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كيف تتخطى �الكتئاب قبل �أن يحا�صرك؟
تفادي الأمور والإطالة يف التفكري، اأعرا�ض رئي�سية لالكتئاب. وهناك 

�سلة بني الكتئاب والت�سويف.
الأ�سخا�ض  ي��ك��ون  ع��ن��دم��ا  اإن���ه  توداي"  "�سايكولوجي  م��وق��ع  وذك���ر 
مكتئبني غالباً ما يفقدون الهتمام بالأن�سطة التي كانت متتعهم يف 
العادة، ما ميكن اأن يوؤدي اإىل ت�سويف حتى الأن�سطة امل�سلية. فحتى 
عندما يفكر املرء يف اأنه قد يود ح�سور فعالية ما، قد يرتدد يف اإلزام 
نف�سه باحل�سور خوفاً من اأنه قد ل يروقه ذلك عندما يحني وقتها.

يف  امل�ساكل  بو�سع  النف�سي  ال�سغط  مع  يتعاملون  "الذين  واأ���س��اف 
���س��ن��دوق م��ت��ني اأك���ر ع��ر���س��ة ل��الك��ت��ئ��اب. ف����اإذا ف��ك��ر امل���رء ط��وي��اًل يف 
يف  ي�ساهم  اأن  ميكن  ه��ذا  ف��اإن  مبا�سرة،  لها  الت�سدي  ب��دل  م�ساكله 
تفاقم الكتئاب. والكتئاب ميكن اأي�ساً اأن يجعل الأ�سخا�ض ي�سعرون 

بالتجمد".
واأو�سح املوقع "عندما يكون الأ�سخا�ض مكتئبني، يكون من ال�سعب 
املرء  ك��ان  اإذا  امل��ث��ال،  �سبيل  فعلى  �سلوكي.  ت�سل�سل  تخطيط  عليهم 
بحاجة للذهاب لبقالة اخل�سروات، واإعداد وجبة وتنظيم املنزل، قد 
اأن يبدو التخطيط  اأي��ن يبداأ. ميكن  اأن��ه خائف من فكرة من  ي�سعر 
ملهام متعددة اخلطوات اأمراج�سيما عندما يكون الذهن �سبابيا جراء 
باملكابرة  اأ�سبه  البداية  خطوة  لتخاذ  امل��رء  رف�ض  ويبدو  الكتئاب. 
عندما يجد املرء �سعوبة بالفعل يف تخطيط املهام عندما يكون املرء 

مكتئباً".
وخل�ض موقع "�سايكولوجي توداي" اإىل اأن "اأحد العالجات النف�سية 
الرتتيب  وي�سمل  ال�سلوكي.  بالتن�سيط  ي�سمى  م��ا  ه��ي  ل��الك��ت��ئ��اب، 
الأم���ور  بالتحكم يف  ي�سعر  امل���رء  واأن�����س��ط��ة جت��ع��ل  لأن�����س��ط��ة مم��ت��ع��ة، 
فعاًل للخروج من الكتئاب.  اأن يكون م�ساراً  والإجن��از. وه��ذا ميكن 
اأ�سلوب تفكريه  اأن يجعل  وتغيري املرء ل�سلوكه بهذه الطريقة ميكن 
طريقة  لتغيري  خ�سو�ساً  يعمل  امل��رء  يكن  مل  اإذا  حتى  اكتئابا  اأق��ل 

تفكريه".

�صرتة جينز ترد على 
�ملكاملات.. وتلتقط �ل�صيلفي

تاأخذ م�سارات جديدة، ومل  ب��داأت  القابلة لالرتداء  التقنية  اأن  يبدو 
النظارات  مثل  الإل��ك��رتون��ي��ة،  التجهيزات  بع�ض  على  تقت�سر  تعد 

وال�ساعات وال�سماعات وما اإىل ذلك.
فقد ظهرت موؤخرا �سرتة جينز جديدة، واإن كان مظهرها عاديا، فاإنها 
لي�ست كذلك على الإطالق، اإذ �ساهمت �سركة غوغل يف اإ�سفاء �سبغة 
تقنية عليها، بحيث �سارت تقدم، اإىل جانب الدفء واملظهر اجلميل، 

تقنيات رائعة، تفوق املفهوم امل�سابه الذي طرح يف العام 2017.
ومرة اأخرى، تكاتفت �سركتا غوغل وليفاي�ض ل�سناعة املالب�ض لإطالق 
اأطلق  بالتكنولوجيا،  املليئة  الدينيم )اجلينز(  جمموعة من �سرتات 

عليها ا�سم "جاكيت تراكر".
حيث  جاكارد"،  "غوغل  بتقنية  مليئة  ال�����س��رتة  اأو  اجل��اك��ي��ت  وه���ذا 
اأو  "عالمة"  على  تعتمد  ال�����س��رتة  وراء  الأ�سا�سية  التقنية  ت���زال  ل 
والتي يتم تثبيتها يف الكفة الي�سرى  بلوتوث  تقنية  "من�سة" تدعم 
لل�سرتة، والتي تعمل مبثابة لوحة اللم�ض حتى تتمكن من التحكم يف 

املو�سيقى وعدد قليل من التطبيقات الأخرى.
ال�سابق،  اأ�سغر بكثري من الإ�سدار  اأ�سبحت الآن  املن�سة نف�سها  لكن 
"الذكي" من  اإل ج��زء قليل ج��دا جلعل اجل��زء  بحيث مل يعد هناك 
ال�سرتة يبدو خمتلفا عن باقي اأجزائها، بح�سب ما ذكر موقع ما�سابل 

الإخباري.
ومع ذلك، ميكن اأن ت�سعر بالتاأكيد اأنه يوجد داخل طرف الكم اأكر 
مما تراه العني )العالمة اأو املن�سة �ستطلق الهتزازات لبع�ض اأنواع 

الإ�سعارات(، لكنها ل تزال قابلة للغ�سل متاما.
ومثل �سرتة جاكارد الأخرية، يتم التحكم يف كل �سيء عن طريق لوحة 

اللم�ض يف طرف الكم الأي�سر قرب الكف.
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معجزة طبية يف �ملعمل
الطوارئ،  حل��الت  ال��الزم  ال��دم  توفري  على  الب�سر  معاناة  من  عقود  بعد 
ك�سف علماء اأنهم جنحوا يف تطوير "دم ا�سطناعي" داخل املعامل، ميكن 

نقله اإىل املحتاجني ب�سرف النظر عن ف�سائل دمائهم.
"الدم ال�سطناعي"  اأج��رى جت��ارب نقل  اإن��ه  الياباين  البحث  وق��ال فريق 
6 منها، واأكدوا اأن  جناة  اإىل  اأدى  مما  الدم،  فقر  تعاين  اأرانب  على 10 
بدم  اإذا عوجلت احليوانات  �سيح�سلون عليها  التي  ذاتها  الن�سبة هي  هذه 

طبيعي.
وح�سب العلماء، مل يتم الإبالغ عن اأي اآثار جانبية، مثل التخر، عندما مت 

اختبار الدم ال�سطناعي على الأرانب.
وميكن اأن يوؤدي الك�سف الطبي املذهل الذي مت التو�سل له يف كلية الطب 
�سحايا  اإن��ق��اذ  اإىل  اليابان،  و�سط  ت��وك��وروزاوا  مدينة  يف  للدفاع  الوطنية 
احل��وادث، الذين يفارقون احلياة يف مواقع احلدث، نتيجة فقدان كميات 

كبرية من الدماء.
لفح�ض  امل�ست�سفيات  اإىل  النتقال  اإىل  احل��وادث  يحتاج �سحايا  ما  وغالبا 
ف�سائل دمائهم، قبل بدء عملية قد تكون �ساقة وطويلة للبحث عن اأكيا�ض 

دم، اأو متربع من نف�ض الف�سيلة.
"من  "تران�سفيو�سن" العلمية:  وقال قائد البحث مانابو كينو�سيتا ملجلة 
ال�سعب تخزين كمية كافية من الدم لنقله يف مناطق مثل اجلزر النائية. 
الذين ل  الأ�سخا�ض  اإنقاذ حياة  ق��ادرا على  الدم ال�سطناعي  �سوف يكون 

ميكن اإنقاذهم".
حرارة  درج���ات  يف  تخزينه  ميكن  ال�سطناعي  ال���دم  اإن  ال��ب��اح��ث��ون  وق���ال 

طبيعية لأكر من عام.

يبحث عن �صيارته منذ 
�أ�صبوع بعدما ن�صي �أين ركنها

�سيارته  العثور على  بريطاين  �ساب  يحاول 
اأين  اأن ن�سي  ب��ع��د  اأ���س��ب��وع،  اأك���ر م��ن  م��ن��ذ 
عاماً(   19( �سبري  ك��ون��ور  واأث����ار  رك��ن��ه��ا؟  
الأم���ور  الآن  اأخ����ذت  ال��ت��ي  وال���دت���ه،  غ�سب 
مل�ساعدتها  اجل��م��ه��ور  ودع���ت  عاتقها،  على 
ابنها  يع�سقها  التي  ال�سيارة،  على  للعثور 
مهرجاناً  يح�سر  كونو  وك��ان  بها.  ويفتخر 
للمهرجان  الأول  اليوم  ومر  بري�ستول،  يف 
ب�سالم، لكن الكارثة وقعت يوم الأحد، عندما 
وبعد  احل���دث،  اإىل  اأ���س��دق��اءه  يقل  اأن  اأرد 
مقهى  من  بالقرب  توقف  الفندق،  مغادرة 
باأ�سدقائه  يلتقي  اأن  املقرر  من  ك��ان  حيث 
الثالثة. ومع اقرتاب املجموعة من حديقة 
على  ال��ع��ث��ور  م��ن  يتمكنوا  مل  اإي�����س��ت��ف��اي��ل، 
مكان  يف  فاأوقفوها  لل�سيارة،  قريب  موقف 
على طول �سارع �سكني، واأكملوا رحلتهم ملدة 
10 دقائق ب�سيارة اأجرة. وعندما عاد كونور 
يف اليوم التايل، واجه م�سكلة غري متوقعة، 
فلم يتمكن من التعرف على الطريق الذي 
لال�ستعانة  وا���س��ط��ر  ال�����س��ي��ارة،  فيه  اأوق���ف 
ب�سديق اآخر للعودة اإىل منزله يف بليموث، 
التوجه �سرياً على الأقدام  ولكن كان عليه 
ديلي  التايل، بح�سب  اليوم  اإىل وظيفته يف 

�ستار الربيطانية.

�ل�صاي و�لتفاح يحميان 
�ملدخنني من �ل�صرطان �ص 23

�لقهوة �خل�صر�ء 
�صالحك الإنقا�ص �لوزن

قالت خبرية التغذية الأملانية اإمكه ريزه اإن القهوة اخل�سراء تعد 
�سالحاً فعاًل لإنقا�ض الوزن والتمتع بالر�ساقة.

واأو�سحت ريزه اأن القهوة اخل�سراء - غري حمم�سة - تعمل على 
الكلوروجينيك،  حم�ض  على  حتتوي  اأنها  كما  الأي�����ض،  تن�سيط 
تخزين  دون  يحول  م��ا  ب��ال��دم،  ال�سكر  ن�سبة  ارت��ف��اع  مينع  ال��ذي 

ال�سكر والدهون باجل�سم.
كما ميتاز حم�ض الكلوروجينيك باحتوائه على م�سادات اأك�سدة 

تتمتع بتاأثري اإيجابي على الب�سرة وحتارب ال�سيخوخة.
وبالإ�سافة اإىل ذلك، حتتوي القهوة اخل�سراء على كمية اأقل من 
الكافيني، ومن ثم تعترب منا�سبة لالأ�سخا�ض، الذين يعانون من 
الع�سبية وا�سطرابات النوم عند �سرب القهوة املحم�سة العادية.

اتباع  احلال  بطبيعة  ينبغي  اخل�سراء  القهوة  �سرب  جانب  واإىل 
الريا�سة  ممار�سة  على  واملواظبة  ومتوازن  �سحي  غذائي  نظام 

من اأجل اإنقا�ض الوزن والتمتع بالر�ساقة.

وي���ح���ذر م��ع��ه��د روب������رت ك�����وخ، امل��خ��ت�����ض يف الأم����را�����ض 
ال�سلبي  لتاأثريها  املطهرة  امل��واد  ا�ستخدام  من  املعدية، 
يف  امل��وج��ودة  الرتيكلو�سان  م��ادة  فمثال  اأج�سامنا،  على 
معجون الأ�سنان ومزيالت العرق واملناديل املبللة ي�ستبه 
يف تاأثريها ال�سلبي على الهرمونات  واخل�سوبة. عالوة 
بالع�سالت  الإ����س���رار  للرتيكلو�سان  مي��ك��ن  ذل���ك  ع��ل��ى 
اأجريت  جت��ارب  اأظ��ه��رت  وق��د  احل�سا�سية.  يف  والت�سبب 
على احليوانات عام 2009 ذلك، ح�سب موقع “ت�سايت 

اأولين«.
من  اأن  اإىل   2004 ع���ام  يف  اأج��ري��ت  درا���س��ة  وخل�ست 
ل��ي�����ض مباأمن  ال��ت��ن��ظ��ي��ف  ال��ت��ع��ق��ي��م يف  ي�����س��ت��خ��دم م����واد 
باملواد  التنظيف  على  يقت�سر  ممن  اأك��ر  اجلراثيم  من 
الباحثون  ق��ام  اخلال�سة  ه��ذه  اإىل  وللتو�سل  ال��ع��ادي��ة. 
منها  البع�ض  اأ���س��رة:   238 على  مالحظتهم  بت�سجيل 
حني  يف  للبكترييا،  م�سادة  تنظيف  م��واد  ي�ستخدم  ك��ان 
يف  تقليدية  و���س��ائ��ل  ع��ل��ى  يقت�سر  الآخ����ر  البع�ض  ك���ان 

التنظيف.
مواد  ت�ستخدم  ك��ان��ت  ال��ت��ي  الأ���س��ر  اأن  النتيجة  وك��ان��ت 
من  اأك��ر  ب�سكل  حممية  تكن  مل  التنظيف  يف  التعقيم 
تقوم  مثال،  ال�سابون  عك�ض  فعلى  امل��ر���ض.  م��ن  غريها 

املطهرات بقتل اجلراثيم املفيدة اأي�سا.
املليارات من املكروبات ال�سغرية تعي�ض يف اجللد ويكون 
لها دورا اإيجابيا على ال�سحة، فمثال تقوم هذه امليكروبات 
باحلفاظ على البيئة احلم�سية املطلوبة للجلد وحتمي 
تنتج  البكترييا  “بع�ض  اأن  كما  اللتهابات.  من  بذلك 
م�سادات حيوية تقوم بدورها بقتل اجلراثيم”، ح�سبما 
املناعة  نظام  يو�سي برتك  الذي  ديكمان،  يوؤكد اخلبري 
نظرا  املطهرة  امل��واد  ا�ستخدام  يف  املبالغة  وع��دم  ي�ستغل 

للنتائج ال�سحية العك�سية التي ميكن اأن تنتج عنها.

هل املواد املطهرة فعالة 
الرتويج الكبري الذي بداأ ينت�سر يف الدعايات التجارية 
للجراثيم  امل�����س��ادة  التنظيف  م���واد  ا�ستخدام  اأج���ل  م��ن 
ت�ساوؤلت  �ساحبه  امليكروبات،  لقتل  اليدين  ومنظفات 
ي�سبب  وه��ل  املطهرات فعال يف حياتنا،  ه��ذه  اأهمية  عن 

ا�ستخدامها اأ�سرارا على الإن�سان؟
ومنظفات  للجراثيم  امل�سادة  التنظيف  م��واد  ا�ستخدام   
املنت�سرة  الأم����ور  اأ���س��ب��ح م��ن  امل��ي��ك��روب��ات  ال��ي��دي��ن لقتل 
�سمن املجتمع، وتروج له با�ستمرار الدعايات التجارية، 
لكن ما مدى فعالية هذه املواد املطهرة يف الق�ساء على 

اجلراثيم، وهل ت�سبب اأ�سرار على الب�سر؟
اأمل��ان��ي��ا ح���ذر من  امل��ع��ه��د الحت����ادي لتقدير امل��خ��اط��ر يف 
الكلور  على  لحتوائها  املنظفات  ا�ستخدام  يف  الإف���راط 
ي�سبب  ا�ستخدامها  اإن  وق��ال  الكاوية.  وامل���واد  والكحول 
الربوفي�سور  ويقول  واجل�سم.  الب�سرة  على  �سلبية  اآث��ارا 
املواد  تلك  اإن  املعهد  يف  ال�سموم  اأخ�سائي  م��ازر  ادموند 
توؤذي الب�سرة وت�سبب التهابات جلدية . فاملنظفات املعباأة 
اأن��ه��ا تكون  الأن����واع حيث  تلك  اأخ��ط��ر  تعد  ب��خ��اخ��ات  يف 
�سحابة �سارة ل يجب ا�ستن�ساقها عند ا�ستخدام البخاخ. 
تدخل  احل��ال��ة   ه��ذه  يف  اأن  مانز  الربوفي�سور  وي�سيف 
قنوات  ع��رب  الن�سان  ج�سم  الكيميائية  التنظيف  م��واد 
التنف�ض مما ي�سبب حرقة يف احللق واف��رازات خماطية 

و�سعال والتهاب الغ�ساء املخاطي.
 اأم���ا ع��ن ا���س��ت��خ��دام امل��ن��ظ��ف��ات الأخ����رى وال��ت��ي تالم�ض 
ال��ب�����س��رة ف��ق��د ح����ذرت ال��ربوف��ي�����س��ورة ري��غ��ي��ن��ا فول�سرت 
الطبقات  اخ��ت��ف��اء  ت�سبب  امل����واد  ت��ل��ك  اأن  م��ن  ه��ول�����س��ت 
اجللدية الواقية مما يفتح املجال اأمام دخول البكترييا 
اأنه يجب احلفاظ على طبقة  للب�سرة. وت�سيف  امل�سرة 
امليكروبات  لأنها ل توؤدي اإىل ب�سرة �سليمة فح�سب ولكن 

تفيد الرئتني والأمعاء اأي�سا فكل هذه الأع�ساء مرتبطة 
بنظام امليكروبات يف ج�سم الإن�سان .

التهابات الب�شرة وجفاف اليدين 
انت�سار حالت جفاف  الأمرا�ض اجللدية   اأطباء  ويوؤكد 
الأخرية،  الآون��ة  باللتهابات يف  الب�سرة  واإ�سابة  اليدين 
اأن  اجللدية  طبيبة  �سرتومر  مريكر  يوليا  تقول  حيث 
هناك العديد من احل��الت متر كثريا عليها تعاين من 
ه���وؤلء ممن  يكون  م��ا  وغالبا  اليدين  ب�سرة  ت��غ��ريات يف 
ي�ستخدمون املنظفات واملياه بكرة. وتقول املري�سة بيج 
للجراثيم  امل�سادة  املنظفات  ت�ستخدم  “اإنها  نيم�سمان 
بكرة حفاظا على نظافة املنزل لكنها ت�سبب لها التهابات 

�سديدة واآلما مربحة وجروحا غائرة يف اليدين«.
و�سخ�ست الدكتورة �سرتومر احلالة باأنه اهرتاء للجلد 
الزائدة حلد ال�سرار به و�سوف يحتاج  النظافة  نتيجة 
وقتا طويال للتعايف. فعند غ�سيل اليدين بال�سابون يتم 
امليكروبات املفيدة للب�سرة وحتتاج  ازالة جزء من طبقة 
البكترييا  تقتل  النظافة  وم��واد  تكوينها  لإع���ادة  لوقت 
ي�سبح  ال��ي��دي��ن  غ�سل  وع��ن��د  ال��واق��ي��ة  الطبقة  وت��ه��اج��م 
اأن  املمكن  وم��ن  للجفاف  ويتعر�ض  حماية  ب��ال  اجل��ل��د 

تت�سرب اجلراثيم اخلطرية اإىل الداخل .

جراثيم عنيدة
املنظفات  ت�سببها  الإن�����س��ان،  ي��درك��ه��ا  ل  خم��اط��ر  ه��ن��اك 
اإزالة  ت�ستطيع  ل  العادية  فالو�سائل  للجراثيم،  امل�سادة 
وتكون  العنيدة  البكترييا  تبقى  ول��ذا  اجلراثيم  جميع 
ق����ادرة ع��ل��ى الن��ت�����س��ار ل���ذا ي��ح��ث امل��ع��ه��د الحت����ادي على 
من  التطهري  م��واد  با�ستخدام  وين�سح  املخاطر  تقدير 

ال�سيدليات لأنها فعالة

�نف�صال جبل جليدي 
بحجم لندن

ان��ف�����س��ل ج��ب��ل ج��ل��ي��دي ه��ائ��ل يوم 
جرف  ع��ن  امل��ا���س��ي  �سبتمرب   26
"اأميري اجلليدي" يف �سرق القارة 
"اإنتاركتيكا"  اجلنوبية  املتجمدة 
وفقا ملراقبني خرباء. وقال العلماء 
اإن انف�سال اجلبل اجلليدي، الذي 
اأطلق عليه ا�سم "دي 28"، البالغة 
م�ساحته 1636 كيلومرتا مربعا، 
�سيدين  بحجم منطقة مدينة  اأي 
العمرانية يف اأ�سرتاليا، اأو منطقة 

لندن الكربى يف بريطانيا.
انف�سال  اأن  اإىل  ال��ع��ل��م��اء  واأ����س���ار 
اجلبل اجلليدي هذا غري مرتبطة 
اأو�سحوا  لكنهم  املناخي،  ب�التغري 
اأن����ه ق��د ي�����س��اع��د يف ال��ت�����س��ري��ع من 
ذكرت  م��ا  اجل��ل��ي��د، بح�سب  ذوب���ان 

�سحيفة الغارديان الربيطانية.
الأرفف  اأو  اجل���روف  اأن  اإىل  ي�سار 
اجلليدية هي من�سات جليد عائمة 
تت�سكل عند منطقة التقاء الطبقة 

اجلليدية يف اأنتاركتيكا باملحيط.
اأمي��ري اجلليدي، الذي  اأما جرف 
القارة  الأ���س��رتايل يف  يتبع اجل��زء 
املتجمدة اجلنوبية، فتبلغ م�ساحته 
كيلومرت مربع،  األ��ف   60 ح��وايل 
وي�سل عمقه حتت املاء اإىل حوايل 
للعلماء،  ووفقا  كيلومرتا.   550
فهذا هو اأول حدث كبري يف منطقة 
"اأميري" منذ  اجل��ل��ي��دي  اجل���رف 
من  الرغم  على   1964-1963
اأن العلماء قالوا اإنهم ل يعتقدون 

اأنه مرتبط بتغري املناخ.
وك���������ان ع����ل����م����اء م������ن ال����ربن����ام����ج 
ومعهد  لأن��ت��ارك��ت��ي��ك��ا  الأ�����س����رتايل 
والقطب  ال���ب���ح���ري���ة  ال����درا�����س����ات 
لعلوم  �سكريب�ض  ومعهد  اجلنوبي 
ما  منذ  املوقع  يراقبون  املحيطات 

يقرب من 20 عاما.

�صحنت هاتفها ونامت.. 
ففقدت حياتها 

و�سائل  على  النا�ض  ت���داول  لطاملا 
حتذيرات  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
الهواتف  ب�سحن  تتعلق  وق�س�ض 
ل����وق����ت ط����وي����ل وو�����س����ع����ه����ا على 
تلك  اأن  اإل  ال�سخ�ض،  من  مقربة 
واق����ع  اإىل  حت���ول���ت  ال���ت���ح���ذي���رات 
مراهقة  ل��ق��ي��ت  اأن  ب��ع��د  خم���ي���ف، 

حتفها ب�سبب انفجار هاتفها.
وكانت الأذربيجانية األوا اأ�سيتكيزي 
هاتفها  و���س��ع��ت  ق��د  ع��ام��ا(   14(
وت�ستمع  لت�سحنه  و���س��ادت��ه��ا،  على 
لُتفاجاأ  الوقت،  نف�ض  يف  لالأغاين 
التايل  ال���ي���وم  ���س��ب��اح  اأ���س��رت��ه��ا يف 

بالفتاة ميتة.
ولأن الهاتف الذكي بقي مو�سول 
ب�����ال�����س��اح��ن ل���ف���رتة ط��وي��ل��ة، فقد 
اأدى  درج���ة ح��رارت��ه، مم��ا  ارتفعت 
اإىل ان��ف��ج��ار ال��ب��ط��اري��ة، واإح����داث 
ح�سب  راأ�سها،  يف  خطرية  اإ�سابات 

ما ذكر موقع "نيوز24".

لهذه �الأ�صباب �حذر �ملبالغة يف ��صتخد�م �ملو�د �ملطهرة!

امل�شادة  امل���واد  ا�شتخدام  اإىل  النا�س  م��ن  الكثري  يلجاأ 
لكن  املكروبات،  من  للتخل�س  اليدين  ومنظفات  للجراثيم 
ما مدى فاعلية هذه املواد يف الق�شاء على البكترييا؟ وما 

تاأثريها على �شحة الإن�شان؟. خرباء يقدمون الإجابة.
اأنها ت�شتخدم يف غرفة  الأ�شل يف املواد املعقمة واملطهرة 
العمليات ويف حماية اجلروح من التعفن واأي�شا يف معاجلة 
مياه ال�شرب. لكن يف الوقت احلا�شر بداأت هذه املواد تعرف 
تواجدا متزايدا يف البيوت اأي�شا، فنجد الكثري من النا�س 
يف  يوميا  للجراثيم  امل�شادة  التنظيف  مواد  ي�شتخدمون 
املطبخ واحلمامات ويف تعقيم لعب الأطفال، خوفا عليهم 
اأمر  التعقيم  مواد  ا�شتخدام  فعال  هل  لكن  البكترييا.  من 

�شحي؟
ح�شب رالف ديكمان من املعهد الأملاين لتقييم املخاطر، فاإن 
�شروري.  غري  اأمر  البيوت  داخل  املطهرة  املواد  ا�شتخدام 
ا�شتخدام  من  واملخاطر  الفوائد  مبقارنة  قمنا  “فاإذا 
يوؤكد  اأكرث”،  تكون  املخاطر  فاإن  البيت  يف  التعقيم  مواد 
الكيميائي ديكمان يف حوار ن�شره موقع �شحيفة “ت�شايت 

اأولين” الأملاين.
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�ش�ؤون حملية

يف حما�شرة مبركز �شلطان بن زايد 

�ل�صعد �ملنهايل تغو�ص يف عو�مل نا�صيونال جيوغر�فيك
الكلمة ال�شارحة لل�شورة ترثي املعرفة وتعمق الفكر

ي�شتقبل املراجعني غري احلاملني ل� ثقة

�إخ�صاب تو�م : 70 % جناح �حلمل بتقنية �الأجنة �ملجمدة

•• اأبوظبي - الفجر 

ا�ست�ساف مركز �سلطان بن زايد الإعالمية الإماراتية 
»نا�سيونال  جم��ل��ة  حت���ري���ر  رئ��ي�����ض  امل��ن��ه��ايل  ال�����س��ع��د 
جيوغرافيك العربية« يف حما�سرة بعنوان »نا�سيونال 
املعرفة«،  ومتعة  اللحظة..  اقتنا�ض  بني  جيوغرافيك 

وذلك يف مقر املركز مبنطقة البطني يف اأبوظبي.
املن�سوري  را�سد  علي  عبيد  الدكتور  �سعادة  وبح�سور 
م��دي��ر دي����وان مم��ث��ل ���س��اح��ب ال�سمو رئ��ي�����ض ال��دول��ة ، 
وجمع  زاي��د  ب��ن  �سلطان  مركز  ع��ام  مدير  �سمو  نائب 
من الإعالميني واملهتمني وطالب اجلامعات ،غا�ست 
جيوغرافيك«  »نا�سيونال  ع���وامل  يف  امل��ن��ه��ايل  ال�سعد 
م�����س��ت��ع��ي��ن��ة ب��ع��ر���ض ت��ق��دمي��ي م��ت��م��ي��ز ، م�����س��رية اىل 
الأ�سا�ض  حجر  و���س��ع  يف  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  توجيهات 

للمجلة يف اأبوظبي خلدمة املجتمع العربي.

وعرجت املنهايل على بداية تاأ�سي�ض املجلة قبل 131 
عاما وحتديدا عام 1889 م على يد عدد من العلماء 
قرروا  الذين   ، واجلغرافيني  وامل�ستك�سفني  ال�سغوفني 
ب��وا���س��ط��ة هذه  امل��ع��رف��ة والأف���ك���ار ف��ي��م��ا بينهم  ت��ب��ادل 
التاريخ م�ستمرة  ذلك  املجلة منذ  اأن  املجلة، مو�سحة 
ومل تنقطع يوما . وذكرت اأن املجلة يف ن�سختها العربية 
املجلة ت�سدر  اأن  ، مو�سحة  التا�سع  اأم�ض عامها  اأمتت 
اليوم بنحو اأربعني لغة وفق �سوابط �سارمة من ناحية 
اأن  اإىل  املو�سوعات وال�سور ودقتها ونوعيتها .م�سرية 
الإم��ارات اأخذت على عاتقها الن�سخة العربية ، وقالت 
اإن املجلة يف الأ�سا�ض هي ترجمة للن�سخة الجنليزية 
يبلغ  عربيا  حيزا  هناك  لكن  وا�سنطن  يف  ت�سدر  التي 
20 باملئة تغطي كنوز الإم��ارات والوطن العربي  نحو 
»نا�سيونال  جملة  اأن  املنهايل  واأو�سحت   . احل�سارية 
العرب  ت�سجيع  اإىل  ت��ه��دف  ال��ع��رب��ي��ة،  ج��ي��وغ��راف��ي��ك« 

على  واملحافظة  العاملي  املعريف  التبادل  يف  للم�ساركة 
الأر�ض. وقالت اإن املجلة م�سدر علمي معرب بال�سورة 
والكلمة عن العديد من املعارف واملو�سوعات ، م�سددة 
يف هذا ال�سدد اأنه ل غنى عن الكلمة ال�سارحة لل�سورة 
لأنها تري املعرفة والثقافة وتو�سع املدارك والأفكار .

»نا�سيونال  جم���ل���ة  حت����ري����ر  رئ���ي�������ض  وا����س���ت���ع���ر����س���ت 
جيوغرافيك العربية« يف عر�ض �سيق عددا من املوا�سيع 
التي تناولتها املجلة، والتي �ساهمت يف �سدارتها لهذا 
النوع املتخ�س�ض من املجالت ، ومنها مو�سوعات تت�سل 
 ، واحل��ي��وان��ات  واحل�سرات  والغابات  واجل��ب��ال  بالبحار 
كما اأ�سارت اإىل اأن املجلة األقت ال�سوء على العديد من 
املو�سوعات وكان لها اأثر يف مواجهتها وو�سع ال�سوابط 
وال��ق��وان��ني امل��ن��ظ��م��ة ل��ه��ا م��ث��ل جت����ارة ال���ع���اج، وعمالة 
الأطفال وعددا من اأمور البيئة ، وعر�ست املنهايل يف 
التقطها م�سورو  اأخ��رى �سورا  املجال وجم��الت  ه��ذا 

واملهنية  وامل��ه��ارة  ال��دق��ة  م��ن  عالية  درج��ة  على  املجلة 
الإن�����س��اين ح��ي��ث توجه  امل��ج��ل��ة  اإىل دور  اأ����س���ارت  .ك��م��ا 
ر�سائل للعامل ميكن من خاللها احلث على عدم اإهدار 
الطعام ، وحفظ البيئة، واحلفاظ على املوروث الثقايف 
الت�سامح  ثقافة  الآخ��ر، من خالل  واح��رتام  والعلمي، 
ون�سر قيم ال�سعادة . اأدارت املحا�سرة الإعالمية �سيماء 
حماور  ع��ن  م��وج��زة  بلمحة  ب���داأت  حيث   ، املنعم  عبد 
الأم�سية اإ�سافة اإىل ال�سرية الذاتية للمنهايل ، وعقب 
ال�سيفة  ب��ني  مفتوحا  ح���وارا  اأدارت  املحا�سرة  انتهاء 
نا�سيونال  املهنية يف عوامل  واحل�سور، تناول جتربتها 
عبيد  الدكتور  �سعادة  ك��رم  ذل��ك  عقب   . جيوغرافيك 
مثمنا  املنهايل،  ال�سعد  الأ�ستاذة  املن�سوري  را�سد  علي 
املجلة  به  املحا�سرة وما تقوم  الدعوة لتقدمي  تلبيتها 
الوطن  وح�����س��ارة  وث��ق��اف��ة  بكنوز  للتعريف  جهد  م��ن 

العربي عامة والإمارات خا�سة . 

•• العني - الفجر

من�ساآت  اأح��د  ت��وام  مب�ست�سفى  الإخ�����س��اب  مركز  با�سر 
غري  م��ن  املراجعني  ا�ستقبال  جم��ددا  )�سحة(  �سركة 
التي  اخلدمات  قاعدة  لتو�سيع   ، )ثقة(  بطاقة  حملة 
يقدمها، لت�سمل اأكرب عدد من الأزواج والزوجات الذين 
يراودهم حلم احلمل والإجناب، بح�سب الدكتورة نهلة 
اأ�سارت  باملركز،التي  الأنابيب  اأطفال  اأخ�سائية  كاظم 
اإىل اأن اخلطوة تاأتي تر�سيخاً لقيم العطاء والت�سامح 
التناف�سية  ال���ق���درات  ول��ت��ع��زي��ز  الإم������ارات،  جمتمع  يف 

للمركز.  
الأجنة  بتقنية  احل��م��ل  ع��م��ل��ي��ات  جن���اح  ن�سبة  وب��ل��غ��ت 
اأطفال  وبتقنية   70% م���ن   اأك���ر  ب��امل��رك��ز  امل��ج��م��دة 
 ،  %  50 الأن��اب��ي��ب والتلقيح حت��ت املجهر اك��ر م��ن 
فيما ، بلغت ن�سبة احلمل من البوي�سات املجمدة نحو 
جيدة توؤ�سر على القدرة   معدلت  % ،وجميعها   55

التناف�سية للمركز حملياً وعاملياً.
واأ�سارت اأخ�سائية اأطفال الأنابيب باملركز اإىل اأنه اأدخل 
تثقيف  الفرتا�سي" يف  الواقع  "نظارة  تقنية  موؤخراً 
املر�سى املراجعني اأ�سحاب حالت العقم ويعمل املركز 
حالياً على اإدخال تقنية )الواقع املعزز( يف عملية �سحب 

ا�سرتاتيجية  تعزيز  ج��ه��ود  �سمن  وذل���ك  البوي�سات 
ال�سطناعي،  ال���ذك���اء  وت��ط��ب��ي��ق��ات  ال��ذك��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
التي  )�سحة(،  ل�سركة  امل�ستقبلية  الروؤية  مع  متا�سيا 
لأحدث  وفقاً  خدماتها  مب�ستوى  الرت��ق��اء  اإىل  ت�سعى 

املعايري العاملية. 
ويوفر مركز الإخ�ساب مب�ست�سفى توام خدمة الفح�ض 
الأم����را�����ض  م���ن  ل��ل��ح��د   PGS  ،PGD اجل���ي���ن���ي  
الوراثية، وغريها من احلالت الناجتة عن الت�سوهات 

اجلينية، اإ�سافة اإىل توفري جمهراً دقيقاً جداً للك�سف 
عن النطف يف اأن�سجة حيوية عند الرجل، ما يزيد معه 
م��ن فر�ض جن��اح عمليات الإخ�����س��اب والإجن���اب داخل 
%60 ، ما ي�ساعف بدوره من دواعي  الدولة لن�سبة 
الإجناب،  املحرومة من  الأ�سر  لدى  وال�سرور  البهجة 
ويوفر على الدولة تكاليف ال�سفر اإىل اخلارج بحثاً عن 

العالج
والتقنيات  الأج��ه��زة  م��ن  من��اذج��اً  ك��اظ��م  وا�ستعر�ست 

املركز  تطويرعمل  يف  اأ�سهمت  التي  املتقدمة  العاملية 
وم�ساعفة فر�ض جناحه، من بينها جهاز تثقيب جدار 
الأجنة بالليزر وميكرو�سكوب لر�سد وتتبع منو الأجنة 
يف احلوا�سن، ما يحول دون تدخل الأطباء املعاجلني 
اأف�سل  اختيار  �سمانات  لتوفري  احل��دود  اأ�سيق  يف  اإل 

الأجنة ونقلها دون اأن تتعر�ض للعوامل اخلارجية.
م�ساكل  من  يعانون  الذين  الأزواج  املركز  وي�ستقبل    
اأو �سعوبات حتول دون حدوث احلمل والإخ�ساب من 
املواطنني واملقيمني من داخل العني وخارجها، لالإفادة 
املتقدمة  اجلديدة  والتقنيات  الكبرية  الإمكانيات  من 
 1990 ع��ام  تاأ�سي�سه  مت  ال��ذي  امل��رك��ز،  ميتلكها  التي 
طفلة  اول  ب���ولدة  م��ب��ك��رة،  حقيقية  اإجن����ازات  ليحقق 
افتتاحه  على  واح��د  ع��ام  بعد  الأنابيب  اأطفال  بتقنية 
على  مرة  لأول  ال�سريع  التجميد  تقنية  وبا�ستخدامه 

م�ستوى الدولة عام 2013 .
القليلة  ال�سنوات  خالل  لالإخ�ساب  مركزتوام  وخ�سع 
والتطوير،  التح�سني  م��راح��ل  م��ن  للعديد  الأخ����رية 
والتقنيات  الأجهزة  اأح��دث  من  بعدد  تزويده  ت�سمنت 
العاملية اجلديدة املتقدمة، مبجال الإخ�ساب ما اأ�سهم 
يف زيادة معدلت جناح العالجات وحتقيق حلم احلمل 

عند الزوجات الالئي خ�سعن للعالج.

نادي تر�ث �الإمار�ت يحتفي بيوم �مل�صنني
•• اأبوظبي - الفجر

اح��ت��ف��ى ن���ادي ت���راث الإم������ارات ب��ال��ي��وم العاملي 
وتراثية  ثقافية  بفعاليات  �سارك  اإذ  للم�سنني، 
من  وع��ددا  الأ�سرية  التنمية  موؤ�س�سة  متنوعة 
اأكر  يف  املنا�سبة  بهذه  احتفت  التي  املوؤ�س�سات 
وذلك  اأبوظبي،  اإم��ارة  مناطق  من منطقة من 
�سلطان  ال�سيخ  �سمو  توجيهات  م��ع  ان�سجاما 
ال�سمو رئي�ض  اآل نهيان ممثل �ساحب  بن زايد 
الدولة رئي�ض النادي التي حتث على تقدير دور 
امل�سنني البارز يف خدمة جمتمعهم واإجنازاتهم 
ال��ف�����س��ل يف الرت���ق���اء باملجتمع  ل��ه��ا  ال��ت��ي ك���ان 
مكانتهم  تعظيم  وعلى  النبيلة،  قيمه  وتعزيز  
وملا  م��ن خ��ربات وم��ه��ارات حياتية  مل��ا ميتلكون 
مي��ث��ل��ون��ه م���ن ح��ف��ظ��ة ل����رتاث دول����ة الإم������ارات 
وتاريخها، والتي توؤكد على نقل كل ذلك للجيل 
احلايل والأجيال القادمة مبا يحفظ موروثنا 

ويعزز دوره يف م�سرية ح�سارتنا.   

واأكدت ال�سيدة فاطمة م�سعود املن�سوري مديرة 
ل  مركز زايد للدرا�سات والبحوث اأن النادي �سجَّ
ح�����س��وره ال��ن��وع��ي يف م��ع��ظ��م ال��ف��ع��ال��ي��ات التي 
وبالتعاون  الأ�سرية   التنمية  موؤ�س�سة  نظمتها 
م����ع ال���ق���ي���ادة ال���ع���ام���ة ل�����س��رط��ة اأب����وظ����ب����ي، يف 
اأبوظبي  مدينتي  م��ن  ك��ل  يف  خمتلفة  مناطق 
النادي  اإدارات  معظم  ا�سرتكت  حيث  وال��ع��ني، 
وور�ض  وعرو�ض  حما�سرات  بتقدمي  ومراكزه 
مركز  اأن  مو�سحة  ثقافية؛  وم�سابقات  تراثية 
���س��ارك يف امللتقى  ل��ل��درا���س��ات وال��ب��ح��وث  زاي���د 
موؤ�س�سة  نظمته  ال��ذي  املواطنني  لكبار  الثاين 
وذلك  ب��ال��ط��ني،  م��ق��ره��ا  يف  الأ���س��ري��ة  التنمية 
مبحا�سرتني قدمهما كل من الدكتور حمدان 
لطيفة  وال�سيدة  الندوات  ق�سم  رئي�ض  الدرعي 
املركز،  يف  الثقايف  الن�ساط  م�سوؤولة  النعيمي 
فيما تنوعت اأن�سطة املراكز الن�سائية وال�سبابية 
التابعة لإدارة الأن�سطة يف النادي وتوزعت على 
موؤ�س�سة  احتفالت  اأك��ر من موقع من مواقع 

التنمية الأ�سرية يف كل من اأبوظبي وال�سمحة، 
ويف الهري وال�سويب يف العني.

يف  �ساركوا  مم��ن  اجلميع  اأن  املن�سوري  وبينت 
الإمارات  تراث  لنادي  �سهدوا  الحتفالت  هذه 
امل�سنني،  مع  النوعي  التعامل  يف  البارز  بالدور 
ال�سيخ  �سمو  م��ن  ال��ك��ب��ري  ب��اله��ت��م��ام  واأ����س���ادوا 
�سلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �ساحب ال�سمو 
رئي�ض الدولة، رئي�ض النادي، يف تفعيل اأدوار كبار 
ال�سن من املواطنني يف خدمة تراثنا واحلفاظ 
كخرباء  مب�سمياتهم  والرت���ق���اء  هويتنا،  على 
ومعارفهم  خرباتهم  من  وال�ستفادة  تراثيني، 
يف م�سرية احلفاظ على امل��وروث الوطني، عرب 
تربطهم  النادي كي  ينتهجها  وبرامج  �سيا�سات 
اإىل  امل��ع��ريف  خمزونهم  لنقل  اجل��دي��د   باجليل 
الرتاث  مفردات  خمتلف  على  وتدريبه  الن�ضء 
التوا�سل  النبيلة مبا ي�سمن  التي تعّظم قيمه 
بني الأجيال اأول ويكفل توارث اأ�سالة موروثنا 

الذي هو ركيزة هويتنا الوطنية.

جمعية �الإمار�ت ملتالزمة د�ون تطلق 
حملة معا لتحرير �لقدر�ت �لكامنة

•• دبي - الفجر

التوايل  على  الثانية  لل�سنة  بدبي  داون  ملتالزمة  الإم���ارات  جمعية  تطلق 
التوعية  �سهر  مبنا�سبة  الكامنة"  ال��ق��درات  لتحرير  "معاً  بعنوان  حملة 

مبتالزمة داون الذي ي�سادف �سهر اأكتوبر من كل عام.
التي  ب��ال��رع��اي��ة  الإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ج��ع��رور  م��ن��ال  ال��دك��ت��ورة  واأ����س���ادت 
وامل�ستويات،   الأ�سعدة  كافة  الهمم على  لأ�سحاب  القيادة احلكيمة  توليها 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأطلقها  التي  الهمم  لأ�سحاب  الوطنية  وبال�سيا�سة 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم 
دبي وكافة املبادرات التي ي�سرت لهم ال�سبل وفتحت لهم الأفق التي ت�سمن 

لهم امل�ساواة ومتكنهم من العي�ض الكرمي. 
واأ�سافت: ي�سمل الربنامج العديد من الربامج وور�ض العمل التخ�س�سية 
والتي  للجمعية  ال�سرتاتيجية  التوجهات  لتحقيق  �سممت  التي  املتنوعة 
اخلدمات  وتطوير  الأ�سر  ودع��م  داون  متالزمة  ذوي  ودم��ج  تاأهيل  ت�سمل 

والتوعية املجتمعية وال�ستدامة.
لذوي  ال��ذات��ي��ة  املنا�سرة  ب��رن��ام��ج  ال��ع��ام  ه��ذا  م��ا مييز احلملة  اأن  واأك����دت 
اإمارات الدولة ودربت  اأطلقته اجلمعية لي�سمل كافة  متالزمة داون الذي 
اأ�سحاب  ومتكني  لتدريب  اأم��ور  واأول��ي��اء  ومتطوعني  خمت�سني  اأجله  من 
ال��ه��م��م م��ن ذوي م��ت��الزم��ة داون ل��ك��ي ي��ك��ون��وا م��ن��ا���س��ري��ن م��داف��ع��ني عن 
الكونغر�ض  راأ�سها  وعلى  املحافل  �ستى  اأنف�سهم يف  عن  ومعربين  حقوقهم 
العاملي ملتالزمة داون دبي 2020 يف الفرتة الواقعة من 15-17 نوفمرب 

يف مركز دبي التجاري العاملي.
التوعية  تقت�سر فقط على  ه��ذه احلملة ل  اأن  ج��ع��رور  ال��دك��ت��ورة  واأك���دت 
النوعية  باخلدمات  التوعية  اإىل  تتعداها  بل  داون  مبتالزمة  التقليدية 
اجلمعية  تقدمها  والتي  امل��ج��الت  كافة  يف  داون  متالزمة  ل��ذوي  املقدمة 
للم�ستفيدين وت�سعى لتعزيز دور الأ�سرة وامل�ساركة الفاعلة يف ر�سم و�سناعة 
القرارات اخلا�سة مب�ستقبل اأبنائنا اأ�سحاب الهمم من ذوي متالزمة داون.  
ومييز برنامج احلملة هذا العام برنامج ترفيهي مميز للموظفني وذوي 
العمل  ور�ض  من  جمموعة  اإىل  بالإ�سافة  اأمورهم  واأولياء  داون  متالزمة 

والفعاليات املجتمعية املختلفة. 
من جانبها قالت الأ�ستاذة: نوال احلاج نا�سر نائب رئي�ض جمل�ض الإدارة: 
حينما اأطلقنا احلملة العام املا�سي قمنا بتقدمي برامج تدريب نوعية لذوي 
متالزمة داون يف �سركة جاميا لل�سناعات الغذائية "بايارا" واأثمر التدريب 
عن توظيف �ساب من ذوي متالزمة داون ب�سكل ر�سمي يتمتع بكافة احلقوق 
الروبوت يف مقر اجلمعية يف مثل هذا  افتتحنا �سالة  باأقرانه، وقد  اأ�سوة 
ال�سهر ومت تدريب امل�ستفيدين واجتازوا املرحلة الأوىل وها هم ي�ستعدون 

يف هذا ال�سهر للبدء باملرحلة الثانية بجهود مدربني متطوعني.
واأ�سافت: لقد كان دور املتطوعون يف جمال الروبوت اأكرب الأثر يف اإجناز 
يف  وم�ساركتهم  م�سرفة  م�ستويات  اإىل  بامل�ستفيدين  وال��و���س��ول  اخل��ط��ة 

العديد من امل�سابقات والدمج مع اأقرانهم يف مدار�ض التعليم العام.
واأ�سافت احلاج نا�سر: ندعم كافة الأهايل ومن يلجاأ للجمعية ونطوع كافة 
املتاحة خلدمتهم ونعمل بجد لتذليل كافة العقبات التي تواجهنا  امل��وارد 
ال�سحيح بف�سل اهلل  اأننا ن�سري يف الطريق  الأف�سل، واثقون من  لتقدمي 
ونثمن جهود الرعاة ال�سرتاتيجيني موؤ�س�سة عي�سى �سالح القرق اخلريية 

وتعاونية الحتاد الذين ي�سهمون يف حتقيق الأهداف ال�سامية للجمعية

رو�ق �لفن يف جامعة نيويورك �أبوظبي يقدم �صل�صلة �لعرو�ص �ل�صينمائية 
�جلديدة "حول �قت�صاديات �ل�صحة" بالتعاون مع �صينما عقيل

•• اأبوظبي – الفجر

 اأعلن رواق الفن، املتحف الأكادميي يف جامعة نيويورك اأبوظبي، عن تقدمي 
وذلك  ال�سحة"،  اقت�ساديات  "حول  اجلديدة  ال�سينمائية  العرو�ض  �سل�سلة 

�سمن اإطار الربنامج العام ملعر�سه احلايل بعنوان "�سرديات تاأملّية".
وتت�سمن �سل�سلة "حول اقت�ساديات ال�سحة" اأفالٍم �سينمائية اختارتها رجاء 
تاأملّية".  "�سرديات  املُ�ساركني يف معر�ض  الفنانني الأربعة  اأحد  خالد، وهي 
وقد ارتكزت الفنانة رجاء يف هذه املهمة على عملها الرتكيبي "موجة هادئة"، 
الذي ُتقدمه بتكليٍف من رواق الفن يف جامعة نيويورك اأبوظبي، والذي ميثل 
رحلة ا�ستك�سافية للتنبوؤ بالألوان والجتاهات املف�سلة للم�ستهلكني يف عامل 
ريا�سة اليوغا. وتدعو �سل�سلة الأفالم املقرتحة اجلمهور اإىل روؤية القت�ساد 
واإبداعي.  تاأملي  منظوٍر  خ��الل  م��ن  والبدنية  ال��روح��ي��ة  لل�سحة  اجل��دي��د 
 ،")The Cleanse( "التطهري  ه��ي:  اأف��الم  ثالثة  ال�سل�سلة  وتت�سمن 
 A Cure( و"عالج لل�سحة ،")Yoga Hakwon( و"مدر�سة اليوغا
و�سيعر�ض فيلم واحد يف كل جل�سة يومي 19 و23   ،")for Wellness
وبهذه  و�سينما عقيل.  اأبوظبي  نيويورك  نوفمرب يف جامعة  اأكتوبر ويوم 3 
هذا  �سمن  املعرو�سة  الأف���الم  "ُتلقي  خالد:  رج��اء  الفنانة  قالت  املنا�سبة، 
الربنامج نظرًة جانبية على م�ساألة ن�سوء القت�ساد اجلديد املرتبط ب�سحة 
العقل واجل�سم. اإذ ميتاز كل جانب بفروقات دقيقة بدرجاٍت متفاوتة، وهما 
بدنية  ولياقة  �سحية  بحياة  لال�ستمتاع  �سعينا  يف  رائ��ع��اً  مفهوماً  ميثالن 

مثالية وعقٍل �سليم تغمره ال�سكينة وال�سالم الداخلي".
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يجعل  ا  يوميًّ تفاحة  تناول  اإن  الإجنليزي  املثل  يقول 
اأن  يبدو  الذي  املثل  وهو  الطبيب،  عن  ي�شتغني  الإن�شان 
درا�شة دولية حديثة اأكدت اأنه لي�س من فراغ، خا�شة فيما 
خا�شة  الكحولية،  امل�شروبات  ومتعاطي  باملدخنني  يتعلق 
ا؛ لأن كالًّ  اأي�شً اإذا مت تناول التفاحة مع كوب من ال�شاي 
فالفونيد،  مبركبات  يعرف  مبا  غنيان  وال�شاي  التفاح  من 

والتي حتمي من الإ�شابة بال�شرطان واأمرا�س القلب.

