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حيلة لـتربيد �أي م�شروب بدقيقتني

�مل�سروبات �لباردة مرطب �أ�سا�سي يف حر �ل�سيف، ولكن �أوقات نن�سى 
�أو ترتفع حر�رتها �سريًعا، وياأتي وقت �لإفطار،  و�سعها يف �لثالجة، 
بارد  م�سروب  على  لتح�سل  حيلة  هناك  لهذ�  �لباردة،  �لع�سائر  دون 

يف وقت قليل جًد� .
�ملثلج  �أو  �ل��ب��ارد  ب��امل��اء  �مل�����س��روب  ع��ن طريق و�سع  تكون  ه��ذه �حليلة 
�مللح على خ��روج �حل��ر�رة من  و�إ�سافة ملح �لطعام له، حيث ي�ساعد 
�ملاء �إىل �مل�سروب ب�سكل �أ�سرع، بف�سل زيادة معدل �لتجميد و�نخفا�ض 
�ل��رودة �إىل �جل�سم �لأكرث  �أكر من  معدل �لذوبان، يتم نقل كمية 

دفًئا.
كما يحافظ على درجة حر�رة �ملاء، فال يجعله ترتفع حر�رته �سريًعا، 
لف  فيمكنك  بالثالجة،  م�سروبك  و�سع  �أردت  �إذ�  �أم��ا  باجلو.  ت��اأث��ًر� 
يف  وو�سعها  ورقية  من�سفة  يف  بك  �خلا�سة  �لع�سري  زجاجة  �أو  عبوة 

�لثالجة، ويف هذه �حلالة �سترد يف 10 دقائق.

نبتة تتحدى قو�نني �لطبيعة
�أنو�ع  معظم  حل��ي��اة  حا�سماً  ع��ام��اًل  �ل��ك��ل��وروف��ي��ل  م���ادة  �إن��ت��اج  يعتر 
�لنباتات، حيث متنحها هذه �ملادة �للون �لأخ�سر �ملعروف، لكن ذلك 
ل ينطبق على نبتة غريبة يف ولية كاليفورنيا، تتميز بلونها �لأبي�ض، 

بخالف �أنو�ع �لنباتات �لأخرى.
وعلى مدى �أكرث من 100 عام، حريت هذه �لنباتات �لعلماء، فالقاعدة 
�لعلمية تقول �أن �لنباتات �لتي ل تنتج مادة �لكلوروفيل يجب �أن تذبل 
ومتوت، �إل �أن �أ�سجار �لخ�ساب �حلمر�ء يف ولية كاليفورنيا تخالف 
هذه �لقاعدة، حيث جتد �لعديد منها باأور�ق باللون �لأبي�ض، و�لباقي 
باللونني �لأبي�ض و�لأخ�سر، ويجب �أن تكون هذه �لأور�ق ميتة، لكنها 

لي�ست كذلك، بح�سب موقع �أوديتي �سنرت�ل.
ويعتر وجود هذه �لنباتات �سرباً من �مل�ستحيل يف �حلالت �لعادية، 
وي�سعب على �لكثريين ت�سديق وجودها، �إل �أن عامل �لأحياء �ل�ساب 
بالبقاء على  لها  ت�سمح  �لتي  �لكيفية  در��سة  يحاول  �لذي  ز�ين مور 
�ملنال موجودة وحقيقية،  بعيدة  �لأ�سجار  �أن هذه  يوؤكد  �حلياة،  قيد 
�ل�سياح  جحافل  من  حلمايتها  ���س��ر�ً،  مبوقعها  �لحتفاظ  يتم  ولكن 

�لذين يبحثون عن كل ما هو غريب.
�لتي  �لكيفية  معرفة  من  �لآن  حتى  و�لباحثون  �لعلماء  يتمكن  ومل 
حتافظ فيها هذه �لنباتات على حياتها، دون �إنتاج مادة �لكلوروفيل، 
مع  تكافلية  ع��الق��ة  مت��ل��ك  �ل��ب��ي�����س��اء  �ل���ف���روع  �أن  يعتقد  م���ور  ل��ك��ن 

�خل�سر�ء، حيث تقوم بامت�سا�ض �ملعادن �ل�سرورية حلياة �لنبات.

حلزون ياأكل �لديد�ن كال�شباغيتي
ُينظر عادة �إىل �حللزونات على �أنها خملوقات م�ساملة و�سعيفة، لكن 
�مل�ساهد �جلديدة �لتي بثتها �سبكة بي بي �سي �لإخبارية، رمبا تغري 

نظرتك �إىل �لكائنات �ل�سغرية.
وتك�سف �مل�ساهد عن نظرة قريبة حللزون باوليفانتا �لذي ميلك نحو 
6000 �سن ميكن �أن تنمو �إىل حجم قب�سة �إن�سان. ويف غ�سون ثو�ن، 
�إىل حيو�ن مفرت�ض، يلتهم دودة  يتحول �حللزون من كائن م�سامل، 
�لأر�ض ويلعقها وكاأنها �سباغيتي، بح�سب ما �أوردت �سحيفة ديلي ميل 

�لريطانية.
ل��ل��ح��وم، يرت�وح  �لآك��ل��ة  �ل��ري��ة  �ل��ق��و�ق��ع  م��ن  ه��ي جن�ض  باوليفانتا 
تنمو  �أن  �لأن��و�ع ميكن  وبع�ض  �ل�سخمة،  �إىل  �ملجهرية  حجمها بني 
�إىل عدة �سنتيمرت�ت، ومن �ل�سعب �لعثور على �حللزونات �ل�سخمة 
يف نيوزلند� �لتي تعد �ملوطن �لأ�سلي لها، ولكن هذ� �لفيديو �لفريد 

يعطي ملحة نادرة عن عاد�تها �لغذ�ئية �لفريدة.
ويو�سح �ملعلق على برنامج "بي بي �سي �إيرث": عندما ي�سبح �لهو�ء 
�إىل  �أن ينمو حجم �حللزون  م�سبعاً، ودرج��ة �حل��ر�رة منا�سبة، ميكن 
عند  فقط  ت�سويرها  ومي��ك��ن  ج���د�ً،  ن���ادرة  وه��ي  �ل��ي��د،  قب�سة  حجم 

�لتقاطها، حيث يتم �لك�سف عن �سلوكها غري �لعتيادي.
قتله  �أن  �إل  ب��ب��طء،  ي�سري  باوليفانتا  ح��ل��زون  �أن  م��ن  �ل��رغ��م  وع��ل��ى 
للديد�ن ل يتطلب �أكرث من ملحة عني، حيث يقوم بامت�سا�ض �لدودة 
�لديد�ن،  على  فقط  �حللزونات  ه��ذه  تتغذى  ول  و�فرت��سها.  بفمه 

ولكنها تتناول خملوقات �أخرى �أكر حجماً من �لرخويات.
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بي�شة ت�شبح وجهة جذب �شياحي 
�لعمالقة  �لذهبية  �لبي�سة  هذه  خمتلفة؟  �سياحية  وجهة  عن  تبحت  هل 
�لتي  �ملثالية  �لوجهة  تكون  قد  �ل�سويد  يف  �لعاك�ض  �خلارجي  �لهيكل  ذ�ت 

تبحث عنها لال�ستمتاع بحمام �ساونا مميز. 
بجماليتها  �لرية  �لثلوج  و�سط  �ملنحوتة  �ل�سخمة  �لبي�سة  ه��ذه  تتحلى 
�خلا�سة من �خلارج، وحتتوي على حجرة �ساونا و��سعة من �لد�خل. وميكن 
للم�سافرين �ملغامرة بزيارة هذه �لوجهة �ل�سياحية �لفريدة من نوعها دون 

حتمل �أية تكاليف �إ�سافية.
وميكن للبي�سة �لذهبية ��ستيعاب ما ي�سل �إىل ثمانية �أ�سخا�ض من �لد�خل، 

ويتم تدفئتها بو��سطة موقد خ�سبي على �سكل قلب يقع يف و�سطها. 
ويبلغ �رتفاع �لبي�سة 5 �أمتار بينما بيلغ عر�سها �أربعة �أمتار، وقد �سنعت 
69 لوحاَ من �لفولذ �ملقاوم لل�سد�أ �لتي تعك�ض �ملناظر �ملحيطة بها  من 

من كافة �جلهات.  
تخزين  بهدف  �ل�سم�سية  للطاقة  �أل���و�ح  على  �لذهبية  �لبي�سة  وحت��ت��وي 
نقلها من مكان  �إمكانية  �إىل  بالإ�سافة  �لالزمة،  �لتدفئة  �لطاقة وتوفري 

لآخر د�خل �ملدينة وحولها، مما يتيح لل�سياح �إطاللت خمتلفة. 
�إىل  نقلها  يتم  �أن  �ملقرر  وم��ن  ريك�سبيغن،  مدينة  يف  حالياً  �لبي�سة  وتقع 
�سهر  �إىل  يوليو  �سهر  من  هناك  و�ستبقى  �ل�سويد،  �سمال  كريونا  منطقة 

�سبتمر قبل �أن يتم نقلها ثانية �إىل باري�ض يف �سهر نوفمر �ملقبل.
وبح�سب �سحيفة ديلي �ستار �لريطانية، فاإن �لدخول �إىل حجرة �ل�ساونا 
جماين يف �أيام �خلمي�ض و�جلمعة و�ل�سبت، ولكن �لوجبات و�ملنا�سف تكلف 

��سرتلينياً لل�سخ�ض �لو�حد.  جنيهاً   25

حل لغز �شفينة غارقة بعد 100 عام
�ك��ت�����س��ف ب���اح���ث���ون ح���ط���ام���ا حت����ت �مل����اء 
ل�سفينة تابعة خلفر �ل�سو�حل �لأمريكي 
ك���ان���ت ق���د �أب����ح����رت خ����الل �حل�����رب بني 
�إ�سبانيا و�لوليات �ملتحدة وغرقت قبالة 
مائة  قبل  �جلنوبية  كاليفورنيا  �سو�حل 
عام، ح�سبما قال م�سوؤولون. ومن �ملقرر 
�ل�سفينة  ت��اري��خ  م�����س��وؤول��ون  يعر�ض  �أن 
فر�ن�سي�سكو،  �سان  يف  مقرها  ك��ان  �لتي 
وي�������س���ارك���ون يف م���ر�����س���م ت���اأب���ني �أف�����ر�د 
ط��اق��م��ه��ا، وم���ن ب��ي��ن��ه��م ���س��خ�����س��ان لقيا 
�لع�سكرية.  �خل���دم���ة  خ����الل  ح��ت��ف��ه��م��ا 
ح�سب �أ�سوت�سيدبر�ض. كما يعتزم باحثون 
�لوطنية  و�لإد�رة  �ل�����س��و�ح��ل  خ��ف��ر  يف 
ل��ل��م��ح��ي��ط��ات و�ل���غ���الف �جل����وي عر�ض 
تفا�سيل �ل�ستك�ساف �مل�سرتك حتت �ملاء 
بد�أت  �حل��ط��ام.  �كت�ساف  �إىل  �أدى  �ل��ذي 
�سمن  �لإب��ح��ار  "مكولوت�ض"  �ل�سفينة 
�لبحري  ل��ل��ق��ب��ط��ان  �لآ����س���ي���وي  �ل�����س��رب 
جورج ديوي خالل معركة خليج مانيال 
�لأمريكية.   - �لإ���س��ب��ان��ي��ة  �حل���رب  �إب����ان 
كانت �لقطع �لبحرية �ملتمركزة يف �سان 
ع�سر  �لتا�سع  �لقرن  �أو�خ��ر  فر�ن�سي�سكو 
�مل�سالح  متثل  �لع�سرين  �لقرن  ومطلع 
�لأمريكية يف �ملحيط �لهادئ. كما لعبت 

دور� مهما يف تنمية �لغرب �لأمريكي.

للتغلب على �لبد�نة.. تخل�شو� من 
�جلر�ثيم �ل�شيئة د�خل �لأمعاء �ص 23

ماذ� يتغيرّ بعد 
موت �لأهل؟

ل �سيء يف�سلنا عن �ملوت، فهو ل 
ل  لغز�ً  للكثريين  بالن�سبة  ي��ز�ل 

ميكن فهمه.
عند  �أن��ن��ا  �ل  عمرنا،  ك��ان  فمهما 
�ل��و�ل��دي��ن، �سن�سعر  �أح���د  ف��ق��د�ن 
تقدمنا  بال�سدمة!، ومهما  حتماً 
ب���ال���ع���م���ر.. وح���ت���ى ل����و ك���ّن���ا �آب�����اء 
و�مهات، ففي د�خلنا طفٌل يحتاج 
د�ئماً حلماية �لو�لدين وعطفهم، 
لذلك فاإن �ح�سا�ض �لوحدة �لذي 

يخّلفه �ملوت هو ما يوؤملنا �أكرث!
�حل��زن و�ح����ٌد.. �أك��ان��ت وف��اة �أحد 
معاناة  ع����ن  ن���اجت���ة  �ل����و�ل����دي����ن 
�أو ك���ان موتاً  �مل��ر���ض  ط��وي��ل��ة م��ع 

مفاجئاً.
�ل����ود�ع موؤمل  ففي ك��ل �حل����الت، 
مي��ّزق �ل��ف��وؤ�د وي��رتك ج��روح��اً ل 
ت��ن��دم��ل، لأن م��وت �لأه���ل يخّلف 
ر�ئحتهم  �ل���ذك���ري���ات:  م���الي���ني 
كلماتهم،  �مل������ن������زل،  يف  ت���ب���ق���ى 
ن�سائحهم،  ثيابهم،  ت��ع��اب��ريه��م، 
���س��ح��ك��ات��ه��م.. ه��م ه��ن��ا يف �أرج����اء 
نر�هم  رح���ل���و�..،  لكنهم  �ل��ب��ي��ت، 
ز�وي����ة م��ن زو�ي����ا حياتنا،  ك��ل  يف 
جندهم،  ول  عنهم  نبحث  لكننا 
طفولتنا  و���س��ور  ���س��وره��م،  فقط 
برعايتهم تبقى على �جلدر�ن ويف 

�لبال..
ونعرف  و�ل��دي��ن��ا،  م��ع  نكر  نحن 
مت���ام���اً �أن���ن���ا ���س��ن��ج��ده��م ي���وم���اً يف 
ن��ع��و���ض، �أج�����س��اد ب��ال ح���ر�ك، لكن 
�ل�سعور  ه�����ذ�  م���ق���اوم���ة  ع��ل��ي��ن��ا 
ت��رك��ه ي�سيطر على  �مل���وؤمل وع���دم 
من�سي  �أن  يجب  لأننا  م�ساعرنا، 

قدماً يف �حلياة.
م���وت �أح����د �ل���و�ل���دي���ن، �أ����س���ّد �أمل���اً 
حتى  �آخ���ر  �سخ�ض  �أي  م���وت  م��ن 
لأنه  و���س��دق،  بعمق  �أحببناه  ول��و 
�أننا  ن�سعر  خ�سارتهم،  حلظة  يف 
�أول  م���رتوك���ون م��ه��م��ل��ون، ف��ه��م 
كنا  ول��و  و�أح��ب��ون��ا،  �أحببناهم  من 
ع���ل���ى خالف  ك���ث���رية  �أح�����ي�����ان  يف 
ن�سعر  د�ئ�����م�����ا  ف���ن���ح���ن  م����ع����ه����م، 
كنا  �سو�ء  بهم  �لوثيق  باإرتباطنا 
و�حد،  �سقف  حت��ت  معهم  نعي�ض 
جغر�فياً،  عنهم  م�ستقلني  كنا  �أم 
ل  و�لأمل   ، ه����و  ه����و  ف���ال���رح���ي���ل 
�أننا ندرك  يتغرّي... �لأمثولة هو 
�أننا �سنفقد �أهلنا يوماً، هكذ� هي 
�حلياة، لذلك علينا �إ�ستغالل كل 
يوم، وكل �ساعة نق�سيها مع �أهلنا 
طاملا هم بيننا، لأنه �سياأتي �ليوم 

�لذي به يرحلون.

يتطلب  ال  االأم��ر  لكن  الربو�ستاتا،  اأم��را���ض  ال��رج��ال  من  الكثري  يخ�سى 
للأمرا�ض  احلديثة  العلج  و�سائل  هي  فما  اجلراحي،  التدخل  بال�سرورة 

املختلفة؟ وكيف ميكن الوقاية من �سرطان الربو�ستاتا؟
م�ساكل الربو�ستاتا من اأكرث االأمرا�ض �سيوعًا بني الرجال، 

اإىل  يذهب  رجل  كل  اأن  العاملية  ال�سحة  منظمة  وتقدر 
الطبيب مرة واحدة على االأقل يف حياته ب�سبب م�ساكل 
يف الربو�ستاتا، واأن واحدًا من بني ثلثة رجال ي�سطر 

الإجراء عملية جراحية يف الربو�ستاتا. ومع التقدم يف 
امل�ساكل  هذه  بع�ض  لكن  الربو�ستاتا،  م�ساكل  تكرث  ال�سن، 

حميدة.
يف  البولية  امل�سالك  ق�سم  رئي�ض  ميلر  كورت  الربوف�سور  ويوؤكد 

ال  الربو�ستاتا  يف  ال�سرطاين  الورم  اأن  برلني  يف  �ساريتيه  م�ست�سفى 
يتطلب بال�سرورة تدخًل جراحيا وي�سيف يف برنامج �سحتك بني يديك 

"األطف وباآثار جانبية اأقل مما كان عليه  اأن هناك االآن و�سائل علجية 
الو�سع قبل 10 �سنوات.

�لرو�ستاتا،  ت�سخم  �مل��زع��ج��ة  �ل��رو���س��ت��ات��ا  �أم���ر�����ض  م��ن 
�مل�سالك  �لإخ�سائي يف  �لطبيب كار�سنت ليكوتات،  ويو�سح 
�لبولية �أن �لإجر�ء �ملعتاد لعالج ت�سخم �لروت�ساتا يتمثل 
يف جتريف �لرو�ستاتا عر جمرى �لبول با�ستخد�م حلقة 
كورت  �لروف�سور  وي�سري  �لليزر،  با�ستخد�م  �أو  كهربائية 
وي�سيف:  ب�سيطة  ج��ر�ح��ي��ة  ع��م��ل��ي��ات  ه���ذه  �أن  �إىل  م��ي��ل��ر 
ندخل �إىل ج�سم �ملري�ض عر �لفتحات �لطبيعية �ملوجودة، 
�لعملية  �إج���ر�ء  وميكن  �جل�سم  فتحات  لإي���ذ�ء  نحتاج  ول 
بجهد ب�سيط. ��ستخد�م �لليزر يقلل من نزف �لدم مقارنة 

باحللقة. ولكن �لنتيجة هي نف�سها تقريبا.
�لإ�سابة  خم��اط��ر  �أن  �ل��رج��ال  ميلر  ب��روف�����س��ور  ويطمئن 
بالعجز �جلن�سي �أو �ل�سل�ض �لبويل عند �إجر�ء هذه �لعملية 
�أع�����س��اب �ل���ق���درة �جل��ن�����س��ي��ة م���وج���ودة خارج  ���س��ئ��ي��ل��ة، لأن 
�لعادة.  يف  منها  �لق����رت�ب  يتم  ول  �ل��رو���س��ت��ات��ا  حمفظة 
�أن  ج��د�ً  �لنادر  فهذه من  للبول  �حلا�سرة  �لع�سلة  �أن  كما 
ميلر  ينظر  بينما  حالياً.  �ملتوفرة  �لتقنيات  بف�سل  تتاأذى 
بت�سكك لطريقة وقف تدفق �لدم �إىل �لرو�ستاتا لتخفيف 

تورمها.
�أن ت�ساعد يف �لعالج يف  �أن �لأدوي��ة ميكن  ويو�سح د. ميلر 
ي��وؤمل ول  �لرو�ستاتا ل  �أن ت�سخم  ورغ��م  �ملبكرة.  �ملر�حل 
عالجه  �أن  �إل  �لرو�ستاتا،  ب�سرطان  بالإ�سابة  له  عالقة 
�سروري بح�سب د. ميلر، لأن �إفر�غ �ملثانة ل يتم كما يجب 
�لبول،  �حتبا�ض  ي�سبب  مما  �ملر�ض،  بهذ�  �لإ�سابة  حال  يف 

وهو �أمر مزعج وقد ي�سر بالكلى على �ملدى �لبعيد.

�لفح�ض �لوقائي قد ينقذ حياتك
يوخن  �لبولية  �مل�سالك  �أخ�سائي  ي��رى  �ل�سياق،  ه��ذ�  ويف 
�سرطان  ك�����س��ف  ت�����س��اع��د يف  �ل��وق��اي��ة �جل���ي���دة  �أن  ���س��ن��اي��در 
عالجه.  �سمان  ميكن  ث��م  وم��ن  مبكر،  ب�سكل  �لرو�ستاتا 
تكمن يف  �ل��رج��ال  ل��دى  �مل�ساكل  �إح���دى  �أن  �سنايدر  وي��رى 
ما  �لرو�ستاتا،  ب�سرطان  �إ�سابتهم  معرفة  يخ�سون  كونهم 
وي�سيف  �لوقائية.  للفحو�ض  ما يخ�سعون  ن��ادر�ً  يجعلهم 
حالت  تاأتينا  ت��اأك��ي��د،  بكل  ي��دي��ك:  ب��ني  �سحتك  لرنامج 
كثرية بعد فو�ت �لأو�ن. فاملر�سى مل يذهبو� قط لطبيب 

م�سالك بولية، ملجرد �لطمئنان.
�لتنا�سلية  �لأع�������س���اء  ت��خ�����س��ع  �ل������دوري،  �ل��ف��ح�����ض  خ���الل 
�خل���ارج���ي���ة ل��ل��ف��ح�����ض وه����ي �خل�����س��ي��ت��ان وك���ذل���ك �لغدد 
ذل���ك فح�ض  ي��ت��ب��ع  ث��م  �ل��ل��ي��م��ف��اوي��ة يف منطقة �حل���و����ض. 
ك�سفها  ميكن  ل  �ل�سغرية  �لأور�م  لكن  للرو�ستاتا،  يدوي 
�إ�سايف  دم  فح�ض  �إج����ر�ء  وب��الإم��ك��ان  �ل���ي���دوي.  بالفح�ض 
لهذ� �لغر�ض. فهناك بروتني يتكّون يف �لرو�ستاتا، ��سمه 
�ملُ�ست�سد �لنوعي، و�خت�ساره  PSA، و�لقليل منه يظهر يف 
�لدم. ويتعني �أل تزيد ن�سبته عن 4 نانوغر�م لكل ملليمرت. 
ويو�سح د. يوخن �سنايدر: ن�سبة �مل�ست�سد �لنوعي تختلف 
�ل�سخ�ض  عمر  �لع��ت��ب��ار  يف  ي��وؤخ��ذ  حيث  �حل��ال��ة،  بح�سب 
وحجم �لرو�ستاتا ومن �ل�سروري تفادي �لعو�مل �ملوؤثرة 
على هذه �لن�سبة، و�أهمها عدم ممار�سة �لعالقة �لعاطفية 

وركوب �لدر�جات ملدة يومني قبل �لفح�ض.
�نتقاد�ت لطريقة �لفح�ض

�إل �أن هذه �لعو�مل جتعل �لفح�ض مثري�ً للجدل، لأنه ر�سد 
ن�سبة مرتفعة من هذ� �لروتني يف �لدم �سيجلب �ملزيد من 
�لفحو�ض وميكن �أل يتم �لعثور على ورم يف �لنهاية، ويكون 
�أ�سابيع بال د�ع. ومنتقدو  �ل�سخ�ض قد حمل �لهموم لعدة 
�أن��ه حتى  �لفح�ض، مثل ع��امل �لأح��ي��اء كالو�ض ك��وخ ي��رون 
فال  �لرو�ستاتا،  يف  �سرطانية  خاليا  وج��ود  �كت�ساف  عند 
يكون هذ� بال�سرورة يف �سالح �ملري�ض، لأن بع�ض �لرجال 

يعي�سون بحالة �سرطان لي�ست خطرية بال�سرورة.
بالأ�سعة جمهد ج�سدياً  للعالج  و�لتعر�ض  �لعملية  �أن  كما 
و�لعجز  �ل��ب��ول  ب�سل�ض  �لإ���س��اب��ة  �إىل  ي���وؤدي  وق��د  ونف�سيا، 
بعدم  �ل�سبعني  ف���وق  ه��م  م��ن  �لأط���ب���اء  وين�سح  �جل��ن�����س��ي. 
�إجر�ء �لفح�ض، لكنهم يرون �أنه �سروري جد� بدء�ً من �سن 
�خلام�سة و�لأربعني. ويو�سح د. يوخن قائاًل: عندما يعي�ض 
�لرو�ستاتا،  ب�سرطان  �إ�سابته  رغم  طويلة  لفرتة  �سخ�ض 
فهذ� يعني �أنه �سيموت يوماً ما من جّر�ئه. �أي �أنه كلما كان 
�لإ�سابة  �كت�ساف  ��ستطاع  �سن �سغرية،  خ�سع للفح�ض يف 

مبكر�، وحاول �أي�ساً عالجها.
وهذ�  �حل��ي��اة،  ينقذ  ق��د  �أن���ه  ي��ن��ك��رون  ل  �لفح�ض  ُمنتقدو 
بن�سبة و�ح����د يف �لأل�����ف. ل��ك��ن ث��الث��ني رج����اًل م��ن ه���وؤلء 
�سيعاين من وطاأة �لعالج دون �سبب، لأنه رمبا مل يت�سبب 
�لورم �ل�سغري يف �أية م�ساكل يتعني �إَذن على �لرجل ح�ساب 
�لفائدة و�ملخاطرة ب�سكل �سخ�سي. كما يتعني تطوير �ملزيد 
�حلميد  �ل�سرطان  متييز  �ساأنها  من  �لتي  �لفحو�سات  من 

من �خلبيث يف وقت مبكر.

فنجان قهوة يوميًا يحمي 
كبدك من �ل�شرطان

�أفادت در��سة بريطانية حديثة باأن �سرب فنجان و�حد من �لقهوة يومياً 
ميكن �أن يقلل من خطر �لإ�سابة ب�سرطان �لكبد.

�لدر��سة �أجر�ها باحثون بجامعة �ساوثهامبتون �لريطانية.
قام  �لكبد،  �سرطان  من  و�لوقاية  �لقهوة  �سرب  بني  �لعالقة  ولك�سف 
هذ�  ف��ى  �أج��ري��ت  در����س��ة   26 م��ن  �أك��رث  بيانات  بتحليل  �لبحث  فريق 

�ل�ساأن، ت�سمنت �أكرث من مليونني و25 �ألف م�سارك.
ور�سد �لباحثون عدد �أكو�ب �لقهوة �لتي ي�سربها �لأ�سخا�ض يومياً، وما 

�إذ� كانت �لقهوة حتتوي على �لكافيني �أو منزوعة �لكافيني.
�لقهوة  من  و�ح��د�ً  كوباً  ي�سربون  �لذين  �لأ�سخا�ض  �أن  �لنتائج  و�أثبتت 

يومياً، �أقل عر�سة خلطر �لإ�سابة ب�سرطان �لكبد بن�سبة 20%.
فاإن  يومياً،  �لأق��ل  على  كوبني  ي�سربون  من  �أن  �أي�ساً  �لباحثون  ووج��د 
من  بينما   ،35% بن�سبة  لديهم  يقل  �لكبد  ب�سرطان  �لإ�سابة  خطر 
ي�سرب 3 �أكو�ب يومياً تنخف�ض لديهم خماطر �لإ�سابة ب�سرطان �لكبد 

بن�سبة 50%. 
من  �أي�ساً  حتمي  �لكافيني  من  �ملنزوعة  �لقهوة  �أن  �لبحث  فريق  و�أك��د 
�لإ�سابة ب�سرطان �خلاليا �لكبدية، ولكن تاأثريها �أقل من �لقهوة �لتي 

حتتوي على �لكافيني.

�أمر��ض �لرجال.... عندما 
ت�شبح �لربو�شتاتا م�شدرً� للمتاعب
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�ش�ؤون حملية

يف جمل�ض بن حم الرم�ساين بالوقن

�إ�شــهار مـوؤ�شـ�شة م�شـلم بـن حـم �خليية بقيمة 20 مليون درهم

•• الوقن- الفجر

ثمن �حل�سور مبجل�ض �ل�سيخ م�سلم بن �سامل بن 
�لوطني  �ل�ست�ساري  �ملجل�ض  ع�سو  �لعامري  حم 
�أول  �ل��وق��ن  و�إخ���و�ن���ه مبنطقة  �ب��وظ��ب��ي  لإم����ارة 
�خلريية  �جلمعيات  به  تقوم  �ل��ذي  بالدور  �أم�ض 
�ملحلي  �ل�سعيد  على  �ن�سطتها  لتعزيز  �لدولة  يف 
و�خلارجي حيث ي�سهم تو�جد هذه �جلمعيات يف 
م�ستوى  على  �لجتماعي  �لعمل  وتنمية  تطوير 

�لدولة.
�لن�ساين  للعمل  ز�ي���د  ي���وم  مبنا�سبة  �ن���ه  ح��ي��ث 
و��ستجابة لالإعالن �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة 
 " �هلل  "حفظه  �ل��دول��ة  رئي�ض  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
تنمية  وز�رة  �أ�سدرت   ، للخري  عاماً   2017 عام 
ب�ساأن   2017 ل�سنة   137 رق��م  ق���ر�ر�  �ملجتمع 
�إ�سهار موؤ�س�سة " م�سلم بن حم �خلريية " ، وهي 
�إمارة  مقرها  يكون  ع��ام  نفع  ذ�ت  �أهلية  موؤ�س�سة 
�لعربية  �لإم���ار�ت  ن�ساطها دول��ة  �أبوظبي ود�ئ��رة 

�ملتحدة، بر�أ�ض مال قيمته 20 مليون درهم.
بن حم  �سامل  بن  �ل�سيخ م�سلم  ق��ال  وم��ن جانبه 
كل  على  مفرو�سة  �ملجتمع  خدمة  �إن   ، �لعامري 
من ي�ستطيع �أن يقوم بذلك، وتفعيل دور �ملجتمع 
�ملدين يف حتقيق �لأهد�ف و�لطموحات �لوطنية 
هو ه��دف ن�سعى �ليه دوم��ا ، وتوفري رو�ف��د غري 
ت�����س��ه��م م�����س��اه��م��ة ح��ق��ي��ق��ي��ة يف عملية  ح��ك��وم��ي��ة 
�لتي  �لو��سعة  و�لجتماعية  �لقت�سادية  �لتنمية 
�ملبادرة  روح  ت�سجيع  وكذلك  �لإم���ار�ت،  ت�سهدها 

وتر�سيخ مفهوم �لعمل �خلريي يف �ملجتمع . 
و�أ�ساف بن حم �ننا تاأثرنا جميعا مببادئ �ملدر�سة 
ز�يد  �ل�سيخ  ل��ه  �مل��غ��ف��ور  �أر���س��اه��ا  �ل��ت��ي  �لعظيمة 
كزعيم  ثر�ه"  �هلل  "طيب  نهيان  �آل  �سلطان  بن 
و�أ�سله ورجل  لالإن�سانية وعنو�نها ومنبع �جلود 
�ل��ر و�لإح�����س��ان، ف��ز�ي��د �خل��ري و�لعطاء ه��و من 
غ��ر���ض يف ن��ف��و���ض ���س��ع��ب �لإم������ار�ت ح��ب �لعطاء 
و�لبذل و�لإن�سانية حتى �أ�سحى �لعمل �لإن�ساين، 

ب��ارزة من  �سمة  �ملنكوبة  لل�سعوب  �لعون  يد  وم��د 
دولة  �لإم�����ار�ت  وجعلت  �لإم�����ار�ت،  �سعب  �سمات 
�لثابت يف  و�لنهج  للعطاء و�جلود  عاملية  �إن�سانية 
مكان من  ك��ل  ورفاهيته يف  �لإن�����س��ان  تنمية  دع��م 
دون �لنظر �إىل �عتبار�ت �لدين �أو �لعرق �أو �للغة 

�أو �ملوقع �جلغر�يف. 
�ملوؤ�س�سة �خلريية  لهذه  ��سهرنا  �ن  بن حم  و�أك��د 
�لإن�سانية  ب��امل�����س��وؤول��ي��ة  �لل���ت���ز�م  ن��ط��اق  ي��ات��ي يف 
وث���و�ب���ت وم���ب���ادئ ن��ه��ج �ل��ع��ط��اء و�خل�����ري �ل���ذي 
�آل  �سلطان  بن  ز�ي��د  �ل�سيخ  له  �ملغفور  لنا  ر�سمه 
نهجه  على  ي�سري  و�لتي  ث��ر�ه،  �هلل  طيب  نهيان، 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
�لمني  عهد  �هلل" وويل  "حفظه  �ل��دول��ة  رئي�ض 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو  �ساحب 
�لعطاء  يف  �مل�سلحة،  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 
و�لأعمال �خلريية �لبارزة د�خل وخارج �لإمار�ت 
.  حيث تبو�أت �لإمار�ت مرتبة متقدمة عامليا من 
بني �لدول �ملانحة �لأكرث عطاء و�سخاء يف جمال 

�مل�ساعد�ت �خلارجية.
وتهدف موؤ�س�سة م�سلم بن حم �خلريية �ىل �إن�ساء 

و�مل�ساهمة يف �إن�ساء ودعم �مل�ساجد و�ملر�كز �لثقافية 
�لوعي  بتنمية  تهتم  �لتي  و�ملوؤ�س�سات  �لإ�سالمية 
ب��ال��رت�ث �لإ���س��الم��ي و�إب����ر�ز دوره���ا يف �حل�سارة 
�ملوؤ�س�سات  تاأ�سي�ض ودعم  �مل�ساهمة يف  �لإن�سانية.. 
�لتعليمية على �ختالف �أنو�عها ودرجاتها ومر�كز 
�لدر��سية و�لبحثية  �ملنح  �لعلمي وتوفري  �لبحث 
�أي�سا  �ملوؤ�س�سة  وت�سهم  و�ل��ب��اح��ث��ني.،  للد�ر�سني 
�لطبية  و�مل��ر�ك��ز  �مل�ست�سفيات  ودع���م  تاأ�سي�ض  يف 
�مل�����س��اع��د�ت �لطبية  �ل��ت��اأه��ي��ل وت���وف���ري  وم���ر�ك���ز 

و�لعالجية للمحتاجني .
�خل��ريي��ة يف  ح��م  ب��ن  م�سلم  موؤ�س�سة  ت��ه��دف  كما 
�ل�سكنية  �مل�سروعات  ودع��م  تاأ�سي�ض  يف  �مل�ساهمة 
و�مل�سنني ودور  �لأيتام  �لطابع �خلريي ودور  ذ�ت 

ح�سانة �لأطفال.
�لتي  �مل�������س���روع���ات  يف  �مل�����س��اه��م��ة  ع����ن  ف�����س��ال   ،
 ، و�مل��ح��اف��ظ��ة عليها  �ل��ب��ي��ئ��ة  ح��م��اي��ة  �إىل  ت��ه��دف 
�ملوؤ�س�ض  با�سم  جو�ئز  وتنظيم  �إن�ساء  �ىل  �إ�سافة 
و�لطالب  و�ملفكرين  و�لباحثني  �لعلماء  لتكرمي 
و�لآد�ب. و�ل���ف���ك���ر  �ل���ع���ل���م  جم�������الت  ك����اف����ة   يف 
�ىل  تهدف  �لتي  �مل�سروعات  يف  �مل�ساهمة  كذلك   ،

ي�ساعدها  مما  للموؤ�س�سة   �ملالية  �لعو�ئد  توفري 
على حتقيق �أغر��سها.

