
وب�شكل مكثف  نعاين يف عمر معني  مل��اذا 
من هذه الأوجاع رغم اأننا مل منار�س اأي 
جهد ج�شدي كبري؟ اإليكم بع�س الأ�شئلة 
اأ�شباب  اإىل  ل��ل��ت��ع��ّرف  ع��ن��ه��ا  والإج����اب����ات 

امل�شكلة ومعاجلتها.

يف اأي عمر تنتابنا الأوجاع 
الع�ضلية؟

يف  ت��ظ��ه��ر  لكنها  ت��ق��ري��ب��اً،  ع��م��ر  اأي  يف   -
�شفوف الأولد واملراهقني نادراً. وترتبط 
اأو  ك��ب��ري  غ��ال��ب��اً مب��م��ار���ش��ة ج��ه��د ع�شلي 
م�شكلة  اإنها  مثاًل.  الرتطيب  يف  بنق�س 
�شائعة جداً يف �شفوف الريا�شيني بغ�س 

النظر عن �شنهم. 
ع�شلي  ج��ه��د  اأي  مم��ار���ش��ة  ع���ن  ب��ع��ي��داً 
الأوج����اع يف حال  ف��ك��ري، تظهر ه��ذه  اأو 
ما  و�شرعان  فريو�شي  مبر�س  الإ�شابة 
مثاًل  املعروف  منه.  ال�شفاء  بعد  تختفي 
الأطراف  يف  ح���اداً  اأمل���اً  ي�شبب  ال��زك��ام  اأن 
ع��دد �شغري جداً  يتاأتى  اأح��ي��ان��اً.  كذلك 
م���ن ه���ذه الأوج������اع ع���ن اأم���را����س ن���ادرة 
املالطية،  تتطلب فح�شاً خا�شاً كاحلمى 
وعن تناول اأدوية معينة. من هنا �شرورة 
الغالف،  على  املدونة  املالحظات  ق��راءة 
لفرتة  ال����دواء  ت��ن��اول  ح��ال  يف  خ�شو�شاً 

طويلة. 

ما هو م�ضدرها؟
اكت�شاف  الأط���ب���اء ع��ن  ي��ع��ج��ز  ع��ن��دم��ا   -
يطلبون  الفح�س،  خ��الل  الأمل  م�شدر 
م���ن امل���ري�������س ���ش��ح��ب ع��ي��ن��ة م���ن ال����دم، 
بع�س  معرفة  بغية  اأ�شعة  �شور  واإج���راء 
واأبرزها  ال��ن��ادرة،  الع�شلي  الأمل  اأ�شباب 
�شلل  اأو  امل���ت���ع���ددة  الأع�������ش���اب  ال���ت���ه���اب 
الأطفال اأو التيتانو�س. كذلك قد يعاين 
املرء اعتاللت ع�شلية اأحياناً، لكن هذه 
وراثية  لأنها  ب�شرعة  ُت�شّخ�س  الإ�شابة 

وت�شيب ال�شبان عموماً.
من  امل�شنني  م��ن  الأع��ظ��م  ال�شواد  ي�شكو 
وت�شنجات،  وت��ق��ل�����ش��ات  ع�شلية  اأوج�����اع 
الريا�شة  مم��ار���ش��ت��ه��م  خ����الل  ���ش��ي��م��ا  ل 
وحدهم. بالتايل عليهم النتباه والبقاء 
بال�شتعانة  لهم  ت�شمح  اآمنة  منطقة  يف 
وتعزى  احل���اج���ة.  دع���ت  اإذا  ب���الآخ���ري���ن 
مركب  يف  نق�س  اإىل  غ��ال��ب��اً  التقل�شات 
ت�شيبنا  ال���واق���ع  يف  ل��ك��ن��ه��ا  امل��غ��ن��ي��زي��وم، 

اأو  ال�������ش���ودي���وم  ن��ق�����س يف  ن��ت��ي��ج��ة 
ي�شعب  نق�س  باخت�شار  ال��ك��ل��ور، 

اكت�شافه من املرة الأوىل.
ك���ذل���ك ق����د ي���ك���ون ال��ن��ق�����س يف 
ال���ف���ي���ت���ام���ي���ن���ات ����ش���ب���ب ه����ذه 
الأوج����اع. وق��د لح��ظ الأطباء 

على  ي��ك��ون  م���ا  غ��ال��ب��اً  الأمل  اأن 
م�������ش���ت���وى ال�������ش���اق ب��ال��ن�����ش��ب��ة اإىل 
يتعلق  احل������ال،  ه����ذه  يف  امل�����ش��ن��ني. 
اأمرا�س  اجل�����ش��م،  ب��ج��ف��اف  الأم����ر 
يف  م�شاكل  �شرطان،  الكليتني،  يف 

الغدة الدرقية، �شكري، وم�شاكل 
مرتبطة بالدورة الدموية.  

كيف نتخّل�ص منها؟
متوازن:  غ��ذائ��ي  ن��ظ��ام   1-

بنظامنا  اله��ت��م��ام  ينبغي 
اأن يكون  ب��د  ال��غ��ذائ��ي. ل 
كمية  ويت�شمن  م��ت��وازن��اً 

لرتطيب  امل����ي����اه  م����ن  ك���اف���ي���ة 
ممار�شة  ح��ال  يف  جيد  ب�شكل  اجل�شم 

اجلهد اأو يف الطق�س احلار. لكن امل�شكلة 
تكمن يف اأن امل�شنني يعانون غالباً م�شاكل 
�شحية اأخرى جتربهم اأحياناً على اتباع 
نظام غذائي خاٍل من امللح اأو يفتقر اإىل 
بع�س العنا�شر الغذائية، ما قد يوؤدي اإىل 

انعكا�شات �شلبية على اجلهاز الع�شلي. 
اإىل  بالن�شبة  ال��ري��ا���ش��ة:  مم��ار���ش��ة   2-
ب�شبب  اأوج���اع���اً  ي��ع��ان��ون  ال��ذي��ن  امل�شنني 
ال��ري��ا���ش��ة ي��ن��ب��غ��ي ات���ب���اع خ���ط���وات ت���زداد 

اأهمية مع التقدم يف ال�شن: 
فاخلاليا  التحمية،  ين�شوا  األ  عليهم   -
الع�شلية ل ميكن اأن تقوم باأق�شى جهد 
منذ البداية، بالتايل ينبغي اأن يبداأ املرء 
با�شروا  تدريجاً.  اجلهد  يزيد  ثم  بهدوء 
ال��ري��ا���ش��ة ب��ب��طء مل��ن��ح ال�����ش��اق��ني والقلب 
اإ�شافة  الن�شاط،  مع  للتاأقلم  كافياً  وقتاً 
طراوة  اأك���ر  ت�شبح  ال��رب��اط��ات  اأن  اإىل 

عندما تكون )حامية(.
املياه،  ����ش���رب  ع��ل��ى  احل���ر����س  ع��ل��ي��ه��م   -
الأم��ر مبمار�شة جهد  اإذا تعلق  خ�شو�شاً 

يخترب قدرة املرء على الحتمال. 
املحدد،  ال��ري��ا���ش��ة  ان��ت��ه��اء وق���ت  ع��ن��د   -
الع�شالت  ومّط  تدريجاً  التوقف  ينبغي 
ال�شن  يف  تقدمنا  كلما  اأمل.  اأي  لتجنب 
قواعد  ما  نوعاً  الن�شائح  ه��ذه  اأ�شبحت 

نرغب  كّنا  اإذا  بها  التقيد  ينبغي  ملزمة 
اأن��ه م��ن اجليد  ت��ف��ادي الأمل. �شحيح  يف 
ال�شتمرار يف ممار�شة الريا�شة حتى مع 
التقدم يف ال�شن، لكن ينبغي القيام بذلك 

مع احرتام حاجات اجل�شم وقدراته. 
- ي�شري الأمل يف الع�شالت اإىل اأن ج�شمنا 
احل���ال  ه����ذه  ال����راح����ة. يف  اإىل  ب��ح��اج��ة 
وع���دم مم��ار���ش��ة اجلهد  الرت��ي��اح  يف�شل 
حتى زوال الأمل. ويف حال ال�شعور بتعب 
كبري؟ ميكن اللجوء اإىل التدليك املثايل 

لتخلي�س اجل�شم من ال�شموم.

متى ينبغي ا�ضت�ضارة الطبيب؟
اأيام  ث��الث��ة  م��ن  لأك���ر  الأمل  ا�شتمر  اإذا 
�شيما  ل  بالتح�شن،  �شعور  اأي  دون  م��ن 
هذه  باحلمى. يف  الإ�شابة  مع  ترافق  اإذا 
احلالة ل غنى عن زيارة الطبيب. يطلب 
الأخري غالباً اإجراء �شورة �شوتية ف�شاًل 
عن الإطالع على �شجل املري�س وعائلته 

بغية معرفة م�شدر الأمل الأ�شا�شي. 
اأحياناً  ن��اج��م��اً  الأمل  ي��ك��ون  اأن  يحتمل 
ع��ن امل��ف��ا���ش��ل اأك���ر م��ن��ه ع��ن الع�شالت 
اإح��دى فقرات  اأو حتى عن  اأو الرباطات، 

العمود الفقري.
ن�ضائح

اأوجاع  لتتفادوا  الن�شائح  بع�س  اإليكم 

الع�شالت:
-كي تعمل الع�شالت ب�شكل جيد حتتاج 
اإىل طاقة ومياه. ميكن احل�شول على 
خالل  م��ن  طبيعياً  العن�شرين  ه��ذي��ن 
الريا�شيني  اأن  رغ��م  ال��غ��ذائ��ي  نظامنا 
كبري  حد  واإىل  ع��ادة  عليهما  يح�شلون 
اإىل  ُي�شار  غذائية.  من خالل مكمالت 
خ���الل عملية  م���ن  ي���ح���ّول  اجل�����ش��م  اأن 
اإىل  نتناولها  ال��ت��ي  الأط��ع��م��ة  كيماوية 

طاقة. 
على  ال��غ��ذائ��ي،  بالنظام  يتعلق  م��ا  يف   -
تناول  �شنه  النظر عن  بغ�س  الريا�شي 
ب��ع��د مم��ار���ش��ة اجل��ه��د ب�شاعة  ال��ط��ع��ام 
ال��ع�����ش��الت. ويف هذا  ل��ت��ق��وي��ة  ت��ق��ري��ب��اً 
ال�����ش��ي��اق ي��ن�����ش��ح الخ��ت�����ش��ا���ش��ي��ون اإىل 
والأ�شماك  ال��ل��ح��وم  ب��ت��ن��اول  ك��ب��ري  ح��د 

البي�شاء قليلة الدهون. 
بالطاقة  الع�شالت  املغنيزيوم  مي��د   -
وي�شاعد  الن�شاط،  ممار�شة  خالل  فوراً 
كذلك  اآن.  يف  وترخيتها  تن�شيطها  يف 
التقل�شات  م���ك���اف���ح���ة  يف  ي�������ش���اه���م 
والت�شنجات وارجتاف ال�شاقني وتنميل 
الأطراف. ميكن العثور على هذا املركب 
خالل  من  الغذائي  نظامنا  يف  طبيعياً 
واحلبوب  واخل�شار  اجل��وزي��ات،  ت��ن��اول 

كاحلم�س.
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ا�ضطرابات نظم القلب خالل احلمل 
نظم  ا�شطرابات  اأن  دودنهاوزن  يواخيم  الأمل��اين  الدكتور  الأ�شتاذ  اأكد 
اأغ��ل��ب احلالت  ت�شكل يف  امل���راأة خ��الل احل��م��ل ل  ال��ت��ي ت�شيب  القلب 

خطورة عليها ول على اجلنني.
التابعة  والتوليد  الن�شاء  دودنهاوزن -وهو مدير عيادات طب  واأو�شح 
ما  كثريا  احلوامل  اأن  برلني-  الأملانية  بالعا�شمة  �شاريتيه  مل�شت�شفى 
ي�شنب با�شطرابات نظم القلب، ب�شبب التغري الذي يطراأ على الدورة 
ي��وؤدي يف  التغري قد  اأن هذا  اإىل  الفرتة، م�شريا  الدموية خالل هذه 
كثري من الأحيان اإىل فقر دم ب�شيط، وانخفا�س يف �شغط الدم، وهما 

قد ي�شببان معا زيادة �شرعة �شربات القلب.
ببع�س  ال�شطرابات  ه��ذه  ع��الج  ميكن  باأنه  الن�شاء  الدكتور  وط��م��اأن 
التمارين الب�شيطة، مثل التمرين املعروف با�شم مناورة الع�شب املبهم 
، ويف هذا التمرين تقوم املراأة مبحاولة اإطالق زفري مع غلق الفم و�شد 
الأنف، مما يوؤدي لرفع ال�شغط يف القف�س ال�شدري، وخف�س �شرعة 

�شربات القلب.
وي�شيف اأن تدليك الرقبة ي�شهم يف اإبطاء �شرعة �شربات القلب اأي�شا. 
اأما يف احلالت اخلطرة فيجب اللجوء اإىل العالج الدوائي، م�شريا اإىل 
وجود جمموعة من الأدوي��ة لعالج هذه احلالة، التي ل ت�شكل خطرا 
وحتت  و�شليم،  طبي  ب�شكل  معها  التعامل  مت  اإذا  ع���ادة،  اجلنني  على 

اإ�شراف الطبيب املخت�س.
اأو  اإذا ك���ان ال���ش��ط��راب يف ق��ل��ب احل��ام��ل ب�شيطا  وي��رج��ع حت��دي��د م��ا 
خطريا، اإىل الطبيب الذي ي�شتطيع من خالل الفحو�شات ال�شريرية 
واملخربية تقييم و�شعها واتخاذ الإجراء املنا�شب، �شواء كان التمارين 

اأو الدواء.

دواء مينع اخليانة الزوجية
منع  كبري يف  تاأثري  له  يكون  اأن  دواء ميكن  يابانيون  باحثون  اكت�شف 
يوؤدي  ق��د  م��ا  واجل���ذاب���ات  اجل��م��ي��الت  للن�شاء  الإجن����ذاب  م��ن  الأزواج 
اأجرى  فقد  ميل.  الديلي  بح�شب  لزوجاتهن،  الزواج  خيانة  لرتاجع 
�شايلكني،  ماينو  عقار  على  اأبحاثاً  وكيو�شو  وا�شيدا  بجامعتي  علماء 
اأحد اأنواع امل�شادات احليوية امل�شتخدمة يف عالج حب ال�شباب، وقاموا 
باختبار تاثريه يف تغيري التفكري والنظرة العقلية، حيث عر�شوا �شورا 
ل�8 �شيدات يتمعنت بجمال وجاذبية ج�شدية على 98 رجال ملعرفة راأي 
الرجال يف الن�شاء وكيف يرونهم. ومت تق�شيم الرجال ملجموعتني الوىل 
اأيام من اأقرا�س ماينو�شايكلني والثانية  ح�شلت على عالج ملدة اربعة 
ال�شديدات  الن�شاء  �شور  عر�شت  ذلك  وبعد  وهمي.  دواء  على  ح�شلت 
اجلمال على الرجال وطلب منهم الباحثون تقييم كل امراة من حيث 
اجلمال واجلاذبية، واأي�شا التفكري يف اقت�شام مبلغ مايل معهن )13 
دولراً تقريباً او اإعطائهن اياه، حيث ميكن للمراأة لحقا اقت�شام املال 
للباحثني.  وفقا  ب��امل��راأة  الرجل  ثقة  تك�شف  كو�شيلة  ب��ه،  الحتفاظ  او 
على  ح�شلن  اإذا  م�شبقا  ح��ددن  قد  �شور  يف  امل��وج��ودات  الن�شاء  وكانت 
الرجال  اأن  وتبني  الرجل.  يقت�شمنه مع  اأو  به  �شيحتفظن  ال��ذي  امل��ال 
الذين تناولوا عقار ماينو�شايكلني كانوا على الرجح اأقل ثقة بالن�شاء 
اجلميالت والالتي يتمتعن بجاذبية �شديدة ما منعهم من اقت�شام املال 
معهن. و�شعر الرجال اأن هوؤلء اجلميالت مريبات برغم اإغواء فكرة 
اأن الرتباط بامراأة جذابة ميكن ان ينتج ذرية جميلة. ومع ذلك تعطل 

اتخاذ الرجال للقرار ب�شاأن املال لوجود تعقيدات تعلقت بالثقة.

�ضنع ذبابة اآلية 
جنح علماء اأمريكيون يف بناء ج�شم اآيل بحجم الذبابة ميكنه اأن يقوم 
تلك  وت��زن  احل�����ش��رة.  تلك  بها  تقوم  التي  الر�شيقة  امل��ن��اورة  بحركات 
الغرام، وت�شم  الكربون جزءا من  األياف  امل�شنوعة من  الآلية  الذبابة 
حتريك  على  تعمل  ال�شرعة  فائقة  اإلكرتونية  ع�شالت  ج�شمها  داخل 
اأجنحتها. وقال �شناع تلك الذبابة، وهم علماء من جامعة هارفارد، اإنه 
ميكن ملثل تلك الآليات دقيقة احلجم اأن ينتهي بها الأمر لت�شتخدم يف 
عمليات الإنقاذ. فعلى �شبيل املثال، ميكن لتلك الآليات اأن تدخل من 
الفتحات ال�شيقة يف البنايات املنهارة.وقال كيفني ما، وهو اأحد اأع�شاء 
فريق عمل جامعة هارفارد الذي يراأ�شه روبرت وود، اإنهم متكنوا من 
تلك احل�شرة  وتتمتع  العامل.  الطريان يف  روب��وت ميكنه  اأ�شغر  اإن�شاء 
الآلية مبرونة احلركة التي لدى الذباب والتي تتيح لها تفادي هجمات 
الإن�شان عليها حتى لو كانت مباغتة. ومن املمكن القول اإن تلك املرونة 
تاأتي ب�شكل كبري من احلركة �شديدة الدقة لالأجنحة التي حتمل تلك 
احل�شرة. وكما هو احلال مع الذبابة احلقيقية، ت�شرب احل�شرة الآلية 

باأجنحتها املرنة الرقيقة ما يقرب من 120 �شربة يف الثانية.

قتل والده واتهم ال�ضيطان
حادثة غريبة �شهدتها منطقة ال�شروق بالقاهرة يف م�شر، حيث اأقدم 
باأن  تفيد  جثته  ب��ج��وار  ر�شالة  وت��رك  وال���ده  قتل  على  طالب  خاللها 

ال�شيطان هو من زين له ارتكاب اجلرمية ل�شعوره باأنه لي�س والده .
ورد بالغ للرائد حممد ع�شام – رئي�س مباحث ق�شم �شرطة ال�شروق 
– من حممد ح م 43 �شنة باملعا�س ومقيم دائرة ق�شم القاهرة اجلديدة 
اأول باكت�شافه مقتل خاله فوزي اأحمد حممد غريب 65 �شنة باملعا�س، 
داخل ال�شقة �شكنه الكائنة بدائرة الق�شم، بالنتقال والفح�س مبعرفة 
العميد خالد جاد مفت�س املباحث تبني اأن اجلثة م�شجاة على ظهرها 
مطرقة  وبجوارها  اجلمجمة،  بعظام  ته�شم  وبها  النوم  غرفة  بداخل 
حديدية وعر على خطاب بجوارها حمرر مبعرفة جنل املتويف حممد 
فوزي اأحمد �شن 25 طالب بكلية الهند�شة جامعة عني �شم�س تت�شمن 
قيامة بارتكاب الواقعة لأن املجني عليه لي�س والده واأن ال�شيطان غرر 

به وجعله يرتكب اجلرمية مت نقل اجلثة مل�شرحة النيابة بزينهم.

للطالق ف�����ض��ت��ان  ت�ضميم 
مدر�شة  يف  ف���ن���ون  ط��ال��ب��ة  ق���ام���ت 
 Lingfield Notre
بت�شميم  الربيطانية   Dame
ت�شميمه  يف  ا���ش��ت��خ��دم��ت  ف�����ش��ت��ان 
�شنع  �شبيل  ع��ل��ى  ال��ط��الق  اوراق 
الفكاهة، ح�شب ما ذكرته �شحيفة 
ال��دي��ل��ي م��ي��ل. ح��ي��ث ق��ام��ت دميي 
بارنز، البالغة من العمر 15 عاما، 
على  للف�شتان  واح��دة  �شورة  بن�شر 
في�س  الجتماعي  التوا�شل  موقع 
ت��ع��ر���ش��ه لب�����ن عمها  ل���ك���ي  ب�����وك 

املوجود يف ايطاليا، ح�شب قولها.
وم����ا ل��ب��ث��ت ال�������ش���ورة ح��ت��ى جذبة 

اهتمام م�شممي الزياء امل�شاهري.
غ�شون  يف  ال�����ش��ورة  ح�شدت  وق��د 
�شخ�س   40.000 اع���ج���اب  اي����ام 
الجتماعي  التوا�شل  م��وق��ع  على 
العديد  دف����ع  وال�����ذي   ، ف��ي�����ش��ب��وك 
م���ن امل��ع��ج��ب��ني ب��ط��ل��ب م���ن دميي 
. وقد  زف��اف لهم  ت�شميم ف�شاتني 
ا�شتخدمت دميي اكر من 1500 
الف�شتان.  لت�شميم  ط���الق  ورق���ة 
العامة  الفكرة  ح��ول  دمي��ي  وقالت 
الكثري  اأن   : ال��ف�����ش��ت��ان  لت�شميم 
م��ن ال��ن��ا���س ال��ذي��ن ي��ت�����ش��رع��ون يف 
بالطالق  زواج��ه��م  ينتهي  ال����زواج 
ال�شورة  ن�شرت  عندما  وق��ال��ت:   .
لخبار  فقط  ك��ان   ، في�شبوك  على 
ابن عمي ما قد تو�شلت اليه، ومل 

اتوقع منه كل هذا الهتمام به . 

برنامج يحدد مزاج الإن�ضان
اخرتع باحثون برناجما اإلكرتونيا 
غريبا بو�شعه حتديد مزاج الإن�شان 

بدقة بناًء على �شورته.
يتمتع  الربنامج  اإن  خرباء  ويقول 
مب�شتقبل واعد من حيث تطبيقه 
�شبكات  ويف  الأم��������ن  اأن���ظ���م���ة  يف 
�شبيل  على  الجتماعي  التوا�شل 

املثال.
كانبريا  جامعة  يف  ال��ب��اح��ث  واأع���د 
اأبزيناف  ال��وط��ن��ي��ة  الأ����ش���رتال���ي���ة 
ده��ال ه��ذا ال��ربن��ام��ج ال��ذي يتوىل 

معاجلة �شورة الإن�شان.
 New Scientist وتقول جملة
موؤمتر  يف  ع���ر����س  امل���������ش����روع  اإن 
 Multimedia Retrival

يف مدينة دال�س.
واخترب فريق امل�شممني الربنامج 
م�شتخدما لهذا الغر�س ابت�شامات 

جم�شدة على وجوه املتطوعني.
وم����ن اأج�����ل ب���ل���وغ دق����ة اأك�����رب بذل 
ال���ع���ل���م���اء ج����ه����ودا ك���ب���رية لإج���ب���ار 
ال��ك��وم��ب��ي��وت��ر ع��ل��ى حت��ل��ي��ل �شور 

فوتوغرافية كثرية.

مي�������������وت�������������ان غ�������رق�������ا 
اأث�����ن�����اء ن�����وم وال���دت���ه���م���ا

ل��ق��ي ط���ف���الن م�����ش��رع��ه��م��ا ب��ع��د اأن 
تركتهما والدتهما ي�شبحان و�شقطت 
�شاعات   10 مل������دة  ع���م���ي���ق  ن�������وٍم  يف 
 – ط��وي��ل  ي��وم عمل  – بعد  مت�شلة 
فقدت  ق��د  نف�شها  فتجد  لت�شتيقظ 
ولديها اإىل الأبد. واأ�شفرت حتقيقات 
الواقعة  يف  الأ����ش���رتال���ي���ة  ال�����ش��رط��ة 
ي��وم عمل  ع��ادت مرهقة من  الأم  اأن 
ا����ش���ت���م���ر لأك������ر م����ن 12 ����ش���اع���ة ، 
من  يبلغان  ،ال��ذي��ن  ولديها  واأخ���ذت 
�شهور،   10 والآخ�����ر  ع��ام��ني  ال��ع��م��ر 
الأريكة  ع��ل��ى  وج��ل�����ش��ت  امل��غ��ط�����س  يف 
بعدها  لت�شتيقظ  قليال  لت�شرتخي 
ولديها  اأن  وتكت�شف  �شاعات  بع�شرة 
اأن غ��رق��ا يف مياه  ق��د ف��ارق��ا احل��ي��اة 
احلادث  اكت�شافها  وف���ور  امل��غ��ط�����س. 
الذي  بالإ�شعاف  بالت�شال  قامت   ،
اأكد وفاة الطفلني ،ومت توجيه تهمة 
الإهمال لالأم ، وهي جرمية تقت�شي 
 ، الأ���ش��رتايل  للقانون  وف��ق��اً  احلب�س 
وذلك ح�شب وكالة ال�شو�شيتد بر�س 

ال�شرتالية.

�ضبب بيولوجي وراء زيادة تعر�ض الن�ضاء 
ل�ضطرابات الأكل مقارنة بالرجال 

وجدت درا�شة جديدة اأن الن�شاء قد يكن اأكر عر�شة ل�شطرابات الأكل ل�شبب بيولوجي وذكرت �شحيفة ديلي 
ميل الربيطانية اأن الدرا�شة التي اأجريت يف جامعة مي�شيغان الأمريكية وجدت اأن اإناث اجلرذان اأكر عر�شة 

لتناول الطعام ب�شراهة مقارنة بالذكور، ما ي�شري اإىل اأن اللوم ل يلقى فقط على ال�شغوط الثقافية وهذه 
الدرا�شة هي الأوىل من نوعها التي جتد اختالفاً بني اجلن�شني يف ما يخ�س ال�شراهة يف تناول الطعام 

عند احليوانات، ويقول العلماء اإن لها اآثارها على الب�شر.
وتعد الن�شاء اأكر عر�شة لالإ�شابة با�شطرابات الأكل 10 مرات مقارنة بالرجال وقالت عاملة 
النف�س كيلي كالمب اإن معظم النظريات حول �شبب ا�شطرابات الأكل تطغى ب�شكل كبري بني 

الإناث، بالرتكيز على ال�شغط الثقايف والنف�شي الذي تواجهه الفتيات والن�شاء .
واأ�شافت اأن هذه الدرا�شة تظهر عوامل بيولوجية ت�شاهم على الأرجح اأي�شاً يف ذلك، اإذ ان 
اأن  اإناث اجلرذان ل تواجه ال�شغوط النف�شية التي يواجهها الب�شر، مثل ال�شغط من اأجل 

يكن نحيفات وي�شكل هذا البحث اأقوى دليل على ان البيولوجيا تلعب دوراً يف ا�شطرابات 
الأكل.

واأجرى العلماء جتربة على 60 جرذاً ن�شفهم اإناث، ملدة اأ�شبوعني حيث بدلوا كريات 
الطعام دورياً بالفانيال املثّلجة، ووجدوا اأن اجلرذان التي مالت ل�شتهالك اكرب كمية 
من الفانيال املثلجة كان معظمها من الإناث. ويخترب العلماء حالياً اإمكانية ان تكون 
الغني  الطعام  مثل  املكافاأة  على  للمحفزات  وا�شتجابة  ح�شا�شية  اأك��ر  الإن���اث  اأدم��غ��ة 

بالدهون وال�شكر، واملواد الكيميائية التي حتفز �شلوك املكافاأة.

اأوجاع الع�ضالت..
تفادوها رغم تقّدمكم يف ال�ضن

نبذل ق�ضارى جهدنا لن�ضيخ ب�ضكل جيد، نتبع مبادئ التغذية ال�ضليمة، ومنار�ص 
ن�ضاطًا ريا�ضيًا وفكريًا، ورغم ذلك كله تنتابنا اأوجاع 

يف الع�ضالت، وتتفاقم كلما تقدمنا يف ال�ضن.



•• العني - الفجر:

التقى عميد �شوؤون الطلبة الدكتور عبد الرحمن ال�شايب النقبي جمموعة 
ان قامت  بعد  املقد�شة  الرا�شي  العمرة يف  �شعائر  اأدوا  الذين  الطلبة  من 
العمادة باإيفادهم اىل الرا�شي املقد�شة �شمن جمموعة من املبادرات التي 
ال�شفية  الن�شطة  يف  �شواء  املتميزين  طلبتها  لتكرمي  اجلامعة  تطلقها 
م�شاركات  لهم  الذين  من  الطلبة  ه��وؤلء  اختيار  ياأتي  حيث  والال�شفية 
�شوؤون  ع��م��ادة  ترعاها  ال��ت��ي  والن�شطة  الفعاليات  يف  ومتنوعة  خمتلفة 

الطلبة. 
دائم  وب�شكل  اجلامعة  ب��ان  النقبي  ال�شايب  الرحمن  عبد  الدكتور  وا�شار 
على  ف��ق��ط  يقت�شر  ل  اجل��ام��ع��ي  احل���رم  ان  لطلبتها  ر���ش��ال��ة  اي�����ش��ال  اىل 
الدرا�شة والتميز الدرا�شي وامنا هنالك جانب مهم يتعدى قاعات الدر�س 
الن�شاط الال�شفي ملا له من اثر بالغ يف تنمية مهارات  واملحا�شرات وهو 
من  كبرية  ن�شبة  اجلامعة  ومتتلك  واكت�شافها  مواهبهم  و�شقل  الطلبة 
املتميزين يف هذه الن�شطة ومن اجل حثهم على موا�شلة  ه��وؤلء الطلبة 
الرحلة  وه��ذه  وتكرميهم  بهم  الهتمام  على  اجلامعة  تعمد  الن�شاط  هذا 
الهتمام  هذا  من  جزء  العمرة  �شعرية  لأداء  املقد�شة  الرا�شي  اىل  املهمة 
���ش��وؤون الطلبة  وه��ذا التكرمي والح��ت��ف��اء هو  وال��ت��ك��رمي. وا���ش��اف عميد 
وا�شتنها�شهم  هممهم  حلث  الخرين  الطلبة  ابناءنا  اىل  ايجابية  ر�شالة 

املختلفة  والن�شطة  والفعاليات  الطالبية  الن��دي��ة  يف  زمالئهم  مل�شاركة 
�شت�شاهم يف مردود جيد عليهم ب�شكل خا�س وعلى اجلامعة ب�شكل  والتي 

عام.
وتقديرهم  �شكرهم  عن  الرحلة  يف  امل�شاركون  الطلبة  اع��رب  جانبهم  من 
ر�شالة  واعتربوها مبثابة  اجلامعة  ادارة  قبل  الطيبة من  اللتفاتة  لهذه 
�شكر مقدمة لهم على ما يقدموه من ن�شاط ي�شهم يف النهاية يف ابراز ا�شم 
الطالب  قال  حيث  املختلفة  املحافل  يف  املتحدة  العربية  الم��ارات  جامعة 
المارات  عودتنا جامعة  والقت�شاد   الدارة  كلية  �شالح حممد من  زاي��د 
امل��رة ك��ان للتكرمي طعم خمتلف فاأر�شالنا  امل��ب��ادرات وه��ذه  على مثل ه��ذه 
ح�شلت  و�شكر  تكرمي  اغلى  كان  العمرة  �شعرية  لأداء  املقد�شة  الديار  اىل 
الطلبة على مبادراتهم  �شوؤون  ادارة اجلامعة وعمادة  ا�شكر  ان  اود   ، عليه 

واهتمامهم املختلف بالطلبة.
�شكرها  عن  فعربت  الن�شانية  العلوم  كلية  من  غريب  خلود  الطالبة  ام��ا 
وامتنانها بقولها  كوين طالبة يف جامعة المارات فهذا بحد ذاته تكرمي 
ت��وف��ري ادق  ال��رع��اي��ة واله��ت��م��ام م��ن خ��الل  ك��ل  ت��ويل طلبتها  فاجلامعة 
ومن  جانب  من  ه��ذا  والدرا�شي  العلمي  مب�شتواهم  لالأرتقاء  التفا�شيل 
ادارة  ان  حيث  من  لدينا  خمتلف  معنى  الال�شفية  لالأن�شطة  اخر  جانب 
اجلامعة وفرت كل ما ت�شطيع لإجناح هذه الن�شطة من كوادر متخ�ش�شة 
بهذه  املتميزين  بالطلبة  الهتمام  ثم  وم��ن  ورعاية  ودورات  حتتية  وبنى 

الن�شطة ، احلق ان اجلامعة هي من ت�شتحق التكرمي والثناء لأنها متنحنا 
هذه الفر�س.  يذكر ان عدد الطلبة امل�شاركني يف رحلة العمرة مع امل�شرفني 

هذه  مثل  بتكرار  العميد  قبل  م��ن  وع��ود  م��ع  معتمر   35 بلغ  وامل�شرفات 
الرحالت واملبادرات.

•• العني-الفجر:
•• ت�صوير-حممد معني:

الأدبية ورعايتها من  املواهب  الك�شف عن 
�شغار ال�شن �شكل هدفا �شعت اإىل حتقيقه 
نهيان  اآل  خالد  بن  حممد  ال�شيخ  جائزة 
هذه  اح��ت�����ش��ان  ل��ي��ت��م  الإب���داع���ي���ة  للكتابة 
اأجل  من  عليها  ال�شوء  وت�شليط  املواهب 
الأدب  م��ع  ي��ت��ف��اع��ل  اأدب����ي  اإي���ج���اد جمتمع 
ال��ت��ف��اع��ل م���ع ق�شايا  وال����ق����راءة وك���ذل���ك 

املجتمع بحثا و�شوؤال واأدبا.
ال��ت��ي ح��ظ��ي��ت مب��ت��اب��ع��ة ورعاية  اجل���ائ���زة 
نهيان  اآل  خالد  ب��ن  حممد  مركز  رئي�شة 
ال�شيخة الدكتورة �شما بنت حممد بن خالد 
اآل نهيان جاءت ليكون لها ال�شبق والريادة 
ال����واع����دة يف جمالت  امل���واه���ب  ���ش��ق��ل  يف 
الكرتونية  وال��ك��ت��اب��ة  ال��ق�����ش��رية  ال��ق�����ش��ة 
وامل�شرحية  واخل��اط��رة  امل��ق��ال  اإىل  اإ�شافة 
اجلائزة  اأمناء  جمل�س  �شم  حيث  وال�شعر 
والدكتور  �شالمة  وف��اء  الدكتورة  من  كل 
�شيف املحروقي والدكتورة هدى �شامل طه 
والدكتورة جنوى احلو�شني وجميعهم من 
املتخ�ش�شني ممن لهم باع يف اإجن��اح مثل 
مبا�شر  وب�شكل  تهدف  التي  املبادرات  هذه 

اإىل الرتقاء باملجتمع واأداء اأفراده.
اأي��ام قليلة كانت اجلائزة على موعد  منذ 
املواهب  اأ����ش���ح���اب  م���ن  اأب��ن��ائ��ه��ا  ل��ت��ك��رمي 
�شلطان  ال�����ش��ي��خ  �شهد  ح��ي��ث  والإب����داع����ات 
احتفالية  نهيان  اآل  خالد  ب��ن  حممد  ب��ن 
اأق��ي��م��ت مب�����ش��رح ب��ل��دي��ة ال��ع��ني م���ن اأجل 
تكرمي ال�شفوة من اأبناء هذا املجتمع من 
الأطفال والنا�شئة وكاأن اجلائزة اأرادت من 
اأن  التكرمي  وه��ذا  الحتفالية  هذه  خالل 
ت�شد على يد كل فائزة وتدعو اإىل موا�شلة 

الإبداع.
ويف بداية الحتفالية التي ح�شرها ال�شيخ 
خ���ال���د ب���ن خ��ل��ي��ف��ة ب���ن حم��م��د ب���ن خالد 
بن  خليفة  ب��ن  حممد  وال�شيخ  نهيان  اآل 
حممد بن خالد اآل نهيان وال�شيخ طحنون 
نهيان  اآل  خالد  بن  حممد  بن  خليفة  بن 
وال�شيخ زايد بن نهيان بن زايد اآل نهيان، 
األ���ق���ى ال���دك���ت���ور ���ش��ي��ف امل���ح���روق���ي ع�شو 
جمل�س اأمانة اجلائزة كلمة اأمانة اجلائزة  
موؤكدا على اأن الكثري من قطاعات الدولة 
بناء  ����ش���ارك���ت يف  واخل���ا����ش���ة  احل��ك��وم��ي��ة 
هذا  مقدمة  يف  لياأتي  الإم��ارات��ي  الإن�شان 
امل�شتقبل  ق��ادة  باعتبارهم  الأطفال  البناء 

خالد  ب���ن  حم��م��د  م��رك��ز  اأن  اإىل  م�����ش��ريا 
والريادة  ال�شبق  له  كان  الثقايف  نهيان  اآل 
الهام  ال��دور  يف هذا املجال م�شيدا يف هذا 
الذي قامت به ال�شيخة الدكتورة �شما بنت 
حممد بن خالد اآل نهيان التي كر�شت كل 
وفكرها  اأوقاتها  املركز  وقا�شمت  طاقاتها 
اأجلها  م��ن  ال��ت��ي  ال��غ��اي��ة  حتقيق  �شبيل  يف 
اأن الحتفالية التي  اأن�شاأ هذا املركز وقال 
تتبناها جمعية حممد بن خالد اآل نهيان 
تكرمي  اأج��ل  من  اأقيمت  امل�شتقبل  لأجيال 
طالب وطالبات ا�شتحقوا الفوز باجلائزة 

الكتابة  جم�����ال  يف  ال���ث���ال���ث���ة  دورت����ه����ا  يف 
الإبداعية .

�شلطان  ال�شيخ  ق��ام  الحتفالية  ختام  ويف 
ن��ه��ي��ان بتكرمي  اآل  ب���ن خ��ال��د  ب���ن حم��م��د 
ال��ف��ائ��زي��ن و���ش��ط ح��ف��اوة احل�����ش��ور ليفوز 
القلم  جل��ائ��زة  الأوىل  ال��ث��الث��ة  ب��امل��راك��ز 
الالمع يف جمال الق�شة الق�شرية �شلطان 
املحروقي  ���ش��ي��ف  ول���ول���وة  ال��زع��اب��ي  ع��ل��ي 
وخولة عبد اهلل املزروعي وبالن�شبة جلائزة 
الق�شرية  الق�شة  جم��ال  يف  الواعد  القلم 
���ش��ارة �شيف  ال��ث��الث��ة الأوىل  ب��امل��راك��ز  ف��از 

وميثاء  الكعبي  خلفان  وعليا  امل��ح��روق��ي 
حممد الكعبي. 

اأم����ا ب��ال��ن�����ش��ب��ة جل���ائ���زة ال��ق��ل��م ال���واع���د يف 
جم���ال ال��ك��ت��اب��ة ال��ك��رت��ون��ي��ة ف��ق��د ح�شلت 
الكعبي  �شلطان  ع��زة  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  على 
جمال  يف  امل��ب��دع  القلم  جل��ائ��زة  وبالن�شبة 
الأربعة  ب��امل��راك��ز  ف���از  ال��ق�����ش��رية  ال��ق�����ش��ة 
الفرج وعبد الرحمن  الأوىل فرج خمي�س 
علي عبد الرحمن ال�شرهان ومهرة حممد 

البدواوي ووقار �شلطان يو�شف .
جمال  يف  امل��ب��دع  القلم  جل��ائ��زة  وبالن�شبة 

ب���امل���راك���ز الأرب����ع����ة الأوىل  اخل���اط���رة ف����از 
ع��ائ�����ش��ة ���ش��ع��ي��د ال��ن��ق��ب��ي وع��ائ�����ش��ة عبيد 
وفاطمة  النقبي  عبيد  واأ�شالة  امل��زروع��ي 

علي احلمادي .
ويف جمال املقال جلائزة القلم املبدع فازت 
باملركز الأول خلود اأحمد مزروعي يف حني 
املركز  ع��ل��ى  ال��ك��ع��ب��ي  ج��م��ع��ة  م��ه��ا  ح�شلت 
ال��ث��ال��ث. ه��ذا وق��د حر�شت اجل��ائ��زة على 
اإىل تكرمي  اإ�شافة  الأمناء  تكرمي جمل�س 
جلان التحكيم وكذلك تكرمي ال�شخ�شيات 

التي �شاهمت يف اإثراء ودعم اجلائزة. 

�ضراكة جمتمعية بني جامعة الإمارات 
والقافلة الثقافية باأم القيوين

•• العني – الفجر:

مبادرة  املتحدة  العربية  الم���ارات  بجامعة  الطلبة  ���ش��وؤون  عمادة  اطلقت 
ال�شراكة املجتمعية من خالل م�شاركتها يف فعاليات القافلة الثقافية والتي 
ام  اإم��ارة  يف  املعال  بفلج   ، املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة  وزارة  نظمتها 
القيوين وذلك عرب اإقامة فعاليات �شعرية واأهازيج تراثية �شعبية وعر�س 
بالإ�شافة اىل م�شابقات ثقافية  املع�شكر   م�شرحي حتت عنوان  ع�شكر يف 
الطفل وكذلك ت�شمن م�شاركة اجلامعة يف  تراثية ومر�شم حر يف خيمة 
م��ع��اً  حيث  مت فيها  امل���دواخ بعنوان  لنطفئها  اإط���الق حملة توعوية ع��ن 
وت��وزي��ع بع�س  امل���دواخ  امل��ب��ادرة عن م�شار  توعية اجلمهور من قبل طلبة 
ه��ذه احلملة يف  ع��ن  ت��وع��وي  ح��ر  وتنظيم مر�شم  التوعوية  ال��ربو���ش��ورات 
�شام�س  ال�شيد حممد  وق��ال   . امل�شاركني  باجلامعة يف خيمة  تعريفي  ركن 
النعيمي من عمادة �شوؤون الطلبة بجامعة المارات وامل�شرف على املبادرة 
ال�شراكة املجتمعية بعد جهود م�شرتكة بني موظفي  ياأتي اطالق مبادرة 
تقوم  املبادرة  ان هذه  الم��ارات حيث  الطلبة وطلبة جامعة  �شوؤون  عمادة 
على ا�شا�س تفعيل التوا�شل بني اجلامعة واملجتمع من خالل الطلبة ، لذا 
فان م�شاركة الطلبة يف هذه القافلة �شمن مبادرة ال�شراكة املجتمعية التي 
الهداف  من  جمموعة  �شمن  ياأتي  الثقافية  القافلة  خ��الل  من  اطلقت 
اإح��داث تغيري وتطوير يف املجتمع وبناء  املهمة ، والتي ياأتي يف مقدمتها، 
ج�شور من التوا�شل بني اجلامعة واأفراد املجتمع ، ا�شافة اىل دمج جميع 
الن�شطة واخلدمات الجتماعية امل�شرتكة التي تقدمها اجلامعة مع غريها 
من اخلدمات املقدمة من اجلهات احلكومية واخلا�شة غري الربحية والتي 
ت�شعى اىل خدمة افراد املجتمع ا�شافة اىل اإك�شاب الطلبة اخلربات العملية 
اإ�شراكهم وتنظيمهم للفعاليات املجتمعية  يف املجالت املختلفة عن طريق 
يف موؤ�ش�شات املجتمع . اما من جانب الطلبة امل�شاركون يف املبادرة فتحدثوا 
ان مثل هذه املبادرات توؤدي بال�شرورة اىل خلق جو من التميز بني ال�شباب 
اجلامعي ون�شر اللفة واملحبة والحرتام واملعرفة ا�شافة توفري اخلربات 
م�شتقبال  العمل  �شوق  يف  لها  بحاجة  �شيكونون  والتي  للطلبة  ال�شرورية 
الطلبة  ت�شجيع  على  اخلارجية  امل�شاركات  ه��ذه  ت�شاعد  اخ��رى  جهة  وم��ن 
لعر�س م�شاريعهم وافكارهم لفعاليات املجتمع الخرى من احل تقييمها 
القافلة  يف  ا�شرتكوا  ال��ذي��ن  الطلبة  ع��دد  ان  بالذكر  جدير   . وتطويرها 
اوىل  �شمن   26 بلغ  املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة  ل���وزارة  الرتاثية 
م�شاركات مبادرة ال�شراكة املجتمعية جلامعة المارات حيث �شيكون هنالك 

م�شاركات اخرى يف نف�س الطار والهداف.
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مواهب اأدبية يف احتفالية جائزة حممد بن خالد اآل نهيان 
للكتابة الإبداعية

�ضمن مبادرات اأطلقتها جامعة الإمارات

عمادة �ضوؤون الطلبة حتتفي بالطلبة املتميزين عقب عودتهم من اآداء منا�ضك للعمرة



العدد  10785 بتاريخ   2013/5/6     
        اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2348 /2012  جت كل- م ت- ب - اأظ

املتخ�ض�ضة: املقاولت والنزاعات الن�ضائية
عليه:  مدعي  المارات   اجلن�شية:  �س.ذ.م.م  العقاري  للتطوير  بيتي  �شركة  مدعي/ 
مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  واخرون  اخلا�شة  العقارية  اخل�شراء  المارات  �شركة 
اىل  الت�شرفات  اثر  ان�شراف  وعدم  درهم   3000000 وقدره  بتعوي�س  مطالبة  الدعوى: 
عنوانه:  المارات    اجلن�شية:  الزرعوين  �شالح  حممد  اعالنه/عارف  املطلوب  املدعي 
ان  حيث  الثالثة(   الكلية  للدائرة  الرابعة  الكلية  الدائرة  من  الدعوى  بالن�شر)باحالة 
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة الثالثاء املوافق 2013/5/14 موعدا 
ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  فانت مكلف  لذا  الدعوى،  لنظر 
او  �شخ�شيا  نهيان   اآل  التجارية مبع�شكر  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل 

اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/25

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10785 بتاريخ   2013/5/6     
        اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2348 /2012  جت كل- م ت- ب - اأظ

املتخ�ض�ضة: املقاولت والنزاعات الن�ضائية
مدعي/ �شركة بيتي للتطوير العقاري �س.ذ.م.م اجلن�شية: المارات  مدعي عليه: �شركة 
الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  واخرون  اخلا�شة  العقارية  اخل�شراء  المارات 
املدعي  اىل  الت�شرفات  اثر  ان�شراف  وعدم  درهم   3000000 وقدره  بتعوي�س  مطالبة 
املطلوب اعالنه/هاين زمري �شما اجلن�شية: فرن�شا عنوانه: بالن�شر)باحالة الدعوى من 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  الثالثة(   الكلية  للدائرة  الرابعة  الكلية  الدائرة 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/14 املوافق  الثالثاء  املحكمة  وحددت  اعاله 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية 
- الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/25

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10785 بتاريخ   2013/5/6     
        اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2348 /2012  جت كل- م ت- ب - اأظ

املتخ�ض�ضة: املقاولت والنزاعات الن�ضائية
مدعي/ �شركة بيتي للتطوير العقاري �س.ذ.م.م اجلن�شية: المارات  مدعي عليه: �شركة 
الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  واخرون  اخلا�شة  العقارية  اخل�شراء  المارات 
املدعي  اىل  الت�شرفات  اثر  ان�شراف  وعدم  درهم   3000000 وقدره  بتعوي�س  مطالبة 
الدعوى  بالن�شر)باحالة  املطلوب اعالنه/ر�شوان �شادق اجلن�شية: غري حمدد عنوانه: 
من الدائرة الكلية الرابعة للدائرة الكلية الثالثة(  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/14 املوافق  الثالثاء  املحكمة  وحددت  اعاله 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية 
- الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/25

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10785 بتاريخ   2013/5/6     
      اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 466 /2013  عم  جز- م ع-ب-  اأ ظ 

مدعي/ روبيل دلوار ح�شني اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: رقية عبداهلل 
للخدمات الفنية اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية   
املطلوب اعالنه/ رقية عبداهلل للخدمات الفنية اجلن�شية: المارات  عنوانه: 
بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة الثالثاء 
املوافق 2013/5/14 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/16
قلم املحكمة                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10785 بتاريخ   2013/5/6     
      اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1167 /2013  عم  جز- م ع-ب-  اأ ظ 

بنغالدي�س   اجلن�شية:  علي  �شوكت  حممد  ح�شني  جاهنجري  حممد  مدعي/ 
مدعي عليه: �شركة ال�شكندرية للمقاولت العامة ذ.م.م اجلن�شية: المارات    
ال�شكندرية  �شركة  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع 
للمقاولت العامة ذ.م.م اجلن�شية: المارات   عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي 
 2013/5/14 املوافق  الثالثاء  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة 
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ  2013/4/17

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10785 بتاريخ   2013/5/6     
      اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 981 /2013  عم  جز- م ع-ب-  اأ ظ 

مدعي  بنغالدي�س   اجلن�شية:  جوم�س  انثوين  ليت  جوم�س  جام�س  مدعي/ 
عليه: وادي اجلنة للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: 
م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/ وادي اجلنة للمقاولت العامة اجلن�شية: 
المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
املحكمة الثالثاء املوافق 2013/5/14 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/29
قلم املحكمة                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

ل��ك يف تربية  ب��اع  �شابة ل خ��ربة ول  اأّم����اً  ت��زال��ني  ل 
تربية  ُتعد  ل  البع�س،  يعتقده  ملا  فخالفاً  الأط��ف��ال 
الأط��ف��ال اأم���راً وراث��ي��اً. ل ت��ول��د الن�شاء اأم��ه��ات، ول 
بع�س  ترتكبني  ق��د  عينها.  امل��ه��ارات  جميعاً  ميتلكن 
فعله  ما يجب  �شريعاً  �شتتعلمني  اأنك  اإل  احلماقات، 

بف�شل ما تكنني من عاطفٍة قوية لطفلك.
حني  �شيما  ل  عليك،  تقطنني  حيث  املحيط  ي��وؤث��ر 
جت��دي��ن ن��ف�����ش��ك وح���ي���دة م���ع ط��ف��ل��ك ب��ع��د خروجك 
�شتجدين  اأن��ك  يخفى  ول  العيادة.  اأو  امل�شت�شفى  من 
اأكر  ب��دت  واإن  ن�شائح قيمة حتى  اجل��دة خم��زن  يف 
اأو  وج��ود �شديقة  اأن  �شك  ال�شابة. ول  الأم  قلقا من 
اأخت �شبق واأجنبت ي�شهل الأمور وي�شاعدك بن�شائح 
عملية �شتنقذك يف مواقف عدة. ولكن حذاِر اأن تنهال 
اأن  وتخ�شني  عليك  فت�شيطر  بكرة  الن�شائح  عليك 
بني  اأن  دائ��م��اً  وت��ذك��ري  بحرية،  تتعاملي مع طفلك 
الأم والأب والطفل عالقة فريدة �شت�شكل يف ما بعد 

جزءاً اأ�شا�شياً من م�شتقبله.

الهتمام بنظافته
يبدو حمام الطفل اأمراً وا�شحاً و�شهاًل، ولكن ل مفّر 

من بع�س الحتياطات البديهية.
ترتكي طفلك وحيداً • ل 

قد يبدو الأمر �شخيفاً ال اأن عدداً كبرياً من الأمهات 
يتعر�شن حلالت يغفلن فيها اأب�شط �شروط احلذر. 
لذلك ل بد من اأن تلتزمي بهذا املبداأ لتفادي اخلطاأ، 

فب�شع ثوان تكفي ليقع ما ل حتمد عقباه.

ودرجة احلرارة الوقت  • املواد، 
من  فيه طفلك حماماً  ياأخذ  مالئماً  ابتاعي حو�شاً 
م�شاعب  يف  ال��وق��وع  اأو  حمله  اإىل  ت�شطري  اأن  دون 
اأخ��ذ حمام مع  اأن  اأن��ت بغنى عنها، ل �شيما  وم�شاكل 
طفل ب�شكٍل يومي يحمل م�شاعب كثرية. اأما اإذا كان 
املدة  اإىل  فانتبهي  ي�شتهويك  طفلك  مع  ال�شتحمام 
التي مت�شينها معه حتت املاء، ول تن�شي اأن الطفل ل 
اأن  يجب اأن يتعر�س للمياه اإل لب�شع دقائق خمافة 
ي�شعر بالربد حتى واإن كانت حرارة املياه 37 درجة. 
اأطول  ف��رتة  معه  لتبقي  يكرب  ريثما  قلياًل  انتظري 

حتت املياه.

خا�ضة • م�ضتح�ضرات 
امل�شتح�شرات  اأن�����واع  ���ش��راء خم��ت��ل��ف  ال��ي��وم  مي��ك��ن��ك 
الكربى  التجارية  امل��ح��ال  م��ن  اإليها  حتتاجني  التي 
امل�شادة  امل�����ش��ت��ح�����ش��رات  م���ن  ب������دءاً  وال�����ش��ي��دل��ي��ات 
للح�شا�شية اخلالية من ال�شابون والعطر والبارابني 
اأن  علماً  الطفل،  ب�شرة  تالئم  التي  اللطيفة  وامل���واد 
من  اأف�شل  اأنها  تعني  ل  العالية  امل�شتح�شرات  كلفة 
غ��ريه��ا ف��ال ����ش���رورة لخ��ت��ي��اره��ا. غ��ري ذل����ك، مييل 
الع�شوية  امل�شتح�شرات  اإىل  الأمهات  من  كبري  عدد 
واأنها   100% اأنها طبيعية  يتاأكدن  اأن  بهن  فحري 
ا�شتعمالها  املواد احلافظة، واحر�شي على  تخلو من 
باأ�شرع وقٍت ممكن خمافة اأن تف�شد. غالباً ما ين�شح 
الخت�شا�شيون با�شتعمال الزيوت لأن ب�شرة الطفال 
جافة وتتعر�س عند ال�شتحمام ملياه كل�شية، وينبغي 
اأن تتاأكدي اأي�شاً اأنها تنا�شب ال�شغار وامتنعي متاماً 

عن ا�شتعمال الزيوت الأ�شا�شية.