اأفادت درا�شة اأمريكية حديثة باأن تناول اجلنب يوميا �شمن النظام الغذائي يحمي الأوعية الدموية من التلف 
الناجت عن تناول م�شتويات عالية من ملح الطعام. واأجرى الدرا�شة باحثون بجامعة ولية بن�شلفانيا، ون�شرت 

يف جملة التغذية )Journal of Nutrition( العلمية.

 واأو�سح الباحثون يف درا�ستهم التي ن�سرت يف العدد احلايل 
من جملة )نيت�سر كوميونيكي�سنز( املتخ�س�سة، اأن مركبات 
وظائف،  ب��ع��دة  ت��ق��وم  معينة  نباتية  م���واد  ه��ي  الفالفونيد 
ب��ع�����س��ه��ا م�������س���وؤول ع���ن حت��دي��د ل����ون ال����زه����ور، مم���ا يجذب 
احل�سرات التي حتمل حبوب اللقاح، يف حني حتمي مركبات 

اأخرى النباتات من اللتهام من قبل الآفات احل�سرية.
الأ�سعة  من  النباتات  تقي  فالفونيد  مركبات  ا  اأي�سً وهناك 

فوق البنف�سجية.
اإيجابية  ت��اأث��ريات  لها  ي��ك��ون  اأن  امل��رك��ب��ات ميكن  ه��ذه  لكن   
اأ�سارت درا�سات حديثة اإىل اأن هذه  ا؛ حيث  على الب�سر اأي�سً
كما  العقلية،  ق���واه  وحت��ف��ز  اجل�سم  مناعة  ت��دع��م  امل��رك��ب��ات 
ت�ساعده على خف�ض الوزن، ورمبا كان لها تاأثري وقائي �سد 
اإديث  اأخرى اكت�سفها باحثو جامعة  العدوى. وهناك فائدة 
كوان الأ�سرتالية وجامعة كوبنهاجن؛ حيث حلل الباحثون 
والطبيب  ب��ون��دون��و  نيكول  الأغ��ذي��ة  باحثة  اإ���س��راف  حت��ت 
املدى،  طويلة  دمناركية  درا���س��ة  بيانات  داجل���ارد  فريدريك 
م�سارك،  األ��ف   56 م��ن  اأك��ر  تغذية  اأ�سلوب  تناولت  وال��ت��ي 
وقارن  ع��اًم��ا.   23 م��دى  على  ع��اًم��ا،   60 اإىل   52 �سن  يف 
املجموعة.  داخ��ل  ال��وف��اة  ببيانات  البيانات  ه��ذه  الباحثون 
اأن اح��ت��م��ال وفاة  ال��ب��ي��ان��ات  وت��ب��ني م��ن خ���الل حتليل ه���ذه 
اأغذية حتتوي على  ب�سكل منتظم  تناولوا  الذين  امل�ساركني 
اأو  بال�سرطان  الإ�سابة  الفالفونيد، جراء  كبرية من  ن�سبة 

اأمرا�ض القلب، كان اأقل.
وكانت هذه التاأثريات الإيجابية اأكر و�سوًحا لدى امل�ساركني 
الأمرا�ض؛  ه��ذه  مبثل  لالإ�سابة  عر�سة  اأك��ر  كانوا  الذين 
ب�سبب التدخني اأو تعاطيهم الكحول. وبناء على ذلك تو�سي 
بتناول  الكحولية  امل�سروبات  ومتعاطي  املدخنني  بوندوّنو 

الأغذية التي حتتوي على هذه املركبات، )لكن تاأثري تناول 
عن  الناجمة  الوفيات  ملعدل  املخف�ض  الفالفونيد  مركبات 
يف  ج��اء  ح�سبما  مت�ساوًيا،  لي�ض  ال��ك��ح��ول  وك���رة  ال��ت��دخ��ني 
ل�سحة  بكثري  الأف�سل  اإن  ك��وان؛ حيث  اإدي��ث  بيان جلامعة 
التدخني  ع��ن  ُيقلعوا  اأن  ه��و  الكحول  ومتعاطي  املدخنني 
ويخف�سوا تعاطيهم الكحول(. وحيث اإن تغيري هذه العادات 
الدرا�سة  ي  ُمِعدِّ ف��اإن  النا�ض  من  كثري  على  �سعب  الغذائية 

يو�سون بتناول كمية كبرية من مركبات الفالفونيد.
بني  ال�����س��رط��ان  ب�سبب  وف���اة  ن�سبة  اأق���ل  اأن  للباحثني  تبني 
م��ت��ع��اط��ي ال��ك��ح��ول وامل���دخ���ن���ني ك��ان��ت ب���ني اأول���ئ���ك الذين 
مركبات  م����ن  ���ا  ي���وم���يًّ م���ل���ي���ج���رام   500 ن���ح���و  ي���ت���ن���اول���ون 
الفالفونيد، وهو ما ميكن الو�سول اإليه من خالل التغذية 
من  ك��وب  تناول  اإن  قالت  التي  بوندونو،  ح�سب  الطبيعية، 
يوفر  التوت  ج��رام من   100 و  برتقالة  و  تفاحة  و  ال�ساي 
اإج��م��اًل 500 ميليجرام م��ن ه��ذه امل��رك��ب��ات، وه��و م��ا يلبي 
تو�سيات  مع  التو�سيات  وتت�سابه هذه  منها.  اجل�سم  حاجة 
اجلمعية الأملانية للتغذية، ح�سبما اأو�سحت زابينه كولينج، 
الغذائية،  وال�سلع  للتغذية  الأمل����اين  الحت����ادي  املعهد  م��ن 
مبدينة كارل�سروه، يف �سياق تعليقها على الدرا�سة، م�سرية 
تت�سمن  التي  التغذية  اأن  اإج��م��اًل  “توؤكد  الدرا�سة  اأن  اإىل 
ك��م��ا تو�سي  وال��ف��اك��ه��ة،  م��ن اخل�����س��روات  اأق�����س��اط  خم�سة 
هذا  ي�ساعد  ح��ي��ث  لل�سحة؛  مفيد  الأمل��ان��ي��ة،  اجلمعية  ب��ه 
الغذاء على خف�ض الأ�سرار الناجتة عن التدخني وتعاطي 
�سددت على �سرورة توخي  الأملانية  الكحول.ولكن اخلبرية 
احلذر عند احلديث عن مدى م�ساعدة مركبات الفالفونيد 
�سد الإ�سابة بال�سرطان واأمرا�ض القلب، قائلة اإن الدرا�سة 
التي  ال��درا���س��ات  واأ���س��اف��ت م��ن م�ساكل  ل يفهم منها ذل��ك، 

هو  النا�ض،  كبري من  ع��دد  على  ما  �سيء  تاأثري  على  تعتمد 
ارت��ب��اط ولكن  ال��درا���س��ات رمب��ا ك�سفت ع��ن عن�سر  اأن ه��ذه 
لي�ض بال�سرورة عن عالقة �سببية. تابعت كولينج: )تعترب 
مركبات الفالفونيد هنا عالمة اأو موؤ�سًرا على انتهاج اأ�سلوب 
اأ���س��ل��وب ح��ي��اة اأك���ر �سحة، ورمب���ا ���س��اع��دت هذه  غ��ذائ��ي اأو 
املركبات ب�سكل ب�سيط على انخفا�ض احتمال الوفاة، ولكنها 
لي�ست بالتاأكيد امل�سوؤولة وحدها عن هذا النخفا�ض(. وراأت 
ا؛  اأي�سً الدرا�سة  بيانات  تبينه  ما  ه��ذا  اأن  الأملانية  اخلبرية 
اأخذ تاأثري اللحوم احلمراء واللحوم  اأنه عندما  حيث تبنيَّ 
امل�سبعة وغري  امل��ع��اجل��ة والأ���س��م��اك والأل���ي���اف والأح��م��ا���ض 
ب�سكل  انخف�ض  الفالفونيد  مركبات  ت��اأث��ري  ف��اإن  امل�سبعة، 

وا�سح.
ومع ذلك فاإن كولينج اأثنت على الدرا�سة وقالت: )التغذية 
ا، وهناك كثري من العوامل التي توؤثر على  د ج��دًّ اأم��ر معقَّ
هذه  مثل  اأهمية  يزيد  م��ا  وه��و  باملر�ض،  الإ���س��اب��ة  خماطر 
اأ����س���ارت يف الوقت  ال���درا����س���ات(. غ��ري اأن اخل��ب��رية الأمل��ان��ي��ة 
تق�سيم  مت  حيث  مطلقة؛  غري  الدرا�سة  نتائج  اأن  اإىل  ذات��ه 
امل�ساركني يف الدرا�سة، اإىل خم�ض جمموعات، وفًقا لتناولهم 
مركبات الفالفونيد، )ومت حتديد مقدار هذا التناول بناء 
على ا�ستطالع واحد فقط، واإن كان ا�ستطالًعا دقيًقا، اأجري 
بداية الدرا�سة عن الأ�سلوب الغذائي للم�ساركني، ولكن مل 
تتم مراجعة نتيجة الدرا�سة خالل ال�سنوات ال�23 التالية(. 
الذين  الأ���س��خ��ا���ض  ���س��ن  )م��ت��و���س��ط  اأن  كولينج  واأو���س��ح��ت 
منهم  الكثري  اأنهى  ورمب��ا  عاًما،   56 بلغ  الدرا�سة  �سملتهم 
الدخول  اأدى  الدرا�سة… ورمبا  الوظيفية يف فرتة  حياته 
اأو  التغذية  ت��غ��ريات يف  اإىل  احل��ي��اة  م��ن  ج��دي��دة  يف مرحلة 

الأ�سلوب الغذائي(.
ال��ن��ظ��ر ع��ن ذل���ك فقد  اأن���ه وب�����س��رف  اإىل  واأ����س���ارت كولينج 

اأظهرت درا�سات �سابقة اأن مركبات الفالفونيد رمبا �ساعدت 
يف حت�سني �سحة الإن�سان، وذلك على �سبيل املثال من خالل 
للوقاية  مهم  اأمر  وهو  الدموية،  ال�سفائح  الت�ساق  تثبيط 
اأمرا�ض القلب وال��دورة الدموية. واأك��دت امل�سرفة على  من 
الدرا�سة، بوندونو، اأنه من غري املعروف حتى الآن ما الذي 
بالن�سبة  ال�سكل  بهذا  �سحية  الفالفونيد  مركبات  يجعل 
للمدخنني ومتعاطي الكحول؛ )حيث اإن الكحول والتدخني 

الأوعية  ت�سرر  وع��ل��ى  بالتهابات  الإ���س��اب��ة  على  ي�ساعدان 
ال��دم��وي��ة، وه��و م��ا ي��زي��د م��ن خطر الإ���س��اب��ة ب�سل�سلة من 
اأن  اأظهرت  �سابقة  درا�سات  اإن  بوندونو  وقالت  الأم��را���ض(. 
مركبات الفالفونيد مثبطة لاللتهابات ولها تاأثري اإيجابي 
على الأوعية الدموية، )وهو ما ميكن اأن يف�سر ال�سبب الذي 
يجعل هذه املركبات مرتبطة بانخفا�ض خطر وفاة القلب اأو 

الإ�سابة ال�سرطان(.

اأن ال�سوديوم )املوجود يف ملح الطعام  واأو�سح الباحثون 
اإذا  الب�سري  للج�سم  مهم  معدن  الأغ��ذي��ة(  من  والعديد 
ال�سوديوم  من  الكثري  اأن  اإل  �سغرية،  بكميات  تناوله  مت 
ارتفاع  مثل  ال��وع��ائ��ي��ة  القلبية  اخل��ط��ر  ب��ع��وام��ل  يرتبط 

�سغط الدم.
ماأخوذ  ي��زي��د  ل  ب���اأن  الأم��ريك��ي��ة  القلب  جمعية  وتو�سي 
ي���ع���ادل ملعقة  م��ل��ل��ي��غ��رام )م���ا   2300 ع���ن  ال�����س��ودي��وم 
�سغرية اأو اأقل من ملح الطعام( يوميا، يف حني يف�سل اأن 

تكون كمية ال�سوديوم حوايل 1500 ملليغرام للبالغني 
يوميا.

مراقبة
�سخ�سا   11 الفريق  راق��ب  البحث،  نتائج  اإىل  وللو�سول 
ب��ال��غ��ا ل ي��ع��ان��ون م��ن ارت��ف��اع �سغط ال����دم، وات��ب��ع هوؤلء 
الأ�سخا�ض 4 اأنظمة منف�سلة من الغذاء ملدة 8 اأيام لكل 

نظام.
ملح  اأو  ال�سوديوم  الأول منخف�ض  الغذائي  النظام  وكان 
الطعام، ول يوجد فيه اجلنب، يف حني كان النظام الثاين 
اأما  مرتفعة،  اجل��نب  ن�سبة  وك��ان��ت  ال�سوديوم  منخف�ض 
اجلنب،  على  يحتوي  ول  ال�����س��ودي��وم  ع��ايل  ف��ك��ان  الثالث 
يف وقت كان فيه النظام الرابع عايل ال�سوديوم مع ن�سب 

مرتفعة من اجلنب.
وت�سمنت الوجبات الغذائية منخف�سة ال�سوديوم حوايل 
1500 ملليغرام من امللح يوميا، بينما ت�سمنت الوجبات 
امللح  م��ن  ملليغرام   5500 ال�����س��ودي��وم  عالية  الغذائية 

يوميا.
يعادل  م��ا  ب��اجل��نب  الغنية  الغذائية  ال��وج��ب��ات  وت�سمنت 
170 غراما، مق�سمة على 4 وجبات يوميا، واحتوت على 

اأنواع خمتلفة من اجلنب يوميا.
اأجرى  اأي����ام،   8 مل��دة  ا�ستمر  غ��ذائ��ي  ن��ظ��ام  ك��ل  نهاية  ويف 
الباحثون اختبارات لقيا�ض وظائف الأوعية الدموية لدى 

امل�ساركني.

وخ�سع امل�ساركون اأي�سا ملراقبة �سغط الدم، وقدموا عينة 
بول للتاأكد من اأنهم ا�ستهلكوا الكمية ال�سحيحة من امللح 

طوال الأ�سبوع.

حماية
الغذائي عايل اجلنب كان له  النظام  اأن  الباحثون  ووج��د 
تاأثري وا�سح على الأوعية الدموية يف حمايتها من التلف 
امل��ل��ح، ومل يظهر ذلك  اأغ��ذي��ة عالية  ت��ن��اول  ال��ن��اج��م ع��ن 
امللح  عالية  اأغ��ذي��ة  تناولت  التي  املجموعة  ل��دى  التاأثري 

لكن ل حتتوي على اجلنب.

“هذه  اإن  األبا  بيلي  الدكتورة  البحث  قائدة فريق  وقالت 
النتائج قد ت�ساعد النا�ض على حتقيق التوازن بني الطعام 
املخاطر  اأدن��ى حد من  اإىل  التقليل  امل��ذاق اجليد مع  ذي 

الناجمة عن تناول الكثري من امللح”.
واأ�سافت اأن ا�ستهالك كميات كبرية من ال�سوديوم ي�سبب 
الدموية  الأوع���ي���ة  ب�سحة  ال�����س��ارة  اجل��زي��ئ��ات  يف  زي����ادة 
و���س��ح��ة ال��ق��ل��ب ب�����س��ك��ل ع����ام، ل��ك��ن اجل����نب ي��ح��ت��وي على 
ال�سارة،  اجلزئيات  تلك  تفكك  التي  الأك�����س��دة  م�سادات 
وت�سهم يف وقاية الأوعية الدموية من خماطر تناول امللح 

بكميات كبرية.

مركبات تدعم مناعة اجل�شم وحتفز قواه العقلية

�ل�صاي و�لتفاح يحميان �ملدخنني من �ل�صرطان

تناول �جلنب يوميا يحمي �الأوعية �لدموية من �لتلف
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
 بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 136653               بتاريخ: 8 دي�سمرب 2009
با�س��م: �ض. جلوبال بلو ا�ض. ايه.

وعنوانه: روت دي كرا�سري 7، 1262 اي�سين�ض،
وامل�سجلة حتت رقم: 156455                 بتاريخ: 15 اأكتوبر 2011 

بالفئة: 9
وبطاقات  ممغنطة  �سحن  :بطاقات  املنتجات   / اخل��دم��ات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 

اإئتمان، وبرجميات كمبيوتر.
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف: 2019/12/8  وحتى تاريخ: 2029/12/8 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك
بطلب اإنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 194638         بتاريخ:2013/7/8    
امل�سجلة حتت رقم:                           بتاريخ: 2015/4/30   

با�س��م: كوفكو للتجارة
وعنوانه: �ض.ب 93375، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )      ( – )  (
املنتجات: املياه املعدنية و الغازية وغريها من امل�سروبات الغري كحولية، م�سروبات م�ستخل�سة من الفواكه 

وع�سائر الفواكه، �سراب و م�ستح�سرات اأخرى لعمل امل�سروبات.
الواق�عة بالفئة: 32 

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:
تن���ازل رقم: 2019/1/168806

ا�سم مالك العالمة: كوفكو للتجارة.
ا�سم املتنازل له: �سركة احتاد اخلليج لالأغذية م�ساهمة مقفلة.

مه�نته: ال�سناعة والتجارة
جن�سيته: اململكة العربية ال�سعودية.

عنوان وحمل اقامته: رمز بريدي 11383، �ض ب 000365، الريا�ض، طريق اخلرج املنطقة ال�سناعية الثانية، 
اململكة العربية ال�سعودية.

تاري�خ انت�قال امللكية: 2019/08/22.
تاريخ التا�سري يف ال�سجل:     /     /   2019

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك
بطلب اإنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 95868          بتاريخ:2007/6/11     
امل�سجلة حتت رقم:    89104           بتاريخ: 2008/6/3    

با�س��م: �ض. غالم ر�سول للتجارة العامة �ض.ذ.م.م
وعنوانه: �ض.ب 40295، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )      ( – )  (
املنتجات: مولدات التيار، مولدات طاقة للطوارئ، مكائن بخالف امل�ستخدمة يف املركبات الربية، مولدات 

الكهرباء، م�سخات ) اآلت (، الواقعة يف الفئة رقم 7.
الواق�عة بالفئة: 07 

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:
تن���ازل رقم: 2019/1/170873

ا�سم مالك العالمة: �ض. غالم ر�سول للتجارة العامة �ض.ذ.م.م.
ا�سم املتنازل له: غالم نبي للتجارة العامة �ض.ذ.م.م.

مه�نته: التجارة
جن�سيته: الإمارات العربية املتحدة.

عنوان وحمل اقامته: دبي، الإمارات العربية املتحدة.
تاري�خ انت�قال امللكية: 2019/08/26.

تاريخ التا�سري يف ال�سجل:     /     /   2019
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: 
BBV1 :بطلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم : 317314 بتاريخ : 2019/09/18 
بيانات الأولوية:

با�س��م: لوبريك�ض �ض م ح
العربية  الإم����ارات  ال�سارقة،  باحلمرية،  احل��رة  املنطقة   ،42438 .ب  ���ض  �سي،   02 – اإي   1 اأر����ض  وع��ن��وان��ه: 

املتحدة
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات: 

وقود  ذل��ك  يف  )مب��ا  وق��ود  الغبار،  وتثبيت  وترطيب  امت�سا�ض  مركبات  مزلقات،  �سناعية،  و�سحوم  زي��وت 
املحركات(، مواد اإ�ساءة، �سموع وفتائل لالإ�ساءة.

 الواق�عة بالفئة: 04
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة )BBV1( كتبت باأحرف لتينية ب�سكل مميز.

ال�س��رتاطات:
اأو  القت�ساد   وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  مكتوباً  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�ض  لديه  فعلى من 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: 
VENOM:بطلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :  317260بتاريخ : 2019/09/18 
بيانات الأولوية:

با�س��م: لوبريك�ض �ض م ح
وعنوانه: قطعة اأر�ض 1 اإي – 02 �سي، �ض.ب 42438، املنطقة احلرة باحلمرية، ال�سارقة، الإمارات العربية 

املتحدة
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات: 

وقود  ذل��ك  يف  )مب��ا  وق��ود  الغبار،  وتثبيت  وترطيب  امت�سا�ض  مركبات  مزلقات،  �سناعية،  و�سحوم  زي��وت 
املحركات(، مواد اإ�ساءة، �سموع وفتائل لالإ�ساءة.

 الواق�عة بالفئة: 04
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة )VENOM( كتبت باأحرف لتينية ب�سكل وخط مميزين، مع 

وجود ت�سميم ر�سم مميز حلرف V اأعالها وذلك باللونني الأبي�ض والأ�سود.
ال�س��رتاطات:

اأو  القت�ساد   وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  مكتوباً  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�ض  لديه  فعلى من 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: 
STREET MANIAX FREE STYLE PARK:بطلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :  317260بتاريخ : 2019/09/18 
بيانات الأولوية:

با�س��م: فيو اميريت�ض لإدارة امل�ساريع ذ.م.م
وعنوانه: مكتب رقم بي 2002، بزن�ض �سنرتل تاور بي، مدينة دبي لالإعالم، دبي، الإمارات العربية املتحدة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات: 
التعليم  والرتفيه؛  الت�سلية  لألعاب  �ساحة  الأطفال؛  لت�سلية  األعاب  �سالة  الت�سلية؛  الرتفيهية؛  الأن�سطة 

والتهذيب، التدريب، الرتفيه، الأن�سطة الريا�سية والثقافية.
 الواق�عة بالفئة: 41

 STREET الكلمات  بداخله  كتبت  مثلث  ل�سكل  مميز  ت�سميم  م��ن  تتكون  العالمة  ال��ع��الم��ة:  و���س��ف 
اأعالها ر�سم  ب�سكل وخط مميز، ويوجد  باأحرف لتينية   MANIAX FREESTYLE PARK

كرتوين ل�سخ�ض يقفز مع وجود األوان مميزة كما بال�سورة.
ال�س��رتاطات:

اأو  القت�ساد   وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  مكتوباً  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�ض  لديه  فعلى من 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: 
بطلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

SAVINGS HYPERMARKET L.L.C let’s Save

املودعة بالرقم :  317771بتاريخ : 2019/09/26 
بيانات الأولوية:

با�س��م: التوفري هيربماركت ذ.م.م
وعنوانه: ال�سارقة املنطقة ال�سناعية 17 – �سندوق بريد 525840 –  ال�سارقة، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات: 
خدمات الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي.

 الواق�عة بالفئة: 35
 SAVINGS HYPERMARKET و�سف العالمة: الكلمات )التوفري هيربماركت ذ.م.م يال نوفر
وجود  مع  مميز  ب�سكل  اأخرى  مرة  لتينية  وباأحرف  مرة  العربية  باللغة  كتبت   )L.L.C let’s Save

ت�سميم �سعار مميز، وذلك باللونني الأبي�ض والأ�سود.
ال�س��رتاطات:

اأو  القت�ساد   وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  مكتوباً  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�ض  لديه  فعلى من 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: 
MY SALAH MAT :بطلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :  317863بتاريخ : 2019/09/28 
بيانات الأولوية:

با�س��م: كمال علي
وعنوانه: 31 اومبري�سلي روود، نيوبورت، �ساوث ويلز ان بي20 3اي اف، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات: 
ال��واردة يف فئات  الريا�سية غري  الريا�سة اجلمنازية والأدوات  اأدوات  اللعب،  واأدوات  اللعب  األعاب تعليمية؛ 

اأخرى، زينة ل�سجرة عيد امليالد.
 الواق�عة بالفئة: 18

 my SALAH( و�سف العالمة:العالمة تتكون من ت�سميم �سعار بي�ساوي مميز كتبت بداخله الكلمات
MAT( باأحرف لتينية ب�سكل مميز مع وجود ر�سم �سجادة، وذلك باللونني الأزرق والربتقايل مع وجود 
 )EDUCATIONAL PRAYER MAT Fun، Easy & Interactive( الكلمات 

اأ�سفله، اجلميع فوق خلفية بلون اأ�سفر مميز ور�سم مثلثات �سغرية
ال�س��رتاطات:

اأو  القت�ساد   وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  مكتوباً  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�ض  لديه  فعلى من 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: 
AL FAISAL :بطلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم : 317090 بتاريخ : 2019/09/16 
بيانات الأولوية:

با�س��م: لوبريك�ض �ض م ح
العربية  الإم����ارات  ال�سارقة،  باحلمرية،  احل��رة  املنطقة   ،42438 .ب  ���ض  �سي،   02 – اإي   1 اأر����ض  وع��ن��وان��ه: 

املتحدة
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات: 

وقود  ذل��ك  يف  )مب��ا  وق��ود  الغبار،  وتثبيت  وترطيب  امت�سا�ض  مركبات  مزلقات،  �سناعية،  و�سحوم  زي��وت 
املحركات(، مواد اإ�ساءة، �سموع وفتائل لالإ�ساءة.

 الواق�عة بالفئة: 04
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة )AL FAISAL( كتبت باأحرف لتينية باللون الأحمر اأعالها 

ت�سميم �سعار مميز باللونني الأزرق والأ�سفر.
ال�س��رتاطات:

اأو  القت�ساد   وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  مكتوباً  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�ض  لديه  فعلى من 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ 
بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 136656               بتاريخ: 8 دي�سمرب 2009
با�س��م: �ض. جلوبال بلو ا�ض. ايه.

وعنوانه: روت دي كرا�سري 7، 1262 اي�سين�ض،
وامل�سجلة حتت رقم: 156458                 بتاريخ: 15 اأكتوبر 2011 

بالفئة: 36
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: اخلدمات املالية، وبالتحديد الرتتيب 

والتقدمي لإعادة املبالغ املالية املتعلقة ب�سريبة القيمة امل�سافة لل�سّياح.  
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف: 2019/12/8         وحتى تاريخ: 2029/12/8 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
 بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 136655               بتاريخ: 8 دي�سمرب 2009
با�س��م: �ض. جلوبال بلو ا�ض. ايه.

وعنوانه: روت دي كرا�سري 7، 1262 اي�سين�ض،
وامل�سجلة حتت رقم: 156457                 بتاريخ: 15 اأكتوبر 2011 

بالفئة: 35
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: الإعالن وبالتحديد عن ت�سويق ب�سائع 
وبطاقات  املطبوعة  للمواد  التوزيع  خ��الل  م��ن  وذل��ك  اخل���ارج  يف  واخل��دم��ات  التاجر 

اخل�سم، واإدارة العمل، وال�سوؤون الإدارية اخلا�سة بالعمل
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف: 2019/12/8         وحتى تاريخ: 2029/12/8 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3   
اعالن بالن�صر

رقم )2019/7083(
املنذر : احمد حممد احمد �سحاب - �سعودي اجلن�سية 

املنذر اليه : ال�سيهانه للتدريب والتطوير 
ينذر املنذر / املنذر اليه ب�سداد باقي املبلغ 29.000 ت�سعة وع�سرون الف 
درهم وذلك خالل مدة اق�ساها خم�سة ايام من تاريخ ن�سر هذا الإنذار 
الالزمة  الق�سائية  الإج������راءات  لت��خ��اذ  ا���س��ف��ه  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل   ،
امر  وا�ست�سدار  الق�سائية  الدعاوى  اقامة  فيها  ذكر مبا  للمطالبة مبا 
كافة  اليه  املنذر  وحتميل  وال�سرر  للعطل  اجلابر  التعوي�ض  مع  الأداء 

ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3   
ق�صم التنفيذ 

اخطار دفع بالن�صر يف الق�صية التنفيذية رقم 1672 ل�صنة 2019    
اىل املحكوم عليه / احمد حممد احمد يون�ض 

ا�سدرت  قد  الإبتدائية  الحت��ادي��ة  ال�سارقة  حمكمة  ب��ان  لديكم  معلوما  ليكن 
جزئي  جت��اري   2018/6069 رقم  الق�سية  يف   2019/2/26 بتاريخ  حكما  بحقكم 
، بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )19735( درهم بالإ�سافة اىل الفائدة القانونية 
بواقع 2% من تاريخ 2018/9/12 وحتى متام ال�سداد.  ل�سالح املحكوم له/  دار 
التمويل - �ض م ع - لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ 
اليوم التايل للن�سر. ويف حال تخلفك عن احل�سور يف امليعاد والتاريخ املحدد فان 

املحكمة �ستبا�سر النظر الق�سية يف غيابك
رئي�ض ق�صم التنفيذ 
حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية         

العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3   
ق�صم التنفيذ 

اخطار دفع بالن�صر يف الق�صية التنفيذية رقم 3552 ل�صنة 2018 
اىل املحكوم عليه / 1- �سركة ريكوردر للطباعة والن�سر ذ م م
2-ماتيو كوتي بار ايريكوناتيل جورج 3- �سي�سان ماتيوبارى 

بحقكم  ا���س��درت  قد  الإبتدائية  الحت��ادي��ة  ال�سارقة  حمكمة  ب��ان  لديكم  معلوما  ليكن 
بدفع  بالزامكم  كلي،   جت��اري   2017/4639 رقم  الق�سية  يف   2019/2/27 بتاريخ  حكما 
تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  الفائدة  اىل  بالإ�سافة  دره��م   )4533927( وق��دره  مبلغ 
 2017/7/31 وحتى متام ال�سداد.  ل�سالح املحكوم له/ �سركة اخلليج للتمويل - �ض م خ 
 لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�سر. ويف حال 
تخلفك عن احل�سور يف امليعاد والتاريخ املحدد فان املحكمة �ستبا�سر النظر الق�سية يف 

غيابك
رئي�ض ق�صم التنفيذ 

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية         

العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        

   يف  الدعوى 2019/3661 جتاري جزئي                 
ال�سيارات  جمهول حمل  دي���زرت ل���س��الح  يونيك  / 1-ور���س��ة  امل��دع��ي عليه  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ فا�ست فالكون لتاأجري ال�سيارات وميثله / ح�سن عبداهلل 
بالزام املدعي  اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  العبدويل -  قد  حممد 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره���م(   148.056( وق���دره  مببلغ  عليها 
والفائدة 12% من تاريخ  رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ 
ال�ساعة  املوافق 2019/10/7  الإثنني  املعجل بال كفالة.  وح��ددت لها جل�سة يوم 
ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.12 بالقاعة  ���ض   8.30
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        

   يف  الدعوى 2019/207 جتاري جزئي                 
اىل املدعي عليه / 1- اك�سبو�ض للخدمات الفنية - �ض ذ م م - وميثلها / مرت�سى علي منظور 
علي - جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ عبداهلل حممد للمقاولت - وميثلها مالكها / 
عبداهلل حممد ابراهيم العبدويل وميثله / ح�سن عبداهلل حممد العبدويل - قد اأقام عليك 
والر�سوم  دره��م(  وق��دره )70000  املدعي عليه مببلغ  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و �سمول 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة و�سم ملف النزاع التجاري رقم 2018/2435. وحددت لها 
جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2019/2/28 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3   
اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2015/530 تنفيذ جتاري   
ال�سارقة - �سارع املطار  ال�سارقة - مطار  اإم��ارة  طالب التنفيذ: ال�سركة العربية للطريان - �ض م ع  - عنوانه : 
الرئي�سي - مكتب ملك دائرة  املقر  العربية للطريان )�ض م ع( -  بناية  ال��دويل -  ال�سارقة  - بالقرب من مطار 

الطريان املدين - �ض ب 132 ال�سارقة - الهاتف :  0097165581166 
املنفذ �سده : �سركة ابيار للتطوير العقاري �ض م ع - ممثلة ب�سخ�ض مديرها العام 

عنوانه : اإمارة دبي - و�سط دبي )داون تاون( - بناية ريزيدن�ض اإعمار كورت جاردن - مدخل فندق بال�ض اوتيل - 
قرب دبي مول - الطابق الأر�سي - مكتب رقم 313 اي - هاتف : 04/8848668 

اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�ساء ويف   5.00 ال�ساعة   2019/10/9 املوافق  الأرب��ع��اء  يوم  انه يف 
وعلى  للمزادات  الم��ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع 
التقدم  البيع  اعرتا�ض على  لديه  ولكل من  املزايدة  دخ��ول  قبل  الأ�سا�سي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل 
باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. 

وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :
�سقة �سكنية - املنطقة : ال�سفوح الأوىل - رقم الر�ض : 139  - ا�سم املبنى : OLGANA - رقم العقار : 

درهم   )1.070.865( ب������  املقدرة   - مربع  مرت   128.37  : امل�ساحة   -  1305
�سقة �سكنية - املنطقة : ال�سفوح الأوىل - رقم الر�ض : 139  - ا�سم املبنى : OLGANA - رقم العقار : 

درهم  )1.070.865( ب������  املقدرة   - مربع  مرت   128.37  : امل�ساحة   -  1805
�سقة �سكنية - املنطقة : ال�سفوح الأوىل - رقم الر�ض : 139  - ا�سم املبنى : OLGANA - رقم العقار : 

درهم  )758.381( ب������  املقدرة   - مربع  مرت   88.07  : امل�ساحة   -  2006
�سقة �سكنية - املنطقة : ال�سفوح الأوىل - رقم الر�ض : 139  - ا�سم املبنى : OLGANA - رقم العقار : 

درهم  )1.666.736( ب������  املقدرة   - مربع  مرت   206.46  : امل�ساحة   -  3204
�سقة �سكنية - املنطقة : ال�سفوح الأوىل - رقم الر�ض : 139  - ا�سم املبنى : OLGANA - رقم العقار : 

درهم  )1.940.494( ب������  املقدرة   - مربع  مرت   257.54  : امل�ساحة   -  1904
�سقة �سكنية - املنطقة : ال�سفوح الأوىل - رقم الر�ض : 139  - ا�سم املبنى : OLGANA - رقم العقار : 

درهم  )840.875( ب������  املقدرة   - مربع  مرت   97.65  : امل�ساحة   -  3508
�سقة �سكنية - املنطقة : ال�سفوح الأوىل - رقم الر�ض : 139  - ا�سم املبنى : OLGANA - رقم العقار : 

درهم  )1.506.972( ب������  املقدرة   - مربع  مرت   186.67  : امل�ساحة   -  3503
�سقة �سكنية - املنطقة : ال�سفوح الأوىل - رقم الر�ض : 139  - ا�سم املبنى : OLGANA - رقم العقار : 

درهم  )2.974.560( ب������  املقدرة   - مربع  مرت   394.78  : امل�ساحة   -  3601
�سقة �سكنية - املنطقة : ال�سفوح الأوىل - رقم الر�ض : 139  - ا�سم املبنى : OLGANA - رقم العقار : 

درهم  )641.356( ب������  املقدرة   - مربع  مرت   74.48  : امل�ساحة   -  1707
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
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فقد املدعو / الوزى حممد زى ، افغان�ستان اجلن�سية 
يجده  م��ن   )2558186O( رق��م  �سفره  ج��واز   -

عليه الت�سال بتليفون رقم  0562141093

فقد�ن جو�ز �صفر

كيناث   / امل������دع������و  ف����ق����د 
الهند   ، ث��������ودان  ج����اك����وب 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )3648985S( رق�����م 
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فقد�ن جو�ز �صفر
م������ال   / امل��������دع��������و  ف������ق������د 
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�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
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ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 
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فقد�ن جو�ز �صفر

الإعالناتكم يف 

يرجى الت�شال على
هاتف:024488300 - فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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املال والأعمال

»�إمباور« تنتهي من �إن�صاء حمطة تربيد 
�ملناطق يف »بر�صا هايت�ص« بنهاية 2019

•• دبي-وام:

الإم������ارات لأنظمة  اأع��ل��ن��ت م��وؤ���س�����س��ة 
اأكرب  “اإمباور”  امل���رك���زي  ال��ت��ربي��د 
العامل  ال��ت��ربي��د يف  م����زود خل��دم��ات 
اإن�ساء  م��ن  ل��الن��ت��ه��اء  توقعاتها  ع��ن 
امل��ن��اط��ق يف  ت��ربي��د  وت�سغيل حم��ط��ة 
بحلول  هايت�ض”  “بر�سا  م��ن��ط��ق��ة 

نهاية العام احلايل 2019.
اإن�ساء  ب��دء  عقد  “اإمباور”  واأر���س��ت 
“بر�سا  منطقة  يف  ال��ت��ربي��د  حمطة 
هايت�ض” يف نوفمرب 2018 وبطاقة 
طن   31،250 اإىل  ت�سل  اإجمالية 
تربيد وذلك �سمن خطتها لتطوير 

الت�سغيلية  الكفاءة  املناطق ورفع  البنية التحتية لالرتقاء ب�سناعة تربيد 
ملحطات تربيد املناطق يف خمتلف اإمارة دبي.

وقال اأحمد بن �سعفار الرئي�ض التنفيذي ملوؤ�س�سة الإمارات لأنظمة التربيد 
اإىل  ويهدف  مرحلتني؛  على  تنفيذه  يتم  امل�سروع  اإن  “اإمباور”  امل��رك��زي 
ا�ستبدال ثالث حمطات �سبه دائمة يف منطقة بر�سا هايت�ض مبحطة تربيد 

توفر طاقة اإجمالية تبلغ 31،250 طن تربيد.
واأ�ساف “نعمل دائما يف اإمباور على تطوير البنية التحتية وتو�سيع �سبكات 
تقدمي  ل�سمان  با�ستمرار؛  جديدة  حمطات  وبناء  املناطق  تربيد  اأنابيب 
خدمات تربيد ذات كفاءة عالية تواكب الطفرة العقارية التي ت�سهدها دبي 

وحر�سا على ر�سا و�سعادة املتعاملني.
 /TES/ احلرارية  الطاقة  تخزين  خزان  �ست�ستخدم  املحطة  اأن  واأو�سح 
الذي ي�ساعد يف تخفيف العبء على �سبكة الكهرباء خالل �ساعات الذروة 
ومياه ال�سرف املعاجلة /TSE/؛ للمحافظة على املوارد الطبيعية اإ�سافة 
اإىل نظام �سكادا املتقدم الذي يتيح القدرة على قراءة مليونني من البيانات 
اأن  ..م��وؤك��دا  املياه  واإم���دادات  واملحولت  وامل��ربدات  التربيد  باأبراج  املتعلقة 
معايري  م��راع��اة  م��ع  العاملية  املعايري  لأع��ل��ى  وف��ق��اً  �سيتم  املحطة  ت�سميم 

الأبنية اخل�سراء امل�ستدامة.
واأكد ابن �سعفار اأن تطوير البنية التحتية خلدمات تربيد املناطق ي�سهم 
ب�سكل فعال يف تنفيذ الروؤية الثاقبة لقيادتنا الر�سيدة والتي تويل اهتماماً 
كبرياً بال�ستدامة؛ حيث وجهت القيادة الر�سيدة ب�سرورة جمابهة حتديات 

التغرّي املناخي الذي يعد عقبة حقيقية يف �سبيل حتقيق النمو والزدهار.
وتابع اأن من بني ال�سرتاتيجيات الوطنية التي ت�سارك فيها “اإمباور” بقوة 
 2050 2021 وا�سرتاتيجية الإم��ارات للطاقة  وفاعلية روؤي��ة الإم��ارات 
املحلي  الطاقة  مزيج  من  النظيفة  الطاقة  ح�سة  زي��ادة  اإىل  ت�سعى  التي 
 2050-2017 امل��ن��اخ  لتغري  الوطنية  واخل��ط��ة   50% اإىل  الإج��م��ايل 
واملبادرة الوطنية طويلة املدى لبناء اقت�ساد اأخ�سر يف دولة الإمارات حتت 
ال�سمو  �ساحب  اأطلقها  التي  م�ستدامة”  لتنمية  اأخ�سر  “اقت�ساد  �سعار 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء 
الإمارات  دول��ة  الف�سل يف احتالل  لها  والتي كان  “رعاه اهلل”  دبي  حاكم 

مراكز عاملية متقدمة يف جمال القت�ساد الأخ�سر اجلديد.

�شاركت يف 13 معر�شًا ويتم ت�شويقها يف 4 منافذ رئي�شة
»قالدة« �أ�صحاب �لهمم يف معر�ص �ل�صرق 
�الأو�صط لل�صاعات و�ملجوهر�ت بال�صارقة

•• دبي – الفجر:

لل�ساعات  الأو����س���ط  ال�����س��رق  م��ع��ر���ض  يف  امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة  وزارة  ت�����س��ارك 
“قالدة”؛ اإحدى مبادرات دعم وتاأهيل  واملجوهرات يف ال�سارقة، مب�سروع 
يقام  ال��ذي  املعر�ض  ي�سهد  حيث  الهمم،  اأ�سحاب  م��ن  والفتيان  الفتيات 
ال�سارقة،  اإك�سبو  معر�ض  يف  2019م  اأك��ت��وب��ر   5-1 ب��ني  ال��ف��رتة  خ��الل 
والدبابي�ض �سمن م�سروع قالدة  الربو�سات  اإطالق جمموعة جديدة من 
، بالتعاون مع امل�سممة الإماراتية مرمي ح�سني وامل�سممة ال�سعودية خلود 
تعمل  “قالدة”  22 ت�سميماً فريداً من  اإجن��از  عرب، وقد مت حتى اليوم 
عليها الطالبات لإنتاج مئات القطع من املجوهرات. وحتى اليوم؛ بلغ عدد 
املعار�ض التي �ساركت فيها طالبات مراكز اأ�سحاب الهمم لت�سويق مل�سروع 
منتجات “قالدة” 13 معر�ساً على م�ستوى الدولة، فيما يبلغ عدد منافذ 
البيع التي ُت�سوق فيها وزارة تنمية املجتمع منتجات “قالدة” 4 منافذ هي: 
ال�سوق احلرة يف مطارات دبي،  الإلكرتوين،  للت�سوق  املعار�ض، موقع نون 
موقع وزارة تنمية املجتمع. وو�سل عدد الطالبات والطلبة الالتي يعملن 
و�ست�سارك  الذهنية.  الإعاقة  ذوي  من  �سخ�ض   25 ق��الدة  م�سروع  �سمن 
للعام  ودب��ي  باأبوظبي  املجوهرات  معر�سي  يف  الهمم،  اأ�سحاب  من  فتيات 
احلايل، لعر�ض املزيد من اإبداعاتهن يف �سنع الأحجار من خالل م�سروع 
“قالدة«. وكانت “قالدة” حظيت مب�ساركات لفتة يف معار�ض املجوهرات 
دبي  معر�ض  جانب  اإىل  املا�سي،  ال��ع��ام  خ��الل  وال�سارقة،  ودب��ي  باأبوظبي 
للعرو�ض 2019، ولقت اإقباًل كبرياً من الزوار الذين توقفوا عند جتربة 
الفتيات من اأ�سحاب الهمم يف ت�سميم “قالدة” الذهبية. ويهدف م�سروع 
“قالدة” اإىل متكني الفتيات من اأ�سحاب الهمم، من خالل اإبراز مواهبهن 
قدراتهن  وتوظيف  ال��ذات،  على  اعتمادهن  وتعزيز  املجتمع،  اأم��ام  الفنية 
الإبداعية الواعدة يف ت�سميم جموهرات مميزة، وا�ستعرا�ض اإبداعات فنية 

فريدة من الأ�ساور والقالئد ودبابي�ض الزينة واأزرار القم�سان.

