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بلدية مدينة العني حتتفل بتخريج 35 من 
مديري امل�ساريع احلا�سلني على ماج�ستري 
اإدارة امل�ساريع من جامعة جورج وا�سنطن

البحر امليت يعج 
باحلياة وينع�ش 

ال�سياحة الأردنية! 

املرا�سالت: �ص.ب :505
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م�ست نائمة على �سكة قطار 
اأن انت�شلها املارة وهي  جنت امراأة يف الواليات املتحدة من املوت بعد 

مت�شي نائمة على �شكة قطار.
وتظهر ال�شور التي التقطتها كامريات املراقبة يف حمطة قطارات يف 

م�شات�شو�شت�س املراأة وهي ت�شقط عند ال�شكة وتتمدد عليها.
وقد قفز رجالن اإىل ال�شكة وحمال املراأة اإىل االأعلى بعد جتمع ح�شد 
من املارة يف اجلوار. وقال متحدث با�شم اإدارة النقل املحلية اإن املراأة 

مل تكن بخطر الأن القطارات كانت بعيدة عن املحطة حني �شقطت.

مت�ساح يرعب املت�سوقني يف مركز جتاري
فوجئ املت�شوقون يف مركز جتاري بوالية فلوريدا االأمريكية بتم�شاح 

�شخم وهو يتجول عند املدخل الرئي�شي. 
ويو�شح فيديو، بثه موقع �شي ان ان العربي ، التم�شاح وهو ي�شري اأمام 
متجر وول مارت ال�شهري يف فلوريدا.  ويتوقف التم�شاح للحظات عند 

مدخل املحل قبل اأن يكمل طريقه. 
وقد اأثار وجود الزائر غري املرحب به الرعب بني زوار املركز الذين 
ات�����ش��ل��وا ب��ال�����ش��رط��ة.  وق���د ه���رع اأف����راد م��ن ق���وات االأم����ن اإىل امل��وق��ع 
لالإم�شاك بالتم�شاح، الذي مل يلحق اأذى باأحد، واإعادته اإىل الربية. 

الإن�سان يتاأقلم مع الربد اأكرث من احلر
ك�شفت درا�شة �شويدية اأن معدل الوفيات الناجمة عن ارتفاع درجات 
احلرارة يف اأوروبا ارتفعت يف ال�شنوات ال� 30 االأخرية بن�شبة ال�شعف، 
واأ�شار العامل دانييل اأودين اآ�شرتيوم من جامعة اأوميو اإىل ال�شلة بني 

درجات احلرارة ومعدالت الوفيات. 
القيام  الزمن، فباالإمكان  م��رور  العالقة مل تتغري مع  اأن هذه  ومبا 
بعمليات ح�شابية ب�شيطة حول ن�شبة الوفيات التي ت�شببت بها درجات 

احلرارة غري العادية �شواء املرتفعة اأم املنخف�شة. 
احل����رارة غري  درج���ات  ح��ول  ال�����ش��وي��دي��ون معلومات  العلماء  وج��م��ع 
 1900 ع��ام��ي  ب��ني  م��ا  ال��ف��رتة  يف  واملنخف�شة،  املرتفعة  امل�شبوقة، 

و1929، وكذلك االأمر يف الفرتة ما بني 1980 و2009. 
الفرتة  يف  الوفاة  ح��االت  ع��دد  اأن  اإىل  العلماء  تو�شل  الدرا�شة  وبعد 
فوق  اال�شتثنائية  احل����رارة  ب��ني  منا�شفة  ح��ال��ة،   440 بلغ  االأوىل 
ال�شفر و حتته.  اأما موؤ�شرات الفرتة الزمنية الثانية فكانت خمتلفة، 
االرتفاع  اأو  االنخفا�س  ب�شبب  الوفاة  ن�شبة حاالت  ارتفاع  اأظهرت  اإذ 

غري العادي لدرجة احلرارة، اإذ بلغت 251 و381 على التوايل. 
اأن  اأهمها  واأو�شلت هذه االأرق��ام الباحثني اإىل جمموعة ا�شتنتاجات، 
اأو االنخفا�س احلاد لدرجة احلرارة  عدد الوفيات املتعلقة باالرتفاع 
اأ�شبح اأكرث يف ال�شنوات ال� 30 االأخرية، واأن تاأقلم ج�شم االإن�شان مع 
التقلبات اجلوية التي ينتج عنها برد قار�س اأ�شهل منه يف حال ارتفاع 

درجة احلرارة احلاد.

ر�سا�سة تخرتق راأ�س منتحر وت�سيب جارته
اخ��ت��ربت ام���راأة اأم��ريك��ي��ة معنى اأن ت��ك��ون يف امل��ك��ان اخل��ط��اأ وال��زم��ان 
تلك  ولكن  ال��راأ���س،  يف  بر�شا�شة  جريانها  اأح��د  انتحر  فقد  اخل��ط��اأ، 

الر�شا�شة اخرتقت راأ�شه لت�شيبها يف �شاقها.
وذكرت �شحيفة تامبا باي تاميز اأن جني �شامز، كانت تزور قريبتها 

اإيفون دياز يف فلوريدا وخرجت اإىل ال�شرفة لتتلقى ات�شااًل هاتفياً.
لرييا  فخرجا  قوياً  �شوتاً  وخطيبها  قريبتها  �شمعت  اأن  لبثت  وم��ا 

�شامز ممدة على االأر�س وهي تنزف يف �شاقها.
واأثبتت التحقيقات التي اأجرتها ال�شرطة اأن الر�شا�شة التي اأ�شابت 
�شامز هي نف�شها التي اأطلقها جار دياز على راأ�شه واأردته على الفور 

بعد �شجار مع حبيبته.
يذكر اأن اإ�شابة �شامز مل تكن خطرة.

م�سعوذون يحتالون 
بـ6 ماليني دولر 

الرو�شية  العا�شمة  يف  ال�شرطة  فّككت 
اتهمت  ال��ب�����ش��اري��ن  م��ن  �شبكة  م��و���ش��ك��و 
ب���ارت���ك���اب اأع���م���ال اح��ت��ي��ال وج��ن��ي اأك���رث 
م��ن 6 م��الي��ني دوالر م��ن خ��الل اإي��ه��ام 
ال���زب���ائ���ن ب��ت��خ��ل��ي�����ش��ه��م م���ن م�����ش��اك��ل��ه��م 

ال�شخ�شية بوا�شطة ال�شحر.
وذك����������رت وك�����ال�����ة االأن�������ب�������اء ال���رو����ش���ي���ة 
 11 اعتقلت  ال�شرطة  اأن  )نوفو�شتي(، 
���ش��خ�����ش��اً خ���الل 15 م��داه��م��ة مّت���ت يف 
خاللها م�شادرة اأجهزة كمبيوتر ووثائق 

ولوائح باأ�شماء زبائن.
بهم  امل�شتبه  اأن  بيان  ال�شرطة يف  وقالت 
اأخذوا اأموااًل من اأكرث من 400 �شخ�س 
ال�����ش��وف��ي��ات��ي  االحت�����اد  ودول  رو���ش��ي��ا  يف 
باإمكانهم  اإن  لهم  قالوا  اأن  بعد  ال�شابق 
من  والعائلية  ال�شخ�شية  م�شاكلهم  حّل 

خالل عدة جل�شات �شحرية.
وال تزال التحقيقات جارية ملعرفة ما اإذا 

كان هناك متورطني اآخرين بالعملية.
اإىل  رو���ش��ي��ا  يف  االح��ت��ي��ال  عقوبة  وت�شل 

ال�شجن 10 �شنوات.

عن  م�شتقلة  ب�����ش��ورة  البحث  اأن  دي��رك�����س  واأ���ش��اف��ت 
م�شاألة متعلقة بال�شحة على �شفحات االإنرتنت قد 
يكون مفيدا يف الواقع، قائلة اإنها طريقة جيدة لتعزيز 
اعتماد املرء على نف�شه واكت�شابه ثقة يف النف�س عند 

التعامل مع االأمرا�س واالأطباء والدواء.
غري اأنها حذرت قائلة: رغم ذلك، من املهم الت�شكك 

دائما يف املعلومات امل�شتمدة من ال�شبكة املعلوماتية.
وي�شود انق�شام بني اأخ�شائيي الرعاية ال�شحية ب�شاأن 

ات��خ��اذ االإن���رتن���ت م�����ش��درا 
للح�شول على املعلومات 

الطبية وتقول اأور�شوال 
م����ار�����ش����ال، امل���دي���رة 

ل�شركة  الطبية 
ب��ارم��ر ج���ي.اي.

كيه االأملانية للتاأمني ال�شحي: لي�شت هناك م�شكلة يف 
املعلومات نف�شها، غري اأنه من اخلطر اعتبار االإنرتنت 

م�شدرا اأكرث م�شداقية من طبيب اخلا�س.
خا�شة  ت�شورات  للمر�شى  يكون  ما  دائما  واأ�شافت: 
ب�شاأن اأمرا�شهم، م�شرية اإىل اأن اأولئك الذين يبحثون 
عن �شالتهم على االإنرتنت معر�شون خلطر ت�شديق 
املعلومات التي تدعم ت�شوراتهم امل�شبقة، وحتى واإن 

كانت خاطئة متاما.
هذه املخاطر تراها اأي�شاً ماريا جروبالي�س، الطبيبة 
ماينز،  ج��ام��ع��ة  يف  النف�س  ع��ل��م  بق�شم  النف�شية 
معلومات  على  احل�شول  خطر  تقول:  حيث 
وتوافر  االإنرتنت.  على  للغاية  عال  م�شللة 
اأن  ميكن  ال�شبكة(  )على  ب��غ��زارة  املعلومات 
امل�شابني  م��ع  �شيما  ال  اأي�����ش��اً،  م�شكلة  ميثل 

بو�شوا�س املر�س.
واأو�شحت قائلة: ثمة خطر باأن يعزز االإنرتنت 
امل���خ���اوف ال��ت��ي ت��ن��ت��اب امل��ري�����س وا���ش��ت��ح��دث��ت كلمة 
املر�س  توهم  و�شوا�س  تعني  وال��ت��ي  �شايربكوندريا، 
امل��رء  قلق  اإىل  ل��الإ���ش��ارة  االإن��رتن��ت،  معلومات  ب�شبب 
اإزاء حالته ال�شحية ب�شبب زيارة  اأ�شا�س له  الذي ال 

املواقع االإلكرتونية الطبية.
وبينما تعترب جروبالي�س اأن امل�شطلح اجلديد 
�شار دارجا، قالت اإن الظاهرة التي يو�شفها 
و�شوا�س  اأن��واع  من  حديث  ن��وع  بالتاأكيد  هي 

املر�س )هايبوكوندريا(.
ت��ق��ول ج��روب��ال��ي�����س: امل�����ش��اب��ون ب��و���ش��وا���س 
امل���ر����س ال ي��ت�����ش��ورون اأع���را����س امل��ر���س، 
لكنهم يف�شرونها ب�شورة خاطئة، م�شرية 
اإىل االإن���رتن���ت م�����ش��در خ��ط��ري يف ه��ذه 

ال�شدد.
اأنه بينما يت�شفح الكثريون  ولفتت اإىل 

اأن العك�س  اإال  االإنرتنت لتهدئة خماوفهم ال�شحية، 
يحدث يف اأغلب الوقت.

 ف�شرعان ما قد يغري البحث على ال�شبكة العنكبوتية 
ب�شبب  ب��ه  اأ���ش��ي��ب  �شائع  ���ش��داع  ع��ن  ال��ب��اح��ث  ت�شور 

االإرهاق اأو اجلفاف ليعتقد اأنه ورم يف الدماغ.
ف��اإن  امل��ر���س،  بو�شوا�س  امل�شابني  لغري  بالن�شبة  اأم��ا 
لل�شعور  حمتملة  اأ�شباب  عن  بحثا  االإن��رتن��ت  ت�شفح 
مار�شال  اأن  غ��ري  ك��ب��رية.  م�شكلة  ميثل  ال  م��ا  بتعب 
يغني عن  اأن  امل�شتقل ال ميكن  البحث  اأن  حت��ذر من 

التوا�شل بني املري�س والطبيب.
البدين،  الفح�س  مثل  مثله  التوا�شل،  هذا  وتقول: 
منهما  اأي���ا  جت��د  ل��ن  للغاية.  مهمة  ت�شخي�شية  اأداة 
على االإنرتنت، م�شرية اإىل اأن االأطباء ال يعتمدون يف 

ت�شخي�شهم على االأعرا�س اخلطرية وحدها.
واأو�شحت قائلة اأن االأطباء ي�شتعينون بها باعتبارها 
مرجعا، ويطرحون االأ�شئلة بناء عليها، ويلقون نظرة 

عامة على املري�س.
ت��و���ش��ي م��ار���ش��ال االأ���ش��خ��ا���س ال���ذي���ن ي��ب��ح��ث��ون عن 
امل��ع��ل��وم��ات ال��ط��ب��ي��ة ع��ل��ى ���ش��ب��ك��ة االإن����رتن����ت ب��ات��ب��اع 
االإر�شادات اخلا�شة باملر�شى التي تقدمها اجلمعيات 
ال��ط��ب��ي��ة وت����ق����ول: ت���ق���وم )اجل���م���ع���ي���ات( ب��رتج��م��ة 
ال��دارج��ة،  اليومية  اللغة  اإىل  الطبية  امل�شطلحات 
وت���ق���دم م��ع��ل��وم��ات م���ن خ����رباء ت�����ش��ت��ن��د اإىل اأح����دث 

االأبحاث.
للهيئات  االإل��ي��ك��رتون��ي��ة  امل���واق���ع  اأن  دي��رك�����س  وت���رى 
م�شادر  ه��ي  ال�شحي  ال��ت��اأم��ني  و���ش��رك��ات  احلكومية 
موثوقة، واأو�شى الباحثني عن معلومات �شحية على 
اإذا كان هناك  ال�شبكة العنكبوتية بالبحث دائما عما 
هذا  وه��وي��ة  املن�شور،  املحتوى  ع��ن  م�����ش��وؤول  �شخ�س 
اأتوخى احلذر من  اإن وجد وحذرت قائلة:  ال�شخ�س 

املواقع االإلكرتونية التي يعر�س فيها �شيء للبيع.

اعتمد على نف�سك.. لكن ل ت�سخ�س مر�سك ول ت�ستبدل الطبيب بالإنرتنت

حذف الن�سويات من برامج 
احلمية خطر على ال�سحة

اخلميس  -   24  أكتوبر    2013 م   -   العـدد    10928
Thursday   24    October   2013  -  Issue No   10928

تاأخري التوقيت وتقدميه يرهق اجل�سم 
% من الرجال و46 % من الن�شاء  اأظهرت درا�شة اأملانية حديثة اأن 36 
اإىل  ال�شتوي  التوقيت  م��ن  االن��ت��ق��ال  على  التعود  يف  م�شاكل  م��ن  يعانون 
النف�شية  العواقب  من  النوم  درا�شات  يف  باحث  وح��ذر  والعك�س.  ال�شيفي، 
واجل�شدية التي يوؤدي اإليها اعتماد توقيت �شتوي واآخر �شيفي. ياأتي ذلك 

قبل اأيام قليلة من انتقال اأملانيا للعمل بالتوقيت ال�شتوي.
�شركة  بتكليف من  واأع��دوه��ا  ف��ورزا،  باحثون من معهد  الدرا�شة  واأج��رى 
وتقدميها  ال�شاعة  تاأخري  اأن  لهم  وتبني   ، كي.كي.اإت�س  ال�شحي  التاأمني 
لدى  النوم  اإيقاع  ا�شطراب  اإىل  ي��وؤدي  وال�شيفي  ال�شتوي  التوقيت  ح�شب 

الكثري من النا�س لفرتة وجيزة.
ي��ع��ان��ون م��ن م�شاكل م��ع تغيري  االأمل����ان  م��ن   %  40 ف���اإن  ووف��ق��ا للنتائج 
مقارنة   %  46 اإىل  لت�شل  الن�شاء  ل��دى  الن�شبة  ه��ذه  وترتفع  التوقيت، 
ب�36 % لدى الرجال. وقال اأغلب من �شملتهم الدرا�شة اإنهم يحتاجون 
% من  اإىل عدة اأيام للعودة مرة اأخرى اإىل الإيقاع الطبيعي للنوم. واأكد 9 

الن�شاء و4 % من الرجال اأنهم يعانون ب�شدة نتيجة تغيري ال�شاعة.
بفالت�س  م�شت�شفى  النوم يف  ق�شم  رئي�س  في�س  هانز غونرت  الدكتور  وقال 
ال��ن��وم يف  ال��ن��وم وط��ب  وع�شو جمل�س رئ��ا���ش��ة اجلمعية االأمل��ان��ي��ة الأب��ح��اث 
ب�شبب  م�شغرة  ال���ش��ط��راب��ات  تتعر�س  االإن�����ش��ان  ج�شم  اأج��ه��زة  اإن  ب��رل��ني، 
تغيري التوقيت. واأ�شار في�س اإىل اأنه ميكن اأن يحتاج االإن�شان اإىل عدة اأيام 
اليوم  اأ�شابيع كي يعود ج�شمه للعمل ب�شكل طبيعي ويتعود على وترية  اأو 
اأن اجل�شم ميتلك �شاعة داخلية بالغة الدقة  بعد تعديل توقيته، مو�شحا 
بوترية  وثيق  ب�شكل  مرتبطة  احليوية  ال�شاعة  هذه  واأن  امل��خ،  يف  موجودة 
ميكن  التوقيت  تغيري  اأن  اخلبري  واأو�شح  ال�شم�س.  وطلوع  الظالم  حلول 
اأن يوؤدي اإىل ال�شعور باالإرهاق واالأرق وال�شداع، اأو اإىل �شوء احلالة املزاجية 
لالإن�شان خا�شة لدى االأطفال وكبار ال�شن الذين يجدون �شعوبة خا�شة 

يف التكيف مع التوقيت اجلديد.

