
حتى لو كنت زوجة �شعيدة، ال �شك يف �أن زوجك يبدو 
بالن�شبة لك، �أحياناً، ككائنات ف�شائية غريبة. 

بها،  توؤمنني  كنت  �لتي  و�ملُثل  �لفتيات  �أحللام  �ن�شي 
عن  بالتايل  وتخلي  هي،  كما  �حلقيقة  �إىل  و�نظري 
نقدم  �لزوجية.  �ل�شر�كة  حول  �ل�شاذجة  ت�شور�تك 

لك هنا خم�س حقائق �أ�شا�شية عن �لرجال.
يف كللتللابلله �جللللديلللد )ملللللاذ� تلل�للشللاأل �لللنلل�للشللاء؟( يك�شف 
�لكثري  نللوفللاك  تللومللا�للس  �ملللعللروف  �لنف�شي  �لطبيب 
�لعملية  و�قع جتربته  �لرجال، من  �أ�شر�ر عامل  من 

�مل�شتمرة منذ 44 عاماً. 
�لتي يعر�شها هذ�  و�الأجوبة  �الأ�شئلة  من بني مئات 
�خلبري يف كتابه، �خرتنا خم�شة من و�قع �حلياة، قد 

يبدو بع�شها ماألوفاً بالن�شبة لك.

ملاذ� ال ي�سمع �أبدً� ما �أقوله له؟
باأنك  �أحياناً، خال �حلديث مع زوجك  �إذ� �شعرت.، 
تتحدثني مع �لفر�غ، و�أنه ال يعري كامك �أي �هتمام، 
يحاولن  �للو�تي  فالن�شاء  ذلللك.  يف  �لوحيدة  ل�شت. 
فللعللًا، من  �إليهن  ي�شتمع  �للللزوج  كللان  �إذ�  مللا  �لللتللاأكللد 
خال �شل�شلة من �الأ�شئلة �لرقابية �خلبيثة، كثري�ت 

جد�ً. 
)�لرجل ال ي�شمع ما تقولني له الأن ذلك، بالدرجة 
�أبللد�ً(، كما يف�شر �لطبيب ب�شكل  �الأ�شا�شية، ال يهّمه 

�شاخر.
ولكن ذلك يجب �أال يعني بال�شرورة �أنه لي�س مهتما 
بك.. هو بكل ب�شاطة )�أطفاأ نف�شه(، متاماً كما يفعل 
�لتلفاز عندما  ُيطفئ جهاز  �لذي  �لك�شول  �ل�شخ�س 

يبد�أ برنامج عن �لتمارين �لريا�شية.

ملاذ� يعرت�ض عادة على �سديقاتي؟
زوجته وعّبت  �إذ� �حرتمته  بال�شعادة  �لرجل  ي�شعر 
له عن �إعجابها به، وهذ� �أمر معروف ولي�س مفاجئاً، 
ولكن ثقته بالنف�س تكون يف �لوقت نف�شه �أكرث ه�شا�شة 
غريباً  لي�س  لللذلللك  �الأوىل،  للوهلة  يللبللدو  قللد  ممللا 

�شديقات  يلللّتلللهلللم  �أن 
حمق  )ب�شكل  زوجللتلله 
باأنهن  �لللللغللللالللللب(،  يف 
و�قعي  ب�شكل  يقّيمنه 
�أو  �الأدنللللللللللى،  �حللللللد  يف 

حتى ب�شكل ناقد.
�أي�شاً،  �مللللعلللروف،  )ملللن 
يعتمدون  كللثللرييللن  �أن 
�ل�شائدة،  �الأمللثلللللة  على 
بع�س  يلللقلللللللق  مللللا  وهللللللو 

�لرجال. 
�الإح�شائية  �لناحية  من 
هناك يف  تكون  �أن  بللد  ال 

�لعاديات �مر�أة مطلقة، و�أخرى ال  �ل�شديقات  د�ئرة 
�ملر��س.  ور�بعة �شعبة  وثالثة م�شرفة،  حتب زوجها، 
�لقانعات مب�شريهن،  �لن�شاء  فللاإن عدد  ذلللك،  مقابل 
مل�شيئة  ر��للشللخللات  �ملللنللزل  ز�ويلللة  يجل�شن يف  �للللللو�تللي 
�أزو�جهن، يقارب �ل�شفر باأف�شل �الأحو�ل( كما ي�شري 

�لطبيب.

ملاذ� ال ي�ستيقظ عندما يبكي �لطفل خالل 
�لليل؟

ال �شك يف �أنك مررت بهذه �لتجربة بنف�شك. زوجك 
�أو  �لنهار  خللال  �ل�شرير،  �أو  �الأريللكللة  فللوق  ي�شتلقي 
�لطفل.  �شرير  �ل�شادر من  بال�شر�خ  �آبه  �لليل، غري 
�أو من  �أحياناً، من حفيف قمي�س نومك  قد ينزعج، 
�أقل �الأ�شو�ت �لتي قد ت�شدرينها هنا �أو هناك، ولكنه 
فريدة على جتاهل �شر�خ  بقدرة  يتمتع  ذلك  بعك�س 

�لطفل و�ال�شتمر�ر يف نومه �لعميق.
كما  �شرورياً(،  �الأمللر  كان  لو  حتماً  �شي�شتيقظ  )هو 
يقول �لطبيب �لذي ي�شيف مف�شر�ً: )ولكن بالطبع 
�إذ� كان قد �نتدب و�لدة �لطفل للقيام باملهمة، فاإنه 
�نطاقاً من �ملبادئ �الإد�رية، ال يرغب يف �لتدخل يف 

�ل�شاحيات �ملمنوحة(.

ماذ� يتوقع �لرجال �أ�ساًل من �لزو�ج؟
ال تتو قعي �أن تتحقق ق�ش�س �حلب �لتي تقر�أينها على 
�أر�س �لو�قع، فامل�شت�شار �خلبري يف �لعاقات �لزوجية 

ي�شف �لتوقعات �لتقليدية للرجل على هذ� �ل�شكل: 
يكون  �أن  )�أي  �ملللنللزل  بللدفء  و�ل�شعور  �لطعام   -  1

هناك طعام مطهي، و�أن يكون �ملنزل نظيفاً(.
�أفعاله  علللللى  وثلللنلللاء  بلللله،  ملل�للشللتللمللر  �إعللللجللللاب   -  2
�مل�شاعدة يف  �إطللار  �لعمل حتى �شمن  )�لبطولية( يف 

�ملنزل.
�إرهاقه بالهموم. عدم   -  3

هل يجب �إ�شافة �أي �شيء لكل ذلك؟

ملاذ� يهرب من �لعائلة يوم �لعطلة؟
بهم،  متللر  �لعائلية،  للحياة  حللبللاً  �لللرجللال  �أكلللرث  حتى 
عن  و�لبعد  للر�حة  خالها  يحتاجون  �أوقللات  �أحياناً، 
�ملنزل، وممار�شة حريتهم يف �جللو�س يف �ملقهى، وتناول 
كمية من �حللويات بحرية، �أي دون �أن يتجر�أ �أحدهم 
على �لتنبيه باأن ذلك غري �شحي، وقد يوؤدي �إىل زيادة 
�لوزن وما �شابه، �أو �لقيام برحات �شيد مع �الأ�شدقاء 
�أو جمرد �الجتماع معهم يف مكان ما. )�الخت�شار لكل 
ذلك، هو �أن �الأمر يتعلق مبا ي�شبه جزيرة �حلرية يف 

بحر �لتوقعات و�لو�جبات(، كما ي�شيف �لطبيب.
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خامت خطوبة نابليون بـ900 �ألف يورو
بلليللع خلللامت �خلللطللوبللة �للللذي قللدملله نللابللللليللون بللونللابللارت �إىل جللوزفللني دي 
896،400 يورو خال مز�د كبري نظمته  1796 ب�شعر  بو�رنيه �لعام 

د�ر �و�شينا.
ويبلغ قطر �خلامت �مل�شنوع من �لذهب 18 ملمرت�ً وهو مر�شع مبا�شة 
وزمردة زرقاء على �شكل �جا�شة وكان �شعره مقدر�ً يف �الأ�شا�س بني ثمانية 

�آالف و12 �ألف يورو.
لدى  �لتاريخية  �لتذكار�ت  ق�شم  مدير  �شاتينييه  كري�شتوفر  جان  وقللال 
�و�شينا: »يف تلك �لفرتة مل يكن بونابارت ميلك �لكثري من �ملال و�خلامت 

ب�شيط جد�ً«.
جوزفني  على  خطوبته  بونابارت  �أعلن  ويف 24 �شباط-فب�ير 1796 
�أرملة �لك�شندر دي بو�رنيه. وتزوج منها يف �لتا�شع من �آذ�ر-مار�س قبيل 

توليه قيادة �حلملة على �إيطاليا.
 )1926-1862( نابليون  فيكتور  �الأمللري  جمموعة  من  �آت  و�خلللامت 
نابليون  �شقيق  في�شتفاليا  ملك  جللريوم  هما  فجد�ه  ملكني.  حفيد  وهللو 
�الأ�شغر، وفيكتور �ميانويل �لثاين ملك �إيطاليا. وقد ورث �جلزء �الأكب 

من �لتذكار�ت �لعائلية �ملرتبطة بنابليون على ما �أو�شح �شاتينييه.
ومن �لقطع �الأخرى �لتي كانت معرو�شة للبيع بورتريه لدوق ر�يخ�شتات 
جنل نابليون �الأول وزوجته ماري لويز يف �شن �لثانية ع�شرة، ويرتدي يف 
�للوحة �لبزة �لبي�شاء �لتابعة لفيلق �مل�شاة �الإمب�طوري �لنم�شوي �الأول 
�أملله مبنا�شبة عيد ملليللاده. وكللان �إمب�طور  �لللذي قدمه له جللده و�لللد 
�لنم�شا فرن�شو� �الأول طلب يف �لعام 1823 بورتريه حلفيده من �لر�شام 

بيرت كر�فت.

�قرت�ح بتغرمي �لبدناء �مل�سافرين 
�قرتح �أحد �الأ�شاتذة �جلامعيني فر�س مبلغ مايل �إ�شايف على �لبدناء 
�مل�شافرين على خطوط �لطري�ن، قائا �إن هذ� �الأمر ميكن �أن ي�شاعد 
�ملطلوبة  �الإ�شافية  �لوقود  �أ�شعار  تكلفة  تعوي�س  يف  �لطري�ن  �شركات 

جر�ء نقلهم. 
�أن �لفكرة مت �لرتويج لها مبجلة  �إىل  و�أ�شارت �شحيفة ديلي تلغر�ف 
�إد�رة �لعو�ئد و�لت�شعري من قبل بار�ت بي بهاتا بالرنويج �لذي يقرتح 
غر�م  كيلو  لكل  مبا�شر  �شعر  وهي  �خلطة،  هذه  لتنفيذ  و�شائل  ثاث 
يدفعون  �لذين  وزنا  �الأثقل  �لركاب  مع  ثابت  تذكرة منخف�س  وثمن 
تخفي�س.  لهم  يللقللدم  �لللذيللن  وزنلللا  �الأخلللف  و�لللركللاب  �إ�شافية  �شريبة 
�لثقيل  فللئللات:  ثللاث  �إىل  فيه  �لللركللاب  تق�شيم  �لثالث ميكن  و�خللليللار 

و�لعادي و�خلفيف، ويتم فر�س �لثمن وفقا لذلك.
�أوغ فيورد�ن �جلامعية �أعتقد �أن  وقال �لدكتور بهاتا من كلية �شوغن 
بوزنه  �لر�كب  باأن ي�شرح  �شتكون  �ملخطط  لتنفيذ هذ�  �أب�شط طريقة 

عند �شر�ء تذكرة �لطائرة. وهذ� �شيوفر �لوقت و�شيلغي �لنفقات .
و�أ�شاف ميكن �نتقاء ركاب بطريقة ع�شو�ئية يف �شركات �لطري�ن، و�إذ� 
كانو� يكذبون ب�شاأن وزنهم فاإنهم ي�شطرون لدفع �أجرة �لوزن �لز�ئد 

ز�ئد غر�مة .
�أن �شركات �لطري�ن حتاول بالفعل معاجلة م�شكلة  وذكرت �ل�شحيفة 
�لواليات  �أ�شبحت ق�شية هامة وخا�شة  و�لتي  �ملتز�يدة  �لركاب  بد�نة 

�ملتحدة.
�أن  على  تقوم  �شيا�شة  �أي�شا  لديها  �لبيطانية  �خلللطللوط  �إن  وقللالللت 
�لركاب غري �لقادرين على �جللو�س بارتياح يف مقعد فردي يعطى لهم 
�أوال و�شلة حز�م مقعد �إ�شافية جمانية. و�إذ� كانو� ما ز�لو� �أ�شخم من 

�لازم فمن �ملتوقع حينئذ �أن ي�شرتو� مقعد� �آخر.
�لوزن  �أ�شحاب  من  �لركاب  �أحللد  �عتب  �الأخللرية  بال�شنو�ت  �أنلله  ُيذكر 
�لز�ئد ومت �إنز�له من طائرة تابعة خلطوط تر�نز�ت �ملتجهة من مطار 
لروؤية  طريقه  يف  كان  حيث  بكند�،  تورنتو  ملطار  �لبيطاين  غاتويك 
ملقعدين  �ملطلوب  �ملبلغ  حتمل  على  يللقللدر  مل  الأنللله  �ملحت�شرة،  عمته 

و�لذي كان نحو 1413 دوالر�.

�لطفل �لأجمل �َسعرً�
ل�شت فتاة، و�إمنا �أحب �شعري كثري�ً ، �إنه �جلو�ب �لذي يرد به �لطفل 
�إيليا �أدين �لبالغ من �لعمر 3 �شنو�ت، حيث ميلك �شعر�ً ذهبياً طويل 

جد�ً، وي�شبه يف جماله �لفتيات �أكرث من �ل�شبيان.
ومت ن�شر جمموعة من �ل�شور �ملذهلة الإيليا و�شعره، حيث �أكدت و�لدته 
ر�أ�للشلله مق�شاً طو�ل  قللط، كما مل ت�شع يف  بلله للحاق  �أنللهللا مل تذهب 

حياته، مما �أك�شبه �شعر�ً حت�شده عليه كل �لفتيات.
�إيليا يعتب �لطفل �الأجمل �شعر�ً، وهو بالغ �لطيبة، حيث قرر بالفعل 
حاقة �شعره ليوفر �شعر�ً الأحد �أطفال مر�شى �ل�شرطان، وذلك بعد 
�خلبيث، وظل  �ملر�س  عللاج  م�شايف  الأحللد  رحلة مدر�شية  ذهللب يف  �أن 

يبكي ب�شبب عدم �إمتاكهم �شعر�ً مثله.

هل لإ�سبع �لقدم �ل�سغري فائدة؟
قد تكون تلك �ملعلومة للبع�س غريبة لكنها بالتاأكيد �أثبتت فاعليتها، 
فقد �أُثبت منذ �لقدم �أن �الأ�شبع �ل�شغري يف �لقدم �ليمنى هو �لنقطة 
�لتابعة للكبد، و�الأ�شبع �ل�شغري يف �لقدم �لي�شرى، هو �لنقطة �لتابعة 

للقلب. 
يح�س  وعللنللدمللا  �الإنلل�للشللان،  �أهلللم ع�شوين يف ج�شم  و�لللقلللللب  �لللكللبللد  �إن 
�ل�شخ�س بتعب يف �لقلب �أو �لكبد ي�شع يده على �الإ�شبع �ل�شغري �شو�ء 
، ثم يبد�أ بفرك �الإ�شبع بحركة  �أو يف �لي�شار للقلب  يف �ليمني للكبد 
د�ئرية مع �شغط خفيف ملدة ن�شف دقيقة فقط، عندها �شريى �الإن�شان 

ما فائدة �الأ�شبع �ل�شغري.

م�����س��رح��ي��ة  يف  جم�������زرة 
يلللل�للللشللللتللللعللللد �ملللللللللوؤلللللللللف �مللللل�للللشللللرحللللي 
لتقدمي  غريغ  ديفيد  �ال�شكتلندي 
�إىل  ت�شتند  مو�شيقية  م�شرحية 
 2011 عللام  �أو�شلو  جمللزرة  منفذ 
�أنللدريلل�للس بللريللفلليللك، غللري �أنللله نقل 
وذكرت  ��للشللكللتلللللنللد�.  �إىل  �الأحلللللد�ث 
�لبيطانية  غللارديللان  ذ�  �شحيفة 
بعنو�ن  �مل�شرحية  يوؤلف  غريغ  �أن 
 The Events �الأحلللللللللللللللد�ث 
تورينغ  �أكلللتلللورز  �للشللركللة  مللل�للشللاحلللة 
�لللتللابللعللة للللللمللخللرج ر�مللللني غللللر�ي. 
وقال غريغ �إنه مهتم ب�شكل �أ�شا�شي 
مب�شاعر �ل�شكان يف �أو�شلو، و�لذين 
تاأثرو� جميعاً بالهجوم. و�أ�شار �إىل 
�أنه ب�شبب �شعور كافة �شكان �لرنوج 
�نللهللم تلللاأثلللرو� بللالللهللجللوم، قلللرر نقل 
��شكتلند�  �إىل  �مللل�للشللرحلليللة  �أحلللللد�ث 
وتركز  بللريللفلليللك.  تلل�للشللملليللة  وعلللللدم 
�مل�شرحية على �مر�أة عليها �أن تقرر 
�أن  يذكر  �لهجوم.  جتاه  فعلها  ردة 
قللد حكم  كللان  �لللرنويللجللي  �لق�شاء 
عاماً   22 بال�شجن  بريفيك  على 
ملللع �حللتللمللال �لللتللمللديللد لللله بتهمة 
متوز-يوليو  يف  �شخ�شاً   77 قتل 
بللدء عر�س  �ملللقللرر  ومللن   .2011
�الأحللللللد�ث علللللى م�شرح  ملل�للشللرحلليللة 

تر�فري�س يف �إدنبة هذ� �ل�شيف.

��ك��ر  �خ����ت����ب����ار�ت مل���ن���ع ���سُ
ق��������������ادة �ل�����ب�����ح�����ري�����ة
�حلربية  �ل�شفن  طو�قم  �شيخ�شع 
تنّف�س  الخلللتلللبلللار�ت  �لللبيللطللانلليللة 
�أنهم  للل�للشللمللان  علل�للشللو�ئلليللة  بلل�للشللورة 
لي�شو� يف حالة �شكر �أثناء �خلدمة، 
مبلللللوجلللللب �للللشللللاحلللليللللات جللللديللللدة 
�عتمدتها وز�رة �لدفاع �لبيطانية. 
تليغر�ف  ديلللللللي  �للشللحلليللفللة  وقلللاللللت 
�م�س �إن قادة �ل�شفن �حلربية �شيتم 
من  لتمكينهم  مبللعللد�ت  تللزويللدهللم 
مفاجئة  تفتي�س  عللمللللليللات  �إجلللللر�ء 
يف  لي�شو�  بّحارتهم  �أن  من  للتاأكد 
حال �شكر عند �لعودة �إىل �خلدمة، 
ي�شتدعون  �ل�شابق  كانو� يف  �أن  بعد 
�الأطللللبللللاء �لللعلل�للشللكللريللني علللللى منت 
�للشللفللنللهللم الإجلللللللر�ء �خلللتلللبلللار�ت على 
�لذين  للللللبللحللارة  �للللللدم  �أو  �للللبلللول 
�شكر.  حلللاللللة  يف  �أنلللهلللم  يللعللتللقللدون 
وتاأتي هذه �خلطوة يف �أعقاب مقتل 
�شابط بريطاين برتبة مازم على 
نووية  غو��شة  منت  على  بحار  يد 
�الأخري  �أن  و�كت�شاف   ،2011 عام 
كلللان يف حلللال �شكر ومبللعللدل ثاث 
مر�ت فوق �حلد �مل�شموح به، و�شدر 
الحقاً بحقه حكم بال�شجن ملدة 25 

عاماً.

)�ل������رح������ل������ة ب����������د�أت( 
ي���ت�������س���در �الإي������������ر�د�ت
�ملتحركة  �للللر�لللشلللوم  فلليلللللم  �حلللتلللل 
�لرحلة  �جلللديللد  �الأبللعللاد  �لثاثي 
بلللللللد�أت �للللشللللد�رة قلللائلللملللة �يلللللللر�د�ت 
هذ�  �ل�شمالية  �مريكا  يف  �ل�شينما 
مليون  2ر44  م�شجا  �ال�للشللبللوع 

دوالر.
هذ�  يف  �لرئي�شية  و�ل�شخ�شيات 
كيدج  نيكوال�س  بللاأ�للشللو�ت  �لفيلم 
�شتون ومن  وريللان رينولدز و�ميللا 
وكري�س  ملليللكللو  دي  كلللريك  �خللللر�ج 

�شاندر�س .
فيم  �للللللثلللللاين  �مللللللركلللللز  يف  وجللللللللاء 
�شقوط  �جلديد  و�الثلللارة  �حلركة 
�وليمبو�س م�شجا 5ر30 مليون 
دوالر. �لفيلم بطولة جري�رد بتلر 
�يكهارت ومورجان فرميان  و�رون 
وتر�جع  فوكا  �نطون  �خللر�ج  ومن 
فيلم �ملغامر�ت �أوز �لعظيم و�لقوي 
عللن �ملللركللز �الول �للللذي �حللتللللله يف 
�لثالث  �ملركز  �ملا�شي �ىل  �ال�شبوع 
 22 بلغت  بللايللر�د�ت  �ال�شبوع  هللذ� 

مليون دوالر.

قلة �لنوم قد توؤدي للوفاة �ملبكرة 
ذكرت در��شة بريطانية حديثة، �أن �لنوم ملدة 
تقل عن �شت �شاعات يوميا ميكن �أن توؤدي �إىل 
�لوفاة يف �شن مبكرة، وتو�شلت �لدر��شة �إىل 
�أن �الأ�شخا�س �لذين ال يح�شلون على ق�شط 
كاف من �لنوم يوميا معر�شون للوفاة بن�شبة 
12 يف �ملائة بعد بلوغهم 25 عاما من �لعمر 
مقارنة بالذين ينامون ملدة ترت�وح بني 6 - 

8 �شاعات يوميا. 
 1.5 16 بحثا �شملت  �إىل  وق�شمت �لدر��شة 
مليون �شخ�س وتو�شلت �إىل �أن �لنوم ل�شاعات 
طويلة تتعدى �لت�شع �شاعات قد ي�شكل خطر� 
على حلليللاة �الإنلل�للشللان كما هللو �حللللال مللع قلة 

�لنوم. 
بريطانية  در��للشللات  على  �لللدر��للشللة  و�رتللكللزت 
تتعلق  �شابقة  و�آ�شيوية  و�أمريكية  و�أوروبلليللة 
تو�شل  ب�شن �شغرية، حيث  توفو�  باأ�شخا�س 
�إما  كانت  �لوفيات  معظم  �أن  �إىل  �لباحثون 
�إن معظم  حلليللث  �لللنللوم  زيللللادة  �أو  قلللللة  ب�شبب 
يلللللتللزمللو� بعدد  �للللذيلللن متلللت در��للشللتللهللم مل 
على  حتللافللظ  �لللتللي  للنوم  �ملثالية  �للل�للشللاعللات 

�شحة �الإن�شان و�لتي ال تقل عن �شت �شاعات 
وال تزيد عن ثماين يوميا. 

كابو�شيو  فر�ن�شي�شكو  �لللبوفلليلل�للشللور  وقلللال 
و�ل�شحة  �لللللنللللوم  بلللرنلللاملللج  يللللرت�أ�للللس  �لللللللذي 
و�ملجتمع يف جامعة وورويك �لبيطانية، �إن 
طبيعة �حلياة �لع�شرية ومتطلباتها �أدت �إىل 
تناق�س عدد �شاعات �لنوم �لتي يح�شل عليها 
�الأ�شخا�س خ�شو�شا �لذين يعملون ل�شاعات 
�أو  �لنوبات  بنظام  يعملون  �لذين  �أو  طويلة 
�لذين تتطلب طبيعة عملهم �أن يبقو� خارج 

منازلهم معظم �ليوم. 
وبحوث  در��شات  �إىل  �حلاجة  كابو�شيو  و�أكللد 
�كللللرث ملللعللرفللة �للشللبللب �أهلللمللليلللة �للللنلللوم ل�شحة 
�أن  �إىل  تو�شلت  �لدر��شة  �إن  وقللال  �الإنلل�للشللان، 
�لللتللدهللور يف �ل�شحة كان  كللثللري� مللن حلللاالت 
�حلال  هو  كما  طويلة  ل�شاعات  �لنوم  �شببها 
قد  �لدر��شة  نتائج  �أن  �لنوم م�شيفا  قلة  مع 
تثبت �أن وفاة نحو 6.3 مليون �شخ�س ممن 
قلة  �شببها  بريطانيا  16يف  �لللل  �شن  تللعللدو� 

�لنوم. 

عندما ل ي�سمعك ويهرب منك يوم �لعطلة!
كل رجل و�مر�أة خمتلفان، وكل زو�ج له ظروفه �خلا�سة، لذلك يجب 

�لتعامل مع �إجابات �لدكتور توما�ض نوفاك يف كتابه 
}ماذ� ت�ساأل �لن�ساء؟{ على �أنها نوع من وجهة �لنظر 
�لذ�تية بالدرجة �الأوىل، وكد�فع للتفكري، ورمبا 

لل�سحك �أي�سا، وكما ين�سح نوفاك نف�سه �حلكمة 
�ل�سائدة يف حقل �ال�ست�سار�ت �لنف�سية تفيد ما 
يلي: �إذ� مل تعرف �ن كان يجب عليك �ل�سحك 

�أو �لبكاء، �خرت �الأمر �الأول.



•• العني - الفجر:

للهند�شة  �لللطللابلليللة  �جلللمللعلليللة  نللظللمللت 
�ملعمارية بكلية �لهند�شة بجامعة �الإمار�ت 
على  للللللحللفللاظ  �الأول  �ملللنللتللدى  فللعللاللليللات   ،
�لللبلليللئللة �ال�للشللبللوع �الخلل�للشللر و�لللللذي ناق�س 
ي�شم  بحيث  �لبيئة،  و  �ال�شتد�مة  ق�شايا 
كل يوم فعاليات خمتلفة عن �ليوم �الآخر 
�ال�شتد�مة  ق�شية  حلللول  ت�شب  جميعها 
�لبيئية وكيفية توعية �لنا�س بها، وتهدف 
�لطلبة  وعللللي  زيلللللادة  �إىل  �لللفللعللاللليللة  هللللذه 
و��شتخد�م  �لبيئة  على  �ملحافظة  باأهمية 
حياتنا  يف  للللللبلليللئللة  �للل�للشللديللقللة  �لللو�للشللائللل 

�ليومية.
مللن طاب  عللدد كبري  �لفعالية  �للشللارك يف 
�أكرث  �إىل  بلللاالإ�لللشلللافلللة  �الإمللللللللار�ت  جللامللعللة 
�لتعاون  جمل�س  دول  مللن  طالب   30 مللن 
�خلليجي وجامعات �أخرى وبع�س مد�ر�س 

مدينة �لعني.
�شعادة  �الخ�شر  �ال�شبوع  فعاليات  و�فتتح 
يا�س  بني  يو�شف  حممد  �لدكتور  �ال�شتاذ 
�ل�شوؤون  ملللديلللر  �جللللاملللعلللة  ملللديلللر  نلللائلللب 
�لدكتور  �ال�لللشلللتلللاذ  بللحلل�للشللور  �الكلللادميللليلللة 
مدير  نائب  م�شاعد  كلد�ري  �لدين  �شهام 
�جلامعة للدر��شات �لعليا و�لبحث �لعلمي 
و�ال�للشللتللاذ �لللدكللتللور روبلللرت ويلللللن م�شاعد 
�لتعليم  لللل�لللشلللوؤون  �جلللامللعللة  مللديللر  نللائللب 
و�ال�للشللتللاذ �لللدكللتللور ريللا�للس عللبللد �للطيف 
�ملهيدب عميد كلية �لهند�شة وبد�أ برنامج 
�لهند�شة  كلية  عميد  �ألقاها  بكلمة  �حلفل 
�ملبذولة من  �جلللهللود  �أثللنللى خالها على   ،
قبل �جلمعية �لطابية للهند�شة �ملعمارية 
�إجناح  �ملعمارية يف �شبيل  و ق�شم �لهند�شة 
�لت�شجيع  �شاأنها  و�لتي من  �لفعالية،  هذه 
علللللى �للللتلللبلللادل �مللللعلللريف بلللني �لللطلللللبللة من 
�مل�شتويات،  �لبلد�ن وعلى خمتلف  خمتلف 

من  �لللرغللم  على  �لفعالية  �أن  ا  �أي�شً وذكللر 
تدعو  �أنللهللا  �إال  مهمة  ق�شية  تناق�س  �أنللهللا 
بتعلمها،  �ال�شتمتاع  �إىل  نف�شه  �لللوقللت  يف 
كيفية  يف  �لتفكري  �ىل  بللحللاجللة  فلللاالأفلللر�د 
�إحد�ث �لتغري يف حياتهم �ليومية، كاإطفاء 
�الأ�شو�ء، و�إعادة �لتدوير و�لتنقل بو�شائل 

�أخرى �شديقة للبيئة. 
مللللن جلللانلللبللله ��للللشللللاد �لللللدكللللتللللور بلللنلللي يا�س 
بللفللعللاللليللات هلللذ� �ملللنللتللدى �ملللهللم حلليللث قال  
ميكن هذ� �حلدث �جلامعة من �الحتفال 
�لوعي  وزيادة  �ملبذولة،  �ال�شتد�مة  بجهود 
�ل�شاأن،  �لتي مت �تخاذها يف هذ�  باملبادر�ت 
باالإ�شافة �إىل حماولة �إيجاد حلول بديلة، 
�كت�شاب  �لطلبة من  �لفعالية  ومتكن هذه 
�لكتاب  حللللللدود  خللللللارج  وملللللهلللللار�ت  فلللر�لللس 

�لدر��شي.
3 حما�شر�ت  �لفعالية مت تقدمي  وخال 
�المار�تي،  �ال�شتد�مة  حياة  منط  بعنو�ن 

�لللنللمللو �للل�للشللكللاين ، �مللللبلللاين �خلللل�لللشلللر�ء يف 
مدينة دبي، كما مت عقد 3 جل�شات نقا�شية 
�حلياة  على  �حلفاظ  مثل  مهمة  ملو��شيع 
�لبحرية �المار�تية، �ملحافظة على �لبيئة، 

و�لطاقة �لنووية وتاأثري�تها.
�إقامة  �لللفللعللاللليللة  بلللر�ملللج  بلللني  وكلللللان ملللن 
تخدم  �لتي  �لتدريبية  �للللدور�ت  مللن  عللدد 
 ، �لفوتوغر�يف  �لت�شوير  مثل  �ال�شتد�مة 
و�إعادة �لتدوير، فن �لكوالج ، وفن ت�شكيل 
�لطني ، و�لنحت ، و�لزر�عة وذلك ت�شجيًعا 
�لعمل  للم�شاركة يف  لهم  للطلبة وحتفيز� 

�جلماعي ، وتلبية الحتياجات �لطلبة. 
ت�شميمه  مت  مللعللر�للشللا  �حلللللدث  وتلل�للشللمللن 
تدويرها،  �إعللللللادة  مت  مللللو�د  ملللن  وتللزيلليللنلله 
�ملنظمات  �ملعر�س عدد من  �شارك يف  فيما 
و�ملللعللاهللد و�جلللمللعلليللات و�مللللد�ر�لللس وجهات 
للرعاية  �لعليا  ز�يللد  موؤ�ش�شة  مثل  �أخللرى 
�خلا�شة  �الحللتلليللاجللات  وذوي  �الإنلل�للشللانلليللة 

�لنفايات-  �إد�رة  مللركللز  ملل�للشللدر،  ومعهد   ،
لت�شوير  �الإملللللللار�ت  جمللمللوعللة  �أبلللوظلللبلللي، 
�حلياة �لبحرية، وجمعية �أ�شدقاء �لبيئة، 
�مل�شاركون  وقلللام   ، �لللدوللليللة  للليللو�  مللدر�للشللة 
مللن منتجاتهم  علللدد  بللعللر�للس  �ملللعللر�للس  يف 

وخب�تهم يف هذ� �ملجال.
يذكر �ن �لهدف �لرئي�شي لهذه �لفعالية ال 
يقت�شر على طرح �لق�شايا �لبيئة فح�شب 
�جلامعي  �حلللرم  د�خللل  �لتوعية  لن�شر  بل 
من خال �لكثري من �لن�شاطات �لرتفيهية 
�الأ�شخا�س  من  ممكن  عدد  �أكب  لت�شجيع 
�أي�شا  �لفعالية  ت�شمنت  كما  للم�شاركة. 
حيث   ، �مل�شاركة  للوفود  ميد�نية  جللوالت 
�ل�شيخ  قلل�للشللر  �إىل  �الأوىل  �جللللوللللة  كللانللت 
بينما   ، �لبية  للحياة  �لعني  ز�يد ومنتزه 
�إىل مدينة م�شدر و  كانت �جلولة �لثانية 
م�شجد �ل�شيخ ز�يد �لكبري و عامل فري�ري 

و جزيرة يا�س يف �أبوظبي. 

مقتنيات تر�ثية من �سعف �لنخيل
•• العني-الفجر:

�أدو�ت تر�ثية من �شعف �لنخيل كانت �إحدى �إبد�عات طالبات �لهند�شة يف 
�الأ�شبوع �الأخ�شر حيث ��شتطاعت �أن ت�شكل �لعديد من �الإبد�عات �لرت�ثية 
جميع  خا�شا  جناحا  لتكون  �لنخيل  �شجرة  خملفات  ذلللك  يف  م�شتخدمة 

مقتنياته من �شعف �لنخيل. 
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�ملنتدى �لأول للحفاظ على �لبيئة مب�ساركة طلبة 
�لهند�سة �ملعمارية بجامعة �لإمار�ت وجامعات خليجية

•• العني-الفجر:

فكر �أخ�شر من �أجل تعليم �أف�شل وبيئة �شاحلة كان 
عنو�ن م�شاركة مدر�شة ليو� �لدولية مبدينة �لعني يف 
�لطابية  �جلمعية  نظمته  �لللذي  �الأخ�شر  �الأ�شبوع 
نائب  و�فتتحه  �الإمللار�ت  بجامعة  �ملعمارية  للهند�شة 

مدير �جلامعة مب�شاركة جامعات خليجية.

�أن  عليها  �لقائمني  وباإ�شر�ر  ليو�  مدر�شة  ��شتطاعت 
خال  مللن  للبيئة  �شديق  مدر�شي  مبنى  �أول  تللكللون 
�مل�شاحات �خل�شر�ء �لتي غطت جدر�ن �ملدر�شة �إ�شافة 

�إىل توفري �ملياه و�لطاقة.
هذ� وقد ��شتطاعت �ملدر�شة ومن خال توجهها نحو 
�ال�شتد�مة �أن ت�شاهم يف تن�شئة �الأطفال منذ �ل�شغر 
كو�جب  عليها  �ملحافظة  و�أهمية  �لبيئة  ثقافة  على 

خال  من  وذلكم  و�إن�شاين  و�جتماعي  ووطني  ديني 
�ملو�رد  ��شتخد�م  من  �لتقليل  يف  ت�شهم  مبتكرة  طرق 

�لطبيعية و�إعادة تدوير ما يتم ��شتخد�مه.
�أو �جلدر�ن  تبنت �ملدر�شة ما ي�شمى باجلدر�ن �حلية 
�لنباتات  تنمو  حيث  �لعمودية  �حلد�ئق  �أو  �خل�شر�ء 
د�خللل وحللد�ت م�شتقلة يحتوي كل منها على �لرتبة 

و�إمد�د�ت �لري.

�جلدير بالذكر �أن �جلدر�ن �خل�شر�ء ت�شهم يف حت�شني 
نوعية �لهو�ء �إ�شافة �إىل �أن �لنباتات �خل�شر�ء متت�س 
�نبعاثات ثاين �أك�شيد �لكربون وبالتايل ت�شهم يف �حلد 

من �الحتبا�س �حلر�ري.
�لغبار  حمللا�للشللرة  يف  �خللل�للشللر�ء  �جلللللدر�ن  ت�شهم  كما 
ت�شاعد  �لغبار كما  ي�شببها  �لتي  �مللوثات  وكبت بع�س 

�لنباتات على �حلد من �ل�شو�شاء.

�أول مدر�سة خ�سر�ء بالعني ت�ساهم يف �حلد من �لتلوث و�ل�سو�ساء

زهر�ت �لثقة وهاجر
 ي�ساركن �جلامعيات 

•• العني-الفجر:

زهر�ت مدر�شتي �لثقة �لنموذجية وهاجر كان لهن دور يف �الأ�شبوع �الأخ�شر 
ليقدمن رق�شات كلها تعب عن �لبيئة و�خل�شرة لينالو� �إعجاب �حل�شور 
وي�شيفو� �إىل �لفعاليات �خل�شر�ء مل�شة جمالية يف �شكل فلكلور يحكي ق�شة 

زهرة تتو�شط �لب�شتان.  

م�ستهلكات �لبيئة و�لأ�سكال �جلمالية
•• العني-الفجر:

م�شتهلكات �لبيئة �شكلت و�حدة من �لفعاليات �ملهمة �لتي �شاحبت �الأ�شبوع 
�أن  �لهند�شة  طالبات  �إحللدى  ��شتطاعت  حيث  �الإملللار�ت  بجامعة  �الأخ�شر 
حتول هذه �مل�شتهلكات �إىل �أ�شكال جمالية ت�شتخدم يف تزين �ملنازل وقاعات 

�لدر�س.



الثالثاء -    26   مارس    2013 م    -    العـدد   10750
Tuesday   26    March    2013  -  Issue No   10750 23

اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية
رقم 2013/16 

فاروق  �فللتللخللار  جلللو�د   -2 باك�شتان  �جلن�شية:  �شعيد  حممد  1-فللللاروق  عليهم/  �ملللحللكللوم  �ىل 
ممتاز  ح�شني  ��للشللف   -4 باك�شتان  �جلن�شية:  حممد  كا�شف  حممد   -3 باك�شتان  �جلن�شية: 
�جلن�شية: باك�شتان 5- حممد علي عبا�س �جلن�شية: باك�شتان 6- حممد ر��شد رحيم �جلن�شية: 
باك�شتان 7- �مر على يف عمار �جلن�شية: �لهند   ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ر�أ�س �خليمة 
كلي  مللدين   )2011/86( ق�شية  يف   2011/3/26 بتاريخ  حكما  بحقكم  ��شدرت  قد  �البتد�ئية 
بالز�مكم بدفع مبلغ وقدره 251716 درهم �شاما �لر�شوم و�مل�شاريف. ن�س �حلكم : ل�شالح : 
�ملحكوم له: موؤ�ش�شة �المار�ت لات�شاالت �جلن�شية: �شكوى �شركات �لعنو�ن: ر��س �خليمة . 
ومبا �ن �ملحكوم له �عاه قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم و�شجل بالرقم �مل�شار �عاه.  - فموجب 
هذ� �نتم مكلفون ما جاء خال مدة 15 يوم من تاريخ �ليوم �لتايل ويف حالة تخلفكم عن ذلك 
فان �ملحكمة �شتتخذ بحقكم �الجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شبة لتنفيذ �حلكم، وحت�شيل باقي ر�شوم 

�لتنفيذ �لتي �شترتتب عليكم.
رئي�ض �لد�ئرة �لتنفيذية

      حكومة راأ�س اخليمة

 �لثاثاء 26 مار�س 2013 �لعدد 10750      

العدد  10750 بتاريخ   2013/3/26     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 414 /2013    جت كل -   م ت ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
 مدعي/�شركة �ملا�شة �لفريدة لاملنيوم و�لزجاج و�لديكور ذ.م.م وميثلها توكاديا بهمجي 
ر�جمي �جلن�شية: �المار�ت مدعي عليه: �شركة �ندو�شرتيل ميتل يونت �س.ذ.م.م ميثلها  
�ملدير �لتنفيذي وليد عياد �جلن�شية: �المار�ت   مو�شوع �لدعوى:مطالبة مالية مببلغ 
ميثلها   �س.ذ.م.م  يونت  ميتل  �ندو�شرتيل  �شركة  �عانه/   �ملطلوب  درهم   647.513.89
�قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية:  عياد  وليد  �لتنفيذي  �ملدير 
لنظر  موعد�   2013/4/7 �ملو�فق  �الحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية بل حمكمة 
�بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  �ملحددة   �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

�لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/3/24

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10750 بتاريخ   2013/3/26     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 166 /2013    جت كل -   م ت ب- اأظ

املتخ�س�سة: التامني والتعوي�س التجاري 
�شركة  للتاأمني �جلن�شية: �المار�ت  مدعي عليه:  �لوطنية  �لبحرية  مدعي/�شركة   
�المار�ت  �جلن�شية:  و�خرون  �لعامة  و�ملقاوالت  للتجارة  �الن�شائية  �لهند�شة  �حتاد 
مو�شوع �لدعوى:مطالبة مالية بقيمة 160000 درهم + فائدة قانونية 12%  �ملطلوب 
�ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  باك�شتان    �جلن�شية:  �مني  حممد  في�شل  �عانه/حممد 
�ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/4/08 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة 
�لثالثة بل حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة مع�شكر �آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة 
قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل 

�جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/3/24
قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10750 بتاريخ   2013/3/26     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2625 /2012    جت كل -   م ت ب- اأظ

�المار�ت  مدعي  �لبناء �جلن�شية:  لتجارة مو�د  �لر��شد  مدعي/موؤ�ش�شة عبد�ملنعم   
مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  و�خرون  ذ.م.م  لان�شاء�ت  كا�شت  �شركة  عليه: 
�لدعوى:مطالبة مالية 2.590.538 درهم فائدة قانونية 12%  �ملطلوب �عانهما/1-
�شاح �لدين خالد �حلمد �جلن�شية: �شوريا  2-خالد قطا�س �حلمد �جلن�شية: �شوريا   
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه: 
�الثنني �ملو�فق 2013/4/8 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
مع�شكر  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  بل  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  نهيان  �ل 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. 

�شدر بتاريخ 2013/3/24

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10750 بتاريخ   2013/3/26     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 265 /2012    مد كل -   م ر- ب- ع ن

�حمد  �شعيد  عليه:  مدعي  بريطانيا  �جلن�شية:  ح�شن  جبار  مدعي/تاالر�   
نفاذ  �لدعوى:عدم  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  �خرون   و  �لرميثي  �شعيد 
�لت�شرف   �ملطلوب �عانهما/1- ورثة �شعيد �حمد �شعيد �لرميثي �جلن�شية: 
�المار�ت 2-�شعيد �حمد �شعيد �لرميثي �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه: بالن�شر 
�لثاثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
�ملو�فق 2013/4/2 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل بل حمكمة �لعني �البتد�ئية - �لكائنة �ملركز 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �الد�ري 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثاثة 

�يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/3/24

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10750 بتاريخ   2013/3/26     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/1910 ت   جتر- م ر- ت  -اأظ)
�المار�ت       �جلن�شية:  �لظاهري  �شعيد  ر��شد  عبد�هلل  حمد  �لتنفيذ/  طالب 
�ملنفذ �شده : �شالح حريز عابر عبد�هلل �ملزروعي �جلن�شية: �المار�ت  �ملطلوب 
عنو�نه:  �المار�ت    �جلن�شية:  �ملزروعي  عبد�هلل  عابر  حريز  �عانه:�شالح 
يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر 
�لدعوى رقم 2011/876 جت كل- م ت-ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �الربعاء 
�مام  �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور  �ملو�فق 2013/4/28 موعد� لنظر طلب 
�و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �بوظبي  �لتنفيذ-  باد�رة  �لثانية  �لد�ئرة 
�لتنفيذ  �جر�ء�ت  التخاذ  تفاديا  �عاه،  �ل�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة 

�جلبي.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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العدد  10750 بتاريخ 2013/3/26     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/52 عمايل جزئي              
�ىل �ملدعى عليه/1- د�ر �لنخبة للو�شاطة �لعقارية جمهول حمل �القامة مبا 
عليك  �قام  قد  رم�شان  عبد�لو�حد  �بر�هيم  عبد�لو�حد  �بر�هيم   / �ملدعي  �ن 
درهم(   63877( وقللدرهللا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لللدعللوى 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لفائدة �لقانونية �ملرتتبة عليها من تاريخ �ملطالبة وحتى 
��شد�ر �حلكم . رقم �ل�شكوى )2012/134739(. وحددت لها جل�شة يوم �لثاثاء 
�ملو�فق 2013/4/2 �ل�شاعة 8:30 �س مبكتب �لقا�شي لذ� فانت مكلف باحل�شور 
م�شتند�ت  �و  مللذكللر�ت  مللن  لللديللك  مللا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مللن  �و 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �القل .  
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10750 بتاريخ 2013/3/26     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/830 جتاري جزئي                
�ىل �ملدعى عليه /1- خاتانهار �شونيل جاجنار�م  جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي  / بنك �م �لقيوين �لوطني �س م ع  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه مببلغ وقدره )28618.54 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �التفاقية 2.49% من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى �ل�شد�د 
�لتام.      وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/4/17 �ل�شاعة 8:30 �س 
بالقاعة ch2.D.19 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام 

على �القل . 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10750 بتاريخ 2013/3/26     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1032 عقاري كلي                  
�نف�شتمنت  �للس.ذ.م.م 2- �شركة نيو ورلد  �لعقارية  �ملا�شة  �ملدعى عليهم/1- �شركة  �ىل 
جروب �س.ذ.م.م 3- �شركة مارينا �ك�شيكلو�شيف ليمتد  جمهويل حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي  / �شفاء �لق�شاب �لدميا�شي وميثله: علي ��شماعيل �بر�هيم �جلرمن   قد �قام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لت�شامم مببلغ 
�لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهللم(   306356.49( وقللدره 
�الربعاء  يللوم  جل�شة  لها  وحللددت  �لتام.  �ل�شد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %12 بو�قع 
�ملو�فق 2013/4/24 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثاثة �يام على �القل . 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10750 بتاريخ 2013/3/26     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1422 جتاري كلي                  
عبد�لعزيز   -2 �ل�شايغ   عبد�لرحمن  بن  فايز  بن  عبد�لعزيز  عليهما/1-  �ملدعى  �ىل 
بن  فايز  بن  عبد�لعزيز  بن  تركي  �بنه  عن  وليا  ب�شفته  �ل�شايغ  عبد�لرحمن  فايز  بن 
عبد�لرحمن �ل�شايغ جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي  / بنك �المار�ت دبي �لوطني 
وميثله: عبا�س م�شتت فندي �ملالكي قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م 
�ملدعي عليهم بالت�شامن مببلغ وقدره )2713311.26 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �ال�شتحقاق يف 2012/4/23 وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول 
 2013/4/22 �ملللو�فللق  �الثللنللني  يللوم  جل�شة  لها  حللددت  باكفالة.  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم 
�ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch2.E.21 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام 

على �القل .و�مرت بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ��شبوع من تاريخ �لن�شر. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10750 بتاريخ 2013/3/26     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/942 عقاري كلي                  
�نرتنا�شيونال  �ب  لينك   -2 ت�شودهاري  م�شتاق  طللارق  عليهم/1-  �ملللدعللى  �ىل 
للو�شاطة �لعقارية- �خل�شم �ملدخل 3- ي�شا باتيل باركر جمهويل حمل �القامة 
�لغبار  ر��شد  �شعيد  �شيف  وميثله:  باركر  دوجللا�للس  توبيا�س   / �ملللدعللي   �ن  مبا 
�قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بندب خبري متخ�ش�س  �ل�شام�شي قد 
مع �لز�م �ملدعى عليه بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. حددت لها جل�شة يوم 
�خلمي�س �ملو�فق 2013/4/11 �ل�شاعة 11:00 �س بالقاعة ch1.B.8 لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �القل ،ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10750 بتاريخ 2013/3/26     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/282 احوال نف�س م�سلمني                    
�ىل �ملدعى عليه/1- عاء منهل �لتميمي جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي / خالدة �شبي يون�س �لامي قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة باثبات ح�شانة و�لر�شوم و�مل�شاريف.   وحددت 
لها جل�شة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/4/9 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة 
قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  لللذ�   ch1.C.13
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثاثة �يام على �القل . 
 ق�سم ق�سايا الأ�سرة                                                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10750 بتاريخ 2013/3/26     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/487 عقاري كلي                  
حمل  جمللهللول  لا�شتثمار   فورت�شن  جمموعة   -1/ عليه  �ملللدعللى  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي / حممد زكريا �شهاب وميثله: ر��شد عبد�هلل علي 
بن عرب   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ �لعقد بني 
�ملدعي و�ملدعي عليها و�لز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )857144 درهم( 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س 
فانت  لللذ�   ch1.B.8 بالقاعة  �س   11:00 �ل�شاعة   2013/4/4 �ملللو�فللق 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة  .
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10750 بتاريخ 2013/3/26     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/81 جتاري جزئي                    
كلليللوه جللي معماري جمللهللول حمل  �كللب حممد ح�شني  �ملللدعللى عليه /1-  �ىل 
�ملللدعللي  / �حللمللد حمللمللد زكللريللا/ ب�شفته �للشللريللك يف �شركة/  �القللامللة مبللا �ن 
�لعبقري للو�شاطة �لتجارية �س.ذ.م.م وميثله/ عمر�ن علي �شامل نا�شر �لر�وي 
�ل�شركة  من  عليه  �ملدعي  باخر�ج  �حلكم  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �قللام  قد 
و�لز�م �ملدعي عليه بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم 
�لثاثاء �ملو�فق 2013/3/26 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة ch2.D.19 لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �القل  .
 ق�سم الق�سايا التجارية 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10750 بتاريخ 2013/3/26     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/5  ا�ستئناف مدين
ملقاوالت  �شكري  ناجي   -2 و��شف  نا�شد  �نللور  -عماد   1  / �شده  �مل�شتاأنف  �ىل 
�القامة  حمل  جمهويل  جرج�س  �شكري  ناجي  وميثلها  و�الر�شيات  �لتك�شية 
مبا �ن �مل�شتاأنف /ح�شني حممد حممد برعي ��شماعيل- ب�شفته و�لد �ملتويف/ 
بن  �شيف ماجد  �حمد  و�رث وميثله:  وب�شفته  حممد ح�شني  حممد حممد 
�شامل �ملطرو�شي  قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2012/74 
مدين كلي بتاريخ 2013/1/3 وحددت لها جل�شه يوم �الثنني �ملو�فق 2013/4/1 
�ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة رقم  ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10750 بتاريخ 2013/3/26     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/666  ا�ستئناف جتاري
�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1 -باري�س للحديد �شركة منطقة حللره    جمهول  
�ملباين  ل�شيانة  �لللطللرفللانلله  /�للشللركللة  �مللل�للشللتللاأنللف  �ن  �القلللاملللة مبللا  حمللل 
قد  �ملللطللوع    حممد  ح�شن  عبد�لرحمن  وميللثللللله:  )ذ.م.م(  و�حلللر��للشللة 
��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2011/1007 جتاري كلي 
بتاريخ 2012/5/28 وحددت لها جل�شه يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/4/2 
يقت�شي  وعللللليلله   ch2.E.23 رقلللم  بللالللقللاعللة  �شباحا   10.00 �للل�للشللاعللة 
ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم 

غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10750 بتاريخ 2013/3/26     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/100 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شركة �جي�شكو لو�شطاء �لتاأمني ذ.م.م  جمهول 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ حممد �شيد حممد �ملكاوي   قد 
�ملبلغ  �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع  �لتنفيذية  �أقام عليكم �لدعوى 
�ملنفذ به وقدره )76589( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
�ملحكمة وعليه فان  .باال�شافة �ىل مبلغ  4605 درهم ر�شوم خلزينة 
�ملحكمة �شتبا�شر �الجللر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العان. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10750 بتاريخ 2013/3/26     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/922 تنفيذ مدين
�ىل �ملنفذ �شده/1- حيدر بن عبد�هلل بن حممد علي �خلمي�س    جمهول 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ مكتب �لكبان وم�شاركوه للمحاماة 
�لكبان  قد  ريا�س عبد�ملجيد حممود  �لقانونية وميثله:  و�ال�شت�شار�ت 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )225220( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .  وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العان. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10750 بتاريخ 2013/3/26     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/151 تنفيذ عقاري
حمل  جمللهللول  )ذ.م.م(    لا�شتثمار  �شتار  �ر�للشللتللقللر�ط  �للشللده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�شامل علي  نا�شر حممد وميثله: حيدر  �لتنفيذ/ علي  �ن طالب  �القامة مبا 
بن حيدر نعلنكم باحلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2009/128 عقاري كلي يوم 
�الربعاء بتاريخ 2010/4/28 باعتباره �شند� تنفيذيا وذلك : 1- بالز�مكم ب�شد�د 
مبلغ وقدره )1514398 درهم( وت�شليمه �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
خال 15 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �العللان.     .  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15  �الجللر�ء�ت 

يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العان. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10750 بتاريخ 2013/3/26     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/3262 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1- الر� للخدمات �لفنية- �للس.ذ.م.م  جمهول حمل 
رميا      بر�بهاكار�ن  بر�بهاكار�ن  �جى  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا  �القامة 
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )21507( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
�ملحكمة وعليه فان  .باال�شافة �ىل مبلغ  1254 درهم ر�شوم خلزينة 
�ملحكمة �شتبا�شر �الجللر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العان. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10750 بتاريخ 2013/3/26     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/3198 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شركة ميهتا �خلليج �لتجارية �س.ذ.م.م  جمهول 
ديفاديجا  فا�شو  فا�شو  �شونيل  �لتنفيذ/  �ن طالب  �القامة مبا  حمل 
ديفاديجا قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم 
�و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهللم   )11500( وقللدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع 
خزينة �ملحكمة .باال�شافة �ىل مبلغ  115 درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 
�اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العان. 

ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10750 بتاريخ 2013/3/26     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/24 جتاري كلي              
�ىل �ملللدعللى عللللليلله/1- حممد منري حاجي �نللفللري  جمهول حمللل �القللامللة مبا 
�ن �ملدعي / توفيق ��شلم وميثله: نا�شر مال �هلل حممد غامن  قد �قام عليك 
 9537.034( وقللدره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بللالللز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لللدعللوى 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 12% �شنويا من 
�ملو�فق  لها جل�شة يوم �الثنني  �لتام. وحددت  �ل�شد�د  �ال�شتحقاق وحتى  تاريخ 
2013/4/8 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch2.E.22 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
م�شتند�ت  �و  مللذكللر�ت  مللن  لللديللك  مللا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مللن  �و 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �القل . 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10750 بتاريخ   2013/3/26     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 414 /2013    جت كل -   م ت ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
 مدعي/�شركة �ملا�شة �لفريدة لاملنيوم و�لزجاج و�لديكور ذ.م.م وميثلها توكاديا بهمجي 
ر�جمي �جلن�شية: �المار�ت مدعي عليه: �شركة �ندو�شرتيل ميتل يونت �س.ذ.م.م ميثلها  
�ملدير �لتنفيذي وليد عياد �جلن�شية: �المار�ت   مو�شوع �لدعوى:مطالبة مالية مببلغ 
ميثلها   �س.ذ.م.م  يونت  ميتل  �ندو�شرتيل  �شركة  �عانه/   �ملطلوب  درهم   647.513.89
�قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية:  عياد  وليد  �لتنفيذي  �ملدير 
لنظر  موعد�   2013/4/7 �ملو�فق  �الحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية بل حمكمة 
�بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  �ملحددة   �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

�لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/3/24

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10750 بتاريخ   2013/3/26     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 166 /2013    جت كل -   م ت ب- اأظ

املتخ�س�سة: التامني والتعوي�س التجاري 
�شركة  للتاأمني �جلن�شية: �المار�ت  مدعي عليه:  �لوطنية  �لبحرية  مدعي/�شركة   
�المار�ت  �جلن�شية:  و�خرون  �لعامة  و�ملقاوالت  للتجارة  �الن�شائية  �لهند�شة  �حتاد 
مو�شوع �لدعوى:مطالبة مالية بقيمة 160000 درهم + فائدة قانونية 12%  �ملطلوب 
�ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  باك�شتان    �جلن�شية:  �مني  حممد  في�شل  �عانه/حممد 
�ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/4/08 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة 
�لثالثة بل حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة مع�شكر �آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة 
قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل 

�جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/3/24
قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10750 بتاريخ   2013/3/26     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2625 /2012    جت كل -   م ت ب- اأظ

�المار�ت  مدعي  �لبناء �جلن�شية:  لتجارة مو�د  �لر��شد  مدعي/موؤ�ش�شة عبد�ملنعم   
مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  و�خرون  ذ.م.م  لان�شاء�ت  كا�شت  �شركة  عليه: 
�لدعوى:مطالبة مالية 2.590.538 درهم فائدة قانونية 12%  �ملطلوب �عانهما/1-
�شاح �لدين خالد �حلمد �جلن�شية: �شوريا  2-خالد قطا�س �حلمد �جلن�شية: �شوريا   
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه: 
�الثنني �ملو�فق 2013/4/8 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
مع�شكر  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  بل  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  نهيان  �ل 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. 

�شدر بتاريخ 2013/3/24

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10750 بتاريخ   2013/3/26     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2625 /2012    جت كل -   م ت ب- اأظ

�المار�ت  مدعي  �لبناء �جلن�شية:  لتجارة مو�د  �لر��شد  مدعي/موؤ�ش�شة عبد�ملنعم   
مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  و�خرون  ذ.م.م  لان�شاء�ت  كا�شت  �شركة  عليه: 
�لدعوى:مطالبة مالية 2.590.538 درهم فائدة قانونية 12%  �ملطلوب �عانهما/1-
ذ.م.م    لان�شاء�ت  كا�شت  �شركة   -2 �المار�ت  �جلن�شية:  �حمد  عبد�هلل  �شالح  ي�شرى 
�عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية: 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/4/8 �ملو�فق  �الثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت 
�بوظبي  حمكمة  بل  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف 
�البتد�ئية - �لكائنة مع�شكر �ل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى 

بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/3/24

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10750 بتاريخ   2013/3/26     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 265 /2012    مد كل -   م ر- ب- ع ن

�حمد  �شعيد  عليه:  مدعي  بريطانيا  �جلن�شية:  ح�شن  جبار  مدعي/تاالر�   
نفاذ  �لدعوى:عدم  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  �خرون   و  �لرميثي  �شعيد 
�لت�شرف   �ملطلوب �عانهما/1- ورثة �شعيد �حمد �شعيد �لرميثي �جلن�شية: 
�المار�ت 2-�شعيد �حمد �شعيد �لرميثي �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه: بالن�شر 
�لثاثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
�ملو�فق 2013/4/2 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل بل حمكمة �لعني �البتد�ئية - �لكائنة �ملركز 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �الد�ري 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثاثة 

�يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/3/24

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10750 بتاريخ   2013/3/26     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة  

 يف الطلب رقم 2012/12 اغفال 2012/368   عم جز-   م ع-ب- اأظ
 طالب �الغفال/ بن مهر�ن للخر�شانة �جلاهزة �جلن�شية: �المار�ت �شد: بدر 
حممد �شريف �ل�شيخ حممد �جلن�شية: �الردن مو�شوع �لطلب: طلب �غفال 
�ل�شيخ حممد �جلن�شية: �الردن  طلبات �ملطلوب �عانه: بدر حممد �شريف 
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن طالب �الغفال �قام �لطلب �ملذكور  �عاه وحددت 
فانت  لذ�  �لطلب،  لنظر  موعد�   2013/4/17 �ملو�فق  �الربعاء  يوم  �ملحكمة 
�لكائنة  �البتد�ئية  �بوظبي  بل حمكمة  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف 
مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية   �ملحكمة 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لطلب 

بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/3/24

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10750 بتاريخ   2013/3/26     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/1910 ت   جتر- م ر- ت  -اأظ)
�المار�ت       �جلن�شية:  �لظاهري  �شعيد  ر��شد  عبد�هلل  حمد  �لتنفيذ/  طالب 
�ملنفذ �شده : �شالح حريز عابر عبد�هلل �ملزروعي �جلن�شية: �المار�ت  �ملطلوب 
عنو�نه:  �المار�ت    �جلن�شية:  �ملزروعي  عبد�هلل  عابر  حريز  �عانه:�شالح 
يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر 
�لدعوى رقم 2011/876 جت كل- م ت-ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �الربعاء 
�مام  �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور  �ملو�فق 2013/4/28 موعد� لنظر طلب 
�و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �بوظبي  �لتنفيذ-  باد�رة  �لثانية  �لد�ئرة 
�لتنفيذ  �جر�ء�ت  التخاذ  تفاديا  �عاه،  �ل�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة 

�جلبي.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10750 بتاريخ   2013/3/26     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  350/ 2013 -جتاري - م ت- �س- اأظ

�مل�شتاأنف  �المار�ت  �جلن�شية:  للتاأمني  �لوطنية  �لبحرية   : �مل�شتاأنف 
عليه:عبد�لباقي مري غني ب�شفتي �لو�شي �لطبيعي عن �بني �بودر �لغفاري 
�لغاء �حلكم على مبلغ   : �ل�شود�ن    مو�شوع �ال�شتئناف  و�خرون �جلن�شية: 
�شويبد�ر خان �جلن�شية:  �هلل  �عانه/فرمان  �ملطلوب  درهم   وقدره 250000 
باك�شتان �لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى 
رقم 2012/689 جت كل-م ت-ب- �أظ   وحدد لنظره جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 
�لد�ئرة  �مام  �شباحا   9.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   2013/4/01
�الوىل حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة- مع�شكر �آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها 

قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء)
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي



•• ابوظبي-وام:

�لتابع  �لوثائقية  لاأفام  �أبوظبي  نادي  يعر�س 
ملوؤ�ش�شة �أنا�شي لاإنتاج �الإعامي م�شاء �خلمي�س 
�ملقاومة  رفللع  فيلم  �لبطني  �شاطئ  على  �ملقبل 
عللللن �شر�ع  دقللليلللقلللة   85 خلللللال  يللكلل�للشللف  �لللللللذي 
يف  �لتو�شع  �شد  �لاتينية  �أمللريللكللا  يف  �ملللز�رعللني 
و�شيتحدث  جينيا.  �ملللعللدل  �للل�للشللويللا  فلللول  �إنللتللاج 
مركز  يف  �لعمليات  مللديللر  �جلللري  مللارتللن  �ل�شيد 
�لفيلم  عر�س  �نتهاء  عقب  للمز�رعني  �أبوظبي 
�أند�ري  نللز�ر  �لدكتور  �شيديرها  �لتي  �حللقة  يف 
ز�يد  جامعة  يف  و�الأدب  �ل�شينما  م�شاعد  �أ�شتاذ 
�أبوظبي  للللنلللادي  �ال�للشللتلل�للشللاريللة  �للللللجللنللة  رئلليلل�للس 
بورجفيلد  بيتينا  �خللر�ج  من  و�لفيلم  لللاأفللام. 
مهرجاين  يف  ر�شميا  و�خللتللري  بللرينلليللت  وديللفلليللد 

�لوثائقية  لاأفام  �لدوليني  وبرلني  �أم�شرتد�م 
�شد  يللثللورون  وهللم  �ملللز�رعللني  ويلل�للشللور   2011
�لبار�غو�ي  يف  �ل�شويا  لللفللول  �لهائلة  �لللزر�عللة 
حيث ي�شيطرون على ق�شم من �الأر��شي �لزر�عية 
�حل�شرية  �ملللبلليللد�ت  ر�لللس  ملللنللع  يف حمللاولللة منهم 
وتتعاون  �الإعلللام.  و�شائل  �إىل  �شوتهم  و�إي�شال 
�ملجتمع وجامعة  �لثقافة و�ل�شباب وتنمية  وز�رة 
ز�يد مع �نا�شي لعر�س �لفيلم �لذي ي�شور لقطات 
فول  حقول  من  م�شاهد  مع  متد�خلة  و�أحللاديللث 
�حليوية  �لتقنية  �لو�شائل  غللريت  حيث  �ل�شويا 
و�مليكنة �لزر�عية ومبيد�ت �حل�شائ�س حياة �شغار 
�لللذي �دى  �أمريكا �لاتينية �الأمللر  �ملللز�رعللني يف 
�أر��شيهم  بللار�غللو�ي مللن  �ملللز�رعللني يف  نللزوح  �ىل 
وفقد�ن مو�رد �الأطعمة �لرئي�شة وخو�س �شر�ع 

حقيقي من �أجل �لبقاء.

•• ال�شارقة-الفجر:

فللى قلب  �ملللقللام حاليا  عللب م�شر  يعد معر�س  رحلة 
و�ال�شامية  �لللعللربلليللة  �لللثللقللافللة  عللا�للشللمللة   - �للل�للشللارقللة 
نلللادرة من  جمموعة  مللرة  والأول  يعر�س  و�للللذى   –
بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  مقتنيات 
حممد �لقا�شمي، ع�شو �ملجل�س �الأعلى حاكم �ل�شارقة 
، يعد ��شافة من ��شافات �شموه �لثقافية �لتى يهديها 
 ، عموما  �لعربى  �لثقافى  �مل�شهد  �ىل  الآخللر  حني  من 
من  �شموه  يحمله  عما  وتعبري�   ، خا�شة  م�شر  و�ىل 
م�شاعر �لتقدير ملخزونها �لثقافى �ملرت�كم وح�شارتها 
�الن�شانية �لعريقة .. �شرح بذلك �مل�شت�شار �العامى 
 .. �لللفللتللاح  عبد  �شعيب  بللاأبللوظللبللى  �مل�شرية  بال�شفارة 
مل  فنيا  عما   67 ي�شم  �لللذى  �ملعر�س  بللاأن  م�شيفا 
تللعللر�للس مللن قللبللل، جلللاء مبللثللابللة تلللاأريلللخ فللنللى، ور�شما 
من  وذلللك  م�شر،  تللاريللخ  مللن  هامة  ملرحلة  بالكلمات 
خال �أعمال فنية لت�شعة فنانني من �أ�شهر م�شت�شرقي 
�ملللنللطللقللة فى  �لللذيللن ز�رو�  ، و  �جنلللللرت� و��للشللكللوتلللللنللد� 
�ال�شكتلندي ديفيد  �لفنان  �برزهم  ، ومن   19 �لقرن 

روبرت �لذي يقدم 62 عما، منفذة باأ�شلوب �لطباعة 
، م�شري� �ىل �ن من  �ملائية  �الألللو�ن  �حلجرية وتقنية 
�أهم �الأعمال  �ملعرو�شة تلك �للوحات �لبانور�مية �لتى 
�ملوري�شتان  �إىل م�شجد   يللوؤدي  �شارع  بللاز�ر يف  جت�شد  
بالقاهرة، ومنارة �جلامع �لكبري يف حمافظة �أ�شيوط 
تعد  �لللتللى  �لللكللرنللك،  �ل�شخمة يف  �الأعلللملللدة  ولللوحللة   ،
�إىل   �إ�شافة   ، �لرفيع  �الن�شانى  �لفن  حتف  من  حتفة 
�لطور  بجبل  �لتجلى  مبنطقة  كللاتللريللن«  �شانت  ديللر 
�شعيب  �مل�شرى  �العامى  �مل�شت�شار  و�أعللرب  ب�شيناء.. 
ل�شاحب  و�لللتللقللديللر  �ل�شكر  خال�س  عللن  �لللفللتللاح  عبد 
�لقا�شمي،  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو 
ع�شو �ملجل�س �الأعلى حاكم �ل�شارقة ، حلر�شه �لد�ئم 
على �قامة مثل هذه �ملعار�س �لقيمة و�لتى ت�شم �أهم 
عليه  تعب  ج�شر�  و�لللتللى   ، �لثقافية  �شموه  مقتنيات 
هذه  على  لتتعرف  �ملعا�شرة  �لعربية  �ل�شابة  �الأجيال 
�الأعمال �لتوثيقية بالغة �لقيمة �لعلمية ، و�لتى تعد 
�أملللني يللوؤ�للشللل بللاللل�للشللورة �حللليللة لكافة  مبثابة مللرجللع 
مناحى �حلياة فى باد �ل�شام وفار�س وم�شر مبختلف 

��شكالها وتفا�شيلها بدقة بالغة و�بد�ع �ن�شانى رفيع.

•• اأبوظبي-وام:

�آل نهيان  بلللن ملللبلللارك  يللفللتللتللح مللعللايل �للل�للشلليللخ نللهلليللان 
كليات  رئي�س  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة  وزير 
�خلام�شة  ..�لللللللدورة  �لللثللاثللاء  �للليللوم  �لعليا  �لتقنية 
�لعليا  �لتقنية  كليات  تنظمه  �لذي  �ملفكرين  ملهرجان 
�أبر�ج �الحتاد . وي�شارك يف �ملهرجان  يف فندق جمري� 
نخبة من �أبرز �ملفكرين و�ملبدعني من خمتلف �أنحاء 
�لللعللامل �إىل جللانللب علللدد مللن �حلللائللزيللن علللللى جائزة 
نوبل و�أكرث من 400 من �ل�شباب من �أكرث من 60 
�لتفكري  مللهللار�ت  و�لعلماء  �ملفكرون  ويعر�س   . دولللة 
يف  �لفاعلة  �حللول  طرح  يف  �لنجاح  �إىل  قادتهم  �لتي 
�الأجيال  م�شاعدة  بهدف  وذلك  �إخت�شا�شهم  جماالت 
�مل�شتقبل يف جمللاالت قد ال متت  �ل�شاعدة يف ت�شكيل 
غري  موؤمتر�  �ملفكرين  مهرجان  ويعتب   . ب�شلة  لهم 
منطي كون �ملتحدثني اليلقون �ملحا�شر�ت لتقع على 
تعزيز  �إىل  يهدفون  و�إمنللا  متفاعل  غري  جمهور  �آذ�ن 
�لتفكري بني �لعلماء �ل�شباب �لو�عدين يف �لعامل عن 
طريق �إتاحة �لفر�س لهم للتفاعل ب�شورة غري ر�شمية 
�أمامهم و�أمام �حلائزين على جائزة نوبل . و�ملهرجان 
�إىل  تهدف  ور�شة عمل  �أو  تقليدية  نللدوة  لي�س  كذلك 
�إك�شاب �مل�شاركني �ملعارف �أو �ملهار�ت بل يتحقق �لهدف 
مناق�شات  تنظيم  طللريللقللة  خلللال  مللن  مللنلله  �لللرئلليلل�للس 

و�لتعبري  عللال  ب�شوت  للتفكري  �مل�شتديرة  �لللطللاولللة 
�لللفللكللري وفللهللمللهللم للق�شايا  فلل�للشللولللهللم  علللن  بللحللريللة 
جماعي  ب�شكل  �مل�شاكل  لهذه  �حللول  والإيجاد  �لهامة 
. وت�شمل حماور �ملهرجان تعليم �لعلوم و�لتكنولوجيا 
�ملبادر�ت و�لتحديات وتاأثري  و�لهند�شة و�لريا�شيات: 
�الإبد�عية  و�لللنللمللاذج  و�لعافية  �ل�شحة  على  �لتعليم 
للتعليم �لعايل كق�شايا عاملية معا�شرة ولي�س �لق�شد 
يف  �جل�شيمة  �ملعقدة  �لتحديات  لهذه  �حللول  �إيللجللاد 
جل�شة ق�شرية فح�شب �إمنا �لهدف هو ��شتخد�م هذه 
�ملحاور �ل�شيقة لتدريب �لعلماء �ل�شباب على �لتفكري 
�لكليات  �لدكتور طيب كمايل مدير  . وقال  باإيجابية 
تطوير  يف  �لللتللكللنللولللوجلليللا  دور  يللنللاقلل�للس  �ملللهللرجللان  �ن 
و�يجاد  �لتعليم  خمرجات  وحت�شني  �لب�شرية  �حلياة 
�ملهرجان  �أن  �إىل  الفللتللا  ووظللائللف  �قللتلل�للشللاديللة  فللر�للس 
�أ�شبح معلما حيويا عامليا ونقطة �لتقاء بني �ملفكرين 
و�أنه  ال�شيما  و�لتقنية  �لتعليم  خللب�ء  مللن  و�لعلماء 
�الأكادميية  �الأولللويللة  ذ�ت  �لق�شايا  من  عللدد�  يتناول 
�إبر�ز  �إىل  يهدف  �ملهرجان  �أن  و�أ�للشللاف   . و�لتطبيقية 
�للللدالللللة �حللل�للشللاريللة و�الآفلللللللاق �لللرحللبللة فللهللو يرثي 
�لتو��شل �الجتماعي و�لفكري بني �لنخب و�لقياد�ت 
�لعلمية و�لفكرية ويعزز �أهمية �الإبد�ع يف دفع م�شرية 
تبادل �خلب�ت وتوظيف  يوفر  و�لتقدم كما  �لنه�شة 
�إىل  . كما يهدف  �لب�شرية  �لعلماء يف خدمة  �إبد�عات 

تعميم جتربة �لتفكري �مل�شتنري و�شبل �الرتقاء �لعلمي 
وو�للشللائللل �لللنللهللو�للس بلله ويللتلليللح فللر�للشللا ذهللبلليللة للجيل 
�جلديد لا�شتفادة من جتارب هوؤالء �ملبدعني �لرثية 
�مل�شتقبل �شورة  لقادة  وير�شم  للم�شتقبل  و�لتخطيط 
�لتحديات  مللو�جللهللة  عللن كيفية  كللل جملللال  و�فلليللة يف 
و�لتفاعل مع �ملتغري�ت بنجاح مبا ينعك�س �إيجابيا على 
�جلتماعية  و�حلياة  و�الإنللتللاج  و�لعمل  �لتقدم  م�شرية 

و�القت�شادية .
وي�شارك عدد من �لعلماء �حلائزين على جو�ئز نوبل 
خال �ل�شنو�ت �ملا�شية يف فعاليات مهرجان �ملفكرين 
�خلام�س �لذي يفتتحه معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
�آل نهيان وزير �لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع �ليوم 
تاأتي  �أبللوظللبللي.  �الحتلللاد يف  �أبلللر�ج  �لثاثاء يف جمري� 
��شت�شافة هوؤالء �لعلماء تكرميا لهم والإجناز�تهم �لتي 
�لعمل  ور�س  خال  وليقدمو�  جمعاء  �لب�شرية  تخدم 
و�لعلمية  �لعملية  خللب�تللهللم  �مل�شتديرة  و�للللطلللاوالت 
ومفكري  قللادة  ميثلون  �لللذيللن  للطلبة  جماله  يف  كللل 
للم�شاركة..  �مللللدعلللويلللن  ومللللن  �مللل�للشللتللقللبللل.  ومللبللدعللي 
�لللدكللتللور حممد �لللب�دعللي �حلللائللز على جللائللزة نوبل 
��شتخد�م  ملنع  جلهوده  تكرميا   2005 لعام  لل�شام 
�لطاقة �لنووية الأغر��س ع�شكرية و�شمان ��شتخد�مها 
�الإمللكللان.. فيما  قللدر  �آمنة  �شلمية بطريقة  الأغللر��للس 
عام  مدير  من�شب  �جلن�شية  م�شري  �لللب�دعللي  �شغل 

وكللالللة �لللطللاقللة �للللذريلللة �لللدوللليللة لللعللدة �للشللنللو�ت. كما 
ي�شارك �لبوفي�شور مارتن �شالفي �حلائز على جائزة 
مع  تقا�شمها  و�لللتللي   2008 لعام  �لكيمياء  يف  نوبل 
�أ�شامو �شيمومور� وروجري ت�شيني تكرميا الكت�شافهم 
وتطويرهم للبوتني �الأخ�شر. وي�شارك �لبوفي�شور 
�الأملاين كاو�س فون كليتزينغ �حلائز على جائزة نوبل 
يف �لفيزياء لعام 1985 و�ل�شري هارولد كروتو �حلائز 
1996 وتقا�شمها  على جائزة نوبل يف �لكيمياء لعام 
وي�شت�شيف  �شمويل.  وري�شارد  كريل  ف.  روبللريت  مع 
بجائزة  �لفائز  مار�شال  بللاري  �لبوفي�شور  �ملهرجان 
�لدكتور  مللع  بالتقا�شم   2005 لعام  �لطب  يف  نوبل 
ودورها  �لبكترييا  من  نللوع  الكت�شافهم  و�ريللن  روبللني 
�إىل  �إ�للشللافللة  �له�شمية  �لللقللرحللة  مبللر�للس  �لت�شبب  يف 
نوبل  جللائللزة  على  �حلا�شل  ت�شيه  يللو�ن  �لبوفي�شور 
يف �لكيمياء لعام 1986 وتقا�شمها مع مع ود�ديل ر. 
هري�شباخ وجون �شي بوالنيي مل�شاهمتهم يف �لعمليات 
�ملهرجان  ي�شت�شيف  كللمللا  �البللتللد�ئلليللة.  �لللكلليللملليللائلليللة 
جائزة  على  �حلائز  �أو�شريوف  دوجا�س  �لبوفي�شور 
ديفيد  مع  وتقا�شمها   1996 لعام  �لفيزياء  يف  نوبل 
ري�شارد�شن  م�شاركة  �شي..بجانب  وروبللللريت  يل   . م 
 3  - �لهليوم  يف  �لفائق  لل�شيان  الكت�شافهم  تكرميا 
و�لبوفي�شور جريوم فريدمان �لفائز بجائزة نوبل يف 

�لفيزياء عام 1990.

معر�ض )رحلة عرب م�سر(  .. تاأريخ فنى ور�سما بالكلمات !!

�ملهرجان �خلام�ض للمفكرين و�لعلماء يبد�أ فعالياته يف �أبوظبي

علماء حائزون على نوبل ي�ساركون يف �ملهرجان �ليوم

كلمات �لإمار�تية تروج لكتاب �لطفل 
�لعربي يف معر�ض بولونيا للكتاب

•• ال�شارقة-الفجر:

ت�شارك كلمات ، د�ر �لن�شر �الإمار�تية �لتي تتخذ من �ل�شارقة مقر�ً، 
و�ملتخ�ش�شة يف ن�شر وتوزيع كتب �الأطفال باللغة �لعربية، يف معر�س 
مدينة  يف  فعالياته  جتللري  �للللذي   2013 �الأطللفللال  لكتب  بولونيا 

بولونيا �الإيطالية من 25 ولغاية 28 من �شهر مار�س �جلاري. 
وُيعتب معر�س بولونيا لكتب �الأطفال �لتظاهرة �لعاملية �لر�ئدة يف 
�لعام  هذ�  ويحتفل  �الإلللكللرتوين،  و�لن�شر  �الأطفال  كتب  ن�شر  جمال 

الإنطاقته.  �خلم�شون  �ل�شنوية  بالذكرى   2013
و��شتقطب معر�س بولونيا لكتب �الأطفال �لعام �ملا�شي نحو 1200 
عار�شاً من 66 دولة، و5000 ممثًا عن �ملوؤ�ش�شات �لتجارية و�ملهنية 
�لدولية، ويتيح �إنعقاده لهذ� �لعام جتمعا �آخر للنا�شرين، و�ملوؤلفني، 
وباعة  و�لطابعني،  و�ملللوزعللني،  �الأدبلليللة،  �ملر�كز  ووكللاء  و�لر�شامني، 
جديدة،  عاقات  �شبكة  و�إقللامللة  و�لتعارف  �الإلللتللقللاء،  بهدف  �لكتب، 

وتعزيز �لعاقات �ملهنية �لقائمة، وتطوير فر�س �أعمال جديدة. 
وتعتب د�ر كلمات للن�شر �إحدى دور �لن�شر �خلم�شة �لتي مت �ختيارها 
عن �لقارة �الآ�شيوية �شمن �لقائمة �لنهائية �ملر�شحة للفوز بجائزة 
�أف�شل د�ر ن�شر، كما �أنها �لنا�شر �لوحيد �ملر�شح للفوز باجلائزة من 
و�إىل  و�الإبتكار،  �لتميز  تكرمي  �إىل  �جلائزة  وتهدف  �لعربي.  �لعامل 
�ملر�شحة على متيزهم يف  �لن�شر  �ل�شكر و�لتقدير لدور  �لتعبري عن 

�ختيار �لن�شو�س ذ�ت �لطابع �الإبد�عي خال �لعام �ملا�شي.
يف  للن�شر،  كلمات  د�ر  يف  �الأعللمللال  تطوير  مدير  �شعيد،  تامر  وقللال 
يلعب  �لنهائية:  للقائمة  وتر�شحها  كلمات،  م�شاركة  حول  له  تعليق 
كتب  ن�شر  �أو�للشللاط  لللدى  هاماً  دور�ً  �الأطللفللال  لكتب  بولونيا  معر�س 
و�لتعاون  للتبادل  منب�ً  ميثل  كونه  �لعامل  �أنحاء  كافة  يف  �الأطفال 
�شمن هذ� �لقطاع، ونحن �شعد�ء مب�شاركتنا يف هذه �لفعالية حيث 
�لبنامج  �شمن  �ملللدرجللة  �لفعاليات  �أبلللرز  �أحللد  �ملعر�س  هللذ�  ميثل 
�أهمية  �لللعللام  هللذ�  م�شاركة  وحتمل  �خلللارجلليللة،  مل�شاركاتنا  �ل�شنوي 
بالذكرى  �الإحللتللفللال  فعاليات  حل�شورنا  لي�س   ، كلمات  لللل  م�شاعفة 
بل وحل�شولنا على  �ملعر�س فح�شب،  �ل�شنوية �خلم�شون الإنطاقة 
�شرف �لرت�شح جلائزة �أف�شل د�ر ن�شر كتب �أطفال للعام يف ن�شختها 

�الأوىل. 
لكتب  ن�شر  د�ر  الأف�شل  بولونيا  بجائزة  �لفائز  عن  �الإعللان  و�شيتم 
مدينة  يف  �الأوبللللر�  د�ر  يف  �شيقام  كبري  حفل  خللال  للعام  �الأطللفللال 

بولونيا �الإيطالية يف �ل�شاد�س و�لع�شرين من مار�س �جلاري. 
�ملتحدة تتخ�ش�س  �لعربية  �الإمللار�ت  د�ر ن�شر يف  �أول  وتعتب كلمات 
ح�شريا يف ن�شر وتوزيع كتب �الأطفال عالية �جلودة باللغة �لعربية. 
ويقف ور�ء كتابة ور�شومات كتب كلمات نخبة من �لُكّتاب و�لر�شامني 
من حاملي �جلو�ئز �لعاملية يف هذ� �ملجال، وتتنوع مو�شوعاتها بني 
ق�ش�س �لرت�ث �لعربي �لقدمي، �إىل �لق�ش�س �لتي تتناول �مل�شكات 

�لتي تو�جه �الأطفال يف حياتنا �ملعا�شرة. 
تتناول  مو�شوعات  تللطللرح  �لللتللي  �لكتب  �إ�للشللد�ر  على  كلمات  وتللركللز 
ق�شايا �الأطفال يف �الإمار�ت و�ملنطقة �لعربية، وتروي ق�ش�س تتناول 
و�ل�شعادة،  �لب�شاطة،  �الإن�شانية، ومفاهيم  �لعائلية و�لعاقات  �لقيم 
عب ن�شو�س مبتكرة ور�شوم ناب�شة باحلياة. وتهدف د�ر �لن�شر �إىل 
ت�شجيع حب �ملطالعة و�لقر�ءة باللغة �لعربية بني �الأطفال �لعرب، 
وقد جنحت كلمات منذ تاأ�شي�شها قبل خم�س �شنو�ت يف �إ�شد�ر �أكرث 

من 120 كتاب.

•• دبى-وام:

�أمللللام طلللاب وطالبات  �لللتللطللوع  بلللاب  نلللادي دبلللي لل�شحافة عللن فللتللح  �أعلللللن 
�جلامعات و�لكليات من مو�طني �لدولة للم�شاركة يف تنظيم فعاليات �لدورة 
�لثانية ع�شرة ملنتدى �الإعام �لعربي وحفل جائزة �ل�شحافة �لعربية �للتني 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رعاية  حتت  �ملقبل  مايو  �شهر  يف  تقامان 
�لللوزر�ء حاكم دبي رعاه  �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س  ر��شد 
�الأجيال  لدى  �لتطوعي و�جلماعي  �لعمل  ثقافة  تكري�س  بهدف  وذلك  �هلل 
�ل�شابة. ومت فتح باب �لت�شجيل �أمام �لطلبة �لر�غبني باال�شتفادة و�مل�شاركة 
باأ�شخم جتمع �إعامي على م�شتوى �لوطن �لعربي عب �لبو�بة �الإلكرتونية 
و�شفحات �لتو��شل �الإجتماعي للنادي على تويرت وفي�شبوك حيث �شيوفر 
�للوج�شتي  �لعمل  �أ�شكال  مبختلف  مهار�تهم  �شقل  فر�شة  للطلبة  �ملنتدى 
هذه  وتتيح   .2001 عللام  �نطاقه  منذ  للمنتدى  دورة  الأ�شخم  و�لتنظيم 
�لفر�شة جلميع �لطلبة من مو�طني �لدولة وخا�شة طاب وخريجي كليات 
�الإعللام مو�كبة �آخر �لتطور�ت يف �مل�شهد �الإعامي �لعربي و�لللدويل حيث 
بحياتهم  للبدء  مميزة  فر�شة  للخريجني  وخا�شة  للطاب  �ملنتدى  يوفر 
�لعملية و�لتعرف على �أهم �ل�شخ�شيات �الإعامية يف �لعامل �لعربي و�لعامل. 
ويتم تق�شيم �ملتطوعني �إىل فرق توزع مهامهم على مر�حل فمنهم من يعمل 
�مل�شاركة يف  �الأعمال  �آالف  فرز  بعمليات  للم�شاركة  بللدو�م جزئي  �لنادي  مع 
و�أعمال  �الإت�شاالت  �إجللر�ء  على  يركز  من  ومنهم  �لعربية  �ل�شحافة  جائزة 

�ملتابعة و�لتن�شيق وم�شاندة فريق �لدعو�ت �ملحلية و�ال�شت�شافات �خلارجية 
لرو�د منتدى �الإعام �لعربي. و�شيحت�شن �لنادي من خال م�شاريعه هذ� 
�لعام �أكرث من 80 متطوعا ومتطوعة من طلبة �لكليات و�جلامعات بالدولة 
لي�شاهم يف �شقل مهار�تهم �شمن خمتلف جماالت �لعمل �الإعامي و�إد�رة 
على  و�لتعرف  �لعملية  �حلياة  يف  مبكر�  �النللخللر�ط  لهم  ويتيح  �لفعاليات 
�إىل جانب �اللتقاء مبمثلي  �لعربي و�لللدويل  �الإعللام  �مل�شهد  �آخللر تطور�ت 
�شيفتح  مللا  وتخ�ش�شاتها  عملها  جملللاالت  مبختلف  �الإعللاملليللة  �ملوؤ�ش�شات 
�لدولة.  د�خل وخللارج  �ملهني  و�لتدريب  للعمل  و�عللدة  �آفاقا وفر�شا  �أمامهم 
�لعربي:  �الإعللللام  �شعار  عللقللدت حتللت  �لللتللي  �ملا�شية  �لللللدورة  �للشللارك يف  وقللد 
�النك�شاف و�لتحول نحو 3800 من �لعاملني يف خمتلف جماالت �الإعام 
�ألف   40 �أكللرث من  �ملبا�شر  �لبث  تقنية  نقا�شاتها عب  وتابع  دولللة   45 من 
تفاعل مع حو�ر�ت  و�لعامل كما  �لعربي  �لوطن  �أرجللاء  �شخ�س من خمتلف 
�جلل�شات وور�س �لعمل �لرئي�شية على �شبكات �لتو��شل �الإجتماعي �أكرث من 
11 مليون م�شتخدم. ويعد منتدى �الإعام �لعربي �أ�شخم تظاهرة �إعامية 
ثقافية على م�شتوى �لوطن �لعربي جلهة �شمولية �لق�شايا �لتي عاجلتها 
دور�ته �ملتعاقبة وكذلك نوعية �مل�شاركني و�لرو�د. و��شت�شافت ور�س وجل�شات 
و�لتخ�ش�شات  �ملجاالت  68 متحدثا من خمتلف  �أكرث من  �ملا�شية  �لللدورة 
�ل�شخ�شيات  �أبللرز  من  كوكبة  ومب�شاركة  و�لبحثية  و�الإعامية  �الأكادميية 
�ملوؤثرة و�شناع �لقر�ر وقادة �لر�أي و�أ�شحاب �مل�شاريع و�البتكار�ت مع �لرتكيز 

على م�شاركة �الإعاميني �ل�شباب وطلبة �الإعام.

منتدى �لإعالم �لعربي يفتح باب �لتطوع لدورته �لثانية ع�سرة

نادي �أبوظبي لالأفالم يعر�ض فيلم رفع �ملقاومة �خلمي�ض �ملقبل

مهرجان �أبوظبي يو��سل فعالياته �ملو�سيقية �لعاملية
•• اأبوظبي-وام:

قدم �لعازف �لعاملي �ل�شيني يوندي �أم�شيه مو�شيقية كا�شيكية بعنو�ن �شغف �لبيانو �شمن فعاليات مهرجان �أبوظبي �لذي يقام حتت رعاية معايل �ل�شيخ 
�أبوظبي  31 من �شهر مار�س �جلللاري. و��شتمتع جمهور مهرجان  �ملجتمع وتختتم فعالياته يوم  �لثقافة و�ل�شباب وتنمية  �آل نهيان وزير  نهيان بن مبارك 
بالعزف �ملتميزعلى �آلة �لبيانو لو�حد من �أمهر �لعازفني �ملو�شيقيني �لعامليني مقدما رو�ئع بييتهوفن و�شوبان من كا�شيكيات �ملو�شيقى �لعاملية. وبعد �نتهاء 
�حلفل قدم يوندي ندوة حو�رية حتدث خالها عن �لتحديات و�ل�شعوبات �لتي و�جهته يف بد�يات تخ�ش�شه يف �ملو�شيقى وجولته �لعاملية و�أهمية �ملو�شيقى 
يف تعليم �لفنون وتن�شئة �الأجيال �جلديدة و�شقل �ملو�هب. وقالت هدى �خلمي�س موؤ�ش�س جمموعة �أبوظبي �ملوؤ�ش�س �ملدير �لفني ملهرجان �أبوظبي..�أن حفل 
يوندي كان مبثابة �أيقونة من �أيقونات مهرجان �أبوظبي وهو يحتفي مبرور 10 �شنو�ت على تاأ�شي�شه وقد �أظهر �أن �ملو�شيقى ت�شتطيع �أ�شر �لقلوب و�الأرو�ح 
وتوحيد �ل�شعوب بلغة عاملية هي لغة �الإح�شا�س بالنغم و�للحن . ومتيز عازف �لبيانو �لعاملي يوندي �ملولود يف مدينة �شونغكينغ يف �ل�شني حني كان يف �لثامنة 
ع�شرة من �لعمر وحقق جناحا متميز� على خ�شبة �مل�شرح �لدولية عندما فاز بجائزته �الأوىل مب�شابقة �شوبان �لعاملية و�أ�شبح �أول و�أ�شغر فائز بتاريخ �مل�شابقة 
�ملرموقة. �نطلق مهرجان �أبوظبي يوم �لثالث من �شهر مار�س �جلاري و�شهد عرو�شا الأ�شهر وكبار �لنجوم و�ملو�شقيني �لعامليني مثل عازف �لبيانو يوندي 

و�الأ�شطورة �لب�زيلية جيلبريتو جيل و �لعديد من �لفعاليات �لتعليمية و�ملجتمعية و�ملعار�س �لتي ت�شتمر حتى 31 من �شهر مار�س �جلاري.

ثقافة وفن�ن
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العدد  10750 بتاريخ   2013/3/26     
    اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1521  جت جز - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
مدعي/بنك �م �لقيوين �لوطني �س م ع �جلن�شية: �المار�ت  مدعي عليه: خليل ه�شام 
خليل �لقربوين �جلن�شية: �الردن  مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية وقدرها 35610+ 
�الردن  �جلن�شية:  �لقربوين  خليل  ه�شام  خليل  �عانه/  �ملطلوب  �لقانونية  �لفائدة 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه: 
�لثاثاء �ملو�فق 2013/4/9 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
�ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  بل  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لتجارية 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. 

�شدر بتاريخ 2013/3/19
قلم املحكمة التجارية                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10750 بتاريخ   2013/3/26     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/28  جت جز - ب �س- ب- اأظ

مدعي  �المار�ت    �جلن�شية:  �ملن�شوري  عر�ده  ر��شد  حممد  مدعي/م�شعود 
عليه: حممد ندمي العمال �لباط وميثلها حممد ندمي �جلن�شية: �المار�ت 
ندمي  حممد  �عانه/  �ملطلوب  خدمات    وكيل  عقد  ف�شخ  �لدعوى:  مو�شوع 
بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت   �جلن�شية:  ندمي  حممد  وميثلها  �لباط  العمال 
حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �الحد �ملو�فق 
 8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/3/31
بني  �لكائنة   - �البتد�ئية  يا�س  بني  حمكمة  بل  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً 
يا�س   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثاثة �يام على 

�القل. �شدر بتاريخ 2013/3/24

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة بني يا�س البتدائية

العدد  10750 بتاريخ   2013/3/26     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 534و535 /2013    عم جز-   م ع-ب- اأظ

 مدعيان/1- لطيف �لرحمن �ن�شار علي �جلن�شية: بنغادي�س 2-جا�شم �لدين 
جا�شم عبد�ملتني عبدول �جلن�شية: بنغادي�س  مدعي عليه: �شركة �خل�شر�ء 
�لدعوى:م�شتحقات  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاوالت  �جلديدة 
عمالية �ملطلوب �عانه/ �شركة �خل�شر�ء �جلديدة للمقاوالت �لعامة �جلن�شية: 
�المار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/4/3 �ملو�فق  �الربعاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية بل حمكمة �بوظبي 
�البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة   �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/3/20

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10750 بتاريخ   2013/3/26     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 3622 /2012    عم جز-   م ع-ب- اأظ

عليه:  مدعي  بنغادي�س    �جلن�شية:  �ال�شام  �شري�ج  ح�شن  مدعي/جاكري   
مو�شوع  �المار�ت   �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاوالت  ميز�ن  حممد 
و�ل�شيانة  للمقاوالت  ميز�ن  �عانه/حممد  �ملطلوب  عمالية  �لدعوى:م�شتحقات 
�لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �المار�ت  عنو�نه: بالن�شر)�عان �ملدعى عليها ن�شر� بالطلب 
�ملقدم بجل�شة �ليوم(  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/3/31 �ملو�فق  �الحد  يوم 
�لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  بل  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثاثة �يام على 

�القل. �شدر بتاريخ 2013/3/17

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10750 بتاريخ   2013/3/26     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 281 /2013    عم جز-   م ع-ب- اأظ

عليه:  مدعي  بنغادي�س   �جلن�شية:  �لكا�شم  �بو  �ز�د  �لكام  مدعي/�بو   
مطعم رمز �ال�شالة �جلن�شية: �المار�ت مو�شوع �لدعوى:م�شتحقات عمالية 
بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية:  �ال�شالة  رمز  �عانه/مطعم  �ملطلوب 
�لثاثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
�ملو�فق 2013/3/26 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
�لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  بل  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30
مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى 

بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/3/11
قلم املحكمة                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10750 بتاريخ   2013/3/26     
  اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 246 /2013    عم جز-   م ع-ب- اأظ

عليه:  مدعي  باك�شتان    �جلن�شية:  جول  ح�شرت  جول  مدعي/�شبني   
�ل�شهامة لل�شيانة �لعامة و�لديكور فرع �بوظبي �جلن�شية:�المار�ت   مو�شوع 
�لعامة  لل�شيانة  �ل�شهامة  �عانه/  �ملطلوب  عمالية  �لدعوى:م�شتحقات 
و�لديكور فرع �بوظبي �جلن�شية:�المار�ت   عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/3/27 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام 
�لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  بل  �لثانية  �لد�ئرة 
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثاثة �يام على 

�القل. �شدر بتاريخ 2013/3/18

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10750 بتاريخ   2013/3/26     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 526و525 /2013    عم جز-   م ع-ب- اأظ

 مدعيان/1- ميتون د��س بيجي كي�شنو د��س �جلن�شية: بنغادي�س 2- �ير حممد مياه 
حممد نور مياه �جلن�شية: بنغادي�س  مدعي عليه: موؤ�ش�شة حميد عبد�هلل هال 
�لدعوى:م�شتحقات  مو�شوع  �المار�ت    �جلن�شية:  و�لتبيد  �لتكييف  للمقاوالت 
عمالية �ملطلوب �عانه/ موؤ�ش�شة حميد عبد�هلل هال للمقاوالت �لتكييف و�لتبيد 
�عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر   عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية: 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/4/3 �ملو�فق  �الربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت 
�بوظبي  حمكمة  بل  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف 
�البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى 

بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/3/20

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10750 بتاريخ   2013/3/26     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 377 /2013    عم جز-   م ع-ب- اأظ

بنغادي�س   �جلن�شية:  �لدين  قمر  حممد  �ال�شام  �شيف  مدعي/حممد   
مدعي عليه: تباين للمقاوالت و�ل�شيانة �لعامة �جلن�شية: �المار�ت مو�شوع 
و�ل�شيانة  للمقاوالت  �عانه/تباين  �ملطلوب  عمالية  �لدعوى:م�شتحقات 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر   عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية:  �لعامة 
�ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/4/2 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة 
بل حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ  �شدر  �القل.  على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة   �جلل�شة  قبل 

2013/3/10

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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العدد  10750 بتاريخ   2013/3/26     
    اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1521  جت جز - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
مدعي/بنك �م �لقيوين �لوطني �س م ع �جلن�شية: �المار�ت  مدعي عليه: خليل ه�شام 
خليل �لقربوين �جلن�شية: �الردن  مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية وقدرها 35610+ 
�الردن  �جلن�شية:  �لقربوين  خليل  ه�شام  خليل  �عانه/  �ملطلوب  �لقانونية  �لفائدة 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه: 
�لثاثاء �ملو�فق 2013/4/9 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
�ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  بل  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لتجارية 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. 

�شدر بتاريخ 2013/3/19
قلم املحكمة التجارية                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10750 بتاريخ   2013/3/26     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/28  جت جز - ب �س- ب- اأظ

مدعي  �المار�ت    �جلن�شية:  �ملن�شوري  عر�ده  ر��شد  حممد  مدعي/م�شعود 
عليه: حممد ندمي العمال �لباط وميثلها حممد ندمي �جلن�شية: �المار�ت 
ندمي  حممد  �عانه/  �ملطلوب  خدمات    وكيل  عقد  ف�شخ  �لدعوى:  مو�شوع 
بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت   �جلن�شية:  ندمي  حممد  وميثلها  �لباط  العمال 
حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �الحد �ملو�فق 
 8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/3/31
بني  �لكائنة   - �البتد�ئية  يا�س  بني  حمكمة  بل  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً 
يا�س   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثاثة �يام على 

�القل. �شدر بتاريخ 2013/3/24

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة بني يا�س البتدائية

العدد  10750 بتاريخ 2013/3/26    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/220  
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/نا�شر 
ر��شد نا�شر �لزري �جلن�شية: �المار�ت وطلب �لت�شديق على �لتوقيع يف حمرر يت�شمن : 
تنازل يف �ال�شم �لتجاري )نيوفينو�ض للتجارة �لعامة/ذ.م.م ( و�ملرخ�شة من د�ئرة 
�لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف )32564( و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة 
و�ل�شناعة بعجمان �ىل / هويد� علي حم�شن �ملرر �جلن�شية: �المللار�ت مبو�فقة: ر�شا 
عبد�لرحمن م�شيلحي �جلن�شية: م�شر مبو�فقة: حامت مدحت جاد �بر�هيم �جلن�شية:  
م�شر مبو�فقة: عمرو مدحت جاد �بر�هيم �جلن�شية: م�شر  ليكن معلوما للجميع بان 
�لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء 

��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �العان.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة  البلدية والتخطيط يف عجمان                                       

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10750 بتاريخ 2013/3/26    
    اخطار عديل بالن�سر

   رقم 2013/4615   
�ملنذر/�شركة تطوير جممع دبي لا�شتثمار-

بوكالة �ملحاميني/ بدر حممد �لقرق و�حمد �شيف بن ماجد �ملطرو�شي 
�ملنذر �ليه: ��شمهان خلفان زوجة �شيف �شامل عبيد بن هدة �ل�شويدي   )جمهول حمل �القامة( 
 فان �ملنذرة تنذر �ملنذر �ليها ب�شرورة ب�شد�د �ملبلغ �ملرت�شد يف ذمتها و�لبالغ 1.353.936.66 درهم 
)مليون وثاثمائة وثاثة وخم�شون �لف وت�شعمائة و�شتة وثاثون درهم و�شتة و�شتون فل�شا(   
باال�شافة �ىل غر�مة تاخريية مبعدل 2% �شنويا تزيد على متو�شط �شعر �لفائدة �ملحدد من قبل  
�لبنك �ملركزي بامارة دبي ويتم ح�شابها من تاريخ ��شتحقاق �ملبالغ وحتى تاريخ �ل�شد�د �لفعلي 
من قبلكم مع �لز�مكم بالتعوي�س عن �خل�شائر �لتي يتكبدها �ملنذر من جر�ء �نهاء �التفاقية 
�ملبكر خال 30 يوم من تاريخ �النذ�ر و�ال �شن�شطر �آ�شفني �ىل �للجوء للق�شاء وحتميلكم كافة 

�لر�شوم و�مل�شاريف �لق�شائية عن ذلك.

حمكمة ال�سارقة  

حمكمة ال�سارقة

العدد  10750 بتاريخ 2013/3/26    
    اخطار عديل بالن�سر

   رقم 2013/4614   
�ملنذر/�شركة تطوير جممع دبي لا�شتثمار-

بوكالة �ملحاميني/ بدر حممد �لقرق و�حمد �شيف بن ماجد �ملطرو�شي 
�ملنذر �ليه: فاطمة �ل�شويدي  )جمهول حمل �القامة( 

 فان �ملنذرة تنذر �ملنذر �ليها ب�شرورة ب�شد�د �ملبلغ �ملرت�شد يف ذمتها و�لبالغ 879.456.90 درهم 
باال�شافة  فل�شا(   وت�شعون  درهللم  وخم�شون  و�شتة  و�ربعمائة  �لفا  و�شبعون  وت�شعة  )ثمامنائة 
�ىل غر�مة تاخريية مبعدل 2% �شنويا تزيد على متو�شط �شعر �لفائدة �ملحدد من قبل  �لبنك 
�لفعلي من  �ل�شد�د  تاريخ  �ملبالغ وحتى  ��شتحقاق  تاريخ  ويتم ح�شابها من  دبي  بامارة  �ملركزي 
قبلكم مع �لز�مكم بالتعوي�س عن �خل�شائر �لتي يتكبدها �ملنذر من جر�ء �نهاء �التفاقية �ملبكر 
كافة  وحتميلكم  للق�شاء  �للجوء  �ىل  �آ�شفني  �شن�شطر  و�ال  �النلللذ�ر  تللاريللخ  مللن  يللوم   30 خللال 

�لر�شوم و�مل�شاريف �لق�شائية عن ذلك.

حمكمة ال�سارقة  

حمكمة ال�سارقة

العدد  10750 بتاريخ   2013/3/26     
    اعالن بالن�سر 

لقد تقرر يف �لق�شية رقم  )2013/833 ( منازعات �يجارية �ملنظورة �مام 
جلنة ف�س �ملنازعات �اليجارية ) �للجنة �لثالثة( و�ملرفوعة من /1- موزة 
مبارك علي غامن �لقبي�شي 2- ورثة/ مبارك علي غامن �لقبي�شي- العان 
�ملدعى عليها/ �الأمل و�لفرج للعقار�ت  و�ل�شيانة �لعامة- ن�شر� حل�شور 
جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/3/31 يف �ل�شاعة 6.00 م�شاًء يف مقر �للجنة 
بجانب  نهيان-  �آل  مع�شكر  �لدفاع-منطقة  �للشللارع  �بللوظللبللي-  يف  �لكائن 

�شندوق �لزو�ج فيا رقم 2 وذلك على نفقة �ملدعني.