»�أك�صنت�صر« جتّدد تعاونها مع »�أ�صبوع جيتك�ص للتقنية« ك�صريك ح�صري للتحّول �لرقمي
•• دبي-الفجر:

العاملية  ال�����س��رك��ة  “اأك�سنت�سر”،  اأع��ل��ن��ت   
والتكنولوجيا  الأعمال  خدمات  يف  الرائدة 
بور�سة  وامل�����س��ّج��ل��ة يف  امل��ت��ك��ام��ل��ة  ال��رق��م��ي��ة 
متديد  ع��ن   ،)ACN( بالرمز  نيويورك 
العاملي  ال��ت��ج��اري  دب��ي  م��رك��ز  م��ع  �سراكتها 
باعتبارها  ال���ت���وايل،  ع��ل��ى  اخل��ام�����ض  ل��ل��ع��ام 
الرقمي”  ل��ل��ت��ح��ّول  احل�����س��ري  “ال�سريك 
اأك����رب  للتقنية”،  ج��ي��ت��ك�����ض  “اأ�سبوع  يف 
للتكنولوجيا على م�ستوى منطقة  معر�ض 
ال�����س��رق الأو���س��ط وج��ن��وب اآ���س��ي��ا. وتخطط 
تقرير  نتائج  ع��ن  ل��الإع��الن  “اأك�سنت�سر” 
“موؤ�سر اأك�سنت�سر لن�سج البتكار يف ال�سرق 
الأو�سط “ يف اليوم الأول من الفعالية التي 
�ستقام بني 6-10 من �سهر اأكتوبر يف مركز 
رفيعة  جل�سة  خ��الل  العاملي،  التجاري  دب��ي 
الرئي�ض  �ساتكليف،  مايك  برئا�سة  امل�ستوى 
التنفيذي للمجموعة يف اأك�سنت�سر الرقمية، 
ل��ت�����س��ل��ي��ط ال�������س���وء ع��ل��ى اأح������دث درا����س���ات 
للتكنولوجيا  وال��ع��امل��ي��ة  الإقليمية  احل��ال��ة 
الثانية  الن�سخة  تعر�سها  التي  التحّولية 
“اأ�سبوع  �سعار  مع  وان�سجاماً  التقرير.  من 

ق�سايا التنقل يوم 6 اأكتوبر وتكنولوجيات 
املدن الذكية وقطاع التجزئة يوم 8 اأكتوبر. 
لتجربة  ال��زائ��ري��ن  اأم���ام  الفر�سة  و�ستتاح 
تعر�سها  ال��ت��ي  ال��رق��م��ي��ة  احل���ل���ول  اأح�����دث 
رقم  من�ستها  على  مبا�سرة  “اأك�سنت�سر” 
Z يف  ال��ع��ام��ة  امل��ن��ط��ق��ة  ال���واق���ع���ة يف   D1

ات �سركائها«. القاعة 7، وعلى من�سّ
اتفاقية  جت��دي��د  على  تعليقه  معر�ض  ويف 
ال�سراكة مع “اأك�سنت�سر”، قال �سعادة هالل 
دبي  مركز  �سلطة  ع��ام  مدير  امل���ري،  �سعيد 
التجاري العاملي ودائرة ال�سياحة والرتويج 
رحلتها  دب����ي  “توا�سل  ب���دب���ي:  ال���ت���ج���اري 
واعتماد  التكنولوجي  التحّول  يف  ال��رائ��دة 
هذا   39 ال�  ن�سخته  ويف  املبتكرة.  التقنيات 
العام، ير�ّسخ اأ�سبوع جيتك�ض للتقنية مكانته 
ك��اأف�����س��ل م��ل��ت��ق��ى اإق��ل��ي��م��ي ل��ع��ر���ض اأح����دث 
لدى  التكنولوجية  وال���ق���درات  الب��ت��ك��ارات 

احلكومة والقطاع اخلا�ض«.
اإط����ار ال��ت��زام��ن��ا ببناء  واأ����س���اف امل����ري: “يف 
نحن  الرقمي،  والتمكني  ال��ذك��ي  امل�ستقبل 
�سعداء ب�سراكتنا احل�سرية للتحّول الرقمي 
مع “اأك�سن�سر” خالل هذه الفعالية، للعام 
اخل��ام�����ض ع��ل��ى ال���ت���وايل. ون��ح��ن ع��ل��ى ثقة 

“تاآزر  ح��ول  العام  لهذا  للتقنية”  جيتك�ض 
ت�ست�سيف  العقول واقت�ساد التكنولوجيا”، 
خم�س�سة  ج��ل�����س��ات  اأي�����س��اً  “اأك�سنت�سر” 
الرقمية  التكنولوجيا  م�ستجدات  تتناول 
ال���ت���ي غ����ريت ق���واع���د ال��ل��ع��ب��ة، وت�����س��ه��م يف 
والعمليات  لالأعمال  التكنولوجي  الإح��الل 
يف املنطقة و�سائر اأنحاء العامل. كما ت�ستمل 
تتناول  جل�سات  على  “اأك�سنت�سر”  اأن�سطة 

ب����اأن اب���ت���ك���ارات ال�����س��رك��ة ال�����س��ام��ل��ة ملختلف 
ال��رق��م��ي��ة احلديثة  ال��ق��ط��اع��ات، وق��درات��ه��ا 
امل��ب��ت��ك��رة على  الأف���ك���ار  ث���روة م��ن  �ست�سيف 
اآليك�سي�ض  ه��ذا احل��دث«. وم��ن جانبه، ق��ال 
ليكانويت، املدير العام الإقليمي لأك�سنت�سر 
ف����خ����ورون  “نحن  الأو��������س�������ط:  ال���������س����رق 
دبي  مركز  مع  امل�ستمرة  �سراكتنا  بتجديد 
الإيجابي  التاأثري  ظل  يف  العاملي،  التجاري 

القطاعات  على خمتلف  لالبتكار  املتوا�سل 
اأن  اأك�سنت�سر  يف  ن���درك  واإذ  ال��ع��امل.  ح���ول 
حّل  على  ق���ادرة  غ��ري  وح��ده��ا  التكنولوجيا 
باأن  ن���رى  ف��اإن��ن��ا  امل��ع��ق��دة،  ال��ع��امل  م�سكالت 
دمج الإبداع الب�سري بالتكنولوجيا الرائدة 
واملبتكر«.  احلقيقي  للتحّول  هامة  �سرورة 
جيتك�ض  اأ���س��ب��وع  “مُيثل  ليكانت:  واأ���س��اف 
القطاع  ق��ي��ادات  لج��ت��ذاب  ملتقًى  للتقنية 
ة  ومن�سّ ب��ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،  وامل��ت��خ�����س�����س��ني 
م��ث��ال��ي��ة ل��ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات ال��ه��ام��ة حول 
التطورات  وم��واك��ب��ة  اجل��دي��دة  ال��ت��وج��ه��ات 
اآخر،  جانب  ومن  ودولياً«.  حملياً  الرقمية 
لل�سياحة”  “دبي  مع  “اأك�سنت�سر”  تعاونت 
خالل الفرتة التي �سبقت “اأ�سبوع جيتك�ض 
للتقنية” يف اإطالق “برنامج فيوت�سريزم” 
2019، وهو مبادرة م�سّرع اأعمال نا�سئة ل 
الرتقاء  اإىل  تهدف  الأ���س��ول،  على  يعتمد 
لإن�ساء  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي  الإب�������داع  مب�����س��ت��وى 
جتارب �سياحية مبتكرة، وتعزيز مكانة دبي 
و�سيتم  النا�سئة.  لل�سركات  رائ���دة  كوجهة 
الإع����الن ع��ن ال��ف��ائ��زي��ن ب��ال��ربن��ام��ج خالل 
“اأ�سبوع  م��ن  ال��ق��ادم��ة  ال��ن�����س��خ��ة  ف��ع��ال��ي��ات 

جيتك�ض للتقنية«.

م�شوغة ذهبية وباقة فريدة من الأحجار الربازيلية الكرمية يف الدورة ال� 47 من معر�س ال�شاعات واملجوهرات يف اإك�شبو ال�شارقة  400

الأول مرة يف �الإمار�ت ... �ل�صارقة تفتح بو�بتها لكبار �ل�صركات وم�صممي �ملجوهر�ت �لرب�زيلية 
•• ال�شارقة-الفجر:

الأو�����س����ط  ال�������س���رق  “معر�ض  ي�����س��ه��د 
ال�  دورت����ه  يف  واملجوهرات”  ل��ل�����س��اع��ات 
اأم�ض  اأول  فعالياته  انطلقت  ال��ذي   47
م�ساركة  ال�������س���ارق���ة،  اإك�����س��ب��و  م���رك���ز  يف 
برازيلية، هي الأوىل من نوعها يف تاريخ 
اأكر من ربع  احلدث الذي انطلق قبل 
تنوعت  قطعة   400 خ���الل  م��ن  ق���رن، 
من  فريدة  وباقة  ذهبية  م�سوغات  بني 
اإىل جانب جمموعة  الكرمية،  الأحجار 
من  امل�ستوحاة  امل��ج��وه��رات  م��ن  متميزة 
اإقبال  لق��ت  التي  ال��ربازي��ل��ي��ة،  الثقافة 
الأول  يوميه  املعر�ض يف  زوار  لفتا من 

والثاين.

قيمة نوعية م�شافة
واأكد �سعادة �سيف حممد املدفع الرئي�ض 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��رك��ز اإك�����س��ب��و ال�����س��ارق��ة، اأن 
ال�ساعات  معر�ض  يف  ال��ربازي��ل  م�ساركة 
وجاذبيته  امل�����ت�����زاي�����دة  وامل�����ج�����وه�����رات 
ال�سركات  واأ���س��ه��ر  لأه���م  ال���س��ت��ث��م��اري��ة، 
م�ستوى  ع��ل��ى  ال��ت��ج��اري��ة  وال���ع���الم���ات 

الدولة، واملنطقة والعامل.
واأ�سار املدفع اإىل اأن امل�ساركة الربازيلية 
نوعية م�سافة،  ت�سكل قيمة  املعر�ض  يف 
متقدمة  وخ��ط��وة  احل��دث  م�سرية  تعزز 
حيث  عديدة،  اإيجابية  نتائج  �سرتافقها 
اأه��م الأ�سواق  ُتعد ال��ربازي��ل واح��دة من 
يف ال��ق��ارة الأم��ري��ك��ي��ة اجل��ن��وب��ي��ة، ومن 
متقدمة يف  التي حتظى مبكانة  ال��دول 
اأن معر�ض  اإىل  املجوهرات، لفتا  قطاع 
غ����دا من�سة  وامل����ج����وه����رات،  ال�������س���اع���ات 
واملجوهرات  ال���ذه���ب  ل��ت��ج��ارة  رئ��ي�����س��ة 

الأو�سط،  ال�سرق  منطقة  يف  وال�ساعات 
العاملية،  ال�����س��رك��ات  ل��ك��ربى  وم��ق�����س��داً 
والتجار  ال�����س��ه��رية  ال���ع���الم���ات  ولأه�����م 
وامل�ستهلكني  واحل��رف��ي��ني  وامل�����س��م��م��ني 
املنطقة،  اأ���س��واق  يف  ح�سورهم  لتعزيز 
مركز  هو  ال�سارقة  اإك�سبو  اأن  خ�سو�ساً 
ال��ذي ينظم  العامل  الوحيد يف  املعار�ض 
�سنوياً،  الأح��داث مرتني  النوع من  هذا 
ي�سهده  ال����ذي  ال��ت��األ��ق  اأن  اإىل  م�����س��رياً 
امل���ع���ر����ض، ي���زي���د ح���ر����ض امل����رك����ز على 
مواكبة تطوير براجمه وفعالياته، من 
خالل ال�سعي الدائم على اإطالق حزمة 

مبادرات نوعية جديدة لتعزيز جناحات 
ور�سا  العار�سني  ثقة  وك�سب  امل��ع��ر���ض 

الزوار.

نافذة مهمة للربازيل
فريجارا  جولينا  اع��ت��ربت  جانبها  م��ن 
امل����دي����ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�������دار جم����وه����رات 
ال�سرق  معر�ض  اأن  الربازيلي،  فريجارا 
نافذة  وامل��ج��وه��رات  لل�ساعات  الأو���س��ط 
ال�سرق  ����س���وق  ع��ل��ى  ل���ل���ربازي���ل  م��ه��م��ة 
الو�سط، وقالت: نحن يف الربازيل نطمح 
لدخول �سوق ال�سرق الأو�سط من بوابة 
اإمارة ال�سارقة ومن خالل هذا املعر�ض 
الذي يعد من اأجنح املعار�ض املتخ�س�سة 
ب�سناعة ال�ساعات واملجوهرات التي تقام 
م�سرية  الأو���س��ط،  ال�سرق  م�ستوى  على 
احل�سور  على  حر�ست  �سركتها  اأن  اإىل 
لتك�سف من خالله عن اأحدث موديالتها 
م��ن امل��ج��وه��رات، يف ظ��ل ���س��وق يعد من 
اأكر الأ�سواق بيعا على م�ستوى العامل، 
اأ�سبحت  ال�����س��ارق��ة   اإم�����ارة  اأن  م��ع��ت��ربة 
الربازيلية  ال�������س���رك���ات  اأن����ظ����ار  حم���ط 
وجتارة  ال��ذه��ب  �سناعة  يف  املتخ�س�سة 
الأح�����ج�����ار ال���ك���رمي���ة، م����ن خ�����الل هذا 
الكبري، ومق�سد ينتظره ع�ساق  احلدث 
كونه  جانب  اإىل  وال�ساعات  املجوهرات 
من�سة هامة للت�سويق لل�سركات الراغبة 

يف الدخول اإىل اأ�سواق املنطقة.

ت�شميمات فريدة وقطع ح�شرية
وقالت جولينا فريجارا: اإن جمموعتها 
ال����ت����ي ت�������س���ارك ف���ي���ه���ا ت����ع����دد وت����داخ����ل 
األ��وان��ه��ا يف م��زي��ج ف��ري��د ا���س��ت��م��دت��ه من 
ال�س����هرية  الربازيلية  الكرمية  الأحجار 
ال��ت��ي ت��ع��ت��م��د ع��ل��ي��ه��ا ب�����س��ك��ل رئ��ي�����س��ي يف 
امل�سممة  وذك�������رت  ت�����س��م��ي��م��ات��ه��ا،  ك����ل 
باألوانها  تتميز  املجموعة  اأن  الربازيلية 
والقطع  امل��ت��وق��ع��ة،  غ��ري  وبت�سميماتها 
احل�����س��ري��ة، ح��ت��ى ت��ظ��ل ف���ري���دة وغري 
العربية  امل�����راأة  اأن  اإىل  لف��ت��ة  م���ك���ررة، 
ع��ا���س��ق��ة ل��ل��ت��م��ي��ز وال��ف��خ��ام��ة وه�����ذا ما 

حر�ست عليه من خالل معرو�ساتها.
ب�سمعة  الربازيلية  املجوهرات  وحتظى 
ط��ي��ب��ة يف ج��م��ي��ع اأن���ح���اء ال���ع���امل، وذلك 
احلرفية  م��ن  م�سمموها  ب��ه  يتمتع  مل��ا 
ال��ف��ري��دة، ف�سال عن  ال��ع��ال��ي��ة وامل���ه���ارة 
اأحجار كرمية ذات جودة  باإنتاج  متيزها 
اأه���م ال��الع��ب��ني يف  ع��امل��ي��ة، جعلتها م��ن 
هذا املجال يف ال�سوق العاملية، كما ت�سم 
تنتجها  التي  الكرمية  الأح��ج��ار  قائمة 
والأنواع  الأ�سماء  من  العديد  الربزايل 
ولعل اأبرزها الزمرد، والتوباز، والكوارتز 

والتورمالني.

اأكرث من 500 �شركة عاملية
م�ساركة  اخل��ري��ف��ي��ة  ال�������دورة  وت�����س��ه��د 
�سناعة  يف  رائ����دة  ع��امل��ي��ة  ���س��رك��ة   500
اأبرز  من  ونخبة  وال�ساعات،  املجوهرات 
التجارية  العالمات  واأ�سهر  امل�سممني 
الذهبية  امل�����س��غ��ولت  ال��ع��امل��ي��ة يف جم���ال 
واللوؤل�وؤ  الكرمية  والأحج��������ار  والأملا�ض 
والهند  ك���ون���غ  ه���ون���غ  م���ن  وال�������س���اع���ات، 
واإيطاليا واليابان و�سنغافورة وتاي��الند، 
ك���ب���ري من  ع�����دد  م�������س���ارك���ة  اإىل ج���ان���ب 
الع��ار�سني اجلدد من مملك����ة البحرين 
واململكة  وال��ك��وي��ت  وال��ي��اب��ان  واإي��ط��ال��ي��ا 
وتركيا،  وتايالند  ال�س�����عودية  العربية 
ال�س��ركات  ع�س����رات  م�س���اركة  ع��ن  ع��دا 

الإماراتية.
وي�ستمر اإك�سبو ال�سارقة با�ستقبال زواره 
لغاية  12 ظ���ه���راً  ال�����س��اع��ة  ي��وم��ي��ا م���ن 
من  اخلمي�ض  ي��وم  با�ستثناء  م�ساء،   10
م�ساء،   11 ولغاية  ظ��ه��راً   12 ال�ساعة 
3 بعد الظهر ولغاية  ويوم اجلمعة من 

11 م�ساء. والدخول جماين للجميع. 

 �أبوظبي ت�صت�صيف �ملوؤمتر �لعام لـ»يونيدو« نوفمرب �ملقبل مب�صاركة 170 دولة
•• اأبوظبي-وام:

ملنظمة  ع�سر  الثامن  العام  املوؤمتر  اأبوظبي  ت�ست�سيف 
الأمم املتحدة للتنمية ال�سناعية” يونيدو” مب�ساركة 
170 دول��ة ع�سو يف  800 وزي��ر وم�����س��وؤول و ممثلي 
املنظمة وذلك بفندق ق�سر الإمارات يف الفرتة ما بني 
3 و 7 نوفمرب املقبل على اأن ي�سبقه يف يوم 2 نوفمرب 
5 جل�سات  يت�سمن  الأق��ل منوا  بالدول  موؤمتر خا�ض 

و14 فعالية م�ساحبة.
ج���اء ذل���ك خ���الل اإح���اط���ة اإع��الم��ي��ة مل��ع��ايل �سهيل بن 
وال�سناعة  الطاقة  وزي��ر  امل��زروع��ي  فار�ض  ف��رج  حممد 
باأبوظبي بح�سور  ال���وزارة  ع��ام  دي��وان  اأم�ض يف  عقدت 
ا�ست�سافة  تفا�سيل  عن  لالإعالن  امل�سوؤولني  من  ع��دد 

اأبوظبي ملوؤمتر “ يونيدو« .
و قال معاليه اإن املوؤمتر �سريكز على ال�سباب وامل�ساواة 
والطاقة  ال��راب��ع��ة  ال�سناعية  وال��ث��ورة  اجلن�سني  ب��ني 
والقت�ساد  املتخ�س�سة  القت�سادية  واملناطق  املتجددة 
هذا  ل�ست�سافة  اأبوظبي  اختيار  اأن  موؤكدا  ال��دائ��ري.. 
الإم���ارات يف  ب��دور  الكبرية  الثقة  املهم يج�سد  احل��دث 
العاملي  ال�سناعي  للقطاع  حت���ويل  م�ستقبل  �سياغة 
املناف�سة  ق��ادرة على  قوية  لقاعدة �سناعية  وتطويرها 

على امل�ستوى العاملي.
لهذا  اأبوظبي  ا�ست�سافة  تعك�ض  املزروعي:”  واأ���س��اف 
للتنمية  امل��ت��ح��دة  الأمم  منظمة  تقدير  امل��ه��م  احل���دث 
كنموذج  الإم���ارات  دول��ة  ملكانة  “ يونيدو”  ال�سناعية 
قيا�سي  وق��ت  يف  ا�ستطاعت  التي  النامية  للدول  عاملي 
التنمية  م���ت���ط���ورة وحت��ق��ي��ق  ���س��ن��اع��ي��ة  ق���اع���دة  ب���ن���اء 
حققت  اأن  بعد  وذل��ك  وامل�ستدامة  ال�ساملة  ال�سناعية 
الإم��������ارات ن��ه�����س��ة ���س��ن��اع��ي��ة ت��ع��د من���وذج���ا ف���ري���دا يف 
منطقة ال�سرق الأو�سط مكنتها من اأن ت�سبح ال�سريك 
ال�سناعي املوثوق يف الإقليم لكربى ال�سركات ال�سناعية 

العاملية«.

ال�سناعي  القطاع  ل��ق��ادة  اأبوظبي  ا�ست�سافة  اأن  واأك���د 
ح���ول ال��ع��امل ت�سكل اإ���س��اف��ة ن��وع��ي��ة جل��ه��ود الإم����ارات 
مفتوحا  وخم��ت��ربا  عاملية  من�سة  موقعها  تكري�ض  يف 
الوقت  تتيح يف  و  الرابعة  ال�سناعية  الثورة  لتطبيقات 
نف�سه فر�سة فريدة لت�سليط ال�سوء على دور الإمارات 
ب�سفتها الدولة الأوىل عامليا يف جمال منح امل�ساعدات 
التنموية الر�سمية قيا�سا اإىل دخلها القومي بالإ�سافة 
به  تتمتع  وم��ا  الذكية  التقنيات  تبني  يف  ري��ادت��ه��ا  اإىل 
من موقع جغرايف ا�سرتاتيجي بني ال�سرق والغرب يف 

حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة لالأمم املتحدة.
و نوه معايل وزير الطاقة و ال�سناعة اإىل اأن موؤمتر “ 
يونيدو” ميثل فر�سة لل�سركات الإماراتية ل�ستعرا�ض 
يف  وجناحها  القيا�سي  وت��ط��وره��ا  ال�سناعية  ق��درات��ه��ا 
ال��ق��ي��م��ة العاملية  ���س��ال���س��ل  ال��ع��امل��ي يف  ت��ع��زي��ز وج���وده���ا 
املتطورة والقائمة على املعرفة ما يفتح الباب اأمام هذه 
ال�سركات لإقامة �سراكات وحتالفات جديدة عرب العامل 
م�سريا اإىل اأن هذا التجمع العاملي من �ساأنه اأن ي�سهم 
القطاع  يف  الإم���ارات  جناحات  على  ال�سوء  ت�سليط  يف 
وال�سباب من لعب  امل��راأة  بتمكني  التزامها  و  ال�سناعي 

دورهم الأ�سا�سي يف قيادة م�ستقبل هذا القطاع.
وقال اإن الدولة �ست�ستعر�ض التزامها الفريد بتوظيف 
العاملي، وبراجمها  الزده��ار  ن�سر  ال�سناعي يف  القطاع 
ال�سلبية  ال��ب��ي��ئ��ة وت��ق��ل��ي�����ض الآث�����ار  ب��ح��م��اي��ة  اخل��ا���س��ة 

للن�ساطات ال�سناعية على �سالمة البيئة العاملية.
واأ�ساف اأن وزارة الطاقة وال�سناعة ت�سعى اإىل ت�سليط 
والتي تعمل  ال�سناعة  ا�سرتاتيجية قطاع  ال�سوء على 
من  جمموعة  و�سع  خ��الل  م��ن  �سياغتها  على  حاليا 
املمكنات على امل�ستوى الحتادي لرفع م�ستوى م�ساهمة 
القطاع يف الناجت املحلي الإجمايل فيما يجري العمل 
اجلهات  مع  بالتعاون  ال�سرتاتيجية  ه��ذه  اإع��داد  على 
قادر  حقيقي  اإنتاجي  ب��دور  للقيام  الدولة  يف  املخت�سة 
على زيادة النمو وحتقيق التنمية امل�ستدامة.. وتهدف 

امل�ستدامة،  التنمية  لتحقيق  اجلديدة  ال�سرتاتيجية 
ودعم  الكربون،  انبعاثات  البتكار وخف�ض  على  وتقوم 
ال�سناعات  وتفعيل  وامل��ت��و���س��ط��ة،  ال�����س��غ��رية  امل�����س��اري��ع 
م�ساهمة  ن�سبة  وحتقيق  الخ���رتاع���ات،  على  امل��رت��ك��زة 
بحلول   5% للدولة  النفطي  غري  الناجت  يف  البتكار 

.2021
التي  الأوىل  امل����رة  ه���ي  ه����ذه  اأن  امل����زروع����ي  اأو����س���ح  و 
و�سمال  الأو����س���ط  ال�����س��رق  م��ن��ط��ق��ة  ف��ي��ه��ا  ت�ست�سيف 
ا�ست�سافة  تتم  مل  حيث  العاملي،  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  اأفريقيا 
املوؤمتر العام ملنظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�سناعية، 
 ،1985 العام  يف  متخ�س�سة  كمنظمة  تاأ�سي�سها  منذ 
تنظيم  واقت�سر  الأو���س��ط  ال�����س��رق  منطقة  يف  مطلقا 
املوؤمتر على خارج مقر املنظمة يف فيينا “ ثالث مرات 
فقط “ يف تايالند عام 1987، والكامريون 1993 

و بريو 2013.
لت�سبح مركزا  الإم��ارات  تتبناها  التي  املبادرات  وحول 
وال�سناعة  الطاقة  وزي��ر  معايل  ق��ال  عامليا..  �سناعيا 
اإن الإمارات تتبنى نهجا تكامليا �سامال يف اإطار عملها 
العاملي  ال�سناعي  القطاع  يف  ال��ري��ادة  مركز  تبوء  على 
م�ستفيدة من روؤية القيادة الر�سيدة التي اأكدت اأهمية 
بناء اقت�ساد متنوع وم�ستدام قائم على املعرفة ي�سطلع 
الكوادر  وتقوده  ب��دور حم��وري،  ال�سناعي  القطاع  فيه 

الوطنية املوؤهلة.
و اأ�سار اإىل اأن مئوية الإمارات 2071 توؤكد اأهمية بناء 
اقت�سادات  اأف�سل  مناف�سة  على  ق��ادر  اإم��ارات��ي  اقت�ساد 
العامل وذلك عرب رفع م�ستوى الإنتاجية يف القت�ساد 
الوطني، ودعم ال�سركات الوطنية للو�سول اإىل العاملية، 
وال�ستثمار يف البحث، والتطوير يف القطاعات الواعدة، 
البتكار  ع��ل��ى  ال��ت��ي تعتمد  ال�����س��رك��ات  ع��ل��ى  وال��رتك��ي��ز 
ا�سرتاتيجية  وتطوير  املتقدمة،  وال�سناعات  والريادة 
اقت�سادية و�سناعية وطنية ت�ست�سرف امل�ستقبل، وت�سع 
الإم��ارات �سمن القت�سادات املهمة يف العامل وحت�سني 

امل�ستوى املهني لدى الإماراتيني، واإك�سابهم ثقافة عمل 
ملختلف  املتقدمة  املنتجات  ت�سدير  وت�سجيع  ج��دي��دة، 
ا�سرتاتيجية  اأن  اإىل  امل��زروع��ي  لفت  و  ال��ع��امل.  اأن��ح��اء 
تعزيز  اإىل  تهدف  الرابعة  ال�سناعية  للثورة  الإم���ارات 
مكانة الإمارات كمركز عاملي للثورة ال�سناعية الرابعة 
وامل�ساهمة يف حتقيق اقت�ساد وطني تناف�سي قائم على 
املعرفة والبتكار والتطبيقات التكنولوجية امل�ستقبلية 
امل���ادي���ة وال��رق��م��ي��ة واحليوية.  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ت��دم��ج  ال��ت��ي 
وجت�����س��د ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ت��وج��ه��ات احل��ك��وم��ة يف اأن 
ت�سبح دولة الإم��ارات منوذجا عامليا رائ��دا يف املواجهة 
التقنيات  وت��ط��وي��ع  امل�ستقبل،  لتحديات  ال�ستباقية 
والأدوات التي توفرها الثورة ال�سناعية الرابعة خلدمة 

املجتمع وحتقيق ال�سعادة والرفاه لأفراده.

�شهيل املزروعي
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املال والأعمال

حتت �شعار عدالة تقنية
حماكم دبي بخدماتها �لذكية تعلن ��صتعد�ها 

للم�صاركة يف معر�ص جيتك�ص للتقنية لعام 2019
•• دبي-الفجر:

ملعر�ض  وال��ث��الث��ني  التا�سعة  ال����دورة  يف  للم�ساركة  دب���ي  حم��اك��م  ت�ستعد 
لت�سليط ال�سوء على التطبيقات الذكية التي  “جيتك�ض للتقنية 2019”، 
ابتكرتها خلدمة القطاع الق�سائي والإداري امل�ساند له، وتعزيز امل�سروعات 
ال�سابقة باإطالق مراحل جديدة اأكر تطوراً ومبا يواكب عجلة التنمية يف 

اإمارة دبي وما يطراأ من تطور �سريع يف هذا املجال على م�ستوى العامل.
اجلمهور  على  عر�سها  تعتزم  التي  املبتكرة  امل�سروعات  خ��الل  من  وذل��ك   
اأكتوبر يف املركز التجاري العاملي   10-6 اأ�سبوع جيتك�ض يف الفرتة  خالل 
من�سة  و�سمن   ،)C1-S3 من�سة  �سعيد،  ال�سيخ  )قاعة  يف  من�ستها  عرب 
الأذكى  املدينة  اإىل  دبي  لتحويل  ت�سعى  التي  الذكية  دبي  موؤ�س�سة حكومة 
التقنية  اإجنازاتها  اآخ��ر  بعر�ض  الدائرة  �ستقوم  حيث  العامل،  يف  والأ�سعد 
والنقلة النوعية يف خدماتها ومبادراتها الذكية املبتكرة التي تقدمها بغية 

اإ�سعاد املتعاملني.
البتكار  �سعيد  على  ال��دائ��رة  دور  لإب���راز  تكمن  امل�ساركة  اأهمية  اأن  حيث 
بخدماتها  وللتعريف  امل��ت��غ��ريات،  �سناعة  م��ن  ج���زءاً  ولتكون  والتطوير، 
الذكية، وتعزيز التوا�سل الفعال مع املتعاملني، والتعرف اإىل احتياجاتهم 
امل�ساركة  وتت�سمن  امل��ق��دم��ة،  احلكومية  اخل��دم��ات  مب�ستوى  يرتقي  مب��ا 
تفاعلية  تقنية  من�سة  خالل  من  املتميزة  املبادرات  من  العديد  العام  هذا 
كبرية  �سريحة  اهتمام  تالم�ض  التي  اخل��دم��ات  م��ن  العديد  على  حتتوي 
من املتعاملني، ومنها: نظام املاأذون الذكي، ونظام احلجوزات الإ�سراكات، 

والدفع الذكي لر�سوم وتاأمينات وغرامات الق�سايا، واملزاد الذكي.

ت�شارك يف فعاليات املعر�س �شمن من�شة احلكومة الحتادية
وز�رة �ملالية تطلق مبادر�ت جديدة 
خالل �أ�صبوع جيتك�ص للتقنية 2019

•• دبي-الفجر: 

ال�سمو  �ساحب  توجيهات  على  ب��ن��اء 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ 
جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  ن��ائ��ب 
ال���������وزراء ح���اك���م دب������ي، ح��ف��ظ��ه اهلل، 
م�ساركتها  ع��ن  امل��ال��ي��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
الحتادية  احل��ك��وم��ة  من�سة  ���س��م��ن 
للتقنية  جيتك�ض  اأ�سبوع  فعاليات  يف 
فعالياته خالل  تقام  والذي   2019
الفرتة من 6 اإىل 10 اأكتوبر اجلاري 
العاملي، حيث  التجاري  يف مركز دبي 
�ست�ستعر�ض الوزارة خالل م�ساركتها 
والذكية  اللكرتونية  احللول  اأحدث 

مب�ستوى  ل��الرت��ق��اء  التقني  امل��ج��ال  يف  تعتمدها  التي  املمار�سات  واأف�����س��ل 
اأ�سبوع  اأنها �ستطلق خالل  اخلدمات املقدمة للمتعاملني. واأ�سارت الوزارة 
جيتك�ض للتقنية مبادرات جديدة ذكية ومبتكرة توؤكد من خاللها حر�سها 
مع  تتما�سى  التي  الرقمي  التحول  اأف�سل  وتبني  خدماتها  تطوير  على 
من  التحول  يف  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  مبادرة 

احلكومة الإلكرتونية اإىل احلكومة الذكية.
الإلكرتونية  خدماتها  اأب��رز  املعر�ض  زوار  اأم��ام  ال���وزارة  �ست�ستعر�ض  كما   
ورفع  املتعاملني  واحتياجات  تطلعات  لتلبية  خ�سي�ساً  امل�سممة  والذكية 
م�ستويات ر�ساهم.  واأكد �سعادة يون�ض حاجي اخلوري، وكيل وزارة املالية 
باعتباره  للتقنية  اأ�سبوع جيتك�ض  امل�ساركة بفعالية يف  ال��وزارة على  حر�ض 
اأفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  مناطق  م�ستوى  على  نوعه  من  الأك��رب 
الرائدة من  املعر�ض من�سة للجهات واملوؤ�س�سات  اآ�سيا، حيث يوفر  وجنوب 
والذكية.  احلديثة  التقنيات  اأبرز  ل�ستعرا�ض  والقطاعات  الدول  خمتلف 
امل�ستقبل  ي�ست�سرف  ا�ستباقياً  نهجاً  املالية  وزارة  “تتبنى  �سعادته:  وق��ال 
ويعتمد تبني حلول رقمية ومبادرات مبتكرة تعزز كفاءة اخلدمات املقدمة 
وترتقي بجودتها وذلك انطالقاً من التزامها بتحقيق اأعلى درجات ال�سعادة 

لدى املتعاملني من خمتلف فئات املجتمع.«

غرفة دبي تن�صق �أكرث من 300 �جتماع بني 
رجال �الأعمال �الأوروبيني ونظر�ئهم يف �الإمارة 

•• دبي-وام:

الجتماعات  تاريخها من  رقم يف  اأعلى  دبي  و�سناعة  ن�سقت غرفة جت��ارة 
اأم�����ض الأول  ي��وم واح��د وذل��ك خ��الل ا�ستقبالها  ب��ني الأع��م��ال يف  الثنائية 
اأوروبيا رفيع امل�ستوى يزور الدولة حاليا ل�ستك�ساف فر�ض التعاون  وفدا 
ملعر�ض  دبي  اإم��ارة  با�ست�سافة  عالقة  ذات  رئي�سة  قطاعات  يف  وال�سراكات 
اإك�سبو العاملي 2020 ومنها الأغذية وامل�سروبات والرعاية الطبية وتقنية 

املعلومات والطاقة والبيئة والت�سييد والبناء والقت�ساد الدائري.
 300 اأك��ر من  وتن�سيق  بتنظيم  اللقاء  دبي على هام�ض  و�ساهمت غرفة 
الوفد  واأع�ساء  دبي  للقطاع اخلا�ض يف  اأعمال بني ممثلني  لقاء واجتماع 
الزائر الذي �سم اأكر من 50 �سخ�سية من قادة الأعمال من دول �سملت 

اململكة املتحدة وبلجيكا واليونان واملجر وايطاليا.
لغرفة جتارة  التنفيذي  الرئي�ض  نائب  بي�سوب  بيرت  الزائر  الوفد  وتراأ�ض 
الرئي�ض  نائب  ن�سيب  جمعة  عتيق  ا�ستقباله  يف  كان  حيث  لندن  و�سناعة 
التنفيذي لقطاع اخلدمات التجارية يف غرفة دبي يرافقه ح�سن الها�سمي 
م��دي��ر اإدارة ال��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة يف غ��رف��ة دب��ي وع��م��ر خ��ان م��دي��ر املكاتب 
اخلارجية يف غرفة دبي حيث �سكل اللقاء فر�سة للوفد الزائر للتعرف على 
امل�سهد القت�سادي يف دبي وبيئة الأعمال التناف�سية والروؤى ال�سرتاتيجية 

امل�ستقبلية لنمو القت�ساد بالإمارة. 
واأكد ن�سيب - يف كلمته خالل اللقاء - اأن الزيارة تاأتي يف وقتها مع اكتمال 
ا�ستعدادات الإمارة ل�ست�سافة معر�ض اإك�سبو2020 ويف وقت ت�سهد فيه 
العالقات القت�سادية بني دولة الإمارات واأوروبا منوا متزايدا مع التو�سع 
وارتقاء  القت�سادية  الوفود  زي��ارات  وتنامي  املبا�سرة  الرحالت اجلوية  يف 

التعاون القت�سادي يف جمالت ذات اهتمام م�سرتك.

هدفنا خلق توازن بني العر�س والطلب ومراعاة م�شالح امل�شتثمرين

مكتوم بن حممد يرت�أ�ص �الجتماع �الأول للجنة �لعليا للتخطيط �لعقاري
ال�شركات العقارية احلكومية و�شبه احلكومية لعب رئي�س يف تعزيز ريادة دبي

بالتعاون مع كلية الهند�شة بجامعة ال�شارقة

طالب يتناف�صون يف ت�صميم مبنى حا�صنات �الأعمال يف موؤ�ص�صة »ُرّو�د«   9

نوزومي نتوورك�ص ت�صتعر�ص حلولها �لر�ئدة لالأمن �ل�صيرب�ين �ل�صناعي خالل جيتك�ص 2019

بويل ت�صتعر�ص حلولها �ملتميزة لالت�صاالت �ملوحدة يف جيتك�ص 2019

•• دبي-وام:

 ثمن �سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد بن 
را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي النائب 
رئي�ض  التنفيذي  املجل�ض  لرئي�ض  الأول 
اللجنة العليا للتخطيط العقاري باإمارة 
احلكومية  العقارية  ال�سركات  دور  دبي، 
و�سبه احلكومية يف رفد اقت�ساد الإمارة 
تناف�سية  وتعزيز  املا�سية  الفرتة  خالل 
القطاع العقاري واإ�سهاماتهم البارزة يف 

حتقيق نقلة نوعية يف اقت�ساد دبي.
و���س��دد ���س��م��وه خ���الل ت��روؤ���س��ه الجتماع 
العقاري  للتخطيط  العليا  للجنة  الأول 
مزيدا  تتطلب  املقبلة  املرحلة  اأن  على 
م���ن ال��ت��ن�����س��ي��ق وامل����واءم����ة ب���ني خمتلف 
بعيدا عن  القطاع  الفاعلة يف  الأط��راف 
ال��ت��ن��اف�����ض ال�����س��ل��ب��ي ب��ه��دف خ��ل��ق ت���وازن 
م�سالح  ومراعاة  والطلب  العر�ض  بني 
روؤية  حتقيق  ي�سمن  مب��ا  امل�ستثمرين، 
را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
ال��دول��ة رئي�ض  ن��ائ��ب رئ��ي�����ض  اآل م��ك��ت��وم 
جمل�ض الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”، 
املو�سم  ر���س��ال��ة  �سموه يف  اأب��رزه��ا  وال��ت��ي 
اإيقاع  �سبط  �ساأنها  من  والتي  اجلديد، 
امل�ساريع العقارية لتحقيق قيمة م�سافة 

لالقت�ساد الوطني.
وق����ال ���س��م��وه: “ ي��ت��م��ي��ز اق��ت�����س��اد دبي 
مبرونته وقدرته على مواكبة املتغريات، 
وهي املنهجية التي تدفع م�سرية النمو 
وفيما  ا�ستدامته،  وت�سمن  القت�سادي 
قوة  الإم���ارة  يف  العقاري  القطاع  ي�سكل 

القت�سادية،  م�سريتها  يف  اأ�سا�سية  دفع 
مل���ا يوفره  ا���س��ت��ث��م��اري��ة ع��امل��ي��ة  ووج���ه���ة 
ال�سوق  ا�ستعادة  ف��اإن  واع��دة،  من فر�ض 
حلالة النتعا�ض وال�ستقرار تاأتي �سمن 

اأولويات عمل اللجنة.
و اأ�ساف �سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد: 
اأكر  �سوق  وجود  اإىل  احلاجة  تربز   “
�ساملة،  ا�سرتاتيجية  روؤي��ة  وف��ق  ت��وازن��ا 
على  الطويل  امل���دى  على  اأث���ره  ينعك�ض 

القت�ساد الكلي لالإمارة » .
للتخطيط  العليا  اللجنة  اأن  واأو����س���ح 
التوازن  خلق  م�سوؤولية  تتوىل  العقاري 
م�ستقبل  م���الم���ح  وب����ل����ورة  ال�������س���وق  يف 
التي  الأ�س�ض  واإر���س��اء  العقاري،  القطاع 
م���ن ���س��اأن��ه��ا ت��ر���س��ي��خ ج���اذب���ي���ة الإم������ارة 
للم�ستثمرين، وتعزيز قدرة ال�سوق على 

ا�ستدامة النمو.
ا�ستعرا�ض  الج����ت����م����اع  خ������الل  مت  و 
للمرحلة  العمل  م��ب��ادئ  م��ن  جمموعة 
بني  التوازن  تعزيز  اإىل  الرامية  املقبلة 
العقاري،  ال�����س��وق  وال��ط��ل��ب يف  ال��ع��ر���ض 
وتر�سيخ ثقة امل�ستثمرين، للحفاظ على 
ال��ق��ط��اع، وت��ع��زي��ز م�ساهمة  زخ���م ومن���و 
وال�ستفادة  لال�ستثمار  اخلا�ض  القطاع 

من الفر�ض الواعدة.
للو�سع  درا���س��ة  اإج����راء  اللجنة  اأق���رت  و 
احل����ايل ل��ل�����س��وق ال��ع��ق��اري م���ن منظور 
جاذبية  ل��ت��ع��زي��ز  م��ت��ك��ام��ل  اق���ت�������س���ادي 
امل�ستقبلية  امل�����س��اري��ع  ودرا����س���ة  ال��ق��ط��اع 
ال��ع��ق��اري��ة احل��ك��وم��ي��ة و�سبه  ل��ل�����س��رك��ات 
الإيجابي  اأث���ره���ا  ل�����س��م��ان  احل��ك��وم��ي��ة 

وعدم  ل��الإم��ارة  ال�ستثماري  امل��ن��اخ  على 
مزاحمة القطاع اخلا�ض.

و اأكدت اللجنة �سرورة تطوير ال�سركات 
مل�ساريع  احل��ك��وم��ي��ة  و���س��ب��ه  احل��ك��وم��ي��ة 
اإ�سافية  ق��ي��م��ة  م��ب��ت��ك��رة حت��ق��ق  ن��وع��ي��ة 
يف  وامل�س�����اهمة  الوطن������ي،  لالقت�ساد 
يف  وال��ط��ل��ب  ال��ع��ر���ض  ب��ني  ت����وازن  خلق 

القطاع.
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ك��ان 
الدولة  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د 
رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي “رعاه 
من  ���س��اب��ق  وق����ت  يف  وج����ه  ق���د  اهلل”، 
العليا  اللجنة  بت�سكيل  امل��ا���س��ي  ال�سهر 
للتخطيط العقاري باإمارة دبي، برئا�سة 

�سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد بن را�سد 
اآل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول 
ل��رئ��ي�����ض امل��ج��ل�����ض ال���ت���ن���ف���ي���ذي، وخ����ول 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم رئي�ض اللجنة �سمو ال�سيخ مكتوم 
بتحديد  اآل مكتوم  را�سد  بن  بن حممد 
اللجنة  وت�����س��م  ال���دائ���م���ني،  الأع�������س���اء 
الأرا�سي  دائ����رة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي،  “املجل�ض 
والم��الك، بلدية دبي، و�سل للعقارات، 
ميدان،  نخيل،  م��را���ض،  للعقارات،  دب��ي 
دعوة  اأو  �سم  اأمكانية  م��ع  دبي”  اإث���راء 
و�سبه  احلكوميني  العقاريني  املطورين 

احلكوميني الآخرين وفقا للحاجة.
تخطيط  اإىل  اللجنة  ت�سكيل  وي��ه��دف 

وو�سع  الإم�������ارة  يف  ال���ع���ق���اري  ال��ق��ط��اع 
ا�سرتاتيجية وا�سحة ومدرو�سة لتحقيق 
يف  ال��ع��ق��اري��ة  للم�ساريع  م�سافة  قيمة 
الإمارة، لزيادة م�ستوى تناف�سية القطاع 
اللجنة  وت��ت��وىل  جاذبيته،  وت��اأك��ي��د  ككل 
درا�سة احتياجات ال�سوق العقاري ب�سكل 
امل�ساريع  �سامل، والتاأكد من عدم تكرار 
املطورين  مناف�سة  وجت��ن��ب  ال��ع��ق��اري��ة، 
احل��ك��وم��ي��ني و���س��ب��ه احل��ك��وم��ي��ني الكبار 
ل�سغار امل�ستثمرين من القطاع اخلا�ض، 
ومتيز  تفرد  م��ن  التاأكد  اإىل  بالإ�سافة 
امل�����س��اري��ع ال��ك��ربى اجل���دي���دة مب��ا يكفل 
الكلي  القت�ساد  على  الإيجابي  عائدها 

لالإمارة.

•• ال�شارقة –الفجر:

ال�سارقة  التعاون بني موؤ�س�سة  اإط��ار  يف 
“ُرّواد”  ال���ري���ادي���ة  امل�������س���اري���ع  ل���دع���م 
امل�ساريع  ل���دع���م  ال�������س���ارق���ة  وج���ام���ع���ة 
انطلقت م�سابقة  ال�سغرية واملتو�سطة، 
ت�����س��م��ي��م م��ب��ن��ى ح���ا����س���ن���ات الأع����م����ال 
الهند�سة  ق�سم  9 طالب من  مب�ساركة 

املعمارية بكلية الهند�سة باجلامعة.
 ح�����س��ر م��را���س��م الإع�����الن ع��ن اإط���الق 
امل�سابقة كل من الدكتور �سامل عبداهلل، 

الهند�سة  ق�����س��م  يف  امل�����س��اع��د  الأ����س���ت���اذ 
تراودل  والأ�ستاذ  باجلامعة،  املعمارية 
وال�سيدة  الق�سم،  يف  املحا�سر  فونكي، 
الت�سال  اإدارة  م��ن  ال��زرع��وين  جن��الء 
بالإ�سافة  “ُرّواد”  مبوؤ�س�سة  احلكومي 
املوؤ�س�سة،  يف  امل�����س��ارك��ني  ال��ط��ل��ب��ة  اإىل 
جمموعات   3 اإىل  ت����وزع����وا  وال����ذي����ن 
اأو�سح  الإط�������ار،  ه����ذا  ويف  م��ت��ن��اف�����س��ة. 
م��دي��ر موؤ�س�سة  امل��ح��م��ود  ���س��ع��ادة ح��م��د 
يندرج  امل�����س��اب��ق��ة  اإط�����الق  اأن  “ُرّواد” 
ا�ستثمار  على  املوؤ�س�سة  ح��ر���ض  �سمن 

ول  اجلامعة  طلبة  ومواهب  اإمكانيات 
املعمارية،  ال��ه��ن��د���س��ة  جم���ال  يف  ���س��ي��م��ا 
ت�سميم  م��ن��ه��م يف  امل��م��ي��زي��ن  واإ����س���راك 
مثل هذه امل�ساريع النوعية، الأمر الذي 
لديهم  ال���ري���ادة  روح  ���س��ق��ل  يف  ي�����س��ه��م 
البتكارية  ال��ق��درات  وتنمية  واكت�ساف 

التي يحملونها.
الفاعلة  ب��ال�����س��راك��ة  امل���ح���م���ود  واأ�����س����اد 
والتعاون املتبادل بني املوؤ�س�سة وجامعة 
املوؤ�س�سات  اإح���دى  باعتبارها  ال�سارقة 
ال�سارقة  اإم����ارة  يف  ال��رائ��دة  التعليمية 

باآلف  �سنوياً  العمل  �سوق  ترفد  والتي 
اخل���ري���ج���ني امل���وؤه���ل���ني والأك�����ف�����اء ويف 
بالأثر  يعود  ومب��ا  التخ�س�سات  جميع 
الإيجابي يف تطوير �سوق العمل وتنوع 

املوارد الب�سرية العاملة فيها.
لنا  “ف�سّ “ُرّواد”:  م����دي����ر  وق�������ال 
القت�سار يف ت�سميم حا�سنات الأعمال 
على الطلبة امل�سجلني حالياً يف جامعة 
منها،  ال��ت��خ��رج  ح��دي��ث��ي  اأو  ال�����س��ارق��ة 
الهند�سية  ال�سركات  اإىل  اللجوء  دون 
وال�ست�سارية يف القطاع اخلا�ض، وذلك 
�سعًيا من املوؤ�س�سة على ت�سجيع ال�سباب 

لالإ�سهام يف مثل هذه امل�ساريع«.
ت�سميمه  امل�ستهدف  املبنى  اأن  واأ���س��اف 
وم�ساعدة  لح���ت�������س���ان  ���س��ي��خ�����س�����ض 
لتاأ�سي�ض  امل���واط���ن���ني  الأع����م����ال  رواد 
اجلديدة  م�����س��اري��ع��ه��م  وت��ن��م��ي��ة  واإدارة 
اإم�������ارة ال�������س���ارق���ة، وم����ن امل���ق���رر اأن  يف 
ي���ك���ون امل��ب��ن��ى وف����ق من�����وذج احل���اوي���ات 
مكاتب  ويت�سمن   ،Containers
متنوعة وقاعات متعددة ال�ستخدامات 
ومواقف للمركبات وخدمات لوج�ستية 
الإيجارية،  امل�����س��اح��ات  م���ن  وال���ع���دي���د 
ل�ستالم  م��وع��د  اآخ����ر  اأن  اإىل  م�����س��رياً 
الت�ساميم هو منت�سف دي�سمرب القادم، 
املقدمة  الت�ساميم  تقييم  �سيتم  حيث 
ا�سم  واإع���الن  الثالثة،  املجموعات  من 
للفرق  خ�س�ض  حيث  ال��ف��ائ��ز،  ال��ف��ري��ق 
 32 ب��اإج��م��ايل  امل�����س��ارك��ة ج��وائ��ز مالية 
األ���ف دره���م. م��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال الدكتور 

ع���ب���داهلل بجامعة  ه�����س��ي��م��ة  اأب����و  ���س��امل 
ال���ذي جمع طلبة  ال��ل��ق��اء  اإن  ال�����س��ارق��ة 
ق�سم الهند�سة املعمارية وفريق “ًرّواد” 
�سروع  ع��ن  ال��ر���س��م��ي  الإع����الن  ت�سمن 
بت�سميم  اخلا�سة  الأع��م��ال  يف  الطلبة 
�سبق  الأع���م���ال، ح��ي��ث  مبنى ح��ا���س��ن��ات 
ذلك اختيار الطلبة املر�سحني للم�ساركة 
ومناق�سة  عليهم،  امل�سرفني  والأ�ساتذة 
اأهم اجلوانب املرتبطة بامل�سابقة وبيان 
ل�سمان  الت�سميم  ومعايري  ال�����س��روط 
تقدمي اأف�سل امل�ساريع من قبل الطلبة، 
الأمور  بع�ض  ب�ساأن  املالحظات  وتبادل 

التقنية اخلا�سة بامل�سروع.
هذه  يف  ال��ط��ل��ب��ة  م�����س��ارك��ة  اإن  وت���اب���ع 
امل�سابقة ياأتي �سمن جهود تفعيل مذكرة 
التفاهم املوقعة بني اجلامعة وموؤ�س�سة 
حيث مت تبني وتنفيذ العديد  “ُرّواد”، 
ال��ربام��ج والأن�����س��ط��ة ذات العالقة  م��ن 
تنفيذ  �سمنها  وم���ن  الأع���م���ال  ب��ري��ادة 
برنامج املاج�ستري امل�سغر يف القت�ساد 
 14 وري���ادة الأع��م��ال، حيث مت تخريج 
م�ساركاً وم�ساركة يف الربنامج يف �سهر 

مايو املا�سي. 
امل�ساركون  الطلبة  اأع���رب  جهتهم،  م��ن 
باختيارهم  �سعادتهم  ع��ن  امل�سابقة  يف 
موؤكدين  امل�سروع،  ت�سميم  للتناف�ض يف 
اأنها فر�سة لتحويل مهاراتهم وترجمة 
املعمارية  الهند�سة  جم��ال  يف  اأفكارهم 
اإىل م�سروعات هند�سية تتميز بالبتكار 

وال�ستدامة.

