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كيف تتجنب �لوقوع �ضحية كذبة �أبريل؟

مع حلول الأول من اأبريل )ني�ضان( من كل عام، يقع الكثريون �ضحية 
لكذبة اأبريل التي حتولت اإىل تقليد لدى العديد من ال�ضعوب حول 

العامل، ولكن كيف ميكن اأن تتجنب اأن تكون اأحد هوؤلء ال�ضحايا؟
على الرغم من اأن كذبات اأبريل عادة ما تكون مفاجئة، وتنطلي على 
الكثريين يف البداية، اإل اأن التنبوؤ بها اأمر ممكن، خا�ضة واأنها حتدث 
يف موعد ويوم حمدد، ويف هذه الأيام الأمر ب�ضيط للغاية، فبمجرد اأن 
تت�ضفح مواقع الإنرتنت وتطبيقات التوا�ضل الجتماعي، �ضتكت�ضف 
الع�ضرات من الكذبات التي يطلقها بع�ص الأ�ضخا�ص وحتى ال�ضركات 

بهذه املنا�ضبة.
مار�ص   31 بني  ع��ادة  اأبريل حت��دث  كذبة  اأن  اإىل  النتباه  اأوًل يجب 
)اآذار( و 2 اأبريل )ني�ضان(، لذلك يجب اأن تكون حذراً للغاية يف هذه 

الفرتة، وتدقق يف اأي خرب ت�ضمعه اأو ينقله لك اأحد الأ�ضخا�ص.
ويقول موقع كي دات اإن معظم كذبات اأبريل حتدث عادة قرب فرتة 
الظهرية، وعلى الرغم من عدم وجود �ضبب وا�ضح لذلك، اإل اأنها على 
ما يبدو قاعدة يعتمدها الكثريون يف هذا اليوم. اإذا كان �ضخ�ص ما قد 
خدعك بكذبة اأبريل، فعلى الأغلب �ضيحاول تكرار ذلك، لذلك عليك 
اأن تتذكر الأ�ضخا�ص الذين حاولوا خداعك يف الأعوام املا�ضية، وانتبه 

لكل ما يقولونه، وتاأكد من الأخبار التي ينقلونها.

مر�كز لتعليم �لأطفال �مل�ضردين
توؤوي �ضوارع مدينة كرات�ضي الباك�ضتانية نحو 25 األف طفل م�ضرد، 
معظمهم اأيتام اأو من اأ�ضر فقرية، ما دفع طلبة متطوعني اإىل اإن�ضاء 
املنظمات  اإح��دى  اأ�ض�ضت  كما  لهم،  الطعام  وتقدمي  لتعليمهم  مراكز 
بينما  ريا�ضية،  م�ضابقات  فاز يف  ال�ضوارع  اأطفال  كرة قدم من  فريق 

حتاول احلكومة اإيجاد حل جذري لهذه امل�ضكلة.
ال�ضيدة  اأ�ض�ضت  الأط��ف��ال،  ه��وؤلء  م�ضاكل  حلل  �ضخ�ضية  م��ب��ادرة  ويف 
اأنفا�ص علي زيدي موؤ�ض�ضة مدر�ضة �ضوارع ، حيث يقدم فيها متطوعون 
كانوا يوما م�ضردين اأ�ضا�ضيات التعليم، كما تقدم لهم املوؤ�ض�ضة بع�ص 

الرعاية ومبالغ نقدية ووجبات طعام.
�ضكلته  الذي  ال�ضوارع  اأطفال  بالإ�ضادة، فاز فريق  ويف مبادرة حظيت 
مبتابعة  احلدث  هذا  وحظي  ريا�ضية،  مباريات  يف  تطوعية  موؤ�ض�ضة 

الآلف من ع�ضاق اللعبة.
ا�ضم  حتت  اإي��واء  دور  �ضل�ضلة  اإن�ضاء  يف  احلكومة  �ضرعت  جهتها،  من 
امل�ضردين  الأط��ف��ال  ق�ضية  متنح  اأنها  توؤكد  وه��ي   ، اجلميلة  البيوت 

الأولوية، واأنها �ضتق�ضي على هذه الظاهرة يف زمن ق�ضري.

�ل�ضني تغلق ثلث م�ضانع �لعاج لديها 
اأغلقت ال�ضني اأكرب م�ضتورد وم�ضتهلك يف العامل للعاج ثلث م�ضانعها 
للعاج وحمالت البيع بالتجزئة يف اأول خطوة كربى قبل فر�ص حظر 

ر�ضمي على مبيعات العاج بنهاية العام.
ووفقا لوثائق �ضدرت عن اإدارة الغابات ال�ضينية فقد اأغلقت ال�ضني 
اجلمعة 67 م�ضنعا ومتجرا لنحت العاج ومن املقرر اأن تغلق املنافذ 

املتبقية وعددها 105 قبل نهاية العام.
اأن هوجن كوجن وهي  واأ�ضاد ن�ضطاء بهذا التحرك لكنهم ح��ذروا من 
منطقة اإدارية خا�ضة تتبع ال�ضني ل تزال عقبة كبرية يف الق�ضاء على 

جتارة �ضيد الأفيال ب�ضكل غري م�ضروع.
اأكرب �ضوق جتزئة  التي كانت م�ضتعمرة بريطانية هي  وهوجن كوجن 
للعاج وتتاجر فيه منذ اأكرث من 150 عاما. وهي نقطة عبور مهمة 
ومركز ا�ضتهالك رئي�ضي ي�ضكل امل�ضتهلكون من الرب الرئي�ضي ال�ضيني 

نحو 90 يف املئة من رواده.
املا�ضي  العام  العاج  وح��ددت هوجن كوجن ج��دول زمنيا حلظر جت��ارة 
م�ضرعون  واجتمع  �ضنوات.  خم�ص  على  تدريجيا  ان�ضحابا  يت�ضمن 
الأ�ضبوع املا�ضي ملناق�ضة احلظر لكنهم مل يتفقوا بعد على التفا�ضيل 

اأو اإن كان يتعني عليهم تق�ضري فرتة الن�ضحاب التدريجي.
وتقول جماعات حقوقية اإن خم�ص �ضنوات فرتة اأطول مما ينبغي واإن 

م�ضكلة غ�ضل اأموال العاج �ضت�ضتفحل قبل فر�ص حظر �ضامل.

االثنني   3   إبريل    2017  م   -   العـدد  11985  
Monday  3  April   2017  -  Issue No   11985

هوند� تخدع عمالءها بتطبيق مزيف 
اإثارة  اأب��ري��ل  ك��ذب��ات  اأك���رث  تت�ضابق لتقدمي  ال�����ض��رك��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  ب��ات��ت 
لعمالئها، وهذا العام مثل الأع��وام ال�ضابقة، قدمت العديد من ال�ضركات 
خدمات وتطبيقات مزيفة ملداعبة العمالء، ومن بينها �ضركة هوندا التي 
اأعلنت عن اإطالق تطبيق مزيف للتعارف والبحث عن �ضريك حياة واأنت 

تقود �ضيارتك.
وقالت هوندا يف بيانها، اإن التطبيق اجلديد الذي اأطلقته يحمل ا�ضم اإت�ص 
حتديد  تكنولوجيا  وي�ضتخدم  تفاعلية،  رقمية  ب�ضا�ضة  ويرتبط  �ضوايب 
ي�ضتخدم  حيث  حياتك،  �ضريك  ليكون  املر�ضحني  اأق���رب  لتحديد  امل��واق��ع 
على  للموافقة  �ضماًل  اأو  مييناً  حتريكها  ع��رب  ال��زج��اج  ما�ضحات  ال�ضائق 
املر�ضح املوؤهل ليكون �ضريك حياتك اأو رف�ضه والنتقال اإىل املر�ضح التايل، 

بح�ضب �ضحيفة تليغراف الربيطانية.
واأ�ضارت هواندي اإىل اأن من املقرر الك�ضف عن هذا التطبيق يف اململكة املتحدة 
هذا ال�ضيف، وذلك �ضمن حدث للك�ضف عن اأحدث �ضيارات ال�ضركة، وميكن 
ا�ضتخدام التقنية اجلديدة فقط عندما تكون ال�ضيارة يف و�ضعية الوقوف، 

�ضواء كان ذلك على اإ�ضارة املرور اأو يف موقف ال�ضيارت.
يجدون  الألفية  جيل  من   80% اأن  الدرا�ضات  اأظهرت  البيان:  واأ���ض��اف 
�ضعوبة يف توفري الوقت للبحث عن احلب نتيجة اأمناط احلياة املت�ضارعة، 
العثور  على  �ضوايب  اإت�ص  تطبيق  خ��الل  من  ق��ادري��ن  ال�ضائقون  و�ضيكون 
على �ضريك احلياة اأثناء قيادة ال�ضيارة من خالل جتربة فريدة من نوعها 

للتعارف .
العديد من  اأ���ض��ارت  زائ��ف��ة، حيث  اأنها  �ضرعان ما تبني  الأخ��ب��ار  ه��ذه  لكن 
اأبريل ل�ضركة هونداي  التطبيق ل يعدو كونه كذبة  اأن هذا  اإىل  ال�ضحف 

لهذا العام. 

�إنقاذ ر�ضيع يف �ملتو�ضط 
اأيام �ضمن اأكرث  اأربعة  كان ر�ضيع عمره 
من 480 مهاجرا اأنقذتهم �ضفن تابعة 

ملنظمات اإغاثة بالبحر املتو�ضط.
اإن���ق���اذه اأم�ص  وك����ان ال��ر���ض��ي��ع ال����ذي مت 
الول على منت اأحد قاربني مطاطيني، 
ي��ح��م��الن اأك���رث م��ن 200 م��ه��اج��ر من 
و�ضريالنكا  اأف���ري���ق���ي���ا  وو����ض���ط  ���ض��م��ال 
 22 بعد  �ضوهدا يجنحان على  واليمن، 
���ض��م��ايل م��دي��ن��ة �ضرباتة  ب��ح��ري��ا  م��ي��ال 
ُت�����ض��ت��خ��دم ع����ادة كنقطة  ال��ل��ي��ب��ي��ة ال��ت��ي 
م���غ���ادرة م���ن ج��ان��ب م��ه��رب��ي ال��ب�����ض��ر يف 

ليبيا.
ا�ضتمرت  ال��ت��ي  الإن���ق���اذ  عملية  ون��ف��ذت 
اإ���ض��ب��ان��ي��ة غري  ���ض��اع��ات منظمة  ل��ث��الث 
اآرمز.  اأوب���ن  برواكتيفا  تدعى  حكومية 
ال�ضيد  �ضفينة  اإىل  امل���ه���اج���رون  ون��ق��ل 
اأن  يتوقع  التي  اأزورو  جولفو  ال�ضابقة 

ت�ضل اإىل ميناء اأوجو�ضتا يف �ضقلية .
ال�ضواحل  خفر  با�ضم  متحدثة  وق��ال��ت 
الذين  امل��ه��اج��ري��ن  ب��اق��ي  اإن  ل���روي���رتز 
ج��رى اإن��ق��اذه��م ك��ان��وا على م��نت قاربني 
اإنقاذهم  واإن��ه ج��رى  اآخ��ري��ن  مطاطيني 
ع��ل��ى ي���د اأف�������راد ط���اق���م ���ض��ف��ي��ن��ة فو�ص 

برودن�ص لالإمدادات.

تعرفو� على فو�ئد و�أ�ضر�ر 
م�ضروب  �لكركديه �ص 23

بدء �ملرحلة �لثانية 
من �ختبار لقاح لزيكا

املتحدة  ال��ولي��ات  يف  باحثون  ب���داأ 
لقاح  اخ��ت��ب��ار  م��ن  الثانية  امل��رح��ل��ة 
م�ضاد لفريو�ص زيكا طّوره علماء 
اإطار  يف  وذل��ك  للحكومة،  تابعون 
الأولية  نتائجها  جتربة قد تظهر 
اأواخ�����ر ال��ع��ام احل����ايل ع��ل��ى اأق���رب 

تقدير.
 وق���ال د. اأن��ت��وين ف��اوت�����ض��ي مدير 
احل�ضا�ضية  ل����  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ع��اه��د 
اجلمعة  اأم�ص  املعدية  والأم��را���ص 
اإن التجربة التي تبلغ تكلفتها مئة 
مليون دولر ح�ضلت على التمويل 
ال�����الزم، و���ض��ت��م�����ض��ي ق��دم��ا بغ�ص 

النظر عن 
الإدارة  م���ن  م��ق��دم��ة  م��ق��رتح��ات 
�ضبعة مليارات  الأمريكية خلف�ص 
الوطنية  امل���ع���اه���د  م��ي��زان��ي��ة  م���ن 

لل�ضحة خالل 18 �ضهرا.
اأعرا�ص  زيكا يف  يت�ضبب  ما  وع��ادة 
ت�ضاب  ع��ن��دم��ا  ل��ك��ن  م��ت��و���ض��ط��ة، 
من  ف��اإن  بالفريو�ص  حامل  ام���راأة 
املمكن انتقاله للجنني مما يحدث 
ت�ضوهات خلقية خمتلفة من بينها 

�ضغر حجم الراأ�ص.
وقال د. فاوت�ضي اإن اللقاح احلايل 
اأولية  لزيكا تخطى عقبات  امل�ضاد 
الآن  و�ضيدخل  بال�ضالمة،  تتعلق 
اأن  على  الفعالية،  اختبار  مرحلة 

يتم ذلك على مرحلتني.
اختبار  الأوىل  املرحلة  و�ضتوا�ضل 
اللقاح  ق�����درة  وت��ق��ي��ي��م  ال�����ض��الم��ة 
ع��ل��ى حت��ف��ي��ز ج���ه���از امل��ن��اع��ة حتى 
ي���ف���رز اأج�������ض���ام���ا م�������ض���ادة حت���ارب 
جرعات  العلماء  و�ضيخترب  زي��ك��ا. 
اأيها  مل��ع��رف��ة  ال��ل��ق��اح  م��ن  خمتلفة 
ي���ح���دث ال��ن��ت��ي��ج��ة الأف�������ض���ل. اأم���ا 
حتديد  ف�ضتحاول  الثانية  املرحلة 
بالفعل  ل��ل��ق��اح  مي��ك��ن  ك���ان  اإذا  م��ا 

الوقاية من عدوى زيكا.
وُيطّور عدد من ال�ضركات لقاحات 
م���������ض����ادة ل����زي����ك����ا م����ث����ل ����ض���ان���ويف 
وتاكيدا  وج��الك�����ض��و���ض��م��ي��ث��ك��الي��ن 

لالأدوية.
وي��ن��ت��ق��ل زي��ك��ا اأ���ض��ا���ض��ا ع���ن طريق 
ال���ب���ع���و����ص ل��ك��ن��ه ق����د ي��ن��ت��ق��ل من 
اأي�ضا.  اجلن�ضي  الت�����ض��ال  خ���الل 
ملكافحة  الأمريكية  املراكز  وقالت 
الأمرا�ص والوقاية منها اإن هناك 
الوليات  بزيكا يف  5182 م�ضابا 
املتحدة، واإن العدوى انتقلت اإليهم 
ال�����ض��ف��ر اإىل  اأث���ن���اء  اأو  اإم����ا حم��ل��ي��ا 

مناطق ينت�ضر فيها الفريو�ص.

فو�ئد �لبكاء �ل�ضحية و�أ�ضبابه و�أ�ضر�ره

ال�صخ�صية  �صعف  من  نوع  اأنه  على  البكاء  اإىل  الأ�صخا�ص  ينظر 
باأنه ل يبكي، وهذا لأن  وتقا�ص قوة الرجل يف بع�ص املجتمعات 
العادات  يخالف  واأنه  البكاء  اأ�صرار  هو  الأ�صخا�ص  بني  املنت�صر 
الجتماعية املتوارثة، وقد خلق كل �صيء ل�صبب والبكاء له اأ�صباب 
عديدة توؤثر على الإن�صان وجتعله يبكي، ومنها: ال�صغط الع�صبي 

الذي يواجهه الفرد. ال�صطرابات النف�صية كـ التوتر 
كحالة  ال�صخ�صية  الــظــروف  الكــتــئــاب.  و 

والإحباط.  العاطفية  وال�صدمات  احلزن 
بالأتربة  املحمل  الهواء  العني.  ح�صا�صية 

ي�صبب تهيج العينني.

الدموع ت�ضاعد الإن�ضان على العي�ص براحة نف�ضية يف هذه 
لذا  اأوقاتك  نف�ضي يف معظم  والبكاء خري طبيب  احلياة، 
تعّرف على فوائد البكاء ال�ضحية ، وهي: تنظيف العينني 
من اجلراثيم تفرز الغدة الدمعية املوجودة يف اأعلى العني 
ال�ضائل قتل  lisozom وظيفة  الطبي هو  ا�ضمه  �ضائل 
اجلراثيم، ويقوم بقتل ن�ضبة من البكترييا ت�ضل اإىل 95 
جفاف  ال��روؤي��ة  م�ضتوى  حت�ضني  دق��ائ��ق.  خم�ص  يف  باملائة 
تعمل على  الدموع  فاإن  لذا  الروؤية  ي�ضبب �ضبابية  العني 
ل  حينما  للعني  اجلفاف  ويحدث  العني،  اأغ�ضية  ترطيب 
عندها  ال��ع��ني  حلمية  كافية  كمية  الدمعية  ال��غ��دة  ت��ف��رز 
نتيجة  لل�ضخ�ص  ي��ح��دث  وه���ذا  ب��اجل��ف��اف،  ال��ع��ني  ت�ضاب 

اإجهاد العني وح�ضا�ضيتها لالأتربة وال�ضوء.
التخل�ص من ال�ضغط الع�ضبي البكاء يقوم بتحفيز الغدة 
العقلي،  الإجهاد  يخفف من  اإنتاج هرمون  على  الكظرية 
ي��ك��ون اجل�ضم  ال��ع�����ض��ب��ي  ال�����ض��غ��ط  وذل����ك لأن يف ح����الت 
املرتاكمة  الكيميائية  امل��واد  اختالل  تاأثري  حتت  والعقل 
يف اجل�ضم. طرد ال�ضموم من اجل�ضم عند التعر�ص ملوقف 
داخل  الكيمائية  امل���واد  تفرز  الع�ضبي  اجل��ه��از  على  ي��وؤث��ر 
والتعر�ص  ال�ضديد  امل��زاج  تغري  �ضموماً، ويف حالة  اجل�ضم 
وحتتوي  التوتر،  هرمونات  الدموع  تفرز  عاطفية  ل�ضدة 

الدموع على خوا�ص املاء وتنتج ن�ضبة 98 يف املائة منه.
ال��ع��ني معر�ضة للكثري من  ال��ع��ني م��ن اجل��راث��ي��م  وق��اي��ة 
اجلراثيم نتيجة الأتربة يف الهواء، كما اأن ذرف الدموع يف 
اأثناء تقطيع الب�ضل �ضيء طبيعي لذا ل تقلقوا عند البكاء 
خالل دخول الأتربة يف العني اأو تقطيع الب�ضل لإحتوائه 

على اإنزميات مهيجة لبوؤبوؤ العني، وهذا لأن الدموع تطرد 
الأج�ضام الغريبة واجلراثيم. 

البكاء يقي من الأمرا�ص تعمل الدموع على رفع معدلت 
الغذائي  التمثيل  تنظيم  خ��الل  م��ن  اجل�ضم  يف  الأي�����ص 
على  يحتوي  الع�ضبي  ال�ضغط  نتيجة  البكاء  لأن  وذل��ك 
ن�ضبة 24 يف املائة من بروتني الألبومني ، وتقي الدموع 
املفرطة  كال�ضمنة  الإن�����ض��ان  ت�ضيب  ال��ت��ي  الأم��را���ص  م��ن 

وارتفاع �ضغط الدم و مر�ص ال�ضكري.

البكاء قبل النوم 
فوائد البكاء ال�ضحية لن تتحقق قبل النوم، حينما تواجه 
الفتيات مواقف و�ضدمات تلجاأ اإىل غرفتها وتبكي ورمبا 
تتنا�ضى كل موقف جيد يف هذه احلياة، البكاء قبل النوم 
اأن كل  تن�ضي  القلبية، فال  ال�ضكتة  الأمرا�ص منها  ي�ضبب 
اأننا  اإل  البكاء  بالرغم من فوائد  م�ضكلة ولها حل لذلك 
تواجهني م�ضكلة  واإذا كنت  بالبتعاد عنه متاًما  نن�ضحك 
تعتقدين اأن لي�ص لها حل عليك با�ضت�ضارة اأطباء كل يوم 

معلومة طبية من هنا فوًرا .

اأ�صرار البكاء 
لكل �ضيء وجهني كما توجد فوائد �ضحية للبكاء فهناك 

اأ�ضرار للبكاء بكرثة على �ضحتك: 
اإفراز هرمون الكورتيزول ال�ضار. 

ال�ضداع. 
الإرهاق. 

�ضعف ع�ضلة القلب. 
الإ�ضابة ب� القولون الع�ضبي.

الراحة النف�صية 
لأن  وذل��ك  الدموية،  ال���دورة  تن�ضيط  على  البكاء  ي�ضاعد 
املوجودة يف اجل�ضم، فيعطي  ال�ضموم  يتخل�ص من  البكاء 

املخ اإ�ضارة للقلب ببدء العمل ب�ضكل جيد.

جفاف العني 
لرتطيب  كافية  ب��درج��ة  ال��دم��وع  ال��ع��ني  ت��ف��رز  ل  عندما 

العني يحدث ما ي�ضمى بجفاف العني . 
الفئة العمرية الأكرث عر�ضة ملر�ص جفاف العني : يعترب 
جفاف العني اأكرث انت�ضاراً بني من هم فوق ال� 45 �ضنة ، و 

تزداد ن�ضبة حدوثه بتقدم العمر .

اأعرا�ص جفاف العني
حرقان و اأمل بالعني . 

اإفرازات خماطية بالعني . 
زيادة ح�ضا�ضية العني للدخان و الرياح . اإجهاد بالعني . 

احمرار العني . 
زيادة احل�ضا�ضية لل�ضوء . 

ال�ضعور بوجود ج�ضم غريب بالعني . 
فرتات من زيادة افراز الدموع . 

زغللة و عدم و�ضوح الروؤية وخ�ضو�ضا فى نهاية اليوم اأو 
بعد الرتكيز ملدة طويلة .

لتح�ضني �أد�ئك �لريا�ضي.. عليك بهذ� �لع�ضري 
امل�ضادر  اأح��د  باأنه  البنج  اأو  ال�ضمندر  يعرف 
والبوتا�ضيوم  ب��احل��دي��د  ال��غ��ن��ي��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة 
ي��ج��ع��ل��ه عالجاً  ال���ف���ول���ي���ك، مم���ا  وح��م�����ص 
، ف�ضاًل عن دوره يف  ال��دم  اأو فقر  لالأنيميا 
الأوعية  باأمرا�ص  الإ�ضابة  احتمال  تقليل 
وال�ضكتات  ال��ق��ل��ب��ي��ة  وال���ن���وب���ات  ال���دم���وي���ة، 
املعروفة  ف��وائ��ده  ع��ن  وف�ضاًل   . الدماغية 
�ضالفة الذكر، اأثبتت درا�ضة حديثة اأن تناول 
)البنجر(  ال�ضمندر  ن�ضف كوب من ع�ضري 
ق��ب��ل مم��ار���ض��ة ال��ري��ا���ض��ة ب�����ض��اع��ت��ني اإىل 3 

�ضاعات يعزز كفاءة الأداء الريا�ضي.
موقع  نتائجها  نقل  التي  الدرا�ضة  اأج��ري��ت 

الريا�ضيني  م��ن  جمموعة  على  "كري2"، 
الدراجات،  رك��وب  ريا�ضة  ممار�ضتهم  اأث��ن��اء 
وهميا،  م�ضروبا  منهم  جمموعة  وب��اإع��ط��اء 
وجم���م���وع���ة ث��ان��ي��ة رب����ع ك����وب م���ن ع�ضري 
ال�ضمندر، واملجموعة الثالثة ن�ضف كوب من 
ع�ضري ال�ضمندر، تبني حت�ضن اأداء املجموعة 
من  اإ�ضافية  كاملة  دقيقة  مب��ق��دار  الثالثة 

ريا�ضة ركوب الدراجات.
وي�����ض��ه��م ه���ذا امل�����ض��روب ال�����ض��ح��ري يف زي���ادة 
م�ضتويات الأك�ضجني يف اجل�ضم، والتي ت�ضل 
على  ق��درت��ه  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  الع�ضالت  اإىل 
ي�ضتهلكها  ال��ت��ي  الأك�����ض��ج��ني  ك��م��ي��ات  تقليل 

الريا�ضية  التمارين  ممار�ضة  اأث��ن��اء  القلب 
تلف  من  احل��د  يف  بذلك  ي�ضاهم  وبالتايل   ،

يحتويه  مل���ا  وذل����ك  ال��ع�����ض��الت، 
م��ن م��رك��ب��ات ال��ن��رتات التي 

الأوعية  مت��دد  على  تعمل 
الدم  �ضخ  وزي��ادة  الدموية 

اإىل الع�ضالت.
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�ش�ؤون حملية

ت�صعى لتدوير خملفات النخيل بن�صبة 100 %

بلدية مدينة �لعني تفتتح معر�ضًا د�ئمًا ملخلفات �لنخيل �ملعاد تدويرها

طلبة كلية �لعلوم بجامعة �لإمار�ت ي�ضاركون يف موؤمتر منتور »مر�ضد«

مب�صاركة ثالثة اآلف �صورة يف فئتي املعمار واحلياة الربية

حديقة �حليو�نات بالعني تكرم �لفائزين باملر�كز �لثالثة �لوىل يف جائزة زوغر�يف 2016

 ••  العني -  الفجر

افتتحت بلدية مدينة العني  موؤخراُ ممثلة بق�ضم مكافحة الآفات الزراعية  
النخ�يل  خملفات  وتدوير  لال�ضت�دامة  دائماُ  معر�ضا   ، الكويتات  مبنطقة 
هدفاُ  متثل  التي  ال�ضتدامة  معايري  وتطبيق   بتحقيق  يعنى  وال���ذي    ،
ا���ض��رتات��ي��ج��ي��اً   للنظام ال��ب��ل��دي ،  وذل���ك  م��ن خ��الل ال���ض��ت��غ��الل المثل 
للموارد البيئية  و تقليل الب�ضمة الكربونية الناجتة عن عمليات التخل�ص 
من املخلفات  الزراعية  �ضواء باحلرق او الدفن   ، ليتم ا�ضتغالل املخلفات 
املنتجات   وا�ضعه من  لإنتاج  جمموعة  تدويرها  اإع��ادة  و  المثل   بال�ضكل 
املتمثلة يف و الأ�ضمدة  والأعالف ، اإ�ضافة اإىل ال�ضتفادة من هذه املخلفات 
متنوعة   ومنتجات  الزهور  واح��وا���ص  اخل�ضبية  الأث���اث   اأدوات  ت�ضنيع  يف 
اخرى . وقال املهند�ص اأحمد فريد رئي�ص ق�ضم مكافحة الآفات الزراعية  
ببلدية مدينة العني ، ي�ضم معر�ص ال�ضتدامة  وتدوير خملفات النخيل 
دون  كامل  ب�ضكل  النخيل  خملفات  م��ن  انتاجها  مت  اأدوات  و  م��واد  ع��دة   ،
وا�ضعاً   عر�ضاً   املعر�ص،  يقدم  حيث   ، خارجيه  اخ��رى  م��واد  اي  ا�ضتخدام 
لو�ضائل و ومنتجات مت ت�ضنيعها من مواد خملفات النخيل ب�ضكل يربط 
رائعة  لمتداد  يعك�ص �ضورة  وا�ضالة احل�ا�ضر،  مما  املا�ضي  بني عراقة  
نفعها من  وتو�ضع  ج�ضور   ، تكمن حتى يف خملفاتها  التي  النخلة  فوائد 
خالل اإنتاج ال�ضناعات التقليدية واحلديثة منها والتي متثلت يف �ضناعات  
الأث�اث املنزيل مثل جل�ضات الكرا�ضي وطاولت خمتلفة الحجام ومنتجات 
اأحوا�ص  اإنت�اج  اإىل  بالإ�ضافة   ، التقدمي  واأواين منزلية ك�ضياين  و�ضالل 

زهور منفردة ومركبة ومقاعد من اجلذوع خمتلفة ال�ضكال والأحجام. 

وتدوير  ال�ضتدامة  معر�ص  ي�ضتهدف    ، فريد  اأح��م��د  املهند�ص  واأ���ض��اف 
خملفات النخيل، العديد من الفئات   كطالب املدار�ص واملعاهد واجلامعات 
وتعريفيه،  تعليمية  اأغ��را���ص  يف  املجال  ه��ذا  من  ال�ضتفادة  ميكنهم  ممن 
برتاث  لتعريفهم  وخ��ارج��ي��ا  داخليا  لل�ضياح  فر�ضة  املعر�ص  وي��ق��دم  كما 
وتقاليد وثقافة دولة المارات العربية املتحدة من خالل عر�ص املنتجات 
الرتاثية التقليدية، كما ميكن ملوظفي اجلهات احلكومية واجلمهور من 
اأن�ضطة  للتعرف على  النخيل  ال�ضتدامة وتدوير خملفات  خالل معر�ص 

واجنازات بلدية مدينة العني يف جمال ال�ضتدامة. 
كما وان هذا امل�ضروع ينمو ويتطور ب�ضكل مت�ضارع  ، ول زالت هنالك افكار 
املمار�ضات يف  الواقع  حتقيقا لأف�ضل  اأر���ص  الدرا�ضة لتطبيقها على  قيد 
جمال ال�ضتدامة وو�ضول بن�ضبة  تدوير خملفات النخيل اىل 100 %، 
مواقع  يف  الفكرة  تطبيق  اإمكانية  حاليا  احلني  مدينة  بلدية  تدر�ص  كما 
الواحات واملنتزهات واحلدائق  ومما�ضي مدينة العني بحيث يتم ا�ضتغالل 
جل�ضات  �ضمن  وا�ضتغاللها  النخيل  خملفات  م��ن  ت�ضنيعها   امل��ع��اد  امل���واد 
احلدائق  ، لتحقيق خمرجات ميكن ال�ضتفادة منها يف جتميل املرافق  من 

خالل ا�ضتخدام مواد مفيدة  و�ضديقة للبيئة يف الوقت ذاته. 
النخيل  خملفات  كميات  من  املثلى  ال�ضتفادة  على  امل�ضروع  فكرة  وتقوم 
العني  النخيل يف مدينة  وفرة خملفات  اإىل  نظرا  ال�ضاحلة لال�ضتخدام، 
واملت�ضاقطة  اجلافة  واجل��ذوع  التكريب  عمليات  لنواجت  النفعية  والقيمة 
هذا  وم��ن  ال��زراع��ي��ة.  العمليات  ن���واجت  كمية  على  ع���الوة  عنها،  ال��ن��اجت��ة 
البيئية يف  املمار�ضات  اأف�ضل  ا�ضتخدام  البلدية على حتفيز  املنطلق عملت 

هذا املجال.

•• العني - الفجر:

العلوم  �ضاركت جمموعة من طلبة علوم احلياة بكلية 
بجامعة الإمارات ، يف موؤمتر منتور )مر�ضد( الطلبة، 
مار�ص  خ��الل  ب��اأب��وظ��ب��ي  البيئة  هيئة  نظمته  وال���ذي 
امل�ضتدامة. حيث  املا�ضي، كجزء من مبادرة اجلامعات 
اأهم واأف�ضل  قدمت الطالبات امل�ضاركات روؤيتهن حول 
الطرق لتحقيق ال�ضبعة ع�ضر هدف للتنمية امل�ضتدامة 

لالأمم املتحدة حملياً وعاملياً.
امل�ضارك  -اأ���ض��ت��اذ  توم�ضون  ديفيد  ال��دك��ت��ور  ق��دم  فيما 
بق�ضم علوم احلياة- حما�ضرة علمية يف املوؤمتر بعنوان 
يف  امل�ضتدامة  التنمية  موا�ضيع  يف  الطالبية  امل�ضاركة 
التعليم  مل�ضاق  كمن�ضق  عر�ص  حيث  الإمارات"،  دول��ة 
العام مبادئ علوم البيئة" جتربته مع الطلبة، مو�ضحاً 
اأن مئات من الطلبة امل�ضجلني للم�ضاق الدرا�ضي يف كل 
تواجه  التي  الكبرية  البيئية  التحديات  يتعلمون  �ضنة 
لطلبة  امللحوظ  التطور  توم�ضون  وا�ضتعر�ص  كوكبنا، 

الكلية يف جمال القيادة والبتكار يف مواجهة التحديات 
مبخترب  بامل�ضاق  امل�ضجلني  الطلبة  اأن  كما  البيئية.  
اأب���ح���اث���ه ل��ه��م م�����ض��اه��م��ات ع��ل��م��ي��ة ن�����ض��ط��ة م���ن خالل 
حول  وروؤي��ت��ه��م  اأف��ك��اره��م  وع��ر���ص  العلمية،  املناق�ضات 
املناخية،  التغريات  مثل  املختلفة  البيئية  التحديات 
العاملية  وال�ضحة  امل�ضتدامة،  والطاقة  املياه  وم�ضادر 
بالتنمية  املت�ضلة  امل��وا���ض��ي��ع  ك��ل  يف  اجل��ام��ع��ات  ودور 

امل�ضتدامة.
وق����ال الأ����ض���ت���اذ ال���دك���ت���ور اأح���م���د م����راد -ع��م��ي��د كلية 
العلوم-: اإن الكلية ت�ضع م�ضاركة الطالب يف الأبحاث 
العلمية كاأولوية هامة، ت�ضاهم يف بناء و�ضقل املهارات 
املنطقي  والتفكري  ال��ع��ر���ص  على  ك��ال��ق��درة  الطالبية 
واحلوار العلمي البناء وكما تركز الكلية على م�ضاركة 
الطلبة باأبحاثهم يف املوؤمترات العلمية املحلية والدولية 
لعر�ص نتائج الأبحاث العلمية ليعم الأثر عاملياً، وتركز 
لة  ّ امل�ضاركة على املوا�ضيع ذات ال�ضِ الأبحاث الطالبية 

بالأولويات ال�ضرتاتيجية للدولة. 

••  العني –  الفجر

كرمت حديقة احليوانات بالعني ام�ص الول الفائزين 
 2017 زوغ����رايف   ( ال�����ض��وئ��ي  للت�ضوير  مب�ضابقتها 
اإق��ب��ال م��ن حم��رتيف و ه���واة الت�ضوير  ال��ت��ي �ضهدت   )
داخل الدولة و خارجها تناف�ضوا �ضمن فئتي الت�ضوير 

املعماري و احلياة الربية .
و حظيت امل�ضابقة يف دورتها ال�ضاد�ضة لهذا العام باإقبال 
 3000 بلغ   م�ضاركات  اإج��م��ايل  يف  كبريين  تفاعل  و 
دول  يف  ال��ه��واة  و  املهتمني  من  امل�ضابقة  تلقتها  �ضورة 
جمل�ص التعاون اخلليجي و اوروبا و �ضرق ا�ضيا و �ضمال 
بواقع  منها  للمعايري  امل��ط��اب��ق  اخ��ت��ي��ار  مت   . افريقيا 

738 �ضورة مثلت جوانب البداع و  246 م�ضارك و 
البتكار يف الت�ضوير ال�ضوئي . و �ضمل احلفل تكرمي 
�ضعادة حممد العلوي املدير التنفيذي بالنابة لقطاع 
ال��ث��الث��ة بفئة احلياة  ل��ل��ف��ائ��زي��ن  امل�����ض��ان��دة  اخل��دم��ات 
ك��ري��ر و جماهد  �ضي�ضلو  ال��ت��وايل  ع��ل��ى  ه��م  و  ال��ربي��ة 
كيدواي و فريناندو بيدانا ، فيما �ضمت املراكز الثالثة 
يف فئة الت�ضوير املعماري كل من �ضيل�ضو كرير و روجر 
الفون�ضو و حممد اجلنابي ، بال�ضافة جلوائز تقديرية 
يحالفهم  مل  الذين  ع�ضر  الحد  النهائيني  للموؤهلني 
ال�ضركة  و   ، الوىل  الثالثة  ب��امل��راك��ز  ال��ف��وز  يف  احل��ظ 

الراعية للم�ضابقة و جلنة التحكيم و املنظمني .
والت�ضال  الت�ضويق  اإدارة  مدير  البلو�ضي  عمر  ذكر  و 

اننا  بالعني،  احليوانات  حديقة  يف  بالإنابة  املوؤ�ض�ضي 
الدور  تفعيل  اىل  زوغ���رايف  م�ضابقة  خ��الل  من  ن�ضعى 
املجتمعي للحديقة و امل�ضاهمة يف دعم ا�ضحاب املواهب 
الب�ضري  الفن  لهذا  مل��ا  ال�ضوئي  الت�ضوير  جم��ال  يف 
م��ن اه��م��ي��ة يف ت��وث��ي��ق اللحظة و و ر���ض��د اجل��م��ال يف 
خمتلف ا�ضكاله من حيث احلياة الربية التي تزخر بها 
احلديقة و مركز ال�ضيخ زايد لعلوم ال�ضحراء التحفة 
اىل  م�ضريا   ، الدولة  م�ضتوى  على  الفريدة  املعمارية 
الرثاء الب�ضري اجلمايل الذي تتميز به احلديقة وما 

له من دور يدعم تطلعات هواة و حمرتيف الت�ضوير .
على  ال�ضاد�ص  للعام  امل�ضابقة  ا�ضتمرار  ان   : ا���ض��اف  و 
التوايل ياأتي دليال على النجاح و القبال الذي حظيت 

به من خمتلف �ضرائح املجتمع و من جن�ضيات متنوعة 
بداخل الدولة و خارجها ، و هو ما بدى جليا يف اعداد 
امل�ضاركات و التنوع ال�ضوري الذي يتزايد �ضنويا ، المر 
الذي ن�ضعى اىل دعمه و تعزيزه يف ال�ضنوات املقبلة من 
بجودة  الرت��ق��اء  و  امل�ضابقة  تطوير  على  العمل  خ��الل 

الداء التناف�ضي بني املت�ضابقني .
و لفت البلو�ضي ان امل�ضابقة تخ�ضع ملعايري و ا�ضرتاطات 
ن�ضمن من خاللها الخذ براأي ذوي اخلربة و حمرتيف 
الت�ضوير ال�ضوئي من موظفي احلديقة الذين ت�ضكل 
ن�ضبتهم يف جلنة التحكيم %60 ، مع عدم اغفال راأي 
اجلمهور و ذائقتهم الفنية من خالل ت�ضويت اجلمهور 

الذي يحظى بن�ضبة 40% .

جامعة �أبوظبي تهدي كتاب تاأمالت يف �ل�ضعادة و�لإيجابية للقياد�ت �لإد�رية و�لتدري�ضية
•• اأبوظبي - الفجر:

اأهدت جامعة اأبوظبي كتاب �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 
الوزراء  رئي�ص جمل�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم،  اآل  را�ضد 
ال�����ض��ع��ادة والإيجابية  – ت��اأم��الت يف  ح��اك��م دب��ي - رع���اه اهلل 

للقيادات الإدارية والتدري�ضية بفرعيها يف اأبوظبي والعني.
رئي�ص جمل�ص  الظاهري  �ضعيد بن حرمل  �ضعادة علي  واأك��د 
جامعة اأبوظبي التنفيذي على اأهمية هذا الكتاب الذي يعد 
خمتلف  يف  والإي��ج��اب��ي��ة  ال�ضعادة  مفاهيم  لرت�ضيخ  مرجعاً 

نواحي احلياة والعمل، حيث ي�ضكالن دوراً كبرياً يف الرتقاء 
والتنموية  احل�����ض��اري��ة  ال��ت��ط��ورات  ودف���ع  والأمم  بال�ضعوب 
املتميزة التي تنبع من الكد يف العمل والثقة بالنف�ص ومواجهة 
كافة العقبات، م�ضرياً اإىل اأن لعل اأهم ما يتميز به الكتاب هو 
مبدع  لقائد  �ضخ�ضية  جت��ارب  من  معانيه  عمق  ي�ضتقي  اأن��ه 
مثل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم، عر�ص 
خاللها كيفية قيادة م�ضرية متيز حكومية اأ�ضبحت منوذجاً 
يحتذى به عربياً واإقليمياً وعاملياً، م�ضرياً اإىل اأن هذا الكتاب 
�ضيمثل حموراً رئي�ضاً يف م�ضرية التميز جلامعة اأبوظبي من 

تر�ضخ  وجت��ارب  واآليات  وقيم  مبادئ  من  يت�ضمنه  ما  خالل 
ثقافة ال�ضعادة والإيجابية والإبداع يف خمتلف املجالت.

وحث بن حرمل القيادات الإدارية والتدري�ضية باجلامعة على 
الكتاب وتبني  التي ي�ضتعر�ضها  ال�ضتفادة من درو�ص احلياة 
وتعامالتهم  حياتهم  اأوج��ه  خمتلف  يف  والتفاوؤل  الإيجابية 
يف  حيوياً  دوراً  يلعبون  واأن��ه��م  خا�ضة  واملهنية،  ال�ضخ�ضية 
اجلامعة  لر�ضالة  جت�ضيداً  وذل���ك  النا�ضئة  الأج��ي��ال  اإع���داد 
العلمي  والبحث  التدري�ص  يف  التميز  حتقيق  يف  واأه��داف��ه��ا 

وخدمة املجتمع.

