وا�شتمر 
رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو 
الدوله حفظه اهلل وويل عهده المني �شاحب 
نائب  نهيان  زاي���داآل  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
الإم���ارات  ،اإن  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 

بني  للتعاي�ص  حقيقي  من��وذج  املتحدة  العربية 
حرية  وتعترب  املختلفة.  وال��دي��ان��ات  الثقافات 
الدين واملعتقد اإىل جانب الحرتام املتبادل من 

اأهم الأ�ش�ص ملجتمع �شلمي."

اإن الأمن الذي  واأ�شار اأحمد باحلطم العامري 
دولة  اأر����ص  على  واملقيمون  امل��واط��ن��ون  يعي�شه 
تقدر  دول���ة  يف  بها  اهلل  حبانا  نعمة  الإم�����ارات، 
على  اجلن�شيات  خمتلف  بني  ال�شلمي  التعاي�ص 

اجلن�شيات  من  العديد  حتت�شن  حيث  اأر�شها، 
ال��ذي��ن ي��ع��ي�����ش��ون يف ���ش��الم ووئ�����ام، ح��ت��ى باتت 
الدولة بف�شل حكمة قيادتها، املالذ الآمن لهم 
لكونهم يحظون باأف�شل درجات ح�شن املعاملة.

وتقبل  الديني  الت�شامح  اأن  باحلطم  وا���ش��اف 
الآخر هو اأحد الأ�ش�ص التي تقوم عليها دولتنا، 
الدولة  قيام  منذ  الر�شيدة  حكومتنا  وتقرها 
وال���ت���ي حت��ت�����ش��ن م���ئ���ات اجل��ن�����ش��ي��ات مبختلف 

اجلميع  فيها  ويعي�ص  وان��ت��م��اءات��ه��م،  اأدي��ان��ه��م 
الحرتام  ي�شودها  بيئة  و�شط  وا�شتقرار  باأمان 
الأفراد  بني  الإيجابية  العالقات  بناء  اأن  كما   ،
واجل���م���اع���ات وال������دول وال�����ش��ع��وب م���ن اأه����م ما 
ميكن  كيف  واإلاّ  حتقيقه،  اإىل  الإ���ش��الم  �شعى 
وبناء احل�شارة  ال�شليمة،  والعقيدة  القيم  ن�شر 

الإن�شانية الراقية.
اأن نهج دولة  العامري  نا�شر  واأو�شح عامر بن 
ت�شدد على  دائماً  و�شيا�شتها احلكيمة  الإم��ارات 
���ش��رائ��ح املجتمع،  ب���ني  ت��ع��زي��ز احل�����وار  اأه��م��ي��ة 
التوا�شل الجتماعي، من خالل تطوير  ودعم 
وتعزيز  تكاملي،  مبنهج  التعليمية  املنظومة 
ال���ق���درات يف ه���ذا امل��ج��ال، والرت���ق���اء مب�شتوى 
الثقافة  ون�شر  ال��ن��ا���ص  ب��ني  امل��ت��ب��ادل  ال��ت��وا���ش��ل 
ت��ت��ب��ن��ى الدولة  ال�����ش��ح��ي��ح��ة. ك��م��ا  الإ���ش��الم��ي��ة 
روؤي�����ة ���ش��ام��ل��ة مل��واج��ه��ة ال��ت��ط��رف والإره�������اب، 
والثقافية  الفكرية  الأب��ع��اد  الع��ت��ب��ار  يف  ت��اأخ��ذ 
تتطلب  مكافحتهما  اأن  وتوؤمن  تغذيهما،  التي 
ووعياً  دول��ي��اً  وتن�شيقاً  منظماً  موؤ�ش�شياً  جهداً 
جمتمعي. واكد ال�شاعر زيد بن مفر ال�شيعري 
ت��واج��ه��ه��ا الأمة  ال��ت��ي  ال��راه��ن��ة  ال��ت��ح��دي��ات  اأن 
املتطرف  ال��ف��ك��ر  ان��ت�����ش��ار  ج�����راء  الإ����ش���الم���ي���ة 
على  ت�شع  الإ���ش��الم  با�شم  الإرهابية  والأع��م��ال 
م�شوؤولية  ال��واع��ي��ة  واحل��ك��وم��ة  ال�شعوب  ع��ات��ق 
كبرية يف تقدمي �شورة �شادقة لر�شالة الإ�شالم 
القيم  بني  جتمع  ر�شالة  وهي  الإن�شاين  وبعده 
العلمية للعلوم املعا�شرة والثوابت الدينية التي 
تلك هي  ت�شدد  دون  الأ�شالة من  على  حتافظ 
ن��ظ��رة ح��ك��ام دول���ة الإم�����ارات ن��ظ��رة ت��ق��وم على 
الت�شامح وتاأخذ باأ�شباب العلم وحتتفي بالتميز 
ال��ق��ي��م اخلادمة  وت���ق���د����ص  الب���ت���ك���ار  وت�����ش��ج��ع 
ان  املجل�ص  رواد  واأج��م��ع  ولالإن�شان.  ل��الأوط��ان 
دول���ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة اأخ����ذت على 
عاتقها، خالل ال�شنوات القليلة املا�شية، العمل 
على تعزيز قيم الو�شطية والعتدال والتعاي�ص 
الرئي�شي  ال�شداّ  حائط  باعتبارها  والت�شامح، 
يف م��واج��ه��ة ه����ذه اجل���م���اع���ات امل��ت��ط��رف��ة، من 
البناّاءة،  النوعية  امل��ب��ادرات  م��ن  العديد  خ��الل 
ت�����ش��ري يف اجت���اه���ات ع����دة م��ن��ه��ا، تعزيز  ال���ت���ي 
العربية  املجتمعات  يف  والتعاي�ص  ال�شلم  ثقافة 
والإ�شالمية،دعم جهود اإ�شالح اخلطاب الديني، 
والعودة اإىل ال�شورة ال�شمحاء للدين الإ�شالمي 
الإيجابية على  واإعمال مبادئه وقيمه  احلنيف 
لنزعات  يت�شدى  اأن  �شاأنه  من  ذل��ك  اأن  اأ�شا�ص 
البع�ص  ي����ح����اول  ال���ت���ي  وال���ت�������ش���دد  ال���ت���ط���رف 
جمتمعاتنا  يف  ال��دي��ن��ي  اخل��ط��اب  على  فر�شها 
العربية والإ�شالمية. كما اكد احل�شور انه واإذا 
الت�شامح  قيم  ن�شر  على  تعمل  الإم���ارات  كانت 
ال�شورة  اإظهار  على  حتر�ص  فاإنها  والتعاي�ص، 
ومبادئه  احلنيف  الإ�شالمي  للدين  احل�شارية 
الغلو،  عن  والبتعاد  الت�شامح  على  حتث  التي 
ب��اع��ت��ب��اره��ا م��ن ال��و���ش��ائ��ل ال�����ش��روري��ة ملواجهة 
وراءها  تقف  التي  والتع�شب  التطرف  ن��زع��ات 
بع�ص القوى والتيارات املت�شددة، وهذا ما عرباّ 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بو�شوح  عنه 
القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د 
الأعلى للقوات امل�شلحة لدى ا�شتقباله اأ�شحاب 
ِعظم  �شموه على  �شدد  العلماء، حيث  الف�شيلة 
املجتمعات  جتاه  عاتقهم  على  امللقاة  امل�شوؤولية 
تبيان مقا�شد  دوره���م يف  واأه��م��ي��ة  الإ���ش��الم��ي��ة 
وعظمة  ال�شمحة،  وقيمه  احلقيقية  الإ���ش��الم 
دع���وت���ه ل��ل��ت�����ش��ام��ح وال���ع���دل وال�����ش��الم واخلري 
فرق  لن��ح��راف��ات  بحزم  والت�شدي  والتعاي�ص، 
وروحه  �شورته  �شوهت  التي  والتطرف  الغلو 

ال�شمحة.



تنّف�ض بال�سكل املنا�سب
حني ت�شيبك نوبة قلق، 
ز على  توقف لربهة وركاّ
املنطقة التي ُت�شِعرك 
ب��اأك��رب ان���زع���اج. هل 
النقطة  ت��ل��ك  ت��ق��ع 
اأم  ��������ش�������درك  يف 
هل  م������ع������دت������ك؟ 
ت�������ش���ع���ر ب�������ش���داع 
اأم يخفق  م��وؤمل 
بوترية  ق��ل��ب��ك 
م���ت�������ش���ارع���ة؟ 
ب����ع����د حت���دي���د 
موقع النزعاج، 
اب������������داأ ب������اإدخ������ال 
تلك  اإىل  ال�����ه�����واء 

املنطقة من ج�شمك.
ب بذلك  اأنك ُترحاّ تخياّل 
الن���زع���اج ع��رب دف��ع��ة من 
وال�شايف.  املنع�ص  الهواء 
وتقباّل  التنف�ص  ت��اب��ع 
�شعك  و

اإىل  زف���ري، تخلاّ�ص م��ن ميلك  ك��ل  ت��ق��اوم��ه. م��ع  اأن  ب��دل 
م بكل ما ي�شيبك. التحكاّ

ح���ني ت��وا���ش��ل ال��ت��ن��ف�����ص ب��ه��ذه ال��ط��ري��ق��ة، ���ش��ت��الح��ظ اأن 
تنتقل  اأو  ت�شعف  اأو  ة  ح���داّ ت����زداد  ق��د   : ت��ت��غ��رياّ م�����ش��اع��رك 
تن�شاأ  اأن  مي��ك��ن  اأو  ج�����ش��م��ك.  م���ن  اأخ�����رى  م��ن��ط��ق��ة  اإىل 
م�شاعر خمتلفة. يف هذه احلالة، احر�ص على الرتحيب 
وتقباّل  التنف�ص  ت��اب��ع  ح�شل،  مهما  اأي�����ش��اً.  باأحا�شي�شك 
��ف واب����داأ من  لت��ه��ا. ع��ن��د احل��اج��ة، ت��وقاّ م�����ش��اع��رك وت��ب��داّ

جديد!

اطلب املزيد من امل�ساعر ال�سلبية
بوا تقنيات علم النف�ص العك�شي �شرورة  يدرك كل من جراّ
يفيده. حني  لن  ال�شلبية  امل�شاعر  باأن في�ص  العقل  اإقناع 
تطلب املزيد منها، �شتقنع نف�شك باأنك ت�شتطيع التعامل 

مع الو�شع الذي تواجهه.
رمبا يبدو انتظار امل�شاعر ال�شيئة جنونياً، لكنك قد مت�شي 
حياتك كلها واأنت حتاول جتناّبها من دون اأن حتقق نتائج 

ية. ُمر�شِ
 من خالل املطالبة بجرعة اإ�شافية من النزعاج، �شت�شعف 
مقاومتك له! وحني ت�شراّ على تكرار هذا الطلب، �شتتابع 

تك اجلديدة. الرتكيز على مهماّ
لن تن�شاع لأوامر عقلك اإذا كنت من�شغاًل باإ�شدار اأوامرك 
اخلا�شة. كلما تقباّلَت فكرة اختبار الأحا�شي�ص والعواطف 
و�شتتمكن  م�شاعرك  على  انفتاحك  �شيزيد  ال�شلبية، 

حينها من التحكم برد فعلك جتاه القلق.
العملية  ه��ذه  على  ت��ت��دراّب  اأن  ميكنك 
التعامل  ي�شتطيع  باأنه  عقلك  وتقنع 

مع املوقف. باخت�شار، حني ت�شيطر على طريقة تعاطيك 
مع القلق، لن يتمكن الأخري من ال�شيطرة عليك!

حّدد وقتًا ثابتًا للقلق
بالقلق  خاللها  ت�شعر  ك��ي  معينة  ف��رتة  د  حت���داّ اأن  يجب 
التي  وامل�شائل  القلق  نوبة  توقيت  حينها  ر  �شتقرِّ ع��م��داً! 

�شتقلق ب�شاأنها. 
حتاول  اأن  دون  م��ن  خم��اوف��ك  ع��ن  تعرباّ  اأن  تريد  عندما 
�ص فرتة من  حل امل�شاكل، �شتتحكم باملوقف بنف�شك. خ�شاّ

لتقباّل  ومريحاً  هادئاً  مكاناً  وِج��د  بالقلق  لل�شعور  يومك 
اأفكارك القلقة وا�شبط منباّهاً ملدة ترتاوح بني 10 و20 

دقيقة واغرق يف اأفكارك اإىل اأن يرناّ املنباّه.
اأن تبحث  اأو م�شاعر نا�شئة، ول حتاول  اأفكار  ل تقمع اأي 

عن حلول.
دماغك  يف  �شتن�شاأ  خم���اوف���ك،  ت��غ��ذي��ة  ع��ن  متتنع  ح��ني   
اأفكارك  حمتوى  اأن  و���ش��ت��درك  ج��دي��دة  ع�شبية  م�����ش��ارات 
اأية  على  ُت��ق��ِدم  كي  داع��ي  ثم ل  لي�ص مهماً، من  ال�شلبية 

خطوة بل يكفي اأن ت�شرتخي!

مــنــ�عــــات
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رمبا تبدو هذه الفكرة 
اأن  جنونية، لكن ميكن 
جميع  احل���ب  ي�سمل 
حياتنا.  يف  ال��ن��ا���ض 
ف��ي��م��ا ي���ل���ي ن�����س��ائ��ح 
اخلرباء الإيجاد احلب 

وتقدميه وتلّقيه!

تتعّدد الو�سائل التي ت�سمح بال�سيطرة على طريقة جتاوبنا مع القلق. ميكنك اأن ُتدّرب نف�سك على التعامل مع مواقف مماثلة عرب طرائق مفاجئة من �ساأنها اأن 
حتارب القلق وجتعلك ت�ستعيد ال�سيطرة على ردود فعلك...

حارب قلقك و�سيطر على ردود فعلك

اأحّبي نف�سك اأواًل
ُي��ع��ت��رب ح��ب ال����ذات ع��ام��اًل اأ���ش��ا���ش��ي��اً لك��ت�����ش��اف ه���ذا ال�شعور 
ال�شري على ه��ذا الطريق  اأن  امل��ح��وري يف احل��ي��اة! ل �شك يف 
ميكن  لكن  ك��اف��ة،  امل�شتويات  على  اإيجابياً  �شيكون  الفطري 
كثرية  م�شاحات  ل  التجربة.  لتب�شيط  اأخ��رى  و�شائل  اإيجاد 
تفيد  التي  اليوغا  ممار�شة  مثل  احل��ب.  ه��ذا  ح��ول  للت�شاوؤل 
بامتالك  وي�شمح  ال��روح  ق��وة  ز  يعزِّ ال��ذي  التاأمل  اأو  اجل�شم، 
�شخ�ص  كل  يلجاأ  اأن  عليها، ميكن  ال�شيطرة  احلياة وجتديد 
اإىل معالج نف�شي مل�شاعدته، اأو ي�شارك يف حلقات من احلوار 

مع اأ�شخا�ٍص ي�شبهونه اأو يحملون الهدف نف�شه.
الآخرين  �شماع  لأن  داخلياً  ر  بالتحراّ اخل��ط��وات  ه��ذه  ت�شمح 
اأو  اأن يعطوا ن�شائح  وهم يخربون جت��ارب مماثلة، من دون 
تعليقات، �شيبث الطماأنينة يف نف�شنا حتماً! ميكن �شماع اآراء 
راأينا  ن�شمع  اأن  بالذات  العتناء  يعني  لكن  يوم  كل  الآخرين 

اخلا�ص.
مواقع  على  ال��ي��وم  املتف�شية  الرنج�شية  ظ��اه��رة  ع��ن  ب��ع��ي��داً 
ن  التمكاّ اإىل  ال��ذات  حب  مفهوم  ي�شري  الجتماعي،  التوا�شل 
اإ�شدار  دون  من  وتعاطف،  �شدق  بكل  داخلنا  اإىل  النظر  من 

اأحكام على نف�شنا اأو اإقامة مقارنات م�شيئة مع الآخرين. 
الأ�شا�شية، يجب  املرحلة  اإىل هذه  ل  للتو�شاّ لكن 

قيمة  ونك�شب  نف�شنا  اإىل  الإ�شغاء  اأن جنيد 
احرتام الذات.

الفكرة خميفة للوهلة الأوىل  رمبا تبدو 
لكن �شيكون الحتكاك بعواطفنا الداخلية 
حمورياً يف هذا املجال. اإذا �شعرنا للحظة 
من  عواطفنا،  ا�شتك�شاف  يف  نبالغ  باأننا 

ف. م�شوؤوليتنا اأن نتوقاّ
��ل حدود  ي��ع��ن��ي ح���باّ ال����ذات اأي�����ش��اً ت��ق��باّ
مع  والت�شادق  نف�شنا  حلماية  ق��درات��ن��ا 
ع��ل��ى خدمة  م��ع��ت��ادة  ك��ن��ِت  اإذا  ال������ذات. 
الآخرين على ح�شاب م�شلحتك دوماً، 
ت�شابني  وق��د  وتتخبطني  �شت�شيعني 

اإذا  لكن  امل��ط��اف.  نهاية  يف  اأم��ل  بخيبة 
الآخرين  �شتعطني  نف�شك،  مع  حتالفِت 

من قلبك!

اأحّبي عائلتك
فيها  نخترب  م�شاحة  اأول  العائلة  ل  ت�شكاّ
م�شاعر احلب! لكن لكل �شخ�ص طريقته 
اخل���ا����ش���ة يف ال��ت��ع��ب��ري ع���ن احل����ب وقد 
بع�ص  يف  تف�شريه  اأو  ب��ه  ال�شعور  ي�شعب 

اأن  الطبيعي  من  العائلة،  و�شط  احل��الت. 
ال�شغف والعواطف  ِبَكماّ هائل من  ت�شعري 
التي ميكن اأن تتخذ يف احلالة املثلى �شكل 
لكن  م��ت��ب��ادل.  اح���رتام  اأو  ثقة  اأو  عاطفة 

وقد  اأحياناً  م�شطرباً  ال��رواب��ط  بع�ص  يبدو 

بع�ص  اإىل  بالن�شبة  وموؤملة  معقدة  القائمة  العالقات  ت�شبح 
النا�ص.

جتاه  احل��ب  يظهر  والتحفظ،  امل�شاركة  وع��ادة  العقبات  بني 
اأو الأ�شقاء بطرائق خمتلفة. رمبا ل ي�شهل عليك  الوالدين 
اأن تتقباّلي النا�ص من حولك بجميع اأحوالهم طوال الوقت. 
نف�شك  وت�����ش��ع��ي  م��واق��ف��ه��م  تفهمي  اأن  ل��ك��ن ح��ني حت��اول��ني 
ردود  ا�شتيعاب  اإىل  �شتتو�شلني  ال��ظ��روف،  بع�ص  يف  مكانهم 
يل �شلوكك  فعلهم وت�شرفاتهم. حتى اأنك ت�شتطيعني اأن تعداّ
ومواقفك اخلا�شة للحفاظ على تناغم العالقة التي تربطك 

بهوؤلء الأ�شخا�ص.
ل  لذا  معاً،  ويكربون  حياتهم  مراّ  على  م  التقداّ النا�ص  يحرز 
با�شتمرار. رمبا تظنني  العالقات يف حياتهم  بد من جتديد 
مثاًل اأنك ل تعجبني بع�ص الأ�شخا�ص من حولك فت�شعرين 
اإن��ه��ا مقاربة  لإر���ش��ائ��ه��م.  نف�شك  تغيري  ب��ال��ذن��ب وحت��اول��ني 
روابط  اإن��ه��ا  العائلية.  عالقاته  يختار  ل  اأح���داً  لأن  خاطئة 

ثابتة وتتجاوز بطبيعتها حدود احلب مبعناه املاألوف. 
اأن  مي������ك������ن������ك 

مثمرة  بطريقة  الدائمة  العائلية  الروابط  هذه  على  تتكلي 
وبناّاءة.

اأحّبي اأقرب اأ�سدقائك
اأقوى من احلب! رمبا تكون  اإن رابط ال�شداقة  اأحياناً  ُيقال 
هذه العالقة قوية فعاًل لأننا نختار �شداقاتنا بنف�شنا ونبنيها 
باأيدينا. ما الذي يجعل �شخ�َشني غريَبني يرتبطان بعالقة 
جتعلهما يتقا�شمان اأب�شط اأمور احلياة؟ تبداأ ال�شداقات غالباً 
مي�شي  حيث  الكت�شافات،  اأوىل  مرحلة  يف  اأي  امل��در���ش��ة،  يف 
الأ�شدقاء  يت�شارك  اأن  ميكن  م��ع��اً.  طويلة  ف���رتات  الأولد 
اأحالمهم وخيباتهم العاطفية وجتاربهم املهنية الأوىل وحتى 

الأ�شئلة الوجودية العميقة وال�شكوك الداخلية.
باخت�شار، ُتعترب ال�شداقة مرادفاً للحب الذي يختاره النا�ص 
احلياة من  اإىل  النا�ص  يتعرف  احل��الت،  بنف�شهم. يف معظم 

خالل اأ�شدقائهم. يف املدر�شة، يك�شف التالمذة نقاط 
���ش��ع��ف��ه��م رغ���م���اً ع��ن��ه��م لأن���ه���م ل 

كيفية  يتعلاّمون  كذلك  بعد.  معاجلتها  اأو  اإخفاءها  يجيدون 
فقط  �شخ�َشني  بني  اأو  حيناً  اجلماعة  �شمن  نف�شهم،  اإثبات 

اأحياناً.
تع�شف  ح��ني  الإن�����ش��ان،  يتذكر  اأن  يجب  لح��ق��ة،  مرحلة  يف 
لذا  فعل.  مهما  مثالياً  ي�شبح  اأن  ي�شتطيع  اأن��ه ل  احلياة،  به 
�شي�شتفيد دوماً حني ي�شمع اأن الأ�شخا�ص الآخرين من حوله 
يتعرثون ويتخباّطون اأي�شاً. يف عالقة ال�شداقة، يتكلم النا�ص 
ع هذا  ال��ذي يرتكز على ثقة فائقة. ي�شجاّ الأخ��وة  راب��ط  عن 
التعاون  وتف�شيل  املناف�شة  من  اخل��روج  على  النا�ص  ال�شعور 
التي  املوا�شاة  لنا  ويقدمون  الأ�شدقاء  بنا  يحيط  ال�شادق. 
نحتاج اإليها عند التعر�ص لأي حادث موؤمل اأو موقف �شعب، 
اأي�شاً م�شاركتنا ال�شعادة، ل �شيما حني جند  لكنهم يجيدون 

احلب احلقيقي يف حياتنا!
يف النهاية، من�شي اأطول الفرتات ونحن نتكلم مع اأ�شدقائنا 

نبحث اأو ننتظرهم  اأو 
عنهم!

اأحبي ن�سفك االآخر
اإنه )احلب( الذي  اإنه )احلب( الذي يخت�شر امل�شاعر كافة! 
ن�شفه  باإيجاد  �شخ�ص  كل  يحلم  كلهم!  النا�ص  وراءه  ي�شعى 
الطرف  ذل��ك  نظر  يف  مثالياً  يبدو  اأن  اإىل  ي�شعى  اأو  ال��ث��اين 
التكلم  يف  بالرغبة  فعلياً  ال�شعور  ه��ذا  يتعلق  لكن  الآخ����ر. 
م�شبقة  �شروط  ما من  احلياة.  �شوؤون  على معظم  والتفاهم 
ما  ال��غ��رام،  يف  )نقع(  نحن  ينا�شبنا!  ال��ذي  ال�شخ�ص  ملقابلة 
اأننا منراّ بلحظة قلاّة انتباه كي تن�شاأ تلك ال�شرارة بني  يعني 

�شخ�شني وجتمعهما �شدمة احلب!
يجد  وق��د  امل�شادفة،  طريق  عن  احل��ب  عالقات  بع�ص  ين�شاأ 
بعد  ع��ن��ه.  يبحث  ك��ان  م��ا  عك�ص  ال��ع��الق��ة  ه��ذه  ال�شخ�ص يف 
التعرف  على  ويرتكز  تدريجاً  احل��ب  ُيبنى  الأوىل،  ال�شرارة 
قة  م�شواّ املرحلة  ه��ذه  ت��ك��ون  بالكامل.  جم��ه��ول  �شخ�ص  اإىل 
جيداً،  املحتمل  ال�شريك  اإىل  تتعرفني  حني  الكلمة.  مبعنى 
رمبا ترغبني يف تكرار جتاربك معه كي ت�شاهدي العامل من 

منظوره اخلا�ص.
عاملكما  بني  تدريجياً  توافقاً  �شتالحظني  الأ�شهر،  مر  على 
واإيقاعكما وقد تتخذان القرار احلا�شم بالرتباط وم�شاركة 

حياتكما معاً!
امل�شتجدة لأن  تكمن ق��وة ه��ذا احل��ب يف ثباته رغ��م الظروف 
اأن  الآخ��ر يريد احلفاظ عليه بقدرك. ل مفر من  الطرف 

متراّ حلظات من الفتور، لكن ل داعي للمبالغة يف القلق!
ميكن تقييم اأية عالقة مع مرور الوقت، لكن ل بد من 
ما دام الطرفان  تقويتها يومياً. يبقى الو�شع �شليماً 

ي�شغيان اإىل بع�شهما البع�ص.
اإىل م�شتوى احلميمية  ي�شري احلب الزوجي اأي�شاً 
تن�شاأ  التي  الثنائية  العالقة  ت�شمح  الطرفني.  بني 
بني �شخ�شني بالنفتاح على احلياة بكل اأمان وثقة. 
حني حت�شلني على فر�شة عي�ص حب �شحي، �شت�شعرين 
احلب  يحتاج  لكن  الكلمة!  مبعنى  حتلاّقني  باأنك 
ت�شعري  اأن  ي�شهل  م�شتمرة.  رع��اي��ة  اإىل  طبعاً 
بخيبة اأمل حني تفكرين باأ�شطورة احلب الذي 
يبداأ فجاأًة ول ينتهي لأي �شبب اأو باإيجاد تواأم 
ال����روح امل��ث��ايل: ع��ل��ى اأر�����ص ال���واق���ع، ل ميكن 
ميزة  اإنها  ل�شخ�شيتك.  مطابق  �شخ�ص  اإيجاد 

اإيجابية!
جداً  م��ث��رية  تخو�شينها  ال��ت��ي  امل��غ��ام��رة  �شتكون 
�شرعان  خمتلفاً.  �شخ�شاً  خاللها  تك�شفني  لأن��ك 
ما تهتمني مبا يقوله الطرف الآخر اأو ما يفكر به 
ي�شود  ول  امل�شرتكة  اأيامكما  تختلف  هكذا  ويعي�شه. 