•• دبي-الفجر:

اأع��ل��ن��ت ن���وزوم���ي ن��ت��وورك�����ض، ال���رائ���دة يف جمال 
الأمن ال�سيرباين ال�سناعي وا�ستعرا�ض العمليات 
جيتك�ض  اأ���س��ب��وع  يف  م�����س��ارك��ت��ه��ا  ع��ن  الت�سغيلية، 
 –  6 2019 وال��ذي يقام يف الفرتة بني  للتقنية 
10 اأكتوبر 2019 يف مركز دبي التجاري العاملي. 
وخالل الفعالية، والتي تعّد اأكرب معر�ض لتقنيات 
ت�ستعر�ض  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  وامل��ع��ل��وم��ات  الت�������س���الت 
الأمن  نظم  حالة  ل�ستعرا�ض  منتجاتها  ال�سركة 
فيما  الت�سغيلية،  ال��ت��ق��ن��ي��ات  و���س��ب��ك��ات  ال�����س��ن��اع��ي 
القائمة مثل  املن�سات  ت�ستعر�ض كيفية دجمها يف 
ال�سبكات   اإىل  ال��دخ��ول  ل�سبط  فورتينت  من�سة 

 .)FortiNAC(
يف ه���ذا ال�����س��ي��اق ق���ال م��ارك��و���ض ج��وزف�����س��ن، مدير 
ال�����س��ب��ك��ات ل����دى ن����وزوم����ي يف ال�������س���رق الأو����س���ط 

ال���رتاب���ط بني  ي����زداد  “فيما  واإف��ري��ق��ي��ا ورو���س��ي��ا: 
الت�سغيلية  وال�����س��ب��ك��ات  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية  �سبكات 
املعّر�سة  امل�����س��اح��ات  ت����زداد  الإم�����ارات وغ��ريه��ا،  يف 
نتوورك�ض  نوزومي  تعمل  ال�سيربانية.  للتهديدات 
على ت�سليح املوؤ�س�سات من خالل تزويدها بالأدوات 
الت�سغيلية  التقنيات  عر�ض  واإمكانات  ال�ستباقية  
وك�����س��ف ال��ت��ه��دي��دات وامل���رئ���ي���ات امل��خ��ت��ل��ف��ة �سمن 
الأجهزة احلرجة  الآلف من  ملئات  حلول موحدة 
املرتبطة بالبنية التحتية اأو الطاقة اأو الت�سنيع اأو 
التعدين اأو النقل اأو غريها من الأجهزة ال�سناعية 
حول العامل. يوفر اأ�سبوع جيتك�ض للتقنية 2019 
اأمام  الأدوات  تلك  ل�ستعرا�ض  لنا  مثالية  من�سة 
من  امل�ستهدفني  وال�سركاء  العمالء  م��ن  جمهور 
اأنحاء املنطقة ممن يزورون املعر�ض لالطالع على 
اأحدث التقنيات.   يذكر اأن نوزومي نتوورك�ض تعمل 
على ت�سريع وترية التحول الرقمي عرب الريادة يف 

والتحكم  ال�سناعي  ال�سيرباين  الأم���ن  اب��ت��ك��ارات 
نوزومي  حلول  تقوم  كما  الت�سغيلية.  بالعمليات 
باأمتتة  ال�ساد�ض حالياً،  نتوورك�ض، وهي يف اجليل 
�سبكات  ومراقبة  املخزون  كجرد  ال�ساقة  الأع��م��ال 
للذكاء  املبتكر  ال�ستخدام  عرب  ال�سناعي  التحكم 
ا���س��ت��خ��دام��ات تطبيقات  وت��ت��ج��اوز  ال���س��ط��ن��اع��ي. 
ن��وزوم��ي مل��ا ه��و اأك���ر م��ن الأم����ن ال�����س��ي��رباين، اإذ 
وال�سيانة  الأ���س��ول  واإدارة  امل�ساكل  ح��ل  تت�سمن 
الوقائية، اإىل جانب كونها تلبي احتياجات م�سغلي 
ومالكي اأنظمة التحكم ال�سناعي.   ويف ظل ازدياد 
التعقيد يف م�سهد التهديدات موؤخراً وارتفاع عدد 
احلرجة  التحتية  وال��ب��ن��ي  ال�سناعية  القطاعات 
يف  ارتفاعاً  نتوورك�ض  نوزومي  �سهدت  امل�ستهدفة، 
لأنظمة  ال�سيرباين  لالأمن  حلولها  على  الطلب 
التحكم ال�سناعي. ويو�سح جوزف�سن الأمر بقوله: 
ال�سيرباين  الأم����ن  ف��ي��ه  اأ���س��ب��ح  ال����ذي  ال��وق��ت  يف 

•• دبي-الفجر:

واملعروفة  )ب���ويل،  بالنرتونك�ض  �سركة  ت�سارك 
)رمزها  وبوليكوم(  بالنرتونك�ض  با�سم  �سابقاً 
يف  عاملياً  وال��رائ��دة   )PLT نيويورك  بور�سة  يف 
جمال الت�سالت التي تدعم التعاون والرتابط 
اأ�سبوع جيتك�ض للتقنية  الب�سري، خالل فعاليات 
العام احلايل لت�ستعر�ض عدداً من حلولها املوحدة 
واملتينة للتوا�سل الإن�ساين ال�سامل ملختلف اأنواع 

اأماكن العمل.

ب����ويل احل���ل���ول يف خمتلف   وت�����س��م��ل م�����س��ارك��ة 
واملجموعات،  لالأفراد  املوحد  الت�سال  جم��الت 
8 �سمن  ب��ال��ق��اع��ة   40 وذل���ك يف ج��ن��اح��ه��ا رق���م 

اأ�سبوع جيتك�ض للتقنية 2019.
يذكر اأن بويل ت�سفي الطابع الإن�ساين على كافة 
العمل  مكان  يف  التعاون  وجم���الت  الجتماعات 
باملوظفني  تعّج  مفتوحة  مكاتب  كانت  �سواء   –
ات�سال  م��راك��ز  اأو  ك���ربى  اج��ت��م��اع��ات  ق��اع��ات  اأو 
غرفاً  اأو  فو�سوية  م��ط��ارات  اأو  الن�سغال  كثرية 

لالجتماعات ال�سغرية.

يتعر�سون  اأنهم  العاملني  %99 من  قال  فقد   
لت�ستت اأفكارهم اأثناء العمل ولهذا تاأتي “بويل” 
بحلولها التي ت�ساهم يف معاجلة م�ساكل املكاتب 

املفتوحة.
يف هذا ال�سدد قال باول كالرك، املدير التنفيذي 
بويل:  لدى  واإفريقيا  الأو�سط  وال�سرق  لأوروب��ا 
ت�ساهم اأ�ساليب العمل املتجددة واملكاتب املفتوحة 
يف اإحداث تطورات هائلة غري م�سبوقة يف مكان 
عدداً  معه  يحمل  كبري  تطور  كل  اأن  اإل  العمل، 
لل�سركات  التكنولوجيا  وف��رت  فقد  امل�ساوئ.  من 

البنود الأ�سا�سية يف ميزانية  ال�سناعي واح��داً من 
ال�����س��رك��ات ب��ال�����س��رق الأو�����س����ط، ف��ن��ن��ا ن�����س��ه��د منواً 
ال�سوق  ويف  وال�سركاء  العمالء  قاعدة  يف  ملمو�ساً 
2019 هو عام  العام  ب��اأن  ككل، مما يجعلنا نرى 

الأمن ال�سيرباين لأنظمة التحكم ال�سناعي.  
الأهمية  وازدي���اد  الطلب  “نالحظ منو  واأ���س��اف: 
يف كل يوم بينما تتوا�سل معنا املزيد من ال�سركات 
ال�����س��ن��اع��ي��ة م���ن خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء ال���ع���امل لتطلب 
يف  منيعة   يجعلها  ما  بكل  تزويدها  م�ساعدتنا يف 
وجه التهديدات ال�سيربانية التي تزداد عدداً و�سدة 
واب���ت���ك���اراً. ف��الأم��ن ال�����س��ي��رباين لأن��ظ��م��ة التحكم 
املوؤ�س�سات  ت�سعى  حيث  اأ�سا�سية،  اأولوية  ال�سناعي 
لتعزيز موقفها الأمني من خالل التقنيات املبتكرة 
لتاأمني التقنيات الت�سغيلية التي متنحها اإمكانات 
املتقاربة  املجالت  عرب  والتحكم  للمراقبة  اأف�سل 

للتقنيات الت�سغيلية وتقنيات املعلومات.«  

اإمكانات للتو�سع ال�سريع والتفوق على املناف�سني، 
كما اأن عدداً من عمالء بويل متكنوا من تزويد 
بحيث  الفو�سى  على  للتغلب  بحلول  موظفيهم 
والراحة  بالر�سا  وال�سعور  املزيد  اإجن��از  ميكنهم 
اأو  اجتماعات  غرفة  يف  كانوا  �سواء  العمل  خالل 
اأو العمل على مكاتبهم. فا�ستخدام  اأثناء التنقل 
امل���وّح���دة ت��دع��م الإجن����از يف  تقنيات الت�����س��الت 
م���ك���ان ال��ع��م��ل ����س���واء ك����ان م���رك���ز ات�������س���ال كثري 
اأو  اجتماعات كربى  قاعة  اأو  وال�سجة  الن�سغال 

حتى تطبيًقا �سحابياً لالجتماعات.
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املال والأعمال

بنك �الإمار�ت دبي �لوطني �صمن قائمة جملة »فورب�ص« الأكرث �ل�صركات �حرت�مًا يف �لعامل 

نظمت 21 ور�شة تعريفية ل�� 1221 �شركة

»�قت�صادية دبي« تبد�أ ��صتقبال طلبات �ملن�صاآت �لتجارية للم�صاركة يف تقييم »�ملعايري �ل�صديقة للم�صتهلك«
اأحمد الزعابي: نحر�س على ا�شت�شراف م�شتقبل الأعمال و�شمان توثيق ال�شراكة بقطاع التجزئة

»معر�ص �ملو�طنة و�الإقامة عرب �ال�صتثمار �لعقاري« يقدم
 من�صة تفاعلية ال�صتك�صاف خيار�ت »�لهجرة �لقائمة على �ال�صتثمار«

•• دبي-الفجر:

املجموعة  ال���وط���ن���ي،  دب����ي  الإم���������ارات  ب��ن��ك   ح����ّل 
ع�سرين  اأول  �سمن  املنطقة،  يف  الرائدة  امل�سرفية 
ال�سنوية  “فورب�ض”  جم��ل��ة  ق��ائ��م��ة  ع��ل��ى  ا���س��م��اً 
العامل”،  يف  اح��رتام��اً  ال�سركات  “اأكر  ل�  الثالثة 
ال�سركات  نخبة  بني  رائ��داً  موقعاً  لنف�سه  ليحجز 

واملوؤ�س�سات العاملية.
وج���اء بنك الإم����ارات دب��ي ال��وط��ن��ي يف امل��رك��ز 19 
���س��م��ن ال��ق��ائ��م��ة امل���رم���وق���ة ال���ت���ي ت���ع���ّده���ا جملة 
وت�سم  “�ستاتي�ستا”،  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  “فورب�ض” 
اأكر 250 �سركة احرتاماً يف العامل مت ت�سنيفها 
الجتماعي،  و�سلوكها  بالثقة،  جلدارتها  ا�ستناداً 
اإن�ساف  اإىل  و�سعيها  وخدماتها،  منتجاتها  وق��وة 
املوظفني. وبهدف جمع البيانات الالزمة للتقييم، 
ا�ستطلعت “�ستاتي�ستا” اآراء 15 األف م�سارك من 

اأكر من 50 دولة.
وبهذه املنا�سبة، قال �سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل 

مكتوم، رئي�ض جمل�ض اإدارة جمموعة بنك الإمارات 
الإم����ارات  بنك  ح�سول  “ي�سعدنا  ال��وط��ن��ي:  دب��ي 
دبي الوطني على هذا التكرمي الرفيع من جملة 
’فورب�ض’ والن�سمام اإىل قائمتها لأكر ال�سركات 
ليعك�ض  الت�سنيف  هذا  وياأتي  العامل.  يف  احرتاماً 
اجلهود املتوا�سلة التي يبذلها البنك لتقدمي اأرقى 
واخلدمات  واملنتجات  العمالء  خدمة  م�ستويات 
الأف�سل يف فئتها، والبقاء يف الوقت نف�سه يف طليعة 
ومبادرات  لل�سركات  الجتماعية  امل�سوؤولية  جهود 
ال�ستدامة. وبينما نتهياأ لنطالق احلدث العاملي 
املرتقب اإك�سبو 2020 دبي العام املقبل، �سيحافظ 
الرائدة  مكانته  على  الوطني  دب��ي  الإم���ارات  بنك 
اخلدمات  لتب�سيط  ت��ه��دف  ال��ت��ي  م��ب��ادرات��ه  ع��رب 
وت���ق���دمي جت��رب��ة م�����س��رف��ي��ة ع�سرية  امل�����س��رف��ي��ة 

مدعومة بالتقنيات املتطورة بلم�سة ب�سرية«.
ويذكر اأن التكرمي الذي حظي به بنك الإمارات دبي 
الوطني من جملة “فورب�ض” يعد اأحدث اإجنازات 
العاملية  اجلوائز  من  طويلة  �سل�سلة  �سمن  البنك 

التي ح�سل عليها والتي توؤكد على قّوة اأدائه خالل 
“اأف�سل بنك يف  املا�سي، حيث ح�سد جائزة  العام 
ال�سرق الأو�سط” و”اأف�سل بنك يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة” للعام الرابع على التوايل خالل 
حفل توزيع “جوائز يوروموين للتميز 2018”، 
وجائزة “اأف�سل بنك للخدمات امل�سرفية لالأفراد 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة” و”اأف�سل بنك 
الأو�سط”  ال�سرق  امل�سرفية لالأفراد يف  للخدمات 
و”اأف�سل بنك رقمي يف ال�سرق الأو�سط” و”اأف�سل 
تطبيق للخدمات امل�سرفية عرب الإنرتنت” خالل 
وتكرمياً  بانكر”.  اآ�سيان  “ذا  جوائز  توزيع  حفل 
بنك  حقق  الرقمية،  اأج��ن��دت��ه  تطوير  يف  لتقدمه 
الإمارات دبي الوطني جوائز “اأف�سل بنك رقمي” 
للخدمات  م��ت��ك��ام��ل  ال���ك���رتوين  م��وق��ع  و”اأف�سل 
امل�سرفية لالأفراد” و”اأف�سل بنك رقمي لالأفراد 
من جلوبال  املتحدة”  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف 
 2018 الأو���س��ط  ال�سرق  ج��وائ��ز  �سمن  فاينان�ض 

لأف�سل بنوك رقمية لالأفراد يف العامل. 

•• دبي-الفجر:

بقطاع  ممثلة  دب��ي  اقت�سادية  اأعلنت   
امل�ستهلك،  وحماية  التجارية  الرقابة 
املن�ساآت  ط��ل��ب��ات  ا���س��ت��ق��ب��ال  ب����دء  ع���ن 
تقييم  يف  بامل�ساركة  الراغبة  التجارية 
التي  للم�ستهلك،  ال�سديقة  امل��ع��اي��ري 
الهادف  ال��ع��ام،  ه��ذا  م��وؤخ��راً  اأطلقتها 
تقدمي نظرة �ساملة حول اأداء املن�ساآت 
التعامل  اآلية  تطوير  و�سبل  التجارية 
ب����ني امل�����س��ت��ه��ل��ك وال����ت����اج����ر يف دب����ي، 
م�ستوى  على  م��رة  لأول  تطبق  وال��ت��ي 
ا�ستقبال  ال���ق���ط���اع  وي����ب����داأ  امل��ن��ط��ق��ة. 
طلبات ال�سركات اعتباراً من 2 اأكتوبر 
وحتر�ض   .2019 نوفمرب   1 وحتى 
اقت�سادية دبي من خالل التقييم على 
جمتمعات  يف  التناف�سية  روح  ت��ع��زي��ز 
الأع���م���ال ال��ت��ج��اري��ة، وال��ت�����س��اب��ق نحو 

يف  للعمالء  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ة  تطوير 
ال�ستدامة  يحقق  مما  املحلي،  ال�سوق 
والتو�سع لأن�سطتهم التجارية يف اإمارة 
الت�سجيل  ال�����س��رك��ات  وب���اإم���ك���ان  دب����ي. 
https:// الل���ك���رتوين:  امل��وق��ع  ع��رب 
ثم  وم��ن   ،   consumerrights.ae
الدخول على �سفحة املعايري، وحتميل 
واإرف���اق���ه،  وت��ع��ب��اأت��ه  ال��ت��ق��ي��ي��م  م�ستند 
اإرف���اق الث��ب��ات��ات التي تود  ويلي ذل��ك 
املمار�سات  لإب��راز  ا�ستخدامها  ال�سركة 
اخلطط  ج���ان���ب  اإىل  ل��دي��ه��ا،  امل��ت��ب��ع��ة 
الأربع:  امل��ح��اور  من  كل  يف  امل�ستقبلية 
والرعاية  والتوا�سل،  ال�سرتاتيجية، 
باملتعاملني، والتطوير، و�سيقوم فريق 
مرحلة  ببدء  واملقيمني  القطاع  عمل 

التقييم.
وعلى النحو ذاته، قال اأحمد الزعابي، 
امل�ستهلك يف قطاع  اإدارة حماية  مدير 

امل�ستهلك  وحماية  التجارية  الرقابة 
الإع����الن  “ي�سرنا  دب����ي:  ب��اق��ت�����س��ادي��ة 
املعايري  تقييم  يف  الت�سجيل  ب��دء  ع��ن 
ال�سديقة للم�ستهلك الذي مت اإطالقه 
اجل����اري،  ال���ع���ام  م���ن  الأول  ال���رب���ع  يف 
ما  املا�سية عقد  الفرتة  وجرى خالل 
يزيد عن 21 ور�سة تعريفية ح�سرها 
جتارية،  وجم��م��وع��ة  ���س��رك��ة   1،221
وبلغ معدل الر�سا %93 عن املعايري 
دبي  اقت�سادية  يف  نطمح  امل�ستهدفة. 
حول  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  ت��وع��ي��ة  اإىل 
و�سبل  للم�ستهلك،  ال�سديقة  املعايري 
ورفع  ال�سركات،  من��و  لدعم  تطبيقها 

م�ستوى اأعمالها وتناف�سيتها«. 
واأ�ساف الزعابي: “متتلك دبي العديد 
من املقومات التي تدعم منو قطاعاتها 
التجزئة  وي�سمل ذلك قطاع  املختلفة، 
الرئي�سية  امل��ح��رك��ات  اأح���د  ي��ع��د  ال���ذي 

الإم���ارة، وب��دوره��ا حتر�ض  يف اقت�ساد 
اقت�سادية دبي على ا�ست�سراف م�ستقبل 
الأع��م��ال يف ق��ط��اع ال��ت��ج��زئ��ة، و�سمان 
الأعمال  جمتمع  مع  ال�سراكة  توثيق 
واملن�ساآت  ال�������س���رك���ات  اأ����س���ح���اب  م����ن 
وم��ن هذا  دب���ي،  العاملة يف  ال��ت��ج��اري��ة 
املنطلق ندعو جميع ال�سركات الراغبة 
واأعالها  املمار�سات  اأف�سل  م��زاول��ة  يف 
املعايري  تقييم  يف  الت�سجيل  تناف�سية، 

ال�سديقة للم�ستهلك«.
وذكر الزعابي اأن نتائج تقييم املعايري 
حتتوي تقارير تف�سيلية وذات م�سمون 
الأربع،  املحاور  من  حمور  لكل  مبتكر 
وميكن ال�ستفادة منها يف معرفة اأهم 
لدى  وال�سلبية  الي��ج��اب��ي��ة  اجل��وان��ب 
ي�ساعد  مما  التطوير،  و�سبل  ال�سركة 
ال�����س��رك��ة ع��ل��ى ���س��د ال��ث��غ��رات، والعمل 
واملنتجات  اخل����دم����ات  ت���ق���دمي  ع���ل���ى 

•• اأبوظبي-الفجر:

عرب  والإق����ام����ة  امل���واط���ن���ة  “معر�ض  ي���ع���ود 
اإم����ارة  اإىل  جم�����ّدداً  العقاري”  ال���س��ت��ث��م��ار 
ليفتح  اجل����اري،  اأك��ت��وب��ر  نهاية  اأب��وظ��ب��ي يف 
من  لال�ستفادة  هائلة  وفر�ض  جديدة  اآف��اق 
اأف�����س��ل اخل����ربات ال��ع��امل��ي��ة يف ات��خ��اذ القرار 
املواطنة  ال�سليم فيما يتعلق باختيار برامج 
ال�ستثمار.  ع��رب  ح��ال��ي��اً  امل��ت��اح��ة  والإق���ام���ة 
اإط����ار �سل�سلة  امل��رت��ق��ب يف  وي���ن���درج احل���دث 
هام�ض  على  امل��ق��ررة  التفاعلية  الن�ساطات 
“املعر�ض  م����ن  ع�������س���رة  احل����ادي����ة  ال��������دورة 
)اآيري�ض(،  وال�ستثمار”  للعقارات  ال��دويل 
اأكتوبر و1   30 الذي �سيقام يف الفرتة بني 
الوطني  اأبوظبي  “مركز  يف  املقبل  نوفمرب 
من  ر�سمية  برعاية  ويحظى  للمعار�ض”، 
اأبوظبي”   - الق��ت�����س��ادي��ة  التنمية  “دائرة 
و”غرفة جتارة و�سناعة اأبوظبي” و”دائرة 

التخطيط العمراين والبلديات«.
عرب  وامل��واط��ن��ة  الإق��ام��ة  “برامج  وتكت�سب 
ال�ستثمار« )CBI( اأهمية بالغة كونها اأداة 
فاعلة لتمكني الدول من منح حقوق الإقامة 
ا�ستثمارات  م��ق��اب��ل  ل���الأف���راد  اجل��ن�����س��ي��ة  اأو 
القائمة  “الهجرة  مفهوم  ويحظى  نوعية. 
على ال�ستثمار” ب�سعبية متزايدة عاملياً، يف 
اأع��داد متنامية من  ال��ذي تّتجه فيه  الوقت 
امل�ستثمرين نحو الهجرة يف �سبيل ال�ستفادة 
م��ن امل���زاي���ا اجل���اذب���ة، وع��ل��ى راأ���س��ه��ا ال�سفر 
وال�ستقرار  امل���ايل  والأم����ن  ت��اأ���س��رية  ب���دون 
الأ�سواق  اإىل  املبا�سر  والو�سول  القت�سادي 

العاملية املتغرية بوترية مت�سارعة.
ال�ستثمار  لهجرة  ال�سنوي  “الكتاب  واأ���س��ار 
و”كاونرتي   ”2020  -  2019 ل��ع��ام��ي 
الإعالمية  ال�����س��رك��ة   ،)CP( ب��روف��اي��ل��ري« 
اأّن اأك��ر م��ن 12 دول��ة حول  ال��دول��ي��ة، اإىل 
العامل تقّدم حالياً برامج املواطنة عن طريق 
ال�ستثمار. ووفقاً ملا جاء يف الكتاب ال�سنوي، 
حقوق  على  �سخ�ض   5000 نحو  يح�سل 
فيه  يبلغ  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  �سنوياً،  املواطنة 
املواطنة عرب ال�ستثمار  حجم قطاع برامج 
اأظهرت  وباملقابل،  اأمريكي.  دولر  مليار   3
للعقارات  ال��دويل  “املعر�ض  اأج��راه��ا  درا�سة 
وال�ستثمار” )اآيري�ض( باأّن الهجرة الدولية 
���س��ّج��ل��ت منواً  الإم������ارات  دول����ة  ب��ني مقيمي 

مبعدل %20 خالل العامني املا�سيني.
وي�ستقطب “معر�ض املواطنة والإقامة عرب 
اخلام�سة  دورت���ه  يف  العقاري”  ال�ستثمار 
هامة  تفاعلية  من�سة  كونه  بالغاً،  اهتماماً 
الهجرة  خ��ي��ارات  ل�ستك�ساف  ال���زوار  لآلف 
اإىل دول عدة حول العام، مبا فيها اأ�سرتاليا 
وكندا وقرب�ض وجزر الكاريبي واأملانيا وهونغ 
و�سنغافورة  واإ�سبانيا  اأفريقيا  وجنوب  كونغ 
ونيوزيلندا  وال���ربت���غ���ال  وب��ن��م��ا  وم��ال��ي��زي��ا 

والوليات املتحدة واململكة املتحدة.
وقال اأنطوان جورج، مدير عام �سركة “دوم 
با�ست�سكاف  الهتمام  “يتزايد  للمعار�ض”: 
اآف����اق وخ���ي���ارات ال��ه��ج��رة ال��دول��ي��ة، يف ظل 
عليه  تنطوي  مب��ا  ال��وع��ي  م�ستويات  تنامي 
من مزايا جاذبة وفوائد ا�ستثنائية. ويتطلع 
الأفراد يف الوقت الراهن اإىل احل�سول على 
لدرا�سة  والدعم  والتوجيه  الإر�ساد  خدمات 
املنا�سبة،  والإقامة  املواطنة  برامج  واختيار 
احلالية  واح���ت���ي���اج���ات���ه���م  ت����ت����واءم  وال����ت����ي 
نتطلع  ه��ن��ا،  وم��ن  امل�ستقبلية.  وتطلعاتهم 
اإىل انطالق الدورة اخلام�سة من “معر�ض 
املواطنة والإقامة عرب ال�ستثمار العقاري”، 
ال����زّوار  لتمكني  مثالية  ب��واب��ة  مي��ث��ل  ال���ذي 
للح�سول  برامج موثوقة  اإىل  الو�سول  من 
على جن�سية مزدوجة، وذلك عقب مقارنات 
دق��ي��ق��ة ب���ني خم��ت��ل��ف اخل���ي���ارات امل��ت��اح��ة يف 

خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء ال���ع���امل.« واأ����س���اف ج���ورج: 
“برامج الإقامة واملواطنة عرب  “�سهد عدد 
ال�ستثمار” منّواً لفتاً خالل العقد املا�سي، 
ع��ل��ى حقوق  ال��ط��ل��ب  ت��ن��ام��ي  اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر 
يوؤّكده  ما  وه��و  البديلة،  واملواطنة  الإق��ام��ة 
للحكومات  العاملي  ال�ستثمار  هجرة  “دليل 
عن   2019 العام  يف  ال�سادر  واملواطنني” 
املتخ�س�سة  املوؤ�س�سة  بارترنز”،  اآند  “هنلي 

يف �سوؤون الهجرة والإقامة.«
واختتم جورج: “يعترب قرار دولة الإمارات 
تاأ�سريات  لإ����س���دار  ج��دي��د  ن��ظ��ام  ب���اإط���الق 
اإق��ام��ة ط��وي��ل��ة الأم����د خ���الل ال��ع��ام اجلاري 
خطوة  واأّن���ه  �سّيما  عاملياً،  به  ُيحتذى  مثاًل 
متقدمة على درب متكني الكفاءات الأجنبية 
الإمارات  يف  وال��درا���س��ة  والعمل  العي�ض  من 
حقوق  مع  مواطن،  كفيل  اإىل  احلاجة  دون 
متلك بن�سبة %100 للن�ساط القت�سادي 
داخ���ل ال��دول��ة. ومب��وج��ب ال��ن��ظ��ام اجلديد، 
�سيتم اإ���س��دار ت��اأ���س��ريات الإق��ام��ة مل��دة 5 اأو 
تلقائي.  ب�سكل  جت��دد  اأن  على  �سنوات،   10
وتكمن اأهمية هذا النظام يف كونه ا�ستجابة 
امل�ستثمرين  م��ن  امل��ت��زاي��د  لالهتمام  فعلية 
املناخ  با�ستك�ساف  وال��دول��ي��ني  الإق��ل��ي��م��ي��ني 
الإمارات  ي�سع  ال��ذي  اجل���اذب  ال�ستثماري 
اخلارطة  على  الرائدة  الوجهات  م�ساف  يف 

ال�ستثمارية العاملية.«

الدوليني  املهاجرين  “تقرير  نتائج  واأف��ادت 
ب���اأّن دول���ة الإم�����ارات تعترب   ”2019 ل��ع��ام 
الدولة اخلام�سة عاملياً يف ا�ست�سافة العمالة 
�سخ�ض،  مليون   9 والبالغ عددها  ال��واف��دة، 
باعتبارها  �سمعتها  ت��ن��ام��ي  ي��وؤك��د  م��ا  وه���و 
الوجهة املف�سلة يف ال�سرق الأو�سط واأفريقيا 
اململكة  ب��ع��د  ال��ع��ام��ل��ة  ال��ب�����س��ري��ة  ل���ل���ك���وادر 
العربية ال�سعودية. وتوفر حكومة الإمارات 
برامج حتفيزية خا�سة ل�ستقطاب اأ�سحاب 
ال���ك���ف���اءات وامل����ه����ارات ال��ع��ال��ي��ة. ك��م��ا ت�سعى 
الدوليني  امل�ستثمرين  نخبة  جل��ذب  اأي�����س��اً 
لال�ستفادة من املقومات التناف�سية والفر�ض 
ال�ستثمار  مراكز  من  واح��دة  �سمن  املتاحة 
ال�سركات  “جناح  املف�سلة يف العامل. وميثل 
“املعر�ض  ف��ع��ال��ي��ات  اأب����رز  اأح���د  النا�سئة”، 
)اآيري�ض(،  وال�ستثمار”  للعقارات  ال��دويل 
املبا�سر بني  التوا�سل  بوابة مبا�سرة لتعزيز 
خمتلف  م��ن  الأع��م��ال  ورج���ال  امل�ستثمرين 

اأنحاء العامل.
للعقارات  ال������دويل  “املعر�ض  و���س��ي�����س��ه��د 
الذي   ،)2019 )اآي���ري�������ض  وال�ستثمار” 
 Dome( »دوم للمعار�ض“ تنّظمه �سركة 
املوؤمترات  من  �سل�سلة   ،)Exhibitions
والإقامة،  املواطنة  بحقوق  املعنية  الدولية 
فعاليات  مع  جنب  اإىل  جنباً  �ستعقد  والتي 
ال������دويل  “املوؤمتر  و����س���ي���ت���ي���ح  امل����ع����ر�����ض. 

ال�سرائية  وال��ت��ج��رب��ة  ال���س��ت��ه��الك��ي��ة 
اإمارة  يف  للمت�سوقني  مثالية  ب�سورة 

دبي والمارات على وجه العموم.
و�سملت الور�ض التعريفية التي قدمها 
الف�سل عي�سى احلمريي، نائب رئي�ض 
للم�ستهلك  ال�سديقة  امل��ع��اي��ري  ف��ري��ق 
ال��ت��ج��اري��ة وحماية  ال��رق��اب��ة  يف ق��ط��اع 
�سرحاً  دب����ي،  ب��اق��ت�����س��ادي��ة  امل�����س��ت��ه��ل��ك 
املعايري،  يف  التقدمي  اآل��ي��ة  ح��ول  وف��ي��اً 
تقييم  اأث��ره��ا  على  يتم  التي  وامل��ح��اور 
احل�سول  وكيفية  التجارية،  املن�ساآت 
املن�ساأة  ب�����اأداء  ال��ن��ت��ائ��ج اخل��ا���س��ة  ع��ل��ى 
ال����ت����ج����اري����ة. وخ�������الل ال�����ور������ض ط���رح 
الت�ساوؤلت حول  العديد من  احل�سور 
امليدانية،  ال���درا����س���ات  اإع������داد  ك��ي��ف��ي��ة 
وكيفية ال�ستفادة من النتائج يف تعزيز 
مزاولة الأعمال والو�سول اإىل �سريحة 

اأكرب من العمالء. 

الّط��الع على  للح�سور فر�سة  للمواطنة” 
الهجرة  برامج  اأب��رز  ح��ول  امل�ستجدات  اآخ��ر 
ال�ستثمار  وف��ر���ض  ال��ع��امل  يف  ال�ستثمارية 
الرتكيز  ي��ت��م  اأن  امل��ق��ّرر  وم���ن  ال�����س��ل��ة.  ذات 
ال�ستثمار،  طريق  عن  الإق��ام��ة  برامج  على 
وذلك خالل جل�سات نقا�سية منف�سلة حول 
من  ك���ل  يف  امل�ستثمر”  امل��ه��اج��ر  “برنامج 
الوليات املتحدة )EB-5( واململكة املتحدة 
املناق�سات  و�ستقام  واأوروب��ا.  الكاريبي  وجزر 
ب��ح�����س��ور ع���دة جل���ان ت�����س��م ن��خ��ب��ة اخلرباء 
والتعليم  ال���ه���ج���رة  جم����ال  يف  امل��خ��ت�����س��ني 
والعقارات وغريها من املجالت التي حتمل 
تقدمي  �سبيل  يف  واع���دة،  ا�ستثمارية  فر�ض 
ن��ظ��رة ع��ام��ة ح���ول ك��اف��ة اجل��وان��ب املتعلقة 
املواطنة  “معر�ض  و���س��ي��ح��ظ��ى  ب���الإق���ام���ة. 
والإقامة عرب ال�ستثمار العقاري” بفر�سة 
احل�سول على ا�ست�سارات احرتافية جمانية 
وممثلي  املخت�سني  امل�ست�سارين  اأب����رز  م��ن 
ال��ه��ي��ئ��ات احل��ك��وم��ي��ة، ف�����س��اًل ع���ن توطيد 
اجلهات  اأب���رز  م��ع  املبا�سر  التوا�سل  ج�سور 
احلدث  و�سيتيح  الهجرة.  بخدمات  املعنية 
اأي�������س���اً ف��ر���س��ة م��ث��ال��ي��ة ل���س��ت��ك�����س��اف اآف����اق 
التعرف  جانب  اإىل  جديدة،  اأعمال  تاأ�سي�ض 
وتو�سيع  م�سرفية  ح�سابات  فتح  اآلية  على 
بعيداً  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  ال�ستثمارات 
ال�سخ�سية  �سواء  ال�سريبية،  اخليارات  عن 
اأي نوع  اأو  اأو ال�سرائب الأخ��رى،  اأو الدخل 
م��ن ال��ق��ي��ود امل��ف��رو���س��ة ع��ل��ى اإع����ادة الأرب����اح 

وراأ�ض املال امل�ستورد.
ال����دويل  “املعر�ض  ي���ق���وم  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 
بت�سليط  )اآيري�ض(  وال�ستثمار”  للعقارات 
امل�ساريع  م��ن  وا�سعة  حمفظة  على  ال�سوء 
اخليارات  من  متنوعة  وجمموعة  العقارية 
ال�ست�سارات  وفر�ض  اجل��اذب��ة  ال�ستثمارية 
امل�ستثمرين  اأب����رز  م��ن  امل��ق��دم��ة  وال��ت��م��وي��ل 
العقاريني الإقليميني والعامليني والو�سطاء 
الأو�سط  ال�����س��رق  منطقة  م��ن  وامل���ط���ّوري���ن 
م�ستعر�ساً  الهادئ،  واملحيط  واآ�سيا  واأوروب��ا 
ال�سائدة  الجت����اه����ات  ح����ول  م��ع��م��ق��ة  روؤى 
عاملياً. وت�ستقطب الدورة املرتقبة اأكر من 
70 ع��ار���ض م��ن اأك���ر م��ن 20 دول���ة حول 
حوايل  بعر�ض  �سيقومون  وال��ذي��ن  ال��ع��امل، 
زائرحملي   5،000 اأم����ام  م�����س��روع   300

واإقليمي وعاملي.

مليار درهم ��صتثمار�ت �لبنوك   101
�الإمار�تية يف �ل�صعودية و م�صر بنهاية يونيو

•• اأبوظبي-وام:

ال�سعودية و م�سر  الإماراتية يف كل من  البنوك  ا�ستثمارات  ارتفعت قيمة 
بزيادة   2019 العام  الأول من  الن�سف  نهاية  101 مليار دره��م مع  اإىل 
ن�سبتها %24.7 مقارنة مع 81 مليار درهم يف �سهر دي�سمرب من العام 

.2018
ت�سكل ا�ستثمارات البنوك الإماراتية يف ال�سعودية وم�سر نحو %18 من 
اجمايل ا�ستثماراتها يف الأ�سواق اخلارجية وذلك وفقا لالإح�سائيات التي 
ي�سدرها م�سرف الإمارات املركزي والتي اأظهرت اأن قيمة ال�ستثمارات يف 

اململكة املتحدة تاأتي باملركز الأول و بقيمة 61.3 مليار درهم.
الإم��ارات��ي��ة يف  ال��ب��ن��وك  ا���س��ت��ث��م��ارات  قيمة  اأن  الإح�����س��ائ��ي��ات  تلك  وك�سفت 
53.5 مليار درهم يف الن�سف الأول من العام فيما زادت  ال�سعودية بلغت 

قيمتها يف م�سر اإىل نحو 47.5 مليار درهم خالل فرتة الر�سد ذاتها.
اأ�سا�ض ربع �سنوي يف  اأعلى زي��ادة على  اأكر البلدان التي �سهدت  ومن بني 
درهم  مليار   6.6 بواقع  ال�سعودية  الإماراتية جاءت  البنكية  ال�ستثمارات 
/?14.2 /وم�سر بواقع 4.1 مليار/%9.5/ وجزر كاميان بواقع 2.3 

. مليار درهم /6.3%/ 
درهم  مليار   19 بواقع  �سنوي  اأ�سا�ض  على  زي��ادة  اأعلى  ال�سعودية  و�سجلت 
/54.9 %/ تليها م�سر بواقع 13 مليار درهم /%37.7 / ثم اململكة 

. املتحدة بواقع 11.1 مليار درهم /22.1%/ 
م��ن حيث  الأك���رب  يعد  الإم���ارات���ي  امل�سريف  النظام  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  جت��در 
الأ�سول يف منطقة ال�سرق الأو�سط و �سمال اأفريقيا.. ومع نهاية �سبتمرب 
2018 بلغ اإجمايل الأ�سول القائمة 2.84 تريليون درهم تقريبا ح�سب 

الح�سائيات الر�سمية.

مالية عجمان ت�صتعر�ص خدماتها �ملالية 
�لد�عمة للتحول �لذكي خالل جيتك�ص 2019

•• عجمان- الفجر: 

اأمتت دائرة املالية يف عجمان كل ا�ستعداداتها للم�ساركة يف اأ�سبوع جيتك�ض 
اأكتوبر مبركز دبي التجاري   10 6 اىل  2019 املقرر عقده من  للتقنية 
م�سار  ت��واك��ب  ال��ت��ي  ال��ذك��ي��ة  امل��ال��ي��ة  خدماتها  اأح���دث  ل�ستعرا�ض  ال��ع��امل��ي 
التحول الذكي الذي تنتهجه اإمارة عجمان لبناء اقت�ساد اأخ�سر وحتقيق 

تنمية م�ستدامة تعزز رفاهية املجتمع وفقا لروؤية عجمان 2021.
وتتمحور امل�ساركة يف الدورة التا�سعة والثالثني من احلدث الأكرب لقطاع 
تقنية املعلومات والت�سالت، حتت مظلة حكومة عجمان، حول التعريف 
ا�ستثمار الطاقات وت�سخري الإمكانات  القائمة على  الدائرة  با�سرتاتيجية 
لدعم ثقافة البتكار لبناء منظومة مالية حكومية رائدة ت�ساهم يف حتقيق 

تنمية م�ستدامة لإمارة عجمان وتعزيز تناف�سية الدولة.
اأّن »اأ�سبوع جيتك�ض  واأكد �سعادة املدير العام للدائرة مروان اأحمد اآل علي 
للتقنية« يوفر من�سة ا�سرتاتيجية ل�ستعرا�ض خططنا الطموحة الرامية 
للتوجه  مهمة  اإ���س��اف��ة  متثل  ومبتكرة  ذك��ي��ة  مالية  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  اإىل 
اإم��ارة عجمان من اأن حتقق التحول الذكي م�سددا  احلكومي نحو متكني 
على التزام دائرة املالية بال�سري قدماً على هذا الدرب عرب اإطالق جمموعة 
واأمتتة  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  ا���س��ت��خ��دام  على  ترتكز  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  م��ن 

املعامالت.
وامل�ساركة يف  التواجد  دائًما على  املالية حتر�ض  دائرة  اأن  �سعادته  واأ�ساف 
ا�ستحدثتها  التي  التقنية  وتطبيقاتها  الذكية  خدماتها  لعر�ض  جيتك�ض 
اىل  اإ���س��اف��ة  املتعاملني،  جت��رب��ة  واإث����راء  الرقمي  التحول  مفهوم  لتعزيز 

احلر�ض على الطالع على اآخر امل�ستجدات وتبادل املعرفة واملهارات.

رخ�صة جديدة لالأن�صطة   3312
�القت�صادية خالل �صبتمرب

•• اأبوظبي-وام:

بلغ عدد رخ�ض الأن�سطة القت�سادية اجلديدة التي اأ�سدرتها دوائر التنمية 
 3312 اإمارات الدولة خالل �سهر �سبتمرب املا�سي  القت�سادية يف جميع 
رخ�سة يف موؤ�سر يعك�ض توا�سل الن�ساط يف خمتلف القطاعات وذلك بح�سب 

اأحدث الأرقام ال�سادرة عن ال�سجل الوطني القت�سادي.
ويف ظل ا�ستمرار الن�ساط القت�سادي فقد ارتفع اإجمايل رخ�ض الأن�سطة 
�سهر  نهاية  م��ع  رخ�سة   575927 اإىل  الإم����ارات  دول���ة  يف  القت�سادية 

�سبتمرب 2019 بنمو ن�سبته %6.5 مقارنة مع نهاية العام 2018.
وتوؤكد العديد من جهات الخت�سا�ض يف الدولة اأن توا�سل ن�ساط القطاعات 

القت�سادية من �ساأنه دعم القت�ساد الوطني خالل العام اجلاري.
احلقيقي  الإج��م��ايل  املحلي  الناجت  املركزي منو  الإم���ارات  وتوقع م�سرف 
% خالل العام اجلاري بح�سب اأخر تقارير املراجعة   2.4 للدولة بن�سبة 
اإماراتي  وا�ستحوذت  ال��دول��ة  يف  القت�سادية  الأو���س��اع  عن  ي�سدرها  التي 
امل�سدرة يف  الرخ�ض  اإجمايل عدد  %70.7 من  اأبوظبي ودبي على نحو 
جميع اإمارات الدولة مع نهاية �سهر �سبتمرب من العام 2019 حيث بلغ 
407488 رخ�سة مقارنة  اإجمايل عدد الرخ�ض امل�سجلة يف الإماراتيني 

مع 404492 رخ�سة خالل �سهر اأغ�سط�ض من العام ذاته.
وتف�سيال بلغ اإجمايل عدد رخ�ض الأن�سطة يف اإمارة دبي 270335 رخ�سة 
مع نهاية �سهر �سبتمرب يف حني و�سل عددها يف اأبوظبي اإىل 137153 

رخ�سة .
امل�سوؤولية  ذات  ال�����س��رك��ات  ت�����س��در  ال��وط��ن��ي  الق��ت�����س��ادي  ال�سجل  وي��ظ��ه��ر 
املحدودة املركز الأول يف دبي من حيث ال�سكل القانوين حيث و�سل عددها 
الفردية  للموؤ�س�سات  الرخ�ض  ع��دد  بلغ  ح��ني  يف  رخ�سة   182857 اإىل 
بقية  وت��وزع  رخ�سة   4101 الواحد  ال�سخ�ض  و�سركة  رخ�سة   87762

العدد على الأ�سكال القانونية الأخرى من ال�سركات.
ويف اإمارة اأبوظبي بلغ عدد رخ�ض املوؤ�س�سات الفردية 87762 رخ�سة مع 
نهاية �سهر �سبتمرب من العام اجلاري يف حني و�سل عدد الرخ�ض لل�سركات 
17797 رخ�سة لفروع  27766 رخ�سة ونحو  املحدودة  امل�سوؤولية  ذات 
العامة  وامل�ساهمة  واخلا�سة  الت�سامن  ل�سركات  البقية  و�سجلت  ال�سركات 

و�سركات ال�سخ�ض الواحد.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  15 �سبتمرب 2019 املودعة حتت رقم: 317082 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�س��م: ويل برو�ض ال ال �سي 
وعنوانه:5347 اإ�ض. فاِلنتيا  واي، �سويت 200، جرينوود فيليدج، �سي او 80111، الوليات املتحدة الأمريكي

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
اإطارات وعجالت للمركبات الربية؛ عجالت للمركبات؛ عجالت لل�سيارات؛ العجالت امل�سنوعة من �سبائك 
معدنية؛ اإطارات لعجالت املركبة؛ اأثقال ملوازنة عجالت واإطارات املركبات؛ اأنابيب داخلية اإطارات وعجالت 
املركبات؛ مدا�سات للمركبات؛ اأدوات مانعة لنزلق اإطارات وعجالت املركبات؛ قطع غيار ولوازم للمنتجات 

املذكورة اأعاله.
الواق�عة بالفئة:  12

و�سف العالمة:  تتكون العالمة من الأحرف الالتينية  "U" و "S"  اأ�سفلهما كلمة "MAGS" مكتوبة 
 ."MAGS"  ا اأربعة اأ�سكال  �سبه منحرف باأحجام خمتلفة اأ�سفل كلمة بحروف لتينية مميزة. وهناك اأي�سً

و اجلميع حماط باأربعة اأ�سكال من البتالت مع ثالث جنوم داخل كل بتلة.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  16 �سبتمرب 2019 املودعة حتت رقم: 317088 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�س��م: ويل برو�ض ال ال �سي 
وعنوانه:5347 اإ�ض. فاِلنتيا  واي، �سويت 200، جرينوود فيليدج، �سي او 80111، الوليات املتحدة الأمريكي

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
اإطارات وعجالت للمركبات الربية؛ عجالت للمركبات؛ عجالت لل�سيارات؛ العجالت امل�سنوعة من �سبائك 
معدنية؛ اإطارات لعجالت املركبة؛ اأثقال ملوازنة عجالت واإطارات املركبات؛ اأنابيب داخلية اإطارات وعجالت 
املركبات؛ مدا�سات للمركبات؛ اأدوات مانعة لنزلق اإطارات وعجالت املركبات؛ قطع غيار ولوازم للمنتجات 

املذكورة اأعاله.
الواق�عة بالفئة:  12

 "MAGS" كلمة  "S"  اأ�سفلهما  "U" و  ال��الت��ي��ن��ي��ة   الأح����رف  م��ن  ال��ع��الم��ة  و�سف العالمة:  ت��ت��ك��ون 
كلمة   اأ�سفل  خمتلفة  باأحجام  منحرف  �سبه  اأ�سكال   اأرب��ع��ة  ا  اأي�سً وهناك  مميزة.  لتينية  بحروف  مكتوبة 

."MAGS"
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  18 �سبتمرب 2019 املودعة حتت رقم: 317317 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�س��م: الحتاد للطريان
�ض.ب.: 35566، طريق املطار اجلديد، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة   وعنوانه: 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الورق والورق املقوى؛ املطبوعات؛ مواد جتليد الكتب؛ ال�سور الفوتوغرافية؛ القرطا�سية واللوازم املكتبية 
)عدا الأثاث(؛ مواد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لغايات منزلية؛ مواد الر�سم ومواد الفنانني؛ فرا�سي 
الدهان اأو التلوين؛ مواد التوجيه والتدري�ض؛ �سفائح واأغ�سية وحقائب بال�ستيكية للف والتغليف؛ حروف 
الطباعة؛ الكلي�سيهات )الرا�سمات(؛ جمالت؛ اأغلفة جمالت؛ جمالت )دوريات(؛ جمالت تقراأ اأثناء رحالت 
الطريان؛ جمالت ال�سفر؛ كتالوجات الت�سوق؛ جمالت ذات طابع عام؛ دوريات مطبوعة؛ دوريات مطبوعة 
ن�سرات  كرا�سات؛  والإع��الن؛  الدعاية  من�سورات  املجالت؛  وت�سمل  مطبوعة  من�سورات  ال�سياحة؛  جمال  يف 

اإخبارية دورية؛ �سحف؛ كتب الأن�سطة؛ كتب ال�سفر؛ كتب الأدلة؛ �سور فوتوغرافية. 
الواق�عة بالفئة:  16

و�سف العالمة:  كلمة  " VIBE " مكتوبة باللغة الجنليزية.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