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10750 بتاريخ   2013/3/26     
    اعالن بالن�سر 

لقد تقرر يف �لدعوى رقم  )2013/666دعللوى ( �ملنظورة �مام جلنة 
�ت�س  �يه  �شدها/  �ملدعي  على  و�ملرفوعة  �اليجارية  �ملنازعات  ف�س 
�ملتميزة للمقاوالت �لعامة و�د�رة �لعقار�ت. �عانها ن�شر� وقد حتدد 
لنظر �لدعوى جلل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/4/1 يف متام �ل�شاعة 
12.00 ظهر� مبقر �للجنة �لكائن مبع�شكر �آل نهيان وذلك على نفقة 

�ملدعى/ مر�مكو للمقاوالت و�ل�شيانة �لعامة. 
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10750 بتاريخ   2013/3/26     

و�حمل  �الملللار�ت  �جلن�شية:  �حليماء  حممد  �ل�شعدية  �نللا/  قللررت 
بطاقة هوية رقم )784196450609084( �لغاء �لوكالة �ملمنوحة مني 
و�ملوثقة  �المللار�ت  �جلن�شية:  �ل�شام�شي  حمد  علي  عفر�ء  لل�شيدة/ 
�لعدل-  �لكاتب  لللدى   2007/7/9 بتاريخ   )2007/5038( رقللم  حتت 
بد�ئرة �لق�شاء بامارة �بوظبي، حيث �نني قررت �لغائها وعدم قيام 
�قوم  �ن  على  �اللغاء  تاريخ  بعد  نهائيا  �لتوكيل  با�شتعمال  �لوكيلة 

باباغ �لوكيلة بالغاء �لتوكيل.
وهذ� �إقر�ر مني بذلك،،،

 املقر مبا فيه                

      اقرار بالغاء وكالة

العدد  10750 بتاريخ 2013/3/26     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/600   

نخيل  �ملالك  )ذ.م.م(  �شيتي  �نرتنا�شيونال  �شركة  .ذ.م.م(  �س   ( كللورب  بروبرتي  �ملنذرة/�شركة 
للعقار�ت �ل�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه  

�شد: �ملنذر �ليها: جوز هوجن جني ) ح�شب �لعقد ( جوز هوجن جني ) ح�شب �القامة(   )جمهولة 
حمل �القامة( 

 تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليها ب�شد�د قيمة �اليجارة �ملرت�شدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�شتجد من 
��شتام  تاريخ  �يللام من    7 �ق�شاها  فللرتة  �ملللوؤجللرة يف  للعني  �لفعلية  �لتخلية  تاريخ  �يجار حتى 
�النذ�ر �لعديل وكذلك �خاء  �لعني �ملوؤجرة خال )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع 
��شفا  ن�شطر  �شوف  �ليها  �ملللنللذر  رف�س  حللال  ويف  بدبي  �اليللجللار�ت  لللدى جلنة  �يجارية  دعللوى 
�لقانونية �ملرتتبة على ذلك �لتي حتفظ لها  �للجوء �ىل �لق�شاء باتخاذ كافة �الجللر�ء�ت  �ىل 
حقوقها مبا فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  باال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10750 بتاريخ 2013/3/26     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/608   

�ملنذر/�شركة تطوير جممع دبي لا�شتثمار-
بوكالة �ملحاميني/ بدر حممد �لقرق و�حمد �شيف بن ماجد �ملطرو�شي 

�ملنذر �ليه: �شركة �ل�شرق �الو�شط للطاء �ملعادن ذ.م.م )�شن ر�يز ميتال كو�تينج(
 )جمهول حمل �القامة( 

 878.207.48 و�لبالغ   ذمتها  يف  �ملرت�شد  �ملبلغ  ب�شد�د  ب�شرورة  �ليها  �ملنذر  تنذر  �ملنذرة  فللان   
درهم )ثمامنائة وثمانية و�شبعون �لفا ومئتان و�شبعة درهم وثمانية و�ربعون فل�شا( باال�شافة 
�ىل غر�مة تاخريية مبعدل 2% �شنويا تزيد على متو�شط �شعر �لفائدة �ملحدد من قبل  �لبنك 
�لفعلي من  �ل�شد�د  تاريخ  �ملبالغ وحتى  ��شتحقاق  تاريخ  ويتم ح�شابها من  دبي  بامارة  �ملركزي 
قبلكم مع �لز�مكم بالتعوي�س عن �خل�شائر �لتي يتكبدها �ملنذر من جر�ء �نهاء �التفاقية �ملبكر 
كافة  وحتميلكم  للق�شاء  �للجوء  �ىل  �آ�شفني  �شن�شطر  و�ال  �النلللذ�ر  تللاريللخ  مللن  يللوم   30 خللال 

�لر�شوم و�مل�شاريف �لق�شائية عن ذلك.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10750 بتاريخ 2013/3/26     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/606   

�ملنذر/�شركة تطوير جممع دبي لا�شتثمار-
بوكالة �ملحاميني/ بدر حممد �لقرق و�حمد �شيف بن ماجد �ملطرو�شي 

�ملنذر �ليه: �شركة �ل�شرق �الو�شط للطاء �ملعادن ذ.م.م )�شن ر�يز ميتال كو�تينج(
 )جمهول حمل �القامة( 

 872.708.37 و�لبالغ   ذمتها  يف  �ملرت�شد  �ملبلغ  ب�شد�د  ب�شرورة  �ليها  �ملنذر  تنذر  �ملنذرة  فللان   
درهم )ثمامنائة و�ثنان و�شبعون �لفا و�شبعمائة وثمانيةدرهم و�شبع وثاثون فل�شا( باال�شافة 
�ىل غر�مة تاخريية مبعدل 2% �شنويا تزيد على متو�شط �شعر �لفائدة �ملحدد من قبل  �لبنك 
�لفعلي من  �ل�شد�د  تاريخ  �ملبالغ وحتى  ��شتحقاق  تاريخ  ويتم ح�شابها من  دبي  بامارة  �ملركزي 
قبلكم مع �لز�مكم بالتعوي�س عن �خل�شائر �لتي يتكبدها �ملنذر من جر�ء �نهاء �التفاقية �ملبكر 
كافة  وحتميلكم  للق�شاء  �للجوء  �ىل  �آ�شفني  �شن�شطر  و�ال  �النلللذ�ر  تللاريللخ  مللن  يللوم   30 خللال 

�لر�شوم و�مل�شاريف �لق�شائية عن ذلك.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10750 بتاريخ 2013/3/26    
  اعالن بالن�سر

رقم �ملرجع :463/     
�مار�تي  �ل�شويدي-  �شاحوه  بن  علي  �شعيد  /جهاد  �ل�شيد  بان  للجميع  معلوما  ليكن   
�جلن�شية  يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغ 51% يف �لرتخي�س �لتجاري/ 
�شالح  حممد  م�شطفى  لل�شيد/  وذلللك    11810 ذ.م.م  �لبناء  ملقاوالت  �ملرباطي  �شركة 
�ملرباطي- �لبحرين �جلن�شية. تعديات �خرى: مت تغيري �ل�شكل �لقانوين من �شركة 
ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة فردية مت تغيري �ال�شم �لتجاري من/ �شركة �ملرباطي 
�لبناء  ملللقللاوالت  �ملرباطي  /�شركة  �جلللديللد  �لتجاري  �ال�للشللم  �ىل  ذ.م.م  �لبناء  ملللقللاوالت 
.وعما لن�س �ملادة )16( فقره 3 من �لقانون �الحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان 
�لت�شديق على  يتم  �شوف  و�نلله  للعلم  �العللان  ن�شر هذ�  �قت�شى  فقد  �لعدل.   �لكاتب 
�الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العان فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.
مكتب الكاتب العدل  

دائرة الق�ساء ال�سارقة 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10750 بتاريخ  2013/3/26      
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1370 تنفيذ جتاري
�لدعوى رقم 2010/1117 جتاري  �ل�شادر يف  تنفيذ �حلكم  �لق�شية:  مو�شوع 
للر�شوم  �للشللامللا  درهللللم(  وقللللدره )15.114.401  بلله  �ملللنللفللذ  �ملللبلللللغ  بلل�للشللد�د  كلللللي 
و�مل�شاريف.  �ملطلوب �عانه �ملنفذ �شده /1- �شركة �بيار للتطوير �لعقاري ) 
م�شاهمة مقفلة( )فرع دبي( جمهول حمل �القامة- مو�شوع �العان: قررت 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�شد�د  �خطاركم   2013/2/28 بتاريخ  �البتد�ئية  دبي  حمكمة 
وقدره )15114401( درهم خال �شهر من تاريخ �لتبليغ و�البيع �لعقار ) رقم 
209- ورقم 138 �ل�شفوح �الوىل و�لعائدة لكم بطريق �ملز�يدة وفقا ملقت�شيات 

ن�س �ملادة 295 من قانون �الجر�ء�ت �ملدنية.
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10750 بتاريخ  2013/3/26      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1165 تنفيذ ايجارات
�القامة  حمل  جمهول  عبد�لعزيز    حممد  �شبل  �للشللده/1-  �ملنفذ  �ىل 
ومبوجب  حميد   بو  حممد  عبد�هلل  ��شماعيل  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا 
�ملوؤجرين  بني  بالف�شل  �خلا�شة  �لق�شائية  �للجنة  من  �ل�شادر  �لقر�ر 
�ملنفذ  �ملبلغ  �شد�د   -1 بللاالتللي:  مكلف  فانك  دبللي  ببلدية  و�مل�شتاأجرين 
�ملحكمة وذلك  �و خزينة  �لتنفيذ  به وقللدره )71871 درهللم( �ىل طالب 
خال 15 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �العان.   وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العان. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10750 بتاريخ   2013/3/26     
    اعالن حكم يف الدعوى 2012/1443 

�ملحكوم عليه: بروميوم الد�رة �لعقار�ت و�ل�شيانة �لعامة ميثلها عبد�لوحيد �شيف �لدين 
ف�س  جلنة  عليكم  حكمت  قد   2012/6/24 تاريخ  يف  �نه  نعلمكم  بالن�شر  �لعنو�ن:  �شيخ 
�ملنازعات �اليجارية/ �بوظبي حكما مبثابة �حل�شوري يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�شالح 
�ملحكوم له : حممد علي حممد �شادق �لبلو�شي باالتي: باخاء �لعني مو�شوع �لتد�عى 
�ملللوؤرخ يف 2011/7/6  �لطرفني  �ملبم بني  �اليجار  �لدعوى وعقد  �ملو�شحة يف �شحيفة 
وت�شليمها �ىل �ملدعى خالية من �ل�شو�غل و�ال�شخا�س و�لز�م �ملدعى عليها ب�شد�د �لقيمة 
�اليجارية �عتبار� من 2012/2/15 مع �لزيادة �لقانونية بو�قع 5% وحتى متام �خاء عني 
بامل�شروفات ومببلغ 200 درهم  �ملاء و�لكهرباء و�لز�متها  �لنز�ع وتقدمي بر�ءة ذمة عن 
�لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوم   15 قابا لا�شتئناف خال  �ملحاماة. حكما  �تعاب  مقابل 

لن�شر هذ� �مل�شتند. �شدر بتوقيع وختم �ملحكمة.

 جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10750 بتاريخ   2013/3/26     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 534و535 /2013    عم جز-   م ع-ب- اأظ

 مدعيان/1- لطيف �لرحمن �ن�شار علي �جلن�شية: بنغادي�س 2-جا�شم �لدين 
جا�شم عبد�ملتني عبدول �جلن�شية: بنغادي�س  مدعي عليه: �شركة �خل�شر�ء 
�لدعوى:م�شتحقات  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاوالت  �جلديدة 
عمالية �ملطلوب �عانه/ �شركة �خل�شر�ء �جلديدة للمقاوالت �لعامة �جلن�شية: 
�المار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/4/3 �ملو�فق  �الربعاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية بل حمكمة �بوظبي 
�البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة   �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/3/20

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10750 بتاريخ   2013/3/26     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 611و612 /2013    عم جز-   م ع-ب- اأظ

 مدعيان/1-��شام رفيق �ال�شام �جلن�شية: بنغادي�س 2-حممد عاملجري نور �حلق 
�جلن�شية:بنغادي�س مدعي عليه: �شعاع �لذروة للمقاوالت �لعامة �جلن�شية: �المار�ت  
للمقاوالت  �لذروة  �شعاع  �عانه/   �ملطلوب  عمالية  �لدعوى:م�شتحقات  مو�شوع 
�لدعوى  بعري�شة  �ملدعى عليها  بالن�شر)�عان  �المار�ت عنو�نه:  �لعامة �جلن�شية: 
�الثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  ن�شر�( 
 8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/4/1 �ملو�فق 
�شباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل بل حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 

2013/3/19

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10750 بتاريخ   2013/3/26     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 3622 /2012    عم جز-   م ع-ب- اأظ

عليه:  مدعي  بنغادي�س    �جلن�شية:  �ال�شام  �شري�ج  ح�شن  مدعي/جاكري   
مو�شوع  �المار�ت   �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاوالت  ميز�ن  حممد 
و�ل�شيانة  للمقاوالت  ميز�ن  �عانه/حممد  �ملطلوب  عمالية  �لدعوى:م�شتحقات 
�لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �المار�ت  عنو�نه: بالن�شر)�عان �ملدعى عليها ن�شر� بالطلب 
�ملقدم بجل�شة �ليوم(  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/3/31 �ملو�فق  �الحد  يوم 
�لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  بل  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثاثة �يام على 

�القل. �شدر بتاريخ 2013/3/17

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10750 بتاريخ   2013/3/26     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 281 /2013    عم جز-   م ع-ب- اأظ

عليه:  مدعي  بنغادي�س   �جلن�شية:  �لكا�شم  �بو  �ز�د  �لكام  مدعي/�بو   
مطعم رمز �ال�شالة �جلن�شية: �المار�ت مو�شوع �لدعوى:م�شتحقات عمالية 
بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية:  �ال�شالة  رمز  �عانه/مطعم  �ملطلوب 
�لثاثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
�ملو�فق 2013/3/26 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
�لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  بل  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30
مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى 

بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/3/11
قلم املحكمة                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10750 بتاريخ   2013/3/26     
  اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 246 /2013    عم جز-   م ع-ب- اأظ

عليه:  مدعي  باك�شتان    �جلن�شية:  جول  ح�شرت  جول  مدعي/�شبني   
�ل�شهامة لل�شيانة �لعامة و�لديكور فرع �بوظبي �جلن�شية:�المار�ت   مو�شوع 
�لعامة  لل�شيانة  �ل�شهامة  �عانه/  �ملطلوب  عمالية  �لدعوى:م�شتحقات 
و�لديكور فرع �بوظبي �جلن�شية:�المار�ت   عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/3/27 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام 
�لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  بل  �لثانية  �لد�ئرة 
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثاثة �يام على 

�القل. �شدر بتاريخ 2013/3/18

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10750 بتاريخ   2013/3/26     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 709 /2013    عم جز-   م ع-ب- اأظ

 مدعي/ روالن جوزيف �جلن�شية: �شوريا مدعي عليه: ��شرت �المار�ت لاعمال 
�ملطلوب  عمالية  �لدعوى:م�شتحقات  �جلن�شية:�المار�ت  �اللكرتوميكانيكية 
�جلن�شية:�المار�ت  �اللكرتوميكانيكية  لاعمال  �المار�ت  ��شرت  �عانه/ 
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/4/3 �ملو�فق  �الربعاء  يوم 
�بوظبي  حمكمة  بل  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
بو��شطة وكيل معتمد  �و  - �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة    - �البتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/3/11
قلم املحكمة                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10750 بتاريخ   2013/3/26     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 526و525 /2013    عم جز-   م ع-ب- اأظ

 مدعيان/1- ميتون د��س بيجي كي�شنو د��س �جلن�شية: بنغادي�س 2- �ير حممد مياه 
حممد نور مياه �جلن�شية: بنغادي�س  مدعي عليه: موؤ�ش�شة حميد عبد�هلل هال 
�لدعوى:م�شتحقات  مو�شوع  �المار�ت    �جلن�شية:  و�لتبيد  �لتكييف  للمقاوالت 
عمالية �ملطلوب �عانه/ موؤ�ش�شة حميد عبد�هلل هال للمقاوالت �لتكييف و�لتبيد 
�عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر   عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية: 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/4/3 �ملو�فق  �الربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت 
�بوظبي  حمكمة  بل  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف 
�البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى 

بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/3/20

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10750 بتاريخ   2013/3/26     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 377 /2013    عم جز-   م ع-ب- اأظ

بنغادي�س   �جلن�شية:  �لدين  قمر  حممد  �ال�شام  �شيف  مدعي/حممد   
مدعي عليه: تباين للمقاوالت و�ل�شيانة �لعامة �جلن�شية: �المار�ت مو�شوع 
و�ل�شيانة  للمقاوالت  �عانه/تباين  �ملطلوب  عمالية  �لدعوى:م�شتحقات 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر   عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية:  �لعامة 
�ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/4/2 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة 
بل حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ  �شدر  �القل.  على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة   �جلل�شة  قبل 

2013/3/10

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10750 بتاريخ 2013/3/26     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/601   

نخيل  �ملالك  )ذ.م.م(  �شيتي  �نرتنا�شيونال  �شركة  .ذ.م.م(  �س   ( كللورب  بروبرتي  �ملنذرة/�شركة 
للعقار�ت �ل�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه  

�شد: �ملنذر �ليها: جوز هوجن جني ) ح�شب �لعقد ( جوز هوجن جني ) ح�شب �القامة(   )جمهولة 
حمل �القامة( 

 تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليها ب�شد�د قيمة �اليجارة �ملرت�شدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�شتجد من 
��شتام  تاريخ  �يللام من    7 �ق�شاها  فللرتة  �ملللوؤجللرة يف  للعني  �لفعلية  �لتخلية  تاريخ  �يجار حتى 
�النذ�ر �لعديل وكذلك �خاء  �لعني �ملوؤجرة خال )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع 
��شفا  ن�شطر  �شوف  �ليها  �ملللنللذر  رف�س  حللال  ويف  بدبي  �اليللجللار�ت  لللدى جلنة  �يجارية  دعللوى 
�لقانونية �ملرتتبة على ذلك �لتي حتفظ لها  �للجوء �ىل �لق�شاء باتخاذ كافة �الجللر�ء�ت  �ىل 
حقوقها مبا فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  باال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



�لوطني لالإح�ساء: 782.7 مليار درهم قيمة �لتجارة �خلارجية للدولة يف ت�سعة �لأ�سهر �لأوىل من عام 2012 

•• تغطية رم�شان عطا:

مللن موؤمتر  �للليللوم �الول  فللعللاللليللات  بلللد�ت 
�إد�رة �ملعرفة لهذ� �لعام �شباح �م�س بفندق 
�للشللانللت ريللجلليلل�للس �بلللوظلللبلللي و�لللللللذي �ثمر 
و�ملحا�شرين  من  فعالة  وم�شاركة  تعاون 
�مللل�للشللاركللني علللللى حلللد �لللشلللو�ء وكللللان هناك 
�قبال كبري على ور�س �لعمل �لتى ت�شمنت 
وكيفية  �ملعرفة  �د�رة  �لعديد من مفاهيم 
�ال�لللشلللتلللفلللادة مللنللهللا وكلللانلللت ور�لللشلللة رقللللم 1 
�لدكتورة  �النللرتنللت  �شبكة  عب  و�د�ر�تللهللا 
�ملعرفة  �د�رة  ��شتخد�م  با�شم  هللومل  جللني 
�ملوؤ�ش�س �لرئي�شي  للو�شول لابتكار وهي 
مل�شروع data gov وهو م�شروع حكومي 
�د�ر  �الخر  ،وعلى �جلانب  �البي�س  للبيت 
جامعة  يف  بروفي�شور  عبود  جنم  �لدكتور 
�لللزيللتللونللة �الردنللليلللة وبلللاحلللث يف جماالت 
بتح�شني  �لللعللاقللة  ذ�ت  �حلللديللثللة  �الد�رة 
با�شم  رقم2  �لور�شة  �جلوهرية  �لللقللدر�ت 
م�شتد�م  :ملل�للشللدر  �لللاملللللمللو�للشللات  �د�رة 
من  �لللهللدف  ويللعللتللب  �لتناف�شية.  للميزة 
�ملعرفة-�ل�شرق  �د�رة  ملللوؤمتلللر  �إقللللامللللة 
�لتنمية  حتللقلليللق  هلللو   2013 �الو�لللشلللط 
�ملعرفة  وتللللبللللادل  �ملللل�لللشلللتلللد�ملللة،�للللتلللطلللويلللر 
و�لللتللعللاون فللى �لللعللامل �لللعللربللى مللن خال 
و�ملحا�شرين  �ملللتللحللدثللني  �بلللللرز  �حلل�للشللار 
�الكادمييني  �ىل  بلللاال�لللشلللافلللة  �لللعللامللليللني 
�ملحرتفني  �ملمار�شني  و�ي�شا  �ملتخ�ش�شني 
جنب  �ىل  جللنللبللا  وذلللللك  �ملللعللرفللة  �إد�رة  يف 
�لللقللطللاعللني �حلكومي  �مللل�للشللوؤولللني يف  مللع 
و�خلللللا�للللس. ويللنللعللقللد �مللللوؤمتلللر علللللى مد�ر 
�أيام، لينتهي �الأربعاء �ملقبل، وذلك  ثاثة 
بح�شور �أكرث من 270 م�شاركاً من 60 

جهة حملية ودولية.
بور�شتي عمل مهمتني،  �ملللوؤمتللر  بللد�أ  وقللد 
�الأوىل حتت عنو�ن ��شتخد�م �إد�رة �ملعرفة 
جني  �ل�شيدة  �ألقتها  لابتكار  للو�شول 
هومل، رئي�شة مهند�شي �ملعرفة يف خمتب 
نا�شا،  بللوكللالللة  �لللنللفللاث  �للللدفلللع  مللركللبللات 
و�البتكار�ت  �الإجنللللاز�ت  مللن  �لعديد  ولها 
�ملللطللروحللة . مللن خللال مللو�قللع �لتو��شل 
�الجللللتللللمللللاعللللي و�لللللللعللللللو�مل �الفلللرت��لللشللليلللة 
و�الأدبلللليللللات و�الأنلللظلللملللة �لللتللعللاونلليللة، ومن 
�حلائزة  �الإلكرتونية  نا�شا  بو�بة  �شمنها 
 www.nasa.gov جللللو�ئللللز  علللللللى 
�لدفاع  د�ئللرة  �لر�ئدة يف  �ملعرفة  وهند�شة 
يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية، وهي ع�شو 
يف �أكادميية �الأمم �ملتحدة �لدولية ملاحة 
يف  موؤلفاً   130 مللن  �أكللرث  ولها  �لف�شاء  

�أنظمة �ملعلومات و�إد�رة �ملعرفة و�البتكار.
وقامت جني بالرد على ��شئلة �حلا�شرين 
وكان منها ما هى كيفية �د�رة �ال�شتخاف 
�لوظيفي و�ال�شتفادة من �خلب�ت �ملهنية 

د�خل �شركة غاز عماقة يف �بوظبي ؟

و�جللابللت جللني قائلة �ن هللذ �ملللو�للشللوع هام 
جد� ويجب �د�رتة مبعرفة وحكمة ويجب 
علللللى رب �لللعللمللل �حلللفللاظ علللللى �خللللب�ت 
من   20% يقتطع  �ن  ويللجللب  �مللللوجلللودة 
عملهم لتدريب �لكو�در �جلديدة حتى يتم 
�مل�شتقبل وال  �ملهنية يف  تعوي�س �خلللب�ت 

يتاثر �لعمل بهم.
�لللثللانلليللة مو�شوعاً  �لللور�للشللة  تللنللاولللت  كللمللا 
�لاملمو�شات:  �إد�رة  عنو�ن  حتت  متميز�ً 
حيث  �لتناف�شية  للميزة  م�شتد�م  م�شدر 
�ألقاها �لدكتور جنم عبود �الأ�شتاذ بجامعة 
�لللزيللتللونللة �الأردنللليلللة، وهلللو مللوؤلللف لثاثة 
و�إد�رة  �ملللعللرفللة  �إد�رة  مللنللهللا  كللتللابللاً،  علل�للشللر 
و�إد�رة  يقا�س،  ال  ما  �إد�رة  �لاملمو�شات: 
�ل�شوء  �أللللقلللى  �البلللتلللكلللار وغلللريهلللا، حلليللث 
وماهية  �ملعرفة  �إد�رة  على  �لور�شة  خال 
يقا�س  ال  مللا  و�إد�رة  �لاملمو�شات  �إد�رة 
�ملال  ر�أ�لللس  و�إد�رة  وقيا�س  �البتكار  و�إد�رة 
و�أنظمة  �ل�شاملة  �جلللودة  و�إد�رة  �لفكري 
قيا�س وتقييم �الأد�ء يف �ملجاالت �خلدمية 

و�ملعرفية وغريها من �خلب�ت.

قاعدة �سلبة
�ملدير  �لللنللعلليللمللي  �أحللللمللللد  و�كلللللللد حملللملللد 
يف  و�الأعللمللال  �التلل�للشللال  لقطاع  �لتنفيذي 
غرفة جتارة و�شناعة �أبوظبي �لتز�م غرفة 
�للل�للشللر�كللة بني  مللفللهللوم  �أبللوظللبللي برت�شيخ 
�ملبادر�ت  �الإمللارة، ودعللم  خمتلف قطاعات 
�أبوظبي  مكانة  لرت�شيخ  كافة  و�لفعاليات 
كمركز �إقليمي وعاملي على خمتلف �ل�شعد 

ويف �ملجاالت كافة.
و�أ�لللشلللاف �أن �للللروؤيلللة �القللتلل�للشللاديللة الإملللارة 
من  علللللللللدد�ً  حللللللللددت   2030 �أبللللوظللللبللللي 
�ملرتكز�ت ي�شتند �إليها �مل�شتقبل �الجتماعي 
و�القت�شادي لاإمارة، ومن �أبرزها �قت�شاد 

مرتكز على �ملعرفة �مل�شتد�مة.
تبز  �ملعرفة  �إد�رة  �أهمية  �أن  �إىل  و�أ�للشللار 
لتعزيز تناف�شية �أبوظبي من خال توفري 
�إىل جانب  �ملللعللرفللة،  علللللى  قللائللم  �قللتلل�للشللاد 

�ملعريف  �لر�أ�شمال  �شلبة من  قاعدة  �إيجاد 
�لللللذي �للشلليلل�للشللكللل من�شة  �للللوطلللنلللي، �الأملللللر 

لابتكار و�الإبد�ع.

رعاية �إح�ساء �أبوظبي
و�أكلللد مللركللز �الإحلل�للشللاء-�أبللوظللبللي، حر�شه 
للموؤمتر  �لر�شمي  �لللر�عللي  يكون  �أن  على 
هللللذ� �للللعلللام نلللظلللر�ً مللللا يلللوفلللره ملللن فر�شة 
متميزة للقاء نخبة من �ملتحدثني �لعامليني 
�إ�شافة  �ملعرفة  �إد�رة  ورو�د  و�الأكادمييني 
�إىل قادة �لقطاع �حلكومي و�إد�رة �الأعمال، 
�لتعّرف  �شيتم  �لكوكبة  هللذه  خللال  ومللن 
و�الإقليمية،  �لعاملية  �ملعرفة  م�شاريع  على 
�ملا�شي منها و�حلايل و�مل�شتقبلي، وتقييم 
بامل�شتغلني  �ملتعّلقة  �الأعللمللال  �إد�رة  قيمة 
و�أخطاء  و�لتعّرف على جناحات  باملعرفة، 

�الآخرين يف هذ� �ملجال.
و�أو�لللشلللح �مللللركلللز ملللدى قلللوة �لللعللاقللة بني 
�الإح�شاء وبناء �ملعرفة ومن ثم �إد�رة هذه 
�ملعرفة  �إد�رة  �أنه قبل  �إىل  �ملعرفة، م�شري�ً 
�ملعرفة، والمتاك  �متاك  �أواًل من  البد 
�ملعرفة البد من �الإح�شاء الإنتاج �لبيانات 
وبناء قو�عد �ملعلومات �لدقيقة و�حلديثة 

على �أ�ش�س علمية ومعايري دولية.
مع  بللالللتللز�مللن  يللاأتللي  �مللللوؤمتلللر  �أن  م�شيفاً 
�للللعلللام �للللللدويل للللاإحللل�لللشلللاء، حلليللث ينظم 
�ملركز �لعديد من �ملبادر�ت هذ� �لعام مثل 
مبادرة تعزيز �لوعي �الإح�شائي للمد�ر�س 
�ملجتمعية  �مل�شوؤولية  ومبادرة  و�جلامعات 
�شورة  يف  �الإح�شائية  �ملللوؤ�للشللر�ت  وتللقللدمي 
غري  مللن  قر�ءتها  لت�شهيل  �نفوجر�فيك 
�ملللتللخلل�للشلل�للشللني علللللى هلليللئللة قلل�للشللة ق�شرية 
�مللللبلللادر�ت �لهامة،  ملل�للشللورة وغللريهللا مللن 
كللمللا يللتللز�مللن �مللللوؤمتلللر مللع �نللتللهللاء �خلطة 
للمركز  �الأوىل  �خلم�شية  �ال�شرت�تيجية 

 .)2013 – 2009(

ور�ض �لعمل
�لللهللز�ع رئي�س  �ل�شيد هللز�ع �شعد  و�أو�للشللح 

�لنجاح،  خللطللو�ت  �للشللركللات  �إد�رة  جمل�س 
دور�ت  �أربللع  مدى  على  للموؤمتر  �ملنظمة 
متتالية، �أن ور�س عمل �ملوؤمتر لهذ� �لعام 
و�خللللب�ء  �ملللحللا�للشللريللن  مب�شتوى  تتميز 
�ليوم  ور�للشللتللي  �إىل  فللاإ�للشللافللة  �لللدوللليللني، 
�شيتم غد�ً �إطاق �أربع ور�س عمل �الأوىل 
للللللدكللتللور ديللفلليللد بلليللنلليللت، �مللللديلللر �لفني 
قيادة  يف  �لرئي�شية  �الأ�شلحة  لبناجمي 
�إعادة  مغالطة  عنو�ن  حتت  �لبحر،  نظم 
بناء معرفة م�شتد�مة  �ملعرفة:  ��شتخد�م 
�أليك�س  للللللدكللتللورة  ور�للشللة عمل  وكللذلللك   ،
رئي�س  ونللائللب  �للل�للشللابللق  �لللرئلليلل�للس  بينيت 
�لتابعة  �ملتكاملة  للم�شاريع  �ملعرفة  ق�شم 

للبحرية �الأمريكية. 
وور�شة عمل �لثانية بعنو�ن �ال�شرت�تيجية 
�أعلى  منهج  �ملللعللرفللة:  الإد�رة  �لتنظيمية 
فن�شنت  للدكتور  الأعلللللى  و�أ�للشللفللل  الأ�شفل 
ريبري، �لع�شو �ملنتدب و�ملوؤ�ش�س �ل�شريك 
�ملللعللرفللة و�البللتللكللار يف جللنللوب �شرق  ملعهد 

�آ�شيا.
وور�شة �لعمل �لثالثة بعنو�ن فهم �الأبعاد 
لرون  و�البللتللكللار  �ملللعللرفللة  الإد�رة  �الأربلللعلللة 
يوجن �ملوؤ�ش�س و�لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة 
بكامبيدج �أ�شوييت�س  للمعرفة   CKO

�ملحدودة.
وور�للشللة �لللعللمللل �لللر�بللعللة و�الأخلللللرية حول 
�إد�رة �ملعرفة يف حكومة �الإمار�ت �لعربية 
�مللللتلللحلللدة: �مللللملللار�لللشلللات �حللللالللليلللة وطلللرق 
تطويرها للدكتور �شعيد �لظاهري، وهو 
من �لرو�د �لذين �أ�شهمو� بن�شاأة �الإنرتنت 
يف دولة �الإمار�ت يف �لعام 1995 وغريها 

من �خلب�ت و�خلدمات. 
ومن دولة �لكويت ت�شارك �لدكتورة بيبي 
�لكويت بورقة عمل  �لعجمي من جامعة 
�ملعرفة يف  �إد�رة  بللنللاء  �مللللر�أة يف  دور  حللول 

منطقة �خلليج .
�لللدورة �حلالية تتميز  �أن  و��شاف �لهز�ع 
حيث  �جللللو�نلللب،  كللافللة  يف  �شابقاتها  عللن 
�لعدد  بللهللذ�  �مللل�للشللاركللات  جللانللب  يف  تتميز 

�لكبري من �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س، 
وبهذ� �لعدد من موظفي هذه �جلهات، مع 
تاأ�شي�س �إد�ر�ت و�أق�شام متخ�ش�شة بقطاع 
�إد�رة �ملعرفة يف �لهياكل �لتنظيمية لهذه 

�جلهات،
كما �شيح�شر �حلفل �خلتامي �شخ�شيات 
�إال  نعلن عنها  لن  �شتكون مفاجاأة كبرية 

يف حينه.
وقللال �لللهللز�ع، �أ�شبحت �للليللوم �للشللرورة يف 
�لتي  �لعني  فهي  �لر�شيد،  �لللقللر�ر  �تللخللاذ 
يب�شر بها �شانعو ومتخذو �لقر�ر، ولذلك 
يوم  بعد  يوما  �ملعرفة  �إد�رة  �أهمية  تللزد�د 
لت�شبح و�حدة من �أهم مفاتيح �لتقنيات 
وتطوير  رفللع  يف  ت�شاعد  �لتي  �الأ�شا�شية 
و�الجتماعية  �القللتلل�للشللاديللة  �لللعللمللللليللات 

وغريها.
م�شري�ً �إىل �أن �إد�رة �ملعرفة حتقق للدول 
�لكثري  و�الأفللللر�د  و�ملوؤ�ش�شات  و�ل�شركات 
مللن �الأربللللاح �ملللاديللة و�ملللعللنللويللة وذللللك من 
�لعائد  وزيللللادة  �لتكاليف،  خف�س  خللال 
�ملايل، وحت�شني �شورة �لقطاع �مل�شتهدف، 
�لعمل  �لللشلللوق  مللللع  علللاقلللاتلللهلللا  وتلللطلللويلللر 
�لكو�در  بللتللدريللب  �الهللتللمللام  علللن طللريللق 
�ملعا�شرة،  �خللللب�ت  و�إك�شابها  �لب�شرية 
من  �ملادية  لطاقاتها  �الأمثل  و�لتوظيف 
خال تب�شيط �الإجر�ء�ت وحت�شني خدمة 

�لعماء و�خت�شار�ً للزمن.

�مل�ساركات
و�نللطللاقللاً مللن �أهللملليللة �حللللدث وحموره 
�لدو�ئر  كافة  �هتمام  حمط  �أ�شبح  �لذي 
�حلكومية  و�للشللبلله  �حلللكللوملليللة  و�جللللهلللات 
و�للللقلللطلللاع �خللللا�لللس، يلل�للشللارك يف �لللللدورة 
�ملعرفة  �إد�رة  مللللوؤمتللللر  مللللن  �حللللالللليلللة 
�لفجر،  جريدة  للحدث  كر�عي   2013
ومللوظللفللو �لللعللديللد مللن �جلللهللات �ملحلية 
و�لللدوللليللة، مللثللل غللرفللة جتلللارة و�شناعة 
�أبوظبي ود�ئرة �لق�شاء وجمل�س �أبوظبي 
و�لتنمية  �مللللعلللرفلللة  وهللليلللئلللة  للللللللتلللوطلللني 
ووز�رة  �لعليا  �لتقنية  وكليات  �لب�شرية 
�ملالية ومركز دعم �لقر�ر وبلدية �ملنطقة 
عجمان  و�شناعة  جتللارة  وغرفة  �لغربية 
�ل�شكانية  للرتكيبة  �الحتلللادي  و�ملجل�س 
ووز�رة  �حللللرة  عللجللمللان  منطقة  و�شلطة 
�لد�خلية و�شركة م�شدر ود�ئرة �الأر��شي 
و�لرقابة  �لللتللنللظلليللم  ومللكللتللب  و�الأمللللللاك 
�أبوظبي  وجمللللللل�لللس  علللجلللملللان  وجلللاملللعلللة 
�لعامة  و�الأمللانللة  �ملالية  ود�ئلللرة  للتعليم 
�لعامة  و�للللقللليلللادة  �لللتللنللفلليللذي  للمجل�س 
ل�شرطة �أبوظبي ووز�رة �لرتبية و�لتعليم 
�القللتلل�للشللاديللة وحديقة  �لللتللنللملليللة  ود�ئلللللرة 
للتوزيع  �أدنللوك  و�شركة  بالعني  �حليو�ن 
وبلدية دبي ووز�رة �القت�شاد وغريها من 

�جلهات.

املال والأعمال

27 بح�سور 270 م�ساركًا من 60 جهة حملية ودولية

�أ�سو�ق عجمان �لتعاونية تقر �نطالق فعاليات موؤمتر �إد�رة �ملعرفة-�ل�سرق �لأو�سط 2013
�ملائة يف  توزيع �أرباح بن�سبة 15 

•• عجمان-وام:

توزيع  �لتعاونية  عجمان  �أ�شو�ق  جلمعية  �لعادية  �لعمومية  �جلمعية  �أقللرت 
�أرباح بن�شبة  15  يف �ملائة نقد� بو�قع خم�شة يف �ملائة على �الأ�شهم و 10  يف 
�مل�شرتيات. وناق�شت �جلمعية �لعمومية خال �جتماعها برئا�شة  �ملائة على 
جمعية  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لنعيمي  �شلطان  بن  عبد�هلل  بن  حممد  �ل�شيخ 
�أ�شو�ق عجمان �لتعاونية..�مليز�نية �لعمومية و�حل�شابات �خلتامية و�شدقت 
عليها وعلى ن�شب توزيع �الأرباح �ملقرتحة من جمل�س �الإد�رة عن عام 2012 
�إبللر�ء ذمة �أع�شاء جمل�س �إد�رة �جلمعية و�إبللر�ء ذمة مدققي �حل�شابات  ومت 
بتعيني  �الإد�رة  جمل�س  تكليف  بللجللانللب   2012 علللام  خلللال  �أعللمللالللهللم  عللن 
و�أ�شاد  مكافاأته.  وحتديد   2013 �جلديدة  �ملالية  لل�شنة  �حل�شابات  مر�قب 
�ل�شيخ حممد بن عبد�هلل بن �شلطان �لنعيمي خال �الجتماع �لذي ح�شره 
�أع�شاء جمل�س �الإد�رة و�مل�شاهمون �أع�شاء �جلمعية �لعمومية و�لذي عقدته 
بالتعاون  �لريان يف عجمان..  قاعة  �لن�شائية يف  �ملوؤمنني  �أم  يف مقر جمعية 
.. موؤكد�  �لتعاونية  �ملا�شية مع جمعية �الحتاد  �ملثمر و�لبناء خال �لفرتة 
بناء قاعدة مميزة وناجحة لتوفري  بالنجاح يف  �الإد�رتللني تكللت  �أن م�شاعي 
�حتياجات �مل�شتهلكني ب�شورة تر�شي رغباتهم وتطلعاتهم. ويف نهاية �الجتماع 
�الإد�رة..  رئي�س جمل�س  �لنعيمي  �شلطان  بن  بن عبد�هلل  �ل�شيخ حممد  كرم 
�شعادة خالد بن حميد بن ذيبان �لفا�شي مدير عام جمعية �الحتاد �لتعاونية 
و�ل�شيد حممود جمال حممود مدير عام �شركة �لزمالك للمقاوالت و�ل�شيدة 

موزه �إبر�هيم زوجة �ل�شيد عبيد �لزعابي كاأف�شل عميل للجمعية. 

وز�رة �لقت�ساد ت�سارك بورقة عمل حول 
�حلماية �لقانونية للملكية �لفكرية عرب �لإنرتنت

•• اأبوظبي-وام:

�شاركت �إد�رة حقوق �لن�شر و�لتاأليف يف وز�رة �القت�شاد بورقة عمل توعوية 
يف ندوة حول  �حلماية �لقانونية للملكية �لفكرية عب �الإنرتنت .. وذلك 
بالتعاون مع كلية �لقانون لدى جامعة �لعني للعلوم و�لتكنولوجيا. تاأتي 
�ملوؤ�ش�شات  مللن  و�شركائها  �للللوز�رة  بللني  �لفكري  للتعاون  جت�شيد�  �لللنللدوة 
�حلديثة.  و�لتكنولوجيا  �ملللتللجللددة  �لقانونية  �لثقافة  لن�شر  �الأكللادميلليللة 
�إد�رة حقوق �لتاأليف و�لن�شر يف  وتناول فوزي عبد �لعزيز �جلابري مدير 
وز�رة �القت�شاد يف بد�ية �لندوة..ت�شجيل حقوق �مللكية �لفكرية ودور وز�رة 
�الإقت�شاد يف دولة �الإمار�ت وباإ�شر�ف مبا�شر من معايل �شلطان بن �شعيد 
�ملن�شوري وزير �القت�شاد و�شعادة حممد �ل�شحي وكيل �لوز�رة يف �حلد من  
�لقر�شنة  وبني فيها �لدور �لرقابي و�لوقائي لتجنب �لنز�عات �لق�شائية 
�مللكية  قو�نني  تطور  �جلابري  و��شتعر�س  �لفكرية.  �مللكية  حقوق  ب�شاأن 
حتت  �لفكرية  �مللكية  �إد�ر�ت  وتوحيد  �الإملللار�ت  دولللة  يف  �ملطبقة  �لفكرية 
مظلة وز�رة �الإقت�شاد.. مو�شحا �إجر�ء�ت ت�شجيل �مل�شنفات وكيفية تقدمي 
طلب ت�شجيل حقوق م�شنف. و�أكد دور وز�رة �الإقت�شاد وتقدمها يف جمال 
مكافحة �لقر�شنة من خال ت�شديد �الإجللر�ء�ت حيال قر�شنة �لكتب ويف 
�لعديد  و�شبط  �الإنرتنت  عب  �لقانونية  غري  �الإلكرتونية  �ملو�قع  حجب 
�ملنطقة  وخمالفة  مقلدة  و�أغللاين  و�أ�شطو�نات  �أ�شرطة  من  �ملخالفات  من 
�جلغر�فية للتوزيع وبر�مج �حلا�شب �الآيل مقدما �شور� تو�شيحية وفيلما 
وثائقيا لن�شر �لوعي و�لثقافة �لقانونية يف جمال حقوق �مللكية �لفكرية. 
و�أو�شح �جلابري �أن دولة �الإمار�ت تخطو خطو�ت جادة يف تاأكيد �لتز�ماتها 
بكل ما يتعلق بالتطبيق �الأمثل لت�شريعات �مللكية �لفكرية وهي من �لدول 
�مل�شاركة يف �لتوقيع على �تفاقية  برين  و معاهدة �ملنظمة �لعاملية للملكية 
�لفكرية   �مللكية  حلقوق  �لتجارية  باجلو�نب  �ملتعلقة  و�التفاقية  �لفكرية 
�لرتب�س �لتابعة ملنظمة �لتجارة �لعاملية و�التفاقية �لعربية حلماية حقوق 
�ملوؤلف حيث حتتل �الإمللار�ت يف �ملرتبة �الأوىل عربيا و�شمن قائمة �أف�شل  
حقوق �لتاأليف و�لن�شر و�مللكية �لفكرية. من  حماية  يف  عاملية  دولة    30
جانبه قدم �لدكتور فايز حممد��أ�شتاذ �مللكية �لفكري يف �لكلية ورقة عمل 
عليها.. ترد  �لتي  و�لقيود  للموؤلف  �الأدبية  �حلقوق  تناولت  �لندوة  خال 

فيما حتدث �لدكتور �أحمد �ل�شيد لبيب ��شتاذ �لقانون �لتجاري يف �لكلية 
عقد  عاجلت  ورقللة  تللاه  �لتجارية  للعامة  �ملنظور  غري  �الإ�شتخد�م  عن 
�لدكتور  قدمها  �لعقد  لطريف  �ملدنية  و�مل�شوؤولية  �لنطاق  �أ�شماء  ت�شجيل 
ب�شار طال �ملومني رئي�س ق�شم �لقانون �خلا�س يف جامعة �لعني للعلوم 
حول  و�لتو�شيات  �لنتائج  مللن  بالعديد  �لللنللدوة  و�ختتمت  و�لتكنولوجيا 

مو�شوعها و�الأور�ق �ملقدمة. 

من املرتكزات للروؤية القت�شادية لأب�ظبي 2030 اقت�شاد مرتكز على املعرفة امل�شتدامة النعيمي:  •• حممد 
القطاعني احلك�مي واخلا�ص  من  بامل�شاركات  �شابقاتها  عن  تتميز  احلالية  الدورة  الهزاع:  •• هزاع 

اخلربات وا�شتثمارهم لتدريب الك�ادر اجلديدة على  احلفاظ  العمل  �شاحب  على  ه�مل:  •• جني 

�لنعيمي �أحمد  عبود•• حممد  هومل•• جنم  •• جني 

•• ابوظبي-وام: 

�لتجارة  �إح�شاء�ت  نتائج  لاإح�شاء  �لوطني  �ملركز  �أعلن 
�خلارجية �خلا�شة بدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة خال 
بلغت  حيث  �ملا�شي  ت�شعة �الأ�شهر �الأوىل من عام 2012 
قيمتها �الإجمالية ما مقد�ره 782.7 مليار درهم مقابل 
684.9 مليار درهم خال نف�س �لفرتة من عام 2011 
�إىل  و�شلت  وبن�شبة  درهللم  97.8مليار  مللقللد�ره   بارتفاع 

باملائة.  14.3
 494.5 بلغت  �لللللو�رد�ت  قيمة  �أن  �إىل  �لبيانات  وت�شري 
مليار درهم خال �لفرتة �ملذكورة من عام 2012 �ملا�شي 
مقارنة بل 439.9 مليار درهم خال ذ�ت �لفرتة من عام 
2011 وبن�شبة �رتفاع مقد�رها 12.4 باملائة ومن جانب 
درهللم خال  مليار   135.6 �للل�للشللادر�ت  قيمة  بلغت  �آخللر 
�لفرتة �ملذكورة مقارنة بل 84.4 مليار درهم خال نف�س 
51.2 مليار  بللارتللفللاع مللقللد�ره   2011 �لللفللرتة مللن عللام 

درهم وبن�شبة �رتفاع مقد�رها 61 باملائة. �أما قيمة �ملعاد 
�لفرتة  خللال  درهللم  مليار   152.6 بلغت  فقد  ت�شديره 
�لفرتة  خللال  درهللم  مليار   160.6 بل  مقارنة  �ملللذكللورة 
�ملعاد  قيمة  �نخف�شت  حلليللث   2011 علللام  مللن  �مللللذكلللورة 

ت�شديره �إىل ما ن�شبته 5 باملائة.
�ملحلي  �لناجت  بقيمة  مبقارنته  �لرقم  هللذ�  �أهمية  وتنبع 
�لعامل  باقي  على  �النفتاح  م�شتوى  يعك�س  كونه  للدولة 
�لتي  �لللتللجللاري  �النللفللتللاح  ل�شيا�شة  ترجمة  ميثل  ولللكللونلله 
�لقاعدة  تللنللويللع  عللمللللليللة  �أ�للشللا�للس  علللللى  �للللدوللللة  تنتهجها 

�القت�شادية لدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
وت�شري �لبيانات �خلا�شة باإجمايل حجم �لتبادل �لتجاري 
�خلا�س بدولة �الإمللار�ت �لعربية �ملتحدة ح�شب جمموعة 
�لتكتات �القت�شادية خال �لفرتة حمل �لدر��شة �إىل �أن 
من  �الأوىل  �ملرتبة  �حتلت  �لعربية  غري  �الآ�شيوية  �لللدول 
مقد�رها  �إجمالية  وبقيمة  �لتجاري  �لتبادل  قيمة  حيث 
355.6 مليار درهم بن�شبة 45 باملائة من �إجمايل جتارة 

�لثانية  �ملجموعة  يف  تلتها  �خلللارجللي  �لللعللامل  مللع  �لللدولللة 
وبفارق كبري جمموعة �لدول �الأوروبية وبقيمة مقد�رها 
جمموع  مللن  بللاملللائللة   23 بن�شبة  درهلللم  مليار   180.4
�لتبادل �لتجاري ثم تلتهما جمموعة �لدول �الأمريكية يف 
�ملرتبة �لثالثة وبقيمة مقد�رها 67.3 مليار درهم �أو ما 
ن�شبته 9 باملائة �أما يف �ملرتبة �لر�بعة فقد جاءت جمموعة 
�إجمالية مقد�رها  �لتعاون �خلليجي وبقيمة  دول جمل�س 
�إجمايل  مللن  باملائة   8 ن�شبته  مللا  �أو  درهللم  مليار   65.6
�لدول  �أمللا جمموعة  �لعامل �خلارجي.  �لدولة مع  جتللارة 
مليار   47.7 حللو�يل  ن�شيبها  بلغ  قد  �الأخلللرى..  �لعربية 
قيمه  �إجللمللايل  مللن  بللاملللائللة   6 ن�شبته  مللا  �أو  تقريبا  درهلللم 
�الأ�للشللهللر �الأوىل مللن عام  �لللتللجللاري خللال ت�شعة  �لللتللبللادل 
2012 �أما �لدول �الأفريقية غري �لعربية فقد بلغت قيمة 
 41.3 حللو�يل  معها  بالدولة  �خلا�شة  �لتجاري  �لتبادل 
�إجمايل  مللن  باملائة   5 ن�شبته  مللا  �أو  تقريبا  درهلللم  مليار 
و�لدول  �ملحيطية  �لللدول  �إىل  وبالن�شبة  �لتجاري  �لتبادل 

�الأخللرى فقد بلغت قيمة �لتبادل �لتجاري معهما حو�يل 
24.8 مليار درهم �أو ما ن�شبته 3 باملائة من �إجمايل قيمة 
�لتبادل �لتجاري �خلا�س بدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
مع �لعامل �خلارجي. وجتدر �الإ�شارة �إىل �أن �ل�شلع ح�شب 
�لت�شنيف �ملوحد مت تق�شيمها �إىل ع�شر جمموعات رئي�شية 
و�لتبغ  و�مل�شروبات  �حلية  و�حليو�نات  �لغذ�ئية  �ملللو�د  هي 
�ملحروقات  با�شتثناء  لاأكل  �ل�شاحلة  غري  �خلللام  و�مللللو�د 
�ل�شلة  ذ�ت  و�مللللللو�د  �لت�شحيم  وزيللللوت  �ملللعللدين  و�للللوقلللود 
وزيوت ودهون و�شموع حيو�نية ونباتية و�ملو�د �لكيميائية 
ومنتجاتها و�ل�شلع �مل�شنعة و�مل�شنفة ب�شكل رئي�شي ح�شب 
�ملو�د و�الآالت ومعد�ت �لنقل وم�شنوعات متنوعة و�ل�شلع 
�لت�شنيف  مللن  �آخلللر  مللكللان  يف  �مل�شنفة  غللري  و�ملللعللامللات 
كانت  �ل�شلعية..  �ملجموعات  هللذه  م�شتوى  وعلى  �ملللوحللد. 
�أهم �لو�رد�ت ترتكز يف ��شتري�د �لدولة من �الآالت ومعد�ت 
درهم  مليار   145.1 مللقللد�رهللا  �إجمالية  وبقيمة  �لنقل 
خال �لفرتة حمل �لدر��شة من عام 2012 �ملا�شي �أو ما 

ن�شبته 29.3 باملائة من �إجمايل �لو�رد�ت تلتها جمموعة 
�ل�شلع و�ملعامات غري �مل�شنفة يف مكان �آخر من �لت�شنيف 
درهم  مليار   108.2 مقد�رها  �إجمالية  وبقيمة  �ملوحد 
باملائة.   21.9 ن�شبته  ما  �أو  �لللدولللة  و�رد�ت  �إجللمللايل  من 
�لدولة.. فقد جاءت  و�رد�ت  �لثالثة من  �ملجموعة  �أمللا يف 
ح�شب  رئي�شي  ب�شكل  و�مل�شنفة  �مل�شنعة  �ل�شلع  جمموعة 
94.3 مليار درهم تقريبا  بل  �إجمالية تقدر  �ملو�د وبقيمة 
للو�رد�ت  �لللعللام  �ملجموع  مللن  باملائة   19.1 ن�شبته  مللا  �أو 
�أمللللا جمللمللوعللة �مللل�للشللنللوعللات �الأخلللللرى فللقللد بلللللغللت قيمتها 
باملائة. �أما جمموعة   13 ن�شبته  �أو ما  64.3مليار درهم 
و�رد�ت  جلللاءت  فقد  �حللليللة..  و�حللليللو�نللات  �لغذ�ئية  �مللللو�د 
ن�شبته  ما  �أو  درهللم  مليار   32.1 قيمته  ما  منها  �لللدولللة 
�ملو�د  وجمموعة  للو�رد�ت  �لعام  �ملجموع  من  باملائة   6.5
�لكيميائية ومنتجاتها كانت قيمة �ال�شتري�د منها مبقد�ر 
29 مليار درهم �أو ما ن�شبته 5.9 باملائة من �ملجموع �لعام 

للو�رد�ت. 

