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هل ي�شتمر ال�شعر والأظافر بالنمو بعد املوت؟

اأن ما يحدث بعد املوت من االأ�ضرار الغام�ضة التي ال ميكن  ال �ضك 
اأن  واأن من يفارق احلياة، ال ميكن  لاإن�ضان االطللاع عليها، خا�ضة 
على  لكننا  االآخلللر،  العامل  يف  �ضهده  عما  ليخربنا  ثانية،  اإليها  يعود 

االأقل، قادرين على معرفة ما يحدث للج�ضم الب�ضري بعد الوفاة.
بعد  بالنمو  ي�ضتمران  واالأظافر،  ال�ضعر  كان  اإن  الكثريون،  ويت�ضاءل 
املوت، ويعتقد بع�ض الذين يتعاملون مع اجلثث، مثال عمال امل�ضرحة 
على �ضبيل املثال، اأن ال�ضعر واالأظافر ال تتوقف عن النمو بعد املوت، 

غري اأن هذه االإ�ضاعات خاطئة، كما يقول العلماء.
اأنحاء  يف  االأوكلل�للضللجللن  �ضخ  عللن  القلب  يتوقف  االإنلل�للضللان،  وفلللاة  عند 
يحرقها  التي  الغلوكوز،  مادة  الإنتاج  �ضروري  واالأوك�ضجن  اجل�ضم، 
اإمللدادات من  لعدم وجود  واالأظافر. ونظراً  ال�ضعر  اجل�ضم عند منو 
ال�ضعر  اأن ي�ضتمر كل من  امل�ضتحيل  املللوت، فمن  الطاقة للج�ضم بعد 

واالأظافر بالنمو، بح�ضب موقع ميرتو الربيطاين.
املوت،  بعد  بالنمو  ت�ضتمر  وال�ضعر  االأظافر  باأن  االعتقاد  وال�ضبب يف 
رمبا يعود اإىل ردة فعل اجل�ضم خال عملية التحلل، حيث يبداأ اجللد 
اأطول  تبدو  يجعلها  مما  ال�ضعر،  وب�ضيات  االأظافر  حول  بالتقل�ض 

مما هي عليه يف الواقع.

باربي املقاتلة ت�شتقيل من اجلي�ش 
بعد  ال�ضابقة لا�ضتقالة من اجلي�ض،  اإجنلرتا  ا�ضطرت ملكة جمال 
اإثر تعر�ضها للتنمر والتحر�ضات  12 عاماً، على  اأن خدمت فيه ملدة 

امل�ضتمرة من قبل زمائها الذكور.
الذكور،  اجلنود  زماءها من  اإن  عاماً(،   30( هللودغ  كاترينا  وتقول 
تزال  العراق، وهي ال  ب�ضجاعتها يف  االإ�للضللادة  بعد  بللداأوا مب�ضايقتها، 
باأو�ضاف غري الئقة، وميطرونها  18 عاماً، وراحوا ي�ضفونها  بعمر 
اإىل االعتداء اجل�ضدي يف بع�ض  بر�ضائل الكراهية، بل وو�ضل االأمر 
كانوا على علم مبا  روؤ�ضائها يف اجلي�ض  اأن  الرغم من  املللرات. وعلى 
يحدث، اإال اأنهم مل يحققوا يف االأمر، وبعد 12 عاماً، ال تزال هودغ 
املتحيزين  يد اجلنود  االإنرتنت، على  واالإهانة على  للتنمر  تتعر�ض 

جن�ضياً، بح�ضب �ضحيفة مريور الربيطانية.
وقررت كاترينا اأخرياً التحدث عن معاناتها، لت�ضجع الن�ضاء اللواتي 
يخدمن يف اجلي�ض، على عدم ال�ضكوت عن ما يتعر�ضن له من تنمر 
واإهانات، حيث تقول "لقد كانت 12 عاماً كاجلحيم بالن�ضبة يل، ولن 

اأ�ضكت عن االأمر اأكرث من ذلك".
التقليل من  يتم  اأن   ،2018 املقبول يف  "من غري  كاترينا  واأ�ضافت 

�ضاأن املراأة بهذا ال�ضكل، فهذا حتيز جن�ضي خال�ض".
وكانت كاترينا بعمر 17 عاماً فقط عندما التحقت باجلي�ض، واأطلق 
الع�ضكرية  الثكنة  اإىل  و�ضلت  اأن  بعد  املقاتلة"،  "باربي  لقب  عليها 
ماب�ضها  وحتمل  ا�ضطناعية،  رمللو�للضللاً  ت�ضع  وهللي  الللعللايل،  بالكعب 
تقل  اأنها ال  اأثبتت   ،2015 التايل  العام  لكنها يف  ورديللة.  يف حقيبة 

�ضابة عن اأي جندي، عندما �ضاهمت يف اإنقاذ حياة 5 من رفاقها.

ي�شتخدم عظام الدجاج يف عملياته التجميلية
ي�ضتخدم جراح التجميل ديفيد بيل، عظام الدجاج من مطعم الدجاج 
كيفية  طابه  لتعليم  الب�ضرية،  العظام  مع  لت�ضابهها  ناندو  ال�ضهري 

اإ�ضاح العظام املك�ضورة. 
وا�ضتخدم اخلبري اال�ضت�ضاري يف م�ضت�ضفى وي�ضتون يف مري�ضي�ضايد، 
العظام  اآالف  اللليللد،  جلللراحللة  الللربيللطللانلليللة  اجلمعية  يف  ع�ضو  وهلللو 
جميع  ويف  املتحدة  اململكة  يف  اليدين  على  جراحية  عمليات  الإجللراء 

اأنحاء العامل. 
وميلل�للضللي الللدكللتللور بلليللل �للضللاعللات طللويلللللة يف حتلل�للضللري عللظللام الدجاج 

لا�ضتخدام اجلراحي اأثناء تدريب تاميذه. 
"جربت الللكللثللري ملللن االأ�لللضللليلللاء مبلللا يف ذلك  وقللللال اجللللللراح اللل�للضللهللري 
يف  لا�ضتخدام  ت�ضلح  وال  لينة  كانت  اأنللهللا  اإال  الللنلليء  الللدجللاج  عظام 
اجلراحة. وبعد جتارب عديدة، اكت�ضفت باأن عظام الدجاج امل�ضوي هي 

االأف�ضل".
اللللدمنلللارك والكويت  لللديللنللا جللراحللن مللتللدربللن مللن  "كان  واأ�لللضلللاف 
ونيوزلندا، وطبقنا هذه التقنية اجلديدة بنجاح كبري يف الكثري من 

العمليات يف جميع اأنحاء العامل".
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اأبل يف اأزمة ب�شبب املقر اجلديد
يبدو اأن املقر اجلديد ل�ضركة "اأبل" االأمريكية، يف كاليفورنيا، �ضيجلب لها 

الكثري من املتاعب، وفق ما ذكرته تقارير اإعامية.
متفاوتة  بجروح  اأ�ضيبوا  املوظفن  من  عللددا  اإن  "فورتن"  موقع  وقللال 

اخلطورة بعد ارتطامهم بالزجاج يف املقر "ال�ضفاف" اجلديد.
العمال،  العديد من  مل�ضاعدة  الطوارئ  مللرات عدة خدمات  اأبللل  وا�ضتدعت 
الذين اأ�ضيبوا اإثر ارتطامهم باجلدران الزجاجية، يف اأول يوم لهم باملقر 

اجلديد، الذي �ضي�ضت�ضيف 12 األف من العاملن يف ال�ضركة االأمريكية.
واأ�ضارت تقارير اإعامية اإىل اأن عدد امل�ضابن "غري معروف"، م�ضيفة اأن 

عددهم ال يقل عن 7 اأ�ضخا�ض.
اأ�ضرطة  بو�ضع  االكللتللفللاء  مت  حيث  امل�ضت�ضفى،  دخلللول  االأملللر  يتطلب  ومل 

االإ�ضابات الا�ضقة على روؤو�ضهم.
املقر  اإىل  انتقلوا  الللذيللن  املللوظللفللن،  مللن  قليا  علللددا  "فورتن" اأن  وذكلللر 

اجلديد بداية عام 2018.
املللوظللفللون با�ضتخدام عللامللات على  بللداأ  "بعد وقللوع احلللللوادث،  واأ�للضللاف: 

اجلدران لتمييزها، ولكن مت اإزالتها الأنها ت�ضّوه ت�ضميم املبنى".
حماية  �ضرورة  على  لقوانينها  وفقا  كاليفورنيا  واليللة  ت�ضدد  جانبها،  من 
االألواح  ذات  خا�ضة  ال�ضركات،  داخللل  عامات  و�ضع  خللال  من  العاملن 
لقوانن  خمالفتها  ب�ضبب  كبرية  ورطللة  يف  اأبللل  ي�ضع  قللد  مللا  الزجاجية، 

العمل.
املوظفن،  كل  املبنى اجلديد يف وجه  افتتاح  املقرر  كان من  اأنلله  اإىل  ي�ضار 

العام املا�ضي.

طفل يركب القطار 
اخلطاأ

القطار  اأملللاين �ضغري  اختلط على �ضبي 
اإىل  يلل�للضللتللقللللله  اأن  يللنللبللغللي  كلللللان  الللللللذي 
القطار  بللله  فللذهللب  بلللرللللن،  الللعللا�للضللمللة 
كيلومرت  تبعد مئتي  اإىل مدينة  اخلطاأ 

عن مق�ضده.
اللل�للضللرطللة االحتلللاديلللة يف مدينة  وقللالللت 
هانوفر اإن ال�ضبي )12 عاماً( بدال من 
بان(،  )اإ�للض  ال�ضريع  القطار  ي�ضتقل  اأن 
ركب قطار االإنرت�ضيتي اإك�ضربي�ض، فائق 

ال�ضرعة، من مدينة �ضبانداو.
والحظت راكبة وجود ال�ضبي وحده على 
التي  ال�ضرطة  فاأخطرت  القطار،  مللن 
حمطة  مللن  ال�ضبي  والتقطت  ح�ضرت 
والدي  واأخللطللرت  فولف�ضبورغ،  مدينة 
الللطللفللل، وجلللرى االتللفللاق مللع الوالدين 
الللقللطللار التايل  اللل�للضللبللي يف  علللللى و�للضللع 
هناك  ومن  �ضبانداو،  مدينة  اإىل  املتجه 
برلن،  اإىل  متجهاً  قللطللاراً  الللولللد  ركللب 
اللل�للضللرطللة حتت  امللللرة و�ضعته  لللكللن هلللذه 
ماحظة ركاب �ضي�ضلمونه اإىل والديه. 

�شول.. عا�شمة 
اجلمال العاملية

ال�ضيا�ضية  العا�ضمة  �ضول  تعد  مل 
تلقب  باتت  بل  اجلنوبية،  لكوريا 
العاملية"،  اجللللملللال  بل"عا�ضمة 
التجميل  علللليللللادات  عللللدد  بلل�للضللبللب 
املدينة  هللذه  يف  العمليات  ومعدل 

بالن�ضبة للفرد.
واأينما اأدرت وجهك، جتد اإعانات 
وعلللليللللادات الللتللجللملليللل، خللا�للضللة يف 
فيها  يوجد  التي  غانغام،  منطقة 
األلللللف عللليلللادة خمت�ضة  اأكلللللرث ملللن 

بالتجميل.
جون�ضونغ،  بللاي  الللدكللتللور  ويللقللول 
التجميلية،  اجلراحة  يف  املخت�ض 
اإن ال�ضوق الكوري تناف�ضي للغاية، 
التغيري  يلللحلللبلللون  واللللللكلللللوريلللللون 
وجتلللربلللة اأ�للضلليللاء جلللديلللدة، واإثلللللارة 
وبالتايل  بللهللم،  املحيطن  انللتللبللاه 
التجميل  عللمللللليللات  علللللى  يللقللبلللللون 

ب�ضكل كبري.
�للضللوق اجلراحات  دفللللع منلللو  وقللللد 
كوريا  يف  احلللكللومللة  الللتللجللملليللللليللة 
ت�ضهيات  تللقللدمي  اإىل  اجلللنللوبلليللة 
امل�ضت�ضفيات،  لللبللعلل�للض  ومللللزايللللا 
من  اأكلللرث  خزينتها  دخلللل  اأن  بللعللد 
من  اأمريكي  دوالر  مليون   120

اجلراحات التجميلية.
وقللللللد و�لللضلللعلللت احلللللكللللومللللة خطة 
�ضنويا،  �ضائح  مليون  ال�ضتقطاب 
اإجراء  اأجلللل  مللن  البلد  يق�ضدون 

عمليات جتميل.
ويللقللول األلليلل�للضللون ريللنللز، مللن اإدارة 
احلكومة  اإن  كللاي،  جي  م�ضت�ضفى 
باتت تعطي �ضهادات للم�ضت�ضفيات 
املر�ضى االأجانب  املعتمدة خلدمة 
وتقدمي خدمة عالية اجلودة لهم، 
التوفر  يللجللب  عليها  وللللللحلل�للضللول 

على 120 معيارا.
�ضول،  ملللللرتو  ملللوؤ�لللضللل�لللضلللة  اأن  اإال 
اأعلللللنللت اأنلللهلللا �للضللتللحللظللر اإعلللانلللات 
عمليات التجميل بحلول 2022، 
وت�ضتعي�ض عنها باإعانات ثقافية 
تلقتها  التي  ال�ضكاوى  بعد  وفنية، 
مللن املللجللتللمللع املللللدين بلل�للضللاأن كرثة 

اإعانات التجميل.
املدين  املجتمع  موؤ�ض�ضات  وتللقللول 
اإن كرثة اإعانات التجميل تعطي 
تتنافى  امللللللراأة،  عللن  �ضيئة  �للضللورة 

وقيم املجتمع الكوري اجلنوبي.

غامبيا توقف 
عقوبة الإعدام

اأعلللللن رئلليلل�للض غللامللبلليللا اأداملللللا بارو 
وقف ا�ضتخدام عقوبة االإعدام مع 
�ضعي باده لتح�ضن �ضورتها على 
عزل  اأعللقللاب  يف  الللللدويل  ال�ضعيد 
ظل  اللللذي  جللامللع  يحيى  الرئي�ض 
العام  طويلة  فللرتة  الللبللاد  يحكم 

املا�ضي.

كيف ت�شّجع الطفل ال�شغري 
على البتكار والإبداع؟

واإطاق  االإبداعية  الطفل  قللدرات  لتحفيز 
اأر�ضيف م�ضّور الأعماله  خياله ميكنك عمل 
التي يبتكرها اأ�ضبوعياً. تتنوع هذه االأعمال 
تقدمي  اأثللنللاء  وت�ضويره  قناع،  عمل  بن  ما 
عر�ض يقلد فيه احليوانات اأو االأ�ضخا�ض، ثم 
عر�ض اآخر يغني اأو يقوم فيه باأداء درامي، اأو 

يقوم فيه بالقفز على قدم واحدة.
بتجهيز  �ضتقوم  كللالللتللايل:  بالقناع  الللبللدايللة 
املواد املطلوبة، وهي: اأطباق ورقية، ومق�ض 
اأو  و�للضللريللط  اللل�للضللغللري،  ال�للضللتللخللدام  منا�ضب 
االألللوان وعنا�ضر  اإىل جانب  اأ�ضتك مطاط، 
اللللتلللزيلللن االأخلللللللللرى كلللاللللريللل�لللض واالأ�للللضلللليللللاء 
الطبق  ق�ض  يف  ال�ضغري  �للضللارك  الللامللعللة. 
وعينن،  اأنلللف،  لعمل  املنت�ضف  مللن  الللورقللي 
وفم. ثم اأر�ضده اإىل ق�ض فتحتن �ضغريتن 

ربطه  يف  ال�ضتخدامهما  القناع  جانبي  على 
القناع على  ل�ضق  اأي�ضاً  الوجه. ميكن  حول 

ع�ضا �ضغرية بداًل من ربطه حول الوجه.
تلللكلللرار عللمللل االأقنعة  اللل�للضللغللري  اطلللللب ملللن 
اأفللراد االأ�للضللرة، ثم اتركه يقرر  بح�ضب عللدد 
بلللاالأللللوان واالأ�ضكال  تللزيللن االأقللنللعللة  طللريللق 
اأفراد  ا�ضت�ضارة  منه  واطلللللب  يحبها.  الللتللي 
لتائم  اأقنعتهم  تزين  طريقة  يف  االأ�للضللرة 

رغبتهم.
من  اطلللللب  االأقللنللعللة،  ت�ضكيل  يكتمل  عندما 
والتقطوا  قناعه،  ارتللداء  االأ�ضرة  كل فرد يف 
اتفقوا  باالأقنعة، ثم  للعائلة  �ضورة جماعية 
مع  اأ�للضللبللوع  كللل  جللديللد  فيديو  ت�ضوير  على 
جتديد جمال الفن واالإبللداع الذي يخو�ض 

فيه ال�ضغري مغامرته.

امل�ضطربون نف�ضيا موجودون اأكرث يف اأو�ضاط املدخنن
ال�ضعيفن نف�ضيا،  االأ�ضخا�ض  فاإن  اأمريكية  ووفق درا�ضة 
االإكتئابي  بالهو�ض  اأو  عام  ب�ضكل  باخلوف  امل�ضابن  مثل 
عدد  فيهم  يللوجللد  االجتماعية،  احللليللاة  مللن  بللاخلللوف  اأو 
االأ�ضخا�ض  اأو�للضللاط  املدخنن يف  اأكللرب من عللدد  مدخنن 
نة  املدخَّ اللل�للضللجللائللر  علللدد  يللرتللفللع  كللمللا  نف�ضيا،  االأ�للضللحللاء 

وا�ضتهاك النيكوتن بزيادة �ضدة اال�ضطراب النف�ضي.
التبغ  كللان تدخن  اإن  االآن  املللعللروف حتى  مللن  لي�ض  لكن 
يت�ضبب بالفعل على وجه اليقن يف ا�ضطرابات نف�ضية اأو 
اختاالت عقلية، وذلك الأن معظم الدرا�ضات التي اأجريت 
االأرجللح، يف عن االعتبار بقية  تاأخذ، على  االآن مل  حتى 
والعمر واحلالة االجتماعية  العوامل )مثل وزن اجل�ضم 
والللللظللللروف اللل�للضللابللقللة وغلللريهلللا( اللللتلللي قلللد يللنللجللم عنها 
اال�ضطراب النف�ضي. ولكن باحثن من جامعة لندن كانوا 
على  اأجريت  التي  درا�ضتهم،  يف  فاأخذوا  ن�ضبيا  دقة  اأكللرث 
اآالف االأ�ضخا�ض، هذه العوامل يف عن االعتبار كي يتبقى 
لديهم فقط تاأثري دخان التبغ على ال�ضحة النف�ضية، لكن 
النتيجة مل تكن مفاجئة: فقد وجدوا كذلك عاقة قوية 
املعروف  ومللن  النف�ضي.  وال�ضغط  ال�ضجائر  تدخن  بن 
ثللواٍن فقط حيث  اإىل املخ خال ع�ضر  النيكتون ي�ضل  اأن 

يرتبط هناك مب�ضتقبات االأ�ضيتيل كولن الع�ضبية.

اجل�سد والروح يف حالة طوارئ
بازدياد،  الع�ضبية  الللنللاقللات  اإفلللراز  يتم  لللذلللك،  ونتيجة 
مثل:  العقلية  بللاالأمللرا�للض  متعلقة  كيميائية  مللواد  وهللي 
الدوبامن )الذي يوؤثر على �ضلوكيات واأحا�ضي�ض عديدة 
دور  له  وكذلك  والتوجيه  االنتباه وحتريك اجل�ضم  مثل 
وال�ضريوتونن  واملتعة(  واالإدمللللان  بال�ضعادة  ال�ضعور  يف 
باالكتئاب  نق�ضه  ويت�ضبب  اللل�للضللعللادة  بللهللرمللون  )امل�ضمى 
وله دور هام يف تنظيم مزاج االأن�ضان والرغبة اجلن�ضية( 
يف  الطبيعية  االأمل  ملل�للضللكللنللات  اأهللللم  )ملللن  واالإنللللدورفللللن 

اجل�ضم( وغريه مثل املواد االأفيونية الذاتية.
ويقول اخلرباء اإن امل�ضابن باالكتئاب واخلوف يدخنون 
كلللي يلللغلللريوا ملللن حللالللتللهللم امللللزاجللليلللة ويللقللللللللوا ملللن حالة 
مللن اخلوف  التخفيف  لكن  لللديللهللم،  واخللللوف  االكللتللئللاب 
اأن  لللفللرتة وجلليللزة، ف�ضا عللن  اإال  يللحللدث  واالكللتللئللاب ال 
العك�ض  اإىل  الللزمللن  مللع  يللتللحللول  الق�ضري  االرتللليلللاح  هلللذا 
النيكوتن،  اإىل  ال�ضخ�ض يحتاج دائما  اإدمان يجعل  واإىل 
االأدريللنللالللن )هرمون  املزيد من  اإفلللراز  الللذي يت�ضبب يف 
القلب  نب�ض  ازديللللاد  على  بلللدوره  يعمل  اللللذي  الللنلل�للضللاط( 
وانقبا�ض االأوعية الدموية وارتفاع �ضغط الدم. وكذلك 
يوؤدي النيكوتن اإىل اإفراز املزيد من هرمون الكورتيزون 
املن�ضط، وي�ضبح كل من اجل�ضد والروح يف حالة طوارئ، 
اأن نوبات  مع كل �ضحبة دخللان. وقد يكون هذا هو �ضبب 
لدى  منها  املدخنن  لللدى  اأ�للضللد  تكون  ال�ضديدة  اخلللوف 
التفكري  التدخن من خطر  يزيد  ورمبللا  املدخنن،  غري 
ولذلك  نف�ضية.  با�ضطرابات  امل�ضابن  لدى  االنتحار  يف 
فارمات�ضوتي�ضه  مللوقللع  ينقل  مللا  -وفلللق  اخلللللرباُء  ين�ضح 
ت�ضايتونغ االإلكرتوين- االأ�ضخا�َض امل�ضابن با�ضطرابات 

نف�ضية على وجه اخل�ضو�ض باالإقاع عن التدخن.
كيف يعيد اجل�ضم تاأهيل نف�ضه؟

عودة ال�سغط اإىل م�ستواه الطبيعي
التوقف عن التدخن مفيد للقلب. فالنب�ض املرتفع يبداأ 
باالنخفا�ض تدريجيا ليعود اإىل م�ضتواه الطبيعي، اإ�ضافة 
اإىل انخفا�ض �ضغط الدم وتو�ضع االأوعية، ما ي�ضاعد الدم 
ينخف�ض  ال�ضجائر  وبهجر  اأفلل�للضللل،  ب�ضكل  التدفق  على 

احتمال الوفاة ب�ضبب االإ�ضابة بنوبة قلبية.

زيادة الأوك�سجني يف الدم
بللعللد يللومللن ملللن الللتللوقللف علللن الللتللدخللن يلللبلللداأ اجل�ضم 
و�ضول  يعيق  اللللذي  الللكللربللون  اأكلل�للضلليللد  فللللاأول  بالتنف�ض. 

االأكلل�للضللجللن اإىل اللللللدم، مل يللعللد لللله تلللاأثلللري علللللى الللللدورة 
الدموية. ما يزيد من ن�ضبة االأك�ضجن يف الدم وي�ضاعد 

على حت�ضن قوة الع�ضات اأي�ضا.

اأداء اأف�سل للرئتني
رئتي  اأداء  يتح�ضن  اإذ  اإيجابي،  ب�ضكل  الرئتان  ت�ضتجيب 
املدخنن �ضابقا، ويتوقف اإنتاج املواد املخاطية وتزيد قدرة 
باملئة.   30 بن�ضبة  االأوك�ضجن  امت�ضا�ض  على  الرئتن 
وينخف�ض ال�ضعال ب�ضبب منو االأهللداب املتحركة املبطنة 

للرئتن التي ت�ضاعد على اإزالة االأج�ضام الغريبة.

ا�ستعادة حا�سة التذوق
�ضتة  ملللدة  التدخن  عن  االمتناع  على  مثابرا  يبقى  ومللن 
وي�ضبح  يتح�ضن،  لديه  الدموية  الللدورة  اأداء  فللاإن  اأ�ضهر، 
اأ�ضابيع  �ضتة  التذوق وال�ضم بعد  ا�ضتعادة حا�ضتي  باإمكانه 
فقط. ما يعني اال�ضتمتاع بتذوق االأطعمة مرة اأخرى، كما 

يتم التخل�ض من رائحة التدخن الكريهة.

انخفا�ض ن�سبة الإ�سابة بال�سكتة الدماغية
وبعد خم�ضة اأعوام تنخف�ض ن�ضبة االإ�ضابة ب�ضكتة دماغية 

وت�ضبح م�ضابهة لن�ضبة اإ�ضابة غري املدخنن..

وداعا ل�سرطان الرئة
ومبرور ع�ضرة اأعوام على التوقف عن التدخن ينخف�ض 
خطر االإ�ضابة ب�ضرطان الرئة متاما كما هو احلال لدى 
غري املدخنن. اإال اأن تناول �ضيجارة واحدة يف اليوم جتعل 

جدول التاأهيل البدين بدون فائدة.
للتدخن اآثار �ضلبية على �ضغط الدم ونب�ضات القلب، كما 
تنقية اجل�ضم من  ي�ضاعد على  التدخن  االإقللاع عن  اأن 
االإيجابية  الفوائد  على  للتعرف  م�ضورة  جولة  ال�ضموم. 

لهجر ال�ضجائر.

الروح تدخن ال�شجائر مع اجل�شد والأ�شرار النف�شية كبرية

تنجم  قد  واإمن��ا  فقط،  ج�سدية  اأمرا�سا  التدخني  ي�سبب  ل 
ن�سبة  فما  البحث.  قيد  زال��ت  ما  نف�سية،  ا�سطرابات  عنه 
على  التدخني  يوؤثر  وكيف  املدخنني؟  بني  نف�سيا  الواهنني 
ال�سحة النف�سية؟ وملاذا يُدِخل النيكوتني اجل�سد والروح يف 

حالة طوارئ؟
اإذا تخلى الإن�سان عن التدخني فاإنه يخف�ض اأخطار الإ�سابة 
باأمرا�ض القلب والرئتني والوفاة املبكرة لديه. لكن التدخني 
للخطر.  والنف�سية  الروحية  ال�سحة  يعر�ض  ق��د  اأي�سا 
معر�سون  املدخنني  اأن  الأم��د  طويلة  درا�سات  اأظهرت  وقد 
اإىل  مبرتني  اأكرث  والكتئاب  اخلوف  با�سطرابات  للإ�سابة 
اأربع مرات من غري املدخنني. ويزداد احتمال الإ�سابة مبثل 
هذه ال�سطرابات النف�سية لدى املدّخن "ال�ّسِره". والعلقة 
تبادلية: فامل�سابون باأمرا�ض نف�سية كثريا ما يكونون مدخنني، 

باأمرا�ض  م�سابني  يكونون  ما  كثريا  املدخنني  اأن  كما 
"فارمات�سوتي�سه  موقع  ينقل  ما  وف��ق  نف�سية، 

ت�سايتونغ" الإلكرتوين.
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�ش�ؤون حملية

اآلف الّزوار يتوافدون على حمطة كوت�سي وكالكوتا تاليًا 

دائرة الثقافة وال�شياحة باأبوظبي تختتم املحطة الأوىل يف اجلولة الرتويجية اأ�شبوع اأبوظبي يف الهند 

)مفهوم الوطنية من منظور اجتماعي(.. يف حما�شرة لكلنا الإمارات يف ثانوية التكنولوجيا التطبيقية بالعني

�سيك ال�سعادة وك�سك الطفال من ابرزها

حديقة احليوانات بالعني تنظم يوما ابتكاريا يعر�ش ابداعات املوظفني تزامنا 

•• اأبوظبي - الفجر

– اأبوظبي فعاليات  الثقافة وال�ضياحة  اختتمت دائرة 
املحطة االأوىل من اجلولة الرتويجية "اأ�ضبوع اأبوظبي 
وت�ضتعد  كوت�ضي،  مدينة  مللن  بلللداأت  الهند" والللتللي  يف 

للتوجه اإىل كالكوتا.
و�ضهدت املحطة االأوىل التي امتدت ثاثة اأيام جناحاً 
ال�ضفر  وكلللاء  اأكلللرب  اهللتللمللام  ا�ضتقطب  حلليللث  بلللاهلللراً، 
وال�ضياحة واأقطاب قطاع ال�ضياحة واالإعام يف الهند. 
اأمام  – اأبوظبي  وا�ضتعر�ضت دائرة الثقافة وال�ضياحة 
من  اأبللوظللبللي  العا�ضمة  حتت�ضنه  مللا  الفعاليات  زوار 
ومعمارية  طبيعية  ا�ضتثنائية  ومللعللامل  جللذب  مناطق 
االإماراتية  الثقافة  ال�ضوء على  اإىل ت�ضليط  باالإ�ضافة 
االأيام  هللذه  اأتللاحللت  كما  الغنية،  والتقاليد  والللعللادات 
الثاثة الفر�ضة اأمام اجلمهور لتذوق اأ�ضهى املاأكوالت 
ملوا�ضلة  �ضكل فر�ضة مثالية  االإماراتية، مما  ال�ضعبية 

تعزيز مكانتها كوجهة مميزة لل�ضياح الهنود.

وتهدف دائرة الثقافة وال�ضياحة – اأبوظبي من خال 
"اأ�ضبوع اأبوظبي يف الهند" اإىل ا�ضتقطاب وحتفيز املزيد 
من ال�ضياح الهنود على زيارة اإمارة اأبوظبي خال العام 
اجلاري. حيث زار االإمارة خال عام 2017 اأكرث من 
من�ضاأة   163 ا�ضتقبلتهم  هندي،  �ضائح   360،000
العام  عللن   11% منللو  بن�ضبة  اأبللوظللبللي،  يف  فللنللدقلليللة 

ال�ضابق. 
واملكاتب  الرتويج  اإدارة  مدير  النعيمي،  وقال مبارك 
– اأبوظبي  الللثللقللافللة واللل�للضلليللاحللة  اخلللارجلليللة يف دائللللرة 
"بعد النجاح املتميز الذي �ضهدته الن�ضخة االأوىل من 
فعاليات  نوؤكد على جناح  الهند"،  اأبوظبي يف  "اأ�ضبوع 
يف  االأوىل  خللال حمطتنا  ا�ضتطعنا  الللعللام، حيث  هللذا 
تندرج هذه  الللزوار، حيث  اآالف  ا�ضتقطاب  كوت�ضي من 
الهند  يف  املللو�للضللعللة  والت�ضويقية  الللرتويللجلليللة  امللللبلللادرة 
�ضمن ا�ضرتاتيجية دائرة الثقافة وال�ضياحة - اأبوظبي 
متميزة  �ضياحية  كوجهة  العا�ضمة  مكانة  لرت�ضيخ 
واال�للضللتللمللتللاع بجوالتها  الللللللزوار ال�للضللتللكلل�للضللافللهللا  تللدعللو 

تاريخها  علللللى  الللرتكلليللز  مللع  اال�ضتثنائية  وعللطللاتللهللا 
ال�ضوء على  اإىل ت�ضليط  باالإ�ضافة  وثقافتها وتراثها. 
االإمللارة من جتارب ترفيهية فريدة جلميع  ما توفره 
اأفراد االأ�ضرة اإىل جانب جمموعة متنوعة من خيارات 
االإقامة الفاخرة باأ�ضعار منا�ضبة تر�ضي ذائقة ال�ضائح 
يف  كللبللرياً  منللللواً  "ن�ضجل  الللنللعلليللمللي  وتللابللع  الهندي". 
اإىل حتقيق هدف وا�ضح على  ال�ضوق الهندي، ون�ضعى 
�ضركتا االحتاد  توفره  ما  الطويل وبخا�ضة مع  املللدى 
جوية  رحلللللة   282 مللن  اإيروايز"  و"جيت  للللللطللريان 
االإمارة. ويتيح  اإىل  هندية  وجهة   13 مللن  اأ�ضبوعية 
هذا االأ�ضبوع للم�ضاركن فيه تاأ�ضي�ض �ضراكات تعاونية 
و�ضركات  اخلا�ض  القطاع  �ضركات  مع  �ضفقات  وعقد 
عن  ف�ضًا  ال�ضياحة،  جمللال  يف  املتخ�ض�ضة  التقنيات 
توفري املزيد من الفر�ض الواعدة بالن�ضبة لاأطراف 
االرتقاء  املزيد من  لتحقيق  �ضعياً  الأول مرة،  امل�ضاركة 
الهندي،  وال�ضفر  ال�ضياحة  قطاع  لدى  اأبوظبي  ملكانة 
وحتفيز املزيد من ال�ضائحن من �ضبه القارة الهندية 

"اأ�ضبوع  فللعللاللليللات  وتللتلل�للضللمللن  اأبوظبي".  زيللللارة  علللللى 
اأبوظبي يف الهند" عر�ضاً م�ضوراً يج�ضد حكاية اأبوظبي 
اال�ضتثنائية، حيث ياأخذ اجلمهور يف جولة افرتا�ضية 
على معامل االإمارة احل�ضرية، والتي تت�ضمن العديد 
والفنية  الرتاثية  والثقافية  الرتفيهية  التجارب  من 
املتنوعة، بدءاً من املغامرات يف الطبيعة وجتربة تذوق 
األللذ املللاأكللوالت، واالطلللاع على اأبللرز املللواقللع ال�ضياحية 
املتميزة من بينها عامل فرياري اأبوظبي، ومركز جامع 
ال�ضيخ زايد الكبري، ومتحف اللوفر اأبوظبي ومنطقة 
الباقة  علللللى  اللل�للضللوء  تلل�للضللللليللط  جلللانلللب  اإىل  اللللظلللفلللرة. 
واملعامل  املنتجات  االإمللارة من  تتوفر يف  التي  الوا�ضعة 
والعرو�ض  والرتفيهية  والثقافية  ال�ضياحية  واملن�ضاآت 
الرتويجية التي تتنا�ضب مع الزائر الهندي، واملنت�ضرة 

يف اأرجاء اأبوظبي ومنطقتي العن والظفرة.
تنطلق فعاليات املحطة الثانية من اجلولة الرتويجية 
 23 من  بدءاً  كالكوتا  الهند" يف  يف  اأبوظبي  "اأ�ضبوع 

فرباير احلايل وت�ضتمر لثاثة اأيام.

•• العني - الفجر

حتت عنوان )مفهوم الوطنية من منظور 
االإمارات،  كلنا  جمعية  نظمت  اجتماعي(، 
اأمللل�لللض حمللا�للضللرة خللا�للضللة، يف ثانوية  يلللوم 
طحنون  مبجمع  التطبيقية  التكنولوجيا 
العن،  الللتللعللللليللمللي يف مللديللنللة  بلللن حمللمللد 
هوميل  بللن  �ضعيد  الللدكللتللور  �ضعادة  األللقللاهللا 
اجلمعية،  اإدارة  جمل�ض  ع�ضو  الللعللامللري 
توؤكد  التي  املللحللاور  مللن  العديد  وت�ضمنت 
الللوطللنللي ووحلللللدة ال�ضف  الللتللاحللم  علللللى 
والوالء والوفاء للوطن والقيادة، وحتقيق 
روؤية القيادة الر�ضيدة يف بناء جمتمع اآمن 
تلل�للضللوده مللبللادئ اللللود والللتللاحللم واالإخلللللاء، 
فللرد فيه واجباته جتللاه الوطن  كللل  يلللوؤدي 
ردد  وقللد  مكت�ضباته،  و�ضون  اأمنه  وتعزيز 
املحا�ضرة  الثانوية خال  وطالبات  طاب 
)�للضللكللرا حمللمللد بللن زايلللللد(، تللقللديللرا منهم 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �للضللاحللب  حلللر�للض  وعللرفللانللا 
حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي 
علللللى م�ضتقبلهم  امللل�للضلللللحللة،  اللللقلللوات  نللائللب 
كافة  بت�ضخري  الدائمة  �ضموه  وتوجيهات 
االإمكانيات لبناء جيل على قدر من العلم 

واملعرفة وحتمل امل�ضوؤولية.
التكنولوجيا  ثلللانلللويلللة  اإدارة  وتلللوجلللهلللت 
حممد  بللن  طللحللنللون  مبللجللمللع  التطبيقية 
�ضمو  اإىل  والللتللقللديللر  بللاللل�للضللكللر  الللتللعللللليللمللي، 
اآل نهيان،  ال�ضيخ ذياب بن حممد بن زايد 
رئي�ض جمعية كلنا االإمارات، وجمل�ض اإدارة 
اجلللمللعلليللة، للللللللدور الللكللبللري الللللذي تللقللوم به 
اجلمعية يف تر�ضيخ مفهوم املواطنة وتقوية 
اأوا�ضر املحبة واالألفة والتاحم بن اأطياف 
نفو�ض  يف  االنللتللمللاء  روح  وتنمية  املجتمع، 

امل�ضوؤولية  حتمل  على  وحتفيزهم  االأجيال 
التي  املحا�ضرة  هللذه  اأن  واأكلللدت  الوطنية، 
تاأتي بالتزامن مع )عام زايد(، تركت اأثرا 
جميا يف نفو�ض الطلبة وعززت من الروح 
الللوطللنلليللة لللديللهللم ور�للضللخللت ملللبللادئ اللللوالء 

والوفاء للوطن والقيادة.
وقلللللللال الللللدكللللتللللور �للضللعلليللد بللللن هللللوميللللل يف 
الذي  الللوطللنللّيللة  مللفللهللوم  )اإن  حمللا�للضللرتلله: 
اإن�ضاٍن يعي�ض على  اأن يتحّلى به كل  ينبغي 
الللعللزيللز، يعني الكثري،  الللوطللن  تلللراب هللذا 
الواجبات  ويفر�ض على كل فرد عددا من 
فالوطنية  وااللللللتللللزامللللات؛  وامللل�للضللوؤوللليللات 
ال تللعللنللي اال�للضللتللفللادة مللن خللدمللات الوطن 
مفهوم  هي  بل  فقط،  مقّدراته  وا�ضتنزاف 
يدل على ح�ّض االنتماء اإىل الوطن والوالء 

له(.
اأنللله ولغاية حتقيق هذا  بللن هللوميللل  وبلللّن 
املفعوم، يجب على كل فرد القيام بالعديد 

اأحب  يللكللون وطللنلله  الللواجللبللات، بحيث  مللن 
اإليه من جميع االأوطان، واأن يتمتع بح�ض 
وطني عايل ويجعل م�ضلحة الوطن دائما 
وم�ضوؤولياته،  اهتماماته  مقدمة  يف  واأبللدا 
واأن على كل فرد يف هذا الوطن اأن يعلم اأّن 
وطنه ينتظر منه اأن يوؤّدي دوره يف املجتمع 
وي�ضاهم يف عملية البناء والتنمية ويعك�ض 
دائللمللا للللللوجلله امللل�للضللرق للللللوطللن وملللا حتقق 
اأّن للفراد حقوقا  فيه من مكت�ضبات، وكما 
يف وطنه حيث يتلّقى فيه تعليمه، ويعي�ض 
من  وي�ضتفيد  بخرياته،  يتنّعم  ترابه  على 
كّل  يقابل  اأن  فاإّن عليه  مرافقه وخدماته، 
يحافظ  بحيث  الوطنية؛  بامل�ضوؤولية  ذلك 
علللللى مللرافللق وطللنلله فللا يللقللوم بتخريبها، 
وينتفع  وطللللنلللله  مللللللللوارد  يللل�لللضلللتلللخلللدم  واأن 
يهدرها؛  اأو  فلليللهللا  يلل�للضللرف  اأن  دون  مللنللهللا 
فللاملللاء والللكللهللربللاء كللّلللهللا مللن نللعللم االأوطللللان 
واجًبا  يعّد  عليها  احلفاظ  واإّن  وخرياتها، 

وطنًيّا وم�ضوؤولّية اجتماعّية حتّقق مفهوم 
ادقة. الوطنّية ال�ضّ

واأكد الدكتور �ضعيد بن هوميل، اأن من اأهم 
االإن�ضان  يكون  اأن  هي  الوطنية،  الواجبات 
ومكت�ضباته  وطللنلله  عللن  للللللّدفللاع  ملل�للضللتللعللًدا 
يللتللعللّر�للض فيه  اأّي وقلللت  اأمللنلله يف  وحتللقلليللق 
العتداء اأو مطامع اأو تهديد، وهنا تتجّلى 
االإن�ضان  تللرى  حينما  ادقة؛  ال�ضّ الوطنّية 
وطنه  عن  للّدفاع  دائما  ومتاأهب  م�ضتعد 
الّثغور،  يف  واملرابطة  الواجب  نداء  وتلبية 
الللذود عن  االأمثلة يف  اأروع  في�ضرب بذلك 

حيا�ض وطنه واأمن ترابه.
وتطرق بن هوميل يف حما�ضرته اإىل قرار 
اآل  زايللد  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
نهيان رئي�ض الدولة، حفظه اهلل، باأن يكون 
اإذ ي�ضادف مائة  2018 )عللام زايللد(،  عام 
بللاإذن اهلل تعاىل  له  املغفور  عللام على والدة 
ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان، طيب اهلل 

ثراه، وذلك لعر�ض اإجنازات قائد ا�ضتطاع 
تللاأ�للضلليلل�للض دولللللة يف مللنللطللقللة جللغللرافلليللة ويف 
املتفائلن  اأكللرث  يكن  مل  تاريخية  مرحلة 
يحلم باإمكانية حتقق مثل هذا االأمر فيها، 
لكنها بالت�ضميم واالإرادة باتت اليوَم دولة 
بللالللبللنللان، لي�ض فللقللط يف جمال  لللهللا  يلل�للضللار 
جمال  يف  اأي�ضاً  ولكن  والللعللمللران،  التنمية 
بناء االإن�ضان الذي راهن عليه ال�ضيخ زايد 
وجعله حمور التنمية وغايتها. فبداأ يبني 
لي�ضبح،  عاملية،  وقيم  مفاهيم  وفللق  دولللة 
اأعظم رواد البناء الوطني  طيب اهلل ثراه، 
الللوطللن وبناء  اأن بناء  واأ�للضللاف  الللعللامل.  يف 
لا�ضرتاتيجية  الركيزتن  كانا  االإن�ضان، 
والفل�ضفة التي اأعلنها ال�ضيخ زايد كاأ�ضا�ض 
مل�ضروعه ال�ضيا�ضي، الذي تو�ضع ليعلن عن 
ملليللاد اأقلللوى جتللربللة وحللدويللة ناجحة يف 
مبوجبه  تاأ�ض�ضت  والللذي  الع�ضرين،  القرن 
دولللللة االإمللللللارات الللعللربلليللة املللتللحللدة، والتي 
وفكره  احلكيمة  روؤيللتللة  بف�ضل  ا�ضتطاعت 
اأن حتتل  اللللنلللري، وخللللال فلللرتة قلل�للضللرية، 
مكانة مرموقة يف املنظومة العاملية وت�ضبح 

يف م�ضاف الدول املتقدمة.
�ضعيد  الدكتور  اأ�ضار  حما�ضرته،  ختام  ويف 
اإدارة  جمل�ض  ع�ضو  العامري،  هوميل  بن 
فل�ضفة  اأن  اإىل  االإمللللللللارات،  كلللللنللا  جللمللعلليللة 
بناء  يف  تللقللتلل�للضللر  تلللكلللن  مل  زايللللللد  اللل�للضلليللخ 
بل  فقط،  ال�ضيا�ضي  اجلللانللب  على  الللدولللة 
لذا  االأوىل،  الدرجة  يف  االإن�ضان  بناء  على 
اأن اللللرثوة احلقيقية هي  كللان يللردد دائللمللاً 
الدينية  القيم  بللزرع  ُيعنى  وكللان  االإن�ضان، 
واالأخللاقلليللة؛ وعلللللى راأ�للضللهللا حللب الوطن، 
الأن االإن�ضان اإذا اأحب وطنه فا بد اأن يكون 

عطاوؤه خاقاً ومثمرا.
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توا�ضل حديقة احليوانات بالعن براجمها االإبداعية 
و ان�ضطتها التفاعلية احتفاء ب�ضهر االمارات لابتكار 
ابتكاري نظمته  ( من خال يوم  يبداأ بك  االبتكار   (
احلديقة ملوظفيها ت�ضمن حما�ضرة عامة للجمهور 
الفارق ( قدمها �ضعادة عو�ض  حتت عنوان ) �ضناعة 
بن حا�ضوم الدرمكي الباحث يف جمال القيادة و اإدارة 

التغيري اال�ضرتاتيجي.
ا�للضللتللمللل الللليلللوم االبلللتلللكلللاري حمللا�للضللرات وور�لللللض عمل 
كبيئة  املللوؤ�للضلل�للضللة  مللكللانللة  تللعللزيللز  اىل  تللهللدفللت  متنوعة 
حمللفللزة وداعلللملللة للللاإبلللداع واالإبلللتلللكلللار وطللللرح حلول 
العمل  بيئة  وتطوير  حت�ضن  �ضاأنها  من  ومقرتحات 
لاأداء  امل�ضتمر  والتطوير  التميز  ثقافة  تر�ضيخ  و 

والتفوق يف النتائج.
وكان من ابرز االأفكار االإبداعية التي قدمها امل�ضاركون 
للهاتف  ذكي  تطبيق  ان�ضاء  االبتكاري  اليوم  ور�للض  يف 
املللتللحللرك ميللكللن املللوظللفللن ملللن االطلللللاع علللللى اخر 

م�ضتجدات احلديقة و الدرد�ضة بن املوظفن لتبادل 
التطويرية،  املللقللرتحللات  و  االفلللكلللار  وو�للضللع  االفلللكلللار 
باال�ضافة مل�ضروع ك�ضك االطفال الذي ميكن الطفل 
�ضخ�ضية  لتعزيز  بنف�ضه  الللدخللول  تللذكللرة  حجز  مللن 
الطفل وثقته بنف�ضه ، وت�ضمن امل�ضروع الثالث �ضيك 
اأجنز  اأذا  ا�ضتئذان  ال�ضعادة الذي مينح املوظف �ضاعة 
 8 اإجللازة اذا اكمل  مهامه قبل موعدها املحدد و يوم 

�ضيكات ، وغريها من امل�ضاريع االبداعية املبتكرة .
لعام  ال�ضهر  قللارئ  تكرمي  االبللتللكللاري  اللليللوم  وت�ضمن 
2017 و هي مبادرة اطلقتها احلديقة عام 2016 
موظفا   12 فيها  تللنللافلل�للض   ، اللللقلللراءة  علللام  مبنا�ضبة 
اعلى  الظاهري  بخيت  فاطمة  املوظفة  فيها  حققت 
معدل قراءة عن �ضهري مايو ويونيو بواقع 78 كتابا 

وح�ضلت بناء عليها على لقب قارئ العام.
الفارق   ،�للضللهللدت حمللا�للضللرة �ضناعة  اخلللر  جللانللب  مللن 
عموم  مللن  الفتا  ح�ضورا  حا�ضوم  بللن  عو�ض  ل�ضعادة 
اجلمهور وموظفي احلديقة حتدث فيها عن قوانن 
 ، املوؤ�ض�ضات  بن  التناف�ضية  على  احلافظ  و  التغيري 

للنجاح.  مثاال  كانت  عاملية  مبوؤ�ض�ضات  امثلة  �ضارباً 
والتغيري  وثقافة  النجاح  �ضناع  بنظريات  م�ضت�ضهدا 

الفارق  �ضناع  ب�ضفات  والتحلي  املدرو�ضة  واملجازفة 
والتغيري االيجابي .