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

بتاريخ:  18 �سبتمرب 2019 املودعة حتت رقم: 317323 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�س��م:  الحتاد للطريان
�ض.ب.: 35566، طريق املطار اجلديد، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة   وعنوانه: 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
النقل؛ تغليف وتخزين ال�سلع؛ تنظيم الرحالت وال�سفر؛ خدمات ال�سفر؛ ترتيبات ال�سفر؛ احلجز لل�سفر؛ معلومات 
تنظيم  جوا؛  ال�سفر  خدمات  ال�سفر؛  ومعلومات  ال�سفر  اأدل��ة  خدمات  امل�سافرين؛  حرا�سة  ال�سفر؛  تنظيم  ال�سفر؛ 
رحالت ال�سفر؛ مرافقة امل�سافرين؛ حرا�سة امل�سافرين؛ نقل امل�سافرين؛ خدمات الن�سائح ب�ساأن خط �سري الرحلة؛ 
خدمات حجز ال�سفر لل�سياح؛ تنظيم رحالت ال�سفر؛ خدمات حجز �سفر العطالت؛ خدمات تذاكر ال�سفر؛ خدمات 
حجز ال�سفر؛ توفري املعلومات عن ال�سفر؛ خدمات حجز تذاكر ال�سفر؛ تنظيم ال�سفر جوا؛ حجز مقاعد ال�سفر؛ 
ال�سفر ونقل امل�سافرين؛ ترتيبات ال�سفر ومعلومات ال�سفر واملعلومات ال�سياحية املتعلقة بكافة و�سائل ال�سفر؛ خدمات 
ال�سفر وت�سمل توفري خدمات احلجز؛ خدمات املر�سدين ال�سياحيني؛ توفري املعلومات ال�سياحية؛ توفري معلومات 
عن ال�سفر ال�سياحي عن طريق الإنرتنت؛ توفري معلومات عن ال�سفر ال�سياحي عن طريق املجالت؛ تقدمي املعلومات 
اإىل ال�سياح بخ�سو�ض الرحالت الق�سرية وارتياد الأماكن ال�سياحية؛ خدمات خطوط الطريان لنقل امل�سافرين؛ 
خدمات ال�سحن للم�سافرين؛ مناولة حقائب امل�سافرين؛ ت�سليم واإر�سال وتوزيع املجالت؛ توفري املعلومات فيما يتعلق 

 بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عاملية. 
39 الواق�عة بالفئة:  

كلمة "اأجواء"  مكتوبة باللغة العربية. و�سف العالمة:  
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد 
امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  18 �سبتمرب 2019 املودعة حتت رقم: 317324 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�س��م: الحتاد للطريان
�ض.ب.: 35566، طريق املطار اجلديد، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة   وعنوانه: 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
التعليم والتهذيب؛ توفري التدريب؛ الرتفيه؛ الأن�سطة الريا�سية والثقافية؛ ن�سر املجالت؛ ن�سر املجالت؛ 
ن�سر  ال��ط��ريان؛  رح��الت  اأثناء  تقراأ  التي  املجالت  ن�سر  ال�ستهالكية؛  املجالت  ن�سر  الويب؛  جم��الت  ن�سر 
جمالت  ن�سر  الت�سوق؛  جم��الت  ن�سر  ال��دوري��ات؛  ن�سر  ال�ستهالكية؛  املجالت  ن�سر  الإلكرتونية؛  املجالت 
الن�سر  ال�سفر؛  ملجالت  املبا�سر  الن�سر  للمجالت؛  املبا�سر  الن�سر  الت�سوق؛  كتالوجات  ن�سر  احلياة؛  اأ�ساليب 

املبا�سر ملجالت الت�سوق.
الواق�عة بالفئة:  41

و�سف العالمة:  كلمة "اأجواء"  مكتوبة باللغة العربية.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  22 �سبتمرب 2019 املودعة حتت رقم: 317438 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�س��م: توتو األ تي دي.
وعنوانه:رقم 1-1،  ناكا�سيما 2-ت�سومي، كوكوراكيتا-كو، كيتاكيو�سيو-�سي، اليابان

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
اأجزاء حا�سوب؛ حوا�سيب لوحية؛ اأجهزة الت�سالت الكهربائية؛ اأجهزة حتكم عن بعد؛ برجميات التطبيقات؛ 
برجميات حا�سوب؛ برجميات حا�سوب قابلة للتنزيل للمراقبة والتحليل عن بعد؛ جميع املنتجات املذكورة 
ب�سطاف غ�سل  امل��زودة  التواليت  ال�سحية وحتديدا وح��دات مقاعد  الأدوات والرتكيبات  ت�ستخدم يف  اأع��اله 
باملاء الدافئ واأحوا�ض تواليت و�سطافات ومباول واأحوا�ض ا�ستحمام )بانيو( وتركيبات اأحوا�ض ال�ستحمام 
وحمامات  و�سنابري  ال�سحية(  الرتكيبات  غيار  )قطع  الأي���دي  غ�سل  واأح��وا���ض  ال��د���ض  حمام  وتركيبات 
ال�سابون  توزيع  واأجهزة  للحمامات  الكهربائية  الأيدي  واأجهزة جتفيف  الكهربائية  املياه  و�سخانات  الد�ض 

اأوتوماتيكيا.
الواق�عة بالفئة:  9

و�سف العالمة:  كتبت كلمة "TOTO" باأحرف لتينية  وب�سكل مميز.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  22 �سبتمرب 2019 املودعة حتت رقم: 317448 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�س��م: توتو األ تي دي.
وعنوانه:رقم 1-1،  ناكا�سيما 2-ت�سومي، كوكوراكيتا-كو، كيتاكيو�سيو-�سي، اليابان

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
املراقبة عن بعد لعمل وا�ستخدام الأدوات والرتكيبات ال�سحية وحتديدا وحدات مقاعد التواليت املزودة ب�سطاف غ�سل باملاء 
الدافئ واأحوا�ض تواليت و�سطافات ومباول واأحوا�ض ا�ستحمام )بانيو( وتركيبات اأحوا�ض ال�ستحمام وتركيبات حمام الد�ض 
واأحوا�ض غ�سل الأيدي )قطع غيار الرتكيبات ال�سحية( و�سنابري وحمامات الد�ض و�سخانات املياه الكهربائية واأجهزة جتفيف 
الأيدي الكهربائية للحمامات واأجهزة توزيع ال�سابون اأوتوماتيكيا عرب �سبكات احلا�سوب والإنرتنت وتقدمي املعلومات عن 
ب�سطاف  امل��زودة  التواليت  ال�سحية وحتديدا وح��دات مقاعد  الأدوات والرتكيبات  بعد يف  والتحكم عن  الت�سغيل  نتائجها؛ 
غ�سل باملاء الدافئ واأحوا�ض تواليت و�سطافات ومباول واأحوا�ض ا�ستحمام )بانيو( وتركيبات اأحوا�ض ال�ستحمام وتركيبات 
حمام الد�ض واأحوا�ض غ�سل الأيدي )قطع غيار الرتكيبات ال�سحية( و�سنابري وحمامات الد�ض و�سخانات املياه الكهربائية 
واأجهزة جتفيف الأيدي الكهربائية للحمامات واأجهزة توزيع ال�سابون اأوتوماتيكيا عرب �سبكات احلا�سوب والإنرتنت؛ اإ�سالح 
وت�سغيل و�سيانة الأدوات والرتكيبات ال�سحية وحتديدا وحدات مقاعد التواليت املزودة ب�سطاف غ�سل باملاء الدافئ واأحوا�ض 
تواليت و�سطافات ومباول واأحوا�ض ا�ستحمام )بانيو( وتركيبات اأحوا�ض ال�ستحمام وتركيبات حمام الد�ض واأحوا�ض غ�سل 
الأيدي  واأجهزة جتفيف  الكهربائية  املياه  و�سخانات  الد�ض  و�سنابري وحمامات  ال�سحية(  الرتكيبات  غيار  الأي��دي )قطع 

 الكهربائية للحمامات واأجهزة توزيع ال�سابون اأوتوماتيكيا وتقدمي املعلومات املتعلقة بذلك. 
37 الواق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة "TOTO" باأحرف لتينية  وب�سكل مميز. و�سف العالمة:  
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

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

بتاريخ:  18 �سبتمرب 2019 املودعة حتت رقم: 317319 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�س��م: الحتاد للطريان
�ض.ب.: 35566، طريق املطار اجلديد، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة   وعنوانه: 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
النقل؛ تغليف وتخزين ال�سلع؛ تنظيم الرحالت وال�سفر؛ خدمات ال�سفر؛ ترتيبات ال�سفر؛ احلجز لل�سفر؛ معلومات 
تنظيم  جوا؛  ال�سفر  خدمات  ال�سفر؛  ومعلومات  ال�سفر  اأدل��ة  خدمات  امل�سافرين؛  حرا�سة  ال�سفر؛  تنظيم  ال�سفر؛ 
رحالت ال�سفر؛ مرافقة امل�سافرين؛ حرا�سة امل�سافرين؛ نقل امل�سافرين؛ خدمات الن�سائح ب�ساأن خط �سري الرحلة؛ 
خدمات حجز ال�سفر لل�سياح؛ تنظيم رحالت ال�سفر؛ خدمات حجز �سفر العطالت؛ خدمات تذاكر ال�سفر؛ خدمات 
حجز ال�سفر؛ توفري املعلومات عن ال�سفر؛ خدمات حجز تذاكر ال�سفر؛ تنظيم ال�سفر جوا؛ حجز مقاعد ال�سفر؛ 
ال�سفر ونقل امل�سافرين؛ ترتيبات ال�سفر ومعلومات ال�سفر واملعلومات ال�سياحية املتعلقة بكافة و�سائل ال�سفر؛ خدمات 
ال�سفر وت�سمل توفري خدمات احلجز؛ خدمات املر�سدين ال�سياحيني؛ توفري املعلومات ال�سياحية؛ توفري معلومات 
عن ال�سفر ال�سياحي عن طريق الإنرتنت؛ توفري معلومات عن ال�سفر ال�سياحي عن طريق املجالت؛ تقدمي املعلومات 
اإىل ال�سياح بخ�سو�ض الرحالت الق�سرية وارتياد الأماكن ال�سياحية؛ خدمات خطوط الطريان لنقل امل�سافرين؛ 
خدمات ال�سحن للم�سافرين؛ مناولة حقائب امل�سافرين؛ ت�سليم واإر�سال وتوزيع املجالت؛ توفري املعلومات فيما يتعلق 

 بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عاملية. 
39 الواق�عة بالفئة:  

كلمة  " VIBE " مكتوبة باللغة الجنليزية. و�سف العالمة:  
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد 
امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  18 �سبتمرب 2019 املودعة حتت رقم: 317320 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�س��م: الحتاد للطريان
وعنوانه:�ض.ب.: 35566، طريق املطار اجلديد، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة  

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
التعليم والتهذيب؛ توفري التدريب؛ الرتفيه؛ الأن�سطة الريا�سية والثقافية؛ ن�سر املجالت؛ ن�سر املجالت؛ 
ن�سر  ال��ط��ريان؛  رح��الت  اأثناء  تقراأ  التي  املجالت  ن�سر  ال�ستهالكية؛  املجالت  ن�سر  الويب؛  جم��الت  ن�سر 
جمالت  ن�سر  الت�سوق؛  جم��الت  ن�سر  ال��دوري��ات؛  ن�سر  ال�ستهالكية؛  املجالت  ن�سر  الإلكرتونية؛  املجالت 
الن�سر  ال�سفر؛  ملجالت  املبا�سر  الن�سر  للمجالت؛  املبا�سر  الن�سر  الت�سوق؛  كتالوجات  ن�سر  احلياة؛  اأ�ساليب 

املبا�سر ملجالت الت�سوق.
الواق�عة بالفئة:  41

و�سف العالمة:  كلمة  " VIBE " مكتوبة باللغة الجنليزية.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  18 �سبتمرب 2019 املودعة حتت رقم: 317321 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�س��م: الحتاد للطريان
وعنوانه:�ض.ب.: 35566، طريق املطار اجلديد، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة  

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الورق والورق املقوى؛ املطبوعات؛ مواد جتليد الكتب؛ ال�سور الفوتوغرافية؛ القرطا�سية واللوازم املكتبية 
)عدا الأثاث(؛ مواد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لغايات منزلية؛ مواد الر�سم ومواد الفنانني؛ فرا�سي 
الدهان اأو التلوين؛ مواد التوجيه والتدري�ض؛ �سفائح واأغ�سية وحقائب بال�ستيكية للف والتغليف؛ حروف 
الطباعة؛ الكلي�سيهات )الرا�سمات(؛ جمالت؛ اأغلفة جمالت؛ جمالت )دوريات(؛ جمالت تقراأ اأثناء رحالت 
الطريان؛ جمالت ال�سفر؛ كتالوجات الت�سوق؛ جمالت ذات طابع عام؛ دوريات مطبوعة؛ دوريات مطبوعة 
ن�سرات  كرا�سات؛  والإع��الن؛  الدعاية  من�سورات  املجالت؛  وت�سمل  مطبوعة  من�سورات  ال�سياحة؛  جمال  يف 

اإخبارية دورية؛ �سحف؛ كتب الأن�سطة؛ كتب ال�سفر؛ كتب الأدلة؛ �سور فوتوغرافية. 
الواق�عة بالفئة:  16

و�سف العالمة:  كلمة "اأجواء"  مكتوبة باللغة العربية.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:18 �سبتمرب 2019 املودعة حتت رقم: 317322 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�س��م: الحتاد للطريان
�ض.ب.: 35566، طريق املطار اجلديد، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة   وعنوانه: 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
والإعالن؛  الدعاية  خدمات  املكتبي  الن�ساط  تفعيل  الأع��م��ال؛  توجيه  الأع��م��ال؛  اإدارة  والإع���الن؛  الدعاية 
توزيع  والإع���الن؛  الدعاية  م��واد  توزيع  املبا�سر؛  بالربيد  الإع��الن  ال��ربي��دي؛  بالطلب  والإع���الن  الدعاية 
توزيع  املنتظمة؛  بالطبعات  املرفقة  الدعائية  واملالحق  الدعائي  الربيد  توزيع  دعائية؛  لغايات  املنتجات 
الن�سرات والكتيبات واملطبوعات والعينات لغايات دعائية؛ الدعاية والإعالن يف املجالت؛ الدعاية والإعالن 
املجالت؛  ال�سلع من خالل مقالت ترويجية يف  بيع  الطريان؛ توفري  اأثناء رح��الت  تقراأ  التي  املجالت  يف 

خدمات التجزئة فيما يتعلق باملن�سورات الإلكرتونية القابلة للتنزيل.
الواق�عة بالفئة:  35

و�سف العالمة:  كلمة "اأجواء"  مكتوبة باللغة العربية.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:  22 �سبتمرب 2019 املودعة حتت رقم: 317456 

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�س��م: توتو األ تي دي.

وعنوانه:رقم 1-1،  ناكا�سيما 2-ت�سومي، كوكوراكيتا-كو، كيتاكيو�سيو-�سي، اليابان
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

�سيانة  احلا�سوب؛  اأنظمة  ت�سميم  ا�ست�سارات  احلا�سوب؛  برجميات  تطوير  احلا�سوب؛  برجميات  ت�سميم 
برجميات احلا�سوب؛ حتديث برجميات احلا�سوب؛ برجمة برجميات الت�سغيل للو�سول اإىل �سبكة حو�سبة 
�سحابية وا�ستخدامها؛ مراقبة اأنظمة احلا�سوب عن طريق الو�سول عن بع�ض؛ الن�سخ الحتياطية للبيانات 
احلا�سوب  برجميات  توفري  احلا�سوب؛  اأج���زاء  تاأجري  احلا�سوب؛  وب��رام��ج  برجميات  تاأجري  امل��وق��ع؛  خ��ارج 
املبا�سرة غري القابلة للتنزيل؛ تاأجري برجميات الت�سغيل للو�سول اإىل �سبكة حو�سبة �سحابية وا�ستخدامها؛ 
التواليت  مقاعد  وح��دات  وحتديدا  ال�سحية  والرتكيبات  ب��الأدوات  تت�سل  اأع��اله  املذكورة  اخلدمات  جميع 
املزودة ب�سطاف غ�سل باملاء الدافئ واأحوا�ض تواليت و�سطافات ومباول واأحوا�ض ا�ستحمام )بانيو( وتركيبات 
ال�سحية(  الرتكيبات  غيار  )قطع  الأي���دي  غ�سل  واأح��وا���ض  ال��د���ض  حمام  وتركيبات  ال�ستحمام  اأح��وا���ض 
و�سنابري وحمامات الد�ض و�سخانات املياه الكهربائية واأجهزة جتفيف الأيدي الكهربائية للحمامات واأجهزة 

توزيع ال�سابون اأوتوماتيكيا.
الواق�عة بالفئة:  42

و�سف العالمة:  كتبت كلمة "TOTO" باأحرف لتينية  وب�سكل مميز.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم   318048:بتاريخ: 2019/10/01

بيانات الأولوية: 
ال�سم: �سركة حممد حمود ال�سايع  ذ.م.م 

وعنوانه:  �ض.ب. 6316 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�شورة العالمة    

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
برامج كمبيوتر، برامج، تطبيقات برامج، برامج ات�سال وتعليم وتطبيقات برامج، معدات ات�سال، من�سورات 
جمال  يف  للتنزيل  قابلة  برامج  الال�سلكية،  والأجهزة  الإنرتنت  عرب  للتنزيل  قابلة  برامج  للتنزيل،  قابلة 
التعليم، برامج قابلة للتنزيل يف �سكل تطبيقات على الهواتف املتحركة، برامج قابلة للتنزيل عرب الإنرتنت 
برامج  عاملية،  كمبيوتر  �سبكة  خالل  من  املعلومات  وا�ستقبال  واإر���س��ال  اإىل  للو�سول  الال�سلكية  والأج��ه��زة 
الهواتف  واأجهزة  باليد  املحمولة  الرقمية  الإلكرتونية  واأجهزة الت�سال  الكمبيوتر  للتنزيل لأجهزة  قابلة 
التعليم، برامج  البيانات يف جمال  ال�سلكية والال�سلكية لت�سهيل الت�سال ونقل  واأجهزة الت�سال  املتحركة 
قابلة للتنزيل يف �سكل تطبيقات على الهواتف املتحركة لال�ستخدام مع اأجهزة الكمبيوتر واأجهزة الت�سال 
والال�سلكية  ال�سلكية  الت�سال  واأج��ه��زة  املتحركة  الهواتف  واأج��ه��زة  باليد  املحمولة  الرقمية  الإلكرتونية 

لت�سهيل الت�سال، برامج كمبيوتر لال�ستخدام كواجهة برجمة التطبيقات )اإيه بيه اآي(.
و�سف العالمة العالمة عبارة عن كلمة FOODEE باللغة الإجنليزية.

  ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   318049:بتاريخ: 2019/10/01
بيانات الأولوية: 

ال�سم: �سركة حممد حمود ال�سايع  ذ.م.م 
وعنوانه:  �ض.ب. 6316 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.

�شورة العالمة     

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:42
املنتجات  وحت�سني  وترفيع  واختبار  وتطوير  وت�سميم  بحث  خدمات   ، النرتنت  عرب  الكمبيوتر  خدمات 
الهواتف  لأج��ه��زة  الربجميات  وحتديث  و�سياغة  واإن�ساء  ت�سميم   ، الكمبيوتر  بربجمة  جميعها  املتعلقة 
املتحركة ، برجمة الكمبيوتر ، �سيانة وحتديث املواقع اللكرتونية اخلا�سة بالدعم التقني وبوابات املواقع 
اللكرتونية ، خدمات مزودي خدمة التطبيقات ، خدمات املعلومات وال�ست�سارات وامل�سورة املتعلقة بجميع 
اخلدمات املذكورة اآنفاً مبا يف ذلك تلك اخلدمات املقدمة عرب النرتنت اأو من خالل ال�سبكات الداخلية اأو 

ال�سبكات اخلارجية.
و�سف العالمة العالمة عبارة عن كلمة FOODEE باللغة الإجنليزية.

  ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   317611:بتاريخ: 2019/09/24
بيانات الأولوية: 

ال�سم: ال�سيدة �سايا ديفي 
وعنوانه:  جيه-16 ، �سيكتور-اإك�ض اأي نويدا ، جاوتام بود ناجار ، الرمز الربيدي: 201301 ، عتار برادي�ض 

، الهند.
�شورة العالمة       

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:42
تبغ )خام اأو ُم�سّنع( ، تبغ م�سغ ، �سجائر ، اأدوات املدخنني واأعواد الثقاب.

اأح��رف واأرق��ام LK326 باللغة الإجنليزية حتتهم ايل كي 326 باللغة  و�سف العالمة: العالمة عبارة عن 
العربية.

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  15 �سبتمرب 2019 املودعة حتت رقم: 317081 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�س��م: ويل برو�ض ال ال �سي 
وعنوانه: 5347 اإ�ض. فاِلنتيا  واي، �سويت 200، جرينوود فيليدج، �سي او 80111، الوليات املتحدة الأمريكي

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
اإطارات وعجالت للمركبات الربية؛ عجالت للمركبات؛ عجالت لل�سيارات؛ العجالت امل�سنوعة من �سبائك 
معدنية؛ اإطارات لعجالت املركبة؛ اأثقال ملوازنة عجالت واإطارات املركبات؛ اأنابيب داخلية اإطارات وعجالت 
املركبات؛ مدا�سات للمركبات؛ اأدوات مانعة لنزلق اإطارات وعجالت املركبات؛ قطع غيار ولوازم للمنتجات 

املذكورة اأعاله.
الواق�عة بالفئة:  12

و�سف العالمة:  كتبت عبارة " U.S. MAGS " باأحرف لتينية. 
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  23 �سبتمرب 2019 املودعة حتت رقم: 317488 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�س��م: ابريكرومبي اند فيت�ض يورب ا�ض ايه جي ال 
وعنوانه:فيا موري، 6850 مندري�سيو، �سوي�سرا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

اأحزمة  ا�ستحمام؛  اأرواب  ا�ستحمام؛  �سراويل  ا�ستحمام؛  اأث���واب  )مالب�ض(؛  لالأطفال  �سراويل  املالب�ض؛ 
)مالب�ض(؛ بلوزات؛ قطع مالب�ض �سفلية )مالب�ض(؛ �سراويل ق�سرية حتتية؛ قمي�سولت )�سرتات ن�سوية 
اأغطية  اأث���واب؛  الدنيم؛  قما�ض  من  جينز  رق�ض؛  مالب�ض  معاطف؛  اأط��ف��ال؛  مالب�ض  ع��ب��اءات؛  ق�سرية(؛ 
ال�سوف؛  من  �سفلية  مالب�ض  قطع  ال�سوف؛  من  جاكيتات  ق�سرية؛  �سوفية  �سراويل  )مالب�ض(؛  لالأذنني 
�سديرات ن�سائية من ال�سوف؛ مالب�ض من الفرو )مالب�ض(؛ قفازات )مالب�ض(؛ �سديرات ن�سائية مفتوحة؛ 
لفاعات راأ�ض؛ كنزات =�سوفية ذات قلن�سوة؛ �سرتات قطنية ذات قلن�سوة؛ برن�ض )اأغطية للراأ�ض( )مالب�ض(؛ 
مالب�ض  داخ��ل��ي��ة؛  ن�سائية  مالب�ض  حم��ب��وك��ة؛  قم�سان  )م��الب�����ض(؛  جاكيتات  حم��ب��وك��ة؛  مالب�ض  ج���وارب 
لل�ساق؛  اأغطية  داخلية؛  ن�سائية  مالب�ض  مريحة؛  مالب�ض  جلدية؛  جاكيتات  جلدية؛  مالب�ض  للمواليد؛ 
لال�ستعمال  طويلة  �سراويل  الأكمام؛  طويلة  قم�سان  الأكمام؛  طويلة  �سوفية  كنزات  )بناطيل(؛  طماقات 
اأحزمة  للعرق؛  مقاومة  ريا�سية  قم�سان  رجالية؛  داخلية  مالب�ض  اليومي؛  لال�ستعمال  مالب�ض  املنزيل؛ 
ليلية؛  مالب�ض  عنق؛  رب��ط��ات  املالب�ض؛  ي��اق��ات  ح��ول  اأ�سرطة  عنق؛  لفاعات  )م��الب�����ض(؛  خ��م��ارات  للنقود؛ 
مالب�ض خارجية؛ بيجامات؛ قبعات للحفالت )مالب�ض(؛ جاكيتات مقلن�سة؛ قم�سان بولو؛ قم�سان ن�سف 
كم مطبوعة؛ معاطف للمطر؛ مالب�ض مقاومة للمطر؛ مالب�ض جاهزة؛ اأرواب؛ لفاعات؛ �سالت؛ قم�سان؛ 
تنانري؛ جوارب ق�سرية؛ مالب�ض ريا�سية؛ �سرتات ثقيلة؛ �سورتات ق�سرية؛ �سرتات؛ �سراويل طويلة ثقيلة؛ 
مالب�ض  قطع  كم؛  ن�سف  قم�سان  اأكمام؛  ب��دون  بلوزات  للن�ساء؛  �سباحة  مالب�ض  للرجال؛  �سباحة  مالب�ض 
علوية )مالب�ض(؛ بناطيل؛ قم�سان حتتية؛ مالب�ض داخلية؛ مالب�ض م�سادة للرياح؛ لبا�ض القدم؛ �سبا�سب 
باإ�سبع؛ لبا�ض قدم لغري ا�ستخدامات الريا�سة؛ �سنادل؛ اأحذية؛ �سبا�سب؛ اأغطية الراأ�ض؛ قبعات )اأغطية 

 للراأ�ض(؛ قبعات؛ قبعات ا�ستحمام؛ اأغطية وجه )خمار اأو حجاب( )مالب�ض(؛ اأقنعة للنوم. 
الواق�عة بالفئة:  25

باللغة   "ABERCROMBIE & FITCH FIERCE" ع���ب���ارة  و�سف العالمة:  ك��ت��ب��ت 
الجنليزية 

ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

EAT 134004 EAT 134005 EAT 134796

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

ف����ق����د امل�������دع�������و/ ج���ادي�������س���ى 
اثيوبيا   ، ات��ي��ت�����س��ا  وورك��������و 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى    )EP5076010(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  الثيوبية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �صفر
ف��ق��د امل����دع����و/ وي��ر���س��ي��ح بت 
اندوني�سيا   ، ج���ان���ا  راي�������دى 
 اجل����ن���������س����ي����ة ج�����������واز ����س���ف���ره

رقم )B4717491( يرجى 
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���ر  مم����ن 
بال�سفارة الندوني�سية او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �صفر
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العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 1125
باك�ستان اجلن�سية يرغب يف   - �سمندر  ال�سيد/ حممد رفيق  بان  للجميع  ليكن معلوما 
ال�سيد/ نواز خان فتاح خان  البالغة 100%  وذلك اىل  البيع والتنازل عن كامل ح�سته 
باإمارة  تاأ�س�ست  والتي  البهارات(  ركن  )مطعم  با�سم  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  باك�ستان   -

ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )215784(  تعديالت اخرى : - ل يوجد. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 1128

اإماراتي  ال�سويدي  �سعيد �سامل بوغامن  را�سد  ال�سيد/  بان  ليكن معلوما للجميع 
اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�سية 
با�سم  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  اإماراتية   - حمزه  ابراهيم  �سداد  ا�سماء  ال�سيدة/ 
رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  والتي  احللو(  ال�ساي  )كافترييا 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم  )624289(  وعمالبن�ض 
)4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه 
�سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن 
املذكورة  العدل  الكاتب  عليه مراجعة مكتب  ذلك  اعرتا�ض حيال  اي  لديه  فمن 

لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3   

فقد علي عبداهلل ماجد ال�سام�سي ،
الإمارات اجلن�سية ، �سهادة ملكية عقار

رقم )343333( ، رقم الر�ض :619،  
جهة الإ�سدار : الإمارات

يرجى ممن يعر عليها ت�سليمها
لقرب مركز �سرطة بالمارات 

فقدان �صهادة ملكية عقار 
العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3   

يف  الدعوى 3130/2019 جتاري جزئي  
�سد املدعي عليه / فريوز فالبيل بوليكول 

املقامة من املدعي / البنك العربي املتحد 
رقم  الدعوى  حتت  البتدائية  دبي  حمكمة  �سدكم  مقامة  دعوى  هناك  ان  مبا 
3130/2019 جتاري جزئي ، وحيث انه مت ندبنا خبريا م�سرفيا يف الدعوى املذكورة 
اعاله فاننا وعمال باحكام قانون الثبات ل�سنة 1992 م بخ�سو�ض اعمال اخلربة امام 
املحاكم ، ندعوكم حل�سور اجتماع خربة  او من ميثلكم قانونا والذي �سيعقد يف مقر 
متام  يف   2019/10/9 املوافق  الأربعاء  يوم  وذلك  ادناه  املو�سح  العنوان  على  مكتبنا 
ال�ساعة 12.00 ظهرا ، ويرجى منكم اح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم 
عند ح�سوركم لالجتماع.  دبي ، ديرة ، �سارع بور�سعيد ، برج �سنتوريون �ستار ، املبنى 

)ب( الطابق الثاين ، مكتب رقم 206 
اخلبري احل�صابي وامل�صريف  
حممد �صعيد ال�صريف 

اعــــالن بالن�صـــر

العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3   
  ال�صماء           

ت��ع��ل��ن دائ����رة حم��اك��م راأ�����ض اخل��ي��م��ة ب����اأن امل��دع��و/ن��ظ��ام مر�سد 
الأول  املقطع  تغيري  بطلب  تقدم   ، احلمادي  ال�ستاد  ا�سماعيل 
التغيري/  بعد  ا�سمه  ليكون   ، )�سلمان(  اىل  )نظام(  من  ل�سمه 

�سلمان مر�سد ا�سماعيل ال�ستاد احلمادي. 
وان من له م�سلحة يف العرتا�ض ان يتقدم خالل خم�سة ع�سر 
راأ�ض  ام��ام ق�سم ال�سهادات يف حمكمة  يوما من تاريخ الع��الن 

اخليمة.
 قا�صي حمكمة راأ�ض اخليمة البتدائية
 ه�صام ابراهيم حممد

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3   
      مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر     

   يف  الدعوى 2019/205 تظلم �صرعي                    
اىل املتظلم �سده / 1- و�سام احمد ح�سن جمعة غامن  جمهول حمل القامة 
مبا اأن التظلم /�سمود ر�سمي جالل جمعة غامن وميثله / حممد عبيد خلفان 
الر�سة ال�سويدي - قد اقام عليك التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من 
قرار المر عري�سة )�سرعي( رقم 1009/2019 والر�سوم وامل�ساريف.   وحددت 
لها جل�سه يوم الثنني املوافق 2019/10/7  ال�ساعة 11.00 �سباحا بالقاعة رقم 
)1( يف مبنى الأحوال ال�سخ�سية يف منطقة القرهود لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  اأو  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 
ف��اإن احلكم  الأق��ل ويف حالة تخلفك  اي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

�سيكون مبثابة ح�سوري
            رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3   

اعالن اأمر اأداء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 2019/1363  امر اداء    

اىل املدعى عليه/ 1- الب�سارة ملقاولت البناء - �ض ذ م م 2- نويد ح�سن حممد طيب 
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ دوكون لل�سناعة - �ض م ح - فرع دبي وميثله 
اأمر اداء فقد قررت حمكمة دبي  / عبدالرزاق �سالح �سليمان حممد طلب ا�ست�سدار 
البتدائية بتاريخ 2019/7/31 بالزام املدعى عليهما الب�سارة ملقاولت البناء - �ض ذ م 
م  لل�سناعة - �ض  بالت�سامن للمدعية دوك��ون  يوؤديا  بان  م ونويد ح�سن حممد طيب 
ح - فرع دبي مبلغ 6000 درهم )�ستة الف درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا 
من تاريخ املطالبة الق�سائية يف 2019/7/27 وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف 
ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خالل 15 

يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�ض الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3   

اعالن اأمر اأداء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 2019/1364 امر اداء    

اىل املدعى عليه/ 1- املحي�سنة ملواد البناء  2- جافيد ح�سن �ساحب حممد جمهويل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ دوكون لل�سناعة - �ض م ح - فرع دبي وميثله / عبدالرزاق 
البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  فقد  اداء  اأم��ر  ا�ست�سدار  طلب  حممد  �سليمان  �سالح 
بتاريخ 2019/7/31 بالزام املدعى عليهما املحي�سنة ملواد البناء و جافيد ح�سن �ساحب 
حممد بان يوؤديا بالت�سامن للمدعية دوكون لل�سناعة - �ض م ح - فرع دبي مبلغ 40000 
املطالبة  تاريخ  �سنويا من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م(  الف  )اربعون  دره��م 
وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل  والر�سوم  التام  ال�سداد  الق�سائية يف وحتى 
اليوم  من  يوم   15 خالل  الأم��ر  اإ�ستئناف  يف  احلق  ولكم  املحاماة.  اتعاب   2019/7/27

التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�ض الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2019/674 مدين جزئي                                              
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1- ت��ريى دي��ف��ون ج���راى جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا اأن امل��دع��ي / 
من�سور عبدالكرمي  اإ�سماعيل علي الفهيم وميثله / علي اإ�سماعيل ابراهيم اجلرمن  
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2019/4/28 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/ من�سور عبدالكرمي اإ�سماعيل علي الفهيم بالزام املدعي عليه بان يوؤدي 
وخم�سمائة  الف  وثالثون  ثالثة  )اربعمائة  دره��م   433.500 ومقداره  مبلغ  للمدعي 
درهما( مع الفائدة عنه بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية يف 2019/2/27 وحتى 
اتعاب  مقابل  دره��م  خم�سمائة  ومبلغ  وامل�ساريف  بالر�سوم  الزامه  مع   ، التام  ال�سداد 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2019/3482 جتاري جزئي                 

اىل املدعي عليه / 1-برهان الدين �سيف الدين مراد 2-�سركة ر�سوان ملواد البناء 
امل��دع��ي/ �سركة  ان  ب��اي  جمهويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا  م م( 3- يو�سف ا�سغر  )ذ 
كنيبك�ض - ويرك �سي. جو�ستاف بت�ض كي جي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
والر�سوم  دره����م(   345678.63( وق����دره  مببلغ  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة 
التام  وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من �سدور احلكم وحتى ال�سداد 
و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم الإثنني املوافق 
2019/10/7 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/430 تنفيذ عقاري   
التنفيذ/بنك  ان طالب  القامة مبا  زاده جمهول حمل  �سام  �سيوا مهدي  املنفذ �سده/1-  اىل 
دبي الإ�سالمي )�سركة م�ساهمة عامة( وميثله / نا�سر حمد �سليمان جابر ال�سام�سي  قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بتنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 454 
او  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )117421(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع   ، كلي  2018 عقاري  ل�سنة 
خزينة املحكمة. 2- ف�سخ التعاقد املربم بني املدعي واملدعي عليها - اتفاقية الجارة الجلة - عن 
الوحدة العقارية 901 بالطابق رقم 9 يف تيكوم ادي�سون ريزدن�سي وال��زام املدعي عليها بت�سليم 
الوحدة العقارية خالية من ال�سواغل ورد حيازتها للمدعي ومتكني املدعي منها والغاء القيد 
العقاري - الإجارة املو�سوفة يف الذمة - الواردة يف �سهادة امللكية ل�سالح املدعي عليها وتكليف 
دائرة الأرا�سي والأمالك لتنفيذ ذلك.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك 

يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/429 تنفيذ عقاري   
التنفيذ/متويل  ان طالب  القامة مبا  بروتابادتيا جمهول حمل  املنفذ �سده/1- مال موجريجي  اىل 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد   - ال�سام�سي  جابر  �سليمان  حمد  نا�سر   / وميثله  خا�سة  م�ساهمة 
املذكورة اعاله والزامك بتنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/99 عقاري جزئي ، بدفع املبلغ املنفذ 
امل�سماة )اتفاقية  او خزينة املحكمة.  2- ف�سخ التفاقية  التنفيذ  به وقدره )120767( درهم اىل طالب 
اإجارة( ومالحقها مو�سوع الدعوى وبالزام املدعي عليها بت�سليم العقار مو�سوع الدعوى للمدعية خاليا 
من ال�سواغل وهي ال�سقة رقم 215 - منطقة ور�سان الأوىل - رقم الر�ض : 155  ا�سم املبنى 112 - الطابق 
وبالغاء اإ�سارة القيد العقاري )الإجارة املنتهية بالتملك( الواردة ب�سهادة امللكية ل�سالح املدعي عليها التي 
مفادها )تخ�سع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد اليجار املنتهي بالتملك 
وملحقاته املودع لدى الدائرة( وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/3422 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- �سركة الإمارات للوكالت التجارية - ذ م م جمهول 
ذ  �ض   - ال�سيارات  لتاأجري  التنفيذ/اتورنت  ان طالب  القامة مبا  حمل 
م م - وميثلها / احمد بن �سهيل - وميثله / كفاح حممد نا�سر حممد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله  ال�سح�سي الزعابي - قد 
طالب  اىل  دره��م   )45524.84( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�سم ال�سركة : �شركة جعفر �شعادت التجارية - ذ م م  
العنوان : حمل رقم 7 ملك فاطمة �سيف بن ماجد - ديرة - البطني - ال�سكل القانوين : 
ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 515102 رقم القيد بال�سجل التجاري : 53650 
ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
دبي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك   ، اأع���اله  امل��ذك��ورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري 
بتاريخ 2019/10/1  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/10/1  وعلى من 
لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ايه تي رمي النعيمي لتدقيق 
 - دي��رة   - ال��زرع��وين  حممد  عبدالرحيم  ملك   602 رق��م  مكتب   : العنوان  احل�شابات 
املرقبات - هاتف : 2517720-04  فاك�ض : 2517721-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : ايه تي رمي النعيمي لتدقيق احل�شابات
 - دي���رة   - ال��زرع��وين  رق��م 602 ملك عبدالرحيم حممد  : مكتب  ال��ع��ن��وان 
املرقبات - هاتف : 2517720-04 فاك�ض : 2517721-04  مبوجب هذا تعلن 
اأعاله  املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة 
وذل��ك مبوجب قرار  م  م  ذ   - التجارية  �شعادت  �شركة جعفر  لت�سفية 
حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ 2019/10/1 وامل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دبي 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2019/10/1 بتاريخ 
امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خالل  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه 

ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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الدعوى رقم 2018/97 جتاري كلي
حمكمة راأ�ض اخليمة الإبتدائية

املدعي عليه / �سركة الكليل الذهبي للنفط م م ح "ال�سركة املدنية" 
بالإ�سارة اىل قرار عدالة حمكمة راأ�ض اخليمة الإبتدائية املوقرة يف الدعوى 
رقم 2018/97 جتاري كلي والذي ق�سى بندبنا كاأمني للتفلي�سة يف الدعوى 
املذكورة بعالية ، وبالإ�سارة اىل قرار عدالة املحكمة املوقرة باجلل�سة املنعقدة 
"�سركة  املدنية  وال�سركة  ال��دائ��ن��ني  دع��وة  ق��ررت  حيث   2019/9/30 بتاريخ 
الكليل الذهبي للنفط م م ح" للمثول امام عدالة املحكمة املوقرة باجلل�سة 
املنعقدة بتاريخ 2019/10/16 مبقر حمكمة راأ�ض اخليمة الإبتدائية الدائرة 

التجارية الكلية ال�ساعة 8 �سباحا. 
اأمني التفلي�صة/عبداملجيد حممد املرزوقي 

اإعالن بالن�صر 
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املعلن : ارتور مانوكايان - ارميني اجلن�سية - جواز �سفر رقم )AN0779494( - عنوانه : ال�سارقة - 

القا�سمية - �سارع زهرا - بناية بن جنوان �سقة رقم 607 - ت : 0504418016  ومتثله ال�سيدة / اناهيت 
خميتاريان - ارمينية اجلن�سية - مبوجب وكالة موثقة من الكاتب العدل بتاريخ 2019/9/16 حتت حمرر رقم 

)2019/1/185028( 
املعلن اليه : عا�سم جان حممد - باك�ستاين اجلن�سية - يحمل جواز �سفر رقم )AA8752914( - عنوانه : اإمارة 

دبي - مر�سى دبي - رقم املبنى )1( - عقار رقم )T1 - 1402(  ت : 0505534880 - 0505010375 
املو�شوع 

ينذر املعلن / املعلن اليه ب�سرورة �سداد القيمة اليجارية امل�ستحقة مببلغ وقدره )40000( درهم على �سغلها للعني 
واإخالئها للعني املوؤجرة يف حالة عدم ال�سداد وت�سليمها للمعلن خالية من ال�سواغل باحلالة التي ت�سلمها عليها ، و�سداد 
امل�ستحقات اليجارية املرت�سدة بذمته مع ا�سالح ما قد يكون حلق بها من تلف وت�سوية ح�ساب املاء والكهرباء واأي 
ا�ستهالك اخرى عن مدة �سغله للعني حتى تاريخ الخالء التام وذلك يف خالل مدة اق�ساها 30 يوم من تاريخ ا�ستالمها 
هذا الإعالن وذلك طبقا للمهلة املن�سو�ض عليها يف قانون تنظيم العالقة بني املوؤجرين وامل�ستاأجرين باإمارة دبي ، 
واإل �سي�سطر املعلن اآ�سفا اىل اتخاذ الإجراءات الق�سائية الالزمة للمطالبة مبا ذكر وما ي�ستجد من قيمة ايجارية 

والتعوي�ض اجلابر للعطل وال�سرر ، مع حتميل املعلن اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة. 

