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كيف تعرف من يكذب عليك؟

املنت�شرة  االآف��ات االجتماعية  اأكرث  اأ�شكاله، من  الكذب بجميع  يعترب 
على نطاق وا�شع بني النا�س يف اأيامنا هذه، ويرتتب عليه الكثري من 

امل�شاكل االجتماعية. 
ال�شخ�س  اأمر  تفت�شح  التي قد  العوامل  اأكرث  لغة اجل�شد من  وتعد 
الذي يروي اأحاديث كاذبة، اإن مت التنبه اإليها جيداً. لذا فقد اأوردت 
التي تدل  املوؤ�شرات  �شحيفة ديلي مريور الربيطانية جمموعة من 
على اأن ال�شخ�س الذي تتحدث اإليه ميار�س الكذب معك، على النحو 

التايل: 
االأحيان  م��ن  ال��ك��ث��ري  يف  ال��ك��اذب  يعمد  ب��ال��ي��د:  ال��وج��ه  مالم�شة   -  
النف�س  اأو حك جبينه، ويعترب خ��رباء علم  اأو وجنته،  ذقنه  ملالم�شة 

هذه احلركة، دلياًل وا�شحاً على الكذب. 
ما  �شخ�س  ب��اأن جتنب  اخل��رباء  يقول  اإىل عينيك:  النظر   - جتنب 
النظر اإىل عينيك اأثناء احلديث معك قد يكون موؤ�شراً وا�شحاً على 
يكون  قد  بالعينني  التوا�شل  اأن جتنب  اإال  الكذب معك،  اأن��ه ميار�س 

اأحياناً عالمة على اخلجل، اأو يعود الأ�شباب عديدة خمتلفة. 
 - املبالغة يف حماولة االإقناع: يعمد الكاذب عادة للمبالغة يف حماولته 
اأو  بالكالم  ذل��ك  اأك��ان  �شواء  ب�شحة كالمه،  االآخ��ر  ال�شخ�س  الإق��ن��اع 
باإ�شارات اليدين. وهذا عادة ما يرتافق مع توا�شل م�شتمر بالعينني 

للتاأكيد على م�شداقية ما يقول. 
اأثناء  اأعرا�س معينة على املرء   - التعرق واالرتباك: عادة ما تظهر 
كان  اإن  وخا�شة  اأنفا�شه،  وت�����ش��ارع  واالرت��ب��اك،  التعرق  مثل  ال��ك��ذب، 

يحاول اإخفاء اأمر خطري اأو تلفيق كذبة لينجو من عقاب �شديد. 
 - تغطية الفم وحك االأنف: يف بع�س االأحيان يلجاأ املرء لتغطية فمه 
وحك اأنفه اأثناء �شرده حديثاً كاذباً، وذلك ب�شبب �شعور خفي تلقائي 

باالإحراج لديه من كذبه. 

حيلة ثورية  تزيد الإنتاجية 
وتطيل العمر

بعد االنت�شار ال�شريع للمكاتب، التي تتيح العمل عليها وقوفا، ك�شفت 
درا�شة حديثة اأن هذا النمط يعمل على حت�شني �شحة العمال وزيادة 

معدالت اأعمارهم وبالتايل اإنتاجيتهم.
 230 اأ���ش��رتال��ي��ا، �شملت  اأج��رت��ه��ا جامعة دي��ك��ني يف  ال��ت��ي  ال��درا���ش��ة، 
�شخ�شا ممن يف�شلون العمل على "مكاتب الوقوف"، مع حثهم على 

اجللو�س لوقت اأقل واحلركة مبعدل اأكرب خالل �شاعات العمل.
وح�شب النتائج، فاإن تغيري 20 باملئة من مكاتب اأ�شرتاليا اإىل نظام 
اإجمايل  �شيزيد  لكنه  دوالر،  مليون   185 حوايل  �شيتكلف  الوقوف، 

فرتات عملهم بنحو 7500 �شنة.
الن�شبي  االرتفاع  العمل هو  زي��ادة فرتات  �شبب  اأن  الدرا�شة  واأرجعت 
باالأمرا�س  اإ�شابتهم  ت�شاوؤل فر�س  نتيجة  العمال،  اأعمار  املتوقع يف 

املرتبطة ال�شمنة.
اأطول  اأوقات  اإن ق�شاء  وقال الباحث الرئي�شي يف الدرا�شة، الن غاو، 
باأمرا�س مثل  االإ�شابة  احتمال  زيادة  اإىل  يوؤدي  املقاعد  جلو�شا على 
اإىل نق�س ن�شبي يف  ي��وؤدي  القلبية، مما  ال�شمنة وال�شكري واالأزم��ات 

معدالت االأعمار.
واأو�شح غاو يف ت�شريحات نقلتها �شحيفة "الغارديان" الربيطانية: 
ب�شبب  العمل  عن  الغياب  فر�س  �شيقلل  وقوفا  العمل  نظام  "تبني 

املر�س ويزيد االإنتاجية".
وقوفا  بالعمل  ت�شمح  التي  املكاتب  ا�شتخدام  يف  "التو�شع  واأ���ش��اف: 
يف  العمال  �شحة  لتح�شني  اإبداعية  طريقة  وهي  موؤثر،  لكنه  مكلف 

اأ�شرتاليا".
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حيل مو�شة لقوام اأكرث ر�شاقة 
اأفادت جملة "فرويندين" االأملانية باأن القوام ميكن اأن يبدو اأكرث نحافة 

ور�شاقة باتباع بع�س حيل املو�شة الب�شيطة.
واأو�شحت املجلة املعنية باملو�شة واجلمال اأن القوام يبدو اأكرث نحافة مع 
ب��داًل من  ال��ب��وردو  كاالأحمر  الهادئة  وال��درج��ات  كاالأ�شود  الداكنة  االأل���وان 

االأحمر الناري واالأبي�س الكرميي بداًل من االأبي�س الثلجي.
اإدخ����ال القطعة  اأك���رث ر���ش��اق��ة  وم��ن احل��ي��ل االأخ����رى للح�شول على ق���وام 
الفوقية، �شواء بلوزة اأو تي�شريت، يف البنطال اأو التنورة، مع اإمكانية تاأكيد 
اأو  للبنطال  العايل  الو�شط  ذات  ة  الق�شّ خالل  من  الب�شري  التاأثري  هذا 

التنورة.
ل��ذا ينبغي  اأك��رث نحافة.  ال��ق��وام  الرقبة ب�شريا يبدو  اإط��ال��ة  وم��ن خ��الل 
االبتعاد عن القطع الفوقية املغلقة من اأعلى، يف حني ينبغي ارتداء قطعة 
حرف  �شكل  على  ة  ق�شّ ذات  فوقية  كقطعة  ال��رتق��وة،  عظام  تك�شف  فوقية 

.U
وميكن تاأكيد هذا التاأثري الب�شري من خالل احُللي، وذلك بارتداء اأقراط 
طويلة وقالدة طويلة ن�شبيا، اأي قالدة ي�شل طولها اإىل الديكولتيه )فتحة 

ال�شدر(.
ور�شاقة،  اأكرث نحافة  اأي�شاً  القوام  يبدو   8-7 االأكمام بطول  ومن خالل 
حيث تك�شف هذه االأكمام جزءاً �شغرياً من الذراع، ومن ثم ُتطيله ب�شرياً.

ومن احليل الب�شيطة اأي�شا ارت��داء حذاء ذي كعب عال. كما اأن احلذاء ذا 
ة العميقة، اأي التي تك�شف م�شط القدم حتى بدايات  النعل امل�شطح والق�شّ

االأ�شابع، يطيل االأرجل ب�شرياً.

كيف تقراأ ر�شائل 
وات�شاب املحذوفة؟

ووجدت  يوما  وات�شاب  تطبيق  فتحت  هل 
ملعرفة  الف�شول  وقتلك  حمذوفة،  ر�شالة 
م�شمون تلك الر�شالة؟ من �شبه املوؤكد اأن 
ذلك ح�شل. ولكن من االآن ف�شاعدا لي�س 

عليك اأن تقلق، فهناك حل.
ب��ال��ط��ب��ع، ال مي��ك��ن ق�����راءة ال��ر���ش��ال��ة بعد 
واإال  ذات����ه،  وات�����ش��اب  ح��ذف��ه��ا ع��رب تطبيق 
مل��ا ك��ان��ت ال�����ش��رك��ة ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ي��ه قدمت 
اأ�شال. واحل��ل يكمن يف تثبيت  امليزة  تلك 
اإجناز  على  ت�شاعدك  اإ�شافية  تطبيقات 

هذه املهمة، وقراءة الر�شائل املحذوفة.
االعتماد  مي��ك��ن  ال����ذي  االأول  ال��ت��ط��ب��ي��ق 
وهو   WhatsRemoved ي��دع��ى  عليه 
وباإمكانه  اأن���دروي���د،  متجر  ع��ل��ى  م��ت��وف��ر 
بالر�شائل  قائمة  للم�شتخدم  يعر�س  اأن 
اإر�شالها  بعد  بحذفها  مر�شلوها  قام  التي 
يدعى   اآخ��ر  تطبيق  وهناك  وات�شاب.  عرب 
على  متوفر   ،Notification History
متجري غوغل واأبل، وكما ي�شري ا�شمه فاإن 
على  ا�شتقباله  يتم  ما  كل  تخزين  مهمته 
الهاتف من اإ�شعارات مبا يف ذلك الر�شائل 
يتيح  وب��ال��ت��ايل  وات�����ش��اب،  ع��ل��ى  امل�شتقبلة 

للم�شتخدم قراءة الر�شائل املحذوفة.

فيديو مرعب 
ل�شقوط طائرة

����ش���غ���رية ذات  ����ش���ق���ط���ت ط�����ائ�����رة 
لل�شيارات  م��وق��ف  ع��ل��ى  حم��رك��ني 
والية  ج��ن��وب��ي  للت�شوق  م��رك��ز  يف 
اأ�شفر  مما  االأمريكية،  كاليفورنيا 
اأ�شخا�س هم كل من   5 عن مقتل 

كانوا على منت الطائرة.
الطائرة  ف��ي��دي��و  م��ق��ط��ع  واأظ���ه���ر 
علو مرتفع على  ت�شقط من  وهي 
ب���ع���د اأق������ل م����ن ك��ي��ل��وم��رتي��ن من 
�شانتا  واي��ن يف مدينة  مطار جون 
"ال�شن"  ل�����ش��ح��ي��ف��ة  وف���ق���ا  اآن�������ا، 

الربيطانية.
وهرعت �شيارات االإ�شعاف واملطافئ 
اإىل مكان احلادث، بينما مل ي�شب 
�شيارات  م���وق���ف  يف  ب�������اأذى  اأح������د 
متجر �شتابلز، الذي �شقطت عليه 

الطائرة.
االإط��ف��اء، �شتيف  امل�شوؤول يف  وق��ال 
كون�شيالدي، اإن الطائرة وهي من 
اإىل  متجهة  ك��ان��ت  �شي�شنا  ط����راز 
الو�شول  ت�شتطع  مل  لكنها  املطار 

اإليها يف الوقت املنا�شب.
�شربت  "الطائرة  اأن  واأ�����ش����اف 
�شيارة متوقفة فارغة خارج متجر 
اأحد  ه��وي��ة  حت��دي��د  ومت  �شتابلز"، 
وهو  الطائرة  منت  على  ال�شحايا 

ن�شيم غندان )29 عاما(.
الطائرة  ح��ط��ام  ال�شور  واأظ��ه��رت 
ال�������ش���خ���م وال���������ش����رر ال�������ذي حلق 

باملركبات يف موقف ال�شيارات.
وك���ت���ب اأح�����د ���ش��ه��ود ال���ع���ي���ان على 
اأعتقد  اأكن  "يف حياتي مل  تويرت: 
اأن���ن���ي ����ش���اأرى ط���ائ���رة ت�����ش��ق��ط من 
"لقد  ���ش��اه��دة:  وق��ال��ت  ال�شماء". 
ال�شماء  الطائرة ت�شقط من  راأي��ت 
زوجي  �شيارة  يف  راكبة  كنت  بينما 
م���ن موقع  ق���دم   500 ب��ع��د  ع��ل��ى 
"الطائرة  واأ���ش��اف��ت:  التحطم". 
و�شقطت  ال�����ع�����دم  م�����ن  خ����رج����ت 
اإدارة  ب�شرعة كبرية"، فيما جتري 
الطريان الفيدرالية حاليا حتقيقا 

يف احلادث.

حتقيق يك�شف و�شمة عار  
جديدة بحق غوغل

"التاميز"  ����ش���ح���ي���ف���ة  ذك����������رت 
حمرك  ���ش��رك��ة  اأن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة، 
ت�شاعد  غ��وغ��ل  العمالقة  البحث 
االإنرتنت  ع��ل��ى  م��وق��ع  مت��وي��ل  يف 
يغرق ال�شيا�شيني وال�شحف ب�شيل 
م��ن ال��ر���ش��ائ��ل االإل��ك��رتون��ي��ة غري 
وتهدف   SPAM فيها  مرغوب 

لدعم اأهداف �شيا�شة غوغل.
وياأتي هذا الك�شف اجلديد يف ظل 
األفابيت،  ���ش��رك��ة  ت��ط��ال  ات��ه��ام��ات 
ب�شاأن  ل��ي��وت��ي��وب وغ���وغ���ل،  امل��ال��ك��ة 
امل���ح���ت���وى الأ����ش���ب���اب  حت��ك��م��ه��ا يف 

�شيا�شية.

عالج الربو مبكرًا يقلل 
خطر �شمنة الأطفال

اأف������ادت درا����ش���ة اأم���ريك���ي���ة ح��دي��ث��ة باأن 
االأطفال الذين يعانون من الربو اأكرث 
تقدمي  واأن  بال�شمنة،  لالإ�شابة  عر�شة 
العالج مبكرا يجنب ال�شغار االإ�شابة ب� 

زيادة الوزن يف مرحلة املراهقة.
جامعة  يف  باحثون  الدرا�شة  واأج���رى 
جنوب كاليفورنيا، ون�شرت اجلمعة 
االأمريكية  اجلمعية  دوري����ة  يف 
واجلهاز  ال�������ش���در  الأم����را�����س 

التنف�شي.
ال��ب��اح��ث��ون حالة  وراق����ب 
2171 طفاًل يف ال�شف 
االب����ت����دائ����ي،  االأول 
و���ش��ل��ت ع�شر  مل���دة 

�شنوات.
الدرا�شة  واأ�شارت 
االأطفال  اأن  اإىل 

ولكن  الدرا�شة،  بداية  بدناء  يكونوا  مل 
عند انتهاء فرتة املتابعة وجد الباحثون 
عر�شة  اأك��رث  كانوا  بالربو  امل�شابني  اأن 
مع  ب��امل��ق��ارن��ة   ،51% بن�شبة  لل�شمنة 

غريهم.
اأخذ فريق  اأن  النتائج بعد  وجاءت هذه 
ال��ب��ح��ث ب��ع��ني االع��ت��ب��ار ع��وام��ل اأخرى 
االأ�شرة  دخ��ل  منها  لل�شمنة  ت���وؤدي  ق��د 

والتدخني وقلة الن�شاط البدين.
ا�شتخدام  اأن  اأي�����ش��ا  ال��ب��اح��ث��ون  ووج���د 
اإ�شابة  يقلل خطر  ال��رب��و  ع��الج  اأدوي���ة 

االأطفال بال�شمنة بن�شبة 43%.
د. فرانك دي  البحث  وقال قائد فريق 
تعزز  ال��درا���ش��ة  "نتائج  اإن  ج��ي��ل��ي��الن��د 
اأهمية الت�شخي�س املبكر للربو و�شرورة 
االأطفال  اإ�شابة  خطر  لتجنب  عالجه، 

بال�شمنة".

ويوؤكد �شاتي�س ثريومورثي راما�شوامي، املدّرب يف نوادي 
فيتن�س فري�شت و�شفوف يوجا التاأرجح، اأنه ورغم اأنها قد 
تبدو �شعبة يف بداية االأمر، تعترب يوغا التاأرجح االأ�شا�س 
وال��ط��ري��ق��ة االأم���ث���ل ل��ل��ب��دء مب��م��ار���ش��ة ال��ي��وغ��ا بطريقة 

�شحيحة. 
وبني  بينها  وال���ف���روق  ف��وائ��ده��ا  للمهتمني  ي��و���ش��ح  وه��ن��ا 

اليوغا العادية من خالل االإجابة على بع�س االأ�شئلة:

- هل ميكنني الت�شجيل يف �شفوف يوجا التاأرجح يف حال 
مل اأجّرب اليوجا العادية من قبل؟

للمبتدئني  االأمثل  اخليار  هي  التاأرجح  يوغا  �شفوف  اإن 
و�شعيات  اتخاذ  على  اجل�شم  ت�شاعد  اإذ  اليوجا؛  ع��امل  يف 

اليوغا ال�شحيحة.
�شاقاً  اأم��راً  العادية  اليوغا  وج��دت ممار�شة  قد  كنت  اإن   -

فهل اأتخلى عن جتريب يوغا التاأرجح؟
م��ع من��ط احل��ي��اة، ال���ذي ي��ح��ّت��م علينا اجل��ل��و���س لفرتات 
ُتطور  اإذ  التاأرجح،  يوجا  باختيار  اجلميع  نن�شح  طويلة، 
عرب  باجل�شم  والتحكم  االإدراك  م��ه��ارات  الريا�شة  ه��ذه 
و�شعيات احلركة املدعومة باالأرجوحة، والتي تعد متهيداً 

لتطبيق خمتلف اأو�شاع اليوغا.
النتائج  حتقيق  على  تعمل  بكونها  ال��ت��اأرج��ح  يوغا  تتميز 
احلركة  حم�شورة  املناطق  ا�شتهداف  خ��الل  من  امل��رج��وة 
اجل�شم  تدفع  اأن��ه��ا  كما  اجل�شم،  الطاقة يف  ب��ث  اأج��ل  م��ن 
لالحتفاظ بالو�شعية لفرتة اأطول من دون جمهود، وهو 

ما قد يكون �شعباً بع�س ال�شيء مع اليوغا العادية.

- ما فوائد ممار�شة يوغا التاأرجح؟
قدرات  ل��ك��ٍل  ح��ي��ث  الآخ����ر،  �شخ�س  م��ن  ف��وائ��ده��ا  تختلف 
خمتلفة يف القوة واملرونة، قد يعاين البع�س من اإ�شابات 
على  يعتمد  ف��االأم��ر  ل��ذا  منها،  التعايف  وي��ري��دون  �شابقة 
رغبة ال�شخ�س والفائدة، التي يطمح لتحقيقها من �شف 

اليوغا.
بالهواء  التعلق  يف  باحلرية  ال�شعور  الكثريون  اأح��ب  لقد 
وقالوا اإن هذا �شاهم يف حت�شني مزاجهم، فيما قال اآخرون 
واال�شتقرار  ال��ت��وازن  دع��م  يف  ت�شاعد  ال��ت��اأرج��ح  ي��وج��ا  اإن 

وتعزيز ن�شاطهم اليومي.
وت�شاعد اليوغا يف �شد ع�شالت الوركني ومرونة مفا�شل 
ال�شحة  على  الفوائد  من  بالعديد  تعود  اأنها  كما  الكتف، 
مبا يف ذلك حت�شني عمل الغدد ال�شّماء واجلهاز اللمفاوي 

واجلهاز الع�شبي.
اجلانبية  االآث��ار  من  التاأرجح  يوغا  تخفف  اأن  ميكن  كما 
الختالالت التوازن الهرموين لدى االإناث ويف زيادة تدفق 
االأك�شجني يف الدم اإىل الوجه، مما ي�شاعد يف تغذية خاليا 
اإىل  باالإ�شافة  ال�شن،  يف  التقدم  عالمات  وتاأخري  الب�شرة 
حتفيز عمل اجلهاز الع�شبي ال�شمبثاوي، االأمر الذي يعزز 

ال�شعور بالراحة النف�شية وال�شحة.

- ه��ل مي��ك��ن اأن ت�����ش��اع��د ي��وغ��ا ال��ت��اأرج��ح يف ال�����ش��ف��اء من 
االإ�شابات اجل�شدية؟

ب���ف���وائ���د ع���دي���دة على  ال���ت���اأرج���ح  ت���ع���ود ي���وغ���ا  اأن  مي��ك��ن 
االأ�شخا�س، الذين يعانون من اإ�شابات �شابقة، وخ�شو�شا 
م�شاكل املفا�شل والظهر؛ حيث اإنها ال تطّبق �شغطا على 

املفا�شل.
التعلق يف الهواء بحرية وت�شاعد  التاأرجح  تتيح لك يوغا 
يف حت�شني مرونة الظهر والعمود الفقري. كما ت�شاهم يف 
تخفيف توتر االأع�شاب يف احلبل ال�شوكي ومف�شل الورك 
القيام  اأث��ن��اء  الظهر  اأخ��ف على  من خ��الل تطبيق �شغط 

بالتمارين، وهو ما ي�شاعد كثريا امل�شابني بعرق الن�شا.
وغ��ال��ب��ا م��ا ي��ك��ون ج�����ش��م االإن�����ش��ان يف و���ش��ع راأ����ش���ي جراء 
واالأن�شطة  والقيادة  وامل�شي  للعمل  يومي  ب�شكل  اجللو�س 
ال��ي��وم��ي��ة، ل���ذا ف��االن��ح��ن��اء ل��الأم��ام خ���الل ي��وغ��ا التاأرجح 
ال��دي�����ش��ك وحت�����ش��ني مرونة  اإ���ش��اب��ات  م��ع��اجل��ة  ي�شاعد يف 

املفا�شل وتقومي العمود الفقري. 

خماطر �صحية
التاأرجح  يوغا  متارين  اأن  لولغني  الربوفي�شور  ا�شتدرك 
اأن تديل  م��و���ش��ح��اً  االأ���ش��خ��ا���س،  ك��ل  م��ع  تتنا�شب  ه���ذه ال 
االأ���ش��خ��ا���س غري  ت��ع��ر���س  اأع���ل���ى يت�شبب يف  م���ن  ال���راأ����س 
املدربني لبع�س املخاطر؛ حيث ينتقل نحو لرتين من الدم 
اإىل  ي��وؤدي  الراأ�س، ما قد  اإىل  ال�شفلي باجل�شم  من اجلزء 
حدوث ا�شطراب يف الدورة الدموية واالإ�شابة با�شطرابات 
دماغية  ب�شكتة  االإ�شابة  اإىل  االأم��ر  ي�شل  وق��د  ال��روؤي��ة  يف 
لدى مر�شى ارتفاع �شغط الدم. واأردف اخت�شا�شي الطب 
الريا�شي اأن ممار�شة هذه التمارين مُيكن اأن توؤدي اأي�شاً 
اإىل االإ�شابة بوذمة رئوية عند االأ�شخا�س امل�شابني ب�شعف 
لفح�س  اخل�شوع  ب�شرورة  لولغني  اأو�شى  ل��ذا  القلب.  يف 
كامل لدى الطبيب قبل البدء يف ممار�شة هذه التمارين، 
حمّذراً من حماولة اتخاذ الو�شعية املرغوبة داخل احلزام 
القما�شي اأو با�شتخدامه ب�شكل عنيف اأو مبقاومة الو�شعية 
ال�شليمة للمفا�شل. وتلتقط اخلبرية الريا�شية موريابادي 
طرف احلديث من جديد م�شددًة على �شرورة التمتع بقدر 
من اللياقة البدنية، كي تتم ممار�شة متارين يوغا التاأرجح 
االأ�شخا�س  ميار�شها  اأال  ُيف�شل  لذا  �شليم،  نحو  على  هذه 
اليوغا  بينما يرى مدرب  الريا�شة.  املبتدوؤون يف ممار�شة 
االأملاين هويكه االأمر من ناحيتني، “تعترب هذه التمارين 
للمتدرب  مُيكن  ما  �شريعاً  الأن��ه  ناحية؛  من  للغاية  �شهلة 
الريا�شة عند  اأوىل جناحاته يف ممار�شة  خاللها معاي�شة 
قيامه مثاًل بتعليق راأ�شه خاللها ب�شكل �شليم، ومن ناحية 
اأخرى تتطلب قدراً كبرياً من التحميل على اجل�شم؛ ومن 
ثّمة ال بد من التدرب عليها ب�شكل جيد، كي يتم التحكم 
ممار�شة  يف  امل��ب��ت��دوؤون  االأ�شخا�س  يعرق  ل��ذا  جيداً”.  بها 
قد  ما  التمارين،  ب�شكل كبري عند ممار�شة هذه  الريا�شة 

يجعلها غري منا�شبة لهم.

يوغا التاأرجح .. اخليار الأمثل للمبتدئني يف اليوغا 

على  كبريًا  رواج��ًا  التاأرجح"  "يوغا  �صهدت 
وت�صكل  املا�صية.  الأخ��رية  ال�صنوات  مدى 
حركات  بني  جتمع  التي  الريا�صة،  ه��ذه 

التقليدية و"الهاموك" اأو الأرجوحة  اليوغا 
الأمثل  املدخل  الهواء،  يف  املعلقة  ال�صبكية 

للراغبني بالبدء مبمار�صة اليوغا.
وميكن للأرجوحة ال�صبكية املعّلقة يف الهواء 
على ارتفاع اأقل من 1 مرت عن الأر�ض، حتّمل 

ما ي�صل وزنه اإىل 300 كجم.
القابلة  الأرجوحة  عمل  الهاموك  وتعمل 
نحو  التحرك  يف  الفخذين  وتدعم  للتمدد 
ت�صبح  حيث  للخلف،  والن��ح��ن��اء  الأم���ام 
و�صعيات اليوغا، التي رمبا يجدها البع�ض 

تقليل  عرب  �صهولة  اأكرث  الأر���ض  على  �صعبة 
ال�صغط على املفا�صل.
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�ش�ؤون حملية

�شرطة اأبوظبي حتقق اأمنيات 7 من اأ�شحاب الهمم بالتحليق يف �شماء العا�شمة 

بوليودية  اأم�صيات   3

مو�شم �شيف اأبوظبي يقدم بريق الهند احتفاًل بيوم ا�شتقالل الهند

خلل فعاليات الحتفاء باإمارة ال�صارقة �صيف �صرف �صاوباولو الدويل للكتاب

الرتاث الإماراتي يخاطب القارة الالتينية بكنوزه الإن�شانية 

•• ابوظبي - الفجر

7 من  اأمنيات  اأبوظبي  حققت القيادة العامة ل�شرطة 
"امل�شيف"  االإي��واء  الهمم، من مقيمي مركز  اأ�شحاب 
وذوي  االإن�شانية  للرعاية  العليا  زاي��د  ملوؤ�ش�شة  التابع 
لركوب  لهم  الفر�شة  ب��اإت��اح��ة  اخل��ا���ش��ة،  االحتياجات 
العا�شمة  ���ش��م��اء  وال��ت��ح��ل��ي��ق  يف  امل��روح��ي��ة،  ال��ط��ائ��رة 
البهجة  واإدخ��ال  اخلالبة،  معاملها  وم�شاهدة  اأبوظبي، 

على نفو�شهم، ور�شم الب�شمة على �شفاههم.
العمليات  بقطاع  اأبوظبي  �شرطة  ط��ريان  اإدارة  وكانت 
امل��ب��ادرة حلم  االأوىل من  املرحلة  امل��رك��زي��ة،  حققت يف 
خالد، ذي ال� 26 عاماً من اأ�شحاب الهمم ذوي االإعاقة 
" �شلل دماغي ب�شيط واإعاقة حركية"، ومن  املزدوجة 
ف��اق��دي ال��رع��اي��ة االأ����ش���ري���ة، ب����اأن ت��رج��م��ت ح��ل��م��ه اإىل 
املقدم   : م��ن  ك��ل  ال��رح��ل��ة  خ��الل  وا�شطحبه  حقيقة، 
طبري  احمد  مهند�س  وامل��ق��دم  العو�شي،  ط��ارق  طيار 
الظاهري، والرائد مهند�س عبداهلل احلمادي، واملالزم 
عمران  فني  اأول  وامل�شاعد  الزعابي،  اأحمد  طيار  اأول 
البلو�شي، بالطائرة العمودية ليحلق يف �شماء العا�شمة 

اأبوظبي وي�شتمتع مب�شاهدة املناظر اجلميلة.
املبادرة  حققت حلم  والثالثة من  الثانية  املرحلة  ويف 
"اإعاقة   29 ال�  ذات  لبنى  �شباب  وثالثة  فتيات  ثالثة 
حركية،  واإع��اق��ة  ن�شفي  �شلل   21 وجميعه  حركية"، 
و�شدقية 55 اإعاقة حركية ،و �شالح 56 اإعاقة حركية، 
حركية،  واإع���اق���ة  ب�شيط  دم��اغ��ي  14�شلل  اهلل  وع��ب��د 
وعمر 13 �شلل دماغي واإعاقة حركية ورافقهم خالل 

الرحلتني كل من: العقيد طيار عبيد حممد ال�شميلي، 
نائب مدير اإدارة طريان �شرطة اأبوظبي، واملقدم طيار 
املقدم  و  العي�شائي  نا�شر  واملقدم طيار  حممد حميد، 
م��ه��ن��د���س اح��م��د ط��ب��ري ال��ظ��اه��ري وال��ن��ق��ي��ب م. ذياب 
امل�شاعد  و  �شيف اجل�شمي  اأول فني  امل�شاعد  و  اليافعي 
عي�شى  فني  اأول  وامل�شاعد  الدو�شري،  حممد  فني  اأول 
البطني  مطار  من  انطلقت  الرحلة  وكانت  ال��زرع��ون. 
�شماء  يف  �شاعة  ن�شف  وا�شتغرقت  اخل��ا���س،  للطريان 
اأب��وظ��ب��ي، م��ت��ج��ه��ة  اإىل ج��زي��رة ي��ا���س مل�����ش��اه��دة حلبة 
يا�س، وعامل فرياري، ووارنر براذرز  من اجلو، مروراً 
ثم   وم��ن   ، اللوفر  متحف  ل��روؤي��ة  ال�شعديات  بجزيرة 
االإمارات  علم  مل�شاهدة  اأبوظبي  كورني�س  اإىل  اجتهت 

وم�شاهدة  االأم����واج،  كا�شر  على  خفاقاً  عالياً  ي��رف��رف 
وفندق  ال�شاهقة،  ال�شكنية  واالأب���راج  اخلالبة  املناظر 
ال�شيخ زايد  ف��وق ج��ام��ع  م��ن  االإم�����ارات، م����روراً  ق�شر 
طيار  العميد  واأك��د  البطني.  مطار  اإىل  عائدة  الكبري 
�شرطة  ط��ريان  اإدارة  مدير  البلو�شي،  ح�شن  اإبراهيم 
اأبوظبي دعم املبادرات املجتمعية واالإن�شانية، والتعاون 
مع املوؤ�ش�شات احلكومية، لتحقيق اأحالم فئة من اأفراد 

املجتمع وترجمتها اإىل حقيقة، من اأجل اإ�شعادهم .
اأمنيات  بتحقيق  االإن�����ش��ان��ي��ة  اللفتة  ه��ذه  اأن  واأ���ش��اف 
اإط���ار حر�س  ت��اأت��ي يف  الهمم  اأ���ش��ح��اب  م��ن  جمموعة 
القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي على تعزيز قيم ال�شيخ 
"طيب اهلل ثراه" وتنفيذاً  اآل نهيان،  �شلطان  زايد بن 

اإىل  ت��ه��دف  2018" ال��ت��ي  زاي���د  "عام  ال�شرتاتيجية 
تعزيز قيمة االإحرتام وبناء االإن�شان واال�شتدامة. 

واأكد �شعادة عبد اهلل عبد العايل احلميدان االأمني العام 
املوؤ�ّش�شة تعمل بتوجيهات �شمو  اأن  ملوؤ�ش�شة زايد العليا 
االدارة  رئي�س جمل�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خالد 
الهمم  اأ�شحاب  بدمج  املن�شود  هدفها  لتحقيق  لل�شعي 
على وجوههم،  الب�شمة  ر�شم  و  املجتمع،  ومتكينهم يف 

وحتويل اأحالمهم اإىل حقيقة واقعة.
اللواء  م��ع��ايل  اإىل  والتقدير  ال�شكر  بجزيل  وت��وج��ه   
حم��م��د خ��ل��ف��ان ال��رم��ي��ث��ي ق��ائ��د ع���ام ���ش��رط��ة  اأبوظبي  
اأ�شحاب الهمم منت�شبي مركز االيواء  اأحالم  لتحقيق 
) امل�شيف( م�شرياً  اإىل  اأن  هذا  التعاون يعد  منوذجاً 
املوؤ�ش�شات  ب��ني  ال��ن��اج��ح��ة  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ل��ل�����ش��راك��ة 
واجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة. وذك�����ر اأن ت��ل��ك اخل���ط���وة من 
تاأتي اميانا  املجتمعية  املبادرات  اأبوظبي لدعم  �شرطة 
وم�شاعيها  االإم���ارات  يف  الر�شيدة  احلكومة  بتوجهات 
اأعلى  ال���دول يف حتقيق  اأوائ���ل  ال��دول��ة  �شمن   لتكون 

ن�شب ال�شعادة و االأمان يف جمتمع مت�شامح.
واأع���رب���ت ف��اط��م��ة ال��ط��ن��ي��ج��ي، م��دي��رة م��رك��ز االإي����واء 
�شكرها  عن  اخلا�شة،  االحتياجات  ل��ذوي  "امل�شيف" 
ل�����ش��رط��ة اأب���وظ���ب���ي، ع��ل��ى ج��ه��وده��ا يف دع���م امل���ب���ادرات 
االإن�شانية، ودورها الرائد يف حتقيق اأمنيات فئة عزيزة 
ع��ل��ى ق��ل��وب��ن��ا م��ن اأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م، م��ع��رب��ة ع��ن فخر 
مركز االإيواء "امل�شيف" بالتعاون مع �شرطة اأبو ظبي 
لتحقيق اأمنيات فئة من منت�شبي املركز،  كونها تتمتع 

ب�شمعة عالية يف املجاالت االن�شانية واملجتمعية.

•• اأبوظبي- الفجر

�شيف  مو�شم  يقدم  الهندي،  اال�شتقالل  بيوم  احتفااًل 
يقام  الهند" ال���ذي  ب��ري��ق  "عر�س   ،2018 اأب��وظ��ب��ي 
اخلمي�س  من  الفرتة  يف  االأ�شبوع  نهاية  عطلة  خ��الل 
ال�شاد�شة  ال�شاعة  من  اأغ�شط�س   18 ال�شبت  اإىل   16

اإىل احلادية ع�شرة م�شاًء يف قاعة دو بجزيرة يا�س.
اال�شتعرا�شات  م���ن  ل���ي���اٍل   3 احل���ف���ل  ه����ذا  وي��ت��خ��ل��ل 
الزاهية  ب��األ��وان��ه��ا  تتميز  ال��ت��ي  ال�شخمة  البوليودية 
اإىل  باالإ�شافة  باحليوية،  املفعمة  واملو�شيقى  واملبهجة 
اأداء  كيفية  لتعلم  وف��ق��رات  الطهي  ف��ن��ون  عمل  ور����س 

الفنون التقليدية الهندية.
الن�شخة  2018" هو  الهند  "بريق  عر�س  اأن ّ ويذكر 
�شتقدم  التي  والفعاليات  االأن�شطة  �شل�شلة  من  االأول 
الثقافة الهندية وبخا�شة املرتبطة باحتفاالت ا�شتقالل 
ال��زوار القادمني من  الهند. وذلك بهدف حتفيز عدد 
العا�شمة وجهتهم االأوىل  اأبوظبي، لت�شبح  اإىل  الهند 
"بريق  اإىل ذلك، �شيقيم عر�س  يف املنطقة. باالإ�شافة 
املو�شيقية   احل��ف��الت  م��ن  جمموعة  الهند" ب��ال��ت��وازي 

مع  "اأم�شية  مثل  التطويرية  الرتفيهية  واالأن�شطة 
كبار  اأح���د  ا�شت�شافة  �شتت�شمن  وال��ت��ي  �شتار"  �شوبر 
امل�شاهري الهنود الذين �شيلتقون مع اجلمهور مبا�شرة 

جانب  اإىل  وذكرياتهم.  ق�ش�شهم  من  بع�شاً  لي�شردوا 
ذائقة  �شرت�شي  التي  التفاعلية  الفعاليات  من  الكثري 

اجلمهور من كافة الفئات وال�شرائح املجتمعية.

ويت�شمن عر�س "بريق الهند" حفالت غنائية، يحييها 
كبار جنوم بوليوود، من بينهم؛ "�شيلبا �شيتي" يوم 16 
خري"  "كايال�س  ال�شهري  الهندي  واملغني  اأغ�شط�س، 
بتاريخ 17 اأغ�شط�س، باالإ�شافة اإىل ا�شتعرا�شات فنية 
اإىل نهائيات  "بيت بريكرز" الذي و�شل  يوؤديها فريق 
الهندية  ال�شهري يف ن�شخته  املواهب  مناف�شات برنامج 
"اإندياز جوت تالنت". كما تت�شمن االأم�شيات عرو�س 
ف��ن ال��ط��ه��ي م��ن امل��ط��ب��خ ال��ه��ن��دي، ي��ق��دم��ه��ا الطاهي 
لتعلم  ف��ق��رات  ج��ان��ب  اإىل  اإنامدار"  "فارون  ال�شهري 
ال�شهري  برناجمه  عنوان  حتت  الهندي  الطهي  فنون 
"جيت كوريد".  وعلى مدى الليايل الثالث اأكرث من 
احتفااًل  50 �شخ�شية فنية م�شهورة �شيوؤدون عرو�شاً 

بيوم اال�شتقالل الهندي.
هندية  م�������ش���رية  الهند"  "بريق  ف��ع��ال��ي��ة  وت�����ش��ه��د 
لال�شتعرا�شات التقليدية تعك�س جميع ثقافات البلد. 
التقليدية  العمل  ور���س  م��ن  جمموعة  اإىل  باالإ�شافة 
التي تقدم للعائالت من�شة تفاعلية للتعرف على ثقافة 
االحتفاالت  ه��ذه  غ��م��رة  يف  بالرتفيه  ومليئة  ال��ه��ن��د، 

الثقافية املميزة. 

•• �ساوباولو-الفجر:

الذي  التاريخي واالإن�شاين  العمق  يف م�شهد يعك�س 
واإمارة  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول���ة  ب��ه  تتمتع 
ال�شارقة، احت�شد املاّرة الذين يجوبون �شوارع مدينة 
���ش��او ب��اول��و م��ن م��ت��ح��ف ك���رة ال��ق��دم ح��ت��ى حديقة 
باولو  �شاو  اإىل متحف  و�شواًل  ال�شهرية  ابريابويرا 
اإي��ق��اع��ات ال��غ��ن��اء وال���ع���زف ال�شعبي  ل��ل��ف��ن��ون، ع��ل��ى 
االإماراتي الذي يعك�س يف ح�شوره ال�شرية اجلمالية 

لدولة االإمارات العربية املتحدة.
تاأتي هذه العرو�س �شمن الفعاليات الرتاثية التي 
باختيارها  احتفاًء  للرتاث  ال�شارقة  معهد  ينظمها 
 25 ال���  ال���دورة  على  االأول  ال�شرف  �شيف  ال�شارقة 
ملعر�س �شاوباولو الدويل للكتاب، حيث قدمت فرقة 

املعامل  تلك  خمتلف  يف  عرو�شاً  الوطنية  ال�شارقة 
اأمام  املعر�س  زوار  وجمعت  �شاوباولو،  يف  ال�شهرية 
جناح ال�شارقة امل�شارك، عار�شة لهم فنون: النوبان 
على اآلة الطنبورة، والليوا على اآلة املزمار والطبل 
بالقربة  االأندميا  اإىل فن  اإ�شافة  الكبري )�شيندو(، 
وال��ه��ب��ان على  االأ���ش��ك��ت��ل��ن��دي��ة،  ال��ق��رب��ة  ال��ت��ي ت�شبه 

القربة اجللدية.
وت�����ش��ت��م��ل ال��ع��رو���س ع��ل��ى رق�����ش��ات ���ش��ع��ب��ي��ة تروي 
التعريف  م���ن خ����الل  االإم�����ارات�����ي  امل��ج��ت��م��ع  ����ش���رية 
جتارة  يف  �شواء،  مار�شها،  التي  التقليدية  باحِلرف 
اأع�شاء  اأخ��ذ  ال�شيد، حيث  اأو  ال��زراع��ة،  اأو  ال��ل��وؤل��وؤ، 
احت�شد  ال��ذي  اجلمهور  ال�شعبي-  -بزيهم  الفرقة 
منط  اإىل  للمعامل،  املحاذية  وال�شوارع  ال�شاحات  يف 
امل��ع��روف��ة يف  ال��غ��ن��اء، واالأه���ازي���ج  املعي�شة، واأمن����اط 

الرتاث ال�شعبي االإماراتي.
وحول هذه الفعاليات وامل�شاركة قال �شعادة الدكتور 
ال�شارقة للرتاث:  رئي�س معهد  امل�شلم،  العزيز  عبد 
“ي�شكل الرتاث يف ح�شوره وجوهره الب�شمة احلّية 
وال�شعبية  الرتاثية  الفعاليات  ه��ذه  وم��ا  لل�شعوب، 
اإال حواراً ح�شارياً اآخراً متّده اإمارة ال�شارقة ج�شراً 
الذي  واالإن�����ش��اين  امل��ع��ريف  الثقل  م��ع  عليه  لتلتقي 
التي  امل�شاركة  الالتينية، وما هذه  القارة  به  تتمتع 
احلدث  على  �شرف  �شيف  ال�شارقة  ب��اإم��ارة  حتتفي 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ل��روؤي��ة  ترجمة  اال 
القا�شمي، ع�شو املجل�س االأعلى  �شلطان بن حممد 
اإىل تعزيز  ت��دع��ون��ا دوم�����اً  ال��ت��ي  ال�����ش��ارق��ة،  ح��اك��م 
التبادل  دع��ائ��م  وتثبيت  ال��ث��ق��ايف،  احل���وار  م��ق��وم��ات 
من  انطالقاً  العامل،  ح�شارات  خمتلف  مع  املعريف 

تاريخنا وذاكرتنا االأ�شيلة التي نعتز بها«. 
للت���������راث:»ال�شعب  ال�شارقة  معه�����د  رئي����س  وتابع   
باإرثه وتقاليده وذاكرته  الربازيلي �شعب حّي يعتز 
يف  مل�شناه  ما  وهذا  ال�ش�������عبي  وموروثه  االإن�ش��������انية 
تفاعل اجلميع مع اللوحات والفعالي��������ات الرتاثية 
اأبعاداً  جت��ل��ي��ات��ه  يف  يعك�س  م�شهد  اق��م��ن��اه��ا.  ال��ت��ي 
ال�ش�������عوب،  به  تتالقى  قوياً  اأخرى وخطاباً  ثقافية 
اإرثاً  تعك�س  التي  الربازيلية  ال�شعبية  فالرق�شات 
كبرياً باتت واحدة من الرق�شات العاملية التي تدّل 
على عالقة قوية تربط هذا ال�شعب بتاريخه، لهذا 
و�شغوف  ذّواق  �شعب  اأم���ام  التظاهرة  ه��ذه  يف  نحن 
ل��ل��ت��ع��ّرف ع��ل��ى امل���الم���ح اجل��م��ال��ي��ة ال��ت��ي متتلكها 
ع��ل��ى حّد  وال��ع��رب��ي  االإم���ارات���ي  ال�����ش��ع��وب خ�شو�شاً 

�شواء«. 