�شعيد بن طحنون: زايد بن 
حمدان .. رمز الفخر وال�شرف
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بن  زايللد  ال�ضيخ  بعودة  نهيان،  اآل  طحنون  بن  �ضعيد  ال�ضيخ  معايل  رحللب 
حمدان بن زايد اآل نهيان �ضاملاً اإىل اأر�ض الوطن الغايل بعافيته وبطوالته 
وت�ضحياته الغالية وب�ضالته يف �ضبيل رفعته، وقال اإن وجوده يف ال�ضفوف 
وب�ضالته  املعركة  اأر�للض  الوطن يف  اأبناء  البوا�ضل من  االأمامية مع اجلنود 
الرائعة ر�ضالة مهمة وغالية من الوفاء والت�ضحية والوالء للوطن وقيادته 
الدولة فرحة وطن وفخر  اإىل  اإن عودته  نف�ضه  الوقت  الر�ضيدة، وقال يف 
ال�ضباب بهذا البطل املغوار الذي تقدم ال�ضفوف مع اجلنود البوا�ضل الذين 
بن  �ضعيد  ال�ضيخ  معايل  وقللال  والللفللداء.  وال�ضموخ  العزة  ماحم  �ضطروا 
اآل نهيان �ضاملاً، عززت  ال�ضيخ زايللد بن حمدان بن زايللد  اإن عللودة  طحنون، 
يف دواخلنا ال�ضعادة والفخر وال�ضرف بال�ضرفاء من اجلنود االأوفياء الذين 
مل يتاأخروا عن اأداء واجبهم الوطني وقدموا الت�ضحيات الرائعة يف �ضبيل 
النبيلة يف �ضبيل الوطن الذي  القيم  عزته و�ضرفه، و�ضعادتنا كبرية بهذه 
نقدم له االأرواح فداًء و�ضرفاً رفيعاً. وو�ضف معايل ال�ضيخ �ضعيد بن طحنون 
اآل نهيان، ال�ضعادة التي غمرت الوطن باأنها حلظة وطنية حتكي عن القيم 
يف  تغر�ض  التي  الر�ضيدة  القيادة  مللن  ن�ضتمدها  التي  الرا�ضخة  واملللبللادئ 
اأن يدمي اهلل علينا نعمة  نفو�ضنا معاين احلب واالنتماء والللوالء، متمنياً 
االأمن والرخاء واال�ضتقرار والطماأنينة، واأن يرحم ال�ضهداء االأبرار ومين 
على امل�ضابن بال�ضفاء العاجل، وبهذه املنا�ضبة امليمونه رفع معاليه اأ�ضمى 
اآيات التهاين والتربيكات ل�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  اهلل" و�ضاحب  "حفظه  الدولة  رئي�ض 
"رعاه اهلل"  دبي  الللوزراء حاكم  رئي�ض جمل�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم 
اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  ال�ضيخ حممد بن زايد  ال�ضمو  و�ضاحب 
القائد االأعلى للقوات امل�ضلحة و�ضمو ال�ضيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل 

حاكم اأبو ظبي يف منطقة الظفرة واإىل عموم اآل نهيان الكرام .

يف حفلها ال�سنوي
دار زايد للرعاية الأ�شرية حتتفل 

غدا بتكرمي الأبناء املتميزين
•• العني - الفجر

تنظم دار زايد للرعاية االأ�ضرية لها غداً اخلمي�ض احتفااًل على م�ضرح كلية 
وتكرمي  الثالثة  اللللدورة  نتائج  الإعللان  العن  يف  ال�ضحية  للعلوم  فاطمة 

االأبناء املتميزين يف حفل التكرمي ال�ضنوي 2018 م.  
فئات  خم�ض  الللتللكللرمي  فللئللات  وت�ضمل 
التميز  وفللئللة  الللدرا�للضللي  التميز  فللئللة 
فئة  و  املتميزة  االأ�ضر  االإبداعي وفئة 
اأ�ضر املتزوجن و فئة املوظف املتميز.
مدير  الللظللاهللري  �ضالح  نبيل  وقلللال 
علللام دار زايلللد للللللرعللايللة االأ�للضللريللة اأن 
ثفافة  ن�ضر  اإىل  يهدف  التكرمي  هذا 
التميز بن االأبناء وتقديرا لهم حيث 
تزخر   االأ�ضرية  للرعاية  زايللد  دار  ان 

بالعديد من املواهب.
ويلللاأتلللي هللللذا الللتللكللرمي مبللثللابللة دعم 
احلفاظ  اىل  باالإ�ضافة  لهم  وحتفيز 

علللللى هلللذه املللواهللب وا�للضللتللثللمللارهللا قدر 
االإمكان كما ياأتي التكرمي اي�ضا الإبراز دور االأم يف بناء املجتمع ب�ضكل عام، 
ودور االأم البديلة واالأ�ضر احلا�ضنة والعامات يف جمال الرعاية البديلة 
ب�ضكل خا�ض، واإبراز دور االأم البديلة يف تربية الن�ضء وتعزيز القيم االأ�ضيلة 
، اإ�ضافة اإىل االإ�ضهام يف ن�ضر ثقافة االأ�ضر املتعاونة وتعزيز اال�ضتقرار، واإبراز 
ملوؤ�ض�ضة  التابعة  االأ�ضرية  للرعاية  زايد  دار  به  تقوم  الذي  االإن�ضاين  الدور 

زايد العليا، ودعم دور االأفراد والفئات لاندماج يف املجتمع .
اجلدير بالذكر اأن هذه اجلائزة  �ضنوية تنظم داخليا يف دار زايد للرعاية 
واملوظفن يف خمتلف  االأبناء  واملبدعن من  للمتميزين  اال�ضرية  ومتنح 
اأ�ضرية  املجاالت مما ي�ضهم يف حتقيق روؤية ور�ضالة الدار يف تقدمي رعاية 

تربوية حتقق اال�ضتقالية وال�ضعادة واالندماج املجتمعي.

حممد عبد اهلل ال�شالمي يفتتح الفرع الثالث 
والع�شرين ملحالت تالل لالأزياء بدبا الفجرية

•• دبا الفجرية - الفجر

افتتح حممد عبد اهلل ال�ضامي رئي�ض دائرة الطريان املدين بالفجرية، نائب رئي�ض جمل�ض االإدارة الفرع الثالث و 
الع�ضرون ملوؤ�ض�ضة تال لاأزياء الرجالية والع�ضكرية مبنطقة دبا الفجرية.

ح�ضر االفتتاح وفد ياباين كما ح�ضر حفل االفتتاح ماجد حممد اجلروان ال�ضام�ضي نائب مدير جامعة ال�ضارقة 
ل�ضوؤون العاقات العامة  وعبد ال�ضام ح�ضن �ضوكلي رئي�ض جمل�ض ادارة تال لاأزياء وعبد النا�ضر بوتيكال مدير 

عام تال لاأزياء وعدد من ال�ضخ�ضيات وامل�ضوؤولن بالفجرية وجمع كبري من احل�ضور.



العنبّية
ت�ضاهم م�ضادات االأك�ضدة التي حتتوي عليها هذه الفاكهة 
يف حماربة حرقة املعدة عرب اإبطال مفعول اجلذور احلرة 
وتللللللخللللللفلللللليللللللف 

ن�ضخة  اختيار  املعدة. خارج مو�ضمها، ميكننا  التهاب جدار 
جمّمدة منها اأو طبخها واإ�ضافة ر�ّضة قرفة اإليها يف نهاية 

مدة الطبخ للح�ضول على حتلية خفيفة ولذيذة.

الكركم
املعدة بف�ضل  الذي يرافق حرقة  االلتهاب  الكركم  يحارب 
عن�ضر الكركمن. ميكن اأن نخلطه خال وجبة الطعام مع 
كمية �ضغرية من مادة دهنية لت�ضهيل امت�ضا�ضه، لكن من 

االأف�ضل جتّنب التوابل القوية )بهار، فلفل حار...(.

العد�ض
اللللللذي يعّزز  بللاملللغللنلليلل�للضلليللوم  اللللعلللد�لللض غللنللي 

حتى  الع�ضلي،  اال�للضللرتخللاء 
علللللللى مللل�لللضلللتلللوى امللللعلللدة. 
ميللللللكللللللن تلللللللنلللللللاولللللللله ملللع 

كللللوب ملللن علل�للضللري اجلزر 
بالفيتامن  والغني  الع�ضوي 

تثبيت  يف  يلل�للضللاهللم  الللللللذي   B6
املغني�ضيوم.

البقدون�ض

م�ضاداً  دوراً  يللللوؤدي  اللللذي  بالكال�ضيوم  غللنللي  الللبللقللدونلل�للض 
للحمو�ضة. ُيعترب طبق التبولة اللبناين ممتازاً للح�ضول 
اأي�ضاً  نتناول  اأن  ميكننا  الكال�ضيوم.  من  وافية  كمية  على 

ال�ضاردين املعّلب واجلوز واللوز والبندق...

عرق ال�سو�ض
يحمي عرق ال�ضو�ض غ�ضاء املعدة تزامناً مع اإعطاء مفعول 
م�ضاد لالتهاب. ميكننا اأن ن�ضيفه اإىل الفاكهة املطبوخة 
اأو خليط احلبوب والفاكهة املجففة على الفطور. ي�ضتطيع 
عرق ال�ضو�ض التعوي�ض عن حاجة اجل�ضم اإىل ال�ضكر الأنه 
طبيعياً،  املللللللذاق  حلللللو 
املعروف  ومللللن 
ال�ضكريات  اأن 
حرقة  تعّزز 

املعدة.

�شحة وتغذية
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اإليك خيارات ب�سيطة ومتنوعة وغنية بالأغذية الواقية للحفاظ على الر�ساقة، ف�سًل عن 

تقوية دفاعات اجل�سم واإعاقة امليكروبات!

هل ت�سعر بحرقة يف معدتك؟ يبداأ هذا ال�سعور املزعج غالبًا بعد وجبة الطعام، لكن ميكن اأن يخفف بع�ض املاأكولت حّدة اللتهاب حل�سن احلظ.

ماأكـــــولت م�شــــادة حلــــرقة املعـــــدة

ن�ساطات تقّوي دفاعاتك
ثاث  التمارين،  من  ب�ضاعة  تكتفي  اأن  ميكنك 
مرات اأ�ضبوعياً، اأو 15 دقيقة يف اليوم. املهم اأن 

تتحرك!

اإطالة احلياة
ميكن اأن يك�ضب ال�ضخ�ض الذي ميار�ض الرك�ض 
حتى 14 �ضنة اإ�ضافية! وفق درا�ضة بريطانية، 
الرك�ض  ميار�ضون  الللذيللن  النا�ض  حياة  تطول 

ويلتزمون بنظام غذائي متوازن وال يدخنون.

حماية الدماغ
على  يحّفز  الرك�ض  اأن  اأمريكية  درا�ضة  اأثبتت 
ع�ضبية  وناقات  جديدة  ع�ضبية  خايا  اإنتاج 
يف  دموية  اأوعلليللة  ت�ضكيل  يعّزز  كذلك  دماغية. 
اإ�ضافية  كمية  على  الللدمللاغ  ويح�ضل  احل�ضن 
تاأخري  ميكن  لذلك،  نتيجًة  االأوك�ضجن.  من 
والناقات  اخلللايللا  وفلللقلللدان  اللللدملللاغ  �للضللمللور 
التنك�ضية  االأمرا�ض  جتنب  يعني  ما  الع�ضبية، 

الع�ضبية مثل االألزهامير.

حماية القلب
تنقطع  التدريبات، قد  على مر 

و�ضع  اإنلله  قليًا.  اأنفا�ضك 
طللبلليللعللي: هللكللذا تللللزداد 

واالأوعية  القلب  قوة 
وتتح�ّضن  الدموية 

الدموية،  الللللدورة 
اإىل  يللللللللللوؤدي  ملللللا 
م�ضتوى  زيللللللادة 
ل  و ل�ضرت لكو ا
اجلللللللللللللللللللليلللللللللللللللللللد 

وانخفا�ض �ضغط الدم وتراجع حميط اخل�ضر 
وتا�ضي القلق، علماً اأّن هذه العوامل كلها تزيد 
خماطر اأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية. لذا 
بدءاً من عمر اخلام�ضة واالأربعن، من االأف�ضل 
التمارين،  متابعة  قبل  الطبيب  ت�ضت�ضري  اأن 

ويكون االإقاع عن التدخن مفيداً طبعاً.

حت�سني موؤ�سر �سكر الدم
ميلللللكلللللن حتللللقلللليللللق هلللللذا 
ممار�ضة  عرب  الهدف 
بانتظام  الللللركلللل�للللض 
تلللزاملللنلللاً مللللع اإعللللللادة 
التوازن اإىل النظام 
اللللللللللغلللللللللذائلللللللللي 

لتن�ضيط 
اجلللللل�لللللضلللللم 

الدهنية  الكتلة  تلللذوب  مللا  �للضللرعللان  وتنحيفه. 
مقابل تقوية الكتلة الع�ضلية. يكفي اأن تخ�ضر 
%5 من وزنك لتقلي�ض خطر االإ�ضابة بالنوع 
الللثللاين مللن اللل�للضللكللري �للضللرط علللدم االإفلللللراط يف 
تللنللاول اللل�للضللكللريللات عللنللد انللتللهللاء الللنلل�للضللاط. بعد 
املن�ضود، ميكن احلفاظ على الوزن  الللوزن  بلوغ 

اجلديد عرب التم�ضك بن�ضاط ج�ضدي منتظم.

رفع املعنويات
اإطللاق هرمونات  الن�ضاط اجل�ضدي يف  ي�ضاهم 
اللل�للضللعللادة )اللل�للضللريوتللونللن واالأنلللللدورفلللللن( يف 
الللكللاآبللة. هذه  الللدمللاغ، مللا يعني جتللاوز م�ضاعر 
الللهللرمللونللات ملل�للضللوؤولللة عللن �ضعور الللراحللة بعد 
الن�ضاط  على  يعتاد  اجل�ضم  وجتعل  الريا�ضة 
بل  امللللللزاج،  بتح�ضن  تكتفي  ال  الأنللهللا  امل�ضتمر 
اأّن  لللدرجللة  االأمل  م�ضتقبات  اإعللاقللة  ت�ضتطيع 
الرك�ض قد يتمكن من مكافحة الكاآبة اخلفيفة 

بقدر االأدوية!

وقاية من خماطر �سرطان الثدي
الن�ضاء الريا�ضيات اأقل عر�ضة ل�ضرطان الثدي 
مبرتن من قليات احلركة. يتح�ّضن الو�ضع 
�ضن  يف  الريا�ضة  مبمار�ضة  الفتاة  بللداأت  اإذا 
ال�ضهرية  الللللللدورة  بللللدء  لللتللاأخللري  مللبللكللرة 
وتاأجيل اأثر الهرمونات على الثدي. اإنه 

�ضبب وجيه لبدء الريا�ضة مع االأوالد!

تليني املفا�سل
رمبا تبدو هذه املعلومة مفاجئة ولكن 
يقوي الرك�ض العظام، ما ي�ضمح بتاأخري 
ه�ضا�ضتها وجتنب الك�ضور، بح�ضب بع�ض 
الن�ضاط  ي�ضّكل  لللذا  العلمية.  الللدرا�للضللات 
اجل�ضدي عاجاً ممتازاً ملكافحة ال�ضيخوخة 
الأنه يقل�ض خماطر الف�ضال العظمي. بعد 
الللعلل�للضللات والللعللظللام، يتح�ضن  تللقللويللة 

م�ضتوى تلين املفا�ضل.

D زيادة اإنتاج الفيتامني
الن�ضاط  يللحلل�للضللل  اأن  يللجللب 
طبعاً!  اخللللللللارج  يف  اجلللل�لللضلللدي 
املوجودة يف  الطاقة  الب�ضرة  حُتللّول 

اأي   ،D3 فيتامن  اإىل  ال�ضم�ض  اأ�للضللعللة 
ال�ضكل الن�ضط من الفيتامن D، ب�ضرط اأن 

10 و15 دقيقة  يتعّر�ض اجل�ضم لل�ضم�ض بن 
�ضطح  مللن   20% ن�ضبة  تللكللون  واأن  اللليللوم  يف 

الب�ضرة مك�ضوفًة )الوجه، الذراعان، ال�ضاقان(. 
ال�ضرطان  من  الفيتامن  هذا  يحمي  اأن  ميكن 
ويللخللفللف احللتللمللال االإ�للضللابللة بللالللنللوع االأول من 
للمر�ض.  املللعللّر�للضللن  االأوالد  للللدى  اللل�للضللكللري 
كذلك يكافح االلتهابات، حتديداً على م�ضتوى 

املفا�ضل واجلهاز اله�ضمي.

اليوم الأول:
- الفطور:

• وعاء من احلبوب والفاكهة املجففة املدّعمة 
بالفيتامينات.

- الغداء:
بع�ضري  �للضللللل�للضللة  )مللللللع  ملللللربو�لللللض  جللللللزر   •

الليمون(.
املطبوخ  واللللل�للللضللللمللللار  بلللالللل�لللضلللللللملللون  يلللخلللنلللة   •

والربغل.
مطبوخة. فاكهة  • حبة 

- الع�ضاء:
الكركم. مع  يقطن  • ح�ضاء 

االأبي�ض  اللللروملللي  الللديللك  مللن  �للضللريللحللتللان   •
باالأع�ضاب والكينوا.

لنب. • كوب 

اليوم الثاين:
- الفطور:

خمّمر. حليب  • كوب 
مع  املللخللّمللر  الللعللجللن  خللبللز  مللن  • �للضللريللحللتللان 

مربى.
- الغداء:

خل. �ضل�ضة  مع  • زهرة 
بطاطا  هللريلل�للضللة  مللع  روملللي  ديلللك  • �للضللريللحللة 

حلوة.
الربي. التوت  من  قب�ضة  مع  جبنة  • ح�ضة 

- الع�ضاء:
املعّمر. والثوم  بال�ضاردين  • يخنة 

الكركم. مع  واأرز  • عد�ض 
الفرن. يف  مطبوخة  • تفاحة 

اليوم الثالث:
- الفطور:

رويبو�ض. �ضاي  من  • كوب 
املخّمر  اللللعلللجلللن  خلللبلللز  مللللن  �لللضلللرائلللح   3  •

والع�ضل.
كلمنتن. • حبتا 

- الغداء:
خردل. �ضل�ضة  مع  اأفوكادو  حبة  • ن�ضف 
وذرة. اأخ�ضر  ملفوف  مع  حلم  • �ضريحة 

لنب. • كوب 
- الع�ضاء:

خل. �ضل�ضة  مع  • كراث 
فلللطلللر  ملللللللللع  عللللللجللللللة   •

�ضيتاكي وثوم.
فاكهة. • �ضلطة 

اليوم الرابع:
- الفطور:

اللوز. حليب  مع  �ضوفان  • دقيق 
كيوي. • حبتا 

- الغداء:
الربيع. لفائف  من  • ح�ضة 

�ضبانخ  مللع  العجل  اإ�للضللكللالللوب  مللن  �ضريحة   •
وحنطة �ضوداء.

اأنانا�ض. • �ضريحة 
- الع�ضاء:

بالفطر. • ح�ضاء 
خ�ضراوات  �ضلطة  مع  م�ضلوقتان  بي�ضتان   •

وقطع بارميزان.
لنب. • كوب 

اليوم اخلام�ض:
- الفطور:

املدّعمة  املجففة  والفاكهة  • كوب من احلبوب 
بالفيتامينات.

- الغداء:
وجوز. اأنديف  • �ضلطة 

الكركم  مللللع  الللللفللللرن  يف  ملللطلللبلللوخ  دجللللللاج   •

واليقطن.
لنب. • كوب 

- الع�ضاء:
خ�ضراوات. • ح�ضاء 

والتوفو. الكاري  مع  • اأرز 
• اإجا�ضة.

اليوم ال�ساد�ض:
- الفطور:

الرمان. ع�ضري  من  • كوب 
 30  + املخّمر  العجن  خبز  من  �ضريحتان   •

غراماً من اجلبنة.
- الغداء:

�ضمندر. • �ضلطة 
والروبيان. القد  �ضمك  مع  خملل  • ملفوف 

بالليمون. �ضغرية  • فطرية 
- الع�ضاء:

بالزهرة. • تبولة 
الكركم. مع  نباتية  • الزانيا 

لنب. • كوب 

اليوم ال�سابع:
- الفطور:

وكيوي. وموز  حليب  مع  خمفوق  • م�ضروب 
املخّمر  اللللعلللجلللن  خلللبلللز  مللللن  �لللضلللرائلللح   3  •

والع�ضل.
- الغداء:

ليمون. مع  • حمار 
مطبوخة  بلللقلللر  حلللللم  �لللضلللريلللحلللة   •
يف الللللفللللرن مللللع زعلللللرت وجللللزر 

وبطاطا.
باخلرما. • كاربات�ضيو 

- الع�ضاء:
لللليلللملللون  حللللبللللة  نلللل�للللضللللف   •

هندي.
جامبون  مللع  اأنلللديلللف  �ضريحتا   •

ديك رومي. • كوب لنب.

خيارات ب�سيطة ومتنوعة وغنية بالأغذية

خطة غذائية لتقويته دفاعات اجل�شم 
واعاقة امليكروبات
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العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
اإخطار عديل رقم 3825 /2018

مطالبة مببلغ 124177.68 درهم
اجلن�ضية  �ضوداين  عبداهلل-  ال�ضريف  حممد  عمر  بوكالة/  اال�ضامي  االمللارات  م�ضرف  املنذر: 
مبوجب الوكالة رقم )1823-1-2009( م�ضدقة لدى كاتب العدل دبي، وميثله قانونا م�ضطفى 
عبدالكرمي �ضوعان- �ضوري اجلن�ضية مبوجب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 

م�ضدقة لدى كاتب العدل دبي. 
املنذر اليهم : 1- حممد رجب جمعه حممد- م�ضري اجلن�ضية- 0522570040- ابوظبي مدينة 
خليفة- 025015497. مبوجب ذلك االخطار- فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد املبلغ 
و�ضبعون  و�ضبع  ومائة  الفا  وع�ضرون  واربللع  )مائة  درهللم   )124177.68( وقللدره  بذمته  املرت�ضد 
درهما وثمان و�ضتون فل�ضا( وذلك خال مدة �ضبعة ايام من تاريخ هذا االإعان - واإال �ضي�ضطر 
املنذر التخاذ اجللراءات بيع �ضيارة املنذر اليه واملرهونة للمنذر )جيب جراند �ضريوكي الريدو- 
 175 & ا�ضتي�ضن- رمادي - 2015( رقم )78419/ خ�ضو�ضي/ابوظبي/5( طبقا لن�ض املادة 172 

من قانون املعامات التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
                                                                                                                                                    املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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اإخطار عديل رقم 3836 /2018

مطالبة مببلغ 19665.32 درهم
اجلن�ضية  �ضوداين  عبداهلل-  ال�ضريف  حممد  عمر  بوكالة/  اال�ضامي  االمللارات  م�ضرف  املنذر: 
مبوجب الوكالة رقم )1823-1-2009( م�ضدقة لدى كاتب العدل دبي، وميثله قانونا م�ضطفى 
عبدالكرمي �ضوعان- �ضوري اجلن�ضية مبوجب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 

م�ضدقة لدى كاتب العدل دبي. 
املنذر اليهم:1- �ضو�ضن حممد عبدالعزيز- اجلن�ضية م�ضرف- 0505919043- ابوظبي- ال�ضهامة

مبوجب ذلك االخطار- فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد املبلغ املرت�ضد بذمته وقدره 
)19665.32( درهم )ت�ضعة ع�ضر الفا و�ضتمائة وخم�ض و�ضتون درهما واثنان وثاثون فل�ضا( وذلك 
خال مدة �ضبعة ايام من تاريخ هذا االإعان - واإال �ضي�ضطر املنذر التخاذ اجللراءات بيع �ضيارة 
املنذر اليه واملرهونة للمنذر )تويوتا ياري�ض- هات�ضباك- ا�ضود - 2010( رقم )16741/ خ�ضو�ضي/

ابوظبي/5( طبقا لن�ض املادة 172 & 175 من قانون املعامات التجارية. مع حفظ كافة حقوق 
املنذر االخرى

                                                                                                                                                    املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2059  احوال نف�س م�شلمني
اىل املدعي عليه / 1-مظفر علي حممد جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/ان�ضاف حممد دياب وميثله: ابراهيم علي كرم حممد خوري قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالطاق لل�ضرر ونفقة عدة ونفقة اوالد �ضاملة 
وموؤخر ال�ضداق وم�ضكن �ضرعي وتقرير ح�ضانة واجرة حا�ضنة واجرة خادمة 
املوافق  االربعاء  يوم  لها جل�ضة  وحللددت  املحاماه  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم 
باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا   )7( رقم  بالقاعة  �ض   09.30 ال�ضاعة   2018/2/21
م�ضتندات  او  مللذكللرات  مللن  لديك  مللا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مللن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�ضم ال�ضركة : ابريل ال�سرق الو�سط لو�ساطة التاأمني �ض.ذ.م.م    
بردبي  التجاري-  �ضنب- اخلليج  ابو  ا�ضماعيل  العنوان :مكتب 907 ملك حممد حممد 
ال�ضكل القانوين : ذات م�ضوؤولية حمدودة. رقم الرخ�ضة : 755562  رقم القيد بال�ضجل 
التجاري : 1221474 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�ضادية بدبي باأنه قد مت التاأ�ضري 
يف ال�ضجل التجاري لديها باإنحال ال�ضركة املذكورة اأعاه، وذلك مبوجب قرار حماكم 
العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/10/23   دبي بتاريخ 2017/10/23  واملوثق لدى كاتب 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعن بيه كي اف- ت�سارترد 
اكاونتنت�ض )فرع دبي( العنوان: مكتب رقم 1801 ملك �ضديقي واوالده لا�ضتثمار- 
الثاين هاتف: 043888900 فاك�ض: 043552070 م�ضطحباً معه  التجاري  املركز  بردبي- 

كافة امل�ضتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�ضللم ال�ضللللركة: �س���ركة اأورا انرتنا�سيونال لل�ستثمار  �ض.ذ.م.م.
رقم الرخ�ضلللة 751263 عنوانهلللا: مكتب رقم 404 ، ملك ديفيد غرانت ، بر دبي ، برج خليفة  
ال�ضلللكل القانوين: �ضركة ذات م�ضللوؤولية حملدودة، رقم القيد بال�ضجل التجاري 1211389 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�ضادية بدبي باأنه قد مت التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري 
لديها بانحال ال�ضللركة املذكورة اأعاه مبوجب القرار ال�ضادر من اجلمعية العمومية 
بتاريخ   )2018/1/23431( رقللم  حتللت  الللعللدل  الكاتب  ال�ضللليد  لللدى  واملللوثللق  لل�ضللركاء 
2018/1/30، وعلى من لديلله اأي اعرتا�ض اأو مطالبللة التقدم اإىل امل�ضفي املعن )ال�ضارد 
لتدقيق احل�ضابات واال�ضت�ضارات االإداريللة( يف مكتبه الكائن يف دبي، ديره، �ضلارع املطار، 
 مبنى الفجر لاأعمال، مكتب رقم 119، مقابل �ضركة اأرامك�ض للربيد ال�ضريع، هاتف رقم 
واالأوراق  امل�ضتندات  كافللة  معلله  م�ضطحبللا   04  255  5151 رقللم  فاك�ض   ،042555155

الثبوتيللة وذلك خال 45 يومللا" من تاريخ ن�ضللر هذا االإعان . 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�ضم امل�ضفي: بيه كي اف- ت�سارترد اكاونتنت�ض )فرع دبي(
العنوان: مكتب رقم 1801 ملك �ضديقي واوالده لا�ضتثمار- بردبي- املركز التجاري   
التنمية  دائلللرة  تعلن  هللذا  مبوجب   043552070 فاك�ض:   043888900 هللاتللف:  الللثللاين 
االقت�ضادية بدبي باأنه قد مت تعين امل�ضفي املذكور اأعاه لت�ضفية  ابريل ال�سرق 
بتاريخ  دبللي  حماكم  قللرار  مبوجب  وذلللك  ���ض.ذ.م.م  التاأمني  لو�ساطة  الو�سط 
وعلى   2017/10/23 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق    2017/10/23
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعن يف مكتبه الكائن بدبي 
على العنوان املذكور اأعاه، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات واالأوراق الثبوتية وذلك 

خال )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�ضللم امل�ضفي : �س��ركة ال�س��ارد لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات الدارية 
عنلللوانه : دبي ، ديره ، �ضلارع املطار ، مبنى الفجر لاأعمال ، مكتب رقم 119 ، مقابل �ضركة 
اأرامك�ض للربيد ال�ضريع، هاتف رقم 04 255 5155 ، فاك�ض رقم 5151 255 04 .  مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية االقت�ضادية بدبي باأنه قد مت التاأ�ضري يف ال�ضللجل التجاري لديها 
انرتنا�ضيونال لا�ضتثمار   اأورا  " �ضلللركة  بت�ضفيلللة  للقيام  اأعاه  املذكور  امل�ضفي  بتعين 
�ض.ذ.م.م. رخ�ضة رقم 751263. وعنوانها: مكتب رقم 404 ، ملك ديفيد غرانت ، بر دبي 
لل�ضللركاء واملوثق  العمومية  ال�ضادر من اجلمعية  القرار  . وذلك مبوجب  ، برج خليفة 
لدى ال�ضللليد الكاتب العدل حتت رقم )2018/1/23431( بتاريخ 30 / 1 / 2018، فعلى من 
لديلله اأي اعرتا�ض اأو مطالبللة التقدم اإىل امل�ضفي املعن يف مكتبه وفق العنوان املحدد 
اأعاه  م�ضطحبللا" معلله كافللة امل�ضتندات واالأوراق الثبوتيللة وذلك خال 45 يومللا" من 

تاريخ ن�ضللر هذا االعان . 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 40
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ ال�ضيخ خالد بن احمد بن �ضلطان القا�ضمي اماراتي 
اجلن�ضية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100%  وذلك اىل ال�ضيد/
حممد ابراهيم مبارك �ضيف الناخي اماراتي اجلن�ضية وذلك يف الرخ�ضة با�ضم ح�ضانة 

الرعاية املبكرة تاأ�ض�ضت بامارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة مهنية رقم:708273
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان 
الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعان للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعن من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب الكاتب العدل بلدية ال�شارقة ال�شناعية 5

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
يف الدعوى رقم 2017/2842 مدين جزئي

اإىل املدعي عليها- البديع الأعمال االأملونيوم والزجاج عجمان حيث اأن املدعية – عليا 
املا�ض علي قد اأقامت الدعوى الق�ضائية رقم 2842-2017 مدين جزئي حماكم دبي 
و�ضدر احلكم التمهيدي بندب خبري يفيدكم اخلبري املنتدب اأنه �ضيتم عقد جل�ضة 
االأربعاء 2018-2-28  يوم  الدعوى  ثانية ومعاينة موقعية لاأعمال مو�ضوع  خربة 
�ض  النايلي  ببناية  الكائن  اخلبري  مبكتب  لالتقاء  �ضباحا  ع�ضر  احلادية  ال�ضاعة 
اأبوهيل – ديرة بجوار اأبو هيل �ضنرت ومتجر ماك�ض وبناية الفاميد وقبل بناية بن 
ب�ضر ومن ثم االنتقال ملعاينة االأعمال. ملراعاة �ضرورة اإيداع كافة ما تريدون اإيداعه 

من مذكرات وم�ضتندات وبينات تخ�ض هذه الق�ضية يف جل�ضة اخلربة هذه.
املهند�ض: م�سطفي حممد توفيق ابو الفتوح 
اخلبري املنتدب يف الق�سية

اإعالن بالن�شر
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يف الدعوى رقم 2017/2048 جتاري كلي

املدعي عليه: �ضعيد حممد جعفر علي . مبا اأن هنالك دعوى مرفوعة �ضدكم من 
اأمام حماكم دبي واأنه مت تعيينا  قبل املدعي: م�ضرف االإمارات االإ�ضامي �ض م ع 
ندعوكم  فاإننا  اأعاه  بالدعوى  ال�ضادر  احلكم  مبوجب  بالدعوى  م�ضرفيا  خبريا 
املوافق 26-3-2018 يف متام  االثنن  يوم  بالدعوى وذلك  اجتماع اخلربة  حل�ضور 
ال�ضاعة الثانية ع�ضر ظهرا مبقر مكتبنا انرتا لا�ضت�ضارات املالية وذلك بالعنوان 
 303 مكتب  الثالث  الطابق  امليزان  بناية  بريوت  4-�ضارع  حم�ضينة  دبي  التايل: 
مقابل مركز كلداري لتعليم قيادة ال�ضيارات وبذات البناية يوجد بنك دبي التجاري 
تليفون 042206899 فاك�ض 042206877 يرجي االإطاع واإح�ضار كافة ما لديكم من 

م�ضتندات واحلر�ض على احل�ضور يف املوعد اأعاه.
اخلبري املحا�سبي وامل�سريف
علي را�سد الكيتوب 

اإعالن اجتماع خربة

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
يف الدعوى رقم 2017/7306 املطالبات الب�شيطة- ال�شارقة

اإىل املدعي عليه:مطيع اهلل حيات جول. نحيطكم علما اأنه مت انتدابنا خبريا ح�ضابي 
بالق�ضية اأعاه واملرفوعة �ضدكم من موؤ�ض�ضة اأجرة ال�ضارقة �ض ذم م والتي تطالب فيها 
من   %5 بواقع  امل�ضتحقة  القانونية  الفوائد  عن  ف�ضا  درهم   11344.37 وقدره  مببلغ 
تاريخ قيد الدعوى وحتى تاريخ ال�ضداد والر�ضوم وامل�ضروفات الق�ضائية ومقابل اأتعاب 
املحاماة. وعليه فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونا اجتماع اخلربة املقرر عقده 
اخلبري  مبكتب  وذلك  �ضباحا  ع�ضر  احلادية  ال�ضاعة   2018-2-26 املوافق  االثنن  يوم 
املنتدب الكائن دبي اخلليج التجاري بجوار برج وان امنيات برج بري�ضم الطابق الثامن 
اأحمد احلو�ضني لتدقيق احل�ضابات. يرجى احل�ضور باملوعد واملكان املحدد  مكتب 805 
واإح�ضار امل�ضتندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى. علما باأنه يف حال تخلفكم عن احل�ضور 

فاإن اخلربة �ضتبا�ضر اأعمالها وفقا لل�ضاحيات املخولة لها قانونا.
اخلبري احل�سابي /يا�سر يا�سني دروي�ض 
قيد رقم 544

مذكرة اإعالن املدعى عليه
بالن�شر للح�شور امام اخلربة

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
يف الدعوى رقم 2017/6923 مدين جزئي ال�شارقة

انتدابنا  مت  اأنه  علما  نحيطكم  حممد  �ضروار  اخرت  �ضليم  عليهم-  املدعي 
م  ذ  ال�ضارقة  اأجرة  موؤ�ض�ضة  املرفوعة �ضدكم من  بالق�ضية  كخبري ح�ضابي 
اأو من ميثلكم قانونا ح�ضور اجتماع اخلربة املقرر  م وعليه فاأنتم مكلفن 
وذلك  ظهرا  ع�ضر  الثانية  ال�ضاعة   2018-3-1 املوافق  اخلمي�ض  يوم  عقده 
واملكان  باملوعد  يرجى احل�ضور  لذا   142 رقم  قاعة  ال�ضارقة  مبقر حمكمة 
تخلفكم  حال  يف  باأنه  علما  لدفاعكم  املوؤيدة  امل�ضتندات  واإح�ضار  املحدد 
لها  املخولة  لل�ضاحيات  وفقا  اأعمالها  �ضتبا�ضر  اخلربة  فاإن  احل�ضور  عن 

قانونيا. لا�ضتف�ضار االت�ضال 0509359988
اخلبري: امين �سعيد النجار
خري ح�سابي

مذكرة اإعالن 
بالن�شر للح�شور امام اخلربة
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يف الدعوى رقم 2017/241 جتاري كلي

اإىل املدعية – املحتكمة – �ضركة �ضيوار للتجارة العامة ذ م م مبوجب 

احلكم ال�ضادر من حماكم دبي بندبنا حمكم الف�ضل يف الدعوى رقم 

241-2017 جتاري كلي ندعوكم حل�ضور جل�ضة التحكيم املقرر عقدها 

مبقر  �ضباحا   11:00 ال�ضاعة  متام  يف   2018-3-4 املوافق  االأحد  يوم 

 506-A اأبراج املمزر مكتب  مكتبنا الكائن مبنطقة دبي املمزر بناية 

وذلك للتوقيع على وثيقة التحكيم .

املحكم: �سامل را�سد �سامل اخل�سر ال�سام�سي

دعوة جل�شة حتكيم

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
يف الدعوى رقم 2017/7310 املطالبات الب�شيطة- ال�شارقة

اإىل املدعي عليه : حنان خالد خالد برفايز نحيطكم علم اأنه مت انتدابنا خبري ح�ضابي 
بالق�ضية اأعاه واملرفوعة �ضدكم من موؤ�ض�ضة اأجرة ال�ضارقة �ض ذم م والتي تطلب فيها 
تاريخ قيد  بواقع 5% من  امل�ضتحقة  الفوائد  درهم ف�ضا عن  مببلغ وقدره 17737.00 
اأتعاب املحاماة.  الدعوى وحتى تاريخ ال�ضداد والر�ضوم وامل�ضروفات الق�ضائية ومقابل 
يوم  عقده  املقرر  اخلربة  اجتماع  قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  وعليه 
االثنن املوافق 26-2-2018 ال�ضاعة احلادية ع�ضر والن�ضف �ضباحا وذلك مبكتب اخلبري 
الطابق  بري�ضم  برج  اأمنيات  وان  برج  – بجوار  التجاري  اخلليج  دبي   : الكائن  املنتدب 
الثامن  مكتب 805 اأحمد احلو�ضني لتدقيق احل�ضابات. يرجى احل�ضور باملوعد واملكان 
تخلفكم عن  باأنه يف حال  علما  بالدعوى.  لدفاعكم  املوؤيدة  امل�ضتندات  واإح�ضار  املحدد 

احل�ضور فاإن اخلربة �ضتبا�ضر اأعمالها وفقا لل�ضاحيات املخولة لها قانونا.
اخلبري احل�سابي /يا�سر يا�سني دروي�ض 
قيد رقم 544

مذكرة اإعالن املدعى عليه
بالن�شر للح�شور امام اخلربة

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
يف الدعوى رقم 2017/2342 جتاري جزئي- حمكمة دبي االبتدائية

جي.  كوكي  اند  ات�ض  بي  ام  جي  فروت  �ضامل-  فريكاوف�ضجيماين�ضافت   – املدعية 
�ضركات  م 2- جمموعة  م  ذ  انرتنا�ضيونال  �ضتار  بلت  بلت  املدعي عليهما 1- جرين 
جرين بلت املحدودة. بتاريخ 9-1-2018 �ضدر حكم من حمكمة دبي االبتدائية بندب 
اخلبري احل�ضابي �ضاحب الدور باجلدول يف الدعوى رقم 2342-2018 جتاري جزئي 
فاإننا نخطركم بح�ضور اجتماع اخلربة املحدد له يوم االأحد املوافق 25-2-2018 يف 
متام ال�ضاعة 2:30 ظهرا مبقر مكتب اخلبري بدبي الكائن يف دبي منطقة القرهود 
جيجكو  حمطة  بجوار  لل�ضيارات  الطاير  مقابل   104 مكتب   1 طابق  اأركاد  بناية 

للمرتو وذلك ال�ضتام ما لديكم من م�ضتندات ومن ن�ضختن.
مكتب اخلبري احل�سابي/ابراهيم عبد امللك حممد 
�ض.م.م 67 - زميل املجمع العربي للمحا�سبني القانونيني 

اإعالن املدعى عليه 
حل�شور جل�شة خربة

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
الق�شية رقم 2017/2181 جتاري كلي

املرفوعة من:عبداهلل حممد عبداهلل بجا�ض
�ضد/ ميديكا الين منطقة حرة- مي انف�ضت هولدينج ليمتد

املدعي عليهم – ميديكا الين منطقة حره – مي انف�ضت هولدينج ليمتد 
.مدعوين للح�ضور الجتماع اخلربة احل�ضابية املقررة عقده الواحدة ظهرا 
بدبي  الكائن  اخلبري  مكتب  مبقر  وذلك   2018-2-25 املوافق  االأحد  يوم 
االإمارات  – خلف  التجاري  زايد مقابل حمطة مرتو اخلليج  ال�ضيخ  �ضارع 
ال�ضبلي  �ضعيد  حممد  مكتب   1 اأومنيات  بجوار  بري�ضم  بناية  للعطات 
لتدقيق احل�ضابات الطابق ال�ضاد�ض مكتب رقم 607 م�ضطحبن معكم كافة 

امل�ضتندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري.
اخلبري احل�سابي/حممد �سعيد ال�سبلي
رقم القيد 145

اإعالن بالن�شر
 لدى حمكمة دبي االبتدائية

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
انذار عديل بالن�شر

2018/1109

فا�ضت   : اإليه  املنذر   . اجلن�ضية  اوزبك�ضتان  اكوبيان  ناتا  املنذر: 

لتجارة الديزل . ولكل ما تقدم ينذر املنذر اإليه ب�ضرورة �ضداد مبلغ 

وقدره 20000 درهم وذلك خال 5 اأيام من تاريخ ن�ضر االإنذار واإال 

املنذر  جتاه  القانونية  االإجراءات  اتخاذ  اإىل  املنذر  ي�ضطر  �ضوف 

اإليه مع حتميله الر�ضوم وامل�ضروفات واأتعاب التقا�ضي.