وزارة الثقافة تطلق برنامج اإعداد املوؤلفني ال�صباب
نهيان بن مبارك: �لربنامج 
يدعم م�ضتقبل �إنتاج �ملعرفة

•• اأبوظبي - الفجر:

املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�ضيخ  معايل  اأك��د 
نقلة  اإح���داث  اإىل  يهدف  ال�ضباب  املوؤلفني  اإع���داد  ال���وزارة لربنامج  اإط��الق  اأن 
اكت�ضاف ودع��م جيل  املعرفة يف الم��ارات، من خالل  اإنتاج  نوعية يف منظومة 
ال�ضعر، والرواية  الأدب��اء والكتاب واملوؤلفني يف جم��الت عدة ت�ضمل  واع��د من 
والق�ضة الق�ضرية، واخلواطر والتجارب الذاتية، والن�ضو�ص امل�ضرحية، بحيث 
ياأخذ هذا الدعم �ضكاًل منهجياً مدرو�ضاً، اإ�ضافة اإىل تعزيز قيمة القراءة كاأداة 
معرفية �ضرورية يف عملية النتاج الثقايف، وحتفيز جيل ال�ضباب على الكتابة 
والتاأليف، وحتويل مواهبهم اإىل منتجات على اأر�ص الواقع، وتذليل العقبات 
اأم���ام امل��وه��وب��ني، ودع��م وتبني الأع��م��ال الإب��داع��ي��ة، واإب���راز جيل م��ن املوؤلفني 
امل�ضهد  وبالتايل  الم��ارات��ي  ال�ضباب  ثقافة  ت��رثي  موؤلفات  وتقدمي  املبدعني 

الثقايف الإماراتي ب�ضكل عام.
اإعداد  ال��رائ��د  للربنامج  املتكاملة  للخطة  معاليه  اع��ت��م��اد  عقب  ذل��ك  ج��اء   
مبثابة  لتكون  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  اأعدتها  والتي  ال�ضباب  املوؤلفني 
الإم��ارات، ويهدف الربنامج يف مراحلة  املعرفية يف  نقلة نوعية لدعم احلياة 
الق�ضة  الأدبية وخا�ضة كتابة  ال�ضابة يف املجالت  املواهب  اكت�ضاف  اإىل  الأوىل 
الق�ضرية وال�ضعر والرواية والن�ضو�ص امل�ضرحية وغريها من ال�ضكال الدبية، 
ا�ضكال الدعم الالزم لهم، والذي ل يتوقف  ورعايتها من خالل تقدمي كافة 
عند طباعة اأعمالهم ون�ضرها واإلقاء ال�ضوء على كتاباتهم، واإمنا يتعدى ذلك 
قدراتهم،  تفعل  واأن�ضطة  عمل  وور���ص  متخ�ض�ضة  ودورات  برامج  توفري  اإىل 
وت�ضقل مواهبهم اإ�ضافة اإىل تنظيم العديد من امل�ضابقات ذات اجلوائز القيمة 
اإطالق  يتم  اأن  على  الأدب����ي،  باإنتاجهم  واملناف�ضة  الإب����داع  على  لتحفيزيهم 
الربنامج خالل ملتقى "املعرفة" الذي تنظمه الوزارة يف الن�ضف الثاين من 

�ضهر ابريل اجلاري.  
واأ�ضاف معاليه اأن الوزارة ت�ضعى اإىل اجتذاب كافة �ضرائح ال�ضباب من طالب 
اإعداد  تعتمد  حيث  ال��ربن��ام��ج،  يف  للم�ضاركة  وغ��ريه��م  واجل��ام��ع��ات  امل��دار���ص 
اإىل  واملدار�ص للو�ضول  ال�ضراكة مع اجلامعات  ا�ضتثمار  ال�ضباب على  املوؤلفني 
املواهب واكت�ضافها، بالإ�ضافة اإىل املجتمعات املحلية، لتهيئة الجواء املنا�ضبة 
وحتفيز املبدعني على اإبراز قدراتهم وحتقيق طموحاتهم، وا�ضتثمار ما لديهم 

من اأفكار وطموحات، وفق خطط عملية مدرو�ضة وطويلة املدى.
ال�ضباب" تاأتي  املوؤلفني  "اإعداد  ال��وزارة لربنامج  اإط��الق  اأن  اإىل  ونبه معاليه 
اعتمدها  التي  ل��ل��ق��راءة  الوطنية  للخطة  ال��واق��ع  ار���ص  على  عملي  كتطبيق 
ال��وزراء تنفيذا لتوجيهات قيادتنا الر�ضيدة  ممثلة يف �ضاحب ال�ضمو  جمل�ص 
ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه اهلل  الذي يوؤكد دائماً  اأن 
التزود باملعارف وتنمية قدرات الفرد يعد عاماًل اأ�ضا�ضياً يف جمتمِع املعرفة كما 
اأنها اللبنة الأ�ضا�ضية نحو النه�ضة ال�ضاملة، و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 
را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
اأع�ضاء املجل�ص الأعلى لالحتاد حكام  ال�ضيوخ  ال�ضمو  اأ�ضحاب  الكرام  واإخوانه 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  الم��ارات و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد 
المارات  تكون  لأن  دوم��ا  ي�ضعى  ال��ذي  امل�ضلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب 
منارة علم ومعرفة وم�ضدر ا�ضعاع ح�ضاري للعامل. وعن اأبرز املالمح اخلا�ضة 
بربنامج "اإعداد املوؤلفني ال�ضباب" اأكد معاليه اأنها ترتكز على نقاط رئي�ضية 
خالل  ومن  الثقافية  املراكز  عرب  املجتمعية  للم�ضاركة  الربنامج  بطرح  تبداأ 
و�ضائل الإعالم التقليدية ومواقع التوا�ضل الجتماعي، واملدار�ص واجلامعات، 
الربنامج  اإىل  الن�ضمام  يف  الراغبون  ميلئ  ب��اأن  انطالق  نقطة  تبداأ  اأن  على 
عن  الك�ضف  يف  متخ�ض�ضة  جل��ان  خ��الل  من  لفرزها  متهيدا  امل�ضاركة  طلبات 
اأن��ه �ضيتم  امل��ع��ريف، م�ضيفا  التاأليف والن��ت��اج  امل��وه��وب��ني وامل��ب��دع��ني يف جم��ال 
التوا�ضل مع �ضركاء الوزارة واملدار�ص واجلامعات والهيئات و اجلمعيات لن�ضر 
املنت�ضرة يف  الثقافية  املراكز  املحلية عن طريق  املجتمعات  الفكرة، ف�ضال عن 
اأرجاء الدولة، يلي هذه اخلطوة تنظيم الدورات وبرامج التدريب وور�ص العمل 
املتخ�ض�ضة للموؤلفني ال�ضباب ل�ضقل املواهب وتطوير املهارات وتنمية القدرات 
مدخالت  خمتلف  يف  متخ�ض�ضون  يقدمها  وال��ت��ي  بها،  للم�ضاركني  الفردية 
العملية املعرفية. وفيما يتعلق باخلدمات الذي يقدمه الربنامج اأو�ضح معايل 
للكتابة يف  الالزمة  الأ�ضا�ضيات  اأنها تت�ضمن تدري�ص  نهيان بن مبارك  ال�ضيخ 
خمتلف فروع الإبداع الأدبي، يليها عقد ور�ص عمل متخ�ض�ضة لتمكني ال�ضباب 
اإبداعي، ثم تدريبهم على عمليات  اإىل عمل  من حتويل خواطرهم واأفكارهم 
الن�ضر والتوزيع، وتعريفهم باأ�ضاليب الرتويج والت�ضويق لأعمالهم، ومتكينهم 
الأدبية،  اأعمالهم  تطوير  يف  منها  لال�ضتفادة  النقاد  اآراء  على  احل�ضول  من 
املمار�ضات من خالل توفري  اأف�ضل  اإىل متكينهم من الط��الع على  بالإ�ضافة 
الأدبية حمليا ودوليا وتوفري  والفعاليات  الندوات  للم�ضاركة يف  الفر�ص لهم 
الفر�ص لهم للتوا�ضل مع كبار الكتاب، كما يتم دعمهم للم�ضاركة يف اجلمعيات 
من  لهم  الأدب��ي��ة  وال�ضهرة  لالنت�ضار  الالزمة  العنا�ضر  كافة  وتوفري  الأدب��ي��ة 

خالل الإمكانات التي متتلكها وزارة الثقافة وتنمية املعرفة.
واأو�ضح معاليه اأن وزارة الثقافة وتنمية املعرفة �ضتوفر اي�ضا خدمة التوجيه 
واملوؤلفني  الكتاب  كبار  بني  التوا�ضل  قنوات  فتح  خ��الل  من  وذل��ك  والر���ض��اد 
ال�ضباب، بحيث تتوافر لهم يف مرحلة  املوؤلفني  والأكادمييني والنقاد وه��وؤلء 
حلقة  الثقايف  املركز  يكون  اأن  على  والر���ض��اد،  الن�ضح  عمليات  الكتابة  بدايات 
الو�ضل بني اجلميع، تلي هذه املرحلة تنظيم جمموعة من امل�ضابقات واجلوائز 
التحكيمية  اللجان  وت�ضكل  حمددة،  جمالت  يف  ال�ضباب  للموؤلفني  التناف�ضية 
من الكفاءات الأدبية والنقاد لهذا الغر�ص، وذلك خللق جٍو تفاعلّي وتناف�ضي، 
يحفز امل�ضاركني لإبراز اأف�ضل ما عندهم من قدرات ومواهب، كما ترعى الوزارة 
املعرفة  ملتقى  يف  باإ�ضراكهم  وذلك  خا�ص  ب�ضكل  والفائزين  جميعاً  امل�ضاركني 
ال�ضنوي ويف معار�ص الكتاب التي ت�ضارك بها الوزارة، كذلك تنظم لهم حفالت 
طباعة  عن  ف�ضال  املعرفية،  وامللتقيات  ال��ن��دوات  يف  وت�ضركهم  الكتب،  توقيع 
ون�ضر كتبهم واأي�ضاً تعريفهم بالنا�ضرين. واأ�ضار معاليه اإىل اأن اإطالق برنامج 
اإعداد املوؤلفني ال�ضباب تن�ضوي حتته ع�ضرات املبادرات والأن�ضطة وامل�ضابقات، 
امل��وه��وب��ني وامل��ب��دع��ني وتقدمي  ال��رام��ي��ة اإىل اكت�ضاف  ال����وزارة  اإط���ار ج��ه��ود  يف 
كافة اأ�ضكال الدعم لهم، موؤكدا اأن وزارة الثقافة وتنمية املعرفة ترحب بكافة 
املوؤ�ض�ضات ودور الن�ضر والتوزيع والأفراد الراغبني بامل�ضاركة يف هذا الربنامج 
الكبري من خالل تقدمي كافة �ضور الدعم والرعاية، باعتباره برناجما وطنيا 
ميهد مل�ضتقبل م�ضرق للثقافة الإماراتية، كما يعد رافدا مهما للم�ضهد الثقايف 
الإماراتي من خالل اإطالق دماء جديدة تقدم جتاربها واإنتاجاتها الإبداعية 
التي ت�ضيف اإىل الثقافة مزيدا من الرثاء والتطور على م�ضتوى الكم والكيف. 
ال�ضابة للم�ضاركة وال�ضتفادة  الأجيال  العمرية من  الفئات  ودعا معاليه كافة 
من برنامج اإعداد املوؤلفني ال�ضباب لتنمية قدراتهم ومواهبهم موؤكدا اأن الوزارة 
اعتمدت اأحدث التقنيات التي يجيدها ال�ضباب للو�ضول بهذا الربنامج اإليهم، 
من خالل تفعيل اإمكانات التقنية احلديثة ومواقع التوا�ضل الجتماعي ف�ضال 
على الإعالم �ضواء للم�ضاركة اأو ال�ضتفادة من الربامج والدورات التفاعلية التي 
�ضيتم انتاجها، اأو من خالل التوا�ضل عرب هذه الو�ضائل املختلفة خالل كافة 
مراحل الربنامج للتي�ضري عليهم، يف الو�ضول اإىل كافة املعلومات والإر�ضادات 

اخلا�ضة ب"اإعداد املوؤلفني ال�ضباب"



ع�صائر ال�صموثى
الع�ضائر ال�ضموثى التى تباع قد حتتوى على �ضعرات 
حرارية اأكرث من الربجر. فالفاكهة املع�ضورة حتتوى 
التى  و  ال�ضناعية  املحليات  بجانب  طبيعى  �ضكر  على 

حتتوى على �ضعرات حرارية عالية

األواح ال�صوفان
�ضراب  م��ن  كبرية  كمية  على  ال�ضوفان  األ���واح  حتتوى 
الفركتوز، كما حتتوى على  ال��ذي يحتوى على  ال��ذرة 
ب�ضكل  ت�ضاعد  التى  و  امل�ضبعة  الدهون  بع�ص  و  ال�ضكر 

كبري على زيادة الوزن

الزبادي املثلج
ن�ضبة  على  املثلج  ال��زب��ادى  يحتوى 

امل�ضبعة عن  الدهون  اأق��ل من 
لكنه  و  ك����رمي،  الأي�������ص 

على  ي����ح����ت����وى 
ن�����������ض�����ب�����ة 

كبرية من ال�ضكر و ال�ضعرات احلرارية 

احللويات اخلالية من الدهون
ق��د ت��ك��ون ف��ك��رة ت��ن��اول ح��ل��وي��ات خ��ال��ي��ة م��ن الدهون 
تلك  اإن  ح��ي��ث  خ���ادع���ة،  ف��ك��رة  ال��ك��ع��ك  و  كالب�ضكويت 
اأو اخلالية من الد�ضم حتتوى على  القليلة  احللويات 
نف�ص  على  احل��ف��اظ  ل�ضمان  ال�ضكر  م��ن  اأع��ل��ى  ن�ضبة 

املذاق ال�ضهى 

اجلرانول
حت��ت��وى ال��ك��ث��ري م��ن اأن����واع اجل���ران���ول ال��ت��ى ت��ب��اع فى 
الأ������ض�����واق ع��ل��ى ك��م��ي��ة ك���ب���رية من 
ال���������������ض�������ك�������ر و 

الدهون امل�ضبعة

زبدة الفول ال�صودانى
الفول  زب���دة  ن��وع  اأي�����ض��ا على  ذل��ك  يعتمد 
اإن بع�ص  ت��خ��ت��اره حيث  ال���ذي  ال�����ض��ودان��ى 
الأن�������واع حت���ت���وى ع��ل��ى ك��م��ي��ة ك���ب���رية من 

ال�ضكر و ال�ضوديوم 

مافن ال�صوفان و دقيق القمح
العديد من اأنواع الكعك و املافن التى تباع 
من  كبرية  كمية  على  يحتوى  املتاجر  فى 
ال�ضكريات و الدهون بكمية اأكرب من الكعك 

امل�ضنوع فى املنزل بال�ضكل التقليدي 

الديك الرومي
ي��ع��ت��رب ال���دي���ك ال����روم����ي ال����ط����ازج م�����ض��در رائ���ع 
للربوتني احليوانى اأما �ضرائح الرومى املتبلة 
التى تباع فى املتاجر فهى حتتوى على كمية 

كبرية من ال�ضوديوم 

ال�صلطة
تعتقد  ال�����ن�����ا������ص  م����ع����ظ����م 
من  ت��ع��ت��رب  ال�����ض��ل��ط��ة  اأن 
الوجبات ال�ضحية و لكن 
املحم�ص  اخلبز  اإ�ضافة 
املقلية  ال��دج��اج  قطع  و 
الأ�ضافات  و غريها من 
الكثريون  ي��ح��ب��ه��ا  ال���ت���ى 
حتتوى  ال�ضلطة  ت��ن��اول  عند 
و  الدهون  على كمية كبرية من 

ال�ضعرات احلرارية 

الفاكهة املجففة

ال�ضكر  املجففة على كمية كبرية من  الفاكهة  حتتوى 
و املواد احلافظة  للحفاظ على �ضالحيتها و مذاقها 
�ضعراتها احلرارية  يزيد من  لأط��ول وقت ممكن مما 

عن الفواكه الطازجة

�شحة وتغذية
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الكول�صرتول:
 يحتوي الكركديه اأي�ضاً على مواد م�ضادة لالأك�ضدة، حيث 
وبالتايل  ال�����ض��ار،  الكول�ضرتول  ن�ضبة  تقليل  على  ت�ضاعد 
تاأثريه  فقط  ذل��ك  لي�ص  الدموية،  والأوع��ي��ة  القلب  حماية 
ن�ضبة اجللوكوز  على خف�ص  اأي�ضاً  ي�ضاعد  بل  الدهون  على 

بالدم وبذلك ي�ضاعد يف عالج مر�ضى ال�ضكّري.

حماية الكبد:
 اأثبتت الدرا�ضات اأن م�ضادات الأك�ضدة املوجودة بالكركديه 

اأداء وظائفه، والتخل�ص من املواد  ت�ضاعد الكبد على 
التالفة وبذلك يحافظ على  ال�ضارة واخلاليا 

�ضحة الكبد ويزيد من قدرته على القيام 
بوظائفه.

ال�صرطان: 
م�����ض��ادات الأك�����ض��دة ويف 

لها  ال���ك���رك���دي���ه 
ر  و د

اأثبتت  حيث  منه،  والوقاية  بل  ال�ضرطان  حماربة  يف  كبري 
الدرا�ضات اأن الكركديه يعمل على منع منو و انت�ضار اخلاليا 

ال�ضرطانية.

م�����ض��اد ل��الل��ت��ه��اب��ات وال��ب��ك��رتي��ا: ال��ك��رك��دي��ه غ��ن��ي بحم�ص 
تقوية  يف  كبري  دور  له  وال��ذي  ج،  فيتامني  اأو  ال�ضكوربيك 
اجلهاز املناعي، وله القدرة على تخفيف اللتهابات والق�ضاء 
باأمرا�ص  الإ���ض��اب��ة  م��ن  ويحمي  وال��ب��ك��رتي��ا،  ال��ع��دوى  على 

كالربد و الإنفلوانزا.

اآلم الدورة ال�صهرية: 
للدورة  امل�ضاحبة  الآلم  تخفيف  على  ال��ك��رك��دي��ه  ي�ضاعد 
ال�ضهرية، كما ي�ضاعد على �ضبط توازن الهرمونات، وتقليل 
وزيادة  الكتئاب  املزاجية،  التقلبات  الأخرى مثل  الأعرا�ص 

ال�ضهية.

اله�صم: 
كما  اله�ضم،  لتح�ضني  الكركديه  ي�ضربون  النا�ص  من  كثري 

ُي�ضتخدم اأي�ضاً لعالج الإم�ضاك والتقليل من اآلم املعدة.

اإ�صباع العط�ص:
لإ�ضباع  ت�ضتخدم  التى  الريا�ضية  امل�ضروبات  من  الكركديه   
وي�ضعرك  للج�ضم،  وملطف  كمرطب  يعمل  فهو  العط�ص، 
امل�ضروبات  م��ن  ه��و  لذلك  مثلجاً،  ك��ان  اإذا  خا�ضة  بال�ضبع 

املف�ضلة لدى الكثريين يف ال�ضيف خا�ضًة.

الآثار اجلانبية:
عند  لها  النتباه  يجب  احتياطات  دائماً  هناك 
�ضرب الكركديه، وذلك يف حالت معينة مثل 
م��ن ي��ع��ان��ون م��ن ان��خ��ف��ا���ص ���ض��غ��ط الدم 
يجب البتعاد عن تناول الكركديه لأنه 
ي��ق��ل��ل م���ن ���ض��غ��ط ال����دم وق���د ي���وؤدى 
وم�ضاعفات  �ضديد  لهبوط  ذل��ك 
ي��ج��ب تناوله  ك��م��ا ل  خ��ط��رية، 
مع اأدوية ال�ضغط ملن يعانون 
م���ن ارت���ف���اع ال�����ض��غ��ط لأن 

ذلك قد ي�ضاعف التاأثري.
بتجنبه  اأي�������ض���ا  وُي��ن�����ض��ح 
مت��ام��اً اأث��ن��اء احل��م��ل لأنه 
الرحم ويزيد من  ين�ضط 
انقبا�ضه وقد يوؤدى ذلك 
كثرية  وم�ضاكل  لالإجها�ص 

للمراأة احلامل.
وي��ج��ب ا���ض��ت�����ض��ارة ال��ط��ب��ي��ب قبل 
تناوله ملن يتعاطون اأدوية لها مفعول 
ال��ه��رم��ون��ات م��ث��ل ح��ب��وب م��ن��ع احلمل 
التاأثري، ويجب  يتداخل معها يف  قد  لأنه 
ا�ضت�ضارة الطبيب قبل تناوله ملر�ضى ال�ضكري لأنه 
ي��وؤدي ذلك لزيادة  بالدم، وقد  يقلل من م�ضتوى اجللوكوز 

تاأثري اأدوية ال�ضكري وبالتاىل حدوث م�ضاعفات.

�أطعمة �ضحية و لكنها تزيد �لوزن

ُين�صح بتجنبه متامًا اأثناء احلمل

تعرفو� على فو�ئد و�أ�ضر�ر م�ضروب  �لكركديه

ي�صاعد م�صروب الكركديه يف عالج �صغط الدم املرتفع، خا�صة 
ال�صغط  ارتفاع  م�صاكل  من  يعانون  الذين  ال�صن  كبار  لــدى 
با�صتمرار، حيث يعمل الكركديه على خف�ص �صغط الدم حتى 
نوبة  حالة  يف  بتناوله  ال�صحة  خرباء  درجات.وُين�صح   10
ويعمل  اأكواب،   3 مبعدل  الطارئة،  ال�صغط  ارتفاع 
يف  وامل�صاعدة  البول  اإدرار  على  اأي�صا  الكركديه 
اإىل  بالإ�صافة  امل�صاعفات،  من  القلب  حماية 

الفوائد الأخرى ومنها:

 اذا كنت تعتقد ان اجلرانول، والع�صائر وبارات الطاقة ماأكولت �صحية، رمبا تود ان تفكر مرة اأخري. فبع�ص الأطعمة ال�صحية قد اأخفت العديد 
من ال�صعرات احلرارية مما يجعلك قد تفكر مرتني قبل تناولها كوجبات خفيفة.
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العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/1229  عمايل جزئي
& مور للمقاولت جمهول حمل القامة مبا ان  اىل املدعي عليه / 1-بال�ص 
املدعي /ماناف كومار هاري �ضينغ  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
مب�ضتحقات عمالية وقدرها )20396 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )800 درهم( 
 AE168177362MB: رقم  العمالية  ال�ضكوى  يف  وامل�ضاريف  والر�ضوم 
8.30 �ص  ال�����ض��اع��ة  امل��واف��ق 2017/4/12  الرب���ع���اء   ي���وم  ل��ه��ا جل�ضة  وح����ددت   .
بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام 

على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/696  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-حممد انور �ضاديقو للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /حممد رفيق عبدالرحمن  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   9910( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة 
. وحددت   MB167924913AE:ال�ضكوى رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم( 
 ch1.A.5:لها جل�ضة يوم الحد  املوافق 2017/4/16 ال�ضاعة 8.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/641  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-طيف ال�ضباح ملقاولت البناء �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ال��دع��وى ومو�ضوعها  اأق���ام عليك  ق��د  امل��دع��ي /�ضجاد ح�ضني حممد علي   ان  مب��ا 
 2000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   19000( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة 
. وحددت   MB166650090AE:ال�ضكوى رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم( 
 ch1.A.5:لها جل�ضة يوم الحد  املوافق 2017/4/16 ال�ضاعة 8.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   

اعالن حكم بالن�ضر
        يف  الدعوى رقم 2016/7958  عمايل جزئي 

اىل املحكوم عليه/1-�ضوت اخلليج للتجارة العامة �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ:2017/3/9 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�ضالح/حممد ا�ضلم عبداخلالق  بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 
اىل  ع��ودة  وتذكرة  درهما(  و�ضبعون  وثالثة  و�ضبعمائة  الف  )ت�ضعة  دره��م(   9773(
التحق بخدمة  دره��م( ما مل يكن قد  يقابلها نقدا مببلغ )1000  او ما  وطنه عينا 
لال�ضتئناف  قابال  امل�ضاريف. حكما مبثابة احل�ضوري  والزمتها  اخر  �ضاحب عمل 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب 

ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2016/7799  عمايل جزئي
حمل  جمهول  الأبنية  حرا�ضة  خلدمات  ا���ص  ا���ص  1-ام   / عليه  املدعي  اىل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /م�����ض��ك��ور ح�ضني ط���ارق حم��م��ود  ق��د اأق����ام عليك 
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )25000 درهم( 
ال�ضكوى:2016/165707886 وحددت لها جل�ضة  والر�ضوم وامل�ضاريف. رقم 
 ch1.A.2:بالقاعة 8.30 �ص  ال�ضاعة  املوافق 2017/4/20  يوم اخلمي�ص 
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
 ، اأيام على الأقل  من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

علما بان الدعوى اعيدت للمرافعة .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/1642  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ار ئي دى لالدارة الت�ضويقيه جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /راديك خابيبولني وميثله:امل خمي�ص دروي�ص حممد البلو�ضي  قد اأقام 
درهم(  املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )94000  الدعوى ومو�ضوعها  عليك 
وتذكرة عودة مببلغ )4000 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
 MB166764904AE/2017 ال�ضكوى:  رق��م  املطالبة.  ت��اري��خ  م��ن   %9
مبكتب  ���ص   8.30 ال�ضاعة   2017/4/10 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت 
القا�ضي لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 2017/947 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �ضده/1- �ضركة ظبية لتجارة القم�ضة ذ.م.م  جمهول حمل 
يعقوب  التجارية وميثلها  اخلان  التنفيذ/�ضركة  ان طالب  القامة مبا 
اأقام  �ضاه حممد   وميثله: احمد احل��اج خ��ادم بطي امليدور املهريي قد 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
او خزينة املحكمة   وعليه  التنفيذ  وق��دره )156063( دره��م اىل طالب 
فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/605  تنفيذ عمايل 
م  ذ  ���ص   - وامل��ق��اولت  املعدنية  لالن�ضاءات  الكمال  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/حممد مزمل ح�ضني   م   جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )28533.33( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
فان  املحكمة.  وعليه  ر�ضوم خلزينة  دره��م  بال�ضافة اىل مبلغ )2178( 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/842  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �ضده/1- خ�ضره لالعمال الفنية - �ص ذ م م   جمهول حمل 
اأقام   التنفيذ/يا�ضني ح�ضني حممد رم�ضان  قد  ان طالب  القامة مبا 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )10643( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�ضافة اىل 
مبلغ )913( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/700  تنفيذ عمايل 
اي��وب - �ص ذ م م   جمهول حمل  اىل املنفذ �ضده/1- مطعم ال�ضلطان 
اأقام   قد  ق��ن��اوى   �ضعبان  قناوى  التنفيذ/احمد  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة 
عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )2146( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�ضافة اىل 
مبلغ )900( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/841  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ ���ض��ده/1- او�ضن ه��ارت لل�ضياحة - �ص ذ م م   جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ني�ضا في�ضيندا�ص في�ضيندا�ص باغواندا�ص 
بجاج بجاج  قد اأقام  عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )16823( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�ضافة اىل مبلغ )1359( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/931  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �ضده/1- عبدالاله علي لالعمال الفنية - �ص ذ م م   جمهول 
عبداملبدي  عبداهلل  التنفيذ/عبداحلميد  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
�ضعد اهلل  قد اأق��ام  عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )5400( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�ضافة اىل مبلغ )900( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   
مذكرة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2014/1042  ا�ضتئناف جتاري    
الب��ون كومار تبريوال  جمهول حمل  بريانكا تيربو  امل�ضتاأنف �ضده/ 1-  اىل 
وب�ضفته  ال�ضخ�ضية  ب�ضفته  باجاج  برا�ضاد  كا�ضي   / امل�ضتاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة 
وميثله:ريا�ص  باجاج  كونال  كافيا  القا�ضر  املتويف  بنت  على  ال�ضرعي  الو�ضي 
ع��ب��دامل��ج��ي��د حم��م��ود ال��ك��ب��ان  ق��د ا���ض��ت��اأن��ف / احل��ك��م ال�����ض��ادر ب��ال��دع��وى رقم 

2013/2144 جتاري كلي بتاريخ:2014/7/9     
�ضباحا    10.00 ال�ضاعة   2017/4/3 امل��واف��ق  الث��ن��ني   ي��وم  جل�ضه  لها  وح���ددت 
بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   

مذكرة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/288  ا�ضتئناف جتاري    

اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1- اي دي ا�ص لال�ضت�ضارات املعمارية  جمهول حمل 
وميثله:ريا�ص  ليمتد  ديفيلوير  �ضينديكيت   / امل�ضتاأنف  ان  مبا  القامة 
عبداملجيد حممود الكبان  قد ا�ضتاأنف القرار/ احلكم ال�ضادر بالدعوى 

رقم 2016/644 جتاري كلي     
وحددت لها جل�ضه يوم الثنني  املوافق 2017/4/10 ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   

مذكرة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2016/295  ا�ضتئناف عقاري    

الق��ام��ة مبا  غا�ضيميلى  جمهول حم��ل  ���ض��اره   -1 ���ض��ده/  امل�ضتاأنف  اىل 
امل�ضتاأنف / متويل )م�ضاهمة خا�ضة( وميثله:نا�ضر مال اهلل حممد  ان 
غامن  قد ا�ضتاأنف / احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم 2015/556 عقاري كلي 

بتاريخ:2016/5/25     
 10.00 ال�ضاعة   2017/5/10 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  جل�ضه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch1.C.11 رق��م  بالقاعة  �ضباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   

       اعالن اأمر اأداء بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/67  اأمر اأداء

اىل املدعي عليه / 1- �ضاه زمان خان غالم جان خان خان جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/مدر�ضة المارات الدولية اخلا�ضة �ص.ذ.م.م .

البتدائية  دب�����ي  حم��ك��م��ة  ق������ررت  ف���ق���د  اأداء  اأم������ر  ا����ض���ت�������ض���دار  ط���ل���ب 
درهم   )20430( مبلغ  ب�ضداد  عليه  امل��دع��ي  اإل���زام  ب���ت���اري���خ:2017/2/28 

للمدعي والر�ضوم وامل�ضاريف . 
ولكم احلق يف التظلم من الأم��ر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�ضر 

هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/1904  عمايل جزئي
��������ص.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  اك�����ض��ربي�����ص  ب���ي  اي  ع��ل��ي��ه / 1-يف  امل���دع���ي  اىل 
اأق���ام عليك  ق��د  امل��دع��ي /حم��م��د ح�ضني علي عبدالعزيز   ان  الق��ام��ة مب��ا 
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )19109 درهم( 
ال�ضكوى:  رق��م  وامل�ضاريف.  والر�ضوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
املوافق  الرب���ع���اء  ي���وم  ج��ل�����ض��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   MB168968618AE
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة ���ص   8.30 ال�ضاعة   2017/4/26
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/1891  عمايل جزئي
�����ص.ذ.م.م  الكهروميكانيكية  ع��ب��داخل��ال��ق  1-اح�����ض��ان   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اقبال   اقبال حممد  ع��ادل  /���ض��ودري  املدعي  ان  القامة مبا  جمهول حمل 
وقدرها  املطالبة مب�ضتحقات عمالية  الدعوى ومو�ضوعها  عليك  اأق��ام  قد 
وامل�ضاريف.  والر�ضوم  دره��م(   1000( ع��ودة مببلغ  وتذكرة  دره��م(   25806(
الحد  يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت   MB170587773AE ال�ضكوى:  رقم 
املوافق 2017/4/16 ال�ضاعة 8.30 �ص بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/1906  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ا�ضماعيل احمد ا�ضماعيل للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /حممد حممود �ضابر حممد  قد اأقام 
 22000( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�ضتحقات  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك 
واتعاب  وامل�ضاريف  وال��ر���ض��وم  دره���م(  ع��ودة مببلغ )3000  وت��ذك��رة  دره���م( 
جل�ضة  لها  وح���ددت    mb170797542ae ال�ضكوى:  رق��م   . املحاماة 
لذا   ch1.A.5:يوم الحد املوافق 2017/4/16 ال�ضاعة 8.30 �ص بالقاعة
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/1506  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اوفر�ضي�ص جلف ميديكال �ضبالى �ص.ذ.م.م جمهول 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ه��اج��ر النعيم حممد الأم���ني ع��ب��داهلل  قد 
وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام 
وامل�ضاريف.  والر�ضوم  دره��م(   3000( ع��ودة مببلغ  وتذكرة  دره��م(   83334(
جل�ضة  لها  وح���ددت   MB168018038AE/2017 ال�ضكوى:  رق��م 
لذا   ch1.A.5:يوم الحد املوافق 2017/4/16 ال�ضاعة 8.30 �ص بالقاعة
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   

اعالن حكم بالن�ضر
        يف  الدعوى رقم 2017/264  عمايل جزئي 

بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  ����ص.ذ.م.م  لالن�ضاءات  ع��ل��ي��ه/1-واي��دوول  املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ:2017/2/27 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/

ت��وؤدي للمدعي مبلغ )11118  حممد �ضاجهان كازي عبد العلي  بالزام املدعي عليها بان 
التحق  التنفيذ قد  وق��ت  نقدا ما مل يكن  او قيمتها  ال��ع��ودة اىل موطنه  وت��ذك��رة  دره��م( 
ن�ضيبه  املدعي من  واعفت  امل�ضروفات  باملنا�ضب من  والزمتها  اخر  بخدمة �ضاحب عمل 
فيها ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   
اعالن حكم بالن�ضر

        يف  الدعوى رقم 2016/7803  عمايل جزئي 
اىل املحكوم عليه/1-دبل بريل خلدمات احلرا�ضة �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  ب��ت��اري��خ:2017/2/14 يف  املنعقدة  بجل�ضتها  املحكمة حكمت  ب��ان 
ل�ضالح/حممد فريد خان �ضاه ويل خان بحكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري  بالزام املدعي 
عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )6400 درهم( )�ضتة الف واربعمائة درهم( وتذكرة العودة 
التحق بخدمة  دره��م ما مل يكن قد  يقابلها نقدا وهو مبلغ 1500  او ما  اىل وطنه عينا 
�ضاحب عمل اخر والزمت املدعي عليها باملنا�ضب من امل�ضاريف واعفت املدعي من ن�ضيبه 
فيها ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   

اعالن حكم بالن�ضر
        يف  الدعوى رقم 2016/7815  عمايل جزئي 

���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة  براي�ص  املحكوم عليه/1-�ضوبر ماركت ريت  اىل 
الدعوى  يف  ب��ت��اري��خ:2017/2/28  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
بالزام املدعي عليها بان  املذكورة اعاله ل�ضالح/كري�ضتني يوليانوفا دمييرتوفا  
او نقدا ما مل  العودة لوطنها عينا  ت��وؤدي للمدعي مبلغ )48000 دره��م( وتذكرة 
تلتحق بخدمة �ضاحب عمل اخر وباملنا�ضب من الر�ضوم وامل�ضاريف واعفت املدعية 
لال�ضتئناف  قابال  ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�ضوري  عدا  ورف�ضت  منها 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب 

ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   

اعالن حكم بالن�ضر
        يف  الدعوى رقم 2016/8912  عمايل جزئي 

ال �ضولر منطقة حرة ذ.م.م جمهول حمل القامة  املحكوم عليه/1-بي تي  اىل 
الدعوى  يف  ب��ت��اري��خ:2017/3/12  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
توؤدي  بان  املدعي عليها  بالزام  املذكورة اعاله ل�ضالح/كورازون بيدي�ص �ضرييلو  
للمدعية مبلغ )21073 درهم( وتذكرة العودة لوطنها عينا او نقدا ما مل تلتحق 
بخدمة �ضاحب عمل اخر وباملنا�ضب من الر�ضوم وامل�ضاريف واعفت املدعية منها 
ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو 

ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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م�ضرف �أبوظبي �لإ�ضالمي يفوز بجائزة 
�أف�ضل موؤ�ض�ضة مالية �إ�ضالمية يف �لإمار�ت 

•• اأبوظبي-الفجر:

الإ�ضالمية  امل��ال��ي��ة  الإ���ض��الم��ي ، جم��م��وع��ة اخل��دم��ات  اأب��وظ��ب��ي  ح�ضد م�����ض��رف 
الدورة  الإم��ارات خالل  دولة  اإ�ضالمية يف  اأف�ضل موؤ�ض�ضة مالية  الرائدة، جائزة 
العا�ضرة حلفل توزيع جوائز جملة جلوبال فاينان�ص التي تعترب واحدة من اأ�ضهر 
املجالت العاملية املخت�ضة باأخبار املال وامل�ضارف.  ومتنح جملة جلوبال فاينان�ص 
امل�ضرفية  واحللول  اخلدمات  اأف�ضل  توفر  التي  امل�ضارف  اإىل  الفئة  هذه  جوائز 
املتوافقة مع اأحكام ال�ضريعة الإ�ضالمية، وت�ضتخدم قنوات حديثة وفعالة ملواكبة 
احتياجات عمالئها، وتدعم منو القطاع امل�ضريف الإ�ضالمي ب�ضكل عام. وتعك�ص 
هذه اجلائزة التزام موظفي امل�ضرف وجهودهم الدوؤوبة لدعم م�ضاعي امل�ضرف 
يف ت�ضّدر قطاع اخلدمات امل�ضرفية الإ�ضالمية. كما توؤكد على موا�ضلة م�ضرف 
اأبوظبي الإ�ضالمي التفاعل مع العمالء لفهم احتياجاتهم املتغرية ب�ضورة اأف�ضل، 
تلبي  وفعالة  اآمنة  م�ضرفية  حلول  لتوفري  املتطورة  الرقمية  املن�ضات  وتوظيف 
لهذا  بجوائزها  الفائزين  فاينان�ص  جلوبال  جملة  واخ��ت��ارت  الحتياجات.  ه��ذه 
اإىل جمموعة حمددة من املعايري وبالت�ضاور مع نخبة من خرباء  العام ا�ضتناداً 
القطاع حول العامل. وتتنوع املعايري التي ي�ضتخدمها الفريق التحريري للمجلة 
اإىل  الأ�ضول - و�ضوًل  الربحية ومنو  املايل للم�ضارف - مبا يف ذلك  الأداء  بني 
جديدة،  اأع��م��ال  وتطوير  العمالء،  ور���ض��ا  ال�ضرتاتيجية،  وال��ع��الق��ات  ال�ضمعة، 
الرقمية،  امل�ضرفية  القنوات  اأهمية  تنامي  ومع  املنتجات.   تطوير  يف  والبتكار 
قدم م�ضرف اأبوظبي الإ�ضالمي العديد من احللول املبتكرة لتمكني عمالئه من 
اأجهزة  اإىل  وبالإ�ضافة  واآمنة.  و�ضهلة  امل�ضرفية بطريقة مرنة  تعامالتهم  اإدارة 
ال�ضوتي وتطبيق  التفاعل  بتقنية  العاملة  والأجهزة  البيومرتية  الآيل  ال�ضرف 
الهاتف املحمول الرائد على م�ضتوى القطاع، اأطلق امل�ضرف موؤخراً فئة جديدة 
من  اإك�ضرب�ص  ا�ضم  حتت  الرقمية  احللول  باأحدث  امل��زودة  امل�ضرفية  فروعه  من 
م�ضرف اأبوظبي الإ�ضالمي )ADIB Express(، وتعترب هذه الفروع الأوىل 
مع  املخ�ض�ضة  ال�ضخ�ضية  اخلدمات  مت��زج  لكونها  الإم���ارات  دول��ة  يف  نوعها  من 
اخلدمات امل�ضرفية الرقمية. وكان م�ضرف اأبوظبي الإ�ضالمي قد ح�ضد موؤخراً 
العديد من اجلوائز املرموقة مبا فيها جائزتي اأف�ضل م�ضرف اإ�ضالمي يف ال�ضرق 
الإم��ارات خالل حفل  اإ�ضالمي يف دول��ة  اأف�ضل م�ضرف  و   2016 الأو�ضط لعام 
الأو�ضط.  ال�ضرق  منطقة  يف  امل�ضرفية  لالإجنازات  فاينان�ص  اإمييا  جوائز  توزيع 
كما فاز امل�ضرف اأي�ضاً بجائزة اأف�ضل مزود للخدمات امل�ضرفية املتميزة يف دولة 
الإمارات لعام 2016 من جملة بانكر ميدل اإي�ضت ، وجائزتي البتكار يف معاجلة 
اإ�ضالمية للم�ضاريع ال�ضغرية واملتو�ضطة لعام  اأف�ضل موؤ�ض�ضة مالية  العمليات و 
2016 من جملة جلوبال فاينان�ص ، واأي�ضاً جائزة اأف�ضل م�ضرف خا�ص للتمويل 

الإ�ضالمي يف ال�ضرق الأو�ضط من قبل جملة برايفت بانكر اإنرتنا�ضيونال .

هز�ع بن ز�يد : بنك �أبوظبي �لأول..
تر�ضيخ قوة �لقت�ضاد �لوطني و�إجناز يف �لريادة

•• اأبوظبي -وام: 

اأكد �ضمو ال�ضيخ هزاع بن زايد اآل نهيان نائب 
 .. اأب��وظ��ب��ي  لإم���ارة  التنفيذي  املجل�ص  رئي�ص 
خطوة  يعد  الأول  اأب��وظ��ب��ي  بنك  تاأ�ضي�ص  اأن 
كبرية تنعك�ص اآثارها الإيجابية على القت�ضاد 
ال���وط���ن���ي ب��ج��ان��ب ك���ون���ه اجن������ازا يف ال���ري���ادة 

و�ضناعة الفارق .
بقيادة  اإن���ه  ام�����ص  ل��ه  ت�ضريح  يف  �ضموه  وق���ال 
���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د اآل 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
ل���ل���ق���وات امل�����ض��ل��ح��ة وروؤي����ت����ه احل��ك��ي��م��ة حتقق 
اخلطوة  الأول..ه������ذه  اأب��وظ��ب��ي  بنك  تاأ�ضي�ص 
على  الإيجابية  اآث��اره��ا  تنعك�ص  التي  الكبرية 

اقت�ضادنا الوطني . واأ�ضاف �ضموه اإن الطفرة 
الأول  اأبوظبي  التي يحققها بنك  القت�ضادية 
منعة  وت��زي��ده  الوطني  اقت�ضادنا  ق��وة  تر�ضخ 

و�ضالبة وح�ضورا موؤثرا يف العامل ..
وا�ضفا هذا البنك باأنه الأول منذ انطالقته .

اإنه  اآل نهيان  زايد  ال�ضيخ هزاع بن  وقال �ضمو 
القت�ضادية  ال��ق��وة  الن���دم���اج  ه���ذا  يف  تتجلى 
ل���دول���ة الإم������ارات..وه������و جن����اح ب��اه��ر مل�ضرية 
التنمية وتتويج ملنجزاتها احل�ضارية وتنوعها 

وا�ضتقرارها وهو الأول ا�ضم على م�ضمى .
ياأتي ت�ضريح �ضموه بعد اإعالن انطالق الكيان 
امل�ضريف اجلديد الذي يحمل ا�ضم بنك اأبوظبي 
�ضوق  الأح�����د يف  ام�����ص  اأ���ض��ه��م��ه  ت�����داول  الأول 
املالية حتت   ADX املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي 

اكتمال  بعد  وذل���ك   NBAD ال��ت��داول  رم��ز 
املتطلبات القانونية لعملية الندماج بني بنك 
الوطني  اأبوظبي  وبنك   FGB الأول  اخلليج 

يف الأول من اأبريل 2017.  NBAD
وي��ع��د ال��ك��ي��ان امل�����ض��ريف اجل��دي��د اأك���رب ب��ن��ك يف 
دول��ة الإم���ارات واأح��د اأك��رب البنوك يف منطقة 
باأ�ضول تزيد  اإفريقيا  ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال 
مليار   180 دره���م  مليار   670 ع��ن  قيمتها 

دولر اأمريكي .
وبداأ تداول اأ�ضهم البنك اجلديد عقب احتفال 
املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �ضوق  يف  اأقيم  ر�ضمي 
البنك  اإدارة  اأع�ضاء جمل�ص  بح�ضور عدد من 
اجلديد والإدارة العليا ل�ضوق اأبوظبي لالأوراق 

املالية.

