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ما هو احلمل الكيميائي؟ وهل ي�شكل خطرًا؟

ه�ض  تجُ التي  احلمل  ح��االت  على  يجُطلق  م�سّمى  الكيميائي  احلمل 
مبكراً خالل االأ�سابيع االأوىل من حدوث االإخ�ساب، وي�سميه االأطباء 
ت�ؤثر  والتي  الهرم�نات،  ن�سبة  ارتفاع  اإىل  ي���ؤدي  الأنه  الت�سمية  بهذه 
ح��ال��ة احلمل  اإىل  الن�ساء  م��ن  كثري  وت��ت��ع��ّر���ض  امل����راأة.  على  ب��دوره��ا 
طبي  فح�ض  اإج����راء  عند  اإال  ب��ح��دوث��ه  ت�سعرن  ال  وق��د  الكيميائي، 

بامل�جات ال�س�تية، حيث ي�ستطيع الطبيب روؤية كي�ض احلمل.
الدم عند حدوثه لفرتة ق�سرية  ن�سبة هرم�نات احلمل يف  وترتفع 
مبا يكفي ليظهر اختبار احلمل اإيجابياً اإذا اأجرته املراأة يف املنزل اأو يف 
عيادة طبية. وتتاأكد حالة احلمل الكيميائي عند اإجراء اختبار احلمل 

مرة اأخرى بعد االأوىل ب�قت ق�سري فتك�ن النتيجة �سلبية.
االأع����را�����ض. ال ي��ن��ت��ج ع��ن احل��م��ل ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي اأع���را����ض يف ك��ث��ري من 
امل�عد  اأ�سب�ع من  بعد  ب�سيطة  اإف��رازات  تك�ن:  واإذا حدثت  االأحيان، 
املنتظر للدورة، وت�سنجات اأو تقل�سات مت��سطة ال�سدة اأ�سفل البطن.

وت�سري التقارير الطبية اإىل اأن 25 باملائة من حاالت احلمل تنتهي 
باإجها�ض مبكر قبل اأن تالحظ املراأة عالمات حدوث احلمل، اأو ت�سعر 

بتاأخر الدورة ال�سهرية لفرتة ط�يلة.
�سذوذ  اإىل  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي  م��ن احل��م��ل  ك��ب��رية  ن�سبة  ت��رج��ع  االأ����س���ب���اب. 
اأو عدم وج�د ما   ،35 ال�  امل��راأة �سن  اإىل تخطي  الكروم��س�مات، ثم 
يكفي من هرم�ن الربوج�سرتون يف ج�سم املراأة للحفاظ على احلمل، 

اأو لنحافة املراأة ال�سديدة، اأو ل�ج�د م�ساكل يف الرحم نف�سه.
احلمل من جديد. معظم الن�ساء ت�ستطعن احلمل بعد حدوث احلمل 
الكيميائي، ويف كثري من االأحيان يحدث احلمل اجلديد خالل فرتة 

ق�سرية من االإجها�ض، وقد تك�ن الفرتة اأ�سب�عني فقط.

طفل يتحدى توقعات الأطباء بزارعة قلب
ت�قعات  حت��دى  اأن  بعد  االأول،  ميالده  بعيد  بريطاين  طفل  احتفل 
اإج��راء عملية جراحية  اإث��ر  االأط��ب��اء، وجن��ا من امل���ت باأعج�بة، على 

ناجحة لزراعة القلب وه� بعمر 9 اأ�سهر فقط.
اآ�سلي  والدته  متكنت  راي��ن،  بنيامني  طفلها  حياة  يف  االأوىل  وللمرة 
كبرية  فر�سة  اأن��ه ميلك  تعتقد  وه��ي  عينيه،  النظر يف  م��ن  ه���اردي، 
فقط  ل��ل��ح��ي��اة، ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن االأط���ب���اء م��ن��ح���ه ف��ر���س��ة 1% 

للنجاة.
وكان والدا اآ�سلي فاقدين لالأمل يف جناته، بعد اأن اأخربهما االأطباء 
خالل فرتة احلمل، اأن فر�سته باحلياة �سبه معدومة، لكنه ا�ستطاع 
ميالده  بعيد  املا�سي  االأ�سب�ع  يف  واحتفل  الت�قعات،  كل  يخالف  اأن 

االأول، بح�سب �سحيفة مريور الربيطانية.
وبداأ كفاح الطفل مع املر�ض عندما كانت اآ�سلي حاماًل به يف االأ�سب�ع 
املئة،  1 يف  النجاة ال تتجاوز  يف  فر�سته  اأن  االأطباء  واأخربها   ،24

وبداأت يف ذلك ال�قت، تجُعد خلطبة تلقيها يف جنازته.
ورف�ض م�ست�سفيان يف البداية اإجراء عملية جراحية للطفل، قبل اأن 
ذلك،  ومع  املغامرة،  خ��ض  على  ني�كا�سل  يف  ثالث  م�ست�سفى  ي�افق 

حذر االأطباء والدي بنيامني، اأن فر�سة طفلهما بالنجاة معدومة.
وبعد اإج��راء عملية زراعة قلب جديد، متكن الطفل من تاوز هذه 

املحنة، وح�سل على فر�سة جديدة للحياة.

ر�شامة ليبية تبعث احلرف الأمازيغي من �شباته
واأده  من  �سن�ات  بعد  ظاهرا  ليبيا  يف  االأمازيغي  الثقايف  امل�سهد  بات 
ال�سن�ات  يف  ليبيا  به  عرفت  ال��ذي  الق�مي  الت�جه  ب�سبب  وت���اري��ه، 

املا�سية، ورغم االنق�سام ال�سيا�سي الذي اأ�سحى �سيد امل�قف فيها.
االأمازيغ،  املبدعني  من  عدد  وخارجها  الليبية،  ال�ساحة  على  وظهر 
الذين اأخذوا يف ترميم واإحياء ما اأمكن من الثقافة االأمازيغية التي 

تعترب ليبيا اأحد معاقلها التاريخية.
ومن بني ه�ؤالء الفنانة الليبية ال�سابة منرية احلاج، التي اأخذت على 
عاتقها ر�سم ل�حات م�ست�حاة من احلرف االأمازيغي، الذي تذخر به 
ر�س�مات الفنانني الليبيني يف فرتة ما قبل التاريخ، يف كه�ف تا�سيلي 

والهجار.
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فريو�ض غام�ض يوقف م�شانع 
لرقاقات الهواتف الذكية

"تي  ب�  اخت�سارا  املعروفة  امل��سالت،  اأ�سباه  لت�سنيع  تاي�ان  �سركة  اأعلنت 
اإ�ض اإم �سي"، عن اإيقاف م�سانع عدة لديها ب�سبب اإ�سابة اأنظمتها بفريو�ض 

كمبي�تر، وفقا ملا اأوردته تقارير اإعالمية.
اأ�سباه  ت�سنيع  جم��ال  يف  بالعامل  االأك���رب  ه��ي  التاي�انية  ال�سركة  وتعترب 
امل��سالت، وتق�م بت�ريد العديد من الرقائق االإلكرتونية ل�سركات كربى 
تك�ن من بني �سحايا  قد  التي  اأب��ل،  �سركة  اأب��رزه��ا  التكن�ل�جيا  ع��امل  يف 

الهج�م االأخري.
اأعلنت يف ماي� املا�سي عن بدء ت�سنيع رقائق  اإم �سي" قد  اإ�ض  "تي  وكانت 
املقبل  اجليل  يف  ت�اجدها  املت�قع  من  والتي  اأبل،  �سركة  ل�سالح   A12

من ه�اتف "اآيف�ن".
وك�سفت امل�س�ؤولة املالية يف ال�سركة، ل�را ه�، خالل ت�سريحات لبل�مربغ 
اأن الفريو�ض مل يتم زرعه من قبل اأحد املخرتقني، م�ؤكدة اأنه حادث فريد 
التي  االأوىل  امل��رة  "لي�ست  قالت  ت�سريحاتها  "ه�" يف  ال�سركة.  تاريخ  يف 
نتعر�ض فيها لهج�م بفريو�سات الكمبي�تر، ولكنها املرة االأوىل التي يتمكن 

فيها اأحد الفريو�سات من التاأثري على خط�ط االإنتاج لدينا"
اإنتاج معاجلات  اإذا ما كانت اخلط�ط امل�س�ؤولة عن  "ه�" عن  ومل تف�سح 
قيمة  االإف�ساح عن  رف�ست  كما  املت�سررة،  االإنتاج  اأب��ل من �سمن خط�ط 

اخل�سائر املادية من وراء الهج�م.
ولكنها اأكدت اأن اأ�سرار الفريو�ض تتباين من م�سنع الآخر، م��سحة اأن "تي 
اإ�ض اإم �سي" ا�ستطاعت احت�اء امل�سكلة �سريعا، وعادت بع�ض امل�سانع للعمل، 

اإال اأن بع�ض امل�سانع االأخرى لن تع�د للعمل قبل ي�م االأحد.

نيزك ي�شرب قرب 
قاعدة اأمريكية

ال��غ��الف اجل���ي لالأر�ض  اخ��رتق نيزك 
ال�����س��ه��ر امل��ا���س��ي، وان��ف��ج��ر ق���رب قاعدة 
ال�س�اريخ،  لر�سد  خم�س�سة  اأمريكية 
الكتمان  ط�����ي  ب���ق���ي���ت  ال�����اق����ع����ة  ل���ك���ن 
ت�سريحات  ك�سفتها  ح��ت��ى  ال��ع�����س��ك��ري، 

"علمية" م�ؤخرا.
واأوردت �سبكة "ف�ك�ض ني�ز" االأمريكية، 
اأن نيزكا انفجر بق�ة 2.1 "كيل�طن" يف 
يحتفظ  حيث  غرينالند،  جزيرة  �سماء 
���س��الح اجل���� االأم���ريك���ي ب��ق��اع��دة اإن����ذار 

مبكر.
األف  تعادل  قيا�ض  و"الكيل�طن" وح��دة 
انفجار  ق�����ة  ل��ق��ي��ا���ض  وت�����س��ت��ع��م��ل  ط����ن، 
القنبلة الن�وية، وعلى �سبيل املثال بلغت 
عام  هريو�سيما  يف  الن�وية  القنبلة  ق�ة 

1945 ح�اىل 13 كيل�طن.
وقالت وكالة الف�ساء االأمريكية "نا�سا" 
ر�سدت  اأن���ه���ا  امل���ا����س���ي،  ي���ل��ي���   25 يف 
ج�سما غري حمدد ي�سري ب�سرعة 24.4 
الغالف  يف  انفجر  الثانية  يف  كيل�مرت 
منطقة  يف  غ���ري���ن���الن���د،  ف������ق  اجل�������ي 
القاعدة  ���س��م��ال  ك��ي��ل���م��رتا   43 ت��ب��ع��د 

الع�سكرية.

اآيفون اجلديد ب�شريحتني.. 
ملاذا ا�شت�شلمت اأبل؟

"اأبل" اإنتاج ه�اتف  اعتادت  لطاملا 
حتمل �سريحة واح��دة، غري عابئة 
ه�اتف  اأنتج�ا  الذين  باملناف�سني 
خط�ط،  بثالثة  واأحيانا  بخطني 
الث�ري  ال��ت��ع��دي��ل  اأن  ي��ب��دو  ل��ك��ن 
على  اإدخ��ال��ه  ال�سركة  تن�ي  ال��ذي 
اأحد ه�اتفها ي�سري اإىل ا�ستهدافها 
ل�سرائح اأكرب من امل�ستهلكني خارج 

ال�اليات املتحدة.
اأن  حديثة  ت�سريبات  ك�سفت  فقد 
اأحد ه�اتف "اأبل" املت�قع طرحها 
اأ���س��اب��ي��ع، ���س��ي��ك���ن جمهزا  خ����الل 
حل���م���ل ����س���ري���ح���ت���ني، وذل�������ك عن 
طريق حتديث يف ن�سخة تريبية 
امل��ق��ب��ل ت�سمن  ال��ت�����س��غ��ي��ل  ل��ن��ظ��ام 

الثانية". ال�سريحة  "حالة 
"اأبل"،  اإح��ج��ام  اأن  وي��رى ك��ث��ريون 
ال�س�قية  ق��ي��م��ت��ه��ا  ت��خ��ط��ت  ال���ت���ي 
م���ؤخ��را ح��اج��ز ال��رتي��ل��ي���ن دوالر، 
ع��ن اإن��ت��اج ه���ات��ف ب��اأك��ر م��ن خط 
ط�ال ال�سن�ات املا�سية، ما ه� اإال 
انعكا�ض لثقافة االأمريكان، الذين 
ال�اليات  ح��دود  ما يتخط�ا  ن��ادرا 
امل��ت��ح��دة وي��ك��ت��ف���ن ب��ال��ت��ايل بخط 
واح�����د ط������ال ف����رتة وج�����ده����م يف 

بلدهم ال�سا�سع.
منتجي  ب���اق���ي  ف�����اإن  امل���ق���اب���ل،  ويف 
ي�ستهدف�ن  ال���ذك���ي���ة،  ال���ه����ات���ف 
يف االأ����س���ا����ض غ���ري االأم���ريك���ي���ني، 
ال ���س��ي��م��ا ����س���ك���ان ق����ارت����ي اأوروب�������ا 
دول  بني  ال��رتح��ال  كثريي  واآ�سيا، 
بال  ي��ك���ن  بع�سها  ي��ك��اد  م��ت��ق��ارب��ة 
يزيد حاجتهم  حدود فا�سلة، مما 
لت�سغيل  خطني  يحمل  هاتف  اإىل 
�سرائح اأخرى ل�سبكات الدول التي 

يزورونها.
نظر  وراء  ال�سبب  ه���  ه���ذا  ول��ع��ل 
التكن�ل�جيا  م������اق�����ع  م���ع���ظ���م 
ال�سريحة  ازدواج  اإىل  االأم��ريك��ي��ة 
غري  ك���خ���ا����س���ي���ة  ال�����ه������ات�����ف  يف 
بعك�ض  ت��ق��ي��ي��م��ه��ا،  يف  ج����ه���ري���ة 
االأوروب���ي���ني واالآ���س��ي���ي��ني. ويرى 
"اأبل"  اهتمام  اأن  الت�س�يق  خ��رباء 
ال�سريحتني،  ذي  ال��ه��ات��ف  ب��ف��ك��رة 
غري  امل�ستهلكني  فئة  وا���س��ت��ه��داف 
من  يتنقل�ن  ال��ذي��ن  االأم��ريك��ي��ني 
بلد الآخر ويحتاج�ن ت�سغيل اأكر 
�سي�ساعد  واح����د،  اآن  يف  خ��ط  م��ن 
م�ساحات  اب���ت���الع  ع��ل��ى  ال�����س��رك��ة 
كبرية من اأ�س�اق املناف�سني املت�قع 
تكبدهم خ�سائر كبرية جراء ذلك. 
وظهرت اله�اتف ثنائية ال�سريحة 
يف مطلع االألفينات، لكنها اأ�سبحت 
اأو�سع انت�سارا منذ نح� 8 �سن�ات، 
مثل  �سركات  الفكرة  تبنت  عندما 
�سام�س�نغ ون�كيا و�س�ين ولين�ف� 
اله�اتف  وا�سته�ت هذه  وه���اوي. 
امل�ستخدمني،  م����ن  ك���ب���رية  ف���ئ���ة 
ال ���س��ي��م��ا ك��ث��ريي ال���رتح���ال ممن 
ي��ح��ت��اج���ن ت�����س��غ��ي��ل خ���ط حملي 

واآخر دويل على جهاز واحد.

الإح�شا�ض بالدوار موؤ�شر 
للإ�شابة مبر�ض خطري

يف  العلماء  اآم��ال  جديد  اكت�ساف  اأنع�ض 
الت�سدي ب�سكل ا�ستباقي ملر�ض اخلرف، 
ت������س��ل��ت درا����س���ة طبية  اأن  ب��ع��د  وذل����ك 
اأثناء  بالدوار  اأن االإح�سا�ض  اإىل  حديثة 
ال�ق�ف قد يك�ن من العالمات املبكرة 

لالإ�سابة بهذا املر�ض.
واأو�����س����ح ب��اح��ث���ن م���ن ج��ام��ع��ة ج�نز 
ماريالند  والي������ة  يف  ه���ب��ن��ك��ي��ن��ز 
يعان�ن  ال��ذي��ن  اأن  االأم��ريك��ي��ة، 
ال�ق�ف  اأث���ن���اء  ال�����دوار  م���ن 
مرة  من  باأكر  معر�س�ن 
ون�������س���ف ل���الإ����س���اب���ة 
كما  ب��������اخل��������رف، 
اح���ت���م���ال  اأن 
بتهم  �سا اإ

مقارنة  مب���رت���ني  م���رت���ف���ع  ب��اجل��ل��ط��ة 
بغريهم.

نتائجها  يف  الطبية  الدرا�سة  واعتمدت 
 11700 ���س��ارك  اإذ  ك��ب��رية  عينة  على 
 25 طيلة  ال��ط��ب��ي  ال��ب��ح��ث  يف  �سخ�سا 

عاما.
وبح�سب ما نقلت �سحيفة "ديلي ميل" 
بالدوار  ي�سعرون  فاإن من  الربيطانية، 
اأثناء ال�ق�ف يعان�ن على االأرج��ح من 

هب�ط مفاجئ يف �سغط الدم.
اأن  االأط��ب��اء  ب��سع  ف��اإن��ه  ل��ذل��ك،  وتبعا 
ير�سدوا هذه امل�ؤ�سرات يف فرتة مبكرة 
ال����ق���اي���ة م����ن بع�ض  ح���ت���ى ي�����س��م��ن���ا 
اأو  بال�سن كاخلرف  املرتبطة  االأمرا�ض 

يعمل�ا على تاأخريها يف اأ�س�اأ االأح�ال.

�سناعية  ط��رق  اأو  ال�سم�ض،  ب�ا�سطة  العنب  تفيف  ويتم 
الذهبي،  الل�ن  اإىل  العنب  يتح�ل  وفيها  اأخ��رى،  متن�عة 
بدياًل  ا�ستخدامه  ومي��ك��ن  االأخ�����س��ر،  اأو  االأ���س���د  واأح��ي��ان��اً 
واالأكالت،  االأطعمة  من  للعديد  واإ�سافته  ال�سكريات،  عن 
وي�ستعمل يف الفطائر واأطباق التحلية والكعك واحلل�يات. 
�س�اء  للزبيب،  الكثرية  الف�ائد  امل��س�ع  ه��ذا  يف  ونتناول 
بيان  م���ع  اجل���م���ايل،  اأو  ال��ع��الج��ي  اأو  ال�����س��ح��ي  ل��ل��ج��ان��ب 
االأمرا�ض التي يدخل يف عالجها، واخل�سائ�ض التي يتميز 
اأن�اع  بها، لتح�سني حالة الب�سرة وال�سعر، وكذلك نعر�ض 

الزبيب، والقيمة الغذائية التي يحت�ي عليها.

القيمة الغذائية
ميثل الزبيب م�سدراً هائاًل للطاقة، وميكن تناوله كمكمل 
غذائي للح�س�ل على الطاقة، وذلك بالن�سبة لالأ�سخا�ض 
الريا�سيني والذين ميار�س�ن الريا�سيات التي حتتاج اإىل 

جمه�د كبري، لتع�ي�ض الفاقد امل�ستمر من الطاقة.
مثل  امل��ه��م��ة،  الفيتامينات  بع�ض  ع��ل��ى  ال��زب��ي��ب  وي��ح��ت���ي 
وفيتامني  »ك«،  وفيتامني  »اإي«،  وفيتامني  »اأ«،  فيتامني 
»�سي«، وحم�ض بانت�ثينيك اأو فيتامني »ب5«، كما يحت�ي 
ال�����س��روري��ة ل�سحة اجل�����س��م، ومنها  امل���ع���ادن  ب��ع�����ض  ع��ل��ى 
وكذلك  والكال�سي�م،  وال�س�دي�م  والب�تا�سي�م  احل��دي��د 

الف�سف�ر والزنك والنحا�ض واملغن�سي�م.
50 جراماً  ك��ل  اح��ت���اء  االأم��ري��ك��ي  التغذية  وي��ق��در مركز 
م��ن ال��زب��ي��ب ع��ل��ى ح����ايل 151 ���س��ع��راً ح���راري���اً، وح�ايل 
من  جرامني،  من  يقرب  وما  الده�ن،  من  جرام   0.25
االألياف الغذائية املفيدة لل�سحة، وح�ايل 38 جراماً من 
الكرب�هيدرات، وما يقرب من 28 جراماً من ال�سكريات، 

اإ�سافة اإىل 1.5 جرام من الربوتينات.
خمتلفة،  واأ����س���ن���اف  اأن������اع  اإىل  ال��زب��ي��ب  تق�سيم  ومي��ك��ن 
م���ن ح��ي��ث ال���ل����ن وال��ط��ع��م واحل���ج���م واحل������الوة، في�جد 
اأن�اع  ب��ذور، وهناك  الذي ال يحت�ي على  الذهبي  الزبيب 
حتت�ي على بذور، واأن�اع اأخرى ال حتت�ي عليها، وي�جد 
الزبيب االأ�س�د والزبيب املختلط باأكر من ن�ع، والزبيب 

ال�سلطاين، واأن�اع اأخرى متعددة.
مفيد ملر�سى ال�سكري

بالن�سبة  م�سراً  يك�ن  اأن  ميكن  الزبيب  اأن  البع�ض  يظن 
الزبيب  ت��ن��اول  الأن  العك�ض؛  على  ولكن  ال�سكري،  ملر�سى 
تقليل  على  يعمل  فه�  ال��دم،  يف  ال�سكر  تنظيم  على  يعمل 

خلاليا  بالن�سبة  ل��الإن�����س���ل��ني  اال���س��ت��ج��اب��ة  ع���دم  م�سكلة 
اجل�سم، وه� اخلط�ة ال�سرورية لالأ�سخا�ض الذين يعان�ن 

داء ال�سكري، ب�سبب �سعف ح�سا�سية اخلاليا لالإن�س�لني.
وثبت علمياً اأن الزبيب يعمل على تنظيم امت�سا�ض كميات 
ال�سكر يف اجل�سم، وبالتايل ي�ؤدي اإىل حدوث ا�ستقرار ملعدل 
ال�سكر يف الدم، وال�قاية من ال�ق�ع يف م�ساعفات مر�ض 
ال�سكري، وتنب احلاالت ال�سحية الطارئة، والنجاة من 

غيب�بة ال�سكر التي ت�سيب الكثري.
ارت��ف��اع درجة  ال��زب��ي��ب يف ع��الج ح���االت  ت��ن��اول  كما ي�سهم 
والعنا�سر  الفين�الت  وج����د  بف�سل  احل��م��ى،  اأو  احل���رارة 
االأخ����رى امل�����س��ادة ل��ل��م��ي��ك��روب��ات واجل��راث��ي��م، ف��ه��� يعطي 
تاأثري امل�سادات احلي�ية يف اجل�سم مع م�سادات االأك�سدة، 
وكل هذه املميزات تعله فعااًل يف تخفي�ض درجة احلرارة 

والتخل�ض من احلمى.

حت�ضني اجلهاز اله�ضمي
ب�س�رة  اله�سم  عملية  حت�سني  يف  ي�سهم  ال��زب��ي��ب  ت��ن��اول 
على  للح�س�ل  ي���م��ي��اً،  م��ن��ه  القليل  اأك���ل  وي��ك��ف��ي  ك��ب��رية، 
معدة ق�ية و�سحية، الأنه يحت�ي على الكثري من االألياف 
كما  واالنتفاخات،  ال��غ��ازات  من  للتخل�ض  املهمة  الغذائية 
االإم�ساك  م�سكلة  من  والتخل�ض  املعدة  تليني  على  يعمل 

املزمن.
ت��ع��زي��ز ح��رك��ة االأم���ع���اء الطبيعية  ال��زب��ي��ب ع��ل��ى  وي��ع��م��ل 
وه�سم  الغذائية  العنا�سر  امت�سا�ض  لعملية  وال�سرورية 
والف�سالت  ال�سم�م  ط��رد  يف  االأل��ي��اف  ت�سهم  كما  الطعام، 
الزبيب على تقليل م�سكلة  والنفايات من اجل�سم. ويعمل 
احل���م��������س���ة، ب��ف�����س��ل اح���ت����ائ���ه ع��ل��ى ك��م��ي��ات ك���ب���رية من 
من  ال���ق��اي��ة  يف  ف��ع��ال  دور  ول��ه  واملغني�سي�م،  الب�تا�سي�م 
مر�ض ارتاع املريء اأو احلم��سة، اإ�سافة اإىل ال�قاية من 
التهاب املفا�سل، والنقر�ض والتخل�ض من ح�س�ات الكلى. 
حاالت  يعان�ن  الذين  الإغاثة  جيداً  ملجاأ  الزبيب  وميثل 
االإم�ساك،  منع  يف  ق���ي  فه�  واملزمنة،  القا�سية  االإم�ساك 
للتخل�ض من  االأط��ع��م��ة  م��ن  ك��ث��ري  اإىل  اإ���س��اف��ت��ه  ومي��ك��ن 
قابلة  الزبيب غري  امل�ج�دة يف  االألياف  الأن  امل�سكلة؛  هذه 

للزوبان، وبالتايل ت�سهل عملية اإخراج الف�سالت.

احلماية من ال�ضرطان
م�سادات  من  ق�ية  وم���اد  مركبات  على  الزبيب  ويحت�ي 

باأمرا�ض  االإ���س��اب��ة  م��ن  وق��اي��ة كبرية  تعد  التي  االأك�����س��دة، 
ال�سرطان، وهي م�سدر هائل حلم�ض الب�ليفين�ل املعروف 
اجلذور  وت���اأث���ريات  اأ���س��رار  م��ن  التخل�ض  يف  بخ�سائ�سه 

احلرة يف اجل�سم.
االأ����س���ب���اب لالإ�سابة  اأه����م  اأح����د  وت��ع��ت��رب اجل�����ذور احل����رة 
باأمرا�ض ال�سرطان، كما ت�ساعد يف انت�سار اخلاليا امل�سابة 
وحتفز ن�ساط االأورام اخلبيثة يف اجل�سم، وين�سح االأطباء 
على  للح�س�ل  ال��زب��ي��ب،  يف  الي�مية  ال���ج��ب��ات  بت�سمني 
م�سادات االأك�سدة الفعالة بق�ة، والتي ميكن اأن حتمي من 
االإ�سابة باأن�اع خمتلفة من ال�سرطان يف امل�ستقبل. ويفيد 
اأو  تناول الزبيب االأ�سخا�ض الذين يعان�ن مر�ض البدانة 
فه�  الريجيم،  بعمل  الزائد  ال���زن  التخل�ض من  يريدون 
يحت�ي  الأن��ه  ال�سحي؛  ال����زن  اإىل  لل��س�ل  رائ��ع  م�سدر 
الهائلة.  الطاقة  الف�اكه واجلل�ك�ز، مما ي�فر  �سكر  على 
ك��م��ا ي�����س��اع��د ال��زب��ي��ب يف ت��ق���ي��ة اخل�����س���ب��ة ب�����س��ك��ل جيد، 
»اأرجينني« من االأحما�ض االأمينية  ب�ا�سطة احت�ائه على 
م�ست�يات  من  ويزيد  ال��رج��ال،  ل��دى  ال�سعف  تعالج  التي 

اخل�س�بة وزيادة فر�ض احلمل.

الأنيميا والعني
االأنيميا،  اأو  ال��دم  فقر  م�سكلة  يعالج  اأن  الزبيب  ي�ستطيع 
الأنه يحت�ي على كميات كافية من احلديد، الذي له دور 
كبري يف التخل�ض من االأنيميا، اإ�سافة اإىل وج�د عدد من 
»ب«  فيتامني  مثل  امل�سكلة،  لهذه  ال�سرورية  الفيتامينات 
النحا�ض  من  عالية  ن�سب  ت�فر  مع  منه،  املركبة  واالأن����اع 
ال��دم احل��م��راء، وت�سهم كل  ال��ذي يدخل يف تركيب خاليا 
هذه اخل�سائ�ض يف تك�ين خاليا الدم اجلديدة، والتخل�ض 

من امل�سكلة.
حماية  يف  ي�ساعد  الزبيب  تناول  اأن  اإىل  الباحث�ن  وي�سري 
اجليدة  امل�����س��ادر  م��ن  الزبيب  يعد  حيث  وتق�يتها،  العني 
املركبات  ف�ائد  اإىل  اإ�سافة  الب�ليفين�ل،  على  للح�س�ل 
للحفاظ على �سحة  ���س��روري��ة  وه��ي  ل��الأك�����س��دة،  امل�����س��ادة 

العني.
كما يحمي الزبيب العني من التاأثريات ال�سلبية امل�ستمرة 
الناجمة ع��ن اأ���س��رار اجل���ذور احل��رة امل���ج���دة يف اجل�سم، 
اإ�سافة اإىل احت�ائه على معدل كبري من فيتامني »اأ« املفيد 
للعني، مع مركبات بيتا كاروتني والكاروتينات املهمة لق�ة 

و�سحة العني.

الزبيب يحمي القلب 
والأوعية ويقي من ال�شرطان

يحتوي الزبيب على فوائد رائعة للج�ضم وال�ضحة واجلمال، والزبيب هو العنب املجفف وله 
للطاقة،  جيدًا  وم�ضدرًا  واملقوية،  وال�ضحية  اخلفيفة  الأطعمة  من  ويعترب  متعددة،  اأنواع 

ويعد من اأكرث الفواكه ا�ضتعماًل حول العامل.
الباحثني  من  العديد  وقام  العامة،  ال�ضحة  تعزز  متعددة،  غذائية  عنا�ضر  الزبيب  وي�ضم 
باإجراء درا�ضات ملعرفة كل اأ�ضرار الزبيب، وتبني اأنه يحتوي على اأحما�ض فينول كاربوك�ضيل 

ومركبات مهمة مثل الفينولت، وبع�ض الفيتامينات واملعادن.
ي�ضهم تناول الزبيب يف الوقاية من العديد من الأمرا�ض، مثل اأمرا�ض القلب والأوعية 

اله�ضم،  عملية  وي�ضهل  الإم�ضاك  ويعالج  الأ�ضنان،  وت�ضو�ض  وال�ضرطان  الدموية، 
يف  ال�ضكر  وينظم  احلمو�ضة،  م�ضكلة  حدوث  ومينع  الدم،  �ضغط  ارتفاع  من  ويقلل 

الدم، اإ�ضافة اإىل العديد من املميزات الأخرى.
ي�ضهم تناول الزبيب يف الوقاية من العديد من الأمرا�ض، مثل اأمرا�ض القلب والأوعية 

من  ويقلل  اله�ضم،  عملية  وي�ضهل  الإم�ضاك  ويعالج  الأ�ضنان،  وت�ضو�ض  وال�ضرطان  الدموية، 
اإىل  اإ�ضافة  الدم،  يف  ال�ضكر  وينظم  احلمو�ضة،  م�ضكلة  حدوث  ومينع  الدم،  �ضغط  ارتفاع 

العديد من املميزات الأخرى.
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�ش�ؤون حملية
�ضمن خطتها ال�ضاملة لتحديث وتطوير بنيتها التحتية

جامعة اأبوظبي تنجز اأعمال تو�شعة وتطوير يف مرافقها بقيمة 20 مليون درهم

بلغت 143 خمالفة يف 3 اأعوام

بلدية مدينة العني توعي مبخاطر الع�شوائيات يف منطقتي  العني الفاي�شة و جبل حفيت 

يف اإطار خطة الربنامج ال�ضيفي

املنطقة التعليمية تطلع على اأن�شطة مفو�شية ك�شافة دبي

�شرطة اأبوظبي تنفذ مبادرة  �شقيا الطيور �شمن عام زايد

•• اأبوظبي- الفجر

اأعمال  اكتمال  عن  اأب�ظبي  جامعة  اأعلنت 
وللتط�ير  ل��ل��ت������س��ع��ة  احل���ال���ي���ة  امل���رح���ل���ة 
درهم  ملي�ن   20 عن  قيمتها  زادت  والتي 
الثالثة  فروعها  عرب  مرافقها  خمتلف  يف 
اأب���ظ��ب��ي وال���ع���ني ودب����ي مت��ه��ي��داً لبدء  يف 
الف�سل الدرا�سي االأول من العام االأكادميي 

   .2019-2018
والتي  والتط�ير،  الت��سعة  اأعمال  و�سملت 
تاأتي �سمن خطة �ساملة ومرحلية و�سعتها 
اإدارة اجلامعة ل�سمان ا�ستمرارها يف تقدمي 
لطلبتها،  امل�ست�ى  عاملية  اأكادميية  تربة 
ترفيهي  اجتماعي  وم��رك��ز  م�سجد  اإن�����س��اء 
يف  للجامعة  الرئي�سي  ال��ف��رع   يف  للطلبة 
اأب���ظ��ب��ي، واإن�����س��اء ملعب ل��ك��رة ال��ق��دم مع 
تعزيز  يف  ي�سهم  مب��ا  للجمه�ر  م��درج��ات 
ت�فرها  ال��ت��ي  امل��ت��م��ي��زة  التعليمية  البيئة 
اجلامعة لطلبتها والذين ينتم�ن اإىل 70 

جن�سية من خمتلف اأنحاء العامل. 
ب����ن حرمل  واأك��������د ����س���ع���ادة ع���ل���ي ���س��ع��ي��د 
اأب�ظبي  جامعة  جمل�ض  رئي�ض  الظاهري، 
التنفيذي على اأن م�ا�سلة جامعة اأب�ظبي 
ل��ت��ط���ي��ر وت������س��ي��ع ك��اف��ة م��راف��ق��ه��ا ياأتي 
اإن��ط��الق��اً م��ن ح��ر���س��ه��ا ع��ل��ى ت���ف��ري بيئة 
من  وتر�سخ  االإب���داع  حتفز  عاملية  تعليمية 

ثقافة االبتكار لدى طلبتها، ويعك�ض جه�د 
اجلامعة الرامية اإىل تعزيز م�سرية التميز 
على  ريادتها  وتاأكيد  للجامعة  االأك��ادمي��ي 

م�ست�ى الدولة. 
واأ����س���ار ب��ن ح��رم��ل اإىل ت��ن��ام��ي اأه��م��ي��ة دور 
م�سرية  دع����م  يف  االأك���ادمي���ي���ة  امل���ؤ���س�����س��ات 
التط�ير  بها يف عملية  واالنطالق  الدولة 
لت�جيهات  ت��ل��ب��ي��ة  امل�����س��ت��م��رة  وال��ت��ح��دي��ث 
ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���س��ي��دة ب�����س��اأن االن���ط���الق نح� 
تلبية  اأن  اإىل  ول���ف���ت  امل���ع���رف���ة.  اق��ت�����س��اد 

الهيئة  واأع���������س����اء  ال���ط���ل���ب���ة  اح���ت���ي���اج���ات 
خمرجات  اإع��داد  يف  ي�سهم  مبا  التدري�سية 
ع��ل��م��ي��ة وط��ن��ي��ة ق�����ادرة ع��ل��ى دع���م م�سرية 
ال��ت��م��ي��ز ال���ت���ي ت�����س��ه��ده��ا دول�����ة االإم�������ارات 
اأول�يات  مقدمة  يف  ياأتي  املتحدة،  العربية 
يف  اأ�سا�سية  ورك��ي��زة  اأب�ظبي  جامعة  اإدارة 

اأجندتها امل�ستقبلية. 
وانطالقاً من حر�ض اجلامعة على ت�فري 
الهيئة  واأع�ساء  لطلبتها  اخلدمات  اأف�سل 
مركز  ت��ط���ي��ر  مت  ف��ق��د  ف��ي��ه��ا،  التدري�سية 

االإر����س���اد ال��ط��الب��ي ب��االإ���س��اف��ة اإىل اإج���راء 
العلمية  املختربات  من  ع��دد  يف  حت�سينات 
الكهرباء  و���س��ب��ك��ات  ال��درا���س��ي��ة  وال��ق��اع��ات 
واالإنرتنت وغريها من اخلدمات االأ�سا�سية 
ع����رب ك����اف����ة ف�������روع اجل����ام����ع����ة. ك���م���ا ج���اء 
اكتمال  والتط�ير  الت��سعة  اأع��م��ال  �سمن 
الت�سميمات اخلا�سة بتط�ير فرع اجلامعة 
االأويل  الت�سميم  اإىل  باالإ�سافة  العني  يف 
لتط�ير وت��سعة فرع اجلامعة الرئي�سي يف 
اأب�ظبي.  وتاأتي اأعمال التط�ير والت��سعة 

ا���س��ت��ج��اب��ة ل��ت��زاي��د م��ع��دالت االإق���ب���ال على 
براجمها  يف  واالإن��خ��راط  اأب�ظبي  جامعة 
االأك���ادمي���ي���ة امل��ت��ن���ع��ة وال���ت���ي و���س��ل��ت اإىل 
اأكر من 40 برناجما ما بني بكال�ري��ض 
ودبل�م وماج�ستري ودكت�راه، والتي �سممت 
االأكادميية  امل��ع��اي��ري  اأرق�����ى  م���ع  ل��ت��ت���اف��ق 
العام  يف  اجلامعة  ا�ستقبلت  حيث  العاملية 
ال��درا���س��ي اجل��دي��د م��ا ي��زي��د ع��ن 7500 
اأب�ظبي  يف  ف��روع��ه��ا  يف  وط��ال��ب��ة  ط���ال���ب 

والعني ودبي ومركزها يف الظفرة. 

•• العني- الفجر 

للم�اطنني  ت�ع�ية  حملة  العني  مدينة  بلدية  اأطلقت 
و  الفاي�سة  عني  م�سروع  يف  اجلديدة  امل�ساكن  اأ�سحاب 
جبل حفيت مبخاطر البناء الع�س�ائي للم�سكن و احلث 
على ا�ستخراج الت�ساريح الالزمة للبناء ، حيث بلغ عدد 
خمالفات البناء الع�س�ائي خالل الثالث �سن�ات 143 

خمالفة تركزت اأكرها يف و�سط مدينة العني.
باأعلى  املبنى  ان�ساء  ل�سمان  الت�ع�ية  احلملة  وتهدف 
و  امل�ستخدمني  �سالمة  و  �سحة  ت�سمن  التي  الدرجات 
احلفاظ على املظهر العام للمدينة ، و ذلك من خالل 
ا�ستغالل  و  امل�����س��اك��ن  مل��ال��ك��ي  الن�سية  ال��ر���س��ائ��ل  ار���س��ال 
العام  ط���ال  البلدية  تقيمها  التي  ال�سكانية  امللتقيات 

باالإ�سافة لت�زيع الكتيبات التعريفية.
مدينة  ب��ل��دي��ة  اأن   ، ال��ب��ن��اء  ت��راخ��ي�����ض  اإدارة  و���س��رح��ت 
املخاطر  على  الق�ساء  احلملة  خ��الل  من  ت�سعى  العني 
ت�س�يه  تتمثل يف  التي  و  الع�س�ائي  البناء  ي�سكلها  التي 
الن�سيج العمراين للمدن والتي تعترب من اأهم املخاطر 
لل�سغط  ت���ؤدي  اأنها  كما   ، الظاهرة  ه��ذه  تخلفها  التي 
التاأثريات  اأم��ا   ، ح��ي  لكل  املنفذة  التحتية  البنية  على 

التل�ث  و  اخل�س��سية  فقدان  يف  فتتمثل  االجتماعية 
العنا�سر  ���س��ع��ف  ب��ج��ان��ب   ، ال��ق�����س��ائ��م  ب���ني  ال�����س��م��ع��ي 
على  ي�ؤثر  مما  املباين  ه��ذه  بها  �سيدت  التي  االن�سائية 

�سالمة و �سحة القاطنني.
اأن البلدية تهدف اإىل   ، اإدارة تراخي�ض البناء  واأ�سافت 
خالل  م��ن  ال�سالمة  و  ال�سحة  معايري  اأع��ل��ى  تطبيق 

من  احل�س�ل  ميكن  التي  و  الالزمة  الت�ساريح  ا�سدار 
خالل تكليف ا�ست�ساري و احل�س�ل على امل�افقة بطلب 
الرتخي�ض من اجلهات املعنية مثل �سركة العني للت�زيع 
و م�ؤ�س�سة االمارات لالت�ساالت على �سبيل املثال ، و من 
ثم تكليف مقاول للح�س�ل على اإجراءات رخ�سة البناء 
البناء من قبل مقاول م�سنف ل�سمان  اأن يك�ن  ، على 
ا�ستيفاء اال�سرتاطات املعمارية و االن�سائية و احل�س�ل 

على م�افقات اجلهات اخلارجية.
مع  االجتماع  مت  اأن��ه  البناء  تراخي�ض  اإدارة  اأك��دت  كما 
البناء و نظراً  املعنية باحل�س�ل على ترخي�ض  اجلهات 
مت  فقد  حفيت  جبل  و  الفاي�سة  عني  منطقة  لطبيعة 
النظر  يتم  و   ، اأق�سى  م��رب��ع كحد  م��رت   100 حت��دي��د 
املكلفة  اال�ست�سارية  املكاتب  قبل  من  املقدمة  بالطلبات 
م���ن ق��ب��ل م��ال��ك امل�����س��ك��ن. اأم����ا ع���ن اإج�������راءات املخالف 
فتق�م بلدية مدينة العني بج�االت تفتي�سية ع�س�ائية 
مبان  وج���د  للتاأكد من عدم  دوري  ب�سكل  املناطق  على 
ع�س�ائية ، ويف حال مت ر�سد خمالفة من ذات الن�ع يتم 
و�سع ا�سعار و مراجعة املالك للبلدية ملعرفة و�سع البناء 
، و تتم االإزالة يف حالة تع�ن املالك اأو تطبيق املخالفة يف 

حال عدم التعاون و ا�ستكمال االإجراءات القان�نية. 

•• دبي-الفجر:

يف اإطار خطة الن�ساط ال�سيفي التي تتبناها مف��سية 
املتقاعد  الل�اء  �سعادة  ورعاية  بت�جيهات  دبي  ك�سافة 
عبد الرحمن حممد رفيع- رئي�ض املف��سية، ا�ستقبلت 
مديرة  امل��ه��ريي  غ��اي��ة  ���س��ع��ادة  دب���ي  ك�سافة  مف��سية 
على  ل��الط��الع  ح�سرت  التي  التعليمية  دب��ي  منطقة 
االأن�سطة التي يتم تنفيذها �سمن فعاليات  املخ�س�سة 

لعام لزايد.
ال��ت��ي يتم تقدميها  االأن�����س��ط��ة  امل��ه��ريي على  واأط��ل��ع��ت 
واملغامرة،  التحدي  األعاب  من  الك�سافني،  من  للفتية 
وال�سباحة،  وال��رم��اي��ة،  ب����ل،  وال��ب��ن��ت  امل���ان��ع،  وت�سلق 
و���س��ب��اق ال���دراج���ات، وك���رة ال��ق��دم وال�����س��ل��ة، ف�ساًل عن 

امل�سابقات الثقافية والتدريب على املهارات املختلفة.
وقد كان يف ا�ستقبال مديرة منطقة دبي التعليمية كال 
من  ن�رة املط�ع نائب رئي�ض املف��سية، والقائد خليل 
رحمة علي املدير التنفيذي، اللذان �سحباها يف ج�لة 

يف خمتلف االأن�سطة التي تتبناها املف��سية.
ال��ت��ع��اون القائم ب��ني مف��سية  اإط���ار  ال��زي��ارة يف  ت��اأت��ي 
تفعيل  ب��ه��دف  التعليمية  دب���ي  ومنطقة  دب���ي  ك�سافة 
من  ل��ه  احل��ي���ي��ة  واإع����ادة  امل��در���س��ي،  الك�سفي  الن�ساط 
االأهداف  وبرامج م�سرتكة حتقق  خالل و�سع خطط 
الرتب�ية احلديثة، ومبا يحقق  املعايري  املن�س�دة وفق 
احلداثة  �سروط  فيه  تت�فر  للطالب  ابتكاريا  مناخاً 

والتقدم الذي ي�سهم يف تنمية ال�سخ�سية.
م���اف��ق��ة لالحتفال  اأت����ت  ال���زي���ارة  اأن  ذك����ره  اجل���دي���ر 
من  االأول  يف  الك�سفي  امل��ن��دي��ل  ب��ي���م  ال��ع��امل��ي  الك�سفي 
ك�سافة  جميع  ب��ه  حتتفل  وال���ذي   ،2018 اأغ�سط�ض 
احتفاال  دب��ي  ك�سافة  مف��سية  نظمت  حيث  ال��ع��امل، 

بهذه املنا�سبة الك�سفية العاملية.
كما وواكب زيارة مديرة منطقة دبي التعليمية وج�د 
وفد من ك�سافة اململكة العربية ال�سع�دية يف زيارة لهم 
اأقرانهم  ال�فد من  �سارك  ملف��سية ك�سافة دبي، حيث 

من ك�سايف االإمارات يف كافة االأن�سطة والفعاليات.
ويف ختام زيارتها، اأ�سادت مديرة منطقة دبي التعليمية 
باأن�سطة جمعية ك�سافة االمارات ومف��سية ك�سافة دبي، 
وقدمت ال�سكر ل�سعادة الل�اء عبد الرحمن رفيع رئي�ض 

العاملني  ولكافة  الدوؤوبة  اجله�د  على  دبي  مف��سية 
يف املف��سية القائمني على االأن�سطة الرتب�ية املبتكرة، 
منطقة  بني  االإيجابي  التعاون  ا�ستمرار  على  واأك���دت 

دبي التعليمية ومف��سية ك�سافة دبي.

•• اأبوظبي - الفجر

نفذت �سرطة  اأب�ظبي  مبادرة "�سقيا الطي�ر" �سمن 
م��ب��ادرات ع��ام زاي���د 2018 ، وب��ال��ت��ع��اون م��ع جمعية 
اأ�سدقاء البيئة ، وذلك للمحافظة على التن�ع البيئي 

ول�قايتها من احلر  نتيجة ارتفاع درجات احلرارة. 
وتهدف مبادرة  قطاع املالية واخلدمات  اإىل املحافظة  
نف�ق  وتقليل    ، االإم����ارة  يف  البي�ل�جي  ال��ت��ن���ع  على 
الطي�ر نتيجة ارتفاع درجات احلرارة، وت�سمل مدينة 
اأب�ظبي خالل الفرتتني ال�سباحية و امل�سائية، و �سيتم 
خاللها ت�زيع ما يزيد عن -1500 2000 وعاء ماء 

الطي�ر. " ل�سرب  "�سقايات 
واأو�سح الل�اء �سعيد �سيف النعيمي ،مدير قطاع املالية 
واخلدمات  ،اأن املبادرة تاأتي من منطلق حر�ض  �سرطة 

اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  قيم  تعزيز  على  اأب�ظبي 
عام  ال�سرتاتيجية  تنفيذا  و  ثراه"  اهلل  طيب  نهيان" 
زايد  وتعد امتداد لنهج م�ؤ�س�ض الدولة ، يف املحافظة 
ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة و ح��م��اي��ة ع��ن��ا���س��ره��ا ال���س��ت��م��رار احلياة 
اأن��ه مت  بيئي كبري، م��سحاً   م��ردود  لها  و  الطبيعية، 
اختيار اأماكن تمع الطي�ر ، وتركيب من�سات ل�سرب 
الطي�ر، و هي  �سقايات قابلة الإعادة التدوير مما ي�سكل 

حمافظة على البيئة ب�سكل اأو�سع.   
 ، ال��ط��ي���ر  �سقيا  البيئة  اأ���س��دق��اء  جمعية  ت�سليم  ومت 
مدير  نائب  ال�سام�سي  بطي  خليفه  ،العميد  بح�س�ر 
القطاع ،والعقيد د. احمد حممد ال�سبلي رئي�ض فريق 
علي  ابراهيم  ،والدكت�ر  القطاع  يف  زايد  عام  مبادرات 
البيئة،لت�زيعها على  اأ�سدقاء  رئي�ض جمعية  البل��سي 

املرافق العامة.  

�شرطة دبي ُتثني على اخلدمة الطويلة 
ملوظفي املركز ال�شحي وحتتفي بهم

•• دبي-الفجر:

تكرمييا  حفال  دب��ي  �سرطة  يف  االإداري�����ة  ل��ل�����س���ؤون  ال��ع��ام��ة  االإدارة  نظمت 
مل�ظفي املركز ال�سحي ل�سرطة دبي يف فندق ن�سيمه رويال يف دبي، بح�س�ر 
العميد جمال �سامل اجلالف مدير االإدارة العامة لل�س�ؤون االإدارية بالنيابة، 
والدكت�رة عائ�سة �سامل الزعابي نائب املدير التنفيذي للمركز، وعدد من 

االأطباء وروؤ�ساء االأق�سام وامل�ظفني.
اإن هذا احلفل جاء تقديرا وعرفانا جله�د  العميد جمال اجل��الف  وق��ال 
امل���ظ��ف��ني يف امل���رك���ز ال�����س��ح��ي مم���ن ق�����س���ا ���س��ن���ات م���دي���دة يف اخلدمة 
والرعاية، متفانني يف عملهم لالرتقاء مب�ست�ى خدمات الرعاية ال�سحية 
على  لهم  �سكره  م�جها  عمله،  ن��ط��اق  يف  منهم  ك��ل  ومت��ي��ز  للمتعاملني، 

التزامهم يف العمل.
ملا  العميد اجلالف حر�ض �سرطة دبي على تقدير جه�د م�ظفيها  واأك��د 
داعمة لالأفكار واالبتكارات،  تناف�سية حمّفزة  بيئة  اأثر يف خلق  لذلك من 
حتث امل�ظفني على تاأدية مهامهم، وتدعم م�ؤهالتهم العلمية والعملية، 
خالل  حتقق  ال��ن��ج��اح  اأن  م�سيفا  االأم��ث��ل،  بال�س�رة  طاقاتهم  وت�ستثمر 
االأع�ام املا�سية بف�سل �سيا�سة االإدارة على تط�ير العمل والتزام امل�ظفني 
ووالئهم. وتابع العميد اجلالف اأن هذا التكرمي ي�ؤكد اهتمام �سرطة دبي 
�سرطة  عليه  تع�ل  ال��ذي  االأ�سا�سي  املحرك  ميّثل  ك�نه  الب�سري،  بالكادر 
دبي الأداء املهام وامل�س�ؤوليات بحرفية عالية و�سمعة عاملية، وه� ما ي�ستلزم 
بال�سرورة اال�ستثمار فيه وتنميته وحتفيزه وتقدير جه�ده والثناء عليه، 
االأ�سا�سية  الركيزة  املجاالت ه�  الب�سري يف كل  العن�سر  اأن تط�ير  م�ؤكدا 

للريادة والتميز.

»اأبوظبي للرقابة الغذائية«: خدمات متطورة 
مل�شتوردي الأغذية عرب منافذ الإمارة

•• اأبوظبي – الفجر

اأعلن جهاز اأب�ظبي للرقابة الغذائية بالتعاون مع االإدارة العامة جلمارك 
مب�ست�ردي  اخلا�سة  االإج����راءات  م��ن  ع��دد  وتط�ير  حتديث  ع��ن  اأب�ظبي 
االأغذية عرب املنافذ احلدودية الإمارة اأب�ظبي، با�ستخدام التقنيات املتط�رة 
التي تعتمد على تكن�ل�جيا املعل�مات واالت�سال، من خالل تقدمي تربة 
و�سريعة  �سل�سة  اإجناز معامالتهم بطريقة  لهم  تتيح  للمتعاملني  تميزة  مجُ
ترتكز على تب�سيط وت�سهيل االإجراءات احلك�مية مبا ي�سمن ت�فري ال�قت 

واجلهد على املتعامل.
وقال املهند�ض ثامر القا�سمي املتحدث الر�سمي با�سم اجلهاز ياأتي حتديث 
هذه االإجراءات يف اإطار حر�ض اجلهاز على مد ج�س�ر التعاون مع ال�سركاء 
اال�سرتاتيجيني، �سعياً منه لت�حيد وت�سهيل اآلية االإجراءات على م�ست�ردي 
االأغذية واالرتقاء باملنظ�مة اخلدمية املقدمة لهم، والعمل على تقلي�ض 
فرتة تقدمي واإجناز اخلدمات التي كانت تتطلب املزيد من ال�قت لتنفيذها 
كتفتي�ض ال�سحنات الغذائية امل�ست�ردة، اإ�سافة اإىل تط�ير اآلية جمع العينات 
واحلكم عليها بناًء على درجة خط�رة املادة الغذائية واال�ستفادة من ق�اعد 

البيانات ال�سابقة لنتائج العينات.
واأو����س���ح اأن ه���ذه ال��ت��ح��دي��ث��ات �سملت ال��ع��دي��د م��ن امل��م��ي��زات واالإج�����راءات 
واخلدمات املقدمة مل�ست�ردي االأغذية، كتقدمي خدمات جمانية عرب منافذ 
االإم��ارة، ومتديد �ساعات العمل يف مكتب اجلهاز يف منفذ خليفة البحري 
لياًل وعلى   23:00 7:00 �سباحا وحتى  فيه من  العمل  �ساعات  لتمتد 
اإج��راءات التخلي�ض على ال�سحنات  اأيام االأ�سب�ع، �سعياً منه لت�سهيل  مدار 

الغذائية ال�اردة من خالل املنفذ.
واأ�ساف القا�سمي اأن التحديثات طالت اأي�ساً االإجراءات اخلا�سة باالإفراج 
الغذائية، وذلك يف حال ت�فر تقارير خمربية عن  ال�سحنات  الف�ري عن 
ال�سحنة الغذائية تك�ن �سادرة عن املختربات احلك�مية يف اإمارات الدولة 
باإمكان  اأنه  اإىل  اأ�سهر، الفتاً   3 التقرير عن  واأن ال تتجاوز مدة �سالحية 
املح�لة بني  ال�سحنات  املبا�سرة يف متابعة  امل�افقة  امل�ست�رد احل�س�ل على 
اإمارات الدولة من خالل برنامج ت�سجيل وت�سنيف االأغذية االحتادي ) زاد 
(، ف�ساًل عن �سرعة االإفراج عن �سحنات املنتجات الغذائية ل�سمان دخ�لها 
عينات  �سحب  على  اجلهاز  مفت�س�  يعمل  حيث  مبا�سرة،  املحلية  لالأ�س�اق 
من هذه ال�سحنات وحتليلها بكفاءة عالية بالتعاون مع خمتربات جمل�ض 

اأب�ظبي للج�دة واملطابقة. 
ه��ام��ة يف جماالت  خ��دم��ات  ي���ف��ر  التحديثات  ه��ذه  تطبيق  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
املنافذ  ع��رب  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل����اد  ت��دف��ق  عمليات  واإدارة  اجل��م��رك��ي  التخلي�ض 
احل���دودي���ة ل��ل��دول��ة ب�����س��ك��ل ���س��ل�����ض واآم�����ن، ويف وق���ت ق��ي��ا���س��ي م��ق��ارن��ة مع 
االإج��راءات التقليدية التي كانت تتبع على مدار ال�سن�ات املا�سية، م�ؤكداً 
حتقيق  يف  امل�ساهمة  اإىل  دائماً  ي�سعى  الغذائية  للرقابة  اأب�ظبي  جهاز  اأن 
روؤية حك�مة اأب�ظبي ببناء جمتمع اآمن واقت�ساد م�ستدام من خالل تعزيز 

حركة التجارة احلرة و�سمان �سالمة امل�اد الغذائية.



�س�ينبرين  جامعة  من  اأ�سرتالية  درا���س��ة  ك�سفت 
للتكن�ل�جيا، عن اأن املركب امل�س�ؤول للطعم احلل� 
يف ال��ق��رف��ة، ق��د ي��ح��ل حم��ل امل�����س��ادات احلي�ية 
املتف�قة،  اأو  املقاومة  املتعددة  البكترييا  قتل  يف 
"ما بعد  العامل ع�سر  و�سط خم��اوف من دخ���ل 
امل�ساد احلي�ي"، بفعل حت�ل اجل�سم الب�سري اإىل 

مقاومة امل�ساد احلي�ي مع تكرار ا�ستخدامه.
واأكدت �سحيفة ديلي ميل الربيطانية، يف تقرير 
اأعدته عن الدرا�سة، اأن مقاومة اجل�سم للم�سادات 
احل��ي���ي��ة ق��د ي��ك���ن اأخ��ط��ر ال��ت��ه��دي��دات بالن�سبة 
تفقد  احل��ي���ي��ة  امل�����س��ادات  اإن  حيث  لالإن�سانية؛ 
ق�تها مع مرور ال�قت، بعد عق�د من اال�ستخدام 

املفرط.
العلماء  ب���اأن  ال�سحيفة  اأف����ادت  االإط�����ار،  ه���ذا  يف 
حاليًّا يعمل�ن على اكت�ساف طرق جديدة ملعاجلة 
اجلراثيم والبكترييا، و�سط خماوف من اأن العامل 

يتجه نح� "ع�سر ما بعد امل�سادات احلي�ية".
ت�با،  �ساجنيدا  الباحثة  اكت�سفت  وحل�سن احلظ، 
طبيعية  طريقة  هناك  اأن  ال��درا���س��ة،  ق��ادت  التي 
املتف�قة، وهي عن طريق مركب  البكترييا  لقتل 

القرفة". "األدهيد 
األدهيد  ق������درة  ال���ب���اح���ث���ة  واخ����ت����ربت 

الطبقات  ت��ف��ت��ي��ت  ع���ل���ى  ال���ق���رف���ة 
التي  ل���ل���ب���ك���ت���ريي���ا،  اخل����ارج����ي����ة 

امل�سادات  �سد  درًع��ا  تعمل 
وت�ساعدها  احلي�ية 

االنت�سار،  على 
ف�جدت 

قد  للبكترييا  احلي�ية  االأغ�سية  اأرب��اع  ثالثة  اأن 
"ت�با":  قالت  حيث  امل��رك��ب؛  بفعل  مت��اًم��ا  تفتت 
عن  البحث  يف  بالتاأكيد  ت�سهم  النتائج  "هذه 

م�سادات امليكروبات اجلديدة".
العاملية قد حذرت  وكانت منظمة ال�سحة 
اأن��ه مل يتم فعل  يف ال�سابق من 
دخ�ل  ح��ي��ال  ���س��يء 
ال������ع������امل 

اأن  وزع���م���ت  احلي�ي"،  امل�����س��اد  ب��ع��د  "ما  ع�����س��ر 
الكالميديا،  مثل  ال�سائعة،  البكتريية  االإ�سابات 
ف���ري��ة الأزمة  ب���دون ح��ل���ل  ق��ات��ل��ة  ���س���ف ت�سبح 

امل�ساد احلي�ي.
ياأخذ  لالأدوية عندما  البكترييا مقاومة  وت�سبح 
امل�سادات  من  �سحيحة  غري  جرعات  االأ�سخا�ض 

احلي�ية اأو اإذا مت تعاطيها بدون داٍع.
وت�سري االأرقام اإىل اأن اجلراثيم والبكترييا �س�ف 
عام  بحل�ل  ع��ام  ك��ل  �سخ�ض  م��الي��ني   10 تقتل 
2050، مع ا�ست�سالم املر�سى لالأمرا�ض 

التي مل تكن م�ؤذية من قبل.
األ�����ف   700 ن����ح�����  ومي����������ت 
ا ب�سبب مقاومة  �سخ�ض �سن�يًّ
اجل�سم للعقاقري، مبا يف ذلك 
ال�سل، وفريو�ض نق�ض  مر�ض 
يف  وامل��الري��ا  الب�سرية  امل��ن��اع��ة 

جميع اأنحاء العامل.

درا�سة  لندن  امللك يف  كلية  باحث�ن من  اأج��رى 
واإ�سبانية،  اأملانية  جامعات  من  علماء  مب�ساركة 
اأك�����دت اأن ت���ن���اول ال���ت����ت ق���د ي��ق��ل��ل م���ن خطر 

االإ�سابة باأمرا�ض القلب.
ووجد الباحث�ن اأن امل�سروب ال�سيفي البارد من 
�سحية  الدم�ية  االأوع��ي��ة  على  يحافظ  الت�ت 

وي�ساعد على حت�سني الدورة الدم�ية.
وقام الباحث�ن بفح��سات دم وب�ل للم�ساركني 
قبل �سربهم الع�سري، وبعد �ساعتني من �سربه، 

وبعد ي�م من ذلك.
الذين  امل�������س���ارك���ني  ل�����دى  ال���ن���ت���ائ���ج  وك�����س��ف��ت 
متددا  �ساعتني،  بعد  الت�ت،  م�سروب  ا�ستهلك�ا 
 ،)FMD( اأف�سل لل�سرايني ب�ا�سطة التدفق
وه� ات�ساع ال�س�����ريان ع������ند زيادة ت����دفق الدم، 
م��ا ي��ع��د م���ؤ���س��را ع��ل��ى ���س��ح��ة ب��ط��ان��ة االأوعية 

الدم�ية.
ويعتقد الباحث�ن اأنه اإذا كان الت�ت قادرا على 
ت��غ��ي��ري مت���دد ال�����س��راي��ني ل��ف��رتة ك��اف��ي��ة، فاإنه 
القلب  ب��اأم��را���ض  االإ���س��اب��ة  خ��ط��ر  م��ن  �سيقلل 

بن�سبة ت�سل اإىل 15%.
واأظهر حتليل اآخر اأن هناك زيادة ملح�ظة يف 
 "urolithin" م�ست�يات مركب الي�روليثني
االأي���������س����ي ل���ل���م�������س���ارك���ني م�����ع حت�������س���ن مت���دد 

ال�سرايني. 
االأمعاء،  بكترييا  بف�سل  تنتج  العملية  وه��ذه 
ح����ي����ث ي�����ق������م اجل���������س����م ب���اال����س���ت���ج���اب���ة مل�����ادة 
با�سم  م��ع��روف��ة  ال��ت���ت  يف  م����ج����دة  كيميائية 

."ellagitannins"
وت�ساف هذه النتائج اإىل القائمة املتزايدة من 
وخا�سة  ال��ت���ت  ا�ستهالك  ف���ائ��د  ب�ساأن  االأدل���ة 

االأحمر.
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اأو  ال��ي��وغ��ا  ري��ا���ض��ة  يتبعون  َم��ن  اجل��م��ي��ع،  ي��ق��ّر 
اأو  زم��ن  منذ  التاأمل  ميار�ضون  وَم��ن  يتبعونها  ل 
يلجاأون اإليه من حني اإىل اآخر، باأن التاأمل يح�ّضن 

الرتكيز.
كيفية  درا�ضات  اأي  ُتظهر  مل  اليوم،  حتى  ولكن   

تاأثري التنف�ض يف النتباه يف الدماغ.
الع�ضبية  التاأثريات  تناول  ج��دي��دًا  بحثًا  لكن   

النف�ضية للتنف�ض امل�ضبوط.

التوت يخف�ض خطر الإ�شابة باأمرا�ض القلبالقرفة حتل بديًل للم�شادات احليوية قريبًا

اأّكد اأخرياً عدد متناٍم من الدرا�سات ف�ائد الي�غا 
وال�عي التام بالن�سبة اإىل الدماغ كما اجل�سم.

ال�عي  اأو  الي�غا  من  فقط  دقيقة   25 اأن  تبنّي 
ال���ت���ام حت�����ّس��ن وظ���ائ���ف ال���دم���اغ وت���ع���زز معدالت 
قدرة  اأك��ر  الي�غا  كذلك تعلك  مثاًل.  الطاقة 
الدرا�سات  بع�ض  وت��سل  االإج��ه��اد.  حت��ّم��ل  على 
اإىل تف�سري جزئي لذلك: حتّد ممار�سة الي�غا اأو 
ال�عي التام من التبدالت اجلينية التي ت�ؤدي اإىل 

االإجهاد.
اإليك  اأع��اله،  ال����اردة  الف�ائد  كل  اإىل  باالإ�سافة 
ميزة اأخرى: قد يك�ن التاأمل حاًل اأي�ساً للرتاجع 

املعريف املرتبط بال�سن.
تذكر درا�سة اأجُجريت اأخرياً اأن هذه املمار�سة تبقي 
لكن  الط�يل.  االأم���د  على  و�ساباً  �سليماً  دماغنا 
لذلك  امل��راق��ب��ة.  على  ارت��ك��زت  االكت�سافات  ه��ذه 
عالقة  اأي  ت��سيح  من  الدرا�سة  ه��ذه  تتمكن  مل 

�سببية.
االأ�سباب  فهم  يف  ي�ساعدنا  قد  جديداً  بحثاً  لكن 
فقد  حدوثها.  وكيفية  امل��ي��زة  ه��ذه  وراء  الكامنة 
�سلطت هذه الدرا�سة اجلديدة، التي قادها مايكل 
ميلنيت�ساك، باحث من معهد علم االأع�ساب التابع 
على  ال�س�ء  باأيرلندا،  دبلن  ترينيتي يف  جلامعة 
بع�ض ردود الفعل الع�سبية النف�سية التي حتدث 

نتيجة ممار�سات التاأمل املرتكزة على التنف�ض.
النف�ض(،  )علم  جملة  يف  نجُ�سر  ال��ذي  التقرير  يف 
تاأثري  ك��ي��ف��ي��ة  م��ي��ل��ن��ي��ت�����س��اك وزم���������الوؤه  ���ظ���ه���ر  يجُ
التنف�ض امل�سب�ط يف معدالت ناقل ع�سبي يجُدعى 
اإجهاد( يجعل قلبنا  ن�رادرينالني، وه� )هرم�ن 
عندما  تت�سعان  وحدقتينا  اأك��رب  ب�سرعة  ينب�ض 

نجُثار.
ي��سح الباحث�ن اأن الن�رادرينالني ي�ّلد، باملقدار 
املنا�سب، روابط جديدة بني خاليا الدماغ. وركزت 

كيفية  على  ت���ب���ّدل م���ع���دالت هذا ال��درا���س��ة 
الع�سبي  ال��ن��اق��ل 

من  منطقة  يف 
تجُدعى  ال��دم��اغ 
امل��سع االأزرق.

��������ع��������ت��������رب ه��������ذه  تجُ
اإنتاج  م���ق��ع  املنطقة 

ونعرف  ال���ن����رادري���ن���ال���ني. 
االنتباه  يف  دوراً  ت����ؤدي  اأن��ه��ا  ج��ي��داً 

والتنف�ض على حد �س�اء.