م�شتفيدًا من دورات الثقافة   2414
الإ�شالمية بدار زايد للثقافة الإ�شالمية

•• العني - الفجر

للثقافة  زاي��د  دار  يف  االإ�شالمية  الثقافة  دورات  من  امل�شتفيدين  ع��دد  بلغ 
مبركزها   2018 اجل����اري  ال��ع��ام  م��ن  االأول  الن�شف  خ���الل  االإ���ش��الم��ي��ة 
الرئي�شي بالعني واأفرعها اخلارجية باأبوظبي وعجمان 2414 م�شتفيدا 
من الذين امتوا الدرا�شة يف امل�شتويات اخلم�س من جمموع 2864 عدد 
امل�شجلني يف الربنامج، منهم 711 طالب يف العني و1192 يف اأبو ظبي 

و511 يف عجمان.
دورات  اأن  اإىل  باالإنابة  للدار  العام  املدير  ال�شنيدي  خلفان  الدكتور  وق��ال 
االإ�شالمّية،  الثقافة  بجوهر  الّتعري�ف  اإىل  ت��ه��دف  االإ���ش��الم��ي��ة  الثقافة 
تعليم  جانب  اإىل  االإ�شالمي،  الدين  اأ�شا�شيَّات  ال�شتيعاب  االأف���راد  وتهيئة 
�ة للدين االإ�شالمي، وتر�شيخ ِقيم الو�شطيَّة  االأفراد املبادئ الِع�ْلِم�يَّة والَعَمِليَّ
واالعتدال يف حياة االأفراد كِقيم جامعة ملعاين العدل واخلري واال�شتقامة، 
للفرِد  املُ�شتدامة  التَّنمّية  وحُتّقق  االآخ��ر،  مع  امل�شرتك  والعي�س  واالنفتاح 

واملجتمع.
 واأ�شاف ال�شنيدي بانه بلغ عدد دورات الثقافة االإ�شالمية التي مت تنفيذها 
خالل الن�شف االأول من العام اجلاري 2018 يف املركز الرئي�شي بالعني 
يف فرع اأبو ظبي و137 دروة يف فرع عجمان مبجموع  و145  دورة   124
406 دورة. واأو�شح ال�شنيدي باأن هذه الدورات ُتقدم لالأفراد بعدة لغات، 
واالجتماعيَّة،  واخُللقيَّة  الّروحيَّة  املعاين  تنميَّة  اإىل  خاللها  من  ون�شعى 
اُحم والّتعاُي�س مع خُمتلف الثقافات واحل�شارات  وتعزيز قيم الّت�شاُمح والرتَّ

االإن�شانّية. 
املُطبَّقة  الثقافة االإ�شالميَّة  ل��دورات  الِعلميَّة  املادة  اإع��داد وتطوير  وقد مت 
ة يف جمال الّدرا�شات االإ�شالميَّة والبحث  بالدار، بالّتعاون مع ِجهات خُمت�شَّ

العلمي، مبا يتنا�شب مع احلاجة الفعلية لل�شريحة امل�شتفيدة.
��ة، ح��ي��ث يهدف  وت��ن��ق�����ِش��م ه���ذه ال������ّدورات اإىل ع���دد 5 م�����ش��ت��وي��اٍت ت��ع��ل��ي��م��يَّ
وَبيان  الة نظرياً وعملياً،  الو�شوء وال�شَّ االأفراد  اإىل تعليم  االأول  امل�شتوى 
الدار�شني  الثاين يعطي  وامل�شتوى  اأدائها،  يَّة من  واحِل�شِّ الّروِحيَّة  الفواِئد 
نظرة �شموليَّة عن االإ�شالم، تتحدث عن احلقوِق واأداء الواجباِت، وت�شرح 
االآخر،  واح��رتام  امل�شاواة  مبادئ  على  القائمة  االإن�شانية  التعامالت  لهم 

واالإح�شا�س بامل�شوؤوليَّة الَفرديَّة واملُجتمعيَّة.
ر�شوله  و�ُشنة  بكتاب اهلل  االأف��راد  لة  تعزيز �شِ اإىل  الثالث  امل�شتوى  ويهدف 
الكرمي، باعتبارهما م�شدرين لتعاليم االإ�شالم، واملعرفة، والقيم االإن�شانيَّة، 
كالنِّظام  واالآداب  الف�شاِئل  الدار�شني  اإك�شاب  اإىل  الرابع  امل�شتوى  ويهدف 

والنَّظافة وُح�شن املَظهر، و�شمّو النَّف�س، والعطف على االآخرين.
وعالقِته  االإمي���ان،  مبفهوم  بالتعريف  واالأخ��ري  اخلام�س  امل�شتوى  ويقوم 
عادة احلقيقّية لالإن�شان، والتَّاأكيد على اأهمية مكارم االأخالق  الوثيقة بال�شَّ

ك�شرورة اجتماعية، ُت�شاهم يف ِبناِء املجتمع االإن�شايّن املُتما�شك.

كلية دبي لل�شياحة تقدم منح 
درا�شية للمواطنني والوافدين 

•• دبي- الفجر

التجاري  والت�شويق  ال�شياحة  ل��دائ��رة  التابعة  لل�شياحة،  دب��ي  كلية  اأعلنت 
الدرا�شية يف جمال  املنح  توّفر عدد حم��دود من  لل�شياحة( عن  )دب��ي  بدبي 
لال�شتفادة من  والوافدين  املواطنني  ذات��ه  الوقت  داعية يف  التجزئة،  جت��ارة 
للذهب  دب��ي  جمموعة  م��ع  بالتعاون  امل��ن��ح  ه��ذه  ت��ق��دم  حيث  الفر�شة،  ه��ذه 
�شبتمرب  �شهر  من  التا�شع  يف  التدريبي  الربنامج  يبداأ  و�شوف  واملجوهرات، 
املقبل. وميكن لكافة الراغبني باحل�شول على هذه املنحة التقّدم بطلباتهم 

االأ�شباب  ت��و���ش��ح  ب��ر���ش��ال��ة  م�شحوبة 
للح�شول  م���وؤه���ل���ني  جت��ع��ل��ه��م  ال���ت���ي 
عرب  الطلبات  تعبئة  ث��م  وم��ن  عليها، 
وت���ق���دمي كافة  االإل�����ك�����رتوين  امل���وق���ع 
امل�����ش��ت��ن��دات امل���ط���ل���وب���ة. وي���ج���ب على 
اللغة  اخ��ت��ب��ار يف  اج��ت��ي��از  امل��ت��ق��دم��ني 
الريا�شيات.  يف  واآخ�����ر  االإجن��ل��ي��زي��ة 
وتختتم مرحلة قبول الطلبات باإجراء 

املقابلة ال�شخ�شية.
ا�شم  حتمل  التي  املنحة  ه��ذه  وتعترب 
"مدينة الذهب"، االأوىل �شمن �شل�شلة 
�شيقدمها  التي  امل�شابهة  املبادرات  من 
دبي  كلية  يف  الدرا�شية  املنح  �شندوق 

بخدمة  تعنى  التي  الكفاءات  وتطوير  تعزيز  اإىل  تهدف  اأنها  كما  لل�شياحة. 
ال�شياح. و�شيقدم �شندوق املنح الدرا�شية، املزيد من الفر�س التعليمية االأخرى 
التي �شيتم االعالن عنها بالتعاون مع العديد من �شركاء القطاع ال�شياحي 
التدريبي  الربنامج  تكاليف  كافة  تغطية  الدرا�شية  املنحة  وت�شمل  دب��ي.  يف 
عند  املنحة  يف  املقبولون  الطلبة  �شيتمكن  كما  طالب.  لكل  العام  م��دار  على 
لدى  فر�شة وظيفية  على  للح�شول  التقدم  بنجاح، من  الربنامج  ا�شتكمال 
الفر�شة  الإتاحة  وذل��ك  واملجوهرات،  للذهب  دب��ي  جمموعة  اأع�شاء  من  اأي 
اأمامهم لالن�شمام اإىل �شوق العمل بخربات عملية. وقال عي�شى بن حا�شر، 
التي متنح  املبادرة  �شعداء بطرح هذه  "نحن  لل�شياحة:  مدير عام كلية دبي 
املواطنني والوافدين فر�شة احل�شول على منحة درا�شية جمانية يف جمال 
جتارة التجزئة. وتتعاون كلية دبي لل�شياحة مع �شركائها واجلهات الرائدة يف 
هذا القطاع من اأجل ت�شميم وتوفري برامج اإبداعية ومكّثفة ت�شاعد الطلبة 
اأكادميية توؤهلهم للدخول  على تطوير مهاراتهم العملية، مدعومة ب�شهادة 
اإىل �شوق العمل. اإن هذا الدعم الذي نقدمه للطلبة يوؤكد على التزام اإدارة 

الكلية وكذلك ال�شركاء على املحافظة على منو القطاع ال�شياحي.



م�صاكل املفا�صل
م�شادة  بخ�شائ�س  االأ�شا�شية  الدهنية  االأحما�س  تتمّتع 
النوبات  حّدة  وتقلي�س  االأمل  بتخفيف  وت�شمح  لاللتهاب 
ترتدد  ال  لذا  تدهورها.  واإبطاء  املفا�شل  ليونة  وحت�شني 
يف ا�شتهالك ح�شة من االأ�شماك الدهنية مرتني اأ�شبوعياً 
على االأقل 

وتناول يومياً ملعقة اأو ملعقتني كبريتني من زيت الكتان 
اأو الكولزا. ت�شّكل املك�شرات اأي�شاً م�شدراً مهماً للمغذيات 
الفطور  م��ع  منها  �شغرية  قب�شة  ا�شتهِلك  ل��ذا  امل��ف��ي��دة، 

�شباحاً اأو تناولها كوجبة خفيفة يف فرتة الع�شر.

هبوط املعنويات
اأطباقك  اإىل   3 ب��االأوم��ي��غ��ا  غنية  منتجات  باإ�شافة  اب���داأ 
اأو  الكتان  نوع  من  النباتية  والزيوت  الدهنية  كاالأ�شماك 

الكولزا.
الع�شبية  اخل��الي��ا  اأغ�شية  ليونة  االأح��م��ا���س  تلك  ت��ع��ّزز   
التي ترتبط بالناقالت الع�شبية امل�شوؤولة عن التفاوؤل 

وال�شعور بالراحة.
البي�س الأن��ه غني بحم�س  ا�شتهالك  اأي�شاً على  رّك��ز   

اأميني ي�شمح باإنتاج الدوبامني والنورادرينالني اللذين 
الزعفران  م��ن  قلياًل  اأ���ش��ف  ك��ذل��ك،  امل����زاج.  يح�ّشنان 
اإنتاج  ع��ل��ى  حت��ف��ز  بعنا�شر  غ��ن��ي  الأن����ه  اأط��ب��اق��ك  اإىل 
ال�شريوتونني. اأخرياً، ي�شمح ال�شاي االأخ�شر 
ال�����ش��ع��ادة الأن���ه يحتوي على  ب��ا���ش��رتج��اع 

ع��ن�����ش��ر ال���ث���ي���ان���ني ال����ذي 
يخفف 

القلق 
ين�ّشط  و

الهدوء  جت��دي��د  ع���ن  امل�������ش���وؤول  “غابا” ال��ع�����ش��ب��ي  ن��اق��ل 
والراحة.

ال�صعور بالتعب
الفاكهة  ا����ش���ت���ه���الك  م�����ن  اأْك������������رِثْ 
�شيما  ال��ط��ازج��ة، ال  واخل�����ش��راوات 
والربوكويل  والكيوي  احلم�شيات 
غناها  اإىل  ن�����ظ�����راً  وال���ف���ل���ي���ف���ل���ة، 
على  بقدرته  امل��ع��روف   C بالفيتامني 
الفيتامني  ه��ذا  ي�شاهم  الطاقة.  جتديد 
يف تقوية الدفاعات املناعية وحماية اخلاليا 
من االأ�شرار التي ت�شببها اجلذور احلرة وُي�شّهل 

امت�شا�س احلديد يف اجل�شم.
 احلديد اأ�شا�شي اأي�شاً كونه ينقل االأوك�شجني اإىل 

الدم.
 يوؤدي اأب�شط نق�س فيه اإىل نوبات تعب حادة وم�شاكل على 

م�شتوى الرتكيز والتعّلم.
 ت��ت��ع��دد م�����ش��ادر احل���دي���د، م���ن ب��ي��ن��ه��ا ال�����ش��دف واملحار 
وال��ل��ح��وم احل��م��راء وال��ب��ق��ول��ي��ات وال��ك��اك��او وب��ع�����س اأن���واع 

التوابل كالكزبرة والكمون والكاري.
اأي  الأن  مهماً  مغذياً  املغني�شيوم  ُيعترب  اأخ����رياً،   
نق�س فيه يوؤدي اإىل تعب �شديد و�شغط 
نف�شي وتعكر املزاج وهبوط املعنويات 

وا�شطراب النوم.
 ي�شّكل الت�شنج وارجت��اف اجلفن 
اأعرا�س  واالأرق  القلب  وخفقان 

نق�س املغني�شيوم. 
االأخ���ري يف احلبوب  اإي��ج��اد  ميكن 
كالعد�س  البقوليات  ويف  الكاملة 
والفا�شوليا البي�شاء واحلمراء واجلوز 

واللوز وال�شوكوالتة.

التهاب املعدة والأمعاء
اأطباقك كمية من احلبوب  اإىل  اأ�شف  االأوىل،  املرحلة  يف 
املكررة مثل االأرز االأبي�س الأنها ت�شاهم يف كبح االإ�شهال، 
واأَْنِه  البي�شاء  االأ�شماك  اأو  اللحوم  من  ح�شة  تناول  ثم 
للذوبان  قابلة  األ��ي��اف  على  امل��وز  يحتوي  مب��وزة.  الوجبة 
بتجميع  ت�شمح  اأنها  يعني  ما  باملاء،  احتكاكها  عند  تنتفخ 

الرباز وتخفيف حدة االإ�شهال. 
اجل�شم.  جفاف  ملكافحة  ال�شوائل  �شرب  من  اأَْك��رِث  كذلك 
املفيدة.  املعوية  واالأمعاء اجلراثيم  املعدة  التهاب  ُي�شِعف 
اأغذية  اأن جتددها حني تتعافى عرب ا�شتهالك  لذا يجب 

تزيد اإنتاجها.
وت�شتطيع  حيوي  حمّفز  مليار  على  مثاًل  اللنب  يحتوي   
اأ�شاًل  املوجودة  املفيدة  اجلراثيم  ُتغِني  اأن  املحفزات  هذه 

يف البيئة املعوية.

�شحة وتغذية
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من  وع���اء  ب��ت��ن��اول  ت��ت��ل��ذذ  ك��ن��ت  اإذا 
الطماطم  �صل�صة  م���ع  امل��ع��ك��رون��ة 
فاإليك  اآخ��ر،  اإىل  وقت  من  الطازجة 

خربًا �صارًا! 
�صل�صة  اأن  ج��دي��د  ب��ح��ث  اك��ت�����ص��ف 
الطماطم املطبوخة ت�صهم يف حت�صني 
ن�صاط املحفزات احليوية يف الأمعاء.

ي�صمح بع�ض املاأكولت بتخفيف حدة ال�صطرابات وت�صريع م�صار التعايف وا�صتعادة 
الن�صاط. اكت�صف الأغذية التي رمبا ت�صبح حليفتك الدائمة...

رمبا ت�صبح حليفتك الدائمة

اأغذية تخفف حدة ال�شطرابات 
وت�شرع التعايف

خالل ال�شنوات االأخرية، زاد اهتمام الباحثني وامل�شتهلكني 
معاً مبعرفة ما اإذا كانت املاأكوالت التي ت�شل اإىل موائدنا 

)وظيفية(. لكن ما معنى االأغذية الوظيفية؟
تو�شح الباحثة كلري ها�شلر يف مقالة ُن�شرت 
كافة  )االأغ����ذي����ة  ال���ت���غ���ذي���ة(:  يف )جم���ل���ة 

وظ��ي��ف��ي��ة ب���درج���ة م��ع��ي��ن��ة الأن���ه���ا حتمل 
وقيمة  ورائ�����ح�����ة  م�����ذاق�����اً 

لكنها  غ����ذائ����ي����ة. 
تخ�شع 

فيزيولوجية  منافع  اأي  ع��ن  بحثاً  ال��ي��وم  مكثفة  ملراقبة 
اإ�شافية من �شاأنها اأن تقّل�س خماطر االأمرا�س املزمنة، اأو 
ت�شتطيع  التي  االأغذية  ُتعترب هذه  ال�شحة(.  حُت�ّشن 

اإعطاء منافع �شحية حمددة )وظيفية(.
)منها  احليوية  باملحفزات  الغنية  االأغ��ذي��ة  تدخل 
الكيمت�شي(  اأو  االأل��ب��ان والكفري  اأن��واع حم��ددة من 

اجل������راث������ي������م يف ه���ذه اخل��ان��ة ك��ون��ه��ا ت��زي��د اأع����داد 

م�شتويات  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��اً  ينعك�س  م��ا  االأم���ع���اء،  امل��ف��ي��دة يف 
متعددة من الو�شع ال�شحي العام.

اليوم، يعمل باحثون من جامعة البوليتكنيك يف فالن�شيا، 
املعوية مع  اإ�شبانيا، على حتليل طريقة تفاعل اجلراثيم 

م�شادات االأك�شدة املوجودة يف االأمعاء.
وفريقها  ه��ريي��دي��ا  بيلني  اآن���ا  الرئي�شة  ال��ب��اح��ث��ة  رّك����زت 
الغنية مب�شادات  الطماطم  �شل�شة  على مراقبة مفعول 

االأك�شدة يف ظل وجود جراثيم مفيدة يف االأمعاء.
ملا كان باإمكان تقدمي �شل�شة الطماطم نيئة اأو مطبوخة، 
اأن  ميكن  ال���ذي  االأث���ر  يفهموا  اأن  اأرادوا  الباحثني  ف���اإن 
االأك�شدة  م�����ش��ادات  ب��ني  احل��ا���ش��ل  التفاعل  على  تعطيه 

وجراثيم االأمعاء.

م�صادات الأك�صدة واملحفزات
الطماطم غذاء �شحي الأنها حتتوي على اأ�شباغ الليكوبني: 
ي�شهم هذا النوع من م�شادات االأك�شدة يف حماية اخلاليا 
الطماطم  اأن  اأي�شاً  االأبحاث  تذكر  امل�شيئة.  العوامل  من 
قادرة  اأنها  يعني  ما  احليوية،  املحفزات  خ�شائ�س  حتمل 

على تعزيز ن�شاط اجلراثيم ال�شحية يف االأمعاء.
يف الدرا�شة االأخرية، 

اأجرى فريق البحث جتارب يف املخترب ملعرفة ما اإذا كانت 
اجلرثومية  االأن�����واع  )اأح����د  ال��روت��ريي��ة  امللبنة  ج��راث��ي��م 
االأ�شا�شية التي حُت�ّشن �شحة االأمعاء( تتفاعل مع م�شادات 
ال��ط��م��اط��م والكت�شاف  ���ش��ل�����ش��ة  م���ن  امل�����ش��ت��ق��ة  االأك�������ش���دة 
ما  حقيقة  ملعرفة  التفاعل.  ذل��ك  على  الطبخ  م�شار  اأث��ر 
االإجا�شية  الطماطم  ا�شتعمال  الباحثون  اختار  يح�شل، 

الأنها حتتوي على ن�شبة اأعلى من الليكوبني.
تو�شح هرييديا: )قّيمنا قابلية �شاللة املحفزات احليوية 
لل�شمود خالل عملية اله�شم ب�شكل فردي وحللنا وجود 
عن  ف�شاًل  نباتية،  م�شادر  من  م�شتقة  اأك�شدة  م�شادات 
احلا�شلة  التغريات  على  احليوية  املحفزات  �شاللة  اأث��ر 
يف املرّكبات امل�شادة لالأك�شدة وقابلية االخرتاق احليوي 

املرتتبة عنها(.

�صل�صة مطبوخة اأم نيئة؟
ُن�شرت نتائج تلك التجارب حديثاً يف )جملة االأغذية 
اإىل فقدان  اأدت  اله�شم  اأن عملية  الوظيفية( وذك��رت 
نيئة  طماطم  �شل�شة  ت��ن��اول  عند  االأك�����ش��دة  م�شادات 

ومطبوخة )مقلّية(.
ال��روت��ريي��ة منع  اأن وج���ود ج��راث��ي��م امللبنة  ت��ب��نّي  ك��ذل��ك، 

امت�شا�س بع�س م�شادات االأك�شدة يف جمرى الدم.

م�شادات  اأن  نف�شه  الوقت  يف  البحث  فريق  اكت�شف  لكن 
االآثار  حُت�����ّش��ن  الطماطم  �شل�شة  م��ن  امل�شتقة  االأك�����ش��دة 
االإيجابية التي تعطيها جراثيم امللبنة الروتريية. يف هذا 
ال�شياق، بدت �شل�شة الطماطم املطبوخة اأكرث فاعلية من 

الن�شخة النيئة.
على �شعيد اآخر، �شمح طبخ ال�شل�شة بتحويل الليكوبني 
�شالمة  على  احلفاظ  يف  اأ�شهم  ما  الطماطم،  يف  املوجود 
اله�شم  عملية  خالل  االأك�شدة  م�شادات  من  ال�شكل  هذا 

ها اجل�شم. وزيادة الكمية التي ميت�شّ
ت�����ش��ي��ف ه��ريي��دي��ا: )ا���ش��ت��ع��م��ل��ن��ا ط��م��اط��م ن��ي��ئ��ة ومقلية 

لتحديد اأثر ذلك التحّول. 
تقدمي  اأن  م��ث��اًل  فاكت�شفنا  م��ت��ع��ددة،  نتائج  اإىل  لنا  تو�شّ
الطماطم  �شل�شة  مع  احليوية  باملحفزات  غنية  وجبات 

املقلية يعزز اأثرها التحفيزي،
الطماطم  يف  امل��وج��ود  الليكوبني  بتحويل  ي�شمح  كذلك   
تدريجاً خالل عملية اله�شم، ما يوؤدي اإىل زيادة اإيجابية 
يف قابلية االخ��رتاق احليوي التي يحملها هذا النوع من 

الكاروتينات(.
الطبخ  اآث���ار  حتليل  يكون  ل��ن  النتائج،  ه��ذه  اإىل  ا�شتناداً 
االأخ��رية بحثاً عن منافعها  عند تقييم  االأغذية كافياً  يف 

ال�شحية، 
كيماوية  لتحوالت  عنا�شرها  اإخ�����ش��اع  خ��الل  م��ن  وذل��ك 
عملية  اأث��ر  حتليل  اإىل  اأي�شاً  احل��اج��ة  ت��ربز  ب��ل  متنوعة، 

اله�شم يف تلك املغذيات.
يتحدث الباحثون عن اأهمية زيادة الوعي حول تلك االآثار 
كلها كي تتمكن ال�شركات يف قطاع ال�شناعات الغذائية من 
اإنتاج اأغذية )وظيفية( حقيقية ت�شتطيع اأن حُت�ّشن �شحة 

النا�س بفاعلية.

حتمل مذاقًا ورائحة وقيمة غذائية عالية

�شل�شة الطماطم املطبوخة حت�شن ن�شاط املحفزات احليوية يف الأمعاء
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العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/405  عقاري كلي
ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  ليمتد  ماجنمنت  اك�شل�شيور   -1  / عليه  املدعي  اىل 
املدعي/دار التمويل �س.م.ع وميثله:حمد علي عبداهلل الدباين النعيمي قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )52122840( درهم 
و�شمول  التام  ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  12% من  والفائدة  وامل�شاريف  والر�شوم 
املوافق 2018/9/2  لها جل�شة يوم االح��د  املعجل بال كفالة. وح��ددت  بالنفاذ  احلكم 
اأو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذا   Ch 1.B.8 بالقاعة  9.30 �س  ال�شاعة 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة  قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398 دولة االإمارات العربية املتحدة

وزارة االقت�شاد
اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398
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يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:278675    بتاريخ: 2017/08/24
با�ش��م : ها�شتاج تريدنغ م م ح

وعنوانه: االإمارات العربية املتحدة، عجمان، �س ب : )45046( .
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

و  املالب�س، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل  ت�شتعمل يف غ�شل وكي  اأخرى  االأقم�شة ومواد  م�شتح�شرات ق�شر 
جلي وك�شط، �شابون، عطور، زيوت عطرية، م�شتح�شرات جتميل، غ�شول )لو�شن( لل�شعر، منظفات اأ�شنان.

الواقعة بالفئة : )3(
االأبي�س   باللون  كتبت  حيث   )GLYCERIN( التالية،  الالتينية  الكلمة  عن  عبارة  العالمة:  �شكل 
وي�شكل اأفقي �شمن م�شتطيل باللون االأ�شود، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح بال�شكل 

، وجممل العالمة مميز ومبتكر .
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

 ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 290293    بتاريخ: 2018/04/08
با�ش��م : �شين�س الدولية دي دبل �شي ذ م م .

وعنوانه: االإمارات العربية املتحدة، دبي، �س. ب : )390667(، مركز االعمال، ورلد �شنرتال.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املعادن النفي�شة وكل خليط منها واملنتجات امل�شنوعة من معادن نفي�شة اأو مطلية بها ، غري الواردة يف فئات 
اأخرى ، املجوهرات واالأحجار الكرمية ، اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة . 

الواقعة بالفئة : )14(
وب�شكل  االأ�شود  باللون  كتبت  وقد   ،)ZYROS(  : التالية  الالتينية  الكلمة  عن  عبارة   : العالمة  و�شف 

اأفقي، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر .
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 288937   بتاريخ: 2018/03/13
با�ش��م : �شنزهني تن�شن ال�شناعية املحدودة

وعنوانه: �شنزهني حي باوان �شيك�شيانغ �شارع جني هايلو يو فنغ بناء 4 الطابق 6-9 ال�شني
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

نقل  احلا�شوبية،  الطرفيات  عرب  االت�شاالت  التلفونية،  االت�شاالت  الر�شائل،  اإر���ش��ال  ال��رادي��و،  عرب  البث 
الطرفيات  ع��رب  االت�����ش��االت  احلا�شوبية،  الطرفيات  ع��رب  االت�����ش��االت  احل��ا���ش��وب،  ع��رب  وال�����ش��ور  الر�شائل 

احلا�شوبية، االت�شاالت الال�شلكية.
الواقعة بالفئة : )38(

اأفقي  و�شف العالمة : عبارة عن الكلمة الالتينية التالية : )FiGi(، وقد كتبت باللون االأبي�س وب�شكل 
�شمن م�شتطيل باللون االأ�شود، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل 

العالمة مميز ومبتكر .
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 269493    بتاريخ: 2017/03/09
با�ش��م : �شيت�شوان توبفري للتكنولوجيا املحدودة.

وعنوانه: رقم )2602(، 26 اف، وحدة رقم 1، البناء رقم 3، طريق تنارين 387، منطقة هاي تك، ت�شنغدو، 
ال�شني .

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
عربات،  الربية،  للمركبات  احلركة  نقل  �شال�شل  للمركبات،  املقطورات  ربط  و�شالت  (مركبات،  مقطورات 
ملكائن  اأغطية  �شيارات،  بيوت متنقلة مبحركات،  �شيارات، هياكل  اأ�شقف  �شيارات،  �شا�شيهات  عربات تخييم، 
املركبات، لوحات ت�شغيل املركبات، هياكل مركبات، حماور عجالت املركبات، واقيات �شدمات لل�شيارات، هياكل 

مركبات، اأذرع تو�شيل للمركبات الربية بخالف اأجزاء املحركات
الواقعة بالفئة : )12(

حيث   ،)I’M FROM TOPFIRE( : شكل العالمة: : عبارة عن ر�شم و الكلمات الالتينية التالية�
باللون  قناع  �شكل  على  ر�شم  الكلمات  تو�شط  وق��د  االأ���ش��ود،  باللون  اأف��ق��ي  ب�شكل  الالتينية  الكلمات  كتبت 
االأبي�س واالأ�شود، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز 

ومبتكر.
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 272037    بتاريخ: 2017/04/24
با�ش��م : �شان دونغ فنغيوان تري منيفاكتوري كو املحدودة.

وعنوانه: : ييت�شنغ منطقة التنمية االقت�شادية ، ت�شاوزهوانغ، مقاطعة �شاندونغ، ال�شني
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

االإطارات،  دعامة  االإط���ارات،  لتجديد  معالج  ال�شيارات،  اإط��ارات  الهوائية،  لالإطارات  الداخلية  االأنابيب   -
االإطارات الهوائية، مركبات للتنقل عن طريق الرب اأو اجلو اأو املاء اأو ال�شكك احلديدية، ال�شيارات، ال�شيارات 

الكهربائية، اإطارات عجالت ال�شيارة، عربات .
الواقعة بالفئة : )12(

�شكل العالمة: : عبارة عن الكلمة الالتينية التالية : )FARROAD(، حيث كتبت ب�شكل اأفقي باللون 
االأ�شود، وقد امتد خط م�شتقيم باللون االأ�شود من احلرف )F( وعلى امتداد كامل الكلمة، وكامل العالمة 

كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر.
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 269487    بتاريخ: 2017/03/09
با�ش��م : �شنزهني بينلونغ اكومريك، كو املحدودة.

اللوج�شتية  الدولية منطقة اخلدمات  والتغليف  الطباعة  ورق  ب��ي05، هوانان  116، مبنى  رقم   : وعنوانه: 
)املقطع 1(، �شارع هوانان ، �شارع بينغهو، ونغ قانغ منطقة �شنت�شن، ال�شني

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
اأحزمة بطن،   ، قفازات للم�شاج،  االإب��ري  اأدوات كهربائية للوخز  الطبية،  اللوازم  الوخز الطبي، معدات  اإبر 
اأجهزة للتدليك التجميلي كوؤو�س حجامة،  ر�شا�شات لغايات طبية، اأجهزة  خمدات منومة يف حالة االأرق ، 

تدليك، اأجهزة للتدليك االهتزازي، م�شدات بطن، قم�شان تقييد، اأحزمة جتبريية.
الواقعة بالفئة : )10(

�شكل العالمة: : عبارة عن الكلمة الالتينية التالية : )Naipo(، حيث كتبت ب�شكل اأفقي باللون االأ�شود 
وبخط عري�س، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح  يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز 

ومبتكر.
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 269484    بتاريخ: 2017/03/09
با�ش��م : جنيان كوميت ميتال برودكت�س كو ال تي دي.

وعنوانه: : كال�شرت ال�شناعية )طريق هيوننان ( هيو�شي، جانغني ،ال�شني.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

- معادن غري نفي�شة وكل خليط منها ، مواد بناء معدنية ، مباين متنقلة معدنية ، مواد معدنية خلطوط 
ال�شكك احلديدية )كبالت( ، حبال واأ�شالك غري كهربائية من خردوات معدنية �شغرية ، موا�شري واأنابيب 
معدنية ، خزائن حفظ الوثائق واالأ�شياء الثمينة ، منتجات م�شنوعة من معادن غري نفي�شة غري واردة يف 

فئات اأخرى ، خامات معادن .
الواقعة بالفئة : )6(

�شكل العالمة: :  عبارة عن ر�شم و الكلمة الالتينية التالية : )KEMA(، حيث كتبت الكلمة الالتينية 
ب�شكل اأفقي باللون االأ�شود وحماطة بر�شم على �شكل خطني مائلني باللون الرمادي، واأ�شفل الكلمة كتبت 
رموز باللغة ال�شينية، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح بالعالمة ، وجممل العالمة 

مميز ومبتكر.
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 288939    بتاريخ: 2018/03/13
با�ش��م : �شنزهني تن�شن ال�شناعية املحدودة

وعنوانه: �شنزهني حي باوان �شيك�شيانغ �شارع جني هايلو يو فنغ بناء 4 الطابق 6-9 ال�شني
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اأجهزة الكمبيوتر، الهواتف الذكية، الهواتف املحمولة، الهاتف الال�شلكي، �شاحن البطارية، رقائق للدوائر 
املتكاملة، قيا�س اجلهاز، ناقالت ت�شجيل ال�شوت، اآالت الفاك�س، نظام حتديد املواقع العاملي .

الواقعة بالفئة : )9(
اأفقي  و�شف العالمة : عبارة عن الكلمة الالتينية التالية : )FiGi(، وقد كتبت باللون االأبي�س وب�شكل 
�شمن م�شتطيل باللون االأ�شود، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل 

العالمة مميز ومبتكر .
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 288934    بتاريخ: 2018/03/13
با�ش��م : نانغبو انو�شن�س للدعاية واالعالن كو ال تي دي .

العنوان : غرفة 1303، بناء اف، حديقة هيفنغ لالبداع، نانغبو، ال�شني .
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

النظارات  ال��ن��ظ��ارات،  ال��ن��ظ��ارات،ج��ي��وب  ال��ن��ظ��ارات، ح��ب��ال  اإط����ارات  ال��ن��ظ��ارات،  ال��ن��ظ��ارات، عد�شات  �شال�شل 
ال�شم�شية، نظارات ثالثية االأبعاد، الر�شوم املتحركة، اأفالم ت�شوير �شينمائي (معر�شة لل�شوء .

الواقعة بالفئة : )9(
و�شف العالمة : عبارة عن الكلمات الالتينية التالية : )THE OWNER(، وقد كتبت باللون االأ�شود 
العالمة مميز  ال�شكل، وجممل  العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف  اأفقي، وكامل  وب�شكل 

ومبتكر .
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 291409    بتاريخ: 2018/04/30
با�ش��م : يو�شني التجارية للتجارة املحدودة.

العنوان : 408 ، بناء نانفانغ ، مبنى 202 ، املنطقة ال�شناعية �شانغبو ، طريق هونغلي ، هواهانغ كومينتي ، 
�شارع هواكياجنبي ، فوتيان ، مدينة �شنت�شن ، ال�شني هاتف: 27828899-574-86.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
�شبائك من املعادن النفي�شة، �شناديق من املعادن الثمينة، �شناديق جموهرات، املجوهرات، اأعمال فنية من 
املعادن الثمينة، ال�شاعات، ال�شاعات وال�شاعات والكهربائية، ال�شاعات، �شاعات املع�شم، جيوب لل�شاعات )اأجزاء 
عر�س  �شناديق  ال�شاعات،  عقارب  ال�شاعات،  عد�شات  الزنربك،  �شاعات  لل�شاعات،  �شال�شل  ال�شاعات(.  من 

لل�شاعات.
الواقعة بالفئة : )14(

و�شف العالمة : عبارة عن الكلمات الالتينية التالية : )FELIX TIME(، وقد كتبت باللون االأ�شود 
وب�شكل اأفقي، الكلمة )FELIX( يف االعلى وحتتها كتبت الكلمة )TIME( وقد متيزت با�شتخدام رمز 
اال�شهم على احلرفني االول والثاين وذلك ب�شكل فني ومميز، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما 

هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر .
وجممل العالمة مميز ومبتكر

اال�شرتاطات: ال توجد.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 287112   بتاريخ: 2018/02/10
با�ش��م : هويت�شو توبويز االت�شاالت املحدودة

العنوان : �شينخوا �شارع ال�شرق، تونغياو تاون، زونغكاي منطقة التكنولوجيا العالية ، هويت�شو، قوانغدونغ، 
ال�شني.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
حامالت  نقالة،  ه��وات��ف  ه��وائ��ي��ات،  �شغري،  حا�شوب  �شكل  يف  مفكرة  باحلا�شوب،   ملحقة  اأج��ه��زة  حوا�شب، 
اأجهزة ت�شجيل امل�شافات، ( �شا�شات عر�س (اأجزاء حا�شوب،  لت�شجيل ال�شوت حا�شب حممول، اآالت حا�شبة، 
اأجهزة اإلكرتو ديناميكية للتحكم عن بعد باالإ�شارات، هواتف ال�شلكية، م�شتقبالت �شمعية وب�شرية، هواتف، 
الهواتف املحمولة، اأجهزة الكمبيوتر اللوحي، الروبوتات، الروبوت مع الذكاء اال�شطناعي،  الهواتف الذكية، 

النظارات الذكية، ال�شاعات الذكية، احللقات الذكية، حمطة التفاعلية �شا�شة تعمل باللم�س.
الواقعة بالفئة : )9(

و�شف العالمة : عبارة عن الكلمة الالتينية التالية : )comio(، وقد كتبت باللون االأ�شود وب�شكل اأفقي، 
وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر .

اال�شرتاطات: ال توجد.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 286337    بتاريخ: 2018/01/22
با�ش��م : مانتونغ مودرن �شبورتنغ اند�شرتيال كو ال تي دي .

وعنوانه: : بناء 1 ، رقم  واهود80، الطريق ال�شرقي ، مدينة نانتغ، جيانغ �شو ، ال�شني .
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اأدوات  (اأدوات مترين،  اأثقال يدوية (متارين ريا�شي، ( مو�شعات �شدر   ) اأجهزة تاأهيل اجل�شم،  كرات لعب، 
للريا�شة البدنية، اآالت للتمارين البدنية، ( اأحزمة رفع االأثقال (اأدوات ريا�شية، اأكيا�س للعبة الغولف ، مع 

اأو بدون عجالت، قفافيز مالكمة، ( واقيات للمرافق (اأدوات ريا�شية.
الواقعة بالفئة : )28(

�شكل العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية التالية : )MDBuddy(، وقد كتبت باللون االأ�شود وب�شكل 
بي�شاء كما هو  خلفية  على  كتبت  العالمة  وكامل  كبري،  بخط  كتبا  حيث   )MD( اأفقي، ومتيز احلرفان

مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر .
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /

 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 285795    بتاريخ: 2018/01/11

با�ش��م : ت�شونغ�شان غينويل لالثاث املحدودة.

وعنوانه: : طريق كونل، طريق �شاغانغ ال�شريع، قرية غانغكو ، ت�شونغ�شان، قوانغدونغ، ال�شني .

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

- مفرو�شات للمكاتب، مفرو�شات، مقاعد، ا�شرة، مفرو�شات معدنية، طاوالت، �شتائر، اأرائك، رفوف، مرايا.

الواقعة بالفئة : )20(

�شكل العالمة: : عبارة عن الكلمة الالتينية التالية : )Gainwell(، وقد كتبت باللون االأ�شود وب�شكل 

اأفقي، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر .

اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 286335    بتاريخ: 2018/01/22
با�ش��م : اإليغانت بي�شت اإنف�شتمنت ليميتد

ب���اي  ك���������ش����واي  رود262،  ج���ل���و����ش�������ش���رت  ك���وف���ك���و  ب������رج  2022،ط���������اب���������ق22  غ����رف����ة  ����ش���ق���ة/   : وع�����ن�����وان�����ه: 
هونغكونغ،هاتف:86-574-27828899+

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
غ�شوالت لو�شن الأغرا�س التجميل، مزيالت البقع، ملمع للغ�شيل والكي، م�شتح�شرات جلخ، زيوت عطرية، 

م�شتح�شرات جتميل، منظفات اأ�شنان، بخور، م�شتح�شرات جتميل للحيوانات، اأجهزة تلطيف اجلو .
الواقعة بالفئة : )3(

�شكل العالمة: : عبارة عن الكلمات الالتينية التالية : )MARIE DALGAR(، وقد كتبت باللون 
وحتتها  االعلى  يف   )MARIE( الكلمة  االأ���ش��ود،  باللون  مربع  �شمن  كبري  وبخط  اأفقي  وب�شكل  االأ���ش��ود 
كتبت الكلمة )DALGAR(، وحتت املربع كتبت الكلمات )COLOR  STUDIO(  ب�شكل اأفقي 
باللون االأ�شود وبخط فني مميز ،وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل 

العالمة مميز ومبتكر .
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 286327    بتاريخ: 2018/01/22
با�ش��م : اإليغانت بي�شت اإنف�شتمنت ليميتد

هونغ  ب�����اي  ك�������ش���واي  رود262،  ج��ل��و���ش�����ش��رت  ك���وف���ك���و  ب�����رج  2022،ط�������اب�������ق22  غ���رف���ة  ����ش���ق���ة/   : وع����ن����وان����ه: 
كونغ،هاتف:86-574-27828899+

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
غ�شوالت لو�شن الأغرا�س التجميل، مزيالت البقع، ملمع للغ�شيل والكي، م�شتح�شرات جلخ، زيوت عطرية، 

م�شتح�شرات جتميل، منظفات اأ�شنان، بخور، م�شتح�شرات جتميل للحيوانات، اأجهزة تلطيف اجلو .
الواقعة بالفئة : )3(

�شكل العالمة: : عبارة عن الكلمات الالتينية التالية : )MARIE DALGAR(، وقد كتبت باللون 
 ،)DALGAR( يف االعلى وحتتها كتبت الكلمة )MARIE( االأ�شود وب�شكل اأفقي وبخط كبري، الكلمة

وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر .
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 286328    بتاريخ: 2018/01/22
با�ش��م : اإليغانت بي�شت اإنف�شتمنت ليميتد

هونغ  ب�����اي  ك�������ش���واي  رود262،  ج��ل��و���ش�����ش��رت  ك���وف���ك���و  ب�����رج  2022،ط�������اب�������ق22  غ���رف���ة  ����ش���ق���ة/   : وع����ن����وان����ه: 
كونغ،هاتف:86-574-27828899+

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
العدد واالآالت اليدوية التي تدار باليد ، وادوات القطع وال�شكاكني وال�شوك واملالعق ، واالأ�شلحة البي�شاء 

اأدوات احلالق�ة ) ق�س ال�شعر ( .
الواقعة بالفئة : )8(

باللون  كتبت  وقد   ،)MARIE DALGAR( : شكل العالمة: : عبارة عن الكلمات الالتينية التالية�
 ،)DALGAR( يف االعلى وحتتها كتبت الكلمة )MARIE( االأ�شود وب�شكل اأفقي وبخط كبري، الكلمة

وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر .
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 286330    بتاريخ: 2018/01/22
با�ش��م : اإليغانت بي�شت اإنف�شتمنت ليميتد

هونغ  ب�����اي  ك�������ش���واي  رود262،  ج��ل��و���ش�����ش��رت  ك���وف���ك���و  ب�����رج  2022،ط�������اب�������ق22  غ���رف���ة  ����ش���ق���ة/   : وع����ن����وان����ه: 
كونغ،هاتف:86-574-27828899+

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
غ�شوالت لو�شن الأغرا�س التجميل، مزيالت البقع، ملمع للغ�شيل والكي، م�شتح�شرات جلخ، زيوت عطرية، 

م�شتح�شرات جتميل، منظفات اأ�شنان، بخور، م�شتح�شرات جتميل للحيوانات، اأجهزة تلطيف اجلو .
الواقعة بالفئة : )14(

�شكل العالمة: : عبارة عن الكلمات الالتينية التالية : )MARIE DALGAR(، وقد كتبت باللون 
 ،)DALGAR( يف االعلى وحتتها كتبت الكلمة )MARIE( االأ�شود وب�شكل اأفقي وبخط كبري، الكلمة

وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر .
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :
املودعة حتت رقم: 286331    بتاريخ: 2018/01/22

با�ش��م : اإليغانت بي�شت اإنف�شتمنت ليميتد
هونغ  ب�����اي  ك�������ش���واي  رود262،  ج��ل��و���ش�����ش��رت  ك���وف���ك���و  ب�����رج  2022،ط�������اب�������ق22  غ���رف���ة  ����ش���ق���ة/   : وع����ن����وان����ه: 

كونغ،هاتف:86-574-27828899+
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

هواتف نقالة، هواتف ذكية، حقائب للهواتف الذكية، اغطية للهواتف الذكية، حمايات ل�شا�شات الهواتف، 
اجهزة  للحا�شب،  اج��زاء  للحا�شب،  �شا�شات  دات��ا،  اكبال  �شواحن،  بطاريات،  تعقب،  اأجهزة  للهواتف،  قواعد 
 ، حممولة  حوا�شب  ف���اأرة،  مفاتيح،  لوحة  الكرتونية،  �شواحن  الو�شائط،  م�شغل  جهاز  �شماعات،  ال�شلكي، 
االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�شاحية واأجهزة واأدوات الت�شوير الفوتوغرايف وال�شينمائي واالأجهزة 
واالأدوات الب�شرية واأجهزة واأدوات قيا�س الوزن والقيا�س واالإ�شارة واملراقبة )االإ�شراف( واالإنقاذ والتعليم، 
اأجهزة واأدوات لو�شل  اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�شجيل 
اأو اإر�شال اأو ن�شخ ال�شوت اأو ال�شور، حامالت بيانات مغناطي�شية، اأقرا�س ت�شجيل، ماكينات بيع اآلية واآليات 
ملعاجلة  حا�شوبية  واأج��ه��زة  م��ع��دات  حا�شبة،  اآالت  النقد  ت�شجيل  اآالت  النقد،  بقطع  تعمل  التي  لالأجهزة 

البيانات، اأجهزة اإخماد النريان.             الواقعة بالفئة : )18(
�شكل العالمة: : عبارة عن الكلمات الالتينية التالية : )MARIE DALGAR(، وقد كتبت باللون 
 ،)DALGAR( يف االعلى وحتتها كتبت الكلمة )MARIE( االأ�شود وب�شكل اأفقي وبخط كبري، الكلمة

وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر .
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 286334    بتاريخ: 2018/01/22
با�ش��م : اإليغانت بي�شت اإنف�شتمنت ليميتد

هونغ  ب�����اي  ك�������ش���واي  رود262،  ج��ل��و���ش�����ش��رت  ك���وف���ك���و  ب�����رج  2022،ط�������اب�������ق22  غ���رف���ة  ����ش���ق���ة/   : وع����ن����وان����ه: 
كونغ،هاتف:86-574-27828899+

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
غ�شوالت لو�شن الأغرا�س التجميل، مزيالت البقع، ملمع للغ�شيل والكي، م�شتح�شرات جلخ، زيوت عطرية، 

م�شتح�شرات جتميل، منظفات اأ�شنان، بخور، م�شتح�شرات جتميل للحيوانات، اأجهزة تلطيف اجلو .
الواقعة بالفئة : )21(

�شكل العالمة: : عبارة عن الكلمات الالتينية التالية : )MARIE DALGAR(، وقد كتبت باللون 
 ،)DALGAR( يف االعلى وحتتها كتبت الكلمة )MARIE( االأ�شود وب�شكل اأفقي وبخط كبري، الكلمة

وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر .
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 290700    بتاريخ: 2018/04/17
با�ش��م :  علري�شا بردائي

وعنوانه:  ايران- طهران-�شارع 15 خرداد-مقابل �شبنزه ميدان- �شراي �شينا-الطابق الثالث- رقم 16 .
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

وامل�شتح�شرات  الدقيق   ، االإ�شطناعي  وال��نب  وال�شاغو  والتابيوكا  واالأرز  وال�شكر  والكاكاو  وال�شاي  ال��نب 
 ، االأ���ش��ود  والع�شل  النحل  ع�شل   ، املثلجة  واحللويات  واحللويات  والفطائر  واخلبز  احلبوب  من  امل�شنوعة 

اخلمرية وم�شحوق اخلبيز ، امللح واخلردل ،اخلل ، ال�شل�شات )التوابل( ،البهارات ، الثلج .
الواقعة بالفئة : )30(

و�شف العالمة : عبارة عن ر�شم والكلمات العربية  التالية : )�شاي حامل املطرقة(، وقد كتبت باللون االأ�شود 
وب�شكل اأفقي، وفوق الكلمات يوجد ر�شم ليد حتمل مطرقة باالأبي�س واالأ�شود، وكامل العالمة كتبت على 

خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر .
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398
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املال والأعمال

مليار درهم اأرباح »الدار العقارية«   1.4
يف الن�شف الثاين من العام اجلاري

•• اأبوظبي-وام:

حققت �شركة الدار العقارية منوا يف اإجمايل االأرباح بن�شبة 5 يف املائة بلغ 
1.4 مليار درهم يف الن�شف االأول من العام 2018 مقارنة ب� 1.3 مليار 

درهم يف الن�شف االأول من 2017.
بن�شبة   2018 الثاين من  الربع  االأرب���اح يف  اإج��م��ايل  كما حققت من��وا يف 
20 يف املائة بلغ 649 مليون درهم مقارنة ب� 542 مليون درهم يف الربع 

الثاين من 2017.
ومنا هام�س الربح االإجمايل 
مقارنة  املائة  يف   46 بن�شبة 
يف  امل�����ائ�����ة  يف   44 ب���ن�������ش���ب���ة 
ع���ام  م�����ن  االأول  ال���ن�������ش���ف 
بارتفاع  م��دع��وم��ا   2017
يف  املبيعات  اإي�����رادات  هام�س 

امل�شاريع وقطع االأرا�شي.
الربع  اإي����������رادات  وارت���ف���ع���ت 
بن�شبة   2018 م��ن  ال��ث��اين 
12 يف املائة اإىل 1.5 مليار 
مليار   1.4 ب���  مقارنة  دره��م 
درهم خالل الربع الثاين من 
بعمل����ية  م��دع��وم��ا   2017
االأ�ش��ول  عل�����ى  اال�شتح��������واذ 
الدار  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  الذيابي  طالل  وقال  موؤخرا.  الع�ق�����ارية 
العقارية اإن “الدار” متكنت من حتقيق اأداء قوي خالل الن�شف االأول من 
عام 2018 واإح��راز العديد من النجاحات واالإجن��ازات اال�شتثنائية حيث 
قامت باإطالق خمطط رئي�س جديد لتو�شعة م�شروع الغدير �شمن خطط 
تعزيز  ال�شركة  وا�شلت  اآخ��ر  �شعيد  وعلى  التطويرية  م�شاريعها  اأع��م��ال 
جزيرة  يف  والفلل  االأرا�شي  قطع  ت�شليم  بدء  خالل  من  املوثوقة  �شمعتها 
ك�شركة  مكانتها  اأثبتت  ال�شركة  اأن  واأ�شاف  يا�س.  ووي�شت  واملريف  ناريل 
اأكرب  من  واح��دة  ا�شتكمال  يف  جناحها  بعد  اأبوظبي  يف  ا�شتثمارية  عقارية 
عمليات اال�شتحواذ العقاري يف تاريخ الدولة وهي ال�شفقة التي مت اإجنازها 

خالل 60 يوما من تاريخ االإعالن عنها.

»اأبوظبي للرقابة الغذائية« ينظم ور�شة 
تدريبية لأ�شحاب املن�شاآت حول الرقابة الذاتية

 
اأبوظبي-وام:

ور�شة  باأبوظبي  الرئي�شي  مبقره  الغذائية  للرقابة  اأبوظبي  جهاز  نظم 
تدريبية الأ�شحاب املن�شاآت الغذائية باالإمارة حول م�شروع الرقابة الذاتية 
م�شتويات  وت��ع��زي��ز  التفتي�س  عمليات  الأمت��ت��ة  خ��الل��ه  م��ن  ي��ه��دف  ال���ذي 
الرقابة  جمال  يف  ومتكاملة  ذكية  منظومة  خالل  من  الغذائية  ال�شالمة 

الغذائية تتفوق على اأرقى اأنظمة التفتي�س العاملية.
تدريب  ومت  الذاتية  الرقابة  م�شروع  ع��ن  واف��ي��ا  �شرحا  الور�شة  قدمت  و 
وامل�شئوليات  املهام  �شعيد  على  ال�شاأن  ه��ذا  يف  الغذائية  املن�شاآت  اأ�شحاب 

املرتتبة على اجلهاز واملن�شاآت الغذائية امل�شتهدفة.
و تعرف امل�شاركون على اآلية عمل تطبيق الهاتف الذكي اخلا�س بامل�شروع 
بعمليات  يتعلق  فيما  خالله  من  تنفيذها  ميكنهم  التي  العمليات  اأه��م  و 

التقييم والتفتي�س.
قدمها  ال��ت��ي  وامل��ق��رتح��ات  االآراء  م��ن  ع���دد  اإىل  اجل��ه��از  ممثلو  ا�شتمع  و 
عملية  خ��الل  تواجههم  قد  التي  املحتملة  التحديات  اأه��م  عن  امل�شاركون 
وا�شتعدادهم  التنفيذ  اآلية  ا�شتعر�شوا  و  و�شبل جتاوزها..  امل�شروع  تطبيق 

للبدء بالتطبيق .
و �شهدت الور�شة �شرحا تف�شيليا جلميع مراحل التفتي�س التي يت�شمنها 
امل�شروع و التقنيات امل�شتخدمة فيها مبا يف ذلك دور �شاحب املن�شاأة يف اإجراء 

عملية املراجعة الذاتية با�شتخدام اخل�شائ�س التي يوفرها التطبيق.

موظفو »اأدنوك« من اخلريجني اجلدد يبداأون برناجمًا تدريبيًا يف »�شلمربجري«

مطار ال�شارقة ي�شتعد للتعامل مع ذروة مو�شم ال�شفر وتدفق احلجاج

املعر�ض  يف  جناحًا   115

اأن�شطة متنوعة وعرو�س وجوائز يف »العيد يف راأ�س اخليمة«

•• اأبوظبي- وام:

موظفي  م����ن  جم���م���وع���ة  اأول  ال��ت��ح��ق��ت 
�شركة برتول اأبوظبي الوطنية “اأدنوك” 
االإماراتيني من اخلريجني اجلدد بربنامج 
للتدريب املهني ميتد لعامني بالتعاون مع 
“�شلمربجري” - اإحدى ال�شركات الرائدة 
وتقدمي  احل���دي���ث���ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  يف  ع��امل��ي��ا 
اخلدمات يف قطاع النفط والغاز - وذلك 
تبذلها  ال��ت��ي  امل�شتمرة  اجل��ه��ود  اإط����ار  يف 
وطنية  ك���وادر  وت��ط��وي��ر  لبناء  “اأدنوك” 
مبهارات عاملية امل�شتوى من خالل تعزيز 
املتطورة  التقنيات  ت��وظ��ي��ف  يف  ق��درات��ه��ا 

واأحدث االبتكارات.
من  وغالبيتها  االأول  الدفعة  و�شتخ�شع 
ينظم  املهني  للتطوير  ل��ربن��ام��ج  الن�شاء 
لل�شرق  التعليمي  �شلمربجري  م��رك��ز  يف 
االأو�شط واآ�شيا الذي يعد مبادرة م�شرتكة 

بني اأدنوك و�شركة �شلمربجري.
لربنامج  ب����داي����ة  ال���دف���ع���ة  ه�����ذه  ومت���ث���ل 
 20 اإىل  ي�����ش��ل  م����ا  ت����دري����ب  ي�����ش��ت��ه��دف 

اأدن�����وك يف  مواطنا �شن�����ويا من موظف�����ي 
والتطوير  اال�شتك�شاف  هند�شة  جم������االت 

واالإنتاج.
وق����ال ع��ب��د امل��ن��ع��م ���ش��ي��ف ال��ك��ن��دي مدير 
واالإن��ت��اج يف  والتطوير  اال�شتك�شاف  دائ��رة 
اأدنوك تلتزم بتطوير كوادر  اإن  “اأدنوك” 
مبا  امل�شتوى  عاملية  م��ه��ارات  ذات  وطنية 
املتعددة  الفر�س  م��ن  اال���ش��ت��ف��ادة  ي�شمن 
الغنية  اأب���وظ���ب���ي  م������وارد  ت���وف���ره���ا  ال���ت���ي 
�شلمربجري  �شركة  مع  �شراكتنا  و�شت�شهم 
ت���دري���ب وتطوير  م���ن  اأدن�����وك  يف مت��ك��ني 
املعايري  الأع����ل����ى  وف���ق���ا  ج�����دد  م���وظ���ف���ني 
الهند�شية  بالقدرات  وتزويدهم  العاملية 
املتغريات  م��ع  للتكيف  ال��الزم��ة  والفنية 

التي ي�شهدها قطاع الطاقة اليوم.
واأ����ش���اف اأن اأدن�����وك حت��ت��اج ك��غ��ريه��ا من 
�شركات النفط والغاز العاملية االأخرى اإىل 
تعزيز واكت�شاب مهارات جديدة حيث بات 
ويعتمد  متطورة  تقنيات  يتبنى  القطاع 
البيانات  ا���ش��ت��خ��دام  ع��ل��ى  ك��ب��رية  ب�����ش��ورة 
اال�شطناعي  ال��ذك��اء  ومن�شات  ال�شخمة 

الفعالية  وت��ع��زي��ز  ال��ك��ف��اءة  ل��رف��ع  ���ش��ع��ي��ا 
من  اأ�شبح  وبالتايل  اإ�شافية  قيمة  وخلق 
ال�������ش���روري ت���دري���ب وت���ط���وي���ر ع����دد من 
من  ميكنهم  مبا  املتخ�ش�شني  املهند�شني 
وي�شمن  التقنيات  اأح��دث  من  اال�شتفادة 
وحتقيق  ال�شركة  م��رون��ة  على  املحافظة 

النمو واالزدهار يف امل�شتقبل.
واأعرب عن �شعادته اأن اأول جمموعة جتتاز 
مما  الن�شاء  من  اأغلبها  االختيار  معايري 
يف  التنوع  بتعزيز  “اأدنوك”  التزام  يوؤكد 
الن�شائية  املواهب  كوادرها ودعم وتطوير 

املتميزة.
ويقدم مركز �شلمربجري التعليمي لل�شرق 
متقدمة  تدريبية  دورات  واآ�شيا  االأو���ش��ط 
ل��ل��م��ه��ن��ي��ني يف ���ش��ن��اع��ة ال���ن���ف���ط وال���غ���از 
اأح�����دث م���راف���ق ومعدات  وي��ح��ت��وي ع��ل��ى 
مت  ح��ف��ر  من�شة  ت�شمل  وال��ت��ي  ال��ت��دري��ب 

ت�شميمها خ�شي�شا الأغرا�س التدريب.
ويخ�شع جميع متدربي “اأدنوك” لنف�س 
ال�شارمة  االأداء  وتقييم  االختيار  معايري 
�شلمربجري  م��وظ��ف��ي  ع��ل��ى  ت��ط��ب��ق  ال��ت��ي 

النظري  التدريب  جانب  واإىل  الدولية.. 
�شيلتحق  املركز  يف  الدرا�شية  القاعات  يف 
م��وظ��ف��و اأدن�����وك م��ن امل��واط��ن��ني ب����دورات 
تدريب عملية يف مواقع عمليات وم�شاريع 
اأنحاء  ك���اف���ة  يف  امل��ن��ت�����ش��رة  ���ش��ل��م��ربج��ري 

العامل.
من جانبه قال �شاجان ماين مدير مركز 
االأو�شط  – ال�شرق  التعليمي  �شلمربجري 
املواهب  بتطوير  ملتزمون  “اإننا  واآ���ش��ي��ا 
االإم���ارات���ي���ة ال�����ش��اب��ة ال��ت��ي ���ش��ت��ق��ود قطاع 
النفط وال��غ��از يف دول��ة االإم���ارات ويعك�س 
التعاون  التدريبي  الربنامج  هذا  تطبيق 
التعليمي  �شلمربجري  مركز  بني  الوثيق 
واأدن���وك وفرق  واآ�شيا  االأو���ش��ط  ال�شرق  يف 

عمليات �شلمربجري«.
واأ�شاف اأن هذا الربنامج التدريبي يتميز 
ب��اجل��م��ع ب���ني اأح�����دث امل���راف���ق واخل����ربات 
قطاع  يف  الوا�شعة  املعرفة  مع  التدريبية 
االأعمال التي يتمتع بها املدربون من ذوي 

اخلربة الطويلة واملعرفة العميقة.
ويعد مركز �شلمربجري التعليمي لل�شرق 

اأك��رب مراكز تقدمي  اأح��د  واآ�شيا  االأو���ش��ط 
خ���دم���ات ال��ت��دري��ب يف ح��ق��ول ال��ن��ف��ط يف 
درا�شية  ق���اع���ات  امل���رك���ز  وي�����ش��م  ال���ع���امل 
واأحدث  متطورة  تدريب  ومرافق  وور���س 
املختربات واملعدات التقنية امل�شتخدمة يف 

حقول النفط.
متخ�ش�شة  تدريبية  دورات  املركز  ويقدم 
واملتقدمة  االأ���ش��ا���ش��ي��ة  امل���ه���ارات  ل��ت��ط��وي��ر 
واملهند�شني  االأر���س  علوم  يف  للمخت�شني 
ال�شيانة  ومهند�شي  امليدانيني  والفنيني 
من جميع اأنحاء العامل العاملني يف كافة 

جماالت اال�شتك�شاف والتطوير واالإنتاج.
ووف��ق��ا ل��ب��ن��ود االت��ف��اق��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت قد 
“�شلمربجري”  م���ع  “اأدنوك”  وق��ع��ت��ه��ا 
ي��ح��ق الأدن�����وك اال���ش��ت��ف��ادة م��ن اخلدمات 
التي يقدمها مركز �شلمربجري التعليمي 
مهارات  �شقل  يف  واآ�شيا  االأو���ش��ط  لل�شرق 
وت��ط��وي��ر ق�����درات م��وظ��ف��ي��ه��ا م���ن خالل 
وحلقات  ع��م��ل  وور������س  ت��دري��ب��ي��ة  دورات 
درا�شية م�شممة خ�شي�شا مبا يتالءم مع 

احتياجات موظفي ال�شركة.

•• ال�سارقة-الفجر: 

ال�����ش��ارق��ة عن  اأع��ل��ن��ت هيئة م��ط��ار 
مع  للتعامل  ا�شتعداداتها  اكتمال 
وا�شتقبال  ال�����ش��ف��ر  م��و���ش��م  ذروة 

احل���رام، حيث من  اهلل  بيت  حجاج 
املتوقع اأن ي�شتقبل املطار اأكرث من 
�شهر  خ���الل  م�شافر  م��ل��ي��ون   1.1
اأغ�����ش��ط�����س اجل������اري ع���رب رح���الت 
منتظمة وغري منتظمة، وذلك من 

خ��الل ت��اأم��ني االإج����راءات الالزمة 
مريحة  ����ش���ف���ر  جت����رب����ة  ل�������ش���م���ان 
وللم�شافرين  وللعائالت  للحجاج 

كافة. 
احلركة  ترتفع  اأن  الهيئة  وتوقعت 

ال�شهر  امل���ط���ار خ����الل   اجل���وي���ة يف 
ب���دع���م م����ن ق���ي���ام بع�س  اجل�������اري 
العاملة يف املطار  �شركات الطريان 
بت�شغيل رحالت اإ�شافية ال�شتيعاب 
عطلة  خ���الل  ال�شفر  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب 
املبارك.واتخذت  االأ���ش��ح��ى  ع��ي��د 
ال�شركاء  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  ال��ه��ي��ئ��ة 
اال�شرتاتيجيني يف املطار االإجراءات 
امل�شافرين  م��ع  للتعامل  ال��الزم��ة 
خا�س،  ب�شكل  واحلجاج  عام  ب�شكل 
قاعة  ب��ت��خ�����ش��ي�����س  ق����ام����ت  ح���ي���ث 
ا�شتعد  حني  يف  للحّجاج،  ا�شرتاحة 
موظفو الهيئة الإر�شاد احلّجاج اإىل 
لهم  املخ�ش�شة  وال�شاالت  املنا�شد 
اأق�شى  اإىل  اإج���راءات���ه���م  وت�����ش��ه��ي��ل 
�شامل  علي  �شعادة  ممكن.وقال  حد 
املدفع، رئي�س هيئة مطار ال�شارقة: 
وعطلة  احل������ج  م���و����ش���م  “يعترب 

امل��وا���ش��م املهمة  عيد االأ���ش��ح��ى م��ن 
اأعداد  ت�شل  حيث  ال�شارقة،  ملطار 
امل�شافرين اإىل ذروتها ب�شبب ت�شيري 
ال�شتيعاب  االإ����ش���اف���ي���ة  ال���رح���الت 
ال���ط���ل���ب امل����رت����ف����ع، االأم��������ر ال����ذي 
ال�شفر  اإج������راءات  ت�����ش��ري��ع  يتطلب 
م�شتوى  اأع��ل��ى  على  املحافظة  م��ع 
م��ن اخل���دم���ة، ح��ي��ث ي��ع��ت��رب مطار 
ال�����ش��ارق��ة حم��ط��ة ت��ران��زي��ت مهمة 
اإىل اململكة العربية  لرحالت احلج 
ال�شعودية، نتيجة مل�شتوى اخلدمات 
عن  �شعادته  ي��ق��دم��ه��ا«.وع��رّب  ال��ت��ي 
احلرام  اهلل  ب��ي��ت  حل��ج��اج  متنياته 
العودة،  وكذلك  الو�شول  ب�شالمة 
�شاكراً اجلهات واالأجهزة العاملة يف 
مطار ال�شارقة كافة، على جهودها 
االأع���داد  م��ع  التعامل  يف  املخل�شة 
امل�����ش��اف��ري��ن، وتاأمني  ال��ك��ب��رية م��ن 

اح��ت��ي��اج��ات��ه��م، و���ش��م��ان راح��ت��ه��م.
وات��خ��ذ م��ط��ار ال�����ش��ارق��ة جمموعة 
اأعداد  زي���ادة  االج����راءات منها  م��ن 
امل�����راف�����ق  ج����م����ي����ع  يف  امل�����وظ�����ف�����ني 
امل�شافرين،  مل�����ش��اع��دة  االأ���ش��ا���ش��ي��ة، 
خ�����ش��و���ش��اً ال���ع���ائ���الت، اب���ت���داًء من 
حلظة و�شولهم اإىل املطار وانتهاًء 
ب�شعودهم اإىل الطائرة، واال�شتفادة 
م����ن ال����ب����واب����ات ال���ذك���ي���ة يف زي�����ادة 
ان�����ش��ي��اب��ي��ة احل��رك��ة ب��امل��ط��ار جلعل 
ون�شح  م��ري��ح��ة.  امل�شافرين  رح��ل��ة 
املبكر  باحل�شور  امل�شافرين  املطار 
الرحلة،  كاٍف من موعد  قبل وقٍت 
والتاأكد قبل مغادرة املنزل من عدم 
امل�شموح  احل��د  االأمتعة  وزن  جت��اوز 
وحجم  موا�شفات  مطابقة  م��ع  ب��ه 
الدولية  للمعايري  احلقيبة  و�شكل 

املعتمدة يف املطار.

 •• راأ�س اخليمة الفجر 

االأ�شحى  راأ���س اخليمة معر�س عيد  ت�شهد 
2018 والذي ياأتي حتت عنوان “ العيد يف 
راأ���س اخليمة” وال��ذي يقام حالياً يف مركز 
حتى  فعالياته  وُت��ق��ام  ب���االإم���ارة،  امل��ع��ار���س 
يف  املعر�س  وي�شهد   2018-8-21 تاريخ 
الفعاليات  م��ن  ال��ع��دي��د  اجل��دي��د،  مو�شمه 

واالأن�شطة الثقافية والرتفيهية اجلاذبة.
واأ�شار حممد ح�شن ال�شبب، مدير عام غرفة 
راأ���س اخليمة  اإىل دور مركز  راأ���س اخليمة، 
للمعار�س “اأحد مبادرات الغرفة” يف جذب 
العديد من ال�شركات لال�شتثمار يف االإمارة، 

م�شيفاً باأن هناك خطط م�شتقبلية الإقامة 
التي  التخ�ش�شية  امل��ع��ار���س  م��ن  ال��ع��دي��د 
االإمارة،  يف  اقت�شادية  قطاعات  عدة  تخدم 
ودعم  مواكبة  على  الغرفة  حر�س  وموؤكداً 
تنتهجها  التي  االقت�شادي  التنويع  �شيا�شة 

دولتنا وفق »روؤية االإمارات 2021«.
االأ�شحى  عيد  معر�س  باأن  ال�شبب  واأ�شاف 
بارزاً،  واقت�شادياً  اجتماعياً  ح��دث��اً  ُيعترب 
�شمن اأجندة الفعاليات املميزة التي ت�شهدها 
ة  من�شّ املعر�س،  يوفر  حيث  اخليمة  راأ����س 
ت�����ش��وق ���ش��ام��ل��ة حت���ت ���ش��ق��ف واح����د ل�شكان 
راأ�����س اخل��ي��م��ة وزواره�����ا، مم��ن يتح�شرون 
بال�شكل  امل��ب��ارك  االأ�شحى  بعيد  لالحتفال 

جمموعة  امل��ع��ر���س،  يحت�شن  اإذ  االأم���ث���ل، 
متنوعة من اأن�شطة الت�شوق.

م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال حم��م��د ال����ده����ان، مدير 
ياأتي  ب��اأن��ه  للمعر�س  املنظمة  ال�شركة  ع��ام 
وال�شحوبات  امل��ف��اج��اآت  م��ن  ك��ب��رية  بحزمة 
القّيمة، كاأحد  على عدد كبري من اجلوائز 
املعر�س  ل��ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة  ع��ن��ا���ش��ر اجل����ذب 
كاأحد الوجهات املف�شلة للت�شوق والرتفيه، 
وق�������ش���اء اأوق��������ات مم��ت��ع��ة ب���االإ����ش���اف���ة اإىل 
كما  ال���زوار،  على  والبهجة  ال�شرور  اإدخ���ال 
املطاعم  منطقة  اإق��ام��ة  امل��ع��ر���س  يت�شمن 
املطاعم  من  العديد  ت�شم  التي  والرتفيه، 
املتنوعة للمت�شوقني باالإ�شافة اإىل االألعاب 

يقام  ال���ذي  وامل�����ش��رح  ل��الأط��ف��ال  الرتفيهية 
الفلكلورية  ال���ف���ق���رات  م���ن  ال��ع��دي��د  ع��ل��ي��ه 

وامل�شابقات.
جناحا   115 مب�����ش��ارك��ة  امل��ع��ر���س  وي���اأت���ي 
باالإ�شافة  االأزي�����اء  دور  م��ن  ال��ع��دي��د  ت�شم 

واالأج�����ه�����زة  وال���ف�������ش���ي���ات  ال�������ش���اع���ات  اإىل 
والدخون  والعطور  واالإك�ش�شوارات  املنزلية 
االأطفال  وم��الب�����س  اجل��ل��دي��ة  وامل��ن��ت��ج��ات 
املعر�س  يحتوي  كما  االأ���ش��رة،  وم�شتلزمات 

على ركن للمنتجات الغذائية املختلفة.

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

بني  وتوطيدها  ال��ت��ع��اون  حتقيق  م��ب��داأ  م��ن  انطالقا 
اقت�شادية  ب����ادرت  ف��ق��د  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني،  ال�����ش��رك��اء 
للهوية  االحت��ادي��ة  الهيئة  مع  بالتعاون  اخليمة  راأ���س 
“احم نف�شك بتعديل و�شعك”،  واجلن�شية مببادرتها 
ت�شّمن  ال���ذي  ال����وزراء  جمل�س  ل��ق��رار  تنفيذا  وذل���ك 
ملراجعة  ج��دي��دة  ت�شريعية  ت�شهيالت  ح��زم��ة  اعتماد 

الراغبني  الت�شهيل على  بهدف  االإقامة احلايل  نظام 
ب��االإق��ام��ة يف ال���دول���ة وال��ب��اح��ث��ني ع��ن ال��ع��م��ل، ومنح 
ب�شكل  ال��دول��ة  يف  يقيمون  ال��ذي��ن  للمخالفني  مهلة 
اأو املغادرة طوعاً دون  اأو�شاعهم  غري قانوين لت�شوية 
حتميلهم اأي تبعات قانونية مع اإعفائهم من الغرامات 
التي ترتبت على املخالفة ، ودون عمل حرمان لهم من 

دخول الدولة جمددا بتاأ�شرية جديدة. 
زيارات  التجارية  واحلماية  الرقابة  اإدارة  نفذت  فقد 

ميدانية ل� 4958 من�شاأة جتارية يف االإمارة لتوعيتها 
يف  اأو�شاعهم  لتعديل  عليها  االإقبال  واأهمية  باملبادرة 
ال�شائدة يف  ال��ق��وان��ني  م��ع  غ��ري متما�شية  ك��ان��ت  ح��ال 
االإدارة من�شورات توعوية  الدولة، حيث وزع خمت�شو 
الأ����ش���ح���اب وم����رت����ادي امل���ح���الت ال��ت��ج��اري��ة مبختلف 
اللغات، لي�شهل عليهم ا�شتيعاب م�شمونها ومتطلبات 
املن�شورات  بعر�س  االإدارة  وقامت  وكما  امل��ب��ادرة،  ه��ذه 
واملل�شقات يف مركز �شعادة املتعاملني لالطالع عليها 

من قبل املتعاملني، ف�شال عن ن�شر نبذة عن املبادرة 
االجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  ال��دائ��رة مب��واق��ع  ع��رب ح�شاب 
�شريحة  الأكرب  املبادرة  هذه  ر�شالة  لتو�شيل  املختلفة 
اإدارة  مدير  البلو�شي  علي  اأحمد  واأك��د  املجتمع،  من 
ال��رق��اب��ة واحل��م��اي��ة ال��ت��ج��اري��ة ب���اأن اق��ت�����ش��ادي��ة راأ�س 
�شاهمت  التي  االأوىل  املحلية  ال��دائ��رة  متثل  اخليمة 
املطبوعات  ن�شر  يف  تعاونها  ع��رب  امل��ب��ادرة  ه��ذه  بدعم 
اخلا�شة بها عرب اأو�شاط املقيمني يف االأ�شواق املحلية.

اقت�شادية راأ�س اخليمة توعي املحالت مببادرة »احم نف�شك بتعديل و�شعك«

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/346  مدين كلي
االقامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  بروكرز  ان�شورن�س  اليت   -1  / عليه  املدعي  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى  ���س.م.ع ف��رع دب��ي قد  مبا ان املدعي/�شركة االحت��اد للتاأمني 
درهم   )2079249.34( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها 
والر�شوم وامل�شاريف والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام. وحددت 
 Ch ب��ال��ق��اع��ة  ���س   9.30 ال�����ش��اع��ة  امل��واف��ق 2018/8/13  االث��ن��ني  ي���وم  ل��ه��ا جل�شة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   1.C.15
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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دعوة �صركات التكنولوجيا املالية للم�صاركة قبل 14 اأكتوبر
�شوق اأبوظبي العاملي يبحث مقرتحات 

حول عمل ال�شبكة العاملية لالبتكار املايل
 

•• اأبوظبي-الفجر: 

ا�شت�شارية  ورقة  اأبوظبي،  يف  ال��دويل  املايل  املركز  العاملي،  اأبوظبي  �شوق  طرح 
م�شرتكة بالتعاون مع �شلطة ال�شلوك املايل الربيطانية “اإف �شي اإي”، لتلقي 
التكنولوجيا  يف  وامل�شاركني  التنظيمي”،  “املخترب  �شركات  واآراء  مالحظات 
امل��ال��ي��ة وامل��ج��ت��م��ع امل���ايل يف اأب��وظ��ب��ي ودول����ة االإم������ارات وامل��ن��ط��ق��ة، ح���ول مهام 
وتفا�شيل عمل مبادرة “ال�شبكة العاملية لالبتكار املايل” التي اأ�ش�شتها موؤخراً 
ال�شلطة الربيطانية مب�شاركة 11 هيئة تنظيمية مالية عاملية، وذلك قبل يوم 

القادم. اأكتوبر   14
وياأتي طرح الورقة اال�شت�شارية يف اأعقاب ن�شر �شلطة ال�شلوك املايل الربيطانية 
تاأ�شي�س مبادرة عاملية لتطوير  املا�شي حول مقرتح  لوثيقة �شاملة يف فرباير 
املعنية،  التنظيمية  الهيئات  املالية يف  التكنولوجيا  ل�شركات  البيئات احلا�شنة 
وت�شمينها اخلطوات القادمة لتفعيل واإطالق هذه املبادرة التي ت�شتهدف بناء 
�شبكة متكاملة ت�شم الهيئات التنظيمية واالأطراف املعنية بتطوير التكنولوجيا 
التكنولوجيا  املالية، لتوفري جماالت تعاون وتوا�شل فعال بني هيئات تنظيم 
ومتكني  التنظيمية،  واحللول  االبتكار  �شيا�شات  تطوير  بهدف  العاملية  املالية 
عدة  من�شات  عرب  املبتكرة  تقنياتها  اختبار  من  املالية  التكنولوجيا  �شركات 

هيئات تنظيمية يف ذات الوقت.
ل�شوق  املالية  ل�شلطة تنظيم اخلدمات  التنفيذي  الرئي�س  تنج،  ريت�شارد  وقال 
لطرح  الربيطانية  امل��ايل  ال�شلوك  �شلطة  مع  تعاوننا  “ياأتي  العاملي:  اأبوظبي 
فرق  وخلق  املالية  التكنولوجيا  قطاع  تعزيز  بهدف  اال�شت�شارية  ال��ورق  ه��ذه 
امل��ال��ي��ة. ون��ح��ن نتمتع يف �شوق  ج��دي��دة للنمو واالب��ت��ك��ار يف ت��ق��دمي اخل��دم��ات 
بطرح  الناجحة  جتربتنا  من  اكت�شبناها  غنية  بخربة  اليوم  العاملي  اأبوظبي 
مبادرة “املخترب التنظيمي” كاأول بيئة منظمة حا�شنة ل�شركات التكنولوجيا 
املالية النا�شئة يف املنطقة، ما جعلنا ندرك متاماً احتياجات وتطلعات املوؤ�ش�شات 

املالية وامل�شاركني يف التكنولوجيا املالية”.
بتطوير  املالية،  للتكنلوجيا  م��ايل  كمركز  دوم���اً،  ملتزمون  “نحن  واأ���ش��اف: 
يدعم  مبا  املنطقة  يف  املالية  التكنولوجيا  ل�شركات  وحيوي  متكامل  جمتمع 
وخمتلف  املتعاملني  احتياجات  تلبي  مبتكرة  وتقنيات  حلول  ط��رح  ا�شتدامة 
ال�شلوك  �شلطة  مع  �شراكتنا  لتعزيز  ونتطلع  وعاملياً.  حملياً  املعنية  االأط��راف 
املايل الربيطانية وغريها من الهيئات العاملية املعنية لتقدمي من�شة متكاملة 
ومتعددة االأ�شواق مبا يدعم منو وانفتاح و�شمولية جمتمع التكنولوجيا املالية 

العاملي”.

لدعم الأ�صر املنتجة..
مركز اإنتاج ي�شهم يف متكني الإنتاج 

املنزيل بـ »اجتماعية ال�شارقة«
•• ال�سارقة-الفجر:

نفذ مركز اإنتاج بدائرة اخلدمات االجتماعية يف ال�شارقة؛  خالل الن�شف االأول 
من عام 2018، عدداً من املعار�س لعر�س منتجات منت�شبي الدائرة، حيث مت 
تنظيم 35 معر�شاً خارج الدائرة وداخلها، ومب�شاركات و�شل عددها نحو132 
عار�شاً، فيما مت امل�شاركة يف 47 معر�شاً داخلياً خارجياً، بعدد م�شاركات بلغت 
نحو 211 م�شاركة، وذلك خالل الن�شف االأول من عام 2018، وذلك بهدف 
االإ�شهام يف رفع م�شتوى الدخل الأف��راد االأ�شر امل�شتفيدة، عن طريق متكينهم 
من اال�شتفادة من مواردهم الذاتية، وحتويلهم اإىل اأ�شر منتجة ت�شاهم ب�شكل 

فعال يف التنمية االقت�شادية واالجتماعية يف الدولة.
اإذ ي�شرتط املركز اأن يكون املنت�شب اإىل مركز اإنتاج ؛ م�شتفيداً من امل�شاعدات 
التابعة  االجتماعية  للدور  املنت�شبني  اأو  املعالني  اأحد  اأو  بالدائرة  االجتماعية 
واأن تكون  التنمية االقت�شادية،  لها، واحل�شول على رخ�شة اعتماد من دائرة 
على  امل��ت��ق��دم  م��واف��ق��ة  ي�شرتط  كما  ���ش��احل��ني،  ال�شفر  وج���واز  ال��ه��وي��ة  بطاقة 
 12 اإك��م��ال  ويلزمه  عليها  والتوقيع  باملركز  املتعلقة  واالإج����راءات  ال�شيا�شات 
احلمادي  مرمي  ك�شفت  اأدنى.وتف�شياًل،  كحد  الور�س  بح�شور  معتمدة  �شاعة 
املنتجة  االأ�شرة  مل�شاعدة  ا�شرتاتيجيته  يعتمد يف  املركز  اأن  اإنتاج؛  مدير مركز 
لعر�س منتجاتهم من خالل التن�شيق من خالل اإقامة معر�س لالأ�شر املنتجة 
يف مقرهم لبيع منتجاتهم.  كما يتم امل�شاركة يف املعار�س التي تنظمها جهات 
خارجية، اإذ يتم التن�شيق م�شبقاً مع املوؤ�ش�شات واجلهات االأخرى الذي يعتربون 

�شركاء الدائرة من اأجل امل�شاهمة يف التمكني االجتماعي.
واأ�شافت مدير مركز اإنتاج؛ اأنه مت تنفيذ 80 فعالية اأطايب، اإذ اأن املركز عمل 
منذ اإن�شائه على الرتويج لفكرة االإنتاج املنزيل ملا فيها من فر�س لزيادة دخل 
االأ�شر امل�شتفيدة من امل�شاعدات االجتماعية يف الدائرة ومتكينها، و�شواًل بهم 
اإىل اال�شتقاللية واحلياة الكرمية، وت�شجيع االكتفاء الذاتي، وذلك من خالل 
منظومة متكاملة يقدمها املركز ت�شتهدف تدريب وتاأهيل االأ�شر امل�شتفيدة من 
تنظيم  خالل  من  منتجاتها  لت�شويق  الفر�س  واإتاحة  االجتماعية،  االإع��ان��ات 
يلبي  مبا  التناف�شية،  قدرتها  لرفع  املنتجات  حت�شني  على  والعمل  املعار�س، 
مناف�شة حتمل  ج��ودة  ذات  وط��رح منتجات وخدمات  املحلي  ال�شوق  احتياجات 

العالمة التجارية.
65 ور���ش��ة عملية وت��دري��ب��ي��ة ل��الأ���ش��ر امل��ن��ت��ج��ة، وه���ي ور�س  ك��م��ا ن��ف��ذ امل��رك��ز 
تخ�ش�شية، مثل دورات يف �شناعة البخور والطهي، وتدريب االأ�شر على كيفية 
الت�شويق والبيع، وو�شع الت�شعرية والتعامل مع الزبون، ومن هذه الور�س 43 

ور�شة عملية، و 22 ور�شة اإدارية.