الكاتب العدل 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   

اإعالن بالن�شر
– تران�ض  املدعي  باأن  نعلمكم   . ال�ضياد  اإ�ضماعيل   املدعي عليه: حممد عبد احلليم عبد احلليم  اإىل 
رفع  قد  االأوىل  اجلزئية  املدنية  الدائرة   2017-7145 رقم  الدعوى  يف  م  م  ذ  املوا�ضي  لتجارة  االإمارات 
الدعوى املذكورة اأعاه يطالب فيها: اأوال اإ�ضدار احلكم ب�ضحة وتثبيت احلجز التحفظي ال�ضادر يف 
االأمر على عري�ضة رقم 6915-2017 حجز حتفظي جتاري وال�ضادر بتاريخ 6-11-2017 . ثانيا: اإلزام 
املدعي عليهما بالت�ضامن والتكافل باأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره 200.000 مائتان الف درهم الدين 
الثابت يف ذمة املدعي عليه والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى حتى متام ال�ضداد . ثالثا: 
اإلزام املدعي عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ 5000 درهما خم�ضة اآالف درهما على �ضبيل التعوي�ض املوؤقت 
عن االأ�ضرار املادية واملعنوية التي اأ�ضابتها.رابعا : اإلزام املدعي عليه بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اأتعاب 
املحاماة. لذا يقت�ضي ح�ضورك اأمام مكتب اإدارة الدعوى رقم 3 حمكمة ال�ضارقة االحتادية االبتدائية 
�ضخ�ضيا اأو بوا�ضطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك 
يوم االثنن املوافق 5-3-2018 ال�ضاعة 8 ون�ضف �ضباحا وذلك للنظر يف الدعوى املذكورة امل�ضار اإليها 

اأعاه بو�ضفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�ضورك �ضيتم اتخاذ االإجراءات القانونية بحقك غيابيا.
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
مكتب اإدارة الدعوى 

االإمارات العربية املتحدة- وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
اإعالن بالن�شر

اإىل املدعي عليه: ملحمة لوؤلوؤة النيل. نعلمكم باأن املدعي – تران�ض االإمارات لتجارة املوا�ضي ذ م م يف 
اأعاه يطالب  املذكورة  الدعوى  . قد رفع  االأوىل  املدنية اجلزئية  الدائرة  الدعوى رقم 7145 -2017 
فيها: اأوال: اإ�ضدار احلكم  ب�ضحة وتثبيت احلجز التحفظي ال�ضادر يف االأمر على عري�ضة رقم 6915-

بالت�ضامن  عليهما  املدعي  اإلزام  .ثانيا:   2017-11-6 بتاريخ  وال�ضادر  جتاري  حتفظي  حجز   2017
والتكافل باأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره 200.000 مائتان األف درهم الدين الثابت يف ذمة املدعي عليه 
اإلزام املدعي عليه باأن  والفائدة القانونية بواقع9% من تاريخ رفع الدعوى حتى متام ال�ضداد. ثالثا: 
يوؤدي للمدعي مبلغ 5.000 درهما خم�ضة اأالف درهما على �ضبيل التعوي�ض املوؤقت عن االأ�ضرار املادية 
لذا  املحاماة.  اأتعاب  ومقابل  وامل�ضاريف  بالر�ضوم  عليه  املدعي  اإلزام  رابعا:   . اأ�ضابتها  التي  واملعنوية 
اأو  ال�ضارقة االحتادية االبتدائية �ضخ�ضيا  اإدارة الدعوى رقم 3 حمكمة  اأمام مكتب  يقت�ضي ح�ضورك 
بوا�ضطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك يوم االثنن 
املوافق 5-3-2018 ال�ضاعة 8 ون�ضف �ضباحا وذلك للنظر يف الدعوى املذكورة امل�ضار اإليها اأعاه بو�ضفك 

مدعي عليه ويف حال عدم ح�ضورك �ضيتم اتخاذ االإجراءات القانونية بحقك غيابيا.
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
مكتب اإدارة الدعوى

االإمارات العربية املتحدة- وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

        يف الدعوى رقم 2017/22 بيع عقار مرهون
اىل املنفذ �ضده/1- عدنان نريوخ جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك 

دبي التجاري �ض.م.ع وميثله:من�ضور عبداهلل حممد احمد الزرعوين.
املطالبة  قيمة  ل�ضداد  اعانكم  بللتللاريللخ:2018/2/12  االبتدائية  دبللي  حمكمة  قللررت 
وقدرها )1.755.910( درهم خال �ضهر من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اعاه واإال 
املادة 295 من قانون االجراءات  بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ض 
رقم   - االر�لللض:217  رقللم   - دبللي  املنطقة:مر�ضى   - �ضكنية  العقار:�ضقة  )نللوع  املدنية 
املبنى:1 - ا�ضم املبنى:دبي مارينا مول هوتيل - رقم العقار:3514 - رقم الطابق:35 - 

امل�ضاحة:880 قدم مربع (
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   

اإعالن بالن�شر 
الدعوى رقم 2018/7793  الدائرة املدنية اجلزئية الثانية       

اىل املدعى عليه : ابو �ضيد �ضديق ابو طاهر 
الدائرة   2017/7793  : رقم  الدعوى  يف  ال�ضارقة  اجرة  موؤ�ض�ضة   : املدعي  باأن  نعلمك 

املدنية اجلزئية الثانية قد رفعت الدعوى املذكورة اأعاه
تطالب فيها : الزام املدعي عليه باأداء مبلغ وقدره )21308.02( درهم والفائدة القانونية 
وامل�ضروفات  بالر�ضوم  والزامه  ال�ضداد  تاريخ  الدعوى وحتى  قيد  تاريخ  5% من  بواقع 
مبحكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام  باحل�ضور  مكلفون  انتم  املحاماة.  اتعاب  ومقابل 
ال�ضارقة االحتادية االبتدائية بتاريخ 2018/3/5 ، وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها 

اأعاه - بو�ضفك مدعي عليه - حتريرا:2018/2/19. 
 حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة

 االحتادية االبتدائية

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
          اعادة اعالن بالن�شر

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية       
يف الق�شية رقم 2017/7796  مطالبات ب�شيطة ال�شارقة        
اجرة  موؤ�ض�ضة   : املدعي  ان  �ضليم حاجي حيث  يو�ضمان  1- حممد   : عليه  املدعى  اىل 
ال�ضارقة �ض.ذ.م.م  قد اقام عليك الدعوى املذكورة اعاه لدى هذه املحكمة ويطالبكم 
 %5 بواقع  القانونية  للفائدة  باال�ضافة  درهم   )13210.88( وقدره  مبلغ  باداء  فيها 
�ضنويا باال�ضافة للر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة.لذلك يقت�ضي ح�ضوركم 
امام هذه املحكمة )دائرة املطالبات الب�ضيطة( يف متام ال�ضاعة الثامنة والن�ضف �ضباح 
التقرير  ن�ضختكم من  وا�ضتام  الدعوى  والرد على  وذلك لاطاع  يوم:2018/2/26 
والتعقيب عليه ، ويف حالة تخلفكم عن احل�ضور او عدم ار�ضال وكيل عنكم يف الوقت 

املحدد فان املحكمة �ضتبا�ضر نظر الدعوى يف غيابكم 
  مكتب اإدارة الدعوى 

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
          اعادة اعالن بالن�شر

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية       
يف الق�شية رقم 2017/7444  مطالبات ب�شيطة ال�شارقة        
اىل املدعى عليه : 1- �ضاهد اهلل علي عبا�ض خان حيث ان املدعي : موؤ�ض�ضة اجرة ال�ضارقة 
�ض.ذ.م.م  قد اقام عليك الدعوى املذكورة اعاه لدى هذه املحكمة ويطالبكم فيها باداء 
مبلغ وقدره )16989.34( درهم باال�ضافة للفائدة القانونية بواقع 5% �ضنويا باال�ضافة 
للر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة.لذلك يقت�ضي ح�ضوركم امام هذه املحكمة 
)دائرة املطالبات الب�ضيطة( يف متام ال�ضاعة الثامنة والن�ضف �ضباح يوم:2018/2/26 
 ، والتعقيب عليه  التقرير  ن�ضختكم من  وا�ضتام  الدعوى  والرد على  وذلك لاطاع 
ويف حالة تخلفكم عن احل�ضور او عدم ار�ضال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فان املحكمة 

�ضتبا�ضر نظر الدعوى يف غيابكم 
  مكتب اإدارة الدعوى 

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
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      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/136  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-علي توفيق �ضبحي ابو �ضمره جمهول حمل االقامة مبا 
اأقللام عليك الدعوى  �للض.ذ.م.م قد  الفنية  ان املدعي /تبادل جلوبال لاعمال 
رقم  درهللللم(   150000( وقللدرهللا  عمالية  مب�ضتحقات  املللطللالللبللة  ومللو�للضللوعللهللا 
ال�ضكوى:MB990425905AE وحددت لها جل�ضة يوم الثاثاء املوافق 
2018/3/6 ال�ضاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
م�ضتندات  او  مللذكللرات  مللن  لديك  مللا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مللن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/12671  عمايل جزئي

االقامة  �لللض.ذ.م.م جمهول حمل  االثللاث  / 1-اليت ل�ضناعة  املدعي عليه  اىل 
مبا ان املدعي /حنيف هارون مياه قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
مب�ضتحقات عمالية وقدرها )16069 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 
لها  وحددت   MB990395778AE:ال�ضكوى رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم 
جل�ضة يوم االحد املوافق 2018/3/4 ال�ضاعة 08.30 �ض مبكتب ادارة الدعوى 
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/13118  عمايل جزئي
االقامة  حمل  جمهول  �لللض.ذ.م.م  للمقاوالت  املدينة  1-قلعة   / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي /نياز احمد حممد اقبال خان قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )17158 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:MB990202689AE وحددت لها 
جل�ضة يوم االحد املوافق 2018/3/11 ال�ضاعة 08.30 �ض بالقاعة: ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/12808  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�ضوبر �ضتل لنقل الركاب باحلافات �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي /وقار ا�ضرف حممد ا�ضرف طاهر قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )38576 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 MB179206351AE:ال�ضكوى رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهللم   )2000(
وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�ض املوافق 2018/2/22 ال�ضاعة 08.30 �ض بالقاعة: 
ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على االأقل، ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/11962  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-باك كويف كافيه �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /ارلغار جون كاروزمبا ديغريتاليز قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
مببلغ  عللودة  وتللذكللرة  درهلللم(   11994( وقللدرهللا  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة 
 MB178892846AE:2000( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى(
08.30 �ض مبكتب  ال�ضاعة  املوافق 2018/3/4  االحللد  يللوم  لها جل�ضة  وحللددت 
ادارة الدعوى لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اأيللام  بثاثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/4160 تنفيذ جتاري

جمهول  �لللض.م.م  الثقيلة  املللعللدات  لتاجري  �للضللده/1-الللكللوثللر  املنفذ  اىل 
اأقام  قللد  ذ.م.م  للنقليات  التنفيذ/املجرة  طالب  ان  مبللا  االقللامللة  حمللل 
املنفذ  املبلغ  بدفع  والللزامللك  اعللاه  املللذكللورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
به وقدره )138826( درهم  اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/7744  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- املهند�ضون املتحدون ملقاوالت البناء �ض.ذ.م.م  جمهول حمل 
يف    2017/10/26 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  بللان  نعلنكم  االقامة 
املدعي  بالزام  اعاه ل�ضالح/حممد عبدالرحمن احمد حممد  املذكورة  الدعوى 
عللودة اىل موطنه على  وبتذكرة  درهللم  للمدعية مبلغ )87106(  تللوؤدي  بان  عليها 
الدرجة ال�ضياحية عينا او قيمتها نقدا ما مل يلتحق بخدمة رب عمل اخر والزمت 
منها  ن�ضيبه  املدعي من  واعفت  وامل�ضروفات  الر�ضوم  باملنا�ضب من  عليها  املدعي 
ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�ضوري قابا لا�ضتئناف خال 
ثاثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعان �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/2785  عمايل  جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- الندى والنور ملقاوالت البناء �ض.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
الدعوى  يف    2017/9/20 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  بللان  نعلنكم 
املحكمة  بحكمة  االكلللرت  حممد  معتمد  حممد  ل�ضالح/احمد  اعلللاه  املللذكللورة 
 )8708.66( مبلغ  للمدعية  تلللوؤدي  بللان  عليها  املللدعللي  بللالللزام  احل�ضوري  ومبثابة 
التنفيذ قد  وقللت  يكن  مللا مل  نقدا  او قيمتها  الللعللودة اىل موطنه  وتللذكللرة  درهللم 
التحق بخدمة �ضاخب عمل اخر والزمتها باملنا�ضب من امل�ضروفات . حكما مبثابة 
لن�ضر  التايل  اليوم  اعتبارا من  احل�ضوري قابا لا�ضتئناف خال ثاثن يوما 
هذا االعان �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/9363  عمايل  جزئي 
جمهول  دبللي  فللرع   - ذ.م.م  للمقاوالت  كللومللودور  �ضركة  عليه/1-  املحكوم  اىل 
حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2018/1/30  
عليها  املللدعللي  بللالللزام  ا�ضتي  داود  ل�ضالح/ح�ضن  اعللاه  املللذكللورة  الللدعللوى  يف 
عينا  موطنه  اىل  عللودة  وتللذكللرة  درهللم   )109445( مبلغ  للمدعية  تلللوؤدي  بللان 
والزمتها  اخر  التحق بخدمة �ضاحب عمل  قد  يكن  ما مل  نقدا  مايقابلها  او 
يوما  ثاثن  خال  لا�ضتئناف  قابا  احل�ضوري  مبثابة  حكما   . امل�ضروفات 
اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعان �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/274 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �ضده/1-ا�ضماعيل ح�ضن علي خوجة جمهول حمل االقامة 
دبي(  )فلللرع  �للللض.م.ع  املللتللحللده  الللتللاأمللن  التنفيذ/�ضركة  طللالللب  ان  مبللا 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد  كنعان  وميثله:�ضمري حليم 
اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )155940( درهم  اىل طالب 
االجللللراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فللان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2012/656 تنفيذ جتاري

جمهول  �لللض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  رهنمون  �ضده/1-�ضركة  املنفذ  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك �ضادرات ايران وميثله:احمد 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقللام عليك  الزعابي قد  علي مفتاح �ضالح 
اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )2950410.43( درهم  اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/42 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �ضده/1-طوكيو مارين اند نيت�ضيدو فاير ان�ضوران�ض كومباين 
التنفيذ/علي  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  دبللي(  )فللرع  ليمتد 
حم�ضن حم�ضن �ضليم بهويال وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي  قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )93004( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1812 تنفيذ مدين  
ان طالب  االقامة مبا  ميونى جمهول حمل  �ضده/1-�ضيارا  املنفذ  اىل 
التنفيذ/االحتاد الوطني -�ضركة ال�ضمان العامة لل�ضرق االدنى �ض.م.ل 
وميثله:�ضمري حليم كنعان  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
املنفذ به وقدره )51253( درهم اىل طالب  املبلغ  اعاه والزامك بدفع 
االجلللراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فللان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/77 تنفيذ مدين  
فلللاعلللور جمهول  كلللملللال حمللمللد   -2 �لللضلللده/1-علللملللرفلللاعلللور  املللنللفللذ  اىل 
�ض.م.ل  العربية  التاأمن  التنفيذ/�ضركة  طالب  ان  مبا  االقللامللة  حمل 
وميثله:�ضمري حليم كنعان  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )101941( درهم اىل طالب 
االجلللراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فللان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 

يف الطعن 2018/39 طعن جتاري
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

اللللطلللاعلللن/1- دبلللي 9 جللللروب للليللمللتللد وميللثلللللهللا/حمللمللد حللنلليللف مري�ضنت 
وميثله:خالد حممد �ضعيد بوج�ضيم 

التنفيذي  املللديللر  ب�ضفته   - علي  ر�للضللا جعفر  �للضللده:1-  املللطللعللون  بللاعللان 
اأقام  الطاعن  بللاأن  نعلنكم  االقللامللة  حمللل  جمهويل  �لللض.م.ح  ان�ضاء  ل�ضركة 
عليكم الطعن املذكور اأعاه ويتوجب عليكم احل�ضور اىل حمكمة التمييز 

وذلك للرد على �ضحيفة الطعن املقدمة �ضدكم .
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/701  تنفيذ عقاري   
املبلغ  ، ب�ضداد  مو�ضوع الق�ضية:تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقللم:2016/613 عقاري كلي 

املننفذ به وقدره )9256213.50( درهم �ضاما للر�ضوم وامل�ضاريف.
طالب االإعان:طالب التنفيذ:لويدز تي ا�ض بي بنك دبي ال �ضي

املطلوب اعانه:املنفذ �ضده:1- حممد العلمي جمهول حمل االقامة
مو�ضوع االعان:

نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�ضة وهي عبارة عن العقار نوع/�ضقة �ضكنية - قطعة 
االر�ض رقم:155 - الكائن يف:برج خليفة - ا�ضم املبنى:برج خليفة املنطقة 4 - رقم الوحدة:8702 
حتت يد دائللرة االرا�ضي واالمللاك وفاء للمبلغ املطالب به وقللدره )9256213.50( درهم ذلك 

للعلم ونفاذ مفعوله قانونا - بناءا على قرار املحكمة ال�ضادر بتاريخ:2018/2/13.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
اعالن بورود التقرير  بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/1292  ا�شتئناف مدين    

اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1-ر�ضا دروي�ض ال رحمة جمهول حمل االقامة 
مبا ان امل�ضتاأنف / منى عبا�ض عزيز اهلل ح�ضن نعلمكم بان املحكمة 
املذكورة  الللدعللوى  يف  بللتللاريللخ:2018/2/15  املنعقدة  بجل�ضتها  قللررت 
الدعوى  املللنللتللدب يف  اخلللبللري  ال�ضيد  تقرير  بلللورود  اخللطللاركللم  اعلللاه 
املللوافللق:2018/3/8 ال�ضاعة:10:00  وقد حتددت جل�ضة يوم اخلمي�ض 

�ضباحا بالقاعه ch23 للتعقيب على التقرير
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2384  ا�شتئناف عمايل    

اىل امللل�للضللتللاأنللف �للضللده/ 1- هلللوت دوغ جللويللنللت م.د.م.�للللللض جمللهللول حمل 
االقامة مبا ان امل�ضتاأنف / خالد ربحي ها�ضم خلف وميثله:عبداهلل علي 
عبدالوهاب عبداهلل ال�ضويدي قد ا�ضتاأنف/ احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم 

2017/7495 عمايل جزئي بتاريخ:2017/12/13     
 10.00 ال�ضاعة   2018/2/27 املللوافللق  الللثللاثللاء   يللوم  جل�ضه  لها  وحلللددت 
من  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch2.D.18 رقللم  بالقاعة  �ضباحا 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
       مذكرة اعالن متنازع �شده بالن�شر

                يف  الدعوى 2018/15  نزاع تعيني خربة جتاري
اىل املتنازع �ضده / 1-نللادي برييل دراجللون للرتفيه �للض.ذ.م.م جمهول حمل 
والدرا�ضات  لا�ضت�ضارات  ا�ضت  ميدل  ايلله  دبليو  بي   / املتنازع  ان  مبا  االقامة 
الدعوى  عليك  اأقلللام  قللد  لللوتللاه   عبدالرحمن  علي  وميثله:ح�ضن  االداريللللة 
بالر�ضوم  عليه  املدعي  الللزام  مع  متخ�ض�ض  خبري  بندب  املطالبة  ومو�ضوعها 
كفالة وحددت  املعجل با  بالنفاذ  و�ضمول احلكم  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف 
لها جل�ضة يوم الثاثاء املوافق 2018/2/27   ال�ضاعة 8.30 �ض مبكتب امل�ضلح  
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

الت�شويات   الودية
العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1919  ا�شتئناف جتاري    

اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1- معهد تي ات�ض اي للمو�ضيقى �ض.ذ.م.م  جمهول 
حمل االقامة مبا ان امل�ضتاأنف / ح�ضن احمد ح�ضن الزير وميثله:حممد 
جمال �ضيف عبيد احلثبور الرميثي  قد ا�ضتاأنف / احلكم ال�ضادر بالدعوى 

رقم 2016/2033 جتاري جزئي بتاريخ:2017/10/12     
 10.00 ال�ضاعة   2018/3/21 املللوافللق  االربللعللاء   يللوم  جل�ضه  لها  وحلللددت 
من  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch2.D.19 رقللم  بالقاعة  �ضباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   

اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 
يف الطعن 2017/551 طعن مدين

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/1- مديه حممد �ضالح �ضيف اجلافلة وميثله:روؤيا عبداهلل حممد العو�ضي 

باعان املطعون �ضدهم:1- �ضاكرة حممد معن الدين - ب�ضفتها زوجة املرحوم/حممد �ضالح 
�ضيف  �ضالح  املرحوم/حممد  ورثللة  من  ب�ضفتها  اجلافلة  �ضيف  �ضالح  حممد  عو�ضة   -2 �ضيف 
3- عبيد حممد �ضالح �ضيف اجلافلة ب�ضفته من ورثة املرحوم/حممد �ضالح �ضيف 4- �ضيخة 
نا�ضر حممد   -5 �ضيف  �ضالح  املرحوم/حممد  ورثللة  ب�ضفتها من  اجلافلة  �ضيف  �ضالح  حممد 
�ضالح �ضيف اجلافلة ب�ضفته من ورثة املرحوم حممد �ضالح �ضيف جمهويل حمل االقامة نعلنكم 
التمييز  اأعللاه ويتوجب عليكم احل�ضور اىل حمكمة  املذكور  الطعن  اأقللام عليكم  الطاعن  بللاأن 

وذلك للرد على �ضحيفة الطعن املقدمة �ضدكم .
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز
العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/66 تنفيذ مدين  
االقامة  حمللل  جمهول  �ضمان  حممد  رحمن  �للضللده/1-الل  املنفذ  اىل 
فرع  �للللض.م.ع  التكافلي  للتامن  ميثاق  التنفيذ/�ضركة  طللالللب  ان  مبللا 
الدعوى  عليك  اأقللام  قد  اجلرمن   ابراهيم  ا�ضماعيل  وميثله:على  دبي 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )5240( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2016/161  بيع عقار مرهون   
ا�ضم   ،  2 الطابق   ، رقلللم:3104  ال�ضقة  عن  عبارة  مرهون  عقار  بيع  اذن  الق�ضية:طلب  مو�ضوع 
املبنى جرين ابارمتنت�ض غرب ب ، رقم املبنى 2 ، جممع دبي لا�ضتثمار االول رقم االر�ض 355 ، 
امل�ضاحة:178.94مرتمربع ، دبي ، والت�ضريح لطالب التنفيذ بكل طلباته يف الائحة والر�ضوم 

واالتعاب وامل�ضاريف.
طالب االإعان:طالب التنفيذ:بنك ات�ض ا�ض بي �ضي ال�ضرق االو�ضط املحدودة

املطلوب اعانه:املنفذ �ضده:1- اوليفر �ضري�ضتوف جوني�ض جوتلينج جمهول حمل االقامة
مو�ضوع االعللان: نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�ضة وهي عبارة عن حق منفعة - 
ا�ضم املبنى:جاردن  املنطقة:جممع دبي لا�ضتثمار االول - رقم االر�للض:355 - رقم املبنى:2 - 
ابارمتنت�ض وي�ضت بي - رقم الوحدة:3104 - امل�ضاحة:178.94 مرت مربع وفاء للمبلغ املطالب به 

)1.175.683.67( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   

اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 
يف الطعن 2017/773 طعن جتاري

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/1- حممد كامل ال�ضيد ابراهيم الها�ضمي - ب�ضفته مالك موؤ�ض�ضة 

وادي العمودي لاقم�ضة وميثله:علي م�ضبح علي �ضاحي 
حمل  جمهول  �ضريف  عبدالرحمن  ر�ضا  حممد  �ضده:1-  املطعون  باعان 
اأعللاه ويتوجب  املللذكللور  اأقللام عليكم الطعن  الطاعن  بللاأن  االقللامللة نعلنكم 
الطعن  �ضحيفة  على  للللللرد  وذللللك  التمييز  حمكمة  اىل  احللل�للضللور  عليكم 

املقدمة �ضدكم .
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز
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العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3079  مدين جزئي

جمهول  �لللض.ذ.م.م  واالعلللان  للدعاية  ميديا  ام  ات�ض  عليه/ام  املدعي  اىل 
قد  ا�ضماعيل  حممد  عبداملنعم  املدعي/ا�ضماعيل  ان  مبللا  االقللامللة  حمللل 
درهم   )15000( وقلللدره  مببلغ  املطالبة  ومو�ضوعها  الللدعللوى  عليك  اأقلللام 
االحداملوافق:2018/3/4  يللوم  جل�ضة  لها  وحلللددت  وامللل�للضللاريللف.  والللر�للضللوم 
اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا   ch2.D.17:بالقاعة ال�ضاعة:08:30�ض 
م�ضتندات  او  مللذكللرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/12  مدين كلي

اىل املدعي عليه /1-حممد علي ك�ضكار جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
املدعي عليهم  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  اأقللام عليك  ليمى ليو قد 
بان يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره )700000( درهم للمدعية والفائدة القانونية 
بواقع 9% من تاريخ اال�ضتحقاق لل�ضداد التام والر�ضوم وامل�ضاريف. وحددت لها 
 Ch2.E.21 جل�ضة يوم االحد املوافق 2018/3/4 ال�ضاعة 9.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/79  مدين  جزئي 

االقامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  املعار�ض  لتجهيز  ليمون  عليه/1-  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2017/5/31  يف الدعوى 
عليها  املدعي  بالزام  لتاأمن  الوطنية  الفجرية  ل�ضالح/�ضركة  اعاه  املذكورة 
بان توؤدي للمدعية مبلغ )10853( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �ضنويا 
من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�ضداد على اال تتجاوز املبلغ املق�ضي 
به والزامها امل�ضاريف وخم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة 
احل�ضوري قابا لا�ضتئناف خال ثاثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر 
اآل  هذا االعان �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/1534  جتاري  جزئي 

حمل  جمهول  العلي  الللذهللب  ح�ضن  ابراهيم  �ضامل  احمد  �ضلطان  عليه/1-  املللدعللي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي/بنك دبي اال�ضامي �ض.م.ع وميثله:عبداهلل خمي�ض غريب الناخي 
الدعوى  يف    2017/11/20 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  علي  ال 
احمد  )�ضلطان  عليه  املدعي  بالزام  �للض.م.ع  اال�ضامي  دبي  ل�ضالح/بنك  اعللاه  املذكورة 
�ضامل ابراهيم ح�ضن الذهب العلي( بان يوؤدي للمدعي )بنك دبي اال�ضامي �ض.م.ع( مبلغ 
وقدره )385.596.70( درهم ما يعادل كمية )154.238.68( كيلو جرام من ال�ضكر والزمته 
احل�ضوري  مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب  مقابل  درهللم  وخم�ضمائة  وامل�ضاريف  بالر�ضوم 
قابا لا�ضتئناف خال ثاثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعان �ضدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/3399  جتاري  جزئي 
بريا�ضا جمللهللول حمل  اكلللرم  بريا�ضا حممد  اكلللرم  اح�ضان  عللللليلله/1-  املللدعللي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي/فاطمة الييك اكرب وميثله:�ضليمان احمد ر�ضيد املنهايل 
الدعوى  2017/12/24  يف  بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم 
املذكورة اعاه ل�ضالح/فاطمة الييك اكرب بالزام املدعي عليه ان يوؤدي للمدعية 
مبلغ مقداره )93000( درهم وفائدة 9% �ضنويا من تاريخ:2015/7/30 وحتى متام 
ال�ضداد والزمته بالر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ خم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
لا�ضتئناف  قابا  احل�ضوري  مبثابة  حكما   . طلبات  من  ذلللك  عللدا  ما  ورف�ضت 
خللال ثللاثللن يللومللا اعللتللبللارا مللن اللليللوم الللتللايل لن�ضر هللذا االعلللان �للضللدر با�ضم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1033  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه /1-�ضركة التكنولوجيا الهند�ضية واملقاوالت جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/النمر لتجارة احلديد ذ.م.م وميثله:ح�ضن علي مطر الريامي قد اأقام 
 )369.174( وقللدره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك 
وحتى  اال�ضتحقاق  مللن   %12 والللفللائللدة  املحاماة  واتللعللاب  وامل�ضاريف  والللر�للضللوم  درهللم 
ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة. وحددت لها جل�ضة يوم االثنن 
مكلف  فللاأنللت  لللذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �للض   8.30 ال�ضاعة   2018/2/26 املللوافللق 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 
اأيللام على االأقللل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون  للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة 

مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/3493  جتاري جزئي 

املدعي/بنك  ان  مبللا  االقللامللة  حمللل  جمهول  الك�ضيميباتى  بادمانابهان  عليه/1-  املللدعللي  اىل 
املحكمة حكمت  بللان  اعللاه وعليه نعلنكم  املللذكللورة  الدعوى  اقللام  �للض.م.ع قد  التجاري  ابوظبي 
بتاريخ:2018/2/15 وقبل الف�ضل يف املو�ضوع بندب اخلبري امل�ضريف �ضاحب الدور يف اجلدول 
ما مل يتفق الطرفان على تعيينه خال ا�ضبوع تكون مهمته االطاع على ملف الدعوى ومابه 
االطراف  بن  العاقة  طبيعة  بيان  م�ضتندات  ا�ضول  من  له  يقدم  ان  وماع�ضى  م�ضتندات  من 
به  املنوطة  املهمة  ب�ضبب  اليها  االنتقال  اي جهة يرى �ضرورة  باالنتقال اىل  للخبري  و�ضرحت 
درهم  االف  خم�ضة  مقدارها  امانة  املحكمة  وحللددت  �ضماعهم  يللرى  من  و�ضهود  اقللوال  و�ضماع 
على ذمة اتعاب وم�ضاريف اخلبري الزمت املدعي بها وحددت لها املحكمة جل�ضة يوم اخلمي�ض 
االمانة  �ضداد  عدم  حال  يف   ch1.C.14:املوافق:2018/3/1 ال�ضاعة:08:30 �ضباحا يف القاعة

وجل�ضة:2018/3/29 يف حالة �ضدادها وحتى يقدم اخلبري تقريره. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/2284  جتاري  جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- افاق تدمر ملقاوالت البناء �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2017/12/27  يف الدعوى املذكورة اعاه 
)افاق  االوىل  املدعي عليها  بالزام  ال مكي  ل�ضالح/طارق جا�ضم عبداهلل جا�ضم مكي 
تدمر ملقاوالت البناء �ض.ذ.م.م( بان توؤدي للمدعي )طارق جا�ضم عبداهلل جا�ضم مكي 
ال مكي( مبلغ وقدره )75.670( درهم والفائدة بواقع 9% �ضنويا من تاريخ:2017/7/13 
وحتى ال�ضداد التام والزمتها بامل�ضاريف والر�ضوم ومبلغ خم�ضمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�ضوري قابا لا�ضتئناف 
با�ضم �ضاحب  التايل لن�ضر هذا االعللان �ضدر  اليوم  اعتبارا من  خال ثاثن يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/1783  جتاري  جزئي 
املدعي/كرياتيف  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  اخلليج  ريلو  عليه/1-  املدعي  اىل 
لتجارة مواد التعبئة والتغليف ذ.م.م نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 
2017/10/11  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�ضالح/كرياتيف لتجارة مواد التعبئة والتغليف 
9% من  وفائدة  درهللم   )168198( مبلغ  املدعية  اىل  تللوؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  ذ.م.م 
ثاثمائة  ومبلغ  وامل�ضاريف  بالر�ضوم  والزمتها  التام  ال�ضداد  وحتى  تللاريللخ:2017/5/20 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما زاد على ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�ضوري 
قابا لا�ضتئناف خال ثاثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعان �ضدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/571  عقاري كلي 
�ض.م.ع  اال�ضامي  دبللي  املدعي/بنك  ان  مبا  االقللامللة  حمل  جمهول  قللارى  عمر  عليه/1-  املدعي  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2017/12/24  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�ضالح/
واملدعي  املللدعللي  البنك  بللن  املللربمللة  وماحقها  االجلللارة  اتفاقية  بف�ضخ  �لللض.م.ع  اال�ضامي  دبللي  بنك 
على  واملقام  ريزيدين�ض  ايليت  امل�ضمى  بامل�ضروع   2506 رقم  الوحدة  ب�ضاأن   2008 مار�ض  بتاريخ:4  عليه 
قطعة االر�ض رقم:26 منطقة مر�ضى دبي - امارة دبي وبالغاء ا�ضارة القيد العقاري )االجارة املنتهية 
الوحدة لرتتيبات  والتي مفادها خ�ضوع ملكية  املدعي عليه  ل�ضالح  امللكية  ب�ضهادة  الللواردة  بالتملك( 
االجارة املنتهية بالتمليك طبقا لعقد االجارة مو�ضوع الدعوى وبالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك 
املدعي مبلغا مقداره )319843( درهم وكذلك ر�ضوم اخلدمة وفواتري الكهرباء واملاء حتى االخاء التام 
كما الزمته بامل�ضروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات . حكما 
مبثابة احل�ضوري قابا لا�ضتئناف خال ثاثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/2269  جتاري  جزئي 
ان  االقللامللة مبللا  �للللض.ذ.م.م جمهول حمللل  للمقاوالت  الريامي  عليه/1-  املللدعللي  اىل 
املدعي/موؤ�ض�ضة برهاين التجارية �ض.ذ.م.م وميثلها ال�ضيد/عبداحل�ضن ف�ضل ح�ضن 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2018/1/9  يف الدعوى املذكورة 
اعاه ل�ضالح/موؤ�ض�ضة برهاين التجارية �ض.ذ.م.م وميثلها ال�ضيد/عبداحل�ضن ف�ضل 
ح�ضن بالزام املدعي عليها باداء مبلغ وقدره )106.848.50( درهم للمدعية وفائدة %9 
من:2017/7/3 وحتى ال�ضداد التام والزمت املدعي عليها مب�ضاريف الدعوى وبالف 
درهم اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�ضوري قابا لا�ضتئناف خال ثاثن يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعان �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/3324  جتاري  جزئي 
اىل املدعي عليه/1- احمد حممد عبداملنعم ا�ضماعيل جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة 
الوطني  القيوين  ام  ل�ضالح/بنك  اعللاه  املللذكللورة  الللدعللوى  يف    2018/1/17 بتاريخ 
للمدعي  يللوؤدي  بان  ا�ضماعيل(  عبداملنعم  حممد  )احمد  عليه  املدعي  بالزام  �للض.م.ع 
)بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع( مبلغ وقدره )177.992.28( درهم والفائدة بواقع 
9% �ضنويا من:2017/10/2 وحتى متام ال�ضداد والزمته بالر�ضوم وامل�ضاريف وخ�ضمائة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�ضوري قابا لا�ضتئناف خال ثاثن 
ال�ضيخ  ال�ضمو  با�ضم �ضاحب  التايل لن�ضر هذا االعان �ضدر  اليوم  اعتبارا من  يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/2070  جتاري  جزئي 

املدعي/ ان  االقامة مبا  ابو جن جمهول حمل  فليب مريينو  عليه/1-  املدعي  اىل 
بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 
�ض.م.ع  الوطني  القيوين  ام  ل�ضالح/بنك  اعاه  املذكورة  الدعوى  يف    2017/12/19
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ )اربعة ع�ضر الف وت�ضعمائة واربعة 
الق�ضائية  املطالبة  تاريخ  من  �ضنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  درهللم(  وثمانن 
ومبلغ خم�ضمائة  بامل�ضروفات  والزمته  ال�ضداد  وحتى متام  يف:2017/6/12  احلا�ضل 
درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�ضوري قابا لا�ضتئناف خال ثاثن 
ال�ضيخ  ال�ضمو  با�ضم �ضاحب  التايل لن�ضر هذا االعان �ضدر  اليوم  اعتبارا من  يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/742  عقاري كلي 
اىل املحكوم عليه/1- فاطمة جواد �ضهبازي جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2017/12/28  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�ضالح/بنك 
دبي اال�ضامي بف�ضخ عقد البيع اتفاقية االجارة املنتهية بالتملك املوؤرخة:2008/6/26 
املقامة على االر�للض رقللم:6528 مبنطقة  العقارية رقلللم:900/274  ورد حيازة الوحدة 
تال االمارات الثالثة وت�ضليمها اىل املدعي خالية من ال�ضواغل وبالزام املدعي عليها 
والزمت  �ضرر  من  حلقه  عما  كتعوي�ض  درهللم   )569.000( مبلغ  للمدعي  تللوؤدي  بللان 
املدعي عليها امل�ضروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�ضوري 
قابا لا�ضتئناف خال ثاثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعان �ضدر 
با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/2232  جتاري  كلي 
اىل املحكوم عليه/1-انفال ر�ضا غام ر�ضا جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة 
ل�ضالح/ اعللاه  املللذكللورة  الللدعللوى  يف    2018/1/29 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت 
املدعي مبلغ  البنك  اىل  يللوؤدي  بان  املدعي عليه  بالزام  )فللرع(  التجاري  ابوظبي  بنك 
تاريخ:2017/9/6  من  �ضنويا   %9 فائدة  اليه  م�ضافا  درهللم   )832.561.87( مللقللداره 
وحتى:2017/10/18 ثم فائدة على االجمايل بواقع 9% �ضنويا من تاريخ:2017/10/18 
املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  الف  ومبلغ  وامل�ضاريف  بالر�ضوم  والزامك  ال�ضداد  وحتى 
ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�ضوري قابا لا�ضتئناف خال 
ثاثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعان �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/1358  جتاري  كلي 
اىل املحكوم عليه/1- هاي بروتك�ضن كومباين جمهول حمل االقامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2018/2/15  يف الدعوى املذكورة 
توؤدي  بللان  عليها  املللدعللي  بللالللزام  م.م.ح  انرتنا�ضيونال  ل�ضالح/�ضمار  اعلللاه 
للمدعية مبلغ )1.571.650( درهم والفائدة بواقع 9% �ضنويا من تاريخ املطالبة 
احلا�ضل يف:2017/6/13 وحتى متام ال�ضداد والزامك بامل�ضروفات ومبلغ الف 
درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�ضوري قابا لا�ضتئناف خال 
ثاثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعان �ضدر با�ضم �ضاحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/125  جتاري جزئي
ناير جوياكومار جمهول حمل  نللارايللانللان  التللو  /1-مللوريللابللا  عليه  املللدعللي  اىل 
االقلللاملللة مبلللا ان املللدعللي/جللو�للضللى بللونللاتلليللل انلللتلللوين قلللد اأقلللللام عللللليللك الدعوى 
ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )26000( درهم والر�ضوم 
وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام. 
بالقاعة  �ض   8.30 ال�ضاعة   2018/3/6 املوافق  الثاثاء  يوم  جل�ضة  لها  وحللددت 
Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على االأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2668  جتاري كلي

ان  االقللامللة مبا  ديللوان جمهول حمل  ا�للض  ام  ديللوان  املدعي عليه/راكي�ض  اىل 
املدعي/م�ضرف الهال �ض.م.ع - مكتب ادارة - فرع برج البحر قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والتكافل مببلغ 
و�ضمول  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم   )1.118.851.98( وقدره 
املوافق   الللثللاثللاء  يللوم  جل�ضة  لها  وحلللددت  كفالة.  بللا  املعجل  بالنفاذ  احلللكللم 
مكلف  فللاأنللت  لللذا   ch1.C.15:بالقاعة اللل�للضللاعللة:09:30�للض   2018/2/27:
او  مللذكللرات  مللن  لديك  مللا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مللن  اأو  باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/190  جتاري جزئي

املدعي/بنك  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  ن�ضري  نقوال  عليه/عماد  املدعي  اىل 
ابوظبي التجاري �ض.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�ضام�ضي 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  بللالللزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الللدعللوى  عليك  اأقللام  قد 
)512.634.29( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 
التام. وحددت لها جل�ضة يوم  ال�ضداد  اال�ضتحقاق احلا�ضل يف:2017/8/27 وحتى 
فاأنت  لذا   ch.1.C.13:بالقاعة ال�ضاعة:08:30�ض  املوافق:2018/3/7  االربعاء 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/1  جتاري كلي
اىل املدعي عليه /1-فرينا جي�ضيا هومبريج جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/

عمر بن نا�ضر بن را�ضد الر�ضيد قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليهم مببلغ مت�ضامنن مببلغ وقدره )533000( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف 
والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل با 
بالقاعة  �ض   9.30 ال�ضاعة   2018/3/4 املوافق  االحللد  يوم  جل�ضة  لها  وحللددت  كفالة. 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
االأقللل ويف  اأيللام على  او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة  لديك من مذكرات 

حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/124  جتاري كلي

اىل املدعي عليه /1-�ضركة ركن رميا للتجارة العامة ذ.م.م 2- حممد حممد علي حممد ها�ضم 
جا�ضبى 3-فرزانه طهما�ضب امري اقدم 4- ايفورت لتجارة معدات الطبية �للض.ذ.م.م 5- هادي 
ا�ضماعيل غفار  7- علي  ها�ضم جا�ضبى  6- حامد حممد حممد  ها�ضم جا�ضبى  حممد حممد 
ها�ضمى 8- �ضركة حميد مع�ضومي للتجارة ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/بنك 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  اأقللام عليك  قد  الرئي�ضي(  )الفرع  ايللران  �ضادرات 
عليهم بالتكافل والت�ضامن فيما بينهما مببلغ وقدره )3172455.91( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف 
لها جل�ضة  التام. وحللددت  ال�ضداد  اال�ضتحقاق وحتى  تاريخ  والفائدة 15% من  املحاماة  واتعاب 
مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.15 بالقاعة  �ض   9.30 ال�ضاعة   2018/2/27 املوافق  الثاثاء  يوم 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/2181  جتاري كلي 
ليمتد   هولدينج  انف�ضت  مي   -2 ذ.م.م  حللرة  منطقة  اليللن  ميديكا  عليه/1-  املدعي  اىل 
املدعي/ ان  مبا  بجا�ض  عبداهلل  حممد  املدعي/عبداهلل  ان  مبا  االقللامللة  حمل  جمهول 

عبداهلل حممد عبداهلل بجا�ض قد اقام الدعوى املذكورة اعاه وعليه نعلنكم بان املحكمة 
احل�ضوري  مبثابة  املحكمة  حكمت  التايل  التمهيدي  احلكم  بتاريخ:2018/1/31  حكمت 
للمدعي عليه وقبل الف�ضل يف مو�ضوع الدعوى بندب اخلبري احل�ضابي �ضاحب الدور ما 
مل يتفق اخل�ضوم على ت�ضميته خال ا�ضبوع تكون مهمته بعد مطالعة اوراق الدعوى وما 
بها من م�ضتندات وامل�ضتندات املقدمة فيها وماع�ضى ان يقدمه اخل�ضوم ، وحددت املحكمة 
 .ch2.E.22:جل�ضة يوم االثنن املوافق:2018/2/26 ال�ضاعة:09:30 �ضباحا يف القاعة
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

        يف الدعوى رقم 2017/86 بيع عقار مرهون
اىل املنفذ �ضده/1- كامران خليل ميان حممد خليل 2- نزهت كامران كامران خليل 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي التجاري �ض.م.ع وميثله:من�ضور 

عبداهلل حممد احمد الزرعوين.
املطالبة  قيمة  ل�ضداد  اعانكم  بللتللاريللخ:2018/2/12  االبتدائية  دبللي  حمكمة  قللررت 
وقدرها )2.745.000( درهم خال �ضهر من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اعاه واإال 
قانون االجراءات  املللادة 295 من  لن�ض  املزايدة وفقا  الرهن بطريق  العقار حمل  بيع 
املدنية )عبارة عن فيا مبنطقة تال االمارات الثالثة �ضابقا والثنيه الرابعة حاليا - 

رقم االر�ض:6201 - رقم املبنى:266/290 - امل�ضاحة:6.074/23 قدم مربع (
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
        يف الدعوى رقم 2017/91 بيع عقار مرهون

اىل املنفذ �ضده/1- اليك�ضندرا باري�ضوفا جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/
بنك دبي التجاري �ض.م.ع وميثله:من�ضور عبداهلل حممد احمد الزرعوين.

املطالبة  قيمة  ل�ضداد  اعانكم  بللتللاريللخ:2018/2/11  االبتدائية  دبللي  حمكمة  قللررت 
وقدرها )1.848.499( درهم خال �ضهر من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اعاه واإال 
املادة 295 من قانون االجراءات  بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ض 
رقم   - االر�للللض:202  رقللم   - خليفة  املنطقة:برج   - �ضكنية  العقار:�ضقة  )نللوع  املدنية 
 -  L2:الطابق رقللم   -  L219:العقار رقللم   - بللوديللوم  املبنى:فيوز  ا�ضم   - املبنى:4 

امل�ضاحة:1228 قدم مربع (
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اإيرادات املن�شاآت الفندقية يف اأبوظبي 
% خالل نوفمرب املا�شي تنمو 35.5 

•• اأبوظبي-وام:

وا�ضلت اإيرادات املبيت يف املن�ضاآت الفندقية العاملة يف اإمارة اأبوظبي منوها خال 
�ضهر نوفمرب املا�ضي مرتفعة بن�ضبة %35.5 مقارنة مع نف�ض ال�ضهر من العام 
 45 بن�ضبة  �ضبق  الللذي  اأكتوبر  �ضهر  يف  منللت  القطاع  ايلللرادات  وكللانللت   .2016
اإمارة  ام�ض. وتعد  اأبوظبي  اإح�ضاء  ا�ضدرها مركز  التي  االإح�ضاءات  بح�ضب   %
اأبوظبي ودولة االمارات ب�ضكل عام �ضمن قائمة اأكرث الدول جذبا لل�ضياحة وفق 
فيها  يتوافر  حيث  ال�ضياحي  القطاع  يف  املتخ�ض�ضة  العاملية  املوؤ�ض�ضات  ت�ضنيفات 
بنية حتتية مميزة ت�ضاهي نظرياتها املوجودة يف العديد من دول العامل. وقفز 
موؤ�ضر الرقم القيا�ضي العام الأ�ضعار املبيت يف املن�ضاآت الفندقية يف اإمارة اأبوظبي 
خال �ضهر نوفمرب املا�ضي بن�ضبة %31.5 مقارنة مع %28.6 يف �ضهر اكتوبر 
املبيت  الأ�ضعار  العام  املوؤ�ضر  انخف�ض  ال�ضنوي فقد  امل�ضتوى  اأما على  �ضبق.  الذي 
العام  ذاتلله يف  ال�ضهر  مللع  اجللللاري مقارنة  الللعللام  مللن  نوفمرب  %7.3 يف  بن�ضبة 
ت�ضنيفاتها  بح�ضب  الفندقية  املن�ضاآت  يف  الن�ضاط  حركة  �ضعيد  وعلى   .  2016
فقد ارتفع الرقم القيا�ضي الأ�ضعار املبيت يف الفنادق خال �ضهر نوفمرب املا�ضي 
منا  حن  يف   2017 العام  من  �ضبق  الللذي  ال�ضهر  مع  مقارنة   34.6% بن�ضبة 
الرقم القيا�ضي الأ�ضعار املبيت لل�ضقق الفندقية بن�ضبة %18.7 خال نف�ض فرتة 
املقارنة. ويتجاوز عدد املن�ضاآت الفندقية يف اأبوظبي 163 من�ضاأة “ ت�ضمل فنادق 
ل  وال�ضياحة  الثقافة  دائللرة  الإح�ضاءات  طبقا  وذلللك  فندقية”  و�ضقق  ومنتجعات 
اأبوظبي. ي�ضار اىل اأن مركز ابوظبي لاإح�ضاء قام باإن�ضاء موؤ�ضر اح�ضائي �ضعري 
يت�ضمن اأ�ضعار املبيت يف املن�ضاآت الفندقية يتم من خاله ر�ضد حركة االأ�ضعار يف 
االإمارة حيث ميكن من خاله معرفة التغريات ال�ضعرية التي ي�ضهدها القطاع 
وذلك ح�ضب الت�ضنيفات املعتمدة من هيئة ال�ضياحة والثقافة يف اأبوظبي. ويتم 
ت�ضنيف الفنادق وفق �ضلم متدرج يبداأ بنجمة واحدة وحتى خم�ض جنوم فيما يتم 
ت�ضنيف ال�ضقق الفندقية وفق ثاث م�ضتويات هي فاخرة وممتازة وعادية. وعادة 
ما ت�ضتفيد املكاتب ال�ضياحية ومتخذي القرار يف القطاع من الرقم القيا�ضي العام 
زيادة  املوؤ�ضر يف  يلعبه  الذي  الللدور  الذي يعده مركز االح�ضاء وذلك اىل جانب 

ال�ضفافية املتعلقة باملعلومات ذات ال�ضلة بالقطاع.

جتارة اأبوظبي من الأملنيوم تنمو
% اىل 20.8 مليارا خالل 2017   51.2 

•• اأبوظبي -وام:

قفزت قيمة جتارة اإمارة اأبوظبي من االأملنيوم اىل 20.8 مليار درهم خال 
العام 2017 بنمو ن�ضبته %51.2 مقارنة مع 13.76 مليار درهم يف العام 
وتعد ن�ضبة النمو امل�ضجلة يف جتارة االإمللارة من االأملنيوم مع نهاية   .2016
العام املا�ضي االعلى منذ عدة �ضنوات ما يعك�ض التطور الكبري الذي �ضهدته 
اأبوظبي ودولة االإمارات ب�ضكل عام والتي باتت تعد �ضمن قائمة الدول االأكرث 

اإنتاجية يف هذا النوع من ال�ضناعة على م�ضتوى العامل.
درهللم خال  مليارات   8 ارتفعت مبقدار  االملنيوم  االإملللارة من  وكانت جتللارة 
ال�ضادرة عن  االأرقللام  ملا تظهره  وفقا   2017 العام  ال�ضهرين االخريين من 
مركز ابوظبي لاإح�ضاء والتي ت�ضري اىل اأن قيمتها بلغت 12.8 مليار درهم 

يف اكتوبر ثم ارتفعت اىل 20.8 مليار درهم يف �ضهر دي�ضمرب.
العام  االأملللنلليللوم خللال  مللن  اأبللوظللبللي  �للضللادرات  ارتللفللعللت قيمة  وتف�ضيا فقد 
2017 اىل 4.86 مليار درهم بنمو ن�ضبته %101 مقارنة مع 2.4 مليار 
درهم يف العام 2016. وعلى �ضعيد جتارة اإعادة الت�ضدير فقد و�ضلت قيمتها 
15.3 مليار درهم تقريبا يف نهاية دي�ضمرب املا�ضي بزيادة ن�ضبتها 45.7% 
اما على   .2016 العام  ذاتلله من  ال�ضهر  10.5 مليار درهللم يف  باملقارنة مع 
جانب الورادات من هذه ال�ضلعة فقط اظهرت اأرقام مركز ابوظبي لاإح�ضاء 
تراجع قيمتها من 857 مليون درهم يف العام 2016 اىل 650 مليون درهم 
وا�ضتنادا اىل اأرقام مركز االإح�ضاء فاإن جتارة ابوظبي   . خال العام 2017 
ال�ضلع غري  االمللارة من  %13 من اجمايل جتللارة  �ضكلت نحو  االملنيوم  من 

النفطية خال العام 2017 والتي بلغت قيمتها 160 مليار درهم.

التنموية  امل�شاريع  »اأوفيد” يدعم 
القت�شادية والجتماعية يف بوليفيا

•• فيينا-وام:

توقيع  عن  “اأوفيد”  الدولية  للتنمية  اأوبللك  �ضندوق  اإدارة  جمل�ض  اأعلن 
اتفاقات قرو�ض ل�ضالح القطاع العام يف بوليفيا بقيمة 30 مليون دوالر، 
يف اإطار اهتمام ال�ضندوق بدعم خطوات التنمية االجتماعية واالقت�ضادية 
وبناء  الغذائي  واالأمللن  النظيفة،  ال�ضرب  مياه  وتوفري  الطاقة،  مبجاالت 
اأن  فيينا،  بالعا�ضمة  “اأوفيد”  مقر  عن  ام�ض  �ضدر  بيان  وذكللر   . الطرق 
عام  �ضليمان احلرب�ض مدير  بها  قللام  زيلللارة  جللاء خللال  االتللفللاقللات  توقيع 
اإيفو  البوليفي  بالرئي�ض  التقى  حيث  بوليفيا،  اإىل  مللوؤخللرا  “اأوفيد” 
مت  دوالر،  مليون   30 بقيمة  قر�ض  اتفاق  توقيع  �ضهد  الللذي  مورالي�ض، 
تخ�ضي�ضها لتطوير طريق �ضريع �ضوف يربط املناطق ال�ضرقية واجلنوبية 

يف بوليفيا ويخدم نحو 1،75 مليون �ضخ�ض.