التنف�ض والدماغ
الن�رادرينالني،  وظ���ائ���ف  ميلنيت�ساك  ي������س��ح 
ن���ظ���ام ع��م��ل متعدد  ق����ائ����اًل: )ال���ن����رادري���ن���ال���ني 

ال�ظائف يف الدماغ(.
فائ�ساً  ننتج  ب��االإج��ه��اد،  ن�سعر  )عندما  ي�سيف: 
من الن�رادرينالني، فنعجز عن الرتكيز. وعندما 
فنعجز  منه،  قلياًل  مقداراً  نفرز  بالك�سل،  ن�سعر 
اأخ��رى عن الرتكيز. ثمة نقطة مميزة من  م��رًة 
تفكرينا،  م�ساعرنا،  فيها  تك�ن  ال��ن���رادري��ن��ال��ني 

وذكرياتنا اأكر و�س�حاً(.
االنتباه،  يف  التنف�ض  ت��اأث��ري  م��ن  ال��ت��ح��ق��ق  بغية 
والن�رادرينالني،  ال���دم���اغ،  يف  االأزرق  امل������س��ع 
ت�����س���ي��ر ع�سبي  ت��ق��ن��ي��ات  ال��ب��اح��ث���ن  ا���س��ت��خ��دم 
امل�ساركني  ل��دى  م��دى مت��دد احلدقتني  وق��ا���س���ا 

تتطلب  معرفية  مب��ه��ام  قيامهم  اأث��ن��اء 
تركيزاً كبرياً.

تنف�ض  ال������ب������اح������ث�������ن  راق������������ب 
فعلهم،  رد  وق����ت  امل�����س��رتك��ني، 
يف  االأزرق  امل��������س���ع  ون�������س���اط 

دماغهم وقا�س�ها.
وفريقه  ميلنيت�ساك  اكت�سف 
الدرا�سة  يف  امل�������س���ارك���ني  اأن 

على  اأف�سل  ب�سكل  رّك���زوا  ال��ذي��ن 
اأف�سل  بتناغم  متتع�ا  امل��ه��ام  ه��ذه 

التنف�ض  اأمن������اط  ب���ني 
واالن���������ت���������ب���������اه. 

اإىل  باالإ�سافة 
ازداد  ذل�������ك، 
ال�����ن�����������س�����اط 
امل��������س���ع  يف 
ق  ر ز الأ ا
دم�������������اغ  يف 
كني  ر مل�سا ا
عملية  م��ع 
ل�سهيق  ا

وتراجع مع الزفري.
العبارة  بب�سيط  هذا  )يعني  ميلنيت�ساك:  ي��سح 
يرتفع  واأن���ه  تنف�سنا  بعملية  ي��ت��اأث��ر  انتباهنا  اأن 
وينخف�ض مع دورة التنف�ض. اإذاً، ميكننا بالرتكيز 
على تنف�سنا و�سبطه تعزيز معدل انتباهنا. وعلى 
ي�سبح  انتباهنا،  م��ع��دل  برتكيزنا  مم��اث��ل،  نح� 

تنف�سنا اأكر تناغماً(.

اكت�ضافات تو�ضح فوائد التاأمل
مَل  ت��سح  ق��د  اكت�سافاتهم  اأن  ال��ب��اح��ث���ن  ي���ؤك��د 
ي�سري املتاأمل�ن الذين ميار�س�ن متارين تتمح�ر 
ح�ل التنف�ض اإىل متتعهم برتكيز اأعلى ومَل 

يتحل�ن بدماغ يبدو اأكر �سحة.
ي��ذك��ر اإي����ان روب��رت�����س���ن، حم��ق��ق بارز 
معهد  اإدارة  يف  ي�����س��ارك  ال��درا���س��ة  يف 
ترينيتي:  جامعة  يف  الدماغ  �سحة 
الي�غا  مم���ار����س����  اع���ت���رب  )ل���ط���امل���ا 
اأداة  التنف�ض  ال��ب���ذي��ة  وال��ط��ق������ض 

تالئم خ�س��ساً التاأمل(.
ي��ت��اب��ع م������س��ح��اً: )ي�����س���د االع��ت��ق��اد اأن 
و�سبطه  تنف�سه  مبراقبته  االإن�سان 
بطريقة حمددة )ممار�سة 
برباناياما(  ��ع��رف  تجُ
ي���خ���ت���رب ت���ب���دالت 
ال����ي����ق����ظ����ة،  يف 
االن����������ت����������ب����������اه، 
وال����ت����ح����ك����م يف 
تع�د  امل�����س��اع��ر 
كبرية  بفائدة 
على املتاأمل(.
ي�������������س������ي������ف 

تدعم  اأدل��ة  ثمة  اأن  بحثنا  )اكت�سف  روبرت�س�ن: 
ف��ك��رة وج�����د راب����ط ق�����ي ب���ني امل��م��ار���س��ات التي 
ترّكز على التنف�ض وثبات العقل(. قد تك�ن هذه 
ا�سطراب  يعان�ن  َمن  لعالج  مفيدة  االكت�سافات 
امل�����س��ن��ني االأ�سحاء  ن��ق�����ض االن��ت��ب��اه، ف�����س��اًل ع��ن 
الذين ي�دون احلفاظ على يقظتهم الفكرية مع 

تقدمهم يف ال�سن.
يذكر روبرت�س�ن: )يخ�سر الدماغ غالباً جزءاً من 
اخل�سارة  ه��ذه  اأن  اإال  ال�سن،  يف  التقدم  مع  كتلته 
تك�ن اأق��ل يف اأدم��غ��ة َم��ن مي��ار���س���ن ال��ت��اأم��ل منذ 
زم��ن. وال بد من االإ���س��ارة يف ه��ذا ال�سدد اإىل اأن 
خطر اخلرف يرتاجع يف االأدمغة االأكر ‘�سباباً’، 
تقنيات  اأن  ع��ن  ف�����س��اًل 
ال����ت����اأم����ل ال�����اع����ي 
ت�������ق�������ّ�ي ����س���ب���ك���ات 

الدماغ(.
ي����خ����ت����م: )ي�����ق�����ّدم 
بحثنا �سبباً حمتماًل 
ا�ستخدام  لهذا:  واح���داً 
ن��ف�����س��ن��ا ل��ل��ت��ح��ك��م يف اأح����د 
الكيماوية  الع�سبية  ال��ن���اق��ل 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، ال����ن�����رادري����ن����ال����ني، 
يك�ن  عندما  ال��دم��اغ،  ي�ساعد  ال��ذي 
روابط  ت�سكيل  على  املنا�سبة،  باجلرعة 

جديدة بني اخلاليا(.

بحث جديد تناول التاأثريات الع�ضبية النف�ضية للتنف�ض امل�ضبوط

التاأمل يح�ّشن الرتكيز ويبقي الدماغ �شليما و�شابًا

الثالثاء  7   أغسطس    2018  م   -   العـدد  12397  
Tuesday   7   August   2018  -  Issue No   12397



24 الثالثاء  7   أغسطس    2018  م   -   العـدد  12397  
Tuesday   7   August   2018  -  Issue No   12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   235045   بتاريخ :   2015/5/31
 بيانات االأول�ية :    

باإ�سم:  لينك�  كري  ليميتد .
وعن�انه  :  لينك� هاو�ض ، مان�سي�سرت رود ، كارينجت�ن ، مان�سي�سرت اإم 31   4 بي اإك�ض ، اإجنلرتا 

�ضورة العالمة  

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   3 
م�ستح�سرات تميل ؛ م�ستح�سرات اإزالة ال�سعر ؛ مزيالت �سعر ؛ �سمع اإزالة ال�سعر ؛ �ساب�ن ؛ جل لتبيي�ض 
؛ غ�س�الت  ال�سعر  م�ستح�سرات تعيد  ؛  ال�سعر  ت�سريح  م�ستح�سرات  ؛  �سعر  ؛ منعمات  �سامب�  ؛  االأ�سنان 
؛ منظفات  زي���ت عطرية   ؛  لل�سعر   ) �سربي   ( رذاذ  ؛  لل�سعر  مل�نات  ؛  لل�سعر  اأ�سباغ  ؛  لل�سعر   ) ل��سن   (
بالب�سرة  للعناية  تميل  م�ستح�سرات  ؛  للحي�انات  اأو  للب�سر  الكريهة  الراوئح  مزيالت  ؛  عط�ر  ؛  اأ�سنان 
لغايات  ؛  غ�س�الت )ل��سن(   ) ) م�ستح�سرات تميل  لل�سم�ض  بالتعر�ض  الب�سرة  لت�سمري  ؛ م�ستح�سرات 

تميلية ؛ كرميات تبيي�ض الب�سرة  .  
و�سف العالمة  :     الكلمة    Dimples  كتبت باحلروف الالتينية بالل�ن االأزرق بطريقة مميزة .

االإ�سرتاطات :
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   259218   بتاريخ : 2016/8/30
بيانات االأول�ية :    

باإ�سم     :  بي بي ايه انرتنا�سي�نال – �ض. م. ح.
وعن�انه :  ي�روبني بيزن�ض �سنرت ، جممع دبي لال�ستثمار ، 

�ض. ب. 52759 ، دبي – دولة االإمارات العربية املتحدة
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة : 3
م�ستح�سرات تبيي�ض االأقم�سة وم�اد اأخرى ت�ستعمل يف غ�سيل و كي املالب�ض ؛ م�ستح�سرات تنظيف ، و�سقل 
وجلي وك�سط ؛ �ساب�ن ؛ عط�رات ، زي�ت عطرية ، م�ستح�سرات تميل ، غ�س�ل )ل��سن( لل�سعر ؛ منظفات 

اأ�سنان.
و�سف العالمة : الرتكيب احلريف BBA  كتب باحلروف الالتينية بحجم كبري و ب�سكل متداخل مع بع�سه 

البع�ض بطريقة مميزة.
االإ�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   259713   بتاريخ :   2016/9/8
 بيانات االأول�ية :    

باإ�سم :  ب�سمة احلياة لالأدوات املنزلية )�ض ذ م م(
وعن�انه :  �ض.ب : 5154 دبي – دولة االإمارات العربية املتحدة
�ضورة العالمة  

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   7
خفاقات ، كهربائية ؛ حامالت ري�ض املراوح )اأجزاء اآالت( ؛ اآالت �سن )�سحذ( ال�سفرات ؛ ري�ض املراوح )اأجزاء 
�سفرات  ؛  كهربائياً  ت��دار  ؛ فرج�نات  امل�سروبات  اآالت تخمري  ؛  منزلية  لغايات  كهربائية  ؛ خالطات  االآت( 
قاطعات الق�ض ؛ مطاحن قه�ة بخالف التي تدار باليد ؛ غ�ساالت �سح�ن ؛ معاجلات اأغذية ، كهربائية ؛ 
ع�سارات ف�اكهة كهربائية للغايات املنزلية ؛ مطاحن / جمار�ض كهربائية للغايات املنزلية  ؛ اآالت طحن ؛ 
اآالت املطبخ الكهربائية ؛ �سكاكني كهربائية ؛ اآالت فرم اللحم ؛ مطاحن للغايات املنزلية بخالف التي تدار 
باليد ؛ خالطات )اآالت( ؛ مطاحن فلفل بخالف التي تدار باليد ؛ اأك�اب ما�سة الآالت احللب ؛ اأك�اب على 

�سكل حلمات الآالت احللب ؛ مكان�ض كهربائية ؛ غ�ساالت. 
و�سف العالمة  : الكلمة VOGATI كتبت باحلروف الالتينية بحجم كبري يف ال��سط بالل�ن االأ�س�د 
االأ�س�د ويف  بالل�ن  اأ�سغر  الالتينية بحجم  Elegance & Quality باحلروف  وحتتها كتبت عبارة 

االأعلى ر�سم على �سكل احلرف "V" بالل�ن االأبي�ض املحاط بالل�ن االأزرق بطريقة مميزة.
االإ�سرتاطات :    

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   278178   بتاريخ :   2017/8/15
 بيانات االأول�ية :  344،947/87   بتاريخ   2017/2/22   ال�اليات املتحدة االأمريكية      

باإ�سم     :  كيه �سي بي اوبريتينج ك�مباين ، ال ال �سي
وعن�انه :  603 دبلي� ال�سارع اخلم�سني  ، ني�ي�رك ، ان واي 10019 ، ال�اليات املتحدة االمريكية

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   25
لبا�ض قدم

و�سف العالمة  : عبارة عن ر�سم ل�سريط عري�ض بالل�ن الذهبي على خلفية لبا�ض قدم كما ه� 
مبني يف ر�سم زوجي االأحذية بطريقة مميزة.

االإ�سرتاطات :   
وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكت�با  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  علي  اإع��رتا���ض  لدية  من  فعلي 

االإقت�ساد اأو اإر�سالة بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   277872   بتاريخ :   2017/8/9
 بيانات االأول�ية :     

باإ�سم     :  اإت�ض �سي اإل ك�رب�ري�سن برايفيت ليميتد 
وعن�انه :  44 ، فريندز ك�ل�ين ) اإي�ست ( ، ني�دلهي – 110065  ، الهند

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   9
معدات اأ�سا�سها احلا�س�ب  مبا فيها  اآالت حا�سبة و ل�حات مفاتيح احلا�س�ب واأجهزة ذاكرة احلا�س�ب و برامج 
م�سجلة لت�سغيل احلا�س�ب و اأجهزة ملحقة باحلا�س�ب و برامج حا�س�ب م�سجلة و برجميات حا�س�ب م�سجلة 
و اأجهزة حا�س�ب و و�سالت للخط�ط الكهربائية و و�سائط تخزين بيانات ب�سرية واأجهزة معاجلة البيانات 
اإعالنات  ل�حات  و   ( ( مغناطي�سية  اأقرا�ض  و  احلا�س�ب  الأجهزة  االأق��را���ض  م�سغالت  و  اأقرا�ض مدجمة  و 
الأجهزة  بينية  اأجهزة  و  داخلي  اإت�سال  واأجهزة  متكاملة  ودارات  مرنة  اأقرا�ض  و  فاك�ض  اآالت  و  اإلكرتونية 
و  اأ�سرطة مغناطي�سية  و  احلا�س�ب)  (الأجهزة  اأ�سرطة مغناطي�سية  وح��دات  و  ب�سرية  ف�اني�ض  و  احلا�س�ب 
اأجهزة حا�س�ب مفكرة و طابعات  البيانات ) و  ف��اأرة ( معدات معاجلة  اأج��زاء حا�س�ب ) و   ) �سا�سات عر�ض 
البيانات ) و حمطة  اأجهزة و�سا�سات عر�ض و ما�سحات ( معدات معاجلة  اأجهزة احلا�س�ب و  ت�ستخدم مع 

طرفية ذات فتحة �سغرية جدا و اأجهزة واأجزاء  اإر�سال.
و�سف العالمة  : الرتكيب احلريف HCL  كتب باحلروف الالتينية.

االإ�سرتاطات :  
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   278121   بتاريخ :   2017/8/14
 بيانات االأول�ية :               

باإ�سم :  ليديز بروفي�سينال ج�لف ا�س��سيي�سن
املتحدة  ال���الي��ات   ،  32124 فل�ريدا  والي��ة   ، بيت�ض  دايت�نا   ، دراي��ف  ج�لف  انرتنا�سي�نال   100   : وعن�انه 

االمريكية
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   25
املالب�ض ولبا�ض القدم واأغطية الراأ�ض . يف الفئة 25.

و�سف العالمة  : عبارة عن ر�سم على �سكل �سيدة وهي ت�سدد �سربة ب�ا�سطة ع�سا لعبة اجل�لف وحتتها كتب 
الرتكيب احلريف  LPGA  باحلروف الالتينية بطريقة مميزة. 

االإ�سرتاطات :   
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   259737   بتاريخ :   2016/9/8
 بيانات االأول�ية :    

باإ�سم     :  ب�سمة احلياة لالأدوات املنزلية )�ض ذ م م(
وعن�انه :  �ض.ب : 5154 دبي – دولة االإمارات العربية املتحدة
�ضورة العالمة  

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   11
جمففات ه�اء )جمففات( ؛ اأفران للخبازين ؛ ماكينات كهربائية ل�سنع القه�ة ؛ اأوعية طهي ؛ اأواين طهي 
كهربائية ؛ من�ساآت تربيد للماء ؛ مقايل عميقة كهربائية ؛ مر�سحات )فالتر( ملياه ال�سرب ؛ جمففات �سعر 
)جمففات( ؛ األ�اح ت�سخني ؛ اأفران ميكروويف )اأجهزة طهي( ؛ كفت )اأوعية ذات مقاب�ض( �سغط كهربائية 

؛ حمم�سات خبز .
و�سف العالمة  : الكلمة VOGATI كتبت باحلروف الالتينية بحجم كبري يف ال��سط بالل�ن االأ�س�د 
االأ�س�د ويف  بالل�ن  اأ�سغر  الالتينية بحجم  Elegance & Quality باحلروف  وحتتها كتبت عبارة 

االأعلى ر�سم على �سكل احلرف "V" بالل�ن االأبي�ض املحاط بالل�ن االأزرق بطريقة مميزة.
االإ�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   263787      بتاريخ : 2016/11/23
بيانات االأول�ية :             

باإ�سم :  الك�ب�ند اند�سرتيز ، اإنك..
وعن�انه  :  18520  2/1  �ساوث باي�نري ب�ليفارد ، اآرتي�سيا ،

كاليف�رنيا 90701 ، ال�اليات املتحدة االأمريكية .
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة : 6 
االأملني�م ، املعادن غري النفي�سة وكل خليط منها ؛ مباين متنقلة معدنية ؛ اأقفا�ض معدنية للطي�ر )تراكيب( 
، األ�اح بناء معدنية ، دعائم معدنية للمباين ، م�اد بناء معدنية ، األ�اح بناء معدنية ، براميل معدنية ، اأ�سقف 
معدنية ، م�اد تك�سية معدنية لالإن�ساءات واملباين ، تهيزات معدنية لالأب�اب ، اأطر معدنية لالأب�اب ، األ�اح 
اإطارية معدنية لالأب�اب ، تهيزات معدنية للمباين ، هياكل بناء معدنية ، مزاليج معدنية ، ق�اطع معدنية 
، من�سات معدنية م�سبقة الت�سنيع ، م�اد بناء حرارية معدنية ، �سقاالت معدنية ، ركائز م�ستعر�سة معدنية 

، اأغطية متحركة معدنية ، حديد �سليك�ين ،  �سفائح ف�الذية .
ALCO BOND USA  كتبت باحلروف الالتينية على ثالثة خط�ط  و�سف العالمة : الكلمات 

بطريقة مميزة.
االإ�سرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   268159   بتاريخ :   2017/2/13
 بيانات االأول�ية :     

باإ�سم :  ماكدوف اآند ك�مباين ليميتد
وعن�انه :  6 ني�ت�ن بلي�ض ، جال�سك� ، جي3  7 بي اآر، اململكة املتحدة  

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   33
م�سروبات مقطرة .

و�سف العالمة  : الكلمة LAUDER'S كتبت باحلروف الالتينية.
االإ�سرتاطات :  

وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكت�با  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  علي  اإع��رتا���ض  لدية  من  فعلي 
االإقت�ساد اأو اإر�سالة بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   278128   بتاريخ :   2017/8/14
 بيانات االأول�ية :               

باإ�سم     :  ليديز بروفي�سينال ج�لف ا�س��سيي�سن
وعن�انه :  100 انرتنا�سي�نال ج�لف درايف ، دايت�نا بيت�ض ، 

والية فل�ريدا 32124 ، ال�اليات املتحدة االمريكية
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   28
اللعب واأدوات اللعب ؛ اأدوات الريا�سة البدنية )اجلمباز( واالأدوات الريا�سية غري ال�اردة يف فئات اخرى ؛ 
�سلع لعبة اجل�لف الريا�سية ومعدات لعبة اجل�لف ذات ال�سلة ؛ م�سارب اجل�لف واأكيا�ض للعبة اجل�لف 
و  للقبعات  وم�سابك  اجل�لف  مالعب  اإ�سالح  وع��دد  اجل�لف  لعبة  الأكيا�ض  ورق��ع  اجل�لف  للعبة  وقفازات 
م�ؤ�سرات م�قع كرات اجل�لف واأغطية روؤو�ض م�سارب اجل�لف ؛ مقاب�ض م�سارب اجل�لف واأجربة ل�ازم 
اأكيا�ض  واأعالم وكرات وقطع �سغرية تعل� االأر�ض لتثبيت كرة اجل�لف عليها و حقائب لالأحذية واأغطية 

اجل�لف . يف الفئة 28.
و�سف العالمة  : عبارة عن ر�سم على �سكل �سيدة وهي ت�سدد �سربة ب�ا�سطة ع�سا لعبة اجل�لف وحتتها كتب 

الرتكيب احلريف  LPGA  باحلروف الالتينية بطريقة مميزة. 
االإ�سرتاطات :   

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   277965   بتاريخ :   2017/8/10
 بيانات االأول�ية :    016342347    بتاريخ   2017/2/10   االإحتاد االأوروبي          

باإ�سم     :  �سام�س�جن الكرتونيك�ض ك�. ، ليميتد
وعن�انه :  129، �سام�س�جن – رو  ، ي�نغت�نغ – جي� ، 

 �سي�ون – �سي ،  جيي�نغي – دو ،  جمه�رية ك�ريا .
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   7
مكان�ض  ؛  الكهربائية  املكان�ض  اأكيا�ض  ؛  املنزلية  لالأغرا�ض  كهربائية  خالطات  ؛  ال�سح�ن  غ�سيل  ماكينات 

كهربائية ؛ غ�ساالت مالب�ض كهربائية لالأغرا�ض املنزلية ؛ مكان�ض كهربائية روب�تية ) اآلية ( .
و�سف العالمة  : مربع اأ�سالعه ملت�ية اىل الداخل وعلى ي�ساره ر�سم لن�سف �سكل املربع وه� ميثل رمز 

ال�سركة طالبة الت�سجيل  بطريقة مميزة. 
االإ�سرتاطات :   

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   277967   بتاريخ :   2017/8/10
 بيانات االأول�ية :    016342347    بتاريخ   2017/2/10   االإحتاد االأوروبي          

باإ�سم     :  �سام�س�جن الكرتونيك�ض ك�. ، ليميتد
وعن�انه :  129، �سام�س�جن – رو  ، ي�نغت�نغ – جي� ، 
  �سي�ون – �سي ،  جيي�نغي – دو ،  جمه�رية ك�ريا .

�ضورة العالمة  

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   11
مكيفات ه�اء ؛ معقمات ه�اء ؛ اأفران كهربائية ؛ جمففات كهربائية للغ�سيل ؛ ثالجات كهربائية ؛ م�سابيح 

ذات ذات �سمام ثنائي القطبية الإر�سال ال�س�ء ) ال ئي دي ( ؛ اأفران امليكروويف ؛ اأجهزة تنقية اله�اء .
و�سف العالمة  : مربع اأ�سالعه ملت�ية اىل الداخل وعلى ي�ساره ر�سم لن�سف �سكل املربع وه� ميثل رمز 

ال�سركة طالبة الت�سجيل  بطريقة مميزة.
االإ�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   277968   بتاريخ :   2017/8/10
 بيانات االأول�ية :    016342347    بتاريخ   2017/2/10   االإحتاد االأوروبي          

باإ�سم     :  �سام�س�جن الكرتونيك�ض ك�. ، ليميتد
وعن�انه :  129، �سام�س�جن – رو  ، ي�نغت�نغ – جي� ، 

�سي�ون – �سي ،  جيي�نغي – دو ،  جمه�رية ك�ريا .
�ضورة العالمة  

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   14
�ساعات كبرية  ؛ اأجزاء ول�ازم ل�ساعات اليد ؛ �ساعات يد ؛ �ساعات كبرية و�ساعات يد اإلكرتونية  ؛

اأ�ساور ( جم�هرات) ؛ �سي�ر ال�ساعات ؛ �ساعات �سابطة ( �ساعات رئي�سية) ؛ �ساعات يد.
و�سف العالمة  : مربع اأ�سالعه ملت�ية اىل الداخل وعلى ي�ساره ر�سم لن�سف �سكل املربع وه� ميثل رمز 

ال�سركة طالبة الت�سجيل  بطريقة مميزة.
االإ�سرتاطات :   

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   279193   بتاريخ :   2017/9/6
 بيانات االأول�ية :    

باإ�سم :  ذي اأوني�ست ريفريا
وعن�انه :  201 ، �سريكل ′ بي′ ك�مبليك�ض ، براهاالدناجار كرو�ض رود ، نري براهاالدناجار اودا جاردن ،

�ساركهيج – جاندهيناجار هاي�اي ، اأحمداآباد 380051  ك�جرات ، الهند
�ضورة العالمة  

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   30
اأرز  اأطباق  ؛  والبيتزا  البا�ستا(   ( املعكرونة  من  اأ�سا�سا  تتك�ن  حم�سرة  وجبات  ؛  االأرز  من  اأ�سا�سا  تتك�ن  حم�سرة  وجبات 
حم�سرة ب�سكل طازج  لال�ستهالك داخل اأو خارج املباين ؛ اأرز ؛ ن�دلز ) معكرونة رقيقة( ؛ وجبات اأ�سا�سها ن�دلز ) معكرونة 
رقيقة( حم�سرة ؛ وجبات حم�سرة تتك�ن اأ�سا�سا من القمح ؛ �سندوي�سات ؛ �سندوي�سات برجر خ�سار ؛ خبز ؛ م�اد غذائية 
م�سن�عة من الدقيق ، حتديدا ، خبز افرجني ، خبز نان ، خبز ذو ق�سرة للبيتزا ، خبز دائري م�سطح لتقدمي �سطائر اللحم 
) الربجر( ؛ م�اد غذائية م�سن�عة من الذرة ، حتديدا ، رقائق الذرة ؛ اطعمة خفيفة اأ�سا�سها الدقيق  الهندي التقليدي 
؛ اطعمة خفيفة اأ�سا�سها االأرز الهندي التقليدي ؛ اأطعمة خفيفة هندية تقليدية تتاألف اأ�سا�سا من اخلبز ؛ اطعمة خفيفة 
اأ�سا�سها الذرة الهندية التقليدية ؛ قمح معالج ؛ غالل معاجلة ؛ باباد ) ن�ع من اخلبز( هندي ؛ فطائر �سينية ؛ حل�يات 

�سكرية ؛ لنب جممد حل�يات ؛ بهارات معدة لالأكل ؛ (و) فطائر حمالة .
و�سف العالمة  : الكلمة HONEST كتبت باحلروف الالتينية بالل�ن االأحمر و�سط �سكل بي�س�ي اأفقي بالل�ن االأ�سفر 

وجميعها داخل �سكل هند�سي م�ستطيل بالل�ن االأحمر بطريقة مميزة .
االإ�سرتاطات :    

اإر�سالة بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد  اإعرتا�ض علي ذلك  فعلي من لدية 
امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   278208   بتاريخ :   2017/8/15
 بيانات االأول�ية :               

باإ�سم     :  ال�سيد /  حممد منيب اأديب
وعن�انه :  ال�سنك ، بغداد � العراق

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   4
اإمت�سا�ض وترطيب وتثبيت الغبار ؛ وق�د )مبا يف ذلك وق�د  زي�ت و�سح�م �سناعية ؛ مزلقات ؛ مركبات 

املحركات( وم�اد االإ�ساءة ؛ �سم�ع وفتائل لالإ�ساءة .
االأبي�ض ويف  بالل�ن  الالتينية بخط عري�ض  باحلروف  كتبت     GAZURISالكلمة  : العالمة   و�سف 
اعلى الي�سار ر�سم على �سكل ق��ض اإحدى نهاياته مدببة بالل�ن االأحمر ويف اأ�سفل اليمني ر�سم ل�سكل هند�سي 

منحني عري�ض بالل�ن الرمادي بطريقة مميزة .
االإ�سرتاطات :   

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   268156   بتاريخ :   2017/2/13
 بيانات االأول�ية :     

باإ�سم :  ماكدوف اآند ك�مباين ليميتد
وعن�انه :  6 ني�ت�ن بلي�ض ، جال�سك� ، جي3  7 بي اآر، اململكة املتحدة  

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   33
م�سروبات مقطرة .

و�سف العالمة  : العبارة GRAND MACNISH كتبت باحلروف الالتينية.
االإ�سرتاطات :    

وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكت�با  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  علي  اإع��رتا���ض  لدية  من  فعلي 
االإقت�ساد اأو اإر�سالة بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   277876   بتاريخ :   2017/8/9
 بيانات االأول�ية :     

باإ�سم     :  اإت�ض �سي اإل ك�رب�ري�سن برايفيت ليميتد 
وعن�انه :  44 ، فريندز ك�ل�ين ) اإي�ست ( ، ني�دلهي – 110065  ، الهند

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   16
و�سائل الدعاية املطب�عة مبا فيها اأختام عناوين واأ�سرطة ال�سقة للقرطا�سية ول�حات اإعالنات من ال�رق 
اأو البال�ستيك للتعبئة وكتيبات وم�ؤ�سرات للكتب  اأكيا�ض ( مغلفات واأجربة ) من ال�رق  اأو ال�رق املق�ى و 
�سدة(   ( املق�ى وورق لعب  ال���رق  وم���اد من  املق�ى وتقاومي  ال���رق  وكتب و�سناديق ورقية م�سن�عة من 
وكتال�جات وورق م�سطر وبرجميات حا�س�ب واأ�سرطة حرب لطابعات احلا�س�ب والأغلفة للكتب اأو الر�سائل 
( قرطا�سية ) واأدل��ة (  كتيبات م�جزة )  ون�سرات اإخبارية دورية ودفاتر وخرامات مكتبية ول���ازم مكتبية 
عدا االأثاث ودفاتر ( قرطا�سية ) وكرا�سات وورق و م�اد ال�رق واأ�سرطة وبطاقات من ال�رق لت�سجيل برامج 
احلا�س�ب ودوريات ومن�س�رات مطب�عة و�س�ر ف�ت�غرافية وقرطا�سية والفتات من ال�رق اأو ال�رق املق�ى 

ودفاتر قطع للكتابة وحزم تعليمية. 
و�سف العالمة  : الرتكيب احلريف HCL  كتب باحلروف الالتينية.

االإ�سرتاطات :   
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   259220   بتاريخ : 2016/8/30
بيانات االأول�ية :    

باإ�سم     :  بي بي ايه انرتنا�سي�نال – �ض. م. ح.
وعن�انه :  ي�روبني بيزن�ض �سنرت ، جممع دبي لال�ستثمار ، 

�ض. ب. 52759 ، دبي – دولة االإمارات العربية املتحدة
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة : 8
اأم�ا�ض  ؛  بي�ساء  اأ�سلحة  ؛  واملالعق(  وال�سكاكني  ال�س�ك   ( اأدوات قطع  ؛  باليد(  )ت��دار  يدوية  واأدوات  عدد 

حالقة .
و�سف العالمة : الرتكيب احلريف BBA  كتب باحلروف الالتينية بحجم كبري و ب�سكل متداخل مع بع�سه 

البع�ض بطريقة مميزة.
االإ�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   279196   بتاريخ :   2017/9/6
 بيانات االأول�ية :    

باإ�سم     :  ذي اأوني�ست ريفريا
وعن�انه :  201 ، �سريكل ′ بي′ ك�مبليك�ض ، براهاالدناجار كرو�ض رود ، نري براهاالدناجار اودا جاردن ،

�ساركهيج – جاندهيناجار هاي�اي ، اأحمداآباد 380051  ك�جرات ، الهند
�ضورة العالمة  

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   43
خدمات ت�فري االأطعمة وامل�سروبات واملطاعم وخدمات االإي�اء امل�ؤقت و التم�ين واملطاعم امل�ؤقتة  اأو املتنقلة 

) الكانتينات( واملقاهي ومطاعم تقدمي ال�جبات اخلفيفة  والفنادق والفنادق ال�سغرية ) امل�تيالت(.
و�سف العالمة  : الكلمة HONEST كتبت باحلروف الالتينية بالل�ن االأحمر و�سط �سكل بي�س�ي اأفقي 

بالل�ن االأ�سفر وجميعها داخل �سكل هند�سي م�ستطيل بالل�ن االأحمر بطريقة مميزة .
االإ�سرتاطات :  

اأو  االإقت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  الإدارة  مكت�با  به  يتقدم  اأن  ذلك  علي  اإعرتا�ض  لدية  فعلي من   
اإر�سالة بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
امل�دعة بالرقم  :   146072   بتاريخ :   2010/8/16  بيانات االأول�ية :    

باإ�سم     :  جيه اك�ض ه�لدينجز ، انك .
وعن�انه :  3 – 6 اوتيما�سي 2-�س�مي ، �سي�دا – ك� ، ط�كي� ، اليابان .

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   42
بحث ، وتميع واإدارة وت�فري معل�مات التكن�ل�جيا العلمية ؛ ت�سميم اأنظمة تكييف اله�اء ؛ ت�سميم االآالت واالأجهزة ؛ 
تفتي�ض ال�سيارات لتفتي�ض �سالمة ال�سيارات ؛ االأبحاث ح�ل تل�ث الرتبة ؛ ت�سميم النباتات ؛ ت�سميم اأجهزة تكرير النفط ؛ 
وكاالت لفح�ض ال�سيارات لتفتي�ض �سالمة ال�سيارات ؛ ال��ساطة والتنظيم وتنظيم احلجز لتفتي�ض ال�سيارات لتفتي�ض �سالمة 
ال�سيارات ؛ ال��ساطة والتنظيم وتنظيم احلجز ل�كاالت تفتي�ض ال�سيارات لتفتي�ض �سالمة ال�سيارات ؛ التحليل الكيميائي 
ملنتجات البرتول ؛ التحليل الكيميائي للمعادن ؛ البحث والتنقيب والتط�ير عن م�سادر النفط والغاز الطبيعي ؛ البحث 
؛ ت�فري  بها  وامل���اد اخلام اخلا�سة  النفطية  املنتجات  وا�ستخدام  بت�سنيع ومعاجلة  املتعلق  والتحليل  والتط�ير واالختبار 
معل�مات االأر�ساد اجل�ي ؛ الت�سميم املعماري ؛ امل�سح ؛ امل�سح اأو البحث اجلي�ل�جي ؛ ت�سميم املاكينات واالأجهزة واالأدوات 
؛  ت�سميم برجميات احلا�س�ب  ؛  الت�سميم  ؛  واالأدوات  واالأجهزة  املاكينات  تلك  املك�نة من  االأنظمة  اأو  اأجزائها)  )وت�سمل 
وال�سيارات  احلا�س�ب  اأج��ه��زة  وت�سغيل  ب���اأداء  املتعلق  الفني  الن�سح  ؛  احلا�س�ب  براجميات  �سيانة  اأو   ، احلا�س�ب  برجمة 
الدقة  ملالئمة  للم�سغلني  ال�سخ�سية  اخل��ربة  اأو  وامل��ه��ارة   ، املعرفة  من  عالية  م�ست�يات  تتطلب  التي  االأخ���رى  واملاكينات 
املطل�بة يف ت�سغيلها ؛ االختبار والتفتي�ض اأو االأبحاث للم�ستح�سرات ال�سيدالنية وم�ستح�سرات التجميل اأو امل�اد الغذائية 
؛ االأبحاث عن اإن�ساء املباين اأو تخطيط املدن ؛ االختبار اأو االأبحاث ح�ل ال�قاية من التل�ث ؛ االختبار اأو االأبحاث ح�ل 
الكهرباء ؛ االختبار اأو االأبحاث يف الهند�سة املدنية ؛ االختبار والتفتي�ض اأو االأبحاث عن الزراعة وتربية املا�سية اأو م�سائد 
االأ�سماك ؛ االختبار اأو االأبحاث ح�ل املاكينات واالأجهزة واالأدوات ؛ تاأجري اأجهزة القيا�ض ؛ تاأجري اأجهزة احلا�س�ب ؛ ت�فري 

برامج احلا�س�ب ؛ تاأجري اأجهزة واأدوات املخترب ؛ تاأجري اأدوات الر�سم .
و�سف العالمة  : العبارة JX Nippon Oil & Gas Exploration كتبت باحلروف الالتينية .

االإ�سرتاطات :    
اإر�سالة بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد  اإعرتا�ض علي ذلك  فعلي من لدية 

امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397
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منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   278218   بتاريخ :   2017/8/15
 بيانات االأول�ية :               

باإ�سم     :  ال�سيد /  حممد منيب اأديب
وعن�انه :  ال�سنك ، بغداد � العراق

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   4
اإمت�سا�ض وترطيب وتثبيت الغبار ؛ وق�د )مبا يف ذلك وق�د  زي�ت و�سح�م �سناعية ؛ مزلقات ؛ مركبات 

املحركات( وم�اد االإ�ساءة ؛ �سم�ع وفتائل لالإ�ساءة .
MOULER LUBRICANT كتبت باحلروف الالتينية الكبرية على  و�سف العالمة  : العبارة 
بطريقة  واالأحمر  االأزرق  بالل�نني  �سدا�سي  هند�سي  ل�سكل  خلفية  على  وجميعها  االأبي�ض  بالل�ن  �سطرين 

مميزة .
االإ�سرتاطات :   

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   278223   بتاريخ :   2017/8/15
 بيانات االأول�ية :               

باإ�سم     :  ال�سيد /  حممد منيب اأديب
وعن�انه :  ال�سنك ، بغداد � العراق

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   4
زي�ت و�سح�م �سناعية ؛ مزلقات ؛ مركبات اإمت�سا�ض وترطيب وتثبيت الغبار ؛ وق�د )مبا يف 

ذلك وق�د املحركات( وم�اد االإ�ساءة ؛ �سم�ع وفتائل لالإ�ساءة .
الالتينية  ب��احل��روف  ZAIEN LUBRICANT  كتبت  ال��ع��ب��ارة     : ال��ع��الم��ة   و���س��ف 

بطريقة مميزة.
االإ�سرتاطات :   

وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكت�با  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  علي  اإع��رتا���ض  لدية  من  فعلي 
االإقت�ساد اأو اإر�سالة بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   278386   بتاريخ : 2017/8/20
بيانات االأول�ية :    

باإ�سم     :  ا�ست�ن مارتني الج�ندا ليميتد
وعن�انه :  بانب�ري رود ، جايدون ، وارويك ، �سي يف  35   0 دي بي ، اململكة املتحدة

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة : 36
الركاب  و�سيارات  وال�سيارات  املركبات  و�سراء  ببيع  املتعلقة  املالية  اخلدمات  ؛  املالية  املعل�مات  خدمات  ؛  املالية  اخلدمات 
وال�سيارات امل�ستعملة ؛ خدمات املعل�مات املالية املتعلقة باملركبات وال�سيارات و�سيارات الركاب وال�سيارات امل�ستعملة ؛ خدمات 
ال�سيكات التم�يلية و�سيكات االإئتمان ، خدمات الن�سح وخدمات ال�سجل ؛ خدمات ال�سيكات التم�يلية و�سيكات االإئتمان ، 
خدمات الن�سح وخدمات ال�سجل املتعلقة باملركبات وال�سيارات و�سيارات الركاب وال�سيارات امل�ستعملة ؛ خدمات ال�سمان ؛ 
باملركبات  املتعلقة  التاأمني  امل�ستعملة ؛ خدمات  الركاب وال�سيارات  باملركبات وال�سيارات و�سيارات  املتعلقة  ال�سمان  خدمات 
وال�سيارات و�سيارات الركاب وال�سيارات امل�ستعملة ؛ خدمات معل�مات التاأمني؛ خدمات معل�مات التاأمني املتعلقة باملركبات 
؛ خدمات  املمتلكات  املتعلقة مبلكية  وامل�س�رة  املالية  املعل�مات  ؛ خدمات  امل�ستعملة  وال�سيارات  الركاب  و�سيارات  وال�سيارات 
معل�مات املعامالت املالية وخدمات ال�سجل ؛ تقييم املنق�الت ؛ حتديد تكاليف التاأمني ؛ تثمني االأ�س�ل املالية ؛ خدمات 
التقدير ؛ مت�يل امل�ساريع ؛ خدمات اال�ست�سارات املالية ، والتخطيط ، والتحليالت ، والن�سح ، واالإ�ست�سارة واالإدارة ؛ مت�يل 
القرو�ض ؛ التقديرات املالية ؛ اال�ست�سارات العقارية ؛ �سم�سرة العقارات ؛ خدمات اال�ستثمار العقاري ؛ تاأجري العقارات ؛ 
خدمات وكاالت العقارات ؛ خدمات وكاالت العقارات ال�سكنية ؛ التقديرات يف امل�سائل العقارية ؛ التقدير املايل للممتلكات 

ال�سخ�سية والعقارات.
و�سف العالمة : العبارة  ASTON MARTIN  كتبت باحلروف الالتينية .

االإ�سرتاطات :  
اإر�سالة بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد  اإعرتا�ض علي ذلك  فعلي من لدية 

امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   278869   بتاريخ :   2017/8/29
 بيانات االأول�ية :   

باإ�سم     :  ذا انرتتيرن �ض.م.ح. ذ.م.م
وعن�انه :  �ض.ب 502202  دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   9
من�س�رات اإلكرتونية قابلة للتنزيل ، �سلع ب�سرية ، مبا فيها نظارات �سم�سية ؛ اأجهزة �سمعية وب�سرية واأدوات 
م�سبقة  فيدي�  اأ�سرطة  ؛  وب�سرية  �سمعية  تعليم  واأج��ه��زة  وب�سرية  �سمعية  وم�ستقبالت  وب�سرية  �سمعية 
واأفالم  واأقرا�ض مدجمة  �س�تية  وت�سجيالت  �سمعية  واأ�سرطة  فيدي�  واأقرا�ض  فيدي�  واأ�سرطة  الت�سجيل 

متحركة ؛ برجميات حا�س�ب م�سجلة ؛ برامج األعاب احلا�س�ب .
و�سف العالمة  : الكلمة SMILES كتبت باحلروف الالتينية .

االإ�سرتاطات :   
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   281556   بتاريخ :   2017/10/23
 بيانات االأول�ية :     

باإ�سم     :  اجننريينغ بروكي�رمنت اأند �سباليز )E.P.S( ه�لدنغ  �ض.م.ل.
وعن�انه :  لبنان - اجلديدة الب��سرية ، �سارع الع�سيلي ، بناية �سليم اإخال�ض ، بريوت ، لبنان

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   20
اأث��اث ؛ ل�حات اأث��اث ؛ اأث��اث قابل للتح�يل ؛ اأث��اث قابل للتك�مي ؛ رف�ف اأث��اث ؛ االأث��اث للرتكيب ؛ اأث��اث متكامل ؛ اثاث 
للعر�ض ؛ زمامات غري معدنية لالأنابيب ؛ اط�اق  الأنابيب الربط ؛ م�سابك  م�سن�عة من البال�ستيك لالأنابيب ؛ اأط�اق 
من البال�ستيك الأنابيب الربط؛ �سمامات تنظيم املياه ( بال�ستيك ) الأنابيب املياه؛ قن�ات ت��سيل و اأنابيب ) غري معدنية 
الت��سيل واالأنابيب ؛ منافذ مياه  اأغطية لف لقن�ات   ، اأغلفة دعم   ، ، مف�سالت  ، و�سالت  اأط���اق   ، ، م�سابك  (  ؛ م��الزم 
للكبالت  ؛ مف�سالت غري معدنية  للكبالت واالأنابيب  ؛ م�سابك غري معدنية  املياه  الأنابيب  ؛ مداخل مياه  املياه  الأنابيب 
بال�ستيكية  اأكيا�ض  حتديدا   البال�ستيك،  من  م�سن�عة  منتجات  ؛  �س�ر  اإط���ارات  ؛  مرايا  ؛  لالأنابيب  م��الزم  ؛  واالأنابيب 
ل��سعها داخل �سناديق ) �سالل ( النفايات ، وحدات عر�ض بال�ستيكية ، وحمافظ �سندوقية بال�ستيكية لل�ثائق واالأوراق 
، وحامالت بال�ستيكية  للمن�س�رات ال�رقية ، �سناديق م�سن�عة من البال�ستيك الرقائقي ؛ حاويات التعبئة والتغليف ؛ 
واأنابيب تخزين  ؛ �سناديق وعلب  امل�سن�ع من م�اد بال�ستيكية  البيع  �سعر  ؛ ل�حات عر�ض  للحاويات  اأغطية بال�ستيكية 
م�سن�عة من مادة الب�يل بروبلني ؛ اأغطية حاويات من البال�ستيك ؛ الفتات الدعاية واالإعالن امل�سن�عة  من البال�ستيك؛ 
�سناديق م�سن�عة للتخزين ؛ حاويات للتغليف م�سن�عة من البال�ستيك ؛ حاويات بال�ستيكية مرنة ؛ اأجزاء ول�ازم  جلميع 

ال�سلع املذك�رة اأعاله .
و�سف العالمة  : العبارة MARSHALL TUFFLEX  كتبت باحلروف الالتينية.

االإ�سرتاطات :  
اإر�سالة بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد  اإعرتا�ض علي ذلك  فعلي من لدية 

امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن    

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   282626   بتاريخ :   2017/11/9
بيانات االأول�ية :    

باإ�سم     :  ج�ردون �سي. اآند ك�مباين ليميتد 
وعن�انه :  ي�نيت�ض 07- 1801 و 12- 11 ، 18/اف. ، تاور 2 ميرتوبالزا ، 

رقم 223 هينج ف�جن رود ، ك�اي ت�س�جن  ، ان. تي. ، ه�جن ك�جن
 �ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   14
املعادن النفي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�سن�عة من معادن نفي�سة اأو مطلية بها، غري ال�اردة يف فئات 
اأخرى ؛ املج�هرات ، واالأحجار الكرمية ؛ اأدوات قيا�ض ال�قت واأدوات قيا�ض ال�قت الدقيقة ؛ جميعها تقع 

�سمن الفئة 14 .
و�سف العالمة  : الكلمة COINWATCH كتبت باحلروف الالتينية الكبرية بالل�ن البني مع ر�سم 

ذو نهايتني مدببتني على �سكل عقارب �ساعة يف و�سط احلرف O من الكلمة بطريقة مميزة.
االإ�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   282377   بتاريخ :   2017/11/5
 بيانات االأول�ية :   

باإ�سم     :  ت�كيدوكي ، ال ال �سي
وعن�انه :  5655 دبلي�. ادامز ب�ليفارد ، ل��ض اجنل��ض ، �سي ايه 90016 ، ال�اليات املتحدة االمريكية

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   35
الدعاية واالإعالن ؛ اإدارة وت�جيه االأعمال ؛ تفعيل الن�ساط املكتبي .

و�سف العالمة  : الكلمة tokidoki كتبت باحلروف الالتينية  ال�سغرية وعلى ي�سارها ر�سم على �سكل 
عظمتني متقاطعتني يعل�ها ر�سم على �سكل قلب بطريقة مميزة .

االإ�سرتاطات :  
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن    

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   278870   بتاريخ :   2017/8/29
 بيانات االأول�ية :   

باإ�سم     :  ذا انرتتيرن �ض.م.ح. ذ.م.م
وعن�انه :  �ض.ب 502202  دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   16
؛  كرا�سات  و  وكتيبات  دوري���ة   اخبارية  ون�سرات  جم��الت  ؛  كتب  ؛  �سحف  ؛  مفكرات  ؛  مطب�عة  من�س�رات 
ل�حات اعالنات والفتات من ال�رق وال�رق املق�ى واإعالنات كبرية ؛ خرائط جغرافية ؛ ر�س�م بيانية ون�سخ 
تخطيطية ؛ �س�ر ؛ بطاقات ؛ مناذج مطب�عة ؛ م�ؤ�سرات للكتب ؛ تقاومي ؛ ورق مق�ى ؛ ورق لعب ) �سدة 
( ؛ �سح�ن واقية من ال�رق ؛ �سفائح من ال�رق ؛ ملفات ؛ دفاتر قطع للكتابة ؛ مغلفات ؛ اأغلفة ورقية ؛ 
اأكيا�ض وعلب من ال�رق اأو البال�ستيك للتغليف ؛ م�اد كتابة ؛ اأقالم حرب ( ل�ازم مكتبية ) ؛ حامالت اأقالم 

احلرب ؛ قرطا�سية ؛ ل�ازم مكتبية .
و�سف العالمة  : الكلمة SMILES كتبت باحلروف الالتينية .

االإ�سرتاطات :    
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  : 278872   بتاريخ :   2017/8/29
 بيانات االأول�ية :   

باإ�سم :  ذا انرتتيرن �ض.م.ح. ذ.م.م
وعن�انه :  �ض.ب 502202  دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   3
الدعاية واالإعالن ؛ اإدارة االأعمال ؛ ت�جيه االأعمال ؛ تفعيل الن�ساط املكتبي .

و�سف العالمة  : الكلمة SMILES كتبت باحلروف الالتينية .
االإ�سرتاطات :   

وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكت�با  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  علي  اإع��رتا���ض  لدية  من  فعلي 
االإقت�ساد اأو اإر�سالة بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   282596   بتاريخ :   2017/11/8
 بيانات االأول�ية :    

باإ�سم     :  باي�سي انرتنا�سي�نال بي تي ئي. ليميتد
وعن�انه :  60 ي�بي كري�سينت  رقم 01 – 01 �سنغاف�رة 408569

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   25
مالب�ض ؛ تنانري ؛ قم�سان ؛ ف�ساتني ؛ جاكيتات ؛ �سراويل داخلية ؛ قم�سان ف�سفا�سة ؛ قم�سان تائية ن�سف 
كم ؛ مالب�ض حمب�كه ؛ �سراويل ق�سرية ؛ بناطيل ق�سرية )برم�دا( ؛ بناطيل جينز ؛ اأحذية ؛ �سنادل ؛ 
اأحذية ط�يلة الرقبة ؛ اأخفاف ؛ ج�ارب ق�سرية ؛ ربطات عنق ؛ قبعات ذات حافة من االأمام (اأغطية راأ�ض) 

؛ قفازات (مالب�ض) ؛ اأحزمة (مالب�ض) .
و�سف العالمة  : الكلمة BYSI كتبت باحلروف الالتينية الكبرية.

االإ�سرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن     

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   282597   بتاريخ :   2017/11/8
 بيانات االأول�ية :    

باإ�سم     :  باي�سي انرتنا�سي�نال بي تي ئي. ليميتد
وعن�انه :  60 ي�بي كري�سينت  رقم 01 – 01 �سنغاف�رة 408569

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   35
 ) االأم��ام  باملالب�ض واالأحذية والقبعات ذات حافة من  بالتجزئة والبيع باجلملة فيما يتعلق  البيع  خدمات 
الت�س�ق على  ؛ خدمات  املالب�ض  ول���ازم  واملنتجات اجللدية  واملظالت  والنظارات  وال�ساعات   ( راأ���ض  اأغطية 
اخلط املبا�سر ؛ معل�مات ون�سائح تارية للم�ستهلكني )متجر ن�سح امل�ستهلك( ؛ خدمات الطلبات ب�ا�سطة 
الربيد والتلفاز ؛ خدمات الدعاية واالإعالن بالربيد املبا�سر ؛ خدمات امل�س�رة يف االأعمال واإدارة االأعمال ؛ 
خدمات الدعاية واالإعالن ؛ عر�ض ال�سلع على و�سائل ات�ساالت لغايات البيع بالتجزئة ؛ خدمات الدعاية 
 ) التعهيد  الت�سدير ؛ خدمات   / االإ�سترياد  وك��االت  ؛  ال�س�ق  واأبحاث  املبيعات لالآخرين ؛ حتليل  ؛ ترويج 

امل�ساعدة يف االأعمال ) ؛ خدمات عر�ض عامة .  
و�سف العالمة  : الكلمة BYSI كتبت باحلروف الالتينية الكبرية.

االإ�سرتاطات :   
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   282379   بتاريخ :   2017/11/5
 بيانات االأول�ية :   

باإ�سم     :  ادي�سنز دي بارفي�مز ليميتد
وعن�انه :  73 جرو�سفين�ر �سرتيت ، لندن  دبلي�1كيه  3بي كي� ،  اململكة املتحدة  

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   3
اأو  للب�سر  كريهة  روائ��ح  مزيالت  ؛  الكريهة  ال��روائ��ح  الإزال���ة  �ساب�ن  ؛  طبية  لغايات  امل�ستخدم  بخالف  بل�سم  ؛  ع��ط���رات 
للحي�انات ؛ م�ستح�سرات االإغت�سال بالدو�ض لغايات ال�سحة ال�سخ�سية اأو لغايات اإزالة الروائح الكريهة ( م�اد زينة ) ؛ 
زي�ت عطرية ؛ �ساب�ن ؛ م�ستح�سرات تميل ؛ زي�ت للغايات التجميلية ؛ زي�ت للعط�ر والروائح ؛ زي�ت لغايات الزينة 
؛ م�ستح�سرات مكياج ؛ م�ستح�سرات اإزالة املكياج ؛ حليب منظف لغايات الزينة ؛ بخ�ر ؛ م�ستح�سرات تعطري اجل� ؛ ماء 
معطر ؛ خ�سب معطر ؛ م�ستح�سرات الإ�سمرار الب�سرة بالتعر�ض لل�سم�ض ( م�ستح�سرات تميل ) ؛  م�ستح�سرات ال�قاية 
من ال�سم�ض ؛ جل تدليك ) م�ساج( بخالف امل�ستخدم لغايات طبية ؛ �سامب� جاف ؛ �سامب� ؛ مل�نات لل�سعر ؛ اأ�سباغ لل�سعر ؛ 
غ�س�الت ) ل��سن( لل�سعر؛ رذاذ ) �سرباي( لل�سعر ؛ م�ستح�سرات تعيد ال�سعر ؛ م�سح�ق التالك للزينة ؛ منظفات اأ�سنان.

THE MOON باحلروف  و�سف العالمة  : الكلمة  القمر كتبت باحلروف العربية يف االأعلى وحتتها كتبت عبارة 
Julien Rasquinet باحلروف الالتينية ويف االأ�سفل اىل جهة  الالتينية الكبرية بني ق��سني و حتتها كتبت عبارة 
اليمني العبارة EDITIONS DE PARFUMS LIMITED كتبت باحلروف الالتينية  الكبرية  بطريقة 

مميزة . 
االإ�سرتاطات : 

اإر�سالة بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد  اإعرتا�ض علي ذلك  فعلي من لدية 
امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   283864   بتاريخ :   2017/12/4
بيانات االأول�ية :    

باإ�سم     :  �سركة امل�ستجد للتقنية ) �ض. ذ. م. م (
وعن�انه :  �ض. ب : 9104 ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة            

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   11
اأ�س�اء الأح�ا�ض ال�سمك ؛ م�سابيح ق��سية ؛ اأ�س�اء للدراجات اله�ائية ؛ اأ�س�اء ال�سقف ؛ ثريات ؛  ملبات تعيد ال�سعر ؛ 
اأنابيب تفريغ كهربائية لالإ�ساءة ؛ اأ�س�اء للغ��ض؛ اأ�س�اء �سحرية للتزيني يف احلفالت / اأ�س�اء مت�سلة مع بع�سها على 
�سكل �سل�سلة  للتزيني يف احلفالت ؛ فتائل  للم�سابيح الكهربائية؛ م�سابيح مبيدة للجراثيم لتنقية اله�اء؛ �سنابر للم�سابيح 
اأغطية للم�سابيح ؛  زجاجات م�سابيح ؛ زجاجات ط�يلة على �سكل مداخن للم�سابيح ؛  زجاجات كروية للم�سابيح /   /
زجاجات ذات �سكل كروي للم�سابيح ؛ عاك�سات �س�ء امل�سابيح ؛ مظالت م�سابيح؛ م�سابيح كهربائية؛ م�سابيح ؛  م�سابيح 
الإ�سارات ت�جيه املركبات ؛ حامالت مظالت امل�سابيح ؛ ف�اني�ض لالإ�ساءة ؛ ب�سيالت م�سابيح ؛ ب�سيالت م�سابيح  كهربائية 
؛ اأدوات ن�سر ال�س�ء ؛ اأجهزة اإ�ساءة ذات �سمامات ثنائية القطبية الإر�سال ال�س�ء (ال ئي دي ) ؛ اأجهزة و من�ساآت لالإ�ساءة ؛ 
اأ�س�اء كهربائية ل�سجرة عيد امليالد / اأ�س�اء كهربائية لالإ�ستخدام يف �سجرة عيد امليالد؛ م�سابيح مناجم ؛ م�سابح زيتية ؛ 
م�سابيح ال�سالمة؛ اأ�س�اء كا�سفة ؛ ماآخذ لالأ�س�اء الكهربائية ؛ م�سابيح لل�س�ارع / م�سابيح قيا�سية ؛ م�ساعل كهربائية / 

م�سابيح جيب كهربائية ؛ اأنابيب م�سيئة لالإ�ساءة ؛ م�سابيح اأ�سعة ف�ق بنف�سجية لي�ست لغايات طبية .
Westshield  مع ر�سم على �سكل ب�سيلة كهربائية بالل�ن االأزرق  و�سعار على �سكل  ق��ض  و�سف العالمة  : الكلمة 
كهربائي  بالل�ن االأحمر، جميعها داخل  �سعار على �سكل درع بالل�ن االأخ�سر ، ويف اال�سفل �سعار على �سكل �سريط  بالل�ن 
االأخ�سر مع عبارة Westshield Electric  بالل�ن االأزرق كتبت  يف و�سط ال�سريط ، كما ه� مبني بطريقة مميزة . 

االإ�سرتاطات : 
اإر�سالة بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد  اإعرتا�ض علي ذلك  فعلي من لدية 

امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   282734   بتاريخ :   2017/11/12
بيانات االأول�ية :    

باإ�سم     :  �سركة "غازبروم نفت" امل�ساهمة االأهلية ، )"غازبروم نفت"(
وعن�انه :  ليت اأي ، 5 �سارع غالرينيا  ، 190000 ، مدينة �سانت بطر�سب�رغ  ، رو�سيا االإحتادية

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   1
م�ستح�سرات مانعة للغليان ملربدات املحركات ؛  مقاوم للتجمد ؛  حماليل مانعة لتك�ن الرغ�ة يف املراكم ؛ 
م�اد مانعة للخبط يف حمركات االإحرتاق الداخلي ؛ بنزين ؛ ح�ام�ض ا�سا�سها البنزين ؛ م�ستقات البنزين ؛ 
حم�ض البنزويك ؛ �س�لفاميد البنزويك ؛ بنزول؛ حفازات كيميائية حي�ية ؛ حفازات ؛ م�ستقات ال�سليل�ز ( 
كيمياويات ) ؛ �سليل�ز ؛ اإ�سافات كيميائية للزي�ت ؛ م�ستح�سرات تكثيف كيميائية ؛ حم�ض �سرتيك لغايات 
؛اإ�سافات منظفة  اأكالة  املركبات ؛ م�ستح�سرات  ؛ م��ربدات ملحركات  االإط��ارات  �سناعية ؛ مركبات الإ�سالح 
اىل البنزين ؛ ح�س�ات لهياكل ال�سيارات ؛ م�ستح�سرات لت�فري ا�ستهالك ال�ق�د ؛  كيمياويات �سناعية ؛ 
بنزين املثيل ؛ بنزول املثيل ؛ م�ستتات الزيت ؛ كيمياويات منقية للزي�ت ؛ كيمياويات لف�سل الزي�ت ؛ زي�ت 

لتجهيز اجللد املدب�غ .
و�سف العالمة  : عبارة عن ر�سم لعدة ا�سكال زخرفية  متم�جة مائلة داخل �سكل هند�سي مربع وجميعها 

باالأل�ان  االأزرق واالأبي�ض بطريقة مميزة .
االإ�سرتاطات :   

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   282742   بتاريخ :   2017/11/12
بيانات االأول�ية :    

باإ�سم     :  �سركة "غازبروم نفت" امل�ساهمة االأهلية ، )"غازبروم نفت"(
وعن�انه :  ليت اأي ، 5 �سارع غالرينيا  ، 190000 ، مدينة �سانت بطر�سب�رغ  ، رو�سيا االإحتادية

 �ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   4
اإ�سافات غري كيميائية ل�ق�د املحركات ؛ بنزين ؛ وق�د البنزين ؛ وق�د الكتلة احلي�ية ؛ زيت خروع للغايات 
ال�سناعية ؛  نفثا الفحم ؛ تراب الفحم ( وق�د) ؛ زيت ديزل ؛ زيت �سمك غري �سالح لالأكل ؛ وق�د ؛ غاز 
ال�ق�د ؛ زيت وق�د ؛ وق�د ممزوج مع قاعدة كح�لية ؛ غازولني ؛ �سحم لل�سي�ر ؛ �سحم للبا�ض القدم ؛ زيت 
�سناعي ؛ زيت تزليق ؛ مازوت ؛ وق�د معدين؛ زيت حمركات ؛ نفثا ؛ زي�ت لفك الالألت�ساق يف الق�الب ( 
البناء) ؛ بنزين ؛ زيت بزر اللفت لغايات �سناعية ؛ �سحم تزليق ؛ برتول خام اأو مكرر؛ غاز �سخري ؛ زيت 
الديزل احلي�ي ؛ وق�د ديزل حي�ي ؛ وق�د للمركبات ذات املحركات ؛ وق�د طائرات ؛ وق�د للطائرات النفاثة 
؛ وق�د حي�ي للطائرات النفاثة ؛ زي�ت اأ�سا�سية ؛ زيت خام ؛ زيت مكرر ؛ زي�ت �سناعية ؛ زي�ت معدنية ؛ 

زيت تدفئة ؛ زي�ت اإ�ساءة ؛ �سح�م �سيارات .
و�سف العالمة  : عبارة عن ر�سم لعدة ا�سكال زخرفية  متم�جة مائلة داخل �سكل هند�سي مربع وجميعها 

باالأل�ان االأزرق واالأبي�ض بطريقة مميزة .
االإ�سرتاطات :

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن     

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   283438   بتاريخ :   2017/11/23
بيانات االأول�ية :    

باإ�سم     :  ت�س�ي ، �سني - كي�
وعن�انه :  بي - 4101 ) م�كدوجن ، تراباال�ض وي�سرتن افيني� ( 299 ، 

اوهم�ك - رو ، ياجنت�سي�ن - ج� ، �سي�ؤول ، جمه�رية ك�ريا  
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   28
1. اللعب ؛  2. األعاب )اأدوات اللعب(؛ 3. لعب للحي�انات االليفة املنزلية ؛ 4. دجُمى؛ 5. ورق لعب ) �سدة( ؛

6. األعاب ورق؛ 7 . اأدوات ريا�سية  )بخالف اأدوات لعبة اجل�لف / اأدوات الت�سلق(؛ 8. اأدوات ت�سلق ) �سع�د( )معدات 
دة مت�سلقي اجلبال ؛ 10. اأكيا�ض للعبة اجل�لف ، مع اأو بدون عجالت؛ 11. كرات لعبة  ت�سلق اجلبال(؛ 9. عجُ
اجل�لف 12. قفازات لعبة اجل�لف  13- معدات لعبة اجل�لف 14. دراجات لجُعب ؛  15. �سك�ترات ) دراجات تدفع 
باالأرجل ( ( لجُعب) ؛  16. لبادات مع�سم واقية ريا�سية  للتزلج ؛ 17. لبادات مرفق ) ك�ع( واقية ريا�سية للتزلج ؛

 

ل���ب���ادات ذراع  ري��ا���س��ي��ة  واق���ي���ة للتزلج  ل��ل��ت��زل��ج ع��ل��ى اجل��ل��ي��د ؛ 19.  ل���ب���ادات رك���ب واق���ي���ة ري��ا���س��ي��ة    .18
االإ������س�����اءة  م�������اد  )م�����اع�����دا  امل����ي����الد  ع���ي���د  ل�������س���ج���رة  زي���ن���ة   .21 ؛   ���ع���ب  لجُ ع����ج����الت   ذات  زالج��������ات   .20 ؛ 
؛  دوارة  ع�����س��ي   .24 ؛  ال�������س���م���ك  ���س��ي��د  ������دة  عجُ  .  23 ؛  ال����ف����را�����ض  ���س��ي��د  ����س���ب���ك���ات   .  22 (؛   واحل����ل�����ي����ات 

25. اأجهزة رك�ب يف املعار�ض ؛  26. األعاب �سطرجن
و�سف العالمة  :  العبارة TURNING MECARD PASHA كتبت باحلروف الالتينية .

االإ�سرتاطات :   
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   283503   بتاريخ :   2017/11/26
 بيانات االأول�ية :     

باإ�سم     :  بينفيلد انك ليميتد
وعن�انه :  55  ل�دون  رود  لندن  ان دبلي� 8  0 دي ال  اململكة املتحدة

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   18
اجلل�د املدب�غة وتقليد اجلل�د املدب�غة ، واملنتجات امل�سن�عة من هذه امل�اد وغري ال�اردة يف فئات اأخرى 
امل�سي  وال�سما�سي وع�سي  املظالت  ؛  ال�سفرية  ال�سناديق واحلقائب  ؛  املدب�غة  اأو  ؛ جل�د احلي�انات اخلام 
؛ حقائب ظهر وحمافظ جيب وحقائب يد وحقائب ظهر �سغرية  وال�سروج  واأطقم احلي�انات  ال�سياط  ؛ 
وحقائب ظهر م�سن�عة من ن�سيج غليظ وحقائب ظهر للتخييم وحقائب كتب وحقائب حمل وحقائب يد 
وحقائب من الن�سيج ال�س�يف وحقائب كبرية ) اأجربة( لتخزين ونقل الب�سائع وحقائب ال�ساعي وحقائب 
�سغرية ذات حزام تلب�ض ح�ل ال�رك وحقائب كبرية حلمل امل�اد ال�سخ�سية ذات حزام وا�سع تلب�ض على اأ�سفل 
الظهر و احزمة تلب�ض ح�ل ال�رك وحقائب ترطيب ت��سع على الظهر وحتت�ي على خزان و اأكيا�ض �ساغطة 
للتخزين وحقائب كتف وحقائب للكتب وحقائب تخزين اخليم و حقائب ت�سلق اجلبال و ع�سي الرحالت 

مل�ساعدة االأ�سخا�ض الذين ميار�س�ن ريا�سة امل�سي .
و�سف العالمة  : الكلمة PENFIELD  كتبت باحلروف الالتينية.

االإ�سرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن    

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   146947   بتاريخ :   2010/9/13
 بيانات االأول�ية :   10/3721628   بتاريخ  2010/3/16    فرن�سا 

باإ�سم      :  �سان�يف .
وعن�انه :  174 افيني� دي فران�ض 75013 باري�ض ، فرن�سا.

�ضورة العالمة  

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   5
امل�ستح�سرات ال�سيدالنية .

االحمر  بالل�نني  وال�سغرية  الكبرية  الالتينية  باحلروف   COPLAVIX الكلمة    : العالمة   و�سف 
واالزرق مع نقطة حرف )i( بالل�ن االحمر و بجانبها ثالث خط�ط �سغرية متقطعة بطريقة مميزة .

االإ�سرتاطات :   
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   158843   بتاريخ :   2011/6/20
 بيانات االأول�ية :    
باإ�سم      :  �سان�يف .