�أو  و��ضح،  تف�ضري  ب��دون  بطنك  يف  مفاجئ  ب��اأمل  ت�ضعر  عندما 
ت�ضاب ب�ضد�ع �ضديد يف ر�أ�ضك بدون �ضبب معروف، فاإىل من 

تتجه �أوال؟.
�أن  كبرية  �حتماالت  هناك  �أن  در��ضات  عدة  �أظهرت 

تكون هذه �جلهة هي �ضبكة �الإنرتنت.
�لطب  بكلية  �مل�ضوؤولة  ديرك�س،  ماريا-لويزه  تقول 

يف هانوفر باأملانيا: ثمة نحو 65 يف �ملئة 
من �مل�ضاركني يف �لدر��ضات يقولون �الآن 

حمتوى  عن  بالبحث  �خري�  قامو�  �إنهم 
�ضحي يف �ملو�د �ملن�ضورة على �ضبكة �الإنرتنت. ويحاول 

بع�س، ولي�س �جلميع، ت�ضخي�س حالتهم باأنف�ضهم.

اليود عن�سر اأ�سا�سي 
لنمو خاليا الدماغ

ي���������ش����ت����ه����دف ال��������ي��������وم ال�����ع�����امل�����ي 
نق�س  عن  الناجمة  لال�شطرابات 
ال���ي���ود ن�����ش��ر ال��ت��وع��ي��ة ب��امل��خ��اط��ر 
تلك  نق�س  عن  الناجمة  ال�شحية 
ال�شمنة  املخاطر هي  واأب��رز  امل��ادة، 

واخلمول.
وي���ع���د ال���ت���ع���ب و����ش���ع���ف ال��رتك��ي��ز 
واخل�������م�������ول ب���ع�������س االأع�������را��������س 
ال�����ش��ح��ي��ة ال���ت���ي ت�����ش��ي��ب ال��ن��ا���س 
ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون ن��ق�����ش��اً يف ال��ي��ود. 
لنمو  االأ�شا�شية  العنا�شر  فهو من 
طبيعي و�شليم خلاليا الدماغ، كما 
وظيفة  �شالمة  على  يحافظ  اأن���ه 

الغدة الدرقية.
ويف حني يحتاج االإن�شان اإىل كمية 
اإىل  ت�����ش��ل  ال��ي��ود  م��ن  قليلة ج����داً 
اإال  ال��ي��وم،  يف  ميكروغراماً   150
ي�شبب  امل����ادة  ت��ل��ك  يف  ال��ن��ق�����س  اأن 

عوار�س �شحية عدة.
لال�شطرابات  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  ويف 
ال��ن��اجت��ة م���ن ن��ق�����س ال���ي���ود ت��زي��د 
ال��ت��وع��ي��ة ب��اأه��م��ي��ة امل������ادة ال���ي���ود، 
واالأط��ف��ال  احل��وام��ل  عند  ال�شيما 
الذين هم االأكرث عر�شة لالإ�شابة 

بنق�س اليود.
العاملية  ال�شحة  منظمة  وبح�شب 
ف����اإن اأك����رث م���ن م��ل��ي��ار ���ش��خ�����س يف 
العامل يعانون من نق�س يف اليود، 
منهم 20 مليون طفل يعانون من 
الناجت من  التخلف  اإحدى درجات 

نق�س املادة.
كبرية  بن�شبة  اليود  م��ادة  وتتوافر 
يف م��ي��اه ال��ب��ح��ار وب���ال���ت���ايل ت��زي��د 
واالأع�����ش��اب  االأ���ش��م��اك  يف  ن�شبتها 
ال��ب��ح��ري��ة. وي�����ش��دد اخل����رباء على 
وج����وب ات���ب���اع ن��ظ��ام غ���ذائ���ي غني 
منتجات  تناول  خ��الل  من  باليود 
احلليب وبع�س الفواكه واخل�شار 

وامللح امل�شبع به.

يتم اأحيانا حذف الن�شويات من بع�س برامج تخفي�س الوزن العتبارات خمتلفة مبنية على 
واالأرز  اخلبز  من  خالية  فرناها  ال�شمنة،  ت�شبب  الن�شويات  ب��اأن  تّدعي  خاطئة  معتقدات 

واملعكرونة والبطاطا.
الربامج  اتباع هذه  اأن  توؤكد  الدرا�شات  اأن  �شهى خوري  التغذية  اخت�شا�شية  وتقول 

ي��وؤدي  الن�شويات  ا�شتهالك  يف  نق�س  اأن  حيث  كبرية  �شّحية  مبخاطر  مرتبط 
ويرفع من خطر  واملعادن  والفيتامينات  ال�شوائل  اإىل فقدان م�شتوى عال من 

االإ�شابة باجلفاف و�شوء التغذية واأمرا�س الكلى. 
جميع  على  الوجبات  فيها  حتتوي  متوازنة  �شّحية  اأنظمة  باتباع  وين�شح 

منتجات  واالأ�شماك،  وال��دواج��ن  اللحوم  )احل��ب��وب،  الغذائية  املجموعات 
والزيوت(  املك�شرات  الفواكه،  اخل�شروات،  البقوليات،  البي�س،  احلليب، 

وبالكميات التي يحتاجها اجل�شم لتمكينه من القيام بوظائفه املختلفة. 
كمية  منها  كل  يف  تناول  ال��ث��الث،  الرئي�شية  الوجبات  تخطيط  ولت�شهيل 

من  املتبقي  الن�شف  وخ�ش�س  ال�شحن،  حجم  ربع  منهما  كل  تعادل  والربوتينات  الن�شويات  من  معتدلة 
الزيتون،  زي��ت  مثل  وجبة  كل  يف  ال�شّحية  الدهون  من  قليلة  كميات  اإىل  باالإ�شافة  للخ�شار،  ال�شحن 
االأفوكادو، الطحينة، اأو الزيتون. وين�شح با�شتهالك الفواكه، اللنب اأو احلليب بني الوجبات، باالإ�شافة 
اإىل كمية قليلة من املك�شرات ال تتجاوز 30 غرام. وين�شح بالتوجه اإىل اأخ�شائية تغذية من اأجل احل�شول 

على ا�شت�شارة فردية فيما يخ�س الكميات اليومية املالئمة لك من كل جمموعة غذائية.

مهرجان فل�سطيني 
ل�سينما املراأة 

ت�����ش��ل��ط جم��م��وع��ة م���ن امل��خ��رج��ات 
الفل�شطينيات ال�شابات ال�شوء على 
عادات وتقاليد املجتمع الفل�شطيني 
وق�����ش��اي��اه احل��ي��ات��ي��ة يف م��ه��رج��ان 
التا�شعة  دورت����ه  يف  امل����راأة  ل�شينما 
ه���ذا ال���ع���ام حت���ت ���ش��ع��ار خم��ل��ف��ات. 
واخ��ت��ار ال��ق��ائ��م��ون ع��ل��ى امل��ه��رج��ان 
التي  العام  ل��دورة هذا  ال�شعار  هذا 
روائية  اف��الم  ع�شرة  فيها  ت�شارك 
ووثائقية منها �شبعة اأفالم جديدة 

تعر�س الول مرة.
وق���ال���ت ع��ل��ي��اء ار���ش��غ��ل��ي م��دي��رة 
اخرتنا  روي���رتز  لوكالة  امل��ه��رج��ان 
العام  هذا  ملهرجان  خملفات  �شعار 
لت�شليط ال�شوء على جمموعة من 
الق�شايا التي نرف�شها يف حميطنا 
حياتنا  تلوث  من  ج��زءا  ونعتربها 
على ال�شعيد الثقايف واالجتماعي.
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وفق �أحدث �ملمار�ضات �لعاملية

بلدية مدينة العني حتتفل بتخريج 35 من مديري امل�ساريع احلا�سلني على ماج�ستري اإدارة امل�ساريع من جامعة جورج وا�سنطن
•• العني – الفجر:

كرمت بلدية مدينة العني على م�شرحها �شباح ام�س 
املنت�شبني لربنامج  امل�شاريع  35 خريجا من مديري 
املاج�شتري يف اإدارة امل�شاريع من جامعة جورج وا�شنطن 
العلمية  امل��وظ��ف��ني  م��ه��ارات  ت��ط��وي��ر  يف  واملتخ�ش�س 
مع  بالتعاون  املمار�شات  اأح��دث  وفق  امل�شاريع  اإدارة  يف 

اأف�شل اجلامعات العاملية .
من  كبري  ع��دد  ح�شره  ال���ذي  ال��ت��ك��رمي  حفل  ت�شمن 
اجلهات احلكومية و اخلا�شة املهتمة و املعنية يف هذا 
املجال عر�س فيلم تعريفي بالربنامج و املراحل التي 
امل�شاريع  ا�شتهدفها من مديري  التي  مر بها والفئات 
بالبلدية واخل��ربات امل�شتفادة من الربنامج يف جمال 
امل�شاريع مبعايري عاملية ت�شمن جودة اخلدمات  ادارة 

املقدمة للمدينة.
الدكتور مطر  العني  بلدية مدينة  واع��رب مدير عام 
حممد النعيمي يف كلمة االفتتاح التي القاها عن مدى 
فخر البلدية بتخريج كوكبة من موظفيها املتميزين 
، م�شيدا باأهمية برنامج املاج�شتري يف ادارة امل�شاريع يف 
تاأهيل مديري امل�شاريع ممن التحقوا باملرحلة الثانية 
من برنامج املاج�شتري يف اإدارة امل�شاريع التابع جلامعة 

جورج وا�شنطن.
البلدية  بروؤية  الربامج  ه��ذه  مثل  ارتباط  على  واك��د 
يف تطوير كوادرها الب�شرية و دعم التنمية امل�شتدامة 
اأ�شخم  م��ن  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا  يعد  ، حيث  ال��ع��ني  ملدينة 
مت  اأبوظبي  اإم���ارة  م�شتوى  على  التدريبية  ال��ربام��ج 
م�شروع  مائة مدير  اأك��رث من  وتاأهيل  تدريب  خالله 
برنامج  �شمن   ،  2011 العام  يف  منهم   66 تخرج   ،
ت��دري��ب��ي مكثف ، وف���ق اأف�����ش��ل ال��درا���ش��ات ال��ع��امل��ي��ة يف 
تنفيذ  ان  اىل  النعيمي  وا���ش��ار  امل�شاريع.  اإدارة  جم��ال 

برنامج املاج�شتري يف ادارة امل�شاريع ياأتي انطالقاً من 
امل�شاريع تعد واحدة من اهم  اإدارة  باأن  البلدية  اإميان 
م�شتوى  على  املوؤ�ش�شية  اال�شرتاتيجيات  تنفيذ  اأدوات 
رفع  و  الب�شري  العن�شر  الأهمية  باالإ�شافة   ، ال��ع��امل 
كفاءة الكوادر املواطنة ، وفق منهجية وا�شحة الإجناز 
�شاأنها  م��ن  ال��ت��ي  العملية  احل��ل��ول  واإي���ج���اد  امل�����ش��اري��ع 
امل�شاريع واال�شتفادة من جتارب  اإدارة  اأ�شاليب  تطوير 
اأعلى م�شتويات  الدول املتقدمة ، بهدف الو�شول اإىل 

التميز واجلودة .
ت��ل��ى ك��ل��م��ة م��دي��ر ع����ام ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال��ع��ني ع��ر���س 
جمال  يف  املتخ�ش�شة  العاملية   ESI ل�شركة  تقدميي 
التدريب واإدارة امل�شاريع ، واملنظمة للربنامج بالتعاون 
مع جامعة جورج وا�شنطن ، تناولت فيه ال�شركة اهم 
التدريب  جمال  يف  خدماتها  و  مبادراتها  و  براجمها 
وال��ت��ط��وي��ر ال��وظ��ي��ف��ي ، ب��االإ���ش��اف��ة ل��ع��ر���س تقدميي 
العني  مدينة  ببلدية  الربامج  و  امل�شاريع  ادارة  ملكتب 
والنتائج  املكتب  واول��وي��ات  مبهام  التطرق  خالله  مت 
امل�شاريع ب�شكل  ادارة  التي حققها يف جمال  االيجابية 

عام و برنامج املاج�شتري ب�شكل خا�س .
من جانبه قال �شهيل �شيف اخليلي مدير مكتب اإدارة 
م�شروع  اأن  العني  مدينة  ببلدية  وال��ربام��ج  امل�شاريع 
تاأهيل مدراء امل�شاريع ببلدية مدينة العني من خالل 
برنامج �شهادة املاج�شتري بجامعة جورج وا�شنطن يعد 
حيث  م��ن  اخلليجي  ال�شعيد  على  ن��وع��ه  م��ن  االأك���رب 
بالربامج  باملقارنة  الربنامج  املتدربني وت�شنيف  عدد 
املماثلة على م�شتوى العامل، حيث اأن الربنامج حا�شل 
على االعتماد االأكادميي من املجل�س االأمريكي للتعليم 
فيما �شنف من اأف�شل برامج الدرا�شات العليا يف عام 
اإطار  اأن هذا االجن��از  ياأتي فى  اإىل  2002 ، م�شريا 
الطموحة  التطلعات  و  االأفكار  و  امل�شاريع  من  �شل�شة 

التي ت�شعى بلدية مدينة العني لتحقيقها من اجل رفع 
كفاءة وتاأهيل مدراء امل�شاريع فى البلدية من مواطني 
دولة االإمارات العربية املتحدة مبا ي�شاهم فى حتقيق 
روؤية قيادات الدولة فى تطوير الكفاءات الوطنية. و 
اأ�شار اخليلي اإىل اأنه مت اإنهاء املرحلة االأوىل خالل عام 
2010 حيث مت تدريب 66 مدير م�شروع، ومت تنفيذ 

املرحلة الثانية بتدريب 35 مدير م�شروع .
اأو�شحت املهند�شة مهرة اخلييلي مديرة امل�شروع  كما 
اأن جناح الربنامج يرجع يف االأ�شا�س اإىل اجلهد املبذول 
من اإدارة التدريب ، والتعاون والتفهم الكامل الأهداف 
بلدية  لقطاعات  التنفيذيني  امل��دراء  قبل  امل�شروع من 
ملدراء  املطلوب  التفرغ  توفري  العني من حيث  مدينة 
امل�شاريع وهو ما يعد اجنازا يح�شب جلميع العاملني 

امل�شروع على  تنفيذ  انه مت  اأو�شحت  . كما  البلدية  يف 
اإدارة مثل  املمار�شات يف  ثالث مراحل طبقا والأف�شل 
هذه امل�شاريع، حيث مت يف املرحلة االأوىل ح�شر جميع 
مدراء امل�شاريع وم�شئويل العقود ببلدية مدينة العني، 
امل�شاريع  اإدارة  يف  املتخ�ش�شة  ال�����ش��ه��ادات  وم��راج��ع��ة 
املبدئية  امل��ع��رف��ة  تقييم  ث��م  وم��ن  عليها،  احلا�شلني 
اختبار  للتدريب من خالل  املر�شحني  امل�شاريع  ملدراء 
املرحلة  ويف   ، ال��ربن��ام��ج  لهذا  خ�شي�شا  ت�شميمه  مت 
جمموعتني  اإىل  امل�شاريع  م���دراء  تق�شيم  مت  الثانية 
امتحان  بعقد  والذي ختم  التدريبي،  الربنامج  ليبداأ 
ب��ه��ا يف جم��ال  امل��و���ش��ي  وامل��م��ار���ش��ات  للمعايري  ط��ب��ق��ا 
التدريب ومت تقييم النتائج وقد اجتاز مدراء امل�شاريع 

املتطلبات النجاح.