ا�صت�صاف اجتماع الحتاد الدويل للمعار�ص واملوؤمترات الدولية

�ك�ضبو �ل�ضارقة: �لإمار�ت �لأوىل بعدد �ملعار�ض يف �ل�ضرق �لأو�ضط و�إفريقيا

�لإمار�ت �لأعلى خليجيًا يف معدل منو �ضناعة �لبال�ضتيك 
•• دبي-الفجر: 

حققت الإم��ارات العربية املتحدة اأعلى 
معدل منو يف �ضناعة البال�ضتيك على 
معدل  بت�ضجيلها  امل��ن��ط��ق��ة  م�����ض��ت��وى 
من��و ���ض��ن��وي خ���الل ال��ع��ق��د امل��ا���ض��ي بلغ 
تقرير  ب��ح�����ض��ب  وذل�������ك   ،24.4%
دول  يف  البال�ضتيك  �ضناعة  ’موؤ�ضرات 
 ‘2016 ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي  جم��ل�����ص 
الحت����اد اخلليجي  ���ض��ي�����ض��دره  وال����ذي 
للبرتوكيماويات والكيماويات )جيبكا( 
والأرق������ام  ل��ل��ب��ي��ان��ات  الأول  -امل�������ض���در 
البرتوكيماوية  ال�����ض��ن��اع��ات  ق��ط��اع  يف 
جيبكا  م���ن���ت���دى  ف���ع���ال���ي���ات  –خالل 
ل��ل��ب��ال���ض��ت��ي��ك يف ال����ف����رتة م����ا ب����ني 9 
تعقده  ال��ذي  ابوظبي،  اأب��ري��ل يف  و10 
الفر�ص  ع����ر�����ص  ب����ه����دف  )ج���ي���ب���ك���ا( 
التحديات  اهم  ومناق�ضة  الإ�ضتمثارية 
م�ضتقبلية  ا����ض���رتات���ي���ج���ي���ة  وو�����ض����ع 
امل�ضتوى  على  القطاع  وتطوير  للتقدم 

الإقليمي.
وتوقع التقرير منو الطاقة النتاجية 
جمل�ص  دول  يف  البال�ضتيك  ل�ضناعة 
 34.5 ل��ت�����ض��ج��ل  ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي 
 ،2022 ال���ع���ام  ب��ح��ل��ول  م��ل��ي��ون ط���ن 
تراكمي  ���ض��ن��وي  وذل�����ك مب���ع���دل من���و 
%3. وه��و الأم���ر ال���ذي بدوره  ق���دره 
ال��ن��م��و يف قطاع  امل���زي���د م���ن  ���ض��ي��ح��ف��ز 
املنطقة.  التحويلية يف دول  ال�ضناعات 
اأن مبيعات منتجي  واأ�ضار التقرير اإىل 
العام  يف  اخل��ل��ي��ج��ي��ني  ال��ب��ال���ض��ت��ي��ك 
دولر،  مليار   34 نحو  بلغت   2016
عائدات  م���ن   4% ن�����ض��ب��ت��ه  م���ا  م��ّث��ل��ت 
العامل،  م�ضتوى  على  القطاع  مبيعات 

بينما ازدادت الطاقة الإنتاجية للقطاع 
27.1 مليون  اإىل  %5 لت�ضل  بن�ضبة 
املرتبة  الإم��������ارات  اح��ت��ل��ت  ط����ن. وق����د 
الإنتاجية  الطاقات  يف  الثانية خليجياً 

للبال�ضتيك وبح�ضة بلغت 18%.
التقرير،  نتائج  على  تعليقه  اإط��ار  ويف 
ال�ضعدون،  ال��وه��اب  عبد  ال��دك��ت��ور  اأك��د 
اخلليجي  ل����الحت����اد  ال����ع����ام  الأم��������ني 
ل���ل���ب���رتوك���ي���م���اوي���ات وال���ك���ي���م���اوي���ات 
منتجو  �����ض����ع����ي  ع�����ل�����ى  )ج�����ي�����ب�����ك�����ا(، 
قاعدة  ت��ن��وي��ع  اإىل  ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات 
جديدة  منتجات  ب��اإ���ض��اف��ة  منتجاتهم 
منتجات  يف  ال����ض���ت���ث���م���ار  خ�����الل  م����ن 
القيمة امل�ضافة والنتقال من املنتجات 
ال�ضلعية نحو املنتجات املتخ�ض�ضة مثل 

الأمر  وه��و  الهند�ضية،  البال�ضتيكات 
انت�ضارهم  تو�ضعة  م��ن  ميكنهم  ال���ذي 
بكافة  التحويلية  ال�ضناعات  وتطوير 
ال�ضعدون  ال��دك��ت��ور  واأ���ض��اد  جم��الت��ه��ا، 
بروج  �ضركة  اأطلقتها  التي  ب��امل��ب��ادرات 
اإقامة  الإم��ارات��ي��ة ع��رب الإ���ض��ت��م��ث��ار يف 
مركز بروج لالإبتكار لدعم هذا التوجه 

يف دولة الأمارات.
املطاط  ل��دائ��ن  �ضناعة  و�ضت�ضهد  ه��ذا 
ال�ضنوات  خ�����الل  اإن����ت����اج  ك��م��ي��ة  اأك������رب 
املتوقع  النمو  من  م�ضتفيدًة  القادمة، 
وبحلول  وال�����ض��ي��ارات.  النقل  ق��ط��اع  يف 
العام 2022، �ضتتقل�ص ح�ضة خامات 
نقطة  ب20  ال�����ض��ل��ع��ي��ة  ال��ب��ال���ض��ت��ي��ك 
ال�ضارة  جت���در  وه��ن��ا   .  70% لت�ضل 

اإن���ت���اج خامات  ال��ن��م��و احل��ا���ض��ل يف  اىل 
والهند�ضية  املتخ�ض�ضة  البال�ضتيكات 
لت�ضل   2016 يف   15% بلغ  وال���ذي 
التزام  ياأكد  2.5 مليون طن وهو  اإىل 
ال���ق���ط���اع اخل��ل��ي��ج��ي ن��ح��و امل���زي���د من 

التنمية امل�ضتدامة. 
التقرير  ك�ضف  �ضبق،  م��ا  م��ع  ومتا�ضيا 
عن حتقيق زيادة يف ا�ضتهالك الأ�ضواق 
بن�ضبة  ال��ب��ال���ض��ت��ي��ك  امل��ح��ل��ي��ة خل��ام��ات 
بلغت %4 خالل العام 2016 لي�ضل 
اأخرى  جهة  وم��ن  ط��ن.  مليون   5 اإىل 
النمو  ال�ضناعي  التغليف  قطاع  حقق 
البال�ضتيك  ا�ضواق  اه��م  كاحد  الأ���ض��رع 
التغليف  ���ض��ج��ل  ب��ي��ن��م��ا  امل���ن���ط���ق���ة،  يف 
قطاع  تاله   44% ن�ضبة  ال�ضتهالكي 

•• ال�شارقة-الفجر:

تبواأ  ع��ن  ال�ضارقة  اك�ضبو  م��رك��ز  ك�ضف 
املرتبة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
املعار�ص  وا�ضت�ضافة  تنظيم  يف  الأوىل 
الأو�ضط  ال�ضرق  منطقة  م�ضتوى  على 
�ضركة  اأع��دت��ه  لتقرير  وف��ق��اً  واإف��ري��ق��ي��ا، 
البيانات  يف  امل��ت��خ�����ض�����ض��ة  اك�����ض��ب��ل��وري 
باملعار�ص  اخل���ا����ض���ة  والإح�������������ض������اءات 

الدولية.
التقرير خالل  نتائج  الك�ضف عن  وجاء 
اج��ت��م��اع م��و���ض��ع ع��ق��ده الحت����اد الدويل 
للمعار�ص واملوؤمترات الدولية يف مركز 
برئا�ضة  الأول،  اأم�����ص  ال�����ض��ارق��ة  اك�ضبو 
الرئي�ص  امل���دف���ع  ���ض��ي��ف حم��م��د  ���ض��ع��ادة 
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  للمركز  التنفيذي 
نائب  جلفار  م��اه��ر  وبح�ضور  الحت����اد، 
رئي�ص العمليات التجارية يف مركز دبي 
التجاري العاملي، ومب�ضاركة ممثلني عن 
الروؤ�ضاء  م��ن  ع��دد  اإىل ج��ان��ب  الحت���اد، 
وامل��دراء التنفيذيني العاملني يف جمال 
���ض��ن��اع��ة امل���ع���ار����ص وامل������وؤمت������رات على 

م�ضتوى املنطقة والعامل.
التقرير  ن��ت��ائ��ج  الج��ت��م��اع  وا���ض��ت��ع��ر���ص 
الذي اأظهر جناح دولة الإمارات بتنظيم 
عام  خ��الل  معر�ضاً   256 وا�ضت�ضافة 
2016، تلتها جمهورية جنوب اإفريقيا 
بنحو  تركيا  ث��م  م��ع��ار���ص،   209 بنحو 
197 م��ع��ر���ض��اً. يف وق���ت ب��ل��غ ف��ي��ه عدد 
اأو���ض��ط��ي��ة ومن  ال�����ض��رق  امل��ع��ار���ص  زوار 
بينها الإم��ارات 17 مليون زائر، مقابل 

7 ماليني زائر للمعار�ص يف اإفريقيا.
وبحث الجتماع ن�ضاطات وبرنامج عمل 
واملوؤمترات  للمعار�ص  ال���دويل  الحت���اد 
الدولية املختلفة للعام اجلاري وخططه 
نتائج  تطبيق  ناق�ص  كما  املقبل.  للعام 
الك�ضف  مت  ال��ت��ي  والأب����ح����اث  ال��ت��ق��ري��ر 
عنها وذلك بهدف تطوير هذه ال�ضناعة 

والرتقاء بها اإىل م�ضتويات عاملية.

مكانة رفيعة
واأكد �ضعادة �ضيف حممد املدفع الرئي�ص 
رئي�ص  ال�ضارقة  اك�ضبو  ملركز  التنفيذي 
اإدارة الحتاد الدويل للمعار�ص  جمل�ص 
اأه��م��ي��ة �ضناعة  ال��دول��ي��ة،  وامل����وؤمت����رات 
اقت�ضاد  واق��ع  ملعرفة  كموؤ�ضر  امل��ع��ار���ص 
ال��دول ومدى تقدم خمتلف قطاعاتها، 
اأي  ازده����ار  مل�ضتوى  مقيا�ص  وبو�ضفها 

�ضناعة متثلها.
و�����ض����ّدد امل����دف����ع ع���ل���ى اأه���م���ي���ة الحت�����اد 
الدولية  وامل��وؤمت��رات  للمعار�ص  العربي 
م�ضوؤويل  كبار  التقاء  نقطة  ميثل  كونه 
املنطقة،  يف  امل��ع��ار���ص  �ضناعة  وخ����رباء 
بينهم،  فيما  العالقة  لتمتني  وفر�ضة 
عدا عن دوره كمركز معريف ومعلوماتي 
اعتماده  ال�ضناعة من خالل  حول هذه 
ال��ت��ي ت�ضهم  على الأب��ح��اث وال��درا���ض��ات 
امل�ضتوى  ال��ق��ط��اع ع��ل��ى  ت��ط��وي��ر ه���ذا  يف 

الإقليمي.
واعترب املدفع اأن نتيجة التقرير تعك�ص 
امل���ك���ان���ة ال��رف��ي��ع��ة ال���ت���ي حت��ت��ل��ه��ا دول���ة 
الإمارات يف جمال �ضناعة املعار�ص على 

ودورها  وال���دويل،  الإقليمي  امل�ضتويني 
احليوي يف تطوير هذه ال�ضناعة وتعزيز 

تناف�ضيتها والنهو�ص بها.
وق�����ال امل���دف���ع اإن اج���ت���م���اع الحت������اد يف 
ال�����ض��ارق��ة ي���وؤك���د ع��ل��ى م��ك��ان��ة الإم������ارة 
ك���واح���دة م���ن امل�����دن ال���ت���ي ت���ق���ود قطاع 
�ضناعة املعار�ص يف املنطقة، وهو يتزامن 
مركز  لتاأ�ضي�ص  الأرب��ع��ني  ال��ذك��رى  م��ع 
بالإجنازات  والحتفال  ال�ضارقة  اك�ضبو 
 1977 ع��ام  منذ  حققها  التي  املتتالية 
للعار�ضني  مم���ي���زة  ك��وج��ه��ة  وري����ادت����ه 
م��ن داخ��ل ال��دول��ة وخ��ارج��ه��ا، حتى بات 
املميزة  املعار�ص  خارطة  على  اإليه  ُي�ضار 
اقت�ضاد  ت��ن��وع  م��ن  م�ضتفيداً  ال��ع��امل  يف 
وال�ضيا�ضية  امل��ال��ي��ة  وب��ي��ئ��ت��ه��ا  ال�����ض��ارق��ة 
التحتية  بنيتها  م��ن  وك��ذل��ك  امل�ضتقرة، 
الإنتاج  وتكاليف  ال��ع��امل��ي  امل�ضتوى  ذات 
املحفزة  التجارية  والقوانني  املنخف�ضة 
ل  كمن�ضة  للم�ضتثمرين  توفرها  التي 

ت�ضاهى للنجاح يف املنطقة.
واأع����رب امل��دف��ع ع��ن اأ���ض��م��ى اآي���ات ال�ضكر 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ل�����ض��اح��ب  وال����ع����رف����ان 
القا�ضمي  حممد  ب��ن  �ضلطان  ال��دك��ت��ور 
ال�ضارقة،  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�ص  ع�ضو 
ودعمه  ال�����ض��دي��دة  لتوجيهاته  ت��ق��دي��راً 
ال�ضارقة  اك�����ض��ب��و  مل���رك���ز  ال�����الحم�����دود 
�ضناعة  يف  ال��ري��ادة  لتحقيق  اأهلته  التي 
والعامل،  املنطقة  املعار�ص على م�ضتوى 
ال�ضيخ  �ضمو  من  حثيثة  متابعة  ظل  يف 
�ضلطان بن حممد بن �ضلطان القا�ضمي 
عّززت  ال�ضارقة،  حاكم  ونائب  عهد  ويل 

امل���رك���ز وت��ق��دم��ه كاأحد  م�����ض��رية جن����اح 
اأف�ضل املراكز يف املنطقة.

الحتاد الدويل
من جهته، اعترب كاي هاتندروف الرئي�ص 
للموؤمترات،  الدويل  التنفيذي لالحتاد 
�ضبل  ملناق�ضة  فر�ضة  �ضّكل  الجتماع  اأن 
التعاون امل�ضرتك بني الحتادين الدويل 
والعربي للمعار�ص واملوؤمترات الدولية، 
وكذلك لتبادل وجهات النظر واخلربات 
والتخطيط للم�ضاريع امل�ضتقبلية وبحث 
هذه  تخدم  التي  امل�ضرتك  العمل  اآف���اق 
الإقليمي  امل�����ض��ت��وي��ني  ع��ل��ى  ال�����ض��ن��اع��ة 
بها،  املعني  الأع��م��ال  وجمتمع  وال��ع��امل��ي 
�ضعادة  ي��ب��ذل��ه��ا  ال���ت���ي  اجل���ه���ود  م��ث��م��ن��اً 
التنفيذي  الرئي�ص  املدفع  حممد  �ضيف 
رئي�ضاً  ب�ضفته  ال�����ض��ارق��ة  اك�ضبو  مل��رك��ز 
للمعار�ص  العربي  الحت��اد  اإدارة  ملجل�ص 
الرتقاء  �ضبيل  يف  الدولية،  وامل��وؤمت��رات 
ب�������ض���ن���اع���ة امل����ع����ار�����ص وامل�������وؤمت�������رات يف 
جانبه،  من  واإفريقيا.  العربية  املنطقة 
اأك��د حممود اجل���راح اأم��ني ع��ام الحتاد 
الدولية،  واملوؤمترات  للمعار�ص  العربي 
ن��ظ��م��ه مركز  ال����ذي  اأن ه���ذا الج��ت��م��اع 
اك�ضبو ال�ضارقة و�ضارك فيه ممثلون عن 
ال��دويل للموؤمترات )اليويف( و  الحت��اد 
يف  ي�ضهم  اأن  �ضاأنه  م��ن  العربي  الحت���اد 
الحتادين  ب��ني  ال��ت��ع��اون  عملية  ت��اأط��ري 
الفعاليات  م���ن  جم��م��وع��ة  خ����الل  م���ن 
التدريبية  وال������ربام������ج  والأن���������ض����ط����ة 
ب�ضدد  اجلانبني  اإىل  م�ضرياً  املختلفة، 

توقيع مذكرة تفاهم يف هذا الإطار على 
اأثنى ماهر  �ضوء هذا الجتماع. بدوره، 
التجارية  العمليات  رئي�ص  نائب  جلفار 
يف م��رك��ز دب���ي ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي، على 
اجلهود التي يبذلها �ضعادة �ضيف حممد 
اك�ضبو  ملركز  التنفيذي  الرئي�ص  املدفع 
اإدارة  ملجل�ص  رئ��ي�����ض��اً  ب�ضفته  ال�����ض��ارق��ة 
واملوؤمترات  للمعار�ص  العربي  الحت���اد 
على م�ضتوى جمع  ال��دول��ي��ة، وحت��دي��داً 
�ضناعة  واق��ع  ع��ن  والبيانات  املعلومات 
املعار�ص يف املنطقة، موؤكداً حر�ص مركز 
�ضركائه  مع  التعاون  على  التجاري  دبي 
ال�ضرتاتيجيني يف الحتاد لدعم وتعزيز 
�ضناعة املعار�ص على امل�ضتوى الإقليمي 
وتطويرها وفق خطط ممنهجة ترتقي 
بواقع هذا القطاع املهم واحليوي، وذلك 
الإيجابية  امل��رك��ز  م�����ض��ارك��ة  خ���الل  م��ن 

والفاعلة يف كافة اجتماعات الحتاد.
بلغ   ، اك�ضبلوري  �ضركة  تقرير  وبح�ضب 
امل��ت��خ�����ض�����ض��ة يف جمال  امل���ع���ار����ص  ع����دد 
الإن���������ض����اءات وال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة 143 
م���ع���ر����ض���اً، ت����اله����ا م����ع����ار�����ص خ���دم���ات 
املرتبة  احتلت  التي  والتجزئة  الأعمال 
135 معر�ضاً، فيما حلت  بعدد  الثانية 
معار�ص الطاقة والنفط والغاز باملرتبة 

الثالثة بنحو 123 معر�ضاً.
ون���ظ���م م���رك���ز اك�����ض��ب��و ال�������ض���ارق���ة عقب 
الج��ت��م��اع زي����ارة جل��م��ي��ع امل�����ض��ارك��ني يف 
اج��ت��م��اع الحت����اد اإىل ج��زي��رة ال��ن��ور يف 
ال�ضياحية  ال��وج��ه��ات  اإح���دى  ال�����ض��ارق��ة، 

والرتفيهية العائلية يف ال�ضارقة.

الإن�ضاءات الذي �ضجل 26%. 
وق�������د رك����������ّزت ع�������دد م�����ن امل���ج���ّم���ع���ات 
ال�ضناعات  على  املنطقة  يف  ال�ضناعية 
البال�ضتيكية التحويلية، والعديد منها 
ما يزال يف مرحلة التطوير ل�ضيما يف 
ال�ضعودية والكويت وعمان، وبع�ضها مت 
اإنتاج خامات  بالقرب من مراكز  بناوؤه 
وت�ضري  ه����ذا  ال����ك����ربى.  ال��ب��ال���ض��ت��ي��ك 
جممع  م�����ض��روع  اأن  اإىل  ال���ت���ق���دي���رات 
اأبوظبي للبال�ضتيك يف منطقة امل�ضفح، 
دولر،  مليار   4.5 بلغت  با�ضتثمارات 
�ضي�ضتهلك ما بني مليون ومليوين طن 
�ضنوياً من البال�ضتيك، وب�ضكل رئي�ضي 
البويل اإيثيلني والبويل بروبيلني. كما 
من  والثانية  الأوىل  املرحلتني  �ضت�ضم 
مدينة خليفة ال�ضناعية )كيزاد( عددا 
واملتو�ضطة  اخلفيفة  ال�����ض��ن��اع��ات  م��ن 
والثقيلة، بالإ�ضافة اإىل واحة ال�ضجعة 
ال�ضناعية التي تطورها �ضركة ال�ضارقة 
ال�ضتثمارية  ال���ذراع  الأ���ض��ول،  لإدارة 
املتوقع  م��ن  وال��ت��ي  ال�ضارقة،  حلكومة 
امل�ضاريع  اأك����رب  م���ن  واح�����دة  ت��ك��ون  اأن 

ال�ضناعية يف املنطقة.

�لحتاد للطري�ن وبوينغ يتفقد�ن تقّدم �لعمل 
على م�ضروع �لوقود �حليوي يف مدينة م�ضدر

•• ابوظبي-الفجر:

ان�ضم بيرت بومغارترن، الرئي�ص التنفيذي لالحتاد للطريان، وحممد البلوكي، 
�ضكوت  اإىل  للطريان،  بالحتاد  التجارية  لل�ضوؤون  للرئي�ص  التنفيذي  النائب 
فرانت�ضر، نائب اأول للرئي�ص يف �ضركة بوينغ، يف زيارة اإىل من�ضاأة نظام الزراعة 
الأ�ضبوع،  البحر داخل مدينة م�ضدر هذا  القائم على مياه  املتكامل  والطاقة 
لتفقد �ضري العمل يف امل�ضروع.  وت�ضتعر�ص املن�ضاأة، التي ُتعّد الأوىل من نوعها 
الناجتة  الطبيعية  والأ�ضمدة  البحر  مياه  من  ال�ضتفادة  كيفية  العامل،  حول 
من تربية الأحياء املائية لزراعة الكتلة احليوية النباتية والتي ميكن حتويلها 
فيما بعد لوقود للطريان. وتعترب املن�ضاأة م�ضروًعا رائًدا ملعهد اأبحاث الطاقة 
احليوية امل�ضتدامة، بقيادة معهد م�ضدر اإىل جانب الحتاد للطريان، وبوينغ 
�ضيتم  ف��ي��ه.   اأع�ضاء  يعتربوا  ال��ذي��ن  و���ض��ف��ران،  اإلكرتونيك  وج���رنال  وتكرير 
ح�ضاد الكتلة احليوية النباتية يف �ضهر يونيو، وا�ضتخال�ص الزيت من احلبوب 
للطائرات  وق��ود  اإىل  لتحويله  الزيت  تكرير  يف  اخلطة  وتتمثل  امل�ضتخرجة. 

ميكن لالحتاد للطريان ا�ضتخدامه يف اإحدى رحالتها اجلوية. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  3  اإبريل 2017 العدد 11985
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دبي لال�ضتثمار ت�ضاهم يف ت�ضكيل معامل 
مدن �مل�ضتقبل من خالل منتجات لال�ضتد�مة

•• دبي – الفجر:

ال�ضتثمارية  الأن�ضطة  متعددة  ال��رائ��دة  ال�ضركة  لال�ضتثمار،  دب��ي  ع��ززت 
واملدرجة يف �ضوق دبي املايل، التزامها القوي اإزاء ا�ضرتاتيجيتها ومهمتها 
اأف�ضل  ذلك  يف  مبا  واملنتجات،  البتكارات  اأف�ضل  تقدمي  مع  لال�ضتدامة، 
التقنيات يف العامل، خا�ضة تلك التي ت�ضهم يف ت�ضكيل معامل املدن الذكية 

يف امل�ضتقبل.
من  الأوىل  امللونة  ال�ضم�ضية  الأل���واح  مثل  املميزة،  منتجاتها  خ��الل  وم��ن 
بفاعليتها  متتاز  التي  دي  اإي  اإل  م�ضابيح  وتكنولوجيا  ال��ع��امل،  يف  نوعها 
لها  التابعة  وال�ضركات  لال�ضتثمار  دبي  ك�ضفت  الطاقة وغريها،  توفري  يف 
القت�ضادي  التقدم  لتحقيق  امل�ضتدامة  احللول  من  وا�ضعة  جمموعة  عن 
والبيئي والجتماعي، وذلك متا�ضًيا مع خطط حكومة دبي لت�ضبح واحدة 

من اأف�ضل 10 مدن م�ضتدامة يف العامل بحلول العام 2020.
ويتم حالًيا عر�ص حلول البتكار وال�ضتدامة لل�ضركة يف جناح ال�ضتدامة 
دبي  م��رك��ز  يف  يعقد  ال���ذي   2017 امل�ضتقبل  م��دن  معر�ص  هام�ص  على 
ال�ضتثمار  موؤمتر  مع  بالتزامن  اأبريل،  من  الرابع  حتى  العاملي  التجاري 

ال�ضنوي.
ال�ضتدامة  عالية  امللونة  ال�ضم�ضية  الأل���واح  املعرو�ضة  املنتجات  وت�ضمل 
القادرة على توليد  الإم��ارات  اإن�ضولري  ال�ضوئية من قبل �ضركة  واخلاليا 
لكل  واط   130-110 اأو  الأ�ضطح،  من  مربع  مرت  لكل  واط  اإىل   170
ت�ضاعد  التي  دي  اإي  اإل  م�ضابيح  ا  اأي�ضً وهناك  الواجهات.  من  مربع  مرت 
اأن حتقق  على توفري الطاقة من قبل �ضركة ليتك لل�ضناعة التي ميكن 
ا  اأي�ضً وتعر�ص  التقليدية.  امل�ضابيح  مع  مقارنة   %85 اإىل  ي�ضل  توفرياً 
مواد مقاومة للحريق وتت�ضم بدرجة عالية من ال�ضالمة تنتجها ال�ضركة 
ال�ضعودية الأمريكية للزجاج، مع متطلبات تقييم احلريق ترتاوح من 20 
العالية  بفاعليتها  املناطق  تربيد  خدمات  وتعر�ص  �ضاعات.   3 اإىل  دقيقة 
من اإمييكول التي تخدم اأكرث من 17 األف عميل يف دولة الإمارات العربية 
البولي�ضرتين  م���ادة  ال��ل��دائ��ن  ل�ضحب  الإم�����ارات  ���ض��رك��ة  وت��ق��دم  امل��ت��ح��دة. 
امل�ضحوب التي ت�ضاعد يف احلفاظ على الطاقة من خالل العزل واحلد من 

انتقال احلرارة من اخلارج بن�ضبة ترتاوح من 30 اإىل %40.
وت�ضكل دبي لال�ضتثمار جزًءا من اجتماع ال�ضتثمار ال�ضنوي الذي يعقده 
امل�ضتثمرون، اإىل جانب �ضركتني تابعتني لها، وهما دبي لال�ضتثمار ال�ضناعي 
و�ضركة املال كابيتال. وتهدف �ضركة دبي لال�ضتثمار وال�ضركات التابعة من 
هذه امل�ضاركة اإىل التوا�ضل مع ممثلي احلكومات وال�ضركات من اأكرث من 

140 بلًدا، ملناق�ضة الفر�ص ال�ضتثمارية وال�ضراكات املحتملة.

�جناز�ت مهمة ملطار ر�أ�ض �خليمة 
�لدويل يف �لربع �لأول 2017 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

يعترب عام 2016 من الأعوام اجليدة التي مرت على مطار راأ�ص اخليمة 
الدويل حيث مت حتقيق العديد من النجاحات والإجن��ازات العام الفائت، 
ولكن يبدو اأن الربع الأول من عام 2017 يب�ضر يف رفع جميع املوؤ�ضرات 

الإيجابية وذلك من خالل حتقيق املزيد من الإجنازات. 
اإدارة الطريان  الدويل ورئي�ص جمل�ص  راأ�ص اخليمة  اأعلن ن رئي�ص مطار 
املدين، املهند�ص ال�ضيخ �ضامل بن �ضلطان القا�ضمي اأنه وللمرة الأوىل �ضيظل 
املطار يحتفظ بعدد من الرحالت ال�ضياحية القادمة من الدول الأوروبية 
خالل ف�ضل ال�ضيف هذا العام، حيث كانت الرحالت يف ال�ضنوات املا�ضية 
ال�ضيخ  واأ�ضاف  ال�ضياحي.  ال�ضتاء  مو�ضم  يف  ال�ضياح  نقل  على  فقط  تعمل 
�ضامل يعترب هذا الإجناز العظيم �ضهادة تقدير للعمل ال�ضاق الذي قامت 
به فرقنا يف املطار مما اأدى اإىل منو ثابت لقطاعي الطريان وال�ضياحة يف 

الإمارة .
�ضاحب  من  الكبري  والدعم  احلكيمة  القيادة  بجهود  �ضامل  ال�ضيخ  واأ�ضاد 
لدولة  الأع��ل��ى  املجل�ص  ع�ضو  القا�ضمي  �ضقر  ب��ن  �ضعود  ال�ضيخ  ال�ضمو 
الإمارات العربية املتحدة وحاكم اإمارة راأ�ص اخليمة، حيث عرب عن اإمتنانه 

لدعم �ضاحب ال�ضمو والف�ضل الكبري له بو�ضول املطار لهذه املرحلة. 
حقق  لقد  ق��ا���ض��ي:  حممد  للمطار  التنفيذي  الرئي�ص  ق��ال  جهته  وم��ن 
مطار راأ�ص اخليمة الدويل تقدما بارزاً خالل عام 2016، ولكن 2017 
نركز  نحن  املا�ضي.  العام  اإجن���ازات  وجت��اوز  الإجن���ازات  من  باملزيد  تب�ضر 
ب�ضكل كبري على خلق فر�ص متخ�ض�ضة يف راأ�ص اخليمة التي تتنا�ضب مع 
مواردنا وقدراتنا. حيث يعمل املطار ب�ضكل وثيق مع هيئة تنمية ال�ضياحة 
يف الإمارة، حيث قمنا بتوقيع اتفاقية جتارية م�ضرتكة يف بداية هذا العام 
تهدف اىل خلق بيئة فريدة من نوعها لل�ضياح بدءاً من �ضركات الطريان 
وم�ضغلي الرحالت ال�ضياحية و�ضول اىل جتربتهم ال�ضياحية يف اإمارة راأ�ص 

اخليمة. 
راأ�ص  ال��رك��اب، لقد �ضهد م��ط��ار  اأع���داد  اإىل من��و  ب��الإ���ض��اف��ة  وق���ال قا�ضي: 
من  الأول  الربع  خ��الل  ال�ضحن  �ضعيد  على  كبرياً  من��واً  ال��دويل  اخليمة 
راأ���ص اخليمة واأفريقيا.  العام اجل��اري مع بدء عمليات �ضحن جديدة بني 
ولقد عملنا على مدى ثمانية ع�ضر �ضهرا املا�ضية على هذا امل�ضروع، لذلك 

نحن جداً م�ضرورون بروؤية اإ�ضرتاجتياتنا تتحقق.  
واأختتم قا�ضي: نحن نعمل على العديد من امل�ضاريع وال�ضفقات وال�ضراكات 
اجلديدة يف الوقت احلايل و�ضوف نعلن عنها يف الأ�ضهر القليلة املقبلة حني 

ت�ضبح حيز التنفيذ. 

�ملن�ضوري : �لإمار�ت �أكرب دولة جاذبة لال�ضتثمار�ت يف �ل�ضرق �لأو�ضط 

�لأ�ضهم �لإمار�تية تبد�أ �إبريل على �رتفاع و�ضط حتفز �ضيولة �أجنبية لزيادة ��ضتثمار�تها
•• اأبوظبي-وام:

اأيام  اأول  تعامالتها يف  الإماراتية  املال  اأ�ضواق  ب��داأت 
ارتفاع جيد وذل��ك تزامنا  اإبريل اجل��اري على  �ضهر 
م���ع ت��د���ض��ني ال���ت���داول ع��ل��ى ���ض��ه��م ال��ك��ي��ان امل�ضريف 
ارتفع اىل  الذي  الوطني -  اأبوظبي  اجلديد - بنك 

10.40 درهم.
وي���اأت���ي ذل���ك و���ض��ط ت�����داولت ج��ي��دة اأع��ط��ت اإ�ضارة 
خالل  ن�ضاط  م��ن  ال�ضهم  ينتظر  م��ا  على  اإيجابية 
الأيام القادمة خا�ضة يف ظل حتفز املوؤ�ض�ضات املالية 
الأجنبية العاملية لزيادة حجم ا�ضتثماراتها يف اإحدى 

التعاون  جمل�ص  دول  يف  امل�ضرفية  الكيانات  اأ�ضخم 
الأو�ضط  ال�����ض��رق  ومنطقة  العربية  اخلليج  ل���دول 

ب�ضكل عام.
و يظهر التحليل اليومي للتعامالت اأن بدء تد�ضني 
التداول على �ضهم بنك اأبوظبي الوطني ترافق اأي�ضا 
القطاع  يف  املنتقاة  الأ�ضهم  من  �ضريحة  �ضعود  مع 
ال��ع��ق��اري امل��درج��ة يف ���ض��وق دب��ي امل���ايل ال���ذي ارتفع 
 3491 بالغا  املائة  يف   0.32 ن�ضبة  العام  موؤ�ضره 
نقطة يف طريقه للعودة لفوق حاجز 3500 نقطة 
بح�ضب معطيات التحليل الفني .. فيما منا املوؤ�ضر 
العام يف �ضوق اأبوظبي ل��الأوراق املالية ن�ضبة 0.14 

يف املائة مغلقا عند 4449 نقطة.
وو�ضف و�ضطاء يف ال�ضوق بدء التداول على �ضهم بنك 
مع  اندماجه  �ضفقة  اكتمال  بعد  الوطني  اأبوظبي 
اأنه ي�ضكل نقطة حتول مهمة   .. الأول  بنك اخلليج 
الإم���ارات جلهة  دول��ة  البنكي يف  القطاع  يف م�ضرية 
زيادة قدرته على املناف�ضة عامليا .. كما �ضيكون لهذه 
يف  التعامالت  على  الإيجابية  اإنعكا�ضاتها  اخلطوة 
�ضوق العا�ضمة حيث من املنتظر زيادة ن�ضبة ال�ضيولة 
امل�ضتثمرين  ق��ب��ل  م��ن  ���ض��واء  اجل��دي��د  ال�ضهم  ع��ل��ى 
املحليني اأو الأجانب ويف مقدمتهم املوؤ�ض�ضات. وعلى 
م�ضتوى الأ�ضهم التي اأ�ضهمت يف عودة الربحية اىل 

اأرابتك  �ضهم  الن�ضاط  �ضمل  فقد  امل���ايل  دب��ي  ���ض��وق 
املرتفع ن�ضبة 2.5 يف املائة بالغا 0.915 درهم بعد 
العمومية  جمعيتها  اأجندة  تفا�ضيل  ال�ضركة  اإعالن 
يف 18 من �ضهر اإبريل اجلاري ملناق�ضة اإعادة هيكلة 
راأ�ص املال .. كذلك قفز �ضهم الحتاد العقارية ن�ضبة 
 0.995 امل��ائ��ة ���ض��اع��دا مل�ضتوى  اث��ن��ني يف  جت���اوزت 
دره����م وت��ب��ع��ه يف الجت�����اه ن��ف�����ض��ه ���ض��ه��م دام�����اك اإىل 
فقد  املتداولة  ال�ضيولة  وعلى �ضعيد  دره��م.   2.89
 462 ال�ضوقني  يف  امل��ربم��ة  ال�ضفقات  قيمة  بلغت 
مليون   331 املتداولة  الأ�ضهم  وع��دد  دره��م  مليون 

�ضهم نفذت من خالل 3928 �ضفقة.

•• دبي -وام:

القت�ضاد  وزير  املن�ضوري  �ضعيد  بن  �ضلطان  معايل  اأكد 
دول��ة جاذبة لال�ضتثمارات  اأك��رب  تعد  الإم���ارات  دول��ة  اأن 
. ولفت  اأف��ري��ق��ي��ا  و���ض��م��ال  الأو����ض���ط  ال�����ض��رق  يف منطقة 
ال�ضنوي  ال�ضتثمار  ملتقى  بها  افتتح  كلمة  يف   �� معاليه 
ام�ص يف مركز دبي التجاري العاملي �� اإىل تقرير   2017
ال�ضتثمار العاملي 2016 الذي �ضدر حديثا عن موؤمتر 
دولة  واعترب  الأونكتاد  والتنمية  للتجارة  املتحدة  الأمم 
الإمارات اأكرب دولة جاذبة لال�ضتثمارات يف منطقة ال�ضرق 
التناف�ضية  تقرير  ك�ضف  فيما  اأفريقيا  و�ضمال  الأو���ض��ط 
تبواأت  الإم���ارات  اأن  الأخ��ري   2017 –  2016 العاملية 
وا�ضعة  عاملية  م�ضاركة  امللتقى  وي�ضهد  عامليا   16 املرتبة 
ه��ي الأك����رب يف ت��اري��خ��ه وح�����ض��ور ع���دد ك��ب��ري م��ن �ضناع 
ال�ضتثماريني  والالعبني  وامل�ضوؤولني  واخل��رباء  القرار 
الرئي�ضني على م�ضتوى العامل يف اأكرث من 140 دولة. 
واأو�ضح وزير القت�ضاد اأنه يف ظل ال�ضيا�ضات القت�ضادية 
الطموحة التي تتبناها دولة المارات وعربت عنها روؤية 
المارات 2021 ببناء اقت�ضاد تناف�ضي متنوع وقائم على 
وباتت مركزا  الإم��ارات مكانتها  تبواأت  والبتكار  املعرفة 
كونها  عن  ف�ضال  والأع��م��ال  لال�ضتثمار  وعامليا  اإقليميا 
من  كبري  عدد  نحو  �ضخمة  ا�ضتثمارية  لتدفقات  منبعا 
بلدان العامل. واأ�ضار معاليه اإىل اأن هذه املكانة التناف�ضية 
العزمية  اإىل  ت�ضتند  ب���ل  ���ض��دف��ة  مب��ح�����ص  ت��ت��ح��ق��ق  مل 
والت�ضميم والعمل اجلاد من خالل روؤية وا�ضحة للقيادة 
اأداء  ال��ر���ض��ي��دة وا���ض��رتات��ي��ج��ي��ات وف���رق عمل وم��وؤ���ض��رات 
ومتابعة م�ضتمرة وال�ضتفادة من جتارب خمتلف الدول 
وبتفاعل وتعاون القطاع اخلا�ص يف بناء �ضراكة م�ضتدامة 
حتقق منو اقت�ضادنا ومتانته لي�ضبح ثاين اأكرب اقت�ضاد 
عربي واأكرث اقت�ضاد متنوع يف املنطقة. وقال معاليه اإنه 

كي ن�ضتمر يف النمو القت�ضادي امل�ضتدام يجب اأن ن�ضتمر 
يف ابتكار الأفكار واإيجاد اأمناط غري مطروقة واأن ن�ضابق 
لتحدياته  امل�ضتقبل وو�ضع احللول  ا�ضت�ضراف  الزمن يف 
.. واأ�ضاف وعلى ال�ضعيد الوطني يجب اأن نويل اهتماما 
التي  واملرجوة  املحتملة  واملكا�ضب  املرغوبة  للنتائج  اأكرب 
ن��ت��ط��ل��ع ل��ه��ا ع���ن ط��ري��ق و���ض��ع ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ات مطورة 
لال�ضتفادة من ال�ضتثمار الأجنبي املبا�ضر من اأجل زيادة 

الإنتاجية وتعزيز القدرة التناف�ضية الوطنية .
يعد  املبا�ضر  الأجنبي  ال�ضتثمار  اأن  اإىل  املن�ضوري  ولفت 
حمركا رئي�ضا للنمو القت�ضادي وال�ضتدامة حيث �ضهد 
ال�ضتثمار  تدفقات  يف  هائال  ارتفاعا  العاملي  القت�ضاد 
الأجنبي املبا�ضر على مدى العقود املا�ضية اإذ من الوا�ضح 
تعمل  �ضواء  على حد  والنامية  منها  املتقدمة  ال��دول  اأن 
م��وات��ي��ة جلذب  �ضيا�ضات وح��واف��ز  اأج���ل و���ض��ع  م��ن  بجد 

مزيد من تدفقات ال�ضتثمار الأجنبي.
العاملية  التدفقات  ارتفعت   2015 عام  اأنه خالل  واأف��اد 
لت�ضل  املائة  يف   40 بنحو  املبا�ضر  الأجنبي  لال�ضتثمار 
النمو مل  اأن هذا  1.8 تريليون دولر غري  اإىل م�ضتوى 
اإىل زيادة مماثلة يف القدرة الإنتاجية يف جميع  يرتجم 
ال��ب��ل��دان. ون��ب��ه م��ع��ايل وزي���ر الق��ت�����ض��اد ب��اأن��ه م��ن اأجل 
التي ميكن حتقيقها من  الإيجابية  التداعيات  ا�ضتيعاب 
فر�ص  ت��وف��ري  مثل  املبا�ضر  الأج��ن��ب��ي  ال�ضتثمار  خ��الل 
العمل واملهارات ونقل املعارف يجب على الأمم اأن تعمل 
اإ�ضالح ملمو�ضة من  اإيجاد روؤية وا�ضحة واأجندات  على 
اأجل اقت�ضاد اأكرث قدرة على املناف�ضة . ونوه باأن تدفقات 
ال�ضتثمار الأجنبي املبا�ضر تقل�ضت يف العام املا�ضي على 
النقي�ص من العام ال�ضابق له اإذ و�ضل اإىل م�ضتوى 1.5 
اأك���رث و���ض��وح��ا يف  ت��رل��ي��ون دولر وك���ان ه��ذا النخفا�ص 
واأو�ضح  املتقدمة.  القت�ضادات  يف  منه  النا�ضئة  الأ�ضواق 
معايل املن�ضوري اأنه نتيجة لذلك فاإن الأ�ضواق النا�ضئة 

الأجنبي  ال�ضتثمار  جل��ذب  م��ت��زاي��دة  حت��دي��ات  ت��واج��ه��ة 
املبا�ضر العاملي ولتحقيق النجاح يف جهودها لبد ملتخذي 
واحلوافز  ال��دواف��ع  اإدراك  النا�ضئة  الأ���ض��واق  يف  ال��ق��رار 
القطاعات  خمتلف  يف  الأج��ن��ب��ي  لال�ضتثمار  املختلفة 
ويتطلب مزج �ضيا�ضات متباينة من اأجل تعظيم الفوائد 
الرئي�ص  املو�ضوع  اأن  اإىل  واأ�ضار  املحتملة من ال�ضتثمار. 
وتبادل  ا�ضتك�ضاف  اإىل  يهدف  للملتقى  احلالية  للدورة 
الأجنبي  ال�ضتثمار  كيفية جذب  ب�ضاأن  املمار�ضات  اأف�ضل 
اأق�����ض��ى ق���در م���ن ال��ف��وائ��د املحتملة  امل��ب��ا���ض��ر وحت��ق��ي��ق 
م�ضتدامة.  تنمية  اأجل  من  املبا�ضر  الأجنبي  لال�ضتثمار 
قيمة  من�ضة  اأ�ضبح  املنتدى  اأن  املن�ضوري  الوزير  وذك��ر 
الأ�ضواق  املمار�ضات يف  واأف�ضل  املعرفة  تبادل  على  ق��ادرة 
وامل�ضتثمرين  القرار  متخذي  جتمع  واملتقدمة  النا�ضئة 

والأكادمييني ورواد الأعمال.
وقال اإن العامل اليوم اأ�ضبح مرتابطا ب�ضكل كبري واأ�ضبح 
اأي  يوؤثر ويتاأثر مبا يحدث يف  اليوم  اأي طرف يف عاملنا 
التحديات م�ضرتكة  ف��اإن  لذلك  العامل  اأخ��رى من  بقعة 
وباجلهود اجلماعية والت�ضافر بني احلكومات والقطاع 
اخلا�ص �ضن�ضتطيع التغلب على كافة التحديات و�ضنبني 
باأمن  لتعي�ص  ال��ع��امل  �ضعوب  ك��اف��ة  فيه  تنعم  م�ضتقبل 
النفتاح  اأن  على  املن�ضوري  و�ضدد   . ورفاهية  وا�ضتقرار 
للنمو  القت�ضادي وحرية ال�ضواق كانت داعما وحمفزا 
واحلمائية  النغالق  �ضيا�ضات  واأن  الدول  اقت�ضاديات  يف 
املدى  اأه���داف ق�ضرية  ت��خ��دم  م��ا  دائ��م��ا  ك��ان��ت  التجارية 
ونبه  البعيد.  امل��دى  على  ال�ضلبية  ب�ضاللها  تلقي  ولكن 
اأن تقو�ص منو تلك  �ضاأنها  ال�ضيا�ضات احلمائية من  باأن 
القت�ضاد  ازده��ار ومنو  على  باأثرها  وتلقي  ال�ضتثمارات 
 � ال�ضنوي  امللتقى  من  احل��ايل  العام  دورة  وتقام  العاملي. 
التي متتد ثالثة اأيام بتنظيم من وزارة القت�ضاد � حتت 
�ضعار ال�ضتثمار الدويل .. طريق نحو املناف�ضة والتنمية 

الدولية مع الرتكيز  الإ�ضتثمارات  اآفاق تطوير  وتناق�ص 
على اأهمية الإ�ضتثمارات الأجنبية املبا�ضرة يف اقت�ضاديات 
الوجهات ال�ضتثمارية  امللتقى عدد من  الدول. ويح�ضر 
العاملية التقليدية والواعدة التي �ضتتاح لها فر�ضة اللقاء 
املبا�ضر مع م�ضتثمرين حمتملني من جميع اأنحاء العامل 
ما يجعل امللتقى املن�ضة املثالية لتعزيز فر�ص ال�ضتثمار 
العاملية.  وال��دول  امل��دن  كثري من  ل��دى  املبا�ضر  الأجنبي 
امل�ضت�ضيفة  ال�����ض��ري��ك��ة  امل��دي��ن��ة  ه��ي  اأب��وظ��ب��ي  اأن  ي��ذك��ر 
الواعدة  الإم����ارة  اإم��ك��ان��ات  على  �ضريكز  ال���ذي  للملتقى 
وق��درت��ه��ا ع��ل��ى ج���ذب ال���ض��ت��ث��م��ارات الأج��ن��ب��ي��ة املبا�ضرة 
لتحقيق  تطلقها  ال��ت��ي  وامل���ب���ادرات  اجل��ه��ود  اإىل  اإ���ض��اف��ة 
الإم���ارات  جمل�ص  يعد  و   .2030 القت�ضادية  روؤي��ت��ه��ا 
للدورة  ال���ض��ت��ث��م��اري  ال�����ض��ري��ك  ب��اخل��ارج  للم�ضتثمرين 
ويوؤدي   2017 ال�ضنوي  ال�ضتثمار  ملتقى  من  ال�ضابعة 
املجل�ص  اأع�����ض��اء  ب��ني  الو�ضل  حلقة  ك��ون��ه  حم��وري��ا  دورا 
عجلة  دف��ع  بهدف  الإم��ارات��ي��ة  احلكومية  الهيئات  وب��ني 
النمو القت�ضادي يف الدولة على اأكمل وجه. و يت�ضمن 
ال�ضنوي  ال�ضتثمار  ملتقى  من  ال�ضابعة  ال��دورة  برنامج 
�ضتناق�ص  وور���ص عمل  وجل�ضات حوارية  م��وؤمت��رات  ع��دة 
خم��ت��ل��ف ن��واح��ي ال��ع��م��ل ال���ض��ت��ث��م��اري واآف���اق���ه وفر�ضه 
امل�ضوؤولني  من  ع��دد  مب�ضارك  تواجهه  التي  والتحديات 

واخلرباء و�ضناع القرار على م�ضتوى العامل.
امللتقى  دور  تعزيز  اإىل  هدفت  ا�ضرتاتيجية  خطوة  ويف 
املبتكرة  وامل�ضروعات  الطموحة  ال�ضتثمارات  ت�ضجيع  يف 
 AIM Startup تنطلق غدا اأي�ضا فاعليات منتدى

امل�ضاحب للملتقى لي�ضكل قيمة م�ضافة ملكانته العاملية.
وزارة  م��ن  م��ب��ادرة   AIM Startup منتدى  يعد  و 
القت�ضاد يف دولة الإمارات ت�ضارك فيه عدد من كربيات 
ال�ضركات ال�ضتثمارية بهدف ت�ضجيع البتكار والإبداع يف 

جمال ال�ضتثمار.