امللل فيها.
ي   اأحياناً، يجب اأن جتازيف بن�شوب خالف بينكما وتعرباّ

عن راأيك املخالف لراأيه.
ي��ب��ق��ى احل���ب ���ش��ل��ي��م��اً م���ا دم���ت ل حت�����ش��ري��ن ح��ي��ات��ك به. 
انفتاحاً  اأكرث  و�شت�شبح  املنا�شب  باإيقاعها  العالقة  �شتن�شج 

حني ي�شعر الطرفان باأنهما حمظوظان بحبهما!.

يجب اأن جنيد االإ�سغاء اإىل نف�سنا ونك�سب قيمة احرتام الذات

ن�سائح اخلرباء لإيجاد احلب وتقدميه وتلّقيه
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 117125

با�ش��م: ايبيكيول جييم �شانايي بازارلما يف تيكاريت ايه ا�ص

وعنوانه: بومونتي كازم اورباي كاد. رقم 43 �شي�شلي ، ا�شطنبول ، تركيا

وامل�شجلة حتت رقم : )128548(  بتاريخ:  2011/01/18

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2018/07/27 وحتى تاريخ : 2028/07/27

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 117126

با�ش��م: ايبيكيول جييم �شانايي بازارلما يف تيكاريت ايه ا�ص

وعنوانه: بومونتي كازم اورباي كاد. رقم 43 �شي�شلي ، ا�شطنبول ، تركيا

وامل�شجلة حتت رقم : )128549(  بتاريخ:  2011/01/18

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2018/07/27 وحتى تاريخ : 2028/07/27

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 117127

با�ش��م: ايبيكيول جييم �شانايي بازارلما يف تيكاريت ايه ا�ص

وعنوانه: بومونتي كازم اورباي كاد. رقم 43 �شي�شلي ، ا�شطنبول ، تركيا

وامل�شجلة حتت رقم : )128550(  بتاريخ:  2011/01/18

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2018/07/27 وحتى تاريخ : 2028/07/27

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 117128

با�ش��م: ايبكيول جييم �شانايى بازارلما يف تيجاريت انونيم �شريكيتي

وعنوانه: بومونتي كازم اورباي كاد. رقم 43 �شي�شلي ، ا�شطنبول ، تركيا

وامل�شجلة حتت رقم : )129196(  بتاريخ:  2011/01/20

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2018/07/27 وحتى تاريخ : 2028/07/27

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 117230

با�ش��م: ايبكيول جييم �شانايى بازارلما يف تيجاريت انونيم �شريكيتي

وعنوانه: بومونتي كازم اورباي كاد. رقم 43 �شي�شلي ، ا�شطنبول ، تركيا

وامل�شجلة حتت رقم : )117230(  بتاريخ:  2013/11/21

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2018/07/29 وحتى تاريخ : 2028/07/29

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 117231

با�ش��م: ايبكيول جييم �شانايى بازارلما يف تيجاريت انونيم �شريكيتي

وعنوانه: بومونتي كازم اورباي كاد. رقم 43 �شي�شلي ، ا�شطنبول ، تركيا

وامل�شجلة حتت رقم : )117231(  بتاريخ:  2013/12/28

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2018/07/29 وحتى تاريخ : 2028/07/29

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 117232

با�ش��م: ايبكيول جييم �شانايى بازارلما يف تيجاريت انونيم �شريكيتي

وعنوانه: بومونتي كازم اورباي كاد. رقم 43 �شي�شلي ، ا�شطنبول ، تركيا

وامل�شجلة حتت رقم : )117232(  بتاريخ:  2013/01/14

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2018/07/29 وحتى تاريخ : 2028/07/29

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 125338

با�ش��م: توراي اإندا�شرتيز انك  

وعنوانه: 1-1، نيهونبا�شي – مورومات�شي 2- ت�شومه ، ت�شيو - كو، طوكيو، اليابان

وامل�شجلة حتت رقم : )159874(  بتاريخ:  2011/11/12

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2019/02/02 وحتى تاريخ : 2029/02/02

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 117129

با�ش��م: ايبكيول جييم �شانايى بازارلما يف تيجاريت انونيم �شريكيتي

وعنوانه: بومونتي كازم اورباي كاد. رقم 43 �شي�شلي ، ا�شطنبول ، تركيا

وامل�شجلة حتت رقم : )129197(  بتاريخ:  2011/01/20

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2018/07/27 وحتى تاريخ : 2028/07/27

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 117130

با�ش��م: ايبكيول جييم �شانايى بازارلما يف تيجاريت انونيم �شريكيتي

وعنوانه: بومونتي كازم اورباي كاد. رقم 43 �شي�شلي ، ا�شطنبول ، تركيا

وامل�شجلة حتت رقم : )129198(  بتاريخ:  2011/01/20

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2018/07/27 وحتى تاريخ : 2028/07/27

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 117131

با�ش��م: ايبكيول جييم �شانايى بازارلما يف تيجاريت انونيم �شريكيتي

وعنوانه: بومونتي كازم اورباي كاد. رقم 43 �شي�شلي ، ا�شطنبول ، تركيا

وامل�شجلة حتت رقم : )129199(  بتاريخ:  2011/01/20

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2018/07/27 وحتى تاريخ : 2028/07/27

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 117229

با�ش��م: ايبكيول جييم �شانايى بازارلما يف تيجاريت انونيم �شريكيتي

وعنوانه: بومونتي كازم اورباي كاد. رقم 43 �شي�شلي ، ا�شطنبول ، تركيا

وامل�شجلة حتت رقم : )117229(  بتاريخ:  2013/04/15

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2018/07/29 وحتى تاريخ : 2028/07/29

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 279238   بتاريخ:  6  / 9 / 2017
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :  كيت�ص - اأوب �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة.
وعنوانه:        191014  ، ليتيني  برو�شبيكت 59 ليت اأيه ، اأفي�ص 22 – اأت�ص ، �شانت - بطر�شربغ، رو�شيا.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
والب�شتنة  الزراعة  الفوتوغرايف وكذلك يف  والت�شوير  العلمي  ال�شناعة والبحث  امل�شتخدمة يف  الكيماويات 
وزراعة الغابات، راتنجات ا�شطناعية غري معاجلة وبال�شتيك غري معالج، اأ�شمدة، مركبات اإخماد النريان، 
م�شتح�شرات �شقي وحلام املعادن، مواد كيميائية حلفظ املواد الغذائية، مواد دباغة، مواد الل�شق امل�شتخدمة 

يف ال�شناعة.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 1 (

و�شف العالمة:  "  Ketch-up   "  بحروف لتينية  ب�شكل  مميز على خلفية م�شتطيل مظلل باللون 
الأ�شود و الأحرف الالتينية "   KP  " ب�شكل مميز على خلفية مظللة باللون الأ�شود. . 

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

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 279899   بتاريخ:  6  / 9 / 2017
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :  بيوت ويب ببلي�شينج منطقة حرة ، ذ.م.م.
وعنوانه:  املباين 304-305، الطابق 3، مبنى اإيب 04، دبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
التاأمني ، اخلدمات التمويلية ، خدمات وكالت العقارات ، خدمات البنايات  و املجمعات ال�شكنية ، الأعمال 
امل�شرفية ، خدمات الو�شاطة و �شم�شرة بور�شة الأوراق املالية وال�شندات الأ�شهم ، اخلدمات املالية املقدمة 
عرب الإنرتنت ، اإ�شدار بطاقات �شراء ذات قيمة املتعلقة باملكافاآت و برامج الولء للعمالء ، توفري املعلومات 

املالية  .
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 36 (

و�شف العالمة:  "   بيوت   "  بحروف  عربية   ب�شكل  مميز ور�شم دائرة و خط بداخلها ر�شم كروكي لبيت  
و العالمة باللون الأخ�شر .. 

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

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 279955   بتاريخ:  22  / 9 / 2017
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :  امل�شروبات الوطنية ذ.م.م.
وعنوانه:  �ص.ب 399 اأم القيوين ، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الفواكه  الكحولية، م�شروبات م�شتخل�شة من  امل�شروبات غري  والغازية وغريها من  املعدنية  واملياه  البرية 

وع�شائر الفواكه، �شراب وم�شتح�شرات اأخرى لعمل امل�شروبات.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 32 (

متعرج ب�شكل مميز و  خط  يعلوها  مميز   ب�شكل   لتينية   "  بحروف   AVANA  "  :و�شف العالمة
العالمة باللون الأزرق .

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

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

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

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

املودعة بالرقم  :   197978       بتاريخ : 2013/9/15
بيانات الأولوية :  1300704  اإم   بتاريخ    2013/3/14      هنغاريا                           

باإ�شم     :  �شايتك انرتنا�شيونال ا�ص. ايه. اآر. ال.
وعنوانه  :  2 ، افنيو ت�شارلز دي جاول ، اإل – 1653 لوك�شمبورج ، لوك�شمبورج..

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35 
الدعاية والإعالن ؛ اإدارة و توجيه الأعمال ؛ تفعيل الن�شاط املكتبي ؛ )جميع خدمات هذه الفئة تقع �شمن 
القائمة الأبجدية لت�شنيف ني�ص( ؛ وخدمات التوزيع والدعاية و الإعالن عن املكمالت الغذائية و مكمالت 
و�شلع  الب�شري  لالإ�شتهالك  معدة  جميعها  التي  الفيتامني  وم�شتح�شرات  الغذائية  الإ�شافات  و  الطعام 
حتتوي على الربوتني و/اأو الكرياتني و/اأو الكارنيتني و/اأو الأحما�ص الأمينية واحلليب ومنتجات احلليب 

واللنب املخي�ص ومنتجات احلليب الأخرى ولي�شيثني ال�شويا و زيت بذور الكتان و املالب�ص .
 و�شف العالمة : العبارة MUSCLE  ARMY  كتبت باحلروف الالتينية.

الإ�شرتاطات :
القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

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

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

املودعة بالرقم  :   279683      بتاريخ : 2017/9/17
بيانات الأولوية :              

باإ�شم:  اأفون برودكت�ص ، اإنك.  
وعنوانه  :  601 ميدلند افينيو ، ري ، نيويورك ، 10580 ، الوليات املتحدة المريكية..

 �سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 3 
م�شتح�شرات تبيي�ص الأقم�شة ومواد اأخرى ت�شتعمل يف غ�شيل و كي املالب�ص ؛ م�شتح�شرات تنظيف ، و�شقل 
وجلي وك�شط ؛ �شابون ؛ عطورات ، زيوت عطرية ، م�شتح�شرات جتميل ، غ�شول )لو�شن( لل�شعر ؛ منظفات 

اأ�شنان.
كلمة  كتبت  حيث  الالتينية  باحلروف  كتبت   AVON EVE DUET العبارة   : العالمة  و�شف 
ب�شكل  الكلمة  م��ن  الأخ���ري   E احل��رف  كتابة  م��ع   EVE كلمة  كتبت  الو�شط  الأع��ل��ى ويف  يف   AVON
 E و   U احل��رف��ني  ب��ني  الكلمة  و���ش��ط  يف  م��ائ��ل  خ��ط  م��ع   DUET الأ���ش��ف��ل كتبت كلمة  معكو�ص ويف 

بطريقة مميزة.
الإ�شرتاطات :  

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

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

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

املودعة بالرقم  :   278608   بتاريخ : 2017/8/23
بيانات الأولوية :       

باإ�شم     :  ال�شيد / اأجنيلو مارتني بوروجانان ري�شتون
وعنوانه:�شين�شوريون �شتار تاور ، حمل رقم 11 ، ديره ، بورت �شعيد ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 43 
خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات ؛ خدمات الإيواء املوؤقت

و�شف العالمة : الكلمة DAMPA كتبت باحلروف الالتينية . 
الإ�شرتاطات :  

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

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

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

املودعة بالرقم  :   278607   بتاريخ : 2017/8/23
بيانات الأولوية :       

باإ�شم     :  ال�شيد / اأجنيلو مارتني بوروجانان ري�شتون
وعنوانه:�شين�شوريون �شتار تاور ، حمل رقم 11 ، ديره ، بورت �شعيد ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة

 �سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 43 
خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات ؛ خدمات الإيواء املوؤقت

كتبت  وحتتها  مائل  وب�شكل  كبري  بحجم  الالتينية  باحلروف  كتبت   Dampa و�شف العالمة : الكلمة
�شمكة  �شكل  ر�شم على  وب�شكل مائل وخلفها  اأ�شغر  الالتينية بحجم  Seafood grill باحلروف  عبارة 
�شرطان بحر  �شكل  ر�شم على  الأخ��رى  اليد  اح��دى يديها مطرقة ويف  مبت�شمة ترتدي نظارات وحتمل يف 

مبت�شم بطريقة مميزة .
الإ�شرتاطات :  

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

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

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

املودعة بالرقم  :   279357   بتاريخ : 2017/9/9
بيانات الأولوية :       

باإ�شم     :  بريتفيك �شوفت درينك�ص ليميتد.
وعنوانه    :  بريك�شبري بارك ، بريك�شبري واي ، هيميل هيمب�شتيد ات�ص بي2  4 تي زد ، اململكة املتحدة     

  �سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 32 
م�شروبات غري كحولية ؛ م�شتح�شرات لعمل امل�شروبات  ؛ �شراب  و مركزات للم�شروبات ؛ م�شاحيق و اأقرا�ص 
حمالة للم�شروبات الفوارة ؛ مياه �شرب ؛ مياه منكهة ؛ ع�شائر خ�شروات ) م�شروبات( ؛ م�شروبات فواكه 
) غري كحولية ( ؛ م�شروبات فواكه  وع�شائر فواكه ؛ م�شروبات بنكهة الفواكه ؛ م�شروبات اأ�شا�شها الفواكه 
كوكتيالت  ؛  لل�شهية غري كحولية  فاحتة  م�شروبات  ؛  م�شروبات طاقة  ؛   فواكه  �شراب  ؛   الأع�شاب  اأو  و/ 
) م�شروبات  )�شكوات�ص(  فواكه مركز  �شراب  ؛  ؛ م�شروبات منبهة )م�شروبات غري كحولية(  غري كحولية 
غري كحولية ( ؛ م�شروبات غري كحولية مكربنة ؛ م�شروبات ال�شال�ص )الثلج املجرو�ص( ؛�شودا ؛ �شربات 

) م�شروبات( .
و�شف العالمة:العبارة  THE LONDON ESSENCE COMPANY كتبت باحلروف الالتينية  

الإ�شرتاطات :  
القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342
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منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

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

املودعة بالرقم  :   279424       بتاريخ : 2017/9/11
بيانات الأولوية :  40-2017-0068169  بتاريخ  2017/6/2   كوريا                           

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

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

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9 
 �شا�شات ؛ اأطقم راأ�ص ل�شلكية للهواتف النقالة ؛ اأطقم راأ�ص ل�شلكية  للهواتف الذكية ؛ اأطقم راأ�ص ل�شلكية 
لأجهزة احلا�شوب اللوحية ؛ م�شتقبالت تلفاز ؛ مكربات �شوت  ؛ اأنظمة مكونات �شمعية تتاألف من مكربات 
�شوتية  وم�شجالت  ومعادلت  �شوت  وموالفات  )دوزن��ة(  �شبط  واأجهزة  �شوت  مات  وم�شخاّ حميطة  �شوت 

واأجهزة راديو.
و�شف العالمة : عبارة عن ر�شم  ملنظر امامي جانبي ل�شخ�شية كرتونية بطريقة مميزة.

الإ�شرتاطات :  
القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

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

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

املودعة بالرقم  :   279427       بتاريخ : 2017/9/11
بيانات الأولوية :  40-2017-0068170  بتاريخ  2017/6/2   كوريا                           

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

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

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9 
�شا�شات ؛ اأطقم راأ�ص ل�شلكية للهواتف النقالة ؛ اأطقم راأ�ص ل�شلكية  للهواتف الذكية ؛ اأطقم راأ�ص ل�شلكية 
لأجهزة احلا�شوب اللوحية ؛ م�شتقبالت تلفاز ؛ مكربات �شوت ؛ اأنظمة مكونات �شمعية تتاألف من مكربات 
�شوتية  وم�شجالت  ومعادلت  �شوت  وموالفات  )دوزن��ة(  �شبط  واأجهزة  �شوت  مات  وم�شخاّ حميطة  �شوت 

واأجهزة راديو.
و�شف العالمة : عبارة عن ر�شم  ملنظر اأمامي ل�شخ�شية كرتونية بطريقة مميزة.

الإ�شرتاطات :  
القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

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

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

املودعة بالرقم  :   279684      بتاريخ : 2017/9/17
بيانات الأولوية :              

باإ�شم     :  اأفون برودكت�ص ، اإنك.  
وعنوانه     :  601 ميدلند افينيو ، ري ، نيويورك ، 10580 ، الوليات املتحدة المريكية..

 �سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 18 
اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة ، واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد وغري الواردة يف فئات اأخرى 
؛ جلود احليوانات اخلام اأو املدبوغة ؛ ال�شناديق واحلقائب ال�شفرية ؛ املظالت وال�شما�شي وع�شي امل�شي ؛ 

ال�شياط واأطقم احليوانات وال�شروج .
و�شف العالمة  : عبارة عن ر�شم على �شكل احلرف A كتب باحلروف الالتينية بخط عري�ص تتخلله عدة 

خطوط زخرفية بطريقة مميزة. 
الإ�شرتاطات :  

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

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

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

املودعة بالرقم  :   279686      بتاريخ : 2017/9/17
بيانات الأولوية :              

باإ�شم     :  اأفون برودكت�ص ، اإنك.  
وعنوانه     :  601 ميدلند افينيو ، ري ، نيويورك ، 10580 ، الوليات املتحدة المريكية..

 �سورة العالمة

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

و�شف العالمة  : عبارة عن ر�شم على �شكل احلرف A كتب باحلروف الالتينية بخط عري�ص تتخلله عدة 
خطوط زخرفية بطريقة مميزة. 

الإ�شرتاطات :  
القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

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

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

املودعة بالرقم  :   279901      بتاريخ : 2017/9/20
بيانات الأولوية :              

باإ�شم     :  كيا موتورز كوربوري�شن
وعنوانه  :  231 ، يانقجاي – دونق ، �شيو�شو – كو ، �شيوؤول 938 – 137 ، جمهورية كوريا..

  �سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 12 
�شيارات ؛ �شيارات ريا�شية ؛ اأجزاء و لوازم لل�شيارات ؛ اأكي�����ا�ص ه���واء ) اأجهزة اأمان لل�شيارات ( ؛ م�شاحات 
؛  الروؤيا اخللفية لل�شيارات ؛ واقيات �شدمات لل�شيارات ؛ هياكل �شيارات  ال�شيارات الأمامي ؛ مرايا  زجاج 
ت�شغيل  لوحات  ؛  لل�شيارات  قيادة  ؛ عجالت  ال�شيارات  لالأطفال يف  اأم��ان  ؛ مقاعد  المامي  املركبات  زج��اج 
ال�شيارات ؛ عجالت لل�شيارات ؛ اأغطية ملقاعد ال�شيارات ؛ ماكينات للمركبات الربية  ؛ حمركات للمركبات 

الربية ؛ عربات �شغرية لالأطفال ؛ دراجات نارية ؛ �شيارات كهربائية  ، �شيارات هجينة .
و�شف العالمة : العبارة Boundless for All كتبت باحلروف الالتينية باللون الأ�شود وعلى ي�شارها 
كلمة KIA كتبت باحلروف الالتينية الكبرية باللون الأحمر حيث كتب احلرف A بدون خط يقطعه من 

الو�شط على خلفية باللون الأبي�ص ل�شكل بي�شوي ذو اإطار اأحمر بطريقة مميزة .
الإ�شرتاطات :  

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

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

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

املودعة بالرقم  :   279902      بتاريخ : 2017/9/20
بيانات الأولوية :              

باإ�شم     :  كيا موتورز كوربوري�شن
جمهورية كوريا..  ،  137 –  938 �شيوؤول   ، – كو  �شيو�شو   ، وعنوانه  :  231 ، يانقجاي – دونق 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35 
خدمات الدعاية والإعالن واملعلومات التجارية ؛ خدمات الدعاية والإعالن و الت�شويق والدعاية ؛ ترويج املبيعات لالآخرين 
يتم تقدميها من  والتي  املبيعات لالآخرين  ؛ ترويج  والدعائية  التجارية / الرتويجية  للغايات  للعمالء  الولء  ؛ خدمات 
بوا�شطة  للبيع  املعرو�شة  لل�شيارات  والع��الن  الدعاية  خدمات  ؛  الإمتيازات  ذات  امل�شتخدم  بطاقات  واإدارة  توزيع  خالل 
باجلملة  البيع  خدمات  ؛  الأ�شعار  مقارنة  خدمات  ؛  ال�شيارات  ببيع  متعلقة  الإن��رتن��ت  عرب  توفريمعلومات  ؛  الإن��رتن��ت 
لل�شيارات ؛ خدمات البيع بالتجزئة لل�شيارات ؛ تنظيم مبيعات ال�شيارات؛ خدمات البيع باجلملة لأجزاء ولوازم ال�شيارات ؛ 
خدمات البيع بالتجزئة لأجزاء ولوازم ال�شيارات ؛ تنظيم مبيعات اأجزاء ولوازم ال�شيارات ؛ توفري معلومات عن امل�شتهلك 
التي تخ�ص ال�شلع واخلدمات ؛ تنظيم املعار�ص للغايات التجارية اأو الإعالنية ؛ توزيع ال�شلع ؛ مركز ت�شوق �شامل عن طريق 
الإنرتنت ؛ وكالت الإ�شترياد والت�شدير ؛ معلومات جتارية ون�شائح للم�شتهلكني   متجر ن�شح امل�شتهلك  . و�شف العالمة 
: العبارة Boundless for All كتبت باحلروف الالتينية باللون الأ�شود وعلى ي�شارها كلمة KIA كتبت باحلروف 
الالتينية الكبرية باللون الأحمر حيث كتب احلرف A بدون خط يقطعه من الو�شط على خلفية باللون الأبي�ص ل�شكل 

بي�شوي ذو اإطار اأحمر بطريقة مميزة .
الإ�شرتاطات :  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

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

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

املودعة بالرقم  :   279835   بتاريخ : 2017/9/19
بيانات الأولوية :       

باإ�شم     :  اليمينرتي هيلث ليميتد  .
وعنوانه    :  بلدينج 4400 ، كورك ايربورت بزني�ص بارك، كين�شيل  رود ، كو. كورك ، ايرلندا

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 5 
اأغذية ومواد حمية معدة لال�شتعمال الطبي ؛ م�شروبات طبية ؛ مكمالت غذائية دوائية ؛ مكمالت غذائية 
فيتامينية  مكمالت  ؛  بروتينية  غذائية  مكمالت  ؛  فيتامينية  م�شتح�شرات  ؛  غذائية  مكمالت  ؛  �شحية 
؛  والأطفال  للر�شع  اأغذية  ؛  الطبي  للحمية لالإ�شتعمال  رائ��ب  ؛ لنب  اأغذية معدنية  ؛ مكمالت  ومعدنية 
بكتريية  تركيبات  ؛  بكترييا  وم�شتح�شرات  بكترييا   و  بكتريية  ا�شتنباتات  حت��دي��دا   ، غذائية  مكمالت 

بروبايوتيكية  لالإ�شتعمال الطبي  حتديدا ، بكترييا الربوبايوتيك و ا�شتنباتات بكتريية بروبايوتيكية . 
لطالبة  الالتينية  وهو ميثل عالمة م�شهورة مملوكة  باحلروف  كتب   35624 الرقم   : العالمة  و�شف 

الت�شجيل يف جمال  الأغذية واحلمية .
الإ�شرتاطات :  

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

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

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

املودعة بالرقم  :   279869   بتاريخ : 2017/9/19
بيانات الأولوية :       

باإ�شم :  مركزاللولو)�ص.ذ.م.م.(
وعنوانه    :  �ص.ب: 60188 دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة.

    �سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 12 
ان��ذار �شد ال�شرقة  اأجهزة  اأجهزة �شد ال�شرقة للمركبات ؛  اأم��ان يف ال�شيارات ( ؛  اأجهزة  اأكيا�ص ه��واء )  ل��وازم للمركبات ) ؛  م�شخات ه��واء ) 
للمركبات ؛ مناف�ص لل�شيارات ؛ اأ�شقف �شيارات ؛ اإطارات �شيارات ؛ حقائب معدة لعربات دفع الأطفال / حقائب معدة لعربات الأطفال ؛ �شنابر 
اإطارات للدراجات الهوائية / عجالت للدراجات الهوائية ؛   ل�شرة الدولب ؛ �شالل للدراجات الهوائية ؛ م�شاند ايقاف للدراجات الهوائية ؛ 
دوا�شات  ؛  الهوائية  للدراجات   الهوائية ؛ حمركات  للدراجات   تدوير  ؛ مرافق  الهوائية  للدراجات  واقيات وحل  ؛  الهوائية  للدراجات  مكابح 
للدراجات الهوائية ؛ عجالت للدراجات الهوائية ؛ مقاعد للدراجات الهوائية ؛ هياكل دراجات هوائية ؛ اأجرا�ص للدراجات الهوائية ؛ دراجات 
؛   لل�شيارات  و�شادات مكابح  ؛  للمركبات  ؛ نعالت مكابح  للمركبات  ؛ بطانات مكابح  ق��وارب  ؛  للقوارب  دراج��ات كهربائية ؛ جماديف  ؛  هوائية 
اأغطية عجالت القيادة للمركبات ؛  ؛  اأقرا�ص مكابح  للمركبات ؛ مكابح للمركبات ؛  واقيات �شدمات لل�شيارات  ؛ ولع��ات �شيجار لل�شيارات 
�شبكات حقائب للمركبات ؛ مقاعد للدراجات النارية ؛ واقيات وحل ؛ عربات يدوية / عربات الأطفال ؛ م�شخات لإطارات الدراجات الهوائية 
اإط��ارات معدنية  ؛  الروؤيا اخللفية  الأطفال ؛ مرايا  اأغطية لعربات  الأطفال /  اأغطية لعربات دفع  ؛  الهوائية  الدراجات  / م�شخات لعجالت 
الدراجات  ملقاعد  اأغطية  ؛  الهوائية  الدراجات  ملقاعد  اأغطية  ؛   الهوائية  للدراجات  معدنية  عجالت  اإط��ارات   / الهوائية  الدراجات  لعجالت 
اأغطية ملقاعد املركبات ؛ عربات ترويل للت�شوق ؛ مرايا الروؤيا  اأمان لالأطفال ، يف املركبات ؛   اأمان ملقاعد املركبات ؛ مقاعد  النارية ؛ اأحزمة 
املركبات غري جموفة ؛ عجالت قيادة للمركبات ؛ حاجبات  اط��ارات لعجالت  املركبات /  اط��ارات غري جموفة لعجالت  ؛  اجلانبية للمركبات 
�شم�شية لل�شيارات ؛ اإطارات بدون اأنابيب للدراجات الهوائية/ عجالت للدراجات الهوائية بدون اأنابيب ؛ اإطارات داخلية لالإطارات امل�شغوطة ؛ 
اإطارات داخلية لإطارات الدراجات الهوائية / اإطارات داخلية لعجالت الدراجات الهوائية ؛ اإطارات م�شغوطة / عجالت  م�شغوطة ؛ مفار�ص 
اأثاث للمركبات ؛ �شمامات لإطارات املركبات ؛ اأغطية م�شكلة للمركبات  ؛ كرا�شي املقعدين ؛ م�شاحات زجاج املركبات الأمامي / م�شاحات  اأو 

للزجاج الأمامي للمركبات .
و�شف العالمة : الكلمة automate كتبت باحلروف الالتينية ال�شغرية مع �شعار على �شكل �شيارة  باللون الأبي�ص على خلفية م�شتطيلة 

ال�شكل باللون الأحمر ، كما هو مبني بطريقة مميزة .
الإ�شرتاطات : 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

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

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

املودعة بالرقم  :   279688      بتاريخ : 2017/9/17
بيانات الأولوية :              

باإ�شم     :  اأفون برودكت�ص ، اإنك.  
وعنوانه     :  601 ميدلند افينيو ، ري ، نيويورك ، 10580 ، الوليات املتحدة المريكية..

  �سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 18 
اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة ، واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد وغري الواردة يف فئات اأخرى 
؛ جلود احليوانات اخلام اأو املدبوغة ؛ ال�شناديق واحلقائب ال�شفرية ؛ املظالت وال�شما�شي وع�شي امل�شي ؛ 

ال�شياط واأطقم احليوانات وال�شروج .
تتخلله  عري�ص  بخط  الالتينية  باحلروف  كتب   A احل��رف  �شكل  على  ر�شم  عن  عبارة   : العالمة   و�شف 
 CREATED EXCLUSIVELY FOR YOU عدة خطوط زخرفية وحتته كتبت عبارة 
باحلروف الالتينية بخط اأ�شغر حيث كتبت عبارة CREATED EXCLUSIVELY بخط اأفتح 

بطريقة مميزة. 
الإ�شرتاطات :  

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

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

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

املودعة بالرقم  :   279689      بتاريخ : 2017/9/17
بيانات الأولوية :              

باإ�شم     :  اأفون برودكت�ص ، اإنك.  
وعنوانه     :  601 ميدلند افينيو ، ري ، نيويورك ، 10580 ، الوليات املتحدة المريكية..

�سورة العالمة

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

تتخلله  عري�ص  بخط  الالتينية  باحلروف  كتب   A احل��رف  �شكل  على  ر�شم  عن  عبارة   : العالمة   و�شف 
 CREATED EXCLUSIVELY FOR YOU عدة خطوط زخرفية وحتته كتبت عبارة 
باحلروف الالتينية بخط اأ�شغر حيث كتبت عبارة CREATED EXCLUSIVELY بخط اأفتح 

بطريقة مميزة. 
الإ�شرتاطات :  

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

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

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

املودعة بالرقم  :   279690      بتاريخ : 2017/9/17
بيانات الأولوية :              

باإ�شم     :  اأفون برودكت�ص ، اإنك.  
وعنوانه     :  601 ميدلند افينيو ، ري ، نيويورك ، 10580 ، الوليات املتحدة المريكية..

 �سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :   35 
الدعاية والإعالن ؛ اإدارة وتوجيه الأعمال ؛ تفعيل الن�شاط املكتبي .

تتخلله  عري�ص  بخط  الالتينية  باحلروف  كتب   A احل��رف  �شكل  على  ر�شم  عن  عبارة   : العالمة   و�شف 
 CREATED EXCLUSIVELY FOR YOU عدة خطوط زخرفية وحتته كتبت عبارة 
باحلروف الالتينية بخط اأ�شغر حيث كتبت عبارة CREATED EXCLUSIVELY بخط اأفتح 

بطريقة مميزة. 
الإ�شرتاطات :  

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

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

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

املودعة بالرقم  :   279681      بتاريخ : 2017/9/17
بيانات الأولوية : 016457541   بتاريخ : 2017/6/26   الإحتاد الأوروبي        

باإ�شم     :  تي�شيري فران�ص ا�ص ايه ا�ص  
وعنوانه  :  482 افينيو امربواز كروازيت ، كرولي�ص 38920 ، فرن�شا  ..

 �سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 32 
م�شروبات غري كحولية ؛ م�شتح�شرات لعمل امل�شروبات  ؛ �شراب  و مركزات للم�شروبات ؛ م�شاحيق و اأقرا�ص 
حمالة للم�شروبات الفوارة ؛ مياه �شرب ؛ مياه منكهة ؛ ع�شائر خ�شروات ) م�شروبات( ؛ م�شروبات فواكه 
) غري كحولية ( ؛ م�شروبات فواكه  وع�شائر فواكه ؛ م�شروبات بنكهة الفواكه ؛ م�شروبات اأ�شا�شها الفواكه 
كوكتيالت  ؛  لل�شهية غري كحولية  فاحتة  م�شروبات  ؛  م�شروبات طاقة  ؛   فواكه  �شراب  ؛   الأع�شاب  اأو  و/ 
) م�شروبات  )�شكوات�ص(  فواكه مركز  �شراب  ؛  ؛ م�شروبات منبهة )م�شروبات غري كحولية(  غري كحولية 
غري كحولية ( ؛ م�شروبات غري كحولية مكربنة ؛ م�شروبات ال�شال�ص )الثلج املجرو�ص( ؛�شودا ؛ �شربات 

) م�شروبات(.
و�شف العالمة : العبارة MATHIEU TEISSEIRE كتبت باحلروف الالتينية.

الإ�شرتاطات :  
القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

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

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

املودعة بالرقم  :   280315   بتاريخ : 2017/9/28
بيانات الأولوية :       

باإ�شم     :  كاراتيل بي تي ئي ليميتد
وعنوانه    :  101 توم�شون رود ، رقم 49-47-01 ، يونايتيد �شكوير ، �شنغافورة 307591

  �سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 14 
ُعلب  ؛  الكبرية  وال�شاعات  اليد  ل�شاعات  ُعلب  لل�شاعات؛  اأ���ش��اور  ؛  )جم��وه��رات(  الزينة  دبابي�ص  ؛  املجوهرات  من  اأ�شناف 
من معادن ثمينة لل�شاعات ؛ كرونوغرافات ) موؤقتات م�شجلة ( )�شاعات( ؛ قالئد �شل�شلية )جموهرات( ؛ حلي �شغرية 
؛  الكرمية  الأح��ج��ار  من  املكتب  �شطح  حلي  ؛  )جم��وه��رات(  زينية  دبابي�ص  ؛  الر�شمية  للمالب�ص  �شاعات  ؛  )جم��وه��رات( 
اأحجار الكرمية ؛ �شاعات  حلي لالذنني على �شكل جموهرات ؛ دبابي�ص للقبعات )جموهرات( ؛ جموهرات م�شنوعة من 
متدلية  ق��الدات  ؛  )جم��وه��رات(  ال�شرتة  �شدر  لطية  دبابي�ص  ؛  يد  و�شاعات  كبرية  و�شاعات  جموهرات  ؛  املجوهرات  من 
من  م�شنوعة  �شل�شلة  ؛  علب(  اأو  )�شناديق  للمجوهرات  علب  ؛  )جموهرات(  حلي  ؛  )جموهرات(  قالئد  ؛  )جموهرات( 
املجوهرات من معادن ثمينة للخلخال ؛ �شل�شلة م�شنوعة من املجوهرات من معادن ثمينة لالأ�شاور ؛ �شل�شلة م�شنوعة من 
املجوهرات من معادن ثمينة للقالئد ؛ جموهرات مطلية مبعادن ثمينة ؛ جموهرات حتتوي على ما�ص ؛ جموهرات حتتوي 
على لوؤلوؤ ؛ جموهرات حتتوي على اأحجار كرمية ؛ �شاعات على �شكل قالدة متدلية ؛ الأحجار الكرمية وال�شاعات ؛ حلي 
متدلية )جموهرات( ؛ دبابي�ص )جموهرات( ؛ خوامت )جموهرات( ؛ دبابي�ص لالأو�شحة )جموهرات( ؛ �شناديق جموهرات 
�شغرية من معادن ثمينة ؛ حلي �شغرية )جموهرات( ؛ جموهرات تلب�ص على  املع�شم )جموهرات( ؛ �شاعات تلب�ص على 

املع�شم  ؛ ا�شاور �شيور ال�شاعات ؛ هياكل لل�شاعات ؛ بلور لل�شاعات .
و�شف العالمة : الكلمة   Caratell كتبت باحلروف الالتينية بطريقة مميزة . 

الإ�شرتاطات : 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

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

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

املودعة بالرقم  :   280185   بتاريخ : 2017/9/27
بيانات الأولوية :       

باإ�شم     :  �شركة "غازبروم نفت" امل�شاهمة الأهلية ، )"غازبروم نفت"(
وعنوانه    :  ليت اأي ، 5 �شارع غالرينيا  ،190000 ، مدينة �شانت بطر�شبورغ  ، رو�شيا الإحتادية

     �سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 4 
وقود معدين ، نفثا ، برتول خام ، نفط خام

و�شف العالمة : الكلمة ARCO كتبت باحلروف الالتينية. 
الإ�شرتاطات :  

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 108205       

 با�شم  امريكان برتوليوم ان�شتيتيوت 

وعنوانه  1220 ال �شرتيت ، ان. دبليو. � وا�شنطون ، 

دي �شي 20005 � الوليات املتحدة الأمريكية 

وامل�شجلة حتت رقم  : )         (                    بتاريخ  :     

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  مل��دة ع�شر  املفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/2/27  وحتى تاريخ :     2028/2/27

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 108363       

 با�شم امريكان برتوليوم ان�شتيتيوت 

وعنوانه  1220 ال �شرتيت ، ان. دبليو. � وا�شنطون ، 

دي �شي 20005 � الوليات املتحدة الأمريكية

وامل�شجلة حتت رقم  : )         (                    بتاريخ  :    

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  مل��دة ع�شر  املفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/3/2  وحتى تاريخ :     2028/3/2

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 108364       

 با�شم  امريكان برتوليوم ان�شتيتيوت 

وعنوانه  1220 ال �شرتيت ، ان. دبليو. � وا�شنطون ، 

دي �شي 20005 � الوليات املتحدة الأمريكية

وامل�شجلة حتت رقم  : )         (                    بتاريخ  :    

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  مل��دة ع�شر  املفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/3/2  وحتى تاريخ :     2028/3/2

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 108366       

 با�شم  امريكان برتوليوم ان�شتيتيوت 

وعنوانه  1220 ال �شرتيت ، ان. دبليو. � وا�شنطون ، 

دي �شي 20005 � الوليات املتحدة الأمريكية 

وامل�شجلة حتت رقم  : )         (                    بتاريخ  :    

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  مل��دة ع�شر  املفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/3/2  وحتى تاريخ :     2028/3/2

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 108367       

 با�شم  امريكان برتوليوم ان�شتيتيوت 

وعنوانه  1220 ال �شرتيت ، ان. دبليو. � وا�شنطون ، 

دي �شي 20005 � الوليات املتحدة الأمريكية

وامل�شجلة حتت رقم  : )         (                    بتاريخ  :     

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  مل��دة ع�شر  املفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/3/2  وحتى تاريخ :     2028/3/2

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 108662       

 با�شم  امريكان برتوليوم ان�شتيتيوت 

وعنوانه  1220 ال �شرتيت ، ان. دبليو. � وا�شنطون ، 

دي �شي 20005 � الوليات املتحدة الأمريكية 

وامل�شجلة حتت رقم  : )         (                    بتاريخ  :     

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  مل��دة ع�شر  املفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/3/6  وحتى تاريخ :     2028/3/6

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 108808       

 با�شم       امريكان برتوليوم ان�شتيتيوت 

وعنوانه  1220 ال �شرتيت ، ان. دبليو. � وا�شنطون ، 

 دي �شي 20005 � الوليات املتحدة الأمريكية 

وامل�شجلة حتت رقم  : )         (                    بتاريخ  :     

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  مل��دة ع�شر  املفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/3/10  وحتى تاريخ :     2028/3/10

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 108625 

 با�شم   �ص.فورت�ص جروب )�ص.م.ح( 

املتحدة  العربية  وعنوانه  مكتب واي 2 – 138 – �ص .ب 7826 – ال�شارقة – الإمارات 

وامل�شجلة حتت رقم  : ) 106708 (                    بتاريخ  :   5 /8 /2010

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  مل��دة ع�شر  املفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/3/5    وحتى تاريخ :  2028/3/5

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 25311       

 با�شم انتيل كوربوري�شن 

وعنوانه  2200 مي�شن كولج بوليفارد ، �شانتا كالرا ، 

 �شي ايه ، 95052  – 8119  ، الوليات املتحدة الأمريكية 

وامل�شجلة حتت رقم  : )  22298 (                    بتاريخ  :    1999/9/19 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  مل��دة ع�شر  املفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/2/11  وحتى تاريخ :     2028/2/11

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 25312       

 با�شم  انتيل كوربوري�شن 

وعنوانه  2200 مي�شن كولج بوليفارد ، �شانتا كالرا ، 

 �شي ايه ، 95052  – 8119  ، الوليات املتحدة الأمريكية 

وامل�شجلة حتت رقم  : )  37956 (                    بتاريخ  :    2003/4/20 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  مل��دة ع�شر  املفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/2/11  وحتى تاريخ :     2028/2/11

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 60653 

 با�شم  بيلكينجتون بي ال �شي 

وعنوانه  بري�شكوت رود ، �شرتيت هيلينز ، مري�شي�شايد 

دبليو ايه 10     3 تي تي ، اجنلرتا 

وامل�شجلة حتت رقم  : )    (                    بتاريخ  :    2018/4/25

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  مل��دة ع�شر  املفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل احلماية 

احلماية يف :    2014/5/8  وحتى تاريخ :    2024/5/8

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 99278 

 با�شم  يو ا�ص ام هولدينج ايه جي 

وعنوانه  �ش�شلو�شجوتويج 39  3073 جومليجني ، �شوي�شرا. 

وامل�شجلة حتت رقم  : )    (                    بتاريخ  :    2018/4/26

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  مل��دة ع�شر  املفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل احلماية 

احلماية يف :    2017/8/27  وحتى تاريخ :    2027/8/27

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 99279 

 با�شم  بيدرو جار�شيا براندز، ا�ص.ال. 

وعنوانه  كايل اإيطاليا، 46؛ بوليجونو اند�شرتيال دي 

كامبو التو، 03600 اإيلدا ، اليكانتي ، اإ�شبانيا

وامل�شجلة حتت رقم  : )      (                    بتاريخ  :    2018/4/26

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  مل��دة ع�شر  املفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل احلماية 

احلماية يف :    2017/8/27  وحتى تاريخ :  2027/8/27

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 99280 

 با�شم  �شانويف 

وعنوانه  174  افينيو دي فران�ص 75013 باري�ص ، فرن�شا

وامل�شجلة حتت رقم  : )   (                    بتاريخ  :    2018/4/25

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  مل��دة ع�شر  املفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل احلماية 

احلماية يف :    2017/8/27  وحتى تاريخ :    2027/8/27

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 25314       

 با�شم  انتيل كوربوري�شن 

وعنوانه  2200 مي�شن كولج بوليفارد ، �شانتا كالرا ، 

 �شي ايه ، 95052  – 8119  ، الوليات املتحدة الأمريكية 

وامل�شجلة حتت رقم  : )  29774 (                    بتاريخ  :    2001/11/26 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  مل��دة ع�شر  املفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/2/11  وحتى تاريخ :     2028/2/11

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 25340       

 با�شم انتيل كوربوري�شن 

وعنوانه  2200 مي�شن كولج بوليفارد ، �شانتا كالرا ، 

 �شي ايه ، 95052  – 8119  ، الوليات املتحدة الأمريكية 

وامل�شجلة حتت رقم  : )  22468 (                    بتاريخ  :    1999/10/20 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  مل��دة ع�شر  املفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/2/14  وحتى تاريخ :     2028/2/14

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 27161       

 با�شم  انتيل كوربوري�شن 

وعنوانه  2200 مي�شن كولج بوليفارد ، �شانتا كالرا ،

 �شي ايه 95052 – 8119  ، الوليات املتحدة الأمريكية 

وامل�شجلة حتت رقم  : )  29775 (                    بتاريخ  :    2001/11/26

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  مل��دة ع�شر  املفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/6/17  وحتى تاريخ :     2028/6/17

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 49985 

 با�شم بايوجاران . 

 وعنوانه  15 �شارع �شارل�ص دي جال  92700 كولومب�ص � فرن�شا 

وامل�شجلة حتت رقم  : )                   (                    بتاريخ  :    

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  مل��دة ع�شر  املفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل احلماية 

احلماية يف :    2012/10/20   وحتى تاريخ :  2022/10/20

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 110486       

 با�شم  اآمرب لوجن ليميتد . 

وعنوانه  �ص. ب. 550  6 بريتانيا بلي�ص ، باث ا�ص تي.

جيه ئي 4  8 اك�ص دي ا�ص تي. هيلري جري�شي ، جزر القنال.

وامل�شجلة حتت رقم  : )  98639  (                    بتاريخ  :    2009/12/17

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  مل��دة ع�شر  املفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/4/8  وحتى تاريخ :     2028/4/8

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 111042 

 با�شم   اي تي �شي ليميتد . 

،   كلكتا  071  700  ولي��ة غرب  ، 37 جيه ال نهرو رود  وع��ن��وان��ه  فريجينيا ه��او���ص 

البنغال ، الهند

وامل�شجلة حتت رقم  : ) 147800 (                    بتاريخ  :   23 / 6 /2011

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  مل��دة ع�شر  املفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/4/17    وحتى تاريخ :  2028/4/17

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 111043 

 با�شم   اي تي �شي ليميتد . 

،   كلكتا  071  700  ولي��ة غرب  ، 37 جيه ال نهرو رود  وع��ن��وان��ه  فريجينيا ه��او���ص 

البنغال ، الهند

وامل�شجلة حتت رقم  : ) 98646 (                    بتاريخ  :   17 / 12 /2009

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  مل��دة ع�شر  املفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/4/17    وحتى تاريخ :  2028/4/17

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 111044       

 با�شم  لبريي. 

وعنوانه  روتي نا�شيونيل 10 40230 �شينت جيورز دو مارمين )فرن�شا( 

وامل�شجلة حتت رقم  : )  147801  (                    بتاريخ  :    2011/6/23

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  مل��دة ع�شر  املفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/4/17  وحتى تاريخ :     2028/4/17

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 111045       

 با�شم  لبريي. 

وعنوانه  روتي نا�شيونيل 10 40230 �شينت جيورز دو مارمين )فرن�شا( 

وامل�شجلة حتت رقم  : )   98647 (                    بتاريخ  :    2009/12/17

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  مل��دة ع�شر  املفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/4/17  وحتى تاريخ :     2028/4/17

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 111046       

 با�شم  لبريي. 

وعنوانه  روتي نا�شيونيل 10 40230 �شينت جيورز دو مارمين )فرن�شا( 

وامل�شجلة حتت رقم  : )  98648  (                    بتاريخ  :    2009/12/17

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  مل��دة ع�شر  املفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/4/17  وحتى تاريخ :     2028/4/17

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 106830 

 با�شم �شيك�ص فالجز ثيم بارك�ص، اإنك . 

وعنوانه  924 افينيو جيه. اي�شت ، جراند برايري ، 

تك�شا�ص 75050 ،  الوليات املتحدة الأمريكية .

وامل�شجلة حتت رقم  : )         (                    بتاريخ  :    2012/4/23

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  مل��دة ع�شر  املفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل احلماية 

احلماية يف  :    2018/2/7    وحتى تاريخ  :  2028/2/7

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 107696 

 با�شم  �شيك�ص فالجز ثيم بارك�ص، اإنك . 

وعنوانه  924 افينيو جيه. اي�شت ، جراند برايري ، 

تك�شا�ص 75050 ،  الوليات املتحدة الأمريكية. 

وامل�شجلة حتت رقم  : )   133189(                    بتاريخ  :    2011/2/24

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  مل��دة ع�شر  املفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/2/21  وحتى تاريخ :    2028/2/21

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342



تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 107697 

 با�شم �شيك�ص فالجز ثيم بارك�ص، اإنك . 

وعنوانه  924 افينيو جيه. اي�شت ، جراند برايري ،  تك�شا�ص 75050 ،  الوليات املتحدة 

الأمريكية.

وامل�شجلة حتت رقم  : )133190( بتاريخ  :2011/2/24

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  مل��دة ع�شر  املفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/2/21  وحتى تاريخ :    2028/2/21

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 107698 

 با�شم �شيك�ص فالجز ثيم بارك�ص، اإنك . 

وعنوانه  924 افينيو جيه. اي�شت ، جراند برايري ،  تك�شا�ص 75050 ،  الوليات املتحدة 

الأمريكية.

وامل�شجلة حتت رقم  : )   133191( بتاريخ  :    2011/2/24

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  مل��دة ع�شر  املفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/2/21  وحتى تاريخ :    2028/2/21

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 107699 

 با�شم �شيك�ص فالجز ثيم بارك�ص، اإنك . 

وعنوانه  924 افينيو جيه. اي�شت ، جراند برايري ،  تك�شا�ص 75050 ،  الوليات املتحدة 

الأمريكية.