اإعالن بالن�صر 
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  اعالن بالن�صر
املرجع : 1130

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ ابو �سفيان عبيد اهلل - بنجالدي�ض اجلن�سية وال�سيد/ 
والتنازل  البيع  يف  يرغبون  اجلن�سية  بنغالدي�ض  م�سطفى-  غالم  حممد  الدين  نا�سر 
لكي  ال�سعيد  النهار   / امل�سماة  التجارية  الرخ�سة  يف   )%100( البالغة  ح�ستهم  كامل  عن 
املالب�ض - مبوجب رخ�سة رقم )612225( وذلك لل�سيد/ حممد فرهاد فريد ال�سالم خان 
القانوين من �سراكة اعمال  ال�سكل  - بنغالدي�ض اجلن�سية - تعديالت اخرى : مت تغيري 

مهنية بوكيل خدمات اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
 الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
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انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/7073(

املنذر : نور بنك )م�ساهمة عامة( 
�سد املنذر اليه / خالد جواد جا�سبي 

املو�سوع / انذار �سداد مبلغ 3.165.058.73 درهم 
)ثالثة ماليني ومائة وخم�سة و�ستون الفا وثمانية وخم�سون درهما وثالثة فل�سا( 
املنذر يخطركم ب�سداد قيمة املديونية البالغة مبلغ وقدره )3.165.058.73 درهم( 

فقط ثالثة ماليني ومائة وخم�سة و�ستون الفا وثمانية وخم�سون درهما وثالثة فل�سا وذلك خالل مدة )30( 
ثالثون يوما من تاريخ الن�سر هذا الخطار وبخالف ذلك �سي�سطر املنذر اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية 
�سدكم مبا فيه الطلب من قا�سي التنفيذ مبا�سرة اجراءات نزع ملكية العقار املرهون )نوع العقار )�سقة �سكنية 
- ار�ض رقم 24 - مبنى ال�سيف 1 - منطقة مر�سى دبي - رقم البلدية 195 -392  - رقم املبنى 1 - رقم العقار 
: 3104 - رقم الطابق 31 - امل�ساحة الكلية باملرت املربع : 330.15 - غمارة دبي رهن رقم )2014/4519( وبيعه 
باملزاد العلني ووفاء للمديونية مع الحتفاظ بحق املنذر بالرجوع عليكم للمطالبة باأية فروقات ل�ستيفاء كامل 

املديونية ودون امل�سا�ض باي من حقوق موكلنا. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/7069(

املنذر :- زعبيل لتجارة مواد البناء - ذ م م 
�سد املنذر اليهم : 1- ميلز بويل كونكريت برودكت�ض  )�ض ذ م م( 

       2- �سا�سك�ض للتجارة العامة - ذ م م 
       3- جورموتى جيابراكا�ض )جن�سيته هندي( 

لذلك ،  فاملنذرة تنذر املنذر اليهم بارجاع ا�سول ال�سيكات املذكورة بهذا الإنذار والبالغ عددها 
واإل   ، بالن�سر  بهذا  اإعالنهم  تاريخ  من  اي��ام  خم�سة  خ��الل  اليها  �سيكات  وثالثة  مائة   )103(
�سن�سطر اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للزام املنذر اليهم باإرجاع اأ�سول ال�سيكات �سالفة 
الذكر مع حتميلهم  م�سوؤولية اإخاللهم بالتزامهم بت�سليم اأ�سول تلك ال�سيكات مع التعوي�ض 

وكافة الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
�سدر هذا الإنذار دون امل�سا�ض بحقوق موكلتنا يف اأي مطالبات اأخرى. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/7078(

املنذرة / �سركة تروي لل�سياحة وال�سفر  - بوكالة املحامية /  خديجة �سهيل 
املنذر اليه /�سيد يو�سف �سيد عبدالرحيم ها�سمي 

ب�سخ�سه وب�سفته املخول بالتوقيع عن �سركة �سايرب جام للتجارة - �ض ذ م م 
ي��و���س��ف �سيد  ال��ي��ه/���س��ي��د  امل��ن��ذر  ت����روي لل�سياحة وال�����س��ف��ر  امل��ن��ذرة/���س��رك��ة  ت��ن��ذر 
عبدالرحيم ها�سمي ب�سداد مبلغ وقدره )566.940 درهم( خم�سمائة و�ستة و�ستون 
الف وت�سعمائة واربعني درهم يف موعد اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ الإعالن بالن�سر 
واإل �سوف ت�سطر املنذرة لتخاذ كافة الإج��راءات القانونية �سد املنذر اليه - مع 
حتميله امل�سوؤولية القانونية عن كافة ال�سرار التي ترتتب على ذلك - مع حفظ 

كافة حقوق املنذرة الأخرى. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/7077(

املنذرة / فندق ميليا �سابقا - وحاليا فندق ذى كانف�ض �سركة ال�سخ�ض الواحد �ض ذ م م
بوكالة املحامية /  خديجة �سهيل 

املنذر اليه / فيكا�ض مادان - هندي اجلن�سية
ب�سخ�سة وب�سفته مدير و�سريك اميربل للتجارة العامة - �ض ذ م م -

تنذر املنذرة/فندق ميليا �سابقا - وحاليا فندق ذى كانف�ض �سركة ال�سخ�ض الواحد �ض ذ م م املنذر 
اليه/ فيكا�ض مادان - هندي اجلن�سية - ب�سخ�سة وب�سفته مدير و�سريك اميربل للتجارة العامة 
- �ض ذ م م  ب�سداد مبلغ وقدره )325.000 درهم( "ثالثة مائة وخم�سة وع�سرون الف درهم" يف 
موعد اق�ساه 5 ايام من تاريخ  الإعالن بالن�سر واإل �سوف ت�سطر املنذرة لتخاذ كافة الإجراءات 
القانونية �سد املنذر اليه - مع حتميله امل�سوؤولية القانونية عن كافة ال�سرار التي ترتتب على 

ذلك - مع حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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اعالن حم�صر حجز بالن�صر

يف الدعوى رقم 2019/123 بيع عقار مرهون    
مو�سوع الق�سية : طلب اذن بيع عقار مرهون عبارة عن )مكتب( ار�ض رقم 64 - رقم البلدية : 393 
- 930 - مبنى رقم 1 - ا�سم املبنى : ون ليك بالزا - رقم العقار : 608 - رقم الطابق : 6 - املواقف 1 - 
منطقة الثنية اخلام�سة - م�ساحتها باملرت املربع 74.69 وم�ساحتها بالقدم املربع 803.96 - اإمارة دبي 

- وبيعها باملزاد العلني وفقا لالإجراءات املتبعة لدائرة الأرا�سي والأمالك وكافة الر�سوم وامل�سروفات.   
طالب العالن : طالب التنفيذ : نور بنك )م�ساهمة عامة( )بنك نور الإ�سالمي )�ض م ع( �سابقا(  

املطلوب اعالنه : املنفذ �سده : 1- اأكرم اغا - جمهول حمل القامة. 
مو�سوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن مكتب - املنطقة : الثنية 
اخلام�سة - رقم الر�ض : 64  - رقم املبنى : 1  - ا�سم املبنى : ون ليك بالزا - رقم الطابق : 6 - رقم 
العقار : 608 - امل�ساحة : 74.69 مرت مربع - وفاء للمبلغ املطالب به )398.784( درهم وذلك للعلم مبا 

جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�ض الق�صم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3   

اعالن حم�صر حجز بالن�صر
يف الدعوى رقم 2019/102 بيع عقار مرهون    

مو�سوع الق�سية : الأمر باإيقاع احلجز التنفيذي على العقار رقم 4402 بالطابق رقم 44 مببنى 
ابراج ت�سر�سل 2 �سكني البالغ م�ساحته 136.75 مرت مربع واملواقف رقم B1 - 490 على قطعة 

الر�ض رقم 33 مبنطقة اخلليج التجاري باإمارة دبي املرهون للبنك الطالب وتثمينه وبيعه باملزاد 
العلني 

طالب العالن : طالب التنفيذ : بنك امل�سرق - �ض م ع  
املطلوب اعالنه : املنفذ �سدهما : 1- بهارتي �سوري�ض كومار كنعاين

2- ال�سمال لل�سياحة - �ض ذ م م             جمهويل حمل القامة  
مو�سوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن �سقة �سكنية - املنطقة 
: اخلليج التجاري - رقم الر�ض : 33  - ا�سم املبنى : ابراج ت�سر�سل 2 �سكني - رقم العقار : 4402 - 

وفاء للمبلغ املطالب به وقدره )1.950.000( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا

رئي�ض الق�صم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3   
اعالن اأمر اأداء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/1577 امر اداء    
اىل املدعى عليه/ 1- �سوبك لتجارة املواد الغذائية - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة 
دبي  ق��ررت حمكمة  م  م  ذ  - �ض  الغذائية  امل��واد  امل��دع��ي/ جرين هيل لتجارة  ان  مبا 
البتدائية بتاريخ 2019/9/8 اأول : بانفاذ العقد التجاري املربم بني الطرفني ، ثانيا 
: بالزام املدعي عليها �سوبك لتجارة املواد الغذائية - �ض ذ م م  بان توؤدي للمدعية  
جرين هيل لتجارة املواد الغذائية - �ض ذ م م مبلغ 103.445 درهم )مائة وثالثة الف 
تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م(  واربعون  وخم�سة  واربعمائة 
يف  احلق  ولكم  وامل�ساريف.  بالر�سوم  الزامها  مع  ال�سداد  متام  وحتى   2014/12/23

اإ�ستئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�ض الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3   

اعالن اأمر اأداء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 2019/1435  امر اداء    

اىل املدعى عليه/ 1- عبداهلل علي حممد علي - جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ عبدالرحمن خليل عبداهلل حممود البناي - طلب ا�ست�سدار امر 
اداء فقد  قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2019/8/5 بالزام املدعى عليه 
عبداهلل  خليل  عبدالرحمن  للمدعي/  ي��وؤدي  ب��ان  علي  حممد  علي  عبداهلل 
حممود البناي مبلغ 390.000 درهم )ثالثمة وت�سعون الف درهم( والفائدة 
القانونية 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية يف 2019/8/4 وحتى متام 
ال�سداد الر�سوم وامل�ساريف. ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خالل 15 يوم من 

اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�ض الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
 يف  الدعوى 2019/486 عقاري كلي                 

املدعي/مي�ساء  ان  القامة مبا  العقاري جمهول حمل  للتطوير  ابيار  �سركة   -1  / املدعي عليه  اىل 
ازويتان - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها احلكم باثبات ملكية املدعية للفيال مو�سوع الدعوى 
املحجوزة عليها يف التنفيذ رقم 2018/317 عقاري والق�ساء ب�سحة ونفاذ عقد البيع املربم فيها بني 
اآثار اخ�سها قيام دائرة الأرا�سي والأمالك  املدعية واملدعي عليها الثالثة وما ترتب على ذلك من 
بت�سجيل العقار واأو�سافها وفقا لالآتي : )الفيال رقم AA-V-003( الكائنة باإمارة دبي - منطقة 
ازويتان  مي�ساء   / املدعية  با�سم   )B -001- 001 رق��م  ار���ض  قطعة   - اكا�سيا  ���س��ارع   - ال�سفوح 
ب�سجل دائرة الأرا�سي والأمالك باإمارة دبي ، واحلكم ببطالن اإجراءات احلجز على الفيال العائدة 
ملكيتها للمدعية واإلغاء كافة الإجراءات التحفظية الأخرى ال�سادرة يف حق املدعية يف التنفيذ رقم 
317/2018 عقاري ، والزام املدعي عليهم الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة 
يوم الأحد املوافق 2019/10/6 ال�ساعة 11.00 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على الأقل. علما باأنه مت تعديل الطلبات. 
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر 
 يف  الدعوى 2019/32 عر�ض واإيداع جتاري 

 اىل املعرو�ض عليه/1-كنوز اخلليج للتجارة العامة - �ض ذ م م
جمهول حمل القامة مبا ان العار�ض/ بنك دبي الإ�سالمي 
)�سركة م�ساهمة عامة( وميثله / را�سد عبداهلل علي هوي�سل 
النعيمي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها عر�ض وايداع، 
مال منقول )هيونداي تو�سان - موديل 2008 ، ا�سود اللون 
 ، - خ�سو�سي  دبي  ترخي�ض  )57818( جهة  اللوحة  رقم   -

 )F رمز اللوحة
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر 

 يف  الدعوى 2019/33 عر�ض واإيداع جتاري 
احلافالت  لتاأجري  اف��ري��دي  عليه/1-�سركة  املعرو�ض  اىل 
)�ض ذ م م( جمهول حمل القامة مبا ان العار�ض/ بنك دبي 
عبداهلل  وميثله/را�سد  عامة(  م�ساهمة  )�سركة  الإ�سالمي 
علي هوي�سل النعيمي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
عر�ض واي��داع، مال منقول )�سيارة تران�ض مارك - موديل 
2007 ، ابي�ض اللون - رقم اللوحة )79171( جهة ترخي�ض 

 )H دبي - خ�سو�سي ، رمز اللوحة
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2019/7310 عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1- قطار امل�ستقبل لتجارة وتركيب انظمة املراقبة - ذ م م - جمهول 
ربيع  م��وزة عبيد   / ليتفينيونوك وميثله  ارت��ورا���ض   / املدعي  ان  الق��ام��ة مبا  حمل 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  - قد  اخلظر 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   3200( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   297242(
املحاماة.  ورقم ال�سكوى)MB196232338AE/2019( وحددت لها جل�سة 
يوم الأربعاء   املوافق 2019/10/16 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.A.5 لذا فاأنت 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/11767  عمايل جزئي             

اىل امل��دع��ي عليه /1-امي��ي��ل��ني م��ول��ي��ت لج��ري�����س��ول - جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ متيمي اويل & غاز �سريفي�سيز - م د م �ض - قد 
بتعوي�ض  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقام 
عن الأ�سرار وقدرها )100000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف.  وحددت لها 
بالقاعة  �ض    8.30 ال�ساعة    2019/10/10 املوافق  اخلمي�ض  يوم  جل�سة 
Ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/440  تنفيذ عقاري   
اح�سان   / وميثلها   - ح  م  �ض  �سباليز  & اويلفيلد  ت��وب��ولرز  �سده/1-انتغرايتد  املنفذ  اىل 
دبي  جممع  تطوير  �سركة  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول   - دروي�ض  ح�سن 
قد   - الرئي�سي  حممد  ح�سن  جمعة  احمد   / وميثله  حم��دودة(  م�سوؤولية  )ذات  لال�ستثمار 
الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  بتنفيذ  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وق��دره )1878900.07( درهم اىل طالب  املبلغ  ، بدفع  رقم 348/2018 عقاري كلي 
والكائنة   )621  -  598( رقم  لالأر�ض  اليجار  اتفاقية  ف�سخ   -2 املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ 
الر�ض  واخ��الء  الدعوى  طريف  بني  واملحررة   2010/5/20 املوؤرخة  لالإ�ستثمار  دبي  مبجمع 
املوؤجرة حمل التعاقد وت�سليمها للمدعية باحلالة التي كانت عليها عند التعاقد.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�س���م ال�سركة : “ اليد ميكرو لتجارة احلا�سب الآيل “ )�ض.ذ.م.م(
رقم الرخ�س��ة : 718314 ، عن�وانها : مكتب رقم 303 - ملك جمموعة مفتاح العمال 
ال�ستثمارية – ديرة - املرر - ال�سك�ل القانوين : ذات م�سئولية حمدودة ، رقم القيد بال�سجل 
التجاري : 1145461 ، مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت 
التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بانحالل ال�سركة املذكور اعاله ، وذلك مبوجب القرار 
ال�سادر من اجلمعية العمومية لل�سركاء بتارخ )2018/01/17( وامل�سدق لدى ال�سيد 
الكاتب العدل بتاريخ )2018/01/17( ، وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم 
اىل امل�سفي املعني يف مكتب رقم 301– 302–303–304– 305 ملك حممد الزبري 
)050 –  5651150(  : متحرك  هاتف   -A – ا�ستدامة  التجاري  – اخلليج   علي 

فاك�ض )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف 
خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�س���م ال�سركة : “ ايه كيه اي ام لتجارة املالب�ض اجلاهزة “ )�ض.ذ.م.م(
مفتاح  203-03 ملك جمموعة  رق��م  مكتب   : عن�وانها    779627  : الرخ�س��ة  رق��م 
العمال ال�ستثمارية - اخلبي�سي  ال�سك�ل القانوين : ذات م�سئولية حمدودة ، رقم القيد 
1278707 ، مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي  بال�سجل التجاري : 
باأنه ، قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بانحالل ال�سركة املذكور اعاله ، وذلك 
 )2019/06/25( بتارخ  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�سادر  ال��ق��رار  مبوجب 
وامل�سدق لدى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2019/06/25( وعلى من لديه اعرتا�ض 
 –304–303–302 –301 رق��م  مكتب  يف  املعني  امل�سفي  اىل  التقدم  مطالبة  او 
هاتف متحرك :   -A – ا�ستدامة  التجاري  – اخلليج  علي  الزبري  حممد  ملك   305
)5651150 – 050( فاك�ض )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�س���م ال�سركة : “ ام ات�ض كيه خلدمات البحرية “ )�ض.ذ.م.م(
رقم الرخ�س��ة : 753225  عن�وانها : مكتب رقم 11 ملك �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد 
بن �سعيد ال مكتوم – جمريا  ال�سك�ل القانوين : ذات م�سئولية حمدودة  رقم القيد بال�سجل 
، قد مت  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  1215871 مبوجب هذا   : التجاري 
القرار  ، وذلك مبوجب  املذكور اعاله  ال�سركة  بانحالل  التجاري لديها  ال�سجل  التاأ�سري يف 
ال�سيد  لدى  وامل�سدق   )2019/05/21( بتارخ  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�سادر 
الكاتب العدل بتاريخ )2019/05/21( وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل 
الزبري  حممد  ملك   305 –304–303–302 –301 رق��م  مكتب  يف  املعني  امل�سفي 
علي – اخلليج التجاري – ا�ستدامة A- هاتف متحرك : )5651150 – 050( فاك�ض 
)2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�س����م امل�سفي :  يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
 – علي  الزبري  حممد  ملك  عن���وان��ه : مكتب رقم 301– 302–303–304– 305 
A  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه ،  – ا�ستدامة  اخلليج التجاري 
قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بتعيني  امل�سفي املذكور اعاله للقيام بت�سفية “اليد 
ميكرو لتجارة احلا�سب الآيل “ )���ض.ذ.م.م( وعنوانها : مكتب رقم 303 - ملك جمموعة 
ال�سادر من اجلمعية  ال��ق��رار  وذل��ك مبوجب  امل��رر    - – دي��رة  ال�ستثمارية  الع��م��ال  مفتاح 
بتاريخ  العدل  الكاتب  ال�سيد  لدى  وامل�سدق   )2018/01/17( بتارخ  لل�سركاء  العمومية 
)2018/01/17( وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب 
رقم 301– 302–303–304– 305 ملك حممد الزبري علي – اخلليج التجاري – 
)04 – – 050( فاك�ض )2223773  A  -  هاتف متحرك : )5651150   ا�ستدامة 

ن�سر  تاريخ  يوما من   45 وذل��ك يف خالل  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  م�ستحبا معه 
هذا العالن.

دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�س����م امل�سفي :  يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
 – علي  الزبري  حممد  ملك  عن���وان��ه : مكتب رقم 301– 302–303–304– 305 
باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  A  مبوجب هذا  – ا�ستدامة  التجاري  اخلليج 
، قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بتعيني  امل�سفي املذكور اعاله للقيام بت�سفية “ 
 03-203 “ )����ض.ذ.م.م(  وعنوانها  : مكتب رقم  ام لتجارة املالب�ض اجلاهزة  ايه كيه اي 
ال�سادر من  القرار  ال�ستثمارية - اخلبي�سي وذلك مبوجب  ملك جمموعة مفتاح العمال 
اجلمعية العمومية لل�سركاء بتارخ )2019/06/25( وامل�سدق لدى ال�سيد الكاتب العدل 
بتاريخ )2019/06/25( وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني 
– اخلليج  علي  الزبري  301– 302–303–304– 305 ملك حممد  رق��م  يف مكتب 
التجاري – ا�ستدامة A  -  هاتف متحرك : )5651150 – 050( فاك�ض )2223773 
من  يوما   45 خالل  يف  وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�ستحبا   )04 –

تاريخ ن�سر هذا العالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�س����م امل�سفي :  يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
 – علي  الزبري  حممد  ملك   305 –304–303–302 –301 رقم  مكتب   : عن���وان��ه 
باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  A  مبوجب هذا  – ا�ستدامة  التجاري  اخلليج 
بت�سفية  للقيام  اع��اله  املذكور  امل�سفي  بتعيني   لديها  التجاري  ال�سجل  التاأ�سري يف  ، قد مت 
ام ات�ض كيه خلدمات البحرية “ )���ض.ذ.م.م(  وعنوانها : مكتب رقم 11 ملك �سمو ال�سيخ 
حمدان بن را�سد بن �سعيد ال مكتوم – جمريا  وذلك مبوجب القرار ال�سادر من اجلمعية 
بتاريخ  العدل  الكاتب  ال�سيد  لدى  وامل�سدق   )2019/05/21( بتارخ  لل�سركاء  العمومية 
)2019/05/21( وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب 
التجاري  – اخلليج  علي  الزبري  حممد  ملك  رقم 301– 302–303–304– 305 
A  -  هاتف متحرك : )5651150 – 050( فاك�ض )2223773 – 04(  – ا�ستدامة 
ن�سر  تاريخ  يوما من   45 وذل��ك يف خالل  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  م�ستحبا معه 

هذا العالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3   
اعالن �صحيفة طعن بالن�صر

                              يف الطعن 2019/693 طعن جتاري   
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

الطاعن/ البنك العربي املتحد )�ض م ع( وميثله / موزة عبيد ربيع 
للتجارة  ���س��ريف  اح��م��د  �سركة  ���س��ده��م��ا/1-  املطعون  ب��اع��الن  اخل��ظ��ر 
م( 2- حممد ر�سا عبدالرحمن �سريف - جمهول حمل  م  العامة )ذ 
اعاله  امل��ذك��ورة  الطعن  عليكم  اق���ام  ال��ط��اع��ن  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة. 
على  ل��ل��رد  وذل���ك  التمييز  حمكمة  اىل  احل�����س��ور  عليكم  وي��ت��وج��ب 

�سحيفة الطعن املقدمة �سدكم.
رئي�ض الق�صم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز

العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3   

  الغاء وكالة       
اأنا املوقع اأدناه :مفتاح خمي�ض خلفان بن دليمك النعيمي  اجلن�سية: 
المارات واحمد هوية رقم : 784196313902742 ، وانا باحلالة املعتربة 
قررت   ، الت�سرفات  ون��ف��اذ  ب��الق��رار  يل  ت�سمح  وال��ت��ي  قانونا  و  �سرعا 
الوكيل /  اأدناه وعزل  بياناتها  ال�سادرة مني واملو�سحة  الوكالة  الغاء 
عبدالوايل جان نواز ، اجلن�سية : باك�ستان رقم الوكالة : 1705034912 

، تاريخ الت�سديق : 2017/12/17، الفرع: املحكمة الرئي�سية. 
واتعهد باإبالغ الوكيل بالغاء الوكالة بكافة الطرق القانونية

املقر مبا فيه 

   اإمارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/3852 تنفيذ جتاري  
 اىل املنفذ ���س��ده/1- ال���وادي اجل��دي��د مل��ق��اولت البناء - ���ض ذ م م
ب��ويل بت  التنفيذ/هنيكل  ان ط��ال��ب  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  م  م  ذ   - امل��ح��ددة  لل�سناعات 
املبلغ املنفذ به وق��دره )256592(  امل��ذك��ورة اع��اله وال��زام��ك بدفع 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/4678   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- عبدال�سكور ح�سن كوجني ح�سن كوجني  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/راج كومار �سيواكر اماين وميثله 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د   - احل��م��ادي  يو�سف  اح��م��د  حممد  يو�سف   /
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب��ه وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )44370(
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/3423 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- اوميغا �ستار لالعمال الكهروميكانيكية واملقاولت - 
�ض ذ م م جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/رامي�ض هريا - �ض 
ذ م م وميثله / �ساره �ساه بيك حممد البلو�سي - قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )98248( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3   
اعالن بيع  عقار بالن�صر    

فى الدعوى رقم  2017/22 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري )�ض م ع(

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - منطقة بور �سعيد - �سارع املنخول - جوار ديرة �سيتي �سنرت بناية ملك بنك دبي التجاري - �سندوق 
بريد رقم 2668 - هاتف رقم 042121423 - فاك�ض رقم : 04/2121911 

املنفذ �سده : عدنان نريوخ  
عنوانه :  اإمارة دبي - عود ميثاء - بناية عود ميثاء - بجانب لم�سي بالزا - �سقة رقم 205 - هاتف 0504551396 

بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/10/9 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : 
�سقة �سكنية - املنطقة : مر�سى دبي - رقم الر�ض : 217 - امل�ساحة : 81.75 مرت مربع - رقم املبنى : 1  - ا�سم املبنى : دبي 

مارينا مول هوتيل - رقم الوحدة : 3514 - القيمة الكلية : 1.759.897.00 درهم. - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3   

اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   
فى الدعوى رقم  2017/22 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري )�ض م ع(
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - منطقة بور �سعيد - �سارع املنخول - جوار ديرة �سيتي �سنرت بناية ملك بنك دبي التجاري - �سندوق 

بريد رقم 2668 - هاتف رقم 042121423 - فاك�ض رقم : 04/2121911 
املنفذ �سده : عدنان نريوخ  

عنوانه :  اإمارة دبي - عود ميثاء - بناية عود ميثاء - بجانب لم�سي بالزا - �سقة رقم 205 - هاتف 0504551396 
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/10/9 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : 
�سقة �سكنية - املنطقة : مر�سى دبي - رقم الر�ض : 217 - امل�ساحة : 81.75 مرت مربع - رقم املبنى : 1  - ا�سم املبنى : دبي 

مارينا مول هوتيل - رقم الوحدة : 3514 - القيمة الكلية : 1.759.897.00 درهم. - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن بيع  عقار بالن�صر  للمنفذ �صده 

فى الدعوى رقم  2018/7 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: م�سرف ابوظبي الإ�سالمي 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - ديرة - �سارع الرقة - بجوار مطعم الطازج مقابل مطعم كنتاكي 
املنفذ �سده : عبداحلميد خالد عبداحلميد العاين - واآخرون - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - برج خليفة - منطقة : بوليفارد 

حممد بن را�سد - الوحدة رقم 2805 زون رقم 82 - 4 رقم مكاين )2606987878( 
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/10/9 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار 
: حمل - املنطقة : ور�سان الأوىل - رقم الر�ض : 415 - رقم البلدية : 1 - 621 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : T01 - رقم 

العقار : 515 - رقم الطابق : G - امل�ساحة : 721.18 قدم مربع واملقدرة قيمتها ب��� )721.181( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3   
�صهادة بالتاأ�صري يف ال�صجل التجاري باإنحالل �صركة وتعيني م�صفي  

ا�سم ال�سركة : مدائن ام القيوين العقارية )ذات م�سوؤولية حمدودة(   رقم الرخ�سة : 2578 ،  العنوان : ام 
القيوين )املنطقة القدمية( -  �سارع : الكورني�ض  ال�سكل القانوين : �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة  ،  رقم 

القيد بال�سجل التجاري : 5705   ا�سم امل�سفي : ال�سارد لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات الإدارية 
امل�سفي الق�سائي / �سعيد ال�سارد الفال�سي  رقم القيد بوزارة العدل / 449      رقم القيد مبحاكم دبي / 133   
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية - اأم القيوين باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها 

بانحالل ال�سركة املذكورة وبتعيني امل�سفي املذكور اعاله للقيام بت�سفية ال�سركة. 
تاريخ القرار : 2019/5/26  ، تاريخ ت�سديق القرار : 2019/5/26 

وعلى من لديه اي اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف العنوان  التايل م�سطحبا مع كافة 
امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن  

العنوان : دبي - �سارع املطار - القرهود - مركز فجر لالعمال - 119
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 expert@alsharid.com : الربيد الإلكرتوين
رئي�ض ق�صم الت�صجيل والرتاخي�ض 
�صيف ابراهيم الراعي  

دائرة التنمية الإقت�صادية 
حكومة اأم القيوين 

العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�صر

�صادرة من حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 
يف الدعوى رقم )2019/1606( جتاري كلي ال�صارقة 

 اإعالن اخل�صم املدخل بالئحة الإدخال 
اىل )اخل�سمني املدخلني( : 2- حممد روهيل حممد اف�سل برويز - باك�ستاين اجلن�سية 

4- اآ�سف اإقبال تاكور �سليمان تاكور - هندي اجلن�سية 
حيث ان املدعي : برير بن مرت�سى بن عبدالر�سا - عماين اجلن�سية  

قد قام باإدخالكم واآخرين خ�سوما مدعي عليهم يف الدعوى املاثلة ، يطالب فيها احلكم بالزامكم واآخرين بالت�سامن 
 )%12( بواقع  القانونية  للفائدة  بالإ�سافة   ، درهم   )943.200( مبلغ  للمدعي  ت�سددوا  بان  بينكم  فيما  والت�سامم 
بالإ�سافة للزامكم بان ت�سددوا للمدعي مبلغ )500.000( درهم تعوي�ض عن الأ�سرار واخل�سائر املادية والأدبية التي 
حلقت به بالإ�سافة للفائدة القانونية بواقع )12%( واحتياطيا ندب خبري متخ�س�ض تكون مهمته الإطالع على اأوراق 

الدعوى وم�ستنداتها ، بالإ�سافة للزامكم بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
يوم  �سباح  من  التا�سعة  ال�ساعة  متام  يف  التجارية(  الكلية  )الدائرة  املحكمة  هذه  امام  ح�سورك  يقت�سي  لذلك 
او عدم  ، ويف حالة تخلفك عن احل�سور  بيانات  الدعوى وتقدمي ما لديك من  2019/10/6م وذلك لالجابة على 

ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيباك.
مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية
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•• العني-الفجر:

دائرة  تنظمه  ال��ذي  للكتاب  العني  معر�ض  فعاليات  �سمن   
اأكتوبر،   3 لغاية  وي�ستمر  اأبوظبي   – وال�سياحة  الثقافة 
الر�سوم  وفناين  واخلطاطني  الر�سامني  من  نخبة  ي�سارك 
املتحركة من الإمارات ومن حول العامل يف “ركن الر�سامني 

املعر�ض.  رواد  باهتمام  يحظى  والفنون” والذي 
ي�ستعر�ض هذا الركن اأبرز اأعمال  الفنانني �سالمة النعيمي، 
فريني�ض  امل�سباحي،  با�سمة  فايالجوتان،  بيا  ع��الم،  �سياء 
تنفيذهم  ج��ان��ب  اإىل  ب�����اروز.،  روث  م��وث��ي،  زاه����رة  ب����راون، 
ل�����زوار املعر�ض،  ال��ع��م��ل الإب���داع���ي���ة  مل��ج��م��وع��ة م���ن ور������ض 
الر�سم  الأ�سا�سية يف عامل  التقنيات  تعلم  على  وم�ساعدتهم 
والفنون. وعن م�ساركتهم يف فعاليات املعر�ض، قالت �سالمة 
النعيمي »ي�سعدين اأن اأمل�ض من خالل عملي كفنانة ومعلمة يف 
جمال الفنون وامل�سرح الأثر الذي يرتكه الفن على الأطفال 
ال�سغار وحتى البالغني. يف بداية معر�ض العني للكتاب، كنت 
ل النا�ض لأعمايل الفنية التي عر�ستها، ولكن  قلقة ب�ساأن تقبُّ
تفاجاأت باإعجابهم باأعمايل فقد قام كل �سخ�ض زار جناحي 
بت�سجيعي وكان  املعر�ض  والفنون �سمن  الر�ّسامني  يف ركن 
م�سدر اإلهام وعطاء كبريين يل. لقد ترك كل اإطراء وتعليق 
اأن  واأ�سعر بالمتنان وال�سرور ملعرفة  اأثراً عميقاً يف نف�سي. 

عملي قد لم�ض قلوب الآخرين وحّرك م�ساعرهم«.
�سالت  يف  �سابقاً  اأع��م��ايل  عر�ست  »ل��ق��د  النعيمي  وت��اب��ع��ت 

اأن معر�ض العني للكتاب  اإّل  عر�ض ومعار�ض فنية عديدة، 
النهائية  املواعيد  واإدارة  اأعمايل  بخ�سو�ض  يل  حتدياً  مّثل 
اإقامة  وكانت  الأطفال.  لكتب  التو�سيحية  الر�سوم  لتقدمي 
التدري�ض  جت��رب��ة  خل��و���ض  رائ��ع��ة  فر�سة  فنية  عمل  ور����ض 
اأقمُت ثالث ور���ض عمل  اأخ��رى، حيث  ملختلف الأعمار م��رًة 
ن،  متتالية حول فن الف�سيف�ساء، و�سنع اأ�سكال فنية بورق ملوَّ
الطبيعة  ر�سومات  لتلوين  املائية  الأل��وان  تقنية  وا�ستخدام 
اآبائهم  مع  �سغوفني  اأط��ف��اًل  وقابلُت  الرائعة.  والت�ساميم 
ثقافة  ع��ن  امل��زي��د  معرفة  على  اأ���س��روا  ال��ذي��ن  الطموحني 
تدري�ض الفنون ، واأين ميكنهم ت�سجيل اأطفالهم لتثقيفهم 
على  وحما�سهم  اإ�سرارهم  حفزين  لقد  الفنون.  حول  اأكر 
اأداء عملي باأكمل وجه وتقدمي درو�ض حول الفنون باأف�سل 
يف  م�ستمرة  فاأنا  ملهنتي،  �سبب حبي  هو  ه��ذا  ج��ودة ممكنة. 
التعلم ول اأتوقف اأبداً، ول يجدر باأحد اأن يتوقف عن ذلك«.
ومن جهتها قالت بيا فايالجوتان »اإّن معر�ض العني للكتاب 
رائع  بكل ما تعنيه الكلمة، بخا�سة واأنه ي�ستقطب الطالب 
والكّتاب الذين توافدوا اإىل مركز العني للموؤمترات حل�سور 
اأ�سبوع تعليمي حافٍل بالأن�سطة التفاعلية املمتعة؛ بدءاً من 
الفنية  العمل  ب��ور���ض  وان��ت��ه��اًء  الأدائ���ي���ة  ال��ع��رو���ض  جل�سات 
املجانية. لقد نقل هذا احلدث الأطفال ب�سكل خا�ض واأكر 
من اأي فئة اأخرى اإىل عجائب القراءة والإبداع الفني. كما 
اأف�سل  من  بع�ساً  الأدائ��ي��ة  والعرو�ض  العمل  ور���ض  جمعت 
ويوحي  املجتمع.  مع  الإب��داع��ي��ة  معرفتهم  لتبادل  امل��واه��ب 

ناب�سة  مكتبة  باأنه  ومظهره  ب�سكله  للكتاب  العني  معر�ض 
باحلياة، اإذ ي�سم جمموعة وا�سعة من الكتب باأ�سعار معقولة 
من  ب��دءاً  لقراءتها؛  ال��زوار  ت�سد  التي  مبو�سوعاتها  تتميز 

الروايات الأكر مبيعاً وانتهاًء بالكتب اخلالدة املحبوبة«.
واأ�سافت بيا »بالن�سبة يل �سخ�سياً، فقد �سكل عر�ض اأعمايل 
العني  معر�ض  �سمن  وال��ف��ن��ون  ال��ر���ّس��ام��ني  رك��ن  يف  الفنية 
الكتاب فر�سة رائعة للتفاعل وبناء �سبكات توا�سل، والتعلم 
لرباعتنا  والرتويج  املجال،  هذا  املخت�سني يف  اخل��رباء  من 
اأعمايل الفنية واإقامة  احلرفية . لقد ت�سرفت حقاً بعر�ض 
جل�سات ور�ض عمل جلمهور متحم�ض من الفنانني ال�سغار 
فر�سة  احل��دث  ه��ذا  يف  امل�ساركة  يل  اأتاحت  كما  الواعدين. 
والتعرف  متنوع،  جديد  جمهور  مع  والتفاعل  لال�ستلهام 

على �سباب اليوم واأفكارهم واهتماماتهم«. 
القراءة  اأن  اإن�سان  امل�سباحي فاأو�سحت »قل لأي  با�سمة  اأّما 
مهمة، رمبا �سيوافقك الراأي، لكنه �سرعان ما �سيلتفت اإىل 
ت�سلية. ولكن  اأك��ر  اأم��ر  عن  الأخ��رى مبا�سرة بحثاُ  اجلهة 
حديث  خ��الل  عليك  ال��ق��راءة  اأث���ر  ال�سخ�ض  نف�ض  راأى  اإن 
يثري اهتمامه وعلم اأنك عرت على معلوماتك عن طريق 
وكذا  اأع��ل��ى.  للكتاب  اجن��ذاب��ه  احتمالية  ف�ستكون  ال��ق��راءة 
اجنذاباً  الرا�سدين  من  اأكر  هم  الذين  لالأطفال  بالن�سبة 
حتاكي  باأن�سطة  الكتاب  دم��ج  خ��الل  فمن  وال��ن��م��و.  للتعلم 
هواية  مبثابة  ال��ق��راءة  ت�سبح  خيالتهم  وتغذي  هواياتهم 
اأ�سا�سية ي�سعون لها وينتظرون الفر�سة التي تاأخذهم اإليها«.  
مهماً  للكتاب حدثاً  العني  ي��زال معر�ض  وما  »ك��ان  م�سيفة 
املدر�سي  بزيهم  الأطفال  وفود  ترى  املجتمع،  اأف��راد  جلميع 
ويجل�سون  ���س��وره،  يطالعون  اآخ���ر،  اإىل  كتاب  م��ن  يتنقلون 
من�ستني لق�س�سه حتكى لهم. ومن خالل الور�ض التي تقدم 
يف معر�ض العني للكتاب، يدخل الأطفال اإىل عوامل الكتب 
فت�سبح  لديهم،  الإب���داع  ح�ض  تخاطب  اأن�سطة  طريق  ع��ن 
قراءة ق�سة مع اأ�سدقائهم وتخيل �سخ�سياتها ور�سمها اأمراً 

�ساحراً وجتربة تبقى معهم ذكراها«.
رائعة  بتجربة  حظيت  »ل��ق��د  ب���راون  فريني�ض  ق��ال  وب���دوره 
ودودون  املدينة  فاأهل  للكتاب،  العني  معر�ض  يف  مب�ساركتي 
للغاية ويت�سرفون على طبيعتهم. لقد ع�ست يف العني ملدة 
5 �سنوات، ويف كل مرة اأعود اإليها اأ�سعر وكاأين عائد للوطن. 
فقد انطلقت م�سريتي الفنية هنا قبل 7 �سنوات بعد انتقايل 
من الوليات املتحدة الأمريكية. كما حظيت بفر�ض رائعة 
تقنيات  املوهوبني  ال�سباب  الفنانني  لتعليم  ور���س��ام  كفنان 
معر�ض  يف  اأق��ي��م��ت  عمل  ور����ض  �سمن  والتخطيط  ال��ر���س��م 
موهبتي  م�ساركة  حقاً  امللهم  م��ن  ك��ان  لقد  للكتاب.  العني 

وفني مع الآخرين«.
واأ�سار براون “ اأنا على ثقة باأن العني �ستقدم للعامل بع�ساً 
من اأهم الفنانني والر�سامني يف امل�ستقبل. ويف ذلك الإطار، 
يقدم ركن الر�سامني يف معر�ض العني للكتاب فر�سة ملهمة 

اأ�سكال الفن  لهوؤلء الفنانني ال�سباب للتعرف على خمتلف 
وتعلم اأ�ساليب حديثة وتطوير وحت�سني مهاراتهم الفنية”.

رائعة  بتجربة  الأط��ف��ال  حظي  “لقد  موثي  زاه���رة  وق��ال��ت 
العالج  جل�سة  يف  معي  ال�سغرية  اأح��الم��ه��م  فيهم  اأي��ق��ظ��ت 
“مر�سم بيكا�سو ال�سغري”؛ حيث ُطلب منهم ت�سّور  بالفن 
اأكر ما ُي�سعدهم، فر�سم بع�سهم منزله ال�سغري، اأو ال�سديق 
املف�سل، اأو وحيد القرن، اأو قو�ض قزح وما اإىل ذلك. ومبا اأن 
الفن لغة عاملية ل تعرف حدوداً اأو قواعداً، فقد كان اخلطاأ 
م�سموحاً، ومت تعليم الأطفال اأن اخلطاأ يف الفن هو اأمر وارد 
بالفن  ال��ع��الج  مفهوم  �ساعد  وق��د  دوم���اً.  للت�سحيح  وق��اب��ل 
دقائق  اإل  ه��ي  وم��ا  مطلقة،  بحرية  التعبري  على  الأط��ف��ال 
الفريدة.  اأذهلوا اجلميع مبواهبهم  على بدء اجلل�سة حتى 
اأن نتبنى هذا النوع من املبادرات واأن ن�سجعها ونزيد  علينا 
من تاأثريها ون�ستك�سف مكامن الإبداع لدى اأطفالنا. تزرع 
يف  وال�سعادة  البت�سامة  ال�سغري”  بيكا�سو  “مر�سم  مبادرة 

روح اأطفالنا، وتعزز فيهم روح الفريق”.
امل�ساركة  ���س��روري  دواع���ي  مل��ن  “اإّنه  ب���اروز  روث  ق��ال��ت  فيما 
هذا  للكتاب  العني  معر�ض  يف  والفنون  الر�سامني  رك��ن  يف 
اأع���داد كبرية  ال��ع��ام؛ ه��ذا احل��دث احليوي ال��ذي ي�ستقطب 
ي�سودها  التي  ال�سباحية  جل�ساته  يف  وخا�سة  ال���زوار،  م��ن 
طابع املرح مع زيارات املدار�ض. كنت �سعيدة جداً با�ست�سافة 
وجتربة  للم�ساركة  الأط��ف��ال  فيها  يتوق  التي  العمل  ور���ض 
“الر�سم  فكرة  اأح��ب��وا  الأط��ف��ال  واأّن  بخا�سة  ج��دي��د.  �سيء 

ب�سيطة  ���س��وراً  اخ��ت��اروا  ق�سة”، حيث  ل�سرد  احل��ج��ارة  على 
ق�سة  تكوين  �سهولة  واأده�ستهم  احل��ج��ارة.  على  ور�سموها 
املعلمني  الفكرة  تلك  األهمت  وقد  ال�سور،  بع�ض  با�ستخدام 
الذين قرروا ا�ستخدامها يف ال�سفوف الدرا�سية للم�ساعدة 
يف حمو الأمية. كما طرحت ور�سة عمل “وجوه م�سحكة” 
اأ�ساليب وكيفية تطبيق التعابري واحلالت املزاجية لت�سميم 
ر�سم  تقنيات  ب��ا���س��ت��خ��دام  ال��ق�����س��رية  الق�س�ض  �سخ�سيات 
ب�سيطة. وقد ح�سر تلك الور�ض عدد كبري جداً من خمتلف 
الفئات العمرية”. ومن جهته، قال �سياء عاّلم »تعد برنامج 
امل�ساركة يف املعار�ض الفنية املختلفة واملتنوعة داخل الدولة 
وخ��ارج��ه��ا م��ن اأه���م اخل��ط��وات ال��ت��ي ن��ح��ر���ض عليها، حيث 
تعليقاتهم  اإىل  وال���س��ت��م��اع  اجل��م��ه��ور  ل��ق��اء  امل�����س��ارك��ة  تتيح 
ب�سكل مبا�سر  لتطوير اأعمالنا وتقدمي فن خمتلف واإبداع 
متجدد يف كل مرة. وتعد م�ساركتنا يف معر�ض العني للكتاب 
الفنون  اأهلها بحب  يتميز  املتميزة يف مدينة  امل�ساركات  من 
وذوق راق  يف اختيار مقتنياتهم الفنية..كما اأن الإقبال على 
مبا  متميزاً،  ك��ان  العربي  اخل��ط  ف��ن  لتعلم  العمل  ور���س��ات 
يف  مهاراتهم  تنمية  على  الزائرين  حر�ض  م��دى  عن  يعرب  
وتعليمهم  اأطفالهم   اكت�ساب   وعلى  العربي   اخل��ط  فنون  
هذا الفن الأ�سيل«. يقام معر�ض العني للكتاب حتت رعاية 
�سمو ال�سيخ طحنون بن حممد اآل نهيان، ممثل احلاكم يف 
منطقة العني، وتنظمه دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي 

يف مركز العني للموؤمترات حتى 3 اأكتوبر. 

•• العني-الفجر:

 ا�ست�ساف معر�ض العني للكتاب، الذي تنظمه حالياً دائرة 
للموؤمترات،  العني  – اأبوظبي يف مركز  وال�سياحة  الثقافة 
“منهجية  ب��ع��ن��وان  ث��ق��اف��ي��ة  جل�سة  ال��ث��الث��اء  الأول  اأم�����ض 
الت�سامح مع املراأة يف فكر ال�سيخ زايد” قدمها الدكتور اأحمد 
عفيفي، اأ�ستاذ بق�سم اللغة العربية بجامعة الإمارات العربية 

املتحدة بح�سور جمموعة من الأ�ساتذة وطالب اجلامعة.
اأكد الدكتور عفيفي على الدعم الكبري الذي قدمه املغفور 
له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان »طيب اهلل ثراه« للمراأة 
بناء  �ساأنها  التي من  الإم��ك��ان��ات  وف��ر كل  الإم��ارات��ي��ة، حيث 
والعلوم  املعرفة  خلق  يف  ي�ساهم  ح�ساري  اإن�ساين  جمتمع 
والثقافة. كما تطرق اإىل ت�سامح املغفور له ال�سيخ زايد مع 
املراأة يف حني اأن جمتمعات كثرية حوله كانت ل ت�ساند املراأة، 

وتعرقل م�سريتها.
املغفور له  العام لفكر  الإطار  اأي�ساً  وتناول الدكتور عفيفي 

املراأة،  مع  والتعامل  الت�سامح  وا�سرتاتيجيات  زاي��د  ال�سيخ 
التكاملية  النظرة  ه��ي  اأ�سا�سية  نقاط  ع��دة  ت�سمن  وال���ذي 
للمراأة بكل اأدوارها ون�ساطاتها كزوجة واأم وربة بيت وطالبة 
ت��ق��دم املجتمعات  ل��ل��رج��ل يف  م�����س��ارك��ة  ج��ام��ع��ي��ة وم��وظ��ف��ة 
بني  وامل�����س��اواة  املجتمع،  بناء  يف  امل���راأة  دور  واأهمية  ورقيها، 
املراأة والرجل من الناحية الإن�سانية، و�سرورة تعليم املراأة، 
والأخذ يف العتبار الرائدات من الن�ساء على م�ستوى العامل 
كقدوة ومنوذج يحتذى به، وقدرة املراأة على قيادة املجتمع 
وتطويره، واإميانه باأّن حقوق املراأة لي�ست منحة من الإن�سان 

واإمنا هي منحة ربانية.
زايد  ال�����س��ي��خ  اإمي����ان  اإىل  اأح��م��د عفيفي  ال��دك��ت��ور  وت��ط��رق 
ب�سرورة تعليم املراأة وعملها، والذي اعتربه من اأهم املحاور 
التعليم  التنمية، فحر�ض على رفع معدلت  ت�سهم يف  التي 
املدار�ض واجلامعات والكليات لأنه كان يرى  الإن��اث يف  بني 
اإىل  تطمح  التي  للمراأة  الهامة  الأ�سا�سيات  من  التعليم  اأّن 
من  لب��د  وهنا  التنمية.  م�سرية  يف  ال��رج��ل  اأخيها  م�ساندة 

العرتاف باأّن ال�سيخ زايد قد اأحدث ثورة علمية وتعليمية 
فيما يخ�ض املراأة حيث كانت كل الظروف حولها متنعها من 
التعليم، وقد ظهر ذلك يف كتابات بع�ض الأدباء الإماراتيني.
اإنه  امل���راأة  متكني  ا�سرتاتيجية  ع��ن  عفيفي  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
له  املغفور  و�سعها  التي  ال�سرتاتيجية  للروؤية  »وا�ستكماًل 
فقد  ث���راه«،  اهلل  »ط��ي��ب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ 
الحتاد  رئي�سة  مبارك،  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  اأطلقت 
ال�سرتاتيجية   2015 ع���ام  م��ار���ض   8 العام يف  الن�سائي 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  امل���راأة يف  وري���ادة  لتمكني  الوطنية 
اأولويات  اأرب���ع  تت�سمن  وال��ت��ي   ،2021-2015 امل��ت��ح��دة 
اأ�سا�سية هي احلفاظ على ا�ستدامة الإجنازات التي حتققت 
للمراأة الإماراتية، وال�ستمرار يف حتقيق املزيد من املكت�سبات 
لها، واحلفاظ على الن�سيج الجتماعي، ومتا�سكه من خالل 
وب��ن��اء جم��ت��م��ع قوي  وامل������راأة،  ال��رج��ل  ب��ني  الأدوار  ت��ك��ام��ل 
وتوفري  امل�ستجدة،  التغريات  مواكبة  على  ق��ادر  ومتما�سك 
على  الجتماعي  والرفاه  والآمنة  الكرمية  احلياة  مقومات 

اأ�س�ض عالية اجلودة للمراأة، وتنمية روح الريادة وامل�سوؤولية، 
الإقليمية  امل��ح��اف��ل  الإم���ارات���ي���ة يف  امل�����راأة  م��ك��ان��ة  وت��ع��زي��ز 
للكتاب  العني  معر�ض  من  احلادية  ال��دورة  والدولية«.تقام 
نهيان،  اآل  ب��ن حم��م��د  ال�����س��ي��خ ط��ح��ن��ون  �سمو  رع��اي��ة  حت��ت 

ممثل احلاكم يف منطقة العني، وبتنظيم من دائرة الثقافة 
اأكتوبر   3 اخلمي�ض  ي��وم  �ستختتم  اأب��وظ��ب��ي   – وال�سياحة 
مبجموعة من الربامج والأن�سطة املّوجهة لالأطفال يف ركن 

الإبداع، وركن الر�سامني والفنون.

•• العني-الفجر:

 ي�سارك يف فعاليات ال��دورة احلادية ع�سرة من 
معر�ض العني للكتاب 200 متطوع من برنامج 
املوؤ�س�سة  الإم������ارات،  ملوؤ�س�سة  ال��ت��اب��ع  »ت��ك��ات��ف« 
الوطنية الرائدة يف جمال رفع كفاءات ال�سباب 
القطاعني  بني  املجتمعية  امل�سوؤولية  وتر�سيخ 
العام واخلا�ض، وذلك حر�ساً من دائرة الثقافة 
وال�سياحة – اأبوظبي على تفعيل دور امل�سوؤولية 
املجتمعية واإ�سراك ال�سباب الإماراتي يف جميع 

فعالياتها.
ي��ع��م��ل امل��ت��ط��وع��ون ب�����س��ك��ل ف���رق م��ت��وزع��ة على 
زوار  مل�ساعدة  وامل�سائية،  ال�سباحية  الفعاليات 

التطوعية  اأرق����ى اخل��دم��ات  امل��ع��ر���ض وت��ق��دمي 
من �سمنها تقدمي ور�ض عمل اإبداعية وفكرية، 
والإ�����س����راف ع��ل��ى ���س��ري اأع���م���ال ال���ن���دوات التي 
انعقاد  مكان  اإىل  ال�سيوف  واإر�ساد  يومياً،  تقام 
ال��ف��ع��ال��ي��ات، وغ��ريه��ا م��ن الأع��م��ال واخلدمات 

الفنية امل�ساندة.
على  »ت��ك��ات��ف«  ب��رن��ام��ج  متطوعو  يحر�ض  كما 
ت��وف��ري ك��اف��ة ���س��ب��ل ال���راح���ة وامل��ت��ع��ة لالأطفال 
ي�سارك  ح��ي��ث  الإب���������داع.  رك����ن  يف  امل�������س���ارك���ني 
املتطوعون بقراءة الروايات والق�س�ض الق�سرية 
والإجنليزية  ال��ع��رب��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ت��ني  ل���الأط���ف���ال 
وتنظيم امل�سابقات الثقافية التي تقدم باأ�سلوب 
تربوي هادف وم�سوق، اإىل جانب تنظيم دخول 

وخ������روج الأط����ف����ال ال���زائ���ري���ن ل��ل��م��ع��ر���ض من 
الفرتة  اأّن  بخا�سة  لذلك،  املخ�س�سة  الأماكن 
طلبة  م��ن  وا���س��ع��اً  ح�����س��وراً  ت�سهد  ال�سباحية 

وطالبات املدار�ض.
التنفيذي  املدير  علي،  اآل  ماجد  عبداهلل  وق��ال 
الثقافة  دائ����رة  ب��الإن��اب��ة يف  ال��ك��ت��ب  دار  ل��ق��ط��اع 
مب�ساهدة  »ف��خ��ورون  اأب��وظ��ب��ي:   – وال�سياحة 
اأبنائنا من برنامج »تكاتف« يتطوعون لتنظيم 
كافة  وت��ق��دمي  للكتاب  العني  معر�ض  فعاليات 
واأي�ساً  ال��زوار،  وم�ساعدة  التنظيم  جهودهم يف 
ال�سباحية،  ال��ف��ع��ال��ي��ات  يف  امل�����س��ارك��ني  الطلبة 
العمرية  الفئة  ه��ذه  ا�ستعداد  على  ي��وؤك��د  مم��ا 
ال�سابة للم�ساهمة يف م�سرية التنمية املجتمعية 

وال��ث��ق��اف��ي��ة م��ن خ���الل ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي. اإىل 
دولتنا  اأبناء  امل�سرفة عن  ال�سورة  اإظهار  جانب 
اأم����ام اجل��م��ه��ور ال���زائ���ر ال����ذي مي��ث��ل جن�سيات 

وثقافات اإن�سانية متعددة«.
وبدورها قالت املتطوعة عزة البلو�سي امل�سرفة 
على املتطوعات يف معر�ض العني للكتاب: »اأفخر 
الثقايف  ال�سرح  ه��ذا  يف  كمتطوعة  مب�ساركتي 
ال���ذي ي���ربز م���دى اه��ت��م��ام ال�����س��ب��اب والأطفال 
والآباء والأمهات بح�سور مثل هذه الفعاليات. 
���س��ع��ي��دة مب�����س��ارك��ت��ي يف تنظيم هذا  اأن��ن��ي  ك��م��ا 
دائرة  واأ���س��ك��ر  �سنة  ك��ل  ننتظرُه  ال���ذي  احل���دث 
الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي لثقتهم يف برنامج 
العني ومنحهم فر�سة تنظيم هذا  »تكاتف« يف 

احلدث ملدة ثالث �سنوات على التوايل. بخا�سة 
الثقافية  بالقيمة  ت�سعرنا  املعر�ض  اأج��واء  واأّن 
يف  ومهاراتنا  ذات��ن��ا  نكت�سف  ومنها  البلد  لهذا 
الأطفال  م��ع  التعامل  و  التنظيمية  العمليات 
والعمل حتت ال�سغط، اإننا �سعداء لنكون جزءاً 

من جناح هذا احلدث«. 
امل�سرف  املتطوع حممد احلميدي  قال  وب��دوره 
»اإّن  للكتاب:  العني  معر�ض  يف  املتطوعني  على 
ال��ت��ط��وع م���ع ب��رن��ام��ج »ت���ك���ات���ف« ال��ت��ط��وع��ي يف 
معر�ض العني للكتاب يعني يل الكثري، بخا�سة 
واأّنه �سكل بداية م�سواري مع عامل الكتب. ومنذ 
اأول جتربة يل مع معر�ض العني للكتاب يف عام 
اكت�سبتها  ه���واي���ة  ال���ق���راءة  اأ���س��ب��ح��ت   2017

يف  ال��ت��ط��وع  ي�سعدين  كما  معهم.  ال��ت��ط��وع  م��ن 
العديد  اإيّل  اأ���س��اف  ال��ذي  الثقايف  ال�سرح  ه��ذا 
مهارات  م��ن  والكثري  الثقافية  املعلومات  م��ن 
ال��ت��وا���س��ل، وال��ع��م��ل اجل���م���اع���ي، وح����ب العمل 
التطوعي. فالتطوع يف معار�ض الكتاب يجعلك 
تكت�سف ذاتك وتطور من مهاراتك وذلك ب�سبب 
ت��زي��د من  ن��ق��وم بها وال��ت��ي  ال��ت��ي  ك��رة الأدوار 

ال�سغف لالكت�ساف واملعرفة والطالع«.
�سمو  رع��اي��ة  حت��ت  للكتاب  العني  معر�ض  يقام 
ال�����س��ي��خ ط��ح��ن��ون ب��ن حم��م��د اآل ن��ه��ي��ان، ممثل 
احل���اك���م يف م��ن��ط��ق��ة ال���ع���ني، وت��ن��ظ��م��ه دائ����رة 
العني  مركز  يف  – اأبوظبي  وال�سياحة  الثقافة 

للموؤمترات حتى 3 اأكتوبر. 