حديقة احليوانات بالعني 
ت�سارك يف احلملة الوردية 

•• العني - الفجر:

اأعلنت  اأكتوبر  �شهر  خ��الل  املر�س  مبكافحة  العامل  احتفاالت  مع  تزامنا 
وم�شاركة  بالعني  ت��وام  م�شت�شفى  مع  بالتعاون  بالعني  احليوانات  حديقة 
احلديقة  داخ��ل  وردي���ة  م�شرية  تنظيم  ع��ن  ال��ن��ور  وم�شت�شفى  م��ول  العني 
و�شبل  ال��ث��دي  ���ش��رط��ان  م��ر���س  مبخاطر  اجل��م��ه��ور  توعية  يف  للم�شاهمة 

الوقاية منه وذلك غدا اجلمعة .
ال��راغ��ب��ني  امل�����ش��ارك��ة م��ف��ت��وح��ا للجميع، ح��ي��ث يتعني ع��ل��ى  ب���اب  و���ش��ي��ك��ون 
من  ظهرا  الثالثة  ال�شاعة  قبل  احل�شور  الوردية  امل�شرية  اىل  باالن�شمام 
اجل الت�شجيل والتواجد عند املدخل الرئي�شي حلديقة احليوانات بالعني. 
مب�شاركة  ترفيهية  وفقرات  عرو�شا  للم�شرية  امل�شاحبة  الفعاليات  وت�شم 
�شخ�شيات احلديقة، وعرو�شا للفرقة االأفريقية، كما �شيجرى �شحب على 

جوائز خم�ش�شة للجمهور.
الفاعلة  للم�شاهمة  احلديقة  جهود  اطار  يف  الوردية  امل�شرية  تنظيم  ياأتي 
يف تنمية املجتمع وامل�شاركة يف خمتلف الفعاليات االجتماعية التي تتعلق 

بالتعليم والثقافة. 
اجتماعية  برامج  بالعني مب�شاهمات عديدة يف  وقامت حديقة احليوانات 
متنوعة �شواء تلك التي تتعلق بطبيعة عملها، اأو فى جماالت اأخرى تخدم 
مع  بال�شراكة  قامت  حيث  تقدمها،  التي  وامل�شاريع  واالأن�شطة  ال��ربام��ج 
جامعة االإمارات بتحفيز الطالب االإماراتيني للم�شاركة يف جمال البحوث 
وامل�شاريع عن احلياة الربية والطبيعية، بهدف ت�شجيعهم على التوظيف 

فى حديقة احليوانات.
وتقدم حديقة احليوانات بالعني جتربة مثالية للتعرف على احلياة الربية 
واالأن�شطة  ال��ت��ج��ارب  م��ن  مبجموعة  ال����زوار  ي�شتمتع  حيث  والطبيعية، 
وركوب  الطيور،  واإطعام  الببغاوات،  وعر�س  الطيور،  عر�س  مثل  املتنوعة 
اجلمال واملهر) البوين( واإطعام الزرافة وتعترب حديقة احليوانات بالعني 
احد املراكز الرائدة عامليا يف احلفاظ على اأنواع احليوانات العربية، حيث 
البيئة،  على  احلفاظ  بحوث  وترعى  االأ���ش��ر،  فى  احليوانات  برعاية  تقوم 
واحلفاظ على احليوانات املهددة باالإنقرا�س واإعادتها اإىل بيئتها الطبيعية 
نقطة جذب  تعترب  بالعني  احليوانات  ف��اإن حديقة  ذلك  اإىل  االإمكان  قدر 
�شياحي مهمة فى دولة االإمارات، وت�شاهم فى تقدمي جتربة �شياحية �شاملة 
وت�شاهم فى الزيادة املطردة لقطاع ال�شياحة فى املدينة وفى اإمارة اأبوظبي 

ب�شكل عام.

•• العني - الفجر:

مع  النعيمي  را���ش��د  علي  الدكتور  االإم����ارات  جامعة  مدير  �شعادة  بحث 
امل�شرتك  التعاون  تطوير  �شبل  االأملانية  اإي�شني  دي�شبورك  جامعة  وف��د 
والبحثي  االأك��ادمي��ي  التبادل  تعزيز  خ��الل  م��ن  وذل��ك  اجلامعتني  ب��ني 
والطالبي ، جاء ذلك خالل لقاء مدير اجلامعة مع الوفد االأملاين الذي 
االإم��ارات  الهاليل اجلديد بجامعة  املبنى  وذل��ك يف  البالد حاليا  ي��زور 

مبدينة العني. 
ويتاألف الوفد الزائر من جمموعة من االأ�شاتذة والطلبة املخت�شني يف 
جمال علوم اجلغرافيا حيث تاأتي هذه الزيارة يف اإطار تعزيز التوا�شل 
العلمي والبحثي بني جامعة دي�شبورك اإي�شني-ق�شم علوم اجلغرافيا وبني 
االإمارات-ق�شم اجلغرافيا  االن�شانية واالجتماعية بجامعة  العلوم  كلية 

واأ�شار الدكتور النعيمي يف حديثه مع الوفد الزائر اأن جامعة االإمارات 
تركز وب�شكل كبري على اأهمية البحث العلمي والدرا�شات اال�شرتاتيجية 
اأكد  كذلك  النا�س  حياة  وتالم�س  املجتمع  تفيد  نتائج  اىل  التو�شل  يف 
واالأكادميي  الطالبي  التبادل  ودور  اأهمية  اإىل  االإم���ارات  جامعة  مدير 
بني اجلامعتني ملا له من اأثار مهمة يف تعزيز وتطوير وتبادل اخلربات 

واملهارات بني الطرفني. 
ولفت الدكتور النعيمي اإىل اأن جامعة االإمارات هي اأول جامعة تاأ�ش�شت 
يف الدولة حيث تعترب اجلامعة االأم والتي ت�شم خمتلف اأبناء االإمارات 
اإ�شافة اإىل طلبة من جن�شيات خمتلفة حيث قدمت هذه اجلامعة خدمات 
جليلة للمجتمع االإماراتي بعد اأن كان اأبناء هذه الدولة ي�شطرون اإىل 
ال�شفر وتكبد عناء البحث عن جامعات للدرا�شات فيها قبل اإن�شاء جامعة 

االإمارات.

االإن�شانية  العلوم  كلية  عميد  القايدي  �شيف  الدكتور  بحث  جانبه  من 
اجلغرافيا  ق�شم  رئي�س  الكعبي  خولة  الدكتورة  وبح�شور  واالجتماعية 
اأهمية  بالكلية مع الوفد موا�شيع خمتلفة تهم اجلانبني تركزت حول 
البحوث اجلغرافية ودرا�شة الكثري من الظواهر التي تتعلق باجلغرافيا 
اجلامعتني  لطلبة  يت�شنى  ك��ي  امل��ان��ي��ا  يف  اأو  االإم������ارات  دول���ة  يف  ���ش��واء 
االطالع على طبيعة كال البلدين واال�شتفادة من اخلربات املوجودة يف 
اجلامعتني ا�شافة اىل انه مت التن�شيق لزيارة مرتقبة من قبل وفد من 
اأ�شاتذة وطلبة لزيارة جامعة دي�شبورك االأملانية  جامعة االمارات ي�شم 

يف دي�شمرب املقبل. 
وقام وفد جامعة دي�شبورك اإي�شني باالطالع على جامعة االإم��ارات من 
العلمية  وخمترباتها  اجلامعة  مباين  يف  ال��وف��د  بها  ق��ام  جولة  خ��الل 

واالطالع على اأن�شطة الطلبة وفعالياتهم املختلفة. 

تبادل علمي وطالبي بني جامعتي الإمارات ودي�سبورك اإي�سني الأملانية

طبية �سرطة اأبوظبي تفوز بالف�سية 
�سمن القمة العاملية 2013

فازت القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي ممثلة باإدارة اخلدمات الطبية بامليدالية 
الف�شية يف جائزة فعالية الت�شويق 2013 عن فئة الت�شويق احلكومي للعام 
الثاين على التوايل وذلك تكرميا ملنجزاتها يف فعالية ا�شتخدام املوجات فوق 
واملفا�شل.  العظام  الأمرا�س  والتفاعلي  الت�شخي�شي  املجالني  يف  ال�شوتية 
اجلوائز  فئات  على  وناف�شت  العاملية  القمة  اجلائزة منظمة جائزة  وتنطم 
للعام اجلاري 2013 اأكرث من 800 جهة من جميع اأنحاء العامل. و ذكر 
اأبوظبي  �شرطة  يف  واخلدمات  املالية  عام  مدير  ب��دران  داوود  خليل  اللواء 
القمة  جائزة  يف  الف�شية  اجلائزة  على  الطبية  اخلدمات  اإدارة  ح�شول  اأن 
الطبية  للخدمات  العليا  ال�شرطية  القيادة  نتاج لدعم  2013 هو  العاملية 
ومتكينها من �شدارة قطاع الرعاية ال�شحية ل�شمان ح�شول املر�شى على 
العناية الطبية والعالجية املتميزة معتربا اجلائزة حتفيزا جديدا ملوا�شلة 
الطبية.  اخلدمات  اإدارة  تقدمها  التي  اخلدمة  ج��ودة  مبوؤ�شرات  النهو�س 
يف  الطبية  اخلدمات  اإدارة  مدير  الطنيجي  جا�شم  العقيد  قال  جانبه  من 
�شرطة اأبوظبي اإن اإدارة اخلدمات الطبية تعترب م�شاركا فاعال يف ا�شت�شافة 
وح�شور الفعاليات الطبية على ال�شعيدين املحلي والدويل على نحو ي�شهل 
تبادل املعارف ويتيح للخدمات الطبية التعرف على اآخر التطورات الطبية 
ب�شورة ت�شهم يف جناح منظومة تطوير اخلدمات وتكاملها يف اإدارة اخلدمات 
الطبية بعالج املر�شى وتوفري االأدوية. واأو�شح الدكتور اأمين حممد فهيم 
للع�شالت  ال�شوتية  فوق  باالأمواج  الت�شوير  دورة  مدير  العظام  ا�شت�شاري 
والهيكل العظمي اأن الفوز بجائزة فعالية الت�شويق للعام الثاين على التوايل 
يعد تكرميا لنجاح اإدارة اخلدمات الطبية التابعة ل�شرطة اأبوظبي يف تقدمي 
املعارف الطبية بطريقة فعالة ومنتجة وهو موؤ�شر على مدى التطور الذي 
حققته يف رعاية وعالج منت�شبي وزارة الداخلية وعائالتهم مقابل امل�شاركة 

يف الفعاليات الطبية والعالجية على امل�شتوى العاملي.
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10 اأكاذيب �سغرية ميكن اأن توؤثر يف �سحتك 
بع�س �خلر�فات �ل�ضحية �ل�ضائدة متنعك من �ملحافظة على �ضحة جيدة، �ليك �أهم 10 خر�فات، و�حلقائق �لتي يجب 

�ن تعلميها حولها.

1- اأدخن منذ اأعوام وال جدوى من التوقف االآن
ال��ف��وائ��د الن  م��ن  الكثري  يك�شبك  ���ش��وف  ال��ي��وم  �شيجارة  اخ��ر  اط��ف��اء  ان 
احتمال  يقللون  اع��م��اره��م  م��ن  اخلم�شينات  يف  يقلعون  ال��ذي  املدخنني 
تعر�شهم ل�شرطان الرئة بن�شبة 64 يف املائة، ويكون فقدانهم خلالياهم 
باال�شافة  هذا  املدخنني،  نظرائهم  ا�شعاف من  بخم�شة  ابطاأ  الدماغية 

اإىل ان خطر التعر�س المرا�س القلب يت�شاءل اإىل الن�شف.
ا�شهل  اليوم  التدخني  االق��الع، عن  ان جت��دي  تعلمي: ميكن  ان  -يجب 
من قبل لي�س فقط الن هناك ا�شاليب اكرث للم�شاعدة على ذلك بل الن 
العمر جنحوا  متو�شطي  املقلعني  املائة من  84 يف  ان  اظهرت  االبحاث 
نتنباأ  ان  ال�شعب  ���ش��ن��ا. وم���ن  %55 م��ن اال���ش��غ��ر  م��ع  م��ق��ارن��ة  ب��رتك��ه 
االعتقاد  اإىل  املخت�شون  مييل  لكن  التدخني،  لرتك  االف�شل  باال�شلوب 
باأن تغيري ع��ادات املدخنني اليومية �شاعدتهم على االق��الع. على �شبيل 
املثال ا�شتعي�شي عن القهوة بال�شاي اذا كنت حتت�شني القهوة مع �شيجارة، 
ال��ذي ت�شرتين منه  املحل  اذا كان  اإىل منزلك  ا�شلكي طريقا خمتلفا  او 

ال�شجائر على ذلك الطريق.

2- ال اأخ�شى ال�شرطان.. اإنه غري موجود يف عائلتي
نوق�س تاأثري اجلينات على ن�شوء امرا�س خطرية مثل ال�شرطان مرارا 
 5% فقط  لكن  عائلي،  تاريخي  راب��ط  لها  ال�شرطانات  بع�س  وت��ك��رارا، 
على �شبيل املثال من �شرطانات الثدي تعترب من هذه املجموعة و95% 
املتبقية من املحتمل انها تعود لعوامل منط احلياة، ا�شيفي اإىل ذلك ان 
بع�س انواع ال�شرطانات مثل �شرطان الفم والرئة واجللد لي�س لها رابط 

وراثي.
متويل  �شندوق  ن�شيحة  اتبعي  جيناتك،  تكن  مهما  تعلمي:  ان  -يجب 
ابحاث ال�شرطان العاملي الذي اعلن اأخريا ان اف�شل الطرق للتقليل من 
تناول  املنتظم وجتنب  والتمرين  ال��وزن  تكون مبراقبة  ال�شرطان  خطر 

اللحوم املعاجلة.

3 - اأنا نحيفة لذلك ل�شت بحاجة للتمارين الريا�شية
حترق التمارين الريا�شية احلريرات وت�شاعد على ال�شيطرة على الوزن، 
لكن لي�شت هذه كل الفوائد اال�شا�شية للتمارين الريا�شية. فعمل جهاز 
العمر، وكل هذه  املناعة والعظام والدماغ والع�شالت ي�شعف مع مرور 

الريا�شية. ان ممار�شة  التمارين  تتاأثر ايجابا جراء ممار�شة  االع�شاء 
الريا�شة ال ت�شتطيع ايقاف �شعف هذه االجهزة واالع�شاء مع مرور 
وباال�شافة  ي�شيبها.  ال��ذي  ال�شعف  تاأخري  ت�شتطيع  لكنها  ال��زم��ن، 
مبمار�شة  ي��ب��داأون  الذين  اال�شخا�س  ان  الدرا�شات  وج��دت  ذل��ك  اإىل 

ا�شابتهم  خطر  يقللون  اع��م��اره��م  م��ن  االرب��ع��ي��ن��ات  يف  الريا�شية 
باأمرا�س القلب اإىل الن�شف.

-يجب ان تعلمي: اجلل�شات املثالية للتمارين الريا�شية هي 
توفري  لكن  ا�شبوعيا،  ال�شاعة  ون�شف  �شاعات  خم�س 

ن�شف �شاعة يوميا للتمارين الريا�شية هو �شيء 
النا�س، لذلك ركزي  م�شتحيل لكثري من 

ع��ل��ى مم��ار���ش��ة مت���اري���ن ق�����ش��رية مثل 
او  امل�شاء  اول  او يف  ال��غ��داء  امل�شي وق��ت 

حاويل التحرك قدر االمكان.