وامل�شجلة حتت رقم  : )   133192( بتاريخ  :    2011/2/24

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  مل��دة ع�شر  املفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/2/21  وحتى تاريخ :    2028/2/21

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 107708        

 با�شم �شيك�ص فالجز ثيم بارك�ص، اإنك . 

وعنوانه  924 افينيو جيه. اي�شت ، جراند برايري ،  تك�شا�ص 75050 ،  الوليات املتحدة 

الأمريكية.

وامل�شجلة حتت رقم  : )   133199( بتاريخ  :    2011/2/24

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  مل��دة ع�شر  املفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/2/21  وحتى تاريخ :    2028/2/21

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 110107       

 با�شم تر�شت كو.، ليميتد. 

وعنوانه  3155 � 5 اوداي ، ازا � هوي�شاكو ،  �شيباياما � ما�شي ، �شانبو � جون ،   ت�شيبا 289 

� 1605 ، اليابان

وامل�شجلة حتت رقم  : )  98626  ( بتاريخ  :    2009/12/17

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  مل��دة ع�شر  املفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/4/1  وحتى تاريخ :     2028/4/1

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 111636 

 با�شم  اآي تي �شي ليميتد 

� 071  700 ، ولي��ة غرب  وعنوانه  فريجينيا هاو�ص ، 37 جيه  ال  نهرو رود ،   كلكتا 

البنغال ، الهند

وامل�شجلة حتت رقم  : )        ( بتاريخ  :   19 /11 /2012

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  مل��دة ع�شر  املفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/4/28    وحتى تاريخ :  2028/4/28

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 111637       

با�شم  ا�ص تي ايه – �شو�شيديد   تران�شفورمادورا  دي الومينيو�ص، ا�ص. ايه.

 وعنوانه  روا  تريامونتي ، 771 جويفايز ،  122- 4470 مايا ، الربتغال. 

وامل�شجلة حتت رقم  : )  147803  ( بتاريخ  :    2011/6/23

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  مل��دة ع�شر  املفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/4/28  وحتى تاريخ :     2028/4/28

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 111048 

 با�شم  ال اآند بي بروبريتي مانيجمينت كومباين 

وعنوانه  4095 فري�شتون بوليفارد ، �شاوث جيت ،  كاليفورنيا 90280 ، الوليات املتحدة 

الأمريكية

وامل�شجلة حتت رقم  : )   98649  ( بتاريخ  :    2009/12/17

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  مل��دة ع�شر  املفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/4/17 وحتى تاريخ :     2028/4/17

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 107709        

 با�شم  �شيك�ص فالجز ثيم بارك�ص، اإنك . 

وعنوانه  924 افينيو جيه. اي�شت ، جراند برايري ،  تك�شا�ص 75050 ،  الوليات املتحدة 

الأمريكية.

وامل�شجلة حتت رقم  : )   133200( بتاريخ  :    2011/2/24

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  مل��دة ع�شر  املفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/2/21  وحتى تاريخ :    2028/2/21

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 107710        

 با�شم �شيك�ص فالجز ثيم بارك�ص، اإنك . 

وعنوانه  924 افينيو جيه. اي�شت ، جراند برايري ،  تك�شا�ص 75050 ،  الوليات املتحدة 

الأمريكية.

وامل�شجلة حتت رقم  : )   133201( بتاريخ  :    2011/2/24

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  مل��دة ع�شر  املفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/2/21  وحتى تاريخ :    2028/2/21

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 107711        

 با�شم �شيك�ص فالجز ثيم بارك�ص، اإنك . 

وعنوانه  924 افينيو جيه. اي�شت ، جراند برايري ،  تك�شا�ص 75050 ،  الوليات املتحدة 

الأمريكية.

وامل�شجلة حتت رقم  : )   133202( بتاريخ  :    2011/2/24

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  مل��دة ع�شر  املفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/2/21  وحتى تاريخ :    2028/2/21

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 108116       

 با�شم انتيل كوربوري�شن 

 ،   8119  – ، كاليفورنيا 95052  ك��الرا  �شانتا   ، بوليفارد  وعنوانه  2200 مي�شن كولج 

الوليات املتحدة الأمريكية

وامل�شجلة حتت رقم  : )  97862 ( بتاريخ  :    2009/11/19

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  مل��دة ع�شر  املفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/2/26  وحتى تاريخ :     2028/2/26

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 110787       

 با�شم اأبولو تايرز ليميتد. 

وعنوانه  اأبولو هاو�ص، 7، ان�شتتيو�شنال ايريا، �شيكتور� 32،    جورجاون، هاريانا � 001  

122، الهند.

وامل�شجلة حتت رقم  : )   106470 ( بتاريخ  :     2010/7/29

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  مل��دة ع�شر  املفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/4/14  وحتى تاريخ :     2028/4/14

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 110790 

 با�شم  �شركة �شيد اخلبازين ال�شعودية املحدودة 

 وعنوانه  �ص. ب  7091  الدمام 31462 -  اململكة العربية ال�شعودية 

وامل�شجلة حتت رقم  : )   107239  ( بتاريخ  :    2010/8/24

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  مل��دة ع�شر  املفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/4/14 وحتى تاريخ :     2028/4/14

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 110791 

 با�شم �شركة �شيد اخلبازين ال�شعودية املحدودة 

 وعنوانه  �ص. ب  7091  الدمام 31462 -  اململكة العربية ال�شعودية 

وامل�شجلة حتت رقم  : )   107240  ( بتاريخ  :    2010/8/24

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  مل��دة ع�شر  املفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/4/14 وحتى تاريخ :     2028/4/14

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 110792 

 با�شم �شركة �شيد اخلبازين ال�شعودية املحدودة 

 وعنوانه  �ص. ب  7091  الدمام 31462 -  اململكة العربية ال�شعودية 

وامل�شجلة حتت رقم  : )   107241  ( بتاريخ  :    2010/8/24
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املال والأعمال

غرفة ال�سارقة تبحث مع �سرطة ال�سارقة �سوؤون جتارة ال�سيارات امل�ستعملة

مكافاآت بيئة حتقق معدلت قيا�سية بجمع 250,000 عبوة قابلة لإعادة التدوير منذ انطالقته

•• ال�شارقة-الفجر:

من  وف��د  م��ع  ال�شارقة  و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  بحثت 
ممثلي  وبح�شور  ال�شارقة،  ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة 
امل�شتعملة  ال�����ش��ي��ارات  ق��ط��اع جت����ارة  ع��م��ل  جم��م��وع��ة 
وحت�شني  تطوير  �شبل  الغرفة،  مظلة  حت��ت  العاملة 
بع�ص الإجراءات اخلا�شة بتجارة ال�شيارات امل�شتعملة 

التي تقع �شمن اخت�شا�شات ال�شرطة.
ال�شارقة  غرفة  مقر  يف  عقد  ال��ذي  الجتماع  وناق�ص 
م���وؤخ���راً، ع����دداً م��ن امل��ق��رتح��ات ال��رام��ي��ة اإىل تذليل 
اإط���ار حر�ص  ال��ق��ط��اع، يف  ُت��واج��ه  ق��د  التي  التحديات 
�شرطة ال�شارقة على دعم جمتمع الأعمال يف الإمارة 
بالتعاون مع غرفة ال�شارقة، و�شمن م�شاعي جمموعة 
حلقة  لتكون  الغرفة  م��ن  ب��دع��م  ان�شئت  ال��ت��ي  العمل 

و�شل اإيجابية بني القطاعني احلكومي واخلا�ص.
وح�����ش��ر الج���ت���م���اع م���ن ج��ان��ب غ��رف��ة ال�����ش��ارق��ة كل 
العالقات  اإدارة  را���ش��د اجل����روان م��دي��ر  اإب��راه��ي��م  م��ن 
الق��ت�����ش��ادي��ة وال��ت�����ش��وي��ق، وي��ع��ق��وب ي��و���ش��ف الق�شري 
رئي�ص  ال��ك��رمي  ع��و���ص  واأجم����د  ال�����ش��ن��اع��ة،  م�شت�شار 
ق�����ش��م جم��م��وع��ات ال��ع��م��ل. ف��ي��م��ا ح�����ش��ر م���ن جانب 
ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة ال�����ش��ارق��ة ك��ل م��ن العقيد 
املنذري  �شامل  عبداهلل  والرائد  الزعابي  جا�شم  اأحمد 
والرائد عبداهلل يو�شف خملوف والنقيب حمد م�شبح 
نبيل  وامل�����ش��اع��د  امل��ه��ريي  عي�شى  والنقيب  الطنيجي 
املراقبة  ق�شم  رئي�ص  املعال  ماجد  جانب  اإىل  �شالح، 
م��ن ج��ان��ب جمموعة  احل����راج. يف ح��ني ح�شر  ب�شوق 
حممد  عمر  خ��ال��د  امل�شتعملة  ال�����ش��ي��ارات  ق��ط��اع  عمل 
باطريف رئي�ص اللجنة التمثيلية للمجموعة، وابراهيم 

ح�شن ابراهيم نائب رئي�ص اللجنة، وعادل مبارك بن 
�شميدع ع�شو اللجنة.

وقال اإبراهيم را�شد اجلروان، اإن هذا الجتماع يندرج 
حتر�ص  التي  ال��دوري��ة  الجتماعات  �شل�شلة  اإط���ار  يف 
ال�شرتاتيجيني  �شركائها  م��ع  ع��ق��ده��ا  ع��ل��ى  ال��غ��رف��ة 
بهدف  القطاعية،  العمل  جم��م��وع��ات  م��ع  بالتن�شيق 
ممثلي  ب��ني  وامل��ق��رتح��ات  املرئيات  ونقل  الآراء  ت��ب��ادل 
جمموعات العمل وخمتلف اجلهات يف الإم��ارة، �شعياً 
تناف�شية خمتلف  وتعزيز  الأعمال  ببيئة  الرتقاء  اإىل 

القطاعات.
بقطاع  الرت��ق��اء  على  الغرفة  حر�ص  اجل���روان  واأك���د 

الو�شائل  ب��ك��ل  ودع��م��ه  امل�شتعملة  ال�����ش��ي��ارات  جت����ارة 
والن�شطة  احليوية  القطاعات  اأح��د  باعتباره  املمكنة 
يف الإم���ارة، ومب��ا ين�شجم مع روؤي��ة الغرفة ب��اأن تكون 
الأعمال  جمتمع  م�شالح  ع��ن  امل��ع��رباّ  ال��ق��وي  ال�شوت 
م�شيداً  وازده��اره،  مه  لتقداّ الدائم  وامل�شاند  بال�شارقة 
اإط���ار  يف  ال��غ��رف��ة  جل��ه��ود  ال�شارقة"  "�شرطة  ب��دع��م 
اجل��ان��ني يف  ب��ني  ال��را���ش��خ��ة  ال�شرتاتيجية  ال�����ش��راك��ة 
�شبيل حتقيق روؤية ال�شارقة وقيادتها احلكيمة وتعزيز 
الأم����ن وال���ش��ت��ق��رار الق��ت�����ش��ادي والج��ت��م��اع��ي على 
اأحمد جا�شم  العقيد  اأع��رب  ال�شعد. من جانبه،  كافة 
الزعابي حر�ص القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة على 

التوا�شل الدائم مع جمتمع الأعمال يف ال�شارقة عرب 
غرفة ال�شارقة والتعرف عن قرب على اأية حتديات قد 
القت�شادية،  املن�شاآت  واأ�شحاب  الأعمال  رجال  تواجه 
ومن ثم اتخاذ كل ما يلزم من اإج��راءات بالتعاون مع 
واأمنه  املجتمع  �شعادة  وتعزيز  تذليها  ل�شمان  الغرفة 
التي  الدورية  اأن الجتماعات  اإىل  وا�شتقراره، م�شرياً 
وجمموعات  ال�����ش��ارق��ة  ���ش��رط��ة  ب��ني  ال��غ��رف��ة  تنظمها 
يف  واأ�شهمت  اإيجابية  بنتائج  ت��اأت��ي  القطاعية  العمل 
�شرطة  اأداء  عن  الأع��م��ال  جمتمع  ر�شا  م�شتوى  رف��ع 
املعايري  اأف�شل  وف��ق  واإج��راءات��ه��ا  وخدماتها  ال�شارقة 

واملمار�شات.
من جهته، اأثنى خالد عمر حممد باطريف، على دعم 
وتعاونهما  ال�شارقة  و�شرطة  ال�شارقة  غرفة  من  كل 
الوثيق لتذليل كل ما يعرت�ص قطاع جتارة ال�شيارات 
النوع  ه��ذا  اأهمية  اأن  م��وؤك��داً  امل�شتعملة من حت��دي��ات، 
من الجتماعات الدورية يرجع اإىل ارتباط عدد كبري 
من اإجراءات القطاع ب�شكل اأو باآخر ب�شرطة ال�شارقة، 
التجار  م��رئ��ي��ات  ل��ط��رح  م��وؤات��ي��ة  ف��ر���ش��ة  ي�شكل  وه���و 
املجتمع  يخدم  مبا  املعنية  اجلهات  مع  واقرتاحاتهم 
ونهو�شه  ال��ق��ط��اع  ت��ط��ور  يف  وي�شهم  ال��ع��ام  وال�����ش��ال��ح 
التي  النقاط  ب�شكل م�شتدام. وناق�ص الجتماع بع�ص 
ت��ق��دم ب��ه��ا جم��م��وع��ة م��ن جت���ار ال�����ش��ي��ارات امل�شتعملة 
يف  املرتبطة  العمل  ملجموعة  التنفيذية  اللجنة  اإىل 
مدخالتها مع �شرطة ال�شارقة، حيث مت التفاق على 
التي تعزز  الت�شورات  درا�شة جميع املقرتحات وو�شع 
وتزيد حيويته مبا  التجاري  القطاع  اأعمال  ان�شيابية 
يعزز مكانة ال�شارقة كمركز اإقليمي ي�شتقطب التجار 

وامل�شرتين من خمتلف دول املنطقة.

•• ال�شارقة-الفجر:

جمال  يف  الرائد  الربنامج  بيئة"،  "مكافاآت  ك�شفت 
ال�شركة  امل�شوؤولية الجتماعية الذي اأطلقته "بيئة"، 
هائلة  كميات  الأو���ش��ط، عن جمع  ال�شرق  الرائدة يف 
القابلة  املعدنية  والعلب  البال�شتيكية  العبوات  من 
األ��ف عبوة   250 لإع��ادة التدوير بلغت ما يزيد عن 

منذ اإطالق الربنامج العام املا�شي. 
املنطقة،  يف  نوعه  من  الأول  وه��و  الربنامج،  واأ�شهم 
يف اإح��داث ث��ورة يف طريقة تعامل اأف��راد املجتمع مع 
امل�شاركة  معدلت  ت�شجيل  يف  وجن��ح  التدوير،  اإع���ادة 

جماهريية غري م�شبوقة. 
على  اإط��الق��ه  م��ن��ذ  بيئة"،  "مكافاآت  ب��رن��ام��ج  وداأب 
هام�ص فعاليات اأ�شبوع اأبوظبي لال�شتدامة يف يناير 
من العام 2017، على ت�شجيع �شلوك اإعادة التدوير 
اأ���ش��ل��وب ال��ت��ح��ف��ي��ز، م��ن خ���الل الأجهزة  ب��ا���ش��ت��خ��دام 
املبتكرة ل�شتعادة املواد القابلة لإعادة التدوير، والتي 
واملوؤ�ش�شات  الت�شوق،  م��راك��ز  م��ن  العديد  يف  ت��وزع��ت 
اأرجاء  خمتلف  يف  واملطارات  واجلامعات،  احلكومية، 
دول���ة الإم������ارات. وجت����اوزت قيمة اجل��وائ��ز ال��ت��ي مت 
األف درهم، ت�شمنت باقات   200 توزيعها حتى الآن 
عطالت اإىل وجهات �شياحية دولية، واإقامات فندقية 
واآلت  اأن��ان��ت��ارا،  ب�����اإدارة  دب���ي  نخلة  و���ش��ب��ا  منتجع  يف 
برو  جو  وك��ام��ريات  ذكية،  تلفاز  واأج��ه��زة  ن�شربي�شو، 

هريو، وق�شائم م�شرتيات من موقع "طلبات". 

وقال فهد �شهيل، الرئي�ص التنفيذي ل�شوؤون املوظفني 
يف �شركة "بيئة": ب�شفتنا �شركة اإدارة بيئية ملتزمة 
العربية  الإم�����ارات  ل��دول��ة  م�����ش��ت��دام  م�شتقبل  ب��ب��ن��اء 
املتحدة، فقد و�شعنا ن�شب اأعيننا هدف اإ�شراك اأفراد 
املجتمع يف اأن�شطة من �شاأنها اإحداث تاأثري ملمو�ص. 
فرتة  غ�����ش��ون  يف  بيئة"  "مكافاآت  ب��رن��ام��ج  وجن���ح 
ق�شرية بقطع اأ�شواط كبرية يف الطريق نحو حتقيق 
امل�شاركني يف  لنا من خالل عدد  الهدف. وتاأكد  هذا 
الربنامج يف العام املا�شي، والنمو ال�شريع يف كميات 
باأن  جمعها،  مت  التي  التدوير  لإع���ادة  القابلة  امل���واد 
الكثري من  التدوير بات متاأ�شاًل لدى  اإع��ادة  �شلوك 

اأفراد املجتمع.
وتابع �شهيل: نعتقد باأن هذه الإجنازات لي�شت �شوى 
امل�شرتك مع نخبة  التعاون  بداية، وناأمل من خالل 
الأرقام  لتعزيز هذه  البارزة  التجارية  العالمات  من 
ال���ق���ادم���ة. وت�����ش��ت��ح��ق ج��ه��ود التوعية  خ���الل الأي�����ام 
احلوافز  ه��ذه  وت��اأت��ي  والتقدير،  ال�شكر  ك��ل  البيئية 
لتوؤكد مدى تقديرنا مل�شاهمة اأفراد املجتمع يف هذه 

اجلهود.
بوترية  النمو  نوعه  م��ن  الفريد  ال��ربن��ام��ج  ووا���ش��ل 
 100 جمع  مت  حيث   ،2018 ال��ع��ام  خ��الل  �شريعة 
ال��ع��ام، منها نحو  الأول من  الربع  األ��ف عبوة خ��الل 
األف عبوة بال�شتيكية وعلبة معدنية خالل �شهر   50
مار�ص فقط، وهي اأعلى كمية مت جمعها خالل �شهر 

واحد منذ انطالق الربنامج.

من  النوعية  النجاحات  من  املزيد  الربنامج  وحقق 
العالمات  م��ن  م��ع نخبة  امل�����ش��رتك  ال��ت��ع��اون  خ���الل 
ن�شربي�شو،  ب��ادرت  حيث  العامل،  يف  البارزة  التجارية 
القهوة،  حت�شري  ماكينات  ت�شنيع  يف  عاملياً  ال��رائ��دة 
وقدمت  ب��داي��ت��ه،  منذ  للربنامج  ال��دع��م  تقدمي  اإىل 

ماكينة اإي�شنزا ميني لأحد الفائزين يف كل �شهر. 
وق����ال م��ان��وي��ل ���ش��ان�����ش��و، م��دي��ر ت��ط��وي��ر الأع���م���ال يف 
ن�شربي�شو يف ال�شرق الأو�شط واأفريقيا: حظي برنامج 
مكافاآت بيئة مبكانة مرموقة يف ال�شوق وباتت مبادرة 
هذا  يف  ن�شربي�شو  وُت�شهم  املنطقة.  يف  رائ���دة  بيئية 
اأح���د ال��ف��ائ��زي��ن ك��ل �شهر،  ال��ربن��ام��ج وذل���ك بتكرمي 
التي  اجل��ودة  عالية  القهوة  ل�شنع  اأجهزتها  وتقدمي 
مع  بيئة  مكافاآت  فكرة  وتن�شجم  لهم.   بها  ا�شتهرت 
م�شاعدة  اإىل  ي�شعى  ال��ذي  الإي��ج��اب��ي  ال��ك��وب  مفهوم 
البيئة  على  احلفاظ  يف  البيئة  جم��ال  يف  النا�شطني 

لأجل اأجيال امل�شتقبل مع دعم التقدم الجتماعي.
"اأنانتارا" دعمها  الفاخرة  الفنادق  �شل�شلة  ُتقدم  كما 
من خالل باقة العطلة الداخلية والتي داأبت اأنانتارا 
على تقدميها للفائزين منذ بداية العام. وقال جان 
فران�شوا لوران، مدير عام منتجع و�شبا اأنانتارا نخلة 
جمريا: اأتاح لنا التعاون امل�شرتك مع مكافاآت "بيئة" 
منذ بداية العام فر�شة اإحداث تاأثري كبري يف كيفية 
ومتثلت  ال��ت��دوي��ر.  اإع����ادة  على  املجتمع  اأف����راد  عمل 
الفائزين  وج��وه  على  البت�شامة  روؤي���ة  يف  مكافاآتنا 
بباقات العطلة الداخلية، ويف جناحنا يف حتفيز اأفراد 

الإمارات  دول��ة  بيئة  جعل  يف  امل�شاهمة  على  املجتمع 
تاأثري متوا�شل  اإح��داث  اإىل  ونتطلع  اإ�شتدامة.  اأكرث 

على ثقافة اإعادة التدوير م�شتقباًل.
و����ش���ارك م��وق��ع خ���دم���ات ت��و���ش��ي��ل ال��ط��ع��ام ال�شهري 
 ،2017 العام  من  دي�شمرب  يف  "طلبات" بالربنامج 
ت���ق���دمي ق�شائم  ع���ل���ى  ذل�����ك احل�����ني  وواظ�������ب م���ن���ذ 
للفائزين متنحهم خ�شومات كربى لدى جمموعة 
وا�شعة من املطاعم. وقال كوتلو هليل اوغلو، مدير 
و�شلطنة  املتحدة  العربية  الإم����ارات  يف  طلبات  ع��ام 
واعية  �شركة  ت�شبح  اأن  دائ��م��اً  طلبات  ت�شعى  ُع��م��ان: 
هذه  تعزيز  على  بيئة  مكافاآت  �شاعدتنا  وق��د  بيئياً، 
ال�����ش��م��ع��ة م���ن خ���الل ال��ت�����ش��ج��ي��ع ع��ل��ى ث��ق��اف��ة اإع����ادة 
اأرج�����اء دول����ة الإم�������ارات. و�شررنا  ال��ت��دوي��ر يف ك��اف��ة 
والتي  امل�شوقة،  امل��ب��ادرة  ه��ذه  حققته  ال��ذي  بالتقدم 
توؤكد ال�شهرة التي اكت�شبتها بيئة يف تقدمي احللول 
مكافاآت  وقدمت  املتميزة.  العمالء  وخدمة  املبتكرة 
بالكامل  البيئية  الإدارة  ل�شناعة  رائ��ع��اً  م��ث��اًل  بيئة 

داخل دولة الإمارات.
التدوير  القابلة لإعادة  املواد  ا�شتعادة  اأجهزة  وتتوزع 
يف مواقع ب��ارزة بكافة اأرج��اء دول��ة الإم���ارات، ت�شمل 
دبي  ووك، ومطار  مارينا  م��ول، ومم�شى  مارينا  دبي 
الدويل - املبنى الثالث، وجمعية اأبوظبي التعاونية، 
ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، واجلامعة  وم��ع��ه��د م�����ش��در 
الأمريكية يف ال�شارقة، وبلدية دبا احل�شن يف املنطقة 

ال�شرقية لإمارة ال�شارقة.

بن�سبة منو بلغت 28 %
ارتفاع عدد ال�سركات امل�سجلة يف منطقة عجمان 

احلرة خالل الربع الأول من عام 2018
•• عجمان –الفجر:

وبحراً  براً  ملنطقة عجمان احلرة  واحليوي  ال�شرتاتيجي  املوقع  يلعب 
التجارية  ال�شتثمارية  للقطاعات  التقدم  عجلة  دف��ع  يف  ف��اع��اًل  دوراً 
وال�شناعية يف الإمارة ب�شكل خا�ص ودولة الإمارات ب�شكل عام، كما تعد 
املنطقة رافداً مهماً لبيئة الأعمال ال�شناعية والتجارية مبا تقدمه من 
وجهة  منها  جعلت  متقدمة  وخ��دم��ات  ا�شتثمارية  ومم��ي��زات  ت�شهيالت 

مثالية وحا�شنة اأعمال رائدة على م�شتوى املنطقة.
12362  �شركة حتى نهاية الربع الول من  حتت�شن املنطقة احلرة  
ذاتها من  بالفرتة  %28 مقارنة  ن�شبته  بارتفاع  وذل��ك   ،  2018 عام 
العام ال�شابق، حيث انها تعد مقرا حيويا  للعديد من ال�شركات العاملة 
يف خمتلف القطاعات: كقطاع التجارة واخلدمات و�شناعة املجوهرات، 

و ال�شت�شارات وغريها. 
حيث ا�شتقطبت 783 �شركة جديدة خالل الربع الول من العام اجلاري 
يف خمتلف انواع الن�شطة، مثل قطاع التجارة )ال�شترياد والت�شدير ( 
ن�شاط  ا�شتحوذ  بينما  للقطاع اخلدمي،   9% و   ،%  46 ن�شبة  وميثل 
جتارة الذهب والملا�ص على ن�شبة  %3 من اإجمايل الن�شطة امل�شجلة 
ع��ام منطقة  ���ش��امل، مدير  فاطمة حممد  ال�شيدة  واأف���ادت  اجل��دي��دة.   
يف  وال��ت��ج��اري  ال�شناعي  القطاع  تنامي  اأن  بالتكليف،  احل���رة  عجمان 
الإم��ارة والذي �شاهمت به منطقة عجمان احلرة م�شاهمة مبا�شرة قد 
عادت بالنفع على اقت�شاد الإمارة ب�شكل عام وموازنتها العامة، يف الوقت 
الأول من  الربع  خ��الل   28% بواقع  املنطقة من��واً  فيه  �شجلت  ال��ذي 
العام اجلاري. وتقدم منطقة عجمان احلرة باقة من اأف�شل اخلدمات 
اجلديدة واملبتكرة التي من �شاأنها اأن جتذب ال�شركات ال�شتثمارية من 
خمتلف املجالت، ف�شاًل عما تقدم من بنياّة حتتية �شاملة، وحلول ذكياّة 
للتحديات وامل�شكالت التي تواجهها، وما تربمه من �شراكات ا�شرتاتيجية 
مع كال القطاعني العام واخلا�ص، و�شن الت�شريعات املنا�شبة التي ت�شهل 

عملية ال�شتثمار اأمام رواد الأعمال. 