الثالثاء -    26   مارس    2013 م    -    العـدد   10750
Tuesday   26    March    2013  -  Issue No   10750

العدد  10750 بتاريخ   2013/3/26     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 332 /2013    جت جز -   م ر- ب- ع ن

حمد  �شلطان  عبد�هلل  قانونا/  ميثله  �ل�شيار�ت  لتاجري  غنتوت  مدعي/موؤ�ش�شة   
�شلطان حمد �لعرياين/ �مار�ت �جلن�شية ووكيا عنه/ ه�شام ح�شن عبد�هلل �جلن�شية 
�المار�ت   �جلن�شية:  �لنيادي  مطر  �شعيد   مطر  حممد  عليه:  مدعي  �المار�ت   :
مو�شوع �لدعوى:مطالبة مالية مببلغ  17000 درهم �ملطلوب �عانه/ حممد مطر 
�شعيد  مطر �لنيادي �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/4/1 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 6.00 م�شاء�ً �مام �لد�ئرة �الوىل بل حمكمة �لعني 
�البتد�ئية - �لكائنة �ملركز �الد�ري  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى 

بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/3/25

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية
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          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/75 ت   عمل- م ع- ت  -اأظ)
�ملنفذ  بنغادي�س  �جلن�شية:    ح�شني  جلون  بن  مياه  حنيف  �لتنفيذ/  طالب 
�المار�ت     �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاوالت  �ال�شكندرية  �شركة   : �شده 
�جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاوالت  �ال�شكندرية  �عانه:�شركة  �ملطلوب 
�ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  �ن طالب  بالن�شر مبا  عنو�نه:  �المار�ت   
وحدد  �أظ  ب-  ع-  م  جز-  عم    2012/3188 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ 
�لتنفيذ.  طلب  لنظر  موعد�   2013/3/31 �ملو�فق  �الحد  يوم  جل�شة  لنظره 
باملحكمة  �لكائنة  �لتنفيذ-  باد�رة  �لد�ئرة �الوىل  �مام  فانت مكلف باحل�شور 
�لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاه، تفاديا التخاذ 

�جر�ء�ت �لتنفيذ �جلبي.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/93 ت   جتر- م ر- ت  -ع ن)
طالب �لتنفيذ/ عبد�هلل ر��شد �شامل �ملقبايل �جلن�شية: �المار�ت  �ملنفذ �شده 
�عانه:�شركة  �ملطلوب  �المارت   �جلن�شية:  للمقاوالت  جول  ز�مني  �شركة   :
طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �المارت  �جلن�شية:  للمقاوالت  جول  ز�مني 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/280 
جتاري- م ر- �س- ع ن   وحدد لنظره جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/4/22 
موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �الوىل باد�رة 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لعني  �لتنفيذ- 

لتنفيذ �ل�شند �عاه، تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلبي.
  القلم التجاري                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 85 /2013    جت كل -   م ت -ب- اأظ

مارجوري   عليه:  مدعي  �لفلبني  �جلن�شية:  مبو  كو  �ريو  بيليز  مدعي/ليز� 
مالية  �لدعوى:مطالبة  مو�شوع  �لفلبني  �جلن�شية:  ماكارون�شيو  كا�شاملري 
ماكارون�شيو  كا�شاملري  مارجوري  �عانه/  �ملطلوب  درهم   109670 وقدرها 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لفلبني  �جلن�شية: 
�عاه وحددت �ملحكمة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/4/8 موعد� لنظر �لدعوى، 
بل  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ� 
�آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة  �لكائنة مع�شكر  حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ  �شدر  �القل.  على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة   �جلل�شة  قبل 

2013/3/19

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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    يف الدعوى رقم 2012/426 جتاري جزئي

�و �شرتيا  بناء  �يلو ميناد� ليجا�شبي  �م �لقيوين �لوطني- �ملدعى عليه:  �ملدعى : بنك 
على �لقر�ر �ل�شادر من قبل حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ 2012/10/29 بندبنا خبري� 
م�شرفيا يف �لدعوى رقم 2012/426 جتاري جزئي ومبا �نكم �ملدعى عليه، فاننا نود بان 
نعلمكم  �ننا قد حددنا يوم �الثنني �ملو�فق 2013/4/1 يف متام �ل�شاعة �لثانية ع�شر ظهر�  
بناية  بور�شعيد-  ديللرة-  دبللي-  �مللارة  �لكائن يف  موعد� لاجتماع معكم يف مقر مكتبنا 
رقم  �شارع  روتانا-  رحللاب  فندق  بجو�ر  �شنرت  �شيتي  ديللرة  مقابل  �شنرت-  بزن�س  �لو�شل 
27- طابق رقم 9 مكتب رقم 902 لذ� نرجو منكم �لتكرم باحل�شور يف �ملوعد �ملحدد �عاه، 
�أد�ء مهمتنا،  للتمكن من  لنا  تقدميها  تللودون  �لتي  و�مل�شتند�ت  �الور�ق  و�ح�شار جميع 
وتزودنا بكافة �الور�ق و�مل�شتند�ت �ملقدمة �ىل هيئة �ملحكمة من طرفكم هذ� ويعتب عدم 

للرد مبثابة مو�فقة على �حل�شور يف �ملوعد �ملحدد �عاه.
�خلبري �مل�سريف/عمار حممد �لن�سر    

      اعالن اجتماع خربة امل�سرفية

العدد  10750 بتاريخ   2013/3/26     
    اعالن حكم يف الدعوى 2012/2407 

�ملحكوم عليه: ركن �مل�شرف الد�رة �لعقار�ت و�ل�شيانة �لعامة �لعنو�ن: بالن�شر   �لعنو�ن: بالن�شر 
نعلمكم �نه يف تاريخ 2013/2/25 قد حكمت عليكم جلنة ف�س �ملنازعات �اليجارية/ �بوظبي حكما 
مبثابة �حل�شوري يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�شالح �ملحكوم له : خمي�س حممد خمي�س �ملهريي  
- بالز�م �ملدعى عليها باخاء �لعني �ملوؤجرة وت�شليمها للمدعى خالية من �ل�شو�غل و�ال�شخا�س 
�ل�شنة  عن  �ملتاخرة  �اليجارية  �لقيمة  ب�شد�د  و�لز�مها  �لتعاقد،  عند  عليها  كانت  �لتي  وباحلالة 
�اليجارية �ملنتهية بتاريخ 2012/6/30 وقدرها 360.000 ثاثمائة و�شتني �لف درهم وما ��شتجد 
من �جرة �عتبار�ً من �ل�شنة �اليجارية �لتي تبد�أ يف 2012/7/1 حتى متام �لت�شليم و�الخاء بو�قع 
�الجرة �ل�شنوية �لبالغة 720.000 �شبعمائة وع�شرين �لف درهم و�لزيادة �لقانونية بو�قع 5%�شنويا 
و�لز�مها بتقدمي ما يفيد بر�ءة �لذمة عن ��شتهاك �ملاء و�لكهرباء عن فرتة ��شغالها للعقار حتى 
طلبات.     من  ذلك  عد�  ما  ورف�س  �لدعوى،  وم�شروفات  ر�شوم  وحتميلها  �لفعلي،  �لت�شليم  تاريخ 
حكما قابا لا�شتئناف خال 15 يوم �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �مل�شتند. �شدر بتوقيع 

وختم �ملحكمة.

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10750 بتاريخ   2013/3/26     
    اعالن حكم يف الدعوى 2012/2840 

�ملحكوم عليه: �شركة �بوظبي غلوبال تر��شت �لعقارية  �لعنو�ن: بالن�شر نعلمكم �نه يف تاريخ 2013/2/3 
قد حكمت عليكم جلنة ف�س �ملنازعات �اليجارية/ �بوظبي حكما مبثابة �حل�شوري يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاه ل�شالح �ملحكوم له : الند مارك باز� الد�رة �لعقار�ت.  �وال: بف�شخ عقد �اليجار �ملوقع بني �ملدعية 
و�ملدعى عليها و�ملتعلق بالعني مو�شوع �لتد�عي )�لفيا �لكائنة يف �بوظبي مدينة بو�بة �بوظبي حو�س 
جنوب 14 قطعة رقم 26 ملك عبد�هلل عبد�جلليل فهيم( ثانيا: �لز�م �ملدعى عليها باخاء �لعني �ملوؤجرة 
عند  عليها  كانت  �لتي  وباحلالة  و�ل�شو�غل  �ال�شخا�س  من  خاليه  للمدعية  وت�شليمها  �وال  يف  �ملذكورة 
�مل�شتحقة 332500 درهللم )  تللوؤدي للمدعية �الجللرة  بان  �ملدعى عليها  �لللز�م  بد�ية عقد �اليجار. ثالثا: 
ثاثمائة و�ثنان وثاثون �لف وخم�شمائة درهم ( من تاريخ �نتهاء �لعقد يف 2013/2/14 حتى تاريخ 
�لت�شليم �لفعلي للعني. ر�بعا:  �ملوؤجرة مع زيادة 5% �شنويا من �لقيمة �اليجارية وحتى  ت�شليم �لعني. 
�لز�م �ملدعى عليها بان تقدم للمدعية ما يفيد بر�ءة �لزمة  عن �لكهرباء و�ملياه  خام�شا: �لز�م �ملدعى 
عليها بالر�شوم و�مل�شاريف. �شاد�شا: رف�س �لدعوى فيما عد� ذلك.  حكما قابا لا�شتئناف خال 15 

يوم �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �مل�شتند. �شدر بتوقيع وختم �ملحكمة. 

جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية
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  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1178 مدين جزئي                
�ىل �ملدعى عليه/1- نقى ح�شني نقي علي الري   جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي / �شركة �المار�ت لات�شاالت �ملتكاملة ) �س م ع( وميثله: حممود حجاج 
�ملتنازع  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �قللام  قد  �بوجريدة    عزب 
( و�لر�شوم و�مل�شاريف  بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )4731.22 درهم  �شده 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى متام 
�ل�شاعة 8:30 �س  �ملو�فق 2013/3/31  �ل�شد�د.  وحللددت لها جل�شة يوم �الحد 
بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام 

على �القل . ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10750 بتاريخ 2013/3/26    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: �ريا خلدمات �لتغليف )�ض.ذ.م.م(.
�لعنو�ن: مكتب رقم 201 ملك حممد عبد�حلامد حممد- بر دبي- �ل�شوق �لكبري     
�لقيد  رقللم    652732 �لرخ�شة:  رقللم  حملللدودة.  م�شوؤولية  ذ�ت  �لللقللانللوين:  �ل�شكل 
بدبي  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئللرة  تعلن  هذ�  مبوجب   1074912 �لتجاري:  بال�شجل 
�أعاه،  �ملذكورة  �ل�شركة  باإنحال  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  يف  �لتاأ�شري  مت  قد  باأنه 
وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2013/3/7 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم 
دبي بتاريخ 2013/3/7 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي 
�لعنو�ن: مكتب رقم 705 ملك  ��ض كيه �م �لعاملية حما�سبون قانونيون  �ملعني 
�لد�ئرة   �خلا�شة ل�شمو �ل�شيخ حممد �ل نهيان ديرة- �ملرقبات    هاتف: 2340950 
وذلك  �لثبوتية  و�الأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً   04 فللاكلل�للس/2340949   04

خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعان.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10750 بتاريخ 2013/3/26    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي:��ض كيه �م �لعاملية حما�سبون قانونيون
 �لعنو�ن: مكتب رقم 705 ملك �لد�ئرة �خلا�شة  ل�شمو �ل�شيخ حممد �ل نهيان ديرة- 
�ملللرقللبللات    هاتف: 2340950 04 فللاكلل�للس/2340949 04 مبوجب هللذ� تعلن د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاه لت�شفية  
�ريا خلدمات �لتغليف )�ض.ذ.م.م( وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
2013/3/7 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2013/3/7  وعلى 
من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
�مل�شتند�ت و�الأور�ق  �أعللاه، م�شطحباً معه كافة  �ملذكور  �لعنو�ن  بدبي على 

�لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعان.
د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10750 بتاريخ 2013/3/26   
   اعالن الغاء رخ�سة

 تعلن هيئة ر��س �خليمة لا�شتثمار عن رغبة �شركة بروتر�ك �س.م.ح - ذ.م.م 
�مل�شجلة لدى �لهيئة حتت رخ�شة رقم RAKIA 51 FZ3 01 12 5000 و�لتي 

متار�س ن�شاط جتارة لو�زم �لتدخني يف �لغاء �لرخ�شة �خلا�شة بال�شركة.
�ق�شاها )14(  �ملر�جعة خال مدة  فمن لديه �عرت��س على هذ� �اللغاء عليه 
يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العان، ويف حال عدم تقدمي �ي �عرت��س خال هذه 
�ملدة �شوف تبا�شر �لهيئة �جر�ء�ت هذ� �اللغاء دون حتمل �دنى م�شوؤولية عن �ية 

مطالبات تقدم بعد �نتهاء هذه �ملدة.
يا�سر �ال�سدي
مدير �د�رة �ل�سوؤون �لقانونية و�لرت�خي�ض

حكومة را�س اخليمة
 هيئة را�س اخليمة لال�ستثمار

العدد  10750 بتاريخ 2013/3/26     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2011/1364  جتاري كلي    
رعنا  )�شركة  و�شابقا-  حاليا-  ذ.م.م  للمقاوالت  �لفاح  �شركة   -1/ عليه  �ملحكوم  �ىل 
للمقاوالت ذ.م.م( ومن ثم تغري �ىل )�شركة ح�شن بوملحة ورنا للمقاوالت(   جمهول   
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2012/12/26 يف �لدعوى �ملذكورة 
عليها-  �ملدعي  �ل�شركة  بالز�م  �جلاهزة  للخر�شانة  �لوطنية  �ل�شركة  ل�شالح/  �عللاه 
توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 226760 مائتني و�شتة وع�شرون  بان  للمقاوالت-  �لفاح 
تاريخ  �شنويا من  بو�قع %9  و�شتون درهما ف�شا عن فائدة تاخريية  و�شبعمائة  �لف 
��شتحقاق كل �شيك على حد� حتى متام �ل�شد�د و�لزمتها �مل�شروفات و�لف درهم مقابل 
�تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العان �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 

بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10750 بتاريخ 2013/3/26     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/604   

نخيل  �ملالك  )ذ.م.م(  �شيتي  �نرتنا�شيونال  �شركة  .ذ.م.م(  �س   ( كللورب  بروبرتي  �ملنذرة/�شركة 
للعقار�ت �ل�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد: �ملنذر �ليها: جيني�س كا�شيمريو )ح�شب �لعقد( جيني�س ريجال كا�شيمريو 
) ح�شب �القامة(   )جمهول حمل �القامة( 

تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليها ب�شد�د قيمة �اليجارة �ملرت�شدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�شتجد من 
��شتام  تاريخ  �يللام من    7 �ق�شاها  فللرتة  �ملللوؤجللرة يف  للعني  �لفعلية  �لتخلية  تاريخ  �يجار حتى 
�النذ�ر �لعديل وكذلك �خاء  �لعني �ملوؤجرة خال )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع 
دعوى �يجارية لدى جلنة �اليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل 
لها  حتفظ  �لتي  ذلللك  على  �ملرتتبة  �لقانونية  �الجللللر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �لق�شاء  �ىل  �للجوء  
حقوقها مبا فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  باال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10750 بتاريخ 2013/3/26     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/603   

نخيل  �ملالك  )ذ.م.م(  �شيتي  �نرتنا�شيونال  �شركة  .ذ.م.م(  �س   ( كللورب  بروبرتي  �ملنذرة/�شركة 
للعقار�ت �ل�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد: �ملنذر �ليها: يل �شن ) ح�شب �لعقد ( �شن يل ) ح�شب �جلو�ز(    )جمهولة حمل �القامة( 
تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليها ب�شد�د قيمة �اليجارة �ملرت�شدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�شتجد من 
��شتام  تاريخ  �يللام من    7 �ق�شاها  فللرتة  �ملللوؤجللرة يف  للعني  �لفعلية  �لتخلية  تاريخ  �يجار حتى 
�النذ�ر �لعديل وكذلك �خاء  �لعني �ملوؤجرة خال )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع 
دعوى �يجارية لدى جلنة �اليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل 
لها  حتفظ  �لتي  ذلللك  على  �ملرتتبة  �لقانونية  �الجللللر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �لق�شاء  �ىل  �للجوء  
حقوقها مبا فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  باال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10750 بتاريخ 2013/3/26     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/602   

نخيل  �ملالك  )ذ.م.م(  �شيتي  �نرتنا�شيونال  �شركة  .ذ.م.م(  �س   ( كللورب  بروبرتي  �ملنذرة/�شركة 
جا�شم  �ليه:  �ملنذر  �شد:  لوتاه   عبد�لرحمن  �ملحامي/  بوكالة  )�لللس.ذ.م.م(  �ل�شكنية  للعقار�ت 
�لن�شريي )ح�شب �جلو�ز(    �شامل بن خنفور  �لعقد( جا�شم بن  �لن�شريي )ح�شب  �شامل خنفور 
)جمهول حمل �القامة(  تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليها ب�شد�د قيمة �اليجارة �ملرت�شدة بذمته حتى 
تاريخه وما ي�شتجد من �يجار حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعني �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها 7  �يام 
من تاريخ ��شتام �النذ�ر �لعديل وكذلك �خاء  �لعني �ملوؤجرة خال )30 يوم( علما بان �ملنذرة 
�شوف تلجا برفع دعوى �يجارية لدى جلنة �اليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف 
ن�شطر ��شفا �ىل �للجوء �ىل �لق�شاء باتخاذ كافة �الجر�ء�ت �لقانونية �ملرتتبة على ذلك �لتي 
حتفظ لها حقوقها مبا فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  

باال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10750 بتاريخ 2013/3/26     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2011/2258  جتاري كلي
حمل  جمهويل  جللوين  ح�شني  علي   -2 ذ.م.م  لل�شيار�ت  و�ن  �ف  معر�س   -1 عليهما/  �ملدعى  �ىل 
�القللامللة مبللا �ن �ملللدعللي  / بنك دبللي �لتجاري �للس م ع    قللد �قللام �لللدعللوى �ملللذكللورة �عللاه وعليه 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ 2012/12/19 �حلكم �لتمهيدي �لتايل: حكمت �ملحكمة وقبل 
�لدور  �ملخت�س �شاحب  �مل�شرفى  بندب �خلبري  و�ملتقابلة  �ال�شلية  �لدعويني  �لف�شل يف مو�شوع 
�ور�ق  �شائر  تكون مهمتة مطالعة  تاريخه  ��شبوع من  ت�شميتة خال  �لطرفان على  يتفق  مللامل  
�لدعوى وم�شتند�تها وما ع�شى �ن يقدمه �ليه �خل�شوم من دونها و�النتقال �ىل مقر �ملدعى بنك 
دبي �لتجاري  وذلك ملطالعة كافة �الور�ق و�مل�شتند�ت و�التفاقيات وعر�س �لت�شهيات �الئتمانية 
وحددت �أمانة خبة وقدرها ع�شر �لف درهم كاتعاب �خلبري وكلفت �ملدعي ب�شد�دها.  وحددت لها 
   ch2.E.21  ملحكمة جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/4/18 �ل�شاعة  9.30 �شباحا يف �لقاعة�
ق�سم الق�سايا التجارية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10750 بتاريخ 2013/3/26     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2012/518  جتاري كلي
�ىل �ملدعى عليه/ 1- هند ر��شد عجيل خمي�س جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
/ بنك �م �لقيوين �لوطني قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وعليه نعلنكم بان �ملحكمة 
حكمت بتاريخ 2013/2/26 �حلكم �لتمهيدي �لتايل: حكمت �ملحكمة وقبل �لف�شل يف 
�ملو�شوع بندب �خلبري �ملحا�شبي- �شاحب �لدور باجلدول- مامل يتفق طريف �خل�شومة 
على ت�شمية خبري� �آخر خال ��شبوعا من تاريخ ��شد�ر هذ� �حلكم- تكون مهمته بعد 
مطالعة �الور�ق وما ع�شى �ن يقدم له  من م�شتند�ت بيان طبيعة �لعاقة بني طريف 
�خل�شومة وذلك لتنفيذ �ملاأمورية وقدرت �مانة قدرها 10.000 درهما �لزمت �ملدعيه 
�يد�عها يف خزينة �ملحكمة.   وحددت لها �ملحكمة جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/4/28 

   ch1.C.15  ل�شاعة  9.30 �شباحا يف �لقاعة�
ق�سم الق�سايا التجارية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10750 بتاريخ 2013/3/26    
   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2012/4318 كلي جتاري ال�سارقة  
فيجن  �فيا  �شركة  �ملدعي:  �ن  حيث  حيدر   �بو  فوؤ�د  عليه/و�شام  �ملدعى  �ىل 
�عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �ملحكمة  لدى هذه  عليك  �أقام  قد  �ملحدودة   جلوبال 
ويطالبكم فيها مببلغ 215.911 درهم فقط مائتان وخم�شة ع�شر �لف درهما 
لذلك  �ملحاماة.  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهما  ع�شر  و�حد  وت�شعمائة 
من  و�لن�شف  �لثامنة  �ل�شاعة  متام  يف  �ملحكمة  هذه  �مام  ح�شورك  يقت�شي 
يوم 2013/4/24   وذلك لاجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات 
ويف حال تخلفك عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان 

�ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10750 بتاريخ   2013/3/26     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 332 /2013    جت جز -   م ر- ب- ع ن

حمد  �شلطان  عبد�هلل  قانونا/  ميثله  �ل�شيار�ت  لتاجري  غنتوت  مدعي/موؤ�ش�شة   
�شلطان حمد �لعرياين/ �مار�ت �جلن�شية ووكيا عنه/ ه�شام ح�شن عبد�هلل �جلن�شية 
�المار�ت   �جلن�شية:  �لنيادي  مطر  �شعيد   مطر  حممد  عليه:  مدعي  �المار�ت   :
مو�شوع �لدعوى:مطالبة مالية مببلغ  17000 درهم �ملطلوب �عانه/ حممد مطر 
�شعيد  مطر �لنيادي �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/4/1 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 6.00 م�شاء�ً �مام �لد�ئرة �الوىل بل حمكمة �لعني 
�البتد�ئية - �لكائنة �ملركز �الد�ري  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى 

بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/3/25

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10750 بتاريخ   2013/3/26     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2718 ت   عمل- م ع- ت  -اأظ)
�لتنفيذ/ حممد ز�كر �حمد خان حممد ب�شري �حمد خان �جلن�شية:  طالب 
�جلن�شية:  �مل�شلحة  �لنجارة  العمال  �لدهام  يو�شف   : �شده  �ملنفذ  بنغادي�س 
�المار�ت �ملطلوب �عانه: يو�شف �لدهام العمال �لنجارة �مل�شلحة �جلن�شية: 
�ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت 
وحدد  �أظ  ب-  ع-  م  جز-  عم    2011/3612 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ 
�لتنفيذ.  لنظر طلب  2013/3/26 موعد�  �ملو�فق  �لثاثاء  يوم  لنظره جل�شة 
فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لثانية باد�رة �لتنفيذ- �لكائنة باملحكمة 
�لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاه، تفاديا التخاذ 

�جر�ء�ت �لتنفيذ �جلبي.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10750 بتاريخ   2013/3/26     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/75 ت   عمل- م ع- ت  -اأظ)
�ملنفذ  بنغادي�س  �جلن�شية:    ح�شني  جلون  بن  مياه  حنيف  �لتنفيذ/  طالب 
�المار�ت     �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاوالت  �ال�شكندرية  �شركة   : �شده 
�جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاوالت  �ال�شكندرية  �عانه:�شركة  �ملطلوب 
�ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  �ن طالب  بالن�شر مبا  عنو�نه:  �المار�ت   
وحدد  �أظ  ب-  ع-  م  جز-  عم    2012/3188 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ 
�لتنفيذ.  طلب  لنظر  موعد�   2013/3/31 �ملو�فق  �الحد  يوم  جل�شة  لنظره 
باملحكمة  �لكائنة  �لتنفيذ-  باد�رة  �لد�ئرة �الوىل  �مام  فانت مكلف باحل�شور 
�لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاه، تفاديا التخاذ 

�جر�ء�ت �لتنفيذ �جلبي.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10750 بتاريخ   2013/3/26     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/93 ت   جتر- م ر- ت  -ع ن)
طالب �لتنفيذ/ عبد�هلل ر��شد �شامل �ملقبايل �جلن�شية: �المار�ت  �ملنفذ �شده 
�عانه:�شركة  �ملطلوب  �المارت   �جلن�شية:  للمقاوالت  جول  ز�مني  �شركة   :
طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �المارت  �جلن�شية:  للمقاوالت  جول  ز�مني 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/280 
جتاري- م ر- �س- ع ن   وحدد لنظره جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/4/22 
موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �الوىل باد�رة 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لعني  �لتنفيذ- 

لتنفيذ �ل�شند �عاه، تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلبي.
  القلم التجاري                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10750 بتاريخ 2013/3/26     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/971 عمايل جزئي                    
�ملدعي   �ن  �القامة مبا  تيز   جمهول حمل  بروبري  ر�يللت  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
�ملطالبة  �لللدعللوى ومو�شوعها  �قلللام عليك  قللد  نللذيللر    نللذيللر حممد  / جللاويللد 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )22.699 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000درهم( 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من �ملطالبة �لق�شائية لل�شد�د 
�ل�شكوى )2013/138290(.    �ملعجل باكفالة. رقم  بالنفاذ  �لتام و�شمول �حلكم 
مبكتب  �للس   8:30 �ل�شاعة   2013/4/1 �ملللو�فللق  �الثللنللني  يللوم  جل�شة  لها  حلللددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  لللذ�  �لقا�شي 

لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �القل  
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10750 بتاريخ   2013/3/26     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 68 /2013    جت جز -   م ت -ب- اأظ

مدعي/�لني ماياتيجيو فيا نيوفا �جلن�شية:�لفلبني مدعي عليه: مارجوري 
مالية  �لدعوى:مطالبة  مو�شوع  �لفلبني  �جلن�شية:  ماكارون�شيو  كا�شاملري 
ماكارون�شيو  كا�شاملري  مارجوري  �عانه/  �ملطلوب  درهم   35000 وقدرها 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لفلبني  �جلن�شية: 
�عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/4/2 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة بل حمكمة 
�بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر 

�لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/3/19
قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10750 بتاريخ   2013/3/26     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 85 /2013    جت كل -   م ت -ب- اأظ

مارجوري   عليه:  مدعي  �لفلبني  �جلن�شية:  مبو  كو  �ريو  بيليز  مدعي/ليز� 
مالية  �لدعوى:مطالبة  مو�شوع  �لفلبني  �جلن�شية:  ماكارون�شيو  كا�شاملري 
ماكارون�شيو  كا�شاملري  مارجوري  �عانه/  �ملطلوب  درهم   109670 وقدرها 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لفلبني  �جلن�شية: 
�عاه وحددت �ملحكمة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/4/8 موعد� لنظر �لدعوى، 
بل  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ� 
�آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة  �لكائنة مع�شكر  حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ  �شدر  �القل.  على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة   �جلل�شة  قبل 

2013/3/19

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد 10750 بتاريخ 2013/3/26   العدد 10750 بتاريخ 2013/3/26   العدد 10750 بتاريخ 2013/3/26   
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تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ 2012/03/19م    �ملودعة حتت رقم: 170717 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    

 با�شللم: �الإمار�ت 
 وعنو�نه:�س.ب: 686 دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
و�ال�شتجمام  �لرتفيه  �لريا�شية؛  و�مل�شابقات  �لفعاليات  تنظيم  و�ال�شتجمام؛  �لريا�شة  ت�شهيات  توفري 

و�لتعليم على يد مدرب و�لتدريب و�خلدمات �لو�ردة يف هذه �لفئة �ملت�شلة �أو �ملرتبطة بالريا�شة. 
 41  �لو�قلعة بالفئة:  

كتبت عبارة " Fly Emirates" باأحرف التينية وب�شكل مميز.   و�شف �لعامة:  
 EMIRATES ال�شللرت�طات: عدم �ملطالبة بحق ح�شري عن ��شتخد�م �ال�شم �جلغر�يف� 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 
بالبيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �الإعان .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ 2012/02/15م   �ملودعة حتت رقم: 169239 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:     

 با�شللم: دنلاتلا 
 وعنو�نه:�س.ب.: 1515، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
خدمات معلومات وم�شورة �لب�شائع �ملتعلقة بال�شفر وتخلي�س وتتبع �الأمتعة و�لتذ�كر يف �ملطار�ت وتنظيم 
�إجللر�ء�ت �الأمتعة وخدمات  �لرحات �ل�شياحية وتنظيم �لتنقل من و�إىل �ملطار�ت وخدمات �لتذ�كر و�إجناز 
�لتذ�كر و�إجناز �إجر�ء�ت �الأمتعة �ل�شريعة ومر�فقة �مل�شافرين وتوفري ت�شهيات �ل�شاالت مل�شافري �خلطوط 
�جلوية وخدمات تاأجري �ل�شيار�ت وقيادة �ل�شيار�ت وخدمات وكاء �ل�شفر ونقل �مل�شافرين و�لب�شائع وخدمات 

�الإر�شاد �ل�شياحي.
 39  �لو�قلعة بالفئة:  

 "a" تتكون �لعامة من كلمة "marhaba" �ملكتوبة باأحرف التينية و�حلرف �لاتيني  و�شف �لعامة:  
بال�شكل. يو�شح  كما  مميزة  بطريقة  و�ملكتوب بني �حلرفني "m" و"r" مكتوب 

 �ال�شللرت�طات:   
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 

بالبيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �الإعان .
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ 2010/10/31م   �ملودعة حتت رقم: 148768 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   

 با�شللم: بي تو بي للفنادق و�لعقار�ت ذ م م 
 وعنو�نه:�بوظبي – �شارع �ملطار – بناية/ عبد �جلليل �لفهيم، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�الأن�شطة �لرتفيهية و�لريا�شية و�لثقافية؛ توفري ت�شهيات �ال�شتجمام؛ ت�شغيل ت�شهيات �لتدريب يف جمال 
�لفنادق و�ل�شيافة؛ خدمات �لنو�دي �لليلية؛ خدمات �لرتفيه �لتي تقدم يف �لبار�ت؛ خدمات �لرتفيه مبا يف 
�ملائية  �ل�شباحة و�الأن�شطة  �لتي تقام حول برك  �أن�شطة �الأفام و�ملو�شيقى و�لرق�س و�الأن�شطة  ذلك توفري 
�لعرو�س  و�ملرئية؛  �ملو�شيقية  �لعرو�س  تنظيم  يف  �لثقافية  �الأن�شطة  و�مل�شابقات؛  �حلفات  و�إد�رة  وتنظيم 
�لفيديو و�الأفام  �لكوميدية؛ عر�س ت�شجيات  �ملنوعات و�لعرو�س  �ملبا�شرة؛ عرو�س  �ملو�شيقية و�مل�شرحية 

و�ملو�شيقى.  
 41  �لو�قلعة بالفئة:  

كتبت �لعبارة "CHAMELEON BAR" باأحرف التينية.     و�شف �لعامة:  
 �ال�شللرت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 
بالبيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �الإعان .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم: 169410    بتاريخ 2012/02/19م 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   

 با�شللم: جلف دي تي �إت�س �إل دي �شي 
وعنو�نه:بو��شطة ميبل�س كوربريت �شريفي�شز ليمتد، �س ب 309، جورج تاون، جر�ند كاميان، جزر كاميان

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�لتعليم و�لتهذيب؛ توفري �لتدريب؛ �لرتفيه؛ �الأن�شطة �لريا�شية و�لثقافية؛ توفري قو�عد �لبيانات �حلا�شوبية و�الإلكرتونية و�ملبا�شرة لاأغر��س 
�إنتاج وتقدمي وتوزيع وم�شابكة وتاأجري مو�د ذ�ت عن�شر �شمعي و/ �لتعليم و�ال�شتجمام و�لرتفيه؛ خدمات م�شاركة �لفيديو وم�شاركة �ل�شور؛ 
�أو ب�شري مبا يف ذلك �لب�مج �الإذ�عية و�لتلفزيونية و�الأفام وت�شجيات �ل�شوت و�لفيديو و�لرتفيه �لتفاعلي و�لتلفزيون �لتفاعلي؛ �الأقر��س 
�ملدجمة و�الأقر��س متعددة �ال�شتعماالت و�ألعاب �حلا�شوب و�الألعاب �لتفاعلية و�مل�شابقات �لتفاعلية و�لفعاليات �لريا�شية و�حلفات �ملو�شيقية؛ 
خدمات �أدلة �مل�شاهدة؛ خدمات �أدلة �مل�شاهدة �لتي ت�شهل �لت�شجيل و�لتاأجري حمدد �ملدة للب�مج و�الأفام؛ خدمات ت�شجيل �لب�مج �لتلفزيونية 
�أو ما يف�شلونه؛ ترفيه �لفيديو عند �لطلب و�لفيديو عند �لطلب �ملدفوع؛  �أ�شا�س عاد�ت م�شاهدة �لعماء  �إجر�ئها على  �لتي يتم  �أوتوماتيكيا 
توفري �الأفام و�لفيديوهات و�لب�مج �لتلفزيونية �إىل �مل�شاهدين عند �لطلب وعند �لطلب �ملدفوع؛ خدمات �لب�مج �لتلفزيونية �ملقدمة عن 
تقدمي  �لكابل؛  طريق  عن  �لتليفزيوين  و�لبث  �ل�شناعية  �الأقمار  خال  من  لاإر�شال  �لب�مج  مو�د  �إنتاج  �لكابل؛  �أو  �ل�شناعية  �الأقمار  طريق 
وتوزيع �لب�مج �لرتفيهية مبا يف ذلك �الأفام و�مل�شل�شات وغريها من عنا�شر �جلذب بو��شطة �أو �لتي ترتبط بالبث �لتليفزيوين عن طريق 
�أو �ل�شبكات  �الأقمار �ل�شناعية و�لبث �لتليفزيوين عن طريق �لكابل و�الإر�شال �لتليفزيوين و�لر�ديو و�الإنرتنت وغريها من �شبكات �الت�شاالت 
�لن�شر �الإلكرتوين للغري؛  �لقابلة للتنزيل(؛ خدمات  �ملن�شور�ت �الإلكرتونية )غري  �الإلكرتونية؛ ن�شر �لكتب و�ملجات وغريها من �ملطبوعات؛ 
�لدر��شات �لنقدية للكتب؛ �إعارة �لكتب وتاأجري �الأفام و�لب�مج و�مل�شل�شات �لتلفزيونية؛ خدمات �لتعليم؛ خدمات �الألعاب �الإلكرتونية �ملقدمة 
بو��شطة �الإنرتنت �أو غريها من �شبكات �الت�شاالت �ل�شلكية �أو �لا�شلكية �الأخرى؛ توفري �خلدمات �ملذكورة �أعاه و�ملعلومات عن هذه �خلدمات 
عب �الإنرتنت �أو عب قاعدة بيانات حا�شوبية �أو غريها من �لو�شائل �الإلكرتونية �إىل �أجهزة �حلا�شوب و�حلو��شيب �ل�شخ�شية �للوحية و�لهو�تف 

�لنقالة و�أجهزة �ال�شتقبال �ملت�شلة بتلفزيونات �أو �شا�شات عر�س وغريها من �أجهزة �الت�شاالت و�الأجهزة �الإلكرتونية.
 �لو�قلعة بالفئة: 41 

 "PLAY" و�ملكتوبة بخط مميز بجانب �لكلمة �لاتينية "N"و "S"و "O" "و�شف �لعامة: تتكون �لعامة من �الأحرف �لاتينية "�أو �إ�س �إن
و�لتي تت�شمن مثلث بني حريف "A" و"Y" كما يو�شح يف �لطلب �ملرفق.

 �ال�شللرت�طات:   
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله بالبيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، 

وذلك خال 30 يوماً من هذ� �الإعان .
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم: 155088        بتاريخ 2011/03/30م 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 2010/10/11م 

 با�شللم: تروفون ليمتد 
 وعنو�نه:4 رويال مينت كورت، لندن �إي �شي3�إن 4�ت�س جيه، �ململكة �ملتحدة 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�أجهزة و�أدو�ت �الت�شاالت �ل�شلكية و�لا�شلكية و�الأجهزة و�الأدو�ت �لتليفونية، �لهو�تف �لا�شلكية و�ملحمولة و�لثابتة، �أجهزة �الت�شاالت �لرقمية، 
و�شبكات  عاملية  ال�شلكية  �ت�شاالت  �شبكات  و��شتخد�م  �إىل  �لو�شول  للم�شتهلكني  توفر  �لتي  �لبجميات  �الت�شاالت،  و�أدو�ت  الأجهزة  برجميات 
و�لتي  �ل�شخ�شي  �لرقمي  �مل�شاعد  �أجهزة  �أو  �خللوية  �لهو�تف  �أو  �لا�شلكية  �الأجهزة  من  وغريها  �ل�شخ�شية  �حلو��شيب  طريق  عن  حا�شوبية 
�ألعاب  �لعاملي للمو��شات �جلو�لة،  �لنظام  �الإنرتنت وتقنية  �ل�شوت عب بروتوكول  �لتي توفر تقنية نقل  باليد، �لبجميات و�الأجهزة  حتمل 
�أنظمة  وت�شمل  �ل�شناعية  �الأقمار  طريق  عن  �أو  �الإلكرتونية  و�ملاحة  �ملو�قع  حتديد  و�أدو�ت  �أجهزة  حا�شوب،  �ألعاب  ت�شم  برجميات  �حلا�شوب، 
�أنظمة  ت�شم  و�ل�شبكات �حلا�شوبية، برجميات  �لا�شلكية  �الت�شاالت  �شبكات  �لتي متكن من حتديد مو�قع  �لبجميات  �لعاملية،  �ملو�قع  حتديد 
لا�شتخد�م  �مل�شممة  باحلا�شوب  �مللحقة  و�ملعد�ت  و�الإلكرتونية  �لكهربائية  �الإك�ش�شو�ر�ت  �الت�شال،  عناوين  �إد�رة  و�أنظمة  �لعناوين  دفاتر  �إد�رة 
مع �أجهزة �الت�شاالت �ل�شلكية و�لا�شلكية و�حلو��شيب و�ل�شبكات �حلا�شوبية، برجميات لا�شرتجاع و�لتخزين �الآمن للبيانات ونقل �ملعلومات 
�ل�شرية للعماء �مل�شتخدمة من قبل �الأفر�د و�ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات �ملالية، �ملكونات و�لبجميات �مل�شتخدمة لتحديد هوية �مل�شرتكني على �أجهزة 
�الت�شاالت وبطاقات وحدة تعريف �مل�شرتك، بطاقات �الئتمان وبطاقات �خل�شم وبطاقات �لدفع مبا يف ذلك �لبطاقات �لتي حتتوي على �شريحة 
د�ئرة متكاملة )"�لبطاقات �لذكية"(، بطاقات �لهوية �مل�شفرة �أو �ملمغنطة، بطاقات ع�شوية �لنو�دي �مل�شفرة، بطاقات �لوالء �مل�شفرة، بطاقات وحدة 
تعريف �مل�شرتك، �أجهزة حتديد �لهوية با�شتخد�م موجات �لر�ديو )�ملد�والت(، �لت�شجيات �الإذ�عية و�لتلفزيونية و�لكيبلية و�ل�شاتلية، و�شائط 
تخزين و/�أو ن�شخ �ل�شوت و/�أو �ل�شور �لب�شرية، �لت�شجيات �ل�شوتية وت�شجيات �لفيديو، �لبجميات �لتفاعلية وبرجميات �لو�شائط �ملتعددة، 
�أجهزة �لو�شائط �الإلكرتونية، لباد�ت �لفاأرة وغريها من �إك�ش�شو�ر�ت �حلا�شوب، �ملن�شور�ت �ملبا�شرة �لقابلة للتنزيل، برجميات ت�شم �ألعاب حا�شوب 
للهو�تف �ملتحركة، برجميات توفر تقنية نقل �ل�شوت عب بروتوكول �الإنرتنت وتقنية �لنظام �لعاملي للمو��شات �جلو�لة، برجميات تقدم �ألعاب 

�حلا�شوب �لقابلة للتنزيل و�لتي يتم ت�شليمها عن طريق و�شائل �الت�شال و�شبكات �الت�شاالت �لا�شلكية، بر�مج حا�شوب الأغر��س �ملبيعات.
 �لو�قلعة بالفئة:  9 

 و�شف �لعامة:  تتكون �لعامة من كلمة " tru "   مكتوبة باللغة �لاتينية و ب�شكل مميز. 
 �ال�شللرت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله بالبيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، 
وذلك خال 30 يوماً من هذ� �الإعان .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ 2012/03/19م   �ملودعة حتت رقم: 170716 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   

 با�شللم: �الإمار�ت 
 وعنو�نه:�س.ب: 686 دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�للعب و�أدو�ت �للعب و�الأدو�ت �لريا�شية مبا يف ذلك �ألعاب �الأجهزة و�الألو�ح و�الألعاب �لتفاعلية و�لبطاقات 
�لتجارية و�للعب �ملرنة وت�شمل دمي �لدببة و�ملركبات �للعبة و�لطائر�ت �للعبة ومناذج �لطائر�ت وكر�ت �لقدم 
�ملرمى  و�أعمدة  �لز�وية  و�أعللام  ركلها  قبل  �لكرة  ومثبتات  و�لكر�ت  �لريا�شية  و�حلقائب  �جلولف  ومعد�ت 
وو�شاد�ت �الإم�شاك وبطانات الأعمدة �ملرمى وبطانات و�قية وت�شمل بطانات �لكتف وبطانات �لذقن؛ بطاقات 

�للعب.  
 28  �لو�قلعة بالفئة:  

 و�شف �لعامة:   كتبت عبارة " Fly Emirates" باأحرف التينية وب�شكل مميز. 
EMIRATES       عدم �ملطالبة بحق ح�شري عن ��شتخد�م �ال�شم �جلغر�يف �ال�شللرت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 
بالبيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �الإعان .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم: 170561  بتاريخ 2012/03/14م 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   

 با�شللم: �شركة ماركا لا�شت�شار�ت �الإد�رية ذ�ت م�شوؤولية حمدودة 
 وعنو�نه:�شارع مكة، جممع مثاري، بناية �ل�شام 1، �لطابق �لثالث، عّمان، �الأردن 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
خدمات �لبيع بالتجزئة، خدمات �لبيع بالتجزئة عب �النرتنت، خدمات �لبيع بالتجزئة �ملتعلقة باملاب�س و�أغطية �لر�أ�س و�الأحذية 
و�الأقم�شة  و�الأحزمة  �الأزيللاء  و�إك�ش�شو�ر�ت  �ملو�عيد  و�ملذكر�ت ومنظمات  �ملفكر�ت  ودفاتر  و�شاعات �حلائط  �ليد  و�شاعات  و�ملجوهر�ت 
وم�شتح�شر�ت �لتجميل وم�شتح�شر�ت ��شتحمام غري طبية و�لعطور و�ملكياج و�لنظار�ت و�حلقائب و�جللديات وحقائب �ليد وجميع 
�أنو�ع �حلقائب، و�مل�شتلزمات �ملنزلية و�ملاء�ت و�أغطية �الأ�شّرة و�أغطية �لو�شائد و�أغطية �للحاف و�ملنا�شف و�ملكان�س �لكهربائية و�آالت 
حت�شري �لقهوة ومعاجلات �الأغذية وم�شتلزمات �ملطبخ و�ل�شحون و�الأطباق �لعميقة و�الأطباق و�لفناجني و�الأقد�ح و�لكوؤو�س و�أدو�ت 
�لقطع )�ل�شوك و�ل�شكاكني و�ملاعق( �أو�ين �لقلي و�لقدور و�لقايات و�لك�شروالت و�ل�شو�ين؛ كر��شي �لتدليك و�أجهزة �إز�لة �لرطوبة 
و�أجهزة وجتهيز�ت �لتدفئة و�أجهزة وجتهيز�ت �لتبيد و�لهو�تف �ملحمولة و�أغطية وملحقات وبطاريات �لهو�تف �ملحمولة؛ جتميع 
ت�شكيلة من �لب�شائع �لو�ردة �أعاه حل�شاب �لغري مبا ميكن جمهور �مل�شتهلكني من معاينة تلك �لب�شائع و�شر�ئها ب�شكل مائم؛ تقدمي 
خدمات �لبيع بالتجزئة من خال كاتالوج طلب �لب�شائع �لو�ردة �أعاه عب �لبيد؛ تقدمي خدمات �لبيع بالتجزئة عب �النرتنت 
من خال موقع �لكرتوين لبيع �لب�شائع �الآنفة �لذكر؛ تقدمي خدمات �لبيع بالتجزئة عب حمطة تلفزيونية لبيع �لب�شائع �الآنفة 
�لذكر؛ تقدمي خدمات �لبيع بالتجزئة عب �لهاتف �لثابت �أو �ملتحرك �أو �الأجهزة �ملحمولة لبيع �ملنتجات �الآنفة �لذكر؛ تقدمي خدمات 
�لبيع بالتجزئة من خال �لت�شويق �ملبا�شر للب�شائع �الآنفة �لذكر؛ تقدمي �ملعلومات و�الأخبار عن �الأعمال وتقدمي �مل�شورة فيما يخ�س 
خدمات جتارة �لتجزئة؛ خدمات �لتجارة عب �النرتنت فيما يخ�س �لب�شائع �الآنفة �لذكر؛ تقدمي �مل�شورة �لتجارية و�مل�شاعدة فيما 

يخ�س �ختيار �لب�شائع؛ �لدعاية و�الإعان لاآخرين؛ خدمات �ملعلومات و�ال�شت�شار�ت �ملتعلقة مبا �شبق.
 35  �لو�قلعة بالفئة:  

 و�شف �لعامة: كتبت كلمة " MARKAVIP" باأحرف التينية. 
 �ال�شللرت�طات:   

�أو �إر�شاله بالبيد �مل�شجل للق�شم  فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد 
�مل�شار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �الإعان .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم: 169627                  بتاريخ 2012/02/22م 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   

 با�شللم: �خلليج �لدولية للعناية �لطبية )�س ذ م م( 
وعنو�نه:مكتب )207( ملك �ل�شيخ من�شور بن �حمد �آل ثاين )برج دبي( – �لرقة �ر�س 132، �س ب 2547، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�لعياد�ت �لطبية؛ �لرعاية �ل�شحية؛ �جلر�حة  �لب�شرية و�حليو�نات؛  �لكائنات  خدمات طبية؛ خدمات بيطرية؛ خدمات �لعناية ب�شحة وجمال 
�لتقوميية؛ دور �لتمري�س؛ دور �لعجزة و�ملقعدين؛ م�شت�شفيات؛ خدمات �لقابات؛ �لتمري�س؛ خدمات فنيي �لب�شريات؛ خدمات �مل�شاعدة �لطبية 
وت�شمل تلك �ملرتبطة باحلمل �مل�شاعد وعلم �لور�ثة �لتنا�شلي وجو�نب من علم �الأجنة وعلم �لذكورة و�أخذ عينات من �الأجنة و�لت�شخي�س �لور�ثي 
باحل�شا�شية  �ملتعلقة  و�لن�شائح  �ملعلومات  وتقدمي  و�لن�شح  و�ال�شت�شار�ت  �مل�شورة  وبعدها؛ خدمات عياد�ت �خل�شوبة؛ خدمات  �لزرع  قبل عملية 
و/�أو  �ل�شحية  �لرعاية  و/�أو  �ل�شحة  و/�أو  للحمية  �لغذ�ئية  �ملكمات  و/�أو  �الأطعمة  و/�أو  �حلمية  و/�أو  �ل�شمنة  و/�أو  �لطعام  حتمل  عدم  و/�أو 
�مل�شاكل �لطبية و/�أو �ملنتجات و�مل�شتح�شر�ت �لطبية و/�أو �لتغذية و�لتنحيف و/�أو �ل�شموم؛ خدمات �ختبار �لدم و/�أو م�شل �لدم و/�أو �لبول؛ 
�لطبية  �لتقارير  جتميع  �لطبي؛  �لتحليل  خدمات  لل�شحة؛  �لطبي  �لتقييم  خدمات  �ل�شينية؛  باالأ�شعة  �لت�شوير  خدمات  �لللدم؛  بنوك  خدمات 
و�إجر�ء �الختبار�ت و�لفحو�شات �لطبية؛ خدمات �ملعلومات �لطبية وت�شمل توفري نتائج �الختبار�ت �لطبية �ملعلومات �ملوؤيدة؛ توفري �ملعلومات 
و�لبيانات �ل�شحية ومعلومات وبيانات �لرعاية �ل�شحية؛ خدمات علم �الأمر��س �لب�شرية و�لبيطرية وحتديد� خدمات �ال�شت�شار�ت �ملهنية �لتي 
يقدمها �ملخت�شني بعلم �الأمر��س �ل�شريري وخدمات �ملعلومات �ملتعلقة بعلم �الأمر��س �لب�شرية و�لبيطرية وما يت�شل به من علوم �أخرى منها 
علم �أمر��س �لدم وعلم �الأم�شال وعلم �لكيمياء �حليوية وعلم �الأحياء �لدقيقة وعلم �لت�شفري وعلم �الأن�شجة وعلم �لت�شريح �ملر�شي؛ �خلدمات 
�لطبية لت�شخي�س حاالت �جل�شم �لب�شري؛ خدمات �ملعلومات �ل�شحية و�لطبية؛ خدمات �لتقييم �لطبي لل�شحة و�للياقة؛ خدمات �مل�شورة �ملتعلقة 
باالأجهزة و�ملنتجات و�خلدمات و�لعاجات �لطبية؛ توفري �ملر�فق �لطبية؛ خدمات �لرعاية �ل�شحية �لطبية و�لت�شخي�شية و�لوقائية و�لعاجية 
و�لتاأهيلية؛ �لعاج �لطبيعي؛ خدمات �لعاج بالكهرباء �مل�شتخدمة يف �لعاج �لطبيعي؛ �لرعاية �ل�شحية �ملتعلقة بالتمارين �لعاجية و�لتدليك 
�ملد�وي؛ �لن�شائح �ل�شيدالنية؛ �خلدمات �ل�شيدالنية؛ �شرف �ملنتجات �ل�شيدالنية؛ �خلدمات �ال�شت�شارية �ملتعلقة بالزر�عات �لتقوميية؛ تركيب 
�الأجهزة �لتقوميية؛ خدمات �لطب �لطبيعي وخدمات طب �الأع�شاب؛ خدمات طب �الأ�شنان؛ طب �الأ�شنان �لتجميلي؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق 

 بكافة �خلدمات �ملذكورة �أعاه مبا يف ذلك توفري �ملعلومات عن هذه �خلدمات عب �شبكة حا�شوب عامة.  
 44  �لو�قلعة بالفئة:  

 و�شف �لعامة: تتكون �لعامة من �لكلمات ''DR JOSEPH'S'' مكتوبة باأحرف التينية كما هو مو�شح بال�شكل. 
 �ال�شللرت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله بالبيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، 
وذلك خال 30 يوماً من هذ� �الإعان .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم: 171033  بتاريخ 2012/03/26م  
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   