عبيد الطاير يبحث مع وفد �شوي�شري ال�شراكة ال�شرتاتيجية بني البلدين

اقت�شادية اأبوظبي تنظم منتدى ممار�شة اأن�شطة الأعمال 2018

اأطلقت عددًا من الربامج والتطبيقات للت�سهيل على املتعاملني

دائرة املالية املركزية تعر�ش اأحدث ابتكاراتها يف »اأ�شبوع البتكار بال�شارقة«
تهدف اإىل جعل االإمللارات �ضمن الدول 
االأكلللللرث ابلللتلللكلللاراً علللللى ملل�للضللتللوى العامل 
الللذي حتتفل   ،2021 العام  مع حلول 
الللدولللة مبلللرور خم�ضن عللامللاً على  بلله 

تاأ�ضي�ضها. 
امل�ضاركة  هللذه  الللدائللرة خللال  وعر�ضت 
جهاز اخلدمة الذاتية لنظام التح�ضيل، 
الذي يتيح للمتعاملن مع دوائر حكومة 
ال�ضارقة، دفع ر�ضوم املعامات با�ضتخدام 
بطاقة حت�ضيل وبطاقة الهوية، وهو ما 
يوفر الوقت واجلهد عليهم. كما قدمت 
الدائرة تطبيق االعتماد الذكي اخلا�ض 
بللالللهللواتللف واالأجلللهلللزة الللذكلليللة، والذي 
روؤ�ضاء  مللثللل  الللعللللليللا  امللل�للضللتللويللات  ميللكللن 
اتخاذ  احللللكلللومللليلللة،  اجللللهلللات  وملللللللدراء 
االإلكرتونية  واالعللتللمللادات  االإجلللللراءات 
احلالة  ومعرفة  معينة،  م�ضتندات  على 

املالية لهذه امل�ضتندات.
تطبيق  على  اأي�ضاً  اجلناح  زوار  وتعرف 
التابعة  الثابتة  لاأ�ضول  الذكي  اجلرد 
اىل  يهدف  والللذي  احلكومية،  للدوائر 
اعتماده  بف�ضل  اجلللرد،  عملية  ت�ضريع 
على ا�ضتخدام االأجهزة الذكية بداًل من 
اأجهزة اجلرد التقليدية، والربط ب�ضكل 
املللللايل احلكومي،  الللنللظللام  ملللع  مللبللا�للضللر 
وتوفريه الإمكانية القراءة االإلكرتونية 
من م�ضافة 60 �ضم، اإ�ضافة اإىل توفريه 

•• ال�شارقة-الفجر:

املركزية  امللللالللليلللة  دائلللللللرة  جلللنلللاح  �للضللهللد 
بللاللل�للضللارقللة �للضللمللن اأ�للضللبللوع االبللتللكللار يف 
اليوم  ملل�للضللاء  يختتم  والللللذي  اللل�للضللارقللة، 
االأربعاء يف واجهة املجاز املائية، اهتماماً 
كللبللرياً مللن الللللللزوار، لللاطللاع علللللى ما 
اأنللظللمللة وبرامج  اللللدائلللرة ملللن  تللقللدملله 
وتطبيقات مبتكرة، تهدف مبجملها اإىل 
االإملللارة،  املللايل يف  النظام  كللفللاءة  تعزيز 
االأفراد  من  املتعاملن  على  والت�ضهيل 

املوؤ�ض�ضات.
وقالت هدى اليا�ضي، مدير اإدارة النظام 
على  ملل�للضللتللمللر  بلل�للضللكللل  “نعمل  املللللللايل: 
تطوير االأنظمة والربامج والتطبيقات 
املنظومة  االبتكار يف  التي تر�ضخ مكانة 
الوقت  ال�ضارقة، وتوفر  املالية حلكومة 
واجلللهللد علللللى املللتللعللاملللللن، وتللتلليللح لهم 
ال�ضاعة  ملللدار  على  معاماتهم  اإجنلللاز 
ومن اأي مكان، وهو ما ي�ضهم يف تعزيز 
البيئة االبتكارية املميزة باإمارة ال�ضارقة 

ودولة االإمارات«. 
اأ�ضبوع  فللعللاللليللات  اأن  اللليللا�للضللي  واأكللللللدت 
االبتكار يف ال�ضارقة �ضكلت من�ضة لعر�ض 
احلكومية  اجللللهلللات  ابلللتلللكلللارات  اأحلللللدث 
ان�ضجامها مع  مللدى  واإبللللراز  بلللاالإملللارة، 
التي  لابتكار  الوطنية  اال�ضرتاتيجية 

والفروقات  اجلللرد  ن�ضبة  يبن  لتقرير 
بللللن املللللدخللللات مللللن خلللللال االأجللللهللللزة 
الللذكلليللة وامللللدخلللل علللللى الللنللظللام امللللايل 

احلكومي.
وقللدمللت دائللللرة املللاللليللة املللركللزيللة كذلك 
نظامها املبتكر لت�ضجيل املوردين، الذي 
يعمل على ت�ضهيل ت�ضجيل املوردين مع 
اإلكرتوين،  اللللدائلللرة مللن خلللال مللوقللع 

وهو ما ي�ضمن معاجلة حركات املوردين 
يوفر  ما  تكامل،  برنامج  يف  وت�ضجيلها 
الوقت واجلهد على موظفي امل�ضرتيات 
يف دائلللللرة املللاللليللة امللللركلللزيلللة، كللمللا يعمل 
على الربط بن نظام ت�ضجيل املوردين 

وبوابة الدفع اخلا�ضة بتح�ضيل.
�ضهر  يف  اللللللدائلللللرة  مللل�لللضلللاركلللة  وجلللللللاءت 
االإمارات لابتكار انطاقاً من حر�ضها 

وال�ضلع  املالية  االأوراق  لهيئة  التنفيذي 
وابلللراهللليلللم عللبلليللد اللللزعلللابلللي ملللديلللر عام 
املدير  هري�ضي  وتللومللا�للض  الللتللاأمللن  هيئة 
يف  والللتللاأمللن  امل�ضارف  لقطاع  التنفيذي 
ل�ضوق  املللاللليللة  اخللللدملللات  تنظيم  �ضلطة 
اأبلللوظلللبلللي الللعللاملللي وبلليللنللاكللي اإيللل�لللض نائب 
مركز  �ضلطة  يف  اال�للضللرتاتلليللجلليللة  رئلليلل�للض 
دبي املايل العاملي ا�ضافة اىل ممثلن عن 
املللركللزي وخمت�ضن  االإمللللللارات  ملل�للضللرف 
امل�ضريف  والللقللطللاع  اخللللا�لللض  الللقللطللاع  يف 
اأبوظبي  بنك  مقدمتهم  ويف  الللدولللة  يف 
دبي  االإملللارات  وبنك  امل�ضرق  وبنك  االأول 
االإ�ضامي  اأبللوظللبللي  وملل�للضللرف  الللوطللنللي 
وم�ضرف  الللللتللللجللللاري  اأبللللوظللللبللللي  وبللللنللللك 
ال�ضارقة اال�ضامي. وح�ضره من اجلانب 

اللل�للضللويلل�للضللري يللللورغ غللا�للضللر وزيللللر الدولة 
الدولية  املللاللليللة  لللللل�للضللوؤون  اللل�للضللويلل�للضللري 
الر�ضمين  امللل�للضللوؤولللن  ملللن  وجمللمللوعللة 
اخلا�ضة  والبنوك  اجلهات  عن  وممثلن 
حميد  عبيد  معايل  ورحللب  �ضوي�ضرا.  يف 
الطاير بالوفد ال�ضوي�ضري موؤكدا اأن هذه 
اللللللقللاءات لها االثلللر االيللجللابللي يف تعزيز 
عاقات التعاون وتعود بنتائج مثمرة تعزز 
دولة  اأن  خا�ضة  امل�ضتقبلية  اخلطط  من 
االإمارات تعد مركزا اإقليميا هاما للعديد 
املالية  ال�ضركات والبنوك واملوؤ�ض�ضات  من 
مايل  كمركز  ملكانتها  نظرا  ال�ضوي�ضرية 
اإقليمي رئي�ضي وموقعها اجلغرايف املتميز 
وبلليللئللتللهللا اال�للضللتللثللمللاريللة اجللللاذبلللة. وقال 
والتجارية  الثنائية  العاقات  ان  معاليه 

بن دولة االإمارات و�ضوي�ضرا ت�ضهد منوا 
اأن  ونللرجللو  االأ�للضللعللدة  على خمتلف  هاما 
تللعللزيللز وتوطيد  اللللللقللاء يف  يلل�للضللاهللم هلللذا 
اأوا�لللضلللر الللتللعللاون امللل�للضللرتك واملللثللمللر بن 
اجلانبن. ومت خال االجتماع بحث عدة 
موا�ضيع يف مقدمتها التعاون االقت�ضادي 
والللللتللللجللللاري اللللللة جلللانلللب نلللقلللا�لللضلللات حول 
امل�ضتوى  على  الكلي  االقت�ضاد  تللطللورات 
العاقات  وم�ضتجدات  واالقليمي  املحلي 
لل�ضيا�ضات  ا�للضللتللعللرا�للض  ملللع  الللثللنللائلليللة 
والللقللوانللن املللنللظللمللة لللعللمللل اأ�لللضلللواق املال 
جمال  يف  الثنائي  التعاون  واأطللر  املحلية 
اإعادة  املالية مبا يف ذلك  االأ�ضواق  تنظيم 
املالية  اخلللدمللات  وتكنولوجيا  الللتللاأمللن 
عن  ف�ضا  االإ�ضامية  املالية  واخلدمات 

•• دبي -وام:

عقد معايل عبيد بن حميد الطاير وزير 
الدولة لل�ضوؤون املالية اجتماعا ام�ض مع 
االحتاد  رئي�ض  نائب  ملللاورر  اأويل  معايل 
املرافق  والوفد  املالية  وزيللر  ال�ضوي�ضري 
له تناول �ضبل التعاون الثنائي بن دولة 
ال�ضراكة  يللعللزز  ومللا  و�ضوي�ضرا  االمللللارات 
اال�للضللرتاتلليللجلليللة والللتللبللادل الللتللجللاري بن 
اأهم  اأحد  �ضوي�ضرا  تعترب  الدولتن حيث 

ال�ضركاء اال�ضرتاتيجين لامارات.
االماراتي  اجلللانللب  مللن  االجللتللمللاع  ح�ضر 
حمللمللد علللللي بلللن زايلللللد الللفللا�للضللي نائب 
حملللافلللظ مللل�لللضلللرف االملللللللللارات امللللركلللزي 
الرئي�ض  الزعابي  �ضيف  عبيد  والدكتور 

االمارة على امل�ضتوين االقليمي والدويل.
واأعرب عن �ضكره لكافة اجلهات احلكومية 
مع  املثمر  تعاونها  على  اأبللوظللبللي  اإملللارة  يف 
للتناف�ضية  ابللوظللبللي  مبكتب  العمل  فللريللق 
التابع للدائرة وفريق العمل التابع للبنك 
اأن�ضطة  تللقللريللر ممللار�للضللة  الللللدويل الإعلللللداد 
تزويده  خال  من   2018 للعام  االأعمال 
البيانات واملعلومات الازمة الإجناز  بكافة 

هذا التقرير.
اأن�ضطة  تللقللريللر ممللار�للضللة  اأهللملليللة  اأن  واأكللللد 
االعمال يف اإمارة اأبوظبي تكمن يف مقارنة 
التقرير  يغطيها  التي  الللدول  مع  ابوظبي 
189 دولللللة مللنللهللا دول  الللعللاملللي وعلللددهلللا 
جمل�ض التعاون اخلليجي حيث يقوم فريق 
على  بللنللاء  الللبلليللانللات  بجمع  اللللدويل  البنك 

مقايي�ض حمددة.
و�للضللدد علللللى اأهللملليللة املللرحلللللة الللقللادمللة بعد 
موا�ضلة  يف  تكمن  والللتللي  التقرير  ا�للضللدار 
اأبوظبي  مللكللتللب  مللللع  والللتللنلل�للضلليللق  اللللعلللملللل 
التطويرية  اخللللطلللة  لللو�للضللع  للللللتللنللافلل�للضلليللة 
ومقرتحاتها  اللللعلللملللل  خلللطلللة  وملللتلللابلللعلللة 
التح�ضن  فللر�للض  يحقق  مبللا  وتللو�للضلليللاتللهللا 
امللل�للضللتللمللرة لللكللافللة اللللقلللوانلللن واالجلللللللراءات 
امارة  يف  االعمال  ان�ضطة  مبمار�ضة  املعنية 

يعك�ض  املنتدى  هللذا  اأن  واأ�للضللاف  ابللوظللبللي. 
اأبللوظللبللي الر�ضيدة  اإمللللارة  حللر�للض حللكللومللة 
على اإر�ضاء املقومات االقت�ضادية امل�ضتدامة 
التي  املمار�ضات  اأف�ضل  اتباع  اآليات  وتعزيز 
االقت�ضاد  ومتللكللن  االأعلللملللال  علللامل  تللدعللم 
املللحلللللي للللاإملللارة مللن تللبللوء مللراكللز قيادية 
م�ضريا  الللعللامللليللة  التناف�ضية  مللوؤ�للضللرات  يف 
االأعمال  اأنلل�للضللطللة  ممللار�للضللة  تللقللريللر  ان  اىل 
القوة  ابوظبي يتيح معرفة م�ضادر  الإمارة 
اأبوظبي  اإملللللارة  اقللتلل�للضللاد  بللهللا  يتمتع  الللتللي 
والتحديات التي تواجهه للتغلب عليها. كما 
دائرة  حر�ض  املن�ضوري  خليفة  �ضعادة  اأكللد 
اطاق  على  اأبوظبي  االقت�ضادية  التنمية 
الدويل  البنك  مع  بالتعاون  التقرير  هللذا 
اال�ضرتاتيجين  �ضركائها  مع  ميكنها  مبا 
وتطوير  حتلل�للضللن  اأجللللل  مللن  �للضللويللا  للعمل 
اجراءاتها وقوانينها ذات العاقة مبمار�ضة 
�ضاأنه  ملللا مللن  اأبللوظللبللي  االأعللمللال يف  اأن�ضطة 
التناف�ضية  الللقللدرة  علمي  ب�ضكل  يقي�ض  اأن 
االقليمية الإمارة اأبوظبي من خال توفري 
االأ�ض�ض املنطقية لتحليل اأكرث دقة للبيانات 

االقت�ضادية.
واأ�ضار اىل اأن نتائج موؤ�ضرات اإمارة اأبوظبي 
للعام  االأعللمللال  اأن�ضطة  ممار�ضة  تقرير  يف 

2016 �ضجلت حت�ضنا ملحوظا يف ترتيبها 
الن�ضاط  بللللدء  ملللوؤ�لللضلللر  يف  تللقللدمللت  حلليللث 
التجاري 26 درجة ويف ا�ضتخراج تراخي�ض 
اإملللارة  ت�ضجيل  كللمللا مت  درجلللة   18 الللبللنللاء 
ابوظبي �ضمن اف�ضل خم�ض دول يف العامل 

�ضمن موؤ�ضر انفاذ العقود.
واأعرب �ضعادة وكيل الدائرة يف ختام كلمته 
اأهدافه  املللنللتللدى  يللحللقللق  اأن  يف  امللللله  علللن 
الللراملليللة اىل تللعللزيللز جللهللود حللكللومللة اإملللارة 
اأبوظبي نحو تعزيز تناف�ضية بيئة االعمال 
اإمللارة اأبوظبي ودولللة االمللارات العربية  يف 

املتحدة ب�ضكل عام.

•• اأبوظبي -وام:

ابوظبي  االقت�ضادية  التنمية  دائرة  نظمت 
بالتعاون مع البنك الدويل ام�ض يف فندق 
بللابللوظللبللي مللنللتللدى ممار�ضة  الللقلل�للضللر  بلللاب 
اأكرث  مب�ضاركة   2018 االأعللمللال  اأن�ضطة 
اخلربات  تبادل  بهدف  �ضخ�ض   100 من 
واالطللللللللاع علللللللى افللل�لللضلللل اللللتلللجلللارب فيما 
لكافة  والتحديث  التطوير  بعلميات  يتعلق 
اجراءات وعمليات وقوانن ممار�ضة اأن�ضطة 

االعمال على م�ضتوى االإمارة.
املن�ضوري  �للضللامل  بللن  خليفة  �للضللعللادة  وقلللال 
املنتدى  بها  افتتح  كلمة  يف  الللدائللرة  وكيل 
- بح�ضور �ضعادة الدكتورة رو�ضة ال�ضعدي 
مدير عام هيئة االأنظمة واخلدمات الذكية 
اأن�ضطة  ممللار�للضللة  مللنللتللدى  اأن   - بللاأبللوظللبللي 
جهود  تعزيز  اىل  يهدف   2018 االعللمللال 
اأبللوظللبللي يف حتللديللد م�ضار  حللكللومللة اإملللللارة 
علمية التطوير والتحديث لكافة االجراءات 
والعمليات والقوانن ب�ضاأن ممار�ضة اأن�ضطة 
االعمال مبا ي�ضهم يف تعزيز تناف�ضية امارة 
ابللوظللبللي واالرتلللقلللاء بللكللافللة خللدمللاتللهللا وفق 
التي  الدولية  واملوا�ضفات  املعايري  اف�ضل 
تناف�ضية  تللعللزيللز  اهلللم ممللكللنللات  احلللد  تللعللد 

يذكر  املحلية.  املالية  للمراكز  الللرتويللج 
اتفاقية حماية  االإملللارات وقعت  دولللة  اأن 
وتلل�للضللجلليللع اال�للضللتللثللمللار ملللع �للضللويلل�للضللرا يف 
اتفاقية  وقلللعلللت  كللمللا   1998 نللوفللمللرب 
جتنب االزدواج ال�ضريبي على الدخل يف 
اأكتوبر 2011 وحتت�ضن الدولة جمل�ض 
االأعمال ال�ضوي�ضري منذ تاأ�ضي�ضه يف عام 
1996 حيث يقوم بدور هام يف جماالت 
الثنائية  االقللتلل�للضللاديللة  الللعللاقللات  تللعللزيللز 
وو�ضل حجم اال�ضتثمارات ال�ضوي�ضرية يف 
الدولة اإىل 3،195 مليون دوالر اأمريكي 
88 موؤ�ض�ضة  تتخذ  2016 يف حن  عام 
وكالة جتارية  و188  �ضوي�ضرية  جتارية 
جتارية  عللامللة  و10،554  �ضوي�ضرية 

�ضوي�ضرية دولة االإمارات مقرا لها.

للمنتدى  االوىل  اجلللللل�للضللة  وخلل�للضلل�للضللت 
لللتللقللدمي علللر�لللض علللن ملل�للضللتللجللدات تقرير 
ابوظبي  الإملللارة  االأعللمللال  ان�ضطة  ممار�ضة 
العامري  هالة  قدمت  حيث   2018 للعام 
نظرة  للتناف�ضية  ابللوظللبللي  مكتب  مللديللرة 
املوؤ�ضرات  ودور  واأهمية  التقرير  عن  عامة 
الللتللي يللغللطلليللهللا يف حتلل�للضللن وتللطللويللر بيئة 
التنظيمية  والللعللمللللليللات  امللللدن  يف  االأعلللملللال 
االأعمال   اأن�ضطة  ممار�ضة  بها   تقوم  التي 
م�ضرية اىل ق�ضة جناح اأبوظبي يف مواءمة 
بيئة  حت�ضن  نللحللو  الللعللاقللة  ذات  اجلللهللات 

االأعمال يف االإمارة.

على تعزيز مكانة دولة االإمللارات ب�ضكل 
عام واإمارة ال�ضارقة ب�ضكل خا�ض كمركز 
ون�ضر  الللقللدرات،  وبللنللاء  لابتكار،  عاملي 
حتفيز  اإىل  اإ�لللضلللافلللة  االبلللتلللكلللار،  ثللقللافللة 
اخلا�ضة  واملوؤ�ض�ضات  اجلهات احلكومية 
االبتكار  ممار�ضات  تبني  على  واالأفلللراد 
مبادرات  وتللنللفلليللذ  اإطلللللاق  خللللال  ملللن 

واأفكار نوعية على م�ضتوى الدولة.

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
اإعالن بالن�شر 

الدعوى رقم 2017/474  الدائرة املدنية اجلزئية الثانية       
اىل املدعى عليها : �ضو�ضان تورال كابو �ضاي 

 : رقم  الدعوى  يف  ذ.م.م   الديون  لتح�ضيل  امل�ضتقبل  �ضركة   : املدعي  باأن  نعلمك 
2017/474 الدائرة املدنية اجلزئية الثانية قد رفعت الدعوى املذكورة اأعاه

تطالب فيها : الزام املدعي عليه باأداء مبلغ وقدره )50000( درهم والفائدة القانونية 
من  واملنا�ضب  بالر�ضوم  والزامه  ال�ضداد  متام  وحتى  الدعوى  رفع  من   %12 بواقع 
ال�ضارقة  مبحكمة  الدعوى4  اإدارة  مكتب  اأمام  باحل�ضور  مكلفون  انتم  الر�ضوم. 
رقمها  املذكور  الدعوى  يف  للنظر  وذلك   ،  2018/3/12 بتاريخ  االبتدائية  االحتادية 

اأعاه - بو�ضفك مدعي عليه - حتريرا:2018/2/20. 
 حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة

 االحتادية االبتدائية

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   
          اعادة اعالن بالن�شر

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية       
يف الق�شية رقم 2017/7588  مطالبات ب�شيطة ال�شارقة        
اىل املدعى عليه : 1- تيكا خان حكمت حيث ان املدعي : موؤ�ض�ضة اجرة ال�ضارقة �ض.ذ.م.م  
باداء مبلغ  املحكمة ويطالبكم فيها  اعاه لدى هذه  املذكورة  الدعوى  اقام عليك  قد 
باال�ضافة  �ضنويا   %5 بواقع  القانونية  للفائدة  باال�ضافة  درهم   )13541.8( وقدره 
للر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة.لذلك يقت�ضي ح�ضوركم امام هذه املحكمة 
)دائرة املطالبات الب�ضيطة( يف متام ال�ضاعة الثامنة والن�ضف �ضباح يوم:2018/2/26 
 ، والتعقيب عليه  التقرير  ن�ضختكم من  وا�ضتام  الدعوى  والرد على  وذلك لاطاع 
ويف حالة تخلفكم عن احل�ضور او عدم ار�ضال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فان املحكمة 

�ضتبا�ضر نظر الدعوى يف غيابكم 
  مكتب اإدارة الدعوى 

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�ضديقات- خورفكان:

 كا من ال�ضاده ب�ضفتهم �ضركاء يف الرخ�ضة املذكورة اأدناه بن�ضبة املذكورة:
1- �ضعيد حممد عبداهلل بديع النقبي اجلن�ضية االمارات بن�ضبة 51% 2- عد يوتل عبدالرحمن اجلن�ضية 
الهند بن�ضبة 13% 3- عبداحلميد حممد كوناتادي كوناتادي اجلن�ضية الهند بن�ضبة 12% 4- عبا�ض حميد 
كاليكونل كاليكونل اجلن�ضية الهند بن�ضبة 12% 5- احمد باال�ضارا انكل اجلن�ضية الهند بن�ضبة 12% وطلبوا 
الت�ضديق على حمرر يت�ضمن )تنازل( يف ح�ض�ضهم املذكورة اعاه يف اال�ضم التجاري:�ضوبر ماركت املدد 
ذ.م.م ن�ضاط الرخ�ضة �ضوبرماركت واملرخ�ض من دائرة التنمية االقت�ضادية يف خورفكان رخ�ضة جتارية 
رقم:140356 ال�ضادر بتاريخ:1980/1/27 يف دائرة التنمية االقت�ضادية بخورفكان اىل كا من ال�ضيده/

�ضمريه حممد علي ح�ضن تهلك اجلن�ضية االمارات بن�ضبة 51% ال�ضاده:هالغرود ليميتد بن�ضبة 49% ليكن 
ال�ضاأن يف  بالت�ضديق على توقيعات ذوي  �ضيقوم  العدل يف مدينة خورفكان  الكاتب  بان  معلوما للجميع 

املحرر املذكور بعد انق�ضاء ا�ضبوعن من تاريخ ن�ضر هذا االعان.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 264

اجلن�ضية  بنغادي�ضي    - الرحمن  حبيب  �ضلمان  ال�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�ضيد/فاروك  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
احمد حممد نورو مياه - بنغادي�ضي اجلن�ضية يف الرخ�ضة امل�ضماه:مطعم حارب بن 

ع�ضكور والتي تاأ�ض�ضت بامارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم:531889
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان 
الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعان للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعن من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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املال والأعمال

مليار درهم قيمة ت�شرفات   1.4
العقارات يف دبي ام�ش

•• دبي-وام: 

دبللي حوايل  االأرا�للضللي واالأملللاك يف  دائللرة  العقارية يف  الت�ضرفات  حققت 
1.4 مليار درهم وكانت اأبرزها رهونات بقيمة 1.1 مليار درهم من خال 
34 اإجراء حيث �ضهدت الدائرة ام�ض ت�ضجيل 133 مبايعة بقيمة 336 
مليون درهم منها 12 مبايعة لاأرا�ضي بقيمة 195 مليون درهم و 121 

مبايعة لل�ضقق و الفلل بقيمة 141 مليون درهم.
وجاءت اأهم مبايعات االأرا�ضي بقيمة 112 مليون درهم يف منطقة اخلليج 
التجاري تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم يف منطقة ند ال�ضبا االأوىل 

تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم يف منطقة لهباب االأوىل.
وت�ضدرت منطقة معي�ضم االأول املناطق من حيث عدد املبايعات اإذ �ضجلت 
مبايعتن بقيمة 5 ماين درهم وتلتها منطقة ند ال�ضبا االأوىل بت�ضجيلها 
بت�ضجيلها  االأوىل  35 مليون درهم وثالثة يف جبل علي  بقيمة  مبايعتن 
و  ال�ضقق  مبايعات  باأهم  يتعلق  وفيما  درهللم.  ماين   6 بقيمة  مبايعتن 
الفلل جاءت مبايعة بقيمة 7 ماين درهم مبنطقة الو�ضل كاأهم املبايعات 
تلتها مبايعة بقيمة 5 ماين درهم يف منطقة مر�ضى دبي و اأخريا مبايعة 
4 ماين درهم يف منطقة مر�ضى دبي. وت�ضدرت منطقة اخلليج  بقيمة 
 23 �ضجلت  اإذ  الفلل  و  ال�ضقق  مبايعات  عللدد  حيث  من  املناطق  التجاري 
مبايعة بقيمة 24 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي االأوىل بت�ضجيلها 
 13 بت�ضجيلها  املركا�ض  وثالثة يف  10 ماين درهم  بقيمة  14 مبايعة 
مبايعة بقيمة 9 ماين درهم. و�ضجلت الرهونات قيمة قدرها 1.1 مليار 
24 رهونات فلل  1 مليار درهم و  اأرا�ضي بقيمة  10 رهونات  درهم منها 
و�ضقق بقيمة 26 مليون درهم و كان اأهمها مبنطقة املركز التجاري االأوىل 

بقيمة مليار درهم واأخرى يف منطقة اأم رمول بقيمة 28 مليون درهم.

»جيبكا« توقع مذكرة تفاهم 
مع هيئة التقيي�ش اخلليجية 

•• دبي -وام:

وقع االحتاد اخلليجي للبرتوكيماويات والكيماويات جيبكا مذكرة تفاهم 
مع هيئة التقيي�ض لدول جمل�ض التعاون اخلليجي وذلك لتطوير معايري 
اخلليج  منطقة  يف  والبرتوكيماويات  الكيماويات  لقطاع  امل�ضتوى  عاملية 

العربي.
وقع املذكرة الدكتور عبد الوهاب ال�ضعدون االأمن العام للجيبكا ومعايل 
التعاون  جمل�ض  لللدول  التقيي�ض  لهيئة  العام  االأمللن  ما  اأمللن  بن  نبيل 

اخلليجي وذلك يف مقر االحتاد الرئي�ضي بدبي.
وتهدف املذكرة اإىل اإر�ضاء اأطر التعاون الوثيق بن املنظمتن يف املجاالت 
امل�ضتهلك  وحماية  الفنية  واللوائح  املعايري  مثل  امل�ضرتك  االهتمام  ذات 

والبيئة وال�ضحة العامة.
وتن�ض املذكرة اأي�ضا على ت�ضكيل جلان فنية وفرق عمل متخ�ض�ضة يف جمال 
والكيماويات  البرتوكيماويات  قطاع  من  تقنين  خرباء  البرتوكيماويات 
الطريق  لتمهيد  وذلللك  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  لللدول  التقيي�ض  وهيئة 
الب�ضائع  نقل  ب�ضاأن  دوليا  بها  املعرتف  املمار�ضات  اأف�ضل  اعتماد  اأجللل  من 

اخلطرة والنفايات ال�ضناعية ونظام املواءمة العاملية.
كللمللا تللهللدف املللذكللرة علللللى امللللدى الللطللويللل اإىل الللنللهللو�للض بللاإمللكللانللات قطاع 
الكيماويات والبرتوكيماويات يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي اإ�ضافة اإىل 
االقت�ضادية  املقومات  وتطوير  املنظمة  لدول  البينية  التجارة  حركة  دعم 
الربحية  م�ضار  على  الوقت  ذات  يف  املحافظة  مع  العربي  اخلليج  ملنطقة 
التجارة  حركة  تعيق  التي  التقنية  احلواجز  من  التخفيف  يف  وامل�ضاهمة 

وذلك مبا ين�ضجم مع اأهداف ال�ضوق اخلليجية امل�ضرتكة.

»الإن�شاءات البرتولية«  تفتتح 
مكتبا جديدا لها يف حيدراآباد بالهند

•• اأبوظبي-وام:

التابعة  ال�ضركات  اإحللدى   - الوطنية  البرتولية  االإنلل�للضللاءات  �ضركة  اأعلنت 
لل�ضركة القاب�ضة العامة “�ضناعات” اأبوظبي - عن افتتاح مكتب هند�ضي 
اإقليمي جديد لها يف مدينة حيدر اآباد لريتفع عدد مكاتبها يف الهند اىل 

مكتبن.
وتبلغ م�ضاحة املكتب الذي ي�ضتوعب نحو 450 موظفا نحو 40 الف قدم 
مربع حيث �ضيمكن ال�ضركة من تقدمي خدماتها وادارة عملياتها يف جمال 
حلقول  ال�ضركة  توفرها  التي  االخلللرى  اخلللدمللات  مللن  وغللريهللا  الهند�ضة 

النفط والطاقة.
�ضركة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  نللائللب  ما�ضي  عللبللداهلل  عقيل  املهند�ض  وقلللال 
متحم�ضون  اإننا   “ فيها  املنتدب  والع�ضو  الوطنية  البرتولية  االن�ضاءات 
لتقدمي خدماتنا من خال مكتب حيدر اآباد اجلديد “ ..موؤكدا اأن خدمات 

ال�ضركة تت�ضم بالفعالية من حيث التكلفة والكفاءة واملرونة.
واأكد احلر�ض على تقدمي خدمات فعالة من �ضاأنها اأن تعزز الكفاءة وتقلل 

من التكلفة للعماء مع االلتزام الكامل باأعلى معايري اجلودة.
واأو�ضح اأن الهدف من ان�ضاء املكتب اجلديد يتمثل يف �ضعي ال�ضركة لتو�ضيع 
عملياتها االقليمية وا�ضتك�ضاف الفر�ض اال�ضتثمارية املتاحة يف الهند ب�ضكل 

خا�ض واآ�ضيا ب�ضكل عام.

حمدان بن حممد ي�شهد جانبًا من منتدى ال�شياحة ال�شحية

حتت رعاية مكتوم بن حممد بن را�سد 

دبي التجارية تكرم الفائزين بالدورة العا�شرة من »جائزة التميز يف اخلدمات الإلكرتونية«
وممثلو خمتلف و�ضائل االإعام.

رئي�ض  �ضليم  بللن  اأحللمللد  �ضلطان  واأكلللد 
التنفيذي  والللرئلليلل�للض  االإدارة  جمل�ض 
رئي�ض  الللعللامللليللة،  دبللي  مللوانللئ  ملجموعة 
واملنطقة  واجلللمللارك  املللوانللئ  موؤ�ض�ضة 
التقنيات  اأف�ضل  تبني  اأهمية  احللللرة، 
امتداد  على  الللتللجللارة  لتمكن  العاملية 
�للضللللل�للضلللللة اللللتلللوريلللد الللعللامللليللة مبلللا يتيح 
العقد  خال  النمو  موا�ضلة  لل�ضركات 
دبي  مللوانللئ  الللتللزام  اإىل  ملل�للضللرياً  املقبل 
الللتللابللعللة بتوفري  و�للضللركللاتللهللا  الللعللامللليللة 
الللبللنلليللة الللتللحللتلليللة الللتللقللنلليللة اللللازملللة 
لللتللحللفلليللز منللللو الللل�لللضلللركلللات مللللن خال 
الذكية  الللتللجللارة  م�ضتقبل  ا�ضت�ضراف 
الر�ضيدة  القيادة  لروؤية  دعماً  دبللي،  يف 
قائم  م�ضتدام  معريف  اقت�ضاد  بتحقيق 

على االبتكار.
“مع دخلللول  املللنللا�للضللبللة:  بلللهلللذه  وقلللللال 
العامل ع�ضر الثورة ال�ضناعية الرابعة، 
�ضريعة  تغريات  االأعللمللال  قطاع  ي�ضهد 
اجلديدة  الللتللحللوالت  بف�ضل  اللللوتلللرية 
اأ�ضبح  وللللهلللذا  الللتللكللنللولللوجلليللا  علللامل  يف 
اال�ضطناعي،  الللذكللاء  تقنيات  توظيف 
اإدارة  يف  اأ�ضا�ضياً  اأملللراً  ت�ضن  والبلوك 
التوريد  و�ضل�ضلة  التجارية  العمليات 
ل�ضمان ا�ضتدامة منو التجارة ومواكبة 
ي�ضهد  الللذي  العاملي  ال�ضوق  متطلبات 
النجاح  �ضيكون  كما  متزايدة.  مناف�ضة 
هذه  تبني  من  يتمكن  ملن  امل�ضتقبل  يف 
جديدة  عمل  دورة  ويوؤ�ض�ض  التقنيات 
ت�ضتفيد من اإمكانات واأدوات امل�ضتقبل«. 

التجارية  دبلللي  اأن  �ضليم  بللن  واأو�لللضلللح 
يف  مللعللاملللللة  مللللللليلللون   19.8 اأجنلللللللزت 
 ،4% اإىل  و�ضلت  منو  بن�ضبة   2017
كما ارتفع عدد ال�ضركات امل�ضجلة عرب 
�ضركة،  األللف   142 اإىل  لي�ضل  البوابة 
األف   15 و�ضهد العام املن�ضرم ت�ضجيل 
�ضركة جديدة، وهذه الزيادة دليل على 
ال�ضركات  ت�ضاعد  الذكية  اخلدمات  اأن 
وهذا  التناف�ضية؛  وحتقيق  النمو  على 

ما ت�ضعى دبي التجارية اإىل حتقيقه.
الفائزين  بتكرمي  املعلم  حممد  وقلللام 
باجلائزة ومنحهم درع التميز ، ومنهم 
ملللكللافللحللة احلرائق  الللوطللنلليللة  اللل�للضللركللة 
ا�ضتخدام  بللجللائللزة  فللللازت  الللتللي  نللافللكللو 
اجلديدة  الللفللئللة  غلليللت،  لللوجللي  تطبيق 
التي طرحت الأول مرة يف هذه الدورة 
من اجلائزة، يف حن فازت �ضركة القلعة 
الزرقاء للنقل الربي بجائزة اخلدمات 
 ،M-Token خلللدملللات  يف  الللذكلليللة 
بينما فازت باملركز الثاين من اجلائزة 
للخدمات  الدولية  “�ضيتيرتانز  �ضركة 
اخلدمات  جائزة  وكانت  اللوج�ضتية”، 
اللللذكللليلللة يف خلللدملللات امللللنلللاطلللق احللللرة 
اآي  اإي  اإيلله  دانللزا�للض  �ضركة  ن�ضيب  من 
االإملللارات، بينما فللازت �ضركة زيللرو ون 
اأي�ضاً  وفللازت  الللثللاين.  باملركز  للتجارة 
االإمارات”  اآي  اإي  اإيه  “دانزا�ض  �ضركة 
بللجللائللزة اخلللدمللات الللذكلليللة يف خدمات 
الللتللخللللليلل�للض اجللللملللركلللي، بلليللنللمللا حلللازت 
�ضركة دي بي �ضينكر على املركز الثاين. 
الذكية  اخلللللدمللللات  جلللائلللزة  مللنللح  ومت 

“نافكو  للل�للضللركللة  اللللدفلللع  خلللدملللات  يف 
وي  “اإيزي  �ضركة  وفلللازت  لل�ضحن”، 
الثاين  باملركز  وال�ضحن”  للتخلي�ض 
يف ذات اجلائزة، اأما يف فئة جائزة دبي 
فقد   2017 لعام  لابتكار  التجارية 

كانت من ن�ضيب �ضركة “كيموها«.
التجارية  دبللللللي  �لللضلللراكلللة  اإطللللللللار  ويف 
اال�لللضلللرتاتللليلللجللليلللة مللللع ملللوؤ�لللضللل�لللضلللة دبي 
لتنمية ال�ضادرات، مت تقدمي جائزتن 
امل�ضدر  “جائزة  هما  امل�ضدرين  لفئة 
عليها  ح�ضلت  والللتللي  للعام”  اجلللديللد 
برودك�ضنز”،  “اإندوجونا  �لللضلللركلللة 
م�ضتح�ضرات  ل�ضناعة  “اإيبوج  وجاءت 
بينما  اللللثلللاين،  امللللركلللز  يف  التجميل” 
لهند�ضة  “بري�ضتول  �للضللركللة  حلللللازت 
احلرائق” على “جائزة امل�ضدر املبتكر 
�ضركة  الثاين  املركز  يف  وحّلت  للعام” 

“فالكون باك لل�ضناعات«.
�ضالح،  اآل  اهلل  عللبللد  قلللال  جللانللبلله  ملللن 
التجارة  ل�ضوؤون  االقت�ضاد  وزارة  وكيل 
من  كلللبلللري  قلللللدر  “يعود  اخلللللارجلللليللللة: 
ال�ضدارة التي متتاز بها دولة االإمارات 
والتي  اخلارجية،  التجارة  �ضعيد  على 
 1.7 نلللحلللو   2017 الللللعللللام  يف  بلللللغللت 
ال�ضركات  متلليللز  اإىل  درهللللم،  تللريللللليللون 
املللوجللودة يف الدولة،  وقللطللاع االأعللمللال 
ون�ضعر بثقة كبرية باأن االإمارات �ضتعزز 
امليدان.  هللللذا  يف  الللطللللليللعلليللة  مللكللانللتللهللا 
منوذجاً  دائللمللاً  االإملللللارات  �ضتكون  كللمللا 
االبتكار  على  القائم  الذكي  لاقت�ضاد 
واملعرفة، وهو ما يدفعنا اأن نكون داعماً 

•• دبي- الفجر:

يف احتفال ا�ضتثنائي بدورتها العا�ضرة، 
كرمت موؤ�ض�ضة دبي التجارية، النافذة 
للللللتللجللارة واخلدمات  املللوحللدة  الللذكلليللة 
ملجموعة  والتابعة  دبللي  يف  اللوج�ضتية 
االأول  اأم�ض  م�ضاء  العاملية،  دبي  موانئ 
اخلدمات  يف  ز  التميُّ بجائزة  الفائزين 
املوؤ�ض�ضة  متنحها  والتي  االإلكرتونية، 
�ضنوياً لل�ضركات الرائدة يف جمال تبني 
التجارة  قللطللاع  يف  الللذكلليللة  اخللللدملللات 

وال�ضحن واخلدمات اللوج�ضتية.
اأقلليللم حتللت رعاية  الللذي  ح�ضر احلفل 
�للضللمللو اللل�للضلليللخ مللكللتللوم بلللن حمللمللد بن 
را�لللضلللد اآل مللكللتللوم نلللائلللب حلللاكلللم دبلللي، 
واملدير  التنفيذي  املدير  املعلم  حممد 
العاملية-اإقليم  دبلللللي  ملللللوانللللئ  الللللعللللام 
اآل �ضالح  االإملللللارات، و�للضللعللادة عللبللداهلل 
التجارة  ل�ضوؤون  االقت�ضاد  وزارة  وكيل 
واأحلللملللد حمللبللوب م�ضبح  اخللللارجللليلللة، 
�ضاعد  واملهند�ض  دبلللي،  جللمللارك  مللديللر 
ملوؤ�ض�ضة  الللتللنللفلليللذي  املللديللر  الللعللو�للضللي، 
وح�ضن  الللللل�لللللضلللللادرات،  لللتللنللملليللة  دبلللللي 
للعمليات  التنفيذي  املللديللر  البلو�ضي 
من  وكوكبة  التجارية،  لدبي  باالإنابة 
قطاع  يف  والللقلليللادات  ال�ضخ�ضيات  كبار 
اجلهات  وم�ضوؤولو  والتجارة،  االأعمال 
ومن  واالحتلللاديلللة،  املحلية  احلكومية 
القطاع البنكي واملايل، ومدراء �ضركات 
ال�ضحن واخلدمات اللوج�ضتية، اإ�ضافة 
االإعاميون  واللل�للضللركللاء  اللللرعلللاة  اإىل 

احلدث  هللذا  يف  ا�ضرتاتيجياً  و�للضللريللكللاً 
ال�ضنوي«.

املدير  البلو�ضي،  ح�ضن  قللال  وبللللدوره 
الللتللنللفلليللذي للللللعللمللللليللات بلللاالإنلللابلللة، دبي 
الللعللادة يف االأعلللوام  “جرت  الللتللجللاريللة: 
اإطللاق خدمات جديدة  ال�ضابقة  على 
دورة،  كل  يف  االإلكرتونية  بوابتنا  عرب 
باإطاق  وبلللداأنلللا  اأداءنللللللا  طللورنللا  لكننا 
وتطبيقات  متكاملة  جللديللدة  من�ضات 
املحمول  الللهللاتللف  عللرب  ت�ضتخدم  ذكلليللة 
تللنللا�للضللب قلللطلللاع اللللتلللجلللارة واخللللدملللات 
اأهدافنا  حتقيق  اأجل  من  اللوج�ضتية؛ 
اال�ضرتاتيجية بتي�ضري التجارة العاملية 
واإتللللاحللللة الللفللر�للضللة للللللعللمللاء الإمتللللام 
مدار  وعلى  مكان  اأي  من  معاماتهم 
يف  التجارية  دبللي  و�ضت�ضتمر  ال�ضاعة. 
وحلول  التقنيات  من  املزيد  ا�ضتك�ضاف 
وتقدميها  االآمللللنللللة  امللللبلللتلللكلللرة  الللللدفللللع 
لنوا�ضل  وامللل�للضللتللثللمللريللن،  لللللل�للضللركللات 
التطبيقات  املزيد من  واإطاق  تطوير 
واخلدمات الذكية التي تعطي ال�ضركات 

قدرات تناف�ضية با حدود«.
 ويف ختام احلفل، كرم ح�ضن البلو�ضي 
امل�ضهود  لدورهم  تقديراً  اجلائزة  رعاة 
يف اإجنللللاح هلللذا احلللللدث، وهلللم الفطيم 
“تكنو  و�ضركة  اللوج�ضتية  للخدمات 
الراعي  فئة  االأو�للضللط يف  ال�ضرق  برو” 
للخدمات  “اأجيليتي  و�ضركة  الذهبي، 
والرعاة  فلل�للضللي،  كللللراٍع  اللوج�ضتية” 
الفرعين وهم كل من اإيه اإم اآي ال�ضرق 

االأو�ضط و�ضركة املوانئ لل�ضحن.

الوطنية  والهيئات  الدوائر  �ضموه  ودعا 
مفهوم  تر�ضيخ  اىل  دبللي  فللى  احلكومية 
اللل�للضللراكللة والللتللنلل�للضلليللق اللللتلللام بلللن هذه 
للل�للضللمللان جناح  الللعللاقللة  ذات  اجللللهلللات 
اخللللطلللة وتللو�للضللعللتللهللا ودميلللوملللتلللهلللا كي 
تكون دولللة االإملللارات عموما ودبللي على 
الللدول واملدن  وجلله اخل�ضو�ض من بن 
القادرة وبكفاءة عالية على جذب ال�ضياح 
تقدمي  خللال  مللن  وعائاتهم  املللر�للضللى 
والت�ضهيات  اخلدمية  العرو�ض  اف�ضل 
الللازمللة مللن قبل االأطلللراف املعنية فى 

حكومة دبي.
التن�ضيق  هللذا  اأهمية  على  �ضموه  و�ضدد 
والعمل  املحلية  دوائللرنللا  بللن  والللتللعللاون 
ملللا فيه م�ضلحة  الللفللريللق الللواحللد  بلللروح 
�ضمعة  وتللر�للضلليللخ  الللعللللليللا  و�ضعبنا  بلللللدنللا 
خارطة  عللل  ومكانتها  احلبيبة  دولللتللنللا 
والقطاع  والللعللاجللي  اللل�للضللحللي  الللتللقللدم 

ال�ضياحي.