بور�سة دبي للطاقة ت�سجل رقما قيا�سيا جديدا يف 
حجم اخليارات املفتوحة بلغ 69,183 عقدا

•• دبي -وام:

ت�شجيل رقم قيا�شي جديد  ام�ص   DME للطاقة  دبي  بور�شة  اأعلنت 
Open Interest للعقد الآج��ل خلام  يف حجم اخليارات املفتوحة 

عمان بلغ 69،183 عقدا وذلك يف 31 مايو 2018.
ويتخطى هذا الرقم اجلديد يف حجم اخليارات املفتوحة والذي يعادل 
69.2 مليون برميل من النفط اخلام الرقم القيا�شي ال�شابق  حوايل 

الذي كان قد �شجل يف 31 مايو 2017 وبلغ 68،470 عقدا.
اكت�شبتها  التي  الثقة  حجم  على  اجلديد  القيا�شي  الرقم  ه��ذا  وي��وؤك��د 
بور�شة دبي للطاقة يف اأو�شاط خمتلف الأط��راف املعنية يف ال�شوق من 
من  اخل��ام  النفط  ت��داول  عمليات  يجرون  والذين  العامل  اأنحاء  جميع 

�شراء وحتوط يف اأمان تام عرب من�شة بور�شة دبي للطاقة.
دبي  ب��ور���ش��ة  يف  الت�شعري  عملية  يف  م�����ش��ارك   100 م��ن  اأك���رث  وي�شهم 
للطاقة وذلك من خالل نافذة التداول الأكرث ن�شاطا يف اأ�شواق ال�شلع 
يف املنطقة. وقال اأحمد �شرف رئي�ص جمل�ص اإدارة بور�شة دبي للطاقة: 
يربهن هذا الرقم القيا�شي على الثقة الكبرية التي تتمتع بها بور�شة 
ن�شهده خالل  الذي  املطرد  النمو  ال�شوء على  ي�شلط  كما  للطاقة  دبي 
العقد الآج���ل خل��ام ع��م��ان من  ال�����ش��ن��وات الأخ����رية وي��وؤك��د على مكانة 
واكت�شاف  املخاطر  لإدارة  موثوقية  الأك���رث  الأداة  بو�شفه  البور�شة 

الأ�شعار للمتداولني يف اأ�شواق النفط اخلام الإقليمية.

الربازيل تعترب الر�سوم اجلمركية 
الأمريكية غري مربرة

•• ريو دي جانريو-اأ ف ب:

قالت حكومة الرئي�ص الربازيلي مي�شال تامر اجلمعة ان القرار الأمريكي 
بفر�ص ر�شوم على واردات الفولذ والملنيوم الربازيلية "غري مربر"، موؤكدة 
انها تريد البحث عن حلول اأخرى لهذا اخلالف التجاري. وقالت حكومة 
لي�ص  الربازيلية  ال�شادرات  قيود على  ان فر�ص  "تعترب  انها  بيان  تامر يف 
اف�شل تطلعات  ب�شكل  تلبي  البحث عن حلول  وتبقى منفتحة على  م��ربرا 
ومنذ  املتحدة".  والوليات  للربازيل  والملنيوم  الفولذ  قطاع  واحتياجات 
املتحدة  الوليات  اىل  الملنيوم  من  الربازيلية  ال�شادرات  تخ�شع  اجلمعة، 
لر�شوم تبلغ ع�شرة باملئة، بينما �شتفر�ص على الفولذ "ح�ش�ص على ا�شا�ص 
املعدل يف ال�شنوات الثالث الخرية". واكدت احلكومة الربازيلية يف بيانها 
الربازيلية".  ال�����ش��ادرات  على  الإج����راءات  ه��ذه  ت��اأث��ري  بدقة  "�شتتابع  انها 
وكانت دول عدة بينها الربازيل وكندا واملك�شيك والحتاد الوروبي وكوريا 
الرئي�ص  اعلنها  التي  الر�شوم المريكية  اعفاء من  ت�شتفيد من  اجلنوبية، 
على  باملئة   25 وتبلغ  مايو،  اأي��ار  من  الثامن  يف  ترامب  دونالد  المريكي 

واردات الفولذ و10 باملئة على الملنيوم.

خالل اجتماع للمن�سوري مع وزير النقل الكندي يف اأوتاوا

م�ساورات ب�ساأن زيادة عدد رحالت الطريان املبا�سرة بني الإمارات وكندا
•• اأوتاوا-الفجر:

بحث معايل املهند�ص �شلطان بن �شعيد املن�شوري وزير 
القت�شاد، مع معايل مارك غارنو وزير النقل الكندي، 
�شبل تطوير التعاون امل�شرتك يف جمال النقل اجلوي، 
اجلانب  من  املقدم  العر�ص  اجلانبان  ا�شتعر�ص  كما 
املبا�شرة  ال��ط��ريان  رح��الت  ع��دد  زي���ادة  ب�شاأن  الكندي 
بني البلدين. جاء ذلك خالل الجتماع، الذي عقد يف 
اأوت��اوا، بح�شور  بالعا�شمة  الكندية  النقل  وزارة  مقر 
�شعادة فهد �شعيد الرقباين �شفري الدولة لدى كندا، 

اإىل جانب عدد من امل�شوؤولني الكنديني.
الوزير  م��ع��ايل  م�شاركة  هام�ص  على  الج��ت��م��اع  ي��اأت��ي 
الدولة  من  امل�شتوى  رفيع  لوفد  الر�شمية  الزيارة  يف 
اآل نهيان، وزير  برئا�شة �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 

اخلارجية والتعاون الدويل، اإىل كندا.
املن�شوري  �شعيد  ب��ن  ���ش��ل��ط��ان  امل��ه��ن��د���ص  م��ع��ايل  ق���ال 
اإن الإم��ارات وكندا يتمتعان بعالقات  وزير القت�شاد، 
القت�شادي  ال�شعيدين  على  خا�شة  متنامية،  ثنائية 
من  ع��دد  اأجن���زا  البلدين  اأن  اإىل  م�شرياً  وال��ت��ج��اري، 
لتهيئة  املا�شية،  املرحلة  خ��الل  النوعية،  اخل��ط��وات 
بني  التعاون  اأوج��ه  لنمو  ال��الزم��ة  الت�شريعية  البنية 

الأعمال  اأم���ام رج��ال  الأ���ش��واق  القطاع اخل��ا���ص وفتح 
من اجلانبني، وذلك عرب توقيع عدد من التفاقيات 
القت�شادية  اللجنة  ت��اأ���ش��ي�����ص  ع��ن  ف�شال  ال��ن��وع��ي��ة، 
امل�شرتكة، وت�شكيل جمل�ص الأعمال الإماراتي الكندي. 
اأن ه��ن��اك ح��اج��ة لتطوير ج��وان��ب ال��ت��ع��اون يف  وت��اب��ع 

جم��ال ال��ط��ريان واخل��دم��ات اجل��وي��ة، ملواكبة التطور 
وتعزيز  البلدين  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ات  يف  ال��راه��ن 
فر�ص ال�شتثمار املطروحة يف العديد من القطاعات 
زي��ادة عدد رح��الت الطريان  اأن  اإىل  احليوية، م�شرياً 
املبا�شرة من �شاأنه اخت�شار امل�شافات اجلغرافية وحتقيق 

وامل�شتثمرين،  الأع��م��ال  جمتمع  ب��ني  اأف�شل  توا�شل 
والرتقاء بحجم التبادل التجاري وال�شياحي.

واأ�شار اإىل اأن زيادة عدد رحالت الطريان املبا�شرة بني 
الثنائية،  العالقات  البلدين يحقق مطلب مهم لنمو 
التعاون  م�شار  على  ب��و���ش��وح  اأث���ره  �شينعك�ص  وال���ذي 

امل�شرتك املرحلة املقبلة.
يذكر اأن حجم التبادل التجاري بني الإم��ارات وكندا، 
 ،2017 ع��ام  خ��الل  دولر  مليار   2.2 ح��وايل  �شجل 
فيما بلغ نزلء الفنادق يف الدولة من ال�شوق الكندي 
نحو 206 األف نزيل خالل عام2016، بن�شبة زيادة 

تقدر بحدود 9.5 % عن العام الأ�شبق.
وم���ن ج��ان��ب��ه، اأك���د م��ع��ايل م���ارك غ��ارن��و وزي���ر النقل 
الكندي، على الرغبة يف تطوير اأفاق التعاون املتبادل 
العالقات  بحجم  الرت��ق��اء  يف  الراهنة  اجلهود  ودع��م 
اأكرث تقدماً  الثنائية على كافة ال�شعد اإىل م�شتويات 

ومبا يخدم م�شالح الطرفني.
اجلوي  النقل  وحت��دي��داً  النقل  ق��ط��اع  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
يحتل اأهمية وا�شعة على اأجندة التعاون امل�شرتك، واأن 
املرحلة املقبلة من �شاأنها اأن ت�شهد حراكاً وا�شعاً يف هذا 
املبا�شرة بني  ال�شدد، مع زيادة عدد رحالت الطريان 

البلدين.
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املال والأعمال

ا�ستمرارًا مل�سرية جناح مبادرة »�سم�ض دبي« وبعد االإقبال الكبري على املبادرة الرائدة

هيئة كهرباء ومياه دبي جتدد دعوتها للجمهور لرتكيب الألواح الكهرو�سوئية واإنتاج الكهرباء من الطاقة ال�سم�سية

املركز بحث مقرتح توقيع اتفاقية تعاون مع اك�سبو ال�سارقة

املدفع ي�سارك يف اجتماع جمل�س اإدارة الريا�س للمعار�س واملوؤمترات

اأول نظام متطور وذكي يف املنطقة يقل�ض موافقات العبور من 4 �ساعات اإىل 10 دقائق 

املنطقة اللوج�ستية بدبي اجلنوب تطلق نظام "م�ساري" لت�سريع عبور الب�سائع واملركبات

•• دبي-الفجر:

يف اإطار جهود هيئة كهرباء ومياه دبي لتعزيز التنمية 
امل�����ش��ت��دام��ة وال�����ش��ام��ل��ة يف اإم�����ارة دب����ي، ودع����م اجلهود 
اإىل زي����ادة الع��ت��م��اد ع��ل��ى الطاقة  ال��رام��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
مواردها  وا���ش��ت��دام��ة  البيئة  على  واحل��ف��اظ  النظيفة، 
جددت  الأخ�����ش��ر،  القت�شاد  اإىل  والتحول  الطبيعية، 
دبي  اإم����ارة  يف  وامل��ق��ي��م��ني  للمواطنني  دع��وت��ه��ا  الهيئة 
لال�شتفادة من مبادرتها الذكية الرائدة »�شم�ص دبي«، 
ل �شيما عقب النجاح امللفت الذي حققته املبادرة منذ 
اإطالقها والإقبال الكبري من قبل اجلمهور لال�شتفادة 
واملنازل  امل��ب��اين  اأ�شحاب  دب��ي«  »�شم�ص  ع  وت�شجاّ منها. 
املباين  اأ���ش��ط��ح  ف��وق  كهرو�شوئية  األ����واح  تركيب  على 
ب�شبكة  وربطها  ال�شم�شية  الطاقة  من  الكهرباء  لإنتاج 

هيئة كهرباء ومياه دبي.
املنتدب  الع�شو  ال��ط��اي��ر،  حم��م��د  �شعيد  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
"متثل  دب��ي:  ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ص 
اإم��ارة دبي لتحويل  »�شم�ص دبي« فر�شة فريدة ل�شكان 
تخفي�ص  يف  ت�شهم  ا�شتدامة،  اأك��رث  مباٍن  اإىل  مبانيهم 
الطاقة  ن�شبة  وزي����ادة  ل���الإم���ارة،  ال��ك��رب��ون��ي��ة  الب�شمة 
دبي  يف  للبيئة  ال�شديق  ال��ط��اق��ة  م��زي��ج  يف  ال�شم�شية 
بحلول عام 2030. و�شي�شهم اأفراد املجتمع من خالل 
يف  امل�شتدامة  التنمية  تعزيز  اإىل  الرائدة  املبادرة  تبني 
النظيفة  ع��امل��ي للطاقة  م��رك��ز  اإىل  دب��ي  دب��ي وحت��وي��ل 
والق���ت�������ش���اد الأخ�������ش���ر ع���رب دع����م ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة دبي 
�شيدي �شاحب  اأطلقها  التي  للطاقة النظيفة 2050، 
اآل مكتوم، نائب رئي�ص  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
دب��ي، رع��اه اهلل،  ال����وزراء حاكم  ال��دول��ة رئي�ص جمل�ص 
بهدف توفري %7 من طاقة دبي من م�شادر الطاقة 
النظيفة بحلول عام 2020، و%25 بحلول 2030، 
الأق���ل يف  دب��ي  ول��ت��ك��ون   ،2050 ع��ام  و%75 بحلول 
الب�شمة الكربونية بحلول 2050، اإ�شافة اإىل مبادرة 
دبي الذكية التي اأطلقها �شموه جلعل دبي املدينة الأذكى 
الطاير:  �شعادة  واأ���ش��اف  العامل".  يف  �شعادة  والأك���رث 
تكلفة  حتمل  املتعاملني  على  دب��ي  �شم�ص  مبادرة  توفر 
ا�شتخدام اأنظمة بطاريات تخزين الطاقة الناجتة عن 

الإنتاج  نظام  رب��ط  طريق  ع��ن  الكهرو�شوئية  الأل���واح 
اإىل  الهيئة، و�شيكون فائ�ص ال�شتخدام املحول  ب�شبكة 
من  اق��ت��ط��اع��ه  ي��ت��م  للمتعامل  ر���ش��ي��د  مب��ث��اب��ة  ال�شبكة 
فواتري ال�شتهالك امل�شتقبلية. واإىل جانب هذه املزايا 
املتعاملون،  يح�شلها  التي  الكثرية  والفوائد  املبا�شرة 
»�شم�ص  ت�شهم  للعقار،  ال�شوقية  القيمة  رف��ع  فيها  مبا 
ل��ت��وف��ري الطاقة  ت��اأ���ش��ي�����ص من����وذج م�����ش��ت��دام  دب����ي« يف 
بالبيئة  الإ�شرار  وداعم للنمو القت�شادي يف دبي دون 
وم���وارده���ا، م��ن خ���الل دع���م امل���ب���ادرة ال��وط��ن��ي��ة طويلة 
املدى التي اأطلقها �شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
اأخ�شر  اقت�شاد  لبناء  اهلل،  رع��اه  مكتوم،  اآل  را���ش��د  ب��ن 
لتنمية  اأخ�شر  »اقت�شاد  �شعار  الإم��ارات، حتت  يف دولة 
2021، لتحقيق  الإم��ارات  روؤي��ة  م�شتدامة«، وحتقيق 
بيئة م�شتدامة من حيث جودة الهواء، واملحافظة على 
النظيفة  الطاقة  على  العتماد  وزي���ادة  املائية،  امل���وارد 
وتطبيق التنمية اخل�شراء، وخطة دبي 2021، جلعل 

دبي مدينة ذكية وم�شتدامة.
بادروا  الذين  والأف��راد  املوؤ�ش�شات  جهود  الطاير  وثمن 
بتطبيق مبادرة »�شم�ص دبي« من خالل تركيب الألواح 

عددها  و�شل  التي  املباين،  ا�شطح  فوق  الكهرو�شوئية 
 43.77 ب��ل��غ��ت  اإن��ت��اج��ي��ة  ب���ق���درة  م��ب��ن��ى   1032 اإىل 
امل�شتقبل  يف  الرقم  مب�شاعفة  توقعات  مع  ميجاوات، 

و�شول اإىل جميع مباين الإمارة بحلول عام 2030.
تركيب  اإج��راءات  الهيئة  طت  ب�شاّ الطاير:  �شعادة  وتابع 
�شمن  وامل��ب��اين  امل��ن��ازل  يف  ال�شم�شية  الطاقة   اأن��ظ��م��ة 
مبادرة »�شم�ص دبي«، وتبداأ اأوىل خطوات تركيب النظام 
املقاولني  اأو  ال�شت�شاريني  ب��اأح��د  املتعامل  با�شتعانة 
املعتمدين لديها لدرا�شة اإمكانية تركيب نظام الطاقة 
ال�شم�شية واقرتاح اأف�شل احللول املالئمة التي تنا�شب 
احل�شول  مهمة  املقاول  اأو  ال�شت�شاري  ويتوىل  املكان. 
على املوافقات الالزمة من الهيئة، والتي ت�شمل �شهادة 
وربطه  ال�شم�شية  الطاقة  نظام  لرتكيب  ممانعة  ع��دم 
الطاقة  ن��ظ��ام  ت�شميم  على  وامل��واف��ق��ة  الهيئة  ب�شبكة 
التقدمي  متطلبات  جميع  بذلك  م�شتوفياً  ال�شم�شية 
الالزمة،  امل��واف��ق��ات  على  احل�شول  وبعد  والت�شميم. 
الفنية  الأع��م��ال  بتنفيذ  امل��ق��اول  اأو  ال�شت�شاري  ي��ق��وم 
ال��رتك��ي��ب، يقدم  اأع��م��ال  للموقع. وع��ن��د الن��ت��ه��اء م��ن 
اإخطاراً للهيئة لإجراء الفح�ص الفني للموقع وتركيب 

العداد واإمتام عملية الربط مع �شبكة الهيئة، ليتم بعد 
ذلك اإنتاج الكهرباء من وحدة نظام الطاقة ال�شم�شية.

واأ����ش���اف ���ش��ع��ادت��ه: ع���الوة ع��ل��ى ذل���ك، اأط��ل��ق��ت الهيئة 
دبي  �شم�ص  »حا�شبة  خدمة  الإل��ك��رتوين  موقعها  عرب 
برتكيب  قرارهم  اتخاذ  يف  املتعاملني  لدعم  للطاقة«، 
توفري  ع��رب  امل���ب���اين،  اأ���ش��ط��ح  ف���وق  ال�شم�شية  الأل�����واح 
�شهولة  بكل  اإ���ش��اف��ي��ة  وم��ع��ل��وم��ات  تف�شيلية  م��ق��ارن��ات 
وي�شر وبا�شتخدام اأدوات مبتكرة. وتعد »حا�شبة �شم�ص 
دبي للطاقة« خدمة مبتكرة تقدمها الهيئة للمتعاملني 
الراغبني يف اإنتاج الطاقة الكهربائية با�شتخدام الألواح 
الكهرو�شوئية �شمن مبادرة �شم�ص دبي، حيث ي�شتطيع 
املتعامل مبجرد اإدخال رقم ح�شابه امل�شجل لدى الهيئة 
التعرف على موقع املبنى وحتديد �شطحه عرب خريطة 
القابلة لال�شتخدام،  امل�شاحة  تفاعلية، ومن ثم ح�شاب 
امل�شاحة،  ت�شتوعبها هذه  التي  ال�شم�شية  الأل��واح  وعدد 
اأو  اأ�شا�ص �شهري  والقدرة الإنتاجية لتلك الألواح على 
ي�شتطيع  مبتكرة،  تفاعلية  اأدوات  وبا�شتخدام  �شنوي. 
منها  ال�شتفادة  يف  يرغب  التي  امل�شاحة  ر�شم  املتعامل 
وتتيح  املبنى.  ل�شطح  الإجمالية  بامل�شاحة  التقيد  دون 
على  ال���وق���وف  للمتعامل  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة  اخل��ري��ط��ة  ت��ل��ك 
حمطات  م��واق��ع  مثل  الأخ���رى  املعلومات  م��ن  العديد 
الأخ�شر(،  )ال�����ش��اح��ن  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ال�����ش��ي��ارات  �شحن 
الهيئة  متعاملو  ق��ام  التي  ال�شم�شية  الأل���واح  وم��واق��ع 
اإىل  بالإ�شافة  دب��ي«،  »�شم�ص  م��ب��ادرة  �شمن  برتكيبها 
التوا�شل  النتائج من خالل  �شبكات  اإمكانية  م�شاركة 

الجتماعي.
اأكرث  وتاأهيل  بتدريب  قامت  الهيئة  اأن  بالذكر  جدير 
الطاقة  اأنظمة  تركيب  يف  وخمت�ص  خبري   446 م��ن 
 96 لديها  امل�شجلة  ال�شركات  ع��دد  وو�شل  ال�شم�شية، 
ا�شت�شارات  �شركات  و11  مقاولت  �شركة   85( �شركة 
100 �شركة  اأك����رث م��ن  امل���ب���ادرة  ه��ن��د���ش��ي��ة(، وج��ذب��ت 
 800 من  اأك��رث  واعتماد  الآن،  حتى  م�شجلة  م�شنعة 
وميكن  للرتكيب.  اجلاهزة  ال�شم�شية  الطاقة  معدات 
»حا�شبة  اإىل خدمة  الو�شول  الراغبني يف  للمتعاملني 
�شم�ص دبي للطاقة« زيارة املوقع الر�شمي للهيئة، �شمن 

قائمة مبادرات الهيئة الذكية. 

•• ال�شارقة-الفجر:

�شارك �شعادة �شيف حممد املدفع الرئي�ص التنفيذي 
الحتاد  اإدارة  جمل�ص  ع�شو  ال�شارقة  اإك�شبو  ملركز 
الدولية  اجلمعية  رئي�ص  املعار�ص  ل�شناعة  ال��دويل 
العربي،  للمعار�ص والفعاليات فرع منطقة اخلليج 
الريا�ص  م��رك��ز  اإدارة  ملجل�ص  ال��ث��اين  الج��ت��م��اع  يف 
يف  ب�شفته ع�شواً  وامل��ع��ار���ص،  ل��ل��م��وؤمت��رات  ال���دويل 
اأعيد  ال��ذي  الريا�ص  ملركز  اجلديد  الإدارة  جمل�ص 

ت�شكيله موؤخراً.
الريا�ص  مركز  مبقر  ُعقد  ال��ذي  الجتماع  وناق�ص 
م����وؤخ����راً، ب��رئ��ا���ش��ة ���ش��ع��ادة م���اج���د احل���ك���ري رئي�ص 
للموؤمترات  ال���دويل  ال��ري��ا���ص  م��رك��ز  اإدارة  جمل�ص 
واملعار�ص، وبح�شور �شعادة خالد الزهراين الرئي�ص 
التنفيذي للمركز، واأع�شاء جمل�ص الإدارة، م�شروع 
والأهداف  الريا�ص  ملركز  اجلديدة  ال�شرتاتيجية 
وامل�����ش��اري��ع امل��ن��ب��ث��ق��ة ع��ن��ه��ا، مت��ه��ي��داً لع��ت��م��اده��ا يف 

�شبتمرب املقبل.
وب���ح���ث الج���ت���م���اع ت��ف��ع��ي��ل جم�����الت ال���ت���ع���اون بني 
م��رك��ز ال��ري��ا���ص وم��رك��ز اك�����ش��ب��و ال�����ش��ارق��ة، و�شبل 
حيث  اجلانبني،  بني  امل�شرتك  العمل  اآف��اق  تطوير 
تعاون بني  اتفاقية  ا�شتعرا�ص مقرتح توقيع  جرى 
املركزين، وال�شتفادة من اأف�شل ممار�شات وخربات 
"اك�شبو ال�شارقة" يف حتديث وتطوير مرافق مركز 

الريا�ص ب�شكل كامل و�شقل مهارات العاملني فيه.