�لدورة  فعاليات  يف  ي�صاركون  »تكاتف«  برنامج  من  متطوع   200
�حلادية ع�صرة من معر�ص �لعني للكتاب

»ركن �لر�صامني و�لفنون« ي�صتقطب �هتمام زو�ر  معر�ص �لعني للكتاب

معر�ص �لعني للكتاب ي�صّلط �ل�صوء على منهجية 
�لت�صامح مع �ملر�أة يف فكر �ل�صيخ ز�يد
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  30 �سبتمرب 2019 املودعة حتت رقم: 317964 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�س��م: �سانيل ا�ض ايه ار ال 
وعنوانه:كاي دي جرنال-جوي�سن 24، 1204 جنيف، �سوي�سرا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
املعادن النفي�سة وكل خليط منها؛ املجوهرات؛ الأحجار الكرمية؛ اأدوات قيا�ض الوقت واأدوات قيا�ض الوقت 
الدقيقة؛ عقيق؛ �ساعات منبهة؛ �سبائك من معادن نفي�سة؛ متائم )جموهرات(؛ مثبتات )ل�سناعة �ساعات 
احلائط و�ساعات اجليب واليد(؛ �ساعات ذرية )متناهية الدقة(؛ نيا�سني واأو�سمة من معادن نفي�سة؛ اأجزاء 
اأ�سطوانية ل�سناعة �ساعات احلائط و�ساعات اجليب واليد(؛ خرز ل�سناعة املجوهرات؛ �سناديق من معادن 
اأحجار  نفي�سة؛  م��ع��ادن  م��ن  جذعية  هياكل  )جم��وه��رات(؛  الزينة  دبابي�ض  )جم��وه��رات(؛  اأ���س��اور  نفي�سة؛ 
حلي  )جم��وه��رات(؛  �سغرية  حلي  )جم��وه��رات(؛  �سل�سلية  قالئد  امل��ج��وه��رات؛  ل�سناعة  م�سقولة  كرمية 
اأدوات  �سغرية )جموهرات(؛ كرونوغرافات )موقتات م�سجلة( )�ساعات(؛ كرونومرتات )موقتات دقيقة(؛ 
قيا�ض الوقت الدقيقة؛ كرونو�سكوبات )موؤقتات الكرتونية ال�سبط(؛ م�سابك للمجوهرات؛ عقارب �ساعة؛ 
جموهرات  ال�ساعات؛  اآليات  كهربائية؛  ويد  جيب  و�ساعات  حائط  �ساعات  حائط؛  �ساعات  ال�ساعات؛  علب 
رئي�سية؛ م�سكوكات نحا�سية؛ زمامات  �ساعات   / رئي�سية(  �ساعات �سبط )�ساعات  جمتزعة؛ قطع معدنية؛ 
واليد(؛  و�ساعات اجليب  احلائط  �ساعات  )ل�سناعة  ال�ساعة(  )قر�ض  املدرج  ال�ساعة  وجه  اأكمام؛  )مرابط( 
نفي�سة؛  معادن  من  �سغرية  جم�سمات   / نفي�سة  معادن  من  �سغرية  )جم�سمات(  متاثيل  اأق���راط؛  ما�ض؛ 
نفي�سة؛  معادن  من  للقبعات  حلي  )جم��وه��رات(؛  ذهبية  خيوط  )م�سفح(؛  مطروق  اأو  م�سغول  غري  ذهب 
ن�سف  اأو  م�سغول  غ��ري  اأ���س��ود  كهرمان  ع��اج )جم��وه��رات(؛  اإي��ري��دي��وم؛  نفي�سة؛  م��ع��ادن  م��ن  ت�سكيل  �سباك 
املجوهرات؛ جزادين  لوازم  املجوهرات؛  �سناديق  الأ�سفر؛ جموهرات؛  الكهرمان  م�سغول؛ جموهرات من 
اأو  �سغرية  )حلي  للمفاتيح  �سال�سل   / �سغرية(  �سال�سل  اأو  �سغرية  )حلي  للمفاتيح  حلقات  امل��ج��وه��رات؛ 
قالئد  واليد؛  اجليب  و�ساعات  احلائط  ل�ساعات  اآلت  ميداليات؛  )جموهرات(؛  قالئد  �سغرية(؛  �سال�سل 
)جموهرات(؛ فلز زيتزين )اأحجار كرمية(؛ دبابي�ض زينة؛ حلي من الكهرمان الأ�سود؛ حلي )جموهرات(؛ 
احلائط  �ساعات  )ل�سناعة  بندول  )جم��وه��رات(؛  لآل��ئ  امل�سغوط؛  الكهرمان  من  لآل��ئ  مقلدة؛  جموهرات 
اأو ن�سف  م��ع��ادن نفي�سة غ��ري م�سغولة  ب��الت��ني )ف��ل��ز(؛  دبابي�ض )جم���وه���رات(؛  وال��ي��د(؛  و���س��اع��ات اجل��ي��ب 
اأحجار كرمية؛ علب �ساعات لالإهداء؛ علب جموهرات لالإهداء؛ روديوم؛ خوامت )جموهرات(؛  م�سغولة؛ 
اأو  م�سغولة  غ��ري  ف�سة  ف�سية؛  خيوط  نفي�سة؛  م��ع��ادن  م��ن  اأح��ذي��ة  حلي  ك��رمي��ة؛  �سبه  اأح��ج��ار  روثينيوم؛ 
�ساعات  للمفاتيح؛  نفي�سة  معادن  من  حلقات  ك��رمي��ة(؛  )اأح��ج��ار  )�سبينل(  بلخ�ض  )م�سفحة(؛  مطروقة 
توقيت؛ �ساعات �سم�سية؛ خيوط من معادن نفي�سة )جموهرات( / اأ�سالك من معادن نفي�سة )جموهرات(؛ 
م�سابك ربطات العنق؛ دبابي�ض ربطات العنق؛ �سوار �ساعات / �سيور ل�ساعات اليد / �سيور �ساعات؛ �سال�سل 
من  )اأج����زاء  ���س��اع��ات  علب  لل�ساعات؛  ب��ل��ور   / لل�ساعات  الزجاجية  الأغ��ط��ي��ة  لل�ساعات؛  ن��واب�����ض  ���س��اع��ات؛ 

 ال�ساعات(؛ عقارب ال�ساعات؛ �ساعات؛ اأ�سغال فنية من معادن نفي�سة؛ �ساعات يد. 
الواق�عة بالفئة:  14

و�سف العالمة:  كتبت كلمة " CAMBON " باأحرف لتينيه.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:15 �سبتمرب 2019 املودعة حتت رقم: 317078 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�س��م: ويل برو�ض ال ال �سي
وعنوانه:5347 اإ�ض. فاِلنتيا  واي، �سويت 200، جرينوود فيليدج، �سي او 80111، الوليات املتحدة الأمريكي

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
اإطارات وعجالت للمركبات الربية؛ عجالت للمركبات؛ عجالت لل�سيارات؛ العجالت امل�سنوعة من �سبائك 
معدنية؛ اإطارات لعجالت املركبة؛ اأثقال ملوازنة عجالت واإطارات املركبات؛ اأنابيب داخلية اإطارات وعجالت 
املركبات؛ مدا�سات للمركبات؛ اأدوات مانعة لنزلق اإطارات وعجالت املركبات؛ قطع غيار ولوازم للمنتجات 

املذكورة اأعاله.
الواق�عة بالفئة:  12

 ''F'' و�سف العالمة:  تتكون العالمة من ثالثة اأ�سكال �سبه املنحرف ت�سبه احلرف
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  15 �سبتمرب 2019 املودعة حتت رقم: 317079 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�س��م: ويل برو�ض ال ال �سي 
وعنوانه:5347 اإ�ض. فاِلنتيا  واي، �سويت 200، جرينوود فيليدج، �سي او 80111، الوليات املتحدة الأمريكي

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
اإطارات وعجالت للمركبات الربية؛ عجالت للمركبات؛ عجالت لل�سيارات؛ العجالت امل�سنوعة من �سبائك 
معدنية؛ اإطارات لعجالت املركبة؛ اأثقال ملوازنة عجالت واإطارات املركبات؛ اأنابيب داخلية اإطارات وعجالت 
املركبات؛ مدا�سات للمركبات؛ اأدوات مانعة لنزلق اإطارات وعجالت املركبات؛ قطع غيار ولوازم للمنتجات 

املذكورة اأعاله.
الواق�عة بالفئة:  12

و�سف العالمة:  كتبت كلمة "MHT" باأحرف لتينية.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:  30 �سبتمرب 2019 املودعة حتت رقم: 317961 

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�س��م: �سانيل ا�ض ايه ار ال

وعنوانه:كاي دي جرنال-جوي�سن 24، 1204 جنيف، �سوي�سرا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�سرية واأدوات الوزن والقيا�ض والإ�سارة واملراقبة )الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات 
لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ 
ال�سوت اأو ال�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية، اأقرا�ض ت�سجيل، اأقرا�ض مدجمة، اأقرا�ض فيديوية رقمية 
وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية؛ اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت ت�سجيل النقد، اآلت 
حا�سبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ اأجهزة اإطفاء احلرائق؛ حقائب معدة 
لأجهزة احلا�سوب املحمول؛ مفكرات اإلكرتونية؛ �ستائر مانعة للوهج ؛ زجاج مانع للوهج؛ �ستائر مانعة للوَهج؛ 
اأجهزة �سحن البطاريات؛ مناظري ثنائية؛ اأ�ساور مغناطي�سية م�سفرة لتحديد الهوية؛ بطاقات مغناطي�سية 
للهواتف  اأط��واق  للنظارات؛  علب  الفوتوغرافية؛  والأدوات  لالأجهزة  خ�سي�ساً  م�سنوعة  �سناديق  م�سفرة؛ 
ال�سينمائي؛  الت�سوير  اأفالم  اإعداد  اأجهزة  الكهربائية؛  البطاريات  اأجهزة �سحن  النقالة؛ �سال�سل نظارات؛ 
اأفالم ت�سوير �سينمائي معر�سة لل�سوء؛ �ساعات الدوام؛ اأجهزة ت�سغيل الأقرا�ض املدجمة؛ لوحات مفاتيح 
لأجهزة الكمبيوتر؛ اأجهزة ملحقة بالكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر م�سجلة؛ برامج كمبيوتر )برجميات قابلة 
اأقرا�ض  )�سمعية-ب�سرية(؛  مدجمة  اأق��را���ض  ل�سقة؛  عد�سات  لة؛  م�سجًّ كمبيوتر  برجميات  للتنزيل(؛ 
مدجمة )لذاكرة القراءة فقط(؛ ملفات �سورية قابلة للتنزيل؛ ملفات مو�سيقية قابلة للتنزيل؛ نغمات قابلة 
للتفريغ؛  اإلكرتونية قابلة  الكمبيوتر(؛ من�سورات  الأقرا�ض )لأجهزة  النقالة؛ م�سغالت  للتنزيل للهواتف 
�سوئية(؛  )اإ���س��ارات  وّما�سة  اأ�سواء  نظارات؛  للنظارات؛  اأط��ر  للنظارات؛  خيوط  اإلكرتونية؛  كتب  قارئات 
الراأ�ض؛ خوذ  اأطقم غري يدوية للهواتف؛ �سماعات  الريا�سية؛  قفازات للغوا�سني؛ نظارات واقية لالألعاب 
مغناطي�سات  �سوت؛  مكربات  ب�سرية؛  عد�سات  �سغرية؛  �سخ�سية  كمبيوتر  اأجهزة  للركوب؛  خ��وذة  واقية؛ 
للزينة؛ نظارات مكربة )ب�سرية(؛ اأقنعة للغوا�سني؛ ميكروفونات؛ لبادات الفاأرة؛ لفتات نيونية؛ مالقط 
اأنفية للغوا�سني وال�سباحني؛ مفكرة يف �سكل كمبيوتر �سغري؛ اأقالم اإلكرتونية )وحدات عر�ض ب�سري(؛ 
�سنادات  الأنفية؛  للنظارات  اأ�سرطة  الأنفية؛  للنظارات  �سال�سل  الأنفية؛  للنظارات  علب  اأنفية؛  نظارات 
للنظارات الأنفية؛ م�سغالت و�سائط حممولة؛ هواتف حممولة؛ من�سورات اإلكرتونية قابلة للتنزيل؛ اأجهزة 
ت�سغيل اأ�سطوانات؛ اإ�سارات �سوئية؛ برجميات كمبيوتر )م�سجلة(؛ اأجهزة ت�سجيل ال�سوت؛ اأقرا�ض ت�سجيل 
ال�سوت؛ اأ�سرطة ت�سجيل ال�سوت؛ نظارات )ب�سرية(؛ نظارات �سم�سية؛ اأجهزة تعليمية؛ اأجهزة هاتف؛ اأجهزة 
تلفزيون؛ منا�سب ثالثية القوائم للكامريات؛ م�سغل وم�سي لناقل تتابعي م�سرتك؛ اأ�سرطة فيديو؛ اأ�سرطة 

 فيديو؛ م�سجالت فيديو؛ هواتف ل�سلكية؛ م�ساند ر�سغ لال�ستخدام مع اأجهزة الكمبيوتر. 
 الواق�عة بالفئة:  9 

و�سف العالمة:  كتبت كلمة " CAMBON " باأحرف لتينيه. 
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  12 �سبتمرب 2019 املودعة حتت رقم: 316977 
با�س��م: جي اإم اأو انرتنت انك. 

وعنوانه:26-1، �ساكوراجيوكا-ت�سو، �سيبويا-كو، طوكيو 150-8512 اليابان
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

اأعمال مراكز  ت�سغيل  الإنرتنت؛  الت�سوق عرب  الب�سائع عرب مراكز  وبيع  ل�سراء  �سراء عقود  املنا�سبات؛  ت�سويق 
الت�سوق لالآخرين على الإنرتنت؛ توفري م�ساحة على مواقع الويب لالإعالن عن ال�سلع واخلدمات؛ �سراء عقود 
ل�سراء وبيع الب�سائع عرب الإنرتنت؛ خدمات الوكالة للتفاو�ض و�سراء عقود لالآخرين فيما يتعلق ب�سراء وبيع 
الب�سائع بالطلب الربيدي عرب الإنرتنت؛ توفري معلومات التوظيف عرب الإنرتنت؛ توفري م�ساحات اإعالنية 
على مواقع الويب؛ تاأجري م�ساحات اإعالنية على مواقع الويب؛ اإدارة ح�ساب مبيعات بطاقات الئتمان؛ تقدمي 
امل�سورة واملعلومات املتعلقة باإدارة العمليات فيما يتعلق بعمليات نظام الكمبيوتر؛ البحث عن البيانات يف قواعد 
بيانات الكمبيوتر لالآخرين؛ البحث عن البيانات يف قواعد بيانات الكمبيوتر لالآخرين وتوفري املعلومات عنها؛ 
توفري  الكمبيوتر؛  بيانات  قواعد  يف  املعلومات  تنظيم  الكمبيوتر؛  بيانات  قواعد  يف  املعلومات  وتنظيم  جتميع 
بيانات  قواعد  يف  املعلومات  جتميع  الكمبيوتر؛  بيانات  قواعد  يف  املعلومات  وتنظيم  بتجميع  املتعلقة  املعلومات 
فيما  العمليات  اإدارة  لالآخرين؛  الكمبيوتر  ملفات  يف  البيانات  عن  البحث  املحو�سبة؛  امللفات  اإدارة  الكمبيوتر؛ 
يتعلق بعمليات نظام الكمبيوتر؛ تقدمي امل�سورة واملعلومات املتعلقة باإدارة الأعمال والعمليات التجارية لأنظمة 
الكمبيوتر؛  ات�سال  بال�سركات عرب  املتعلقة  التجارية  املعلومات  الكمبيوتر؛ توفري  اإحالة مهند�سي  الكمبيوتر؛ 
على  الإ�سراف  اأو  واإدارة  الأعمال،  تنظيم  الكمبيوتر؛  واأنظمة  للكومبيوتر  التجارية  والعمليات  الأعمال  اإدارة 
اأندية م�سجعي فرق كرة القدم والفرق الريا�سية الأخرى؛ خدمات الوكالة للتفاو�ض و�سراء العقود بني لعبي 
كرة القدم اأو الالعبني الريا�سيني الآخرين والفرق الريا�سية؛ تنظيم الأعمال، واإدارة اأو الإ�سراف على اأندية 
الظهور  عقود  و�سراء  للتفاو�ض  الوكالة  خدمات  الأخرين؛  الريا�سيني  والالعبني  القدم  كرة  لعبي  م�سجعي 
اأو الالعبني الريا�سيني الآخرين؛ اخلدمات الإداري��ة املتعلقة باإحالة لعبي كرة  الإعالين لالعبي كرة القدم 
املتعلقة  الإداري���ة  اخلدمات  للريا�سيني؛  الأع��م��ال  اإدارة  لالآخرين؛  الت�سوق  ملراكز  التجاري  الت�سغيل  القدم؛ 
باإحالة الريا�سيني؛ بحث الكفالت؛ توفري معلومات ال�سركات؛ �سراء عقود ل�سراء وبيع الب�سائع؛ تاأجري الآلت 
الكاتبة واآلت الن�سخ؛ اإيجار الآلت الكاتبة واآلت الن�سخ؛ تاأجري اأجهزة ت�سجيل الوقت؛ ن�سر املواد الإعالنية عن 
طريق الربيد املبا�سر؛ اإدارة الأعمال وامل�ساعدة الإدارية للفنانني لالمتثال لاللتزام على اأ�سا�ض العقود؛ وكالت 
اإدخال البيانات وت�سكيل البيانات؛ اإدارة اأعمال اإ�سدار ال�سهادات الرقمية املحو�سبة واإدارتها؛ اخلدمات الكتابية 
لت�سجيل اأ�سماء النطاقات؛ اخلدمات الكتابية لتجديد اأو متديد ت�سجيل اأ�سماء النطاقات اأو عناوين بروتوكول 
لالآخرين؛  النرتنت  بروتوكول  عناوين  اأو  النطاقات  اأ�سماء  لت�سجيل  الكتابية  لالآخرين؛ اخلدمات  النرتنت 
ل�سلع  الرتويج  لالآخرين؛  النرتنت  بروتوكول  عناوين  اأو  النطاقات  اأ�سماء  بت�سجيل  املتعلقة  املعلومات  توفري 
وخدمات الآخرين من خالل اإدارة املبيعات وبرامج احلوافز الرتويجية التي ت�سمل الطوابع التجارية والق�سائم 
النقاط؛  اأو  الق�سائم  توزيع  الآخرين من خالل  ل�سلع وخدمات  الرتويج  وبطاقات اخل�سم؛  النقاط  وبطاقات 
الرتويج ل�سلع وخدمات الآخرين من خالل اإدارة املبيعات وبرامج احلوافز الرتويجية التي تنطوي على طوابع 
تقدمي  فيديوتيك�ض؛  طريق  عن  الإع���الن  وك��الت  والقت�ساد؛  بالأعمال  املتعلقة  املعلومات  توفري  ال��ت��داول؛ 
املعلومات املتعلقة باملبيعات التجارية عن طريق الفاك�ض؛ اإدارة الأعمال والعمليات التجارية املتعلقة بالمتياز؛ 
ال�ست�سارات  خدمات  الت�سويق؛  الفنادق؛  اأع��م��ال  اإدارة  النقاط؛  بطاقات  لع�سوية  والتوظيف  الأع��م��ال  اإدارة 
الت�سويقية وتقدمي املعلومات عنها؛ تاأجري اأجهزة معاجلة الن�سو�ض؛ تفعيل الن�ساط املكتبي؛ وكالت الإعالن 
واإعداد الإعالنات وعر�سها؛ توفري  املو�سيقية لأغرا�ض ترويجية  الف�سائية؛ تنظيم الأحداث  عرب الت�سالت 
ال�سوتية  للبيانات  معار�ض  واإج��راء  تنظيم  املو�سيقية؛  الأعمال  جمال  يف  احلديث  بالجتاه  املتعلقة  املعلومات 
و�سلع الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية لأغرا�ض جتارية؛ البحوث والدرا�سات ال�ستق�سائية التجارية؛ البحوث 
جتارية،  �سراكة  اأو  ب�سائع  وبيع  ب�سراء  تتعلق  لالآخرين  عقود  ل�سراء  وكالة  خدمات  التجارية؛  والتحليالت 
لإدارة  الفنية  باملعرفة  املتعلقة  املعلومات  توفري  الآخرين؛  عن  نيابة  احل�سابات  اإدارة  عنها؛  معلومات  وتوفري 
ال�سركات؛ اإدارة الأعمال لالآخرين؛ توفري معلومات ال�سركات؛ توفري معلومات التوظيف؛ البيع باملزاد العلني؛ 
البيع باملزاد العلني، مبا يف ذلك من خالل �سبكة الإنرتنت؛ توفري املعلومات املتعلقة بالبيع باملزاد العلني، مبا 
يف ذلك عرب الإنرتنت؛ توفري املعلومات املتعلقة باملبيعات التجارية للمواد التعليمية املطبوعة؛ تفعيل الن�ساط 
الأعمال  اإدارة  القت�سادي؛ حتليل  والتحليالت  التنبوؤ  النقدية لالآخرين؛  املطالبات  ب��اإدارة  يتعلق  املكتبي فيما 
وامل�سورة التجارية؛ توفري املعلومات املتعلقة بتحليل اإدارة الأعمال وال�ست�سارات التجارية؛ حتليل اإدارة الأعمال 
املعلومات  وتوفري  الأعمال  ا�ست�سارات  اأو  التجارية  امل�سورة  اأو  الأعمال  اإدارة  حتليل  التجارية؛  ال�ست�سارات  اأو 
املتعلقة بها؛ توفري املعلومات التجارية؛ توفري معلومات اإح�ساءات الأعمال؛ اأبحاث حالة الأعمال والدرا�سات 
خدمات  الرتفيهيني؛  الفنانني  م��ن  الأع��م��ال  اإدارة  الرتفيهيني؛  الفنانني  اإح��ال��ة  املحا�سبة؛  ال�ستق�سائية؛ 
ال�ستقبال الزوار يف املباين؛ حت�سني حمركات البحث؛ جمع واإدارة وحتليل املعلومات املتعلقة بالعمالء؛ توفري 
خدمة  اإدارة  الإن��رتن��ت؛  عرب  وم�سمونة  اآمنة  مبا�سرة  معاملة  يف  لالآخرين  خدمات  طلب  العميل؛  معلومات 
العمالء؛ تقدمي ال�ست�سارات حول اإدارة عالقات العمالء؛ تنظيم وت�سغيل والإ�سراف على وتقدمي ال�ست�سارات 
الدعاية  فعاليات  واإدارة  تنظيم  والإع���الن؛  الدعاية  بها؛  املتعلقة  املعلومات  وتوفري  ال���ولء،  مكافاآت  لربامج 
والإعالن؛ توفري وتاأجري م�ساحة لالإعالن عن ال�سلع واخلدمات، مبا يف ذلك عرب الإنرتنت؛ تاأجري م�ساحات 
والإعالن؛  بالدعاية  املتعلقة  املعلومات  خدمات  والإع��الن؛  الدعاية  ت�سميم  خدمات  اإعالنية؛  وم��واد  اإعالنية 
املواد  ن�سر  عنها؛  معلومات  وتقدمي  والإع��الن  للدعاية  ال�ستجابة  وبحث  حتليل  والإع���الن؛  الدعاية  خدمات 
اإج��راء م�سوحات توجهات  الدعائية؛  املواد  تاأجري  الفيديو؛  اإعالنات  اإنتاج  الدعاية؛  كتابة ن�سو�ض  الإعالنية؛ 
ك�سوفات احل�سابات؛  اإع��داد  امل�سرتين؛  �سلوك  اإج��راء م�سوحات  امل�سرتين؛  توعية  اإج��راء م�سوحات  امل�ستهلكني؛ 
توفري املعلومات املتعلقة باإعداد اأو تدقيق البيانات املالية اأو امل�سادقة عليها؛ خدمات ا�ست�سارية يف جمال اإعداد 
للُكّتاب  احل��ج��وزات  وكيل  خدمات  احل�سابات؛  ك�سوفات  بو�سع  املتعلقة  املعلومات  توفري  احل�سابات؛  ك�سوفات 
واملوؤدين والفنانني الكوميديني وفر�سان الأ�سطوانات واملو�سيقيني واملنتجني والراق�سني؛ خدمات اإدارة الأعمال 
توفري  والراق�سني؛  واملنتجني  واملو�سيقيني  الأ�سطوانات  وفر�سان  الكوميديني  والفنانني  وامل��وؤدي��ن  للُكّتاب 
املعلومات  توفري  الت�سويق؛  اأبحاث  ال�سرتاتيجي؛  بالت�سويق  املتعلقة  ال�ست�سارات  ال�سوق؛  اأبحاث  معلومات 
اإدارة الأعمال  اأو حتليالت الت�سويق؛ توفري املعلومات الإح�سائية التجارية؛  اأبحاث  املتعلقة باأبحاث الت�سويق؛ 
والإ�سراف عليها؛ خدمات امل�سورة وا�ست�سارات الأعمال وتقدمي املعلومات؛ اخلدمات ال�ست�سارية املتعلقة باإدارة 
الأعمال والعمليات التجارية؛ املعلومات والأخبار عن الأعمال؛ توفري املعلومات عن ال�سركات والأعمال؛ تفعيل 
املكتبية؛  باللوازم  املتعلقة  لالآخرين  امل�سرتيات  خدمات  ب�ساأنها؛  املعلومات  وتقدمي  وتوفري  املكتبي  الن�ساط 
اإدارة  ترويجية؛  لغايات  الب�سائع  عر�ض  ترويجية؛  لغايات  املبيعات  عرو�ض  واإدارة  تنظيم  البيع؛  اآلت  تاأجري 
امللفات املحو�سبة للبيانات املخزنة وا�سرتجاع البيانات الإلكرتونية عند الطلب؛ توفري املعلومات املتعلقة باإدارة 
الوثائق؛  ا�ستن�ساخ  الطلب؛  عند  والن�سو�ض  ال�سور  وا�سرتجاع  واملخزنة  املحولة  للبيانات  املحو�سبة  امللفات 
املعار�ض  تنظيم  والإعالنية؛  والرتويجية  التجارية  للغايات  واملعار�ض  والعرو�ض  واملعار�ض  الفعاليات  تنظيم 
واملعار�ض التجارية للغايات التجارية اأو الإعالنية؛ توفري املعلومات املتعلقة بالرتويج؛ توفري املعلومات املتعلقة 
الو�ساطة  بخدمات  املتعلقة  املعلومات  توفري  التجارية؛  الو�ساطة  خدمات  املبيعات؛  وترتيب  املبيعات  بح�سابات 
التجارية؛ توفري املعلومات املتعلقة باملبيعات التجارية؛ توفري املعلومات املتعلقة باأداء اأعمال املبيعات؛ الرتويج 
خالل  من  الآخرين  وخدمات  ل�سلع  الرتويج  النقاط؛  اأو  الق�سائم  توزيع  خالل  من  الآخرين  وخدمات  ل�سلع 
والألعاب  وال�ستبيانات  وامل�سابقات  ال�سحوبات  الآخرين من خالل جوائز  ل�سلع وخدمات  الرتويج  الإعالنات؛ 
امل�ستهلكني  بتقييمات  املتعلقة  املعلومات  توفري  الب�سائع؛  ثمن  لدفع  الدفاتر  م�سك  عنها؛  معلومات  وتوفري 
والتقارير املتعلقة بال�سلع واملنتجني؛ اإجراء م�سوحات ملعرفة توّجه امل�ستهلكني؛ خدمات وكالة التوظيف؛ تنظيم 
املخت�سرة؛  ال�سكرتارية  خدمات  ال�سحف؛  مقالت  عن  معلومات  تقدمي  لالآخرين؛  ال�سحف  يف  ال�سرتاكات 
باآخرين؛  اخلا�سة  واخلدمات  ال�سلع  لرتخي�ض  التجارية  الإدارة  الأخ��رى؛  لل�سركات  واخلدمات  ال�سلع  �سراء 
خدمات ا�سرتجاع معلومات امللكية الفكرية لالآخرين؛ ن�سر الإعالنات عرب �سبكات الت�سالت عرب الإنرتنت؛ 
اأجهزة  ببيع  املتعلقة  املعلومات  توفري  ال��ربي��دي؛  الطلب  ع��ن  التجارية  باملبيعات  املتعلقة  املعلومات  تقدمي 
املعاجلة  ال��ربي��دي؛  الطلب  عن  والأج��ه��زة  الإلكرتونية  والأج��ه��زة  والأدوات  والال�سلكية  ال�سلكية  الت�سالت 
اإطار اخلدمات التي تقدمها �سركات الطلبات الربيدية؛ تقدمي امل�ساعدة التجارية  الإدارية لطلبات ال�سراء يف 
التلك�ض  واأج��ه��زة  الكاتبة  والآلت  الكمبيوتر  اأج��ه��زة  وحت��دي��داً  البيانات  معاجلة  اأج��ه��زة  ت�سغيل  يف  لالآخرين 
وغريها من الأجهزة املكتبية املماثلة؛ اإدارة الأعمال والعمليات التجارية للكمبيوتر و�سبكة معلومات الكمبيوتر؛ 
خدمات املحا�سبة املتعلقة بح�سابات التجارة الإلكرتونية امل�ستحقة؛ �سراء عقود ل�سراء وبيع الب�سائع يف جمال 
التي  الولء  مكافاآت  برامج  اإدارة  الإلكرتونية؛  التجارة  والإدارة يف جمال  الأعمال  اإدارة  الإلكرتونية؛  التجارة 
تت�سمن نقاط ال�سراء لرتويج التجارة الإلكرتونية؛ توفري املعلومات واخلدمات ال�ست�سارية املتعلقة بالتجارة 
الإلكرتونية؛ املعاجلة الإدارية لطلبات �سراء الب�سائع يف اإطار اخلدمات التي تقدمها �سركات الهاتف والإنرتنت 
وطلبات الربيد؛ خدمات الن�سخ؛ اخلدمات الكتابية لإدارة خطط ا�ستحقاقات رعاية املوظفني؛ تفعيل الن�ساط 
وكالة  املغناطي�سية؛ خدمات  الأ�سرطة  اأو  امل�ستندات  امللفات، على وجه اخل�سو�ض  تنظيم  اأي  املكتبي، وحتديداً 
تعيني  امل��وؤق��ت��ني؛  املوظفني  تعيني  خ��دم��ات  جم��ال  يف  عليها  والإ���س��راف  الأع��م��ال  اإدارة  والت�سدير؛  ال���س��ت��رياد 
التجزئة؛  بخدمات  املتعلقة  وامل�سورة  املعلومات  تقدمي  املوؤقتني؛  املوظفني  تعيني  خدمات  املوؤقتني؛  املوظفني 
اإدارة الأعمال خلدمات البيع بالتجزئة وخدمات الطلب الربيدي للبيع بالتجزئة لالآخرين؛ خدمات  خدمات 
البيع بالتجزئة اأو البيع باجلملة التي حتتوي على ملفات �سور قابلة للتنزيل، اأفالم �سينمائية معر�سة لل�سوء، 
م�سجلة  فيديو  اأقرا�ض  اإلكرتونية،  من�سورات  ال�سرائح،  لأف��الم  تثبيت  اأجهزة  لل�سوء،  معر�سة  �سرائح  اأف��الم 
البيع  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  فوتوغرافية؛  �سور  وم�ساند  مطبوعة  فوتوغرافية  �سور  فيديو،  واأ�سرطة 
باجلملة التي ت�سم حامالت بيانات مغناطي�سية م�سجلة م�سبًقا وحامالت بيانات مغناطي�سية فارغة؛ خدمات 
التي  باجلملة  البيع  اأو  بالتجزئة  البيع  املطبوعة؛ خدمات  امل��واد  ت�سم  التي  باجلملة  البيع  اأو  بالتجزئة  البيع 
األعاب  لآلت  األعاب  برامج  ت�سم  التي  باجلملة  البيع  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  وامل�سروبات؛  الأطعمة  ت�سم 
الفيديو واآلت واأجهزة الت�سلية؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو البيع باجلملة التي ت�سم الدراجات؛ خدمات البيع 
بالتجزئة اأو البيع باجلملة التي ت�سم اأجزاء وقطع غيار الدراجات؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو البيع باجلملة؛ 
اأو  البيع بالتجزئة  التي ت�سم الآلت والأجهزة الكهربائية؛ خدمات  البيع باجلملة  اأو  البيع بالتجزئة  خدمات 
اأو البيع  البيع باجلملة التي ت�سم الآلت والأجهزة الكهربائية واأجزائها وملحقاتها؛ خدمات البيع بالتجزئة 
والال�سلكية  ال�سلكية  الت�سالت  �سبكة  خدمات  يف  ال�سرتاكات  تنظيم  عمالقة؛  حوا�سب  ت�سم  التي  باجلملة 

 لالآخرين؛ تنظيم ال�سرتاكات يف خدمات الت�سالت عن طريق اأجهزة الكمبيوتر لالآخرين. 
الواق�عة بالفئة: 35

"com" املتبوع بنقطه و كلمة "Z " و�سف العالمة:  تتكون العالمة من احلرف الالتيني
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  12 �سبتمرب 2019 املودعة حتت رقم: 316990 
با�س��م: جي اإم اأو انرتنت انك. 

وعنوانه:26-1، �ساكوراجيوكا-ت�سو، �سيبويا-كو، طوكيو 150-8512 اليابان
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

تنظيم واإدارة فعاليات حفالت من�سق الأ�سطوانات التي تقام يف الأندية؛ رقمنة ال�سور التناظرية؛ خدمات 
الألعاب  بخدمات  تتعلق  التي  والتعليمات  واملعلومات  ال�ست�سارية  اخلدمات  تقدمي  الإنرتنت؛  على  األعاب 
واإدارة  واإج���راء  تنظيم  للتنزيل؛  قابلة  غ��ري  اإلكرتونية  من�سورات  توفري  الُلعب؛  ت��اأج��ري  الإن��رتن��ت؛  ع��رب 
خدمات  الكمبيوتر؛  �سبكة  من  الإنرتنت  عرب  املقدمة  الألعاب  خدمات  الإنرتنت؛  عرب  الألعاب  م�سابقات 
الإلكرتونية؛  الت�سالت  خ��الل  من  الأل��ع��اب  توفري  كمبيوتر؛  �سبكة  من  الإن��رتن��ت  عرب  املقدمة  الأل��ع��اب 
توفري مقاطع الفيديو وال�سور والأفالم عرب الإنرتنت؛ توفري املو�سيقى اأو ال�سوت عرب الإنرتنت؛ التعليم 
قاعات  الكامريات؛ تقدمي خدمات  تاأجري  والثقافية؛  الريا�سية  الأن�سطة  الرتفيه؛  التدريب؛  والتهذيب؛ 
الت�سلية؛ تنظيم واإدارة واإجراء فعاليات الألعاب؛ تنظيم واإدارة واإجراء بطولت اأو م�سابقات الألعاب؛ تنظيم 
والعرو�ض  بالألعاب  املتعلقة  املعلومات  توفري  للمحرتفني؛  اجلولف  م�سابقات  اأو  بطولت  واإج��راء  واإدارة 
املو�سيقية وعر�ض الأفالم عرب �سبكات الكمبيوتر العاملية؛ توفري الألعاب وعرو�ض الأداء املو�سيقي والفيديو 
الكمبيوتر  �سبكات  ع��رب  التعليمية  املعلومات  توفري  العاملية؛  الكمبيوتر  �سبكات  ع��رب  وال�سوت  ل��الأف��الم 
واإجراء  واإدارة  تنظيم  الكمبيوتر؛  ات�سالت  �سبكة  عرب  الألعاب  بتوفري  املتعلقة  املعلومات  توفري  العاملية؛ 
مباريات كرة القدم؛ اخلدمات التعليمية والتوجيهية املتعلقة بالفنون واحلرف والريا�سة اأو املعرفة العامة 
واحلفالت  والألعاب  وامل�سابقات  العرو�ض  وعر�ض  تنظيم  الآخرين؛  الريا�سة  ولعبي  القدم  كرة  لالعبي 
الندوات  واإدارة  تنظيم  الغط�ض؛  معدات  تاأجري  التزلج؛  معدات  تاأجري  الرتفيهية؛  والفعاليات  املو�سيقية 
الريا�سية  الفعاليات  تنظيم  )تدريب(؛  العمل  ور�سات  واإدارة  تنظيم  وال��ن��دوات،  وامل��وؤمت��رات  العمل  وور���ض 
وامل�سابقات؛ توفري املعلومات املتعلقة بالفعاليات الريا�سية؛ توفري املعلومات املتعلقة بالفعاليات الريا�سية 
عرب �سبكات الت�سالت الال�سلكية اأو �سبكات الكابل؛ توفري املعلومات املتعلقة بنتائج املناف�سات الريا�سية؛ 
الفعاليات  بنتائج  املتعلقة  املعلومات  الريا�سية؛ توفري  وامل�سابقات  الأح��داث  املتعلقة بعقد  املعلومات  توفري 
الريا�سية اأو ترتيب الفرق الريا�سية؛ خدمات تعليمية لالعبني الريا�سيني؛ ترتيب واإدارة واإجراء وتنظيم 
املعلومات اخلا�سة  والدرا�سات وتوفري  العمل  واملحا�سرات وور�ض  واملوؤمترات  والندوات  الدرا�سية  احللقات 
وتوفري  الدرا�سية  احللقات  وتنظيم  واإدارة  ترتيب  الدرا�سية؛  باحللقات  املتعلقة  املعلومات  توفري  بها؛ 
الدرا�سية  احللقات  عقد  اأو  اإدارة  اأو  تخطيط  الدرا�سية؛  احللقات  وتنظيم  واإدارة  ترتيب  عنها؛  املعلومات 
واإجراء  ترتيب  الدي�سكو؛  و�سالت  الرق�ض  فعاليات  تنظيم  الإلكرتونية؛  الفرتا�سية  بالعملة  املتعلقة 
وتنظيم املنا�سبات واحلفالت التي ت�سم الرق�ض؛ اإنتاج برامج اإذاعية اأو تلفزيونية ت�سم فعاليات الرق�ض؛ 
واإجراء  ترتيب  الأف���الم؛  من  ال�سلبية  الن�سخ  تاأجري  الليلية؛  املالهي  خدمات  التلفزيون؛  اأج��ه��زة  تاأجري 
وتنظيم احللقات الدرا�سية املتعلقة بالأعمال التجارية وال�سحة وغريها من املو�سوعات؛ الت�سوير بوا�سطة 
اأفالم �سريط الفيديو؛ تنظيم واإدارة واإجراء مباريات  كامريات الفيديو؛ توفري املعلومات املتعلقة بعر�ض 
املالكمة؛ تاأجري الن�سخ الإيجابية من الأفالم؛ خدمات اإنتاج املو�سيقى والفيديو؛ اإنتاج الأحداث الرتفيهية 
واإجراء  امل�سجل مغناطي�سياً؛ تنظيم  ال�سوت  اأ�سرطة  اأو  الت�سجيالت  تاأجري  الراديو؛  اأجهزة  تاأجري  احلية؛ 
واإدارة حلقات درا�سية للتبادلت بني ال�سناعات؛ ن�سر وحترير املواد املطبوعة، اإل لغايات الدعاية والإعالن؛ 
توفري ت�سهيالت الريا�سية؛ توفري املعلومات ب�ساأن الت�سهيالت الريا�سية؛ توفري املرافق لعر�ض الأفالم اأو 
اأو  الأف��الم  لعر�ض  املرافق  توفري  عنها؛  معلومات  توفري  اأو  التعليمي  التدريب  اأو  املو�سيقى  اأو  امل�سرحيات 
اأو  ال��ع��رو���ض  اأو  الأف���الم  وتخطيط  تنظيم  التعليمي؛  ال��ت��دري��ب  اأو  املو�سيقى  اأو  امل�سرحيات  اأو  ال��ع��رو���ض 
امل�سرحيات اأو العرو�ض املو�سيقية؛ توفري معلومات عن تنظيم وتخطيط الأفالم اأو العرو�ض اأو امل�سرحيات 
الثقافية  والفعاليات  احلية  املو�سيقية  والفعاليات  ال�سينمائية  الأح���داث  تنظيم  املو�سيقية؛  العرو�ض  اأو 
والريا�سية؛ توفري املعلومات املتعلقة بعر�ض الأفالم والعرو�ض املو�سيقية؛ توفري املعلومات املتعلقة بعر�ض 
الأفالم اأو اإنتاج الأفالم اأو توزيع الأفالم؛ عرو�ض امل�سرح وال�سينما اأو اإنتاج وتوزيع الأفالم؛ تاأجري الأفالم 
الربامج  لإن��ت��اج  وال�سوت  الفيديو  اأج��ه��زة  ت�سغيل  وملحقاتها؛  ال�سينمائية  الأج��ه��زة  تاأجري  ال�سينمائية؛ 
العرو�ض  عر�ض  الإجنليزية؛  باللغة  املحادثة  بتدري�ض  املتعلقة  املعلومات  توفري  والتلفزيونية؛  الإذاع��ي��ة 
اأو عر�ض امل�سرحيات؛ تنظيم واإنتاج وعر�ض واإج��راء فعاليات الرتفيهية احلية يف احلفالت  اإخراج  احلية؛ 
اأو  املو�سيقى  ج��ولت  اأو  ال�سريك  اأو  الكرنفالت  اأو  املهرجانات  اأو  ال�سطوانات  فار�ض  حفالت  اأو  املو�سيقية 
من  وغريها  واجل��ولت  واملهرجانات  املو�سيقية  احلفالت  واإج��راء  وعر�ض  واإنتاج  تنظيم  الرق�ض؛  حفالت 
بتقدمي  املتعلقة  املعلومات  توفري  املو�سيقية؛  العرو�ض  تقدمي  واملو�سيقية؛  الثقافية  والفعاليات  العرو�ض 
تقدمي  اأو  املو�سيقية  العرو�ض  تقدمي  امل�سرحيات؛  واإخ��راج  احلية  امل�سرحية  والعرو�ض  املو�سيقية  العرو�ض 
معلومات عنها؛ خدمات الت�سجيل ال�سوتي وال�سينمائي والفيديوي والتلفزيوين؛ تقدمي خدمات ا�ستوديو 
ال�سوت اأو الفيديو؛ توفري مرافق الت�سلية للواقع الفرتا�سي؛ توفري املعلومات املتعلقة بالأوبرا والعرو�ض 
واإجراء  واإدارة  تنظيم  بال�سور؛  م�سجلة  مغناطي�سية  اأ�سرطة  ت��اأج��ري  الرتفيهية؛  وال��ع��رو���ض  املو�سيقية 
تنمية  بتدريب  املتعلقة  املعلومات  املو�سيقية؛  الآلت  تاأجري  باملدار�ض؛  املتعلقة  املعلومات  توفري  املوؤمترات؛ 
اأو  الريا�سة  اأو  احل��رف  اأو  بالفنون  املتعلقة  والتوجيهية  التعليمية  اخل��دم��ات  لل�سركات؛  الب�سرية  امل���وارد 
املتعلقة  املعلومات  توفري  الإلكرتونية؛  الفرتا�سية  بالعملة  املتعلقة  التعليمية  اخلدمات  العامة؛  املعرفة 
باخلدمات التعليمية والتوجيهية املتعلقة بالفنون اأو احلرف اأو الريا�سة اأو املعارف العامة؛ تنظيم واإدارة 
الدراجات؛  �سباقات  واإجراء  واإدارة  �سباقات اخليل؛ تنظيم  واإجراء  واإدارة  القوارب؛ تنظيم  �سباقات  واإجراء 
اأو  التعليم  جمال  يف  الفيديو  اأف��الم  اإنتاج  والثقافية؛  والريا�سية  والرتفيهية  التعليمية  الفعاليات  تنظيم 
الثقافة اأو الرتفيه اأو الريا�سة، ولي�ض لالأفالم اأو الربامج التلفزيونية ولي�ض للدعاية اأو الإعالن؛ توفري 
املعلومات املتعلقة باإنتاج مقاطع الفيديو يف جمال التعليم اأو الثقافة اأو الرتفيه اأو الريا�سة، ولي�ض لالأفالم 
اأو  الثقافة  اأو  التعليم  جمال  يف  فيديو  مقاطع  اإنتاج  الإع��الن؛  اأو  للدعاية  ولي�ض  التلفزيونية  الربامج  اأو 
مقاطع  اإنتاج  الدعاية؛  اأو  لالإعالن  ولي�ض  التلفزيونية  الربامج  اأو  لالأفالم  ولي�ض  الريا�سة،  اأو  الرتفيه 
فيديو اأو حامالت بيانات يف جمالت التعليم اأو الثقافة اأو الرتفيه اأو الريا�سة، ولي�ض لالأفالم اأو الربامج 
والعرو�ض  الأف����الم  با�ستثناء  الرتفيهية  الفعاليات  تنظيم  ال��دع��اي��ة؛  اأو  ل��الإع��الن  ولي�ض  التلفزيونية 
وامل�سرحيات والعرو�ض املو�سيقية والريا�سة و�سباقات اخليل و�سباقات الدراجات و�سباقات القوارب و�سباقات 
املقاعد  حجز  للعرو�ض؛  امل��ق��اع��د  حجز  امل��ت��اح��ة؛  ال��ع��رو���ض  ب��ت��ذاك��ر  املتعلقة  املعلومات  ت��وف��ري  ال�����س��ي��ارات؛ 
للمنا�سبات الرتفيهية؛ حجز مقاعد لالأحداث الريا�سية؛ توفري التدريب والتعليم؛ تقدمي معلومات عن 
الطبي؛  التعليم  لغايات  الب�سرية  باجلثث  التربع  تنظيم  الطبي؛  التعليم  لغايات  الب�سرية  باجلثث  التربع 
بتوفري  املتعلقة  املعلومات  توفري  الت�سلية؛  مرافق  توفري  الرتفيه؛  خدمات  الرتفيهية؛  املنا�سبات  تنظيم 
مرافق الت�سلية؛ معلومات الرتفيه؛ تاأجري الآلت والأجهزة الب�سرية؛ تاأجري الكامريات التي ُتدار بقطع 
النقد؛ الت�سوير الفوتوغرايف؛ ن�سخ بيانات ال�سور الفوتوغرافية على حامالت البيانات؛ تاأجري اللوحات 
بظروف  املتعلقة  التعليمية  اخلدمات  الكتب؛  بن�سر  املتعلقة  املعلومات  توفري  الكتب؛  ن�سر  اخلط؛  واأعمال 
الكتب؛  تاأجري  النباتات؛  معار�ض  النارية؛  الدراجات  �سباقات  واإج��راء  واإدارة  تنظيم  الآجلة؛  ال�سلع  �سوق 
مكتبات املراجع الأدبية وال�سجالت الوثائقية؛ توفري املعلومات املتعلقة مبكتبات املراجع الأدبية وال�سجالت 
ال�سور  معاجلة  عنها؛  معلومات  ت��ق��دمي  اأو  الوثائقية  وال�سجالت  الأدب��ي��ة  امل��راج��ع  مكتبات  الوثائقية؛ 
الإلكرتونية  املن�سورات  العامة لالأ�سول؛ توفري  باملرياث واخلالفة  املتعلقة  التعليمية  الرقمية؛ اخلدمات 
واإجراء  واإدارة  تنظيم  لالأ�سول؛  العامة  واخلالفة  باملرياث  املتعلقة  للتنزيل،  القابلة  غري  الإنرتنت،  عرب 
م�سابقات م�سارعة ال�سومو؛ التعليم؛ توفري املعلومات املتعلقة بالرتبية والتعليم؛ مكتبات املراجع الأدبية 
اللغات؛  ترجمة  خ��دم��ات  الإن��رتن��ت؛  على  اللعب  خ��دم��ات  الت�����س��ال؛  �سبكات  ع��رب  الوثائقية  وال�سجالت 
للحفالت  التذاكر  بيع  وكالة  خدمات  الإن��رتن��ت؛  عرب  امل��وؤمت��رات  واإدارة  واإج���راء  تنظيم  العامة؛  احلدائق 
املو�سيقية واملنا�سبات وامل�سرحيات والريا�سة با�ستخدام اأجهزة الكمبيوتر وتوفري املعلومات املتعلقة بالتذاكر 
توفري  للتنزيل؛  قابلة  غري  الإلكرتونية،  املن�سورات  توفري  اإلكرتونية؛  ب�سيغة  املطبوعات  ن�سر  املتاحة؛ 
املن�سورات الإلكرتونية املتعلقة بالعملة الفرتا�سية الإلكرتونية؛ خدمات الوكالت التجارية؛ ال�ست�سارات 
وترتيب  تنظيم  )ترفيه(؛  التذاكر  وك��الت  خدمات  الرتفيه؛  عن  معلومات  بالرتفيه؛  املتعلقة  واملعلومات 
تدريب  احل��ي��وان��ات؛  معار�ض  الرقمية؛  الفيديو  �سور  معاجلة  الأل��ع��اب؛  مناف�سات  اأو  م�سابقات  واإج���راء 
عنها؛  املعلومات  وتقدمي  الفنية  املعار�ض  الفنية؛  املعار�ض  اجلمهور؛  لدخول  املتاحة  الكهوف  احليوانات؛ 
الربامج  اإنتاج  الثقافية؛  املو�سوعات  حول  حما�سرات  واإج��راء  واإدارة  تنظيم  الثقافية؛  الفعاليات  تنظيم 
الربامج  باإنتاج  املتعلقة  املعلومات  توفري  والتلفزيونية؛  الإذاعية  الربامج  اإخراج  التلفزيونية؛  اأو  الإذاعية 
الإذاعية اأو التلفزيونية؛ توزيع الربامج الإذاعية اأو التلفزيونية؛ توفري املعلومات املتعلقة باإخراج الربامج 
امل�سابقات  من  غريها  اأو  البي�سبول  بريا�سة  املتعلقة  املعلومات  توفري  الرتجمة؛  التلفزيونية؛  اأو  الإذاعية 
اآلت  تاأجري  الت�سلية؛  واأجهزة  اآلت  تاأجري  البي�سبول؛  األعاب  واإج��راء  واإدارة  تنظيم  ونتائجها؛  الريا�سية 
تاأجري  واملرئية؛  ال�سوتية  الت�سجيالت  تاأجري  الرتفيهية؛  الأجهزة  تاأجري  اللعب؛  ملن�ساآت  اللعب  واأجهزة 

ت�سجيالت ال�سوت وال�سورة؛ الدبلجة؛ تاأجري ت�سجيالت ال�سور؛ تاأجري ت�سجيالت الفيديو. 
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ال�س��رتاطات:  

اأو  القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  لق�سم  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�ض  لديه  من  فعلى 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  12 �سبتمرب 2019 املودعة حتت رقم: 316994 
با�س��م: جي اإم اأو انرتنت انك.