وعن�انه :  174 افيني� دي فران�ض 75013 باري�ض ، فرن�سا.
�ضورة العالمة  

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   5
املنتجات ال�سيدالنية ، الفيتامينات ، امل�سافات اخلا�سة باالطعمة واحلمية لال�ستخدام الطبي .

�سكل  على  كتب   )V( احل��رف  مع  الالتينية  باحلروف   OMNIVIT الكلمة   : العالمة   و�سف 
ورقتي �سجرة  

االإ�سرتاطات :   
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو 

اإر�سالة بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   284956   بتاريخ :   2017/12/21
 بيانات االأول�ية :   304184325   بتاريخ 2017/6/23   ه�جن ك�جن

باإ�سم     :  ايه بي ا�ض جل�بال ، ليميتد
وعن�انه :  او’هارا هاو�ض ، 3 بريم�ديانا رود ، هاميلت�ن  ات�ض ام   08 ، برم�دا  

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   38
،  خدمات عر�ض نطاق تردد  ال�سناعية ، حتديدا  خدمات االت�ساالت عن بعد على �سكل خدمات االإت�ساالت عرب االأقمار 
االأقمار ال�سناعية ؛ االت�ساالت عن بعد ، حتديدا ، االت�ساالت عرب �سبكات ات�ساالت عن بعد متعددة اجلن�سيات وات�ساالت 
االأقمار  عرب  االإر���س��ال  خدمات  حتديدا   ، ال�سناعية  االأق��م��ار  عرب  بعد  عن  االت�ساالت  ؛  ال�سناعية  االق��م��ار  عرب  بعد  عن 
ال�سناعية وخدمات االت�ساالت عرب االأقمار ال�سناعية ؛ البث عرب الرادي� ؛ البث عرب التلفزي�ن ؛ البث بالتلفزي�ن الكبلي 
،  ت�فري و�سالت ات�ساالت عن  التلفزي�ين عرب االنرتنت ؛ خدمات االت�ساالت عن بعد عرب االإنرتنت ، حتديدا  البث  ؛ 
بعد باالإنرتنت ؛ خدمات االت�ساالت عن بعد عرب اله�اتف النقالة ؛ خدمات االت�ساالت عن بعد  عرب �سبكة بيانات نقالة 
البث  ؛   ال�سناعية  االقمار  للبيانات عرب  �سبكي  وار���س��ال  �سبكات حا�س�ب حملية   للبيانات عرب  �سبكي  اإر���س��ال   ، ، حتديدا 
التلفزي�ين عرب االإنرتنت النقال ؛ خدمات االت�ساالت عن بعد عرب االنرتنت النقال ، حتديدا ،  خدمات مزود ال��س�ل 

اإىل االإنرتنت.
يقطع  منحني  ق��ض  �سكل  على  ر�سم  مع  الكبرية  الالتينية  ب��احل��روف  كتب   ABS احل��ريف  الرتكيب   : العالمة   و�سف 

احلروف الثالثة ب�سكل افقي ويف اعلى الق��ض ر�سم على �سكل قمر �سناعي بطريقة مميزة.
االإ�سرتاطات :   

اإر�سالة بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد  اإعرتا�ض علي ذلك  فعلي من لدية 
امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397
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منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   283504   بتاريخ :   2017/11/26
 بيانات االأول�ية :     

باإ�سم     :  بينفيلد انك ليميتد
وعن�انه :  55  ل�دون  رود  لندن  ان دبلي� 8  0 دي ال  اململكة املتحدة

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   25
املالب�ض ، لبا�ض القدم  واأغطية الراأ�ض .

و�سف العالمة  : الكلمة PENFIELD  كتبت باحلروف الالتينية.
االإ�سرتاطات :   

وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكت�با  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  علي  اإع��رتا���ض  لدية  من  فعلي 
االإقت�ساد اأو اإر�سالة بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   283507   بتاريخ :   2017/11/26
بيانات االأول�ية :    

باإ�سم     :  برميي�م ت�باك� اإف زد ال ال �سي.
وعن�انه :  �سندوق بريد 31291 ، اجلزيرة احلمراء ،  راأ�ض اخليمة ، دولة االإمارات العربية املتحدة

 �ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   34
، بخالف الزي�ت  اإلكرتونية ؛ منكهات  تبغ م�سغ ؛ �سجائر ؛ �سيجاريل�)�سيجار رفيع( ؛ �سيجار ؛ �سجائر 
والعات  ؛  االإلكرتونية  ال�سجائر  يف  الإ�ستخدامها   ، العطرية  الزي�ت  بخالف   ، منكهات  ؛  للتبغ   ، العطرية 

للمدخنني ؛ علب ثقاب ؛ اأدوات تبخري فم�ية للمدخنني ؛ �سع�ط ؛ تبغ ؛ غاليني التبغ ؛ تبغ مع�سل .
و�سف العالمة  : عبارة عن ر�سم ثالثي االأبعاد لعلبة �سجائر مع خط�ط متقطعة عام�دية على جانبي 
العلبة  واأع��ل��ى  وجانب  و�سط  على  الكبرية  الالتينية  ب��احل��روف  كتبت   PLATINUM ولكمة  العلبة 
وحتتها كتبت كلمة SEVEN باحلروف الالتينية الكبرية بحجم اأ�سغر وعلى ميينها كتب الرقم 7 داخل 

�سكل هند�سي مربع ويف اأعلى العلبة من جهة اليمني كتب احلرف P بالالتينية داخل ر�سم على �سكل درع .
االإ�سرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن    

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   283505   بتاريخ :   2017/11/26
بيانات االأول�ية :   87481433  بتاريخ   June 8 ، 2017  ال�اليات املتحدة االمريكية

باإ�سم     :  �سناب اإنك.
وعن�انه :  63 ماركيت �سرتيت ، فيني�ض ، �سي ايه 90291 ، ال�اليات املتحدة االمريكية

 �ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   42
ت�فري م�قع �سبكي يخ�ض برجميات غري قابلة للتنزيل على اخلط املبا�سر والتي متكن امل�ستخدمني من 
اإ�ستخدام  ؛ ت�فري  ت�سميم وحترير �س�ر ف�ت�غرافية رقمية وفيدي�هات و�س�ر ون�ض ور�س�م تخطيطية 
ال�س�ر  وتعديل  وتعزيز  وت�سجيل  والتقاط  ودم��ج  وحترير  لعر�ض  للتنزيل  قابلة  غري  لربجميات  م�ؤقت 

الف�ت�غرافية الرقمية والفيدي�هات وال�س�ر والن�ض والر�س�م التخطيطية .
و�سف العالمة  : الكلمة GEOFILTER كتبت باحلروف الالتينية.

االإ�سرتاطات :  
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   284567   بتاريخ :   2017/12/14
بيانات االأول�ية :    

باإ�سم     :  واي اف �سي - ب�نيجل اليكرتيك ك�. ، ليميتد
وعن�انه :  رقم 9-12 ، ال ان. 130 ، �سيك�سني 2 ، زه�جن�سان ئي. اآر دي. ، 

اك�سين�و دي�سرتيكت ، تاوي�ان �ستي 32741 ، تاي�ان ) جمه�رية ال�سني(            
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   9
الإر�سال  للكبالت  ب�سرية  الياف  )ت�سحيح( من  و�سل  اأربطة  ؛  وال�س�ر  االأ�س�ات  الإر�سال  اإت�ساالت  كبالت 
االأ�س�ات وال�س�ر ؛ م��سالت كبالت اإت�ساالت ، حتديداً ، ق�اب�ض املرتكز ؛ اأدوات تنظيم الكبالت ، حتديداً ، 
ف�ا�سل حماية )تغطية( كهربائية للكبالت وتركيبات الكبالت ؛ �سناديق تثبيت الكبالت ، حتديداً ، �سناديق 
)تبديل(  ت�سغيل  مفتاح  ل�حات  ؛  )تبديل(  ت�سغيل  مفتاح  وحم��اور  كهربائية  و�سائط  حم���الت  ؛  و�سالت 
كهربائية ؛ قارنات كهربائية مرتبة يف خط واحد و�سناديق ت��سيل كهربائية ؛ اأ�سالك طاقة كهربائية ؛ جي 

اإف �سي اآي )ق�اطع دائرة العطل االأر�سية( ؛ اأجهزة اإت�ساالت االإنرتنت.
مع  �سطرين  على  مائل  ب�سكل  الالتينية  باحلروف  كتبت   premium line و�سف العالمة  : العبارة

خط اأفقي ميتد حتت جزء من كلمة premium بطريقة مميزة.
االإ�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   283947   بتاريخ :   2017/12/5
 بيانات االأول�ية :   

باإ�سم     :  اجننريينغ بروكي�رمنت اأند �سباليز )E.P.S( ه�لدنغ  �ض.م.ل.
وعن�انه :  لبنان - اجلديدة الب��سرية ، �سارع الع�سيلي ، بناية �سليم اإخال�ض ، بريوت ، لبنان

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   6
اأنابيب معدنية ؛ اأنابيب مياه معدنية ؛  قن�ات ؛ قن�ات اأنابيب ؛ تركيبات اأنابيب معدنية ؛ قن�ات م�سن�عة 
من املعدن لت��سيل اأنابيب الغازات ؛ قن�ات م�سن�عة من املعدن لت��سيل اأنابيب ال�س�ائل ؛ فتحات تنظيم 
التدفق )اأنابيب( معدنية  ؛ اأنابيب قن�ات معدنية ) غري كهربائية ( ؛ تركيب اأنابيب قن�ات معدنية )غري 
كهربائية ( ؛ م�اد بناء معدنية ؛ مباين متنقلة معدنية ؛ م�اد معدنية خلط�ط ال�سكك احلديدية ؛ كيبالت 
واأ�سالك غري كهربائية من معادن غري نفي�سة ؛ م�سن�عات ح��دادة ؛ خ��ردوات معدنية �سغرية ؛ م�ا�سري 

واأنابيب معدنية ؛ خزائن حفظ ال�ثائق واالأ�سياء الثمينة ؛ معادن خام .
و�سف العالمة  : الكلمة ROTHLEY كتبت باحلروف الالتينية. 

االإ�سرتاطات :  
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن    

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   283952   بتاريخ :   2017/12/5
 بيانات االأول�ية :   

باإ�سم     :  اجننريينغ بروكي�رمنت اأند �سباليز )E.P.S( ه�لدنغ  �ض.م.ل.
وعن�انه :  لبنان - اجلديدة الب��سرية ، �سارع الع�سيلي ، بناية �سليم اإخال�ض ، بريوت ، لبنان

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   6
اأنابيب معدنية ؛ اأنابيب مياه معدنية ؛  قن�ات ؛ قن�ات اأنابيب ؛ تركيبات اأنابيب معدنية ؛ قن�ات م�سن�عة 
من املعدن لت��سيل اأنابيب الغازات ؛ قن�ات م�سن�عة من املعدن لت��سيل اأنابيب ال�س�ائل ؛ فتحات تنظيم 
التدفق )اأنابيب( معدنية  ؛ اأنابيب قن�ات معدنية ) غري كهربائية ( ؛ تركيب اأنابيب قن�ات معدنية )غري 
كهربائية ( ؛ م�اد بناء معدنية ؛ مباين متنقلة معدنية ؛ م�اد معدنية خلط�ط ال�سكك احلديدية ؛ كيبالت 
واأ�سالك غري كهربائية من معادن غري نفي�سة ؛ م�سن�عات ح��دادة ؛ خ��ردوات معدنية �سغرية ؛ م�ا�سري 

واأنابيب معدنية ؛ خزائن حفظ ال�ثائق واالأ�سياء الثمينة ؛ معادن خام .
و�سف العالمة  : العبارة ROTHLEY BURN كتبت باحلروف الالتينية.

االإ�سرتاطات :  
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن    

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   283954   بتاريخ :   2017/12/5
 بيانات االأول�ية :   

باإ�سم     :  اجننريينغ بروكي�رمنت اأند �سباليز )E.P.S( ه�لدنغ  �ض.م.ل.
وعن�انه :  لبنان - اجلديدة الب��سرية ، �سارع الع�سيلي ، بناية �سليم اإخال�ض ، بريوت ، لبنان

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   6
اأنابيب معدنية ؛ اأنابيب مياه معدنية ؛  قن�ات ؛ قن�ات اأنابيب ؛ تركيبات اأنابيب معدنية ؛ قن�ات م�سن�عة 
من املعدن لت��سيل اأنابيب الغازات ؛ قن�ات م�سن�عة من املعدن لت��سيل اأنابيب ال�س�ائل ؛ فتحات تنظيم 
التدفق )اأنابيب( معدنية  ؛ اأنابيب قن�ات معدنية ) غري كهربائية ( ؛ تركيب اأنابيب قن�ات معدنية )غري 
كهربائية ( ؛ م�اد بناء معدنية ؛ مباين متنقلة معدنية ؛ م�اد معدنية خلط�ط ال�سكك احلديدية ؛ كيبالت 
واأ�سالك غري كهربائية من معادن غري نفي�سة ؛ م�سن�عات ح��دادة ؛ خ��ردوات معدنية �سغرية ؛ م�ا�سري 

واأنابيب معدنية ؛ خزائن حفظ ال�ثائق واالأ�سياء الثمينة ؛ معادن خام .

و�سف العالمة  : الرتكيب احلريف BCMS كتب باحلروف الالتينية.
االإ�سرتاطات :   

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   283956   بتاريخ :   2017/12/5
 بيانات االأول�ية :   

باإ�سم     :  اجننريينغ بروكي�رمنت اأند �سباليز )E.P.S( ه�لدنغ  �ض.م.ل.
وعن�انه :  لبنان - اجلديدة الب��سرية ، �سارع الع�سيلي ، بناية �سليم اإخال�ض ، بريوت ، لبنان

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   6
اأنابيب معدنية ؛ اأنابيب مياه معدنية ؛  قن�ات ؛ قن�ات اأنابيب ؛ تركيبات اأنابيب معدنية ؛ قن�ات م�سن�عة 
من املعدن لت��سيل اأنابيب الغازات ؛ قن�ات م�سن�عة من املعدن لت��سيل اأنابيب ال�س�ائل ؛ فتحات تنظيم 
التدفق )اأنابيب( معدنية  ؛ اأنابيب قن�ات معدنية ) غري كهربائية ( ؛ تركيب اأنابيب قن�ات معدنية )غري 
كهربائية ( ؛ م�اد بناء معدنية ؛ مباين متنقلة معدنية ؛ م�اد معدنية خلط�ط ال�سكك احلديدية ؛ كيبالت 
واأ�سالك غري كهربائية من معادن غري نفي�سة ؛ م�سن�عات ح��دادة ؛ خ��ردوات معدنية �سغرية ؛ م�ا�سري 

واأنابيب معدنية ؛ خزائن حفظ ال�ثائق واالأ�سياء الثمينة ؛ معادن خام .
و�سف العالمة  : الرتكيب احلريف RB  كتب باحلروف الالتينية الكبرية العري�سة حيث احلرف B كتب 

ب�سكل اوطاأ من احلرفR   وجميعها داخل �سكل هند�سي مربع حمدد باإطار بطريقة مميزة. 
االإ�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن    

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   283626   بتاريخ :   2017/11/29
بيانات االأول�ية :    

باإ�سم     :  ت�س�ي ، �سني - كي�
وعن�انه :  بي - 4101 ) م�كدوجن ، تراباال�ض وي�سرتن افيني� ( 299 ، 

اوهم�ك - رو ، ياجنت�سي�ن - ج� ، �سي�ؤول ، جمه�رية ك�ريا  
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   28
1. اللعب ؛  2. األعاب )اأدوات اللعب( ؛ 3. لعب للحي�انات االليفة املنزلية ؛ 4. دجُمى ؛ 5. ورق لعب ) �سدة( ؛ 6. األعاب ورق ؛ 
7 . اأدوات ريا�سية  )بخالف اأدوات لعبة اجل�لف / اأدوات الت�سلق( ؛ 8. اأدوات ت�سلق ) �سع�د( )معدات ت�سلق اجلبال( ؛ 9. 
دة مت�سلقي اجلبال ؛ 10. اأكيا�ض للعبة اجل�لف ، مع اأو بدون عجالت ؛ 11. كرات لعبة اجل�لف 12. قفازات لعبة اجل�لف   عجُ
13- معدات لعبة اجل�لف 14. دراجات لجُعب ؛  15. �سك�ترات ) دراجات تدفع باالأرجل ( ( لجُعب) ؛  16. لبادات مع�سم واقية 
ريا�سية  للتزلج ؛ 17. لبادات مرفق ) ك�ع( واقية ريا�سية للتزلج ؛ 18. لبادات ركب واقية ريا�سية  للتزلج على اجلليد 
امليالد )ماعدا م�اد  ل�سجرة عيد  زينة   .21 ؛  لجُعب  ذات عجالت   ؛ 20. زالج��ات  للتزلج  واقية  ريا�سية   ذراع  لبادات   .19 ؛ 

االإ�ساءة واحلل�يات ( ؛
دة �سيد ال�سمك ؛ 24. ع�سي دوارة ؛ 22 . �سبكات �سيد الفرا�ض ؛ 23 . عجُ

25. اأجهزة رك�ب يف املعار�ض ؛ 26. األعاب �سطرجن
MECARDباحلروف  الالتينية  وحتتها كتبت كلمة   TURNING كتبت باحلروف  الكلمة    : العالمة   و�سف 
الالتينية بحجم اأكرب وجميعها على ر�سم ل�سكل دائري يحيط به اإطار ذو اأربعة ج�انب عري�سة وبداخله ر�سم ل�سكل زخريف 

يف االأعلى يحيط به عدة خط�ط رفيعة  بطريقة مميزة  . 
االإ�سرتاطات :   

اإر�سالة بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد  اإعرتا�ض علي ذلك  فعلي من لدية 
امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   283628   بتاريخ :   2017/11/29
 بيانات االأول�ية :   

باإ�سم :  �سركة "غازبروم نفت" امل�ساهمة االأهلية ، )"غازبروم نفت"(
وعن�انه :  ليت اأي ، 5 �سارع غالرينيا  ،190000 ، مدينة �سانت بطر�سب�رغ  ، رو�سيا االإحتادية

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   4
زي�ت و�سح�م �سناعية ؛ زي�ت بحرية ؛ وق�د ، مبا يف ذلك وق�د املحركات و م�اد االإ�ساءة ؛ زيت املحركات 
؛ �سحم تزليق ؛ زيت خام ؛ زيت مكرر ؛ زي�ت اأ�سا�سية ؛ زيت اإ�سطناعي ؛ زيت معدين ؛ زيت تدفئة ؛ زيت 

اإ�ساءة ؛ �سح�م �سيارات ؛ مزلقات ؛ زيت و�سحم تزليق .
باحلروف  كتبت   DETAILS THAT MAKE IT WORK ال��ع��ب��ارة   : ال��ع��الم��ة   و���س��ف 

الالتينية . 
االإ�سرتاطات :   

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   283943   بتاريخ :   2017/12/5
 بيانات االأول�ية :   

باإ�سم     :  اجننريينغ بروكي�رمنت اأند �سباليز )E.P.S( ه�لدنغ  �ض.م.ل.
وعن�انه :  لبنان - اجلديدة الب��سرية ، �سارع الع�سيلي ، بناية �سليم اإخال�ض ، بريوت ، لبنان

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   6
اأنابيب معدنية ؛ اأنابيب مياه معدنية ؛  قن�ات ؛ قن�ات اأنابيب ؛ تركيبات اأنابيب معدنية ؛ قن�ات م�سن�عة 
من املعدن لت��سيل اأنابيب الغازات ؛ قن�ات م�سن�عة من املعدن لت��سيل اأنابيب ال�س�ائل ؛ فتحات تنظيم 
التدفق )اأنابيب( معدنية  ؛ اأنابيب قن�ات معدنية ) غري كهربائية ( ؛ تركيب اأنابيب قن�ات معدنية )غري 
كهربائية ( ؛ م�اد بناء معدنية ؛ مباين متنقلة معدنية ؛ م�اد معدنية خلط�ط ال�سكك احلديدية ؛ كيبالت 
واأ�سالك غري كهربائية من معادن غري نفي�سة ؛ م�سن�عات ح��دادة ؛ خ��ردوات معدنية �سغرية ؛ م�ا�سري 

واأنابيب معدنية ؛ خزائن حفظ ال�ثائق واالأ�سياء الثمينة ؛ معادن خام .
و�سف العالمة  : الكلمة BURN كتبت باحلروف الالتينية. 

االإ�سرتاطات :   
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   283957   بتاريخ :   2017/12/5
بيانات االأول�ية :    

باإ�سم     :  اجننريينغ بروكي�رمنت اأند �سباليز )E.P.S( ه�لدنغ  �ض.م.ل.
وعن�انه :  لبنان - اجلديدة الب��سرية ، �سارع الع�سيلي ، بناية �سليم اإخال�ض ، بريوت ، لبنان .

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   9
اأنابيب كهربائية ؛ اأنابيب لالأ�سالك كهربائية ؛  اأنابيب كهرومغناطي�سية، اأنابيب ت��سيل �س�تية ؛ اأنابيب 

للكبالت الكهربائية ؛ و�سالت قارنة لالأنابيب ؛ انابيب ) كهربائية(.
و�سف العالمة : الرتكيب احلريف RSI كتب باحلروف الالتينية .

االإ�سرتاطات :  
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   283935   بتاريخ :   2017/12/5
بيانات االأول�ية :    

باإ�سم     :  �س�رمارتيك اأ�ض. ايه.
وعن�انه :  فيندال بزن�ض �سنرت ، ك�مبليك�ض بي ، 
رو دي تريفي�ض ، ال � 2632 فيندال ، ل�ك�سمب�رغ .

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   30
النب وال�ساي والكاكاو والنب االإ�سطناعي ؛ االأرز؛ التابي�كا وال�ساغ� ؛ الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سن�عة من 
احلب�ب ؛ اخلبز والفطائر واحلل�يات ؛ املثلجات ؛ ال�سكر ، ع�سل النحل والع�سل االأ�س�د ؛ اخلمرية وم�سح�ق 

اخلبيز ؛ امللح ؛ اخلردل ؛ اخلل ، ال�سل�سات )الت�ابل(  ؛ البهارات ؛  الثلج .
و�سف العالمة : العبارة THORNTONS THE TASTE JOURNEY كتبت باحلروف 

الالتينية. 
االإ�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن    

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   283938  بتاريخ :   2017/12/5
 بيانات االأول�ية :     

باإ�سم     :  �سام�س�جن الكرتونيك�ض ك�. ، ليميتد          
وعن�انه :  129، �سام�س�جن – رو  ، ي�نغت�نغ – جي� ، 

�سي�ون – �سي ،  جيي�نغي – دو ،  جمه�رية ك�ريا
 �ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   9
م�ستقبالت �سمعية ال�سلكية ؛ مكربات �س�ت �سمعية ؛ مك�نات اإلكرتونية �سمعية ، حتديد ،  مكربات �س�ت 
اأقرا�ض الفيدي� الرقمية ) دي يف دي( و م�سخمات  حميطة ؛  اأنظمة امل�سرح املنزيل التي ت�سم م�سغالت 

�س�ت ومكربات �س�ت  �سمعية ومكربات �س�ت على �سكل ال�اح و اأجهزة عر�ض الفيدي� .
و�سف العالمة  : العبارة TV MATE كتبت باحلروف الالتينية

االإ�سرتاطات :   
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   283940   بتاريخ :   2017/12/5
 بيانات االأول�ية :   40-2017-0074762    بتاريخ   June 16، 2017  ك�ريا

باإ�سم     :  �سام�س�جن الكرتونيك�ض ك�. ، ليميتد          
وعن�انه :  129، �سام�س�جن – رو  ، ي�نغت�نغ – جي� ، 

�سي�ون – �سي ،  جيي�نغي – دو ،  جمه�رية ك�ريا
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   7
مكان�ض  ؛  الكهربائية  املكان�ض  اأكيا�ض  ؛  املنزلية  لالأغرا�ض  كهربائية  خالطات  ؛  ال�سح�ن  غ�سيل  ماكينات 

كهربائية ؛ غ�ساالت مالب�ض كهربائية لالأغرا�ض املنزلية ؛ مكان�ض كهربائية روب�تية ) اآلية ( .
و�سف العالمة  : الكلمة QUICKDRIVE كتبت باحلروف الالتينية

االإ�سرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   283942   بتاريخ :   2017/12/5
 بيانات االأول�ية :   40-2017-0074762    بتاريخ   June 16، 2017  ك�ريا

باإ�سم     :  �سام�س�جن الكرتونيك�ض ك�. ، ليميتد          
وعن�انه :  129، �سام�س�جن – رو  ، ي�نغت�نغ – جي� ، 

�سي�ون – �سي ،  جيي�نغي – دو ،  جمه�رية ك�ريا
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   11
مكيفات ه�اء ؛ معقمات ه�اء ؛ اأفران كهربائية ؛ جمففات كهربائية للغ�سيل ؛ ثالجات كهربائية ؛ م�سابيح 

ذات ذات �سمام ثنائي القطبية الإر�سال ال�س�ء ) ال ئي دي ( ؛ اأفران امليكروويف ؛ اأجهزة تنقية اله�اء .
و�سف العالمة  : الكلمة QUICKDRIVE كتبت باحلروف الالتينية

االإ�سرتاطات :   
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

من�ذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   284289   بتاريخ :   2017/12/11
 بيانات االأول�ية :     

باإ�سم     :  �سرتايب ، اإنك.
وعن�انه :  185 بريي �سرتيت ، �س�يت 550 ، �سان فران�سي�سك� ، 

كاليف�رنيا 94107 ، ال�اليات املتحدة االمريكية  
�ضورة العالمة

 وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   9
والزبائن  واملعامالت  االأعمال  واإدارة  لتتبع  االإلكرتونية  التجارة  لتجار  للتنزيل  قابلة  حا�س�ب  برجميات 
عرب  االإلكرتونية  التجارة  برجميات  ؛  والتم�يل  التجارية  االأع��م��ال  جم��االت  يف  لهم   العائدة  واملقايي�ض 
احلا�س�ب لل�سماح للم�ستخدمني باإجراء معامالت االعمال التجارية االإلكرتونية عرب �سبكة حا�س�ب عاملية 
املتعلقة  البيانات  وملفات  للتنزيل  قابلة  حا�س�ب   برجميات   ، حتديدا   ، اإلكرتونية  برجميات   حتديثات  ؛ 
بها لتحديث برجميات حا�س�ب يف جماالت االأعمال التجارية والتم�يل  التي ت�فر عرب  �سبكات احلا�س�ب 
واالت�ساالت ؛ برجميات و�سيطة قابلة للتنزيل  لت�حيد تطبيقات الربجميات؛ مكتبات برجميات ، حتديدا ، 

ملفات بيانات اإلكرتونية قابلة للتنزيل ال�ستخدامها يف ت�سميم الربجميات. يف الفئة 9.
و�سف العالمة  : الكلمة " �سرتايب " كتبت باحلروف العربية .

االإ�سرتاطات :   
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

من�ذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   284292   بتاريخ :   2017/12/11
 بيانات االأول�ية :     

باإ�سم     :  �سرتايب ، اإنك.
وعن�انه :  185 بريي �سرتيت ، �س�يت 550 ، �سان فران�سي�سك� ، 

كاليف�رنيا 94107 ، ال�اليات املتحدة االمريكية  
�ضورة العالمة

 وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   36
خدمات التاجر ، حتديدا ، خدمات معاجلة معامالت الدفع ؛ خدمات التحقق من الدفع واالأم�ال ؛ التحقق من البطاقة 
االئتمانية ؛ خدمات اإيداع ال�سرائب ؛ خدمات معاجلة دفع ال�سرائب يف ال�قت احلقيقي واالإدارة املالية لدفع ال�سرائب 
والتحليل املايل لدفع ال�سرائب على اخلط املبا�سر ؛ خدمات تبادل العمالت ؛ خدمات حت�يل العمالت ؛ اخلدمات املالية ، 
حتديدا ، التي ت�فر  لتبادل  العمالت االجنبية عرب انظمة االإنرتنت واالنرتانيت ؛ خدمات مالية ، حتديدا ، ت�فري حت�يل 
اإلكرتوين للعملة االفرتا�سية عن طريق �سبكة حا�س�ب عاملية ؛ التح�يل االلكرتوين لالأم�ال ؛ ت�فري املعاجلة االإلكرتونية 
للتح�يل االلكرتوين لالم�ال ، غرفة املقا�سة االأوت�ماتيكية  ) ايه �سي ات�ض ( ، بطاقة االئتمان ، وبطاقة املدين ، ال�سيكات  
االإلكرتونية واملدف�عات االإلكرتونية ؛ ت�فري قاعدة بيانات حا�س�ب على اخلط املبا�سر يف جمال املعامالت املالية ؛ التحليل 
املايل ، حتديدا ، تميع وحتليل االإح�ساءات والبيانات وغريها من م�سادر املعل�مات للغايات املالية ؛ املعل�مات والتقييمات 
 ، املالية  املعامالت  ؛ خدمات  الدفع  ، خدمات معاجلة معامالت  ، حتديدا  التاجر  ؛ خدمات  املالية  املخاطر  اإدارة  ؛  املالية 
حتديدا ، ت�فري معامالت تارية اآمنة وخيارات دفع اآمنة ؛ خدمات اال�ست�سارة واملعل�مات املتعلقة بالتاأمني ؛ اال�ست�سارات 

امل�سرفية ؛ اال�ست�سارات املالية. يف الفئة 36.
و�سف العالمة  : الكلمة " �سرتايب " كتبت باحلروف العربية .

االإ�سرتاطات : 
بالربيد  اإر�سالة  اأو  االإقت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  الإدارة  به مكت�با  يتقدم  اأن  ذلك  اإعرتا�ض علي  لدية  فعلي من 

امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن    

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   285149   بتاريخ :   2017/12/27
  بيانات االأول�ية :    

باإ�سم :  تفيل�م  ايه بي ا�ض  
وعن�انه :  ايج�ن كري�ستيان�سين�ض اآيل 2 ، 8882 فارفاجن ، الدمنارك

�ضورة العالمة  

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   20
االأثاث واملرايا واإطارات ال�س�ر ؛ حاويات غري معدنية ، للتخزين اأو النقل ؛ عظام اأو قرون اأو عظم احل�ت 
اأرف��ف عر�ض اجلرائد ؛  ؛  امل�سغ�ل ؛ ال�سدف ؛ املر�س�م ؛ الكهرمان االأ�سفر  امل�سغ�ل و�سبه  الل�ؤل�ؤ  اأو عرق 
؛  ، فر�سات وفر�سات مزودة بن�اب�ض وخمدات  املثال  ، على �سبيل  �ستائر ومظالت داخلية للن�افذ ؛ فرا�ض 

مرايا ومرايا زينة واأثاث .
و�سف العالمة  :  الكلمة TVILUM كتبت باحلروف الالتينية

االإ�سرتاطات :   
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   285279   بتاريخ :   2017/12/28
بيانات االأول�ية :    

باإ�سم     :  اوكايا باور بي يف تي . ليميتد  
وعن�انه :  دي - 7 ، اودي�ج  ناجار ، روهتاك رود ، ني�دلهي – 110041 ، الهند  

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   9
الف�ت�غرايف  الت�س�ير  واأدوات  واأج��ه��زة  والكهربائية  وامل�ساحية  وامل��الح��ي��ة  العلمية  واالأدوات  االأج��ه��زة 
)االإ�سراف(  واملراقبة  واالإ�سارة  والقيا�ض  ال�زن  واأدوات  واأجهزة  الب�سرية  واالأدوات  واالأجهزة  وال�سينمائي 
واالإنقاذ والتعليم ؛ اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ ال�س�ت اأو ال�س�ر ؛ حامالت بيانات مغناطي�سية ، اأقرا�ض 
ت�سجيل ؛ ماكينات بيع اآلية واآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد ؛ اآالت ت�سجيل النقد ، اآالت حا�سبة ، 

معدات واأجهزة حا�س�بية ملعاجلة البيانات ؛ اأجهزة اإخماد النريان .
افقي يقطع  الكبرية مع خط رفيع  الالتينية  OKAYA كتبت باحلروف  الكلمة  ال   : العالمة   و�سف 

احلرفني O وK من االأعلى بطريقة مميزة. 
االإ�سرتاطات :   

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397
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منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   284294   بتاريخ :   2017/12/11
 بيانات االأول�ية :     

باإ�سم     :  �سرتايب ، اإنك.
وعن�انه :  185 بريي �سرتيت ، �س�يت 550 ، �سان فران�سي�سك� ، 

كاليف�رنيا 94107 ، ال�اليات املتحدة االمريكية  
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   41
خدمات الن�سر االإلكرتوين ، حتديدا ، ن�سر الن�س��ض واأعمال الر�س�م التخطيطية  لالآخرين  على اخلط 

املبا�سر  التي تخ�ض املحا�سبة ال�سريبية  واملعل�مات القان�نية . يف الفئة 41.
و�سف العالمة  : الكلمة " �سرتايب " كتبت باحلروف العربية .

االإ�سرتاطات :   
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   284295   بتاريخ :   2017/12/11
 بيانات االأول�ية :     

باإ�سم     :  �سرتايب ، اإنك.
وعن�انه :  185 بريي �سرتيت ، �س�يت 550 ، �سان فران�سي�سك� ، 

كاليف�رنيا 94107 ، ال�اليات املتحدة االمريكية  
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   45
اإعداد واإيداع اأوراق التاأ�سي�ض ؛ ت�فري خدمات امل�سادقة على امل�ستخدم يف معامالت التجارة االإلكرتونية ؛ 
ت�فري امل�سادقة على امل�ستخدم للتح�يل االإلكرتوين لالم�ال وبطاقة االئتمان وبطاقة املدين ومعامالت 
ال�سيكات االإلكرتونية عن طريق �سبكة حا�س�ب عاملية ؛ ت�فري خدمات الك�سف عن االحتيال الأجل التح�يل 
�سبكة  خالل  من  االإلكرتونية  ال�سيكات  ومعامالت  املدين  وبطاقة  االئتمان  وبطاقة  لالأم�ال  االإلكرتوين 
حا�س�ب عاملية ؛ خدمات الك�سف عن االإحتيال يف جماالت بطاقات االئتمان والتح�يل االإلكرتوين لالأم�ال 
يف   . االحتيال  عن  الك�سف  جمال  يف  املبا�سر  اخلط  على  حا�س�ب  بيانات  قاعدة  ت�فري  ؛  املالية  واملعامالت 

الفئة 45.
و�سف العالمة  : الكلمة " �سرتايب " كتبت باحلروف العربية .

االإ�سرتاطات :   
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   284297   بتاريخ :   2017/12/11
 بيانات االأول�ية :     

باإ�سم     :  �سرتايب ، اإنك.
وعن�انه :  185 بريي �سرتيت ، �س�يت 550 ، �سان فران�سي�سك� ، 

كاليف�رنيا 94107 ، ال�اليات املتحدة االمريكية  
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   9
والزبائن  واملعامالت  االأعمال  واإدارة  لتتبع  االإلكرتونية  التجارة  لتجار  للتنزيل  قابلة  حا�س�ب  برجميات 
عرب  االإلكرتونية  التجارة  برجميات  ؛  والتم�يل  التجارية  االأع��م��ال  جم��االت  يف  لهم   العائدة  واملقايي�ض 
احلا�س�ب لل�سماح للم�ستخدمني باإجراء معامالت االعمال التجارية االإلكرتونية عرب �سبكة حا�س�ب عاملية 
املتعلقة  البيانات  وملفات  للتنزيل  قابلة  حا�س�ب   برجميات   ، حتديدا   ، اإلكرتونية  برجميات   حتديثات  ؛ 
بها لتحديث برجميات حا�س�ب يف جماالت االأعمال التجارية والتم�يل  التي ت�فر عرب  �سبكات احلا�س�ب 
واالت�ساالت ؛ برجميات و�سيطة قابلة للتنزيل  لت�حيد تطبيقات الربجميات؛ مكتبات برجميات ، حتديدا ، 

ملفات بيانات اإلكرتونية قابلة للتنزيل ال�ستخدامها يف ت�سميم الربجميات. يف الفئة 9.
و�سف العالمة  : الكلمة STRIPE كتبت باحلروف الالتينية .  

االإ�سرتاطات :   
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   284305   بتاريخ :   2017/12/11
 بيانات االأول�ية :     

باإ�سم     :  �سرتايب ، اإنك.
وعن�انه :  185 بريي �سرتيت ، �س�يت 550 ، �سان فران�سي�سك� ، 

كاليف�رنيا 94107 ، ال�اليات املتحدة االمريكية  
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   45
اإعداد واإيداع اأوراق التاأ�سي�ض ؛ ت�فري خدمات امل�سادقة على امل�ستخدم يف معامالت التجارة االإلكرتونية ؛ 
ت�فري امل�سادقة على امل�ستخدم للتح�يل االإلكرتوين لالم�ال وبطاقة االئتمان وبطاقة املدين ومعامالت 
ال�سيكات االإلكرتونية عن طريق �سبكة حا�س�ب عاملية ؛ ت�فري خدمات الك�سف عن االحتيال الأجل التح�يل 
�سبكة  خالل  من  االإلكرتونية  ال�سيكات  ومعامالت  املدين  وبطاقة  االئتمان  وبطاقة  لالأم�ال  االإلكرتوين 
حا�س�ب عاملية ؛ خدمات الك�سف عن االإحتيال يف جماالت بطاقات االئتمان والتح�يل االإلكرتوين لالأم�ال 
يف   . االحتيال  عن  الك�سف  جمال  يف  املبا�سر  اخلط  على  حا�س�ب  بيانات  قاعدة  ت�فري  ؛  املالية  واملعامالت 

الفئة 45.
و�سف العالمة  : الكلمة STRIPE كتبت باحلروف الالتينية .  

االإ�سرتاطات :   
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   284324   بتاريخ :   2017/12/12
بيانات االأول�ية :    

باإ�سم     :  بي تي ي�نيتاما �ساري ما�ض  
وعن�انه :  جاالن رايا بل�يت �سيالتان بل�ك ا�ض رقم 3 ، بل�يت ، 

بينجارينجان  ، جاكرتا اوتارا 14450 ، دي كيه اآي جاكرتا – اندوني�سيا  
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   5
كرات نفتالني ؛ م�ستح�سرات اإزالة الروائح الكريهة من اجل� ؛ م�ستح�سرات تنقية اله�اء

ر�سم  داخل  االأبي�ض  بالل�ن  العري�سة  الالتينية  DAHLIA كتبت باحلروف  الكلمة   : العالمة   و�سف 
ل�سكل �سبة م�ستطيل مم�ج بالل�ن االأحمر يحيطه من جهة اليمني ومن االأ�سفل خطني عري�سني بالل�نني 
االأبي�ض واالأزرق وعلى ميني ال�سكل ر�سم على هيئة دب �ساحك مي�سي وه� ملتفت اىل ال�راء باالأل�ان البني 
بطريقة  واالأ�س�د  البني  بالل�نني  بقدميه  حتيط  عري�سة  اأق�ا�ض  �سكل  على  ر�س�م  مع  واالأبي�ض  واالأ�س�د 

مميزة .  
االإ�سرتاطات :   فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة 

االإقت�ساد اأو اإر�سالة بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   284325   بتاريخ :   2017/12/12
 بيانات االأول�ية :          

باإ�سم     :  بي تي ي�نيتاما �ساري ما�ض  
وعن�انه :  جاالن رايا بل�يت �سيالتان بل�ك ا�ض رقم 3 ، 

بل�يت ، بينجارينجان  ، جاكرتا اوتارا 14450 ، دي كيه اآي جاكرتا – اندوني�سيا  .
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   5
كرات نفتالني ؛ م�ستح�سرات اإزالة الروائح الكريهة من اجل� ؛ م�ستح�سرات تنقية اله�اء

و�سف العالمة  : العبارة Sea Gull كتبت باحلروف الالتينية العري�سة بالل�ن االأحمر املحاط بالل�ن 
االأبي�ض  ب��االأل���ان  جناحيه  ف���ارداً  ن���ر���ض  طائر  �سكل  على  ر�سم  ال��سط  م��ن  يعل�ها  مائل  ب�سكل  االأبي�ض 

والر�سا�سي واالأ�سفر واالأ�س�د بطريقة مميزة.
االإ�سرتاطات :   

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   284328   بتاريخ :   2017/12/12
بيانات االأول�ية :    

باإ�سم     :  بي تي ي�نيتاما �ساري ما�ض  
وعن�انه :  جاالن رايا بل�يت �سيالتان بل�ك ا�ض رقم 3 ، بل�يت ، 

بينجارينجان  ، جاكرتا اوتارا 14450 ، دي كيه اآي جاكرتا – اندوني�سيا  
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   3
روائح طيبة للج� ، روائح طيبة للغرف

ر�سم  يعل�ها  االأزرق  بالل�ن  ب�سكل مائل  الالتينية  Freshgo كتبت باحلروف  الكلمة   : العالمة   و�سف 
ل�سكل �سبه م�ستطيل مم�ج بالل�ن االأحمر يحيطه من جهة اليمني ومن االأ�سفل خطني عري�سني بالل�نني 
االأبي�ض واالأزرق كتب بداخله كلمة DAHLIA باحلروف الالتينية العري�سة بالل�ن االأبي�ض بطريقة 

مميزة.
االإ�سرتاطات :   

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   284299   بتاريخ :   2017/12/11
 بيانات االأول�ية :     

باإ�سم     :  �سرتايب ، اإنك.
وعن�انه :  185 بريي �سرتيت ، �س�يت 550 ، �سان فران�سي�سك� ، 

كاليف�رنيا 94107 ، ال�اليات املتحدة االمريكية  
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   36
خدمات التاجر ، حتديدا ، خدمات معاجلة معامالت الدفع ؛ خدمات التحقق من الدفع واالأم�ال ؛ التحقق من البطاقة 
االئتمانية ؛ خدمات اإيداع ال�سرائب ؛ خدمات معاجلة دفع ال�سرائب يف ال�قت احلقيقي واالإدارة املالية لدفع ال�سرائب 
والتحليل املايل لدفع ال�سرائب على اخلط املبا�سر ؛ خدمات تبادل العمالت ؛ خدمات حت�يل العمالت ؛ اخلدمات املالية ، 
حتديدا ، التي ت�فر  لتبادل  العمالت االجنبية عرب انظمة االإنرتنت واالنرتانيت ؛ خدمات مالية ، حتديدا ، ت�فري حت�يل 
اإلكرتوين للعملة االفرتا�سية عن طريق �سبكة حا�س�ب عاملية ؛ التح�يل االلكرتوين لالأم�ال ؛ ت�فري املعاجلة االإلكرتونية 
للتح�يل االلكرتوين لالم�ال ، غرفة املقا�سة االأوت�ماتيكية  ) ايه �سي ات�ض ( ، بطاقة االئتمان ، وبطاقة املدين ، ال�سيكات  
االإلكرتونية واملدف�عات االإلكرتونية ؛ ت�فري قاعدة بيانات حا�س�ب على اخلط املبا�سر يف جمال املعامالت املالية ؛ التحليل 
املايل ، حتديدا ، تميع وحتليل االإح�ساءات والبيانات وغريها من م�سادر املعل�مات للغايات املالية ؛ املعل�مات والتقييمات 
 ، املالية  املعامالت  ؛ خدمات  الدفع  ، خدمات معاجلة معامالت  ، حتديدا  التاجر  ؛ خدمات  املالية  املخاطر  اإدارة  ؛  املالية 
حتديدا ، ت�فري معامالت تارية اآمنة وخيارات دفع اآمنة ؛ خدمات اال�ست�سارة واملعل�مات املتعلقة بالتاأمني ؛ اال�ست�سارات 

امل�سرفية ؛ اال�ست�سارات املالية. يف الفئة 36.
و�سف العالمة  : الكلمة STRIPE كتبت باحلروف الالتينية .  

االإ�سرتاطات :  
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   284300   بتاريخ :   2017/12/11
 بيانات االأول�ية :     

باإ�سم     :  �سرتايب ، اإنك.
وعن�انه :  185 بريي �سرتيت ، �س�يت 550 ، �سان فران�سي�سك� ، 

كاليف�رنيا 94107 ، ال�اليات املتحدة االمريكية  
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   41
خدمات الن�سر االإلكرتوين ، حتديدا ، ن�سر الن�س��ض واأعمال الر�س�م التخطيطية  لالآخرين  على اخلط 

املبا�سر  التي تخ�ض املحا�سبة ال�سريبية  واملعل�مات القان�نية . يف الفئة 41.
و�سف العالمة  : الكلمة STRIPE كتبت باحلروف الالتينية .  

االإ�سرتاطات :   
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   284336   بتاريخ :   2017/12/12
 بيانات االأول�ية :   174368624    التاريخ  2017/6/14  فرن�سا  

باإ�سم     :  اأكيلي�ض
وعن�انه :  100 ، رو د’ اي�سرتيك�ض ، 59264 اونينج  ، فرن�سا   

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   14
زمامات  ؛  لل�ساعات  علب  ؛  للمج�هرات  علب  ؛  �سال�سل  ؛  متدلية  قالئد  ؛  اأ���س��اور  ؛  خ���امت  ؛  جم���ه��رات 
؛  للزينة  دبابي�ض  ؛  �سغرية  حلي  ؛  ي��د  �ساعات  ؛  ال�ساعات  �سي�ر  ؛  اأق���راط  ؛  القم�سان  الأك��م��ام  )م��راب��ط( 
كرون�غرافات )م�قتات م�سجلة( ؛ دبابي�ض ربطات العنق ؛ علب �ساعات اجليب واليد ؛ ميداليات ؛ ميداليات 

كبرية ؛ حلي ؛ اأحجار كرمية ؛ اأدوات قيا�ض ال�قت واأدوات قيا�ض ال�قت الدقيقة ؛ �ساعات .
الكبرية يف االأعلى وحتتها ر�سم ل�سكل  AKILLIS كتبت باحلروف الالتينية  الكلمة   : و�سف العالمة  
مثلثني  �سكل  على  ر���س��م  يت��سطهما  مدببتني  نهايتني  ذات���ا  متعاك�سني  ل�سكلني  ر���س��م  م��ن  يتاألف  رب��اع��ي 

متعاك�سني على ميني وي�سار ال�سكل الرباعي بطريقة مميزة . 
االإ�سرتاطات :    

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   284507   بتاريخ :   2017/12/14
بيانات االأول�ية :    

باإ�سم     :  بارام�نت بكت�سرز ك�رب�ري�سن  
وعن�انه :  5555 ميلروز افيني� ، ل��ض اجنل��ض ، 

كاليف�رنيا 3197- 90038، ال�اليات املتحدة االأمريكية .
 �ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   38
البث بالتلفزي�ن الكبلي ؛ البث اأو االإر�سال عرب االأقمال ال�سناعية ؛ تدفق البيانات ؛ البث عرب التلفزي�ن ؛ 
اإر�سال فيدي�هات ح�سب الطلب ؛ البث الال�سلكي؛ االإت�ساالت عرب الطرفيات احلا�س�بية ؛ ت�فري املنتديات 

على اخلط املبا�سر .
 CHANNEL كتبت باحلروف الالتينية وحتتها كتبت كلمة Paramount و�سف العالمة  : الكلمة
غري  ب��دائ��رة  حماطة  مكتملة  غري  دائ��رة  �سكل  على  ر�سم  ا�سفل  يف  وجميعها  الكبرية  الالتينية  ب��احل��روف 

مكتملة من النج�م يت��سطها ر�سم على �سكل جبل بطريقة مميزة .
االإ�سرتاطات :   

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   284513   بتاريخ :   2017/12/14
بيانات االأول�ية :    

باإ�سم     :  بارام�نت بكت�سرز ك�رب�ري�سن  
وعن�انه :  5555 ميلروز افيني� ، ل��ض اجنل��ض ، كاليف�رنيا 3197- 90038، ال�اليات املتحدة االأمريكية .

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   41
عرو�ض �سينمائية /عرو�ض دور ال�سينما ؛ اإعادة ت�سجيل ال�س�ت ؛ الن�سر املكتبي االإلكرتوين ؛ خدمات الرتفيه ؛ معل�مات عن 
الرتفيه ؛ اإنتاج االأفالم بخالف اأفالم الدعاية واالإعالن ؛ ت�فري اأفالم ، غري قابلة للتنزيل ، عرب خدمة اإر�سال فيدي�هات 
ح�سب الطلب ؛ الت�س�ير بامليكروفلم ؛ تاأجري االأفالم ال�سينمائية ؛  خدمات �ستدي�هات �سناعة االأفالم ال�سينمائية ؛ اإنتاج 
امل��سيقى ؛ ت�فري فيدي�هات على اخلط املبا�سر ، غري قابلة للتنزيل ؛ تنظيم العرو�ض ( خدمات متعهدي احلفالت ) ؛ 
الت�س�ير الف�ت�غرايف ؛ عر�ض متثيليات حية؛ الرتفيه بالرادي�؛ اإنتاج برامج الرادي� والتلفزي�ن ؛خدمات  ا�ستدي�هات 
بخالف   ، والتلفزي�نية  االإذاعية  والربامج  ال�سيناري�  كتابة  خدمات  ؛  ال�سينمائي(  الن�ض   ( ال�سيناري�  كتابة  ؛  الت�سجيل 
التلفزي�ين؛ ت�فري برامج  االأف��الم ؛ الرتفيه  امل�سرحية ؛ ترجمة  العرو�ض  اإنتاج  ؛  امل�ستخدمة لغايات الدعاية واالإع��الن 
اإر�سال فيدي�هات ح�سب الطلب ؛ خدمات االإر�سال/ ت�فري برامج تلفزي�ن  ، الغري قابلة للتنزيل، عرب خدمة  التلفزي�ن 
اأ�سرطة  تاأجري  ؛  الفيدي�  ا�سرطة  اإع��داد  ؛  امل�سرحي  االإنتاج  ؛  الطلب  فيدي�هات ح�سب  للتنزيل، عرب خدمة  قابلة  ، غري 

الفيدي� ؛ ت�سجيل اأ�سرطة الفيدي� . 
باحلروف   CHANNEL Paramount كتبت باحلروف الالتينية وحتتها كتبت كلمة  و�سف العالمة  : الكلمة 
الالتينية الكبرية وجميعها يف ا�سفل ر�سم على �سكل دائرة غري مكتملة حماطة بدائرة غري مكتملة من النج�م يت��سطها 

ر�سم على �سكل جبل بطريقة مميزة .
االإ�سرتاطات :  

اإر�سالة بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد  اإعرتا�ض علي ذلك  فعلي من لدية 
امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   284572   بتاريخ :   2017/12/14
بيانات االأول�ية :    

باإ�سم     :  �سام�س�جن الكرتونيك�ض ك�. ، ليميتد          
وعن�انه :  129، �سام�س�جن – رو  ، ي�نغت�نغ – جي� ، 

�سي�ون – �سي ،  جيي�نغي – دو ،  جمه�رية ك�ريا
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   9
برجميات تطبيقات حا�س�ب لله�اتف الذكية واله�اتف النقالة واأجهزة احلا�س�ب املحم�لة واأجهزة احلا�س�ب 
الل�حية واأجهزة التلفزي�ن ، حتديدا، برجميات لت�سخي�ض خلل روؤية الل�ن لدى اال�سخا�ض و�سبط �سا�سات 
العر�ض وفقا للنتائج ؛ برجميات حا�س�ب لت�سخي�ض خلل روؤية االأل�ان لدى االأ�سخا�ض للغايات غري الطبية 
البيانات  ؛ برجميات حا�س�ب جلمع وحترير وتنظيم وتعديل و و�سع عالمات وار�سال وتخزين وم�ساركة 
واأجهزة  املحم�لة  احلا�س�ب  واأجهزة  النقالة  واله�اتف  الذكية  لله�اتف  حا�س�ب  برجميات  ؛  واملعل�مات 

احلا�س�ب الل�حية واأجهزة التلفزي�ن ، حتديدا، برجميات ل�سبط �سا�سات العر�ض.
و�سف العالمة  : الكلمة SeeColors كتبت باحلروف الالتينية حيث احلرف S واحلرف C من الكلمة 

كتبا باحلروف الكبرية بطريقة مميزة .
االإ�سرتاطات :   

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   284841   بتاريخ :   2017/12/20
بيانات االأول�ية :    

باإ�سم     :  كيه اف   تي   ي� ا�ض ايه   اإنك
وعن�انه :  36 - 34 ال�سارع ال�ساد�ض واخلم�س�ن ، وود�سايد ، 

ني�ي�رك 11377 ، ال�اليات املتحدة االمريكية
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   43
خدمات املطاعم التي تخ�ض امل�سروبات الغري كح�لية وامل�سروبات والفطائر واحلل�يات.

اأ�سطر  KUNG FU TEA كتبت باحلروف الالتينية الكبرية على ثالثة  و�سف العالمة  : العبارة 
داخل �سكل هند�سي بي�س�ي كبري مع �سكل بي�س�ي اأ�سغر ذو اإطار على ميني ال�سكل من االأ�سفل كتب بداخله 

حروف �سينية مع عدة ر�س�م الأ�سكال زخرفية مم�جة واأق�ا�ض حتيط بال�سكل بطريقة مميزة.
االإ�سرتاطات :   

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   284807   بتاريخ :   2017/12/20
 بيانات االأول�ية :    

باإ�سم     :  مركزالل�ل�)�ض.ذ.م.م.(
وعن�انه :  �ض.ب: 60188 دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة.
�ضورة العالمة  

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   20
مفار�ض تغيري لالأطفال ؛ مهد ) �سرير( لالأطفال / اأ�سرة مهد لالأطفال ، اأ�سرة ؛ �سناديق للدمى ؛ اأ�سرة 
لالأطفال الر�سع / اأ�سرة ذات ح�اجز م�سبكة لالأطفال ؛  كرا�سي عالية لالأطفال ؛ عربات مل�ساعدة االأطفال 
على امل�سي ؛ ح�سر حلظائر لعب االأطفال ؛  مهد ) �سرير حمم�ل ( لالأطفال الر�سع م�سن�ع من اخل��ض ؛ 

حظائر لعب لالأطفال ؛  من�سات تغيري لالأطفال مثبتة على اجلدران .
 the firststep كتبت باحلروف الالتينية  بحجم كبري وحتتها كتبت عبارة  الكلمة   : و�سف العالمة  
best step for babies باحلروف الالتينية اىل جهة اليمني بحجم اأ�سغر وجميعها باالأل�ان ال�ردي  

واالأزرق بطريقة مميزة .
االإ�سرتاطات :   

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   284955   بتاريخ :   2017/12/21
بيانات االأول�ية :    

باإ�سم     :  1 اند 8،  اإنك.   دي بي ايه  مي�زي�م اوف اي�ض كرمي
وعن�انه :  �سندوق بريد  20034  ان واي  ، ان واي ، ال�اليات املتحدة االمريكية 10014

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   41
مراكز ت�سلية ؛ مراكز ترفيه وت�سلية لالأطفال ، حتديدا،  مناطق لعب تفاعلية ؛ خدمات الرتفيه ، حتديدا 
، اإنتاج بيئات حيث ميكن للم�ستخدمني من التفاعل لغايات االإ�ستجمام اأو ق�ساء اوقات الفراغ اأوالرتفيه ؛ 
املنا�سبات  واإدارة وا�ست�سافة  املنا�سبات اخلا�سة لغايات الرتفيه االجتماعي ؛ ترتيب وتنظيم  واأدارة  تنظيم 

الرتفيهية االجتماعية ؛ مراكز ترفيه و ت�سلية االأطفال ، حتديدا ،  مناطق اللعب التفاعلية.
و�سف العالمة  : العبارة MUSEUM OF ICE CREAM كتبت باحلروف الالتينية .

االإ�سرتاطات :   
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   285293   بتاريخ :   2017/12/28
بيانات االأول�ية :    

باإ�سم     :  ك�وا ك�مباين، ال تي دي.
وعن�انه :  29 � 6 ، ني�سيكي 3 � �س�مي ، ناكا � ك� ،  ناج�يا -  �سي ، اأي�سي - كني ، اليابان.   

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   10
اأجهزة واأدوات طبية  ؛ عد�سات بديلة تزرع جراحيا  داخل مقلة العني ؛ اأداة ادخال العد�سات البديلة داخل 

مقلة العني ت�ستخدم لالإ�ستزراع اجلراحي ؛ االأجزاء والل�ازم جلميع ال�سلع املذك�رة اآنفا.
و�سف العالمة  :  الكلمة Kowa  كتبت باحلروف الالتينية داخل �سكل بي�س�ي بطريقة مميزة.   

االإ�سرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   285407   بتاريخ :   2017/12/31
بيانات االأول�ية :    

باإ�سم     :  ترانز�سنز اوبتكل ليميتد   
وعن�انه :  ت�ام اند�سرتيال اي�ستايت ، دومن�ر رود ، ت�ام ، ك� جال�اي ، ايرلندا .

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   9
عد�سات للنظارات ، عد�سات لنظارات العني ، عد�سات للنظارات ال�سم�سية ، عد�سات ب�سرية ، عد�سات ال�سقة 
، عد�سات للعي�ن ، عد�سات غري م�سغ�لة ، عد�سات ب�سرية غري م�سغ�لة ، عد�سات ال�سقة غري م�سغ�لة ، 
 ، الل�نية  للنظارات  ، عد�سات  �سم�سية  ، نظارات  للنظارات  اأطر   ، ، نظارات  للنظارات  عد�سات غري م�سغ�لة 

يف الفئة 9 .
و�سف العالمة  :  العبارة LIGHT UNDER CONTROL  كتبت باحلروف الالتينية.

االإ�سرتاطات :   
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   285288   بتاريخ :   2017/12/28
بيانات االأول�ية :    

باإ�سم     :  ك�وا ك�مباين ، ال تي دي.
وعن�انه :  29 � 6 ، ني�سيكي 3 � �س�مي ، ناكا � ك� ،  ناج�يا -  �سي ، اأي�سي - كني ، اليابان.   

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   10
عد�سات بديلة تزرع جراحيا  داخل مقلة العني واالأجزاء والل�ازم لل�سلع املذك�رة اآنفا؛ اأداة ادخال العد�سات 
البديلة داخل مقلة العني ت�ستخدم لالإ�ستزراع اجلراحي ؛ عد�سات مقلة العني ذات حجرات خلفية مع حمقن 

؛ اأجهزة واأدوات طبية اأخرى. 
و�سف العالمة  :  الكلمة Avansee كتبت باحلروف الالتينية

االإ�سرتاطات :  
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   285223   بتاريخ :   2017/12/28
 بيانات االأول�ية :     

باإ�سم     :  �سام�س�جن الكرتونيك�ض ك�. ، ليميتد          
وعن�انه :  129، �سام�س�جن – رو  ، ي�نغت�نغ – جي� ، 

�سي�ون – �سي ،  جيي�نغي – دو ،  جمه�رية ك�ريا
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   9
ه�اتف حمم�لة ؛ ه�اتف ذكية ؛ كامريات رقمية ؛ م�سغالت و�سائط حمم�لة ؛ اأجهزة حا�س�ب حمم�لة ؛ �سماعات راأ�ض 
لله�اتف النقالة ؛ �سماعات راأ�ض لله�اتف الذكية ؛ �سماعات راأ�ض الأجهزة احلا�س�ب الل�حية ؛ بطاريات قابلة الإعادة ال�سحن 
؛ اأجهزة �سحن البطاريات ؛ حافظات جلدية الأجهزة احلا�س�ب الل�حية ؛ حافظات جلدية لله�اتف النقالة ؛ حافظات جلدية 
لله�اتف الذكية ؛ اأغطية ميكن قلبها الأجهزة احلا�س�ب الل�حية ؛ اأغطية ميكن قلبها لله�اتف النقالة ؛ اأغطية ميكن قلبها 
لله�اتف الذكية ؛ اأجهزة حا�س�ب ل�حية ؛ مك�نات الكرتونية �سمعية حتديدا اأنظمة ال�س�ت املحيطة ؛ اأجهزة االإ�ستقبال 
الرقمية التي ت��سع يف االأعلى ؛ م�سغالت اأقرا�ض الفيدي� الرقمية )دي يف دي ( ؛ �سا�سات عر�ض ذات �سمام ثنائي القطبية 
الإر�سال ال�س�ء ؛ �سا�سات تلفاز ؛ �سا�سات الأجهزة احلا�س�ب ؛ نظارات ثالثية االأبعاد ؛ اأجهزة حا�س�ب ؛ طابعات ت�ستخدم مع 
اأجهزة احلا�س�ب ؛ اأ�سباه  امل��سالت ؛ برجميات اأجهزة احلا�س�ب ؛ برجميات تطبيقات اأجهزة احلا�س�ب لله�اتف النقالة ؛   

برامج حا�س�ب م�سجلة ؛ اجهزة  تلفاز ؛  م�ستقبالت  تلفاز  ؛ م�ساند الأجهزة التلفاز.
و�سف العالمة  : العبارة Studio Stand كتبت باحلروف الالتينية .