•• دبي-وام:

ح�ضر �ضمو ال�ضيخ حمدان بن حممد بن 
را�ضد اآل مكتوم ويل عهد دبي جانبا من 
منتدى ال�ضياحة ال�ضحية الذي تنظمه 
جمريا  مدينة  يف  دبللي  يف  ال�ضحة  هيئة 
على مدى يومن وذلك مب�ضاركة 500 
ال�ضحة  قطاعات  يف  ومتخ�ض�ض  خبري 
واللل�للضلليللاحللة واللل�للضللفللر واللللرتويلللج والذي 

يقام حتت رعاية �ضموه.
حميد  معايل  جانبه  واإىل  �ضموه  و�ضهد 
بلللن حمللمللد الللقللطللامللي رئلليلل�للض جمل�ض 
دبي  يف  ال�ضحة  هيئة  عام  مدير  االإدارة 
و�ضعادة اللواء حممد اأحمد املري مدير 
و�ضوؤون  لللاإقللامللة  الللعللامللة  االإدارة  علللام 
االأجلللللانلللللب يف دبلللللي و�لللضلللعلللادة علللبلللد اهلل 
الب�ضطي اأمن عام املجل�ض التنفيذي يف 
دبي و�ضعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري 
القائد العام ل�ضرطة دبي و�ضعادة هال 

ال�ضياحة  دائللرة  عللام  املللري مدير  �ضعيد 
دبللللي.. عر�ضا  الللتللجللاري يف  والللتلل�للضللويللق 
مللرئلليللا حلللول مللقللومللات وعللنللا�للضللر جناح 
ال�ضحية  ال�ضياحة  قطاع  يف  اال�ضتثمار 
توافرها  يجب  الللتللي  العاملية  واملللعللايللري 
ال�ضناعة  هللللذه  مللثللل  وتللنلل�للضلليللط  لللقلليللام 
ال�ضياحية املهمة التي باتت ت�ضكل رافدا 
حيويا من روافد الدخل الوطني ودعم 
االقت�ضاد لكثري من البلدان املتقدمة يف 
وامل�ضت�ضفيات  والطبابة  ال�ضحة  ميدان 
الربف�ضور  قلللدمللله  واللللللللذي  احللللديلللثلللة 
اال�ضت�ضارات  �للضللركللة  مللن  ويللللل�للضللون  تلليللم 
 PWC املتخ�ض�ضة يف املجال ال�ضحي 
وعمل طبيبا على مدى خم�ضة وع�ضرين 
يف  ال�ضحة  وزارة  يف  حاليا  ويعمل  عاما 

اململكة العربية ال�ضعودية ال�ضقيقة.
اأول  ا�للضللتلل�للضللافللة وتللنللظلليللم  ومبللنللا�للضللبللة 
منتدى لل�ضياحة ال�ضحية على م�ضتوى 
القطامي  حميد  مللعللايل  اأعلللللن  املنطقة 

“منتدى دبي العاملي  عن اإطاق جائزة 
حتفيز  اأجلللل  مللن  ال�ضحية”  لل�ضياحة 
وت�ضجيع املوؤ�ض�ضات واجلهات ذات ال�ضلة 
يف داخللل دولللة االملللارات وخارجها على 
اهتماما  ال�ضحية  ال�ضياحة  اإياء قطاع 
اأكللرب وتعزيز روح االإبلللداع واالإبللتللكللار يف 

هذا املجال.
حممد  بللن  حللمللدان  ال�ضيخ  �ضمو  وكلللان 
اآل مكتوم واحل�ضور قد تفقد  بن را�ضد 
امللللعلللر�لللض املللل�لللضلللاحلللب للللللمللنللتللدى الللللذى 
حملية  وجللهللات  موؤ�ض�ضات  فيه  ت�ضارك 
اليه  تو�ضلت  ما  احللدث  تعر�ض  وعاملية 
ت�ضنيع  احلللديللثللة يف جملللال  الللتللقللنلليللات 
وجتهيزات  الطبية  واالجلللهلللزة  املللعللدات 
امل�ضت�ضفيات التى توؤهلها كي تكون جاهزة 
انحاء  خمتلف  مللن  املللر�للضللى  ال�ضتقبال 
العامل ويف جميع التخ�ض�ضات الطبية. 
وقلللد تللوقللف �للضللمللوه عللنللد ركلللن االبتكار 
الطبية  املبتكرات  اأهللم  على  اطلع  حيث 

ال�ضناعية  احلديثة لاأفراد واملوؤ�ض�ضات 
عند  كذلك  وتللوقللف  والعاملية  الوطنية 
هيئة  ومنها  امل�ضاركة  اجلللهللات  من�ضات 
ال�ضحة واالإدارة العامة لاإقامة و�ضوؤون 
ل�ضرطة  اللللعلللاملللة  واللللقللليلللادة  االأجللللانللللب 
دبلللي و�للضللركللة طلللريان االملللللارات ودائلللرة 
وا�ضتمع  التجاري.  والت�ضويق  ال�ضياحة 
�للضللمللوه مللن الللقللائللمللن وامللل�للضللوؤولللن فى 
هذه املوؤ�ض�ضات الوطنية اإىل اإيجاز حول 
دورها فى دعم وت�ضجيع قطاع ال�ضياحة 
الرتويج  خللال  مللن  دبللي  فللى  ال�ضحية 
والدعاية والت�ضهيات اللوج�ضتية التى 
ا�ضتقطاب نحو ن�ضف  اأجل  تقدمها من 
مع حلول  دبي  اإىل  �ضائح �ضحي  مليون 

العامل 2020.
وقللللد اأعللللللرب �للضللمللو ويل عللهللد دبللللي عن 
هذا  فللى  ال�ضحة  هيئة  مللللبلللادرات  دعللملله 
�ضياحة  ل�ضناعة  والللتللاأ�للضلليلل�للض  االإجتلللللاه 
واالأهداف..  العنا�ضر  متكاملة  �ضحية 
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املال والأعمال

عمر العلماء يزور مركزي »بانوراما« و»ثمامة« التابعني لـ»اأدنوك«
•• اأبوظبي-وام: 

العلماء  �للضلللللطللان  بلللن  عللمللر  مللعللايل  زار 
مركز  االإ�ضطناعي  للذكاء  دولللة  وزيللر 
الذكاء اال�ضطناعي “بانوراما” ومركز 
البرتولية  املكامن  لللدرا�للضللة  “ثمامة” 
التابعن ل�ضركة برتول اأبوظبي الوطنية 
توظيف  اآللليللة  على  للتعرف  “اأدنوك” 
ال�ضخمة  الللبلليللانللات  لتقنيات  اللل�للضللركللة 
واللللذكلللاء اال�للضللطللنللاعللي للللللملل�للضللاهللمللة يف 
حتقيق اأق�ضى قيمة ممكنة من اأ�ضولها 

وعملياتها ومواردها.
وا�ضتمع معايل عمر بن �ضلطان العلماء 
الذي  الرقمي  التحول  حللول  �ضرح  اإىل 
تللل�لللضلللهلللده امللللجلللملللوعلللة والللللتللللقللللدم الللللذي 
الرقمية  التقنيات  ا�ضتخدام  يف  حتللرزه 
وال�ضبكات  االآيل  الللتللعلللللم  وتللطللبلليللقللات 
لتعزيز  التنبوؤية  والللبلليللانللات  الع�ضبية 
كافة  يف  والربحية  واالإنتاجية  الكفاءة 

جماالت ومراحل قطاع النفط والغاز.
وبلللهلللذه املللنللا�للضللبللة قلللال مللعللايل عللمللر بن 
�ضلطان العلماء اإن دولة االإمارات تهدف 
للذكاء  اإقليميا  مللركللزا  ت�ضبح  اأن  اإىل 
التطبيقات  وتلللوظللليلللف  اال�للضللطللنللاعللي 
يعود  مبللا  التكنولوجيا  لللهللذه  العملية 

اال�ضتفادة  خللللال  ملللن  واللللغلللاز  الللنللفللط 
ملللن الللتللقللنلليللات احلللديللثللة والللتللو�للضللع يف 
لتحقيق  اأ�ضا�ضية  كركيزة  ا�ضتخدامها 
للنمو   2030 ا�للضللرتاتلليللجلليللة  اأهللللللداف 
يف  الربحية  تعزيز  يف  واملتمثلة  الللذكللي 
واالإنتاج  والتطوير  اال�ضتك�ضاف  جمللال 
الغاز  معاجلة  جمللال  يف  القيمة  وزيلللادة 
واملحافظة  والبرتوكيماويات  والتكرير 
على اإمدادات اقت�ضادية وم�ضتدامة من 
نافذة  “بانوراما”  مركز  ويوفر  الغاز. 
تغطي  مبا�ضرة  بيانات  تعر�ض  موحدة 
جماالت  يف  “اأدنوك”  عللمللللليللات  كللافللة 
اال�ضتك�ضاف والتطوير واالإنتاج ومعاجلة 
الغاز والتكرير والبرتوكيماويات وحجم 
املنتجات  ونلللقلللل  والللتلل�للضللويللق  املللبلليللعللات 
اأنحاء العامل وكذلك  للعماء يف جميع 
اخللللدملللات واالإمللللللداد وذلللللك مللن خال 
متتد  ملللرتا   50 بللطللول  حللديللثللة  �ضا�ضة 
وبا�ضتخدام  ال�ضقف.  اإىل  االأر�ضية  من 
متطورة  ومن�ضات  ذكلليللة  حتليل  منلللاذج 
للذكاء اال�ضطناعي والبيانات ال�ضخمة 
عن  ودقيقة  فعالة  و�ضيلة  املللركللز  يوفر 
العمليات تتيح الأدنللوك معرفة واقرتاح 
ت�ضمن  التي  والو�ضائل  الللطللرق  اأف�ضل 
اال�ضتغال االأمثل لاأ�ضول. ويف مركز 

القطاعات  كافة  على  والللفللائللدة  بالنفع 
يف الدولة.  واأ�ضاف تعك�ض ريادة اأدنوك 
االإقللللليللملليللة ملللن خللللال تللركلليللزهللا على 
الذكاء  مللثللل  املللتللقللدمللة  الللتللقللنلليللات  تبني 
كيفية  التنبوؤية  والبيانات  اال�ضطناعي 
اال�ضتفادة من هاتن التقنيتن يف خلق 
قيمة م�ضتدامة بعيدة املدى مبا ي�ضمن 
موا�ضلة ا�ضطاع اأدنوك بدور حموري 
الوطني  االقللتلل�للضللاد  وتلللطلللور  نللهلل�للضللة  يف 

لعقود مقبلة.
واأتللاحللت الللزيللارة فر�ضة لللاطللاع على 
ريادة اأدنوك يف تطبيق التقنيات املتقدمة 
وفتح  النمو  وحتفيز  االإنتاجية  لللزيللادة 
املللجللال اأمللللام حلللللول جللديللدة مللن �ضاأنها 
�ضل�ضلة  وحتللديللد  ت�ضكيل  يف  ت�ضهم  اأن 
القيمة لقطاع النفط والغاز يف امل�ضتقبل 
الذكاء  يف  اال�ضتثمار  خللال  مللن  وذللللك 
ال�ضخمة  البيانات  واإدارة  اال�ضطناعي 
املتخ�ض�ضة  اللللكلللوادر  ومتللكللن  وتللاأهلليللل 
الرقمي  التحول  مزايا  من  لا�ضتفادة 
كافة  يف  الللقلليللمللة  وتلللعلللزيلللز  واللللتلللكلللاملللل 
اال�ضتك�ضاف  جمللال  يف  �للضللواء  العمليات 
والتكرير  الللغللاز  اأو  واالإنللتللاج  والتطوير 
والبرتوكيماويات. وحتر�ض اأدنوك على 
قطاع  يف  الرقمي  التحول  جهود  قلليللادة 

البرتولية  املكامن  لدرا�ضات  “ثمامة” 
“بانوراما”  مللركللز  مللع  يللتللكللامللل  الللللذي 
الذكية  التحليل  طللرق  اأدنللوك  ت�ضتخدم 
الإيجاد  اال�ضطناعي  الللذكللاء  ومن�ضات 
احللللللللللللول للللللللمللل�لللضلللكلللات الللللتللللي تلللواجللله 
وي�ضهم  االأر�لللض.  �ضطح  حتللت  العمليات 
املوارد  مللن  الللعللديللد  ا�ضتغال  يف  املللركللز 
اإللليللهللا وحت�ضن  الللو�للضللول  ي�ضعب  الللتللي 
خف�ض  وكذلك  احلقول  تطوير  خطط 
االإنتاجية  ال�ضعة  واإدارة  احلفر  تكاليف 

يف احلقول الربية والبحرية.
ذكية  بللتللطللبلليللقللات  امللللركلللز  جتللهلليللز  ومت 
لتحليل البيانات لبناء مناذج ديناميكية 
املتخ�ض�ضن  تلل�للضللاعللد  االأر�لللللض  لللبللاطللن 
للمكامن يف  تكوين �ضورة مف�ضلة  على 
الفر�ض  تعزيز  يف  ي�ضهم  مبللا  اأبللوظللبللي 

واحلد من املخاطر.
ويتيح الق�ضم املخ�ض�ض للحفر يف مركز 
متزامنة  مللتللابللعللة  اإمللكللانلليللة  “ثمامة” 
موقعا   120 يف  للعمل  مبا�ضر  وب�ضكل 
باخلطط  االآبللللار  اأداء  ومللقللارنللة  للحفر 
احلفر  تلللكلللالللليلللف  خللللفللل�لللض  واملللللعللللايللللري 
وحتللل�لللضلللن كللللفللللاءة احللللللفلللللارات وزيلللللللادة 
االإنللتللاجلليللة. وتلللاأتلللي زيللللارة مللعللايل عمر 
متزامنة  الأدنللللوك  العلماء  �ضلطان  بللن 

اال�ضرتاتيجية  اأدنللوك  “قمة  افتتاح  مع 
لابتكار والتكنولوجيا” بهدف التعرف 
وطرق  اجلللديللدة  التقنية  احللللللول  على 
اال�ضتفادة منها مبا يف ذلك احللول التي 
ت�ضهم يف حتقيق نقلة نوعية تعزز تطور 
�للضللركللات املللجللمللوعللة مللن خلللال تطبيق 
وتر�ضيخ ثقافة التحول الرقمي والذكاء 

اال�ضطناعي والبيانات ال�ضخمة.
ا�ضتمرت  اللللتلللي  اللللقلللملللة  وا�للضللتللقللطللبللت 
للليللوم واحللللد خللللرباء الللتللكللنللولللوجلليللا من 
اال�ضرتاتيجين  و�للضللركللائللهللا  اأدنلللللللوك 
اللل�للضللوء على  �ضلطوا  الللذيللن  الللدوللليللن 
التقنيات  تلعبه  اأن  ميكن  اللللذي  اللللدور 
اأدنوك  املتقدمة يف ت�ضريع وترية تنفيذ 

ال�ضرتاتيجيتها للنمو الذكي 2030.
وتناولت العرو�ض التو�ضيحية يف القمة 
املتطورة  الللتللقللنلليللة  الللتللطللبلليللقللات  اأحللللدث 
واأف�ضل املمار�ضات يف تطبيق التقنيات يف 

قطاع الطاقة.
اأدنوك  �ضتقوم  القمة  خمرجات  و�ضمن 
ا�ضرتاتيجية  طريق  “خريطة  بتطوير 
االبتكار والتكنولوجيا - اأدنوك واحدة” 
بهدف توحيد املبادرات ذات ال�ضلة على 
م�ضتوى املجموعة لتحقيق اأق�ضى قيمة 

ممكنة من االأ�ضول والعمليات واملوارد.

تطوير من�شاأة »بيئة« ل�شتعادة 
املواد القابلة لإعادة التدوير 

•• ال�شارقة -وام:

البيئية  اال�ضتدامة  يف  املتخ�ض�ضة  “بيئة”  للبيئة  ال�ضارقة  �ضركة  حققت 
ا�ضتعادة  من�ضاآت  باتت  عندما  اال�ضتدامة  جمللال  يف  جللديللداً  نوعياً  اإجنلللازاً 
املواد  اإنتاج  اأكللرب من�ضاآت  اإحللدى  التابعة لها  التدوير  القابلة الإعللادة  املللواد 
حتديثات  اإدخلللال  اأعللقللاب  يف  وذلللك  العامل  يف  تدويرها  املعاد  البا�ضتيكية 
املواد  تدوير  اإعلللادة  من�ضاآت  وجنحت  املا�ضي.  ابريل  يف  املن�ضاآت  هللذه  على 
قطعة  مليون   69 تدوير  اإعللادة  يف  “بيئة”  ل�ضركة  التابعة  البا�ضتيكية 
من املواد البا�ضتيكية باإجمايل 1700 طن خال �ضهر نوفمرب املا�ضي 
وتولت  بلللاالإجنلللازات.  احلللافللل  ال�ضركة  �ضجل  اإىل  ي�ضاف  الفللت  اإجنلللاز  يف 
�ضركة “بالك هاندلينج �ضي�ضتمز” االأمريكية م�ضوؤولية ت�ضميم وهند�ضة 
التحديثات اجلديدة و ت�ضنيعها وتركيبها وت�ضم هذه التحديثات اإحدى 
اإعادة  من�ضاآت  اأ�ضبحت  و  العامل  يف  تقدماً  االأكللرث  التدوير  اإعللادة  تقنيات 
تدوير املواد التابعة ل�ضركة “بيئة” االآن قادرة على معاجلة ما يزيد عن 
80 طناً من النفايات املنزلية كل �ضاعة وتقوم �ضهرياً با�ضتعادة 27.30 
و4 ماين عبوة  كي�ض با�ضتيكي  و37.50 مليون  قللارورة مياه  مليون 
م�ضروبات و3.9 مليون علبة من االأملنيوم امل�ضتعمل و5.72 مليون عبوة 

من املواد احلديدية و1350 طن من الورق والكرتون املموج. 
“بيئة”  ان  بيئة  ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�ض  احلرميل  خالد  �ضعادة  وذكللر 
داأبت منذ تاأ�ضي�ضها على حتقيق طموحها بالتحول اإىل االقت�ضاد الدائري 
يف دولة االإمارات العربية املتحدة واإعادة تدوير النفايات بالكامل بعيداً عن 
املكبات يف ال�ضارقة وُي�ضهم اإدخال هذه التحديثات والنتائج الافتة الناجمة 
عن تركيبها يف ال�ضري بنا خطوة اإ�ضافية يف الطريق نحو حتقيق طموحنا 
على املدى البعيد ودائماً ما كانت املواد البا�ضتيكية م�ضدر قلق كونها غري 
املواد الرائدة عاملياً يف  اإعللادة تدوير  قابلة للتحلل وبف�ضل قدرات من�ضاآت 
ا�ضتعادة املواد البا�ضتيكية �ضن�ضمن عدم ت�ضبب ا�ضتهاك البا�ضتيك يف 

االإمارات بتداعيات طويلة االأمد على اقت�ضادنا.

تد�شني اأعمال املرحلة الأوىل مل�شروع مدينة 
ال�شارقة للواجهات املائية بتكلفة 3 مليارات درهم

•• ال�شارقة -وام: 

املرحلة  اأعللمللال  ام�ض  العقاري”  للتطوير  ال�ضارقة  “واحة  �ضركة  د�ضنت 
االأوىل من م�ضروع “مدينة ال�ضارقة للواجهات املائية” التي تقدر تكلفتها 
االإجمالية  التكلفة  هللي  درهلللم  25 مليار  اأ�للضللل  مللن  درهلللم  مللللليللارات   3 بللل 
امل�ضاريع احليوية متعددة اال�ضتخدامات يف  اأهم  اأحد  للم�ضروع الذي يعد 
ال�ضارقة  واحة  اإدارة  رئي�ض جمل�ض  ال�ضكرة  �ضعادة عبداهلل  وقال  االإمللارة. 
للتطوير العقاري خال موؤمتر �ضحفي عقد ام�ض يف مركز مبيعات مدينة 
ال�ضارقة للواجهات املائية بح�ضور �ضعادة الدكتور را�ضد الليم رئي�ض هيئة 
كهرباء ومياه ال�ضارقة اإن مدينة ال�ضارقة للواجهات املائية هي درة ثمينة 
املدينة ومتتاز بوجود مرافق  اإذ تعترب مدينة داخل  داخل �ضدفة �ضا�ضعة 
ال�ضاحل  اأرا�ضي  من  مربع  قدم  مليون   60 م�ضاحة  على  ومتتد  متكاملة 
اخلليجي لتكون مق�ضد مثايل للمقيمن وال�ضياح. وتتاألف الواجهة املائية 
ناب�ضا  لتحت�ضن جمتمعا  التقنيات  باأحدث  ثمان جزر خابة طورت  من 
باحلياة ي�ضم 60 األف �ضخ�ض يعي�ضون يف 1500 فيا فخمة ومنزل ذكي 
و 95 برج متعدد االإ�ضتخدامات كما ت�ضم املدينة عدد من الفنادق واملراكز 
مبوا�ضفات  �ضممت  مائية  األللعللاب  وحديقة  املكاتب  وجممعات  التجارية 
اأعمال  اأن  اىل  اأ�للضللار  و  يخت.   800 لل  تت�ضع  مارينا  اإىل  باالإ�ضافة  عاملية 
12 مليون مرت  اإزاحة  املائية تت�ضمن  م�ضروع مدينة ال�ضارقة للواجهات 
اأعمال حفر القنوات واإن�ضائها والتي متتد على  مكعب من االأتربة خال 
300 مرتا   -  100 وعر�ض  مللرتا   5  -  3 وبعمق  كيلومرت   20 م�ضافة 
اإ�ضافة اإىل ا�ضتخدام 5 مليون طن من ال�ضخور يف الكوا�ضر واأعمال حماية 
و�ضلت  التي  الكهرباء  وحمطات  والطرق  اجل�ضور  بناء  و  املائية  القنوات 

تكلفتها اإىل 250 مليون درهم.

اأحدث اإ�سدارات الأر�سيف الوطني

كتاب خليج النفط .. ق�شة اكت�شاف
 حقول النفط البحرية وتطور الإمارات

•• ابوظبي-الفجر:

عن  –ال�ضادر  النفط(  )خليج  كتاب  يللروي 
العربية  االإمللارات  الوطني لدولة  االأر�ضيف 
 - واالإجنللللليللزيللة  العربية  باللغتن  املتحدة 
البحرية  النفط  حقول  اكت�ضاف  تفا�ضيل 
وتطورها،  املللتللحللدة  الللعللربلليللة  االإمللللللارات  يف 
املناطق  يف  النفط  �ضناعة  ظللهللور  وير�ضد 
وحتى  االأوىل  بلللدايلللاتلللهلللا  مللنللذ  الللبللحللريللة 
عملياتها احلديثة، وما رافقها من ق�ض�ض 
يف  جللاء  قد  النفط  اأن  اإىل  وي�ضري  اإن�ضانية، 
وقته متاماً لل�ضاحل املت�ضالح؛ اإذ جلب ثروة 
جديدة حلت حمل الرثوة القدمية املتمثلة 

باللوؤلوؤ، جتاوزت كل التوقعات. 
وال�ضيا�ضة  النا�ض  ق�ضة  اأي�ضاً  الكتاب  يروي 
ال�ضواطئ،  قبالة  نفطي  اكت�ضاف  اأول  وراء 
وتنميته، وكيفية تاأثريه يف عاقات الباد 
بجريانها، وير�ضد ما �ضهده اخلليج العربي 
اأخرياً من االكت�ضافات النفطية، التي ت�ضكل 
ف�ضًا اأ�ضا�ضياً يف التاريخ احلديث لاإمارات 
�ضريعاً  الباد  حتولت  اإذ  املتحدة؛  العربية 
اإقليمية  جتارية  ومللراكللز  حديثة  مللدن  اإىل 
بف�ضل الرثوة التي جاء بها النفط. وي�ضري 
البحث عن  ُكتب عن  الكثري  اأن  اإىل  الكتاب 
الللنللفللط بللللراً، ولللكللن الللبللحللث عللنلله بللحللراً مل 
ف�ضناعة  الكّتاب؛  من  كللاٍف  باهتمام  يحَظ 
الللنللفللط احلللديللثللة قلللد املللتلللدت اإىل اأعللللايل 
الللزمللان، ولها  اأقللل من قللرن من  البحار يف 
اإ�ضهاماً  ت�ضهم  وهللي  وحتدياتها،  خوا�ضها 
اللللبلللاد، وبذلك  اقللتلل�للضللاد  جلللللداً يف  كلللبلللرياً 
يقدم الكتاب يف �ضفحاته التي بلغت 282 
و�ضفاً لف�ضل هام يف عملية حتّول االإمارات 
اإىل  تقليدي  جمتمع  مللن  املتحدة  العربية 

دولة حديثة ومزدهرة. 
ي�ضم  العربي  اخلليج  اأن  اإىل  الكتاب  ي�ضري 
العاملي،  النفط  احتياطي  من   68%-55
واأكرث من %40 من احتياطي الغاز، ولكن 
ال�ضلطات  كانت  اإذ  األللغللازه؛  العربي  للخليج 
العاملية  احلللرب  نهاية  تللرى يف  الربيطانية 
مللن حلليللث وجود  للليلل�للض واعلللللداً  اأنلللله  االأوىل 
وجوده  على  الدالئل  جملة  وكانت  النفط، 
ذللللك احللللديلللث علللن “بقعة قلللار طللافلليللة يف 

اأن البحث عن  ومع اعتقاد  عر�ض البحر” 
النفط فيه ال يتعدى اأن يكون مقامرة فاإن 
بع�ض ال�ضركات ازداد اهتمامها بجيولوجية 

اخلليج العربي.
زاروا  اجللليللولللوجلليللن  اأن  الللكللتللاب  ويلللذكلللر 
جللزر اخلليج واحللدة تلو االأخلللرى، وجمعوا 
العينات منها، وفح�ضوا العينات ال�ضخرية، 
اجلللللروف  لللللون  اأن  اإىل  تللو�للضلللللوا  ولللكللنللهللم 
االأ�ضود يف بع�ض اجلزر �ضببه البحر ولي�ض 

الرت�ضبات النفطية. 
من  املت�ضالح  بال�ضاحل  املفاو�ضات  امتدت 
عن  التنقيب  امتيازات  على  احل�ضول  اأجللل 
بللداأ احلفر كان  النفط مللدة طويلة، وحللن 
اأبوظبي  اأولويات حاكم  املللاء يف  البحث عن 
تبداأ  ومل  حلللليللللنللللذاك،  �للضللخللبللوط  اللل�للضلليللخ 
قام  حن   1936 عللام  اإال  النفطية  امل�ضوح 
اجليولوجيون برحلة واحدة لزيارة جزيرة 

�ضري بني يا�ض.
منت�ضف  ويف  اللللنلللفلللط،  اكللتلل�للضللاف  وتللللاأخللللر 
ثاثينات القرن املا�ضي كان يف اأماكن اأخرى 
هائل.  نفطي  احتياطي  االأو�للضللط  بال�ضرق 
وازداد املعرو�ض منه يف ال�ضوق كثرياً، وكان 
وهكذا  العامل.  يف  �ضناعته  تباطوؤ  يف  �ضبباً 
احلافز  و�ضعف  النفط،  اأ�ضعار  هبوط  كللان 
التقاع�ض عن  يف  �ضبباً  ال�ضركات  املللادي من 
و�ضعت  التنقيب،  اأمللام  جديدة  مناطق  فتح 
مللواقللفللهللا، على  لتعزيز  الللكللربى  اللل�للضللركللات 

حن ف�ضلت ال�ضغرى يف ذلك.
جديد  دللليللل  ظللهللر   1940 عللللام  مللايللو  يف 
ال�ضخمة  الللنللفللطلليللة  الللللللرثوة  علللللى  وقلللللوي 
يف اخلللللليللج الللعللربللي، وكللانللت �للضللركللة “نفط 
لها  التابعة  ال�ضركات  وجمموعة  العراق” 
هللي الللتللي تللقللود دفللة الللطللمللوحللات النفطية 
الغربية باملنطقة. وبعد املفاو�ضات الطويلة 
المتيازات  اتللفللاقلليللات  اإىل  الللتللو�للضللل  اأمللكللن 
دبي  حللاكللم  �ضعيد  ال�ضيخ  وكلللان  الللتللنللقلليللب، 
22مايو عام  اتفاقية يف  اأول من وّقع على 
مدته  امللتلليللازاً  اللل�للضللركللة  مللنللحللت  1937م 
يف  اأبوظبي  ووقعت  عللامللاً،  و�ضبعون  خم�ضة 
اتفاقية  على  عام1939  يناير  الثالث من 

جديدة مدتها خم�ضة و�ضبعون عاماً اأي�ضاً.
بعد االكت�ضافات النفطية على الياب�ضة جاء 

ي�ضرت�ضدون  املنقبون  وكان  بحراً،  التنقيب 
مللثللل موا�ضع  علللاملللات وظلللواهلللر  بلللوجلللود 
الر�ضح، والطيات املحدبة، والقباب امللحية، 
واالأحذية  امللللطلللارق  علللن  امللللعلللدات  تلللزد  ومل 
عن  التنقيب  تكلفة  اأن  وتللبللن  الللطللويلللللة، 
تكلفة  اأ�ضعاف  خم�ضة  �ضتبلغ  بحراً  النفط 

التنقيب عنه براً.
ويلل�للضللتللعللر�للض الللكللتللاب تلللاريلللخ الللتللنللقلليللب عن 
النفط بحراً وطرائقه، ومعداته وتكاليفه، 
بداية  نللقللطللة  1947هو  علللام  اأن  ملللوؤكلللداً 
عن  التنقيب  جملللال  يف  احلللديللثللة  للحقبة 
الللكللتللاب حللال اجلزر  بللحللراً، ويلل�للضللرد  النفط 
تاقيه  كانت  ومللا  العربي،  اخلليج  دول  يف 
اهتمام  اإىل  ذللللك  انللقلللللب  ثلللم  اإهلللملللال،  ملللن 
وحملللاوالت من اأجللل اإثللبللات كل دولللة حقها 
يف جللزرهللا، ويللعللدد الللنللزاعللات الللتللي ح�ضلت 
على ملكية اجلزر، وعلى احلدود البحرية. 
العربية  اململكة  اأن  ال�ضدد  هللذا  يف  ويللذكللر 
قاع  على  �ضيادتها  اأعلللللنللت  حللن  ال�ضعودية 
“اأرامكو”  اأمللام  مفتوحاً  املجال  بات  البحر 
للللللبللحللث علللن الللنللفللط بلللحلللراً وفلللقلللاً مللللا كان 
النفط  رجللال  واكت�ضف  امللتلليللاز،  مللن  لديها 
للنفط  اأكرب خزان  وهو  “ال�ضفانية”  حقل 
 350 ينتج  1962 كان  البحري، ويف عام 
األف برميل يومياً. ويظل هذا احلقل ثاين 

حقل يف الكرب يف العامل.
 يف خم�ضينيات القرن املا�ضي زار جيولوجيو 
اأكرث  فوجدوها  اأبوظبي،  ال�ضركات  اإحللدى 
االأعظم  الك�ضاد  ب�ضبب  �ضكاناً  واأقللللّل  كللاآبللة 
وقد  و�للضللنللاعللتلله.  اللللللوؤلللوؤ  ب�ضيد  اأمّل  اللللذي 
تنطلق  اللللللوؤلللوؤ  على  الغو�ض  رحللات  كانت 

من اأبوظبي يف موا�ضم الغو�ض.
اخلليج،  ملليللاه  حتللت  امللل�للضللح  عملية  وجللللرت 
بعنوان  وثائقي  فيلم  يف  ذلللك  ت�ضوير  ومت 
بي”  “بي  �ضركة  اأعللدتلله   ”307 “املحطة 
ي�ضور خمتلف عمليات امل�ضح، ويبن الفيلم 
امل�ضاحون من جللراء اخلوف  ما كان يعانيه 
مللن �ضمك الللقللر�للض يف ملليللاه اخلللللليللج، ومن 
وكيف  املن�ضار،  �ضمك  ومن  املائية،  االأفاعي 
ال�ضخور  مللن  عينات  على  يح�ضلون  كللانللوا 
بللوا�للضللطللة املللطللرقللة وامللل�للضللمللار. وقلللد و�ضف 
طللاقللم الللغللوا�للضللن وامللل�للضللاحللن رحلللللتللهللم يف 

جللاذبلليللة خا�ضة  ذات  بللاأنللهللا  اخلللللليللج  ملليللاه 
جتعل االإن�ضان يفقد اإح�ضا�ضه بالزمن. وقد 
اخللتلليللار مللوقللع حلفر بئر  امل�ضح عللن  اأ�للضللفللر 

جتريبية.
يحوي الكتاب �ضوراً فوتوغرافية تو�ضيحية 
لل�ضفينة التي اأقلت امل�ضاحن ولبع�ض اأفراد 
يحمي  اللللذي  املللعللدين  وللقف�ض  طللاقللمللهللا، 
وللعينات  الللقللر�للض،  �للضللمللك  ملللن  امللل�للضللاحللن 
اللل�للضللخللريللة امللل�للضللتللخللرجللة مللن قلللاع اخلليج، 
وبع�ض  اجللللغلللرافللليلللة،  اخلللللرائللللط  وبلللعللل�لللض 
لللبللعلل�للض حقول  الللتللو�للضلليللحلليللة  املللخللطللطللات 
النفط املكت�ضفة، وفيه �ضفحة للمخت�ضرات 
حتوي االأ�ضماء املخت�ضرة لل�ضركات العاملة 
املحلية والعاملية، وا�ضمها  النفط،  يف جمال 

احلقيقي، وتاريخ تاأ�ضي�ضها اأحياناً.  
دا�لللض  جلللزيلللرة  يف  “اأدما”  للل�للضللركللة  كلللانلللت 
يف  يقيم  ممثلها  وكلللان  عللديللدة،  مكت�ضفات 
زارها  فيها  النفط  اكت�ضاف  وبعد  اأبوظبي، 
اأقامت   1960 عللام  ويف  �ضخبوط.  ال�ضيخ 
ال�ضركة مركزاً جديداً للتدريب واالنخراط 
كانت  وهنا  اأبللوظللبللي،  يف  النفط  �ضناعة  يف 
اأبوظبي ب�ضدد تغري هائل. ويف عام 1977 
اأوبكو  اأدمللللللا-  �للضللركللتللي:  اأبلللوظلللبلللي  اأنللل�لللضلللاأت 
حقل  لتطوير  وزادكلللو  البحرية،  للعمليات 

الوطنية  اأبوظبي  اأ�ض�ضت �ضركة   زاكللوم، ثم 
للنفط اأدنوك.  

اأّملللا دبللي فقد اعللتللمللدت - مللع تللاأخللر ظهور 
وعلى  مينائها  -على  �ضاحلها  قبالة  النفط 
وثابرت  واللللتللل�لللضلللديلللر،  اال�لللضلللتلللرياد  جتلللللارة 
ال�ضركات يف بحثها حتى ب�ّضرت ال�ضيخ را�ضد 
كيلومرتات   110 ُبعد  على  الفاحت  بحقل 

من ال�ضاطئ.
عن  التنقيب  نللقللل  مللع  الللتللحللديللات  ازدادت 
اأعلللملللاق البحار،  الللنللفللط وا�للضللتللخللراجلله مللن 
واأ�ضفر هذا التحول عن عدد من التحديات؛ 
طبوغرافية  علللللن  املللللعلللللللللومللللات  كلللتلللوفلللري 
قلللاع الللبللحللر، وعللمللق املللليلللاه، وحللالللة البحر، 
ال�ضيا�ضية،  والللظللروف  اجلللويللة،  واالأحللللوال 
وامل�ضائل القانونية مثل: احلدود واللوائح، 
واللللعلللادات والللتللقللاللليللد واالجتللللاهللللات. وقبل 
احل�ضول على امتيازات التنقيب عن النفط 
بللحللراً وا�للضللتللخللراجلله يظل راأ�لللض امللللال الذي 
املجال �ضرورياً؛  اال�ضتثمار يف هذا  يتطلبه 
الأن تكلفة هذه ال�ضناعة عالية. ومع ازدياد 
الللطلللللب علللللى الللنللفللط بللعللد احللللرب العاملية 
جديدة  ملل�للضللادر  عللن  البحث  ازداد  الثانية 
ال�ضغط  وازداد  العامل،  حول  اخلللام  للنفط 

على �ضركات النفط.
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املرجع : 262
هندي    - كالياين  راجي�ض  كالياين  فيناي  ال�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�ضية يرغب يف بيع وتنازل كامل ح�ض�ضه البالغة 100%  يف:فيناي لازياء 
رخ�ضة رقم:758991 وذلك اىل ال�ضيد/راجي�ض كالياين خيلوم كلياين - هندي 

اجلن�ضية
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 
يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعان للعلم وانه �ضوف يتم 
الت�ضديق  على االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعن من تاريخ هذا االعان فمن 

لديه اي اعرتا�ض على ذلك فعليه اتباع ال�ضبل القانونية حيال ذلك.
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن
املرجع : 263

 - عبداهلل  كونهي  عبداهلل  كونهي  اني�ض  ال�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
بيت  يف:بقالة    %100 البالغة  ح�ض�ضه  كامل  بيع  يف  يرغب  اجلن�ضية  هندي  
باليبوزا  باليبوزا  ال�ضيد/ا�ضرف  اىل  وذلك  الرخ�ضة:751328  رقم  الريف 

ا�ضماعيل حاجي - هندي اجلن�ضية
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 
يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعان للعلم وانه �ضوف يتم 
الت�ضديق  على االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعن من تاريخ هذا االعان فمن 

لديه اي اعرتا�ض على ذلك فعليه اتباع ال�ضبل القانونية حيال ذلك.
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر
املرجع : 261

ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ حممد ر�ضاء الكرمي �ضبوز حاجي نور االب�ضار - بنغادي�ضي  اجلن�ضية 
 - مياه  يا�ضن  احمد  ال�ضيد/طفيل  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
بنغادي�ضي اجلن�ضية يف الرخ�ضة امل�ضماه:دار اال�ضاله خلدمات تنظيف املباين والتي تاأ�ض�ضت بامارة ال�ضارقة 
مبوجب رخ�ضة رقم:735654 - تعديات اخرى:مت تغيري اال�ضم التجاري من:دار اال�ضاله خلدمات تنظيف 
املباين لي�ضبح طفيل احمد ملقاوالت التك�ضية واالر�ضيات واال�ضباغ - مت تغيري الن�ضاط التجاري من خدمات 
التنظيف اخلارجي )واجهات( املباين ، خدمات التنظيف الداخلية للمباين وامل�ضاكن لي�ضبح مقاوالت فئة 
�ضاد�ضة ، التك�ضية واالر�ضيات ، ا�ضباغ - وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من القانون االحتادي رقم )4( 
ل�ضنة  2013 يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعان للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعن من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 260

ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيدة/ �ضمانلة وارث حممد وارث - باك�ضتانية  اجلن�ضية 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضتها البالغة 100%  اىل كل من ال�ضيدة/كافيتا 
ديني�ض - هندية اجلن�ضية يف �ضالون دار مويلح للحاقة مبوجب رخ�ضة رقم:753558 

وبرقم ال�ضجل:176760 - 1- تنازل مالك الرخ�ضة الخر
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان 
الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعان للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعن من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 276012     بتاريخ :  2017/7/6
  تاريخ اإيداع االأولوية:   

با�ضللم: زوجن�ضان اأوتو اإليكرتونيك�ض تيكنولوجي كو.، ليمتد
وعنوانه:    منرب1 منرب 2 بانت منرب 51 �ضاجنغوان رود، وي�ضت دي�ضرتيكت، زوجن�ضان، غواندونغ، ال�ضن

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات : 
اأجهزة اإنذار رجوع املركبات اإىل اخللف ؛ مركبات كهربائية ؛ اأجهزة ومن�ضاآت  للنقل الكبلي ؛ عربات ترويل 
نوافذ  ؛  للمركبات  ال�ضرقة  �ضد  اأجهزة  ؛  للمركبات  االإجتللاه  اإ�للضللارات  ؛  الداخلية  االإطلللارات  اإ�ضاح  عللدد  ؛ 

للمركبات ؛ اأدوات منعة النزالق اإطارات املركبات ؛ اأجهزة  اإنذار �ضد ال�ضرقة للمركبات.  
الواقلعة بالفئة: 12

و�ضف العامة : االأحرف الاتينية AOD بطريقة كتابة مميزة
اال�ضرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 

بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 272879     بتاريخ :  2017/5/8
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�ضللم: ا�ضرتا ا�ض/ايه اند�ضترييا اي كومري�ضيو
وعنوانه:    :    روا كوليجيو فلورين�ض 59، ريتريو، جاندياي، �ضاو باولو، 13209-700، الربازيل.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات : 
اأجهزة ومتديدات �ضحية؛ مقاعد تواليت؛ مغا�ضل لليدين )اأجزاء من متديدات �ضحية(؛ مراحي�ض )دورات 
مياه(؛ اأجهزة رح�ض؛ جتهيزات رح�ض باملاء؛ �ضخانات ماء )اأجهزة(؛ متديدات قنوات املياه؛ متديدات توزيع 
املياه؛ مغاط�ض )اأوعية( للمياه املعدنية؛ اأجهزة ا�ضتحمام للتدليك املائي؛ اأحوا�ض ا�ضتحمام )بانيو(؛ لوازم 
)مق�ضورات(  حجريات  �ضحية(؛  )جتهيزات  مباول  �ضطافات؛  الرتكي؛  للحمام  منقولة  حجرات  للحمام؛ 
حلمام الدو�ض؛ اأجهزة لتدفق املاء الدوامي؛ حمامات الدو�ض؛ حنفيات )�ضنابري(؛ حنفيات خلط ملوا�ضري 
من  )اأجلللزاء  موا�ضري  االأنابيب؛  خلطوط  )�ضنابري(  حنفيات  امللليللاه؛  حلنفيات  )ُجلللَللْب(  �ضد  حلقات  امللليللاه؛ 

متديدات �ضحية(.
الواقلعة بالفئة: 11

داخل  مميز  خط  بنمط  االأبي�ض  باللون  الاتينية  بللاالأحللرف   ASTRA الكلمة  الكل   : العامة  و�ضف 
م�ضتطيل ا�ضود بداخله حافة بي�ضاء اللون

اال�ضرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.
اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256
اإعلن جتديد

تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم املحامي / 

بطلب لتجديد ت�ضجيل العامة التجارية : 

املودعة حتت رقم :  102099

با�ضللم :    هاي مارك انرتنا�ضونال ليمتيد

وعنوانه:  مويل مار رود ، لو موور ، برادفورد ، وي�ضت يورك�ضاير ، بي دي 12  

0ار دبليو -  اململكة املتحدة

الواقلعة بالفئة: 28

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتللهاء 

احلمللاية يف :    4  /  11 /   2018

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256
اإعلن جتديد

تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم املحامي / 

بطلب لتجديد ت�ضجيل العامة التجارية : 

املودعة حتت رقم : 106787

 با�ضللم: �ضوهو هاو�ض ليمتد

وعنوانه:  3-5 بامتان �ضرتيت ، لندن دبليو 1 دي  4 اأيه جي ، اململكة املتحدة     

الواقلعة بالفئة: 43

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتللهاء 

احلمللاية يف : 7  /  2 /   2018

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256

اإعان جتديد
تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم املحامي / 

بطلب لتجديد ت�ضجيل العامة التجارية : 

املودعة حتت رقم : 110573

با�ضللم: اكيوريت تكنولوجي�ض كومبني ليميتد

 ،  10540 �ضاموترباكارن    ، بانغبليي   ، بانغ�ضالونغ   6 مللوو   10/52 وعللنللوانلله:  

تاياند 

الواقلعة بالفئة: 7

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتللهاء 

احلمللاية يف :    10  /  4 /   2018

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256
اإعلن جتديد
تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم املحامي / 

بطلب لتجديد ت�ضجيل العامة التجارية : 

املودعة حتت رقم :  104846
با�ضللم: جيه ات�ض اف ليمتد

تي  �ضتين�ض  �ضتانويل،  كلوز،  نورثومربالند  اي�ضتيت،  فللارم  كللورت  اآي،  بوينت  عنوانه: 
دبليو 19 7 ال ان، اململكة املتحدة

ال�ضلع/ اخلدمات
خدمات النقل

الواقلعة بالفئة: 39
انتللهاء  تللاريللخ  مللن  اعللتللبللاراً  اأخلللرى  �ضنوات  ع�ضر  ملللدة  املفعول  نللافللذة  احلماية  و�ضتظل 

احلمللاية يف :    2017/12/30
اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 

بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 276370     بتاريخ :  2017/7/12
تاريخ اإيداع االأولوية:   

با�ضللم: اري�ضتون ثريمو ا�ض. بي. ايه
وعنوانه: فيايل اري�ضتيد مريلوين، 45 – 60044 فابريانو )ان�ضونا( - ايطاليا

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات : 
�ضخانات ماء ؛ م�ضعات حرارية للتدفئة املركزية ؛ مراجل ت�ضخن ؛ مراجل غاز ؛ مراجل، بخاف ما عدا 
اأجزاء االآالت ؛ خزانات متدد ملن�ضاآت التدفئة املركزية ؛ من�ضاآت تدفئة ؛ م�ضخات حرارة ؛ اأجهزة تكييف الهواء 
؛ اأجهزة تكييف الهواء ؛ من�ضاآت تكييف الهواء ؛ اأجهزة لتجميع الطاقة احلرارية ال�ضم�ضية )للت�ضخن(؛ 
؛ مكيفات هواء  الهواء  اأجهزة تربيد  ؛  ت�ضخن  ؛ مراجل  ؛ مواقد  )اأجللهللزة(  مللاء  �ضخانات  ؛  مللاء  �ضخانات 

للمركبات ؛ اأجهزة تكييف الهواء ؛ من�ضاآت تكييف الهواء . 
الواقلعة بالفئة: 11

و�ضف العامة : الكلمة  LYDOS باالحرف الاتينية ، باللون االأ�ضود على خلفية بي�ضاء .
 اال�ضرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 

بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 272603     بتاريخ :  2017/5/3
 تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�ضللم: حممد حمبوب عامل عبد العزيز
وعنوانه:    �ض ب 90812 – دبي – االمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات : 
ال�ضعر ؛ م�ضتح�ضرات  التجميل ؛ غ�ضول  ال�ضابون ؛ م�ضتح�ضرات  ؛  العطرية  الزيوت  ؛  البخور  ؛  العطور 
معاجن  ؛  والك�ضط  البقع  واإزالللة  وال�ضقل  التنظيف  م�ضتح�ضرات  ؛  الغ�ضيل  مللواد  من  وغريها  التبيي�ض 

االأ�ضنان.    
الواقلعة بالفئة: 3

و�ضف العامة : الكلمات مروى MARWA  باالأحرف العربية والاتينية باللونن االأبي�ض واالأ�ضود .
اال�ضرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 207439     بتاريخ :  2014/3/9
 تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�ضللم: �ضابا بانكوك كو. ليمتد
– �ضاموترباكارن  مللوانللغ  امللفللور   ، تامبول باجنبوماي   ، رود  �ضوخومفيت   ،  1 مللوو  رقللم 470  وعللنللوانلله:    

بروفين�ض ، تاياند   
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات : 

ع�ضائر الفاكهة  
الواقلعة بالفئة: 32

و�ضف العامة : الكلمة CHABAA  باالأحرف االتينية باللون االبي�ض علي خلفية �ضوداء وفوقها ر�ضم 
ل�ضتة نقاط �ضوداء مرتا�ضة كل ثاث يف خط م�ضتقل م�ضكلة ر�ضم �ضبه هرمي 

اال�ضللرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.
اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 

بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 277346     بتاريخ :  2017/7/31
تاريخ اإيداع االأولوية:   

با�ضللم: فران�ضي�ضكو �ضياردويل
وعنوانه: �ض ب 5000338 دبي؛ االمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات : 
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�ضميم املتعلقة بها؛ خدمات التحاليل واالأبحاث ال�ضنلاعية 
؛ خدملات ت�ضميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتلر؛ االإ�ضت�ضارات املعمارية؛ التحاليل بغر�ض اإ�ضتغال حقول 

البرتول؛ ا�ضت�ضارات يف جمال توفري الطاقة؛ التنقيب عن البرتول؛ فح�ض اآبار البرتول. 
الواقلعة بالفئة: 42

و�ضف العامة : االأحرف CWP وحتتها كلمة Engineering باالأحرف الاتينية العامة باللون 
االأزرق واالأزرق  باللون  C خطن مميزين  الفاحت. وميتد من احلرف  االأزرق  باللون   W االأزرق واحلللرف 

الفاحت يف �ضكل موجة.  
اال�ضرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 

بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 276999     بتاريخ :  2017/7/24
تاريخ اإيداع االأولوية:  2017/1/24 

با�ضم: ليمتد ليابيليتي كومبني اغرواند�ضترييال كومبليك�ض دامات
وعنوانه: العنوان : 440000، رو�ضيا االحتادية، بينزا، مو�ضكوف�ضكايا �ضرتيت، ب. 27، اوفي�ض 503

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات : 
اللحوم والدواجن وحيوانات وطيور ال�ضيد؛ م�ضتخرجات اللحوم؛ حلوم دواجن غري حية؛ حلوم معلبة؛ 
�ضجق؛ معجينة ال�ضجق؛ مرق؛ مركزات املرق؛ م�ضتح�ضرات الإعداد مرق اللحم؛ جلي ) هام ( للطعام ؛ 

حلوم مطبوخة؛ حلم الكبد؛ عجينة حلم الكبد؛  كرو�ض )معدة(.
الواقلعة بالفئة: 29

و�ضف العامة : الكلمة DAMATE  باالأحرف الاتينية باللون االأزرق وفوقها لر�ضم هند�ضي ي�ضبه 
املثلث مق�ضم الأجزاء ثاثة باللون الربتقايل كما يف  ال�ضكل اعاه.

اال�ضرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.
اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256
اإعلن جتديد

تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم املحامي / 

بطلب لتجديد ت�ضجيل العامة التجارية : 

املودعة حتت رقم : 105162

با�ضللم:       دافي�ض جروب ا�ض دي ان. بي ات�ض دي.