 با�شللم: مار�س، �إنكوربوريتد 
 وعنو�نه:6885 �إيلم �شرتيت، مكلني، فريجينيا 22101 - 3883، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�لنب؛ �ل�شاي؛ �لكاكاو؛ �ل�شكر؛ �الأرز ومنتجات �الأرز؛ بد�ئل �لقهوة؛ �لتابيوكا؛ �ل�شاغو؛ �لدقيق؛ معكرونة؛ 
�لبهار�ت؛ �حلبوب وم�شتح�شر�ت  �لتو�بل؛  �ل�شل�شات؛  �مللح؛ �خلردل؛ �خلل؛  �الأ�شود؛  �لع�شل  �لنحل؛  ع�شل 
�حلبوب؛ �خلبز؛ �لب�شكويت؛ �لكعك؛ فطائر؛ معجنات؛ كعك حملي؛ �شكاكر؛ �ألو�ح �ل�شكاكر؛ �ألو�ح �ملو�شلي؛ 
�ل�شوكوالتة ومنتجات �ل�شوكوالتة؛ م�شروب �ل�شوكوالتة؛ حلويات غري دو�ئية؛ مثلجات لاأكل؛ بوظة )�آي�س 
�ملو�شية )حلوى من كرمية خمفوقة وهللام(؛ خليط  كللرمي(؛ حلوى جممدة؛ حلويات وم�شروبات مثلجة؛ 
هو  ما  جميع  �لوجبات؛  لتح�شري  ومكونات  ووجبات  خفيفة  و�أطعمة  للم�شروبات  منكهات  �شربات؛  �لكعك؛ 
�ملنتجات  �أ�شا�شا من  تتاألف  �ملعدة لا�شتهاك و�لتي  �ملنتجات  �لفئة 30؛  و�لللو�رد يف  �ل�شلع  م�شنوع من تلك 

�آنفة �لذكر.
 30  �لو�قلعة بالفئة:  

كتبت عبارة "PICK ASIDE" باللغة �الإجنليزية.       و�شف �لعامة:  
 �ال�شللرت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 
بالبيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �الإعان .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ 2011/03/30م   �ملودعة حتت رقم: 155084 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 2011/03/30م 

 با�شللم: تروفون ليمتد 
 وعنو�نه:4 رويال مينت كورت، لندن �إي �شي3�إن 4�ت�س جيه، �ململكة �ملتحدة 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�أجهزة و�أدو�ت �الت�شاالت �ل�شلكية و�لا�شلكية و�الأجهزة و�الأدو�ت �لتليفونية، �لهو�تف �لا�شلكية و�ملحمولة و�لثابتة، �أجهزة �الت�شاالت �لرقمية، 
و�شبكات  عاملية  ال�شلكية  �ت�شاالت  �شبكات  و��شتخد�م  �إىل  �لو�شول  للم�شتهلكني  توفر  �لتي  �لبجميات  �الت�شاالت،  و�أدو�ت  الأجهزة  برجميات 
و�لتي  �ل�شخ�شي  �لرقمي  �مل�شاعد  �أجهزة  �أو  �خللوية  �لهو�تف  �أو  �لا�شلكية  �الأجهزة  من  وغريها  �ل�شخ�شية  �حلو��شيب  طريق  عن  حا�شوبية 
�ألعاب  �لعاملي للمو��شات �جلو�لة،  �لنظام  �الإنرتنت وتقنية  �ل�شوت عب بروتوكول  �لتي توفر تقنية نقل  باليد، �لبجميات و�الأجهزة  حتمل 
�أنظمة  وت�شمل  �ل�شناعية  �الأقمار  طريق  عن  �أو  �الإلكرتونية  و�ملاحة  �ملو�قع  حتديد  و�أدو�ت  �أجهزة  حا�شوب،  �ألعاب  ت�شم  برجميات  �حلا�شوب، 
�أنظمة  ت�شم  و�ل�شبكات �حلا�شوبية، برجميات  �لا�شلكية  �الت�شاالت  �شبكات  �لتي متكن من حتديد مو�قع  �لبجميات  �لعاملية،  �ملو�قع  حتديد 
لا�شتخد�م  �مل�شممة  باحلا�شوب  �مللحقة  و�ملعد�ت  و�الإلكرتونية  �لكهربائية  �الإك�ش�شو�ر�ت  �الت�شال،  عناوين  �إد�رة  و�أنظمة  �لعناوين  دفاتر  �إد�رة 
مع �أجهزة �الت�شاالت �ل�شلكية و�لا�شلكية و�حلو��شيب و�ل�شبكات �حلا�شوبية، برجميات لا�شرتجاع و�لتخزين �الآمن للبيانات ونقل �ملعلومات 
�ل�شرية للعماء �مل�شتخدمة من قبل �الأفر�د و�ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات �ملالية، �ملكونات و�لبجميات �مل�شتخدمة لتحديد هوية �مل�شرتكني على �أجهزة 
�الت�شاالت وبطاقات وحدة تعريف �مل�شرتك، بطاقات �الئتمان وبطاقات �خل�شم وبطاقات �لدفع مبا يف ذلك �لبطاقات �لتي حتتوي على �شريحة 
د�ئرة متكاملة )"�لبطاقات �لذكية"(، بطاقات �لهوية �مل�شفرة �أو �ملمغنطة، بطاقات ع�شوية �لنو�دي �مل�شفرة، بطاقات �لوالء �مل�شفرة، بطاقات وحدة 
تعريف �مل�شرتك، �أجهزة حتديد �لهوية با�شتخد�م موجات �لر�ديو )�ملد�والت(، �لت�شجيات �الإذ�عية و�لتلفزيونية و�لكيبلية و�ل�شاتلية، و�شائط 
تخزين و/�أو ن�شخ �ل�شوت و/�أو �ل�شور �لب�شرية، �لت�شجيات �ل�شوتية وت�شجيات �لفيديو، �لبجميات �لتفاعلية وبرجميات �لو�شائط �ملتعددة، 
�أجهزة �لو�شائط �الإلكرتونية، لباد�ت �لفاأرة وغريها من �إك�ش�شو�ر�ت �حلا�شوب، �ملن�شور�ت �ملبا�شرة �لقابلة للتنزيل، برجميات ت�شم �ألعاب حا�شوب 
للهو�تف �ملتحركة، برجميات توفر تقنية نقل �ل�شوت عب بروتوكول �الإنرتنت وتقنية �لنظام �لعاملي للمو��شات �جلو�لة، برجميات تقدم �ألعاب 

�حلا�شوب �لقابلة للتنزيل و�لتي يتم ت�شليمها عن طريق و�شائل �الت�شال و�شبكات �الت�شاالت �لا�شلكية، بر�مج حا�شوب الأغر��س �ملبيعات.
 �لو�قلعة بالفئة: 9 

عامات. جمموعة  وهي  �لاتينية  باللغة  و�شف �لعامة: تتكون �لعامة من كلمتي " TRUWORLD " و" TruWorld " مكتوبتني 
 �ال�شللرت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله بالبيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، 
وذلك خال 30 يوماً من هذ� �الإعان .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ 2012/04/18م   �ملودعة حتت رقم: 172167 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:     

 با�شللم: نيكون كوربوري�شن  
 وعنو�نه:12-1، يور�كت�شو 1- ت�شومي، ت�شييود�- كو، طوكيو، �ليابان  

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�لكامري�ت �لعادية؛ و�لكامري�ت �لرقمية؛ وتل�شكوبات �لت�شويب للبنادق؛ و�ملناظري �لثنائية؛ و�لتل�شكوبات؛ 

و�لنظار�ت �ملكبة؛ و�أجهزة حتديد �ملدى �لليزرية.
 9  �لو�قلعة بالفئة:  

تتكون �لعامة من كلمة "ACULON" �ملكتوبة باأحرف التينية.   و�شف �لعامة:  
 �ال�شللرت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 
بالبيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �الإعان .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ 2012/04/02م   �ملودعة حتت رقم: 171390 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:     

 با�شللم: �إيه �أند �ت�س �شبورت�شوير كو.، �نك. 
 وعنو�نه:110 كومري�س و�ي، �شتوكرتاون، بن�شلفانيا 18083، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�ملاب�س �لريا�شية؛ �ل�شر�ويل �لق�شرية و�ل�شر�ويل �لد�خلية و�الأجز�ء �لعلوية من �ملاب�س و�أطقم �ملاب�س 
�لد�خلية؛ �لبز�ت �لنظامية؛ �ملاب�س �لتحتية؛ �ملاب�س �لد�خلية؛ �ملاب�س �لليلية و�لد�خلية للن�شاء؛ ماب�س 
من  �شباحة  بزة  د�خلية،  ماب�س  �جل�شم،  ب�شكل  للتحكم  د�خلية  ماب�س  للن�شاء،  م�شد�ت  للتنحيف،  د�خلية 

قطعة و�حدة، ماب�س �شباحة.
 25  �لو�قلعة بالفئة:  

كتبت كلمة "MIRACLESUIT" باالأحرف �لاتينية.   و�شف �لعامة:  
 �ال�شللرت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 
بالبيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �الإعان .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ 2012/03/19م   �ملودعة حتت رقم: 170714 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   

 با�شللم: �الإمار�ت 
 وعنو�نه:�س.ب: 686 دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�لريا�شية؛  �الأحلللد�ث  مو�عيد  بللر�مللج  �الأدللللة؛  و�ملللجللات؛  �لتلوين  كتب  مثل  �الأطللفللال  كتب  وت�شمل  �لكتب 
�ملفكر�ت؛ �لتقاومي؛ �ل�شور �لفوتوغر�فية؛ �لبطاقات �لتجارية؛ بطاقات �حل�شاب؛ لوحات �حل�شاب يف هذه 
�ل�شفرة؛  فوط  مناديل؛  �ملل�شقات؛  كتب  ومل�شقات؛  ون�شر�ت  وكر��شات  كبرية  �إعانات  قرطا�شية؛  �لفئة؛ 

مفار�س مو�شعية و�أغطية للمو�ئد يف هذه �لفئة؛ �حلقائب يف هذه �لفئة.  
 16  �لو�قلعة بالفئة:  

كتبت عبارة " Fly Emirates" باأحرف التينية وب�شكل مميز.   و�شف �لعامة:  
  EMIRATES     عدم �ملطالبة بحق ح�شري عن ��شتخد�م �ال�شم �جلغر�يف �ال�شللرت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 
بالبيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �الإعان .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ 2012/03/04م   �ملودعة حتت رقم: 170092 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 2011/11/22م 

 با�شللم: �شوبر-ماك�س �آي بي �آر هولدجنز �أيه جي 
 وعنو�نه:بو��شطة �شفريت�شمان بارترنز �أيه جي، جوتهارت�شرت��شي 31، 6300 زوج، �شوي�شر� 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
مو�د تو�ليت؛ �شابون؛ عطور؛ كولونيا وماء تو�ليت؛ رذ�ذ�ت معطرة للج�شم؛ زيوت عطرية وخا�شات؛ مو�د 
�أ�شنان؛  لل�شعر؛ منظفات  )لو�شن(  غ�شول  �لطبية؛  و�لتجميلية غري  �ل�شحية  �مل�شتح�شر�ت  وت�شكل  جتميل 
م�شاد�ت  �حلاقة؛  بعد  )لو�شن(  وغ�شول  حاقة  وجل  حاقة  ورغللوة  حاقة  كرمي  حاقة؛  م�شتح�شر�ت 
�لعناية  م�شتح�شر�ت  �ل�شامبوهات؛  و�ال�شتحمام؛  �حلمام  م�شتح�شر�ت  �لكريهة؛  �لرو�ئح  ومزيات  �لعرق 
و�الأ�شنان؛ م�شتح�شر�ت  �لفم  للجلد؛ �شحة  زيوت وكرميات وغ�شوالت )لو�شن(  بال�شعر؛  و�لعناية  بالب�شرة 

ق�شر وجميعها لا�شتخد�م �ل�شخ�شي؛ م�شتح�شر�ت �إز�لة �ل�شعر؛ �شموع �إز�لة �ل�شعر.
 3  �لو�قلعة بالفئة:  

�لاتينية.   و�شف �لعامة: كتبت عبارة "SUPER-MAX ENVIRO" باالأحرف 
 �ال�شللرت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 
بالبيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �الإعان .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم: 175083         بتاريخ 2012/06/13م 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   

 با�شللم: مار�س، �إنكوربوريتد  
 وعنو�نه:6885 �إيلم �شرتيت، مكلني، فريجينيا 3883-22101، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�ل�شوكوالتة؛ �لكاكاو؛ �لكر�ميل؛ �لطويف؛ �لفدج؛ �لنوجا؛ �لنب؛ �ل�شاي؛ �لتابيوكا؛ �ل�شاجو؛ �لدقيق؛ ع�شل �لنحل؛ �لع�شل �الأ�شود؛ �ل�شكر؛ �مللح؛ 
�الأطعمة و�مل�شروبات �مل�شنوعة كلياً �أو جزئياً من �أي �ملنتجات �ملذكورة �أعاه �أو بد�ئل تلك �ملنتجات؛ �حللويات؛ قطع �حللويات؛ حلويات �ل�شوكوالتة؛ 
�شكوالتة حم�شوة؛ حلويات مغطاة  بي�س؛  �شكل  على  �شوكوالتة  �ل�شوكوالتة؛  �لطعام؛ قطع  لتزيني  �شوكوالتة  �لغذ�ئية؛  �ملللو�د  لتزيني  حلويات 
بال�شوكوالتة؛ كماأة )حلويات(؛ �أقر��س �شكرية )حلويات(؛ حلويات �ل�شوكوالتة حتتوي على �لب�شكويت �أو �ملك�شر�ت �أو �لكر�ميل �أو �لطويف �أو �لفدج 
�أو �لنوجا �أو �لفاكهة �ملجففة؛ حلويات �ل�شوكوالتة �لتي حتتوي على ح�شو�ت �شل�شة؛ حلويات �ل�شوكوالتة �لتي حتتوي على ح�شو�ت كرمية؛ حلويات 
�ل�شوكوالتة بنكهة �لقهوة؛ حبوب �لقهوة �ملغطاة )حلويات(؛ حبوب �لقهوة �ملغطاة بال�شكوالتة )حلويات(؛ حلوى؛ �حللوى �لعودية )حلويات(؛ 
هاميات )جلي( فو�كه )حلويات(؛ �شكاكر؛ قطع �ل�شكاكر؛ حلويات �شكرية؛ �شكاكر �ل�شوكوالتة؛ علكة؛ �أطعمة خفيفة؛ �أطعمة خفيفة حتتوي 
على �أو مغطاة بال�شوكوالتة؛ منتجات �ملخابز؛ �لب�شكويت؛ ب�شكويت �ل�شعري؛ �لب�شكويت �لذي يحتوي على فاكهة جمففة �أو �شوكوالتة �أو مك�شر�ت؛ 
�لب�شكويت �ملغطى بال�شوكوالتة؛ رقائق �لب�شكويت؛ رقائق �لب�شكويت بال�شوكوالتة؛ ب�شكويت رقيق ه�س؛ معكرون؛ كعك حملى؛ �لكعك؛ م�شحوق 
�لكعك؛ خليط �لكعك؛ �لفطائر؛ �ملعجنات؛ فطائر حماة )بانكيك(؛ كعك �لوفل؛ تورتات )كيك بالفو�كه(؛ ب�شكويت مملح؛ ب�شكويت مملح مغطى 
بال�شوكوالتة؛ �شر�ئح �لذرة؛ قطع �الأطعمة �خلفيفة؛ قطع �الأطعمة �خلفيفة �لتي حتتوي على �ل�شوكوالتة �أو �ملك�شر�ت �أو �لفاكهة )حلويات(؛ 
)حلويات(؛  بال�شوكوالتة  فو�كه مغطاة  �أو  مك�شر�ت  )حلويات(؛  مك�شر�ت مغطاة  )حلويات(؛  مك�شر�ت  بال�شوكوالتة؛  �ملغطاة  �خلفيفة  �الأطعمة 
)�أ�شا�شها  م�شروبات  �لكاكاو(؛  )�أ�شا�شها  م�شروبات  �ل�شوكوالتة(؛  )�أ�شا�شها  م�شروبات  �شاخنة؛  �شوكوالتة  لل�شرب؛  �شوكوالتة  مثلجة؛  م�شروبات 
�لقهوة(؛ م�شروبات )�أ�شا�شها �ل�شاي(؛ م�شحوق �لكاكاو؛ م�شحوق �ل�شوكوالتة؛ م�شروبات �الأطعمة �ملمّلتة؛ �شر�ب؛ قطر �ل�شكر؛ �أ�شربة �ل�شوكوالتة 
للفرد؛  �ل�شوكوالتة  معاجني  للفرد؛  معاجني  �ل�شوكوالتة؛  �شل�شات  �شل�شات؛  للطعام؛  �أ�شربة  �ل�شوكوالتة؛  �أ�شا�شها  �لتي  �مل�شروبات  لتح�شري 
معاجني للفرد �أ�شا�شها �ل�شوكوالتة و�ملك�شر�ت؛ تو�بل؛ بهار�ت؛ �لبوظة حلويات مثلجة؛ �شربات؛ مهلبية؛ �أقر��س �شكرية؛ هاميات )جلي(؛ حلوى 
من كرمية خمفوقة وهام؛ حلويات ومهلبية �أ�شا�شها �ل�شوكوالتة؛ حلويات ومهلبية �أ�شا�شها �الأرز؛ حلويات ومهلبية �أ�شا�شها �ملعكرونة؛ منكهات 
لاأطعمة و�مل�شروبات و�الأطعمة �خلفيفة و�لوجبات؛ مكونات الإعد�د �الأطعمة و�مل�شروبات و�الأطعمة �خلفيفة و�لوجبات؛ مو�د غذ�ئية وم�شروبات 

 م�شنوعة من �ل�شلع �لو�ردة يف �لفئة 30؛ منتجات معدة لا�شتهاك وتتاألف ب�شكل �أ�شا�شي من �ل�شلع �لو�ردة يف �لفئة 30. 
 �لو�قلعة بالفئة: 30 

 و�شف �لعامة: كتبت �لكلمة "TWIX" باالأحرف �لاتينية.  
 �ال�شللرت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله بالبيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، 
وذلك خال 30 يوماً من هذ� �الإعان .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم: 142800     بتاريخ 2010/05/25م 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:     

 با�شللم: �وفر�شي – ت�شاينيز بانكينج كوربوري�شن ليمتد 
وعنو�نه:65 �شوليا �شرتيت، #29-04/03 �و �شي بي �شي �شنرت، �شنغافورة 049513، �شنغافورة

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�الئتمان وخدمات  بطاقات  �لد�ئن؛ خدمات  �لر�شيد  �لد�ئن وخدمات  �لر�شيد  بطاقات  مالية؛ خدمات  خدمات م�شرفية؛ خدمات 
�الئتمان؛ خدمات بطاقات �خل�شم؛ �خلدمات �ملالية �ملرتبطة باملدخر�ت؛ تزويد خطط �ملدخر�ت �ال�شتثمارية؛ خدمات ح�شابات �الدخار؛ 
خدمات بنوك �الدخار؛ توجيه �شناديق �الأمو�ل؛ �ال�شت�شار�ت �ملالية �ملرتبطة ب�شناديق �الأمو�ل؛ �إد�رة �شناديق �الأمو�ل؛ خدمات �شناديق 
�الأمو�ل؛ خدمات �مل�شورة و�ال�شت�شار�ت و�ملعلومات �ملرتبطة باخلدمات �شالفة �لذكر؛ �ل�شوؤون �لتاأمينية و�لنقدية؛ �لعقار�ت؛ تزويد 
�ملعلومات و�خلدمات �ملالية و�مل�شرفية و�ال�شتثمارية عب �شبكة حا�شوب عاملية �أو عب �الإنرتنت؛ تد�ول �لعمات �الأجنبية؛ �ال�شتثمار 
يف �ل�شناديق؛ �لتقييمات و�لتقدير�ت �ملالية؛ �شرف �الأمو�ل؛ �لتحليل �ملايل؛ �لتقدير�ت �ملالية؛ �لقرو�س )متويل( وتقدمي �لقرو�س 
�خلدمات  �لرهنية؛  �مل�شرفية  �الأعمال  �ملالية؛  �الأور�ق  ب�شمان  �الإقر��س  طة؛  �ملق�شَّ �لقرو�س  �ملك�شوف؛  على  �ل�شحب  ت�شهيات  ذ�ت 
باالأ�شهم  �ملرتبطة  �لو�شاية  خدمات  و�ال�شتثمار؛  بالو�شاية  �خلا�شة  �الحتفاظ  خدمات  بالقرو�س؛  �ملرتبطة  للمعامات  �الإد�ريلللة 
�ملالية؛ تنظيم �لتح�شيل؛ مكاتب �الئتمان؛ �ل�شمانات؛  �ملقا�شة  �ملالية؛ مكاتب  �ملقا�شات  و�حل�ش�س؛ �ال�شتثمار يف روؤو�س �الأمللو�ل؛ 
خدمات  و�الإيجار؛  �ل�شر�ء  متويل  �لديون؛  بيع  �لكفاالت؛  خدمات  �ملالية؛  �لو�شاطة  �لبطاقات؛  خدمات  �ل�شياحية؛  �ل�شيكات  �إ�شد�ر 
�الإيد�ع يف خز�ئن؛ �إيد�ع �الأ�شياء �لثمينة؛ خدمات بنك �الأ�شهم؛ خدمات �شناديق �الأمو�ل �ال�شتثمارية وخدمات �ل�شركات �لقاب�شة؛ 
خدمات �شناديق �ال�شتثمار وخدمات �شناديق �لتقاعد؛ �الأعمال �مل�شرفية �الإلكرتونية؛ �ال�شتثمار عب �لو�شائل �الإلكرتونية؛ �الإد�رة 
�ملالية ل�شناديق �ال�شتثمار و�شناديق �لتقاعد؛ �الإد�رة �ملالية لل�شركات؛ حتديد �أ�شعار �شرف �لعمات؛ �إ�شد�ر بطاقات �الإئتمان و�إ�شد�ر 
�شند�ت ذ�ت قيمة؛ �لتحريات �ملالية؛ حتريات �الأ�شهم؛ �ال�شت�شار�ت �ملالية؛ �لتمويل �ملايل؛ �شناديق �ال�شتثمار �مل�شرَتكة؛ متويل �الإيجار 

 و�ل�شر�ء؛ �لوكالة يف بيع و�شر�ء �حل�ش�س و�ل�شند�ت و�الأ�شهم وغريها من �ل�شند�ت ذ�ت �لقيمة. 
 �لو�قلعة بالفئة: 36 

مع ر�شم لد�ئرة  �لاتينية  باللغة  ب�شكل مميز  و�شف �لعامة: تتكون �لعامة من �لكلمات "BANK OF SINGAPORE" مكتوبة 
مفرغة.

  SINGAPORE.  ال�شللرت�طات: عدم �ملطالبة بحق ح�شري عن ��شتخد�م �ال�شم �جلغر�يف� 
�أو �إر�شاله بالبيد �مل�شجل للق�شم  فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد 

�مل�شار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �الإعان .
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم: 169409    بتاريخ 2012/02/19م 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   

 با�شللم: جلف دي تي �إت�س �إل دي �شي 
وعنو�نه:بو��شطة ميبل�س كوربريت �شريفي�شز ليمتد، �س ب 309، جورج تاون، جر�ند كاميان، جزر كاميان

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�ل�شمعب�شرية؛  �الت�شاالت  و�لبث؛ خدمات  �الت�شاالت  و�ملبا�شرة؛ خدمات  و�الإلكرتونية  �حلا�شوبية  �لبيانات  بقو�عد  �لربط  توفري  �الت�شاالت؛ 
خدمات �الإر�شال �ل�شمعب�شري؛ ت�شليم �لر�شائل من خال �لو�شائط �ل�شمعب�شرية؛ �إر�شال �لبيانات بو��شطة �الأجهزة �ل�شمعب�شرية؛ خدمات بث 
�ل�شوت و�لن�شو�س و�لفيديو عب �الإنرتنت �أو غريها من �شبكات �الت�شاالت �أو �ل�شبكات �الإلكرتونية �إىل �أجهزة �حلا�شوب و�حلو��شيب �ل�شخ�شية 
�الإلكرتونية؛  و�الأجللهللزة  �الت�شاالت  �أجهزة  من  وغريها  عر�س  �شا�شات  �أو  بتلفزيونات  �ملت�شلة  �ال�شتقبال  و�أجهزة  �لنقالة  و�لهو�تف  �للوحية 
�خلدمات �لتفاعلية مل�شاهدي �لتلفاز مبا يف ذلك �أولئك �لذين ي�شاهدونه على �حلا�شوب و�حلو��شيب �ل�شخ�شية �للوحية و�لهو�تف �لنقالة و�أجهزة 
�ال�شتقبال �ملت�شلة بتلفزيونات �أو �شا�شات عر�س وغريها من �أجهزة �الت�شاالت و�الأجهزة �الإلكرتونية؛ خدمات �لبث �لتلفزيوين و�يل تت�شمن 
�خلدمات �لتفاعلية الأدلة �مل�شاهدة و�الختيار �الأوتوماتيكي �لذكي لت�شجيل �لب�مج؛ بث و�إر�شال �لتلفزيون �لتفاعلي و�الألعاب �لتفاعلية و�الأخبار 
�الإر�شال  و/�أو  �لبث  و/�أو  �ل�شلكي  �الت�شاالت  و/�أو  �لا�شلكي  �الت�شال  خدمات  و�مل�شابقات؛  �لتفاعلي  و�لرتفيه  �لتفاعلية  و�لريا�شة  �لتفاعلية 
للفيديو عند �لطلب و�لفيديو عند �لطلب �ملدفوع؛ خدمات بو�بات �الإنرتنت؛ خدمات بوبابات �لويب؛ �إر�شال و��شتقبال وتخزين ومعاجلة �ل�شوت 
�الإلكرتونية؛  �الت�شاالت  �ملعلومات؛  تبادل  خدمات  �الت�شاالت؛  خال  من  توفريها  يتم  �لتي  �ملبا�شرة  �ملعلومات  خدمات  و�لبيانات؛  و�لفيديو 
�أ�شو�ت  �أو  ن�شو�س  �شكل  �لر�شائل على  �إر�شال  و�إعللادة  و��شتام  �إر�شال  �لر�شائل وحتديد�  و�ل�شور مب�شاعدة �حلا�شوب؛ خدمات  �لر�شائل  �إر�شال 
�أو مزيج من هذه �الأ�شكال؛ �لر�شائل �لفورية؛ خدمات �لر�شائل �لن�شية؛ خدمات ر�شائل �لو�شائط �ملتعددة؛  �أو مقاطع فيديو  �أو �شور ر�شومية 
خدمات �لر�شائل �ملوحدة؛ خدمات �لبيد �ل�شوتي؛ خدمات موؤمتر�ت �لفيديو؛ خدمات هو�تف �لفيديو؛ �الإر�شال �الإلكرتوين للبيانات و�لر�شائل 
و�ملعلومات؛ خدمات �لتلفاز �لتي يتم تقدميها من خال �الأقمار �ل�شناعية؛ توفري قناة �إىل �أطباق �الأقمار �ل�شناعية؛ تقدمي خدمات �لتلفزيون 
�لكابلي مبا يف ذلك ��شتقبال و�إر�شال و�إن�شاء وتوزيع �الإ�شار�ت �الإذ�عية و�لتلفزيونية و�ل�شمعب�شرية؛ خدمات �لبث �لتلفزيوين �ملقدمة من خال 
و�شيط �لب�مج �لتلفزيونية و�لبث عب �ملحطات �لتلفزيونية و�لتلفزيون �ل�شاتلي و�لكابلي؛ خدمات �لبث �الإذ�عي و�لتلفزيوين؛ خدمات �مل�شورة 

و�ملعلومات �ملتعلقة باأي من �خلدمات �ملذكورة �أعاه.
 �لو�قلعة بالفئة:  38 

 "PLAY" و�ملكتوبة بخط مميز بجانب �لكلمة �لاتينية "N"و "S"و "O" "و�شف �لعامة:  تتكون �لعامة من �الأحرف �لاتينية "�أو �إ�س �إن
و�لتي تت�شمن مثلث بني حريف "A" و"Y" كما يو�شح يف �لطلب �ملرفق.

 �ال�شللرت�طات:   
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله بالبيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، 

وذلك خال 30 يوماً من هذ� �الإعان .
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ 2012/03/19م   �ملودعة حتت رقم: 170715 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   

 با�شللم: �الإمار�ت 
 وعنو�نه:�س.ب: 686 دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�ملاب�س وحتديد� قم�شان �لن�شف كم )تي �شريت( و�لكنز�ت �لف�شفا�شة و�ل�شر�ويل �لف�شفا�شة و�جلاكيتات 
وربطات �لعنق و�أثو�ب من �ل�شوف و�ل�شر�ويل �لق�شرية و�الأحذية و�الأحذية �لريا�شية و�جلو�رب و�لكابات 
و�الأو�شحة  �لد�خلية  و�ملاب�س  �لللر�أ�للس  و�أربللطللة  �ملع�شم  وع�شابات  و�الأحللزمللة  و�لقبعات  �ل�شم�س  وو�قلليللات 

و�ل�شر�ويل و�جلاكيتات و�لزي �لر�شمي.   
 25  �لو�قلعة بالفئة:  

كتبت عبارة " Fly Emirates" باأحرف التينية وب�شكل مميز.   و�شف �لعامة:  
 �ال�شللرت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 
بالبيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �الإعان .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ 2012/03/19م   �ملودعة حتت رقم: 170746 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 2012/09/19م 

 با�شللم: تريزور باري�س ليمتد 
 وعنو�نه:7 جريفيل �شرتيت، هاتون جاردن، لندن، ئي �شي1�إن 8 بي كيو، �ململكة �ملتحدة 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�أو مطلية بها غري �لللو�ردة يف فئات  �ملعادن �لنفي�شة وكل خليط منها و�ملنتجات �مل�شنوعة من معادن نفي�شة 
كبرية  �شاعات  �لدقيقة؛  �لوقت  قيا�س  و�أدو�ت  �لوقت  قيا�س  �أدو�ت  �لكرمية؛  و�الأحللجللار  �ملجوهر�ت  �أخللرى؛ 
و�شاعات يد؛ جموهر�ت غري ثمينة؛ �لتذكار�ت؛ قطع غيار ولو�زم لكافة �ملنتجات �ملذكورة �أعاه؛ حلي وهياكل 
وزمامات  ودبابي�س  �لعنق  ربطات  ودبابي�س  �لعنق  ربطات  م�شابك  للزينة؛  ودبابي�س  �شار�ت  �شغرية ومنللاذج؛ 
للريا�شة؛  �لوقت  ت�شجيل  �أنظمة  نقدية؛  وقطع  كبرية  وميد�ليات  وميد�ليات  �لقم�شان؛  الأكمام  )مر�بط( 
داليللات وخو�مت  نفي�شة؛  و�أ�شاور هوية من معادن  رقعات  للمفاتيح؛  نفي�شة؛ حلقات  �أحذية من معادن  حلي 

و�أقر�ط ف�شية؛ قاد�ت؛ جموهر�ت �شغرية؛ جموهر�ت للج�شم؛ �شا�شل للمفاتيح وحلقات للمفاتيح. 
 14  �لو�قلعة بالفئة:  

كتبت عبارة " TRESOR PARIS" باأحرف التينية.   و�شف �لعامة:  
�ال�شللرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 
بالبيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �الإعان .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ 2012/04/02م   �ملودعة حتت رقم: 171391 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   

 با�شللم: مار�س، �إنكوربوريتد  
 وعنو�نه:6885 �إيلم �شرتيت، مكلني، فريجينيا 3883-22101، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�حليو�نات  31؛  �لفئة  يف  ور�دة  وجميعها  و�لبذور  و�لغال  و�لغابات  �لب�شاتني  ومنتجات  �لزر�عية  �ملنتجات 
�حلية و�لطيور و�الأ�شماك؛ �ملو�د �لغذ�ئية �خلا�شة باحليو�نات و�لطيور و�الأ�شماك و�مل�شتح�شر�ت �لو�ردة يف 
�لفئة 31 �لتي ت�شتخدم كاإ�شافات لتلك �ملو�د �لغذ�ئية؛ �ل�شعري �ملنبت؛ عظم �شمك �حلبار؛ عظام قابلة لاأكل 
وع�شي وم�شغات للحيو�نات �الأليفة؛ فر��س للحيو�نات؛ فو�كه طازجة وخ�شرو�ت طازجة وم�شتح�شر�ت لها 

لا�شتخد�م كاإ�شافات للمو�د �لغذ�ئية.
 31  �لو�قلعة بالفئة:  

كتبت عبارة "VITAL PROTECTION" باللغة �الإجنليزية.   و�شف �لعامة:  
 �ال�شللرت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 
بالبيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �الإعان .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750



تنظيم �لت�سالت ت�سارك يف �جتماع فريق 
�لعمل �لعربي �لد�ئم للطيف �لرتددي

•• دبي-وام:

�لعمل  لفريق   16 �لل  �أعمال �الإجتماع  �شاركت هيئة تنظيم �الإت�شاالت يف 
للتح�شري  دبي.. وذلك  ��شت�شافته  �لذي  �لرتددي  �لد�ئم للطيف  �لعربي 
للموؤمتر �لعاملي لات�شاالت �لر�ديوية 2015 �لذي ت�شت�شيفه �شوي�شر�. 
يهدف �الجتماع �لذي ح�شره عدد كبري من كبار �مل�شوؤولني.. �إىل تن�شيق 
�ملو�قف بني �لدول �لعربية للدفاع عن م�شاحلها خال �ملوؤمتر مبا يتنا�شب 
مع متطلباتها وتطلعاتها �مل�شتقبلية من خال جلان �لدر��شة وفرق �لعمل 
ماجد  �شعادة  و�أكلللد   2015 �لللر�ديللويللة  لات�شاالت  �لعاملي  �ملللوؤمتللر  لللدى 
�لتي  �لبارزة  �ملكانة  كلمته  �الت�شاالت يف  لقطاع  �لعام  �ملدير  نائب  �مل�شمار 
حتتلها �لدولة على خارطة �الت�شاالت �لعاملية.. م�شري� �إىل �أن �جتماع فريق 
�لعمل �لعربي �لد�ئم للطيف �لرتددي يعتب على قدر كبري من �الأهمية 
ودورهللا يف  لتن�شيق جهودها  �لعربية  للدول  متميزة  يوفر من فر�س  مبا 
تقدمي روؤية تعاونية للعامل �لعربي يف قطاع �الت�شاالت �لر�ديوية �لعاملية. 
بتاأثري  يحظى   15  - �لللر�ديللويللة  لات�شاالت  �لعاملي  �ملللوؤمتللر  �أن  و�أ�للشللاف 
كبري على هذ� �لقطاع..فيما يو��شل قطاع �الت�شاالت �لر�ديوية يف �لعامل 
�إىل  �مل�شمار  و�أ�شار  �لللدويل.  �حلللدث  �الأولوية حل�شور هذ�  �إعطاء  �لعربي 
حر�س باقي �لدول على �لتو�جد يف جنيف للتح�شري دفاعا عن م�شاحلها 
�إىل جنب  �ملتحدة جنبا  �لعربية  �الإمللار�ت  دولة  ت�شارك  وبالتايل  �لوطنية 
مع عدد من �لدول �لعربية �الأخرى لذ�ت �لهدف. ويعتب �الجتماع �الأول 
لفريق �لعمل �لعربي �لد�ئم للطيف �لرتددي بعد دورة �لدر��شات �الأخرية 
�لعمل  �آلية  �لر�ديوية12- حيث مت حتديث  �لعاملي لات�شاالت  للموؤمتر 
طارق  �ملهند�س  �نتخاب  �أعلليللد  فيما   ..  15 �ملللوؤمتللر  �إىل  �حلالية  للللللدورة 
�لعو�شي ب�شفته رئي�س �لفريق للفرتة �لثانية �أثناء دورة �لدر��شات ما يعد 
�إجناز� لهيئة تنظيم �الت�شاالت يف �لدولة لقيادة �لفريق مرة �أخرى. يذكر 
�أنه مت تاأ�شي�س فريق �لعمل �لعربي �لد�ئم للطيف �لرتددي من قبل �الإد�رة 
�لعربية لتن�شيق جميع �لق�شايا �ملتعلقة باإد�رة �لطيف �لرتددي وموؤمتر�ت 
بني  بالتن�شيق  �ملتعلقة  �الأخلللرى  و�مل�شائل  �لعاملية  �لللر�ديللويللة  �التلل�للشللاالت 
�لعاملي  �ملللوؤمتللر  �للللرتددي. وعللقللد   �إد�رة �لطيف  �لعربية يف جمللال  �للللدول 
يف  لات�شاالت  �لللدويل  �الحتللاد  مقر  يف    2012 لات�شاالت �لر�ديوية 
2012 و��شتقطب  17 فب�ير  23 يناير حتى  جنيف خال �لفرتة من 
150 دولة  500  مندوب ميثلون حللو�يل  و  �آالف  �ملوؤمتر حللو�يل ثاثة 
ناق�شو� نحو �قرت�ح الإجر�ء تعديات على �للو�ئح �لر�ديوية. ويتم خال  
�ملوؤمتر �لعاملي لات�شاالت �لر�ديوية - 15  �تخاذ �لقر�ر�ت ب�شاأن �إمكانية 
�حل�شول على �لطيف �لرتددي وحق ��شتخد�مه و�شتكون ملخرجات �ملوؤمتر 
�إنعكا�شات مبا�شرة على مو�طني دولة  �لعاملي لات�شاالت �لر�ديوية - 15 
ي�شتفيد منها  �آثللار هامة  لها من  و�لعماء مبا  �ملتحدة  �لعربية  �الإمللار�ت 

جميع من لهم م�شلحة يف جمال تكنولوجيا �الت�شاالت و�خلدمات.

•• ابوظبي-وام:

نهيان  �آل  طحنون  بن  �شلطان  �ل�شيخ  معايل  �فتتح 
يف  �م�س  و�لثقافة  لل�شياحة  �أبللوظللبللي  هيئة  رئي�س 
�خلليج  معر�س  للمعار�س  �لوطني  �أبوظبي  مركز 
تفقدية  بللجللولللة  مللعللاللليلله  وقلللام  �العلللملللال.  ل�شياحة 
بللحلل�للشللور علللدد ملللن م�شوؤويل  �ملللعللر�للس  �أجللنللحللة  يف 
�لللهلليللئللة وللللويللل�لللس هلللللول مللللديللللرة ملللعلللر�لللس �خلليج 
هول  لوي�س  وقللالللت  و�حللللو�فلللز.  �الأعللمللال  ل�شياحة 
و�حلو�فز  �الأعمال  ل�شياحة  �خلليج  مديرة معر�س 
�الأعمال و�الجتماعات  �شياحة  �إن قطاع  و�لفعاليات 
ميللر حللاللليللا بللفللرتة �نللتللعللا�للس ونلل�للشللاط ملللللحللوظ مما 
�النتعا�س  �لقطاع م�شتقبا متا�شيا مع  بنمو  يب�شر 
هذ�  يكون  بللاأن  توقعات  مع  �ملنطقة  يف  �القت�شادي 
�لعام عاما ناجحا للقطاع. و�أ�شافت �أن هذ� �لتفاوؤل 
�مل�شاركني  عللدد  منللو  على  و��للشللحللة  بلل�للشللورة  �نعك�س 
�الأعمال  ل�شياحة  �خلليج  معر�س  يف  و�لللعللار�للشللني 
و�حلللو�فللز و�لللفللعللاللليللات يف دورتللله لللهللذ� �لللعللام حيث 
�شهد منو� يف �ل�شناحة �ملخ�ش�شة للعر�س بن�شبة 8 

35 دولللة مبا  300 عار�س من  �ملائة وم�شاركة  يف 
فيهم 70 عار�شا ي�شاركون للمرة �الأوىل. و�و�شحت 
تنظيم  �لتكنولوجيا يف  ودور  �أهمية  �نه متا�شيا مع 
�لبنامج  حمللتللوى  زيلللادة  على  عملنا  �الجللتللمللاعللات 
ل�شياحة  �خلليج  معر�س  فعاليات  خللال  �لتعليمي 
لت�شليط  تعريفية  نللللدو�ت  ي�شمل  بحيث  �الأعلللملللال 
يف  �حلديثة  �لتقنية  �البتكار�ت  �أهمية  على  �ل�شوء 
�لتو��شل  وكللذلللك  و�لفعاليات  �الجللتللمللاعللات  قللطللاع 
لاأهد�ف  دعما  منتظم  ب�شكل  فيها  �مل�شاركني  مللع 
ريد  �أعدتها  در��شة  ك�شفت  ثانية  �ملرجوة. من جهة 
بالتعاون مع �شركتي ميت مي و ذي ر�يت �شوليو�شن 
�أن 68.5 يف �ملائة من �مل�شرتين يف �ل�شرق �الأو�شط 
يتوقعون �رتفاع �أعمال قطاع �لفعاليات و�ملوؤمتر�ت 
و�الجتماعات ب�شكل الفت خال �لل12 �شهر� �ملقبلة 
ممن   2012 يف  منهم  �ملللائللة  يف   58.3 بللل  مقارنة 
�أبلللدو� تللفللاوؤال بللزيللادة �أعللمللال �لقطاع عللن 2011 . 
مزود   210 �شملت  عينة  من  �ملائة  يف  و�أبدى 80 
وم�شرتي خلدمات ومنتجات قطاع �شياحة �الأعمال 
تفاوؤلهم   - �ملنطقة  مللن  منهم   -100 و�حللللو�فلللز 

�ملقبلة  �ل�شنو�ت  خللال  �لقطاع  منو  حيال  وثقتهم 
�ملوؤمتر�ت  قللطللاع  �أعلللملللال  حللجللم  �أن  �إىل  ملل�للشللرييللن 
و�لفعاليات يف دول �خلليج و�ل�شرق �الأو�شط و�شمال 
�الأ�شهر  خللال  م�شبوق  غري  منللو�  �شت�شهد  �أفريقيا 
�شركة  �أعللدتللهللا  در��للشللة  لنتائج  وفللقللا  �ملقبلة  �لل12 
و�أطلقت  �ملعار�س.  لتنظيم  �ك�شيبي�شز  تر�فل  ريللد 
�خلليج  ملعر�س  �الأول  �ليوم  يف  �لدر��شة  نتائج  ريللد 
وي�شتمر  و�لفعاليات  و�حلللو�فللز  �الأعللمللال  ل�شياحة 
حتى يوم �الأربعاء �ملقبل. وذكرت �لدر��شة �أن 59.4 
زيادة  يتوقعون  �الأو�للشللط  �ل�شرق  يف  �مل�شرتين  مللن 
ميز�نية �النفاق خال �الأ�شهر �لل12 �ملقبلة مقارنة 
وهو  �ملا�شي  �لللعللام  �مل�شرتين  مللن  �ملللائللة  يف  بل50.9 
معدل جيد مقارنة مبا ي�شود يف �لكثري من �الأ�شو�ق 
يف  �النللفللاق  زيلللادة  م�شاألة  على  حتفظ  مللن  �لعاملية 
�ملائة من �مل�شرتين ممن  47 يف  هذ� �ملجال. وقللال 
�شملتهم �لدر��شة �إن �البتكار�ت �لتقنية �حلديثة �إىل 
تلعب  �الجتماعي  �الإعللام  و�شائط  ��شتخد�م  جانب 
حاليا دور� كبري� وموؤثر� يف منو قطاع �الجتماعات 
و�لفعاليات نظر� ل�شهولة ��شتخد�مها وتوظيفها يف 

خمتلف  من  �لفعاليات  يف  �مل�شاركني  مع  �لتو��شل 
مناطق �لعامل قبل وبعد �نعقادها. وك�شفت �لدر��شة 
�أن �الإمار�ت وقطر ت�شدرتا قائمة �لوجهات �الأف�شل 
�ل�شرق  يف  و�لللفللعللاللليللات  �الأعللمللال  �شياحة  جمللال  يف 
�آر�ء  بح�شب  �ملا�شية  �لل12  �الأ�شهر  خللال  �الأ�للشللط 
و�ململكة  �الأردن  تاأتي  حني  يف  �مل�شاركني  �مل�شرتين 
�لعربية �ل�شعودية وم�شر يف �ملرتبة �لتالية. وقالت 
هيئة �أبوظبي لل�شياحة و�لثقافة �إن فعاليات �الأعمال 
و�حلو�فز �أ�شهمت بنحو 2.4 مليار درهم يف �قت�شاد 
�لرقم  يرتفع  �أن  لهيئة  وتللوقللعللت  �أبللوظللبللي.  �إمللللارة 
�إىل  م�شرية   2013 بنهاية  درهللم  مليار   2.6 �إىل 
بن�شبة  �شينمو  و�حلو�فز  �الأعمال  �شياحة  قطاع  �أن 
�لكثري  و�أبللدى   .  2020 حتى  �شنويا  �ملائة  يف   7
و�حلو�فز  �الأعللمللال  �شياحة  قطاع  يف  �مل�شرتين  من 
ب�شرورة  كبري�  �هتماما  �لدر��شة  يف  �شاركو�  �لذين 
توفري مر�فق جيدة الإقامة �لفعاليات و�ملوؤمتر�ت يف 
�ملنطقة باأ�شعار ذ�ت مردود جيد لقيمتها �إىل جانب 
��شتقر�ر �الأو�شاع �ل�شيا�شية يف بع�س �ملناطق كعامل 

على �زدهار �لقطاع وفقا للدر��شة.

املال والأعمال
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�سلطان بن طحنون يفتتح معر�ض �خلليج ل�سياحة �لأعمال يف �أبوظبي

د�ئرة �لتنمية �ل�سياحية بعجمان ت�سدر �أول دليل �سياحي لزو�ر �لإمارة

�إد�رة �لإح�ساء بتنفيذي عجمان تنتهي من ح�سر وتعد�د �ملن�ساآت �لقت�سادية

جافز� ت�ستقطب �هتمام �مل�ستثمرين يف �لهند 
خالل جولتها �لت�سويقية �لأخرية

•• عجمان ـ الفجر :

�أ�شدرت د�ئرة �لتنمية �ل�شياحية بعجمان، بالتعاون مع �شركة �ك�شبلورر 
�لعاملية، �أول دليل جيب �شياحي لزو�ر �الإمارة باللغة �الإجنليزية يف ختام 

بحث ميد�ين �شامل ��شتمر ثاثة �شهور.
وقالت هند �ملرزوقي، تنفيذي �لت�شويق �ل�شياحي بالد�ئرة و�مل�شرفة على 
�إعد�د �لدليل �مل�شمى دليل زو�ر عجمان ، �إنه �شدر �شمن مبادرة ترويجية 
ومطبوعات  �لدليل  من  عربية  ن�شخة  �إ�للشللد�ر  الحقا  تت�شمن  لللاإمللارة 
للللللد�ئللرة وحت�شني  �ملوؤ�ش�شية  �لللهللويللة  تعزيز  بللهللدف  لللغللات  بللعللدة  �أخلللرى 
عن  �لباحثني  لللدى  عجمان  �شورة  بناء  خللال  من  �ل�شياحية  �لتجربة 
وجهة �شياحية فريدة وترك �أثر طيب يف ذ�كرة كل �شائح وز�ئر لاإمارة.

وبينت �أن فريقا من �لباحثني �ملتخ�ش�شني �أجرى بحثا ميد�نيا متكاما 
�لتي  �الأماكن  كل  �شمل  و�ملنامة،  ومنطقتي م�شفوت  يف مدينة عجمان 
�أي ز�ئر الإمللارة عجمان، وخرجو� بكل �ملعلومات �لتي  �أن يرتادها  ميكن 
يحتاجها منذ و�شوله عن �الأماكن و�أرقام �لتو��شل �خلا�شة بها، �إ�شافة 
�الإمار�ت  �الأوىل الإمللارة عجمان �شمن دولة  �شياحيتني؛  �إىل خريطتني 
و�ملعامل  �الأماكن  باأهم  تف�شيلية  خريطة  و�لثاين  �الإقليمي،  وحميطها 

�ل�شياحية يف �الإمارة.

و�أ�شافت �ملرزوقي �أن �لدليل، �ملكون من 70 �شفحة من �لقطع �ل�شغري، 
يبد�أ بكلمة ترحيبية لل�شيخ عبد �لعزيز بن حميد �لنعيمي رئي�س د�ئرة 
�لتنمية �ل�شياحية بعجمان، يعدد فيها مظاهر �لتنوع �جلغر�يف و�لبيئي 
�لعمل  �لد�ئرة  ويوؤكد مو��شلة  بها،  �ل�شياحة  الإمللارة عجمان ومقومات 
و�أف�شل  الأرقلللى  و�للشللوال  بال�شياحة،  �ل�شلة  ذ�ت  �لقطاعات  تنمية  على 

�خلدمات �لتي يحتاجها �ل�شائح وفق �أحدث �ملعايري �لعاملية.
�ل�شائح؛  �لتي يحتاجها  �ملعلومات  �لدليل ي�شتمل على كل  �أن  و�أو�شحت 

�ملحلي  و�لتوقيت  �ملللنللاخ  وظلللروف  و�جلللمللارك  �لتاأ�شرية  بللاإجللر�ءت  بللدء� 
و�للغات  و�النرتنت  �ملتحركة  �لهو�تف  و��شتخد�م  �مل�شتخدمة  و�لعملة 
�الأثرية  �ملللعللامل  �أهللم  �الإمللللارة، و�للشللوال لتفا�شيل عللن  �نت�شار� يف  �الأكلللرث 
و�لفعاليات  �الأن�شطة  �ل�شياحية وخمتلف جماالت  و�ملنتجعات  و�لفنادق 
�ل�شنوية �لتي تقام باالإمارة و�أهم �ملطاعم ومر�كز �لت�شوق وحتى �الأ�شو�ق 
عن  تاريخية  بلمحة  مدعومة  �ملعلومات  هللذه  �أن  �إىل  الفتة  �ل�شعبية، 

�الإمارة و�شور تو�شيحية الأهم �ملعامل �ل�شياحية.