• اليدان
حماماً  طفلك  لتعطي  يديك  من  اأف�شل  جت��دي  لن 
ي�شعر  قد  ما  اأنعم  تبقى  مل�شتك  اأن  �شيما  ل  لطيفاً، 
ال�شتحمام  ق��ف��ازات  يف�شلن  مم��ن  كنت  اإذا  اأم���ا  ب��ه. 

فا�شتبدليها اأو اغ�شليها يومياً. 

طفلك ب�ضكٍل جيد • جففي 
وه���ي م��رح��ل��ة اأ���ش��ا���ش��ي��ة م��ن م��راح��ل ح��م��ام الطفل. 
اأن  ع��ل��ى  تغليفه  ب��ل  ف��رك��ه  يعني  ل  ال��ط��ف��ل  جتفيف 
ت�شمني الو�شول اإىل ثنيات ج�شمه جميعها، ل �شيما 
اإذا كان طفلك ممتلئ اجل�شم خمافة اإ�شابته بالتهّيج 

اأو الفطريات.
ال�شتحمام مرات  • عدد 

اإل يف احلالت التي  اأن ي�شتحم الطفل يومياً  ينبغي 
كانت  اإذا  �شيما  ل  امل��وع��د،  ب��ت��اأخ��ري  الطبيب  يو�شي 

ب�شرته جافة جداً. 

اأع�ضاء اجل�ضم
ل تن�شي اأن تويل اأذين الطفل وعينيه واأنفه العناية 

الالزمة بالإ�شافة طبعاً اإىل بقية اأع�شاء ج�شمه.
• العينان: نظفيها بوا�شطة كمادات معقمة ُتنقع قبل 
كمادًة  ا�شتعملي  فيزيولوجي.  م�شٍل  يف  ال�شتعمال 
لكّل عني، فعني الطفل تفرز مواد ل بّد من التخل�س 
منها ب�شكٍل جيد. اأما يف يتعلق باجتاه تنظيف العني، 
فاملنطق ي�شتدعي البدء من املكان النظيف اإىل املكان 

الأقل نظافًة.
بّد  ل  لذلك  الطفل  اأن��ف  الأو���ش��اخ  متالأ  • الأن��ف: 
من  يخلو  ل  اأم���ٌر  وه��و  دوري  �شكٍل  يف  تنظيفه  م��ن 
ال�شعوبة التي قد تزول عند ا�شتعمال جهاز تنظيف 
اأنف الطفل واإن كان ا�شتعماله مزعجاً. يتوافر بنماذج 

عدة: الكهربائي واليدوي واملطاطي...
• الأذنان: ابتعدي متاماً عن اأعواد التنظيف لأنها ل 
تالئم �شكل اأذن الطفل وحجمها، فال عجب اأن ت�شبب 
نظفي  �شناً.  الأك��رب  الأطفال  على  م�شاكل عدة حتى 
ل  كي  خا�س  قطن  اأو  كمادة  بوا�شطة  الأذن  �شيوان 

تلحقي ال�شرر بالأذن الداخلية.

راقبي طفلك
طفلك،  نظر  ال��ع��ي��ادة  يف  الطبيب  يعاين  النظر:   •
ال��ق��ل��ق، راق��ب��ي ط��ف��ل��ك يف املنزل  اع����رتاك  اإن  ول��ك��ن 
به  بعينيه حركات من يحيط  يتبع  ك��ان  اإن  وت��اأك��دي 
العيون  طبيب  يفعل  ك��م��ا  عينيه  اإح����دى  اأغ��ل��ق��ي  اأو 

لتطماأين اأن ذلك ل يعّر�شه لأي م�شكلة.
 • ال�شعر: تتميز فروة راأ�س الطفل بح�شا�شية �شديدة، 
�شواء كان راأ�س طفلك مك�شواً بال�شعر اأو ل، ل بّد من 
تنظيفه جيداً، ل �شيما اأن الطفل يتعّرق كثرياَ. وقد 
تالحظني اأحياناً ق�شرة على راأ�شه لذلك ُي�شتح�شن اأن 
واحر�شي  لطيف خا�س.  يومياً مب�شتح�شر  تغ�شليه 

حني يكرب على غ�شل �شعره كّل يوم.

عناية ببقايا احلبل ال�ضري
بع�س  ف��ي��ه��ا  وج�����دت  واإن  ح��ت��ى  ب�����ش��ه��ول��ت��ه��ا  مت���ت���از 
تتطلب  التمري�شية.  بال�شوؤون  اإملامك  لعدم  الغرابة 
وم�شل  معقمة  كمادة  ال�شري  احلبل  ببقايا  العناية 
يف  عنهما  ال�شتغناء  ميكن  ل  اأدات����ان  فيزيولوجي؛ 
ال�شرة  منطقة  تنظيف  اأي  الأوىل  العناية  م��راح��ل 
التي ت�شتلزم اإزالة البقايا ال�شغرية بدءاً من الو�شط 

و�شوًل اإىل اخلارج.
منطقة  لتعقيم  لطيفاً  معقماً  ذل��ك  بعد  ا�شتعملي 

اأو  الطبيب  لن�شيحة  وف��ق��اً  الثنايا  �شيما  ل  ال�شرة، 
 ،2% اإيوزين  ُي�شتعمل  ما  غالباً  القانونية.  القابلة 
اأن  املهم  ال�شرة.  حبل  منطقة  �شفاء  على  ي�شاعد  اإذ 
بعد يوم  اأن اجلرح بداأ يتماثل لل�شفاء يوماً  تتاأكدي 

واأن املنطقة املجاورة تبقى جافة وغري رطبة.
ُيبقي الطبيب غالباً، كمادًة على القطبة التي ي�شعها 
ثانية،  جهٍة  من  ال�شرة.  حبل  ح��ول  اأحياناً  الطبيب 
ي��ف�����ش��ل ب��ع�����س الخ��ت�����ش��ا���ش��ي��ون ت���رك ح��ب��ل ال�شرة 
اإبعاد  يتعر�س للهواء. يف هذه احلالة، احر�شي على 
ال�شرة  يقع حبل  الأح���وال،  احلفا�س عنه. يف مطلق 

كحٍد اأق�شى بعد خم�شة اأو ع�شرة اأيام.

لقاحات �ضرورية
بع�س  لأن  الأط��ف��ال  ت�شيب  التي  الأم��را���س  تنت�شر 
ال��ع��ائ��الت ي��ه��م��ل ل��ق��اح��ات الأط���ف���ال الأ���ش��ا���ش��ي��ة. يف 
يف  جميعهن  الأم���ه���ات  ت�����ش��ارك  اأن  ي��ن��ب��غ��ي  ال���واق���ع، 
اجلديدة  كالفريو�شات  احلقيقية  املخاطر  مكافحة 
الطبية  اجلهات  حتدد  اإ�شافية.  خماطر  لأي  تفادياً 
م��ع وج��ود بع�س  الأط��ف��ال  املخت�شة ج��دول لقاحات 
ُيعترب  املثال ل  �شبيل  ال�شّل على  ال�شتثناءات، فلقاح 
جمموعة  �شمن  الطفل  ينخرط  ح��ني  اإل  اإل��زام��ي��اً 
بيئة معر�شة  الطفل يف  اإذا ولد  اإلزامياً  ولكنه يبدو 

للخطر.

البطاقة ال�ضحية
ت�شكل البطاقة ال�شحية م�شاعدًة قيمة حني تنتقلني 
ت��غ��رّيي��ن طبيب  ح���ني  اأو  اأخ�����رى  اإىل  م��ن��ط��ق��ة  م���ن 
ال�شعيد  على  الطفل  مبتابعة  ت�شمح  اإذ  اأط��ف��ال��ك، 

الطبي.

زيارة الطبيب
كيف لطفل ل يتكّلم اأن يعرّب عما ي�شعر به؟ ل �شبيل 
له اإل ال�شراخ والبكاء. قد يعاين اأحياناً التهاب الأذن 
من دون اأن تنتبهي، اإذ ل ت�شبب له اأملاً وقد توؤدي اإىل 
خلل يف العينني ميكن معاجلته عند اكت�شافه مبكراً. 
�شحة  على  يطماأنك  من  خري  الأط��ف��ال  طبيب  ُيعد 
عيادته  على  بكرة  ت��رتددي��ن  اأن��ك  �شيما  ل  طفلك، 
الأول  الأ�شبوع  يف  بزيارته  يلزمك  برنامج  على  بناًء 
ال�شهر اخلام�س  التا�شع ويف  ال�شهر  ال��ولدة ويف  بعد 
بهذا  الأه���ل  يلتزم  اأن  ال��ن��ادر  م��ن  ولكن  والع�شرين. 
يدفعهم  قلق  م��ن  يعرتيهم  م��ا  اإىل  ن��ظ��راً  الربنامج 
للتاأكد من  م��رات عدة  الأطفال  اإىل مراجعة طبيب 

اأن طفلهم بخري وللح�شول على ن�شائح.
يف العادة، يراجع الأهل طبيب الأطفال مرة كّل �شهر 
اأن طفلهم ينمو  اأ�شهر الأوىل ليتاأكدوا  خالل ال�شتة 
ي���رام، ل  اأم���وره ت�شري على خ��ري م��ا  واأن  ب�شكٍل جيد 
�شاعات  ينام  الطفل  لأن  بكرة  يقلقون  اأن��ه��م  �شيما 
قليلة، ويبدو مفرط احلركة ويتقياأ بكرة، باخت�شار 

لأن تغريات كثرية تطراأ على الطفل فتثري يف نف�شهم 
الت�شاوؤلت ل ي�شفيها اإل مراجعة جهة طبية. اأما بعد 
مرور �شتة اأ�شهر فتنح�شر مراجعة الطبيب باحلالت 

التي ي�شكو فيها الطفل من مر�ٍس ما.

النظافة العامة
ينبغي  للطفل،  توليها  التي  العناية  اإىل  بالإ�شافة 
���ش��ك��ٍل عام  اله��ت��م��ام مبحيطه يف  ع��ل��ى  اأن حت��ر���ش��ي 
فتحافظي على نظافة املنزل وتهوئته وعلى حرارته 
اإر���ش��ادات ب�شيطة اإل  فال يكون ب��ارداً ول ح��اراً وكلها 
اأنها تكت�شب اأهمية كبرية حني يتواجد طفل يف املنزل. 
حرارة  زي���ادة  اإىل  متيلني  احل���رارة،  تنخف�س  فحني 
الطفل،  الأغطية على  املزيد من  واإىل و�شع  الغرفة 
فيتعرق ج�شمه بكرة. وُي�شار اإىل اأن حرارة الغرفة اأو 
20 و22  احلمام املثالية هي تلك التي ترتاوح بني 
درج��ة. ع��الوًة على ذلك، ل بّد من اإبعاد الطفل عن 
التدخني، فاإن كنتما، والده اأم اأنت مدخنني، احر�شا 

على التدخني يف اخلارج وبعيداً عنه.

النوم
ت��خ��ت��ل��ف ال��و���ش��ائ��ل ال���ت���ي مي��ك��ن اع��ت��م��اده��ا ومتتاز 
جديد،  مبولود  ُترزقني  عندما  بالب�شاطة.  جميعها 
امل�شكلة  تكمن  و�شريعاً.  جذرياً  تغرياً  حياتك  تتغري 
يف جمتمعتانا بكرة ما نعرفه من معلومات. فعلى 
�شبيل املثال، لكّل جيل اأ�شلوبه اخلا�س حلمل الطفل 
النوم  اأن  عاماً  على النوم. فقد �شاد اعتقاد منذ 20 
على البطن هي اأف�شل و�شعية لنوم الطفل، اأما منذ 
ع�شر �شنوات ف�شاد اعتقاد اأن النوم على اأحد اجلنبني 
اأن  اأمهات اليوم  اأكر، يف حني تعتقد  ينا�شب الطفل 

النوم على الظهر هو الأف�شل.
الظهر  على  النوم  اأن  اإىل  الأخ��رية  التو�شيات  ت�شري 
اأف�شل و�شعية للطفل على اأن مُينح من وقٍت اإىل اآخر 
متعة اللعب نائماً على بطنه. يعود الأمر يف النهاية 

اإليك وطبعاً اإىل طفلك وطباعه!

جدول اللقاحات
ال�شهر الثاين:

• اجلرعة الأوىل من لقاح اخلناق، الكزاز، ال�شاهوق، 
�شلل الأطفال، امل�شتدمية النزلية والإنفلونزا بي.

.B التهاب الكبد لقاح  من  الثانية  • اجلرعة 
للمكورات  امل�����ش��اد  ال��ل��ق��اح  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  • اجل��رع��ة 

الرئوية.

ال�ضهر الثالث:
• اجلرعة الثانية من لقاح اخلناق، الكزاز، ال�شاهوق، 

.B شلل الأطفال، امل�شتدمية النزلية والإنفلونزا�

ال�ضهر الرابع:
• اجلرعة الثالثة من لقاح اخلناق، الكزاز، ال�شاهوق، 

.B شلل الأطفال، امل�شتدمية النزلية والإنفلونزا�
.B اجلرعة الثانية من لقاح التهاب الكبد •

امل�����ش��اد للمكورات  ال��ل��ق��اح  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  اجل��رع��ة   •
الرئوية.

 
يف عمر ال�ضنة:

امل�����ش��اد للمكورات  ال��ل��ق��اح  م��ن  اإ���ش��اف��ي��ة  ج��رع��ة   •
الرئوية

النكاف،  احل�����ش��ب��ة،  ���ش��د  ل��ق��اح  م��ن  ج��رع��ة  اأول   •
احل�شبة الأملانية.

اأدوات ل غنى عنها:
معقمة. • كمادات 

فيزيولوجي. • م�شل 
ما  بالأ�شعة  حرارة  ميزان  للحمام/  حرارة  • ميزان 

دون احلمراء.
• جهاز تنظيف اأنف الطفل.

بلدي. • �شابون 
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اأكد الأطباء اأن الأطفال الذين يتمتعون ب�ضحة جيدة يحظون بفر�ص منو من دون م�ضاكل يف جمتمعاتنا، من دون اأن ي�ضتثنوا اأي طفل 
من هذه القاعدة، وهو اأمٌر �ضحيح �ضرط اتباع بع�ص الحتياطات. ملزيد من التفا�ضيل تابعي الن�ضائح التالية.

ليحظى بفر�ص منو من دون م�ضاكل

كيف حتافظني على نظافة طفلِك و�ضحته؟ 

العلكة لتفادي اآلم الأذن
يعاين كثريون اأملاً يف الأذنني خالل ال�شفر بالطائرة. يعود ذلك اإىل ال�شغط 
املرتاكم خلف طبلة الأذن، غ�شاء بني الأذن اخلارجية )قناة الأذن( والأذن 
الو�شطى. فهل من طريقة مل�شاعدة الأولد على تفادي اآلم الأذنني خالل 

ركوب الطائرة؟
الطائرة،  داخ���ل  ب�شرعة  ال��ه��واء  �شغط  يتغرّي  وال��ه��ب��وط،  الإق����الع  اأث��ن��اء 
فيختلف ال�شغط يف الأذن اخلارجية عنه يف الأذن الو�شطى. نتيجة لذلك، 
ي�شعر امل�شافر بالأمل، فيما تبتعد طبلة الأذن عن منطقة ال�شغط املرتفع.

يعمل النفري )قناة اأو�شتاكي(، و�شلة بني الأذن الو�شطى واجلهة اخللفية 
من الأنف واحلنجرة، عادة على تعديل التغيريات يف ال�شغط داخل الأذن. 
اأو الهبوط  البالغني، يكون الأمل الذي ي�شعرون به عند الإق��الع  يف حالة 
عابراً، ويزول عندما )تفقع( الأذنان، اإذ ينفتح النفري ويخفف من ال�شغط 
املرتاكم. يف حالة اأولد كر، ل يعمل النفري بالفاعلية ذاتها كما يف حالة 
موقت  ب�شكل  م�شدودة  القناة  ه��ذه  تكون  قد  ذل��ك،  على  ع��الوة  البالغني. 
ب�شبب الزكام اأو احل�شا�شية اأو التهاب الأذن، وقد يوؤدي ذلك اإىل اأمل معتدل 
اإىل حاد يف الأذن. ثمة خطوات ب�شيطة ميكنكم القيام بها خالل الإقالع 
التثاوؤب، امل�شغ،  والهبوط لفتح النفري والتخفيف من الأمل. ي�شمل ذلك 
والبلع. ميكن لالأطفال تناول م�شروب ما اأو ا�شتعمال م�شا�شة. اأما الأكرب 
يعاين  ال��ول��د  ك��ان  اإذا  ال�شّكر.  م��ن  خالية  علكة  م�شغ  في�شتطيعون  �شّناً، 
التهاب الأذن اأو الزكام مع احتقان الأنف، قد يقرر الأهل تاأجيل رحلتهم، 
اأو  ب��دواء  ال�شتعانة  املمكن  فمن  �شرورّياً،  ال�شفر  كان  اإذا  ولكن  اأمكن.  اإن 
اإمنا يف�شل ا�شت�شارة  قطرة خم�ش�شة لالأطفال تخفف الحتقان الأنفي، 

طبيب اأولدكم.

حذف حمفزات ال�ضداع الن�ضفي
بالن�شبة اإىل بع�س الأ�شخا�س، يرتافق ال�شداع الن�شفي مع عوار�س مثل 
روؤية وم�شات من ال�شوء اأو ا�شطرابات يف الروؤية، هذا ما ي�شمى )ال�شداع 
الن�شفي مع هالة ب�شرية(. كل م�شاب بال�شداع الن�شفي مع هالة ُيطلَب 
ال�����ش��اط��ع واملجهود  ال�����ش��وء  امل��ح��ف��زات املحتملة م��ث��ل  م��ن��ه ع��م��وم��اً جت��ن��ب 
نوعية  على  ذل��ك  يوؤثر  وق��د  العوامل  ه��ذه  جتنب  ي�شعب  لكن  اجل�شدي. 
حياة الفرد. اكت�شفت درا�شة ُن�شرت يف )جملة علم الأع�شاب( يف 23 يناير 
امل�شبوهة لل�شداع الن�شفي مع الهالة الب�شرية قد ل  املحفزات  اأن   2012
تكون قوية بقدر ما يظن البع�س. وجدت الدرا�شة اأن %11 من امل�شاركني 
فقط �شعروا ب�شداع ن�شفي مع هالة بعد التعر�س ملحفزات م�شبوهة، بينما 
اخترب %11 اآخرون �شداعاً ن�شفياً من دون هالت ب�شرية بعد التعر�س 
اأن الفرد  اإىل  النتائج ت�شري  اإن  امل�شبوهة. يقول معدو الدرا�شة  ملحفزاتهم 
العوامل عن  اأح��د  اأن يحذف  هالة ميكنه  ن�شفي مع  ب�شداع  ي�شعر  ال��ذي 
لئحة املحفزات اإذا مل يواجه اأي م�شكلة بعد التعر�س لذلك العامل طوال 

ثالثة اأ�شهر. 
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العدد  10785 بتاريخ   2013/5/6     
        اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2348 /2012  جت كل- م ت- ب - اأظ

املتخ�ض�ضة: املقاولت والنزاعات الن�ضائية
مدعي/ �شركة بيتي للتطوير العقاري �س.ذ.م.م اجلن�شية: المارات  مدعي عليه: �شركة 
الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  واخرون  اخلا�شة  العقارية  اخل�شراء  المارات 
املدعي  اىل  الت�شرفات  اثر  ان�شراف  وعدم  درهم   3000000 وقدره  بتعوي�س  مطالبة 
بالن�شر)باحالة  عنوانه:  المارات   اجلن�شية:  ليمتد  �شانكتوريو  اعالنه/�شركة  املطلوب 
الدعوى من الدائرة الكلية الرابعة للدائرة الكلية الثالثة(  حيث ان املدعي اقام الدعوى 
الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/14 املوافق  الثالثاء  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي  لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  نهيان   اآل  مبع�شكر  التجارية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/25

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10785 بتاريخ   2013/5/6     
        اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2348 /2012  جت كل- م ت- ب - اأظ

املتخ�ض�ضة: املقاولت والنزاعات الن�ضائية
عليه:  مدعي  المارات   اجلن�شية:  �س.ذ.م.م  العقاري  للتطوير  بيتي  �شركة  مدعي/ 
مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  واخرون  اخلا�شة  العقارية  اخل�شراء  المارات  �شركة 
اىل  الت�شرفات  اثر  ان�شراف  وعدم  درهم   3000000 وقدره  بتعوي�س  مطالبة  الدعوى: 
عنوانه:  المارات    اجلن�شية:  الزرعوين  �شالح  حممد  اعالنه/عارف  املطلوب  املدعي 
ان  حيث  الثالثة(   الكلية  للدائرة  الرابعة  الكلية  الدائرة  من  الدعوى  بالن�شر)باحالة 
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة الثالثاء املوافق 2013/5/14 موعدا 
ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  فانت مكلف  لذا  الدعوى،  لنظر 
او  �شخ�شيا  نهيان   اآل  التجارية مبع�شكر  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل 

اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/25

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10785 بتاريخ   2013/5/6     
        اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2348 /2012  جت كل- م ت- ب - اأظ

املتخ�ض�ضة: املقاولت والنزاعات الن�ضائية
مدعي/ �شركة بيتي للتطوير العقاري �س.ذ.م.م اجلن�شية: المارات  مدعي عليه: �شركة 
الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  واخرون  اخلا�شة  العقارية  اخل�شراء  المارات 
املدعي  اىل  الت�شرفات  اثر  ان�شراف  وعدم  درهم   3000000 وقدره  بتعوي�س  مطالبة 
املطلوب اعالنه/هاين زمري �شما اجلن�شية: فرن�شا عنوانه: بالن�شر)باحالة الدعوى من 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  الثالثة(   الكلية  للدائرة  الرابعة  الكلية  الدائرة 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/14 املوافق  الثالثاء  املحكمة  وحددت  اعاله 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية 
- الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/25

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10785 بتاريخ   2013/5/6     
        اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2348 /2012  جت كل- م ت- ب - اأظ

املتخ�ض�ضة: املقاولت والنزاعات الن�ضائية
مدعي/ �شركة بيتي للتطوير العقاري �س.ذ.م.م اجلن�شية: المارات  مدعي عليه: �شركة 
الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  واخرون  اخلا�شة  العقارية  اخل�شراء  المارات 
املدعي  اىل  الت�شرفات  اثر  ان�شراف  وعدم  درهم   3000000 وقدره  بتعوي�س  مطالبة 
الدعوى  بالن�شر)باحالة  املطلوب اعالنه/ر�شوان �شادق اجلن�شية: غري حمدد عنوانه: 
من الدائرة الكلية الرابعة للدائرة الكلية الثالثة(  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/14 املوافق  الثالثاء  املحكمة  وحددت  اعاله 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية 
- الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/25

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6     
  اعالن بورود التقرير بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/1752  جتاري كلي                
اىل املدعى عليه/1- برايت هورايزن للزجاج والملنيوم )�س.ذ.م.م(  
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / فاريتي انرتنا�شيونال للتجارة 
) �س .ذ.م.م( وميثله: ماجد �شعيد حمد اجلالف ال�شويهى نعلنكم 
بان املحكمة قررت بجل�شتها املنعقدة  بتاريخ 2012/5/1 يف الدعوى 
املنتدب يف  ال�شيد اخلبري  تقرير  ب��ورود  اع��اله. اخطاركم  امل��ذك��ورة 
الدعوى وقد حتددت جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/5/13 ال�شاعة 

9.30 �شباحا بالقاعة ch2E.22 للتعقيب على التقرير. 
ق�ضم  الق�ضايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/148 مدين كلي                                                
اىل املدعى عليه /1  - �شعيد حممد مهدي كالنرتى جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي: ح�شن عبدالرحيم حائري وميثله: عبداهلل ح�شن احمد بامدهاف    
قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ )310.957 
املبلغ2011/10/1  ا�شتحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م( 
املحاماة.   اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  والر�شوم  ال��دع��وى  يف  التام  ال�شداد  حتى 
بالقاعة  ال�شاعة 9.30 �س  املوافق 2013/5/13  وحددت لها جل�شة يوم الثنني 
ch1C.15  لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما 

القل  . ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�ضم الق�ضايا املدنية                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/892 جتاري كلي                                                
اىل املدعى عليهما  /1  - �شركة احلظاء للتجارة ���س.ذ.م.م 2- حم�شن ح�شني 
قا�شم احلظاء جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي: البنك التجاري الدويل 
ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق���ام  ق��د  بوج�شيم  �شعيد  حممد  را���ش��د  وميثله: 
درهم(   169959( وق���دره  مببلغ  بالت�شامن  عليهما  امل��دع��ى  ب��ال��زام  املطالبة 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من  2012/4/4 وحتى ال�شداد 
ال�شاعة 9.30 �س  املوافق 2013/5/27  التام.   وح��ددت لها جل�شة يوم الثنني 
بالقاعة ch2E.21  لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل  . ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�ضم الق�ضايا التجارية                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/70 عقاري كلي                                                
اىل املدعى عليه/1  - رويف ووتر فرونت ليمتد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي: 
�شروق يو�شف علي املناعي وميثله: �شيف �شعيد را�شد الغبار ال�شام�شي   قد اقام عليك 
ا�شتمارة  وف�شخ  ببطالن  الق�شاء  عليها  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
حجز بيع و�شراء الوحدة العقارية املربمة مابني املدعية واملدعية عليها مببلغ وقدره 
)393524.00 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 12% من 
تاريخ ال�شداد يف 2009/11/12 نتيجة اخالل املدعي عليها بالوفاء بالتزاماتها.  وحددت 
لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/5/22 ال�شاعة 11.00 �س بالقاعة ch1B.8  لذا 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل  . ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�ضم الدعاوي العقارية                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/207 عقاري كلي                                                
�شتيت  ري��ل  ب��ارام��ون��ت   -2 ال��ع��ق��اري��ة  الم����ارات  ه��وم��ز  ب�شت   - امل��دع��ى عليهما/1   اىل 
ريا�س  الرحمن وميثله:  امل��دع��ي: عبيد  ان  الق��ام��ة مب��ا  )�����س.ذ.م.م( جمهويل حم��ل 
عبداملجيد حممود الكبان   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ العقد 
بني املدعي واملدعي عليها والزام املدعى عليها مببلغ وقدره )327.436 درهم( والفائدة 
بواقع 9% من تاريخ ا�شتالم املبلغ والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها 
لذا    ch1B.8 بالقاعة  11.00 �س  ال�شاعة   2013/5/16 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�شة 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل  . ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�ضم الدعاوي العقارية                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/137 جتاري جزئي                                                  
ان  املدعى عليه/1  - مهدي علري�شا �شياد    جمهول حمل القامة مبا  اىل 
املدعي: بنك ام القيوين الوطني ) �س م ع (  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره )33996.59 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
يف  ال�شتحقاق  تاريخ  من  �شهريا   %2.49 القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
املوافق  الثالثاء  ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت  ال��ت��ام.   ال�شداد   2011/11/25 وحتى 
2013/5/21 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch1A.1  لذا فانت مكلف باحل�شور او 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل  .
  ق�ضم الق�ضايا التجارية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2011/28 عقاري كلي                                                    
القامة  حمل  جمهول  املعمري   جا�شم  �شليمان  حممد  خالد   - عليه/1   املدعى  اىل 
ال�شيد/ حممد يو�شف  قانونا  م ح( وميثلها  ام هولدجن )�س  املدعي: موؤ�ش�شة  ان  مبا 
مونديا  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة ببطالن التفاقية والزام املدعى 
عليهم الول والثاين مببلغ )43.000.000 ( واملدعى عليه الثالث مببلغ )3.000.000 
 )2.500.5000( مببلغ  اخلام�س  وامل��دع��ى  مب��ب��ل��غ)500.000(  ال��راب��ع  عليه  وامل��دع��ى   )
عليهم  املدعى  وال��زام  ال�شداد  حتى  املبلغ  ا�شتالم  تاريخ  من   %12 القانونية  والفائدة 
بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.    وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 
او من  ch1A.1  لذا فانت مكلف باحل�شور  بالقاعة  ال�شاعة 9.30 �س   2013/6/5
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

اجلل�شة بثالثة ايام على القل  .
  ق�ضم الدعاوي العقارية                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/373 جتاري كلي                                                    
ذ.م.م    - لل�شياحة  اك�شبلورر  اربيان  ب�شركة  ومدير  �شريك  �شاه  م�شعود   - عليه/1   املدعى  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي: حممد بن في�شل بن �شلطان القا�شمي     قد اقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بعزل املدعى عليه /م�شعود �شاه من ادارة �شركة اربيان اك�شبلورر 
لل�شياحة- ذ.م.م واخراج املدعى عليه /م�شعود �شاه من ادارة �شركة اربيان اك�شبلورر لل�شياحة- 
�شركة  �شريكا يف  القا�شمي  �شلطان  بن  في�شل  بن  ال�شيخ حممد  الثاين/  املدعى  وادخ��ال  ذ.م.م 
اربيان اك�شبلورر -ذ.م.م بح�شة قدرها 90 ح�شة  مببلغ 90.000 درهم بن�شبة 9% من را�س املال 
طبقا ل�شروط العقد والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم الحد 
املوافق 2013/5/12 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1C.15  لذا فانت مكلف باحل�شور او من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

ايام على القل  .)وامرت بتق�شري مدة امل�شافة ل�شبوع من تاريخ الن�شر(.
  ق�ضم الق�ضايا التجارية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/385 عقاري كلي                                                    
احمد  ع��ق��ارات  موؤ�ش�شة  م��ال��ك  ال��ع��ط��ار  عبدالرحمن  اح��م��د   - ع��ل��ي��ه/1   امل��دع��ى  اىل 
عبدالرحيم العطار   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي: �شركة امالك للتمويل ) 
�س م ع(  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ عقد البيع وال�شراء اخلا�س 
بالوحدة ال�شكنية رقم )جي ال تي- كي 3- 2 بي- 503( بربج فيو دو لك والزام املدعي 
عليه مببلغ وقدره 196.695 درهم بال�شافة اىل مبلغ 792.809.78 درهم تعوي�س عن 
الربح، والر�شوم  وامل�شاريف والتعاب.  وح��ددت لها جل�شة يوم الثنني  فوات مقدار 
املوافق 2013/5/13 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1A.1  لذا فانت مكلف باحل�شور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة ايام على القل  . 
  ق�ضم الدعاوي العقارية                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/729 عقاري كلي                                                    
ان  باراداي�س ليمتد  جمهول حمل القامة مبا  �شركة   - املدعى عليه/1   اىل 
قد  العيدرو�س   ا�شماعيل  رفيعي وميثله: ح�شن  ر�شا  قد�شيه ح�شني  املدعي: 
واملدعي  املدعى  بني  العقد  بف�شخ  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام 
بواقع  والفائدة  دره��م(   522241( وق��دره  مببلغ  عليهم  املدعي  وال��زام  عليهم 
لها  وح��ددت  والتعاب.   وامل�شايف  والر�شوم  املطالبة  تاريخ  9% من  القانونية 
  ch1A.1 جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/5/9 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل  . 
  ق�ضم الدعاوي العقارية                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/206 عقاري كلي                                                
اىل املدعى عليه /1  - ب�شت هومز المارات العقارية  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي: �شهيل الرحمن وميثله: ريا�س عبداملجيد حممود الكبان      قد اقام 
عليها  واملدعي  املدعي  بني  العقد  بف�شخ  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
املدعى عليها مببلغ وق��دره )291.948 دره��م( والفائدة بواقع 9% من  وال��زام 
تاريخ ا�شتالم املبلغ والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة 
يوم الربعاء املوافق 2013/6/5 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1A.1  لذا فانت 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل  .  
ق�ضم الدعاوي العقارية                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/603 مدين كلي                                                
ابوعلي مالك �شروف    م ح 2-  م   للعقارات  �شيفيلد   - املدعى عليهما  /1   اىل 
للمقاولت وجتميل  املدعي: ميرتوبول جلف  ان  القامة مبا  جمهويل حمل 
الرا�شي ���س.ذ.م.م وميثله: حممد �شيف عبيد علي احلفيتي  قد اقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بتعيني حمكم يف الدعوى مع الزام املدعي عليها 
املوافق  الثنني  يوم  لها جل�شة  املحاماة. وحددت  واتعاب  وامل�شاريف  بالر�شوم 
2013/5/6 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch2D.18  لذا فانت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 
اعيدت  الدعوى  ب��ان  . )علما  الق��ل   اي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

للمرافعة(. 
ق�ضم الق�ضايا املدنية                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10785 بتاريخ   2013/5/6     
  اخطار دفع   يف الق�ضية التنفيذية - رقم 293 /2012 تنفيذ عمايل

م�ضل�ضل عام:  2012/1750 
ال��ت��اأث��ي��ث الداخلي-  ال��ع��ام��ة، و���ش��رك��ة  ل��ل��م��ق��اولت  امل��وؤي��د  امل��ح��ك��وم عليه /���ش��رك��ة  اىل 
المارات    عنوانه : بالن�شر قد �شدر �شدك حكم يف الق�شية رقم ) 2011/410( ل�شالح 
املدعي)جابر حممد ح�ضني دوا�ص-  فل�ضطني  ( ومبا ان املحكوم له قد تقدم بطلب 
تنفيذه  املطلوب  احلكم  ان  ومب��ا  ل��ذل��ك،  امل��ح��دد  الر�شم  ودف��ع  امل��ذك��ور،  احلكم  تنفيذ 
الر�شوم  �شامال  دره��م  حت�����ش��ي��ل��ه:97.183  املطلوب  املبلغ   -1 مالية  مطالبة  ك��الت��ي: 
 97.183  : املجموع  املطلوب حت�شيله  املبلغ   -3 بالتنفيذ  الت�شريح  ر�شم   -2 الق�شائية 
درهم �شامال الر�شوم الق�شائية   لذا فانت مكلف باحل�شور  امام هذه املحكمة للجل�شة 
، ويف  اع��اله  ذكر  ما  لتنفيذ  يوم 2013/5/30م.  ال�شاعة )9.00( من �شباح  املحددة يف 
حاله تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك الجراءات القانونية املنا�شبة. �شدر 

بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/4/25.

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10785 بتاريخ   2013/5/6     
      اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 796 /2013  عم  جز- م ع-ب-  اأ ظ 

الزاهرة  �شركة  عليه:  باك�شتان مدعي  اجلن�شية:  داد  �شليمان ف�شل  مدعي/ 
للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية   
املطلوب اعالنه/�شركة الزاهرة للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات عنوانه: 
بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة الثالثاء 
املوافق 2013/5/14 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/16
قلم املحكمة                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10785 بتاريخ   2013/5/6     
      اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 466 /2013  عم  جز- م ع-ب-  اأ ظ 

مدعي/ روبيل دلوار ح�شني اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: رقية عبداهلل 
للخدمات الفنية اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية   
املطلوب اعالنه/ رقية عبداهلل للخدمات الفنية اجلن�شية: المارات  عنوانه: 
بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة الثالثاء 
املوافق 2013/5/14 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/16
قلم املحكمة                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10785 بتاريخ   2013/5/6     
      اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1167 /2013  عم  جز- م ع-ب-  اأ ظ 

بنغالدي�س   اجلن�شية:  علي  �شوكت  حممد  ح�شني  جاهنجري  حممد  مدعي/ 
مدعي عليه: �شركة ال�شكندرية للمقاولت العامة ذ.م.م اجلن�شية: المارات    
ال�شكندرية  �شركة  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع 
للمقاولت العامة ذ.م.م اجلن�شية: المارات   عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي 
 2013/5/14 املوافق  الثالثاء  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة 
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ  2013/4/17

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10785 بتاريخ   2013/5/6     
      اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 981 /2013  عم  جز- م ع-ب-  اأ ظ 

مدعي  بنغالدي�س   اجلن�شية:  جوم�س  انثوين  ليت  جوم�س  جام�س  مدعي/ 
عليه: وادي اجلنة للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: 
م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/ وادي اجلنة للمقاولت العامة اجلن�شية: 
المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
املحكمة الثالثاء املوافق 2013/5/14 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/29
قلم املحكمة                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10785 بتاريخ   2013/5/6     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2326 ت   عام- م ر- ت  - اأظ)
طالب التنفيذ/ الدكتور ابراهيم ح�شن املال اجلن�شية: المارات  املنفذ �شده 
: فهد حممد نا�شر عبداهلل اجلن�شية: المارات  املطلوب اعالنه/ فهد حممد 
نا�شر عبداهلل اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم 
جل�شة  لنظره  وحدد  رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب 
مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/5/27 املوافق  الثنني  يوم 
باحل�شور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ-ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�شي 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلربي.
  قلم التنفيذ العام                                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10785 بتاريخ   2013/5/6     

  اعـــــــــالن تغيري ا�ضم
/اىل  العلوى   مرهون  حممد  را�ضد  /حممود  تقدم 
حمكمة ابوظبي البتدائية ق�شم التوثيقات بطلب تغيري 

ا�شمه من ) حممود( اىل )حمد(  
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�شم املذكور باملحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر العالن .
عبدالودود اأحمد حممد
قا�ضي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  10785 بتاريخ   2013/5/6     
 اعالن �ضحيفة الطعن بالن�ضر 188و235و2013/217

الطاعن: �شركة ابوظبي الوطنية للتاأمني
�شيريايل  م��اروى  ماريا  �شده:  املطعون  ابراهيم  املحامية/ع�شمت  عنوانه: 
جاكوب ليكن معلوما لديك بان احلكم ال�شتئنايف رقم 2و2013/10 املحكوم 
بدفاعك  مذكرة  اي��داع  وعليك  بالنق�س  الطعن  مت  قد   2013/2/26 بتاريخ 
م�شفوعة ب�شند توكيل املحامي  املوكل عنك وبامل�شتندات التي ترى تقدميها 
لدى ادارة اخلدمات الق�شائية يف موعد اق�شاه خم�شة ع�شر يوما من تاريخ 
ن�شر هذا العالن. وحددت جل�شة  2013/5/20 لنظر الطعن لدى الدائرة. 

حرر بتاريخ : 2013/5/2م

المارات العربية املتحدة 
 املحكمة الحتادية العليا



العدد  10785 بتاريخ   2013/5/6     
        اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2348 /2012  جت كل- م ت- ب - اأظ

املتخ�ض�ضة: املقاولت والنزاعات الن�ضائية
عليه:  مدعي  المارات   اجلن�شية:  �س.ذ.م.م  العقاري  للتطوير  بيتي  �شركة  مدعي/ 
مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  واخرون  اخلا�شة  العقارية  اخل�شراء  المارات  �شركة 
اىل  الت�شرفات  اثر  ان�شراف  وعدم  درهم   3000000 وقدره  بتعوي�س  مطالبة  الدعوى: 
عنوانه:  المارات   اجلن�شية:  الزرعوين  �شالح  حممد  اعالنه/عادل  املطلوب  املدعي 
ان  حيث  الثالثة(   الكلية  للدائرة  الرابعة  الكلية  الدائرة  من  الدعوى  بالن�شر)باحالة 
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة الثالثاء املوافق 2013/5/14 موعدا 
ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  فانت مكلف  لذا  الدعوى،  لنظر 
او  �شخ�شيا  نهيان   اآل  التجارية مبع�شكر  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل 

اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/25

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10785 بتاريخ   2013/5/6     
     اعادة  اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 30 /2013  عم  جز- م ع-ب-  اأ ظ 

مدعي/ حممد را�شيد ح�شني ابو الكالم ازاد اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: 
موؤ�ش�شة اوتار ال�شرقية لعمال الديكور اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: 
الديكور  لعمال  ال�شرقية  اوتار  اعالنه/موؤ�ش�شة  املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات   اجلن�شية: 
الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/14 املوافق  الثالثاء  املحكمة  وحددت  اعاله 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/9
قلم املحكمة                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10785 بتاريخ   2013/5/6     
        اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 480و490 و2013/493  عم  جز- م ع-ب-  اأ ظ 

علي  ماهر  امري ح�شني   -2 باك�شتان  اجلن�شية:  �شروار  مدعيني/1- عثمان علي غالم 
عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  علي  اكا�س  روبيل  3-حممد  بنغالدي�س  اجلن�شية: 
الدعوى:  المارات  مو�شوع  ذ.م.م اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  �شريف  ان�شار  حممد 
ذ.م.م  العامة  للمقاولت  �شريف  ان�شار  حممد  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات   اجلن�شية: 
فانت مكلف  لذا  الدعوى،  لنظر  املوافق 2013/5/14 موعدا  الثالثاء  املحكمة  وحددت 
البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   -
الدعوى بثالثة  املحددة لنظر  امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة  بدفاعك و�شورا 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/16

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10785 بتاريخ   2013/5/6     
      اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1040 /2013  عم  جز- م ع-ب-  اأ ظ 

مدعي/ بابول �شاندرا �شوترادهار كومار اجلن�شية: بنغالدي�س  مدعي عليه: 
�شركة ميتاك للمقاولت العامة ذ.م.م اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: 
ذ.م.م  العامة  للمقاولت  ميتاك  اعالنه/�شركة  املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية: 
الدعوى،  لنظر  املوافق 2013/5/14 موعدا  الثالثاء  املحكمة  اعاله وحددت 
ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا 
العمالية مزيد مول �شخ�شيا  الكائنة املحكمة  ابوظبي البتدائية -  حمكمة 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر 

بتاريخ  2013/4/8

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10785 بتاريخ   2013/5/6     
      اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1050و1053 /2013  عم  جز- م ع-ب-  اأ ظ 

مدعيان/ 1- حممد افتخار غني ابو الب�شر  2-طفيل احمد ليت بزال احمد   
اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: ايبال لل�شناعات املعدنية ذ.م.م اجلن�شية: 
ايبال  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات 
لل�شناعات املعدنية ذ.م.م اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي 
 2013/5/14 املوافق  الثالثاء  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة 
او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك  مزيد مول �شخ�شيا 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/08

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10785 بتاريخ   2013/5/6     
      اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 256 /2013  عم  جز- م ع-ب-  اأ ظ 

مدعي/ بولياماندام �شعيد علي كوتي اجلن�شية: الهند   مدعي عليه: مركز 
عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  الطبي  الوثبة 
بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  الطبي  الوثبة  اعالنه/مركز  املطلوب 
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة الثالثاء املوافق 
2013/5/14 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
�شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/1
قلم املحكمة                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

•• ابوظبي- الفجر

�شارك 300 طالباً وطالبًة من طلبة ال�شفني اخلام�س 
وال�شاد�س من طلبة املدار�س احلكومية التابعة ملجل�س 
باأبوظبي  اللوفر  م�شروع متحف  للتعليم يف  اأبوظبي 
ت�شجع  التي  الرائدة  امل�شاريع  من  امل�شروع  هذا  ويعد 
الطلبة على البحث والتعلم اجلماعي والعمل �شمن 
على  فر�شة احل�شول  للطلبة  يحقق  كما  جمموعات 
خربات تعلم تربط مواد الريا�شيات والعلوم واللغتني 
العربية والجنليزية مع بع�شها البع�س، وياأتي ذلك 
اإطار تطبيق النموذج املدر�شي اجلديد يف مدار�س  يف 

احللقة الثانية باأبوظبي.
القائمة بني  ال�شراكة  م��ن  ج���زًء  امل�����ش��روع  ه��ذا  وي��ع��د 
لل�شياحة  اأب��وظ��ب��ي  وهيئة  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س 
ا�شتخدام  ع��ل��ى  امل���دار����س  ت�شجيع  ب��ه��دف  وال��ث��ق��اف��ة 
التعلم  م�شادر  ك��اأح��د  اللوفر  متحف  ن�شاأة  معر�س 
ما هو  بكل  واإثرائها  الدرا�شية  املناهج  لرفد  املتنوعة 

جديد وحديث.
واأو���ش��ح��ت ال��دك��ت��ورة ك��رمي��ة امل���زروع���ي م��دي��ر اإدارة 
النموذج  من  ج��زءا  امل�شروع  ه��ذا  اأن  باملجل�س  املناهج 
بالعملية  الرتقاء  على  يعمل  الذي  اجلديد  املدر�شي 
الطلبة  تعليم  يف  امل�����ش��روع  ه��ذا  وي�شاهم  التعليمية 
ا���ش��ت��خ��دام امل�����ش��ادر امل��ت��ن��وع��ة وت��ع��د امل��ت��اح��ف اإحداها 
وذلك للبحث واحل�شول على املعلومات وا�شتخدامها 
للعمل �شمن  الطلبة  ي�شجع  كما  الدرا�شي  ال�شف  يف 
ال�شعوبات  وم���واج���ه���ة  اجل��م��اع��ي  وال���ت���ع���اون  ف��ري��ق 
والتغلب على التحديات وذلك للح�شول على خربات 
تعليمية �شمن بيئة تعلم من واقع احلياة احلقيقية، 
كما ت�شاعد هذه التجربة الطلبة على ربط املوا�شيع 

الرئي�شية للمواد الدرا�شية.
م��دي��ر م�شروع  ال��ظ��اه��ري  اأ���ش��ارت ح�شة  م��ن جانبها 
والثقافة  لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة  يف  اأبوظبي  اللوفر 
واجلهد  العمل  م��ق��دار  يعك�س  امل��ع��ر���س  ه��ذا  اأن  اإىل 
اأدت  وال��ت��ي  املا�شية  القليلة  ال�شنوات  خ��الل  امل��ب��ذول 
ن�شاأة  معر�س  ي�شكل  اإذ  العظيم  ال�شرح  هذا  لتحقيق 
متحف حمطة هامة يف م�شرية متحف اللوفر اأبوظبي 

ول �شيما يف مد ج�شور التعاون مع املجتمع .
الفر�شة  �شيتيح  املعر�س  هذا  اإن  الظاهري  واأ�شافت 
اللوفر  متحف  مقتنيات  على  للتعرف  الطلبة  اأم���ام 
ب��ني خمتلف  ال��رتاب��ط  تظهر  التي  الأث��ري��ة  والقطع 
اأن  اإىل  م�شرية  واحل�����ش��ارات  واملجتمعات  ال��ث��ق��اف��ات 
ي��وؤك��د على  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  م��ع جم��ل�����س  ال��ت��ع��اون 
ا�شتخدام املعر�س كم�شدر من م�شادر التعلم لتعزيز 

املناق�شة والتنوع والتطور.

امل�����ش��روع بزيارة  امل�����ش��ارك��ني يف ه���ذا  وي���ق���وم ال��ط��ل��ب��ة 
الفرتة  خ��الل  ال�شعديات  م��ن��ارة  يف  ال��ق��ائ��م  امل��ع��ر���س 
املعر�س  وي��ق��دم  م��اي��و   16 ول��غ��اي��ة  اب��ري��ل   28 م��ن 
تعر�س من قبل  مل  اأثرية  وقطعاً  فنياً  عماًل   130
وخالل الزيارة يقوم الطلبة باإجراء البحث والتق�شي 
لالإجابة عن �شوؤال هام وهو املو�شوع الرئي�شي جلميع 
امل���واد ال��درا���ش��ي��ة وال�����ش��وؤال ه��و اأه��م��ي��ة وج���ود متحف 
اللوفر يف اأبوظبي ولكي ي�شتطيع الطلبة الإجابة على 
هذا ال�شوؤال عليهم احل�شول على معلومات للتجاوب 
اإىل  وال��و���ش��ول  الرئي�شية  املو�شوعات  م��ع  والتفاعل 
اإجابات مقنعة وذلك من خالل الربط بني املوا�شيع 
اللغتني  ت�شمل  ال��ت��ي  ال��درا���ش��ي��ة  ل��ل��م��واد  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 

العربية والجنليزية والريا�شيات والعلوم.
من  امل�����ش��روع  ه��ذا  يف  امل�����ش��ارك��ني  الطلبة  و�شي�شتفيد 
اأن�شطة  لتنفيذ  جمموعات  �شمن  العمل  يف  املعر�س 
املدر�شة و�شوف يعر�شون  وا�شتخدامها يف  تعلم فنية 
ن�شاطاتهم على �شكل ت�شاميم فنية خا�شة بهم على 
اإىل  الأع��م��ال  تلك  ت�شليم  و�شيتم  ثمينة  حاوية  �شكل 
متحف ال��ل��وف��ر خ��الل ال��ف��رتة م��ن 26 ول��غ��اي��ة 30 
امل�شروع  م���ن  ال��ط��ل��ب��ة  ان��ت��ه��اء  وف����ور   .2013 م��اي��و 
على  امل�شروع  تعميم  �شيتم  الوثائق  جميع  وا�شتكمال 

جميع مدار�س اأبوظبي.
ال�شفني  معلمي  من  ومعلمًة  معلماً   60 ح�شر  وقد 
امل�شروع  هذه  طلبة  مع  العاملني  وال�شاد�س  اخلام�س 
دورة التطوير املهني التي اأقيمت خالل ال�شهر املا�شي 
لتعريفهم باأهداف املناهج الدرا�شية للمجل�س وو�شائل 
واأ�شاليب التعليم والتعلم ومو�شوع وحمتويات امل�شروع 

والتوقعات املطلوبة لدى و�شع خطط الدرو�س.
اأب��وظ��ب��ي لل�شياحة  وم���ن خ���الل ال��ت��ع��اون م��ع ه��ي��ئ��ة 
والثقافة �شارك روؤ�شاء الهيئات التدري�شية وامل�شت�شارون 
ومديرو  وم�شاعدوهم  امل��دار���س  ومديرو  الرتبويون 
يوم  اأقيمت  التي  العمل  حلقة  املدر�شية  املجموعات 

باملعر�س. لتعريفهم   2013 ابريل   23
امل�شروع  هذا  اأن  املزروعي  كرمية  الدكتورة  اأ�شافت  و 
اإمنا يهدف اإىل م�شاعدة مديري املدار�س لدى و�شع 
والتعلم  بالتعليم  يتعلق  املدار�س فيما  خطط تطوير 
املتحف ميكن و�شع  واملمار�شة، فمن خالل  والتعاون 
ال�شبب  الدرا�شية ولهذا  امل��واد  واإع��داد برامج ملختلف 
لأنه  لالأطفال  ج��دا  ���ش��روري  امل�شرتك  التعاون  ف��اإن 
ي�شاعدهم يف الإجابة على �شوؤال واحد بطرق خمتلفة 
ويتطلب ذلك ا�شتخدام م�شادر خمتلفة من املجتمع 
وال�شتعانة باأ�شاليب متنوعة للح�شول على الإجابة.

لأولياء  خ��ا���س  ك��ي��وم  اب��ري��ل   24 ي���وم  وق���د خ�ش�س 
الأمور مل�شاعدتهم على فهم اأهمية ا�شتخدام معار�س 

املتاحف كم�شادر مفيدة للطلبة وخالل جولة اأولياء 
الأمور يف املعر�س مت اإطالعهم على هذا امل�شروع ثم 
ت�شجيع  كيفية  ع��ن  لهم  تقدميي  ع��ر���س  ت��ق��دمي  مت 

اأولدهم للتعلم من خالل املعار�س الفنية. 
اأولياء الأم��ور تعلموا املزيد  اأن  اإىل  واأ�شارت املزروعي 
�شياقات احلياة احلقيقية و�شمن  امل�شروع �شمن  عن 
امل���ب���ادرات ال��ت��ي ت��رك��ز ع��ل��ى ال��ط��ال��ب ب��و���ش��ف��ه حمور 
املعر�س  على  ال�شوء  تلقي  والتي  التعليمية  العملية 
والجنليزية  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  م��ن��ظ��ور  خ����الل  م���ن 
اأول��ي��اء الأم����ور على  وال��ري��ا���ش��ي��ات وال��ع��ل��وم وت�شجع 

تعلم  بيئة  م��ن  ج���زءا  ليكونوا  اأب��ن��ائ��ه��م  م��ن  ال��ت��ق��رب 
الطلبة.

و جتدر الإ�شارة اإىل اأن هذا التعاون بني املجل�س وهيئة 
ت�شجيع  جم���ال  يف  ن��وع��ه  م��ن  الأول  لي�س  ال�شياحة 
اك��ت�����ش��اب خ���ربات وجت����ارب حياتية م��ن واق���ع احلياة 
احلقيقية فمنذ عامني �شاركا معاً يف معر�س تعابري 
�شاركا  كما  الثالثة  احللقة  طلبة  مب�شاركة  اإماراتية 
الذي  ال��ع��امل  ثقافات  كنوز  معر�س  يف  املا�شي  ال��ع��ام 
�شارك يف  الربيطاين وقد  املتحف  بالتعاون مع  اأقيم 

هذا املعر�س طلبة احللقتني الثانية والثالثة . 