زيادة راأ�ص املال من 100 لـ 150 

د�ر �لتكافل تعلن عن �إ�ضد�ر حقوق �كتتاب للم�ضاهمني بقيمة 50 مليون درهم

راأ�����ص امل���ال ال��ع��ام��ل، وك��ذل��ك دع���م خطط 
عائدات  حتقيق  �ضمان  بغر�ص  ال�ضتثمار 
ج��ي��دة وث��اب��ت��ة. ك��م��ا ُي���َع���دُّ ت��ع��زي��ز ق���درات 
تكنولوجيا املعلومات واأمنها هدًفا رئي�ضيًّا 
ال�ضركة  ت�����ض��ت��ه��دف   2017 ل���ع���ام  اآخ�����ر 
على  خا�ص  ب�ضكل  الرتكيز  م��ع  حتقيقه، 

وا�ضتخدام  ال��ربجم��ي��ات،  ح��ل��ول  حت��دي��ث 
دار  اأن  ي���ذك���ر  ال���رق���م���ي���ة.  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
وح�ضلت   ،2008 العام  �ضت  تاأ�ضَّ التكافل 
على ترخي�ص من هيئة التاأمني الإماراتية 
ل��ت��ق��دمي خ���دم���ات ال���ت���اأم���ني ال���ع���ام، وهي 
امل��ايل. وُت��َع��دُّ �ضركة  م�ضجلة يف �ضوق دب��ي 
موارد للتمويل �ص.م.ع، التي قامت بدعم 
التكافل،  دار  اأكرب م�ضاهم يف  التكافل،  دار 
ال�ضرتاتيجي من  الدعم  تقدم  ت��زال  وما 
دار  وتقدم   ، امل�ضتقبلي  تعزيز منوها  اأج��ل 
ال��ت��ك��اف��ل جم��م��وع��ة ���ض��ام��ل��ة م���ن خدمات 
املتوافق مع  الإ�ضالمي  التاأمني  ومنتجات 
بالإ�ضافة  تام،  ب�ضكل  الإ�ضالمية  ال�ضريعة 
اإىل حلول تاأمينية متخ�ض�ضة.  من جهته 
�ضرح ال�ضيد �ضالح الها�ضمي، نائب رئي�ص 
قائاًل:  املنتدب،  والع�ضو  الإدارة  جمل�ص 
عندما يتعلق الأمر بخدمة العميل، فاإننا 
هذه  يف  العاملني  باأف�ضل  اأنف�ضنا  ن��ق��ارن 
ح�ضابات  ع��دد  ارت��ف��اع  ويعترب  ال�ضناعة. 
�ضهادة  اأف�ضل  بها  نحتفظ  التي  العمالء 
على نهج دار التكافل الذي يركز على ر�ضا 
العمالء . دار التكافل واحدة من ال�ضركات 
 )PI( ت�ضنيف على  التي ح�ضلت  القليلة 

م���ن ه��ي��ئ��ة ���ض��ح��ة دب����ي، ح��ي��ث مت منحها 
الأ�ضا�ضية  امل��زاي��ا  خطة  بتقدمي  ترخي�ضاً 
اإىل �ضريحة ال�ضكان املقيمني التي حت�ضل 
اأقل  اأو  دره����م   4000 ق����دره  رات����ب  ع��ل��ى 
ا. وبف�ضل قنوات التوزيع التي تتميز  �ضهريًّ
مب��واق��ع��ه��ا امل��ن��ا���ض��ب��ة، مب��ا يف ذل���ك الفروع 

•• دبي – الفجر 

تاأمني  ���ض��رك��ة  ال��ت��ك��اف��ل، وه���ي  دار  ت��ع��ت��زم 
الإ�ضالمية،  ال�ضريعة  اأحكام  مع  متوافقة 
اإ�ضدار حقوق  لزيادة راأ�ضمالها من خالل 
اأن  امل��ق��رر  م��ن  ح��ي��ث  مل�ضاهميها،  اك��ت��ت��اب 
100 مليون درهم  امل��ال من  يرتفع راأ���ص 
مليون   150 اإىل  احل���ا����ض���ر  ال���وق���ت  يف 
اإ����ض���دار ح��ق��وق الكتتاب  ���ض��ي��ب��داأ  دره����م. 
و�ضيكون   ،2017 اإب���ري���ل   20 ب��ت��اري��خ 
املتلقي  البنك  ه��و  الوطني  اأبوظبي  بنك 
كابيتال  �ضعاع  و�ضتكون  الكتتاب،  لطلبات 
هي مدير و�ضامن الكتتاب. حيث �ضيكون 
احلق  ال�ضروط  عليه  تنطبق  م�ضاهم  لكل 
يف الك��ت��ت��اب ع��ل��ى ���ض��ه��م واح����د ن��ظ��ري كل 
ال�ضهم  �ضعر  وي��ب��ل��غ  ح��ي��ازت��ه،  يف  �ضهمني 
الواحد 1.02 درهم. ومن ثم �ضت�ضتخدم 
حقوق  اإ������ض�����دار  ع����ائ����دات  ال���ت���ك���اف���ل  دار 
الم��ت��ث��ال ملعايري  م��وا���ض��ل��ة  الك��ت��ت��اب يف 
امل��ال التي  ل��راأ���ص  متطلبات احل��د الأدن���ى 
تفر�ضها هيئة التاأمني الإماراتية وتعزيز 
النمو  لل�ضركة ودعم خطط  املالية  املالءة 
احلالية وامل�ضتقبلية، مبا يف ذلك متطلبات 

واأك�ضاك  املبا�ضر  البيع  وف��رق  والو�ضطاء 
ال�ضرتاتيجية  امل��واق��ع  ذات  البيع  ن��ق��اط 
تاأمل  امل��ت��ط��ورة؛   B2B/B2C وق��ن��وات 
التاأمني  ط��ف��رة  ث��م��ار  ج��ن��ي  ال��ت��ك��اف��ل  دار 
مع  املتحدة  العربية  الإم����ارات  يف  الطبي 
الرتكيز على اإمارة دبي. وبالنظر اإىل اأداء 
ال�ضركة يف ال�ضنوات القليلة املا�ضية، يت�ضح 
جلياً اأن دار التكافل ت�ضري يف طريق النمو 
منذ 2013، حيث اأجنزت اأعماًل مربحة 
با�ضتثناء خ�ضارة ي�ضرية يف 2015 ب�ضبب 
 ،2016 ويف  امل��ت��ق��ل��ب��ة.  ال�����ض��وق  ظ����روف 
جتاوزت امل�ضاهمة الإجمالية لدار التكافل 
300 مليون درهم ب�ضايف ربح 5 ماليني 
درهم. ومع زيادة راأ�ص املال وجتديد نظم 
منو  اأه����داف  التكافل  دار  و�ضعت  ال��ع��م��ل، 
طموحة لعام 2017 وما بعدها. واأو�ضح 
البناي، رئي�ص جمل�ص  العزيز  ال�ضيد عبد 
اأن  التكافل  دار  ت�ضتهدف   : قائال  الإدارة 
مع  املتوافق  التاأمني  �ضركات  اأك��رث  تكون 
م��ب��ادئ ال�����ض��ري��ع��ة الإ���ض��الم��ي��ة جن��اح��ا يف 
على  اع��ت��م��اداً  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
وا�ضرتاتيجيات  م��ع��ززة  راأ�ضمالية  ق��اع��دة 

تو�ضع حمكمة التخطيط .

 �إمد�د توقع �تفاقية لإد�رة �ملر�فق بقيمة 4 مليون درهم مع مدينة دبي �ملالحية
•• دبي-الفجر:

وقعت اإمداد ، ال�ضركة الرائدة يف جمال 
املرافق  لإدارة  املتكاملة  احللول  توفري 
ومقرها دبي، موؤخراً اتفاقية ملدة ثالث 
اأول  ���ض��ن��وات م��ع مدينة دب��ي امل��الح��ي��ة، 

مركز بحري يف العامل لأغرا�ص التجارة 
والأع���م���ال ال��ب��ح��ري��ة ل��دول��ة الإم�����ارات 

ودول جمل�ص التعاون اخلليجي.
التي  التفاقية،  هذه  �ضروط  ومبوجب 
درهم،  ماليني   4 ح��وايل  قيمتها  تبلغ 
اإدارة  ب��ت��وف��ري خ��دم��ات  اإم�����داد  ���ض��ت��ق��وم 

الأعمال  م���رك���ز  يف  امل��ت��ك��ام��ل��ة  امل���راف���ق 
هكتار   227 م�ضاحته  البالغة  البحري 
و�ضناعة  ال��ب��ح��ري  بال�ضحن  واخل��ا���ص 
التفاقية  ه��ذه  وت��وؤك��د  وال��غ��از.  النفط 
اجلديدة على قدرة �ضركة اإدارة املرافق 
احل���ائ���زة ع��ل��ى ع���دة ج���وائ���ز، يف تقدمي 
وامل�ضممة  املتكاملة  املرافق  اإدارة  حلول 
وظائف  وحت�ضني  التكاليف  لتخفي�ص 
املرفق واإدارة الأ�ضول وتب�ضيط العمليات 

والو�ضول اإىل منهجية اإدارة موحدة.
الرئي�ص  ل��وت��اه،  اهلل  عبد  ج��م��ال  وق���ال 
اإم��داد : نحن �ضعداء  التنفيذي ل�ضركة 
ب��ت��ع��اون��ن��ا ال���ض��رتات��ي��ج��ي الأخ�����ري مع 
التعاون  اإن  حيث  املالحية،  دبي  مدينة 
اأب�����رز م���راك���ز الأعمال  م���ع واح����د م���ن 
ال��ب��ح��ري��ة ع��ل��ى م�����ض��ت��وى ال���ع���امل يعد 
اإجنازاً كبرياً يعك�ص اإمكاناتنا وحرفيتنا 
الفريدة  احل��ل��ول  توفري  على  وق��درت��ن��ا 
�ضمن  ال�ضعبة  العمل  لبيئات  امل�ضممة 
والنفط  ال��ب��ح��ري  ال�����ض��ح��ن  ق��ط��اع��ات 

والغاز .

مدينة  مع  �ضراكتنا  اإن  لوتاه:  واأ���ض��اف 
التزامنا  ت��ع��ك�����ص  ل  امل����الح����ي����ة  دب������ي 
بطريقة  الإنتاجية  بتح�ضني  امل�ضرتك 
على  احل��ف��اظ  م��ع  التكاليف  منخف�ضة 
ج����ودة اخل���دم���ات ف��ح�����ض��ب، واإمن�����ا تعد 
بالن�ضبة  اإىل الأمام  اأي�ضاً خطوة كبرية 
ح�ضورنا  تر�ضيخ  اإىل  ن�ضعى  ونحن  لنا 
القت�ضادية  ال���ق���ط���اع���ات  خم��ت��ل��ف  يف 
الهامة. ونتطلع قدماً اإىل تعاون مثمر 
م���ع م��دي��ن��ة دب����ي امل��الح��ي��ة مب���ا يحقق 
امل��ق��دم��ة مبوجب    . امل�ضرتكة  اأه��داف��ن��ا 
الت���ف���اق���ي���ة، اخل����دم����ات ال��ث��ق��ي��ل��ة مثل 
امليكانيكية  الأنظمة  و�ضيانة  العمليات 
املنطقة  يف  وال�����ض��ح��ي��ة  وال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
امل�ضرتكة، بالإ�ضافة اإل خدمات التدفئة 
والأعمال  ال���ه���واء  وت��ك��ي��ي��ف  وال��ت��ه��وي��ة 
املنطقة  يف  اأي�������ض���اً  ال��ب�����ض��ي��ط��ة  امل��دن��ي��ة 

امل�ضرتكة.
ف�ضتقوم  اخلفيفة،  للخدمات  وبالن�ضبة 
العامة  النظافة  خدمات  بتوفري  اإم��داد 
امل��ي��اه واخ��ت��ب��اره��ا يف  وتنظيف خ��زان��ات 

�ضتغطي اخلدمات  كما  مواقع خمتارة. 
املتخ�ض�ضة، اأجهزة الإنذار من احلريق 
واأجهزة  احل���ري���ق  ب��ع��د  م���ا  وال�����ض��ي��ان��ة 
البوابات  وح��واج��ز  وامل�ضاعد  ال��ت��ربي��د 
املربدة،  واملياه  املحمولة  املياه  ومعاجلة 
وال���ت���ح���ك���م ب����ال����دخ����ول وغ�����ريه�����ا من 
اخلدمات. وقال املهند�ص علي ال�ضويدي، 
املدير العام ملدينة دبي املالحية: ن�ضعى 
القوة  ن��ق��اط  م��ن  لال�ضتفادة  جاهدين 
ال���ت���ي ت��ت��م��ت��ع ب��ه��ا دب����ي ك��م��رك��ز بحري 
اإقليمي وعاملي رائد، وامل�ضاهمة يف جهود 
الإمارة خللق منط حياة متطور ون�ضط 
للمجتمع البحري، حيث ميكننا حتقيق 
ذل���ك م��ن خ���الل ال���ض��ت��ع��ان��ة مب�ضاعدة 
ونحن  عملياتنا.  خمتلف  يف  �ضركائنا 
اإم��داد �ضتوفر احللول  اأن  على ثقة من 
مع  يتوافق  مبا  املرافق  لإدارة  املتكاملة 
توفري  يف  الأم��د  طويلة  ا�ضرتاتيجيتنا 
اأجل  من  املرافق  لإدارة  �ضل�ضة  خدمات 
لكافة  واآمنة  مريحة  عمل  بيئة  �ضمان 

املوظفني واأ�ضحاب امل�ضلحة .

عبد العزيز البناي  �ضالح الها�ضمي 
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من خالل توفريها 1000 ميجاوات من الكهرباء:

�إمباور حتقق �إجمايل وفور�ت من �لطاقة �لكهربائية بلغت 2.6 مليار درهم يف 2016 

القادمة. ونحن  املوارد الطبيعية لالأجيال 
املجتمعية  م�ضوؤوليتنا  تاأدية  على  نحر�ص 
الوطنية  اجلهود  يف  امل�ضاهمة  يف  واملتمثلة 
الطاقة  ا���ض��ت��ه��الك  ل��ت��خ��ف��ي�����ص  ال���رام���ي���ة 

•• دبي-الفجر:

التربيد  لأنظمة  الإم��ارات  موؤ�ض�ضة  اأعلنت 
م�����زود خلدمات  اأك�����رب   ، اإم����ب����اور  امل���رك���زي 
التربيد املناطق يف العامل، اأن ال�ضركة وفرت 
 1000 م���ن  اأك����رث   2016 ال���ع���ام  خ���الل 
اإمباور  الكهرباء.واأو�ضحت  من  ميجاوات 
من  ال�ضركة  لتوفري  الإجمالية  القيمة  اأن 
2.6 مليار  الطاقة الكهربائية و�ضلت اىل 
النعكا�ضات  اأن  م�ضيفة  اإم���ارات���ي،  دره���م 
الإي��ج��اب��ي��ة ل��ه��ذا ال���وف���ر ل ت��ق��ت�����ض��ر على 
الناحية املادية، بل كذلك تتعداها للناحية 
الطاقة  ا�ضتخدام  كفاءة  حيث  من  البيئية 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة وت��ق��ل��ي��ل ا���ض��ت��ه��الك امل�����وارد 

الطبيعية لنتاجها.
م��ن ج��ه��ت��ه،ق��ال ���ض��ع��ادة اأح��م��د ب��ن �ضعفار، 
الكفاءة   : اإم���ب���اور  ل���  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص 
والتوفري يف ا�ضتهالك الطاقة هي عناوين 
رئي�ضية يف �ضيا�ضة اإمباور الت�ضغيلية. ونعمل 

تكون  اأن  ع��ل��ى  م�ضتمر  ب�ضكل  ال�����ض��رك��ة  يف 
اأكرث  نقدمها  التي  املناطق  تربيد  خدمات 
كفاءة، ويف ذات الوقت نعمل ونبحث ب�ضكل 
م�ضتمر لتوفري التقنيات الالزمة لرت�ضيد 
دون  الطبيعية  وامل���وارد  الطاقة  ا�ضتهالك 
يتلقاها  ال��ت��ي  اخل���دم���ة  ج����ودة  ت��ت��اأث��ر  اأن 
هذه  يف  النجاح  ا�ضتطعنا  وق��د  امل�ضتهلك. 
ون�ضعى  ال�ضابقة  ال�ضنوات  خ��الل  امل��ع��ادل��ة 
لتعزيزها حاليا. والح�ضائيات التي تظهر 
وفرا يف ا�ضتهالك الكهرباء لي�ضت الوحيدة 
من نوعها لدى اإمباور ، حيث ترتافق معها 
يف  وا���ض��ح  لوفر  ت�ضري  مماثلة  اح�ضائيات 
املياه  ا�ضتهالك  وتر�ضيد  ال��غ��ازات  انبعاث 

الالزمة خلدمة تربيد املناطق .
واأ�ضاف �ضعادة بن �ضعفار: ك�ضركة وطنية، 
اإم���ب���اور ت��وج��ي��ه��ات ���ض��ي��دي �ضاحب  ت��ن��ف��ذ 
مكتوم،  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
الوزراء  رئي�ص جمل�ص  الدولة  رئي�ص  نائب 
رع����اه اهلل، يف احل���ف���اظ على  دب����ي،  ح��اك��م 

على  متزايد  ب�ضكل  والع��ت��م��اد  التقليدية 
اأهداف  املتجددة مبا يخدم  الطاقة  و�ضائل 
ا�ضرتاتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 
والتي ت�ضعى ب�ضكل اأ�ضا�ضي لتوفري م�ضتقبل 

م�ضتدام و�ضعيد لالأجيال القادمة .
ا�ضرتاتيجية  �ضعفار:  ب��ن  ���ض��ع��ادة  واخ��ت��ت��م 
ل��ل��ع��ام احل����ايل والأع������وام القادمة  اإم���ب���اور 
على  التح�ضينات  م��ن  امل��زي��د  ب��ذل  تت�ضمن 
ك����ف����اءة اخل����دم����ة وت���ع���زي���ز ت��وج��ه��ن��ا نحو 
ا�ضتخدام موارد الطاقة النظيفة واملتجددة، 
وخ�ضو�ضا اأننا ندرك اأن ال�ضركة مقبلة على 
اأعداد م�ضتخدمي خدماتها  تزايد كبري يف 
واأعداد الأبنية التي تزودها بخدمة تربيد 
املتزايد  ال��ع��امل��ي  ال��ت��وج��ه  امل��ن��اط��ق يف ظ���ل 
بدل  املناطق  تربيد  خدمة  على  لالعتماد 

من خدمات التربيد التقليدية . 
جنحت  وق�������ت  يف  الإجن������������از  ه�������ذا  ي�����اأت�����ي 
ا�ضرتاتيجية اإمباور يف تاأدية دوراً رئي�ضياً يف 
عملية التحول نحو اإقت�ضاد اأخ�ضريف اإمارة 

خف�ص  يف  ال�ضركة  ج��ه��ود  وتتما�ضى  دب���ي. 
مبادرات  مع  الكهربائية  الطاقة  ا�ضتهالك 
الإ�ضتهالكي  ال��رت���ض��ي��د  يف  دب����ي  ح��ك��وم��ة 
�ضواء من ال�ضركات اأو الأفراد، حيث ت�ضهم 
اأنظمة التربيد املركز يفيخف�ص ا�ضتهالك 
الطاقة الكهربائية مبقدار الن�ضف مقارنًة 
تتطلب  ال��ت��ي  التقليدية  باأنظمةالتربيد 

عادة مقداراً اأكربمن الطاقة. 
هذا وت�ضل القدرة الإنتاجية ل�ضركة اإمباور 
اإىل اأكرث من مليون ومئتني وخم�ضني األف 
طن من التربيد. وهي تقدم خدمات تربيد 
امل�ضاريع  من  لعدد  للبيئة  �ضديقة  مناطق 
البارزة يف اإمارة دبي مثل جمموعة جمريا 
وجمريا بيت�ص ريزيدن�ص ومركز دبي املايل 
ال��ع��امل��ي واخل��ل��ي��ج ال��ت��ج��اري وم��دي��ن��ة دبي 
ال��ط��ب��ي��ة واأب������راج ب���ح���ريات ج��م��ريا ونخلة 
بطوطة  واب��ن  ج��اردن��ز  ودي�ضكفري  جمريا 
مول وحي دبي للت�ضميم واملنطقة العاملية 

لالإنتاج الإعالمي وغريها. 

 عافية خلدمات و�ضطاء �لتاأمني 
تفتح �أول فرع لها يف �أبوظبي 

•• اأبو ظبي-الفجر:

خلدمات  عافية  �ضركة  افتتحت  ال�ضمالية،  والإم����ارات  دب��ي  يف  جناحها  اأع��ق��اب  يف 
املتخ�ض�ضة لإدارة  املتكاملة  الرائدة يف تقدمي اخلدمات  ال�ضركة  التاأمني،  و�ضطاء 
، بعد حتقيقها �ضل�ضلة جناحات  اأبوظبي  اإم��ارة  اأول فرع لها يف  الرعاية ال�ضحية، 
يف دبي والإمارات ال�ضمالية، ويف خطوة متثل تطوراً مهماً لقطاع و�ضاطة التاأمني 
مبدينة  الوحدة  �ضارع  يف  الواقع  اجلديد  عافية  فرع  تد�ضني  وج��رى  اأبوظبي.  يف 
اأبوظبي ، خالل حفل ر�ضمي ح�ضره مروان اأحمد حممد ال�ضحي مدير المتثال يف 
هيئة املعرفة والتنمية الب�ضرية بدبي، الذي قام بق�ص �ضريط الفتتاح، اإىل جانب 
اأكرب حمي الدين ثومبي نائب رئي�ص قطاع الرعاية ال�ضحية يف موؤ�ض�ضة ثومبي 
، وعلي زيدي مدير عام عافية ، وعدد من ال�ضخ�ضيات الر�ضمية ورجال الأعمال 
ال��ذي نظمته  املوؤمتر العالمي  له خ��الل  الإع���الم.  ويف ت�ضريح  وممثلي و�ضائل 
ال�ضركة ملمثلي و�ضائل الإعالم عقب الفتتاح ، اأ�ضار علي الزيدي اإىل اأن افتتاح الفرع 
اأثبتت جدارة  اأبو ظبي ميثل اإجن��ازاً مهماً لل�ضركة التي  اجلديد ل�ضركة عافية يف 
حداثة  من  الرغم  على  وم�ضجعة  اإيجابية  نتائج  بتحقيق  وجنحت  عالية  وكفاءة 
التي  اأبوظبي  اإىل  اأن دخول عافية  اإىل  ال�ضمالية، لفتاً  عهدها يف دبي والإم��ارات 
تعترب �ضوقاً يحظى بتناف�ص �ضديد يف هذا املجال ُيعد تطوراً مهماً لقطاع و�ضطاء 
التاأمني يف العا�ضمة اأبوظبي  كما اأو�ضح ال�ضيد،علي الزيدي اأن الفرع اجلديد هو 
جزء من خطة التو�ضع ال�ضرتاتيجية لل�ضركة يف دولة الإمارات العربية املتحدة. 
وقال لدينا خطة تو�ضعية ا�ضرتاتيجية طموحة �ضنقوم قريبا بفتح مكاتب لها يف 
خم�ص دول جديدة يف امل�ضتقبل القريب وهي عمان وقطر والكويت واململكة العربية 
ال�ضعودية وكازاخ�ضتان . واأ�ضاف زيدي، اأن �ضركة عافية لو�ضطاء التاأمني �ضتعمل 
يداً بيد مع �ضركائها لتحقيق اأهدافها وتقدمي خدمات ذات قيمة م�ضافة ملتعامليها 
يف اإمارة اأبوظبي ت�ضمن لهم احل�ضول على اأعلى م�ضتويات اجلودة يف جمال اإدارة 
وتقدمي  لكل متعامل على حدة،  الفردية  املتطلبات  يلبي  ال�ضحية، ومبا  الرعاية 

خدمات ل تقت�ضر على الدعم الإداري، بل ترقى لت�ضل اإىل ما اأبعد من ذلك.

عقب الندماج الناجح لبنك اخلليج الأول وبنك اأبوظبي الوطني

�إطالق �أكرب بنك يف �لإمار�ت و�أحد �أهم �ملوؤ�ض�ضات �ملالية يف �لعامل 
•• اأبوظبي-الفجر: 

عقب اكتمال املتطلبات القانونية لعملية 
 )FGB( الأول  اخلليج  بنك  بني  الندماج 
ال��وط��ن��ي )NBAD( يف  اأب��وظ��ب��ي  وب��ن��ك 
الأول من اأبريل 2017، بداأ الكيان امل�ضريف 
اجلديد تداول اأ�ضهمه اليوم يف �ضوق اأبوظبي 
ل��الأوراق املالية )ADX( املالية حتت رمز 

 NBAD التداول

ا�صم البنك اجلديد
الكيان  ب�����اأن  ال��ب��ن��ك  اإدارة  جم��ل�����ص  اأع���ل���ن 
اأبوظبي  ا�ضم بنك  امل�ضريف اجلديد �ضيحمل 
اجلهات  موافقة  على  احل�ضول  بعد   ، الأول 
�ضيتم  التي  العمومية  واجلمعية  التنظيمية 
ال�ضم  ه���ذا  ع��ل��ى  للموافقة  لح��ق��اً  دع��وت��ه��ا 
والرا�ضخة  العميقة  اجل����ذور  يعك�ص  ال���ذي 
للبنك اجلديد وخرباته الوا�ضعة يف املنطقة. 
ويعترب الكيان امل�ضريف اجلديد اأكرب بنك يف 
دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة، واأح��د اأكرب 
و�ضمال  الأو���ض��ط  ال�ضرق  منطقة  يف  البنوك 
 670 ع��ن  ت��زي��د قيمتها  ب��اأ���ض��ول  اأف��ري��ق��ي��ا 
مليون درهم )180 مليار دولر اأمريكي( . 

افتتاح  ي���ق���رع ج���ر����ص  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص 
التداول يف �ضوق اأبوظبي لالأوراق املالية

وب�����داأ ت�����داول اأ���ض��ه��م ال��ب��ن��ك اجل���دي���د عقب 
احتفال ر�ضمي اأقيم يف �ضوق اأبوظبي لالأوراق 
�ضعيد،  عبداحلميد  ال�ضيد  قام  حيث  املالية، 
بقرع  اجل��دي��د،  للبنك  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص 
ال���ت���داول، بح�ضور ع���دد من  اف��ت��ت��اح  ج��ر���ص 
اأع�ضاء جمل�ص اإدارة البنك اجلديد والإدارة 

العليا ل�ضوق اأبوظبي لالأوراق املالية.
ويف تعليقه على اإطالق البنك اجلديد، قال 
�ضمو ال�ضيخ طحنون بن زايد اآل نهيان، رئي�ص 

اأكرث  اثنني من  توحيد  الإدارة: مع  جمل�ص 
اأبوظبي واإطالق  املالية جناحاً يف  املوؤ�ض�ضات 
قوة،  والأك��رث  العمالق  امل�ضريف  الكيان  ه��ذا 
اآخ���ر يف  ت��اري��خ��ي  ب��داي��ة ف�ضل  ال��ي��وم  ن�ضهد 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  م�����ض��رية دول����ة 
عجلة  بدفع  املتمثلة  روؤيتها  يج�ضد  وال���ذي 
التطور والزدهار على املدى الطويل. وكلنا 
ثقة باأن ’بنك اأبوظبي الأول‘ �ضيخلق لأمتنا 
مزيداً من الفر�ص ويدعم حتقيق طموحات 
حول  وموظفينا  وعمالئنا  مل�ضاهمينا  النمو 
العامل.  من جانبه، قال عبداحلميد �ضعيد، 
ت�ضكل  اجل��دي��د:  للبنك  التنفيذي  الرئي�ص 
هذه اللحظة حتوًل تاريخياً لإمارة اأبوظبي 
البنكني  مل�ضرية  وامتداداً  والعامل،  واملنطقة 
التي تعود جذورها اإىل حوايل خم�ضني عاماً 
م�ضت. واأنا فخور جداً بالإعالن عن اكتمال 
اأبوظبي  وب��ن��ك  الأول  اخلليج  بنك  ان��دم��اج 
البنكني  ق��وة  وح��دن��ا  حيث  بنجاح،  الوطني 
اأك��رب بنك يف دول��ة الإمارات  واحت��دن��ا خللق 
املالية  املوؤ�ض�ضات  اأهم  واأحد  املتحدة  العربية 
مليار   10.9 يبلغ  م���ال  ب��راأ���ص  ال��ع��امل،  يف 
ت��زي��د قيمتها عن  اأ���ض��ول  دره����م، واإج���م���ايل 
ت�ضل  ملكية  وح��ق��وق  دره����م،  م��ل��ي��ار   670
تبلغ  �ضوقية  وق��ي��م��ة  دره���م  م��ل��ي��ار   98 اإىل 
حوايل 111 مليار درهم. وباعتبارنا البنك 
القدرات  ل��دي��ن��ا  �ضيكون  والأق�����وى؛  الأك����رب 
العالقات  و�ضبكة  الوا�ضعة  واخل��ربات  املالية 
راأ�ص  على  عمالئنا  لن�ضع  الالزمة  الدولية 
اأول��وي��ات��ن��ا، وذل���ك م��ن خ��الل توفري  قائمة 
واخلدمات  املنتجات  م��ن  وا���ض��ع��ة  جمموعة 
واحللول امل�ضرفية التي �ضت�ضاهم يف حتقيق 
مل�ضاهمينا.  م��ت��زاي��دة  وع���وائ���د  ق��وي��ة  اأرب�����اح 
اليوم يف  ال��ت��داول  وي���وؤرخ ق��رع جر�ص افتتاح 
�ضوق اأبوظبي ل��الأوراق املالية انطالق رحلة 

جديدة من النمو معاً لأجل اأمتنا وعمالئنا 
وم��وظ��ف��ي��ن��ا وجم��ت��م��ع��ات��ن��ا ال��ت��ي ن��ع��م��ل من 
خاللها.  وبهذه املنا�ضبة، �ضرح �ضعادة را�ضد 
اأبوظبي  البلو�ضي، الرئي�ص التنفيذي ل�ضوق 
لالأوراق املالية قائاًل: اإن الندماج بني بنكي 
ي�ضكل  ال��وط��ن��ي  واأب��وظ��ب��ي  الأول  واخل��ل��ي��ج 
نقطة حتول جديدة نحو تاأ�ضي�ص اأكرب كيان 
م�ضريف يف دولة المارات واأحد اأكرب البنوك 
اأفريقيا.  يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال 
امل�ضريف  الكيان  �ضهم  على  ال��ت��داول  ب��دء  اأن 
على  الإي��ج��اب��ي��ة  ب���اآث���اره  �ضينعك�ص  اجل��دي��د 
املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  �ضوق  التعامالت يف 
اإليه املزيد  خالل الفرتة القادمة و�ضيجذب 
الأجانب،  اأو  املحليني  �ضواء  امل�ضتثمرين  من 
الرئي�ص  ون�����وه  امل���وؤ����ض�������ض���ات.   اأو  الأف��������راد 
حرفية  بكل  اأجن��ز  ال�ضوق  اأن  اإىل  التنفيذي 
كافة الإجراءات املتعلقة ب�ضجل امل�ضاهمني يف 
الكيان امل�ضريف اجلديد بناء على الآلية التي 

جرى مبوجبها الندماج. 

الإدارة العليا للبنك اجلديد
للبنك اجلديد  العليا  الإدارة  و�ضيقوم فريق 
الوا�ضعة  وخ���ربات���ه  ب��ك��ف��اءت��ه  مي��ت��از  ال����ذي 
وال����ذي ي�ضم جم��م��وع��ة م��ن ال��ك��ف��اءات من 
ك���ال امل��وؤ���ض�����ض��ت��ني امل��ال��ي��ت��ني، ب��ت��ن��ف��ي��ذ خطة 
عوائد  لتعزيز  بنجاح  ال�ضرتاتيجية  البنك 
العمالء وامل�ضاهمني �ضمن خمتلف قطاعات 
قيادة  الفريق حتت  و�ضيعمل هذا  الأعمال.  
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  ���ض��ع��ي��د،  ع��ب��داحل��م��ي��د 
اأندريه ال�ضايغ، نائب  للمجموعة، وم�ضاندة 
الرئي�ص التنفيذي للمجموعة، رئي�ص قطاع 
اخلدمات امل�ضرفية للمجموعات واخلدمات 
و�ضي�ضم  ب��الإن��اب��ة.  ال�ضتثمارية  امل�ضرفية 

فريق الإدارة العليا كاًل من:

اخل���دم���ات  رئ���ي�������ص  ال���ر����ض���ت���م���اين،  oهناء 
امل�ضرفية لالأفراد للمجموعة

امل�ضرفية  اخل��دم��ات  رئي�ص  �ضيخ،  oعارف 
الدولية للمجموعة

التابعة،  ال�����ض��رك��ات  رئ��ي�����ص  ق����روي،  oكرمي 
وال�ضرتاتيجية للمجموعة

املالية  ال�����ض��وؤون  رئي�ص  ب��وردي��ت،  oجيم�ص 
للمجموعة

العمليات  رئ���ي�������ص  ال�����ظ�����اه�����ري،  oخلف 
للمجموعة

o�ضريي�ص بايد، رئي�ص الئتمان للمجموعة
املخاطر  اإدارة  رئي�ص  ���ض��ودري،  oاأبهيجيت 

للمجموعة
oبي كيه ميدابا، رئي�ص اإدارة �ضوؤون املوظفني 

للمجموعة
oمالكوم ووكر، رئي�ص التدقيق للمجموعة

الندماج  رئي�ص  �ضليمان،  علي  ذوالفقار   o
للمجموعة

التوجه ال�صرتاتيجي:
التوجهات  ال��ب��ن��ك  اإدارة  جمل�ص  ح���دد  وق���د 
الرئي�ضية  واأولوياته  للبنك  ال�ضرتاتيجية 
العليا  الإدارة  ودع�����ا  ال���ق���ادم���ة،  ل��ل��م��رح��ل��ة 
للعمل مبوجبها ومبا يتما�ضى مع طموحات 
املتحدة  العربية  الإم�����ارات  ودول���ة  اأب��وظ��ب��ي 

وروؤيتها التنموية. 
للبنك،  ال�ضرتاتيجي  التوجه  على  وتعليقاً 
ق���ال ع��ب��داحل��م��ي��د ���ض��ع��ي��د: ل��ق��د ب���داأن���ا الآن 
م�ضريتنا،  يف  ج��دي��دة  حقبة  ر�ضمي  وب�ضكل 
النجاحات  ���ض��ج��ل  اإىل  ب���ذل���ك  م�����ض��ت��ن��دي��ن 
ال��ب��ن��ك��ني خالل  ك��ال  ال��ت��ي حققها  امل��ت��م��ي��زة 
حتقيق  اإىل  �ضن�ضعى  كما  املا�ضية،  ال�ضنوات 
امل��زي��د م��ن الإجن�����ازات ال��رائ��دة على �ضعيد 
امل��ت��ح��دة والعامل.  ال��ع��رب��ي��ة  دول���ة الإم�����ارات 

ال��ب��ن��ك اجلديد  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  و���ض��ت��ت��م��ح��ور 
جمال  يف  رائ��دة  كموؤ�ض�ضة  مكانته  بناء  على 
راأ�ص  على  عمالئها  ت�ضع  املالية،  اخل��دم��ات 
اأف�ضل  خلق  يف  وت�ضاهم  اأول��وي��ات��ه��ا،  قائمة 
الزدهار  م�ضتويات  وتعزز  مل�ضاهميها،  قيمة 

والنمو على ال�ضعيدين الفردي واملوؤ�ض�ضي. 
الرائدة  ت��ت��م��ت��ع خ��دم��ت��ن��ا  ���ض��ع��ي��د:  واأ����ض���اف 
واخلربات  بالإمكانيات  للعمالء  واملتميزة 
من  الأول‘  اأبوظبي  لتمكني’بنك  ال��الزم��ة 
القيادية يف جمال اخلدمات  توطيد مكانته 
امل�ضرفية يف دولة الإمارات العربية املتحدة، 
حيث نوفر اأكرث املنتجات واخلدمات واحللول 
املنطقة،  يف  ابتكاراً  التكنولوجية  امل�ضرفية 
القطاع  ق���ي���ادة  م���ن  �ضيمكننا  ال����ذي  الأم�����ر 
الرقمية،  اخل���دم���ات  جم����الت  يف  امل�����ض��ريف 
خ�ضي�ضاً  امل�����ض��م��م��ة  امل�����ض��رف��ي��ة  وال���ت���ج���ارب 
اأي�ضاً  ون�ضعى  العمالء.  احتياجات  لتنا�ضب 
لأن ن�ضبح اخليار املف�ضل للعمالء املحليني 
باإدارة  املتعلقة  ال�ضت�ضارات  توفري  جمال  يف 
الرثوات يف املنطقة، واأن نكون �ضريكاً حقيقياً 
وال�ضتثمارات  ال�ضركات  قطاع  يف  لعمالئنا 
حمفظتهم  تعزيز  بهدف  وذل��ك  امل�ضرفية، 
وزي�����ادة اأرب���اح���ه���م. وب��ف�����ض��ل ���ض��ب��ك��ة فروعه 
وخرباته  دول����ة   19 يف  امل��ن��ت�����ض��رة  ال��ع��امل��ي��ة 
وعالقاته املمتدة يف املنطقة، �ضيعمل البنك 
ال��دول��ي��ة مبا  اأع��م��ال��ه  اجل��دي��د على تطوير 
اإىل  ال��و���ض��ول  ع��ل��ى  ال��ق��درة  لعمالئنا  يتيح 
الأ�ضواق العاملية وي�ضاهم يف تي�ضري التدفقات 

املالية عرب العامل. 
الإع���الن عن عملية  اأن��ه منذ  بالذكر  جدير 
 2016 الثالث من يوليو ع��ام  الن��دم��اج يف 
اإج�����راءات الن���دم���اج جت���ري ب�ضال�ضة  ، ف���اإن 
واملدد  املو�ضوعة  للخطط  ووف��ق��اً  و�ضهولة 

الزمنية املتفق عليها.

العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   
اعالن حكم بالن�ضر

        يف  الدعوى رقم 2016/1690  جتاري كلي 
اىل املحكوم عليهما/1-ال�ضورة امل�ضتقبلية 3 للتجارة العامة ���ص.ذ.م.م 2- فردين حممد 
بتاريخ   املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ضتها  بان  نعلنكم  بار�ضى جمهول حمل القامة  باقر 
2017/1/23  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/الزرق والحمر للتجارة العامة �ص.ذ.م.م 
يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )1.675.500( )مليون  بان  بالت�ضامن  املدعي عليهما  بالزام 
و�ضتمائة وخم�ضة و�ضبعون الفا وخم�ضمائة درهما( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
الر�ضوم  عليهما  املدعي  والزمت  ال�ضداد  الق�ضائية يف:2016/10/27 وحتى متام  املطالبة 
قابال  احل�ضوري  مبثابة  حكما   . املحاماة  ات��ع��اب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومبلغ  وامل�ضروفات 
التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم  اليوم  لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   

اعالن حكم بالن�ضر
        يف  الدعوى رقم 2017/191  جتاري كلي 

حمل  جمهول  ���ص.م.ح  هولدجنز  انرتنا�ضيونال  عليه/1-تريدينت  املحكوم  اىل 
يف    2017/3/14 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة 
توؤدي  ب��ان  املدعي عليها  ب��ال��زام   1 ليمانز  اع��اله ل�ضالح/جني  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى 
وواحد  وخم�ضمائة  ماليني  )ثمانية  درهم   )8.541.428( وق��دره  مبلغ  للمدعني 
واربعون الفا واربعمائة وثمانية وع�ضرون درهما( والزمتها بالر�ضوم وامل�ضاريف 
لال�ضتئناف  قابال  احل�ضوري  مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  وال��ف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب 

ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   

       اإعادة اإعالن بالن�ضر
   فـي  الدعوى 2017/232  جتاري كلي

القامة مبا  1- من�ضور خالد حممد مو�ضى جمهول حمل   / عليه  املدعي  اىل 
م��ال اهلل حممد غ��امن قد  نا�ضر   : ���ص.م.ع وميثله  الهالل  املدعي/ م�ضرف  ان 
وقدره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام 
لها  وح��ددت     . املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   1.744.600.18(
 Ch 2.E.21 جل�ضة يوم اخلمي�ص املوافق 2017/4/6 ال�ضاعة 9.30 �ص بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
اأيام على الأقل ، ويف حالة  مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/416  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- نبيل خمي�ص عيد �ضعيب  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ في�ضال كايال�ص كايال�ص جا جا ناث كودايف  قد اأقام عليك 
والر�ضوم  دره��م(   60000( وق��دره  مببلغ  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى 
وامل�ضاريف. وحددت لها جل�ضة يوم  الثالثاء املوافق 2017/4/11 ال�ضاعة 
من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 2.D.17 بالقاعة  �ص   8.30
م�ضتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على القل  .
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   

       اعالن اأمر اأداء بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/86  اأمر اأداء

اىل املدعي عليه / 1- نوفل تاكاراكال بودوكودي جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ريان وورلدوايد �ص.ذ.م.م .