اأخ���اف على  اأال  اأن��ا ام���راأة لذلك يجب   - 4
�شحة قلبي

�شحيح ان امرا�س القلب عند الرجال متو�شطي 
ال�شن هي �شعف مثيالتها عند الن�شاء، لكن هذا 
الفارق يتغري بعد �شن 45. يعاين %13 من 
 45 اعمارهن ما بني  ت��رتاوح  اللواتي  الن�شاء 

اإىل 64 من امرا�س القلب مقارنة ب� 16% 
بالنوبة  اال�شابة  الرجال ويف حال  عند 

ف��ان  ال�����ش��ت��ني  دون  الم����راة  القلبية 
الوفاة عندها هي ثالثة  احتمال 

ال�����ش��ن  ل����رج����ال يف  ام����ث����ال 
 . نف�شها

وهذا يحدث عادة الن الن�شاء ال يبحثن عن امل�شاعدة يف وقت مبكر، ظنا 
بني  تختلف  االعرا�س  والن  الن�شاء،  ت�شيب  ال  القلبية  النوبة  ان  منهن 

الرجال والن�شاء.
�شديد  ب��اأمل  ي�شنب  الن�شاء  %13 من  اق��ل من  ان  تعلمي:   ان  - يجب 
م�شاحب للنوبة القلبية يف ال�شدر بينما االعرا�س االكرث �شيوعا للنوبة 
والتعب  بال�شعف  وال�����ش��ع��ور  النف�س  ان��ق��ط��اع  ه��ي  الن�شاء  عند  القلبية 

ال�شديد، ويف حال وجود اأمل فانه يكون يف الفك او يف راأ�س املعدة. 
اذا كنت تعانني من هذه االعرا�س فعليك زيارة الطبيب. 

5 - تاأخر الوقت على ترميم العظام
ه�شا�شة  ب�شبب  اح��دى عظامه  بك�شر يف  �شخ�س  ي�شاب  دقائق  كل ثالث 
العظام  ترميم  عن  امل�شوؤولة  اخلاليا  الأن  امل�شكلة  ه��ذه  حت��دث  العظام. 
تدمر  التي  اكرث من اخلاليا  العمر  تقدمنا يف  كلما  ن�شاطا  اقل  ت�شبح 
35 تقريبا، وي��زداد ت�شارعه ب�شكل  العظام ويحدث هذا التحول يف �شن 
مطرد بعد �شن الياأ�س، انه من املعروف انه عند �شن 40 من غري املمكن 
ان نزيد كثافة العظام، لكن من املمكن ان نحد من انهيارها وتعد متارين 
حمل الوزن وفيتامني د. والكال�شيوم ال�شحي مهمة جدا باال�شافة اإىل 

زيادة املركبات املماثلة للهرمونات يف احلمية.
- يجب ان تعلمي:  توجد هذه املركبات يف ال�شويا وبذور الكتان والفول 

والقطاين.

6- االأف�شل تناول ثالث وجبات يف اليوم
كلما تقدمنا يف العمر ا�شبحت هذه العبارة خاطئة حترق الن�شاء اللواتي 
تبلغ ن�شف  يتناولن وجبة  اقل منها عندما  جتاوزن اخلم�شني حريرات 
وجبة كبرية )950 حريرة( وهذا االمر يوؤكد الباحثون انه ي�شاهم يف 
4،5 كلغ يف ال�شنة كما حتفز الوجبات الكبرية  زي��ادة ال��وزن الكلي حتى 
منه  كبرية  كميات  اف���راز  يرتبط  حيث  االن�شولني،  ه��رم��ون  اف���راز  على 
بخطر اال�شابة باالمرا�س القلبية، باال�شافة اإىل انه بعد �شن االربعني، 
تفرز املعدة حم�شاً وانزميات بكميات اقل ويزيد هذا من خطر اال�شابة 

ب�شوء اله�شم واالنتفاح يف حال تناول وجبات كبرية.
- يجب ان تعلمي: االإ�شارات التي تدلك على انك تتناولني وجبات كبرية 
الوجبة،  تناول  بعد  اله�شم  ع�شر  او  واالنتفاح  بالك�شل  ال�شعور  هي 
ب�شت  او  بخم�س  اليوم  3 وجبات يف  اال�شتعا�شة عن  ح��اويل 

وجبات.

تقدم  مع  طبيعي  ه��ذا  لكن  النوم  اأ�شتطيع  ال   -  7
العمر

الربوف�شور جيم  يقول  لي�س �شحيحا،  ذلك 
جامعة  يف  النوم  ابحاث  مركز  من  ه��ورن 
مع  خمتلف  نحو  على  )ننام  لوفبورو: 
القيلولة  وق���ت  ي����زداد  ال���وق���ت،  م����رور 
وتقل �شاعات النوم ليال، لكن جمموع 
ال�شاعات التي ننامها هي نف�شها(، على 
اي ح��ال، هذا التغيري يف اوق��ات النوم 
ال�شتينات لذلك منط  ال يحدث حتى 
احلياة الذي تعي�شينه هو امل�شوؤول عن 
قلة النوم وكذلك �شخري الزوج ناهيك 
عن القلق واعرا�س �شن الياأ�س، ان اول 
ومعاجلته،  ال�شبب  اي��ج��اد  ه��ي  خ��ط��وة 
بعد ذلك اتباع خطة للنوم، اذهبي اإىل 
النوم فقط عندما تكونني متعبة وال 
يهم عندها يف اي �شاعة تنامني ثم 
انه�شي يف وقت املعتاد للنهو�س 
ال������ش�����ت�����ع�����ادة ����ش���اع���ت���ك 

احليوية.
ان  -ي�������ج�������ب 
ت��ع��ل��م��ي:  

يف 

حال �شعرت باالرق، غادري ال�شرير وافعلي �شيئا اخر، حاويل انهاء لعبة 
احجية ال�شورة املقطوعة على �شوء خافت )فالقيام بذلك ي�شاعد على 
اإىل  وت��ع��ودي��ن  بالنعا�س  ت�شعرين  �شوف  20دقيقة  فبعد  العقل،  ال��ه��اء 

النوم(.

8- اإنه فقط �شن الياأ�س و�شوف يتال�شى
يف حني ان متو�شط �شن الياأ�س لدى الن�شاء هو 51 عاما، تبداأ التغريات 
ل��ذل��ك لي�س من  ال�����ش��ن،  اأع����وام م��ن ه��ذه   8 ب��احل��دوث قبل  الهرمونية 
الغريب ان نلوم الهرمونات على كل االأعرا�س الغريبة التي ت�شيبنا يف 

االأربعينات واخلم�شينات من اأعمارنا.
اف��راط عمل  ا�شارة على  الليلي على �شبيل املثال ميكن ان يكون  ف��االأرق 
جفاف  عن  ناجما  يكون  ان  ميكن  اجلماع  بعد  والنزيف  الدرقية  الغدة 

املهبل، وميكن ان يكون ا�شارة على اختالل يف عنق الرحم.
ان  تفرت�س  ال  ع��ن��ه.  ف�شرحي  ���ش��يء  يف  �شككت  ان  تعلمي:  ان  يجب   -
عنه  الطبيب  تخربي  ان  فاالف�شل  طبيعي،  هو  معك  يحدث  �شيء  اأي 

لتتاأكدي ان كل �شيء على ما يرام.

9- العالج البديل بالهرمونات �شيئ
ادع��اء احدى  ب�شبب  راأ�شا على عقب  الن�شاء  اأع��وام قلبت حياة  �شتة  قبل 
الدرا�شات ان العالج البديل بالهرمونات HRT يزيد من خطر االإ�شابة 
باأمرا�س القلب وال�شكتة الدماغية. اأما االآن فقد ظهرت �شورة جديدة 

عندما اجريت الدرا�شة ثانية.
فقد فح�شت الدرا�شة اال�شلية الن�شاء الالتي ترتاوح اعمارهن بني 50 

و79 وح�شبت معدالت الوفاة للمجموعة كلها.
اخلطر  ان  ت��ب��ني  ح��ي��ث  ل��ل��ع��م��ر،  بالن�شبة  م�شكلة  ه��ن��اك  ان  ت��ب��ني  االآن 
املتزايد ال ينطبق على الن�شاء اللواتي ياأخذن عالج الهرمونات البديلة 
ا�شابة  ال�شن خطر  الياأ�س، ويف هذه  الع�شر االأوىل بعد �شن  ال�شنوات  يف 

القلب يبدو اأقل.
ا�شتخدام الهرمونات كعالج بديل  اأن تعلمي: يقول اخلرباء ان  - يجب 
اأي  ي�شبب  ال  ع��دة  ل�شنوات  الياأ�س  �شن  اع��را���س  من  للتخفيف   HRT
اإىل جحيم  الياأ�س حتول حياتك  �شن  اعرا�س  كانت  اإذا  م�شاكل �شحية. 

و�شقاء فاإن العالج بالهرمونات يعطي فوائد ال تقدر بثمن.

10 - اأعرا�س منت�شف العمر اأمر حتمي
كتلة  نفقد  اننا  وال�شبب  ال��وزن  اكت�شبنا مزيدا من  بالعمر  تقدمنا  كلما 
ان  ن�شتطيع  ال  بب�شاطة  نحن  لذلك  احل��ري��رات  يحرق  الع�شل  الع�شل، 
ناأكل بقدر حاجة الع�شالت لنبقى ر�شيقني تقول الدكتورة باميال بيك 
موؤلفة كتاب )قاتل الدهون بعد االربعني( كنا نعتقد ان امل�شكلة حيوية 

اما االن فقد ات�شح ان هذا غري �شحيح.
حتدث زيادة الوزن بب�شاطة الننا ن�شبح اقل ن�شاطا كلما تقدمنا يف العمر، 
نحن ال نحمل االوالد وال نلعب معهم وهذا كله يحتاج اإىل جهد، يبدو 
هذا �شيئا، لكن لي�س دائما الن التغريات البيولوجية ت�شعب مواجهتها 

بينما ن�شتطيع ال�شيطرة على منط احلياة.
- يجب ان تعلمي:  ل�شت بال�شرورة بحاجة اإىل الذهاب اإىل ناد ريا�شي، 
طرق  عن  وابحثي  اليومي،  ن�شاطك  م�شتوى  زي��ادة  بكيفية  فكري  فقط 

جديدة لتم�شي اكرث وحاويل ان ت�شتخدمي الدرج بدال من امل�شعد.

التني... دواء الأمرا�س كّلها
امليثالويثونيدز  ف��م��ادة  ك��ث��رية،  ال�شحية  التني  ف��وائ��د 
ج��داً حليوية  املهمة  امل��واد  اإح��دى  بكرثة  فيه  املتوافرة 
وتقوي  الدهنية  امل��واد  تخفي�س  على  وتعمل  اجل�شم، 
املخ بني  امل��ادة يفرزها  التنف�س. وه��ذه  القلب وت�شبط 
ويرتاجع  والثالثني  واخلام�شة  ع�شرة  اخلام�شة  �شن 

اإفرازها تدريجاً. 

ا���ش��ت��خ��دم ال��ف��راع��ن��ة ال���ت���ني، ك��م��ا ت�����ش��ري احل��ف��ري��ات، 
والبثور،  اللثة  لعالج  والفينيقيون  املعدة  اآالم  لعالج 
من  احللوى  �شناعة  يف  مهرة  فكانوا  االآ���ش��وري��ون  اأم��ا 
ال���ت���ني.  ا���ش��ت��ع��م��االت وف���وائ���د ال��ت��ني ال��ط��ب��ي��ة ك��ث��رية 

تليني  امل�����ع�����دة الإزال�����������ة ال���ن���ف���خ���ة، م��ن��ه��ا: 
واإزالة  الب�شرة  تلطيف 

على  واآث��اره��م��ا  وال��زك��ام  الر�شح  م��ن  التخّل�س  البثور، 
تهدئة  النف�شية،  االأمرا�س  معاجلة  واحلنجرة،  االأنف 
االأع�شاب، وحماربة القلق واخلوف واالإحباط والتوتر. 
كذلك ين�شط التني عمل الكلى، ويعالج اأمرا�س ت�شّرع 

القلب ومينع جتّمع املاء يف القلب والرئتني، ويوقف 
النزيف الأنه غني مبادة الفالتني التي تدخل 

النزيف.   واإيقاف  الدم  يف عملية جتّلط 
وف�����ي�����م�����ا ي����ع����ط����ى ال����ت����ني 

املجفف للِنّحاف، يف�شل اأال يتناوله امل�شابون بال�شكري 
االأمعاء،  ك�شل  لعالج  ي�شتعمل  كذلك  اله�شم.  وع�شر 
وغ�����ش��ل ال��ط��ح��ال وال���ك���ب���د، ول��ل��ت��خ��ل�����س م���ن خ�����ش��ون��ة 
احللق وال�شدر والق�شبة الهوائية واملجرى التنف�شي.  
باالإ�شافة اإىل ذلك، ي�شتخدم التني لت�شكني 
اأو  ال�شعال  من  والتخّل�س  العط�س 
ولعالج  البول  ول��در  الكحة 

ا�شطرابات احلي�س.

اتباع حمية غذائية لفرتات 
طويلة قد جتعلك بطيء الفهم

 تو�شلت اأحدث االأبحاث الطبية اإىل اأن اتباع حمية غذائية لفرتات طويلة 
الباحثون  واأو�شح  البع�س.  الفهم واالإدراك لدى  اآلية  �شلبا على  توؤثر  قد 
املرتبطة  النف�شية  وال�����ش��غ��وط  ال�����ش��دي��دة  ال��رغ��ب��ة  اأن  ه���ارف���ارد  بجامعة 
ك��ب��رية على  ت��اأث��ريات  ل��ه  ي��ك��ون  اأن  امل��ح��دود ميكن  ال��غ��ذائ��ي  باال�شتهالك 
النتائج  اأن  العديد من اخل��رباء  الذى يرى يف  الوقت  املعرفية يف  املهارات 
املتو�شل اإليها يف هذه الدرا�شة تلهم برامج اإنقا�س الوزن اإىل جانب برامج 
مكافحة املجاعة و�شوء التغذية. وتعد هذه الدرا�شة جزءا من جهد بحثي 
وا�شع النطاق اأجراه عامل النف�س االأمريكي اإلدار �شافري بجامعة برين�شتون 
بالتعاون مع �شيندهيل موالنهان بجامعة هارفارد لتحليل االآثار النف�شية 
لنق�س وق�شور التغذية مع حماولة لفهم ماآزق ال�شعور بالوحدة والفقر 

واجلوع على �شخ�شية ونف�شية االإن�شان.

ما الذي يحميك من �سرطان البنكريا�س؟
»دوري��ة  يف  ون�شرت  اأمريكي  بحث  فريق  بها  ق��ام  اأمريكية  درا�شة  لت  تو�شّ
�شرطان  من  حتمي  غذائية  م��واد  ثمة  اأن  اإىل  الطعام«،  وبحوث  التغذية 

البنكريا�س، اأهمها:
- االأر�شي �شوكي.-2- الكرف�س.-3- االأوريغانو.-4- البابوجن.

ملاذا؟
حت��ت��وي ه���ذه امل�����واد ال��غ��ذائ��ي��ة ع��ل��ى م����واد ت��ق�����ش��ي ع��ل��ى خ��الي��ا ���ش��رط��ان 
ال��ب��ن��ك��ري��ا���س،اإذ ق���ال ب��اح��ث��ون م���ن ج��ام��ع��ة اإل��ي��ن��وي اإن ا���ش��ت��خ��دام م���واد 
»الفالفونويد« املوجودة يف البابوجن مثاًل، و«اللوتني« املوجودة يف الكرف�س 
واالأر�شي �شوكي واالأوريغانو قبل العالج الكيميائي، ي�شهم يف تثبيط اأنزمي 

معنّي، مما ي�شهل قتل خاليا �شرطان البنكريا�س.