�أن  �لعامري  طر�سوم  بن  �سالح  قال  جانبه  ومن 
ت�سطلع بدور مهم  �لعام  �لنفع  ذ�ت  "�جلمعيات 
يعتمد  �لإم���ار�ت  يف  �لجتماعي  �لعمل  يف  وفعال 
وتت�سافر  فيها  �لأدو�ر  تتكامل  ع��دة  ركائز  على 
لالرتقاء  و�لأه����ل����ي  �حل��ك��وم��ي  �ل��ق��ط��اع  ج���ه���ود 
�لجتماعية  و�ل��رع��اي��ة  �لجتماعية  ب��اخل��دم��ات 
�لدور  �أهمية  �ىل  كذلك  �مل�ستويات.  �أف�سل  �إىل 
و�خلدمات �لجتماعية و�لإن�سانية �لتي ت�سطلع 
ب��ه��ا �جل��م��ع��ي��ات و�ل�����س��ن��ادي��ق �خل���ريي���ة خدمة 
�ملجتمع  للمجتمع و�لأه��ايل �نطالقا من تكاتف 
�لإمار�تي. و��سار �سعادة �حمد باحلطم �لعامري 
ع��دة يف  ب����اأدو�ر  ت�سطلع  �خل��ريي��ة   �ملوؤ�س�سات  �أن 
و�لتنمية  و�لإغ��اث��ة  �لجتماعية  �لرعاية  جم��ال 
�لطاقات  وت���وظ���ي���ف  و�ل���ت���وع���ي���ة،  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
�ل������ذي يرقى  �ل���ت���ط���وع���ي  �ل���ع���م���ل  و�جل����ه����ود يف 
باملجتمع، وت�سهم �جلمعيات �خلريية يف �لإمار�ت 
يف تقدمي �مل�ساعدة �ملالية و�ملو�د �لغذ�ئية لآلف 
�نها   �سليويح   ب��ن  ب��ن حمد  و�ك���د �سالح  �لأ���س��ر. 

�لأ�سر  بع�ض  وم�ساعدة  �ل�سحية  �لرعاية  تقدم 
�مل��در���س��ي��ة ول����و�زم �لدر��سة  ت��وف��ري �لأق�����س��اط  يف 
ب��د�أت بع�ض تلك �جلمعيات بدعم  لأبنائهم، كما 
�لأ����س���ر �مل��ن��ت��ج��ة وت���وف���ري �ل���دع���م �مل�����ادي و�لفني 
 ، �ملعي�سي  م�ستو�ها  حت�سني  م��ن  لتمكينها  ل��ه��ا 
تنمية  يف  مهماً  دور�ً  �جلمعيات  تلك  تتوىل  كما 
��سرت�تيجية  �أن  و�أ���س��اف��ت  وت��وع��ي��ت��ه.  �مل��ج��ت��م��ع 
و�لر�مج  �مل���ب���ادر�ت  م��ن  ع���دد�ً  تت�سمن  �ل����وز�رة 
وتعزيز  �ل��ع��ام،  �لنفع  ذ�ت  باجلمعيات  للنهو�ض 
�لتطوعي  �لعمل  وت�سجيع  �لج��ت��م��اع��ي،  دوره���ا 
من خالل بر�مج ت�ستهدف �ملتطوعني وحتفزهم، 
�أدب���ي���ة ومعنوية  �م��ت��ي��از�ت  �مل��ت��ط��وع��ني  ب��اإع��ط��اء 
يبذلونها.  �ل��ت��ي  �ل��ت��ط��وع��ي��ة  ل��ل��ج��ه��ود  ت���ق���دي���ر�ً 
�لعمل  �ن  �لهدفه  ب��ن  حممد  ب��ن  �سهيل  و�و���س��ح 
كبري�ً  ي�سهد منو�ً  �لدولة  و�لإن�ساين يف  �خلريي 
�ل�سمو  �ساحب  توجيهات  ظ��ل  يف  نوعية  ونقلة 
�لدولة،  رئي�ض  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�سيخ 
حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ودع��م  �هلل،  حفظه 
رئي�ض  �ل��دول��ة  رئي�ض  نائب  مكتوم،  �آل  ر��سد  بن 
رع���اه �هلل، و�ساحب   دب��ي  �ل����وزر�ء ح��اك��م  جمل�ض 

�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�أب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب �ل��ق��ائ��د �لأع��ل��ى ل��ل��ق��و�ت �مل�سلحة 
�أع�����س��اء �ملجل�ض  �ل�����س��م��و  �أ���س��ح��اب  و�إخ���و�ن���ه���م   ،
�لر�عي  �سعيد بن  وب��ني  �لإم����ار�ت.  �لأع��ل��ى حكام 
�لعفاري �إن �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل 
نهيان ، طيب �هلل ثر�ه ، ترك �إرثا غنيا يف �ملجال 
�لإن�����س��اين و�خل����ريي لزل��ن��ا ن��ن��ه��ل م��ن��ه ونتعلم 
�أنحاء  �لتي طالت جميع  وم��ب��ادر�ت��ه  م��اآث��ره  م��ن 
�أث��ر�ً طيباً لدى �ل�سعوب كافة ول  �لعامل وتركت 
يز�ل يرتدد �سد�ها يف �ملحافل �لإن�سانية �ملحلية 
و�لإقليمية و�لدولية، موؤكد�ً �أن �لقيادة �لر�سيدة 
لتعزيز  ز�ي��د  خطى  نف�ض  على  ت�سري  �ل��دول��ة  يف 
هذ� �جلانب �حليوي.  وثمن �خلزع بن حممد بن 
�سقوح دور �ملترعني و�ملح�سنني يف تعزيز جهود 
�ل�ساحتني  على  �لإن�سانية  و�جلمعيات  �لهيئات 
�لكبري  �ل��دع��م  �إن  و�أ���س��اف:  و�ل��دول��ي��ة.   �ملحلية 
�خلريي  للعمل  �لر�سيدة  �ل��ق��ي��ادة  تقدمه  �ل��ذي 
�أم��ام حتد كبري لال�ستمر�رية  ت�سعنا  و�لإن�ساين 
تو�سعاً  هناك  �أن  �إىل  م�سري�ً  و�لعطاء،  �لتميز  يف 
�مل��ج��ال �حل��ي��وي وزي���ادة يف عدد  م�ستمر�ً يف ه��ذ� 
�جل��م��ع��ي��ات و�مل��وؤ���س�����س��ات �خل��ريي��ة وه����ذ� موؤ�سر 
دولة  �ن  �حل�سور  و�أج��م��ع  باخلري.  ومب�سر  جيد 
ب�����ارز يف دع����م �لعمل  ب�����دور  ����س��ه��م��ت  �لإم��������ار�ت 
�خلريى و�لن�ساين على جميع �لأ�سعدة �ملحلية 
و�لقليمية و�لدولية من خالل عدة قنو�ت للعمل 
ز�يد  موؤ�س�سة  مقدمتها  فى  و�خل��ريي  �لن�ساين 
�لهالل  وجمعية  و�لإن�سانية  �خلريية  لالأعمال 

�لحمر و�جلمعيات �خلريية بالدولة. 
بتقدمي  �لإم�����������ار�ت  دول������ة  م�����ب�����ادر�ت  وح���ظ���ي���ت 
�لكو�رث  ح��الت  فى  �لعاجلة  و�مل�ساعد�ت  �لعون 
�لطبيعية و�لطارئة للتخفيف من وقعها وحمنها 
بتقدير  و�ل�سديقة  �ل�سقيقة  �ل��دول  �سعوب  على 
�إقامة  ����س��ه��ام��ه��ا يف  وك���ذل���ك  �ل�����دويل  �مل��ج��ت��م��ع 
دول  من  ع��دد  فى  و�خل��ريي��ة  �لإن�سانية  �مل�ساريع 

�لعامل.

بن حم ي�سيد باملوؤ�س�سات اخلريية موؤكدا دورها يف تنمية املجتمع



مطاردة ال�سعرات احلرارية
ويحرقو�  �ل��ز�ئ��د  وزن��ه��م  يخ�سرو�  �أن  �ل��ن��ا���ض  جميع  ي��ري��د 
�إيجابيات  بتقييم  يبد�أو�  �أن  يجب  �ل�سعر�ت.  قدر من  �أك��ر 
�حت�ساب  يتحّول  ق��د  لكن  و�سلبياتها.  �مل�ستهلكة  �مل��اأك��ولت 
نف�سي لأن �جل�سم  ع��ذ�ب  �إىل  �مل��اأك��ولت  �ل�سعر�ت يف جميع 
يعطي ردة فعل عك�سية حني نبالغ يف ر�سم �حلدود له. على 
خفّية،  �سعر�ت  على  ك��ث��رية  م��اأك��ولت  حت��ت��وي  �آخ���ر،  �سعيد 

�أبرزها �مل�سروبات �لغازية.
�لتي  �جل�سم  ح��اج��ات  �إىل  �لإ���س��غ��اء  �أوًل  ن��ح��اول  �أن  يجب 
�إىل  تتاأثر مب�ستوى حركته و�جلهود �لتي يبذلها. بالن�سبة 
جال�ساً  ويعمل  �مل��دي��ن��ة  يف  يعي�ض  �ل���ذي  �ملعا�سر  �ل�سخ�ض 
وي�ستعمل و�سائل �لنقل، يكفي عموماً �أن يتناول بع�ض حبات 

�لفاكهة �سباحاً مع �سندوي�ض �سغري ل�سد حاجاته.

رابط بني البيئة املعوية والبدانة
يرتبط �أحد �لعو�مل �خلفّية �لتي تعزز �لوزن �لز�ئد بنوعية 
�لطعام  من  ب�سيطة  كميات  �لكثريون  ياأكل  �ملعوية.  �لبيئة 
ومع ذلك يكت�سبون �لوزن. لذ� ل �أهمية لكمية �ل�سعر�ت بل 

يجب �أن ي�سّب �لرتكيز على نوعية �لبيئة �ملعوية، �أي مليار�ت 
�لكائنات �لدقيقة �لتي تعي�ض د�خل �أمعائنا. �أثبتت در��سات 
�مل��ع��وي��ة. لوحظت  �ل��ب��د�ن��ة و�لبيئة  ب��ني  �ل��ر�ب��ط  ع��دة ه��ذ� 
�ملعوية  �لبيئة  تغري�ت جزيئية وتطورية ووظيفية بارزة يف 
�لر�زية لدى �حليو�نات و�لب�سر �لبدينني. لوحظ �أي�ساً �أّن 
نقل جمهريات �لبقعة �لر�زية �إىل فئر�ن غري بدينة يوؤدي 
�إىل زيادة �لرو��سب �لدهنية. حتدد نوعية جمهريات �لبقعة 
م�ستوى �كت�ساب �لوزن مبا�سرًة، لدى �حليو�نات على �لأقل. 
عند ظهور م�سكلة �لبد�نة، يرت�جع �لتنوع �جلرثومي كما 

يح�سل عند �لإ�سابة باأمر��ض �لتهابية مزمنة يف �لأمعاء.
�لأمعاء، وحتديد�ً  �لز�ئد وطول  �ل��وزن  �آخر بني  ثمة ر�بط 
�أي�ساً  لوحظ  �ل��د�ن��ي��ة.  �لدقيقة  �لأم��ع��اء  �مت�سا�ض  �سطح 
تعزز  �ل��ت��ي  �ل�سيتوكني  ع��ن��ا���س��ر  م��ن  م��ف��رط��ة  كمية  �إن���ت���اج 
يرتفع  �ل��ت��ي  �ملعوية  �لتائية  �خل��الي��ا  ج��ان��ب  م��ن  �لل��ت��ه��اب 

عددها مو�سعياً وُتغرّي موقع ناقل �لغلوكوز.
ي��ع��زز �لل��ت��ه��اب �مل��ع��وي �مل��زم��ن ب���دوره م��ق��اوم��ة �لأن�سولني 
م�ساحة  تو�ّسع  ي��ك��ون  ق��د  �لب�سر.  ل��دى  �ل��ب��د�ن��ة  مرحلة  يف 
عدد  زي��ادة  نتيجة  �أي�ساً  م��وؤث��ر�ً  �ملعوية  �خلاليا  �مت�سا�ض 

�خلاليا �للتهابية �ملو�سعية.

االأمعاء... دماغ ثاٍن؟
قو�نينه  وفق  يعمل  ث��اٍن  دم��اغ  �لأمعاء مبثابة  �عتبار  ميكن 
�خل��ا���س��ة. ك��ل��م��ا ت��ده��ور ت����و�زن �ل��ب��ي��ئ��ة �مل��ع��وي��ة، ي�سطرب 
�مل���اأك���ولت. يف  م�����س��ار �لأي�����ض وت��رت�ج��ع ن��وع��ي��ة �مت�سا�ض 
ي�سّبب  ما  �لتهابية مزمنة،  ردود فعل  تنطلق  نف�سه،  �لوقت 
ي�سيب  م��ا  ه��ذ�  �ل��ز�ئ��د.  �ل���وزن  �أ�سحاب  ل��دى  متكرر�ً  تعباً 
�لأكل  تخفيف  ���س��رورة  ب��ني  يتخّبطون  �ل��ذي��ن  �لأ�سخا�ض 

و�لتعب �لذي ير�فقهم يف حياتهم �ليومية.
�إذ� كان وزنك ز�ئد�ً، �ستحتاج يف �ملقام �لأول �إىل عالج معوي 
ي�سمح لك بتنظيف بيئتك �ملعوية و�إعادة تاأهيلها. لن يكفي 
تخفيف �لأكل �أو ممار�سة �لريا�سة، بل يجب �لتخل�ض من 
ج�سمك  متنع  لأنها  �لأمعاء  د�خل  �ل�سيئة  �جلر�ثيم  جميع 

من �لعمل ب�سكل �سليم.

علج جذري
ملعاجلة  �لأمعاء  عمق  بتنظيف  ت�سمح  �لتي  �لو�سائل  تتعدد 
�ك��ت�����س��اب �ل�����وزن غ���ري �مل����رر )�لم���ت���ن���اع ع���ن �لأك�����ل، غ�سل 
يبقى �لمتناع عن  �لفاكهة...(.  �لأمعاء، حمية مبنية على 
ميكن  مكلفة.  وغ��ري  وفاعلة  طبيعية  و�سيلة  �أف�سل  �لأك��ل 
وقف �لأكل لفرت�ت معينة مع متابعة �سرب �ملاء و�خللطات 
ع�سري  حتى  �أو  �لقر��ض...(  نبات  �جلبل،  )�إكليل  �لع�سبية 

�لفاكهة، لكن يجب �لتنبه �إىل �لكمية �مل�ستهلكة.
�أدن��ى من �حليوية ملتابعة �لعمل  �أن حتافظ على حد  يجب 
معدل  ينخف�ض  �أن  دون  م��ن  �ل��ي��وم��ي��ة  �ل��و�ج��ب��ات  و�إمت�����ام 
عالجاً  ت�ستعمل  �أن  �لأ�سهل  من  مفرط.  ب�سكل  دم��ك  �سكر 
�إىل  لإز�ل��ة �سموم �جل�سم خالل ف�سل �ل�سيف لأن �حلاجة 
�إىل  زي��ادة �حلاجة  �ل�سعر�ت ترت�جع يف هذه �لفرتة مقابل 
ب�سعة  خ��الل  بالفاكهة  تدريجياً  عالجاً  �خ��رت  �مل��اء.  �سرب 
�أيام �أخرى.  �أيام من �لأ�سبوع. ثم �كتِف ب�سرب �ملاء لب�سعة 
ميكنك �أن متتنع �أي�ساً عن �لأكل لفرت�ت ق�سرية يف بد�ية 
لالأمعاء  يت�سنى  كي  مثاًل  �لظهر  بعد  �لثالثة  وحتى  �ليوم 
وت�ستاأنف  �لعملية  ه��ذه  �لأم��ع��اء  حتفظ  نف�سها.  تنظف  �أن 
�لتنظيف يف �سباح �ليوم �لتايل. حني تنتظم هذه �لعملية، 
للقيام  �ل��الزم  �لوقت  �ملناعية  و�لدفاعات  �لأمعاء  تخ�س�ض 
بعملية تنظيف يومية، ما يكبح �مل�ساكل و�ل�سطر�بات منذ 

ظهورها.

فاعلية معروفة
حني يتفاعل �سدى �ملو�سيقى مع �أع�ساء �جل�سم، ميكن �أن ي�ساهم بع�ض 

�لذبذبات يف تن�سيط �لطاقة.
ُي�ستعمل �لعالج باملو�سيقى يف �مل�ست�سفيات ودور �لعجزة 

و�حل�سانة.
عر  �ملنزل  يف  �أي�ساً  منه  �ل�ستفادة  ميكن 

لدينا  �ملف�سلة  �ملو�سيقية  �لأن���و�ع  �سماع 
�لتي  �ملو�سيقى  �ختبار  ميكن  �أو 

تتمتع مبنافع عالجية 
معروفة.

االأغ���������������اين 
وال�������ق�������وايف 
ت����������وق����������ظ 

الذاكرة
�أ�سبحت منافع �ملو�سيقى ملعاجلة مر�ض �لألزهامير معروفة، لذ� ُت�ستعمل 
يف بع�ض �مل�ست�سفيات و�ملر�كز �ملتخ�س�سة باأمر��ض �ل�سيخوخة و�لذ�كرة.

حني يكون �ملر�ض حديث �لعهد، يوؤلف �خلر�ء كلمات و�أحلاناً لالأغاين 
وينجح �ملر�سى يف حفظها بالكامل!

 لكن يف مرحلة �أكرث تقدماً من �ملر�ض،
 ميكن �أن ين�سد �ملر�سى بع�ض �لقو�يف �أو �لنغمات �لتي 

توقظ �لذ�كرة �لعاطفية.
يف �لوقت نف�سه،

 يتن�ّسط �لدماغ ويتغذى بالأك�سجني بفعل حركة 
�لتنف�ض وذبذبات �لغناء.

يف �ملنزل، ميكن �أن نقرتح على �سخ�ض مقّرب منا 
متارين تنف�سية �أو نعّلمه طريقة �لإلقاء �أو ن�سركه 
يف )حز�زير مو�سيقية( عر دندنة بد�ية �أغنية كي 

يحزر بقية كلماتها و�أحلانها.

املو�سيقى تخّفف متلزمة االأمل الع�سلي املتف�سي
جرت در��سة على 30 �مر�أة م�سابة مبتالزمة �لأمل �لع�سلي 
 20 خ��الل  �ملو�سيقى  �إىل  �لإ���س��غ��اء  منافع  و�أث��ب��ت��ت  �ملتف�سي 

دقيقة، مبعدل ثالث مر�ت يف �ليوم على �لأقل،
 طو�ل �سهر.

 مقارنًة بالأ�سو�ت �لب�سيطة يف �لبيئة �ملحيطة، يكون �سماع 
�أكرث فاعلية لتخفيف  بع�ض �لأنو�ع �ملو�سيقية �ملثبتة علمياً 

�لأمل و�لتعب و�لقلق وزيادة �لطاقة.

ميكن ت�سغيل املو�سيقى الكل�سيكية اأو اجلاز...

�ملتخ�س�سة  �مل��ر�ك��ز  �أو  �مل�ست�سفيات  بع�ض  يف  �لطريقة  ه��ذه  ُت�ستعمل 
مبعاجلة �لأمل لتخفيف �حلاجة �إىل ��ستهالك �لأدوية.

�لذكي،  �لهاتف  على   Music Care تطبيق  تنزيل  ميكن  �ملنزل،  يف 
فقد تبنّي �أنه يخفف �لأمل و�لقلق وي�ساعد �لنا�ض على معاودة �لنوم.
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باال�سافة على ا�ستعادة الراحة والن�ساط

�ملو�شيقى تخفف �لأمل وحتفز 
�لذ�كرة وت�شهرّل �لولدة

اأنهم ال يفرطون يف االأكل يف حني ياأكل  ملاذا ال يتما�سى ج�سمنا دومًا مع ال�سورة التي نتوقعها منه؟ ملاذا ي�سبح وزن بع�ض النا�ض زائدًا مع 
اآخرون طوال اليوم ويحافظون على ر�ساقتهم؟ هل يكون النظام الغذائي العامل املوؤثر الوحيد؟ هل تنعك�ض عوامل اأخرى على طريقة حرق 

املاأكوالت يف اجل�سم؟ ماذا لو حاولنا فهم الوزن الزائد بطريقة �ساملة كي نحافظ على الر�ساقة طوال ال�سنة ونتجنب تقلبات الوزن؟

على  املو�سيقى  ف�ست�ساعدك  بالتعب،  �سعرت  اأو  طاقتك  م�ستوى  تراجع  اأو  النف�سي  ال�سغط  من  نوبة  اأ�سابتك  اإذا 
ا�ستعادة الراحة والن�ساط. لكن ال تقف منافع املو�سيقى عند هذا احلد، اإذ ميكن اأن تخفف االأمل وحتفز الذاكرة 
وت�سّهل الوالدة... حتى اإنها تنعك�ض اإيجابًا على اجل�سم والروح وفق بع�ض الدرا�سات وتن�ّسط املناطق الدماغية 

املرتبطة بالعواطف وال�سعادة وتخّف�ض معدل الكورتيزول، وهرمون ال�سغط النف�سي، يف اجل�سم.

متنع اجل�سم من العمل ب�سكل �سليم

للتغلب على �لبد�نة.. تخل�شو� من 
�جلر�ثيم �ل�شيئة د�خل �لأمعاء
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�لعدد 12049 بتاريخ 2017/6/18   
ب�سفته   - ماهر  عبد�ملنعم  حممد  د.  �حل�سابي  و�خلبري  �لقانوين  �ملحا�سب  يعلن 
م�سفيا قانونيا لل�سادة/ �سركة �دي�سا �لإمار�ت لال�ست�سار�ت �لهند�سية - ذ م م - قيد 

�لت�سفية - بناء على قر�ر �جلمعية �لعمومية بتاريخ 2017/5/24 
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حتت رقم 1703008246 ، فكل من له حقوق على �ل�سركة 

�ملذكورة عليه �لت�سال بامل�سفي �لقانوين على �لرقام 
026265422 : فاك�ض       026268223 : هاتف  

 0506417108 : حممول   : 4229 �بوظبي   �ض ب  
�مل�سفي �لقان�ين 

ل�سركة �دي�سا �لإمار�ت  لال�ست�سار�ت �لهند�سية - ذ م م 
حتت  �لت�سفية �لقان�نية 
د. حممد عبد�ملنعم ماهر

�سركة ت�سفية   �إعالن 

�لعدد 12049 بتاريخ 2017/6/18   
�نذ�ر عديل بالن�سر
 رقم 2017/3844   

�ملنذر/بنك دبي �ل�سالمي -  بوكالة �ملحامي عبا�ض مهدي �لطاهري 
�ملنذر �ليه : زيد عبد�هلل طياره     )جمهول حمل �لقامة(

حيث �ن موكلي يد�ينكم مببلغ وقدره ) 57204  درهم(  مبوجب قر�ض متويل �ل�سيارة رقم 
: )54008(  موديل )2015(  ، �لفئة   )دبي C(  �لنوع  )فورد �ك�سبلورر - ��ستي�سن(  ، �للون 
: )�بي�ض(  وهذه �ملديونية مرت�سدة يف ذمتكم ب�سبب �متناعكم عن �سد�د  �لأق�ساط �ملالية 
�مل�ستحقة يف ذمتكم ، على �لرغم من مطالبتنا لكم ب�سد�د  هذه �ملديونية �ل �نكم مل تبادرو� 
�ىل �ل�سد�د حتى تاريخ هذ� �لنذ�ر وعليه نرجو �ل�ستجابة لدو�عي �لنذ�ر وذلك ب�سرعة 
�سد�د �ملبلغ �ملرت�سد يف ذمتكم خالل �سبعة �يام من تاريخ هذ� �لن�سر ،  و�إل �سوف ن�سطر 
�ىل ��ست�سد�ر �أمر� ببيع �ملال �ملرهون )�ل�سيارة �ملرهونة( ل�سالح �لبنك �ملنذر بال�سافة �ىل 

حتميلكم �لر�سوم و�مل�سروفات مع حفظ كافة حقوق موكلي �لخرى جتاهكم. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12049 بتاريخ 2017/6/18   

�نذ�ر عديل بالن�سر
 رقم 2017/3826   

�ملنذر/م�سرف �بوظبي �ل�سالمي -  بوكالة �ملحامي عبا�ض مهدي �لطاهري 
�ملنذر �ليه : زينة يو�سف من�سور      )جمهول حمل �لقامة(

حيث �ن موكلي يد�ينكم مببلغ وقدره ) 36356.10  درهم(  مبوجب قر�ض متويل �ل�سيارة رقم 
: )32186(  موديل )2010(  ، �لفئة   )دبي i(  �لنوع  )مر�سيد�ض C 130 - �سالون(  ، �للون 
: )�بي�ض(  وهذه �ملديونية مرت�سدة يف ذمتكم ب�سبب �متناعكم عن �سد�د  �لأق�ساط �ملالية 
�مل�ستحقة يف ذمتكم ، على �لرغم من مطالبتنا لكم ب�سد�د  هذه �ملديونية �ل �نكم مل تبادرو� 
�ل�سد�د حتى تاريخ هذ� �لن��ذ�ر وعليه نرجو �ل�ستجابة لدو�عي �لن��ذ�ر وذلك ب�سرعة  �ىل 
،  و�إل �سوف ن�سطر  �يام من تاريخ هذ� �لن�سر  �ملبلغ �ملرت�سد يف ذمتكم خالل �سبعة  �سد�د 
�ىل ��ست�سد�ر �أمر� ببيع �ملال �ملرهون )�ل�سيارة �ملرهونة( ل�سالح �لبنك �ملنذر بال�سافة �ىل 

حتميلكم �لر�سوم و�مل�سروفات مع حفظ كافة حقوق موكلي �لخرى جتاهكم. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12049 بتاريخ 2017/6/18   

�نذ�ر عديل بالن�سر
 رقم 2017/3831   

�ملنذر/م�سرف �بوظبي �ل�سالمي -  بوكالة �ملحامي عبا�ض مهدي �لطاهري 
�ملنذر �ليه : �ياد ح�سن علي �لب�ستنجي      )جمهول حمل �لقامة(

حيث �ن موكلي يد�ينكم مببلغ وقدره ) 20585.14  درهم(  مبوجب قر�ض متويل �ل�سيارة 
رقم : )7635(  موديل )2011(  ، �لفئة   )دبي G(  �لنوع  )ني�سان �رماد� - ��ستي�سن(  ، �للون 
: )رمادي(  وهذه �ملديونية مرت�سدة يف ذمتكم ب�سبب �متناعكم عن �سد�د  �لأق�ساط �ملالية 
�مل�ستحقة يف ذمتكم ، على �لرغم من مطالبتنا لكم ب�سد�د  هذه �ملديونية �ل �نكم مل تبادرو� 
�ىل �ل�سد�د حتى تاريخ هذ� �لنذ�ر وعليه نرجو �ل�ستجابة لدو�عي �لنذ�ر وذلك ب�سرعة 
�سد�د �ملبلغ �ملرت�سد يف ذمتكم خالل �سبعة �يام من تاريخ هذ� �لن�سر ،  و�إل �سوف ن�سطر 
�ىل ��ست�سد�ر �أمر� ببيع �ملال �ملرهون )�ل�سيارة �ملرهونة( ل�سالح �لبنك �ملنذر بال�سافة �ىل 

حتميلكم �لر�سوم و�مل�سروفات مع حفظ كافة حقوق موكلي �لخرى جتاهكم. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12049 بتاريخ 2017/6/18   

�نذ�ر عديل بالن�سر
 رقم 2017/3830   

�ملنذر/م�سرف �بوظبي �ل�سالمي -  بوكالة �ملحامي عبا�ض مهدي �لطاهري 
�ملنذر �ليه : رينادو �وليفري     )جمهول حمل �لقامة(

حيث �ن موكلي يد�ينكم مببلغ وقدره ) 71877.92  درهم(  مبوجب قر�ض متويل �ل�سيارة رقم 
: )93708(  موديل )2013(  ، �لفئة   )دبي M(  �لنوع  )ني�سان �ك�ستري� - ��ستي�سن(  ، �للون 
: )ر�سا�سي(  وهذه �ملديونية مرت�سدة يف ذمتكم ب�سبب �متناعكم عن �سد�د  �لأق�ساط �ملالية 
�مل�ستحقة يف ذمتكم ، على �لرغم من مطالبتنا لكم ب�سد�د  هذه �ملديونية �ل �نكم مل تبادرو� 
�ل�سد�د حتى تاريخ هذ� �لن��ذ�ر وعليه نرجو �ل�ستجابة لدو�عي �لن��ذ�ر وذلك ب�سرعة  �ىل 
،  و�إل �سوف ن�سطر  �يام من تاريخ هذ� �لن�سر  �ملبلغ �ملرت�سد يف ذمتكم خالل �سبعة  �سد�د 
�ىل ��ست�سد�ر �أمر� ببيع �ملال �ملرهون )�ل�سيارة �ملرهونة( ل�سالح �لبنك �ملنذر بال�سافة �ىل 

حتميلكم �لر�سوم و�مل�سروفات مع حفظ كافة حقوق موكلي �لخرى جتاهكم. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12049 بتاريخ 2017/6/18   
�نذ�ر عديل بالن�سر
 رقم 2017/3841   

�ملنذر/م�سرف �لإمار�ت  �ل�سالمي -  بوكالة �ملحامي عبا�ض مهدي �لطاهري 
�ملنذر �ليه : هيتي ر�فيتا بنت ر�سالن      )جمهول حمل �لقامة(

حيث �ن موكلي يد�ينكم مببلغ وقدره ) 59223  درهم(  مبوجب قر�ض متويل �ل�سيارة رقم : 
)66256(  موديل )2012(  ، �لفئة   )دبي G(  �لنوع  )دودج ت�سارجر RT - �سالون(  ، �للون 
: )�بي�ض(  وهذه �ملديونية مرت�سدة يف ذمتكم ب�سبب �متناعكم عن �سد�د  �لأق�ساط �ملالية 
�مل�ستحقة يف ذمتكم ، على �لرغم من مطالبتنا لكم ب�سد�د  هذه �ملديونية �ل �نكم مل تبادرو� 
�ل�سد�د حتى تاريخ هذ� �لن��ذ�ر وعليه نرجو �ل�ستجابة لدو�عي �لن��ذ�ر وذلك ب�سرعة  �ىل 
،  و�إل �سوف ن�سطر  �يام من تاريخ هذ� �لن�سر  �ملبلغ �ملرت�سد يف ذمتكم خالل �سبعة  �سد�د 
�ىل ��ست�سد�ر �أمر� ببيع �ملال �ملرهون )�ل�سيارة �ملرهونة( ل�سالح �لبنك �ملنذر بال�سافة �ىل 

حتميلكم �لر�سوم و�مل�سروفات مع حفظ كافة حقوق موكلي �لخرى جتاهكم. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12049 بتاريخ 2017/6/18   

�نذ�ر عديل بالن�سر
 رقم 2017/3832   

�ملنذر/م�سرف �لإمار�ت  �ل�سالمي -  بوكالة �ملحامي عبا�ض مهدي �لطاهري 
�ملنذر �ليه : �سهيل عبا�ض ر�جناين ح�سني علي ر�جناين      )جمهول حمل �لقامة(