دعا اأكادمييون ومتخ�ش�شون ب�شوؤون اأدب وثقافة الطفل 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة اىل العمل على اإخراج 
درا�شة اأكادميية توؤرخ م�شرية اأدب وثقافة الطفل يف الدولة 
وتوثق املراحل التي مر بها وت�شتعر�س اجلهود املبذولة 
توؤ�ش�س  جديدة  اأدبية  مرجعية  لتاأ�شي�س  املجال  ه��ذا  يف 
وتتوجه  الطفل  اأدب  م�شرية  يف  متقدمة  م��راح��ل  نحو 
به اإىل اآفاق متقدمة تن�شجم مع النه�شة ال�شاملة التي 
ت�شهدها الإمارات يف املجالت كافة. وقالت الأديبة �شعاد 
ر�شاد يف جل�شة - اأدب الطفل يف الإمارات - حينما نتحدث 
اأدب الطفل ف��ه��ذا ي��ق��ودن��ا اىل  ع��ن جت��رب��ة الإم����ارات يف 
الرتبوي  البعد  من  الق�شة  تطور  مراحل  عن  احلديث 
اىل  والرتبوية  الأ�شرية  املنظومة  يف  عليه  كانت  ال��ذي 
ذاع �شيتها عن  اإىل ق�شة  التي حولته  الأدبية  املنظومة 
طريق الإعالم والتجارب الفردية املوؤ�ش�شية وال�شخ�شية 
-ل�شيما الن�شائية- التي حر�شت على ايجاد مادة اأدبية 

جديدة  امن���اط  ع��ن  بعد  فيما  ا���ش��ف��رت  للطفل  موجهة 
وا�شتعر�شت   . للطفل  امل��وج��ه  واخل���ط���اب  ال��ك��ت��اب��ة  م��ن 
به لدرا�شة توجهات  اإ�شتفتاء قامت  �شويد  الكاتبة مانيا 
م�شاهداتهم  ح��ول  الإم����ارات  دول��ة  يف  طفل   100 نحو 
طبيعة  عن  ي�شاأل  اأ�شبح  اليوم  طفل  قالت  و  التلفازية. 
الربامج العلمية وذات الإ�شتقطاب اجلماهريي ويبحث 
يف اأمور هي يف حقيقة الأمر من متطلبات عمل الإعالم 
فالطفل يف�شل العمل الهادف اأي�شا على خالف مايعتقد 
البع�س ان كل مايبحث عنه هو الرتفيه واملرح . واأ�شافت 
خالل جل�شة - برنامج الطفل يف الإذاع��ة املرئية - لقد 
املتابعة  بغياب  للطفل  املوجهة  القنوات  ك��رة  اأ�شهمت 
يف  توؤثر  التلفاز  امل�شتقاة من  املعلومات  اأن  مع  والرقابة 
بناء  البيت واملدر�شة وان على اجلميع  اأكر من  الطفل 
امل�شتفحل  اخل��ط��ر  ن�شبة  على  تق�شي  او  تقلل  رق��اب��ات 
نتيجة التدفق الهائل يف املعلومة التي تعي�شها جمتمعات 

جميل  الأع��الم��ي  وا�شتعر�س   . م��ع��روف��ة  ت��وج��ه��ات  ذات 
والتي  الطفل  برامج  �شلبيات  ذاتها  الرفاعي يف اجلل�شة 
تتمثل باإحتوائها على برامج امل�شابقات واملنوعات وخلوها 
يف  املحطات  من  الكثري  وتعامل  الدرامية  الأع��م��ال  من 
العامل العربي مع برامج الطفل على انها جمرد فرتات 
اإعالمي .. م�شريا اىل  ب��اي حمتوى  بث ميكن ان مت��الأ 
وختم  بها  مر  التي  وامل��راح��ل  ال�شارقة  تلفزيون  جتربة 
يجمع  تلفازي  برنامج  ب��ث  يف  امل�شاركة  باأمنية  حديثه 
ب�شكل  بثه  ويتم  وف��ك��رة  تقدميا  العربي  ال��ع��امل  اأط��ف��ال 
موحد . واأ���ش��اف ع��زت عمر خ��الل ورق��ة القاها ح��ول - 
الكتابة للطفل بني التقنية وعلم النف�س - يف جل�شة على 
املقهى الثقايف ندرك جميعا اأن �شلوكيات الطفل ترتبط 
اأن  نعتقد  اإننا  كما  واملدر�شة  البيت  يف  بالرتبية  اأ�شا�شا 
الرتبية التي يتلقاها الطفل عن طريق الق�شة وال�شعر 
يف  يتلقاه  مم��ا  ب��اق��ل  لي�شت  ه��ي  عموما  وال��ف��ن  والأدب 

القيم  لتمثل  يدفعه  الأدب  لأن  نظرا  والبيت  امل��در���ش��ة 
من  اجل��م��ي��ل  ومت��ث��ل  وال��ق��ب��ح  للقبيح  ال��ن��اب��ذة  اجلميلة 
تاأهيله اجتماعيا حيث  الق�ش�س و  باأبطال  تاأثره  خالل 
الب�شر  ا�شناف  مع  التعامل  كيفية  على  الطفل  يتدرب 
القراءة  بفعل  له  املتح�شلة  القيم  جمموع  من  انطالقا 
او امل�شاهدة كما يوؤكد ذلك علماء الرتبية وعلم النف�س 
طرق  مراجعة  اىل  الدامرجي  ودع��ا   . بالطفل  اخلا�س 
دور  واإع���ادة  حديثة  تدري�شية  اأ�شاليب  وتبني  التدري�س 
املعلم اىل العمل ودعم اإنتاج املطبوعات املتخ�شة بالطفل 
مل�شاحة  الطفل  ب�شكل م�شاعف وترك  العربي  العامل  يف 
وا�شعة من احلرية يف اأن يتعلم ويخطئ لكي يتعلم اأكر 
الدرا�شية  الف�شول  واأن ليبقى حبي�س  من ذلك اخلطاأ 
والكتاب املدر�شي الذي يدخل املفكرين يف دوامة اإعادته 
اىل القراءة بعد اأن بدد الكتاب املدر�شي الفر�شة لتذوق 

اأنواع اأخرى اأكر رحابة منه. 
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اأكادمييون يدعون لدرا�ضة اأدب الطفل يف الإمارات وتقدمي برنامج تلفازي موحد للطفل العربي

طلبة جمل�ض اأبوظبي للتعليم ي�ضاركون يف م�ضروع متحف اللوفر 

ال�ضارقة ت�ضدل ال�ضتار على مهرجان ال�ضارقة القراآئي للطفل 2013 

اللوفر اأبوظبي.. اإجناز اأول مرحلة يف تطوير قبة 
املتحف التي يبلغ وزنها حوايل �ضبعة اآلف طن

التي  الأربعة  الأعمدة  اأول  ال�شياحي  وال�شتثمار  التطوير  �شركة  و�شعت   
اآلف  �شبعة  ح��وايل  وزنها  يبلغ  والتي  اأبوظبي  اللوفر  متحف  قبة  حتمل 
رئي�س  نهيان  اآل  طحنون  بن  �شلطان  ال�شيخ  معايل  بح�شور  ط��ن..وذل��ك 
من  وع��دد  ال�شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  والثقافة  لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة 
موظفي الإدارة العليا يف ال�شركة. ويعد اللوفر اأبوظبي الذي يفتتح خالل 
عام 2015 من بني املتاحف الثالثة التي يتم اإن�شاوؤها يف جزيرة ال�شعديات 
فيما تتوىل تطويرها �شركة التطوير وال�شتثمار ال�شياحي املطور الرئي�شي 
وزن  اأبوظبي..ويعادل  يف  وال�شكنية  وال�شياحية  الثقافية  الوجهات  لأب��رز 
التي  القبة  باري�س. وترتكز  اإيفل يف  اأبوظبي ثقل برج  اللوفر  قبة متحف 
يتوقع اأن يكتمل ت�شييدها نهاية عام 2014 على اأربع دعائم رئي�شية فقط 
ت�شعة  املتحف  مدخل  عند  ارتفاعها  يبلغ  و  نف�شه  املبنى  �شمن  مو�شوعة 
30 مرتا عند اأعلى نقطة يف الداخل. وا�شتوحيت الهند�شة  اأمتار ولغاية 
العمرانية للقبة من �شعف النخيل املتداخلة التي كانت ت�شتخدم يف �شقف 
خاللها  من  بالنفاذ  ال�شم�س  لأ�شعة  وت�شمح  املنطقة  يف  التقليدية  املنازل 
لت�شكل ما يعرف ب�  �شعاع النور ..وتعمل كمظلة تغطي ال�شاحات اخلارجية 
احلرارة  تقليل  يف  ي�شهم  مبا  ال�شم�س  لأ�شعة  عك�شها  خالل  من  وحتميها 
براحة يف  للتنقل  ال��زوار  اأم��ام  املجال  واإت��اح��ة  الطاقة  ا�شتهالك  تر�شيد  و 
وكاأن  انطباعا  يعطي  مما  باملاء  تدريجيا  املتحف  املتحف..ويحاط  اأرج��اء 
اأبوظبي  اللوفر  متحف  تطوير  اأن  يذكر  امل���اء.  �شطح  على  طافية  القبة 
�شهد اإجناز مراحل مهمة مبا فيها النتهاء من الت�شميم املعماري املف�شل 
البحرية  الأعمال  تت�شمن  التي  التحتية  البنية  اأعمال  وا�شتكمال  للمبنى 
وو�شع اأعمدة الأ�شا�شات..كما اأر�شى عقد الأعمال الرئي�شية لت�شييد املتحف 
كل من  وي�شم  اأرابتك  بقيادة  ائتالف م�شرتك  اإىل  املا�شي  يناير  �شهر  يف 
�شان خو�شيه اأ�س اأيه واأوجيه اأبوظبي. وقال مبارك املهريي الع�شو املنتدب 
يف �شركة التطوير وال�شتثمار ال�شياحي..  اإن قبة متحف اللوفر اأبوظبي 
هذه  والعمراين..وتعترب  الثقايف  ال�شرح  ه��ذا  مييز  ما  اأه��م  اأح��د  �شتكون 
خطوة مهمة ومرحلة جديدة على طريق اإجناز هذا املعلم.. م�شريا اإىل اأن 
�شركة التطوير وال�شتثمار ال�شياحي تفخر باإ�شرافها على عمليات تطوير 
املتحف  اأن  يذكر   . املبتكر  الع�شري  بت�شميمه  يتميز  ال��ذي  املتحف  ه��ذا 
يبنى �شمن من�شة موؤقتة يف البحر مت اإجنازها خالل عام 2009 لتوفري 
اأر�شية جافة يجري تطوير املتحف عليها مبراحله املتعددة..وعند النتهاء 
من تطوير املبنى مبا فيها الأعمال البحرية تزال اجلدران اخلر�شانية - 
التي بنيت يف الرمال بطول 40 مرتا لل�شماح بعدها ملياه البحر بالتدفق 
التدريجي اإىل مناطق معينة �شمن املبنى ليبدو وكاأنه عائم على �شطح املاء. 
ويف هذا الإطار مت و�شع اأكر من اأربعة اآلف من اأعمدة الأ�شا�شات الفولذية 
واخلر�شانة امل�شلحة بحجم 21 األف مرت مكعب لت�شكل قاعدة متينة ملبنى 
واإزالة  البحرية  الأعمال  النهائية كال من  املرحلة  تت�شمن  املتحف..فيما 
املن�شات الأر�شية املوؤقتة ليفتتح املتحف اأبوابه ل�شتقبال ال�شيوف يف العام 
2015 ولي�شكل معلما بارزا وكاأنه جزيرة قائمة بحد ذاتها. وي�شم املتحف 
الذي و�شع ت�شميمه املعماري جان نوفيل الفائز بجائزة بريتزكر العاملية 
�شمنها  من  مربع  مرت  و200  اآلف  ت�شعة  مب�شاحة  فنية  عر�س  �شالت 
681 مرتا مربعا  و  اآلف  �شتة  الدائمة مب�شاحة حوايل  العر�س  �شالت 
والتي �شتعر�س املجموعة الفنية الدائمة للمتحف لتاأخذ الزوار يف رحلة 
تعود اإىل اآلف ال�شنني للتعرف على اأقدم احل�شارات مرورا باملعا�شرة منها 
اأعمال فنية م�شتقاة من خمتلف الثقافات..اأما ال�شالة املوؤقتة  من خالل 
364 مرتا مربعا ف�شتكون خم�ش�شة لتنظيم املعار�س  األفني و  مب�شاحة 

املوؤقتة �شمن اأعلى املعايري الدولية.

اأ�شدلت امارة ال�شارقة ال�شتارعلى فعاليات الدورة اخلام�شة من مهرجان 
الفعاليات  مب��ئ��ات  حفلت  ي��وم��ا   12 ب��ع��د  للطفل  ال��ق��رائ��ي  ال�����ش��ارق��ة 
امل�شاحبة  والأن�شطة  والرتفيهية  والتوعوية  والتثقيفية  التعليمية 
وفنانون  وتربويون  وكتاب  واأدب��اء  ومثقفون  نا�شرون  فيها  �شارك  التي 
الطفل  ر���ش��وم  واأق��ي��م على هام�شه معر�س  ال��ع��امل  ان��ح��اء  م��ن خمتلف 
نا�شرون  به  �شارك  الطفل  بكتاب  الثانية ومعر�س متخ�ش�س  يف دورته 
�شاحب  زي��ارة  اأن  ثقافية  فعاليات  واعتربت  واأج��ان��ب.  وع��رب  حمليون 
ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى 
النا�شرين  درهم لدعم  بتخ�شي�س مليوين  �شموه  واأمر  ال�شارقة  حاكم 
والأ�شرة  والنا�شئة  بالطفولة  املتعلقة  املختلفة  للمكتبات  الكتب  و�شراء 
ل�شموه  م�شافة  وخطوة  املهرجان  اأح���داث  اب��رز  هي  ال�شارقة  اإم���ارة  يف 
بزيارة  املعر�س  كما حظي  الطفولة  ومتابعة ق�شايا  والإهتمام  دعم  يف 
اأبدى اعجابه  الذي  امل�شري  الثقافة  الدكتور حممد �شابر عرب وزير 
بالدور الكبري الذي تلعبه ال�شارقة يف اأدب وثقافة الطفل على امل�شتوى 
معر�س  مدير  العامري  رك��ا���س  ب��ن  اأح��م��د  ق��ال  و  والإقليمي.  العربي 
ال�شارقة للكتاب مرة اأخرى توؤكد ال�شارقة اأنها عازمة على امل�شي باأدب 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  نهج  على  �شريا  م��دى  ابعد  اىل  الطفل  وثقافة 
قادرة  اأجيال  خلق  ان  يوؤكد  الذي  القا�شمي  حممد  بن  الدكتور�شلطان 

الطفل  تبداأ من دعم ثقافة  ان  املختلفة لبد  الوطن  بناء �شروح  على 
بالدرجة ال�شا�س. وا�شاف العامري بانتهاء مهرجان ال�شارقة القرائي 
للطفل يف دورته اخلام�شة نكون قد بداأنا من جديد ملتابعة م�شوؤوليتنا 
بتعزيز ح�شور الطفل يف امل�شهد الثقايف لل�شارقة وا�شفنا اىل خرباتنا 
املزيد من الإ�شرتاتيجيات التي حتقق الطموح وتعني على .. معربا عن 
�شكره جلميع اجلهود التي وقفت وراء اإظهار املهرجان باملظهر الالئق 
ليكون عالمة بارزة اخرى ت�شاف اىل البناء احل�شاري للطفل يف دولة 
الإم��ارات العربية املتحدة . و قد �شهدت فعاليات املهرجان العديد من 
والربنامج  الثقايف  واملقهى  الطفل  برنامج  بني  توزعت  التي  الأن�شطة 
يف  املعنيني  م��ن  متخ�ش�شة  نخبة  م�شاركة  الطهي  وب��رن��ام��ج  ال��ث��ق��ايف 
املجالت املذكورة من داخل وخارج الإمارات حيث ت�شمن برنامج فعالية 
الغنائية  التفاعلية  والور�س  املعرفة  و�شفينة  امل��رح  قرية  مثل  خمتلفة 
كتب  ل�شناعة  العامل  واكت�شف   - اب��داع��ات  الفنية  والور�شة  وال�شحية 
املكفوفني وجولت ا�شتعرا�شية وور�س القراءة امل�شرحية ومبادئ ولغة 
والزخرفة  العربي  وتعليم اخلط  العرائ�س  والكرنفال وعر�س  الإ�شارة 
وحما�شرات توعوية حول ال�شالمة املرورية وور�شة - تفانني - وم�شرح 
الطفل وم�شرح الدمى والعرو�س ال�شوئية وغريها. و�شاركت 5 جهات 
يف  يوما   12 خ��الل  الطفل  وثقافة  ب��اأدب  تعنى  فعالية   27 تنظيم  يف 

خالل11  حما�شرة   22 الثقايف  املقهى  ق��دم  فيما  الثقايف  الربنامج 
يوما بح�شور نخبة من املتخ�ش�شني باأدب وثقافة الطفل الذين ناق�شوا 
الرتبويني  من  احلا�شرين  اهتمام  على  ا�شتحوذت  حيوية  مو�شوعات 
واملقهى  الربنامج  عناوين  بع�س  ت�شمنت  الطفولة  ب�شوؤون  واملهتمني 
يف  املتوقع  وال���دور  الإم��ارات��ي��ة  دورالن�شر  ومناق�شة  ا�شتعرا�س  الثقايف 
الكتابة  وتقنيات  ت��ب��داأ  اي��ن  م��ن  الطفل  ق���درات  وتنمية  الطفل  ثقافة 
للطفل وروؤية مغايرة ملكتبات الأطفال وال�شحافة والطفل واأدب الطفل 
النت  واخطار  الأطفال  واأنا�شيد  الدمى  م�شرح  اىل جانب  الإم��ارات  يف 
على الطفل ودور املدر�شة املفقود يف بناء طفل اليوم وم�شرح الطفل يف 
الإمارات تاريخ وروؤية والعديد من املو�شوعات الأخرى. من جهة اأخرى 
اختتم معر�س ال�شارقة لر�شوم كتب الطفل املقام على هام�س مهرجان 
ال�شارقة القرائي للطفل دورته الثانية حيث قام ال�شيخ ع�شام بن �شقر 
ال�شوداين  الر�شام  بتكرمي  ال�شارقة  حاكم  �شمو  مكتب  رئي�س  القا�شمي 
�شافاخو  نو�شني  والإي��ران��ي��ة  الأوىل  باملرتبة  الفائز  اهلل  ج��اد  حممود 
الثالثة  باملرتبة  الفائزة  كليفر  الي�شا  والأملانية  الثانية  باملرتبة  الفائزة 
و منح 3 جوائز ت�شجيعية بعد ان مت اختيار الأعمال الفائزة للفنانني 
تقدمي  يف  تناف�شوا  بلدا   28 م��ن  فنانا   75 م�شاركات  ب��ني  م��ن  ال�شت 

بجوائز امل�شابقة.  للفوز  عمال   260

ال�ضتار عن اأ�ضماء الفائزين  يزيحون  اإعالميا   11
بالدورة الثانية ع�ضرة جلائزة ال�ضحافة العربية 

اأعلن نادي دبي لل�شحافة الذي ميثل الأمانة العامة جلائزة ال�شحافة 
ف��ق��رات حفل توزيع  ت��ق��دمي  واإع��الم��ي��ا يف  اإع��الم��ي��ة   11 ع��ن م�شاركة 
جوائز الفائزين بفئات الدورة الثانية ع�شرة جلائزة ال�شحافة العربي 
بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  رعاية وح�شور �شاحب  �شيعقد حتت  وال��ذي 
ال��وزراء حاكم دبي  الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س  اآل مكتوم  را�شد 
م�شاء يوم 15 مايو يف فندق جراند حياة بدبي. وت�شارك للمرة الثانية 
اأط��ل��ق��ت احللة  ال��ف��ائ��زي��ن حيث  اإع���الن  جمموعة م��ن الإع��الم��ي��ني يف 
اأول مرة العام املا�شي يف �شياق جهود الأمانة  اجلديدة حلفل اجلائزة 
اإعالميني  ا�شت�شافة  خالل  من  به  والرتقاء  احلفل  م�شتوى  لتطوير 
معروفني اإىل جانب اأع�شاء جمل�س اإدارة اجلائزة الذي ي�شم نخبة من 
الدروع  بتقدمي  �شيقومون  بدورهم  والذين  الفكر  وق��ادة  املهنة  اأع��الم 
األف  اأك��ر  ي�شارك يف حفل اجلائزة  اأن  ويتوقع  املن�شة.  للفائزين على 
اإعالمي من خمتلف اأرجاء الوطن العربي والعامل كما �شيتم بث وقائع 
الإعالم  ومنتدى  النادي  بوابة  على  املبا�شر  البث  تقنية  �شمن  احلفل 
الفائزين  اأ�شماء  ويعلن  احلفل  فقرات  و�شيقدم  الإلكرتونية.  العربي 
دبي  موؤ�ش�شة  م��ن  امل��ه��ريي  م��رية  الإع��الم��ي  م��ن  ك��ل  الت�شل�شل  ح�شب 
لالإعالم والإعالمية رميا مكتبي من قناة العربية والإعالمي مروان 
قناة  والإعالمي حممد كري�شان من  دبي لالإعالم  احلل من موؤ�ش�شة 
عربية  نيوز  �شكاي  قناة  من  ال�شوي�شي  ف�شيلة  والإع��الم��ي��ة  اجل��زي��رة 
والإعالمية دينا عبدالرحمن من قناة �شى بى �شى امل�شرية والإعالمية 
الفائزين  اإع��الن  يف  وي�شارك  ل��الإع��الم.  دب��ي  موؤ�ش�شة  من  نوفرعفلي 
الريا�شية والإعالمي  اأبوظبي  اأي�شا الإعالمي فار�س عو�س من قناة 
عبداهلل بوفتني من قناة الراأي والإعالمي تركي الدخيل من قناة ام بى 
�شى والإعالمية مالك جعفر من قناة بى بى �س . وكانت الأمانة العامة 
الإلكرتوين  امل��وق��ع  على  مر�شحا   33 اأ�شماء  ع��ن  اأعلنت  ق��د  للجائزة 
من  والفكر  ال�شحافة  اأع���الم  م��ن  حمكما   60 اأ���ش��م��اء  اإىل  بالإ�شافة 
اأربعة  اأرج��اء الوطن العربي ممن عملوا على تقييم اأكر من  خمتلف 

اآلف عمل م�شارك يف هذه الدورة.
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العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/141 احوال نف�ض م�ضلمني                                                      
اىل املدعى عليه/1  - خالد عتيق �شامل حممد بن ثاين املري  جمهول حمل 
ال��دع��وى ومو�شوعها  اق���ام عليك  ق��د  زك��ي��ه م�شتور  امل��دع��ي:  ان  الق��ام��ة مب��ا 
ال�شداق  ون��ف��ق��ة متعه وم��وؤخ��ر  ون��ف��ق��ة زوج��ي��ة  ع���دة وم��ت��ع��ة  بنفقة  امل��ط��ال��ب��ة 
 2013/5/15 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت   . وامل�شاريف  والر�شوم 
من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا    ch1C.13 بالقاعة  �س   8.30 ال�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 
�شيكون  ف��ان احلكم  .ويف حالة تخلفك  الق��ل   اي��ام على  بثالثة  قبل اجلل�شة 

مبثابة ح�شوري.
  ق�ضم ق�ضايا ال�ضرة                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/3 عقاري كلي                                                    
اىل املدعى عليه/1  - �شركة الزهراء العقارية   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي: 
اوك�شانا ايفانوفنا �شوليما وميثله: احمد ح�شن رم�شان اآل علي قد اقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة بف�شخ عقدي البيع املربمان بني املدعية واملدعي عليها والزام املدعي 
عليها مببلغ وقدره )1470082.53 درهم( للوحدتني بال�شافة اىل مبلغ )10000 درهم( 
الفوائد  مع  املبدئي  ب�شجل  الوحدات  لت�شجيل  عليه  للمدعي  املدعيه  �شدته  ما  قيمة 
و�شمول  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  ال�شداد  متام  حتى   %9 بواقع  القانونية 
احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة.     وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/5/20 
ال�شاعة 11.00 �س بالقاعة ch1B.8  لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل  . ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
  ق�ضم الدعاوي العقارية                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6     

  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2012/972 عقاري كلي                                                      

حمل  جمهول  ات�س   بي  ام  جي  انف�شتمنت  كابيتال  الرتناتيف   - عليه/1   املدعى  اىل 
احمد ح�شن  ال��ف��ردان وميثله:  علي  �شيد  �شرف  �شيد  امل��دع��ي: ح�شني  ان  الق��ام��ة مبا 
رم�شان اآل علي  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة باحلكم بف�شخ اتفاق البيع 
وق��دره )4.279.454 درهم(  املدعي عليها مببلغ  وب��ال��زام  ال��دع��وى  اط��راف  امل��ربم بني 
ال�شتحقاق  تاريخ  من   %9 القانونية  والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم 
وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/5/22 ال�شاعة 11.00 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا    ch1B.8 بالقاعة  ���س 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

القل  . ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
  ق�ضم الق�ضايا التجارية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/1229   

 املنذرة/  الدلل للعقارات  
املنذر اليها: الفق الذهبي للتجارة جمهول حمل القامة

اخلا�س  اليجار  عقد  عن  امل�شتحق  اليجار  �شداد  ب�شرورة  اليها  املنذر  املنذرة  تنذر   
باملاأجور مكتب رقم )102( القائمة على العقار رقم 394-114 الكائن مبنطقة البطني 
اليجار  ل�شداد  وذل��ك   2013/4/24 حتى   2012/1/25 ت��اري��خ  م��ن  تبدا  التي  للفرتة 
الخالء  حتى  اي��ج��ار  م��ن  ي�شتجد  م��ا  اىل  بال�شافة  دره���م   19.500 وق���دره  امل�شتحق 
ال�شواغل ويف حال عدم  التا خالل ثالثون يوما واخالء وت�شليمه للمالك خاليا من 
ال�شداد فان املالك املنذرة باتخاذ الجراءات القانونية �شدكم مع حتميلكم كافة ر�شوم 

وم�شاريف الدعوى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/1230   

 املنذرة/  الدلل للعقارات  
املنذر اليها: ابراهيم املهريي لعمال ال�شباغ �س.م م   جمهول حمل القامة

اخلا�س  اليجار  عقد  عن  امل�شتحق  اليجار  �شداد  ب�شرورة  اليها  املنذر  املنذرة  تنذر   
باملاأجور حمل رقم )2( القائمة على العقار رقم 1345-127 الكائن مبنطقة هور العنز   
اليجار  ل�شداد  وذل��ك   2013/3/31 حتى   2012/10/1 ت��اري��خ  م��ن  تبدا  التي  للفرتة 
الخالء  حتى  اي��ج��ار  م��ن  ي�شتجد  م��ا  اىل  بال�شافة  دره���م   15.000 وق���دره  امل�شتحق 
ال�شواغل ويف حال عدم  التا خالل ثالثون يوما واخالء وت�شليمه للمالك خاليا من 
ال�شداد فان املالك املنذرة باتخاذ الجراءات القانونية �شدكم مع حتميلكم كافة ر�شوم 

وم�شاريف الدعوى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6    
امبك�ض للمقاولت املعدنية     ذ.م.م

 نعلن للجميع بان ال�شركة املذكورة اعاله هي : امبك�س للمقاولت املعدنية  
ام��ارة عجمان مبوجب  -�شركة ذات م�شوؤولية حم��دودة قد تا�ش�شت يف  ذ.م.م 
قانون ال�شركات الحت��ادي  رق��م  )8( ل�شنة )1984( وتعديالته مرخ�شة يف 
بلدية عجمان و�شجلته بالبلدية  حتت رقم )33079( وقد قرر ال�شركاء حلها 

وت�شفيتها وتعيني ال�شادة.
     موؤ�ض�ضة النداء لتدقيق احل�ضابات

التقدم  اع��رتا���س  او  ح��ق  اي  ل��ه  م��ن  ك��ل  فعلى  لل�شركة  ق��ان��وين  م�شفى    
ب��ه للم�شفي ال��ق��ان��وين امل��ذك��ورة اع���اله خ��الل م��دة )45( ي��وم��ا م��ن تاريخ 
 ، ،  ه���ات���ف:7470980   ام���ارة عجمان  ال��ت��ايل:  العنوان  ن�شر الع���الن وعلى 

�س.ب:5628   

غرفة جتارة و�ضناعة عجمان
       اعالن وحل وت�ضفية

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6    
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة     

ا�شم ال�شركة: عدنان �ضبري للمجوهرات والحجار الكرمية   )�ص.ذ.م.م(.
العنوان: مكتب رقم 304 ملك ال�شيخه بنت ابراهيم حمد- ديره- ال�شغاية  ال�شكل 
بال�شجل  القيد  رق��م    669727 الرخ�شة:  رق��م  حم��دودة.  م�شوؤولية  ذات  القانوين: 
التجاري: 1094806 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/4/17 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2013/4/17
مركز  ملك   1001 مكتب   ال��ع��ن��وان:  قانونيون   حما�ضبون  وم�ضاركوه  الكتبي 
ف��اك�����س/3215356 04 م�شطحباً معه كافة  دب��ي-   هاتف: 3215355 04  مزايا- بر 

امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6    
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي    

ا�شم امل�شفي:الكتبي وم�ضاركوه حما�ضبون قانونيون 
العنوان: مكتب  1001 ملك مركز مزايا- بر دب��ي-   هاتف: 3215355 04   
فاك�س/3215356 04  موجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه 
للمجوهرات  �ضبري  عدنان  لت�شفية  اأع��اله  املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد 
والحجار الكرمية  )�ص.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2013/4/17 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/4/17  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�شتندات والأوراق  اأع��اله، م�شطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6     
اعالن �ضحيفة طعن بالن�ضر

                         يف الطعن   2012/389 طعن جتاري   
تدعو دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز

-وميثله:  ذ.م.م  ���س  ان��رتن��ا���ش��ي��ون��ال  انف�شتمنت  ك��اب��ي��ت��ال  ال��ط��اع��ن/ 
ادمي  �شركة  �شده/1-  املطعون  باعالن  القاري  عبداحلميد  علي  احمد 

العقارية- ذ.م.م جمهول حمل القامة.
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاله ويتوجب عليكم 
احل�شور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �شحيفة الطعن املقدمة 

�شدكم.
رئي�ض الق�ضم  

حماكم دبي

   حمكمة ا لتمييز

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6     
مذكرة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/57  ا�ضتئناف عقاري
القامة  حمل  جمهول  �شاهر   حلمي  -يو�شف   1  / �شده  امل�شتاأنف  اىل 
مبا ان امل�شتاأنف /بيري جان لوك ماركوت وميثله: حبيب حممد �شريف 
عبداهلل املال  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2012/743 
عقاري كلي بتاريخ 2013/1/29 وحددت لها جل�شه يوم الربعاء املوافق 
وعليه    ch1C.11 رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00 2013/6/12ال�����ش��اع��ة 
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا 
ق�ضم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ضتئناف

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2013/328 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- م�شنع �شامراء للذهب ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
ع�شام  وميثله:  ع  م  �س  الوطني  الفجرية  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا 
عبدالمري حمادي الفا�شلي التميمي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
 )40120707.77( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
ق�ضم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2012/984 تنفيذ مدين
�س.ذ.م.م    القطنية  املنتجات  ل�شناعة  امللكي  �شركة  �شده/1-  املنفذ  اىل 
الوطنية  البحرية  التنفيذ/�شركة  ان طالب  جمهول حمل القامة مبا 
للتاأمني )�س.م.م( وميثله: �شمري حليم كنعان  قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ) 6679030 
( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة للر�شوم وامل�شاريف   وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
ق�ضم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2013/67 تنفيذ جتاري
حمل  جم��ه��ول  ������س.ذ.م.م.   القاب�شة  فلك  �شركة  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/�شركة اميبل انترييورز �س.ذ.م.م وميثله: 
اعاله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  كنعان  حليم  �شمري 
دره��م اىل طالب   )1687230  ( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع 
الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه   . املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
ق�ضم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2012/2133 تنفيذ عمايل
جمهول  ال��ت��ج��اري��ة     للو�شاطة  احلو�شني  عي�شى  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
�شاكيل  ان��ور  �شاكيل  ان��ور  التنفيذ/داني�س  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
وميثله:عبداهلل ح�شن احمد بامدهاف  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )  8860.7( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ 508 درهم ر�شوم 
التنفيذية  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  . وعليه   . املحكمة  خلزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن. 
ق�ضم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10785 بتاريخ 2013/5/6     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2010/129 طلب بيع مال مرهون  
دولب��ي جمهول  مو�شوي  �شيد جمال  �شيد حممد  �شده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك امل�شرق وميثله: را�شد حممد 
�شعيد بوج�شيم  قررت حمكمة دبي البتدائية بتايخ 2013/5/1 اعالنكم 
اعاله  التنفيذ  ملف  يف  دره��م(   3.818.068.33( املطالبة  قيمة  ل�شداد 
وال بيع العقار حمل الرهن )نوع العقار: ار�س- املنطقة: املرابع- رقم 
الر�س : 1981-م�شاحة العقار: ) 5.898.00 قدم مربع( خالل 30 يوم 

من تاريخ العالن.
رئي�ض ال�ضعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10785 بتاريخ   2013/5/6     
        اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2348 /2012  جت كل- م ت- ب - اأظ

املتخ�ض�ضة: املقاولت والنزاعات الن�ضائية
عليه:  مدعي  المارات   اجلن�شية:  �س.ذ.م.م  العقاري  للتطوير  بيتي  �شركة  مدعي/ 
مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  واخرون  اخلا�شة  العقارية  اخل�شراء  المارات  �شركة 
اىل  الت�شرفات  اثر  ان�شراف  وعدم  درهم   3000000 وقدره  بتعوي�س  مطالبة  الدعوى: 
عنوانه:  المارات   اجلن�شية:  الزرعوين  �شالح  حممد  اعالنه/عادل  املطلوب  املدعي 
ان  حيث  الثالثة(   الكلية  للدائرة  الرابعة  الكلية  الدائرة  من  الدعوى  بالن�شر)باحالة 
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة الثالثاء املوافق 2013/5/14 موعدا 
ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  فانت مكلف  لذا  الدعوى،  لنظر 
او  �شخ�شيا  نهيان   اآل  التجارية مبع�شكر  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل 

اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/25

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10785 بتاريخ   2013/5/6     
 اعالن للح�ضور امام املحكمة يف ال�ضتئناف رقم  284/ 2013 -عمايل - م ع- �ض- اأظ

امل�شتاأنف  بنغالدي�س  اجلن�شية:  عبداحلي  را�شد  هارون  حممد   : امل�شتاأنف 
مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  اجلبانة  عليه:�شرق 
اعالنه/ املطلوب  احلكم   مبلغ  كامل  على  عمايل  ا�شتئناف   : ال�شتئناف 

بالن�شر  مبا  العنوان:  المارات  العامة اجلن�شية:  للمقاولت  �شرق اجلبانة 
ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/224 عم جز- م 
املوافق 2013/5/14 لذا فانت  الثالثاء  اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم  ع- ب- 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا امام الدائرة الثانية حمكمة ا�شتئناف 
ابوظبي الكائنة- حمكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك 
التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة 

املحددة.
                                                                            قلم ال�ضتئناف العمايل

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ا�ضتئناف ابوظبي

العدد  10785 بتاريخ   2013/5/6     
      اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 766 /2013  عم  جز- م ع-ب-  اأ ظ 

ثري  عليه:  مدعي  م�شر   اجلن�شية:  يو�شف  رزق  ال�شربيني  ال�شيد  مدعي/ 
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  لينز 
المارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  لينز  ثري  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
الثالثاء املوافق 2013/5/14 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/1
قلم املحكمة                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10785 بتاريخ   2013/5/6     
      اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 528و538 /2013  عم  جز- م ع-ب-  اأ ظ 

مدعيان/ 1- �شال الدين حممد نور نبي 2- عالء الدين نور نبي اجلن�شية: 
وال�شرياميك  وال�شبغ  للبال�شرت  املرجان  بيت  عليه:  مدعي  بنغالدي�س 
اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/  
عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  وال�شرياميك  وال�شبغ  للبال�شرت  املرجان  بيت 
بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة الثالثاء 
املوافق 2013/5/14 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/17

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10785 بتاريخ   2013/5/6     
     اعادة  اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 30 /2013  عم  جز- م ع-ب-  اأ ظ 

مدعي/ حممد را�شيد ح�شني ابو الكالم ازاد اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: 
موؤ�ش�شة اوتار ال�شرقية لعمال الديكور اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: 
الديكور  لعمال  ال�شرقية  اوتار  اعالنه/موؤ�ش�شة  املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات   اجلن�شية: 
الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/14 املوافق  الثالثاء  املحكمة  وحددت  اعاله 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/9
قلم املحكمة                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10785 بتاريخ   2013/5/6     
        اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 480و490 و2013/493  عم  جز- م ع-ب-  اأ ظ 

علي  ماهر  امري ح�شني   -2 باك�شتان  اجلن�شية:  �شروار  مدعيني/1- عثمان علي غالم 
عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  علي  اكا�س  روبيل  3-حممد  بنغالدي�س  اجلن�شية: 
الدعوى:  المارات  مو�شوع  ذ.م.م اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  �شريف  ان�شار  حممد 
ذ.م.م  العامة  للمقاولت  �شريف  ان�شار  حممد  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات   اجلن�شية: 
فانت مكلف  لذا  الدعوى،  لنظر  املوافق 2013/5/14 موعدا  الثالثاء  املحكمة  وحددت 
البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   -
الدعوى بثالثة  املحددة لنظر  امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة  بدفاعك و�شورا 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/16

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10785 بتاريخ   2013/5/6     
      اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1040 /2013  عم  جز- م ع-ب-  اأ ظ 

مدعي/ بابول �شاندرا �شوترادهار كومار اجلن�شية: بنغالدي�س  مدعي عليه: 
�شركة ميتاك للمقاولت العامة ذ.م.م اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: 
ذ.م.م  العامة  للمقاولت  ميتاك  اعالنه/�شركة  املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية: 
الدعوى،  لنظر  املوافق 2013/5/14 موعدا  الثالثاء  املحكمة  اعاله وحددت 
ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا 
العمالية مزيد مول �شخ�شيا  الكائنة املحكمة  ابوظبي البتدائية -  حمكمة 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر 

بتاريخ  2013/4/8

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10785 بتاريخ   2013/5/6     
      اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1050و1053 /2013  عم  جز- م ع-ب-  اأ ظ 

مدعيان/ 1- حممد افتخار غني ابو الب�شر  2-طفيل احمد ليت بزال احمد   
اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: ايبال لل�شناعات املعدنية ذ.م.م اجلن�شية: 
ايبال  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات 
لل�شناعات املعدنية ذ.م.م اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي 
 2013/5/14 املوافق  الثالثاء  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة 
او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك  مزيد مول �شخ�شيا 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/08

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10785 بتاريخ   2013/5/6     
      اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 256 /2013  عم  جز- م ع-ب-  اأ ظ 

مدعي/ بولياماندام �شعيد علي كوتي اجلن�شية: الهند   مدعي عليه: مركز 
عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  الطبي  الوثبة 
بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  الطبي  الوثبة  اعالنه/مركز  املطلوب 
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة الثالثاء املوافق 
2013/5/14 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
�شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/1
قلم املحكمة                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية



••  باري�س-وام:

الطاقات اجلديدة  دائ��رة  رئي�س  بوا�شو  فيليب  قال   
اأبوظبي  ال��ف��رن�����ش��ي��ة..اإن  النفطية  ت��وت��ال  �شركة  يف 
اأ�شبحت عا�شمة الطاقة املتجددة لنجاحها يف تنويع 
الدولية  املنظمة  مقر  واحت�شانها  الطاقة  م�شادر 
واأو�شح  املتحدة.  ل��الأمم  التابعة  املتجددة  للطاقة 
رئي�س دائرة الطاقات اجلديدة يف توتال يف ت�شريح 
اإن مبادرة م�شدر هي   .. وام  الإم��ارات  اأنباء  لوكالة 
للطاقة  بديلة  ايجاد م�شادر  الأ�شا�س للرتكيز على 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة وال���ت���وج���ه لن���ت���اج ط���اق���ة ن��ظ��ي��ف��ة من 
ال�شم�س. وقال اإن �شراكة توتال مع م�شدر قوية جدا 
اأكرب حمطة لتوليد الطاقة  و�شتتوا�شل بعد اجناز 
ال�����ش��م�����ش��ي��ة يف ال���ع���امل وه���ي حم��ط��ة ���ش��م�����س 1- يف 
اأبوظبي والتي مت تد�شينها ر�شميا خالل �شهر مار�س 
2013 . واأ�شاف اأننا ننتظر الدخول يف م�شروعات 
الطاقة  لتوليد  جديدة مع م�شدر لن�شاء حمطات 

من ال�شم�س يف عدد من الدول اخلليجية والعربية 
���ش��ارك يف حفل  اأن���ه  اإىل  واأ���ش��ار   . املقبلة  املرحلة  يف 
تد�شني حمطة �شم�س 1 التي افتتحت ال�شهر املا�شي 
و�شفها  والتي  اأبوظبي  ب��ام��ارة  الغربية  املنطقة  يف 
باأنها اأكرب م�شاريع الطاقة ال�شم�شية املركزة العاملة 
على م�شتوى العامل . وقال اإننا فخورون بالعمل مع 
م�شدر يف اجناز هذا امل�شروع العمالق والذي ي�شهم 
الكهربائية  الطاقة  م��ن  ميجاواط   100 اإن��ت��اج  يف 
ت��وت��ال مت��ت��ل��ك ح�شة  ���ش��رك��ة  اأن  ال��ن��ظ��ي��ف��ة . وذك����ر 
تدار  التي   1 �شم�س  املائة يف حمطة  يف   20 قدرها 
م�شدر  متتلك  فيما  للطاقة  �شم�س  �شركة  قبل  من 
60 يف املائة واأبينجوا �شولر 20 يف املائة. ونوه باأنه 
م�شاريع  م�شاهمة  ترتفع  املحطة  ه��ذه  تد�شني  م��ع 
م�شدر يف اإجمايل القدرة الإنتاجية مل�شاريع الطاقة 
املائة  يف   68 ح��وايل  اإىل  اخلليج  مبنطقة  املتجددة 
واإىل نحو 10 يف املائة يف اإجمايل القدرة الإنتاجية 
املركبة ملحطات الطاقة ال�شم�شية املركزة يف العامل..

ولفت اىل اأن هذه املحطة العمالقة �شوف ت�شهم يف 
 175 ي��ق��ارب  مب��ا  الكربونية  النبعاثات  م��ن  احل��د 
املتجددة  الطاقة  اأن ح�شة  وذك��ر   . �شنويا  األ��ف طن 
13 يف  2010 حوايل  العاملية بلغت عام  ال�شوق  يف 
املائة فقط من املادة احليوية اأما اليوم فاإن الطاقة 
الطاقة  ج��ان��ب  اىل  طريقها  ت�شق  ب���داأت  ال�شم�شية 
وك�شف   . النظيفة  للطاقة  كاأ�شا�س  الهيدرولوجية 
النقاب عن م�شروع للطاقة ال�شم�شية يجري العداد 
له يف ال�شعودية لنتاج 31 غيغاوات خالل الع�شرين 
العاملي  الن��ت��اج  م�شاعفة  اىل  امل��ق��ب��ل��ة..داع��ي��ا  ع��ام��ا 
م��ن ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة اىل ج��ان��ب ال��ط��اق��ة املتولدة 
الحتياطي  اأن  واأك���د  والنفط.  الطبيعي  ال��غ��از  م��ن 
العاملي من النفط والغاز ليكفي لت�شيري القت�شاد 
 . امل��ت��ج��ددة  الطاقة  ايل  ما�شة  بحاجة  نحن  ول��ه��ذا 
ال�شخري  ال��غ��از  ال��رتك��ي��ز علي  واأ���ش��ار ايل ���ش��رورة 
للطاقة  م�����ش��ادر ج��دي��دة  لتوفري  ال��زي��ت��ي  واحل��ج��ر 
لنتاج  التقنيات  اف�شل  ت��ق��دم  ب���اور  �شن  اأن  وذك���ر   .

اأن  اإىل  والفاعلة..م�شريا  املركزة  ال�شم�شية  الطاقة 
قوي  تناف�شي  و�شع  يف  اأوروب���ا  جعلت  التقنية  ه��ذه 
لتحويل الطاقة املتجددة ايل م�شدر للربح التجاري 
انتاج  ال��ف��اع��ل��ي��ة يف  ���ش��ئ ه��و  اه���م  اك���د ان  ان���ه  .. ال 
املتطورة  التقنيات  يف  وال�شتثمار  ال�شم�شية  الطاقة 
. واأ�شاف اأنه لهذا ال�شبب ا�شتحوذت توتال على �شن 
باور الأمريكية بالكامل وبداأت حتقيق اأرباح يف انتاج 
الطاقة ال�شم�شية من خالل زيادة الفاعلية وخف�س 
التكلفة . وتوقع اأن ينخف�س �شعر الطاقة ال�شم�شية 
يف وقت قريب لأنها اأ�شبحت ذات قيمة تناف�شية مع 

الطاقة الكهربائية التي يتم انتاجها من الديزل. 

اأعلن م�شرف الإمارات الإ�شالمي ، اأحد 
امل�شارف الإ�شالمية الرائدة يف املنطقة، 
 101 بن�شبة  لنمو  حتقيقه  ع��ن  ال��ي��وم 
باملئة يف �شايف الأرباح خالل الربع الأول 
ال�شافية  الأرب���اح  وو�شلت   2013 م��ن 
خالل الأ�شهر الثالثة الأوىل من العام 
احلايل اإىل 33.2 مليون درهم، مقارنة 
ذاتها  ال��ف��رتة  يف  دره��م  مليون  ب�16.5 

من عام 2012. 
وارت���ف���ع اإج���م���ايل دخ���ل امل�����ش��رف خالل 
مار�س   31 يف  املنتهية  الثالثة  الأ�شهر 
بنمو  درهم،  مليون   443 اإىل   2013
الأول  بالربع  مقارنة  باملئة   42 ق���دره 
م���ن 2012 ك��م��ا ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة الأرب�����اح 
احت�شاب  ق��ب��ل  ال�����ش��اف��ي��ة،  ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة 
حوايل  القيمة،  انخفا�س  خم�ش�شات 
الأول  الربع  خالل  درهم  مليون   195

من 2013، بنمو قدره %41 مقارنة 
بالفرتة ذاتها من العام املا�شي.

اإىل  املتعاملني  ودائ���ع  حجم  و���ش��ل  كما 
الأول  الربع  بنهاية  درهم  مليار   26.3
قيمة  ارت���ف���ع���ت  ح���ني  يف   ،2013 م���ن 
خدمات التمويل املقدمة اإىل املتعاملني 
املا�شي،  بالربع  مقارنة  5باملئة  بن�شبة 

لت�شل اإىل 20.7 مليار درهم. 
وخالل الربع الأول من 2013، حافظ 
م�شرف الإم��ارات الإ�شالمي على ن�شبة 
 93 بلغت  ق��وي��ة  ال��ودائ��ع  اإىل  التمويل 
راأ�س  كفاية  لن�شبة  جيدة  وقيمة  باملئة، 
املال بلغت 16.3 باملئة. وحت�شن معدل 
مار�س   31 ب��ت��اري��خ  امل��ت��ع��رة  ال���دي���ون 
مقابل  ب��امل��ئ��ة   19.2 ل��ي��ب��ل��غ   2013
 .2012 دي�شمرب  بنهاية  باملئة   20.4
بنهاية  التغطية  معدل  حت�شن  وباملثل، 

اإىل  لي�شل   2013 م��ن  الأول  ال��رب��ع 
باملئة يف نهاية   61 مقابل  باملئة   65.7

العام 2012. 
غليطة،  بن  جمال  قال  املنا�شبة،  وبهذه 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل�����ش��رف الإم�����ارات 
التغيريات  ب����اأن  ���ش��ك  ل   : الإ����ش���الم���ي 
الإيجابية املتتالية التي �شهدها م�شرف 
الإم������ارات الإ���ش��الم��ي م��ن��ذ اأواخ�����ر عام 
تعزيز  يف  ه����ام  ب�����دور  ت�����ش��اه��م   2011
م�شرية النمو والإجنازات التي يحققها، 
اخلدمات  اأداء  ت��ع��زي��ز  ت�����ش��م��ل  وال���ت���ي 
وتنويع  واملوؤ�ش�شات،  ل��الأف��راد  امل�شرفية 
بالتزامن مع تو�شعة  املنتجات،  حمفظة 

�شبكة الفروع يف اأنحاء الدولة . 
الإ�شالمي  الإم��������ارات  م�����ش��رف  ول����دى 
اأجهزة ال�شراف الآيل،  171 من  اليوم 
بالإ�شافة اإىل �شاد�س اأكرب �شبكة فروع يف 

ا�شتثماراته  الإم��ارات، ومي�شي قدماً يف 
لتو�شعة نطاق ح�شوره يف خمتلف اأنحاء 

الدولة. 
ق�����ام م�شرف  غ���ل���ي���ط���ة:  ب����ن  واأ������ش�����اف 

الأول  الربع  الإ�شالمي خالل  الإم��ارات 
ومنتجات  بتقدمي خدمات   2013 من 
تلك  ذل��ك  يف  مبا  م�شافة  قيمة  ت�شمن 
واملتو�شطة  ال�شغرية  لل�شركات  املوجهة 
واخل�����دم�����ات امل�����ش��رف��ي��ة امل���م���ي���زة. كما 
اأعماله  ت��ط��وي��ر  يف  امل�����ش��رف  �شي�شتمر 
امل�شرفية  اخل�����دم�����ات  ق����ط����اع  ����ش���م���ن 
امللفت يف  النمو  التجارية، بالتزامن مع 

حمفظة منتجاته خالل هذه الفرتة . 
يحققها،  ال���ت���ي  ل��ل��ن��ج��اح��ات  وت���ق���دي���راً 
ح��از م�شرف الإم����ارات الإ���ش��الم��ي على 
ج���ائ���زة اأف�������ش���ل م�����ش��رف اإ����ش���الم���ي يف 
�شمن  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة 
الإ���ش��الم��ي ملجلة  التمويل  اإط���ار ج��وائ��ز 
وجائزة   ،2013 ع��ام  فاينان�س  وورل���د 
فاينان�س  ك��اب��ي��ت��ال  م���ن جم��ل��ة  مم��اث��ل��ة 

اإنرتنا�شيونال . 

املال والأعمال
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خبري فرن�ضي : اأبوظبي عا�ضمة الطاقة املتجددة

م�ضرف الإمارات الإ�ضالمي يعلن عن منو بن�ضبة 101 يف �ضايف الأرباح خالل الربع الأول من 2013

الحتاد للطريان تعتزم زيادة قدرتها 
ال�ضتيعابية اإىل وجهة نيويورك 

•• اأبوظبي-وام:

القدرة  زي���ادة  الإم����ارات  ل��دول��ة  الوطني  الناقل  للطريان  الحت���اد  تعتزم 
ال�شتيعابية لرحالتها اليومية بني اأبوظبي ونيويورك باإدراج طائرة بوينغ 
اإي اآر 300 � 777 املجهزة بخدمة النرتنت الال�شلكي اإىل تلك الوجهة 

اعتبارا من الأول من �شهر يونيو املقبل.
و�شتوفر الطائرة املرتبة وفق نظام الثالث درجات بالإجمال 328 مقعدا 
طائرة  م��ع  مقارنة  ال�شتيعابية  ال��ق��درة  يف  باملائة   36.6 ق��دره��ا  ب��زي��ادة 

اإيربا�س اأيه 340�500 امل�شتخدمة حاليا يف تلك الوجهة.
وت�شم الطائرة اجلديدة ثمانية مقاعد على منت الدرجة املا�شية الأوىل 
و40 مقعدا على منت درجة لوؤلوؤ رجال الأعمال و280 مقعدا على منت 
درجة املرجان ال�شياحية. ي�شار اإىل اأنه منذ اإطالق الرحالت بني نيويورك 
2006 متكنت الحتاد للطريان من  العام  اأكتوبر من  واأبوظبي يف �شهر 
نقل ما يزيد على 800 األف م�شافر على هذه الوجهة م�شجلة رقما قيا�شيا 
2012 وح��ده. وتتوفر خدمة  العام  األ��ف م�شافر خالل   155 اإىل  و�شل 
الإنرتنت الال�شلكي ل�شيوف درجة لوؤلوؤ رجال الأعمال واملرجان ال�شياحية 
اأ�شا�س  على  الأوىل  املا�شية  ال��درج��ة  ل�شيوف  تقدم  بينما  رم��زي��ة  بتكلفة 
جماين يف حني �شيتم احت�شاب تكاليف الهواتف النقالة وفقا لأ�شعار خدمة 

التجوال الدويل التي تقدمها �شبكة الت�شال التي ي�شتخدمونها.