بدانة الطفل �سببها الأم!
والنظام  االأط��ف��ال  بدانة  بني  راب��ط  اإيجاد  من  اأ�شرتاليون  باحثون  متكن 
الغذائي الذي تتبعه االأم قبل وخالل فرتة احلمل. واأو�شح الباحثون من 
وذوات  احلوامل  االأمهات  ان  اأظهرت  الدرا�شة  ان  وايلز  �شاوث  نيو  جامعة 
الوزن الزائد اأكرث عر�شة الإجناب اأطفال اأج�شامهم مليئة بالدهون، وهم 
الحق  وقت  يف  اأي�شية  وا�شطرابات  بال�شكري  لالإ�شابة  معر�شون  بالتايل 
من حياتهم. واأظهرت الدرا�شة، التي طبقت على اجلرذان والتي ن�شرت يف 
اناثي جرذان  املولودة من  ال�شغرية  اجل��رذان  ان  اأندوكرينولوجي،  جملة 
بدينة اأك���رث وزن���ا مب��رت��ني م��ن اجل����رذان ال��ت��ي ول���دت م��ن اأم���ات م��ن دون 
�شحوم. واأ�شدر الباحثون بيانا جاء فيه ان )بدانة االأم واإفراطها يف االأكل 
مما  بال�شهية،  تتحكم  التي  الكيميائية  امل��واد  يف  كبرية  بتغريات  يت�شببان 
ي�شري اإىل ان اأطفالهن مربجمون لتناول اأطعمة تختلف عن اأوالد االأمات 
غري البدينات(. واأ�شاف البيان )مبا ان �شيطرة الدماغ على ال�شهية تن�شاأ 
يف وقت مبكر من احلياة، فاإن وجود االأغذية يف الفرتة التي ت�شبق والدة 

الطفل قد ت�شاهم يف بدانة الرا�شدين(.
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�إعالن للح�ضور �أمام �إد�رة �لتنفيذ 
ف�ي �لتنفيذ رقم )2013/974 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8213 

طالب التنفيذ/ موؤ�ش�شة االمارات لالت�شاالت - اجلن�شية: االمارات املنفذ 
ماجد  دينا  اعالنه:  املطلوب  �شوريا  اجلن�شية:  ف�شة  ماجد  دينا   : �شده 
ف�شة اجلن�شية: �شوريا عنوانه: بالن�شر  مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب 
تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 304-2011 جت جز - م ر - ب 
- ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم االأحد املوافق 2013/11/24 موعدا لنظر 
طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة االأوىل بادارة التنفيذ- 
لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  العني 

ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 اخلمي�س 24 اأكتوبر 2013 العدد  10928     

�إعالن للح�ضور �أمام �إد�رة �لتنفيذ 
ف�ي �لتنفيذ رقم )2013/973 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8301 

طالب التنفيذ/ موؤ�ش�شة االمارات لالت�شاالت - اجلن�شية: االمارات املنفذ 
�شده : حممود عيا�س ال�شريه اجلن�شية: �شوريا املطلوب اعالنه: حممود 
التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  �شوريا  اجلن�شية:  ال�شريه  عيا�س 
تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 436-2011 جت 
جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم االأحد املوافق 2013/11/24 
االأوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا 
بوا�شطة وكيل  او  الرئي�شي �شخ�شيا  باملقر  الكائنة  العني  التنفيذ-  بادارة 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 
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�إعالن للح�ضور �أمام �إد�رة �لتنفيذ 
ف�ي �لتنفيذ رقم )2013/976 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8217 

طالب التنفيذ/ موؤ�ش�شة االمارات لالت�شاالت - اجلن�شية: االمارات املنفذ �شده 
اعالنه:  املطلوب  االمارات  اجلن�شية:  ال�شام�شي  بطي  نخريه  فار�س  فاخرة   :
فاخرة فار�س نخريه بطي ال�شام�شي اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر  مبا ان 
طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 312-
2011 جت جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم االأحد املوافق 2013/11/24 
بادارة  االأوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ.  لنظر طلب  موعدا 
التنفيذ- العني الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ 

ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 
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�إعالن للح�ضور �أمام �إد�رة �لتنفيذ 
ف�ي �لتنفيذ رقم )2013/980 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8192 

طالب التنفيذ/ موؤ�ش�شة االمارات لالت�شاالت - اجلن�شية: االمارات املنفذ �شده : 
حممد بن عي�شى بن من�شور اجلابري اجلن�شية: �شلطنة عمان املطلوب اعالنه: 
حممد بن عي�شى بن من�شور اجلابري اجلن�شية: �شلطنة عمان عنوانه: بالن�شر  
الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا 
رقم 297-2011 جت جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم االثنني املوافق 
الدائرة  امام  باحل�شور  فانت مكلف  التنفيذ.  لنظر طلب  2013/11/25 موعدا 
االأوىل بادارة التنفيذ- العني الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 
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�إعالن للح�ضور �أمام �إد�رة �لتنفيذ 
ف�ي �لتنفيذ رقم )2013/981 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8224 

املنفذ  االمارات  اجلن�شية:   - لالت�شاالت  االمارات  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
حممد  اعالنه:  املطلوب  ال�شومال  اجلن�شية:  عبدي  احمد  حممد   : �شده 
التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر   عنوانه:  ال�شومال  اجلن�شية:  عبدي  احمد 
جت   2011-295 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم 
جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/11/25 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة االأوىل بادارة 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  العني  التنفيذ- 

لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 اخلمي�س 24 اأكتوبر 2013 العدد  10928     

�إعالن للح�ضور �أمام �إد�رة �لتنفيذ 
ف�ي �لتنفيذ رقم )2013/984 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8289 

طالب التنفيذ/ موؤ�ش�شة االمارات لالت�شاالت - اجلن�شية: االمارات املنفذ �شده 
: ح�شنة حمود زوجة �شعيد احمد العامري اجلن�شية: االمارات املطلوب اعالنه: 
بالن�شر   عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  العامري  احمد  �شعيد  زوجة  حمود  ح�شنة 
الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا 
رقم 444-2011 جت جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم االثنني املوافق 
الدائرة  امام  باحل�شور  فانت مكلف  التنفيذ.  لنظر طلب  2013/11/25 موعدا 
االأوىل بادارة التنفيذ- العني الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 اخلمي�س 24 اأكتوبر 2013 العدد  10928     

�إعالن للح�ضور �أمام �إد�رة �لتنفيذ 
ف�ي �لتنفيذ رقم )2013/985 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8294 

طالب التنفيذ/ موؤ�ش�شة االمارات لالت�شاالت - اجلن�شية: االمارات املنفذ �شده 
اعالنه:  املطلوب  االمارات  اجلن�شية:  الدهماي  : هدى جمعه خمي�س جمعه 
هدى جمعه خمي�س جمعه الدهماي اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر  مبا 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 
املوافق  ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم االثنني  م  438-2011 جت جز - 
2013/11/25 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
االأوىل بادارة التنفيذ- العني الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 اخلمي�س 24 اأكتوبر 2013 العدد  10928     

�إعالن للح�ضور �أمام �إد�رة �لتنفيذ 
ف�ي �لتنفيذ رقم )2013/994 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8318 

طالب التنفيذ/ موؤ�ش�شة االمارات لالت�شاالت - اجلن�شية: االمارات املنفذ �شده 
: حممد علي حممد عبداهلل ال�شام�شي اجلن�شية: االمارات املطلوب اعالنه: 
حممد علي حممد عبداهلل ال�شام�شي اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر  مبا 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 
املوافق  ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم االثنني  م  459-2011 جت جز - 
2013/11/25 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
االأوىل بادارة التنفيذ- العني الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 اخلمي�س 24 اأكتوبر 2013 العدد  10928     

�عادة �إعالن للح�ضور �أمام �إد�رة �لتنفيذ 
ف�ي �لتنفيذ رقم )2013/991 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8345 

طالب التنفيذ/ موؤ�ش�شة االمارات لالت�شاالت - اجلن�شية: االمارات املنفذ 
�شده : �شايف حممد ح�شني اجلن�شية: �شوريا املطلوب اعالنه: �شايف حممد 
ح�شني اجلن�شية: �شوريا عنوانه: بالن�شر  مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب 
تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 611-2011 جت جز - م ر - ب 
- ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/11/25 موعدا لنظر 
طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة االأوىل بادارة التنفيذ- 
لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  العني 

ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 اخلمي�س 24 اأكتوبر 2013 العدد  10928     

�إعالن للح�ضور �أمام �إد�رة �لتنفيذ 
ف�ي �لتنفيذ رقم )2013/992 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8225 

اجلن�شية:  العني  فرع   - لالت�شاالت  االمارات  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
االمارات املنفذ �شده : حممد علي احمد ال�شريدي اجلن�شية: م�شر املطلوب 
اعالنه: حممد علي احمد ال�شريدي اجلن�شية: م�شر عنوانه: بالن�شر  مبا 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 
296-2011 جت جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم االثنني املوافق 
2013/11/25 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  العني  التنفيذ-  بادارة  االأوىل 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 اخلمي�س 24 اأكتوبر 2013 العدد  10928     

�إعالن للح�ضور �أمام �إد�رة �لتنفيذ 
ف�ي �لتنفيذ رقم )2013/989 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8237 

اجلن�شية:  العني  فرع   - لالت�شاالت  االمارات  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
املطلوب  �شوريا  الطحان اجلن�شية:  ر�شرا�س  : ر�شوان  املنفذ �شده  االمارات 
اعالنه: ر�شوان ر�شرا�س الطحان اجلن�شية: �شوريا عنوانه: بالن�شر  مبا ان 
رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب 
299-2011 جت جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم االثنني املوافق 
2013/11/25 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  العني  التنفيذ-  بادارة  االأوىل 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 اخلمي�س 24 اأكتوبر 2013 العدد  10928     

�إعالن للح�ضور �أمام �إد�رة �لتنفيذ 
ف�ي �لتنفيذ رقم )2013/987 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8238 

طالب التنفيذ/ موؤ�ش�شة االمارات لالت�شاالت - فرع العني اجلن�شية: االمارات 
املنفذ �شده : موؤ�ش�شة الرحال لال�شباغ اجلن�شية: االمارات املطلوب اعالنه: 
موؤ�ش�شة الرحال لال�شباغ اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر  مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2011-300 
جت جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/11/25 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة االأوىل بادارة 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  العني  التنفيذ- 

لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 اخلمي�س 24 اأكتوبر 2013 العدد  10928     

�إعالن للح�ضور �أمام �إد�رة �لتنفيذ 
ف�ي �لتنفيذ رقم )2013/983 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8219 

طالب التنفيذ/ موؤ�ش�شة االمارات لالت�شاالت - اجلن�شية: االمارات املنفذ 
�شده : �شي �شيك لالزياء اجلن�شية: االمارات املطلوب اعالنه: �شي �شيك 
لالزياء اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر  مبا ان طالب التنفيذ تقدم 
بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 309-2011 جت جز - م 
ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/11/25 موعدا 
بادارة  االأوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر 
التنفيذ- العني الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 

لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 اخلمي�س 24 اأكتوبر 2013 العدد  10928     

�إعالن للح�ضور �أمام �إد�رة �لتنفيذ 
ف�ي �لتنفيذ رقم )2013/993 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8220 

اجلن�شية:  العني  فرع   - لالت�شاالت  االمارات  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
االمارات املنفذ �شده : �شلطان حميد نا�شر حممد مبارك الدرعي اجلن�شية: 
الدرعي  مبارك  حممد  نا�شر  حميد  �شلطان  اعالنه:  املطلوب  االمارات 
اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر  مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
ع   - ب   - ر  م   - جز  جت   2011-290 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند 
ن وحدد لنظره جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/11/25 موعدا لنظر طلب 
العني  التنفيذ-  بادارة  االأوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  فانت مكلف  التنفيذ. 
ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة 

اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 اخلمي�س 24 اأكتوبر 2013 العدد  10928     

�عادة �إعالن للح�ضور �أمام �إد�رة �لتنفيذ 
ف�ي �لتنفيذ رقم )2013/986 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8215 

املنفذ  االمارات  اجلن�شية:   - لالت�شاالت  االمارات  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
�شده : عيد عيد ابراهيم م�شطفى عياد اجلن�شية: م�شر املطلوب اعالنه: 
ان  بالن�شر  مبا  ابراهيم م�شطفى عياد اجلن�شية: م�شر عنوانه:  عيد عيد 
رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب 
302-2011 جت جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم االثنني املوافق 
2013/11/25 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  العني  التنفيذ-  بادارة  االأوىل 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 اخلمي�س 24 اأكتوبر 2013 العدد  10928     

�إعالن للح�ضور �أمام �إد�رة �لتنفيذ 
ف�ي �لتنفيذ رقم )2013/975 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8218 

اجلن�شية:  العني  فرع   - لالت�شاالت  االمارات  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
الرا�شدي  �شهيل  مبارك  �شعيد  زوجة  راكان  فاطمة   : �شده  املنفذ  االمارات 
اجلن�شية: االمارات املطلوب اعالنه: فاطمة راكان زوجة �شعيد مبارك �شهيل 
التنفيذ تقدم  ان طالب  بالن�شر  مبا  الرا�شدي اجلن�شية: االمارات عنوانه: 
بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 308-2011 جت جز - م 
ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم االأحد املوافق 2013/11/24 موعدا لنظر 
التنفيذ-  بادارة  االأوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب 
العني الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند 

اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 اخلمي�س 24 اأكتوبر 2013 العدد  10928     

�إعالن للح�ضور �أمام �إد�رة �لتنفيذ 
ف�ي �لتنفيذ رقم )2013/990 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8364 

املنفذ  االمارات  اجلن�شية:   - لالت�شاالت  االمارات  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
اعالنه:  املطلوب  االمارات  اجلن�شية:  الكهربائية  اخلليج  حمالت   : �شده 
حمالت اخلليج الكهربائية اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر  مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2011-629 
جت جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/11/25 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة االأوىل بادارة 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  العني  التنفيذ- 

لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 اخلمي�س 24 اأكتوبر 2013 العدد  10928     

�إعالن للح�ضور �أمام �إد�رة �لتنفيذ 
ف�ي �لتنفيذ رقم )2013/1007 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8244 

املنفذ  االمارات  اجلن�شية:   - لالت�شاالت  االمارات  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
االمارات  اجلن�شية:  واالملنيوم  للحديد  امللكي  الت�شميم  موؤ�ش�شة   : �شده 
اجلن�شية:  واالملنيوم  للحديد  امللكي  الت�شميم  موؤ�ش�شة  اعالنه:  املطلوب 
ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  االمارات 
التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم -- وحدد لنظره جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
2013/11/26 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  العني  التنفيذ-  بادارة  االأوىل 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 اخلمي�س 24 اأكتوبر 2013 العدد  10928     

�إعالن للح�ضور �أمام �إد�رة �لتنفيذ 
ف�ي �لتنفيذ رقم )2013/1001 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8245 

طالب التنفيذ/ موؤ�ش�شة االمارات لالت�شاالت - اجلن�شية: االمارات املنفذ 
اعالنه:رامي  املطلوب  �شوريا  اجلن�شية:  احل�شان  فريد  رامي   : �شده 
التنفيذ  بالن�شر مبا ان طالب  فريد احل�شان اجلن�شية: �شوريا عنوانه: 
تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2011/204 امر 
اداء وحدد لنظره جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/11/26 موعدا لنظر 
طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة االأوىل بادارة التنفيذ- 
العني الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ 

ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 
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�إعالن للح�ضور �أمام �إد�رة �لتنفيذ 
ف�ي �لتنفيذ رقم )2013/995 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8357 

طالب التنفيذ/ موؤ�ش�شة االمارات لالت�شاالت - اجلن�شية: االمارات املنفذ 
اعالنه:�شنديه  املطلوب  االمارات  اجلن�شية:  �شيف  علي  �شنديه   : �شده 
التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  �شيف  علي 
تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2011/631 جت 
جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/11/26 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة االأوىل 
بادارة التنفيذ- العني الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 
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�إعالن للح�ضور �أمام �إد�رة �لتنفيذ 
ف�ي �لتنفيذ رقم )2013/1005 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8360 

املنفذ  االمارات  اجلن�شية:   - لالت�شاالت  االمارات  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
�شده : اليازية مبارك حممد القرين العامري اجلن�شية: االمارات املطلوب 
اعالنه:اليازية مبارك حممد القرين العامري اجلن�شية: االمارات عنوانه: 
ال�شادر يف  التنفيذ  ال�شند  التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ  بالن�شر مبا ان طالب 
 2013/11/26 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد   -- رقم  الدعوى 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة االأوىل بادارة 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  العني  التنفيذ- 

لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 
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�إعالن للح�ضور �أمام �إد�رة �لتنفيذ 
ف�ي �لتنفيذ رقم )2013/988 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8366 

طالب التنفيذ/ موؤ�ش�شة االمارات لالت�شاالت - اجلن�شية: االمارات املنفذ �شده : 
�شعيد حممد نا�شر خلفان طويلب املن�شوري اجلن�شية: االمارات املطلوب اعالنه: 
�شعيد حممد نا�شر خلفان طويلب املن�شوري اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر  
الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا 
رقم 411-2011 جت جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم االثنني املوافق 
الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/11/25
او بوا�شطة وكيل  الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا  التنفيذ- العني  االأوىل بادارة 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
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�إعالن للح�ضور �أمام �إد�رة �لتنفيذ 
ف�ي �لتنفيذ رقم )2013/996 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8222 

طالب التنفيذ/ موؤ�ش�شة االمارات لالت�شاالت - فرع العني اجلن�شية: االمارات 
املنفذ �شده : حممود علي عبا�س اخلزرجي اجلن�شية: م�شر املطلوب اعالنه: 
حممود علي عبا�س اخلزرجي اجلن�شية: م�شر عنوانه: بالن�شر  مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2011-293 
جت جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/11/26 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة االأوىل بادارة 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  العني  التنفيذ- 

لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 
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�إعالن للح�ضور �أمام �إد�رة �لتنفيذ 
ف�ي �لتنفيذ رقم )2013/998 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8243 

املنفذ  االمارات  اجلن�شية:   - لالت�شاالت  االمارات  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
اعالنه:  املطلوب  ال�شودان  اجلن�شية:  �شليم  حمجوب  حممد  �شلمى   : �شده 
ان  مبا  بالن�شر   عنوانه:  ال�شودان  اجلن�شية:  �شليم  حمجوب  حممد  �شلمى 
رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب 
املوافق 2013/11/26  الثالثاء  اداء وحدد لنظره جل�شة يوم  امر   2011-201
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة االأوىل بادارة 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  العني  التنفيذ- 

لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 
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ثقافة وفن�ن

25

�سدور عدد جديد
 من جملة �ساعر املليون 

معر�س ال�سارقة الدويل للكتاب يك�سف تفا�سيل دورته الـ 32 للعام احلايل
تنطلق فعاليات معر�س ال�شارقة للكتاب - رابع 
ال��ف��رتة  اأك���رب م��ع��ر���س للكتاب ع��امل��ي��ا - خ���الل 
من 6 اإىل 16 نوفمرب املقبل يف مركز اأك�شبو 
 53 م��ن  ن�شر  دار   1010 مب�شاركة  ال�شارقة 

دولة.
وتبلغ العناوين امل�شاركة يف املعر�س نحو 405 
العام  عنوان عن  األ��ف   20 بزيادة  عنوان  اآالف 
امل��ا���ش��ي وذل����ك يف خم��ت��ل��ف ال��ع��ل��وم وامل���ع���ارف 
والنا�شئة  الطفل  وثقافة  اأدب  وكتب  واملعاجم 
الفعاليات  تتجاوز  فيما  لغة   180 اإىل  تنتمي 
ال��ت��ي ���ش��ت��ق��ام خ���الل احل����دث االأب�����رز يف اإم����ارة 

ال�شارقه 580 فعالية خمتلفة.
ووف���ق���ا ل��ت��وج��ي��ه��ات ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ 
ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور 
العام  ه��ذا  مت  ال�شارقة  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�س 
م��ن��ح ج��م��ه��وري��ة ل��ب��ن��ان ���ش��ف��ة ���ش��ي��ف ���ش��رف 
ودعم  تعزيز  يف  الكبري  ل��دوره��ا  نظرا  املعر�س 

م�شرية الثقافة العربية.
جاء ذلك خالل املوؤمتر ال�شحفي الذي نظمه 
ال����دويل للكتاب  ال�����ش��ارق��ة  م�����ش��وؤول��و م��ع��ر���س 
مب�����ش��رح ال��ق�����ش��ب��اء يف ال�����ش��ارق��ة ل��ل��ك�����ش��ف عن 
تفا�شيل الدورة ال� 32 للمعر�س والتي ت�شمل 
واأن�شطة  والفعاليات  ال��ربام��ج  م��ن  جمموعة 
الكتب  ع��ن��اوي��ن  وال��ع��ر���س وم��ئ��ات االآالف م��ن 
والعلوم  االأدب  ح��ق��ول  يف  خمتلفة  ملو�شوعات 

واملعرفة والثقافة واالإنتاج الفكري االإن�شاين.
ح�شر املوؤمتر ال�شحفي �شعادة عبداهلل العوي�س 
رئي�س دائرة الثقافة واالإعالم بال�شارقة واأحمد 
ال�شارقة  م��دي��ر معر�س  ال��ع��ام��ري  رك��ا���س  ب��ن 
ال����دويل ل��ل��ك��ت��اب وق��ن�����ش��ل ل��ب��ن��ان ال��ع��ام �شامي 
النمري والدكتور خالد املدفع مدير عام موؤ�ش�شة 
ال�شارقة لالإعالم و را�شد �شعيد ال�شحي مدير 
اإدارة الن�شر العاملي يف دورية روؤى ا�شرتاتيجية 
ال�������ش���ادرة ع���ن م���رك���ز االإم���������ارات ل��ل��درا���ش��ات 
مدير  ت��رمي  عبدالعزيز  جانب  اىل  والبحوث 
واأ�شامة  ال�شمالية  االإم����ارات  يف  ات�شاالت  ع��ام 

�شمره مدير مركز ال�شارقة االعالمي.
وق���ب���ل ب����دء امل���وؤمت���ر ال�����ش��ح��ف��ي ���ش��ه��د م�����ش��رح 
ب��اإ���ش��راف  ق�����ش��ريا  ع��ر���ش��ا م�شرحيا  ال��ق�����ش��ب��اء 
اأبو عابد حتدث عن  االإماراتي عبداهلل  الفنان 
دور العائلة يف ت�شجيع القراءة باعتبارها املنبع 
اال�شا�س يف ت�شكيل وعي وثقافة الطفل االأوىل 
وذل����ك ب��ه��دف اإي�����ش��ال ر���ش��ال��ة اإىل اجل��م��ه��ور 
مفادها اأن تعزيز القراءة يف نفو�س اجليل البد 
اأن يتم حتت رعاية االأ�شرة واأن العناية باملكتبة 
اأن  �شاأنه  من  اإ�شرافها  حتت  عليها  واملحافظة 
الطفل  توجهات  وي��دع��م  ال��ق��راءة  حمبة  يعزز 

لتنميتها يف امل�شتقبل.
ال�شارقة  م��ع��ر���س  اأن  ال��ع��وي�����س  ع��ب��داهلل  واأك����د 
ال�شطوع  وام�شة  بارقة  اأ�شبح  للكتاب  ال��دويل 
ون�شاطا  واالإن�شانية  العربية  الثقافة  �شماء  يف 

�شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  تعهده 
ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي ع�����ش��و امل��ج��ل�����س االأع��ل��ى 
الناظر  فهو  م�شتمر  بتطوير  ال�شارقة  حاكم 
دوما لالأمام والباحث عن املزيد من الفعاليات 
مكانة  يف  ت�شعنا  ال��ت��ي  واالإب��داع��ي��ة  الثقافية 

الئقة من الثقافة االن�شانية.
وقال اإن منا�شبة انعقاد معر�س ال�شارقة الدويل 
مب�شاركة  تبداأ  وعناوين  مفردات  على  تنطوي 
وتتوا�شل  والدولية  العربية  الن�شر  دور  مئات 
م��ع ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة امل��ت��ن��وع��ة واالأروق�����ة 
ملختلف  ال�شامل  واحل�شور  املتعددة  االإبداعية 
االأعمار يف تلك الفعاليات وحتى امل�شاركة ملئات 
القامات واالأ�شماء الثقافية يف العامل من خالل 
امللتقيات االأدبية باأنواعها واملحا�شرات الفكرية 
بت�شاري�س  الفنية  وامل��ع��ار���س  اأب��ع��اده��ا  ب��ت��ن��وع 
ب�شعة  تت�شع  التي  التداولية  وامللتقيات  جمالها 

املعر�س وزخمه الكبري.
امل��ف��اه��ي��م  امل�����ش��ت��م��ر يف  ال��ت��ج��دي��د  اإىل  واأ�����ش����ار 
الوظيفية واجلمالية ل�شاحات املعر�س واأروقته 
و�شاالته حيث يتم تعمريها بالقيم التحريرية 
والب�شرية الكفيلة باأداء الر�شالة ونقل املحتوى 
حيث تواتر اجلوائز الكربى ذات ال�شلة بالكتاب 
مقرتحات  ا�شتح�شار  دائما  يتم  كما  وال��ق��راءة 
ر�شالة  تطوير  يف  اخل��الق��ة  امل���ب���ادرات  �شاحب 
املعر�س »�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 
بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم 
ال�شارقة » الذي يرثي كل دورة مباآثر جوهرية 

ترتقي باملعر�س ور�شالته.
وق���ال اأح��م��د ب��ن رك��ا���س ال��ع��ام��ري ان ال���دورة 
ال�����دويل للكتاب  ال�����ش��ارق��ة  مل��ع��ر���س  اجل���دي���دة 
هي  االأوىل  ل��ل��م��رة  دول  اأرب����ع  م�����ش��ارك��ة  ت�شهد 
ال��ربت��غ��ال ون��ي��وزل��ن��دا وه��ن��غ��اري��ا وب��ري��ط��ان��ي��ا 
..م�شريا اىل انه وبعد اأ�شهر من العمل الدوؤوب 
املعر�س  اأج���راه���ا  ال��ت��ي  الثقافية  وال��ت��ح��رك��ات 
العامل  املختلفة ح��ول  ولقاءاته  زي��ارات��ه  خ��الل 
ال��زي��ارات م��ن تقدير  وم��ا ح�شده خ��الل تلك 
 32 ال���دورة  الفتتاح  ن�شتعد  وتفاعل  واهتمام 
و�شط جناحات م�شتمرة غري م�شبوقة يحققها 
دعم  لوال  لتتم  كانت  ما  والتي  �شنويا  املعر�س 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان بن 
حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد 
عملنا  منهج  تر�شم  التي  وتوجيهاته  ال�شارقة 

حتى و�شل اىل هذه املكانة املتميزة.
واأ�شار اىل وجود الكثري من املفاجاآت التي يتم 
من  امل��ع��ر���س  جل��م��ه��ور  لتقدميها  اال���ش��ت��ع��داد 
اأنحاء العامل كافة �شواء على �شعيد الفعاليات 
الطهي  وفعاليات  الطفل  وفعاليات  الثقافية 
والفعاليات امل�شاحبة وكذلك على �شعيد حجم 
الذي  املعر�س  مكانة  مع  ين�شجم  مبا  امل�شاركة 
يعد عالمة ب��ارزة من عالمات دول��ة االإم��ارات 
�شدى  �شتجد  اأن��ه��ا  ..م��وؤك��دا  ال�شارقة  واإم����ارة 

دعم  يف  ودوره  املعر�س  مكانة  م��ن  يعزز  الفتا 
يف  ال�شارقة  هوية  على  ويوؤكد  الثقافة  م�شرية 

هذا املجال.
يبذلها  التي  الكبرية  اجلهود  العامري  وثمن 
والداعمون  االإ�شرتاتيجيون  وال�شركاء  الرعاة 
العميقة  روؤاه��م  مع  ين�شجم  وب�شكل  للمعر�س 
مل�شتقبل الثقافة يف ال�شارقة واالإمارات ال�شيما 
ا�شرتاتيجية  روؤى  ودوري���ة  ات�شاالت  موؤ�ش�شة 
ال�شارقة  وبلدية  ل��الإع��الم  ال�شارقة  وموؤ�ش�شة 
املن�شجم  وحر�شهم  لالإعالم  ال�شارقة  ومركز 
اإظهار املعر�س باأف�شل �شورة كونه �شفريا  مع 
ثقافيا للبالد وعالمة على نه�شته احل�شارية 
خا�شة  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  ي�شهدها  ال��ت��ي  الكبرية 

واملجاالت االأخرى عامة.
النمري  �شامي  اللبناين  القت�شل  �شعادة  وق��ال 
���ش��رف على  ال�����ش��ن��ة ك�شيف  ل��ب��ن��ان ه���ذه  ي��ح��ل 
معر�س ال�شارقة الدويل للكتاب 2013 و ذلك 
ال�شمو  �شاحب  م��ن  وم�شكورة  ك��رمي��ة  برغبة 
القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ 
ال�شارقة..م�شريا  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�شو 
 - ال�����ش��ارق��ة  ام����ارة  م��ن  الت�شريف  ه���ذا  اأن  اإىل 
ياأتي  واال���ش��الم��ي��ة  العربية  الثقافة  عا�شمة 
ت��ك��رمي��ا ل��ل��دور ال���رائ���د وامل��ت��م��ي��ز ال���ذي منحه 
لبنان للعامل العربي يف جماالت الفكر والثقافة 

والكلمة املقروءة.
طويال  تاريخا  الكتاب  م��ع  للبنان  اأن  واأو���ش��ح 
من بيبلو�س جبيل مدينة احلرف التي اأطلقت 
االب��ج��دي��ة اىل ال��ع��امل م���رورا ب���اأول مطبعة يف 
 1584 ع�شر  ال�شاد�س  ال��ق��رن  خ��الل  ال�����ش��رق 
ال��رتج��م��ات ويف احل��ف��اظ على  وامل�����ش��اه��م��ة يف 
يف  يوجد  حيث  ه��ذا  يومنا  اىل  العربية  اللغة 
اأك���رب ع���دد م��ن دور الن�شر  اأ���ش��غ��ر ب��ل��د ع��رب��ي 
التي ت�شاهم ب�شكل فعال واأكيد اىل جانب كافة 
بني  وامل��ع��رف��ة  الثقافة  ن�شر  يف  العربية  ال���دور 

مواطنينا.
تت�شافر  اأن  ي�شرنا  ال�شحي  �شعيد  را�شد  وق��ال 
ج��ه��ود اأب���ن���اء دول���ة االإم������ارات وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه��ا يف 
واحدة من الفعاليات الراقية التي توؤكد طموح 
اأرق����ى �شورها  امل��ع��رف��ة يف  ت��وف��ري  اإىل  ال��دول��ة 
التي   - ا�شرتاتيجية  روؤى   - دوري���ة  تكون  واأن 
والبحوث  للدرا�شات  االإم��ارات  مركز  ي�شدرها 
ملوؤ�ش�شة  ال�شريك اال�شرتاتيجي  اال�شرتاتيجية 
من  ل��ه  مب��ا  للكتاب  ال���دويل  ال�شارقة  معر�س 

تاريخ طويل يف النجاح واالإجناز.
�شاحب  اإىل  والتقدير  بال�شكر  ال�شحي  وتوجه 
اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو 
الدولة حفظه اهلل الذي و�شع التنمية الثقافية 
واإىل  ال��دول��ة  يف  االأول���وي���ات  قائمة  راأ����س  على 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان بن 
حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد 
معر�س  وراء  اخل��الق  اجلهد  �شاحب  ال�شارقة 

�شمو  اأول  وال��ف��ري��ق  للكتاب  ال���دويل  ال�����ش��ارق��ة 
ن��ه��ي��ان ويل عهد  اآل  ب��ن زاي����د  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
رئ��ي�����س م��رك��ز االإم�����ارات ل��ل��درا���ش��ات وال��ب��ح��وث 
روؤي��ت��ه  ا�شتلهام  ن��ح��اول  ال���ذي  اال�شرتاتيجية 
وت��ن��ف��ي��ذ ت��وج��ي��ه��ات��ه يف ك����ل اأن�������ش���ط���ة امل���رك���ز 

وفعالياته.
اأن دوري��ة روؤى ا�شرتاتيجية - وهي  واأ�شار اىل 
تعمل بداأب على تر�شيخ ثقافة البحث العلمي 
يف دولة االإمارات والعامل العربي والعامل باأ�شره 
اإىل  وتقدميه  القرار  �شناعة  يف  دوره  وتعميق 
اأن معر�س  ت��درك   - القراء  �شريحة من  اأو�شع 
ال�شارقة الدويل للكتاب يبذل جهودا مميزة يف 
االجتاه ذاته حيث جاءت ال�شراكة انطالقا من 

ت�شابه القيم واملنطلقات واالأهداف.
واأكد انه هذه الر�شالة امل�شرتكة تكت�شب اأهمية 
اأكرب يف ظل ما يعانيه العامل العربي من فقر 
العلمية  والبحوث  والدرا�شات  الكتب  اإنتاج  يف 
وهو ما تك�شف عنه كل االإح�شاءات املتخ�ش�شة 
 - ا�شرتاتيجية  روؤى   - ر�شالة  ان  اىل  ..م�شريا 
للكتاب يف حقيقتها  الدويل  ال�شارقة  ومعر�س 
ه��ي حم��اول��ة تغيري ه��ذا ال��واق��ع ال���ذي ير�شم 
ر�شالة  وه��ي  العامل  اأم��ام  للعرب  �شلبية  �شورة 
ت��ت��ح��م��ل��ه��ا دول������ة االإم����������ارات ب���اق���ت���دار يف ك��ل 