االإ�سرتاطات : 
اإر�سالة بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد  اإعرتا�ض علي ذلك  فعلي من لدية 

امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   285137   بتاريخ :   2017/12/27
 بيانات االأول�ية :     

باإ�سم     :  �سركة "غازبروم نفت" امل�ساهمة االأهلية ، )"غازبروم نفت"(
وعن�انه :  ليت اأي ، 5 �سارع غالرينيا  ،190000 ، مدينة �سانت بطر�سب�رغ  ، رو�سيا االإحتادية

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   1
؛ م�اد  انهيدريدات(   ( ؛ ال مائيات  لغايات �سناعية  ( مادة قل�ية متطايرة )  اأم�نيا  ال�سناعية؛  للغايات  الغينات 
مانعة للخبط يف حمركات االإحرتاق الداخلي ؛ مزيالت الق�س�ر ؛ مقاوم للتجمد ؛  اأرغن ؛  زرنيخات الر�سا�ض ؛ 
اأ�ستاتني ؛ خالت ا�سيتات االأل�مني�م؛ خالت  ) ا�سيتات( الر�سا�ض ؛ خالت ) اأ�سيتات( ( كيمياويات) ؛ اأ�سيتيلني ؛ 
اأ�سيت�ن ) خل�ن( ؛ باري�م ؛ بنزين ؛ بنزول ؛  بنت�نيت ؛ بركيلي�م ؛ بيكرب�نات ال�س�دا لغايات كيميائية ؛ ثاين 
اك�ساالت الب�تا�سي�م؛ ثاين كرومات الب�تا�سي�م ؛ ثاين كرومات ال�س�دا ؛ ب�ك�سيت ؛ بروم لغايات كيميائية ؛ ورق 
؛  ؛ ب�راك�ض ؛ مل�سقات  للخر�سانة  ال�س�ئية  ال�سدة  كا�سف كيميائي ؛ ورق النرتات ؛ ورق ح�سا�ض ؛ ورق لقيا�ض 
؛  اجل���ارب  لن�سل  مانعة  م���اد  ؛  ال�سح�م  ف�سل  م�ستح�سرات  ؛  اللمعان  الإزال��ة  م���اد  الغاز؛  لتنقية  م�ستح�سرات 
�سناعية؛ع�امل  لغايات  ل�ا�سق  ؛  للدباغة  م���اد  ؛  اجل��ري  حجر  لتق�سية  م���اد  ؛  امل��اء  ع�سر  الزال��ة  م�ستح�سرات 
كيميائية ذات فاعلية �سطحية ؛ م�اد ربط ال�سباكة ؛ كيمياويات  لته�ية اخلر�سانة؛ كيمياويات لدباغة اجلل�د ؛ 
كيمياويات مميعة للن�سا (ع�امل مزيلة للغراء) ؛ بزم�ت ؛ �سبنرتات ) حتت نرتات( البزم�ت لغايات كيمياوية ؛ 
وذرايت ؛ ماء مقطر؛ مياه بحر لغايات �سناعية؛ ماء حمم�ض الإعادة �سحن املراكم ؛ هيدروجني ؛ طحالب بحرية 
(اأ�سمدة) ؛ غادوليني�م ؛ ممت�سة ال�س�ائب (م�اد فعالة كيميائيا) ؛ غازات واقية ت�ستخدم للحام ؛ غازات م�سلدة 
لغايات �سناعية ؛ غاالت البزم�ث القاعدية ؛ غالي�م ؛  غامبري ؛ هيلي�م ؛ جل رحالن كهربائي ؛ الهيدرازين ؛  
للغايات  غلي�سرين  ؛  ؛غلي�سريدات  األ�مينا  ؛  كاولني  ؛  هيب��سلفيت  ؛  هيدرات  ؛  االأل�مني�م   ) م��اءات   ( هيدرات 
للغايات  غرافيت  ؛   ه�مليام  ؛  ال�سناعية  للغايات  غل�تني  ؛  غل�ك��سيدات  ؛  �سناعية  لغايات  غل�ك�ز  ؛  ال�سناعية 
تراب  ؛  ال�سناعية  للغايات  ديا�ستاز  ؛  النباتات  اأوراق  مزيالت  ؛  الن�س�ي  الدك�سرتين  �سمغ  ؛  غ�ان�  ؛  ال�سناعية 
م�ستتات  ؛  الزيت  م�ستتات  ؛  زرك�نيا  ال�سناعية؛  للغايات  التيتاني�م  اأك�سيد  ثاين  ؛  املنغنيز  اأك�سيد  ثاين  ؛  نقاعي 
البرتول ؛ �ستاتات بال�ستيكية ؛ دي�سربوزي�م ؛ ثتني كل�ريد الق�سدير ؛ ا�سافات منظفة اإىل البنزين (البرتول) ؛ 
ملبيدات   ، كيميائية  ا�سافات  ؛  احلفر  لطني  كيميائية   ، ا�سافات  ؛  وم�ساحيق)  (حبيبات  للتلبيد  خزفية  تركيبات 
احل�سرات ؛ اإ�سافات كيميائية للزي�ت ؛ ا�سافات كيميائية ل�ق�د املحركات ؛ ا�سافات كيميائية ملبيدات الفطريات ؛ 
م�ساعدة  م���ائ��ع  ؛  ال�سناعية  للغايات  جيالتني  ؛   ي���روب��ي���م  ؛  للدباغة  خ�سب  ؛  ال�سناعية  للغايات  دول���م��ي��ت 
لال�ستخدام مع م�اد ال�سنفرة ؛ م�ائع للدارات الهيدرولية ؛ م�ائع الإزال��ة الكربيتات من املراكم ؛ مائع للمق�د 
اإذاب��ة اجلليد من اأقفال ال�سيارات ؛ م�ائع مكابح ؛ مائع  اإذاب��ة اجلليد من زجاج ال�سيارات ؛ م�ائع  االآيل ؛ م�ائع 
مغناطي�سي للغايات ال�سناعية ؛ مائع لنقل احلركة ؛ نظائر لغايات �سناعية ؛ ي�د للغايات ال�سناعية ؛ ي�د لغايات 
؛  اإيرتبي�م  ؛  (كيماويات)  اأي�نية  ؛ مبادالت  ال�سناعية  للغايات  قل�ية  ي�ديدات  ؛  االأل�مني�م  ي�ديد  ؛  الكيميائية 
اإيرتي�م ؛ كازئني ) بروتني اللنب( للغايات ال�سناعية ؛ كينايت ؛ الب�تا�سي�م ؛ كاليف�رني�م ؛  كال�ميل (كل�ريد 
الزئبق) ؛ �سمغ عربي للغايات  ال�سناعية ؛ كاف�ر للغايات ال�سناعية ؛ كربيد الكال�سي�م ؛ كربيد ال�سيليك�ن (م�اد 
خام) ؛ كربيد ؛ كرب�نات الكل�ض ؛ كرب�نات املغني�سي�م ؛ الكرب�نات ؛ ل�ا�سق (فلزات) ؛ ل�تي�سيم (كا�سي�بي�م) ؛ 
حفازات ؛ حفازات كيميائية حي�ية ؛ حفازات تك�سري البرتول ؛ حفازات لال�ستخدام يف �سناعة معاجلة النفط ؛ 
لغايات  كربا�س�  ؛  الكروم  �سب  ؛  االأل�مني�م  �سب  ؛  االأم�نيا  �سب  ؛  �سب  ؛  �سناعية  لغايات  كاوية  م���اد  ؛  كاتت�س� 
النيرتيك؛  حم�ض  ؛  اأوك�سجني  ؛  لل�س�ء  معر�سة  وغري  ح�سا�سة  �سنمائي  ت�س�ير  اأف��الم  ؛  الكيت�نات  ؛  �سناعية 
حم�ض  ؛  الطرطريك  حم�ض  ؛  ال�سناعية  للغايات  الب�ريك  حم�ض  ؛  البنزويك  حم�ض  ؛  االأنرانيليك  حم�ض 
؛  ال�سناعية  للغايات  اجلل�تاميك  حم�ض  ؛  الغال�تانيك  حم�ض  ؛  احلرب  لت�سنيع  الغاليك  حم�ض  ؛  التنغ�ستيك 
حم�ض  ؛  ال�سناعية  للغايات  ال�سرتيك  حم�ض  ؛  ال�سناعية  للغايات  فين�ل  ؛  ي���دي  حم�ض  ؛  التانيك  حم�ض 
الالكتيك ؛ حم�ض الف�رميك ؛ حم�ض بري�س�لف�ريك ؛ حم�ض االأوليك ؛ حم�ض البكريك ؛ حم�ض البريوغاليك 
؛ حم�ض ال�سال�سيليك ؛ حم�ض ال�سبا�سيك ؛ حم�ض الكربيتيك ؛ حم�ض كربيتي ؛ حم�ض الكل�ردريك ؛ حم�ض 
حم�ض  ؛  الف�سف�ريك  حم�ض  ؛  املخفف)  اال�سيتيك  (حم�ض  اخل��ل  كح�الت  ؛  الكرب�نيك  حم�ض  ؛  اال�ستياريك 
الهيدروفل�ريك ؛ حم�ض الك�ليك ؛ حم�ض الكروميك ؛ حم�ض االأك�ساليك ؛ اأحما�ض ؛ احما�ض ا�سا�سها البنزين 
؛ اأحما�ض دهنية ؛ اأحما�ض املعدنية ؛ حم�ض الزرنيخ ؛ ل�ا�سق لالعالنات ؛ غراء للجلد املدب�غ ؛ ل�ا�سق لبالط 
اجلدران ؛ ل�ا�سق ل�رق اجلدران ؛ غراء لغايات �سناعية؛ ل�ا�سق ال�سالح امل�اد املك�س�رة ؛ �سمغ (م�اد ال�سقة) 
اأو   املنزلية  اأو  القرطا�سية  الأغ��را���ض  امل�ستخدم  بخالف  غراءال�سمك   ؛  للع�سافري  داب����ق  ؛  ال�سناعية  للغايات 
بخالف   ، اجلذعية  اخلاليا  ؛  منزلية  اأو  قرطا�سية  لغايات  امل�ستخدم  بخالف   ، (ال�سق)  ن�سا  معج�ن  ؛  الغذائية 
امل�ستخدمة لغايات طبية اأو بيطرية؛ ك�الجني للغايات ال�سناعية؛ ك�ل�دي�ن ؛ �سماد طبيعي ؛ حلاء القرام  لغايات 
؛  زين�ن  ؛  كربت�ن  ؛  الكيميائية  للغايات  كري��س�ت  ؛  �سيليك�ن  ؛  �سناعية  لغايات  ن�سا  ؛  للدباغة  حلاء  �سناعية؛ 
اأو البيطرية ؛ الك�ري�م ؛  اأن�سجة بي�ل�جية ، بخالف امل�ستخدمة لالأغرا�ض الطبية  زيلني ؛ زايل�ل ؛ ا�ستنباتات 
لي�سيثني  ؛  خ��ام)  (م���اد  لي�سيثني  ؛  الكرب�ن)  اأك�سيد  (ث��اين  ج��اف  جليد  ؛  النثن�م   ؛  ال�سناعية  للغايات  الكت�ز 
للغايات ال�سناعية ؛ ليثي�م ؛ كرب�نات املغن�سي�م البل�رية ؛ منغنات ؛ زي�ت لدباغة اجلل�د ؛ زي�ت لتجهيز اجللد 
ال���رق ؛ لب اخل�سب ؛ �سمغ  زي��ت لنقل احلركة ؛ لب  ؛  ال�سناعة  املدب�غ يف جم��ال  زي���ت لتهيئة اجللد  ؛  املدب�غ 
م�سطكاوي لتطعيم ال�سجر ؛ �سمغ م�سطكاوي للجلد املدب�غ ؛ ل�ا�سق لالإطارات امل�سغ�طة ؛ مالط زيتي على 
ك��سيط  ت�ستخدم  م���اد خزفية حبيبية  ؛  ؛ م�ستح�سرات حلام  الزيت  ت�سنيعية الإمت�سا�ض  م���اد  ؛  �سكل معج�ن 
(م�ستح�سرات  تر�سيح  م���اد  ؛  (م���اد معدنية)  تر�سيح  م���اد  ؛   ( (بال�ستيك غري معالج  الرت�سيح  م���اد  ؛  تر�سيح 
كيميائية) ؛ زاج اأزرق ؛ ا�سباه فلزات ؛ فلزات الرتبة القل�ية ؛ فلزات قل�ية ؛ ميثان ؛ بنزين املثيل ؛ بنزول امليثيل ؛ 
لغايات  ؛ �ساب�ن معدين  لغايات �سناعية  ؛ دقيق بطاطا  لغايات �سناعية  التابي�كا  ؛ دقيق  لغايات �سناعية  دقيق 
ملح  ؛  نفثالني  ؛  ال�س�دا  هيب�كل�ريت  ؛  �س�دي�م  ؛  حي�اين  �سماد  ؛  �سناعية  لغايات  ملينات  ؛  زرنيخ  ؛  �سناعية 
الن�سادر؛ معادل )حميدات( الغازات ال�سامة؛ ني�دميي�م ؛ ني�ن؛ النبت�ني�م ؛ نرتات االأم�ني�م ؛ نرتات الي�راني�م 
اأك�سيد  ؛  باريتا  ؛  النيرتوز  اأك�سيد  ؛  امل��ح��رك��ات)  ل���ق���د  كيميائية  (ا���س��اف��ات  اح���رتاق  م�ستح�سرات  ؛  ال��ن��رتات  ؛ 
الي�راني�م ؛ االأوكزاالت ؛ ليثيا (اأك�سيد الليثي�م) ؛ اأك�سيد الر�سا�ض ؛ اأك�سيد االأنتيم�ن ؛ اأك�سيد الكروم ؛ اأك�سيد 
؛  اجل�زية  العف�سة  اأحما�ض  ؛   ( معدنية  (�سيليكات  اأوليفني  ؛  الزئبق  اأك�سيد  ؛  ال�سناعية  لالأغرا�ض  الك�بالت 
م�ستح�سرات تنقية ؛ مروقات امل�سروبات ؛ كيماويات لتن�سيع الن�سيج؛ م�اد ترويق وحفظ البرية الغري كح�لية ؛ 
(م�ستح�سرات  ق���اع��د  ؛   ال��ف���ت���غ��رايف  ال��رتوي��ق  يف  ت�ستخدم  اخ��ت��زال  ع���ام��ل  ؛  الع�سري  ل��رتوي��ق  م�ستح�سرات 
بكتني  ؛  (اأ���س��م��دة)  ع�س�ية  متبقية  م���اد  ؛  للده�ن  قا�سرة  كيماويات  ؛  لل�سمع  قا�سرة  كيماويات  ؛  كيميائية) 
لالأغرا�ض ال�سناعية؛ بكتني ( للت�س�يرالف�ت�غرايف ) ؛ بريب�رات ال�س�دا ؛ �سماد دبايل �سطحي ؛ بريكرب�نات ؛ 
بريوك�سيد الهيدروجني لالأغرا�ض ال�سناعية ؛ بريكربيتات ؛  بريكل�رات ؛ رمل ال�سباكة ؛ حالالت لدنة ؛  األ�اح 
حديد للت�س�ير (ت�س�ير ف�ت�غرايف) ؛ ملدنات ؛ بال�ستيك ، غري معالج ؛ البل�ت�ني�م ؛ طالء كيميائي للعد�سات 
العينية ؛  الب�ل�ني�م ؛ الب�تا�ض ؛ مياه الب�تا�ض ؛ تربة لالإمناء ؛ الربا�سي�دميي�م ؛ م�اد حافظة للمطاط ؛ مادة 
حافظة للمباين ، عدا الدهانات والزي�ت ؛ مادة حافظة للمباين االآجرية عدا الدهانات والزي�ت ؛ مادة حافظة 
؛ م�ستح�سرات تهيز اجللد  والزي�ت  الدهانات  ؛ مادة حافظة للبالط عدا  والزي�ت  الدهانات  ، عدا  لالإ�سمنت 
مكمدات  ؛  للزجاج  مكمدات  ؛  الف�ت�غرايف)  (للت�س�ير  تثبيت  مغاط�ض  ؛  املعادن  لتق�سية  م�ستح�سرات  ؛  املدب�غ 
للمينا؛ م�ستح�سرات للف�سل واإزالة االإلت�ساق (اأزالة الغراء) ؛ م�ستح�سرات لتلدين املعادن ؛ م�ستح�سرات ل�سقي 
مانع  االإ�سمنت  جلعل  كيماويات  ؛  الزجاج  تلطخ  ملنع  م�ستح�سرات  ؛  العد�سات  تلطخ  ملنع  م�ستح�سرات  ؛  املعادن 
ملربدات  للغليان  مانعة  م�ستح�سرات  ؛  اجل���دران  ورق  الزال���ة  م�ستح�سرات  ؛  ال��ده��ان��ات  با�ستثناء   ، امل��اء  لت�سرب 
املحركات ؛ م�ستح�سرات اإزالة الرت�سبات ، بخالف امل�ستخدمة للغايات املنزلية ؛ م�ستح�سرات االإ�ساءة ال�م�سية ؛ 
؛  اأك��ال��ة  م�ستح�سرات  ؛   ال�����س��ط���ح  ت��غ��ري��ة  م�ستح�سرات  ؛  ال��ف���الذ  �سناعة  يف  ت�ستخدم  ت��ه��ذي��ب  م�ستح�سرات 
م�ستح�سرات تربيد ؛  مت�ستح�سرات تفيف لغايات �سناعية ؛ م�ستح�سرات اإزالة ال�سح�م لال�ستخدام يف عمليات 
الت�سنيع ؛ م�ستح�سرات ازالة ال�سمغ ؛ كيماويات قا�سرة للزي�ت ؛ م�ستح�سرات قا�سرة ( مزيالت األ�ان )  لغايات 
تك�ن  مانعات  ؛  ال�سناعية  للغايات  الطهي  حتفيز  م�ستح�سرات  ؛  �سناعية  لغايات  حل���م  مطريات  ؛  ال�سناعية 
؛  �سناعية  ل��غ��اي��ات  ان��زمي��ي��ة  م�ستح�سرات  ؛  ال��ق�����س��ارة  يف  ت�ستخدم  (تبليل)  ترطيب  م�ستح�سرات  ؛   الق�س�ر 
م�ستح�سرات   ؛  كيميائية  تكثيف  م�ستح�سرات  ؛  التكدر)   ) احلنطة  لفحة  من  لل�قاية  كيميائية  م�ستح�سرات 
املرت�سب يف  الكرب�ن  الإزال��ة  كيماويات  ؛  الزيت  لت�سيت  كيميائية  ؛ م�ستح�سرات  املعادن  �سباكة  لت�سهيل  كيميائية 
املحركات ؛ م�ستح�سرات لق�سر القما�ض ؛ م�ستح�سرات لت�فري ا�ستهالك ال�ق�د ؛ م�ستح�سرات ت�فري الفحم ؛ 
؛ م�ستقات  الغذائية  امل�اد  امل�اد كيميائية حلفظ  ؛  ، للمباين  با�ستثناء الطالء   ، الرط�بة  كيماويات مانعة لتك�ن 
بروتينات  ؛  خ��ام)  (م����اد  ب��روت��ني  ؛  بالربوتكتيني�م  ؛  بروميثي�م  ؛  (ك��ي��م��اوي��ات)  ال�سليل�ز  م�ستقات  ؛  البنزين 
ال�ستخدامها يف الت�سنيع ؛ اأحكا�ض لنخر املعادن ؛ رادي�م للغايات العلمية ؛ رادون ؛ مذيبات لل�رني�ض ؛ حماليل 
مانعة لتك�ن الرغ�ة يف املراكم ؛ طني احلفر ؛ مغاط�ض غلفنة ؛ حماليل للطباعة الزرقاء الداكنة ؛ حماليل ملح 
الف�سة للطالء بالف�سة ؛ مغاط�ض تل�ين (للت�س�ير الف�ت�غرايف ) ؛ الرني�م ؛ الزئبق ؛ الروبيدي�م ؛ الكرب�ن 
االأ�س�د للغايات ال�سناعية ؛ �سناج للغايات ال�سناعية اأو الزراعية ؛ �سناج للغايات ال�سناعية ؛ ال�سماري�م ؛ ال�سكرين 
؛  االأل�مني�م  �سيليكات  ؛  ال�سيليكات  ؛  الكرب�ن  كربيتيد  ث��اين  ؛  الكربيت  ؛   الب�تا�سي�م  ن��رتات  ؛  ال�سيليني�م  ؛ 
ال�سيليك�ن ؛ �سكاندي�م ؛ الرتبة ال�سطحية ؛ م�ستح�سرات ق�لبة لل�سباكة ؛  تربة تاأ�سي�ض ؛ راتنجات اكريلية ، 
غري معاجلة ؛ راتنجات ب�ليمر ، غري معاجلة ؛  راتنجات ا�سطناعية ، غري معاجلة ؛ راتنجات ايب�ك�سية ، غري 
مركبات  ؛  ال��ب��اري���م  مركبات  ؛  ال�سناعية  للغايات  الكاوية  ال�س�دا  ؛  املكل�سة  ال�س�دا  ؛  ال�س�دا  رم��اد  ؛  معاجلة 
الفل�ر�سبار ؛ اأمالح (اأ�سمدة) ؛ االأمالح (امل�ستح�سرات الكيميائية) ؛ اأمالح ن�سادرية ؛ اأمالح االأم�ني�م ؛ اأمالح  
من معادن ثمينة للغايات ال�سناعية ؛ اأمالح للخاليا اجللفانية ؛ ملح للحفظ ، بخالف امل�ستخدم للم�اد الغذائية 
؛ اأمالح لتل�ين (تل�ين) املعادن ؛ اأمالح للغايات ال�سناعية ؛ اأمالح احلديد ؛ اأمالح الذهب ؛ اأمالح ي�دية ؛ اأمالح 
الزئبق؛  اأمالح  ؛  النادرة  االر�ض  اأمالح فلزات  ؛  ؛ ملح، خام  الكيميائية)  (املركبات  ال�س�دي�م  اأمالح  ؛  الكال�سي�م 
امالح تل�ين (الت�س�ير الف�ت�غرايف ) ؛ اأمالح الكروم ؛ اأمالح كرومية ؛ اأمالح الفلزات القل�ية ؛ امللح ال�سخري ؛ 
م�ستح�سرات حترير الق�الب ؛  مركبات حترير الق�الب لال�ستخدام يف ال�سناعات البال�ستيكية ؛ مركبات اخماد 
الإ�سالح  مركبات  ؛  التقنية  اخلزفيات  لت�سنيع  مركبات  ؛  الف�ن�غراف  ا�سط�انات  لت�سنيع  مركبات  ؛  ال��ن��ريان 
االأنابيب الداخلية لالإطارات ؛ تركيبات الإ�سالح االإط��ارات ؛ مركبات كيميائية مقاومة للحم�ض ؛ م�ستح�سرات 
كح�ل  ؛  الت�سنني  او  للت�سليك  مركبات  ؛  اجلراحية  لل�سمادات  ال�سقة  م�ستح�سرات  ؛  ال�سجر  لتطعيم  غروية 
اإزال��ة اجلليد عن زجاج  ؛ بخاخات  الكح�ل  ؛  االإيثيلي  الكح�ل  ؛  الن�سادر  ؛ كح�الت ملح  ؛ كح�ل خمري  االأميل 
املركبات االأمامي ؛ بخاخات اإزالة اجلليد عن اأقفال االأب�اب ؛ بخاخات اإزالة اجلليد عن اأقفال ال�سيارات ؛ ع�امل 
، عدا  اأو البيطرية ؛ ل�ا�سق لالأحذية ؛ م�اد حافظة للخر�سانة  مق�ية ، بخالف امل�ستخدمة لالأغرا�ض الطبية 
الدهانات والزي�ت ؛ زجاج مائي (زجاج قابل للذوبان) ؛ ال�سرتونتي�م ؛  طبقات حتتية لالإ�ستنماء بدون تربة (
اأحما�ض  ؛  البنزويك  �سلفاميد  ؛  كربيتيد  ؛  االأن��ت��ي��م���ن  كربيتيد  ؛   الكربيتات  ؛  ال��ب��اري���م  كربيتات  ؛  زراع���ة) 
(�سيليكات  التالك  ؛  الثالي�م  ؛  اأنتيم�ن  ؛  (اأ���س��م��دة)  �س�برف�سفات  ؛  ال��دب��اغ��ة  يف  ي�ستخدم  �سماق  ال�سلف�نيك؛ 
؛  التل�ري�م  ؛  ال�سناعية  للغايات  الطرطري  زب��دة  ؛  االأغ��ذي��ة  ل�سناعة  الطرطري  زب��دة  ؛  التانني  ؛  املغني�سي�م) 
؛  ثي�كربانيليد  ؛  تكنيتي�م  ؛  االأ�سيتيلني  كل�ريد  رباعي  ؛  الكرب�ن  كل�ريد  راب��ع  ؛  كل�ريدات  راب��ع  ؛  التريبي�م 
التيتانيت ؛ قما�ض ح�سا�ض  للت�س�ير الف�ت�غرايف ؛ قما�ض الطبعة الزرقاء ؛ الت�ل�ين ؛ وق�د للمفاعالت الن�وية 
؛ الث�ري�م ؛ خث (�سماد ) ؛ �سمغ الكثرياء امل�ستخدم يف ال�سناعات ؛ الث�لي�م ؛  هيدرات كرب�نية ؛ كرب�ن ؛ كرب�ن 
االأ�سمدة  ؛  ا�سمدة  ؛  ال��دم  فحم  ؛  العظام  فحم  ؛  حي�اين  كرب�ن  ؛  حي�اين  فحم  ؛  للمر�سحات  الكرب�ن  ؛  مفعل 
النيرتوجينية ؛ �سماد وجبة ال�سمك ؛ خل اخل�سب (حم�ض البريوليغني�ض) ؛ الي�راني�م ؛ مق�يات كيميائية لل�رق 
؛ مق�يات كيميائية للمطاط؛ م�سرعات فلكنة ؛ اإنزميات ل�سناعة االأغذية ؛ اإنزميات للغايات ال�سناعية ؛ خمائر 
للغايات الكيميائية ؛ خمائر احلليب للغايات الكيميائية ؛ الفريمي�م ؛ فرو�سيانيدات ؛ حماليل تثبيت (للت�س�ير 
الف�ت�غرايف) ؛ الفالف�ن�يدات للغايات ال�سناعية (املركبات الفين�لية) ؛ ملبدات ؛ �سهائر حلام ؛ �سهائر تنحي�ض 
ورق  ؛   الف��سف�ر  (االأ���س��م��دة)؛  الف��سفات  ؛  ف�سفاتيدات  ؛  الكيميائية  للغايات  ف���رم��ي��ك  األ��ده��اي��د  ؛  حل���ام(   (
مظهرات  ؛   معر�سة  وغ��ري  ح�سا�سة  اأف���الم  ؛  ح�سا�سة  ف�ت�غرافية  ال����اح  لل�س�ء؛  ح�سا�سة  األ����اح  ف���ت���غ��رايف؛ 
ف�ت�غرافية ؛ حم�س�سات ف�ت�غرافية؛ امل�ستح�سرات الكيميائية لال�ستخدام يف الت�س�ير الف�ت�غرايف؛ الفران�سي�م 
؛ الفل�ر؛ كيماويات لف�سل النفط اخلام عن الرتبة واملياه؛ كيماويات ت�ستخدم يف الغابات ، عدا مبيدات الفطريات 
اجللد  لتجديد  كيماويات  ؛  الزجاج  ل�سنفرة  كيماويات  ؛  والطفيليات  واحل�سرات  واحل�سائ�ض  ال�سارة   واالع�ساب 
املدب�غ ؛ كيماويات لتل�ين الزجاج ؛ كيماويات لتل�ين املينا ؛ كيماويات لف�سل الزي�ت ؛ كيماويات منقية للمياه؛ 
التبقع  او  لال�سطباغ  مانعة  كيماويات  التكثيف؛  ملنع  كيماويات  ؛  للحام  كيماويات  ؛  للزي�ت  منقية  كيماويات 
ت�ستخدم مع االأقم�سة ؛ كيماويات مانعة لفقدان ملعان زجاج الن�افذ ؛ كيماويات مانعة لت�سرب املاء ت�ستخدم للجلد 
لتنظيف  ؛ كيماويات  املينا  ل�سناعة   ، االأ�سباغ  ، عدا  ؛ كيماويات  الن�سيج  املاء من  لنفاذ  ؛ كيماويات مانعة  املدب�غ 
امل�سعات احلرارية ؛ كيماويات لت�سريب اجللد املدب�غ ؛ كيماويات لت�سريب الن�سيج ؛ كيماويات زراعية ، عدا مبيدات 
منظفات  ؛  ال��رتب��ة  لتكييف  م�ستح�سرات  ؛  والطفيليات  واحل�����س��رات  واحل�سائ�ض  ال�سارة  واالع�����س��اب  الفطريات 
كيميائية للمداخن ؛ كيماويات �سناعية ؛ كيماويات لتن�سيع االل�ان لغايات �سناعية ؛ مربدات ؛ مربدات ملحركات 
املاغني�سي�م ؛ الكل�ريدات ؛ كل�ريد  الكل�ر ؛ الكل�رات ؛ كل�رات مائية ؛  كل�ريد االأل�مني�م ؛ كل�ريد  املركبات ؛ 
) ال�سيانيدات  ؛  ال�سريي�م  ؛  ال�سليل�ز  ؛  ال�سيزي�م  كيميائية؛  الأغرا�ض  الكربيت  زه���ر  ؛  الكرومات  ؛  الباالدي�م 
للتهذيب  ؛ مادة غروية  (اأ�سمدة)  ؛ خبث  ؛ رمل طيني  �سيمني  ؛  (االأ�سمدة)  �سياناميد  الكال�سي�م  ؛  برو�سيات�ض) 
؛  الكاوية  القل�يات  ؛  القل�يات  ؛  معدين)  (اأك�سيد  �سبينيل(   ( بلخ�ض  ؛  ال�سيارات  لهياكل  ح�س�ات  والتح�سري؛ 
ميثيل  ؛  االإيثان  ؛  االإربي�م  ؛  امل�ستحلبات  ؛  لالن�سطار  قابلة  كيميائية  عنا�سر  ؛  النادرة  الرتبة  عنا�سر  اأكا�سيد 
للغايات  ال�سليل�ز  اإي���رات  ؛  اال���س��رتات  ؛  اأث���ريات  ؛  االأث���ري  ؛ غليك�ل  االإث���ري  اإث��ي��ل  ؛  الكربيتيك  اأث��ري  ؛  االأث���ري 

ال�سناعية ؛ ا�سرتات ال�سليل�ز للغايات ال�سناعية.
ال�سكل  الربتقايل على خلفية مربعة  بالل�ن  الكبرية  الالتينية  باحلروف  كتب   G احل��رف   : العالمة   و�سف 

بالل�ن االأ�س�د بطريقة مميزة .
االإ�سرتاطات :   

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   285139   بتاريخ :   2017/12/27
 بيانات االأول�ية :   

باإ�سم     :  �سركة "غازبروم نفت" امل�ساهمة االأهلية ، )"غازبروم نفت"(
وعن�انه :  ليت اأي ، 5 �سارع غالرينيا  ،190000 ، مدينة �سانت بطر�سب�رغ  ، رو�سيا االإحتادية

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   4
البرتول ؛  وق�د املحركات ؛ البنزين ال�سناعي ؛ ال�سمع م�نتان ؛ �سمع البارافني ؛ غاز الفحم ؛ غاز البرتول 
امل�سال ؛ غازات البرتول امل�سال لالإ�ستخدام يف االأغرا�ض املنزلية وال�سناعية ويف املركبات ذات املحركات ؛ الغاز 
الطبيعي امل�سال ؛ ال�ق�د الكح�يل وال�ق�د الكح�يل املختلط ؛ ال�ق�د ال�سلب ؛ كريات ) حبيبات ( خ�سبية 
نباتي ال�ستخدامها  امل�سنعة من حم�س�ل  امل�سغ�طة  االألياف  ) حبيبات( من  الكريات  ؛  (وق���د)  للتدفئة 
ك�ق�د ؛ كريات) حبيبات( وق�د ؛ كح�ل مثيلي لل�ق�د (كح�ل ال�ق�د املثيلي) ؛ زي�ت قطع العمال املعادن 
ال�سناعية ؛ �س�ائل ال�العات )القداحات( ؛ املازوت ؛ زي�ت ماكينات ال�سيارات ؛ زي�ت �سلبة (زي�ت مهدرجة 
لال�ستخدام ال�سناعي) ؛ زي�ت لفك الق�الب ؛ زي�ت و�سح�م حلفظ اجلل�د ؛ زي�ت معدنية لال�ستخدام يف 
�سناعة الطالء ؛ زي�ت معدنية لال�ستخدام يف ت�سنيع �س�ائل قطع املعادن ؛ زي�ت  �سناعية للبطاريات ؛ 
زي�ت اخرتاق جلميع االغرا�ض ؛ زيت تزليق ملاكينات املركبات ذات املحركات ؛ زي�ت و�سح�م تزليق ؛ مزلقات 
ال�سناعية  ل��الآالت  مزلقات  ؛  املحركات  ذات  للمركبات  مزلقات  ؛  الطائرات  ملاكينات  مزلقات   ؛  لل�سيارات 
 ، ب��رتول  ؛  ؛ مزلقات اجلرافيت ؛ مزلقات �سناعية ؛ مزلقات جلميع االغرا�ض ؛ زيت خام ؛ زي���ت ثقيلة 
اإ�سافات  ؛  للبنزين  كيميائية  غري  اإ�سافات  ؛  الغبار  وتثبيت  وترطيب  امت�سا�ض  مركبات   ؛  مكرر  اأو  خام 
غري كيميائية للزي�ت وال�ق�د ؛ اإ�سافات غري كيميائية لل�ق�د ؛ اإ�سافات غري كيميائية لل�ق�د واملزلقات 
وال�سح�م ؛ غاز الربوبان ؛ غاز الربوبان يباع يف ا�سط�انات ال�ستخدامه يف امل�ساعل ؛ زيت �سهائر ) فل�ك�ض( 
لال�ستخدام كعن�سر يف االأ�سفلت ؛ والعات ) قداحات(  لل�س�اء ؛ �سح�م لل�سيارات ؛ مزلقات حفر ؛ �سح�م 
؛  البرتول  ا�سا�سها  الغبار  العامة ؛ مركبات ت�ستيت  ؛ �سح�م لالأغرا�ض  ؛ �سح�م تزليق للمركبات  ل��الآالت 
مركب حبيبي ما�ض ا�سا�سه الزيت المت�سا�ض االن�سكابات من االأر�سيات ؛ مركبات تثبيت الغبار؛ مركبات 
، مبا  ؛ رقائق خ�سب ال�ستخدامها ك�ق�د ؛ وق�د  البرتول  ا�سا�سها  ؛ تركيبات ما�سة للغبار  الغبار  ترطيب 
يف ذلك وق�د املحركات و م�اد االإ�ساءة ؛ ال�ق�د الغازي ؛ ال�ق�د ال�سائل ؛ وق�د الطائرات ؛ وق�د الديزل 
احلي�ي ؛ وق�د للمركبات ذات املحركات ؛ وق�د لت�سخني االطباق ؛ وق�د امل�سابيح ؛ وق�د للطائرات ؛ وق�د 
الزيت  التدفئة ؛ وق�د م�ستق من  ؛ زيت  القداحات( ؛ وق�د لل�سفن  للطائرات وال�سفن؛ وق�د لل�العات ) 

اخلام ؛ وق�د هيدروكرب�ين؛ وق�د معدين ال�ستخدامه كم�سرعات ؛ الطاقة الكهربائية.
و�سف العالمة  :  احلرف G كتب باحلروف الالتينية الكبرية بالل�ن الربتقايل على خلفية مربعة ال�سكل 

بالل�ن االأ�س�د بطريقة مميزة .
االإ�سرتاطات :    

اأو  التجارية يف وزارة االإقت�ساد  اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات  اإعرتا�ض علي ذلك  فعلي من لدية 
اإر�سالة بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   285141   بتاريخ :   2017/12/27
  بيانات االأول�ية :   

باإ�سم     :  �سركة "غازبروم نفت" امل�ساهمة االأهلية ، )"غازبروم نفت"(
وعن�انه :  ليت اأي ، 5 �سارع غالرينيا  ،190000 ، مدينة �سانت بطر�سب�رغ  ، رو�سيا االإحتادية

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   1
م�اد  ؛  انهيدريدات(   ( مائيات  ال  ؛  �سناعية  لغايات  متطايرة)  قل�ية  (م��ادة  اأم�نيا  ال�سناعية؛  للغايات  الغينات 
مانعة للخبط يف حمركات االإحرتاق الداخلي ؛ مزيالت الق�س�ر ؛ مقاوم للتجمد ؛  اأرغن ؛  زرنيخات الر�سا�ض ؛ 
اأ�ستاتني ؛ خالت ا�سيتات االأل�مني�م؛ خالت ) ا�سيتات( الر�سا�ض ؛ خالت ) اأ�سيتات( ( كيمياويات) ؛ اأ�سيتيلني ؛ 
؛ ثاين  ال�س�دا لغايات كيميائية  ؛ بيكرب�نات  ؛ بركيلي�م  بنت�نيت  ؛  بنزول  ؛  بنزين  ؛  باري�م  ؛  اأ�سيت�ن ) خل�ن( 
اك�ساالت الب�تا�سي�م ؛ ثاين كرومات الب�تا�سي�م ؛ ثاين كرومات ال�س�دا ؛ ب�ك�سيت ؛ بروم لغايات كيميائية ؛ ورق 
؛  للخر�سانة  ؛ مل�سقات  ب�راك�ض  ؛  ال�س�ئية  ال�سدة  لقيا�ض  ورق  ؛  ورق ح�سا�ض  ؛  النرتات  ورق  ؛  كيميائي  كا�سف 
؛  اجل���ارب  لن�سل  مانعة  م���اد  ؛  ال�سح�م  ف�سل  م�ستح�سرات  ؛  اللمعان  الإزال��ة  م���اد  الغاز؛  لتنقية  م�ستح�سرات 
؛ ع�امل  لغايات �سناعية  ل�ا�سق  ؛  للدباغة  م���اد  ؛  لتق�سية حجر اجل��ري  م���اد  ؛  امل��اء  م�ستح�سرات الزال��ة ع�سر 
كيميائية ذات فاعلية �سطحية ؛ م�اد ربط ال�سباكة ؛ كيمياويات لته�ية اخلر�سانة ؛ كيمياويات لدباغة اجلل�د ؛ 
كيمياويات مميعة للن�سا (ع�امل مزيلة للغراء) ؛ بزم�ت ؛ �سبنرتات ) حتت نرتات( البزم�ت لغايات كيمياوية ؛ 
وذرايت ؛ ماء مقطر؛ مياه بحر لغايات �سناعية؛ ماء حمم�ض الإعادة �سحن املراكم؛ هيدروجني ؛ طحالب بحرية 
(اأ�سمدة) ؛ غادوليني�م ؛ ممت�سة ال�س�ائب (م�اد فعالة كيميائيا) ؛ غازات واقية ت�ستخدم للحام ؛ غازات م�سلدة 
؛  الهيدرازين  ؛ هيلي�م ؛ جل رحالن كهربائي؛  ؛ غامبري  ؛ غالي�م  القاعدية  البزم�ث  لغايات �سناعية ؛ غاالت 
للغايات  ؛ غلي�سرين  ؛ غلي�سريدات  األ�مينا  ؛  كاولني  ؛  ؛ هيب��سلفيت   ؛ هيدرات  االأل�مني�م   ) م��اءات   ( هيدرات 
للغايات  غرافيت  ؛   ه�مليام  ال�سناعية؛  للغايات  غل�تني  ؛  غل�ك��سيدات  ؛  �سناعية  لغايات  غل�ك�ز  ؛  ال�سناعية 
تراب  ؛  ال�سناعية  للغايات  ديا�ستاز  ؛  النباتات  اأوراق  مزيالت  ؛  الن�س�ي  الدك�سرتين  �سمغ  ؛  غ�ان�  ال�سناعية؛ 
م�ستتات  ؛  الزيت  م�ستتات  ؛  زرك�نيا  ؛  ال�سناعية  للغايات  التيتاني�م  اأك�سيد  ثاين  ؛  املنغنيز  اأك�سيد  ثاين  نقاعي؛ 
البرتول ؛ �ستاتات بال�ستيكية ؛ دي�سربوزي�م ؛ ثتني كل�ريد الق�سدير؛ ا�سافات منظفة اإىل البنزين (البرتول) ؛ 
ملبيدات   ، كيميائية  ا�سافات  ؛  احلفر  لطني  كيميائية   ، ا�سافات  ؛  وم�ساحيق)  (حبيبات  للتلبيد  خزفية  تركيبات 
احل�سرات ؛ اإ�سافات كيميائية للزي�ت ؛ ا�سافات كيميائية ل�ق�د املحركات ؛ ا�سافات كيميائية ملبيدات الفطريات ؛ 
م�ساعدة  م���ائ��ع  ؛  ال�سناعية  للغايات  جيالتني  ؛  ي���روب��ي���م  ؛  للدباغة  خ�سب  ؛  ال�سناعية  للغايات  دول���م��ي��ت 
لال�ستخدام مع م�اد ال�سنفرة ؛ م�ائع للدارات الهيدرولية ؛ م�ائع الإزال��ة الكربيتات من املراكم ؛ مائع للمق�د 
اإذاب��ة اجلليد من اأقفال ال�سيارات ؛ م�ائع مكابح ؛ مائع  اإذاب��ة اجلليد من زجاج ال�سيارات ؛ م�ائع  االآيل ؛ م�ائع 
مغناطي�سي للغايات ال�سناعية ؛ مائع لنقل احلركة ؛ نظائر لغايات �سناعية ؛ ي�د للغايات ال�سناعية ؛ ي�د لغايات 
؛  اإيرتبي�م  ؛  (كيماويات)  اأي�نية  ؛ مبادالت  ال�سناعية  للغايات  قل�ية  ي�ديدات  ؛  االأل�مني�م  ي�ديد  ؛  الكيميائية 
اإيرتي�م ؛ كازئني ) بروتني اللنب( للغايات ال�سناعية ؛ كينايت ؛ الب�تا�سي�م ؛ كاليف�رني�م ؛  كال�ميل (كل�ريد 
الزئبق) ؛ �سمغ عربي للغايات ال�سناعية؛ كاف�ر للغايات ال�سناعية ؛ كربيد الكال�سي�م ؛ كربيد ال�سيليك�ن (م�اد 
خام) ؛ كربيد ؛ كرب�نات الكل�ض ؛ كرب�نات املغني�سي�م ؛ الكرب�نات ؛ ل�ا�سق (فلزات) ؛ ل�تي�سيم (كا�سي�بي�م) ؛ 
حفازات ؛ حفازات كيميائية حي�ية ؛ حفازات تك�سري البرتول ؛ حفازات لال�ستخدام يف �سناعة معاجلة النفط ؛ 
لغايات  كربا�س�  ؛  الكروم  �سب  ؛  االأل�مني�م  �سب  ؛  االأم�نيا  �سب  ؛  �سب  ؛  �سناعية  لغايات  كاوية  م���اد  ؛  كاتت�س� 
؛  النيرتيك  ؛ حم�ض  اأوك�سجني  ؛  لل�س�ء  �سنمائي ح�سا�سة وغري معر�سة  ت�س�ير  اأف��الم  ؛  الكيت�نات  ؛  �سناعية 
حم�ض  ؛  الطرطريك  حم�ض  ؛  ال�سناعية  للغايات  الب�ريك  حم�ض  ؛  البنزويك  حم�ض  ؛  االأنرانيليك  حم�ض 
؛  ال�سناعية  للغايات  اجلل�تاميك  حم�ض  ؛  الغال�تانيك  حم�ض  ؛  احلرب  لت�سنيع  الغاليك  حم�ض  ؛  التنغ�ستيك 
حم�ض  ؛  ال�سناعية  للغايات  ال�سرتيك  حم�ض  ؛  ال�سناعية  للغايات  فين�ل  ؛  ي���دي  حم�ض  ؛  التانيك  حم�ض 
الالكتيك ؛ حم�ض الف�رميك ؛ حم�ض بري�س�لف�ريك ؛ حم�ض االأوليك ؛ حم�ض البكريك ؛ حم�ض البريوغاليك 
؛ حم�ض ال�سال�سيليك ؛ حم�ض ال�سبا�سيك ؛ حم�ض الكربيتيك ؛ حم�ض كربيتي ؛ حم�ض الكل�ردريك ؛ حم�ض 
حم�ض  ؛  الف�سف�ريك  حم�ض  ؛  املخفف)  اال�سيتيك  (حم�ض  اخل��ل  كح�الت  ؛  الكرب�نيك  حم�ض  ؛  اال�ستياريك 
الهيدروفل�ريك ؛ حم�ض الك�ليك ؛ حم�ض الكروميك ؛ حم�ض االأك�ساليك ؛ اأحما�ض ؛ احما�ض ا�سا�سها البنزين 
؛ اأحما�ض دهنية ؛ اأحما�ض املعدنية ؛ حم�ض الزرنيخ ؛ ل�ا�سق لالعالنات ؛ غراء للجلد املدب�غ ؛ ل�ا�سق لبالط 
اجلدران ؛ ل�ا�سق ل�رق اجلدران ؛ غراء لغايات �سناعية؛ ل�ا�سق ال�سالح امل�اد املك�س�رة ؛ �سمغ (م�اد ال�سقة) 
للغايات ال�سناعية ؛ داب�ق للع�سافري ؛ غراءال�سمك بخالف امل�ستخدم الأغرا�ض القرطا�سية اأو املنزلية اأو الغذائية 
؛ معج�ن ن�سا (ال�سق) ، بخالف امل�ستخدم لغايات قرطا�سية اأو منزلية ؛ اخلاليا اجلذعية ، بخالف امل�ستخدمة 
لغايات طبية اأو بيطرية ؛ ك�الجني للغايات ال�سناعية ؛ ك�ل�دي�ن ؛ �سماد طبيعي ؛ حلاء القرام  لغايات �سناعية ؛ 
حلاء للدباغة ؛ ن�سا لغايات �سناعية ؛ �سيليك�ن ؛ كري��س�ت للغايات الكيميائية؛ كربت�ن ؛ زين�ن ؛  زيلني ؛ زايل�ل 
اأو البيطرية ؛ الك�ري�م ؛ الكت�ز للغايات  اأن�سجة بي�ل�جية ، بخالف امل�ستخدمة لالأغرا�ض الطبية  ؛ ا�ستنباتات 
اأك�سيد الكرب�ن) ؛ لي�سيثني (م�اد خام) ؛ لي�سيثني للغايات ال�سناعية ؛  ال�سناعية؛ النثن�م ؛ جليد جاف (ثاين 
زي�ت  ؛  املدب�غ  اجللد  لتجهيز  زي���ت  ؛  اجلل�د  لدباغة  زي���ت  ؛  منغنات  ؛  البل�رية  املغن�سي�م  كرب�نات  ؛   ليثي�م 
لتهيئة اجللد املدب�غ يف جمال ال�سناعة ؛ زيت لنقل احلركة ؛ لب ال�رق ؛ لب اخل�سب ؛�سمغ م�سطكاوي لتطعيم 
ال�سجر ؛ �سمغ م�سطكاوي للجلد املدب�غ ؛ ل�ا�سق لالإطارات امل�سغ�طة ؛ مالط زيتي على �سكل معج�ن ؛ م�اد 
ت�سنيعية الإمت�سا�ض الزيت ؛ م�ستح�سرات حلام ؛ م�اد خزفية حبيبية ت�ستخدم ك��سيط تر�سيح ؛ م�اد الرت�سيح 
(بال�ستيك غري معالج ) ؛ م�اد تر�سيح (م�اد معدنية) ؛ م�اد تر�سيح (م�ستح�سرات كيميائية) ؛ زاج اأزرق ؛ ا�سباه 
فلزات ؛ فلزات الرتبة القل�ية ؛ فلزات قل�ية ؛ ميثان ؛ بنزين املثيل ؛ بنزول امليثيل ؛ دقيق لغايات �سناعية ؛ دقيق 
التابي�كا لغايات �سناعية ؛ دقيق بطاطا لغايات �سناعية ؛ �ساب�ن معدين لغايات �سناعية ؛ زرنيخ ؛ ملينات لغايات 
�سناعية ؛ �سماد حي�اين ؛ �س�دي�م ؛ هيب�كل�ريت ال�س�دا ؛ نفثالني ؛ ملح الن�سادر ؛ معادل ) حميدات ( الغازات 
ال�سامة؛ ني�دميي�م ؛ ني�ن ؛ النبت�ني�م ؛ نرتات االأم�ني�م ؛ نرتات الي�راني�م ؛ النرتات ؛ م�ستح�سرات احرتاق (
(اأك�سيد  ليثيا  ؛  االأوك��زاالت  ؛  الي�راني�م  اأك�سيد  ؛  باريتا  ؛  النيرتوز  اأك�سيد  ؛  املحركات)  ا�سافات كيميائية ل�ق�د 
الليثي�م) ؛ اأك�سيد الر�سا�ض ؛ اأك�سيد االأنتيم�ن ؛ اأك�سيد الكروم ؛ اأك�سيد الك�بالت لالأغرا�ض ال�سناعية ؛ اأك�سيد 
؛  امل�سروبات  العف�سة اجل�زية ؛ م�ستح�سرات تنقية ؛ مروقات  اأحما�ض  ؛  اأوليفني (�سيليكات معدنية )  ؛  الزئبق 
؛ ع�امل  الع�سري  ؛ م�ستح�سرات لرتويق  الغري كح�لية  البرية  الن�سيج؛ م�اد ترويق وحفظ  لتن�سيع  كيماويات 
اختزال ت�ستخدم يف الرتويق الف�ت�غرايف ؛ ق�اعد (م�ستح�سرات كيميائية) ؛ كيماويات قا�سرة لل�سمع ؛ كيماويات 
قا�سرة للده�ن ؛ م�اد متبقية ع�س�ية (اأ�سمدة) ؛ بكتني لالأغرا�ض ال�سناعية ؛ بكتني ( للت�س�يرالف�ت�غرايف ) ؛ 
؛  ال�سناعية  ل��الأغ��را���ض  ال��ه��ي��دروج��ني  بريوك�سيد  ؛  ب��ريك��رب���ن��ات  ؛  �سطحي  دب���ايل  �سماد  ؛  ال�����س���دا  ب��ريب���رات 
بريكربيتات ؛ بريكل�رات ؛ رمل ال�سباكة ؛ حالالت لدنة ؛  األ�اح حديد للت�س�ير (ت�س�ير ف�ت�غرايف) ؛ ملدنات ؛ 
بال�ستيك ، غري معالج ؛ البل�ت�ني�م ؛ طالء كيميائي للعد�سات العينية ؛ الب�ل�ني�م ؛ الب�تا�ض ؛ مياه الب�تا�ض ؛ 
تربة لالإمناء ؛ الربا�سي�دميي�م ؛ م�اد حافظة للمطاط ؛ مادة حافظة للمباين ، عدا الدهانات والزي�ت ؛ مادة 
حافظة للمباين االآجرية عدا الدهانات والزي�ت ؛ مادة حافظة لالإ�سمنت ، عدا الدهانات والزي�ت ؛ مادة حافظة 
مغاط�ض  ؛  املعادن  لتق�سية  م�ستح�سرات  ؛  املدب�غ  اجللد  تهيز  م�ستح�سرات  ؛  والزي�ت  الدهانات  عدا  للبالط 
االإلت�ساق ( واإزال��ة  ؛ م�ستح�سرات للف�سل  الف�ت�غرايف) ؛ مكمدات  للزجاج ؛ مكمدات للمينا  (للت�س�ير  تثبيت 
؛  العد�سات  تلطخ  ملنع  ؛ م�ستح�سرات  املعادن  ل�سقي  ؛ م�ستح�سرات  املعادن  لتلدين  ؛ م�ستح�سرات  الغراء)  اأزال��ة 
م�ستح�سرات ملنع تلطخ الزجاج ؛ كيماويات جلعل االإ�سمنت مانع لت�سرب املاء ، با�ستثناء الدهانات ؛ م�ستح�سرات 
، بخالف  الرت�سبات  اإزال��ة  م�ستح�سرات  ؛  املحركات  مل��ربدات  للغليان  مانعة  م�ستح�سرات  ؛  اجل��دران  ورق  الزال��ة 
امل�ستخدمة للغايات املنزلية ؛ م�ستح�سرات االإ�ساءة ال�م�سية ؛ م�ستح�سرات تهذيب ت�ستخدم يف �سناعة الف�الذ ؛ 
م�ستح�سرات تغرية ال�سط�ح ؛  م�ستح�سرات اأكالة ؛ م�ستح�سرات تربيد ؛  مت�ستح�سرات تفيف لغايات �سناعية 
قا�سرة  كيماويات  ؛  ال�سمغ  ازال��ة  ؛ م�ستح�سرات  الت�سنيع  ال�سح�م لال�ستخدام يف عمليات  اإزال��ة  ؛ م�ستح�سرات 
؛  �سناعية  ل��غ��اي��ات  حل����م  م��ط��ري��ات  ؛  ال�سناعية  ل��غ��اي��ات    ( األ�����ان  م��زي��الت   ) ق��ا���س��رة  م�ستح�سرات  ؛  ل��ل��زي���ت 
م�ستح�سرات حتفيز الطهي للغايات ال�سناعية ؛ مانعات تك�ن الق�س�ر ؛  م�ستح�سرات ترطيب (تبليل) ت�ستخدم 
يف الق�سارة ؛  م�ستح�سرات انزميية لغايات �سناعية ؛ م�ستح�سرات كيميائية لل�قاية من لفحة احلنطة ( التكدر) 
؛ م�ستح�سرات تكثيف كيميائية ؛  م�ستح�سرات كيميائية لت�سهيل �سباكة املعادن ؛ م�ستح�سرات كيميائية لت�سيت 
لت�فري  م�ستح�سرات  ؛  القما�ض  لق�سر  م�ستح�سرات  ؛  املحركات  يف  املرت�سب  الكرب�ن  الإزال��ة  كيماويات  ؛  الزيت 
ا�ستهالك ال�ق�د ؛ م�ستح�سرات ت�فري الفحم ؛ كيماويات مانعة لتك�ن الرط�بة ، با�ستثناء الطالء ، للمباين ؛ 
؛  بروميثي�م  ؛  (ك��ي��م��اوي��ات)  ال�سليل�ز  م�ستقات  ؛  البنزين  م�ستقات  ؛  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل����اد  حلفظ  كيميائية  امل����اد 
بالربوتكتيني�م ؛ بروتني (م�اد خام) ؛ بروتينات ال�ستخدامها يف الت�سنيع ؛ اأحكا�ض لنخر املعادن ؛ رادي�م للغايات 
العلمية ؛ رادون ؛ مذيبات لل�رني�ض ؛ حماليل مانعة لتك�ن الرغ�ة يف املراكم ؛ طني احلفر ؛ مغاط�ض غلفنة ؛ 
حماليل للطباعة الزرقاء الداكنة ؛ حماليل ملح الف�سة للطالء بالف�سة ؛ مغاط�ض تل�ين (للت�س�ير الف�ت�غرايف 
اأو الزراعية ؛  ) ؛ الرني�م ؛ الزئبق ؛ الروبيدي�م ؛ الكرب�ن االأ�س�د للغايات ال�سناعية ؛ �سناج للغايات ال�سناعية 
كربيتيد  ثاين  ؛  الكربيت  ؛  الب�تا�سي�م  ن��رتات  ؛  ؛ال�سيليني�م  ال�سكرين  ؛  ال�سماري�م  ؛  ال�سناعية  للغايات  �سناج 
ال�سطحية ؛ م�ستح�سرات ق�لبة  ؛ الرتبة  ؛ �سكاندي�م  ال�سيليك�ن  ؛  االأل�مني�م  ؛ �سيليكات  ال�سيليكات  ؛  الكرب�ن 
لل�سباكة ؛  تربة تاأ�سي�ض ؛ راتنجات اكريلية ، غري معاجلة ؛ راتنجات ب�ليمر، غري معاجلة ؛ راتنجات ا�سطناعية 
للغايات  الكاوية  ال�س�دا  ؛  املكل�سة  ال�س�دا  ؛  ال�س�دا  رم��اد  ؛  معاجلة  غري   ، ايب�ك�سية  راتنجات  ؛  معاجلة  غري   ،
؛  الكيميائية)  (امل�ستح�سرات  االأم��الح  ؛  (اأ�سمدة)  اأم��الح  ؛  الفل�ر�سبار  مركبات  ؛  الباري�م  مركبات  ؛  ال�سناعية 
اأمالح ن�سادرية ؛ اأمالح االأم�ني�م ؛ اأمالح من معادن ثمينة للغايات ال�سناعية ؛ اأمالح للخاليا اجللفانية ؛ ملح 
للحفظ ، بخالف امل�ستخدم للم�اد الغذائية ؛ اأمالح لتل�ين (تل�ين) املعادن ؛ اأمالح للغايات ال�سناعية ؛ اأمالح 
احلديد ؛ اأمالح الذهب ؛ اأمالح ي�دية ؛ اأمالح الكال�سي�م ؛ اأمالح ال�س�دي�م (املركبات الكيميائية) ؛ ملح ، خام ؛ 
اأم��الح الكروم ؛ اأمالح  اأم��الح الزئبق ؛ ام��الح تل�ين  (الت�س�ير الف�ت�غرايف ) ؛  اأم��الح فلزات االر���ض النادرة ؛ 
الق�الب   حترير  مركبات  ؛  الق�الب  حترير  م�ستح�سرات  ؛  ال�سخري  امللح  ؛  القل�ية  الفلزات  اأم��الح  ؛  كرومية 
؛  الف�ن�غراف  ا�سط�انات  لت�سنيع  مركبات  ؛  النريان  اخماد  مركبات  ؛  البال�ستيكية  ال�سناعات  يف  لال�ستخدام 
مركبات لت�سنيع اخلزفيات التقنية ؛ مركبات الإ�سالح االأنابيب الداخلية لالإطارات ؛ تركيبات الإ�سالح االإطارات ؛ 
لل�سمادات  ال�سقة  م�ستح�سرات  ؛   ال�سجر  لتطعيم  غروية  م�ستح�سرات  ؛  للحم�ض  مقاومة  كيميائية  مركبات 
الكح�ل  ؛  الن�سادر  ملح  كح�الت  ؛  خمري  كح�ل  ؛  االأميل  كح�ل  ؛   الت�سنني  او  للت�سليك  مركبات  ؛  اجلراحية 
االإيثيلي ؛ الكح�ل ؛ بخاخات اإزالة اجلليد عن زجاج املركبات االأمامي ؛ بخاخات اإزالة اجلليد عن اأقفال االأب�اب ؛ 
بخاخات اإزالة اجلليد عن اأقفال ال�سيارات ؛ ع�امل مق�ية ، بخالف امل�ستخدمة لالأغرا�ض الطبية اأو البيطرية ؛ 
ل���ا���س��ق ل��الأح��ذي��ة؛ م����اد حافظة للخر�سانة ، ع��دا ال��ده��ان��ات وال��زي���ت ؛ زج���اج م��ائ��ي (زج���اج ق��اب��ل ل��ل��ذوب��ان) ؛ 
ال�سرتونتي�م ؛ طبقات حتتية لالإ�ستنماء بدون تربة (زراعة) ؛ كربيتات الباري�م ؛ الكربيتات ؛ كربيتيد االأنتيم�ن 
؛  (اأ�سمدة)  ؛  �س�برف�سفات  الدباغة  ؛ �سماق ي�ستخدم يف  ال�سلف�نيك  اأحما�ض  ؛  البنزويك  �سلفاميد  ؛  ؛ كربيتيد 
اأنتيم�ن ؛ الثالي�م ؛ التالك (�سيليكات املغني�سي�م) ؛ التانني ؛  زبدة الطرطري ل�سناعة االأغذية ؛ زبدة الطرطري 
للغايات ال�سناعية ؛ التل�ري�م ؛  التريبي�م ؛ رابع كل�ريدات ؛ رابع كل�ريد الكرب�ن؛ رباعي كل�ريد االأ�سيتيلني ؛ 
تكنيتي�م ؛ ثي�كربانيليد ؛ التيتانيت ؛ قما�ض ح�سا�ض للت�س�ير الف�ت�غرايف ؛ قما�ض الطبعة الزرقاء ؛ الت�ل�ين ؛ 
وق�د للمفاعالت الن�وية ؛ الث�ري�م ؛ خث (�سماد ) ؛ �سمغ الكثرياء امل�ستخدم يف ال�سناعات ؛  الث�لي�م ؛ هيدرات 
الكرب�ن للمر�سحات ؛ فحم حي�اين ؛ كرب�ن حي�اين ؛ فحم العظام ؛ فحم  ؛  كرب�نية ؛ كرب�ن ؛ كرب�ن مفعل 
الدم ؛ ا�سمدة ؛ االأ�سمدة النيرتوجينية ؛ �سماد وجبة ال�سمك ؛ خل اخل�سب (حم�ض البريوليغني�ض) ؛ الي�راني�م ؛ 
اإنزميات  ؛  االأغذية  ل�سناعة  اإنزميات  ؛  فلكنة  م�سرعات  ؛  للمطاط  كيميائية  ؛ مق�يات  لل�رق  كيميائية  مق�يات 
للغايات ال�سناعية ؛ خمائر للغايات الكيميائية ؛ خمائر احلليب للغايات الكيميائية ؛ الفريمي�م ؛ فرو�سيانيدات ؛ 
؛  ملبدات  ؛  الفين�لية)  (املركبات  ال�سناعية  للغايات  الفالف�ن�يدات  ؛  الف�ت�غرايف)  (للت�س�ير  تثبيت  حماليل 
) الف��سفات  ؛  ف�سفاتيدات  الكيميائية؛  للغايات  ف�رميك  األ��ده��اي��د  ؛  حل��ام(   ( تنحي�ض  �سهائر  ؛  حل��ام  �سهائر 
االأ�سمدة) ؛ الف��سف�ر ؛ ورق ف�ت�غرايف؛ األ�اح ح�سا�سة لل�س�ء ؛ ال�اح ف�ت�غرافية ح�سا�سة ؛ اأفالم ح�سا�سة وغري 
الت�س�ير  يف  لال�ستخدام  الكيميائية  امل�ستح�سرات  ؛  ف�ت�غرافية  حم�س�سات  ؛  ف�ت�غرافية  مظهرات  ؛  معر�سة 
يف  ت�ستخدم  كيماويات  ؛  واملياه  الرتبة  عن  اخل��ام  النفط  لف�سل  كيماويات  الفل�ر؛  ؛  الفران�سي�م  الف�ت�غرايف؛ 
ل�سنفرة  كيماويات  ؛  والطفيليات  واحل�سرات  واحل�سائ�ض  ال�سارة   واالع�ساب  الفطريات  مبيدات  ع��دا   ، الغابات 
الزجاج ؛ كيماويات لتجديد اجللد املدب�غ ؛ كيماويات لتل�ين الزجاج ؛ كيماويات لتل�ين املينا ؛ كيماويات لف�سل 
الزي�ت ؛ كيماويات منقية للمياه ؛ كيماويات منقية للزي�ت ؛ كيماويات للحام ؛ كيماويات ملنع التكثيف ؛ كيماويات 
مانعة لال�سطباغ او التبقع ت�ستخدم مع االأقم�سة ؛ كيماويات مانعة لفقدان ملعان زجاج الن�افذ ؛ كيماويات مانعة 
لت�سرب املاء ت�ستخدم للجلد املدب�غ ؛ كيماويات مانعة لنفاذ املاء من الن�سيج ؛ كيماويات ، عدا االأ�سباغ ، ل�سناعة 
؛  الن�سيج  لت�سريب  كيماويات  ؛  املدب�غ  اجللد  لت�سريب  كيماويات  ؛  احلرارية  امل�سعات  لتنظيف  كيماويات  ؛  املينا 
كيماويات زراعية ، عدا مبيدات الفطريات واالع�ساب ال�سارة واحل�سائ�ض واحل�سرات والطفيليات ؛ م�ستح�سرات 
لتكييف الرتبة ؛ منظفات كيميائية للمداخن ؛ كيماويات �سناعية ؛ كيماويات لتن�سيع االل�ان لغايات �سناعية ؛ 
مربدات ؛ مربدات ملحركات املركبات ؛ الكل�ر ؛ الكل�رات ؛ كل�رات مائية ؛  كل�ريد االأل�مني�م ؛ كل�ريد املاغني�سي�م 
؛  ال�سليل�ز  ؛  ال�سيزي�م  ؛  كيميائية  الأغ��را���ض  الكربيت  زه���ر  ؛  ال��ك��روم��ات  ؛  ال��ب��االدي���م  كل�ريد  ؛  الكل�ريدات  ؛ 
(اأ�سمدة)؛  الكال�سي�م �سياناميد (االأ�سمدة)؛ �سيمني ؛ رمل طيني؛ خبث  ال�سيانيدات (برو�سيات�ض) ؛  ال�سريي�م ؛ 
؛  القل�يات  ؛  معدين)  (اأك�سيد  �سبينيل(   ( بلخ�ض  ال�سيارات؛  لهياكل  ح�س�ات  والتح�سري؛  للتهذيب  غروية  مادة 
القل�يات الكاوية ؛ اأكا�سيد عنا�سر الرتبة النادرة ؛ عنا�سر كيميائية قابلة لالن�سطار ؛ امل�ستحلبات ؛ االإربي�م ؛ 
االإيثان ؛ ميثيل االأثري؛ اأثري الكربيتيك ؛ اإثيل االإثري ؛ غليك�ل االأثري ؛ اأثريات ؛ اال�سرتات ؛ اإيرات ال�سليل�ز 

للغايات ال�سناعية ؛ ا�سرتات ال�سليل�ز للغايات ال�سناعية.
و�سف العالمة  : احلرف G كتب باحلروف الالتينية الكبرية بالل�ن االأبي�ض على خلفية مربعة ال�سكل بالل�ن 

الربتقايل بطريقة مميزة .
االإ�سرتاطات :   

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   285142   بتاريخ :   2017/12/27
 بيانات االأول�ية :   

باإ�سم     :  �سركة "غازبروم نفت" امل�ساهمة االأهلية ، )"غازبروم نفت"(
وعن�انه :  ليت اأي ، 5 �سارع غالرينيا  ،190000 ، مدينة �سانت بطر�سب�رغ  ، رو�سيا االإحتادية

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   4
البرتول ؛  وق�د املحركات ؛ البنزين ال�سناعي ؛ ال�سمع م�نتان ؛ �سمع البارافني ؛ غاز الفحم ؛ غاز البرتول 
امل�سال ؛ غازات البرتول امل�سال لالإ�ستخدام يف االأغرا�ض املنزلية وال�سناعية ويف املركبات ذات املحركات ؛ الغاز 
الطبيعي امل�سال ؛ ال�ق�د الكح�يل وال�ق�د الكح�يل املختلط ؛ ال�ق�د ال�سلب ؛ كريات ) حبيبات( خ�سبية 
نباتي ال�ستخدامها  امل�سنعة من حم�س�ل  امل�سغ�طة  االألياف  ) حبيبات( من  الكريات  ؛  (وق���د)  للتدفئة 
ك�ق�د؛ كريات) حبيبات( وق�د ؛ كح�ل مثيلي لل�ق�د (كح�ل ال�ق�د املثيلي) ؛ زي�ت قطع العمال املعادن 
ال�سناعية ؛ �س�ائل ال�العات )القداحات( ؛ املازوت ؛ زي�ت ماكينات ال�سيارات ؛ زي�ت �سلبة (زي�ت مهدرجة 
لال�ستخدام ال�سناعي) ؛ زي�ت لفك الق�الب ؛ زي�ت و�سح�م حلفظ اجلل�د ؛ زي�ت معدنية لال�ستخدام 
يف �سناعة الطالء ؛ زي�ت معدنية لال�ستخدام يف ت�سنيع �س�ائل قطع املعادن ؛ زي�ت �سناعية للبطاريات ؛ 
زي�ت اخرتاق جلميع االغرا�ض ؛ زيت تزليق ملاكينات املركبات ذات املحركات ؛ زي�ت و�سح�م تزليق ؛ مزلقات 
ال�سناعية  ل��الآالت  مزلقات  ؛  املحركات  ذات  للمركبات  مزلقات  ؛  الطائرات  ملاكينات  مزلقات   ؛  لل�سيارات 
 ، ب��رتول  ؛  ؛ مزلقات اجلرافيت ؛ مزلقات �سناعية ؛ مزلقات جلميع االغرا�ض ؛ زيت خام ؛ زي���ت ثقيلة 
اإ�سافات  ؛  للبنزين  كيميائية  غري  اإ�سافات  ؛  الغبار  وتثبيت  وترطيب  امت�سا�ض  مركبات   ؛  مكرر  اأو  خام 
غري كيميائية للزي�ت وال�ق�د ؛ اإ�سافات غري كيميائية لل�ق�د ؛ اإ�سافات غري كيميائية لل�ق�د واملزلقات 
وال�سح�م ؛ غاز الربوبان ؛ غاز الربوبان يباع يف ا�سط�انات ال�ستخدامه يف امل�ساعل ؛ زيت �سهائر ) فل�ك�ض( 
لال�ستخدام كعن�سر يف االأ�سفلت ؛ والعات ) قداحات(  لل�س�اء ؛ �سح�م لل�سيارات ؛ مزلقات حفر ؛ �سح�م 
؛  البرتول  ا�سا�سها  الغبار  العامة ؛ مركبات ت�ستيت  ؛ �سح�م لالأغرا�ض  ؛ �سح�م تزليق للمركبات  ل��الآالت 
مركب حبيبي ما�ض ا�سا�سه الزيت المت�سا�ض االن�سكابات من االأر�سيات ؛ مركبات تثبيت الغبار ؛ مركبات 
، مبا  ؛ رقائق خ�سب ال�ستخدامها ك�ق�د ؛ وق�د  البرتول  ا�سا�سها  ؛ تركيبات ما�سة للغبار  الغبار  ترطيب 
يف ذلك وق�د املحركات وم�اد االإ�ساءة  ؛ ال�ق�د الغازي ؛ ال�ق�د ال�سائل ؛ وق�د الطائرات ؛ وق�د الديزل 
احلي�ي ؛ وق�د للمركبات ذات املحركات ؛ وق�د لت�سخني االطباق ؛ وق�د امل�سابيح ؛ وق�د للطائرات ؛ وق�د 
للطائرات وال�سفن ؛ وق�د لل�العات ) القداحات( ؛ وق�د لل�سفن ؛ زيت التدفئة ؛ وق�د م�ستق من الزيت 

اخلام ؛ وق�د هيدروكرب�ين ؛ وق�د معدين ال�ستخدامه كم�سرعات ؛ الطاقة الكهربائية.
G كتب باحلروف الالتينية الكبرية بالل�ن االأبي�ض على خلفية مربعة ال�سكل  و�سف العالمة  : احلرف 

بالل�ن الربتقايل بطريقة مميزة .
االإ�سرتاطات :    

اأو  التجارية يف وزارة االإقت�ساد  اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات  اإعرتا�ض علي ذلك  فعلي من لدية 
اإر�سالة بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   285143   بتاريخ :   2017/12/27
بيانات االأول�ية :    

باإ�سم     :  �سركة "غازبروم نفت" امل�ساهمة االأهلية ، )"غازبروم نفت"(
وعن�انه :  ليت اأي ، 5 �سارع غالرينيا  ،190000 ، مدينة �سانت بطر�سب�رغ  ، رو�سيا االإحتادية

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   37
حفر اآبار النفط اأو الغاز العميقة ؛ حفر االآبار ؛ احلفر الإيجاد النفط اخلام ؛ اإعادة بناء املحركات البالية او 
املحطمة جزئيا  ؛ اإعادة بناء املاكينات البالية او املحطمة جزئيا ؛ اإعادة تلبي�ض االإطارات باملطاط ؛ فلكنة 
امل��ب��اين؛ معل�مات  ع��زل  ؛  املركبات  ؛ �سحن بطاريات  النفط اخل��ام  ؛ �سخ  اإ���س��الح )   ) باملطاط   االإط���ارات 
اإع��ادة الطالء  ؛   بال�رني�ض  التلميع  ؛  االإن�ساء  ا�ست�سارات يف جمال  ؛  االإن�ساء  عن االإ�سالح ؛ معل�مات عن 
؛ معاجلة  ال�سداأ  ؛ مقاومة  االأث��اث  تنجيد  ؛  املباين  ان�ساء  على  االإ���س��راف  ؛  ال�سقاالت  ن�سب  ؛  بالق�سدير 
املركبات مب�اد م�سادة لل�سداأ ؛ �سيانة املركبات واالآالت ؛ �سيانة املركبات ؛ �سيانة وترميم وا�سالح املركبات ؛ 
�سخ وا�ستخراج النفط ؛ تلميع املركبات ؛ تلميع ال�سيارات ؛ خدمات اإ�سالح اأعطال املركبات ؛ تاأجري م�سخات 
الت�سريف ؛ تاأجري معدات االإن�ساء ؛ خدمات فنيي الغاز ؛ خدمات النجارة ؛ حفر و �سخ النفط؛ خدمات 
؛ �سيانة وا�سالح  ا�ستخراج احلجارة  ؛ خدمات   ) ) و�سع طبقة اجل�ض  التج�سي�ض  ؛  امل��اء  االإ�سالح حتت 
اإ�سالح و�سيانة حمركات وماكينات الطائرات ؛ �سيانة  ؛  امل�اقد  اإ�سالح و�سيانة  ؛  املركبات ذات املحركات 
واإ�سالح اخلزائن الف�الذية ؛ تزليق املركبات ( ت�سحيم ) ؛ حمطات خدمة املركبات ( اإعادة التعبئة بال�ق�د 
وال�سيانة ) ؛ الغ�سيل ؛ ان�ساء و�سيانة  خط�ط االأنابيب ؛ خدمات االإن�ساءات حتت املاء ؛ اإن�ساء امل�اينء ؛ 
اإن�ساء امل�سانع ؛ اإن�ساء تراكيب ) هياكل ( الإنتاج النفط اخلام ؛  اإن�ساء تراكيب ) هياكل ( لنقل النفط اخلام 
؛ اإن�ساء تراكيب ) هياكل ( لتخزين النفط اخلام ؛ االإن�ساءات ؛ تنظيف ال�سيارات ؛ خدمات حمطات البنزين 
؛ خدمات حمطات ال�ق�د االأوت�ماتيكية ؛ خدمات التك�سري الهيدرولية ؛ خدمات ا�ستخراج النفط؛ خدمات 
ر�س�م تخزين ال�سيارات ؛ خدمات اإعادة �سحن ال�سيارات الكهربائية ؛ خدمات �سخ النفط؛ تركيب وا�سالح 
الطاقة  ت�ليد  تركيبات  و  ومعدات  اأجهزة  واإ�سالح  وترميم  و�سيانة  وان�ساء  تركيب  ؛  الكهربائية  االأجهزة 
والق�ة الكهربائية ؛ تركيب و�سيانة واإ�سالح املعدات االآلية ، ال�سيانة واالإ�سالح؛ تركيب و�سيانة وا�سالح 

ماكينات ومعدات املكاتب ؛ خدمات تنظيف واإ�سالح .
G كتب باحلروف الالتينية الكبرية بالل�ن االأبي�ض على خلفية مربعة ال�سكل  و�سف العالمة  : احلرف 

بالل�ن الربتقايل بطريقة مميزة .
االإ�سرتاطات :   

اأو  التجارية يف وزارة االإقت�ساد  اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات  اإعرتا�ض علي ذلك  فعلي من لدية 
اإر�سالة بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   280699   بتاريخ :   2017/10/9
 بيانات االأول�ية :     

باإ�سم     :  ت�سارل�ت تيلب�ري تي اإم ليميتد
وعن�انه :  ليكفي� هاو�ض ، 4 وودبروك  كري�سينت ، بيلرييكي ، اي�سيك�ض ، �سي ام 12  0 ئي كي� ، اململكة املتحدة.