حيث �ن موكلي يد�ينكم مببلغ وقدره ) 39563  درهم(  مبوجب قر�ض متويل �ل�سيارة رقم 
: )37565(  موديل )2013(  ، �لفئة   )دبي O(  �لنوع  )تويوتا �ينوفا - ��ستي�سن(  ، �للون 
: )�بي�ض(  وهذه �ملديونية مرت�سدة يف ذمتكم ب�سبب �متناعكم عن �سد�د  �لأق�ساط �ملالية 
�مل�ستحقة يف ذمتكم ، على �لرغم من مطالبتنا لكم ب�سد�د  هذه �ملديونية �ل �نكم مل تبادرو� 
�ىل �ل�سد�د حتى تاريخ هذ� �لنذ�ر وعليه نرجو �ل�ستجابة لدو�عي �لنذ�ر وذلك ب�سرعة 
�سد�د �ملبلغ �ملرت�سد يف ذمتكم خالل �سبعة �يام من تاريخ هذ� �لن�سر ،  و�إل �سوف ن�سطر 
�ىل ��ست�سد�ر �أمر� ببيع �ملال �ملرهون )�ل�سيارة �ملرهونة( ل�سالح �لبنك �ملنذر بال�سافة �ىل 

حتميلكم �لر�سوم و�مل�سروفات مع حفظ كافة حقوق موكلي �لخرى جتاهكم. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12049 بتاريخ 2017/6/18   

�عالن حكم بالن�سر
   يف  �لدع�ى رقم 2017/800 عمال جزئي                                              

�ىل �ملدعي عليه/1- ريغايت تكنولوجيز - م د م �ض  جمهول حمل �لقامة مبا �أن 
�ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�ستها  بان  �ملدعي / �سوجيت �سيتور تيليكات  نعلنكم 
بتاريخ  2017/5/9  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/ �سوجيت �سيتور تيليكات 
�لعودة  وبتذكرة   ، دره��م  مبلغ )66666(  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  �ملدعي  بالز�م 
لوطنها عينا �و نقد� ما مل يلتحق بخدمة �ساحب عمل �خر عند تنفيذ هذ� �حلكم 
، وباملنا�سب من �لر�سوم و�مل�سروفات ، ورف�ست عد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة 
�حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر 
هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12049 بتاريخ 2017/6/18   
       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدع�ى 2017/1123  جتاري كلي

�لنور/موؤ�س�سة فردية ميثلها ومالكها/علي  �ملدعي عليه / 1-�سوبر ماركت جبل  �ىل 
ب�سمان  )���س��ام��ن  �ل�سحي  عبيد  �ح��م��د  حممد  علي   -2 �ل�سحي  عبيد  �ح��م��د  حممد 
�سخ�سي( جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ م�سرف �لمار�ت �ل�سالمي �ض.م.ع  
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها  وميثله:جابر ر��سد حممد جابر ر��سد �ل�سالمي قد 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )545285( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 
�لتام. وحددت لها جل�سة يوم   �ل�سد�د  �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى 
�لربعاء �ملو�فق 2017/7/5   �ل�ساعة 09.30 �ض بالقاعة Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف 
�و م�ستند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�سور 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12049 بتاريخ 2017/6/18   

       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدع�ى 2017/1169  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1-ريان �ك�سري�ض موؤ�س�سة فردية وميثلها مالكها/�بت�سام �حمد عبد�هلل 
مبا  �لقامة  حمل  جمهويل  �لظنحاين  �حمد  عبد�هلل  �حمد  �بت�سام   -2 �لظنحاين  �حمد 
ر��سد  ر��سد حممد جابر  ���ض.م.ع  وميثله:جابر  �ل�سالمي  �لم��ار�ت  �ملدعي/ م�سرف  �ن 
يوؤدي  ب��ان  عليه   �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  �ل�سالمي 
ل�سالح  ذمتهما  يف  �ملرت�سدة  �ملديونية  قيمة  دره��م   )566585.05( وق��دره  مبلغ  للمدعي 
�مل�سرف �ملدعي و�لز�مهما بالغر�مة �لتاأخريية بو�قع 9% وذلك �عتبار� من تاريخ �ملطالبة 
وحتى �ل�سد�د �لتام وحتميلهما كافة �لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها 
جل�سة يوم  �لثنني �ملو�فق 2017/7/3   �ل�ساعة 09.30 �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12049 بتاريخ 2017/6/18   
       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدع�ى 2017/1125  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1-موؤ�س�سة �لتعاون للمالحة وميثلها مالكها/يون�ض حممود رم�سان �آل 
�آل علي - �سامن جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/  علي 2- يون�ض حممود رم�سان 
م�سرف �لمار�ت �ل�سالمي �ض.م.ع  وميثله:جابر ر��سد حممد جابر ر��سد �ل�سالمي قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن بان يوؤديا  مبلغ 
وقدره )1655878.01( درهم و�لز�م �ملدعي عليهما بالغر�مة �لتاأخريية بو�قع 9% �عتبار� 
�ملحاماة. وحددت لها  �ل�سد�د و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب  �ملطالبة وحتى متام  تاريخ  من 
جل�سة يوم  �لثنني �ملو�فق 2017/7/3   �ل�ساعة 09.30 �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12049 بتاريخ 2017/6/18   
       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدع�ى 2017/1642  جتاري جزئي
�لقامة  حمل  جمهول  �لبلو�سي  دروي�ض  علي  حم�سن  1-حنان   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�آل  �لناخي  ���ض.م.ع وميثله:عبد�هلل خمي�ض غريب  مبا �ن �ملدعي/ م�سرف �لهالل 
توؤدي  ب��ان  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  علي 
و�لتعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م   )45.858.59( وق��دره  مبلغ  �ملدعي  للم�سرف 
بالقاعة  �ل�ساعة 9.30 �ض  �ملو�فق 2017/6/22  يوم  �خلمي�ض  لها جل�سة  . وح��ددت 
Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ، علما 

بان �جلل�سة قد �حالة للد�ئرة �لتجارية �جلزئية .
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12049 بتاريخ 2017/6/18   

       �إعادة �إعالن بالن�سر
   فـي  �لدع�ى 2017/1002  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�سركة جي �م بي �ر خلدمات نقل �لوثائق ذ.م.م 2- حممد �ل�سايف 
بوليكال 3- هاري�ض باليبوزها حممد كونهي جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/بنك 
دبي �لتجاري �ض.م.ع قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �لز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن 
درهم   )10.000.000( وق��دره  مببلغ  جابر�  تعوي�سا  �ملدعي  للبنك  ي��وؤدو�  بان  و�لتكافل 
لها  وح��ددت   . �لتام.  �ل�سد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة 
Ch2.E.21 لذ�  بالقاعة  �ل�ساعة 09.30 �ض  �ملو�فق 2017/7/6  جل�سة يوم �خلمي�ض 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12049 بتاريخ 2017/6/18   
       �إعادة �إعالن بالن�سر

   فـي  �لدع�ى 2017/1666  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�يتز� بيتز� جي �ل تي جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/�سركة 
هاي فوودز للتجارة �لعامة ذ.م.م وميثله:�حمد مهدي فهد بادي �لعتيبي قد �أقام عليك 
�لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )55.701( درهم و�لر�سوم 
�لز�م   ، �لتام  �ل�سد�د  وحتى  �ل�ستحقاق  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف 
�ملو�فق  �لربعاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  و�لت��ع��اب.  و�مل�ساريف  بالر�سوم  عليهم  �ملدعي 
2017/7/5 �ل�ساعة 08.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثالثة �أيام على �لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12049 بتاريخ 2017/6/18   

�عالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 
        يف �لدع�ى رقم 2016/74 بيع عقار مره�ن

�ىل �ملنفذ �سده/1- �سيد كبري بخاري �سيد قربان �ساه 2- عائ�سة حممد ح�سني 
�سيد  جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/بنك �ت�ض ��ض بي �سي �ل�سرق 

�لو�سط �ملحدودة وميثله:�حمد ح�سن رم�سان �آل علي.
�لقيمة  ل�سد�د  �عالنكم  ب��ت��اري��خ:2017/3/28  �لبتد�ئية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت 
�ملطالب بها )3.551.105/48( درهم 30 يوم من تاريخ �لعالن و�ل بيع �لعقار 
�ملبني �و�سافه �دناه بطريق �ملز�يدة وفقا لن�ض �ملادة 295 من قانون �لجر�ء�ت 
�ملدنية - نوع �لعقار:�ر�ض - �ملنطقة:و�دي �ل�سفا 6 - رقم �لر�ض:1970 - رقم 

�لبلدية:2756-664 - م�ساحة �لعقار:1323.77 مرت مربع
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12049 بتاريخ 2017/6/18   

�عالن حم�سر حجز بالن�سر 
يف �لدع�ى رقم 2017/42  بيع عقار مره�ن   

مو�سوع �لق�سية:طلب �ذن بيع مال مرهون عبارة عن فيال �لكائنة يف مدينة دبي �لريا�سية ، 
معي�سم �لوىل ، عقار�ت �جلمري� ، لمي تري فايل ، جريونا ، �لفيال بي 50 ، دبي على قطعة 
لطالب  و�لت�سريح  دب��ي  مربع  م��رت  م�ساحتها:50/807   ، �ل��ب��ل��دي��ة:685-1  رق��م   ، �لر�����ض:865 

�لتنفيذ بكافة طلباته يف �لالئحة.
طالب �لإعالن:طالب �لتنفيذ:بنك �ت�ض ��ض بي �سي �ل�سرق �لو�سط �ملحدودة

�ملطلوب �عالنه:�ملنفذ �سدهما:1- جري�لد فاريل 2- هازل مور�ي فاريل جمهول حمل �لقامة
مو�سوع �لعالن:

نعلنكم بانه مت �حلجز على �لعقارين �لعائد �ليكم رقم �لر�ض:865 مبنطقة معي�سم �لوىل يف 
حدود �ملبلغ �ملنفذ به وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.

رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12049 بتاريخ 2017/6/18   
�نذ�ر عديل بالن�سر
 رقم 2017/3836   

�ملنذر  : عبد �لو�حد بن �سبيب �لعقارية )حاليا( بن �سبيب �لعقارية )�سابقا( 
�ملنذر �ليهما : �ليهما : 1- لبيه خلدمات رجال �لعمال - �ض ذ م م - �سفته �مل�ستاأجرة 
2- �سريجي�ض كلوفي�ض ت�سيمت�سو� - �سفته حمرر �ل�سيكات    )جمهول حمل �لقامة( 

�ملنذر �ليهما �لأوىل م�ستاأجرة �ملكتب رقم )117(  من �لبناء �مل�ساد على قطعة �لر�ض رقم )572-116( منطقة عيال نا�سر و�لثاين 
حمرر �ل�سيكات وملتزم بالعقد �إرتد لهما �ل�سيكات �لتالية �لول و�لثاين رقمي )60 و 61( مببلغ )13.000 درهم 6.500 درهم عن 
كل �سيك( مت دفع �ملبلغ  من غري غر�مة �ل�سيك �ملرجتع �ملتفق عيه يف �لعقد و�لثالث رقم 62 بتاريخ  2016/11/28 بقيمة 6.500 
درهم و�لر�بع رقم 63 بتاريخ  2017/1/28 بقيمة 6.500 درهم و�خلام�ض رقم 64 بتاريخ 2017/3/28 بقيمة 6.500 درهم �مل�سحوبني 
على بنك �لإمار�ت �ل�سالمي فرع �ملمزر وقد �نتهي عقدهما بتاريخ 2017/5/27 وظال �ساغالن  �ملاأجور من دون �لتجديد ودفع 
�مل�ستحقات بقيمة 33.068 درهم حتى تاريخ 2017/6/6 مما �سيرتتب عليهما ��سافة مل �سبق 500 درهم  غر�مة عن كل يوم تاأخري 
�لتجديد و 2.500 درهم غر�مة عن كل �سيك مرجتع و 2000 درهم يف حال فتح بالغ لدى �ل�سرطة + 3000 درهم غر�مة   يف حال 
رفع دعوى �يجارية  وفقا لل�سرط �خلا�ض �ملطبوع و�لبارز يف �لعقد ، لذ� عليهما بدفع �مل�ستحقات و�لتجديد خالل مدة ��سبوع 
�ملاجور  باخالء  �لقانونية �سدهما  �لج��ر�ء�ت  �تخاذ  �سنتابع  و�ل  �لقانون  و�ملتطابق مع  �لعقد  �ملذكور بظهر   3 رقم  للبند  �سند� 

و�لز�مهما بدفع �مل�ستحقات �ليجارية و�لر�سوم و�مل�ساريف حتى �لخالء �لتام

  �لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12049 بتاريخ 2017/6/18   

�نذ�ر عديل بالن�سر
 رقم 2017/3837   

�ملنذر  : عبد �لو�حد بن �سبيب �لعقارية )حاليا( بن �سبيب �لعقارية )�سابقا( 
�ملنذر �ليه : �سيد مظهر ح�سني  - �سفته - �مل�ستاأجرة 

)جمهول حمل �لقامة( 
�ملنذر �ليه م�ستاأجرة �ل�سقة رقم )307( من �لبناء �مل�ساد على قطعة �لر�ض رقم 477-116 منطقة 
ودفع  �لتجديد  دون  من  �ملاأجور  �ساغال  وظل   2017/5/19 بتاريخ  عقده  �نتهي  وقد  نا�سر  عيال 
�مل�ستحقات بقيمة )2.274 درهم( حتى تاريخ 2017/6/8  مما �سيرتتب عليه ��سافة مل ذكر 500 
درهم غر�مة تاأخري �لتجديد عن كل يوم + 3000 درهم يف حال رفع  دعوى �يجارية وفقا لل�سرط 
�سنتابع  و�ل  يوم   30 و�لتجديد خالل مدة  �مل�ستحقات  بدفع  لذ� عليه  �لعقد،  و�لبارز يف  �خلا�ض 
بالر�سوم  و�لز�مه  �ملاأجور  و�خ��الء  �ليجارية  �مل�ستحقات  بدفع  �سده  �لقانونية  �لج��ر�ء�ت  �تخاذ 

و�مل�ساريف حتى �لخالء �لتام. 
  �لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12049 بتاريخ 2017/6/18   

�نذ�ر عديل بالن�سر
 رقم 2017/3835   

�ملنذر  : عبد �لو�حد بن �سبيب �لعقارية )حاليا( بن �سبيب �لعقارية )�سابقا( 
�ملنذر �ليها : هريد�ن �ساغر لتجارة �للكرتونيات - �ض ذ م م - �سفته - �مل�ستاأجرة 

)جمهول حمل �لقامة( 
�ملنذر �ليها م�ستاأجرة �ملحل رقم )5( من �لبناء �مل�ساد على قطعة �لر�ض رقم 419-312 منطقة �ل�سوق 
�ملاأجور من دون �لتجديد ودفع  �لكبري وحيث �نه قد �نتهي عقدها بتاريخ 2017/4/19 وظلت �ساغلة 
�مل�ستحقات بقيمة )3.082 درهم( مما �سيرتتب عليها ��سافة مل ذكر 500 درهم غر�مة تاأخري �لتجديد 
عن كل يوم + 3000 درهم غر�مة يف حال رفع دعوى �يجارية   وفقا لل�سرط �خلا�ض �ملطبوع و�لبارز يف 
�لعقد ، لذ� عليها بدفع �مل�ستحقات و�لتجديد خالل مدة ��سبوع �سند� للبند رقم 3 �ملذكور بظهر �لعقد 
بدفع  و�لز�مها  �ملاجور  باخالء  �سدها  �لقانونية  �لج��ر�ء�ت  �تخاذ  �سنتابع  و�ل  �لقانون  مع  و�ملتطابق 

�مل�ستحقات �ليجارية و�لر�سوم و�مل�ساريف حتى �لخالء �لتام. 
  �لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12049 بتاريخ 2017/6/18   
�عالن حكم بالن�سر

   يف  �لدع�ى رقم 2017/1301  جتاري  جزئي 
حمل  جمهول  ذ.م.م  �ل�سيافة  خلدمات  يونيفري�سيل  عليه/1-�سركة  �ملحكوم  �ىل 
�لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2017/5/28  يف �لدعوى 
قانونا/��سحاق  وميثلها  ����ض.ذ.م.م  �لتجارية  �سيام  ل�سالح/�سركة  �ع��اله  �مل��ذك��ورة 
كاتوبور�ت �سيدو بالز�م �ملدعي عليها �لوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ )�ستة وثمانني 
تاريخ  من   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  دره��م(  وت�سعني  و�سبعة  و�سبعمائة  �ل��ف 
�ملطالبة �لق�سائية �حلا�سل يف:2017/2/6 وحتى متام �ل�سد�د و�لزمتها بامل�سروفات 
ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة . حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب 

�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12049 بتاريخ 2017/6/18   

       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدع�ى 2017/1273  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�سامل ر��سد �سعيد علي �لنيادي جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
بن  حممد  عبد�هلل  حممد  وميثله:عبد�لعزيز  ن�سار  �ليا�ض  ن�سري  بيرت  �ملدعي/ 
عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �ملزروعي  خلفان 
مببلغ وقدره )118.000( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة %12 
وق��دره )30.000( درهم.  و�لتعوي�ض مببلغ  �لتام  �ل�سد�د  م���ن:2015/10/24 وحتى 
بالقاعة  �ض   9.30 �ل�ساعة   2017/6/22 �مل��و�ف��ق  �خلمي�ض  ي��وم   جل�سة  لها  وح��ددت 
Ch1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ، علما 

بانه مت جتديد �لدعوى من �ل�سطب .
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12049 بتاريخ 2017/6/18   

مذكرة �عالن بالن�سر
   يف  �لدع�ى 2016/885  ��ستئناف جتاري    

جمهول  �لكعبي  ���س��امل��ني  ثبيت  �سعيد  جمعة   -1 ���س��ده/  �مل�����س��ت��اأن��ف  �ىل 
�ض.م.ع  �ل�سالمي  �لم���ار�ت  م�سرف   / �مل�ستاأنف  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل 
ومي��ث��ل��ه:�ح��م��د ح�سن رم�����س��ان �ل ع��ل��ي  ق��د ����س��ت��اأن��ف / �حل��ك��م �ل�سادر 

بالدعوى رقم 2015/1280 جتاري كلي بتاريخ:2016/6/8     
وحددت لها جل�سه يوم �لثنني  �ملو�فق 2017/7/3 �ل�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف

�لعدد 12049 بتاريخ 2017/6/18   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  �لدع�ى 2017/824  جتاري كلي               
�مل��رزوق��ي  جمهول حمل  يو�سف  / 1-ماجد عبد�هلل حممد  عليه  �ملدعي  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/ بنك �لحتاد �لوطني - وميثله : عبد�هلل حممد ر�سول 
�ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أق��ام عليك  �لهرمودي   قد  علي 
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم(   1.680.948( وقدره  مببلغ  عليه 
�لتجاري  �لقر�ض  عن   %11.75 و  �ل�سخ�سي  �لقر�ض  عن    %11.25 و�لفائدة  
من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام.   وحددت لها جل�سة يوم �لثنني  
�ملو�فق  2017/7/3  �ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12049 بتاريخ 2017/6/18   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدع�ى 2017/1878  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1- كون�سوليد�يتد �نرتنا�سيونال للمقاولت - �ض ذ م م 2-عمرو �ر عمرو 
م   م  ذ  �ض   - للمقاولت  �نرتنا�سيونال  كون�سوليد�يتد  مدير  وب�سفته  �ل�سخ�سية  ب�سفته   -
جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ مد�ر �لإمار�ت ملو�د �لبناء - �ض ذ م م   قد �أقام عليك 
و�لر�سوم  درهم(   36.530( وقدره  عليهما مببلغ  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها 
و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام و�لتعوي�ض 
مببلغ وقدره )1000 درهم(   وحددت لها جل�سة يوم �لثنني  �ملو�فق  2017/7/3  �ل�ساعة 8.30 
�ض بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل )علما باأنه مت 

�حالة ملف �لدعوى من مكتب �د�رة �لدعوى �ىل حمكمة �لتجارية �جلزئية( 
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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اعلن جتديد 
�لعالمات  خلدمات  �سبي�ساليزد   / �لوكيل  تقدم  عن  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة   تعلن 

�لتجارية. بطلب لتجديد ت�سجيل �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرق�م : 100689
با�س������م : �ض.   ماريكو  ليمتد  .

وعنو�ن����ه :  7 فلور  ، 175 �سي �أ�ض تي رود ، كالينا ، �سانتا كروز ) �إي ( مومباي – 400  
089 ، �لهند.

و�مل�سجلة حتت رقم :  )  100689 (    بتاريخ : 27 / 5  / 2014.
�نت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���ري  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 

�حلم��اية يف : 3 / 10 / 2017
هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �خرى متتالية كل منها ع�سر �سنو�ت وفقاً لالأو�ساع 
و�ل�سروط �ملن�سو�ض عليها باملادة )19( من �لقانون �لحتادي رقم 1992/37 �ل�سادر يف 

�ساأن �لعالمات �لتجارية .

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  18  ي�ني� 2017 �لعدد 12049

اعلن جتديد 
�لعالمات  خلدمات  �سبي�ساليزد   / �لوكيل  تقدم  عن  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة   تعلن 

�لتجارية. بطلب لتجديد ت�سجيل �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرق�م : 104547
با�س������م : �ض.   ماريكو كايا  �إنرتبر��سيز ليمتد  .

وعنو�ن����ه :  �لدور �لتا�سع ، جر�ندي  بالديوم ، 175 �سي �أ�ض تي رود ، كالينا ، �سانتا كروز 
) �إي�ست ( مومباي – 400089 ، �لهند.

و�مل�سجلة حتت رقم :  )  104547 (    بتاريخ : 11  / 5  / 2010 .
�نت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���ري  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 

�حلم��اية يف : 23 / 12 / 2017
هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �خرى متتالية كل منها ع�سر �سنو�ت وفقاً لالأو�ساع 
و�ل�سروط �ملن�سو�ض عليها باملادة )19( من �لقانون �لحتادي رقم 1992/37 �ل�سادر يف 

�ساأن �لعالمات �لتجارية .

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  18  ي�ني� 2017 �لعدد 12049

اعلن جتديد 
�لعالمات  خلدمات  �سبي�ساليزد   / �لوكيل  تقدم  عن  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة   تعلن 

�لتجارية. بطلب لتجديد ت�سجيل �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرق�م : 104548
با�س������م : �ض.   ماريكو كايا  �إنرتبر��سيز ليمتد  .

وعنو�ن����ه :  �لدور �لتا�سع ، جر�ندي  بالديوم ، 175 �سي �أ�ض تي رود ، كالينا ، �سانتا كروز 
) �إي�ست ( مومباي – 400089 ، �لهند.

و�مل�سجلة حتت رقم :  )  104548 (    بتاريخ : 11  / 5  / 2010 .
�نت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���ري  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 

�حلم��اية يف : 23 / 12 / 2017
هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �خرى متتالية كل منها ع�سر �سنو�ت وفقاً لالأو�ساع 
و�ل�سروط �ملن�سو�ض عليها باملادة )19( من �لقانون �لحتادي رقم 1992/37 �ل�سادر يف 

�ساأن �لعالمات �لتجارية .

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  18  ي�ني� 2017 �لعدد 12049

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �سبي�ساليزد  خلدمات �لعالمات �لتجارية
 بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 264557    بتاريخ:  12 /  12/ 2016
تاريخ �إيد�ع �لأولوية :    /    / 

با�س��م :    مياو زهيت�سينح
وعنو�نه: رقم: 1 �أك�سيبي ، �أك�سيو  تاون  كوميونيتي ، ييهي  تاون ، دوجنيان  كونتي ، جو�جندوجن  بروفين�ض 

، �ل�سني.   
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�إليكرتونية  �ساعات   ، �ساعات  و  كبرية  �ساعات    ، )�ساعات(  م�سجلة(  )موقتات  كرونوغر�فات   ، يد   �ساعات 
، علب  ،  �سال�سل لل�ساعات  ،  �ساعات  ، �سيور �ساعات  �ليد   �أحزمة ل�ساعات   ، ، �سيور �ل�ساعات �لإليكرتونية 
�ساعات �حلائط و�ساعات �جليب و�ليد ، قالئد )جموهر�ت(  ،  علب للمجوهر�ت ، �سناديق للمجوهر�ت ، 

�سبائك من معادن نفي�سة. 
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 14 (

و�سف �لعالمة:     " DIGITEC "  بحروف لتينية  ب�سكل مميز    يعلوها ر�سم ب�سكل مميز و �جلميع 
على خلفية مظللة بالأ�سود..

�ل�س��رت�طات:
�لقت�ساد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����ض  لديه  من  فعلى 

و�لتجارة ، �أو �إر�ساله بالريد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  18  ي�ني� 2017 �لعدد 12049

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �سبي�ساليزد  خلدمات �لعالمات �لتجارية 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 266606    بتاريخ:  17 / 1  / 2017
تاريخ �إيد�ع �لأولوية :    /    / 

با�س��م :    �أف - و�يت  �أل �ل �سي .
�ملتحدة  �لوليات   ، �أن و�ي10017  ، نيويورك   �إفينيو  ، 529 فيفث  �أو �سيرتين  كوبريمان  وعنو�نه:  �سي / 

�لأمريكية.
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

  جميع حقائب حمل �لأغر��ض، حفائب �سفر ، حقائب �لأمتعة ، �سناديق ثياب )حقائب �سفرية( ، حقائب 
�لريا�سيني ، حقائب ذ�ت مقاب�ض ، حمافظ نقود ، حقائب يد ، حقائب كتف ، حقائب حمل و نقل ، حقائب 
�ل�ساطئ ، حمافظ جيب ، حقائب ظهر ، حقائب �ساعي �لريد ، حمافظ جلدية م�سطحة للوثائق و�لأور�ق 

، مظالت ، ع�سي خيزر�ن ، �أطو�ق للحيو�نات.
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 18 (

و�سف �لعالمة:    ر�سم  خطوط باللون �لأ�سود و �لأبي�ض ب�سكل هند�سي   ب�سكل مميز .
�ل�س��رت�طات:

�لقت�ساد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����ض  لديه  من  فعلى 
و�لتجارة ، �أو �إر�ساله بالريد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  18  ي�ني� 2017 �لعدد 12049

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �سبي�ساليزد  خلدمات �لعالمات �لتجارية
 بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 266607    بتاريخ:  17 / 1  / 2017
تاريخ �إيد�ع �لأولوية :    /    / 

با�س��م :    �أف - و�يت  �أل �ل �سي .
�ملتحدة  �لوليات   ، �أن و�ي10017  ، نيويورك   �إفينيو  ، 529 فيفث  �أو �سيرتين  كوبريمان  وعنو�نه:  �سي / 

�لأمريكية.
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

 ، ، �سر�ويل د�خلية  ، بذلت  ، �سرت�ت ريا�سية  ، معاطف  ، بلوز�ت    مالب�ض ، حتديد� ، جاكيتات )مالب�ض( 
�جلينز ، كنز�ت �سوفية ، �سرت�ت ، �سد�ر�ت ، �سر�ويل  ق�سرية ، قم�سان ، ف�ساتني ، تنانري ، مالب�ض برقية 
، جو�رب ق�سرية ، �أحزمة )مالب�ض( ،   طو�قي  ، قبعات )�أغطية للر�أ�ض( ، قفافيز )مالب�ض( ، لب�ض �لقدم 

، �أغطية �لر��ض. .
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 25 (

و�سف �لعالمة:    ر�سم  خطوط باللون �لأ�سود و �لأبي�ض ب�سكل هند�سي   ب�سكل مميز .
�ل�س��رت�طات:

�لقت�ساد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����ض  لديه  من  فعلى 
و�لتجارة ، �أو �إر�ساله بالريد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  18  ي�ني� 2017 �لعدد 12049

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �سبي�ساليزد  خلدمات �لعالمات �لتجارية
 بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 266608    بتاريخ:  17 / 1  / 2017
تاريخ �إيد�ع �لأولوية :    /    / 

با�س��م :    �أف - و�يت  �أل �ل �سي .
�ملتحدة  �لوليات   ، �أن و�ي10017  ، نيويورك   �إفينيو  ، 529 فيفث  �أو �سيرتين  كوبريمان  وعنو�نه:  �سي / 

�لأمريكية.
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات  �لت�سوق  �ملبا�سر عر �لإنرتنت  ، خمازن �لتجزئة.
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم )35 (

و�سف �لعالمة:    ر�سم  خطوط باللون �لأ�سود و �لأبي�ض ب�سكل هند�سي   ب�سكل مميز .
�ل�س��رت�طات:

�لقت�ساد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����ض  لديه  من  فعلى 
و�لتجارة ، �أو �إر�ساله بالريد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  18  ي�ني� 2017 �لعدد 12049

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �سبي�ساليزد  خلدمات �لعالمات �لتجارية
 بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 266609   بتاريخ:  17 / 1  / 2017
تاريخ �إيد�ع �لأولوية :    /    / 

با�س��م :    �أف - و�يت  �أل �ل �سي.
�ملتحدة  �لوليات   ، �أن و�ي10017  ، نيويورك   �إفينيو  ، 529 فيفث  �أو �سيرتين  كوبريمان  وعنو�نه:  �سي / 

�لأمريكية.
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

، حقائب  ، �سناديق ثياب )حقائب �سفرية(  ، حقائب �لأمتعة  جميع حقائب حمل �لأغر��ض، حفائب �سفر 
�لريا�سيني ، حقائب ذ�ت مقاب�ض ، حمافظ نقود ، حقائب يد ، حقائب كتف ، حقائب حمل و نقل ، حقائب 
�ل�ساطئ ، حمافظ جيب ، حقائب ظهر ، حقائب �ساعي �لريد ، حمافظ جلدية م�سطحة للوثائق و�لأور�ق 

، مظالت ، ع�سي خيزر�ن ، �أطو�ق للحيو�نات. 
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 18  (

و�سف �لعالمة:    " Off-White c/o Virgil Abloh " بحروف لتينية ب�سكل مميز.
�ل�س��رت�طات:

�لقت�ساد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����ض  لديه  من  فعلى 
و�لتجارة ، �أو �إر�ساله بالريد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  18  ي�ني� 2017 �لعدد 12049

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �سبي�ساليزد  خلدمات �لعالمات �لتجارية
 بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 266548  بتاريخ:  16 / 1  / 2017
تاريخ �إيد�ع �لأولوية :    /    / 

با�س��م :    �لتقدم للت�سويق .
وعنو�نه:  �ض.ب 6055  ، �لدوحة ، قطر.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لبرية )�سر�ب �ل�سعري( و�ملياه �ملعدنية و�لغازية وغريها من �مل�سروبات غري �لكحولية، م�سروبات م�ستخل�سة 

من �لفو�كه وع�سائر �لفو�كه، �سر�ب وم�ستح�سر�ت �أخرى لعمل �مل�سروبات.
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 32 (

و�سف �لعالمة:    " HAYA " بحروف لتينية ب�سكل مميز.
�ل�س��رت�طات:

�لقت�ساد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����ض  لديه  من  فعلى 
و�لتجارة ، �أو �إر�ساله بالريد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  18  ي�ني� 2017 �لعدد 12049

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �سبي�ساليزد  خلدمات �لعالمات �لتجارية
 بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 266603  بتاريخ:  17 / 1  / 2017
تاريخ �إيد�ع �لأولوية :    /    / 

با�س��م :    �أف - و�يت  �أل �ل �سي .
�ملتحدة  �لوليات   ، �أن و�ي10017  ، نيويورك   �إفينيو  ، 529 فيفث  �أو �سيرتين  كوبريمان  وعنو�نه:  �سي / 

�لأمريكية.
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

، حقائب  ، �سناديق ثياب )حقائب �سفرية(  ، حقائب �لأمتعة  جميع حقائب حمل �لأغر��ض، حفائب �سفر 
�لريا�سيني ، حقائب ذ�ت مقاب�ض ، حمافظ نقود ، حقائب يد ، حقائب كتف ، حقائب حمل و نقل ، حقائب 
�ل�ساطئ ، حمافظ جيب ، حقائب ظهر ، حقائب �ساعي �لريد ، حمافظ جلدية م�سطحة للوثائق و�لأور�ق 

، مظالت ، ع�سي خيزر�ن ، �أطو�ق للحيو�نات.
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 18 (

و�سف �لعالمة:    ر�سم خطني متقاطعني و على نهايتهما ر�سم �سهم ب�سكل مميز  يعلوها ر�سم خط عري�ض 
ب�سكل مميز .