التعاون  اأن وترية  املدفع،  واأك��د �شعادة �شيف حممد 
الدويل  الريا�ص  ال�شارقة ومركز  اك�شبو  بني مركز 
اأك��م��ل وجه،  ع��ل��ى  انطلقت  وامل��ع��ار���ص  ل��ل��م��وؤمت��رات 
م�شاريع  اإىل  الأف���ك���ار  حت��وي��ل  م��رح��ل��ة  يف  ودخ��ل��ت 
ومبادرات م�شرتكة على اأر�ص الواقع، يف اإطار حر�ص 
الريا�ص على تطوير  ملركز  الإدارة اجلديد  جمل�ص 
اململكة  يف  املعار�ص  ب�شناعة  والرت��ق��اء  امل��رك��ز  اأداء 
العربية ال�شعودية ال�شقيقة من جهة، وانطالقاً من 
واأف�شل  خرباته  نقل  على  ال�شارقة  اك�شبو  حر�ص 

ممار�شاته لنظرائه يف املنطقة ودول اخلليج عموماً 
ويف اململكة العربية ال�شعودية على وجه اخل�شو�ص، 
العربية  امل��ع��ار���ص  �شناعة  حتفيز  يف  ُي�شهم  ومب���ا 
وفاعليتها  ح�شورها  وتفعيل  امل�شتدام  وازده��اره��ا 
الدولية  والفعاليات  الأح��داث  واأجندة  على خارطة 

والعاملية، من جهة ثانية.
بحث  الريا�ص  مركز  اإدارة  جمل�ص  اإن  املدفع  وق��ال 
ال�شارقة  اك�شبو  مركز  م��ع  اتفاقية  توقيع  مقرتح 
يف ���ش��وء ال��زي��ارة الأخ���رية ال��ت��ي ق��ام بها وف��د رفيع 

خاللها  ج��رى  وال��ت��ي  الريا�ص  مركز  م��ن  امل�شتوى 
ال�شارقة"  "اك�شبو  ممار�شات  اأف�شل  على  الط��الع 
وال�شتفادة من خرباته يف  التعاون  وبحث جمالت 
جمال تنظيم واإدارة املعار�ص، موؤكداً حر�ص اك�شبو 
ال�شارقة على نقل خرباته وتقدمي كل ما ميكن من 
دعم لتعزيز تناف�شية مركز الريا�ص يف اإطار ال�شراكة 
املتنامية بني اجلانبني وامل�شالح امل�شرتكة والروابط 

الأخوية الرا�شخة بني الإمارات وال�شعودية.
الرئي�ص  ب�شفته  امل��دف��ع  ���ش��ارك  الج��ت��م��اع،  وع��ق��ب 
التنفيذي ملركز اإك�شبو ال�شارقة وع�شو جمل�ص اإدارة 
اجلمعية  رئي�ص  املعار�ص  ل�شناعة  ال��دويل  الحت��اد 
الدولية للمعار�ص والفعاليات فرع منطقة اخلليج 
العربي، يف اأم�شية رم�شانية نظمها مركز الريا�ص، 
وح�شرها رئي�ص واأع�شاء جمل�ص الإدارة وعدد من 
وجمموعة  واخل��ا���ص،  العام  القطاعني  يف  ال�شركاء 
ورجال  الدبلوما�شي  ال�شلك  واأع�شاء  ال�شفراء  من 
حر�شه  املركز  رئي�ص  اأك��د  حيث  بالريا�ص،  الأعمال 
ع��ل��ى ت��ر���ش��ي��خ ت��وج��ه امل��ج��ل�����ص ن��ح��و ال��ت��غ��ري وزي����ادة 
الروابط والتوا�شل مع ال�شركاء من جميع اجلهات 
الفعاليات  وتنظيم  املعار�ص  ���ش��وؤون  يف  واملخت�شني 
ملناق�شة احتياجات التطوير التي يعمل عليها املركز 
ب�شكل مكثف منذ مطلع عام 2018، وبحث خمتلف 
الروؤى التي ت�شهم يف تعزيز مرحلة التطوير ب�شكل 
م��ت�����ش��اع��د وي��ح��ق��ق اأه�����داف امل���رك���ز واأع���ل���ى درج���ات 
الر�شى للم�شتفيدين من خدماته على مدار العام.

•• دبي-الفجر:

ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة يف دبي  امل��ن��ط��ق��ة  اأط���ل���ق���ت   
لت�شريع  الذكي  "م�شاري"  نظام  اجلنوب 
ع��ب��ور ال��ب�����ش��ائ��ع وامل���رك���ب���ات، مم���ا يجعل 
اجلنوب  ب��دب��ي  اللوج�شتية  املنطقة  م��ن 
املنطقة  م�شتوى  على  ح��رة  منطقة  اأول 
�شيكون  ال��ذي  املتطور  النظام  ه��ذا  تطبق 
ع���ل���ى حركة  اإي���ج���اب���ي���ة  ان���ع���ك���ا����ش���ات  ل����ه 
املنطقة  ع��رب  وامل��رك��ب��ات  الب�شائع  م���رور 

اللوج�شتية بدبي اجلنوب.
جلهود  تتويجاً  "م�شاري"  ن��ظ��ام  وي��اأت��ي 
امل��ن��ط��ق��ة ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة يف اع��ت��م��اد اأح���دث 
ممار�شة  ت�����ش��ه��ي��ل  يف  ال��ذك��ي��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
الأع���م���ال، ودع��م��اً جل��ه��ود حكومة دب��ي يف 
دبي  ملكانة  وتعزيزاً  ال��ذك��ي،  التحول  دع��م 
اخلدمات  ق��ط��اع  يف  رائ���دة  عاملية  كوجهة 
اللوج�شتية. ويعترب نظام "م�شاري" نظاماً 
بجمارك  ومرتبطاً  ومتطوراً  واآم��ن��اً  ذكياً 
دب��ي و���ش��رط��ة دب��ي وغ��ريه��ا م��ن الهيئات 

والدوائر احلكومية ذات العالقة. ويتميز 
حيث  الرتاخي�ص،  اإ�شدار  ب�شرعة  النظام 
يقل�ص الفرتة اخلا�شة باإ�شدار املوافقات 
اأي  فقط،  دق��ائ��ق   10 اإىل  �شاعات   4 م��ن 
بن�شبة توفري للوقت بلغت %95.8 مما 
يعك�ص كفاءًة و�شرعة يف اإجناز املعامالت. 

"م�شاري"،  نظام  اإط��الق  على  تعليق  ويف 
التنفيذي   امل���دي���ر  اأح���م���د  حم�����ش��ن  ل��ف��ت 
للمنطقة اللوج�شتية يف دبي اجلنوب، اإىل 
اجلنوب  دب��ي  يف  اللوج�شتية  املنطقة  ان 
الداعمة  احل���رة  املناطق  اأب���رز  م��ن  تعترب 
الإمارة،  يف  اللوج�شتية  اخلدمات  لقطاع 
ال����ري����ادة يف توفري  وه����ي حت��ت��ل م��رت��ب��ة 
ل�شرتاتيجية  املواكبة  الذكية  اخل��دم��ات 
دب���ي ال��ذك��ي��ة يف ت��ع��زي��ز ال��ت��ح��ول الرقمي 
باخلدمات واملبادرات، معترباً اأن حمافظة 
دب�����ي ع���ل���ى ���ش��م��ع��ت��ه��ا ك���وج���ه���ة ع���امل���ي���ة يف 
ال��ع��امل��ي��ة يفر�ص  ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة  امل��ن��ظ��وم��ة 
الإجراءات  لت�شريع  اخلدمات  يف  البتكار 
وت���وف���ري اجل���ه���د وال����وق����ت الأم������ر ال���ذي 
العاملة  لل�شركات  تناف�شية  م��ي��زة  ي��وف��ر 
حم�شن  واأ���ش��اف  اللوج�شتية.  املنطقة  يف 
اأحمد: اإن نظام "م�شاري" مبادرة مبتكرة 
الب�شائع  لعبور  اللوج�شتية  املنطقة  من 
ال�شتثمار  عرب  و�شريعة  �شل�شة  بطريقة 
الأ�شا�ص  الركيزة  يعترب  وال��ذي  الوقت  يف 

اللوج�شتية،  ال�����ش��رك��ات  وع��م��ل  ن�����ش��اط  يف 
موؤكداً على اهمية الدور الذي تلعبه "دبي 
اجلنوب" يف توفري الت�شهيالت واخلدمات 
ا�شتقطاب  يف  ت�������ش���اه���م  ال���ت���ي  امل���ب���ت���ك���رة 
ال�شحن  ق��ط��اع  يف  ع��امل��ي��ني  م�����ش��ت��ث��م��ري��ن 

والدعم اللوج�شتي.

البا�شط املرزوقي مدير  اأكد عبد  وب��دوره 
ادارة العمليات اللوج�شتية يف دبي اجلنوب 
ان ن�شبة التحول الذكي يف خدمات املنطقة 
حيث   ،80% اإىل  و���ش��ل��ت  ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة 
الذكي  ال��ت��ح��ول  ن�شبة  و���ش��ول  ن�شتهدف 
2020، واإطالق  %95 بحلول عام  اإىل 
نظام "م�شاري" ياأتي �شمن هذه الأهداف 
وتعزيز جاذبيتها  املنطقة،  باأداء  لالرتقاء 

وتناف�شيتها لل�شركات اللوج�شتية
وتوفر املنطقة اللوج�شتية يف دبي اجلنوب 
لل�شركات  التناف�شية  امل��زاي��ا  م��ن  ال��ع��دي��د 
���ش��ه��ول��ة الربط  اأب����رزه����ا  ال��ع��ام��ل��ة ف��ي��ه��ا 
وال�شحن  ال��ن��ق��ل  خ���ط���وط  خم��ت��ل��ف  ب���ني 
وت��وف��ري خ��دم��ات ذكية  وال��ع��امل��ي��ة،  املحلية 
واإل��ك��رتون��ي��ة ح��دي��ث��ة وم��ت��ط��ورة تخف�ص 
التكاليف وتعزز الكفاءة الزمنية للعمليات 
اللوج�شتي، مما  الدعم  ل�شركات  املختلفة 
لكل  اأ���ش��ا���ش��ي��ة  وج��ه��ة  املنطقة  م��ن  يجعل 
الراغبة بال�شتفادة من  العاملية  ال�شركات 
الفر�ص ال�شتثمارية يف الأ�شواق الواعدة.

موانئ اأبوظبي تطلق �سل�سال 
خلدمة جمتمع التجارة البحرية

•• اأبوظبي- وام:

اأطلقت بوابة املقطع - ال�شركة اململوكة ل�شالح موانئ اأبوظبي - خدمة 
�شل�شاً وعايل الأمان لأ�شحاب امل�شلحة يف  ربطاً  توفر  "�شل�شال" والتي 

جمتمع التجارة البحرية.
الرقمية  والهويات  ت�شني  بلوك  تكنولوجيا  بني  اخلدمة  ه��ذه  وجتمع 
يف  موؤ�ش�شة  اأول  اأب��وظ��ب��ي  م��وان��ئ  ب��ات��ت  حيث  بامل�شتخدمني  اخل��ا���ش��ة 

اأبوظبي تقوم بتطوير تكنولوجيا بلوك ت�شني.
ونقل  مناولة  ل�شركات  الأوىل  املرحلة  يف  التكنولوجيا  ه��ذه  و�شتتوفر 
الب�شائع وعمالئهم على اأن يتم تو�شيعها لحقاً لبقية جمتمع التجارة 

البحرية باعتبارها اأداة مكملة لنظام جمتمع املوانئ من بوابة املقطع.
ومتثل تكنولوجيا بلوك ت�شني اأحدث التقنيات املتطورة حيث توفر من�شة 
اأكرث اأماناً وموثوقية باملقارنة مع �شبكة النرتنت وتتيح للم�شتخدمني 
طريقة اأ�شرع واأكرث كفاءة للح�شول على املعلومات ومتابعة التفا�شيل 

واإمتام العمليات.
وباتت هذه التكنولوجيا م�شتخدمة على نطاق وا�شع خا�شة يف القطاعات 

املالية والبنوك والتجارة والتعليم والقطاع ال�شحي.
واأ�شاد الكابنت حممد جمعة ال�شام�شي الرئي�ص التنفيذي ملوانئ اأبوظبي 
الر�شيدة  القيادة  من  اأبوظبي  موانئ  به  حتظى  ال��ذي  الكبري  بالدعم 
وحر�شها امل�شتمر على ت�شجيع املوؤ�ش�شات والأفراد على اأخذ زمام املبادرة 
للدولة  والجتماعية  القت�شادية  التنمية  تعزيز م�شرية  للم�شاهمة يف 

وبناء اقت�شاد متنوع وم�شتدام قائم على البتكار والبداع.
وقال اإن موانئ اأبوظبي تفخر باإطالق تكنولوجيا بلوك ت�شني يف اأبوظبي 
م�شادر  على  بالعتماد  تطويرها  مت  "�شل�شال" التي  خدمة  خالل  من 
امل�شتخدمني."  لكافة  متطورة  خدمات  توفري  بهدف  حملية  وق��درات 
واأ�شاف اإن ال�شتثمارات التي تقوم بها موانئ اأبوظبي لتطوير وابتكار 
اأحدث احللول واخلدمات التكنولوجية تعمل على خدمة قطاع التجارة 
البحرية ب�شكل كبري وت�شهم يف الوقت ذاته يف تعزيز ا�شرتاتيجية دولة 
الإمارات الرامية اإىل البتكار يف القطاعات املهمة واإىل جانب ذلك يعمل 
اأبوظبي كمركز لالبتكار يف  هذا امل�شروع احليوي على الرتقاء مبكانة 

اخلدمات اللوج�شتية والتجارة البحرية.
لبوابة  التنفيذي  الرئي�ص  الظاهري  ن��ورة  الدكتورة  قالت  جانبها  من 
ال�شحن  قطاع  مل�شتقبل  اأ�شا�شياً  حم��وراً  ت�شكل  التكنولوجيا  اإن  املقطع 
بلوك  تقنية  اأن  اإىل  م�شرية  اللوج�شتية  واخلدمات  والتجارة  البحري 

ت�شني تعترب خطوة كبرية لرقمنة التجارة البحرية.
ولفتت اإىل اأنه من خالل خدمة "�شل�شال" متنح موانئ اأبوظبي جمتمع 
بلوك ت�شني ف�شاًل عن  اإىل تكنولوجيا  ومتكاماًل  اآمناً  التجارة و�شوًل 
توفري التكاليف والوقت واجلهد ملتابعة وتتبع ال�شحنات بالزمن الفعلي 

واحل�شول على حتديثات فورية.
بها  اخلا�شة  ت�شني  بلوك  تكنولوجيا  تطوير  جانب  اإىل  اإن��ه   : وق��ال��ت 
جنحت موانئ اأبوظبي من خالل هذا امل�شروع اجلديد يف ابتكار منوذج 
خا�ص بالهوية الرقمية الأمر الذي يغني عن احلاجة ل�شتخدام كلمات 

املرور للو�شول اإىل املعلومات.
وتكنولوجيا  م�����ش��ادر  على  ب��الع��ت��م��اد  الرقمية  ال��ه��وي��ة  تطوير  وع��رب 
كافة من  النقل  وثائق  ت�شفري  ق��ادرة على  املقطع  بوابة  �شتكون  داخلية 
بينها بولي�شة ال�شحن وطلب الت�شليم واحلجز وطلبات النقل ما ي�شهم 
عملية  الب�شائع من خالل  وكفاءة حركة  الت�شالت  تدفق  يف حت�شني 

�شفافة واآمنة و�شل�شة.
2017 - م�شروعاً  اأكتوبر  التي مت تد�شينها يف  ومتثل بوابة املقطع - 
اخلا�شة  املعلومات  وت��ب��ادل  واإج����راءات  خدمات  تعريف  لإع���ادة  مبتكراً 
تربط  موحدة  واجهة  خ��الل  من  اأبوظبي  يف  البحرية  التجارة  بقطاع 
العديد من عمالء التجارة مبن فيهم وكالت ال�شحن والتجار وو�شطاء 

اجلمارك و�شركات النقل ووكالت التنظيف حملياً ودولياً.
التجارة  جمتمع  لأع�شاء  تتيح  ت�شني  بلوك  تكنولوجيا  اأن  اإىل  ي�شار 
ال��ب��ح��ري��ة ال��ع��دي��د م��ن امل��ن��اف��ع خ��ا���ش��ة يف ظ��ل ح��ر���ص ق��ط��اع ال�شحن 
للمنتدى  ووف���ق���اً  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأح���د  تبني  ع��ل��ى  اللوج�شتية  واخل���دم���ات 
املائة  يف   20 اإىل  ي�شل  ما  التكنولوجيا  توفر هذه  العاملي  القت�شادي 
عل  دولر  ترليون  يعادل  ما  اأي  احلقيقية  النقل  تكاليف  اإج��م��ايل  من 

التجارة العاملية.

ترامب يح�سر خطة جديدة لدعم 
قطاعي الطاقة النووية والفحم 

•• نيويورك-اأ ف ب:

اإدارة الرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب على خطة جديدة لدعم  تعمل 
بالأمن  تتعلق  مبخاوف  ذلك  م��ربرة  النووية  واملن�شاآت  الفحم  م�شانع 
القومي يف حني ي�شري معار�شوها اإىل اأنها غري �شرورية حيث �شرتفع 

تكاليف الطاقة.
الفدرالية  الطاقة  تنظيم  جلنة  ال��غ��اء  م��ن  اأ�شهر  بعد  التحرك  وي��اأت��ي 
تواجه  التي  القطاعات  لهذه  الفدرايل  الدعم  لتقدمي  �شابقا  اقرتاحا 

�شعوبات بهدف تعزيز قدرة �شبكة الطاقة الوطنية على التحمل.
ووجدت الهيئة الرقابية الأمريكية اأن القرتاح غري مربر ول منطقي. 

لكن البيت الأبي�ص اأعلن اجلمعة اأنه يعمل على خطة جديدة.
الطاقة  �شبكة  "ابقاء  اإن  بيان  يف  �شاندرز  �شاره  با�شمه  الناطقة  وقالت 
الأمريكية والبنية التحتية قوية واآمنة يحمي اأمننا الوطني وال�شالمة 

العامة والقت�شاد من الهجمات املتعمدة والكوارث الطبيعية".
واأفادت "لالأ�شف، �شيوؤدي التوقف الو�شيك ملن�شاآت طاقة... اإىل ا�شتنفاذ 
جزء اأ�شا�شي من مزيج الطاقة يف بالدنا ب�شكل �شريع ويوؤثر على قدرة 

ال�شبكة على التحمل".
واأ���ش��اف��ت اأن ت��رام��ب ط��ل��ب م��ن وزي���ر ال��ط��اق��ة ري���ك ب���ريي التح�شري 

املوارد". هذه  فقدان  ملنع  فورية  "خلطوات 
ومل يك�شف البيان تفا�شيل اإ�شافية لكن تقرير ل�شحيفة "وول �شرتيت 
جورنال" اأفاد اأن اخلطة اجلديدة �شتجرب م�شغلي ال�شبكة على ا�شتخدام 

الطاقة التي يتم انتاجها يف م�شانع الفحم واملن�شاآت النووية.
"بي جاي  وانتقدت املنظمة امل�شغلة ل�شبكة الطاقة يف الوليات املتحدة 

ام" الإعالن معتربة اأن "ل حاجة لتحرك جذري كهذا".
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 112921 

 با�شم  ماندارين اورينتال �شريفي�شز بي. يف.  

 وعنوانه  دايبينربوك�شرتات 19 1077 يف اك�ص ام�شرتدام، هولندا  

وامل�شجلة حتت رقم  : )127330( بتاريخ  :   27 /12 /2010

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  مل��دة ع�شر  املفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/5/15    وحتى تاريخ :  2028/5/15

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 112922 

 با�شم ماندارين اورينتال �شريفي�شز بي. يف.  

 وعنوانه  دايبينربوك�شرتات 19 1077 يف اك�ص ام�شرتدام، هولندا  

وامل�شجلة حتت رقم  : )127331(                    بتاريخ  :   27 /12 /2010

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  مل��دة ع�شر  املفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/5/15    وحتى تاريخ :  2028/5/15

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 114731 

 با�شم   بي تي. بوجاموليا ناجادي 

وعنوانه  تيمبو �شكان تاور ، جالن اإت�ص اآر. رازونا �شايد  كافلينج 4-3 ، جاكرتا 12950 

، اإندوني�شيا 

وامل�شجلة حتت رقم  : ) 127964 ( بتاريخ  :   5 / 1 /2011

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  مل��دة ع�شر  املفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/6/16    وحتى تاريخ :  2028/6/16

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 115163 

 با�شم دبي للتاأمني )م�شاهمة عامة(   

وعنوانه  �ص. ب. : 3027، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة.

وامل�شجلة حتت رقم  : ) 101634 ( بتاريخ  :   12 / 4 /2010

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  مل��دة ع�شر  املفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/6/23    وحتى تاريخ :  2028/6/23

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 112917 

 با�شم ماندارين اورينتال �شريفي�شز بي. يف.  

 وعنوانه  دايبينربوك�شرتات 19 1077 يف اك�ص ام�شرتدام، هولندا  

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

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  مل��دة ع�شر  املفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/5/15    وحتى تاريخ :  2028/5/15

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 112918 

 با�شم ماندارين اورينتال �شريفي�شز بي. يف.  

 وعنوانه  دايبينربوك�شرتات 19 1077 يف اك�ص ام�شرتدام، هولندا  

وامل�شجلة حتت رقم  : )127327( بتاريخ  :   27 /12 /2010

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  مل��دة ع�شر  املفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/5/15    وحتى تاريخ :  2028/5/15

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

  تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 112919 

 با�شم  ماندارين اورينتال �شريفي�شز بي. يف.  

 وعنوانه  دايبينربوك�شرتات 19 1077 يف اك�ص ام�شرتدام، هولندا  

وامل�شجلة حتت رقم  : )127328( بتاريخ  :   27 /12 /2010

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  مل��دة ع�شر  املفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/5/15    وحتى تاريخ :  2028/5/15

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 112920 

 با�شم  ماندارين اورينتال �شريفي�شز بي. يف.  

 وعنوانه  دايبينربوك�شرتات 19 1077 يف اك�ص ام�شرتدام، هولندا  

وامل�شجلة حتت رقم  : )127329( بتاريخ  :   27 /12 /2010

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  مل��دة ع�شر  املفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/5/15    وحتى تاريخ :  2028/5/15

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 116892 

 با�شم األوما�شك ليميتد .  

وعنوانه  بريتون لتيمري ، كيتريينغ ، نورثامبتون�شاير اإن اإن 15    5جيه بي ، اململكة 

املتحدة 

وامل�شجلة حتت رقم  : )   106560  ( بتاريخ  :    2010/8/1

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  مل��دة ع�شر  املفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/7/23 وحتى تاريخ :     2028/7/23

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  املالك: التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 282303    بتاريخ: 2017/11/05

باإ�شم:   جمموعة اأغذية �ص.م.ع 
وعنوانه : �ص.ب. 37725 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:32
مياه معدنية وغازية ، ماء الليثيا ، ماء معدين فوار ، مياه )م�شروبات( ، مياه ال�شرب ال�شحية )ماء الينابيع( 

، ماء ال�شودا.
و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة الظفرة باللغة العربية بخط مميز داخل �شكل بي�شاوي به ر�شم 
Al Dhafra باللغة  اأ�شعة ال�شم�ص بجانبها نف�ص ال�شكل بكلمة  مميز لتالل وه�شاب ت�شرق من خلفهم 

الإجنليزية.
عن  مبعزل   )  aldhafra )الظفرة  الكلمات  ا�شتخدام  عند  ح�شري  بحق  املطالبة  ع��دم  ال���ش��رتاط��ات: 

العالمة باعتبار الظفرة aldhafra ا�شم منطقة جغرافية.
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  املالك: التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم:284229    بتاريخ: 2017/12/10

باإ�شم:  بريت�ص اأمريكان توباكو )براند�ص( ليمتد
وعنوانه : جلوب هاو�ص ، 4 متبل بلي�ص ، لندن ، دبليو �ش�ي2اآر 2بي جي ،   اململكة املتحدة.

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:34
�شجائر، تبغ خام اأو ُم�شنع ، منتجات التبغ ، بدائل التبغ )غري املخ�ش�شة لغايات طبية( ، �شيجار ، �شيجاريلو 
اأجهزة   ، ، فالتر �شجائر  اأنابيب �شجائر   ، ، ورق �شجائر  اأدوات املدخنني   ، ، ثقاب  ، ولع��ات  )�شيجار رفيع( 
تو�شع يف اجليب للف ال�شجائر ، اآلت حممولة حلقن التبغ يف الأنابيب الورقية ، �شجائر الكرتونية ، �شوائل 
لل�شجائر اللكرتونية ، منتجات التبغ لغايات الت�شخني ، اأجهزة الكرتونية وقطعها لغايات ت�شخني ال�شجائر 

اأو التبغ الواقعة يف الفئة 34 وغري املت�شمنة يف فئات اأخرى.
 و�شف العالمة: العالمة عبارة عن ر�شم مل�شتطيل باللون الأ�شود به كلمةDERBY  باللغة الإجنليزية 
مكتوبة بخط عامودي باللون الأخ�شر وعلى ي�شارها ر�شم مميز ثنائي الأبعاد ل�شريط غري مكتمل بداخله 

دوائر خمتلفة الأحجام جميعهم باللون الأخ�شر.
ال�شرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  املالك: التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم:284248    بتاريخ: 2017/12/10

باإ�شم:  بريت�ص اأمريكان توباكو )براند�ص( ليمتد
وعنوانه : جلوب هاو�ص ، 4 متبل بلي�ص ، لندن ، دبليو �ش�ي2اآر 2بي جي ،   اململكة املتحدة.