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   35
املتعلقة  التجارية  املعار�ض  تنظيم  و  وترتيب  اإدارة  ؛  التجميل  مل�ستح�سرات  والرتويج  واالإع��الن  الدعاية  خدمات 
؛  التجميل  املتعلقة مب�ستح�سرات  بالربيد  الطلب  بالتجزئة عن طريق  البيع  ؛ خدمات  التجميل  مب�ستح�سرات 
تقدمي خدمات اإ�ست�سارات االأعمال واملعل�مات وامل�س�رة املتعلقة مب�ستح�سرات التجميل ؛ خدمات البيع بالتجزئة 
املرتبطة ببيع م�ستح�سرات التجميل ؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة على اخلط املبا�سر املتعلقة مب�ستح�سرات 
تخ�ض  التي  بالربيد  الطلب  كاتال�جات  خدمات  ؛  التجميل  مل�ستح�سرات  التجارية  املعار�ض  تنظيم  ؛  التجميل 
اأخرى  وم���اد  االأقم�سة  تبيي�ض  م�ستح�سرات   ، ببيع  املرتبطة  بالتجزئة  البيع  خدمات  ؛  التجميل  م�ستح�سرات 
وزي���ت عطرية  و�ساب�ن وعط�رات  وك�سط  و�سقل وجلي  تنظيف  وم�ستح�سرات  املالب�ض  وكي  ت�ستعمل يف غ�سيل 
وماء  تميل  وم�ستح�سرات  تميل  واأط��ق��م  اأ�سنان  ومنظفات  لل�سعر  )ل��سن(  وغ�س�ل  تميل  وم�ستح�سرات 
�سفاه  واأظافر م�ستعارة وملمعات  ورم��ض م�ستعارة  واأق��الم احل�اجب  الك�ل�نيا وم�ستح�سرات تميل احل�اجب 
اأظافر  وملمع  م�سكرة  و  املكياج  اإزال��ة  وم�ستح�سرات  املكياج  وم�ستح�سرات  املكياج  وم�سح�ق  ومكياج  �سفاه  واأحمر 
و طالء اأظافر وعط�رات وعط�ر وعدد واأدوات يدوية )تدار باليد( و اأدوات قطع ) ال�س�ك وال�سكاكني واملالعق( 
واأ�سلحة بي�ساء واأم�ا�ض حالقة ومالقط لتجعيد ال�سعر واأدوات كهربائية وغري كهربائية الإزالة ال�سعر و ملمعات 
اأظافر كهربائية وغري كهربائية ومكاوي للمالب�ض ومق�سات �سعر لالإ�ستعمال ال�سخ�سي واع�اد ثقاب واأدوات يدوية 
لتجعيد ال�سعر كهربائية وغري كهربائية ومالقط الإزالة ال�سعر واأطقم العناية باأظافر اليدين واأطقم كهربائية 
للعناية باأظافر اليدين واأدوات تلميع االأظافر كهربائية وغري كهربائية ومقلمات اأظافر كهربائية وغري كهربائية 
العلمية واملالحية  واالأدوات  القدمني واالأجهزة  باأظافر  العناية  واأطقم  اأظافر ومبارد كهربائية لالأظافر  ومبارد 
وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�س�ير الف�ت�غرايف وال�سينمائي واالأجهزة واالأدوات الب�سرية واأجهزة واأدوات ال�زن 
والقيا�ض واالإ�سارة واملراقبة )االإ�سراف( واالإنقاذ والتعليم ؛ اأجهزة واأدوات ل��سل اأو فتح اأو حت�يل اأوتكثيف اأوتنظيم 
اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية ؛  اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ ال�س�ت اأو ال�س�ر ؛ حامالت بيانات مغناطي�سية 
، اأقرا�ض ت�سجيل ؛ اأقرا�ض مدجمة واأقرا�ض الفيدي� الرقمية ) دي يف دي ( وو�سائط الت�سجيل الرقمية االأخرى 
ملعاجلة  حا�س�بية  واأجهزة  ومعدات  حا�سبة  واآالت  النقد  ت�سجيل  واآالت  النقد  بقطع  تعمل  التي  لالأجهزة  واآليات 
خليط  وكل  النفي�سة  واملعادن  ونظارات  �سم�سية  ونظارات  النريان  اإخماد  واأجهزة  احلا�س�ب  وبرجميات  البيانات 
املق�ى  وال���رق  وال���رق  الدقيقة  ال�قت  قيا�ض  واأدوات  ال�قت  قيا�ض  واأدوات  الكرمية  واالأحجار  واملج�هرات  منها 
اأو  القرطا�سية  يف  امل�ستعملة  الل�سق  وم���اد  والقرطا�سية  الف�ت�غرافية  وال�س�ر  الكتب  تليد  وم���اد  واملطب�عات 
اأو التل�ين واالآالت الكاتبة والل�ازم املكتبية )عدا االأثاث( وم�اد  لغايات منزلية وم�اد الفنانني وفرا�سي الدهان 
الت�جيه والتدري�ض )عدا االأجهزة( وم�اد التغليف البال�ستيكية وحروف الطباعة  والكلي�سيهات )الرا�سمات( وورق 
ن�ساف و كتيبات وكتب وتقاومي و ورق لعب ) �سدة ( و حامالت م�ستندات و دفاتر ر�سم  و اأقالم ر�سم و اأطقم ر�سم 
و  واأق��الم حرب  واأق��الم ر�سا�ض  تهنئة وجم��الت و�سحف وكرا�سات  ن�سرات اعالنية وملفات وبطاقات  و  ومغلفات 
دوريات وبطاقات بريدية  و اإعالنات كبرية و مطب�عات ومن�س�رات مطب�عة واألب�مات وقرطا�سية و م�اد تدري�ض ( 
عدا االأجهزة ) و اجلل�د املدب�غة وتقليد اجلل�د املدب�غة وجل�د احلي�انات اخلام اأو املدب�غة وال�سناديق واحلقائب 
ال�سفرية واملظالت وال�سما�سي وع�سي امل�سي وال�سياط واأطقم احلي�انات وال�سروج وحقائب ظهر وحقائب لل�ساطيء 
و�سناديق جلدية اأو من األ�اح جلدية وحمافظ جلدية م�سطحة لل�ثائق واالأوراق وع�سي خيزران وحمافظ جلدية 
للقبعات وجراب  يد و�سناديق جلدية  �سفرية وحقائب  للحي�انات وحقائب مالب�ض  واأط���اق  األ���اح جلدية  اأو من 
امل�ؤونة للجن�د وجل�د تقليد وحافظات مفاتيح و مق�د جلدي للحي�انات ور�سن جلدي و فرو اخللد و حمافظ جيب 
وحمافظ نق�د وحقائب ظهر للتخييم وحقائب مدر�سية وحقائب للكتب واأكيا�ض ت�س�ق وحقائب �سفرية و�سناديق 
ذات  ت�س�ق  و حقائب  التجميل غري جمهزة  مل�ستح�سرات  �سفرية وحقائب �سغرية  �سفرية وحقائب �سغرية  ثياب 
عجالت واالأثاث واملرايا واإطارات ال�س�ر واخل�سب والفلني و الغاب واخليزران وال�سف�ساف والقرون والعظام والعاج 
اأوللمطبخ  املنزيل  لال�ستعمال  واأوعية  واأواين  واأدوات  واملر�س�م  الل�ؤل�ؤ  وعرق  والكهرمان  وال�سدف  احل�ت  وعظم 
واأم�ساط واأ�سفنج وفرا�سي )ما عدا فرا�سي التل�ين اأو الدهان( وم�اد �سنع الفرا�سي واأدوات تنظيف و�سلك جلي 
وزجاج غري م�سغ�ل اأو زجاج �سبه م�سغ�ل )عدا الزجاج امل�ستعمل يف املباين( واأواين زجاجية واأواين خزف �سيني 
واأواين خزفية ومرايا  واإ�سفنج جلي لفرك اجللد ومرذاذات لي�ست لغايات طبية وفرا�سي وعلب لالأم�ساط واأم�ساط 
للح�اجب  وفرا�سي  ال�سخ�سي  لالإ�ستخدام  الكريهة  الروائح  اإزال��ة  واأجهزة  التجميل  اأدوات  وحمل  واأوعية حلفظ 
و�سعر للفرا�سي  واأدوات الإزالة املكياج وفرا�سي اأظافر وحمارق عط�ر اأو طيب وبخاخات عط�ر ومرذاذات ) بخاخات 
( عط�ر وعلب م�ساحيق تميل م�سغ�طة وقطن ذر م�ساحيق التجميل وق�اعد لفرا�سي احلالقة وفرا�سي حالقة 
وعلب �ساب�ن واأوعية �سخ لل�ساب�ن وحامالت �ساب�ن وزبديات ح�ساء وحامالت اإ�سفنج وم�ساند لفرا�سي احلالقة 
واالأ�سرعة   ، وامل�سمع   ، واملظالت   ، واخليام  وال�سباك  واخلي�ط  واحلبال  كهربائية  اأ�سنان  وفرا�سي  ا�سنان  وفرا�سي 
االألياف  البال�ستيك( وم�اد ن�سيج من  اأو  التبطني واحل�س� )عدا ما كان من املطاط  ، واالأكيا�ض والغرائر وم�اد 
اخلام والغزل واخلي�ط امل�ستخدمة يف الن�سيج واملن�س�جات واأغطية الفرا�ض وبطانيات و�سرا�سف ومالءات واكيا�ض 
خمدات و�ستائر من الن�سيج ومنا�سف وفالنيالت واغطية خفيفة واأغطية للم�ائد واغطية للفرا�ض واغطية امل�ائد 
واملالب�ض و لبا�ض القدم  واأغطية الراأ�ض ومراييل و�سراويل لالأطفال ومناديل مزخرفة ومباذل اإ�ستحمام واأخفاف 
اإ�ستحمام ق�سرية واأحزمة وبرييهات ) قبعات م�ستديرة  اإ�ستحمام و�سراويل  اأث�اب  اإ�ستحمام و  اإ�ستحمام و�سراويل 
 ( وقمي�س�الت   ( مالب�ض    ) ق�سرية  وبنطل�نات  لل�سدر  وم�سدات  الرقبة  ط�يلة  واأحذية  و���س��دارات   ) م�سطحة 
�سرتات ن�س�ية ق�سرية ( وقبعات ذات حافة من االأمام ومعاطف واأث�اب ومباذل واأغطية لالأذنني واأغطية ال ت�سخن 
كهربائيا لتدفئة الرجلني واأخفاف مطاطية واأربطة للج�ارب و قفازات وقبعات واأربطة راأ�ض ومالب�ض حمب�كة 
ونعال داخلية ) �سبانات (  وجاكيتات واأث���اب من ال�س�ف  واأث���اب ب�سدارات ومالب�ض ف�قية ) جمربز(  واألب�سة 
حمب�كة و األب�سة لتدفئة ال�ساقني )  زوج من االألب�سة االأنب�بية املحب�كة م�سممة لتغطية ال�ساق من الكاحل اإىل 
الركبة اأو الفخذ ( وطماقات ) اأغطية لل�ساق ( واغطية لل�ساق ) طماقات( ومالب�ض للحفالت التنكرية وقفازات 
تف�سل بني االإبهام وبقية االأ�سابع واأحزمة للنق�د و اأغطية لتدفئة اليدين وربطات عنق ومالب�ض خارجية واأردية 
من  مراييل  �سكل  على  اأث���اب  و  حتتية  وتنانري  مقل�سنة  وجاكيتات  داخلية  و�سراويل  خارجية  ومعاطف  �سروالية 
بيجامات  و  �س�فية  وكنزات  للراأ�ض  ال��سط  يف  فتحة  مع  ف�سفا�سة  �سميكة  �س�فية  واأردي���ة  ياقات  اأو  اأكمام  دون 
و�سنادل و�ساري ) لبا�ض هندي ( واألب�سة على �سكل قطعة ط�يلة من القما�ض تلف ح�ل اجل�سم و اأو�سحة و�ساالت 
و قم�سان واأحذية وقم�سان باأكمام ق�سرية ولفاعات للكتفني وقبعات اإ�ستحمام و قم�سان داخلية للرجال وتنانري 
واأحذية للريا�سة وج���ارب ط�يلة وجاكيتات  واأخفاف وجالبيب وج���ارب ق�سرية وقم�سان للريا�سة  واأقنعة ن�م 
من ال�س�ف وبذالت وواقيات من ال�سم�ض وحماالت للبنطل�نات و�سرتات واأث�اب �سباحة وقم�سان تائية ن�سف كم 
واأث�اب �سيقة و قبعات ر�سمية وبنطل�نات وعمائم و مالب�ض داخلية و�سراويل داخلية واأث�اب داخلية وبزات نظامية 
واملطرزات  واملخرمات  للمع�سم  وع�سابات  خ�سبية  واأح��ذي��ة  للماء  م�سادة  ومالب�ض  و�سدريات  و���س��دارات  وخمر 
وال�سجاد  ال�سناعية  والزه�ر  واالإبر  والدبابي�ض  والعراوي  )الكالبات(  واخلطافات  واالأزرار  واجلدائل  وال�سرائط 
والب�سط واحل�سر ومفار�ض احل�سري وم�سمع فر�ض االأر�سيات وم�اد اأخرى لتغطية االأر�سيات القائمة وما يعلق 
على اجلدران لتزيينها )من م�اد غري ن�سيجية( واللعب واأدوات اللعب واأدوات الريا�سة البدنية )اجلمباز( واالأدوات 
وف�اكه  اللحم  وخال�سات  وال�سيد  ال��دواج��ن  وحل���م  واالأ�سماك  واللح�م  امليالد  عيد  �سجرة  وزخ��ارف  الريا�سية 
والبي�ض  بال�سكر  مطب�خة  وف�اكه  ومربيات  )جيلي(  وه��الم  ومطه�ة  وجمففة  وجممّدة  حمف�ظة  وخ�سروات 
واالأرز  االإ�سطناعي  وال��نب  والكاكاو  وال�ساي  وال��نب  لالأكل  املعدة  وال��ده���ن  وال��زي���ت  احلليب  ومنتجات  واحلليب 
والتابي�كا وال�ساغ� والدقيق وامل�ستح�سرات امل�سن�عة من احلب�ب واخلبز والفطائر واحلل�يات ومثلجات لالأكل 
ال�سل�سة )الت�ابل(  امللح واخل��ردل واخلل و  االأ�س�د واخلمرية وم�سح�ق اخلبيز و  النحل والع�سل  وال�سكر وع�سل 
والبهارات والثلج والغالل واملنتجات الزراعية ومنتجات الب�ساتني والغابات واحلي�انات احلية والف�اكه واخل�سروات 
الطازجة والبذور والنباتات والزه�ر الطبيعية وامل�اد الغذائية اخلا�سة باحلي�انات وال�سعري املنبت والبرية غري 
الكح�لية )�سراب ال�سعري( واملياه املعدنية والغازية وغريها من امل�سروبات غري الكح�لية وم�سروبات م�ستخل�سة 
من الف�اكه وع�سائر الف�اكه و�سراب وم�ستح�سرات اأخرى لعمل امل�سروبات وم�سروبات غازية وم�سروبات الطاقة 
عنب  وع�سري  الزجنبيل  و�سراب  ف�اكه  وخال�سات  مكربنة  وم�سروبات  لل�سهية  فاحتة  وم�سروبات  املثلج  وال�ساي 
وع�سري عنب معالج  وم�سروبات ف�اكه م�سن�عة من مركزات وم�سروبات حل�ة املذاق بطعم الفاكهة وماء �سعري 
منبت ) ملت( وماء معدين ف�ار وماء ال�س�دا ومياه من�سطة ) ماء ت�نيك( وع�سائر خ�سروات وخال�سات ت�ستخدم 
يف حت�سري امل�سروبات وماء �سعري و�سك�ا�ض الف�اكه ) وه� �سراب مركز غري كح�يل ي�ستخدم يف عمل امل�سروبات ( و 

�سراب الف�ساغ و التبغ واأدوات املدخنني و الثقاب .
و�سف العالمة  : العبارة تلب�ري �سارل�ت كتبت باحلروف العربية.

االإ�سرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

من�ذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   280696   بتاريخ :   2017/10/9
 بيانات االأول�ية :     

باإ�سم     :  ت�سارل�ت تيلب�ري تي اإم ليميتد
وعن�انه :  ليكفي� هاو�ض ، 4 وودبروك  كري�سينت ، بيلرييكي ، اي�سيك�ض ، �سي ام 12  

0 ئي كي� ، اململكة املتحدة.
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   3
اأحمر �سفاه ؛ ملمع �سفاه ؛ ب�درة واأ�سا�ض  م�ستح�سرات تميل ؛ مكياج ؛ م�ستح�سرات العناية بالب�سرة ؛ 
مكياج ؛ مرطبات ؛ م�ستح�سرات العناية باجلمال ، م�ستح�سرات العناية باجل�سم ، زي�ت عطرية لالإ�ستخدام 
املكياج ؛ غ�س�الت ) ل��سن ( وكرميات و ملطفات ) منعمات (  ال�سخ�سي ؛ م�ستح�سرات ومنتجات الإزال��ة 
لل�جه واليدين و اجل�سم ؛ اأقنعة تميلية ؛ قما�ض �سحج ) �سنفرة ( ؛ ورق �سحج ) �سنفرة ( ؛ م�اد �سحج 
) �سنفرة ( ؛ ل�ا�سق لتثبيت ال�سعر امل�ستعار ؛ ل�ا�سق لغايات التجميل ؛ غ�س�ل ) ل��سن ( ملا بعد احلالقة 
؛ حليب الل�ز الأغرا�ض التجميل ؛ زيت الل�ز ؛ �ساب�ن الل�ز ؛ م�ستح�سرات االأل�ا فريا لغايات التجميل ؛ 
حجر ال�سبه ) قاب�ض لالأوعية( ؛ كهرمان ( عط�ر ) ؛ �ساب�ن م�ساد للعرق ؛ م�سادات للعرق (م�اد زينة ) ؛ 
عط�ر ( زي�ت عطرية ) ؛ قاب�سات اأوعية الأغرا�ض التجميل ؛ بل�سم بخالف امل�ستخدم لغايات طبية ؛ اأمالح 
اإ�ستحمام ، لي�ست لغايات طبية ؛ م�ستح�سرات تميل لالإ�ستحمام ؛ اأ�سباغ اللحى ؛ اأقنعة تميلية ؛ زيت 
الربغم�ت ؛ م�ستح�سرات ق�سر ( مزيالت األ�ان ) لغايات التجميل ؛ رذاذات الإنعا�ض رائحة الفم ؛ اأ�سرطة 
الأنعا�ض رائحة الفم ؛ قطع من �ساب�ن الزينة ؛ زي�ت عطرية من خ�سب االأرز ؛ زي�ت عطرية من الكباد 
اإزالة االأل���ان ؛ كيمياويات لتن�سيع  ؛ حليب منظف لغايات الزينة ؛ مل�نات لغايات الزينة ؛ م�ستح�سرات 
االأل�ان لغايات منزلية ( غ�سيل وكي ) ؛ اأطقم تميل ؛ م�ستح�سرات تميل لغايات التنحيف ؛ م�ستح�سرات 
تميل للحي�انات ؛ اأع�اد قطن الأغرا�ض التجميل ؛ غزل قطني الأغرا�ض التجميل ؛  كرميات تميلية ؛ 
كرميات لتبيي�ض الب�سرة ؛ جل لتبيي�ض االأ�سنان ؛ �ساب�ن الإزالة الروائح الكريهة ؛ مزيالت روائح كريهة 
للب�سر اأو للحي�انات ؛ مزيالت �سعر ؛ م�ستح�سرات اإزالة ال�سعر ؛ �ساب�ن مطهر ؛ م�ستح�سرات االإ�ستحمام 
بالدو�ض لل�سحة ال�سخ�سية اأو لغايات اإزلة الروائج الكريهة ( م�اد زينة ) ؛ �سامب� جاف ؛ اأ�سباغ تميلية 
؛ ماء الك�ل�نيا ؛ م�سح�ق �سحج )�سنفرة ( ؛ خال�سات اأثريية ؛ زي�ت عطرية ؛ خال�سات اأثريية ؛ زي�ت 
اأثريية ؛ خال�سات زه�ر ( عط�ر ) ؛  م�ستح�سرات تميل احل�اجب ؛  اأقالم احل�اجب ؛ ل�ا�سق لتثبيت 
الرم��ض امل�ستعارة ؛ م�ستح�سرات تميل الرم��ض ؛ رم��ض )م�ستعارة( ؛ رم��ض م�ستعارة  ؛ ل�ا�سق لتثبيت 
اأ�سا�سية لعط�ر الزه�ر ؛  خال�سات زه�ر ( عط�ر ) ؛ �ساب�ن  اأظافر م�ستعارة ؛ عنا�سر  ال�سعر امل�ستعار ؛ 
لتعرق االأق��دام ؛ جل تبيي�ض االأ�سنان ؛ م�اد دهنية الأغرا�ض التجميل ؛ مل�نات لل�سعر ؛ اأ�سباغ لل�سعر ؛ 
غ�س�الت ) ل��سن ( لل�سعر ؛ رذاذ ) �سرباي ( لل�سعر ؛ م�ستح�سرات تعيد ال�سعر ؛ بريوك�سيد الهيدروجني 
اأي�ن�ن ( عطر ) ؛ زيت اليا�سمني ؛ ماء جافيل ؛ هالم الأغرا�ض التجميل ؛  الأغرا�ض التجميل ؛ بخ�ر ؛ 
اأع�اد بخ�ر ؛ اأطقم تميل ؛ زيت اخلزامى ؛ ماء اخلزامى ؛ زي�ت عطرية من الليم�ن ؛ غ�س�الت ) ل��سن( 
الأغرا�ض التجميل ؛ مناديل ورقية م�سربة بغ�س�الت ) ل��سن ( تميلية ؛ م�ستح�سرات مكياج ؛ م�ستح�سرات 
اإزالة املكياج ؛ م�سكرة ؛ جل تدليك )م�ساج( بخالف امل�ستخدم لغايات طبية ؛ �ساب�ن طبي ؛ حليب منظف 
لغايات الزينة ؛ خال�سة النعناع ( زيت عطري ) ؛ نعناع ل�سناعة العط�ر ؛ م�سك ( ل�سناعة العط�ر) ؛ �سمع 
لل�س�ارب ؛ ل�ا�سق فنية لالأظافر ؛ م�ستح�سرات العناية باالأظافر ؛ ملمع اأظافر ؛ طالء اأظافر ؛ اأظافر 
م�ستعارة ؛ مبطالت تعيد ال�سعر الدائم ؛ زي�ت لغايات التجميل ؛ زي�ت للعط�ر والروائح ؛ زي�ت لغايات 
الزينة ؛ اأقالم تميلية ؛ اأقالم احل�اجب ؛ عط�رات ؛ عط�ر ؛ مزيالت تعيد ال�سعر الدائم ؛ هالم لغايات 
التجميل ؛ ملمعات اأطقم االأ�سنان ؛ مراهم الأغرا�ض التجميل ؛ م�ساحيق مكياج ؛ حجر اخلفاف  ؛ زيت ال�رد 
؛�سامب� ؛ م�ستح�سرات حالقة ؛ �ساب�ن حالقة ؛ م�ستح�سرات تميل  للعناية بالب�سرة ؛ كرميات تبيي�ض 
الب�سرة ؛ م�ستح�سرات تميل الأغرا�ض التنحيف ؛ �ساب�ن ؛ �ساب�ن م�ساد للعرق ؛  قطع �ساب�ن ؛ �ساب�ن 
الإزالة الروائح الكريهة ؛ �ساب�ن لتعرق االأقدام ؛ رذاذات الإنعا�ض رائحة الفم ؛ اأ�سرطة الأنعا�ض رائحة الفم 
؛ م�ستح�سرات ال�قاية من اأ�سعة ال�سم�ض ؛ م�ستح�سرات ت�سمري الب�سرة بالتعر�ض لل�سم�ض ( م�ستح�سرات 
تميل ) ؛ م�سح�ق التالك  للزينة ؛ تربينات ( زي�ت عطرية ) ؛ مناديل ورقية م�سربة بغ�س�الت ) ل��سن 
( تميلية ؛ ماء الزينة ؛ م�اد الزينة ؛ ر�س�م زينة لل�سف الأغرا�ض التجميل ؛ طالء اأظافر ؛ م�ستح�سرات 

اإزالة الطالء ؛ م�ستح�سرات تعيد ال�سعر ؛ �سمع اإزالة ال�سعر.
و�سف العالمة  : العبارة تلب�ري �سارل�ت كتبت باحلروف العربية.

االإ�سرتاطات :   
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو 

اإر�سالة بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397
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منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   156729      بتاريخ : 2011/5/3
بيانات االأول�ية :             

باإ�سم     :  األيبابا جروب ه�لدينج ليميتد.
وعن�انه  :  الطابق الرابع ، ون كابيتال بلي�ض ،

�ض.ب : 847 ، ج�رج تاون ، جراند كامين ، جزر الكامين .
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة : 39 
�سبكة  عرب  املالية  املعامالت  وت�س�ية  تخلي�ض  ؛  العقارية  ال�سئ�ن  ؛  النقدية  ال�سئ�ن  ؛  املالية  ال�سئ�ن  ؛  التاأمني 
معاجلة   ، االئتمان  بطاقة  خدمات  ؛  املالية  واخلدمات  املبا�سر  اخلط  على  ال�سرافة  خدمات  ؛  العاملية  احلا�س�ب 
املالية ؛ خدمات حت�يل االم���ال ؛ حت�يل  التاأمني للمعامالت  ، وت�فري  وار�سال الف�اتري والدفعات اخلا�سة بها 
املالية  ؛ اخلدمات  االنرتنت  لالآخرين عرب  الدفعات  ؛ حت�يل  لالآخرين  االلكرتونية  ال��سائل  ب�ا�سطة  االم���ال 
وا�ستئجار  تاجري  ؛  واال�ستئجار  االيجار  عق�د  واإدارة  اع��داد  الدفعات؛  ف�اتري وخدمات معاجلة  اإع��داد  �سكل  على 
؛  العقارات  �سم�سرة  خدمات  ؛  العقار  ا�ستثمار   ، العقارات  مت�يل   ، العقارات  تقييم  ؛  العقارات  تثمني  ؛  العقارات 
خدمات وكالة العقارات ؛ خدمات وكالة االإ�سكان ؛ خدمات اح�سائيات التاأمني ، خدمات ادارة وا�ست�سارات العقارات 
عرب  املالية  املعل�مات  ت�فري  ؛  وال�سقق  ال�سكنية  ال�سقق  تاأجري   ) )عقارات  املكاتب  تاأجري  ؛  االيجارات  حت�سيل  ؛ 
االنرتنت ؛ خدمات ايداع ال�سمان واإ�سدار �سندات ال�سفر ؛ ا�ستثمار را�ض املال ؛ التقييم املايل ) التاأمني ، ال�سرافة ، 
العقارات ( ؛ اخلدمات املالية واإدارة االأ�س�ل ؛ اخلدمات التاأمينية واملالية ؛ اخلدمات املالية امل�فرة ب�ا�سطة و�سائل 
االت�ساالت عن بعد ؛ اال�ست�سارات املالية  وخدمات الن�سح ؛ ال�سرافة الداخلية ؛ اخلدمات امل�سرفية امل�فرة على 
اخلط املبا�سر من قاعدة بيانات حا�س�ب او االنرتنت ؛ خدمات �سم�سرة ال�سندات ، خدمات ت�سعرية ب�ر�سة اال�سهم 
�سمان  وخدمات  العميل  بطاقة  خدمات   ، املدين  بطاقة  خدمات  ؛  امل��ايل  التحليل   ، وال�سندات  اال�سهم  �سم�سرة  ؛ 
ال�سيكات ؛ خدمات ال�سرافة ، ح�ساب الت�فري واال�ستثمار ؛ خدمات التخلي�ض املالية ؛ التحقق من االئتمان عرب 
االلكرتوين  ال�سراء  دفع  ؛ خدمات  االلكرتوين  االئتمان  ادارة خطر  ؛ خدمات  العاملية  احلا�س�ب  معل�مات  �سبكة 
ودفع الفات�رة االلكرتونية ؛ خدمات الدين واالئتمان للح�سابات املالية ؛ خدمات ال�سرافة االلكرتونية ؛ ا�سدار 
املعل�مات  الهاتف ؛ خدمات  ائتمان  املدين ؛ خدمات بطاقة  العميل وبطاقات  ، وبطاقات  املخزنة  القيمة  بطاقات 
حت�سيل  وكالة  ؛  االنرتنت  او  حا�س�ب  بيانات  قاعدة  من  املبا�سر  اخلط  على  امل�فر   ، والتاأمني  بالتم�يل  املتعلقة 
امل�ستعملة  ال�سيارات  تثمني  ؛  املج�هرات  تثمني  ؛  الفن�ن  تثمني  ؛  االثرية  القطع  تثمني  ؛  والكهرباء  الغاز  ر�س�م 
؛ التزويد مبعل�مات ال�سرائب ؛ تميع ام�ال ال�سناديق اخلريية ؛ تنظيم حت�سيل االم�ال اخلريية ؛ حت�سيل 
االم�ال اخلريية ؛ تاجري ماكينات عد اأومعاجلة النق�د ال�رقية واملعدنية ؛ تاأجري ماكينات ت�زيع النقد اأو ماكينات 
اخلط  على  بالدفع  يتعلق  فيما  والتحقق  الت�ثيق  خدمات  ؛  املبا�سر  اخلط  على  الدفع  خدمات  ؛  االآيل  ال�سراف 
املتعلقة  والن�سح  واملعل�مات  اال�ست�سارات  خدمات  ؛  اخلزائن  ا�ستئجار  و/اأو  تاأجري  ؛  االم���ال  حت�يل  اأو  املبا�سر 

باخلدمات �سابقة الذكر ؛ جميعها م�سم�لة يف الفئة 36 .                                                                              
باحلروف  اال�سفل  ويف  الكبرية  الالتينية  باحلروف  م��رات  اأرب��ع  كتبت   ALIBABA الكلمة   : العالمة  و�سف 

الالتينية ال�سغرية والكبرية بالل�نني اال�س�د والربتقايل بطريقة مميزة .
االإ�سرتاطات : 

اإر�سالة  اأو  اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد  فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   281551   بتاريخ :   2017/10/23
 بيانات االأول�ية :     

باإ�سم     :  اجننريينغ بروكي�رمنت اأند �سباليز )E.P.S( ه�لدنغ  �ض.م.ل.
وعن�انه :  لبنان - اجلديدة الب��سرية ، �سارع الع�سيلي ، بناية �سليم اإخال�ض ، بريوت ، لبنان

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   11
اأ�س�اء ذات دارات كهربائية مقفلة رباعية كبرية ؛  اأ�س�اء ذات دارات كهربائية مقفلة ؛  اأ�س�اء ؛  اأجهزة لغايات اال�ساءة ؛ 
اأ�س�اء ذات دارات كهربائية مقفلة رباعية م�سغرة ؛ اأ�س�اء اجلدران ؛ اأ�س�اء للحدائق ؛ اأ�س�اء ت��سع يف االأ�سفل الإ�ساءة 
مكان حمدد ؛ اأ�س�اء ت��سع يف االأعلى الإ�ساءة كامل املكان ؛ اأ�س�اء للمقط�رات ؛ اأ�س�اء للبحث ؛ اأ�س�اء غازية ؛ اأ�س�اء 
ال�سقف ؛ اأ�س�اء للدراجات النارية ؛ اأ�س�اء كهربائية ؛ اأ�س�اء كبرية احلجم رخي�سة م�سممة خ�سي�سا لالإ�ستخدام  امل�ستمر 
يف امل�ساحات الداخلية اأو اخلارجية ال�سا�سعة ؛ اأ�س�اء للمكتب ؛ اأ�س�اء فل�رية ؛ اأ�س�اء للط�اريء ؛ اأ�س�اء تعمل على الطاقة 
ال�سم�سية ؛ اأ�س�اء �ساطعة لت�سليط ال�س�ء على خ�سبة امل�سرح مل�ساعدة التقنيني على اإداء عملهم ؛ اأ�س�اء �ساطعة لت�سليط 
ال�س�ء على خ�سبة امل�سرح مل�ساعدة التقنيني على اإداء عملهم ذات �سمامات ثنائية القطبية الإر�سال ال�س�ء ؛ اأ�س�اء �ساطعة 
لت�سليط ال�س�ء على خ�سبة امل�سرح مل�ساعدة التقنيني على اإداء عملهم قابلة الإعادة ال�سحن  ذات �سمامات ثنائية القطبية 
الإر�سال ال�س�ء ؛ م�سادر �س�ء ذات �سمامات ثنائية القطبية الإر�سال ال�س�ء ؛ اأ�س�اء لت�سليط ال�س�ء نح� االأ�سفل ؛ اأ�س�اء 
ال�س�ء  اأ�س�اء متكاملة  لت�سليط  ؛  االأ�سفل  ال�س�ء نح�  اأ�س�اء داخلية  لت�سليط  ؛  االأ�سفل  ال�س�ء نح�  تارية  لت�سليط 
اأ�س�اء  اأ�س�اء كهربائية ؛ ب�سيالت  اأ�س�اء كهربائية ؛ ل�ازم  نح� االأ�سفل ذات �سمامات ثنائية القطبية الإر�سال ال�س�ء ؛ 
كهربائية ؛ اأ�س�اء كهربائية �سغرية مل�نة ت�ستخدم يف الزينة ؛ اأ�س�اء كهربائية ليلية خافتة  ؛ ب�سيالت م�سابيح كهربائية 
؛ ب�سيالت م�سابيح كهربائية فل�رية ؛ م�سابيح اإ�سارة كهربائية للمركبات ؛ اأ�س�اء ، كهربائية  الأ�سجار عيد امليالد ؛ ا�ساءة 
؛ من�ساآت ا�ساءة كهربائية ؛ من�ساآت ا�ساءة داخلية كهربائية ؛ اأجهزة ا�ساءة  كهربائية ؛ اأجهزة ا�ساءة داخلية كهربائية ؛ 
اأجهزة ا�ساءة كهربائية من االألياف ؛ وحدات ا�ساءة كهربائية ت��سع يف االأعلى ذات م�سار تعقب لت�جيه ال�س�ء ؛ م�سابيح 
كهربائية لال�ساءة ؛ تراكيب ا�ساءة بالتفريغ الكهربائي ؛ تراكيب ا�ساءة كهربائية  لالإ�ستخدام يف االأماكن اخلطرة ؛ اإ�ساءة 
زينية ؛ اإ�ساءة ذات م�ست�ى منخف�ض ؛  اأ�س�اء مت�هجة مع م�اد �ساطعة ؛ اإ�ساءة املكاتب ؛ اأنظمة ول�ازم لالإ�ساءة ذات تعقب 
للم�سار ؛ اإ�ساءة للحمامات ؛ اإ�ساءة ط�لية ذات �سمامات ثنائية القطبية الإر�سال ال�س�ء ؛ اإ�ساءة خارجية ؛ اإ�ساءة تارية ؛ 
اإ�ساءة للط�اريء ؛ تركيبات لتزويد االأ�س�اء الكا�سفة ؛ اأ�س�اء �ساطعة من اجل�ض ؛ ف�اني�ض ؛ ف�اني�ض لالإ�ساءة ؛ ف�اني�ض 
م�سن�عة من اخلزف ؛ ف�اني�ض ورقية قابلة للحمل ؛ ف�اني�ض ورقية ثابتة ؛ ف�اني�ض ل�لبية م�سغرة ؛ ف�اني�ض ل�لبية 
كبرية ؛ اأ�سرطة ذات �سمامات ثنائية القطبية الإر�سال ال�س�ء ك�نها اأ�سرطة اأو اأربطة مرنة تتاألف من ف�اني�ض اأ�س�اء ذات 
�سمامات ثنائية القطبية ؛ اأنابيب ؛ اأنابيب اإ�ساءة ؛ اأنابيب �سغرية ؛ اأنابيب كبرية ؛ حامالت ؛ حامالت م�سابيح ؛ حامالت 
مظالت م�سابيح ؛ مظالت ؛ مظالت ا�س�اء ؛ كالبات ومقاب�ض لال�س�اء ؛ اأجهزة لالإنارة والتدفئة وت�ليد البخار والطهي 

والتربيد والتجفيف والته�ية وت�ريد املياه ولالأغرا�ض ال�سحية ؛ اأجزاء ول�ازم  جلميع ال�سلع املذك�رة اآنفا .
و�سف العالمة  : العبارة MARSHALL TUFFLEX  كتبت باحلروف الالتينية.

االإ�سرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة بالربيد 

امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   283619   بتاريخ :   2017/11/29
بيانات االأول�ية :    

باإ�سم     :  ت�س�ي ، �سني - كي�
وعن�انه :  بي - 4101 ) م�كدوجن ، تراباال�ض وي�سرتن افيني� ( 299 ، 

اوهم�ك - رو ، ياجنت�سي�ن - ج� ، �سي�ؤول ، جمه�رية ك�ريا  
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   9
1. عدادات 2. اأقفال كهربائية؛ 3. اأجهزة واأدوات خمربية  فيزيائية وكيميائية. 4. اأجهزة واأدوات ب�سرية،عدا 
ما كان منها للنظارات واأجهزة الت�س�ير الف�ت�غرايف؛ 5. اأجهزة واأدوات  الت�س�ير الف�ت�غرايف ؛ 6. كامريات 
الفيدي�؛  7. اأجهزة واأدوات وزن ل�حدة قيا�سية ؛  8. اأجهزة واأدوات التحكم  االآيل ؛   9 . نظارات )ب�سرية(؛

10. عد�سات ال�سقة؛ 11. اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد؛ 12. جاكيتات اإنقاذ ؛ 13. بذالت جناة ؛
اأج��ه��زة  كهربائية  ؛  16.  امل��رور  اأق��را���ض عاك�سة تلب�ض لل�قاية من ح���ادث  ؛  15.  14. متح�س�سات ح��رارة 
ب�سرية  و  �سمعية  كهربائية  واأدوات  اأج��ه��زة   .  18 كهربائية؛  ب��ط��اري��ات   .17 الكهربائية؛  الطاقة  لت�زيع 
ب��رام��ج حا�س�ب )ب��رجم��ي��ات قابلة    . ؛ 21  اأط��ق��م ه��ات��ف    . ؛ 20  واأدوات االت�����س��االت ع��ن بعد  اآالت    . ؛ 19 
 ل��ل��ت��ن��زي��ل(؛ 22 .  ت��ط��ب��ي��ق��ات ب��رجم��ي��ات ح��ا���س���ب، ق��اب��ل��ة ل��ل��ت��ن��زي��ل؛ 23.  ب��رجم��ي��ات األ���ع���اب احل��ا���س���ب ؛  
 .  26 ح����ا�����س�����ب؛  ب����رجم����ي����ات    .  25 ال����ن����ق����ال����ة؛  ل���ل���ه����ات���ف  ح����ا�����س�����ب  ت���ط���ب���ي���ق���ات   ب����رجم����ي����ات    .  24
الفيدي�؛  األ����ع����اب  خ��راط��ي�����ض   .28 ؛  م��غ��ان��ط    .27 ؛  ب���احل���ا����س����ب  م��ل��ح��ق��ة  واأج����ه����زة  ح���ا����س����ب   اأج����ه����زة 
اأو  ل��ل���ق��اي��ة م���ن احل��������ادث  ال�����س��ن��اع��ة  ل��ال���س��ت��خ��دام يف  ق����ف����ازات واق���ي���ة    . ؛ 30  اإ�����س����ارة  29. ����س���ف���ارات 
اأو االإ����س���اب���ات؛  ل��ل���ق��اي��ة م���ن احل�������ادث   االإ�����س����اب����ات؛ 31. خ�����ذ 32 .  م��الب�����ض واق���ي���ة م���ع���دة خ�����س��ي�����س��ا 
 35 ؛   الت�سجيل  م�سبقة  م��سيقية  اإل��ك��رتون��ي��ة  و���س��ائ��ط     .  34 ؛    للتنزيل  قابلة  م��سيقى  م��ل��ف��ات    .33
غري  الت�سجيل  م�سبقة  اإل��ك��رتون��ي��ة  و���س��ائ��ط     .  36 امل������س��ي��ق��ى(؛  )ب��خ��الف  م�سجلة  ف��ي��دي���  اأ���س��رط��ة    .
للتنزيل؛  قابلة  تذاكر    .38 ممغنطة؛  ائتمان  بطاقات    .  37 احلا�س�ب(؛  برجميات  )با�ستثناء   م��سيقية 
39 .  و�سائط ف�ت�غرافية ) اأفالم معر�سة لل�س�ء (؛ 40 .   من�س�رات الكرتونية  قابلة للتنزيل؛ 41 .  كتب 
اإلكرتونية قابلة للتنزيل؛ 42 .  �سحف اإلكرتونية قابلة للتنزيل؛ 43.  كتب اأو اوراق درا�سية اإلكرتونية قابلة 
للتنزيل ؛ 44 . �س�ر كرت�نية متحركة؛ 45 . �سالمل جناة من احلريق ؛ 46.   اأجهزة  تنف�ض لل�سباحة حتت 

املاء؛ 47. اأجرا�ض كهربائية لالأب�اب ؛
48 .  اأقنعة واقية

MECARD  كتبت باحلروف الالتينية  وحتتها كتبت كلمة TURNING و�سف العالمة  :  الكلمة
باحلروف الالتينية بحجم اأكرب وجميعها على ر�سم ل�سكل دائري يحيط به اإطار ذو اأربعة ج�انب عري�سة 

وبداخله ر�سم ل�سكل زخريف يف االأعلى يحيط به عدة خط�ط رفيعة  بطريقة مميزة  . 
االإ�سرتاطات :   

اأو  التجارية يف وزارة االإقت�ساد  اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات  اإعرتا�ض علي ذلك  فعلي من لدية 
اإر�سالة بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   284291   بتاريخ :   2017/12/11
 بيانات االأول�ية :     

باإ�سم     :  �سرتايب ، اإنك.
وعن�انه :  185 بريي �سرتيت ، �س�يت 550 ، �سان فران�سي�سك� ، 

كاليف�رنيا 94107 ، ال�اليات املتحدة االمريكية  
�ضورة العالمة

 وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   35
التجارية  امل�ساريع  ؛ خدمات تط�ير  االأعمال  واالأخبار عن  املعل�مات  االأعمال وخدمات  ا�ست�سارات  خدمات 
 ، ، حتديدا  االأعمال  التجارية ؛ خدمات تط�ير  االأعمال   ) تاأ�سي�ض   ( ت�سكيل  ا�ست�سارات  اجلديدة وخدمات 
ت�فري الدعم لبدء االأعمال التجارية  لالآخرين ؛ االإحاالت يف جمال االأعمال التجارية ؛ االإحاالت يف جمال 
املحا�سبة؛ م�سك الدفاتر لتح�يل االأم�ال الكرتونيا ؛ جمع وحتليل بيانات مقيا�ض اجل�دة لتجار التجارة 
؛  الغري  عن  بالنيابة  احل�سابات  وت�س�ية  الف�اتري  واع��داد  االإدارة  ؛  التجارية  االعمال  لغايات  االإلكرتونية 
املبا�سر من  ، املعل�مات االإح�سائية التي ت�فرعلى اخلط  ت�فري املعل�مات واالأخبار عن االأعمال ، حتديدا 
قاعدة بيانات احلا�س�ب اأو من االإنرتنت ؛ ت�فري املعل�مات االإح�سائية لغايات االعمال او للغايات التجارية 
؛ حفظ ال�سجالت املالية الدارة املخاطر فيما يتعلق مبعامالت الدفع ؛ اعداد الف�اتري ؛ خدمات الف�ترة ؛ 
خدمات ال�سريبة والتخطيط ال�سريبي وخدمات امل�س�رة واملعل�مات واال�ست�سارة ؛ اال�ست�سارات واملعل�مات 
امل�سارف لالآخرين  من خالل ت�زيع  ( املحامني ؛ ترويج خدمات  اإحالة  اإ�ست�سارات )  ؛  املتعلقة باملحا�سبة 
املتعلقة  امل�س�رة  تقدمي  ، ومن خالل  الب�سرية   - ال�سمعية  الرتويجية  وامل���اد  املطب�عة   الرتويجية  امل���اد 
برتويج املبيعات ؛ خدمات ت�سبيك االعمال التجارية ؛ تخطيط االعمال؛ تنظيم اتفاقيات االأعمال التجارية 
؛ اإدارة تقدمي الطلبات التنظيمية ، حتديدا ، م�ساعدة االآخرين يف اإعداد واإيداع طلبات ملنح االأعمال التجارية 
املجم�عات  �سراء  ت�سهيل  ؛  التاأمني  وكيل  اإح��االت  ت�فري  ؛  احلك�مية  التنظيمية  الهيئات  ل��دى  ال�سغرية 
مزودي  م��ع  التفاو�ض  عق�د   ، حت��دي��دا   ، اخل�س�مات  جمم�عة  ���س��راء  ب��رام��ج  اإدارة  ؛  امل�سرفية  للخدمات 
خ�س�مات  على  للح�س�ل  القان�نية  واخلدمات  التجارية  واالأعمال  التاأمني  وخدمات  امل�سرفية  اخلدمات 
جماعية على �سراء خدمات الغري؛ خدمات تارية، حتديدا مطابقة م�ستثمري القطاع اخلا�ض املحتملني 

مع اأ�سحاب امل�ساريع الذين يحتاج�ن اإىل مت�يل. يف الفئة 35 .
و�سف العالمة  : الكلمة " �سرتايب " كتبت باحلروف العربية .

االإ�سرتاطات :   
اأو  التجارية يف وزارة االإقت�ساد  اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات  اإعرتا�ض علي ذلك  فعلي من لدية 

اإر�سالة بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   284307   بتاريخ :   2017/12/11
  بيانات االأول�ية :     

باإ�سم     :  �سرتايب ، اإنك.
وعن�انه :  185 بريي �سرتيت ، �س�يت 550 ، �سان فران�سي�سك� ، 

كاليف�رنيا 94107 ، ال�اليات املتحدة االمريكية  
�ضورة العالمة

 وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   42
واإدارة  لتتبع  االإلكرتونية  التجارة  لتجار  للتنزيل  قابلة  غري  حا�س�ب  لربجميات  م�ؤقت  ا�ستخدام  ت�فري 
ت�فري  ؛  والتم�يل  التجارية  االأع��م��ال  جم��االت  يف  لهم  العائدة  واملقايي�ض  والزبائن  واملعامالت  االأع��م��ال 
االعمال  باإجراء معامالت  للم�ستخدمني  لل�سماح  للتنزيل  قابلة  ا�ستخدام م�ؤقت لربجميات حا�س�ب غري 
االإلكرتوين  التخزين  ؛  للبيانات  االلكرتوين  التخزين  ؛  عاملية  �سبكة حا�س�ب  االإلكرتونية عرب  التجارية 
للملفات وال�ثائق ؛ ت�فري ا�ستخدام م�ؤقت لربجميات احل��سبة ال�سحابية الغري قابلة للتنزيل على اخلط 
املبا�سر لتحديد وت�سنيف وتقييم ومراجعة املدف�عات الفردية التي يحتمل اأن تك�ن احتيالية ، مما ي�سمح 
املجمعة  واملدف�عات  الفردية  للمدف�عات  التلقائية  املعاجلة  على  الق�اعد  وتعديل  باإن�ساء  للم�ستخدمني 
وت�سنيف  اليدوية  للمراجعة  الفردية  املدف�عات  اأول���ي��ات  وحتديد  طاب�ر  يف  التنظيم   ، ال��داف��ع  قبل  من 
ا�ستخدام  املالية وك�سف االحتيال ؛ ت�فري  املعامالت  الدفع االإجمالية يف جماالت  املقايي�ض على معامالت 
م�ؤقت الدوات تط�ير برجميات غري قابلة للتنزيل على اخلط املبا�سر لتحديد وت�سنيف وتقييم ومراجعة 
املدف�عات الفردية التي يحتمل اأن تك�ن احتيالية ،مما ي�سمح للم�ستخدمني باإن�ساء وتعديل الق�اعد على 
وحتديد  طاب�ر  يف  التنظيم  الدافع،  قبل  من  املجمعة  واملدف�عات  الفردية  للمدف�عات  التلقائية  املعاجلة 
يف  االإجمالية  الدفع  معامالت  على  املقايي�ض  وت�سنيف  اليدوية  للمراجعة  الفردية  املدف�عات  اأول���ي��ات 
ب��رجم��ي��ات ح��ا���س���ب للتمكني م��ن قب�ل  وت��ط���ي��ر  ؛ ت�سميم  امل��ال��ي��ة وك�سف االح��ت��ي��ال  امل��ع��ام��الت  جم���االت 
امل�سرتيات من داخل التطبيقات النقالة  والربجميات التي ت�ؤدي وظائف اأخرى غري �سرائية ؛ مزود خدمة 
لقب�ل  النقال  التطبيق  لتمكني  اآي(  بي  )اي��ه  التطبيقات  برجمة  واجهة  برجميات  ي�سم   ال��ذي  التطبيق 
امل�سرتيات واملدف�عات مبا�سرة ؛ مزود خدمة التطبيق الذي ي�سم برجميات واجهة برجمة التطبيقات )ايه 
بي اآي( لت�حيد معل�مات ووظائف التجارة االإلكرتونية واالأعمال التجارية و معل�مات ووظائف  املعامالت، 

واملعل�مات وال�ظائف املالية ، والتحليالت يف برجميات و من�سات اأخرى.  يف الفئة 42.
و�سف العالمة  : الكلمة " �سرتايب " كتبت باحلروف العربية .

االإ�سرتاطات :   
اأو  التجارية يف وزارة االإقت�ساد  اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات  اإعرتا�ض علي ذلك  فعلي من لدية 

اإر�سالة بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   284298   بتاريخ :   2017/12/11
 بيانات االأول�ية :     

باإ�سم     :  �سرتايب ، اإنك.
وعن�انه :  185 بريي �سرتيت ، �س�يت 550 ، �سان فران�سي�سك� ، 

كاليف�رنيا 94107 ، ال�اليات املتحدة االمريكية  
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   35
التجارية  امل�ساريع  ؛ خدمات تط�ير  االأعمال  واالأخبار عن  املعل�مات  االأعمال وخدمات  ا�ست�سارات  خدمات 
 ، ، حتديدا  االأعمال  التجارية ؛ خدمات تط�ير  االأعمال   ) تاأ�سي�ض   ( ت�سكيل  ا�ست�سارات  اجلديدة وخدمات 
ت�فري الدعم لبدء االأعمال التجارية  لالآخرين ؛ االإحاالت يف جمال االأعمال التجارية ؛ االإحاالت يف جمال 
املحا�سبة؛ م�سك الدفاتر لتح�يل االأم�ال الكرتونيا ؛ جمع وحتليل بيانات مقيا�ض اجل�دة لتجار التجارة 
؛  الغري  عن  بالنيابة  احل�سابات  وت�س�ية  الف�اتري  واع��داد  االإدارة  ؛  التجارية  االعمال  لغايات  االإلكرتونية 
املبا�سر من  ، املعل�مات االإح�سائية التي ت�فرعلى اخلط  ت�فري املعل�مات واالأخبار عن االأعمال ، حتديدا 
قاعدة بيانات احلا�س�ب اأو من االإنرتنت ؛ ت�فري املعل�مات االإح�سائية لغايات االعمال او للغايات التجارية 
؛ حفظ ال�سجالت املالية الدارة املخاطر فيما يتعلق مبعامالت الدفع ؛ اعداد الف�اتري ؛ خدمات الف�ترة ؛ 
خدمات ال�سريبة والتخطيط ال�سريبي وخدمات امل�س�رة واملعل�مات واال�ست�سارة ؛ اال�ست�سارات واملعل�مات 
امل�سارف لالآخرين  من خالل ت�زيع  ( املحامني ؛ ترويج خدمات  اإحالة  اإ�ست�سارات )  ؛  املتعلقة باملحا�سبة 
املتعلقة  امل�س�رة  تقدمي  ، ومن خالل  الب�سرية   - ال�سمعية  الرتويجية  وامل���اد  املطب�عة   الرتويجية  امل���اد 
برتويج املبيعات ؛ خدمات ت�سبيك االعمال التجارية ؛ تخطيط االعمال؛ تنظيم اتفاقيات االأعمال التجارية 
؛ اإدارة تقدمي الطلبات التنظيمية ، حتديدا ، م�ساعدة االآخرين يف اإعداد واإيداع طلبات ملنح االأعمال التجارية 
املجم�عات  �سراء  ت�سهيل  ؛  التاأمني  وكيل  اإح��االت  ت�فري  ؛  احلك�مية  التنظيمية  الهيئات  ل��دى  ال�سغرية 
مزودي  م��ع  التفاو�ض  عق�د   ، حت��دي��دا   ، اخل�س�مات  جمم�عة  ���س��راء  ب��رام��ج  اإدارة  ؛  امل�سرفية  للخدمات 
خ�س�مات  على  للح�س�ل  القان�نية  واخلدمات  التجارية  واالأعمال  التاأمني  وخدمات  امل�سرفية  اخلدمات 
جماعية على �سراء خدمات الغري؛ خدمات تارية، حتديدا مطابقة م�ستثمري القطاع اخلا�ض املحتملني 

مع اأ�سحاب امل�ساريع الذين يحتاج�ن اإىل مت�يل. يف الفئة 35 .
و�سف العالمة  : الكلمة STRIPE كتبت باحلروف الالتينية .  

االإ�سرتاطات :   
اأو  التجارية يف وزارة االإقت�ساد  اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات  اإعرتا�ض علي ذلك  فعلي من لدية 

اإر�سالة بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   284304   بتاريخ :   2017/12/11
 بيانات االأول�ية :     

باإ�سم     :  �سرتايب ، اإنك.
وعن�انه :  185 بريي �سرتيت ، �س�يت 550 ، �سان فران�سي�سك� ، 

كاليف�رنيا 94107 ، ال�اليات املتحدة االمريكية  
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   42
واإدارة  لتتبع  االإلكرتونية  التجارة  لتجار  للتنزيل  قابلة  غري  حا�س�ب  لربجميات  م�ؤقت  ا�ستخدام  ت�فري 
ت�فري  ؛  والتم�يل  التجارية  االأع��م��ال  جم��االت  يف  لهم  العائدة  واملقايي�ض  والزبائن  واملعامالت  االأع��م��ال 
االعمال  باإجراء معامالت  للم�ستخدمني  لل�سماح  للتنزيل  قابلة  ا�ستخدام م�ؤقت لربجميات حا�س�ب غري 
االإلكرتوين  التخزين  ؛  للبيانات  االلكرتوين  التخزين  ؛  عاملية  �سبكة حا�س�ب  االإلكرتونية عرب  التجارية 
للملفات وال�ثائق ؛ ت�فري ا�ستخدام م�ؤقت لربجميات احل��سبة ال�سحابية الغري قابلة للتنزيل على اخلط 
املبا�سر لتحديد وت�سنيف وتقييم ومراجعة املدف�عات الفردية التي يحتمل اأن تك�ن احتيالية ، مما ي�سمح 
املجمعة  واملدف�عات  الفردية  للمدف�عات  التلقائية  املعاجلة  على  الق�اعد  وتعديل  باإن�ساء  للم�ستخدمني 
وت�سنيف  اليدوية  للمراجعة  الفردية  املدف�عات  اأول���ي��ات  وحتديد  طاب�ر  يف  التنظيم   ، ال��داف��ع  قبل  من 
ا�ستخدام  املالية وك�سف االحتيال ؛ ت�فري  املعامالت  الدفع االإجمالية يف جماالت  املقايي�ض على معامالت 
م�ؤقت الدوات تط�ير برجميات غري قابلة للتنزيل على اخلط املبا�سر لتحديد وت�سنيف وتقييم ومراجعة 
املدف�عات الفردية التي يحتمل اأن تك�ن احتيالية ، مما ي�سمح للم�ستخدمني باإن�ساء وتعديل الق�اعد على 
التنظيم يف طاب�ر وحتديد   ، الدافع  قبل  املجمعة من  واملدف�عات  الفردية  للمدف�عات  التلقائية  املعاجلة 
يف  االإجمالية  الدفع  معامالت  على  املقايي�ض  وت�سنيف  اليدوية  للمراجعة  الفردية  املدف�عات  اأول���ي��ات 
ب��رجم��ي��ات ح��ا���س���ب للتمكني م��ن قب�ل  وت��ط���ي��ر  ؛ ت�سميم  امل��ال��ي��ة وك�سف االح��ت��ي��ال  امل��ع��ام��الت  جم���االت 
امل�سرتيات من داخل التطبيقات النقالة  والربجميات التي ت�ؤدي وظائف اأخرى غري �سرائية ؛ مزود خدمة 
لقب�ل  النقال  التطبيق  لتمكني  اآي(  بي  )اي��ه  التطبيقات  برجمة  واجهة  برجميات  ي�سم   ال��ذي  التطبيق 
امل�سرتيات واملدف�عات مبا�سرة ؛ مزود خدمة التطبيق الذي ي�سم برجميات واجهة برجمة التطبيقات )ايه 
بي اآي( لت�حيد معل�مات ووظائف التجارة االإلكرتونية واالأعمال التجارية و معل�مات ووظائف  املعامالت، 

واملعل�مات وال�ظائف املالية ، والتحليالت يف برجميات و من�سات اأخرى.  يف الفئة 42.
و�سف العالمة  : الكلمة STRIPE كتبت باحلروف الالتينية .  

االإ�سرتاطات :   
اأو  التجارية يف وزارة االإقت�ساد  اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات  اإعرتا�ض علي ذلك  فعلي من لدية 

اإر�سالة بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397
من�ذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
امل�دعة بالرقم  :   285006   بتاريخ :   2017/12/24

 بيانات االأول�ية :               
باإ�سم     :  ال�سيد / برينارد م�يا

وعن�انه :  19 ا�ض تي ماري�ض ك�رت ، �ستامف�رد برووك رود ، لندن ، دبلي� 6  0 اك�ض بي ، اململكة املتحدة.
�ضورة العالمة  

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   41
ت�فري  ؛  الت�ظيف  ومهارات  االأعمال  ومهارات  للمهن  باالإعداد  يتعلق  فيما  التعليم  خدمات  ؛  التعليم  خدمات  ؛  التعليم 
التدريب ؛ ت�فري التدريب فيما يتعلق بالتط�ير ال�ظيفي ؛ ت�فري دورات تدريبية لالأ�سخا�ض الذين ي�ستعدون لل�ظائف 
) ال�ظيفية  امل�س�رة   ؛  والتجاري  ال�سخ�سي  التط�ير  �سكل  يف  املبا�سر  اخلط  وعلى  ل�جه   وجها  وتعليم  تدريب  ت�فري  ؛ 
التعليم) ؛ امل�س�رة املهنية ؛ التدريب املح��سب يف جمال امل�س�رة ال�ظيفية ؛ ت�سميم  ف�س�ل التمرين على احلياة لالأ�سخا�ض 
ال�سخ�سي  التط�ير  والتمرين على احلياة يف جماالت  الت�جيه واال�ست�سارة  ؛  ال�سخ�سي والتجاري  بالتط�ير  يتعلق  فيما 
والتنظيمي ؛ التدريب فيما يتعلق بالتط�ير ال�ظيفي ؛ اخلدمات اال�ست�سارية املتعلقة باأي مما �سبق ؛ املعل�مات املتعلقة 
بالتعليم والتدريب املقدمة على اخلط املبا�سر من قاعدة بيانات احلا�س�ب اأو �سبكة حا�س�ب اأو �سبكة حا�س�ب عاملية اأو من 
االنرتنت ، مبا يف ذلك امل�اقع ال�سبكية وال�سفحات ال�سبكية ؛ ت�فري من�س�رات اإلكرتونية و م�اد ت�جيه وم�اد تدري�ض على 
اخلط املبا�سر )غري قابلة للتنزيل ( ؛ الن�سر على اخلط املبا�سر للكتب االإلكرتونية وال�سحف  وم�اد الت�جيه والتدري�ض ؛ 
الرتفيه ؛ االأن�سطة الريا�سية والثقافية ؛ ت�فري التدريب ؛ التمرين  ؛ التمرين على احلياة ؛ خدمات التمرين على احلياة  
فيما يتعلق بالتط�ير ال�سخ�سي والتجاري ؛ خدمات التمرين على احلياة على اخلط املبا�سر ؛  التمرين على احلياة ؛ ور�ض 
العمل ؛ ور�ض عمل تتعلق بالتط�ير ال�سخ�سي والتجاري والقيادة ؛ ور�ض عمل تتعلق بزيادة القدرة على املرونة ال�سخ�سية  
؛  والتجاري  ال�سخ�سي  بالتط�ير  يتعلق  فيما  املنا�سبات  ؛  العمل  ور�ض  وادارة  تنظيم  ؛  االإنتباه(   ( اليقظة  على  والرتكيز 
خدمات االإ�ست�سارة ال�ظيفية ؛ ت�سميم ف�س�ل تعليم لالأ�سخا�ض فيما يتعلق باالإعداد للمهن ، ال�ظائف ، مهارات الت�ظيف 
؛ ت�سميم  ف�س�ل مترين على احلياة لالأ�سخا�ض فيما يتعلق باالإعداد للمهن ، ال�ظائف ، ف�س�ل التدريب على مهارات 
الت�ظيف ؛ الرتفيه ؛ االأن�سطة الريا�سية والثقافية ؛ تنظيم وترتيب وتخطيط وتن�سيق وادارة وتاأليف وجدولة وتف�ي�ض 
االداء  وت��ارب  واالجتماعات  وامل���ؤمت��رات  ال�سن�ية  واملنا�سبات  اخلا�سة  واملنا�سبات  املنا�سبات  واإج���راء  وا�ست�سافة  واإدارة 
واحللقات  املبا�سر  اخلط  على  الدرا�سية  واحللقات  الدرا�سية   واحللقات  االنرتنت  عرب  وال��ن��دوات  والتجمعات  واملقابالت 
الدرا�سية عن بعد والندوات واالجتماعات و االجتمعات غري الر�سمية  و ور�ض العمل ومن�سات التحدث ، جميعها فيما يتعلق 
ال�سخ�سي  بالتط�ير  يتعلق  فيما  الفيدي�  ا�سرطة  ت�سجيل  ؛   الفيدي�  ا�سرطة  ت�سجيل  ؛  والتجاري   ال�سخ�سي  بالتط�ير 
والتجاري ؛ الربجمة اللغ�ية - الع�سبية  ؛ املعل�مات املتعلقة  بالتعليم والتدريب التي ت�فر على اخلط املبا�سر من ق�اعد 

بيانات حا�س�ب اأو �سبكات حا�س�ب اأو �سبكات حا�س�ب عاملية اأو من االإنرتنت.
 THE BEST   كتب باحلروف الالتينية بحجم كبري وعلى ميينه من االأعلى كتبت عبارة b و�سف العالمة  : احلرف
 Life كتبت عبارة   االأ�سفل  اأك��رب  ويف  YOU بحجم  كلمة   كتبت  حيث  �سطرين  على  الالتينية  باحلروف    YOU

. مميزة  بطريقة  واالأزرق  االأبي�ض  بالل�نني  وجميعها  �سغري  بحجم  الالتينية  باحلروف   Without Limits
االإ�سرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة بالربيد 
امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   285140   بتاريخ :   2017/12/27
 بيانات االأول�ية :   

باإ�سم     :  �سركة "غازبروم نفت" امل�ساهمة االأهلية ، )"غازبروم نفت"(
وعن�انه :  ليت اأي ، 5 �سارع غالرينيا  ،190000 ، مدينة �سانت بطر�سب�رغ  ، رو�سيا االإحتادية

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   37
حفر اآبار النفط اأو الغاز العميقة ؛ حفر االآبار؛ احلفر الإيجاد النفط اخلام؛ اإعادة بناء املحركات البالية او 
املحطمة جزئيا  ؛اإع��ادة بناء املاكينات البالية او املحطمة جزئيا ؛ اإعادة تلبي�ض االإط��ارات باملطاط ؛ فلكنة 
االإط��ارات باملطاط  (اإ�سالح) ؛ �سخ النفط اخلام ؛ �سحن بطاريات املركبات ؛ عزل املباين ؛ معل�مات عن 
االإ�سالح ؛ معل�مات عن االإن�ساء ؛ ا�ست�سارات يف جمال االإن�ساء ؛ التلميع بال�رني�ض ؛ اإعادة الطالء بالق�سدير 
؛ ن�سب ال�سقاالت ؛ االإ�سراف على ان�ساء املباين ؛ تنجيد االأثاث ؛ مقاومة ال�سداأ ؛ معاجلة املركبات مب�اد 
�سخ  ؛  املركبات  وا���س��الح  وترميم  �سيانة  ؛  املركبات  �سيانة  ؛  واالآالت  املركبات  �سيانة  ؛  لل�سداأ  م�سادة 
اأعطال املركبات ؛ تاأجري م�سخات  اإ�سالح  وا�ستخراج النفط ؛ تلميع املركبات ؛ تلميع ال�سيارات ؛ خدمات 
النفط ؛ خدمات  النجارة ؛ حفر و�سخ  الغاز؛ خدمات  االإن�ساء ؛ خدمات فنيي  تاأجري معدات  ؛  الت�سريف 
وا�سالح  �سيانة  ؛  احلجارة  ا�ستخراج  خدمات  ؛  اجل�ض(  طبقة  و�سع   ( التج�سي�ض  ؛  امل��اء  حتت  االإ�سالح 
اإ�سالح و�سيانة حمركات وماكينات الطائرات ؛ �سيانة  ؛  امل�اقد  اإ�سالح و�سيانة  ؛  املركبات ذات املحركات 
واإ�سالح اخلزائن الف�الذية ؛ تزليق املركبات (ت�سحيم) ؛ حمطات خدمة املركبات ( اإعادة التعبئة بال�ق�د 
امل���اينء ؛  اإن�ساء  امل��اء؛  وال�سيانة ) ؛ الغ�سيل ؛ ان�ساء و�سيانة خط�ط االأنابيب ؛ خدمات االإن�ساءات حتت 
اإن�ساء امل�سانع ؛ اإن�ساء تراكيب ) هياكل ( الإنتاج النفط اخلام؛ اإن�ساء تراكيب ) هياكل ( لنقل النفط اخلام؛ 
اإن�ساء تراكيب ) هياكل ( لتخزين النفط اخلام ؛ االإن�ساءات ؛ تنظيف ال�سيارات ؛ خدمات حمطات البنزين ؛ 
خدمات حمطات ال�ق�د االأوت�ماتيكية ؛ خدمات التك�سري الهيدرولية ؛ خدمات ا�ستخراج النفط؛ خدمات 
ر�س�م تخزين ال�سيارات ؛ خدمات اإعادة �سحن ال�سيارات الكهربائية ؛ خدمات �سخ النفط ؛ تركيب وا�سالح 
الطاقة  ت�ليد  وتركيبات   ومعدات  اأجهزة  واإ�سالح  وترميم  و�سيانة  وان�ساء  تركيب  ؛  الكهربائية  االأجهزة 
والق�ة الكهربائية ؛ تركيب و�سيانة واإ�سالح املعدات االآلية ، ال�سيانة واالإ�سالح ؛ تركيب و�سيانة وا�سالح 

ماكينات و معدات املكاتب ؛ خدمات تنظيف واإ�سالح.
و�سف العالمة  : احلرف G كتب باحلروف الالتينية الكبرية بالل�ن الربتقايل على خلفية مربعة ال�سكل 

بالل�ن االأ�س�د بطريقة مميزة .
االإ�سرتاطات :    

اأو  التجارية يف وزارة االإقت�ساد  اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات  اإعرتا�ض علي ذلك  فعلي من لدية 
اإر�سالة بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   285262   بتاريخ :   2017/12/28
بيانات االأول�ية :    

باإ�سم     :  افا�س�ر ، ال ال �سي
وعن�انه :  5801 �سيفتي درايف ان ئي، بيلم�نت ، م�سيغان 49306، ال�اليات املتحدة االمريكية .