البتدائية  دب�����ي  حم��ك��م��ة  ق������ررت  ف���ق���د  اأداء  اأم������ر  ا����ض���ت�������ض���دار  ط���ل���ب 
درهم   )58024( مبلغ  ب�����ض��داد  عليه  امل��دع��ي  اإل����زام  ب���ت���اري���خ:2017/3/7 

للمدعي والر�ضوم وامل�ضاريف . 
ولكم احلق يف التظلم من الأم��ر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�ضر 

هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   

       اإعادة اإعالن بالن�ضر
   فـي  الدعوى 2017/565  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  ع�ضام حممود حممد ح�ضن 2- اخلطوط امل�ضتقيمة ملقاولت 
البناء ���ص.ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ طالب ح�ضن عبود عي�ضه 
املدعي عليه مببلغ  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  اأق��ام عليك  العامري قد 
ال�ضتحقاق  تاريخ  والفائدة 9% من  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم  وقدره )150000( 
وحتى ال�ضداد التام.  وحددت لها جل�ضة يوم الثنني املوافق 2017/4/10   ال�ضاعة 
8.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/632  جتاري جزئي

املدعي/  ان  الق��ام��ة مب��ا  ذ.م.م  جم��ه��ول حم��ل  رف��ي��ع  ف��ن��دق  امل��دع��ي عليه / 1-  اىل 
اأقام عليك الدعوى  رو�ضتار لل�ضياحة ذ.م.م وميثلها قانونا رفيق جوباياف �ضالح قد 
والر�ضوم  دره��م   )250.000( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�ضوعها 
التام  ال�ضداد  وحتى  ال�ضتحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف 
و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة ومبلغ )50000( درهم تعوي�ص . وحددت لها 
 Ch 1.C.13 جل�ضة يوم الربعاء   املوافق  2017/4/12  ال�ضاعة 8.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   

انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/1949   

املنذر : اخلدمات العقارية وميثلها يو�ضف يعقوب جناحي 
املنذر اليه : جنمة الرولة لالإلكرتونيات - جمهول حمل القامة 

تتوجه املنذرة بهذا النذار للمنذر اليه ب�ضداد املرت�ضد عليه من بدل اليجار بذمته 
ال�ضنة  عن  اليجار  بدل  وت�ضليمها  جديد  ايجار  عقد  لتحرير  املنذرة  مراجعة  مع 
اليجارية اجلديدة وذلك خالل �ضهر واحد من تاريخ ا�ضتالمك لهذا الخطار واإل 
�ضن�ضطر اآ�ضفني للجوء اىل مركز ف�ص املنازعات اليجارية يف دبي للزامك بال�ضداد 
مع الخالء وحفظ حق املنذرة يف املطالبة بالتعوي�ص عن ال�ضرار التي تعر�ضت لها 

جراء التاأخري يف ال�ضداد مع حتميلك الر�ضوم وم�ضاريف الدعوى. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   

انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/1986   

املنذر :  بنك ال�ضالمي - �ضركة م�ضاهمة عامة 
بوكالة املحامي / عبا�ص احلواي 

املنذر اليه : حممد علي غلوم علي - اإماراتي اجلن�ضية - جمهول حمل القامة 
حيث اأن املنذر قد حرر النذار اعاله �ضدكم طلبا ل�ضداد مبلغ )377.594( درهم عبارة 
عن قيمة �ضيك مرجتع ، خالل فرتة )7( ايام من تاريخ ن�ضر هذا النذار ويف حال عدم 
�ضدادكم املبلغ املذكور اعاله ف�ضوف يتخذ املنذر كافة الجراءات القانونية التي حتفظ 
حقوقه مع حتميلكم كافة الر�ضوم وامل�ضروفات والفائدة القانونية املرتتبة على تاأخري 

ال�ضداد بال�ضافة لتعابه املحاماة.
  الكاتب العدل
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 9 نوفمرب 2016  املودعة حتت رقم:  262928 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ض��م:  مرا�ص القاب�ضة �ص.ذ.م.م.  
وعنوانه: �ص.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات الإعالن؛ خدمات وكالت الإعالن؛ خدمات اإدارة الأعمال؛ امل�ضاعدة يف اإدارة الأعمال؛ تقييم الأعمال؛ 
اإدارة الأعمال وال�ضت�ضارات التنظيمية؛ اإدارة اأعمال املطاعم والفنادق واحلدائق ذات الطابع اخلا�ص وحدائق 
اأو ال�ضناعية؛ خدمات  اإدارة اأعمال )الغري(؛ امل�ضاعدة يف الإدارة التجارية  اإدارة م�ضاريع الأعمال؛  املالهي؛ 
الت�ضويق؛ خدمات الدعاية والعالقات العامة؛ توفري ت�ضهيالت املكاتب، خدمات جتميع ت�ضكيلة من الب�ضائع 
الإمداد  خدمات  وي�ضر؛  ب�ضهولة  الب�ضائع  هذه  و�ضراء  معاينة  من  الزبائن  يتمكن  حتى  الآخرين  ل�ضالح 
امل�ضاحات  تاأجري  اأو دعائية؛  لغايات جتارية  التجارية  والأ�ضواق  املعار�ص  تنظيم  ال�ضناعية؛  الإدارة  للغري؛ 
ال�ضوق فيما يتعلق بو�ضائل الإعالم؛  اأبحاث  الإع��الم؛ خدمات  تاأجري وقت لالإعالن يف و�ضائل  الإعالنية؛ 
برامج  خدمات  العلنية؛  ب��امل��زادات  الأم��الك  بيع  الأع��م��ال(؛  اإدارة  يف  م�ضاعدة  )باعتبارها  التعهيد  خدمات 
الولء؛ خدمات برامج الولء واحلوافز واملكافاآت؛ توفري اأك�ضاك الطعام وامل�ضروبات والمتيازات والتذكارات 
ذلك  بكافة هذه اخلدمات مبا يف  يتعلق  فيما  املعلومات  توفري  والرتفيهية؛  الريا�ضية  للفعاليات  �ضتاد  يف 

توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �ضبكة حا�ضوب عاملية.
الواق�عة بالفئة:   35

و�ضف العالمة: تتكون العالمة من خط متعرج داخل مربع غري مت�ضل الزوايا.
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  3  اإبريل 2017 العدد 11985

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 9 نوفمرب 2016  املودعة حتت رقم:  262929 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ض��م:  مرا�ص القاب�ضة �ص.ذ.م.م.  
وعنوانه: �ص.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
التجارية  العقارات  وتاأجري  اإدارة  وال�ضكنية؛  والتجزئة  التجارية  العقارات  خدمات  العقارات؛  اإدارة  العقارية؛  اخلدمات 
واملكاتب  والفيالت  لل�ضقق  بالن�ضبة  واإدارتها  تقدميها  يتم  التي  العقارات  وا�ضتئجار  تاأجري  خدمات  وال�ضكنية؛  والتجزئة 
وال�ضبا واملنتجعات ومالعب اجلولف واملارينا والفنادق واملمتلكات ال�ضناعية وحدائق املالهي واحلدائق ذات الطابع اخلا�ص 
العقارية؛  الو�ضاطة  الإيجار؛ خدمات  �ضقق وفيالت  اإدارة  للم�ضتاأجرين؛  الإدارة  الت�ضوق؛ خدمات  الت�ضوق وقرى  ومراكز 
اإدارة الأ�ضول؛  خدمات حت�ضيل الإيجارات؛ خدمات تثمني العقارات؛ ا�ضتثمار روؤو�ص الأم��وال؛ اخلدمات املالية؛ خدمات 
اإدارة ال�ضناديق؛ خدمات ال�ضناديق العقارية؛ خدمات التاأمني؛ اخلدمات امل�ضرفية؛ خدمات  خدمات ال�ضتثمار؛ خدمات 
ال�ضتثمار  العقارية؛ خدمات  املحافظ  اإدارة  العقارات وخدمات  اإدارة  العقارات؛ خدمات  تقييم  العقاري؛ خدمات  التمويل 
الأرا�ضي؛  ا�ضتمالك  الأرا�ضي؛ خدمات  العقاري؛ خدمات تطوير  التاأمني  العقارية؛ خدمات  الو�ضاطة  العقاري؛ خدمات 
تثمني واختيار وا�ضتمالك العقارات لأغرا�ص التطوير وال�ضتثمار؛ ا�ضتمالك الأرا�ضي لتاأجريها؛ اإ�ضدار بطاقات ال�ضراء 
ذات القيمة؛ توفري البطاقات م�ضبقة الدفع والق�ضائم ذات القيمة؛ اإ�ضدار وا�ضرتداد الق�ضائم ذات القيمة؛ اإ�ضدار وا�ضرتداد 
الق�ضائم والكوبونات ذات القيمة؛ ق�ضائم الهدايا؛ ق�ضائم الهدايا م�ضبقة الدفع؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه 

اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �ضبكة حا�ضوب عامة.
الواق�عة بالفئة:   36

و�ضف العالمة: تتكون العالمة من خط متعرج داخل مربع غري مت�ضل الزوايا.
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل 
للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  3  اإبريل 2017 العدد 11985

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 9 نوفمرب 2016  املودعة حتت رقم:  262930 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ض��م:  مرا�ص القاب�ضة �ص.ذ.م.م.  
وعنوانه: �ص.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
دور  ت�ضغيل  وال�ضيافة؛  الفنادق  جم��ال  يف  التدريب  ت�ضهيالت  ت�ضغيل  ال��ت��دري��ب؛  خ��دم��ات  والتهذيب؛  التعليم  خ��دم��ات 
الريا�ضية )اجلمنازيوم( والنوادي  التدريبات  الريا�ضية والثقافية؛ توفري �ضالت  الأن�ضطة  احل�ضانة؛ خدمات الرتفيه؛ 
ال�ضحية؛ ت�ضغيل األعاب احلدائق ذات الطابع اخلا�ص؛ ت�ضغيل مالعب اجلولف؛ توفري ت�ضهيالت التن�ص؛ توفري ت�ضهيالت 
التجارية  واملعار�ص  العمل  وور���ص  التدريبية  وال���دورات  واملعار�ص  والجتماعات  امل��وؤمت��رات  واإدارة  ترتيب  ال�ضباحة؛  برك 
والجتماعات الر�ضمية واملحا�ضرات؛ ت�ضغيل حدائق املالهي واحلدائق ذات الطابع اخلا�ص؛ ن�ضر الكتب؛ توفري ت�ضهيالت 
ت�ضهيالت  تقدمي  ال�ضتجمام؛  ت�ضهيالت  توفري  البولنغ؛  زقاق  ت�ضهيالت  توفري  الريا�ضية؛  الت�ضهيالت  توفري  ال�ضينما؛ 
خا�ضة بركوب اخليل و�ضباق اخليل؛ تدريب اخليل، تنظيم املناف�ضات الريا�ضية ومباريات الفرو�ضية؛ خدمات �ضتوديوهات 
الت�ضجيل ال�ضوتي؛ خدمات �ضتوديوهات الأفالم؛ توفري ت�ضهيالت �ضتوديوهات الت�ضجيل؛ خدمات �ضتوديوهات الت�ضجيل 
يف  الأط��ف��ال  مالعب  توفري  الت�ضلية؛  مناطق  توفري  لالأطفال؛  لعب  مناطق  وال��رادي��و؛  والفيديو  والتليفزيون  لالأفالم 
حمطات اخلدمة؛ تاأجري �ضتوديوهات الت�ضجيل؛ حدائق احليوانات؛ حدائق احليوانات الأليفة؛ حدائق احليوان؛ حدائق 
ومعار�ص  احليوانات  بحدائق  املتعلقة  والتعليم  املعلومات  خدمات  احليوانات؛  عرو�ص  احليوانات؛  معار�ص  ال�ضفاري؛ 
بهذه اخلدمات عرب  املتعلقة  املعلومات  توفري  ذلك  بكافة هذه اخلدمات مبا يف  يتعلق  فيما  املعلومات  توفري  احليوانات؛ 

�ضبكة حا�ضوب عاملية.
الواق�عة بالفئة:   41

و�ضف العالمة: تتكون العالمة من خط متعرج داخل مربع غري مت�ضل الزوايا.
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل 
للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  3  اإبريل 2017 العدد 11985

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 9 نوفمرب 2016 املودعة حتت رقم:  262931 
تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ض��م:  مرا�ص القاب�ضة �ص.ذ.م.م.  
وعنوانه: �ص.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات توفري الطعام وال�ضراب )غري الكحويل(؛ الإقامة املوؤقتة؛ خدمات الفنادق؛ خدمات املنتجعات الفندقية؛ خدمات 
الإقامة الفندقية؛ خدمات التموين الفندقي؛ خدمات حجز الفنادق؛ خدمات املطاعم الفندقية؛ توفري القاعات الفندقية 
ملعار�ص الأعمال واملعار�ص التجارية واملوؤمترات واللقاءات واملحا�ضرات والجتماعات؛ توفري ت�ضهيالت )الإقامة( لإجراء 
املوؤمترات والجتماعات واملعار�ص واملعار�ص التجارية والعطالت؛ تاأجري قاعات الجتماعات؛ خدمات ال�ضيافة )الإقامة(؛ 
يتعلق  فيما  العطالت  وتخطيط  معلومات  ؛  الكحويل(  )غ��ري  ال�ضراب  اأو  الطعام  اأو  الإق��ام��ة  (ت��وف��ري  ال�ضيافة  اأجنحة 
بالإقامة؛ املطاعم؛ الكافيهات؛ خدمات التموين بالطعام وال�ضراب؛ مطاعم طلب الطعام لتناوله خارجا؛ املقاهي؛ التموين 
بالطعام وال�ضراب؛ حمالت الع�ضري؛ توفري منافذ بيع الأطعمة وامل�ضروبات املتنقلة؛ خدمات التزويد بالطعام وال�ضراب؛ 
خدمات املطاعم املتنقلة؛ خدمات تقدمي الأطعمة وامل�ضروبات من خالل �ضاحنة متنقلة؛ مرافق ملواقف املق�ضورات املتنقلة 
ملواقف  موؤقتة  م��راف��ق  توفري  امل��ق��ط��ورات؛  م��واق��ف  يف  تقدم  التي  وامل�ضروبات  بالأطعمة  التزويد  خ��دم��ات  )ال��ك��رف��ان��ات(؛ 
املقطورات؛ دور ح�ضانة الأطفال؛ مناطق ا�ضرتاحة داخل حمطات اخلدمة؛ خدمات التموين املتحرك؛ خدمات املعلومات 
بيانات  قاعدة  من  مبا�ضرة  اأي�ضا  تقدميها  يتم  اأع��اله  امل��ذك��ورة  اخل��دم��ات  وجميع  تقدم؛  ما  بكافة  املتعلقة  وال�ضت�ضارات 

حا�ضوبية اأو عرب �ضبكة الت�ضالت العاملية.
الواق�عة بالفئة:   43

و�ضف العالمة: تتكون العالمة من خط متعرج داخل مربع غري مت�ضل الزوايا.
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل 
للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  3  اإبريل 2017 العدد 11985

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 8 نوفمرب 2016 املودعة حتت رقم:  262840 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ض��م:  مرا�ص القاب�ضة �ص.ذ.م.م.  
وعنوانه: �ص.ب.: 123311،  دبي، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
اآلت  اأخرى؛  ال��واردة يف فئات  اأدوات الريا�ضة البدنية )اجلمباز( والأدوات الريا�ضية غري  اللعب والألعاب واأدوات اللعب؛ 
الت�ضلية الأتوماتيكية والتي تدار بقطع النقد؛ اآلت �ضالت األعاب الفيديو؛ كرات لالألعاب؛ الدمي؛ بيوت الدمي؛ اأجهزة 
الأرجوحات؛ الأقرا�ص الطائرة )لعب(؛ األعاب؛ اأجهزة الألعاب؛ الطائرات الورقية؛ كرات رخامية اأو زجاجية للعب؛ اأحاجي 
ال�ضور املقطوعة؛ اأقنعة )اأدوات لعب(؛ حلي للحفالت وللرق�ضات )هدايا للحفالت(؛ بالونات لعب؛ ورق لعب )�ضدة(؛ كرات 
لعب؛ األعاب م�ضنوعة من املخمل؛ لعب اخلدع العملية )األعاب مبتدعة(؛ دمى متحركة؛ حلقات رمي؛ م�ضارب لالألعاب؛ 
�ضغرية  اأطقم  �ضغرية؛  مركبات  حلقية؛  األ��ع��اب  لعب(؛  )اأدوات  خ�ضخي�ضات  بالرميوت؛  فيها  التحكم  يتم  لعبة  مركبات 
م�ضد�ضات  الدببة؛  دمى  اأرجوحات؛  حم�ضوة؛  دمى  )األعاب(؛  نحلة  اأو  فرفرية  )األعاب(؛  اخل�ضبية  القناين  لعبة  )األعاب(؛ 
لعب؛ اأقنعة لعب؛ مركبات لعب؛ مناذج لعب؛ متاثيل لعب؛ الرتامبولني؛ اأجنحة للماء ت�ضاعد على الطفو اأثناء ال�ضتحمام 
اأرجوحات  اأجهزة  املالهي؛  حدائق  اأرج��وح��ات  تركب؛  التي  الألعاب  اخلا�ص؛  الطابع  ذات  احلدائق  اأرج��وح��ات  وال�ضباحة؛ 

املالهي وقطع غيارها ولوازمها؛ دواليب الهواء؛ دواليب الهواء الكبرية التي تقام يف اأرا�ضي املعار�ص؛ التمائم.
الواق�عة بالفئة:   28

و�ضف العالمة: تتكون العالمة من كلمة "مرا�ص" مكتوبة بالالأحرف العربية و كلمة "MERAAS" مكتوبة بالأحرف 
الالتينية كالهما بخط مميز ذلك مع �ضعار يتكون من ثالثة خطوط راأ�ضية متوازية ومت�ضاوية يف الطول و هم بداخل 

مربع غري مت�ضل الزوايا.
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل 
للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  3  اإبريل 2017 العدد 11985

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 8 نوفمرب 2016 املودعة حتت رقم:  262843 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ض��م:  مرا�ص القاب�ضة �ص.ذ.م.م.  
وعنوانه: �ص.ب.: 123311،  دبي، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات الإعالن؛ خدمات وكالت الإعالن؛ خدمات اإدارة الأعمال؛ امل�ضاعدة يف اإدارة الأعمال؛ تقييم الأعمال؛ اإدارة الأعمال 
م�ضاريع  اإدارة  املالهي؛  وحدائق  اخلا�ص  الطابع  ذات  واحلدائق  والفنادق  املطاعم  اأعمال  اإدارة  التنظيمية؛  وال�ضت�ضارات 
الأعمال؛ اإدارة اأعمال )الغري(؛ امل�ضاعدة يف الإدارة التجارية اأو ال�ضناعية؛ خدمات الت�ضويق؛ خدمات الدعاية والعالقات 
العامة؛ توفري ت�ضهيالت املكاتب ، خدمات جتميع ت�ضكيلة من الب�ضائع ل�ضالح الآخرين حتى يتمكن الزبائن من معاينة 
و�ضراء هذه الب�ضائع ب�ضهولة وي�ضر؛ خدمات الإمداد للغري؛ الإدارة ال�ضناعية؛ تنظيم املعار�ص والأ�ضواق التجارية لغايات 
جتارية اأو دعائية؛ تاأجري امل�ضاحات الإعالنية؛ تاأجري وقت لالإعالن يف و�ضائل الإعالم؛ خدمات اأبحاث ال�ضوق فيما يتعلق 
اإدارة الأعمال(؛ بيع الأمالك باملزادات العلنية؛ خدمات برامج  بو�ضائل الإعالم؛ خدمات التعهيد )باعتبارها م�ضاعدة يف 
�ضتاد  يف  والتذكارات  والمتيازات  وامل�ضروبات  الطعام  اأك�ضاك  توفري  واملكافاآت؛  واحل��واف��ز  ال��ولء  برامج  خدمات  ال��ولء؛ 
للفعاليات الريا�ضية والرتفيهية؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة 

بهذه اخلدمات عرب �ضبكة حا�ضوب عاملية.
الواق�عة بالفئة:   35

و�ضف العالمة: تتكون العالمة من كلمة "مرا�ص" مكتوبة بالالأحرف العربية و كلمة "MERAAS" مكتوبة بالأحرف 
الالتينية كالهما بخط مميز ذلك مع �ضعار يتكون من ثالثة خطوط راأ�ضية متوازية ومت�ضاوية يف الطول و هم بداخل 

مربع غري مت�ضل الزوايا.
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل 
للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  3  اإبريل 2017 العدد 11985

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 8 نوفمرب 2016 املودعة حتت رقم:  262845 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ض��م:  مرا�ص القاب�ضة �ص.ذ.م.م.  
وعنوانه: �ص.ب.: 123311،  دبي، الإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
ال�ضكنية؛  والعقارات  بالتجزئة  البيع  وحمالت  التجارية  العقارات  خدمات  العقارات؛  املمتلكات  اإدارة  العقارية؛  اخلدمات 
التي  العقارات  وا�ضتئجار  تاأجري  خدمات  ال�ضكنية؛  والعقارات  بالتجزئة  البيع  وحمالت  التجارية  العقارات  وتاأجري  اإدارة 
املياه املعدنية واملنتجعات ومالعب اجلولف واملارينا  يتم تقدميها واإدارتها بالن�ضبة لل�ضقق والفيالت واملكاتب ومنتجعات 
خدمات  الت�ضوق؛  وقرى  الت�ضوق  ومراكز  اخلا�ص  الطابع  ذات  واحلدائق  املالهي  وحدائق  ال�ضناعية  واملمتلكات  والفنادق 
الإدارة للم�ضتاأجرين؛ اإدارة �ضقق وفيالت الإيجار؛ خدمات الو�ضاطة للعقارات؛ خدمات حت�ضيل الإيجارات؛ خدمات تثمني 
العقارات؛ ا�ضتثمار روؤو�ص الأموال؛ اخلدمات املالية؛ خدمات اإدارة الأ�ضول؛ خدمات ال�ضتثمار؛ خدمات اإدارة ال�ضناديق؛ 
العقارات؛  تقييم  العقاري؛ خدمات  التمويل  امل�ضرفية؛ خدمات  التاأمني؛ اخلدمات  العقارية؛ خدمات  ال�ضناديق  خدمات 
خدمات اإدارة العقارات وخدمات اإدارة املحافظ العقارية؛ خدمات ال�ضتثمار العقاري؛ خدمات الو�ضاطة العقارية؛ خدمات 
لأغرا�ص  العقارات  وا�ضتمالك  واختيار  تثمني  الأرا�ضي؛  ا�ضتمالك  خدمات  الأرا�ضي؛  تطوير  خدمات  العقاري؛  التاأمني 
التطوير وال�ضتثمار؛ ا�ضتمالك الأرا�ضي لتاأجريها؛ اإ�ضدار بطاقات ال�ضراء ذات القيمة؛ توفري البطاقات م�ضبقة الدفع 
اإ�ضدار وا�ضرتداد الق�ضائم والكوبونات ذات القيمة؛ ق�ضائم  اإ�ضدار وا�ضرتداد الق�ضائم ذات القيمة؛  والق�ضائم ذات القيمة؛ 
املعلومات  توفري  ذلك  يف  مبا  اخلدمات  هذه  بكافة  يتعلق  فيما  املعلومات  توفري  الدفع؛  م�ضبقة  الهدايا  ق�ضائم  الهدايا؛ 

املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �ضبكة حا�ضوب عامة.     الواق�عة بالفئة:   36 
و�ضف العالمة: تتكون العالمة من كلمة "مرا�ص" مكتوبة بالالأحرف العربية و كلمة "MERAAS" مكتوبة بالأحرف 
الالتينية كالهما بخط مميز ذلك مع �ضعار يتكون من ثالثة خطوط راأ�ضية متوازية ومت�ضاوية يف الطول و هم بداخل 

مربع غري مت�ضل الزوايا.
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل 
للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  3  اإبريل 2017 العدد 11985

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 8 نوفمرب 2016 املودعة حتت رقم:  262847 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ض��م:  مرا�ص القاب�ضة �ص.ذ.م.م.  
وعنوانه: �ص.ب.: 123311،  دبي، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
املباين  اأو  بالعقارات  يتعلق  فيما  والإ�ضالح  والتنظيف  وال�ضيانة  الإن�ضاء  ذلك خدمات  املرافق مبا يف  اإدارة  املباين؛  اإن�ضاء 
العقارات؛  �ضيانة  خدمات  النفايات؛  اإزال��ة  خدمات  النفايات؛  من  التخل�ص  خدمات  ال�ضناعية؛  اأو  ال�ضكنية  اأو  التجارية 
وال�ضناعية  التجارية  العقارات  اإن�ضاء  امل��وق��ع؛  يف  الإن�����ض��اءات  م�ضاريع  اإدارة  بالإن�ضاء؛  املت�ضلة  الأرا���ض��ي  تطوير  خدمات 
وال�ضكنية؛ تنظيف وجتديد وترميم وتعزيز املباين؛ الإ�ضراف على اإن�ضاء املباين؛ هدم املباين؛ الإ�ضالح؛ خدمات الرتكيب؛ 
تركيب واإ�ضالح اأجهزة تكييف الهواء؛ تنظيف واإ�ضالح الغاليات؛ البناء بالطوب؛ عزل املباين؛ اإحكام �ضد املباين؛ تنظيف 
املباين من الداخل واخلارج؛ الإن�ضاء؛ معدات الإن�ضاء؛ معلومات الإن�ضاء؛ معاجلة املباين ملنع الرطوبة؛ تركيب واإ�ضالح 
الإن�ضاء؛  تاأجري معدات  املوا�ضري؛  �ضباكة  )و�ضع طبقة اجل�ص(؛  التج�ضي�ص  الأنابيب؛  و�ضيانة خطوط  اإن�ضاء  امل�ضاعد؛ 
تنظيف النوافذ؛ مكافحة احل�ضرات؛ حمطات اخلدمة؛ حمطات خدمة املركبات؛ توفري املعلومات ب�ضاأن اخلدمات املذكورة 

اأعاله مبا يف ذلك توفري املعلومات ب�ضاأن هذه اخلدمات عرب �ضبكة حا�ضوب عاملية.
الواق�عة بالفئة:   37

و�ضف العالمة: تتكون العالمة من كلمة "مرا�ص" مكتوبة بالالأحرف العربية و كلمة "MERAAS" مكتوبة بالأحرف 
الالتينية كالهما بخط مميز ذلك مع �ضعار يتكون من ثالثة خطوط راأ�ضية متوازية ومت�ضاوية يف الطول و هم بداخل 

مربع غري مت�ضل الزوايا.
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل 
للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  3  اإبريل 2017 العدد 11985

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 8 نوفمرب 2016 املودعة حتت رقم:  262832 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ض��م:  مرا�ص القاب�ضة �ص.ذ.م.م.  
وعنوانه: �ص.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
الكتب؛  م��واد جتليد  املطبوعات؛  اأخ��رى؛  واردة يف فئات  امل��واد وغ��ري  ه��ذه  امل�ضنوعة من  واملنتجات  املقوى  وال��ورق  ال��ورق 
فرا�ضي  الفنانني؛  م��واد  منزلية؛  لغايات  اأو  القرطا�ضية  يف  امل�ضتعملة  الل�ضق  م��واد  القرطا�ضية؛  الفوتوغرافية؛  ال�ضور 
مواد  الأج��ه��زة(؛  )ع��دا  والتدري�ص  التوجيه  م��واد  الأث����اث(؛  )ع��دا  املكتبية  وال��ل��وازم  الكاتبة  الآلت  التلوين؛  اأو  ال��ده��ان 
املطبوعة؛  املن�ضورات  )الرا�ضمات(؛  الكلي�ضيهات  الطباعة؛  حروف  اأخ��رى(؛  فئات  يف  ال��واردة  )غري  البال�ضتيكية  التغليف 
برامج تذكارية؛ اأدلة؛ خرائط؛ الكتب؛ املجالت؛ ال�ضور الفوتوغرافية؛ الإعالنات الكبرية؛ �ضور اأ�ضخا�ص؛ �ضور زيتية؛ 
البطاقات  والرا�ضدين؛  والأطفال  لل�ضغار  م�ضورة  كتب  والرا�ضدين؛  والأطفال  لل�ضغار  كتب  واملدر�ضية؛  املكتبية  اللوازم 
امل�ضورة؛ كتب التلوين؛ الكتب الهزلية؛ اأغطية للكتب؛ كتب الر�ضم؛ ورق لتعليف الكتب؛ كتب الأن�ضطة امل�ضورة؛ الأدلة؛ 
الكتالوجات؛ البطاقات؛ الدو�ضيهات؛ الرابطات؛ امللفات؛ األواح ذات م�ضابك؛ األبومات؛ اأدوات الكتابة؛ م�ضابك للورق؛ اأدوات 
البطاقات  الكتب؛  الهدايا؛ بطاقات  ق�ضائم  التهنئة؛  التقاومي؛ بطاقات  الل�ضاقات؛  الفنانني؛  الر�ضم؛ مواد  الر�ضم؛ مواد 
الربيدية؛ موؤ�ضرات للكتب؛ دفاتر املذكرات؛ مواد اللف والتغليف؛ اأقوا�ص ورقع؛ ورق الكتابة؛ مظاريف؛ مفكرات؛ بطاقات 
اأقالم  اأق��الم تلوين؛ موؤ�ضرات؛  اأق��الم ر�ضا�ص؛ علب لأق��الم احلرب واأق��الم الر�ضا�ص؛ مماحي؛  اأق��الم حرب؛  املالحظات؛ 
األوان؛ اأطقم ر�ضم؛ الطبا�ضري وال�ضبورات؛ ورق لف الهدايا؛ زينات احلفالت الورقية؛ ر�ضوم زينة تطبع بال�ضف للتطريز اأو 

الأ�ضغال اليدوية؛ اأ�ضكال مطبوعة لقم�ضان ن�ضف الكم )تي �ضريت(؛ �ضور مطبوعة؛ برامج التذكارات.
الواق�عة بالفئة:   16

و�ضف العالمة: تتكون العالمة من كلمة "مرا�ص" مكتوبة بالالأحرف العربية و كلمة "MERAAS" مكتوبة بالأحرف 
الالتينية كالهما بخط مميز ذلك مع �ضعار يتكون من ثالثة خطوط راأ�ضية متوازية ومت�ضاوية يف الطول و هم بداخل 

مربع غري مت�ضل الزوايا.
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل 
للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  3  اإبريل 2017 العدد 11985

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 8 نوفمرب 2016 املودعة حتت رقم:  262835 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ض��م:  مرا�ص القاب�ضة �ص.ذ.م.م.  
وعنوانه: �ص.ب.: 123311،  دبي، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة واملنتجات امل�ضنوعة من هذه املواد غري الواردة يف فئات اأخرى؛ جلود احليوانات 
وال�ضروج؛  احليوانات  واأطقم  وال�ضياط  والع�ضي  وال�ضما�ضي  املظالت  ال�ضفرية،  واحلقائب  ال�ضناديق  املدبوغة،  اأو  اخل��ام 
�ضنط  ال�ضاطئ؛  حقائب  املدر�ضة؛  حقائب  الظهر؛  حقائب  لينة؛  �ضفر  حقائب  حقائب؛  �ضفرية؛  حمافظ  اليد؛  حقائب 
�ضفرية؛ حقائب الرحالة؛ حقائب حمبي التخييم؛ الفراء؛ جلد الفراء؛ اأطواق للحيوانات؛ اأغطية للحيوانات؛ �ضناديق من 
اجللد اأو اجللد املقوى؛ حقائب �ضغرية للوثائق والأوراق؛ حمافظ جيب؛ حقائب مدر�ضية؛ حافظات مفاتيح )م�ضنوعات 
جلدية(؛ حمافظ جلدية م�ضطحة للوثائق والأوراق؛ ع�ضي خيزران؛ حمافظ للبطاقات؛ حقائب كتف جلدية؛ حمافظ 
نقود؛ جرابات جلدية؛ حقائب ظهر؛ حقائب حلمل الأطفال؛ حقائب الت�ضوق؛ احلقائب القما�ضية؛ �ضناديق ثياب �ضفرية؛ 
حقائب �ضغرية �ضفرية؛ حقائب �ضغرية مل�ضتح�ضرات التجميل غري جمهزة؛ اأغطية مظالت؛ مقاب�ص ع�ضي؛ قواعد ع�ضي؛ 
رجالية  حقائب  مو�ضيقية؛  �ضناديق  الر�ضمية؛  غري  احلقائب  الريا�ضية؛  احلقائب  اخل�ضر؛  حقائب  التواليت؛  حقائب 
�ضغرية؛ �ضناديق التجميل؛ حقائب حلمل البدل والقم�ضان والف�ضاتني؛ علب ربطات العنق؛ حمافظ وحامالت بطاقات 
الئتمان؛ اأحزمة كتف جلدية؛ حقائب حمل واأكمام وحاويات واأغطية واقية جلدية لالأجهزة الإلكرتونية التي حتمل باليد 
وامل�ضاعدات الرقمية ال�ضخ�ضية والهواتف املتحركة وم�ضغالت اأغاين اإم بي ثري واحلوا�ضيب املحمولة؛ اأحزمة رقبة جلدية 
)غري جمهزة( للهواتف املتحركة وم�ضغالت اأغاين اإم بي ثري؛ اأكيا�ص جلدية؛ اأحزمة جلدية؛ مالب�ص للحيوانات الأليفة؛ 

مقود جلدي للحيوانات؛ ر�ضن جلدي؛ اأغطية جلدية لالأثاث؛ �ضناديق جلدية للقبعات.    الواق�عة بالفئة:   18
و�ضف العالمة: تتكون العالمة من كلمة "مرا�ص" مكتوبة بالالأحرف العربية و كلمة "MERAAS" مكتوبة بالأحرف 
الالتينية كالهما بخط مميز ذلك مع �ضعار يتكون من ثالثة خطوط راأ�ضية متوازية ومت�ضاوية يف الطول و هم بداخل 

مربع غري مت�ضل الزوايا.
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل 
للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  3  اإبريل 2017 العدد 11985

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 8 نوفمرب 2016 املودعة حتت رقم:  262836 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ض��م:  مرا�ص القاب�ضة �ص.ذ.م.م.  
وعنوانه: �ص.ب.: 123311،  دبي، الإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
اأدوات  الفرا�ضي؛  الدهان(؛ مواد �ضنع  اأو  التلوين  واإ�ضفنج؛ فرا�ضي )عدا فرا�ضي  اأم�ضاط  املنزيل وللمطبخ؛  واأوعية لال�ضتعمال  واأواين  اأدوات 
للتنظيف؛ �ضلك جلي؛ زجاج غري م�ضغول وزجاج �ضبه م�ضغول )خالف الزجاج امل�ضتعمل يف املباين(؛ اأواين زجاجية واأواين خزف �ضيني واأواين 
خزفية غري واردة يف فئات اأخرى؛ قوارير× فتاحات قوارير؛ اأطباق عميقة؛ �ضالل لال�ضتخدام املنزيل؛ دلء؛ �ضمعدانات؛ �ضناديق �ضكاكر؛ حلي 
من اخلزف ال�ضيني؛ قطع قما�ص للتنظيف؛ �ضواين لي�ضت من الورق وبخالف بيا�ضات املوائد؛ اأم�ضاط؛ علب لالأم�ضاط؛ حاويات لال�ضتعمال 
املنزيل اأو للمطبخ؛ مربدات )دلء ثلج(؛ فتاحات �ضدادات الفلني؛ اأوعية حلفظ وحمل اأدوات التجميل؛ اأواين فخارية؛ كوؤو�ص؛ اأطباق؛ اأطباق 
املثلجة؛ مناف�ص غبار؛  وامل�ضروبات  املثلجات  اأوعية ل�ضنع  النقاء؛  بالغ  نفايات؛ زجاج  واح��دة؛ قوارير �ضرب؛ �ضناديق  مائدة لال�ضتعمال مرة 
اأجهزة لتربيد الأطعمة )للغايات  اأوعية زهور؛  اأو الزجاج؛  اأو الفخار  اأواين خزفية؛ زجاج مطلي باملينا؛ متاثيل �ضغرية من اخلزف ال�ضيني 
املنزلية(؛ اأواين زجاج؛ اأواين زجاجية مطلية؛ قفافيز لغايات منزلية؛ اأقداح؛ اأوعية معزولة؛ �ضناديق للوجبات اخلفيفة؛ القوالب التي تقع 
�ضمن هذه الفئة وغري واردة يف اأي فئة اأخرى؛ اأقداح؛ حامالت وحلقات مناديل؛ اأطباق ورقية؛ مطاحن فلفل يدوية؛ حمارق عطور اأو طيب؛ 
�ضالل جمهزة للنزهات مبا فيها ال�ضحون؛ ح�ضالت غري معدنية على �ضكل حيوانات؛ اأباريق؛ اأواين فخارية؛ اأواين عميقة لل�ضلطة؛ اأوعية ملح 
ومالحات؛ خالطات؛ منا�ضب للكوي؛ م�ضاند لفرا�ضي احلالقة؛ فرا�ضي لالأحذية؛ لبي�ضات اأحذية؛ علب �ضابون؛ اأطقم بهارات؛ متاثيل من 
اخلزف ال�ضيني اأو الفخار اأو الزجاج؛ اأدوات مائدة )بخالف ال�ضكاكني وال�ضوك واملالعق(؛ اأباريق �ضاي؛ فرا�ضي اأ�ضنان؛ حامالت عيدان تنظيف 

اأ�ضنان؛ �ضواين لغايات منزلية؛ علب جتميل جمهزة؛ حتف فنية من اخلزف ال�ضيني اأو الفخار اأو الزجاج.
الواق�عة بالفئة:   21

و�ضف العالمة: تتكون العالمة من كلمة "مرا�ص" مكتوبة بالالأحرف العربية و كلمة "MERAAS" مكتوبة بالأحرف الالتينية كالهما 
بخط مميز ذلك مع �ضعار يتكون من ثالثة خطوط راأ�ضية متوازية ومت�ضاوية يف الطول و هم بداخل مربع غري مت�ضل الزوايا.