املجاالت.
احل��دث  ان  ت��رمي  عبدالعزيز  ق��ال  جانبه  م��ن 
ال�����ش��ارق��ة يعد  اإم����ارة  ال���ذي حتت�شنه  ال��ث��ق��ايف 
الثقافية  االأح��داث  خارطة  على  فارقة  عالمة 
�شواء على امل�شتوى املحلي او العربي اأو العاملي و 
اأحد اأهم �شفراء دولة االإمارات العربية املتحدة 
..م�شريا اىل ان موؤ�ش�شة ات�شاالت حتر�س على 
التي تعزز من  الوطنية  املبادرات  دعم خمتلف 
�شمعة الدولة حيث ياأتي تقدم الدول من خالل 
اإنت�شار الثقافة والوعي بها كما تقدم ات�شاالت 
على  دل��ي��ل  وخ��ري  الثقافية  للم�شاريع  دعمها 
الطفل«  لكتاب  »ات�شاالت  جلائزة  تبنيها  ذلك 
وتنمية  الطفل  معارف  اإث��راء  على  تعمل  التي 

حبه للغة ال�شاد.
واأكد الدكتور خالد املدفع اأن موؤ�ش�شة ال�شارقة 
ل���الإع���الم ا���ش��ت��ع��دت ب��ك��ام��ل ط��اق��ات��ه��ا لتوفري 
ال��ت��غ��ط��ي��ات ال�����ش��ام��ل��ة ل��ل��م��ع��ر���س ح��ي��ث حت��ول 
املوؤ�ش�شة  وم��وظ��ف��ي  م�����ش��وؤويل  م��ن  املنت�شبون 
اإىل خلية عمل الإعداد وتنفيذ واالإ�شراف على 
ح��زم��ة ب���رام���ج ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة واإذاع����ي����ة خمتلفة 
�شتقدم على امتداد اأيام املعر�س وت�شلط ال�شوء 

على اأحداثه املختلفة.
متابعات  على  تلفزيونية  �شاعة  ك��ل  و�شت�شمل 
كالربنامج  املختلفة  املعر�س  برامج  وتغطيات 
والربنامج  والطفل  الطبخ  الثقايف وبرناجمي 
املهني الذي ي�شبق املعر�س والذي اأعد لتعزيز 
مهاراتهم  وتدعيم  والكتاب  النا�شرين  خ��ربات 

اإىل  اإ�شافة  والكتابة  الن�شر  قطاع  يف  الالزمة 
االأخرى كتوزيع  املعر�س  اأجواء وفعاليات  نقل 
والندوات  اللقاءات  وتغطية  الثقافية  اجلوائز 

التي يديرها املفكرون واالأدباء والكتاب.
بتغطية  �شيقوم  ال�شارقة  تليفزيون  اأن  واأو�شح 
ال���ت���ح�������ش���ريات امل��ن��ظ��م��ة الإن����ط����الق امل��ع��ر���س 
اإعالمية عن هذه  لينقل لع�شاق الكتب ر�شائل 
اإفتتاح  حفل  خ��الل  �شيقدم  كما  التح�شريات 
ال�شباحية  ف��رتت��ه  يف  �شاملة  تغطية  املعر�س 
متتد 3 �شاعات ون�شف ال�شاعة يف حني �شيقدم 
خ���الل ف����رتات ال��ب��ث امل��خ��ت��ل��ف��ة جم��م��وع��ة من 
ال���ربام���ج م��ث��ل ���ش��ه��ادات م��ن امل��ع��ر���س و���ش��اع��ة 
كتاب الذي يقدم من موقع املعر�س على الهواء 

مبا�شرة.
اأن هناك ن�شيبا واف��را للمعر�س يف  اإىل  واأ�شار 
وبرنامج  يومي  ب�شكل  ال�شارقة  �شباح  برنامج 
����ش���رية وم�������ش���رية ال�����ذي ي�����ش��ل��ط ال�������ش���وء على 
�شخ�شيات مبدعة يف االأدب والفنون والتاأليف 
لالأطفال  خم�ش�شني  برناجمني  اإىل  اإ�شافة 
بعنوان هيا نقراأ و 5 قراءة .. و�شيحل امل�شاركون 
يف امل���ع���ر����س ���ش��ي��وف��ا ع��ل��ى ب���رام���ج ت��ل��ف��زي��ون 
ال�����ش��ارق��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة اأي�����ش��ا م��ث��ل اأخ���ب���ار ال���دار 
وبرنامج اأما�شي وبرنامج فوق ال�شطر و�شيقوم 
االخباري  ال�شريط  بتفعيل  ال�شارقة  تلفزيون 
اخلا�س باملعر�س وا�شتعرا�س اأجندة الفعاليات 
املختلفة يوميا وت�شجيل بع�س الندوات املهمة 
وامللتقيات الفكرية امل�شاحبة بعد تر�شيحها من 

قبل ادارة املعر�س.
وع��ل��ى �شعيد ال���ربام���ج االإذاع���ي���ة ق���ال امل��دف��ع 
�شينقل  ال���ذي  م�شا«  »�شاعة  برنامج  ه��ن��اك  ان 
الفعاليات من اأر�س املعر�س مبا�شرة وبرنامج 
ا�شبوعي  اإذاع��ي  ثقافة بال ح��دود وهو برنامج 
زائ��ري  م��ن  ومثقفني  ادب���اء  ي�شت�شيف  مبا�شر 
و�شيوف املعر�س للحديث عن اأجوائه املختلفة 
التي ت�شب يف  والعديد من االإن�شطة االأخ��رى 

دعم املعر�س اإعالميا.
واأو����ش���ح اأن م��وؤ���ش�����ش��ة ال�����ش��ارق��ة ل���الإع���الم من 
تتيح  واالإذاع��ي��ة  التلفزيونية  تغطياتها  خ��الل 
مذيعني  من  املوؤ�ش�شة  بكوادر  اللقاء  للجمهور 
وف��ن��ي��ني خ���الل امل��ع��ر���س ح��ي��ث ي�شهم ذل���ك يف 
ت�شتخدم  كما  املختلفة  التوا�شل  اأوا���ش��ر  دع��م 
امل��وؤ���ش�����ش��ة و���ش��ائ��ل ال��ت��وا���ش��ل االإج���ت���م���اع���ي يف 
عن  ول��الإ���ش��ت��م��اع  للتوا�شل  ب��راجم��ه��ا  خمتلف 
التفاعل  ن�شبة  لرفع  جمهورها  اآراء  اىل  ق��رب 
معهم وحتويل مقرتحاتهم املختلفة اىل واقع 
عمل يعزز دور املوؤ�ش�شة ويدعم حتقيق ر�شالتها 

االإعالمية.
واأكد اأن جميع اخلطط واالإ�شرتاتيجيات التي 
يف  ت�شري  واالإع��الم  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  تنتهجها 
�شاحب  الثقافة  راع��ي  وتوجيهات  روؤى  �شوء 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان ب���ن حممد 

ال�شارقة  القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم 
���ش��اح��ب ال��ي��د ال��ب��ي�����ش��اء يف ت��ع��زي��ز رك��ائ��ز بناء 
املجتمع املثقف وال�شخ�شية الفذة التي اأ�شفت 
ي�شتثن  مل  حيا  ب��رن��اجم��ا  للثقافة  حبها  على 
اأحدا وامتد لي�شمل جميع �شرائح النا�س وياأخذ 
بيدهم نحو خلق جمتمع واع مثقف .. م�شريا 
اأن االإجن��ازات املختلفة التي حتققت �شواء  اإىل 
ال�شارقة  موؤ�ش�شة  يف  االإع��الم��ي  ال�شعيد  على 
اأو ع��ل��ى ال�����ش��ع��ي��د ال��ث��ق��ايف يف ك��اف��ة  ل���الإع���الم 
بي�شاء  اإال ع��الم��ات  م��اه��ي  ال��ث��ق��اف��ة  جم���االت 
ت�شلط ال�شوء على دعم �شموه وترفع فينا قيم 
عرفانا  وجه  اأكمل  على  املهمة  الأداء  امل�شوؤولية 

بالوفاء وعهدا على دوام العطاء.
وقال ا�شامة �شمرة انه للعام الثالث على التوايل 
يحر�س مركز ال�شارقة االإعالمي على �شراكته 
االإعالمية مع معر�س ال�شارقة الدويل للكتاب 
الثقايف  بعر�شها  ف��رح��ه��ا  ال�����ش��ارق��ة  وم�����ش��ارك��ة 
الوقت  العام يف  ه��ذا  به  ال��ذي حتتفي  ال�شنوي 
ا�شتعداداتها الحتفاالتها كعا�شمة  تنهي  الذي 
ل��ت��وؤك��د   2014 ل��ل��ع��ام  االإ���ش��الم��ي��ة  ل��ل��ث��ق��اف��ة 
وثقافتها مكانتها  بفكرها  الغنية  االإم��ارة  هذه 
الثقافية البارزة بهويتها االإ�شالمية وعروبتها 
التاريخ  اأعماق  يف  جذورها  الرا�شخة  االأ�شيلة 
جهودنا  ح�شد  جميعا  منا  يتطلب  م��ا  الثقايف 
ملوافاة هذه االإمارة �شيء من حقها علينا واإبراز 
مكانتها الرفيعة مبا يحاكي اأهميتها الثقافية 

العاملية.
واأو�شح ان مركز ال�شارقة االعالمي وفر مركزا 
الدويل  ال�شارقة  معر�س  يف  متكامال  اإعالميا 
وتقدمي  االإعالميني  احتياجات  لتلبية  للكتاب 
كافة اأ�شكال الدعم لهم ..كما �شي�شت�شيف مركز 
ال�شارقة االإعالمي كبار ال�شخ�شيات االإعالمية 
وم�������ش���وؤويل ال�����ش��ح��ف وروؤ�����ش����اء ال��ت��ح��ري��ر من 

خمتلف دول العامل لتغطية اأحداث املعر�س.
وي�����ش��ارك م��رك��ز ال�����ش��ارق��ة االإع���الم���ي بجناح 
م��ت��خ�����ش�����س وم�����ش��ت��ق��ل يف م��ع��ر���س ال�����ش��ارق��ة 
مبادراته  خ��الل��ه  م��ن  يعر�س  للكتاب  ال���دويل 
الثقافية  واإ���ش��دارات��ه  احل��ك��وم��ي  االت�����ش��ال  يف 
املختلفة ويتيح الع�شوية لالإعالميني يف نادي 

ال�شارقة لل�شحافة.
الدويل للكتاب  ال�شارقة  اإدارة معر�س  وك�شفت 
بتطوير  املتخ�ش�شة  امل��ه��ن��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ع��ن 
وال��ع��رب حيث  االإم��ارات��ي��ني  النا�شرين  خ��ربات 
 2013 العام  ل��دورة  املهنية  الفعاليات  �شتقام 
وذلك   « املطبوعة  الكتب  »ت�شويق  عنوان  حتت 
3 نوفمرب املقبل وملدة يومني بالتعاون مع  يف 
امل�شتمرة  الدرا�شات  لكلية  التابع  الن�شر  مركز 
واملهنية بجامعة نيويورك ومب�شاركة اأكرث من 
300 نا�شر من خمتلف اأنحاء العامل وح�شور 
ا���ش��م��اء ك���ب���رية م��ع��روف��ة يف ال��و���ش��ط ال��ث��ق��ايف 

االإقليمي والعاملي.

اأ������ش�����درت اأك����ادمي����ي����ة ال�����ش��ع��ر يف 
والربامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة 
اأبوظبي  يف  وال��رتاث��ي��ة  الثقافية 
ال��ع��دد اجل��دي��د م��ن جملة �شاعر 

املليون .
ت�شمن العدد حوارات وحتقيقات 
وم��ق��االت ت��ر���ش��د م�����ش��ار احل��رك��ة 
الثقافية عموما وال�شعرية ب�شكل 
خ���ا����س يف االإم�����������ارات وال���وط���ن 
العربي عامة اإىل جانب جمموعة 
النبطي  بنوعيها  الق�شائد  م��ن 
وال��ف�����ش��ي��ح ف�����ش��ال ع���ن االأب�����واب 

والزوايا الثابتة يف املجلة.
اأدب  واأف��ردت املجلة حتقيقا حول 
ال���رح���الت وت��وث��ي��ق��ه��ا م��ن خ��الل 
اآراء جنوم من م�شابقة  ا�شتطالع 
اأم���ري ال�����ش��ع��راء ال��ذي��ن اأك����دوا اأن 
الرحالت  اأدب  األغت  التكنولوجيا 
واأن الرحالت مل تعد لالكت�شاف 
االأنرتنت ق�شى  واأن  للرتفيه  بل 
على وظيفة الرحالة واكت�شافاته 
وذهب بع�شهم اإىل اأبعد من ذلك 
حني اأكدوا ان االأديب الرحالة مل 

يعد موجودا.
واأ������ش�����اء ال��ت��ح��ق��ي��ق ع���ل���ى ن����درة 
يوثقون  ال��ذي��ن  ال��ع��رب  ال�شعراء 
اأن  ح�����ني  يف  ح���ال���ي���ا  رح����الت����ه����م 
ي��ه��ت��م��ون  ال����ع����امل  ال�������ش���ع���راء يف 
ب���ل���دان  اإىل  رح���الت���ه���م  ب��ت��وث��ي��ق 
اأخ������رى ف��ي��ك��ت��ب��ون ع���ن امل��ت��اح��ف 
وامل��ك��ت��ب��ات واالأ������ش�����واق وامل��ق��اه��ي 
وال����ف����ن����ادق وي�������ش���ف���ون امل��ج��ت��م��ع 
ب���ع���ادات���ه وت���ق���ال���ي���ده وم��ط��اع��م��ه 
تعامله  وط��ري��ق��ة  ولبا�شه  ولغته 
يدخل  ه��ذا  ب��اأن  علما  ال�شياح  مع 
ا�شتهر  ال����ذي  ال���رح���الت  اأدب  يف 
ق���دمي���ا وم����ن بينهم  ال���ع���رب  ب���ه 
اب����ن ب��ط��وط��ة وي���اق���وت احل��م��وي 

وغريهما.
االإن�����ش��ان  اأن  ال�شعر  جن���وم  وب���ني 
اأ�شفاره  من  كثرية  اأ�شياء  يكت�شب 
منها العلم واملعرفة و�شحة البدن 
والرتفيه والرحالت ب�شفة عامة 
من اأو�شع اأبواب املعرفة االإن�شانية 
امل�����ت�����م�����ي�����زة مب����ع����اي����ن����ة احل�������دث 
ومعاي�شته ومواجهة املناخ بلطفه 

وخمالطة النا�س والتعلم منهم.
وتناولت املجلة حتقيقا اآخر حول 
باأمهاتهن  ال�شاعرات  تاأثر  م��دى 
املجلة  اأ�شئلة طرحتها  من خالل 
ع���ل���ى �����ش����اع����رات ك����ن جن���م���ات يف 
و�شاعر  ال�شعراء  اأم��ري  م�شابقتي 

املليون.

�شت  ر�شد  مقاال  ال��ع��دد  وت�شمن 
�شاعر  ���ش��م��اء  يف  �شطعن  جن��م��ات 
املليون وناف�شن جنوم ال�شعر برقة 
النجمات  ه����وؤالء   .. ق�����ش��ائ��ده��ن 
اإهتمام املاليني مبواهبهن  جلنب 
ال�شعرية العالية وذكاء اختيارهن 
ملو�شوعات ق�شائدهن وهن عيدة 
وم�شتورة  ه��الل  وح�شة  اجلهني 
االأح���م���دي م���ن امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ال�������ش���ع���ودي���ة وح���ن���ني ال��ع��ج��ارم��ة 
الدويكات  ورب��ا  العبادي  وحليمة 
الها�شمية  االأردن���ي���ة  اململكة  م��ن 
اأن  حيث حلمت كل واح��دة منهن 
ت��ك��ون ���ش��اع��رة امل��ل��ي��ون يف برنامج 
امل��ل��ي��ون وك�����ش��ر ذك���وري���ة االأل��ق��اب 

ع��ل��ى خ�شبة  ف��اج��ت��ه��دن ووق���ف���ن 
م�����ش��رح ���ش��اط��ئ ال���راح���ة ودخ��ل��ن 
ا�شتعداد  امل�شابقة وكن على  غمار 
اإال  ال�شعراء  به  يجود  ما  ملناف�شة 
كي  كافية  تكن  مل  اأ���ش��وات��ه��ن  اأن 
ت��ع��ل��و ف���وق اأ���ش��وات��ه��م. وت��ن��اول��ت 
الن�شخة  م��ن جن��وم  وج��ه��ا  املجلة 
حنني  ال�����ش��ع��راء  الأم�����ري  االأوىل 
ع���م���ر ال����ت����ي اأب�����������رزت جت��رب��ت��ه��ا 
وتعاونها الفني مع كاظم ال�شاهر 
وك����ذل����ك ح����������وارات م����ع ����ش���ع���راء 
اأث���ب���ت���وا ح�����ش��وره��م يف م�����ش��اب��ق��ة 

���ش��اع��ر امل��ل��ي��ون واأم�����ري ال�����ش��ع��راء 
اأمثال نايف املعال وفهد ال�شعدي 
ون�شرت  ح�شن.  نعيمة  والدكتورة 
الق�شائد  م��ن  جم��م��وع��ة  امل��ج��ل��ة 
اأحمد  لل�شاعر  ال��ورد  مقتل  منها 
ع��ب��د ال��ف�����ش��ي��ل و ���ش��ب��ع ال�����ش��ب��اع 
�شادن  و  الوايلي  م�شعود  لل�شاعر 
ال������ورد ل��ل�����ش��اع��ر خ���ال���د ب���ودري���ف 
و رب���ي���ع ال���ي���اأ����س ل��ل�����ش��اع��ر ج���زاء 
البقمي و �شمت بح�شرة الزرقاء 
ل��ل�����ش��اع��ر ن��ا���ش��ر ب���اك���ري���ه و هي 
احلويطي  حممد  لل�شاعر  الدنيا 

االأم��ري لل�شاعر هزبر  دار  اأم��ام  و 
لل�شاعرة  الرجال  ذوال  و  حممود 
لل�شاعرة  ع����روج  و  ه���الل  ح�����ش��ة 
اآ���ش��ف على االإزع���اج  منى احل��اج و 

لل�شاعر حمد الربيدي املري.
وال��ورق��ة االأخ����رية ج���اءت فريدة 
ال�شعر  اأك��ادمي��ي��ة  مل��دي��ر  ك��ال��ع��ادة 
���ش��ل��ط��ان ال��ع��م��ي��م��ي ال���ت���ي ك��ان��ت 
بعنوان بو�شناد ك�شف خاللها عن 
اأح���د ���ش��ع��راء ال��ون��ة يف االإم�����ارات 
وامل���ذك���ور يف ب��ع�����س خم��ط��وط��ات 

ال�شعر النبطي.