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   35
خدمات الت�زيع املتعلقة بالبيع باجلملة التي تخ�ض معدات مراقبة املر�سى فيما يتعلق ب�سناعة الرعاية 
الرعاية  �سناعة  جم��ال  يف  امل��راق��ب��ة  و  املر�سى  ب�سالمة  املتعلقة  االأع��م��ال  ا�ست�سارات  خ��دم��ات  ؛  ال�سحية 

ال�سحية 
و�سف العالمة  :  الكلمة AVASURE كتبت باحلروف الالتينية .

االإ�سرتاطات :   
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   285263   بتاريخ :   2017/12/28
 بيانات االأول�ية :     

باإ�سم     :  افا�س�ر ، ال ال �سي
وعن�انه :  5801 �سيفتي درايف ان ئي، بيلم�نت ، م�سيغان 49306، ال�اليات املتحدة االمريكية .

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   9
مزودي  قبل  م��ن  لال�ستخدام  املركزية  الرعاية  ت�فري  نظام  م��ع  لال�ستخدام  حا�س�ب  وبرجميات  اج���زاء 
اأجهزة احلا�س�ب واملعدات ال�سمعية  الرعاية ال�سحية  لرعاية املر�سى والنمذجة التنب�ؤية لال�ستخدام مع 
وار�سال  ومعاجلة  وال�ستالم  الطبية  املر�سى  ملعدات مراقبة  وبرجميات حا�س�ب  اجزاء  ؛  االإ�ساءة  ومعدات 
وعر�ض البيانات ؛ برجميات حا�س�ب للتحكم والدارة معل�مات املر�سى الطبية ؛ انظمة مراقبة اال�سراف 
على الرعاية ال�سحية املت�سمنة برجميات ا�سراف وبرجميات ار�سال  وبرجميات حتليل اال�سراف واالجزاء 
العائدة لها، حتديدا ، �سا�سات وعربات حتريك ال�سا�سات ووحدات حتكم وكامريات ا�سراف ؛ اجهزة ادخال 
؛  باللم�ض  ال���اح م�سطحة تعمل  ذات  وف��اأرة احلا�س�ب و�سا�سات عر�ض  املفاتيح  ، ل�حات  ، حتديدا  البيانات 
نظام ت�فري رعاية املر�سى املركزي يت�سمن برجميات ا�سراف وبرجميات ار�سال وبرجميات حتليل اال�سراف 

واالجزاء العائدة لها ، حتديدا ، �سا�سات وعربات حتريك  ال�سا�سات ووحدات حتكم وكامريات ا�سراف.
و�سف العالمة  : الكلمة TELESITTER كتبت باحلروف الالتينية.

االإ�سرتاطات :   
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   285264   بتاريخ :   2017/12/28
 بيانات االأول�ية :     

باإ�سم     :  افا�س�ر ، ال ال �سي
وعن�انه :  5801 �سيفتي درايف ان ئي، بيلم�نت ، م�سيغان 49306، ال�اليات املتحدة االمريكية .

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   45
خدمات االإ�سراف، حتديدا ، ت�فري خدمات مراقبة املر�سى عن بعد لالإ�ستخدام  يف �سناعة الرعاية ال�سحية 

لغايات �سالمة املر�سى .
و�سف العالمة  : الكلمة TELESITTER كتبت باحلروف الالتينية.

االإ�سرتاطات :   
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   285408   بتاريخ :   2017/12/31
 بيانات االأول�ية :          

باإ�سم     :  اب�ل� تايرز ايه جي
وعن�انه :  ميلينجري�سرتا�سي 2 ايه ، 5400 بادين ، �س�ي�سرا .

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   12
االإطارات واالأنابيب الداخلية لالإطارات واحلا�سيات الداخلية لالإطارات.

و�سف العالمة  : الكلمة  ENDU كتبت باحلروف الالتينية.
االإ�سرتاطات :   

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو 
اإر�سالة بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   284679   بتاريخ :   2017/12/18
 بيانات االأول�ية :     

باإ�سم     :  اإقبال راي�ض ميلز
وعن�انه :  في�سل اآباد رود ، �سيني�ت ، الباك�ستان

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   30
وامل�ستح�سرات  الدقيق  ؛  االإ�سطناعي  وال��نب  وال�ساغ�  والتابي�كا  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  وال��نب  االأرز 
 ، االأ���س���د  والع�سل  النحل  ع�سل  ؛  املثلجة  واحلل�يات  واحلل�يات  والفطائر  واخلبز  احلب�ب  من  امل�سن�عة 

اخلمرية وم�سح�ق اخلبيز ؛ امللح واخلردل واخلل ، )ال�سل�سة( البهارات ؛  والت�ابل ؛ الثلج .
و�سف العالمة  : الكلمة IQBAL كتبت باحلروف الالتينية. 

االإ�سرتاطات :
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   284680   بتاريخ :   2017/12/18
 بيانات االأول�ية :     

باإ�سم     :  اإقبال راي�ض ميلز
وعن�انه :  في�سل اآباد رود ، �سيني�ت ، الباك�ستان

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   30
وامل�ستح�سرات  الدقيق  ؛  االإ�سطناعي  وال��نب  وال�ساغ�  والتابي�كا  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  وال��نب  االأرز 
 ، االأ���س���د  والع�سل  النحل  ع�سل  ؛  املثلجة  واحلل�يات  واحلل�يات  والفطائر  واخلبز  احلب�ب  من  امل�سن�عة 

اخلمرية وم�سح�ق اخلبيز ؛ امللح واخلردل واخلل ، )ال�سل�سة( البهارات ؛  والت�ابل ؛ الثلج .
اط��ار م�ستطيل مزخرف  داخ��ل  والعربية  الالتينية  كتبت باحلروف   IQBAL الكلمة   : العالمة   و�سف 

بالل�نني االأحمر واالأخ�سر . 
االإ�سرتاطات :   

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

لإعلناتكم يف 

يرجى الت�ضال على هاتف:024488300  
email:advt@alfajrnews.ae -  024489891:فاك�ض
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املال والأعمال

مليار و275 مليون درهم قيمة 
ت�شرفات عقارات دبي ام�ض

•• دبي -وام:

اأكر  بدبي  واالأم���الك  االأرا���س��ي  دائ��رة  يف  العقارية  الت�سرفات  حققت 
ت�سجيل  ام�ض  ال��دائ��رة  �سهدت  حيث  دره��م  ملي�ن   275 و  مليار  م��ن 
17 مبايعة لالأرا�سي  816 ملي�ن درهم منها  106 مبايعات بقيمة 
 132 الفلل بقيمة  و  لل�سقق  89 مبايعة  و  684 ملي�ن درهم  بقيمة 
632 ملي�ن درهم  اأهم مبايعات االأرا�سي بقيمة  ملي�ن درهم.وجاءت 
6 ماليني درهم يف منطقة  يف منطقة برج خليفة تليها مبايعة بقيمة 
منطقة  يف  دره���م  ملي�ن   6.2 بقيمة  مبايعة  تليها  اخلام�سة  الثنية 
املناطق من حيث عدد  االأول  االأول.وت�سدرت منطقة معي�سم  معي�سم 
13 ملي�ن درهم وتلتها منطقة  3 مبايعات بقيمة  اإذ �سجلت  املبايعات 
اليفرة 2 بت�سجيلها 3 مبايعات بقيمة 4 ماليني درهم وثالثة يف احلبية 

الثالثة بت�سجيلها مبايعتني بقيمة 4 ماليني درهم.
 21 بقيمة  مبايعة  ج��اءت  الفلل  و  ال�سقق  مبايعات  باأهم  يتعلق  وفيما 
ملي�ن درهم مبنطقة نخلة جمريا كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 
 5 اأخ��ريا مبايعة بقيمة  و   4 ال�سفا  5 ماليني دره��م يف منطقة وادي 

ماليني درهم يف منطقة مر�سى دبي.
مبايعات  ع��دد  حيث  م��ن  املناطق  ال��ت��ج��اري  اخلليج  منطقة  وت�����س��درت 
وتلتها  دره��م  16 ملي�ن  بقيمة  16 مبايعة  �سجلت  اإذ  الفلل  و  ال�سقق 
درهم  ملي�ن   18 بقيمة  مبايعات   8 بت�سجيلها  دب��ي  مر�سى  منطقة 

وثالثة يف اليالي�ض 2 بت�سجيلها 8 مبايعات بقيمة 9 ماليني درهم.
و�سجلت الره�ن قيمة قدرها 459 ملي�ن درهم منها 22 رهن اأرا�ض 
ملي�ن   31 بقيمة  و�سقق  فلل  ره��ن   19 و  دره��م  ملي�ن   428 بقيمة 
درهم  ملي�ن   180 بقيمة  الرابعة  الق�ز  مبنطقة  اأهمها  ك��ان  و  دره��م 

واأخرى يف منطقة اخلبي�سي بقيمة 52 ملي�ن درهم.

وزير البرتول امل�شري : اإنتاج حقل ظهر 
يبلغ مليارا و750 مليون قدم مكعب غاز 

يوميا قبل نهاية ال�شهر احلايل
•• القاهرة -وام:

اأعلن املهند�ض طارق املال وزير البرتول والروة املعدنية امل�سري انه من 
املخطط ان يرتفع انتاج الغاز الطبيعي من حقل ظهر ليبلغ نح� مليار و 

750 ملي�ن قدم مكعب غاز ي�مياً قبل نهاية ال�سهر احلايل.
العمل يف م�سروع حقل ظهر  �سري  تفقده  امل�سري - خالل  ال�زير  وت�قع 
للغاز الطبيعي مبحافظة ب�ر�سعيد - ان ي�ا�سل احلقل ارتفاعه ليبلغ نح� 
2 مليار قدم مكعب غاز ي�مياً خالل �سهر �سبتمرب املقبل ..م�سريا اىل ان 
املنفذة للم�سروع تري حاليا تارب ت�سغيل وحدتني  ال�طنية  ال�سركات 
جديدتني مبحطة معاجلة الغاز وتقرتب من انهاء االعمال البحرية ل�سخ 
االإنتاج اجلديد من الغاز من االآبار ال�اقعة باملياه العميقة عرب خط انابيب 

بقطر 30 ب��سة جاري اختباره قبل الت�سغيل الفعلي.
االإ�سراع  اأهمية  املال  واأك��د 
ب���ت���ن���ف���ي���ذ م�����راح�����ل ه����ذا 
امل�سروع الق�مي العمالق 
تنمية  م�سروعات  وك��اف��ة 
ح����ق�����ل ال����غ����از االأخ�������رى 
يف  ي�����س��اه��م  مب��ا  املكت�سفة 
االكتفاء  ه����دف  حت��ق��ي��ق 
الذاتي من الغاز الطبيعي 
احلايل  ال��ع��ام  نهاية  قبل 
ا�سترياد  ع���ن  وال���ت����ق���ف 
امل�سال  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ال���غ���از 
اأهم  من  واح���داً  باعتباره 
االقت�سادية  االأول�����ي����ات 
ل�زارة البرتول يف ال�قت 

احلايل.

اقت�شادية ال�شارقة توؤكد التزامها 
بعملئها عرب جتديد �شهادات الآيزو

•• ال�شارقة -وام:

عززت دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة �سجلها احلافل ب�سهادات وج�ائز 
و�سملت  العمالء  خدمة  جمال  يف  �سهاداتها  من  لعدد  بتجديدها  اجل���دة 
�سهادة االآيزو10001:2007 اخلا�ض مبيثاق خدمة املتعاملني، و�سهادة 
و�سهادة  ال�سكاوى  مع  التعامل  بنظام  اخلا�ض   10002:2014 االآي��زو 

االآيزو 10004:2012 اخلا�ض بنظام مراقبة وقيا�ض ر�سا املتعاملني.
ويعك�ض ح�س�ل الدائرة جمدداً على �سهادة االأيزو 10001:2007 مليثاق 
خدمة العمالء، جناح الدائرة يف تطبيق اأف�سل املعايري العاملية على �سعيد 
تعميمه  وال��ذي مت  املتعاملني  مليثاق خدمة  للعمالء وفقا  تقدمي اخلدمة 

مبختلف قن�ات الدائرة والذي ينظم التزاماتها تاه املتعاملني.
ويت�سمن ميثاق خدمة العمالء يف اقت�سادية ال�سارقة التزام الدائرة اأمام 
العمالء بج�دة اخلدمة وتقدميها يف وقت حمدد والتعامل مع ال�سكاوى 
ب�سكل  ل��الإج��راءات  امل�ستمر  والتط�ير  اأي�سا،  وق��ت حم��دد  وال��رد عليها يف 
ي�اكب تطلعات العميل وغري ذلك من االأم�ر التي ت�فر بيئة عمل �سحية 

للدائرة وللعمالء معاً.
والتنظيم  العمل  مكان  حيث  من  منا�سبة  عمل  ببيئة  ال��دائ��رة  تتمتع  كما 
واملهنية  واالح���رتام  اال�ستقبال  وح�سن  االنتظار  ومكان  التحتية  والبنية 
املتعاملني  التعامل مع  الدائرة مبهارات  التعامل حيث يتمتع م�ظف  فى 

ب�سفافية ومهنية.

مب�ضاركة نخبة من اخلرباء ورواد الأعمال املحليني والعامليني 

اأكادميية دبي للم�شتقبل ت�شتكمل جل�شات �شل�شلة الرواد يف جمال ت�شميم امل�شتقبل

غرفة اأبوظبي تعفي اأ�شحاب الع�شويات املتاأخرة منذ 24 �شهرًا واأكرث من غرامات التاأخري

•• دبي-الفجر: 

جل�سة  للم�ستقبل  دب����ي  اأك���ادمي���ي���ة  ن��ظ��م��ت 
املعرفة  امل�ستقبل:  “ت�سميم  بعن�ان  ح����ار 
خاللها  �سلطت  واالزدهار”  والتكن�ل�جيا 
االأنظمة  تقييم  اإع����ادة  اأه��م��ي��ة  على  ال�����س���ء 
االأف���راد  يعتمدها  ال��ت��ي  املعرفية  واالأدوات 

والهيئات يف خمتلف اأنحاء العامل،
 واأبرز �سمات القيمة املجتمعية التي ي�سيفها 
االأفراد اإىل جمتمعاتهم من خالل ا�ست�سراف 
فعالة  حل�ل  واإي��ج��اد  امل�ستقبلية  التحديات 
جلل�سات  ا�ستكمااًل  اجلل�سة  ه��ذه  لها.وتاأتي 
االأكادميية  تنظمها  ال��ت��ي  ال�����رواد  �سل�سلة 
بهدف ن�سر وتبادل املعرفة وتزويد امل�ساركني 
املجتمعي  ال�عي  وتعزيز  احلديثة  باملهارات 
باأهمية تقنيات امل�ستقبل واملبادرات املبتكرة. 

ميلر  ك��الرك  الدكت�ر  اجلل�سة  وا�ست�سافت 
نائب املدير لكلية امل�ستقبل و االبتكار ومدير 
م��رك��ز ال��ط��اق��ة وامل��ج��ت��م��ع يف ج��ام��ع��ة والية 
اأري����زون����ا، ب��ح�����س���ر جم��م���ع��ة م��ن الطالب 
يف  واملهتمني  واملتخ�س�سني  االأع��م��ال  ورواد 
ميلر  دك��ت���ر  واأك���د  امل�ستقبل.  بناء  قطاعات 
خالل اجلل�سة اأن اال�ستثمار يف تعزيز املعرفة 
والتقنيات اجلديدة على نطاق وا�سع تعترب 
مل�ستقبل  م���ث���ق��ي��ة  االأك�����ر  ال�����س��ف��ر  ج������از 

مزدهر للمجتمعات املعا�سرة. 

ا�ضرتاتيجيات خمتلفة لبناء امل�ضتقبل
حديثه  خ������الل  م���ي���ل���ر  ال����دك����ت�����ر  وت�����ن�����اول 

حيث  امل�ستقبل،  لت�سميم  ا�سرتاتيجيتني 
الفكرة  على  االأوىل  اال�سرتاتيجية  ترتكز 
ال��ق��ائ��ل��ة ب����اأن امل��ع��رف��ة ق��د مت اإن�����س��اوؤه��ا ومل 
اأن  امل�ؤ�س�سات  واأنه يجب على  اكت�سافها،  يتم 
لت�سميم  طم�حاً  اأك��ر  ا�سرتاتيجية  تتبنى 
وحتلل  ت�سنع  التي  املعرفة  اأنظمة  وتنظيم 

االأفكار والقرارات التي تخلق م�ستقبلنا.
التي  الثانية  اال�سرتاتيجية  اإىل  تطرق  كما 
التقنيات  ب���اأن  القائلة  ال��ف��ك��رة  على  ت�ستند 
االأنظمة  -ف���ه���ي  اآالت  جم�����رد  م����ن  اأك������ر 
وب��ال��ت��ايل يجب  ب��ه��ا ح��ي��ات��ن��ا -  ال��ت��ي نعي�ض 
ت�سميم  بتط�ير  ت��ق���م  اأن  املجتمعات  على 
ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا امل�����س��ت��ق��ب��ل ال���ت���ي ت���ت����اف���ق مع 

اأخالقياتها وقيمها ومبادئها.

اأفكار مبتكرة لت�ضميم امل�ضتقبل
ال���دك���ت����ر ميلر  ���س��ي��اق اجل��ل�����س��ة، ط����رح  ويف 
بع�ض االأ���س��ئ��ل��ة ال��ت��ي ح��ف��زت احل�����س���ر على 
ي�ستخدم�نها  ال��ت��ي  ال��ط��رق  ت�سميم  اإع����ادة 
حل�ل  ع��ن  وال��ب��ح��ث  امل�ستقبل  ال���س��ت�����س��راف 
للتحديات امللّحة، واأتيحت الفر�سة للح�س�ر 
املناق�سة  الإث���راء  واأ�سئلتهم  اآرائ��ه��م  مل�ساركة 
اجلميع،  فيها  ي��ب��ادر  قّيمة  جل�سة  وجعلها 
وذل��ك يف اإط��ار جه�د االأك��ادمي��ي��ة ب��اأن تك�ن 
القطاعات  خمتلف  رواد  ب��ني  ت��ع��ارف  نقطة 

واأفراد املجتمع. 

وقال الدكت�ر كالرك ميلر: “�سعدت للغاية 
تنظمها  ال��ت��ي  ال����رواد  �سل�سة  يف  مب�ساركتي 
اأت��ي��ح��ت يل  امل�ستقبل، ح��ي��ث  دب���ي  اأك��ادمي��ي��ة 
ال��ف��ر���س��ة ل��ل��ت���ا���س��ل م���ع ن��خ��ب��ة م���ن رواد 
االأعمال واملهنيني ال�سباب وامل�س�ؤولني وقادة 
ال�س�ء  لت�سليط  الربحية  الغري  ال�سركات 
على كيفية �سمان ن�سر التقنيات امل�ستقبلية 
ب���ط���رق ت��ت��ف��ق م���ع ق��ي��م امل��ج��ت��م��ع وحتديد 

االأهداف ط�يلة االأمد«.
اإحدى مبادرات  الرواد هي  اأن �سل�سة  ويجُذكر 
اأكادميية دبي للم�ستقبل التابعة مل�ؤ�س�سة دبي 
اطالقها  منذ  ا�ستقطبت  وق��د  للم�ستقبل، 
وي�ستعر�ض  م�������س���ارك.   1500 م���ن  اأك����ر 

جديدة  وم�ا�سيع  حتديات  اجلديد  امل��سم 
من خالل جل�سات ح�ارية ومعرفية تهدف 
الالزمة  باملهارات  امل�ستقبل  قادة  تزويد  اإىل 
نح�  وال��ع��ب���ر  املت�سارعة  ال��ت��ط���رات  مل�اكبة 
باأن  االأك��ادمي��ي��ة  روؤي���ة  يج�سد  م��ا  امل�ستقبل، 

تك�ن ملتقًى معرفياً ل�سناع الغد.

جل�ضات متخ�ض�ضة وم�ضاركة معرفية
الرواد  �سل�سلة  االأك��ادمي��ي��ة  ا�ست�سافت  وق��د 
امل����ب����ارك جمم�عة  رم�������س���ان  ���س��ه��ر  خ�����الل 
من  ال�سخ�سيات  ك��ب��ار  م��ن  امل��ت��ح��دث��ني  م��ن 
خمتلف  يف  ومتخ�س�سني  وم�س�ؤولني  وزراء 
يف  املتحدثني  قائمة  �سملت  حيث  امل��ج��االت 
العلماء  �سلطان  عمر  معايل  اجلل�سات  ه��ذه 
وزي����ر ال���دول���ة ل��ل��ذك��اء اال���س��ط��ن��اع��ي نائب 
للم�ستقبل،  دب���ي  مل���ؤ���س�����س��ة  امل��ن��ت��دب  ال��ع�����س��� 
وزيرة  امل��ه��ريي  بنت حممد  م��رمي  وم��ع��ايل 
ومعايل  امل�ستقبلي،  ال��غ��ذائ��ي  ل��الأم��ن  دول���ة 
ال���دك���ت����ر اأح���م���د ب��ال��ه���ل ال��ف��ال���س��ي وزي���ر 
واملهارات  ال��ع��ايل  التعليم  ل�����س���ؤون  ال��دول��ة 
عام  مدير  العطر  �سعيد  و�سعادة  املتقدمة، 
�س�ؤون  وزارة  يف  العامة  الدبل�ما�سية  مكتب 
جمل�ض ال�زراء وامل�ستقبل، و�سيدريك بيتي�ض 
حلل�ل  بيكان  وم�ؤ�س�ض  التنفيذي  الرئي�ض 
ال�سحة وج�دة احلياة، وه�سام العربي املدير 
وغريهم.  ي�دات�سي،  مينا  ملنطقة  االإقليمي 
ال��ق��ادم��ة من  ال��دف��ع��ة  االأك��ادمي��ي��ة  و�ستعقد 
اأكت�بر ون�فمرب  �سهر  ال��رواد خالل  �سل�سلة 

القادمني.

•• اأبوظبي -وام:

باإعفاء  ق��رارا  اأب�ظبي  اأ�سدرت غرفة تارة و�سناعة 
اأب�ظبي،  باإمارة  اخلا�ض  القطاع  وم�ؤ�س�سات  �سركات 
من جميع ر�س�م غرامات التاأخري عند تديد ع�س�ية 
االنت�ساب لغرفة اأب�ظبي وذلك للمن�ساآت التي انتهت 
فر�سة  واإعطائها  ف��اأك��ر،  �سهراً   24 منذ  ع�س�يتها 

لت�سحيح اأو�ساعها حتى نهاية دي�سمرب املقبل.
امل��ه��ريي مدير ع��ام غرفة  واأك���د �سعادة حممد ه��الل 
املجتمعية  امل��ب��ادرات  اإط��ار  ياأتي يف  القرار  اأن  اأب�ظبي 

التي نفذتها الغرفة خالل عام 2018 مبنا�سبة “عام 
زايد”، وتاوباً مع املبادرات التي اأطلقتها عدة جهات 
احلك�مية  الت�جهات  مب�جب  الدولة  يف  وم�ؤ�س�سات 
تكلفة  خف�ض  نح�  املتحدة  العربية  االإم���ارات  لدولة 

بيئة االأعمال.
حك�مة  ت�ليه  ال��ذي  امل�ستمر  بالدعم  املهريي  واأ���س��اد 
اأب���ظ��ب��ي ل��ق��ط��اع��ات االأع���م���ال االق��ت�����س��ادي��ة املختلفة 
الناجحة  احل��ل���ل  اإي��ج��اد  على  وحر�سها  االإم����ارة،  يف 
م�سرية  دع��م  يف  اأن�سطتها  مم��ار���س��ة  على  لت�سجيعها 
وباأ�سل�ب  و���س��ال���س��ة  ب�سه�لة  االق��ت�����س��ادي��ة  التنمية 

اأرحب  اآف���اق  ول��ت���ف��ري  ال��ع��ط��اء،  اإي��ج��اب��ي حمفز على 
امل�����س��ت��دام��ة، واال���س��ت��ث��م��ار واإث�������راء العمل  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
يعك�ض  االإعفاء  قرار  اأن  اأب�ظبي.واأكد  يف  االقت�سادي 
مدى التجاوب ال�سريع للم�ؤ�س�سات الداعمة للقطاعات 
االقت�سادية يف اأب�ظبي، ويف مقدمتها غرفة اأب�ظبي 
�ساحب  اأطلقها  التي  االقت�سادية  امل��ب��ادرات  حلزمة 
عهد  ويل  نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سم� 
والتي  امل�سلحة  للق�ات  االأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي 
االأع���م���ال يف  اإج�����راءات مم��ار���س��ة  ت�سهيل  م��ن �سمنها 
االإمكانات  كافة  وت�سخري  كلفتها،  وخف�ض  االإم����ارة، 
واال�ستثمارية  التجارية  االأن�سطة  م��زاول��ة  لتي�سري 
م�ؤ�سرات  يف  للم�ساهمة  وذل��ك  امل��ج��االت،  خمتلف  يف 
الت�سنيفات  اأعلى  �سمن  والبقاء  العاملية،  التناف�سية 
املهريي  االأعمال.واأو�سح  ممار�سة  �سه�لة  يف  العاملية 
اأب�ظبي من  اأ���س��درت��ه غرفة  ال��ذي  ق��رار االإع��ف��اء  اأن 
اأب�ظبي يف اتاه  اأن يعزز ا�سرتاتيجية حك�مة  �ساأنه 
م�ساعدة ال�سركات على ت�سحيح اأو�ساعها، من خالل 
تقليل االأعباء املالية املرتتبة عليها من تاأخري تديد 
غرفة  عمل  اأول���ي��ات  م��ن  اأن  اإىل  ..الف��ت��اً  الع�س�يات 
املع�قات  واإزال���ة  االأع��م��ال،  بقطاع  االهتمام  اأب�ظبي 
التي ت�اجهه، االأمر الذي نعزز به مكانة اأب�ظبي على 
وتاأ�سي�ض  وعاملياً  واإقليمياً  حملياً  اال�ستثمار  خارطة 
التط�رات  ظ��ل  يف  خا�سة  مناف�سة،  ا�ستثمارية  بيئة 
من  يتطلب  وال���ذي  العاملي  االقت�ساد  ي�سهدها  التي 
احلك�مات اتخاذ املبادرات التي من �ساأنها تعزيز بيئة 

االأعمال االقت�سادية.
واأ���س��ار م��دي��ر ع��ام غ��رف��ة اأب���ظ��ب��ي اإىل اأن���ه يف ال�قت 

الذي يبلغ فيه عدد رخ�ض الع�س�يات املنت�سبة لغرفة 
اأب�ظبي ما يزيد على 90 األف ع�س�ية لعام 2018، 
فمن املت�قع اأن يغطي قرار االإعفاء من تاأخر تديد 
اإىل نح�  امل��ح��ددة م��ا ي�سل  امل���دة  ال��ع�����س���ي��ات خ���الل 
�سروط  عليهم  تنطبق  الذين  االأع�ساء  % من   6،6
وامل�ؤ�س�سات  ال�سركات  ..داع��ي��اً  ال��ق��رار  م��ن  اال�ستفادة 
املنت�سبة لغرفة اأب�ظبي والراغبة يف تعديل اأو�ساعها 
بطلب  والتقدم  االإع��ف��اء  من  اال�ستفادة  اإىل  املتاأخرة 
اجلاري  ال��ع��ام  م��ن  دي�سمرب  �سهر  نهاية  قبل  ل��ذل��ك 
كي ي�سملها القرار وحتى تتمكن من مزاولة ن�ساطها 
امل��ع��م���ل بها  للق�انني واالأن��ظ��م��ة  االق��ت�����س��ادي وف��ق��اً 

باالإمارة.

••دبي-الفجر: 

العاملية  القمة  اخلام�سة من  ال��دورة  اأعمال  ج��دول  ي�سلط 
اآفاق  مناق�سة  على  ال�س�ء   2018 االأخ�����س��ر  لالقت�ساد 
واخلا�ض  العام  القطاعني  قيادات  بني  والتن�سيق  التعاون 

بهدف تعزيز عملية التح�ل لالقت�ساد االأخ�سر. 
و�ست�سجع القمة م�س�ؤويل احلك�مات وقادة قطاع االأعمال 
من  ميكن  التي  الكيفية  ح���ل  واالأف��ك��ار  االآراء  تبادل  على 
لتعزيز  ال�سبل  باأف�سل  اإمكاناتهم  من  اال�ستفادة  خاللها 
االأخ�سر، وذلك  التح�ل لالقت�ساد  املجتمعي مع  التفاعل 
تغيري  �ساأنها  م��ن  وم��ب��ادرات  �سيا�سات  تطبيق  خ��الل  م��ن 
وزيادة  ال�سائدة،  اال�ستهالك  واأمن��اط  الفردية  ال�سل�كيات 

ال�عي البيئي. 
بق�سايا  م�سب�ق  غ��ري  اه��ت��م��ام��اً  احل��ال��ي��ة  ال��ف��رتة  وت�سهد 
8000 �سركة  اأك��ر م��ن  اال���س��ت��دام��ة، وذل��ك م��ع ان�سمام 
امليثاق  اإىل  ح��ك���م��ي��ة  غ���ري  م��ن��ظ��م��ة   4000 م���ن  واأك�����ر 
باإدارة  ب�سكل ط�عي  تعهدت  والتي  املتحدة،  لالأمم  العاملي 
�سمن  اال�ستدامة  تتبنى  واأن  م�س�ؤولة  بطريقة  عملياتها 

ا�سرتاتيجياتها.
رئي�ض  نائب  الطاير،  حممد  �سعيد  اأك��د  االإط���ار،  ه��ذا  ويف 
املجل�ض االأعلى للطاقة بدبي، ورئي�ض اللجنة العليا املنظمة 
للقمة العاملية لالقت�ساد االأخ�سر: “ اأن دولة االإمارات كانت 
�سّباقة يف و�سع من�ذج مثايل لل�سراكات بني القطاعني العام 
واخلا�ض من خالل �س�غ الت�سريعات الالزمة لذلك، مما 
التحتية  البنية  م�ساريع  تط�ير  يف  اال�ستثمار  فر�ض  عزز 
واالرت��ق��اء ب��ج���دة اخل��دم��ات. وق��د �ساهم ه��ذا النم�ذج يف 
تر�سيخ التكامل بني اجلهات احلك�مية وم�ؤ�س�سات القطاع 
اخلا�ض. ويف جمال قطاعات الكهرباء واملياه، و�سعت اإمارة 

دبي اإطاراً تنظيمياً ق�ياً يتمثل يف مكتب التنظيم والرقابة 
لقطاع الكهرباء واملياه يف دبي لت�سجيع ا�ستثمارات القطاع 
امل�ستقل  ال��ط��اق��ة  اع��ت��م��اد من����ذج منتج  اخل��ا���ض، حيث مت 
واخلا�ض  العام  القطاعني  بني  ال�سراكات  لتعزيز    IPP
ال��ك��ه��رب��اء من  الإن��ت��اج  اأ���س��ع��ار  اأدن����ى  دب���ي  وبف�سله حققت 

الطاقة ال�سم�سية  يف العامل.
اأه��م��ي��ة ال����دور ال���ذي يلعبه كال  ك��م��ا ن����ه ���س��ع��ادت��ه  اإىل : 
امل�ستدامة.  التنمية  م�سرية  يف  واخلا�ض  العام  القطاعني 
ا�ستخدام  يف  الكفاءة  يعتمد  اقت�ساد  نح�  الت�جه  ظل  يف 
القطاعني  ق��ادة ورواد  ي�ساهم  اأن  ال��ه��ام  م��ن  ف��اإن��ه  امل����ارد، 
اإي��ج��اب��ي يف دع��م وت��ع��زي��ز اال���س��ت��ث��م��ارات يف جماالت  ب�سكل 
القمة  وت�سعى  والتكن�ل�جيا.  واالبتكار  والتط�ير  البحث 
العاملية لالقت�ساد االأخ�سر على و�سع اأهداف حمددة لقادة 
مبادرات  تبني  على  مل�ساعدتهم  واخلا�ض  العام  القطاعني 
االأخ�سر.  لالقت�ساد  التح�ل  لت�سريع  الهادفة  اال�ستدامة 
القدرات،  ب��ن��اء  ح���ل  نقا�سات  القمة  فعاليات  ت�سهد  كما 
وت�سهيل  اخل�سراء،  واال�ستثمارات  التكن�ل�جيا،  وت�طني 
احل�ار بني احلك�مات وقطاع االأعمال بهدف دفع م�سرية 
اال�ستدامة قدماً. »واأ�ساف �سعادة/ الطاير: “ي�ساهم النم� 
املنطلق  هذا  ومن  امل�ستدامة،  التنمية  تعزيز   يف  االأخ�سر 
ف��اإن رع��اي��ة ال��ت��ع��اون ب��ني احل��ك���م��ات وق��ط��اع االأع��م��ال من 
�ساأنه ت�سريع عملية النم� االأخ�سر. وت�سعى القمة للرتكيز 
على هذا التعاون بهدف تي�سري تبادل املعل�مات واخلربات 

التزام  املمار�سات يف هذا املجال، ف�ساًل عن تعزيز  واأف�سل 
قادة الراأي بالتاأثري البيئي واملجتمعي االإيجابي«. 

وت��ق��ام ال����دورة اخل��ام�����س��ة م��ن ال��ق��م��ة ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة من 
نائب  مكت�م،  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب 
رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض ال�زراء حاكم دبي-رعاه اهلل، 
وذلك ي�مي 24 و25 اأكت�بر القادم يف مركز دبي الدويل 
دبي،  ومياه  كهرباء  هيئة  وتنظمها  واملعار�ض،  للم�ؤمترات 
واملنظمة العاملية لالقت�ساد االأخ�سر بالتعاون مع جمم�عة 
القمة  العام من  هذا  دورة  وتعقد  الدوليني.  ال�سركاء  من 

حتت �سعار “تعزيز االبتكار، قيادة التغيري«.
وت�سكل القمة من�سة ا�سرتاتيجية لتبادل املعارف واخلربات 
دعم  �ساأنها  م��ن  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  التقنيات  على  وال��رتك��ي��ز 
الطاقة  كفاءة  تعزيز  ذلك  االأخ�سر، مبا يف  االقت�ساد  من� 

واحلفاظ عليها. 
رئي�سية  العام على ثالثة حم��اور  القمة هذا  تركز  و�س�ف 
هي: روؤو�ض االأم�ال اخل�سراء، والتح�ل الرقمي، والقيادة 

والتفاعل املجتمعي. 
املاليني، وامل�ستثمرين،  امل�س�ؤولني  القمة نخبة من  وتمع 
من  ميكن  التي  ال�سبل  ملناق�سة  ال����راأي،  وق���ادة  واملفكرين 
للم�ساريع  االأم���ال اخل�سراء  روؤو���ض  خاللها تعزيز تدفق 
والعاملي،  االق��ل��ي��م��ي  امل�����س��ت���ي��ني  ع��ل��ى  ل��ل��ب��ي��ئ��ة  ال�����س��دي��ق��ة 
وال��ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ي مي��ك��ن م��ن خ��الل��ه��ا تقليل خم��اط��ر هذه 

اال�ستثمارات. 

القمة العاملية للقت�شاد الأخ�شر ُتلقي ال�شوء على دور قيادات القطاعني العام واخلا�ض يف دعم النمو الأخ�شر
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املال والأعمال

ت�شكيل جمل�ض اأمناء كلية طلل
 اأبو غزالة اجلامعية للبتكار

 
•• عمان – الفجر:

اأب� غزالة  وافق جمل�ض التعليم العايل على ت�سكيل جمل�ض اأمناء كلية طالل 
من  كل  وع�س�ية  من�س�ر  ي��سف  الدكت�ر  معايل  برئا�سة  لالبتكار  اجلامعية 
الكلية(،  )عميد  بني هاين  منتهى  والدكت�رة  غزالة،  اأب���  ل���ؤي  االأ�ستاذ  �سعادة 
و�سعادة  االأق��ط�����ض،  �سامل  الدكت�ر  واالأ���س��ت��اذ  ق��ن��دح،  ع��ديل  الدكت�ر  وعط�فة 
االأ�ستاذ رامز قنيبي، و�سعادة االأ�ستاذ ريا�ض الن�بة، واالأ�ستاذ الدكت�ر �سليمان 
اآل خطاب، واالأ�ستاذة الدكت�رة عبري الغنانيم. وكلية طالل اأب�غزالة لالبتكار 
هي كلية جامعية متخ�س�سة باالأعمال وتقنية املعل�مات. وتعترب كلية طالل 
اأب�غزالة اجلامعية لالإبداع الكلية ال�حيدة يف العامل التي ترتكز على االإبداع 
حق�ل  �سمن  قيادية  ملنا�سب  واإع���داده  مبدع  جيل  بتخريج  وتهتم  واالبتكار 
تخ�س�ساتهم.تركز كلية طالل اأب� غزالة اجلامعية لالبتكار على ت�فري بيئة 
منا�سبة خللق االإبداع واالبتكار من خالل ما ت�فره من اأ�ساليب درا�سية حديثة 
واالإمكانيات التي تتيحها للطلبة لتح�يل اأفكارهم واخرتاعاتهم االإبداعية اإىل 
منتجات قابلة للت�س�يق. ومتنح كلية طالل اأب� غزالة اجلامعية لالإبداع درجة 
البكال�ري��ض يف التخ�س�سات التالية: 1( االأعمال االإبداعي مب�سارات التدقيق 
واملحا�سبة، الت�س�يق االإلكرتوين 2( علم احلا�س�ب االإبداعي مب�ساراته الثالث 

لذكاء اال�سطناعي، علم البيانات واالمن الف�سائي. 
ي�سار اإىل اأن كلية طالل اأب� غزالة اجلامعية لالبتكار �ستبا�سر اأعمالها بداية 

ت�سرين اأول املقبل للف�سل الدرا�سي االأول لعام 2019/2018.

فرن�شا تفر�ض اإجراءات �شري ا�شتثنائية 
على املركبات ب�شبب تلوث الهواء

•• باري�س- وام:

قررت ال�سلطات الفرن�سية اعتماد اجراءات �سري ا�ستثنائية يف اأربع مدن كبرية 
هي “باري�ض و لي�ن و �سترتا�سب�رغ و غرون�بل” اعتبارا من ام�ض للتخفيف 
اأك�سيد النتريوجني يف اله�اء  من م�ست�ى التل�ث باجلزئيات الدقيقة وثاين 
جراء ارتفاع غري م�سب�ق يف درجة احلرارة.ويف باري�ض قررت حمافظة االأمن 
من  عاما   21 والبنزين  عاما   12 عمرها  يف�ق  التي  ال��دي��زل  مركبات  منع 
الدائري  ال�سيار  الطريق  لها خط متا�ض حددته يف  العا�سمة وو�سعت  دخ�ل 
ال�ساحنات  جميع  اأي�سا  ال��ق��رار  تاوزه.وي�سمل  مينع   ”86 “اأي  اخل��ارج��ي 
امل�سجلة  الكبرية  وال�ساحنات   2001 اأكت�بر   1 تاريخ  امل�سجلة قبل  املت��سطة 
ثالث   - لي�ن  يف  وحت��دي��دا  فرن�سا  �سرق  جن�ب  .ويف   2001 اكت�بر   1 قبل 
اأكرب املدن الفرن�سية بعد باري�ض ومار�سيليا - حدد حمافظ االأمن منطقة 
�سا�سعة من اإقليم رون ت�سم لي�ن وع�سرات املدن املجاورة اأطلق عليها ا�سم 
التي  املركبات  جميع  على  فيه  يحظر  ق��رارا  واأ�سدر  احلمراء”  “املنطقة 

ت��سف باالأكر تل�يثا للبيئة من التحرك فيها.

لدعم منتدى الأمم املتحدة العاملي للبيانات 2018

املركز الإح�شائي لدول التعاون يوقع اتفاقية �شراكة مع الحتادية للتناف�شية والإح�شاء
•• دبي-الفجر:

للتناف�سية  االحت������ادي������ة  ال���ه���ي���ئ���ة  وق����ع����ت 
واالإح���������س����اء، م���ذك���رة ت��ف��اه��م وت����ع����اون مع 
االأمانة العامة لدول جمل�ض التعاون لدول 
اخلليج العربية ممثلة يف املركز االإح�سائي 
اخلليج  ل�������دول  ال����ت����ع����اون  ل�������دول جم���ل�������ض 
العربية، وذلك ك�سريك داعم للدورة الثانية 
للبيانات  ال��ع��امل��ي  امل��ت��ح��دة  االأمم  مل��ن��ت��دى 
2018، واملزمع عقده يف دولة االإمارات يف 

22 اأكت�بر 2018. 
الهيئة  مقر  يف  التفاهم  مذكرة  ت�قيع  ومت 
قبل  م��ن  واالإح�����س��اء  للتناف�سية  االحت��ادي��ة 
العام  امل��دي��ر  ل���ت��اه،  نا�سر  ع��ب��داهلل  ���س��ع��ادة 
واالإح�ساء،  للتناف�سية  االحت��ادي��ة  للهيئة 
ورئ���ي�������ض ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة مل��ن��ت��دى االأمم 
و�سعادة   ،2018 للبيانات  العاملي  املتحدة 
���س��اب��ر ب���ن ���س��ع��ي��د احل����رب����ي، امل���دي���ر العام 
التعاون  جمل�ض  ل��دول  االإح�سائي  للمركز 
لدول اخلليج العربية، وذلك بح�س�ر ح�سد 

من قيادات وم�ظفي اجلهتني. 
وق���ال ���س��ع��ادة ع��ب��داهلل نا�سر ل���ت��اه يف هذه 
كرتجمة  التفاهم  م��ذك��رة  ت��اأت��ي  املنا�سبة: 
ال��ر���س��ي��دة يف مد  ال��ق��ي��ادة  ل��ت���ج��ه��ات  فعلية 
ج�������س����ر ال���ت���ع���اون وت���ع���زي���ز ال��ت��ن�����س��ي��ق بني 
الدولة والدول ال�سقيقة يف جمل�ض التعاون 
اخلليجي، وذلك من خالل تفعيل اأطر العمل 
االإمارات  دول��ة  بجاهزية  لالرتقاء  الالزمة 
العاملي  امل��ت��ح��دة  االأمم  منتدى  ال�ست�سافة 
والفريد  الدويل  احلدث   ،2018 للبيانات 
ن���ع��ه، وال����ذي �ست�ساهم خم��رج��ات��ه يف  م��ن 
امل�ستدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  م�����س��ت��ه��دف��ات  حت��ق��ي��ق 
دولة  م�����س��ت���ى  ع��ل��ى  ف��ق��ط  ل��ي�����ض   ،2030
والعامل  املنطقة  م�ست�ى  على  بل  االإم���ارات 
اجله�د  ت�سافر  يتطلب  ال��ذي  االأم���ر  ككل، 
واالإقليمية،  املحلية  واملنظمات  اجلهات  بني 

الإخراج احلدث بامل�ست�ى املن�س�د. 
الهيئة  ب���ني  ال���ت���ع���اون  ���س��ع��ادت��ه:  واأ�����س����اف 
نتيجة  ه�  بل  اللحظة،  وليد  لي�ض  وامل��رك��ز 
امل�سرتك،  ال��ع��م��ل  م���ن  م��ت��ك��ام��ل��ة  م��ن��ظ���م��ة 
القدرات  وب��ن��اء  ت��ب��ادل اخل���ربات  اإىل  تهدف 
املعرفة  ثقافة  ون�سر  اال�ست�سارات،  وتقدمي 
على م�ست�ى الدولة واملنطقة، وت�سكل هذه 
التعاون  ج��دي��دة يف م�سرية  خ��ط���ة  امل��ذك��رة 
احلافلة باالإجنازات، والتي ت�ستمد اأهميتها 
م��ن ال����دور امل���ح����ري ل��ل��م��رك��ز يف دع���م بناء 
جمل�ض  لدول  االإح�سائية  القدرات  وتعزيز 
التعاون اخلليجي، وم�اءمة اال�سرتاتيجيات 
املمار�سات  اأف�سل  مع  ال�طنية  االإح�سائية 

العاملية يف هذا املجال. 
ويف ذات ال�سياق، قال �سعادة �سابر بن �سعيد 
لدول  االإح�سائي  املركز  عام  مدير  احلربي 
باأن  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�ض 
ت�قيع اتفاقية تفاهم بني الهيئة االحتادية 
االإح�سائي  وامل��رك��ز  واالإح�����س��اء  للتناف�سية 
لدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية، 

الفعاليات  دع��م  يف  املركز  لنهج  تاأكيداً  تعد 
تاأتي  كما  عام  ب�سكل  االإح�سائية  وامل��ب��ادرات 
للبيانات  ال��ع��امل��ي  امل��ن��ت��دى  ف��ع��ال��ي��ات  ل��دع��م 
اأنه  �سعادته  م���ؤك��داً  خ��ا���ض،  ب�سكل   2018
والرئي�سية  امل��ه��م��ة  ال��ع��امل��ي��ة  امللتقيات  اأح���د 
اخلليجي،  االإح�����س��ائ��ي  ال��ع��م��ل  خ���ارط���ة  يف 
تعزيز  يف  ت�سهم  االتفاقية  اأن  اإىل  وم�سرياً 
بهدف  وذل��ك  وامل��رك��ز،  الهيئة  بني  ال�سراكة 
املنتدى  ا�ست�سافة  من  الق�س�ى  اال�ستفادة 

العاملي للبيانات يف املنطقة.
واأ�سار احلربي اإىل اأنه ومن املت�قع اأن ي�سهد 
ح�س�ر   ،2018 للبيانات  العاملي  املنتدى 
واملعنيني  املهتمني  وم�ساركة عدد كبري من 
العامل،  م�ست�ى  على  االإح�����س��ائ��ي  بالعمل 
واالأكادمييني  ال�سيا�سات  ل�سّناع  باالإ�سافة 
وممثلي املنظمات العاملية واالإقليمية، حيث 
التنمية  م�ؤ�سرات  ملناق�سة  احل�س�ر  يجتمع 
االأجهزة  تلعبه  ال����ذي  وال�����دور  امل�����س��ت��دام��ة 

االإح�سائية يف احت�ساب هذه امل�ؤ�سرات.
االإح�سائي  املركز  عام  مدير  �سعادة  واأع��رب 
اخلليج  ل�������دول  ال����ت����ع����اون  ل�������دول جم���ل�������ض 
باأن يخرج  اأمله  العربية �سابر احلربي عن 
بال�س�رة   ،2018 للبيانات  العاملي  املنتدى 
ت�سهده  ال���ذي  الكبري  التط�ر  تعك�ض  ال��ت��ي 
املتحدة يف خمتلف  العربية  االإم���ارات  دول��ة 
امل����ج����االت وت��ن�����ض م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م على 
واإيجاد  واال���س��رتات��ي��ج��ي��ات  ال����روؤى  ت���ح��ي��د 
وتبادل  بناء  اإىل  الهادفة  العملية  املقاربات 
اخل������ربات وت��ع��زي��ز ال����ق����درات ال��ف��ن��ي��ة، مبا 
والغايات  االأه�����داف  حتقيق  ب��ات��اه  ي�سب 
والربامج  واخل��ط��ط  وال�سيا�سات  وال����روؤى 
جمال  يف  اجلهتني  من  لكل  اال�سرتاتيجية 
اأ�س�ض  واإر�ساء  االإح�سائية،  املعل�مات  تبادل 
ال��ع��م��ل امل�����س��رتك ب�����س���رة م��ن��ه��ج��ي��ة حتقق 
حفز  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  االإح�����س��ائ��ي،  التكامل 
الطاقات وتنمية املهارات، واإتاحة املعل�مات 
الطرفني  اح��ت��ي��اج��ات  يلبي  مب��ا  وامل���ع���ارف، 
ويدعم خطط التنمية امل�ستدامة على كافة 

امل�ست�يات.

تط�ير  اخلليجية:  االإح�ساء  مراكز  م��دراء 
املهارات االإح�سائية وا�ستك�ساف �سبل مبتكرة 

لتطبيق البيانات

ال��دك��ت���ر فهد  م��ع��ايل  اأك���ّد  املنا�سبة،  وب��ه��ذه 
العامة  الهيئة  التخيفي، رئي�ض  �سليمان  بن 
ال�سع�دية،  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  يف  ل��الإح�����س��اء 
من  نخبة  فيه  ي�سارك  وال���ذي  املنتدى  ب��اأن 
جمال  يف  واملخت�سني  القرار  و�سناع  القادة 
الدولية  الفعاليات  من  واالإح�ساء  البيانات 
واالإح�ساء  ال��ب��ي��ان��ات  ع��ل��م  يف  املتخ�س�سة 
لل�سراكة  فر�سة  ��ع��ّد  يجُ ال��ع��امل  م�ست�ى  على 
دول  يف  االإح�سائية  االأج��ه��زة  بني  احلقيقة 
يعد  كما  العالقة.  ذات  واملنظمات  املنطقة 
وم�ستخدمي  ملنتجي  �سانحة  فر�سة  كذلك 
البيانات ملناق�سة اأحدث التقنيات ذات ال�سلة 
باملجاالت االإح�سائية وللم�ساهمة والتفاعل 
من  ع���دد  تبني  يف  واالآراء  االأف���ك���ار  وت��ب��ادل 
تط�ير  �ساأنها  م��ن  ال��ت��ي  املبتكرة  امل��ب��ادرات 
التنمية  امل����ؤث���رة ع��ل��ى م���ؤ���س��رات  ال��ب��ي��ان��ات 

امل�ستدامة. 
واأك����د م��ع��ال��ي��ه اأن م��ث��ل ه���ذه امل��ن��ت��دي��ات لها 
بالغ االأث��ر يف رف��ع ق��درة ال��دول امل�ساركة يف 
ت�سخري البيانات والنظم االإح�سائية لتنفيذ 
خ��ط��ة ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة ل��ع��ام 2030، 
ال���ط��ن��ي، ولكن  امل�����س��ت���ى  لي�ض ف��ق��ط ع��ل��ى 
والعاملي.  االإق��ل��ي��م��ي  امل�ست�يني  على  اأي�����س��اً 
واأ����س���اد م��ع��ال��ي��ه ب��ال��ت��ح�����س��ريات امل��ب��ك��رة من 
املنتدى  اأهمية  تعك�ض  والتي  املنظمني  قبل 
للبيانات  املتنامية  االأه��م��ي��ة  م��ن  ان��ط��الق��اً 
ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��ح��ك���م��ات ح����ل ال���ع���امل، وعن 
البيانات  ج��م��ع  ب��ط��رق  ل��الرت��ق��اء  احل���اج���ة 
ال�������س���ادرة يف خمتلف  ن���ع��ي��ت��ه��ا  وحت�����س��ني 
اأن يحقق  اآماًل  امل�ستدامة،  التنمية  جماالت 
املنتدى اأهدافه يف بناء القدرات االإح�سائية 

لكافة اأطراف العمل االإح�سائي«. 
وم���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ���س��ع��ادة ع��ث��م��ان عبداهلل 
ال��ع��ث��م��ان، ال���ك��ي��ل امل�����س��اع��د ل��ق��ط��اع العمل 
املركزية  العام لالإدارة  –واملدير  االإح�سائى 
الك�يت:  ب���دول���ة  –باالإنابة  ل���الإح�������س���اء 
االإح�سائية  البيانات  اأن  فيه  �سك  ال  “مما 
ه����ي ج�����زء م����ن ح���ي���ات���ن���ا ال���ي����م���ي���ة، وب����ات 
ال��ن��ا���ض م��ع��ت��ادون ع��ل��ى روؤي��ت��ه��ا يف �س�رها 
واملعدالت  ال��ب��ي��ان��ي��ة،  )ك��ال��ر���س���م  املختلفة 
املت��سطات  واالح��ت��م��االت،  املئ�ية  والن�سب 
والت�قعات(، والتي تعر�ض من قبل املحللني 
واالقت�ساديني  واالجتماعيني  ال�سيا�سيني 

و�سائل  ���س��ت��ى  يف  وال���ري���ا����س���ي���ني.......اإل���خ، 
والتلفزي�ن  واالإذاع����ة  كال�سحافة  االإع���الم 
الت�ا�سل  و���س��ب��ك��ات  االإن�����رتن�����ت،  وم�����اق����ع 
االج���ت���م���اع���ي....اإل���خ، وزي�����ادة ال��ط��ل��ب على 
البيانات واملعل�مات االإح�سائية، لدعم �سنع 
والر�سد  واملتابعة  ال�سيا�سات  ور�سم  القرار 

والتقييم«.
البيانات  اأهمية  “تت�سح  �سعادته:  واأو���س��ح 
ك�نها  يف  التنم�ية  العملية  يف  االإح�سائية 
الرافد االأ�سا�سي لت�فري امل�ؤ�سرات والبيانات 
الرقمية التي يجُعتمد عليها يف اتخاذ القرارات 
االقت�سادية  ال�سيا�سات  وو�سع  التخطيطية 
واالجتماعية والبيئية، حيث تتطلب عملية 
التخطيط التنم�ي كماً كبرياً من البيانات 
التي تغطي كافة  وامل���ؤ���س��رات واالإح�����س��اءات 
ت�ستدعي  وال��ت��ي  املجتمعي  الن�ساط  اأوج���ه 
ب���ال�������س���رورة وج������د ج���ه���از اإح�����س��ائ��ي ق�ي 
الذي  االأم��ر  املتطلبات،  ه��ذه  لتلبية  وفاعل 
والدور  التنمية  يف  االإح�����س��اء  اأهمية  ي���ؤك��د 
العملية  يف  االإح�سائية  لالأجهزة  امل��ح���ري 

التخطيطية والتنم�ية«.
“يف اخلتام، يطيب  بق�له:  �سعادته  واختتم 
دولة  با�ست�سافة  �سعادتنا  ع��ن  نعرب  اأن  لنا 
االإمارات العربية املتحدة ال�سقيقة لفعاليات 
املنتدى، ونحن على امت ا�ستعداد للتعاون مع 
فرق العمل املختلفة يف �سبيل اجناح فعاليات 
ر����س���م �س�رة  ي�����س��اه��م يف  وال������ذي  امل���ن���ت���دى 
جمل�ض  ب���دول  االإح�����س��اء  الأج��ه��زة  م�سيئة 

التعاون لدول اخلليج العربية«.
م��ن ج��ه��ت��ه، اأك���د ال��دك��ت���ر نبيل حم��م��د بن 
الرئي�ض  ن���ائ���ب  ب���اأع���م���ال  ال���ق���ائ���م  ���س��م�����ض، 
يف  ال�سكاين  وال�سجل  لالإح�ساء  التنفيذي 
املنتدى  ه��ذا  اأهمية  على  البحرين  مملكة 
اأب��رز منتجي وم�ستخدمي  ك�نه يجمع بني 
مبتكرة  م��ب��ادرات  يطلق�ن  الذين  البيانات 
ال�سادرة  البيانات  ن�عية  حت�سني  يف  ت�سهم 
والالجئني،  وال����ه����ج����رة،  ال�������س���ح���ة،  ح������ل 
وحق�ق  وال���ب���ي���ئ���ة،  وال�����دخ�����ل،  وال���ت���ع���ل���ي���م، 
التنمية  م���ن جم����االت  وغ���ريه���ا  االإن�������س���ان، 
خالل  من  النا�ض  حياة  لتح�سني  امل�ستدامة 

ت�فري بيانات اأف�سل لهم.
امل��ن��ت��دى ع��رو���س��ا وحلقات  ي��ت�����س��م��ن  ك��م��ا   
للم�ساركني  تتيح  مبا  البيانات،  ح�ل  نقا�ض 
واالآراء  االأف��ك�����ار  وت��ب��ادل  للتفاعل  الفر�سة 

على نح� بناء.
ت�ساعد يف تط�ير  املنتدى  اأن جل�سات  وذك��ر 
ب�سكل كبري،  بها  املرتبطة  واملهارات  املعارف 
وتركز اجلل�سات على حماور رئي�سية تتمثل 
واكت�ساب  االإح�سائية  القدرات  بناء  دعم  يف 
املهارات للتخطيط املنا�سب، واآليات االبتكار 
م���ن م�سادر  ال��ب��ي��ان��ات  ا���س��ت��خ��دام  ل��ت��ه��ي��ئ��ة 
حديثة وتقليدية، وحم� االأمية االإح�سائية 
واالإح�ساءات  للبيانات  ال�سليم  واال�ستخدام 
ل��ف��ه��م ال��ع��امل م��ن ح���ل��ن��ا، وب��ن��اء ال��ث��ق��ة يف 
ال��ب��ي��ان��ات واالإح�����س��اءات م��ن خ��الل تطبيق 

املبادئ العامة والبيانات، 
املبتكرة  التكن�ل�جية  واحل��ل���ل  واحل�كمة 
مل�سادر البيانات اجلديدة واحلالية، وتنفيذ 
املفت�حة،  ال���ب���ي���ان���ات  ومم���ار����س���ات  م���ب���ادئ 
ومناق�سة اآليات تنفيذ خطة عمل كيب تاون 

العاملية لبيانات التنمية امل�ستدامة.
واأ�سار بن �سم�ض اإىل اأن املنتدى يدعم الهيئة 
من ن�اٍح عدة، اإذ ي�سلط ال�س�ء على الطرق 

احل��دي��ث��ة يف ا���س��ت��خ��راج م����ؤ����س���رات اأه����داف 
التنمية امل�ستدامة، مبا يعزز قدرة البحرين 
ور�سد  االإح�سائية  تقاريرها  ت��ق��دمي  على 
ي�ساهم  كما  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  املحرز  تقدمها 
املنتدى يف تط�ير ج�دة البيانات واملعل�مات 
اململكة،  القرار يف  ل�سناع  والالزمة  املقدمة 
التي  احلالية  للت�جهات  دعمه  جانب  اإىل 
لب�ابة  ب��ت��ط���ي��ره��ا  ال��ه��ي��ئ��ة  ع��ل��ي��ه��ا  ت��ع��م��ل 

البيانات املفت�حة.
م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ���س��ع��ادة ال��دك��ت���ر خليفة 
الرئي�ض  ال����ربواين،  حمد  ب��ن  اهلل  عبد  ب��ن 
يف  ل��الإح�����س��اء  ال���ط��ن��ي  للمركز  التنفيذي 
اأهمية  �سلطنة عمان  “اأولت  �سلطنة عمان: 
ب���زوغ فجر  ك��ب��رية للعمل االإح�����س��ائ��ي م��ن��ذ 
ال��ن��ه�����س��ة امل��ب��ارك��ة ب��ق��ي��ادة م�����الي �ساحب 
اجلاللة ال�سلطان قاب��ض بن �سعيد املعظم 
–حفظه هلل ورع��اه- وذل��ك نظراً ل��دوره يف 
وال�سيا�سات  اخل��ط��ط  ور���س��م  ال��ق��رار  �سنع 
االج���ت���م���اع���ي���ة واالق���ت�������س���ادي���ة يف ال���ب���الد، 
ل��ل��خ��ط��ط اخلم�سية  ه���ام���اً  راف������داً  ول��ك���ن��ه 
املركز  اإن�����س��اء  وج����اء  امل�ستقبلية،  وال������روؤى 
لهذا  ال�طني لالإح�ساء واملعل�مات تت�يجاً 
يحقق  اأن  امل��رك��ز  ا�ستطاع  حيث  االه��ت��م��ام. 
االإح�سائي  ال��ع��م��ل  يف  م��ع��ل���م��ات��ي��ة  ث������رة 
ال����ط���ن���ي، وذل�����ك م���ن خ����الل ال��ت��ح���ل من 
ي�ستطيع  خدمة  اإىل  امل��ج��رد  البيان  تقدمي 
الي�مية  حياته  يف  منها  اال�ستفادة  املجتمع 
املعل�مات  من  الهائل  للكم  بت�ظيفه  وذلك 
املت�فرة لديه، فعلى �سبيل املثال ال احل�سر 
لله�اتف  تطبيقات  خم�سة  امل��رك��ز  ميتلك 
ال��ذك��ي��ة ت��ق��دم ال��ع��دي��د م��ن اخل��دم��ات التي 
يحتاجها الدار�سني والباحثني وامل�ستثمرين 
املكانية  االإح�سائية  املعل�مات  تطبيق  مثل 
جانب  اإىل  االإح�سائية،  امل���ؤ���س��رات  وتطبيق 
الطريق  مرتادو  يحتاجها  اأخ��رى  تطبيقات 
وج�لة  وبنكي  وق���دي  كتطبيقات  وال�سياح 

يف عمان«.
املتحدة  االأمم  منتدى  اإن  �سعادته:  واأو�سح 
2018 حدث مهم ويعّ�ل  العاملي للبيانات 
��ب��ل مبتكره  ���سجُ ا���س��ت��ك�����س��اف  ال��ك��ث��ري يف  ع��ل��ي��ه 
لتطبيق البيانات واالإح�ساءات لقيا�ض التقدم 
العاملي، واإطالق املبادرات واحلل�ل التي من 
�ساأنها اأن ت�فر بيانات اأف�سل للجميع، ومن 
االإح�سائية  االأج��ه��زة  تتطلع  املنطلق  ه��ذا 
للم�ساركة فيه واإب��داء ما لديها من تارب 
التي  واملختربات  املناق�سات  ��ري  تجُ وخ��ربات 
من  البيانات  ا�ستخدام  حت�سني  اإىل  تهدف 

اأجل التنمية امل�ستدامة.
واأ����س���اف ���س��ع��ادت��ه: م���ن ح�����س��ن ال��ط��ال��ع اأن 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  ت�ست�سيف 
ال�����س��ق��ي��ق��ة مم��ث��ل��ة يف ال��ه��ي��ئ��ة االحت����ادي����ة 
العاملي  احل��دث  ه��ذا  واالإح�����س��اء  للتناف�سية 
املهم لهذا العام، متمنني للقائمني على هذا 

املنتدى كل الت�فيق والنجاح.
الثانية من منتدى  ال��دورة  تنظيم  و�سيتيح 
 2018 ال��ع��امل��ي  ل��ل��ب��ي��ان��ات  امل��ت��ح��دة  االأمم 
وهيئات  منظمات  م��ع  ع��الق��ات  بناء  فر�سة 
وخ��رباء من  وجامعات  وم�ؤ�س�سات  و�سركات 

جميع اأنحاء العامل،
التنمية  اأه����داف  ث��ق��اف��ة  ن�سر  يف  وي�����س��اه��م   
مثالية  من�سة  واإي��ج��اد   ،2030 امل�ستدامة 
كما  ال��ف��ئ��ات،  م��ع خمتلف  ال��ت��ع��اون  لتكثيف 
ن��خ��ب��ة م��ن املتحدثني  ب��امل��ن��ت��دى  ���س��ي�����س��ارك 
يف  العاملني  من  ورواد  واملحليني  العامليني 
جمال البيانات وم�ستخدمي البيانات وعدد 
كبري م��ن ال��ق��ي��ادات م��ن ال��ق��ط��اع احلك�مي 

وقطاع االأعمال، 
من  وا�سعة  اإعالمية  بتغطية  �سيحظى  كما 
واالإقليمية  املحلية  االإع��الم  و�سائل  خمتلف 

وعلى امل�ست�ى الدويل. 
متخ�س�ض  دويل  تمع  اأه��م  املنتدى  ويعد 
يف البيانات واالإح�ساء على م�ست�ى العامل، 
النقا�سية  جل�ساته  خ���الل  م��ن  و�سي�ساهم 
واملحادثات املتخ�س�سة التي �سيجمعها على 
اإر�ساء بيئة علمية حا�سنة لتعزيز م�ساهمة 
البيانات واالإح�ساءات يف حتقيق م�ستهدفات 

التنمية امل�ستدامة 2030. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

ا�سرتاتيجية  واإط��الق مبادرات  املت�ا�سل لتط�ير عملياته  �سعيه  اإطار  يف 
ت�ساهم يف حتقيق روؤية اأب�ظبي االقت�سادية 2030، اأعلن �س�ق اب�ظبي 
املزايدة  املنطقة، عن حتديثه ل�حدات  الرائد يف  ال�س�ق  املالية،  ل��الأوراق 
الدرهم  ع��ن  بها  ال���اح��د  ال�سهم  قيمة  تقل  ال��ت��ي  ال�����س��رك��ات  اأ���س��ه��م  على 
ورفع  ال�س�ق  النقدية يف  ال�سي�لة  تعزيز  �ساأنها  االإماراتي، يف خط�ة من 
ن�سب التداول لدى امل�ستثمرين. هذا و �س�ق يق�م ال�س�ق بتطبيق االآلية 

اجلديدة بدءاً من 2 �سبتمرب 2018. 
وقام �س�ق اأب�ظبي لالوراق املالية بتعديل وحدات املزايدة لت�سمل خم�سة 
وحدات وهي: 0.001 درهم لالأوراق املالية �سمن املجال ال�سعري 0.1 
درهم اإىل 0.99 درهم، و0.01 درهم للمجال ال�سعري من 1 درهم اإىل 
9.99 درهم، و0.02 درهم للمجال من 10 درهم اإىل 49.98 درهم، 
ولغاية  دره���م   50 م��ن  ال�سعري  امل��ج��ال  �سمن  ل����الأوراق  دره���م  و0.05 

99.95، و0.10 درهم لالأوراق املالية ب�سعر 100 درهم فما ف�ق. 
وا�ستند ال�س�ق يف خط�ة حتديث وحدات املزايدة اإىل درا�سة تف�سيلية الأداء 
ال�سركات املدرجة وحركة التداوالت، حيث ي�سم ال�س�ق 17 �سركة مدرجة 
تقل قيمة �سهمها ال�احد عن الدرهم، و�سلت قيمة تداوالت اأ�سهمها منذ 
اأي ما ن�سبته  3 مليار درهم،  اإىل  بداية العام و حتى منت�سف �سهر ماي� 
%23 من القيمة االإجمالية للتداوالت يف ال�س�ق و التي بلغت 13 مليار 
اإىل  اي�ساً  املالية  ل���الوراق  اب�ظبي  �س�ق  وعمد  ال��ف��رتة.  نف�ض  يف  دره��م 

ا�ستبيان اآراء �سركات ال��ساطة ح�ل حتديث وحدات املزايدة املعم�ل بها، 
حيث اأيد %70 منهم اإجراء التعديل. 