ال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، 

وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  3  اإبريل 2017 العدد 11985

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 8 نوفمرب 2016 املودعة حتت رقم:  262838 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ض��م:  مرا�ص القاب�ضة �ص.ذ.م.م.  
وعنوانه: �ص.ب.: 123311،  دبي، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
اأربطة؛  ذات  ال�ضاق  عالية  اأح��ذي��ة  اجل��اه��زة؛  املالب�ص  ال�����ض��اق؛  عالية  الأح��ذي��ة  ال��راأ���ص؛  واأغ��ط��ي��ة  ال��ق��دم  ولبا�ص  املالب�ص 
عالية  اأحذية  �ضاطئ؛  اأحذية  ريا�ضية؛  اأحذية  �ضنادل؛  حمام؛  اأخفاف  اأخ��ف��اف؛  اجل���وارب؛  اأو  لالأحذية  كعوب  الأح��ذي��ة؛ 
اأحذية  لل�ضباق؛  اأحذية  اجلمنازيوم؛  �ضالت  اأحذية  القدم؛  كرة  اأحذية  القدم؛  لكرة  ال�ضاق  عالية  اأحذية  للتزلج؛  ال�ضاق 
اأث��واب �ضيقة؛ قبعات؛ مناديل خمرمة  املحبوكة؛  املالب�ص  للريا�ضة؛ ج��وارب؛  ال�ضاق  اأحذية عالية  للت�ضلق؛  ال�ضاق  عالية 
اأ�ضناف  )باعتبارها  اأحزمة  قفافيز؛  قفازات؛  اأو�ضحة؛  م�ضطحة(؛  م�ضتديرة  )قبعات  برييهات  كابات؛  للرقبة(؛  )مناديل 
بنطلونات  بنطلونات؛  الريا�ضية؛  القم�ضان  البولو؛  قم�ضان  )تي-�ضريت(؛  كم  ن�ضف  قم�ضان  القم�ضان؛  املالب�ص(؛  من 
اجلينز؛ البنطلونات الق�ضرية؛ البنطلونات الق�ضرية الريا�ضية؛ مالب�ص ال�ضباحة؛ �ضراويل ا�ضتحمام؛ مالب�ص ا�ضتحمام؛ 
مايوه بيكيني؛ مالب�ص حتتية؛ مالب�ص داخلية؛ مباذل ا�ضتحمام؛ مالب�ص التدريب؛ اأ�ضناف املالب�ص اخلارجية؛ معاطف؛ 
جاكيتات؛ جاكيتات مقلن�ضة؛ جاكيتات تزلق؛ جاكيتات ومعاطف مقاومة للماء وعوامل الطق�ص؛ مالب�ص التزلج؛ مالب�ص 
ال�ضاطئ؛ بذلت؛ �ضدارات وجاكيتات �ضوف مفتوحة من الأمام؛ املالب�ص املحبوكة؛ طماقات )اأغطية لل�ضاق(؛ ربطات عنق؛ 
اأربطة راأ�ص واأربطة ر�ضغ؛ مالب�ص داخلية؛ بنطلونات؛ تنانري؛ لفاعات؛ قم�ضان؛ بلوزات؛ ف�ضاتني؛  بيجامات؛ �ضدريات؛ 
عباءات؛ مباذل؛ مالب�ص نوم؛ اأرواب؛ قم�ضان خفيفة؛ مرايل لالأطفال؛ جوارب طويلة؛ اأغطية لالأذن؛ ربطات عنق؛ بذلت 
ر�ضمية؛ �ضدارات؛ تنانري ق�ضرية؛ �ضالت؛ بليزرات؛ اردية �ضروالية؛ اأقنعة نوم؛ اأحزمة نقود )مالب�ص(؛ مرايل؛ مناديل 

مالب�ص.  الواق�عة بالفئة:   25
و�ضف العالمة: تتكون العالمة من كلمة "مرا�ص" مكتوبة بالالأحرف العربية و كلمة "MERAAS" مكتوبة بالأحرف 
الالتينية كالهما بخط مميز ذلك مع �ضعار يتكون من ثالثة خطوط راأ�ضية متوازية ومت�ضاوية يف الطول و هم بداخل 

مربع غري مت�ضل الزوايا.
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل 
للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  3  اإبريل 2017 العدد 11985

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 8 نوفمرب 2016 املودعة حتت رقم:  262848 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ض��م:  مرا�ص القاب�ضة �ص.ذ.م.م.  
وعنوانه: �ص.ب.: 123311،  دبي، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات الت�ضالت؛ خدمات غرف الدرد�ضة؛ خدمات البوابات؛ خدمات الربيد الإلكرتوين؛ توفري اإمكانية 
تو�ضيل امل�ضتخدم بالإنرتنت؛ خدمات الت�ضالت با�ضتخدام احلا�ضوب؛ خدمات ات�ضالت �ضبكات احلا�ضوب؛ 
ب�ضبكات  الربط  توفري  الإن��رتن��ت؛  عرب  البيانات  اإر�ضال  احلا�ضوب؛  بيانات  وقواعد  ب�ضبكات  الربط  توفري 
ومعدات  واأجهزة  وبرجميات  احلوا�ضيب  وا�ضتئجار  تاأجري  الإلكرتونية؛  الر�ضائل  خدمات  عاملية؛  حا�ضوب 
واملو�ضيقى  الأ���ف��الم  وب��ث  اإر���ض��ال  للبيانات؛  الإل��ك��رتوين  الإر���ض��ال  والتلفزيوين؛  الإذاع���ي  البث  احلا�ضوب؛ 

والفعاليات املبا�ضرة والتلفزيون.
الواق�عة بالفئة:   38

 "MERAAS" و�ضف العالمة: تتكون العالمة من كلمة "مرا�ص" مكتوبة بالالأحرف العربية و كلمة
راأ�ضية متوازية  يتكون من ثالثة خطوط  �ضعار  ذلك مع  الالتينية كالهما بخط مميز  بالأحرف  مكتوبة 

ومت�ضاوية يف الطول و هم بداخل مربع غري مت�ضل الزوايا.
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  3  اإبريل 2017 العدد 11985

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 8 نوفمرب 2016 املودعة حتت رقم:  262850 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ض��م:  مرا�ص القاب�ضة �ص.ذ.م.م.  
وعنوانه: �ص.ب.: 123311،  دبي، الإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
النقل؛ تغليف وتخزين ال�ضلع؛ تنظيم الرحالت وال�ضفر؛ توزيع الكهرباء؛ اخلدمات ال�ضياحية؛ معلومات 
اخلدمات  ال�ضياحية؛  الأم��اك��ن  ارت��ي��اد  خ��دم��ات  ال�����ض��ي��ارات؛  م��واق��ف  ت�ضهيالت  توفري  وال�ضفر؛  ال��رح��الت 
ال�ضياحية؛ خدمات وكالت ال�ضفر؛ خدمات تنظيم الرحالت وال�ضفر؛ خدمات وكالت احلجز؛ حجز التذاكر 
امل�ضافرين؛  نقل  ال�ضيارات؛  تاأجري  خدمات  الق�ضرية؛  والرحالت  اجل��ولت  تنظيم  ال�ضياحية؛  للمقا�ضد 
توفري  ال�ضياحية؛  الرحالت  حجز  خدمات  ال�ضياحيني؛  املر�ضدين  خدمات  ال�ضياحية؛  البا�ضات  خدمات 
الأج����رة؛ خ��دم��ات قيادة  ���ض��ي��ارات  ال��ط��رود؛ خ��دم��ات  ال�ضياحية؛ خ��دم��ات تو�ضيل  ال��رح��الت  ع��ن  معلومات 
بالقوارب  البحرية  ال��رح��الت  وال��ق��وارب؛  باملعديات  النقل  خدمات  بالبا�ضات؛  النقل  خدمات  ال�ضيارات؛ 

واليخوت.
الواق�عة بالفئة:   39

 "MERAAS" و�ضف العالمة: تتكون العالمة من كلمة "مرا�ص" مكتوبة بالالأحرف العربية و كلمة
راأ�ضية متوازية  يتكون من ثالثة خطوط  �ضعار  ذلك مع  الالتينية كالهما بخط مميز  بالأحرف  مكتوبة 

ومت�ضاوية يف الطول و هم بداخل مربع غري مت�ضل الزوايا.
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  3  اإبريل 2017 العدد 11985

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 8 نوفمرب 2016 املودعة حتت رقم:  262852 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ض��م:  مرا�ص القاب�ضة �ص.ذ.م.م.  
وعنوانه: �ص.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
دور  ت�ضغيل  وال�ضيافة؛  الفنادق  جم��ال  يف  التدريب  ت�ضهيالت  ت�ضغيل  ال��ت��دري��ب؛  خ��دم��ات  والتهذيب؛  التعليم  خ��دم��ات 
الريا�ضية )اجلمنازيوم( والنوادي  التدريبات  الريا�ضية والثقافية؛ توفري �ضالت  الأن�ضطة  احل�ضانة؛ خدمات الرتفيه؛ 
ال�ضحية؛ ت�ضغيل األعاب احلدائق ذات الطابع اخلا�ص؛ ت�ضغيل مالعب اجلولف؛ توفري ت�ضهيالت التن�ص؛ توفري ت�ضهيالت 
وخدمات  العمل  وور���ص  التدريبية  وال��دورات  واجلل�ضات  واملعار�ص  والجتماعات  املوؤمترات  واإدارة  ترتيب  ال�ضباحة؛  برك 
املعار�ص التجارية والجتماعات الر�ضمية واملحا�ضرات؛ ت�ضغيل حدائق املالهي واحلدائق ذات الطابع اخلا�ص؛ ن�ضر الكتب؛ 
ال�ضتجمام؛  ت�ضهيالت  توفري  البولنغ؛  زقاق  ت�ضهيالت  توفري  الريا�ضية؛  الت�ضهيالت  توفري  ال�ضينما؛  ت�ضهيالت  توفري 
الفرو�ضية؛  ومباريات  الريا�ضية  املناف�ضات  تنظيم  اخليل،  تدريب  اخليل؛  و�ضباق  اخليل  بركوب  خا�ضة  ت�ضهيالت  تقدمي 
الت�ضجيل؛ خدمات  �ضتوديوهات  ت�ضهيالت  توفري  الأف��الم؛  �ضتوديوهات  ال�ضوتي؛ خدمات  الت�ضجيل  �ضتوديوهات  خدمات 
توفري  الت�ضلية؛  مناطق  توفري  لالأطفال؛  لعب  مناطق  والراديو؛  والفيديو  والتليفزيون  لالأفالم  الت�ضجيل  �ضتوديوهات 
مالعب الأطفال يف حمطات اخلدمة؛ تاأجري �ضتوديوهات الت�ضجيل؛ حدائق احليوانات؛ حدائق احليوانات الأليفة؛ حدائق 
احليوان؛ حدائق ال�ضفاري؛ معار�ص احليوانات؛ عرو�ص احليوانات؛ خدمات املعلومات والتعليم املتعلقة بحدائق احليوانات 
ومعار�ص احليوانات؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات 

عرب �ضبكة حا�ضوب عاملية.     الواق�عة بالفئة:   41
و�ضف العالمة: تتكون العالمة من كلمة "مرا�ص" مكتوبة بالالأحرف العربية و كلمة "MERAAS" مكتوبة بالأحرف 
الالتينية كالهما بخط مميز ذلك مع �ضعار يتكون من ثالثة خطوط راأ�ضية متوازية ومت�ضاوية يف الطول و هم بداخل 

مربع غري مت�ضل الزوايا.
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل 
للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  3  اإبريل 2017 العدد 11985

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 8 نوفمرب 2016 املودعة حتت رقم:  262825 
تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ض��م:  مرا�ص القاب�ضة �ص.ذ.م.م.  
وعنوانه: �ص.ب.: 123311،  دبي، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
اأجهزة فيديو، اأجهزة تلفزيون، كامريات فيديو، اأجهزة ت�ضجيل )م�ضجالت(، اأجهزة راديو، اأ�ضرطة فيديو، 
واألعاب حا�ضوب حممولة، م�ضجالت  الكرتونية  األعاب  �ضا�ضات فيديو،  ا�ضرطة كا�ضيت، بطاريات كهربائية، 
الفوتوغرايف  الت�ضوير  وادوات  واجهزة  وامل�ضاحية  واملالحية  العلمية  والدوات  الجهزة  احلجم،  �ضغرية 
والنقاذ  )ال�ضراف(  واملراقبة  وال�ضارة  والقيا�ص  الوزن  وادوات  الب�ضرية  والدوات  والجهزة  وال�ضينمائي 
والتعليم، اجهزة وادوات لو�ضل او فتح او حتويل او تكثيف او تنظيم او التحكم يف الطاقة الكهربائية، اجهزة 
ت�ضجيل او ار�ضال او ن�ضخ ال�ضوت او ال�ضور، حامالت بيانات مغناطي�ضية، اقرا�ص ت�ضجيل، اأقرا�ص مدجمة، 
النقد،  التي تعمل بقطع  اآليات لالأجهزة  الرقمية،  الت�ضجيل  اأقرا�ص فيديوية رقمية وغريها من و�ضائط 
اآلت ت�ضجيل النقد، اآلت حا�ضبة، معدات واأجهزة حا�ضوبية ملعاجلة البيانات، برامج كمبيوتر، اأجهزة اإطفاء 
ر�ضوم  اأف��الم،  اأف��الم جم�ضمة،  لل�ضوء،  �ضينمائي معر�ضة  اأف��الم ت�ضوير  احلرائق، �ضور كرتونية متحركة، 
متحركة، ت�ضجيالت �ضمعية وب�ضرية، ت�ضجيالت �ضوتية واأ�ضرطة فيديو واقرا�ص فيديوية رقمية واأقرا�ص 
ت�ضجيالت  وب�ضرية،  �ضمعية  ت�ضجيالت  التلفزيونية،  الربامج  تعر�ص  م�ضبقاً  م�ضجلة  الزرقاء  الأ�ضعة  ذات 
�ضوتية واأ�ضرطة فيديو واقرا�ص فيديوية رقمية واأقرا�ص ذات الأ�ضعة الزرقاء م�ضجلة م�ضبقاً تعر�ص افالم 
اأ�ضرطة فيديو واقرا�ص فيديوية رقمية واأقرا�ص ذات الأ�ضعة الزرقاء م�ضجلة م�ضبقاً تعر�ص  حركة حية، 
اأفالم الر�ضوم املتحركة، اأقرا�ص �ضوت م�ضجلة م�ضبقاً حتتوي على املو�ضيقى، كتب �ضمعية، اأ�ضرطة �ضمعية، 
اأ�ضرطة فيديو �ضمعية، اأقرا�ص فيديو �ضمعية، و�ضائط رقمية �ضلبة، �ضماعات الراأ�ص لل�ضترييوهات، بطاريات، 
هواتف ل�ضلكية، اآلت حا�ضبة حممولة، كا�ضيتات �ضمعية وم�ضغالت الأقرا�ص املدجمة، م�ضغالت الكاريوكي 
مفكرات  رقمية،  �ضمعية  اأ�ضرطة  وم�ضغالت  م�ضجالت  الفيديو،  اأ�ضرطة  وم�ضغالت  م�ضجالت  املحمولة، 
الهواتف  وج��ه  اأغطية  املتحركة،  الهواتف  اأغطية  املتحركة،  الهواتف  ل��وازم  متحركة،  هواتف  الكرتونية، 
املتحركة، علب الهواتف املتحركة، اأجهزة النداء الهاتفية اأو/و الإذاعية، م�ضغالت ام بي 3، كامريات رقمية، 
نغمات قابلة للتنزيل، نغمات ومو�ضيقى وام بي 3 ور�ضومات والعاب و�ضور فيديو لأجهزة الت�ضال املتحركة 
وخراطي�ص  ا�ضرطة  والكمبيوتر،  الفيديو  العاب  برامج  الكمبيوتر،  العاب  وبرامج  برجميات  الال�ضلكية، 
لربامج  رقمية  ب�ضيغة  املخزنة  امل�ضتخدم  اإر���ض��ادات  امل��دجم��ة،  الكمبيوتر  ال��ع��اب  اق��را���ص  الفيديو،  ال��ع��اب 
من�ضورات  الرتفيه،  للتنزيل يف جمال  القابلة  والب�ضرية  ال�ضمعية  الو�ضائط  الكمبيوتر، حمتويات  والعاب 
الرقمية  وامل�ضاعدات  املحمولة  اللكرتونية  لالأجهزة  للتنزيل  قابلة  الربجميات  تطبيقات  للتنزيل،  قابلة 
ال�ضخ�ضية والهواتف املتحركة وم�ضغالت ام بي 3 واجهزة الكمبيوتر املحمولة، علب واأكمام وحاويات حمل 
واأغطية واقية لالأجهزة الإلكرتونية املحمولة وامل�ضاعدات الرقمية ال�ضخ�ضية والهواتف املتحركة وم�ضغالت 
ام بي 3 واأجهزة الكمبيوتر املحمولة، �ضيور للرقبة للهواتف املتحركة، حامالت الهواتف املتحركة، لبادات 
علب  ب�ضرية،  نظارات  ولوازمها،  �ضم�ضية  ونظارات  نظارات  مدرجة،  م�ضاطر  للزينة،  مغناطي�ضات  الفاأرة، 
للنظارات والنظارات ال�ضم�ضية والنظارات الب�ضرية، اأحبال واأ�ضرطة و�ضال�ضل واأجهزة لالحتفاظ بالنظارات 
والنظارات ال�ضم�ضية والنظارات الب�ضرية يف مو�ضعها، مالقط للنظارات ال�ضم�ضية، علب للنظارات، مناظري 
ثنائية، نظارات واقية، نظارات واقية لالألعاب الريا�ضية، اأجهزة حتكم عن بعد لنماذج املركبات، اأجزاء وقطع 

جلميع ال�ضلع اآنفة الذكر الواقعة يف الفئة 9 وغري الواردة يف فئات اأخرى.
الواق�عة بالفئة:   9

و�ضف العالمة: تتكون العالمة من ثالثة خطوط راأ�ضية متوازية مت�ضاوية الطول و جميعهم بداخل مربع 
غري مت�ضل الزوايا.

ال�ض��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية

االثنني  3  اإبريل 2017 العدد 11985

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 8 نوفمرب 2016 املودعة حتت رقم:  262854 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ض��م:  مرا�ص القاب�ضة �ص.ذ.م.م.  
وعنوانه: �ص.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
الفندقية؛  املنتجعات  ال��ف��ن��ادق؛ خ��دم��ات  امل��وؤق��ت��ة؛ خ��دم��ات  الإق��ام��ة  ال��ك��ح��ويل(؛  خ��دم��ات توفري الطعام وال�����ض��راب )غ��ري 
توفري  الفندقية؛  امل��ط��اع��م  خ��دم��ات  ال��ف��ن��ادق؛  حجز  خ��دم��ات  ال��ف��ن��دق��ي؛  التموين  خ��دم��ات  الفندقية؛  الإق��ام��ة  خ��دم��ات 
القاعات الفندقية ملعار�ص الأعمال واملعار�ص التجارية واملوؤمترات واللقاءات واملحا�ضرات والجتماعات؛ توفري ت�ضهيالت 
)الإق���ام���ة( لإج����راء امل���وؤمت���رات والج��ت��م��اع��ات وامل��ع��ار���ص وامل��ع��ار���ص ال��ت��ج��اري��ة وال��ع��ط��الت؛ ت��اأج��ري ق��اع��ات الجتماعات؛ 
؛ معلومات  ال��ك��ح��ويل(  ال�����ض��راب )غ��ري  اأو  ال��ط��ع��ام  اأو  الإق��ام��ة  )ت��وف��ري  ال�ضيافة  اأج��ن��ح��ة  )الإق���ام���ة(؛  ال�ضيافة  خ��دم��ات 
املقاهي؛ خدمات  لتناوله خارجا؛  الطعام  ؛ مطاعم طلب  الكافيهات  املطاعم؛  بالإقامة؛  يتعلق  فيما  العطالت  وتخطيط 
املتنقلة؛  وامل�ضروبات  الأطعمة  بيع  منافذ  توفري  الع�ضري؛  حم��الت  وال�ضراب؛  بالطعام  التموين  الطعام؛  على  التعاقد 
�ضاحنة  خ��الل  من  وامل�ضروبات  الأطعمة  تقدمي  خدمات  املتنقلة؛  املطاعم  خدمات  وال�ضراب؛  بالطعام  التزويد  خدمات 
مواقف  يف  تقدم  التي  وامل�ضروبات  بالأطعمة  التزويد  خدمات  )الكرفانات(؛  املتنقلة  املق�ضورات  ملواقف  مرافق  متنقلة؛ 
اخلدمة؛  حمطات  داخ��ل  ا�ضرتاحة  مناطق  الأط��ف��ال؛  ح�ضانة  دور  املقطورات؛  ملواقف  موؤقتة  مرافق  توفري  املقطورات؛ 
اأعاله يتم  املتعلقة بكافة ما تقدم؛ وجميع اخلدمات املذكورة  خدمات التموين املتحرك؛ خدمات املعلومات وال�ضت�ضارات 

 تقدميها اأي�ضا مبا�ضرة من قاعدة بيانات حا�ضوبية اأو عرب �ضبكة الت�ضالت العاملية. 
الواق�عة بالفئة:   43

و�ضف العالمة: تتكون العالمة من كلمة "مرا�ص" مكتوبة بالالأحرف العربية و كلمة "MERAAS" مكتوبة بالأحرف 
الالتينية كالهما بخط مميز ذلك مع �ضعار يتكون من ثالثة خطوط راأ�ضية متوازية ومت�ضاوية يف الطول و هم بداخل 

مربع غري مت�ضل الزوايا.
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل 
للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  3  اإبريل 2017 العدد 11985

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 8 نوفمرب 2016 املودعة حتت رقم:  262837 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ض��م:  مرا�ص القاب�ضة �ص.ذ.م.م.  
وعنوانه: �ص.ب.: 123311،  دبي، الإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات الت�ضالت؛ خدمات غرف الدرد�ضة؛ خدمات البوابات؛ خدمات الربيد الإلكرتوين؛ توفري اإمكانية 
تو�ضيل امل�ضتخدم بالإنرتنت؛ خدمات الت�ضالت با�ضتخدام احلا�ضوب؛ خدمات ات�ضالت �ضبكات احلا�ضوب؛ 
ب�ضبكات  الربط  توفري  الإن��رتن��ت؛  عرب  البيانات  اإر�ضال  احلا�ضوب؛  بيانات  وقواعد  ب�ضبكات  الربط  توفري 
ومعدات  واأجهزة  وبرجميات  احلوا�ضيب  وا�ضتئجار  تاأجري  الإلكرتونية؛  الر�ضائل  خدمات  عاملية؛  حا�ضوب 
واملو�ضيقى  الأف���الم  وب��ث  اإر���ض��ال  للبيانات؛  الإل��ك��رتوين  الإر���ض��ال  والتلفزيوين؛  الإذاع���ي  البث  احلا�ضوب؛ 

والفعاليات املبا�ضرة والتلفزيون.
الواق�عة بالفئة:   38

و�ضف العالمة: تتكون العالمة من ثالثة خطوط راأ�ضية متوازية مت�ضاوية الطول و جميعهم بداخل مربع 
غري مت�ضل الزوايا. 

ال�ض��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  3  اإبريل 2017 العدد 11985

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 8 نوفمرب 2016 املودعة حتت رقم:  262855 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ض��م:  مرا�ص القاب�ضة �ص.ذ.م.م.  
وعنوانه: �ص.ب.: 123311،  دبي، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات  ال�ضحي؛  ال�ضبا  خ��دم��ات  ال�ضبا؛  خ��دم��ات  ال��زراع��ة؛  واجل��م��ال؛  بال�ضحة  العناية  طبية؛  خ��دم��ات 
والعناية  اليدين  باأظافر  والعناية  ال�ضعر واجل�ضم  الوجه وعالجات  تنظيف  توفري خدمات  الطبي؛  ال�ضبا 
التجميل؛  �ضالونات  وخدمات  التدليك  خدمات  بال�ضمع؛  اجل�ضم  �ضعر  اإزال��ة  خدمات  القدمني؛  باأظافر 
املكياج؛  خدمات  ال�ضحية؛  الرعاية  خدمات  التجميلية؛  العالجات  ال�ضالونات؛  ال�ضعر؛  ت�ضفيف  خدمات 
خدمات التغذية؛ طب الأ�ضنان؛ فن الر�ضم على اجل�ضم؛ تن�ضيق الزهور؛ خدمات �ضيانة احلدائق؛ خدمات 
املعلومات  الأر�ضية؛ خدمات تنظيف احليوانات والعناية بها؛  امل�ضطحات  الب�ضتنة وزراعة احلدائق وزراعة 

وال�ضت�ضارات والن�ضائح املتعلقة بكافة ما تقدم.
الواق�عة بالفئة:   44

 "MERAAS" و�ضف العالمة: تتكون العالمة من كلمة "مرا�ص" مكتوبة بالالأحرف العربية و كلمة
راأ�ضية متوازية  يتكون من ثالثة خطوط  �ضعار  ذلك مع  الالتينية كالهما بخط مميز  بالأحرف  مكتوبة 

ومت�ضاوية يف الطول و هم بداخل مربع غري مت�ضل الزوايا.
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  3  اإبريل 2017 العدد 11985
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 8 نوفمرب 2016 املودعة حتت رقم:  262839 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ض��م:  مرا�ص القاب�ضة �ص.ذ.م.م.  
وعنوانه: �ص.ب.: 123311،  دبي، الإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
النقل؛ تغليف وتخزين ال�ضلع؛ تنظيم الرحالت وال�ضفر؛ توزيع الكهرباء؛ اخلدمات ال�ضياحية؛ معلومات 
الرحالت وال�ضفر؛ توفري ت�ضهيالت مواقف ال�ضيارات؛ خدمات ارتياد الأماكن ال�ضياحية؛ اخلدمات ال�ضياحية؛ 
خدمات وكالت ال�ضفر؛ خدمات تنظيم الرحالت وال�ضفر؛ خدمات وكالت احلجز؛ حجز التذاكر للمقا�ضد 
ال�ضياحية؛ تنظيم اجلولت والرحالت الق�ضرية؛ خدمات تاأجري ال�ضيارات؛ نقل امل�ضافرين؛ خدمات البا�ضات 
ال�ضياحية؛ خدمات املر�ضدين ال�ضياحيني؛ خدمات حجز الرحالت ال�ضياحية؛ توفري معلومات عن الرحالت 
النقل  خدمات  ال�ضيارات؛  قيادة  خدمات  الأج���رة؛  �ضيارات  خدمات  ال��ط��رود؛  تو�ضيل  خدمات  ال�ضياحية؛ 

 بالبا�ضات؛ خدمات النقل باملعديات والقوارب؛ الرحالت البحرية بالقوارب واليخوت. 
الواق�عة بالفئة:   39 

و�ضف العالمة: تتكون العالمة من ثالثة خطوط راأ�ضية متوازية مت�ضاوية الطول و جميعهم بداخل مربع 
غري مت�ضل الزوايا.

ال�ض��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  3  اإبريل 2017 العدد 11985

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 8 نوفمرب 2016 املودعة حتت رقم:  262841 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ض��م:  مرا�ص القاب�ضة �ص.ذ.م.م.  
وعنوانه: �ص.ب.: 123311،  دبي، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
دور  ت�ضغيل  وال�ضيافة؛  الفنادق  جم��ال  يف  التدريب  ت�ضهيالت  ت�ضغيل  ال��ت��دري��ب؛  خ��دم��ات  والتهذيب؛  التعليم  خ��دم��ات 
احل�����ض��ان��ة؛ خ��دم��ات ال��رتف��ي��ه؛ الأن�����ض��ط��ة ال��ري��ا���ض��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة؛ ت��وف��ري ���ض��الت ال��ت��دري��ب��ات ال��ري��ا���ض��ي��ة )اجلمنازيوم( 
التن�ص؛  ت�ضهيالت  توفري  اجل��ول��ف؛  مالعب  ت�ضغيل  اخل��ا���ص؛  الطابع  ذات  احل��دائ��ق  األ��ع��اب  ت�ضغيل  ال�ضحية؛  وال��ن��وادي 
التدريبية  وال�����دورات  واجل��ل�����ض��ات  وامل��ع��ار���ص  والج��ت��م��اع��ات  امل���وؤمت���رات  واإدارة  ترتيب  ال�ضباحة؛  ب��رك  ت�ضهيالت  ت��وف��ري 
واحلدائق  امل��اله��ي  ح��دائ��ق  ت�ضغيل  وامل��ح��ا���ض��رات؛  الر�ضمية  والج��ت��م��اع��ات  ال��ت��ج��اري��ة  امل��ع��ار���ص  وخ��دم��ات  العمل  وور����ص 
زقاق  ت�ضهيالت  ت��وف��ري  الريا�ضية؛  الت�ضهيالت  ت��وف��ري  ال�ضينما؛  ت�ضهيالت  ت��وف��ري  الكتب؛  ن�ضر  اخل��ا���ص؛  الطابع  ذات 
تنظيم  اخل��ي��ل،  ت��دري��ب  اخل��ي��ل؛  و�ضباق  اخليل  ب��رك��وب  خا�ضة  ت�ضهيالت  تقدمي  ال�ضتجمام؛  ت�ضهيالت  توفري  البولنغ؛ 
توفري  الأف��الم؛  �ضتوديوهات  ال�ضوتي؛ خدمات  الت�ضجيل  �ضتوديوهات  الفرو�ضية؛ خدمات  ومباريات  الريا�ضية  املناف�ضات 
لعب  مناطق  والراديو؛  والفيديو  والتليفزيون  لالأفالم  الت�ضجيل  �ضتوديوهات  خدمات  الت�ضجيل؛  �ضتوديوهات  ت�ضهيالت 
حدائق  الت�ضجيل؛  �ضتوديوهات  تاأجري  اخلدمة؛  حمطات  يف  الأطفال  مالعب  توفري  الت�ضلية؛  مناطق  توفري  لالأطفال؛ 
احليوانات؛  عرو�ص  احل��ي��وان��ات؛  معار�ص  ال�ضفاري؛  حدائق  احل��ي��وان؛  حدائق  الأليفة؛  احليوانات  حدائق  احل��ي��وان��ات؛ 
هذه  بكافة  يتعلق  فيما  املعلومات  توفري  احليوانات؛  ومعار�ص  احليوانات  بحدائق  املتعلقة  والتعليم  املعلومات  خدمات 

 اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �ضبكة حا�ضوب عاملية. 
الواق�عة بالفئة:   41 

و�ضف العالمة: تتكون العالمة من ثالثة خطوط راأ�ضية متوازية مت�ضاوية الطول و جميعهم بداخل مربع غري مت�ضل 
الزوايا.

ال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل 

للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  3  اإبريل 2017 العدد 11985

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 8 نوفمرب 2016 املودعة حتت رقم:  262844 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ض��م:  مرا�ص القاب�ضة �ص.ذ.م.م.  
وعنوانه: �ص.ب.: 123311،  دبي، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
الفندقية؛  املنتجعات  ال��ف��ن��ادق؛ خ��دم��ات  امل��وؤق��ت��ة؛ خ��دم��ات  الإق��ام��ة  ال��ك��ح��ويل(؛  خ��دم��ات توفري الطعام وال�����ض��راب )غ��ري 
توفري  الفندقية؛  امل��ط��اع��م  خ��دم��ات  ال��ف��ن��ادق؛  حجز  خ��دم��ات  ال��ف��ن��دق��ي؛  التموين  خ��دم��ات  الفندقية؛  الإق��ام��ة  خ��دم��ات 
القاعات الفندقية ملعار�ص الأعمال واملعار�ص التجارية واملوؤمترات واللقاءات واملحا�ضرات والجتماعات؛ توفري ت�ضهيالت 
)الإق���ام���ة( لإج����راء امل���وؤمت���رات والج��ت��م��اع��ات وامل��ع��ار���ص وامل��ع��ار���ص ال��ت��ج��اري��ة وال��ع��ط��الت؛ ت��اأج��ري ق��اع��ات الجتماعات؛ 
؛ معلومات  ال��ك��ح��ويل(  ال�����ض��راب )غ��ري  اأو  ال��ط��ع��ام  اأو  الإق��ام��ة  )ت��وف��ري  ال�ضيافة  اأج��ن��ح��ة  )الإق���ام���ة(؛  ال�ضيافة  خ��دم��ات 
املقاهي؛ خدمات  لتناوله خارجا؛  الطعام  ؛ مطاعم طلب  الكافيهات  املطاعم؛  بالإقامة؛  يتعلق  فيما  العطالت  وتخطيط 
املتنقلة؛  وامل�ضروبات  الأطعمة  بيع  منافذ  توفري  الع�ضري؛  حم��الت  وال�ضراب؛  بالطعام  التموين  الطعام؛  على  التعاقد 
�ضاحنة  خ��الل  من  وامل�ضروبات  الأطعمة  تقدمي  خدمات  املتنقلة؛  املطاعم  خدمات  وال�ضراب؛  بالطعام  التزويد  خدمات 
مواقف  يف  تقدم  التي  وامل�ضروبات  بالأطعمة  التزويد  خدمات  )الكرفانات(؛  املتنقلة  املق�ضورات  ملواقف  مرافق  متنقلة؛ 
اخلدمة؛  حمطات  داخ��ل  ا�ضرتاحة  مناطق  الأط��ف��ال؛  ح�ضانة  دور  املقطورات؛  ملواقف  موؤقتة  مرافق  توفري  املقطورات؛ 
اأعاله  امل��ذك��ورة  اخل��دم��ات  وجميع  تقدم؛  ما  بكافة  املتعلقة  وال�ضت�ضارات  املعلومات  خدمات  املتحرك؛  التموين  خدمات 

 يتم تقدميها اأي�ضا مبا�ضرة من قاعدة بيانات حا�ضوبية اأو عرب �ضبكة الت�ضالت العاملية 
الواق�عة بالفئة:   43

و�ضف العالمة: تتكون العالمة من ثالثة خطوط راأ�ضية متوازية مت�ضاوية الطول و جميعهم بداخل مربع غري مت�ضل 
الزوايا.

ال�ض��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل 

للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  3  اإبريل 2017 العدد 11985

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 8 نوفمرب 2016 املودعة حتت رقم:  262827 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ض��م:  مرا�ص القاب�ضة �ص.ذ.م.م.  
وعنوانه: �ص.ب.: 123311،  دبي، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة واملنتجات امل�ضنوعة من هذه املواد غري الواردة يف فئات اأخرى؛ جلود احليوانات 
وال�ضروج؛  احليوانات  واأطقم  وال�ضياط  والع�ضي  وال�ضما�ضي  املظالت  ال�ضفرية،  واحلقائب  ال�ضناديق  املدبوغة،  اأو  اخل��ام 
�ضنط  ال�ضاطئ؛  حقائب  املدر�ضة؛  حقائب  الظهر؛  حقائب  لينة؛  �ضفر  حقائب  حقائب؛  �ضفرية؛  حمافظ  اليد؛  حقائب 
�ضفرية؛ حقائب الرحالة؛ حقائب حمبي التخييم؛ الفراء؛ جلد الفراء؛ اأطواق للحيوانات؛ اأغطية للحيوانات؛ �ضناديق من 
اجللد اأو اجللد املقوى؛ حقائب �ضغرية للوثائق والأوراق؛ حمافظ جيب؛ حقائب مدر�ضية؛ حافظات مفاتيح )م�ضنوعات 
جلدية(؛ حمافظ جلدية م�ضطحة للوثائق والأوراق؛ ع�ضي خيزران؛ حمافظ للبطاقات؛ حقائب كتف جلدية؛ حمافظ 
نقود؛ جرابات جلدية؛ حقائب ظهر؛ حقائب حلمل الأطفال؛ حقائب الت�ضوق؛ احلقائب القما�ضية؛ �ضناديق ثياب �ضفرية؛ 
حقائب �ضغرية �ضفرية؛ حقائب �ضغرية مل�ضتح�ضرات التجميل غري جمهزة؛ اأغطية مظالت؛ مقاب�ص ع�ضي؛ قواعد ع�ضي؛ 
رجالية  حقائب  مو�ضيقية؛  �ضناديق  الر�ضمية؛  غري  احلقائب  الريا�ضية؛  احلقائب  اخل�ضر؛  حقائب  التواليت؛  حقائب 
�ضغرية؛ �ضناديق التجميل؛ حقائب حلمل البدل والقم�ضان والف�ضاتني؛ علب ربطات العنق؛ حمافظ وحامالت بطاقات 
الئتمان؛ اأحزمة كتف جلدية؛ حقائب حمل واأكمام وحاويات واأغطية واقية جلدية لالأجهزة الإلكرتونية التي حتمل باليد 
وامل�ضاعدات الرقمية ال�ضخ�ضية والهواتف املتحركة وم�ضغالت اأغاين اإم بي ثري واحلوا�ضيب املحمولة؛ اأحزمة رقبة جلدية 
)غري جمهزة( للهواتف املتحركة وم�ضغالت اأغاين اإم بي ثري؛ اأكيا�ص جلدية؛ اأحزمة جلدية؛ مالب�ص للحيوانات الأليفة؛ 

مقود جلدي للحيوانات؛ ر�ضن جلدي؛ اأغطية جلدية لالأثاث؛ �ضناديق جلدية للقبعات.    الواق�عة بالفئة:   18
و�ضف العالمة: تتكون العالمة من ثالثة خطوط راأ�ضية متوازية مت�ضاوية الطول و جميعهم بداخل مربع غري مت�ضل 

الزوايا.
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل 
للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  3  اإبريل 2017 العدد 11985

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 8 نوفمرب 2016 املودعة حتت رقم:  262849 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ض��م:  مرا�ص القاب�ضة �ص.ذ.م.م.  
وعنوانه: �ص.ب.: 123311،  دبي، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
اأدوات واأواين واأوعية لال�ضتعمال املنزيل وللمطبخ؛ اأم�ضاط واإ�ضفنج؛ فرا�ضي )عدا فرا�ضي التلوين اأو الدهان(؛ مواد �ضنع الفرا�ضي؛ 
واأواين  اأواين زجاجية  املباين(؛  امل�ضتعمل يف  الزجاج  �ضبه م�ضغول )خالف  للتنظيف؛ �ضلك جلي؛ زجاج غري م�ضغول وزجاج  اأدوات 
خزف �ضيني واأواين خزفية غري واردة يف فئات اأخرى؛ قوارير× فتاحات قوارير؛ اأطباق عميقة؛ �ضالل لال�ضتخدام املنزيل؛ دلء؛ 
�ضمعدانات؛ �ضناديق �ضكاكر؛ حلي من اخلزف ال�ضيني؛ قطع قما�ص للتنظيف؛ �ضواين لي�ضت من الورق وبخالف بيا�ضات املوائد؛ 
اأم�ضاط؛ علب لالأم�ضاط؛ حاويات لال�ضتعمال املنزيل اأو للمطبخ؛ مربدات )دلء ثلج(؛ فتاحات �ضدادات الفلني؛ اأوعية حلفظ وحمل 
اأطباق مائدة لال�ضتعمال مرة واحدة؛ قوارير �ضرب؛ �ضناديق نفايات؛ زجاج بالغ  اأطباق؛  اأواين فخارية؛ كوؤو�ص؛  اأدوات التجميل؛ 
اخلزف  من  �ضغرية  متاثيل  باملينا؛  مطلي  زجاج  خزفية؛  اأواين  غبار؛  مناف�ص  املثلجة؛  وامل�ضروبات  املثلجات  ل�ضنع  اأوعية  النقاء؛ 
ال�ضيني اأو الفخار اأو الزجاج؛ اأوعية زهور؛ اأجهزة لتربيد الأطعمة )للغايات املنزلية(؛ اأواين زجاج؛ اأواين زجاجية مطلية؛ قفافيز 
فئة  اأي  يف  واردة  وغري  الفئة  هذه  �ضمن  تقع  التي  القوالب  اخلفيفة؛  للوجبات  �ضناديق  معزولة؛  اأوعية  اأق��داح؛  منزلية؛  لغايات 
اأخرى؛ اأقداح؛ حامالت وحلقات مناديل؛ اأطباق ورقية؛ مطاحن فلفل يدوية؛ حمارق عطور اأو طيب؛ �ضالل جمهزة للنزهات مبا 
اأوعية ملح ومالحات؛  لل�ضلطة؛  اأواين عميقة  اأواين فخارية؛  اأباريق؛  �ضكل حيوانات؛  ال�ضحون؛ ح�ضالت غري معدنية على  فيها 
خالطات؛ منا�ضب للكوي؛ م�ضاند لفرا�ضي احلالقة؛ فرا�ضي لالأحذية؛ لبي�ضات اأحذية؛ علب �ضابون؛ اأطقم بهارات؛ متاثيل من 
اأ�ضنان؛ حامالت  اأباريق �ضاي؛ فرا�ضي  ال�ضكاكني وال�ضوك واملالعق(؛  اأدوات مائدة )بخالف  اأو الزجاج؛  اأو الفخار  اخلزف ال�ضيني 

عيدان تنظيف اأ�ضنان؛ �ضواين لغايات منزلية؛ علب جتميل جمهزة؛ حتف فنية من اخلزف ال�ضيني اأو الفخار اأو الزجاج.
الواق�عة بالفئة:   21 

و�ضف العالمة: تتكون العالمة من ثالثة خطوط راأ�ضية متوازية مت�ضاوية الطول و جميعهم بداخل مربع غري مت�ضل الزوايا.
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم 
امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  3  اإبريل 2017 العدد 11985

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 8 نوفمرب 2016 املودعة حتت رقم:  262829 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ض��م:  مرا�ص القاب�ضة �ص.ذ.م.م.  
وعنوانه: �ص.ب.: 123311،  دبي، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
املالب�ص ولبا�ص القدم واأغطية الراأ�ص؛ الأحذية عالية ال�ضاق؛ املالب�ص اجلاهزة؛ اأحذية عالية ال�ضاق ذات اأربطة؛ الأحذية؛ 
كعوب لالأحذية اأو اجلوارب؛ اأخفاف؛ اأخفاف حمام؛ �ضنادل؛ اأحذية ريا�ضية؛ اأحذية �ضاطئ؛ اأحذية عالية ال�ضاق للتزلج؛ 
اأحذية عالية ال�ضاق لكرة القدم؛ اأحذية كرة القدم؛ اأحذية �ضالت اجلمنازيوم؛ اأحذية لل�ضباق؛ اأحذية عالية ال�ضاق للت�ضلق؛ 
اأحذية عالية ال�ضاق للريا�ضة؛ جوارب؛ املالب�ص املحبوكة؛ اأثواب �ضيقة؛ قبعات؛ مناديل خمرمة )مناديل للرقبة(؛ كابات؛ 
القم�ضان؛  املالب�ص(؛  من  اأ�ضناف  )باعتبارها  اأحزمة  قفافيز؛  قفازات؛  اأو�ضحة؛  م�ضطحة(؛  م�ضتديرة  )قبعات  برييهات 
قم�ضان ن�ضف كم )تي-�ضريت(؛ قم�ضان البولو؛ القم�ضان الريا�ضية؛ بنطلونات؛ بنطلونات اجلينز؛ البنطلونات الق�ضرية؛ 
البنطلونات الق�ضرية الريا�ضية؛ مالب�ص ال�ضباحة؛ �ضراويل ا�ضتحمام؛ مالب�ص ا�ضتحمام؛ مايوه بيكيني؛ مالب�ص حتتية؛ 
املالب�ص اخلارجية؛ معاطف؛ جاكيتات؛ جاكيتات مقلن�ضة؛  اأ�ضناف  التدريب؛  ا�ضتحمام؛ مالب�ص  داخلية؛ مباذل  مالب�ص 
ال�ضاطئ؛ بذلت؛ �ضدارات  التزلج؛ مالب�ص  الطق�ص؛ مالب�ص  للماء وعوامل  تزلق؛ جاكيتات ومعاطف مقاومة  جاكيتات 
�ضدريات؛  بيجامات؛  عنق؛  ربطات  لل�ضاق(؛  )اأغطية  طماقات  املحبوكة؛  املالب�ص  الأم��ام؛  من  مفتوحة  �ضوف  وجاكيتات 
اأربطة راأ�ص واأربطة ر�ضغ؛ مالب�ص داخلية؛ بنطلونات؛ تنانري؛ لفاعات؛ قم�ضان؛ بلوزات؛ ف�ضاتني؛ عباءات؛ مباذل؛ مالب�ص 
نوم؛ اأرواب؛ قم�ضان خفيفة؛ مرايل لالأطفال؛ جوارب طويلة؛ اأغطية لالأذن؛ ربطات عنق؛ بذلت ر�ضمية؛ �ضدارات؛ تنانري 

ق�ضرية؛ �ضالت؛ بليزرات؛ اردية �ضروالية؛ اأقنعة نوم؛ اأحزمة نقود )مالب�ص(؛ مرايل؛ مناديل مالب�ص.
الواق�عة بالفئة:   25

و�ضف العالمة: تتكون العالمة من ثالثة خطوط راأ�ضية متوازية مت�ضاوية الطول و جميعهم بداخل مربع غري مت�ضل 
الزوايا.

ال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل 

للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  3  اإبريل 2017 العدد 11985

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 8 نوفمرب 2016 املودعة حتت رقم:  262846 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ض��م:  مرا�ص القاب�ضة �ص.ذ.م.م.  
وعنوانه: �ص.ب.: 123311،  دبي، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات  ال�ضحي؛  ال�ضبا  خ��دم��ات  ال�ضبا؛  خ��دم��ات  ال��زراع��ة؛  واجل��م��ال؛  بال�ضحة  العناية  طبية؛  خ��دم��ات 
والعناية  اليدين  باأظافر  والعناية  ال�ضعر واجل�ضم  الوجه وعالجات  تنظيف  توفري خدمات  الطبي؛  ال�ضبا 
التجميل؛  �ضالونات  وخدمات  التدليك  خدمات  بال�ضمع؛  اجل�ضم  �ضعر  اإزال��ة  خدمات  القدمني؛  باأظافر 
املكياج؛  خدمات  ال�ضحية؛  الرعاية  خدمات  التجميلية؛  العالجات  ال�ضالونات؛  ال�ضعر؛  ت�ضفيف  خدمات 
خدمات التغذية؛ طب الأ�ضنان؛ فن الر�ضم على اجل�ضم؛ تن�ضيق الزهور؛ خدمات �ضيانة احلدائق؛ خدمات 
املعلومات  الأر�ضية؛ خدمات تنظيف احليوانات والعناية بها؛  امل�ضطحات  الب�ضتنة وزراعة احلدائق وزراعة 

وال�ضت�ضارات والن�ضائح املتعلقة بكافة ما تقدم.
الواق�عة بالفئة:   44 

و�ضف العالمة: تتكون العالمة من ثالثة خطوط راأ�ضية متوازية مت�ضاوية الطول و جميعهم بداخل مربع 
غري مت�ضل الزوايا.