حر�صًا على دعم امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة وتنمية الأعمال يف الدولة

»�شندوق خليفة« ينظم ور�شة عمل حول ال�شوق الإلكرتوين 
بالتعاون مع »اإك�شبو 2020 دبي«

جناحها ا�صتقطب اأكرث من 150 م�صتثمرًا ورجل اأعمال لتيني

غرفة دبي ت�شتعر�س املزايا التناف�شية لالإمارة يف املنتدى العاملي 
الرابع لل�شناعات الغذائية يف �شاوباولو

•• اأبوظبي-الفجر:

عمل  ور�شة  م��وؤخ��راً  خليفة  �شندوق  نظم 
بالتعاون  االإل��ك��رتوين وذل��ك  ال�شوق  حول 
وبح�شور  دبي”   2020 “اإك�شبو  م���ع 
اال�شرتاتيجيني  وال�شركاء  االأع��م��ال  رواد 
التي  ال��ع��م��ل،  ور���ش��ة  وه��دف��ت  لل�شندوق. 
اأقيمت يف مركز خليفة لالبتكار يف جامعة 
بكيفية  امل�����ش��ارك��ني  ت��ع��ري��ف  اإىل  خ��ل��ي��ف��ة، 
واال�شتفادة  االإلكرتونية  البوابة  ا�شتخدام 
�شاهمت  ك���م���ا  ال����ف����ري����دة.  م���ي���زات���ه���ا  م����ن 
التوا�شل  فر�س  تعزيز  على  العمل  ور�شة 
امل�شاركني  دع��م  �شبيل  االأع��م��ال يف  وتنمية 
وت�شجيعهم على امل�شاركة يف رحلة “اإك�شبو 
الفر�س  م��ن  واال���ش��ت��ف��ادة  دبي”   2020
التي يقدمها، ال �شيما واأن دخول املوؤ�ش�شات 
لها  يتيح  االإل��ك��رتوين  لل�شوق  وال�شركات 
جمهور  اأم��ام  وخرباتها  منتجاتها  عر�س 
دبي   2020 اك�����ش��ب��و  ���ش��رك��اء  م���ن  ع��امل��ي 
واملنتجني املرخ�شني واملقاولني الرئي�شني 

وخمتلف الدول امل�شاركة يف املعر�س. 
وقدم فريق “اإك�شبو 2020 دبي” عر�شا 
ا�شتعر�س خالله اأهمية ال�شوق االإلكرتوين 
جمانية  من�شة  توفري  حيث  من  وميزاته 
والو�شول  التعاقد،  ف��ر���س  ع��ن  للرتويج 
ودوليني  حم��ل��ي��ني  م���وردي���ن  ق���اع���دة  اىل 
عمليات  امل�شتهلك  على  اأي�شا  ي�شهل  مم��ا 
عمليات  يف  يبذله  ال��ذي  واملجهود  ال�شراء 
ال�شوق  يف  اخل��دم��ة  اأو  املنتج  ع��ن  البحث 
التقليدية. كما ت�شمن العر�س ملحة عامة 
عن احلدث، مو�شحا تاريخ معار�س اإك�شبو 
الدولية والتعريف بها، باالإ�شافة اإىل �شرح 
دبي”   2020 “اإك�شبو  اأه���داف  ع��ن  واٍف 
االإن�شاءات  العمل يف  اإقامته و�شري  وموقع 

اخلا�شة باإقامة هذا احلدث العاملي الهام. 
ومت ا�شتعرا�س وظائف ال�شوق االإلكرتوين 
وا�شتخدامه،  ف��ي��ه  ال��ت�����ش��ج��ي��ل  وك��ي��ف��ي��ة 
باالإ�شافة اإىل التعريف بفر�س التعاقدات 
اأمام  دبي”   2020 “اإك�شبو  يف  امل��ت��اح��ة 
وتركيزه  واملتو�شطة،  ال�شغرية  ال�شركات 
املحرك  كونها  ال�شركات  هذه  على  الكبري 

الرئي�شي لالقت�شاد. 
وقال خالد �شرف، رئي�س عالقات االأعمال 
يف اإدارة تطوير االأعمال والفعاليات باإك�شبو 
 2020 اإك�����ش��ب��و  يف  “نحن،  دب���ي   2020
�شندوق خليفة  مع  بالتعاون  �شعداء  دبي، 
لتطوير امل�شاريع من اأجل ت�شليط ال�شوء 
الدعم  وت��وف��ري  االإل��ك��رتوين  ال�شوق  على 
واملتو�شطة  ال�شغرية  لل�شركات  والفائدة 
و�شائل  االإل��ك��رتوين  ال�شوق  ميتلك  حيث 
كثرية لزيادة حجم املبيعات بو�شفه واحدا 
التجارة  يف  امل�شتخدمة  التقنيات  اأه��م  من 
االإلكرتونية، كما يعترب اأي�شاً من�شة تتيح 
التفاعل  واملتو�شطة  ال�شغرية  لل�شركات 
منتجاتها  وع��ر���س  ال��ب��ع�����س  بع�شها  م��ع 
وخدماتها واحل�شول على فر�س مبا�شرة 
وغري مبا�شرة من “اإك�شبو 2020 دبي”، 
وهو ما قد يجعل هذه ال�شبكة االأكرب من 
امل��ن��ط��ق��ة. وه���ي ك��ذل��ك فر�شة  ن��وع��ه��ا يف 
لل�شركات ال�شغرية واملتو�شطة لال�شتفادة 
يف  ي�شهم  متكامل  ال��ك��رتوين  جمتمع  من 
اك�شبو  بعد  ي��دوم  وموثر  ه��ادف  اإرث  بناء 
ل�شندوق  بال�شكر  ونتقدم  دب���ي.   2020
خ��ل��ي��ف��ة ع��ل��ى ت��ع��اون��ه��م ال����ذي ي�����ش��اه��م يف 
ال�شغرية  لل�شركات  وتنمية  ف��ر���س  خلق 
وامل��ت��و���ش��ط��ة وت���وف���ري امل���ع���ل���وم���ات ل����رواد 
االأع���م���ال وال�����ش��رك��اء  ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف هذا 

احلدث الكبري.«

واأ�شاد اأحمد خلفان مطر الرميثي، مدير 
�شندوق  يف  امل�����ش��اري��ع  م��ت��اب��ع��ة  ق�����ش��م  اأول 
ب��ال��ت��ع��اون مع  امل�����ش��اري��ع  ل��ت��ط��وي��ر  خليفة 
اإىل  ودع�����ا  دب�����ي،   2020 اإك�����ش��ب��و  ف���ري���ق 
�شيتم  اأن��ه  اإىل  م�شريا  التعاون،  من  مزيد 
اإمارات  عقد ور�س عمل اأخرى يف خمتلف 
الدولة واأ�شاف اأن تنظيم ور�س العمل هذه 
ياأتي يف �شياق م�شاعي ال�شندوق امل�شتمرة 
امل�شاريع  واأ���ش��ح��اب  االأع��م��ال  رواد  ل��دع��م 
ال�شغرية واملتو�شطة واإمدادهم باملعلومات 
ت��ن��م��ي��ة وتطوير  ع��ل��ى  ت�����ش��اع��ده��م  ال���ت���ي 
من  ميكنهم  مبا  قدراتهم  ورف��ع  اأعمالهم 
الدولة  اقت�شاد  دعم  باإيجابية يف  االإ�شهام 

من خالل م�شاريعهم. 
على  ال��ع��م��ل  “نوا�شل  ال��رم��ي��ث��ي:  وق����ال 
امل�شاريع  واأ����ش���ح���اب  االأع���م���ال  رواد  دع���م 
ال�����ش��غ��رية وامل��ت��و���ش��ط��ة وذل�����ك يف اإط����ار 
االبتكار  ل��ت�����ش��ج��ي��ع  امل�����ش��ت��م��رة  ج���ه���ودن���ا 
التطور  يف  للم�شاهمة  امل�����ش��ت��دام  وال��ن��م��و 
االق���ت�������ش���ادي واالج���ت���م���اع���ي ل��ل��دول��ة من 
خالل متكينها من احل�شول على التمويل 
املطلوبة  اال�شت�شارية  واخل��دم��ات  ال���الزم 
االأعمال  بيئة  تهيئة  وك��ذل��ك  الإجن��اح��ه��ا، 
املنا�شبة لنمو وتطور هذه امل�شاريع، ف�شاًل 
عن رفع الكفاءة االإدارية والفنية الأ�شحاب 
املعلومات  وت���وف���ري  ال��ق��ائ��م��ة  امل�������ش���اري���ع 

واال�شت�شارات الالزمة للم�شاريع ال�شغرية 
واملتو�شطة مبا ميكنها من امل�شاهمة ب�شكل 
اأكرب يف م�شرية التنمية االقت�شادية لدولة 
االإمارات. كما اأننا يف �شعي دائم ال�شتك�شاف 
الفر�س يف خمتلف القطاعات االقت�شادية 

ودعمها، و
تعزيز التعاون مع رواد االأعمال وال�شركاء 
احلكومي  القطاعني  من  اال�شرتاتيجيني 
واخل����ا�����س م���ن اأج�����ل ت���وف���ري االإم���ك���ان���ات 
ال�شباب  اإب����داع����ات  الح��ت�����ش��ان  ال����الزم����ة 
اقت�شادية  اإىل م�شاريع  املواطن وحتويلها 
االقت�شاد  ت���ن���وي���ع  يف  ت�������ش���ه���م  م���ن���ت���ج���ة 

الوطني.«

•• دبي-الفجر:

و�شناعة  جت��ارة  غرفة  ا�شتعر�شت 
دبي املزايا التناف�شية التي توفرها 
الربازيلية  ل��ل�����ش��رك��ات  االإم���������ارة 
اأ�شواق  ب��دخ��ول  ال��راغ��ب��ة  الغذائية 
م�شاركتها  خ���الل  وذل����ك  امل��ن��ط��ق��ة 
ال���ع���امل���ي  امل����ن����ت����دى  ف����ع����ال����ي����ات  يف 
الذي  الغذائية  لل�شناعات  ال��راب��ع 
�شاوباولو  م���دي���ن���ة  ا���ش��ت�����ش��اف��ت��ه 

الربازيلية موؤخراً.
 1500 من  اأك��رث  املنتدى  وح�شر 
اعمال  رج������ال  مي���ث���ل���ون  م�������ش���ارك���اً 
وممثلو  غذائية  �شركات  واأ�شحاب 
امريكا  يف  احل��ك��وم��ي��ة  ال���������وزارات 
م�شتقبل  ملناق�شة  وذل��ك  الالتينية 
العامل،  يف  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال�����ش��ن��اع��ات 
احللول  واإي��ج��اد  التحديات  وبحث 
احليوي  القطاع  ه��ذا  ت��واج��ه  التي 
على  امل���ح���اف���ظ���ة  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة 
غرفة  ج���ن���اح  ال���ب���ي���ئ���ة.وا����ش���ت���ح���وذ 

دب���ي ع��ل��ى اه��ت��م��ام ك��ب��ري م���ن قبل 
اأكرث  ق�����ش��ده  ح��ي��ث  امل��ن��ت��دى،  زوار 
حني  يف  م�������ش���ت���ث���م���راً   150 م�����ن 
مكتبها  مدير  ع��رب  الغرفة  عرفت 
على  ال��زوار  �شاوباولو  يف  التمثيلي 
ت��ق��دم��ه��ا ملجتمع  ال��ت��ي  اخل���دم���ات 
الالتينية  وال�������ش���رك���ات  االأع����م����ال 
الراغبة بالتو�شع يف اأ�شواق املنطقة 
كذلك  م�شتعر�شة  دبي،  بوابة  عرب 
توفرها  التي  اال�شتثمارية  الفر�س 
االإم���ارة.وحت���دث عمر خ��ان، مدير 
امل��ك��ات��ب اخل��ارج��ي��ة يف غ��رف��ة دبي 
باملنتدى  ن��دوة  يف  م�شاركته  خ��الل 
العامة:  ال�شيا�شات  عنوان”  حتت 
القطاع اخلا�س يف االجتاه  توجيه 
ال�شراكة  اأه��م��ي��ة  ع��ن  ال�شحيح”، 
واخلا�س،  ال���ع���ام  ال��ق��ط��اع��ني  ب���ني 
يف  الناجح  دب��ي  من��وذج  م�شتعر�شاً 
�شمعًة  اأثمرت  والتي  ال�شراكة  هذه 
االأع����م����ال يف دبي،  مل��ج��ت��م��ع  ع��امل��ي��ة 

وجناحاً كبرياً القت�شاد دبي.

واأ�شار خان اإىل ان غرفة دبي تويل 
اهتماماً كبرياً باالأ�شواق الالتينية، 
وقد اعتمدت ا�شرتاتيجية متكاملة 
اال�شتفادة  على  اأع�شائها  مل�شاعدة 
هذه  يف  اال�شتثمارية  الفر�س  م��ن 
االأ�شواق، م�شرياً اإىل ان دبي ت�شتورد 
احتياجاتها  م���ن   85% ح�����وايل 
الالتينية  واالأ�����ش����واق  ال��غ��ذائ��ي��ة، 
الغذائية  مب��ن��ت��ج��ات��ه��ا  م���ع���روف���ة 
العالية،  اجل����ودة  ذات  وال���زراع���ي���ة 
فر�شة  ي�شكل  امل��ن��ت��دى  ان  م��ع��ت��رباً 
التعاون  فر�س  مثالية ال�شتعرا�س 
ال�شناعات  ق��ط��اع  يف  وال�����ش��راك��ات 

الغذائية والزراعية.
ولفت خان اإىل املزايا التناف�شية التي 
الالتينية  لل�شركات  دب��ي  ت��وف��ره��ا 
واأبرزها املوقع اال�شرتاتيجي الهام 
التجارة  ط����رق  ب���ني  ي��رب��ط  ال����ذي 
اللوج�شتية  الدعم  و�شبكة  العاملية، 
امل��ت��ط��ورة ال��ت��ي ت��ت��ي��ح��ه��ا االإم������ارة، 
وتوفر الطلب الكبري على املنتجات 

املنطقة  واأ���ش��واق  دب��ي  يف  الغذائية 
حتتية  بنية  وج���ود  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
كبرية. ا�شتثمارية  وفر�س  حديثة 

ودع���ا م��دي��ر امل��ك��ات��ب اخل��ارج��ي��ة يف 
امل�شاركة  اإىل  احل��ا���ش��ري��ن  ال��غ��رف��ة 
لدول  لالأعمال  العاملي  املنتدى  يف 
ال����ذي تنظمه  ال��الت��ي��ن��ي��ة  ام��ري��ك��ا 
غ��رف��ة دب���ي ���ش��ن��وي��اً، م��ع��ت��رباً اإي���اه 
فر�س  ل���ب���ح���ث  م���ث���ال���ي���ًة  م���ن�������ش���ة 
وتفعيل  االق��ت�����ش��ادي��ة،  ال�����ش��راك��ات 
االأع��م��ال يف  التعاون بني جمتمعي 
دبي واالأ�شواق الالتينية يف خمتلف 

القطاعات واملجاالت.
لل�شركات  دع���������وة  خ�������ان  ووج���������ه 
ال��الت��ي��ن��ي��ة ل��ال���ش��ت��ف��ادة م��ن وجود 
م���ك���ت���ب���ني مت��ث��ي��ل��ي��ني ل���ل���غ���رف���ة يف 
االأ������ش�����واق ال��الت��ي��ن��ي��ة يف ك����ل من 
ا�شتعداد  مبدياً  وبنما،  ���ش��اوب��اول��و 
�شراكات  ع��ق��د  ل��ت�����ش��ه��ي��ل  ال���غ���رف���ة 
الروابط  اقت�شادية تعزز  وح��وارات 

التجارية واالقت�شادية امل�شرتكة. 

•• دبي-الفجر: 

اأطلقت موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لتنمية 
اإحدى  واملتو�شطة،  ال�شغرية  امل�����ش��اري��ع 
االقت�شادية  التنمية  دائ����رة  م��وؤ���ش�����ش��ات 
ب���دب���ي امل��ع��ن��ي��ة ب���دع���م وت���ط���وي���ر قطاع 
ال���������ش����رك����ات ال�������ش���غ���رية وامل���ت���و����ش���ط���ة، 

�شاتب”،  “بزن�س  تامي  اأون  بالتعاون مع 
املتخ�ش�شة يف جمال اخلدمات املوؤ�ش�شية 
وع�شو يف املوؤ�ش�شة، حزمة من اخلدمات 
ال��ت��ف�����ش��ي��ل��ي��ة، وه���ي ع���ب���ارة ع���ن برنامج 
الذي  االأع��م��ال  ل���رواد  امل�شتدام  للتطور 
ي���خ���دم ف��ئ��ة م���واط���ن���ي دول�����ة االم������ارات 
التعاون  جمل�س  ودول  املتحدة  العربية 

ريادة  فر�س  توفري  �شبيل  يف  اخلليجي 
االأعمال يف الدولة اأو خارجها.

وق����ع ات��ف��اق��ي��ة ال���ت���ع���اون ك���ل م���ن �شعيد 
التنفيذي  امل���دي���ر  ن���ائ���ب  امل������ري،  م��ط��ر 
ملوؤ�ش�شة حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع 
ال�شغرية واملتو�شطة؛ ووليد عبد الكرمي 
حممد، الرئي�س التنفيذي ملجموعة ’اأون 

امل�شوؤولني من  بح�شور عدد من  تامي’، 
اجلهتني.

هذه  “تاأتي  امل����ري:  م��ط��ر  �شعيد  وق���ال 
موؤ�ش�شة  ا�شرتاتيجية  �شمن  االتفاقية 
حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع ال�شغرية 
واملتو�شطة الرامية اإىل ا�شتدامة وتعزيز 
تناف�شية ريادة االأعمال والنهو�س بهم يف 
م�شرية ريادة االأعمال مبختلف االأ�شواق. 
النوعية  املبادرة  هذه  خالل  من  ون�شعى 
اأع�شائنا من  انت�شار  اإىل ت�شويق وتعزيز 
واملتو�شطة  ال�شغرية  ال�شركات  اأ�شحاب 

ورواد االأعمال،
اأكرب  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  ال��ف��ر���ش��ة  واإت���اح���ة   
���ش��ري��ح��ة م���ن ال���ع���م���الء، وب���ال���ت���ايل فتح 
املنتجات  ل����ع����ر�����س  ت����وا�����ش����ل  ق�����ن�����وات 
واخلدمات التي يقدمونها. وتتميز هذه 
اأون تامي بزن�س �شاتب  ال�شراكة بحر�س 
امل�شاريع  اأ���ش��ح��اب  وم�����ش��اع��دة  دع��م  على 
وال�شركات النا�شئة يف الدولة من خالل 
التي  والتطبيقات  ب��احل��ل��ول  ت��زوي��ده��م 
م�شتويات  اأع��ل��ى  ل�شمان  ي��ح��ت��اج��ون��ه��ا، 

الراحة والقيمة«.
وم���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ول��ي��د ع��ب��د الكرمي: 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ت��و���ش��ي��ات  “اإن 
اآل مكتوم، نائب رئي�س  حممد بن را�شد 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
االإماراتي  ال�شباب  ب��دع��م  اهلل”  “رعاه 

واأغلى  وامل�شتقبل،  احلا�شر  اأم��ل  كونهم 
موارد الدولة، وتاأكيد �شموه على متكني 
لتطوير  اأمامهم  املجال  واإف�شاح  ال�شباب 
للم�شي  دف��ع��ن��ا  وم��ه��ارات��ه��م،  ق��درات��ه��م 
ق���دم���اً م���ع م��وؤ���ش�����ش��ة حم��م��د ب���ن را�شد 
واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�����ش��اري��ع  لتنمية 
الإطالق برنامج للتطوير امل�شتدام لرواد 

االأعمال«. 
تامي  اأون  ت��ق��دم  االت��ف��اق��ي��ة،  ومب���وج���ب 
ب���رن���ام���ج مت���ك���ني رواد  ����ش���ات���ب  ب���زن�������س 
وال��ذي ي�شم خدمات حكومية  االأع��م��ال 
واأخرى م�شاندة. وت�شم قائمة اخلدمات 
احلكومية كل من اإ�شدار بطاقة املن�ش�اأة 
وتاأ�شريات  وال��ع��م��ل(،  ال��ه��ج��رة  )ب��ط��اق��ة 
وملف  م����وظ����ف����ني،  ل���ث���الث���ة  ال�����دخ�����ول 
امل�شاندة  اأم��ا اخل��دم��ات  ح�شة االأع��م��ال؛ 
امل�شاعدة يف فتح ح�شاب م�شريف،  فت�شم 
وا�شت�شارات  ال���ع���م���ل،  م���وق���ع  واخ���ت���ي���ار 
جمانية للت�شميم الداخلي وتكنولوجيا 
املعلومات، وخ�شومات على ر�شوم خدمة 
جتديد الرخ�شة، ور�شوم خدمات جميع 
بزن�س  ت��امي  اأون  من  املقدمة  املعامالت 
وتقارير  ال��رتج��م��ة،  وخ���دم���ات  ���ش��ات��ب، 
التدريب  وب���رام���ج  ال�����ش��ن��وي��ة،  ال��ت��دق��ي��ق 
ودرا���ش��ة اجلدوى  ت��امي،  اأون  م��ن  املهني 
املوقع  وت���ط���وي���ر  االأع������م������ال،  ل��ت��و���ش��ي��ع 

االإلكرتوين.

حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع واأون تامي “بزن�س �شاتب” يطلقان حزمة من 
اخلدمات التف�شيلية لتحقيق التطور امل�شتدام لرواد الأعمال 
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يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:273424    بتاريخ: 2017/05/17
با�ش��م : علي لزيق

وعنوانه: االإمارات العربية املتحدة، دبي، �س ب : )502133( .
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

وق��ود )مبا يف ذلك وقود   ، الغبار  امت�شا�س وترطيب وتثبيت  ، مركبات  ، مزلقات  زي��وت و�شحوم �شناعية 
املحركات( ومواد اإ�شاءة ، �شموع وفتائل لالإ�شاءة .

الواقعة بالفئة : )4(
�شكل العالمة: عبارة عن ر�شم  والكلمة الالتينية التالية : )NARINE(، ولفظها العربي )نارين(،  وقد 
كتبت باللون االأ�شود وب�شكل اأفقي، وفوقها كتب اللفظ العربي باللون االأ�شود، كما يوجد اأعلى ي�شار الكلمات 
ر�شم على �شكل �شعلتي نار  باللون الربتقايل، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف 

ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر .
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

 ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 285572    بتاريخ: 2018/01/06
با�ش��م :  جي دبليو بي اإنرتنا�شيونال م د م �س

وعنوانه:  االإمارات العربية املتحدة، دبي، ابراج بحريات اجلمريا تي 2 اي، جي ال تي اف ات�س 2، بناءبحرية 
بالزا، وحدة رقم : 3604.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
اأجهزة تكييف الهواء، من�شاآت تكييف الهواء، ( مراوح (لتكييف الهواء، مر�شحات  مكيفات هواء للمركبات، 

)فالتر( تكييف الهواء، ( من�شاآت واأجهزة تهوية (تكييف الهواء، معدات تهوية (تكييف الهواء) للمركبات.
الواقعة بالفئة : )11(

و�شف العالمة : عبارة عن الكلمة الالتينية )POWEREGION( وقد كتبت باللون االأ�شود وب�شكل 
اأفقي، وقد متيز احلرف )O( حيث كتب باللون االأخ�شر وبداخله خط بنف�س اللون، وكامل العالمة كتبت 

على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح بال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر.
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 285571    بتاريخ: 2018/01/06
با�ش��م : جي دبليو بي اإنرتنا�شيونال م د م �س.

االإم��ارات العربية املتحدة، دبي، ابراج بحريات اجلمريا تي 2 اي، جي ال تي اف ات�س 2، بناء بحرية بالزا، 
وحدة رقم : 3604.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
مولدات التيار، مولدات الكهرباء،  مولدات طاقة للطوارئ، م�شخات طرد مركزي، م�شخات ُتدار بالهواء 
امل�شغوط، م�شخات توزيع الوقود ملحطات خدمة ال�شيارات، م�شخات ت�شحيم، م�شخات ملن�شاآت الت�شخني، 
اأو حمركات، ( م�شخات تفريغ (اآالت، م�شخات وقود  اأو مكائن  اآالت  ( م�شخات (اآالت، ( م�شخات (اأج��زاء 
اأتوماتيكية، ( م�شخات تفريغ (اآالت، م�شخات تهوية الأحوا�س تربية االأحياء املائية، ( م�شخات هوائية (

تراكيب للمراآب، م�شخات تهوية الأحوا�س تربية االأحياء املائية، م�شخات برية.
. الواقعة بالفئة : )7(

و�شف العالمة : عبارة عن الكلمة الالتينية )POWEREGION( وقد كتبت باللون االأ�شود وب�شكل 
اأفقي، وقد متيز احلرف )O( حيث كتب باللون االأخ�شر وبداخله خط بنف�س اللون، وكامل العالمة كتبت 

على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح بال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر.
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 286908   بتاريخ: 2018/02/05
با�ش��م : اي ديلز للم�شاريع �س.ذ.م.م

وعنوانه: االإمارات العربية املتحدة، دبي، �س ب : )122555( . 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات الدعاية واالعالن وادارة  االعمال واعمال املكاتب .
الواقعة بالفئة : )35(

و�شف العالمة : عبارة عن ر�شم والكلمة الالتينية التالية : )idealz(، وقد كتبت باللون االأ�شود وب�شكل 
اأفقي، وفوقها يوجد ر�شم ملربع باللون االحمر كتب بداخله احلرف )D( باللون االأبي�س وبخط كبري وب�شكل 

فني، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر .
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /

 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 287110    بتاريخ: 2018/02/10

با�ش��م : �شيفتي هاي تك مينا �س م ح .

وعنوانه: االإمارات العربية املتحدة، دبي، �س ب : )341654( . 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

مركبات اإخماد النريان، م�شتح�شرات م�شادة للنار، الكيتونات، املربدات.

الواقعة بالفئة : )1(

�شكل العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية التالية : )NAF(، وقد كتبت باللون االأ�شود وب�شكل اأفقي، كما، 

وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر .

اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 287111    بتاريخ: 2018/02/10
با�ش��م : ماجنو ديفى جوجال كي�شورى

وعنوانه: االإمارات العربية املتحدة، اأبوظبي، العني، ال�شاروج اجلديد، خلف �شتي �شنرت، منزل 8، �شارع 12، 
موبايل )0557729547(.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
- اآالت وعدد اآلية ، حمركات ومكائن  )عدا ما كان منها للمركبات الربية( ، قارنات اآلية وعنا�شر نقل احلركة 

)عدا ماكان منها للمركبات الربية( ، معدات زراعية عدا ما يدار منها باليد، اأجهزة تفقي�س البي�س .
الواقعة بالفئة : )7(

االأ�شود  باللون  كتبت  وق��د   ،)SURYA(  : التالية  الالتينية  والكلمة  ر�شم  عن  عبارة   : العالمة:  �شكل 
اأفقي، كما يوجد اإىل ي�شار الكلمة ر�شم �شبه دائري باالأبي�س واال�شود ، وكامل العالمة كتبت على  وب�شكل 

خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر .
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 287225    بتاريخ: 2018/02/12
با�ش��م : فاروق �شري

وعنوانه: : االإمارات العربية املتحدة، دبي، �س ب : )33715( .
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املن�شوجات ومنتجات الن�شيج غري الواردة يف فئات اخرى ، اأغطية الفرا�س واملوائد .
 الواقعة بالفئة : )24(

�شكل العالمة: : عبارة عن الكلمة الالتينية التالية : )AMALI(، وقد كتبت باللون االأ�شود وب�شكل اأفقي 
وبخط كبري، كما يوجد  فوق الكلمة خطان متداخالن وب�شكل �شبه دائري تو�شطهما نقطة باللون اال�شود، 

وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر .
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 287386    بتاريخ: 2018/02/14
با�ش��م : فرانكوي�س فادي فرا

وعنوانه: : االإمارات العربية املتحدة، دبي، �س ب : )414068( .
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

- الدعاية واالإعالن وتوجيه االأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي .
الواقعة بالفئة : )35(

 WHITESHIELD(  : ال��ت��ال��ي��ة  ال��الت��ي��ن��ي��ة  وال���ك���ل���م���ات  ر����ش���م  ع���ن  ع���ب���ارة   : ال���ع���الم���ة:  ���ش��ك��ل 
PARTNERS STRATEGY & PUBLIC POLICY ADVISORY(، وقد كتبت 
االعلى  يف   )WHITESHIELD PARTNERS( اأفقي، وكتبت الكلمات باللون االأزرق وب�شكل 
 )STRATEGY & PUBLIC POLICY ADVISORY( بخط كبري وحتتها الكلمات
 )WA( احل��رف��ني  بداخله  كتب  االأزرق  باللون  دائ���ري  ر�شم  الكلمات  ي�شار  اإىل  يوجد  كما  اأ�شغر،  بخط 
ب�شكل فني مميز، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز 

ومبتكر .
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 286909    بتاريخ: 2018/02/05
با�ش��م : اي ديلز للم�شاريع �س.ذ.م.م

العنوان : االإمارات العربية املتحدة، دبي، �س ب : )122555( .
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س .
الواقعة بالفئة : )25(

و�شف العالمة : عبارة عن ر�شم والكلمة الالتينية التالية : )idealz(، وقد كتبت باللون االأ�شود وب�شكل 
اأفقي، وفوقها يوجد ر�شم ملربع باللون االحمر كتب بداخله احلرف )D( باللون االأبي�س وبخط كبري وب�شكل 

فني، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر .
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 286910    بتاريخ: 2018/02/05
با�ش��م : اي ديلز للم�شاريع �س.ذ.م.م

العنوان : االإمارات العربية املتحدة، دبي، �س ب : )122555( .
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

، مواد  ، املطبوعات  اأخ��رى  امل��واد وغ��ري واردة يف فئات  امل�شنوعة من ه��ذه  املقوى واملنتجات  ال��ورق وال��ورق 
جتليد الكتب ، ال�شور الفوتوغرافية ، القرطا�شية ، مواد الل�شق امل�شتعملة يف القرطا�شية اأو لغايات منزلية 
، ومواد الفنانني ، فرا�شي الدهان اأو التلوين ، االآالت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا االأثاث(، مواد التوجيه 
 ، الطباعة  اأخ��رى(، حروف  فئات  ال��واردة يف  البال�شتيكية )غري  التغليف  االأجهزة(، مواد  والتدري�س )عدا 

الكلي�شيهات ، )الرا�شمات( . 
الواقعة بالفئة : )16(

وب�شكل  االأ�شود  باللون  كتبت  وقد   ،)idealz( : و�شف العالمة : عبارة عن ر�شم والكلمة الالتينية التالية
كبري  وبخط  االأبي�س  باللون   )D( احل��رف  بداخله  كتب  االحمر  باللون  ملربع  ر�شم  يوجد  وفوقها  اأفقي، 
مميز  العالمة  وجممل  ال�شكل،  يف  مو�شح  هو  كما  بي�شاء  خلفية  على  كتبت  العالمة  وكامل  فني،  وب�شكل 

ومبتكر .
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 286954    بتاريخ: 2018/02/06
با�ش��م : ام �شي اأي ميدل اي�شت ذ م م .

العنوان : العنوان : االإمارات العربية املتحدة، دبي، �س ب : )124752( .
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

التعليم والتهذيب ، التدريب ، الرتفيه ، االأن�شطة الريا�شية والثقافية .
الواقعة بالفئة : )41(

 ،)UAE CANCER CONGRESS( : و�شف العالمة : عبارة عن الكلمات الالتينية التالية
الكلمة  وف��وق��ه��ا  اال���ش��ف��ل  ال��ك��ل��م��ة )CONGRESS( يف  اأف���ق���ي،  وب�����ش��ك��ل  االأ����ش���ود  ب��ال��ل��ون  ك��ت��ب��ت  وق���د 
)CANCER( وفوقها الكلمة )UAE(، ومتيزت الكلمات )UAE( بوجود ر�شم على �شكل �شارة بعدة 
األوان ممتد اىل احلرف )A( بالكلمة )CANCER( كما يوجد اإىل ميني الكلمة )UAE( ر�شم بعدة 
األوان وهو مائل لالأ�شفل قلياًل، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل 

العالمة مميز ومبتكر .
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 287109   بتاريخ: 2018/02/10
با�ش��م : �شيفتي هاي تك مينا �س م ح .

العنوان : االإمارات العربية املتحدة، دبي، �س ب : )341654( .
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

النار، خرطوم  النارية، بطانيات  املحركات  االإطفاء،  النار، حمركات  اإنذار احلريق، فوهة خرطوم  طفايات، 
الر�س للحماية من احل��رائ��ق،  حماية املالب�س �شد احل��ري��ق، برامج  اأنظمة  اإط��ف��اء احل��ري��ق،   ال��ن��ار، جهاز 

احلا�شوب ،ت�شجيل برامج احلا�شوب )برامج قابلة للتنزيل(.
الواقعة بالفئة : )9(

وقد   ،)SAFETY HI-TECH(  : التالية  الالتينية  والكلمات  ر�شم   عن  عبارة   : العالمة  و�شف 
اإىل ي�شار الكلمات ر�شم على �شكل مثلث باالأبي�س واالأ�شود وقد  اأفقي، ويوجد  كتبت باللون االأ�شود وب�شكل 
تو�شطه نقطة باللون االأحمر، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل 

العالمة مميز ومبتكر .
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 287853    بتاريخ: 2018/02/22
با�ش��م : ال�شاملي للتجارة م م ح .

وعنوانه: : االإمارات العربية املتحدة، دبي، جبل علي، �س ب : )261831( .
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

الكيماويات امل�شتخدمة يف ال�شناعة والبحث العلمي و الت�شوير الفوتوغرايف وكذلك يف الزراعة والب�شتنة 
وزراعة الغابات، راتنجات ا�شطناعية غري معاجلة و بال�شتيك غري معالج، اأ�شمدة، مركبات اإخماد النريان ، 
م�شتح�شرات �شقي وحلام املعادن ، مواد كيميائية حلفظ املواد الغذائية ، مواد دباغة مواد الل�شق امل�شتخدمة 

يف ال�شناعة .
الواقعة بالفئة : )1(

وب�شكل  االأ�شود  باللون  كتبت  وقد   ،)Flugene(  : التالية  الالتينية  الكلمة  عن  عبارة   : العالمة:  �شكل 
ر�شم  واخلطوط  الكلمة  ف��وق  يوجد  كما  حتتها،  وكذلك  اال�شود  باللون  خط  الكلمة  ف��وق  امتد  كما  اأفقي، 
�شكل ثالث  ر�شم على  بداخلها  دوائ��ر وعددها ثالث، كما يوجد  اأن�شاف  �شكل  االأ�شود على  باللون  هند�شي 
ال�شكل، وجممل  يف  هو مو�شح  كما  بي�شاء  على خلفية  كتبت  العالمة  وكامل  االأ���ش��ود،  باللون  �شجر  اأوراق 

العالمة مميز ومبتكر .
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 287993    بتاريخ: 2018/02/26
با�ش��م : فاين الند العاملية لتجارة قطع غيار ال�شيارات .

وعنوانه: : االإمارات العربية املتحدة، ال�شارقة ، �س ب : )26190(
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

- املركبات واأجهزة النقل الربي اأواجلوي اأو املائي، بطانات مكابح املركبات، قطع مكابح املركبات، لقم مكابح 
نواب�س  املركبات،  لتوقف  ال�شدمات  خممدات  لل�شيارات،  ال�شدمات  خممدات  املركبات،  مكابح  املركبات، 

خممده لل�شدمات للمركبات، نواب�س تعليق للمركبات الواقعة يف الفئة )12(.
الواقعة بالفئة : )12(

�شكل العالمة: : عبارة عن الكلمة الالتينية التالية : )STOCKAMSEL(، وقد كتبت باللون االأ�شود 
العالمة مميز  ال�شكل، وجممل  العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف  اأفقي، وكامل  وب�شكل 

ومبتكر .
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 288059    بتاريخ: 2018/02/27
با�ش��م : اي بي ان 8 ميدل اي�شت  �س م ح .

وعنوانه: : االإمارات العربية املتحدة، دبي، جبل علي املنطقة احلرة، مكتب رقم )بي 34 بي ا�س 33 او 202( .
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

البرية )�شراب ال�شعري( واملياه املعدنية والغازية وغريها من امل�شروبات غري الكحولية ، م�شروبات م�شتخل�شة 
من الفواكه وع�شائر الفواكه ، �شراب وم�شتح�شرات اأخرى لعمل امل�شروبات .

الواقعة بالفئة : )32(
���ش��ك��ل ال��ع��الم��ة: : ع��ب��ارة ع��ن ر���ش��م مل��رب��ع ب��ال��ل��ون االأخ�����ش��ر ك��ت��ب ب��داخ��ل��ه ال��ك��ل��م��ات ال��الت��ي��ن��ي��ة ال��ت��ال��ي��ة : 
)Brazilian Habibi - mix of tastes(، وقد كتبت الكلمة )Brazilian( ب�شكل فني باللون 
االأبي�س وب�شكل  باللون  ب�شكل فني   )Habibi( الكلمة اأفقي وبخط كبري وحتتها كتبت  االأبي�س وب�شكل 
 )mix of tastes( اأفقي وبخط كبري وحتتها يوجد ر�شم هند�شي �شغري وحتت الر�شم كتبت الكلمات
بخط �شغري باللون االأبي�س وب�شكل اأفقي، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل، 

وجممل العالمة مميز ومبتكر .
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 288929    بتاريخ: 2018/03/13
با�ش��م : اي�شاي لقطع غيار ال�شيارات )�س.ذ.م.م(.

وعنوانه: : االإمارات العربية املتحدة، دبي ،�س.ب:)23291(.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املركبات واأجهزة النقل الربي اأو اجلوي اأو املائي .الواقعة بالفئة : )12(
�شكل العالمة: : عبارة عن ر�شم والكلمات الالتينية التالية : )Motor Star(، وقد كتبت باللون االأبي�س 
وب�شكل اأفقي �شمن م�شتطيل باإطار باللون االأ�شود، واإىل ي�شار الكلمات يوجد ر�شم على �شكل جنم وقمر وكل 
من الر�شم والكلمات كتبت �شمن م�شتطيل باللون االأحمر، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو 

مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر .
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 289340    بتاريخ: 2018/03/20
با�ش��م : مداوينا لتجارة املعدات الطبية ذ م م

وعنوانه: : االإمارات العربية املتحدة، دبي، �س ب : )29971( .
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات الدعاية واالعالن وادارة  االعمال واعمال املكاتب .
الواقعة بالفئة : )35(

 MMC Your Healthcare(  : التالية  الالتينية  والكلمات  ر�شم  ع��ن  ع��ب��ارة   : العالمة:  �شكل 
الغامق  وب�شكل مائل ويف منت�شف العالمة  باللون االأزرق   )MMC( الكلمة  كتبت  وقد   ،)Partner
يوجد ر�شم خلطوط متداخلة وخمتلفة االحجام باللونني االأزرق والبني وب�شكل اأفقي، وحتت الر�شم كتبت 
البني،  وكامل  باللون  اأفقي  التالية : )Your Healthcare Partner( ب�شكل  الكلمات الالتينية 

العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر .
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 289342    بتاريخ: 2018/03/20
با�ش��م : مداوينا لتجارة املعدات الطبية ذ م م

وعنوانه: : االإمارات العربية املتحدة، دبي، �س ب : )29971( .
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اخلدمات الطبية ، اخلدمات البيطرية ، واخلدمات ال�شحية وخدمات العناية باجلمال االأن�شان اأو احليوان 
، اخلدمات الزراعية ، خدمات الب�شتنة والغابات .الواقعة بالفئة : )44(

 MMC Your Healthcare(  : التالية  الالتينية  والكلمات  ر�شم  ع��ن  ع��ب��ارة   : العالمة:  �شكل 
العالمة  الغامق  وب�شكل مائل ويف منت�شف  االأزرق  باللون   )MMC( الكلمة  كتبت  وقد   ،)Partner
يوجد ر�شم خلطوط متداخلة وخمتلفة االحجام باللونني االأزرق والبني وب�شكل اأفقي، وحتت الر�شم كتبت 
البني،  وكامل  باللون  اأفقي  التالية : )Your Healthcare Partner( ب�شكل  الكلمات الالتينية 

العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر .
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 289344    بتاريخ: 2018/03/20
با�ش��م : مداوينا لتجارة املعدات الطبية ذ م م

وعنوانه: : االإمارات العربية املتحدة، دبي، �س ب : )29971( .
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات الدعاية واالعالن وادارة  االعمال واعمال املكاتب .
الواقعة بالفئة : )35(

�شكل العالمة: : عبارة عن الكلمة الالتينية التالية : )MODAWINA(، وقد كتبت باللون االأ�شود 
العالمة مميز  ال�شكل، وجممل  العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف  اأفقي، وكامل  وب�شكل 

ومبتكر .
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 289346    بتاريخ: 2018/03/20
با�ش��م : مداوينا لتجارة املعدات الطبية ذ م م

وعنوانه: : االإمارات العربية املتحدة، دبي، �س ب : )29971( .
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اخلدمات الطبية ، اخلدمات البيطرية ، واخلدمات ال�شحية وخدمات العناية باجلمال االأن�شان اأو احليوان 
، اخلدمات الزراعية ، خدمات الب�شتنة والغابات ..

الواقعة بالفئة : )44(
�شكل العالمة: : عبارة عن الكلمة الالتينية التالية : )MODAWINA(، وقد كتبت باللون االأ�شود 
العالمة مميز  ال�شكل، وجممل  العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف  اأفقي، وكامل  وب�شكل 

ومبتكر .
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398
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يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 289784    بتاريخ: 2018/03/28
با�ش��م : رامب ال�شناعية ال ال بي .

وعنوانه: : اب�شامي لياوت، را�س كور�س كومبيترت، تاميل نادو 641018 ، الهند.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اآالت وعدد اآلية ، حمركات ومكائن  )عدا ما كان منها للمركبات الربية( ، قارنات اآلية وعنا�شر نقل احلركة 
)عدا ماكان منها للمركبات الربية( ، معدات زراعية عدا ما ، يدار منها باليد، اأجهزة تفقي�س البي�س .

الواقعة بالفئة : )7(
�شكل العالمة: : عبارة عن الكلمة الالتينية التالية : )COSMO( ، حيث كتبت باللون االأ�شود وب�شكل 
اأفقي، وقد �شبقت بر�شم هند�شي خما�شي االأ�شالع ومفتوح من جهة واحدة باللون االأ�شود، وكامل العالمة 

كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

 ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 290605    بتاريخ: 2018/04/15
با�ش��م : �شركة امل�شدر الذهبي لتجارة االأدوات ال�شحية . )�س.ذ.م.م(.

وعنوانه: : االإمارات العربية املتحدة، ال�شارقة، �س ب : )63652( .
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

العدد واالآالت اليدوية التي تدار باليد ، وادوات القطع وال�شكاكني وال�شوك واملالعق ، واالأ�شلحة البي�شاء 
اأدوات احلالق�ة ) ق�س ال�شعر (  .الواقعة بالفئة : )8(

�شكل العالمة: : عبارة عن ر�شم والكلمة الالتينية التالية : )HARDEN(، وقد كتبت باللون الربتقايل 
باللون  ر�شم خلط عري�س  بداخله   الربتقايل يوجد  باللون  ملربع  ر�شم  الكلمة يوجد  اأفقي، وفوق  وب�شكل 
االأبي�س حماط بخطيني مائلني باللون االأبي�س، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف 

ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر .
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 290759    بتاريخ: 2018/04/17
با�ش��م : كوملاز تريدجن م.م.ح.

وعنوانه: : مركز االأعمال، بناية ال�شموخ، منطقة التجارة احلرة ، ام القيوين - االإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

و  املالب�س، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل  ت�شتعمل يف غ�شل وكي  اأخرى  االأقم�شة ومواد  م�شتح�شرات ق�شر 
جلي وك�شط، �شابون، عطور، زيوت عطرية، م�شتح�شرات جتميل، غ�شول )لو�شن( لل�شعر، منظفات اأ�شنان. 