املالية  ل��الأوراق  اأب�ظبي  ل�س�ق  التنفيذي  الرئي�ض  البل��سي،  را�سد  واأ�سار 
اأن هذه املبادرة تندرج �سمن ا�سرتاتيجية ال�س�ق الرامية اإىل تعزيز  اإىل 
ال�سي�لة النقدية يف االأ�س�اق ورفع ن�سب التداول على عمليات بيع و�سراء 

على  وت�سجيعهم  امل�ستثمرين،  قبل  م��ن  االأ���س��ه��م 
البل��سي:  وقال  ال�سركات.  اأ�سهم هذه  التداول يف 
اأ�سهم  على  امل��زاي��دة  وح���دات  حت��دي��ث  “�سي�ساهم 
عن  ال�س�قية  �سهمها  قيمة  تقل  ال��ت��ي  ال�����س��رك��ات 
ال�س�ق  ال�سي�لة يف  رف��ع م�ست�ى  واح��د، يف  دره��م 
وتعزيز قيم تداوالت امل�ستثمرين، من خالل اإتاحة 
البيئة  �سمن  مدخراتهم  ال�ستثمار  لهم  الفر�سة 
القان�نية واال�ستثمارية الرائدة التي ي�فرها �س�ق 

اأب�ظبي لالأوراق املالية.«
لالأوراق  اأب�ظبي  �س�ق  يلتزم  البل��سي:  واأ���س��اف 
املالية بتنفيذ خطة اأب�ظبي لتنمية وتط�ير قطاع 
اخلدمات املالية، والهادفة اإىل جذب اال�ستثمارات 
يف  االأع���م���ال  مل��م��ار���س��ة  التناف�سية  البيئة  وت��ع��زي��ز 
االإمارة، وذلك عرب ت�فري مناخ ا�ستثماري متميز 
وال�سركات  للم�ستثمرين  م�ستقرة  ت���داول  وبيئة 
العاملية  واملعايري  املمار�سات  اأف�سل  وف��ق  امل��درج��ة 

مبتكرة  ومنتجات  خ��دم��ات  لت�فري  �سعيه  ال�س�ق  ي�ا�سل  كما  املعتمدة، 
وال�سفافية  االإف�����س��اح  جم��االت  يف  العاملية  املمار�سات  اأف�سل  اإىل  ت�ستند 

وح�كمة ال�سركات.« 
ومتثل وحدة املزايدة اأقل قيمة تغيري ل�سعر ال�سركة املدرجة التي ي�سمح 
املالية  ل��الأوراق  اب�ظبي  �س�ق  كان  حيث  وانخفا�ساً،  ارتفاعاً  ال�س�ق  بها 
ت�سمل  ال�سعرية  للمزايدة  فئات  ث��الث  يعتمد 
ال�سعري  املجال  �سمن  املالية  ل���الأوراق   0.01
و0.05  دره�����م،   10 اإىل  دره����م   0.01 م���ن 
و100  دره��م   10.05 بني  ال�سعري  للمجال 
درهم، و0.10 ل��الأوراق املالية من 100.10 

فما ف�ق. 
وعن ن�سب وحدات املزايدة اأفاد البل��سي: “من 
خالل ت�ا�سلنا الدائم مع االأطراف الفاعلة يف 
ال�س�ق من م�ستثمرين و�سركات و�ساطة وجدنا 
اأن ال�حدات ال�سعرية القدمية مبجملها تجُ�سكل 
ن�سبة مرتفعة من اأ�سعار اأ�سهم ال�سركات، االأمر 
الذي قد ي�ؤثر على رغبة امل�ستثمرين بالتداول 
التغيري،  ن�سبة  الرت���ف���اع  ن��ظ��راً  اأ���س��ه��م��ه��ا  ع��ل��ى 
املتبع حالياً  النظام  ال�سعري يف  الفارق  اأن  كما 
يحتمل اأن ي�ساهم ب�سكل غري ايجابي يف عملية 
ال�سفقة  تكلفة  ارت��ف��اع  ب�سبب  ذل��ك  و  ال��ت��داول 

ا�ستثمار  على  امل�ستثمرين  �سي�سجع  الن�سبة  هذه  حتديث  فاإن  وبالتايل،   ،
العمليات  كلفة  تقليل  اإىل  باالإ�سافة  ال�سركات  هذه  اأ�سهم  يف  مدخراتهم 

نظراً النخفا�ض فروق االأ�سعار بني العر�ض و الطلب.«  
ال��ساطة  ل�سركات  ا�سدر تعميماً  املالية قد  ل��الأوراق  اأب�ظبي  �س�ق  وكان 
�سعر  يقل  التي  ال�سركات  اأ�سهم  على  املزايدة  وح��دات  ن�سب  بتعديل  يفيد 

ورقتها املالية عن درهم واحد، 
االأنظمة  بتحديث  ال��ت��داول  بيانات  وم���زودي  ال��سطاء  ال�س�ق  وج��ه  كما 
الداخلية التي تق�م بتلقي االأوامر واحت�ساب العم�الت وك�س�فات العمالء، 
على اأن يتم حتديث هذه االأنظمة، وبدء العمل ب�حدات املزايدة اجلديدة 

ابتداَء من 2 �سبتمرب 2018.   
املك�س�ف  البيع على  اأطلق خدمة  املالية قد  ل��الأوراق  اأب�ظبي  وكان �س�ق 
اإطار  الفني ك��اأول �س�ق م��ايل يف املنطقة يطلق ه��ذه اخل��دم��ة، و ذل��ك يف 
واالأجنبي،  املحلي  اال�ستثمار  من  املزيد  وج��ذب  ال�سي�لة  لتعزيز  جه�ده 
كما جنح ال�س�ق يف جذب املزيد من امل�ستثمرين الذي و�سل عددهم حتى 
نهاية الن�سف االأول من 2018 اإىل ح�ايل 966 األف م�ستثمر، 60% 
%40 غري اإماراتيني فيما بلغ عدد امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية  اإماراتي�ن و 
العاملة بال�س�ق ما يزيد عن 7900 م�ؤ�س�سة ا�ستثمارية حملية واأجنبية 
م�ؤ�س�سة   5913 و  حملية  م�ؤ�س�سة   2008 االآت��ي  النح�  على  تت�زع  و 
اأجنبية. كما بلغت القيمة ال�س�قية لل�سركات املدرجة يف ال�س�ق مع نهاية 
الن�سف االأول من 2018 لتبلغ 485 مليار درهم مقارنة ب455 مليار 

درهم بنف�ض الفرتة من 2017 اأي بزيادة ن�سبتها 6.5%.  

يف خطوة لتعزيز ال�ضيولة النقدية ورفع ن�ضب التداول لدى امل�ضتثمرين

�شوق اأبوظبي للأوراق املالية يحدث وحدات املزايدة على اأ�شهم ال�شركات التي تقل قيمتها ال�شوقية عن درهم واحد
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منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم  :   277966   بتاريخ :   2017/8/10
 بيانات االأول�ية :    016342347    بتاريخ   2017/2/10   االإحتاد االأوروبي          

باإ�سم     :  �سام�س�جن الكرتونيك�ض ك�. ، ليميتد
وعن�انه :  129، �سام�س�جن – رو  ، ي�نغت�نغ – جي� ، 

�سي�ون – �سي ،  جيي�نغي – دو ،  جمه�رية ك�ريا .
�ضورة العالمة  

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :   9
ه�اتف نقالة ؛ كامريات رقمية ؛ م�سغالت و�سائط حمم�لة ؛ اأجهزة حا�س�ب حمم�لة ؛ اأطقم راأ�ض ال�سلكية 
لله�اتف النقالة ؛ اأطقم راأ�ض ال�سلكية لله�اتف الذكية ؛ اأطقم راأ�ض ال�سلكية الأجهزة احلا�س�ب الل�حية ؛ 
النقالة ؛ حمافظ جلدية  ال�سحن ؛ �س�احن البطاريات ؛ حمافظ جلدية لله�اتف  بطاريات قابلة الإع��ادة 
لله�اتف الذكية ؛ حمافظ جلدية الأجهزة احلا�س�ب الل�حية ؛ اأغطية ميكن قلبها لله�اتف النقالة ؛ اأغطية 
؛  ل�حية  اأجهزة حا�س�ب  ؛  الل�حية  احلا�س�ب  قلبها الأجهزة  اأغطية ميكن  ؛  الذكية  لله�اتف  قلبها  ميكن 
م�ستقبالت التلفاز ؛ مك�نات الكرتونية �سمعية ، حتديدا ، انظمة �س�ت حميطة ؛ اأجهزة االإ�ستقبال الرقمية 
التي ت��سع يف االأعلى ؛ م�سغالت اأقرا�ض الفيدي� الرقمية )دي يف دي ( ؛ �سا�سات عر�ض ذات �سمام ثنائي 
القطبية الإر�سال ال�س�ء ؛ �سا�سات حا�س�ب ؛ نظارات ثالثية االأبعاد )3 دي( ؛ اأجهزة حا�س�ب ؛ طابعات الأجهزة 
احلا�س�ب ؛ اأ�سباه امل��سالت ؛ برجميات حا�س�ب ؛ اأطقم تلفاز ؛ ال�ساعات التي تق�م بت��سيل  البيانات  اىل 
امل�ساعدات الرقمية ال�سخ�سية واله�اتف الذكية و اأجهزة احلا�س�ب  الل�حية ال�سخ�سية  وامل�ساعدات الرقمية 
و�سبكات  احلا�س�ب  �سبكات  من  وغريها  االنرتنت   �سبكات  عرب  ال�سخ�سية  احلا�س�ب  واأجهزة   ، ال�سخ�سية 
االت�ساالت االإلكرتونية ؛ �سي�ر ال�ساعات التي تق�م بت��سيل  البيانات  اىل امل�ساعدات الرقمية ال�سخ�سية 
واله�اتف الذكية و اأجهزة احلا�س�ب الل�حية ال�سخ�سية  وامل�ساعدات الرقمية ال�سخ�سية ، واأجهزة احلا�س�ب 
ال�سخ�سية عرب �سبكات االنرتنت وغريها من �سبكات احلا�س�ب و�سبكات االت�ساالت االإلكرتونية  ؛ االأ�ساور 
احلا�س�ب   اأج��ه��زة  و  الذكية  واله�اتف  ال�سخ�سية  الرقمية  امل�ساعدات  اىل  البيانات   بت��سيل  تق�م  التي 
، واأجهزة احلا�س�ب ال�سخ�سية عرب �سبكات االنرتنت   الل�حية ال�سخ�سية  وامل�ساعدات الرقمية ال�سخ�سية 

وغريها من �سبكات احلا�س�ب و�سبكات االت�ساالت االإلكرتونية  .
و�سف العالمة  : مربع اأ�سالعه ملت�ية اىل الداخل وعلى ي�ساره ر�سم لن�سف �سكل املربع وه� ميثل رمز 

ال�سركة طالبة الت�سجيل  بطريقة مميزة. 
االإ�سرتاطات :   

اأو  التجارية يف وزارة االإقت�ساد  اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات  اإعرتا�ض علي ذلك  فعلي من لدية 
اإر�سالة بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  اأغ�صط�س 2018 العدد 12397

العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   
اعالن بالن�صر بيع عقارات 

تنفيذ مدين 976/2015
طالب التنفيذ:  امني حممد علي املرزوقي 

املنفذ �سده : بيام عبدالعزيز احمد هرني  ، املنفذ �سده : ت�ماج عبدالعزيز احمد هرني 
، املنفذ �سده : �سلماز عبدالعزيز احمد هرني ، املنفذ �سده : خديجة طاهر زينل ، املنفذ 
�سده : �سركة امني حممد الع��سي للتجارة العامة -  ذ م م  ، املنفذ �سده : ايزي�ض بطر�ض 
5.00 م�ساء ويف االيام  2018/8/15 ال�ساعة  ابراهيم  - انه يف ي�م  االربعاء امل�افق 
الراغبني  على  او�سافه  امل��سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث 
االمارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  م��ع   امل��زاي��دة  اج����راءات  ات��خ��اذ  ال�����س��راء  يف 

للمزادات  www.emiratesauction.ae(  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�سراء من م�اطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل 
دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن االإجراءات 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية 

جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : اأو�ساف العقار : - 
* �سقة �سكنية - رقم االر�ض : 173 - رقم املبنى : 2 - ا�سم املبنى : الرمال 2 - رقم ال�سقة 
: 1701 - الطابق : 17 - املنطقة : مر�سى دبي - امل�ساحة : 131.60 مرت مربع - رقم 

البلدية : 545-392 - القيمة التقديرية : 2.124.793 درهم الأعلى عطاء  
* �سقة �سكنية - رقم االر�ض : 172 - رقم املبنى : 6 - ا�سم املبنى : ال�سدف  6 - رقم 
ال�سقة : 4502 - الطابق : 45 - املنطقة : مر�سى دبي - امل�ساحة : 124.20 مرت مربع 
- رقم البلدية : 550-392 - القيمة التقديرية : 2.005.314 درهم الأعلى عطاء   

* ار���ض وما عليه من بناء - رقم االر���ض : 916 - رقم البلدية : 0 - 591 املنطقة : 
جبل علي االوىل - امل�ساحة :600 مرت مربع - القيمة التقديرية : 3.200000 درهم 

الأعلى عطاء 
* ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : الرب�ساء جن�ب اخلام�سة - رقم االر�ض : 1316 
- رقم البلدية : 0--684امل�ساحة : 727.98 مرت مربع التقييم : 3200000 درهم 

العلى عطاء 
* ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : الرب�ساء جن�ب الرابعة - رقم االر���ض : 1516 
 : ال��ت��ق��دي��ري��ة  القيمة  م��رب��ع  م��رت   728.06  : امل�����س��اح��ة   -  684-0  : ال��ب��ل��دي��ة  رق���م   -

عطاء  العلى  درهم   3200000
* ار�ض ف�ساء - املنطقة : وادي ال�سفا 5 - رقم االر�ض : 1623 - رقم البلدية : 8646-
648 - امل�ساحة : 1516.27 مرت مربع القيمة التقديرية : 5141108.00 درهم 

العلى عطاء 
 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   
 اعادة اإعالن بالن�صر 

اىل املدعى عليه / برتو ا�سيا جل�بل -  م م ح 
نعلمكم بان املدعي / هيزل ال�سرق االو�سط - ذ م م  

يف الدع�ى رقم 2018/2743 الدائرة املدنية التجارية اجلزئية الثالثة  
قد رفع الدع�ى املذك�رة اعاله يطالب فيها :  

الزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره 261.439.96 درهم مائتان وواحد و�ست�ن الف 
واربعمائة وت�سعة وثالث�ن درهم و�ستة وت�سع�ن فل�سا والفائدة القان�نية ب�اقع 12% من تاريخ قيد 

الدع�ى وحتى ال�سداد التام مع ت�سمني املدعي عليه الر�س�م وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
مبحكمة   152 رقم  قاعة  الثالثة  اجلزئية  التجارية  املدنية  الدائرة  اأمام  ح�س�رك  يقت�سي  لذا 
الدع�ى  وذلك لالإجابة على    ، وكيل معتمد  ب�ا�سطة  او  �سخ�سيا  االبتدائية  االحتادية  ال�سارقة 
وتقدمي ما لديك من بيانات ، وذلك بتاريخ 2018/9/11 وذلك للنظر يف الدع�ى املذك�رة ارقامها 
ب��سفك مدعي عليه ، ويف حالة تخلفك عن احل�س�ر او عدم اإر�سال وكيل عنك فانه �سيتم ا�ستكمال 

االجراءات القان�نية يف غيابك.   
 حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�صر

�صادرة عن حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 
يف  الق�صية رقم 2018/801 مدين جزئي ال�صارقة 

اىل اخل�سم املدخل : الغ�ا�ض مليزان وم�ساعد ال�سيارات 
حيث ان املدعي : ح�سان حممد عدنان كرك�تلي 

قد اقامت عليك الدع�ى املذك�ر رقمها اعاله لدى هذه املحكمة ، وتطالبك فيها باأداء مبلغ 
الإلزامكم  باال�سافة   ، �سن�يا   %5 ب�اقع  القان�نية  للفائدة  باالإ�سافة   ، درهم   236000 وقدره 

بالر�س�م وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
قد اقام عليكم الدع�ى املذك�رة اعاله ويطالبك فيها :  اعالن اخل�سم املدخل  

لذلك يقت�سي ح�س�رك امام هذه املحكمة )الدائرة اجلزئية املدنية التجارية الثانية(  القاعة 
رقم 151 يف متام ال�ساعة الثامنة ون�سف من �سباح ي�م االثنني 2018/8/13  وذلك لالجابة 
على الدع�ى وتقدمي ما لديكما من بيانات ، ويف حال تخلفكما عن احل�س�ر او عدم ار�سال 

وكيل عنكما يف ال�قت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدع�ى يف غيابكما. 
مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية
العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   

ق�صم التنفيذ 
اخطار دفع بالن�صر يف الق�صية التنفيذية 2003 ل�صنة 2017    

اىل املحك�م عليه / علي عبداهلل نا�سر عبداهلل ب�كاله 
ا�سدرت  قد  االب��ت��داري��ة  االحت��ادي��ة  ال�سارقة  حمكمة  ب��ان  لديكم  معل�ما  ليكن 

بحقكم حكما بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )169710( درهم
ل�سالح املحك�م له/ بنك دبي اال�سالمي 

اليه  امل�سار  برقم  و�سجل  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  له  املحك�م  ان  وحيث 
اعاله، لذا يت�جب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 ي�ما من تاريخ الي�م التايل 
املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�س�ر  عن  تخلفك  حال  ويف  للن�سر. 

�ستبا�سر النظر الق�سية يف غيابك
 عن رئي�س مكتب اإدارة التنفيذ 
مبحكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية         
العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   

ق�صم التنفيذ 
اخطار دفع بالن�صر يف الق�صية التنفيذية 1208 ل�صنة 2018    

اىل املحك�م عليه /ي��سف �سليمان مراد مريك البل��سي 
ا�سدرت  قد  االب��ت��داري��ة  االحت��ادي��ة  ال�سارقة  حمكمة  ب��ان  لديكم  معل�ما  ليكن 

بحقكم حكما بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )382315( درهم
ل�سالح املحك�م له/ بنك دبي اال�سالمي - �ض م ع 

اليه  امل�سار  برقم  و�سجل  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  له  املحك�م  ان  وحيث 
اعاله، لذا يت�جب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 ي�ما من تاريخ الي�م التايل 
املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�س�ر  عن  تخلفك  حال  ويف  للن�سر. 

�ستبا�سر النظر الق�سية يف غيابك
 عن رئي�س مكتب اإدارة التنفيذ 
مبحكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية         

العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   
  اعالن للح�صور امام مدير ادارة الدعوى بالن�صر 

 يف الدعوى رقم )2018/2035( جتاري جزئي 
بناء على طلب مكتب ادارة الدع�ى يف حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

اىل املدعى عليه / خالد وليد حم� - �س�ري اجلن�سية 
اأقامت املدعية / تران�ض االإمارات لتجارة امل�ا�سي - ذ م م )حاليا( و�سابقا �سركة االإمارات 

لتجارة امل�ا�سي واللح�م ومنتجاتها - ذ م م  
الدع�ى رقم )2018/2035( تاري جزئي عجمان 

امل��س�ع:  املطالبة مببلغ 264.280.64 درهما والفائدة القان�نية 
االبتدائية  الدع�ى مبحكمة عجمان االحتادية  ادارة  امام مدير  انت مكلف باحل�س�ر 
ي�م االحد امل�افق 2018/8/12 ال�ساعة 8.30 �سخ�سيا او ب�ا�سطة وكيل معتمد وتقدمي 
مذكرت ج�ابية على الدع�ى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك للنظر يف الدع�ى املذك�ر 

رقمها اعاله ب��سفك املدعي عليه
 مكتب ادارة الدعوى

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7
اإعالن املدعي عليه حل�صور جل�صة خربة 

يف الدعوى 2018/970 جتاري كلي - حمكمة دبي البتدائية    
ال�سادة / بي اأ�ض ايه احمد بن هزمي وم�سارك�ه حمام�ن وم�ست�سارون قان�ني�ن 

ب�سفتكم وكيال عن املدعية / ت�تال - اأ. ع. م - ذ م م 
املدعي / ت�تال - اأ.ع.م - ذ م م 

املدعي عليها / نا�سي�نال جلف لالإن�ساءات - �ض ذ م م - بتاريخ 2018/6/28 �سدر حكم من 
حمكمة دبي االبتدائية بندب اخلبري احل�سابي �ساحب الدور باجلدول يف الدع�ى رقم 
االثنني  ي�م  له  املحدد  اخلربة  اجتماع  بح�س�ر  نخطركم  فاإننا  كلي   تاري   2018/970
امل�افق 2018/8/13 يف متام ال�ساعة 2.00 ظهرا مبقر مكتب اخلبري بدبي الكائن يف دبي 
اأركاد - طابق 1 - مكتب 104 - مقابل الطاير لل�سيارات بج�ار  منطقة القره�د - بناية 

حمطة  جيجك� للمرتو - وذلك ال�ستالم ما لديكم من م�ستندات ومن ن�سختني. 
مكتب اخلبري احل�صابي 
ابراهيم عبدامللك حممد  

 اعالن بالن�صر 
 حل�صور اجتماعات اخلربة

العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7
يف الدعوى  رقم 2018/944 جتاري جزئي 

املقامة من املدعي / بنك الفجرية ال�طني - �ض م ع 
�سد املدعي عليه االأول / �سامر ودهيل للتجارة العامة - م م ح 

املدعي عليه الثاين / كاناكا الليت ب�دار 
املدعي عليه الثالث / �سركة دا�س�ف خلدمات حق�ل النفط - ذ م م 

املدعي عليه الرابع / بهج�ان دهاماجي جاواجي 
نعلن نحن اخلبري احل�سابي/ اليازية خليفة املري ، اأنه مت تعيننا من حمكمة ال�سارقة امل�قرة لتنفيذ 
مهمة اخلربة احل�سابية ال�اردة بحكم املحكمة يف الدع�ى املذك�رة اعاله - كما نعلن املدعي عليه 
االأول والثاين حل�س�ر اجتماع اخلربة املقرر له جل�سة ي�م االأربعاء امل�افق 2018/5/15 ال�ساعة 4.30 
ع�سرا مبقر مكتب اخلبريالكائن ببناية و�سل بزن�ض �سنرتال ، مكتب رقم 702 منطقة ب�ر�سعيد ، 

ديرة ، دبي - بجانب �سركة املالحة العربية - فاك�ض : 2997739- 4 971 ، هاتف : 2997711 4 971
اخلبرية احل�صابية 
اليازية خليفة املري 

 اإعالن اإجتماع اخلربة

العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�سم ال�سركة : بريفيكت �ضتار للتجارة العامة- �ض ذ م م     
العن�ان : حمل رقم 8 ملك علي جا�سم مكي - بردبي - ال�س�ق الكبري - ال�سكل 
القان�ين : ذات م�س�ؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة : 657635  رقم القيد بال�سجل 
التجاري : 1080687  مب�جب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد 
وذلك  اأع��اله،  امل��ذك���رة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت 
مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 2018/8/5 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2018/8/5 بتاريخ  
ملك   3 رق��م  مكتب   : العن�ان  قانونيون  حما�ضبون  وم�ضاركوه  الكتبي  املعني 
 مكتب ويل عهد دبي اللجنة امل�ؤقتة - بردبي - الق�ز االوىل - هاتف  04-3215355 
وذلك  الثب�تية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً    04-3215356 فاك�ض: 

خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي/الكتبي وم�ضاركوه حما�ضبون قانونيون
العن�ان : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة امل�ؤقتة - بردبي - الق�ز 
دائرة  تعلن  فاك�ض: 3215356-04 - مب�جب هذا  - هاتف  04-3215355  االوىل 
لت�سفية   اأع���اله  امل��ذك���ر  امل�سفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  االقت�سادية  التنمية 
وذلك مب�جب قرار حماكم دبي  بريفيكت �ضتار للتجارة العامة- �ض ذ م م 
بتاريخ 2018/8/5 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/8/5  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
الثب�تية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اله،  املذك�ر  العن�ان  على 

وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7
رقم الرخ�صة   72988

غرفة جتارة و�صناعة عجمان -  ق�صم ال�صجل التجاري 
اإعالن وحل وت�صفية 
اال�سم التجاري :  رايت وي ايفنت �سريف�ض - ذ م م  

 نعلن للجميع بان ال�سركة املذك�رة اعاله هي : رايت وي ايفنت �سريف�ض - ذ م م  
�سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تا�س�ست يف امارة عجمان مب�جب قان�ن ال�سركات 
التنمية  دائ����رة  يف  م��رخ�����س��ة  وت��ع��دي��الت��ه   )1984( ل�سنة   )8( رق����م   االحت�����ادي  
ال�سركاء  رقم )72988( وقرر  االقت�سادية  حتت  بالتنمية  و�سجلته   االقت�سادية 

حلها وت�سفيتها وتعيني ال�سيد.
  جمال لتدقيق احل�ضابات     

م�سفى قان�ين لل�سركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�ض للتقدم به للم�سفي 
امل��ذك���رة اع��اله خ��الل م��دة )45( ي�ما من تاريخ ن�سر االع��الن وعلى  القان�ين 

العن�ان التايل :  امارة عجمان ،  هاتف : 067447771 ،  �ض.ب : 1131

دائرة التنمية القت�صادية
حكومة عجمان

العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   
 اإعالن حكم بالن�صر    

 2018/67  جتاري جزئي   
اب���ظ��ب��ي - اخل��ال��دي��ة -  ال��ع��ن���ان : االإم����ارات -   ، امل��دع��ي : دار التم�يل - ���ض م ع  ، اجلن�سية :     
اب�ظبي - �سارع زايد االأول - مقابل �سيدار - بناية دار التم�يل - الطابق االر�سي -- رقم الهاتف : 
971503084515+  ،  اىل املدعي عليه : �سيف علي حممد جا�سم ب� ال�سفارد ، اجلن�سية : االإمارات ، 
العن�ان : االإمارات - راأ�ض اخليمة - �سارع النخيل - قرب املنار  ا�ض /ام - فيال رقم 10 -، رقم الهاتف 

 +971504809898 :
يرجى االحاطة باأن املحكمة اأ�سدرت بحقك وبتاريخ 2018/4/11  احلكم التايل: 

حكمت املحكمة / بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ )55.014.41( فقط خم�ض وخم�س�ن 
الف واربعة ع�سر درهما وواحد واربع�ن فل�سا وف�ائده التع�ي�سية ب�اقع 40.68% �سن�يا اعتبارا من 

2018/3/7 وحتى متام ال�سداد والزمته امل�سروفات ومبلغ مائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
حكما قابال لال�ستئناف خالل ثالث�ن ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لالإعالن به ، وبانق�ساء هذا 

امليعاد دون الطعن على احلكم امل�سار اإليه فاإن املحكمة �س�ف تتخذ االإجراءات القان�نية لتنفيذه.
 رئي�س ق�صم الت�صجيل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   
 حمكمة راأ�س اخليمة ال�صتئنافية  

مكتب اإدارة الدعوى ال�صتئنافية 
اإعادة اإعالن موعد جل�صة بالن�صر

رقم ال�صتئناف 2018/85 ا�صتئناف مدين  
اإىل امل�ستاأنف �سده / حممد عز الدين احمد عط�ة 

امل�ستاأنفة / �سركة راأ�ض اخليمة ال�طنية للتاأمني 
يقت�سي  وعليه  ا�ستئناف مدين   2018/85 رقم  اال�ستئناف  امل�ستاأنف  عليك  اقام  قد 
ال�ساعة   2018/8/14 امل���اف��ق  ال��ث��الث��اء  ي���م  ال��دع���ى  اإدارة  مكتب  ام���ام  ح�س�رك 
ودف�ع  بيانات  م��ن  لديك  م��ا  وت��ق��دمي  اال�ستئناف  على  لالإجابة  �سباحا  التا�سعة 
ويف حالة تخلفك عن احل�س�ر او اإر�سال وكيل عنك يف ال�قت املحدد فان املحكمة 

�ستبا�سر نظر اال�ستئناف غيابيا بحقك.  
مدير اإدارة الدعوى ال�صتئنافية 
عوين حمدان اجلرجاوي               

      حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   
مذكرة تبليغ موعد جل�صة بالن�صر 

بالئحة تعديل الطلبات
الرقم 2018/35 جتاري كلي

اىل املدعي عليه / �سركة االرتقاء ملقاوالت البناء - �ض ذ م م 
 حيث ان املدعي / را�سد عبداهلل عمران ال�سام�سي 

قد اقام عليك الدع�ى رقم 2018/35 تاري كلي ، وعليه يقت�سي ح�س�رك اىل حمكمة راأ�ض اخليمة 
وذلك  م�ساء  اخلام�سة  ال�ساعة  م   2018/8/9 امل���اف��ق  اخلمي�ض  ي���م  الثانية  الكلية  التجارية  ال��دائ��رة 
لالإجابة على الدع�ى ، وتقدمي ما لديك من بيانات ودف�ع ويف حالة تخلفك عن احل�س�ر اأو اإر�سال 

وكيل عنك يف ال�قت املحدد اأعاله فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدع�ى غيابيا بحقك. 
طلبات املدعي : اأ/ قب�ل تقرير اخلربة وجعله اأ�سا�سا للحكم 

اإل��زام املدعي عليها ان ت�سدد له مبلغ 609.500 درهم وفق تقرير اخلربة - مع الزامها بالفائدة  ب / 
البند )6(  تع�ي�ض معن�ي وفق  ، مع  االأعمال  انتهاء  تاريخ  اال�ستحقاق وه�  تاريخ  القان�نية 9% من 

اأعاله ويرتك اأمر تقديره للمحكمة امل�قرة. 
ج/ الزام املدعي عليها بالر�س�م وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 

 اأمني ال�صر / حممد جمد الدين حممد        

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 135
ليكن معل�ما للجميع بان ال�سيد/  ان�ض مال اهلل عبداهلل مال اهلل احل��سني - اإماراتي 
اجلن�سية ، تنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%(  اىل ال�سيد/ فهد بن حممد بن 
امل�سماة )ور�سة  املهنية  الفردية  امل�ؤ�س�سة  �سع�دي اجلن�سية - يف   - الدو�سري  قهيدان 
التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )743992( برقم  املرخ�سة  ال�سيارات(  ل�سيانة  املتقدم 

االقت�سادية بال�سارقة.  
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  
على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سب�عني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي  اعرتا�ض 

على ذلك عليه اتباع ال�سبل القان�ين حيال ذلك. 
   الكاتب العدل بال�صارقة 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 138

ليكن معل�ما للجميع بان ال�سيد/ �س�مان بال  تابان بال - بنغالدي�سي اجلن�سية تنازل عن كامل 
�سامال  واال�سم  واملعن�ية  املادية  بكافة مق�ماتها  اأدناه  املذك�رة  املن�ساأة  )50%( يف  البالغة  ح�سته 
هذا البيع كافة امل�ج�دات واملعدات اىل ال�سيد/ نيب�ن رودرا باول هارى بدا باول - بنغالدي�سي 
برقم  واملرخ�سة  والثالجات(  املكيفات  لت�سليح  املعلم  )ور�سة  امل�سماة  الرخ�سة  يف  اجلن�سية 
�سراكة  القان�ين من  ال�سكل  تغيري  بال�سارقة. كما مت  االقت�سادية  التنمية  دائرة  )603746( من 

اعمال مهنية ب�كيل خدمات اىل فردية ب�كيل خدمات. 
�سان  يف   2013 ل�سنة    )4( رقم  االحتادي  القان�ن  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سب�عني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي  اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�سبل 

القان�ين حيال ذلك. 
   الكاتب العدل بال�صارقة 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   

اإعالن للح�صور اأمام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى رقم 2017/1554 - مدين )جزئي( 

بوا�صطة الن�صر  
 بنا على طلب حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية 

اىل املدعي عليه / 2- الزمالك  للمقاوالت - ذ م م   جن�سيته
اأقام املدعي / كملجيت �سينج �س�خديف �سينج - جن�سيته /االإمارات العربية املتحدة 

عن�انه / اإمارة ال�سارقة - ك�رني�ض البحرية - بناية بالرا�سيد 1 - مكتب را�سد ال�س�يدي  وخالد 
حثب�ر للمحاماة واال�ست�سارات القان�نية - مكتب 1101 - رقم الهاتف : 065500031 

الدع�ى برقم 2017/1554 )مدين )جزئي(( - عجمان 
وم��س�عها : الزام املدعي 51000 درهم 

فانت مكلف باحل�س�ر امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية �سخ�سيا او ب�ا�سطة وكيل معتمد 
يف ال�ساعة  8.30 من ي�م 12 �سهر اغ�سط�ض ل�سنة 2018 م. 

وذلك يف النظر يف الدع�ى ب��سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ 2017/4/25 

 مكتب اإدارة الدعوى 

  المارات العربية املتحدة
وزارة العدل 
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  اعالن بالن�صر

املرجع : 1239
اإماراتية  اجلن�سية يرغب يف   ، ليكن معل�ما للجميع بان ال�سيدة / امنه حممد ي��سف 
لل�سيد/  وذلك   )538919( رقم  لالقم�سة  النقرة   / يف  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع 
براكا�ض ج�رناين  الهند اجلن�سية  - تعديالت اخرى : مت تغيري ال�سكل القان�ين من 

م�ؤ�س�سة فردية اىلم�ؤ�س�سة فردية ب�كيل خدمات 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سب�عني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة التباع االجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 1238

ليكن معل�ما للجميع بان ال�سيد/ احمد ح�سن عبداهلل حممد - اإماراتي اجلن�سية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ احمد كامل احمد حممد 
اإماراتي اجلن�سية يف الرخ�سة با�سم )مطعم ركن الكباب ال�س�ري( والتي تاأ�س�ست  ال علي - 
باإمارة ال�سارقة مب�جب رخ�سة رقم )740657( - تغيريات اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة 
الخر - تغيري اال�سم التجاري حيث كان اال�سم التجاري ال�سابق )مطعم ركن الكباب ال�س�ري( 

لي�سبح )مطعم �سد مارب( 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�سب�عني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة التباع االجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 1231

ليكن معل�ما للجميع بان ال�سيد/ ناجي �سرور جمعه مبارك �سر�ض ، اإماراتي اجلن�سية يرغب يف البيع 
اإماراتي  ال�سيد/ عبداهلل را�سد عبداهلل را�سد احلم�دي -  البالغة 51% اىل  والتنازل عن كامل ح�سته 
وال�سيد/  اجلن�سية  فل�سطيني   ، �سته  اب�  �سقر  احمد  ن�سار  اأحمد  ورثة  الطرفني  ان  وحيث  اجلن�سية 
البالغة  ح�ستهما  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغبان  اجلن�سية  اردين   ، �سته  اأب�  احمد  ن�سار  ح�سن 
)49%( اىل الطرفني ال�سيد/ �سعد ح�سني علي ، عراقي اجلن�سية عن 24% وال�سيد/ اأن�ض ح�سني علي 
، عراقي اجلن�سية عن 25% مب�جب رخ�سة رقم )15919( با�سم / �سركة دلفني ملعدات خراطيم  املان 

ال�سغط العايل والتكييف - ذ م م ، 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سب�عني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذك�رة التباع االجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 1230

ليكن معل�ما للجميع بان ال�سيد/ براكا�ض دا�ض بيمال دا�ض - بنغالدي�ض اجلن�سية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 50 %  اىل ال�سيد/ حممد با�سا مياه حممد - 
بنغالدي�ض اجلن�سية يف رخ�سة )عني املها لت�سليح كهرباء ال�سيارات( مب�جب الرخ�سة 
م�ؤ�س�سة   : اإىل  اعمال  �سركة   -: القان�ين من  ال�سكل  تغيري  - حيث مت   )621252( رقم 

فردية ب�كيل خدمات.  
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سب�عني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة التباع االجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 1237
 - راماكري�سنان  ك�نهيفلي�  مارات  اجايان  بيندو  ال�سيدة/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب  اجلن�سية  هندية 
امل�سماة )الرفاهية لكي املالب�ض(  الرخ�سة  ال�سيد/ �سيف اال�سالم - هندي اجلن�سية يف 
التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )756304( رقم  رخ�سة  مب�جب  ال�سارقة   باإمارة  تاأ�س�ست 

االقت�سادية بال�سارقة. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سب�عني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة التباع االجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 136

البيع  يف  يرغب  اجلن�سية  �س�يدي   ، ح�سن  ال�سيد/طارق  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 90% اىل ال�سيد/ علي احمد فح�ض - لبناين اجلن�سية 
ال�سجل  وبرقم   )523321( رقم  رخ�سة  مب�جب  ال�سيارات(  ل�سيانة  االبي�ض  )الدب  يف 
ب�كيل  مهنية  اعمال  �سراكة  من  القان�ين  ال�سكل  وتغري  �سريك  ان�سحاب   -   )68675(

خدمات اىلم�ؤ�س�سة فردية ب�كيل خدمات. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سب�عني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة التباع االجراءات القان�نية
مكتب الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 137

اجلن�سية  هندي   - ح�سني  �سيخ  مزمل  حممد  ال�سيد/   بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
مق�ماتها  بكافة  اأدناه  املذك�رة  املن�ساأة  يف   )%100( البالغة  ح�سته  كامل  عن  تنازل 
املادية واملعن�ية واال�سم �سامال هذا البيع كافة امل�ج�دات واملعدات اىل ال�سيد/ فينيت 
تاندا�سريي تاندا�سريي ك��س�ك�تان بها�سكاران - هندي اجلن�سية يف امل�ؤ�س�سة الفردية 
التنمية  دائرة  برقم )559648( من  واملرخ�سة  الدائرة(  )بقالة  امل�سماة  ب�كيل خدمات 

االقت�سادية بال�سارقة. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سب�عني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي  اعرتا�ض على 

ذلك عليه اتباع ال�سبل القان�ين حيال ذلك. 
   الكاتب العدل بال�صارقة 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   

 اعـــــــالن       
ال�سيد/   : خ�رفكان   والت�سديقات-  العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم   
على  الت�سديق  وط��ل��ب  االإم�����ارات    : اجلن�سية   - علي  حممد  عبدالكرمي  عبدالرحمن 
حمرر يت�سمن )تنازل(  يف ح�سته البالغة 100% يف اال�سم التجاري �سالل اخل�ر ملقاوالت 
التك�سية واالر�سيات ، ن�ساط الرخ�سة مقاوالت فئة �ساد�سة ، التك�سية والر�سيات ، ا�سباغ 
، واملرخ�ض من دائرة التنمية االقت�سادية يف خ�رفكان رخ�سة مهنية رقم 733981 ال�سادر 
اأجمد ح�سني  ال�سيد/  التنمية االقت�سادية بخ�رفكان. اىل  دائرة  بتاريخ 2015/5/19 يف 
حممد اأعظم - اجلن�سية : باك�ستان - ليكن معل�ما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة 
انق�ساء  بعد  امل��ذك���ر  املحرر  يف  ال�ساأن  ذوي  ت�قيعات  على  بالت�سديق  �سيق�م  خ�رفكان 

ا�سب�عني من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�صة حممد علي 

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان
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العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   
      مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر     

   يف  الدعوى 2018/357    تظلم جتارى               
  )17911 )ب���اري   - ال�سفينة  وم�سغل  مالك   - عبدالعلي   -1  / �سده  املتظلم  اىل 
م  م  ذ   - لالإلكرتونيات  ني�زيلندة  /�سركة  التظلم  اأن  االقامة مبا  جمه�ل حمل 
وميثله / احمد عبدالعزيز جا�سم عبداهلل ك�س�اين - قد اقام عليك التظلم املذك�ر 
اعاله وم��س�عه تظلم من القرار ال�سادر يف االمر على عري�سة  رقم  299/2018 
حجز حتفظي تاري.   وحددت لها جل�سه ي�م االحد  امل�افق 2018/8/12  ال�ساعة 
اأو من ميثلك  باحل�س�ر  فاأنت مكلف  لذا   ch1.A.5 8.30 �سباحا بالقاعة رقم
قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة ايام على االأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري   
            رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   

اعالن حكم متهيدي بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2018/1908 جتاري جزئي                               

 - ديفاك�مار  2-ام���ده��ا   ، م  م  ذ  �ض   - لتاأجري احلافالت  ال�سم�ض  �سياء   -  1/ عليه  املدعي  اىل 
جمه�ل حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ م����ارد للتم�يل - ���ض م خ  ق��د اق��ام ال��دع���ى املذك�رة 
بندب    : التايل  التمهيدي  بتاريخ 2018/8/2 احلكم  املحكمة حكمت  ب��اأن  نعلنكم  وعليه  اأع��اله 
اخلبري امل�سريف املخت�ض �ساحب الدور باجلدول خبريا يف هذه الدع�ى وتك�ن مهمته كاالتي 
مقر  اىل  واالنتقال  اخل�س�م  يقدمه  ان  ع�سى  وما  وم�ستنداتها  الدع�ى  ملف  على  االط��الع   :
املدعية واملدعي عليها ان لزم االمر واالطالع على املرا�سالت ال�رقية وااللكرتونية ان وجدت 
امانة خربة وقدرها ع�سرة االف  ال�رقية وااللكرتونية وحددت  التجارية  والدفاتر  ال�سجالت 
والزمت املدعي ب�سدادها.  وحددت لها املحكمة جل�سة ي�م اخلمي�ض امل�افق 2018/8/9 يف حالة 
القرير   ل���رود  امانة اخلربة تنظر بجل�سة 2018/9/6  �سداد  امانة اخلربة ويف حال  �سداد  عدم 

.  Ch1.C.12 ال�ساعة 30 : 8 �سباحا يف القاعة
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/1011   احوال نف�س م�صلمني                 
اىل املدعي عليه / 1-جان )كان( �سراف - حممد �سراب �سابقا  جمه�ل حمل 
االقامة مبا ان املدعي/ ن�سرين �سراف - قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها 
املطالبة  بالتفريق بني املدعية واملدعي عليه لل�سرر وطلبات اخرى م��سحة 
تف�سيليا بالئحة الدع�ى والر�س�م وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت 
لها جل�سة ي�م االثنني  امل�افق  2018/8/27 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة رقم )7( 
يف مبنى االأح���ال ال�سخ�سية يف منطقة القره�د  لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/569 عقاري كلي 

االقامة مبا  كلخ�ران  جمه�ل حمل  باباب�ر  1- طاهر جربائيل   / عليه  املدعي  اىل 
الدع�ى  اأق��ام عليك  -  قد  �سركة م�ساهمة عامة   - اال�سالمي  دب��ي  بنك  امل��دع��ي/  ان 
وم��س�عها املطالبة بف�سخ اتفاقية االجارة املنتهية بالتملك ومالحقها والزام املدعي 
، 2-ال��زام املدعي عليه ب�سداد مبلغ  ال�س�اغل  العقار للمدعي خاليا من  عليه بت�سليم 
واالتعاب  وامل�ساريف  ال��ر���س���م  بكافة  ال��زام��ه  م��ع  للمدعي  دره���م(   540.000( وق���دره 
ي�م  جل�سة  لها  وح��ددت  ال��دع���ى(.   �سحيفة  يف  تف�سيليا  م��سحة  الطلبات  )جميع 
االحد  امل�افق  2018/8/19  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�س�ر 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2018/512 جتاري جزئي                                                
دبي   فرع   - م  م  ذ   - والكهربائية  امليكانيكية  للمقاوالت  هايدون  عليه/1-  املحك�م  اىل 
جمه�ل حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2018/4/26  
املدعي  بالزام  م   م  ذ   - امليكانيكية  التقدير  �سركة  اع��اله ل�سالح/  املذك�رة  الدع�ى  يف 
لعيها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ 42660 درهم )اثنان واربع�ن الف و�ستمائة و�ست�ن درهم 
م   2018/2/18 يف  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  �سن�يا   %9 ب�اقع  القان�نية  والفائدة 
وحتى ال�سداد التام ف�سال عن الر�س�م وامل�ساريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب 
اعتبارا من  املحاماة.  حكما مبثابة احل�س�ري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني ي�ما 
الي�م التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2018/1159 جتاري جزئي                                                

اىل املحك�م عليه/1- مطعم ونادي الل�ز - �ض ذ م م   جمه�ل حمل االقامة نعلنكم 
املذك�رة  ال��دع���ى  يف    2018/6/26 ب��ت��اري��خ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
اعاله ل�سالح/ ريربت�ار ك�لينري ال�سرق االو�سط للتجارة العامة - �ض ذ م م : بالزام 
بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ ع�سرة االف وت�سعمائة واربعة وت�سعني درهم  املدعي عليها 
وت�سعة وثالثني فل�سا والفائدة القان�نية ب�اقع 9% من تاريخ  اال�ستحقاق احلا�سل 
درهم  خم�سمائة  ومببلغ  بامل�سروفات  والزمتها  ال�سداد  مت��ام  وحتى   2017/5/18 يف 
مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�س�ري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني ي�ما 
اعتبارا من الي�م التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2018/132 جتاري جزئي 
اىل املحك�م عليه/1- ويف انرتنا�سي�نال للتجارة - �ض ذ م م جمه�ل حمل االقامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/6/7 يف الدع�ى املذك�رة 
اعاله ل�سالح/ايبك� للم�ساريع - ذ م م بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ 
اال�ستحقاق يف  تاريخ  �سن�يا من  ب�اقع %9  وق��دره 34.030 درهم وفائدة قان�نية 
درهم  وال��ف  بامل�ساريف  عليها  املدعي  والزمت  ال�سداد  متام  وحتى   2015/12/29
ي�ما  قابال لال�ستئناف خالل ثالثني  املحاماة.  حكما مبثابة احل�س�ري  اتعاب 
ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  با�سم  �سدر  االع��الن  ه��ذا  لن�سر  التايل  الي�م  من  اعتبارا 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/6176  عمايل جزئي             

 اىل امل��دع��ي عليه / 1- ك���ك��� ان��رتن��ا���س���ن��ال ل��ل��ت��ج��ارة ال��ع��ام��ة - ���ض ذ م م  
جم��ه���ل حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / حم��م��د ���س��ع��ي��د   ق��د اأق����ام عليك 
 29440( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم������س���ع��ه��ا  ال���دع����ى 
دره���م( وت��ذك��رة ع����دة مببلغ )2000 دره���م( وال��ر���س���م وامل�����س��اري��ف ورقم 
االثنني   ي���م  جل�سة  لها  وح��ددت   )MB182760238AE(ال�سك�ى
فاأنت  لذا    Ch1.B.10 بالقاعة  �ض    9.30 ال�ساعة    2018/8/6 امل�افق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�س�ر  مكلف 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2018/1854   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1- ج�زي لال�ست�سارات الهند�سية  جمه�ل حمل 
اأقام  قد  علي   غ��الم  ف��اروق  التنفيذ/ا�سعد  ان طالب  االقامة مبا 
املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك���رة  التنفيذية  ال��دع���ى  عليك 
خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )81423( وق���دره  ب��ه  املنفذ 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر 

هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 2018/718  تنفيذ �صرعي  

اىل املنفذ �سده/1-  احمد علي حممد علي ال�سرقاوي  جمه�ل حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/نهى حمم�د عبدالكرمي ال�سيد ابراهيم  قد اأقام عليك 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بتنفيذ احلكم ال�سادر يف الدع�ى 
 40250( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  م�سلمني  نف�ض  اح���ال   2013/579 رقم 
درهم( �سامال للر�س�م وامل�ساريف من تاريخ اال�ستحقاق.  وعليه فان املحكمة 
املذك�ر  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر 

خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم  2018/399  تنفيذ عقاري   

�سيد عظيم  جمه�يل  ر�س�ل  للعقارات 2-�سيد  املنفذ �سدهما/1- فال�ض  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/نا�سر ح�سن ت�فيق غنيم  قد اأقام عليك 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك���رة  التنفيذية  ال��دع���ى 
)609725( درهم الفائدة القان�نية ب�اقع 9% حتى متام ال�سداد وت�سليمه  اىل 
التداعي.   وح��دت��ي  بيع  عقدي  2-ب��ط��الن  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/389  تنفيذ عقاري   
عبداحلكم  ج��الل  م��روان  وميثلها  ليمتد  انف�ستمنت�ض  اجل��الل  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/باملا العقارية وميثله / ديانا  الن�باين  جمه�ل حمل االقامة مبا ان طالب 
حممد حمادة   نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدع�ى رقم 2009/835 عقاري كلي واملعدل 
بتاريخ  االح��د  ي�م  وال�سادر  عقاري  ا�ستئناف   2017-265/286/509 رقم  باال�ستئناف 
2018/4/5 باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك: 1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )196037( 
درهم وت�سليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة 2- الغاء احلكم امل�ستاأنف واحلكم 
املن�سم  اال�ستئناف  للم�ستاأنفة يف  الدع�ى  ال�سري يف  اإع��الن �سحيفة تعجيل  ببطالن 
رقم 509 ل�سنة 2017  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم االلتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/2973  تنفيذ عمايل 
االق��ام��ة مبا  م   جمه�ل حم��ل  م  ذ   - �سيارة  ���س��ده/1- يلال  املنفذ  اىل 
اأق��ام عليك الدع�ى  ان طالب التنفيذ/ ن�سر اهلل خ��ان ت��ازه خ��ان   قد 
التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9853( 
 892 مبلغ  اىل  باال�سافة  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
االجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�س�م  دره��م 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/2730   تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ ���س��ده/1- يلال �سيارة - ذ م م جمه�ل حمل االق��ام��ة مبا 
اأق��ام عليك الدع�ى  ان طالب التنفيذ/ ن�ر �ساد عبد الرحمن   قد 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك���رة  التنفيذية 
اىل  باال�سافة  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب   )8476(
مبلغ 900 درهم ر�س�م خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
املذك�ر  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات 

خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم  2018/2735  تنفيذ عمايل 

ذات  �سركة   - الكهروميكانيكية  ل��الع��م��ال  دون��ري��ت  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
م�س�ؤولية حم��دودة   جمه�ل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ باندي 
اعاله  املذك�رة  التنفيذية  الدع�ى  اأق��ام عليك  قد  فيتال    باندي  دا�سرات 
التنفيذ  اىل طالب  دره��م  وق��دره )18316(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك 
او خزينة املحكمة. باال�سافة اىل مبلغ 1483 درهم ر�س�م خلزينة املحكمة. 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

االلتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   

 اعـــــــالن    
انه يف ي�م    امل�افق   /2018/8م    

 ليكن معل�ما للجميع بان ال�سيد/ عدنان حممد ال�سكري - �س�ري اجلن�سية - بطاقة اله�ية رقم )784196009707108( 
وب�سفته مالك / زه�ر ال�سام للزه�ر والهدايا - رخ�سة تارية رقم )748718( �سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية 
 - الهدايا  بيع   - بالتجزئة   - الطبيعية  والنباتات  الزه�ر  بيع   : التجاري  ون�ساطه  ال�سارقة   / احل�سن  دب��ا  ف��رع    -
بالتجزئة - باأنه تنازل عن ح�س�سه يف / زه�ر ال�سام للزه�ر والهدايا والبالغة 100% وذلك اىل ال�سيد/ غياث احمد 
ح�سن - وجن�سيته : �س�ريا ، ويحمل بطاقة اله�ية رقم : 784198187163989 مع تغيري اال�سم التجاري من : زه�ر 
املثلجات"  بيع   ، الطازجة  الع�سائر  "بيع  اإىل  التجاري  والن�ساط   " البحر  ع�سائر  "اىل"  والهدايا  للزه�ر  ال�سام 
الرخ�سة.  يف  حملي  خدمات  وكيل  اجلن�سية  اإم��ارات��ي   - الظنحاين  امل���ح  حممد  �سليمان  حممد  ال�سيد/  بقاء  مع 
وللمتنازل اليه مطلقة احلرية يف الت�سرف يف ح�س�سه امل�سار اليها اعاله وله حق الت�سرف فيها ت�سرف املالك يف 
ملكه  وعمال لن�ض املادة )16( فقرة 3 من القان�ن االحتادي رقم )22( ل�سنة 1991 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى 
ن�سر هذا االعالن للعلم وعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االجراء ان يق�م باملراجعة اىل كاتب العدل خالل 

ا�سب�عني من تاريخ ن�سر هذا االعالن  واال�ست�ستكمل االجراءات القان�نية.

كاتب العدل   
حمكمة الفجرية الحتادية البتدائية  

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

حمكمة الفجرية البتدائية    

العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خ�رفكان  : ال�سيد/ كبري 
ح�سني املت�يف قادر م�اله - اجلن�سية : بنغالدي�ض  وطلب الت�سديق على حمرر يت�سمن 
)تنازل( يف ح�سته البالغة 100% يف اال�سم التجاري الربدي للخياطة وتطريز العبايات 
 ، الن�سائية(  )ال��ع��ب��اءات  العربية  الن�سائية  املالب�ض  وخياطة  تف�سيل  الرخ�سة  ن�ساط   ،
واملرخ�ض من دائرة التنمية االقت�سادية يف  خ�رفكان رخ�سة مهنية رقم 752787 ال�سادر 
ال�سيد/ حممد بادال  التنمية االقت�سادية بخ�رفكان.  اىل  بتاريخ 2017/4/24 يف دائرة 
�ساركار باد�سا مياه �ساركار ، اجلن�سية : بنغالدي�ض -  ليكن معل�ما للجميع بان الكاتب 
العدل يف مدينة خ�رفكان �سيق�م بالت�سديق على ت�قيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذك�ر 

بعد انق�ساء ا�سب�عني من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�صة حممد علي 

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   
اعالن جمموعة )بالن�صر(      

                      اىل املنفذ �سدها: الق�ة الفائقة لالأعمال الفنية - �ض ذ م م 
وذلك اللزامك  ادن��اه-  بالك�سف  امل��سحة  التنفيذات  اقام�ا  التنفيذ  ان طالبي  مبا 
املحكمة  فان  وعليه  التبليغ  تاريخ  من  ي�ما   )15( خالل  به  امل��سحة  املبالغ  ب�سداد 

�ستتخذ االجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم االلتزام بالقرار املذك�ر.