�ل�س��رت�طات:
�لقت�ساد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����ض  لديه  من  فعلى 

و�لتجارة ، �أو �إر�ساله بالريد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  18  ي�ني� 2017 �لعدد 12049

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �سبي�ساليزد  خلدمات �لعالمات �لتجارية 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 266604  بتاريخ:  17 / 1  / 2017
تاريخ �إيد�ع �لأولوية :    /    / 

با�س��م :    �أف - و�يت  �أل �ل �سي .
�ملتحدة  �لوليات   ، �أن و�ي10017  ، نيويورك   �إفينيو  ، 529 فيفث  �أو �سيرتين  كوبريمان  وعنو�نه:  �سي / 

�لأمريكية.
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

 ، د�خلية  �سر�ويل   ، ب��ذلت   ، ريا�سية  �سرت�ت   ، ، معاطف  بلوز�ت   ، ، جاكيتات )مالب�ض(  ، حتديد�  مالب�ض 
�جلينز ، كنز�ت �سوفية ، �سرت�ت ، �سد�ر�ت ، �سر�ويل  ق�سرية ، قم�سان ، ف�ساتني ، تنانري ، مالب�ض برقية 
، جو�رب ق�سرية ، �أحزمة )مالب�ض( ،   طو�قي  ، قبعات )�أغطية للر�أ�ض( ، قفافيز )مالب�ض( ، لب�ض �لقدم 

، �أغطية �لر��ض.
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 25 (

و�سف �لعالمة:    ر�سم خطني متقاطعني و على نهايتهما ر�سم �سهم ب�سكل مميز  يعلوها ر�سم خط عري�ض 
ب�سكل مميز .

�ل�س��رت�طات:
�لقت�ساد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����ض  لديه  من  فعلى 

و�لتجارة ، �أو �إر�ساله بالريد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  18  ي�ني� 2017 �لعدد 12049

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �سبي�ساليزد  خلدمات �لعالمات �لتجارية 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 266605    بتاريخ:  17 / 1  / 2017
تاريخ �إيد�ع �لأولوية :    /    / 

با�س��م :    �أف - و�يت  �أل �ل �سي .
�ملتحدة  �لوليات   ، �أن و�ي10017  ، نيويورك   �إفينيو  ، 529 فيفث  �أو �سيرتين  كوبريمان  وعنو�نه:  �سي / 

�لأمريكية.
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات  �لت�سوق  �ملبا�سر عر �لإنرتنت  ، خمازن �لتجزئة .
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 35 (

و�سف �لعالمة: ر�سم خطني متقاطعني و على نهايتهما ر�سم �سهم ب�سكل مميز  يعلوها ر�سم خط عري�ض 
ب�سكل مميز .

�ل�س��رت�طات:
�لقت�ساد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����ض  لديه  من  فعلى 

و�لتجارة ، �أو �إر�ساله بالريد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  18  ي�ني� 2017 �لعدد 12049

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �سبي�ساليزد  خلدمات �لعالمات �لتجارية 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 266610   بتاريخ:  17 / 1  / 2017
تاريخ �إيد�ع �لأولوية :    /    / 

با�س��م :    �أف - و�يت  �أل �ل �سي.
�ملتحدة  �لوليات   ، �أن و�ي10017  ، نيويورك   �إفينيو  ، 529 فيفث  �أو �سيرتين  كوبريمان  وعنو�نه:  �سي / 

�لأمريكية.
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

 ، د�خلية  �سر�ويل   ، ب��ذلت   ، ريا�سية  �سرت�ت   ، ، معاطف  بلوز�ت   ، ، جاكيتات )مالب�ض(  ، حتديد�  مالب�ض 
�جلينز ، كنز�ت �سوفية ، �سرت�ت ، �سد�ر�ت ، �سر�ويل  ق�سرية ، قم�سان ، ف�ساتني ، تنانري ، مالب�ض برقية 
، جو�رب ق�سرية ، �أحزمة )مالب�ض( ،   طو�قي  ، قبعات )�أغطية للر�أ�ض( ، قفافيز )مالب�ض( ، لب�ض �لقدم 

، �أغطية �لر��ض. 
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 25 (

و�سف �لعالمة:    " Off-White c/o Virgil Abloh " بحروف لتينية ب�سكل مميز.
�ل�س��رت�طات:

�لقت�ساد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����ض  لديه  من  فعلى 
و�لتجارة ، �أو �إر�ساله بالريد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  18  ي�ني� 2017 �لعدد 12049

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �سبي�ساليزد  خلدمات �لعالمات �لتجارية
 بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 266611  بتاريخ:  17 / 1  / 2017
تاريخ �إيد�ع �لأولوية :    /    / 

با�س��م :    �أف - و�يت  �أل �ل �سي.
�ملتحدة  �لوليات   ، �أن و�ي10017  ، نيويورك   �إفينيو  ، 529 فيفث  �أو �سيرتين  كوبريمان  وعنو�نه:  �سي / 

�لأمريكية.
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات  �لت�سوق  �ملبا�سر عر �لإنرتنت  ، خمازن �لتجزئة.. 
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 35 (

و�سف �لعالمة:    " Off-White c/o Virgil Abloh " بحروف لتينية ب�سكل مميز.
�ل�س��رت�طات:

�لقت�ساد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����ض  لديه  من  فعلى 
و�لتجارة ، �أو �إر�ساله بالريد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  18  ي�ني� 2017 �لعدد 12049

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �سبي�ساليزد  خلدمات �لعالمات �لتجارية 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 266612  بتاريخ:  17 / 1  / 2017
تاريخ �إيد�ع �لأولوية :    /    / 

با�س��م :    �أف - و�يت  �أل �ل �سي.
�ملتحدة  �لوليات   ، �أن و�ي10017  ، نيويورك   �إفينيو  ، 529 فيفث  �أو �سيرتين  كوبريمان  وعنو�نه:  �سي / 

�لأمريكية.
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

 جميع حقائب حمل �لأغر��ض، حفائب �سفر ، حقائب �لأمتعة ، �سناديق ثياب )حقائب �سفرية( ، حقائب 
�لريا�سيني ، حقائب ذ�ت مقاب�ض ، حمافظ نقود ، حقائب يد ، حقائب كتف ، حقائب حمل و نقل ، حقائب 
�ل�ساطئ ، حمافظ جيب ، حقائب ظهر ، حقائب �ساعي �لريد ، حمافظ جلدية م�سطحة للوثائق و�لأور�ق 

، مظالت ، ع�سي خيزر�ن ، �أطو�ق للحيو�نات.
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 18 (

و�سف �لعالمة:    " Off-White   " بحروف لتينية ب�سكل مميز.
�ل�س��رت�طات:

�لقت�ساد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����ض  لديه  من  فعلى 
و�لتجارة ، �أو �إر�ساله بالريد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  18  ي�ني� 2017 �لعدد 12049

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �سبي�ساليزد   خلدمات �لعالمات �لتجارية
 بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 266613  بتاريخ:  17 / 1  / 2017
تاريخ �إيد�ع �لأولوية :    /    / 

با�س��م :    �أف - و�يت  �أل �ل �سي.
�ملتحدة  �لوليات   ، �أن و�ي10017  ، نيويورك   �إفينيو  ، 529 فيفث  �أو �سيرتين  كوبريمان  وعنو�نه:  �سي / 

�لأمريكية.
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

 ، �سر�ويل د�خلية   ، ب��ذلت   ، ، �سرت�ت ريا�سية  ، معاطف  بلوز�ت   ، ، جاكيتات )مالب�ض(  ، حتديد�   مالب�ض 
�جلينز ، كنز�ت �سوفية ، �سرت�ت ، �سد�ر�ت ، �سر�ويل  ق�سرية ، قم�سان ، ف�ساتني ، تنانري ، مالب�ض برقية 
، جو�رب ق�سرية ، �أحزمة )مالب�ض( ،   طو�قي  ، قبعات )�أغطية للر�أ�ض( ، قفافيز )مالب�ض( ، لب�ض �لقدم 

، �أغطية �لر��ض..
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 25 (

و�سف �لعالمة:    " Off-White   " بحروف لتينية ب�سكل مميز.
�ل�س��رت�طات:

�لقت�ساد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����ض  لديه  من  فعلى 
و�لتجارة ، �أو �إر�ساله بالريد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  18  ي�ني� 2017 �لعدد 12049

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �سبي�ساليزد  خلدمات �لعالمات �لتجارية
 بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 266614  بتاريخ:  17 / 1  / 2017
تاريخ �إيد�ع �لأولوية :    /    / 

با�س��م :    �أف - و�يت  �أل �ل �سي.
�ملتحدة  �لوليات   ، �أن و�ي10017  ، نيويورك   �إفينيو  ، 529 فيفث  �أو �سيرتين  كوبريمان  وعنو�نه:  �سي / 

�لأمريكية.
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

 خدمات  �لت�سوق  �ملبا�سر عر �لإنرتنت  ، خمازن �لتجزئة.
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 35 (

و�سف �لعالمة:    " Off-White   " بحروف لتينية ب�سكل مميز.
�ل�س��رت�طات:

�لقت�ساد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����ض  لديه  من  فعلى 
و�لتجارة ، �أو �إر�ساله بالريد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  18  ي�ني� 2017 �لعدد 12049

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �سبي�ساليزد  خلدمات �لعالمات �لتجارية
 بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 267004 بتاريخ:  17 / 1  / 2017
تاريخ �إيد�ع �لأولوية :    /    / 

با�س��م :    جرين جلوبال للتجارة ) ذ.م.م. (.
وعنو�نه:  �ض.ب. 7376 ، عجمان ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.  

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
و�مل�ستح�سر�ت  �لدقيق  �لإ�سطناعي،  و�ل��ن  و�ل�ساغو  و�لتابيوكا  و�لأرز  و�ل�سكر  و�ل��ك��اك��او  و�ل�ساي  �ل��ن 
�لأ�سود،  و�لع�سل  �لنحل  ع�سل  �ملثلجة،  و�حللويات  و�حللويات  و�لفطائر  و�خلبز  �حلبوب  من  �مل�سنوعة 

�خلمرية وم�سحوق �خلبيز، �مللح و�خلردل، �خلل، �ل�سل�سات )�لتو�بل(، �لبهار�ت، �لثلج.
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 30 (

و�سف �لعالمة:    " BHARAT MASALA "  بحروف  لتينية  ب�سكل مميز  على خلفية ر�سم 
بي�ساوي يعلوها ر�سم د�ئري يتو�سطه ر�سم ب�سكل مميز و �لعالمة بالألو�ن �لأحمر و �لأ�سود و �لأ�سفر و 

�لأزرق و �لأبي�ض و �لذهبي   .
�ل�س��رت�طات:

�لقت�ساد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����ض  لديه  من  فعلى 
و�لتجارة ، �أو �إر�ساله بالريد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  18  ي�ني� 2017 �لعدد 12049

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �سبي�ساليزد  خلدمات �لعالمات �لتجارية
 بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 267089   بتاريخ:  25 / 1  / 2017
تاريخ �إيد�ع �لأولوية :    /    / 

با�س��م :    �سيجيزها جروب �أوف كومبانيز  ) �سركه ذ�ت م�سوؤوليه حمدودة ( .
�ملوقع   ،  ) �لع�سرون  و  �لتا�سع   ( ، جاكارن�سكي لني   1 ، مكتب رقم  �لثاين  �لطابق   ،  7 وعنو�نه:  غرفة رقم 

119034 ، مو�سكو .رو�سيا.
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

ورق من لباب �خل�سب 
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 16 (

و�سف �لعالمة:    " Segezha Group        " بحروف لتينية ب�سكل مميز بجانبها ر�سم دو�ئر متد�خلة 
ب�سكل مميز و �لعالمة بالألو�ن �لأ�سود و �لأخ�سر 

�ل�س��رت�طات:
�لقت�ساد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����ض  لديه  من  فعلى 

و�لتجارة ، �أو �إر�ساله بالريد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  18  ي�ني� 2017 �لعدد 12049

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �سبي�ساليزد  خلدمات �لعالمات �لتجارية 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 267273   بتاريخ:  28 / 1  / 2017
تاريخ �إيد�ع �لأولوية :    /    / 

با�س��م : �إ�سباير �إنرتنا�سيونال �إنف�ستمنت ليمتد.
وعنو�نه:  �ض.ب 74944 دبي ، �لإمار�ت  �لعربيىة �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
وجممدة  حمفوظة  وخ�����س��رو�ت  ف��و�ك��ه  �للحم،  خال�سات  و�ل�سيد،  �ل��دو�ج��ن  وحل��وم  و�لأ���س��م��اك  �للحوم 
وجمففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وفو�كه مطبوخة بال�سكر، �لبي�ض و�حلليب ومنتجات �حلليب، 

�لزيوت و�لدهون �ملعدة لالأكل.
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 29 (

و�سف �لعالمة:    "   AMERICAN VALLEY " بحروف لتينية ب�سكل مميز.
�ل�س��رت�طات:

�لقت�ساد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����ض  لديه  من  فعلى 
و�لتجارة ، �أو �إر�ساله بالريد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  18  ي�ني� 2017 �لعدد 12049
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ي�ستمر حتى 30 اجلاري مب�ساركة 200 عار�ض ونخبة العلمات التجارية

ماجد �لقا�شمي يفتتح "معر�ض ليايل رم�شان" يف �ك�شبو �ل�شارقة
•• ال�شارقة-الفجر:

�فتتح �ل�سيخ ماجد بن في�سل �لقا�سمي �لنائب �لأول 
فعاليات  �ل�����س��ارق��ة،  و�سناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  لرئي�ض 
مركز  ي�ست�سيفه  �ل��ذي  رم�سان"  ليايل  "معر�ض 
يونيو   30-15 من  �لفرتة  خالل  �ل�سارقة  �ك�سبو 
�لثامنة و�لع�سرين  �ل��دورة  �جل��اري، �سمن فعاليات 

من "مهرجان رم�سان �ل�سارقة 2017".
عقب  �لقا�سمي  في�سل  ب��ن  م��اج��د  �ل�سيخ  وجت����ّول 
ق�ض �سريط �لفتتاح يف �أرجاء �ملعر�ض �لذي ح�سر 
رئي�ض  �ملدفع  جا�سم  خالد  �سعادة  من  كل  �فتتاحه 
�ل�سارقة،  يف  و�ل�����س��ي��اح��ي  �ل��ت��ج��اري  �لإمن�����اء  ه��ي��ئ��ة 
�لثاين  �لنائب  �لرحمن بوخاطر  و�سعادة وليد عبد 
جمل�ض  �أع�ساء  م��ن  وع��دد  �ل�سارقة  غرفة  لرئي�ض 
ب��ن بطي  خ��ال��د  ���س��ع��ادة  ج��ان��ب  �إىل  �ل��غ��رف��ة،  �إد�رة 
�لهاجري مدير عام غرفة جتارة و�سناعة �ل�سارقة، 
�ك�سبو  م��رك��ز  رئي�ض  �مل��دف��ع  حممد  �سيف  و���س��ع��ادة 
�ل�����س��ارق��ة، و�إب��ر�ه��ي��م ر����س��د �جل�����رو�ن م��دي��ر �إد�رة 
�ل�سارقة  و�لت�سويق يف غرفة  �لقت�سادية  �لعالقات 
من  وع��دد  �ل�سارقة،  رم�سان  مهرجان  ع��ام  من�سق 
�ل�سارقة،  �أك�سبو  وم��رك��ز  �ل�سارقة  غ��رف��ة  موظفي 
و�ل�سخ�سيات  �لأع��م��ال  جمتمع  ممثلي  من  وح�سد 

�لجتماعية و�لإعالمية.
��ستقطاب  �نطلق �خلمي�ض يف  �ل��ذي  �ملعر�ض  وجنح 
و�أجنبية  حملية  ع��ار���س��ة  ���س��رك��ة   200 م��ن  �أك���رث 
بن  ماجد  �ل�سيخ  �طلع  حيث  �مل��و���س��م،  ه��ذ�  دورة  يف 
و�ملنتجات  �لعر�ض  من�سات  على  �لقا�سمي  في�سل 
�لأ�سماء  �أه�����م  م���ن  ن��خ��ب��ة  ت�����س��م  �ل���ت���ي  �مل��ع��رو���س��ة 
جمال  يف  و�لعاملية  �لوطنية  �لتجارية  و�ل��ع��الم��ات 

جتارة �لتجزئة.
و�أكد �ل�سيخ ماجد بن في�سل �لقا�سمي عقب �جلولة 
�إمارة �ل�سارقة على �مل�سي قدماً  �لتفقدية، ت�سميم 
�ل�سعد  ك��اف��ة  ع��ل��ى  �مل�����س��ت��د�م��ة  �لتنمية  حتقيق  يف 
�لطموحة  للروؤية  وفقاً  و�لقت�سادية  �لجتماعية 
بن حممد  �سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  ل�ساحب 
�ل�سارقة،  ح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�ض  ع�سو  �لقا�سمي 
ومبتابعة حثيثة من �سمو �ل�سيخ �سلطان بن حممد 
بن �سلطان �لقا�سمي ويل عهد ونائب حاكم �ل�سارقة، 
و�سوًل �إىل حتقيق �ل�سعادة لأبناء �ملجتمع وتر�سيخ 
مكانة �إمارة �ل�سارقة كوجهة ر�ئدة ومتميزة للعي�ض 

ولل�سياحة وملمار�سة �لأعمال.
غرفة  �إن  �لقا�سمي  في�سل  ب��ن  ماجد  �ل�سيخ  وق��ال 
�ملهرجانات  �سناعة  دع���م  ع��ل��ى  حري�سة  �ل�����س��ارق��ة 
و�ملعار�ض وتطويرها وتعزيز تناف�سيتها لتعزيز ��سم 
�لإمارة كو�حدة من �أهم �ملدن �لر�ئدة يف هذ� �ملجال، 
ب��اأه��م��ي��ة ه���ذه �ل�����س��ن��اع��ة ودوره�����ا يف تنمية  م��ن��وه��اً 
و�لتجارة  �ل�سناعة  ق��ط��اع��ات  دع���م  ويف  �لق��ت�����س��اد 

و�ل�سياحة و�ل�سفر و�لفنادق وغريها.
على  �لقا�سمي  في�سل  ب��ن  م��اج��د  �ل�سيخ  �أك���د  ك��م��ا 
ليايل  ومعر�ض  �ل�سارقة  رم�سان  مهرجان  �أهمية 
و�ل�سياحية  �لتجارية  �حل��رك��ة  تن�سيط  يف  رم�سان 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى �إم�����ارة �ل�����س��ارق��ة ويف �إ���س��اع��ة �أج����و�ء 
�لف�سيل،  �ل�سهر  �أي��ام  �متد�د  على  و�لفرح  �لبهجة 
منوهاً بحجم وم�ستوى �مل�ساركة يف �ملعر�ض وبح�سن 
�لتنظيم وجودة �ملنتجات ومتيز �لعرو�ض �ملطروحة 
�لأن�سطة  تنوع  �إىل  بالإ�سافة  �جلاذبة  و�حل�سومات 
خمتلف  من  �ل��زو�ر  �أذو�ق  تر�سي  �لتي  و�لفعاليات 

�ل�سر�ئح �لجتماعية و�لفئات �لعمرية.

اأجواء ا�ستثنائية
وتعتر دورة �ملعر�ض هذ� �ملو�سم �لتي تقام بدعم من 
غرفة جتارة و�سناعة �ل�سارقة على مدى 16 يوماً 
�لإط���الق، حيث  على  نوعها  م��ن  و�لأك���ر  �لأ�سخم 

مركز  م�ساحة  ك��ام��ل  على  �ل��ع��ر���ض  من�سات  متتد 
�ك�سبو �ل�سارقة، وذلك �حتفاء ب�سهر رم�سان �ملبارك 
��ستثنائية  �أج����و�ء  وو���س��ط  �ل�سعيد،  �ل��ف��ط��ر  وع��ي��د 
بهيجة وعرو�سات مغرية وتخف�سيات جاذبة ت�سل 

ن�سبتها �إىل 80%.
كما يعتر "ليايل رم�سان" �أحد �أبرز وجهات �لت�سوق 
�لتي  �ملتميزة  و�لفعاليات  بالأن�سطة  �لز�خرة  و�ملرح 
لهم  وت��وف��ر  وزو�ره����ا  �لإم����ارة  �سكان  �أذو�ق  ت��ُر���س��ي 
و�خلدمات  و�مل��ن��ت��ج��ات  �ل�سلع  م��ن  و����س��ع��ة  خ��ي��ار�ت 
�آن  يف  و�جلهد  �لوقت  عليهم  وتخت�سر  و�لرفاهية 
�ملعر�ض مب�ساركة عدد من كبار  و�ح��د، حيث يتاألق 
كما  �ملرموقة.  �لتجارية  و�لعالمات  �لتجزئة  جتار 
�أ�سهر  من  لنخبة  خم�س�سة  م�ساحة  �ملعر�ض  ي�سم 
�لأن�سطة  من  مميزة  باقة  �إىل  بالإ�سافة  �ملطاعم، 
�ل���زو�ر  م��ن��ح  �إىل  جميعها  ت��ه��دف  �ل��ت��ي  �لرتفيهية 

جتربة رم�سانية ��ستثنائية هذ� �ملو�سم.

االإمناء ال�سياحي
و�أك������د ����س���ع���ادة خ���ال���د ج��ا���س��م �مل���دف���ع رئ��ي�����ض هيئة 
�أن �لإمناء  �لإمناء �لتجاري و�ل�سياحي يف �ل�سارقة، 
�أولوية ��سرت�تيجية لإمارة �ل�سارقة �لتي  �ل�سياحي 
خارطة  ع��ل��ى  وم��ك��ان��ت��ه��ا  ��سمها  تر�سيخ  يف  جن��ح��ت 
�ل�����س��ي��اح��ة �ل��ع��امل��ي��ة، وه���ي ت��و����س��ل ب��خ��ط��ى حثيثة 
تطوير �لقطاع �ل�سياحي ورفع معدلت �لإقبال على 
تتمتع  �لتي  �لفريدة  �ملز�يا  من  بال�ستفادة  �لإم��ارة 

بها �ل�سارقة على �أكرث من �سعيد.
�ل�سياحي  �لإمن����اء  هيئة  ح��ر���ض  �إىل  �مل��دف��ع  و�أ���س��ار 
�لدوؤوب على �لتعاون مع خمتلف �جلهات �حلكومية 
ويف  �ل�سرت�تيجيني  �سركائها  وك��اف��ة  �ل�����س��ارق��ة  يف 
و�ك�سبو  �ل�سارقة  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  مقدمتهم 
وت�سافر  �ل����روؤى  ت��وح��ي��د  م�ستوى  ع��ل��ى  �ل�����س��ارق��ة، 
�جل��ه��ود ل��ت��ط��وي��ر ���س��ن��اع��ة �ل�����س��ي��اح��ة ك��ل يف جمال 
�خ��ت�����س��ا���س��ه، ل��ل��و���س��ول �إىل �ل��ن��ه�����س��ة �ل�����س��ام��ل��ة يف 
و�لجتماعية  �لق��ت�����س��ادي��ة  �ل��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف 
ين�سجم  مب��ا  فح�سب،  �ل�سياحي  �ل��ق��ط��اع  يف  ولي�ض 
�ل��ق��ي��ادة �حل��ك��ي��م��ة وروؤي�����ة �ل�سارقة  ت��وج��ي��ه��ات  م��ع 

�لقت�سادية.
وقال �ملدفع �إنه كان لفتاً عند ق�ض �سريط �لفتتاح 
بلهفة  ينتظرون  ك��ان��و�  و�ملت�سوقني  �جل��م��اه��ري  �أن 
وباأعد�د غفرية قبيل �نطالق فعاليات �ملعر�ض، وهذ� 
و�لطلب  �ملعار�ض  من  �لنوع  ه��ذ�  �أهمية  على  دليل 
"مهرجان  ف��ع��ال��ي��ات  �أن  م�����س��ي��ف��اً  ع��ل��ي��ه��ا،  �مل��ت��ن��ام��ي 
ليايل  "معر�ض  مقدمتها  ويف  �ل�سارقة"  رم�����س��ان 
�ل�سياحي  �جل��ذب  مو��سم  �أب��رز  من  رم�سان" باتت 
جتارة  تن�سيط  يف  ت�سهم  و�لتي  �ل�سارقة  �إم���ارة  �إىل 

�لتجزئة و�لعديد من �لقطاعات �لأخرى.

ولفت �ملدفع �إىل �أن هيئة �لإمناء �ل�سياحي �ساهمت 
بالتعاون مع غرفة جتارة و�سناعة �ل�سارقة ومركز 
�ك�سبو �ل�سارقة يف جذب �ست �سركات �سياحية ر�ئدة 
للم�ساركة يف �ملعر�ض ومن بينها �لعربية للطري�ن، 
�ل�����س��رك��ات يف هذ�  ه��ذه  باأهمية وج���ود مثل  م��ن��وه��اً 
�لنوع من �لأحد�ث �ملهمة ويف هذه �لفرتة من �لعام 
وخا�سة مع بدء فرتة �لإجاز�ت �ل�سيفية حيث ي�سرع 
�ملتنوعة  �ل�سفر  عرو�ض  �أف�سل  عن  بالبحث  �لنا�ض 
و�لإقامة  �ل�سفر  ت�سمل  �ل��ت��ي  �ملتكاملة  و�ل��ب��اق��ات 

و�ملو��سالت و�لأن�سطة وغريها.

جتربة ت�سوق مثالية
م��ن ج��ان��ب��ه، �أك���د ���س��ع��ادة خ��ال��د ب��ن ب��ط��ي �لهاجري 
مدير عام غرفة جتارة و�سناعة �ل�سارقة، �أن معر�ض 
ليايل رم�سان بات و�حد�ً من �أهم فعاليات مهرجان 
يف  ب�سوق  �لنا�ض  ينتظرها  �ل��ت��ي  �ل�سارقة  رم�سان 
و�سط  مثالية  ت�سوق  بتجربة  لال�ستمتاع  مو�سم  كل 

�أجو�ء رم�سانية وتر�ثية ر�ئعة.
و�أكد خالد بن بطي �أن �ملعر�ض على �متد�د دور�ته 
�ل�سابقة حظي بثقة و�إعجاب �لنا�ض، منوهاً بحر�ض 
�حلدث  ه��ذ�  فعاليات  تطوير  على  �ل�سارقة  �ك�سبو 
�سمعته  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  م�ستمر  ب�سكل  و�أن�����س��ط��ت��ه 
�أه����م وج���ه���ات �ل��ت�����س��وق ومت�سية  وم��ك��ان��ت��ه ك���اأح���د 
وهو  �مل���ب���ارك،  رم�����س��ان  �سهر  يف  �لبهيجة  �لأوق�����ات 
�لتجزئة  ق��ط��اع جت���ارة  ���س��رك��ات  م��ا ي�سهم يف ج��ذب 
م�ساحة  حجز  على  للمو�ظبة  ب��الإم��ارة  و�ل�سياحة 
�إي��ج��اب��اً على  �ل��ذي ينعك�ض  �مل��ع��ر���ض، �لأم���ر  لهم يف 
�لقت�سادية  �لقطاعات  وخمتلف  �لأع��م��ال  جمتمع 

وعلى �ملناخ �ل�ستثماري يف �لإمارة.

ح�سود الزوار
�أع��رب �سعادة �سيف حممد �ملدفع رئي�ض  من جهته، 
بن  ماجد  لل�سيخ  �سكره  عن  �ل�سارقة،  �ك�سبو  مركز 
في�سل �لقا�سمي �لنائب �لأول لرئي�ض غرفة جتارة 
بافتتاح  �مل��رك��ز  ت�سريفه  ع��ل��ى  �ل�����س��ارق��ة،  و���س��ن��اع��ة 
و�سناعة  غ��رف��ة جت���ارة  دع���م  ع��ل��ى  مثنياً  �مل��ع��ر���ض، 
�ل�سارقة �لالحمدود لكافة �لفعاليات �لتي ينظمها 
�سكره  عن  �أعرب  كما  �ل�سارقة.  �ك�سبو  وي�ست�سيفها 
�إنطالقة  جن��اح  يف  �ساهمو�  �ل��ذي��ن  �ل�سركاء  لكافة 
�لإمناء  معر�ض ليايل رم�سان ويف مقدمتهم هيئة 
�ل��ع��ام��ة ل�سرطة  �ل���ت���ج���اري و�ل�����س��ي��اح��ي و�ل���ق���ي���ادة 
وكافة  �مل����دين  ل��ل��دف��اع  �ل��ع��ام��ة  و�لإد�رة  �ل�����س��ارق��ة 

�جلهات �لد�عمة.
و�أكد �أن معر�ض ليايل رم�سان برهن يف يومه �لأول 
على مكانته �لر�ئدة و�أهميته بالن�سبة لقطاع جتارة 
�لنا�ض �لذين  �لتجزئة وكذلك ل�سريحة كبرية من 

�نطالق  بانتظار  باملئات  �ملركز  �أبو�ب  �حت�سدو� عند 
هذ�  �ملعر�ض  دورة  �أن  �إىل  م�سري�ً  �حل��دث،  فعاليات 
�لعام مميزة عن �سابقاتها وتوفر باقة من �لعرو�ض 
�لتجارية و�خلدمات �لتي حتاكي �حتياجات �لعائالت 
و�مل��ت�����س��وق��ني �ل��ب��اح��ث��ني ع��ن �أف�����س��ل �حل�����س��وم��ات �أو 
�لر�غبني بتم�سية �أوقات هانئة و�سعيدة يف �ملطاعم 

و�ملقاهي �مل�ساركة يف �حلدث.

فر�سة لل�سركات
و�أكد ممثلو عدد من �ل�سركات و�جلهات �مل�ساركة يف 
�ملعر�ض حر�سهم على �مل�ساركة يف هذ� �حلدث، نظر�ً 
لأهميته �لبالغة على �مل�ستوى �ملحلي باعتباره حدثاً 
مو�سمياً ووجهة مثالية غنية بالفعاليات و�لأن�سطة 
�سريحة  ع��ام  ك��ل  وت�ستقطب  �مل��غ��ري��ة،  و�حل�سومات 

كبرية جد�ً من �سكان وزو�ر �لإمارة.
ويف ه���ذ� �لإط������ار، �أك����د �أح��م��د ع��ب��د �حل��م��ي��د ممثل 
�مل�ساركة  "�ساتا"  لل�سفريات  �ل�سارقة  مطار  وكالة 
يف �ملعر�ض، �إن �حلدث ميثل فر�سة منا�سبة لعر�ض 
من�سة  وه��و  �ملو�سمية  �لعرو�ض  و�إط���الق  �ملنتجات 
�ملتعاملني  م���ن  ع���دد  �أك����ر  �إىل  ل��ل��و���س��ول  م��ث��ال��ي��ة 

�جلدد.
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ع��ب��د �ل��رح��م��ن �ل��غ��ري م��ن �سركة 
من  �لع�سوي  �ل�ساي  ببيع  �ملتخ�س�سة  تي"  "و�يت 
�لنا�ض  �إقبال  بحجم  تفاجاأ  �إن��ه  �لأ�سناف،  خمتلف 
ع��ن توقعاته  م��ع��رب��اً  �مل��ع��ر���ض،  �لأول م��ن  �ل��ي��وم  يف 
�ل�سركات  ملعظم  ب��اه��ر�ً  جن��اح��اً  �ملعر�ض  يحقق  ب��اأن 
عالياً  م��ادي��اً  م���ردود�ً  ل�سركته  ي��وؤم��ن  و�أن  �لعار�سة 

ويرتك �أثر�ً دعائياً كبري�ً.
�لعزيز عبد�هلل جابر  �مل�ساعد عبد  �أ�سار  من جهته، 
�ملدين،  للدفاع  �لعامة  �لإد�رة  ق�سم �حلماية يف  من 
�إىل �أن �لدفاع �ملدين حر�ض على �مل�ساركة يف معر�ض 
ليايل رم�سان بهدف ن�سر وتعزيز �لتوعية يف جمال 
�ل�سالمة و�لأمن، معتر�ً �أن م�ستوى �لإقبال �لكثيف 
فر�سة  ت�سكل  للمعر�ض  �لأول  �ل��ي��وم  م��ن  �ل��و����س��ح 
خماطر  م��ن  �ل��وق��اي��ة  ثقافة  لن�سر  �حلماية  لق�سم 
�حلريق و�لتعريف باأنو�ع �حلر�ئق �إىل جانب توزيع 

�ملطويات �لتوعوية يف جو�نب خمتلفة.

تناف�ض وتراث
و���س��ه��د �مل��ع��ر���ض ت���و�ف���د ع���دد ك��ب��ري م���ن �ل������زو�ر يف 
من  �لعديد  يف  �ملبيعات  ن�سبة  وفاقت  �لأول،  يومه 
�ملحالت �لتجارية �لتوقعات، و�سط م�ساركة �لعديد 
على  تتناف�ض  �لتي  �ملرموقة  �لتجارية  �لأ�سماء  من 
�ستورز  ج��ر�ن��د  �أب��رزه��ا  وم��ن  �جل��م��ه��ور،  ��ستقطاب 
�لتجزئة  جت���ارة  وق�سم  �سبورت�ض  �ساند  �أن���د  و���س��ن 
�لتابع ملجموعة ثومبي و�سكيت�سرز و�سرف دي جيه 
و�ساعات  للمجوهر�ت  �ستايل  ولي��ف  بولو  �أ���ض  وي��و 
جوفيال وغريها. و�سيقام يف ختام فعاليات �ملعر�ض 
�سحب على �سيارة )ني�سان باترول 2017(. وت�سمل 
�ل��ه��د�ي��ا و�مل��ن��ت��ج��ات �جلديدة  �مل��ع��رو���س��ات  ق��ائ��م��ة 
و�لعطور وم�ستح�سر�ت �لتجميل ومنتجات �لعناية 
�ل�سحية و�لأجهزة �لكهربائية و�لتجهيز�ت �ملنزلية 
و�ملن�سوجات  �لد�خلية  �ملنزلية  و�لديكور�ت  و�لأثاث 
و�لقرطا�سية  �لريا�سية  و�ملعد�ت  و�ملالب�ض  و�لأزياء 
و�ل�سطناعية  �لطبيعية  و�لزهور  �لغذ�ئية  و�مل��و�د 
وملحقاتها  �لكمبيوتر  و�أج��ه��زة  �لنقالة  و�لهو�تف 

و�ألعاب �لأطفال و�لأزياء و�ملجوهر�ت وغريها.
و��ستقطبت "قرية ما�سي �لإمار�ت �لرت�ثية" �لتي 
متتد على م�ساحة 500 مرت مربع �سريحة و��سعة 
و�ملجال�ض  �لرت�ثية  �لرموز  نالت  �ل��زو�ر، حيث  من 
�لقدمية ومدفع رم�سان و�لتحف و�لأزياء و�ملالب�ض 
�ل��رت�ث��ي��ة �ل��ت��ي ت��ع��ر ع��ن ع��ر�ق��ة و�أ���س��ال��ة �ملا�سي 

�لإمار�تي �إعجاب �لكثريين.