•• عجمان ـ الفجر :

باملجل�س  و�لللبللحللوث  �الإحللل�لللشلللاء  �إد�رة  �نللهللت 
�لتنفيذي يف عجمان مرحلة �لتعد�د �مليد�ين 
�ملركز  مللع  بللالللتللعللاون  �القللتلل�للشللاديللة  للمن�شاآت 
�لوطني لاإح�شاء ود�ئرة �لبلدية و�لتخطيط 
�الإح�شائية  �جللللللللودة  ملللعلللايلللري  �علللللللي  وفلللللق 
�متدت  و�لتي  �ملعتمدة  �لدولية  و�لت�شنيفات 
20 مار�س  يناير وحتى  ملدة �شهرين من 20 
�القت�شادية  �ملن�شاآت  تللعللد�د  و�شملت  �جللللاري 
و�ل�شناعية و�ملباين و�ال�شر �ملو�طنة و�ملقيمة 

و�ملز�رع وغريها .
�القت�شادية  �ملن�شاآت  تللعللد�د  م�شروع  ويللهللدف 
�الأن�شطة  جميع  ح�شر  �إىل  عجمان  �إملللارة  يف 
�القللتلل�للشللاديللة و�لللتللعللرف علللللى حللجللم �لعمالة 
وتوزيعها ح�شب �جلن�شية و�لنوع و�إ�شهام هذه 
�الأن�شطة يف �لناجت �ملحلي �الإجمايل باالإ�شافة 
كما  �لتح�شني  �أهللم مو�طن  على  �لتعرف  �إىل 
�لبيانات  قللو�عللد  تللوفللري  �إىل  �لللتللعللد�د  يللهللدف 
كبري  ب�شكل  ت�شهم  و�لتي  و�حلديثة  �ل�شاملة 
يف رفد عملية �شنع �لقر�ر ببيانات �إح�شائية 
لها دورها �الأ�شا�شي يف جمال ر�شم �ل�شيا�شات 
�الجتماعية  �لللتللنللملليللة  وحتللقلليللق  �للل�للشللكللانلليللة 

و�القت�شادية.
�نتهاء  عن  و�لبحوث  �الإح�شاء  �إد�رة  و�أعلنت 
لتعد�د  �ملنفذين  للباحثني  �مليد�نية  �ملرحلة 
�شمن  �الإملللللللللارة  يف  �القلللتللل�لللشلللاديلللة  �مللللنللل�لللشلللاآت 
برناجمها �ملعد لتنفيذ �لعديد من �مل�شوحات 
�لتنموية وحت�شني  �خلا�شة بتطوير �خلطط 
�خللللدملللات يف �إمللللللارة عللجللمللان بللالللتللعللاون مع 

�جلهات ذ�ت �لعاقة .
�ملطرو�شي  �شيف  �شعيد  �ملهند�س  �شعادة  وقال 
�لتعد�د  عملية  �إن  للمجل�س  �لللعللام  �الأمللللني 
�ملللنللجللز�ت يف جمللال جمع  مللن  �لكثري  حققت 
�ملعلومات �الإح�شائية و�لبيانات حول �ملن�شاآت 
�القت�شادية يف �الإمارة و�لتي من �شاأنها تقدمي 
�حتياجات تطوير �خلطط و�لب�مج �خلا�شة 
باخلطط �لتنموية وتعديلها م�شتقبا �شمن 
من  وبللتللوجلليللهللات  �مل�شتقبلية  عللجللمللان  روؤيللللة 
�لقيادة �لعليا يف �الإمارة وحر�شا من �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو 

�ل�شيخ  و�شمو  عجمان  حاكم  �الأعلللللى  �ملجل�س 
رئي�س  �لعهد  ويل  �لنعيمي  حميد  بللن  عللمللار 
�ملجل�س �لتنفيذي على تهيئة �لظروف �ملو�تية 
�الإمللارة يف �شتى �ملجاالت ومبا يو�كب  ل�شكان 
من  حققته  ومللا  �لللدولللة  يف  �لوطنية  �مل�شرية 

تطور وتقدم متميز يف �شتى �ملجاالت .
و�أ�شاد �ملهند�س �ملطرو�شي مبا حققه �لباحثني 
من نتائج مر�شية يف جمال �لتعد�د و�أعرب عن 
باالإمارة  �ملن�شاآت �القت�شادية  �شكره الأ�شحاب 
لتعاونها �ملتميز مع �ملجل�س �لتنفيذي و�إتاحة 
موؤكد�ً  �مل�شح  مللر�حللل  تنفيذ  يف  لها  �لفر�شة 
حللر�للس �ملللجللللل�للس علللللى تللوفللري قللاعللدة بيانات 
تتعلق بهذه �لفئة من �ملن�شاآت �مل�شاهمة ب�شكل 

الفت يف �لناجت �ملحلي لاإمارة .
تللعللتللب ذ�ت  �لللعللمللللليللة �الإحلل�للشللائلليللة  �أن  و�كللللد 
�أهمية كبرية يف بناء قو�عد �لبيانات �ملتكاملة 
ويعول  �القللتلل�للشللاديللة  �الأنلل�للشللطللة  خمتلف  عللن 
�لنمو  عجلة  لدفع  �الآملللال  من  �لكثري  عليها 
و�لتقدم لاإمام ور�شد وحتليل �أد�ء �الأن�شطة 
�لناجت  يف  م�شاهمتها  وتللقللديللر  �القللتلل�للشللاديللة 
�ملحلي �الإجمايل م�شري� �ىل �ن �هد�ف �مل�شوح 
�الح�شاء  �د�رة  بها  تللقللوم  �لللتللي  �القللتلل�للشللاديللة 
�لغر�س منها توفري �لبيانات �لازمة الإعد�د 
هذه  م�شاهمة  وتللقللديللر  �لقومية  �حللل�للشللابللات 
وتوفري  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  يف  �الأن�شطة 
لدعم  و�ملحدثة  و�لدقيقة  �ل�شاملة  �لبيانات 
�القت�شادية  �لللللقللللر�ر�ت  و�تلللخلللاذ  �للل�للشلليللا�للشللات 
�أهلللم فر�س  و�لللتللعللرف على  �إمللللارة عجمان  يف 
وخمتلف  �ال�شتثمارية  �مل�شاريع  يف  �لتح�شني 
�لازم  �الطللار  وتوفري  �القت�شادية  �الن�شطة 
للمن�شاآت �القت�شادية �لعاملة باالإمارة وعمل 
فر�س  و�كت�شاف  �لاحقة  لل�شنو�ت  تقدير�ت 
�ال�للشللتللثللمللار �جللللديلللدة و�للللتلللي تللكللون �المللللارة 
�القت�شادية  �الأن�شطة  جميع  يف  �ليها  بحاجة 
�ملللخللتلللللفللة وتللوفللري بلليللانللات تلل�للشللاعللد يف �إعللللد�د 
يف  �القت�شادية  �لتنمية  وخمططات  در��للشللات 
�لازمة  �لبيانات  وتوفري  �ملختلفة  �ملللجللاالت 
لرجال �الأعمال و�مل�شتثمرين التخاذ �لقر�ر�ت 
�ال�شتثمارية  قلللر�ر�تلللهلللم  ولللتللقلليلليللم  �ملللنللا�للشللبللة 
و�مل�شاهمة يف توفري �لبيانات �لازمة لتقدير 
مدى �لتنوع �القت�شادي يف �المارة و�مل�شاهمة 

يف بناء نظام �إح�شائي وطني وذلك من خال 
توفري �لبيانات �لتف�شيلية عن �قت�شاد �الإمارة 
و�نه من خال �مل�شح ميكن �لتعرف على رقم 
قطع �الر��شي لل�شركات و�ملن�شاآت �القت�شادية 

لعمل �خلر�ئط �جلغر�فية  جي �أي �شي .
و��شاف �ملهند�س �ملطرو�شي �ن نطاق �لتعد�د 
�الح�شائي للمن�شاآت �شمل �الن�شطة �ل�شناعية 
و�أن�شطة �الإن�شاء�ت  �لبناء و�لت�شييد و�أن�شطة 
و�لتخزين  �لنقل  و�أن�شطة  �لد�خلية  �لتجارة 
و�لتاأمني  �مللللالللليلللة  و�أنللل�لللشلللطلللة  و�التلللل�للللشللللاالت 
و�لتامني  �ملالية  �لو�شاطة  وخدمات  و�لبنوك 

و�أن�شطة �خلدمات .
من جانبها �و�شحت �لدكتورة يا�شمني جودي 
باملجل�س  و�الإحلل�للشللاء  �لللبللحللوث  �إد�رة  مللديللرة 
مر�حل  ثللاث  ت�شمنت  �لللتللعللد�د  منهجية  �أن 
وتوقيع  �علللد�د  و�شملت  �لتح�شريية  �الوىل 
�لعامة  �المانة  بني  �ل�شر�كة  م�شروع  �تفاقية 
ود�ئرة  عجمان  الإمللللارة  �لتنفيذي  للمجل�س 
�لبلدية و�لتخطيط و�أعد�د �خلطة �لتنفيذية 
للم�شروع و�إعد�د �الطار �لازم لتعد�د �ملن�شاآت 
�القت�شادية  �ملن�شاآت  ح�شر  ��شتمارة  وت�شميم 
وترميز  و�لت�شجيل  �لرتميز  بللر�مللج  و�إعلللد�د 
�القت�شادية  �الن�شطة  لدليل  طبقاً  �الأن�شطة 
جد�ول  وت�شميم  �لبيانات  قللو�عللد  وت�شميم 
و�لتدريب  �ال�للشللتللمللار�ت  وطللبللاعللة  �ملللخللرجللات 

و�عللد�د وتطوير  �مليد�ين  �لتعد�د  �عمال  على 
و�لتن�شيق  بالتعاون  �لبيانات  ��شتخر�ج  بر�مج 

مع �ملركز �لوطني لاإح�شاء.
�لبيانات  جللمللع  �مللليللد�نلليللة  �ملللرحلللللة  و�للشللملللللت 
ميد�نيا ومت من خالها ح�شر �ملن�شاآت �لعاملة 
لا�شتمارة  طبقا  بياناتها  عنا�شر  و��شتيفاء 
�ال�شتمارة  بللليلللانلللات  عللنللا�للشللر  ملللن  و�للللتلللاأكلللد 
�شو�ء  �مل�شتبعدة  �ملللنلل�للشللاآت  وح�شر  وترقيمها 
ن�شاطها  غللريت  �لتي  �و  �النللتللاج  عللن  �ملتوقفة 
�و �لتي مل ميكن �ال�شتدالل عليها عن طريق 
�خلطاأ يف عنو�نها �ما �ملرحلة �لثالثة ف�شملت 
�لتجهيز �الآىل للبيانات و�دخال جميع بيانات 
�لللبلليللانللات �لكرتونيا  قللاعللدة  �ال�للشللتللمللارة علللللى 
ل�شمان  �مل�شجلة  �لبيانات  قللو�ئللم  ومللر�جللعللة 
�لتقارير  و��للشللتللخللر�ج  �لبيانات  �دخلللال  �شحة 
و�لتقرير  �لفنية  و�ملللر�جللعللة  و�الإحلل�للشللائلليللات 

�لنهائي .
للتعد�د  �لللتللنللظلليللمللي  �لللهلليللكللل  �ن  و�و�لللشلللحلللت 
�للشللمللل جمللمللوعللة ملللن �للللللجللان مللنللهللا �للجنة 
تقنية  وجلنة  �لفنية  و�للجنة  للم�شح  �لعليا 
�ملللعلللللومللات و�إدخلللللال �لللبلليللانللات وجلللنللة �لعمل 
�مليد�ين و�للجنة �الإعامية. وقالت �نه �شيتم 
�العان عن نتائج تعد�د �ملن�شاآت �القت�شادية 
يف �ملللللارة عللجللمللان بللعللد �النللتللهللاء ملللن عملية 

�لتدقيق وحفظ �لبيانات . 

•• دبي-الفجر: 

جنحت �جلولة �لت�شويقية �لتي نظمتها �ملنطقة �حلرة 
�لر�ئدة �شمن جمموعة  �ملوؤ�ش�شة  جلبل علي )جافز�(، 
 11 يللومللي  بللني  بالهند  �لعاملية،  �القت�شادية  �ملناطق 
تللعللزيللز مللكللانللة �ملنطقة  �للل�للشللهللر �جللللللاري، يف  و15 مللن 
�حلرة كاأف�شل وجهة لاأعمال و�خلدمات �للوج�شتية يف 
منطقة �ل�شرق �الأو�شط بالن�شبة لل�شركات و�مل�شتثمرين 

يف �لهند. 
يف  �لللر�ئللدة  �لهندية  �ل�شركات  مللن  كبري  عللدد  و�أظللهللر 
و�لرعاية  و�ملعادن،  و�لغاز،  و�لنفط  �الأغذية،  قطاعات 
�ملوجودة  باملر�فق  �هتمامهم  �جلولة،  خال  �ل�شحية، 
لتاأ�شي�س من�شاآتهم ومكاتبهم  يف جافز�، و�لتي توؤهلهم 
�ل�شركات  بع�س  و�أظهرت  �ملنطقة �حلرة.  �الإقليمية يف 
الأ�شو�ق  بالدخول  �هتمامها  �جلولة  ��شتهدفتها  �لتي 
�الآخر  �لبع�س  �أبللدى  فيما  مللرة  الأول  �الأو�للشللط  �ل�شرق 

رغبته يف تعزيز �حل�شور يف �ملنطقة.
وعلق �بر�هيم حممد �جلناحي، نائب �ملدير �لتنفيذي 
جلافز�، و�ملدير �لتفيذي لل�شوؤون �لتجارية يف جمموعة 
�ل�شركات  �هللتللمللام  �لللعللامللليللة، على  �القللتلل�للشللاديللة  �ملللنللاطللق 
�لهندية بتعزيز تو�جدها يف �ملنطقة عب جافز� قائًا: 
�لهندية  �ل�شركات  قبل  مللن  �لكبري  �الهللتللمللام  يعك�س   
بللتللاأ�للشلليلل�للس �أعللمللالللهللا يف جلللافلللز� ودبلللللي، قللللوة �للللرو�بلللط 
�الأعمال  فللر�للس  عللن  ف�شًا  �لللطللرفللني،  بللني  �لتجارية 
�لغنية  �ل�شرق �الأو�شط  �لتي توفرها منطقة  �ل�شخمة 
بالنفط للم�شتثمرين من �لهند. ومن �ملتوقع �أن ي�شل 
جمال  يف  �الأو�شط  �ل�شرق  منطقة  ��شتثمار�ت  �إجمايل 

�أمريكي  دوالر  تريليون   4 �إىل  �لتحتية  �لبنية  تطوير 
فر�شاً  يللوفللر  مللا  وهللو  �ملقبلة،  �لع�شر  �للل�للشللنللو�ت  خللال 
�جلن�شيات،  متعددة  �لعاملية  �ل�شركات  من  لكل  �شخمة 
و�ملعروفة  �لهند،  يف  و�ل�شغرية  �ملتو�شطة  و�ل�شركات 

بريادتها وغناها باخلب�ت �ملختلفة.  
نيوديلهي  مدينتي  جلافز�  �لت�شويقية  �جلولة  و�شملت 
�الأعمال  مر�كز  �أهللم  من  باأنهما  �ملعروفتان  ومومباي، 
و12 من   11 يومي  و��شتمرت �جلولة بني  �لهند.  يف 
�ل�شهر �جلاري يف مدينة نيودلهي حيث ت�شمنت ندوة 
للم�شتثمرين وعدد من �ملقابات مع كبار �مل�شتثمرين 
وخمتلف �ملوؤ�ش�شات �ملعنية برتويج �لتجارة يف �لهند مبا 

فيها �لهيئة �لوطنية لل�شناعات �ل�شغرية. 
ح�شر �لندوة عدد كبري من �ل�شركات �لهندية �لر�ئدة 
�الحتادية  �ملنظمة  مثل  �لتجاري  �لرتويج  وموؤ�ش�شات 
�لزر�عية  �ل�شادر�ت  تنمية  وهيئة  بالهند،  للم�شدرين 

ومنتجات �الأغذية �ملعاجلة. 
حا�شنات  على  �لللنللدوة  خللال  �للل�للشللوء  جللافللز�  و�شلطت 
�ل�شركات  ال�شتقطاب  خ�شي�شاً  �شممت  �لتي  �الأعللمللال 
وت�شاعد  �حللللللرة.  �ملللنللطللقللة  يف  و�ملللتللو�للشللطللة  �للل�للشللغللرية 
يف  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �ملوؤ�ش�شات  �الأعللمللال  حا�شنات 
��شتك�شاف فر�س �الأعمال �الإقليمية باأقل �لتكاليف عن 
طريق هذ� �لنظام �لذي يعد مبادرة تتعاون فيها جافز� 
مع �لدول �ملهتمة بدخول �شركاتها �ل�شغرية و�ملتو�شطة 
جافز�  متنح  �التفاقية،  ومبللوجللب  �ملنطقة.  �شوق  �إىل 
ثم  �الأعللمللال،  حا�شنة  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شة  �أو  �لللوكللالللة 
�ملتوفرة  �مل�شاحة  بتق�شيم  بللدوره  �الأخللري  �لطرف  يقوم 

�إىل مكاتبوتاأجريها لل�شركات �ل�شغرية و�ملتو�شطة. 
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•• اأبوظبي-الفجر: 

�إجمايل  جتللاوز  عن  للمطار�ت  �أبوظبي  �شركة  �أعلنت 
معر�س  مللن  �لثانية  �للللدورة  خللال  �مل�شجلة  �ملبيعات 
فعالياته  �ختتمت  �لللذي  �خلللا�للس  للطري�ن  �أبوظبي 
موؤخر�ً يف مطار �لبطني للطري�ن �خلا�س، 3 مليار�ت 
�لللتللوقلليللع علللللى علللدد مللن �ل�شفقات  درهللللم، حلليللث مت 
�ل�شخمة وجمموعة من مذكر�ت �لتفاهم، كما �أعلنت 
ز�ئر  �ألللف   13 حللو�يل  ��شتقطب  �ملعر�س  �أن  �ل�شركة 
و160 �شركة عار�شة من �لدولة و�ملنطقة وخمتلف 

�أنحاء �لعامل.
�لطري�ن  جمللال  يف  نوعه  مللن  �الأول  �ملعر�س،  و�أقلليللم 
 5 �الأو�شط، يف �لفرت بني  �ل�شرق  �خلا�س يف منطقة 
و7 مار�س، و�فتتح حتت رعاية وبح�شور �شمو �ل�شيخ 
هز�ع بن ز�يد �آل نهيان م�شت�شار �الأمن �لوطني نائب 
وح�شور  �أبللوظللبللي،  الإملللارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س 
�للشللمللو �للل�للشلليللخ �للشللرور بللن حمللمللد �آل نللهلليللان، ومعايل 
�لتعليم  وزيلللر  نللهلليللان  �آل  مللبللارك  بللن  حللمللد�ن  �ل�شيخ 
�آل نهيان  �ل�شيخ �شلطان بن طحنون  �لعايل، ومعايل 
رئي�س جمل�س �إد�رة هيئة �أبوظبي لل�شياحة و�لثقافة، 
و�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان بن خليفة �آل نهيان وعدد من 
و�ل�شعادة  �ملعايل  و�أ�شحاب  �ل�شيوخ  �ل�شمو  �أ�شحاب 

�مل�شوؤولني يف دولة �الإمار�ت و�لدول �ملجاورة.
�أيام  ثللاثللة  مللدى  على  ��شتمر  �للللذي  �ملعر�س  و�شهد 
�شملت،  �ملهمة  �لعقود  مللن  عللدد  توقيع  عللن  �الإعلللان 
تللوقلليللع عللقللد مللللدة �للشللبللع �للشللنللو�ت بللني �للشللركللة �أبوظبي 
لوجي�شتك�س  �أيرو��شبي�س  جلوبال  و�شركة  للمطار�ت 
جللللال لللتللوفللري خلللدملللات �مللللاحلللة �جللللويلللة �ملللدنلليللة يف 

�ملطار�ت �خلم�شة �لتابعة ل�شركة �أبوظبي للمطار�ت يف 
�إمارة �أبوظبي بد�يًة من �الأول من �شهر مايو �لقادم، 
للمطار�ت  �أبوظبي  �شركة  تفاهم بني  وتوقيع مذكرة 
و�شركة رويال جت �لر�ئدة يف قطاع �لطري�ن �خلا�س 
�لفاخر ومقرها �أبوظبي و�لتي ير�أ�س جمل�س �إد�رتها 
لتو�شيع  نهيان،  �آل  مبارك  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  معايل 
نطاق عمليات رويال جت يف مطار �لبطني للطري�ن 

�خلا�س.
�أبرز  مللن  كبري  لللعللدد  ممللّيللزة  فر�شة  �ملللعللر�للس  و�شكل 
�ل�شركات �لعاملية �لعار�شة للتو��شل مع فئات خمتلفة 
من �لزو�ر و�الإعان عن �أحدث �ملنتجات و�البتكار�ت 
و�مل�شاريع، حيث �شمت قائمة �أبرز �لعقود و�التفاقيات 

�ملوقعة يف �ملعر�س، عقد �شركة جال مع �شركة فايت 
�شيفتي �نرتنا�شيونال ، وعقد �شركة �إ�س بي �أي و�شركة 

بر�يفيت �ير .
من  �لثانية  �لللللدورة  لفعاليات  �لكبري  �لللنللجللاح  وبللعللد 
يف  �لرغبة  �لعار�شني  مللن  كبري  عللدد  �أبلللدى  �ملعر�س 
�مللل�للشللاركللة جملللدد�ً خللال �لللللدورة �لللقللادمللة، حيث �أكد 
للم�شاركة  �إعادة ت�شجيلهم  �لعار�شني  باملائة من   70
كما   .2014 �خلا�س  للطري�ن  �أبوظبي  معر�س  يف 
��للشللتللقللبلللللت �للشللركللة �أبللوظللبللي للللللمللطللار�ت خلللال فرتة 
�نعقاد �ملعر�س �ملئات من طلبة �جلامعات و�لكليات يف 
�أبوظبي، لتعريفهم باأحدث م�شتجد�ت قطاع �لطري�ن 
ومللا يحمله مللن جملللاالت وفللر�للس و�علللدة لل�شباب يف 

�مل�شتقبل.
�ملنظمة  �للجنة  رئي�س  �حلمادي،  ح�شن  يو�شف  وقللال 
ملعر�س �أبوظبي للطري�ن �خلا�س و�ملدير �لعام ملطار 
�أبوظبي  �للشللركللة  تفخر  �خلللا�للس:  للللللطللري�ن  �لللبللطللني 
للمطار�ت بالنجاح �ملمّيز �لذي حققته �لدورة �لثانية 
للللللطللري�ن �خلللا�للس هللذ� �لعام،  �أبللوظللبللي  مللن معر�س 
�الأمللللر �لللللذي يللتللمللا�للشللى مللع �ملللكللانللة �ملللتللنللاملليللة الإمللللارة 
و�أكدت  �ملنطقة.  يف  للطري�ن  هللامللاً  مللركللز�ً  �أبللوظللبللي 
�نعقاد �ملعر�س،  �مل�شجلة خال فرتة  �ملوؤ�شر�ت  جميع 
و�القلللبلللال �لللكللبللري للللللعللار�للشللني للللللملل�للشللاركللة يف �لللللدورة 
و�مل�شاركني،  �للللزو�ر  مللن  �لكبرية  و�الأعللللد�د  �لللقللادمللة، 
و�إجمايل حجم �ملبيعات �ل�شخم، باأن معر�س �أبوظبي 
للطري�ن �خلا�س �أ�شبح �ليوم يتمتع مبكانة مرموقة 

يف قائمة فعاليات ومعار�س �لطري�ن يف �ملنطقة .
للطري�ن �خلا�س  �لبطني  نتطلع يف مطار  و�أ�للشللاف: 
�لقادم،  �لعام  �أكرث متيز�ً وجناحاً يف  ال�شت�شافة دورة 
ومللو��للشلللللة مللنللح جللملليللع �ملللعللنلليللني و�ملللهللتللمللني بقطاع 
�لطري�ن �خلا�س يف �ملنطقة فر�شة فريدة ومتكاملة 
و�البتكار�ت  و�حللول  �لتقنيات  �أحللدث  على  لاطاع 
�أبرز �شركات  �لتي ت�شهدها �شناعة �لطري�ن، وتزويد 
وقلللادة قللطللاع �لللطللري�ن �لللعللاملللي بفر�س مملليللزة لدعم 
�للشللركللاء وعماء  ولللقللاء  �ملنطقة  �أعللمللالللهللم يف  �زدهللللار 
جدد. يذكر �أن فعاليات �ملعر�س �شملت تقدمي عرو�س 
�لفر�شان  فللريللق  جللانللب  مللن  للجمهور  ر�ئللعللة  يومية 
لا�شتعر��شات �جلوية، وفريق �الإمار�ت للقفز �حلر، 
�حلائز  زولتان فري�شي،  �لعاملي  للطيار  وظهور مميز 
على خم�س �أرقام قيا�شية يف مو�شوعة غيني�س، وذلك 

ال�شتعر��شاته �جلوية �ملبهرة.

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

جمهورية  �شفري  با�شوريا  ماهيند�ر  �لللدكللتللور  �أ�للشللاد 
�للشللرييللانللكللا للللدى �للللدوللللة مبللا حققته �الملللللار�ت من 
�جناز�ت مهمة يف جماالت �ل�شناعة �لدو�ئية معربا عن 
رغبة حكومته يف �ال�شتفادة من منتجات �شركة �خلليج 
�حتياجاتها  تغطية  يف  جلللللفللار  �لللدو�ئلليللة  لل�شناعات 

�ال�شتهاكية.
�أم�س  بها  قللام  �لتي  �لللزيللارة  :  با�شوريا خللال  وقللال 
ل�شركة �خلليج لل�شناعات �لدو�ئية جلفار :  �ن �لدو�ء 
�لذي تقوم جلفار يف دولة �المار�ت بت�شنيعه بات يتمتع 
ب�شمعة عاملية مقنعة وهو ما حد� بحكومة باده �بد�ء 
حر�شها على �ال�شتفادة منه يف تلبية حاجة �ال�شتهاك 
تذليل  علللللى  حللر�للشلله  ملللوؤكلللد�  �ل�شحية  �لللقللطللاعللات  يف 
�ل�شوق  �لللدو�ء �المللار�تللي �ىل  �لعقبات يف و�شول  كافة 

�ل�شرييانكي.
ويف م�شتهل �لزيارة رحب �لدكتور �أمين �شاحلي �لرئي�س 
�ملدير  �لنعيمي  م�شبح  علي  �شعود  بح�شور  �لتنفيذي 
مو�شي  علي  و�لللدكللتللور  �لتجارية  لل�شوؤون  �لتنفيذي 
�خليمة  ر�أ�للس  ووفللد من غرفة جتللارة  �لت�شويق  مدير 
ب�شعادة �ل�شفري با�شوريا مبينا �ن �لزيارة متثل فر�شة 

مهمة للوقوف على تقنيات �ل�شناعة �لدو�ئية �ملتطورة 
جمال  بدخول  ذروتها  وبلغت  جلفار  ت�شتخدمها  �لتي 
م�شبوقة  غللري  م�شتح�شر�ت  و�نللتللاج  �حليوية  �لتقنية 
لاأمر��س �ملزمنة مثل ) خام �الن�شولني ( �ل�شيء �لذي 
ر�شخ مكانة �ل�شناعة �لدو�ئية �المار�تية على خارطة 

�لعامل يف هذ� �ملجال �ل�شحي �ال�شرتتيجي . 
وقللللال �للشللاحلللللي : نللحللن �للشللعللد�ء جللللد� بللرغللبللة حكومة 
�شرييانكا �لتي نقلها �لينا �شعادة �ل�شفري باال�شتفادة 
من م�شتح�شر�ت جلفار �لتي ت�شتمد قوتها من �اللتز�م 
ب�شورة  �ملنتجات  وتطوير  و�البللتللكللار  �جللللودة  مبعايري 
�فاق  لفتح  جاهزيتنا  �لوقت  نف�س  يف  ونوؤكد  م�شتمرة 
بدر��شة  نعد  كما  �ال�شيوية  �لللدول  مع  للتعاون  و��شعة 
�مكانية �قامة م�شنع للدو�ء يف �طار �ل�شر�كة م�شتقبا 

ويف �شوء ما تتمخ�س عنه نتائج تعاوننا �حلايل . 
�شرييانكا  جمهورية  �شفري  ��شتمع  �لللزيللارة  وخلللال 
جلفار  حققتها  �لتي  �ملهمة  �لللدو�ئلليللة  �الجنلللاز�ت  على 
على مدى م�شريتها �لتي ��شتمرت الأكرث من 30 عاما 
و�شهدت خالها تطور�ت مت�شارعة جعلت منها �شرحا 
دو�ئيا يتاألف من 11 م�شنعا جمهزة باأحدث ما تو�شل 
�لعديد  �ل�شناعية وتنتج  �لتكنولوجيا  �لعامل من  �ليه 
من �الأدويللة �لتي باتت ت�شكل ح�شور� مهما يف �ل�شوق 

�شاهد على  �لللعللامل كما  مللن دول  �لللعللديللد  �لللدو�ئللي يف 
معر�س م�شغر لبع�س �ملنتجات .

ونتيجة جلهود جلفار متكنت من �نتاج خام �الن�شولني 
بطاقة �نتاجية �شنوية تبلغ 1500 كجم تكفي لتوفري 
45 مليون حقنة و�أن�شاأت م�شنعا يف جمهورية �أثيوبيا 

كما ح�شلت منتجاتها على �شهاد�ت �عرت�ف من جهات 
عاملية مثل ممار�شات �لت�شنيع �لدو�ئي �جليد �حلديثة 
) جي �م بي ( و�جازة �ملنظمة �المريكية للدو�ء و�لغذ�ء 
�النتاجية  �لتطبيقات   - �الأوروبلللللي  �الحتللللاد  و�للشللهللادة 

�جليدة .
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يف مطار �لبطني للطري�ن �خلا�ض �ملعر�ض  ز�رو�  �سخ�ض  �ألف   13

مبيعات معر�ض �أبوظبي للطري�ن �خلا�ض تتجاوز 3 مليار�ت درهم

جلفار تدر�ض �إقامة م�سنع م�سرتك م�ستقباًل 

�سفري �سرييالنكا ي�سيد بال�سناعة �لدو�ئية �لإمار�تية 

بنك �أبوظبي �لوطني يد�سن 
مركزً� ل�سمان ��ستمر�رية �لأعمال

 
•• اأبوظبي-الفجر: 

بتطوير مركز  �الإملللار�ت،  دولللة  �لللر�ئللد يف  �لبنك  �لوطني،  �أبوظبي  بنك  قللام 
مو��شلة  للبنك  ت�شمح  �لتي  �الأ�شا�شيات  بكافة  �ملجهز  �الأعللمللال،  ��شتمر�رية 
عملياته ودعم عمائه يف حاالت �لطو�رئ. وي�شمح مركز بنك �أبوظبي �لوطني 
الإ�شتمر�رية �الأعمال للعاملني يف �لبنك مو��شلة مهامهم ب�شكل �عتيادي حيث 
�لتابعة  �الحتياطية  للمر�فق  �لرئي�شي  �ملركز  مبثابة  �جلديد  �ملرفق  يعمل 
للبنك و�ملنت�شرة يف جميع �أنحاء دولة �الإمار�ت. وقام مايكل تومالني �لرئي�س 
�لتنفيذي ملجموعة بنك �أبوظبي �لوطني وعبد �هلل حممد �شالح عبد �لرحيم 
بنك  يف  �ملخاطر  �إد�رة  رئي�س  �للشللودري  و�أبهيجيت  �لتنفيذي،  �لرئي�س  نائب 
�أبوظبي �لوطني، وحممود �لعر�دي �ملدير �لعام الأ�شو�ق �ملال �لعاملية، وخلف 
�شلطان بن ر��شد �لظاهري رئي�س �لعمليات، وعبد�هلل بن خلف �لعتيبة �ملدير 
�ملركز.   باإفتتاح  �لبنك  �مل�شوؤولني يف  وعدد من  �ملحلي،  �مل�شريف  للقطاع  �لعام 
��شتمر�رية  مللر�كللز  باختبار  �لوطني  �بوظبي  ببنك  �الأعللمللال  �إد�ر�ت  وتللقللوم 
�الأعمال ب�شكل منتظم وذلك �شمن برنامج ��شتمر�رية �الأعمال �لتي ت�شمن 
�شودري،  �أبهيجيت  وقللال  �لللطللو�رئ.  حالة  يف  للعمل  �ملر�كز  وجاهزية  فعالية 
�أبوظبي  بنك  مركز  يللوؤكللد  �لللوطللنللي:  �أبللوظللبللي  بنك  يف  �ملخاطر  �إد�رة  رئي�س 
�لوطني الإ�شتمر�رية �الأعمال �لتز�م �لبنك بالتخطيط وو�شع �ال�شرت�تيجيات 
وتنفيذها لتظل موؤ�ش�شة م�شرفية مرنة لتلبية متطلبات جميع �ل�شركاء.  من 
��شتمر�رية  �إد�رة  �لقي�شي، رئي�س جمموعة  �ملجيد  د. ملي�س عبد  جانبها قالت 
�لوطني  �أبوظبي  بنك  مركز  تطوير  مت  �لوطني:  �أبوظبي  بنك  يف  �الأعللمللال 
و�الإد�ر�ت  �ملجموعات  تتاألف من ممثلي  قبل جلنة  �الأعمال من  الإ�شتمر�رية 
�أبوظبي  بنك  يقدم  �ملهمة.   �لتفا�شيل  و�إدمللاج جميع  بتحليل  قامو�  و�لذين 
�لوطني باقة متكاملة من �ملنتجات و�خلدمات �مل�شرفية. وميتلك بنك �أبوظبي 
�لوطني و�حدة من �أحدث �شبكات �لفروع و�أجهزة �ل�شر�ف �الآيل يف �الإمار�ت 
حيث ميلك �أكرث من 120 فرعاً و 590 جهاز �شر�ف �آيل. كما ميتلك �لبنك 
و�حدة من �أكب �ل�شبكات �لدولية و�لتي متتد يف 15 دولة موزعة على يف �أربع 

قار�ت من �ل�شرق �الأق�شى �إىل �أمريكا �ل�شمالية.

•• دبي-وام:

بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رعللايللة  حتللت 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لللللوزر�ء حللاكللم دبلللي  رعلللاه �هلل ..يللنللظللم �ملجل�س 
�لثانية  �لللللدورة  �أعللمللال  دبللي  للطاقة يف  �الأعلللللى 
ملنتدى دبي �لعاملي للطاقة خال �لفرتة من 15 
دبي  مللركللز  يف  �ملقبل  �أبللريللل  �شهر  مللن  حتى17 
�ملجل�س  و�أعلن   . و�ملعار�س  للموؤمتر�ت  �لللدويل 
�الأعلى للطاقة خال موؤمتر �شحفي عقد �م�س 
�أرمانى يف دبللي.. بح�شور �شعادة �شعيد  يف فندق 
حممد �لطاير نائب رئي�س �ملجل�س �الأعلى �لطاقة 
�ملجل�س  من  �مل�شوؤولني  وكبار  �لعامني  و�مللللدر�ء 
�الأعلى للطاقة يف دبي وح�شد من �الإعاميني.. 
يقام حتت عنو�ن  طاقة  �لذي  �ملنتدى  تفا�شيل 
نظيفة لتنمية م�شتد�مة  حيث يرتكز على �شبع 
حماور رئي�شية تتكون من جل�شات عامة ومو�زية 
يديرها متحدثون رئي�شيون وحماورون وتناق�س 
�مللل�للشللاريللع �خل�شر�ء  �ال�للشللتللثللمللار يف  مللو�للشللوعللات 
و�الإمكانيات �لكامنة للطاقة �لنووية يف منطقة 
�ل�شرق �الأو�شط وكيفية �إطاق �إمكانيات �لطاقة 
�ل�شم�شية و�أ�شاليب �لتاأثري على �شلوك �مل�شتهلك 
يف حماولة للحد من ��شتهاك �لطاقة و�ملياه.. 
فيما يعقد �ملنتدى بالتز�من مع فعاليات معر�س 
 . ويتيك�س  و�لبيئة   و�لللطللاقللة  �مللليللاه  تكنولوجيا 
قيادتنا  تطلعات  مللع  �ملنتدى  �أهلللد�ف  وتتما�شى 
�ملدى  طويلة  �لوطنية  �ملبادرة  وتدعم  �لر�شيدة 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أطلقها  �لتي 
�آل مللكللتللوم حتللت �للشللعللار  �قللتلل�للشللاد �أخ�شر  ر��للشللد 
لتنمية م�شتد�مة  �لتي تهدف من خالها دولة 
�أحللد �لللرو�د �لعامليني يف جمال  �الإملللار�ت لتكون 
�ال�شتد�مة. وتويل دبي �هتماما كبري� للمبادر�ت 
�شعيها  يف  كخطوة  �مل�شتد�مة  بالتنمية  �خلا�شة 
لريادة قطاع �لطاقة �لعاملي حيث �حت�شنت �لعام 
�ملا�شي �أعمال منتدى �لطاقة �لعاملي �لذي عقد 
الأول مرة خارج مقر �الأمم �ملتحدة يف نيويورك 
حتت �شعار  منتدى لقادة �لعامل  وناق�س �حلاجة 
�شعوب  لكل  ومتاحة  وم�شتد�مة  �آمنة  طاقة  �إىل 
�الجتماعية  �لللتللنللملليللة  دعللائللم  لللرت�للشلليللخ  �لللعللامل 
و�القللتلل�للشللاديللة �مللل�للشللتللد�مللة حلليللث يللعللتللب توفر 

�أ�للشللا�للشلليللا لللدفللع عللجلللللة �لتقدم  �لللطللاقللة �للشللرطللا 
و�لتنمية. وخل�س �ملنتدى بالتوقيع على  وثيقة 
�إعلللللان دبلللي �لللتللي تلللوؤكلللد �للللتلللز�م زعلللملللاء �للللدول 
تقرر  فيما   .. �لطاقة  با�شتد�مة  �لقر�ر  و�شناع 
�أن يكون يوم 22 �أكتوبر من كل عام يوما عامليا 
منتدى  �أهللللد�ف   وتتكامل  �مل�شتد�مة.  للطاقة 
�لعاملي للطاقة  مع تو�شيات موؤمتر �الأمم  دبي 
�ملتحدة للتنمية �مل�شتد�مة ريو  20 �لتي �شدرت 
حتلللت علللنلللو�ن  �مللل�للشللتللقللبللل �لللللذى نلللريلللده  لر�شم 
�ل�شعيد  على  �مل�شتد�مة  للتنمية  طريق  خارطة 
�لعاملي باالعتماد على مفهوم  �القت�شاد �الأخ�شر 
�لعاملي  دبي  �لللذي حققه منتدى  �لنجاح  وبعد   .
معايل  ح�شره  و�للللذي   2011 عللام  يف  للطاقة 
بكر  �أبللو  �لبوفي�شور  �ل�شابق  �لهندي  �لرئي�س 
زيلللن �لللعللابللديللن عللبللد �لللكللام و�لللدكللتللور حممد 
�لب�دعي �ملدير �ل�شابق للوكالة �لدولية للطاقة 
و�حلا�شل على جائزة نوبل لل�شام عام 2005 
�لعام  �أن تكون دورة �ملنتدى لهذ�  . ومن �ملتوقع 
�أكللللرث �أهللملليللة وتللنللوعللا بللحلل�للشللور علللدد �أكللللب من 
�لقطاع  ورو�د  �حلكوميني  و�مل�شوؤولني  �خلللب�ء 
مما �شيجعله ملتقى و�عد� للنقا�شات حول قطاع 
ق�شايا  �أبلللرز  �ملنتدى  ويناق�س  �لللعللاملللي.  �لطاقة 
�لطاقة و�لبيئة و�ال�شتد�مة وهي �أكرث �لقطاعات 
حلليللويللة يف �للللعلللامل و�للشلليللتللطللرق لللا�للشللتللثللمللار يف 
�مل�شاريع �خل�شر�ء و�الإمكانيات �لكامنة للطاقة 
وكيفية  �الأو�لللشلللط  �للل�للشللرق  منطقة  يف  �لللنللوويللة 

و�أ�شاليب  �ل�شم�شية  �لللطللاقللة  �إمللكللانلليللات  �إطلللاق 
للحد  حماولة  يف  �مل�شتهلك  �شلوك  على  �لتاأثري 
�ل�شيا�شات  وبحث  و�مللليللاه  �لطاقة  ��شتهاك  من 
لهذ�  �مل�شتقبلية  �لللنللظللرة  و��للشللتلل�للشللر�ف  �حلللاللليللة 
�لقطاع �لهام وبر�مج وتقنيات وفر�س �ال�شتثمار 
من  �لنظيفة  �لطاقة  نحو  �لتوجه  لت�شجيع  فيه 
�أجل تنمية م�شتد�مة . و�شرح �شعادة �شعيد حممد 
تطلعات  تتما�شى مع  �ملنتدى  �أهللد�ف  �أن  �لطاير 
قلليللادتللنللا �لللر�للشلليللدة مبللا يللدعللم  �قللتلل�للشللاد �أخ�شر 
لتنمية م�شتد�مة  و�لتي تهدف من خالها دولة 
�لعامليني يف جمال  �للللرو�د  �أحللد  �الإملللار�ت لتكون 
حذو  نحذو  نحن  �شعادته   و�أ�للشللاف  �ال�شتد�مة. 
مع  وحلولها  �لطاقة  ق�شايا  مناق�شة  يف  �لعامل 
�لرتكيز على م�شاألة �لطاقة �لنظيفة ومناق�شتها 
ملللن خمللتلللللف �للللزو�يلللا وبللوجللهللات نللظللر متعددة 
توفري  يف  و�حللللللول  �ل�شبل  �أف�شل  �إىل  للو�شول 
�لطاقة �لنظيفة من خمتلف �مل�شادر �ملتاحة مع 
ن�شعها  �أن  يجب  �لتي  �لبيئة  �جلللو�نللب  مللر�عللاة 
علللللى ر�أ�للللس �أولللويللاتللنللا . وقلللال �إنللله �إنللطللاقللا من 
و�ملتجددة  �لنظيفة  �لطاقة  باأن  �لر��شخ  �الإميللان 
للطاقة  �الأعلى  �ملجل�س  فللاإن  �مل�شتقبل  طاقة  هي 
كفاءة م�شادر  لتعزيز  يكر�س كل �جلهود  دبي  يف 
و�لعاملي  �ملحلي  �مل�شتويني  على  �ملتجددة  �لطاقة 
حيث �أطلق �لعديد من �مل�شاريع يف جمال �لطاقة 
�ملتجددة �أهمها  جممع �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 

مكتوم للطاقة �ل�شم�شية . 

�أعمال �لدورة �لثانية ملنتدى دبي �لعاملي للطاقة 2013 تنطلق 15 �أبريل �ملقبل

حمافظ �مل�سرف �ملركزي يح�سر ندوة جمل�ض �لعمل �للبناين

�أدنوك للتوزيع تفتتح حمطة قرين �لعي�ض �جلديدة يف �ملنطقة �لغربية 
•• اأبوظبي-وام: 

�فتتح نا�شر علي �حلمادي نائب �أول �لرئي�س �لتنفيذي �ملبيعات �لتجارية ل�شركة �أدنوك للتوزيع حمطة  قرين �لعي�س �جلديدة على طريق �ملرفاأ �ل�شلع 
باملنطقة �لغربية. بح�شور �شعيد بالر�شا�س �ملن�شوري �ملدير �لتنفيذي ل�شوؤون �ملو�طنني يف ديو�ن ممثل �حلاكم يف �ملنطقة �لغربية وعدد من كبار �مل�شئولني 
و�ملوظفني يف �ل�شركة. وقالت �ل�شركة يف بيان �شحفي �م�س �إن �فتتاح هذه �ملحطة ياأتي يف �إطار خطتها �الإ�شرت�تيجية الفتتاح �شل�شلة من حمطات �أدنوك 
�لتطويرية  �خلطة  مع  ومتا�شيا  كافة..  �لدولة  ومناطق  مدن  يف  �ملميزة  خدماتها  بتوفري  �لعماء  الحتياجات  وتلبية  �لدولة  �أنحاء  جميع  يف  �خلدمية 
للمنطقة �لغربية و��شتجابة ملتطلبات �لعماء يف �شرورة توفري حمطات على �لطرق �خلارجية ود�خل �ملدن. وتوفر �ملحطة مبوقعها �الإ�شرت�تيجي على 
طريق �ملرفاأ �ل�شلع خدماتها من �ملنتجات �لبرتولية و�خلدمات �مل�شاحبة على مد�ر 24 �شاعة �إ�شافة �إىل خدمة �لتزود بالوقود من خال ثماين م�شخات 
من بينها م�شختان لتزويد وقود �لديزل وخدمة �لت�شوق من متجر و�حة �أدنوك و�ملاأكوالت �ل�شريعة وتبديل �لزيت. ويوؤكد �فتتاح حمطة قرين �لعي�س 
حر�س �أدنوك للتوزيع على �مل�شي قدما يف تنفيذ خطتها �الإ�شرت�تيجية الفتتاح �ملزيد من �ملحطات خال �لفرتة �لقادمة وتو�شيل خدماتها الأكب �شريحة 

من �ملجتمع يف �أنحاء �لدولة كافة.

•• اأبوظبي-وام:

�شهد معايل �شلطان بن نا�شر �ل�شويدي حمافظ 
�مل�شرف �ملركزي فعاليات ندوة �قت�شادية نظمها 
�أبوظبي.  �الول يف  �أم�س  �للبناين  �لعمل  جمل�س 
كللمللا حلل�للشللر �للللنلللدوة وحللفللل �للللغلللد�ء �لللللذي �أقيم 
م�شرف  حاكم  �شامة  ريا�س  للدكتور  تكرمييا 
جمل�س  رئي�س  �ل�شالح  �شفيان  لبنان..�ملهند�س 
�ملناعي  جا�شم  �لدكتور  ومعايل  �للبناين  �لعمل 
مدير عام ورئي�س جمل�س �إد�رة �ل�شندوق �لعربي 
لرئي�س  �الأول  �لللنللائللب  �لكعبي  خلللللفللان  و�للشللعللادة 
�أبوظبي  و�للشللنللاعللة  جتللللارة  غللرفللة  �إد�رة  جمللللل�للس 
حلاكم  �الأول  �لنائب  �لدين  �شرف  ر�ئللد  و�شعادة 
م�شرف لبنان و�ل�شيدة فرح �خلطيب �حلريري 
�أبوظبي  يف  �للبنانية  �للل�للشللفللارة  بللاأعللمللال  �لللقللائللم 
�لللبللري مللتللى رئلليلل�للس �جلللامللعللة �للبنانية  و�للشللعللادة 
�لثقافية يف �لعامل و�شفر�ء كل من م�شر و�الأردن 
وفل�شطني وح�شد من رجال �الأعمال �الإمار�تيني 
و�للبنانيني وروؤ�شاء جمال�س �الأعمال يف �أبوظبي. 
فيها  حتدث  �ملنا�شبة  بهذه  كلمة  �ل�شالح  و�ألقى 
عللن �إجنلللللاز�ت �لللدكللتللور �للشللامللة ملل�للشللري� �إىل �أن 
�لللدور �الأ�شا�شي يف  �لللذي متيز به كان له  �لعمل 
تطوير وحتديث �لنظام �مل�شريف وكان للعاقات 

�لنموذجية بني لبنان ودول جمل�س �لتعاون لدول 
لنمو عجلة  �لفاعل  �ملحرك  دور  �لعربية  �خلليج 
من  عنه  نتج  ومللا  عللام  ب�شكل  �للبناين  �القت�شاد 
��شتقر�ر نقدي. و�أو�شح �ل�شالح �أن ذلك جتلى من 
خال �لود�ئع �مل�شرفية و�ال�شتثمار�ت �خلليجية 
وقيام �مل�شاريع �مل�شرتكة باأنو�عها كافة ومن خال 
حتويل مدخر�ت و��شتثمارت �للبنانيني �لعاملني 
�لناجتة عن  �لنقدية  و�لتدفقات  �لللدول  هللذه  يف 
�أن لبنانيي �الغرت�ب خا�شة يف دول  ذلك. يذكر 

�خلليج هم �لد�عم �الأ�شا�شي لاقت�شاد �للبناين 
�ملالية  �لتحويات  ملعظم  م�شدر�  ي�شكلون  حيث 
�خلارجية �إىل لبنان و�لتي تقدر بحو�يل ثمانية 
مليار�ت دوالر �أمريكي �شنويا. كما �أ�شاد �ل�شالح 
بالعاقات �خلليجية �للبنانية وخا�شة �لعاقات 
�الإمار�تية �للبنانية موؤكد� �أن ما يربط �لبلدين 
�أعمق من �أن يخت�شر باأ�شطر. و�أكد �أن �الإمار�ت 
�لدولة �لكرمية �ملعطاء دعمت لبنان يف خمتلف 

جماالت �الإمناء و�الأعمال و�ملجاالت �الإن�شانية.
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تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم: 158599         بتاريخ 2011/06/15م 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:     

 با�شللم: �الحتاد للطري�ن 
 وعنو�نه:�س.ب.:35566، طريق �ملطار �جلديد، �أبو ظبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
و�ملوظفني  �جلويني  و�مل�شيفني  �لطيارين  �إىل  �لتدريب  توفري  ذلللك  يف  مبا  �لتدريب  و�لتهذيب؛  �لتعليم 
�الأر�شيني وموظفي �شركات �لطري�ن؛ �لرتفيه مبا يف ذلك خدمات �لرتفيه �ملقدمة �إىل �مل�شافرين يف �جلو 
تنظيم  ذلللك  يف  مبا  و�لثقافية  �لريا�شية  �الأن�شطة  و�لتلفزيوين؛  �الإذ�علللي  و�لرتفيه  �ملو�شيقية  و�لعرو�س 
�ملناف�شات �لريا�شية؛ خدمات �لنو�دي �لليلية و�لدي�شكو؛ تنظيم �ملعار�س �لتجارية و�ملعار�س لغايات ثقافية �أو 
ريا�شية �أو تعليمية؛ تاأجري �أ�شرطة �لفيديو و�لكا�شيتات و �الأقر��س �ملدجمة و�الأقر��س متعددة �ال�شتعماالت  
و�إنتاج �الأفام؛ ت�شجيل �أ�شرطة �لفيديو و�لت�شوير بامليكروفيلم؛ ن�شر �لكتب و�ل�شحف �الإلكرتونية مبا�شرة 
تقدميها  يتم  �لتي  �الألللعللاب  وخدمات  �ملبا�شرة  �الإلكرتونية  �ملن�شور�ت  وتوفري  �الإلللكللرتوين  �ملكتبي  و�لن�شر 
مبا�شرة؛ توفري خدمات �ملعلومات و�ال�شت�شار�ت و�مل�شورة فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري 

�ملعلومات عن هذه �خلدمات عب �شبكة حا�شوب عاملية.
 41  �لو�قلعة بالفئة:  

 "ART" تتكون �لعامة من كلمة مكتوبة بطريقة مميزة باأحرف التينية، وحتتها �لكلمات و�شف �لعامة:  
و "CONNECT" مكتوبة باأحرف التينية فوق �شعار يتكون من �شربة فر�شة دهان.