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:34
�شجائر، تبغ خام اأو ُم�شنع ، منتجات التبغ ، بدائل التبغ )غري املخ�ش�شة لغايات طبية( ، �شيجار و�شيجاريلو 
)�شيجار رفيع( ، ولعات ، ثقاب ، اأدوات املدخنني ، ورق �شجائر واأنابيب �شجائر وفالتر لل�شجائر ، اأجهزة 
تو�شع يف اجليب للف ال�شجائر ، اآلت حممولة حلقن التبغ يف الأنابيب الورقية ، �شجائر الكرتونية ، �شوائل 

لل�شجائر اللكرتونية ، منتجات التبغ لغايات الت�شخني.
الإيقاف  زر  �شكل  الإجنليزية بطريقة مميزة على  باللغة   O العالمة عبارة عن احلرف  العالمة:   و�شف 

اأو الت�شغيل.  
   ال�شرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

EAT 114727 EAT 116332 EAT 116365

العدد 12342 بتاريخ 2018/6/3

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ور�شة حممد حنيف للحام 

واحلدادة رخ�شة رقم:CN 1102551 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد �شامل حممد �شايف العامري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد ا�شلم حممد طالب
تعديل وكيل خدمات

حذف �شعيد �شالح حممد النعيمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12342 بتاريخ 2018/6/3

اإع����������الن
كافيه  لين  ال�ش�����ادة/فكتوريا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1473064  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*3 اىل 1*3

تعديل ا�شم جتاري من/فكتوريا لين كافيه
VICTORIA LINE CAFE

اىل/جالي�شرتو ا�شربي�شو كافيه
GALESTRO ESPRESSO CAFE

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12342 بتاريخ 2018/6/3

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

 CN 2198228:قمة املجد للعقارات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12342 بتاريخ 2018/6/3

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الجيال 

 CN 2359956:يونيفورم رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  املالك: التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم:284402    بتاريخ: 2017/12/13

باإ�شم:  بريت�ص اأمريكان توباكو )براند�ص( ليمتد
وعنوانه : جلوب هاو�ص ، 4 متبل بلي�ص ، لندن ، دبليو �ش�ي2اآر 2بي جي ،   اململكة املتحدة.

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:34
�شجائر، تبغ خام اأو ُم�شنع ، منتجات التبغ ، بدائل التبغ )غري املخ�ش�شة لغايات طبية( ، �شيجار و�شيجاريلو 
)�شيجار رفيع( ، ولعات ، ثقاب ، اأدوات املدخنني ، ورق �شجائر واأنابيب �شجائر وفالتر لل�شجائر ، اأجهزة 
تو�شع يف اجليب للف ال�شجائر ، اآلت حممولة حلقن التبغ يف الأنابيب الورقية ، �شجائر الكرتونية ، �شوائل 

لل�شجائر اللكرتونية ، منتجات التبغ لغايات الت�شخني.
 و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات   CLICK ON باللغة الإجنليزية.

ال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  3  يونيو 2018 العدد 12342

EAT 116485

العدد 12342 بتاريخ 2018/6/3

اإع����������الن
العامة  للمقاولت  خاين  ح�شن  ال�ش�����ادة/امري  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1022407  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة احمد حممد �شعيد �شباح الرميثي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شامل عو�ص احلنتو�ص الكربي
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.40*0.60

تعديل ا�شم جتاري من/امري ح�شن خاين للمقاولت العامة ذ.م.م
AMIR HUSSAIN KHANI GENERAL CONTRACTING LLC

اىل/الفجر امل�شرق لعمال البالط والرخام ذ.م.م
AL FAJR AL MUSHREQ FOR TILE AND MARBLE WORKS LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال تبليط الر�شيات واجلدران )4330019(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 12342 بتاريخ 2018/6/3

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الكثبان لعمال الملنيوم الزجاج

 رخ�شة رقم:CN 2570987  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل را�ص املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 5*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/الكثبان لعمال الملنيوم الزجاج
ALKOTHBAN FOR ALUMINUM AND GLASS WORKS

اىل/الكثبان لعمال الملنيوم الزجاج ذ.م.م- �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
 ALKOTHBAN FOR ALUMINUM AND GLASS WORKS LLC-

SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 12342 بتاريخ 2018/6/3

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اخل�شرة 

للخ�شار والفواكه الطازجة- فرع 1
رخ�شة رقم:CN 1713334-1 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 
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العدد 12342 بتاريخ 2018/6/3   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/6204  عمايل  جزئي 
بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �����ص.ذ.م.م  عليه/1-جاليبي  املحكوم  اىل 
املذكورة  الدعوى  يف    2017/10/24 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة 
اعاله ل�شالح/راتان �شانتو�ص جومي�ص �شانتو�ص بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
للمدعي مبلغ )32712( درهم وبتذكرة العودة لوطنه عينا او نقدا ما مل يلتحق 
بخدمة �شاحب عمل اخر عند تنفيذ هذا احلكم وبالر�شوم وامل�شروفات . حكما 
اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة 
التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12342 بتاريخ 2018/6/3   
ال�شادة / الإماراتية اللبنانية للمقاولت وال�شيانة العامة 

املالك : �شيف �شهيل �شيف حممد كلثم اخليلي 
املوقع : امل�شفح - حو�ص م / 6 - قطعة رقم / 61 

اإليكم  اأعاله ، حيث انكم توقفكم عن امتام امل�شروع امل�شند  بال�شارة اىل املو�شوع املذكور 
اجنازه ول توجد اية اعمال منذ بداية �شهر مار�ص 2018 اأي ما يتجاوز ثالثة ا�شهر ووفقا 
للبند 16/2 من عقد املقاولة اأنه )اإذا اأوقف العمل كلية مدة تزيد على خم�شة ع�شر يوما 
مت�شلة دون �شبب يقبله الطرف الأول )املالك( ي�شحب امل�شروع( وحيث انكم مل ت�شتمروا 

وا�شبح العمل متوقف 
والأعطال  التاأخري  تبعات  بكافة  حتميلكم  مع  امل�شروع  ب�شحب  نخطركم   ، عليه  وبناء 
والأ�شرار املرتتبة على عدم وفاءكم بالتزاماتكم العقدية ، �شوف يتم ا�شناد امل�شروع ملقاول 

اآخر مع حفظ حقوق املالك املدنية والقانونية.  
ال�صت�صاري 
ماتريك�س لال�صت�صارات الهند�صية  

�صحب اأعمال 

العدد 12342 بتاريخ 2018/6/3   
 اإعالن بالن�صر 

الدعوى رقم 2018/66 نزاع تعيني خربة عقاري  
املتنازع : مارتني جاكو بيتري دي ويت 

املتنازع �شدهم : بوكالة مكتب ا�ص ان ار دنتون و�شركاه 
وفقا لقرار حمكمة دبي املوقرة بندبنا خبري ح�شابيا يف الدعوى اعاله ، فقد تقرر عمل 
اجتماع خربة ح�شابي وذلك يوم الثالثاء املوافق ل 2018/6/5  ، ال�شاعة الثانية ع�شرة ظهرا 
- مكتبنا يف �شارع ال�شيخ زايد - بالقرب من فندق كراون بالزا - برج �شعيد 1 )بناية بنك 
الإمارات دبي الوطني( الطابق 19 ، مكتب رقم 1901 ، بجانب حمطة املرتو املركز التجاري 

العاملي ،  لال�شتف�شار يرجى الت�شال على الرقم  026397228 
يرجى تاأكيد احل�شور بالرد على هذا المييل او بالتوا�شل معنا على الرقم 0569252079     
اخلبري احل�صابي 
ظافر حممد كنان حممد احلرية  

اإجتمـــــــاع اخلبـــــــرة 

العدد 12342 بتاريخ 2018/6/3   
   الدعوى رقم 2017/2667 جتاري كلي اأبوظبي 

 املدعي : بنك الإحتاد الوطني - اأبوظبي 
املدعي عليه / علي ح�شن علي املرر اليا�شي 

الدعوى  رف��ع �شدك  الوطني قد  الإحت��اد  بنك  ب��ان  العلم  يرجى 
رقم 2667-2017  جتاري كلي اأبوظبي - لذا ارجو ح�شور اجتماع 
خربة يوم الحد 2018/6/10 ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا يف مقر 
اخلبري الكائن يف دبي ابوهيل بجوار حمطة مرتو القيادة بناية 
: 0505257979   لتقدمي ما  امليزانني هاتف   5 ، مكتب  اإم  اآر كي 

لديك من م�شتندات. 
اخلبري امل�صريف / حممد مطر �صليم  

 اجتماع خربة 

العدد 12342 بتاريخ 2018/6/3   
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

 يف  الدعوى رقم 2018/336  جتاري كلي 
اىل املدعي عليهم /1 - ام ا�ص ان للتجارة - م م ح  - )مكتب متثيل( 2-�شب دو�شت تيمور مالمريى 
 3-فلفاجر جرنال تريدينغ - م م ح ، 4-فاينايل بيزن�ص للتجارة العامة - م م ح ، 5-�شليكتور للتجارة - م م ح - 
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك �شادرات ايران )الفرع الرئي�شي(  قد اقام الدعوى املذكورة 
اأعاله وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ  2018/5/22  احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة - 
وقبل الف�شل يف الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غري ذي �شفة -  بندب اخلبري امل�شريف �شاحب 
الدور باجلدول ، وتكون مهمته بعد الطالع على ملف الدعوى النتقال للم�شرف املدعي كاأمر لزم 
لالطالع على ملف املدعي عليهم لديه من واقع ال�شجالت والدفاتر ونظام الحا�شب الىل على ح�شابه 
والطالع على ا�شول امل�شتندات املقدمة للمحكمة والطالع على املرا�شالت الورقية واللكرتونية ان 
الف  وقدرها ع�شرة  امانة خربة  واللكرتونية وحددت  الورقية  التجارية  والدفاتر  ال�شجالت  وجدت 
درهم والزمت )املدعي( ب�شدادها.   وحددت لها املحكمة جل�شة يوم الثالثاء  املوافق 2018/7/10  ال�شاعة 

.Ch1.C.15 30 : 9 �شباحا يف القاعة

رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية العدد 12342 بتاريخ 2018/6/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2018/346   تنفيذ �صرعي  
ان  الكيايل  جمهول حمل القامة مبا  املنفذ �شده/1- امين حممد احمد  اىل 
طالب التنفيذ/مها خ�شر يو�شف اأبوح�شري - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بتنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 155/2017 احوال 
�شخ�شية  اح��وال  ا�شتئناف    473/2017+473 بالرقم  وامل�شتاأنفة  م�شلمني  نف�ص 
 230250( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد  �شده  املنفذ  بالزام  القا�شي   ، ومواريث 
درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف مع اللتزام ب�شداد النفقة ال�شهرية ال�شتحقاق. 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12342 بتاريخ 2018/6/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/155   تنفيذ جتاري  
ابراهيم عبيد علي بدر الظنحاين  جمهول حمل  املنفذ �شده/1-  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي ال�شالمي - �ص م ع وميثله / 
عبداهلل خمي�ص غريب الناخي اآل علي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )449275.96( درهم 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12342 بتاريخ 2018/6/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/1186   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شدهما/1- جنمة اخلليج انرتنا�شيونال للتجارة العامة - �ص 
ذ م م 2-نيلي�ص نرياجنان غاندي  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
ح�شن  ابراهيم   / وميثله  عامة(  م�شاهمة  )�شركة  امل�شرق  التنفيذ/بنك 
ابراهيم املال -  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )7320916.27( درهم بالت�شامن والتكافل اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
املذكور خالل 15 يوما  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12342 بتاريخ 2018/6/3   
اعالن �صحيفة طعن بالن�صر

يف الطعن 2018/476 طعن جتاري
تدعو دائرة حماكم دبي – حمكمة التمييز

الطاعن / غامن �شلطان ح�شني يو�شف ال علي – ب�شفته – املالك احلايل 
ملوؤ�ش�شة كيندال للو�شاطة العقارية  وميثله / يو�شف حممد احمد يو�شف 
احلمادي  باعالن املطعون �شده/ او�شكار لوكي روي كومين�ص جمهول 
اأعاله  امل��ذك��ور  الطعن  اأق���ام عليكم  الطاعن  ب��اأن  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل 
ويتوجب عليكم احل�شور اإيل حمكمة التمييز وذلك للرد علي �شحيفة 

الطعن املقدمة �شدكم
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز

فقدان �صهادة اأ�صهم 
�شهادة   - الطنيجي  ال�شنيدي  عبيد  احمد   / امل��دع��و  فقد 

ا�شهم �شادرة من م�شرف ابوظبي ال�شالمي رقم ال�شهادة 

ممن  ي��رج��ى   ، �شهم   163 ال�شهم  ع��دد   1031293

يجدها ت�شليمها اىل اقرب مركز �شرطة م�شكورا.  
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هذا  يف  الوحيد  العرب  ممثل  كانت  التي  الهيئة،  ومتكنت 
ع للكتاب يف اأمريكا ال�شمالية،  احلدث الذي يعد اأكرب جتماّ
وي�شكل  ال��ع��امل،  م�شتوى  على  الكتب  معار�ص  اأه���م  واأح���د 
مع  التوا�شل  يف   العاملية،  الن�شر  حركة  اجت��اه��ات  بو�شلة 
ب�شكل  املتحدة  بالوليات  الن�شر  قطاع  ق��ادة  من  كبري  عدد 
تراثها  وج��ذور  العربية،  الثقافة  روح  اإليهم  ناقلة  خا�ص، 
الأ���ش��ي��ل ال���ذي ظ��ل دائ��م��اً يتفاعل م��ع احل�����ش��ارات وميد 
الكتاب،  خ��الل  من  الثقافات  خمتلف  مع  التوا�شل  ج�شور 

تاأليفاً وترجمة وطباعة ون�شراً وتوزيعاً.  
ومتثلت م�شاركة الهيئة هذا العام بجناحني، حيث ا�شتقبلت 
يف جناحها الأول امل�شاركني يف معر�ص “بوك اك�شبو - اأمريكا 
2018”، من املوؤلفني والنا�شرين واملرتجمني واملخت�شني 
ب�شوؤون الن�شر وعامل الكتاب واأمناء املكتبات، فيما توا�شلت 
ن��ي��وي��ورك حلقوق  ال��ث��اين يف م��ع��ر���ص  م��ن خ���الل جناحها 
الفكرية  امللكية  القانونيني وخرباء  امل�شت�شارين  مع  امللكية 
اإم���ارة ال�شارقة ودول���ة الإم����ارات يف  اأ���ش��ادوا بجهود  ال��ذي��ن 

حماية حقوق اأطراف �شناعة الن�شر. 
وخ����الل ال��ل��ق��اءات والج��ت��م��اع��ات ال��ع��دي��دة ال��ت��ي عقدتها 
الهيئة يف جناحيها، ناق�شت حت�شريات امل�شاركات الأمريكية 
مكتبات  واأم��ن��اء  ور�شامني  وموؤلفني  نا�شرين  م��ن  املقبلة، 
ال��ق��ادم��ة م��ن معر�ص  ال����دورة  ف��ك��ري��ة، يف  وخ����رباء ملكية 
ال�شارقة الدويل للكتاب والربنامج املهني املقرر انطالقه يف 
نهاية اأكتوبر 2018، اإىل جانب تعريف النا�شرين مبنحة 
التي  والفعاليات  الربامج  للرتجمة، وغريها من  ال�شارقة 

تنظمها الهيئة على مدار العام. 
واأَطلعت الهيئة عدداً من قادة الن�شر الأمريكيني والعامليني، 
والأدباء واملثقفني امل�شاركني يف فعاليات املعر�ص، على جتربة 
ة للن�شر يف  مدينة ال�شارقة للن�شر التي تعداّ اأول مدينة حراّ
العامل العربي، حيث مت ت�شليط ال�شوء على جمموعة من 
املقرتحات وال�شرتاتيجيات، التي و�شعتها الهيئة للمدينة 
بهدف جذب النا�شرين لال�شتثمار بقطاع الن�شر يف املنطقة، 
كون الوليات املتحدة تعداّ �شوقاً كبرياً لن�شر الكتب، اإذ ت�شري 
األف نا�شر فيها، ي�شدرون   63 الإح�شاءات اإىل وجود نحو 

�شنوياً 300 األف عنوان.

لدولة  ال��ع��ام  القن�شل  ال�����ش��وي��دي،  م��اج��د  ���ش��ع��ادة  زار  ك��م��ا 
يف  القن�شل  نائب  العزيزي،  واأن���ور  نيويورك،  يف  الإم���ارات 
اأمريكا،  اك�شبو  ب��وك  ال�����ش��ارق��ة يف  اإم����ارة  ج��ن��اح  ن��ي��وي��ورك، 
تفا�شيل  ع��ن  ل�شرح  ال��ع��ام��ري  اأح��م��د  �شعادة  م��ن  وا�شتمعا 
يف  امل�شرتك  الأمريكي  الإماراتي  التعاون  وفر�ص  امل�شاركة 

�شناعة الن�شر.
وقال �شعادة اأحمد بن ركا�ص، رئي�ص هيئة ال�شارقة للكتاب: 
عاملياً  الرائدة  ال��دول  الأمريكية من  املتحدة  الوليات  تعد 
يف �شناعة الن�شر، وميثل هذه احلدث فر�شة للتوا�شل مع 
لتعريفهم  فيها،  واملوؤثرين  واملهتمني  ال�شناعة  ه��ذه  ق��ادة 
ال�شيخ  ال�شمو  بتوجيهات من �شاحب  على ما نقدمه لهم، 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي، ع�شو املجل�ص الأعلى 

على  للمحافظة  وت�شهيالت  خ��دم��ات  م��ن  ال�شارقة،  حاكم 
قوة ح�شور الكتاب باعتباره و�شيلة لالنفتاح على الثقافات 
والت�شامح  املحبة  قيم  لإر���ش��اء  ال��ث��ق��اف��ات  ب��ني  وال��ت��وا���ش��ل 

وال�شالم. 
واأ�شار العامري اإىل اأن هذه امل�شاركة اأتاحت لهيئة ال�شارقة 
العامل  لرفد  وال�شراكة،  التعاون  الكثري من فر�ص  للكتاب 
املعرفية،  املجالت  خمتلف  يف  الإ���ش��دارات  باأحدث  العربي 
ومتكني النا�شرين يف كال املنطقتني من تطوير عالقاتهما 
تعزيز  �شبل  اإىل جانب بحث  وال��رتج��م��ة،  وت��ب��ادل احل��ق��وق 
تنظمها  التي  الفعاليات  يف  الأمريكية  الن�شر  دور  ح�شور 
الهيئة، اإ�شافة اإىل اإتاحة املجال اأمام النا�شرين الأمريكيني 
والت�شهيالت  والمتيازات  املجزية  الفر�ص  من  لال�شتفادة 

التي تقدمها مدينة ال�شارقة للن�شر. 
مت  ونظراً لتزامن هذا احلدث مع �شهر رم�شان املبارك، نظاّ
الهيئة ماأدبة اإفطار جمعت حولها جمموعة من النا�شرين 
القيم  لإب��راز  املعر�ص، مثلت فر�شة  امل�شاركني يف  العامليني 
وعرباّ  ال��ك��رمي،  ال�شهر  ه��ذا  اأج���واء  حتملها  التي  العظيمة 
خ��الل��ه��ا ���ش��ع��ادة اأح��م��د ال��ع��ام��ري ع��ن ���ش��ك��ره ملمثلي اإم���ارة 
ال�شارقة ودولة الإمارات وجلميع احل�شور، على تواجدهم 
القاعدة  �شيظل هو  الكتاب  اأن  تثبت  التي  الأم�شية  يف هذه 
واملدخل  ال�شعوب،  ثقافات  على  احل�شاري  لالنفتاح  املثلى 

الأقوى للت�شامح وال�شالم. 
بيئة  اأمريكا” يوفر   - اإك�شبو  “بوك  معر�ص  اأن  اإىل  ي�شار 
مهنية لكت�شاف املوؤلفني النا�شئني، والتوا�شل مع النا�شرين 

ال�شناعة. وهو  ق��ادة  والتعلم من  العامل،  تاأثرياً يف  الأك��رث 
اأك����رب م��ع��ر���ص ���ش��ن��وي ل��ل��ك��ت��اب يف ال���ولي���ات املتحدة،  ي��ع��د 

ار الكتب. وي�شارك فيه املوؤلفون، واأمناء املكتبات، وجتاّ
دي�شمرب  يف  تاأ�شي�شها  منذ  للكتاب  ال�شارقة  هيئة  وتعمل 
الإبداعية  ال�شناعات  يف  ال�شتثمار  ت�شجيع  على   2014
املعريف  ل��ل��ت��ب��ادل  ف��ك��ري��ة  من�شة  وت��وف��ري  ح�شتها،  وزي����ادة 
والثقافات،  واحل�����ش��ارات  ال�شعوب  ب��ني  والثقايف  والفكري 
وال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ك��ت��اب واأث�����ره يف ن�����ش��ر ال��وع��ي يف 
املعرفة،  م�����ش��ادر  وت��ن��وع  التقني  ال��ت��ط��ور  ظ��ل  يف  املجتمع 
والن�شر  ع���ام  ب��وج��ه  ال��ث��ق��اف��ة  ب��ق��ط��اع  املعنيني  وا���ش��ت��ق��ط��اب 
اإىل  اإ�شافة  خا�ص  بوجه  والتوثيق  والرتجمة  والطباعة 

ُكتاّاب الأطفال.

ومن اأبرز تلك الفعاليات التي �شينظمها فريق عيال زايد 
تاريخية”.  “ب�شمات  بعنوان  حوارية  جل�شة  الهيئة،  يف 

املتحدثني،  م��ن  ع��دد  اجلل�شة  ه��ذه  اح��ي��اء  يف  و�شي�شارك 
ال��ظ��اه��ري، الأمني  ب��ن �شبيب  اأح��م��د  ���ش��ع��ادة  مب��ن فيهم 

الوطني الحت��ادي، و�شعادة را�شد مبارك  العام للمجل�ص 
بهيئة  املحلية  لل�شوؤون  ال��ع��ام  الأم���ني  ن��ائ��ب  امل��ن�����ش��وري، 

بن  �شعيد  ال�شاعر  و���ش��ع��ادة  الإم���ارات���ي،  الأح��م��ر  ال��ه��الل 
دري الفالحي ، وال�شيد علي عبيد الهاملي مدير مركز 
اإدارتها  ل���الإع���الم، و���ش��ي��ت��وىل  الخ��ب��ار يف م��وؤ���ش�����ش��ة دب���ي 
ال�شتاذ فهد املعمري، مدير اإدارة الآداب بالإنابة يف هيئة 
ا تناول  دبي للثقافة والفنون. و�شيتم خالل اجلل�شة اأي�شً
جوانب العمل الإن�شاين لدولة الإمارات العربية املتحدة 

ومبادراتها.
وقال �شعيد حممد النابودة، املدير العام بالإنابة يف هيئة 
دبي للثقافة والفنون: “يكت�شب هذا اليوم اأهمية خا�شة 
هذه ال�شنة يف ظل احتفالت الإمارات مببادرة “عام زايد” 
التي ت�شهد م�شاركة وا�شعة من �شتى القطاعات يف الدولة، 
الأن�شطة  على  واملقيمني  املواطنني  من  وا�شع  اإقبال  مع 
واخلا�شة  احلكومية  اجلهات  بها  تبادر  التي  والفعاليات 
والأهلية عرفاًنا باإرث الوالد املوؤ�ش�ص. لقد متكن ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه”، من تر�شيخ 
مكانة الإمارات يف مقدمة دول العامل على �شعيد العمل 

قيم  على  ت�شهد  احلا�شرة  ب�شماته  ت��زال  ول  الإن�شاين، 
اإن��ح��اء العامل.  ك��اف��ة  ال��ت��ي ن�شرها يف  ال��ع��ط��اء وال��رح��م��ة 
الإن�شاين جزًءا من  وتعترب احتفاليتنا بيوم زايد للعمل 
اإبقاء �شرية املغفور  اإىل  فعالياتنا ومبادراتنا التي تهدف 
له الكرمية حية يف قلوبنا، ونقلها اإىل الأجيال القادمة، 
املوؤ�ش�ص  الوالد  نهج  ا�شتمرارية  على  ال�شوء  ت�شليط  مع 
العربية  الم�����ارات  ل��دول��ة  ال��ق��ي��ادة احلكيمة  خ���الل  م��ن 

املتحدة والتي ي�شهد لها القا�شي والداين«.
“ب�شمات  ب��ع��ن��وان  ���ش��ي��ق��ام م��ع��ر���ص  امل��ن��ا���ش��ب��ة،  ه���ذه  ويف 
وال�شور  ال��وث��ائ��ق  م��ن  العديد  �شي�شماّ  حيث  حا�شرة”، 
التي حتكي حمطات خمتلفة من رحلة ازده��ار الإمارات 
وتطورها يف عهد املغفور له “باإذن اهلل” ال�شيخ زايد بن 
�شلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه”، والتي مت تقدميها من 
ا على  اأي�شً املعر�ص  وي�شتمل  الحت��ادي.  الوطني  املجل�ص 
جمموعة من مقتنيات ال�شيخ زايد، مبا يف ذلك مطرقته 
الحت����ادي،  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����ص  ي�شتخدمها يف  ك���ان  ال��ت��ي 
والعديد من الن�شخ الأ�شلية ملحا�شر اجتماعات املجل�ص 
فريدة  فوتوغرافية  ���ش��ورة   100 عر�ص  م��ع  ع��ه��ده،  يف 

لل�شيخ زايد.  
اإط��الق هيئة دبي  وع��الوة على ذل��ك، �شي�شهد هذا اليوم 
زايد  على  ع��ام   100“ ب��ع��ن��وان  ك��ت��اًب��ا  وال��ف��ن��ون  للثقافة 
القائد..”، كما �شتعر�ص جداريات فنية، اإىل جانب اإبراز 
ركن الواقع الفرتا�شي عن ال�شيخ زايد، والذي يعر�ص 

رحلة العطاء للوالد املوؤ�ش�ص.
وجت���در الإ����ش���ارة يف ه��ذا ال�����ش��دد اإىل اأن دول���ة الإم����ارات 
حتتفي مبنا�شبة يوم زايد للعمل الإن�شاين التي ت�شادف 
يوم التا�شع ع�شر من رم�شان من كل عام، اإحياًء لذكرى 
اإطالق  ذات��ه  اليوم  وي�شهد  زاي��د.  ال�شيخ  موؤ�ش�شها  رحيل 
املزيد من املبادرات الإن�شانية واخلريية احليوية والنوعية 
ويهدف  والأهلية.  واخلا�شة  العامة  املوؤ�ش�شات  قبل  من 
الإجنازات  من  جمموعة  على  ال�شوء  ت�شليط  اإىل  اليوم 
من  الإن�����ش��اين  العمل  �شعيد  على  ال��دول��ة  حققتها  التي 
خالل امل�شاعدات التي تقدمها للدول وال�شعوب الأخرى.