�مل�شرف �ملركزي يعقد ملتقى 
ل�شركائه �ل�شرت�تيجيني

•• اأبوظبي-وام:

�مل���رك���زي م��ل��ت��ق��ى لل�سركاء  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة  ع��ق��د م�����س��رف �لم�������ار�ت 
�لرئي�سي يف  �لوطنية مبقره  �لتنفيذية لالأجندة  �ل�سرت�تيجيني و�لفرق 

�أبوظبي.
�ملركزي  �مل�سرف  حمافظ  �ملن�سوري  ر��سد  مبارك  معايل  �مللتقى  ت��ر�أ���ض 
�لمار�ت  عام هيئة  �لغفلي مدير  �هلل  �سعيد عبد  �لدكتور  �سعادة  بح�سور 
و�لتوطني  �لب�سرية  �مل���و�رد  وز�رة  وكيل  �لهاملي  نا�سر  و���س��ع��ادة  للهوية 
ل�سوؤون �لتوطني بالإ�سافة �ىل روؤ�ساء �لفرق �لتنفيذية لالأجندة �لوطنية 
و�لتوطني  �لعاملي  و�لتناف�سية  �لأجنبي  �ل�ستثمار  موؤ�سر�ت  يخ�ض  فيما 
�لعاملي  �لبتكار  وموؤ�سر  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  و�مل�ساريع  �لع��م��ال  وري���ادة 

وموؤ�سر�ت �لأد�ء �لقت�سادي.
كما ح�سر �مللتقى عدد من �لوكالء �مل�ساعدين و�ملدر�ء �لتنفيذيني و�لقياد�ت 
من �مل�سرف �ملركزي ووز�ر�ت �لد�خلية و�لقت�ساد و�ملالية و�لعدل و�ملو�رد 
وهيئة  و�ل�سلع  �ملالية  �لأور�ق  هيئة  �ىل  بالإ�سافة  و�ل��ت��وط��ني  �لب�سرية 
و�لهيئة  للجمارك  �لحت��ادي��ة  و�لهيئة  للهوية  �لم���ار�ت  وهيئة  �لتاأمني 
�لت�سالت  قطاع  لتنظيم  �لعامة  و�لهيئة  �لل��ك��رتوين  لالأمن  �لوطنية 
�أبوظبي  حلكومة  �ملالية  ود�ئ��رة  و�لح�ساء  للتناف�سية  �لحتادية  و�لهيئة 
�ملالية حلكومة دبي  �أبوظبي ود�ئ��رة  �لتنمية �لقت�سادية حلكومة  ود�ئ��رة 
�لقت�ساد  لتطوير  دبي  ومركز  دبي  حلكومة  �لقت�سادية  �لتنمية  ود�ئ��رة 

�لإ�سالمي �إىل جانب ممثلني عن مكتب رئا�سة جمل�ض �لوزر�ء.
�ل�سركاء  ملتقى  �أن  ل��ه  كلمة  يف  �مل��ن�����س��وري  ر����س��د  م��ب��ارك  م��ع��ايل  وق���ال 
للحكومة  �لر�بعة  �ل�سرت�تيجية  �لدورة  م�ستهل  ياأتي يف  �ل�سرت�تيجيني 
2017-2021 و�لتي تعد غاية يف �لأهمية كونها �لدورة �ل�سرت�تيجية 

�لأخرية �لفا�سلة عن روؤية �لمار�ت 2021 وحتقيق �لأجندة �لوطنية.
على  �ل�سرت�تيجيني  �ل�سركاء  �ط��الع  �ىل  يهدف  �مللتقى  �أن  �إىل  م�سري� 
للم�سرف   2021-2017 و�لت�سغيلية  �ل�سرت�تيجية  �خلطة  تفا�سيل 
وبالتايل  �ل�سركاء  م�ساريع م�سرتكة مع عدد من  تت�سمن  و�لتي  �ملركزي 
للو�سول  �جلهات  خمتلف  بني  و�لتكامل  و�لتن�سيق  �لتعاون  �ىل  �لو�سول 

لالأهد�ف �لوطنية �ملن�سودة.
�لوطنية �سمن ملتقى  �لتنفيذية لالأجندة  �لفرق  روؤ�ساء  و�أ�ساد مب�ساركة 
�لفرق  �أه��د�ف  د�عيا �جلميع �ىل ح�سد �جلهود لتحقيق  �ملركزي  �مل�سرف 
�لتنفيذية لالأجندة �لوطنية و�لتي وجه �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 
ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه 

�هلل" بت�سكيلها ودعمها لت�سريع حتقيق �لأجندة �لوطنية.

�لعدد 12049 بتاريخ 2017/6/18   
�نذ�ر عديل بالن�سر
 رقم 2017/3843   

�ملنذر/بنك دبي �ل�سالمي -  بوكالة �ملحامي عبا�ض مهدي �لطاهري 
�ملنذر �ليه : عبد�لغفار عبد�لعزيز حممود �لقوين      )جمهول حمل �لقامة(

حيث �ن موكلي يد�ينكم مببلغ وقدره ) 26667  درهم(  مبوجب قر�ض متويل �ل�سيارة رقم 
: )62380(  موديل )2015(  ، �لفئة   )دبي C(  �لنوع  )كيا �سري�تو - �سالون(  ، �للون : 
)ف�سي(  وهذه �ملديونية مرت�سدة يف ذمتكم ب�سبب �متناعكم عن �سد�د  �لأق�ساط �ملالية 
�مل�ستحقة يف ذمتكم ، على �لرغم من مطالبتنا لكم ب�سد�د  هذه �ملديونية �ل �نكم مل تبادرو� 
�ىل �ل�سد�د حتى تاريخ هذ� �لنذ�ر وعليه نرجو �ل�ستجابة لدو�عي �لنذ�ر وذلك ب�سرعة 
�سد�د �ملبلغ �ملرت�سد يف ذمتكم خالل �سبعة �يام من تاريخ هذ� �لن�سر ،  و�إل �سوف ن�سطر 
�ىل ��ست�سد�ر �أمر� ببيع �ملال �ملرهون )�ل�سيارة �ملرهونة( ل�سالح �لبنك �ملنذر بال�سافة �ىل 

حتميلكم �لر�سوم و�مل�سروفات مع حفظ كافة حقوق موكلي �لخرى جتاهكم. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12049 بتاريخ 2017/6/18   
�نذ�ر عديل بالن�سر
 رقم 2017/3828   

�ملنذر/بنك دبي �ل�سالمي -  بوكالة �ملحامي عبا�ض مهدي �لطاهري 
�ملنذر �ليه : �حمد �نور م�سعد حامد �سليم      )جمهول حمل �لقامة(

حيث �ن موكلي يد�ينكم مببلغ وقدره ) 36864  درهم(  مبوجب قر�ض متويل �ل�سيارة رقم 
: )67872(  موديل )2015(  ، �لفئة   )دبي Q(  �لنوع  )كيا ��سبورجت - ��ستي�سن(  ، �للون 
: )��سود(  وهذه �ملديونية مرت�سدة يف ذمتكم ب�سبب �متناعكم عن �سد�د  �لأق�ساط �ملالية 
�مل�ستحقة يف ذمتكم ، على �لرغم من مطالبتنا لكم ب�سد�د  هذه �ملديونية �ل �نكم مل تبادرو� 
�ىل �ل�سد�د حتى تاريخ هذ� �لنذ�ر وعليه نرجو �ل�ستجابة لدو�عي �لنذ�ر وذلك ب�سرعة 
�سد�د �ملبلغ �ملرت�سد يف ذمتكم خالل �سبعة �يام من تاريخ هذ� �لن�سر ،  و�إل �سوف ن�سطر 
�ىل ��ست�سد�ر �أمر� ببيع �ملال �ملرهون )�ل�سيارة �ملرهونة( ل�سالح �لبنك �ملنذر بال�سافة �ىل 

حتميلكم �لر�سوم و�مل�سروفات مع حفظ كافة حقوق موكلي �لخرى جتاهكم. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12049 بتاريخ 2017/6/18   
       �عادة �عالن بالن�سر        

   يف  �لدع�ى 2017/1687  جتاري جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / 1-منار حممد �سيد عبد�حلافظ  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي/ بنك �لحتاد �لوطني وميثله : عبد�هلل حممد ر�سول علي �لهرمودي   
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره 
و�لفائدة   �ملحاماة  �تعاب  ومقابل  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م(   211.980.37(
12.99% �سنويا من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام.   وحددت لها جل�سة 
 Ch1.C.14 يوم �لربعاء  �ملو�فق  2017/6/21   �ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12049 بتاريخ 2017/6/18   

�نذ�ر عديل بالن�سر
 رقم 2017/3843   

�ملنذر/بنك دبي �ل�سالمي -  بوكالة �ملحامي عبا�ض مهدي �لطاهري 
�ملنذر �ليه : عادل �ل�سيد )جمهول حمل �لقامة(

حيث �ن موكلي يد�ينكم مببلغ وقدره ) 36820  درهم(  مبوجب قر�ض متويل �ل�سيارة رقم 
: )22008(  موديل )2008(  ، �لفئة   )دبي M(  �لنوع  )مر�سيد�ض S350 - �سالون (  ، �للون 
: )ف�سي(  وهذه �ملديونية مرت�سدة يف ذمتكم ب�سبب �متناعكم عن �سد�د  �لأق�ساط �ملالية 
�مل�ستحقة يف ذمتكم ، على �لرغم من مطالبتنا لكم ب�سد�د  هذه �ملديونية �ل �نكم مل تبادرو� 
�ىل �ل�سد�د حتى تاريخ هذ� �لنذ�ر وعليه نرجو �ل�ستجابة لدو�عي �لنذ�ر وذلك ب�سرعة 
�سد�د �ملبلغ �ملرت�سد يف ذمتكم خالل �سبعة �يام من تاريخ هذ� �لن�سر ،  و�إل �سوف ن�سطر 
�ىل ��ست�سد�ر �أمر� ببيع �ملال �ملرهون )�ل�سيارة �ملرهونة( ل�سالح �لبنك �ملنذر بال�سافة �ىل 

حتميلكم �لر�سوم و�مل�سروفات مع حفظ كافة حقوق موكلي �لخرى جتاهكم. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12049 بتاريخ 2017/6/18   

�نذ�ر عديل بالن�سر
 رقم 2017/3838   

املنذر  : عبد الواحد بن �سبيب العقارية )حاليا( بن �سبيب العقارية )�سابقا( 
املنذر اليهما : 1- اونتاريو بل�ض للتجارة العامة - �ض ذ م م - �سفتها امل�ستاأجرة 

2- مزمل عبدالغني احمد ح�سني - �سفته حمرر ال�سيكات )جمهوال حمل االقامة( 

�لكاتب �لعدل   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12049 بتاريخ 2017/6/18   

�نذ�ر عديل بالن�سر
 رقم 2017/3834   

املنذر  : عبد الواحد بن �سبيب العقارية )حاليا( بن �سبيب العقارية )�سابقا( 
املنذر اليهما : 1- بهبوراج با�سيال با�سيال  - �سفته امل�ستاأجرة 

 2- �سكاي زيل لتجارة مواد البناء - �ض ذ م م  - �سفتها حمررة ال�سيكات )جمهوال حمل االقامة( 

�لكاتب �لعدل   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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جمل�ض رم�شاين �قت�شادي حول "حقوق �مل�شتثمرين يف �أ�شو�ق �لأور�ق �ملالية"

تقديرًا لدورهم وجهودهم ومتيزهم

�إد�رة �شوق �حلر�ج تكرم �أ�شحاب ومالكي 30 معر�شًا يف جل�شة رم�شانية 

•• عجمان ـ الفجر

رم�سان  فعاليات  نظمت  �لتثقيفية  �أن�سطتها  �إط��ار  يف 
و�ل�سلع-  �ملالية  �لأور�ق  هيئة  مع  بالتعاون  عجمان- 
عبيد  د.  ���س��ع��ادة  ف��ي��ه  ��ست�سافت  �ق��ت�����س��ادي��اً  جمل�ساً 

�لزعابي �لرئي�ض �لتنفيذي للهيئة بالإنابة.
�لفعالية  خ���الل  �ل��زع��اب��ي  ع��ب��ي��د  د.  ����س��ت��ع��ر���ض  وق���د 
�ملالية  �لأور�ق  �أ�سو�ق  �مل�ستثمرين يف  "حقوق  مو�سوع 
�ملختلفة  و�لت�سريعات  �لأنظمة  خ��الل  من  بالدولة" 
�ل��ت��ي تنظم ع��م��ل �لأ����س���و�ق وحت��ك��م �ل���ت���د�ولت �لتي 
جتري فيها، وذلك بح�سور عدد من �مل�سوؤولني ورجال 

�لأعمال يف �لإمارة و�مل�ستثمرين.

وتناول �ملجل�ض عدد من �ملحاور من بينها  �أهم حقوق 
�مل�ستثمرين يف �أ�سو�ق �لأور�ق �ملالية، كحقوق �مل�ساهمني 
قبل  �مل�ستثمر  وحقوق  �لعمومية،  باجلمعيات  �ملت�سلة 

�سركة �لو�ساطة، وحقوق حملة �ل�سند�ت.
وقدم �لدكتور عبيد �سيف �لزعابي يف م�ستهل حديثه 
ور�سالتها  و�ل�سلع   �ملالية  �لور�ق  هيئة  دور  عن  نبذة 
��ستثمارية جاذبة  بيئة  و��سرت�تيجيتها وتبني مفهوم 

و�لعمل على حماية حقوق �مل�ستثمرين.
للهيئة خطط   �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����ض  ����س��ت��ع��ر���ض  ك��م��ا 
لتطوير �لأنظمة و�لآليات و�خلدمات �ملالية �ل�سرورية 

لتعزيز م�ستوى حماية �مل�ستثمرين. 
كما �أبرز �أهمية  متابعة مدى �لتز�م �ل�سركات �ملدرجة 

�لعمومية  �جل��م��ع��ي��ات  �ج��ت��م��اع��ات  يف  ب��ال��ت�����س��ري��ع��ات 
للم�ساهمني ل�سمان حماية حقوقهم.

لدى  �ل�ستثماري  �لوعى  �أهمية  �إىل  �لزعابي  و�أ���س��ار 
و�لدر�ية  �مل�ستثمرين،  �سغار  لدى  وخا�سة  �جلمهور، 
قر�ر�تهم  لت��خ��اذ  �ل��الزم��ة  �مل��ايل  �لتحليل  باأ�ساليب 
�أن   و�أك���د  �ل�سليم،  �ل��وق��ت  يف  �ل��ر���س��ي��دة  �ل�ستثمارية 
ر�سيد�ً  ��ستثمارياً  ق����ر�ر�ً  يعني  �ل���س��ت��ث��م��اري  �ل��وع��ى 
كِّن من �تخذه من حتقيق �لأرباح وجتنب �ملخاطر،  مُيَ
م��ن خالل  �ل�سوق  ك��ف��اءة   ي�ساهم يف حتقيق  وك��ذل��ك 

�لت�سعري �لعادل لأدو�ت �ل�ستثمار �ملتد�ولة فيه.
وناق�ض �مل�ساركون يف �ملجل�ض �لرم�ساين �أهمية �لعمل 
متابعة  خ��الل  م��ن  �ل�سفافية  م�ستويات  تعزيز  على 

�إف�ساح �ل�سركات �ملدرجة عن �لبيانات �ملالية �ل�سنوية 
و�ملرحلية و�لإف�ساح عن �لخبار �جلوهرية، وتطبيق 
�ملعايري �لدولية يف �سوق ر�أ�ض �ملال وموؤ�س�ساته لتعزيز 
�ملعايري  منها  خ��ا���س��ة  �مل�ستثمرين،  ح��م��اي��ة  م�ستوى 
�جلهات  على  �ل��دول��ي��ة  �لتدقيق  ومعايري  �ملحا�سبية 

�خلا�سعة لرقابة �لهيئة.
ويف ختام �ملجل�ض �لرم�ساين  �أ�ساد �لرئي�ض �لتنفيذي 
�ملنظمة  �للجنة  بجهود  و�ل�سلع  �ملالية  �لأور�ق  لهيئة 
لفعاليات رم�سان عجمان يف تنظيم جمال�ض رم�سانية 
م��ت��ن��وع��ة مل��ن��اق�����س��ة �ل��ع��دي��د م���ن �مل��و����س��ي��ع مبختلف 
�لقطاعات مبا ي�سهم يف رفع �لوعي بالق�سايا �ملختلفة 

و�إثر�ء �حلر�ك �لثقايف يف �لدولة.

•• دبي-الفجر:

�أ�سحاب  30 �سخ�ساً من  �إد�رة �سوق �حلر�ج  كّرمت 
رم�سانية،  وجل�سة  بهيج  حفل  يف  �ملعار�ض،  ومالكي 
طو�ل  ومتيزهم  وجهودهم  لدورهم  تقدير�ً  وذل��ك 
�لعام �ملا�سي، بالإ�سافة �إىل مبادر�تهم ومقرتحاتهم 
وتفاعلهم وتو��سلهم مع �إد�رة �ل�سوق مبا يوؤكد على 
و�أ�سحاب  �ل�سوق  �إد�رة  بني  �لعالقة  وحيوية  متانة 
�ملعار�ض، و�لبحث �مل�سرتك و�لتعاون من �أجل توفري 
�لأفكار  وتقدميهم  �ل�سوق،  يف  و�أج���و�ء  بيئة  �أف�سل 
�لعمل  ب���اأد�ء  �لرت��ق��اء  �ساأنها  من  �لتي  و�ملقرتحات 
�لتاجر  على م�سلحة  �إيجاباً  ينعك�ض  �ل�سوق مبا  يف 

و�لإد�رة و�ملتعاملني.
وق���ال �أح��م��د جمعة �مل�����س��رخ، م��دي��ر ���س��وق �حل���ر�ج، 
�أ�سحاب  �ل��ت��و����س��ل و�ل��ت��ف��اع��ل م���ع  ن��ح��ر���ض ع��ل��ى 
�مل���ع���ار����ض، وم��ن��اق�����س��ت��ه��م يف خم��ت��ل��ف �لأم������ور �لتي 
وتطوير  �لعمل  يف  نوعية  نقالت  حتقيق  يف  ت�سهم 
�لأد�ء، و�ملزيد من جذب �ملتعاملني و�لتجار لل�سوق، 
�ملتخ�س�سة يف عامل  �لأ�سو�ق  �أهم  �أحد  �لذي يعتر 
فيه  يتو�فر  حيث  �ملنطقة،  م�ستوى  على  �ل�سيار�ت 
حزمة  ظل  يف  و�لتاجر  �ل��زب��ون  �حتياجات  خمتلف 
�سقف  حت��ت  �ل�ساملة  و�خل��دم��ات  �لت�سهيالت  م��ن 

و�حد.
�لب�سيط هو مبثابة  �لتكرمي  هذ�  �إن  �مل�سرخ:  وتابع 
خ��ط��وة ت���وؤك���د ع��ل��ى �أه��م��ي��ة وم��ت��ان��ة �ل��ع��الق��ة �لتي 
تكرمي  وهو  �ملعار�ض،  ومالكي  �أ�سحاب  مع  تربطنا 
�لعاملة  �مل��ع��ار���ض  ب��ني  م��ن  م��ع��ر���س��اً   30 ��ستحقه 

يف  و�أ�سحابها  �ملعار�ض  تلك  كانت  فقد  �ل�سوق،  يف 
لنا  وقدمو�  �لإد�رة،  مع  و�لتو��سل  �لتفاعل  منتهى 
�ساأنها  من  وم��ب��ادر�ت  وم�ساريع  ومقرتحات  �أف��ك��ار�ً 
رفع م�ستوى �ملعار�ض من خمتلف �لنو�حي، وما هذ� 
�لتكرمي �إل خطوة من خطو�ت عديدة حتر�ض �إد�رة 
لهم،  و�سكرنا  تقديرنا  وم��ع  تنفيذها،  على  �ل�سوق 
لكن ذلك ل يقلل من �ساأن وقيمة وح�سور وتفاعل 
�ملعار�ض �لأخرى، بل ن�ستطيع �لقول �إن كل �ملعار�ض 
و�لتز�مها،  جديتها  مل��دى  ن��ظ��ر�ً  �ل��ت��ك��رمي  ت�ستحق 
متيزت  �لتي  �ملجموعة  هذه  �لعام  هذ�  كرمنا  لكننا 
�لتي  للمعايري  وف��ق��اً  �لتفا�سيل  بكل  �أع��م��ق  ب�سكل 

ح��ددن��ا م�سبقاً م��ع �جل��م��ي��ع، ف��ه��وؤلء �ل��ت��زم��و� بكل 
من  تخلو  و�سجالتهم  و�لأم����ان،  �ل�سالمة  معايري 
�أكرث من م�ستوى، �سو�ء ما تعلق  �أي خمالفة، على 
م��ن��ه��ا مب�����س��ت��وى �ل��ن��ظ��اف��ة �ل��ع��ام��ة و�حل���ف���اظ على 
ف�سالت  من  �لتخل�ض  خالل  من  وحمايتها  �لبيئة 
لأف�سل  ووفقاً  وج��ه،  �أف�سل  على  �سابه  وما  �لزيوت 
�إىل  بالإ�سافة  تلوث،  �أي  من  �لبيئة  معايري حماية 
�لنافذة و�للو�ئح �سو�ء  �لتز�مهم �لدقيق بالقو�نني 
ذ�ت  �لدو�ئر �حلكومية  بقية  �أو  �ل�سرطة  قيادة  من 
�لخ��ت�����س��ا���ض.  و�أ����س���اف: ك��م��ا مت��ي��ز ه����وؤلء �أي�ساً 
كانت  فقد  و�ل�����س��وق،  للمعر�ض  �خل��ارج��ي  باملظهر 

طو�ل  وك��ان��و�  وج��اذب��ة،  مم��ي��زة  جمالية  مل�سات  لهم 
مع  م�ستمر  وت��و����س��ل  ت��ع��اون  على  �ملا�سية  �ل��ف��رتة 
�إد�رة �ل�سوق، وكان لديهم مبادر�ت �بتكارية للنمو يف 
�ل�سوق، ومقرتحات و�أفكار لتطوير �لعمل يف �ل�سوق، 
ملزيد من �جلاذبية و�لتح�سينات يف �ل�سوق، وتقدير�ً 
�أن  �ل�سوق  �رت���اأى  و�ل��ت��ز�م��ه��م  ومتيزهم  جلهودهم 
ودية  بجل�سة  �لف�سيل  �ل�سهر  ه��ذ�  يف  بهم  يحتفي 
تخللها م�سابقات �سحب وجو�ئز، وتكرميهم تقدير�ً 
لتميزهم، ونحن على ثقة باأن كل �أ�سحاب �ملعار�ض 
�أمر  وه��ذ�  �لتميز،  �أج��ل  �لكبري من  يبذلون �جلهد 

لي�ض غريباً عليهم.

�أجهزة  من  �لغذ�ئية" يحذر  للرقابة  "�أبوظبي 
متد�ولة لقيا�ض ن�شبة �لكيماويات باخل�شر�و�ت

•• اأبوظبي-وام:

حذر جهاز �أبوظبي للرقابة �لغذ�ئية من �أجهزة �إلكرتونية يتم تد�ولها 
متبقيات  قيا�ض  على  تعمل  �أنها  يدعون  �ل��دول��ة  يف  �أ�سخا�ض  قبل  من 
موؤكد� عدم �سحة   .. و�لفو�كه  �ملعدنية يف �خل�سرو�ت  �لنرت�ت  �أم��الح 

نتائجها.
و�ن��ت�����س��رت يف �لآون�����ة �لأخ�����رية م��ق��اط��ع ف��ي��دي��و ع��ر م��و�ق��ع �لتو��سل 
منتجات  بع�ض  على  با�ستخد�مها  يقومون  �أ�سخا�سا  تظهر  �لجتماعي 
ن�سب مرتفعة من  وج��ود  وتظهر  �ل��دول��ة  �أ���س��و�ق  يف  و�لفاكهة  �خل�سار 

�مللوثات �لكيميائية فيها.
�أن ل ميكن  با�سم �جلهاز  �لر�سمي  �ملتحدث  �لقا�سمي  ر��سد  و�أكد ثامر 
�لعتماد على تلك �لأجهزة لعدة �عتبار�ت �أهمها �أنها غري معتمدة من 
ملم  وغ��ري  موؤهل  غري  �لختبار  يجري  من  و�أن  �ملعنية  �ل�سلطات  قبل 

باملتطلبات �لالزمة لإجر�ء مثل هذه �لختبار�ت �لدقيقة .
�أي  �تباعها لإج��ر�ء  �أن هناك طرق عمل معتمدة ل بد من  �إىل  م�سري� 

�ختبار ومن ثم ��ستخال�ض �لنتائج �ل�سليمة.
�أن�ساأت خمتر�ت معتمدة ومتخ�س�سة قادرة على  �أن �لدولة  ولفت �إىل 
با�ستنتاجات  و�خل���روج  و�لعلمي  �ل�سحيح  بال�سكل  �لخ��ت��ب��ار�ت  �إج���ر�ء 

�سليمة باملقارنة مع �للو�ئح �لفنية ذ�ت �لعالقة.
قبل  من  ومعتمدة  �سليمة  كانت  حال  يف  �لأجهزة  هذه  مثل  �أن  و�أو�سح 
�ل�سلطات �ملخت�سة لإجر�ء بع�ض �لختبار�ت على �لأغذية ل تعطي �أي 
مت  ما  �إذ�  فقط  �أويل  �نطباع  �إعطاء  على  وتقت�سر  دقيقة  علمية  نتائج 
عمليات  �إج���ر�ء  وبعد  و�لخت�سا�ض  �خل��رة  �أه��ل  قبل  من  ��ستخد�مها 
عملية  و�سمن  لها  �ملرجعية  �لعينات  توفر  م��ع  لها  �ل�سليمة  �مل��ع��اي��رة 

�ختيار �سحيحة جلمع وت�سنيف �لعينات.
و�أكد �أنه ل بد من �عتماد �أي جهاز �أو تقنية خمرية من قبل �جلهات 
�لر�سمية �ملعنية يف �لدولة و�لتاأكد من كافة ظروف �ل�ستخد�م �ل�سليم 
لأي جهاز �أو تقنية خمرية �إىل جانب �سرورة قيام فنيون مدربون لهذه 

�لغاية على ��ستخد�مها.
و�أ�سار ثامر �لقا�سمي �إىل �أن �ملقاطع �لفيديو �ملنت�سرة حول هذ �لأجهزة 
�لأجهزة  ��ستخد�م  يتم  �لتي  �لعينة  طبيعة  عن  معلومات  �أي  تظهر  ل 
�ملعامالت  هي  وم��ا  للبيع  وعر�سها  قطافها  مت  ومتى  وظروفها  عليها 
�لتي متت عليها لذلك هي غري موثوقة ويجب عدم �مل�ساهمة يف ن�سرها 

وتد�ولها.
وطماأن �جلمهور باأن جهاز �أبوظبي للرقابة �لغذ�ئية يتبنى ��سرت�تيجية 
و�إجر�ء�ت رقابية تكفل منع و�سول منتجات غري �سليمة وغري �سحية �إىل 
�أ�سو�ق �لإمارة حيث ي�ستند يف �أعماله �ملختلفة �إىل لو�ئح فنية وت�سريعات 
و�أنظمة رقابية مبنية على درجة �خلطورة للمنافذ �حلدودية و�لأ�سو�ق 

�ملحلية وت�ستند �إىل �أ�س�ض و�سو�بط علمية وذ�ت مرجعيات دولية .
�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة و�حل�����س��ول على  د�ع��ي��ا �إىل ع���دم �لن�����س��ي��اق ور�ء �ل�����س��ائ��ع��ات 

�ملعلومات من �جلهات �ملخت�سة.
ي�سار �إىل �أن هيئة �لإمار�ت للمو�سفات و�ملقايي�ض " مو��سفات " كانت قد 
حذرت نهاية مايو �ملا�سي من �نت�سار �أجهزة غري معتمدة وتعطي نتائج 
بع�ض �خل�سر�و�ت  �لكيماويات يف  ن�سبة  لقيا�ض  غري حقيقية وم�سللة 
و�لفو�كه يف �أ�سو�ق �لدولة يطلق عليها "جرين تي�ست" يتم �لرتويج لها 

عر و�سائل �لتو��سل �لجتماعي.

�أبوظبي مطار  تقاطع  �أعمال  % من   68 "م�شاندة" تنجز 
•• اأبوظبي-وام: 

�أعلنت �سركة �أبوظبي للخدمات �لعامة " م�ساندة " �إجناز 68 % من �أعمال 
و�لبالغة  �ل���دويل  �أبوظبي  ملطار  �لعلوي  و�لتقاطع  �ل��ط��رق  �سبكة  م�سروع 
كلفته 678 مليون درهم ويربط مبنى �مل�سافرين �جلديد يف مطار �أبوظبي 

." E10 " لدويل بطريق �أبو ظبي - �ل�سهامة�
�لعا�سمة  �جت��اه  يف  �جلديد  �ملبنى  و�إىل  من  مبا�سر�  منفذ�  �مل�سروع  ويوفر 
�مل��رور يف  �أبوظبي ويف �جت��اه مدينتي دبي و�لعني وي�سهم يف ت�سهيل حركة 
 – �أبوظبي  دب��ي من خ��الل تو�سعة طريق  و�إم���ارة  �أبوظبي  �لعا�سمة  �جت��اه 
" من �أربع حار�ت �إىل خم�ض حار�ت يف كل �جتاه �إ�سافة   E10 " �ل�سهامة 
�إىل تو�سعة طريق طري�ن �لرئا�سة �إىل ثالث حار�ت يف كل �جتاه عو�سا عن 
�لطرق  لإد�رة  �لعام  �ملدير  �ل�سويدي  �أحمد  في�سل  �ملهند�ض  وقال  حارتني. 
�فتتاحه  عند  �مل�سروع  هذ�  �إن  و�لنقل  �لبلدية  �ل�سوؤون  د�ئ��رة  يف  �لرئي�سية 
�سي�سهم يف حتقيق �أعلى درجات �لن�سيابية ورفع م�ستوى �لأمن و�ل�سالمة 
�ملرورية وخف�ض ن�سبة �حلو�دث �إىل حد كبري من خالل تعزيز حركة �ملرور 

و�سمان �لن�سيابية وتفادي �أي �زدحام حمتمل م�ستقبال.