الواقعة بالفئة : )3(
�شكل العالمة: : عبارة عن الكلمات الالتينية التالية : )Kelsey Berwin(، وقد كتبت باللون االأ�شود 
العالمة مميز  ال�شكل، وجممل  العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف  اأفقي، وكامل  وب�شكل 

ومبتكر .
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 290760    بتاريخ: 2018/04/17
با�ش��م : كوملاز تريدجن م.م.ح.

وعنوانه: : مركز االأعمال، بناية ال�شموخ، منطقة التجارة احلرة ، ام القيوين - االإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

و  املالب�س، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل  ت�شتعمل يف غ�شل وكي  اأخرى  االأقم�شة ومواد  م�شتح�شرات ق�شر 
جلي وك�شط، �شابون، عطور، زيوت عطرية، م�شتح�شرات جتميل، غ�شول )لو�شن( لل�شعر، منظفات اأ�شنان. 

الواقعة بالفئة : )3(
�شكل العالمة: : عبارة عن ر�شم والكلمة الالتينية التالية : )KOLMAZ(، وقد كتبت باللون الذهبي 
وكامل  الذهبي،  باللون  الغزال  حيوان  �شكل  على  ايحائي  ر�شم  يوجد  الكلمة  و�شط  واأعلى  اأفقي،  وب�شكل 

العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر .
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 268488    بتاريخ: 2017/02/19
با�ش��م : لو �شينغ للمكائن ال�شناعية املحدودة .

وعنوانه: : تايوان ، مدينة تاي�شونغ،ه�شويه طريق تيان ،1اف، رقم 582 ، 414)ار. او . �شي(.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اآالت وعدد اآلية ، حمركات ومكائن  )عدا ما كان منها للمركبات الربية( ، قارنات اآلية وعنا�شر نقل احلركة 
)عدا ما كان منها للمركبات الربية( ، معدات زراعية عدا ما ، يدار منها باليد، اأجهزة تفقي�س البي�س . 

الواقعة بالفئة : )7(
�شكل العالمة: : عبارة عن ر�شم بي�شي ال�شكل، ر�شم بداخله ما ي�شبه اجلزء من البحر باللون الر�شا�شي 
واالأ�شود ، كا يوجد بداخله ر�شم على �شكل حوت �شغري باللون االأ�شود وي�شعد من ظهره نافورة ماء، واأ�شفل 
العالمة  اأفقي ومائل، وكامل  االأ�شود وب�شكل  باللون   )Whale Best( الالتينية الكلمات  الر�شم كتبت 

كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح بال�شكل اأعاله، وجممل العالمة مميز ومبتكر .
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 272221    بتاريخ: 2017/04/26
با�ش��م : بهارات بدي.

وعنوانه: : االإمارات العربية املتحدة، دبي، �س.ب: 126586.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

التاأمني، ال�شوؤون التمويلية ، ال�شوؤون املالية وال�شوؤون العقارية . 
الواقعة بالفئة : )36(

 )THAINK PROPERTIES(  : التالية  الالتينية  والكلمات  ر�شم  عن  عبارة   : العالمة:  �شكل 
، حيث كتبت الكلمة )THAINK ( باللون االأ�شود وب�شكل اأفقي وبخط عري�س، وحتتها كتبت  الكلمة 
)PROPERTIES( ب�شكل اأفقي باللون االأ�شود الفاحت، واإىل ي�شار العالمة يوجد ر�شم على �شكل خط 
باللون االأحمر  وب�شكل فني، وكامل العالمة كتبت على خلفية  متداخل ومن ثم ي�شكل مثلث من االأعلى 

بي�شاء كما هو  مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر .
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :
املودعة حتت رقم: 277264    بتاريخ: 2017/07/30

با�ش��م : �شوبرييور تكنولوجيز & �شريفي�شز م د م �س .
وعنوانه: : االإمارات العربية املتحدة، دبي، ابراج بحريات 

جمريا ار�س رقم جي ال تي بي ات�س 1�شي 1اي، فورت�شن تاور، وحدة رقم 905 .
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�شاحية واأجهزة واأدوات الت�شوير الفوتوغرايف وال�شينمائي واالأجهزة 
واالأدوات الب�شرية واأجهزة واأدوات قيا�س الوزن والقيا�س واالإ�شارة واملراقبة )االإ�شراف( واالإنقاذ والتعليم، 
اأجهزة واأدوات لو�شل  اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�شجيل 
اأو اإر�شال اأو ن�شخ ال�شوت اأو ال�شور، حامالت بيانات مغناطي�شية، اأقرا�س ت�شجيل، ماكينات بيع اآلية واآليات 
ملعاجلة  حا�شوبية  واأج��ه��زة  م��ع��دات  حا�شبة،  اآالت  النقد  ت�شجيل  اآالت  النقد،  بقطع  تعمل  التي  لالأجهزة 

البيانات، اأجهزة اإخماد النريان.
الواقعة بالفئة : )9(

كتبت  وقد   )  superior technologies( : شكل العالمة: : عبارة عن الكلمات الالتينية التالية�
 )superior( الكلمة  وحتت  ومميز،  كبري  وبخط  اأفقي  وب�شكل  االأحمر  باللون   )superior( الكلمة 
كتبت الكلمة )technologies( باللون االأحمر وبخط كبري وب�شكل اأفقي، ومتيزت العالمة من خالل 
ات�شال احلرفني  )p،l( ببع�شهما م�شكلني دائرة باللون االأحمر يف نقطة االلتقاء، وكامل العالمة كتبت على 

خلفية بي�شاء كما هو مو�شح بال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر.
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 277420    بتاريخ: 2017/08/01
با�ش��م : خمتربات وميبي .

وعنوانه: : االإمارات العربية املتحدة، دبي، �س ب : )123279(
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�شميم املتعلقة بها ، خدمات التحاليل واالأبحاث ال�شناعية 
، خدمات ت�شميم وتطوير العتاد احلا�شوبي والربجميات احلا�شوبية .

 الواقعة بالفئة : )42(
 ) WIMPEY LABORATORIES( : شكل العالمة: : عبارة عن الكلمات الالتينية التالية�
وقد كتبت ب�شكل اأفقي باللون االأ�شود وبخط كبري ومميز، كما يوجد اإىل ي�شار الكلمات ر�شم على �شكل هرم 
باللون الربتقايل كتب بداخلة احلرفني )W، L( باللون االأ�شفر، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء 

كما هو مو�شح بال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 290933    بتاريخ: 2018/04/21
با�ش��م : فينوتك )�س.ذ.م.م( ..

وعنوانه: : االإمارات العربية املتحدة، دبي ،�س.ب:)14889(.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

وال�ش�ينمائية  والف�وتوغرافية  واج��ه��زة  والك�هربائية  وامل�شاحية  واملالح�ية  الع�لمية  واالأدوات  االأج�����ه��زة 
اأجهزة   ، والتعليم  واالإن��ق��اذ   ) االإ���ش��راف   ( واملراقبة   واالإ���ش��ارة  والق�يا�س  ال��وزن  واأدوات  واأج��ه��زة  والب��شرية 
 ، واأقرا�س ت�شجيل  واأ�شطوانات  للبيانات  ال�شورة  حوامل مغناطي�شية  ال�شوت  واإر�شال وا�شرتجاع  ت�شجيل 
مكائن بيع اإلية واآليات لالأجهزة التي ت�شتغل بالنقود املعدنية ، اآالت ت�شجيل النقد واآالت حا�شبة وجتهيزات 

معاجلة البيانات واأجهزة الكمبيوتر ، اأجهزة اإخماد النريان . 
الواقعة بالفئة : )9(

�شكل العالمة: : عبارة عن ر�شم والكلمة الالتينية التالية : )SGM(، وقد كتبت باللون االأ�شود وب�شكل 
اأفقي وبخط عري�س، واإىل ي�شار الكلمة  يوجد ر�شم على �شكل دوائر باأحجام خمتلفة وب�شكل تراتبي، وكامل 

العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر .
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 290761    بتاريخ: 2018/04/17
با�ش��م : م�شاريع �شبري )�س.ذ.م.م(.

وعنوانه: : االإمارات العربية املتحدة، دبي ،�س.ب:)7957(.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اآالت وعدد اآلية ، حمركات ومكائن  )عدا ما كان منها للمركبات الربية( ، قارنات اآلية وعنا�شر نقل احلركة 
)عدا ماكان منها للمركبات الربية( ، معدات زراعية عدا ما ، يدار منها باليد، اأجهزة تفقي�س البي�س .

الواقعة بالفئة : )7(
�شكل العالمة: : عبارة عن الكلمة الالتينية التالية : )LIFMEX(، وقد كتبت باللون االأخ�شر وب�شكل 

اأفقي، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر .
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 291496    بتاريخ: 2018/05/01
با�ش��م : هايتك لل�شناعات م م ح .

وعنوانه: : االإمارات العربية املتحدة، دبي ، جبل علي، اأر�س رقم، دبليو دبليو 130.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

الكيماويات امل�شتخدمة يف ال�شناعة والبحث العلمي و الت�شوير الفوتوغرايف وكذ لك يف الزراعة والب�شتنة 
وزراعة الغابات، راتنجات ا�شطناعية غري معاجلة و بال�شتيك غري معالج، اأ�شمدة، مركبات اإخماد النريان ، 
م�شتح�شرات �شقي وحلام املعادن ، مواد كيميائية حلفظ املواد الغذائية ، مواد دباغة مواد الل�شق امل�شتخدمة 

يف ال�شناعة . 
الواقعة بالفئة : )1(

الرمادي  باللون  كتبت  وق��د   ،)Hitech(  : التالية  الالتينية  والكلمة  ر�شم  عن  عبارة   : العالمة:  �شكل 
وب�شكل اأفقي، واإىل ي�شار الكلمة يوجد ر�شم دائري بعدة األوان وهي االحمر والربتقايل والرمادي، وكامل 

العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر .
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :
املودعة حتت رقم: 292744    بتاريخ: 2018/05/27

با�ش��م : التاج الدولية للتبغ املحدودة .
وعنوانه: : اجلمهورية اليمنية، �شنعاء.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
التبغ واأدوات املدخنني والثقاب . 

الواقعة بالفئة : )34(
 TITC/Taj international tobacco co،ltd( التالية:  والعربية  الالتينية  والكلمات  ر�شم  ع��ن  ع��ب��ارة   : ال��ع��الم��ة:  �شكل 
KING SIZE FILTER/  املكال   20/ORGNAL FLAVOUR/ AL-MUKALA/KING SIZE FILTER
ر�شم  وحتتهما  واالأزرق  الذهبي  باللون  م��ت��وازي��ني  خلطني  ر���ش��م  الي�شرى  اجل��ه��ة  يف  جن��د  حيث   ،) ف��ل��رت   �شايز  كنج   20 ف��ل��رت/  �شايز  كنج   /
الأ�شدين متقابلني باللون االأزرق وبينهما دائرة باللون االأزرق كتب فيها  )TITC( باللون االأبي�س ويعلوها تاج باللون الذهبي وا�شفلهما يوجد 
كتبت  الو�شاح  وحتت  االأبي�س  باللون   )Taj international tobacco co،ltd( ر�شم لو�شاح باللون الذهبي كتب بداخله الكلمات
AL-( باللون االأزرق وب�شكل اأفقي وحتت الكلمات و�شمن م�شتطيل باللون االأزرق كتبت الكلمة )ORGNAL FLAVOUR( الكلمات

 )KING SIZE FILTER( وبخط كبري وحتتها و�شمن م�شتطيل باللون الذهبي كتبت الكلمات االأبي�س  باللون   )MUKALA
وحتتها كتبت الكلمات )KING SIZE FILTER 20( ب�شكل ن�شف دائري والن�شف االآخر عبارة عن ر�شم خلطيني متقابلني ويف و�شط 
الدائرة يوجد ر�شم على �شكل وردة باللون الذهبي، اما الق�شم االأمين من العالمة فهو كالتايل: ر�شم خلطني متوازيني باللون الذهبي واالأزرق 
وحتتهما ر�شم الأ�شدين متقابلني باللون االأزرق وبينهما دائرة باللون االأزرق كتب فيها  )TITC( باللون االأبي�س ويعلوها تاج باللون الذهبي 
وا�شفلهما يوجد ر�شم لو�شاح باللون الذهبي كتب بداخله الكلمات )Taj international tobacco co،ltd( باللون االأبي�س وحتت 
الو�شاح كتبت الكلمات )ORGNAL FLAVOUR( باللون االأزرق وب�شكل اأفقي وحتت الكلمات و�شمن م�شتطيل باللون االأزرق كتب 
اللفظ العربي )املكال( باللون االأبي�س وحتته و�شمن م�شتطيل باللون الذهبي كتب اللفظ العربي التايل :  )كنج �شايز فلرت  ( وحتتها كتبت 
الكلمات )20 كنج �شايز فلرت  ( ب�شكل ن�شف دائري والن�شف االآخر عبارة عن ر�شم خلطيني متقابلني ويف و�شط الدائرة يوجد ر�شم على �شكل وردة 

باللون الذهبي، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح بال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر.
اال�شرتاطات: ال توجد.

امل�شار  امل�شجل للق�شم  اإر�شاله بالربيد  اأو   ، التجارية يف وزارة االقت�شاد  العالمات  لق�شم  التقدم به مكتوباً  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

 ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 278845    بتاريخ: 2017/08/28
با�ش��م : اولدندورف كاريرز ميدل اي�شت املحدودة

وعنوانه: : االإمارات العربية املتحدة، دبي، �س.ب: 507058، مركز دبي املايل العاملي، الوحدة )�شي1005( برج 
دامان الطابق 10 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

النقل وتغليف ال�شلع وتنظيم الرحالت وال�شفر .
الواقعة بالفئة : )39(

�شكل العالمة: : عبارة عن الكلمة الالتينية التالية : )OLDENDORFF ( وقد كتبت باللون االأزرق 
كتب  وال��رم��ادي  واالأزرق  االحمر  باللون  ر�شم  يوجد  الكلمة  واإىل ميني  كبري ومميز،  وبخط  اأفقي  وب�شكل 
بال�شكل،  مو�شح  هو  كما  بي�شاء  خلفية  على  كتبت  العالمة  وكامل   ،)EO( الالتينيني  احلرفني  بداخله 

وجممل العالمة مميز ومبتكر
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 291668    بتاريخ: 2018/04/26
با�ش��م : �شا�شيندران كوبالن

وعنوانه: : العنوان : االإمارات العربية املتحدة، عجمان، �س.ب:)20773(.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

بيان املنتجات معادن غري نفي�شة وكل خليط منها ، مواد بناء معدنية ، مباين معدنية قابلة للنقل ، مواد 
م�شنوعات   ، نفي�شة  غري  معادن  من  كهربائية  غري  واأ�شالك  حبال   ، احلديدية  ال�شكك  خلطوط  معدنية 
الثمينة  واالأ�شياء  الوثائق  ، خزائن حفظ  واأنابيب معدنية  ، موا�شري  ،  وخ��ردوات معدنية �شغرية  ح��داده 

م�شنوعة من معادن غري نفي�شة ) غري واردة يف فئات اأخري ( خامات معادن .
الواقعة بالفئة : )6(

�شكل العالمة: : و�شف العالمة عبارة عن الكلمة الالتينية التالية : )UML(، وقد كتبت باللون االأ�شود 
وب�شكل اأفقي وبخط فني مميز، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل 

العالمة مميز ومبتكر .
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 292108    بتاريخ: 2018/05/13
با�ش��م : دبليو ايه ات�س لتجارة م�شتح�شرات التجميل ذ م م .

وعنوانه: : االإمارات العربية املتحدة، دبي، �س ب : )8050( .
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

و  املالب�س، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل  ت�شتعمل يف غ�شل وكي  اأخرى  االأقم�شة ومواد  م�شتح�شرات ق�شر 
جلي وك�شط، �شابون، عطور، زيوت عطرية، م�شتح�شرات جتميل، غ�شول )لو�شن( لل�شعر، منظفات اأ�شنان.

الواقعة بالفئة : )3(
 Fresh Feel Your(  : التالية  الالتينية  واالأرق�����ام  وال��ك��ل��م��ات  ر���ش��م  ع��ن  ع��ب��ارة   : ال��ع��الم��ة:  �شكل 
باللون االأبي�س وب�شكل اأفقي   )Fresh( الكلمة  كتبت  وقد   ،)1951  Health Company Since
 1951Your  ( الكلمات واالرق��ام  اأفقي، كما كتبت  باللون االبي�س وب�شكل   )Feel( الكلمة وحتتها كتبت 
Health Company Since( ب�شكل مائل وفني باللون االأبي�س، كما يوجد ر�شم ب�شكل ن�شف دائرة 
ينتهي على �شكل اأوراق ال�شجر باللون االأبي�س، وجميع الكلمات واالرقام والر�شم كتبت �شمن ر�شم بي�شوي 
باللون الفريوزي وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز 

ومبتكر .
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 292139    بتاريخ: 2018/05/14
با�ش��م : مودرن لتجارة املعدات )�س.ذ.م.م(.

وعنوانه: : االإمارات العربية املتحدة، دبي ،�س.ب:) 19250(.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اآالت وعدد اآلية ، حمركات ومكائن  )عدا ما كان منها للمركبات الربية( ، قارنات اآلية وعنا�شر نقل احلركة 
)عدا ماكان منها للمركبات الربية( ، معدات زراعية عدا ما ، يدار منها باليد، اأجهزة تفقي�س البي�س .

الواقعة بالفئة : )7(
 SKYLIFT WE LIFT YOU( : التالية العالمة: : عبارة عن ر�شم والكلمات الالتينية  �شكل 
اأفقي وقد متيز  وب�شكل  واالأحمر   االأزرق  باللون   )SKYLIFT( الكلمة  كتبت  وقد   ،)HIGHER
احلرف )K( بامتداد زاوية قائمة على كامل الكلمة باللون االأحمر كذلك احلرف )T( متيز بوجود ر�شم 
لرافعة اأعاله باللون االزرق، وحتت الكلمة كتبت الكلمات )WE LIFT YOU HIGHER( باللون 
خلفية  على  كتبت  العالمة  وكامل  االأزرق،  باللون  اجلهتني  من  بخطوط  م�شبوقة  اأفقي  وب�شكل  االأحمر 

بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر .
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 293278    بتاريخ: 2018/06/05
با�ش��م : �شربوت لال�شتثمار ذ م م .

وعنوانه: : االإمارات العربية املتحدة، دبي، �س. ب : )121756( .
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات توفري االأطعمة وامل�شروبات ، وخدمات االإيواء املوؤقت . 
الواقعة بالفئة : )43(

�شكل العالمة: : 
 )Siomai( الكلمة  كتبت  وقد   )  Siomai HOUSE( : عبارة عن ر�شم والكلمات الالتينية التالية
الكلمة  االأحمر، وحتت  باللون  كتب  اأفقي ومتيز احلرف )m( حيث  وب�شكل  االأبي�س وبخط كبري  باللون 
اأفقي،  وب�شكل  كبري  وبخط  االأبي�س  باللون   )HOUSE( الكلمة  كتبت  اليمني  جهة  اإىل   )Siomai(
والر�شم  الكلمات  األ��وان، وكل من  بعدة  االأطفال  ايحائي ملجموعة من  ر�شم كرتوين  الكلمات يوجد  وحتت 
كتبت �شمن مربع باللون االأحمر، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح بال�شكل، وجممل 

العالمة مميز ومبتكر.
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 293309    بتاريخ: 2018/06/06
با�ش��م : رايهي للعطور ذ م م .

وعنوانه: : االإمارات العربية املتحدة، دبي، �س ب : )27422( .
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

و  املالب�س، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل  ت�شتعمل يف غ�شل وكي  اأخرى  االأقم�شة ومواد  م�شتح�شرات ق�شر 
جلي وك�شط، �شابون، عطور، زيوت عطرية، م�شتح�شرات جتميل، غ�شول )لو�شن( لل�شعر، منظفات اأ�شنان.

الواقعة بالفئة : )3(
 M.A.D mademoiselle(  : التالية  الالتينية  والكلمات  االح��رف  عن  عبارة   : العالمة:  �شكل 
الكلمة  ك��ت��ب��ت  وب���ع���ده���ا  ك��ب��ري ومم���ي���ز،  وب���خ���ط  االأ�����ش����ود  ب���ال���ل���ون   )M.A.D( االح������رف ك��ت��ب��ت  وق����د   )
)mademoiselle( باللون االأ�شود وبخط كبري وب�شكل اأفقي، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء 

كما هو مو�شح بال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر.
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 291997    بتاريخ: 2018/05/09
با�ش��م : رد كامليون املحدودة .

وعنوانه: : االإمارات العربية املتحدة ، دبي ، �س. ب )476427(.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات توفري االأطعمة وامل�شروبات ، وخدمات االإيواء املوؤقت .
الواقعة بالفئة : )43(

 ،)CRAB MARKET restaurant( : شكل العالمة: : عبارة عن ر�شم والكلمات الالتينية التالية�
الكلمة  كتبت  وحتتها  اأف��ق��ي،  وب�شكل  االأزرق  ب��ال��ل��ون   )CRAB MARKET( الكلمات  كتبت  وق��د 
البحر(  الكلمات يوجد ر�شم على �شكل )�شرطعون  االأزرق، وفوق  باللون  )restaurant( ب�شكل منحني 
باللون االأحمر، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز 

ومبتكر .
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 292347    بتاريخ: 2018/05/17
با�ش��م : بلدوزير �شو�شي ليمتد

وعنوانه: : االإمارات العربية املتحدة، دبي، �س.ب: )476427(.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات تقدمي الطعام وال�شراب واالإيواء املوؤقت ) خدمات املطاعم والفنادق ( .
الواقعة بالفئة : )43(

�شكل العالمة: : عبارة عن ر�شم والكلمة الالتينية التالية : )TANUKI(، وقد كتبت باللون االأ�شود 
وب�شكل اأفقي، وفوق الكلمة  يوجد ر�شم ايحائي ل�شكل كوخ باللون االأحمر، وكامل العالمة كتبت على خلفية 

بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر .
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398
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يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 293457    بتاريخ: 2018/06/10
با�ش��م : اخرت علي

وعنوانه: : االإمارات العربية املتحدة، دبي.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

و  املالب�س، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل  ت�شتعمل يف غ�شل وكي  اأخرى  االأقم�شة ومواد  م�شتح�شرات ق�شر 
جلي وك�شط، �شابون، عطور، زيوت عطرية، م�شتح�شرات جتميل، غ�شول )لو�شن( لل�شعر، منظفات اأ�شنان.

الواقعة بالفئة : )3(
االأ�شود وب�شكل  باللون  : )HARBA(، وقد كتبت  التالية  الالتينية  الكلمة  : عبارة عن  العالمة:  �شكل 

اأفقي، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر .
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

 ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 293475    بتاريخ: 2018/06/10
با�ش��م : اخرت علي

وعنوانه: : االإمارات العربية املتحدة، دبي.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

و  املالب�س، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل  ت�شتعمل يف غ�شل وكي  اأخرى  االأقم�شة ومواد  م�شتح�شرات ق�شر 
جلي وك�شط، �شابون، عطور، زيوت عطرية، م�شتح�شرات جتميل، غ�شول )لو�شن( لل�شعر، منظفات اأ�شنان.

الواقعة بالفئة : )3(
باللون  كتبت  وقد   ،)WONDER GRO( : التالية  الالتينية  الكلمات  عبارة عن   : العالمة:  �شكل 
االأ�شود وب�شكل اأفقي، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة 

مميز ومبتكر .
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 293465    بتاريخ: 2018/06/10
با�ش��م : اخرت علي

وعنوانه: : االإمارات العربية املتحدة، دبي.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

و  املالب�س، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل  ت�شتعمل يف غ�شل وكي  اأخرى  االأقم�شة ومواد  م�شتح�شرات ق�شر 
جلي وك�شط، �شابون، عطور، زيوت عطرية، م�شتح�شرات جتميل، غ�شول )لو�شن( لل�شعر، منظفات اأ�شنان.

الواقعة بالفئة : )3(
كتبت  وق��د   ،)HAWAIIAN SILKY(  : التالية  الالتينية  الكلمات  عن  عبارة   : العالمة:  �شكل 
 )SILKY( يف االعلى باللون البنف�شجي وب�شكل اأفقي، وحتتها كتبت الكلمة )HAWAIIAN( الكلمة
باللون البنف�شجي وب�شكل اأفقي ومتيز احلرف )S( حيث كتب ب�شكل فني وممتد، وكامل العالمة كتبت على 

خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر .
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 293485    بتاريخ: 2018/06/10
با�ش��م : اخرت علي

وعنوانه: : االإمارات العربية املتحدة، دبي.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

و  املالب�س، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل  ت�شتعمل يف غ�شل وكي  اأخرى  االأقم�شة ومواد  م�شتح�شرات ق�شر 
جلي وك�شط، �شابون، عطور، زيوت عطرية، م�شتح�شرات جتميل، غ�شول )لو�شن( لل�شعر، منظفات اأ�شنان.

الواقعة بالفئة : )3(
�شكل العالمة: : عبارة عن الكلمة الالتينية التالية : )VITALE(، وقد كتبت باللون الذهبي وب�شكل 
مائل وحتتها كتب احلرف )V( بخط كبري باللون االأزرق، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو 

مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر .
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 293462    بتاريخ: 2018/06/10
با�ش��م : اخرت علي

وعنوانه: : االإمارات العربية املتحدة، دبي.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

و  املالب�س، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل  ت�شتعمل يف غ�شل وكي  اأخرى  االأقم�شة ومواد  م�شتح�شرات ق�شر 
جلي وك�شط، �شابون، عطور، زيوت عطرية، م�شتح�شرات جتميل، غ�شول )لو�شن( لل�شعر، منظفات اأ�شنان.

الواقعة بالفئة : )3(
�شكل العالمة: : عبارة عن الكلمة الالتينية التالية : )KOEE(، وقد كتبت باللون االأزرق ماعدا احلرف 
)O( حيث متيز وكتب باللون الذهبي وفوقه خط �شغري بنف�س اللون وب�شكل اأفقي، وكامل العالمة كتبت 

على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر .
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 293459    بتاريخ: 2018/06/10
با�ش��م : اخرت علي

وعنوانه: : االإمارات العربية املتحدة، دبي.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

و  املالب�س، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل  ت�شتعمل يف غ�شل وكي  اأخرى  االأقم�شة ومواد  م�شتح�شرات ق�شر 
جلي وك�شط، �شابون، عطور، زيوت عطرية، م�شتح�شرات جتميل، غ�شول )لو�شن( لل�شعر، منظفات اأ�شنان.

الواقعة بالفئة : )3(
 ORGANIC HAIR(  : ال��ت��ال��ي��ة  ال��الت��ي��ن��ي��ة  وال��ك��ل��م��ات  ر����ش���م  ع���ن  ع���ب���ارة   : ال���ع���الم���ة:  ���ش��ك��ل 
اأفقي،  وب�شكل  االأ�شفر  باللون  االأعلى  يف   )ORGANIC( الكلمة  كتبت  وقد   ،)ENERGIZER
االأخ�شر  باللون  الكلمات �شمن م�شتطيل  كتبت  وقد  اأفقي،  وب�شكل  االأبي�س  باللون  الكلمات  كتبت  وحتتها 
حماط باإطار باللون البني، واإىل ي�شار الكلمات يوجد ر�شم على �شكل ورقة �شجر باللون االأخ�شر، وكامل 

العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 293458    بتاريخ: 2018/06/10
با�ش��م : اخرت علي

وعنوانه: : االإمارات العربية املتحدة، دبي.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

و  املالب�س، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل  ت�شتعمل يف غ�شل وكي  اأخرى  االأقم�شة ومواد  م�شتح�شرات ق�شر 
جلي وك�شط، �شابون، عطور، زيوت عطرية، م�شتح�شرات جتميل، غ�شول )لو�شن( لل�شعر، منظفات اأ�شنان.

الواقعة بالفئة : )3(
 )MAX( وقد كتبت الكلمة ،)MAX FAIR( : شكل العالمة: : عبارة عن الكلمات الالتينية التالية�
يف االأعلى باللون البني وب�شكل اأفقي وفني مميز، وحتتها كتبت الكلمة )FAIR( باللون الزهري وب�شكل 
اأفقي ومو�شعها ميني العالمة، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل 

العالمة مميز ومبتكر .
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 293493    بتاريخ: 2018/06/10
با�ش��م : اخرت علي

وعنوانه: : االإمارات العربية املتحدة، دبي.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

و  املالب�س، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل  ت�شتعمل يف غ�شل وكي  اأخرى  االأقم�شة ومواد  م�شتح�شرات ق�شر 
جلي وك�شط، �شابون، عطور، زيوت عطرية، م�شتح�شرات جتميل، غ�شول )لو�شن( لل�شعر، منظفات اأ�شنان.

الواقعة بالفئة : )3(
�شكل العالمة: : عبارة عن الكلمة الالتينية التالية : )NEWLIFE(، وقد كتبت باللون االأبي�س وب�شكل 
اأفقي، ويوجد حتتها خط باللون االأ�شفر وقد كتبت العالمة داخل م�شتطيل باللون االأ�شود، وكامل العالمة 

كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر .
اال�شرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
فايرووورلد بي بي كيو للتجارة العامة �س ذ م م

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم: 278602          بتاريخ :2017/8/23    
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: فايرووورلد بي بي كيو للتجارة العامة �س ذ م م.
وعنوانة : ديرة، هورالعنز �س.ب 97748، دبي، االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
املياه ولالأغرا�س  والتهوية وتوريد  والتجفيف  والتربيد  البخار والطهي  والتدفئة وتوليد  اأجهزة لالإنارة 

ال�شحية.
الواق�عة بالفئة: 11

باللوين  جميعهم  لهب  ر�شم  حتتها  و  مميز  بخط  الالتينية  " zyna" باالأحرف  كلمة   : العالمة  و�شف 
االأبي�س واالأ�شود كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.

اال�شرتاطات : 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .
ق�ص��م العلمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
مارين بوينت لتجارة قطع غيار ال�شفن �س.ذ.م.م

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم: 295328          بتاريخ :2018/7/12   
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: مارين بوينت لتجارة قطع غيار ال�شفن �س.ذ.م.م.
وعنوانة : �س.ب 1786، دبي، االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
اللحوم واالأ�شماك وحلوم الدواجن وال�شيد، خال�شات اللحم ،�شمك تونا، منتجات غذائية ُمعدة من ال�شمك 

يف الفئة  29 
الواق�عة بالفئة: 29

"حتفه" كتبت ب�شكل مميز باللون االأبي�س على خلفية �شبه م�شتطيلة  و�شف العالمة : عبارة عن الكلمة 
باللون االأزرق واأ�شفلها باللون االأ�شفر، ويعلوها منطوقها اللفظي باللغة الالتينية الكلمة Tohfe كتبت 

بنف�س اللون وعلى نف�س اخللفية كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.
اال�شرتاطات : 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

منوذج اإعلن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

Sage Business Cloud : طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم :     290471  بتاريخ : 2018/04/11

 017336207         2017/10/13         RC:بيانات االأولوية
باإ�شم :  ذي �شاج جروب بي ال �شي

وعنوانة :  نورث بارك، نيوكا�شل-اأبون-تاين، تاين اند وير ان ئي 13 9ايه ايه، اململكة املتحدة
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة42  :
املتحركة والهواتف الذكية وال�شاعات الذكية واأجهزة  الكمبيوتر للهواتف  برجمة احلا�شب االآيل؛ برجمة 
الكمبيوتر اللوحية ؛ توفري اال�شتخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل ؛ توفري خدمات الربجميات من 
قاعدة بيانات الكمبيوتر اأو االإنرتنت ؛ توفري خدمات الربامج عرب االإنرتنت ؛ الربجميات كخدمة )�شا�س( 
التجارية  العمليات  االأعمال وتنفيذ  التي تتميز مبن�شة برجمية ملرا�شالت  ؛ الربجميات كخدمة )�شا�س( 
املحتوى  مل�شاركة  لالآخرين  االإنرتنت  عرب  ويب  مرافق  ا�شت�شافة  ؛  االإنرتنت  على  اال�شت�شافة  من�شات  ؛ 
التعاون والتحكم يف  تتيح  التي  التجارية  االإنرتنت لالأن�شطة  �شبكة  ا�شت�شافة موقع على  ؛  االإنرتنت  عرب 
الر�شائل والروبوتات ، لتوفري طريقة اآمنة لالأ�شخا�س للتوا�شل وتبادل املعلومات مع االآخرين ؛ احلو�شبة 
ال�شحابية؛ ت�شميم ، حتليل ، تركيب ، تكوين ، �شيانة ، �شيانة ، حتديث ، تطوير وتوفريو ت�شميم برامج 
الكمبيوتر  ، و�شيانتها واملحافظة عليها، وحتديثها، تطوير وتوفري برامج  ، وتركيبها  كمبيوتر، وحتليلها 
للهواتف املتحركة، الهواتف الذكية ، ال�شاعات الذكية واأجهزة الكمبيوتر اللوحية. ت�شميم من�شة �شحابية 
الربجميات  ا�شت�شارات  ؛  وتوفريها  وتطويرها   ، وحتديثها  و�شيانتها   ، وتكوينها   ، وتركيبها   ، وحتليلها   ،
؛  التجارية  البيانات  ملعاجلة  اال�شطناعي  بالذكاء  املتعلقة  والتطوير  وال��ربجم��ة  والت�شميم  احلا�شوبية 
االأعمال  ال�شتخبارات  من�شة  �شكل  على  للتنزيل  القابلة  غري  الكمبيوتر  لربامج  املوؤقت  اال�شتخدام  توفري 
والتحليالت التنبوؤية ، ومتكني الذكاء اجلماعي لالأعمال ؛ توفري ا�شتخدام موؤقت الأدوات تطوير تطبيقات 
 ، البيانات  وقواعد   ، البيانات  معاجلة  واأنظمة   ، االإنرتنت  على  للتنزيل  القابلة  غري  احلا�شوب  برجميات 
؛  والن�شو�س  وال�شور  وامل�شتندات  امللفات  ذلك  يف  مبا   ، للبيانات  االإل��ك��رتوين  التخزين  ؛  املعلومات  ونظم 
؛ خدمات  بالوقت  امل�شاركة  ، وخدمات  ، والربجميات  البيانات  واأجهزة معاجلة   ، الكمبيوتر  اأجهزة  تاأجري 
ا�شت�شافة مواقع الويب �شيانة املوقع التحليل املحو�شب للبيانات واملعلومات ؛ خدمات البحوث واال�شت�شارات 
واملعلومات فيما يتعلق بربجميات الكمبيوتر ؛ نظم معاجلة البيانات ، وقواعد البيانات ، واإدارة املعلومات ، 
واالإنرتنت ، وتكنولوجيا املعلومات واإدارة امل�شاريع ؛ حتويل البيانات من برامج الكمبيوتر والبيانات )ولي�س 
التحويل املادي( ؛ حتويل البيانات اأو الوثائق من الو�شائط املادية اإىل الو�شائط االإلكرتونية ؛ حتليل نظم 
؛  الربجميات  على  الفني  الت�شاور  الكمبيوتر  برامج  يف  االزدواج��ي��ة  الكمبيوتر  بيانات  ا�شتعادة  الكمبيوتر 
ا�شتخدام  دعم  وهو  الدعم  خط  ؛  املذكورة  العيوب  وت�شحيح  الربجميات  عيوب  عن  للك�شف  الفني  الدعم 

وك�شف وت�شحيح عيوب الربامج ؛ كل ما �شبق ذكره واملت�شل بربامج اإدارة االأعمال.
و�شف العالمة: تتكون العالمة من عبارة " Sage Business Cloud " باللغة االإجنليزية.

اال�شرتاطات : 
اأو  التجارية يف وزارة االإقت�شاد  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات  اإعرتا�س علي ذلك  فعلي من لدية 

اإر�شالة بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

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

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
Sage Business Cloud : طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :     290468  بتاريخ : 2018/04/11
 017336207         2017/10/13         RC:بيانات االأولوية

باإ�شم :  ذي �شاج جروب بي ال �شي
وعنوانة :  نورث بارك، نيوكا�شل-اأبون-تاين، تاين اند وير ان ئي 13 9ايه ايه، اململكة املتحدة

�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 09 
برنامج اإدارة االأعمال؛ برنامج االإدارة املالية؛ برامج املحا�شبة؛ برنامج الرواتب الدفع والربامج امل�شرفية. 
برنامج الإدارة املوارد الب�شرية ؛ برنامج تخطيط موارد املوؤ�ش�شة ؛ برنامج اإدارة عالقات العمالء ؛ برنامج 
العمالء والتوزيع واملخزون  املبيعات وخدمة  ؛ برنامج الإدارة  االإلكرتونية  التجارة  اإدارة االت�شال؛ برنامج 
التحليالت  التجارية ومتكني  التنبوؤية  االأعمال والتحليالت  التي توفر ذكاء  الكمبيوتر  والت�شنيع. برامج 
لالأعمال التجارية اجلماعية ؛ برامج اإدارة االأعمال للهواتف املتحركة والهواتف الذكية وال�شاعات الذكية 
يف  مبا  االأعمال  اإدارة  برامج  تقدم  �شحابية  من�شة  لتوفري  الكمبيوتر  برامج  اللوحية؛  الكمبيوتر  واأجهزة 
الب�شرية وبرامج تخطيط موارد  وامل��وارد  امل�شرفية  ، واخلدمات  والدفع  والرواتب  واملحا�شبية  املالية  ذلك 
املوؤ�ش�شات ؛ برامج الكمبيوتر التي توفر الذكاء املتكامل الإدارة االأعمال يف الوقت احلقيقي من خالل اجلمع 
بني املعلومات من قواعد البيانات املختلفة وعر�شها يف واجهة م�شتخدم �شهلة الفهم ؛ برامج الكمبيوتر؛ 
الربامج املالية واإدارة االأعمال. برامج الكمبيوتر لالندماج يف جمموعة متنوعة من االأنظمة والتطبيقات 
التعرف على  التعرف على احل��روف برنامج  االإع��الم االجتماعية. برجميات  ، مبا يف ذلك من�شات و�شائل 
ال�شوت وحتويل الكالم اإىل ن�س وبرنامج حتديد املواقع العاملي وبرامج الكمبيوتر مع التعرف على االأحرف 
، والتعرف على ال�شوت ، وحتويل الكالم اإىل الن�س ، والتوجيه العاملي ، واجتاهات ال�شفر التي تعمل عمل 
الوكيل االفرتا�شي ؛ برامج الكمبيوتر التي ت�شمل الذكاء اال�شطناعي ملعاجلة البيانات التجارية ؛ برامج 
برامج  ؛  النقالة  والتطبيقات  الكمبيوتر  ب��رام��ج  وتطوير  لت�شميم  �شحابية  بيئة  توفر  التي  الكمبيوتر 
 ، املودم  اأجهزة   ، الكمبيوتر  )اأجهزة  جهزة   االأ الكتل(.  )�شل�شلة  ت�شني  بلوك  تقنية  با�شتخدام  الكمبيوتر 

االأدوات( التي يتم بيعها فيما يتعلق بالربنامج املذكورة اأعاله.
و�شف العالمة: تتكون العالمة من عبارة " Sage Business Cloud " باللغة االإجنليزية.

اال�شرتاطات : 
اأو  التجارية يف وزارة االإقت�شاد  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات  اإعرتا�س علي ذلك  فعلي من لدية 

اإر�شالة بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1484  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- �شهاد عاقوري للخياطة الراقية جمهول حمل االقامة مبا ان 
عاقوري  �شهاد  �شركة  يف  �شريك  ب�شفته   - املعلم  عثمان  بن  حممد  بن  امل��دع��ي/م��ازن 
للخياطة الراقية وميثله:عبدالرحمن حممد عبدالرحمن ال�شرهان النعيمي قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بحل وت�شفية والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب 
املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2018/8/28 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
Ch 1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1281  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- فواز عبدالغفار حممد العلوي بني ها�شم جمهول حمل 
الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  املدعي/بلوم بنك فرن�شا قد  ان  االقامة مبا 
املطالبة بتثبيت �شحة احلجز التحفظي ال�شادر عن قا�شي االمور امل�شتعجلة 
اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  جت��اري  حتفظي  حجز  رق�����م:311/2018 
املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 2018/8/29 ال�شاعة 9.30 �س 
بالقاعة Ch 1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2017/1731  جتاري كلي 
اىل املحكوم عليه/1-ا�شدود جنريال تريدينغ جي ال تي 2- ا�شدود للتجارة العامة ذ.م.م 
- كفيل و�شامن ل�شركة ا�شدود جنريال تريدينغ جي ال تي  3- �شنديب كومار اك��روال - 
هندي اجلن�شية - ب�شفته �شريك و�شامن كفيل ل�شركة  ا�شدود جنريال تريدينغ جي ال تي 
جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2018/7/18  يف 
املدعي عليهم  بالزام  ���س.م.ع  الوطني  االم��ارات دبي  املذكورة اعاله ل�شالح/بنك  الدعوى 
بالت�شامن فيما بينهم بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ )24641339.16( درهم وفوائده بواقع 
درهم  وال��ف  امل�شروفات  والزمتهم  ال�شداد  الدعوى وحتى متام  رفع  تاريخ  �شنويا من   %9
يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل 
ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب  اليوم  اعتبارا من 

را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/2407  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- الراجحي لالن�شاءات ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
حممد  ابراهيم  وميثله:علي  ذ.م.م  للم�شاريع  ايبكو  �شركة   - ف��رع   - للزيوت  ايبكو 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي  احلمادي قد 
للمدعية مبلغ وقدره )162.185.00( درهم والفائدة القانونية بواقع 12% اعتبارا من 
تاريخ اخر مبلغ م�شتحق يف:2013/9/23 والر�شوم وامل�شاريف واالتعاب. وحددت لها 
جل�شة يوم االثنني املوافق 2018/8/13 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.13 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/2210  جتاري جزئي
���س.ذ.م.م 2- حممد احمد حممد مقبل  اىل املدعي عليه / 1- دلتا الين للمقاوالت 
احلمريي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/اأفرو جلف تريدينغ م.م.ح وميثله:�شاره 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي  �شاه بيك حممد البلو�شي قد 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )203485.37( وق��دره  مببلغ  بالت�شامن  عليهما 
املحاماة والفائدة 9% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم 
االحد املوافق 2018/8/12 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف 
او م�شتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 
�شيكون  االأق��ل ويف حالة تخلفك فان احلكم  اأي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2689  جتاري جزئي
ان  االق��ام��ة مبا  ف��اداي��ل جمهول حمل  1-نيدهني جو�شى   / عليه  املدعي  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام  املدعي /ين ثو زار هتوت قد 
 %9 والفائدة  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم   )56000( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي 
اخلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�شداد  وحتى  اال�شتحقاق  تاريخ  من 
فاأنت  ل��ذا    ch1.C.12:بالقاعة ���س  ال�����ش��اع��ة:08:30  امل����واف����ق:2018/9/6 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

     يف الدعوى رقم 2018/126 تنفيذ مدين
جمهول  ال��زه��ريي  عبدالعزيز  عبدالرحمن  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�شبي�س ارت لل�شيانة وا�شالح 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق����ام  ق��د  ������س.ذ.م.م  للمركبات  ال��ع��ام 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )27388( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر

             يف  الدعوى 2018/172  احوال مال م�شلمني
اىل املدعي عليه / 1- بالل جعفر عبداهلل امل�شري  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ االء مازن اخلالدي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
يوم   لها جل�شة  وح���ددت  �شفر.  ج���واز  ال���ش��ت��خ��راج  م��وؤق��ت��ة  و���ش��اي��ة  طلب 
الثالثاء املوافق  2018/9/4   ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة رقم )3( يف مبنى 
اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  القرهود  منطقة  يف  ال�شخ�شية  االح��وال 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

فقدان �شهادةاأ�شهم
فقد املدعو/ تركي عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن بن فار  

�شهادة رقم 1035864  وعددها 151 �شهم ، 
تابعة مل�شرف ابوظبي اال�شالمي. 