وعنوانه:  35 ، جاالن بي جيه ا�ض 14/11 – باندر �ضنواي تكنولوجي بارك 

 46510 بتالينج جايا – �ضياجنور دار االح�ضان - ماليزيا     

الواقلعة بالفئة: 9

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتللهاء 

احلمللاية يف :    7  /  1 /   2018
اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 275740     بتاريخ :  2017/6/29
 تاريخ اإيداع االأولوية:   

با�ضللم: لويجي دي جريوالمو مالديرا.
وعنوانه:    كايل اند�ضرتيال ؛ ايرا تران�ضفري�ضال ؛ لوما�ض دي اوركيا ؛ كريزال  ؛ لو�ض تيكي�ض 5 بي بي ، 

ايدو. مرياندا . فنزويا .
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات : 

؛  والتلميع  التنظيف  ؛ م�ضتح�ضرات  الغ�ضيل  امل�ضتعملة يف  االأخللري  وامل�ضتح�ضرات  التبيي�ض  م�ضتح�ضرات 
م�ضتح�ضرات الك�ضط واحلك ؛ ال�ضابون ؛ العطور ؛ الزيوت العطرية ؛ م�ضتح�ضرات التجميل ؛ لو�ضنات 

ال�ضعر ؛ معاجن اال�ضنان .
الواقلعة بالفئة: 3

االأزرق  بللااللللوان  مميز  ر�ضم  الكلمتن  وا�ضفل   ، االأزرق  باللون   ROLDA الكلمات     : العامة  و�ضف 
والوردي داخل ر�ضم �ضبه دائري باللونن االأزرق والوردي كما يف ال�ضكل اعاه

اال�ضرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.
اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 

بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 275741     بتاريخ :  2017/6/29
تاريخ اإيداع االأولوية:   

با�ضللم: زهجياجن يدون مكانيكال & اليكرتيكال كو.، ليمتد.
وعنوانه:    �ضانغهوجن اند�ضترييال دي�ضرتيكت، زيجو تاون، وينلينج �ضيتي، زهجياجن بروفين�ض، ال�ضن

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات : 
اآالت قطع ؛ عدد حتمل باليد بخاف التي تدار يدويا ؛ حمركات بخاف امل�ضتخدمة يف املركبات الربية 
؛ مولدات كهربائية ؛ اآالت حلام كهربائية ؛ اأجهزة غ�ضيل ؛ اأجهزة قطع بالقو�ض الكهربائي ؛ اأجهزة حلام 

تدار بالغاز..  
الواقلعة بالفئة: 7

و�ضف العامة : الكلمة RUBIK  االأحرف الاتينية  تتميز بوجود خط قاطع باالأبي�ض يف اعلى جميع 
احلروف ور�ضم ملكعب باللونن االأبي�ض واالأ�ضود بال�ضكل املميز اعاه.

اال�ضرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.
اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 

بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 274334     بتاريخ :  2017/6/1
 تاريخ اإيداع االأولوية:  2017/1/25 

با�ضللم: حور�ض ليمتد  
وعنوانه:    26 نيكو باتي�ضي �ضرتيت، بي. �ضي. 3071، ليما�ضول، قرب�ض

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات : 
واخل�ضروات  الللفللواكلله  اللللللحللوم؛  م�ضتخرجات  ال�ضيد؛  وطلليللور  وحلليللوانللات  والللدواجللن  واالأ�للضللمللاك  اللحوم 
املحفوظة املجففة واملطهية؛ جيلى ، املربى ، الفواكهة املطبوخة بال�ضكر؛ البي�ض واللنب احلليب وغري ذلك 
من منتجات االألبان؛ الزيوت واالأدهان ال�ضاحلة لاأكل؛ زبدة فول �ضوداين؛ زبدة الكاكاو لاأكل؛ زيت جوز 
�ضم�ضم للطعام؛ زيت كتان للطعام؛  زيت زيتون  ؛ زيت  ذرة للطعام  الهند؛ زيت  زبللدة جوز  الهند للطعام؛ 
للطعام؛ زيت نخيل للطعام؛ زيت لب النخيل للطعام؛ زيت دوار ال�ضم�ض للطعام؛ زيت لفت للطعام؛ زبدة؛ 

زيت ال�ضويا للطعام.    
الواقلعة بالفئة: 29

و�ضف العامة : الكلمة SELVAGGIO باالحرف الاتينية 
اال�ضرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 

بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 274335     بتاريخ :  2017/6/1
 تاريخ اإيداع االأولوية:  2017/1/25 

با�ضللم: حور�ض ليمتد  
وعنوانه:    26 نيكو باتي�ضي �ضرتيت، بي. �ضي. 3071، ليما�ضول، قرب�ض

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات : 
م�ضتح�ضرات نباتية  ت�ضتخدم كبدائل للقهوة؛ الكاكاو؛ النب؛ م�ضروبات كاكاو مع احلليب؛ م�ضروبات قهوة 
ال�ضاي؛ م�ضروبات  اأ�ضا�ضها  الكاكاو؛ م�ضروبات   اأ�ضا�ضها  القهوة؛ م�ضروبات   اأ�ضا�ضها  مع حليب؛ م�ضروبات  
�ضوكوالتة  مع احلليب؛ م�ضروبات  اأ�ضا�ضها ال�ضوكوالته؛ مو�ضلي )حلوى م�ضنوعة من احلبوب امل�ضحوقة 
اخلل؛  التوابل؛  )تللوابللل(؛  �ضل�ضات  �ضويات؛  �ضل�ضة  )تللوابللل(؛  ال�ضويا  فللول  عجينة  اجلففة(؛  والفواكه 
االأثريية  اخلا�ضات  عللدا  الغذائية  للمواد  خا�ضات  �ضوكوالتة؛  للقهوة(؛  )بدائل  برية  هندباء  ال�ضاي؛ 

والزيوت العطرية.  
الواقلعة بالفئة: 30

و�ضف العامة : الكلمة SELVAGGIO باالحرف الاتينية 
اال�ضرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256

اإعلن جتديد
تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم املحامي / 

بطلب لتجديد ت�ضجيل العامة التجارية : 

املودعة حتت رقم : 109453

با�ضللم: �ضوليك�ض انرتنا�ضونال )تاياند( كومبني ليمتد

وعنوانه: 1/315-3 �ضوي وات �ضان-ناي ، �ضارونكروجن رود ، بانكورالم ، بانكوك 

10120 ، تاياند

الواقلعة بالفئة: 11

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتللهاء 

احلمللاية يف :    23  /  3 /   2018

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 

بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:
TORNO SUBITO by Massimo Bottura

املودعة حتت رقم : 276364     بتاريخ :  2017/7/12
 تاريخ اإيداع االأولوية:   

با�ضللم: ام بي مودينا ا�ض. ار. ال.
وعنوانه فيا روا مورو، 85؛ 41121 – مودينا )م و( - ايطاليا

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات : 
خدمات خميمات العطات ) اأماكن  االإقامة( ؛ املقاهي ؛  الفنادق ؛ مطاعم اخلدمة الذاتية ؛ الكفترييات ؛ 

الفنادق ال�ضغرية )املوتيات( ؛ املطاعم ؛ مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة
الواقلعة بالفئة: 43

باالأحرف   TORNO SUBITO by Massimo Bottura الللكلللللمللات   : الللعللامللة  و�للضللف 
الاتينية 

اال�ضرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.
اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 

بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:
VALENTINE FOR YOU

املودعة حتت رقم : 273916     بتاريخ :  2017/5/25
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�ضللم:       حممد حمبوب عامل عبد العزيز
وعنوانه:    �ض ب 90812 – دبي – االمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات : 
ال�ضعر ؛ م�ضتح�ضرات  التجميل ؛ غ�ضول  ال�ضابون ؛ م�ضتح�ضرات  ؛  العطرية  الزيوت  ؛  البخور  ؛  العطور 
معاجن  ؛  والك�ضط  البقع  واإزالللة  وال�ضقل  التنظيف  م�ضتح�ضرات  ؛  الغ�ضيل  مللواد  من  وغريها  التبيي�ض 

االأ�ضنان.    
الواقلعة بالفئة: 3

و�ضف العامة : الكلمات VALENTINE FOR YOU باالأحرف الاتينية. 
اال�ضرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256
يعلن ق�ضم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/ املالك 

كول جروب انرتنا�ضيونال للتجارة العامة �ض.ذ.م.م
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 272586       بتاريخ :2017/5/3    
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�ضللم: كول جروب انرتنا�ضيونال للتجارة العامة �ض.ذ.م.م.
وعنوانة : �ض.ب 333548، دبي، االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
املياه ولاأغرا�ض  والتهوية وتوريد  والتجفيف  والتربيد  البخار والطهي  والتدفئة وتوليد  اأجهزة لاإنارة 

ال�ضحية، اأجهزة تكييف الهواء، من�ضاآت تكييف الهواء يف الفئة 11.
الواقعة يف الفئة 11

و�ضف العامة : عبارة عن الكلمة الاتينيةMIST  كتبت ب�ضكل مميز باللون االأخ�ضر الداكن و حمدد 
باللون االأ�ضود وتليها الكلمة الاتينيةCOOL  كتبت ب�ضكل مميز باللون االأزرق و حمدد باللون وبينهما 

عامة & كتبت باللون االأبي�ض و حمدد باللون االأ�ضود كما هو مو�ضح بال�ضكل املرفق.
اال�ضللرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العامات التجارية يف وزارة االقت�ضاد  اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا االإعان .

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256
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يعلن ق�ضم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/ املالك 
كول جروب انرتنا�ضيونال للتجارة العامة �ض.ذ.م.م

بطلب لت�ضجيل العامة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 274888       بتاريخ :2017/6/14   
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�ضللم: كول جروب انرتنا�ضيونال للتجارة العامة �ض.ذ.م.م.
وعنوانة : �ض.ب 333548، دبي، االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
املياه ولاأغرا�ض  والتهوية وتوريد  والتجفيف  والتربيد  البخار والطهي  والتدفئة وتوليد  اأجهزة لاإنارة 

ال�ضحية، اأجهزة تكييف الهواء، من�ضاآت تكييف الهواء يف الفئة 11.
الواقعة يف الفئة 11

و�ضف العامة : عبارة عن الكلمات الاتينية HEAT MASTER كتبت ب�ضكل مميز باللون االأ�ضود 
وحتتها خط باللون االأحمر و فوقها ر�ضم ي�ضبه األ�ضنة اللهب باللونن االأحمر و الربتقايل كما هو مو�ضح 

بال�ضكل املرفق.
اال�ضللرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العامات التجارية يف وزارة االقت�ضاد  اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا االإعان .

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256
يعلن ق�ضم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/ املالك 

كول جروب انرتنا�ضيونال للتجارة العامة �ض.ذ.م.م
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 274889       بتاريخ :2017/6/14   
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�ضللم: كول جروب انرتنا�ضيونال للتجارة العامة �ض.ذ.م.م.
وعنوانة : �ض.ب 333548، دبي، االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
الدعاية واالإعان واإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل الن�ضاط املكتبي يف الفئة 35.

الواقعة يف الفئة 35
ب�ضكل  كتبت   COOLMASTERAMERICA الاتينية  الكلمة  عن  عبارة   : العامة  و�ضف 
 The Cool الاتينية  العبارة  كتبت  وفوقها  الداكن،  االأزرق  باللون  خط  وحتتها  االأ�ضود  باللون  مميز 
باألوان خمتلفة كما هو  دائللرة غري مكتملة مكونة من دوائللر  االأ�ضود داخل  باللون  Group ب�ضكل مميز 

مو�ضح بال�ضكل املرفق.
اال�ضللرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العامات التجارية يف وزارة االقت�ضاد  اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا االإعان .

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256
يعلن ق�ضم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/ املالك 

ان�ضار بوثونتا فيدا عثمان كاتيل
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 275509       بتاريخ :2017/6/22   
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�ضللم: ان�ضار بوثونتا فيدا عثمان كاتيل.
وعنوانة : �ض.ب 17753، ال�ضارقة، االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
اخلبز والفطائر و حلويات وكعك يف الفئة 30.

الواقعة يف الفئة 30
كتب  حيث  االأبي�ض  باللون  مميز  ب�ضكل  كتبت   DIBBA الاتينية  الكلمة  عن  عبارة   : العامة  و�ضف 
احلرف االأول B ب�ضكل معكو�ض واأ�ضفلها الكلمة الاتينية BAKES  كتبت ب�ضكل مميز بخط رقيق باللون 
االأبي�ض بن �ضنبلتي قمح باللون االأ�ضفر، ويعلوها منطوقها اللفظي باللغة العربية الكلمات "ديبا بايك�ض" 
باللون  الداكن حمدد  البني  باللون  ال�ضكل  بي�ضاوي  اإطللار  داخللل  والكل  االأبي�ض  باللون  ب�ضكل مميز  كتبت 

الذهبي كما هو مو�ضح بال�ضكل املرفق.
اال�ضللرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العامات التجارية يف وزارة االقت�ضاد  اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا االإعان .

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256
يعلن ق�ضم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/ املالك 

ايديال ميدل اي�ضت للتجاره �ض.ذ.م.م
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 281721       بتاريخ : 2017/10/26   
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�ضللم: ايديال ميدل اي�ضت للتجاره �ض.ذ.م.م.
وعنوانة : �ض.ب62998 ، دبي، االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
املياه ولاأغرا�ض  والتهوية وتوريد  والتجفيف  والتربيد  البخار والطهي  والتدفئة وتوليد  اأجهزة لاإنارة 

ال�ضحية، اأجهزة تكييف الهواء، من�ضاآت تكييف الهواء يف الفئة 11.
الواقعة يف الفئة 11

االأزرق حيث كتب احلرف  باللون   MARVEL TECH و�ضف العامة: عبارة عن الكلمات الاتينية
وكتبت كلمة TECH اأ�ضغر من الكلمةMARVEL  وحتت اجلزء MAR كتبت  الذهبي  باللون   A
العبارة الاتينية we are lighting your life ب�ضكل مميز باللون الذهبي كما هو مو�ضح بال�ضكل 

املرفق.
اال�ضللرتاطات: احلماية للعامة يف جمملها وال ت�ضمل الكلمات marvel، tech، lighting ، life كل 

على حدة يف الو�ضع العادي.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العامات التجارية يف وزارة االقت�ضاد  اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا االإعان .
اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك :التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 278503    بتاريخ : 2017/08/22
باإ�ضم : 800 دغريز بيتزا، ال ال �ضي 

وعنوانه : 29325 �ضاجرين بوليفارد ، �ضويت 200 ، كليفاند ، اأوهايو 44122 ، الواليات املتحدة االأمريكية.
�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35
ال�ضناعية  واملللطللاعللم  واملللطللاعللم  والكافترييات  واملللقللاهللي  الللفللنللادق  اإدارة   ، االأعللمللال  توجيه   ، االأعللمللال  اإدارة 

لاآخرين.
و�ضف العامة : العامة عبارة عن كلمات واأرقام Degrees 800 باللغة االإجنليزية.

اال�ضرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

املالك :التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 278504    بتاريخ : 2017/08/22
باإ�ضم : 800 دغريز بيتزا، ال ال �ضي 

وعنوانه : 29325 �ضاجرين بوليفارد ، �ضويت 200 ، كليفاند ، اأوهايو 44122 ، الواليات املتحدة االأمريكية.
�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35
ال�ضناعية  واملللطللاعللم  واملللطللاعللم  والكافترييات  واملللقللاهللي  الللفللنللادق  اإدارة   ، االأعللمللال  توجيه   ، االأعللمللال  اإدارة 

لاآخرين. 
 Neapolitan ثم    DEGREES800 حتتهم واأرقللام  العامة عبارة عن كلمات   : العامة  و�ضف 
والعامة  املئوية  الدرجة  ر�ضم لرمز  االأرقام   اأعلى مين  االإجنليزية بخط مميز ويف  باللغة   pizzeria

باأكملها داخل مربع.
اال�ضرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك :التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 278505    بتاريخ : 2017/08/22
باإ�ضم : 800 دغريز بيتزا، ال ال �ضي 

وعنوانه : 29325 �ضاجرين بوليفارد ، �ضويت 200 ، كليفاند ، اأوهايو 44122 ، الواليات املتحدة االأمريكية.
�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 43
خدمات توفري االأطعمة وامل�ضروبات )غري الكحولية( ، التزويد بالطعام وال�ضراب ، املطاعم ، اأماكن االإقامة 

املوؤقتة. 
 Neapolitan ثم    DEGREES800 حتتهم واأرقللام  العامة عبارة عن كلمات   : العامة  و�ضف 
مين االأرقام  ر�ضم لرمز الدرجة املئوية والعامة  اأعلى  ويف  مميز  بخط  االإجنليزية  باللغة   pizzeria

باأكملها داخل مربع.
اال�ضرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك :التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 258652    بتاريخ : 2016/08/21
باإ�ضم : جمموعة اأغذية �ض.م.ع

وعنوانه : �ض.ب. 37725 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 32
املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�ضروبات غري الكحولية ، م�ضروبات م�ضتخل�ضة من الفواكه وع�ضائر 

الفواكه ، �ضراب وم�ضتح�ضرات اأخرى لعمل امل�ضروبات.
 و�ضف العامة : العامة عبارة عن �ضكل بي�ضاوي بداخله كلمتي ماي العن بخط مميز خلفهما ر�ضم مميز 
 mai al حل�ضن وتال خلفهم اأ�ضعة �ضم�ض والكلمات باللغة العربية وعلى ي�ضارها نف�ض العامة بكلمات

االإجنليزية. باللغة   ain
اال�ضرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256

يعلن ق�ضم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/ املالك 
اك�ضرتمي ا�ض ايه ام لتجارة االدوات املكتبية �ض.ذ.م.م

بطلب لت�ضجيل العامة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 285722       بتاريخ :2018/1/10   
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�ضللم: اك�ضرتمي ا�ض ايه ام لتجارة االدوات املكتبية �ض.ذ.م.م.
وعنوانة : �ض.ب 504904، دبي، االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
ال�ضناديق  يللد،  حقائب  امللللواد،  هللذه  مللن  امل�ضنوعة  املنتجات  و  املللدبللوغللة  اجللللللود  وتقليد  املللدبللوغللة  اجللللللود 

واحلقائب، حقائب مدر�ضية، حقائب ظهر، حقائب للريا�ضة يف الفئة  18.
الواقعة يف الفئة 18.

و�ضف العامة :عبارة عن الكلمة الاتينية SHARK كتبت ب�ضكل مميز ويليها من اليمن ر�ضم تخيلي 
لراأ�ض �ضمكة والعامة ب�ضكل مميز باللون االأحمر كما هو مو�ضح بال�ضكل املرفق.

اال�ضللرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العامات التجارية يف وزارة االقت�ضاد  اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا االإعان.
اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256
يعلن ق�ضم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/ املالك 

اك�ضرتمي ا�ض ايه ام لتجارة االدوات املكتبية �ض.ذ.م.م
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 285726       بتاريخ :2018/10/10   
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�ضللم: اك�ضرتمي ا�ض ايه ام لتجارة االدوات املكتبية �ض.ذ.م.م.
وعنوانة : �ض.ب 504904، دبي، االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
ال�ضناديق  يللد،  حقائب  امللللواد،  هللذه  مللن  امل�ضنوعة  املنتجات  و  املللدبللوغللة  اجللللللود  وتقليد  املللدبللوغللة  اجللللللود 

واحلقائب، حقائب مدر�ضية، حقائب ظهر، حقائب للريا�ضة يف الفئة  18.
الواقعة يف الفئة 18.

و�ضف العامة : عبارة عن الكلمة الاتينية GEAR كتبت ب�ضكل مميز حيث كتب احلرف E على �ضكل 
ثاثة خطوط اأفقية ويعلوها ر�ضم هند�ضي مكون من ر�ضم رجل تخيلي يطري يف الهواء ومي�ضك ب�ضيء ي�ضبه 

احلرف A ويف اأ�ضفله ما ي�ضبه القو�ض والعامة ب�ضكل مميز باللون االأحمر كما هو مو�ضح بال�ضكل املرفق.
اال�ضللرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العامات التجارية يف وزارة االقت�ضاد  اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا االإعان .

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256
يعلن ق�ضم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/ املالك 

�ضحر ال�ضبا للتجارة �ض.ذ.م.م
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 286692       بتاريخ :2018/1/30    
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م
با�ضللم: �ضحر ال�ضبا للتجارة �ض.ذ.م.م.

وعنوانة : �ض.ب 87578، دبي، االمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

بطاريات كهربائية للمركبات يف الفئة  9.
الواقعة يف الفئة 09.

و�ضف العامة : عبارة عن الكلمة الاتينية SEBIC كتبت ب�ضكل كبري ومميز باللون االأ�ضود حيث كتب 
BATTERY كتبت  احلرفI  على �ضكل �ضرارة كهربائية باللون الربتقايل واأ�ضفلها الكلمة الاتينية 

ب�ضكل مميز بحجم اأ�ضغر باللون الربتقايل كما هو مو�ضح بال�ضكل املرفق.
اال�ضرتاطات : احلماية للعامة يف جمملها وال ت�ضمل كلمةBattery  على حدة باعتبارها و�ضفية على 

الفئة.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العامات التجارية يف وزارة االقت�ضاد  اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا االإعان .
اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك :التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 278502    بتاريخ : 2017/08/22
باإ�ضم : 800 دغريز بيتزا، ال ال �ضي 

وعنوانه : 29325 �ضاجرين بوليفارد ، �ضويت 200 ، كليفاند ، اأوهايو 44122 ، الواليات املتحدة االأمريكية.
�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 43
خدمات توفري االأطعمة وامل�ضروبات )غري الكحولية( ، التزويد بالطعام وال�ضراب ، املطاعم ، اأماكن االإقامة 

املوؤقتة.
باللغة  بيتزيريا  نيوبوليتان  ثم  800 حتتهم ديجريز  واأرقللام  كلمات  العامة عبارة عن   : العامة  و�ضف 
اأعلى مين االأرقللام  ر�ضم لرمز الدرجة املئوية باللون الربتقايل  العربية بخط مميز باللون االأبي�ض ويف 

والعامة باأكملها داخل م�ضتطيل اأ�ضود.
اال�ضرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك :التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 278283    بتاريخ : 2017/08/17
باإ�ضم : با�ضتي ديب انرتنا�ضونال، اإنك 

وعنوانه : 3920 فيزانت ريدج درايف ، باين ، ميني�ضوتا 55449 ، الواليات املتحدة االأمريكية.
�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 2
دهانات وطليات واقية يف الفئة 2.

 BY PLASTI ثم ORIGINAL DIP حتتها   THEو�ضف العامة : العامة عبارة عن كلمات
مائل. بخط  االإجنليزية  باللغة  الكلمات  وجميع  �ضريط  داخل   DIP INTERNATIONAL

اال�ضرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك :التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 278275    بتاريخ : 2017/08/17
باإ�ضم : جوني�ض جلوبال هولدينجز ، ال ال �ضي 

وعنوانه : 701 انرتنا�ضيونال باركواي ، اليك ماري ، فلوريدا 32746 ، الواليات املتحدة االأمريكية.
�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 3
م�ضتح�ضرات تبيي�ض االأقم�ضة ومواد اأخرى ت�ضتعمل يف غ�ضل وكي املاب�ض ، م�ضتح�ضرات تنظيف و�ضقل 
وجلي وك�ضط ، �ضابون ، عطور ، زيوت عطرية ، م�ضتح�ضرات جتميل ، غ�ضول )لو�ضن( لل�ضعر ، منظفات 
اأ�ضنان ، غ�ضوالت )لو�ضن( جتميلية ، اأم�ضال جتميلية ، غ�ضوالت )لو�ضن( للج�ضم ، كرميات جتميلية للعناية 
اأقنعة   ، للعيون  )لو�ضن(  غ�ضوالت   ، لل�ّضد  )لو�ضن(  غ�ضوالت  حتللديللداً  جتميلية  م�ضتح�ضرات   ، بالب�ضرة 
جتميلية للوجه ، غ�ضوالت )لو�ضن( لغايات جتميلية ، غ�ضوالت )لو�ضن( للب�ضرة والوجه واجل�ضم ، اأم�ضال 
كرميات   ، واجل�ضم  والوجه  الب�ضرة  على  لا�ضتخدام  طبية  غري  اأم�ضال   ، لل�ضيخوخة  م�ضادة  طبية  غري 
وغ�ضوالت )لو�ضن( غري طبية للعناية بالب�ضرة ، م�ضتح�ضرات غري طبية للعناية بالب�ضرة حتديداً كرميات 
وغ�ضوالت )لو�ضن( وجل وم�ضاحيق ومنظفات ومواد تق�ضري ، كرميات للب�ضرة ، غ�ضوالت )لو�ضن( للب�ضرة ، 

اأقنعة للب�ضرة ، مرطبات للب�ضرة ، م�ضتح�ضرات اإزالة التجاعيد للعناية بالب�ضرة.
و�ضف العامة : العامة عبارة عن كلمة JEUNESSE  باللغة الفرن�ضية فوقها ر�ضم مميز لنبتة. 

اال�ضرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك :التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 278276    بتاريخ : 2017/08/17
باإ�ضم : جوني�ض جلوبال هولدينجز ، ال ال �ضي 

وعنوانه : 701 انرتنا�ضيونال باركواي ، اليك ماري ، فلوريدا 32746 ، الواليات املتحدة االأمريكية.
�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 5
م�ضتح�ضرات �ضيدالنية وبيطرية ، م�ضتح�ضرات �ضحية لغايات طبية ، مواد واأغذية حمية معدة لاإ�ضتعمال 
ل�ضقات   ، واحليوان  لاإن�ضان  الغذائية  للحمية  مكمات   ، واالأطفال  للر�ضع  واأغذية  البيطري  اأو  الطبي 
ومواد �ضماد ، مواد ح�ضو االأ�ضنان و�ضمع طب االأ�ضنان ، مطهرات ، م�ضتح�ضرات الإبادة احل�ضرات واحليوانات 
ال�ضارة ، مبيدات فطريات ومبيدات اأع�ضاب ، مكمات للحمية الغذائية ومكمات غذائية ، مكمات للحمية 
، مكمات للحمية  ، مكمات غذائية على هيئة جل  االأرز  الغذائية ومكمات غذائية حمتوية على دقيق 
الفيتامينات  ، مكمات غذائية من  الربوتينية  الغذائية  املكمات  ، خمفوق من  الربوتينات  الغذائية من 

واملعادن الواقعة يف الفئة 5 وغري املت�ضمنة يف فئات اأخرى.
و�ضف العامة : العامة عبارة عن كلمة JEUNESSE  باللغة الفرن�ضية فوقها ر�ضم مميز لنبتة. 

اال�ضرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك :التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 278278    بتاريخ : 2017/08/17
باإ�ضم : جوني�ض جلوبال هولدينجز ، ال ال �ضي 

وعنوانه : 701 انرتنا�ضيونال باركواي ، اليك ماري ، فلوريدا 32746 ، الواليات املتحدة االأمريكية.
�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 32
 ، الكحولية  غري  امل�ضروبات  من  وغريها  والغازية  املعدنية  املياه   ، الكحولية  غري  ال�ضعري(  )�ضراب  البرية 
 ، امل�ضروبات  لعمل  اأخلللرى  وم�ضتح�ضرات  �للضللراب   ، الللفللواكلله  وع�ضائر  الللفللواكلله  مللن  م�ضتخل�ضة  م�ضروبات 
ع�ضائر  على  حمتوية  كحولية  غري  م�ضروبات   ، الفواكه  وم�ضروبات  الفواكه  ع�ضائر   ، الطاقة  م�ضروبات 
 ، الكحولية  غري  الفواكه  ع�ضائر  م�ضروبات   ، الطاقة  جرعات  حتديداً  كحولية  غري  م�ضروبات   ، الفواكه 

م�ضروبات م�ضل اللنب.
و�ضف العامة : العامة عبارة عن كلمة JEUNESSE  باللغة الفرن�ضية فوقها ر�ضم مميز لنبتة. 

اال�ضرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك :التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 278280    بتاريخ : 2017/08/17
باإ�ضم : جوني�ض جلوبال هولدينجز ، ال ال �ضي 

وعنوانه : 701 انرتنا�ضيونال باركواي ، اليك ماري ، فلوريدا 32746 ، الواليات املتحدة االأمريكية.
�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35
امل�ضاعدة  ، خدمات  املكتبي  الن�ضاط  تفعيل   ، االأعللمللال  توجيه   ، االأعللمللال  اإدارة   ، واالإعلللان  الدعاية  خدمات 
االأعمال  وتنظيم  االأعمال  واإدارة  االأعمال  وحتليل  االأعمال  بتخطيط  يتعلق  فيما  واال�ضت�ضارات  وامل�ضورة 
والت�ضويق وحتليل العماء ، خدمات جتميع ت�ضكيلة من ال�ضلع ل�ضالح الغري ، وذلك لتمكن عامة الزبائن 
من معاينتها و�ضرائها عند احلاجة ، )وال ينطوي ذلك على خدمة النقل( ، حتديداً منتجات العناية بالب�ضرة 
املبيعات  ترويج   ، وامل�ضروبات  الوجبات  بدائل  ومنتجات  الغذائية  للحمية  ومكمات  الغذائية  واملكمات 
لاآخرين ، خدمات اإعداد مناذج الدعاية واالإعان اأو ترويج املبيعات ، الت�ضويق ، عر�ض ال�ضلع على و�ضائل 
لتطوير  التجارية  والنواحي  املبا�ضر  البيع  جمللال  يف  املعلومات  توفري   ، بالتجزئة  بيعها  لغايات  االت�ضال 

�ضناعة االأعمال ال�ضغرية.
و�ضف العامة : العامة عبارة عن كلمة JEUNESSE  باللغة الفرن�ضية فوقها ر�ضم مميز لنبتة. 

اال�ضرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك :التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 278932    بتاريخ : 2017/08/30
باإ�ضم : دول اآ�ضيا هولدجنز بي تي ئي. ليمتد 

وعنوانه : 1 والي�ض �ضرتيت #32-01 ، غوكو تاور ، 078881 �ضنغافورة.
�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 31
فواكه طازجة.

 و�ضف العامة : العامة عبارة عن كلمات TROPICAL GOLD باللغة االإجنليزية.
اال�ضرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك :التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 278645    بتاريخ : 2017/08/24
باإ�ضم : هاويل اأند هازل )بي يف اآي( كو. ليمتد 

وعنوانه : تريدنت ت�ضامربز ، �ض.ب. 146 ، رود تاون ، تورتوال ، جزر العذراء الربيطانية.
�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 3
م�ضتح�ضرات تبيي�ض االأقم�ضة ومواد اأخرى ت�ضتعمل يف غ�ضل وكي املاب�ض ، م�ضتح�ضرات تنظيف و�ضقل 
وجلي وك�ضط ، �ضابون ، عطور ، زيوت عطرية ، م�ضتح�ضرات جتميل ، غ�ضول )لو�ضن( لل�ضعر ، منظفات 

اأ�ضنان.
 و�ضف العامة : العامة عبارة عن كلمة DARLIE باللغة االإجنليزية بخط مميز.

اال�ضرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

املالك :التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 278646    بتاريخ : 2017/08/24
باإ�ضم : هاويل اأند هازل )بي يف اآي( كو. ليمتد 

وعنوانه : تريدنت ت�ضامربز ، �ض.ب. 146 ، رود تاون ، تورتوال ، جزر العذراء الربيطانية.
�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 21
اأدوات واأواين واأوعية لا�ضتعمال املنزيل وللمطبخ ، اأم�ضاط واإ�ضفنج الأغرا�ض منزلية ، فرا�ضي )عدا فرا�ضي 
اأو زجللاج �ضبه  ، زجللاج غري م�ضغول  ، �ضلك جلي  اأدوات تنظيف   ، ، مللواد �ضنع الفرا�ضي  اأو الدهان(  التلوين 
اأواين زجاجية واأواين خزف �ضيني واأواين خزفية غري واردة   ، املباين(  امل�ضتعمل يف  م�ضغول )عدا الزجاج 

يف فئات اأخرى.
 و�ضف العامة : العامة عبارة عن كلمة DARLIE باللغة االإجنليزية بخط مميز.

اال�ضرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256
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منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

املالك :التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 278647    بتاريخ : 2017/08/24
باإ�ضم : هاويل اأند هازل )بي يف اآي( كو. ليمتد 

وعنوانه : تريدنت ت�ضامربز ، �ض.ب. 146 ، رود تاون ، تورتوال ، جزر العذراء الربيطانية.
�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35
خدمات الدعاية واالإعان ، اإدارة االأعمال ، توجيه االأعمال ، تفعيل الن�ضاط املكتبي.

 و�ضف العامة : العامة عبارة عن كلمة DARLIE باللغة االإجنليزية بخط مميز.
اال�ضرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

املالك :التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 278648    بتاريخ : 2017/08/24
باإ�ضم : هاويل اأند هازل )بي يف اآي( كو. ليمتد 

وعنوانه : تريدنت ت�ضامربز ، �ض.ب. 146 ، رود تاون ، تورتوال ، جزر العذراء الربيطانية.
�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 3
م�ضتح�ضرات تبيي�ض االأقم�ضة ومواد اأخرى ت�ضتعمل يف غ�ضل وكي املاب�ض ، م�ضتح�ضرات تنظيف و�ضقل 
وجلي وك�ضط ، �ضابون ، عطور ، زيوت عطرية ، م�ضتح�ضرات جتميل ، غ�ضول )لو�ضن( لل�ضعر ، منظفات 

اأ�ضنان.
 و�ضف العامة : العامة عبارة عن ر�ضم مميز للجزء العلوي لرجل يرتدي قبعة وبدلة �ضهرة.

اال�ضرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك :التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 278649    بتاريخ : 2017/08/24
باإ�ضم : هاويل اأند هازل )بي يف اآي( كو. ليمتد 

وعنوانه : تريدنت ت�ضامربز ، �ض.ب. 146 ، رود تاون ، تورتوال ، جزر العذراء الربيطانية.
�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 21
اأدوات واأواين واأوعية لا�ضتعمال املنزيل وللمطبخ ، اأم�ضاط واإ�ضفنج الأغرا�ض منزلية ، فرا�ضي )عدا فرا�ضي 
اأو زجللاج �ضبه  ، زجللاج غري م�ضغول  ، �ضلك جلي  اأدوات تنظيف   ، ، مللواد �ضنع الفرا�ضي  اأو الدهان(  التلوين 
اأواين زجاجية واأواين خزف �ضيني واأواين خزفية غري واردة   ، املباين(  امل�ضتعمل يف  م�ضغول )عدا الزجاج 

يف فئات اأخرى.
 و�ضف العامة : العامة عبارة عن ر�ضم مميز للجزء العلوي لرجل يرتدي قبعة وبدلة �ضهرة.

اال�ضرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك :التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 277777    بتاريخ : 2017/08/08
باإ�ضم : خمزن اجلابر للتحف ذ.م.م.

وعنوانه : �ض.ب. 1940 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 20
االأثاث واملرايا واطارات ال�ضور ، املنتجات )غري الواردة يف فئات اأخرى( امل�ضنوعة من اخل�ضب اأو الفلن اأو 
الق�ضب اأو اخليزران اأو ال�ضف�ضاف او ال�ضندان اأو العظام اأو العاج اأو عظم فك احلوت اأو ال�ضدف اأو الكهرمان 
اأو املحار اأو املر�ضوم واملواد البديلة لكل هذه املواد اأو من املواد البا�ضتيكية ، �ضناديق للدمى ، اأ�ضّرة لاأطفال 
 ، اأو ن�ضف م�ضغول ، قوالب الإطللارات ال�ضور  ، زخللارف من البا�ضتيك للمواد الغذائية ، عاج غري م�ضغول 

دعامات الإطارات ال�ضور ، الفتات من اخل�ضب اأو البا�ضتيك ، م�ضايات لاأطفال ، اأ�ضغال من الق�ض.
 DUBAI بجانبه ر�ضم لقلب باللون االأحمر حتتهما كلمة I و�ضف العامة : العامة عبارة عن احلرف

جميعهم باللغة االإجنليزية باللون االأ�ضود.
 اال�ضرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك :التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 277783    بتاريخ : 2017/08/08
باإ�ضم : خمزن اجلابر للتحف ذ.م.م.

وعنوانه : �ض.ب. 1940 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 43
خللدمللات تللوفللري االأطللعللمللة وامللل�للضللروبللات )غللري الكحولية( ، االإيللللواء املللوؤقللت ، الللفللنللادق ، الللفللنللادق ال�ضغرية 
)املوتيات( ، املقاهي ، خدمات املطاعم ، احلجز واحلجوزات يف الفنادق ، تاأجري ُغرف االإجتماعات ، تاأجري 

اأماكن االإقامة املوؤقتة ، مطاعم اخلدمة الذاتية ، مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.
 DUBAI بجانبه ر�ضم لقلب باللون االأحمر حتتهما كلمة I و�ضف العامة : العامة عبارة عن احلرف

جميعهم باللغة االإجنليزية باللون االأ�ضود.
 اال�ضرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك :التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 277784    بتاريخ : 2017/08/08
باإ�ضم : خمزن اجلابر للتحف ذ.م.م.

وعنوانه : �ض.ب. 1940 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 29
وجمففة  حمفوظة  وخ�ضروات  فواكه   ، اللحم  خا�ضات   ، وال�ضيد  الللدواجللن  وحلللوم  واالأ�للضللمللاك  اللحوم 
ومطهوة ، هام )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�ضكر ، البي�ض واحلليب ومنتجات احلليب ، الزيوت 

والدهون ال�ضاحلة لاأكل ، فواكه مغطاة بال�ضكر ، متور ، هام )جلي( الفواكه.
 UAE بجانبه ر�ضم لقلب باللون االأحمر حتتهما االأحرف I و�ضف العامة : العامة عبارة عن احلرف

جميعهم باللغة االإجنليزية باللون االأ�ضود.
 اال�ضرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

املالك :التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 277785    بتاريخ : 2017/08/08
باإ�ضم : خمزن اجلابر للتحف ذ.م.م.

وعنوانه : �ض.ب. 1940 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 34
التبغ ، اأدوات املدخنن ، اأعواد الثقاب ، والعات املدخنن ، علب كربيت.

 UAE االأحرف  االأحمر حتتهما  باللون  ر�ضم لقلب  و�ضف العامة : العامة عبارة عن احلرف I بجانبه 
جميعهم باللغة االإجنليزية باللون االأ�ضود.

 اال�ضرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك :التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 277786    بتاريخ : 2017/08/08
باإ�ضم : خمزن اجلابر للتحف ذ.م.م.

وعنوانه : �ض.ب. 1940 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العلمة  

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 39
النقلل ، تغليف وتخزين ال�ضللع ، تنظيم الرحات وال�ضفر ، النقل بوا�ضطة القوارب ، حجز املقاعد ال�ضفرية ، 
تاأجري ال�ضيارات ، تنظيم الرحات ، تنظيم الرحات ال�ضياحية ، خدمات النقل )نقل الر�ضائل اأو الب�ضائع( 

، نقل امل�ضافرين ، احلجز للنقل ، مرافقة امل�ضافرين ، نقل امل�ضافرين ، احلجز لل�ضفر.
 UAE بجانبه ر�ضم لقلب باللون االأحمر حتتهما االأحرف I و�ضف العامة : العامة عبارة عن احلرف

جميعهم باللغة االإجنليزية باللون االأ�ضود.
 اال�ضرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك :التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 277779    بتاريخ : 2017/08/08
باإ�ضم : خمزن اجلابر للتحف ذ.م.م.

وعنوانه : �ض.ب. 1940 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 28
زينة   ، اأخللرى  فئات  يف  الللواردة  غري  الريا�ضية  واالأدوات  اجلمنازية  الريا�ضة  اأدوات   ، اللعب  واأدوات  اللعب 
 ، ، ُدمى متحركة  ، املهجونغ )لعبة �ضينية(  ، بالونات لعب ، قواعد �ضجرة عيد املياد  ل�ضجرة عيد املياد 
هواتف نقالة )لعب( ، زينة ل�ضجر عيد املياد ماعدا مواد االإ�ضاءة واحللويات ، ُدمى متحركة ، دمى حم�ضوة 

، ُدمى.
 DUBAI بجانبه ر�ضم لقلب باللون االأحمر حتتهما كلمة I و�ضف العامة : العامة عبارة عن احلرف

جميعهم باللغة االإجنليزية باللون االأ�ضود.
 اال�ضرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك :التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 277780    بتاريخ : 2017/08/08
باإ�ضم : خمزن اجلابر للتحف ذ.م.م.

وعنوانه : �ض.ب. 1940 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 29
وجمففة  حمفوظة  وخ�ضروات  فواكه   ، اللحم  خا�ضات   ، وال�ضيد  الللدواجللن  وحلللوم  واالأ�للضللمللاك  اللحوم 
ومطهوة ، هام )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�ضكر ، البي�ض واحلليب ومنتجات احلليب ، الزيوت 

والدهون ال�ضاحلة لاأكل ، فواكه مغطاة بال�ضكر ، متور ، هام )جلي( الفواكه.
 DUBAI بجانبه ر�ضم لقلب باللون االأحمر حتتهما كلمة I و�ضف العامة : العامة عبارة عن احلرف

جميعهم باللغة االإجنليزية باللون االأ�ضود.
 اال�ضرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك :التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 277781    بتاريخ : 2017/08/08
باإ�ضم : خمزن اجلابر للتحف ذ.م.م.

وعنوانه : �ض.ب. 1940 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 34
التبغ ، اأدوات املدخنن ، اأعواد الثقاب ، والعات املدخنن ، علب كربيت.

 DUBAI بجانبه ر�ضم لقلب باللون االأحمر حتتهما كلمة I و�ضف العامة : العامة عبارة عن احلرف
جميعهم باللغة االإجنليزية باللون االأ�ضود.

 اال�ضرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

املالك :التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 277782    بتاريخ : 2017/08/08
باإ�ضم : خمزن اجلابر للتحف ذ.م.م.

وعنوانه : �ض.ب. 1940 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 39
النقلل، تغليف وتخزين ال�ضللع ، تنظيم الرحات وال�ضفر ، النقل بوا�ضطة القوارب ، حجز املقاعد ال�ضفرية ، 
تاأجري ال�ضيارات ، تنظيم الرحات ، تنظيم الرحات ال�ضياحية ، خدمات النقل )نقل الر�ضائل اأو الب�ضائع( 

، نقل امل�ضافرين ، احلجز للنقل ، مرافقة امل�ضافرين ، نقل امل�ضافرين ، احلجز لل�ضفر.
 DUBAI بجانبه ر�ضم لقلب باللون االأحمر حتتهما كلمة I و�ضف العامة : العامة عبارة عن احلرف

جميعهم باللغة االإجنليزية باللون االأ�ضود.
 اال�ضرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك :التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 277787    بتاريخ : 2017/08/08
باإ�ضم : خمزن اجلابر للتحف ذ.م.م.

وعنوانه : �ض.ب. 1940 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35
اإدارة االأعمال ، توجيه االأعمال ، تفعيل الن�ضاط املكتبي ، تقدمي املعلومات التجارية والن�ضح  خدمات الدعاية واالإعان ، 
للم�ضتهلكن )موؤ�ض�ضة اإر�ضاد امل�ضتهلكن( ، امل�ضاعدة التجارية اأو امل�ضاعدة يف اإدارة البيع بالتجزئة ، اأبحاث الت�ضويق ودرا�ضات 
الت�ضويق ، عر�ض ال�ضلع على و�ضائل االت�ضال لغايات بيعها بالتجزئة ، ترويج املبيعات )لاآخرين( ، بحث الكفاالت ، خدمات 
جتميع ت�ضكيلة من ال�ضلع ل�ضالح الغري، وذلك لتمكن عامة الزبائن من معاينتها و�ضرائها عند احلاجة ، ميكن تقدمي هذه 
اخلدمات من خال حمات البيع بالتجزئة اأو منافذ البيع باجلملة او من خال كتالوجات الطلب الربيدي اأو عن طريق 

و�ضائل االإعام االلكرتونية ، على �ضبيل املثال، من خال مواقع الويب اأو برامج الت�ضوق عرب التلفزيون.
باللغة   Al Jaber Gallery حتتهم  العربية  باللغة  جللالللريي  اجلللابللر  كلمات  عللن  عللبللارة  العامة   : العامة  و�ضف 
االإجنليزية وجميع الكلمات بخط مميز باللون البني الغامق فوقهم حريف AJ باللغة االإجنليزية باللون البني الغامق داخل 

ر�ضم مميز لهالن متداخلن ي�ضكان �ضبه دائرة باللون البني الغامق والعامة باأكملها داخل م�ضتطيل باللون البيج.
 اال�ضرتاطات :

اإر�ضاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد  فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك 
امل�ضجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك :التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 277717    بتاريخ : 2017/08/07
باإ�ضم : تي اي تي مطعم �ض.ذ.م.م.

وعنوانه : مطعم 61 ملك اأبراج االإمارات ، املركز التجاري 2 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�ضورة العامة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 43
، خدمات  والُنزل)  (الفنادق  االإقامة  تاأمن  مكاتب   ، املوؤقت  االإيللواء   ، وامل�ضروبات  االأطعمة  توفري  خدمات 
اأرا�ضي  ت�ضهيات  توفري   ، الكافترييات  ، خدمات  املقاهي  ، خدمات  النزل  ، حجز  النزل  ، خدمات  امل�ضارب 
واالأواين  املوائد  وبيا�ضات  واملوائد  الكرا�ضي  تاأجري   ، )الكانتينات(  املتنقلة  اأو  املوؤقتة  املطاعم   ، املخيمات 
، خدمات نحت  بالطعام وال�ضراب  التزويد   ، ال�ضرب  اأوعية مياه  تاأجري   ، الطبخ  اأجهزة  تاأجري   ، الزجاجية 
الطعام ، خدمات خميمات العطات (اأماكن اإقامة) ، خدمات الفنادق ، احلجز يف الفنادق ، تاأجري اأجهزة 
خدمات   ، املطاعم  خدمات   ، ال�ضغرية(  )الفنادق  املوتيات  خدمات   ، االجتماعات  غرف  تاأجري   ، االإ�للضللاءة 
اأماكن  املوؤقتة ، حجز  اأماكن االإقامة  ، تاأجري  مطاعم اخلدمة الذاتية ، مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة 

االإقامة املوؤقتة ، تاأجري اخليم ، خدمات اأماكن اإقامة ال�ضياح.
لنقو�ض  مميز  ر�ضم  فوقها  االإجنليزية  باللغة   NINIVE كلمة  عللن  عللبللارة  العامة   : العامة  و�ضف 

رمزية.
 اال�ضرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك :التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 277718    بتاريخ : 2017/08/07
باإ�ضم : تي اي تي مطعم �ض.ذ.م.م.

وعنوانه : مطعم 61 ملك اأبراج االإمارات ، املركز التجاري 2 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 43
، خدمات  والُنزل)  (الفنادق  االإقامة  تاأمن  مكاتب   ، املوؤقت  االإيللواء   ، وامل�ضروبات  االأطعمة  توفري  خدمات 
اأرا�ضي  ت�ضهيات  توفري   ، الكافترييات  ، خدمات  املقاهي  ، خدمات  النزل  ، حجز  النزل  ، خدمات  امل�ضارب 
واالأواين  املوائد  وبيا�ضات  واملوائد  الكرا�ضي  تاأجري   ، )الكانتينات(  املتنقلة  اأو  املوؤقتة  املطاعم   ، املخيمات 
، خدمات نحت  بالطعام وال�ضراب  التزويد   ، ال�ضرب  اأوعية مياه  تاأجري   ، الطبخ  اأجهزة  تاأجري   ، الزجاجية 
الطعام ، خدمات خميمات العطات (اأماكن اإقامة) ، خدمات الفنادق ، احلجز يف الفنادق ، تاأجري اأجهزة 
خدمات   ، املطاعم  خدمات   ، ال�ضغرية(  )الفنادق  املوتيات  خدمات   ، االجتماعات  غرف  تاأجري   ، االإ�للضللاءة 
اأماكن  املوؤقتة ، حجز  اأماكن االإقامة  ، تاأجري  مطاعم اخلدمة الذاتية ، مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة 

االإقامة املوؤقتة ، تاأجري اخليم ، خدمات اأماكن اإقامة ال�ضياح.
و�ضف العامة : العامة عبارة عن كلمة نينيف باللغة العربية فوقها ر�ضم مميز لنقو�ض رمزية.