و�أ�سار �إىل �أن هذ� �مل�سروع يعد �إ�سافة هامة ل�سبكة �لطرق �لرئي�سية يف �إمارة 
�أرقى  وفق  وتنفيذه  ت�سميمه  مت  حيث  هاما  مروريا  حم��ور�  كونه  �أبوظبي 
�ملعايري و�ملو��سفات �لعاملية يف جمالت �لت�سميم وهند�سة �ملرور و�ل�سالمة 
�لتنفيذي  �ملدير  �ملزروعي  �ل�سيبة  �سالح  �ملهند�ض  قال  جهته  من  و�لبيئة. 
يعد  �مل�سروع  �إن  م�ساندة  �سركة  بالإنابة يف  �لتحتية  و�لبنية  �لطرق  لقطاع 
�إطار  يف  �ل�سركة  تنفذها  �لتي  �حليوية  �ل��ري  �لنقل  م�ساريع  م��ن  و�ح���د� 
�أه��د�ف خطة  �لتي ت�سهم يف حتقيق  �مل�ساريع �ل�سرت�تيجية  �سعيها لإجن��از 
�لقت�سادية لإمارة  �لتنمية  �لتحتية وتدعيم  �لبنية  �أبوظبي وتعزيز جودة 
ما�سية  �ل�سركة  �أن  و�أ�ساف   . �لإم���ار�ت  دول��ة  �لتنموي يف  و�مل�سهد  �أبوظبي 
يف تنفيذ خطة �لعمل وفق �جلدول متهيد� لت�سليم �مل�سروع يف �أو�خر �لعام 
�حلايل ..لفتا �إىل �أنه مت بنجاح �إجناز �ملرحلة �لأوىل من �مل�سروع و�فتتاح 
بتطبيق  منها  كامل  �لتز�م  ظل  يف  �ملرورية  للحركة   A2 �لعلوي  �لتقاطع 
�أرقى �ملعايري �لعاملية . و�أ�سار �إىل �أنه مت موؤخر� �إغالق �لطريق �ملوؤدي من 
و�إغالق  �لرئا�سة  ط��ري�ن  " �إىل  – �ل�سهامة  " �أبوظبي  �لرئي�سي  �لطريق 
�لطريق �ملوؤدي من مدينة خليفة �إىل دبي يف �لتقاطع �خلام�ض ويف �لفرتة 
منطقة  يف  �ل�سهامة   - �أبوظبي  طريق  على  حتويلة  �إج���ر�ء  �سيتم  �لقادمة 

�مل�سروع مع �لبقاء على �أربع حار�ت يف كل �جتاه. و�أو�سح �ملزروعي �أن �مل�سروع 
يت�سمن �إن�ساء �أربعة ج�سور تعتر كمد�خل وخمارج رئي�سية ملبني �مل�سافرين 
ونفق جديد يوؤدي �إىل جزيرة يا�ض وج�سر يربط ما بني جزيرة يا�ض ومدينة 
�ملطار. و�أ�ساف �أن �مل�سروع يت�سمن تو�سعة طريق E10 من �أربع حار�ت يف 
كل �جتاه �إىل خم�ض حار�ت يف كل �جتاه وبطول ثمانية كيلومرت�ت و�إن�ساء 
3.7 كيلومرت - ثالث ح��ار�ت بكل �جت��اه - بني  �سبكة طرق فرعية بطول 

. E10 لت�سل نفق جزيرة يا�ض بطريق E12 لتقاطع رقم 6 وطريق�
من  �لرئا�سة  ط��ري�ن  ومبنى   E10 ب��ني  �لطريق  تو�سعة  �ستتم  �أن��ه  وذك��ر 
حارتني �إىل طريق مزدوج بثالث حار�ت بكل �جتاه بجانب �إن�ساء ج�سر يخدم 
لت�سريف  �سخ  حمطة  تنفيذ  �إىل  �إ�سافة  م�سدر  ومدينة  �لرئا�سة  ط��ري�ن 
مياه �لأمطار تخدم تقاطع E12 و E10 ف�سال عن تنفيذ �سبكة لتجميع 

مياه �لأمطار و�سبكة �إنارة �لطرق وتقاطعات باإ�سار�ت �سوئية.
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تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �سبي�ساليزد  خلدمات �لعالمات �لتجارية
 بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 267274   بتاريخ:  28 / 1  / 2017
تاريخ �إيد�ع �لأولوية :    /    / 

با�س��م :�إ�سباير �إنرتنا�سيونال �إنف�ستمنت ليمتد.
وعنو�نه:  �ض.ب 74944 دبي ، �لإمار�ت  �لعربيىة �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
و�مل�ستح�سر�ت  �لدقيق  �لإ�سطناعي،  و�ل��ن  و�ل�ساغو  و�لتابيوكا  و�لأرز  و�ل�سكر  و�ل��ك��اك��او  و�ل�ساي  �ل��ن 
�لأ�سود،  و�لع�سل  �لنحل  ع�سل  �ملثلجة،  و�حللويات  و�حللويات  و�لفطائر  و�خلبز  �حلبوب  من  �مل�سنوعة 

�خلمرية وم�سحوق �خلبيز، �مللح و�خلردل، �خلل، �ل�سل�سات )�لتو�بل(، �لبهار�ت، �لثلج.
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 30 (

و�سف �لعالمة:    "   AMERICAN VALLEY " بحروف لتينية ب�سكل مميز.
�ل�س��رت�طات:

�لقت�ساد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����ض  لديه  من  فعلى 
و�لتجارة ، �أو �إر�ساله بالريد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  18  ي�ني� 2017 �لعدد 12049

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �سبي�ساليزد  خلدمات �لعالمات �لتجارية
 بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 267275  بتاريخ:  28 / 1  / 2017
تاريخ �إيد�ع �لأولوية :    /    / 

با�س��م :    �إ�سباير �إنرتنا�سيونال �إنف�ستمنت ليمتد.
وعنو�نه:  �ض.ب 74944 دبي ، �لإمار�ت  �لعربيىة �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
و�مل�ستح�سر�ت  �لدقيق  �لإ�سطناعي،  و�ل��ن  و�ل�ساغو  و�لتابيوكا  و�لأرز  و�ل�سكر  و�ل��ك��اك��او  و�ل�ساي  �ل��ن 
�لأ�سود،  و�لع�سل  �لنحل  ع�سل  �ملثلجة،  و�حللويات  و�حللويات  و�لفطائر  و�خلبز  �حلبوب  من  �مل�سنوعة 

�خلمرية وم�سحوق �خلبيز، �مللح و�خلردل، �خلل، �ل�سل�سات )�لتو�بل(، �لبهار�ت، �لثلج.
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 30 (

و�سف �لعالمة:    "   GOLD VALLEY " بحروف لتينية ب�سكل مميز.
�ل�س��رت�طات:

�لقت�ساد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����ض  لديه  من  فعلى 
و�لتجارة ، �أو �إر�ساله بالريد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  18  ي�ني� 2017 �لعدد 12049

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �سبي�ساليزد  خلدمات �لعالمات �لتجارية
 بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 267277  بتاريخ:  28 / 1  / 2017
تاريخ �إيد�ع �لأولوية :    /    / 

با�س��م : �إ�سباير �إنرتنا�سيونال �إنف�ستمنت ليمتد.
وعنو�نه:  �ض.ب 74944 دبي ، �لإمار�ت  �لعربيىة �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
وجممدة  حمفوظة  وخ�����س��رو�ت  ف��و�ك��ه  �للحم،  خال�سات  و�ل�سيد،  �ل��دو�ج��ن  وحل��وم  و�لأ���س��م��اك  �للحوم 
وجمففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وفو�كه مطبوخة بال�سكر، �لبي�ض و�حلليب ومنتجات �حلليب، 

�لزيوت و�لدهون �ملعدة لالأكل.
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 29 (

و�سف �لعالمة:   "   LE SUPREME " بحروف لتينية ب�سكل مميز.
�ل�س��رت�طات:

�لقت�ساد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����ض  لديه  من  فعلى 
و�لتجارة ، �أو �إر�ساله بالريد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  18  ي�ني� 2017 �لعدد 12049

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �سبي�ساليزد  خلدمات �لعالمات �لتجارية
 بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 267278    بتاريخ:  28 / 1  / 2017
تاريخ �إيد�ع �لأولوية :    /    / 

با�س��م :    �إ�سباير �إنرتنا�سيونال �إنف�ستمنت ليمتد.
وعنو�نه:  �ض.ب 74944 دبي ، �لإمار�ت  �لعربيىة �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
و�مل�ستح�سر�ت  �لدقيق  �لإ�سطناعي،  و�ل��ن  و�ل�ساغو  و�لتابيوكا  و�لأرز  و�ل�سكر  و�ل��ك��اك��او  و�ل�ساي  �ل��ن 
�لأ�سود،  و�لع�سل  �لنحل  ع�سل  �ملثلجة،  و�حللويات  و�حللويات  و�لفطائر  و�خلبز  �حلبوب  من  �مل�سنوعة 

�خلمرية وم�سحوق �خلبيز، �مللح و�خلردل، �خلل، �ل�سل�سات )�لتو�بل(، �لبهار�ت، �لثلج.
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 30(

و�سف �لعالمة:   "   LE SUPREME " بحروف لتينية ب�سكل مميز.
�ل�س��رت�طات:

�لقت�ساد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����ض  لديه  من  فعلى 
و�لتجارة ، �أو �إر�ساله بالريد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  18  ي�ني� 2017 �لعدد 12049

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية� 

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 262417    بتاريخ: 2016/11/01
با�س��م : �لفا تو منطقة حرة ذ م م

وعنو�نه: �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، �أبو ظبي ، �ض . ب : )769466( .
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :�لدعاية و�لإعالن وتوجيه �لأعمال وتفعيل �لن�ساط �ملكتبي 

�لو�قعة بالفئة : )35(
�سكل �لعالمة: عبارة عن ر�سم على �سكل �لكاأ�ض �خلا�ض بامل�سابقات باللون �لذهبي وقد كتب عليه باللون 
�لبي�ض �لكلمة �لالتينية �لتالية )TOP ( حيث كتبت باللون �لأبي�ض وبخط كبري كما كتب �لرقم )10( 
�لذهبي  باللون  و�قو��ض  جنوم  �لر�سم  يف  ويظهر   ،  )  TOP( �لكلمة  ��سفل  كبري  وبخط  �لأبي�ض  باللون 
حتيط بالكاأ�ض ، ويف �ل�سفل يوجد ر�سم على �سكل و�ساح باللون �لذهبي كتب عليه باللون �لأبي�ض �لأحرف 
�لالتينية �لتالية )U.A.E(  وكامل �لعالمة كتبت على خلفية بي�ساء كما هو مو�سح يف �سورة �لعالمة، 

وجممل �لعالمة مميز ومبتكر.
�ل�سرت�طات: ل توجد.

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

 ق�س��م العلمات التج��ارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  18  ي�ني� 2017 �لعدد 12049

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 �لرقيم للملكية �لفكرية. 

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم:94376             بتاريخ:2007/05/09               
با�س��م : نيت فيت للمنتجات �ملحدودة  

�لعنو�ن : رقم 13، 101، 111 ديانا در�يف جلينفياد، نورث �سور، �أوكالند، 0627، نيوزيلند� .
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

و  �ملالب�ض، م�ستح�سر�ت تنظيف و�سقل  ت�ستعمل يف غ�سل وكي  �أخرى  �لأقم�سة ومو�د  م�ستح�سر�ت ق�سر 
جلي وك�سط، �سابون، عطور، زيوت عطرية، م�ستح�سر�ت جتميل، غ�سول )لو�سن( لل�سعر، منظفات �أ�سنان.

�لو�ق�عة بالفئة  : )3(
�سكل �لعالمة:هي عبارة عن كلمتي  )Neat 3B( باللغة �لالتينية باللون �لأ�سود �لغامق ب�سكل مبتكر 

ومميز.
�ل�سرت�طات: ل توجد.

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

 ق�س��م العلمات التج��ارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  18  ي�ني� 2017 �لعدد 12049

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/
�أيه �أي بي تي لإد�رة �حلقوق و�مللكيات �لفكرية 
بطلب تعديل بيانات مالك �لعالمة �لتجارية:

   PASSPORT HOW CASH
MONEY SHOULD TRAVEL

�ملودعة بالرقم: 225730       بتاريخ :26 / 01 /2015م
و�مل�سجلة بتاريخ: 27/ 08 /2015م

با�س��م: �ض. �ك�سي�ض بريبيد وورلدو�يد ليمتد
وعنو�نه: وورلدو�يد هاو�ض، ثورب وود بيرتبروبي �ي 3 6 ��ض بي، �ململكة �ملتحدة.

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 35 
��ست�سار�ت �لأعمال وخدمات �ملعلومات، تقدمي �خلدمات �لتجارية، �أعمال �ملعلومات �لإقت�سادية و�لإح�سائية، 
بالأ�سو�ق  يتعلق  فيما  �لأعمال  ن�سر معلومات  �لأعمال،  وتوفري معلومات  �لأعمال، جتميع  �أبحاث  خدمات 

�ملالية، خدمات �إ�سرتجاع �ملعلومات �ملالية.
بيانات �ملالك بعد �لتعديل:

�إ�سم �ملالك: ما�سرتكارد بريبيد ماناجمنت �سريفي�سز ليمتد.  
عنو�نه: �أك�س�ض هاو�ض، �سايجنت بارك، هامبتون، بيرتبورو بي �إي7 8�إف جيه �ململكة �ملتحدة.

تاريخ �لتعديل:                                 تاريخ �لتاأ�سري
اإدارة العلمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  18  ي�ني� 2017 �لعدد 12049

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/
�أيه �أي بي تي لإد�رة �حلقوق و�مللكيات �لفكرية 
بطلب تعديل بيانات مالك �لعالمة �لتجارية:

   PASSPORT HOW CASH 
MONEY SHOULD TRAVEL

�ملودعة بالرقم: 225731       بتاريخ :26 / 01 /2015م
و�مل�سجلة بتاريخ: 27/ 08 /2015م

با�س��م: �ض. �ك�سي�ض بريبيد وورلدو�يد ليمتد
وعنو�نه: وورلدو�يد هاو�ض، ثورب وود بيرتبروبي �ي 3 6 ��ض بي، �ململكة �ملتحدة.

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 36 
حتويل �لأمو�ل، خدمات �ل�سرف �لأجنبي، �لتعامل باجلملة فى �لأور�ق �لنقدية و�لأ�سهم �لقابلة للتد�ول 
)مبا يف ذلك �ل�سيكات �ل�سياحية( بيع �لعمالت �لأجنبية، �ل�سم�سرة �ملالية، �خلدمات �مل�سرفية �لأخرى عر 

�لإنرتنت، �إ�سد�ر وفك �لرهن عن �ل�سند�ت، بطاقات �لدين، بطاقة �لإئتمان و�لق�سائم.
بيانات �ملالك بعد �لتعديل:

�إ�سم �ملالك: ما�سرتكارد بريبيد ماناجمنت �سريفي�سز ليمتد.  
عنو�نه: �أك�س�ض هاو�ض، �سايجنت بارك، هامبتون، بيرتبورو بي �إي7 8�إف جيه �ململكة �ملتحدة.

تاريخ �لتعديل:                                 تاريخ �لتاأ�سري
اإدارة العلمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  18  ي�ني� 2017 �لعدد 12049

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك :

طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : 
�ملودعة بالرقم : 126962    بتاريخ : 2009/03/15

 بيانات �لأولوية : 
باإ�سم :  جمموعة �أغذية �ض.م.ع

وعنو�نه : �ض.ب. 37725 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.                                        
�سورة العلمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 32 �ملياه �ملعدنية و�ملياه �لغازية و�مل�سروبات �لأخرى �لغري 
كحولية، م�سروبات �لفاكهة وع�سائر �لفاكهة، �أ�سربة وم�ستح�سر�ت �أخرى لتح�سري �مل�سروبات.

و�سف �لعالمة : �لعالمة عبارة عن كلمات ice crystal باللغة �لإجنليزية و�آي�ض كري�ستال باللغة �لعربية 
بخط مميز وفوق �حلرف i و�حلرف  �آ ر�سم مميز.

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �لإعالن. 

�ل�سرت�طات 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  18  ي�ني� 2017 �لعدد 12049

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك :

طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : 
�ملودعة بالرقم : 206960    بتاريخ : 2014/02/27

 بيانات �لأولوية : 
باإ�سم :  دبي غولف )�ض.ذ.م.م(

وعنو�نه : �ض.ب. 24040 ، دبي ،  �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�سورة العلمة        

                              

                             
وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 43 خدمات لتقدمي �لأطعمة و�مل�سروبات )غري �لكحولية( 
و�أماكن  �لعتكاف  وبيوت  �لعطالت  وخميمات  �لنزل  لتوفري  خدمات   ، �ملوؤقتة  �لإق��ام��ة  �أم��اك��ن  خدمات   ،
�ملقاهي  ، خدمات لتوفري  ذك��ره  �سبق  ، خدمات �حلجز جلميع ما  �ل�سياح وغ��رف وخيم �لجتماعات  �إقامة 
ومطاعم  �لذ�تية  �خلدمة  ومطاعم  و�ملطاعم  �لكحويل(  )غري  و�ل�سر�ب  بالطعام  و�لتزويد  و�لكافترييات 

تقدمي �لوجبات �خلفيفة.
�لأبي�ض  باللون  باللغة �لإجنليزية بطريقة مميزة   QD’s �لأح��رف  : �لعالمة عبارة عن  و�سف �لعالمة 

و�لرتقايل د�خل د�ئرة باللون �لبني.
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�ساله 

بالريد �مل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �لإعالن. 
�ل�سرت�طات :

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  18  ي�ني� 2017 �لعدد 12049

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك :

طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : 
�ملودعة بالرقم : 219630    بتاريخ : 2014/10/15

بيانات �لأولوية :
باإ�سم :  �إيه �م �سي نتورك �إنرتتينمنت  �ل �ل �سي 

وعنو�نه : 11 بن بالز� ، نيويورك ،  �ن و�ي 10001 ،  �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
�سورة العلمة

                                                        
وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 41 

�لتعليم و�لتهذيب ، �لتدريب ، �لرتفيه ، �لأن�سطة �لريا�سية و�لثقافية.
و�سف �لعالمة : �لعالمة عبارة عن �لأحرف AMC باللغة �لإجنليزية.

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �لإعالن. 

�ل�سرت�طات :

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  18  ي�ني� 2017 �لعدد 12049

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك :

طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : 
�ملودعة بالرقم : 223522    بتاريخ : 2014/12/18

بيانات �لأولوية : 
باإ�سم :  مون�سرت �إنرجي كومباين 

وعنو�نه : 1 مون�سرت و�ي ، كورونا ،  �سي �إيه 92879 ، �لوليات �ملتحدة  �لأمريكية.
 �سورة العلمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 32 
م�سروبات غري كحولية �لو�قعة يف �لفئة 32 وغري مت�سمنة يف فئات �أخرى.

و�سف �لعالمة : �لعالمة عبارة عن كلمتي MONSTER KHAOS باللغة �لإجنليزية.
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�ساله 

بالريد �مل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �لإعالن. 
�ل�سرت�طات :

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  18  ي�ني� 2017 �لعدد 12049

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/
�أيه �أي بي تي لإد�رة �حلقوق و�مللكيات �لفكرية 
بطلب تعديل بيانات مالك �لعالمة �لتجارية:

   PASSPORT HOW CASH
MONEY SHOULD TRAVEL

�ملودعة بالرقم: 225729       بتاريخ :26 / 01 /2015م
و�مل�سجلة بتاريخ: 27/ 08 /2015م

با�س��م: �ض. �ك�سي�ض بريبيد وورلدو�يد ليمتد
وعنو�نه: وورلدو�يد هاو�ض، ثورب وود بيرتبروبي �ي 3 6 ��ض بي، �ململكة �ملتحدة.

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 9 
 بطاقات �ئتمان مغناطي�سية م�سفرة،بطاقات دين م�سفرة، بطاقات تعبئة م�سفرة، بطاقات م�سفرة ل�سمان 

�ل�سيكات، بطاقات ت�ستخدم فيما يتعلق بالتحويل �لإلكرتوين لالأمو�ل و�ملعامالت �ملالية �لأخرى.      
بيانات �ملالك بعد �لتعديل:

�إ�سم �ملالك: ما�سرتكارد بريبيد ماناجمنت �سريفي�سز ليمتد.  
عنو�نه: �أك�س�ض هاو�ض، �سايجنت بارك، هامبتون، بيرتبورو بي �إي7 8�إف جيه �ململكة �ملتحدة.

تاريخ �لتعديل:                                 تاريخ �لتاأ�سري
اإدارة العلمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  18  ي�ني� 2017 �لعدد 12049

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/ �ملالك:
��سرت دي �م هيلث كري �ض م ح

KIDLES:طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية
�ملودعة بالرقم:273438       بتاريخ:2017/5/17 م

با�س��م:��سرت دي �م هيلث كري �ض م ح
وعنو�نه:مكتب مبنى �ي لوب رقم �ي 64 جي 30 منطقة �حلرة يف �حلمرية �ل�سارقة

 هاتف: 044546001 فاك�ض: 044546003 �سندوق �لريد:49777
 �مييل manu.s@dmhealthcare.com �ل�سارقة 

وبيطرية  ���س��ي��دلن��ي��ة  م�ستح�سر�ت  ب��ال��ف��ئ��ة:5  �ل��و�ق��ع��ة  �خل���دم���ات  �أو  �ل�����س��ل��ع  لتمييز  وذل���ك 
�لبيطري  �و  �لطبي  لال�ستعمال  معدة  حمية  و�غذية  مو�د  طبية  لغايات  �سحية  م�ستح�سر�ت 
�لغذ�ئية لالن�سان و�حليو�ن ل�سقات ومو�د �سماد  و�غذية للر�سع و�لطفال مكمالت للحمية 
و�حليو�نات  �حل�سر�ت  لإب��ادة  م�ستح�سر�ت  مطهر�ت  �ل�سنان  طب  و�سمع  �ل�سنان  ح�سو  م��و�د 

�ل�سارة مبيد�ت فطريات ومبيد�ت �ع�ساب. 
وباللغة  ��سود  بلون  كيدل�ض  مركز  يف  مكتوب  �خللفية  �بي�ض  �ل�سكل  �لعالمة:م�ستطيل  و�سف 

�لجنليزية
�ل�س��رت�طات:. 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد 
، �أو �إر�ساله بالريد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  18  ي�ني� 2017 �لعدد 12049

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/ �ملالك:
��سرت دي �م هيلث كري �ض م ح

FRECHE:طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية
�ملودعة بالرقم:273435       بتاريخ:2017/5/17 م

با�س��م:��سرت دي �م هيلث كري �ض م ح
وعنو�نه:مكتب مبنى �ي لوب رقم �ي 64 جي 30 منطقة �حلرة يف �حلمرية �ل�سارقة

 هاتف: 044546001 فاك�ض: 044546003 �سندوق �لريد:49777
 �مييل manu.s@dmhealthcare.com �ل�سارقة 

وبيطرية  ���س��ي��دلن��ي��ة  م�ستح�سر�ت  ب��ال��ف��ئ��ة:5  �ل��و�ق��ع��ة  �خل���دم���ات  �أو  �ل�����س��ل��ع  لتمييز  وذل���ك 
�لبيطري  �و  �لطبي  لال�ستعمال  معدة  حمية  و�غذية  مو�د  طبية  لغايات  �سحية  م�ستح�سر�ت 
�لغذ�ئية لالن�سان و�حليو�ن ل�سقات ومو�د �سماد  و�غذية للر�سع و�لطفال مكمالت للحمية 
و�حليو�نات  �حل�سر�ت  لإب��ادة  م�ستح�سر�ت  مطهر�ت  �ل�سنان  طب  و�سمع  �ل�سنان  ح�سو  م��و�د 

�ل�سارة مبيد�ت فطريات ومبيد�ت �ع�ساب. 
وباللغة  ��سود  بلون  فري�سي  مركز  يف  مكتوب  �خللفية  �بي�ض  �ل�سكل  �لعالمة:م�ستطيل  و�سف 

�لجنليزية
�ل�س��رت�طات:. 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد 
، �أو �إر�ساله بالريد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  18  ي�ني� 2017 �لعدد 12049

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/ �ملالك:
��سرت دي �م هيلث كري �ض م ح

KIDLES:طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم:273437       بتاريخ:2017/5/17 م
با�س��م:��سرت دي �م هيلث كري �ض م ح

وعنو�نه:مكتب مبنى �ي لوب رقم �ي 64 جي 30 منطقة �حلرة يف �حلمرية �ل�سارقة
 هاتف: 044546001 فاك�ض: 044546003 �سندوق �لريد:49777

 �مييل manu.s@dmhealthcare.com �ل�سارقة 
وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:3 م�ستح�سر�ت تبيي�ض �لقم�سة ومو�د �خرى 
ت�ستعمل يف غ�سل وكي �ملالب�ض م�ستح�سر�ت تنظيف و�سقل وجلي وك�سط �سابون عطور وزيوت 

عطرية م�ستح�سر�ت جتميل غ�سول )لو�سن( لل�سعر منظفات ��سنان. 
وباللغة  ��سود  بلون  كيدل�ض  مركز  يف  مكتوب  �خللفية  �بي�ض  �ل�سكل  �لعالمة:م�ستطيل  و�سف 

�لجنليزية
�ل�س��رت�طات:. 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد 
، �أو �إر�ساله بالريد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  18  ي�ني� 2017 �لعدد 12049

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/ �ملالك:
��سرت دي �م هيلث كري �ض م ح

FRECHE:طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم:273434       بتاريخ:2017/5/17 م
با�س��م:��سرت دي �م هيلث كري �ض م ح

وعنو�نه:مكتب مبنى �ي لوب رقم �ي 64 جي 30 منطقة �حلرة يف �حلمرية �ل�سارقة
 هاتف: 044546001 فاك�ض: 044546003 �سندوق �لريد:49777

 �مييل manu.s@dmhealthcare.com �ل�سارقة 
وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:3 م�ستح�سر�ت تبيي�ض �لقم�سة ومو�د �خرى 
ت�ستعمل يف غ�سل وكي �ملالب�ض م�ستح�سر�ت تنظيف و�سقل وجلي وك�سط �سابون عطور وزيوت 

عطرية م�ستح�سر�ت جتميل غ�سول )لو�سن( لل�سعر منظفات ��سنان. 
وباللغة  ��سود  بلون  فري�سي  مركز  يف  مكتوب  �خللفية  �بي�ض  �ل�سكل  �لعالمة:م�ستطيل  و�سف 

�لجنليزية
�ل�س��رت�طات:. 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد 
، �أو �إر�ساله بالريد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  18  ي�ني� 2017 �لعدد 12049

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/ �ملالك:
��سرت دي �م هيلث كري �ض م ح

ACTIVISE:طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية
�ملودعة بالرقم:273433       بتاريخ:2017/5/17 م

با�س��م:��سرت دي �م هيلث كري �ض م ح
وعنو�نه:مكتب مبنى �ي لوب رقم �ي 64 جي 30 منطقة �حلرة يف �حلمرية �ل�سارقة

 هاتف: 044546001 فاك�ض: 044546003 �سندوق �لريد:49777
 �مييل manu.s@dmhealthcare.com �ل�سارقة 

وبيطرية  ���س��ي��دلن��ي��ة  م�ستح�سر�ت  ب��ال��ف��ئ��ة:5  �ل��و�ق��ع��ة  �خل���دم���ات  �أو  �ل�����س��ل��ع  لتمييز  وذل���ك 
�لبيطري  �و  �لطبي  لال�ستعمال  معدة  حمية  و�غذية  مو�د  طبية  لغايات  �سحية  م�ستح�سر�ت 
�لغذ�ئية لالن�سان و�حليو�ن ل�سقات ومو�د �سماد  و�غذية للر�سع و�لطفال مكمالت للحمية 
و�حليو�نات  �حل�سر�ت  لإب��ادة  م�ستح�سر�ت  مطهر�ت  �ل�سنان  طب  و�سمع  �ل�سنان  ح�سو  م��و�د 

�ل�سارة مبيد�ت فطريات ومبيد�ت �ع�ساب. 
و�سف �لعالمة:م�ستطيل �ل�سكل �بي�ض �خللفية مكتوب يف مركز �كتيو�ي�ض بلون ��سود وباللغة 

�لجنليزية
�ل�س��رت�طات:. 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد 
، �أو �إر�ساله بالريد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  18  ي�ني� 2017 �لعدد 12049

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/ �ملالك:
��سرت دي �م هيلث كري �ض م ح

ACTIVISE:طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم:273432       بتاريخ:2017/5/17 م
با�س��م:��سرت دي �م هيلث كري �ض م ح

وعنو�نه:مكتب مبنى �ي لوب رقم �ي 64 جي 30 منطقة �حلرة يف �حلمرية �ل�سارقة
 هاتف: 044546001 فاك�ض: 044546003 �سندوق �لريد:49777

 �مييل manu.s@dmhealthcare.com �ل�سارقة 
وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:3 م�ستح�سر�ت تبيي�ض �لقم�سة ومو�د �خرى 
ت�ستعمل يف غ�سل وكي �ملالب�ض م�ستح�سر�ت تنظيف و�سقل وجلي وك�سط �سابون عطور وزيوت 

عطرية م�ستح�سر�ت جتميل غ�سول )لو�سن( لل�سعر منظفات ��سنان. 
و�سف �لعالمة:م�ستطيل �ل�سكل �بي�ض �خللفية مكتوب يف مركز �كتيو�ي�ض بلون ��سود وباللغة 

�لجنليزية
�ل�س��رت�طات:. 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد 
، �أو �إر�ساله بالريد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  18  ي�ني� 2017 �لعدد 12049

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ 2017/1/11   �ملودعة حتت رقم  266247 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية    رقم وبلد �لولوية 

 با�سم زينجا �إنك. 
وعنو�نه   699 �يث �سرتيت ،  �سان فر�ن�سي�سكو ، كاليفورنيا 94103 ، �لوليات �ملتحدة �لمريكية

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
برجميات �ألعاب �حلا�سوب ؛ بر�مج برجميات �ألعاب �لفيديو ؛ بر�مج �ألعاب فيديو تفاعلية ؛ بر�مج �ألعاب 
�لكرتونية قابلة للتنزيل للت�سبيك �لإجتماعي، حتديد� ، لن�سر �أو �إظهار �أو عر�ض  �ملعلومات يف جمال لعب 
�أو �سبكات �لإت�سالت �لأخ��رى  مع �أطر�ف �لثالثة و�لتي ميكن �لو�سول  �للعب �لإلكرتوين عر �لإنرتنت 

�ليها عر �لإنرتنت و�أجهزة �حلا�سوب و �لهو�تف �لنقالة  و�لهو�تف �لذكية و �أجهزة �حلا�سوب �للوحية .
 �لو�قعة بالفئة : 9 

و�سف �لعالمة :  �لعبارة WORDS WITH FRIENDS كتبت باحلروف �لالتينية .
 �ل�س��رت�طات     :   

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  18  ي�ني� 2017 �لعدد 12049
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 101117 

 با�سم كوتيج �ند�سرتيز �لمار�ت )�ض ذ م م( 

وعنو�نه  �ض.ب 111398 ، دبي ، دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 

و�مل�سجلة حتت رقم  : ) 96759 (                    بتاريخ  :    2009/9/10

و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من 

تاريخ �نتهاء �حلماية يف :    2017/10/16    وحتى تاريخ :  2027/10/16

اإدارة العلمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  18  ي�ني� 2017 �لعدد 12049

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ 2017/1/9   �ملودعة حتت رقم  266157 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية    رقم وبلد �لولوية    

 با�سم  تاي �جري فودز بوبليك كومباين ليميتد 
، باجن �ساو ثوجن  ، باجن �ساو ث��وجن  �سوب - دي�سرتيكت  وعنو�نه   رقم 155/1 فيليج  رقم 1، ذيبار�ك رود 

دي�سرتيكت ، �ساموت بر�كان بروفين�ض ، تايلند
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

حلويات تايلندية جممدة ؛ �سل�سات �سو�ء ؛ �سل�سات طهي ، حتديد� �سل�سة تتبيل �لباربيكيو  و�سل�سات 
�ل�سمك و�سل�سة �لتو�بل  ؛ �سل�سة باد تاي ؛ �سوربة �لكري ) تو�بل( ؛ معجون �لكري ) تو�بل( ؛ معجون توم 

كها ) تو�بل ( ؛ معجون توم يوم )تو�بل( .
 �لو�قعة بالفئة : 30 

 و�سف �لعالمة :  �لعبارة AROY-D كتبت باحلروف �لالتينية. 
 �ل�س��رت�طات     :   

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  18  ي�ني� 2017 �لعدد 12049

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
بطلب �نتقال ملكية ت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

بتاريخ 2008/4/9   �ملودعة حتت رقم 110522  
بتاريخ 2010/4/14   �مل�سجلة حتت رقم 101753 

 با�سم �ض. �ساجا �وفر �سي�ض 
 وعنو�نه �ض.ب 49311 ، �ملنطقة �حلرة باحلمرية ، �ل�سارقة ، دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 

رقم وتاريخ �لن�سر يف �جلريدة �لر�سمية : ) 86( –  ) 209/6/7 (
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات جتميع ت�سكيلة من �ل�سلع ل�سالح �لغري ، وذلك لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها و�سر�ئها عند �حلاجة ) ول ينطوي ذلك 
على خدمة �لنقل ( وحتديد� ، �ل�سجاد ، �ل�سجاد �ملن�سوج و�مل�سنوع باليد ، �ل�سجاد �مل�سنوع من �حلرير و/�أو �ل�سوف ، �لب�سط و�حل�سر 
ومفار�ض �حل�سري ، م�سمع �لأر�سيات ، مفار�ض �لأر�سيات ، منتجات تغطية �لأر�سيات �لقائمة ، مطرز�ت تغطية �جلدر�ن ، �ملن�سوجات 
ومنتجات �لن�سيج ، �أغطية �لأ�سرة و�ملو�ئد و�مل�سنوعة من �لقطن و/�أو �حلرير ، بطانيات �لأ�سرة ، من�سوجات قطنية ، �أغطية من 
�لبال�ستيك و�لن�سيج لالأثاث ، �أغطية للم�ساند ، �أغطية للمخد�ت ، �أقم�سة ، خممل ، منتجات �لهد�يا ) لعب �لأطفال ، بطاقات ورقية 
، �لأقالم ( ، منتجات �لقرطا�سية ، �لتليفونات ) لعب �لأطفال ( ، دمي ) لعب �أطفال ( ، �ملنتجات �لفنية ، �أعمال �لر�سامني ، �لر�سومات 
، �للوحات �لفنية ، �لتماثيل �لفنية �ملنحوتة و�مل�سنوعة من �لف�سة و�خل�سب و�لنحا�ض و�خلزف و�لزجاج ، �ل�ساعات ، �ملنتجات �جللدية 
مثل �حلقائب �مل�سنوعة من �جللد و/�أو �لقطن ، �لأحذية �جللدية ، �ل�سالت ، �ل�سالت �مل�سنوعة من �حلرير و/�أو �ل�سوف ، �لعطور ، 
مو�د �لتجميل ، �أعمال �خلط �لإ�سالمي ، خ�سب �ل�سندل ، �لأثاث �مل�سنوع من �خل�سب ، �لأثاث �مل�سنوع من �لف�سة ، �لإلكرتونيات .