ال�ض��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  3  اإبريل 2017 العدد 11985

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 8 نوفمرب 2016 املودعة حتت رقم:  262828 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ض��م:  مرا�ص القاب�ضة �ص.ذ.م.م.  
وعنوانه: �ص.ب.: 123311،  دبي، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
الإ�ضتحمام  م�ضتح�ضرات  التجميل؛  م�ضتح�ضرات  العطرية؛  الزيوت  احلالقة؛  بعد  ما  بل�ضم  احلالقة؛  بعد  ما  مرطب  العطور؛  ال�ضابون؛ 
الإ�ضتحمام؛  اأم��الح  الكريهة؛  ال��روائ��ح  مزيالت  التعرق؛  م�ضادات  للتعرق؛  م�ضاد  �ضابون  الب�ضرة؛  )لو�ضن(  وغ�ضولت  كرميات  ال��ُد���ص؛  و 
�ضوف  القطنية؛  العيدان  التجميل؛  اأطقم  النف�ص؛  لإنعا�ص  )�ضرباي(  ر�ضا�ضات  التجميل؛  لغايات  التبيي�ص  م�ضتح�ضرات  التجميل؛  اأقنعة 
�ضبغات  مطّهر؛  �ضابون  ال�ضعر؛  ُمزيالت  الكريهة؛  للروائح  مزيل  �ضابون  الأ�ضنان؛  منظفات  جتميلية؛  كرميات  التجميل؛  لغايات  قطني 
باحلواجب؛  اخلا�ضة  التجميل  م�ضتح�ضرات  اَلك�ضط؛  ورق  الإث��ريي��ة؛  الزيوت  الإث��ريي��ة؛  العطور  التواليت؛  م��اء  الكولونيا؛  م��اء  جتميلية؛ 
ال�ضناعية؛  الأظافر  ال�ضناعي؛  ال�ضعر  لتثبيت  ال�ضناعية؛ ل�ضق  الرمو�ص  العني؛  برمو�ص  التجميل اخلا�ضة  اأقالم احلواجب؛ م�ضتح�ضرات 
م�ضتح�ضرات  لل�ضعر؛  )���ض��رباي(  ر�ضا�ضات  ال�ضعر؛  �ضبغات  بال�ضعر؛  العناية  م�ضتح�ضرات  ال�ضعر؛  )لو�ضن(  غ�ضولت  لل�ضعر؛  امللونة  امل��واد 
لغايات  )لو�ضن(  غ�ضولت  ال�ضفاه؛  اأح��م��ر  اأ�ضابع  املالب�ص؛  لتعطري  ت�ضتخدم  املعطرة  ال��ب��ودرة  م��ن  �ضغرية  اأكيا�ص  ب��خ��ور؛  ال�ضعر؛  لتمويج 
م�ضاحيق  م�ضتح�ضرات  التجميل؛  م�ضاحيق  ب���ودرة  التجميل؛  م�ضاحيق  التجميل؛  )ل��و���ض��ن(  بغ�ضولت  م�ضربة  ورق��ي��ة  مناديل  التجميل؛ 
الأظافر؛  طالء  بالأظافر؛  العناية  م�ضتح�ضرات  الفم؛  غ�ضول  لل�ضوارب؛  �َضْمع  ؛  املَ�ْضَكرة؛  التجميل؛  م�ضاحيق  اإزال��ة  م�ضتح�ضرات  التجميل؛ 
اخَلّفاف؛  التجميل؛ حجر  اأقالم  ملِ�ْضَحذة مو�ص احلالقة؛  َل�ضوق  ال�ضعر؛  التجميل؛ م�ضتح�ضرات فرد  لغايات  زيوت  والروائح؛  للعطور  زيوت 
للعناية  جتميلية  م�ضتح�ضرات  احل��الق��ة؛  ك���رمي  احل��الق��ة؛  رغ���وة  احل��الق��ة؛  ِج���ل  احل��الق��ة؛  ���ض��اب��ون  احل��الق��ة؛  م�ضتح�ضرات  ال�����ض��ام��ب��و؛ 
الَقطيالت؛  ال�ضم�ص؛  لأ�ضعة  بالتعر�ص  الت�ضمري  م�ضتح�ضرات  ال�ضم�ص؛  من  الوقاية  م�ضتح�ضرات  الب�ضرة؛  ل��ون  تفتيح  كرميات  بالب�ضرة؛ 
الب�ضرة؛  لت�ضمري  جتميل  م�ضتح�ضرات  واجل�ضم؛  ال��وج��ه  منظفات  واجل�ضم؛  ال��وج��ه  مرطبات  التدليك؛  زي��وت  ال�ضخ�ضية؛  العناية  اأدوات 

 م�ضتح�ضرات و منتجات تقليم وتنظيف وطلي اأظافر اليدين والقدمني؛ م�ضتح�ضرات لفرك الوجه واجل�ضم. 
الواق�عة بالفئة:   3 

و�ضف العالمة: تتكون العالمة من كلمة "مرا�ص" مكتوبة بالالأحرف العربية و كلمة "MERAAS" مكتوبة بالأحرف الالتينية كالهما 
بخط مميز ذلك مع �ضعار يتكون من ثالثة خطوط راأ�ضية متوازية ومت�ضاوية يف الطول و هم بداخل مربع غري مت�ضل الزوايا.

ال�ض��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، 

وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  3  اإبريل 2017 العدد 11985

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 8 نوفمرب 2016  املودعة حتت رقم:  262826 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ض��م:  مرا�ص القاب�ضة �ص.ذ.م.م.  
وعنوانه: �ص.ب.: 123311،  دبي، الإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
الكتب؛  م��واد جتليد  املطبوعات؛  اأخ��رى؛  واردة يف فئات  امل��واد وغ��ري  ه��ذه  امل�ضنوعة من  واملنتجات  املقوى  وال��ورق  ال��ورق 
فرا�ضي  الفنانني؛  م��واد  منزلية؛  لغايات  اأو  القرطا�ضية  يف  امل�ضتعملة  الل�ضق  م��واد  القرطا�ضية؛  الفوتوغرافية؛  ال�ضور 
مواد  الأج��ه��زة(؛  )ع��دا  والتدري�ص  التوجيه  م��واد  الأث����اث(؛  )ع��دا  املكتبية  وال��ل��وازم  الكاتبة  الآلت  التلوين؛  اأو  ال��ده��ان 
املطبوعة؛  املن�ضورات  )الرا�ضمات(؛  الكلي�ضيهات  الطباعة؛  حروف  اأخ��رى(؛  فئات  يف  ال��واردة  )غري  البال�ضتيكية  التغليف 
برامج تذكارية؛ اأدلة؛ خرائط؛ الكتب؛ املجالت؛ ال�ضور الفوتوغرافية؛ الإعالنات الكبرية؛ �ضور اأ�ضخا�ص؛ �ضور زيتية؛ 
البطاقات  والرا�ضدين؛  والأطفال  لل�ضغار  م�ضورة  كتب  والرا�ضدين؛  والأطفال  لل�ضغار  كتب  واملدر�ضية؛  املكتبية  اللوازم 
امل�ضورة؛ كتب التلوين؛ الكتب الهزلية؛ اأغطية للكتب؛ كتب الر�ضم؛ ورق لتعليف الكتب؛ كتب الأن�ضطة امل�ضورة؛ الأدلة؛ 
الكتالوجات؛ البطاقات؛ الدو�ضيهات؛ الرابطات؛ امللفات؛ األواح ذات م�ضابك؛ األبومات؛ اأدوات الكتابة؛ م�ضابك للورق؛ اأدوات 
البطاقات  الكتب؛  الهدايا؛ بطاقات  ق�ضائم  التهنئة؛  التقاومي؛ بطاقات  الل�ضاقات؛  الفنانني؛  الر�ضم؛ مواد  الر�ضم؛ مواد 
الربيدية؛ موؤ�ضرات للكتب؛ دفاتر املذكرات؛ مواد اللف والتغليف؛ اأقوا�ص ورقع؛ ورق الكتابة؛ مظاريف؛ مفكرات؛ بطاقات 
اأقالم  اأق��الم تلوين؛ موؤ�ضرات؛  اأق��الم ر�ضا�ص؛ علب لأق��الم احلرب واأق��الم الر�ضا�ص؛ مماحي؛  اأق��الم حرب؛  املالحظات؛ 
األوان؛ اأطقم ر�ضم؛ الطبا�ضري وال�ضبورات؛ ورق لف الهدايا؛ زينات احلفالت الورقية؛ ر�ضوم زينة تطبع بال�ضف للتطريز اأو 

الأ�ضغال اليدوية؛ اأ�ضكال مطبوعة لقم�ضان ن�ضف الكم )تي �ضريت(؛ �ضور مطبوعة؛ برامج التذكارات.
الواق�عة بالفئة:   16

و�ضف العالمة: تتكون العالمة من ثالثة خطوط راأ�ضية متوازية مت�ضاوية الطول و جميعهم بداخل مربع غري مت�ضل 
الزوايا.

ال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل 

للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  3  اإبريل 2017 العدد 11985

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 8 نوفمرب 2016 املودعة حتت رقم:  262833 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ض��م:  مرا�ص القاب�ضة �ص.ذ.م.م.  
وعنوانه: �ص.ب.: 123311،  دبي، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات الإعالن؛ خدمات وكالت الإعالن؛ خدمات اإدارة الأعمال؛ امل�ضاعدة يف اإدارة الأعمال؛ تقييم الأعمال؛ اإدارة 
الأعمال وال�ضت�ضارات التنظيمية؛ اإدارة اأعمال املطاعم والفنادق واحلدائق ذات الطابع اخلا�ص وحدائق املالهي؛ 
اإدارة م�ضاريع الأعمال؛ اإدارة اأعمال )الغري(؛ امل�ضاعدة يف الإدارة التجارية اأو ال�ضناعية؛ خدمات الت�ضويق؛ خدمات 
الآخرين  ل�ضالح  الب�ضائع  من  ت�ضكيلة  جتميع  خدمات   ، املكاتب  ت�ضهيالت  توفري  العامة؛  والعالقات  الدعاية 
حتى يتمكن الزبائن من معاينة و�ضراء هذه الب�ضائع ب�ضهولة وي�ضر؛ خدمات الإمداد للغري؛ الإدارة ال�ضناعية؛ 
تنظيم املعار�ص والأ�ضواق التجارية لغايات جتارية اأو دعائية؛ تاأجري امل�ضاحات الإعالنية؛ تاأجري وقت لالإعالن يف 
و�ضائل الإعالم؛ خدمات اأبحاث ال�ضوق فيما يتعلق بو�ضائل الإعالم؛ خدمات التعهيد )باعتبارها م�ضاعدة يف اإدارة 
الأعمال(؛ بيع الأمالك باملزادات العلنية؛ خدمات برامج الولء؛ خدمات برامج الولء واحلوافز واملكافاآت؛ توفري 
اأك�ضاك الطعام وامل�ضروبات والمتيازات والتذكارات يف �ضتاد للفعاليات الريا�ضية والرتفيهية؛ توفري املعلومات فيما 

يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �ضبكة حا�ضوب عاملية.
الواق�عة بالفئة:   35

و�ضف العالمة: تتكون العالمة من ثالثة خطوط راأ�ضية متوازية مت�ضاوية الطول و جميعهم بداخل مربع غري 
مت�ضل الزوايا.
ال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد 
امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  3  اإبريل 2017 العدد 11985

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 8 نوفمرب 2016 املودعة حتت رقم:  262834 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ض��م:  مرا�ص القاب�ضة �ص.ذ.م.م.  
وعنوانه: �ص.ب.: 123311،  دبي، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
التجارية  العقارات  وتاأجري  اإدارة  وال�ضكنية؛  والتجزئة  التجارية  العقارات  خدمات  العقارات؛  اإدارة  العقارية؛  اخلدمات 
واملكاتب  والفيالت  لل�ضقق  بالن�ضبة  واإدارتها  تقدميها  يتم  التي  العقارات  وا�ضتئجار  تاأجري  خدمات  وال�ضكنية؛  والتجزئة 
وال�ضبا واملنتجعات ومالعب اجلولف واملارينا والفنادق واملمتلكات ال�ضناعية وحدائق املالهي واحلدائق ذات الطابع اخلا�ص 
العقارية؛  الو�ضاطة  الإيجار؛ خدمات  �ضقق وفيالت  اإدارة  للم�ضتاأجرين؛  الإدارة  الت�ضوق؛ خدمات  الت�ضوق وقرى  ومراكز 
اإدارة الأ�ضول؛  خدمات حت�ضيل الإيجارات؛ خدمات تثمني العقارات؛ ا�ضتثمار روؤو�ص الأم��وال؛ اخلدمات املالية؛ خدمات 
اإدارة ال�ضناديق؛ خدمات ال�ضناديق العقارية؛ خدمات التاأمني؛ اخلدمات امل�ضرفية؛ خدمات  خدمات ال�ضتثمار؛ خدمات 
ال�ضتثمار  العقارية؛ خدمات  املحافظ  اإدارة  العقارات وخدمات  اإدارة  العقارات؛ خدمات  تقييم  العقاري؛ خدمات  التمويل 
الأرا�ضي؛  ا�ضتمالك  الأرا�ضي؛ خدمات  العقاري؛ خدمات تطوير  التاأمني  العقارية؛ خدمات  الو�ضاطة  العقاري؛ خدمات 
تثمني واختيار وا�ضتمالك العقارات لأغرا�ص التطوير وال�ضتثمار؛ ا�ضتمالك الأرا�ضي لتاأجريها؛ اإ�ضدار بطاقات ال�ضراء 
ذات القيمة؛ توفري البطاقات م�ضبقة الدفع والق�ضائم ذات القيمة؛ اإ�ضدار وا�ضرتداد الق�ضائم ذات القيمة؛ اإ�ضدار وا�ضرتداد 
الق�ضائم والكوبونات ذات القيمة؛ ق�ضائم الهدايا؛ ق�ضائم الهدايا م�ضبقة الدفع؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه 

اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �ضبكة حا�ضوب عامة.
الواق�عة بالفئة:   36

و�ضف العالمة: تتكون العالمة من ثالثة خطوط راأ�ضية متوازية مت�ضاوية الطول و جميعهم بداخل مربع غري مت�ضل 
الزوايا.

ال�ض��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل 

للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  3  اإبريل 2017 العدد 11985

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 8 نوفمرب 2016 املودعة حتت رقم:  262851 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ض��م:  مرا�ص القاب�ضة �ص.ذ.م.م.  
وعنوانه: �ص.ب.: 123311،  دبي، الإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
اإن�ضاء املباين؛ اإدارة املرافق مبا يف ذلك خدمات الإن�ضاء وال�ضيانة والتنظيف والإ�ضالح فيما يتعلق بالعقارات 
اأو املباين التجارية اأو ال�ضكنية اأو ال�ضناعية؛ خدمات التخل�ص من النفايات؛ خدمات اإزالة النفايات؛ خدمات 
اإن�ضاء  املوقع؛  يف  الإن�ضاءات  م�ضاريع  اإدارة  بالإن�ضاء؛  املت�ضلة  الأرا���ض��ي  تطوير  خدمات  العقارات؛  �ضيانة 
اإن�ضاء  على  الإ�ضراف  املباين؛  وتعزيز  وترميم  وجتديد  تنظيف  وال�ضكنية؛  وال�ضناعية  التجارية  العقارات 
املباين؛ هدم املباين؛ الإ�ضالح؛ خدمات الرتكيب؛ تركيب واإ�ضالح اأجهزة تكييف الهواء؛ تنظيف واإ�ضالح 
اإحكام �ضد املباين؛ تنظيف املباين من الداخل واخل��ارج؛ الإن�ضاء؛  الغاليات؛ البناء بالطوب؛ عزل املباين؛ 
معدات الإن�ضاء؛ معلومات الإن�ضاء؛ معاجلة املباين ملنع الرطوبة؛ تركيب واإ�ضالح امل�ضاعد؛ اإن�ضاء و�ضيانة 
تنظيف  الإن�ضاء؛  معدات  تاأجري  املوا�ضري؛  �ضباكة  اجل�ص(؛  طبقة  )و�ضع  التج�ضي�ص  الأنابيب؛  خطوط 
النوافذ؛ مكافحة احل�ضرات؛ حمطات اخلدمة؛ حمطات خدمة املركبات؛ توفري املعلومات ب�ضاأن اخلدمات 

املذكورة اأعاله مبا يف ذلك توفري املعلومات ب�ضاأن هذه اخلدمات عرب �ضبكة حا�ضوب عاملية.
الواق�عة بالفئة:   37

و�ضف العالمة: تتكون العالمة من ثالثة خطوط راأ�ضية متوازية مت�ضاوية الطول و جميعهم بداخل مربع 
غري مت�ضل الزوايا.

ال�ض��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  3  اإبريل 2017 العدد 11985

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 8 نوفمرب 2016 املودعة حتت رقم:  262842 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ض��م:  مرا�ص القاب�ضة �ص.ذ.م.م.  
وعنوانه: �ص.ب.: 123311،  دبي، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�ضميم املتعلقة بها؛ خدمات التحاليل والأبحاث ال�ضناعية؛ 
ت�ضميم وتطوير العتاد احلا�ضوبي والربجميات احلا�ضوبية؛ اخلدمات التكنولوجية؛ اإن�ضاء و�ضيانة وتفعيل 
موقع �ضبكي؛ برجمة الربجميات؛ ت�ضميم املواقع ال�ضبكية؛ خدمات تفعيل املواقع ال�ضبكية؛ تفعيل املواقع 
تفعيل  �ضبكي؛ من�ضة كخدمة؛ برجميات كخدمة؛  وتفعيل موقع  اإن�ضاء و�ضيانة  الإنرتنت؛  ال�ضبكية على 
خدمات  الإن��رتن��ت؛  من�ضات  تفعيل  الآخ��ري��ن؛  ل�ضتخدام  اإن��رتن��ت  من�ضة  اإن�ضاء  الإن��رتن��ت؛  على  املن�ضات 
املبا�ضرة  للربجميات  املوؤقت  ال�ضتخدام  توفري  للتنزيل؛  قابلة  غري  حا�ضوب  برجميات  احلا�ضوب؛  �ضبكات 
غري القابلة للتنزيل من قبل الغري؛ خدمات التفعيل التفاعلي التي ت�ضمح للم�ضتخدمني بن�ضر وم�ضاركة 
ب�ضبكات  املتعلقة  ال�ضحابية؛ اخلدمات  احلو�ضبة  ال�ضحابية؛ خدمات  احلو�ضبة  مبا�ضرة؛  وال�ضورة  املحتوى 
الإلكرتوين  التخزين  احلا�ضوب؛  برجميات  تاأجري  التكنولوجيا؛  تطوير  ال�ضحابية؛  احلو�ضبة  وتطبيقات 
من  احتياطية  ن�ضخ  تخزين  لالإنرتنت؛  البحث  حمركات  توفري  احلا�ضوب؛  برجميات  تثبيت  للبيانات؛ 
البيانات خارج املوقع؛ تفعيل اأجهزة اخلادم؛ تاأجري اأجهزة اخلادم ال�ضبكي؛ خدمات برجميات امل�ضدر املفتوح؛ 
املبا�ضرة مل�ضاركة الربجميات؛ من�ضات  املن�ضات  الت�ضغيل؛  اأنظمة  املفتوح؛  توفري وتفعيل برجميات امل�ضدر 
م�ضاركة الربجميات مفتوحة امل�ضدر؛ خدمات م�ضاركة برجميات احلا�ضوب؛ املن�ضات مفتوحة امل�ضدر التي 
الإنرتنت  على  امل�ضاحة  تفعيل  الإن��رتن��ت؛  على  للربجميات  م�ضاحة  توفري  الإن��رتن��ت؛  على  توفريها  يتم 
دمج برجميات  امل�ضدر؛ خدمات  والربجميات مفتوحة  الربجميات  واختبار  اأبحاث وتطوير  للربجميات؛ 
تثبيت  الطلب؛  ح�ضب  احللول  تطوير  الرقمية؛  ال�ضت�ضارات  احلا�ضوب؛  و�ضبكات  اأنظمة  دمج  احلا�ضوب؛ 
وتهيئة برجميات تطبيقات احلا�ضوب ح�ضب الطلب؛ توفري خدمات الدعم املبا�ضر؛ خدمات دعم تكنولوجيا 
املعلومات؛ دعم و�ضيانة برجميات احلا�ضوب؛ خدمات الدعم الفني؛ اخلدمات املعمارية؛ خدمات التخطيط 
املعماري والعمراين؛ ال�ضت�ضارات املعمارية؛ الت�ضميم العمراين؛ التخطيط العمراين؛ ت�ضميم هياكل البناء 
لت�ضكيل جزر؛ خدمات ت�ضميم املباين؛ خدمات اأبحاث املباين؛ ت�ضميم املباين وجممعات اجلزر؛ الت�ضميم 
اجلودة  مراقبة  اأع��اله؛  املذكورة  باخلدمات  املتعلقة  والن�ضائح  وال�ضت�ضارات  املعلومات  للمباين؛  الداخلي 
اجلزر؛  جممعات  بناء  تخطيط  العقارات؛  بناء  تخطيط  اجل��زر؛  وجممعات  العمرانية  واملناطق  للمباين 
الأبحاث البيولوجية؛ الأبحاث يف جمال حماية البيئة؛ الأبحاث اجليولوجية؛ الأبحاث املتعلقة بالعلوم؛ 
خدمات العلوم الطبيعية؛ توفري معلومات تكنولوجيا العلوم؛ املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا 

يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �ضبكة حا�ضوب عاملية.     الواق�عة بالفئة:   42
و�ضف العالمة: تتكون العالمة من ثالثة خطوط راأ�ضية متوازية مت�ضاوية الطول و جميعهم بداخل مربع 

غري مت�ضل الزوايا.
ال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  3  اإبريل 2017 العدد 11985

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 8 نوفمرب 2016 املودعة حتت رقم:  262831 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ض��م:  مرا�ص القاب�ضة �ص.ذ.م.م.  
وعنوانه: �ص.ب.: 123311،  دبي، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
اآلت  اأخرى؛  ال��واردة يف فئات  اأدوات الريا�ضة البدنية )اجلمباز( والأدوات الريا�ضية غري  اللعب والألعاب واأدوات اللعب؛ 
الت�ضلية الأتوماتيكية والتي تدار بقطع النقد؛ اآلت �ضالت األعاب الفيديو؛ كرات لالألعاب؛ الدمي؛ بيوت الدمي؛ اأجهزة 
الأرجوحات؛ الأقرا�ص الطائرة )لعب(؛ األعاب؛ اأجهزة الألعاب؛ الطائرات الورقية؛ كرات رخامية اأو زجاجية للعب؛ اأحاجي 
ال�ضور املقطوعة؛ اأقنعة )اأدوات لعب(؛ حلي للحفالت وللرق�ضات )هدايا للحفالت(؛ بالونات لعب؛ ورق لعب )�ضدة(؛ كرات 
لعب؛ األعاب م�ضنوعة من املخمل؛ لعب اخلدع العملية )األعاب مبتدعة(؛ دمى متحركة؛ حلقات رمي؛ م�ضارب لالألعاب؛ 
�ضغرية  اأطقم  �ضغرية؛  مركبات  حلقية؛  األ��ع��اب  لعب(؛  )اأدوات  خ�ضخي�ضات  بالرميوت؛  فيها  التحكم  يتم  لعبة  مركبات 
م�ضد�ضات  الدببة؛  دمى  اأرجوحات؛  حم�ضوة؛  دمى  )األعاب(؛  نحلة  اأو  فرفرية  )األعاب(؛  اخل�ضبية  القناين  لعبة  )األعاب(؛ 
لعب؛ اأقنعة لعب؛ مركبات لعب؛ مناذج لعب؛ متاثيل لعب؛ الرتامبولني؛ اأجنحة للماء ت�ضاعد على الطفو اأثناء ال�ضتحمام 
اأرجوحات  اأجهزة  املالهي؛  حدائق  اأرج��وح��ات  تركب؛  التي  الألعاب  اخلا�ص؛  الطابع  ذات  احلدائق  اأرج��وح��ات  وال�ضباحة؛ 

املالهي وقطع غيارها ولوازمها؛ دواليب الهواء؛ دواليب الهواء الكبرية التي تقام يف اأرا�ضي املعار�ص؛ التمائم.
الواق�عة بالفئة:   28

و�ضف العالمة: تتكون العالمة من ثالثة خطوط راأ�ضية متوازية مت�ضاوية الطول و جميعهم بداخل مربع غري مت�ضل 
الزوايا.

ال�ض��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل 

للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  3  اإبريل 2017 العدد 11985

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 8 نوفمرب 2016 املودعة حتت رقم:  262824 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ض��م:  مرا�ص القاب�ضة �ص.ذ.م.م.  
وعنوانه: �ص.ب.: 123311،  دبي، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
م�ضتح�ضرات  التجميل؛  م�ضتح�ضرات  العطرية؛  الزيوت  احلالقة؛  بعد  ما  بل�ضم  احلالقة؛  بعد  ما  مرطب  العطور؛  ال�ضابون؛ 
الإ�ضتحمام و الُد�ص؛ كرميات وغ�ضولت )لو�ضن(الب�ضرة؛ �ضابون م�ضاد للتعرق؛ م�ضادات التعرق؛ مزيالت الروائح الكريهة؛ اأمالح 
الإ�ضتحمام؛ اأقنعة التجميل؛ م�ضتح�ضرات التبيي�ص لغايات التجميل؛ ر�ضا�ضات )�ضرباي(لإنعا�ص النف�ص؛ اأطقم التجميل؛ العيدان 
ال�ضعر؛  ُمزيالت  الكريهة؛  للروائح  الأ�ضنان؛ �ضابون مزيل  التجميل؛ كرميات جتميلية؛ منظفات  لغايات  القطنية؛ �ضوف قطني 
اَلك�ضط؛ م�ضتح�ضرات  ورق  الإثريية؛  الزيوت  الإثريية؛  العطور  التواليت؛  الكولونيا؛ ماء  �ضابون مطّهر؛ �ضبغات جتميلية؛ ماء 
التجميل اخلا�ضة باحلواجب؛ اأقالم احلواجب؛ م�ضتح�ضرات التجميل اخلا�ضة برمو�ص العني؛ الرمو�ص ال�ضناعية؛ ل�ضق لتثبيت 
ال�ضعر ال�ضناعي؛ الأظافر ال�ضناعية؛ املواد امللونة لل�ضعر؛ غ�ضولت )لو�ضن( ال�ضعر؛ م�ضتح�ضرات العناية بال�ضعر؛ �ضبغات ال�ضعر؛ 
ر�ضا�ضات)�ضرباي( لل�ضعر؛ م�ضتح�ضرات لتمويج ال�ضعر؛ بخور؛ اأكيا�ص �ضغرية من البودرة املعطرة ت�ضتخدم لتعطري املالب�ص؛ اأ�ضابع 
التجميل؛ بودرة  التجميل؛ م�ضاحيق  التجميل؛ مناديل ورقية م�ضربة بغ�ضولت )لو�ضن(  ال�ضفاه؛ غ�ضولت )لو�ضن( لغايات  اأحمر 
م�ضاحيق التجميل؛ م�ضتح�ضرات م�ضاحيق التجميل؛ م�ضتح�ضرات اإزالة م�ضاحيق التجميل؛ املَ�ْضَكرة؛ ؛ �َضْمع لل�ضوارب؛ غ�ضول الفم؛ 
م�ضتح�ضرات العناية بالأظافر؛ طالء الأظافر؛ زيوت للعطور والروائح؛ زيوت لغايات التجميل؛ م�ضتح�ضرات فرد ال�ضعر؛ َل�ضوق 
اأقالم التجميل؛ حجر اخَلّفاف؛ ال�ضامبو؛ م�ضتح�ضرات احلالقة؛ �ضابون احلالقة؛ ِجل احلالقة؛ رغوة  ملِ�ْضَحذة مو�ص احلالقة؛ 
احلالقة؛ كرمي احلالقة؛ م�ضتح�ضرات جتميلية للعناية بالب�ضرة؛ كرميات تفتيح لون الب�ضرة؛ م�ضتح�ضرات الوقاية من ال�ضم�ص؛ 
م�ضتح�ضرات الت�ضمري بالتعر�ص لأ�ضعة ال�ضم�ص؛ الَقطيالت؛ اأدوات العناية ال�ضخ�ضية؛ زيوت التدليك؛ مرطبات الوجه واجل�ضم؛ 
اليدين  اأظافر  وطلي  وتنظيف  تقليم  منتجات  و  م�ضتح�ضرات  الب�ضرة؛  لت�ضمري  جتميل  م�ضتح�ضرات  واجل�ضم؛  الوجه  منظفات 

والقدمني؛ م�ضتح�ضرات لفرك الوجه واجل�ضم.
3 الواق�عة بالفئة:  

و�ضف العالمة: تتكون العالمة من ثالثة خطوط راأ�ضية متوازية مت�ضاوية الطول و جميعهم بداخل مربع غري مت�ضل الزوايا.
ال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم 
امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  3  اإبريل 2017 العدد 11985

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/
�ص. نا�ضر كد�ضة و�ضركاوؤه

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

بتاريخ/ 2007/06/17 املودعة بالرقم/  96118  
وامل�ضجلة بالرقم/ 106038   

با�ض��م :  �ص. �ضو�ضيتي ايرفران�ص
وعنوانها:  45 رو دي باري�ص 95747 روي�ضي – �ضارع ديجول، فرن�ضا

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 
انتهاء احلماية يف :  2017/06/17    وحتى تاريخ : 2027/06/17

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  3  اإبريل 2017 العدد 11985

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 8 نوفمرب 2016  املودعة حتت رقم:  262830 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ض��م:  مرا�ص القاب�ضة �ص.ذ.م.م.  
وعنوانه: �ص.ب.: 123311،  دبي، الإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
اأجهزة فيديو، اأجهزة تلفزيون، كامريات فيديو، اأجهزة ت�ضجيل )م�ضجالت(، اأجهزة راديو، اأ�ضرطة فيديو، 
واألعاب حا�ضوب حممولة، م�ضجالت  الكرتونية  األعاب  �ضا�ضات فيديو،  ا�ضرطة كا�ضيت، بطاريات كهربائية، 
الفوتوغرايف  الت�ضوير  وادوات  واجهزة  وامل�ضاحية  واملالحية  العلمية  والدوات  الجهزة  احلجم،  �ضغرية 
والنقاذ  )ال�ضراف(  واملراقبة  وال�ضارة  والقيا�ص  الوزن  وادوات  الب�ضرية  والدوات  والجهزة  وال�ضينمائي 
والتعليم، اجهزة وادوات لو�ضل او فتح او حتويل او تكثيف او تنظيم او التحكم يف الطاقة الكهربائية، اجهزة 
ت�ضجيل او ار�ضال او ن�ضخ ال�ضوت او ال�ضور، حامالت بيانات مغناطي�ضية، اقرا�ص ت�ضجيل، اأقرا�ص مدجمة، 
النقد،  التي تعمل بقطع  اآليات لالأجهزة  الرقمية،  الت�ضجيل  اأقرا�ص فيديوية رقمية وغريها من و�ضائط 
اآلت ت�ضجيل النقد، اآلت حا�ضبة، معدات واأجهزة حا�ضوبية ملعاجلة البيانات، برامج كمبيوتر، اأجهزة اإطفاء 
ر�ضوم  اأف��الم،  اأف��الم جم�ضمة،  لل�ضوء،  �ضينمائي معر�ضة  اأف��الم ت�ضوير  احلرائق، �ضور كرتونية متحركة، 
متحركة، ت�ضجيالت �ضمعية وب�ضرية، ت�ضجيالت �ضوتية واأ�ضرطة فيديو واقرا�ص فيديوية رقمية واأقرا�ص 
ت�ضجيالت  وب�ضرية،  �ضمعية  ت�ضجيالت  التلفزيونية،  الربامج  تعر�ص  م�ضبقاً  م�ضجلة  الزرقاء  الأ�ضعة  ذات 
�ضوتية واأ�ضرطة فيديو واقرا�ص فيديوية رقمية واأقرا�ص ذات الأ�ضعة الزرقاء م�ضجلة م�ضبقاً تعر�ص افالم 
اأ�ضرطة فيديو واقرا�ص فيديوية رقمية واأقرا�ص ذات الأ�ضعة الزرقاء م�ضجلة م�ضبقاً تعر�ص  حركة حية، 
اأفالم الر�ضوم املتحركة، اأقرا�ص �ضوت م�ضجلة م�ضبقاً حتتوي على املو�ضيقى، كتب �ضمعية، اأ�ضرطة �ضمعية، 
اأ�ضرطة فيديو �ضمعية، اأقرا�ص فيديو �ضمعية، و�ضائط رقمية �ضلبة، �ضماعات الراأ�ص لل�ضترييوهات، بطاريات، 
هواتف ل�ضلكية، اآلت حا�ضبة حممولة، كا�ضيتات �ضمعية وم�ضغالت الأقرا�ص املدجمة، م�ضغالت الكاريوكي 
مفكرات  رقمية،  �ضمعية  اأ�ضرطة  وم�ضغالت  م�ضجالت  الفيديو،  اأ�ضرطة  وم�ضغالت  م�ضجالت  املحمولة، 
الهواتف  وج��ه  اأغطية  املتحركة،  الهواتف  اأغطية  املتحركة،  الهواتف  ل��وازم  متحركة،  هواتف  الكرتونية، 
املتحركة، علب الهواتف املتحركة، اأجهزة النداء الهاتفية اأو/و الإذاعية، م�ضغالت ام بي 3، كامريات رقمية، 
نغمات قابلة للتنزيل، نغمات ومو�ضيقى وام بي 3 ور�ضومات والعاب و�ضور فيديو لأجهزة الت�ضال املتحركة 
وخراطي�ص  ا�ضرطة  والكمبيوتر،  الفيديو  العاب  برامج  الكمبيوتر،  العاب  وبرامج  برجميات  الال�ضلكية، 
لربامج  رقمية  ب�ضيغة  املخزنة  امل�ضتخدم  اإر���ض��ادات  امل��دجم��ة،  الكمبيوتر  ال��ع��اب  اق��را���ص  الفيديو،  ال��ع��اب 
من�ضورات  الرتفيه،  للتنزيل يف جمال  القابلة  والب�ضرية  ال�ضمعية  الو�ضائط  الكمبيوتر، حمتويات  والعاب 
الرقمية  وامل�ضاعدات  املحمولة  اللكرتونية  لالأجهزة  للتنزيل  قابلة  الربجميات  تطبيقات  للتنزيل،  قابلة 
ال�ضخ�ضية والهواتف املتحركة وم�ضغالت ام بي 3 واجهزة الكمبيوتر املحمولة، علب واأكمام وحاويات حمل 
واأغطية واقية لالأجهزة الإلكرتونية املحمولة وامل�ضاعدات الرقمية ال�ضخ�ضية والهواتف املتحركة وم�ضغالت 
ام بي 3 واأجهزة الكمبيوتر املحمولة، �ضيور للرقبة للهواتف املتحركة، حامالت الهواتف املتحركة، لبادات 
علب  ب�ضرية،  نظارات  ولوازمها،  �ضم�ضية  ونظارات  نظارات  مدرجة،  م�ضاطر  للزينة،  مغناطي�ضات  الفاأرة، 
للنظارات والنظارات ال�ضم�ضية والنظارات الب�ضرية، اأحبال واأ�ضرطة و�ضال�ضل واأجهزة لالحتفاظ بالنظارات 
والنظارات ال�ضم�ضية والنظارات الب�ضرية يف مو�ضعها، مالقط للنظارات ال�ضم�ضية، علب للنظارات، مناظري 
ثنائية، نظارات واقية، نظارات واقية لالألعاب الريا�ضية، اأجهزة حتكم عن بعد لنماذج املركبات، اأجزاء وقطع 

جلميع ال�ضلع اآنفة الذكر الواقعة يف الفئة 9 وغري الواردة يف فئات اأخرى.
الواق�عة بالفئة:   9

 "MERAAS" و�ضف العالمة: تتكون العالمة من كلمة "مرا�ص" مكتوبة بالالأحرف العربية و كلمة
راأ�ضية متوازية  يتكون من ثالثة خطوط  �ضعار  ذلك مع  الالتينية كالهما بخط مميز  بالأحرف  مكتوبة 

ومت�ضاوية يف الطول و هم بداخل مربع غري مت�ضل الزوايا.
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 
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تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ض��م:  مرا�ص القاب�ضة �ص.ذ.م.م.  
وعنوانه: �ص.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�ضميم املتعلقة بها؛ خدمات التحاليل والأبحاث ال�ضناعية؛ 
ت�ضميم وتطوير العتاد احلا�ضوبي والربجميات احلا�ضوبية؛ اخلدمات التكنولوجية؛ اإن�ضاء و�ضيانة وتفعيل 
موقع �ضبكي؛ برجمة الربجميات؛ ت�ضميم املواقع ال�ضبكية؛ خدمات تفعيل املواقع ال�ضبكية؛ تفعيل املواقع 
تفعيل  �ضبكي؛ من�ضة كخدمة؛ برجميات كخدمة؛  وتفعيل موقع  اإن�ضاء و�ضيانة  الإنرتنت؛  ال�ضبكية على 
خدمات  الإن��رتن��ت؛  من�ضات  تفعيل  الآخ��ري��ن؛  ل�ضتخدام  اإن��رتن��ت  من�ضة  اإن�ضاء  الإن��رتن��ت؛  على  املن�ضات 
املبا�ضرة  للربجميات  املوؤقت  ال�ضتخدام  توفري  للتنزيل؛  قابلة  غري  حا�ضوب  برجميات  احلا�ضوب؛  �ضبكات 
غري القابلة للتنزيل من قبل الغري؛ خدمات التفعيل التفاعلي التي ت�ضمح للم�ضتخدمني بن�ضر وم�ضاركة 
ب�ضبكات  املتعلقة  ال�ضحابية؛ اخلدمات  احلو�ضبة  ال�ضحابية؛ خدمات  احلو�ضبة  مبا�ضرة؛  وال�ضورة  املحتوى 
الإلكرتوين  التخزين  احلا�ضوب؛  برجميات  تاأجري  التكنولوجيا؛  تطوير  ال�ضحابية؛  احلو�ضبة  وتطبيقات 
من  احتياطية  ن�ضخ  تخزين  لالإنرتنت؛  البحث  حمركات  توفري  احلا�ضوب؛  برجميات  تثبيت  للبيانات؛ 
البيانات خارج املوقع؛ تفعيل اأجهزة اخلادم؛ تاأجري اأجهزة اخلادم ال�ضبكي؛ خدمات برجميات امل�ضدر املفتوح؛ 
املبا�ضرة مل�ضاركة الربجميات؛ من�ضات  املن�ضات  الت�ضغيل؛  اأنظمة  املفتوح؛  توفري وتفعيل برجميات امل�ضدر 
م�ضاركة الربجميات مفتوحة امل�ضدر؛ خدمات م�ضاركة برجميات احلا�ضوب؛ املن�ضات مفتوحة امل�ضدر التي 
الإنرتنت  على  امل�ضاحة  تفعيل  الإن��رتن��ت؛  على  للربجميات  م�ضاحة  توفري  الإن��رتن��ت؛  على  توفريها  يتم 
دمج برجميات  امل�ضدر؛ خدمات  والربجميات مفتوحة  الربجميات  واختبار  اأبحاث وتطوير  للربجميات؛ 
تثبيت  الطلب؛  ح�ضب  احللول  تطوير  الرقمية؛  ال�ضت�ضارات  احلا�ضوب؛  و�ضبكات  اأنظمة  دمج  احلا�ضوب؛ 
وتهيئة برجميات تطبيقات احلا�ضوب ح�ضب الطلب؛ توفري خدمات الدعم املبا�ضر؛ خدمات دعم تكنولوجيا 
املعلومات؛ دعم و�ضيانة برجميات احلا�ضوب؛ خدمات الدعم الفني؛ اخلدمات املعمارية؛ خدمات التخطيط 
املعماري والعمراين؛ ال�ضت�ضارات املعمارية؛ الت�ضميم العمراين؛ التخطيط العمراين؛ ت�ضميم هياكل البناء 
لت�ضكيل جزر؛ خدمات ت�ضميم املباين؛ خدمات اأبحاث املباين؛ ت�ضميم املباين وجممعات اجلزر؛ الت�ضميم 
اجلودة  مراقبة  اأع��اله؛  املذكورة  باخلدمات  املتعلقة  والن�ضائح  وال�ضت�ضارات  املعلومات  للمباين؛  الداخلي 
اجلزر؛  جممعات  بناء  تخطيط  العقارات؛  بناء  تخطيط  اجل��زر؛  وجممعات  العمرانية  واملناطق  للمباين 
الأبحاث البيولوجية؛ الأبحاث يف جمال حماية البيئة؛ الأبحاث اجليولوجية؛ الأبحاث املتعلقة بالعلوم؛ 
خدمات العلوم الطبيعية؛ توفري معلومات تكنولوجيا العلوم؛ املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا 

يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �ضبكة حا�ضوب عاملية. الواق�عة بالفئة:   42
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ثقافةوفن�ن
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�صمن فعاليات معر�ص اأبوظبي الدويل للكتاب 

�ل�ضني تقدم برناجمًا ثقافيًا ي�ضم نخبة من كتابها وت�ضلط �ل�ضوء على جتربتها �ملميزة

عائ�صة ال�صمادي: م�صابقات القراءة ومكتبات املدار�ص تعزز �صغف الطلبة بالقراءة 

معــار�ض �لكتب لهـا دور كبيــر يف �لتحفيــز علـى �لقر�ءة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

معر�ص  من  والع�ضرين  ال�ضابعة  ال��دورة  فعاليات  تنطلق 
اأبوظبي الدويل للكتاب من 26 اأبريل اجلاري ولغاية 2 
الدولة  فيها  ال�ضني  �ضتقدم  والتي   ،2017 املقبل  مايو 
ع�ضرن  اأكرث من  يت�ضمن  برناجماً مميزاً  ال�ضرف  �ضيف 

فعالية.
والأ�ضاتذة  املثقفني  م��ن  نخبة  ال�����ض��ني،  ب��رن��ام��ج  وي�ضم 
واخل������رباء اأب���رزه���م ال���روائ���ي »ل��ي��وج��ني ي���ون اأح����د اأهم 
الأ���ض��وات الأدب��ي��ة يف جيل ما يعرف بجيل ال��رواد الذين 
بداية  منذ  ال�ضينية  الأدبية  ال�ضاحة  على  اأ�ضماءهم  ملعت 
ع�ضو  ون�ضيوان  و»ت�ضاو  املا�ضي،  القرن  من  الثمانينيات 
بكني،  ُكتاب  احت��اد  رئي�ص  نائب  ال�ضينيني  الُكتاب  احت��اد 
و»���ض��ي��و ت�ضي ت�����ض��ني« ن��ائ��ب رئ��ي�����ص حت��ري��ر جم��ل��ة الأدب 
ال�ضينيني  الروائيني  اأ�ضهر  اأح��د  جيا«  و»م��اي   ، ال�ضيني 

املعا�ضرين.
م��ن اأب����رز ف��ع��ال��ي��ات ال�����ض��ني يف ال��ربن��ام��ج ال��ث��ق��ايف، ندوة 
ال�ضيني،  الرئي�ص  كتاب  والإدارة«  احلكم  »ح��ول  بعنوان 
وتكمن اأهمية هذا الكتاب يف اأنه يعر�ص التجربة ال�ضينية 
ومكوناتها واأدوات��ه��ا يف الإ���ض��الح من خ��الل روؤي��ة رئي�ص 
ال�ضني، مبا ي�ضكل فر�ضة للتعرف عن قرب على جتربة 

مغايرة للتجربة الغربية يف الإ�ضالح والتنمية. 
وت�ضلط الندوة الثانية بعنوان »الأدب ال�ضيني على �ضا�ضات 
ال�ضينما« ال�ضوء على جتربتي الأدب وال�ضينما ال�ضينيتني 
اأدب����اء حت��ول��ت اإىل  م��ن خ��الل ا�ضتعرا�ص من���اذج لأع��م��ال 
اأفالم �ضينمائية، وما الذي يربط بني الأدب وال�ضينما وما 

الذي يثري ال�ضينمائي يف العمل الروائي.
عن  تعرف  »م��اذا  بعنوان  ت�ضاوؤًل  الثالثة  ال��ن��دوة  وتطرح 
اأ���ض��ك��ال وعالقة  ملناق�ضة  ال��ذي يعترب حم��اول��ة  احل��ي��اة؟« 
املبدعني  م��ن  جمموعة  روؤى  خ��الل  م��ن  ب��احل��ي��اة  الأدب 

من ال�ضني والعامل العربي.  وندوة اأخرى بعنوان »الأدب 
حجم  ما  اأ�ضئلة،  على  جتيب  التي  �ضينية  بعيون  العربي 
املعرفة التي ميتلكها القارئ ال�ضيني عن الأدب العربي؟ 
�ضوؤال  ال�ضينيني؟  العربي لدى  الأدب  وما مالمح �ضورة 
اأدباء  م��ع  نقا�ضات  خ��الل  م��ن  عنه  اإج��اب��ة  لتقدمي  ن�ضعى 
وم�ضت�ضرقني من ال�ضني هم ت�ضاو ون �ضيوان، ويو خوان، 

و�ضيو ت�ضي ت�ضني، وماي جيا، وليوجني يون. 
وت�ضت�ضيف ندوة »ال�ضحافة الأدبية ال�ضينية واأ�ضواء على 
ت�ضي ت�ضني  �ضيو  ال�ضيني  الأدي��ب  ال�ضيني«،  الأدب  جملة 
نائب رئي�ص حترير جملة الأدب ال�ضيني التي ت�ضدر بعدة 
ندوة  تثري  فيما  ال�ضينية،  الأدبية  ال�ضحافة  حول  لغات، 
فكرة  ال�ضينية«  الن�ضر  الأدب��ي يف �ضناعة  املحرر  »ظاهرة 
املحرر الأدبي يف �ضناعة الن�ضر العربية الكثري من اجلدل 
يف  التجربة  هذه  مالمح  فما  الغرب،  يف  ا�ضتقرارها  رغم 
ال�ضني؟ حيث �ضيتم مناق�ضة هذه الفكرة من خالل اأدباء 

ت�ضاو  وهم  املعر�ص،  يف  امل�ضاركني  من  �ضينيني  ونا�ضرين 
ون ���ض��ي��وان، ول��ي��وم ج��ني، وي��و خ���وان، وم��ازي��ا. واملرتجم 

امل�ضري الدكتور يحيى خمتار. 
ب��ع��ن��وان »رحلة  ن���دوة  ان��ع��ق��اد  ال��ث��ق��ايف  ال��ربن��ام��ج  وي�ضهد 

الرتجمة الأدبية بني ال�ضينية والعربية«،
 التي تعترب اأّن الرتجمة رحلة لتبادل املعرفة بني الذات 
والآخر، وت�ضاءل حول، متى بداأنا رحلة التعارف مع الآخر 
ال��رح��ل��ة؟ وما  ال�ضيني ع��رب ال��رتج��م��ة؟ وك��ي��ف ت��ط��ورت 
مالمح الواقع وما امل�ضتوى املاأمول حتقيقه؟ فيما جتيب 
ندوة »العرب وال�ضني بو�ضفهما اآخر يف الثقافة الغربية« 

حول، 
هل جنح الغرب يف حتديد مالمح م�ضتقلة لكل �ضعب من 
اآخر مطلق؟ يف  له  بالن�ضبة  اأنهم كانوا  اأم  ال�ضرق،  �ضعوب 
م�ضعى للمقاربة من خالل اإجابته يف قراءة متاأنية لنماذج 
من الأدب الغربي مع الدكتور �ضديق جوهر، رئي�ص ق�ضم 

الأدب الإجنليزي يف جامعة الإمارات العربية املتحدة. 
وتطرح ندوة اأخرى مو�ضوع »واقع تعليم اللغة ال�ضينية يف 
العامل العربي«، حيث يفوق عدد الناطقني باللغة ال�ضينية 
املليار ن�ضمة، يف وقت تعترب ال�ضني مر�ضحاً قوياً للعب دور 
القوة العظمى، الأمر الذي يجعل من تعلم لغتها واإجادتها 
اأمراً حتمياً، ما ي�ضتدعي وجود ت�ضور ومنظومة تعليمية 
اجلامعات  يف  ال�ضينية  اللغة  تعليم  واق��ع  فما  متما�ضكة، 

العربية، وهل ي�ضري وفق خطة اأو منهج؟
اأبوظبي  معر�ص  �ضي�ضت�ضيفها  التي  ال��ن��دوات  ب��ني  وم��ن 
والن�ضر  الرتجمة  »ت��ب��ادل  بعنوان  ن��دوة  للكتاب،  ال���دويل 
يتم خاللها تد�ضني  والتي  وال�ضني«  العربية  ال��دول  بني 
م�����ض��روع ط��م��وح ل��ت��ب��ادل ال��رتج��م��ة وال��ن�����ض��ر ب��ني ال���دول 
التفاق  مت  عنوان   25 عن  والإع���الن  وال�ضني،  العربية 
عنها  الك�ضف  �ضيتم  التي  العناوين  م��ن  وامل��زي��د  ب�ضاأنها، 

خالل املعر�ص.  
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لدى  القراءة  تعزيز  اجلهات يف  كافة  وتت�ضابق 
خا�ص  دور  لها  امل��دار���ص  ولعل  املجتمع،  اف���راد 
جتاه حتفيز الطلبة على القراءة مبا يزيد من 
الفكري والكادميي، وحتر�ص كافة  م�ضتواهم 
يف  وال���ض��رتاك  تنفيذ  على  التعليمية  اجلهات 
وتوجيه  ب��ال��ق��راءة  املعنية  الفعاليات  خمتلف 
اجلهات  ك����اف����ة  ف���ت���ح���ر����ص  ل����ذل����ك،  ال���ط���ل���ب���ة 
فعاليات  خمتلف  يف  امل�ضاركة  اإىل   واملوؤ�ض�ضات 
اإع���الن �ضاحب  م��ع  وت��ف��اع��اًل  ال��ق��راءة متا�ضياً 
اآل نهيان رئي�ص  زايد  ال�ضيخ خليفة بن  ال�ضمو 
الدولة، حفظه اهلل، عام 2016 عاماً للقراءة.