 ق�صم الق�صايا العمالية  

ر�سم التنفيذ املبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
1157 درهم

900 درهم

13660 درهم

9854 درهم 

اجلهة طالبة التنفيذ 
 اكال�ض مياه عبدالعلي 

 
حممد كبري ح�سني منري 

ح�سني 

 2018/3099
تنفيذ عمايل

 2018/1757
تنفيذ عمايل

م
1

2

العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2018/4961 (

املنذر :  اأن�ار بيغم مبني احلق 
املنذر اليها : �سركة روما �سي�ض للتجارة العامة 

ينذر املنذر املنذر اليها  ب�سرورة مراجعتها لتجديد عقد  االيجار 
للمحل رقم 1،2 يف البناية رقم 118-882 و�سداد بدل االيجار املتاأخر 
عن الفرتة من 2017/5/30 وحتى تاريخه وذلك خالل 30 ي�ما من 
تاريخ هذا االخطار ، واإال �س�ف ن�سطر اىل اتخاذ كافة االجراءات 
االيجار  ب��دل  ودف��ع  امل��اأج���ر  ب��اخ��الء  للمطالبة  حيالكم  القان�نية 

املتاأخر عليكم. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2018/1/4963(

املنذر : �سركة بل� باي للعقارات - �ض ذ م م 
املنذر اليه / بل� م�رجان انرتي�رز - �ض ذ م م - جمه�يل حمل االقامة 

واملثبتة  االي��ج��ار  ب��دل  م��ن  املرت�سدة  للمبالغ  الكامل  بال�سداد  نكلفكم 
و�ستمائة  الفا  وخم�س�ن  ثالثة   )53.625( بقيمة  املرتعة  بال�سيكات 
وخم�ض وع�سرون درهم  خالل )7( �سبعة ايام من تاريخ تبلغكم االنذار 
ب��ات��خ��اذ جميع  مل���ك��ل��ي  ب��اال���س��اف��ة  ا���س��ف��ا  ���س��اأ���س��ط��ر  واإال  ق��ان���ين  ب�سكل 
مع  االي��ج��اري��ة  بالقيمة  مبطالبتكم  والق�سائية  القان�نية  االج����راءات 

ت�سمينكم كافة الر�س�م وامل�ساريف وقد اعذر من انذر.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2018/4959 (

املخطر : ا�ض دي اي كابيتال ليميتد 
ب�كالة املحاميني / ماأم�ن اخل�يل واملثني الرم�سي 

املخطر اليها : جنيبي لال�ستثمار والتجارة 
قيمته  والبالغ   ، بالكامل  امل�ستحق  املبلغ  ب�سداد  اليها  املخطر  املخطر  يخطر 
635.000 دوالر امريكي )فقط �ستمائة وخم�سة وثالث�ن الف دوالر امريكي( 
اي��ام من  تاريخ ن�سر هذا االإن��ذار ، مع احتفاظ املخطر بحق اتخاذ  خالل 7 
بتع�ي�سه عن  للمطالبة  املخت�سة  ال�سلطات  امام  القان�نية  االج��راءات  كافة 
االتعاب القان�نية والتع�ي�سات واال�سرار النا�سئة عن خرقهم لعقد االيجار 

واحكام القان�ن. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2018/1/4962(

املنذر : �سركة بل� باي للعقارات - �ض ذ م م 
املنذر اليه / بي�ر زون خلدمات التنظيف - �ض ذ م م - رقم الرخ�سة التجارية 

754727 دميرتي ت�سب�خان�ف - اذربيجان اجلن�سية  - جمه�يل حمل االقامة 
نكلفكم بالت�سامن والت�سامم بال�سداد الكامل للمبالغ املرت�سدة من بدل االيجار 
واملثبتة بال�سيكات املرتعة بقيمة )40.100( اربع�ن الفا ومائة درهم خالل )7( 
�سبعة ايام من تاريخ تبلغكم االنذار ب�سكل قان�ين واإال �ساأ�سطر ا�سفا باال�سافة 
بالقيمة  مبطالبتكم  والق�سائية  القان�نية  االج����راءات  جميع  باتخاذ  مل�كلي 

االيجارية مع ت�سمينكم كافة الر�س�م وامل�ساريف وقد اعذر من انذر.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   

اعالن بيع  عقار بالن�صر   
فى الدعوى رقم  2018/272   تنفيذ عقاري         

طالب التنفيذ:  عائ�سة �سيف حممد بن مع�سم الفال�سي 
عن�انه : اإمارة دبي - ديرة - منطقة املزهر الثانية - فيال رقم 12 - بالقرب من العربي �سنرت 

اإم��ارة دبي - ديرة - منطقة املزهر  املنفذ �سده :  اأحمد �سيف حممد بن مع�سم الفال�سي - واآخ��رون - عن�انه : 
الثانية - فيال رقم )12( - بالقرب من العربي �سنرت - الرقم املكاين : 4444592172 

انه يف ي�م  االربعاء   امل�افق  2018/8/15   ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال 
�سيجرى بيع العقار امل��سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�سراء من م�اطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخ�ل املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف امل�اعيد 
الثمن وامل�سارييف خالل  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  االإج��راءات  301 من قان�ن  باملادة  املبينة 

ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : اأو�ساف العقار : - 
ح�سة يف عقار - رقم االر�ض : 410 - امل�ساحة : 464.52 مرت مربع - املنطقة : املزهر الثانية - رقم البلدية :  

درهم   2250000  : التقديرية  القيمة   -  263-861
مالحظة : يدفع املبلغ ف�را.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   

اعالن بيع  عقار بالن�صر 
فى الدعوى رقم  2017/144 بيع عقار مرهون         

طالب التنفيذ:  بنك ات�ض ا�ض بي �سي ال�سرق االو�سط املحدود  - عن�انه : اإمارة دبي - دبي - مكتب االإدارة ال�سرق 
االو�سط ، مدينة دبي لالنرتنت ، �ض ب 66 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة 

املنفذ �سده :  �سريخان فرن�د ولد حممد مراد 
عن�انه : اإمارة دبي - دبي ، اجلمريا - نخلة اجلمريا - جاردن ه�م ، فروند اإي ، فيال 8 ، الكائنة على قطعة االر�ض 

sherkhanfarnood@gmail.com  : الكرتوين  بريد   ، املتحدة  العربية  االإمارات   ، دبي   ،  396
5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال  2018/8/15  ال�ساعة  انه يف ي�م  االربعاء   امل�افق  
�سيجرى بيع العقار امل��سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�سراء من م�اطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخ�ل املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف امل�اعيد 
الثمن وامل�سارييف خالل  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  االإج��راءات  301 من قان�ن  باملادة  املبينة 
ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : اأو�ساف العقار : -  ار�ض - رقم االر�ض : 396 - 
املنطقة : نخلة جمريا - امل�ساحة : 6.699/24 - رقم البلدية : 1 - 381 - القيمة التقديرية : 8000000 

درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ ف�را.
 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

     يف الدعوى رقم 2018/297 تنفيذ مدين
اىل املنفذ �سده/1- املازمي للمقاوالت العامة ذ.م.م جمه�ل حمل 
اأقام  قد  خان  ميث�  �سك�ر  التنفيذ/عبدول  طالب  ان  مبا  االقامة 
املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك���رة  التنفيذية  ال��دع���ى  عليك 
خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )12189( وق���دره  ب��ه  املنفذ 
املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر 

هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

     يف الدعوى رقم 2018/1815 تنفيذ مدين
رائد  وميثلها  ����ض.ذ.م.م  للمقاوالت  النا�سرة  �سده/1-  املنفذ  اىل 
ال��غ��زو جم��ه���ل حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان طالب  حم��م���د م�سطفى 
التنفيذية  ال��دع���ى  عليك  اأق���ام  ق��د  زغيب  ن��زار  التنفيذ/حممد 
املبلغ املنفذ به وق��دره )133051(  امل��ذك���رة اع��اله وال��زام��ك بدفع 
املحكمة  املحكمة   وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/334  عمايل كلي
اىل املدعي عليه / 1-ي� ام دبلي� اويلفيلد انرتنا�سي�نال جمه�ل حمل االقامة 
مبا ان املدعي / اليك�سي ب�ندارنك� قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها املطالبة 
 )3000( مببلغ  ع���دة  وتذكرة  دره��م(   1010465( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
جل�سة  لها  وح��ددت  ال�سك�ى:9505964  رق��م  وامل�ساريف  والر�س�م  دره��م 
 ch2.E.22:بالقاعة �ض   10.30 ال�ساعة   2018/9/18 امل�افق  الثالثاء  ي�م 
لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   
اعالن حكم بالن�صر

                  يف  الدعوى رقم 2018/1163  عمايل جزئي 
اىل امل��ح��ك���م ع��ل��ي��ه/1-ب���اب��ة اخلليج مل����اد ال��دي��ك���ر ������ض.ذ.م.م جم��ه���ل حمل 
االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/5/29  يف 
الدع�ى املذك�رة اعاله ل�سالح/عمر فاروق حممد اف�سل بالزام املدعي عليها 
ت���ؤدي للمدعي مبلغا وق��دره )31.896( دره��م وتذكرة ع���دة ل�طنه على  ب��ان 
الدرجة ال�سياحية او قيمتها ما مل يلتحق بخدمة �ساحب عمل اخر وباملنا�سب 
ذل��ك من  ع��دا  م��ا  ن�سيبه منها ورف�ست  م��ن  امل��دع��ي  واع��ف��ت  امل�سروفات  م��ن 
طلبات. حكما مبثابة احل�س�ري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا 
من الي�م التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   

اعالن حكم بالن�صر
                  يف  الدعوى رقم 2018/2858  عمايل جزئي 

جمه�ل  الثقيلة  بال�ساحنات  العامة  امل���اد  لنقل  عليه/1-ال�سان  املحك�م  اىل 
حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/5/28  
يف الدع�ى املذك�رة اعاله ل�سالح/رحمت علي �ساه يار حممد بحكمت املحكمة 
ومبثابة احل�س�ري بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ )14708( درهم 
وتذكرة الع�دة اىل م�طنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحقت 
بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي من 
ن�سيبه. حكما مبثابة احل�س�ري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا 
من الي�م التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   

اعالن حكم بالن�صر
                  يف  الدعوى رقم 2018/3262  عمايل جزئي 

���ض.ذ.م.م جمه�ل حمل االقامة  اىل املدعي عليه/1-طاهر �سيف الدين للتجارة 
املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم  غ��ف���ر حممد حممد  ال��دي��ن  امل��دع��ي/ري��ا���ض  ان  مب��ا 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/6/11  يف الدع�ى املذك�رة اعاله ل�سالح/ريا�ض 
للمدعي مبلغ وقدره  ت���ؤدي  بان  املدعي عليها  بالزام  الدين غف�ر حممد حممد 
)6.623( درهم وتذكرة ع�دة اىل وطنه عينا او ما يقابله نقدا ما مل يكن قد التحق 
بخدمة �ساحب عمل اخر والزمت املدعي عليها باملنا�سب من الر�س�م وامل�ساريف 
ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�س�ري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سم� 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2018/3463  تنفيذ عمايل 
حمل  جمه�ل  �����ض.ذ.م.م  التجارية  ج���ان��ه  �سركة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأق��ام  عليك  التنفيذ/حممد من�س�ر ح�سني  قد  االقامة مبا ان طالب 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  باال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )23360(
مبلغ )1521( درهم ر�س�م خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذك�ر خالل 

15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2018/3462  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ ���س��ده/1- د.دي���زاي���ن جم��ه���ل حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان طالب 
التنفيذ/دينا �سالح ح�سني  قد اأقام  عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )292505( درهم اىل طالب 
ر�س�م  دره��م   )19531( مبلغ  اىل  باال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة 
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/7802  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-في�سل عماين للخدمات الفنية ���ض.ذ.م.م جمه�ل حمل 
اأق��ام عليك الدع�ى وم��س�عها  االقامة مبا ان املدعي / نظر خان افغان قد 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )17511 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )1500( 
  MB183687142AE:رقم ال�سك�ى  يف  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س���م  دره���م 
�ض   08.30 ال�����س��اع��ة   2018/8/15 امل����اف���ق  االرب���ع���اء  ي����م  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت 
بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

     يف الدعوى رقم 2018/2518 تنفيذ جتاري
حمل  جمه�ل  البل��سي  عبداهلل  �سفر  عيد  ح�سن  �سده/1-  املنفذ  اىل 
وميثله:�سيخه  �����ض.م.ع  التم�يل  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/دار  ط��ال��ب  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
املذك�رة  التنفيذية  الدع�ى  اأق��ام عليك  املحرزي قد  �سيف علي  حممد 
دره��م اىل  وق��دره )189067.34(  به  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

     يف الدعوى رقم 2018/718 تنفيذ �صرعي
اىل املنفذ �سده/1- احمد علي حممد علي ال�سرقاوي جمه�ل حمل االقامة 
اأقام  قد  ابراهيم  ال�سيد  عبدالكرمي  حمم�د  التنفيذ/نهى  طالب  ان  مبا 
عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بتنفيذ احلكم ال�سادر يف 
الدع�ى رقم:2013/579 اح�ل نف�ض م�سلمني ب�سداد املبلغ النفذ به وقدره 
)40250( درهم �سامال للر�س�م وامل�ساريف من تاريخ اال�ستحقاق وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   

       مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر  
   يف  الدعوى 2018/41  تظلم عقاري

اىل املتظلم �سده / 1-عي�سى عبيد �سقر بن غبا�ض املري جمه�ل حمل االقامة 
مبا ان املتظلم / �سيف دروي�ض جمعة �سعيد وميثله ال�سيد/حممد احمد �سالح 
امل�سعدي قد اأقام عليكم التظلم املذك�ر اعاله وم��س�عه تظلم من قرار قا�سي 
التنفيذ بالق�سية رقم:2017/717 تنفيذ عقاري. وحددت لها جل�سة ي�م االحد 
Ch 1.A.5  لذا فاأنت   : ال�ساعة 11.00 �ض بالقاعة  امل�افق 2018/8/19   
مكلف باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك 

فاأن احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/1248  ا�صتئناف عمايل    

اب����زي���د جمه�ل  امل�����س��ت��اأن��ف ����س���ده/ 1- حم��م��د حم��م���د رم�����س��ان  اىل 
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل�����س��ت��اأن��ف /ت��ا���س��ك ل��ي��رب �سريف�ض ������ض.ذ.م.م قد 
ع��م��ايل جزئي  رق���م 217/13050  ب��ال��دع���ى  ال�����س��ادر  ا���س��ت��اأن��ف/ احل��ك��م 
بتاريخ:2018/5/14 وحددت لها جل�سه ي�م اخلمي�ض امل�افق 2018/8/30 
ال�ساعة 11.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch1.A.4 وعليه يقت�سي ح�س�ركم 

او من ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   
       مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر  

   يف  الدعوى 2018/35  تظلم جتاري
 / املتظلم  ان  االق��ام��ة مب��ا  ق������ض جم��ه���ل حم��ل  ���س��ده / 1-ج��م��ال  املتظلم  اىل 
�سركة ديل كريدري للتجارة العامة �ض.ذ.م.م وميثله:عبداهلل حممد علي الزري 
ال�سام�سي قد اأقام عليكم التظلم املذك�ر اعاله وم��س�عه تظلم من االمر ال�سادر 
بتاريخ:2018/1/7 يف االمر على عري�سة رقم:12/2018 والقا�سي منط�قه برف�ض 
طلب املنع من ال�سفر. وحددت لها جل�سة ي�م االحد امل�افق 2018/8/12   ال�ساعة 
ميثلك  من  اأو  باحل�س�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا    Ch 1.A.5  : بالقاعة  �ض   08.30
قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/296  مدين كلي

اىل املدعي عليه / 1-حممد احمد رم�سان جمعه )ب�سفته رئي�ض وع�س� جمل�ض اإدارة ال�سركة 
ان  مبا  االقامة  حمل  جمه�ل  املرزوقي  ح�سني  عبداهلل  عبدالرحمن  ع��ادل   -2 �سابقا(  املدعية 
املدعي /�سركة مدائن العقارية )مدائن( �ض.م.خ وميثله:احمد مهدي فهد بادي العتيبي قد اأقام 
عليك الدع�ى وم��س�عها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن مببلغ وقدره )95 ملي�ن 
درهم( للرتبح من �سفقة بيع ار�ض يف مر�سى دبي )مارينا( ل�سركة مدائن العقارية مببلغ )95( 
التام  ال�سداد  وحتى  اال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة  القان�ن  الحكام  خالفا  دره��م  ملي�ن 
والر�س�م وامل�ساريف واتعاب املحاماة.وحددت لها جل�سة ي�م االحد امل�افق 2018/8/12 ال�ساعة 
وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�س�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا    ch2.E.21:بالقاعة �ض   09.30

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/2382  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-فالينج بريد خلدمات متابعة املعامالت �ض.ذ.م.م جمه�ل 
اأق���ام عليك الدع�ى  حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ه��ازي��ل فينل�ان ب��ان��ا ق��د 
وم��س�عها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )3000( درهم والر�س�م 
وامل�ساريف والفائدة 9% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.وحددت لها 
  ch2.D.17:جل�سة ي�م االثنني امل�افق 2018/9/3 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/1532  جتاري كلي

ت����راوري عبدو  ������ض.ذ.م.م 2-  ال��ع��ام��ه  ���س��الم للتجارة  امل��دع��ي عليه / 1-���س��رك��ة داري����  اىل 
جمه�ل حمل االقامة مبا ان املدعي /ال�سركة العامة لت�سييد املباين واال�سغال العم�مية 
املطالبة  وم��س�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال��ب��ن��اي  علي  ح�سن  علي  وميثله:ح�سني 
وقدره  مبلغ  للمدعية  ي�ؤديا  بان  والتكافل  بالت�سامم  عليهما  املدعي  وال��زام  العقد  بف�سخ 
بالدرهم االماراتي مبلغ وقدره )1.675.685.3(  او ما يعادلها  )456.590( دوالر امريكي 
والر�س�م  التام  ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  12% من  ب�اقع  الفائدة  اىل  باال�سافة  درهم 
وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.وحددت لها جل�سة ي�م االثنني امل�افق 2018/9/3 ال�ساعة 
09.30 �ض بالقاعة:ch2.E.22  لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/129  جتاري كلي

بهمن  احمد  حممد   -2 بهمن  حممد  بهمن  احمد  1-عبداحلميد   / املدخل  اخل�سم  اىل 
حممد بهمن 3- بيبي احمد بهمن حممد بهمن 4- عاتقة احمد بهمن حممد بهمن 5- 
فايزه احمد بهمن حممد بهمن جمه�ل حمل االقامة مبا ان املدعي /بيبيلزانرتنا�سي�نال 
الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  الكتبي  ه�يدن  بن  عبداهلل  �سعيد  عبداهلل  وميثله:خليفة  م.م.ح 
وم��س�عها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن واالنفراد مببلغ وقدره )2050958( 
وحتى  اال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�س�م  دره��م 
�ض   09.30 ال�ساعة   2018/9/10 امل���اف��ق  االث��ن��ني  ي���م  جل�سة  لها  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�����س��داد 
بالقاعة:ch2.E.22  لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2018/1277  جتاري كلي

ال�س�يدي  د�سمال  بن  احمد  عبداهلل   -2 مرعي  حممد  عبدالغفار  عزت   -1  / عليه  املدعي  اىل 
3- �سركة احمد بن د�سمال للمقاوالت ذ.م.م جمه�ل حمل االقامة مبا ان املدعي/�سركة البحار 
ال�سبع للتجارة ذ.م.م وميثله:اأمل عمري ال�سبيعي قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها املطالبة 
املدعي  وبالزام  ت��اري  حتفظي  حجز   2018 ل�سنة   319 رقم  التحفظي  احلجز  وتثبيت  ب�سحة 
والر�س�م  دره��م   )595.500( وق��دره  مببلغ  للمدعية  ي����ؤدوا  ب��ان  والت�سامم  بالت�سامن  عليهم 
ال�سداد  وحتى  يف:2018/2/25  اال�ستحقاق  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
 Ch بالقاعة  ���ض   9.30 ال�ساعة   2018/8/29 امل���اف��ق  االرب��ع��اء  ي���م  جل�سة  لها  وح���ددت  ال��ت��ام. 
B.8.1 لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيك�ن 

مبثابة ح�س�ري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2018/2197  مدين جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1- ط��الل ع��ب��داهلل ع����اد اجل��دع��ان اخل��ال��دي جم��ه���ل حمل 
االقامة مبا ان املدعي/جراند اك�سربي�ض لك�سري لتاأجري ال�سيارات ���ض.ذ.م.م قد 
اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )3649( 
درهم والر�س�م وامل�ساريف والفائدة 9% من تاريخ املطالبة القان�نية وحتى ال�سداد 
التام. وحددت لها جل�سة ي�م االربعاء امل�افق 2018/8/29 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
Ch 2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   
اعالن حكم بالن�صر

                  يف  الدعوى رقم 2017/4101  جتاري جزئي 
 - ا�سعد  2- علي حم�سن  اعمال مدنية  �سركة   - املباين  لتنظيف  عليه/1-ال�سنافر  املحك�م  اىل 
ب�سفته الكفيل ال�سخ�سي لل�سنافر لتنظيف املباين - �سركة اعمال مدنية جمه�ل حمل االقامة 
اعاله  املذك�رة  الدع�ى  يف    2018/5/20 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
ل�سالح/�سركة اخلليج للتم�يل �ض.م.خ - فرع ل�سركة بالزام املدعي عليهما ان ي�ؤديا بالت�سامن 
من  �سن�يا   %9 ب���اق��ع  ب�سيطة  وف��ائ��دة  دره���م   )199723( م��ق��داره  مبلغ  املدعية  اىل  والتكافل 
تاريخ:2017/12/14 وحتى متام ال�سداد والزمتهما بالر�س�م وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة وف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�س�ري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سم� ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2018/2466  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- طريق الثقة لتجارة م�اد البناء )م�ؤ�س�سة فردية( 2- علي حممد 
علي القالف جمه�ل حمل االقامة مبا ان املدعي/البحار ال�سبع لل�سناعات احلديدية 
املطالبة  وم��س�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سبيعي  عمري  وميثله:اأمل  ����ض.ذ.م.م 
والر�س�م  دره��م   )65000( وق��دره  مببلغ  والتكافل  بالت�سامن  عليهما  املدعي  ب��ال��زام 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ اال�ستحقاق يف:2017/1/15 وحتى 
8.30 �ض  ال�ساعة   2018/9/26 امل�افق  االربعاء  ي�م  لها جل�سة  وح��ددت  التام.  ال�سداد 
وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�س�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 1.C.14 بالقاعة 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/2378  جتاري جزئي

االقامة مبا  البل��سي جمه�ل حمل  / 1-عمر عبيد مطر عبيد  املدعي عليه  اىل 
الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  عامة(  م�ساهمة  )�سركة  اال�سالمي  دبي  /بنك  املدعي  ان 
وم��س�عها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )439472( درهم مبا يعادل 
املدعي  بني  امل��ربم  ال�سلم  بيع  عقد  عن  والنا�سئة  نحا�ض  مرت  طن   )17.40( كمية 
واملدعي عليها والزام املدعي عليه بالر�س�م وامل�ساريف واتعاب املحاماة.وحددت لها 
  ch1.C.13:جل�سة ي�م االربعاء امل�افق:2017/8/15 ال�ساعة:08:30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�س�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12397 بتاريخ 2018/8/7   

اعالن حكم متهيدي بالن�صر
                  يف  الدعوى رقم 2018/2153  جتاري جزئي 

جاجنادهاران  ج��اجن��اده��اران  ريتي�ض   -2 ����ض.ذ.م.م  تكن�ل�جيز  عليه/1-ري�س�لف  املدعي  اىل 
مادهافان جمه�ل حمل االقامة مبا ان املدعي/�سركة اخلليج للتم�يل �ض.م.خ قد اأقام الدع�ى 
التايل  التمهيدي  ب��ت��اري��خ:2018/8/2 احلكم  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  وعليه  اعاله  املذك�رة 
بندب اخلبري امل�سريف املتخ�س�ض �ساحب الدور باجلدول خبريا يف هذه الدع�ى وتك�ن مهمته 
كاالتي االطالع على ملف الدع�ى وم�ستنداتها وماع�سى ان يقدمه اخل�س�م واالنتقال اىل مقر 
املدعية واملدعي عليها ان لزم االمر واالطالع على املرا�سالت ال�رقية وااللكرتونية ان وجدت 
االف  �سبعة  وقدرها  خربة  امانة  وحددت  وااللكرتونية  ال�رقية  التجارية  والدفاتر  ال�سجالت 
امل�افق:2018/8/9  ي�م اخلمي�ض  املحكمة جل�سة  لها  - وحددت  ب�سدادها  املدعي  والزمت  درهم 
يف حال عدم �سداد امانة اخلربة ويف حال �سداد امانة اخلربة تنظر بجل�سة:2018/9/6 ل�رود 

 .ch1.C.12:التقرير ال�ساعة:08:30 �سباحا يف القاعة
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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التهاب املفا�سل حالة �سائعة ت�ؤثر يف النا�ض من 
جميع االأعمار، مبا يف ذلك االأطفال ال�سغار.

قالت:  الربيطانية  »اإك�سربي�ض«  �سحيفة  لكن 
امل�ؤملة  االأع���را����ض  تقليل  للمر�سى  مي��ك��ن  اإن���ه 
يف  طفيفة  تغيريات  ب��اإج��راء  املفا�سل  اللتهاب 

نظامهم الغذائي.
اخت�سا�سية  برور«  »�سارة  الدكت�رة  ونقلت عن 
للتعامل  الذهبية  القاعدة  اإن  ق�لها  التغذية، 
التزود  يف  اال�ستمرار  هي  املفا�سل  التهاب  مع 

باملاء.
واأو�سحت »برور«، اأنه لل�سيطرة على االأعرا�ض 
امل�ؤملة، من املهم �سرب لرتين اإىل 3 لرتات من 
ال�س�ائل كل ي�م، الفتًة اإىل اأن ال�س�ائل ميكن اأن 

ت�سمل اأي �سيء من املاء اإىل ع�سائر الفاكهة.
وق������ال������ت 

الغذائي  النظام  على  مفا�سلك  »تزدهر  ب��رور: 
من  كثري  مع  والدماغ،  للقلب  املنا�سب  ال�سليم 
واملك�سرات  واخل�������س���روات  ال��ط��ازج��ة  ال��ف���اك��ه 

والبذور واالأ�سماك الزيتية«.
وت��اب��ع��ت: »اإح������دى ال��ق���اع��د ال��ذه��ب��ي��ة تناول 
ذلك  يف  مبا  ي�ميًّا،  ال�س�ائل  من  لرتات   3-2
املاء واحل�ساء وال�ساي والع�سائر. هذا يحافظ 
ع��ل��ى ال��رتط��ي��ب اجل��ي��د وت��دف��ق امل��غ��ذي��ات اإىل 

مفا�سلك«.
واأ�سافت: »اإذا كنت تعاين من التهاب املفا�سل، 
اأن�اع  املت�افرة هي  امل�سروبات  اأن�اع  اأف�سل  فاإن 

معينة من ال�ساي«.
وم�ست تق�ل: »يحت�ي 

وال�سيني  واالأ���س���د  واالأخ�سر  االأبي�ض  ال�ساي 
االأك�سدة،  م�سادات  من  عالية  م�ست�يات  على 
املفا�سل،  اإنتاج مثريات االلتهاب يف  التي متنع 
وت�����س��اع��د ع��ل��ى ح��م��اي��ة غ�����س��روف امل��ف�����س��ل من 

االنهيار«.
اأما القاعدة الذهبية االأخرى -بح�سب »برور«- 

فهي تناول مزيد من الف�اكه واخل�سروات.
على  »ي��ج��ب  ق���ل��ه��ا:  ع��ن��ه��ا  ال�سحيفة  ون��ق��ل��ت 
اجل��م��ي��ع ت��ن��اول م��ا ال ي��ق��ل ع��ن 5 اأج�����زاء من 
الفاكهة واخل�سار يف الي�م، على الرغم من اأنه 

يف�سل اأن يك�ن اأكر من 5«.
املر�سى  ت���زود  ال��ط��ازج��ة  امل��ن��ت��ج��ات  اإن  وق��ال��ت 
االأك�سدة  وم�����س��ادات  وامل���ع���ادن  ب��ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات 
املفا�سل  اآالم  على  بالفائدة  ت��ع���د  ال��ت��ي 
بتناول  ون�����س��ح��ت  واالل����ت����ه����اب، 
تفاحة واح���دة على االأق���ل يف 

الي�م.
واأ�سافت: »تفاحة كبرية 
ت�فر للمفا�سل امللتهبة 
نح� 1500 ملليجرام 
لكن  ج،  ف��ي��ت��ام��ني  م���ن 
تق�سري  ع������دم  م�����ن  ت�����اأك�����د 

التفاح«.
»بح�سب  تق�ل:  ال�سحيفة  وم�ست 
بريطانيا  يف  ال��ع��ام��ة  ال�����س��ح��ة  م���ؤ���س�����س��ة 
اآالم  من  احلد  للمر�سى  ميكن  فاإنه   ،NHS
الريا�سة  ممار�سة  طريق  عن  املفا�سل  التهاب 
بانتظام«.واأ�سافت: »على الرغم من اأنك قد ال 
ت�سعر مبمار�سة الريا�سة؛ الأن التهاب املفا�سل 
قد يك�ن م�ؤملًا، فاإنه قد ي�ساعد على منع ع�دة 

االأمل على املدى الط�يل«.

اأن  دواء جديدا ميكن  علماء  ط�ر 
املر�سى  اإىل  جزئيا  ال�سمع  يعيد 
ي��ع��ان���ن م��ن �سكل م�روث  ال��ذي��ن 

من ال�سمم التدريجي.
وت��سل بحث جديد اإىل اأن العقار 
للذين  ال�سمع  يعيد  اأن  ب��اإم��ك��ان��ه 
ي��ع��ان���ن م���ن ال�����س��م��م ع���ن طريق 
م��ع��اجل��ة اجل��ي��ن��ات امل�����س���ؤول��ة عن 
اإب���ق���اء خ��الي��ا ال�����س��ع��ر احل��ي���ي��ة يف 

االأذن الداخلية حية.

ن���ع��ا معينا  اأن  ال��درا���س��ة  وت��ظ��ه��ر 
ي�سمى  ال�������راث������ي،  ال�������س���م���م  م����ن 
عك�ض  مي��ك��ن   "DFNA27"
جيني  دواء  ب��ا���س��ت��خ��دام  ت����اأث����ريه 
ال�سمم،  ملعاجلة  كمفتاح"  "يعمل 

وفقا الأحد العلماء.
وقال ت�ما�ض فريدمان، وه� معد 
"ا�ستطعنا  ال��درا���س��ة:  يف  م�����س��ارك 
ب�����س��ك��ل جزئي  ال�����س��م��ع  ا����س���ت���ع���ادة 
املنخف�سة  ال�������رتددات  يف  خ��ا���س��ة 

ال�سعر  خ����الي����ا  ب���ع�������ض  وح����ف����ظ 
احل�سية".

الدرا�سة  اأن  م���ن  ال���رغ���م  وع���ل���ى 
اأن  اإال  ال����ف����ئ����ران،  ع���ل���ى  اأج����ري����ت 
اأظهرت  "اإذا  ي��ق���ل���ن:  الباحثني 
االأدوي�������ة  اأن  اإ����س���اف���ي���ة  درا������س�����ات 
�سغري،  ج���زيء  ع��ل��ى  تعتمد  ال��ت��ي 
ال�راثي  ال�سمم  ع���الج  يف  ف��ع��ال��ة 
فمن  ال��ب�����س��ر،  يف   DFNA27
م�سابهة  اأ�ساليب  ا�ستخدام  املمكن 

امل�سابني  ل���دى  ال�سمع  ال���س��ت��ع��ادة 
ال�سمع  فقدان  اأخ��رى من  باأ�سكال 

التدريجي امل�روث".
يف  وراثية  ال�سمم  اأ�سباب  ومعظم 
النا�ض، وه�  %50 من  اأكر من 
اإىل  لل�سفاء  قابل  غ��ري  )ال�سمم( 

حد كبري.
واأجرى فريق العلماء من "املعهد 
وا�سطرابات  ل��ل�����س��م��م  ال����ط���ن���ي 
ال�اليات  يف  االأخرى"  ال��ت���ا���س��ل 

املتحدة،
 اخ�������ت�������ب�������ارات ع�����ل�����ى ال�����ف�����ئ�����ران 
امل���������س����اب����ة ب���ال�������س���م���م ال�������راث������ي 

 ،"DFNA27"
الن�ع  ه��ذا  يف  طفرة  اأن  واكت�سف�ا 
من ال�سمم متنع اإنتاج خاليا �سعر 
عملية  خالل  من  الداخلية  االأذن 

."REST" ت�سمى
ومت حت��دي��د ال���ط���ف���رة، ث���م اأدخ����ل 
ت�قفت  وب����ذل����ك  ال��������دواء  ع��ل��ي��ه��ا 
عملية "REST"، ما �سمح ببناء 
وا�ستعادة  ج���دي���دة،  ���س��ع��ر  خ��الي��ا 

ال�سمع ب�سكل جزئي.
ا�ستخدام  يف  ال��ب��اح��ث���ن  وي���اأم���ل 
الفئران كنم�ذج لهذا الن�ع املحدد 
من ال�سمم الب�سري، وخا�سة لدى 
االأطفال الذين ي�لدون بهذا الن�ع 

من ال�سمم.

غري  مكان  من  �ضعبة  م�ضكلة  لأية  املنتظر  احلل  ياأتي  اأحيانًا، 
الف�ضال  ملعاجلة  م�ضممًا  دواًء  اأن  الباحثون  اكت�ضف  متوقع. 

العظمي قد يحارب ال�ضلع اأي�ضًا.

علج جيني جديد يعيد قواعد ذهبية للتعامل مع اآلم املفا�شل
ال�شمع للم�شابني بال�شمم

والن�ساء  ال��رج��ال  اإىل  بالن�سبة  ع�سيب  ح��دث  ال�سعر  ت�ساقط 
على حد �س�اء. لذا بذل العلماء جه�داً حثيثة على مر �سن�ات 

ط�يلة الإيجاد طريقة فاعلة ملحاربة امل�سكلة.
على مر قرون عدة، مل ي�ّفر العلماء اأي م�سار، مهما كان غري 

ماأل�ف، �سعياً وراء اإيجاد عالج لت�ساقط ال�سعر.
من  عقاباً  يجُعترب  املبكر  ال�سلع  ك��ان  مثاًل،  القدمية  م�سر  يف 
بفروة  املاعز  روث  بفرك  يق�سي  العالجات  اأح��د  وك��ان  االآلهة 

الراأ�ض.
مبا اأن املاعز ال يخ�سر �سعره مطلقاً، كان يجُفرت�ض اأن يخدع هذا 

العالج االآلهة كي تظن اأن الفرد املنك�ب من ف�سيلة املاعز.
اخل��ي��ارات حم����دودة. يربز  ت���زال  ال  ال�سنني،  اآالف  م���رور  بعد 
)مين�ك�سيديل  ال�سعر  لت�ساقط  االأدوي�����ة  م��ن  ن���ع��ان  ال��ي���م 
وت�سّببا  خمتلطة  نتائج  االث��ن��ان  حقق  لكن  وفينا�سترييد(، 
و�سعف  احل�سا�سية  م��ث��ل  امل��زع��ج��ة،  اجل��ان��ب��ي��ة  االآث����ار  ببع�ض 
االنت�ساب، وتكمن املفارقة الكربى يف ت�سّببهما اأي�ساً بت�ساقط 

ال�سعر.
ال��ت��ي تك�ن  ب��اإج��راء ج��راح��ة زراع���ة ال�سعر  اآخ���ر  يق�سي خ��ي��ار 

مكلفة وط�يلة االأمد وم�ؤملة.

البحث عن خيارات اأف�ضل
بح�ث  )م��رك��ز  م��ن  وزم���الوؤه  ه�ك�س�  ن��اث��ان  الدكت�ر  ي�سارك 
بريطانيا  التابع جلامعة )مان�س�سرت( يف  االأمرا�ض اجللدية( 
باالأبحاث املت�ا�سلة الإيجاد دواء ميالأ النق�ض العالجي يف هذا 

املجال.
ي�ستطيع  التي  االأدوي��ة  الباحث�ن  قّيم  امل�ساعي،  يف خ�سم هذه 
اجل�سم حتّملها. كان�ا ياأمل�ن اأن يجدوا عن�سراً اآمناً بالن�سبة 
ال�راثي  ملعاجلة ال�سلع  اأي�ساً  اأن يك�ن مفيداً  الب�سر على  اإىل 
الن�ساء  ي�سيب  ق��د  اأن��ه  )م��ع  ال��ذك���ري  ال�سلع  با�سم  امل��ع��روف 
من  وك��ان  اهتمامهم  )اأ(  ال�سيكل��سب�رين  دواء  اأي�����س��اً(.اأث��ار 
رف�ض  لتجنب  الثمانينات  منذ  ا�ستجُعمل  املناعة.  مثبطات  ن�ع 
االأع�ساء املزروعة. كان من� ال�سعر غري املرغ�ب فيه جزءاً من 

االآثار اجلانبية التي ي�سببها ال�سيكل��سب�رين )اأ(.
انطلق الدكت�ر ه�ك�س� من هذه النقطة يف اأبحاثه. اإذا متّكن 
الباحث�ن من فهم االآلية الن�سيطة يف هذا املجال، قد يت��سل�ن 

اإىل مقاربة حديثة ملعاجلة ت�ساقط ال�سعر.
ب�سرية  راأ�����ض  ف���روة  م��ن  م��ع��زول��ة  �سعر  ب�سيالت  فا�ستعمل�ا 
عن  التعبري  اأ�سعف  )اأ(  ال�سيكل��سب�رين  دواء  اأن  واكت�سف�ا 
بروتني ا�سمه SFRP1، من املعروف اأنه يكبح من� االأن�سجة، 

مبا يف ذلك ب�سيالت ال�سعر.
عملياً،  ال�سعر.  من�  يعزز  )اأ(  ال�سيكل��سب�رين  يجعل  ما  هذا 
يجُجّدد الدواء ن�ساط الب�سيالت ويقدم اأي�ساً اآلية جديدة ميكن 

ا�ستك�سافها.
يتفاعل  ك��ي  م��ع��روف  دواء  اإي��ج��اد  اإىل  ه�ك�س�  ال��دك��ت���ر  �سعى 
بعد  ال�����س��ع��ر.  بتعزيز من���  وي�سمح  ال��ع��الج��ي  امل�����س��ار  ه���ذا  م��ع 
م  املجُ�سمَّ  WAY-316606 دواء  وج���د  ط���ي��ل��ة،  اأب���ح���اث 
بروتني  ال��دواء  هذا  ي�ستهدف  العظام.  ه�سا�سة  ملعاجلة  اأ�ساًل 

حتديداً.  SFRP1
ب�سيالت  البحث  فريق  اخترب  ال���دواء،  فاعلية  م��دى  لتحليل 
�سعر ب�سرية ماأخ�ذة من متربعني يخ�سع�ن لزراعة ال�سعر: 
حملي  ج���راح  �سهملك،  عا�سم  ال��دك��ت���ر  م��ع  تعاوننا  )بف�سل 
متخ�س�ض ب��زراع��ة ال�����س��ع��ر، مت��ّك��ن��ا م��ن اإج����راء ت��ارب��ن��ا على 
خ�سعت  ث��م  مري�ساً،   40 م��ن  اأك��ر  بها  ت��رّبع  �سعر  ب�سيالت 

العّينات لالختبار عن طريق زراعة االأع�ساء(.
بالغ  ك��ان  الن�سيج  ه��ذا  ا�ستعمال  اأن  ه�ك�س�  ال��دك��ت���ر  يعترب 
االأهمية: )هذا ما اأعطى قيمة الأبحاثنا من الناحية العيادية 
با�ستعمال  تكتفي  كانت  ال�سعر  عن  كثرية  بحثية  درا�سات  الأن 

مقاربة زراعة اخلاليا(.
كانت الدرا�سات ال�سابقة املرتبطة بخ�سائ�ض من� ال�سعر التي 
ا�ستنتاجات  ا�ستخل�ست  قد  )اأ(  ال�سيكل��سب�رين  دواء  يعطيها 

خمتلفة بالكامل.
ي��سح الدكت�ر ه�ك�س�: )حني كانت اآثار ال�سيكل��سب�رين )اأ( 
على م�ست�ى من� ال�سعر تخ�سع للدرا�سة �سابقاً على الفئران، 
كانت تن�سط اآلية عمل جزيئية خمتلفة جداً. ل� اأننا اتكلنا على 
م�ساراً  اتخذنا  لكنا  بالفئران،  اخلا�سة  البحثية  املفاهيم  تلك 
خاطئاً يف اأبحاثنا(. نجُ�سرت النتائج التي ت��سل�ا اإليها يف جملة 

)بل��ض بي�ل�جي(.

عالج ناجح
جديد  �سعر  من�  بتعزيز  العظام  ه�سا�سة  دواء  ا�ستعمال  �سمح 
WAY- يف عينات االأن�سجة. يظن الدكت�ر ه�ك�س� اأن دواء

316606 قد يتف�ق اأي�ساً على ال�سيكل��سب�رين )اأ(، لكن من 
دون اأن ي�سبب اآثاراً جانبية مزعجة: )تجُعترب قدرة هذا العن�سر 
يجُ�ستعمل  اأنه مل  الب�سري، مع  ال�سعر  تعزيز من�  اجلديد على 
ي�ماً ال�ستهداف م�سكلة ت�ساقط ال�سعر، مثرية لالهتمام نظراً 
االأيام  اأح��د  يجُحِدث يف  اأن��ه قد  يعني  املت�سّعبة، ما  اإمكاناته  اإىل 
م�سكلة  يعان�ن  الذين  االأ�سخا�ض  اإىل  بالن�سبة  حقيقياً  فرقاً 

ت�ساقط ال�سعر(.
من املت�قع اأن يرّحب كثريون بهذا االكت�ساف باعتباره اإجنازاً 
حقيقياً. لكن قبل اإجراء تارب عيادية وا�سعة، ال بد من ت�خي 
احلذر. �سحيح اأن الدرا�سة جرت على اأن�سجة ب�سرية منا�سبة، 
االأدوي�����ة بطرائق  تتفاعل  اأن  ال���اق��ع مي��ك��ن  اأر�����ض  ع��ل��ى  ل��ك��ن 

خمتلفة.
باإثبات احلقيقة، ومع ذلك  املت�ا�سل كفيالن  والبحث  ال�قت 
دواء  يحقق  مل  ل���  حتى  مم��ت��ازة.  ب��داي��ة  النتائج  ه��ذه  ت�سّكل 
حتليل  ي�سمح  رمبا  املنتظر،  االإجن��از   WAY-316606

اجلزيئات ذات ال�سلة ببل�غ النتائج املرجّ�ة يف نهاية املطاف.

ُيجّدد ن�ضاط ب�ضيالت ال�ضعر

دواء للف�شال العظمي يحارب ال�شلع
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ر�ض عليه دور )هاول�( يف )الهيبة- الع�دة(،  عندما عجُ
اأب��ي �سمرا ف�راً  ف��ادي  املمثل  الن�ض، عّلق  ق��راءة  وبعد 
باأن النا�ض �سيكره�ن هذه ال�سخ�سية. واأ�ساف يف لقاء 
�سمن برنامج )كلمة طاي�سة( عرب اأثري )اإذاعة لبنان( 
�ست فعاًل مغامرة  مع رنا ا�سطيح وج�زيف ط�ق: )خجُ
اإىل هذا احلد ال  بتج�سيدي �سخ�سية �سريرة وقا�سية 
اأن  من  امل�سل�سل  عر�ض  بعد  وخفت  �سيء.  فيها  ي�سفع 
تعامل  لكن  االأذه���ان،  يف  ه��ذه  ال�سرير  �س�رة  ترت�ّسخ 
االأماكن  ويف  ال�سارع  يف  بي  يلتق�ن  حني  معي  النا�ض 
العامة اإ�سافًة اإىل م�اقع الت�ا�سل االجتماعي اأراحني 

وبّدد خماويف(.

اللهجة  امل�سل�سل جلهة  التي طاولت  اعترب االنتقادات 
غري  ب��اأن��ه��ا  حم���ددة  لبنانية  منطقة  اإىل  ت��رم��ز  ال��ت��ي 
منطقية، وقال: )امل�سل�سل يتحّدث عن مكان افرتا�سي 
االإ�سبع على اجل��رح يف م��س�ع  املقابل و�سع  وه��� يف 
اإذا  ما  يعلم  اأنه ال  كا�سفاً  املتفلت(،  وال�سالح  التهريب 

كان �سي�سارك يف اجلزء الثالث من )الهيبة(.

اإهمال ومقاطعة
1991 يف معهد الفن�ن بعدما  اأبي �سمرا عام  تخّرج 
اأمثال  من  اللبنانيني  امل�سرحيني  كبار  يد  على  تتلمذ 
ي��ع��ق���ب ال�������س���دراوي وروج���ي���ه ع�����س��اف، ل��ك��ن��ه ي�سعر 

الأن  الي�م،  الفن�ن  اإزاء و�سع خريجي معاهد  مب��رارة 
�سركة  �سكر  نف�سه  ال�قت  ويف  حقهم.  يف  اإه��م��ااًل  ثمة 
الفتاً  اأكادمييني،  ممثلني  مع  تعاونها  على  )ال�سباح( 
اإىل اأن تعاونه االأول معها كان يف م�سل�سل )ن�ض ي�م( 
الثقة  ن��زار، واأن عالقة فنية مبنية على  بدور املحقق 
اإياه  تربط بينه وبني املخرج �سامر الربقاوي، وا�سفاً 
ب��اأن��ه )مم��ت��از ول��دي��ه فريق رائ��ع يعمل ب��روح جماعية 

ويتعاطى بتعاون وثقة مع املمثل(.
التلفزي�ن  ع��ن  الط�يل  غيابه  اأ���س��ب��اب  املمثل  و���س��رح 
فقال: )قاطعت الدراما فرتة ط�يلة، الأنني �سعرت باأن 
�سطنعة، �سخ�سياتها  الن�س��ض الدرامية التي تجُكتب مجُ
احلب  ح�ل  تتمح�ر  مفتعلة  واأحداثها  حقيقية  غري 
واخل���ي���ان���ة ب��ط��ري��ق��ة م�����س��ط��ح��ة، وت�����دور اأح���داث���ه���ا يف 
واقعية  ق�سايا  طرح  كننا  ميجُ فيما  والفيالت،  الق�س�ر 
كافة  ال��درام��ا  اأن���اع  �سرورة عر�ض  م���ؤك��داً  حقيقية(، 
كننا عر�ض ن�عني فح�سب  لت��سيع اخليارات، )فال ميجُ

والق�ل اإن هذا ما يريده النا�ض(.

جوائز و�ضينما
�سارك فادي اأبي �سمرا يف فيلم )غرب بريوت( للمخرج 
زياد دويري، واأدى اأدوار بط�لة يف اأفالم لبنانية وعاملية 
نالت ج�ائز مرم�قة، من بينها: )كارل��ض( الذي فاز 
بجائزة غ�لدن غل�ب )2011( باالإ�سافة اإىل ف�زه ب� 
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�سح دوره فيه لنيل جائزة  ح�ل )ن��ار من ن��ار( ال��ذي رجُ
الدويل  ال�سينمائي  دب��ي  مهرجان  يف  الذهبي(  )املهر 
منذ عامني، فيما مل ينجح جماهريياً يف لبنان، رغم 
الفيلم  اأن  اإىل  �سمرا  اأبي  اأ�سار  العايل،  الفني  م�ست�اه 
ع��ب��ارة عن  وه��ي  امل���ؤل��ف(،  )�سينما  فئة  ي��ن��درج �سمن 
اأفالم �سعبة، الأن امل�ؤلف ال�سينمائي يطرح فيها ق�سية 
تلتقي مع  اأن  الق�سية يجب  اأن هذه  اإىل  تعنيه، الفتاً 

ق�سايا النا�ض.
اأن  �سيما  خ��ا���س��ة، ال  الفيلم  ب��ه��ذا  اأ���س��اف: )ع��الق��ت��ي 
وِع�سنا  وباري�ض،  �سنتني بني بريوت  ا�ستغرق  ت�س�يره 
مراحل �سعبة على �سعيدي بناء ال�سخ�سية والفيلم(.

واأبي �سمرا، كما قال، ي�سارك يف اأفالم تقّدم �سخ�سية 
واقعية كي يتمتع مب�ساحة ال�سخ�سية ون�عية الدور، 
اأنه  كا�سفاً  فيها،  امل�����س��ارك��ة  كنه  ميجُ ال  اأف���الم  ثمة  ل��ذا 
ت��ل��ق��ى ع��ر���س��اً ل��ل��ظ��ه���ر يف ف��ي��ل��م م��ن ب��ط���ل��ة عار�سة 
ولكن  اأج��ره��ا،  ن�سف  ي�ساوي  ل��ه  اأج���راً  اأزي����اء، فطلب 
�سيدفع  ال��ذي  املبلغ  الأن  رف�س�ا  الفيلم  على  القيمني 
واأكد  دوالر.  امللي�ن  ون�سف  ملي�ناً  يتجاوز  للعار�سة 
اأن املمثل يف لبنان يفتقد اإىل احلق�ق  يف هذا ال�سياق 
يكافح  اأن  وعليه  �سخ�سي  مبجه�د  ويعمل  االأ�سا�سية 

وي�سعى ليعي�ض.
وقّيم تربتيه امل�سرحية وال�سينمائية م��سحاً: )اإنها 
بداأ  ال��ذي  املمثل  ف��ادي  عجنت  �سكلتني،  التي  املحطة 
يظهر م��ن خ��الل ال���درام���ا(. واأ���س��اف: )اأ���س��ع��ر باأنني 
لقت يف امل�سرح وبنيت �سخ�سيتي على خ�سبته، كذلك  خجُ

اأع�سق ال�سينما التي اأمل�ض فيها روحاً و�ساعرية(.
دويري  لزياد   )23 رقم  بفيلَمي )ق�سية  يتعلق  ما  يف 
ال��ل��ذي��ن حققا جناحاً  ل��ب��ك��ي،  ل��ن��ادي��ن  و)ك��ف��رن��اح���م( 
الدولية،  �سينمائية  مهرجانات  يف  مب�ساركتهما  عاملياً 
االأوىل مع  التمثيلية  )كانت تربتي  �سمرا:  اأبي  قال 
1996، وه� خمرج مبدع وح�سا�ض،  زياد دويري عام 
اأما نادين لبكي فهي من املخرجني الذين برزوا بق�ة 
ال�سينما  م��ع  وتعامل�ا  اأف��الم��ه��م  يف  ق�سايا  وط��رح���ا 

ب�سكل راٍق(.

م�ضل�ضالت رم�ضان
باأداء  اأجُعِجب  اأن��ه  اإىل  �سمرا  اأب��ي  ف��ادي  لفت  رم�سانياً، 
اإياها  املمثلة ال�س�رية دانا مارديني يف )تانغ�( وا�سفاً 
با�سم  اأداء  لفته  كذلك   ،2018 رم�سان  جنمة  باأنها 
برزت  )التي  رحمة  ودانييال  نف�سه  امل�سل�سل  مغنية يف 
يف عدد من امل�ساهد وهذا يح�سب لها الأنها ما زالت يف 
بداية التجربة، وما زال اأمامها املجال لتط�ير نف�سها 

واأدائها(، على حد تعبريه.
االأول من  الق�سم  نادين جنيم يف  ب��اأداء  اأجُعجب  كذلك 
اأن  الثاين، واعترب  الق�سم  اأكر من  م�سل�سل )طريق( 
املمثل ال�س�ري عابد فهد اأدى دوراً ممتازاً يف امل�سل�سل 

نف�سه وعمل على تفا�سيل ال�سخ�سية بدقة.
يف  لفته  ف��ار���ض  و���س��ام  اأن  اإىل  اأ���س��ار  نف�سه،  ال�سياق  يف 
)وم�سيت( للكاتبة واملمثلة كارين رزق اهلل، لكن لديه 
مالحظات على امل�سل�سل فه� )كان يلمع حيناً ويخفت 
اأنها  واأرى  تابع: )كارين جمتهدة  اآخ��ر(.  وهجه حيناً 
وهبي  هيفاء  اإىل  بالن�سبة  اأف�����س��ل(.  اأع��م��ااًل  ��ق��ّدم  ���س��تجُ
الفت.  وح�س�رها  التمثيل  يف  ممتازة  باأنها  ف��سفها 
وك�سف اأنه �سي�ستمر يف امل�ساركة باأعمال درامية ب�سرط 

اأن يقتنع بامل��س�ع وال�سخ�سية التي �سيج�سدها.

فيلم جديد
اأنه  �سمرا  اأب���ي  ف���ادي  اأو���س��ح  املقبلة،  م�ساريعه  ح���ل 
يجُ�سارك يف الفيلم ال�سينمائي )بريوت ه�لدم( للمخرج 
�سبتمرب  اأواخ���ر  من  اب��ت��داًء  و�سيجُعر�ض  كم�ن  مي�سال 
املقبل، وي�ؤدي فيه دور ميكانيكي، وقال: )الدور خا�ض 
واإطاللتي خمتلفة(. م�سرحياً، اأعلن اأنه يعمل وع�سام 
على  املقبل  امل��سم  يف  �سيقدمانها  فكرة  على  خالد  ب� 

اخل�سبة.

حقق جناحني دراميني يف م�ضل�ضلي )ن�ض يوم( و)الهيبة- العودة(

فادي اأبي �شمرا: مُيكننا طرح ق�شايا واقعية 
حقيقية غري م�شطنعة

�شو�شن بدر: الفنان دون ثقافة 
وعقل لن ي�شنع عمًل مكتمًل 

قالت الفنانة �س��سن بدر، اإنها �سعيدة بالتمثيل مع عبداهلل غيث وحمم�د 
م�س�ارها  بداية  يف  كانت  عندما  يا�سني،  وحمم�د  الدقن  وت�فيق  املليجي 

الفني.
الفنان عبداهلل غيث،  تلفزي�نية مع  �سهرة  ا�سرتكت يف  اأنها  بدر  واأ�سافت 
مبعهد  االأوىل  ال�سنة  يف  كانت  اأنها  وتابعت  الثاأر.  ق�سية  مناق�سة  تناولت 
ال�سينما العايل وا�سرتكت يف دور �سامت وح�سلت على ح�ايل 10 جنيهات 

نظري ا�سرتاكها يف ال�سهرة.
امل�سل�سل، وكان  الفنان عبداهلل غيث يف  اأنها لعبت دور زوج��ة  واأردف��ت بدر 

مقت�سراً على البكاء اأثناء مقتل زوجها.
وحتدثت عن م�سهدها اأمام الفنان حمم�د املليجي، الذي كان لتعزيتها بعد 
مقتل زوجها: )ب�سيت يف االأر���ض، وقايل ب�سيلي، ويف املرة التانية ب�سيت 
يف االأر���ض، ويف املرة التالتة م�سكني من اإيدي وزعقلي، واأنا قعدت اأعيط، 

وا�ستغل الفر�سة و�س�روا امل�سهد، وكان يف منتهى اجلمال(.
واأكدت بدر، اأن الفنان دون ثقافة وعقل لن ي�سبح عماًل مكتماًل يحكي عنه 
و�سالح  عبدال�سالم  �سادي  مع  بالعمل  حمظ�ظة  )كنت  واأ�سافت  النا�ض، 

جاهني والفنان الراحل ن�ر ال�سريف منذ بداياتي(.

حممد رم�شان ُيوّجه ر�شالة 
قوية ملناف�شيه

بكلمات ق�ّية وّجه الفّنان حممد رم�سان ر�سالة ملناف�سيه، حيث ن�سر �س�رة 
تعلم  "عندما  فيها:  قال  ال�سهري  ال�س�ر  م�قع  على  اخلا�ض  عرب ح�سابه 

النا�ض حدود فكرك.. اعلم اأّنك مل ولن تتقّدم خط�ة لالأمام".
يذكر اأّن رم�سان يح�سر لفيلم "الديزل" مب�ساركة يا�سمني �سربي، فتحي 
عبدال�هاب، هنا �سيحة، �سهر ال�سايغ وغريهم من النج�م، الذي من املقّرر 

عر�سه يف م��سم عيد االأ�سحى القادم.
املا�سي  الرم�ساين  ال�سباق  �سارك حممد رم�سان يف  االآخ��ر،  على اجلانب 
مب�سل�سل "ن�سر ال�سعيد"، و�ساركه يف التمثيل وفاء عامر، ودرة، و�سيد رجب 
وعدد كبري من جن�م الفّن، وحّقق امل�سل�سل ن�سب م�ساهدة عالية، وه� من 

تاأليف حممد عبداملعطي، واإخراج يا�سر �سامي.

بعد انقطاع 25 �ضنة عن الدراما، عاد املمثل اللبناين 
اإزاء الكامريا يف م�ضل�ضلي  اأبي �ضمرا للوقوف  فادي 
الأخري  يف  موؤديًا  العودة(،  و)الهيبة-  يوم(  )ن�ض 
وحقق  اجلمهور  انتباه  ا�ضتقطب  الذي  هاولو  دور 
اأر�ضيفه  اإىل  دراميني  جناحني  فاأ�ضاف  النجاح، 
الفني الزاخر باأعمال �ضينمائية وم�ضرحية �ضارك 

فيها �ضواء ممثاًل اأو خمرجًا.

تلقت عرو�ضًا متثيلية كثرية بعد م�ضل�ضل )تانغو(

دانييل رحمة: حققت اأخريًا حلم 
الطفولة واحرتفت التمثيل

عرو�ساً  تلقت  اأنها  رحمة،  دانييال  اللبنانية،  املمثلة  ك�سفت 
متثيلية كثرية بعد م�سل�سل )تانغ�(، اإ�سافة اإىل 

م�سروع برنامج جديد.
برامج  بتقدمي  عرفت  التي  الفنانة،  وق��ال��ت 
الطف�لة  ح��ل��م  اأخ�����رياً  حققت  اإن��ه��ا  اأي�����س��اً، 
من  ال�ا�سع  الباب  التمثيل من  واحرتفت 
"فرح"،  ل�سخ�سية  البط�لة  دور  خ��الل 
"تانغ�"،  م�سل�سل  يف  ج�����س��دت��ه  وال����ذي 
لكنها تعترب اأنها ما زالت يف اأول الطريق 

وهذه اأوىل خط�اتها.
نف�سها  رح����م����ة  دان����ي����ي����ال  واع�����ت�����ربت 
حمظ�ظة بالبداية التمثيلية الق�ية، 
ال��ت��ي ك��ان��ت ن��اج��ح��ة م���ن خ���الل هذه 
الفر�سة املهمة والكبرية، والتي لطاملا 
اجتهدت  املقابل  يف  لكنها  انتظرتها، 
الت�قعات  مب�����س��ت���ى  ل��ت��ك���ن  ك���ث���رياً 
والنا�ض اأحب�ها وتفاعل�ا مع م�سل�سل 
�سخ�سية  م���ع  وحت���دي���داً  "تانغ�"، 

خياط  با�سل  املمثل  مع  ثنائيتها  اإىل  بها.وتطرقت  اأطلت  "فرح" التي 
الذي اعتربته جنماً م�سه�راً، ولديه جمه�ر كبري وه� ممثل حمرتف، 
وقد �ساعدها كثرياً، وكان م�ؤمناً باأن ثنائيته معها �ستنجح وكذلك املمثل 

با�سم مغنية واملمثلة ال�س�رية دانا مارديني.
تابعت يف ال�سياق ذاته اأن با�سل خياط �سخ�ض قريب جداً وحمب وخمل�ض 
طق��ض  عليها  مي��ار���ض  وال  اأم��ام��ه  تقف  ال��ت��ي  املمثلة  وي�ساعد  ملهنته، 
النج�مية، بل يعطيها من خربته، وهي ت�ست�سريه يف اأم�ر كثرية، وه� ال 

يرتدد يف تقدمي امل�ساعدة.
العرو�ض  م��ن  الكثري  يديها  ب��ني  اأن  اإىل  اأي�ساً  رحمة  دانييال  واأ���س��ارت 
بعد  جهة  م��ن  اأك��ر  م��ن  تلقتها  التي  والن�س��ض  ال��درام��ي��ة  التمثيلية 
م�سل�سل "تانغ�"، ولديها م�ساريع اأعمال متثيلية م�ستقبلية، لكنها حالياً 
يف ط�ر درا�سة خط�اتها قبل الدخ�ل يف اأي عمل متثيلي جديد، و�ستعلن 
برنامج  لتقدمي  ج��دي��د  ع��ر���ض  ع��ن  اأي�����س��اً  حينه.وك�سفت  يف  ذل��ك  ع��ن 
تلفزي�ين، لكنها مل حت�سم اأمرها بعد، الأن ال�س�رة غري وا�سحة متاماً 

بهذا ال�ساأن.
واعتربت الفنانة التي ن�ساأت يف اأ�سرتاليا اأن عالقتها حالياً باللغة العربية 
جيدة جدا، فهي اجتهدت كثريا وا�ستعانت باأ�ساتذة واخت�سا�سيني يف هذا 

املجال، وقراأت الكثري من الكتب باللغة العربية قبل م�سل�سل "تانغ�".
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حتذيرات من خطورة 
اإدمان بخاخ الأنف

حذرت الرابطة االأملانية الأطباء االأنف واالأذن واحلنجرة من ا�ستعمال بخاخ 
اأي��ام، واإال فقد يقع املرء  االأنف املزيل لالحتقان ملدة تزيد عن 7 اإىل 10 

فري�سة الإدمان املادة الفعالة املعروفة با�سم )زايل�ميتازولني(.
املزيل لالحتقان عند االإ�سابة بنزلة  االأن��ف  ا�ستعمال بخاخ  وع��ادة ما يتم 
برد، التي ت�ستمر يف الغالب ملدة 7 اإىل 10 اأيام، ويف حال ا�ستمرار اأعرا�ض 
وا�ست�سارة  البخاخ  اإيقاف  فينبغي حينئذ  ذلك،  اأط���ل من  ملدة  الربد  نزلة 
قد  ال��ذي  االأع��را���ض،  ه��ذه  وراء  الكامن  ال�سبب احلقيقي  ملعرفة  الطبيب 

يكمن يف احل�سا�سية.
ومن ناحية اأخرى، اأ�سارت الرابطة، اإىل اأن اال�ستعمال املفرط لبخاخ االأنف 
املزيل لالحتقان قد يلحق �سرراً باآليات التنظيف الذاتي ملا يعرف بالن�سيج 
الطالئي التنف�سي؛ ما ميهد الطريق لالإ�سابة بعدوى جديدة، كما يرتفع 
خطر االإ�سابة با�سطرابات م��سعية يف �سريان الدم، ويف اأ�س�اأ احلاالت قد 

ي�سل االأمر اإىل حد حدوث ثقب يف حاجز االأنف.

بدء جتارب طبية على اأطفال حديثي 
الولدة ملنع اإ�شابتهم بال�شكري

قال خرباء طبي�ن بريطاني�ن ‘‘اإنهم يعتزم�ن البدء بتجارب على اأطفال 
حديثي ال�الدة ملنع اإ�سابتهم مبر�ض ال�سكري من الن�ع االأول، وت�ستهدف 

التجارب االأطفال املهددين اأ�ساًل مبثل هذه االإ�سابات‘‘.
ويعتمد ت�جه الباحثني يف جامعة اأك�سف�رد، على فكرة مترين جهاز املناعة 
م�سح�قاً  االأطفال  باإعطاء  وذل��ك  االإن�س�لني  الب�سري  اجل�سم  تقبل  على 

منه، لينظم هرم�ن االإن�س�لني عادة م�ست�ى ال�سكر يف الدم.
ووجه الباحث�ن دع�ات اإىل الن�ساء احل�امل الالتي يتهدد املر�ض اأطفالهن 

يف امل�ستقبل، يف 4 مقاطعات بريطانية، لالنخراط يف التجربة.
اإىل واحدة من  الع�س�ائية  التجربة  االإن�س�لني يف  و�س�ف يعطى م�سح�ق 
جمم�عتني من االأطفال، بينما تعطى املجم�عة االأخرى م�سح�قاً وهمياً، 

لفرتة متتد بني 6 اأ�سهر و3 �سن�ات.
ويعتقد اأن واح��داً من كل مائة طفل ميكن اأن ي�ساب بال�سكري من الن�ع 
يق�م  و���س���ف  االإن�����س���ل��ني،  ت��ن��اول  على  كلية  ع��الج��ه  يعتمد  ال���ذي  االأول 
املهددين  االأط���ف���ال  ل��ر���س��د  ول��ي��د  األ���ف ط��ف��ل   30 دم  ال��ب��اح��ث���ن بفح�ض 

باالإ�سابة باملر�ض.
مينع  بحيث  اجل�سم  �سيدرب  االإن�س�لني  م�سح�ق  اأن  الباحث�ن  ويفرت�ض 
وقاية  ه�  هدفهم  اإن  �سنايب  ماثي�  بقيادة  الباحث�ن  وق��ال  ب��ه.  االإ�سابة 
االأطفال وعائالتهم من م�سكالت التعاي�ض مع مر�ض ال�سكري وم�ساعفاته 

ال�سارة.

الياب�ضة؟ م�ضاحة  • ما 
ي�ساوي  م��ا  اأي  مربع  ميل  ملي�ن   58 ح���ايل  الياب�سة  م�ساحة  تبلغ 
11580 قدم مربع من الياب�سة لكل اإن�سان ت�سكل الياب�سة 29 باملائة 

من الكرة االأر�سية الباقي ه� ماء وي�ساوي 71 باملائة 
الأر�ض؟ باطن  يف  يوجد  • ماذا 

نالحظ  ج�فها  يف  نفقا  حفرنا  اإذا  ال�سخر  م��ن  ك��ب��رية  ك��رة  االأر����ض 
اقل  االأر���س��ي��ة  وه��ي  الق�سرة  االأوىل ه��ي  الطبقة  ع��دة  وج���د طبقات 
من 4 اأميال حتت املحيط تليها طبقة �سميكة من ال�سخر ت�سل حتى 
ارتفعت  املركز  اقرتبنا من  كلما  االأر���ض  نح� مركز  امل�سافة  منت�سف 
ح��ار جدا  هناك �سخر  ال�سميكة  ال�سخر  احل���رارة حتت طبقة  درج��ة 
3100 من  تبداأ على ح���ايل  دائ��ب يعرف بالقلب اخلارجي واخ��رياً 
حيث ن�سع اأقدامنا يعتقد اأن احلرارة يف مركز االأر�ض هي 11000 

فهرنهايت  

امللقب  علي  اأب���  �سينا(  ابن  اهلل  عبد  بن  )احل�سني  �سينا  ابن  الطبيب  اال�سالمي  العامل  اأن  تعلم  هل   •
بال�سيخ الرئي�ض يع�د له الف�سل يف اكت�ساف العديد من االأم�ر الطبية اأهمها:

يف  م��رك��زي  �سبب  ع��ن  ال��ن��اجت  وال�سلل  املحلي  الع�س�ي  ال�سلل  ب��ني  وميز  الن�سفي  ال�سلل  �سخ�ض  م��ن  اأول 
الدماغ.

اأول من و�سف اأعرا�ض داء )الفيالريا( اأو داء الفيل، وه� مر�ض ي�سيب الرجلني فتت�سخمان. وه� اأول من 
و�سف اأعرا�ض داء )اجلمرة اخلبيثة(.

وه� اأول من وفق اإىل اكت�ساف الطفيلة املع�ية املعروفة باالنكل�ست�ما اأو الرهقان. وهي دودة م�ج�دة يف اأمعاء 
االإن�سان. وقد و�سفها و�سفا دقيقاً يف كتابه ال�سهري القان�ن وقد �سماها )الدودة امل�ستديرة(.

االأندل�ض. ومل يكن يف زمانه  االأندل�سي يعترب من ن�ابغ الطب واالأدب يف  ابن زهر  اأن احلفيد  • هل تعلم 
اأعلم منه ب�سناعة الطب اأخذها عن اأبيه. وقد خدم دولتي املرابط�ن وامل�حدون.

له الرتياق اخلم�سيني يف الطب ور�سالة يف طب العي�ن. ويعترب ابن زهر اأول من اكت�سف جرث�مة مر�ض 
اجلرب من اأطباء امل�سلمني كما ه� اأول من �سخ�ض اأعرا�ض خراج احليزوم والتهاب التام�ر يف حالتي الن�سافة 

واالن�سكاب.

هدية الأم
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الفلفل احللو 
حديثة  علمية  درا���س��ة  ك�سفت 
معظم  ف��ي��ه  ت��ت���ف��ر  الفلفل  ان 
االأمالح املعدنية والفيتامينات، 
حيث تزود كل 100 جرام منه 
اجل�سم بنح� 24 �سعراً حرارياً 

فقط.
جرامات   6 على  يحت�ي  وه��� 
ال�����ك�����رب������ه�����ي�����درات، و6  م������ن 
الكال�سي�م،  م��ن  ملليجرامات 
و22 ملليجراماً من الف�سف�ر، 

وال�س�دي�م  و�سيء من احلديد  الب�تا�سي�م،  من  ملليجراماً   180 ونح� 
والزنك.

وم�سدراً  اأ  لفيتامني  اجليدة  امل�سادر  من  احلل�  االأخ�سر  الفلفل  ويعترب 
ممتازاً لفيتامني ج، فكل 100 جرام من الفلفل تزود اجل�سم بنح� 160 
اجل�سم  ح��اج��ة  �سعف  م��ن  اأك���ر  ت��ع��ادل  وه��ي  ج  فيتامني  م��ن  ملليجراماً 

الي�مية من هذا الفيتامني )احلاجة الي�مية 60 ملليجراماً(.
األياف  م��ن  ف��ي��ه  مل��ا  ب��ا���س��ت��م��رار  احل��ل���،  االأخ�����س��ر  الفلفل  ب��ت��ن��اول  وين�سح 

وفيتامينات م�سادة لالأك�سدة وجمددة للخاليا يف اجل�سم.
من  تقي  ب��اأن��ه��ا  يعتقد  ال��ت��ي  اخل�����س��راوات  �سمن  يقع  االأخ�����س��ر  والفلفل 

االإ�سابة ب�سرطان الرئة.

اأ�ضخا�ٌض ي�ضتمتعون يف حو�ض لل�ضباحة يف يانغت�ضو ، مقاطعة جيانغ�ضو �ضرقي ال�ضني.    )ا ف ب(

اقرتب عيد ميالد ام ت�تة فاأخذت ت�ته واخ�ها ت�ت� يفكرون يف هدية عيد ميالد المهما احلبيبة لكن ت�تة 
تذكرت �سيئا مهما وقالت .. لقد ن�سينا يات�ت� لي�ض معنا النق�د الكافية.. وما معي ال يكفي �سيئا..ح�سنا يا 
اخي العزيز لنفكر يف �سيء واحد ن�سرتيه. فقال ت�ت� اي�سا ما منلكه من نق�د ال يكفي ل�سراء �سيء واحد.. 
ولكن عندي فكرة، لي�سنع كل منا هدية المنا الغالية. واتفقا على ذلك ومل ي�ساهد احد ت�ته وت�ت� يلعبان 
اخته  وا�ستعار من  مل�نا  وقلما  ورق��ا  القليل  ت�ت� مباله  ا�سرتى   .. الثاين  الي�م  ال�اجبات ع�سر  انتهاء  بعد 
كل  ان��زوى  اي�سا،  للزجاج  واالل���ان  ت�ته مبا معها قطعة زجاجية كبرية  ا�سرتت  واي�سا  الف�سف�رية،  ال�انها 
منهما يف غرفته ال يخرج منها كثريا رمبا �ساهدت االم ت�ت� وقد دخل غرفة اخته لث�ان معدودة او �ساهدت 
ت�ته وهي تري لغرفة اخيها ثم تخرج م�سرعة، وهكذا احلال ملدة ثالثة ايام، بعدها طلبا م�ساعدة االب يف 
تغليف هداياهم، وحني جاء م�عد العيد اجتمعت العائلة ال�سغرية ح�ل كعكة جميلة �سنعها االب وقال: كما 
تنال ر�ساها، ف�سحك اجلميع و�سفق�ا لالب، وقبل  ان  ارج�  وانا �سنعت كعكة لها  الي�م عيد ماما  تعرف�ن 
ان ينهال�ا عليها تقطيعا، تقدمت ت�ته وقالت من �سنع يدي هذه الهدية .. وقدمت الأمها ل�حة من الزجاج 
ر�سمت عليها باقة رائعة من الزه�ر فرحت بها االم كثريا.. وقالت انها رائعة و�ستك�ن جزءا غاليا يف حياتي. 
وتقدم ت�ت� وه� يحمل هديته ففتحتها االم لتفجاأ ببطاقة كبرية األ�سق بداخلها  �س�رة للعائلة جمتمعة وقام 
بتزيينها بال�ان ور�س�مات م�سيئة وجميلة، وكتب عليه بخط رائع )يف ذكرى عيد ميالد امي اجلميلة لها منا 
كل احلب(، وعند ذلك مل ت�ستطع االم ان تعرب عن حبها للجميع اال بدم�ع ل�ؤل�ؤية دق لها قلب اجلميع حبا 

واحرتاما ل�ست احلبايب.

اأن الزواج املبكر يحمي املتزوجني  ك�سفت درا�سة طبية حديثة 
مرحلة  خالل  العظام  وه�سا�سة  ك�س�ر  الإ�سابات  التعر�ض  من 
ال�سيخ�خة. واأ�سارت الدرا�سة التي اأجرتها جامعة �ساوثهامبت�ن 
الربيطانية اإىل اأن ن�سف االأ�سخا�ض الذين تزوج�ا يف مرحلة 
�سبابهم مل يتعر�س�ا لك�س�ر يف ال�رك اأو الع�سد اأو الر�سغ عند 

تقدمهم يف العمر؛ وذلك بخالف املتزوجني متاأخراً.
الدرا�سة  ت��سلت  م��ي��ل(،  )دي��ل��ي  �سحيفة  نقلت  م��ا  وبح�سب 
األف �سخ�ض   380 بيانات نح�  بعد حتليل  النتيجة  اإىل هذه 

تبني  اإذ  العظام؛  يف  ك�س�ر  من  عان�ا  ن�سفهم  ال��دمن��ارك،  من 
اأو  املتزوجني،  كان�ا من غري  امل�سابني  االأك��رب من  الن�سبة  اأن 
اأن نتائج  املتزوجني متاأخراً. واأو�سح العلماء م�سرف� الدرا�سة 
ال�سحة،  على  وقائي  تاأثري  له  املبكر  ال��زواج  اأن  ت�ؤكد  بحثهم 
اأف�سل  املتزوجني ب�سحتهم على نح�  اهتمام  اإىل  وع��زوا ذلك 
من العزاب، اإ�سافة اإىل حر�سهم الدائم للح�س�ل على الرعاية 
اإق��دام��ه��م على  واال���س��ت�����س��ارة ال�سحية وق���ت احل���اج���ة، وع���دم 

خماطرات قد تت�سبب يف اأذيتهم.

الزواج املبكر يحمي من الك�شور 
وه�شا�شة العظام