�لو�قعة بالفئة :    35
�لتعديالت على �لطلب بعد �لن�سر �ل�سابق :

 1  تنازل رقم   
 ��سم مالك �لعالمة   �ض. �ساجا �وفر �سي�ض 

كوتيج �ند�سرتيز �لمار�ت )�ض ذ م م(   ��سم �ملتنازل له   
�سناعة وجتارة   مهنته : 

دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة   جن�سيته 
 عنو�ن وحمل �لقامة �ض.ب 111398 ، دبي ، دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 

   2017/4/2  تاريخ �نتقال �مللكية 
تاريخ �لتاأ�سري يف �ل�سجل 

 ادارة العلمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  18  ي�ني� 2017 �لعدد 12049

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
بطلب �نتقال ملكية ت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

بتاريخ 2007/10/16   �ملودعة حتت رقم 101117  
بتاريخ 2009/9/10   �مل�سجلة حتت رقم 96759 

 با�سم �ض. �ساجا �وفر �سي�ض 
 وعنو�نه �ض.ب 49311 ، �ملنطقة �حلرة باحلمرية ، �ل�سارقة ، دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 

رقم وتاريخ �لن�سر يف �جلريدة �لر�سمية : ) 86( –  ) 2009/6/7 (
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

 خدمات �إد�رة �لأن�سطة �لتجارية ، و�إد�رة �لأعمال �لتجارية �خلا�سة بال�سلع ، خدمات �لبيع باملز�د �لعلني ، خدمات تنظيم �ملعار�ض 
�إ�ستعر��ض  �لزبائن من  لتمكني عامة  �لآخرين  ملنفعة  �ملنتجات  ، وخدمات جتميع جمموعة متنوعة من  دعائية  �و  لغايات جتارية 
و�سر�ء هذه �ملنتجات وخا�سة �لأثاث و�ملر�يا وبر�ويز �ل�سور ، �ملنتجات �لغري مت�سمنة يف فئات �أخرى و�مل�سنوعة من �خل�سب �أو �لفلني 
�أو �لق�سب �أو �خليزر�ن �أو �ل�سف�ساف �أو �لقرون �أو �لعظم �أو �لعاج �أو عظم �حلوت �أو �ل�سدف �أو �لكهرمان �أو عرق �للوؤلوؤ �أو �لزخفة 
�أو مايقوم مقام تلك �ملو�د �أو من �لبال�ستيك ، �لأ�سرة ، �ملقاعد ، �لأر�ئك ، �لكر��سي ، �خلز�ئن ، �ل�ستائر للتهوية ، �ملر�تب ، �لو�سائد ، 
�لتماثيل �ل�سغرية �مل�سنوعة من �لعظام �أو �جل�ض �أو �لبال�ستيك �أو �ل�سمع �أو �خل�سب ، �لقو�عد للتماثيل ، �ل�سناديق �لغري معدنية 
حلفظ �ملجوهر�ت ، لوحات تزيني �جلدر�ن ، �لأ�سغال �لفنية من �خل�سب �أو �ل�سمع �أو �جلب�ض �أو �لبال�ستيك ؛ �ملجوهر�ت و �لأحجار 
�لكرمية ، �ملعادن �لنفي�سة وكل خليط منها و�لب�سائع �مل�سنوعة من تلك �ملعادن �أو �ملطلية بها غري �مل�سنفة يف فئات �أخرى ، �ملجوهر�ت 
، علب للمجوهر�ت م�سنوعة من معادن ثمينة ، �ل�ساعات ، �ل�سمعد�نات �مل�سنوعة من �ملعادن �لثمينة ، �لعمالت �ملعدنية غري �لنقدية ، 
�ل�سجاد و  �ل�سجاد �ملزخرف و�ملر�سع بالأحجار �لكرمية ، �ملالب�ض و�ألب�سة �لقدم و�أغطية �لر�أ�ض و�لأحزمة ، �لثياب �لتاريخية ، �لثياب 

للرق�ض ، �لعباء�ت �لليلية ، �لأحذية ، �ل�سبا�سب ، �ل�سنادل 
�لو�قعة بالفئة : 35

�لتعديالت على �لطلب بعد �لن�سر �ل�سابق :
 تنازل رقم   1 

 ��سم مالك �لعالمة   �ض. �ساجا �وفر �سي�ض 
 ��سم �ملتنازل له   كوتيج �ند�سرتيز �لمار�ت )�ض ذ م م( 

 مهنته : �سناعة وجتارة 
 جن�سيته دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 

 عنو�ن وحمل �لقامة �ض.ب 111398 ، دبي ، دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
   2017/4/2  تاريخ �نتقال �مللكية 

تاريخ �لتاأ�سري يف �ل�سجل 
ادارة العلمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  18  ي�ني� 2017 �لعدد 12049

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:
بتاريخ 2017/1/9   �ملودعة حتت رقم  266155 

تاريخ �إيد�ع �لأولوية رقم وبلد �لولوية 
 با�سم تاي �جري فودز بوبليك كومباين ليميتد 

، باجن �ساو ثوجن  ، باجن �ساو ث��وجن  �سوب - دي�سرتيكت  وعنو�نه   رقم 155/1 فيليج  رقم 1، ذيبار�ك رود 
دي�سرتيكت ، �ساموت بر�كان بروفين�ض ، تايلند

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
جوز هند جمفف ؛ زيت جوز �لهند ؛ دهن جوز �لهند ؛ زبدة جوز �لهند ؛ حليب جوز �لهند ؛ فو�كه مثلجة ؛ 
فو�كه معلبة ؛ خ�سرو�ت معلبة ؛ بي�ض طائر �ل�سمان �ملحفوظ يف �ملاء ؛  م�ستخل�ض �أور�ق �لياناجن ؛ �سوربة 
توم يوم ) �سوربة تايلندية ( ؛ �سوربة توم كها )�سوربة جوز هند تايلندية ( ؛ �سوربة �لكري ؛ م�ستح�سر�ت 

�سوربة �خل�سرو�ت ؛ م�ستح�سر�ت لإعد�د �ل�سوربة ؛ �سوربات .
 �لو�قعة بالفئة : 29 

 و�سف �لعالمة :  �لعبارة AROY-D كتبت باحلروف �لالتينية. 
 �ل�س��رت�طات :   

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  18  ي�ني� 2017 �لعدد 12049

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ 2017/1/11   �ملودعة حتت رقم  266248 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية رقم وبلد �لولوية 

 با�سم زينجا �إنك. 
وعنو�نه   699 �يث �سرتيت ،  �سان فر�ن�سي�سكو ، كاليفورنيا 94103 ، �لوليات �ملتحدة �لمريكية

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
خدمات �لرتفيه ، حتديد� ، توفري �ألعاب حا�سوب و�ألعاب  �لكرتونية على �خلط �ملبا�سر ؛  خدمات �لرتفيه 
، حتديد� ، توفري بيئات �إفرت��سية و�لتي عرها ي�ستطيع �مل�ستخدمني �لتفاعل من خالل �ألعاب �إجتماعية 

للغايات �لإ�ستجمامية �أو  تق�سية �أوقات �لفر�غ �أو �لرتفيه  .
 �لو�قعة بالفئة : 41 

و�سف �لعالمة : �لعبارة WORDS WITH FRIENDS كتبت باحلروف �لالتينية .
 �ل�س��رت�طات :   

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

 اإدارة العلمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  18  ي�ني� 2017 �لعدد 12049
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�لعدد 12049 بتاريخ 2017/6/18   

  �عالن لئحة تنفيذ رقم 04/03032/2017 / جتاري    
�ل�سادر يف �لدع�ى رقم 02/01967/2017  جتاري - �يجار�ت بالن�سر

�ىل �ملنفذ �سده : دياموند �ستار للقرطا�سية - �ض ذ م م 
وغو�سيات �ساجناي كومار - جمهول حمل �لقامة   

حيث تقدم طالب �لتنفيذ : عبد�لو�حد بن �سبيب �لعقارية )بن �سبيب �لعقارية �سابقا(    
�ل�سادر ل�ساحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�سي بالتي:

1- �لز�م �ملدعي عليهما ب�سد�د ما ي�ستجد من �يجار حتى متام �لخالء و�لت�سليم 
�ل�سو�غل م��ن  خاليا  �مل��دع��ي��ة  �ىل  وت�سليمه  �ل��دع��وى  م��و���س��وع  �ل��ع��ق��ار  ب��اخ��الء  �لوىل  عليها  �مل��دع��ي  �ل���ز�م   -2 

دي��ن �لج���رة حتى تاريخ  ي��وؤدي��ا مبلغ 42.732 دره��م قيمة م��ا تر�سد بذمتها م��ن  ب��ان  �مل��دع��ي عليهما  �ل���ز�م   -3
2017/2/22 وما ي�ستجد منها حتى متام �لخالء و�لت�سليم و�لز�مهما �ن يقدما ما يفيد �سد�د قيمة ما ��ستهلكت 

من ماء وكهرباء حتى تاريخ �لت�سليم 
ذمتها يف  �ملرت�سد يف  �لج��رة  دين  �سد�د  �لوىل يف  عليها  �ملدعي  بالت�سامن مع  �لثانية  عليها  �ملدعي  �ل��ز�م   -4

حدود مبلغ 36.000 درهم 
5- �لز�م �ملدعي عليهما ب�سد�د مبلغ 10.500 درهم غر�مة عن �رتد�د �سيكات �لجرة بغري �سرف وحتريك هذه 

�لدعوى �ليجارية 
6- �لز�م �ملدعي عليهما ب�سد�د مبلغ 500 درهم يوميا �عتبار� من 2017/1/1 درهم غر�مة عدم جتديد �لعقد عند 

�نتهاء مدته حتى �سد�د مقدم �لجرة �مل�ستحق عن �لتجديد 
7- �لز�م �ملدعي عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى. 

لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من تاريخ �لن�سر ويف حال �متناعكم عن 
�لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �سوف يتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�سب لتنفيذه

مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية

�لعدد 12049 بتاريخ 2017/6/18   

  �عالن لئحة تنفيذ رقم 04/02278/2017 / جتاري    
�ل�سادر يف �لدع�ى رقم 02/01965/2017  جتاري - �يجار�ت بالن�سر

�ىل �ملنفذ �سده :  جبل حيدوب للتجارة �لعامة - �ض ذ م م 
وحممد حماد جاد�ملويل  - جمهول حمل �لقامة  

حيث تقدم طالب �لتنفيذ : عبد�لو�حد بن �سبيب �لعقارية )بن �سبيب �لعقارية �سابقا(    
�ل�سادر ل�ساحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�سي بالتي:

1- �لز�م �ملدعي عليهما بان يوؤدي للمدعية مبلغ )5460( بدل �ليجار �مل�ستحق للفرتة من 2016/12/31 
وحتى 2017/2/22 وما ي�ستجد من بدل �ليجار من تاريخ   2017/2/23 وحتى تاريخ �لخالء �لفعلي 
)وحيث �نه مت ت�سليم مفتاح �ملاأجور من قبل �ملنفذ �سده �لثاين مبلف عر�ض و�يد�ع رقم )766/2017( 
بتاريخ 2017/4/13 فت�سبح �لقيمة �ليجارية من 2016/2/23 وحتى 2017/4/13 هي )5.151 درهم( 

�لجمايل )10.611 درهم( 
لل�سيكني  �ي��ج��ار  ب��دل  وق���دره 18.800 دره��م قيمة  ت���وؤدي للمدعية مبلغ  ب��ان  �مل��دع��ي عليها  �ل���ز�م   -2
 �ملرجتعني و على �ن يت�سامن �ملدعي عليه �لثاين مع �ملدعي عليها �لوىل يف  حدود قيمة هذه �ل�سيكات 

3- �لز�م �ملدعي عليهما بان يوؤديا مبلغ وقدره )5000 درهم( عن غر�مة �رجتاع �ل�سيكني 
4- �لز�م �ملدعي عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى. 

حال  ويف  �لن�سر  تاريخ  من  ي��وم  ع�سر  خم�سة  خ��الل  �حلكم  ه��ذ�  بتنفيذ  مكلفون  �نكم  نعلمكم  لذلك 
�متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �سوف يتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�سب لتنفيذه

 �د�رة تنفيذ �لحكام

مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية

�لعدد 12049 بتاريخ 2017/6/18   

  �عالن لئحة تنفيذ رقم 04/03040/2017 / جتاري    
�ل�سادر يف �لدع�ى رقم 02/01305/2017  جتاري - �يجار�ت بالن�سر
�ىل �ملنفذ �سده : نور �لعلم للتجارة �لعامة - �ض ذ م م  - جمهول حمل �لقامة   

 ، �سعيدي  عبد�لغفور  ومها   ، �سعيدي  عبد�لغفور  فايقه   : �لتنفيذ  طالب  تقدم  حيث 
وطاهره عبد�لغفور حممد    

�ل�سادر ل�ساحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�سي بالتي:
1- �لز�م �ملنفذ �سدها ب�سد�د بدل ما ��ستجد من بدل �يجار من تاريخ 2017/2/11 حتى 

تاريخ �لخالء �لفعلي بو�قع مبلغ وقدره 230000 كاجرة �سنوية 
2- �لز�م �ملدعي عليها باخالء �لعني �ملوؤجرة 

3- �لز�م  �ملنفذ �سدها ب�سد�د مبلغ 25555 كقيمة �يجارية عن �لفرتة من 2017/1/1 
حتى 2017/2/10 مع �لز�م �ملنفذ �سدها بت�سليم �ملنفذين بر�ءة ذمة من هيئة كهرباء 

ومياه دبي 
4- �لز�م بقيمة �ل�سيكات �ملرجتعه للفرتة من 2016/8/1 حتى 2016/12/31 

5- �لز�م �ملدعي عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى. 
لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من تاريخ �لن�سر 
ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �سوف يتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية 

�ملنا�سب لتنفيذه
 �د�رة تنفيذ �لحكام

مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية

�لعدد 12049 بتاريخ 2017/6/18   
     �إعادة �عالن ح�س�ر �ملدعي عليه بالن�سر 

يف �لدع�ى 02/03778/2017 / جتاري 
�ىل �ملدعى عليه : عديل ح�سني حممد ح�سني  - �ض ذ م م 

مبا �أن �ملدعي : �سنتيمرت كيوب للعقار�ت - �ض ذ م م ، وعلي نا�سر عبد�هلل �لعوي�ض   
قد �أقام �سدكم �لدعوى 02/03778/2017 /جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل

 مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن ب�سد�د بدلت �ليجار حتى تاريخ �لخالء �لتام و�لفعلي 
�خالء عقار - �ن �ملدعي عليه ميتنع عن �سد�د  �لج��رة للماجور للفرتة من 2017/2/10 وحتى 
2017/4/24 فرت�سد بذمته مبلغ 9350 درهم وميتنع عن �سد�ده رغم �خطاره بال�سد�د �و �لخالء 

يف 2017/3/5 
مطالبة مالية - �ن �ملدعي عليه ميتنع عن �سد�د �لجرة للماجور للفرتة من 2017/2/10 وحتى 
2017/4/24 فرت�سد بذمته مبلغ 9350 درهم وميتنع عن �سد�ده رغم �خطاره بال�سد�د �و �لخالء 

يف 2017/3/5  
مطالبة مالية - �ن �لعقد ت�سمن �لن�ض على غر�مة �رتد�د كل �سيك مبلغ )2000( وقد �رتدد عدد 

)1( �سيك دون �سرف   
�لز�م بت�سليم م�ستند�ت - �ن �مل�ستاجر هو �مللزم بقيمة ��ستهالك �لكهرباء و�ملياه ولبد من تطهري 

�ملاأجور من تلك �لإلتز�مات ليمكن �عادة �لإنتفاع به
مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى 

وقررت �للجنة �لق�سائية �إعادة �عالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/6/21 
�ل�ساعة 1.00 بعد�لظهر �مام �للجنة �لق�سائية )�للجنة �خلام�سة( بالد�ئرة �لإبتد�ئية و�ملنعقدة 
�مل�سافة �ىل ثالثة  �أمر بتق�سري مدة  ، وقد  �ملنازعات �لإيجارية لنظر �لدعوى  مبقر مركز ف�ض 
دفاع  لديكم من  ما  وتقدمي  قانونا  �أو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  �لن�سر.  تاريخ  �ي��ام من 

وم�ستند�ت 

مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية

�لعدد 12049 بتاريخ 2017/6/18   
د�ئرة �لر��سي و�لأمالك

�عالن حكم بالن�سر - �إعالن حكم غيابي 
يف �لدع�ى  رقم 02/04531/2017 جتاري ل�سنة 2017   �يجار�ت   

�ملحكوم له طالب �لعالن / عبد�لو�حد بن �سبيب �لعقارية - بن �سبيب �لعقارية �سابقا 
�لعنو�ن / �إمارة دبي - ديرة - �سارع �بوبكر �ل�سديق - منطقة هور �لعنز - خلف يونايتد هاير ماركت - 

�لبناء )هور �لعنز بالز�( �لطابق �لثالث - موؤ�س�سة عبد�لو�حد بن �سبيب �لعقارية 
�مل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه �مل��ط��ل��وب �ع���الن���ه / لي���ر ل��ل��و���س��اط �ل��ع��ق��اري��ة - م��وؤ���س�����س��ة ف���ردي���ة - م��ال��ك��ه��ا �بر�هيم 
بن هندي  عائ�سة حممد  مالكها  فردية  موؤ�س�سة   - للعقار�ت  �ساطئ جمري�  و  �ل��زي    عبد�لغفور جالل 
�لعنو�ن : �إمارة دبي �سارع �ل�سيخ ز�يد - منطقة �لقوز �لثالثة بالقرب من وكالة تويوتا لل�سيار�ت ��سم 
�لبناء 2020 م�ساد علي �لر�ض رقم 547.358 منطقة �لقوز �لثالث �ملكتب رقم �م 2 )03( طابق ميز�نني 

رقم مكاين 2243384571 
منطوق �حلكم �ل�سادر بجل�سة 2017/6/12   حكمت �للجنة مبثابة �حل�سوري : 

-بالز�م �ملدعي عليها �لوىل باخالء �لعني �ملوؤجرة 
- �لز�م �ملدعي عليهما ب�سد�د مبلغ وقدره 68424 درهم قيمة �ل�سيكات �ملرجتعة ، مع �لز�م �ملدعي عليها 
 �لوىل مبا ي�ستجد من قيمة �يجارية حتى �لخ��الء �لفعلي مبلغ وق��دره 136850 درهم كاأجرة �سنوية

- �لز�م �ملدعي عليها �لوىل ب�سد�د مبلغ 5000 درهم غر�مة �ل�سيكات �ملرتجعة 
- �لز�م �ملدعي عليها �لوىل بت�سليم �ملدعية بر�ءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي 

- �لز�م �ملدعي عليها �لوىل بامل�سروفات 
وحيث �ن �لقانون قد �لزم باعالن �حلكم �لغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من �لطعن لذلك نعلنكم باحلكم 

متهيد� لي�سبح نهائي حالة عدم �لطعن عليه يف �ملو�عيد �لقانونية

مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية

�لعدد 12049 بتاريخ 2017/6/18   
د�ئرة �لر��سي و�لأمالك

�عالن حكم بالن�سر  - �إعالن حكم غيابي 
يف �لدع�ى  رقم  02/03194/2017 جتاري ل�سنة  2017 �يجار�ت         

�ملحكوم له طالب �لعالن /  مي للعقار�ت - �ض ذ م م 
�لعنو�ن : مكتب رقم )501( - برج مي - �لنهدة �لوىل - دبي 

وحممد  م�ستاأجر/  ب�سفتها  �لعامة  للتجارة  قاطرجي    / �عالنه  �ملطلوب  عليه  �ملحكوم 
�بر�هيم حموي ب�سفته حمرر �ل�سيكات )جمهولني حمل �لقامة( 

منطوق �حلكم �ل�سادر بجل�سة 2017/6/12  
حكمت �للجنة مبثابة �حل�سوري : 

بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )46859 درهم( بدل �يجار عن 2016/5/27 
مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  و�لزمتها  �سنويا  دره��م   )112770( بو�قع   2016/10/27 وحتى 
)3243 درهم( وذلك عن خدمات تريد و�لز�متها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )1000( 

درهم عن غر�مة �رجتاع �ل�سيك و�لزمتها بالر�سوم و�مل�ساريف. 
وحيث �ن �لقانون قد �لزم باعالن �حلكم �لغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من �لطعن لذلك 

نعلنكم باحلكم متهيد� لي�سبح نهائي حالة عدم �لطعن عليه يف �ملو�عيد �لقانونية

مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية

�لعدد 12049 بتاريخ 2017/6/18   
  يف �لدع�ى  رقم  2017/1441 جتاري جزئي   

�ملدعي : بنك �سادر�ت �ير�ن - فرع 
�ملدعي عليه : 1- �سركة �ل�سهيل �لتجارية - ذ م م ، 2-�سيد نور �لدين �سيد �بو �لقا�سم قيومي حقيقي 3- 

تكنوكيت�سن �يتايل للتجارة �لعامة 4- حممد عبد�لوهاب خو�ن�ساري 
"يعلن �خلبري/�لدكتور : عقيل حممد هادي ح�سن �لهادي ، و�ملعني من قبل حمكمة دبي �لبتد�ئية خبري� 
وتنفيذ�  �ير�ن   �سادر�ت  �ملدعي/بنك  من  و�ملقامة   ، جزئي  جتاري   2017/1441 رقم  �لدعوى  يف  م�سرفيا 
للمهمة فان �ملدعي عليهم / 1- �سركة �ل�سهيل �لتجارية - ذ م م ، 2-�سيد نور �لدين �سيد �بو �لقا�سم قيومي 
حقيقي 3- تكنوكيت�سن �يتايل للتجارة �لعامة 4- حممد عبد�لوهاب خو�ن�ساري مدعوون حل�سور �لجتماع 
�خلرة �مل�سرفية �سخ�سيا  �و بو��سطة وكيل معتمد منه و�ملقرر عقده يوم �لحد �ملو�فق 2017/6/25 م يف متام 
�ل�ساعة �حلادية ع�سر �سباحا  مبقر مكتب �خلبري �لكائن يف : ديرة - بور�سعيد - بناية �لو�سل بزن�ض �سنرت - 
بجو�ر �سركة �ملالحة �لعربية وفندق رحاب روتانا - �لطابق �لتا�سع - مكتب رقم ) 902( هاتف / 2954833 - 04 

، وفاك�ض 2955990-04 ، لذ� نرجو منكم �لتكرم باحل�سور يف �ملوعد �ملحدد �عاله " 
مكتب �خلبري    
�لدكت�ر  عقيل حممد هادي ح�سن �لهادي  
هاتف : 04954833 - فاك�س : 0495599

حتديد م�عد 
�جتماع �خلربة �مل�سرفية    

�لعدد 12049 بتاريخ 2017/6/18   
يف  �لدع�ى 2016/2076  جتاري جزئي   

�خلبري �ملنتدب : يو�سف طاهر �خلاجة 
�ملدعي : م�سرف �بوظبي �ل�سالمي - �ض م ع 

�ملدعي عليهما : حميد عبيد حمد حميد �ل�سام�سي  
مت ندبنا خبري م�سرفيا يف �لدعوى �ملذكورة �ملرفوعة من م�سرف �بوظبي �ل�سالمي 
)�ض م ع ( �سد حميد عبيد حمد حميد �ل�سام�سي  وعليه ندعوكم حل�سور �جتماع 
�خلرة  �و من ميثلكم قانونا و�لذي �سيعقد يف مقر مكتبنا على �لعنو�ن �ملو�سح �دناه 
وذلك يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2017/6/22 م  يف متام �ل�ساعة 00 : 10 �سباحا ،  ويرجى 
منكم �ح�سار كافة �مل�ستند�ت �ملوؤيدة و�ملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم لالجتماع   دبي 
17B1 - هاتف :  - مركز حمر عني ، بو�بة رقم : 4 ، �لطابق �لول مكتب رقم : 

2681400-04 � فاك�ض : 04-2681300
�خلاجة حما�سب�ن قان�ني�ن وم�ست�سارون �د�ري�ن       

 �جتماع خربة 

�لعدد 12049 بتاريخ 2017/6/18   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدع�ى 2017/176  مدين كلي                 

�ىل �ملدعي عليه / 1-جيجكو �سنتيك ليمتد جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
جر�ند فايل للتجارة �لعامة - �ض ذ م م قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
وخم�سة  )مائتان  درهم(   245.000.000( وقدره  مبلغ  ب�سد�د  عليها  �ملدعي  بالز�م 
و�لفائدة  دره��م(  وق��دره )2.980.274  لل�سرر  و�لتعوي�ض �جلابر  دره��م(  و�ربعون 
�لقانونية بو�قع 9% و�لر�سوم و�مل�ساريف و�لتعاب.  وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء  
مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.C.15 بالقاعة  9.30 �ض  �ل�ساعة     2017/7/5 �ملو�فق  
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12049 بتاريخ 2017/6/18   
�نذ�ر عديل بالن�سر
 رقم 2017/3833   

�ملنذر/بنك دبي �ل�سالمي -  بوكالة �ملحامي عبا�ض مهدي �لطاهري 
�ملنذر �ليه : توما�ض ماتيو بار�نكاموتيل تيتو�ض ماتيو      )جمهول حمل �لقامة(

حيث �ن موكلي يد�ينكم مببلغ وقدره ) 16563  دره��م(  مبوجب قر�ض متويل �ل�سيارة رقم : 
)64103(  موديل )2014(  ، �لفئة   )دبي K(  �لنوع  )ني�سان باثفيندر - ��ستي�سن(  ، �للون : 
)�بي�ض لوؤلوؤي(  وهذه �ملديونية مرت�سدة يف ذمتكم ب�سبب �متناعكم عن �سد�د  �لأق�ساط �ملالية 
�مل�ستحقة يف ذمتكم ، على �لرغم من مطالبتنا لكم ب�سد�د  هذه �ملديونية �ل �نكم مل تبادرو� �ىل 
�ل�سد�د حتى تاريخ هذ� �لنذ�ر وعليه نرجو �ل�ستجابة لدو�عي �لنذ�ر وذلك ب�سرعة �سد�د �ملبلغ 
��ست�سد�ر  و�إل �سوف ن�سطر �ىل    ، �لن�سر  �ي��ام من تاريخ هذ�  �ملرت�سد يف ذمتكم خالل �سبعة 
�أمر� ببيع �ملال �ملرهون )�ل�سيارة �ملرهونة( ل�سالح �لبنك �ملنذر بال�سافة �ىل حتميلكم �لر�سوم 

و�مل�سروفات مع حفظ كافة حقوق موكلي �لخرى جتاهكم. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12049 بتاريخ 2017/6/18   
�نذ�ر عديل بالن�سر
 رقم 2017/3840   

�ملنذر/بنك دبي �ل�سالمي -  بوكالة �ملحامي عبا�ض مهدي �لطاهري 
�ملنذر �ليه : كابيالن كامار�ج كامار�ج      )جمهول حمل �لقامة(

حيث �ن موكلي يد�ينكم مببلغ وقدره ) 36120  درهم(  مبوجب قر�ض متويل �ل�سيارة رقم 
: )85689(  موديل )2013(  ، �لفئة   )دبي M(  �لنوع  )تويوتا بر�دو - ��ستي�سن(  ، �للون 
: )ف�سي(  وهذه �ملديونية مرت�سدة يف ذمتكم ب�سبب �متناعكم عن �سد�د  �لأق�ساط �ملالية 
�مل�ستحقة يف ذمتكم ، على �لرغم من مطالبتنا لكم ب�سد�د  هذه �ملديونية �ل �نكم مل تبادرو� 
�ىل �ل�سد�د حتى تاريخ هذ� �لنذ�ر وعليه نرجو �ل�ستجابة لدو�عي �لنذ�ر وذلك ب�سرعة 
�سد�د �ملبلغ �ملرت�سد يف ذمتكم خالل �سبعة �يام من تاريخ هذ� �لن�سر ،  و�إل �سوف ن�سطر 
�ىل ��ست�سد�ر �أمر� ببيع �ملال �ملرهون )�ل�سيارة �ملرهونة( ل�سالح �لبنك �ملنذر بال�سافة �ىل 

حتميلكم �لر�سوم و�مل�سروفات مع حفظ كافة حقوق موكلي �لخرى جتاهكم. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية



خم�سة  ولديه  عاماً،   42 لوتورنو  كري�ستوف  �لباحث  يبلغ 
�أولد توفيت و�لدتهم ب�سبب �سرطان �لثدي منذ 11 عاماً. 
�لطب،  جم��ال  �إىل  ينتقل  �أن  قبل  ب��د�ي��ًة  �لريا�سيات  در���ض 

�ض يف علم �لأور�م وعالجات �ل�سرطان. ويتخ�سّ
يتوىل يف معهد )كوري( �إجر�ء جتارب عيادية �أولية تق�سي 
للمرة �لأوىل بد�ّض جزيئات جديدة يف ج�سم �لإن�سان، كذلك 

يعمل على �بتكار طر�ئق �إح�سائية لتطوير �لأدوية.
ي�سعر لوتورنو بحما�سة �إز�ء �لتقدم �حلا�سل يف �لعالجات، 
�أف�سل حل  �ل�سرطان يق�سي  لكنه ي�سيف: )بعد ت�سخي�ض 
باأخذ موعد من جر�ح �أو طبيب �أ�سعة، ما يعني �أن �لورم �سبق 

وتر�ّسخ و�أّن فر�سة �ل�سفاء تبلغ %50(.
غالباً.  �ل�سرطان  �نت�سار  بعد  �لأور�م  �خت�سا�سيو  يتحرك 
ما مكان  يوماً  �لأدوي���ة  ب��اأن حت��ّل  ياأملون  �ملر�سى  ك��ان  و�إذ� 

�جلر�حة، فاإن ذلك �ليوم مل ياأِت بعد.

تغرّيات كربى
مع ذلك �سهدت عالجات �ل�سرطان تغري�ت كرى منذ ب�سعة 
�مل�ستهدفة(.  )�ل��ع��الج��ات  بف�سل  جديد  معيار  ب��رز  ع��ق��ود. 
�لتي  و�لتقليدية  �لكيماوية )�لعامة(  �لعالجات  على عك�ض 
ميكن �ختيارها بح�سب �لع�سو �مل�ساب، ت�ستهدف �لعالجات 
على  وت��ت��وق��ف  �ل����ورم  خ��الي��ا  يف  حم���ددة  نقطة  �مل�ستحدثة 
�ملو��سفات �لبيولوجية لكل �سرطان. يو�سح �لباحث: )�ليوم 
ميكن �لبحث عن تلك �ل�سو�ئب لتوجيه �ملر�سى نحو جتارب 

عيادية للعالجات �مل�ستهدفة(.
�لخت�سا�سات:  متعددة  طبية  ِف��َرق��اً  �ملقاربة  ه��ذه  تتطلب 
ي��اأخ��ذ ك��ل م��ن �جل����ر�ح وط��ب��ي��ب �لأ���س��ع��ة �ل��ع��ي��ن��ات، ويتوىل 
�لخت�سا�سي يف علم �لأمر��ض فح�سها حتت �ملجهر لتاأكيد 
�لت�سخي�ض، ثم ي�ستخرج مركز �ملو�رد �لبيولوجية �حلم�ض 
�لتجزئة،  م��ن�����س��ات  وحت��ل��ل��ه��ا  �لأور�م،  خ��الي��ا  م��ن  �ل���ن���ووي 

ويحّدد خر�ء �ملعلوماتية �حليوية �ملعلومات �ملهمة من بني 
�آلف �ملعطيات. �أخري�ً، يحّلل علماء �لأحياء �لنتائج لتقييم 
�لأور�م  علماء  يح�ّسن  كي  حم��ددة  نقاط  ��ستهد�ف  �حتمال 

عالجهم.
�أمريكية  ب��ر�م��ج  بف�سل  �لآن  حتى  �ل��ع��ي��وب  م��ئ��ات  ُر���س��دت 
و��سع.  ن��ط��اق  ع��ل��ى  �لأور�م  ع��ل��ى جت��زئ��ة  ت��رت��ك��ز  و�أوروب���ي���ة 
وبف�سل هذه �لثورة �لتكنولوجية، يتابع �لباحثون �كت�ساف 

�لأهد�ف �ملحتملة.
�لتجاوب  �إىل  م��ي��اًل  �لأك����رث  �لأف�����ر�د  لتحديد  حم��اول��ٍة  يف 
�لتجربة  لوتورنو  كري�ستوف  �أطلق  �مل�ستهدف،  �لعالج  مع 
�أُِخ����ذت  2012 و2014،  ع��اَم��ي  ب��ني  )���س��ي��ف��ا(.  �ل��ع��ي��ادي��ة 
جتّددت  مري�ض   700 م��ن  �أك��رث  ل��دى  �لأور�م  م��ن  عينات 
من  �ملر�سى  بع�ض  ��ستفاد  كافة.  �ل�سرطان  �أ�سكال  لديهم 
�لعالج �مل�ستهدف على عك�ض غريهم. �سمحت هذه �لطريقة 
�أطول  ل��ف��رتة  �مل��ر���ض  على  بال�سيطرة  �جل��دي��دة  �لعالجية 
من �لعالج �لكيماوي �لنموذجي لدى �أكرث من 40% من 

�ملر�سى �لذين ��ستفادو� من �لعالَجني.