تقرير اأبوظبي للتناف�ضية الأول يحدد اإطار تقييم التناف�ضية يف الإمارة ومناطقها الرئي�ضية 
•• اأبوظبي-وام:

حدد تقرير اأبوظبي للتناف�شية الأول اإطار تقييم 
التناف�شية يف اإمارة اأبوظبي ومناطقها الرئي�شية 
املال  راأ����س  الرئي�شة وه��ي  املعايري  ع��رب ع��دد م��ن 
العاملة  ال���ق���وى  وال��ت��ع��ل��ي��م وم�����ش��ارك��ة  ال��ب�����ش��ري 
والأعمال والبتكار وال�شناعة وال�شتثمار الأجنبي 
املبا�شر يف عدد من القطاعات كالتمويل والتاأمني 
املعلومات  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال�����ش��ح��ي��ة  وال���رع���اي���ة 

والت�شالت والرعاية ال�شحية وال�شياحة.
وب�شاأن راأ�س املال الب�شري اعترب التقرير اإن املعيار 
الأول لإطار التناف�شية يتمثل من خالل التعليم 
للقوى  الكلية  واخل�شائ�س  امل��ه��ارات  وم�شتوى 
العاملة يف اأبوظبي كما اأنه ل يعك�س وحده القوى 
اأو  املحتمل  امل��خ��زون  اأي�����ش��ا  ب��ل  الفعلية  العاملة 
البنية  اأخ��ذ  م��ع  وامل��ه��ارات  املوظفني  م��ن  املتوقع 
القوى  م�شاركة  اإج��م��ايل  حت��دد  التي  التحفيزية 

العاملة يف عني العتبار.
الب�شري يحدد  امل��ال  راأ���س  اأن  التقرير على  واأك��د 
التي ترتكز على  الأك��رب بني القت�شادات  الفارق 
املعرفة  على  تعتمد  ال��ت��ي  والق��ت�����ش��ادات  امل����وارد 
اعتمادا  تعتمد  الق��ت�����ش��ادات  ه���ذه  اأن  ب��اع��ت��ب��ار 
اأ�شا�شيا على مواردها الطبيعية يف م�شار التنمية 
بينما يعتمد القت�شاد املعريف على موردها الأكر 
اأهمية التي تتمثل يف العمالة املاهرة لدفع عجلة 

النمو والبتكار.
واأفاد التقرير باأن اإمارة اأبوظبي رغم اإنها �شهدت 
واملايل  القت�شادي  النمو  عقود من  اأربعة  خالل 
الهائل اإل اأن تطوير القوى العاملة املحلية التي 
اقت�شادها  دف��ع  بغية  ال��الزم��ة  ب��امل��ه��ارات  تتمتع 
ال�شنوات  خ��الل  كبريا  جهدا  يتطلب  الأم���ام  اإىل 

القادمة.
وذك����ر ال��ت��ق��ري��ر اإن ال��ع��م��ال الأج���ان���ب م���ا زال���وا 
ي�شكلون اجلزء الأكرب من القوى العاملة املحلية 
بالنفط  امل��رت��ب��ط��ة  ال�����ش��ن��اع��ات  يف  وي��ت��م��رك��زون 
التحديات  م��ن  جملة  عنه  نتج  مم��ا  والإن�����ش��اءات 
املالئمة  ال��ف��ر���س  واإع����داد  ت��وف��ري  تتمحور ح��ول 
ل��ل��م��واط��ن��ني ل��ل��ت��ح��ول اإىل ال��ق��ط��اع اخل���ا����س .. 
خطوة  ويف  اأبوظبي  اإم���ارة  حكومة  ب��اأن  مو�شحا 
طموحة  اأهدافا  و�شعت  التحديات  هذه  ملواجهة 
ك�شفت  حيث  ملواطنيها  املتاحة  الفر�س  لتكري�س 
وبناء  التعليم  لتطوير  اخلطط  من  العديد  عن 

املهارات لتعزيز القدرة التناف�شية.
وجاء يف التقرير اإن اأبوظبي ا�شتقدمت العديد من 
اقت�شادها ولكن غالبيتهم  اإىل  العمالة الأجنبية 
متركزوا اإىل حد كبري يف القطاعات التي تتطلب 
ذات  ال��ق��ط��اع��ات  اأو  ال��ب��ن��اء  مثل  متدنية  م��ه��ارات 

القيمة امل�شافة املنخف�شة.
ووفقا ملركز اأبوظبي لالإح�شاء مت تقدير القوى 
اأبوظبي مبا يزيد عن مليون و400  العاملة يف 
 130 امل��واط��ن��ون  ي�شكل  2011 حيث  ع��ام  ال��ف 
اأي  والبقية  منهم  امل��ائ��ة  يف   9.1 اأو  ن�شمة  األ���ف 
ما يزيد على مليون و300 الف عامل من غري 

املواطنني.
العمال  تدفق  اأن  من  بالرغم  اإن��ه  التقرير  وذك��ر 
توفر  بف�شل  ال�شناعي  القطاع  يفيد  الأج��ان��ب 
يجب  اأن���ه  اإل  معقولة  باأ�شعار  ال��واف��دة  العمالة 
املهنيني ذوي  اإىل جذب  الآن  الرتكيز  اأن يتحول 
اخلربة واملهارة العالية القادرين على امل�شاعدة يف 

التحول اإىل اقت�شاد قائم على املعرفة.
وتاأتي اإمارة اأبوظبي حاليا خلف اإقت�شادات اأخرى 
غنية باملوارد من حيث ن�شبة العمالة عالية املهارة 
اإىل العمالة متدنية املهارة نتيجة للتطور املادي 
املا�شية  الأربعة  العقود  خالل  وامل�شتمر  ال�شريع 
اإىل حد كبري يف ال�شناعات  العمالة  حيث تتمثل 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ح��ي��ث ت��ق��وم الإم����ارة 
بتحديث و�شائل النقل وت�شيع املناطق احل�شرية 

فيها.
القت�شاد  ه���دف  ي��ك��م��ن  ل  اإن����ه  ال��ت��ق��ري��ر  وراأى 
التناف�شي يف العتماد فقط على ا�شترياد املهارات 
اإىل املنطقة بل يف تطوير قدرات القوى العاملة 
املحلية اأي�شا حيث يتمثل النهج الثاين والطويل 
الأجل بتنمية راأ�س املال الب�شري ل�شمان ح�شول 
ليتفوقوا  املتاحة  وامل���وارد  الدعم  على  املواطنني 

وي�شبحوا م�شاركني فاعلني يف اقت�شادهم.
 2030 اأبوظبي القت�شادية  اإن روؤية  اإىل  واأ�شار 
واملعرفة  امل����ه����ارات  ق���اع���دة  مت��ه��ي��د  اإن  ح�����ددت 
اأهمية يف  اإح��دى الأول��وي��ات الأك��ر  لالإماراتيني 
الب�شري من  املال  راأ���س  اأبوظبي حيث يتم تعزيز 
وابتكار  والتدريب  التعليم  و�شائل  تطوير  خالل 
واإنتاجية  ت��وظ��ي��ف  ل���زي���ادة  الأخ�����رى  الأ���ش��ال��ي��ب 
املواطنني وتعزيز تناف�شية القوى العاملة ب�شكل 

عام.
ن�����ش��ب��ة توظيف  وح�����ش��ب ال��ت��ق��ري��ر ف�����اإن زي������ادة 
املواطنني يف القطاع اخلا�س يعك�س اأي�شا م�شاألة 
اإعداد وحتفيز املواطنني على امل�شاركة بفاعلية يف 
4 يف املئة  هذا القطاع ال��ذي ميثل حاليا ح��وايل 
اإمارة  يف  الإماراتية  العاملة  القوى  اإجمايل  من 

اأبوظبي وفقا ملجل�س اأبوظبي للتوطني.
اختاروا  ال��ذي��ن  امل��واط��ن��ني  م��ن  قلة  اإن  اإىل  ي�شار 
اخلدمات  يف  يعملون  اخل��ا���س  ب��ال��ق��ط��اع  ال��ع��م��ل 
كال�شناعات  عالية  م��ه��ارات  تتطلب  التي  املهنية 
امل��ع��رف��ي��ة الأ���ش��ا���ش��ي��ة يف ال��وق��ت ال���ذي تعمل فيه 
اجلملة  امل��ح��ل��ي��ة يف جت������ارة  ال�������ش���رك���ات  م��ع��ظ��م 
امل��ائ��ة من  84 يف  ح���وايل  اأن  باعتبار  وال��ت��ج��زئ��ة 
اأبوظبي  يف  الإم��ارات��ي��ني  م��ن  اململوكة  ال�شركات 
اخلدمات  مت��ث��ل  بينما  ال��ت��ج��ارة  ق��ط��اع  يف  تعمل 

املهنية 3.1 يف املائة فقط.
الغربية  املنطقة  اإن جمل�س تنمية  التقرير  وذكر 
التعليم  باإقامة �شراكات مع جامعات لتوفري  بداأ 
اأبوظبي  ا�شتثمر معهد  ومعار�س التوظيف فيما 
ل�شكان  املهارات  بناء  املهني يف  والتدريب  للتعليم 
الغربية من خالل توفري دورات تدريبية عملية 

وور�س عمل وفقا لنظام التعليم املهني الأملاين.
املواطنني  ج���ذب  عملية  اأن  ع��ل��ى  ال��ت��ق��ري��ر  واأك����د 
العالية للعمل يف القطاع اخلا�س يف  املهارة  ذوي 
املنطقة الغربية مثلت حتديا للمنطقة مع اعتبار 

�شناعة النفط ا�شتثناء لذلك.
وبالن�شبة ملعيار التعليم فقد اأ�شار التقرير اإىل اإن 
اإمارة اأبوظبي حتقق جناحا جيدا ح�شب املقايي�س 
الإملام  معدل  مثل  العلمي  للتح�شيل  الأ�شا�شية 
بالقراءة والكتابة املرتفع 92 يف املائة اأو معدلت 
اللتحاق معدلت اللتحاق بالتعليم الثانوي هي 

املائة". يف   88
اأك����رب امل���ج���الت التي  اأح����د  اأن  واع��ت��رب ال��ت��ق��ري��ر 
العايل حيث حتتاج  التعليم  هو  الدرا�شة  تتطلب 
اأع���داد خريجي  زي���ادة  الرتكيز على  اإىل  الإم���ارة 
اجلامعات املوؤهلني باعتبار اأن ال�شكان احلا�شلني 

على تعليم عال يعترب �شرورة ملحة لأي اقت�شاد 
يتطلع اإىل تنويع ال�شناعات ذات القيمة امل�شافة 

واملعرفية.
يف  اجلامعات  وع��رو���س  نوعية  حت�شني  اإن  وذك��ر 
اأولوية رئي�شية للتقدم والنمو فيما  املنطقة يعد 
العاملية  اجلامعات  مع  الأخ��رية  ال�شراكات  تعترب 
الأوروب��ي لإدارة  واملعهد  ال�شوربون  العريقة مثل 
الأعمال وجامعة نيويورك موؤ�شرا جيدا مل�شتقبل 

التعليم يف الإمارة.
واأ�شاف التقرير اإن برامج الدكتوراه التي ترتبط 
امل��ع��رف��ي��ة للمنطقة  ب��امل��خ��رج��ات  ارت��ب��اط��ا وث��ي��ق��ا 
مثل براءات الخرتاع واملقالت العلمية املن�شورة 
والبحث والتطوير ل تزال جديدة ن�شبيا يف دول 
جم��ل�����س ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي وب��ال��ت��ايل حم���دودة 
جامعات  ث��الث  ه��ن��اك  اإن  اىل  م�شريا   .. للغاية 
وتعمل  اأب���وظ���ب���ي  ال����دك����ت����وراه يف  ب���رام���ج  ت���ق���دم 
الدكتوراه  برنامج  لإدخ���ال  اإ�شافيتان  جامعتان 
خمتربات  من  املزيد  تاأ�شي�س  يعترب  فيما  اأي�شا 
البحث والتطوير خطوة اأ�شا�شية لرفع م�شتويات 

البتكار يف الإمارة.
حتتل  املناطق  م�شتوى  على  اإن���ه  التقرير  واأف���اد 
ال�������ش���دارة يف الإم�������ارة يف جمال  ال���ع���ني  م��دي��ن��ة 
الإمارات  العلمي نظرا لوجود جامعة  التح�شيل 
العربية املتحدة التي تعترب واحدة من اجلامعات 

الأكرب والأرقى يف املنطقة.
برتكيز  �شمح  الإم�����ارات  جامعة  وج���ود  اأن  وذك���ر 
املعرفية  اخل���دم���ات  ل��ل��وظ��ائ��ف يف جم���ال  اأع���ل���ى 
وجن��ح��ت يف ج���ذب اأع����داد اأك���رب م��ن ال��ن�����ش��اء اإىل 
اإىل  اإج��م��ال  الإم���ارة  ت�شعى  فيما  العاملة  القوى 
جذب خريجي اجلامعات حيث يحمل 11يف املئة 
درجات  اأبوظبي  يف  املواطنني  اإجمايل  من  فقط 

جامعية فيما فوق.
واأ�شار اإىل اإن الأمر يبدو جليا يف املنطقة الغربية 
غياب  م��ع  ال��ع��ايل  للتعليم  معاهد  غ��ي��اب  ب�شبب 
مكر�شة  رئي�شية  برتوكيماوية  اأو  فنية  جامعة 
ل�شتغالل احتياطي املنطقة ال�شخم من النفط 
والغاز مما ي�شطر معظم الطالب ملغادرة املنطقة 
اإىل اأبوظبي اأو العني بغية متابعة التعليم العايل 
ك��م��ا ت��ع��ج��ز امل��ن��ط��ق��ة ع���ن ت���وف���ري م���ا ي��ك��ف��ي من 
الوظائف التي تتطلب مهارات عالية للخريجني 
واإقامة م�شاريع جتارية  للعمل  اأجل جذبهم  من 

يف الغربية بعد التخرج.
م�شاركة  معيار  على  ال�شوء  التقرير  �شلط  كما 
باأن  التناف�شية مو�شحا  العاملة يف تعزيز  القوى 
الإناث  م�شاركة  اأن  اإىل  ت�شري  احلالية  امل��ع��دلت 
اجتاه  وه��و  للمنطقة  بالن�شبة  للغاية  منخف�شة 
التعاون اخلليجي  ينعك�س يف جميع دول جمل�س 
امل���ائ���ة م���ن القوى  15 يف  ال��ن�����ش��اء  ت�����ش��ك��ل  ح��ي��ث 
ال��ع��ام��ل��ة. واأو����ش���ح ال��ت��ق��ري��ر اإن����ه مي��ك��ن تف�شري 
تدفق  يف  املنخف�س  العدد  ه��ذا  اأ�شباب  من  بع�شا 
العمال الذكور اإىل ال�شناعات املتعلقة بالإن�شاءات 
فر�س  من  القليل  يوجد  حيث  التحتية  والبنية 
العمل املتاحة اأو املرغوبة للمراأة يف هذا القطاع .. 
م�شريا اإىل اأنه حتى مع �شبط العمالة الأجنبية 
ل تزال م�شاركة املراأة بعيدة عن املعايري الدولية 
العمل  فر�س  من  يكفي  ما  �شمان  ي�شاهم  حيث 
القوى  م�����ش��ارك��ة  م���ع���دلت  ل��ل��ن�����ش��اء يف حت�����ش��ني 

العاملة اخلا�شة بالإماراتيني وبتنوعها.
وباملقابل ذكر التقرير اإن كال من العني واأبوظبي 

جمال  يف  كبري  ب�شكل  للمراأة  عمل  فر�س  وفرتا 
التعليم والقطاع العام حيث جذب انت�شار املدار�س 
واجل��ام��ع��ات ف�شال ع��ن ت��وف��ر ف��ر���س ال��ع��م��ل يف 
القوى  اإىل  الإم��ارت��ي��ة  امل���راأة  املعرفية  اخل��دم��ات 
اأن طبيعة اقت�شاد املنطقة الغربية  العاملة فيما 
يهيمن  التي  النفط  �شناعة  على  يرتكز  ي��زال  ل 
هناك  امل���راأة  تواجه  حيث  ال��ذك��ور  تقليديا  عليها 

نق�شا يف فر�س العمل املرغوبة.
وراأى التقرير اأن البطالة لدى املواطنني ل تزال 
ت�شكل م�شدر قلق بالمارة وخا�شة مدينة العني 
حيث تعترب ن�شبة البطالة الأعلى بني املواطنني 
جمل�س  عمل  التحدي  لهذا  الت�شدي  اأج��ل  وم��ن 
القطاع  موؤ�ش�شات  من  وغ��ريه  للتوطني  اأبوظبي 

العام على زيادة م�شتويات التوطني يف الإمارة.
واأو�شى التقرير بغية حتقيق هذا الهدف بالعمل 
املهارات  ال��ت��دري��ب ع��ل��ى  ت��ف��ع��ي��ل م���ب���ادرات  ع��ل��ى 
الوظيفية يف القطاع اخلا�س وامل�شاعدة املتزايدة 
اأمرا �شروريا  لرواد الأعمال ال�شباب والذي يعد 
جلذب املواطنني اإىل القوى العاملة باأعداد اأكرب 
العمال  م��ن  املحلية  امل��ج��م��وع��ة  تو�شيع  يتطلب 
ال��ع��م��ل وتقدمي  ب��ف��ر���س  وامل����واه����ب وت���زوي���ده���ا 
عن  والباحثني  لل�شركات  اإ�شافية  دع��م  خ��دم��ات 

العمل على حد �شواء.
وب�������ش���اأن ق��ط��اع الأع����م����ال اأو����ش���ح ال��ت��ق��ري��ر باأنه 
يف  الب�شري  امل��ال  راأ���س  بعد  الثاين  الدافع  ي�شكل 
القيمة  يقي�س  باعتباره  التناف�شية  تقييم  اإط���ار 
من  ب���دءا  الأع��م��ال  لإجن���از  الكاملة  الت�شل�شلية 
اإطالق  النا�شئة مدى جاذبية وج��دوى  ال�شركات 
وبيع  والتمويل  ال�شركات  عمل جت��اري حتى منو 

ال�شلع واخلدمات.
تكمن  ال��داف��ع  ه��ذا  اأهمية  ب���اأن  التقرير  واأو���ش��ح 
جاذبية  خ��الل  م��ن  ال��ري��ادة  م�شتويات  قيا�س  يف 
والذي  التجاري  الن�شاط  لبدء  كوجهة  املنطقة 
مثل  امل�شاندة  للظروف  مبا�شرا  انعكا�شا  يعترب 

القوانني والأنظمة والعوائق الإدارية.
اأبوظبي جعلت من  اإن حكومة  التقرير  وج��اء يف 
ال�شركات الريادية اأولوية بالن�شبة لالإمارة بهدف 
قيمة  ذي  ومتنوع  م�شتدام  اقت�شاد  اإىل  التحول 
م�شافة عالية ي�شجع ال�شركات وامل�شاريع النا�شئة 
لأ�شحاب  املثالية  ال��ظ��روف  تهيئة  ب��اأن  مو�شحا 
حيث  ل��الم��ارة  حت��دي��ا  ت�شكل  ال��ري��ادي��ة  امل�شاريع 
يظهر ذلك من خالل اإطالق ال�شركات اجلديدة 
التي ل يزال عددها يف اأبوظبي اأقل من ن�شف ما 

هو عليه يف �شنغافورة.
النا�شئة  ال�����ش��رك��ات  ل��ك��ون  ن��ظ��را  اأن���ه  اإىل  واأ����ش���ار 
�شغرية بطبيعتها وتوؤثر العراقيل الإدارية التي 
ك��ب��رية ووق��ت��ا ط��وي��ال وموظفني  تتطلب دف��ع��ات 
اأجل معاجلة  ال�شركات اجلديدة ومن  اأكر على 
القت�شادية  التنمية  دائ���رة  ق���ادت  امل�شكلة  ه��ذه 
املعلومات ودرا�شات حتليل  باأبوظبي عملية جمع 
التكاليف والفوائد حول العوائق التي حتول دون 

ممار�شة الأعمال التجارية يف املنطقة.
النجاح  بع�س  حققت  ال��دائ��رة  اإن  التقرير  واأك���د 
والتنازل عن  التفتي�س  اإج��راءات  املبكر مثل دمج 
لل�شركات  النفايات  لإدارة  اأبوظبي  مركز  ر�شوم 
التكاليف  تخفي�س  اأن  اإىل  م�شريا   .. اجل��دي��دة 
الإ�شافية والإجراءات بالن�شبة لل�شركات اجلديدة 
التي  احلواجز  بع�س  من  التخل�س  على  �شيعمل 
نقل خطط  الريادية من  امل�شاريع  اأ�شحاب  متنع 

العمل اخلا�شة بهم اإىل ال�شوق.
اإن����ه م���ع اف��ت��ت��اح م��رك��ز اأبوظبي  ون����وه ال��ت��ق��ري��ر 
لالأعمال الذي �شيقوم بتب�شيط منح الرتاخي�س 
وال��ع��م��ل��ي��ات ال���ت���ج���اري���ة ���ش��ي��ط��راأ ع��ل��ى الإم������ارة 
حت�شينات يف بيئة الأعمال وخا�شة يف جمال بدء 

وت�شجيل ال�شركات اجلديدة.
وال�شغرية  ج��دا  ال�شغرية  امل�شاريع  اإن  اإىل  ي�شار 
متثل  الغربية  املنطقة  يف  لالإماراتيني  اململوكة 
ال�شغرية واملتو�شطة  امل�شاريع  من  املائة  يف   80
تعود  وجتزئة  جتارية  �شركات  غالبيتها  احلجم 

ملكيتها لذكور.
وراأى التقرير اأن حت�شني التناف�شية على م�شتوى 
املنطقة الغربية يتطلب ا�شتثمارات كبرية جللب 
اإىل  وال��ت��م��وي��ل  والتكنولوجيا  ال��ع��ال��ي��ة  امل���ه���ارات 
الو�شول  �شعوبة  ب��اأن  مو�شحا  الغربية  املنطقة 
وكذلك  امل��ت��ط��ورة  والتكنولوجيا  اجل��ام��ع��ات  اإىل 
اأ�شحاب  ف��ر���س  م��ن  ح��دت  العا�شمة  ع��ن  البعد 

امل�شاريع الريادية يف املنطقة الغربية.
واأفاد التقرير اإن ال�شركات العاملية يف العني ت�شكل 
1 يف املئة من جممل ال�شركات بينما متثل  نحو 
يقرب  ما  املحلية  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع 
الغربية تطال  املنطقة  غرار  وعلى  املائة  يف   70
معظم هذه امل�شاريع ال�شغرية تقع يف القطاعات 
التجزئة  مثل  متدنية  مهارات  على  تعتمد  التي 
ال�شناعة  قطاع  يف  اأي�شا  كبرية  ون�شبة  والتجارة 

الإن�شائية.
هائلة  اإمكانية  وج��ود  اإىل  ذل��ك  التقرير  وي��ع��زي 
ل��ن�����ش��اط جت����اري ري����ادي يف م��دي��ن��ة ال��ع��ني نظرا 
لالأعداد املرتفعة خلريجي اجلامعات حيث ميكن 
العني  يف  اخل��ري��ج��ني  ت�شجيع  ب��رام��ج  ت��وؤث��ر  اأن 
املعرفية  ال��ق��ط��اع��ات  ال�����ش��رك��ات يف  اإط����الق  ع��ل��ى 
اإيجابا على ا�شتدامة امل�شهد التناف�شي  الرئي�شية 

يف املنطقة.
تاأ�شريات  ت��ق��دمي  خ��الل  م��ن  اإن���ه  التقرير  وراأى 
امل�شار ال�شريع وراأ�س املال التاأ�شي�شي وخدمات دعم 
الأعمال التجارية لأ�شحاب امل�شاريع الريادية يف 
النمو  تعزيز  اأبوظبي  ت�شتطيع  حم��ددة  جم��الت 

وتنمية جممعات القطاعات الرئي�شية.
املا�شي بذلت  العقد  اإن��ه خالل  التقرير  وج��اء يف 
املناخ  حت�شني  اأج��ل  من  ملمو�شة  جهودا  اأبوظبي 
امل�شاريع  وحددت  التجارية  لالأعمال  القت�شادي 
من ال�شغرية حتى املتو�شطة منها كاأحد حمركات 

النمو القت�شادي.
واأ�شاف اإنه من بني ال�شركات البالغ عددها 300 
الف يف دولة الإمارات العربية املتحدة تعترب 94 
منها �شركات �شغرية ومتو�شطة احلجم وت�شاهم 
الناجت  م��ن  امل��ائ��ة  60 يف  بن�شبة  ال�����ش��رك��ات  ه��ذه 

املحلي الإجمايل و84 يف املائة من العمالة.
ل���زي���ادة املخرجات  ف��ر���ش��ة  ي��وف��ر  وذك����ر ان ذل���ك 
القطاع  يلعب  حيث  ال�شركات  لهذه  القت�شادية 
لهذه  ال��ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة  ت��ه��ي��ئ��ة  ه��ام��ا يف  دورا  ال���ع���ام 
على  التناف�شية  حت�شني  يتطلب  مم��ا  امل�����ش��اري��ع 
م�����ش��ت��وى ال�����ش��رك��ات م���ن خ����الل درا����ش���ة متويل 
تاأثري  الرتكيز على مدى  ال�شغرية مع  امل�شاريع 

العمالء وال�شركات الأخرى عليها.
منو  ل��دع��م  الأوىل  اخل��ط��وة  اإن  التقرير  واع��ت��رب 
حت�شني  يف  تتمثل  اأبوظبي  يف  ال�شغرية  امل�شاريع 
باأن  ال��ت��م��وي��ل مو�شحا  ع��ل��ى  اإم��ك��ان��ي��ة احل�����ش��ول 
اأن�شطة  امل��ح��ل��ي��ة ت��وف��ر ح��ال��ي��ا م��ع��ظ��م  امل�����ش��ارف 

الإقرا�س ويرتدد امل�شتثمرون من القطاع اخلا�س 
يف حتمل املخاطر الكبرية للم�شاريع ال�شغرية.

النواحي  بع�س  ت���زال  ل  اإن���ه  ال��ت��ق��ري��ر  يف  وج���اء 
كالقرو�س امل�شرفية و�شراء حقوق امللكية اخلا�شة 
وم�شتثمري  امل�����ش��اري��ع  اأم�����وال  روؤو������س  واأن�����ش��ط��ة 

القطاع اخلا�س املمولني منخف�شة يف اأبوظبي .
املال  راأ������س  يف  ال��رغ��ب��ة  اإن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  ول��ف��ت 
ال�شتثماري يف الإمارة ل تزال متوا�شعة ويعزى 
بعد  الالزمة  اخلدمات  م�شتوى  اإىل  جزئيا  ذلك 
الإنفاق  يعترب  كما  الأولية  املال  راأ���س  ا�شتثمارات 
على حقوق امللكية اخلا�شة اقل بالن�شبة للمعايري 
التعاون  دول جمل�س  اأعلى من  كان  واإن  الدولية 

اخلليجي الأخرى.
وراأى التقرير انه بف�شل متويل خدمات ما بعد 
برعاية  الأع��م��ال  حا�شنات  خ��الل  من  ال�شتثمار 
اأب���وظ���ب���ي لتطوير  ب�����ش��ن��دوق  احل��ك��وم��ة مم��ث��ل��ة 
امل�شاريع ميكن اأن يعمل القطاع العام مع ال�شركات 
ال�شغرية  امل�شاريع  اإقرا�س  اخلا�شة على ت�شجيع 
واملتو�شطة بحيث يتعني اأن ت�شمل هذه اخلدمات 
بناء القدرات وال�شت�شارات املالية وكذلك اخلربة 

الت�شغيلية العادية.
اإق���را����س البنوك  ووف���ق���ا ل��ل��ب��ن��ك ال�����دويل مي��ث��ل 
للم�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة يف ال�شرق الأو�شط 
اإجمايل  من  املئة  يف   8 من  اأق��ل  اإفريقيا  و�شمال 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول  ويف  ال��ق��رو���س 

تنخف�س الن�شبة اإىل 2 يف املائة.
ت��ق��ري��ر ابوظبي  وب�������ش���اأن م��ع��ي��ار الب���ت���ك���ار ذك����ر 
كبرية  با�شتثمارات  قامت  اأبوظبي  اإن  للتناف�شية 
الب��ت��ك��اري��ة وخ��ا���ش��ة يف جمال  ق��درت��ه��ا  لتح�شني 
اأن  مو�شحا   .. واملعلومات  والتكنولوجيا  العلوم 
ال��ق��ط��اع ال��ع��ام يف الم�����ارة ق���ام م��ن خ���الل جلنة 
الأموال  بتوجيه  التكنولوجيا  لتطوير  اأبوظبي 
والبتكارية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  ال���ق���درة  ل��ت��ح�����ش��ني 
ي�شاعد  ت��ك��ام��ل  ب��رن��ام��ج  اإن  اإىل  ون���وه  ل���الإم���ارة. 
على رفع م�شتوى الوعي بحماية امللكية الفكرية 
واإيداعها حيث تعترب  الخ��رتاع  ب��راءات  وطلبات 
ب�شكل عام قيا�شا  اأبوظبي واملنطقة  منخف�شة يف 
اإىل  ال�شياق  ه��ذا  يف  م�شريا   .. الدولية  باملعايري 
من  ا�شتفادت  وال��روي��ج  األ��ربت��ا  يف  ال�شركات  اإن 
براءات  باإيداع  الطبيعية ملنطقتها وقامت  امل��وارد 
الخرتاع عن البتكارات يف جمال ا�شتخراج النفط 
الرويجية  الفكرية  امللكية  ملنظمة  ووفقا  والغاز 
وك��اب��ي��ت��الآي ك��ي��و ق��ام��ت ���ش��رك��ة اإك�����ش��ون موبايل 
ب��اإي��داع 749 ب���راءة اخ���رتاع يف ال��روي��ج يف عام 
 677 اأوي��ل باإيداع  يف حني قامت �شتات   2012
حت�شني  و�شائل  اإح��دى  اإن  التقرير  وراأى  ب���راءة. 
اأبوظبي  اإنتاج براءات الخرتاع ودعم البتكار يف 
واملختربات  الدكتوراة  برامج  عدد  بزيادة  تتمثل 
وجتميعها مع ال�شناعات املحلية لت�شجيع البتكار 
ال�شركات  ا�شتقطاب  يعترب  كما   .. ال�شناعة  يف 
الدولية للتكنولوجيا والبتكار اإىل المارة مهما 
اأي�����ش��ا ل��ل�����ش��رك��ات امل��ح��ل��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��م��ل يف جميع 
اأنحاء �شل�شلة التوريد. واأ�شاف اإن دولة الإمارات 
عززت قوانينها اخلا�شة بامللكية الفكرية لتحفيز 
باأعمال  للقيام  الفكري  املحتوى  برفع  ال�شركات 
اأب��وظ��ب��ي ح��ي��ث مت حت��دي��ث قوانني  جت���اري���ة يف 
التجارية وحقوق  وال��ع��الم��ات  الخ���رتاع  ب���راءات 
امللكية  حلماية   2002 ع��ام  يف  والن�شر  التاأليف 

الفكرية.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 168205         بتاريخ : 2012/01/22م
تاريخ اإيداع الأولوية:   /   /        م

با�ش��م: �شيم�س جيدا �شانايى يف تيجاريت ليمتد �شريكيتى
وعنوانه: 4. اورجانيزي �شانايى بوجلي�شى، 83412 نولو جادى رقم:8، �شهيتكامل غازيانتيب، تركيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
او  الطحني  ال�شاجو،  التابيوكا،  الأرز،  القهوة،  بدائل  او  ال�شطناعي  النب  الكاكاو،  ال�شاي،  القهوة،  او  النب 
ال�شكر؛  املثلجات؛  واحللويات؛  والفطائر  والب�شكويت  اخلبز  احلبوب،  من  امل�شنوعة  وامل�شتح�شرات  الدقيق 
ع�شل النحل والع�شل الأ�شود والدب�س، اخلمرية، م�شحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل، وال�شل�شة )التوابل(؛ 

البهارات؛ الثلج
بالفئة: 30

باللون  �شريط  داخ��ل  مكتوبة  البي�س  باللون  بالجنليزية   SHAZILI كلمة  عن  العالمة:عبارة  و�شف 
الحمر حوله اطار باللون الذهبي وفوقها ر�شمة تاج باللون الذهبي وا�شفله خطني باللون الذهبي جميعها 

و�شعت على خلفية مربعة ال�شكل �شوداء
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 171280         بتاريخ : 2012/03/28م
تاريخ اإيداع الأولوية:   /   /        م

با�ش��م: يلديز هولدينج اأنونيم �شريكيتي 
وعنوانه: كي�شيكلي ماه. فرياه كاد. كي�شيكلي �شي�شمي ا�س كيه. رقم: 4/2 بي. كاملي�شا، او�شكودار / ا�شطنبول، تركيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
معدة  احلمية  وم���واد  والأغ���ذي���ة  طبية،  ل��غ��اي��ات  �شحية  م�شتح�شرات  وب��ي��ط��ري��ة،  �شيدلية  م�شتح�شرات 
واحليوانات؛  للب�شر  الغذائية  املكمالت  والأط��ف��ال،  للر�شع  اأغذية  البيطري؛  الطب  اأو  الطبي  لال�شتعمال 
الأ�شنان،  ال�شحيح لالأ�شنان؛ و�شمع طب  النمو غري  الأ�شنان ووقف  ل�شقات طبية ومواد �شماد، مواد ح�شو 
اأع�شاب، حفاظات  ومبيدات  مبيدات فطريات  ال�شارة،  واحليوانات  احل�شرات  لإب��ادة  م�شتح�شرات  مطهرات، 

ملر�شى �شل�س البول حفاظات �شحية ن�شائية
بالفئة: 5

و�شف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة KOMILI بالحرف الالتينية باللون الأ�شود 
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 170191         بتاريخ : 2012/03/07م
تاريخ اإيداع الأولوية:   /   /          م

با�ش��م: �شركة اأبناء اأديب ديروان ) املراعي (
وعنوانه: الك�شوة – مرانة 82 – ريف دم�شق – �شورية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
واللحوم  اللحوم،  وم�شتخرجات  وم�شتخل�شات  وحلمها،  والطرائد،  ال�شيد  وطيور  الداجنة،  والطيور  والأ�شماك،  اللحوم، 
املحفوظة واملعلبة. الفواكه واخل�شروات املحفوظة واملطهية واملجففة، واجليالتني )اجليليه(، واملربيات، والأغذية املحفوظة 
واملخلالت، وقمر الدين، وال�شحوم ال�شاحلة للتغذية. البي�س، واحلليب، وم�شتقات احلليب والألبان )زبدة � �شمن حيواين � 

جبنة � حليب جمفف(؛ الزيوت، والزيوت املهدرجة ال�شاحلة للتغذية، والزبدة النباتية، ومارغرين ، ال�شيب�س، املخلالت
بالفئة: 29

و�شف العالمة:عبارة كلمة )زي�شتي( بالعربية باللون ال�شفر حول احرفها اطار باللون الأحمر وا�شفلها ر�شمة راأ�س بقرة 
حول  ال�شفر  باللون  الجنليزية  اللغة  باحرف   ZESTY كلمة  ي�شارها  على  بي�شاوية  �شبة  بي�شاء  خلفية  على  و�شعت 
احرفها اطار باللون الأحمر وا�شفلها ر�شمة راأ�س بقرة و�شعت على خلفية بي�شاء �شبة بي�شاوية مع وجود خط باللون ال�شفر 
ي�شل بني الكلمتني وميتد يف اىل الطرفني الميني والي�شر جميعها و�شعت على خلفية �شبة م�شتطيلة منحنية من العلى 

وال�شفل باللون الحمر
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 171179         بتاريخ : 2012/03/27م
تاريخ اإيداع الأولوية:   /   /        م

با�ش��م: اأوي كارل فازير ايه بي
وعنوانه: �س . ب 4، 00941 هل�شنكي، فنلندا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
ال�شوكولتة، احللوى وال�شكاكر

 بالفئة: 30
و�شف العالمة:عبارة عن كلمة GEISHA باأحرف باللغة الأجنليزية باللون الأ�شود 

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 168879         بتاريخ : 2012/02/06م
تاريخ اإيداع الأولوية:   /   /        م

با�ش��م: اأي تي اَي جيدا �شاناي يف تيكاريت اأنونيم �شريكتي
وعنوانه: اأورجانيز �شاناي بوجلي�شي 11. كادي ا�شك�شري، تركيا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
اله�س،  الب�شكويت  بالكرمية،  الكعك  او  والكيك  واملعجنات،  الفطائر  الب�شكويت،  ال�شوكولتة،  احللويات، 

الويفر)الب�شكويت الرقيق(،  الكعك والكيك، التارت )كيك حم�شو باملربى او الفواكه(
بالفئة: 30

بي�شاوي  بالبي�س  ر�شم  فوقها  الحمر  باللون  تركية  باحرف   ETi احرف  عبارة  العالمة:العالمة  و�شف 
زخريف وا�شفله كلمة KOMBO كتبت باحرف لتينية ب�شكل عامودي باللون البني الداكن جميعها و�شعت 

على خلفية م�شتطيلة ال�شكل باللون الحمر 
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 171281         بتاريخ : 2012/03/28م
تاريخ اإيداع الأولوية:   /   /        م

با�ش��م: يلديز هولدينج اأنونيم �شريكيتي 
وعنوانه: كي�شيكلي ماه. فرياه كاد. كي�شيكلي �شي�شمي ا�س كيه. رقم: 4/2 بي. كاملي�شا، او�شكودار / ا�شطنبول، تركيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الورق والورق املقوى واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى، املطبوعات، مواد التجليد، 
ال�شور الفوتوغرافية، القرطا�شية، مواد الل�شق امل�شتعملة يف القرطا�شية اأو لغايات منزلية، ومواد الفنانني، 
)عدا  والتدري�س  التوجيه  م��واد  الأث��اث(،  )ع��دا  املكتبية  واللوازم  الكاتبة  الآلت  التلوين،  اأو  الدهان  فرا�شي 
الطباعة، حفا�شات  وكلي�شية  اأخ��رى(، حروف  فئات  ال��واردة يف  البال�شتيكية )غري  التغليف  الأجهزة(، مواد 

الأطفال امل�شنوعة من الورق وال�شليوز
بالفئة: 16

و�شف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة KOMILI بالحرف الالتينية باللون الأ�شود 
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 170486         بتاريخ : 2012/03/12م
تاريخ اإيداع الأولوية:   /   /        م

با�ش��م: يوكني كوجيو كو. ال تي دي.
وعنوانه: لوت 126، 4-34، كاميت�شوت�شيدانا - ناكا - 4 - ت�شومي، اإيي�س - �شي، كاناغاوا، اليابان

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
اآلية وعنا�شر نقل احلركة )ع��دا ما كان  الربية(، قارنات  للمركبات  اآلية، حمركات ومكائن )ع��دا ما كان منها  اآلت وع��دد 
منها للمركبات الربية(، معدات زراعية )عدا ما يدار باليد(، اأجهزة تفقي�س البي�س، اآلت البيع الآيل، امل�شخات، ال�شمامات 
)اأجزاء من الآلت(، ا�شطوانات كونها اأجزاء من الآلت، حزم الطاقة او جمموعة متكاملة للطاقة )اآلت اأو قطع غيار الآلت(، 
املر�شحات/فالتر كونها اأجزاء من الآلت، م�شافى )اآلت(، اأجهزة وتركيبات هيدروليكية، م�شخات زيت الهيدروليك، مواتري 
زيت الهيدروليك، �شمامات زيت الهيدروليك، ا�شطوانات زيت الهيدروليك، وحدات طاقة الزيت، �شمامات ال�شغط )اأجزاء 
من الآلت(، حدات حتكم عملية )الهيدروليكية(، اأجهزة التحكم الهيدروليكي لالآلت، تركيبات التحكم الهيدروليكية، ترو�س 
واملواتري،  واملحركات  لالآلت،  الهيدروليكية  املتحكمات  الهيدروليكية،  التحكم  �شمامات  لل�شمامات،  الهيدروليكية  التحكم 
امل�شغالت الهيدروليكية، اآلت حماذاة )معايره بخط م�شتقيم( الهيدروليكية، �شمامات م�شاعفات الهيدروليكية كونها اأجزاء 
من اآلت، �شمامات الهيدروليكية، حمركات واملواتري هيدروليكية، اأدوات الطاقة الهيدروليكية، �شمامات تعمل اوتوماتيكيا/

تلقائيا عن طريق التحكم الهيدروليكية، قطع غيار وجتهيزات او اللوازم جلميع ال�شلع امل�شار اإليها اأعاله
بالفئة: 7

و�شف العالمة:عبارة عن كلمات YUKEN باأحرف اللغة الجنليزية ب�شكل خا�س باللون ال�شود 
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 171277         بتاريخ : 2012/03/28م
تاريخ اإيداع الأولوية:   /   /        م

با�ش��م: اأوي كارل فازير ايه بي
وعنوانه: �س . ب 4، 00941 هل�شنكي، فنلندا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الدقيق و  او النب ال�شطناعي؛  القهوة  ال�شاجو؛ بدائل  الأرز؛ والتابيوكا؛  الكاكاو؛  ال�شاي؛  القهوة؛  او  النب 
امل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب و اخلبز والفطائر واحللويات؛ ال�شوكولتة، احللوى وال�شكاكر؛ املثلجات؛ 
ال�شل�شة  امللح؛ اخل��ردل؛ اخلل؛  والدب�س؛ اخلمرية، م�شحوق اخلبيز؛  الأ�شود  والع�شل  النحل  ال�شكر؛ ع�شل 

)توابل(؛ البهارات؛ الثلج
 بالفئة: 30

و�شف العالمة:عبارة عن كلمة KarlFazer باأحرف باللغة الفنلندية باللون الأ�شود مكتوبة ب�شكل خا�س
 ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 169397         بتاريخ : 2012/02/16م
تاريخ اإيداع الأولوية:   /   /        م

با�ش��م: يلديز هولدينج اأنونيم �شريكيتي
وعنوانه: كي�شيكلي ماه. فرياه كاد. كي�شيكلي �شي�شمي ا�س كيه. رقم: 4/2 بي. كاملي�شا، او�شكودار / ا�شطنبول، تركيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
ال�شطناعي؛  النب  او  القهوة  بدائل  ال�شاجو؛  والتابيوكا؛  الأرز؛  ال�شكر؛  الكاكاو؛  ال�شاي؛  القهوة؛  او  النب 
الدقيق و امل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب و اخلبز والفطائر واحللويات؛ ال�شوكولتة، ومنتجات وا�شابع 
ال�شوكولتة؛ والب�شكويت، الب�شكويت املح�شي واملغطى، والب�شكويت اله�س، الكعك او الكيك، الب�شكويت الرقيق 
امللح؛  اخلبيز؛  م�شحوق  اخل��م��رية،  والدب�س؛  الأ���ش��ود  والع�شل  النحل  ع�شل  وال�شكاكر؛  احللوى  )ال��وي��ف��ر(، 

اخلردل؛ اخلل؛ ال�شل�شة )توابل(؛ البهارات؛ البوظة )الآي�س كرمي(، الثلج واملثلجات
بالفئة: 30

والبيج  وال���ش��ود  الحمر  ب��الل��وان  انبوب  على  كاريكاتريي  ول��د  ر�شمة  عن  عبارة  العالمة:العالمة  و�شف 
والخ�شر والزرق 

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 168536         بتاريخ : 2012/01/30م
تاريخ اإيداع الأولوية:   /   /        م

با�ش��م: �شرتامبا ميديا ال ال �شي
وعنوانه: 2700 نيل�شون رود # 631 ، �شانتا مونيكا، كاليفورنيا 90405، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
النودلز او املعكرونة او ال�شعريية

 بالفئة: 30
و�شف العالمة:عبارة عن كلمات MIRACLE NOODLE بالجنليزية باللون ال�شود

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 171566         بتاريخ : 2012/04/04م
تاريخ اإيداع الأولوية:   /   /        م

با�ش��م: مابريك تيز )بي يف تي( ال تي دي.
وعنوانه: 3/57 ، نيو هينوبيتيا رود، كرييباثجودا ، �شريالنكا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
ال�شاي 

بالفئة: 30
Mabroc Teas بالحرف الأجنليزية باللون الأ�شود فوقها  و�شف العالمة:العالمة عبارة عن كلمات 

ر�شمة يدين بينهما ورق �شاي باللون الأخ�شر 
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 171172   بتاريخ : 2012/03/27م
تاريخ اإيداع الأولوية:   /   /        م

با�ش��م: �شركة البلقان ال�شناعية ذ.م.م.
وعنوانه: الردن - عمان- الدوار ال�شابع - جممع احل�شيني - الطابق الثاين - مكتب 211

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
اللحوم، ال�شماك، الدواجن، حلوم ال�شيد ، خال�شات اللحوم، فواكه وخ�شروات حمفوظة وجممدة وجمففة 
ومطبوخة، هالم ، ومربيات، وفواكه مطبوخة بال�شكر، بي�س، وحليب، ومنتجات اللبان، زيوت ودهون �شاحلة 
لالكل.، فواكة معلبة، البذور املعاجلة )املعلبة(، ع�شري البندورة للطبخ، خ�شار معلب، فطر معلب، الزيوت 
ال�شاحلة لالكل )زيت الزيتون، زيت النخيل، زيت ال�شم�شم، زيت الذرة(، الفا�شوليا والفول املعلب، احلم�س 

املعلب، بازيالء معلبة، وخ�شار وبقوليات معلبة؛ رب البندورة )معجون الطماطم( 
بالفئة: 29

 B باأحرف باللغة الجنليزية باللون الأخ�شر الغامق وفوق حرف Balkan و�شف العالمة:عبارة عن كلمات
ر�شم ورقتي �شجر باللون الأخ�شر الفاحت فوقها كلمة Agricultural باللغة الجنليزية باللون البي�س 

على خلفية حمراء وا�شفلها كلمات Quality Foods باللغة الجنليزية باللون الأخ�شر الغامق
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 171278         بتاريخ : 2012/03/28م
تاريخ اإيداع الأولوية:   /   /        م

با�ش��م: اأوي كارل فازير ايه بي
وعنوانه: �س . ب 4، 00941 هل�شنكي، فنلندا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الدقيق و  او النب ال�شطناعي؛  القهوة  ال�شاجو؛ بدائل  الأرز؛ والتابيوكا؛  الكاكاو؛  ال�شاي؛  القهوة؛  او  النب 
امل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب و اخلبز والفطائر واحللويات؛ ال�شوكولتة، احللوى وال�شكاكر؛ املثلجات؛ 
ال�شل�شة  امللح؛ اخل��ردل؛ اخلل؛  والدب�س؛ اخلمرية، م�شحوق اخلبيز؛  الأ�شود  والع�شل  النحل  ال�شكر؛ ع�شل 

)توابل(؛ البهارات؛ الثلج
 بالفئة: 30

و�شف العالمة:عبارة عن كلمة MARIANNE باأحرف باللغة الأجنليزية باللون الأ�شود
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 170111         بتاريخ : 2012/02/16م
تاريخ اإيداع الأولوية:   /   /        م

با�ش��م: �شيكو هولدجنز كابو�شيكي كاي�شا )وتتاجر با�شم �شيكو هولدجنز كوربوري�شن(
وعنوانه: 5-11، غينزا 4-�شوم، ت�شو- كو، طوكيو، اليابان

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
ال�شا�شات والأجهزة الت�شغيلية وبرامج ال�شبكات اخلا�س بها مع وظيفة القيا�س وال�شتقبال والت�شغيل والنقل 
والتخزين والرتحيل ال�شناد والأدخال والإخراج والربط ال�شبكي للبيانات وللمعلومات ولت�شجيل ال�شابات 
لجل  امل�شتخدم  وتنازليا  ت�شاعديا  الوقت  عد  ونظم  اأجهزة  واملناف�شات،  اللعاب  لنتائج  وللوقت  وللنقاط 

الألعاب وامل�شابقات والأن�شطة الريا�شية
بالفئة: 9

و�شف العالمة:العالمة عبارة عن احرف SEIKO كتبت باحرف اللغة الجنليزية باللون ال�شود 
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 168537         بتاريخ : 2012/01/30م
تاريخ اإيداع الأولوية: 2011/11/24م

با�ش��م: كرّيتيف نيل ديزاين، انك.
وعنوانه: 1125 جو�شوا وي، في�شتا، كاليفورنيا 92083، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
م�شتح�شرات العناية بالأظافر، طالء الأظافر، مقويات الأظافر، ملمع الأظافر، ورني�س الأظافر بالفئة: 3

و�شف العالمة:عبارة عن كلمات POWER POLISH بالجنليزية باللون ال�شود 
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 171626         بتاريخ : 2012/04/05م
تاريخ اإيداع الأولوية:   /   /        م

با�ش��م: يلديز هولدينج اأنونيم �شريكيتي 
وعنوانه: كي�شيكلي ماه. فرياه كاد. كي�شيكلي �شي�شمي ا�س كيه. رقم: 4/2 بي. كاملي�شا، او�شكودار / ا�شطنبول، تركيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
ال�شطناعي؛  النب  او  القهوة  بدائل  ال�شاجو؛  والتابيوكا؛  الأرز؛  ال�شكر؛  الكاكاو؛  ال�شاي؛  القهوة؛  او  النب 
الدقيق و امل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب و اخلبز والفطائر واحللويات؛ ال�شوكولتة، ومنتجات وا�شابع 
ال�شوكولتة؛ والب�شكويت، الب�شكويت املح�شي واملغطى، والب�شكويت اله�س، الكعك او الكيك، الب�شكويت الرقيق 
امللح؛  اخلبيز؛  م�شحوق  اخل��م��رية،  والدب�س؛  الأ���ش��ود  والع�شل  النحل  ع�شل  وال�شكاكر؛  احللوى  )ال��وي��ف��ر(، 

اخلردل؛ اخلل؛ ال�شل�شة )توابل(؛ البهارات؛ البوظة )الآي�س كرمي(، الثلج واملثلجات
بالفئة: 30

و�شف العالمة:العالمة عبارة عن كلمات CAKE BURGER بالحرف اللغة الجنليزية باللون الأ�شود 
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 171174         بتاريخ : 2012/03/27م
تاريخ اإيداع الأولوية:   /   /        م

با�ش��م: اأوي كارل فازير ايه بي
وعنوانه: �س . ب 4، 00941 هل�شنكي، فنلندا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الدقيق و  او النب ال�شطناعي؛  القهوة  ال�شاجو؛ بدائل  الأرز؛ والتابيوكا؛  الكاكاو؛  ال�شاي؛  القهوة؛  او  النب 
امل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب و اخلبز والفطائر واحللويات؛ ال�شوكولتة، احللوى وال�شكاكر؛ املثلجات؛ 
ال�شل�شة  امللح؛ اخل��ردل؛ اخلل؛  والدب�س؛ اخلمرية، م�شحوق اخلبيز؛  الأ�شود  والع�شل  النحل  ال�شكر؛ ع�شل 

)توابل(؛ البهارات؛ الثلج
 بالفئة: 30

و�شف العالمة:عبارة عن كلمة Dumle باأحرف باللغة الأجنليزية باللون الأ�شود 
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 2012/03/28م املودعة حتت رقم : 171279 
تاريخ اإيداع الأولوية:   /   /        م

با�ش��م: اأوي كارل فازير ايه بي
وعنوانه: �س . ب 4، 00941 هل�شنكي، فنلندا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الدقيق و  او النب ال�شطناعي؛  القهوة  ال�شاجو؛ بدائل  الأرز؛ والتابيوكا؛  الكاكاو؛  ال�شاي؛  القهوة؛  او  النب 
امل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب و اخلبز والفطائر واحللويات؛ ال�شوكولتة، احللوى وال�شكاكر؛ املثلجات؛ 
ال�شل�شة  امللح؛ اخل��ردل؛ اخلل؛  والدب�س؛ اخلمرية، م�شحوق اخلبيز؛  الأ�شود  والع�شل  النحل  ال�شكر؛ ع�شل 

)توابل(؛ البهارات؛ الثلج
 بالفئة: 30

الأ�شود مكتوبة  باللون  الأجنليزية  باللغة  باأحرف   Wiener nougat كلمة  العالمة:عبارة عن  و�شف 
ب�شكل خا�س مع ر�شم كاريكاتري لعرو�شني يرق�شان 

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 170129         بتاريخ : 2012/03/04م
تاريخ اإيداع الأولوية:   /   /        م

با�ش��م: يا�شار دونديورما يف جيدا ماّديلريي اأنونيوم �شريكيتي
وعنوانه: جازيانتيب كارايولو ايركينيز ميفكيي 5. كيه اأم، كاهرامامنار�س / تركيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
القهوة، ال�شاي، الكاكاو،ال�شكر، الرز، التابيوكا، ال�شاغو، القهوة ال�شناعية، الطحني وم�شتح�شرات م�شنوعة 
من احلبوب، اخلبز، املعجنات واحللويات، الكيك او الكعك، حلوى ما بعد الطعام، حلوي البودجن، احللويات 
بهارات(،   ( ال�شل�شه  اخل��ل،  اخل��ردل،  امللح،  اخلبيز،  م�شحوق  اخلمرية،  الدب�س،  الع�شل،  املثلجات؛  املخبوزة، 