 اال�ضرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك :التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 277356    بتاريخ : 2017/08/01
باإ�ضم : جون�ضلون اأند جون�ضلون

املتحدة  الللواليللات   08933  ، جري�ضي  نيو   ، بللرنللزويللك  نيو   ، بللازا  جون�ضون  اأنللد  جون�ضون  وان   : وعللنللوانلله   
االأمريكية.

�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9
عد�ضات ال�ضقة وغريها من اأجهزة تقومي الب�ضر الواقعة يف الفئة 9.

 و�ضف العامة : العامة عبارة عن كلمة LACREON باللغة االإجنليزية.
اال�ضرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك :التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 277431    بتاريخ : 2017/08/02
باإ�ضم : نيكوفنت�ضرز هولدجنز ليمتد

وعنوانه : جلوب هاو�ض ، 1 واتر �ضرتيت ، لندن دبليو �ضي2اآر 3 ال اإيه ، اململكة املتحدة.
�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 34
�ضجائر اإلكرتونية ، خراطي�ض لل�ضجائر االإلكرتونية ، �ضوائل لل�ضجائر االإلكرتونية ، �ضجائر حمتوية على 

بدائل التبغ ، بدائل التبغ ، �ضجائر ، تبغ ، منتجات التبغ ، علب �ضجائر ، �ضناديق �ضجائر.
 و�ضف العامة : العامة عبارة عن كلمات ePen Pro باللغة االإجنليزية.

اال�ضرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك :التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 277684    بتاريخ : 2017/08/06
باإ�ضم : جون�ضلون اأند جون�ضلون

املتحدة  الللواليللات   08933  ، جري�ضي  نيو   ، بللرنللزويللك  نيو   ، بللازا  جون�ضون  اأنللد  جون�ضون  وان   : وعللنللوانلله   
االأمريكية. 

�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 3
مناديل تنظيف للوجه.

 و�ضف العامة : العامة عبارة عن كلمات POCKET PODS باللغة االإجنليزية.
اال�ضرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك :التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 278242    بتاريخ : 2017/08/16
باإ�ضم : ذا لندن تاك�ضي كوربوري�ضن ليمتد

 وعنوانه : هوليهيد رود ، كوفنرتي �ضي يف5 8جيه جيه ، اململكة املتحدة.
�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 12
اأو اجلوي اأو املائي ، املركبات ذات املحركات ، املركبات التجارية ،  املركبات والناقات ، اأجهزة النقل الربي 

�ضيارات االأجرة ، اأجزاء وقطع لل�ضلع اآنفة الذكر.
 و�ضف العامة : العامة عبارة عن ر�ضم مميز للجزء العلوي حل�ضان جمنح.

اال�ضرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك :التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 278243    بتاريخ : 2017/08/16
باإ�ضم : ذا لندن تاك�ضي كوربوري�ضن ليمتد

 وعنوانه : هوليهيد رود ، كوفنرتي �ضي يف5 8جيه جيه ، اململكة املتحدة.
�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 37
 ، املركبات  واأجللزاء  املركبات  ت�ضليح   ، املركبات  واأجللزاء  املركبات  وتنظيف  واإ�ضاح  وتركيب  �ضيانة  خدمات 
، �ضيانة واإ�ضاح االإطللارات ، خدمات امل�ضورة واال�ضت�ضارات املتعلقة باخلدمات  اإعادة تعبئة الوقود  خدمات 

اآنفة الذكر.
و�ضف العامة : العامة عبارة عن ر�ضم مميز للجزء العلوي حل�ضان جمنح.

اال�ضرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256
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منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

املالك :التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 251640    بتاريخ : 2016/04/07
باإ�ضم : مون�ضرت اإنرجي كومباين 

وعنوانه : 1 مون�ضرت واي ، كورونا ، �ضي اإيه 92879 ، الواليات املتحدة االأمريكية.
�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 32
م�ضروبات غري كحولية ، برية )�ضراب ال�ضعري( غري كحولية.

 و�ضف العامة : العامة عبارة عن كلمة KHAOS باللغة االإجنليزية بطريقة مميزة وعلى احلرف 
متعامدين. خطن   O

اال�ضرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256
EAT 98522

منوذج اإعلن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك: التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 26474
باإ�ضم : بن�ضون اند هيدجز)اوفر �ضيز(  ليمتد

وعنوانه: جلوب هاو�ض، 4 متبل  بلي�ض، لندن دبليو �ضي 2 اآر  2بي جي، اجنلرتا.
بتاريخ:1998/12/26 وامل�ضجلة حتت الرقم: 19005 

�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :34
ال�ضجائر التبغ منتجات التبغ م�ضتلزمات املدخنن الوالعات الكربيت) الثقاب(.

احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2008/05/13 
وحتى تاريخ: 2028/05/13

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256
EAT 9947

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك :التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 277962    بتاريخ : 2017/08/10
باإ�ضم : بولتون للتطوير العقاري �ض.ذ.م.م. – منطقة حرة

 وعنوانه : مدينة ميدان ، ند ال�ضبا ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 36
اخلدمات العقارية ، اإدارة املمتلكات والعقارات ، خدمات العقارات التجارية وحمات البيع بالتجزئة والعقارات ال�ضكنية ، 
اإدارة وتاأجري العقارات التجارية وحمات البيع بالتجزئة والعقارات ال�ضكنية ، خدمات تاأجري وا�ضتئجار العقارات التي يتم 
املعدنية واملنتجعات وماعب اجلولف واملارينا  املياه  بال�ضقق والفيات واملكاتب ومنتجعات  واإدارتها فيما يتعلق  تقدميها 
والفنادق ومراكز الت�ضوق ، خدمات االإدارة للم�ضتاأجرين ، اإدارة �ضقق وفيات االإيجار ، خدمات الو�ضاطة للعقارات ، خدمات 
حت�ضيل االإيجارات ، خدمات تثمن العقارات ، ا�ضتثمار روؤو�ض االأموال ، اخلدمات املالية ، خدمات اإدارة االأ�ضول ، خدمات 
اال�ضتثمار ، خدمات اإدارة ال�ضناديق ، خدمات ال�ضناديق العقارية ، خدمات التاأمن ، اخلدمات امل�ضرفية ، خدمات التمويل 
العقاري ، خدمات تقييم العقارات ، خدمات اإدارة العقارات وخدمات اإدارة املحافظ العقارية ، خدمات اال�ضتثمار العقاري ، 
خدمات الو�ضاطة العقارية ، خدمات التاأمن العقاري ، خدمات تطوير االأرا�ضي ، خدمات حيازة االأرا�ضي ، تثمن واختيار 
وحيازة العقارات الأغرا�ض التطوير واال�ضتثمار ، حيازة االأرا�ضي لتاأجريها ، توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة اخلدمات 

املذكورة اآنفاً مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �ضبكة كمبيوتر.
 و�ضف العامة : العامة عبارة عن كلمة The حتتها كلمة Terraces باللغة االإجنليزية باللون االأ�ضود وعلى مين 

كلمة The ر�ضم مميز لورقة �ضجر باللون الفريوزي.
اال�ضرتاطات :

بالربيد  اإر�ضاله  اأو  االإقت�ضاد  وزارة  التجارية يف  العامات  الإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اعرتا�ض على  لديه  فعلى من 
امل�ضجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256
EAT 112708

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك :التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 277800    بتاريخ : 2017/08/08
باإ�ضم : روبو �ضتور )�ض.ذ.م.م(

 وعنوانه : م�ضتودع رقم ا�ض01 – ا�ض 02 ، القوز الثالثة ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة. 
�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 39
النقلل ، تغليف وتخزين ال�ضللع ، تنظيم الرحات وال�ضفر ، التخزين والتخزين يف امل�ضتودعات ، معلومات 
 ، امل�ضتودعات  تاأجري وحدات   ، امل�ضتودعات  تاأجري   ، النقل  ، لوج�ضتيات  التخزين  تاأجري حاويات   ، التخزين 
تاأجري م�ضاحات امل�ضتودعات ، ا�ضتئجار م�ضاحات التخزين يف امل�ضتودعات ، توفري املعلومات املتعلقة بتاأجري 

م�ضاحات امل�ضتودعات ، ت�ضليم الب�ضائع.
بخط   RS حللريف  ي�ضارها  على  مميز  بخط   RoboStore كلمة  عن  عبارة  العامة   : العامة  و�ضف   

وطريقة مميزة وجميع الكلمات باللغة االإجنليزية.
اال�ضرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256
EAT 112922

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك :التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 278117    بتاريخ : 2017/08/14
باإ�ضم : دانهيل توباكو اأوف لندن ليمتد 

وعنوانه : جلوب هاو�ض ، 4 متبل بلي�ض ، لندن دبليو �ضي2اآر 2بي جي ، اململكة املتحدة.
�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9
اإىل  الو�ضول  اأو  اإر�للضللال  لتمكن  الربامج  وتطبيقات  برامج   ، الكمبيوتر  برامج  من�ضات   ، كمبيوتر  برامج 
اأو  الن�ضو�ض  اأو  املعلومات  اأو  االلكرتونية  الو�ضائط  توفري  اأخللرى  اأو بطريقة  اأو عر�ض  ن�ضر  اأو  اأو حتميل 
روابط مواقع االنرتنت اأو ال�ضور عرب االإنرتنت اأو غريها من �ضبكات االت�ضاالت ، برامج قابلة للتنزيل عرب 
االإنرتنت واالأجهزة الا�ضلكية ، برامج قابلة للتنزيل يف جمال �ضبكات التوا�ضل االجتماعي ، برامج قابلة 

للتنزيل على هيئة تطبيقات للهواتف املتحركة.
 و�ضف العامة : العامة عبارة عن كلمة RESERVED باللغة االإجنليزية.

اال�ضرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256
EAT 112873

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك :التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 278119    بتاريخ : 2017/08/14
باإ�ضم : دانهيل توباكو اأوف لندن ليمتد 

وعنوانه : جلوب هاو�ض ، 4 متبل بلي�ض ، لندن دبليو �ضي2اآر 2بي جي ، اململكة املتحدة.
�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 34
�ضجائر، تبغ خام اأو ُم�ضنع ، منتجات التبغ ، بدائل التبغ )غري املخ�ض�ضة لغايات طبية( ، �ضيجار ، �ضيجاريلو 
اأجهزة   ، ، فاتر �ضجائر  اأنابيب �ضجائر   ، ، ورق �ضجائر  اأدوات املدخنن   ، ، ثقاب  ، والعللات  )�ضيجار رفيع( 
تو�ضع يف اجليب للف ال�ضجائر ، اآالت حممولة حلقن التبغ يف االأنابيب الورقية ، �ضجائر الكرتونية ، �ضوائل 
لل�ضجائر االلكرتونية ، منتجات التبغ لغايات الت�ضخن ، اأجهزة الكرتونية وقطعها لغايات ت�ضخن ال�ضجائر 

اأو التبغ الواقعة يف الفئة 34 وغري املت�ضمنة يف فئات اأخرى. 
 و�ضف العامة : العامة عبارة عن كلمة RESERVED باللغة االإجنليزية.

اال�ضرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256
EAT 112874

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك :التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 278123    بتاريخ : 2017/08/14
باإ�ضم : دانهيل توباكو اأوف لندن ليمتد 

وعنوانه : جلوب هاو�ض ، 4 متبل بلي�ض ، لندن دبليو �ضي2اآر 2بي جي ، اململكة املتحدة.
�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 41
االأن�ضطة الريا�ضية والرتفيهية والثقافية ، خدمات النوادي ، توفري التدريب ، توفري املن�ضورات االلكرتونية 

عرب ال�ضبكة امل�ضتملة على حمتوى يحدده امل�ضتخدم ، توفري املن�ضورات االلكرتونية عرب ال�ضبكة.
 و�ضف العامة : العامة عبارة عن كلمة RESERVED باللغة االإجنليزية.

اال�ضرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256
EAT 112875

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك :التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 278125    بتاريخ : 2017/08/14
باإ�ضم : دانهيل توباكو اأوف لندن ليمتد 

وعنوانه : جلوب هاو�ض ، 4 متبل بلي�ض ، لندن دبليو �ضي2اآر 2بي جي ، اململكة املتحدة.
�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 42
توفر  التي  التطبيقات  ، خدمات  االجتماعي  التوا�ضل  �ضبكات  الأغرا�ض  االإنرتنت  على  ويب  مواقع  توفري 
برامج لتمكن حتميل اأو ن�ضر اأو عر�ض اأو اختيار اأو تدوين اأو م�ضاركة اأو بطريقة اأخرى توفري الو�ضائط 
االلكرتونية اأو املعلومات عرب االإنرتنت اأو غريها من �ضبكات االت�ضاالت ، خدمات الكمبيوتر حتديداً تفعيل 
ت�ضهيات مواقع االنرتنت للغري لتنظيم واإدارة االجتماعات والتجمعات واملناق�ضات الفعالة عرب ال�ضبكة ، 
خدمات الكمبيوتر الإن�ضاء �ضفحات االنرتنت ح�ضب الطلب التي ت�ضتمل على معلومات وملفات ومعلومات 

�ضخ�ضية يحددها امل�ضتخدم ، توفري ا�ضتخدام تطبيقات الربامج من خال مواقع االنرتنت.
 و�ضف العامة : العامة عبارة عن كلمة RESERVED باللغة االإجنليزية.

اال�ضرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256
EAT 112876

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك :التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 278127    بتاريخ : 2017/08/14
باإ�ضم : دانهيل توباكو اأوف لندن ليمتد 

وعنوانه : جلوب هاو�ض ، 4 متبل بلي�ض ، لندن دبليو �ضي2اآر 2بي جي ، اململكة املتحدة.
�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 43
خدمات امل�ضارب ، خدمات املطاعم.

 و�ضف العامة : العامة عبارة عن كلمة RESERVED باللغة االإجنليزية.
اال�ضرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256
EAT 112877

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك :التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 278168    بتاريخ : 2017/08/15
باإ�ضم : دانهيل توباكو اأوف لندن ليمتد 

وعنوانه : جلوب هاو�ض ، 4 متبل بلي�ض ، لندن دبليو �ضي2اآر 2بي جي ، اململكة املتحدة.
�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 34
�ضجائر، تبغ خام اأو ُم�ضنع ، منتجات التبغ ، بدائل التبغ )غري املخ�ض�ضة لغايات طبية( ، �ضيجار ، �ضيجاريلو 
اأجهزة   ، ، فاتر �ضجائر  اأنابيب �ضجائر   ، ، ورق �ضجائر  اأدوات املدخنن   ، ، ثقاب  ، والعللات  )�ضيجار رفيع( 
تو�ضع يف اجليب للف ال�ضجائر ، اآالت حممولة حلقن التبغ يف االأنابيب الورقية ، �ضجائر الكرتونية ، �ضوائل 
لل�ضجائر االلكرتونية ، منتجات التبغ لغايات الت�ضخن ، اأجهزة الكرتونية وقطعها لغايات ت�ضخن ال�ضجائر 

اأو التبغ الواقعة يف الفئة 34 وغري املت�ضمنة يف فئات اأخرى.
باللغة   THE TRUFFLE OF TOBACCO كلمات  عن  عبارة  العامة   : العامة  و�ضف   

االإجنليزية.
اال�ضرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256
EAT 112855

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك :التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 277862    بتاريخ : 2017/08/09
باإ�ضم : جون�ضلون اأند جون�ضلون

املتحدة  الللواليللات   08933  ، جري�ضي  نيو   ، بللرنللزويللك  نيو   ، بللازا  جون�ضون  اأنللد  جون�ضون  وان   : وعللنللوانلله   
االأمريكية. 

�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 5
م�ضتح�ضرات �ضيدالنية لا�ضتخدام الب�ضري ماعدا امل�ضتح�ضرات ال�ضيدالنية للعناية باالأ�ضنان.

 و�ضف العامة : العامة عبارة عن كلمة TEMPOZA باللغة االإجنليزية.
اال�ضرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256
EAT 112748

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك :التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 277894    بتاريخ : 2017/08/09
باإ�ضم : �ضركة العن لاأغذية وامل�ضروبات  �ض م ع

 وعنوانه : �ض.ب. 16020 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 32
املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�ضروبات غري الكحولية ، م�ضروبات م�ضتخل�ضة من الفواكه وع�ضائر 
 ، ليمونا�ضة   ، كحولية  غللري  فللواكلله  خا�ضات   ، امل�ضروبات  لعمل  اأخلللرى  وم�ضتح�ضرات  �للضللراب   ، الللفللواكلله 
رحائق فواكه غري كحويل ، �ضربات )م�ضروبات( ، ع�ضري فاكهة مركز لعمل امل�ضروبات ، ع�ضري خ�ضراوات 

)م�ضروبات(.
 و�ضف العامة : عامة العن جو�ض عبارة عن ر�ضم �ضبه دائري عليه كلمة جو�ض بخط وطريقة مميزة 
حتتها خط �ضغري منحني وفوقها �ضكل بي�ضاوي بداخله كلمة العن بخط مميز خلفها ر�ضم مميز حل�ضن 
 al ain JUICE وتال خلفهم اأ�ضعة �ضم�ض والكلمات باللغة العربية وعلى ي�ضارها نف�ض العامة بكلمات

باللغة االإجنليزية.
اال�ضرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256
EAT 112800

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك :التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 278017    بتاريخ : 2017/08/13
باإ�ضم : جون�ضلون اأند جون�ضلون

املتحدة  الللواليللات   08933  ، جري�ضي  نيو   ، بللرنللزويللك  نيو   ، بللازا  جون�ضون  اأنللد  جون�ضون  وان   : وعللنللوانلله   
االأمريكية. 

�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 3
منتجات للعناية وتنظيف الب�ضرة وال�ضعر.

و�ضف العامة : العامة عبارة عن كلمات POWER OF GENTLE باللغة االإجنليزية.
اال�ضرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256
EAT 112838

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك :التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 277774    بتاريخ : 2017/08/08
باإ�ضم : ال�ضيد كري�ضتيان لوبوتن 

وعنوانه : 1 ، رو فولني ، باري�ض 75002 ، فرن�ضا.
�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9
واأجهزة  اللوحية  الكمبيوتر  واأجللهللزة  املحمولة  الكمبيوتر  واأجللهللزة  النقالة  للهواتف  وعلب  واقية  اأغطية 

القراءة وم�ضغات الو�ضائط املحمولة التي تقع يف الفئة 9 وغري الواردة يف اأي فئات اأخرى.
و�ضف العامة : العامة عبارة عن اأحرف االأبجدية CL بخط وطريقة مميزة مت�ضلة ومتداخلة.

 اال�ضرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256
EAT 112693

منوذج اإعلن الن�سر
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل :  

طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية : 
املودعة بالرقم 261561      بتاريخ :2016/10/18   

  بيانات االأولوية :  
با�ضم :  مالتي اإنرتنا�ضيونال ال تي دي 

وعنوانه : 1014 جياجن اإي�ضت ايف 3 ، منرب 07-234  �ضنغافورة 389729
�سورة العلمة 

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 34
التبغ  ، �ضيجار ، �ضجائر ، اآالت حتمل يف اجليب للف ال�ضجائر ، غاين التبغ ، فاتر لل�ضجائر ، ورق �ضجائر 

، علب �ضجائر ، �ضجائر حتتوي على بدائل تبغ لي�ضت لغايات طبية ، اأدوات املدخنن. 
منها  اعلى  ور�ضم  الللرمللادي  باللون  كتبت   )  ROYAL  ( الاتينية  الكلمة  عن  عبارة   : العامة  و�ضف 
ا�ضفل منها  لتاج ملكي وكتب  ر�ضم  ويعلوه   )  R  ( الاتيني  داخله احلللرف  �ضكل هند�ضي يف منت�ضفه كتب 
الكلمة الاتينية ) PREMIUM  ( كذلك باللون الرمادي ويحدوها من اليمن والي�ضار ر�ضم هند�ضي 
رباعي ور�ضم ا�ضفل منهم ر�ضم هند�ضي متداخل باللون الرمادي وجميعهم ذو خلفية باللون الرمادي القامت 

وجميعهم ب�ضكل مميز كما هو مو�ضح بال�ضكل املرفق.
 اال�ضرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21

اإع����������لن
هاند  جولدن  ال�ضلللللادة/العن  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

CN 1927117:لتلميع وتنظيف ال�ضيارات رخ�ضة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حممد مطر �ضعيد خ�ضيف النعيمي %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف حممد علي حممد عاي�ض االحبابي

دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خال  االقت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعان 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12256 بتاريخ 2018/2/21

اإع����������لن
لزينة  كار�ض  ال�ضلللللادة/�ضتار  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

ال�ضيارات رخ�ضة رقم:CN 1106630 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة علي حمدان علي حمدان الزيدي %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف جاويد اقبال حممد �ضفي
تعديل وكيل خدمات

حذف احمد جمعه بخيت جمعه الدرمكي
دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خال  االقت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعان 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

منوذج اإعلن الن�سر عن التجديد

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية: 

املودعة بالرقم  : 105127

باإ�ضم :�ض. االمارات تكنو كا�ضتينج م م ح

وعنوان: �ض.ب: 41608 املنطقة احلرة احلمرية ال�ضارقة االمارات العربية املتحدة

بتاريخ: 2009/12/16 وامل�ضجلة حتت الرقم: 98518 

انتهاء  تللاريللخ  مللن  اعللتللبللاراً  اخللرى  �ضنوات  ع�ضر  ملللدة  املفعول  نللافللذة  احلماية  و�ضتظل 

احلماية يف 2018/1/6 وحتى تاريخ 2028/1/6

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256

منوذج اإعلن الن�سر
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :�ضركة حاوة لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م

طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية:EMIRATES CHICKENS فروج االمارات 
املودعة بالرقم  : 286341     بتاريخ : 2018/1/22

باإ�ضم :�ضركة حاوة لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م
 halawafs@emirates.net.ae:وعنوانه:ال�ضارقة �ض.ب: 22670 هاتف: 5335268 الربيد االلكرتوين

االمارات العربية املتحدة
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :29 اللحوم واال�ضماك وحلوم الدواجن وال�ضيد خا�ضات 
بال�ضكر  وفواكه مطبوخة  وفواكة وخ�ضروات حمفوظة وجمففة ومطهوه هام )جيلي( ومربيات  اللحم 

البي�ض واحلليب ومنتجات احلليب الزيوت والدهون ال�ضاحلة لاكل والتمور.
االحمر  باللون  الدجاجة  عرف  الداكن  االزرق  باللون  دائللرة  ن�ضف  و�ضط  يف  دجاجة  العامة:ر�ضم  و�ضف 
والكتابة بالعربي واالجنليزي باللون االحمر فروج االمارات EMIRATES CHICKENS باالحرف 

العربية والاتينية باللون االحمر .
االإ�ضرتاطات: احلماية للعامة يف جمملها مع عدم املطالبة بحق ح�ضري عن الكلمات فروج االمارات كل 

على حدة يف الو�ضع العادي
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256

منوذج اإعلن الن�سر
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :يلو كاب

 Yellow Cap:طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية
املودعة بالرقم  : 281215     بتاريخ : 2017/10/17

باإ�ضم :يلو كاب
971507227746 �ضندوق  220 هاتف:  رقم  ج- مكتب  ل  ل  املللرور مكاتب  �ضارع  ابوظبي   - وعنوانه:ابوظبي 

aj@yellowcap.ae الربيد: 32129 امييل
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :37 خدمات ال�ضيانة والتجميع او الرتكيب خدمات �ضيانة 
العقارات.

و�ضف العامة:العامة ر�ضم راأ�ض يرتدي طاقية �ضفراء وحتتها عبارة Yellow Cap بحروف التينية .
 Yellow Cap االإ�ضرتاطات: احلماية للعامة بالر�ضم املميز مع عدم املطالبة بحق ح�ضري عن العبارة

على حدة يف الو�ضع العادي
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  21  فرباير 2018 العدد 12256
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ثقافة وفن�ن

30
اأم�شية يف حب زايدوامل�شمون يف �شعره

يف ختام م�ساركتها باملعر�ض الدويل للن�سر والكتاب بالدار البي�ساء

هيئة ال�شارقة للكتاب متد ج�شور التوا�شل بني نا�شري البحر املتو�شط واملحيط الأطل�شي

•• دبي – د. حممود علياء

اأم�ضية  والعلوم  الثقافة  نللدوة  عقدت 
»امللل�للضللمللون يف �ضعر  بللعللنللوان  �للضللعللريللة 
زايد« للدكتور را�ضد املزروعي، واإلقاء 
�للضللعللري لللللل�للضللاعللر حمللمللود نللللور، غناء 
ومو�ضيقى الفنان ح�ضن علي، بح�ضور 
مللللعللللايل حملللملللد املللللللر وعلللبلللداللللغلللفلللار 
�ضقر  و�ضلطان  البدور  وبللال  ح�ضن 
ود.  الهاملي  عبيد  وعلللللي  اللل�للضللويللدي 
�للضللاح الللقللا�للضللم وعلللللي اللل�للضللريللف ود. 
عبداهلل  عبداخلالق  ود.  حللارب  �ضعيد 
ود. رفلليللعللة غللبللا�للض واللل�للضللاعللر حممد 
�ضالح القرق ونخبة من املتخ�ض�ضن 

واملهتمن.
لللاأملل�للضلليللة علللللي عللبلليللد الهاملي  قلللدم 
نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة ندوة الثقافة 
العنوان  هو  زايللد  يكون  عندما  قائًا 
ي�ضبح العنوان مان�ضيتاً، وت�ضبح بقية 
عام  يكون  وعندما  فرعية.  العناوين 
زايد هو احلدث واملنا�ضبة ي�ضبح هذا 
العام هو املنا�ضبة الرئي�ضية وت�ضبح كل 
وعندما  هام�ضية،  االأخللرى  املنا�ضبات 
يللكللون احلللديللث عللن زايلللد ي�ضبح هذا 
احللللديلللث هلللو املللنللا�للضللبللة واالأحللللاديللللث 

االأخرى جانبية.
وندوة الثقافة والعلوم هي واحدة من 
غر�ض زايد واأبناء زايد، فلوال زايد ما 
الندوة  هللذه  وال  النه�ضة،  هللذه  كانت 
االإمارات  دولللة  اأر�للض  وال احلياة على 

العربية.
واأ�ضاف الهاملي، من ح�ضن الطالع اأن 
ترتافق هذه االأم�ضية مع اإ�ضدار مهم 
وجديد ل�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
رئي�ض  نلللائلللب  مللكللتللوم،  اآل  را�لللضلللد  بلللن 
اللللوزراء حاكم  رئي�ض جمل�ض  الللدولللة 
دبللللي، رعللللاه اهلل، وهلللو ديلللللوان »زايللللد« 
بع�ضها  قلل�للضلليللدة   249 حلللوى  الللللذي 
ال�ضيخ زايد، وبع�ضها متبادل مع  عن 
االآخللر متبادل  والبع�ض  زايللد،  ال�ضيخ 

مع ال�ضيخ حممد بن زايد.
االإ�ضدار  هللذا  اأن  على  الهاملي  واأكللد 
املهم ياأتي يف هذا العام املهم، فعندما 
باملوؤ�ض�ض  نللحللتللفللل  ال  بلللزايلللد  نللحللتللفللل 
والللقللائللد وامللللللهللم يف هللذا الللعللام فقط، 
فللنللحللن نللحللتللفللل بللله يف كلللل االأعلللللللوام، 
الوجدان  يف   - اهلل  رحللملله   - فلللزايلللد 
و�ضمائر  وجللدان  يف  لي�ض  وال�ضمري، 
اأبناء  بللل كللل  اأبللنللاء االإمللللارات فح�ضب، 
االأمللة العربية وكللل من عللرف و�ضمع 

وقراأ عن زايد.
هذا  يف  يح�ضرين  الللهللاملللللي،  واأردف 
املقام بيتان من ديوان »زايد« ل�ضاحب 
اللل�للضللمللو اللل�للضلليللخ حمللمللد بللن را�للضللد اآل 
االأول  البيت  يقول  اهلل  رحمه  مكتوم 
�ضهرية  نللبللطلليللة  قلل�للضلليللدة  مللللن  وهلللللو 
اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضمو  ل�ضاحب 

مكتوم:
اأكرب فخر للنا�ض اأنك من النا�ض

واأكرب فخر لاأر�ض مم�ضاك فيها
اأمللللا الللبلليللت االآخللللر فللهللو مللن ق�ضيدة 
باللغة العربية ل�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
يقول  مللكللتللوم  اآل  را�لللضلللد  بلللن  حمللمللد 

فيها:
مل يكن زايد فينا واحداً

بل هو االأمة حن النوى
وهللللذا غلليلل�للض ملللن فلليلل�للض فللا�للضللت به 
قللريللحللة �للضللاحللب اللل�للضللمللو حمللمللد بن 
را�ضد اآل مكتوم يف زايد وعن زايد ومع 
زايلللد، ولللكللن زايلللد هللو االأمللللة، قمة يف 
ال�ضيا�ضة واالإرادة واالإن�ضانية واحلكمة 

وكثري من مناحي احلياة.
كان  بنف�ضه  يخلو  زايلللد  كللان  وعندما 
احل�ض،  مللرهللف  �للضللاعللر  اإىل  يللتللحللول 
عللملليللق الللفللكللر جللملليللل الللكلللللمللة، وقد 
�ضعره  كللثللرية يف  مللو�للضللوعللات  تلللنلللاول 

وق�ضائده.
عنها  �ضيتحدث  امل�ضامن  هللذه  وكللل 
الللدكللتللور را�للضللد املللزروعللي الللبللاحللث يف 
زايد  مللركللز  مللديللر  ال�ضعبي،  الللللرتاث 
للللللدرا�للضللات واللللبلللحلللوث �للضللابللقللاً. وقد 
منها:  املوؤلفات  من  العديد  له  �ضدر 
ال�ضعبية  واالأقلللوال  االأمثال  مو�ضوعة 
املتحدة  الللعللربلليللة  االإمللللللارات  دولللللة  يف 
اأفللل�لللضلللل كتاب  اللللللذي حلل�للضللد جلللائلللزة 
الدويل  ال�ضارقة  معر�ض  يف  اإمللاراتللي 

للكتاب عام 2017.
يف  نوعها  مللن  االأوىل  هللي  واملو�ضوعة 
االإماراتية  ال�ضعبية  االأمللثللال  تللدويللن 
حيث  مللرافللقللة،  و�للضللروحللات  ب�ضمولية 
�ضمت قرابة خم�ضة اآالف من االأمثال 
وامل�ضطلحات  واالأقلللللللللللوال  واحلللللكللللم 
العمل  ميلللار�لللض  اللللعلللاملللة.  اللل�للضللعللبلليللة 
االإعامي املرئي واملكتوب منذ �ضنوات 
من  اللللعلللديلللد  واأدار  �لللضلللارك  طلللويلللللللة. 
ا�ضتلهمت  الللتللي  والللنللدوات  احلللللوارات 
جلللوانلللب ملللن حلليللاة وفللكللر املللغللفللور له 

ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان.
قائًا  املللللزروعللللي  را�لللضلللد  د.  وحتلللللدث 
هو  بللل  فح�ضب  �ضاعراً  لي�ض  زايللد  اأن 
وقائد  الللدولللة،  االأملللة وموؤ�ض�ض  بللاين 
ي�ضهد له اجلميع باحلنكة ال�ضيا�ضية، 
باالإ�ضافة اإىل تفوقه يف ال�ضعر ونبوغه 
فيه واعتباره اأحد اأبرز �ضعراء اخلليج 

يف تلك الفرتة.
واأ�لللضلللاف هللنللاك �للضللهللادة ملللن �ضاحب 
اللل�للضللمللو اللل�للضلليللخ حمللمللد بللن را�للضللد اآل 
اللل�للضلليللخ زايلللللد يقول  مللكللتللوم يف حلللب 

فيها:
يعرف املعنى ويتاأنا
نقوة الدر املثامينا

�ضل�ض باالأ�ضعار �ضوقنا
ومعنى البيوت تغرينا
بالن�ضب والعز جّمدنا
واحرتام واجب اعلينا

كل ما يبغيه نفذنا 
منتثل الأمره وم�ضينا

كتاميذه ويدفعنا 
ومل�ضة مّنا تقوينا

ويف ميادينك ت�ضجعنا
للزمن يبقى الآتينا

يا زعيم القوم قايدنا
ع زعامتكم تبيينا

وانت لاجماد رايدنا 
وبح�ضانة درعكم فينا

عّزنا يل كان يذكرنا
ونرفع بال�ضوت نادينا

وان امر يف الكاظف وثرنا 
مثل حد ال�ضيف ق�ضينا
مول مامن �ضي يفرقنا

فرق بن اخل�ضم والعينا�ض

زايد،  ال�ضيخ  �ضعر  يف  امل�ضمون  وعللن 
تاأثري  ولللهللا  داخللللليللة  م�ضامن  هللنللاك 
انتاجه  وبللللاغللللة  جللللللودة  علللللللى  كلللبلللري 
الوطني  بلللن  تلللنلللوع  اللللللذي  اللل�للضللعللري 
يف  و�ضنكتفي  والللغللزيل،  واالجللتللمللاعللي 
اأّثللرا على  املحا�ضرة مب�ضمونن  هذه 
النهج  و�ضكا  معهما  وتفاعل  �ضعره 
الللللذي بللنللى عللللليلله �للضللعللره رحللملله اهلل، 

وهما:
والبيئي الوطني  امل�ضمون   )1

االجتماعي امل�ضمون   )2
�ضعر  درا�للضللة  اأن  املللزروعللي على  واأكلللد 
اللل�للضلليللخ زايللللد رحللملله اهلل تللعللتللرب من 
تللغللطللي جانباً  الللتللي  املللهللمللة  االأعلللملللال 
ملللهلللملللاً مللللن �للضللخلل�للضلليللتلله رحلللمللله اهلل، 
حتقيق  لغاية  املحا�ضرة  هللذه  وتللاأتللي 
هذا الهدف، وكذلك يف جمال تخليد 
ذكراه رحمه اهلل، خا�ضًة واأننا يف العام 

الذي اأطلق عليه » عام زايد«.
زايد  لل�ضيخ  ال�ضعرية  الن�ضو�ض  اإن 
هي ن�ضو�ض معطاءة زاخرة باجلمال 
بجيد  ملللرتعلللة  واللللللللللغللللوي  اللللللللفلللظلللي 
اأن  لنا  وبلللداأ  اللل�للضللور.  و�ضامي  املللعللاين 
اجلميلة،  والكنوز  ال�ضور  هذه  �ضانع 
�ضامخ  ملللزهلللواً  �للضللاعللر  هلللا  وراء  يللقللف 
اجلميلة  ب�ضنعته  فخراً  يتيه  القامة، 
بحق  له  اأقررنا  بحق  البديعة. ونحن 
التباهي الأن له ما ي�ضوغ افتخاره، بعد 
اأن اأظهرت لنا �ضواهد اإمكاناته الفنية 
الللتللي اأعللطللت مللن اجللللملللال، بللقللدر ما 
اأن ت�ضتك�ضف  اأدوات البحث  ا�ضتطاعت 

خبايا تلك االأ�ضعار.
ال�ضعر  مللع  يتعاي�ض  اهلل  رحللملله  كلللان 
ت�ضتطيع  اأنللك  لللدرجللة  حياة  كاأ�ضلوب 
حلل�للضللر ملللا يللبللدعلله ملللن اأبللليلللات، وهذا 
باإ�ضقاطات  اأبللداً  ي�ضعرنا  مل  التعاي�ض 
بللاأي تكلف يف  تزخر بها ق�ضائده، وال 
كتابة الق�ضيدة. فقد قّدم بجد جتربة 
�للضللعللريللة مللتللجللانلل�للضللة ومللتللنللا�للضللقللة اإىل 
مهما  مت�ضاربة،  وغري  درجللة،  اأق�ضى 
ق�ضيدة  كللل  وتعد  ق�ضائده.  عللدد  زاد 
اأبلللدعلللهلللا والتي  اللللتلللي  ملللن قلل�للضللائللده 
�ضدت بها احلناجر، قطعة فنية كاملة 
اهلل  طيب  زايلللد  فال�ضيخ  املللوا�للضللفللات. 
جتربته  له  ت�ضهد  جميد  �ضاعر  ثللراه 
ال�ضعرية باأبعادها االإن�ضانية املتنوعة، 

فمن ناحيه،
املبهور  اللللعلللفللليلللف  الللل�لللضلللاعلللر  جنلللللده   
االإلللللهللللي و�للضللنللعللتلله، ينقل  بلللاجللللملللال 
جمدداً الو�ضف الكا�ضيكي بطريقته 
تكراره  يف  امل�ضتمع  ويللبللهللر  اخلللا�للضللة، 
اأخللرى، يف ظاهرٍة  االأو�ضاف مرة بعد 
اأ�ضرار،  جميلة وراءهللا ما وراءهللا من 
واإح�ضا�ضه  عواطفه  بللروز  عن  ناهيك 
خا�ضة  بفل�ضفة  االأو�لللضلللاف  هللذه  بللن 
واأخللللاٍق رفلليللعللة. ومللن نللاحلليللٍة اأخرى 
يف  ثللائللراً  ال�ضعب  قللائللد  ب�ضفته  تلللراه 
قريباً  الن�ضيحة  يف  واأبللللاً  احلللمللا�للضللة، 
اأعماق  يف  يغو�ض  وكاأنه  اجلميع،  من 
ي�ضاء.  كيفما  ال�ضواكن  يحّرك  اأبنائه، 
وهللللذا الللتللاأثللري الللبللالللغ يف هلللذا العدد 
غري  �ضعرية  �ضخ�ضية  اأفلللرز  الللهللائللل، 
ال�ضعبي.  االأدب  تللاريللخ  يف  ملل�للضللبللوقللة 

ورمبا يكون اجتماع هذه ال�ضفات هو 
ال�ضبب يف بروز هذه القامة االإن�ضانية 
قبل اأن تكون قامة �ضعرية. وال نن�ضى 
دوره االأخللوي يف ردوده ال�ضعرية على 
اللل�للضللعللراء االآخلللريلللن، وتللوا�للضللعلله اجلم 
بالدعابة  ممزوجة  الرفيعة  واأخاقه 
واملرح يف بع�ض االأحيان والذي يتحلى 
بها قلبه اململوء بحب اخلري للجميع 

اأياً كانوا واينما كانوا.
زايللد وهو  ال�ضيخ  تن�ضئة  اأّثللرت   ولقد 
و�ضرية  فيها،  املتمر�ض  ال�ضحراء  ابن 
حياته بللن اأقللرانلله ورفلللاق دربللله، ويف 
اأكللرث من مكان ومللوقللع، على جمرى 
حياته و�ضلوكه االن�ضاين واالجتماعي 

فيما بعد. 
واأكللد على اأنلله من واملللعللروف اأن حياة 

ال�ضيخ زايد تنق�ضم اإىل فرتتن هما:
الفرتة االأوىل: 

والدة ال�ضيخ زايد رحمه اهلل يف العقد 
الثاين من القرن الع�ضرين حيث كانت 
تلك الفرتة من الفرتات احلرجة من 
التاريخ املعا�ضر. فهناك اأ�ضداء احلرب 
االقت�ضاد  انهيار  بعد  االأوىل  العاملية 
اإىل  ال�ضناعية  الثورة  وتوجه  العاملي، 
جتهيز االآلة احلربية بداًل من خدمة 
االن�ضان واملجتمع، ثم اكت�ضاف اللوؤلوؤ 

ال�ضناعي يف اليابان.
داخلياً كانت هناك ال�ضراعات القبلية 
يف اخلليج، والهجرة املحلية اإىل الدول 

القريبة بحثاً عن الرزق والك�ضب.
انتهاء  حتى  الو�ضع  هذا  ا�ضتمرار  ثم 
والتوجه  الللثللانلليللة،  الللعللامللليللة  احلللللرب 
الوطن  يف  الللنللفللط  عللن  التنقيب  اإىل 
للطاقة،  جديد  م�ضدر  عللن  والبحث 
وت�ضدير  كللبللرية،  بكميات  واكت�ضافه 
�ضحناته. وقد عاي�ض رحمه اهلل  اوىل 

كل هذه االأحداث مبرها وحلوها.

اأما الفرتة الثانية: 
 هللي فلللرتة االحتلللللاد، ومل تللكللن �ضهلة 
اأي�ضاً. فقد و�ضل عمر ال�ضيخ زايد اإىل 
معي  فتخيلوا  اخلم�ضن،  يللقللارب  مللا 
واأفكار وهو  كم كان يحمل من هموم 
وجمتمعه،  اأمته  تهم  احلكم،  �ضّدة  يف 

�ضيا�ضيٍة كانت اأو اجتماعية.
رافقه  ومللا  االحتللللاد،  بتاأ�ضي�ض  فللبللداأ   
اخلدمات  تهيئة  ثللم  اإرهللا�للضللات،  مللن 
كال�ضحة  للللللللملللواطلللن  اللللرئللليللل�لللضللليلللة 
الدولة،  وتللطللويللر  والللعللمللل  والتعليم 
وم�ضاندة  اللللعلللربلللي  اللل�للضللمللل  مّل  ثللللم 
الدول العربية واالإ�ضامية ال�ضقيقة، 
وكذلك مواجهة احلروب وال�ضراعات 
االأو�ضط.  اللل�للضللرق  مللنللهللا  عللانللى  الللتللي 
اأف�ضل  تكن  مل  حياته  اأن  جند  لذلك 
اللل�للضللابللق، ولكنه  عللمللا كللانللت عللللليلله يف 
تخطاها بثبات، وبنى دولته على اأ�ض�ض 

متينه ورا�ضخة.
وما  الفرتتن  هاتن  اإىل  نظرنا  فلو 
علللللى حياة  اأثللللرت  اأحللللداث  فيهما مللن 
ال�ضيخ زايد و�ضحته، نتفاجاأ باأن هذه 
اأبداً،  االأحللداث ال وجللود لها يف �ضعره 
وال يقرتب منها بل ينعزل ب�ضعره عن 
كللل هللذه االأمللللور الللتللي مت�ض اجلانب 
اأكرث  يكون  طبعاً  واحللللال  ال�ضيا�ضي، 
�ضعوبة مع رئي�ض دولة بحجم ال�ضيخ 

زايد، اأو حتى كحاكم ملنطقة العن يف 
الثاين من  فللرتة من فللرتات الن�ضف 

القرن الع�ضرين.
ال�ضيخ  �ضعر  اأن  ن�ضتنتج  ذلللك  كل  من 
زايد متيز باجلانب االإن�ضاين، وبر�ضم 
له  الللنللا�للضللح  الب�ضيط  االإنلل�للضللان  علللامل 
والطبيعة اخلابة،  باجلمال،  واملغرم 
وامللللللكلللللان واالأر�للللللللللللض. كللللذلللللك كلللّونلللت 
وروؤية  كالعيد  االجتماعية  االأحلللداث 
امللللحلللبلللوب ومتلللنلللي امللللطلللر علللللى اأر�للللض 
ودبي  والللظللفللرة  بينونة  مثل  الللوطللن 
والعن وغريها، امل�ضمون الرئي�ضي يف 

�ضعره رحمه اهلل.
وهللللللذا االإنلللللتلللللاج االأدبلللللللللي غللللري االآبللللله 
بلللاللللزملللان وملل�للضللاكللللله وهلللملللومللله نلللراه 
حياته،  من  الثانية  الفرتة  يف  غزيراً 
يدّون  مل  التي  االأوىل  الفرتة  بعك�ض 

فيها �ضعره.
يتاأثر مبوجات  زايد مل  ال�ضيخ  ف�ضعر 
احلللللداثللللة يف اللللقلللرن الللعلل�للضللريللن، بل 
ظللل يللتللطللور بلللاإبلللداع �للضللاعللره، وذوقللله 
ال�ضعري  بللعللامللله  امللللتلللاأثلللر  اللل�للضللخلل�للضللي 
اأبعد  اإىل  يتما�ضى معه  الذي  اخلا�ض 
العربي  االأدب  ملللن  فللنللهللل  احلللللللدود، 
ال�ضعبي  واالأدب  كللاملللتللنللبللي،  الف�ضيح 
بدءاً من املاجدي بن ظاهر وبن عتيج 
ال�ضعراء  مللن  عا�ضر  ومللن  الللهللاملللللي، 

االآخرين.
متيز  زايلللد  ال�ضيخ  �ضعر  فلللاإن  لللذلللك   
وبلغة  يتغري،  بلله مل  خللا�للض  بللاأ�للضلللللوب 
بداية  �ضعراء  لغة  ت�ضبه  �ضعرية عامة 
الللقللرن الللعلل�للضللريللن مللع اإ�للضللافللة بع�ض 

املفردات الف�ضيحة وال�ضعبية.
وعن امل�ضامن يف ق�ضائد ال�ضيخ زايد 
الطبيعة  م�ضمون  هناك  اهلل،  رحمه 

واملكان:
يف عام 1946م توىل ال�ضيخ زايد طيب 
وعمل  العن  منطقة  حكم  ثللراه،  اهلل 
جلللاهلللداً الإعلللللادة احللليللاة اإىل االأفللللاج 
وال�ضتينات  اخلم�ضينات  يف  ثللم  فيها. 
اخلارجية،  اللللللدول  ملللن  الللكللثللري  زار 
وراأى باأم عينيه التطور هناك. ويف 6 
اأغ�ضط�ض من عام 1966 ت�ضلم حكم 
اأبوظبي، ف�ضّخر كل االإمكانيات  اإمارة 
لتطويرها، وجعل منها جنة خ�ضراء، 

متحدياً الواقع وامل�ضتحيل. 
واأ�لللللضلللللاف يف ملللعلللر�لللض حلللديلللثلللنلللا عن 
�ضعره،  يف  واملللكللان  الطبيعة  م�ضمون 
جند اأن جميع االأماكن اجلميلة التي 
اأ�ضرف على جتميلها وبنائها والتي ال 
تخرج عن نطاق االإمللارات، وهو رجل 
الناجح،  واالحتلللللاد  الللعللربلليللة  اللللوحلللدة 
�ضنحاول  ما  وهللذا  �ضعره،  يف  مذكورة 
ق�ضائده.  خلللللال  مللللن  ا�للضللتللنللبللاطلله 
بع�ض  على  بعجاله  امللللرور  و�ضنحاول 

هذه النماذج. يقول:
يف ق�ضيدة بينونه:

يعل نوٍّ بانت مزونه 
ي�ضقي الظفرة ويرويها
لن يزخر ع�ضب بينونه

والبدو تزهي مبانيها
.....اإلللللخ الق�ضيدة

املناطق  ذاكللللللراً  اأخلللللرى  قلل�للضلليللدة  ويف 
اإن�ضاءها  على  اأ�للضللرف  الللتللي  اجلللديللدة 

واإعطائها اأ�ضماء جديدة:

يل ا�ضتواله �ضاطئ الراحة
يف احل�ضا يل بايٍن بيته
ما نح�ض بدونه براحه
�ضّيدي يل زاهٍي �ضيته

الخ الق�ضيدة....