يف  ال��ث��ق��ايف  امل�شهد  ب��اإث��راء  تلتزم  للثقافة  دب��ي  اأن  ي��ذك��ر 
العربي، كما تعمل على مد  الإم��ارة انطالًقا من تراثها 
ج�شور احلوار البناّاء بني خمتلف احل�شارات والثقافات، 
ملا  البناّاءة  واخلريية  الجتماعية  املبادرات  يف  وامل�شاهمة 
على  دب��ي  يف  واملقيمني  للمواطنني  والفائدة  اخل��ري  فيه 

حٍد �شواء.

ثقافة وفن�ن

34

االحد  3   يونيو    2018  م   -   العـدد  12342  
Sunday   3   June   2018  -  Issue No   12342

•• نيويورك-الفجر:

يف ح�سور هو االأكرب واالأهم لها بقلب اإحدى 
الثقافية والفنية واالقت�سادية  املدن  اأهم 
يف العامل، جنحت هيئة ال�سارقة للكتاب، يف 
ت�سليط ال�سوء على التجربة الغنية الإمارة 
ال�سارقة ولدولة االإمارات العربية املتحدة 
يف قطاع الن�سر، خالل م�ساركتها يف معر�ض 
اأقيم  – اأمريكا 2018، والذي  بوك اك�سبو 

يف نيويورك على مدار ثالثة اأيام.

»ال�سارقة للكتاب« تعزز احل�سور االإماراتي والعربي يف الواليات املتحدة عرب بوك اك�سبو اأمريكا 

نا�سرون وموؤلفون عامليون ي�سيدون بريادية امل�سروع الثقايف لل�سارقة

تقيم جل�سة حوارية يف متحف االحتاد 

دبي للثقافة حتيي يوم زايد للعمل الإن�ساين
•• دبي-الفجر: 

والفنون  للثقافة  دب��ي  هيئة  تعتزم 
ب�سوؤون  املعنية  الهيئة  للثقافة(،  )دبي 
االإم��ارة،  يف  وال��رتاث  والفنون  الثقافة 
تنظيم العديد من الفعاليات واالأن�سطة 
كافة  اإىل  لتن�سم  االحت��اد،  متحف  يف 
العربية  االإم��ارات  دول��ة  يف  املوؤ�س�سات 
مبنا�سبة  االحتفاء  اأج��ل  من  املتحدة، 
الذي  االإن�ساين”  للعمل  زاي��د  “يوم 
ي�سادف التا�سع ع�سر من رم�سان، ويوافق 

هذا العام الرابع من يونيو 2018 .
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اللي  )ال�شارع  م�شل�شل  يف  �شناء  �شخ�شية  عن  حدثينا   •

ورانا( وا�شتقبال اجلمهور لها.
- خطف العمل اجلمهور من احللقة الأوىل كما خطفنا 
لفريق  ُيح�شب  اأم���ر  وه��و  اأح��داث��ه،  ملتابعة  ق��راءت��ه  عند 
ال��ع��م��ل. ج��ذب��ت��ن��ي ���ش��خ�����ش��ي��ة ���ش��ن��اء م��ن��ذ اط��ل��ع��ت على 
بالطريقة  اأقدمها  اأن  على  حري�شة  وكنت  ال�شيناريو، 
امل��ن��ا���ش��ب��ة، و����ش���اع���دين يف ذل����ك جم����دي ال����ه����واري، فهو 
املمثل  ل��دى  م��ا  اأف�����ش��ل  اإخ����راج  ي�شتطيع  خم��رج متمكن 
دور ول  كل  الدقيقة يف  بالتفا�شيل  ويهتم  الكامريا  اإزاء 
يرتك اأي اأمر للم�شادفة. حتى اأن اجلمهور يناديني �شناء 

يف ال�شارع، ما اأعتربه اأكرب دليل على النجاح.
للدور؟ رت  حت�شاّ • كيف 

اأداءها  ا�شتلهمت  لذا  �شناء،  ي�شبهن  �شيدات يف حياتي  اأع��رف   -
لأع��رف طبيعة  وك��ف  ق��ارئ��ات فنجان  منهن. كذلك جل�شت مع 
ع��م��ل��ه��ن وت��ن��اق�����ش��ت م��ع��ه��ن ط���وي���اًل ل��ال���ش��ت��ف��ادة مما 
بع�ص  اأو  الن���ف���ع���الت  ����ش���واء  ي�����ش��ردن��ه يل 
ال�شخ�شية  حياتهن  ع��ن  التفا�شيل 
وط���ري���ق���ة ت��ع��ام��ل��ه��ن م����ع امل���واق���ف 
ال����ت����ي ي��ت��ع��ر���ش��ن ل����ه����ا. اأف���ادت���ن���ي 
جانب  اإىل  ك��ث��رياً  اجلل�شات  ه��ذه 

مناق�شاتي مع املخرج.
الظهور  م�����ن  ت���ق���ل���ق���ي  اأمل   •
غالبية  يف  م���اك���ي���اج  دون  م����ن 

الأحداث؟
تفر�ص  ال�شخ�شية  طبيعة   -
م  امل��الب�����ص والأك�����ش�����ش��وار. اأق���دِّ
يكون  اأن  ي��ج��ب  ك��م��ا  ال������دور 
ال��ع��م��ل ف��ن��ي��اً، فيما  خل���دم���ة 
اعتماد اإطاللة غري منا�شبة 
منها  ينتق�ص  لل�شخ�شية 
امل�شروع  اإىل  وي�����ش��يء  فنياً 

كله.
كلمة  و�����ش����ع����ت  ه�����ل   •
ترددها  التي  )حلويات( 

�شناء كثرياً؟
ال�شيناري�شت  و�شعها   -
و�شلني  حافظ.  حامت 
متكاماًل  ال�شيناريو 
بتفا�شيل  وم���ل���ي���ئ���اً 
لل�شخ�شية.  ث���ري���ة 
اأذكر  اأن  يجب  هنا 
اه����ت����م����ام امل����وؤل����ف 
تفا�شيل  ب��������اأدق 
�شخ�شية،  ك�����ل 
م���������ا ان����ع����ك���������ص 
الأدوار  ع���ل���ى 
ال�����رئ�����ي�����������ش�����ة 
والعمق  ك��اف��ة، 
به  الذي كتبت 

ال�شخ�شيات هو ال�شبب الرئي�ص ل�شعور اجلمهور بها.
اأن ذلك  • اأمل تقلقي من الغمو�ص والت�شويق يف الأحداث، خ�شو�شاً 

ي�شكِّل �شالحاً ذا حدين؟
وجمدي  ب��ه،  يثق  اأن  يجب  �شاطر  مب��خ��رج  املمثل  يحظى  عندما   -
امل�شاهد  ب�شورة جت��ذب  وخ��روج��ه  امل�شل�شل  �شبب جن��اح  ه��و  ال��ه��واري 
مع  اأعمل  اأنني  لإدراك���ي  اإط��الق��اً  بالقلق  اأ�شعر  مل  �شخ�شياً،  ب�شرياً. 

فريق حمرتف اإزاء الكامريا وخلفها.
واأ�شجان(. )عزمي  يف  جتربتك  عن  • حدثينا 

- م�شل�شل كوميدي اأ�شارك فيه مع ح�شن الرداد واإميي �شمري غامن. 
ي�شكِّل جتربة مهمة بالن�شبة اإيلاّ اأمتنى اأن حتقق النجاح .

)عزمي  يف  عنها  وت��راج��ع��ت  زي���زو(  )عائلة  يف  البطولة  م��ت  ق��داّ  •
وا�شجان( و)ال�شارع اللي ورانا(.

بل  درام���ي،  عمل  اأي  علياّ  ُيعر�ص  عندما  ال���دور  مب�شاحة  اأف��ك��ر  ل   -
تهمني ال�شخ�شية وتاأثريها يف الأحداث، ول اأمانع من تقدمي اأي دور 

ب�شرط اأن ي�شيف اإيلاّ على امل�شتوى الفني.
�شخ�شيتك  من  العمر  يف  اأكرب  �شخ�شية  زيزو(  )عائلة  يف  • قدمت 

احلقيقة.
ومبراحل  مني  متوقعة  وغ��ري  متنوعة  اأدوار  تقدمي  على  اأح��ر���ص   -
ال�شباب،  م��ن  لثنني  الأم  دور  جت�شيد  يقلقني  مل  خمتلفة.  عمرية 

ل ذلك مفاجاأة للجمهور وتلقيت ردود فعل اإيجابية حوله. و�شكاّ
اجلمعة(؟ )�شوق  اجلديد  ال�شينمائي  م�شروعك  عن  • ماذا 

الذي  عبدالعزيز  �شامح  املخرج  مع  فيه  دوري  ت�شوير  انتهيت من   -
اأعتز بالتعاون معه، واأعتربه اأحد اأكرث املخرجني املتميزين القادرين 
على اإخراج اأف�شل ما لدى الفنان من طاقة، ويتمتع بروؤية �شائبة يف 

التعامل مع امل�شاهد املختلفة بغ�ص النظر عن �شعوبتها.
فيه؟ • ودورك 

- ير�شد الفيلم جمموعة حكايات من �شوق اجلمعة يف قالب اجتماعي. 
اأج�شد �شخ�شية نعمة، فتاة تعمل يف ال�شوق وتواجه �شعوبات حتاول 

التغلب عليها، مرتبطة باملحيطني بها اأو بظروفها وو�شعها املايل.
اأخرى  اأع��م��ال  م��ن  قريبة  الفيلم  تفا�شيل  البع�ص  يجد  رمب��ا   •

مها �شامح عبد العزيز. ما راأيك؟ قداّ
- تدور اأحداث الفيلم يف يوم واحد، وتت�شمن تفا�شيل كثرية وحكايات 
�شامح  م��ه  ق��داّ فيلم  اأي  فريق  ي�شبه  ل  ال��ذي  العمل  بفريق  مرتبطة 

�شابقاً.
 كذلك حتمل الق�شة اختالفاً عن جتاربه ال�شابقة، واجلمهور �شيتاأكد 

من ذلك مع عر�ص الفيلم قريباً يف ال�شالت.
ال�شينما  يف  ع��م��ل  م���ن  اأك����رث  ب���ني  ال��ت�����ش��وي��ر  يف  ت��وف��ق��ني  ك��ي��ف   •

والتلفزيون؟
ال��وق��ت نف�شه، واح��ر���ص على  ب��اأك��رث م��ن عمل يف  اأرت��ب��ط ع���ادة  - ل 

الرتكيز يف م�شروع واحد. 
لكن اإن ا�شطررت اإىل ذلك ب�شبب تاأجيالت اإنتاجية، اأوفق بني مواعيد 

ل اأياً منها.  الت�شوير كي ل اأعطِّ
ر كثرياً. اإل اأن هذا الأمر ل يتكرَّ

م�شتقبال؟ م�شرحية  مل�شاريع  تخططني  • هل 
فيها  التاأين  يجب  لكن  الفنان،  اإىل  بالن�شبة  مهمة  خطوة  امل�شرح   -
غ  تفرِّ اإىل  ي��ح��ت��اج  امل�����ش��رح  اأن  خ�����ش��و���ش��اً  امل��ط��ل��وب،  ال��ن��ج��اح  لتح�شد 

وجمهود كبري.
فاإذا وجدت دوراً جيداً فلن اأتردد يف تقدميه، لكن حتى الآن لي�ص لدي 

اأي م�شاريع م�شرحية قريبة.

ال اأمانع من تقدمي اأي دور ب�سرط اأن ي�سيف اإيّل على امل�ستوى الفني

م الدور كما ن�سرين اأمني: اأقدِّ
 يجب اأن يكون خلدمة العمل فنيًا

تامر ح�سني يك�سف تفا�سيل 
كليب )نا�سيني ليه(

اأغنيته اجلديدة،  تامر ح�شني عن كوالي�ص ت�شوير  امل�شري  الفنان  ك�شف 
اخلا�شة  �شفحته  عرب  ح�شني  ون�شر  ليه".  "نا�شيني  عنوان  حتمل  والتي 
الت�شوير،  كوالي�ص  من  له  �شورة  الإجتماعي،  التوا�شل  مواقع  احد  على 
وعلاّق: "من فندق فور �شيزون�ص ا�شكندرية وكل ال�شكر جلميع العاملني به 
على ح�شن ا�شت�شافتهم وده طبعاً م�ص غريب على اأهل ا�شكندرية، وال�شورة 
دي من ا�شبوع اأثناء ت�شوير احد اغاين البومي القادم بعنوان )نا�شيني ليه 
( ب�ص اغنية من العيار الأ�شيل، وفيها مفاجاأة جميلة متاأكد اإنها هتعجبكم، 

ومن كلمات تامر ح�شني، واأحلان  تامر علي، وتوزيع و�شام عبداملنعم".

تتابع ن�سرين اأمني ردود الفعل على جتربتها الدرامية اجلديدة )ال�سارع اللي ورانا( التي تعر�ض راهنًا على 
املقبلة بني  الفنية  اإىل م�ساريعها  اإ�سافة  امل�سل�سل،  الفنانة امل�سرية عن  ال�سا�سات. يف هذا احلوار تتحدث 

الدراما وال�سينما.

هذا  اب���ت���ع���دت  اأن����ه����ا  اإىل  لف����ت����ًة 
الدراما  امل�شاركة يف  العام عن 
قالت  الرم�شانية،  امل�شرية 
حمدان  م��ي�����ص  ال��ف��ن��ان��ة 
تعو�ص  اأن  ق����ررت  اإن��ه��ا 
اجل����م����ه����ور امل�������ش���ري 
جيداً،  ره  ُت���ق���دِّ ال���ذي 
ع���دم اإط��الل��ه��ا على 
ال�شغرية،  ال�����ش��ا���ش��ة 
حمبيها  ت�شارك  واأن 
ف����رح����ة  م���������ش����ر  يف 
رم�����ش��ان ع��ن طريق 
م�������ش���ل�������ش���ل اإذاع����������ي 
حالياً  ُي��َب��ث  ج��دي��د 
الإف��ط��ار عرب  قبل 

راديو النيل.
وُت�����ق�����دم 

م�شل�شاًل  امل�شرية  لالإذاعة  حمدان  مي�ص 
�شنغل(،  )ي��وم��ي��ات  ع��ن��وان  يحمل  اإذاع���ي���اً 
الكوميديا  اإط�������ار  يف  اأح�����داث�����ه  وت�������دور 

الجتماعية،
ال��ت��ي تتعر�ص  امل���واق���ف وامل�����ش��اك��ل   ح���ول 
م�شر،  يف  )ال�شينغل(  العزباء  البنت  لها 
وي�شاركها يف بطولة امل�شل�شل ر�شا اإدري�ص، 
وهو من تاأليف واإخراج عمرو عبده دياب.

اإن�����ه )بجانب  ن��اح��ي��ت��ه،  وق�����ال دي�����اب م���ن 
بع�ص  على  امل�شل�شل  ي�شتمل  الكوميديا، 
الأحداث،  روح  مع  تن�شجم  التي  الأغ���اين 
التي  الر�شالة  وتعزز  العمل  فكرة  وتخدم 
من  اأن��ه��ا  م��و���ش��ح��اً  ل��ل��ج��م��ه��ور(،  يحملها 
واأحل��ان وتوزيع كنزي  كلمات هاين رجب 

مديح. 
الأردنية  الفنانة  ك�شفت  اآخ���ر  ج��ان��ب  م��ن 
م��ي�����ص ح���م���دان اأن���ه���ا ع��ا���ش��ت ق�����ش��ت��ي حب 
اأنهما مل تنجحان ومل  اإل  ط��وال عمرها، 

ت�شالن ملرحلة الرتباط الر�شمي.
يف  مي�ص  عا�شتها  الأوىل  احل���ب  ق�شة 
م��رح��ل��ة امل���راه���ق���ة، ح��ي��ث ك���ان���ت يف 
�شبب  وع���ن  ع��م��ره��ا،  م��ن  ال�17 

ف�شلها قالت: 
حقيقية  ح��ب  ق�شة  "كانت 
ول�����ك�����ن�����ي ك�����ن�����ت �����ش����غ����رية 
احلب  ق�����ش��ة  اأم������ا  ال�شن"، 
ال�24  يف  مي�ص  فكانت  الثانية 

من عمرها.
اأكتوبر  ع��ام��اً  ال�35  اك��م��ل��ت  ال��ت��ي  مي�ص 
املا�شي، ك�شفت عن �شبب ف�شل ق�شة احلب 
يف  ا�شت�شافتها  خ��الل  حياتها  يف  الثانية 

برنامج )عقارب ال�شاعة(،
متحكماً  الآخ������ر  ال���ط���رف  ك����ان  ق���ائ���ل���ة:   
اأح�����ب هذا  ب����زي����ادة، واأن������ا ل  وم��ت�����ش��ل��ط��اً 
م�شددة  �شوية،  عالقة  تعد  ومل  الأ�شلوب، 
على اأنها لن تتزوج ب�شكل تقليدي، وتنتظر 
تكتمل  ن���اج���ح���ة  ح����ب  ق�����ش��ة  ت��ع��ي�����ص  اأن 

بالزواج.
حمدان  مي�ص  تناف�ص  اأخ���رى،  ناحية  م��ن 
خالل املو�شم الرم�شاين احلايل بامل�شل�شل 
البدوي )نوف( املعرو�ص عرب �شا�شات �شما 

دبي، روتانا خليجية،
 روت��ان��ا درام����ا، ال��ظ��ف��رة، وه��و م��ن تاأليف 
���ش��ارة ���ش��وار ال��ده��ب، واإخ����راج رول حجة، 
عي�شى،  ع��ب��ري  ب��ط��ول��ت��ه:  مي�ص  وي�����ش��ارك 

حممد العبادي،
حممد  ب��راه��م��ة،  جميل  اد،  ع����واّ جولييت   
عبدالكرمي  م�������ش���اع���ني،  ع����ال  امل����ج����ايل، 
ال�شمور،  حم��م��د  ف���ه���د،  ران���ي���ا  اجل������راح، 
ماجد  الربيحي،  و�شام  منيا  جابر،  �شاكر 
النجار، منذر م�شطفى،  الزواهرة، رفعت 
حلمي،  عمر  م�شطفى،  زي��د  ثلجي،  رن��اد 
داوود  ه���ن���ي���دي،  ه�������ش���ام  ع����ب����ده،  ر���ش��م��ي��ة 
جالجل، عبدالكرمي القوا�شمي وغريهم.

ُتقدم لالإذاعة امل�سرية م�سل�ساًل اإذاعيًا يحمل عنوان )يوميات �سنغل(
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

#عبداهلل_الطلحي

ي��رج�����ي اإي��ع�����رف ال��ع�����ون�����ه 

اي��غ��وون�����ه ل�����ي  ي�شم�ع  م���ا 

يل�ح�ق�ون�ه م���ا  ي�ن��زح 

م�شم�ون�ه ف��ي  اإي�����ع�����زل 

وط�������ور ال��ب�����ش�����ر ي��ط��رون�����ه

ي�ن��ش�ون�ه م����ا  ل�ع�ب��اد 

ي��ت��ن��ق���اه وال����ع����دل 

ال��ع��اله را�����س  ي��ش�م�خ 

دن����اه ات�����راوده��������م  ل���ي 

�ش���راه من�ه�و  ���ش��������روى 

وم�ع�ن�اه و�ش�ف��ه  ف���ي 

احل���ي���اه يف  اأو  ال����وق����ت  يف 

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

ك�م �شي  بالدنيا .. طردته  وفاتك

                                اطلب من اهلل تايل العمر خرية

واإح�شن �شالتك قبل �شاعة وفاتك

                                ماتدري .. ايّات ال�شالة االخرية

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

ريــتـ�يــت
 

العّز ؟؟ ماله بديل

واخلوف الهل الرتف

اأُجربت حتيا ذليل ؟

اأخرت متوت ب� �سرف !

******

احُلب من ربي .. و ال يجرح ال�سوم

�سوموا عن التجريح ماهو عن احلب

كلنا خليفة
عينه ون���ظ���ر  االإم���������ارات  ���س��ع��ب  ي���اُح���ب 

م��ي��ادي��ن��������ه ي������ردد يف  ال�����س��ع��ب ����س���وت���ه 

ي���ات���اج���ن���ا ال���ل���ي ي���ق���ول ال�������س���ي وي��ط��ول��ه

ال��دول�����ه رّي��������ض  ث����م   ال���وط���ن   ث���م  اهلل / 

فتاة تهامة

علي اأحمد فوالذي اخلوري

زينب البلو�شي

. م����ّن����ا  و  م����ّن����ا   ، ل����ن����ا  ي�������س���ه���د  م�����وق�����ٍف 
�����ت مت���ت���ح���ّن���ا : ك������ان ح�����َبّ ����داي����د  ال���������سّ و 

م�����ا ع���ل���ي���ن���ا �����س����ر ي�������وم ال����و�����س����ع ك���اي���د
.. زاي��������د  ع����ي����ال  وج��������وه  م���ب���ّي�������ض  اهلل 

Sh3r-gram! --  !شعرقرام�

�����س����ي����خ����ن����ا ال�������ل�������ي ل��������ه ن���ط���ي���ع

ط��������ول��������ْة ال������ع������م������ر وم�����ع�����اف�����ى

ي���������ا خ�����ل�����ي�����ف�����ة ي���������ا امل������ف������دى

وع�����زم�����ك اأم���������������رك  يف  ن�����ح�����ن 

ي�����ي�����ن�����ا ك�����ل�����ن�����ا ي���������ا خ���ل���ي���ف���ة

ال������������������والء وال�������ع�������ه�������د جل���ل���ك

واالإم������������������������������ارات ال������ع������زي������زة

م���ن اإذا  ي����ب����ط���������ض  ال����غ���������س����ب 

امل������ح������ب������ة دار  دارن������������������������ا 

�����س����ع����ب����ن����ا �����س����ع����ب ال����ت���������س����ام����ح

ل�����������ه ن��������ب��������اي��������ع م�����������ا ن����ب����ي����ع

ال�����������س�����ف�����ي�����ع اهلل  ن���������دع���������ي 

�������س������اح������ب م����������ق����������ام/ن رف����ي����ع

ل����������و ف��������������������رادى ل����������و ج����م����ي����ع

ع������ه������دن������ا ل���������ك م���������ا ي�������س���ي���ع

ر�����س����ي����ع اأو  �������س������اي������ب  ك���������ل 

اأم��������ن��������ه��������ا خ����������������ط/ن م����ن����ي����ع

��������س�������اب�������ر/ن ��������س�������دره و�����س����ي����ع

ع���������������������زوة/ن ه���������ي ل����ل����رب����ي����ع

ل�������ل�������م�������ع�������ايل ه������������و ط����ل����ي����ع

�شيخنا
اإهداء اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل ورعاه