البهارات والتوابل، الثلج؛ الآي�س كرمي
بالفئة: 30

و�شف العالمة:العالمة عبارة كلمة BYMADO باحرف لتينية باللون ال�شود 
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 168878         بتاريخ : 2012/02/06م
تاريخ اإيداع الأولوية:   /   /        م

با�ش��م: "فينان�شكون�شولت" اإيود
وعنوانه: 16 األت�شيكو �شرتيت، 4000 بلوفديف، بلغاريا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
ال�شجائر وال�شيجار، ومنتجات للمدخنني 

بالفئة: 34
و�شف العالمة:عبارة عن كلمة VELVET باحرف اللغة الجنليزية وباللون ال�شود 

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 171628         بتاريخ : 2012/04/05م
تاريخ اإيداع الأولوية:   /   /        م

با�ش��م: يلديز هولدينج اأنونيم �شريكيتي 
وعنوانه: كي�شيكلي ماه. فرياه كاد. كي�شيكلي �شي�شمي ا�س كيه. رقم: 4/2 بي. كاملي�شا، او�شكودار / ا�شطنبول، تركيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
ال�شطناعي؛  النب  او  القهوة  بدائل  ال�شاجو؛  والتابيوكا؛  الأرز؛  ال�شكر؛  الكاكاو؛  ال�شاي؛  القهوة؛  او  النب 
الدقيق و امل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب و اخلبز والفطائر واحللويات؛ ال�شوكولتة، ومنتجات وا�شابع 
ال�شوكولتة؛ والب�شكويت، الب�شكويت املح�شي واملغطى، والب�شكويت اله�س، الكعك او الكيك، الب�شكويت الرقيق 
امللح؛  اخلبيز؛  م�شحوق  اخل��م��رية،  والدب�س؛  الأ���ش��ود  والع�شل  النحل  ع�شل  وال�شكاكر؛  احللوى  )ال��وي��ف��ر(، 

اخلردل؛ اخلل؛ ال�شل�شة )توابل(؛ البهارات؛ البوظة )الآي�س كرمي(، الثلج واملثلجات
بالفئة: 30

و�شف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة CAKE MASTER بالحرف اللغة الجنليزية باللون الأ�شود 
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 172409         بتاريخ : 2012/04/23م
تاريخ اإيداع الأولوية:   /   /        م

با�ش��م: موؤ�ش�شة طارق ال�شاعور للتجارة
وعنوانه: دوما مقابل املدر�شة - ال�شارع العام - عقار 68 عناتر - دم�شق - �شوريا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
احلا�شالت الزراعية ومنتجات الب�شاتني والغابات والغالل غري الواردة يف فئات اأخرى، احليوانات احلية، الفواكه واخل�شروات 

الطازجة، البذور والنباتات والزهور الطبيعية، املواد الغذائية اخلا�شة باحليوانات، ال�شعري والقمح
بالفئة: 31

و�شف العالمة:عبارة عن كلمة TASTY  باحرف اللغة الجنليزية وباللون الأزرق الفاهي اأ�شفلها كلمة Froste باحرف 
اللغة الجنليزية وباللون الأبي�س مكتوبتني على �شريط منحنى باللون الزرق الغامق ا�شفلها �شريط اأحمر كتبت عليه كلمات 
اللغة الجنليزية باللون البي�س ا�شفلها كلمة تي�شتي باحرف اللغة العربية وباللون الأزرق  Excellent Taste باحرف 
الفاهي اأ�شفلها كلمة فرو�شتي  باحرف اللغة العربية وباللون الأبي�س مكتوبتني على �شريط منحنى باللون الزرق الغامق 

ا�شفلها �شريط اأحمر كتبت علية كلمات الطعم الرائع باحرف اللغة العربية باللون البي�س
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 171855         بتاريخ : 2012/04/10م
تاريخ اإيداع الأولوية:   /   /        م

با�ش��م: نيو بوي  �س م ح
وعنوانه: ال اأو بي 16 – 408، جبل علي املنطقة احلرة، دبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
اللعب وادوات واأغرا�س اللعب، اأدوات ومعدات الريا�شة البدنية واجلمباز والدوات الريا�شية غري الواردة يف 

فئات اأخرى، زخارف لتزين �شجرة عيد امليالد 
بالفئة: 28

G ر�شمة جوهرة خلفها  اللغة الجنليزية فوق حرف  rinGals باحرف  العالمة:عبارة عن كلمة  و�شف 
ر�شم �شكل بي�شوي وخطوط منحنية مع ر�شمة غ�شن عليه اوراق ا�شفلها على خلفية تقريبا مربعة ال�شكل 
كلمة rinGals باحرف اللغة الجنليزية فوق حرف G ر�شمة جوهرة خلفها ر�شم �شكل بي�شوي وخطوط 

منحنية مع ر�شمة غ�شن عليه اوراق والعالمة باللون البي�س والأ�شود
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 172297         بتاريخ : 2012/04/19م
تاريخ اإيداع الأولوية:   /   /        م

با�ش��م: اوزمار جيمى اأن�شا �شانايى يف تيجاريت انونيم �شريكيتى
وعنوانه: كوجايلى �شاربي�شت بوجلي�شى، ينيكوي با�شي�شكيلي، كوجايلى، تركيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
نقل الركاب الربي و اجلوي و البحري؛ خدمات وكالة عمولت النقل على �شكل او يف طبيعتها تنظيم رحالت لل�شياح، خدمات 
وكالة عمولت ال�شحن على �شكل او يف طبيعتها �شم�شرة ال�شحن، خدمات وكالت ال�شفن على �شكل او يف طبيعتها نقل ال�شحنات 
او احلمولة بال�شفن، خدمات النقل ب�شيارة الإ�شعاف، اخلدمات �شائق اخلا�س ل�شيارة، خدمات قيادة الطائرة، خدمات مكتب 
ال�شياحية على �شكل او يف طبيعتها خدمات وكالت �شياحية وخدمات الدليل ال�شياحي، عمل احلجوزات واحلجوزات امل�شبقة 
للر�شائل  ال�شريع  بربيد  التو�شيل  او  ت�شليم  ال�شياحية،  اجل��ولت  تنظيم  خدمات  واجل���ولت،  والنقل  ال�شفر  تذاكر  لج��ل 
النقل  بها  واملعنى  والت�شليم  ال�شحن  وخدمات  الب�شائع  مناولة  اأي  الربيد،  خدمات  طريق  عن  الب�شائع  توزيع  والب�شائع، 
بالتحميل وتو�شيل وت�شليم الطرود والر�شائل مبختلف و�شائل النقل، خدمات التوزيع واملعنى بها توزيع ال�شحف وخدمات 
املركبات والب�شائع؛  انقاذ  املركبات الربية والبحرية واجلوية؛ خدمات  تاأجري  النقل اجلوية؛  تو�شيل الطرود عرب و�شائل 
تخزين وتغليف وتعبئة يف �شناديق لالأمتعة؛ خدمات تخزين ونقل النفايات، خدمات جمع النفايات ونقلها؛ تاأجري غرف 

اأزالة ال�شغط للغوا�شني
بالفئة: 39

و�شف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة UZMAR  باحرف اللغة الرتكية باللون الأ�شود 
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 171632         بتاريخ : 2012/04/05م
تاريخ اإيداع الأولوية:   /   /        م

با�ش��م: فنربوم ب�شتريا اأ�س ايه
وعنوانه: 5 دوناف بلفد، 4000 بلوفديف، بلغاريا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املياه املعدنية و الغازية وغريها من امل�شروبات غري الكحولية؛ م�شروبات الفاكهة وع�شائر الفاكهة، ال�شراب 
وم�شتح�شرات اأخرى ل�شنع امل�شروبات 

بالفئة: 32
و�شف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة BAĞ باحرف اللغة الرتكية باللون الأ�شود 

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 172410         بتاريخ : 2012/04/23م
تاريخ اإيداع الأولوية:   /   /        م

با�ش��م: موؤ�ش�شة طارق ال�شاعور للتجارة
وعنوانه: دوما مقابل املدر�شة - ال�شارع العام - عقار 68 عناتر - دم�شق - �شوريا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
�شراب  الفواكه،  الفواكه وع�شائر  الكحولية، م�شروبات م�شتخل�شة من  امل�شروبات غري  والغازية وغريها من  املعدنية  املياه 

وم�شتح�شرات اأخرى لعمل امل�شروبات والبرية )�شراب ال�شعري(
بالفئة: 32

و�شف العالمة:عبارة عن كلمة TASTY  باحرف اللغة الجنليزية وباللون الأزرق الفاهي اأ�شفلها كلمة Froste باحرف 
اللغة الجنليزية وباللون الأبي�س مكتوبتني على �شريط منحنى باللون الزرق الغامق ا�شفلها �شريط اأحمر كتبت عليه كلمات 
اللغة الجنليزية باللون البي�س ا�شفلها كلمة تي�شتي باحرف اللغة العربية وباللون الأزرق  Excellent Taste باحرف 
الفاهي اأ�شفلها كلمة فرو�شتي  باحرف اللغة العربية وباللون الأبي�س مكتوبتني على �شريط منحنى باللون الزرق الغامق 

ا�شفلها �شريط اأحمر كتبت علية كلمات الطعم الرائع باحرف اللغة العربية باللون البي�س
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 171856         بتاريخ : 2012/04/10م
تاريخ اإيداع الأولوية:   /   /        م

با�ش��م: نيو بوي  �س م ح
وعنوانه: ال اأو بي 16 – 408، جبل علي املنطقة احلرة، دبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
اللعب وادوات واأغرا�س اللعب، اأدوات ومعدات الريا�شة البدنية واجلمباز والدوات الريا�شية غري الواردة يف 

فئات اأخرى، زخارف لتزين �شجرة عيد امليالد 
بالفئة: 28

و�شف العالمة:عبارة عن كلمة VTX باحرف اللغة الجنليزية حول احرفها اطار وفوق حرف X الرقم 3 
خلفها ر�شمة قر�س يخرج من طرفيه لهب نار والعالمة باللون البي�س والأ�شود

 ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 172406         بتاريخ : 2012/04/23م
تاريخ اإيداع الأولوية: 2011/11/3م

با�ش��م: 4 ا�س بلجي�شيار اتهالت اأهراجات يازيليم داني�شمانليك تيجاريت ليمتد �شريكيتى
وعنوانه: اوفي�شالر 8. جادى 40/ايه-بي، 06460 اأنقرة - تركيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
البحوث التحققية العلمية وال�شناعية، وخدمات البحوث؛ اخلدمات الهند�شية؛ خدمات الكمبيوتر؛ خدمات 
الت�شميم املدرجة �شمن هذه الفئة التي لي�س لها عالقة باخلدمات الهند�شية واملعمارية والكمبيوتر؛ خدمات 

ت�شميم الفنون فوتوغرافية؛ خدمات الت�شديق على اأ�شالة الأعمال الفنية
بالفئة: 42

باللون  الرتكية  اللغة  باحرف   4s bilgi teknolojileri كلمات  عن  عبارة  العالمة:العالمة  و�شف 
الأزرق والأزرق الغامق مع ر�شمة خطوط منحنية باللون الأزرق والأزرق الغامق 

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 171635         بتاريخ : 2012/04/05م
تاريخ اإيداع الأولوية:   /   /        م

با�ش��م: يلديز هولدينج اأنونيم �شريكيتي 
وعنوانه: كي�شيكلي ماه. فرياه كاد. كي�شيكلي �شي�شمي ا�س كيه. رقم: 4/2 بي. كاملي�شا، او�شكودار / ا�شطنبول، تركيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
ال�شطناعي؛  النب  او  القهوة  بدائل  ال�شاجو؛  والتابيوكا؛  الأرز؛  ال�شكر؛  الكاكاو؛  ال�شاي؛  القهوة؛  او  النب 
الدقيق و امل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب و اخلبز والفطائر واحللويات؛ ال�شوكولتة، ومنتجات وا�شابع 
ال�شوكولتة؛ والب�شكويت، الب�شكويت املح�شي واملغطى، والب�شكويت اله�س، الكعك او الكيك، الب�شكويت الرقيق 
امللح؛  اخلبيز؛  م�شحوق  اخل��م��رية،  والدب�س؛  الأ���ش��ود  والع�شل  النحل  ع�شل  وال�شكاكر؛  احللوى  )ال��وي��ف��ر(، 

اخلردل؛ اخلل؛ ال�شل�شة )توابل(؛ البهارات؛ البوظة )الآي�س كرمي(، الثلج واملثلجات
بالفئة: 30

الأ�شود  باللون  الجنليزية  اللغة  بالحرف   CAKE LOVE و�شف العالمة:العالمة عبارة عن كلمات
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 171629         بتاريخ : 2012/04/05م
تاريخ اإيداع الأولوية:   /   /        م

با�ش��م: يلديز هولدينج اأنونيم �شريكيتي 
وعنوانه: كي�شيكلي ماه. فرياه كاد. كي�شيكلي �شي�شمي ا�س كيه. رقم: 4/2 بي. كاملي�شا، او�شكودار / ا�شطنبول، تركيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
ال�شطناعي؛  النب  او  القهوة  بدائل  ال�شاجو؛  والتابيوكا؛  الأرز؛  ال�شكر؛  الكاكاو؛  ال�شاي؛  القهوة؛  او  النب 
الدقيق و امل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب و اخلبز والفطائر واحللويات؛ ال�شوكولتة، ومنتجات وا�شابع 
ال�شوكولتة؛ والب�شكويت، الب�شكويت املح�شي واملغطى، والب�شكويت اله�س، الكعك او الكيك، الب�شكويت الرقيق 
امللح؛  اخلبيز؛  م�شحوق  اخل��م��رية،  والدب�س؛  الأ���ش��ود  والع�شل  النحل  ع�شل  وال�شكاكر؛  احللوى  )ال��وي��ف��ر(، 

اخلردل؛ اخلل؛ ال�شل�شة )توابل(؛ البهارات؛ البوظة )الآي�س كرمي(، الثلج واملثلجات
بالفئة: 30

و�شف العالمة:العالمة عبارة عن كلمات CARAMEL MASTER بالحرف اللغة الجنليزية باللون 
الأ�شود 

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 172770         بتاريخ : 2012/04/29م
تاريخ اإيداع الأولوية:   /   /        م

با�ش��م: التون قايا ان�شات ناكليات جيدا تيكاريت انونيم �شريكيتي
وعنوانه: غازي خمتار با�شا بولواري مركز عمل قاليون ط : 4 رقم 14 غازي عنتاب – تركيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
م�شتح�شرات تبيي�س الأقم�شة ومواد اأخرى ت�شتعمل يف الغ�شيل، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل وجلي وك�شط، 
�شابون، عطور، زيوت عطرية، م�شتح�شرات جتميل، غ�شول )لو�شن( لل�شعر، م�شتح�شرات ومعاجني الأ�شنان، 
املناديل املبللة او م�شبعة م�شتح�شرات التنظيف ال�شخ�شية، املناديل املبللة او م�شبعة م�شتح�شرات التجميل 

و/او العطور
بالفئة: 3

باللغة   SWISS BABY وكلمات  العربية  باللغة  بيبي  �شوي�س  كلمات  عبارة  العالمة:العالمة  و�شف 
الأجنليزية باللون الأ�شود 

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 172295         بتاريخ : 2012/04/19م
تاريخ اإيداع الأولوية:   /   /        م

با�ش��م: اوزمار جيمى اأن�شا �شانايى يف تيجاريت انونيم �شريكيتى
وعنوانه: كوجايلى �شاربي�شت بوجلي�شى، ينيكوي با�شي�شكيلي، كوجايلى، تركيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
املركبات املائية وقطع الغيار لها، واملعنى بها زوارق التجديف و الزوارق ذات املحرك وال�شفن واليخوت والزوارق 
والأخ�شاب  وال�شاريات  الدفات  و  التوجيه  ترو�س  ال�شغرية،  التجديف  وقوارب  والعبارات  والقوارب  ال�شريعة 
املائية؛ املركبات اجلوية وقطع  ال��دوارة والقمع )املداخن(، هياكل او بدن املركبات  وامل�شدات ومراوح الدفع 

الغيار لها، واملعنى املنطادات ذات املحرك والطائرات واملروحيات واملركبات الف�شائية واملظالت )البارا�شوت(
بالفئة: 12

و�شف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة UZMAR  باحرف اللغة الرتكية باللون الأ�شود 
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 172407         بتاريخ : 2012/04/23م
تاريخ اإيداع الأولوية:   /   /        م

با�ش��م: موؤ�ش�شة طارق ال�شاعور للتجارة
وعنوانه: دوما مقابل املدر�شة - ال�شارع العام - عقار 68 عناتر - دم�شق - �شوريا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
ومطهوة،  وجمففة  وجممدة  حمفوظة  وخ�شروات  فواكه  اللحم،  خال�شات  وال�شيد،  الدواجن  وحل��وم  والأ�شماك  اللحوم 
هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�شكر، البي�س واللنب ومنتجات الألبان، الزيوت والدهون املعدة لالأكل،الأغذية 

املحفوظة واملخاللت
بالفئة: 29

و�شف العالمة:عبارة عن كلمة TASTY  باحرف اللغة الجنليزية وباللون الأزرق الفاهي اأ�شفلها كلمة Froste باحرف 
اللغة الجنليزية وباللون الأبي�س مكتوبتني على �شريط منحنى باللون الزرق الغامق ا�شفلها �شريط اأحمر كتبت عليه كلمات 
اللغة الجنليزية باللون البي�س ا�شفلها كلمة تي�شتي باحرف اللغة العربية وباللون الأزرق  Excellent Taste باحرف 
الفاهي اأ�شفلها كلمة فرو�شتي  باحرف اللغة العربية وباللون الأبي�س مكتوبتني على �شريط منحنى باللون الزرق الغامق 

ا�شفلها �شريط اأحمر كتبت علية كلمات الطعم الرائع باحرف اللغة العربية باللون البي�س
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 171791         بتاريخ : 2012/04/08م
تاريخ اإيداع الأولوية:   /   /        م

با�ش��م: ناركونتك�س تك�شتيل اهراجات اتهالت �شانايى يف تيجاريت انونيم �شريكيتي
وعنوانه: بوجا اورجانريى �شانايى بوجلي�شى، دوجو�س جادي�شى، 19/3 �شوكاك رقم:12 بوجا، اأزمري، تركيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
املالب�س، الب�شة القدم، اأغطية الراأ�س

بالفئة: 25
اللغة الجنليزية وباللون الأخ�شر والأ�شود  BLaCKspaDE باحرف  و�شف العالمة:عبارة عن كلمة 
مكتوبة ب�شكل خا�س ومميز ا�شفلها كلمات Fits perfect  باحرف اللغة الجنليزية باللون الأ�شود وعلى 

الي�شار ر�شم ورق �شجر بالأخ�شر داخل دائرة 
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 171630         بتاريخ : 2012/04/05م
تاريخ اإيداع الأولوية:   /   /        م

با�ش��م: يلديز هولدينج اأنونيم �شريكيتي 
وعنوانه: كي�شيكلي ماه. فرياه كاد. كي�شيكلي �شي�شمي ا�س كيه. رقم: 4/2 بي. كاملي�شا، او�شكودار / ا�شطنبول، تركيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
ال�شطناعي؛  النب  او  القهوة  بدائل  ال�شاجو؛  والتابيوكا؛  الأرز؛  ال�شكر؛  الكاكاو؛  ال�شاي؛  القهوة؛  او  النب 
الدقيق و امل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب و اخلبز والفطائر واحللويات؛ ال�شوكولتة، ومنتجات وا�شابع 
ال�شوكولتة؛ والب�شكويت، الب�شكويت املح�شي واملغطى، والب�شكويت اله�س، الكعك او الكيك، الب�شكويت الرقيق 
امللح؛  اخلبيز؛  م�شحوق  اخل��م��رية،  والدب�س؛  الأ���ش��ود  والع�شل  النحل  ع�شل  وال�شكاكر؛  احللوى  )ال��وي��ف��ر(، 

اخلردل؛ اخلل؛ ال�شل�شة )توابل(؛ البهارات؛ البوظة )الآي�س كرمي(، الثلج واملثلجات
بالفئة: 30

الجنليزية  اللغة  بالحرف   CHOCOLATE MASTER كلمات  عن  عبارة  العالمة:العالمة  و�شف 
باللون الأ�شود 
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 172771         بتاريخ : 2012/04/29م
تاريخ اإيداع الأولوية:   /   /        م

با�ش��م: التون قايا ان�شات ناكليات جيدا تيكاريت انونيم �شريكيتي
وعنوانه: غازي خمتار با�شا بولواري مركز عمل قاليون ط : 4 رقم 14 غازي عنتاب – تركيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الطبي  لال�شتعمال  معدة  حمية  مواد  طبية،  لغايات  �شحية  م�شتح�شرات  وبيطرية،  �شيدلية  م�شتح�شرات 
الأ�شنان، مطهرات،  و�شمع طب  الأ�شنان  ومواد �شماد، مواد ح�شو  ل�شقات طبية  والأطفال،  للر�شع  واأغذية 
والفوط  اأع�شاب، احلفاظات  ومبيدات  ال�شارة، مبيدات فطريات  واحليوانات  لإب��ادة احل�شرات  م�شتح�شرات 
لغايات  فوط  ن�شائية  �شحية  حفاظات  و  ال�شحية  لال�شتخدامات  منا�شف  منها  �شحية  منتجات  احل�شية؛ 

�شحية ن�شائية و حمارم ومناديل �شحية و حفاظات ملر�شى �شل�س البول
بالفئة: 5

باللغة   SWISS BABY وكلمات  العربية  باللغة  بيبي  �شوي�س  كلمات  عبارة  العالمة:العالمة  و�شف 
الأجنليزية باللون الأ�شود 

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 172296         بتاريخ : 2012/04/19م
تاريخ اإيداع الأولوية:   /   /        م

با�ش��م: اوزمار جيمى اأن�شا �شانايى يف تيجاريت انونيم �شريكيتى
وعنوانه: كوجايلى �شاربي�شت بوجلي�شى، ينيكوي با�شي�شكيلي، كوجايلى، تركيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
املخ�ش�س  للبناء  الزبون  رغبة  ح�شب  وتو�شية  وت�شميم  والتخطيط   بها  واملعنى  والت�شييد،  البناء  خدمات 
املباين  بطالء  يتعلق  فيما  الأ�شت�شارات  املباين  وهدم  املباين  واإ�شالح  وبناء  والتجارية  ال�شكنية  للمجتمعات 
معدات  بتاأجري  املتعلقة  املعلومات  توفري  الطرق؛  ور�شف  امل��اء  والت�شييد حتت  والبناء  امل��اء  والإ�شالح حتت 
البناء؛ تاأجري معدات البناء والت�شييد وتاأجري معدات حتريك الأر�س واحلفارات وتاأجري اجلرافات؛ اإ�شالح 
اأو �شيانة ال�شفن؛ التعدين )ا�شتخراج املعادن(؛ اإ�شالح اأو �شيانة اآلت واأجهزة التعدين، خدمات الر�س الرملي 

لالر�شيات والطوابق، اخلدمات �شحذ ال�شكاكني، �شيانة اأو اإ�شالح خزانة النقود وال�شياء الثمينة
بالفئة: 37

و�شف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة UZMAR  باحرف اللغة الرتكية باللون الأ�شود 
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 172408         بتاريخ : 2012/04/23م
تاريخ اإيداع الأولوية:   /   /        م

با�ش��م: موؤ�ش�شة طارق ال�شاعور للتجارة
وعنوانه: دوما مقابل املدر�شة - ال�شارع العام - عقار 68 عناتر - دم�شق - �شوريا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
ومطهوة،  وجمففة  وجممدة  حمفوظة  وخ�شروات  فواكه  اللحم،  خال�شات  وال�شيد،  الدواجن  وحل��وم  والأ�شماك  اللحوم 
هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�شكر، البي�س واللنب ومنتجات الألبان، الزيوت والدهون املعدة لالأكل،الأغذية 

املحفوظة واملخاللت
بالفئة: 30

و�شف العالمة:عبارة عن كلمة TASTY  باحرف اللغة الجنليزية وباللون الأزرق الفاهي اأ�شفلها كلمة Froste باحرف 
اللغة الجنليزية وباللون الأبي�س مكتوبتني على �شريط منحنى باللون الزرق الغامق ا�شفلها �شريط اأحمر كتبت عليه كلمات 
اللغة الجنليزية باللون البي�س ا�شفلها كلمة تي�شتي باحرف اللغة العربية وباللون الأزرق  Excellent Taste باحرف 
الفاهي اأ�شفلها كلمة فرو�شتي  باحرف اللغة العربية وباللون الأبي�س مكتوبتني على �شريط منحنى باللون الزرق الغامق 

ا�شفلها �شريط اأحمر كتبت علية كلمات الطعم الرائع باحرف اللغة العربية باللون البي�س
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 171792         بتاريخ : 2012/04/08م
تاريخ اإيداع الأولوية:   /   /        م

با�ش��م: ام ان بي كوزميتك بارفيمارى �شانايى �شاجليك يف ايجيتيم هيزماتلريا تيجاريت ليمتد �شريكيتى
وعنوانه: اأتاتورك ماهالي�شى، ا�شينا �شوكاك رقم: 1/38، هللكاىل - كو�شوك�شيكميجي - ا�شطنبول / تركيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
م�شتح�شرات تبيي�س الأقم�شة ومواد اأخرى ت�شتعمل يف غ�شل املالب�س؛ م�شتح�شرات تنظيف و�شقل وجلي 
وك�شط؛ �شابون؛ عطور؛ زيوت عطرية؛ م�شتح�شرات جتميل؛ غ�شول )لو�شن( لل�شعر؛ منظفات ومعاجني 

الأ�شنان 
بالفئة: 25

و�شف العالمة:عبارة عن كلمات Vita Anatolia  احرف اللغة الجنليزية وباللون الأ�شود مكتوبة ب�شكل 
خا�س ومميز ا�شفلها احلرفني VA باللون الأ�شود 

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 171631         بتاريخ : 2012/04/05م
تاريخ اإيداع الأولوية:   /   /        م

با�ش��م: يلديز هولدينج اأنونيم �شريكيتي 
وعنوانه: كي�شيكلي ماه. فرياه كاد. كي�شيكلي �شي�شمي ا�س كيه. رقم: 4/2 بي. كاملي�شا، او�شكودار / ا�شطنبول، تركيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
ال�شطناعي؛  النب  او  القهوة  بدائل  ال�شاجو؛  والتابيوكا؛  الأرز؛  ال�شكر؛  الكاكاو؛  ال�شاي؛  القهوة؛  او  النب 
الدقيق و امل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب و اخلبز والفطائر واحللويات؛ ال�شوكولتة، ومنتجات وا�شابع 
ال�شوكولتة؛ والب�شكويت، الب�شكويت املح�شي واملغطى، والب�شكويت اله�س، الكعك او الكيك، الب�شكويت الرقيق 
امللح؛  اخلبيز؛  م�شحوق  اخل��م��رية،  والدب�س؛  الأ���ش��ود  والع�شل  النحل  ع�شل  وال�شكاكر؛  احللوى  )ال��وي��ف��ر(، 

اخلردل؛ اخلل؛ ال�شل�شة )توابل(؛ البهارات؛ البوظة )الآي�س كرمي(، الثلج واملثلجات
بالفئة: 30

و�شف العالمة:العالمة عبارة عن كلمات COOKIE MASTER بالحرف اللغة الجنليزية باللون 
الأ�شود ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 172772         بتاريخ : 2012/04/29م
تاريخ اإيداع الأولوية:   /   /        م

با�ش��م: التون قايا ان�شات ناكليات جيدا تيكاريت انونيم �شريكيتي
وعنوانه: غازي خمتار با�شا بولواري مركز عمل قاليون ط : 4 رقم 14 غازي عنتاب – تركيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الورق والورق املقوى واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى، املطبوعات، مواد جتليد 
ومواد  منزلية،  لغايات  اأو  القرطا�شية  امل�شتعملة يف  الل�شق  مواد  القرطا�شية،  الفوتوغرافية،  ال�شور  الكتب، 
الفنانني، فرا�شي الدهان اأو التلوين، الآلت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا الأثاث(، مواد التوجيه والتدري�س 
)عدا الأجهزة(، مواد التغليف البال�شتيكية )غري الواردة يف فئات اأخرى(، حروف الطباعة، مناديل من الورق، 
وال�شليوز والتي يتم تخل�س منها بعد ال�شتخدام، منا�شف  الورق  امل�شنوعة من  والن�شاء  الأطفال  حفا�شات 

ورقية ، اوراق رقيقة
بالفئة: 16

باللغة   SWISS BABY وكلمات  العربية  باللغة  بيبي  �شوي�س  كلمات  عبارة  العالمة:العالمة  و�شف 
الأجنليزية باللون الأ�شود 

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

بت�اري�����خ:2011/11/10م    املودعة حتت رقم:164932 
 تاريخ الأ�شبقية :    

 باإ�ش��م: ذا نت – اآ- بورتيه جروب ليمتد.  
 جن�شية ال�شركة: اململكة املتحدة.     

وعنوانه: 1 ذا فيليج اأوفي�شيز، و�شتفيلد، اأيريل واي، لندن دبليو12  7 جي اإف، اململكة املتحدة.   
عرب  البيانات  وا�شتقبال  وبث  اإر�شال  خدمات  الت�شالت،  خدمات  التالية:  املنتجات   / اخلدمات   / الب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
البث  خدمات  عاملية،  حا�شوب  �شبكة  عرب  الربامج  بث  خدمات  الكبلية،  التلفزيون  برامج  بث  خدمات  الت�شالت،  و�شائل 
الأقمار ال�شطناعية، خدمات  وال�شبكي وعرب  الكبلي  بالتلفزيون  والإر�شال  البث  الكبلي، خدمات  الراديو  وال�شتقبال عرب 
اإر�شال ت�شجيالت �شوتية و�شوتية مرئية حية عرب النرتنت، خدمات البث احلي ملواد �شوتية ومرئية عرب النرتنت، خدمات 
الفيديو  اإر�شال  والر�شائل، خدمات  واملرئية  ال�شمعية  واملحتويات  وال�شور  والبيانات  لل�شوت  واللكرتوين  الرقمي  الإر�شال 
عند الطلب، خدمات توفري حجرات ومنتديات ولوحات الن�شرات الإلكرتونية الفورية لنقل الر�شائل بني امل�شتخدمني وذلك 
فيما يتعلق باملو�شيقى والرتفيه، خدمات توفري اإر�شال ل�شلكي لل�شوت واملو�شيقى وملفات اإم بيه 3 والر�شوم البيانية والألعاب 
وال�شور والفيديو واملعلومات والأخبار عرب �شبكة حا�شوب عاملية اإىل اأجهزة ات�شالت نقالة ل�شلكية، خدمات اإر�شال وا�شتقبال 
الر�شائل الن�شية وال�شوتية بني اأجهزة الت�شالت الال�شلكية، خدمات توفري اإمكانية تو�شيل م�شتخدمني متعددين ب�شبكة 

معلومات حا�شوبية عاملية.   
 38  والواقعة يف الفئة: 

الأ�شود  باللون  �شريطني  على  الأبي�س  باللون  لتينية  بحروف   "NET-A- PORTER" عبارة  العالم�ة:   و�شف 
اأبي�س له هوائي واجلميع داخل بطاقة باللون الأ�شود كما  "TV" باللون الأ�شود يف اجلهة ال�شفل على مربع  واحلرفني 

بال�شكل املو�شح.
ال�ش��رتاطات:

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

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 173542         بتاريخ : 2012/05/13م
تاريخ اإيداع الأولوية: 2011/11/14م

با�ش��م: دميلر ايه جي
وعنوانه: مر�شيد�س �شرتا�شه 137 ، دي - 70327 �شتوتغارت، املانيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الريا�شية والثقافية؛ اخلدمات الرتفيهية؛ الأن�شطة  التدريب؛ الأن�شطة  خدمات الرتبية والتعليم، توفري 
تنظيم  ال�شيارات؛  ل�شباقات  الرتفيه   واملنا�شبات  الأح��داث  تنظيم  الريا�شية،  الأح��داث  تنظيم  الريا�شية؛ 
فريق �شباقات ال�شيارات؛ اخلدمات الرتفيه بت�شجيل ال�شوت والفيديو، احلفالت املو�شيقية، عرو�س الفيديو 
ال�شوتية؛  الت�شجيالت  و/اأو  الفيديو  واإن��ت��اج  وال��رادي��وي��ة،  التلفزيونية  الرتفيهية  اخل��دم��ات  واملو�شيقية؛ 
والتلفزيونية؛  الإذاعية  والربامج  املو�شيقية  واحلفالت  املو�شيقية  والعرو�س  العرو�س  واأداء  واإنتاج  عر�س 
خدمات ا�شتوديوهات الت�شجيل والأفالم والفيديو والتلفزيون؛ خدمات ت�شجيل ال�شوت والأفالم والفيديو 
ترتيب  والفيديو؛  والأف��الم  وال�شوت  الت�شجيالت  وتوزيع  اإنتاج  ن�شراملو�شيقى؛ خدمات  الن�شر،  والتلفزيون، 
وتنظيم الندوات والفعاليات وامل�شابقات واملوؤمترات واملعار�س؛ ن�شر الكتب واملجالت وغريها من الن�شو�س؛ 
املعلومات املتعلقة بالريا�شية املقدمة عرب الإنرتنت؛ خدمات الأندية؛ تنظيم والإ�شراف على اأندية ال�شيارات

بالفئة: 41
الجنليزية  اللغة  باأحرف   MERCEDES AMG PETRONAS كلمات  عن  العالمة:عبارة  و�شف 

باللون ال�شود 
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

 
 املودعة حتت رقم:153279  بت�اري�����خ:2011/02/21م  

 تاريخ الأ�شبقية :  2010/09/24م  
 باإ�ش��م:دينافوك�س �شي�شتمز، ال ال �شي  
 جن�شية ال�شركة: الوليات املتحدة الأمريكية.  

وعنوانه: 2100 وارتون �شرتيت، �شويت 400 بت�شبريغ، بن�شلفانيا 15203، الوليات املتحدة الأمريكية.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: خدمات ت�شغيل النرتنت اأو بيئة قائمة على ال�شبكة 
العنكبوتية ممكنة الدخول ت�شمح للم�شتخدمني باحل�شول على دخول عام اأو اآمن من خالل جهات الت�شال 
مع العمالء من اأجل ال�شماح بالت�شجيل املتميز والتاأكد منه، خدمات العمالء والدعم الفني، من اأجل توفري 
دخول حُمكم اإىل الربجميات واملحتويات احلديدة واملعلومات امل�شرتكة و�شبكات التوا�شل الجتماعي واأنظمة 

التخزين وال�شرتجاع والقدرة على رفع اأو حتميل البيانات.  .الفئة 42
 والواقعة يف الفئة:42 

و�شف العالم�ة:   كلمة "DYNAVERSE" بحروف لتينية كما بال�شكل املو�شح.   
ال�ش��رتاطات:

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

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 173538         بتاريخ : 2012/05/13م
تاريخ اإيداع الأولوية: 2011/11/14م

با�ش��م: دميلر ايه جي
وعنوانه: مر�شيد�س �شرتا�شه 137 ، دي - 70327 �شتوتغارت، املانيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الورق والورق املقوى )الكرتون( واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى؛ املطبوعات؛ الن�شرات؛ الن�شرات 
العالنية؛ ال�شحف واملطبوعات الدورية واملجالت والكتب والكتب امل�شورة والن�شرات الإخبارية؛ كتب التلوين؛ كتب ن�شاط 
واملطبوعات  الفنية  واملطبوعات  ال�شور  املن�شوبة؛  الفوتوغرافية  وال�شور  املن�شوبة  غري  الفوتوغرافية  ال�شور  الطفل؛ 
الورق؛  ق�شا�شات  دفاتر  العنوان؛  دفاتر  املالحظات؛  دفاتر  بريدية؛  بطاقات  املعايدة؛  بطاقات  واملل�شقات؛  الفوتوغرافية 
ومل�شقات  مل�شقات  الطوابع؛  البومات  الربيدية؛  الطوابع  اليومية؛  املذكرات  دفاتر  ال�شور؛  البوم  التقوميات؛  جملدات؛ 
اأقالم  علب  الر�شا�س،  اأق��الم  بريات  املحايات،  الر�شا�س،  واأق��الم  الأق��الم  القرطا�شية؛  لال�شتن�شاخ؛  معد  روق  ال�شيارات؛ 
الر�شا�س، م�شاطر الر�شم، �شناديق لالأقالم، ق�شا�شات تعليم )و�شع عالمة( الكتاب؛ مواد والتدري�س والتعليم املطبوعة؛ 
ال�شيكات؛  دفاتر  البيانية؛ حامالت  الر�شوم  ورق  )ال�شبورات(؛  عليها  يكتب  التي  الل��واح  املظاريف؛  للهدايا؛  ورقية  اأكيا�س 

لوحات العر�س لعر�س الإعالنات، ال�شواين او الطباق الورقية؛ الأعالم امل�شنوعة من الورق
بالفئة: 16

و�شف العالمة:عبارة عن كلمات MERCEDES AMG PETRONAS باأحرف اللغة الجنليزية باللون ال�شود 
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

  املودعة حتت رقم:164933   بت�اري�����خ:2011/11/10م  
 تاريخ الأ�شبقية :    

 باإ�ش��م: ذا نت – اآ- بورتيه جروب ليمتد.  
 جن�شية ال�شركة: اململكة املتحدة.     

 وعنوانه:   1 ذا فيليج اأوفي�شيز، و�شتفيلد، اأيريل واي، لندن دبليو12  7 جي اإف، اململكة املتحدة.   
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: خدمات الرتفيه والتعليم التي تعر�س الو�شائل اللكرتونية واملحتويات املتعددة الو�شائط 
ذات  املعلومات  ال�شوتي وغري ذلك من  واملحتوى  امل�شتخدم  املزود من قبل  واملحتوى  وال�شور  والن�شو�س  وال�شور  والر�شوم  والأف��الم  والفيديو 
ال�شلة وذلك عرب النرتنت وغريها من �شبكات الت�شالت يف جمالت الأزياء وال�شوؤون العامة والأحداث الثقافية واملوا�شع املتعلقة بالرتفيه، 
خدمات اإنتاج الأفالم على اأ�شرطة الفيديو اأو على جميع و�شائل الإعالم ال�شوتية املرئية اأو ال�شوتية يف جمال الأزياء وال�شوؤون العامة والأحداث 
الفورية  الن�شر اللكرتوين للكتب واملجالت والدوريات  الراديو والتلفزيون، خدمات  اإنتاج برامج  املتعلقة بالرتفيه، خدمات  الثقافية واملوا�شع 
)غري  الفورية  الإلكرتونية  املطبوعات  توفري  خدمات  بالرتفيه،  املتعلقة  واملوا�شع  الثقافية  والأح���داث  العامة  وال�شوؤون  الأزي���اء  جم��الت  يف 
ال�شوتي  الرقمي  الرتفيه  ن�شر  بالرتفيه، خدمات  املتعلقة  واملوا�شع  الثقافية  والأح��داث  العامة  وال�شوؤون  الأزي��اء  للتنزيل( يف جمالت  القابلة 
الن�شر  خدمات  بالرتفيه،  املتعلقة  واملوا�شع  الثقافية  والأح���داث  العامة  وال�شوؤون  الأزي���اء  جم��الت  يف  املتعددة  بالو�شائط  والرتفيه  وال�شوتي 
الرقمي الفوري يف جمالت الأزياء وال�شوؤون العامة والأحداث الثقافية واملوا�شع املتعلقة بالرتفيه، خدمات عر�س الأزياء وخدمات اإنتاج عرو�س 
التي يتم بثها عرب  اأو  ات�شالت ل�شلكي  املنقولة عرب جهاز  اأو  اأو عرب النرتنت  بيانات جلهاز حا�شوب  املقدمة ب�شكل مبا�شر من قاعدة  الأزي��اء 
اأو الأقمار ال�شطناعية، خدمات تقدمي التقارير الإخبارية، خدمات توفري معلومات حول الرتفيه والأح��داث اجلارية والأحداث  تلفاز �شبكي 
املتعلقة  واملعلومات  وامل�شورة  ال�شت�شارة  توفري  خدمات  والرتفيه،  بالأزياء  املتعلقة  اللكرتونية  التطبيقات  ن�شر  خدمات  الثقافية،  والن�شاطات 
حمتويات  من  ذلك  وغري  والن�شو�س  الفوتوغرافية  وال�شور  والر�شوم  ال�شور  على  حتتوي  الكرتونية  مكتبات  توفري  خدمات  ذك��ره،  �شبق  مبا 
اأو  �شبكية  تلفاز  اأجهزة  البث عن طريق  اأو عرب  اللكرتونية  الت�شالت  �شبكات  اأو غري ذلك من  �شبكة حا�شوب مبا�شرة  املتعددة عرب  الو�شائط 
الأقمار ال�شطناعية، خدمات ن�شر ال�شحف الفورية وخا�شًة املدونات التي تعر�س املعلومات والآراء ال�شخ�شية، خدمات الن�شر وخا�شًة م�شاركة 
ال�شور عرب النرتنت واأجهزة الت�شال الال�شلكية، خدمات تنظيم الأحداث الرتفيهية والثقافية، خدمات الرتفيه التي تكون على �شكل م�شابقات 

 ومناف�شات واألعاب، خدمات التعليم والتهذيب، خدمات الرتفيه، خدمات الأن�شطة الريا�شية والثقافية.     
والواقعة يف الفئة:41 

و�شف العالم�ة:  عبارة "NET-A- PORTER" بحروف لتينية باللون الأبي�س على �شريطني باللون الأ�شود واحلرفني "TV" باللون 
الأ�شود يف اجلهة ال�شفل على مربع اأبي�س له هوائي واجلميع داخل بطاقة باللون الأ�شود كما بال�شكل املو�شح.

 ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه 

وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 173543         بتاريخ : 2012/05/13م
تاريخ اإيداع الأولوية: 2011/11/14م

با�ش��م: دميلر ايه جي
وعنوانه: مر�شيد�س �شرتا�شه 137 ، دي - 70327 �شتوتغارت، املانيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
املطاعم و احلانات  املوؤقت؛ خدمات  الإي��واء  الطعام وال�شراب؛ خدمات  الأ�شت�شافة؛ خدمات تقدمي  خدمات 

ومتوين وتوريد الطعام
بالفئة: 43

الجنليزية  اللغة  باأحرف   MERCEDES AMG PETRONAS كلمات  عن  العالمة:عبارة  و�شف 
باللون ال�شود 
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

بت�اري�����خ:2011/11/10م    املودعة حتت رقم:164929 
 تاريخ الأ�شبقية :    

 باإ�ش��م: ذا نت – اآ- بورتيه جروب ليمتد.  
 جن�شية ال�شركة: اململكة املتحدة.     

وعنوانه:  1 ذا فيليج اأوفي�شيز، و�شتفيلد، اأيريل واي، لندن دبليو12  7 جي اإف، اململكة املتحدة.   
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: معلومات على �شكل الكرتوين، من�شورات الكرتونية 
قابلة للتنزيل يف جمالت الأزياء والخبار واأمناط العي�س والثقافة والرتفيه وال�شفر والتوا�شل الجتماعي، 

تطبيقات الكرتونية ملعدات الت�شال اللكرتونية.  
 والواقعة يف الفئة:9 

و�شف العالم�ة:  عبارة "NET-A- PORTER" بحروف لتينية باللون الأبي�س على �شريطني باللون 
الأ�شود واحلرفني "TV" باللون الأ�شود يف اجلهة ال�شفل على مربع اأبي�س له هوائي واجلميع داخل بطاقة 

باللون الأ�شود كما بال�شكل املو�شح.
ال�ش��رتاطات:

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

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 173539         بتاريخ : 2012/05/13م
تاريخ اإيداع الأولوية: 2011/11/14م

با�ش��م: دميلر ايه جي
وعنوانه: مر�شيد�س �شرتا�شه 137 ، دي - 70327 �شتوتغارت، املانيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
امل�شنوعات من اجللد اأو تقليد اجللود؛ احلقائب، احلقائب الريا�شية، اأكيا�س الت�شوق، حقائب الوثائق، حقائب 
حممولة باملع�شم، حقائب الظهر، حقائب جلميع الأغرا�س الريا�شية، حقائب الأن�شطة الريا�شية، حقائب 
حمل الأطفال على الظهر، حقائب احلمل على الظهر، حقائب ال�شاطئ، حقائب الكتاب، حقائب احلفا�شات، 
حقائب من الن�شيج �شويف الغليظ، حقائب ال�شالة الريا�شية )اجلم(، حقائب احلمل؛ حقائب على �شكل حذاء 
للرحالت وال�شفر، احلقائب الكتب املدر�شية، حمافظ؛ حمافظ النقود املعدنية؛ حقائب �شغرية تلب�س حول 
اخل�شر، ال�شنط املحمولة، حقائب تلب�س حول اخل�شر، املظالت وال�شما�شي، حقائب لتخزين ال�شجالت؛ ع�شي 

امل�شي؛ حقائب بطاقة الأعمال
بالفئة: 18

الجنليزية  اللغة  باأحرف   MERCEDES AMG PETRONAS كلمات  عن  العالمة:عبارة  و�شف 
باللون ال�شود 
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 172773         بتاريخ : 2012/04/29م
تاريخ اإيداع الأولوية:   /   /        م

با�ش��م: �شاجنينج )�شنغهاي( جولري كو.، ال تي دي.
وعنوانه: روم 371، منرب 1128، وينهو رود، �شونغجاجن د�شرتيكت، �شنغهاي �شيتي، جمهورية ال�شني ال�شعبية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الف�شية،  احللي  العقيق؛  النفي�شة؛  او  الثمينة  املعادن  �شناديق من  النفي�شة؛  او  الثمينة  املعادن  �شبائك من 
اأ�شاور )جموهرات(؛ �شال�شل او قالئد �شل�شلية )جموهرات(؛ بلورات ال�شاعات؛ نيا�شني او اأو�شمة من املعادن 

الثمينة او النفي�شة؛ �شاعات مع�شم اليد، �شاعات اجليب
بالفئة: 14

و�شف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة JULIZOFIA باحرف اللغة الجنليزية باللون الأ�شود 
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

 املودعة حتت رقم:170358   بت�اري�����خ: 2012/03/08م  
 تاريخ الأ�شبقية :  2012/03/07م  

باإ�ش��م:�شيدار ماجنمنت كون�شلتنج اإنرتنا�شيونال اإل اإل �شي �شركة اأمريكية موؤ�ش�شة وفق قوانني ولية نيويورك
 جن�شية ال�شركة: اأمريكا  

 وعنوانه:250 بارك اأفينو، الطابق ال�شابع، نيويورك، ولية نيويورك 10077، ، اأمريكا. 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية:  خدمات اإ�شت�شارات الأعمال واملعلومات، خدمات تطوير 
الأعمال  على  الرقابة  خدمات  لالأعمال،  امل�شاريع  واإدارة  الإ�شرتاتيجية  اخلطط  وتنفيذ  التحليل  عمليات 
التحليلية والإح�شائية لفهم وتوقع  النماذج  اإ�شتخدام  التخ�ش�س يف  بها  مبا يف ذلك  املتعلقة  والإ�شت�شارات 

وتوجه واأداء الزبائن والأعمال والأعمال املالية والأ�شواق، خدمات اإدارة خماطر الأعمال التجارية واملالية.
 والواقعة يف الفئة:35 

كما  لتينية  بحروف   )CYPRESS ANALYTICA( و�شف العالم�ة:  ر�شم �شجرة وحتتها عبارة
بال�شكل املو�شح
ال�ش��رتاطات:

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

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 177178         بتاريخ : 2012/07/26م
تاريخ اإيداع الأولوية:   /   /        م

با�ش��م: ليوزهاو ليوجنميانزهني كو.، ال تي دي.
وعنوانه: منرب. 2 ت�شانغفنج رود، ليوبي دي�شرتيكت، ليوزهاو �شيتي، جوانغك�شي، ال�شني، بو�شت كود: 545001

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
�شابون؛ لو�شن )غ�شول( ال�شتحمام؛ قطع من �شابون التواليت؛ لو�شن )غ�شول( ال�شعر؛ جل ال�شتحمام؛ 
م�شتح�شرات الغ�شيل؛ امللح ال�شتحمام، ؛ لو�شن )غ�شول( اجل�شم؛ عنا�شر العناية بال�شعر؛ معاجني الأ�شنان؛ 

م�شتح�شرات التجميل، منظفات الغ�شيل
بالفئة: 3

و�شف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة LMZ باحرف اللغة الأجنليزية باللون الأ�شود 
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

 

 املودعة حتت رقم:164930   بت�اري�����خ:2011/11/10م  
 تاريخ الأ�شبقية :    

 باإ�ش��م: ذا نت – اآ- بورتيه جروب ليمتد.  
 جن�شية ال�شركة: اململكة املتحدة.     

 وعنوانه:   1 ذا فيليج اأوفي�شيز، و�شتفيلد، اأيريل واي، لندن دبليو12  7 جي اإف، اململكة املتحدة.   
املجالت  وخا�شًة  مطبوعات  مطبوعة،  من�شورات  التالية:  املنتجات   / اخل��دم��ات   / الب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
واملن�شورات املتعلقة بالأزياء واأمناط العي�س، كتب، دفاتر للعناوين، كرا�شات، اأدلة، جمالت، من�شورات دورية، 
بطاقات،  فوتوغرافية،  �شور  بال�شغط،  تعمل  ل�شاقات  للنقل،  معدة  �شور  دوري��ة،  اإخبارية  ن�شرات  �شحف، 
بطاقات تهنئة، بطاقات للهدايا، تقاومي، مفكرات، بطاقات بريدية، اإعالنات كبرية، قرطا�شية، ادوات كتابة اأو 

ر�شم، مناديل، تقاومي، لوازم مكتبية.   
 والواقعة يف الفئة:16 

و�شف العالم�ة:  عبارة "NET-A- PORTER" بحروف لتينية باللون الأبي�س على �شريطني باللون 
الأ�شود واحلرفني "TV" باللون الأ�شود يف اجلهة ال�شفل على مربع اأبي�س له هوائي واجلميع داخل بطاقة 

باللون الأ�شود كما بال�شكل املو�شح.     
ال�ش��رتاطات:

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

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 173540         بتاريخ : 2012/05/13م
تاريخ اإيداع الأولوية: 2011/11/14م

با�ش��م: دميلر ايه جي
وعنوانه: مر�شيد�س �شرتا�شه 137 ، دي - 70327 �شتوتغارت، املانيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
قم�شان،  بانواعها،  الداخلية  املالب�س  بانواعها؛  اخلارجي  املالب�س  الراأ�س؛  واأغطية  القدم  والب�شة  املالب�س 
الكنزات الف�شفا�شه، واجلاكيتات، املعاطف، معاطف املطر، بدلت التزلج على الثلج، ال�شراويل، البنطالونات، 
التنانري،  القما�س،  الأط��ف��ال(  )�شدرية  مرايل  املطر،  �شد  مالب�س  اك��م��ام،  ب��دون  فوقية  مالب�س  ال�شورات، 
الحماء،  بدلت  بانواعه،  الر�شمي  الزي  ال�شرتات،  البنطالونات،  او  اجل��وارب  حمالت  الف�شاتني،  البلوزات، 
ال�شوفية  الأح��ذي��ة  ال�شنادل،  الريا�شية،  والأح��ذي��ة  الأح��ذي��ة اخلفيفة  الب���واط،  الأح��ذي��ة،  الرك�س،  ب��دلت 
لالأطفال، الأحذية الن�شائية الطويلة، جوارب امل�شي لها نعال، مالب�س ال�شباحة، الأو�شحة، العباءات، �شراويل 
او  ال�شب�شب  البيجامات،  النوم،  مالب�س  ال�شم�س،  اأقنعة  القبعات،  الطواقي،  �شريت،  تي  اجل��وارب،  املالكمة، 
الروب  العنق،  ربطات  للراأ�س،  ع�شابات  املع�شم،  ع�شابات  للن�شاء،  املالب�س حتتية  الداخلية،  املالب�س  النعال، 
الر�شع  لالأطفال  املالب�س  ال�شغار؛  والأطفال  الر�شع  لالأطفال  الراأ�س  واأغطية  القدم  والب�شة  اجللباب،  او 

والأطفال ال�شغار بانواعها
بالفئة: 25

الجنليزية  اللغة  باأحرف   MERCEDES AMG PETRONAS كلمات  عن  العالمة:عبارة  و�شف 
باللون ال�شود 
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 173536         بتاريخ : 2012/05/13م
تاريخ اإيداع الأولوية: 2011/11/14م

با�ش��م: دميلر ايه جي
وعنوانه: مر�شيد�س �شرتا�شه 137 ، دي - 70327 �شتوتغارت، املانيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
�شيارات  النارية؛  الدرجات  الربية؛  للمركبات  وحمركات  موتورات  الربية؛  املركبات  املحرك؛   ذات  املركبات 

�شباق ال�شيارات؛ القطع واللوازم جلميع ال�شلع امل�شار اإليها �شابقا
بالفئة: 12

الجنليزية  اللغة  باأحرف   MERCEDES AMG PETRONAS كلمات  عن  العالمة:عبارة  و�شف 
باللون ال�شود 
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

بت�اري�����خ:2012/03/11م    املودعة حتت رقم:170396 
 تاريخ الأ�شبقية :  2011/09/15م  

باإ�ش��م: ذي ليربيزول كوربوري�شن )�شركة اأمريكية موؤ�ش�شة وفق قوانني ولية اأوهايو(
 جن�شية ال�شركة: الوليات املتحدة المريكية.      