 �ال�شللرت�طات:   
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 

بالبيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �الإعان .
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم: 158307     بتاريخ 2011/06/09م 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:     

 با�شللم: �الحتاد للطري�ن 
 وعنو�نه:�س.ب.: 35566، طريق �ملطار �جلديد، �أبوظبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�لريا�شة  �أدو�ت  �مللون؛  �لورق  ونثار  )�ألعاب مبتدعة(  �لعملية  �لللورق؛ لعب �خلدع  �ألعاب  �للعب،  �للعب؛ ورق  و�أدو�ت  �للعب 
معد�ت  وت�شمل  �لريا�شية  و�ملللعللد�ت  �جلمنازية  �لريا�شة  معد�ت  28(؛  �لفئة  يف  )�للللو�ردة  �لريا�شية  و�الأدو�ت  �جلمنازية 
�لريا�شات �ل�شتوية مبا ذلك �لزالجات و�ألو�ح �لتزلج و�أحذية �لتزلج و�أحذية �جلليد؛ معد�ت �لتن�س؛ معد�ت �ل�شيد بالق�شبة 
�لكريكت  �الأملللو�ج وحقائب  ركللوب  و�أللللو�ح  �لللزالجللات  ذلللك  �لريا�شية مبا يف  للمعد�ت  ذ�ت غر�س خا�س  و�ل�شنارة؛ حقائب 
وحقائب �جلولف و�لتن�س و�أربطة للزالجات و�أعمدة للزالجات وحو�ف للزالجات و�أغطية للزالجات؛ �أربطة الألو�ح �لتزلج؛ 
كر�ت؛ �أثقال يدوية ومقاليع و�أقر��س و�أرماح؛ م�شارب �لتن�س وم�شارب �لكريكت وم�شارب �جلولف وع�شي �لهوكي؛ زالجات 
ذ�ت عجات وزالجات م�شتقيمة ذ�ت عجات؛ طاوالت للعبة تن�س �لطاولة؛ زينات الأ�شجار عيد �ملياد؛ كر�ت �لثلج؛ �الألعاب 
�لكهربائية �أو �الإلكرتونية بخاف تلك �ملعدة لا�شتخد�م مع �أجهزة �ال�شتقبال �لتليفزيوين فقط؛ مركبات �شغرية ومركبات 
لعب ومركبات �شغرية يتم �لتحكم فيها ال�شلكيا ومركبات لعب يتم �لتحكم فيها ال�شلكيا؛ �آالت �لفو�كه و�آالت �لرتفيه �لتي 
تد�ر بقطع �لنقد؛ �أ�شلحة �ملبارزة؛ �أقو��س ريا�شية )رماية(؛ �شبكات الألعاب �لكرة و�شبكات �لتن�س؛ عدة �شيد �ل�شمك و�شنانري 
طائر�ت  �شر�عية؛  �إنزالقية  طائر�ت  لل�شباحة؛  )زعانف(  وتللر�ت  و�ل�شنارة؛  �لق�شبة  ل�شيادي  �إنللز�ل  و�شباك  �ل�شمك  �شيد 
�ألللو�ح �لتزلج و�ألللو�ح ركوب �الأمللو�ج و�ألللو�ح �جل�شم و�ألللو�ح ركوب �لريح؛ عدد و�شو�ري لاألو�ح  �شر�عية يتعلق بها �لركاب؛ 

�ل�شر�عية؛ و�شائد �لكوع و�لركبة.
 �لو�قلعة بالفئة:  28 

كتبت كلمة "ETIHAD" باالأحرف �لاتينية.   و�شف �لعامة:  
 �ال�شللرت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله بالبيد �مل�شجل 
للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �الإعان .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ 2011/06/09م   �ملودعة حتت رقم: 158309 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:     

 با�شللم: �الحتاد للطري�ن 
 وعنو�نه:�س.ب.: 35566، طريق �ملطار �جلديد، �أبوظبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�إ�شاح  �لتجميع؛  �أو  �لرتكيب  خدمات  �الإ�للشللاح؛  �ملباين؛  �إن�شاء  و�ل�شيار�ت؛  �لطائر�ت  �شيانة  �أو  �إ�شاح 
�لبنايات؛  تنظيف  و�ل�شيار�ت؛  �لطائر�ت  جتديد  بالوقود؛  �ملركبات  تزويد  و�إعللادة  �ملركبات  و�شيانة  وخدمة 
�الأثاث؛  �شيانة  �لتجميد؛  معد�ت  و�إ�شاح  تركيب  �لكهربائية؛  �الأجهزة  و�إ�شاح  تركيب  �ملركبات؛  تنظيف 
تركيب معد�ت �ملطابخ؛ ت�شحيم �ملركبات؛ تعبيد �لطرق ومدرجات �ملطار�ت؛ �إعادة بناء �ملحركات �ملعطلة �أو 
و�إ�شاح  �إن�شاء  �ملركبات؛  �ل�شد�أ؛ حمطات خدمة  باملطاط؛ مقاومة  �الإطللار�ت  تلبي�س  �إعللادة  �لتالفة جزئيا؛ 
هذه  بكافة  يتعلق  فيما  و�مل�شورة  و�ال�شت�شار�ت  �ملعلومات  خدمات  توفري  �لللطللائللر�ت؛  وحظائر  �مل�شتودعات 

�خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات عن هذه �خلدمات عب �شبكة حا�شوب عاملية.
 37  �لو�قلعة بالفئة:  

كتبت كلمة "ETIHAD" باللغة �لاتينية بطريقة مميزة.   و�شف �لعامة:  
 �ال�شللرت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 
بالبيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �الإعان .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ 2012/03/22م   �ملودعة حتت رقم: 170907 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:     

 با�شللم: �لقرية �لعاملية – دبي )�س.ذ.م.م.( 
وعنو�نه:�س.ب.: 73311، مكتب ملك �أبر�ج �الإمار�ت، �لطابق رقم: 49، 

�شارع �ل�شيخ ز�يد، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�الأثللاث؛ �ملر�يا؛ �إطللار�ت �ل�شور؛ �ملنتجات )غري �لللو�ردة يف فئات �أخللرى( �مل�شنوعة من �خل�شب �أو �لفلني �أو 
�لغاب �أو �خليزر�ن �أو �ل�شف�شاف �أو �لقرون �أو �لعظام �أو �لعاج �أو عظم �حلوت �أو �ل�شدف �أو �لكهرمان �أو �ملحار 
�أو �ملر�شوم و�ملو�د �لبديلة لكل هذه �ملو�د �أو من �ملو�د �لبا�شتيكية؛ �إطار�ت �ل�شور؛ �أ�شغال فنية من �خل�شب �أو 
�ل�شمع �أو �جلب�س �أو �لبا�شتيك؛ �الأ�شناف �ملنزلية �مل�شنوعة من �خليزر�ن �أو �لفلني �أو �لبا�شتيك �أو �لغاب 

�أو �ل�شف�شاف �أو �خل�شب لغايات �لزينة.
 20  �لو�قلعة بالفئة:  

و�شف �لعامة:�لعامة عبارة عن �شكل كروي يتكون من �أ�شكال �شغرية متفاوتة �حلجم وخمتلفة �لظال
 �ال�شللرت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 
بالبيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �الإعان .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ 2012/03/22م   �ملودعة حتت رقم: 170902 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:     

 با�شللم: �لقرية �لعاملية – دبي )�س.ذ.م.م.( 
وعنو�نه:�س.ب.: 73311، مكتب ملك �أبر�ج �الإمار�ت، �لطابق رقم: 49،

 �شارع �ل�شيخ ز�يد، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

بنطلونات  �لبحر؛  لبا�س  كابات؛  )تي-�شريت(؛  كم  ن�شف  قم�شان  �لللر�أ�للس؛  �أغطية  �لقدم؛  لبا�س  �ملاب�س؛ 
قم�شان  �ال�شتحمام؛  كابات  �إ�شتحمام؛  مباذل  �شنادل؛  تللنللور�ت؛  ف�شاتني؛  جاكيتات؛  بنطلونات؛  ق�شرية؛ 
بذالت  للماء؛  م�شادة  ماب�س  �ل�شم�س؛  من  و�قيات  ف�شفا�شة؛  كنز�ت  للريا�شة؛  قم�شان  للرجال؛  د�خلية 

 رطبة؛ كنز�ت �شباحة ملقاومة �لطفح �جللدي )ماب�س(؛ ع�شابات �ملع�شم. 
 25  �لو�قلعة بالفئة:  

كتبت عبارة "GLOBAL VILLAGE" باللغة �الإجنليزية.   و�شف �لعامة:  
 �ال�شللرت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 
بالبيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �الإعان .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ 2011/06/15م   �ملودعة حتت رقم: 158597 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:     

 با�شللم: �الحتاد للطري�ن 
 وعنو�نه:�س.ب.:35566، طريق �ملطار �جلديد، �أبو ظبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�مل�شافرين؛  �أمتعة  مناولة  و�ل�شحنات؛  للم�شافرين  �جلللوي  �لنقل  و�ل�شحنات؛  �مل�شافرين  لنقل  �لطري�ن  خطوط  خدمات 
وت�شمل  �لتخزين  خدمات  مللر�آب؛  يف  �الإيلللو�ء  خدمات  �ل�شحنات؛  مناولة  �حلقائب؛  مناولة  للم�شافرين؛  �ل�شحن  خدمات 
وت�شمل  �لنقل  خدمات  �النتظار؛  و�أمللاكللن  و�مللللر�آب  �ملركبات  تاأجري  وت�شمل  �لتاأجري  خدمات  و�لب�شائع؛  �ملركبات  تخزين 
و�الأثاث  و�الأمتعة  و�مل�شافرين  �ملركبات  نقل  و�الأماكن؛  و�ل�شكك �حلديدية  و�الأجللرة و�حلافات  و�ل�شيار�ت  �لقيادة  خدمات 
و�ل�شحنات و�شحب �ل�شيار�ت؛ خدمات �لرحات �ل�شفر وت�شمل توفري خدمات �حلجز؛ تنظيم �لرحات و�ل�شفر ومعلومات 
�لرحات و�ل�شفر و�ملعلومات �ل�شياحية �ملتعلقة بكافة �أمناط �لرحات و�ل�شفر؛ خدمات �ملطار�ت وت�شمل �خلدمات �ملت�شلة 
)�لتحميل  و�لعتالة  و�ل�شحنات  �مل�شافرين  �أمتعة  �إجللر�ء�ت  و�إنهاء  �لطري�ن  �شركات  �شاالت   يف  �مل�شافرين  �إجللر�ء�ت  باإنهاء 
�لرحات  م�شار�ت  مر�قبة  وت�شمل  �جلللويللة  �ملر�قبة  خللدمللات  �ل�شحنات؛  وتفريغ  بتحميل  �ملت�شلة  و�خلللدمللات  و�لتنزيل( 
توفري  للطائر�ت؛  �لتخزين  حظائر  ت�شهيات  تنظيم  و�القللرت�ب؛  �ملغادرة  �إجللر�ء�ت  وت�شميم  و�ملغادرة  �لو��شلة  للطائر�ت 
هذه  بكافة  �ملتعلقة  �ملعلومات  تللوفللري  �ل�شحنات؛  وتخزين  �لتخزين  وم�شاحات  �مل�شتودعات  تللاأجللري  وت�شمل  �مل�شتودعات 

 �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات عن هذه �خلدمات عب �شبكة حا�شوب عاملية.   
 39  �لو�قلعة بالفئة:  

قو�س  وحتتها  التينية  بللاأحللرف  مميزة  بطريقة  مكتوبة   "ETIHAD" كلمة  من  �لعامة  تتكون  و�شف �لعامة:  
وحتته كلمات "PREMIUM" و "CONNECT" مكتوبة بطريقة مميزة باأحرف التينية.

�ال�شللرت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله بالبيد �مل�شجل 

للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �الإعان .
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم: 158310   بتاريخ 2011/06/09م 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:     

 با�شللم: �الحتاد للطري�ن 
 وعنو�نه:�س.ب.: 35566، طريق �ملطار �جلديد، �أبوظبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
و�ملوظفني  �جلويني  و�مل�شيفني  �لطيارين  �إىل  �لتدريب  توفري  ذلللك  يف  مبا  �لتدريب  و�لتهذيب؛  �لتعليم 
�الأر�شيني وموظفي �شركات �لطري�ن؛ �لرتفيه مبا يف ذلك خدمات �لرتفيه �ملقدمة �إىل �مل�شافرين يف �جلو 
تنظيم  ذلللك  يف  مبا  و�لثقافية  �لريا�شية  �الأن�شطة  و�لتلفزيوين؛  �الإذ�علللي  و�لرتفيه  �ملو�شيقية  و�لعرو�س 
�ملناف�شات �لريا�شية؛ خدمات �لنو�دي �لليلية و�لدي�شكو؛ تنظيم �ملعار�س �لتجارية و�ملعار�س لغايات ثقافية �أو 
ريا�شية �أو تعليمية؛ تاأجري �أ�شرطة �لفيديو و�لكا�شيتات و �الأقر��س �ملدجمة و�الأقر��س متعددة �ال�شتعماالت  
و�إنتاج �الأفام؛ ت�شجيل �أ�شرطة �لفيديو و�لت�شوير بامليكروفيلم؛ ن�شر �لكتب و�ل�شحف �الإلكرتونية مبا�شرة 
تقدميها  يتم  �لتي  �الألللعللاب  وخدمات  �ملبا�شرة  �الإلكرتونية  �ملن�شور�ت  وتوفري  �الإلللكللرتوين  �ملكتبي  و�لن�شر 
مبا�شرة؛ توفري خدمات �ملعلومات و�ال�شت�شار�ت و�مل�شورة فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري 

�ملعلومات عن هذه �خلدمات عب �شبكة حا�شوب عاملية.
 41  �لو�قلعة بالفئة:  

كتبت كلمة "ETIHAD" باالأحرف �لاتينية.   و�شف �لعامة:  
 �ال�شللرت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 
بالبيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �الإعان .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ 2011/04/14م   �ملودعة حتت رقم: 155789 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   

 با�شللم: �الحتاد للطري�ن   
 وعنو�نه:�س.ب.: 35566، طريق �ملطار �جلديد، �أبوظبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
خدمات �خلطوط �جلوية لنقل �لركاب و�لب�شائع؛ �لنقل �جلوي للركاب و�لب�شائع؛ �لنقل بال�شكك �حلديدية؛ مناولة �أمتعة 
�إيو�ء �ل�شيار�ت؛ خدمات �لتخزين، مبا  �لركاب؛ خدمات �شحن ب�شائع �لركاب؛ مناولة �الأمتعة؛ مناولة �لب�شائع؛ خدمات 
فيها تخزين �ملركبات و�لب�شائع؛ خدمات �لتاأجري، مبا فيها تاأجري �ملركبات و�أماكن �إيو�ء �ملركبات ومو�قف �ملركبات؛ خدمات 
�لنقل، مبا فيها �ملركبات مع �ل�شائق و�لنقل بال�شيار�ت �لعادية و�شيار�ت �لتاك�شي و�لبا�شات؛ خدمات نقل �ملركبات و�لركاب 
و�الأمتعة و�الأثاث و�لب�شائع وخدمات قطر �ملركبات؛ خدمات �ل�شفر، مبا فيها توفري �حلجوز�ت؛ ترتيبات �ل�شفر ومعلومات 
�ل�شفر و�ملعلومات �ل�شياحية �ملتعلقة بكافة �أنو�ع �ل�شفر؛ خدمات �ملطار�ت، مبا فيها �خلدمات �ملتعلقة بت�شيري �أور�ق �لركاب 
يف �ملطار�ت وتخلي�س �أمتعة وب�شائع �لركاب وتوفري �حلمالني و�خلدمات �ملتعلقة بتحميل وتفريغ �لب�شائع؛ خدمات مر�قبة 
و�لتقرب  �ملغادرة  �إجللر�ء�ت  و�ملغادرة، وت�شميم  �لقادمة  للطائر�ت  �لطري�ن  مللد�رج  فيها مر�قبة  �ملاحة �جلوية، مبا  حركة 
وتخزين  �لتخزين  وم�شاحات  �مل�شتودعات  تاأجري  فيها  مبا  �ملللخللازن،  توفري  �لطائر�ت؛  تخزين  حظائر  ترتيب  للطائر�ت؛ 
�ل�شحنات؛ توفري �ملعلومات و�مل�شورة و�خلدمات �ال�شت�شارية ب�شاأن كافة �خلدمات �ملذكورة �أعاه، مبا يف ذلك توفري �ملعلومات 

حول تلك �خلدمات عب �شبكات �النرتنت �لعاملية.
 39  �لو�قلعة بالفئة:  

 و�شف �لعامة:  كتبت كلمة "ETIHAD" باللغة �لاتينية بطريقة مميزة. 
 �ال�شللرت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله بالبيد �مل�شجل 
للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �الإعان .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ 2012/03/22م   �ملودعة حتت رقم: 170908 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   

 با�شللم: �لقرية �لعاملية – دبي )�س.ذ.م.م.( 
وعنو�نه:�س.ب.: 73311، مكتب ملك �أبر�ج �الإمار�ت، �لطابق رقم: 49، 

�شارع �ل�شيخ ز�يد، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

بنطلونات  �لبحر؛  لبا�س  كابات؛  )تي-�شريت(؛  كم  ن�شف  قم�شان  �لللر�أ�للس؛  �أغطية  �لقدم؛  لبا�س  �ملاب�س؛ 
ق�شرية؛ بنطلونات؛ جاكيتات؛ ف�شاتني؛ تنور�ت؛ �شنادل؛ مباذل �إ�شتحمام؛ كابات �ال�شتحمام؛ قم�شان د�خلية 
رطبة؛  بذالت  للماء؛  م�شادة  ماب�س  �ل�شم�س؛  من  و�قيات  ف�شفا�شة؛  كنز�ت  للريا�شة؛  قم�شان  للرجال؛ 

كنز�ت �شباحة ملقاومة �لطفح �جللدي )ماب�س(؛ ع�شابات �ملع�شم.
 25  �لو�قلعة بالفئة:  

و�شف �لعامة:�لعامة عبارة عن �شكل كروي يتكون من �أ�شكال �شغرية متفاوتة �حلجم وخمتلفة �لظال
 �ال�شللرت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 
بالبيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �الإعان .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ 
كايد �ند كو �إل �إل بي        

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 375
با�شللم: مار�س، �إنكوربوريتد

وعنو�نه:6885 �مل �شرتيت، مكلني، فرجينيا 22101-3883، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية
بتاريخ: 1995/01/03 و�مل�شجلة حتت رقم : 894 

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف: 2013/05/29 وحتى تاريخ: 05/29/ 2023

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم: 160146    بتاريخ 2011/06/20م 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:     

 با�شللم: �الحتاد للطري�ن   
 وعنو�نه:�س.ب.: 35566، طريق �ملطار �جلديد، �أبوظبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
خدمات �خلطوط �جلوية لنقل �لركاب و�لب�شائع؛ �لنقل �جلوي للركاب و�لب�شائع؛ �لنقل بال�شكك �حلديدية؛ مناولة �أمتعة 
�إيو�ء �ل�شيار�ت؛ خدمات �لتخزين، مبا  �لركاب؛ خدمات �شحن ب�شائع �لركاب؛ مناولة �الأمتعة؛ مناولة �لب�شائع؛ خدمات 
فيها تخزين �ملركبات و�لب�شائع؛ خدمات �لتاأجري، مبا فيها تاأجري �ملركبات و�أماكن �إيو�ء �ملركبات ومو�قف �ملركبات؛ خدمات 
�لنقل، مبا فيها �ملركبات مع �ل�شائق و�لنقل بال�شيار�ت �لعادية و�شيار�ت �لتاك�شي و�لبا�شات؛ خدمات نقل �ملركبات و�لركاب 
و�الأمتعة و�الأثاث و�لب�شائع وخدمات قطر �ملركبات؛ خدمات �ل�شفر، مبا فيها توفري �حلجوز�ت؛ ترتيبات �ل�شفر ومعلومات 
�ل�شفر و�ملعلومات �ل�شياحية �ملتعلقة بكافة �أنو�ع �ل�شفر؛ خدمات �ملطار�ت، مبا فيها �خلدمات �ملتعلقة بت�شيري �أور�ق �لركاب 
يف �ملطار�ت وتخلي�س �أمتعة وب�شائع �لركاب وتوفري �حلمالني و�خلدمات �ملتعلقة بتحميل وتفريغ �لب�شائع؛ خدمات مر�قبة 
و�لتقرب  �ملغادرة  �إجللر�ء�ت  و�ملغادرة، وت�شميم  �لقادمة  للطائر�ت  �لطري�ن  مللد�رج  فيها مر�قبة  �ملاحة �جلوية، مبا  حركة 
وتخزين  �لتخزين  وم�شاحات  �مل�شتودعات  تاأجري  فيها  مبا  �ملللخللازن،  توفري  �لطائر�ت؛  تخزين  حظائر  ترتيب  للطائر�ت؛ 
�ل�شحنات؛ توفري �ملعلومات و�مل�شورة و�خلدمات �ال�شت�شارية ب�شاأن كافة �خلدمات �ملذكورة �أعاه، مبا يف ذلك توفري �ملعلومات 

حول تلك �خلدمات عب �شبكات �النرتنت �لعاملية.
 39  �لو�قلعة بالفئة:  

 و�شف �لعامة: كتبت كلمة "�الحتاد" باالأحرف �لعربية بطريقة مميزة.  
 �ال�شللرت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله بالبيد �مل�شجل 
للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �الإعان .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ 2012/03/22م   �ملودعة حتت رقم: 170903 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:     

 با�شللم: �لقرية �لعاملية – دبي )�س.ذ.م.م.( 
وعنو�نه:�س.ب.: 73311، مكتب ملك �أبر�ج �الإمار�ت، �لطابق رقم: 49، 

�شارع �ل�شيخ ز�يد، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�لورق و�لورق �ملقوى؛ �ملنتجات �مل�شنوعة من �لورق و�لورق �ملقوى؛ �لكتيبات؛ �ملن�شور�ت؛ �لكر��شات؛ �لتقاومي؛ 
�لبطاقات؛ �لنماذج؛ �لل�شاقات؛ بطاقات �لتهنئة؛ �لدعو�ت؛ �لرقعات؛ �لر�شائل؛ �لن�شر�ت �الإخبارية �لدورية؛ 
�لدفاتر؛ دفاتر قرطا�شية؛ ورق ن�شاف؛ مذكر�ت ودفاتر �ملو�عيد؛ �ل�شور �لفوتوغر�فية؛ �الألبومات؛ �ملفكر�ت؛ 
�أرفف �لر�شائل؛ �مللفات؛ �مللفات �ملفهر�شة؛ �لبطاقات �لبيدية؛ �إعانات كبرية؛ �لتذ�كر؛ دفاتر قطع للكتابة؛ 
ن�شر�ت؛  جر�ئد؛  مطبوعة؛  من�شور�ت  �لكتب؛  جتليد  مو�د  كتب؛  دوريللات؛  �شحف؛  مطبوعات؛  كتابة؛  ورق 
جمات؛ كتالوجات؛ قرطا�شية ولو�زم مكتبية عد� �الأثاث؛ �أقام جاف؛ �أقام ر�شا�س؛ �أقام �للباد؛ �أقام 
�لفنانني وفر��شي  كللروي؛ م�شاطر؛ مماحي؛ ثقاالت ورق؛ مو�د  ر�أ�للس  ذ�ت  �أقللام جافة  ر�شا�س ميكانيكية؛ 
�أو �لتلوين؛ لوحات لتعليق  مو�د �الأعمال �لفنية �مل�شطحة؛ مطبوعات �لفنون �جلميلة؛ ت�شميمات  �لدهان 

�لتطريز؛ �لت�شميمات �لت�شويرية.- �لو�قلعة بالفئة:  16
كتبت عبارة " �لقريلة �لعامليلة" باللغة �لعربية.   و�شف �لعامة:  

 �ال�شللرت�طات:   
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 

بالبيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �الإعان .
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ 2011/06/09م   �ملودعة حتت رقم: 158303 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:     
 با�شللم: �الحتاد للطري�ن 

 وعنو�نه:�س.ب.: 35566، طريق �ملطار �جلديد، �أبوظبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�لوزن  و�أدو�ت  �لب�شرية  و�الأدو�ت  و�الأجهزة  و�ل�شينمائي  �لفوتوغر�يف  �لت�شوير  و�أدو�ت  و�أجهزة  و�مل�شاحية  و�ملاحية  �لعلمية  و�الأدو�ت  �الأجهزة 
�لطاقة  �لتحكم يف  �أو  تنظيم  �أو  تكثيف  �أو  �أو حتويل  فتح  �أو  لو�شل  و�أدو�ت  �أجهزة  و�لتعليم؛  و�الإنقاذ  )�الإ�للشللر�ف(  و�ملر�قبة  و�الإ�للشللارة  و�لقيا�س 
�مل�شتند�ت؛ حامات  و�آالت ت�شوير  و�أجهزة  �ل�شور؛ هو�تف ال�شلكية؛ هو�تف حممولة  �أو  �ل�شوت  ن�شخ  �أو  �إر�شال  �أو  �أجهزة ت�شجيل  �لكهربائية؛ 
و/�أو  �ملغناطي�شية  �لبيانات  حامات  من  وغريها  �ال�شتعماالت  متعددة  و�الأقللر��للس  �ملدجمة  و�الأقللر��للس  �لفيديو  �أ�شرطة  ذلك  يف  مبا  �لبيانات 
�لنقود  �شرف  �أجهزة  بالنقد؛  تعمل  �لتي  لاأجهزة  �آلية  بيع  ماكينات  �شخ�شية؛  �شترييوهات  �الإلكرتونية؛  �لتخزين  ذ�كللر�ت  و�أجهزة  �لب�شرية 
�الآلية و�أجهزة �شرف �لتذ�كر �الآلية و�أك�شاك �لت�شوير �الآيل؛ �أجهزة �الألعاب �ملعدة لا�شتخد�م مع �أجهزة �ال�شتقبال �لتليفزيوين فقط ولي�شت 
و�آالت  �لنقد  ت�شجيل  �آالت  فقط؛  �لتليفزيوين  �ال�شتقبال  �أجهزة  مع  لا�شتخد�م  �ملعدة  �لت�شلية  �أجهزة  �لنقد؛  بقطع  تد�ر  �لتي  �لفيديو  �ألعاب 
�الإلكرتونية  �ملن�شور�ت  بر�مج؛  عليها  وحممل  قر�ءتها  �الآلللة  ت�شتطيع  بيانات  حامات  �لبيانات؛  ملعاجلة  �حلو��شب  و�أجللهللزة  معد�ت  حا�شبة؛ 
)�لقابلة للتنزيل(؛ بر�مج وبرجميات �حلا�شوب؛ بر�مج �ألعاب �حلا�شوب؛ لباد�ت �لفاأرة؛ �أجهزة �ملاحة للمركبات؛ �ملاب�س �لو�قية مبا يف ذلك 
و�الأذنني  و�جل�شم  �لوجه  دروع  ذلك  يف  مبا  �لو�قية  �لللدروع  حتديد�؛  �لريا�شية  للغايات  �لو�قية  و�خلللوذ�ت  �لو�قية  و�الأقنعة  �لو�قية  �لنظار�ت 
�لو�قية؛ و�أطر �لنظار�ت وعلب وحامات �لنظار�ت و�لنظار�ت �ل�شم�شية ونظار�ت �لوقاية لاألعاب �لريا�شية؛ �شماعات �لر�أ�س؛ �أجهزة �لتنف�س 
للغو��شني و�أحزمة �شباحة و�أجنحة تعومي؛ حاويات ذ�ت غر�س خا�س )علب و�أغلفة و�أوعية( منا�شبة لاأجهزة و�الأدو�ت �لو�ردة يف هذه �لفئة؛ 
�إ�شار�ت  �ملغناطي�شات؛  �لكهربائية؛  و�ملركمات  �لبطاريات  �لريح؛  خماريط  �إ�للشللارة؛  وعللو�مللات  �إنقاذ  وعللو�مللات  دليلية  وعللو�مللات  خفيفة  عو�مات 

 �شوئية و�إعانات �شوئية؛ لوحات �إ�شارة؛ �أجهزة �إطفاء �حلر�ئق؛ �أ�شاور )تعريف مكودة( مغناطي�شية. 
 �لو�قلعة بالفئة: 9 

 و�شف �لعامة: كتبت كلمة "ETIHAD" باللغة �لاتينية بطريقة مميزة. 
 �ال�شللرت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله بالبيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، 
وذلك خال 30 يوماً من هذ� �الإعان .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ 2012/03/22م   �ملودعة حتت رقم: 170900 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:     

 با�شللم: �لقرية �لعاملية – دبي )�س.ذ.م.م.( 
وعنو�نه:�س.ب.: 73311، مكتب ملك �أبر�ج �الإمار�ت، �لطابق رقم: 49،

 �شارع �ل�شيخ ز�يد، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�لورق و�لورق �ملقوى؛ �ملنتجات �مل�شنوعة من �لورق و�لورق �ملقوى؛ �لكتيبات؛ �ملن�شور�ت؛ �لكر��شات؛ �لتقاومي؛ 
�لبطاقات؛ �لنماذج؛ �لل�شاقات؛ بطاقات �لتهنئة؛ �لدعو�ت؛ �لرقعات؛ �لر�شائل؛ �لن�شر�ت �الإخبارية �لدورية؛ 
�لدفاتر؛ دفاتر قرطا�شية؛ ورق ن�شاف؛ مذكر�ت ودفاتر �ملو�عيد؛ �ل�شور �لفوتوغر�فية؛ �الألبومات؛ �ملفكر�ت؛ 
�أرفف �لر�شائل؛ �مللفات؛ �مللفات �ملفهر�شة؛ �لبطاقات �لبيدية؛ �إعانات كبرية؛ �لتذ�كر؛ دفاتر قطع للكتابة؛ 
ن�شر�ت؛  جر�ئد؛  مطبوعة؛  من�شور�ت  �لكتب؛  جتليد  مو�د  كتب؛  دوريللات؛  �شحف؛  مطبوعات؛  كتابة؛  ورق 
جمات؛ كتالوجات؛ قرطا�شية ولو�زم مكتبية عد� �الأثاث؛ �أقام جاف؛ �أقام ر�شا�س؛ �أقام �للباد؛ �أقام 
�لفنانني وفر��شي  كللروي؛ م�شاطر؛ مماحي؛ ثقاالت ورق؛ مو�د  ر�أ�للس  ذ�ت  �أقللام جافة  ر�شا�س ميكانيكية؛ 
�أو �لتلوين؛ لوحات لتعليق  مو�د �الأعمال �لفنية �مل�شطحة؛ مطبوعات �لفنون �جلميلة؛ ت�شميمات  �لدهان 

�لتطريز؛ �لت�شميمات �لت�شويرية.
 16  �لو�قلعة بالفئة:  

�الإجنليزية.  كتبت عبارة "GLOBAL VILLAGE" باللغة   و�شف �لعامة:  
 �ال�شللرت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 
بالبيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �الإعان .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ 
كايد �ند كو �إل �إل بي        

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 644
با�شللم: مار�س، �إنكوربوريتد

وعنو�نه:6885 �مل �شرتيت، مكلني، فرجينيا 22101-3883، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية
بتاريخ: 1995/01/24 و�مل�شجلة حتت رقم : 1161 

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف: 2013/06/19 وحتى تاريخ: 2023/06/19

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم: 158304  بتاريخ 2011/06/09م 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:     

 با�شللم: �الحتاد للطري�ن 
 وعنو�نه:�س.ب.: 35566، طريق �ملطار �جلديد، �أبوظبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�لورق و�لورق �ملقوى و�ملنتجات �مل�شنوعة من هذه �ملو�د )و�لللو�ردة يف �لفئة 16( مبا يف ذلك �لفوط �لورقية 
ومو�د  �لللورق  من  �ل�شغرية  و�ل�شحون  �لتو�ليت  وورق  �لللورق  من  ومناديل  �لرت�شيح  وورق  �ملو�ئد  ومناديل 
�لتغليف من �لورق �أو �لورق �ملقوي؛ �أوعية و�أكيا�س �لتغليف؛ �ملطبوعات وت�شمل �ملن�شور�ت و�لن�شر�ت و�مللفات؛ 
مو�د جتليد �لكتب؛ �ل�شور �لفوتوغر�فية؛ �إعانات كبرية و�شفافيات و�أعام )من �لورق(؛ الفتات من �لورق 
باالحتكاك وبطاقات ال�شقة؛ ل�شاقات مبا يف  تنقل  ر�شوم  ذ�ت م�شابك؛ قرطا�شية؛  �ألللو�ح  �ملقوى؛  �لللورق  �أو 
ذلك �لل�شاقات �لتي تثبت بالكي غري �مل�شنوعة من �لن�شيج؛ مو�د �لل�شق �مل�شتعملة يف �لقرطا�شية �أو لغايات 
منزلية؛ مو�د �لفنانني مبا يف ذلك مو�د �لر�شم و�لتلوين و�لت�شكيل؛ فر��شي دهان �أو تلوين؛ �الآالت �لكاتبة 
و�للو�زم �ملكتبية )عد� �الأثاث(؛ مو�د �لتوجيه و�لتدري�س )عد� �الأجهزة(؛ مو�د �لتغليف �لبا�شتيكية )غري 
�لو�ردة يف فئات �أخرى(؛ حروف �لطباعة؛ �لكلي�شيهات )�لر��شمات(؛ �ألو�ح �ردو�زية للكتابة و�شبور�ت؛ �أدو�ت 

�لكتابة و�لر�شم؛ �أفام با�شتيكية تلقائية �لل�شق الأغر��س �لزينة؛ ماقط نقود.
 16  �لو�قلعة بالفئة:  

كتبت كلمة "ETIHAD" باللغة �لاتينية بطريقة مميزة.   و�شف �لعامة:  
 �ال�شللرت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 
بالبيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �الإعان .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ 2012/03/22م   �ملودعة حتت رقم: 170906 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:     

 با�شللم: �لقرية �لعاملية – دبي )�س.ذ.م.م.( 
وعنو�نه:�س.ب.: 73311، مكتب ملك �أبر�ج �الإمار�ت، �لطابق رقم: 49،

 �شارع �ل�شيخ ز�يد، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�لورق و�لورق �ملقوى؛ �ملنتجات �مل�شنوعة من �لورق و�لورق �ملقوى؛ �لكتيبات؛ �ملن�شور�ت؛ �لكر��شات؛ �لتقاومي؛ 
�لبطاقات؛ �لنماذج؛ �لل�شاقات؛ بطاقات �لتهنئة؛ �لدعو�ت؛ �لرقعات؛ �لر�شائل؛ �لن�شر�ت �الإخبارية �لدورية؛ 
�لدفاتر؛ دفاتر قرطا�شية؛ ورق ن�شاف؛ مذكر�ت ودفاتر �ملو�عيد؛ �ل�شور �لفوتوغر�فية؛ �الألبومات؛ �ملفكر�ت؛ 
�أرفف �لر�شائل؛ �مللفات؛ �مللفات �ملفهر�شة؛ �لبطاقات �لبيدية؛ �إعانات كبرية؛ �لتذ�كر؛ دفاتر قطع للكتابة؛ 
ن�شر�ت؛  جر�ئد؛  مطبوعة؛  من�شور�ت  �لكتب؛  جتليد  مو�د  كتب؛  دوريللات؛  �شحف؛  مطبوعات؛  كتابة؛  ورق 
جمات؛ كتالوجات؛ قرطا�شية ولو�زم مكتبية عد� �الأثاث؛ �أقام جاف؛ �أقام ر�شا�س؛ �أقام �للباد؛ �أقام 
�لفنانني وفر��شي  كللروي؛ م�شاطر؛ مماحي؛ ثقاالت ورق؛ مو�د  ر�أ�للس  ذ�ت  �أقللام جافة  ر�شا�س ميكانيكية؛ 
�أو �لتلوين؛ لوحات لتعليق  مو�د �الأعمال �لفنية �مل�شطحة؛ مطبوعات �لفنون �جلميلة؛ ت�شميمات  �لدهان 

�لتطريز؛ �لت�شميمات �لت�شويرية.
 16  �لو�قلعة بالفئة:  

و�شف �لعامة:�لعامة عبارة عن �شكل كروي يتكون من �أ�شكال �شغرية متفاوتة �حلجم وخمتلفة �لظال.
 �ال�شللرت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 
بالبيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �الإعان .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ 2011/06/09م   �ملودعة حتت رقم: 158306 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:     

 با�شللم: �الحتاد للطري�ن 
 وعنو�نه:�س.ب.: 35566، طريق �ملطار �جلديد، �أبوظبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�ملاب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س مبا يف ذلك مباذل �ال�شتحمام و�ل�شرت�ت �خلفيفة و�أثو�ب �ال�شتحمام 
و�ملاب�س  للخدم  و�أزيلللاء  و�جلاكيتات  و�لللقللفللاز�ت  �الأذن  و�أغطية  و�ملللبللاذل  و�ملعاطف  �ل�شاق  عالية  و�الأحللذيللة 
�خلارجية و�الأردية �ل�شرو�لية و�لبيجامات و�ل�شر�ويل �لد�خلية و�الأو�شحة وربطات �لعنق و�لقم�شان و�أقنعة 
�لنوم و�جلو�رب �لرجالية و�جلو�رب �لن�شائية و�لبذالت و�لبز�ت �لنظامية و�ملاب�س �مل�شادة للماء و�ملاب�س 
�لق�شرية  �لفر�ئية و�ل�شرت�ت  �لد�خلية و�لبنطلونات وقم�شان ن�شف كم )تي �شريت( و�لبلوز�ت و�ل�شرت�ت 
�لر�أ�س و�ل�شياالت و�الأحزمة )ماب�س( و�أحزمة �لنقود  �ملقاومة للريح و�ملر�ييل و�لكابات و�لقبعات و�أربطة 

وو�قيات �ل�شم�س؛ �ملاب�س �لريا�شية.
 25  �لو�قلعة بالفئة:  

كتبت كلمة "ETIHAD" باالأحرف �لاتينية.   و�شف �لعامة:  
 �ال�شللرت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 
بالبيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �الإعان .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ 2012/03/22م   �ملودعة حتت رقم: 170901 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:     

 با�شللم: �لقرية �لعاملية – دبي )�س.ذ.م.م.( 
وعنو�نه:�س.ب.: 73311، مكتب ملك �أبر�ج �الإمار�ت، �لطابق رقم: 49،

 �شارع �ل�شيخ ز�يد، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�الأثللاث؛ �ملر�يا؛ �إطللار�ت �ل�شور؛ �ملنتجات )غري �لللو�ردة يف فئات �أخللرى( �مل�شنوعة من �خل�شب �أو �لفلني �أو 
�لغاب �أو �خليزر�ن �أو �ل�شف�شاف �أو �لقرون �أو �لعظام �أو �لعاج �أو عظم �حلوت �أو �ل�شدف �أو �لكهرمان �أو �ملحار 
�أو �ملر�شوم و�ملو�د �لبديلة لكل هذه �ملو�د �أو من �ملو�د �لبا�شتيكية؛ �إطار�ت �ل�شور؛ �أ�شغال فنية من �خل�شب �أو 
�ل�شمع �أو �جلب�س �أو �لبا�شتيك؛ �الأ�شناف �ملنزلية �مل�شنوعة من �خليزر�ن �أو �لفلني �أو �لبا�شتيك �أو �لغاب 

�أو �ل�شف�شاف �أو �خل�شب لغايات �لزينة.
 20  �لو�قلعة بالفئة:  

�الإجنليزية.  كتبت عبارة "GLOBAL VILLAGE" باللغة   و�شف �لعامة:  
 �ال�شللرت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 
بالبيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �الإعان .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ 
كايد �ند كو �إل �إل بي        

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 645
با�شللم: مار�س، �إنكوربوريتد

وعنو�نه:6885 �مل �شرتيت، مكلني، فرجينيا 22101-3883، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية
بتاريخ: 1995/01/24 و�مل�شجلة حتت رقم : 1169 

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف: 2013/06/19 وحتى تاريخ: 2023/06/19

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750



بو�شعنا �ال�شتناد �ىل جتربة �ملحرك �لبخاري �لذي ُيعّد رمز �لع�شر 
�للل�للشللنللاعللي لللنللتللعللّلللم �لللكللثللري علللن حتلل�للشللني �للللعلللامل يف �للللقلللرن �لو�حد 
)�أجنح  بعنو�ن  كتاب  يف  روزيلللن  ويليام  �أّرخللله  مللا  ووفللق  و�لع�شرين. 
 The Most Powerful Idea in the �لللعللامل(  يف  فكرة 
من  كثرية،  �بتكار�ت  �إىل  �لبخار  قللوة  ت�شخري  �حتاج   ،World
ميكروميرت  وجللهللاز  �ملللحللركللات  طاقة  لقيا�س  جللديللدة  طريقة  بينها 

لقيا�س �الأبعاد �ل�شغرية.
�لقيا�س هذه تتيح للمخرتعني معرفة ما  �أدو�ت  �أن  وي�شيف روزين 
�إذ� كانت �لتغري�ت �الإ�شافية �لتي تلحق بالت�شميم توؤدي �إىل �إدخال 
�لفحم  ال�شتخد�م  �أقلللّل  وم�شتوى  �أكلللب  كطاقة  �لتح�شينات،  بع�س 
للتو�شل �إىل طرح حمركات �أف�شل. ميكننا �ن ن�شتنتج در�شاً �أكب هنا: 
يوؤكد روزين �إن من دون قيا�س دقيق، يبقى �الخرت�ع جتربًة ناق�شة، 

بينما ت�شبح للتجربة نتائج �أكرث فاعلية مع �عتماد قيا�س دقيق.
ظروف  حت�شني  يف  ودورهللمللا  و�لتقييم  �لقيا�س  مب�شاألة  �أهتم  بللد�أت 
�أنه بو�شعنا حتقيق تقّدم عظيم  �لب�شر خال �لعام �ملا�شي. تبنّي يل 
�أد�ة تقييم تدفع بهذ�  �إن ��شتطعنا حتديد هدٍف و��شح وعرثنا على 
�ملن�شود، بحيث نح�شل على نتائج مماثلة  �لتقّدم قدماً نحو �لهدف 

لتلك �لتي ي�شفها روزين.
�أ�شا�شياً للنجاح، ومع ذلك تده�شني ندرة حدوث  يبدو �الأمر مفتاحاً 
ذللللك وملللدى �للشللعللوبللة حتللقلليللقلله. عللب �لللتللاريللخ، مّت قلليللا�للس �مل�شاعدة 
�ملالية �مل�شتثمرة، ومب�شاعدة بلٍد معنّي  �إىل �ملبالغ  �خلارجية ��شتناد�ً 
�لباردة، ولي�س عب قيا�شنا الأد�ئنا مل�شاعدة �لنا�س على  �أثناء �حلرب 

حت�شني ما يقومون به.
�أثر�ً  �أو بذور�ً حم�شنة،  �أي �بتكار، �شو�ٌء كان لقاحاً جديد�ً  لن يرتك 
�بتكار�ت  �إىل  �أواًل. لذلك نحتاج  �شي�شتفيد منه  �إىل من  �إن مل ي�شل 
يف جمال �لقيا�س و�لتقييم للعثور على طرق جديدة وفاعلة لتو�شيل 

هذه �الأدو�ت و�خلدمات �إىل �لعياد�ت و�ملز�رع �لعائلية و�ملد�ر�س.
خلللال �لللعللام �ملللا�للشللي، وقللعللت علللللى �أمللثلللللة علللدة تللو�للشللح �لللفللارق �لذي 
�أحدثه �عتماد نظام �لقيا�س و�لتقييم هذ�، من مدر�شٍة يف كولور�دو 

�لريفية يف �أثيوبيا. و�شواًل �إىل مركٍز �شحي يف �إحدى �ملناطق 
�لتي  �للللكلللبى  �للللنلللجلللاحلللات  ملللن 

يف  �لقيا�س  �عتماد  فيها  �شاهم 
�الأمم  توقيع  �الأد�ء،  حت�شني 

 2000 �للللعلللام  �ملللتللحللدة يف 
علللللللللللى �تلللللفلللللاقللللليلللللة حتلللللّث 

�لعاملي.  �لللتللغلليللري  علللللى 
وقلللد حللللددت �الأهللللد�ف 
�الإمنائية لاألفية �لتي 

 189 بلللتلللاأيللليلللد  حللظلليللت 
دولة، عام 2015 كموعٍد 

نهائي لتحقيق ن�شبة مئوية 
معينة من �لتح�شينات يف 

�ملجاالت  جمموعة من 
�حللللللا�لللللشلللللملللللة 

�مل�شريية – كال�شحة و�لتعليم و�لدخل �الأ�شا�شي.
عندما وّقعت �أثيوبيا على �الأهد�ف �الإمنائية لاألفية يف عام 2000، 
حّددت �لباد �أرقاماً �شعبة يف طموحها �ل�شحي �إذ �شعت �إىل تاأمني 
�لر��شخ  �لهدف  و�أدى  كافًة.  للمو�طنني  �الأ�شا�شية  �ل�شحية  �لرعاية 
بن�شبة  �الأطللفللال  وفلليللات  بتخفي�س معدل  �الإمنللائلليللة  �الأهلللد�ف  لهذه 
�إليه قيا�س �لنجاح �أو  �لثلثني �إىل حتديد هدٍف و��شح ميكن ��شتناد�ً 
�لهبات  �أثيوبيا بهذ� �لهدف جمموعة من  �لتز�م  �لف�شل. وقد جذب 
�الأ�شا�شية  �ل�شحية  �لرعاية  خدمات  حت�شني  على  ت�شاعدها  �ملالية 

�لتي تقدمها ل�شعبها.
يف �شهر مار�س �ملا�شي، زرت مركز )جريمانا جيل �ل�شحي( يف منطقة 
وحاالت  �ملناعة  لقاحات  ملفات  على  �طلعت  حيث  �أثيوبيا،  يف  د�لوكا 
ت�شكل هذه  �ملللركللز.  جللدر�ن  بيانات معلقة على  �ملللاريللا وغريها من 
�ملعلومات جزء�ً من نظام معني )�ُشجل ق�شم منه على �لورق يف حني 
متت حو�شبة �لق�شم �الآخر منه( ي�شاعد موظفي �حلكومة على تقييم 
ح�شن �شري �لعمل و�تخاذ �الإجر�ء�ت �ملنا�شبة يف �الأماكن حيث تتعرث 
�الأمور وتتعقد. يف �ل�شنو�ت �ل�شابقة، �شاعدت �لبيانات �لتي مّت جمعها 
من �أماكن �لعمل �حلكومة على �ال�شتجابة ملكافحة �ملاريا و�حل�شبة 

يف �شكٍل �أ�شرع.
يقدم �لعاملون معظم �خلدمات يف �ملر�كز �ل�شحية، �إال �أنهم يزورون 
�أي�شاً �حلو�مل و�ملر�شى يف منازلهم، ويتاأكدون من تو�فر نامو�شية 
�ملللاريللا ومللن نظافة  �أفلللر�د �الأ�للشللرة جميعاً من  يف كل منزل حلماية 
�الأولية وغريها من  �الإ�شعافات  تدريبهم على  �ملرحا�س، ف�شًا عن 

ممار�شات �ل�شحة و�ل�شامة �الأ�شا�شية.

مركز �سحي
ُوِلدت �شيب�شيبيا نا�شر يف عام 1990 حني كانت �لظروف يف �أثيوبيا 
تخطف %20 من �الأطفال قبل بلوغهم �خلام�شة من �لعمر. وكان 
ولكن  �شغريين.  توفيا  قد  و�شقيقاتها  �شيب�شيبيا  �أ�شقاء  من  �ثنان 

حني فتح مركز �شحي �أبو�به يف د�لوكا، بد�أت �حلياة تتغري.
 يف �لعام �ملا�شي، حني حملت �شيب�شيبيا حظيت بفر�شة زيارة هذ� 
�شافرت  نوفمب،   28 يف  دوري.  �شكٍل  يف  للفح�س  للخ�شوع  �ملللركللز 
�إىل مركٍز �شحي حيث �طماأنت �إىل وجود قابلة قانونية �إىل جانبها 
�أثناء  خدمات  من  �إليه  حتتاج  ما  تقدمي  على  وحتر�س  ت�شاعدها 
فللرتٍة ق�شرية من والدة  بعد  �شاعات.  �شبع  ��شتمرت  �لتي  والدتها 
�الأطفال  �شلل  �شّد  لقاحات  �لطفلة  �شحي  عامل  �أعطى  طفلتها، 

و�ل�شّل.
وفقاً للعرف �الأثيوبي، ينتظر �الآباء بع�س �لوقت لت�شمية �أطفالهم 
الأن �ملوت غالباً ما يخطفهم يف �الأ�شابيع �الأوىل بعد �لوالدة. حني 
�تبعت  م�شت،  �شنو�ت  ثللاث  منذ  �الأوىل  �شيب�شيبيا  �بنة  ُوِللللدت 
�أن  �إال  �بنتها.  ت�شّمي  �أن  قبل  �شهر�ً  و�نتظرت  �ل�شائد  �لعرف  �الأم 
با�شم  ف�شجلتها  باحلياة  �بنتها  بفر�س  و�ثللقللة  كانت  �شيب�شيبيا 
�لتلقيح  بطاقة  على  �لطفل  ال�شم  �ملخ�ش�شة  �خلانة  يف  )�أملللرية( 
�شي�شيبيا  لي�شت  ُوِللللدت.  يللوم  �ل�شحي  �لعامل  �إيللاهللا  �شّلمها  �لتي 
وحدها من ز�د لديها �الأمل باحلياة بل بات عدد كبري من �الأهايل 

�أكرث �أمًا يف عدم وفاة �أوالدهم فور �لوالدة.
جنللحللت �أثلليللوبلليللا يف خللفلل�للس ملللعلللدل وفللليلللات �الأطلللفلللال 
بعدما   1990 عللام  منذ   60% عللن  تللزيللد  بن�شبة 
�شاهمت جهود حكومتها يف و�شع �لباد على �مل�شار 
�الأهد�ف  حتقيق  �إىل  بها  يلللوؤدي  �لللذي  �ل�شحيح 
�إىل خف�س وفيات  �لر�مية  �الإمنائية لاألفية 
عام  حلللللول  مللع  �لللثلللللثللني  بن�شبة  �الأطلللفلللال 
�مل�شّجلة  �لن�شبة  مع  باملقارنة   ،2015

عام 1990.

�سلل �الأطفال
�شاهم نظام �لقيا�س و�لتقييم 
�آخر  هذ� �ىل حتقيق جناح 
حماربة  ملل�للشللتللوى  علللللللى 
عام  منذ  �الأطللفللال.  �شلل 
�ملنظمات  و�شعت   ،1998
ن�شب  �لللعللامللليللة  �للل�للشللحلليللة 
على  �لق�شاء  هللدف  عينيها 
على  معتمدًة  �الأطللفللال،  �شلل 
�إر�دة �شيا�شية وحمفظة نقوٍد كبرية 
لتمويل حمات تلقيح على نطاق و��شع. مع 
�لفريو�س  هذ�  حمو  مّت   ،2000 حلول عام 
�إن عدد �مل�شابني به �نخف�س  تقريباً. حتى 

�إىل ما دون �الألف حالة حول �لعامل.
الإجنللللاح هلللذه �ملللهللمللة، عللب �لللعللاملللللون �مللل�للشللاركللون يف هلللذه �حلمات 
على  �شاعدهم  مللا  �لللبللاد،  مللن  �ل�شمايل  �جللللزء  يف  خللطللرية  مناطق 
ذلك،  علللللى  عللللاوًة  �لتلقيح.  حللمللات  �إىل  جمتمع   3000 �إ�للشللافللة 
ي�شتخدم �لبنامج �شور�ً عالية �لدقة من �لقمر �ال�شطناعي الإن�شاء 

خمططات �أكرث تف�شيا.
هللو�تللف مزودة  ��شتعمال  �إمللكللان  �لللبنللامللج  يللدر�للس  ذلللك  عللن  ف�شًا 
�أعمال  عن  �مل�شوؤولون  ليتمكن  �لعاملي  �ملو�قع  حتديد  نظام  بتطبيق 
نهاية  يف  �لهو�تف  عن  �مل�شار�ت  حتميل  يتّم  منه.  �ال�شتفادة  �لتلقيح 
�ليوم ليتمكن �ملديرون من متابعة �لطرق �لتي �شلكها �مل�شوؤولون عن 
�لتلقيح ومقارنتها بالطرق �لتي �شبق وحددوها. وهكذ� يتاأكدون �أّن 
�لتي  �ملناطق  زيللارة  �إعللادة  �ملناطق كافًة ويتمكنون من  �حلملة غّطت 

�أغفلوها.
�أوؤمللللن بلل�للشللدة �أن �عللتللمللاد هلللذه �الأنلللللو�ع مللن نللظللم �لللقلليللا�للس و�لتقييم 

�شي�شاعدنا على �لق�شاء على �شلل �الأطفال يف غ�شون �شت �شنو�ت.

�لتعليم
جمال  يف  ملمو�س  تقّدم  حتقيق  على  و�لتقييم  �لقيا�س  نظام  �أثبت 
يف  �لللطللاب  ع�شر�ت  بللني  و�أنلللا،  ميلند�  جل�شنا،  �أكللتللوبللر،  يف  �لتعليم. 
�أن  مللاري  كللولللور�دو. كانت  �إيغل على مقربٍة من فايل،  و�دي  ثانوية 
�شتافني، وهي معلمة فنون �للغة، ت�شرح در�شاً يف كيفية كتابة مقطٍع 
�لكام  على  لت�شجيعهم  �لتامذة  بني  ت�شري  وكانت  و�قللعللي،  رو�ئللي 

و�إ�شعال روح �مل�شاركة بينهم.
�أ�ش�شته جمعيتنا ميتّد  ُعيِّنت �شتافني مدّر�شة �أوىل بناًء على م�شروٍع 
على  ي�شاعد  للمدّر�شني  تقييم  نظام  بناء  وهدفه  �شنو�ت  ثاث  على 
من  معلومات  جمع  �للللذي  �مللل�للشللروع  �شّلط  �ل�شف.  يف  �أد�ئللهللم  قيا�س 
�ملد�ر�س  على  يتعنّي  متعددة  مقايي�س  على  �ل�شوء  مدّر�س   3000
و�مل�شح  �الختبار  بيانات  فيها  مبا  �الأ�للشللاتللذة  �أد�ء  لتقييم  ��شتعمالها 
�خلللا�للس بللالللتللامللذة عللب �أ�للشللخللا�للس مللدربللني ومللوؤهلللللني. على مدى 
عاٍم در��شي، خ�شع مدّر�شو ثانوية �إيغل كاونتي للتقييم ثاث مر�ت 
و�شارك �أ�شتاذ �أول ُيعرف با�شم �الأ�شتاذ �مل�شت�شار يف ح�ش�شهم ملر�قبتهم 

ومتابعتهم ت�شع مر�ت على �الأقل.
عامًة  �الأ�شتاذ  ملنح  كاونتي  �إيغل  مدر�شة  تقييم  نظام  ي�شتخدم  ال 
فللحلل�للشللب، بلللل لللتللقللدمي مللاحللظللات علللن �مللللجلللاالت �للللتلللي حتلللتلللاج �إىل 
�لقوة  نللقللاط  �عللتللمللادهللا لرت�شيخ  �لللتللي ميكن  �لللطللرق  وعللن  حت�شني 
�مل�شت�شارون و�الأ�شاتذة  �لفردي، ينظم  �لتدريب  �إىل  باالإ�شافة  لديه. 
مهار�تهم.  ن�شر  على  خالها  مللن  يللتللعللاونللون  �أ�شبوعية  �جللتللمللاعللات 
�إىل  ��شتناد�ً  وملكافاآت  �ملعا�س  على  �شنوية  لللزيللادة  �الأ�للشللاتللذة  ويتاأهل 

ماحظات �ل�شف و�إىل �إجناز�ت �لتامذة.
يف �لباد �لفقرية، ما زلنا بحاجة �إىل طرق �أف�شل لقيا�س فاعلية عدٍد 
�خلدمات  لتوفري  يجتهدون  �لذين  �حلكوميني  �لعاملني  من  كبري 
على  ت�شاعد  مهمة  �ت�شال  و�شيلة  �لعاملون  هللوؤالء  ُيعتب  �ل�شحية. 
�إليها بقوة. ولكن،  جلب �الأدو�ت كاللقاحات و�لتعليم �إىل من يحتاج 
�أكمل وجه؟  هل تلقى هوؤالء تدريباً جيد�ً؟ هل يتابعون عملهم على 

كيف ي�شاعدهم نظام �لقيا�س و�لتقييم على حت�شني �أد�ئهم؟
يف ما خ�س �لزر�عة، قد ي�شاعد توجيه �الإنتاجية �لعاملية �لدول على 
�ملايني  مئات  كفاءة  وهللي  �أال  ومهملة  �أ�شا�شية  �أمللور  على  �لرتكيز 
من �ملز�رعني �ل�شغار �لذين يعي�شون يف فقر مدقع و�إنتاجيتهم. قد 
ننجح يف قطع �شوٍط كبري يف �جتاه حتقيق هدفنا �لر�مي �إىل خف�س 
م�شتوى �لفقر �إن متكنا من �حل�شول على بطاقات نتائج عامة ُتظِهر 
كيف ت�شاهم حكومات �لدول �لنامية و�جلهات �ملانحة، وغريهما من 

جهات يف م�شاعدة هوؤالء �ملز�رعني.
لو �أمكنني ��شتعمال ع�شا �شحرية، كنت الأقّدم طريقة لقيا�س تاأثري 
وم�شاكل  �لتغذية  و�للشللوء  و�اللللتللهللابللات  كاملر�س  للمخاطر  �لتعر�س 
�حلمل على �الأطفال وعلى قدرتهم على �لتعلم و�مل�شاهمة يف تنمية 
�ملجتمع، كنت الأمتنى �حل�شول على طريقة قيا�س وتقييم ت�شاعدنا 
على حتديد �أثر هذه �ملخاطر على جمتمعاتنا بغية معاجلة تد�عياتها 
بال�شكل �ملطلوب. حت�ّشنت حياة �أكرث �لنا�س فقر�ً ب�شكٍل �أ�شرع خال 
�ملا�شية باملقارنة مع فرت�ت �شابقة. و�أنا متفائل  �خلم�شة ع�شر عاماً 
جد�ً �أننا �شنحقق نتائج �أف�شل خال �ل�شنو�ت �خلم�س ع�شرة �لتالية. 
�أهد�ف و��شحة، �ختيار  �لذي و�شفته، على حتديد  �لنظام  ي�شاعدنا 
لتح�شني  �ملقايي�س  تلللللك  ��شتعمال  ثللم  وملللن  �لللنللتللائللج  قلليللا�للس  مللنللهللج، 
�شو�ء  منها  �شي�شتفيد  من  لكّل  وخدمات  �أدو�ت  تقدمي  على  نهجنا، 
كانو� تامذة يف �لواليات �ملتحدة �أو �أمهات يف �أفريقيا. وباتباع م�شار 
�لقيا�س هذ�، مل  �لبخاري، منذ فرتة طويلة، وبف�شل نظام  �ملحرك 
يعد �لتقّدم حلماً بعيد �ملنال الأننا منلك بحٍق �الأدو�ت �لتي ت�شمح لنا 

بجعل �لعامل مكاناً �أف�شل!.
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من مكافحة �سلل �الأطفال �إىل دعم �لتعليم، ال نز�ل نفتقر يف عاملنا �ىل و�سائل ت�ساعدنا على تقييم ما نقوم به عرب 
�عتماد مقيا�ض يو�سح ما نح ققه من نتائج ب�سكٍل ملمو�ض. وال �سّك يف �أننا قادرون على حتقيق نتائج �أف�سل مما نفعل 

حاليًا خ�سو�سًا �أننا منلك �الأدو�ت �ملطلوبة كافًة.