وفقدت املدعوة / عو�شة حمد عبداهلل البدر ، 
�شهادة رقم 1077724  وعددها 151 �شهم ،   

تابعة مل�شرف ابوظبي اال�شالمي.
وعلى من يجدهما ت�شليمهما مب�شرف ابوظبي اال�شالمي

 او االت�شال بالرقم 02-2352918 
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اعـالن تغيري ا�شـم
تقدم املواطن )عبيد علي عبيد العريفي( ب�شفته الويل 
على ابنته القا�شر )م�شاعل( ، بطلب اىل حمكمة ابوظبي 
االبتدائية ق�شم التوثيقات بتغيري ا�شم ابنته املذكورة من 

)م�شاعل( اإىل )مرمي(
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�شم املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر االعالن
ا�شماعيل ابراهيم احلو�شني  - كاتب عدل

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1240 
اإماراتي    ، املرزوقي  �شيد علي حممود  �شيد عبدالرحمن  ال�شيد/  بان  للجميع  ليكن معلوما 
ال�شيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�شية 
ا�شماعيل مياه ح�شن علي - بنغالدي�س اجلن�شية ، يف الرخ�شة امل�شماة )بيت النقو�س للخياطة 
والتطريز( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )541551( ال�شادرة من دائرة التنمية 
االقت�شادية بال�شارقة - تعديالت اخرى : مت تغيري ال�شكل القانوين من )موؤ�ش�شة فردية( اىل 

موؤ�ش�شة )فردية بوكيل خدمات(. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1242

هندية   ، جو�شيف  �شيلفي�شرتير  جو�س  �شرييل   / ال�شيدة  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلاري  )املاء  يف    %100 البالغة  ح�شتها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب  اجلن�شية 
انكور  ال�شيد/  اىل   )622567( رقم  رخ�شة  مبوجب  واالر�شيات(  التك�شية  ملقاوالت 

ماهيندرو كالو رام ماهيندور ، هندي اجلن�شية. 
تعديالت اخرى : تنازل �شاحب الرخ�شة اىل اخر. 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1241

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ حممد �شعيب حممد نور اال�شالم ، بنغالدي�شي اجلن�شية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 20 %  و�شمائل كرن ا�شتياق احمد رفاعي - باك�شتاين اجلن�شية 
 - ر�شتم علي  البالغة )80%( وذلك اىل حممد ظهور عامل  والتنازل عن كامل ح�شته  البيع  يرغب يف 
بنغالدي�شي اجلن�شية يف الرخ�شة )ور�شة كويل لت�شليح عادم وبراد ال�شيارات( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة 
مبوجب رخ�شة رقم )215389( - تعديالت اخرى : مت تغيري ال�شكل القانوين من �شركة اعمال مهنية 

بوكيل خدمات ، اىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات. 
الكاتب  �شان  ل�شنة  2013 يف  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
اليه بعد  امل�شار  الت�شديق  على االجراء  للعلم وانه �شوف يتم  ن�شر هذا االعالن  اقت�شى  . فقد  العدل 
ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1243

اجلن�شية  - هندي   ت�شاكو  ماتيو�س  ال�شيد/ جوفني  بان  للجميع  ليكن معلوما 
للحدادة  )حيفا  يف    %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
اىل   )521220( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  والتي  واللحام( 

ال�شيد/ دان�س �شوكوماران كونامبات �شوكوماران - هندي اجلن�شية.
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة   وعمالبن�س 
2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم 

الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 140
اجلن�شية  اإماراتي    ، املدفع  حممد  احمد  تركي  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  يف )�شوبرماركت ريجن�شي( 
 - ح�شني  اأمبيل  فتوبار  رام�شاد  ال�شيد/  اىل  وذلك   )114626( رقم  رخ�شة  مبوجب 
هندي اجلن�شية - تعديالت : مت تغيري ال�شكل القانوين للرخ�شة من موؤ�ش�شة فردية 

اىل فردية وكيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   
 الدعوى رقم  2018/254 جتاري كلي - دبي  

املدعية : �شركة االإمارات ملقاوالت  الطرق - حمر عني والذيب - ذ م م - فرع دبي 
اإعالن املدعي عليها : �شركة ابواب العقارية املحدودة - �س ذ م م  

بالن�شر يف الدعوى رقم 2018/254 جتاي كلي - دبي 
مبوجب احلكم التمهيدي ال�شادر من املحكمة االبتدائية املوقرة فقد مت ندبي خبريا 
يف الدعوى املذكورة اعاله وقد تقرر عقد جل�شة خربة هند�شية يوم االثنني املوافق 
2018/8/13 يف متام ال�شاعة العا�شرة �شباحا مبكتبنا الكائن يف دبي مبنطقة ديرة - 
مركز اأبوهيل التجاري الطابق االأول مكتب رقم ) FL-05 ( ، هاتف : 04-2669246 
فاك�س : 2669245-04 لذا يتوجب عليكم احل�شور اإىل مكتب اخلبري يف املوعد املذكور 
ا�شتكمال  اعاله وتقدمي كافة ما لديكم من دفاع ودفوع يف الدعوى واإال �شوف يتم 

اعمال اخلربة حتى يف غيابكم.  
 اخلبري الهند�شي/ زكريا حممود عبدالعليم 

اجتماع  خربة
العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   

 يف الدعوى رقم 2018/949 جتاري كلي 
املدعى عليها : هيم لالإ�شتثمار - �س ذ م م 

)العنوان : اإمارة دبي - �شارع �شالح الدين - بناية جمموعة بن �شوقات ملك حمد احمد حمد 
بن �شوقات- الطابق االأول مكتب رقم 101 - هاتف رقم 0502608223 - �س ب 185801 - رقم 

مكاين 3152495906(  
يرجى احل�شور اىل اجتماع اخلربة املقرر مبكتب اخلبري امل�شريف  املدون ادناه وذلك يف متام 
يف  دفوعكم  لبيان  وذل��ك   2018/8/13 املوافق  االثنني  ي��وم  �شباح  من  ع�شرة  احلادية  ال�شاعة 

الدعوى املرفوعة عليكم من قبل موؤ�ش�شة التحالف العاملي للتجارة.  
بيت املعرفة لتدقيق احل�شابات - بناية ال�شم�س امل�شيئة - الدور االأول مكتب رقم 112،  هاتف 
رقم 042830100 - فاك�س رقم : 042833622 - هاتف متحرك رقم : 0506516092 - مقابل 

الطاير لل�شيارات - القرهود / دبي
 اخلبري امل�شريف /حممد كامل عريان - قيد رقم 64

بيت املعرفة لتدقيق احل�شابات 

اعالن اجتماع خربة بالن�شر 
العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   

 اإعالن باالإحالة  - مكتب اإدارة الدعوى   
مذكرة اإعالن موعد جل�شة بالن�شر باالإحالة للح�شور اأمام حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية  

الرقم 2018/81 جتاري كلي 
اإىل املدعي عليها : هدى عبا�س خمي�س البلو�شي 

، وعليه  اق��ام عليك الدعوى رقم 2018/81 جت��اري كلي  راأ���س اخليمة الوطني - قد  حيث ان املدعي / بنك 
ال�شاعة  الثالثاء  يوم   - االأوىل  الكلية  التجارية  الدائرة  اأم��ام   - را�س اخليمة  يقت�شي ح�شورك اىل حمكمة 
التا�شعة �شباحا املوافق 2018/8/14 م وذلك لالإجابة على الدعوى ، وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف 
حالة تخلفكم عن احل�شور او ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد اعاله فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى 

غيابيا بحقكم :- يلتم�س املدعي من حمكمتكم املوقرة االتي : 
1- قبول الدعوى وت�شجيلها وحتديد اقرب موعد جل�شة لها واعالن املدعي عليها مبوعد اجلل�شة 

الفا  واح��د  )ت�شعمائة  دره��م   901.683.73 وق��دره  مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ب��ال��زام  احلكم   -2
و�شتمائة وثالثة وثمانون درهما وثالثة و�شبعون فل�شا ( والفوائد قانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى 

وحتى ال�شداد التام لكامل املديونية 
3- الزام املدعي عليها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.

مكتب  اإدارة الدعوى/ باهر حممد حلمي                

      حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   
 مكتب اإدارة الدعوى   

اإعالن بالن�شر باالإحالة اأمام املحكمة املخت�شة  
الرقم 2018/82 جتاري كلي  

اإىل املدعي عليه : عارف حممد �شامل حممد ال�شعدي املن�شوري )اجلن�شية : االإمارات(
حيث ان املدعي / بنك را�س اخليمة الوطني 

ال��زام املدعي عليه بان ي��وؤدي للمدعي  قد اقام الدعوى احلقوقية رقم 2018/82 جتاري كلي طلب 
مبلغ وقدره )886.607.64 درهم( )ثمامنائة و�شتة وثمانون الفا و�شتمائة و�شبعة درهم واربع و�شتون 
الزام املدعي  التام مع  ال�شداد  القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى  فل�س( والفائدة 
الكلية  التجارية  املحكمة  ام��ام  ح�شورك  يقت�شي  لذا   - املحاماة   واتعاب  وامل�شاريف  الر�شوم  عليه 
الدائرة االوىل براأ�س اخليمة �شباح يوم الثالثاء املوافق 2018/8/14 م ال�شاعة 9.00 التا�شعة �شباحا 
، لالإجابة اىل الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�شور اأو اإر�شال 

وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى غيابيا بحقك. 
مكتب  اإدارة الدعوى
 حممود فائق عليان 

      حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   
  اعادة اإعالن بالن�شر  باللغة العربية 

للح�شور اأمام )املحكمة - الدائرة الكلية) مبحكمة عجمان االحتادية االبتدائية   
 يف الدعوى )2018/882) مدين كلي

اإىل املدعي عليها الثانية / فورت�س لال�شتثمارات الدولية 
نعلمك بان املدعي / جو�شيه كارلو�س كوجولودو   ، قد رفع الدعوى املذكورة اأعاله يطالب فيها ب������ :- 

1- احلكم بف�شخ عقود البيع املبدئية لل�شقق ارقام 4 و 7 و 10 من الطابق ال�شابع ع�شر 17 )1704( ، )1707( ، 
)رقم 338 ملك حو�س رقم )c )3 1710( ، من البناء املتعدد الطوابق امل�شمى برج اجلزيرة املقام على قطعة 

االر�س 12 مبنطقة احلليو بعجمان املوؤرخة يف 2008/9/27 
2- احلكم باأن يوؤدي املدعي عليهم بالت�شامن والتكافل للمدعي مبلغ 619.953 درهم )�شتمائة وت�شعة ع�شر 
الف وت�شعمائة وثالثة وخم�شون درهما( مع الفائدة القانونية 12% وذلك من تاريخ �شداد املدعي للمبلغ يف 

2008/9/27 وحتى متام الوفاء. 
3- احلكم بالزام املدعي عليهم بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 

املوافق 2018/8/13  اأمام )املحكمة( مبحكمة عجمان االحتادية االبتدائية يوم االثنني  انت مكلف باحل�شور 
عن  تخلفكم  ح��ال  ويف   ، بيانات  من  لديكم  ما  وتقدمي  ال��دع��وى  على  لالإجابة  وذل��ك  �شباحا   11.00 ال�شاعة 

احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنكم  فانه �شيتم ا�شتكمال االجراءات القانونية يف غيابكم. 
 مكتب ادارة الدعوى

  وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   

 اإعالن بالن�شر  باللغة العربية  للح�شور اأمام مدير الدعوى )الدائرة الكلية)
مبحكمة عجمان االحتادية االبتدائية   

 يف الدعوى )2018/834) مدين كلي
اإىل املدعي عليها الثانية / فورت�س لال�شتثمارات الدولية 

نعلمك بان املدعي / في�شل ن�شيم.  قد رفع الدعوى املذكورة اأعاله يطالب فيها ب������ :- 
1- احلكم بف�شخ عقود البيع املبدئية لل�شقق ارقام 1 و 14 و 15 من الطابق ال�شابع ع�شر 17 )1701( ، )1714( 
، )رقم 338 ملك حو�س رقم )c )3 1715( ، من البناء املتعدد الطوابق امل�شمى برج اجلزيرة املقام على قطعة 

االر�س 12 مبنطقة احلليو بعجمان املوؤرخة يف 2008/9/27 
وثالثة  )خم�شمائة  دره��م   533.791 مبلغ  للمدعي  والتكافل  بالت�شامن  عليهم  املدعي  ي��وؤدي  ب��اأن  احلكم   -2
املدعي  �شداد  تاريخ  من  وذل��ك   %12 القانونية  الفائدة  مع  درهما(  وت�شعون  وواح��د  و�شبعمائة  الف  وثالثون 

للمبلغ يف 2008/9/27 وحتى متام الوفاء. 
3- احلكم بالزام املدعي عليهم بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 

انت مكلف باحل�شور اأمام )مدير دعوى - الدائرة الكلية( مبحكمة عجمان االحتادية االبتدائية يوم االثنني 
املوافق 2018/8/13 ال�شاعة 9.00 �شباحا وذلك لالإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، ويف حال 

تخلفكم عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنكم  فانه �شيتم ا�شتكمال االجراءات القانونية يف غيابكم. 
 مكتب ادارة الدعوى

  وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/4975 )

املعذر )الدائن( / مارتني جاكو بيرت دى - هولندى اجلن�شية 
املعذر اليه / �شركة �شيخ هولدينجز ليمتد 

ي��ع��ذر امل��ع��ذر )ال���دائ���ن( امل��ع��ذر ال��ي��ه )امل��دي��ن( ب��ال��وف��اء ب��ال��دي��ن امل�شتحق وه��و مبلغ وقدره 
وحتى   2011/3/29 تاريخ  من  �شنويا   %6 بواقع   القانونية  والفائدة  درهم   10.448.420.40
ال�شداد التام وهو املبلغ املنفذ به بالتنفيذ رقم 2015/560 تنفيذ عقاري واملقيد لدى حماكم 
دبي خالل مدة )30 يوم( من تاريخ تبليغه هذا االعذار ويف حالة عدم االلتزام بالوفاء بالدين 
امل�شتحق امل�شار اليه اعاله. فان املعذر )الدائن( �شيتقدم بعد فوات مدة االعذار واملحدده ب��� 
افال�س  اج��راءات  افتتاح  املخت�شة بطلب  املحكمة  بتقدمي طلبه اىل  التبليغ  ي��وم(  من   30(

املعذر اليه )املدين( طبقا للمر�شوم بقانون احتادي رقم 9 ل�شنة 2016 ب�شاأن االفال�س.   
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   

اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   
فى الدعوى رقم  2017/144 بيع عقار مرهون  

طالب التنفيذ: بنك ات�س ا�س بي �شي ال�شرق االو�شط املحدود - عنوانه : اإمارة دبي - دبي ، مكتب االدارة ال�شرق االو�شط 
، مدينة دبي لالإنرتنت ، �س ب : 66 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة 

املنفذ �شده : �شريخان فرنود ولد حممد مراد 
عنوانه :  اإمارة دبي - دبي ، اجلمريا ، نخلة اجلمريا ، جاردن هوم ، فروند  اإي ، فيال 8 ، الكائنة على قطعة االر�س 396 

 sherkhanfarnood@gmail.com : دبي ، االإمارات العربية املتحدة ، بريد الكرتوين ،
5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى  2018/8/15  ال�شاعة  انه يف يوم االربعاء املوافق 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من 
الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
1-381 - القيمة  6 - رقم البلدية :   ،669/24 396 - املنطقة : نخلة جمريا - امل�شاحة /  ار���س - رقم االر���س : 

التقديرية : 8000000 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   

اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   
فى الدعوى رقم  2018/28 بيع عقار مرهون  

طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - عنوانه : اإمارة دبي - �شارع املطار - هاتف رقم : 6024100 - 04  فاك�س رقم 
: 6109790 - 04 ، هاتف 0508650437 - رقم مكاين : 3080395337 

املنفذ �شده : �شعيد ا�شماعيل عبا�س ا�شماعيل اخلوري 
عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة مرقب - �شارع دبي العني - العقار رقم 12 - رقم مكاين : 5698845141 
انه يف يوم  االربعاء   املوافق 2018/8/15  ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيباع 
للمزادات.  ل��الإم��ارات  االلكرتوين  املوقع  مبنطقة  الكائن   ، اخل��وري  ا�شماعيل  ب�شعيد  اخلا�شة  املركبة  العلني  باملزاد 
وذلك يف التاريخ املحدد اأعاله لدى �شركة االإمارات للمزادات الكائنة مبنطقة راأ�س اخلور وعلى موقعها االإلكرتوين 
اإجراء  بها  اأنيط  التي  ال�شركة  مع  التوا�شل  ال�شراء  يف   الراغبني  وعلى   )www.emiratesauction.ae(
اإي��اه مبا يربره من م�شتندات قبل املوعد املحدد للبيع  باإعرتا�شه معززا  التقدم  امل��زادات. وعلى كل من له اعرتا�س 
بثالثة ايام على االأقل وفيما يلي اأو�شاف املركبة حمل املزايدة :  نوع العقار : ار�س ومزرعة - املنطقة : مرقب - رقم 

االر�س : 12 - امل�شماحة : 43040.75 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )5.559.425.00( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   

اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   
فى الدعوى رقم  2017/149 بيع عقار مرهون  

طالب التنفيذ: يونايتد بنك ليمتد  - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى �شما 
تاور - �شقة الطابق 1 مكتب 105 - بجوار فندق فريمونت 

املنفذ �شده :  م�شعود تقي فرخ نظر  - عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - دبي - ديرة - �شارع �س 20 فرايج املرر - مبنى 
بناية ال�شيخ حممد بن �شلطان- �شقة �شقة 4 

انه يف يوم  االربعاء   املوافق 2018/8/15  ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال يقل عن 20% 
من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من 
م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : وادي ال�شفا  6 - رقم االر�س : 1181 - امل�شاحة : 812.81 مرت مربع - املقدرة 

ب��� )5.000.000( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   
 اإعالن بالن�شر لدى حمكمة دبي  

الق�شية رقم )2018/496) مدين جزئي 
ملرفوعة من كال من / بلدية دبي ومتثلها دائرة ال�شوؤون القانونية حلكومة دبي 

�شد / هايالند لودج - موؤ�ش�شة فردية 
اخل�شوم املدخلني : �شركة ري�شتي خلدمات اإدارة املن�شات - و�شيم اقبال قا�شي 

عماد را�شد عبداهلل علي النقبي - قتيبه خالد ن�شر  
مدعوين للح�شور الجتماع اخلربة احل�شابية املقررة عقده العا�شرة والن�شف �شباحا يوم 
االثنني املوافق 2018/8/13 ..... وذلك مبقر مكتب اخلبري / حممد �شعيد ال�شبلي لتدقيق 
احل�شابات والكائن بدبي - �شارع ال�شيخ زايد - مقابل حمطة مرتو اخلليج التجاري - خلف 
االإمارات للعطالت - بناية بري�شم - بجوار اومنيات 1 - الطابق ال�شاد�س مكتب رقم 607 

م�شطحبني معكم كافة امل�شتندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري. 
اخلبرياحل�شابي

�شامل حممد �شامل بالعمى - رقم القيد 144  

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   
 اإعالن بالن�شر لدى حمكمة دبي االبتدائية   

الق�شية رقم  )2018/260) نزاع تعيني خربة جتاري  
املرفوعة من / اإ�شماعيل حممد نا�شر نعيمي فريد 

�شد كال من / �شركة اوتو هاو�س ميدل اي�شت - ذ م م 
�شلطان حممد يعقوب �شويطر ال علي واخرين 

املدعي عليه / امييلي دو تويت 
مدعوين للح�شور الجتماع اخلربة احل�شابية املقررة عقده احلادية ع�شر �شباحا ،  يوم 
االحد املوافق 2018/8/12 .... وذلك مبقر مكتب اخلبري/ حممد �شعيد ال�شبلي لتدقيق 
احل�شابات والكائن بدبي - �شارع ال�شيخ زايد - مقابل حمطة مرتو اخلليج التجاري - خلف 
االإمارات للعطالت - بناية بري�شم - بجوار اومنيات 1 - الطابق ال�شاد�س مكتب رقم 607 

م�شطحبني معكم كافة امل�شتندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري. 
اخلبرياحل�شابي

�شامل حممد �شامل بالعمى - رقم القيد 144  

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/4979)

املنذر :  �شركة مدينة االأعمال الكويتية العقارية - فرع دبي 
املنذر اليها / الفالح للخر�شانة اجلاهزة موؤ�ش�شة فردية - ملالكها / زايد فالح حمود جره 

القحطاين - اإماراتي اجلن�شية 
مبوجب االنذار رقم 2018/1/157840 اإنذار عديل وامل�شجل لدى كاتب العدل بدبي ينذر 
املنذرة خالية  اىل  وت�شليمها  اليها  املوؤجرة  العني  اخالء  ب�شرورة  اليها  املنذر  املنذر  وينبه 
من اال�شخا�س وال�شواغل مع اإح�شار براءة الذمة من هيئة املياه والكهرباء وذلك خالل 
االجراءات  اتخاذ  اىل  ا�شفا  املنذر  �شي�شطر  واإال  االن���ذار  اع��الن  تاريخ  من  يوما  ثالثون 
الزامها ببدل االيجار والر�شوم  املاأجور مع  اليها من  املنذر  القانونية والق�شائية الخالء 

وامل�شاريف حتى تاريخ االخالء التام مع حفظ كافة حقوق املنذرة االخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   

�صهادة بالتاأ�صري يف ال�صجل التجاري
نوع ال�شركة - �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة 

اال�شم التجاري : ابريلي ال�شرق االو�شط خلدمات ال�شحن - ذ م م  - عنوان ال�شركة : ابوظبي - 
�شارع بينونة - ق C2 -  ح غرب 35 املالك / �شمو ال�شيخه فاطمة بنت مبارك 

CN-1969567 : رقم القيد يف ال�شجل التجاري
التعديل الذي طراأ على ال�شركة : 

ال�شركة  وت�شفية  حل   -  1
 - املرزوقي  ح�شن  االدارية  واال�شت�شارات  احل�شابات  ملراجعة  الوحدة   / ال�شادة  تعيني   -  2
اجلمعية  اجتماع  قرار  على  بناء  وذلك   2018/7/18 بتاريخ  لل�شركة  قانوين  كم�شفي 

العمومية غري العادية - املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 1803006610  
تاريخ التعديل : 2018/8/5 

قطاع ال�شوؤون التجارية 

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : اإنفي�صيون لتجارة احلا�صب اليل - �ض ذ م م  
التجاري  اخل��ل��ي��ج   - اهلل  ن�شر  ح��اج��ي  اهلل  �شميع  م��ل��ك    1311 رق���م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
القيد  رق��م    685662 : الرخ�شة  رق��م    ، م�شوؤولية حم��دودة  ذات   : القانوين  ال�شكل    -
باأنه  التنمية االقت�شادية بدبي  بال�شجل التجاري : 1112199 مبوجب هذا تعلن دائرة 
وذلك   ، اأع���اله  امل��ذك��ورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  ق��د 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2018/6/25   واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
 بتاريخ  2018/6/25  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني
 ايه & ام الن�صاري لتدقيق احل�صابات  العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �شمو 
ال�شيخ هزاع بن زايد بن �شلطان ال نهيان - املركز التجاري االأول - هاتف : 04-5515605  
الثبوتية وذلك خالل  واالأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  : 5515606-04  م�شطحباً  فاك�س 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�ش���م ال�شركة : “ جولدن يارد للتجارة العامة “ )�س.ذ.م.م(
 – العقارية  الرخ�ش��ة : 679335  عن�وانها : مكتب رقم 101 ملك موؤ�ش�شة دبي  رقم 
ديرة الرقة  ال�شك�ل القانوين : ذات م�شئولية حمدودة  رقم القيد بال�شجل التجاري 
: 1105308   مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�شري 
القرار  مبوجب  وذل��ك   ، اع��اله  املذكور  ال�شركة  بانحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف 
ال�شادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء بتارخ )2018/07/18( وامل�شدق لدى ال�شيد 
الكاتب العدل بتاريخ )2018/07/18(  وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل 
امل�شفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني -  هاتف 
: )2226266 – 04( فاك�س )2223773 – 04( م�شتحبا معه كافة امل�شتندات واالأوراق 

الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ايه & ام الن�صاري لتدقيق احل�صابات  
العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد بن �شلطان ال نهيان - 
املركز التجاري االأول - هاتف : 5515605-04  فاك�س : 5515606-04 - مبوجب هذا 
تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية 
اإنفي�صيون لتجارة احلا�صب اليل - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ  2018/6/25  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2018/6/25 وعلى 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي  من لديه اأي اعرتا�س 
على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�ش����م امل�شفي : يو�شف بن خادم لتدقيق احل�شابات
عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة البطني   مبوجب هذا 
التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  قد   ، باأنه  بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
لديها بتعيني  امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية » جولدن يارد للتجارة العامة » 
)�س.ذ.م.م(  وعنوانها  : مكتب رقم 101 ملك موؤ�ش�شة دبي العقارية – ديرة الرقة  
وذلك مبوجب القرار ال�شادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء بتارخ )2018/07/18( 
م��ن لديه  ب��ت��اري��خ )2018/07/18(   وع��ل��ى  ال��ع��دل  ال��ك��ات��ب  ال�شيد  ل��دى  وامل�����ش��دق 
اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت 
 )04 –  2223773( فاك�س   )04 –  2226266(  : هاتف    - البطني  رق��ة   -  لالعمال 
م�شتحبا معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا االعالن.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   
اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/107 ا�شكاالت عقارية  
اإىل امل�شت�شكل �شده / 1- بريان ليزيل جيفري ، 2-وا�شيني جيفري 
- جمهويل حمل االقامة - مبا اأن امل�شت�شكل / مارك والرت �شور الند 
قد  بانه  نعلنكم   - الريامي  مطر  علي  ح�شن   / وميثله  هيحين�شون 
حتددت جل�شة يوم االحد املوافق 2018/8/12  ال�شاعة 11.00 �شباحا 
للنظر يف اال�شكال اعاله والتي يتوجب عليكم   ch1.A.5 بالقاعة
ح�شورها ويف حالة تخلفكم عن احل�شور �شي�شدر قرار يف غيابكم مع 

نفاذ اثره القانوين بحقكم.
رئي�س الق�شم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/722 جتاري جزئي                                              

اىل املدعي عليه/1-  اأحمد �شليم ال�شليمان جمهول حمل االقامة مبا اأن املدعي 
/ اأحمد زاهر ميان جول وميثله / �شاحلة خليفة الحج خليفة الب�شطي  نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  يف    2018/5/30 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان 
اعاله ل�شالح/ اأحمد زاهر ميان جول بالزام املدعي عليه بان يوؤدي مبلغ وقدره 
111000 مائة واحد ع�شر الف درهم ، والفائدة بواقع 9% من تاريخ ا�شتحقاق كل 
درهم  خم�شمائة  ومببلغ  وامل�شاريف  بالر�شوم  والزمته  ال�شداد  متام  وحتى  �شيك 
مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/8272  عمايل جزئي             

م م  جمهول  ذ  ���س   - ال��ف��ن��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات  امل��دع��ي عليه / 1-احل�����ش��ارة  اىل 
حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي / ج��ا���ش��م ال��دي��ن ج��ه��ان��غ��ري ع����امل   ق��د اأقام 
 15371( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
وامل�����ش��اري��ف ورقم  وال��ر���ش��وم  دره����م(  ع���ودة مببلغ )2000  وت���ذك���رة  دره����م( 
االحد   ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB184425378AE(ال�شكوى
فاأنت  ل��ذا    Ch1.A.4 بالقاعة  ���س    10.00 ال�شاعة    2018/8/12 املوافق 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/7725  عمايل جزئي             

اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1- امل���ن���ارة ال��ذه��ب��ي��ة ل��الع��م��ال ال��ف��ن��ي��ة  جم��ه��ول حمل 
االق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي / ع��م��رو حم��م��د م��ن�����ش��ور ال�����ش��ي��د ع��م��ر - ق���د اأق���ام 
 40123( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2500 دره�����م( وال���ر����ش���وم وامل�����ش��اري��ف ورقم 
ال�شكوى)MB183735136AE( وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    Ch1.B.10 بالقاعة  ���س    9.30 ال�شاعة    2018/8/12
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/5198  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- بيلدتيك للمقاوالت - �س ذ م م   جمهول حمل االقامة مبا 
اأن املدعي/م�شرف مياه نور احلق   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )32325 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
وحددت    )MB182124003AE( ال�شكوى  رقم  وامل�شاريف   والر�شوم 
بالقاعة  �شباحا    8.30 ال�شاعة    2018/8/13 املوافق  االثنني   ي��وم  جل�شة  لها 
Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/1679   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- �شركة تاج اخلري ب�شلطنة عمان 2-ثنيم لتجارة املواد 
اورنينا  التنفيذ/�شركة  طالب  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهويل  الغذائية   
�شعيد   / �شامل وميثله  املدير  ذ  وميثلها  ذ  م  �س   - الغذائية  امل��واد  لتجارة 
املذكورة  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  اأحمد الزحمي - قد  مبارك عبيد 
املنفذ به وق��دره )243824( دره��م اىل طالب  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله 
االج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف���ان  وع��ل��ي��ه  امل��ح��ك��م��ة.   خ��زي��ن��ة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2152  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- بريفيك�شن خلدمات رجال االعمال - �س ذ م م 2-حممد احلبيب بن 
حممد اخلمري - ب�شفته �شريك وكفيل �شخ�شي ومت�شامن ملديونية بريفك�شن خلدمات 
 رجال االعمال - �س ذ م م  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك دبي التجاري - �س م ع 
ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - ال�شام�شي  جابر  �شليمان  حمد  نا�شر   / وميثله 
املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والت�شامم والتكافل مببلغ وقدره )469189.6 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة   12% من تاريخ قيد الدعوى وحتى 
ال�شداد التام و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س  
املوافق  2018/9/6  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2629  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- النا حممود قره با�س  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
  - الزحمي  احمد  عبيد  مبارك  �شعيد   / وميثله  القدره  يو�شف  العال  عبد  �شعيد 
وقدره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
تاريخ  من   %9 والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   101.000(
ا�شتحقاق  ال�شيكني وحتى ال�شداد التام واحلكم بتثبيت االمر على عري�شة منع من 
ال�شفر جتاري رقم 2018/661. وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق  2018/9/2  
ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2408  مدين جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- حممد حكيم الدين حممد حنيفا  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ �شركة الفجرية الوطنية للتاأمني - �س م ع وميثله / �شعيد مبارك 
عبيد احمد الزحمي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليه مببلغ وقدره )22210 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة 
Ch1.B.10 لذا  يوم االربعاء  املوافق  2018/8/29  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/540  عقاري كلي 

اىل املدعي عليه / 1- مريزا عوي�س عمر ن�شر اهلل  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ متويل م�شاهمة خا�شة قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ 
من  خاليا  العقار  بت�شليم  عليه  امل��دع��ي  وال���زام  بالتملك  املنتهية  االج���ارة  اتفاقية 
ال�شواغل ورد احليازة للمدعية والزام املدعي عليه باداء مبلغ وقدره )175.136.24 
)جميع   .... املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليه  امل��دع��ي  ال���زام  م��ع  دره���م( 
الطلبات مو�شحة تف�شيليا يف �شحيفة الدعوى(  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.B.8 بالقاعة  ���س   9.30 ال�شاعة    2018/8/28 امل��واف��ق  
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/917 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- �شركة جامايكا بلو كويف �شوب )ذ م م( وميثلها مديرها/ بيال راجو 
بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  ال�شركة   م��دي��ر   - ك��وم��ار 
املنعقدة بتاريخ 2018/5/16 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ �شركة متوين باك لتجارة 
البال�شتيك - ذ م م - وميثلها / علي حم�شن عامر �شجاع - بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
للمدعية مبلغ خم�شة وثمانني الف ومائتي و�شبعني درهم والفائدة القانونية بواقع %9 
والزمتها  ال�شداد  مت��ام  وحتى   2017/11/23 يف  احلا�شل  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من 
ذلك من طلبات.   ما عدا  ورف�شت  املحاماة  اتعاب  دره��م مقابل  الف  بامل�شروفات ومببلغ 
التايل  اليوم  اعتبارا من  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/2405  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- تك�شا�س تاورز ملقاوالت البناء - �س ذ م م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ الغرير لالن�شاءات منتجات ا�شمنتية - �س ذ م م   قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره )227.562 
درهم( باال�شافة اىل الفائدة القانونية على هذا املبلغ بواقع 9% �شنويا من تاريخ رفع 
الدعوى وحتى ال�شداد التام ، مع الزام املدعي عليها بكافة الر�شوم وامل�شروفات ومقابل 
ال�شاعة 8.30  املوافق  2018/9/26   االربعاء   يوم  لها جل�شة  املحاماة. وح��ددت  اتعاب 
�س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2340  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-جنمة الف�شاء ملقاوالت البناء - �س ذ م م  جمهول حمل االقامة 
الدعوى  اأق���ام عليك  ق��د  م    م  ذ  ���س    - الغرير لالن�شاءات خر�شانة  امل��دع��ي/  ان  مب��ا 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره )400.000 
تاريخ  من  �شنويا   %9 بواقع  املبلغ  ه��ذا  على  القانونية  الفائدة  اىل  باال�شافة  دره��م( 
وامل�شروفات  والر�شوم  التام  ال�شداد  ال�شيك احلا�شل يف 2016/10/9 وحتى  ا�شتحقاق 
ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم االربعاء  املوافق  2018/9/26   ال�شاعة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �س   8.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/898  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-كيلي للمقاوالت فرع ال�شارقة - �س ذ م م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ موارد للتمويل - �س م خ وميثله / حبيب حممد �شريف عبداهلل املال -  
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم دعوى مطالبة مببلغ 
وع�شرون  وخم�شة  وثمامنائة  مليونا  ع�شر  )�شبعة  دره��م(   17.825.256.32( وق��دره 
وتثبيت احلجز  وب�شحة  فل�شا(  واثنان وثالثون  درهما  و�شتة وخم�شون  الفا ومائتان 
لها  وح��ددت  وامل�شروفات.  والر�شوم  184-2018 حجز حتفظي جتاري  رقم  التحفظي 
جل�شة يوم االحد  املوافق  2018/8/26  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.15 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/1994   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- هو�س كونتي�شنا ميدل اي�شت - �س ذ م م 2-�شركة الفارعة 
التنفيذ/  ان طالب  االق��ام��ة مبا  م  جمهويل حمل  م  ذ   - العامة  للمقاوالت 
طائر الواحة للنقل بال�شاحنات الثقيلة - �س ذ م م وميثله / �شوق حم�شن بدر 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع  الكثريي - قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )1001378( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2018/1429  عمايل جزئي 
اىل املحكوم عليه/1-الكنانه للنقل العام ���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة نعلنكم بان 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2018/7/10 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة 
ل�شالح/عمرو م�شعد كامل علي ابو عيطه بحكمت املحكمة ومبثابة احل�شوري بالزام 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )12.070( درهم والفائدة القانونية عنه بواقع 
او مقابلها  عينا  ملوطنه  وتذكرة عودة  التام  لل�شداد  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  9% من 
من  باملنا�شب  والزمتها  اخ��ر  عمل  �شاحب  ل��دى  بالعمل  التحق  ق��د  يكن  مل  م��ا  نقدا 
ذلك من طلبات. حكما  ما عدا  ورف�شت  منها  ن�شيبه  املدعي من  واعفت  امل�شروفات 
مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر 
اآل مكتوم  ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد  ال�شمو  هذا االع��الن �شدر با�شم �شاحب 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/3193  تنفيذ عمايل 
ان  املنفذ ���ش��ده/1- رم��ان كونوفالوف جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا  اىل 
وميثله:ح�شن  ذ.م.م  ح��رة  منطقة  ج��ري��ري��ن  التنفيذ/�شركة  ط��ال��ب 
اأق��ام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله  علي مطر الريامي  قد 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )14943( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  االج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة 
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/3319  عمايل جزئي
ان  االق��ام��ة مبا  الزعيم جمهول حمل  املدخل / 1-امي���ان حممد  اىل اخل�شم 
املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  النونو  م��ازن  حممد   / امل��دع��ي 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )210000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )2500( 
  MB181141639AE:رقم ال�شكوى  يف  وامل�شاريف  وبالر�شوم  دره��م 
�س   10.00 ال�����ش��اع��ة   2018/8/27 امل���واف���ق  االث��ن��ني  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت 
بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/7727  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-كابيتال بال�س للمقاوالت �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / حممد احمد حلمي متوىل قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )18900 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000( 
وحددت    mb183956450ae:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم 
 ch1.A.4:لها جل�شة يوم االحد املوافق 2018/9/2 ال�شاعة 10.00 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   
       مذكرة اعادة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/5665  عمايل جزئي
ان  ���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا  الديزل  املدعي عليه / 1-الندمي لتجارة  اىل 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  �شعودي  فتحي  ح�شنني  احمد   / املدعي 
 MB182506323AE:مب�شتحقات عمالية وقدرها )34516 درهم( رقم ال�شكوى
ال�شاعة   2018/9/2 املوافق  االحد  يوم  لها جل�شة  وامل�شاريف وحددت  الر�شوم  والزامه 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch2.E.22:بالقاعة �س   08.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 
به هو )34516(  املطالب  املبلغ  املدعي قد عدل طلباته لي�شبح  بان  ، علما  االأق��ل  على 

درهم �شامل الر�شوم وامل�شاريف .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/3319  عمايل جزئي
جمهول  ذ.م.م  العقارية  للو�شاطة  ان  ات�س  اي  1-�شركة   / املدخل  اخل�شم  اىل 
اأق���ام عليك الدعوى  امل��دع��ي / حممد م��ازن النونو ق��د  حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
وتذكرة  دره���م(   210000( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
ال�شكوى  يف  وامل�������ش���اري���ف  وب���ال���ر����ش���وم  دره�����م   )2500( وق������دره  مب��ب��ل��غ  ع�����ودة 
املوافق  االث��ن��ني  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت    MB181141639AE:رقم
2018/8/27 ال�شاعة 10.00 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

     يف الدعوى رقم 2017/3387 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شده/1- عبا�س ر�شا ايروانى جمهول حمل االقامة مبا 
ان طالب التنفيذ/بنك �شادرات ايران قررت حمكمة دبي االبتدائية 
بتاريخ:2018/7/25 اعالنكم ل�شداد مبلغ وقدره )345117084.22( 
درهم واال �شيتم بيع العقار املحجوز عليه وهي عبارة عن )قطعة 
ار�س - مبنطقة اخلليج التجاري - رقم االر���س:11 - يف الوحدة 

رقم:1505( خالل 30 يوم من تاريخ التبليغ.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/87  ا�شتئناف جتاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- املغربي للمقاوالت �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
وميثله:احمد  املغربي  �شليمان  �شالح  ع��ادل  /يو�شف  امل�شتاأنف  ان  مب��ا 
عبداهلل حممد ملك انوهي قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى 
لها جل�شه  ب��ت��اري��خ:2018/1/16 وح���ددت  كلي  رق��م 2017/2065 جت��اري 
رقم  بالقاعة  �شباحا    10.00 ال�شاعة   2018/9/23 امل��واف��ق  االح���د  ي��وم 
ch2.E.22 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/316  مدين كلي
اىل املدعي عليه / 1-ات�س اف مارين فليت انك ب�شفتها املالك امل�شجل لل�شفينة 
راما 2 جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /�شركة االحت��اد للتاأمني )�شركة 
قد  ال��ربي��ك��ي  عبدالرحيم  حم�شن  ع��ب��داهلل  وميثله:حممد  ع��ام��ة(  م�شاهمة 
وقدره  عليهما مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأقام 
القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )9997029(
بواقع 12% من تاريخ ت�شجيل الدعوى وحتى ال�شداد التام.وحددت لها جل�شة 
يوم االحد املوافق 2018/8/12 ال�شاعة 09.30 �س بالقاعة:ch2.E.21  لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2018/20790 )

املنذر   : م�شرف اأبوظبي اال�شالمي.
املنذر اإليه :  ابراهيم �شعيد مفتاح را�شد العلوي    .  

درهم  وق��درة )100،653.81(  �شداد مبلغ  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  االأق�شاط  ب�شداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شي�شطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
ابوظبي ( من نوع  التنفيذية على ال�شيارة رقم ) 35266/ خ�شو�شي /9/ 
امل��ن��ذر مع  ك��راي��زل��ر �شي -300 ���ش��ال��ون  ( وامل��م��ول��ة ل�شاحلكم م��ن قبل   (

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 20797 /2018 )

املنذره : دنيا للتمويل ذ.م.م .
  . املنذر اإليه: �شفري عبا�س منري احمد 

درهم   )26،710.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  االأق�شاط  ب�شداد  االإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شت�شطر املنذره التخاذ االإجراءات 
نوع  من   ) دب��ي   /E/ خ�شو�شي   /45950  ( رق��م  ال�شيارة  على  التنفيذية 
–  �شالون ( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ  )تويوتا ياري�س   

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 20794 /2018 )

املنذر : بنك ابوظبي االول ) حاليا ( بنك ابوظبي الوطني ) �شابقا (  .
املنذر اإليه : جيف كومار جاياراج   .  