تقّدم اإ�سايف
يطمح �لباحث �إىل �إحر�ز تقّدم �إ�سايف: )ت�سري هذه �لنتائج 
�أف�سل  تكون  ل  قد  خمتلفتني  جمموعتني  مقارنة  �أن  �إىل 
يتعالج  ح��ي��ث  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة مم��اث��ل��ة  �آث����ار  لتقييم  ط��ري��ق��ة 

�ملر�سى بغ�ض �لنظر عن نوع �ل�سرطان(.
ويتابع �ل�سرح: )من �لأف�سل �أن نتعامل مع كل حالة فردية 
مبعزل عن �حلالت �لأخرى، ونعطي �ملر�سى ب�سكل متالحق 
�لطب  فاعلية  لإثبات  �مل�ستهدف  و�لعالج  �لتقليدي  �لعالج 

�لدقيق(. �إنه هدف �لتجربة )�سيفا 2( �لتي بد�أت حديثاً.
يف �لوقت نف�سه، يهتم عامِل �لأور�م باإيجاد مقاربات بحثية 
�أخرى مثل �لعالج �ملناعي. ل د�عي يف هذه �حلالة لتح�سني 
�لدقيقة  �لأور�م  خاليا  على  �لق�ساء  �إىل  �لر�مية  �لأدو�ت 
من �خل��ارج، بل تهدف هذه �لطريقة �إىل حتفيز �لدفاعات 
مبعزل  ت��ط��ّور  �ل���ذي  �لدخيل  �لعن�سر  تهاجم  ك��ي  �ملناعية 

عنها.
لكن  للعالج.  �ملنا�سبني  �ملر�ّسحني  �لعلماء  يحدد  �أن  يبقى 
20% من  م��ع  ف��اع��ل��ة  �لتقنية  )ه���ذه  ل��وت��ورن��و:  ي��ع��رتف 

�ملر�سى.
�ل�سبغية،  �خلاليا  �سرطان  مع   %40 �إىل  �لن�سبة  ترتفع   
�لطويل  �مل��دى  على  ت�ستمر  �إيجابية  �لنتيجة  تكون  وح��ني 

غالباً. 
لكن ل نعرف بعد �سبب فاعلية �لتقنية �أو عو�مل ف�سلها يف 

�للغز(. هذ�  حّل  �أريد  �حلالت.  من   %80

�أن���و�ع  بجمع  ل��وت��ورن��و  يفكر  �ل�����س��ورة،  تّت�سح  �أن  ب��ان��ت��ظ��ار 
خم��ت��ل��ف��ة م���ن �ل��ع��الج��ات �ل��ط��ب��ي��ة، ي���ق���ول: )ل���ن ت��ك��ون �أي 
على  �لأخ����رى  �مل��ق��ارب��ات  ع��ن  بديلة  عالجية  ��سرت�تيجية 
ت��ل��ك �خليار�ت  ب��ني  �جل��م��ع  ي�سمح  �أن  ب��ل مي��ك��ن  �لأرج�����ح. 

�ملختلفة باإحر�ز تقّدم �إ�سايف(.
باأنه  �رتفاع كلفة �لأدوي��ة �جلديدة ويعرتف  �لباحث  يدرك 
ل يفكر بو�سفها لأحد ر�هناً. يحلم كري�ستوف لوتورنو باأن 
ي�سبح عمله كعامِل �أور�م غري نافع يف �أحد �لأيام كي يتمّكن 

حينها من �لذهاب لبيع �لأزهار �أخري�ً!

ي�سمل ه���ذ� �ل��ع��الج �مل��ح��ت��َم��ل �إدخ�����ال ت��غ��ي��ري�ت د�ئ��م��ة �إىل 
�لإن�سان.  ج�سم  يف  �خل��الي��ا  بع�ض  د�خ��ل  �ل��ن��ووي  �حلم�ض 
�أن يحر�ض �لأطباء على �لتحقق من  لذلك من �ل�سروري 
تكون  ق��د  ف��و�ئ��ده  لكن  �لب�سر.  على  �ختباره  قبل  �آم��ن  �أن��ه 
بالغة �لأهمية. فقد ي�ساعد، من �لناحية �لنظرية، �ملاليني 

على �لعي�ض حياة �أطول و�أكرث �سحة.
�سركة  من  ماير  لورنز  �أو�سحها  �حليو�نية  �لدر��سة  نتائَج 
�لور�ثة  علم  موؤمتر  خالل  لالأدوية   AstraZeneca
�لذي �أُقيم يف لندن يف �لأول من فر�ير �جلاري. مل يحدد 
ماير، �لذي ير�أ�ض بحوث هذه �ل�سركة يف تقنية )كري�سر( 
 AstraZeneca لتحرير �حلم�ض �لنووي، ما �إذ� كانت
تخّطط للم�سي قدماً يف هذه �ملقاربة، �إل �أنه بد� متحم�ساً 

جد�ً خالل عر�سه ما تو�سلو� �إليه.
�أخر لحقاً جملة )نيو �ساينت�ست(: )تقوم هذه �لفكرة على 

�قت�سار �لعالج على حقنة يجب �أن يكون تاأثريها د�ئماً(.
تقتل �لنوبات �لقلبية و�ل�سكتات �لدماغية كثريين، ويفاقم 

�ل���دم ه��ذ� �خلطر.  �ل��ك��ول�����س��رتول �ل�سيئ يف  �رت��ف��اع م��ع��دل 
نتيجة لذلك، يتناول ماليني �لنا�ض �ليوم �ل�ستاتينات بغية 

خف�ض معدل
�ل�ستاتينات  �أن  يف  �سك  ل  دم��ه��م.  يف  �ل�سيئ  �لكول�سرتول 
تطيل حياة كثريين، �إل �أن بع�سهم يعاين تاأثري�ت جانبية 
مثل �لآلم يف �لع�سالت، ما دفع ب�سركات �لأدوية �إىل �لبحث 

عن عالجات بديلة.
معدلت  طبيعياً  ميلك  �لبع�ض  �أن  تبني   ،2005 ع��ام  يف 
طفر�ت  بف�سل  ذل���ك  �ل��ك��ول�����س��رتول،  م��ن  ج���د�ً  منخف�سة 
PCSK9. تو�سح  ُي��دع��ى  ب��روت��ني  �إن��ت��اج  م��ن  �لكبد  متنع 
�لروتينات يف جامعة جزيرة  باحثة تدر�ض  غيلز لم��رت، 
�إ�سابتهم مبر�ض قلبي وعائي  �حتمال  ريونيون: )يرت�جع 

من دون مو�جهتهم �أي تاأثري�ت جانبية(.
يفكك  ح��ي��ث  �ل���دم  جم���رى  يف  طبيعياً   PCSK9 ينتقل 
بروتيناً يغطي �سطح �لأوعية �لدموية. يعمل هذ� �لروتني 
�ل���دم: وكلما  م��ن  �ل�سيئ  �ل��ك��ول�����س��رتول  �إز�ل����ة  �ل��ث��اين على 

�رتفع معدل   ،PCSK9 بو��سطة  ت�سارعت عملية تفكيكه 
يفتقرون  َم��ن  يتمتع  لذلك،  نتيجة  �ل��دم.  يف  �لكول�سرتول 
من  �أع��ل��ى  مب��ق��د�ر  جينية  ط��ف��ر�ت  ب�سبب   PCSK9 �إىل 
يرت�جع  وهكذ�  �ل�سيئ.  للكول�سرتول  �ملزيل  �لروتني  هذ� 

�لكول�سرتول يف دمهم.
ملحاكاة هذ� �لتاأثري، طّورت �سركتان �أج�ساماً م�سادة ح�سلت 
على مو�فقة �ل�سلطات �لطبية تزيل بروتني PCSK9 من 
�لكول�سرتول  خف�ض  يف  �مل�سادة  �لأج�سام  هذه  تنجح  �ل��دم. 
بفاعلية عالية من دون ت�سببها باأي تاأثري�ت جانبية خطرية 
�أن  �لعلماء  ز�ل على  م��ا  ول��ك��ن  وف��ق لم���رت.  �ل��ي��وم،  حتى 
�إذ� ك��ان��ت حت���ّد م��ن خ��ط��ر �لأم���ر�����ض �لقلبية  ي���ح���ددو� م��ا 
�لوعائية. ومن �ملفرت�ض �لك�سف عن نتائج �لتجارب �لأوىل 

يف �سهر مار�ض �ملقبل.
ل��ك��ن �أدوي�����ة �لأج�����س��ام �مل�����س��ادة ه���ذه ب��اه��ظ��ة �ل��ث��م��ن، ومن 
�إذ�ً،  �أ���س��اب��ي��ع.  �أرب��ع��ة  �إىل  �أ���س��ب��وع��ني  ك��ل  �ل�����س��روري حقنها 
ناأمل،  ما  بقدر  فاعلة  �مل�سادة  �لأج�سام  هذه  كانت  لو  حتى 
ل ميكننا تقدميها للماليني على غر�ر �ل�ستاتينات. كذلك 
�أخفقت �ملحاولت كافة لتطوير دو�ء تقليدي يثبط بروتني 

.PCSK9

بديل جيني
تقنية  با�ستخد�م  ج��ذري��اً.  ب��دي��اًل  �جليني  �لتحرير  ي��ق��ّدم 
ب�سرية  AstraZeneca ن�سخاً  )كري�سر(، عّطل فريق 

من جينة PCSK9 بني فئر�ن.
 Cas9 )ح��ّق��ق �ل��ب��اح��ث��ون ذل��ك بحقن ب��روت��ني )ك��ري�����س��ر
وت��وج��ي��ه ت�����س��ل�����س��ل �حل��م�����ض �ل���ن���ووي �ل��ري��ب��ي ل����دى هذه 
�حليو�نات. �ساعد توجيه هذ� �حلم�ض بروتني Cas9 على 
�لحت��اد يف مو�سع حمدد من �جلينة ليعمد �لروتني بعد 
وتقوم فكرة هذ�  �لنقطة.  �إىل قطع �جلينة عند هذه  ذلك 
�لعالج على �حتمال حدوث �أخطاء تعّطل هذه �جلينة عند 

�إ�سالح هذ� �لنقطاع.
�أن �ل���ف���ئ���ر�ن �ل��ت��ي ت��ل��ّق��ت عالج  لح����ظ �ل��ب��اح��ث��ون �أي�������س���اً 
�لكول�سرتول،  معدلت  يف  �أكر  برت�جع  متّتعت  )كري�سر( 

مقارنة بتلك �لتي ُحقنت باأدوية �لأج�سام �مل�سادة.

ت�����س��ّك��ل عملية �ل��ت��ح��ري��ر �جل��ي��ن��ي ه���ذه حم��اك��اة �أق����رب �إىل 
م��ا ي��ح��دث يف ح��ال��ة َم��ن ي��ول��دون ب��ط��ف��ر�ت تعطل بروتني 
وفق  �مل�سادة،  بالأج�سام  ُيحقنون  PCSK9، مقارنة مبن 
لندن  �مللكة ماري يف  باحثة يف جامعة  باتري�سا ماكغاتيغن، 
توؤكد: )قد يكون   .PCSK9 �أم��ان عالجات  در�ست مدى 

هذ� �لعالج فاعاًل جد�ً(.
لكن م�سدر �أكر قلق مع ��ستعمال �حلرير �جليني لتبديل 
�حل��م�����ض �ل���ن���ووي د�خ����ل �جل�����س��م ي��ب��ق��ى �ح��ت��م��ال �لت�سّبب 
ل  بتغيري�ت �أخرى يف غري مو�سعها. ويف �أ�سو�أ �لأحو�ل، حتوِّ

هذه �لتغيري�ت �خلاليا �إىل خاليا �سرطانية.
ي��ق��ول م��اي��ر �إن ف��ري��ق��ه �خ��ت��ر ت��اأث��ري ه���ذه �ل��ت��غ��ي��ري�ت يف 
�لنتائج  و�إن  �ل��ف��ئ��ر�ن،  �أن�سجة  م��ن  خمتلفاً  ن�سيجاً   26

ناحية  من  ج��د�ً  و�ع��دًة  )تبدو  موؤكد�ً:  تابع  قريباً.  �سُتن�سر 
�ل�سالمة(.

عالوة على ذلك، ت�سهد تقنية )كري�سر( تطور�ت م�ستمرة. 
جنحت فرق �أخرى يف �لتو�سل �إىل ن�سخ معدلة من بروتني 
)كري�سر( دقيقة جد�ً، ما يحول دون حدوث �لتغيري�ت غري 
�ملرجوة بوترية تفوق ما تختره �خلاليا عادًة من طفر�ت 

طبيعية. 
رغم ذلك، يعتقد لمرت �أن �لتجارب على �لب�سر لن جُترى 
�ملنال يف �لوقت �لر�هن(، على  قبل عقد. )فما ز�لت بعيدة 

حد تعبريه.
لكن ي�ستدرك قائاًل: )حتاكي هذه �ملقاربة ما يحدث يف حالة 
َمن يولدون مع طفر�ت معينة، وقد تكون عالية �لفاعلية(.

حقنة و�حدة تخف�ض م�شتويات �لكول�شرتول يف دمك!

اللمع  الباحث  هذا  يحلم  ال�سرطان.  �سّد  ومناعية  م�ستهدفة  علجات  لوتورنو  كري�ستوف  يخترب  باري�ض،  يف  )كوري(  معهد  يف 
واملتخ�س�ض يف علم االأورام باأن ي�سبح بائع اأزهار كي يكتفي بروؤية اأ�سخا�ٍض �سعداء وهم ي�سرتون االأزهار! لكنه يّتجه يف كل �سباح 
اإىل املعهد حيث يحارب اأورام الراأ�ض والعنق ويكافح خمتلف اأ�سكال ال�سرطان واالأورام اخلبيثة، في�سف االأدوية املعروفة راهنًا 

ويخترب اأدوية امل�ستقبل.

بح�سب الباحثني، �ستنجح حقنة واحدة ذات يوم يف خف�ض م�ستويات الكول�سرتول يف دمك ملا تبقى من حياتك. )نيو 
�ساينت�ست( جاءت بالتفا�سيل التالية حول هذا االكت�ساف.

يولد البع�ض مع طفرات طبيعية تعّطل جينة حمددة، ما يخف�ض خطر اإ�سابتهم مبر�ض القلب من دون مواجهتهم 
اأي تاأثريات جانبية ظاهرية. جنحت اليوم حقنة يف تعطيل بفاعلية هذه اجلينة عينها يف اختبارات اأجريت للمرة 

االأوىل على حيوانات.

�ل�شرطان... عالجات م�شتحدثة ت�شتهدف 
نقطة حمددة يف خاليا �لورم 

طـــــــــــــــب
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بتميز دورها  توؤدي  ماكالين  �شييل   The Last Word

فيلم عائلي جميل

كال�شيكية  ق�شة   ...Beauty and the Beast
خالدة حتتفل باحلب وبالقيم �لتي متيرّز �لب�شر

حت�����ّدث ب��ي��ل ك����ون����دون، م���دي���ر ف��ي��ل��م �حل���رك���ة �جل��دي��د
من  و�ل��وح�����ض(  )�جلميلة   Beauty and Beast
�إنتاج �سركة )ديزين( عر �لهاتف من لو�ض �أجنلي�ض، عن 
�سرورة �إحد�ث عدد كبري من �لتعديالت �لب�سيطة لتقوية 
�لكال�سيكي  �لفيلم  يف  �لنا�ض  يحبه  م��ا  تغيري(  )ولي�ض 
و�سخ�سياته منذ عام 1991: بيل �ملثقفة )�إميا و�ت�سون(، 

وو�لدها موري�ض )كيفن كالين(، 
�لأخرى،  و�ل�سخ�سيات  �ستيفنز(  )د�ن  �لتعي�ض  و�لوح�ض 
مبا يف ذلك جمموعة من خدم �لق�سر �لذين حتولو� �إىل 

�أدو�ت منزلية ناطقة.
�أردنا  لطاملا  م�ساهد  �أ�سفنا  �أننا  )�أت��ذك��ر  ك��ون��دون:  يقول 

روؤيتها �أو معرفتها.
وكيف  مثاًل؟  �لبلدة  تلك  �إىل  وبيل  موري�ض  و�سل  كيف   
�سكلها  �لأخرى كلها  و�ل�سخ�سيات  �ل�سيدة بوت�ض  خ�سرت 
�سرورة  �رت��اأي��ُت  ناطقة؟  �أغ��ر����ض  �إىل  وحتولت  �لب�سري 

��ستك�ساف تلك �للحظات �لعاطفية �ملوؤثرة. 
لكن كان يجب �أن نت�ساءل: كيف ناأخذ عماًل مثالياً لهذه 

�لدرجة ونحاول حتويله �إىل عمل خمتلف(؟
ت�����س��ت��ك�����س��ف �أح�������دث ن�����س��خ��ة م��ق��ت��ب�����س��ة من 

�لفرن�سية  �خليالية  �حل��ك��اي��ة 

من  ب���دء�ً  و�ل��وح�����ض(،  )�جلميلة  ق�سة  خلفية  �ملحبوبة 
�إىل عائلة  �مللعون. وف��اة و�ل��دة بيل و�سوًل  �لأم������ري 

�لكتاب  ت�ستعمل  كذلك 
كان  �ل��ذي  �ل�سحري 

كتب  مب�����������س�����اف 
 Star Trek
�ل���������ق���������رن  يف 

ع�سر  �ل�����ث�����ام�����ن 

ل�سخ�سية م�ستقة  د�خلية مثرية لالهتمام  وتعطي حياة 
من كتاب هزيل.

عاماً(   67( مينكن  �آل��ن  �لفيلم  مو�سيقى  م��وؤل��ف  يقول 
�لذي فاز بثماين جو�ئز �أو�سكار عن �أفالم ر�سوم متحركة 
 Beauty and the �إن��ت��اج )دي����زين(، م��ن بينها  م��ن 
Beast عام 1991: )ظهرت �سيناريوهات كثرية �سابقاً، 

لكن كان ل بد من غربلة �لأفكار با�ستمر�ر(.
وقت  �ض  ُيخ�سَّ لن  كافة،  �لأف��الم  )يف  مينكن:  يو�سح 

طويل لالأغاين بال�سرورة.
 ونظر�ً �إىل تر�جع عدد �لأغاين �خلا�سة بالفيلم، من 
�لطبيعي �أن نرتكز يف �ملقام �لأول على تلك �لأ�س�ض 

�لأ�سطورية �مل�ستعملة يف �أفالم �لر�سوم �ملتحركة(.

اأغان وحبكة
تو�كب  �أن  �لفيلم يجب  �لأغ��اين يف  �إن  كوندون  يقول 
بتعميق  �لك���ت���ف���اء  ب��ي��ن��م��ا مي���ك���ن  �حل���ب���ك���ة  ت����ط����ّور 

�ل�سخ�سيات على �مل�سرح: 
�مل�ساهدون  ي�ستمتع  مبا�سر،  �أد�ء  تقدمي  )عند 
بروؤية �سخ�ٍض يقدم �أد�ًء من قلبه! لكن ي�سعب 

�أن نعك�ض �لأثر نف�سه يف �لأفالم(.
ماكدونالد  �أودر�  و�مل��م��ث��ل��ة  �مل��غ��ن��ي��ة  ت��ذك��ر 
)46 ع��ام��اً( �ل��ت��ي ف���ازت ب��ج��و�ئ��ز )توين( 
�ست مر�ت وت��وؤدي يف �لفيلم دور �خلز�نة 

�لناطقة )غاردروب(: 
كي  مل�ساهدته  �لنا�ض  ياأتي  �أن  )�أمتنى 

يحكمو� عليه باأنف�سهم.
 �إنه فيلم عائلي جميل وتبقى ق�سته 
باحلب  وحتتفل  وخالدة  كال�سيكية 

وبالقيم �لتي متّيز �لب�سر.
نعي�ض  �ل���ذي  �ل��ع��امل  �ل��ع��م��ل  يعك�ض   
فيه �ليوم وي�سمل �ملعتقد�ت و�لألو�ن 
و�لأجنا�ض و�لتوجهات كافة، وخمتلف 

�ملو��سيع �ملتد�ولة(.
تاأكيد  دوم����اً  مي��ك��ن  �لأح�����و�ل،  مطلق  يف 
ب��ر�ع��ة ���س��رك��ة )دي�����زين( يف �إن���ت���اج �أف���الم 

مفاجئة وعريقة على مّر �لع�سور.

توؤدي �سرييل ماكالين دور هاريت لولر، مديرة 
وتعرث  �ملثالية  تغايل يف  متقاعدة  ب��ارزة  تنفيذية 
ع��ل��ى ع��ي��ب يف ك���ل َم����ن ت��ل��ت��ق��ي��ه. ع��ن��دم��ا ي�سذب 
�لنباتات  �لبيا�ض  �لنا�سع  ق�سرها  يف  �لب�ستاين 
�لأ�سفل  �إىل  �لأع���ل���ى  م��ن  ت��وج��ي��ه��ات��ه��ا،  ب��خ��الف 
بدل �لعك�ض، ت�سادر هاريت �سعبة �ملر��ض �ملق�ض 
�سالون  ويف  بنف�سها.  بالعمل  ل��ت��ق��وم  وت�����س��رف��ه 
ت�سفيف �ل�سعر، تنف�ض �سعرها �لق�سري وتتجاهل 
بعد  تعود  حمادثتها.  �ل�سعر  م�سفف  حم���اولت 
وحيدًة  �لطعام  وتتناول  �ملوقر  منزلها  �إىل  ذل��ك 
للكاآبة. �سحيح  �مل�سادة  �لأدوي��ة  ذلك  بعد  لتاأخذ 

�أنها تظهر مبظهر �ملتعنتة، �إل �أنها تظّل ه�سة.

فيما ُتطالع هاريت �سفحة �لوفيات يف �ل�سحيفة 
�ملحلية، تالحظ �إ�سار�ت �إىل حزن �لأهل، وتقدير 
�ل��زم��الء، و�ح���رت�م �ملجتمع. ومل��ا كانت ترغب يف 
�لتحكم يف �سمعتها حتى بعد موتها، فاإنها ت�سعى 
�لكاتبة  �ستعده  �لذي  �لتاأبني  على  �ل�سيطرة  �إىل 
�آن  �ل�سحيفة،  يف  �ل�سفحة  ه���ذه  ع��ن  �مل�����س��وؤول��ة 
�سورة  ت��ق��ّدم  �ل��ت��ي  �سايفريد  )�أم���ان���د�  ���س��ريم��ان 
 The Kids These ف���رق���ة  ع����ن  ف��ك��اه��ي��ة 
Days(. فتعمد هاريت بكل كرياء �إىل توظيف 
�آر�ء  ي�سمل  بالثناء  مليئاً  تاأبيناً  لها  تكتب  كي  �آن 

مئات من معارفها �لد�عمني.

ق�س�ض مريعة
وزمالءها،  و�ل��ك��اه��ن،  �ل�سابق،  ه��اري��ت  زوج  لكن 
�سوى  لآن  ي��ق��ّدم��ون  ل  �ل��ن�����س��ائ��ي  طبيبها  ح��ت��ى 
�لأخبار  ه���ذه  حت��م��ل  وع��ن��دم��ا  م��ري��ع��ة.  ق�س�ض 
�ل�سيئة �إىل هاريت، تقرر �لأخرية ب�سالبة �إطالق 
�أ�سخا�ض جدد، وك�سب  حملة مكثفة للتعرف �إىل 
�لأ�سدقاء، و�لتاأثري يف �لنا�ض. وهكذ� تبد�أ برتك 
برناجماً  متبعًة  �لآخ���ري���ن  ح��ي��اة  ع��ل��ى  ب�سمتها 
حم���دد�ً م��ن �ل��ع��ط��اء �مل��درو���ض و�ل����دفء �ملخادع. 
جمار�تها  على  �مل�ساكل،  ت��ك��ره  �ل��ت��ي  �آن،  وت��رغ��م 
بدل  �إرث��ه��ا  �سوغ  يف  ت�ساعدها  )ك��ي  لها  ك�سريكة 

�لكتفاء بالكتابة عنه(.

�مل�سهور�ت  �ل��ن�����س��اء  �أدو�ر  �أد�ء  م��اك��الي��ن  جت��ي��د 
 Terms of �أف��الم  �أبدعت يف  �مل�ساغبات، وهي 
 Endearment )1984(، Postcards
 Bernie(و ،)From the Edge )1990
ُيعتر  �ل���ذي  �ل�سيناريو،  ه��ذ�  ل��ك��ّن   .)2011
و�سهل  ب�سيط  فنك،  رو�ض  ل�ستو�رت  �لأول  �لعمل 

جد�ً.

امراأة م�ساك�سة
مبتكرة  ���س��خ�����س��ي��ة  �إىل  ه����اري����ت  حت���وي���ل  ب�����دل 
من  م�ساك�سة  ك��ام��ر�أة  يقدمها  �لأب����د�ع،  ثالثية 
تدير  عندما  �ملثال،  �سبيل  على  ن�سيانها.  �ل�سهل 
حم��ط��ة �إذ�ع����ي����ة مم��ل��ة وت��ع��م��ل ع��ل��ى �إن���ع���ا����ض ما 
�لروك  و�أغاين  �لقدمية  تقدمه مبو�سيقى �جلاز 
كثرية  بن�سائح  فيها  �لعاملني  متطر  �مل�سهورة، 
رفع  �إىل  �مل�ستمع  يدفع  �ل��ذي  �للحظة  عي�ض  عن 

�ل�سماعة و�لت�سال.
 كذلك حتاول تو�سيع د�ئرتها �لجتماعية برعاية 
)�آن  م��ن عمرها  �لتا�سعة  ف��ق��رية يف  ���س��ود�ء  ف��ت��اة 
�لتكّلم  وتعليمها  �مل��م��ي��زة(  دي��ك�����س��ون  يل  ج��وي��ل 
ت��ب��دو م��ق��ت��ب�����س��ة م���ن م�سل�سل  ب���ع���ب���ار�ت م��ن��م��ق��ة 

.Diff’rent Strokes
ل ي�سّكل �أد�ء ماكالين نقطة �ل�سعف �لرئي�سة يف 
�لذي  �ملتنا�سق  وغري  �ل�سعيف  �ل��دور  بل  �لعمل، 

يوكل �إليها. 
ت��ق��دمي ع��م��ل مم��ت��از كامر�أة  �مل��م��ث��ل��ة  ت�����س��ت��ط��ي��ع 
�أنها تعجز عن جت�سيد �مر�أة  �إل  �أو رقيقة،  قوية 

خمادعة ز�ئفة.

لنفرت�ض اأننا اأمام حكاية حقيقية 
القدمية  الع�سور  م��ن  يكفي  مب��ا 
ر�سوم  فيلم  من  نقتب�سها  اأن  ونريد 
متحركة حمبوب لتحويلها اإىل فيلم 
حركة. هل ميكن اأن ُنحِدث تعديًل 
ماذا  الغاية؟  هذه  لتحقيق  ب�سيطًا 
فيلم  �سهدها  التي  التعديلت  عن 

Beauty and Beast؟

The Last Word. ومن ح�سن حظ  اأن ت�سيف م�ستوى من الرقي اإىل املواد العادية، حتى االأعمال قليلة العمق مثل  ميكن للموهبة الكبرية 
الفيلم اأن �سرييل ماكلين اختارته ليكون عملها االأول منذ �سنوات. ولكن من �سوء حظها وحظنا اأنه ي�سيء ا�ستغلل موهبة النجمة احلائزة جائزة 

)اأو�سكار( ويهدر وقتنا. رغم ذلك، توؤدي ماكلين دورها بتمّيز.
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

بيت الق�شيد

عبدالعزيز ال�سبيل

وْنــعـــام خــيـــر  عـطـانــا  اهلل 

واإلهـام اميـــــان  عطانـا  ياللي 

اأحــالم جنـة  �شـارت  واليـوم 

واإ�شـــالم عـــز  تـطــور  دولـــة 

نـنـبــذ لكــــل وا�شـــــي وذمـــــام

علـيـنـا واجـــب  لـــه  والـحـمـد 

عـلـيـنـا الـ�شـافــي  وبـفـ�شـلـه 

تــــزهــــر بــــفــــل ويـا�شـمــيــنــا

بـنـيـنـا دولــــه  الأمــــم  وبـيــن 

ونـــتـــرك كــــــالم الـوا�شـيـيـنــا

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

مافيه اأحد لك دوم ،

                             مهما .. كرث خريك !

اللي : معاك اليوم ،

                            بكره .. مع : غريك !

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

اأحمد الطوفان اليماحي

اإن لفاك ال�شهر
ل�لع��ب�����ادة �س���م���َ�ر  ال�س���ه���ر  ل���ف������اك  ان 

وزي������ادة وال�خ��ي���ر  ال�م��ع����روف  واف��ع���ل 

اب��ت��ع������ادة ف��ي  خ�ل�ه��ا  ال��م��ن���ان  وك��ل��م���ة 

�س��ع��������ادة اك�ب���ر  ه��ي  ل��ل��ن����ا�ض  واب�ت���س���م 

ع��ب��������ادة ت�ه���ذي  وال  الن���ا�ض  ع�ن���ك  وخ��ل 

ال��س��ه������ادة ت��ح��ت���اج  ي���وم  ف��ي  ي��ك��رم��ك 

م���ع���������ادة ف  م�ات��س���ك  ال�ح��ق  وع���د  ذاك 

االف��������������ادة وي����ن  ب���ّرزْة  وال�س�ح���اي�����ف 

االب��������������ادة وادروب  ال��س�ي��ط����ان  ن��ت���ب����ع 

و�س�������������ادة وال�س�ن���د�ض  اجل��ن����ات  ن��ه�ت����وي 

ا�س������ادة اخل��دم���ة  وف���ي  غ���ل��م��ان  ت��خ��دم���ك 

ال��ح���ق��������ادة م�ن�زوع����ة  ج��ن���ات  و�س��ط  ف��ي 

ع��م������ادة والت��ت���رك  ال��دي�����ن  ع  ح��اف��ظ�����وا 

م�����ن��ذرع���ب���������ادة ع�ل�ى  �س��ل����وا  وال�خ��ت���م 

ق���س�ي���ر وق���ت/ن  دن�ي��ت����ك  م���ن  وا�س���ت����رح 

ل��لم��ج�ي��ر اخ��ل�����ض  ي��م���ن���اك  ع��ط���ت  وان 

ي�ط��ي��������ر وم��ع���روف��ك  االج��ر  م  ت�ن�ت��ق��ض 

ن��س�ي���������ر اق�وال��ه  وع�ل�ى  م��ح�م��د  �س�����ي��رة 

ي���اب����س��ي������ر وا�س��م���ع  ال�وق��ت  م  واغ�ت�ن��م 

ال�هج�ي�������ر وال��ظ��ل���ة  ال��س�م��ض  ف��ي  وال�م��لأ 

ي��ا�س��ت��ي��ر وا�س�ت����ر  اال�س���وات  وت��ع��ت���ل���ي 

ن���ذي�������ر ج���اك����م  م���ا  ال�ع����ر�ض  رب  وق����ال 

امل���س��ي��ر واع���دم��ن����ا  الن���ا�ض  ق�ت��ل��ن���ا  ك����م 

ال�س��م��ي�����������ر ي��رت���اح  احل���ور  ل�ق��ي���ن���ا  وان 

م��ث���ي������ر �س��ك��ل���ه  وف���ي  ال�ل�ول���وا  ي����س��ب����ه 

ت��س���ي������ر ال��س�ن����د�ض  وع  االن��ه����ار  ت��ج����ري 

ت��ن���ي������ر درب����ك  ف���  خ���ل����ها  وال�ف���راي�����ض 

امل��ن��ي���������ر ال���وج�����ه  ذو  حم��م����د  �س���ي����دي 

 ريــتـ�يــت

ما ينفع املن�سب وال ينف�ع اجلاه ،

واللي ل� غري اهلل ، ال �سك �سايع !

الب��د ما نرح�ل .. وال دااامي اإاّله ،

ارواحنا باج�س�ادنا ، ك� الودايع !

***

ياهلل طلبتك .. دعوة م�ستجابه

من واحد/ن مافيه حقد/ن على النا�ض

ليا بقى عن غيبة ال�سم�ض �ساعه

ترد يل يف دعوته رزق ، وانفا�ض

البيت مت�حد
ع�����س��ى ���س��ي��ام��ك ع���ن���د وال����ي����ك م��ق��ب��ول

ال�����س��ع��ب ي��دع��ي ل��ك م��ن ال��ق��ل��ب وي��ق��ول :

اأم���ن���ي���ات���ك ج���م���ي���ع  ل�����ك  ي���ح���ق���ق  واهلل 

ح���ي���ات���ك يف  ل����ن����ا  ي�����ب�����ارك  اهلل  ج����ع����ل 

فهد بن غراب املري

كلنا خليفة
زع����ي����م ����س���ْب���ع االم������������ارات امل���وال���ي���ف���ي

وع����ل����ى مي���ي���ن���ه اأخ���������وه احل�������ْر مل��ن��ي��ف��ي

خ���ل���ي���ف���ه ال����ل����ي ي���ع���ْق���د احل����ب����ل وي���ح���ّل���ه

�سّله امل��رج��ل��ه  ���س��ي��ف  اع�����داه  ع��ل��ى  ���س��ي��خ��ًا 

عبداهلل ق�سيرّ الدرعي

مار �سِ

ال���ل���ي ت��ل��ح��ف ب����� ال����رج����ا دع����وت����ه ن�����ام :

! ت����زه����اه االح��������لم  م���ت���و����س���د امي����ان����ه و 

ْب������ رح�����م االي�������ام .. ك���ّن���ه ! ن���وم���ة ج���ن���ني 

ظنه  ����س���دق  ْب������   ..... هلل  ح���ك���اه���ا  ال���ل���ي 
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