�لكمبيوتر  بللالللتللحللكللم يف  �مللل�للشللتللخللدمللني  ملللن  كللثللري  يللحلللللم   
�ملمثل  كللان  �لللهللو�ء، مثلما  �ليدين يف  عللن طللريللق حتللريللك 
مينوريتي  �ل�شهري  �لفيلم  يف  يفعل  كلللروز  تللوم  �الأمللريكللي 

ريبورت �أي تقرير �الأقلية . 
�لللو�قللع عن  �أر�لللس  �إىل حللد مللا على  �لتقنية  وتتو�جد هللذه 
مايكرو�شوفت  �شركة  طرحته  �لللذي  كينكت  جهاز  طريق 
�لتي  �لفيديو  �ألعاب  يف  �جل�شم  حركة  طريق  عن  للتحكم 

تعمل على �جلهاز �إك�س بوك�س من �إنتاجها. 
ي�شمح  جديد  جهاز  طللرح  عللن  مو�شن  ليب  �شركة  و�أعلنت 
�لتي  �لكمبيوتر�ت  يف  �ليدين  حركة  طريق  عن  بالتحكم 
�أن �جلهاز  وذكللرت   ، ومللاك  ويللنللدوز  ت�شغيل  بنظامي  تعمل 
مايو  منت�شف  من  �عتبار�  �الأمللريكللي  �ل�شوق  يف  �شيتو�فر 

�ملقبل ب�شعر 79 دوالر. 
مبقد�ر  ح�شا�شية  �أكرث  �جلديد  �جلهاز  �إن  �ل�شركة  وتقول 
وميكنه  �حلركي،  للتحكم  كينكت  جهاز  عن  �شعف   200
�لتقاط  �لع�شرة عن طريق  و�الأ�شابع  �ليدين  ر�شد حركة 
290 كادر يف �لثانية �لو�حدة، مما ي�شمح بدرجة عالية من 
�لدقة �أثناء �لتحكم يف عنا�شر �شا�شة �لكمبيوتر.  و�أ�شافت 
�أن �جلهاز ينطوي على فائدة و��شحة للفنانني و�مل�شممني 
و�ملهند�شني باالإ�شافة �إىل فو�ئده للم�شتخدم �لعادي وهو�ة 
�لعاب �لفيديو. و�أو�شحت ليب مو�شن �أنها �أبرمت �تفاقية 
طرح  �أجللل  مللن  لاإليكرتونيات  �أ�شو�س  �شركة  مللع  �شر�كة 
جمموعة جديدة من �أجهزة �لكمبيوتر يف وقت الحق هذ� 

�لعام مزودة بخا�شية �لتحكم عن طريق �حلركة.

جهاز جديد للتحكم يف �لكمبيوتر عن طريق حركة �ليدين

بيل غيت�ض: �إليكم خطتي لتح�سني �لعامل! 

�لفاأرة �لطائرة لتجنب �آلم �لر�سغ
 

 �إنها لي�شت لعبة �شحرية �أو خدعة �الكرتونية ولكنها فاأرة بلوتوث طائرة 
ت�شاعد م�شتخدم �لكمبيوتر على �لعمل دون �حلاجة ال�شتخد�م مع�شمه يف 

حتركيها ، وذلك ح�شبما ذكرت �شحيفة ديلي ميل �لبيطانية. 
وكانت �شركة Kibardindesign �ملُ�شٌنعة لالكرتونيات يف بر�غ ، قد 
قامت بت�شميم فاأرة )ماو�س( طائرة تعمل بتقنية �لبلوتوث، حيث ميكنها 
�الرتفاع م�شافة 40 مم عن لوحها �ملخ�ش�س ، كما ميكنها �حلركة حتت 

�ليد مب�شافة ت�شل �إىل 10 مم. 
وتاأتي �لفاأرة �لطائرة يف ت�شميم �إن�شيابي �أنيق ، وتعتمد �آليتها على �للوح 
بحلقة  ملللزودة  نف�شها  �لللفللاأرة  بينما  �أ�شفلها  يو�شع  �للللذي  لها  �ملخ�ش�س 

مغناطي�شية ت�شمح لها بالطري�ن الأعلى يف مكانها. 
ممت هذه �لفاأرة ملنع حدوث متازمة �لنفق �لر�شغي ، وهي حدوث  وقد �شُ
�شديدة  بللاآالم  �الإ�شابة  �إىل  يللوؤدي  �لر�شغ  يف  �ملتو�شط  �لع�شب  على  �شغط 
ل�شاعات  �لفاأرة  ��شتخد�م  نتيجة   ، �ليد  وع�شات  و�الأ�شابع  �الأع�شاب  يف 

طويلة.

درجة حر�رة �لأر�ض ت�سهد �أعلى 
معدلتها منذ 11 �ألف عام

 
 ك�شفت در��شة �أمريكية �أجريت حديثاً �أن درجات �حلر�رة على كوكب �الأر�س 
قد �شهدت �شعود�ً نحو �أعلى معدالتها على �الإطاق خال �لقرن �ملا�شي. 
�لتطور  �أويجون من خال در��شة �شملت  و�أكللد باحثون من جامعة والية 
�أق�شى �حلر�رة  �إىل  �لللبودة  �أق�شى  �حلللر�ري لكوكب �الأر�للس قد منا من 
�أكرث �لفرت�ت برودة  �لعامل  ، حيث �شهد  �ملا�شية  �ألف عام   11 على مد�ر 
 2000 1900 و1910 ، ثم �شهد �أكرثها حر�رة بني عامْي  بني عامٌي 
و2010 ، وهي �شابقة تعد �الأوىل من نوعها يف تاريخ �لتغري�ت �ملناخية 
على �شطح �لكوكب ، علماً �أن درجات �حلر�رة قد �رتفعت خال �أربعة �آالف 
عام - �أي منذ نهاية �لع�شر �جلليدي وحتى �شبعة �آالف عام م�شت - مبقد�ر 

فقط.  درجة   1.25
 ، �الأمريكية   Science �شحيفة  ن�شرتها  �لتي   ، �لدر��شة  نتائج  وت�شري 
و�لتي متكنت من ر�شد �أطول �شجل لدرجات حر�رة �الأر�س على مر �لتاريخ 
، �إىل �أن �النحبا�س �حلر�ري �لذي ي�شهده كوكب �الأر�س حالياً لي�س باالأمر 
�لطبيعي.  بل هو ناجت عن �رتفاع معدالت �نبعاثات ثاين �أك�شيد �لكربون 
�لتي �زد�دت ب�شكل مفاجئ منذ �لثورة �ل�شناعية �لتي عرفها �لعامل منذ 

نحو 250 عاما.
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تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ 
كايد �ند كو �إل �إل بي        

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 646
با�شللم: مار�س، �إنكوربوريتد

وعنو�نه:6885 �مل �شرتيت، مكلني، فرجينيا 22101-3883، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية
بتاريخ: 1995/01/24 و�مل�شجلة حتت رقم : 1174 

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف: 2013/06/19 وحتى تاريخ: 2023/06/19

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ 
كايد �ند كو �إل �إل بي        

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 348
با�شللم: مار�س، �إنكوربوريتد

وعنو�نه:6885 �مل �شرتيت، مكلني، فرجينيا 22101-3883، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية
بتاريخ: 1994/10/17 و�مل�شجلة حتت رقم : 343 

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف: 2013/05/27 وحتى تاريخ: 05/27/ 2023

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ 
كايد �ند كو �إل �إل بي        

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 648
با�شللم: مار�س، �إنكوربوريتد

وعنو�نه:6885 �مل �شرتيت، مكلني، فرجينيا 22101-3883، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية
بتاريخ: 1995/01/12 و�مل�شجلة حتت رقم : 969 

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف: 2013/06/19 وحتى تاريخ: 2023/06/19

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ 
كايد �ند كو �إل �إل بي        

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 346
با�شللم: مار�س، �إنكوربوريتد

وعنو�نه:6885 �مل �شرتيت، مكلني، فرجينيا 22101-3883، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية
بتاريخ: 1994/10/17 و�مل�شجلة حتت رقم : 342 

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف: 2013/05/27 وحتى تاريخ: 05/27/ 2023

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ 
كايد �ند كو �إل �إل بي        

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 378
با�شللم: مار�س، �إنكوربوريتد

وعنو�نه:6885 �مل �شرتيت، مكلني، فرجينيا 22101-3883، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية
بتاريخ: 1995/01/03 و�مل�شجلة حتت رقم : 884 

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف: 2013/05/29 وحتى تاريخ: 05/29/ 2023

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ 
كايد �ند كو �إل �إل بي        

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 651
با�شللم: مار�س، �إنكوربوريتد

وعنو�نه:6885 �مل �شرتيت، مكلني، فرجينيا 22101-3883، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية
بتاريخ: 1995/01/12 و�مل�شجلة حتت رقم : 966 

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف: 2013/06/19 وحتى تاريخ: 2023/06/19

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ 
كايد �ند كو �إل �إل بي        

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 380
با�شللم: مار�س، �إنكوربوريتد

وعنو�نه:6885 �مل �شرتيت، مكلني، فرجينيا 22101-3883، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية
بتاريخ: 1994/12/28 و�مل�شجلة حتت رقم : 875 

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف: 2013/05/29 وحتى تاريخ: 05/29/ 2023

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / مارك مريور خلدمات �مللكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 143814     بتاريخ :  20 / 06 / 2010م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  /  /  200م

با�شللم:  �شوبر فون �س ذ م م
وعنو�نه:  �س ب 39435   دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة .

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�أغطية للهاتف  �ك�ش�شور�ت �لهاتف �ملتحرك، �شو�حن كهربائية للهاتف �ملتحرك، بطاريات للهاتف �ملتحرك، 

�ملتحرك، جميع �ملنتجات �ملذكورة يف حدود وقوعها بالفئة 9.
�لو�قلعة بالفئة: 09

.SP و�شف �لعامة:  عبارة عن �حلروف �لاتينية
�ال�شللرت�طات: 

على من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالبيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  
كايد �ند كو �ل �ل بي

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم :387 
 با�شللم: دبليو �م. ريجلي جيه �آر كمبني 

�ملتحدة  �لللواليللات   ،60642 �إلينوي  �شيكاغو،  �شرتيت،  باكهوك  و�شت   1132 وعنو�نه: 
�الأمريكية

بتاريخ:1994/12/28   و�مل�شجلة حتت رقم:873 
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 

يف 2013/05/29  وحتى تاريخ: 2023/05/29
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / مارك مريور خلدمات �مللكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 173353     بتاريخ :  10 / 05 / 2012م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  /  /  200م

با�شللم:  د�مكو �نريجي ��س. �يه.
وعنو�نه: 209 كيف�شيا�س �أفنيو، 151 24 مارو�شي ، �إثينا ، �ليونان.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
خدمات �ملعلومات �لتجارية، �لبحوث �لتجارية؛ خدمات �الإد�رة �لتجارية؛ خدمات �لدعاية و�الإعان؛ �إد�رة 

�الأعمال �لتجارية؛ �إد�رة �الأعمال �لتجارية للم�شاريع؛ �الأعمال �ملكتبية..
�لو�قلعة بالفئة: 35

بالاتينية. مكتوبة   PressOffice.com online press office و�شف �لعامة:  �لعبارة
�ال�شللرت�طات: 

على من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالبيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / مارك مريور خلدمات �مللكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 169140     بتاريخ :  13 / 02 / 2012م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  /  /  200م

با�شللم:  �ف ��س تي �شي ليمتد.
وعنو�نه: �ف ��س تي �شي هاو�س، 9 كونينغهام روود، مان�ش�شرت �م 14  5 دي �ك�س، �ململكة �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�الأجهزة �لعلمية؛ �لو�شائط �الإلكرتونية؛ �الأقر��س �ملدجمة و�أقر��س �لفيديو �لرقمية وو�شائط �لتخزين؛ 

�ملن�شور�ت �الإلكرتونية؛ �ملن�شور�ت �لقابلة للتنزيل؛ بر�مج �لكمبيوتر.
�لو�قلعة بالفئة: 9

بحجمني  د�ئرية  مل�شننات  ر�شم  �الأ�شفار  ت�شكل  بحيث  مميز  ب�شكل  مكتوب  و�شف �لعامة:  �لرقم 1001 
خمتلفني يتو�شط كل منهما جمموعة من �خلطوط �ملت�شابكة و�ل�شفر �الأمين �شكل خلفية ل�شاعة عليها ر�شم 

عقارب �شاعة وحتته �لكلمة inventions بالاتينية.
�ال�شللرت�طات: 

على من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالبيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / مارك مريور خلدمات �مللكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 169141     بتاريخ :  13 / 02 / 2012م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  /  /  200م

با�شللم:  �ف ��س تي �شي ليمتد.
وعنو�نه: �ف ��س تي �شي هاو�س، 9 كونينغهام روود، مان�ش�شرت �م 14  5 دي �ك�س، �ململكة �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لفئة: 16

�ملطبوعات؛ �لكتب؛ �ملجات؛ �ل�شحف؛ �ملل�شقات �الإعانية؛ �لقرطا�شية؛ �ملو�د �لتعليمية و�الإر�شادية.
�لو�قلعة بالفئة: 16

بحجمني  د�ئرية  مل�شننات  ر�شم  �الأ�شفار  ت�شكل  بحيث  مميز  ب�شكل  مكتوب   1001 �لرقم  �لعامة:   و�شف 
خمتلفني يتو�شط كل منهما جمموعة من �خلطوط �ملت�شابكة و�ل�شفر �الأمين �شكل خلفية ل�شاعة عليها ر�شم 

عقارب �شاعة وحتته �لكلمة inventions بالاتينية.
�ال�شللرت�طات: 

على من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالبيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / مارك مريور خلدمات �مللكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 169142     بتاريخ :  13 / 02 / 2012م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  /  /  200م

با�شللم:  �ف ��س تي �شي ليمتد.
وعنو�نه: �ف ��س تي �شي هاو�س، 9 كونينغهام روود، مان�ش�شرت �م 14  5 دي �ك�س، �ململكة �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�خلدمات �لتعليمية؛ خدمات �لتدريب؛ �خلدمات �الإر�شادية؛ �خلدمات �لثقافية؛ خدمات �ملعلومات و�لن�شح 

�ملتعلقة بجميع �خلدمات �ملذكورة وت�شمل تزويد هذه �خلدمات عن طريق �الإنرتنت.
�لو�قلعة بالفئة: 41

بحجمني  د�ئرية  مل�شننات  ر�شم  �الأ�شفار  ت�شكل  بحيث  مميز  ب�شكل  مكتوب   1001 �لرقم  �لعامة:   و�شف 
خمتلفني يتو�شط كل منهما جمموعة من �خلطوط �ملت�شابكة و�ل�شفر �الأمين �شكل خلفية ل�شاعة عليها ر�شم 

عقارب �شاعة وحتته �لكلمة inventions بالاتينية.
�ال�شللرت�طات: 

على من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالبيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / مارك مريور خلدمات �مللكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 173354     بتاريخ :  10 / 05 / 2012م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  /  /  200م

با�شللم:  د�مكو �نريجي ��س. �يه.
وعنو�نه: 209 كيف�شيا�س �أفنيو، 151 24 مارو�شي ، �إثينا ، �ليونان.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ملتعلقة باالإت�شاالت و�إت�شاالت �لبيانات؛  خدمات �الت�شاالت؛ بث �ملعلومات عن طريق �النرتنت؛ �ملعلومات 

�الت�شال عن طريق �النرتنت.
�لو�قلعة بالفئة: 38

بالاتينية. مكتوبة   PressOffice.com online press office و�شف �لعامة:  �لعبارة
�ال�شللرت�طات: 

على من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالبيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /دي �ل �يه بيب ميدل �ي�شت �ل �ل بي
 بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :   155031  بتاريخ : 29/ 03/ 2011م
با�شللم: فوك�س رودين �شري�س ليمتد

وعنو�نه: 100 كانون �شرتيت ، لندن ، �ي �شي 4 �ن 6 �ي يو ، �ململكة �ملتحدة
تاريخ �الولوية : 2011/03/22

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
خدمات وكاالت �لتوظيف لغري �ملتفرغني و�ملوظفني �لد�ئمني؛ خدمات �يجاد وظائف للموظفني �ملوؤقتني �أو 
�لد�ئمني؛ �ختيار و�ختبار وتوظيف وتعيني �يجاد �لعاملني �ملوؤقتني، �لعاديني و�لد�ئمني؛ خدمات ��شتبد�ل 
�ملوظفني؛ خدمات �ختبار �الأفر�د لتحديد مهار�ت �لعمالة؛ ��شت�شار�ت يف �إد�رة �شوؤون �ملوظفني؛ �إد�رة �الأعمال 
�ملوؤقتني  �ملوظفني  بتوفري  �ملتعلقة  �العمال  ��شت�شار�ت  �لتجارية وخدمات  �ملعلومات  �ملكتبية،  �العمال  و�د�رة 
عن  �الإعللان  ذلللك  يف  مبا  �لب�شرية،  بللاملللو�رد  �ملتعلقة  و�الإد�رة  و�ملكاتب  �الأعللمللال  �إد�رة  �ملاأجورين؛  و�لعاملني 
�لوظائف و�لتعيني و�إجر�ء �ملقابات و�لتقييم و�إد�رة �شوؤون �ملوظفني؛ �د�رة حما�شبة ك�شوف �ملرتبات وخدمات 

�لفوترة الأطر�ف �خرى و�خلدمات �ال�شت�شارية ذ�ت �ل�شلة؛ �الإعان بالفئة :    35
 FOX RODNEY و�للشللف �لللعللامللة : �لللعللامللة عللبللارة عللن جمموعة عللامللات وهللى عللبللارة عللن �لللعللبللارة

SEARCH   LEGAL مكتوبة باحرف باللغة �لاتينية وعلى �ليمني من �لعبارة ر�شم مبتكر
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالبيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  دي �ل �يه بيب ميدل �ي�شت �ل �ل بي
 بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :   155032  بتاريخ : 29/ 03/ 2011م
با�شللم: فوك�س رودين �شري�س ليمتد

وعنو�نه: 100 كانون �شرتيت ، لندن ، �ي �شي 4 �ن 6 �ي يو ، �ململكة �ملتحدة
تاريخ �الولوية : 2011/03/22

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
خدمات وكاالت �لتوظيف لغري �ملتفرغني و�ملوظفني �لد�ئمني؛ خدمات �يجاد وظائف للموظفني �ملوؤقتني �أو 
�لد�ئمني؛ �ختيار و�ختبار وتوظيف وتعيني �يجاد �لعاملني �ملوؤقتني، �لعاديني و�لد�ئمني؛ خدمات ��شتبد�ل 
�ملوظفني؛ خدمات �ختبار �الأفر�د لتحديد مهار�ت �لعمالة؛ ��شت�شار�ت يف �إد�رة �شوؤون �ملوظفني؛ �إد�رة �الأعمال 
�ملوؤقتني  �ملوظفني  بتوفري  �ملتعلقة  �العمال  ��شت�شار�ت  �لتجارية وخدمات  �ملعلومات  �ملكتبية،  �العمال  و�د�رة 
عن  �الإعللان  ذلللك  يف  مبا  �لب�شرية،  بللاملللو�رد  �ملتعلقة  و�الإد�رة  و�ملكاتب  �الأعللمللال  �إد�رة  �ملاأجورين؛  و�لعاملني 
�لوظائف و�لتعيني و�إجر�ء �ملقابات و�لتقييم و�إد�رة �شوؤون �ملوظفني؛ �د�رة حما�شبة ك�شوف �ملرتبات وخدمات 

�لفوترة الأطر�ف �خرى و�خلدمات �ال�شت�شارية ذ�ت �ل�شلة؛ �الإعان بالفئة :    35
و�شف �لعامة : �لعبارة   FOX RODNEYمكتوبة باحرف باللغة �لاتينية 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالبيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 54734         بتاريخ : 2003/08/03م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /   /      م

با�شللم: �ندر�شون و�ت�س ليمتد
وعنو�نه: 6336 د�رنلي �شرتيت، يورنابي، بريتي�س كوملبيا يف 5 بي  3 بي 1، كند�

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
ومنكهات  جمففة  �شر�ئح(  �شكل  على  �مل�شطحة  �ملعكرونة  من  )نللوع  �لنودلز  على  �ملحتوية  �حل�شاء  خائط 

جمففة
بالفئة: 30

و�شف �لعامة:كلمة MR NOODLES باأحرف �للغة �الجنليزية باللون �الأ�شود 
�ال�شللرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالبيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750    

يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

 

بتاريخ: 2012/12/11م  �ملودعة حتت رقم : 183286 
با�شم :م�شنع �شيد�ر للديكور ذ.م.م

وعنو�نه: �ل�شارقة/ �شارع �ل�شناعي �الول �س ب : 6879 هاتف: 065332255 فاك�س: 065338323 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�ملن�شوجات ومنتجات �لن�شيج غري �لو�ردة يف فئات �خرى، �غطية �لفر��س و�ملو�د  �ل�شتائر.
 �لو�قعة بالفئة: 24

Marco Polo SEDAR و�شلللف �لعامة : �لعامة عبارة عن ماركو بولو �شيد�ر، ��شفلها
�ال�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالبيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

ادارة العالمات التجارية  
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750    

يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية عن تقدم  وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ: 2012/1/15  �ملودعة حتت رقم : 167935 
با�شم :حمات معروف لبيع قطع �لغيار

وعنو�نه: �س ب: 7487 هاتف : 5554954 -02 فاك�س: 02-5554956
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات/�ملنتجات:

�ملركبات و�جهزة �لقل �لبي �و �جلوي �و �ملائي.
 �لو�قعة بالفئة: 12

باللون  د�ئرة  تتو�شطه  �البي�س  باللون  �ل�شفر عليه خط مربع  باللون  : مربع  �لعامة  و�شلللف 
�الحمر يوجد باو�شط �لد�ئرة كلمة POPULAR بخط �شميك د�خل م�شتطيل حو�فه باللون 

�ال�شود على خلفية باللون �ال�شفر .
�ال�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالبيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

ادارة العالمات التجارية  
   الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية عن تقدم  �شركة �دفان�شوفت/
ezfairs -بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:�يزي فريز

 

بتاريخ: 2011/12/7م  �ملودعة حتت رقم : 166152 
با�شم :�دفان�شوفت )�س.ذ.م.م(

�لعاملي-  �لتجاري  دبي  برج مركز  ز�يد-  �ل�شيخ  �شارع  دبي-  �ملتحدة-  �لعربية  �المار�ت  وعنو�نه: 
�لطابق 15 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات
   تطبيق للهو�تف �ملتحركة مدعم مبوقع لانرتنت، خم�ش�س للفعاليات و�الحد�ث.

 �لو�قعة بالفئة: 9
وباخلط  �ل�شغرية  �لاتينية  باالحرف   e،z �ل�شعار  من  �الولني  �حلرفني   : �لعامة  و�شلللف 
fairs باخلط �لعادي، يتمو�شع فوق �ال�شم �لناحية �لعلوية �لي�شرى  �لعري�س وبقية �حلروف 

د�ئرة �شغرية، كلمة ezfairs باللون �الحمر و�لد�ئرة باللون �لرمادي.
�ال�شرت�طات:ال يوجد 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالبيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

ادارة العالمات التجارية  
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فيلم )�لند�ء( يجعلك منذ �للحظة �الأوىل يف ورطة... فياأ�سرك يف حالة من �للهاث.. وحب�ض �الأنفا�ض و�ملتابعة ور�ء 
�أحد�ث �لفيلم، �لذي يعتمد على حكاية عاملة بد�لة يف �الت�ساالت �لطارئة )911( و�لذي ي�ستقبل �سنويًا �أكرث من 
)188( مليون �ت�سال، �ال �ن هنالك �ت�سااًل يجعلنا نتعرف على �سيء من �جلهد �ل�سخي �لذي تقوم به هذه �ملجموعة.

هايل بريي تن�سج يف �ختيار�تها

فيلم )�لند�ء(.. يحب�ض �لأنفا�ض؟!

بن �أفليك: زوجتي �أكرث كماًل مني 
�أ�شاد �لنجم �لهوليودي بن �أفليك بزوجته �ملمثلة �الأمريكية جنيفر غارنر، 

م�شدد� على �نها �أكرث كمااًل منه.
�أو�للشللكللار )�أفلل�للشللل فيلم(،  �أفللللليللك، �لللذي فللاز فيلمه )�أرغللللو( بجائزة  وقللال 
�لزيجات  )كللل  �ن  �الأمللريكلليللة  هللوللليللوود(  )�ك�شي�س  جملة  �إىل  حللديللث  يف 

و�لعاقات، تتطلب عمًا و��شتثمار�ً(.
يعمان  �نهما  �إىل  �أ�شار  لكنه  �لعيوب،  من  يخلو�ن  ال  وزوجته  بانه  و�أقللر 

)معاً ونبذل ق�شارى جهدنا الأن �أحد�ً منا لي�س كامًا(.
�أكرث كمااًل  �أو هي كاملة، لكنها  �نني كامل  �إن قلت  و�أ�شاف: )�أكللون كاذباً 

مني ونحن نعمل معاً ولدينا 3 �أوالد ر�ئعني(.
�لبيت  من  �أوبللامللا  مي�شيل  �الأوىل  �ل�شيدة  �أعلنت  بعدما  ذهوله  عن  وعللب 
�لبي�س فوز فيلمه )�أرغو( بجائزة )�أف�شل فيلم(، موؤكد�ً �نه فوجئ باالأمر 

لدرجة �نه مل يع �إن فاز بالفعل �أم ال.

�ملايني  حا�شد�  �لعر�س  �شاالت  �جتاح  �لع�شابات(   )فرقة  فيلم 
�الأخرية  �الآونللللة  يف  ت�شطحبنا  بلللد�أت  قللد  هللوللليللوود  �أن  يللبللدو  حيث 
�أفام  جمموعة  تقدميها  خللال  مللن  جللديللد،  �شينمائي  �جتللاه  نحو 
�أن يكون �لتاريخ �الأمريكي قا�شمها �مل�شرتك، ومن بينها فيلم  يكاد 
روبن  �الأمللريكللي  �ملخرج  �أفللام  ثالث  يعد  �لللذي  �لع�شابات(  )فرقة 
�شاموئيل فاي�شر �شاحب فيلم �لرعب )�أر�س �لزومبي( )2009( 
�أقل( )2011(. يف فيلمه هذ�،  �أو  �لكوميدي )30 دقيقه  و�لفيلم 
87 مليون دوالر، ينقلنا فاي�شر �إىل عامل  و�لللذي جمع حتى �الآن 
�نتهاء  غللد�ة  �الأمريكية  �ملللدن  ت�شكل يف بع�س  �لللذي  �ملافيا  ع�شابات 
�حلرب �لعاملية �لثانية، لن�شهد من خاله حرباً �شرو�شاً بني )خري( 
يخ�شر يف  �أن  يجب  و)�للشللّر(  �ملللطلللللق،  �لعنف  ��للشللتللخللد�م  �إىل  مللدفللوع 
�أمللام )خللري( حتللّول )�للشللّر�ً( ل�شّدة عنفه ودمويته. من تابع  �لنهاية 
�الإخر�ج  يف  �لناجح  �أ�شلوبه  و�شهد  �لزومبي(،  )�أر�لللس  فلي�شر  فيلم 
�ل�شينمائي، �شيتوقع منه فيلماً ذ� حبكة متينة، تعيد �إليه �حلنني �إىل 
ذلللك، خا�شة  �إىل حد ما يف  حقبة �خلم�شينيات، وقد جنح فاي�شر 
و�أنلله حاول هنا تتبع م�شار جمموعة من �الأفللام �لكا�شيكية مثل 
نقا�س،  و�أوليفيه  توليد�نو  �إريك  للمخرجني  )�ملنبوذون(  �لفرن�شي 
جنده  ولذلك  هان�شون،  كورتي�س  للمخرج  كونفيدن�شل(  �آي  و)�أل 
قد �شلح �لفيلم بعنا�شر �شاعدت على �بتكار ق�شة جذ�بة، من بينها 
�إ�شر�كه نخبة من جنوم هوليوود �أبرزهم �شون بني، جو�س برولني، 
�إميا �شتون وريان غو�شلينغ، وعنا�شر �أخرى تتعلق باالإخر�ج وتقدمي 
�شورة جميلة حاول من خالها �البتعاد عن �الأ�شلوب �مل�شتهلك نحو 

�بتكار ن�شخة خا�شة به.
يللحللاول خال  �أنلله مل  �إال  �الأمللريكلليللة،  �ملافيا  ورغللم توغله يف عللامل 
و�ل�شر،  �خلللري  ثنائية  حللول  �أخاقية  �أ�شئلة  �أي  �حلللو�ر طللرح  �شياق 

�لتحرر  يف  رغبتها  وملللدى  �لعمل  �شخ�شيات  مللن  يللقللرتب  مللا  بللقللدر 
�أومللار� )جو�س  من �ل�شر �ملحيط بها، كما حدث مع �شخ�شية جون 
�لروحي  بالتمزق  �أ�شابته  و�لتي  �حلللرب،  �أ�شًا من  �لعائد  برولن( 

�إز�ء وح�شية �ملوت و�لقتل و�لعنف.
يت�شمن �لفيلم عدد�ً من �مل�شاهد �لتي تغلب عليها �الإ�شاءة �لكثيفة، 
�شيتي  ذلللك، وهو ما يذكرنا بفيلم �شني  �إىل  يف حني يفتقر بع�شها 

برو�س  رودريغز وفر�نك ميلر ولعب بطولته  روبللرت  �أخرجه  �لللذي 
ويل�س. ف�شًا عن �أن ��شتخد�م �ملخرج الأخبار �ل�شحف، تذكرنا �أي�شاً 
باأ�شلوب �إخر�جي قدمي، حيث كانت هذه �لطريقة ت�شتخدم لتقدمي 
�أجز�ء �أ�شا�شية من ق�شة �لفيلم. ونخل�س �ىل �ن �لفيلم يحمل متعة 
�لواليات  يف  للمافيا  �ملتميز  �لتوثيق  خال  من  و�ملغامرة  �مل�شاهدة 

�ملتحدة يف �ربعينيات وخم�شينيات �لقرن �ملا�شي .

من توقيع �ملخرج روبن فالي�سر

)فرقة �لع�سابات( يوثق عامل �ملافيا يف �أمريكا

�تلل�للشللاالت مللن فتاة  بللدور عاملة �التلل�للشللاالت، �لتي تتلقى  هللايل بللريي )جللللوردن( تقوم 
�لفيلم،  �أحللد�ث  �لبد�لة تت�شرف ب�شكل يغري  مر�هقة، مت �ختطافها للتو، ولكن عاملة 
و�أي�شاً يفجر عدو�نية ذلك �لقاتل �ملجرم. ت�شدى الخر�ج �لفيلم بر�د �ندر�شون �لذي 
�لتا�شع(2001-،  و)�ملو�شم  �شعيد(2000-  )حللادث  �أفللام  قبل  ذي  من  لل�شينما  قدم 
�مل�شل�شات  بارز�ً من  �لتلفزيون ليقدم عدد�ً  ل�شنو�ت يف  ��شتغل  و)�الآيل(2004-، كما 
�لناجحة ومنها )�لكاتر�ز(، و)�لقتل(، وهو هنا يعتمد على �شيناريو ريت�شارد دي �فيدو 
�لذي عرف بكتابته يف عامل �أفام �لرعب، وتعاون معه يف كتابة �ل�شيناريو مع فريق من 
�لفنيني، خ�شو�شاً بعد تغيري �ملخرج و�لو�شول �ىل بر�د �ندر�شون. ممثلة مقتدرة �ذهلت 
�لعامل يف مرحلة مبكرة من م�شو�رها حينما فازت باالأو�شكار عن فيلم )�ملتوح�شون( وها 

هي �ليوم تبدو �أكرث ن�شجاً، يف �ختيار�تها �لفنية �لعالية �جلودة.
عاملة  بللد�أت  وهنا  يطاردها خاطف..  فتاة مر�هقة  �ت�شاال من  تتلقى  �ت�شاالت،  عاملة 

�الت�شاالت يف جتاوز دورها، لتكون �ملو�جهة مع �لقاتل.. ولكن بعد �شقوط �ل�شحايا.
هنالك  وهل  �لقاتل...  هذ�  �ملو�جهة مع  بالذ�ت، �شوب  �لعاملة  �لللذي يحرك هذه  فما 

عاقة ما.. �أو تاريخ يجمع بينهما.
هذ� ما ال نريد �ن نك�شفه، الننا �مام فيلم اليز�ل مل ي�شل �ىل �شاالت �لعر�س �لعربية، 
دعوة  بللانللهللا  نقولها  ولللهللذ�  �حلللكللو�تللي..  دور  حلللدود  يللتللجللاوز  �لللنللاقللد،  دور  بلللان  ونعتقد 
يف  و�لبحث  بها،  حتيط  �لتي  و�لعاقات  �ل�شخ�شية  تاريخ  يف  و�لللتللاأمللل..  للم�شاهدة.. 

م�شامني �حلر�ك.. و�ملو�جهة.
فيلم يذهب بك �إىل عو�مل من �الثارة.. و�لرتقب.. و�للهاث.. وحب�س �الأنفا�س، و�لت�شاوؤل 
�مكانات  و�لللذي تقوده جنمة ذ�ت  �ل�شيناريو،  �ملحبوك  �لفيلم  �أين �شيذهب بل هذ�  �ىل 
عالية، ال ميكنها �ن تقبل بتقدمي جمرد �شخ�شية عاملة بد�لة.. دون �ن تتجاوز حدود 

�ل�شخ�شية.. و�ملكان.. و�لق�شية.
مكاملة.. ت�شقط �شحيتها فتاة.. نتيجة لت�شرف عاملة بد�لة يف �لطو�رئ )911(، وهي 
�ملوقف،  هللذ�  تو�جه  �ن  عليها  بللان  �أي�شاً،  لتكت�شف  �الإعلللام،  و�شائل  عب  �خلللب  ت�شمع 
خ�شو�شاً حينما ياأتي �ت�شال �آخر.. جلرمية �أخرى.. بعد �ختطاف فتاة �أخرى )�بيغيل 
�شندوق  خال  ومن  �ل�شيار�ت..  على  موقف  خال  من  �قتيادها  يتم  �لتي  بري�شلني(، 

�ل�شيارة جتري �ت�شااًل مع )911(.. لتبد�أ �ملو�جهة من جديد.. حيث �لنهاية.
�أفام  باال�شافة �ىل هايل بريي، ت�شري �ىل ��شم )�بيغيل بري�شلني( �لتي �شاهدناها يف 
مثل )��لللشلللار�ت( و)مللر�فللقللة �أخللتللي( و)�أر�للللس �لللزمللبللى( وكللم مللن �الأعللمللال �لللتللي ر�شخت 

ح�شورها كو�حدة من �لنجمات �ل�شابة.
�ملمثل  �لقاتل  و�للللدور  فيليب�س  �ل�شابط  بللدور  �شي�شنت  موري�س  هناك  �لنجوم،  ومللن 
خوزيه زينجا �لذي يذهب بعيد�ً يف تقم�س �ل�شخ�شية.. رغم �شعوبتها وق�شوتها يف فيلم 
)�لند�ء( �أو )�الت�شال( �يقاع متما�شك.. يجعلنا نلهث.. فما �ن ينتهي �لفيلم حتى ن�شعر 

وكاأننا كنا جنري على �أر�س رملية. ولكنه �للهاث �ملمتع. 
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جر�حات �حلو�ض
 تعود بفو�ئد على �سحة �ملري�ض

ك�شفت در��شة علمية حديثة �ن جر�حات ��شتبد�ل مف�شل �حلو�س تعود 
�الآالم  �إز�لللة  على  وقدرتها  �ملري�س  �شحة  على  كبرية  �شحية  بفو�ئد 

وحت�شني منط حياتهم .
غري �أنها قادرة �أي�شاً على �حلد من معدل �لوفيات بن�شبة %52 بني 
فى  �شاهمت  وكما  �ملفا�شل  و�لتهابات  بخ�شونة  �مل�شابني  �الأ�شخا�س 
تقليل معدالت �الإ�شابة بق�شور وف�شل ع�شلة �لقلب و�الكتئاب ومر�س 

�ل�شكر 
وكانت تلك �لعمليات �أقل تكلفة من �لناحية �ملادية �أي�شاً مقارنة مبا 
�حلو�س  ملف�شل  �مل�شاحبة  و�اللتهابات  �الآالم  لعاج  �ملري�س  ُينفقه 

�مل�شاب، وهو ما يعد �أمر� ً مثري� ً للغاية.
و�أذيعت هذه �لنتائج من خال �ملوؤمتر �لعلمى �لذى عقدته �الأكادميية 
فى  وذلللك  �الأمريكية  �شيكاجو  مبدينة  �لعظام  جلر�حني  �الأمريكية 

�لثانى و�لع�شرين من �شهر مار�س �جلارى.

�حل�وت 

حيو�ن  �أ�شخم  هللو  �حلللوت 
يعي�س على �لكرة �الأر�شية، 
�إىل  �أحلليللانللاً  وزنللله  ي�شل  �إذ 
�أنو�ع  بع�س  يف  طناً   150
تنتمي  �للللزرقلللاء،  �حللليللتللان 
�حليتان �إىل �شعبة �لثدييات 
حيو�نات  وهلللللي  �ملللللائلللليللللة. 
يظن  كما  ��شماكاً  ولي�شت 
�شكل  وتلللتلللخلللذ  �للللبلللعللل�لللس،  
�ال�شماك حتى ت�شتطيع �أن 

ت�شبح ولكنها ت�شبح قريباً من �ل�شطح حتى تتنف�س �أذ �أن لها رئتني ولي�س 
خيا�شيم، ولها حو�يل مائة نوع . بع�شها يف طريقه �إىل �الأنقر��س ب�شبب 
ودهونها  مكان طمعاً يف حلومها  كل  يتعقبونها يف  �ل�شيادين  �ل�شيد الن 
وعدمية  �الأ�شنان  ذو�ت  ق�شمني  �إىل  �حليتان  وتنق�شم  بللالللذ�ت.   وعنبها 
ي�شم  حيث  �الأول،  �لنوع  �إىل  �الإن�شان  �شديق  �لدلفني  وينتمى  �الأ�شنان، 
فكه �ل�شفلي عدد�ً متغري�ً من �الأ�شنان �ملدببة ي�شل �إىل 200 �شن �أحياناً، 
و�لطريف �أن �حلوت ولي�س �خلفا�س هو �الأقرب �إىل تقنية )�لر�د�ر( �لتي 
�ملاء،  حتت  �لقوة  بالغة  �شوتية  موجات  تطلق  فاحليتان  �الإن�شان،  عرفها 
متكنها من �لتعرف على طريقها وتبني �حلو�جز �لتي تعرت�شها، كما �أن 

�حليتان ت�شتخدم هذه �ملوجات �ل�شوتية يف �لتفاهم فيما بينها.
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برج باتريك وسط العاصمة الكازاخستانية أستانا. )رويترز(

�سطح �لقمر؟ على  مور�ست  �لتي  �لريا�سية  �للعبة  هي  • ما 
-�للعبة �لريا�شية �لوحيدة �لتي مور�شت على �شطح �لقمر حتى �الآن 
هي لعبة �لغولف ، ففي �ل�شاد�س من فب�ير 1971، قام ر�ئد �لف�شاء 

�الأمريكي �الآن �شيبد مبمار�شة �لغولف بينما كان على �لقمر.
�ال�سم؟ بهذ�  �مليت  �لبحر  �سمي  • ملاذ� 

 ، ملوحته  ل�شدة  فيه  �حلياة  النعد�م  �ال�شم  بهذ�  �مليت  �لبحر  -�شمي 
وله ��شم �آخر وهو بحر لوط و�شمي �أي�شا بذلك الن �شيدنا لوط عليه 

�ل�شام وقومه كانو� ي�شكنون هذه �ملنطقة .
�فغان�ستان وتعترب لعبة  �لتي تنت�سر يف  �ل�سهي��رة  �للعب��ة  هي  ما   •
عنيفة و�سر�سه وتلقى �قباال جماهرييا و��سعا يف �ملناطق �ل�سمالية 
حتديد� وهي يف مدينة مز�ر �سريف عا�سمة �قليم )بلخ( �ل�سمايل ؟

قتال �جلمال

كثافة كوكب زحل قليلة جد� بحيث �نك لو جعلت هذ� �لكوكب ي�شقط يف بحر و�شيع لطفا  �أن  تعلم  • هل 
على �شطحه

�أن قلم �لر�شا�س م�شنوع من �جلر�فيت  تعلم  • هل 
�لة �ال�شطرالب �لة فلكية لقيا�س �رتفاع �لكو�كب  �أن  تعلم  • هل 

�ول حيو�ن �شار على قدميه يف �لتاريخ هو �لدينا�شور �أن  تعلم  • هل 
تعلم �أن �ول �ن�شان حاول �لطري�ن هو من ��شل عربي و��شمه عبا�س بن فرنا�س • هل 

��شتخدم �خليوط يف �جلر�حة  من  �ول  �لر�زي  �أن  تعلم  • هل 
يف �لعامل كانت موجودة يف بريطانيا  دبابة  �ول  �أن  تعلم  • هل 

�أ�شعة �لليزر �أقوى من �أ�شعة �ل�شم�س باأربع مر�ت �أن  �أن  تعلم  • هل 
�أن �للغة �ملالطية هي �أكرث �للغات تاأثر�ً باللغة �لعربية تعلم  • هل 

تعلم �أن �لعنب ي�شتخرج من �أمعاء حوت �لعنب وهو مادة قيمة يف �شناعة �لعطور • هل 
�إىل تفتيت �حل�شى يف �ملثانة هم �الأطباء �لعرب �أ�شارو�  من  �أول  �أن  تعلم  • هل 

�أن - �لر�أر�أة - تعني حتريك �لعينني و �إد�رتهما لت�شديد �لنظر على �لهدف تعلم  • هل 
على �الأر�س �جلاذبية  �شد�س  ت�شاوي  �لقمر  على  �جلاذبية  �أن  تعلم  • هل 

نادت �الم �طفالها وهي تقول هيا �نتم �لثاثة �إىل �لنوم، �لليلة هي �آخر ليلة لهذه �ل�شنة �شتم�شي 
�ل�شنة ولن تعود مرة ثانية بل �شتح�شر غريها على ظهر ح�شان �بي�س وهي حتمل �لهد�يا �لكثرية 
و�المنيات لكل من يريد وكل من يحلم حلما جميا �و يتمنى �منية جميلة �شتحققها له.. ذهب 
�الطفال �إىل فر��شهم و�غلق كل منهم عيناه ليتمنى �منية جميلة ثم ذهبو� يف نوم عميق، يف �ل�شباح 
عندما ��شتيقظ �جلميع وجد �مين بجو�ر �شريره علبه كبرية من �اللو�ن وجمموعة من �لفر�س 
كل  له  تتمنى  �لزهور  من  وباقة  �جلميلة  لوحاته  عليها  لري�شم  وورديللة  بي�شاء  و�ور�ق  �حلريرية 
ويد�ن  لها كر�شي جميل  تنتظر بجو�ر فر��شه  در�جللة جميلة قوية  �مللا ه�شام فقد وجللد   .. �خلللري 
ف�شتانا  لتجد  مبت�شمة  ��شتيقظت  �ي�شا  علياء  �خلللري..  كل  له  تتمنى  �لزهور  من  بباقه  مللزودتللان 
لون  نف�س  تلب�س  حتبها  �لتي  �لعر�ئ�س  من  جمموعة  بد�خلها  نامت  كبرية  علبة  يحت�شن  جميا 
�لللورد تتمني لها كل �خلللري، هلل �جلميع �شعد�ء و�خللذو� ينادون ب�شوت و�حد  ف�شتانها وباقة من 

ماما ماما. 
خرج �جلميع �إىل غرفة �مهم وكا منهم يحمل يف يده باقة �لورد ويتمنى لها كل �خلري وقالو� ماما 
�ن �ل�شنة �جلديدة جاءت و�ر�شلت لك هذه �الزهار هدية �ما نحن فلنا هد�يانا �ل�شغرية فانت لن 
بالعر�ئ�س ف�شحكت �الم وقالت كنت  تلعبي  �و  بالفر�شاه  �و تر�شمي  �لدر�جة  �ن تركبي  ت�شتطيعي 
�عرف ذلك ويكفيني تلك �الزهار و��شكرو� يل �ل�شنة �جلديدة وقبل �ن يذهبو� لهد�ياهم متني �مين 

�ن تاأتي �ل�شنة �جلديدة كل يوم .. ف�شحكت �الم وقالت و�نا يكفيني �ن تاأتي مرة و�حدة فقط. 

اأمنيات الطفولة 

�مل�سروبات �لغازية تت�سبب فى وفاة 200 �ألف �سخ�ض �سنويا!

�مل�سي للمر�سى �لناجني
 من �ل�سكتة �لدماغية

  
فلل�للشللل �لللبللاحللثللون �ملللر�للشللى �لللنللاجللني ملللن �للل�للشللكللتللات �لللدمللاغلليللة �إىل 
يف  ملللر�ت  ثللاث  دقيقة،   30 ملللدة  �مل�شي  تتبع  جمموعة  جمموعتني، 
�الأ�شبوع ملدة 12 �أ�شبوع وجمموعة �أخرى تتلقى �لتدليك على �جلانب 

�مل�شاب. 
�لق�شرية.  �الأ�شئلة  ��شتبيان  طريق  عن  �حلياة  نوعية  بتقييم  وقامو� 
قيا�س �لقدرة على �لتحمل و��شتخد�م �ختبار ملدة �شت دقائق �شري� على 
�الأقد�م، وكانت ت�شتخدم لقيا�س قدرة �لتحرك موؤ�شر �نخفا�س �لقوة 
�أق�شى.  ووجد �لباحثون �أن هناك �جتاه نحو �لتح�شن مع مرور �لوقت 
دقائق  �شت  يف  م�شيا  و�مل�شافة  �لبدنية  �ل�شحة  من  لكا  بكثري  �أكللب 
ل�شالح جمموعة �مل�شي.  �أثبتت �لدر��شة �ن �مل�شي �لهو�ئي يح�شن من 
�الأ�شخا�س  يف  �لتحمل  على  و�لقدرة  �حلياة  نوعية  �لبدنية،  �ل�شحة 
بانه  �لباحثون  وقللال  �ملزمنة.   �لدماغية  �ل�شكتة  من  يعانون  �لذين 

يجب حث �ملر�شى على �مل�شي من قبل �طبائهم.

ع�شام حمم�د 
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
واألعاب  القراءة  يهوى  زمالئه.. 
كابنت  ي�سبح  ان  ويتمنى  الكمبيوتر.. 
طيار يف امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

�شالح عبدال�شالم
متفوق يف درا�سته.. ومتعاون مع زمالئه.. 
الكمبيوتر..  واألعاب  القراءة  يهوى 
يف  مهند�سا  ي�سبح  ان  ويتمنى 
جميع  اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل.. 

الأهل والأ�سدقاء.

هنا عبداملاجد
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
اأطفال يف  ت�سبح طبيبة  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

ك�شف خب�ء �أمريكيون بكلية �ل�شحة �لعامة فى جامعة هارفارد من خال 
در��شة طبية �أمريكية حديثة خطورة �مل�شروبات �ل�شكرية بكافة �نو�عها �شو�ء 
حالة  �لف   200 وفللاة  ت�شبب فى  �نها  بللارد حيث  �أو  �شاخنة  �أو  كانت غازية 

�شنويا يف جميع �أنحاء �لعامل.
وقد ��شتخدم �لباحثون بياناتهم من خال حتقيق �شامل يف �الأمر��س �لعاملية 
حل�شاب معدالت �لوفيات �ملرتبطة با�شتهاك �مل�شروبات �لغازية �أو�مل�شروبات 
�ملحاة �الأخرى وربطو� بني تناول �مل�شروبات �ملحاة وبني حدوث 133 �لف 
حالة وفاة ب�شبب مر�س �ل�شكري، و 44 �لف حالة وفاة ب�شبب �أمر��س �لقلب 

و 6 �الف حالة وفاة ب�شبب �الور�م �ل�شرطانية.
ولفت �لباحثون �ىل �ن �لغالبية �لعظمى 78 % من معدل �لوفيات وقعت يف 

�لبلد�ن �ملنخف�شة و�ملتو�شطة �لدخل مقارنة بالبلد�ن �لغنية ، م�شريين �ىل 
�نه بالرغم من عدم وجود عاقة �شببية ، �إال �أنه من �ملعروف �ن �مل�شروبات 
�ملحاة بال�شكرت�شاهم يف �لوزن �لز�ئد و�لذي بدوره يزيد من خطر�ال�شابة 

بد�ء �ل�شكري و�أمر��س �لقلب وبع�س �أنو�ع من �ل�شرطان.
من  كللجللزء  جمعها  مت  �لللتللي  �ملعلومات  على  نتائجهم  فللى  �لعلماء  و�عللتللمللد 
�ملجموعة �لعاملية لاأمر��س لعام 2010 و�شملت �لدر��شة ت�شعة من بلد�ن 
عدد  �أكللب  �لكاريبي  �لبحر  ومنطقة  �لاتينية  �أمريكا  �شهدت  حيث  �لعامل 
من �لوفيات �ملرتبطة مبر�س �ل�شكري �لناجت عن �مل�شروبات �لغازية ، بينما 
كانت دول �ل�شرق وو�شط رو�شيا لها ن�شيب �ال�شد فى �أكب عدد من �لوفيات 

�لناجمة عن �الأمر��س �لقلبية.

ن�رهان ه�شام
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
ت�سبح مديرة مدر�سة يف  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.