وت���وؤك���د ال����ض���ت���اذة ع��ائ�����ض��ة ال�����ض��م��ادي مديرة 
توجيهات  ان  ال�ضارقة  يف  خلدون  اب��ن  مدر�ضة 
القراءة   ع��ل��ى  ب��ال��ت��ح��ف��ي��ز  ال��ر���ض��ي��دة  ال���ق���ي���ادة 
واعتماد عام 2016 عاما للقراءة جدد اهمية 
ال��ك��ت��اب وال���ق���راءة ل��دى ك��اف��ة ���ض��رائ��ح املجتمع 
والتطور  املتغريات  ل�ضيما يف  ظل  ع��ام  ب�ضكل 
املعلومات  ن��ق��ل  يف  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي  ال���رق���م���ي 

والبيانات.
فعاليات  بتنوع  امل��در���ض��ة  ح��ر���ص  اإىل  واأ����ض���ارت 
الع��م��ار على  الطلبة مبختلف  وح��ث  ال��ق��راءة 
التفوق  م��ن  تزيد  ال��ق��راءة  ان  ال��ق��راءة م�ضرية 
الدرا�ضي للطلبة وحت�ضيلهم العلمي، ومنوهة 
�ضنوية  ع��م��ل  خ��ط��ة  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  امل���در����ض���ة  ان 
فريق  ب��وج��ود  الطلبة  ل��دى  ال��ق��راءة  لتاأ�ضيل 
ع��م��ل م��ن امل��در���ض��ني الأك���ف���اء وم��ك��ت��ب��ة �ضاملة 

ل��دي��ه��ا ع���دد ك��ب��ري م���ن ال��ع��ن��اوي��ن ال��ت��ي تنمي 
مهارات الطالب القراءية.

ح��ي��ث اأك����دت ال�����ض��م��ادي ع��ل��ى اه��م��ي��ة ال��ع��ل��م يف 
رقي وتطور المم وم�ضيدة بالدعم الكبري من 

القيادة الر�ضيدة واجلهات املعنية.
واكدت حر�ص مدر�ضة ابن خلدون اخلا�ضة على  
تكرمي الطالب املتفوقني وقالت بال�ضالة عن 
خلدون  اب��ن  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وع��ن  نف�ضي 
العاملني  وجميع  والتعليمي  الإداري  والهيكل 
والتقدير  ال�ضكر  اأي��ات  باأ�ضمى  نتقدم  باملدر�ضة 
والحرتام للم�ضوؤولني على العملية التعليمية 
املقدم  الكبري  ال��دور  بدولة الم��ارات مو�ضحة 
من املوؤ�ض�ضة التعليمية يف عمل ور�ضات تدريبية 
م�ضتوى  ورف��ع  التعليمية  بالعملية  للنهو�ص 

الهيكل التعليمي .
الكبري  ال���دور  على  احل��ي  عبد  ب�ضيوين  واأك���د 
تنمية  يف  الوا�ضحة  واأهميتها  الكتب  ملعار�ص 
معار�ص  وان  خ��ا���ض��ة  ل��ل��ق��راءة  ال��ن�����ض��ئ  وح���ب 
كما  الثقايف،  الوعي  تنمية  اإىل   تهدف  الكتاب 
ت�ضتقبل معار�ص الكتب كافة املدار�ص مبختلف 
الكتب  معار�ص  لكافة  دائمة  خطة  يف  مراحها 
المر الذي يزيد من تفاعل الطلبة مع القراءة 

وحبهم لها.
ال�ضكر  عربية  لغة  مدر�ص  �ضعد  حممد  ووج��ه 
للمدر�ضة على دعمها للقراءة واتاحة الفر�ضة 
امل�ضابقات  خم��ت��ل��ف  يف  ال����ض���رتاك  يف  للطلبة 

مكتبة  واإث����راء  عندهم  التناف�ص  روح  وت��ع��زي��ز 
م��ت��ن��وع��ة، و متابعة  وك��ت��ب  ب���ربام���ج  امل��در���ض��ة 
وفعاليات  اأن�ضطة  وطرح  اجلديدة  الإ���ض��دارات 

ثقافية متميزة.
املكتبة  اأمينة  اأم��اين حجري  اأك��دت  من جانبها 
وامل�������ض���رف���ة ع��ل��ى حت����دي ال����ق����راءة ال���ع���رب���ي يف 
املدر�ضة، على اهمية ودور معار�ص الكتب التي 
بالكتب  للتعريف  النطالقة  باعتبارها  تنظم 
القراءة وال�ضتفادة منها،  وبالتايل احلث على 
القراءة  دع��م  املوؤ�ض�ضات يف  ب��دور كافة  وا���ض��ادت 

والت�ضجيع عليها.
وقالت نيفني حممد م�ضرفة م�ضابقة القراءة، 
ان ت�ضجيع املدار�ص للطلبة على القراءة جانب 
ا���ض��ا���ض��ي م��ن ر���ض��ال��ت��ه��ا ال��رتب��وي��ة، واأف�����ادت ان 
املدر�ضة تعكف على تنفيذ العديد من امل�ضاريع 
الطلبة  عند  ال��ق��راءة  ح��ب  لتنمية  وامل���ب���ادرات 
و�ضرورة اقتناء الكتب كما ت�ضعى املدر�ضة جلعل 
على  والعمل  الطلبة  عند  يومية  عادة  القراءة 
فهم  الطلبة  خ��الل  م��ن  للمجتمع  ت�ضديرها 

خري �ضفراء للت�ضجيع على القراء.
وق������ال حم���م���ود م���رع���ي م�������ض���وؤول امل��ك��ت��ب��ة اأن 
للتحفيز  خا�ضة  اأهمية  لها  القراءة  م�ضابقات 
اأ���ض��ا���ض��ي لت�ضجيع  ع��ل��ى ال���ق���راءة وق����ال دورن����ا 
دور  املدر�ضية  وللمكتبات  القراءة  على  الطلبة 
وتوفري  الفعاليات  من  العديد  لتنفيذ  وا�ضح 

عناوين متنوعة تلبي كافة اذواق القراء .
مدر�ضة  ح�ضن  حممد  ر�ضا  اأك��دت  جانبها  من 
لغة عربية ان ال�ضرة عليها دور وا�ضح لتنمية 
القراءة  على  فالتحفيز  الب��ن��اء  عند  ال��ق��راءة 
لدى  وخ��ا���ض��ة  الكتب  اق��ت��ن��اء  على  والت�ضجيع 
ال�ضرة  م��ن  ب���دءا  اجلميع  على  واج���ب  الن�ضئ 
واملدر�ضة، كما ان الفعاليات وامل�ضابقات املتنوعة 
التي تنظم ب�ضكل م�ضتمر من كافة اجلهات لها 

دور رئي�ضي يف الو�ضول لهداف عام القراءة.
ال�ضتفادة  مدى  على  الطلبة  اكد  جانبهم  من 
ال����ق����راءة ودور  م���ن ال�����ض����رتاك يف م�����ض��اب��ق��ات 
مو�ضحني  ال��ق��راءة  على  التحفيز  يف  امل��در���ض��ة 
اأن القراءة ترتبط ب�ضكل مبا�ضر مع التح�ضيل 
يف  م�ضاركتهم  ان  موؤكدين  والتفوق،  الدرا�ضي 

امل�ضابقات قد ا�ضافت لهم الكثري.
اأن مدر�ضة ابن خلدون اخلا�ضة  جدير بالذكر 

امل�����ض��ارك��ة يف كافة  ب��ال�����ض��ارق��ة ح��ري�����ض��ة ع��ل��ى 
ال���دول���ة وح�ضدت  ال��ف��ع��ال��ي��ات ع��ل��ى م�����ض��ت��وى 
ط���ل���ب���ة امل����در�����ض����ة ع���ل���ى م����راك����ز م���ت���ق���دم���ة يف 
العديد  املدر�ضة  تنظم  كما  ال��ق��راءة  م�ضابقات 
بالقراءة  اخلا�ضة  العمل  وور�ص  امل�ضابقات  من 
وتنظم جمموعة اللغة العربية باملدر�ضة ور�ضة 
وت�ضجيع  ب��ال��ق��راءة  ل��الرت��ق��اء  ا�ضبوعية  ع��م��ل 

الطلبة على القراءة.

حممد احلاج حممد ابراهيم

نيفني حممد

مهند عالء

عائ�صة ال�صمادي

ر�صا حممد ح�صن

ب�صيوين عبداحلي اأماين حجري

حممد �صعد

اأحمد املن�صوري ح�صني ديار ح�صام عماد

حممود مرعي  م�صوؤول املكتبة

•• عجمان ـ الفجر 

للقراءة اأهمية كبرية يف تنمية الكوادر الب�صرية فالعلم واملعرفة 
الإمــارات  دولــة  حر�صت  وقــد  وتطورها،  الأمم  نه�صة  اأ�صا�ص 
بتنمية القراءة وحتفيز املجتمع على القراءة من خالل تنظيم 
العديد من الفعاليات ومعار�ص الكتب للتوعية باأهميتها ، بحيث 
التي تنظم يف دولة المارات  الكتب  الفعاليات ومعار�ص  تتنوع 
�صرورة  القراءة  اأن  باعتبار  املتنقلة  املكتبات  توفري  جانب  اإىل 
ملحة تتوافق مع النماء احل�صاري والثقايف القت�صادي وكذلك 

دعما للكتاب واملكتبات وقطاع التعليم ككل.



�شــــيـــاحــــة

31
واحدة من اأجمل البلدان يف العامل واأكرثها عراقًة

بطبيعتها وتاريخها وتر�ثها .. �أذربيجان تبقى د�ئما يف �لوجد�ن

ق�ضر �ضاكي.. �أ�ضــطورة لها ق�ضـة وتاريــخ مدينة قبال 
كم   225 تبعد  جبلية  اأذربيجانية  مدينة  قبال 
الوديان  اأح�ضان  بني  وتقع  باكو،  العا�ضمة  من 
موغلة  مدينة  وهي  ال�ضاهقة،  واجلبال  العميقة 
يف الِقدم تتميز بالطبيعة اخلالبة، يتوافد اليها 
الربيع  ويف  ال�ضتاء  ويف  ال�ضيف  يف  ال�ضياح  اآلف 
طبيعية  وم��ن��اظ��ر  رائ��ع��ة  خ�����ض��راء  بحلة  تكت�ضي 
وارف���ة ال��ظ��الل، بينما ي�ضكل ال��ل��ون الأب��ي�����ص يف 
اأنهارها  وودي���ان  بجمالها  تبهرك  لوحة  ال�ضتاء 
ال�����ض��اح��رة ومواقعها  وق���راه���ا  ال��غ��ن��اء  وغ��اب��ات��ه��ا 
الفر�ضة  ومت��ن��ح��ك   ، وم�����ض��ارح��ه��ا  ال��رتف��ي��ه��ي��ة 
ع��ل��ى اجلليد  ال��ت��زل��ج  ري��ا���ض��ة  لتجربة  ال��ف��ري��دة 
الكهربائية  وال��زلج��ات  ال�ضباق  �ضيارات  ورك��وب 

املعدة ملمار�ضة هوايتك على الأرا�ضي الثلجية.

مدينة كنجه
تبعد عن قبال حوايل 240 كيلو مرت وعن باكو 
العا�ضمة متر  اإىل  الطريق منها  360 كلم ويف 

باأوغو�ص ثم �ضاكي ثم كنجه.
زي��ارة كنجة م�ضقط  تتاح لك فر�ضة  اأن  اأروع  ما 
كنجوي(  )نظامي  اأذربيجان  �ضعراء  اأ�ضهر  راأ���ص 
وخبري  احلياة  وفيل�ضوف  والع�ضق  احل��ب  �ضاعر 
ال��ف��ل��ك وال��ت��ن��ج��ي��م... ول��ق��ب ك��ن��ج��وي ن�ضبة اإىل 
�ضعره  من  اأب��ي��ات  ونظم  فيها  عا�ص  التي  املدينة 
يف ال���ق���رن ال���ث���اين ع�����ض��ر وم�����ازال ي���ردده���ا كافة 
باأ�ضوات  ميتزج  وب�ضدى  بفخر  الذربيجانيني 
الطبيعة ال�ضاحرة ، والكثريون منهم يرتحمون 

عليه ويقراأون الفاحتة اأمام قربه يف كنجه. 
�ضاحة كبرية حيث كان  اأقيم يف  و�ضريح نظامي 
على  كلم   30 بحوايل  املدينة  عن  بعيدا  يعي�ص 
له  اأه��دى  ال�ضاعر يف حياته حني  امتلكها  اأر���ص 
اأر�ص �ضا�ضعة وقرية  امللك يف هذا الزمان قطعة 
ب���ج���واره���ا، ف��ت��ن��ازل ن��ظ��ام��ي ع���ن ال��ق��ري��ة واأق����ام 
م��ن��زل��ه ال��ك��ب��ري ع��ل��ى الأر�����ص وت����زوج حينها من 
جارية اأهداها له امللك ، ومل يرد ال��زواج من اأي 
امراأة اأخرى اىل اأن تويف، وحتول منزله لي�ضبح 
واآلف  املدينة  لأب��ن��اء  وم���زارا  ل��ه  �ضريحا  حاليا 
قربه  زي���ارة  على  يحر�ضون  ال��ذي��ن  ال�ضياح  م��ن 
امل��ق��اب��ل لل�ضريح  امل��ب��ن��ى  اإىل  ث��م الن��ت��ق��ال  وم���ن 
يحوي  ك��م��ت��ح��ف   2013 ع����ام  ان�����ض��يء  وال�����ذي 
وخمطوطاته  اخلا�ضة  واأوراق���ه  ق�ضائده  بع�ص 
ال��ت��ي ب���ذل امل�����ض��وؤول��ون الذري�����ون ج��ه��ودا كبرية 
ال�ضور  م��ن  جم��م��وع��ة  اىل  ب��الإ���ض��اف��ة  جلمعها 
تتو�ضطها �ضورته ،بينما على ميينه اأ�ضالفه من 
بعده وبع�ص  ال�ضعراء من  ي�ضاره  ال�ضعراء وعلى 
الراقية يف  املعاين  التي جت�ضد  املر�ضومة  ال�ضور 
والكاتب  ال�ضاعر  بعد  فيما  األهمت  التي  اأ�ضعاره 
الربيطاين ال�ضهري وليام �ضك�ضبري لكتابة ق�ضة 

احلب املاأ�ضاوية املعروفة بروميو وجولييت.
ال�ضعراء  م��ن  ال��ك��ث��ري  منها  خ���رج  كنجه  م��دي��ن��ة 
العامل كله وتركوا ب�ضمات  ا�ضتهروا يف  والأدب��اء 

من ابداعاتهم يف كل مكان.
وق�������������������د 

الكنجوي  ن��ظ��ام��ي  ال��ي��ون�����ض��ك��و  م��ن��ظ��م��ة  ���ض��م��ت 
و�ضنفته �ضمن ال�ضعراء الأذريني امل�ضهورين.

بالتعاون مع مركز نظامي  احتفالية كربى  ويف 
يف  ال�ضكندرية  مكتبة  كرمت  ال���دويل،  كنجوي 
م�ضر عام 2015 ال�ضاعر نظامي لدوره يف ن�ضر 
ثقافة املحبة وال�ضالم من منظور اإن�ضاين متميز 
تكرمًيا ل�ضاعر حمب للحياة، مدافًعا عن كرامة 
واأحد  للت�ضامح  رم���زا  ك��ان  ف�ضاعرنا   ، الإن�����ض��ان 
اأوائل مفكري العامل الذين ر�ضخوا حقوق املراأة 
اإث��راء الأدب العاملي اأه��دت اأذربيجان  ،ول��دوره يف 
الأذربيجاين  لل�ضاعر  متثال  ال�ضكندرية  مكتبة 

العظيم نظامي كنجوي. 

مه�صتي كنجوي
اأذربيجانية  ل�ضاعرة  متحف  نف�ضها  امل��دي��ن��ة  يف 
عا�ضت يف القرن الثاين ع�ضر كانت تتقن بجانب 
اللغة والأدب فنون املو�ضيقى والتلحني والرق�ص 
ويف الوقت ذاته كانت اأول امراأة يف ال�ضرق جتيد 
الدولة  اق��ام��ت  ،وق���د  ال�ضطرجن  لعبة  مم��ار���ض��ة 
متثال لل�ضاعرة مه�ضتي اأمام متحفها وبحوار 
تقام  ال������ذي  ك��ن��ج��ه  ن���ه���ر 
العديد  ج��وان��ب��ه  ع��ل��ى 
الفعاليات  م����ن 
فيهية  لرت ا

لوجهها  تخيلية  ���ض��ور  ال�ضاعرة  متحف  ويف   ..
واأخرى وهي تلعب ال�ضطرجن ويف الطابق الأول 
ت�ضم  للمطالعة  كبرية  وقاعة  الكرتونية  مكتبة 
منها  خمتلفة  مو�ضوعات  يف  الكتب  من  العديد 
حيدر  الراحل  الوطني  الزعيم  م�ضرية  ي��وؤرخ  ما 
بجانب  علييف  اإل��ه��ام  احل��ايل  والرئي�ص  علييف 
بع�ص الكتب النادرة التي حتوي نبذة عن حياتها 
واأ�ضعارها مرتجمة بلغات خمتلفة بع�ضها مهداة 

من موؤ�ض�ضة حيدر علييف اخلريية ورئي�ضته 
ال�ضيدة مهربان عالييفا .

�صاكي
القدمية  اأذرب��ي��ج��ان  م���دن  اأروع  م��ن  ت��ع��د 
واأك���رثه���ا ج��م��ال واإث�����ارة ح��ي��ث حت��ي��ط بها 
اجلبال من كل جانب فتحت�ضن مواقعها 
ومعاملها  والتاريخية  والثقافية  املعمارية 
اأذربيجان  ب��ت��اري��خ  تنبئك  ال��ت��ي  الأث���ري���ة 

وح�ضارتها.
تقع باجلنوب من جبال القوقاز م�ضاحتها 
2433 كلم مربع تقريبا وي�ضكنها 178 

األف ن�ضمة .
اأ�����ض���������ص ه�������ذه امل���دي���ن���ة 

الأمري  اجلميلة 
)احل�����������������������اج 

اأغا  الأم��ري  ابنه  ت�ضلبي خ��ان( وبعد وفاته توىل 
�ضنوات  لثالث  ال�ضلطة  يف  وا�ضتمر  خ��ان  ك�ضبي 
ثم قتل ليتوىل بعده الأمري حممد ح�ضني خان 
وا�ضتمر يف  خ��ان(  ت�ضلبي  احل��اج  املوؤ�ض�ص  )حفيد 

احلكم ملدة 22 عاما.
التي  ولتاأ�ضي�ص مدينة �ضاكي 
�ضيطرة  حت���ت  ك���ان���ت 
ال����ع����ث����م����ان����ي����ني يف 
مابني  ال���ف���رتة 
القرن  ن��ه��اي��ة 
وب����داي����ة   16
 17 ال��������ق��������رن 
يذكرها  ق�����ض��ة 
الذربيجانيون 
حيث  ب����ف����خ����ر 
منح العثمانيون 
اإىل  �ضاكي  حكم 
ال�������ض���ف���وي���ني يف 
�ضفقة  يح�ضلون 
على  مب���وج���ب���ه���ا 
ك�����م�����ي�����ة ك����ب����رية 
م�����������ن ح������ري������ر 
 . . ملنطقة ا

ويف القرن الثامن ع�ضر اأراد الأمري الذربيجاين 
تاأ�ضي�ص اإمارة �ضاكي والتمرد على حكم ال�ضفويني 
املنطقة  �ضكان  من  ودعما  تاأييدا  توجهه  ولق��ى 
احلاج  اىل  ر�ضالة  �ضاه  نادر  ال�ضفوي  اأر�ضل  وهنا 
ت�ضلبي خان قال فيها: )اأن�ضحك بالرتاجع عن 
الأر�ص  اإم��ارة م�ضتقلة وترك هذه  تاأ�ضي�ص  فكرة 
اإمارتك  ف�ضاأهاجم  تفعل  مل  وان  لل�ضفويني! 
و�ضوف لن اأبقي حجرا ف��وق ح��ج��ر(!!  وج��اء يف 
جورار�ضان(  )جالر�ضن  ال��ي��ه:  ت�ضلبي  احل��اج  رد 

باللغة الأذرية وتعني: تعاىل لرتى!!
وب��ال��ف��ع��ل ه��اج��م ن����ادر ���ض��اه امل��ن��ط��ق��ة وه����زم على 
ي�ضتخدم  الآن  واإىل  وج��ن��وده..،  خ��ان  ت�ضلبي  يد 
ال��ت��ح��دي م�ضطلح  م��واق��ف  الذرب��ي��ج��ان��ي��ون يف 

)جالر�ضن جورار�ضان(
ل��ك م��ن م�ضاهدة  �ضاكي لب��د  زي��ارت��ك ملدينة  يف 
�ضيد  ال��ذي  املدينة  يف  وال�ضهري  القدمي  الق�ضر 
1762 يف ع��ه��د الأم����ري حم��م��د ح�ضني  يف ع���ام 
خان خا�ضة حينما يتنامى اإىل علمك ق�ضة هذا 
الق�ضر ال�ضهري فهناك رواية ت�ضري اىل اأن اأمري 
�ضاكي يف القرن الثامن ع�ضر اأراد اأن يبني لنف�ضه 
باأبرع املعماريني  ق�ضرا مميزا يف ت�ضميمه فاأتى 
يف املدينة وا�ضمه )عبا�ص( وطلب منه بناء ق�ضر 
عظيم فريد فاخر يختلف عن غريه من ق�ضور 
البناء  انتهاء  وعند  ال��ع��امل.. 

����������ض���������األ 

املعماري: 
بناء  مي���ك���ن���ك  ه����ل 

ق�ضر اأجمل من هذا؟ وب�ضرعة ودون 
الأمري  فاأ�ضدر  ن��ع��م!!!  املعماري  رد  ك��ان  تفكري 
ق�ضر  ب��ن��اء  �ضبب  ف��ه��م  مي��ك��ن  ل  اإذ  بقتله  اأم����را 
اأف�ضل!!!  ب��ن��اء م��ا ه��و  ب��الإم��ك��ان  اإذا ك��ان  ع���ادي 
خا�ضة وقد وفر الأمري كافة الإمكانيات املطلوبة 

للمعماري.
ويف احل��ق��ي��ق��ة ول���الإن�������ض���اف ف�����اإن ال��ق�����ض��ر من 
اخل���ارج ي��ب��دو ع��ادي��ا اأم���ا م��ن ال��داخ��ل فقد متيز 
ال��ع��امل ح��ي��ث مل ي�ضتخدم يف  ع��ن ك��اف��ة ق�����ض��ور 
اأو �ضبغ وكافة الألوان  اأو غراء  اأي م�ضمار  بنائه 
والنوافذ  واجل����دران  الأ���ض��ق��ف  على  امل�ضتخدمة 
م�ضتقة من مواد طبيعية مثل النباتات املختلفة 
ي��وم��ن��ا هذا..  ب��رون��ق��ه��ا ح��ت��ى  وم���ازال���ت حتتفظ 
الطبيعية ولي�ضت  املواد  بنائه  ا�ضتخدمت يف  كما 

الأ�ضمنتية .
 1300 طولها  اأ���ض��وار  توجد  الق�ضر  بوابة  بعد 
م���رت وب��داخ��ل��ه��ا ك����ان ي���وج���د ق���دمي���ا اأك�����رث من 
رو�ضيا  دمرته  منها  الكثري  ملحقة  بناية   40
ال�ضوفييتي  الحت��اد  دمرها  واأخ���رى  القي�ضرية 
ال�ضابق.. وكان يف داخل الأ�ضوار كني�ضة وم�ضجد 
كبري ي�ضلي فيه الأمري مع بقية امل�ضلمني.. دمر 
امل�ضجد وبقيت الكني�ضة وحافظ الأذريون عليها 

وحتولت حاليا اىل متحف 
م���ا ي��ل��ف��ت ن��ظ��رك داخ����ل ال��ق�����ض��ر امل���ك���ون م���ن 6 
غرف نوافذه ال�ضاحرة وامل�ضنوعة من الأخ�ضاب 
ال�����ض��غ��رية وال���زج���اج امل��ل��ون ف��ف��ي ك��ل م��رت مربع 
�ضغرية  خ�ضبة   5000 ا���ض��ت��خ��دم  ال��ن��اف��ذة  م��ن 
فقط  واح����د  م��ل��ي��م��رت  �ضمكها  م��ل��ون��ة  وزج���اج���ة 
�ضاكي  منطقة  ك��ان��ت  ح��ي��ث  اي��ط��ال��ي��ا  م��ن  جلبت 
ت�ضتهر بحريرها الفاخر ويف القرن الثامن ع�ضر 
املميز  ب��ال��زج��اج  ي��اأت��ون  اليطاليون  التجار  ك��ان 
ويبادلونه باحلرير،ويعد ق�ضر �ضاكي اأثرا عامليا 
اإذ مت تر�ضيحه لي�ضجل يف اليوني�ضكو كاأ�حد الآثار 

املهمة يف العامل.

•• باكو- د. �رشيف البا�شل:

�صهدت اأذربيجان يف الفرتة الأخرية نقلة نوعية يف املجال ال�صياحي فلديها العديد من املقومات التي توؤهلها للعب دور اأكرب على خارطة 
املتطورة  التحتية  والبنية  الفاخرة  واملنتجعات  اخلالبة  الطبيعة  اأح�صان  يف  متعددة  خيارات  من  به  تتمتع  ملا  نظرا  العاملية  ال�صياحة 
الرتقاء  جمال  يف  عاملية  �صمعة  من  به  حتظى  وما  الإن�صانية  احل�صارة  يف  املوؤثر  ودورها  والأثرية  التاريخية  مواقعها  اىل  بالإ�صافة 

باخلدمات املتميزة وتنويع اخليارات لإر�صاء كافة الأذواق مع احلر�ص الكبري للمحافظة على البيئة والرتاث الثقايف والإن�صاين
يف كل مرة تزور فيها اأذربيجان هناك ما هو جديد تقدمه لك حيث انه من ال�صعب على ال�صائح زيارة كافة مواطن ال�صحر فيها واملنت�صرة 
يف ربوعها �صرقا وغربا �صمال وجنوبا.. خا�صة واأن لكل مدينة فيها طابعها اخلا�ص ومعاملها املعطرة برائحة التاريخ وعبق املا�صي و�صحر 

احلا�صر ما مينحك اإح�صا�صا خا�صا بالتميز ويهديك فر�صة ل�صتك�صاف اأ�صلوب حياة جديد للمتعة والرفاهية والإثارة.
اأذربيجان بجمالها وطبيعتها ومبخزونها التاريخي والرتاثي والديني ودورها احل�صاري املعا�صر ت�صع دائما ب�صمتها يف ذاكرة كل زوارها .

منظر بديع للق�ضر من الداخل

الأذربيجانيون يقيمون مرا�ضم زفافهم اأمام �ضاحة �ضريح ال�ضاعر نظامي كنجويمتحف ال�ضاعر نظامي كنجوي

جانب من كتب ال�ضاعرة مه�ضتي كنجوي مرتجمة لعدة لغات متثال لل�ضاعرة مه�ضتي كنجوي اأمام املتحف اخلا�ص بها�ضورة تخيلية لل�ضاعرة مه�ضتي كنجوي

)نظامي كنجوي( اأ�ضهر �ضعراء اأذربيجان 

ق�ضر �ضاكي من اخلارج5000 خ�ضبة �ضغرية وزجاجة ملونة يف كل مرت مربع من النوافذ
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�ضريح ال�ضاعر نظامي كنجوي



فو�ئد �ضحرية لـلحناء يف عالج 
�ل�ضرطان و�لأمر��ض �ملعوية

ال�ضرطان، من  اإمكانية عالج احلناء ملر�ص   ك�ضفت جتارب حديثة عن 
عدة  ج��ان��ب  اإىل  اجل�����ض��م،  يف  ال�ضرطانية  اخل��الي��ا  ت��ك��ّون  منعها  خ��الل 

اأمرا�ص اأخرى اأهمها:
- ال�ضداع: ميكنك و�ضع احلناء على جبهة الراأ�ص؛ للتخفيف من اآلم 

ال�ضداع.
مما  القدمني  اأ�ضابع  على  احلناء  ده��ن  ميكن  والق�ضرة:  الفطريات   -
يق�ضي على الفطريات يف فرتة ال�ضتاء، حتتوي احلناء على مواد مطهرة 

تعمل على قتل البكترييا والطفيليات من فروة الراأ�ص.
- الأمرا�ص املعوية: ي�ضتخدم حلاء احلناء بعد غليه يف عالج الدو�ضنتاريا 
الأميبية. تعالج اجلروح اإذا مت و�ضعها على اجلرح، وت�ضفي من الأمرا�ص 

اإذا دهنت على املنطقة امل�ضابة.
- اإفراز العرق: تعطي رائحة جميلة للب�ضرة، فيمكنكم دهن احلناء على 
منطقة حتت الإبطني للح�ضول على رائحة جميلة، بعد خلطها مع املاء، 

كل 3 مرات يف اليوم على املنطقة امل�ضابة.

�أدوية �ل�ضعال َوْهم .. و�ل�ضاي 
و�لليمون �لعالج �لأف�ضل

على  امل�ضتخدم  ال�ضعال  �ضراب  اأن  الأمريكية،  الكيميائية  اجلمعية  اأكدت 
نطاق وا�ضع يف املنازل هو مبثابة الوهم، وك�ضفت اأن معظم الدرا�ضات، مل 

جتد دلياًل على اأن اأدوية الربد حتد اأو توقف ال�ضعال.
ال�ضعال  م�ضادات  فاإن  النظرية،  الناحية  من  اأنه  اإىل  اجلمعية،  واأ�ضارت 
الأوعية  ال�ضعال عرب ت�ضييق  اأو  بالكحة  متنع ردة فعل اجل�ضم اخلا�ضة 

الدموية وتقليل تورم الأنف واحللق، لكن ل تعالج ب�ضكل قاطع.
واأو�ضت اجلمعية امل�ضابني بال�ضعال، ب�ضرب كمية كبرية من ال�ضوائل اأو 
�ضبكة  لل�ضعال، بح�ضب  اأخذ قطرات م�ضادة  بالبخار مع  اأخذ د�ص مليء 

)�ضي اإن اإن( الأمريكية.
اأو منفردين  كما وجدت بع�ص الدرا�ضات، اأن �ضرب الع�ضل والليمون معاً 
مع  اأف�ضل  لل�ضعال  الت�ضدي  يف  دور  له  يكون  رمب��ا  ال�ضاخن  ال�ضاي  مع 

الال�ضيء.
وذكرت اأن فائدة �ضراب ال�ضعال، اأنه ُي�ضعر الإن�ضان بالنعا�ص وي�ضاعده على 
اإعطاء  اإليه، حم��ذرة من  اأم�ص احلاجة  امل�ضاب يف  يكون  اأم��ر  النوم وهو 
�ضراب ال�ضعال لالأطفال دون �ضن الرابعة اأو اأخذ كميات اأكرب من املو�ضى 

بها؛ لأن هذا الأمر ميكن اأن يكون خطرياً جداً.

العربية؟  اللغة  يف  بالدرفل  املق�صود  • ما 
- العلم الذي يرفع يف احلرب. 

البندقية،  تاجر  التالية:  امل�صرحيات  موؤلف  من   •
امللك لري ، ماكبث؟ 

- وليم �ضك�ضبري. 
�صك�صبري؟  وليم  م�صرحيات  عدد  يبلغ  • كم 

- 37  م�ضرحية. 
العربية؟  اللغه  يف  ال�صمهري  هو  • ما 

- الرمح ال�ضلب. 
اللغه؟  يف  عنرتة  ا�صم  يعني  •  ماذا 

- الذباب الأزرق؟ 

النحيلني. اأقرانهم  من  اأقل  ياأكلون  املدر�ضة  �ضن  يف  البدينني  الأطفال  • اأن 
 • اأن �ضكان العامل يزدادون مبعدل مليون ون�ضف املليون كل اأ�ضبوع

 • اأن النمل العامل والن�ضيط هو من الإناث . اأن البومة لترى يف الظالم الدام�ص.
 • اأن منو ظفر اإ�ضبعك الو�ضطى هو اأ�ضرع بينما منو ظفر اإبهامك هو الأبطاأ.

 • اأن احليوان الوحيد الذي ي�ضتطيع اأن يخرج معدته اإىل اخلارج هو جنم البحر.
 • اأن ملكة النحل تغادر اخللية فقط من اأجل قيادة جماعات النحل ومن ثم الذهاب اإىل رحلة الزفاف.

 • اأننا منوت ب�ضكل اأ�ضرع من قلة النوم عن قلة الطعام
 • اأن هنالك نوعا من الأ�ضماك يدعى بال�ضمك ال�ضديف باإمكانه ابتالع اإن�ضان كامل

 • اأن �ضغط املاء داخل كل خلية يف الب�ضلة كاف لت�ضغيل حمرك بخاري.
 • اأن الإن�ضان هو احليوان الوحيد الذي ينام على ظهره.

 • اأن الأفعى ت�ضمع الأ�ضوات عن طريق التقاط ذبذبات موجات ال�ضوت بل�ضانها.
 • هل تعلم اأن اجل�ضم الب�ضري يتكون من 206 قطعة عظم . 

 • هل تعلم اأن الزرافة لطول رقبتها فهي ل تنام يف اليوم الواحد اإل ت�ضع دقائق و لي�ضت على مرة واحدة اإمنا 
على ثالث مراحل كل مرة ثالث دقائق .

الثعلب واخلباز

عفراء عبداهلل الكعبي
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.
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عفراء �شعيد الظاهري 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

�شاره م�شفر الأحبابي 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

عائ�شة خالد ال�شام�شي 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  طبية  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

فوائد اجلوافة

منا،  الكثري  يع�ضقها  التي  واللذيذة  املميزة  ال�ضيف  فاكهة  من  اجل��واف��ة 
وحتر�ص ربات البيوت على تقدميها يف �ضكل ع�ضري لتغذية اأفراد اأ�ضرتها.

نتناولها  جتعلنا  عالجية  ف��وائ��د   8 للجوافة  اإن   ، غذائية  درا���ض��ة  وق��ال��ت 
يوميا، وتتمثل يف التايل:

الوزن تنق�ص   1-
بالدم ال�ضار  الكولي�ضرتول  تخف�ص   2-

الرئة اأمرا�ص  من  حتمى   3-
املرتفع الدم  �ضغط  خف�ص  عى  ت�ضاعد   4-

الإ�ضهال تعالج   5-
ال�ضعال على  تق�ضى   6-

اجلروح ت�ضفى   7-
ال�ضكرى مبر�ص  الإ�ضابة  من  تقى   8-

اإن  ال��ع��م��ري:  اأح��م��د  ف��رح  ال�ضيدلنية  الطبيبة  ق��ال��ت 
اأهم  م��ن  يعد  ال�ضكري،  مر�ص  اأدوي���ة  اأخ��ذ  يف  النتظام 
املنتظرة،  ال��ع��الج��ي��ة  النتيجة  ع��ل��ى  احل�����ض��ول  ع��وام��ل 
امل�ضاعفات  م��ن��ع  ي�����ض��ت��ط��ي��ع��ون  امل���ر����ض���ى  اأن  م�����ض��ي��ف��ة 
والإجراءات  بالعالجات  اللتزام  طريق  عن  امل�ضتقبلية 
الوقائية من خالل عدة طرق ت�ضاعد املر�ضى على تذكر 

اأخذ الأدوية ب�ضكل يومي ومنتظم اأهمها:
الأدوي���ة  مل��واع��ي��د  ي��وم��ك  يف  ثابتة  اأوق����ات  حت��دي��د   1-
بحيث ت�ضمن تذكر اأخذ الأدوية ب�ضكل يومي ومرتبط 

بالأحداث اليومية املتكررة.
وفيها  ال�����دواء،  تنظيم  بعلب  ال���ض��ت��ع��ان��ة  ميكنك   2-

العالج،  اأخ���ذ  ت�ضمن  بحيث  اليومية  اجل��رع��ات  تق�ضم 
اأدوي��ة كثرية  وهي منا�ضبة لكبار ال�ضن الذين يتناولون 

يوميا.
الأدوية،  لتذكر  كو�ضيلة  النقال  الهاتف  ا�ضتخدام   3-
ت�ضاعد  التي  التطبيقات  وبع�ص  اليومي  املنبه  فهنالك 

املر�ضى على تذكر العالج يف اأوقات حمددة.
تفادي  ن�ضتطيع  ب�ضكل منتظم، وهنا  الطبيب  زيارة   4-
الفحو�ضات  ببع�ص  والقيام  اجلانبية  الأع��را���ص  بع�ص 
فاعلية  م����دى  ي��ح��دد  ب�����دوره  ال����ذي   HbA1c م��ث��ل 
ب��الأدوي��ة بطريقة غري  ال��ع��الج ويقي�ص م��دى الل��ت��زام 

مبا�ضرة.

�لأدوية �أخذ  َتَذكر  على  �ل�ضكري  مر�ضى  ت�ضاعد  طرق   4

باري�ص جاك�صون خالل ح�صورها جوائز غالد الإعالمية ال�صنوية الـ 28 يف فندق بيفريل هيلتون بكاليفورنيا. )ا ف ب(

الذي  العاثر  وينعتان حظهما  ال�ضهية  اخلبز  رائحة  يت�ضممان  وهما  دك��ان خباز  اوى من  واب��ن  ثعلب  اق��رتب 
جعلهما ل يح�ضنان �ضنع اخلبز والكعك..  فقال الثعلب: اآه اإبكي وحدك يا ابن اأوى فانا با�ضتطاعتي ان اأ�ضحك 
على اخلباز واتناول ما ا�ضتهي من كعك وخبز. فقال ابن اوى: ح�ضنا لو حدث ذلك فلك عندي كل الحرتام 

و�ضتكون زعيما علينا فهيا كي ارى مامل اأره قبال.
اختباأ ابن اوى ووقف الثعلب ينادي على اخلباز وعندما خرج له قال ماذا تريد: فقال الثعلب .. اآه ..اآه ايها 
اخلباز كنت م�ضافرا و�ضديقي ابن، اوى فو�ضلت اإىل انفي رائحة جميلة، ت�ضاءلنا ما هذه الرائحة؟ فقلت: اإنها 
كعك وقال ابن اوى انه اخلبز وت�ضاجرنا فرتكني و�ضار. والآن اريد ان اتاأكد من ح�ضن ظني وفطتني وهو ان 

ما ا�ضمه هو الكعك.
 ف�ضحك اخلباز الذكي وقال: نعم انه الكعك ال�ضهي، اخرجته من الفرن منذ �ضاعة ورائحته ال�ضهية هي التي 
و�ضلت لأنفك ايها الذكي، لذا �ضاأطعمك اجمل كعك لن تن�ضاه، لكن ل تعود علينا كثريا فانت لتدفع مال، 

انتظرين هنا و�ضاأح�ضره اليك.
غاب اخلباز قليال ثم خرج وقال: ها هو الكعك ، ن�ضيبك ون�ضيب ابن اوى الذي ذهب، فاأ�ضرع الثعلب والتهم 
الكعكة الوىل م�ضرعا لكنه مل يكد يقرتب من الثانية حتى قفز �ضارخا من �ضدة ما احرقته البهار التي ح�ضي 
بها اخلباز الكعكة واأخذ يلهت ويلف ويدور حول نف�ضه ف�ضحك اخلباز وقال له: ل تن�ضى اأن تاأكل ن�ضيب ابن 
اوى. وتركه وان�ضرف والثعلب يتلوى من �ضدة الأمل فجاء ابن اأوى وقال له ت�ضتطيع اأن تاأكل ن�ضيبي وهنيئا 

مريئا ما ا�ضتهيته.. من ي�ضحك على اخلباز يحرتق بناره.