وعنوانه: 29400 ليكالند بوليفارد، ويكليف، اأوهايو 44092، الوليات املتحدة المريكية.    
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: اإ�شافات كيميائية للمزلقات والوقود. فئة 1

 والواقعة يف الفئة: 1 
و�شف العالم�ة:  عبارة )NanoArmor( بحروف لتينية باللون البي�س  فوقها ر�شم هند�شي على �شكل 

درع والكل يف بطاقة رمادية كما بال�شكل املو�شح.
ال�ش��رتاطات:

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

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 177311         بتاريخ : 2012/07/31م
تاريخ اإيداع الأولوية:   /   /        م

با�ش��م: يف اي تي ماكانان )كوالملبور( ا�س دي ان بي ات�س دي
راواجن،  انتجري�شي  اند�شرتي  تامان   ،2/1 راواجن  انتجري�شي  اند�شرتي  تامان  ج��الن   ،126 لوت  وعنوانه: 

48000 راواجن، �شيالجنور دارل اح�شان، ماليزيا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

نودلز)معكرونة رقيقة(؛ نودلز الفورية )�شريعة التح�شري(؛ نودلز املجففة؛ و الوجبات اجلاهزة التي تتكون 
اأ�شا�شا من املعكرونة يف الفئة 30

بالفئة: 3
و�شف العالمة:عبارة عن كلمة Vit's باأحرف اللغة الجنليزية ا�شفلها احرف �شينية باللون الأبي�س داخل 

�شكل بي�شاوي منقو�س من ا�شفله باللون الرمادي 
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية: 

 املودعة حتت رقم:164931   بت�اري�����خ:2011/11/10م  
 تاريخ الأ�شبقية :    

 باإ�ش��م: ذا نت – اآ- بورتيه جروب ليمتد.  
 جن�شية ال�شركة: اململكة املتحدة.     

 وعنوانه:   1 ذا فيليج اأوفي�شيز، و�شتفيلد، اأيريل واي، لندن دبليو12  7 جي اإف، اململكة املتحدة.   
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: خدمات جتميع ت�شكيلة من ال�شلع ل�شالح الغري، وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة )ول 
ينطوي على ذلك خدمة النقل( حيث تتعلق هذه ال�شلع باملالب�س واأغطية الراأ�س ولبا�س القدم واملجوهرات وال�شاعات واإك�ش�شوارات الأزياء واملن�شوجات وم�شتح�شرات التجميل 
)كوزميتيك( وم�شتح�شرات التواليت غري الطبية والأردية اخلا�شة بالعيون و�شناديق النقل واملنتجات اجللدية وحقائب اليد وجميع انواع احلقائب؛ خدمات جتميع ت�شكيلة من 
ال�شلع ل�شالح الغري حيث تتعلق هذه ال�شلع باملالب�س واأغطية الراأ�س ولبا�س القدم واملجوهرات وال�شاعات واإك�ش�شوارات الأزياء واملن�شوجات وم�شتح�شرات التجميل )كوزميتيك( 
وم�شتح�شرات التواليت غري الطبية والأردية اخلا�شة بالعيون و�شناديق النقل واملنتجات اجللدية وحقائب اليد وجميع انواع احلقائب ، وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها 
و�شرائها عند احلاجة؛ خدمات جتميع ت�شكيلة من ال�شلع ل�شالح الغري، وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة )ول ينطوي على ذلك خدمة النقل(  
وذلك عرب كاتالوغات الطلبات الربيدية حيث تتعلق هذه ال�شلع باملالب�س واأغطية الراأ�س ولبا�س القدم واملجوهرات وال�شاعات واإك�ش�شوارات الأزياء واملن�شوجات وم�شتح�شرات 
التجميل )كوزميتيك( وم�شتح�شرات التواليت غري الطبية والأردية اخلا�شة بالعيون و�شناديق النقل واملنتجات اجللدية وحقائب اليد وجميع انواع احلقائب؛  خدمات جتميع 
ت�شكيلة من ال�شلع ل�شالح الغري، وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة )ول ينطوي على ذلك خدمة النقل(  ب�شكل فوري عرب مواقع النرتنت حيث 
تتعلق هذه ال�شلع باملالب�س واأغطية الراأ�س ولبا�س القدم واملجوهرات وال�شاعات واإك�ش�شوارات الأزياء واملن�شوجات وم�شتح�شرات التجميل )كوزميتيك( وم�شتح�شرات التواليت 
الغري، وذلك  ل�شالح  ال�شلع  ت�شكيلة من  ان��واع احلقائب؛ خدمات جتميع  اليد وجميع  واملنتجات اجللدية وحقائب  النقل  بالعيون و�شناديق  والأردي��ة اخلا�شة  الطبية  غري 
لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة )ول ينطوي على ذلك خدمة النقل( عرب قناة تلفزيونية  متعلقة باملالب�س واأغطية الراأ�س ولبا�س القدم واملجوهرات 
وال�شاعات واإك�ش�شوارات الأزياء واملن�شوجات وم�شتح�شرات التجميل )كوزميتيك( وم�شتح�شرات التواليت غري الطبية والأردية اخلا�شة بالعيون و�شناديق النقل واملنتجات 
اجللدية وحقائب اليد وجميع انواع احلقائب؛ خدمات جتميع ت�شكيلة من ال�شلع ل�شالح الغري، وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة )ول ينطوي 
اأو جهاز ات�شالت نقال وذلك فيما يتعلق باملالب�س واأغطية الراأ�س ولبا�س القدم واملجوهرات وال�شاعات  اأو جهاز الهاتف النقال  على ذلك خدمة النقل(  عرب جهاز الهاتف 
النقل واملنتجات اجللدية  بالعيون و�شناديق  الطبية والأردي��ة اخلا�شة  التواليت غري  التجميل )كوزميتيك( وم�شتح�شرات  الأزياء واملن�شوجات وم�شتح�شرات  واإك�ش�شوارات 
وحقائب اليد وجميع انواع احلقائب؛  خدمات جتميع ت�شكيلة من ال�شلع ل�شالح الغري، وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة )ول ينطوي على ذلك 
خدمة النقل(  عرب الت�شويق املبا�شر وذلك فيما يتعلق باملالب�س واأغطية الراأ�س ولبا�س القدم واملجوهرات وال�شاعات واإك�ش�شوارات الأزياء واملن�شوجات وم�شتح�شرات التجميل 
)كوزميتيك( وم�شتح�شرات التواليت غري الطبية والأردية اخلا�شة بالعيون و�شناديق النقل واملنتجات اجللدية وحقائب اليد وجميع انواع احلقائب؛ خدمات توفري املعلومات 
والن�شائح املتعلقة بتجميع ت�شكيلة من ال�شلع ل�شالح الغري، وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة )ول ينطوي على ذلك خدمة النقل(، خدمات 

 اإ�شت�شارات اإدارة الأعمال، خدمات التجارة الفورية، خدمات تقدمي الن�شائح وامل�شاعدة يف اختيار ال�شلع، خدمات الدعاية والإعالن لالآخرين 
 والواقعة يف الفئة:35 

و�شف العالم�ة:  عبارة "NET-A- PORTER" بحروف لتينية باللون الأبي�س على �شريطني باللون الأ�شود واحلرفني "TV" باللون الأ�شود يف اجلهة ال�شفل على 
مربع اأبي�س له هوائي واجلميع داخل بطاقة باللون الأ�شود كما بال�شكل املو�شح.     

ال�ش��رتاطات:
اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً  اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار  اأو  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 173541         بتاريخ : 2012/05/13م
تاريخ اإيداع الأولوية: 2011/11/14م

با�ش��م: دميلر ايه جي
وعنوانه: مر�شيد�س �شرتا�شه 137 ، دي - 70327 �شتوتغارت، املانيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات الدعاية والإعالن واخلدمات الرتويجية؛ اإدارة الأعمال، توجيه الأعمال و اإدارة ن�شاط  ووظائف املكتب، خدمات البيع بالتجزئة املتعلقة ببيع العطور ومواد ال�شتحمام 
وم�شتح�شرات التجميل والأجهزة والأدوات املنزلية الكهربائية والإلكرتونية واملناظري والنظارات ال�شم�شية والنظارات والهواتف املحمولة وال�شاعات و�شاعات اليد واأجهزة 
قيا�س ال�شغط واملجوهرات واملن�شوجات مبا يف ذلك الفرا�س ومفار�س الطاولة والبيا�شات واملنا�شف واملعدات الريا�شية واملنتجات الريا�شية ومعدات اللياقة البدنية واأ�شرطة 
ال�شغرية  والنموذج  والقوارير  واملغناطي�س  الإلكرتونية  والألعاب  الكمبيوتر  واألعاب  الرقمية  الفيديو  واأقرا�س  املدجمة  الأقرا�س  ذلك  يف  مبا  والفيديو  ال�شوت  واأقرا�س 
الغيار  وقطع  �شباقات  وال�شيارات  النارية  والدراجات  الربية  للمركبات  وحمركات  ومواتري  الربية  واملركبات  املحرك  ذات  واملركبات  ل�شيارات  ال�شغرية  والنموذج  للمركبات 
اأخ��رى واملطبوعات والن�شرات والن�شرات العالنية وال�شحف  املدرجة يف فئات  امل��واد غري  امل�شنوعة من هذه  املقوى وال�شلع  وال��ورق  وال��ورق  املذكورة  ال�شلع  واللوازم جلميع 
واملطبوعات الدورية واملجالت والكتب والكتب امل�شورة والن�شرات الإخبارية وكتب التلوين وكتب ن�شاط الطفل وال�شور الفوتوغرافية غري املن�شوبة وال�شور الفوتوغرافية 
املن�شوبة وال�شور واملطبوعات الفنية واملطبوعات الفوتوغرافية واملل�شقات وبطاقات املعايدة وبطاقات بريدية ودفاتر املالحظات ودفاتر العنوان ودفاتر ق�شا�شات الورق و 
والقرطا�شية  لال�شتن�شاخ  معد  وروق  ال�شيارات  ومل�شقات  واملل�شقات  الطوابع  والبومات  الربيدية  والطوابع  اليومية  املذكرات  ودفاتر  ال�شور  والبوم  التقوميات  و  املجلدات 
والأقالم واأقالم الر�شا�س واملحايات وبريات اأقالم الر�شا�س وعلب اأقالم الر�شا�س وم�شاطر الر�شم و�شناديق لالأقالم وق�شا�شات تعليم الكتاب ومواد والتدري�س والتعليم 
املطبوعة واأكيا�س ورقية للهدايا واملظاريف واللواح )ال�شبورات( وورق الر�شوم البيانية وحامالت دفاتر ال�شيكات ولوحات العر�س لعر�س الإعالنات وال�شواين او الطباق 
الورقية والأعالم امل�شنوعة من الورق وامل�شنوعات من اجللد اأو تقليد اجللود واحلقائب واحلقائب الريا�شية واأكيا�س الت�شوق وحقائب الوثائق وحقائب حممولة باملع�شم 
وحقائب الظهر وحقائب جلميع الأغرا�س الريا�شية وحقائب الأن�شطة الريا�شية وحقائب حمل الأطفال على الظهر وحقائب احلمل على الظهر وحقائب ال�شاطئ وحقائب 
الن�شيج �شويف الغليظ وحقائب ال�شالة الريا�شية )اجلم( وحقائب احلمل وحقائب على �شكل حذاء للرحالت وال�شفر واحلقائب  الكتاب وحقائب احلفا�شات وحقائب من 
الكتب املدر�شية وحمافظ وحمافظ النقود املعدنية وحقائب �شغرية تلب�س حول اخل�شر وال�شنط املحمولة وحقائب تلب�س حول اخل�شر واملظالت وال�شما�شي وحقائب لتخزين 
ال�شجالت وع�شي امل�شي وحقائب بطاقة الأعمال واملالب�س والب�شة القدم واأغطية الراأ�س واملالب�س اخلارجي بانواعها واملالب�س الداخلية بانواعها، قم�شان والكنزات الف�شفا�شه 
واجلاكيتات واملعاطف ومعاطف املطر وبدلت التزلج على الثلج وال�شراويل والبنطالونات وال�شورات ومالب�س فوقية بدون اكمام ومالب�س �شد املطر ومرايل )�شدرية الأطفال( 
القما�س والتنانري والبلوزات والف�شاتني وحمالت اجلوارب او البنطالونات وال�شرتات والزي الر�شمي بانواعه وبدلت الحماء وبدلت الرك�س والأحذية والبواط والأحذية 
اخلفيفة والأحذية الريا�شية وال�شنادل والأحذية ال�شوفية لالأطفال والأحذية الن�شائية الطويلة وجوارب امل�شي لها نعال ومالب�س ال�شباحة والأو�شحة والعباءات و�شراويل 
للن�شاء وع�شابات  واملالب�س حتتية  الداخلية  واملالب�س  النعال  او  وال�شب�شب  والبيجامات  النوم  ال�شم�س ومالب�س  واأقنعة  والقبعات  والطواقي  املالكمة واجل��وارب وتي �شريت 
املع�شم وع�شابات للراأ�س وربطات العنق والروب او اجللباب والب�شة القدم واأغطية الراأ�س لالأطفال الر�شع والأطفال ال�شغارواملالب�س لالأطفال الر�شع والأطفال ال�شغار 
بانواعها؛ خدمات تقدمي امل�شورة والن�شح للم�شتهلك اخلدمات املتعلقة ببيع املركبات والآلت واملحركات واأجزائها ولوازمها؛ وكالت الدعاية واخلدمات الرتويجية والت�شويقية 

املتعلقة باملركبات. - بالفئة: 35
و�شف العالمة:عبارة عن كلمات MERCEDES AMG PETRONAS باأحرف اللغة الجنليزية باللون ال�شود 

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 173537         بتاريخ : 2012/05/13م
تاريخ اإيداع الأولوية: 2011/11/14م

با�ش��م: دميلر ايه جي
وعنوانه: مر�شيد�س �شرتا�شه 137 ، دي - 70327 �شتوتغارت، املانيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
املنتجات امل�شنوعة املعادن الثمينة )النفي�شة( و�شبائكها وكل خليط منها اأو املنتجات املطلية باملعادن الثمينة 
اأدوات قيا�س الوقت او  )النفي�شة( و�شبائكها وكل خليط منها؛ املجوهرات؛ املجوهرات املقلدة )غري ثمينة(، 
الزمن واأدوات معايرة والحت�شاب الدقيق للوقت او الزمن؛ ال�شاعات و�شاعات اليد، القطع واللوازم جلميع 

ال�شلع امل�شار اإليها �شابقا
بالفئة: 14

الجنليزية  اللغة  باأحرف   MERCEDES AMG PETRONAS كلمات  عن  العالمة:عبارة  و�شف 
باللون ال�شود 
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785



لالت�شالت  الإم�������ارات  م��وؤ���ش�����ش��ة  اأع��ل��ن��ت 
اإطالق خدمة حتويل  اليوم عن  ات�شالت 
نظام  م�شرتكي  دولياً مما ميكن  الر�شيد 
ال��ب��ط��اق��ات م�����ش��ب��ق��ة ال���دف���ع م���ن حتويل 
الر�شيد للم�شرتكني مع م�شّغلني اآخرين 

خارج الدولة. 
حتويل  ات�شالت  م�شرتكي  باإمكان  وك��ان 
الر�شيد حملياً ومع اإطالق هذه اخلدمة 

بذلك  القيام  باإمكانهم  اأ�شبح  اجل��دي��دة 
م��ع اأك���ر م��ن 170 ���ش��رك��ة ات�����ش��الت يف 
وباإمكان  ال���ع���امل.  ح���ول  دول����ة   70 اأك����ر 
امل�شرتكني القيام بهذه العملية عن طريق 
1700 ت�شم  للرقم  ن�شية  ر�شالة  اإر�شال 
الر�شيد  �شيتم حتويل  ال��ذي  الهاتف  رقم 
اإليه ويتلقى بعدها امل�شرتك ر�شالة ن�شية 
العملية  لإجن��از  الالزمة  التعليمات  ت�شم 

الذي  ال�شخ�س  م�شّغل  من  ر�شالة  ويليها 
تفا�شيل  ت��و���ش��ح  ال��ر���ش��ي��د  ���ش��ي�����ش��ت��ق��ب��ل 
حتويلها  ميكن  التي  املتوفرة  املبالغ  فئات 
ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل.  ومي���ك���ن مل�����ش��رتك��ني نظام 
)وا�شل-اأهاًل(  ال��دف��ع  م�شبقة  ال��ف��ات��ورة 
القيام بع�شر عمليات كحٍد اأق�شى يف ال�شهر 
ال��واح��د وث���الث عمليات ك��ح��ٍد اأق�����ش��ى يف 
الواحد لأي ح�شاب هاتف م�شبق  الأ�شبوع 

للم�شتخدمني  ومي��ك��ن  ال��ع��امل  يف  ال��دف��ع 
حتويل حٍد اأق�شى من الر�شيد يبلغ 300 
درهم لكل عملية حتويل و500 درهم من 

اإجمايل عمليات التحويل �شهرياً. 
التنفيذي  الرئي�س  اخل���ويل،  خ��ال��د  وق���ال 
الر�شيد  اإن حتويل  ات�شالت  للت�شويق يف 
احتياجات  ل��ت��ل��ب��ي��ة  ت�����ش��م��ي��م��ه  مت  دول���ي���اً 
بحيث  الإم��������������ارات  دول��������ة  يف  امل���ق���ي���م���ني 

لعائالتهم  ال��ر���ش��ي��د  م��ن��ح  ي�����ش��ت��ط��ي��ع��ون 
واأ�شدقائهم يف بلدانهم والزائرين الذين 
هواتفهم  اإىل  الر�شيد  باإ�شافة  يرغبون 
دولة  يف  ال��ت��ج��وال  اأث���ن���اء  ال��دف��ع  م�شبقة 
الإم��ارات، وبالإ�شافة اإىل املرونة والقيمة 
للم�شتخدمني  العر�س  هذا  يقدمها  التي 
فاإنه ي�شمن الأمن واخل�شو�شية للمر�شل 

وامل�شتقبل.  

•• اأبوظبي-وام:

 ت�شت�شيف اأبوظبي خالل �شهر يونيو املقبل فعاليات 
يعد  ال��ذي  اآف��ات  �شيليكتور  جلمعية  ال�شنوي  املوؤمتر 
الفرن�شية  وال�شياحة  ال�شفر  ل�شركات  جتمع  اأك���رب 
اأع�شائها.  م��ن  م��ب��ي��ع��ات  م�����ش��وؤول   200 مب�����ش��ارك��ة 
وت�شتمر فعاليات املوؤمتر اأربعة اأيام يف فندق �شوفوتيل 
واأن�شطة  ور���س عمل وج��ولت  تت�شمن  اأبوظبي فيما 
اإمارة  ت�شلط ال�شوء على املنتج ال�شياحي املتكامل يف 
مبادرة  من  دعما  املوؤمتر  ا�شت�شافة  وتاأتي  اأبوظبي. 
للموؤمترات  اأبوظبي  ل� مكتب  التابعة  اأبوظبي  فر�س 
توفر  وال��ت��ي  وال��ث��ق��اف��ة  لل�شياحة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  يف 
والجتماعات  امل��وؤمت��رات  لفعاليات  واحلوافز  الدعم 
وامل���ع���ار����س امل���ق���ام���ة يف الإم���������ارة. وق�����ال ج����ان جاك 

الأعمال  للجنة  ال�شريك  والرئي�س  الإداري  بي�شيه 
الوفود  اإن  اآف���ات  �شيليكتور  جمعية  يف  وامل��وا���ش��الت 
امل�شاركة تتطلع لكت�شاف اأحدث التطورات ال�شياحية 
يف اأبوظبي مبا يعزز قدرتها على تقدمي هذه الوجهة 
ال�شياحية املتميزة للعمالء يف فرن�شا. وي�شمل برنامج 
امل���وؤمت���ر زي�����ارة ج���زي���رة ي��ا���س وم��ع��امل��ه��ا مب���ا يف ذلك 
اأبوظبي  ووت��روورل��د  يا�س  و  اأبوظبي  ف���رياري  ع��امل 
وجامع  الإم��ارات��ي��ة  العا�شمة  يف  ج���ولت  ج��ان��ب  اإىل 
و منارة  الإم���ارات  و فندق ق�شر  الكبري  زاي��د  ال�شيخ 
ال�شعديات..وي�شتمتعون بباقة من الأن�شطة يف حلبة 
اأبوظبي الوحيد  مر�شى يا�س وفندق يا�س فاي�شروي 
الفورمول1.  ل�شباقات  حلبة  على  املطل  ال��ع��امل  يف 
واملكاتب  الرتويج  اإدارة  مدير  النعيمي  مبارك  وق��ال 
اإن  والثقافة  لل�شياحة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  يف  اخل��ارج��ي��ة 

الرامية  ي��دع��م ج��ه��ودن��ا  اأب��وظ��ب��ي  امل��وؤمت��ر يف  تنظيم 
واأ�شار  الفرن�شيني.  ال��زوار  من  مزيد  ا�شتقطاب  اإىل 
اأكرب  اأن فرن�شا احتلت املركز الثامن على قائمة  اإىل 
نزلء  ع��دد  ناحية  من  اخلارجية  ال�شياحية  اأ�شواقنا 
العام اجلاري  الأول من  الربع  الفندقية يف  من�شاآتنا 
نزيال   334 اآلف و  ا�شتقبلت خالله خم�شة  وال��ذي 
من  نف�شها  الفرتة  عن  املائة  يف   10 ب��زي��ادة  فرن�شيا 
عام 2012 يف حني ارتفعت فرتة اإقامتهم ن�شبة 24 

ر3 يف   86 ليلة مبتو�شط  ر19   621 اإىل  امل��ائ��ة  يف 
املائة ليلة للنزيل الواحد .. اأكر بن�شبة 13 يف املائة 
عن الربع الأول من العام املا�شي. وقال.. نتطلع اإىل 
�شاملة  اإطاللة  احل��دث  يف  امل�شاركة  للوفود  نوفر  اأن 
الرتفيهية  ومرافقنا  ال�شياحية  معاملنا  خارطة  على 
وفعالياتنا وم�شاعدتهم على تو�شيل ر�شالتنا باأف�شل 
زيارتنا  على  وت�شجيعهم  لعمالئهم  ممكنة  ���ش��ورة 

ومت�شية فرتات اأطول يف الإمارة .

املال والأعمال

31

ات�ضالت تطلق خدمة حتويل الر�ضيد دوليًا

اخلدمة اجلديدة متكن م�ضرتكي وا�ضل واأهاًل من حتويل الر�ضيد ملختلف اأنحاء العامل 

اأبوظبي ت�ضت�ضيف موؤمتر م�ضوؤويل اأكرب �ضركات ال�ضياحة الفرن�ضية

اختتام فعاليات معر�ض امل�ضروعات 
ال�ضغرية واملتو�ضطة يف اك�ضبو خورفكان 

•• ال�صارقة-وام:

اختتمت م�شاء ام�س فعاليات معر�س امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة الذي 
ا�شت�شافه مركز اك�شبو خورفكان و�شط اقبال كبري من قبل الأ�شر واملهتمني 
. وياأتي تنظيم هذا احلدث يف اطار �شعي مركز اك�شبو ال�شارقة وغرفة جتارة 
و�شناعة ال�شارقة وغريهما من الدوائر والهيئات واملوؤ�ش�شات الدائم وامل�شتمر 
واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شروعات  واأ�شحاب  الأع��م��ال  رواد  وم�شاندة  لدعم 
املعار�س  خ��الل  من  �شواء  منتجاتهم  وت�شويق  التطوير  على  وم�شاعدتهم 
والفعاليات التي ينظمها او من خالل تنظيم معار�س م�شتقلة خا�شة بهم 
وت�شويق منتجاتهم. ولقى  الح��داث  للم�شاركة يف هذه  ت�شهيالت  وتقدمي 
املعر�س جناحا كبريا �شواء من حيث توفري الفر�س للعار�شني من اأ�شحاب 
اأو الأ�شر املنتجة ووفقا للتقديرات الأولية  امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة 
فقد تراوح عدد الزوار اكر من اربعة الف زائر. وقال �شعادة �شيف املدفع 
برنامج  اط���ار  ي��اأت��ي يف  امل��ع��ر���س  ه��ذا  اإن  ال�شارقة  اأك�شبو  م��رك��ز  ع��ام  م��دي��ر 
تت�شمن  وال��ت��ي   2013 للعام  امل��رك��ز  وينظمها  ي�شت�شيفها  التي  املعار�س 
تلبي  التي  املهمة  واخلدمية  والتجارية  التخ�ش�شية  املعار�س  من  العديد 
مع  بالتعاون  بها  التجاري  الن�شاط  وتعزيز  ال�شرقية  املنطقة  احتياجات 
الفعاليات القت�شادية والتجارية واخلدمية واإتاحة الفر�س امام املواطنني 
تناف�شية.  باأ�شعار  لهم  وتوفريها  املنتجات  اح��دث  على  للتعرف  واملقيمني 
واأكد ان امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة تلعب دورا اأ�شا�شيا ومهما يف النمو 
القت�شادي لالأمم واأ�شبحت اأداة رئي�شية من اأدوات التنمية القت�شادية يف 
كافة القطاعات م�شريا اىل ان دولة المارات عامة وال�شارقة خا�شة مليئة 
بالفر�س الواعدة التي متكن ال�شباب من اجلن�شني من حتقيق طموحاتهم 
لدخول عامل العمال من خالل هذه امل�شروعات . واثني على الدور الذي 
ال�شارقة  وموؤ�ش�شة  للتطوير  ال�شارقة  ومنتدى  خليفة  �شندوق  ب��ه  يقوم 
جتارة  غ��رف��ة  م��ن  لكل  الفعالة  وامل�����ش��ارك��ات  "رواد"  ال��ري��ادي��ة  للم�شاريع 
والتعليم  الرتبية  ووزارة  القت�شادية  التنمية  ودائ���رة  ال�شارقة  و�شناعة 

وبلدية خورفكان الذين كان لهم دور رائد يف تنظيم وجناح املعر�س. 

•• اأبوظبي-وام:

 اأك����د ���ش��ن��دوق ال��ن��ق��د ال��ع��رب��ي اأه��م��ي��ة اإدارة 
القت�شاد الكلي واأثره على النمو القت�شادي 
انعكا�س  لها  �شيكون  اجليدة  الإدارة  اأن  حيث 
اي��ج��اب��ي ع��ل��ى ال��ن��م��و. وق���ال ���ش��ع��ادة الدكتور 
جا�شم املناعي املدير العام رئي�س جمل�س ادارة 
ال�شندوق يف الكلمة الفتتاحية اأم�س يف مقر 
التنبوؤ بالقت�شاد  اأبوظبي دورة  ال�شندوق يف 
ال�شيا�شات  م��ع��ه��د  ي��ع��ق��ده��ا  ال���ت���ي  ال���ك���ل���ي 
الق��ت�����ش��ادي��ة يف ���ش��ن��دوق ال��ن��ق��د ال��ع��رب��ي .. 
يف  والتمويل  القت�شاد  م��رك��ز  م��ع  بالتعاون 
ال�شرق الو�شط التابع ل�شندوق النقد الدويل 
خالل الفرتة من 5 اإىل 16 ماي��و اجلاري..

اإىل  التجريبية  الدرا�شات  من  العديد  ت�شري 
الكلي  القت�شاد  بها  ي��دار  التي  الطريقة  اأن 
�شبيل  القت�شادي..فعلى  النمو  على  ت��وؤث��ر 

امل��وؤ���ش��رات على  اأث���ر بع�س  امل��ث��ال يتم درا���ش��ة 
النمو مثل ر�شيد امليزانية و النمو يف عر�س 
و�شعر  ال��ف��ائ��دة  �شعر  يف  ال��ت��ذب��ذب��ات  و  النقد 
ال�شرف واملديونية اخلارجية وغريها. واأكد 
نيابة  األقاها  التي  الكلمة  يف  املناعي  الدكتور 
معهد  م��دي��ر  ال��ربي��ك��ان  �شعود  ال��دك��ت��ور  عنه 
ال�����ش��ي��ا���ش��ات الق��ت�����ش��ادي��ة يف ���ش��ن��دوق النقد 
ويف  ت�شهم  املتغريات  تلك  درا�شة  العربي..اأن 
القت�شاد من خالل  على عمل  ال�شوء  القاء 
ال�شتثمار  ال��ق��وم��ي  ال���دخ���ل  ���ش��ل��وك  درا����ش���ة 
الدخار وال�شتهالك وت�شاعد يف اإلقاء ال�شوء 
ع��ل��ى ���ش��ب��ل ح���ل امل�����ش��اك��ل ال��ت��ي ت��ع��اين منها 
الت�شخم  و  البطالة  مثل  ال���دول  اقت�شادات 
وغريها.  الق���ت�������ش���ادي  ال����ش���ت���ق���رار  ع����دم  و 
واأ�شاف اأنه يف �شوء التغريات املت�شارعة التي 
يكون  اأن  لزاما  اأ�شبح  القت�شادات  ت�شهدها 
ب��ال��و���ش��ع احلايل  اه��ت��م��ام لي�س ف��ق��ط  ه��ن��اك 

معرفة  وحم��اول��ة  بامل�شتقبل  ب��ل  لالقت�شاد 
ي�شهدها  اأن  ميكن  ال��ت��ي  املحتملة  ال��ت��غ��ريات 
اتخاذ الجراءات  وبالتايل  القت�شادي  امل�شار 

الو�شع  اإل����ي����ه  ي�������وؤول  مل����ا  امل��ن��ا���ش��ب��ة حت�����ش��ب��ا 
27 م�شاركا  القت�شادي. وي�شارك يف الدورة 

من 14 دولة عربية.

�ضندوق النقد العربي يوؤكد اأهمية اإدارة القت�ضاد الكلي لتجنب الأزمات

هيئة �ضياحة لوزان ال�ضوي�ضرية ت�ضارك
 يف �ضوق ال�ضفر العربي 2013

••  دبي-وام:

 ت�شارك هيئة �شياحة لوزان ال�شوي�شرية يف فعاليات معر�س �شوق ال�شفر العربي 2013 التي تنطلق غدا وت�شتمر 
اأربعة اأيام يف مركز دبي الدويل للموؤمترات. وقال والرت لوزر م�شت�شار هيئة �شياحة لوزان اإن معر�س �شوق ال�شفر 
متميزا لعقد ال�شفقات ال�شياحية مع  م�شدرا  وي�شكل  الأو�شط  ال�شرق  يف  نوعه  من  الأهم  يعد  العربي 2013 
العديد من الوكالء ال�شياحيني يف املنطقة اخلليجية والعربية.. م�شريا اإىل اأن الهيئة ت�شارك يف املعر�س من خالل 
طرح منتجات �شياحية جديدة تقدمها �شياحة لوزان للزوار من دولة المارات ودول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
العربية. من جانبها قالت تانيا دوبا�س مديرة هيئة �شياحة لوزان ال�شوي�شرية اإن لوزان تعد رابع اأكرب مدينة يف 
�شوي�شرا ولديها جميع املقومات الأ�شا�شية لل�شياحة.. منوهة باأن لوزان التي تعترب مدينة الرعاية ال�شحية تقدم 
جمموعة وا�شعة من اخلدمات يف قطاع ال�شحة والعافية. واأ�شافت اأن الهيئة تنظم برناجما يت�شمن تعريف زوار 
معر�س �شوق ال�شفر العربي بالأماكن املتميزة يف لوزان والتي ت�شمل كروم العنب وزيارة القالع والقرى التي تعود 

للع�شور الو�شطى بجانب زيارة جبال الألب ومناجم امللح اأو بحرية حتت الأر�س.

اأرابتك تفوز بعقد من اإعمار العقارية لإن�ضاء فلل �ضكنية يف دبي بقيمة 243 مليون درهم
•• اأبوظبي-وام:

 فازت �شركة اأرابتك لالإن�شاءات املحدودة بعقد لإن�شاء وت�شطيب 253 فيال �شكنية �شمن م�شروع كازا الذي يقع �شمن جممع املرابع العربية 2 يف دبي. وي�شمل العقد الذي تبلغ قيمته 243 
مليون درهم ت�شييد فلل م�شممة على الطراز املعماري املغربي وتتاألف من 3 و4 غرف نوم. ومن املتوقع اأن تنتهي اأعمال الإن�شاء للم�شروع الذي يغطي م�شاحة اإجمالية تبلغ 132 األف مرت مربع 
ومب�شاحة مبنية تقدر بحواىل 77 األف مرت مربع خالل 16 �شهرا على اأن ت�شتهل الأعمال الإن�شائية خالل الربع الثاين من العام اجلاري. واأعرب ح�شن عبداهلل ا�شميك الع�شو املنتدب والرئي�س 
التنفيذي ل�شركة اأرابتك عن �شعادة بتو�شيع �شراكتنا الناجحة مع اإعمار العقارية الأمر الذي يو�شح �شراكة طويلة الأمد بني اثنتني من اأبرز ال�شركات املدرجة العاملة يف القطاع العقاري يف دولة 
الإمارات. واأو�شح اأن هذا العقد يت�شم باأهمية خا�شة لنا نظرا لأنه يو�شح مدى متانة عالقاتنا باأبرز �شركات التطوير العقاري يف املنطقة ونحن فخورون بكون ما ن�شبته حوايل 60 يف املائة من 

العقود التي نفوز بها تاأتي من عمالء �شابقني وفعليني الأمر الذي يعد مبثابة دللة جلية على جودة امل�شاريع التي تقوم اأرابتك بت�شليمها.

•• دبي-وام:

يفتتح اليوم يف فندق اأبراج اجلمرية بدبي املوؤمتر الإقليمي ال�شنوي لكبار 
امل�شوؤولني حول ق�شايا تطوير وتعزيز فر�س التمويل لل�شركات ال�شغرية 
واملتو�شطة يف الدول العربية. و�شتت�شمن اجلل�شة الفتتاحية للموؤمتر كلمات 
كل من معايل �شلطان بن �شعيد املن�شوري وزير القت�شاد و�شعادة الدكتور 
جا�شم املناعي املدير العام رئي�س جمل�س اإدارة �شندوق النقد العربي و�شعادة 
املكلف  الدولية  التمويل  موؤ�ش�شة  رئي�س  نائب  ت�شيت�شرياجو�س  دمييرت�س 
مبنطقة اأوروبا وال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا. وينظم املوؤمتر الذي ميتد 
يومني �شندوق النقد العربي وموؤ�ش�شة التمويل الدولية وي�شارك فيه عدد 
ال�شغرية  ال�شركات  املعنيني بق�شايا تطوير  واملديرين  امل�شوؤولني  من كبار 
املركزية  وامل�شارف  الجتماعية  وال�شوؤون  املالية  وزارات  ل��دى  واملتو�شطة 
امل�شارف  من  ومديرين  وم�شوؤولني  العربية  ال��دول  يف  املالية  واملوؤ�ش�شات 

التجارية الكبرية يف املنطقة اإىل جانب عدد كبري من اخلرباء املتخ�ش�شني. 
بدعم  املعنية  الإقليمية  والربامج  املالية  املوؤ�ش�شات  املوؤمتر  يف  ي�شارك  كما 
اإىل  بالإ�شافة  العربية  ال��دول  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  تطوير 
جمال  يف  الدولية  التجارب  املوؤمتر  و�شيناق�س  العربية.  امل�شارف  جمعيات 
تطوير املمار�شات امل�شرفية املرتبطة بتمويل ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة 
واآفاق وحتديات تطوير هذه املمار�شات يف الدول العربية �شواء فيما يتعلق 
بال�شرتاتيجيات املتبعة لدعم متويل هذه ال�شركات اأو على �شعيد املخاطر 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  معاجلتها  وكيفية  ال�شركات  ه��ذه  م��ع  بالتعامل  املرتبطة 
التعرف على املنتجات امل�شرفية املنا�شبة لحتياجات هذه ال�شركات املقدمة 
اأو ال�شريفة الإ�شالمية. كما �شيلقي املوؤمتر  من قبل ال�شريفة التقليدية 
ال�شوء على جوانب الدعم الفني املقدم من قبل املوؤ�ش�شات املالية الإقليمية 
الالزمة  التحتية  والبنية  الت�شريعي  الإط��ار  تطوير  �شعيد  على  والدولية 
لتعزيز فر�س و�شول هذه ال�شركات للتمويل واخلدمات املالية وامل�شرفية. 

•• اأبوظبي-وام:

التجارة  غ��رف  امل�شاعد لحت��اد  العام  الم��ني  �شاهني  �شاهني علي  �شعادة  اك��د   
الدكتور  �شعادة  مع  اأم�س  بابوظبي  الغرف  احت��اد  مقر  يف  بالدولة  وال�شناعة 
ريت�شارد �شينت�س رئي�س غرفة التجارة العربية النم�شاوية نائب رئي�س الغرفة 
مر  لندت�شها  ميخائيل  الدكتور  بح�شور  النم�شاوية  الحت��ادي��ة  القت�شادية 
رئي�س معهد تنمية القت�شاد النم�شاوي واملهند�س م�شر اخلوجة المني العام 
بال�شفارة  التجاري  القن�شل  بنزاي�س  وولفجاجن  النم�شاوية  العربية  للغرفة 
يف  نوعية  قفزة  لتحقيق  اجل��ه��ود  م��ن  امل��زي��د  ب��ذل  اهمية  بالدولة  النم�شاوية 
م�شتوى عالقات التعاون الإقت�شادي وال�شتثماري بني دولة الإمارات والنم�شا 
ومبا ي�شاهم يف املح�شلة اإىل ارتفاع املبادلت التجارية بني البلدين .. م�شريا 
اإىل اأنه ميكن حتقيق هذه القفزة يف العالقات القت�شادية بني اجلانبني من 
جمال  يف  امل�شتجدات  اآخ��ر  على  للتعرف  التجارية  الوفود  تبادل  زي��ادة  خ��الل 

املعار�س  تنظيم  على  والعمل  الطرفني  ل��دى  املتوفرة  ال�شتثمارية  الفر�س 
�شعادته  دع��ا  كما   . بالدولة  الغرف  احت��اد  مع  وبالتن�شيق  امل�شرتكة  التجارية 
اىل رفع م�شتوى تبادل املعلومات حول التطورات القت�شادية التي حت�شل يف 
البلدين والتعريف بامل�شاريع اجلديدة املخطط لجنازها و�شروط امل�شاركة فيها 
من قبل ال�شركات الوطنية وتكثيف الت�شالت بني �شركات القطاع اخلا�س يف 
. من  امل�شرتكة  امل�شاريع  اإقامة  التعاون يف جمال  اإمكانية  البلدين لبحث  كال 
جانبه اأ�شاد �شعادة ريت�شارد �شينت�س رئي�س الغرف العربية النم�شاوية بالنه�شة 
التي ت�شهدها دولة الإمارات والتي تعك�س روؤية قيادتها الر�شيدة حيث �شاهمت 
التنمية  عملية  يف  دوره  وتر�شيخ  اخلا�س  القطاع  دور  تعزيز  يف  النه�شة  هذه 
القت�شادي  التعاون  م�شرية  تطوير  يف  رغبته  واأب��دى  ال�شاملة.  القت�شادية 
وال�شتثماري ورفع املبادلت التجارية بني البلدين وحتويل الرغبات امل�شرتكة 
وتكون  ملمو�شة  حقائق  اإىل  وال�شتثماري  القت�شادي  بالتعاون  الرت��ق��اء  يف 

منوذج ملا يجب اأن تكون عليه العالقات القت�شادية الإماراتية النم�شاوية. 

دبي ت�ضت�ضيف غدا املوؤمتر ال�ضنوي حول تعزيز 
فر�ض التمويل لل�ضركات ال�ضغرية واملتو�ضطة 

 احتاد الغرف يوؤكد على تطوير العالقات القت�ضادية 
بني دولة المارات والنم�ضا
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 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية: 

بت�اري�����خ:2012/03/12م    املودعة حتت رقم:170465 
 تاريخ الأ�شبقية :    

 باإ�ش��م: جروب كادوم  
 جن�شية ال�شركة: فرن�شا  

  وعنوانه: تور جاما بي، 193 رو دي بري�شي، 75012 باري�س، فرن�شا. 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: م�شتح�شرات تبيي�س الأقم�شة ومواد اأخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي 
جتميل  م�شتح�شرات  عطرية،  زي��وت  عطور،  �شائل،  �شابون  �شابون،  وك�شط،  وجلي  و�شقل  تنظيف  م�شتح�شرات  املالب�س، 
للعرق  م�شادات  للعرق،  �شاد  مُّ �شابون  للحمام،  جل  للج�شم،  حليب  اأ�شنان،  منظفات  لل�شعر،  )لو�شن(  غ�شول  )كوزمتيك(، 
)مواد تواليت(، عطور )زيوت عطرية(، عطر باديان، اأمالح اإ�شتحمام لي�شت لغايات طبية، م�شتح�شرات جتميل )كوزمتيك( 
التنحيف،  اأطقم جتميل، م�شتح�شرات جتميل )كوزمتيك( لأغرا�س  الزينة،  اأقنعة جتميل، ِقطع من �شابون  لالإ�شتحمام، 
كرميات جتميل، �شابون لإزالة الروائح الكريهة، مزيالت روائح كريهة لالإ�شتعمال ال�شخ�شي، مزيالت �شعر، م�شتح�شرات 
اإزالة ال�شعر، م�شتح�شرات جتميل احلواجب، ملونات لل�شعر، �شبغة لل�شعر، غ�شول )لو�شن( لل�شعر، رذاذ )�شرباي( لل�شعر، 
التجميل، مناديل م�شربة بغ�شول )لو�شن( جتميلية،  ال�شفاه، غ�شول )لو�شن( لأغرا�س  ال�شعر، طالء  م�شتح�شرات جتعيد 
لأغرا�س  زيوت  التجميل،  لأغرا�س  زيوت  الزينة،  لأغرا�س  منظف  حليب  املكياج،  اإزال��ة  م�شتح�شرات  مكياج،  م�شتح�شرات 

الزينة، �شامبو، �شابون حالقة، اأعواد قطن )مواد تواليت(، �شمع لإزالة ال�شعر. فئة 3.
 والواقعة يف الفئة:3 

و�شف العالم�ة:  كلمة )CADUM ( كما بال�شكل املو�شح.
ال�ش��رتاطات:

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

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

بت�اري�����خ:2012/04/24م    املودعة حتت رقم:172457 
 تاريخ الأ�شبقية :    

 باإ�ش��م:�شي.دبليو.اإف. ت�شيلدرن ويرلدوايد فا�شن  
 جن�شية ال�شركة: فرن�شا    

وعنوانه:املنطقة ال�شناعية، اإندي�شرتيال دو بوا-جويل، اأفنيو دي �شابل،85500 ليه هريبيه، فرن�شا.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س.

 والواقعة يف الفئة:25 
و�شف العالم�ة: كلمة )Billieblush( بحروف لتينية كما بال�شكل املو�شح.  

ال�ش��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية: 

 املودعة حتت رقم:171648   بت�اري�����خ:2012/04/08م  
 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م: دي �شي اإن اإ�س  
 جن�شية ال�شركة: فرن�شا  

  وعنوانه: 40-42 رو دو دكتور فينالي، 75015 باري�س، فرن�شا. 
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية:مركبات حربية حتت املاء فئة 12.

 والواقعة يف الفئة:12 
و�شف العالم�ة : كلمة )ANDRASTA( بحروف لتينية كما بال�شكل املو�شح.  

ال�ش��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

   
 املودعة حتت رقم:171991   بت�اري�����خ:2012/04/15م  

 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م:ن�شقبندي تيك�شتايل ميلز )بفت.( ليمتد    

 جن�شية ال�شركة: باك�شتان  
وعنوانه:�شويت رقم 306، الطابق الثالث، بار�شا تاور، بلوك-06، بيت�شز، �شاهرا-اإي-في�شل، كرات�شي، باك�شتان.   
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: منا�شف من الن�شيج، املن�شوجات ومنتجات الن�شيج غري 
رة واملوائد، من�شوجات قطنية، اأغطية للموائد، مفار�س للموائد، بيا�شات  الواردة يف فئات اأخرى ، اأغطية الأ�شِّ
الن�شيج،  �شتائر من  رة،  لالأ�شِّ بطانيات  الن�شيج،  للموائد من  مفار�س  للموائد،  الن�شيج  مناديل من  للموائد، 
حوامل من الن�شيج لل�شتائر، اأغطية فرا�س، نامو�شيات، اأقم�شة تنجيد، بطانيات فرا�س، اأغطية من املخمل، 
رة، �شرا�شف، اأقم�شة، اأقم�شة زيتية ت�شتخدم كمفار�س  ف، اأغطية لالأ�شِّ حرير )قما�س(، فرا�س، اأغطية اأ�شرة، حُلُ
للموائد، اأقم�شة �شوفية، اأقم�شة حمبوكة، حرير )قما�س(، خممل، اأقم�شة من ال�شوف، ن�شيج من ال�شوف، 
اأقم�شة لالإ�شتخدام يف الن�شيج، مناديل من الن�شيج، قما�س اجلوتة، اأكيا�س خمدات، اأغطية بول�شرت، اأغطية 

رة، اأغطية من الن�شيج لالأثاث. للو�شائد، لوازم الأ�شِّ
 والواقعة يف الفئة:24 

باللونني  خا�س  ب�شكل  بي�شاوي  �شكل  داخ��ل  لتينية  بحروف   )Nakshbandi( كلمة  العالم�ة:  و�شف 
الأزرق والأبي�س كما بال�شكل املو�شح

ال�ش��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

   
بت�اري�����خ:2012/04/01م    املودعة حتت رقم:171337 

 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م: اإ�س.كيو.اإم يوروب اإن. يف  
 جن�شية ال�شركة: بلجيكا      

 وعنوانه:�شينت-بيرت�شفليت 7، ب�س 8،  2000 اأنتويرب، بلجيكا. 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية:  منتجات كيماوية لأغرا�س الزراعة والب�شتنة والغابات؛ 

الأ�شمدة وم�شتح�شرات ت�شميد. بالفئة رقم 1   
 والواقعة يف الفئة:1 

والعالمة  ب�شكل خا�س  اإط��ار  داخ��ل  بحروف لتينية   )Magnum Phoscal( عبارة  العالم�ة:  و�شف 
بالأبي�س والأ�شود كما بال�شكل املو�شح.  

ال�ش��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

بت�اري�����خ:2012/04/30م    املودعة حتت رقم:172818 
 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م:رد بل جي ام بي ات�س  

جن�شية ال�شركة: النم�شا
 وعنوانه:ام برونن 1 ، 5330 فو�شل ام �شي، النم�شا. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: م�شروبات غري كحولية مبا يف ذلك م�شروبات منع�شة 
وم�شروبات طاقة وم�شروبات م�شل اللنب وم�شروبات متوازية التواتر ومفرطة التواتر و/اأو ناق�شة التواتر 
لالإ�شتخدام  للريا�شيني، برية خالية من الكحول، برية �شعري وبرية قمح خالية من الكحول، جعة وجعة داكنة 
وجعة قوية داكنه خالية من الكحول، م�شروبات �شعري خالية من الكحول، مياه معدنية ومياه غازية، �شراب 
فواكه وع�شريات فواكه، �شراب و�شراب مركز وم�شتح�شرات اأخرى لعمل امل�شروبات غري الكحولية مبا يف ذلك 

الأقرا�س وامل�شاحيق الفوارة لتح�شري امل�شروبات غري الكحولية )ومزيج من امل�شروبات غري الكحولية(.
 والواقعة يف الفئة:32 

الأبي�س  باللونني  الأ�شالع  اأ�شكال هند�شية غري متوازية  ر�شم  عليه  اأ�شطواين  �شكل  ر�شم  العالم�ة:   و�شف 
والأ�شود كما بال�شكل املو�شح.  

ال�ش��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

 املودعة حتت رقم:171879   بت�اري�����خ: 2012/04/11م  
 تاريخ الأ�شبقية :    

 باإ�ش��م: امل�شرية الأملانية لل�شناعات الإن�شائية �س.م.م.  
 جن�شية ال�شركة: جمهورية م�شر العربية    

 وعنوانه: مدينة بني �شويف اجلديدة، �شرق النيل، قطعة رقم 2، بني �شويف، جمهورية م�شر العربية.    
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية:  اأجهزة توريد املياه والرتكيبات ال�شحية، موا�شري مياه 
�شبكات  املياه،  تو�شيل  �شبكات  املاء،  وموا�شري  لأجهزة  تنظيم  لوازم  للحمامات،  معدات  ال�شحية،  للرتكيبات 
توزيع املياه، اأجهزة واآلت لتنقية املياه، اأحوا�س تواليت، مقاعد تواليت، حمامات الد�س، حنفيات خلط ملوا�شري       

املياه، مر�شحات )فالتر( ملياه ال�شرب، مثبتات موا�شري احلمام وجميع املنتجات املذكورة بالفئة 11.
 والواقعة يف الفئة:11 

و�شف العالم�ة:   عبارة )Smart Home( بحروف لتينية باللون الأبي�س داخل ر�شم ما ي�شبه املنزل يف 
و�شقفها باللون الذهبي والكل داخل بطاقة باللون الأخ�شر كما بال�شكل املو�شح.  

ال�ش��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

   
بت�اري�����خ:2012/04/16م    املودعة حتت رقم:172062 

 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م: �شنتوري هولدنيجز ليمتد  
 جن�شية ال�شركة: اليابان  

 وعنوانه:1-40، دوجيماهاما 2-ت�شومي، كيتا-كو، اأو�شاكا-�شي، اأو�شاكا، اليابان.     
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: م�شروبات غازية حتتوي على فيتامني )�شي( غري معدة 
لغايات طبية، م�شروبات غازية، م�شروبات خفيفة، م�شروبات م�شل اللنب، برية، مياه معدنية وغازية وغريها 
من امل�شروبات غري الكحولية، م�شروبات م�شتخل�شة من الفواكه وع�شائر الفواكه، ع�شائر اأو م�شاحيق لتح�شري 

 امل�شروبات، ع�شائر اخل�شروات، خال�شات نبات اجلنجل لتح�شري البرية غري الكحولية. 
 والواقعة يف الفئة:32 

دائرة  ي�شبه  ما  ر�شم  داخل  بحروف لتينية   )VITAMIN C.C. Lemon( و�شف العالم�ة:  عبارة
غري مكتملة ويقطعها ر�شم جنمة ودوائر �شغرية كما بال�شكل املو�شح.

ال�ش��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:  

  
بت�اري�����خ:2012/04/04م    املودعة حتت رقم:171515 

 تاريخ الأ�شبقية :    
باإ�ش��م:فورد موتور كمبني.  