درهم  وق��درة )131،273.37(  �شداد مبلغ  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  االأق�شاط  ب�شداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شي�شطر املنذر الإتخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�شيارة رقم ) 13012/ خ�شو�شي /الفئة S/ دبي ( من نوع 
)فورد   اك�شبيدي�شن - �شالون( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 20821 /2018 )

املنذره : دنيا للتمويل ذ.م.م .
املنذر اإليه: فينورد جوب تانكابان تانكابان فان�شي.  

درهم   )15،126.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  االأق�شاط  ب�شداد  االإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شت�شطر املنذره التخاذ االإجراءات 
نوع  من   ) دب��ي   /P/ خ�شو�شي   /26759  ( رق��م  ال�شيارة  على  التنفيذية 
)ني�شان تيدا  –  �شالون ( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 20810 /2018 )

املنذره : دنيا للتمويل ذ.م.م .
املنذر اإليه: حممد امني كيكان.  

درهم   )66،707.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  االأق�شاط  ب�شداد  االإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شت�شطر املنذره التخاذ االإجراءات 
نوع  من   ) دبي   /C/ 42164/ خ�شو�شي ال�شيارة رقم )  التنفيذية على 
–  ا�شتي�شن ( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ  )تويوتا ب��رادو   

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 20815 /2018 )

املنذره : دنيا للتمويل ذ.م.م .
املنذر اإليه: اواليتان ادييمي ادي�شينا.  

درهم   )37،010.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  االأق�شاط  ب�شداد  االإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شت�شطر املنذره التخاذ االإجراءات 
نوع  من   ) دب��ي   /P/ خ�شو�شي   /19899  ( رق��م  ال�شيارة  على  التنفيذية 
)هيونداي اك�شنت –  �شالون ( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 20789 /2018 )

املنذر : بنك ابوظبي االول ) حاليا ( بنك ابوظبي الوطني ) �شابقا (  .
املنذر اإليه : �شيف �شامل �شيف قا�شم ال�شام�شي   .  

درهم   )93،951.17( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  االأق�شاط  ب�شداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شي�شطر املنذر الإتخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�شيارة رقم ) 42717/ خ�شو�شي /الفئة 15/ ابوظبي ( 
من نوع )هوندا   اك��ورد –  �شالون ( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 20817 /2018 )

املنذره : دنيا للتمويل ذ.م.م .
  . املنذر اإليه: �شامل مانا جوري 

درهم   )49،123.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  االأق�شاط  ب�شداد  االإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شت�شطر املنذره التخاذ االإجراءات 
التنفيذية على ال�شيارة رقم ) 57265/ خ�شو�شي /R/ دبي ( من نوع )كيا 
املنذر مع حفظ كافة  ( واملمولة ل�شاحلكم من قبل  –  ا�شتي�شن  �شبورجت   

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 20806 /2018 )

املنذره : دنيا للتمويل ذ.م.م .
  . املنذر اإليه: لياقت علي جاخراين امام داد خان 

درهم   )16،859.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  االأق�شاط  ب�شداد  االإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شت�شطر املنذره التخاذ االإجراءات 
نوع  من   ) دبي   /H/ خ�شو�شي   /46528  ( رقم  ال�شيارة  على  التنفيذية 
)ني�شان التيما 2.5   –  �شالون ( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 20791 /2018 )

املنذر : بنك ابوظبي االول ) حاليا ( بنك ابوظبي الوطني ) �شابقا (  .
املنذر اإليه : ه�شام تي�شري احمد عطره   .  

درهم   )62،130.35( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  االأق�شاط  ب�شداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شي�شطر املنذر الإتخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�شيارة رقم ) 70610/ خ�شو�شي /الفئة Q/ دبي ( من 
نوع )لينكولن   NAVIGATOR( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 20816 /2018 )

املنذره : دنيا للتمويل ذ.م.م .
  . املنذر اإليه: الطاف حمبوب 

درهم   )16،831.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  االأق�شاط  ب�شداد  االإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شت�شطر املنذره التخاذ االإجراءات 
نوع  من   ) دبي   /N/ خ�شو�شي   /35776  ( رقم  ال�شيارة  على  التنفيذية 
)تويوتا ياري�س    –  هات�شباك ( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 20798 /2018 )

املنذره : دنيا للتمويل ذ.م.م .
  . املنذر اإليه: �شهيل احمد حممد ابرار 

درهم   )6،694.00( وق���درة  مبلغ  ���ش��داد  ب�شرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  تنذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  االأق�شاط  ب�شداد  االإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شت�شطر املنذره التخاذ االإجراءات 
نوع  من   ) دبي   /E/ خ�شو�شي   /80161 التنفيذية على ال�شيارة رقم ) 
املنذر مع حفظ  واملمولة ل�شاحلكم من قبل   ) –  �شالون  �شيتي    )ه��ون��دا 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 20818 /2018 )

املنذره : دنيا للتمويل ذ.م.م .
  . املنذر اإليه: ر�شيد كوتهيني �شرييا 

درهم   )8،076.00( وق���درة  مبلغ  ���ش��داد  ب�شرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  تنذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  االأق�شاط  ب�شداد  االإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شت�شطر املنذره التخاذ االإجراءات 
نوع  من   ) دبي   /D/ 78771/ خ�شو�شي التنفيذية على ال�شيارة رقم ) 
–  �شالون ( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ  )تويوتا ياري�س   

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 20804 /2018 )

املنذره : دنيا للتمويل ذ.م.م .
  . املنذر اإليه: لطيف تايل اماد 

درهم   )19،088.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  االأق�شاط  ب�شداد  االإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شت�شطر املنذره التخاذ االإجراءات 
نوع  ( من  دب��ي   /C/ 32073/ خ�شو�شي   ( رق��م  ال�شيارة  على  التنفيذية 
)ني�شان اك�س تريل   –  ا�شتي�شن ( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 20795 /2018 )

املنذر : بنك ابوظبي االول ) حاليا ( بنك ابوظبي الوطني ) �شابقا (  .
املنذر اإليه : حممد عادل �شحاده اليف   .  

درهم   )66،211.45( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  االأق�شاط  ب�شداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شي�شطر املنذر الإتخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�شيارة رقم ) 71013/ خ�شو�شي /الفئة k/ دبي ( من نوع 
)تويوتا    RAV4 - ا�شتي�شن( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 20807 /2018 )

املنذره : دنيا للتمويل ذ.م.م .
املنذر اإليه: ت�شليم عارف نيهاروجنر عربي بياري.  

درهم   )24،336.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  االأق�شاط  ب�شداد  االإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شت�شطر املنذره التخاذ االإجراءات 
نوع  ( من  دب��ي   /K/ 42944/ خ�شو�شي  ( رق��م  ال�شيارة  على  التنفيذية 
)ني�شان �شني  –  �شالون ( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 19039 /2018 )

املنذره : دنيا للتمويل ذ.م.م .
املنذر اإليه: �شامنوجام موروجان.  

درهم   )28،592.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  االأق�شاط  ب�شداد  االإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شت�شطر املنذره التخاذ االإجراءات 
نوع  من   ) دب��ي   /R/ خ�شو�شي   /89633  ( رق��م  ال�شيارة  على  التنفيذية 
)تويوتا افنزا –  ا�شتي�شن ( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 20819 /2018 )

املنذره : دنيا للتمويل ذ.م.م .
  . املنذر اإليه: �شجيب كايتييل زين الدين 

درهم   )64،905.84( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  االأق�شاط  ب�شداد  االإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شت�شطر املنذره التخاذ االإجراءات 
نوع  من   ) دبي   /O/ خ�شو�شي   /67008  ( رقم  ال�شيارة  على  التنفيذية 
)تويوتا بريفيا   –  ا�شتي�شن ( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 20805 /2018 )

املنذره : دنيا للتمويل ذ.م.م .
  . املنذر اإليه: حممد اكرم حممد رايف 

درهم   )22،968.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  االأق�شاط  ب�شداد  االإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شت�شطر املنذره التخاذ االإجراءات 
نوع  من   ) دب��ي   /P/ خ�شو�شي   /41647  ( رق��م  ال�شيارة  على  التنفيذية 
)هوندا �شيتي   –  �شالون ( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   
يف الق�شية رقم 2018/354  جتاري جزئي              

الفجرية  حمكمة  قبل  من  واملعني  فرحات  علي  احل�شابي/حممد  اخلبري  يعلن 
االحتادية االبتدائية يف الق�شية رقم 2018/354 جتاري جزئي الفجرية واملقامة من 
املدعية/ �شركة اجلودة لتاأجري املعدات - �س ذ م م وميثلها / ا�شفاق ح�شني �شيد مالوك 
ذ م م  وميثلها/  الثقيلة -  ،  وتنفيذا للمهمة فاإن املدعي عليها / ليمي لل�شناعات 
او  ب�شخ�شها  اجتماع اخلربة احل�شابية  العطر  مدعوه حل�شور  �شيف  را�شد حممد 
ال�شاعة  املوافق 2018/8/12   يوم االحد  واملقرر عقده  بوا�شطة وكيال معتمدا منها 
الرقة  مركز   - الرقة  �شارع   - ديرة   - دبي  يف  والكائن  اخلبري  مكتب  ع�شرا  الثالثة 
 لالأعمال ، بناية فندق ايب�س الطابق 5 ، مكتب رقم )5001( ، هاتف  : 04-25011251، 

متحرك : 050-6466748  
اخلبري املحا�شبي - حممد علي فرحات    

اعالن ح�شور
 اجتماع خربة ح�شابية

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/988 مدين جزئي             
اىل اخل�شم املدخل / 1- يو�شف عدنان �شعبان �شايف  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / حممد واثق جا�شم املهداوي وميثله / احمد علي حممد من�شور 
املدعي عليه  بالزام  املطالبة   الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  ال��زي��ودي   قد 
مببلغ وقدره 23600 درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة %9 
االثنني  ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت  ال��ت��ام.   ال�شداد  اال�شتحقاق وحتى  تاريخ  من 
فاأنت  ل��ذا    Ch2.D.18 بالقاعة  ���س    8.30 ال�شاعة    2018/8/13 امل��واف��ق 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�س

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/4981)

املنذر :  اخلاجية للعقارات - �س ذ م م - اإماراتي اجلن�شية 
املحامي / را�شد عبداهلل النعيمي 

املنذر اليه / م�شرف خلدمات االفراح - �س ذ م م - جمهول حمل االقامة 
ينبه املنذر على املنذر اليه ب�شرعة اخالء العني و�شداد االيجار املتاأخر بواقع مبلغ 
وقدره )97750( )�شبعة وت�شعون الف و�شبعمائة وخم�شون درهم( وذلك عن القيمة 
االيجارية املرت�شدة بذمته حتى االن وما ي�شتجد حتى متام االخالء وال�شداد ، مع 
تقدمي خمال�شة نهائية من هيئة كهرباء ومياه دبي وت�شليمها خالية من ال�شواغل 
، وذلك خالل )30( يوم من تاريخ االعالن واإال �شوف ن�شطر اىل اتخاذ االجراءات 

القانونية �شدكم.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   

      مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     
   يف  الدعوى 2018/396  تظلم جتارى               

2-ابراهيم  فردية(  )موؤ�ش�شة  التجارية  الفنية  جلف  مطبعة  ���ش��ده/1-  املتظلم  اىل 
حممد علي عبدويل الزرعوين - جمهول حمل االقامة مبا اأن التظلم /بنك اى �شي 
اي �شي اي املحدودة وميثله / خليفة عبداهلل �شعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي - قد 
اقام عليك التظلم املذكور اعاله ومو�شوعه تظلم من القرار ال�شادر يف الدعوى رقم 
2018/356 حجز حتفظي جتاري والر�شوم وامل�شاريف 26.620.000.00   وحددت لها 
 ch1.A.5 جل�شه يوم االحد  املوافق 2018/8/12 ال�شاعة 8.30 �شباحا بالقاعة رقم
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
فاإن  تخلفك  حالة  ويف  االأق��ل  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  اأو 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري
 رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2662  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- �شركة برايان لالأعمال الكهروميكانيكية - ذ م م  جمهول 
م وميثله/ م  ذ   - الفنية  للمقاوالت  �شركةطبا�شكو  املدعي/  ان  االقامة مبا  حمل 

الدعوى  عليك  اأق����ام  ق��د   - الكتبي  ه��وي��دن  ب��ن  ع��ب��داهلل  �شعيد  ع��ب��داهلل  خليفة 
درهم(   215.544.00( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة   املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم 
يوم  لها جل�شة  وح��ددت  كفالة.   املعجل بال  بالنفاذ  �شمول احلكم  و  التام  ال�شداد 
اخلمي�س  املوافق  2018/9/6  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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ندوة الثقافة والعلوم تقيم حفل تاأبني لل�شاعرة عو�شة بنت خليفة ال�شويدي»فتاة العرب«

•• دبي - د.حممود علياء 

تاأبينية لفتاة  اأم�شية  الثقافة والعلوم  نظمت ندوة 
ال�شويدي  ب��ن��ت خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��اع��رة ع��و���ش��ة  ال���ع���رب 
االإدارة وعلي  رئي�س جمل�س  البدور  بح�شور بالل 
ود.  االإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ال��ه��ام��ل��ي  عبيد 
���ش��الح ال��ق��ا���ش��م وج��م��ال اخل��ي��اط و���ش��احل��ة عبيد 
�شليمان  ود.  االإدارة  جمل�س  اأع�شاء  ث��اين  وم��رمي 
لوتاه  وف��اط��م��ة  ل��وت��اه  ح�شة  ود.  اجل��ا���ش��م  مو�شى 

ونبيل قرقا�س وجمع من احل�شور واملهتمني.
و�شارك  حبيب  ب��روي��ن  ال��دك��ت��ورة  االأم�شية  قدمت 
ال�شويدي  خليفة  حممد  بن  حامد  الدكتور  فيها 
وحفيد  للفنون  اأب��وظ��ب��ي  معهد  ورئ��ي�����س  موؤ�ش�س 
هيئة  وم��ن  ال�����ش��وي��دي،  خليفة  بنت  عو�شة  �شقيق 
احلب�شي  حم��م��د  االأ���ش��ت��اذ  وال��ف��ن��ون  للثقافة  دب���ي 
مدير ق�شم ال�شعر والنرث، ومن احتاد كّتاب واأدباء 
ومدير  اجلنيبي،  �شعيد  ط��الل  ال�شاعر  االإم����ارات 
الربيكي،  حممد  ال�شاعر  ال�شارقة  يف  ال�شعر  بيت 
االجتماعية  الثقافية  الفجرية  جمعية  كلمة  ومن 
ال�شعر،  بيت  – مديرة  امل��زروع��ي  �شليمة  االأ���ش��ت��اذة 
وختمت االأم�شية بقراءة يف �شعر فتاة العرب األقاها 

ال�شاعر �شيف ال�شعدي.
واأك�����دت على  ب��احل�����ش��ور  ب��روي��ن حبيب  د.  رح��ب��ت 
لفقيدة  تاأبينية  ليلة  فهي  االأم�����ش��ي��ة..  ا�شتثنائية 
العرب«  ال�شويدي »فتاة  الوطن عو�شة بنت خليفة 
ما  ع��ا���ش��ت  اأن  ب��ع��د  اهلل  رح��م��ة  اإىل  انتقلت  وال��ت��ي 
يقارب قرن من الزمن مانحة الأر�شها من ذخائر 
اللغة الكثري من خالل ق�شائدها التي عربت عن 
جميع قيم جمتمعها من البادية اإىل البحر، ومن 
االأ�شالة اإىل احلداثة، بلغة ر�شيقة احتلت القلوب، 
واالإب����داع  للثقافة  عظيمة  خ�����ش��ارة  رحيلها  ف��ك��ان 

االإماراتيتني.
»فتاة  االإماراتية  ال�شاعرة  والأنها  حبيب،  واأ�شافت 
ال���ع���رب« ال��ت��ي ع��رف��ت ب��اأن��ه��ا اأه����م ���ش��اع��رة �شعبية 

معا�شرة يف االإمارات فلها كل احلب والتقدير.
وقال علي عبيد الهاملي رئي�س جمل�س اإدارة ندوة 
التي  املنا�شبة  اأن  رغ��م  كلمته،  يف  والعلوم  الثقافة 
كلمتي  �شاأعنون  اأن��ن��ي  اإال  غ��ي��اب،  منا�شبة  جتمعنا 

باحل�شور فاأقول:
ال��ه��وى وف��ن��ه             �شاقني جيلك  ي��ا رك���ن ع���ود 

باالأو�شايف
ط�يف روي��ا يل ام�شجنه             �ش�ط بك واحلقك 

لت�اليف
بي�ن�كم  بالتج�اوب  ومن��ه               من��ك  ودك   ي�ع��ل 

واف�ي 
ن�شل  ندميي  ي����ا  عنه             يالغ�شي  �شربي  ك��ّم 

ل�شرايف
ه��ك��ذا ن��اداه��ا امل��غ��ف��ور ل��ه ب����اإذن اهلل ت��ع��اىل، ال�شيخ 
اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، عندما  زايد بن �شلطان 
اأطلقت واحدة من در ق�شائدها والق�شيد النبطي 

اجلميل:
ب��������ات م�شجنه               ح��ل��م ط��ي��ف مر  ح�����د مثلي 

خطايف
واغتن�م من وجدي الونه              يوم كل بالكرى 

غاف�ي
مي�شي  م�ا  بي�نا  وفن���ه                 فن�ي  م��ن  وال��وفا 

اخاليف
النا�س  عند  ِخ�س  �شّنة             العرب  لنه يف  حيث 

ل�شرايف
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  خاطبها  وهكذا 
را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

الوزراء حاكم دبي، عندما اأهداها ديوان �شموه:
اأر�شلت لك يا عايل ال�ش�ان ديوان            دي���وان فيه 

من املثاي����ل �ِشَدْدها
يحوي على ملثال من كل ما زان            من كل در يف 

عق��وده ن�ش��دها
عليك مني يا اري�س العني �شمحان           واخ�شكم 

وانت الق�شايد عم��دها
»ف��ت��اة ال��ع��رب« وان��ت��و لها خ��ري ع��ن��وان           ومن 

د معاين ن�شدها غريكم بْق�شِ
ه��ذا يف حياتها، وه��ي متالأ  ك��ان  الهاملي  واأ���ش��اف 
وعندما  دررا.  منه  علينا  وت��ن��رث  ق�شيدا،  ال��دن��ي��ا 
وافاها االأجل املحتوم يوم اجلمعة ال�شابع والع�شرين 
من �شهر يوليو املا�شي، نعاها �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي نائب 

القائد االأعلى للقوات امل�شلحة قائال: 
»ف��ق��دت االإم������ارات ق��ام��ة اأدب��ي��ة ���ش��اخم��ة، وعالمة 
فارقة يف ال�شعر النبطي ظلت ق�شائدها يف الوطن 

الذاكرة  ترثي  ال�شنني  لع�شرات  والدين  والتاريخ 
االإماراتية حكمة وثقافة ومعرفة واإبداعا. رحم اهلل 
عو�شة بنت خليفة ال�شويدي رحمة وا�شعة، واأدخلها 

ف�شيح جناته، واألهم ذويها ال�شرب وال�شلوان«.
ال�شويدي،  خليفة  بنت  عو�شة  اأن  الهاملي   واأكد 
اأثرت  اأن  ب��ع��د  االأع���ل���ى  ال��رف��ي��ق  اإىل  ان��ت��ق��ل��ت  ال��ت��ي 
العربي  واخل��ل��ي��ج  االإم�����ارات  يف  ال�شعرية  ال�شاحة 
ب�شعرها املتفرد، مل تكن �شاعرة عادية، اأتت لتذهب 
�شعرية  قامة  ولكنها  الكثريون،  ويذهب  ياأتي  كما 
ال��زم��ان مبثلها. فقد مثلت  ي��ج��ود  اأن  ق��ّل  واأدب��ي��ة 
ال�����ش��ع��ري ظ��اه��رة ن�شائية ف��ري��دة، يف  ب��ح�����ش��وره��ا 
زمن كان ال�شعر فيه يكاد يكون حكرا على الرجال، 
تفر�س  فيه  والتقاليد  ال��ع��ادات  كانت  جمتمع  ويف 
لكن  ال��رج��ال.  على  تفر�شها  ال  ق��ي��ودا  امل����راأة  على 
اهلل،  رح��م��ة  عليها  خليفة،  ب��ن��ت  ع��و���ش��ة  �شخ�شية 
و�شاعدا  القيود،  هذه  ك�شرا  لها،  اأ�شرتها  وت�شجيع 
على اإبراز موهبتها الفريدة. ولوال ذلك ما كان لنا 
اأن ن�شتمتع بهذه الدرر التي جادت بها هذه املوهبة 
ع�شر  ع�شنا  اإن��ن��ا  ن��ق��ول  واأن  ال��ف��ري��دة،  ال�����ش��ع��ري��ة 
ال�شاعرة عو�شة بنت خليفة، عليها رحمة اهلل، التي 
فني  بح�س  متيز  جميال،  �شعريا  ت��راث��ا  لنا  تركت 
عال، اأعادنا اإىل ع�شور ال�شعر الذي يفي�س حكمة، 
االأدبية  ال�شاحة  غ��ّذت  وم�شاجالت  عفيفا،  وغ��زال 
نطلق  اأن  ميكن  ال�شعر،  يف  مدر�شة  �شكلت  ب��روائ��ع 
خليفة،  بنت  عو�شة  ال�شاعرة  مدر�شة  بثقة؛  عليها 
ومعانيها.  ومفرداتها  و�شورها  باأخيلتها  املتفردة 
باختيارها  والعلوم  الثقافة  جن��وة  كرمتها  ول��ه��ذا 
هذا  وك��ان   ،2011 ع��ام  الثقافية  ال��ع��ام  �شخ�شية 

التكرمي واجبا وم�شتحقا.
 واأ�شار اإىل اأن ندوة الثقافة والعلوم ت�شرفت بتنظيم 
وال�شتعادة  ل��ل��ت��ك��رمي،  م��وا���ش��ل��ة  االأم�����ش��ي��ة،  ه���ذه 
الكبرية،  االأدبية  القامة  هذه  �شعر  عبق  من  �شيء 
و�شيء من اإبداعها، فهي اإمنا ت�شجل مل�شة وفاء ملن 
وملن  بها،  نتباهى  �شورة جميلة  الوطن  لهذا  ر�شم 
اأعطى هذا الوطن خال�شة جهده، و�شخر موهبته 
ك��ي ي��ج��ع��ل م��ن��ه وط��ن��ا ل����الأدب وال�����ش��ع��ر والثقافة 
واالإح�شا�س اجلميل املرهف، حتى تكتمل ال�شورة، 
وت��ت��خ��ذ م��ك��ان��ه��ا يف ه����ذا االإط������ار اجل��م��ي��ل، الذي 
بثقة؛  ونقول  الدنيا،  كل  اإىل  نحمله  اأن  ن�شتطيع 
اإننا من وطن الثقافة والفن واالأدب، ولي�س الرثوة 

واملال والعمران فقط.
بال�شكر  نتوجه  االأم�شية،  هذه  يف  الهاملي   واأكمل 
القامة  ه����ذه  ���ش��ع��ر  ل��ن��ا  ج��م��ع  م���ن  اإىل  اجل���زي���ل 
اإبداعها، ونخ�س بهذا ال�شكر  الرفيعة، وحفظ لنا 
بن  حمد  ال��راح��ل  واأديبها  الكبري  االإم���ارات  �شاعر 
خليفة بو�شهاب، رحمة اهلل عليه، الذي جمع ووثق 
ودون �شعرها يف اأ�شدار اأطلق عليه )ديوان ال�شاعرة 
 .1991 ع��ام  االأوىل  طبعته  �شدرت  العرب(  فتاة 
واالأكادميية  ل��ل��ب��اح��ث��ة  اأي�����ش��ا  اجل���زي���ل  وال�����ش��ك��ر 
واالأديبة الدكتورة رفيعة غبا�س، التي بذلت جهدا 
لنا  لتقدم  وحققت،  ووثقت  خالله  جمعت  خارقا 
بنت  عو�شة  ال�شاعرة  عن  ومتكاملة  جميلة  درا�شة 
املرجع  ه��ي  اهلل،  رح��م��ة  عليها  ال�����ش��وي��دي،  خليفة 
الوحيد الذي يوثق �شريتها مع �شعرها االآن، فلها 
لفناين  اأي�شا  وال�شكر  والتقدير.  ال�شكر  ك��ل  منا 
بنت  عو�شة  ب�شعر  تغنوا  الذين  االأوائ���ل،  االإم���ارات 
بن  علي  مقدمتهم  ويف  اهلل،  رحمة  عليها  خليفة، 
روغ��ة وميحد حمد وجابر جا�شم، وكل من ترمن 

بق�شائدها العذبة. 
و�شكر كل من ا�شتجاب للدعوة ف�شارك يف اأم�شيتنا 
اإىل  ب��ادرت  التي  الغالية،  الفقيدة  اأ�شرة  ه��ذه؛ من 
يف  كلمتها  ت�شجل  ك��ي  م�شكورة  ب��ال��ن��دوة  االت�����ش��ال 
بن  حممد  بن  حامد  الدكتور  �شكر  التاأبني،  حفل 
االأم�شية،  هذه  يف  االأ�شرة  ممثل  ال�شويدي،  خليفة 
و���ش��ك��ر ال��ه��ي��ئ��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة ال���ت���ي ل��ب��ت ال���دع���وة، 
كتاب  واحت����اد  وال��ف��ن��ون  للثقافة  دب���ي  هيئة  وه���ي 
وبيت  ال�شارقة،  يف  ال�شعر  وبيت  االإم����ارات،  واأدب���اء 
القافية.  االجتماعية  الفجرية  جمعية  يف  ال�شعر 
املبدع  اجلميل  �شاعرنا  اإىل  نزجيه  اأي�شا  وال�شكر 
لدعوتنا،  ا�شتجاب  ال��ذي  ال�شعدي،  �شيف  االأ�شتاذ 
ملختارات  اجلميل  باإلقائه  اآذان��ن��ا  لي�شنف  وح�شر 
زميلتنا  ون�شكر  ال��راح��ل��ة،  �شاعرتنا  ق�شائد  م��ن 
ال�����ش��اع��رة واالإع��الم��ي��ة امل��ت��األ��ق��ة ال��دك��ت��ورة بروين 
ن�شكر  كما  ومقدمته.  احلفل  ه��ذا  عريفة  حبيب، 
ح�شوركم اجلميل الذي اإن دل على �شئ فاإمنا يدل 
على وفائكم للقامات االأدبية التي ت�شيف اإىل هذا 

الوطن األقا، وتزيده رونقا.
عليها  خليفة،  بنت  عو�شة  ح�شور  يف  بقوله  وختم 

رحمة اهلل، ن�شتطيع اأن نقول الكثري. يف غيابها ال 
ي�شعنا اإال اأن نردد ما قالته:

ق���ل   الق��ول من تكث��ر ه��روج��ه هذي���ري           ما 
دل وتف���هم الن���ا�س معن��اه

من  احل�����������ري�����ري           �ش����لوك  يف  ع�����ق�����وده   ننظم 
الذهب خوٍف من اخليط ي�شع��اه

ح��ا���ش��رة وغائبة،  خ��ل��ي��ف��ة  ب��ن��ت  ع��و���ش��ة  اهلل  رح���م 
وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

اليوم  م��ا يده�شنا  اأك���رث  ب��روي��ن رمب��ا  د.  واأك��م��ل��ت 
امل��ت�����ش��ارع ه��و ا���ش��ت��م��راري��ة الوفاء،  يف ه���ذا ال��ع��امل 
وال�شاعرة عو�شة ولدت مبدينة املويجعي يف العني 
اأقامت  ثم  اأبوظبي،  مدينة  و�شكنت   ،1920 ع��ام 
دب��ي وكانت تعرف فيما م�شى  اإم���ارة  ذل��ك يف  بعد 
ب��ف��ت��اة اخل��ل��ي��ج، ث��م اخ��ت��ار ل��ه��ا ل��ق��ب ف��ت��اة اخلليج 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة،  رئي�س  نائب 
اإمارة  و���ش��ام  وتقليدها  بتكرميها  ق��ام  اأن  بعد  دب��ي 
ال�شعر اإعجاباً منه مبوهبتها املتدفقة واأ�شلوبها يف 

عامل ال�شعر النبطي عام 1989م.
واأ�شافت حبيب فتاة العرب التي رافقتنا ورافقناها 
يف رحلة طويلة، امتدت على مر االأجيال، ف�شارت 
يانعاُ لهذه االأر�س املعطاءة، ومن اأعماق هذه  نبتاً 
ال�شاعرة  ج��اءت  ورحابتها،  اأ�شالتها  ومن  االأر���س، 
م�شرفاً  رم��زاً  فكانت  ال�شويدي  خليفة  بنت  عو�شة 

للمراأة االإماراتية.
ال�شمو  �شاحبة  االإم����ارات  اأم  اأن  ب��روي��ن  واأ���ش��اف��ت 
عن  كلمتها  يف  قالت  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 
بيت  ال�شويدي من  »لقد جاءت عو�شة  العرب  فتاة 
كرم واأ�شيل، واأ�شبحت على امتداد قرن من الزمان 

ابنة كل بيت يف االإمارات ويف اخلليج العربي«.
ومن هذا البيت الكرمي جاءت كلمة اأ�شرة الفقيدة 
التي  ال�شويدي  خليفة  حممد  بن  حامد  للدكتور 
تفعيل  يف  والعلوم  الثقافة  ن��دوة  جهود  فيها  ثمن 
واالجتماعي  واالإع��الم��ي  الثقايف  العمل  وتوثيق 
الرائدة  وال��ل��ف��ت��ة  احل��ب��ي��ب��ة،  دول��ت��ن��ا  وال��ع��ل��م��ي يف 
لتكرمي رمز من رموز دولة االإم��ارات، بل منطقة 
اخلليج والوطن العربي ال�شاعرة عو�شة بنت خليفة 

ال�شويدي )فتاة العرب(.
ال�شعر  رائ����دة  ت��غ��ادرن��ا  ال�����ش��وي��دي مل  د.  واأ����ش���اف 
النبطي االإماراتي »فتاة العرب« ولكنها �شتظل بيننا 
من  متتلكه  مب��ا  النبطي  ال�شعر  ق��ام��ات  م��ن  قامة 
تفا�شيل  ج�شدت  مبدعة  وخميلة  واأ�شعار  ق�شائد 
االجتماعية  اأب���ع���اده���ا  مب��خ��ت��ل��ف  امل��ح��ل��ي��ة  ب��ي��ئ��ت��ن��ا 

واجلغرافية وال�شيا�شية.
عو�شة بنت خليفة ال�شويدي ج�شدت عرب م�شريتها 
االإمارات  لدولة  احلكيمة  القيادة  توجه  وكتاباتها 
اأثرت  ح��ي��ث  امل���ج���االت،  امل�����راأة يف خم��ت��ل��ف  لتمكني 
احل��رك��ة ال�����ش��ع��ري��ة ال��ن�����ش��ائ��ي��ة يف ال���دول���ة ك�شوت 
ن�����ش��ائ��ي ���ش��ع��ري ق����وي وف���ع���ال ي����ربز م��ك��ان��ة امل����راأة 

االإماراتية ودورها. 
الذي  وال��دي��ن  العلم  االأ���ش��رة وبيت  واأك��د على دور 
ال�شعر  بداأت كتابة  التي  العرب  ترعرعت فيه فتاة 
يف �شن الثانية ع�شرة، ون�شرت ق�شائدها يف العديد 

من ال�شحف واملجالت والدواوين امل�شموعة.
مب�شاجالتها  عو�شة  ال�شاعرة  الوالدة  متيزت  فقد 
ال�شعرية مع كبار ال�شعراء يف الدولة وعلى راأ�شهم 
املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
نهيان الذي و�شفها يف ق�شيدة »يا ركن عود الهوى 

وفنه« باأنها ركن من اأركان ال�شعر.
ال�شعرية  العرب يف جماراتها  فتاة  وبرزت عبقرية 
ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، 
ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 

دبي، رعاه اهلل.
وختم بقوله لنا جميعاً اأن نتباهى ونفخر باملوروث 
�شاهداً  ليظل  العرب  فتاة  لنا  اأودعته  الذي  الرثي 
مبخزونه  تنعم  واللغة  واللهجة  للهوية  وحافظاً 
االأجيال املقبلة، تلك ال�شاعرة التي فتحت االأبواب 
العطاء  م��ن  ملزيد  ال�شعراء  لكل  م�شراعيها  على 

واالإبداع.
بنت خليفة  ال�شاعر عو�شة  واأكملت بروين جنحت 
ال�شويدي يف اخلروج بق�شيدة املراأة عن الوجدانيات 
الق�شائد يف منطقتها  اآن��ذاك وعن ف�شاء  ال�شائدة 
التي ظلت طوال تاريخها مت�شحة بال�شواد وجمللة 

باحلرية والرتدد والدموع واالأحزان.
الق�شيدة  اأ�شرت  العرب  وكاأنفتاة  بروين  واأ�شافت 
النبطية عند املراأة بطوق من القوة والعزة واالألفة 
حتى راحت ُت�شاجل كبار القوم وتقرتب من ذائقة 
اأب���ن���اء جم��ت��م��ع��ه��ا، ف��ه��ي ���ش��اع��رة ت��ك��ل��م��ت يف زمن 
فامتطت  من�شياً  اإبداعها  يكون  اأن  واأبت  ال�شمت.. 

�شهوة الق�شيد.
ال�شعر  ق�شم  مدير  احلب�شي  حممد  كلمة  وج��اءت 
بقوله  دب���ي،  يف  وال��ف��ن��ون  الثقافة  هيئة   - وال��ن��رث 
الذي  اليوم هذا احل�شد  األتقي  واأن��ا  بالفخر  اأ�شعر 
اجتمع على حمبة الكلمة، وال�شغف بالفن الراقي 
الذي يختزله ال�شعر النبطي، واأزداد فخًرا الإدراكي 
الفذة  امل��واه��ب  ب��اإح��دى  عرفاًنا  ج��اء  ح�شوركم  اأن 

التي جادت بها اأر�س االإمارات.
خليفة  بنت  عو�شة  ال�شاعرة  الكبرية  الراحلة  اإنها 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لها  اخ��ت��ار  التي  ال�شويدي 
الدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم،  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
– »رع���اه اهلل«  ال����وزراء ح��اك��م دب��ي  رئي�س جمل�س 
فائقة  بجدارة  ا�شتحقته  ال��ذي  العرب«  »فتاة  لقب 
لغزارة عطائها طوال م�شريتها ال�شعرية الطويلة، 
غفرًيا  جمهوًرا  بها  اأمتعت  التي  اأعمالها  وجزالة 
ع��ل��ى ام���ت���داد رق��ع��ة االإم�������ارات واخل��ل��ي��ج والوطن 

العربي الكبري، لتكتب ا�شمها بحروف من ذهب يف 
�شجالت اخلالدين.

واأ�شاف احلب�شي رحلت »فتاة العرب«، لكن اإبداعاتها 
تاأبى اإال اأن تظل خالدة يف وجداننا وعقولنا، فهي 
واعتمدت  ال��ك��ت��اب��ة،  نف�شها  علمت  ال��ت��ي  ال�����ش��اع��رة 
لت�شبح يف  ال�شعرية،  ذاتها يف �شقل موهبتها  على 
مقدمة �شعراء النبط يف حقبة مهمة كانت مبثابة 

مرحلة مف�شلية يف تاريخ االإمارات و�شعبها.
ال���ع���رب« يف مفرداتها  »ف���ت���اة  م��وه��ب��ة  ل��ق��د جت��ل��ت 
املميزة جم�ّشدة من خاللها بيئتها املحلية، لتوثق 
قبل  منذ  متتد  االأهمية،  بالغة  تاريخية  حمطات 
تاأ�شي�س االحت��اد، وما تاله من تطورات اجتماعية 
واقت�شادية �شهدتها االإمارات واملنطقة، االأمر الذي 
االإبداع  م��داده  تاريخًيا  ديوانها مرجًعا  يجعل من 
واالإميان  واالإلهام  العزمية  واأوراق��ه م�شنوعة من 
كانت  حيث  الر�شيدة،  وقيادته  ال��وط��ن  مب�شتقبل 
اأبياتها غنية بعبق الزمان وروح االأماكن، حتى تلك 

التي مل تطاأها قدماها، ومل يقع ناظرها عليها.
اأن الراحلة الكبرية ال�شاعرة عو�شة  واأكد احلب�شي 
اإرًثا  ت��رك��ت  ال��ع��رب«  »ف��ت��اة  ال�����ش��وي��دي  بنت خليفة 
كبرًيا بيننا �شيظل خالًدا بني االأجيال، ونحن على 
يقني من اأنها �شتظل قدوة لن�شاء االإمارات وبناتها 
و�شتكون  ال��وط��ن،  خل��دم��ة  واإخ��ال���س  بجد  للعمل 
الثقافة  ال�شعر وع�شاق  ملهمة للكثريين من هواة 
وحمبي االأوطان يف دولة االإمارات العربية املتحدة 

وخارجها.
واألقى احلب�شي اأبيات رثاء قال فيها:

ال������وداع ي���ا ق���اف اخل�����وايف              ال������وداع ي���ا نظم 
التبايني

واأن�شاف  ب��اح��ك��ام  القوايف                 اأب��دع��ت  ك��م  ي��ا 
وموازين

ا�شواه  ت�����ش��وب��ه  م���ا  �شايف               در  درك  م��ف��ن��ود 
وتالوين

ال ما رحل من جا و�شايف          فوق العمر فعل به 
يزين

���ش��رية و���ش��ع��ت يف  ع��و���ش��ه وع��ا���ش��ت يف اعتكايف         
امليادين

فوح  الزهر  زاك��ي  الفيايف            على طر�س  خطت 
ورياحني

وقول  اأدب  �شفة  و�شفايف            فخر  ال��ع��رب  بنت 
وبراهني

جنات  يف  ترحمها  الطوايف               رب  يا  رحماك 
وتعني

باأ�شلوب  �شاغت  العرب  فتاة  اأن  بروين  د.  واأكملت 
ع���ذب اأك����رث م��ن م��ئ��ة وخ��م�����ش��ني ق�����ش��ي��دة نبطية، 
ت��ن��وع��ت اأغ��را���ش��ه��ا م��ا ب��ني امل��دي��ح، وح���ب الوطن، 
البادية  ح��ي��اة  وت���دوي���ن  ال�����ش��ع��ري��ة،  وامل�����ش��اج��الت 
االأمل  ف�شاءات  م��ن  والكثري  والبحر  وال�شحراء 

والفرح واحلزن.
ا�شتدعى  االإم�����ارات  واأدب����اء  ك��ت��اب  احت���اد  كلمة  ويف 
اأب���ي���ات م���ن ق�شيدة  ال�����ش��اع��ر د. ط���الل اجل��ن��ي��ب��ي 

لل�شاعرة قالت فيها:
حد مثلي بات م�شجنه        حلم طيف مر خطايف

الونه              يوم كل بالكرى  واغتنم من وج��دي 
غايف

جرح يف جا�شي اخمفنه             واخل��وايف �شربهن 
خايف

يل حم��ب مني وم��ن��ه                ح��ب مثل اجلوهر 
ال�شايف 

ق���دره عنديه  املنه                 ج���ان  ق��ل��ي  ت��ب��اي��ن  يل 
وايف

ب��ي��ن��ا م���ا مي�شي  ف��ن��ي وفنه                  ِم���ن  وال���وف���ا 
خاليف

النا�س  ِعنَد  خ�شة  �شنة             العرب  يِف  لنه  حيُث 
اال�شرايف

ال�شويدي  خليفة  بنت  عو�شة  اأن  اجلنيبي  واأ�شاف 
»ف��ت��اة ال���ع���رب« ب����داأت ك��ت��اب��ة ال�����ش��ع��ر يف ���ش��ن مبكر 
اأن  اإىل  جليلة  بعطاءات  ال�شعرية  ال�شاحة  واأث���رت 
عموما  النبطي  ال�شعر  رم���وز  م��ن  رم���ز  اأ���ش��ب��ح��ت 
االأ�شماء  اأب�����رز  امل�����ش��اج��الت خ�����ش��و���ش��ا م���ع  و���ش��ع��ر 

والقامات تاأثرت باملتنبي واملاجدي بن ظاهر.
الت�شعينات  اآواخ����ر  يف  ال�شعر  ال��راح��ل��ة  واع��ت��زل��ت 
وبقيت تروي اأ�شعارها يف مدح الر�شول )�س( حتى 

وفاتها.
واأكد اجلنيبي اأن فتاة العرب �شتبقى رمزاً اإماراتياً 
املميز  والعطاء  واالم��ت��اع  االإب���داع  �شماء  يف  خ��ال��داً 

و�شتدوم نربا�شاً لالأجيال القادمة،
 التي �شتظل تتذكر اأن عو�شة بنت خليفة هي �شوت 
�شيبقى  ن�شائي  �شعري  وع��ل��م  ال�شعر  يف  االأ���ش��ال��ة 

عالياً خفاقاً فوق هامة املجد.
رحلت عو�شة ومل تغادرنا، بقيت يف وجدان الوطن 
عطر يفوح ويبوح باجلمال طاملا بقي الوفاء يف هذا 

الوطن.
وليفته  فقد  القمر  بكى  بقولها  بروين  د.  وعلقت 
النور  باأ�شرار  لها  فباح  �شباح..  ذات  ابتلعته  التي 
احلروف  ون���ور  ال�شعر  ���ش��دة  فمنحته  وال��ت��وه��ج.. 
�شنوين  �شار  ابتلعته  منذ  ل�شان  كل  على  وجعلته 

من �شوء و�شياء.
ويف كلمة بيت ال�شعر يف ال�شارقة قال ال�شاعر حممد 
ال���وط���ن وخلدت  خ��ل��دت  ال��ق�����ش��ي��دة  اأن  ال��ربي��ك��ي، 
اأكرث من  بالق�شيدة  نحتفي  لذلك نحن  االإن�شان، 
تاأبني ال�شاعرة التي �شتبقى نب�شاً خالًد، فال�شعراء 
اأبناء ال�شماء يرجعون حني يكونون طرياً يف عنان 
واقرتاح  ق�شيدة  كلمتي  �شتكون  ل��ذل��ك  ال�����ش��م��اء، 

لتكرمي ال�شاعرة: 

وقبل  الق�شيد      ع���زف  ك���ان  امل��ل��ّح��ن  ع����زف  ق��ب��ل 
�شوت احلناجر كان �شوت االأدب

كان��ت االأغني����ات املْب�ح�ِ����رة باجلديد      وكان نب�س 
الق�شيده هو » فتاة العرب »

فوق  الن�شي����د      اك��ِت��َب��ْت��ه  م��ا  م��ن  َ��ذ  اأخ� طي����ٍر  ك��ل 
غ�ش��ن الوداع اليوم �شوته انتحب

ّ��َع����ْس َهْد احلزن كل حيد     وما بق������ى  يوم �شالوا الن�
عود يف الوجدان اإال اكتئب

ما  وقب����ل  �شدي�د      بكاها  اأ�شم�������ع  ّ�ن�ي  كن� وال�شم����ا 
تبك��ي االأرواح يبكي احلطب

ها  نْب�شَ وحي�����د      َ�ه  من�ْ�ت� النَّع�ْ��س  ه���ذا  يا  اهلل  اهلل 
في���ك يحيي الوجد و�شط اخل�شب

دورة  فقيد      ج�َش�ْدها  اأ�شبح  ول��و   .. ال  رّوح���ت؟ 
احل���زن ت�شع�ِ��ل يف احلنايا اللهب

اأح�ِشَبْه  املريد      بالغرام  ي�شجي  نب��ْ��س  ْو�ِشْعره���ا 
نْخ���ل ِي�شِقْط يف ال�شعور الرطب

ترق�س  بالوريد       نب�شها  »عو�شه«  االإم��������ارات  ي��ا 
ابياتها بني ال�شح���ب واملَه����ب

و�شّكلت  فري����د       ناب���س  بحرف  الزعفران  غّطت 
من �شعور الوجد عقد الذَه����ب

وخّل����دي  ولي����د       بْعَدْه  ْوجي����ْل  جلي�����ل  خّلديه����ا 
للزمن » �شارع فتاة العرب »

وق��ال��ت �شليمة امل���زروع���ي م��دي��رة ب��ي��ت ال�����ش��ع��ر يف 
جمعية الفجرية للثقافة والفنون اأنها ليلة تاأبينية 
جمعة  ال��ت��ي  ب��ال��ك��ل��م��ة  اح��ت��ف��اء  ول��ك��ن��ه��ا  �شكلها  يف 
اأن��ا���س اآم��ن��وا اأن اخل��ل��ود للكلمة  ه���ذا ال��وف��اء م��ن 

و�شاحبها.
االأر�س  م��ن  املنطقة  ه��ذه  اأن  امل��زروع��ي  واأ���ش��اف��ت 
يف  وك��ان��ت  ال�شفراء،  امل�شاحات  م��ن  �شوا�شع  كانت 
نهارها خطوات مثقلة بال�شعي يف �شبيل احلياة ويف 
وتخفت  الريح،  فيه  لت�شفر  خالوؤها  يتمدد  ليلها 
يف ديجورها كل امل�شارات االآمنة وترتاح حتت �شوء 

قمرها االأرواح من وعثاء ال�شري فيها، 
ما  حلم  يف  عينه،  ال�شوء  �شاحب  القمر  يتمثل  اأو 
يف ليلة ما يف بيت ما يف قدر ما فتخلق البداية من 

القمر.
مفارقات  م��ن  مل��ف��ارق��ة  اإن��ه��ا  احلقيقة  يف  واأك��م��ل��ت 
اأت���واج���د ه���ذا امل�����ش��اء ل��ي��ك��ون يل ن�شيب  اأن  ال��ع��م��ر 
من  ول��د  بحرف  واال�شتئثار  اال�شتذكار  من  معكم 
رمالها، ومل  اأت�شالح مع  اأالألفها، ومل  �شحراء مل 
اأحت�ش�س غابريتها املهيبة، اإال من خالل م�شادفات 
هذا احلرب وتو�شيفه ور�شمه، وحت�ش�س تقاطعاته 

اللغوية يف نف�شي.
وا�شتثنائي  ن���ادر  ل��ت��اأري��خ  ج��دي��د  اأج���دين يف مطلع 
ل�شرية مت التنبوؤ لها مبثل هذا امل�شاء، يف احلقيقة 
هناك اإميان مطلق لدي �شخ�شياً اأن اخللود للكلمة 
ال  التي  اللغة  نهاية،  لها  لي�س  التي  البداية  فيها 
تنفذ، والقول الذي ينلب�س كينونة اأحدهم فيفنى 
وتتنادمه  االأل�����ش��ن،  تنطقه  ق����واًل  وي��ب��ق��ى  ج�����ش��داً 
القلوب، وت�شتزيد منه العقول، وحتفظه جمريات 

التاريخ.