وعنوانه:26-1، �ساكوراجيوكا-ت�سو، �سيبويا-كو، طوكيو 150-8512 اليابان
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

عرب  املقدمة  الطبية  املعلومات  خدمات  العالجي؛  �سيات�سو  والتدليك  التدليك  بالعطور؛  العالج  خدمات 
عرب  الغذائية  واحلمية  التغذية  اإر���س��ادات  الإن��رتن��ت؛  ع��رب  والت�سخي�ض  الطبية  ال�ست�سارات  الإن��رتن��ت؛ 
الإنرتنت؛ الفح�ض البدين عرب الإنرتنت؛ ال�ست�سارات والت�سخي�ض خلدمات طب الأ�سنان عرب الإنرتنت؛ 
الدواء  باإعداد  املتعلقة  املعلومات  توفري  الإنرتنت؛  عرب  الأ�سنان  عيادة  بخدمات  املتعلقة  املعلومات  توفري 
الإنرتنت؛  التجميل وخدمات احلالقة عرب  ب�سالونات  املتعلقة  املعلومات  الإنرتنت؛ توفري  و�سرفها عرب 
توفري املعلومات املتعلقة بخدمات التمري�ض للم�سنني عرب الإنرتنت؛ خدمات املعاجلة اليدوية لالأع�ساب؛ 
ال�سينية؛ خدمات  بالإبر  العالج  الغذائية؛  ب�ساأن احلمية  امل�سورة  العالج؛  ال�ساونا؛ خدمات  الكي؛ خدمات 
املعلومات  توفري  الطبية؛  باخلدمات  املتعلقة  املعلومات  توفري  الطبية؛  الرعاية  النعكا�سي؛  التدليك 
الينابيع  مرافق  توفري  الغذائية؛  واحلمية  التغذية  اإر�سادات  بالتغذية؛  املتعلقة  املعلومات  توفري  الطبية؛ 
ال�ساخنة؛ الرعاية التمري�سية؛ توفري املعلومات املتعلقة بال�سحة واخلدمات الطبية؛ ال�ست�سارة ال�سحية؛ 
توفري املعلومات املتعلقة بالإدارة ال�سحية؛ خدمات الفح�ض البدين؛ خدمات طب الأ�سنان؛ توفري املعلومات 
)اجلودو-�سيفوكو(؛  �سابه  ما  اأو  العظام  ك�سر  اأو  التوائها  اأو  املفا�سل  خلع  ع��الج  الأ�سنان؛  بطب  املتعلقة 
اإعداد و�سرف الأدوي��ة؛ توفري املعلومات املتعلقة باإعداد الأدوية و�سرفها؛ خدمات  التاأهيل البدين؛  اإعادة 
احليوانات؛ اخلدمات  تربية  الت�سالت؛  �سبكة  التجميل وخدمات احلالقة عرب  �سالونات  الوكالة حلجز 
البيطرية؛ تنظيف احليوانات والعناية بها؛ توفري احلمامات العامة؛ خدمات الوكالة ل�سراء عقود توفري 
حجوزات  بتوافر  املتعلقة  املعلومات  توفري  العامة؛  احلمامات  حلجز  الوكالة  خدمات  العامة؛  احلمامات 
وحمالت  التجميل  ب�سالونات  املتعلقة  املعلومات  توفري  التجميل؛  �سالونات  خدمات  العامة؛  احلمامات 
احل��الق��ة؛ خ��دم��ات ال��وك��ال��ة ل�����س��ال��ون��ات التجميل وخ��دم��ات حم���الت احل��الق��ة؛ خ��دم��ات ال��وك��ال��ة حلجز 
خدمات  احلالقة؛  حمالت  خدمات  الراحة؛  دور  خدمات  احلالقة؛  حمالت  وخدمات  التجميل  �سالونات 

 الوكالة حلجز امل�ست�سفيات؛ توفري املعلومات املتعلقة بحالة حجز امل�ست�سفيات. 
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"com" املتبوع بنقطه و كلمة "Z " و�سف العالمة:  تتكون العالمة من احلرف الالتيني
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  12 �سبتمرب 2019 املودعة حتت رقم: 316988 
با�س��م: جي اإم اأو انرتنت انك.

وعنوانه:26-1، �ساكوراجيوكا-ت�سو، �سيبويا-كو، طوكيو 150-8512 اليابان
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

تنظيم واإدارة فعاليات حفالت من�سق الأ�سطوانات التي تقام يف الأندية؛ رقمنة ال�سور التناظرية؛ خدمات 
الألعاب  بخدمات  تتعلق  التي  والتعليمات  واملعلومات  ال�ست�سارية  اخلدمات  تقدمي  الإنرتنت؛  على  األعاب 
واإدارة  واإج���راء  تنظيم  للتنزيل؛  قابلة  غ��ري  اإلكرتونية  من�سورات  توفري  الُلعب؛  ت��اأج��ري  الإن��رتن��ت؛  ع��رب 
خدمات  الكمبيوتر؛  �سبكة  من  الإنرتنت  عرب  املقدمة  الألعاب  خدمات  الإنرتنت؛  عرب  الألعاب  م�سابقات 
الإلكرتونية؛  الت�سالت  خ��الل  من  الأل��ع��اب  توفري  كمبيوتر؛  �سبكة  من  الإن��رتن��ت  عرب  املقدمة  الأل��ع��اب 
توفري مقاطع الفيديو وال�سور والأفالم عرب الإنرتنت؛ توفري املو�سيقى اأو ال�سوت عرب الإنرتنت؛ التعليم 
قاعات  الكامريات؛ تقدمي خدمات  تاأجري  والثقافية؛  الريا�سية  الأن�سطة  الرتفيه؛  التدريب؛  والتهذيب؛ 
الت�سلية؛ تنظيم واإدارة واإجراء فعاليات الألعاب؛ تنظيم واإدارة واإجراء بطولت اأو م�سابقات الألعاب؛ تنظيم 
والعرو�ض  بالألعاب  املتعلقة  املعلومات  توفري  للمحرتفني؛  اجلولف  م�سابقات  اأو  بطولت  واإج��راء  واإدارة 
املو�سيقية وعر�ض الأفالم عرب �سبكات الكمبيوتر العاملية؛ توفري الألعاب وعرو�ض الأداء املو�سيقي والفيديو 
الكمبيوتر  �سبكات  ع��رب  التعليمية  املعلومات  توفري  العاملية؛  الكمبيوتر  �سبكات  ع��رب  وال�سوت  ل��الأف��الم 
واإجراء  واإدارة  تنظيم  الكمبيوتر؛  ات�سالت  �سبكة  عرب  الألعاب  بتوفري  املتعلقة  املعلومات  توفري  العاملية؛ 
مباريات كرة القدم؛ اخلدمات التعليمية والتوجيهية املتعلقة بالفنون واحلرف والريا�سة اأو املعرفة العامة 
واحلفالت  والألعاب  وامل�سابقات  العرو�ض  وعر�ض  تنظيم  الآخرين؛  الريا�سة  ولعبي  القدم  كرة  لالعبي 
الندوات  واإدارة  تنظيم  الغط�ض؛  معدات  تاأجري  التزلج؛  معدات  تاأجري  الرتفيهية؛  والفعاليات  املو�سيقية 
الريا�سية  الفعاليات  تنظيم  )تدريب(؛  العمل  ور�سات  واإدارة  تنظيم  وال��ن��دوات،  وامل��وؤمت��رات  العمل  وور���ض 
وامل�سابقات؛ توفري املعلومات املتعلقة بالفعاليات الريا�سية؛ توفري املعلومات املتعلقة بالفعاليات الريا�سية 
عرب �سبكات الت�سالت الال�سلكية اأو �سبكات الكابل؛ توفري املعلومات املتعلقة بنتائج املناف�سات الريا�سية؛ 
الفعاليات  بنتائج  املتعلقة  املعلومات  الريا�سية؛ توفري  وامل�سابقات  الأح��داث  املتعلقة بعقد  املعلومات  توفري 
الريا�سية اأو ترتيب الفرق الريا�سية؛ خدمات تعليمية لالعبني الريا�سيني؛ ترتيب واإدارة واإجراء وتنظيم 
املعلومات اخلا�سة  والدرا�سات وتوفري  العمل  واملحا�سرات وور�ض  واملوؤمترات  والندوات  الدرا�سية  احللقات 
وتوفري  الدرا�سية  احللقات  وتنظيم  واإدارة  ترتيب  الدرا�سية؛  باحللقات  املتعلقة  املعلومات  توفري  بها؛ 
الدرا�سية  احللقات  عقد  اأو  اإدارة  اأو  تخطيط  الدرا�سية؛  احللقات  وتنظيم  واإدارة  ترتيب  عنها؛  املعلومات 
واإجراء  ترتيب  الدي�سكو؛  و�سالت  الرق�ض  فعاليات  تنظيم  الإلكرتونية؛  الفرتا�سية  بالعملة  املتعلقة 
وتنظيم املنا�سبات واحلفالت التي ت�سم الرق�ض؛ اإنتاج برامج اإذاعية اأو تلفزيونية ت�سم فعاليات الرق�ض؛ 
واإجراء  ترتيب  الأف���الم؛  من  ال�سلبية  الن�سخ  تاأجري  الليلية؛  املالهي  خدمات  التلفزيون؛  اأج��ه��زة  تاأجري 
وتنظيم احللقات الدرا�سية املتعلقة بالأعمال التجارية وال�سحة وغريها من املو�سوعات؛ الت�سوير بوا�سطة 
اأفالم �سريط الفيديو؛ تنظيم واإدارة واإجراء مباريات  كامريات الفيديو؛ توفري املعلومات املتعلقة بعر�ض 
املالكمة؛ تاأجري الن�سخ الإيجابية من الأفالم؛ خدمات اإنتاج املو�سيقى والفيديو؛ اإنتاج الأحداث الرتفيهية 
واإجراء  امل�سجل مغناطي�سياً؛ تنظيم  ال�سوت  اأ�سرطة  اأو  الت�سجيالت  تاأجري  الراديو؛  اأجهزة  تاأجري  احلية؛ 
واإدارة حلقات درا�سية للتبادلت بني ال�سناعات؛ ن�سر وحترير املواد املطبوعة، اإل لغايات الدعاية والإعالن؛ 
توفري ت�سهيالت الريا�سية؛ توفري املعلومات ب�ساأن الت�سهيالت الريا�سية؛ توفري املرافق لعر�ض الأفالم اأو 
اأو  الأف��الم  لعر�ض  املرافق  توفري  عنها؛  معلومات  توفري  اأو  التعليمي  التدريب  اأو  املو�سيقى  اأو  امل�سرحيات 
اأو  ال��ع��رو���ض  اأو  الأف���الم  وتخطيط  تنظيم  التعليمي؛  ال��ت��دري��ب  اأو  املو�سيقى  اأو  امل�سرحيات  اأو  ال��ع��رو���ض 
امل�سرحيات اأو العرو�ض املو�سيقية؛ توفري معلومات عن تنظيم وتخطيط الأفالم اأو العرو�ض اأو امل�سرحيات 
الثقافية  والفعاليات  احلية  املو�سيقية  والفعاليات  ال�سينمائية  الأح���داث  تنظيم  املو�سيقية؛  العرو�ض  اأو 
والريا�سية؛ توفري املعلومات املتعلقة بعر�ض الأفالم والعرو�ض املو�سيقية؛ توفري املعلومات املتعلقة بعر�ض 
الأفالم اأو اإنتاج الأفالم اأو توزيع الأفالم؛ عرو�ض امل�سرح وال�سينما اأو اإنتاج وتوزيع الأفالم؛ تاأجري الأفالم 
الربامج  لإن��ت��اج  وال�سوت  الفيديو  اأج��ه��زة  ت�سغيل  وملحقاتها؛  ال�سينمائية  الأج��ه��زة  تاأجري  ال�سينمائية؛ 
العرو�ض  عر�ض  الإجنليزية؛  باللغة  املحادثة  بتدري�ض  املتعلقة  املعلومات  توفري  والتلفزيونية؛  الإذاع��ي��ة 
اأو عر�ض امل�سرحيات؛ تنظيم واإنتاج وعر�ض واإج��راء فعاليات الرتفيهية احلية يف احلفالت  اإخراج  احلية؛ 
اأو  املو�سيقى  ج��ولت  اأو  ال�سريك  اأو  الكرنفالت  اأو  املهرجانات  اأو  ال�سطوانات  فار�ض  حفالت  اأو  املو�سيقية 
من  وغريها  واجل��ولت  واملهرجانات  املو�سيقية  احلفالت  واإج��راء  وعر�ض  واإنتاج  تنظيم  الرق�ض؛  حفالت 
بتقدمي  املتعلقة  املعلومات  توفري  املو�سيقية؛  العرو�ض  تقدمي  واملو�سيقية؛  الثقافية  والفعاليات  العرو�ض 
تقدمي  اأو  املو�سيقية  العرو�ض  تقدمي  امل�سرحيات؛  واإخ��راج  احلية  امل�سرحية  والعرو�ض  املو�سيقية  العرو�ض 
معلومات عنها؛ خدمات الت�سجيل ال�سوتي وال�سينمائي والفيديوي والتلفزيوين؛ تقدمي خدمات ا�ستوديو 
ال�سوت اأو الفيديو؛ توفري مرافق الت�سلية للواقع الفرتا�سي؛ توفري املعلومات املتعلقة بالأوبرا والعرو�ض 
واإجراء  واإدارة  تنظيم  بال�سور؛  م�سجلة  مغناطي�سية  اأ�سرطة  ت��اأج��ري  الرتفيهية؛  وال��ع��رو���ض  املو�سيقية 
تنمية  بتدريب  املتعلقة  املعلومات  املو�سيقية؛  الآلت  تاأجري  باملدار�ض؛  املتعلقة  املعلومات  توفري  املوؤمترات؛ 
اأو  الريا�سة  اأو  احل��رف  اأو  بالفنون  املتعلقة  والتوجيهية  التعليمية  اخل��دم��ات  لل�سركات؛  الب�سرية  امل���وارد 
املتعلقة  املعلومات  توفري  الإلكرتونية؛  الفرتا�سية  بالعملة  املتعلقة  التعليمية  اخلدمات  العامة؛  املعرفة 
باخلدمات التعليمية والتوجيهية املتعلقة بالفنون اأو احلرف اأو الريا�سة اأو املعارف العامة؛ تنظيم واإدارة 
الدراجات؛  �سباقات  واإجراء  واإدارة  �سباقات اخليل؛ تنظيم  واإجراء  واإدارة  القوارب؛ تنظيم  �سباقات  واإجراء 
اأو  التعليم  جمال  يف  الفيديو  اأف��الم  اإنتاج  والثقافية؛  والريا�سية  والرتفيهية  التعليمية  الفعاليات  تنظيم 
الثقافة اأو الرتفيه اأو الريا�سة، ولي�ض لالأفالم اأو الربامج التلفزيونية ولي�ض للدعاية اأو الإعالن؛ توفري 
املعلومات املتعلقة باإنتاج مقاطع الفيديو يف جمال التعليم اأو الثقافة اأو الرتفيه اأو الريا�سة، ولي�ض لالأفالم 
اأو  الثقافة  اأو  التعليم  جمال  يف  فيديو  مقاطع  اإنتاج  الإع��الن؛  اأو  للدعاية  ولي�ض  التلفزيونية  الربامج  اأو 
مقاطع  اإنتاج  الدعاية؛  اأو  لالإعالن  ولي�ض  التلفزيونية  الربامج  اأو  لالأفالم  ولي�ض  الريا�سة،  اأو  الرتفيه 
فيديو اأو حامالت بيانات يف جمالت التعليم اأو الثقافة اأو الرتفيه اأو الريا�سة، ولي�ض لالأفالم اأو الربامج 
والعرو�ض  الأف����الم  با�ستثناء  الرتفيهية  الفعاليات  تنظيم  ال��دع��اي��ة؛  اأو  ل��الإع��الن  ولي�ض  التلفزيونية 
وامل�سرحيات والعرو�ض املو�سيقية والريا�سة و�سباقات اخليل و�سباقات الدراجات و�سباقات القوارب و�سباقات 
املقاعد  حجز  للعرو�ض؛  امل��ق��اع��د  حجز  امل��ت��اح��ة؛  ال��ع��رو���ض  ب��ت��ذاك��ر  املتعلقة  املعلومات  ت��وف��ري  ال�����س��ي��ارات؛ 
للمنا�سبات الرتفيهية؛ حجز مقاعد لالأحداث الريا�سية؛ توفري التدريب والتعليم؛ تقدمي معلومات عن 
الطبي؛  التعليم  لغايات  الب�سرية  باجلثث  التربع  تنظيم  الطبي؛  التعليم  لغايات  الب�سرية  باجلثث  التربع 
بتوفري  املتعلقة  املعلومات  توفري  الت�سلية؛  مرافق  توفري  الرتفيه؛  خدمات  الرتفيهية؛  املنا�سبات  تنظيم 
مرافق الت�سلية؛ معلومات الرتفيه؛ تاأجري الآلت والأجهزة الب�سرية؛ تاأجري الكامريات التي ُتدار بقطع 
النقد؛ الت�سوير الفوتوغرايف؛ ن�سخ بيانات ال�سور الفوتوغرافية على حامالت البيانات؛ تاأجري اللوحات 
بظروف  املتعلقة  التعليمية  اخلدمات  الكتب؛  بن�سر  املتعلقة  املعلومات  توفري  الكتب؛  ن�سر  اخلط؛  واأعمال 
الكتب؛  تاأجري  النباتات؛  معار�ض  النارية؛  الدراجات  �سباقات  واإج��راء  واإدارة  تنظيم  الآجلة؛  ال�سلع  �سوق 
مكتبات املراجع الأدبية وال�سجالت الوثائقية؛ توفري املعلومات املتعلقة مبكتبات املراجع الأدبية وال�سجالت 
ال�سور  معاجلة  عنها؛  معلومات  ت��ق��دمي  اأو  الوثائقية  وال�سجالت  الأدب��ي��ة  امل��راج��ع  مكتبات  الوثائقية؛ 
الإلكرتونية  املن�سورات  العامة لالأ�سول؛ توفري  باملرياث واخلالفة  املتعلقة  التعليمية  الرقمية؛ اخلدمات 
واإجراء  واإدارة  تنظيم  لالأ�سول؛  العامة  واخلالفة  باملرياث  املتعلقة  للتنزيل،  القابلة  غري  الإنرتنت،  عرب 
م�سابقات م�سارعة ال�سومو؛ التعليم؛ توفري املعلومات املتعلقة بالرتبية والتعليم؛ مكتبات املراجع الأدبية 
اللغات؛  ترجمة  خ��دم��ات  الإن��رتن��ت؛  على  اللعب  خ��دم��ات  الت�����س��ال؛  �سبكات  ع��رب  الوثائقية  وال�سجالت 
للحفالت  التذاكر  بيع  وكالة  خدمات  الإن��رتن��ت؛  عرب  امل��وؤمت��رات  واإدارة  واإج���راء  تنظيم  العامة؛  احلدائق 
املو�سيقية واملنا�سبات وامل�سرحيات والريا�سة با�ستخدام اأجهزة الكمبيوتر وتوفري املعلومات املتعلقة بالتذاكر 
توفري  للتنزيل؛  قابلة  غري  الإلكرتونية،  املن�سورات  توفري  اإلكرتونية؛  ب�سيغة  املطبوعات  ن�سر  املتاحة؛ 
املن�سورات الإلكرتونية املتعلقة بالعملة الفرتا�سية الإلكرتونية؛ خدمات الوكالت التجارية؛ ال�ست�سارات 
وترتيب  تنظيم  )ترفيه(؛  التذاكر  وك��الت  خدمات  الرتفيه؛  عن  معلومات  بالرتفيه؛  املتعلقة  واملعلومات 
تدريب  احل��ي��وان��ات؛  معار�ض  الرقمية؛  الفيديو  �سور  معاجلة  الأل��ع��اب؛  مناف�سات  اأو  م�سابقات  واإج���راء 
عنها؛  املعلومات  وتقدمي  الفنية  املعار�ض  الفنية؛  املعار�ض  اجلمهور؛  لدخول  املتاحة  الكهوف  احليوانات؛ 
الربامج  اإنتاج  الثقافية؛  املو�سوعات  حول  حما�سرات  واإج��راء  واإدارة  تنظيم  الثقافية؛  الفعاليات  تنظيم 
الربامج  باإنتاج  املتعلقة  املعلومات  توفري  والتلفزيونية؛  الإذاعية  الربامج  اإخراج  التلفزيونية؛  اأو  الإذاعية 
الإذاعية اأو التلفزيونية؛ توزيع الربامج الإذاعية اأو التلفزيونية؛ توفري املعلومات املتعلقة باإخراج الربامج 
امل�سابقات  من  غريها  اأو  البي�سبول  بريا�سة  املتعلقة  املعلومات  توفري  الرتجمة؛  التلفزيونية؛  اأو  الإذاعية 
اآلت  تاأجري  الت�سلية؛  واأجهزة  اآلت  تاأجري  البي�سبول؛  األعاب  واإج��راء  واإدارة  تنظيم  ونتائجها؛  الريا�سية 
تاأجري  واملرئية؛  ال�سوتية  الت�سجيالت  تاأجري  الرتفيهية؛  الأجهزة  تاأجري  اللعب؛  ملن�ساآت  اللعب  واأجهزة 

ت�سجيالت ال�سوت وال�سورة؛ الدبلجة؛ تاأجري ت�سجيالت ال�سور؛ تاأجري ت�سجيالت الفيديو. 
الواق�عة بالفئة:  41

"com" املتبوع بنقطه و كلمة "Z " و�سف العالمة:  تتكون العالمة من احلرف الالتيني
ال�س��رتاطات: 

اأو  القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  لق�سم  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�ض  لديه  من  فعلى 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  12 �سبتمرب 2019 املودعة حتت رقم: 316996 
با�س��م: جي اإم اأو انرتنت انك. 

وعنوانه:26-1، �ساكوراجيوكا-ت�سو، �سيبويا-كو، طوكيو 150-8512 اليابان
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

توفري  الإن��رتن��ت؛  على  �سخ�سية  تقدمي  خدمات  املنا�سبات؛  قاعات  يف  موؤقتاً  الأط��ف��ال  جمال�سة  خدمات 
الإنرتنت؛  عرب  اإعالنات  لوحات  عرب  واليوميات،  ال�سخ�سية  امللفات  ذلك  يف  مبا  الأف���راد،  حول  معلومات 
قراءة الطالع عرب الإنرتنت؛ توفري معلومات حول الجتماع وتعارف الأ�سدقاء للم�ستخدمني من خالل 
مواقع الويب على الإنرتنت؛ توفري معلومات حول الجتماع وتعارف الأفراد كاأ�سدقاء وتعزيز ال�سداقة 
من خالل مواقع الويب على الإنرتنت؛ تعريف الأ�سدقاء على اأولئك الذين يرغبون يف التوا�سل ك�سديق 
�سبكة  عرب  ل��الأف��راد  الأزي���اء  تن�سيق  بخدمات  املتعلقة  املعلومات  الإن��رتن��ت؛  على  الويب  مواقع  خ��الل  من 
بالربامج  املتعلقة  احلقوق  ترخي�ض  الإنرتنت؛  عرب  الجتماعية  ال�سبكات  خدمات  الإنرتنت؛  اأو  الت�سال 
والإنتاجات وال�سيغ التلفزيونية والفيديوية والإذاعية )اخلدمات القانونية(؛ املعلومات املتعلقة بخدمات 
تن�سيق الأزياء لالأفراد؛ جمال�سة الأطفال؛ ترخي�ض الربامج الإذاعية والتلفزيونية )اخلدمات القانونية(؛ 
املتعلقة  املعلومات  توفري  قانونية(؛  )خ��دم��ات  والفيديو  والتلفزيون  الأف���الم  اإن��ت��اج��ات  حقوق  ترخي�ض 
بالتقارير احلكومية؛ تنظيم واإجراء واإدارة حفالت الزفاف ومرا�سم الزفاف وحفالت اخلطوبة؛ التعريف 
املراقبة  ب��الأف��راد؛  املتعلقة  املعلومات  توفري  وال��زف��اف؛  بالزواج  املتعلقة  املعلومات  تقدمي  ال��زواج؛  ب�سريك 
العامة؛  التقاعد  بخطة  املتعلقة  املعلومات  توفري  الو�ساية؛  خدمات  ال�سخ�سية؛  البيانات  عن  التق�سي  اأو 
املتعلقة  املعلومات  توفري  الزفاف؛  مرا�سم  وترتيب  تخطيط  ذلك  يف  مبا  الزفاف،  حلفالت  مرافق  توفري 
ل�سراء  الوكالة  خدمات  واإدارت��ه��ا؛  الزفاف  مرا�سم  تخطيط  ذلك  يف  مبا  الزفاف،  حلفالت  مرافق  بتوفري 
عقود تقدمي املرافق حلفالت الزفاف، مبا يف ذلك تخطيط مرا�سم الزفاف واإدارتها؛ اخلدمات القانونية 
العقود  ل�سراء  الوكالة  خدمات  بالكتب؛  املتعلقة  املعلومات  توفري  الجتماعي؛  التاأمني  مبطالبات  املتعلقة 
للعقود  املعلومات  توفري  اأو  امل�سورة  اأو  ال�ست�سارات  تقدمي  ال�سخ�سية؛  ال�سور  حقوق  با�ستخدام  املتعلقة 
احتياجات  لتلبية  املقدمة  العالجية  غري  امل�سورة  خدمات  ال�سخ�سية؛  ال�سور  حقوق  با�ستخدام  املتعلقة 
الأفراد؛ قراءة الطالع؛ ال�ست�سارات ب�ساأن امللكية الفكرية؛ تقدمي البحوث القانونية والتحليالت واملعلومات 
املتعلقة  املعلومات  واإدارة  وحتليل  وجمع  البحث  الفكرية؛  امللكية  ب�ساأن  امل�سورة  الفكرية؛  بامللكية  املتعلقة 
بامللكية الفكرية؛ توفري املعلومات املتعلقة بامللكية الفكرية؛ ا�ست�سارات امللكية الفكرية؛ خدمات الوكالة لنقل 
الفكرية؛ خدمات وكالة لت�سويق  امللكية  الوكالة لرتخي�ض  الفكرية وخدمات  امللكية  اإدارة  الفكرية؛  امللكية 
بالوكالت  املتعلقة  املعلومات  توفري  الفكرية؛  امللكية  الوكالة حلقوق  اأو خدمات  ترخي�ض  الفكرية؛  امللكية 
وال��راأي القانوين والأعمال القانونية الأخ��رى املتعلقة بامللكية الفكرية، مبا يف ذلك توفري املعلومات عرب 
اأو  بيع  اأو  ل�سراء  الوكالة  الفكرية؛ خدمات  امللكية  واإدارة  البحث  الكبلية؛  اأو  الال�سلكية  الت�سالت  �سبكات 
الفكرية؛  امللكية  وبيع  �سراء  وكالت  الفكرية؛  امللكية  ا�ستخدام  ترخي�ض  وكالت  الفكرية؛  امللكية  ترخي�ض 
امل�سورة اأو توفري املعلومات املتعلقة با�ستخدام حقوق التاأليف والن�سر، وحقوق العالمات التجارية، وحقوق 
العالمات  وحقوق  والن�سر،  التاأليف  حقوق  اإدارة  الت�سويق؛  وحقوق  الدعاية  وحقوق  ال�سخ�سية،  ال�سور 
العقود  ل�سراء  الوكالة  خدمات  الت�سويق؛  وحقوق  الدعاية  وحقوق  ال�سخ�سية  ال�سور  وحقوق  التجارية، 
وحقوق  ال�سخ�سية  ال�سور  وحقوق  التجارية  العالمات  وحقوق  والن�سر  التاأليف  حقوق  با�ستخدام  املتعلقة 
با�ستخدام  املتعلقة  للعقود  املعلومات  توفري  اأو  امل�سورة  اأو  ال�ست�سارات  تقدمي  الت�سويق؛  وحقوق  الدعاية 
وحقوق  الدعاية  وحقوق  ال�سخ�سية  ال�سور  وحقوق  التجارية  العالمات  وحقوق  والن�سر  التاأليف  حقوق 
الت�سويق؛ امل�سورة القانونية وال�ست�سارات املتعلقة بالرتويج على اأ�سا�ض امللكية الفكرية مثل حقوق التاأليف 
التنازل  اأو  ترخي�ض  لعقود  الوكالة  خدمات  والت�ساميم؛  التجارية  والعالمات  الخ��رتاع  وب��راءات  والن�سر 
والت�ساميم؛  التجارية  وال��ع��الم��ات  الخ���رتاع  وب���راءات  والن�سر  التاأليف  حقوق  مثل  الفكرية  امللكية  ع��ن 
با�ستخدام  الفكرية  بامللكية  املتعلقة  املعلومات  توفري  والن�سر؛  التاأليف  حقوق  ترخي�ض  وك��الت  خدمات 
و�سيلة الت�سال؛ خدمات ال�ست�سارات غري العالجية املقدمة لتلبية احتياجات الأفراد عن طريق ات�سالت 
الفكرية  امللكية  اأو  الفنية  ال��دراي��ة  برتخي�ض  املتعلقة  املعلومات  توفري  والال�سلكية؛  ال�سلكية  الكمبيوتر 
والن�سر؛  التاأليف  وحقوق  التجارية  والعالمات  والت�ساميم  املنفعة  وب��راءات من��اذج  الخ��رتاع  ب��راءات  مثل 
القانونية حول  والدرا�سات  البحوث  والأجنبية؛  املحلية  للبلدان  الفكرية  بامللكية  املتعلقة  املعلومات  توفري 
ال�ست�سارات  امل��راف��ق؛  يف  املقدمة  اخل��دم��ات  با�ستثناء  الأط��ف��ال،  رعاية  وال��دول��ي��ة؛  املحلية  الفكرية  امللكية 
املتعلقة  الفكرية؛ ال�ست�سارات  امللكية  الوكالة لإدارة  باإجراءات املرياث؛ خدمات  املتعلقة  املعلومات  وتقدمي 
التجارية  التاأليف والن�سر وب��راءات الخرتاع والعالمات  الفكرية مثل حقوق  امللكية  اأ�سا�ض  بالت�سويق على 
والت�ساميم؛ اإدارة وت�سجيل اأ�سماء نطاقات الإنرتنت؛ توفري معلومات حول اإدارة وت�سجيل اأ�سماء نطاقات 
نطاقات  اأ�سماء  وت�سجيل  اإدارة  حول  معلومات  توفري  الإنرتنت؛  نطاقات  اأ�سماء  وت�سجيل  اإدارة  الإنرتنت؛ 

 الإنرتنت؛ اخرتاع ا�سم النطاق؛ توفري املرافق حلفالت اأو ماأدبات الطعام. 
الواق�عة بالفئة:  45

"com" املتبوع بنقطه و كلمة "Z " و�سف العالمة:  تتكون العالمة من احلرف الالتيني
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
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�لتمرين بوزن �جل�صم.. مز�يا عديدة
ب��وزن اجل�سم ميتاز مبزايا  التمرين   اإن  اإجن��و فروبوزه  الربوفي�سور  قال 
عدة، حيث اإنه يعد تدريبا �سامال له ولي�ض  ملجموعة ع�سلية معينة فقط، 

مما يعزز من تنا�سق الع�سالت.
بوزن  للتدريب  التقليدية  التمارين  اأن  الأمل��اين  الريا�سة  ع��امل  واأو���س��ح    
القرف�ساء  ومتارين   )Pushups( ال�سغط  متارين  يف  تتمثل  اجل�سم  

.)Crunches( ومتارين  الطحن )Squats(
ويتميز هذا النوع من التمارين اأي�سا بعدم احلاجة مل�ساحة كبرية لتاأديته،  

كما ميكن ال�ستعانة بقطع الأثاث اأثناء التدريب.
ب�سكل  اجل�سم  ب��وزن  التمارين  اأداء  ���س��رورة  على  الأمل���اين  اخلبري  و���س��دد   
�سحيح،  لتجنب حدوث اإ�سابات اأو اآثار جانبية. ويف حال ال�سعور باآلم يف 

املف�سل،  ينبغي قطع التمرين والتحقق من و�سعية اجل�سم.
 وب�سكل عام ينبغي ا�ست�سارة اأحد مدربي اللياقة البدنية ملعرفة كيفية اأداء  

التمارين بوزن اجل�سم ب�سكل �سحيح.

ملاذ� ن�صمن مع �لتقدم يف �لعمر؟
يف  بال�سمنة  الإ���س��اب��ة  اأ���س��ب��اب  اأن  اإىل  ج��دي��دة  ���س��وي��دي��ة  درا���س��ة  تو�سلت 
ال�سيخوخة ل تتعلق بكمية الغذاء الذي نتناوله وطبيعته، ول بقلة احلركة 
فقط، بل هناك عامل حا�سم؛ مما يفتح الطريق ملعاجلة �سمنة ال�سيخوخة 
م�ستقبال. واأظهرت الأبحاث احلديثة التي اأجريت يف معهد كارولين�سكا يف 
ال�سويد اأن ال�سمنة تعود يف جممل احلالت اإىل تناق�ض فقدان الدهون يف 

الن�سيج ال�سحمي، مما ي�سهل زيادة وزن اجل�سم.
وتو�سح الدرا�سة اأن من ال�سعب جتنب زيادة الوزن يف ال�سيخوخة حتى لو 
مل يتغري اأي �سيء يف الظروف الفعلية للحياة، اأي عدم تناول كميات كبرية 

من الطعام، اأو القيام مبمار�سة التمارين الريا�سية.
امراأة   54 لدى  الدهنية  كارولين�سكا اخلاليا  معهد  الباحثون يف  وراق��ب 
ورجال على مدار 13 عاما، ليتو�سلوا اإىل انخفا�ض فقدان الدهون لدى 

جميع الأ�سخا�ض اخلا�سعني للدرا�سة دون ا�ستثناء.
من  التخل�ض  على  قدرتها  فقدان  تبداأ  الدهنية  اخلاليا  اأن  يعني  وه��ذا 
الدرا�سة  تركز  ومل  خزنها،  على  تعمل  وبالتايل  الزمن،  مب��رور  الدهنيات 
مبرور  قلته  اأو  للتجارب  اخلا�سعني  الأ���س��خ��ا���ض  وزن  زي���ادة  اأهمية  على 
الوقت. وقام بع�ض الأ�سخا�ض الذين مت اختبارهم مبواجهة هذا التغيري 
�سعرات  على  حتتوي  اأطعمة  بتناول  الغذائية  عاداتهم  وعدلوا  اجل�سدي، 
حرارية اأقل، يف حني مل يقم الآخرون بذلك فازداد وزنهم مبعدل 20% 

يف املتو�سط عن املجموعة الأوىل.
“نيت�سر” العلمية؛ متكن  التي ن�سرت نتائجها يف جملة  الدرا�سة  وح�سب 
الباحثون من اإظهار اأن زيادة الوزن يف ال�سيخوخة ل تتوقف على العوامل 
املعروفة كالعادات الغذائية ال�سيئة اأو قلة احلركة وعدم ممار�سة التمارين 
الريا�سية. وعن ذلك يو�سح بيرت اآرني�ض، الأ�ستاذ يف ق�سم الطب يف معهد 
العمليات  اأن  تظهر  “النتائج  اأن  للدرا�سة  الرئي�سي  وامل��وؤل��ف  كارولين�سكا 
ال�سيخوخة  اأثناء  اأج�سامنا  وزن  يف  التغريات  تنظم  ال�سحمية  اأن�سجتنا  يف 
الباب  تفتح  قد  النتائج  ه��ذه  اأن  م�سيفا  الأخرى”.  العوامل  عن  مبعزل 
لطرق جديدة متاما يف معاجلة ال�سمنة. لكن بغ�ض النظر عن نتائج هذه 
الدرا�سة، فاإن الن�ساط البدين والتمارين الريا�سية تبقى ذات اأهمية كربى 
يف دميومة �سحة اجل�سم، فقد ثبت اأن التمارين ت�ساعد على زيادة وترية 

عملية التمثيل الغذائي للدهون املخزنة يف الأن�سجة ال�سحمية.

؟  واحة  كلمة  معنى  • ما 
هذه الكلمة فرعونية الأ�سل وقد �سمى بها الفراعنه كل مكان يقع عند 

عني ماء يف ال�سحراء 
؟  المريكية  املتحدة  للوليات  عا�شمة  وا�شنطن  ا�شبحت  • متى 

عام  المريكية  املتحدة  للوليات  عا�سمة  وا�سنطن  مدينة  ا�سبحت 
 1800

التاريخ  ابو  هو  هريودوت  ان  املوؤرخون  يعترب  • ملاذا 
يعترب املوؤرخون ان هريودوت هو ابو التاريخ لأنه اول من و�سع للتاريخ 
فل�سفة وان كانت بدائية و�سجل احداث العامل يف زمانه وا�سياء كثرية 

دقيقة تعترب اإىل اليوم وثائق وا�سانيد 

اأيام.  10 ملدة  ت�ستمر  اأن  وميكنها  واملحيطات  البحار  فوق  تت�سكل  الأعا�سري  • اأغلب 
بارك. �سنرتال  حديقة  يف  �سجرة   225،000 من  اأكر  • هناك 

اآ�سيا. قارة  من  تاأتي  العامل  يف  الورود  من   80% •
العامل. يف  حميط  اأكرب  هو  الهادي  • املحيط 

متو�سط. بحجم  داخله  يف  اللوؤلوؤ  ليت�سكل  �سنوات   5 املحار  • ي�ستغرق 
الزنبق. عائلة  اإىل  ينتمي  • الب�سل 

• م�سطلح Orology يعني درا�سة اجلبال.
الطب. يف  ت�ستخدم  ال�سني  نباتات  من   20% •

املتحدة. بالوليات  نيوجري�سي  ولية  يف  تنتج  العامل  يف  الباذجنان  من  العامل  اإنتاج  • ثلثي 
وعنف. بقوة  �سيارتك  باب  تغلق  اأن  �سوي�سرا  يف  القانوين  غري  • من 

كيلومرت.  12756 الأر�ض  قطر  • يبلغ 
كيلومرت.  1،390،000 ال�سم�ض  قطر  • يبلغ 
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امل�شم�س 

امالح  على  حتتوي  امل�سم�ض  م��ن  غ��رام  فاملائة  ال�سيف،  ف��واك��ه  ا�سهر  م��ن 
والبوتا�سيوم  والكال�سيوم  واحلديد  الفو�سفور  وخ�سو�سا  معدنية  كثرية 
13 غراما  C، ويوجد يف امل�سم�ض  B وفيتامني  A  وفيتامني  وفيتامني 
من ال�سكر و1 غرام  بروتني و30 مليغرام دهون و20 غرام كال�سيوم و20 

مليغرام حديد والياف. 
فوائده: 

- يفيد يف تعديل احلمو�سة ال�سارة الباقية يف اجل�سم من بع�ض الغذية. 
- من اقوى العوامل النباتية يف تقوية العظام والن�سجة لأنه يزيد من 

ن�ساطها ومنوها. 
- يزيد من قوة اجل�سم الدفاعية لالأمرا�ض. 

ال��ك��ب��د والع�����س��اب ويقوي  ال���دم وين�سط وظ��ائ��ف  ف��ق��ر  - مفيد يف ح��ال��ة 
ال�سعر. 

عار�شة تقدم زيا من ت�شميم �شيلني اأثناء عر�س اأزياء جمموعة ربيع و�شيف 2020 لل�شيدات يف باري�س.   ا ف ب

حدث يف احدى املدن القدمية ان احد الرجال الفقراء ويدعي هوزان جل�ض ذات يوم يحادث نف�سه ويت�ساءل اإىل 
متى �سيظل على هذا الفقر، ملاذا ل يعي�ض مثل من حوله �سعيدا غنيا ي�ستطيع ان يجد كل ما يتمناه .. ف�سمع 
من يرد عليه ويقول له : عليك ان ت�سلك طريق احليلة لتغتني وتعي�ض �سعيدا، فنظر حوله فوجد �سيطانه وقد 
ظهر له يف مراآته وهو يبت�سم ابت�سامة خبيثة فقال لل�سيطان: وما هي تلك احليلة التي اعي�ض بها غنيا، ابت�سم 

ال�سيطان وتركه وان�سرف وطوال الليل والرجل من�سغل يفكر حتى جاءت الفكرة .
يف اليوم الثاين تظاهر باملر�ض فاخذ جريانه وا�سدقاءه ياأتون لالطمئنان عليه ومنحه بع�ض الطعام وهنا بداأ 
تنفيذ خطته، فاختار احدهم وكان معروفا بني النا�ض بالرثرة وانه ل يكتم �سرا وقال له: يا �سديقي العزيز 
�ساأموت هنا دون ان اعي�ض ولو ليومني.. رغم اين ا�ستطيع لو املك �سحتي ان اعي�ض ملكا.. فاأ�ستغرب الرجل 
وقال: كيف، فقال له هوزان انه �سري، �سري اخلا�ض الذي ل ابوح به ال ملن يدفع الكثري وغم�ض عيناه وتظاهر 

بالنوم واملر�ض ال�سديد.
ذهب الرجل ايل احد الثرياء وقال له لقد عرفت ان لدي هوزان �سر كبري من يعرفه ي�سبح اغني الغنياء لكن 
يجب ان يدفع له الكثري ليعرفه. فقال الغني: ح�سنا �سرنى.. وذهب الغني ايل هوزان وتناق�سا ثم قرر ان يدفع 
لهوزان ع�سرة الف قطعة ذهبية ويرتك له ال�سر وهو كنز خمبئ يف كهف جبلي اغلق عليه بقطعة كبرية من 
احلجر ي�سم كنوز امللك ال�سابق لتك املدينة وهو يقدر مبئات الوزان من الذهب واجلواهر من يذهب للبحث 

عنه يذهب يف ليلة قمرية .
احذ هوزان النقود وطلب من الغني ان ل يبوح بال�سر ويف خالل ا�سبوع كان هناك ع�سرة من الغنياء كل منهم 
دفع لهوزان ع�سرة الف قطعة ذهبية ويعي�ض يف انتظار اول ليلة قمرية وهي تاأتي بعد ا�سبوع.. وقبل ان مير 
ذلك اختفى هوزان وذهب اىل مدينة ل يعرفه فيها احد ليعي�ض عي�سة امللوك ويفتتح جتارة كبرية وياتي منها 
بارباح ل ح�سر لها لكنه كان يعي�ض مهدد بانك�ساف امره فكثريا ما �سمع من امه ان الدنيا �سغرية فهل ياتي 
يوما يعرف النا�ض فيه حقيقة هذا املحتال وهل وجد الع�سرة الغنياء كنزهم املدفون حتت �سفح اجلبل يف ليلة 

قمرية.

خل�صارة �لوزن ب�صهولة �تبعى ريجيم �لليمون مع �لكمون
نتائج  حتقيق  يف  ب��ه��ا  ت�ساهمني  ف��ع��ال��ة  ط��ري��ق��ة  ع��ن  تبحثني  ك��ن��ت  اإن 
الكمون والليمون  اأن جتربي رجيم  مذهلة يف حميتك ما عليك �سوى 
التي �ستقومني بها لأن حت�سري اخلليط �سهل  الأم��ور  اأ�سهل  وهو من 
و�سريع و�سيفيدك ب�سكل فعال، فتابعي طريقة حت�سري رجيم الكمون 

والليمون

فوائد الكمون خل�شارة الوزن
ي�ستعمل  وهو  ال��وزن  ال�سائعة خل�سارة  النباتات  اأك��ر  من  الكمون  يعد 
اله�سمي  اجل��ه��از  م�ساكل  ح��ل  كمثل  اخ���رى  طبيعية  ع��الج��ات  ل��ع��دة 
كاملغ�ض والإ�سهال والنفخة والغازات. اإن تناول الكمون خل�سارة الوزن 
اجلهاز  من  ال��ده��ون  امت�سا�ض  ن�سبة  تخفي�ض  على  يعمل  فهو  فعال 
تناول  مع  ين�سح  بالدم.  الن�سولني  م�ستوى  اأي�ساً  ويخف�ض  اله�سمي 
الكمون خل�سارة الوزن بالقيام بالتمارين الريا�سة واتباع حمية غذائية 

منا�سبة تقوم على تناول خم�ض وجبات يف اليوم لنتائج مذهلة.

رجيم الكمون والليمون
فاأنت  وب�سيطة  �سهلة  للتنحيف  والليمون  الكمون  خلطة  حت�سري  اإن 
امل��اء وحبة  ك��وب من  الكمون مع  ب��ذور  بحاجة اىل ملعقة �سغرية من 
ليمون متو�سطة احلجم. لتح�سري اخلليط اإغلي مقدار كمية من املاء 
املذكورة اأعاله ومن ثم اأ�سيفي اليها الكمون وحكري املزيج ب�سكل جيد. 
قطعي بعد ذلك الليمون كما هو مع ق�سوره وبذوره اىل �سرائح �سغرية 
واأ�سيفيه اىل الكمون. اأتركي اخلليط كي يرتاح ملدة 8 �ساعات ومن ثم 
قومي بت�سفيته ب�سكل جيد. اإ�سربي كوباً من اخلليط يومياً يف ال�سباح 
�سي�ساهم  اليوم.  الطعام مع نظام غذائي �سحي على مدار  تناول  قبل 
و�ستلحظني  ج�سمك  يف  املرتاكمة  ال��ده��ون  م��ن  تخلي�سك  يف  الكمون 

خ�سارة الوزن من الأ�سبوع الأول لتجربة اخللطة.