 �شركة امريكية موؤ�ش�شة ح�شب قوانني )ديالوير(.  
 جن�شية ال�شركة: الوليات املتحدة المريكية     

 وعنوانه:ون امرييكان رود، ديربورن، ميت�شيجن 48126، اأمريكا.  
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية:  خدمات ت�شليح و�شيانة املركبات املوتورية. فئة 37

 والواقعة يف الفئة:37 
عبارة )THE WORKS( بحروف لتينية واحلرف )O( على �شكل دائرة يف داخلها  و�شف العالم�ة:  

عالمة )√( كما بال�شكل املو�شح.  
 ال�ش��رتاطات:  

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

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

 
بت�اري�����خ:2012/03/29م    املودعة حتت رقم:171295 

 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م: �شان – جوبان ويرب     
 جن�شية ال�شركة: فرن�شا    

 وعنوانه:�شارع دو بري،  77170 �شريفون، فرن�شا   
بناء )غري معدنية(، طني وخر�شانة وطالءت  التالية: مواد  املنتجات   / الب�شائع / اخلدمات  وذلك لتمييز 

)مواد بناء(.
 والواقعة يف الفئة:19 

و�شف العالم�ة: عبارة )WEBER.PRAL( بحروف لتينية كما بال�شكل املو�شح.  
ال�ش��رتاطات:

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

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

بت�اري�����خ:2012/04/30م    املودعة حتت رقم:172819 
 تاريخ الأ�شبقية :    

 باإ�ش��م:رد بل جي ام بي ات�س  
 جن�شية ال�شركة: النم�شا  

 وعنوانه:ام برونن 1 ، 5330 فو�شل ام �شي، النم�شا. 
والفوتوغرافية  وامل�شاحية  واملالحية  العلمية  والأدوات  الأج��ه��زة  التالية:  املنتجات   / اخلدمات   / الب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
وال�شينمائية والب�شرية واأجهزة الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة )ال�شراف( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�شل اأو فتح 
اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة لت�شجيل اأو اإر�شال اأو ن�شخ ال�شوت اأو ال�شور، هواتف 
ل�شلكية، هواتف نقالة، اأجهزة واآلت الن�شخ الفوتوغرايف، حامالت بيانات، وخا�شة اأ�شرطة فيديو، اأقرا�س مدجمة لقراءة 
الذاكرة فقط )�شي دي-روم(، اأقرا�س رقمية متعددة ال�شتخدامات )دي يف دي( وحامالت بيانات مغناطي�شية و/اأو ب�شرية 
اأخرى، اأدوات تخزين ذاكرة اإلكرتونية، م�شجالت �شغرية احلجم ، ماكينات بيع اآلية لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت 
�شرف النقد الآلية، واآلت �شرف التذاكر وحجريات ت�شوير فوتوغرايف اآيل، اآلت ت�شجيل النقد واآلت حا�شبة، اأجهزة وادوات 
اإلكرتونية )قابلة  اآلياً مع برامج مثبتة فيها، من�شورات  كمبيوتر ملعاجلة البيانات وكافة انواع حامالت البيانات التي تقرا 
للتنزيل(، برامج وبرجميات كمبيوتر، برامج األعاب كمبيوتر، لبادات الفاأرة، اأجهزة مالحة لل�شيارات، مالب�س واقية، مبا يف 
ذلك النظارات الواقية، اقنعة واقية وخوذات واقية وخا�شة لالأغرا�س الريا�شية دروع واقية وت�شمل واقيات لالأذن واجل�شم 
�شماعات  الريا�شية،  لالألعاب  واقية  ونظارات  �شم�شية  نظارات  للنظارات،  وحامالت  وعلب  للنظارات  اأطر  نظارات  والوجه، 
ت�شتخدم  وال�شناديق(،  والأغلفة  )كالعلب  حاويات  لل�شباحة،  وعوامات  لل�شباحة  اأحزمة  للغوا�شني،  تنف�س  اأجهزة  الراأ�س، 
لأغرا�س خا�شة لالأجهزة والدوات الواردة يف هذه الفئة، عوامات �شوئية وعوامات حتديد واإنقاذ واإ�شارة، خماريط الريح، 
بطاريات ومركمات كهربائية، مغناطي�س، اإ�شارات �شوئية، لوحات اعالنية �شوئية، لوحات اإر�شادية، م�شخات برتول ت�شتخدم 

يف حمطات اخلدمة، اأجهزة اإطفاء احلرائق ، اأ�شاور تعريف مغناطي�شية م�شفرة. فئة 9.- والواقعة يف الفئة: 9
و�شف العالم�ة:  عبارة )TORO ROSSO( بحروف لتينية  بال�شكل املو�شح.  

ال�ش��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 

للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

 املودعة حتت رقم:171989   بت�اري�����خ:2012/04/15م  
 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م: مي�شكا ديزاين.       
 جن�شية ال�شركة: فرن�شا  

  وعنوانه: 64 رو ل فايت، 75009 باري�س، فرن�شا.     
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: جموهرات، اأحجار كرمية، اأدوات قيا�س الوقت واأدوات 
اأعمال فنية من معادن نفي�شة، علب للمجوهرات  النفي�شة وكل خليط منها،  املعادن  الدقيقة،  الوقت  قيا�س 
حلقات  �شاعات،  زج��اج  اأو  �شاعات  نواب�س  �شاعات،  �شال�شل  �شاعات،  �شيور  �شاعات،  علب  جم��وه��رات(،  )علب 

للمفاتيح )حلي �شغرية اأو �شال�شل �شغرية(، علب �شاعات اجليب واليد، ميداليات.
 والواقعة يف الفئة:14 

و�شف العالم�ة: كلمة )MESSIKA( بحروف لتينية ب�شكل خا�س كما بال�شكل املو�شح.
ال�ش��رتاطات:

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

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

 املودعة حتت رقم:172063   بت�اري�����خ:/2012/1604م  
 تاريخ الأ�شبقية :  2011/10/20م  

 باإ�ش��م: اولون  
 جن�شية ال�شركة: بلجيكا      

 وعنوانه: 2 ا�شيندي�شرتات، 9940 ارتفيلد، بلجيكا     
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: املنتجات الكيميائية امل�شتخدمة يف ال�شناعة، املنتجات 
الدهنية واجلل�شرين  الأحما�س  الطبيعية والإ�شطناعية مبا يف ذلك  الدهنية  املواد  امل�شتقة من  الكيميائية 
واملكثفات  الأ�شرتات  و  املعدين  ال�شابون  وخا�شًة  ال�شناعية،  وم�شتقاتها  الدهنية  والكحولت  واجلل�شريدات 
واملركبات التي يتم احل�شول عليها من عميلة الإبوك�شدة واأمينات من مواد دهنية واملركبات الفلزية الع�شوية 
امل�شتقة منها، عوامل تعومي، منتجات كيماوية زراعية، عوامل ترطيب وم�شتحلبات ت�شتخدم يف طني احلفر، 

اإ�شافات كيماوية لطني احلفر، طني احلفر.
 والواقعة يف الفئة:1 

و�شف العالم�ة: عبارة )Q-DRILL( بحروف لتينية كما بال�شكل املو�شح
ال�ش��رتاطات:

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

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

 

بت�اري�����خ:2012/04/05م    املودعة حتت رقم:171578 
 تاريخ الأ�شبقية :  2011/10/05م  

 باإ�ش��م: �س. اوبل �شبي�شال فييكالز جي ام بي ات�س.  
 جن�شية ال�شركة: اأملانيا      

 وعنوانه:مينزر �شرتا�س )ادم اوبل ايه جي – ام55( 65428 رو�شلزهامي، اأملانيا     
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: ال�شيارات واجزائها وقطع غيارها الواقعة بالفئة 12

 والواقعة يف الفئة:12 
و�شف العالم�ة:  الكلمة )AutoNomic( بحروف لتينية ب�شكل خا�س كما بال�شكل املو�شح.    

ال�ش��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

 
 املودعة حتت رقم:171296   بت�اري�����خ: 2012/03/29م  

 تاريخ الأ�شبقية :    
باإ�ش��م: اآجرو  - كاني�شو كو.، ليمتد.

 )�شركة قائمة وموؤ�ش�شة مبوجب القوانني ال�شائدة يف اليابان(      
 جن�شية ال�شركة: اليابان  

اليابان.    طوكيو،  وعنوانه: 7 فلور، اأكا�شاكا �شا�شتا – اإي�شت، 4-2-19 اآكا�شاكا، ميناتو – كو، 
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية:  مبيدات احل�شرات.  

 والواقعة يف الفئة:5 
و�شف العالم�ة: عبارة )NEMAKICK( بحروف لتينية كما بال�شكل املو�شح.  

ال�ش��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

بت�اري�����خ:2012/04/30م    املودعة حتت رقم:172820 
 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م:رد بل جي ام بي ات�س  
 جن�شية ال�شركة: النم�شا  

 وعنوانه:ام برونن 1 ، 5330 فو�شل ام �شي، النم�شا. 
اأو البحري،  وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: املركبات، اأجهزة النقل الربي اأو اجلوي 
اأو  اأو اجل��وي  ال��ربي  النقل  اأجهزة  امل��ربدة، مركبات حوامة، مظالت هبوط، قطع مركبات، قطع  ال�شاحنات 
البحري، قطع مركبات حوامة، الدراجات والقطع اخلا�شة بها )الواردة بالفئة 12(، لوازم الدراجات وخا�شة 
حامالت حقائب المتعة للدراجات الهوائية، اأجرا�س للدراجات الهوائية، املالب�س الواقية للدراجات الهوائية، 
للدراجات  الهوائية، م�شاند  الدراجات  اأغطية ملقاعد  الهوائية،  للدراجات  حمركات دراجات وم�شخات هواء 
الهوائية، اأغطية ملقاعد الدراجات النارية، عربات اجلولف وعربات الأطفال، لوازم ال�شيارات وخا�شة الإطارات 
واملقاعد واأغطية املقاعد و�شالت ربط املقطورات وحوامل )اأرفف( لل�شطح وحامالت ادوات التزلج وواقيات 
الوحل و�شال�شل اجلليد ومقاومات الريح وم�شاند للراأ�س واأحزمة الأمان ومقاعد الأمان لالأطفال واأبواق 
وعجالت توجيه واإطارا العجالت وخممدات ال�شدمات، اأغطية عجالت توجيه املركبات، حمركات املركبات 

الربية. فئة 12.
 والواقعة يف الفئة:12 

و�شف العالم�ة:  عبارة )TORO ROSSO( بحروف لتينية  بال�شكل املو�شح.  
ال�ش��رتاطات:

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

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

   
بت�اري�����خ:2012/04/15م    املودعة حتت رقم:171990 

 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م: �س. بيناين اند�شرتيز ليمتد.    

 جن�شية ال�شركة: الهند  
 وعنوانه:  2/37 �شينار بارك، نيو تاون راجارهات مني رود، هاتيارا، �س.ب كلكتا  157 700، وي�شت بنغال، الهند.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: اأ�شمنت ومنتجات الأ�شمنت.   
 والواقعة يف الفئة:19 

 )BRAJ BINANI GROUP( بحروف لتينية ا�شفلها عبارة )Binani( و�شف العالم�ة: كلمة
بحروف لتينية يف بطاقة والعالمة باللوان الأحمر والرمادي والأ�شود كما بال�شكل املو�شح.

ال�ش��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

  
بت�اري�����خ:2012/04/16م    املودعة حتت رقم:172064 

 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م: ت�شاكريي�س مال�س ا�س.ايه.    

 جن�شية ال�شركة: اليونان  
  وعنوانه: ليوف. فوليا جميني�س 60، 16452 ارجريوبويل، اليونان. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: لبا�س قدم للرجال والن�شاء، مالب�س جلدية، اأحزمة. 
فئة 25.

 والواقعة يف الفئة:25 
كما  والأبي�س  الأح��م��ر  باللونني  دائ��رة  داخ��ل  خا�س  ب�شكل  لتينية  بحروف   )exé( كلمة  العالم�ة   و�شف 

بال�شكل املو�شح.  
ال�ش��رتاطات:

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

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

 

بت�اري�����خ:2012/04/05م    املودعة حتت رقم:171579 
 تاريخ الأ�شبقية :  2011/10/05م  

 باإ�ش��م:�س. اوبل �شبي�شال فييكالز جي ام بي ات�س.  
 جن�شية ال�شركة: اأملانيا      

 وعنوانه:مينزر �شرتا�س )ادم اوبل ايه جي – ام55( 65428 رو�شلزهامي، اأملانيا     
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: ال�شيارات واجزائها وقطع غيارها الواقعة بالفئة 12

 والواقعة يف الفئة:12 
و�شف العالم�ة:  الكلمة )DualNomic( بحروف لتينية ب�شكل خا�س كما بال�شكل املو�شح.    

ال�ش��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

بت�اري�����خ:2012/04/01م    املودعة حتت رقم:171334 
 تاريخ الأ�شبقية :    

 باإ�ش��م:�شركة وولف اأويل كوربوري�شن اإن.يف.  
 جن�شية ال�شركة: بلجيكا  

 وعنوانه:جورج جيليوت�شرتات 52، بي - 2620 هيميك�شيم، بلجيكا. 
ال��واردة يف  وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية:  مقاوم التجمد ومركبات مقاوم التجمد 

هذا ال�شنف. فئة 1.
 والواقعة يف الفئة:1 

و�شف العالم�ة:   كلمة  )Wolf( بحروف لتينية باللون الف�شي متدرج ور�شم ما ي�شبه القلوب على �شكل 
�شهم والكل يف بطاقة باللون الأ�شود كما بال�شكل املو�شح.  

ال�ش��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785
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يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية  
لت�شجيل العالمة التالية:

بت�اري�����خ:2012/04/30م    املودعة حتت رقم:172822 
 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م:رد بل جي ام بي ات�س  
 جن�شية ال�شركة: النم�شا  

 وعنوانه:ام برونن 1 ، 5330 فو�شل ام �شي، النم�شا. 
امل�شنوعة من هذه  واملنتجات  املقوى  وال��ورق  ال��ورق  التالية:  املنتجات   / الب�شائع / اخلدمات  وذلك لتمييز 
الورق،  تر�شيح، مناديل من  للموائد، ورق  ال��ورق، مناديل  الفئة 16( وخا�شًة منا�شف من  )ال��واردة يف  امل��واد 
ورق تواليت، حفا�شات من الورق، مواد تغليف من الورق اأو الورق املقوى، حاويات واأكيا�س تغليف، مطبوعات 
كبرية،  اإعالنات  فوتوغرافية،  �شور  الكتب،  جتليد  مواد  وملفات،  )برو�شورات(  وكتيبات  من�شورات  وخا�شًة 
�شفافيات، اأعالم )من الورق(، لفتات من الورق اأو الورق املقوى، األواح ذات م�شابك، قرطا�شية، ر�شوم تنقل 
الل�شق  باحلرارة، مواد  تنقل  الن�شيج  ل�شاقات وبطاقات مبا يف ذلك بطاقات غري م�شنوعة من  بالحتكاك 
للقرطا�شية اأو لالإ�شتعمالت املنزلية، مواد الفنانني خا�شة مواد الر�شم والتلوين ومواد عمل النماذج، فرا�شي 
تلوين، اآلت كاتبة ولوازم مكتبية )عدا الأثاث(، مواد تهذيب وتعليم )عدا الأجهزة(، مواد بال�شتيكية للتغليف 
)الواردة يف الفئة 16(، حروف طباعة، كلي�شيهات )را�شمات(، األواح اردوازية للكتابة و�شبورات، ادوات للكتابة 

والر�شم، اأغ�شية بال�شتيكية تلقائية الل�شق لأغرا�س الزينة، م�شابك للنقود. فئة 16.
 والواقعة يف الفئة:16 

و�شف العالم�ة:  عبارة )TORO ROSSO( بحروف لتينية  بال�شكل املو�شح.  
ال�ش��رتاطات:

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

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

بت�اري�����خ:2012/05/03م    املودعة حتت رقم:173056 
 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م:اآر دي بي اآر ليمتد  
 جن�شية ال�شركة: اململكة املتحدة     

 وعنوانه:26 كليفتون ترا�س، بريتون بي اإن1 3اإت�س بي، اململكة املتحدة    
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: م�شتح�شرات تبيي�س الأقم�شة ومواد اأخرى ت�شتعمل يف 
غ�شل وكي املالب�س، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل وجلي وك�شط، �شابون، عطور وزيوت عطرية، م�شتح�شرات 
عطرية  م���واد  عطرية،  ومنتجات  ع��ط��ور  اأ���ش��ن��ان،  منظفات  لل�شعر،  )ل��و���ش��ن(  غ�شول  )ك��وزم��ت��ي��ك(،  جتميل 
لالإ�شتحمام  اأم��الح  معطرة،  لالإ�شتحمام  رغوة  م�شتح�شرات  فاخرة،  عطور  العطور،  �شناعة  يف  لالإ�شتخدم 

معطرة، حليب جتميل معطر، غ�شول )لو�شن( معطر، رذاذ معطر، كرميات معطرة، �شابون معطر.
والواقعة يف الفئة:3

و�شف العالم�ة: كلمة )INNUENDO( بحروف لتينية كما بال�شكل املو�شح.
ال�ش��رتاطات:

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

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية: 

بت�اري�����خ:2012/05/01م    املودعة حتت رقم:172863 
 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م:كابيني كونتينونتال    
 جن�شية ال�شركة: فرن�شا  

 وعنوانه:17 رو  دو كوليزي، 75008 باري�س، فرن�شا. 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: م�شتح�شرات جتميل )كوزميتيك(، م�شتح�شرات للعناية باجلمال والب�شرة ت�شتخدم لأغرا�س جتميلية، غ�شول )لو�شن( 
التنحيف،  لأغرا�س  ت�شتخدم  جتميلية  م�شتح�شرات  الب�شرة،  لتبيي�س  كرميات  جتميلية،  اأقنعة  واجل�شم،  للوجه  وجل  منظف  حليب  للج�شم،  جتميلية  لآغرا�س  وكرميات 
م�شتح�شرات جتميلية ت�شتخدم لإ�شمرار الب�شرة، م�شتح�شرات ت�شتخدم للوقاية من ال�شم�س، مناديل ورقية م�شربة بغ�شول )لو�شن( ت�شتخدم لأغرا�س جتميلية، حيث تكون 
جميع هذه امل�شتح�شرات املنقية اأو املقاومة للبقع معدة لالإ�شتخدام للب�شرة ال�شوداء اأو الداكنة اأو املختلطة اأو الآ�شيوية، زيت اللوز، حليب منظف م�شنوع من اللوز ي�شتخدم 
اأو م�شادة للبقع معدة لالإ�شتخدام  لأغرا�س التجميل، حيث مت اإعداد جميع هذه املنتجات لالإ�شتخدامات التكيملية يف نف�س النطاق ب�شفتها م�شتح�شرات جتميلية منقية 
�ُشولت )لو�شن(  للب�شرة ال�شوداء اأو الداكنة اأو املختلطة اأو الآ�شيوية وذلك من اأجل ا�شتكمال اأو تعزيز اآثار تلك امل�شتح�شرات، م�شتح�شرات جتميلية لالإ�شتحمام، اأمالح وغَّ
لال�شتحمام لي�شت لغايات طبية، زيوت وجل لالإ�شتحمام، حيث مت اإعداد جميع هذه املنتجات لال�شتخدامات التكيملية يف نف�س النطاق ب�شفتها م�شتح�شرات جتميلية منقية 
زيوت  امل�شتح�شرات، منتجات عطرية،  تلك  اآث��ار  تعزيز  اأو  اإ�شتكمال  اأجل  الآ�شيوية وذلك من  اأو  املختلطة  اأو  الداكنة  اأو  ال�شوداء  للب�شرة  للبقع معدة لالإ�شتخدام  اأو م�شادة 
اإعداد  الزهور، حيث مت  اأ�شا�شية لعطور  ال�شخ�شي، ماء زهرة اخلزامى، ماء معطر، كولونيا، بخور، خال�شات زهور، عنا�شر  الكريهة لالإ�شتخدام  الروائح  عطرية، مزيالت 
جميع هذه املنتجات لالإ�شتخدامات التكيملية يف نف�س النطاق ب�شفتها م�شتح�شرات جتميلية منقية اأو م�شادة للبقع معدة لال�شتخدام للب�شرة ال�شوداء اأو الداكنة اأو املختلطة 
اأو الآ�شيوية وذلك من اأجل اإ�شتكمال اأو تعزيز اآثار تلك امل�شتح�شرات، غ�شول )لو�شن( لل�شعر، �شامبو وغ�شول )لو�شن( وجل لل�شعر وفروة الراأ�س، حيث مت اإعداد جميع هذه 
املنتجات لال�شتخدامات التكيملية يف نف�س النطاق ب�شفتها م�شتح�شرات جتميلية منقية اأو م�شادة للبقع معدة لال�شتخدام للب�شرة ال�شوداء اأو الداكنة اأو املختلطة اأو الآ�شيوية 
)لالإ�شتخدام  الكريهة  الروائح  �شابون مطهر ومزيالت  ال�شخ�شية،  العناية  �شابون  املكياج،   اإزال��ة  م�شتح�شرات  امل�شتح�شرات،  تلك  اآث��ار  تعزيز  اأو  ا�شتكمال  اأجل  وذلك من 
ال�شخ�شي(، حيث مت اإعداد جميع هذه املنتجات لال�شتخدامات التكيملية يف نف�س النطاق ب�شفتها م�شتح�شرات جتميلية منقية اأو م�شادة للبقع معدة لالإ�شتخدام للب�شرة 
ال�شوداء اأو الداكنة اأو املختلطة اأو الآ�شيوية وذلك من اأجل ا�شتكمال اأو تعزيز اآثار تلك امل�شتح�شرات، ر�شوم زينة لل�شف لأغرا�س التجميل، اأطقم جتميل، حيث مت اإعداد جميع 
هذه املنتجات لال�شتخدامات التكيملية يف نف�س النطاق ب�شفتها م�شتح�شرات جتميلية منقية اأو م�شادة للبقع معدة لال�شتخدام للب�شرة ال�شوداء اأو الداكنة اأو املختلطة اأو 
اأو م�شغوطة  اأقالم حتديد ال�شفاه، مكياج ا�شا�س، م�شكرة، بودرة وجه حرة  اآثار تلك امل�شتح�شرات، طالء ال�شفاه، ملمع ال�شفاه،  اأو تعزيز  اإ�شتكمال  الآ�شيوية وذلك من اأجل 
التلك ت�شتخدم  العناية بالأظافر، بودرة  اأظافر م�شتعارة، م�شتح�شرات  اأقنعة جتميلية،  األوان للعيون، ظل للعيون،  "كوزميتيك"(،  ت�شتخدم للمكياج )م�شتح�شرات جتميل 
للعناية ال�شخ�شية، م�شتح�شرات اإزالة الطالء، حيث مت اإعداد جميع هذه املنتجات لالإ�شتخدامات التكيملية يف نف�س النطاق ب�شفتها م�شتح�شرات جتميلية منقية اأو م�شادة 
للبقع معدة لال�شتخدام للب�شرة ال�شوداء اأو الداكنة اأو املختلطة اأو الآ�شيوية وذلك من اأجل ا�شتكمال اأو تعزيز اآثار تلك امل�شتح�شرات، مواد ت�شتعمل يف غ�شل وكي املالب�س، 

م�شتح�شرات تبيي�س اأقم�شة وتنظيف، منظفات اأ�شنان، منكهات للم�شروبات )زيوت عطرية(.
 والواقعة يف الفئة:3 

البنف�شجي  باللون     )PARIS( و بجانبها كلمة الفاحت   البنف�شجي  باللون  الفاحت وحتتها خط  البنف�شجي  باللون   )  FAIR & WHITE( العالم�ة: عبارة و�شف 
القامت داخل اإطار باللون البنف�شجي الفاحت وحتتها عبارة  )SO WHITE( بحروف لتينية  ورمز تعجب باللون البنف�شجي الفاحت و الكل داخل اإطار باللون البنف�شجي 

القامت بال�شكل املو�شح.     
ال�ش��رتاطات:

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

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

بت�اري�����خ:2012/05/03م    املودعة حتت رقم:173050 
 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م:اآر دي بي اآر ليمتد  
 جن�شية ال�شركة: اململكة املتحدة     

 وعنوانه:26 كليفتون ترا�س، بريتون بي اإن1 3اإت�س بي، اململكة املتحدة    
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: م�شتح�شرات تبيي�س الأقم�شة ومواد اأخرى ت�شتعمل يف 
غ�شل وكي املالب�س، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل وجلي وك�شط، �شابون، عطور وزيوت عطرية، م�شتح�شرات 
عطرية  م���واد  عطرية،  ومنتجات  ع��ط��ور  اأ���ش��ن��ان،  منظفات  لل�شعر،  )ل��و���ش��ن(  غ�شول  )ك��وزم��ت��ي��ك(،  جتميل 
لالإ�شتحمام  اأم��الح  معطرة،  لالإ�شتحمام  رغوة  م�شتح�شرات  فاخرة،  عطور  العطور،  �شناعة  يف  لالإ�شتخدم 

معطرة، حليب جتميل معطر، غ�شول )لو�شن( معطر، رذاذ معطر، كرميات معطرة، �شابون معطر.
والواقعة يف الفئة:3

و�شف العالم�ة: كلمة )RISQUE( بحروف لتينية كما بال�شكل املو�شح.
ال�ش��رتاطات:

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

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

بت�اري�����خ:2012/04/30م    املودعة حتت رقم:172826 
 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م:رد بل جي ام بي ات�س  
 جن�شية ال�شركة: النم�شا  

 وعنوانه:ام برونن 1 ، 5330 فو�شل ام �شي، النم�شا. 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: التبغ ومنتجات التبغ مبا يف ذلك ال�شيجار وال�شجائر 
اأدوات مدخنني وخا�شًة علب  وتبغ التدخني وتبغ امل�شغ، تبغ ال�شعوط، بدائل تبغ )لي�شت لأغرا�س طبية(، 
لرتطيب  �شناديق  �شجائر،  مناف�س  وال�شجائر،  ال�شيجار  علب  وال�شجائر،  ال�شيجار  مبا�شم  للتبغ،  ق�شدير 
التبغ، حامالت غاليني، منظفات غاليني، مقاطع لل�شيجار، غاليني، اأكيا�س للغاليني، ولعات، اآلت حتمل 

يف اجليب للف ال�شجائر، اأوراق �شجائر، علب �شجائر، مر�شحات )فالتر( لل�شجائر، اأعواد ثقاب. فئة 34.
والواقعة يف الفئة:34

و�شف العالم�ة:  عبارة )TORO ROSSO( بحروف لتينية  بال�شكل املو�شح.  
ال�ش��رتاطات:

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

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

بت�اري�����خ:2012/05/03م    املودعة حتت رقم:173057 
 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م:اآر دي بي اآر ليمتد  
 جن�شية ال�شركة: اململكة املتحدة     

 وعنوانه:26 كليفتون ترا�س، بريتون بي اإن1 3اإت�س بي، اململكة املتحدة    
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: م�شتح�شرات تبيي�س الأقم�شة ومواد اأخرى ت�شتعمل يف 
غ�شل وكي املالب�س، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل وجلي وك�شط، �شابون، عطور وزيوت عطرية، م�شتح�شرات 
عطرية  م���واد  عطرية،  ومنتجات  ع��ط��ور  اأ���ش��ن��ان،  منظفات  لل�شعر،  )ل��و���ش��ن(  غ�شول  )ك��وزم��ت��ي��ك(،  جتميل 
لالإ�شتحمام  اأم��الح  معطرة،  لالإ�شتحمام  رغوة  م�شتح�شرات  فاخرة،  عطور  العطور،  �شناعة  يف  لالإ�شتخدم 

معطرة، حليب جتميل معطر، غ�شول )لو�شن( معطر، رذاذ معطر، كرميات معطرة، �شابون معطر.
والواقعة يف الفئة:3

و�شف العالم�ة: كلمة )INDOLENT( بحروف لتينية كما بال�شكل املو�شح.
ال�ش��رتاطات:

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

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

بت�اري�����خ:2012/05/03م    املودعة حتت رقم:173046 
 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م:اآر دي بي اآر ليمتد  
 جن�شية ال�شركة: اململكة املتحدة     

 وعنوانه:26 كليفتون ترا�س، بريتون بي اإن1 3اإت�س بي، اململكة املتحدة    
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: م�شتح�شرات تبيي�س الأقم�شة ومواد اأخرى ت�شتعمل يف 
غ�شل وكي املالب�س، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل وجلي وك�شط، �شابون، عطور وزيوت عطرية، م�شتح�شرات 
عطرية  م���واد  عطرية،  ومنتجات  ع��ط��ور  اأ���ش��ن��ان،  منظفات  لل�شعر،  )ل��و���ش��ن(  غ�شول  )ك��وزم��ت��ي��ك(،  جتميل 
لالإ�شتحمام  اأم��الح  معطرة،  لالإ�شتحمام  رغوة  م�شتح�شرات  فاخرة،  عطور  العطور،  �شناعة  يف  لالإ�شتخدم 

معطرة، حليب جتميل معطر، غ�شول )لو�شن( معطر، رذاذ معطر، كرميات معطرة، �شابون معطر.
والواقعة يف الفئة:3

و�شف العالم�ة: كلمة )DANGER( بحروف لتينية كما بال�شكل املو�شح
ال�ش��رتاطات:

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

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

بت�اري�����خ:2012/05/03م    املودعة حتت رقم:173051 
 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م:اآر دي بي اآر ليمتد  
 جن�شية ال�شركة: اململكة املتحدة     

 وعنوانه:26 كليفتون ترا�س، بريتون بي اإن1 3اإت�س بي، اململكة املتحدة    
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: م�شتح�شرات تبيي�س الأقم�شة ومواد اأخرى ت�شتعمل يف 
غ�شل وكي املالب�س، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل وجلي وك�شط، �شابون، عطور وزيوت عطرية، م�شتح�شرات 
عطرية  م���واد  عطرية،  ومنتجات  ع��ط��ور  اأ���ش��ن��ان،  منظفات  لل�شعر،  )ل��و���ش��ن(  غ�شول  )ك��وزم��ت��ي��ك(،  جتميل 
لالإ�شتحمام  اأم��الح  معطرة،  لالإ�شتحمام  رغوة  م�شتح�شرات  فاخرة،  عطور  العطور،  �شناعة  يف  لالإ�شتخدم 

معطرة، حليب جتميل معطر، غ�شول )لو�شن( معطر، رذاذ معطر، كرميات معطرة، �شابون معطر.
والواقعة يف الفئة:3

و�شف العالم�ة: كلمة )RECKLESS( بحروف لتينية كما بال�شكل املو�شح.
ال�ش��رتاطات:

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

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

 املودعة حتت رقم:172860     بت�اري�����خ:2012/05/01م  
 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م: نافوري  

 جن�شية ال�شركة: فرن�شا       
وعنوانه: 30 رو  اأوغ�شت بيكارد تكنوبارك دو با�س دي جيك�س، 01630 �شانت-جيني-بويللي، فرن�شا     

اأجهزة  وخا�شًة  والكهربائية  واملالحية  العلمية  والأدوات  الأجهزة  التالية:  املنتجات   / اخلدمات   / الب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
ومكثفات  ثنائية  مناظري  ال�شمت،  قيا�س  واأدوات  الهاتفية  املكاملات  على  الرد  اآلت  اإلكرتونية،  مفكرات  الهواء،  كثافة  قيا�س 
والفوتوغرايف  ال�شينمائي  الت�شوير  وكامريات  واملعادن  الدخان  وكوا�شف  الكثافة  قيا�س  واأجهزة  �شوتية  وقارنات  ب�شرية 
الطاقة  قيا�س  واأجهزة  الزمن  ت�شجيل  واأجهزة  املتخ�ش�شني  لإ�شتخدام  وكرونوغرافات  الكهربائية  الأف��الم  قطع  واأجهزة 
وكوا�شف  املرتفعة  احل��رارة  درج��ات  قيا�س  واأجهزة  اجلو  رطوبة  قيا�س  واأجهزة  ال�شوائل  كثافة  قيا�س  واأجهزة  الإلكرتونية 
الرادار وحامالت بيانات مغناطي�شية فارغة واأقرا�س مدجمة فارغة وماكينات بيع اآلية واآلت ت�شجيل النقد واآلت حا�شبة 
واأجهزة معاجلة البيانات وخا�شًة رقائق الكمبيوتر ولوحات مفاتيح الكمبيوتر وذاكرة الكمبيوتر وبطاقات فيديو الكمبيوتر 
وبرامج الكمبيوتر امل�شجلة التي ت�شتخدم لإدارة قواعد البيانات ولإ�شتخدامها يف جداول البيانات ومعاجلة الكلمات، حمركات 
اأقرا�س مغناطي�شية ومعاجلات واأجهزة مودم و �شا�شة عر�س املرئيات )فيديو( ومعاجلة الكلمات وقارئات اأ�شرطة الرتميز 
اأقرا�س مدجمة،  الت�شجيل،  �شمعية م�شبقة  اأ�شرطة  اإطفاء احلرائق،  اأجهزة  كمبيوتر،  واأجهزة  وما�شحات �شوئية وطابعات 
واملطاعم  التجارية  واملحالت  واملبيعات  اإلكرتونياً  امللفات  اإدارة  املعلومات يف جمال  لإب��راز  فيديو  و�شرائط  اأقرا�س مدجمة 
والبنوك والتاأمني، برامج الكمبيوتر امل�شتخدم لأغرا�س البحث وجمع املعلومات عن طريق اأجهزة الكمبيوتر والإنرتنت يف 

جمال اإدارة امللفات اإلكرتونياً واملبيعات واملحالت التجارية واملطاعم والبنوك والتاأمني. فئة 9.   
 والواقعة يف الفئة:9 

و�شف العالم�ة:كلمة )NAVORI( بحروف لتينية  كما بال�شكل املو�شح.  
ال�ش��رتاطات:

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

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

بت�اري�����خ:2012/04/30م    املودعة حتت رقم:172823 
 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م:رد بل جي ام بي ات�س  
 جن�شية ال�شركة: النم�شا  

 وعنوانه:ام برونن 1 ، 5330 فو�شل ام �شي، النم�شا. 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: اجللود املدبوغة وتقليد اجللود واملنتجات امل�شنوعة 
من هذه املواد )الواردة يف الفئة 18(، وخا�شًة احلقائب واحلاويات الأخرى غري املخ�ش�شة حلمل ا�شياء اأخرى، 
منتجات جلدية �شغرية وخا�شًة جزادين وحمافظ جيب وحمافظ للمفاتيح، حقائب يدوية، حمافظ جلدية 
م�شطحة للوثائق والأوراق ، اأكيا�س للت�شوق، حقائب مدر�شية، حقائب ظهر، حقائب ظهر، اأحزمة كتف، جلود 
ال�شفر )م�شنوعات جلدية(، املظالت  ال�شفرية، �شناديق  ال�شناديق واحلقائب  املدبوغة،  اأو  احليوانات اخلام 

وال�شما�شي والع�شي، ال�شياط واأطقم احليوانات وال�شروج .  فئة 18.
والواقعة يف الفئة:18

و�شف العالم�ة:  عبارة )TORO ROSSO( بحروف لتينية  بال�شكل املو�شح.  
ال�ش��رتاطات:

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

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

بت�اري�����خ:2012/05/03م    املودعة حتت رقم:173059 
 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م:اآر دي بي اآر ليمتد  
 جن�شية ال�شركة: اململكة املتحدة     

 وعنوانه:26 كليفتون ترا�س، بريتون بي اإن1 3اإت�س بي، اململكة املتحدة    
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: م�شتح�شرات تبيي�س الأقم�شة ومواد اأخرى ت�شتعمل يف 
غ�شل وكي املالب�س، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل وجلي وك�شط، �شابون، عطور وزيوت عطرية، م�شتح�شرات 
عطرية  م���واد  عطرية،  ومنتجات  ع��ط��ور  اأ���ش��ن��ان،  منظفات  لل�شعر،  )ل��و���ش��ن(  غ�شول  )ك��وزم��ت��ي��ك(،  جتميل 
لالإ�شتحمام  اأم��الح  معطرة،  لالإ�شتحمام  رغوة  م�شتح�شرات  فاخرة،  عطور  العطور،  �شناعة  يف  لالإ�شتخدم 

معطرة، حليب جتميل معطر، غ�شول )لو�شن( معطر، رذاذ معطر، كرميات معطرة، �شابون معطر.
والواقعة يف الفئة:3

و�شف العالم�ة: كلمة )ENSLAVED( بحروف لتينية كما بال�شكل املو�شح.
ال�ش��رتاطات:

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

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

بت�اري�����خ:2012/05/03م    املودعة حتت رقم:173048 
 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م:اآر دي بي اآر ليمتد  
 جن�شية ال�شركة: اململكة املتحدة     

 وعنوانه:26 كليفتون ترا�س، بريتون بي اإن1 3اإت�س بي، اململكة املتحدة    
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: م�شتح�شرات تبيي�س الأقم�شة ومواد اأخرى ت�شتعمل يف 
غ�شل وكي املالب�س، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل وجلي وك�شط، �شابون، عطور وزيوت عطرية، م�شتح�شرات 
عطرية  م���واد  عطرية،  ومنتجات  ع��ط��ور  اأ���ش��ن��ان،  منظفات  لل�شعر،  )ل��و���ش��ن(  غ�شول  )ك��وزم��ت��ي��ك(،  جتميل 
لالإ�شتحمام  اأم��الح  معطرة،  لالإ�شتحمام  رغوة  م�شتح�شرات  فاخرة،  عطور  العطور،  �شناعة  يف  لالإ�شتخدم 

معطرة، حليب جتميل معطر، غ�شول )لو�شن( معطر، رذاذ معطر، كرميات معطرة، �شابون معطر.
والواقعة يف الفئة:3

و�شف العالم�ة: كلمة )UNSPOKEN( بحروف لتينية كما بال�شكل املو�شح.
ال�ش��رتاطات:

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

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

بت�اري�����خ:2012/05/03م    املودعة حتت رقم:173052 
 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م:اآر دي بي اآر ليمتد  
 جن�شية ال�شركة: اململكة املتحدة     

 وعنوانه:26 كليفتون ترا�س، بريتون بي اإن1 3اإت�س بي، اململكة املتحدة     
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: م�شتح�شرات تبيي�س الأقم�شة ومواد اأخرى ت�شتعمل يف 
غ�شل وكي املالب�س، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل وجلي وك�شط، �شابون، عطور وزيوت عطرية، م�شتح�شرات 
عطرية  م���واد  عطرية،  ومنتجات  ع��ط��ور  اأ���ش��ن��ان،  منظفات  لل�شعر،  )ل��و���ش��ن(  غ�شول  )ك��وزم��ت��ي��ك(،  جتميل 
لالإ�شتحمام  اأم��الح  معطرة،  لالإ�شتحمام  رغوة  م�شتح�شرات  فاخرة،  عطور  العطور،  �شناعة  يف  لالإ�شتخدم 

معطرة، حليب جتميل معطر، غ�شول )لو�شن( معطر، رذاذ معطر، كرميات معطرة، �شابون معطر.
 والواقعة يف الفئة:3 

و�شف العالم�ة: كلمة )NONCHALANCE( بحروف لتينية كما بال�شكل املو�شح.
ال�ش��رتاطات:

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

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

بت�اري�����خ:2012/05/01م    املودعة حتت رقم:172861 
 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م:ال�شيدة اإيزابيل اأندريو.    

جن�شية ال�شركة: فرن�شا     
 وعنوانه:19، رو دي لي�س – 91540 مين�شي، فرن�شا. 

جلود  املدبوغة،  اجللود  وتقليد  املدبوغة  اجللود  التالية:  املنتجات   / اخل��دم��ات   / الب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
احليوانات اخلام اأو املدبوغة، حقائب يد، حقائب �شفرية، �شنط مدر�شية، اأطقم حيوانات، ال�شناديق احلقائب 
ال�شفرية، املظالت وال�شما�شي والع�شي، ال�شياط واأطقم احليوانات وال�شروج، حمافظ نقود، حقائب مدر�شية، 
حمافظ جيب، حمافظ جلدية حلفظ الوثائق والأوراق، علب مفاتيح )م�شنوعات جلدية(، حقائب �شغرية 
حلفظ الوثائق والأوراق، حامالت نقود لي�شت من معادن نفي�شة، حقائب لل�شاطئ، حامالت اأطفال، حقائب 
ظهر، حقائب املخيميات، حقائب ريا�شية )خالف احلقائب املعدة للمنتجات املخ�ش�شة لها(، حقائب �شغرية 

مل�شتح�شرات التجميل، اأكيا�س حفا�شات الأطفال.
والواقعة يف الفئة:18

و�شف العالم�ة: عبارة )BABY ON BOARD( بحروف لتينية  كما بال�شكل املو�شح.
ال�ش��رتاطات:

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

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

بت�اري�����خ:2012/04/30م    املودعة حتت رقم:172824 
 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م:رد بل جي ام بي ات�س  
 جن�شية ال�شركة: النم�شا  

 وعنوانه:ام برونن 1 ، 5330 فو�شل ام �شي، النم�شا. 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: مالب�س ولبا�س قدم واأغطية الراأ�س مبا يف ذلك قم�شان 
قم�شان ن�شف كم )تي � �شريت(، بلوزات ن�شائية، �شرتات، �شرتات فرائية مقلن�شة، �شرتات واقية من الرياح، 
مراييل، قبعات، قبعات، اأربطة راأ�س، �شيالت، اأحزمة )مالب�س(، احزمة للنقود، واقيات من ال�شم�س، مالب�س 
ريا�شية، لبا�س قدم للريا�شة، اأحذية كرة قدم ور�شائع لأحذية كرة القدم، اأحذية تزلج، اأدوات مانعة لإنزلق 

الأحذية، م�شدات، فوط اأطفال من الن�شيج. فئة 25.
والواقعة يف الفئة:25

و�شف العالم�ة:  عبارة )TORO ROSSO( بحروف لتينية  بال�شكل املو�شح.  
ال�ش��رتاطات:

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

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

بت�اري�����خ:2012/05/03م    املودعة حتت رقم:173060 
 تاريخ الأ�شبقية :  2011/04/05م  
 باإ�ش��م:اآر دي بي اآر ليمتد  
 جن�شية ال�شركة: اململكة املتحدة     

 وعنوانه:26 كليفتون ترا�س، بريتون بي اإن1 3اإت�س بي، اململكة املتحدة    
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: م�شتح�شرات تبيي�س الأقم�شة ومواد اأخرى ت�شتعمل يف 
غ�شل وكي املالب�س، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل وجلي وك�شط، �شابون، عطور وزيوت عطرية، م�شتح�شرات 
عطرية  م���واد  عطرية،  ومنتجات  ع��ط��ور  اأ���ش��ن��ان،  منظفات  لل�شعر،  )ل��و���ش��ن(  غ�شول  )ك��وزم��ت��ي��ك(،  جتميل 
لالإ�شتحمام  اأم��الح  معطرة،  لالإ�شتحمام  رغوة  م�شتح�شرات  فاخرة،  عطور  العطور،  �شناعة  يف  لالإ�شتخدم 

معطرة، حليب جتميل معطر، غ�شول )لو�شن( معطر، رذاذ معطر، كرميات معطرة، �شابون معطر.
والواقعة يف الفئة:3

و�شف العالم�ة: عبارة )IMPETUOUS( بحروف لتينية كما بال�شكل املو�شح
ال�ش��رتاطات:

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

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

بت�اري�����خ:2012/05/03م    املودعة حتت رقم:173049 
 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م:اآر دي بي اآر ليمتد  
 جن�شية ال�شركة: اململكة املتحدة     

 وعنوانه:26 كليفتون ترا�س، بريتون بي اإن1 3اإت�س بي، اململكة املتحدة    
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: م�شتح�شرات تبيي�س الأقم�شة ومواد اأخرى ت�شتعمل يف 
غ�شل وكي املالب�س، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل وجلي وك�شط، �شابون، عطور وزيوت عطرية، م�شتح�شرات 
عطرية  م���واد  عطرية،  ومنتجات  ع��ط��ور  اأ���ش��ن��ان،  منظفات  لل�شعر،  )ل��و���ش��ن(  غ�شول  )ك��وزم��ت��ي��ك(،  جتميل 
لالإ�شتحمام  اأم��الح  معطرة،  لالإ�شتحمام  رغوة  م�شتح�شرات  فاخرة،  عطور  العطور،  �شناعة  يف  لالإ�شتخدم 

معطرة، حليب جتميل معطر، غ�شول )لو�شن( معطر، رذاذ معطر، كرميات معطرة، �شابون معطر.
والواقعة يف الفئة:3

و�شف العالم�ة: كلمة )SCANDAL( بحروف لتينية كما بال�شكل املو�شح.
ال�ش��رتاطات:

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

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

بت�اري�����خ:2012/05/03م    املودعة حتت رقم:173055 
 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م:اآر دي بي اآر ليمتد  
 جن�شية ال�شركة: اململكة املتحدة     

 وعنوانه:26 كليفتون ترا�س، بريتون بي اإن1 3اإت�س بي، اململكة املتحدة    
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: م�شتح�شرات تبيي�س الأقم�شة ومواد اأخرى ت�شتعمل يف 
غ�شل وكي املالب�س، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل وجلي وك�شط، �شابون، عطور وزيوت عطرية، م�شتح�شرات 
عطرية  م���واد  عطرية،  ومنتجات  ع��ط��ور  اأ���ش��ن��ان،  منظفات  لل�شعر،  )ل��و���ش��ن(  غ�شول  )ك��وزم��ت��ي��ك(،  جتميل 
لالإ�شتحمام  اأم��الح  معطرة،  لالإ�شتحمام  رغوة  م�شتح�شرات  فاخرة،  عطور  العطور،  �شناعة  يف  لالإ�شتخدم 

معطرة، حليب جتميل معطر، غ�شول )لو�شن( معطر، رذاذ معطر، كرميات معطرة، �شابون معطر.
والواقعة يف الفئة:3

و�شف العالم�ة: كلمة )MISCHIEF( بحروف لتينية كما بال�شكل املو�شح.
ال�ش��رتاطات:

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

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

بت�اري�����خ:2012/05/01م    املودعة حتت رقم:172862 
 تاريخ الأ�شبقية :    

 باإ�ش��م:ت�شارناود تيكنولوجي )بروبرايرتي( ليمتد  
 جن�شية ال�شركة: جنوب اأفريقيا       

وعنوانه:1 بينك �شرتيت، اإزاكيني اإند�شرتيال اإي�شتيت، ليدي�شميث، كوازولو/ناتال، جنوب اأفريقيا
ومالب�س  حمبوكة  داخلية  مالب�س  واقية،  مالب�س  التالية:  املنتجات   / اخلدمات   / الب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
من�شوجة خارجية مبا يف ذلك القم�شان والبنطلونات والأردية ال�شروالية واجلاكيتات والبدل امل�شتخدمة يف 
عمليات �شناعة املعادن، بدل عمل مكونة من قطعتني وقبعات تغطي الرا�س والوجه اأقنعة واقية من الومي�س 
وواقيات الرقبة وواقيات الذراع واجلوارب الق�شرية، وجميع املنتجات املذكورة ت�شتخدم يف ال�شناعات املعدنية 
وامل�شابك   ال�شاخن  على  وال��درف��ل��ة  ال�شهر  اإع���ادة  وم�شانع  الأول��ي��ة  الأمل��ن��ي��وم  م�شاهر  ذل��ك  يف  مب��ا  ال�شاخنة 

وعمليات اأفران ال�شهر وعمليات اللحام. فئة 9.
والواقعة يف الفئة:19

و�شف العالم�ة: عبارة )ALu-SAFE( بحروف لتينية كما بال�شكل املو�شح.
ال�ش��رتاطات:

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

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

بت�اري�����خ:2012/04/30م    املودعة حتت رقم:172825 
 تاريخ الأ�شبقية :    

 باإ�ش��م:رد بل جي ام بي ات�س  
 جن�شية ال�شركة: النم�شا  

 وعنوانه:ام برونن 1 ، 5330 فو�شل ام �شي، النم�شا. 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: اللعب واأدوات اللعب، ورق لعب، األعاب ورق اللعب، لعب اخلدع العلمية 
)األعاب مبتدعة(، نثار الورق امللون، اأدوات الألعاب البدنية والأدوات الريا�شية )الواردة يف الفئة 28(، معدات الألعاب البدنية 
على  التزلج  واأدوات  الثلج  على  التزلج  واأل��واح  الزلجات  ذلك  ال�شتوية مبا يف  الريا�شة  وخا�شًة معدات  الريا�شية  واملعدات 
اجلليد واأحذية للثلج، معدات التن�س، معدات �شيد ال�شمك، اأكيا�س خا�شًة للمعدات الريا�شية مبا يف ذلك اأكيا�س م�شممة 
خ�شي�شاً للزلجات واألواح التزلج على املاء اأكيا�س لعبة الكريكيت اأكيا�س للعبة الغولف والتن�س، اأربطة التزلج، ع�شى التزلج، 
حواف للزلجات، اأغطية للزلجات، اأربطة لألواح التزلج على الثلج، كرات، اأثقال يدوية )دمبلز( للتمارين الريا�شية، كرات 
اأقرا�س لالألعاب الريا�شية، رماح لالألعاب الريا�شية، م�شارب تن�س، م�شارب كريكيت، م�شارب اجلولف،  حديدية للرمي، 
ع�شى الهوكي، زلجات ذات عجالت، زلجات م�شتقيمة ذات عجالت ، طاولت تن�س، زينة ل�شجرة عيد امليالد، كرات ثلج، لعب 
كهربائية اأو الكرتونية بخالف املعدة لالإ�شتعمال مع اأجهزة ال�شتقبال التلفزيوين فقط، اأجهزة األعاب ت�شتعمل مع اأجهزة 
التلفزيوين  ال�شتقبال  اأجهزة  ت�شتعمل مع  ت�شلية  اأجهزة  النقد،  بقطع  تعمل  فيديو ل  األعاب  التلفزيوين فقط،  ال�شتقبال 
التحكم فيها ل�شلكياً،  التحكم فيها ل�شلكياً، مركبات لعب يتم  فقط، مركبات �شغرية، مركبات لعب، مركبات �شغرية يتم 
اآلت يف �شكل فواكه واآلت ت�شلية تعمل بقطع النقد، اأ�شلحة مبارزة بال�شيف، اأقوا�س للرماية، �شبكات لألعاب الكرة، �شبكات 
تن�س، عدة ل�شيد ال�شمك، �شنانري ل�شيد ال�شمك، �ِشباك اإنزال ل�شيادي ال�شنارة، وترات )زعانف( لل�شباحة، طائرات اإنزلقية 
�شراعية، طائرات �شراعية يتعلق بها الراكب، األواح تزلج، األواح التزلج على املاء، األواح ج�شمية، األواح التزلج على املاء بوا�شطة 

28 الرياح، عدة و�شواري لالألواح ال�شراعية، واقيات لالأكواع والركب. فئة 28.- والواقعة يف الفئة: 
و�شف العالم�ة:  عبارة )TORO ROSSO( بحروف لتينية  بال�شكل املو�شح.  

ال�ش��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 

للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثنني 6 مايو 2013 العدد 10785



�ضياحية عجمان ت�ضارك يف فعاليات معر�ض 
�ضوق ال�ضفر العربي �ضمن وفد الإمارة

•• عجمان ـ الفجر 

ال�شياحية  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ������رة  ت��ع��ل��ن 
ب���ع���ج���م���ان ع�����ن ن����ت����ائ����ج ع�������دد من 
والتاأ�شي�شية  التنظيمية  امل�شروعات 
بفعاليات  امل�شاركة  خالل  اجلديدة 
معر�س �شوق ال�شفر العربي بدبي، 
والذي كان من املقرر افتتاحه اأم�س 
وي�����ش��ت��م��ر ح��ت��ى ال��ت��ا���ش��ع م���ع مايو 

اجلاري.
وترتاأ�س الدائرة وفد اإمارة عجمان 
غرفة  ي�شم  وال����ذي  امل��ع��ر���س،  اإىل 
جت���ارة و���ش��ن��اع��ة ع��ج��م��ان وفندقي 

عجمان  وق�شر  عجمان  كمبين�شكي 
وفنادق واأجنحة رامادا عجمان ومنتجعات الزوراء و�شركة ترافل �شنرت 
لل�شياحة وال�شفر و�شركة مكاتب املتخ�ش�شة يف خدمة رجال الأعمال.

بعجمان  ال�شياحية  التنمية  دائ���رة  ع��ام  مدير  النعيمي  في�شل  وق��ال 
ال�شفر  �شوق  يف  التوايل  على  الثاين  للعام  عجمان  اإم��ارة  م�شاركة  اإن 
ت��اأت��ي ل��ك��ون امل��ع��ر���س مي��ث��ل من�شة م��ث��ال��ي��ة لعر�س  ال�����ش��ف��ر ال��ع��رب��ي 
املنتجات واخلدمات ال�شياحية اأمام عدد كبري من املعنيني يف املنطقة 
والعامل، والتعرف على اجلديد يف عامل ال�شياحة وال�شفر، والعمل على 

ا�شتقطاب �شركاء جدد كل عام.
تعزيز  اإىل  ت�شعى  ال�شياحية بعجمان  التنمية  دائ��رة  اأن  النعيمي  واأك��د 
روؤيتها اإمارة �شاحرة وجتربة �شياحية مميزة"، م�شيفا اأن املعر�س يتيح 
كذلك الفر�شة للفنادق للتفاعل مع كربى �شركات ال�شياحة الدولية 
املحادثات  العديد من  تعقد  ال�شياحية، حيث  الوجهات  اإدارة  و�شركات 
والرتفيه،  ال�شياحة  قطاع  يف  الأط���راف  جميع  بني  اجل��ادة  واللقاءات 
مكانة  تعزيز  يف  امل��ع��ر���س  ه��ذا  لعبه  ال���ذي  الكبري  ال���دور  اإىل  م�شريا 
العديد من الوجهات ال�شياحية يف العامل بالرتويج ودعم وكالء ال�شفر 

من نف�س الوجهة.