ال�شعر  وعرب  االإن�شانية  عرب  الرثاء  اأب��واب  �شرعوا 
لتدخل الفتاة

الت  اللغة  �شرعوا منافذ  بقولها،  املزروعي  واأك��دت 
ال��ت��ي جتول  االأر������س مبعانيها  ث��واب��ت  ع��ل��ى  ت��ط��ل 
ال�شحراء  املوغلة يف  البقعة  تلك  الهواء يف  جمال 
الفهم  على  بخفة  املتطاولة  االأ�شماع،  يف  املتجذرة 
فيكون  الفرق  ي�شنع  ال��ذي  ب��االأث��ر  م�شريها  حتث 

مدعاة للبقاء على مر الزمان.
املكان  م���ق���ارب���ات  ت��ت��ح يل  امل����زروع����ي مل  واأك���م���ل���ت 
ومفارقات الزمن اأن اأحظى ب�شرف القرب اأو اللقاء 
�شعرية  اليوم  �شهادتي  اأن  الراحلة، غري  بال�شاعرة 

بالدرجة االأوىل،
وابن  اأر�شه  وابن  وزمانه،  ابن مكانه  ال�شاعر  الأن   
ك��ان��ت لها  ال�����ش��اع��رة رح��م��ه��ا اهلل  اأن  ���ش��ع��ره رغ���م 
تنقالت جغرافية على امتداد ال�شنوات وجتلى هذا 
التي  ال�شعرية  وموا�شيعها  ق�شائدها  مفردات  يف 
املنطقة،  واأدب  االإم��ارات��ي  ل��الأدب  ور�شخت  اأ�ش�شت 
مع حقيقة اأن ال�شاعرة رحمها اهلل »امراأة« متكنت 
م���ن ���ش��ق ه����ذا ال�����درب يف زم����ن ح��ك��م��ت��ه الظروف 

االجتماعية وحمدودية القبول.
انطلقت االأغنية ال�شعبية يف االإم��ارات يف كلماتها، 
واالإح�شا�س  ال�شفيفة  بالكلمة  املجتمع  فخاطبت 

العميق والف�شحافة واحل�شافة،
اإرث حقيقي  كلمته،  وفار�شة  الوقت  رائ��دة  فكانت   

لالأدب والثقافة منذ ما يزيد عن 65 عاماً.
و«اليادل  وجرحه«  »الهوى  من  امل��زروع��ي  واأردف���ت 

ال������ذي م����ر خطايف«  ال���ط���ي���ف  ال�����داج�����ي« و«ح����ل����م 
اإىل االفتخار  الفوؤاد« و«كل االأم��ور تهون«  و«�شعرة 
وامل�����ش��اج��الت وال������ردود ال��ت��ي ت��وه��ج م��ع��ه��ا امل�شهد 
االأدب�����ي واخل���و����س يف م��وا���ش��ي��ع امل��ج��ت��م��ع وو�شف 
االأ�شياء واالأحداث، وباتت وجعاً يدلل على ارتباط 
ال�����ش��اع��رة ال��وث��ي��ق ب��احل��ال��ة االج��ت��م��اع��ي��ة، ولي�س 

االأدبية فح�شب.
من االقتدار واملكانة امل�شهودة والتي ال حتتاج �شهادة 
تاأبني، غري اأن ال�شاعر االإن�شان عندما يغيب يتوحد 
كالقدر حا�شراً  به  يقرتن  الفقد،  مع حالة  �شعره 
عالياً  حفيفاً  االأ���ش��ج��ار  تطلق  ق��د  غ��ائ��ب��اً،  اأم  ك���ان 
املحيطات،  وتهدر  وهاجاً  �شطوعاً  �شمو�س  وت�شطع 
األي�س ووكر وا�شفة  كما تقول ال�شاعرة االأمريكية 
���ش��اع��ر، وه��ن��ا )ي��ن��دث��ر القمر وتبتلعه  ح��ال��ة م��وت 
ع��ت��م��ة ال�����ش��م��اء.. ي��غ��ي��ب ك��ل��ي��اً يف ل��ي��ل��ه��ا.. ويطول 

خ�شوفه( عندما رحلت عائ�شة:
ياهلل ياللي للعباد معوين                    يا من يدبر 

حكمته يف الكوين
اأج���اب���ه                ين�شف  اإىل ع��ب��ده دع����اه  ي���ا م���ن 

وباأمره كل �شعب يهوين
يا جابر العظم الك�شري بلطفه                وبعزته عز 

ال�شعيف الدوين
تنظر جل�شم ما بجي من حيله              اإال التجلد 

وا�شفرار الدوين
التجلد  اإال  حيله         م��ن  يجي  م��ا  جل�شم  تنظر 

وا�شفرار اللوين
حانه زمانه بالفراق ولده                    جن الزمان 

يطالبه بديوين
واملوت  احل��ي��اة  جدلية  ه��ي  نعم  امل��زروع��ي  وختمت 
االأبدية... وتناق�شات معانيها يف احل�شور والغياب 
واللقاء والفراق لكن ال�شرية املاأثورة يا نور احلرف 
وبريق ال�شعر هي ال�شلوان من �شحراء الغرب حتى 

جبال ال�شرق من هذا الوطن.
يحاول  ال�شيباين  م��وؤي��د  ال�شاعر  ق��ال  كلمته  ويف 
امل��وت ويقول ها قد متكنت من منكم،  اأن يخدعنا 
كفتاة  حقيقية  ف�شاعرة  ي�شتطع  مل  اأن��ه  واحلقيقة 
ويبقى  يظل  احلقيقي  ال�شاعر  مت��وت،  ال  ال��ع��رب، 
فتاة  ل�شوت  ون�شتمع  للمكان  نب�شاً  يظل  خ��ال��داً 

العرب.
موا�شفات  ذات  ح�شا�شة  �شاعرة  العرب  فتاة  كانت 
خا�شة بحيث تبقى هي نب�س املكان ونقول للموت 
لقد كذبت، هناك الكثري من ال�شواهد التي تعرفنا 
على ال�شورة ال�شعرية لفتاة العرب املثقفة بامتياز 
ثقافة مكانية ودينية واجتماعية بكل ما حتمله من 

عمق املعنى.
امل�شافات  اجتازت  لهجتها  املتمكنة من  العرب  فتاة 
لتذهلنا مبفرداتها ولهجتها املتفردة، فال�شاعر ابن 
مكانه ال توجد منطقة مياه دولية يف ال�شعر، وفتاة 

العرب �شاعرة بامتياز.
ق����راءة يف ق�شائد  ال�����ش��ع��دي  �شيف  ال�����ش��اع��ر  وق���دم 
ال�شاعرة عو�شة بنت خليفة ومنها ق�شيدة يا فهيم 

يف تعابريه:
يا فهيمٍ  يف تعابريه          عن وداد �شايف النيه

الطر�شان  ح���ريه       تن�شد  يف  ال��ن��ف�����س  ت��خ��ل��ي  ال 
�شفجيه

كان �شدو بدو خلويره         عندنا خود مداميه
ي�شكنون افغربي الديره         فاملطاييح ال�شماليه

هوب  ال�����ش��ريه       بال�شفاقه  ن��ط��رب  ج��داه��م  يل 
جربيه

ميلكون انفو�سٍ  ا�شغريه       واخلواطر مرحبانيه
م��ن اإخ�����ش��وف اأري����امٍ  اإح��ذي��ره     يل ع��ن القّني�س 

حذريه
احل�شن فيهم ت�شاويره  يل به الع�ّشاق مغرّيه

رمي راتع يف جمافريه          راعي العني الذبوحيه
ح�س جيون من مغازيره       نافٍل يف ح�شنه اوزيه
يعل يود ال�شحب ملنريه        باملطريه تنهل و�شمّيه

اإم�شوية  مغاديره         بال�شطوط  ت�شبح  قاعهم 
عّيه

من عطا يل ف�شله اأوخريه     عم و اإنعامه اإالهيه
اأ�شكال  اإزه����ور  خم��ا���ش��ريه         من  تنبت  واحل��ي��ا 

ورديه
رفيعة  للدكتورة  بال�شكر  االأم�شية  بروين  وختمت 
بنت  عو�شة  �شاعرتنا  تكون  اأن  �شعت  التي  غبا�س 

خليفة ال�شويد حا�شرة، 
ت�شم  مو�شوعة  يف  ووثقت  دون��ت  وتابعت  فجمعت 
ب�����ش��وت��ه��ا و�شريها  ال��ك��ام��ل��ة  ال�����ش��ع��ري��ة  اأع��م��ال��ه��ا 
الذاتية.. واأفردت قاعة خا�شة حتتفي بفتاة العرب 

يف متحف املراأة بدبي.
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يا�شمني �شربي
 تنفي �شائعة زواجها 

"تويرت"،  على  مبا�شرة  غ��ري  ر�شالة  يف  ���ش��ربي،  يا�شمني  الفنانة  ك�شفت 
حقيقة زواجها من رجل اأعمال خليجي، اإذ كتبت: )كفاية اإ�شاعات بقى(.

االأنباء تفيد بزواجها من  ت��داول كثري من  ال��ذي مت  الوقت  ياأتي ذلك يف 
رجل اأعمال خليجي �شهري، لتعود وتن�شر يف ح�شابها على "اإن�شتغرام" نفياً 
جديداً: "ال�شائعة والكالم االأهبل الذي يقال يف هذه االأيام لي�س له اأ�شا�س 

من ال�شحة. يا ريت كفاية كالم بقى".
يذكر اأن اآخر اأعمال �شربي كان فيلم "ليلة هنا و�شرور" مع الفنان حممد 

اإمام، والذي طرح يف ال�شاالت ال�شينمائية منذ عيد الفطر املا�شي.
وفاروق  �شربي،  ويا�شمني  اإم��ام،  ع��ادل  حممد  بطولة  و�شرور(  هنا  )ليلة 

الفي�شاوي، وبيومي فوؤاد، ورحاب اجلمل، وحممد �شالم.
اأعمال يدعى �شرور، وحبيبته هنا، ويقع  اأح��داث الفيلم حول رجل  وتدور 
الذي يج�شد  الع�شابة،  رئي�س  ويلتقي  للهرب،  ما، في�شطر  يد ع�شابة  يف 
دوره الفنان فاروق الفي�شاوي، وتبداأ ال�شراعات بينهما، وتتواىل االأحداث.

م��ب�����ش��راً ب��ع��ر���س ف��ي��ل��م��ه اجل���دي���د )ب��ي��ك��ي��ا( ق��ب��ل عيد 
رجب،  حممد  امل�شري  الفنان  ق��ال  املقبل،  االأ�شحى 
االلتزام  على  الفني،  م�شواره  يف  دائ��م��اً  حري�س  اإن��ه 
اأي عمل  بقواعد مهمة ي�شعها لنف�شه، للم�شاركة يف 
الذي  املو�شوع  انتقاء  بينها  من  درام��ي،  اأو  �شينمائي 

يقدمه وال�شخ�شية التي يج�شدها.
رجب ك�شف النقابعن موعد طرح فيلمه اجلديد )بيكيا(، 
حمدداً اإياه مبا قبل مو�شم عيد االأ�شحى املبارك 
بنحو 10 اأيام، لي�شتكمل عر�شه اأي�شاً يف عيد 
االأ�شحى.رجب يوؤدي يف هذا الفيلم �شخ�شية 
ج���دي���دة وخم��ت��ل��ف��ة حت����دث ع���ن مالحمها 
علمي  ب��اح��ث  �شخ�شية  )اأج�����ش��د  ق���ائ���اًل: 
واالأيدز  ال�شرطان  دواء لعالج  يبحث عن 
من  املنتفعني  اأن  غ��ري  كيمياء،  دون  م��ن 
ال����دول ي��ح��اول��ون ط����وال ال��وق��ت �شرقة 
بحثه وال�شطو عليه و�شلب اأفكاره، لكنه 
لي�شتكمل  ال��ذاك��رة،  ف��ق��دان  لعبة  يلعب 
ي�شل  اأن  ي��ح��اول  االنتهاء  وح��ني  بحثه، 
اإىل االأمن ليخل�شوه من تلك الورطة... 

ومت�شي االأحداث(.

يج�صد �صخ�صية باحث علمي يف)بيكيا(

حممد رجب: حري�س على اللتزام 
بقواعد مهمة ا�شعها لنف�شي 

بعد جناح كليبه الغنائي الأخري "عي�ض ب�صوقك"

تامر ح�شني ي�شع تاريخه الفني يف مغامرة فنية جديدة
�شعادة  ح��ال��ة  ح��ال��ي��اً  ح�شني  ت��ام��ر  يعي�س 
االأخري  الغنائي  كليبه  جن��اح  بعد  �شديدة 
عدد  ت��خ��ط��ى  ال�����ذي  ب�شوقك"  "عي�س 
اأيام،  6 ماليني خالل خم�شة  م�شاهداته 
الت�شنيف  �شمن  اأخ���رياً  ا�شمه  ُط��رح  كما 
للنجوم  العاملية  فورب�س  لقائمة  ال�شنوي 
ال��ع��رب��ي لعام  ال���ع���امل  ���ش��ه��رة يف  االأك�����رث 
2018، خ�شو�شاً بعدما كان اأول مطرب 
ال�شيني  امل�شرح  على  ب�شمته  ي�شع  عربي 
يف هوليوود، ما جعله ي�شع تاريخه الفني 

يف مغامرة فنية جديدة.

الأعلى اأجرًا
م��ن��ذ ال��ن��ج��اح ال�����ش��ي��ن��م��ائ��ي ال��ك��ب��ري الذي 
ال�شينمائية يف  اأوىل جتاربه  حققه خالل 
الدين  "عمر و�شلمى" اأم��ام مي عز  فيلم 
ُي���ع���ّد ت��ام��ر ح�����ش��ن��ي االأع���ل���ى اأج�����راً و�شط 
امل��ط��رب��ني يف ع���امل ال�����ش��ي��ن��م��ا، ل��ي�����س هذا 
اأع��ل��ى جن���وم ال�شينما  اإن����ه م��ن  ف��ق��ط ب��ل 

اأعماله  مل���ا حت��ق��ق��ه  ع��ل��ى االإط�����الق  اأج�����راً 
اإي��رادات تتجاوز بقية االأعمال  الفنية من 
وهكذا  املو�شم،  نف�س  خ��الل  تناف�شه  التي 
الغنائية  هي احلال على �شعيد احلفالت 
جعله  م��ا  اأي�����ش��اً،  والكليبات  واالأل��ب��وم��ات 
يفكر اأخرياً يف اأن يتوىل اإنتاج كافة اأعماله 
الفنية، وبداأ ذلك بالفعل من خالل اإنتاج 
األبومه الغنائي االأخري الذي �شيطرحه يف 
وكذلك  اأغنية،   12 وي�شم  املقبلة  االأي��ام 
"عي�س ب�شوقك"  اأنتج كليبه االأخري اأي�شاً 
الكليب  ميزانية  اأن  م�شادر  اأك���دت  حيث 
ملا  �شينمائي  عمل  ميزانية  م��ن  اق��رتب��ت 
واأ�شاليب  ح��دي��ث��ة  تقنيات  م��ن  يت�شّمنه 
خمتلفة مل ُت�شتخدم من قبل، وهو ما يراه 
بع�س املقربني من تامر ح�شني خماطرة 
بخطوة  ي��ق��وم  اأن  ي��ح��اول  ولكنه  اإنتاجية 

جديدة ي�شيفها اإىل م�شواره الفني.

فيلم مقتب�ض

ي�شتعد  اأخ������رى  ن��اح��ي��ة  م���ن 
اأحدث  لطرح  ح�شني  تامر 
ال�شينمائية  اأع�����م�����ال�����ه 
عيد  مو�شم  يف  "البدلة" 
ال�شينمائي،  االأ�����ش����ح����ى 
والفيلم مقتب�س عن فيلم 
اأم���ريك���ي وم���ن امل���ق���ّرر اأن 

ي��ق��دم ت��ام��ر ح�����ش��ن��ي ثالث 
اأغ�����ن�����ي�����ات ����ش���م���ن اأح��������داث 

الفيلم.

يف م�صل�صل )ن�صر ال�صعيد( اأطّلت وفاء عامر على جمهورها يف ال�صباق الرم�صاين الفائت. يف هذا احلوار 
ث النجمة امل�صرية عن امل�صل�صل وكوالي�ض ت�صويره، وحذف ا�صم الفنانة التون�صية درة من ال�صارة. تتحدَّ

)ن�شر  م�شل�شل  على  الفعل  ردود  وجدت  • كيف 
ال�شعيد(؟

- كانت ردود الفعل على العمل جيدة، �شواء عرب 
مواقع التوا�شل االجتماعي اأو يف ال�شارع، وجنح 
امل�شل�شل يف حجز مكانته و�شط االأعمال الدرامية 
رغم  الرم�شاين  ال�شباق  يف  عر�شت  التي  املهمة 

قوة املناف�شة، وهو اأمر ُيح�شب لنا كفريق.
التي  )����ش���احل���ة(  ���ش��خ�����ش��ي��ة  ل��ك��ن   •

قدمتها تعّر�شت النتقادات، خ�شو�شاً 
الذي ُحذف من احللقات  امل�شهد  يف 

االأوىل.
التي  ال�����ش��ج��ة  ���ش��ب��ب  اأع�������رف  ال   -
ثواين،  يتجاوز  مل  م�شهداً  �شاحبت 
وفيه مل ي�شدر مني اأي لفظ خارج. 
عموماً، اأعتذر اإىل اأي �شخ�س �شايقته 

هذه اللقطة. ولكن االأهم اأن اجلمهور 
تفاعل مع ال�شخ�شية و�شّدقها بعدما 

وجدها قريبة منه.
العمل  يف  امل�شاركة  عدم  عن  اعتذرت   •

ثم عدلت عن موقفك. ملاذا؟
�شاأ�شارك  كنت  الأنني  البداية  يف  اعتذرت   -

اآخ��ر، لكنه توّقف، وتوا�شل معي  يف م�شروع 
املنتج جمال العدل واأ�شّر على اأن اأعود اإىل 

الدور. فعاًل، وافقت وبداأت ت�شوير 
فريق  ك��ان  بعدما  م�شاهدي 

م�شاهد  اأجن��ز  العمل 
ع�����دة، م���ن ثم 

فرتة حت�شريي لل�شخ�شية مل تكن طويلة ب�شبب 
�شيق الوقت.

ماكياج  م��ع  التعامل  يف  �شعوبة  وج��دت  ه��ل   •
ال�شخ�شية يف مراحل عمرها املختلفة؟

اتفقنا  االأم����ر.  ه���ذا  م�شكلة يف  اأي���ة  اأواج����ه  - مل 
تفا�شيل  البداية ع��ل��ى  م��ن  املاكياج 

�شب  لينا
ك��������ل 

حتى  ال�شخ�شية  اأن  خ�شو�شاً  ع��م��ري��ة،  مرحلة 
ت��ك��ون يف مرحلة عمرية ال  االأح����داث  نهاية  م��ع 
تظهر عليها جتاعيد الوجه، وهي تفا�شيل كنت 

حري�شة على االهتمام بها.
فيها  ت��ق��دم��ني  ال���ت���ي  االأوىل  امل�����رة  ل��ي�����ش��ت   •

�شخ�شية ال�شيدة ال�شعيدية القوية.
الذي  ال�����ش��وؤال  لكن  ف��ع��اًل،  االأوىل  امل��رة  لي�شت   -
دور  اأي  ال���دور  ه��ذا  ي�شبه  ه��ل  جلمهوري،  ا�شاأله 
قدمته �شابقاً؟ بالتاأكيد ال، وهو اأمر مهم بالن�شبة 
اإيّل. يف راأيي، �شخ�شية ال�شيدة ال�شعيدية ثرية 
درامياً وميكن تقدميها ع�شرات املرات، اإذ ثمة 

مناذج عدة ميكن ر�شد حكايتها.
اأن م�شكالت ح�شلت بينك وبني  • ترّدد 
من  ا�شمها  ح���ذف  ب��ع��د  خ�����ش��و���ش��اً  درة، 

�شارة العمل.
- امل�����ش��اه��د ال��ت��ي ج��م��ع��ت��ن��ي م���ع درة يف 
من  ال�شيناريو  بحكم  حم���دودة  العمل 
م�شكالت  ب��ي��ن��ن��ا  حت���دث  ومل  ال���ب���داي���ة، 
ب�شارة  يتعلق  م��ا  اأم���ا  ال��ت�����ش��وي��ر.  اأث���ن���اء 
كل  اأن���ا.  ولي�س  املنتج  عنه  فُي�شاأل  العمل 
اأقدمه وظهوره  ال��ذي  ال��دور  يهمني هو  ما 
على ال�شا�شة، وما دون ذلك لي�س من 

اخت�شا�شي كممثلة.
املنتج  ح���ذف  ه���ل   •
من  درة  ا����ش���م 
ال�����������ش�����ارة 
جعلك 

ت�شعرين بالر�شا عن �شركة )العدل غروب(؟
ر الفنان الذي  - جمال العدل منتج حمرتم ويقدِّ
يعمل معه، وميكن اأن اأتعاون معه جمدداً من دون 
عقود. اتفقنا من البداية على اأن يكون ا�شمي بعد 
حممد رم�شان، وهو نّفذ ذلك. اأما م�شاألة حذف 
ا�شم درة، فما عرفته اأنها هي طلبت ذلك، ووقتها 
مل اأكن �شرعت يف ت�شوير دوري، الأنني كما ذكرت 
حتى  بالت�شوير  وا�شتمررت  م��ت��اأخ��رة  ب���داأت  ل��ك 

الن�شف الثاين من رم�شان.
يف  عر�شت  التي  الدرامية  االأعمال  تابعت  • هل 

رم�شان الفائت؟
- �شاهدت ب�شع حلقات فقط لعدد من االأعمال، 
الأداء  و�شفري  بالت�شوير  ان�شغايل  ب�شبب  ذل��ك 
ما  لكن  االأخ���رية من رم�شان.  االأي���ام  العمرة يف 
تابعته يوؤكد اأن الدراما امل�شرية ت�شري يف الطريق 
تطورات  ي��واك��ب  جيد  ب�شكل  وت��ت��ق��دم  ال�شحيح 

الع�شر.
)الطوفان(  مب�شل�شل  رم�شان  خ��ارج  ظهرت   •
ال�����ش��ع��ي��د(، ه��ل حتر�شني  ويف رم�����ش��ان )ب��ن�����ش��ر 

على احل�شور يف املوا�شم الدرامية كافة؟
التي  ب����االأدوار  اأك���ون حا�شرة  اأن  دائ��م��اً  يهمني   -
اأ�شعر باأنها ت�شيف اإيّل على امل�شتوى الفني. كانت 
امل�شادفة وراء عر�س )الطوفان( خارج رم�شان، 
البداية  يف  عليه  تعاقدت  عندما  اأنني  خ�شو�شاً 
ك���ان ي��ف��رت���س ع��ر���ش��ه ال��ع��ام امل��ا���ش��ي يف ال�شباق 
الرم�شاين. لكن رب �شارة نافعة، فتاأجيله جعل 
ث��م حقق  م��ن  اأف�����ش��ل،  ب�شكل  ي�شاهده  اجل��م��ه��ور 

جناحاً كبرياً.
)ال�شر(؟ م�شل�شل  يف  جتربتك  عن  • ماذا 

الدراما الطويلة.  اإىل  امل�شل�شل متميز وينتمي   -
اأن يحقق جناحاً كبرياً مع اجلمهور عند  اأمتنى 
عر�شه. انتهيت من ت�شويره منذ فرتة، وبانتظار 

حتديد موعد العر�س من ال�شركة املنتجة.
ال�شعايدة(؟ • و)هجرة 

ن��ق��دم��ه يف رم�شان  اأن  امل��ف��رت���س  ك���ان م��ن   -
تاأجل جم��دداً. هو عمل خمتلف  املا�شي لكن 
ومهم كتبه ال�شيناري�شت نا�شر عبد الرحمن 
�شيدرك  اجلمهور  وي�شاهده  ننفذه  وعندما 
موعد  اأع���رف  ال  االآن  حتى  �شخامته.  م��دى 

بداية ت�شويره.
ال�شينما  يف  مهمة  حمطة  كانت  )ك��ارم��ا(     •

امل�شرية..
ال��ت��ع��اون م��ع املخرج  ب��ال��ع��ودة اىل  - �شعيدة ج��دا 
خالد يو�شف يف فيلمه ال�شينمائي اجلديد )كارما( 
الذي ا�شتقبلته ال�شاالت ال�شينمائية اأخرياً.. الأن 
خالد يو�شف خمرج متميز و�شعدت فعال بالتعاون 

معه يف جتاربه ال�شينمائية املختلفة
اأه��م االأف���الم ال�شينمائية  اأح��د   )ك��ارم��ا( �شيكون 
ال�شنوات  يف  امل�����ش��ري��ة  ال�����ش��ي��ن��م��ا  ق��دم��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
ب�شكل  ويناق�شها  ق�شايا  يحمل  الأن���ه  االأخ����رية، 

واقعي.
وعن اعتذارها عن عدم امل�شاركة يف فيلم )قرمط 
���ش��ف��ره��ا خالل  اإىل  اآدم  اأح���م���د  م���ع  ب��ي��ت��ق��رم��ط( 
الت�شوير وارتباطها مب�شروع درامي بعد عودتها، 
موؤكدة اأن ال خالفات دفعتها اإىل ذلك، على عك�س 

ما تردد.

�صخ�صية ال�صيدة ال�صعيدية ثرية دراميًا وميكن تقدميها ع�صرات املرات

وفاء عامر: )ن�شر ال�شعيد( جنح يف حجز 
مكانته و�شط الأعمال الدرامية املهمة
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درا�شة طبية تك�شف عالجًا جديدًا 
للم�شابني ب�شرطان الربو�شتات

اأو�شت درا�شة طبية بريطانية حديثة بعالج الرجال امل�شابني ب�شرطان 
الربو�شتات باملوجات ال�شوتية.

وقالت اإن “اآثاره اجلانبية اأقل بكثري من العالجات احلالية”.
كوليدج  اإمربيال  من  اأحمد  ها�شم  الربوفي�شور  بقيادة  باحثون  وقام 
يورولوجي(  )يوربيان  جملة  يف  ن�شرت  التي  الدرا�شة  ب��اإج��راء  لندن 

ونقلته �شحيفة “التاميز”.
 )HIFU( وتقوم تقنية املوجات فوق ال�شوتية املركزة عالية الكثافة
با�شتهداف االأن�شجة ال�شرطانية يف الربو�شتات، وترتك االأن�شجة غري 

امل�شابة �شليمة ن�شبياً.
ومع هذه التقنية، �شجل الرجال معدالت اأقل بكثري من ال�شل�س البويل 
والعجز اجلن�شي؛ حيث ذكر قائد فريق البحث “قد نكون قادرين على 

معاجلة ال�شرطان من خالل اآثار جانبية اأقل”.

فوائد مهمة لغلي ورق 
العنب على  �شحة الإن�شان

ال يعلم البع�س اأن على ورق العنب وم�شتخل�س املياه الذي ينتج منه له 
العديد والكثري من الفوائد ال�شحية التي ال ميكن اأن تتخيلها، حيث 
اإن هذا امل�شتخل�س قادر على اإمداد اجل�شم بالكثري من الفوائد ال�شحية 

خ�شو�شاً ملر�شى ال�شكري.
فاإن  ال����دواء،  وال��ب��اح��ث يف  ال�شيديل  ���ش��امل  م���روان  ال��دك��ت��ور  وبح�شب 
م�شتخل�س مغلي ورق العنب يحتوي على نحو 7 فوائد مهمة ل�شحة 

االإن�شان.
وبنيَّ )مروان(، اأن من اأبرز تلك الفوائد اأنه يحتوي على كم هائل من 

م�شادات التاأك�شد الطبيعية، اإ�شافة اإىل املعادن والفيتامينات الغنية.
واأكد الباحث وال�شيديل، اأن من �شمن فوائد �شرب هذا املغلي، تعزيز 
فاإن  اأي�شاً  املناعة،  اأن��ه يقوى  االأم��را���س، ما يعني  دفاعات اجل�شم �شد 
ال��دورة الدموية وزي��ادة عوامل احلماية  هذا املاء ي�شاعد على تن�شيط 

�شد االلتهابات.
وباالإ�شافة ملا �شبق، فاإن مغلي ورق العنب يقلل من ن�شب الكول�شرتول 
يف الدم، كما اأنه مفيد للغاية ملر�شى ال�شكر والنقر�س. كما اأنه ي�شاعد 
اجل�شم على التخل�س من احلم�س الع�شوي الناجت من ه�شم اجل�شم 

للدهون والربوتني، كما اأنه مفيد ملر�شى الروماتيزم.

الب�صر  مكفوف  كان  الذي  العربي  ال�صاعر  هو  • من 
ومع ذلك ا�صتطاع قتل اأحد اجلنود التتار؟ 

- جمال الدين ال�شر�شري.
ل�صقراط؟  تلميذا  كان  الذي  الفيل�صوف  هو  • من 

- اأفالطون 
يف  التوحيدي  حيان  اأبو  األفه  الذي  الكتاب  هو  • ما 

ال�صداقه وال�صديق؟ 
- ال�شداقه وال�شديق 

املعري؟  العلء  اأبو  ولد  • اأين 
- يف معرة النعمان يف �شوريا 

�صوقي؟  اأحمد  ال�صاعر  فيها  تعلم  التي  اجلامعة  هي  • ما 
- جامعة مونبلييه الفرن�شية 

ال�صجرة؟  طالع  يا  م�صرحية  �صاحب  العربي  الأديب  هو  • من 
- توفيق احلكيم 

النقي يف  الزئبق  ملاع �شائل عند درجة احلرارة الطبيعية. ي�شتعمل  اأبي�س  الزئبق هو معدن  اأن  • هل تعلم 
ال�شباكة. يحل  اأو كبديل لل�شمع يف  البارومرت...(  القيا�س )ميزان احل��رارة،  اأجهزة  اأو  الكهربائية  االأجهزة 

الزئبق عدداً من املعادن، وخ�شو�شاً الذهب والف�شة فيعطي ُملجمات ت�شتعمل يف جماالت عدة.
طبيعياً،  اإما  االأ�شجار(  )وخ�شو�شاً  النباتات  بع�س  تفرزها  متعادلة  لزجة  مادة  هو  ال�شمغ  اأن  تعلم  • هل 
واإما بتاأثري حالة مر�شية اأو عامل خارجي )�شق يف اجلذع، وجود طفيليات، جفاف اجلو(. ي�شتعمل ال�شمغ 
يف امل�شتح�شرات ال�شيدلية، ويف �شناعة مواد التجهيز والغراء والربنيق. وي�شتخدم ال�شمغ اأي�شاً يف الت�شوير 

الفوتوجرايف، ويف �شناعة الورق وتثبيت االألوان. 
اأو �شل�شية م�شبعة بالقار. وهو مادة �شلبة  • هل تعلم اأن اال�شفلت الطبيعي خليط موؤلف من مواد كل�شية 
خمتلف  يف  اال�شفلت  وي�شتخدم  مئوية.  و100°  مئوية   50° بني  تلني  ال�شواد  اإىل  �شارب  بني  ل��ون  ذات 

اأنحاء العامل لتعبيد ال�شوارع والطرقات. 
لعوامل  ومقاومته  املنخف�شة  كثافته  اإىل  نظراً  ج��داً.  �شلب  اأبي�س  معدن  هو  التيتان  اأن  تعلم  هل   •
التاآكل ي�شتعمل التيتان يف جماالت �شناعية خمتلفة: قطع للمحركات التوربينية النفاثة، قطع للطائرات 

وال�شواريخ وغريها، �شفائح واأ�شالك وق�شبان معدنية. 
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فوائد اجلزر 
ن�������������ش������ح اأط���������ب���������اء 
فرن�شا  فى  االغذية 
ب�����������ش�����رورة ت����ن����اول 
تق�شريه  دون  اجلزر 
بغ�شله  واالك����ت����ف����اء 
، حيث  ف��ق��ط  ب���امل���اء 
 200 ي��غ��ط��ى  اأن������ه 
% من االحتياجات 
اليومية من )البيتا 
ك�����اروت�����ني( ف����ى كل 
100 جرام جزر .. 
كما اأنه يقى اجل�شم 

من اأمرا�س القلب وال�شرطان.
اأو�شح االطباء اأن اجلزر يحتوى على الكال�شيوم وفيتامني ب9 اأى حام�س 
الفوليك وااللياف التى تنظم عملية اله�شم ويكافح الكول�شرتول ، كذلك 
يحتوى على فيتامني �شى .. لذلك ن�شحوا بتناوله فى �شكل ع�شري مثل 

ع�شري الربتقال والليمون وميكن خلطهم فى كوب ع�شري واحد.

عندما اأ�شرقت �شم�س هذا ال�شباح ح�شر اإىل الغابة جمموعه من ال�شيادين يحملون �شباكهم ومعدادهم ل�شيد 
الذين ط��اروا يف كل مكان لتحذير من مل  واخ��رب رفاقه  الغراب لذلك فهرع  انتبه  الطيور واحليوانات وقد 
يروهم.  اختباأ كل طائر يف ع�شه واختفت احليوانات ال�شغرية يف جحورها وبيوتها ومل يبق غري احليوانات 
الكبرية فقط، لكن جاءت احلمامة لت�شرخ وتخرب اجلميع ان ال�شيادين ال يريدون غري الطيور واحليوانات 
ال�شغرية لي�شتعملوها يف الزينة .. هنا خاف اجلميع وفكروا باأنهم لن ي�شتطيعوا ان  يختبئوا لالأبد لكنهم االن 

�شيحرت�شون حتى ي�شلوا معاً اإىل حل وعاد كل منهم اإىل خمبئه يف امان. 
اخذ ال�شيادون يف التجول هنا وهناك وهم يف عجب.. اين الطيور؟، اين احليوانات؟، هل البد من ان نبحث 
داخل جتاويف االأ�شجار وننب�س اجلحور؟ ..هل هذا معقول، ب�شع طيور وحيوانات جتعلنا نتاأخر عن العودة 
لبيوتنا؟، هنا ويف هذا الوقت بالتحديد كان الطاوو�س املغرور املعجب بنف�شه قد ن�شى احليطة واحلذر وخرج 
وهناك  هنا  اي�شاً  ويجري  بل  بزهو  العالية  �شيحته  وي�شيح  العجيب  اجلميل  ري�شه  ين�شر  وه��و  مكمنه  من 
ليرتي�س ويحرك ذيله باألوانه اجلميلة الرباقة يف دالل.. فلمحه احد ال�شيادين و�شرخ يوجد هنا طاوو�س، اآه 

وقعنا على اجمل ما يف الغابه.. كم نحن يف حاجة اإىل هذا الطاوو�س، �شنجني من ورائه ثروة هيا... 
يف دقائق معدودة كان ال�شيادين قد التفوا حوله وا�شتطاعوا ان ياأ�شروا الطاوو�س املغرور وي�شعوه يف قف�س 
كبري �شخم وحملوه وذهبوا.  خرجت احلمامة ت�شيح يا رفاقي اختطف ال�شيادون الطاوو�س، فقال الغراب انه 
ي�شتحق ذلك حذرته من اخلروج لكنه قال انه يريد ان ين�شر ذيله ويجفف ري�شه حتى ال يفقد رونق الوانه وها 
هو يدفع الثمن ب�شبب غروره .  بقدر حزن اجلميع عليه، حزن الطاوو�س على نف�شه فقد حمله ال�شيادون اإىل 
مكان مغلق ال يجد فيه طيور اخرى وال حيوانات فقط ب�شر يتفرجون على ري�شه وذيله.. فظل حزيناً مهموماً 
ومر�س ب�شدة وت�شاقط ري�شه اجلميل ومل يبقى له ما يفتخر به لذلك حمله ال�شيادون بعد فرتة طويلة ليلقوا 
به يف الغابة ليموت هناك فهم يريدون طاوو�شا مكتمل اجلمال ولي�س طاوو�شا فاقداً للجمال وهناك عاد له 

بهاوؤه و�شحته بني ا�شدقائه واأحبائه ومل يفكر يف ن�شر ذيله اإىل ان اأح�س باالأمان . 

الطب  بكلية  باحثون  اأج��راه��ا  درا�شة  نتائج  اأظهرت 
اأن  لندن" ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  ك��ول��ي��دج  "كينجز  ج��ام��ع��ة 
تناول م�شروب التوت االأحمر ميكن اأن تكون له اآثار 

اإيجابية ق�شرية املدى على االأوعية الدموية.
وراق����ب ف��ري��ق ال��ب��ح��ث 10 رج���ال اأ���ش��ح��اء ترتاوح 
اإعطاوؤهم ما بني  18 و35 عاًما، مت  اأعمارهم بني 
200 اإىل 400 ميليجرام من م�شروب التوت الغني 
مبركب البوليفينول، فيما تناولت جمموعة اأخرى 

م�شروًبا اآخر.

الباحثون  امل�شروب، وجد  تناول  �شاعتني من  وعقب 
اأن املجموعة التي تناولت التوت انخف�س لديها متدد 
باالإ�شابة  تنذر  عالمة  يعد  ال��ذي  الدموية  االأوعية 
التي  االأخ���رى  باملجموعة  مقارنة  القلب،  باأمرا�س 

تناولت م�شروًبا عادًيا.
وقالت الدكتورة اآنا رودريجيز ماتيو�س، قائد فريق 
البوليفينول  مركبات  باأحد  غني  التوت  اإن  البحث، 
وي��دع��ى )اإي��الج��ي��ت��ان��ي�����س(، وه���و ن���وع م��ن املركبات 
الطبيعية املوجودة يف التوت االأحمر، التي تلعب دوًرا 

يف حت�شني وظيفة االأوعية الدموية لدى االإن�شان.
امل��زي��د من  اإىل  ال��درا���ش��ة حت��ت��اج  اأن نتائج  واأ���ش��اف��ت 
فوائد  اإىل  �شترتجم  ك��ان��ت  اإذا  م��ا  الإظ��ه��ار  البحث 
�شحية طويلة املدى على الب�شر، من خالل مراقبة 

جمموعة اأكرب من امل�شاركني.
قمة  على  الدموية  واالأوع��ي��ة  القلب  اأمرا�س  وتاأتي 
ال���ع���امل، بح�شب  اأن���ح���اء  ال��وف��ي��ات يف جميع  اأ���ش��ب��اب 

منظمة ال�شحة العاملية. 

»م�شروب التوت الأحمر « يوؤثر على الأوعية 
الدموية يف 120 دقيقة