ويف ق�ضيدة اأخرى:
ريت اأنا يف �ضاطيء الراحه

من �ضرور واأن�ض ماريته
من ورود تبّني اأرياحه 

واجلمال م�ضيٍد بيته
الخ.

ويف اأخرى يقول:
دنيا حما وطرها 

فيها زهت االأنوار
كرث اخلري و�ضجرها

وتوّفرت االأثمار
عّم الرب وبحرها 

وفا�ضت بها االأنهار
ياها ال�ضعد وغمرها 

من وايل االأقدار
الخ..

ويقول:
مرحبا مليار بقبالك

يا �ضفر داري واالوطاين
يا �ضعادة من لفا دارك

اإال اأنا يل بي الوزاء باين
الخ..

واأخرى:
بن�ضدك يل مّريت يا ريف
داره ع�ضى تكفى من اللوم

هات اخلرب من دون تكليف 
ياملطلعي باخلرب ملزوم

الخ.
واأخرى:

مرحبا ياحّي ف�ضل اهلل
حي من تزهي به اأوطاين

الخ..
واأخرى:

يعل يود ال�ضحب ملدّنا
يروي الدولة ومفالينا

الخ.
واأخرى:

القوع من االأوطاين 
م�ضهورة باحتياد

الخ..
 

وعن امل�ضمون االجتماعي:
يف  مهم  جللانللب  االجتماعي  امل�ضمون 
�للضللعللر اللل�للضلليللخ زايللللد الأنلللله يلللربز تاأثري 
والبيئة،  والللللرتاث  والللديللن  الللثللقللافللة 
�ضخ�ضيته،  تللكللويللن  علللللى  اأثللللرت  الللتللي 
وهللللذا جنلللده بللكللرثة يف �للضللعللره رحمه 

اهلل.
مناذج:

اأواًل: التحية والرتحيب واخلتام:

يقول رحمه:
اأال يا مرحبا حي بنفيحه

ن�ضيم ال�ضرق يل ياب اجلوابي
واأخرى:

حي بجواٍب يا ومعدود
من �ضاعر له فن عادات

اأو

حّي بجواٍب ياين 
من م�ضغوب �ضليب

اأو
حي بن�ضيم ال�ضرق املريف 

يل نفحته نرج�ض وم�ضموم
اأو

ها بنور الفجر زاح الظامي
ها به األف ترحيبه وحّيه

بن  حمللمللد  لل�ضيخ  يللقللول  عللنللدمللا  اأو 
را�ضد:

مرحبا بلي رحب وثّنا
باحرتاٍم له نحن جينا

اأو عندما يقول جلنود الوطن:
مرحبا يا حي يا ها بال�ضهامه

مرحبا بال�ضقور املخل�ضن
ثانياً: الدعاء:

يعل يود ال�ضحب املدّنا 
يروي الدولة ومفالينا

اأو
يعل داه من املزن ت�ضرب
غيث م املعبود ي�ضفي به

واأخرى:
�ضقى اهلل دارها يوٍد ن�ضيحه

ك�ضا املغيب وي�ضوي حيابي

وعلللن الللدعللابلله يف �للضللعللر اللل�للضلليللخ زايد 
يقول:

را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  مللازح  عندما 
قال له يف تغرودة جميلة:

يل �ضاب �ضاعرنا حممد �ضابه
قرٍم ومعنى من خيار الابه

الخ..
اأو عندما مازح �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
ال�ضمو  را�لللضلللد و�للضللاحللب  بلللن  حمللمللد 

ال�ضيخ حممد بن زايد:
اختفى حممد ويا حممد 

حد يح�ضر وحٍد يغيبي
الخ..

رابعاً: الن�ضح:
الللللديللللن  ملللللن  اللللنللل�لللضلللح  اأن  �للللضللللك  ال 
وتقاليدنا  عللاداتللنللا  وملللن  االإ�للضللامللي 
االإ�ضامية، لذلك فاإن ال�ضيخ زايد مل 
يغفل هذا اجلانب، وقال فيه عدداً من 

الق�ضائد. منها:
مرتى العيل من بونه 

مايو�ضل يل يباه
لو جّد يا من دونه 

ويخ�ضر كل اأ�ضدقاه
الخ

ويف اأخرى يقول:
احذر وال ت�ضتط تندم

لو كان تبغي ال�ضي تنظيه
الخ.

واأخرى:
يل ما يجابه حادثات الليايل 

بال�ضرب ما يدرك من املجد غايات
الخ..

واأخرى:

ياذا ال�ضباب اللي غطاريف
هّبوا لوقت ال�ضعد يل زان

الخ..

ال  االآخللريللن  ال�ضعراء  على  ردوده  ويف 

يغفل الن�ضح،
فيقول الأحدهم:

عّجل بّجدك وجمهودك 
كان درب الوّد متلنه

الخ..

ويف اأخرى يقول:

ال ت�ضجع الونه بعربات 
وال تكون يف فكره قوية

الخ.

ويف اأخرى يقول:
اب�ضم ع�ضى تب�ضم حياتك
يا قايد اخلفرات والعن

اأما ال�ضاعر حممود نور فقد غرد بنا 
املغفور  لق�ضائد  متميز  �ضعري  بلللاأداء 
نهيان  اآل  �ضلطان  بن  زايللد  ال�ضيخ  له 
ق�ضيدة  بلللاأللللقلللاء  بللللادئللللاً  اهلل،  رحلللمللله 
ال�ضقور املخل�ضن والتي يقول فيها:

مرحبا يا ها حي بال�ضهامة
مرحبلا بال�ضلقلور املخل�ضليلن

�ضامنن الوطن �ضانوا احرتامه
هم حماة الوطن يوم ازدحامله 

يوم ولد الردي كابي اأو مهن
جمعنا كاجلبل ع�ضر ال�ضدامله 

والن�ضاما لهم علم يبن
يوم �ضمعوا الندا هبوا التحامله 

زاحفن كما اأ�ضد العرين
من بانا له احلزن او ندامه

والفل�ض حقهم لو طامعن
يا ن�ضاملا لكلم علز وكرامله
عندنا وعند اأهلكم لولن

العدل  ق�ضيدة  من  اأبياتاً  نللور  واألللقللى 
يعدل براعيه:

احللللذر وتل�ضلتللط تللنللدم 
يا جان تبغي ال�ضي تن�ضيه

يلا كللم واحللد قبلللك ازتللم
يرك�ض وال يو�ضل يل يبغيه
ومن احلماقله ج�ضمله انحلم 
ومن العليا ما تقب�ض اإيديه

ومرتى العيل يتعلو�ض الهلم 
ويخ�ضر �ضديجه اللي حواليه

بو�ضيلك جانلك رجلل تعلللم
اإتان يف اأمر بتعنيه

اإعمل بطيلب اأو زيلن وافهلم
ومرتى العدل يعد براعيه

اإ�ضرب ومرتى ال�ضبلر ي�ضهلم
يف اجلزل يوم اأنك توافيه
واالحلتلرام اإيلعلاللج اللهللم

والغري هذا ما تواحيه

وعللللللزف وغلللنلللى اللللفلللنلللان حلل�للضللن علي 
اآل  زايلللد  ال�ضيخ  ق�ضائد  مللن  جموعة 
املغناة،  وخللا�للضللة  اهلل،  رحللملله  نللهلليللان 

ومنها ق�ضيدة يا خفيف الروح
يا خفيف الروح كيف انتوا 

يا �ضفا قلبي من اعواقه
ارحموين لو تكرمتوا

بالو�ضل واأنا يف ا�ضفاقه
ارحموا ذا الروح وال هنتوا
يل لكم بال�ضوق واأ�ضواقه.

•• الدار البي�شاء-الفجر:

نا�ضرين  مع  ولقاءات  اجتماعات  �ضل�ضلة  بعد 
اخللتللتللمللت هيئة  اللللعلللامل،  بلللللدان  مللن خمتلف 
املعر�ض  يف  ملل�للضللاركللتللهللا  للللللكللتللاب  الللل�لللضلللارقلللة 
يف  البي�ضاء  بللالللدار  والكتاب  للن�ضر  اللللدويل 
املللغللرب، بللدورتلله الللرابللعللة والللعلل�للضللريللن، التي 
يوماً  ع�ضر  اأحلللد  بللعللد  عليها  اللل�للضللتللار  اأ�للضللدل 
املعريف بن مثقفن ومفكرين  التوا�ضل  من 
جمعتهم  طللاملللا  دوللللللة،   45 ملللن  ونللا�للضللريللن 
االأبي�ض  البحر  �ضفاف  بن  املمتدة  الثقافة 
حيث  االأطل�ضي  املحيط  و�للضللواحللل  املتو�ضط 

تقع هذه املدينة املغربية العريقة. 
املللعللر�للض بزيارة  الللهلليللئللة يف  وتلل�للضللّرف جللنللاح 
�للضللاحللب اللل�للضللمللو امللللللكللي االأمللللري احللل�للضللن بن 
امللللغلللربلللي، وعللللللدد من  اللللعلللهلللد  حملللملللد، ويل 
العرب  والدبلوما�ضين  وامل�ضوؤولن  اللللوزراء 
واالأجانب، من بينهم معايل حممد االأعرج، 
املللغللربللي، و�ضعادة  الللثللقللافللة واالتلل�للضللال  وزيلللر 

�ضعيد مهري الكتبي، القائم باالأعمال باالإنابة 
يف �ضفارة دولة االإمارات العربية املتحدة لدى 
البحرين  مملكة  وممثلي  املغربية،  اململكة 

و�ضلطنة ُعمان يف املغرب. 
وم�ضاريع  مللبللادرات  على  اجلناح  زوار  واطلع 
هلليللئللة اللل�للضللارقللة للللللكللتللاب، وخللا�للضللة معر�ض 
ال�ضارقة  ال�ضارقة الدويل للكتاب، ومهرجان 
الأمناء  ال�ضنوي  واملللوؤمتللر  للطفل،  الللقللرائللي 
املكتبات، ومنحة الرتجمة، اإ�ضافة اإىل مدينة 
اهتمام  م�ضدر  �ضكلت  التي  للن�ضر  ال�ضارقة 
�ضناعة  يف  والعاملن  النا�ضرين  من  للكثري 
مكاتب  بتاأ�ضي�ض  رغللبللتللهللم  واأبلللللدوا  الللكللتللاب، 
وت�ضهيات  توفر فر�ضاً  التي  املدينة  لهم يف 

متنوعة لتعزيز منو قطاع الن�ضر باملنطقة. 
مكتب  مللديللر  بو�ضيم،  ح�ضن  فا�ضل  وقلللال 
ال�ضرقية:  املنطقة  للكتاب  اللل�للضللارقللة  هيئة 
بللجللنللاح الهيئة  الللكللبللري  »اأ�للضللعللدنللا االهللتللمللام 
والرتحيب  ال�ضنوية،  وم�ضاريعها  ومبادراتها 
كبار  مللن  للن�ضر،  ال�ضارقة  مبدينة  الللافللت 

باملعر�ض،  وامللل�للضللاركللن  واللل�للضلليللوف  الللللللزوار 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  جللهللود  ثمنوا  الللذيللن 
القا�ضمي، ع�ضو  �ضلطان بن حممد  الدكتور 
اللل�للضللارقللة، يف متكن  حللاكللم  االأعلللللى  املجل�ض 
العامل العربي من لعب دور موؤثر يف �ضياغة 

اأ�ض�ض الثقافة االإن�ضانية والفكر امل�ضتنري«.
اأول  اأن املللديللنللة، الللتللي تللعللتللرب  واأكللللد حلل�للضللن 
منطقة حرة للن�ضر يف العامل، �ضهدت تفاعًا 
بللارزاً من قبل النا�ضرين وممثلي دور الن�ضر 
اأ�للضللادوا مبا ميكن  الذين  واالأجللانللب،  العرب 
اأن تقدمه من فر�ض ا�ضتثمارية ت�ضمن لهم 
االأ�ضواق  نحو  والتو�ضع  والنمو  اال�ضتمرارية 
الوقت  نللفلل�للض  ويف  والللللدوللللليللللة،  االإقللللليللملليللة 
عليها،  االإقلللبلللال  وزيلللللادة  �ضناعتهم  تللطللويللر 
بف�ضل الت�ضهيات واالمتيازات التي تقدمها 
فرداً  بالن�ضر،  وخمت�ض  نا�ضر  لكل  ال�ضارقة 

كان اأم �ضركة، �ضيعمل فيها. 
باملعر�ض  م�ضاركته  الهيئة حال  وفد  وعقد 
اللللعلللديلللد ملللن اللللللللقلللاءات واالجلللتلللملللاعلللات مع 

ودور  ثقافية،  موؤ�ض�ضات  وممثلي  ملل�للضللوؤويل 
نلل�للضللر، ومللكللتللبللات علللاملللة، ملللن خمللتلللللف دول 
التعاون  تعزيز  �ضبل  خالها  بحثوا   ، العامل 
واملهرجانات  باملعار�ض  امل�ضاركة  جمللاالت  يف 
اإ�ضافة  امل�ضرتك،  االهتمام  ذات  والفعاليات 
اإىل تنظيم بع�ض املبادرات التي تخدم �ضناعة 
تللاأللليللفللاً وطباعًة  بللالللكللتللاب،  الللنلل�للضللر وتللرتللقللي 

وترجمًة ون�ضراً وتوزيعاً.
دي�ضمرب  يف  للكتاب  ال�ضارقة  هيئة  وتاأ�ض�ضت 
اال�ضتثمار  2014، وهي تعمل على ت�ضجيع 
وزيلللللادة ح�ضتها،  االإبلللداعللليلللة  اللل�للضللنللاعللات  يف 
املعريف  للللللللتلللبلللادل  فلللكلللريلللة  مللنلل�للضللة  وتللللوفللللري 
ال�ضعوب واحل�ضارات  والثقايف بن  والفكري 
اأهللملليللة الكتاب  والللثللقللافللات، والللتللاأكلليللد علللللى 
واأثره يف ن�ضر الوعي باملجتمع يف ظل التطور 
وا�ضتقطاب  املللعللرفللة،  م�ضادر  وتللنللوع  التقني 
والن�ضر  عللام  بوجه  الثقافة  بقطاع  املعنين 
والطباعة والرتجمة والتوثيق بوجه خا�ض 

اإ�ضافة اإىل ُكّتاب االأطفال.
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• هل ميكن القول اإنك بداأِت تقطفن ثمار 
التي تخّططن لها خال  تعبك وبالطريقة 
االأمللللر ح�ضل  هلللذا  اأن  اأم  املللا�للضلليللْن،  الللعللامللْن 

قبل اأعوام؟
- ال اأعرف كيف اأح�ضب هذا االأمر، ولكنني اأ�ضعر 
عمل  اأّي  تقدمي  عند  بال�ضعادة  بعيدة  فللرتة  منذ 
التي  املجموعة  مبعية  النجاح،  حتقيق  عند  اأو 
اأعمل معها. النا�ض هم الذين يحّددون يف اأي 
يف  باأنني  اأ�ضعر  ولكنني  اأ�ضبحُت،  مرحلة 

خ�ضم املراحل ويف الطريق نف�ضه.
• وهل امل�ضاركة يف م�ضل�ضل درامي وفيلم 
الثوابت  مللن  اأ�للضللبللحللا  �للضللنللويللاً  �ضينمائي 

الفنية يف جتربتك الفنية؟
ر �ضنوياً  - ال يوجد �ضيء ثابت. نحن نح�ضّ
لعمل رم�ضاين، واملحطات لديها قبول كامل 
ال�ضنة( نطرح  )اآخلللر  كللل عيد  اأنللنللا يف  بلله، كما 
فيلماً جديداً، ولكن ال اأحد يعرف رمبا ارتبط 
يف العيد املقبل بت�ضوير اأو ب�ضفر اأو رمبا اأنتظر 
حتى اأجد الن�ض املنا�ضب، اأو رمبا ال يكون هناك 

ما نقّدمه. كل �ضيء رهن بوقته.
اإجراء  بعد  فيلماً  حتللّول  )كاراميل(  م�ضل�ضل   •
جناح  فهل  وال�ضخ�ضيات،  االأدوار  بع�ض  يف  تغيري 
فيلماً  وحللّوللله  نف�ضه  فللر�للض  اللللذي  هللو  امل�ضل�ضل 

يحمل العنوان نف�ضه؟
- هلللذا �للضللحلليللح، علللدا عللن اأن الللنللا�للض اأحّللللللوا على 
)ال�ضو�ضيال ميديا( باأن يكون هناك جزء ثاٍن من 
امل�ضل�ضل، اأو فيلماً �ضينمائياً، ونحن ارتاأينا اخليار 
الفيلم،  يف  تللغللرّيْت  ال�ضخ�ضيات  بع�ض  الللثللاين. 
وحتويله  امل�ضل�ضل  ا�للضللتللنلل�للضللاخ  ميللكللن  ال  الأنلللله 
فيلماً �ضينمائياً، ومن الطبيعي اأال ي�ضتوعب 
الفيلم كل ال�ضخ�ضيات التي كانت موجودة 
لكن  ذلللك،  نتمى  كنا  اأننا  امل�ضل�ضل، مع  يف 
هناك فارقاً بن تقدمي فيلم مدته �ضاعة 
ونلل�للضللف اللل�للضللاعللة وملل�للضللللل�للضللل ملللن 30 

حلقة.
من  ثان  جزء  هناك  �ضيكون  • وهل 

امل�ضل�ضل؟
لللن يكون هناك جللزء ثاٍن.  - كللا 
فيلم.  بعده  ومن  م�ضل�ضل  يكفي 
ثانياً من  يف حللال قّدمنا جللزءاً 
االأفكار  �ضنكرر  فاإننا  امل�ضل�ضل، 
املحافظة  واالأفللل�لللضلللل  نللفلل�للضللهللا، 

على النجاح الذي و�ضلنا اإليه.
فيلمز(  )اإيللللغللللل  خملللطلللط  وهلللللل   •
درامللللللا  تللللقللللدمي   2018 رملللل�للللضللللان  يف 

م�ضرتكة؟
- كوميدياً  - نعم. �ضنقدم م�ضل�ضًا رومان�ضياً 
اللل�للضلليللخ جنلليللب وو�لللضلللام �ضباغ  بللطللولللة قي�ض  مللن 

وجي�ضي عبده وجمموعة اأخرى من النجوم.
خال  من  عربياً  االنت�ضار  من  متكنِت  وهللل   •

الدراما امل�ضرتكة؟
الو�ضول  مللن  متللّكللن  اللللللبللنللاين  امل�ضل�ضل  حللتللى   -

علللربللليلللاً. ملل�للضللللل�للضللل )ثللللللورة اللللفلللاحلللن( بلليللع اإىل 
اأنه عمل حملي.  اأول مع  حمطات عربية كعر�ض 
العمل،  وتركيبة  بال�ضخ�ضيات  يرتبط  �ضيء  كللل 
واأعتقد اأننا و�ضلنا اإىل مرحلة مل نعد نفّرق بن 
بوحدة  ن�ضعر  بللل  وامللل�للضللري،  واللل�للضللوري  اللبناين 

حال. وهذا االأمر مرتبط بالكا�ضتينغ.
الدراما  اأن  يللوؤكللدون  الفنانن  بع�ض  ولللكللن   •

العربية امل�ضرتكة لي�ضت ُم�ضاَهدة يف م�ضر؟
)كلللارامللليلللل( جنح  م�ضل�ضل  ُملل�للضللاَهللدة.  هللي  بللل   -
تركها  التي  واالأ�للضللداء  م�ضر  يف  الدنيا(  و)ك�ّضر 
كما يف لبنان. وحتى يف اخلليج  رائعة جداً متاماً 
االأكرث  االأوىل  االأعلللملللال اخلللملل�للضللة  بللن  مللن  كلللان 

م�ضاهدًة بن م�ضل�ضات رم�ضان.
الدراما  يف  ت�ضاركي  لللن  اأنللك  يعني  هللذا  هللل   •
الدراما  خللال  من  تقدمينه  ما  اأن  مبا  امل�ضرية، 

امل�ضرتكة حقق هذه الغاية؟
اأخو�ض جتربة التمثيل يف الدراما  اأن  اأحللّب  - بل 
الوحيد الذي  امل�ضرية، وت�ضلني عرو�ض، واالأمر 
يحول دون ذلك هو ال�ضفر وتْرك االأوالد. وعندما 

يكربون يتغرّي الو�ضع.
اإال  تكتمل  لن  جنوميتك  اأن  يعني  هللذا  وهللل   •

بتجربة التمثيل يف الدراما امل�ضرية؟
اإىل  وهللو ي�ضل  اأقللّدملله  مللا  بكل  �ضعيدة  اأنلللا  بللل   -
العامل العربي، ولكن عندما اأقّدم دوراً جميًا يف 
اإىل م�ضريتي  اإ�ضافة  ي�ضكل  م�ضل�ضل م�ضري فهو 

الفنية.
ودعيت  التجميل،  لعمليات  الفيلم  يف  غّنيِت   •
اإىل  تلللللللجلللاأ  واأال  نللفلل�للضللهللا  هللللي  تلللكلللون  الأن  املللللللللراأة 
اأنِت  لللك:  يقال  اأن  اأنلله ميكن  ترين  اأال  التجميل، 

خ�ضعت لعميات جتميل وتنتقدينها غناًء؟
ل�ضنا  اإنللنللا  فلليلله  نللقللول  الفيلم  يف  م�ضهد  هللنللاك   -
�ضّد عمليات التجميل عندما ال تتعدى تعديل اأو 
اإذا  املللراأة، و�ضدها  اأ�ضياء ب�ضيطة يف �ضكل  حت�ضن 
�ضها  كانت كبرية وُتغريِّ �ضكلها ب�ضكل جذري وُتعرِّ
بع�ض  مللوت  يف  ت�ضّببْت  عمليات  هللنللاك  للخطر. 
نقوم  التي  ال�ضغرية  العمليات  ل�ضت �ضد  الن�ضاء. 
بها كن�ضاء كي نر�ضي اأنف�ضنا من ناحية ما. الفيلم 
ال يتطّرق اإىل عمليات التجميل فقط، بل يتناول 
املراأة من الداخل ككل. الفيلم يت�ضمن ر�ضائل عدة 

وي�ضلط عليها ال�ضوء ولكن ب�ضكل كوميدي.
وجَتاُوزك  وَت�ضاحُمك  قلبك  • ُيعرف عنك طيبة 

لاإ�ضاءة. متى ميكن اأن يح�ضل العك�ض؟
تتكّرر  وعندما  متعّمدة  االإ�للضللاءة  تكون  عندما   -
اأكرث من مرة ومن دون اأن يرتدع مرتكبها. عندما 
اأخاقي  ح�ضن  من  النابع  �ضكوتي،  االآخللر  يف�ّضر 
وتربيتي، على اأنه �ضعف مني فعندها ال ميكن اأن 
االإ�ضاءات  لبع�ض  اأدير ظهري  اأحياناً  اأبللداً.  اأ�ضكت 
وعان(،  لللفللان  اأذين  ديللر  فا�ضية  )ملل�للض  الأنللنللي 

ولكن َمن يتخطى حدوده اأ�ضّده على الفور.
الفني؟ الو�ضط  يف  معك  حدوده  تخطى  • وَمن 

- َمن تخطى حدوده اأَْوَقْفُته عند حّده، وهذا االأمر 
ح�ضل �ضابقاً. حالياً ال توجد خافات بيني وبن 

الفنانن،  بكل  �ضحبة  عاقة  تربطني  بللل  اأحلللد، 
وهذا االأمر ُيْفِرحني كثرياً.

يف  االأوىل  النجومية  اأن  علللللى  تللوافللقللن  هللل   •
للللبلللنلللان تللنللحلل�للضللر فللليلللك وبلللنلللاديلللن نلل�للضلليللب جنيم 

ونادين الرا�ضي و�ضريين عبدالنور؟
تنح�ضر  االأوىل  النجومية  اإن  يقال  اأن  اأنللا �ضد   -
بللهللذه االأ�لللضلللملللاء فللقللط، الأنلللله تللوجللد الللكللثللري من 
وندى  عبود  بو  ديامان  اأحللب  مثًا  اأنللا  النجمات. 
اأبو فرحات وريتا حايك وكارمن لب�ض وورد اخلال 

وتقا �ضمعون وغريهن. 
ال  فرحات  اأبللو  ونللدى  عبود  بو  ديامان  ولكن   •

تطان يف الدراما التلفزيونية؟
الدرجة  مللن  ممّثلتان  اأنهما  ننكر  اأن  ميكن  ال   -

االأوىل.
النجمات  يجعل  الللذي  ال�ضبب  تف�ضرين  كيف   •

امل�ضرحيات بعيدات عن التلفزيون؟
- كلللل فللنللانللة لللديللهللا ظلللروفلللهلللا. ملللثلللًا نللللدى اأبلللو 

فرحات كانت من�ضغلة يف الفرتة املا�ضية بزواجها 
وحملها. 

وجود  اإىل  اللل�للضللبللب  يللعلليللد  َملللن  هللنللاك  ولللكللن   •
حم�ضوبيات حتكم الو�ضط الفني؟

- بالن�ضبة اإىل)اإيغل فيلمز( ال توجد حم�ضوبيات، 
بل ال�ضخ�ض املنا�ضب للدور املنا�ضب فقط، ولذلك 
اأماكنهم  يف  واملمثلون  �ضحيحاً  )الكا�ضتيغ(  يكون 

املنا�ضبة. 
اإىل  عمٍل  من  االأ�ضماء  يف  تكراراً  هناك  ولكن   •
اأخرى  لوجوه  فر�ض  اإعللطللاء  دون  يحول  ما  اآخللر 

اأو جديدة؟
قديرين  ملمثلن  فللر�للضللاً  يعطي  َملللن  نللحللن  بللل   -
كما  من�ضيون،  ولكنهم  واللل�للضللّن  بللاخلللربة  �ضبقونا 
للوجوه اجلديدة. مثًا م�ضل�ضل )ثورة الفاحن( 
َيْجمع كل جنوم لبنان، كما اأن وجوهاً جديدة ومن 
خّريجي اجلامعات �ضتربز من خال االأعمال التي 

ُتْنِتجها )اإيغل فيلمز( و�ضي�ضبح هوؤالء جنوماً.

فــن عـــربــي
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تنتقل من جناٍح اإىل اآخر ، تلفزيونيًا و�سينمائيًا

ماغي بو غ�شن: اأحّب اأن اأخو�ش جتربة 
التمثيل يف الدراما امل�شرية

)من تخطى حدوده... اأوقفته عند حده(. واملتخطي حلدوده مع املمثلة اللبنانية ماغي بو غ�سن كان من الو�سط الفني، لكنها تعترب 
اأن هذا الأمر ح�سل �سابقًا، وحاليًا ل توجد خلفات بينها وبني اأحد، بل تربطها علقة �سحبة بكل الفنانني، وهذا الأمر ُيْفِرحها 
كثريًا.بو غ�سن، التي تنتقل من جناٍح اإىل اآخر، ترتاكم جتربتها كممّثلة، تلفزيونيًا و�سينمائيًا، حتى بات اجلمهور على موعٍد �سنوي 

معها، من خلل عمٍل رم�ساين وفيلم �سينمائي.
ّول اإىل فيلم يحمل ال�سم نف�سه )حبة  جنومّيتها حتققْت بعد �سل�سلة من الأعمال الناجحة وكان اآخرها م�سل�سل )كاراميل( الذي حتحَ

كارميل( مع تغيريات يف بع�ض الأدوار وال�سخ�سيات، وهو يحقق جناحًا منقطع النظري منذ بداية عْر�سه.
يف هذا احلوار ترف�ض ماغي بو غ�سن مقولة اإن النجومية الأوىل تنح�سر بها وبنادين جنيم ونادين الرا�سي و�سريين عبدالنور، بل هي 

تراها يف اأ�سماء اأخرى اأي�سًا، واإن اأحَبعدْتها الظروف عن ال�سا�سة ال�سغرية.

عودة قوّية للنجمة اجلزائرية اأمل بو�شو�شة من بوابة م�شر

عملن دراميان
انها  وللللو  ملل�للضللريللن،  دارمللليلللن  لعملن  تتح�ضر  بللو�للضللو�للضللة 
فاإن  خللا�للضللة،  مللعلللللومللات  وفلللق  االإعللللان عنهما  عللن  تتحفظ 

امل�ضل�ضل االأول "اأبو عمر امل�ضري" 
اأحمد  وبللن  بينها  انتظار  بعد  عللز  احمد  املمثل  مللع  �ضيكون 
عللز دام الأربللللع �للضللنللوات، وكللانللت بللو�للضللو�للضللة قللد اعلللتلللذرت عن 
االن�ضمام مل�ضل�ضل "االك�ضان�ض" الذي لعب بطولته عز قبل 
الدرامية  بالعديد من االعمال  �ضنوات، وكانت هي م�ضغولة 

امل�ضرتكة. 
ال�ضبان  املحامن  عللدد من  امل�ضري" ق�ضة  عمر  "اأبو  يللروي 
يوؤ�ض�ضون جلمعية حمامن ُتعنى مب�ضاعدة النا�ض املحتاجن 

للدفاع يف ق�ضايا خمتلفة، 
وتللنللجللح حماولة  االآخلللللر  الللبللعلل�للض  ملللع  للللعلللداوة  ملللا يحملهم 

ت�ضفيتهم، 
اإىل  وي�ضافر  حقيبته  يحزم  الللذي  املحامن  اأحللد  يبقى  لكن 
اأ�للضللدقللاءه وتللبللداأ مللن هللنللاك ق�ضة حب  اأوروبللللا، بعدما فقد 

وذكريات جميلة فكيف �ضيواجهها.
لعنة يف ال�سحراء

علللللى م�ضل�ضل  لللن يقت�ضر  امللل�للضللريللن  مللع  بللو�للضللو�للضللة  تللعللاون 
"منطقة  م�ضل�ضل  بطولة  وقعت  فهي   ،2018 ل�ضنة  واحللد 

حمرمة"،
�ضيقة تدور فكرة  النبوي يف ق�ضة  امل�ضري خالد  املمثل   مع 
التي  ال�ضحراوية  املناطق  اإحللدى  يف  ما  لعنة  حللول  امل�ضل�ضل 
فتاة  على  �ضخ�ض  ويللتللعللرف  منها،  يللقللرتب  مللن  لكل  حتللدث 

تلل�للضللرح لللله االأ�لللضلللبلللاب اللللتلللي اأدت 
اللللللعللنللة فيقع  هلللللذه  للللتلللواجلللد 
اأمللللل  ان  غلللراملللهلللا.يلللذكلللر  يف 

رجل  من  متزوجة  بو�ضو�ضة 
اأعمل لبناين، ولها منه 

طفلة ُتدعى "ليا" 
حالياً  وتللعلليلل�للض 

يف لبنان.

يبدو اأن املمثلة اجلزائرية اأمل بو�سو�سة �ستعود اإىل التمثيل ب�سكل قوي هذه ال�سنة، لكن من القاهرة، بعد م�ساركتها يف جمموعة من 
الأعمال ال�سورية التي لقت رواجًا كبريًا، ومنها "العراب"، اإ�سافة اىل الدراما العربية امل�سرتكة يف "الأخوة"، والذي فتح اأمامها الباب 

لت�سبح ممثلة تناف�ض زميلتها يف لبنان والدول العربية.
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طرق �شهلة للتعامل مع  حروق الأطفال
اأواين  تعد احللللروق مللن االإ�للضللابللات ال�ضائعة لللدى االأطللفللال، ب�ضبب جللذب 

الطهي من املوقد اأو اأثناء حفات ال�ضواء يف احلدائق مثًا.
االأملانية  اجلمعية  تن�ضح  امللللواقلللف،  هلللذه  مللثللل  يف  الللتلل�للضللرف  كيفية  وعلللن 
جلراحات االأطفال بتربيد موا�ضع احلروق ال�ضغرية بوا�ضطة ماء فاتر يف 
غ�ضون ن�ضف ال�ضاعة االأوىل، يف حن ال ُيف�ضل ا�ضتخدام اأكيا�ض التربيد 
الأنها تنطوي على خطر االنخفا�ض ال�ضديد لدرجة حرارة اجل�ضم. ولل�ضبب 

ذاته ال يجوز ا�ضتخدامها يف حال موا�ضع احلروق الكبرية ب�ضفة خا�ضة.
واأ�ضارت اجلمعية اإىل، اأن الو�ضفات املنزلية ال�ضائعة، مثل الزبادي والدقيق 
اإ�ضابة  االأبي�ض، ال تفيد يف عاج اجلروح الناجمة عن احلروق. ولتجنب 
الطفل بحروق من االأ�ضا�ض ينبغي مراعاة و�ضع اأواين الطهي على ال�ضعات 
الداخلية للموقد لتكون بعيدة عن متناول يده، كما ال يجوز اأثناء ال�ضواء 

ا�ضتخدام املواد امل�ضاعدة على اال�ضتعال مثل االإيثانول.

للمرة الأوىل عامليًّا.. علماء يكت�شفون 
البكترييا امل�شببة ملر�ش ال�شكري

املعوية  البكترييا  اأنللواع  اأحد  اإىل عاقة قوية بن  تو�ضل علماء �ضينيون 
وداء ال�ضكري املزمن. وذكرت �ضحيفة "ميكروبيوم" االأكادميية، يف تقرير 
�ضادر عنها موؤخًرا ونقلته وكالة " �ضينخوا" ال�ضينية، اأن علماء �ضينين 
اأكدوا وجود عاقة بن نوع من البكترييا املعوية وداء ال�ضكري من النمط 
اأن البكترييا املعوية تعترب �ضائعة ومتنوعة يف  الثاين. وذكرت ال�ضحيفة، 
لها  التي  البكتريية  واالنق�ضامات  العدوى  فاإن  ثم  ومن  احليوي،  الو�ضط 
عاقة مع هذه االأنواع من البكترييا تو�ضف ب�ضكل طبيعي كاأنها عاقة بن 
ال�ضياد والفري�ضة. وقالت: اإن البكترييا تلعب دوًرا بالغ االأهمية يف ت�ضكيل 
وهيكلة املجتمع البكتريي داخل االأمعاء الب�ضرية، وهو ما يوؤدي اإىل تاأكيد 
العاقة الوثيقة لتلك االأنواع البكتريية مع العديد من االأمرا�ض الب�ضرية 
املعقدة. وتفاعًا مع هذه العاقة، اأجرى علماء �ضينيون من مركز اأبحاث 
املتقدمة؛  للتكنولوجيا  �ضنت�ضن  التابع ملعهد  ال�ضناعية  الهند�ضة احليوية 
حتليات علمية مقارنة تقوم على اأ�ضا�ض بيانات ال�ضا�ضل اجلينية املاأخوذة 
الثانية،  الللدرجللة  مللن  ال�ضكري  مر�ضى  مللن  جمعها  مت  بلللراز  عينات  مللن 

واأ�ضخا�ض عادين ال يعانون من هذا املر�ض.
وذكر الباحث يف املركز وامل�ضرف على النتائج البحثية ما يينج: "لقد كان 
من الافت ماحظة الزيادة امللحوظة يف اأعداد البكترييا املعوية يف عينات 
مقارنًة  الثانية  الدرجة  من  ال�ضكري  مبر�ض  امل�ضابن  املر�ضى  جمموعة 

بنظرائهم من االأ�ضخا�ض العادين".
اأن  لوحظ  للبكترييا،  اجلينية  ال�ضا�ضل  بيانات  حتليل  بعد  اأنلله  واأ�ضاف: 
هذه البكترييا حتمل العديد من اجلينات الوظيفية من �ضاأنها اأن ت�ضاعد 
ومن  اأف�ضل.  ب�ضكل  لاأمعاء  احليوي  النظام  �ضمن  والتعاي�ض  التكاثر  يف 
املتوقع اأن ت�ضاعد الدرا�ضة الباحثن على تركيب ودمج اأو حتويل البكترييا 
املعوية التي عادًة ما تكون قادرة على الوقاية من اأمرا�ض معينة اأو عاجها، 
من خال التدخل يف اآليات عملها وت�ضل�ضاتها اجلينية؛ من اأجل توفري 

عاج اأف�ضل لهذه االأنواع من البكترييا املعوية امل�ضرة يف امل�ضتقبل.

القد�ض؟ يف  ال�سخرة  قبة  باين  هو  • من 
- عبد امللك بن مروان

• ما اأ�سم اأول معركة قادها خالد بن الوليد بعد ا�سلمه؟
- معركة موؤته

؟ اجلاهلي  ال�سعر  يف  املعلقات  عدد  يبلغ  • كم 
- �ضبع معلقات

؟ الأر�سية  الكرة  حول  دارت  �سفينة  اأول  اأ�سم  • ما 
- فيكتوريا

تاريخ الإ�سلم؟ يف  معركة  يف  �سقط  �سهيد  اأول  هو  • من 
- عبيدة بن احلارث

اإليه  عادت  الفلك  من  احلمامة  اطلق  عندما  )ع(  نوح  النبي  الأّن  ال�ضام؛  اإىل  الزيتون  غ�ضن  يرمز   •
بغ�ضن زيتون عربون ال�ضام اي اإن الطوفان قد انتهى.

للقائم. تقال  واأقعد  للنائم  تقال  اجل�ض  اأن  واأقعد  اجل�ض  بن  • الفرق 
منها. مرتبة  اأعلى  فهو  الفطنة  متام  الذكاء  اأن  والفطنة  الذكاء  بن  • الفرق 

خمتلفة. ل�ضان  ب�ضمة  له  �ضخ�ض  فكل  اال�ضابع  ب�ضمة  • مثل 
االخ�ضر. هو  للزمرد  املميز  • اللون 

مرتفع. ثمنه  ان  للزمرد  ال�ضيئة  • ال�ضفة 
الكوهنيور. هي  ما�ضة  ا�ضهر  • ا�ضم 

ال�ضينيون. هم  احلدائق  ان�ضاء  فكرة  ابتكر  �ضعب  • اول 
العطور. �ضناعة  يف  قيمة  مادة  وهو  العنرب  حوت  اأمعاء  من  ي�ضتخرج  • العنرب 

الدافئة. املياه  من  اأ�ضرع  ب�ضكل  الباردة  املياه  يف  ت�ضري  • البواخر 
 !!! والكتابة  القراءة  جتهل  كانت  البكر  �ضك�ضبري  ابنة  ان  ت�ضدق  • هل 

الأمرية وزوجة ال�صياد
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فوائد ال�سبانخ 
- تتميز ال�ضبانخ بغناها بالفيتامينات 
A وK وD وE، اإ�ضافًة اإىل املعادن.

- تعترب ال�ضبانخ من امل�ضادر املمتازة 
لاأحما�ض الدهنية اأوميغا 3.

- تعترب ال�ضبانخ من امل�ضادر املمتازة 
مل�ضادات االأك�ضدة ما ي�ضاعد يف احلد 
مللن خللطللر االإ�للضللابللة بللرتقللق العظام 
وال�ضرطان،  الللللدم  �للضللغللط  وارتلللفلللاع 

خ�ضو�ضاً �ضرطان الربو�ضتات.
مكونات  علللللى  اللل�للضللبللانللخ  حتلللتلللوي   -
ت�ضاعد يف �ضبط م�ضتوى احلمو�ضة 
يف اجللل�للضللم ملللا يلل�للضللاعللد علللللى زيللللادة 

م�ضتوى الطاقة واحلد من خطر االإ�ضابة بال�ضمنة.
- ت�ضاعد ال�ضبانخ على حت�ضن �ضحة النظر وتقويتهما: ي�ضاعد الكاروتن 

على حماية العينن من خمتلف االأمرا�ض التي ميكن اأن ت�ضيبهما.
�ضعف  ي�ضاوي  مللا  على  حتتوي  اإذ  العظام  تقوية  على  ال�ضبانخ  ت�ضاعد   -
حاجة اجل�ضم من الفيتامن K. اإ�ضافًة اإىل الكال�ضيوم واملغنيزيوم، فكّلها 

�ضرورية ل�ضحة العظام.
- ت�ضاعد ال�ضبانخ على خف�ض �ضغط الدم و�ضبطه.

- حتتوي ال�ضبانخ على ن�ضبة عالية من االألياف ما ي�ضاعد يف عملية اله�ضم 
ويف الوقاية من االإم�ضاك و�ضبط م�ضتوى ال�ضكر يف الدم.

اإبقاء  تلعب االأطعمة التي يتناولها االإن�ضان دوًرا كبرًيا يف احلفاظ على 
اجل�ضم،  يف  التحكم  مللركللز  بللاعللتللبللاره  ون�ضطة  �ضحية  حللالللة  يف  الللدمللاغ 
خا�ضة وهو امل�ضوؤول الوحيد عن العديد من الوظائف يف اجل�ضم وهو ما 

ي�ضتدعي �ضرورة احلفاظ على �ضحة هذا املحرك امل�ضمى بالدماغ.
وللقيام بهذه املهمة على اأكمل وجه وجب تعزيز �ضحة الدماغ وتن�ضيط 

الذاكرة من خال تناول اطعمة حمددة والتي تتمثل يف:
 -االأ�ضماك: والتي تعترب من اأكرث االأطعمة التي تعزز من �ضحة الدماغ 
املرقط  وال�ضلمون  ال�ضلمون  االأ�ضماك  من  النوع  هذا  وي�ضمل  والذاكرة، 

وال�ضردين.
 -القهوة: فاإذا كنت تبداأ نهارك يف �ضرب القهوة ف�ضتكون �ضعيًدا ملعرفة 
عن�ضرين  على  حتتوي  فهي  الللدمللاغ  ل�ضحة  عللديللدة  فللوائللد  للقهوة  اأن 
رئي�ضين وهما الكافين وم�ضادات االأك�ضدة، والتي ت�ضاعد الدماغ زيادة 

اليقظة وحت�ضن املزاج والرتكيز القوي.

 -االأفللوكللادو: ويعترب االأفللوكللادو اأحللد اأنللواع الفواكه االأكللرث فائدة كونه 
ال�ضحية  بالدهون  واأعلللللى  الكربوهيدرات  مللن  اأقللل  ن�ضبة  على  يحتوي 

فوائده خمتلفة جل�ضم االن�ضان.
 -الكركم: وهي توابل �ضفراء اللون من املطبخ الهندي، وما مييز الكركم 
با�ضم  تعرف  واالأعلل�للضللاب  البهارات  غللريه من  دون  فيه  تتواجد  مللادة  هي 
الكركمن )Curcumin( وهي العن�ضر الن�ضط فيه، والتي ميكن اأن 

تعرب حاجز الدم يف الدماغ.
الكاكاو والذي  ال�ضوكوالتة الداكنة من   -ال�ضوكوالتة الداكنة: وتتكون 
واملغني�ضيوم،  احلللديللد  اأهمها  املللعللادن  مللن  للعديد  جيد  كم�ضدر  يعرف 
اأكلل�للضللدة قللويللة ت�ضاعد يف تللعللزيللز مناعة  علللللى ملل�للضللادات  وحتللتللوي ايلل�للضللاً 

اجل�ضم.
املرتبطة  املغذيات  البي�ض م�ضدًرا جيًدا للعديد من   -البي�ض: ويعترب 

.B12 و B6 ب�ضحة الدماغ، مبا يف ذلك الفيتامينات

اأطعمة ُمفيدة لتن�شيط  الذاكرة وتقوية الدماغ

فتاة جتل�ض يف منوذج لربواز �سور على �ساطئ جاجننيوجن يف كوريا اجلنوبية.      )رويرتز(

 كانت االأمللريُة الطيبة تعي�ُض يف بيتها يف قلِب الغابة، ويف يوٍم من االأيللام طلَب ال�ضياد من االأمللريِة اأن تخدَم 
ا تكرُه اجلريان وت�ضرب اأطفاَلها. اأطفاله ال�ضغاَر، واأخذها اإىل بيته، وكانت زوجة ال�ضياد اإن�ضانًة �ضريرة جدًّ

 ويف يوٍم طلب ال�ضياُد اأن تربي االأمريُة اأطفاله، ولكن زوجته رف�ضت ب�ضدة، وقالت لاأمرية: �ضوف اأ�ضربك، 
اخُرجي من هذه البلدة، ولو رجعِت �ضوف اأقتلك!

دينيًّا، وتخدمي  اأطفايل تعليماً  اأن تعلِّمي  اأيتها االأمرية الطيبة؛  اأريدك ل�ضببِن  اأنا كنت   وقال لها ال�ضياد: 
زوجتي وتخدميني اأنا اأي�ضاً.. واالآن اأنا ال اأريدك. قالت االأمريُة ال�ضمراء: ولكن اأنا ال اأعرف الطريق اإىل بيتي، 
يف اأنِت وارجعي اإىل  فاأعيديني اإليه.  قال لها: زوجتي ترف�ض اأن اأ�ضاعدِك، واأنا اأخاف على اأطفايل منها، فت�ضرَّ
ا. وقالت لها اليمامة:  بيتك. فخرجت االأمريُة ال�ضمراء تبكي ب�ضدة.  ويف الطريق تعرفت اإىل ميامٍة جميلة جدًّ
اع وال يحب اأحداً  تعايَل، ال تخايف.. زوجة ال�ضياد وال�ضياد من اأ�ضرِّ النا�ض، فلماذا �ضمعِت كام ال�ضياد؟ اإنَُّه خدَّ

غرَي نف�ضه، يجب اأن نعلِّم ال�ضياد در�ضاً حتى ال يخدع اأحداً مرة ثانيًة.
 قالت االأمرية: كيف؟

قالت اليمامة: ناأخذ اأطفاله ونعلِّمهم تعليماً دينيًّا جميًا، ونرتكه مع زوجته، فهو ي�ضتحقها وهي اأي�ضاً ت�ضتحق 
رجًا مثله.  واأخذت االأمرية االأطفاَل عن طريق احِليلة، ويف كل يوٍم كان االأطفال يذهبون اإىل االأمرية من وراء 

بن. ال�ضياد وزوجته، وعلَّمتهم االأمرية كلَّ �ضيء تعِرفه عن ال�ضاة وعن االأخاق، حتى اأ�ضبحوا مهذَّ
ل لوُنها من �ضمراَء اإىل بي�ضاء، وبحث عنها ال�ضياد   ثم تركتهم وذهبت اإىل بيتها احلقيقي يف قلب الغابة، وتبدَّ
ا، وال ت�ضكر  حتى ي�ضكرها هو وزوجته، وكان مع زوجته �ضكٌن كانت تنوي قتَل االأمريِة به! فهي اإن�ضانٌة ب�ضعة جدًّ

اهلل على ِنَعمه، ولكن ال�ضياد اأ�ضبح رجًا طيباً.. اأ�ضبح ال يخدع اأحداً، وال يح�ضد، وال يحقد.
 وكانت االأمريُة يف ا�ضتقبال ال�ضيَّاد وزوجته، وطلبت زوجُة ال�ضياد اأن تقابل االأمرية مُبفردها، ورف�ض ال�ضياُد 

ذلك، ولكن االأمرية �ضمحت لها، وقالت: تف�ضلي..
وكان مع االأمرية ِعقٌد من اللوؤلوؤ االأبي�ض اجلميل، فاأعطتُه هديًة لزوجة ال�ضياد، فاأخذتُه وقالت لها: هذا عقٌد 
جميل، ولكن اأنا ال اأريده منك! ومزَقتُه فوقعت حبَّات اللوؤلوؤ كلها على االأر�ض، واأ�ضرعت زوجُة ال�ضياد ومعها 
ال�ضكُن حتى تقتَل االأمرية، ولكن ربَّنا حمى االأمرية، فقد وقعت زوجة ال�ضياد على االأر�ِض، وماتت بدون اأيِّ 

�ضيء.. وقعت على �ضامِل الق�ضِر وانك�ضرت رقبُتها.
وعا�ض ال�ضياُد واأطفالُه �ضيوفاً �ُضعداَء يف ق�ضر االأمرية.