•• اأبوظبي-وام:

التنمية  ل��دائ��رة  ال��ت��اب��ع  للتناف�شية  اب��وظ��ب��ي  مكتب  اط��ل��ق   
م�شتوى  على  للتناف�شية  تقرير  اأول  ابوظبي  القت�شادية 
الرامية اىل تعزيز  اإط��ار مبادراته  وذل��ك يف  اأبوظبي  اإم��ارة 
القدرة التناف�شية العاملية لالإمارة من خالل قيا�س القدرة 
مدينة  ال��ث��الث  الرئي�شية  مبناطقها  لأبوظبي  التناف�شية 
خالل  ذل��ك  ج��اء  الغربية.  واملنطقة  العني  مدينة  اأبوظبي 
ب���ارك بابوظبي  ب��ف��ن��دق ح��ي��اة  اأم�����س  ال���دائ���رة  ح��ف��ل نظمته 
اف��ت��ت��ح��ه م��ع��ايل ن��ا���ش��ر اأح���م���د ال�����ش��وي��دي رئ��ي�����س الدائرة 
ابوظبي  جمل�س  ع��ام  مدير  اخلييلي  مغري  معايل  بح�شور 
ال��دائ��ر وعدد  وك��ي��ل  ع��ب��داهلل  و���ش��ع��ادة حممد عمر  للتعليم 
كبري من اأ�شحاب ال�شعادة وكالء ومديري الدوائر والهيئات 
اأبوظبي. ويهدف  اإمارة  واملوؤ�ش�شات احلكومية على م�شتوى 
القدرة  قيا�س  اإىل  اأبوظبي  لإم��ارة  الأول  التناف�شية  تقرير 
املعيارية  املقارنات  اأبوظبي عرب عدد من  التناف�شية لإم��ارة 
النجاح  وع��وام��ل  التحديات  على  ال�شوء  وت�شليط  العاملية 
الرئي�شة التي حققتها الإمارة من منظور التناف�شية وتقدمي 
وحت�شني  التحديات  ه��ذه  معاجلة  اإىل  الرامية  التو�شيات 
اأبوظبي  حكومة  مبادرات  بتبني  احل��ايل  التناف�شي  الو�شع 
وحتقيق كامل طاقاتها الإنتاجية. و�شدر هذا التقرير بدعم 
وم�شاهمة فاعلة من عدد من ال�شركاء ال�شرتاتيجيني ذوي 
للتطوير  اأب��وظ��ب��ي  وجمل�س  اأب��وظ��ب��ي  غ��رف��ة  وه��م  العالقة 
وهيئة  التكنولوجيا  لتطوير  اأبوظبي  وجلنة  القت�شادي 
و�شندوق  العني  مدينة  وبلدية  والثقافة  لل�شياحة  اأبوظبي 
ومركز  لالإح�شاء  الوطني  واملركز  امل�شاريع  لتطوير  خليفة 
وقال  الغربية.  املنطقة  تنمية  وجمل�س  اأبوظبي  الإح�شاء 
معايل نا�شر اأحمد ال�شويدي رئي�س الدائرة بهذه املنا�شبة اإن 
حت�شني القدرات التناف�شية لأبوظبي ي�شتدعي تنفيذ درا�شة 
معمقة لكل من الو�شع القائم لالأداء القت�شادي يف الإمارة 
اأب��وظ��ب��ي القت�شادية  ورب��ط��ه مب��ح��ددات وم��رت��ك��زات روؤي���ة 
التناف�شي  امل�شهد  ي�شهده  اإط��ار ما  يف  اأنه  واأو�شح   .2030
العاملي والإقليمي من تطورات متالحقة ويف �شوء الأهداف 
الرتويج  اإىل  والرامية  الر�شيدة  اأبوظبي  لقيادة  الطموحة 
اإقليمي لالأعمال وال�شتثمارات كان  اأبوظبي كمركز  لإمارة 
والت�شخي�س  الدقيقة  باملراجعة  القيام  الدائرة  على  لزاما 
اإمارة  لقت�شاد  التناف�شية  البيئة  حم���ددات  ل��واق��ع  امل��ت��اأين 
اأب��وظ��ب��ي وال���ش��رت���ش��اد ب��ن��ت��ائ��ج اب����رز ال��ت��ج��ارب واخل����ربات 
الناجحة ذات ال�شلة. وذكر معاليه اإن التقرير احلايل ي�شتند 
بعدد  مقارنة  الم���ارة  تناف�شية  لتقييم  متطور  من��وذج  اإىل 
وفقا  اختيارها  مت  التي  الناجحة  واخل���ربات  التجارب  من 
ملجموعة من العتبارات تراعي تطلعات المارة واهتماماتها 
ذات  التمكينية  العوامل  جمموعة  العتبار  بعني  اخ��ذ  كما 
الأثر الوا�شح يف تناف�شية المارة قبل اأن ينتهي اإىل حزمة 
املحددات  م�شتوى  على  والتو�شيات  النتائج  م��ن  متكاملة 
التناف�شية  ال��ق��درة  اأن  واأ���ش��اف  الم���ارة.  لتناف�شية  الثالثة 

تطال كل اأبعاد القت�شاد من امل�شتويات اجلزئية اإىل الكلية 
باأبوظبي  اخل��ا���س  التناف�شية  ال��ق��درة  اإط���ار  ي�شاعد  بحيث 
الذي مت و�شفه يف هذا التقرير �شناع ال�شيا�شة على حتديد 
ور�شم  الفرعية  مبناطقها  الإم��ارة  يف  التناف�شية  التحديات 
واملبادرات  ال�شيا�شات  وتنفيذ  وت�شميم  للتدخل  الأول��وي��ات 
نا�شر  معايل  واأ�شار  الأول��وي��ات.  هذه  مع  للتعامل  املن�شودة 
الذي  التح�شني  مبناطق  اخلا�س  اجل��زء  اإن  اإىل  ال�شويدي 
القدرة  تعزيز  يف  ي�شاهم  التقرير  ه��ذا  يف  عليه  الرتكيز  مت 
الرئي�شية  باملحركات  التحكم  ظ��ل  يف  ل��الم��ارة  التناف�شية 
والبنية  وال�شركات  الب�شري  املال  براأ�س  واملعنية  لالقت�شاد 
العالقة  اأ�شحاب  يعمل  اأن  اأهمية  على  واأك��د   . القت�شادية 
وغاياتهم  اأهدافهم  يوحدوا  واأن  معا  الم��ارة  م�شتوى  على 
بهدف متكني مكتب اأبوظبي للتناف�شية من تن�شيق املبادرات 
حت�شني  يف  وامل�����ش��اه��م��ة  تنفيذها  يف  رئي�شي  ب���دور  وال��ق��ي��ام 
امل�شي قدما يف هذا  �شبيل  اأن��ه يف  واأف��اد  التناف�شية.  القدرة 
امل�شروع فاإنه �شيتم اإعداد ون�شر هذا التقرير مرة كل �شنتني 
مبادرات  حت��دي��ث  ت�شمل  ال��ت��ي  التح�شني  م��ب��ادرات  ملتابعة 
التحديات  نتائج  حتليل  اإىل  اإ�شافة  واخلا�س  العام  القطاع 
اإ�شافية  وحتليالت  معلومات  تبادل  خالل  من  والتو�شيات 
اأن  معاليه  وذكر  لالإمارة.  التناف�شية  القدرة  حول  م�شنفة 
هادف  نقا�س  اأج��ل  م��ن  الطريق  ميهد  الأول  التقرير  ه��ذا 
اأمل  على  اأبوظبي  يف  التناف�شية  الإقليمية  ال��ق��درات  ح��ول 
اأن توؤدي هذه اجلهود اإىل بيئة تناف�شية متقدمة للمجتمع 
ومناطق الإمارة وبالتايل القدرة على بناء الوحدات الثالث 
واملتمثلة  التناف�شية  للقدرة  الأ�شا�شية  العنا�شر  ت�شكل  التي 
اأن يحدث  �شاأنه  م��ن  مل��ا  والنتائج  وامل��خ��رج��ات  امل��دخ��الت  يف 
القدرة  ب�شكل علمي  تقي�س  واقت�شادية  اجتماعية  متغريات 

التناف�شية الإقليمية لالإمارة.
من جهته قال �شعادة حممد عمر عبد اهلل وكيل دائرة التنمية 

يتزامن  التقرير  اإط��الق  توقيت  اإن  اأبوظبي   - القت�شادية 
يجعل  ومب��ا  الهامة  احلكومية  امل��ب��ادرات  من  جمموعة  مع 
القادمة مبثابة  والإ�شدارات  للتقرير  الإ�شدار احلايل  من 
للتناف�شية  واأج��ن��دة الم��ارة  امل��ب��ادرات  حلقة و�شل بني تلك 
ت�شهدها  ال��ت��ي  التنمية  مكت�شبات  ت��ع��زي��ز  يف  ي�شاهم  ومب���ا 
اإمارة اأبوظبي. واأ�شاف اأن حتقيق اأق�شى درجات التناف�شية 
وحت�شني م�شتويات الإنتاجية يعد �شمن الأهداف الرئي�شة 
واملتمثلة  لالإمارة  القت�شادية  ال�شيا�شة  باأولويات  املرتبطة 
القت�شادية  الروؤية  اقت�شاد م�شتدام وفق حم��ددات  بناء  يف 
الطاقات  اإط����الق  اإىل  وال��رام��ي��ة   2030 اأب��وظ��ب��ي  لإم����ارة 
امل�شاهمة  م��ن  اجلميع  ومت��ك��ني  الم����ارة  لقت�شاد  الكامنة 
ب��ف��ع��ال��ي��ة ���ش��م��ن م�����ش��رية ال��ت��ن��م��ي��ة. وذك����ر ���ش��ع��ادت��ه اأن هذا 
التوجه اأوجب علينا الر�شد الدقيق ملجالت التطوير وواقع 
الفر�س والتحديات التي حتظى بها خمتلف مناطق المارة 
اأق�شى  حتقيق  من  اأبوظبي  يف  اجلميع  ميكن  ومبا  الثالث 
اإر�شادات  اأه��م  اأح��د  بلورة  نحو  �شعيا  القت�شادية  اإمكاناتهم 
الروؤية القت�شادية لإمارة اأبوظبي 2030 واخلا�شة ببناء 
تنمية اقت�شادية متوازنة اإقليميا واجتماعيا تعود بالفوائد 
اأبرز  اأح���د  اأن  اإىل  ���ش��ع��ادة حممد عمر  ون���وه  اجل��م��ي��ع.  على 
املالمح الفريدة لهذا التقرير تكمن يف تناوله املعمق ملكامن 
التناف�شية على م�شتوى مناطق المارة الثالث بعد اأن ظلت 
معظم التقارير والإ�شدارات امل�شابهة قا�شرة يف نظرتها على 
مدينة اأبوظبي باعتبارها امل�شدر الرئي�س لتناف�شية المارة. 
املبادرات  التقرير احلايل ير�شد جمموعة من  باأن  واأو�شح 
ال���رائ���دة ال��ت��ي ن��ف��ذت��ه��ا ح��ك��وم��ة الم�����ارة ب��غ��ر���س الرتقاء 
وين�شب  التنمية  م�شرية  �شمن  املختلفة  املناطق  مب�شاهمة 
الهدف من تلك النظرة املتكاملة للتقرير على �شمان الفهم 
امل�شتويات  التناف�شية على كافة  الدقيق ملحركات وحمددات 
ومبا يحقق التنمية بطريقة متوازية ويتيح فر�شا متكافئة 

دائرة  ال��ت��زام  ع��ب��داهلل  عمر  حممد  ���ش��ع��ادة  واأك���د  للجميع. 
اإر�شادات  حتقيق  على  بالعمل  اأبوظبي  القت�شادية  التنمية 
ال�شيخ خليفة  ال�شمو  التي و�شعها �شاحب  خارطة الطريق 
حتظى  والتي  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
برعاية ومتابعة الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
الدائرة عن  وكيل  �شعادة  واأع��رب  التنفيذي.  املجل�س  رئي�س 
خال�س ال�شكر والتقدير لكافة اجلهات وال�شركاء امل�شاهمني 
انطوت  حيث  التقرير  لهذا  والتح�شري  الإع���داد  عملية  يف 
مو�شع  وت�����ش��اور  معمق  بحث  عملية  على  ال�شابقة  املرحلة 
م��ع ال��ع��دي��د م��ن ال�����ش��رك��اء واأ���ش��ح��اب الخ��ت�����ش��ا���س وكانت 
اإث�����راء حمتويات  لإ���ش��ه��ام��ات��ه��م واآرائ����ه����م ع��ظ��ي��م الأث�����ر يف 
العامري  هالة  وقدمت  وتو�شياته.  نتائجه  ودع��م  التقرير 
عر�شا  احلفل  خ��الل  للتناف�شية  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  م�شوؤولة 
اأول تقرير للتناف�شية يف ابوظبي  اأبرز نتائج  تو�شيحيا عن 
والذي تكمن اإحدى مميزاته يف تركيزه على مناطق اأبوظبي 
الثالث كم�شادر رئي�شية لفهم الأداء العام لالإمارة كما يوفر 
الأ�ش�س املنطقية لتحليل اأكر دقة للبيانات القت�شادية مبا 
ا�شتهداف  والأف����راد  الأع��م��ال  وموؤ�ش�شات  للحكومات  يتيح 
اإنه  وقالت  للتح�شني.  حم��ددة  حلول  وتقدمي  ال�شتثمارات 
الرئي�شية  ومناطقها  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة  اأداء  قيا�س  اأج��ل  م��ن 
املناطق  تناف�شية  من���وذج  للتناف�شية  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  اأع���د 
مقارنات  مقابل  ل��الإم��ارة  التناف�شية  ال��ق��درة  يقي�س  ال��ذي 
بالن�شبة  اأهميتها  وفق  اختيارها  مت  منتقاة  عاملية  معيارية 
لالإمارة �شواء ب�شبب موقعها وموازاتها للتنمية اأو جناحها 
اإىل اقت�شاد قائم  امل��وارد  يف النتقال من اقت�شاد قائم على 
معيار  كل  قيا�س  مت  اأن��ه  العامري  واأو�شحت  املعرفة.  على 
با�شتخدام ما يقارب من 50 موؤ�شرا اقت�شاديا مت تق�شيمها 
اإىل مدخالت وخمرجات ونتائج بحيث ياأخذ النموذج بعني 
الع��ت��ب��ار ال��ع��وام��ل ال��داع��م��ة ال��ت��ي تعترب ���ش��روط��ا وعوامل 

نوعية توؤثر على التناف�شية. 
واأ�شافت اإن التناف�شية القت�شادية ملنطقة ما ترتبط ب�شكل 
�شناعاتها  داخ���ل  وتخ�ش�شها  الن�شبية  ميزتها  م��ع  وث��ي��ق 
ترتبط  امل��ع��اي��ري  ك��ل  للقطاع يف  امل��ح��ددة  ال��ب��ي��ان��ات  اإن  ك��م��ا 

القطاعات  بيانات  اإن  اإىل  ..لف��ت��ة  املناطق  بتناف�شية  اأي�شا 
ال�شناعات  ح����ول  ال�����ش��ل��ة  ذات  وامل���ع���ل���وم���ات  امل�����ش��ت��ه��دف��ة 
باملخرجات  اأك���رب  ب�شكل  ت�شاهم  الق��ت�����ش��ادي��ة  وال��ق��ط��اع��ات 
القت�شادية املتمثلة بتوفري فر�س عمل وبالأجور وباإنتاجية 
القطاعات  بتحليل  ي�شمح  مما  الأجنبي  وال�شتثمار  العمال 
والتعرف  لالقت�شاد  تف�شيال  اأك��ر  عر�س  على  واحل�شول 
ال��ن��م��و املحتملة.  ب���ه وجم�����الت  امل��رت��ب��ط��ة  ال���ث���غ���رات  ع��ل��ى 
عمقا  اأك��ر  نظرة  يلقي  التقرير  اأن  العامري  هالة  وذك��رت 
لالإمارة  احل���ايل  التناف�شي  وال��و���ش��ع  ال��ن��م��وذج  نتائج  على 
ارتباطا  الأك��ر  املجالت  يف  البيانات  نتائج  جمع  مت  بحيث 
مببادرات التح�شني وعر�شها يف اإطار تقييم التناف�شية مما 
باإمارة  اخلا�شة  للتحديات  ال��ع��ام  الإط���ار  حتديد  يف  �شاهم 
رئي�شية  دواف��ع  بثالثة  تخت�س  وتقدمي مقرتحات  اأبوظبي 
تقييم  على  احل�����ش��ول  اأج���ل  م��ن  اأن���ه  واأ���ش��اف��ت  للتناف�شية. 
اأف�شل للو�شع التناف�شي يف اأبوظبي على مقيا�س دويل متت 
مقارنة معايري منتقاة وفقا للعديد من موؤ�شرات التناف�شية 
اأبوظبي  بحيث وفرت هذه املعايري روؤية مفيدة حول و�شع 
لأنها متلك خ�شائ�س متميزة ذات �شلة مبلف اإمارة اأبوظبي 
اإ�شرتاتيجيتها  م��ع  تتما�شى  لأن��ه��ا  اأو  احل���ايل  الق��ت�����ش��ادي 
واأفادت  التناف�شية.  لتح�شني  الأج��ل  طويلة  اإىل  املتو�شطة 
باأن مكتب اأبوظبي للتناف�شي ا�شتخدم مقايي�س تعتمد على 
األ��ربت��ا كندا والرويج  اأهمها  ال���دول م��ن  جت��ارب ع��دد م��ن 
على  مركزة  التقرير  ه��ذا  يف  رئي�شية  كمعايري  و�شنغافورة 
النطاق  وا�شعة  �شناعة  وتطوير  النفط  وف��رة  مثل  دللت 
م�شتويات  وتوفر  املعرفة  على  قائم  متنوع  اقت�شاد  وتوفر 
العمالة  ون�شبة  العاملية  التناف�شية  وريادية  مرتفعة  معي�شة 
الأفراد  وث���روة  احلكومي  ال�شتثمار  وم�شتويات  الأجنبية 
والنجاح يف جذب م�شتويات مرتفعة من ال�شتثمار الأجنبي 
وامل�شاريع امل�شرتكة التي توفر قاعدة من راأ�س املال الب�شري 
اأبوظبي  مكتب  م�شئولة  العامري  هالة  واأو���ش��ح��ت  امل��اه��ر. 
للتناف�شية اإن موؤ�شر تناف�شية املناطق ي�شكل انطالقة مفيدة 
الثالث  ومناطقها  اأبوظبي  لإم��ارة  ال�شامل  الو�شع  لقيا�س 
اقت�شاديا  م��وؤ���ش��را   50 ي��ق��ارب  م��ا  با�شتخدام  وقطاعاتها 

لقيا�س املدخالت واملخرجات والنتائج. 

•• العني - الفجر:

ال�شفر العربي  اأعلنت حديقة احليوانات بالعني عن م�شاركتها يف معر�س �شوق 
ابتداء من  واملعار�س  للموؤمترات  ال��دويل  دبي  مركز  يف  �شيقام  ال��ذي   2013
اليوم وملدة ثالثة اأيام وذلك بهدف عر�س اآخر العرو�س ال�شياحية والرتفيهية 

ومعامل اجلذب واخلربات يف احلديقة. 
ال�شياحي لل�شنة  ب��ال��ع��ني يف ه���ذا احل���دث  وت��اأت��ي م�����ش��ارك��ة ح��دي��ق��ة احل��ي��وان��ات 
الرابعة على التوايل، وذلك انطالقاً من كونه امللتقى املثايل الذي يفتح املجال 
وي�شعى  العامل،  اأنحاء  خمتلف  من  ال�شياحة  قطاع  مع  املبا�شر  املهني  لالإت�شال 
الفريدة مثل  الن�شاطات  اإىل ت�شليط ال�شوء على  امل�شاركة  اأثناء  فريق احلديقة 
واأحدث  امللّون  الببغاء  واإطعام  الببغاء،  وعر�س  والعزبة  ال��زراف  اإطعام  جتربة 
ا للفنادق  خدمات النقل بالإ�شافة اىل عرو�س مبيعات متميزة م�شممة خ�شي�شً

وال�شركات ال�شياحية واملعاهد التعليمية والعائالت.
حديقة  يف  املبيعات  مدير  ال�شيخ،  حممد  ق��ال  احل��دث  يف  امل�شاركة  على  وتعليقاً 
احليوانات بالعني اإن م�شاركتنا يف �شوق ال�شفر العربي يف ال�شنوات املا�شية جتعلنا 
ندرك اأهمية و قيمة هذا احلدث، اإذ يوفر �شوق ال�شفر العربي فر�س لبناء وتعزيز 
العالقات العاملية مع القطاع ال�شياحي، اإ�شافة اإىل ت�شليط ال�شوء على العديد 
من الن�شاطات املثرية للزوار التي توفرها احلديقة، ومعر�س �شوق ال�شفر العربي 
�شركاء  والتفاعل مع  الن�شاطات مع اجلمهور  تلك  املثايل ل�شتعرا�س  املكان  هو 

الأعمال واجلمهور عن كثب . 

املال والأعمال
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اإطالق تقرير اأبوظبي للتناف�ضية الأول 

وفد هيئة املدن ال�ضناعية ال�ضعودية يطلع على خدمات 
املوؤ�ض�ضة العليا للمناطق القت�ضادية املتخ�ض�ضة

•• اأبوظبي-وام:

 اطلع وفد هيئة املدن ال�شناعية مدن يف اململكة العربية ال�شعودية على خربات وجتارب املوؤ�ش�شة العليا للمناطق القت�شادية املتخ�ش�شة واأحدث الو�شائل 
التكنوجلية التي تتبعها. وقالت املوؤ�ش�شة يف بيان �شحفي اأم�س اإنه مت خالل الزيارة التي ا�شتمرت ثالثة اأيام تنظيم ور�شة عمل تطرقت اإىل ا�شرتاتيجية 
مدن واإجراءاتها الإدارية والت�شغيلية والإ�شرافية يف التخ�ش�س وال�شتثمار اإ�شافة اإىل هيكلها التنظيم ووقع اختيار الهيئة على املوؤ�ش�شة العليا للمناطق 
القت�شادية املتخ�ش�شة باعتبارها واحدة من اأهم املدن ال�شناعية يف املنطقة. وتاأتي الزيارة حتت مظلة برنامج تطوير املدن ال�شناعية الذي تتبعه مدن 
والتي ت�شعى من خالله اإىل الطالع على اأف�شل التجارب واملمار�شات واأحدث الو�شائل التكنولوجية املتبعة يف اأهم واأف�شل املدن ال�شناعية حول العامل 
مبا ينعك�س على اخلدمات التي تقدمها اإىل امل�شتثمرين �شمن مدنها ال�شناعية. وركزت الزيارة على عدة حماور تدور يف جمملها حول هيكلة الإدارة يف 
املوؤ�ش�شة واأبرز موؤ�شرات الأداء الإداري وكيفية قيا�شه وتتبعه واأهم اخلدمات التي تقدمها املوؤ�ش�شة للم�شتثمرين والعمالء وكيفية اإدارتها للمزودين الذين 
تتعامل معهم كيفية اإدارة ال�شيانة وامل�شغلني وكذلك كيفية اإدارة �شوؤون العمالء منذ التاأ�شي�س وحتى ت�شغيل املن�شاأة. ورحب �شعادة حممد ح�شن القمزي 
الرئي�س التنفيذي للموؤ�ش�شة العليا للمناطق القت�شادية املتخ�ش�شة.. بوفد هيئة املدن ال�شناعية ومناطق التقنية يف ال�شعودية لال�شتفادة من خربات 
املوؤ�ش�شة يف جمال اإدارة وت�شغيل املدن ال�شناعية وذلك انطالقا من موقعنا كاإحدى اأهم املناطق ال�شناعية يف املنطقة . وقال نقدر للهيئة ات�شاع روؤيتها 
وبعد نظرها حيث قمنا من جانبنا باإطالع الوفد على كيفية اإدارتنا ملدننا ال�شناعية ومن�شاآتها واخلدمات التي نقدمها للم�شتثمرين فيها"..م�شريا اإىل اأن 
الزيارة تعد فر�شة لتبادل اخلربات حيث نقدر للهيئة حر�شها على تنمية مدنها وتطوير اإدارتها وي�شعدنا اأن يكون لنا دور يف امل�شاهمة يف النجاحات التي 
ت�شعى مدن لتحقيقها على مدى الأعوام القليلة القادمة . من جانبه قال املهند�س �شالح بن ابراهيم الر�شيد مدير عام هيئة املدن ال�شناعية ومناطق 
التقنية: اإن زيارة املوؤ�ش�شة العليا للمناطق القت�شادية املتخ�ش�شة تاأتي من منطلق اإمياننا باأهمية النفتاح التكنولوجي وتبادل املعلومات والأفكار وتطبيق 
اأف�شل التجارب. وقد وقع الختيار على املوؤ�ش�شة نظرا للمكانة الرائدة التي تتمتع بها على ال�شعيد الإقليمي يف اإدارة مدنها ال�شناعية وم�شتوى اخلدمات 
والبنى التحتية التي تقدمها للم�شتثمرين �شمن مناطقها. و�شكر الر�شيد الرئي�س التنفيذي للموؤ�ش�شة العليا للمناطق القت�شادية املتخ�ش�شة �شعادة 
القمزي والعاملني فيها على ما قدموه من كرم ال�شيافة وح�شن ال�شتقبال واأ�شار اإىل موا�شلة هذه الزيارات بني الهيئة واملوؤ�ش�شة لتبادل الأفكار والتجارب 
مما �شيكون له اأثر اإيجابي على الأعمال الإدارية والت�شغيلية وخدمات العمالء وتطويرها يف املدن ال�شناعية للبلدين ال�شقيقني. يذكر اأن مدن تاأ�ش�شت عام 
2001 وهي امل�شوؤولة عن تطوير املدن ال�شناعية يف العديد من املناطق يف اململكة العربية ال�شعودية حيث �شهدت تطورا �شريعا خالل الأعوام من 2007 
اإىل 2012.. وانعك�س ذلك من خالل زيادة عدد املدن ال�شناعية من 14 اإىل 29 مدينة �شناعية ما بني قائمة وقيد الإن�شاء ورفع عدد امل�شانع من حوايل 
األفني اإىل اأكر من اأربعة اآلف و 700 /م�شنع فيما زادت م�شاحة الأرا�شي املطورة من 40 اإىل 140 كيلومرتا مربعا كما ت�شتهدف مدن خالل اخلم�س 

�شنوات القادمة رفع عدد املدن ال�شناعية اإىل 40 مدينة �شناعية مب�شاحات مطورة ل تقل عن 160 كيلومرتا مربعا. 

مالية الوطني تناق�ض م�ضروع قانون 
امل�ضاريع واملن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة 

•• دبي-وام:

الوطني  للمجل�س  وال�شناعية  والقت�شادية  املالية  ال�شوؤون  جلنة  ناق�شت 
الحتادي خالل اجتماعها اأم�س مبقر الأمانة العامة للمجل�س بدبي برئا�شة 
�شعادة �شلطان را�شد الظاهري رئي�س اللجنة عددا من مواد م�شروع قانون 
اللجنة  ووا�شلت  واملتو�شطة.  ال�شغرية  واملن�شاآت  امل�شاريع  �شاأن  يف  احت��ادي 
عليه  واأدخلت  الثامنة  امل��ادة  اإىل  الأوىل  امل��ادة  القانون من  م�شروع  مناق�شة 
بع�س التعديالت الالزمة على اأن ت�شتكمل مناق�شة مواد م�شروع القانون يف 
اجتماعها القادم. وتناولت املواد التي ناق�شتها اللجنة اأهداف م�شروع القانون 
اإىل تطوير امل�شاريع واملن�شاآت حتى تكون داعما اأ�شا�شيا للتنمية القت�شادية 
يف الدولة ون�شر وت�شجيع ثقافة البحث والإب��داع والبتكار وري��ادة الأعمال 
املعنية  اجلهات  جهود  وتن�شيق  القت�شادية  ال��دول��ة  طموحات  حتقق  التي 
اأجل  م��ن  واملن�شاآت  امل�شاريع  تناف�شية  وتعزيز  واملن�شاآت  امل�شاريع  لتطوير 
توفري فر�س العمل وتطوير الربامج واملبادرات الرامية اإىل تنمية امل�شاريع 
واملن�شاآت وحتفيز ودعم املواطنني لالإقبال على �شوق العمل يف جمال امل�شاريع 
واملن�شاآت وامل�شاهمة يف الناجت املحلي الإجمايل للدولة وتعزيز مكانة الدولة 
ت�شنيف  امل��واد  وتناولت  واملن�شاآت.  امل�شاريع  واإقامة  الأعمال  لريادة  كمركز 
وحجم  العمالة  حجم  هما  اأ�شا�شيني  معيارين  على  بناء  واملن�شاآت  امل�شاريع 
واملتو�شطة  ال�شغرية  واملن�شاآت  امل�شاريع  جمل�س  وت�شكيل  ال�شنوية  العوائد 
وبح�شب  واملتو�شطة.  ال�شغرية  وامل��ن�����ش��اآت  للم�شاريع  الوطني  وال��ربن��ام��ج 
بت�شجيل  املعنية  اجلهات  تقوم  اللجنة  ناق�شتها  التي  القانون  م�شروع  مواد 
امل�شاريع واملن�شاآت الراغبة يف الن�شمام اإىل الربنامج بعد ا�شتيفاء ال�شروط 
واملعايري املحددة ولأ�شحاب امل�شاريع واملن�شاآت التي تتمتع بع�شوية الربنامج 

ال�شتفادة من الت�شهيالت واحلوافز التي يقدمها القطاع العام واخلا�س.
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لول برنامج )�ضوت احلياة( الذي �ضاركت يف جلنة التحكيم فيه، لكانت الفنانة �ضمرية �ضعيد غائبة عن ال�ضاحة الفنية 
ل �ضيما اأنها اأجلت طرح األبومها اجلديد اإىل حني ا�ضتقرار الأو�ضاع الأمنية يف الدول العربية. عن جتربتها يف )�ضوت 

احلياة( واألبومها اجلديد، كان معها هذا احلوار: 

ل �ضحة مل�ضروع )ديو( مع هاين �ضاكر

�ضمرية �ضعيد: الوطن العربي ينب�ض باملواهب

ه�ضام احلاج مع التنويع
اع��ت��رب ال��ف��ن��ان ه�����ش��ام احل���اج اأن ال��ت��ن��وي��ع يف ال��ل��ه��ج��ات ���ش��روري ل��ك��ن اإىل 
ل  الهواة  برامج  التحكيم يف  امل�شاركة يف جل��ان  فكرة  اأن  وراأى  ح��ّد معنّي، 
ت�شتهويه، ذلك اأن ثمة متخ�ش�شني يف جمالت الفن املختلفة لهم باع اأكرب 

من الفنانني.

�ضعد رم�ضان: ل للتمثيل
اأّكد الفنان اللبناين �شعد رم�شان اأنه تلقى  عرو�شا متثيلية اآخرها بطولة 
م�شل�شل لبناين، اإل اأن تركيزه  يف الوقت الراهن ين�شّب على الغناء، م�شرياً 
يف هذا الإط��ار اإىل اأن��ه  يعمل على اأغنيات من اأحلانه وواح��دة من كتابته 

�شي�شدرها يف الوقت  املنا�شب.

يف قائمة جنمات ال�شينما امل�شرية ل ميكن التعامل مع منى زكي على اأنها جمرد رقم، وب�شرف 
اأهم املواهب التي ظهرت على ال�شا�شة  النظر عن ترتيبها يف هذه القائمة، فانها واحدة من 
اأ�شبح )النح�س( يطارد  الف�شية خالل اخلم�شة ع�شر عاما املا�شية، لكن يف الفرتة الأخرية 

منى، وكاأنه عدو �شر�س يريد ت�شفية ح�شابات قدمية . 
)نح�س( منى بداأ بغيابها الطويل عن �شا�شة ال�شينما، التي ابتعدت عنها منذ حوايل 3 �شنوات، 
توقع   ، �شهرزاد(  يا  )احكي  ن�شراهلل يف  وي�شري  الكبريين وحيد حامد  تعاونت مع  ان  فبعد 
فيلم  وتعطل  منها،  اأق��وى  كانت  الظروف  لكن  بفيلم جديد،  �شريعا  منى  تعود  ان  الكثريون 
العر�س حتى  �شهرزاد(، ومل يعرف طريقه لدور  يا  بداأته قبل )احكي  الذي  القمر(  )اأ�شوار 

الآن.
ومل يتوقف )نح�س( منى عند هذا احلد، فموؤخرا ظهر لها �شورة مفربكة على موقع التوا�شل 
الجتماعي )في�س بوك( وهي ترتدي قمي�س نوم اأ�شود �شاخنا، ولكن �شاحبة اجل�شم الأ�شلي 

الذي مت تركيب �شورة منى عليه، كانت اأ�شمن قليال من النجمة ال�شابة. 
وعلى ال�شعيد الفني ، كان نح�س منى يطارد زمالءها من املمثلني، حيث ت�شبب اتفاقها مع 
املخرج حممد بكري لخراج م�شل�شلها )دنيا قا�شية( يف تعطيل امل�شل�شل اجلديد للفنان ال�شاب 
اأمري كرارة، وحدثت م�شاكل كبرية بني كرارة وبكري، رغم �شداقتهما، لن كرارة اعترب تعاون 
دخوله  يف  عليه  الف�شل  �شاحب  نف�شه  يعترب  اأن��ه  خا�شة  عليه،  يف�شلها  باأنه  منى  مع  بكري 

الخراج الدرامي بعد ان ظل لفرتة يعمل يف جمال الفيديو كليب. 
يذكر ان منى �شبق ان اأعلنت منذ فرتة عن م�شاركتها يف بطولة اأول م�شل�شل ثري دي لالأطفال 
ويحمل عنوان )عرو�س البحر( من انتاج ابنة خالتها �شارة جمال، ولكن امل�شل�شل مل ير النور 

دون اأ�شباب وا�شحة .

منى زكي �ضحية 
)النح�ض(

اجلديد؟ لألبومك  التح�شريات  اأ�شبحت  • اأين 
التحكيم  جلنة  يف  �شاركت  ال��ذي  احل��ي��اة(  )���ش��وت  برنامج  انتهاء  بعد   -
الأ�شتوديو يف ح�شور حممود  داخ��ل  الأغ��اين  �شجلت جمموعة من  فيه 
الع�شيلي الذي اأتعاون معه يف األبومي اجلديد، غري اأنني �شعرت باأن طرح 
الألبوم يف هذا التوقيت لي�س منا�شباً ب�شبب الأحداث املوؤ�شفة يف الوطن 
العربي، لذلك قررت تاأجيله، على اأن اأ�شتاأنف ت�شجيل باقي اأغانيه عندما 

يحني الوقت املنا�شب.
طال عن �شاحة الغناء. غيابك  • لكن 

-  بالفعل، كنت اأمتنى طرح األبومي اجلديد يف اأقرب وقت ممكن  اإل اأن 
الظروف الراهنة حتول دون ذلك، اآمل اأن ت�شتقر الأحوال  قريباً. حتى 

ذلك الوقت �شيبقى الألبوم حمفوظاً يف الظل.
حالياً؟ الكا�شيت  �شوق  تقّيمني  • كيف 

- ينهار ب�شبب عاملني اأ�شا�شيني: الأول قر�شنة الألبومات فور طرحها، 
فال مت�شي دقائق حتى يطرح الألبوم على �شبكات الإنرتنت ويتّم حتميله 
من دون مقابل، ما ي�شرب �شوق الكا�شيت يف مقتل، اأما الثاين فمرتبط 
بالأحداث التي تقع يف الوطن العربي وجتعل من ال�شعب على اجلمهور 
الألبومات،  تراجع  اإىل  ي��وؤدي  ما  �شرائها،  اأو حتى  اأغنيات  اإىل  ال�شتماع 

لذلك ابتعدت �شركات الإنتاج عن �شاحة الغناء .
باأنف�شهم؟ األبوماتهم  ينتجون  الذين  املطربني  عن  • وماذا 

لذا  األبوماتهم،  ط��رح  يف  امل��ج��ازف��ة  يخ�شون  لأن��ه��م  ب��دوره��م  ينكفئون   -
م��ا  ي�شيب �شوق  الإن���ت���اج،  ���ش��رك��ات  كما  األ���ف ح�����ش��اب، مت��ام��اً  يح�شبون  
اإىل حني  اأعمالهم اجلديدة  تاأجيل  اإىل   ب�شلل. وقد عمد كر  الكا�شيت 
ا�شتقرار الأو�شاع يف العامل العربي، من هنا نالحظ اأن الألبومات التي 

طرحت منذ بداية العام قليلة للغاية.
يف برنامج )�شوت احلياة(؟ م�شاركتك  �شبب  • ما 

- عندما ُعر�شت علّي امل�شاركة يف الربنامج ترددت يف البداية، كونها املرة 
الأوىل التي اأظهر فيها عرب برنامج يتحّكم مب�شري مواهب �شابة، لكن 
بعد تفكري ح�شمت اأمري بامل�شاركة، ل �شيما اأن جلنة التحكيم ت�شّم هاين 

�شاكر وحلمي بكر وهما  �شديقان يل.
هذه امل�شاركة؟ تقّيمني  • كيف 

زال  ه��داأت، بعدما  اأن  الأج��واء �شعبة لكنها ما لبثت  البداية كانت  - يف 
حما�شة  ل��دي  ول��د  ما  التحكيم،  جلنة  يف  بيننا  ان�شجام   و�شيطر  التوتر 

كبرية للربنامج.
الغنائية؟ امل�شابقات  • وبرامج 

ينب�س  العربي  ال��وط��ن  اأن  خ�شو�شاً  اإي��ج��اب��ي  اأم���ر  وه��و  ع��دده��ا  ازداد   -
باملواهب، بالتايل علينا منحها فر�شة للظهور واإثبات  جدارتها، فنحن  
مل تتح لنا هذه الفر�شة يف بداياتنا، لذا اأنا �شعيدة بهذه الربامج، كونها 

ت�شهل طريق ال�شباب الذين يتمتعون مبوهبة و�شوت جيد.
• اإىل اأي مدى تكون ثمة م�شداقية يف الختيار؟

- اإىل حد كبري، ذلك اأن احلكم يكون للجنة التحكيم وي�شارك اجلمهور 
ال�شوت  اختيار   يتم  بالتايل  لديه،  املف�شل  للنجم  الت�شويت  ب��دوره  يف 

الذي ي�شتحق ويحوز على ر�شا اجلمهور.
�شاكر؟ بهاين  عالقتك  تقّيمني  • كيف 

اأع��ز الأ�شدقاء، وج��اورت��ه يف جلنة حتكيم الربنامج  اأح��د  - ه��اين �شاكر 
لأ�شهر طويلة، و�شعدت للغاية، فهو اإن�شان قبل اأن يكون مطرباً م�شهوراً 

واأحد اأجمل الفنانني الذين تعرفت اإليهم.
ما يرتّدد عن دويتو �شيجمع بينكما؟ �شحة  • ما 

اأن  بالفعل  اأمتنى  كثريين.  مثل  بالدويتو  �شمعت  وق��د  �شحيح،  غري   -
جتمعني اأعمال به، ويف حال اتفقنا على م�شروع م�شرتك بيننا ف�شاأكون 

اأول من يعلن عنه.
الإنرتنت. على  اأن�شاأته  الذي  الر�شمي  املوقع  عن  •  اأخربينا 

- اأردت من خالله التوا�شل مع اجلمهور وتعريفه اإىل اأخباري والرد على 
ن�شر  اأو  �شخ�شيتي  لنتحال  باأغنياتي،  ومنعاً  اإليه  اأتوجه  لأنني  اأ�شئلته 

اأخبار مغلوطة على ل�شاين.
التجربة؟ هذه  تقيمني  • كيف 

- ا�شتمتعت بها وهي مفيدة يل كفنانة واإن�شانة يف احلياة العامة والتوا�شل 
الجتماعي.
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الأطعمة الغنية بالدهون ت�ضر يف الدماغ
  

اأظهرت درا�شة جديدة ن�شرت يف جملة التحقيقات ال�شريرية اأن الأطعمة 
الغنية بالدهون ت�شبب �شررا ملنطقة ما حتت املهاد يف الدماغ، امل�شوؤولة عن 

اجلوع والعط�س واإيقاعات اجل�شم الطبيعية يف القوار�س.
وعلق املدير يف مركز �شتنافورد برينهام لأبحاث ال�شمنة الدكتور �شتيفن 
اآر �شميث على نتائج الدرا�شة قائال هذه حقا من الأوراق املهمة التي تبداأ 
يقول  ذل��ك،  وم��ع  نعتقد.  م��ا  بقدر  م�شيطرين  ل�شنا  اأن��ن��ا  فكرة  اإظ��ه��ار  يف 
ال��ذي يحدث يف  ال�شرر  ك��ان  اإذا  ما  اأول حتديد  الباحثني  اإن على  �شميث 
اأدمغة القوار�س، �شوف يحدث عند الإن�شان، ذلك اأن لي�س كل ما يالحظه 
العلماء يف القوار�س ينطبق على الب�شر، واإمنا هو نقطة البداية. واأ�شاف: 
الغذائي وممار�شة  النظام  نتحدث كثريا عن  كنا  البداية فقط.  هذه هي 
يختلف  الأم��ر  ه��ذا  لكن  الأ�شياء.  النوع من  وه��ذا  الإرادة  وق��وة  الريا�شة 
جذريا. فالنظام الغذائي ميكن فعال اأن يعيد برجمة بنية الدماغ. ويقول 
موؤلف الدرا�شة الدكتور مايكل �شوارتز: مت ت�شميم ج�شم الإن�شان لتنظيم 
الطاقة.  ت��وازن  ت�شمى  وال��ده��ون من خ��الل عملية  ال��وق��ود  كمية تخزين 
اأن  مبجرد  لكن  جيد.  فهذا  العادية،  الأوزان  ذوي  من  ل�شخ�س  وبالن�شبة 
ي�شبح ال�شخ�س بدينا، يبدو اأن اجل�شم يريد البقاء يف هذا الوزن اجلديد 
ب�شكل دائم. وي�شيف �شوارتز، وهو مدير مركز ال�شكري وال�شمنة يف جامعة 
وا�شنطن: هذه هي اأكرب م�شكلة يف عالج ال�شمنة. ي�شتطيع النا�س البدناء 

اإنقا�س وزنهم، ولكن لديهم م�شاكل يف احلفاظ على ذلك الوزن.

ال�ضفرجل 

ال���������ش����ف����رج����ل 
النباتات  م���ن 
ت�شبه  ال�����ت�����ى 
ال�������ربت�������ق�������ال 
وه�����������و ل����ذي����ذ 
الكثري  وف���ي���ه 
م����ن ال�����ش����رار 
ال�����ع�����الج�����ي�����ه 
وق����������������د ق��������ال 
الر�شول  ف��ي��ه 
انه   : ال���ك���رمي 

وافراز  البلغم  كرة  اأي  ال�شدر  ثقل  وتذهب  النف�س  ويطيب  القلب  ي�شد 
الرئتني، وال�شفرجل يحتوي على فيتامينات وامالح مفيدة وماء و�شكر - 
بروتني - مواد دهنيه - الياف - كربيت - فو�شفور - كال�شيوم - كلور - �شودا 
- بوتا�شيوم لذلك فهو مفيد جداً للج�شم وي�شتفاد منه يف �شنع الو�شفات 
العالجيه واملربات حيث يحفظ املعدة والمعاء من المرا�س وي�شاعد يف 
الربو، تدخل  الديكي عند الطفال ومر�س  الرئوي وال�شعال  ال�شل  عالج 
بذروه يف �شناعه امل�شتح�شرات الطبيه - ومن اخلارج ي�شتعمل ال�شفرجل 
يف عالج اجلروح واحلروق والبوا�شري وت�شققات اجللد ولأزالة الق�شر من 
الراأ�س تنقع بذور ال�شفرجل باملاء ومي�شط بها ال�شعر ملدة 12 يوماً فتزيل 

الق�شرة.
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الوطنية  باحلديقة  أواجن  بوكيت  غابة  في  شجرة  فوق  وليدها  حتمل  باالنقراض  املهدد  الغاب  إنسان  أنثى 
بجزيرة سومطرة األندونيسية. )ا ف ب(

- من هو مكت�ضف النيرتوجني؟
عام  النيرتوجني  اكت�شف  ا�شكتلندي  كيميائي  رذرف����ورد  دان��ي��ال  ه��و 

.  1772
- من هو املو�ضيقي اليطايل الذي برع وابنه يف و�ضع الوبرا؟
55 عاما  1660 وتوفى عن  ولد عام  ال��ذي  �شكارلتي  ال�شندرو  هو 
اوب���را ث��م اكمل ابنه   100 اك��ر م��ن  اي��ط��ايل و�شع  م��وؤل��ف مو�شيقي 

دومينيقوا امل�شوار حتى عام 1757 ومات عن عمر يقارب 72 عاما.
-مما ي�ضنع الفلني ؟

الفلني ي�شنع من حلاء نوع من ا�شجار البلوط وهوبلوط الفلني حيث 
يتم تق�شريه و�شناعة الفلني منه وهو يتميز بانه خفيف جدا ومقاوم 

للماء اي ان املاء لينفذ منه

الفراط يف اأخذ بع�س اأنواع الفيتامينات يوؤدي اىل الت�شمم. اأن  تعلم  •هل 
والق�شدة  وال��زب��دة  البي�س  و�شفار  احل��وت  كبد  وزي��ت  ال�شمك  زي��ت   ، يف  امل��وج��ود  اأ  فيتامني  اأن  تعلم  •هل 
النمو  عملية  يعوق  ونق�شه  الطفل  لنمو  لزم  والكمرى  واجل��زر  الأوراق  طويلة  ال�شفراء  واخل�����ش��روات 

والفراط يف تناوله ي�شبب �شغطا متزايد يف 
الدماغ ودوار و�شداع وت�شاقط ال�شعر وي�شقق اجللد وال�شفاه ويغري يف تكوين العظام ويوؤمل املفا�شل.

ج (2) : حيوي ول غنى عنه للج�شم وي�شاهم يف الكل�س وتنظيم الدورة الدموية ونق�شه يوؤّدي اىل  •فيتامني 
مر�س ال�شقربوط والنزلت ال�شدرية على اأنواعها.

احلم�شيات والطماطم (البندورة) حتوي كمّية كبرية من فيتامني  وبالأخ�س  كافة  الفواكه  اأن  تعلم  •هل 
ل اأكل اخل�شروات احلاوية على الفيتامني طازجة لغناها بالفيتامني. ج ويف�شّ

ي��رتاوح حا�شل  النا�س  باملائة من  واأن 95  املوهوب يتجاوز حا�شل ذكائه 130 درجة  ال�شخ�س  اأن  •هل تعلم 
ذكائهم بني 70 - 130درجة اأما املغّفلني فيرتاوح ذكائهم ما بني 50 -70 درجة والبله ما بني 20 - 50 درجة 

واأخريا املعتوه الذي تقل درجة ذكائه عن 20 درجة.

بذلك  ان�شغلن متاما  الر���س وقد  وقفت جمموعة كبرية من احلمام للتقاط احلب من على 
فجاءت حمامة بي�شاء جميلة ت�شرخ عليهم وتقول يا ويلكن لقد وقفنت على �شبكة ال�شياد املاكر 
فلو جاء الآن و�شحبها لوقعنت كلكن فيها فاأ�شرعت احلمامات وطارت من طارت وا�شتبكت خيوط 
ال�شبكة مع ارجل بع�شهن وقد اخذن فرتة حتى ا�شتطعن الطريان ومل يبق غري واحدة اأخذت 
حتاول الهروب من ال�شبكة لكن ل حمال، حتى جاء ال�شياد فنظر فوجدها وحدها يف ال�شبكة 
ياأتي  .. فرتكها وذه��ب رمبا  �شاأفعل بواحدة  املاكرات وم��اذا  ايتها  .. حمامة واح��دة فقط  وق��ال 

غريها فواحدة ل تكفي .
عندما ذهب ال�شياد قالت احلمامة لزميالتها ل تقفن هكذا هيا فلنحمل ال�شبكة ونطري بها ملكان 
ال�شبكة من اطرافها وفيها احلمامة  اآخر حتى ننقذ �شديقتنا، فنزلت احلمامات وقمن بحمل 
الخرى حتى نزلن يف مكان اآخر يقع فيه جحر احد الفئران وهو �شديق لهن ونادين عليه فخرج 
وقام بواجبه واطلق �شراح احلمامة ال�شرية .. بعدها وقفن ي�شحكن فقالت احداهن اعرف اين 
يوجد ال�شياد الن هيا فلنحمل ال�شبكة ونطري بها ونلقيها عليه .. �شحك اجلميع وقمن بحمل 
ال�شبكة والطريان بها وعلى اطراف البحرية القني ال�شبكة لتنزل فوق راأ�س ال�شياد الذي فوجيء 
بنف�شه ا�شري �شبكته واحلمامات تطري فوق راأ�شه يهدلن ويغنني فغ�شب وهاج وقال انا املخطىء 

لو اخذت ال�شبكة و�شديقتكن فيها لكننت الآن باكيات ايها احلمامات املاكرات . 

احلمامة املاكرة

الأ�ضربين يرتبط بفقدان الب�ضر

الفيتامنيات واملكمالت الغذائية قد 
يكون لها اأثر �ضلبي على �ضحة الن�ضان

 
املكمالت الغذائية والفيتاميات التي نتناولها قد يكون لها اأثر عك�شي 
باأننا قد ح�شلنا على ما نحتاج  علينا، لأنها تخلق لدينا �شعوراً وهمياً 

واأن جهاز املناعة لدينا لي�س بحاجة ل�شيء اآخر.
للتغذية،  التايلندية  �شن  يات  �شون  جامعة  يف  الباحثون  مايقوله  هذا 
ف��ق��د اأج��ري��ت درا���ش��ة ع��ل��ى جم��م��وع��ة م��ن الأ���ش��خ��ا���س اأع��ط��ي��وا حبوب 
املكمالت الغذائية بينما مل يعط الآخرين، ومت درا�شة ال�شلوك الغذائي 
وال�شحي للجماعة التي تناولت احلبوب فوجد اأنها بداأت تاأكل مات�شاء 
من الأغذية الدهنية وامل�شرة ظناً منها اأنها تناولت مايحتاجه اجل�شم 
يعود  مم��ا  ذل��ك،  بعد  �شحياً  الطعام  يكون  اأن  ولي��ه��م  فيتامنيات  م��ن 
بالكثري من ال�شرر على اجل�شم وي�شبب ال�شعف العام وتراكم الدهون 

وظهور احلبوب على الب�شرة.

اليازية �شعيد الرا�شدي
متفوق يف درا�سته.. ومتعاون مع زمالئه.. 
الكمبيوتر..  واألعاب  القراءة  يهوى 
يف  مهند�سا  ي�سبح  ان  ويتمنى 
جميع  اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل.. 

الأهل والأ�سدقاء.

ملي�س �شمري اأحمد
مبولودة  �سمري  الأ�ستاذ  اهلل  رزق 
جميلة اأ�سماها )ملي�ص ( جعلها اهلل 
واأدام عليهم  واأمها  اأبيها  قرة عني 
و�سطهم  ملي�ص  وتكرب   .. ال�سعاده 

�سمعه تنور بيتهم .... 

يتناول حواىل 20% من الرا�شدين يف الوليات املتحدة الأ�شربين 
ب�شكل منتظم، وذلك ملنع التعر�س لنوبة قلبية يف معظم احلالت. 
لكن اكت�شفت درا�شة ُن�شرت يف )جملة اجلمعية الطبية الأمريكية( 
ب�شكل متكرر قد  الأ�شربين  ا�شتعمال  اأن   2012 19 دي�شمرب  يف 
يزيد خطر الإ�شابة بالتنك�س البقعي املرتبط بال�شن. ت�شيب هذه 
احلالة العني وت�شبب فقدان الب�شر يف بقعة ال�شبكية، ذلك اجلزء 
اإنه ال�شبب الرئي�س  الذي ي�شيطر على الروؤية املركزية يف العني. 
للعمى لدى امل�شنني. در�س الباحثون معلومات ا�شتناداً اإىل 5 اآلف 
حالة خالل فرتة 20 �شنة وا�شتنتجوا ارتفاعاً ب�شيطاً )%1.8( 
عند  البقعي  التنك�س  من  متقدمة  مرحلة  اإىل  الو�شول  خطر  يف 
الأ���ش��خ��ا���س ال��ذي��ن ي��ت��ن��اول��ون الأ���ش��ربي��ن منذ 10 ���ش��ن��وات. لكن 
راأي  بح�شب  ال�شتنتاجات  ا�شتخال�س  يف  اأح��د  يت�شرع  األ  يجب 

الطبية.  هارفارد  كلية  يف  الطب  اأ�شتاذ  ب��ات،  ديباك  القلب  طبيب 
يف  ب�شيطاً  ارتفاعاً  الر�شدية  الدرا�شة  هذه  )لحظت  ب��ات:  يقول 
لكن  الأ���ش��ربي��ن.  ا�شتعمال  عند  البقعي  بالتنك�س  الإ�شابة  خطر 
الذهبي  املعيار  اأن��ه  علماً  ع�شوائية،  تكن  الدرا�شة مل  اأن  اإىل  ُي�شار 
لإثبات منافع اأو اأ�شرار اأي عالج. بالتايل، اإذا كان مربراً اأن ياأخذ 
املر�شى الأ�شربين، بعد الإ�شابة بنوبة قلبية �شابقة مثاًل، فيجب 
اأن حتث  ب��ل يجب  ال��درا���ش��ة.  ب�شبب ه��ذه  الأ���ش��ربي��ن  ي��وق��ف��وا  األ 
الأخ��رية على اإج��راء اأبحاث اإ�شافية لر�شد اأي رابط حمتمل بني 
باأن  ال��ع��ي��ون(  الأم��ريك��ي��ة لطب  الأم���ري���ن(. تو�شي )الأك��ادمي��ي��ة 
عيون  لفح�س  وال�شتني  اخلام�شة  عمر  ف��وق  الأ�شخا�س  يخ�شع 
�شامل مرة كل �شنتني على الأقل، مع اأن الأ�شخا�س امل�شابني اأ�شاًل 

مب�شاكل يف العني قد يحتاجون اإىل متابعة طبية م�شتمرة.

�شارة حممد ثني الرا�شدي
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
ت�سبح مديرة مدر�سة يف  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

فاطمة حممد الرا�شدي 
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
واألعاب  القراءة  يهوى  زمالئه.. 
كابنت  ي�سبح  ان  ويتمنى  الكمبيوتر.. 
طيار يف امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل 

جميع الأهل والأ�سدقاء.