موؤ�س�سة �سلطان العوي�س الثقافية تنظم ندوة 
عن عميد الأدب العربي الدكتور طه ح�سني

ت���ن���ظ���م م���وؤ����ش�������ش���ة ���ش��ل��ط��ان 
الثقافية  العوي�س  علي  ب��ن 
املقبل  3 و4 نوفمرب  يومي 
االأدب  ع���م���ي���د  ع�����ن  ن��������دوة 
الدكتور طه ح�شني  العربي 
مب���ن���ا����ش���ب���ة م�������رور اأرب����ع����ني 
ع��ام��ا ع��ل��ى رح��ي��ل��ه. ي�شارك 
ال��ن��دوة ك��ل م��ن الدكتور  يف 
ج���اب���ر ع�����ش��ف��ور وال���دك���ت���ور 
م���دح���ت اجل���ي���ار وال��دك��ت��ور 
���ش��ري��ف اجل���ي���ار وال��دك��ت��ور 
ح�����ش��ني ح���م���ودة وال���دك���ت���ور 
جم����دي ت��وف��ي��ق وال���دك���ت���ور 
ح�������ش���ن م�������دن وال����دك����ت����ور 
وط��ال��ب  اجل�شمي  اهلل  ع��ب��د 
وال��دك��ت��ور �شالح  ال��رف��اع��ي 
زي�����اد ال���غ���ام���دي وال���دك���ت���ور 

معجب العدواين والدكتور حممد �شاهي�ن وحممد جمال باروت والدكتورة 
عفاف البطاينة والدكتور فريدريك معتوق والدكتورة مرمي ال�شاعدي.. 
وتتوزع جل�شات امللتقى على فرتتني تتخللهما نقا�شات وحوارات. ووجهت 
موؤ�ش�شة العوي�س الثقافية العديد من الدعوات للمفكرين واالأدباء حل�شور 
هذه الندوة التي تاأتي يف وقت باتت فيه احلاجة �شديدة الأفكار التنوير يف 
انت�شار املفاهيم اخلاطئة عن االإ�شالم والتاريخ والثقافة االجتماعية  ظل 
من  للخروج  �شرورة  منها  واال�شتلهام  املتنورين  الأفكار  العودة  فيه  وب��ات 

ماآزق كثرية و�شلت اإليها املنطقة.
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 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2013/01/10 املودعة حتت رقم : 184905  

 تاريخ اإيداع االأولوية    
با�شم : ال�شيدة �شو�شما بريليا

وعنوانه : ا�س-361 ، بانت�شييال بارك ، نيودلهي 110 017 ، الهند.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

اخلدمات االأكادميية وخدمات الرتبية والتعليم ، التعلم عند بعد ، خدمات التعلم االلكرتوين وخدمات التدري�س ، ن�شر 
الكتب والكتب وال�شحف االلكرتونية الفورية ، تاأجري االأقرا�س املدجمة واالأقرا�س ال�شلبة ، ن�شر املن�شورات االلكرتونية ، 
خدمات التدريب التعليمي والتنفيذي ، معلومات عن الرتبية والتعليم ، خدمات الرتفيه ، اخلدمات الريا�شية ، االأن�شطة 
 ، التدري�س  خدمات   ، التعليمية  وامل��راك��ز  االأكادميية  واملوؤ�ش�شات  امل��دار���س  خ��الل  من  والتدريب  التعليم  توفري   ، الثقافية 
م�شورة النظري يف جمال التعليم ، خدمات التدريب ال�شخ�شي ، خدمات املكتبات ، خدمات املكتبات االلكرتونية ، التدريب 
، تنظيم واإدارة احللقات الدرا�شية واالجتماعات  ، تنظيم املعار�س لالأغرا�س الثقافية والتعليمية  اإدارة ال�شفوف   ، املهني 
واملعار�س وال�شيمنار وور�شات العمل والندوات واملوؤمترات ، تنظيم املباريات )للتعليم اأو الرتفيه( ، خدمات التعلم التثقيفي 

والرتفيهي عرب االنرتنت.
الواقعة بالفئة : 41

االإجنليزية. باللغة   APEEJAY و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة
اال�شرتاطات

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
 بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   : 

بتاريخ : 2011/03/15 املودعة حتت رقم : 154330  
 تاريخ اإيداع االأولوية    

با�شم : يونيليفر بي ال �شي
وعنوانه : بورت �شناليت ، ويرال ، مر�شي�شايد ، اجنلرتا.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
 ، الكولونيا   ، التواليت  ، ماء  العطور   ، االأقم�شة  تبيي�س  ، م�شتح�شرات  التنظيف  ، م�شتح�شرات  ال�شابون 
العناية  ، م�شتح�شرات  ، مزيالت الروائح الكريهة  وم�شادات العرق  ، زيوت عطرية  لو�شون بعد احلالقة 
بال�شعر وفروة الراأ�س ، �شامبو لل�شعر وملني لل�شعر ، ملونات لل�شعر ، م�شتح�شرات جتعيد ال�شعر ، معجون 
التواليت غري  ، م�شتح�شرات  بالفم واالأ�شنان  العناية  ، م�شتح�شرات  الغري طبية  الفم  ، غ�شوالت  االأ�شنان 
وغ�شوالت  وكرميات  زي��وت   ، بالب�شرة  العناية  م�شتح�شرات   ، واال�شتحمام  احلمام  م�شتح�شرات   ، الطبية 
الإ�شمرار  م�شتح�شرات   ، ال�شعر  اإزال��ة  م�شتح�شرات   ، احلالقة  وبعد  قبل  م�شتح�شرات   ، للب�شرة  )لو�شن( 
اإزالة  الب�شرة بالتعر�س لل�شم�س ، م�شتح�شرات الوقاية من ال�شم�س ،  م�شتح�شرات املكياج ، م�شتح�شرات 
املكياج ، فازلني ، م�شتح�شرات العناية بال�شفاه ، بودرة التلك ، غزل قطني واأعواد القطن الأغرا�س التجميل 
، �شمادات التجميل ، مناديل م�شربة بغ�شوالت )لو�شن( الأغرا�س التجميل ، �شمادات مبللة للتنظيف ، اأقنعة 

جتميلية للوجه.
الواقعة بالفئة : 3

و�شف العالمة : العالمة تتكون من حرف I متبوعاً بر�شم لبتلة زهرة متبوعاً بحرف U من الي�شار اإىل 
اليمني والعالمة ككل باللون االأ�شود.

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

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/07/12 املودعة حتت رقم : 176533  

 تاريخ اإيداع االأولوية    
با�شم : موؤ�ش�شة دبي العقارية

وعنوانه : �س.ب. 23073 ، �شارع املنخول ، بردبي ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

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

و�شف العالمة :العالمة عبارة عن كلمتي دبي العقارية باللغة العربية بخط وطريقة مميزة باللون البني.
االأو�شاع  ويف  ح��دى  على  كال  العقارية  دب��ي  كلمتي  ا�شتخدام  عن  خا�س  بحق  املطالبة  :ع��دم  اال�شرتاطات 

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

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   : 

بتاريخ : 2012/07/11 املودعة حتت رقم : 176514  
 تاريخ اإيداع االأولوية    

با�شم : ترانزوم هولدجنز ليمتد
وعنوانه : مكتب 28 ، الطابق 15 ، البوابة ، مركز دبي املايل العاملي ، �س. ب. 121208 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
النقل اجلوي ، النقل الأغرا�س االإ�شعاف ، النقل بالعربات امل�شفحة ، تنظيم الرحالت ، تنظيم الرحالت ال�شياحية ، النقل بال�شنادل ، تاأجري 
القوارب ، تخزين القوارب ، النقل بوا�شطة القوارب ، حجز مقاعد ال�شفر ، ال�شم�شرة يف ال�شحن ، ال�شم�شرة يف النقل ، النقل باحلافالت ، ت�شغيل 
الهوي�شات ، مواقف ال�شيارات ، تاأجري ال�شيارات ، النقل بال�شيارات ، النقل بعربات اجلر اأو الدفع ، خدمات قيادة ال�شيارات ، تاأجري احلافالت 
، خدمات النقل )نقل الر�شائل اأو الب�شائع( ، ت�شليم الر�شائل ، ت�شليم الب�شائع ، ت�شليم الب�شائع بالطلب الربيدي ، ت�شليم ال�شحف ، توزيع 
الطاقة ، تاأجري غرف الغو�س ، تاأجري بدالت الغو�س ، توزيع الكهرباء ، حرا�شة امل�شافرين ، النقل بوا�شطة العباّرات ، دفع اأجرة ال�شحن يف ميناء 
الو�شول ، ال�شحن بال�شفن ، عقود النقل البحري ، تاأجري حجريات االأطعمة املجمدة ، نقل االأثاث ، تاأجري الكراجات ، تخزين الب�شائع ، النقل 
املحرو�س لالأ�شياء الثمينة ، اجلر اأو النقل ، تاأجري اخليول ، تك�شري اجلليد ، معلومات التخزين ، معلومات النقل ، اإطالق االأقمار ال�شناعية 
لالآخرين ، النقل بال�شنادل )حتميل اأو تفريغ( ، النقل البحري ، تغليف ال�شلع ، ت�شليم الطرود ، تاأجري اأماكن وقوف ال�شيارات ، نقل الرّكاب ، 
اإر�شاد ال�شفن ، النقل بوا�شطة خطوط االأنابيب ، النقل مبراكب التنزه ، العتالة )التحميل والتنزيل( ، النقل بال�شكك احلديدية ، اإعادة تعومي 
ال�شفن ، تاأجري الثالجات ، خدمات االإنتقال ، تاأجري �شيارات ال�شباق ، تاأجري حاويات التخزين ، تاأجري منا�شب على �شطوح املركبات ، تاأجري 
امل�شتودعات ، تاأجري كرا�شي املقعدين ، عمليات االإنقاذ )النقل( ، احلجز للنقل ، احلجز لل�شفر ، النقل النهري ، اإنقاذ ال�شفن ، االإنقاذ حتت املاء ، 
االإنقاذ ، ال�شم�شرة يف ال�شفن ، اإعادة تعومي ال�شفن ، اإرتياد االأماكن )ال�شياحية( ، حتميل ال�شفن وتفريغها ، التخزين ، تخزين القوارب ، معلومات 
التخزين ، التخزين للبيانات اأو امل�شتندات املحفوظة اإلكرتونياًَ ، النقل بالرتام ، النقل ب�شيارات االأجرة ، املكاتب ال�شياحية )ما عدا حجز الفنادق( 
، قطر اأو جر املركبات ، النقل ، نقل وتخزين القمامة ، نقل وتخزين النفايات ، تاأجري ال�شاحنات ، تفريغ احلمولة ، تاأجري املركبات ، التخزين يف 

امل�شتودعات ، توزيع املاء ، اإمداد املاء ، تغليف الب�شائع ، جميع اخلدمات ورادة يف الفئة 39.
الواقعة بالفئة : 39

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن الكلمات Stands by you، always مع فا�شلة بعد الكلمة you باللغة االإجنليزية وفوقهم الكلمات 
آپکے ساته ہمیشہ کاساته باللغة االأوردو.

اال�شرتاطات
اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل  اأو   ، فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد 

)30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ : 2012/08/06 املودعة حتت رقم : 177616  
 تاريخ اإيداع االأولوية    

با�شم : فالكون اند ا�شو�شيت�س منطقة حرة ذ.م.م
وعنوانه : �س. ب. 214432 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
تنظيم واإدارة احللقات الدرا�شية واملوؤمترات واالجتماعات وال�شينمار والندوات وور�شات العمل ، خدمات الرتبية والتعليم ، 

تنظيم املعار�س لالأغرا�س الثقافية اأو التعليمية.
الواقعة بالفئة : 41

املتحدة  العربية  االإم��ارات  دبي،  كلمات  حتتها  االأ�شود  باللون   2020 اإك�شبو  العالمة عبارة عن كلمة   : العالمة  و�شف 
 EXPO 2020 باللون االأزرق حتتها كلمتي مدينة مر�شحة باللون الرمادي  باللغة العربية يقابلها على الي�شار كلمة
كلمتي  حتتها  االأزرق  باللون   DUBAI، UNITED ARAB EMIRATES كلمات  حتتها  االأ�شود  باللون 
CANDIDATE CITY باللون الرمادي باللغة االإجنليزية يف�شل بينهما ر�شم هند�شي مميز بني خطني عموديني 

باللون االأزرق.
 DUBAI، UNITED ARAB اجل��غ��رايف  اال���ش��م  ا���ش��ت��خ��دام  عند  ح�شري  بحق  املطالبة  ع��دم   : اال���ش��رتاط��ات 

EMIRATES، ، دبي االإمارات العربية املتحدة.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 

، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 57245

با�شم : بي دبليو�شي لوجي�شتك�س دبي ذ.م.م
وعنوانه : �س.ب. 500203 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

بتاريخ : 04 اأغ�شط�س 2004 امل�شجلة حتت رقم : 47989  
الفئة :39

، ال�شحن  ، �شحن الب�شائع بحراً  ، ال�شحن  ، ت�شليم الب�شائع بالطلب الربيدي  املنتجات : ت�شليم الب�شائع 
الطرود  ت�شليم   ، الب�شائع  تعبئة   ، املعلومات  ، تخزين  الثمينة  لالأ�شياء  املحمل  النقل   ، الب�شائع  ، تخزين 
 ، التخزين  ، معلومات عن  التخزين  ، حاويات  املخازن  تاأجري   ، التخزين  تاأجري حاويات   ، النقل  ، خدمات 

تخزين البيانات اأو امل�شتندات املخزنة الكرتونياً ، �شما�شرة نقل ، تفريغ الب�شائع ، التخزين يف م�شتودعات.
اال�شرتاطات

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :2013/11/23 
وحتى تاريخ : 2023/11/23

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   : 

بتاريخ : 2012/07/17 املودعة حتت رقم : 176728  
 تاريخ اإيداع االأولوية    

با�شم : جمموعة اأغذية �س.م.ع
وعنوانه : �س.ب. 37725 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

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

الفواكه ، اأ�شربة وم�شتح�شرات اأخرى لتح�شري امل�شروبات.
الواقعة بالفئة : 32

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة ALPIN باللغة االإجنليزية.
اال�شرتاطات

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/08/06 املودعة حتت رقم : 177617  

 تاريخ اإيداع االأولوية    
با�شم : فالكون اند ا�شو�شيت�س منطقة حرة ذ.م.م

وعنوانه:�س. ب. 214432 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

خدمات   ، ال�شناعية  واالأب��ح��اث  التحاليل  خدمات   ، بها  املتعلقة  والت�شميم  البحث  وخدمات  والتقنية  العلمية  اخلدمات 
 ، احلا�شوب  برامج  يف  ا�شت�شارات   ، احلا�شوب  اأجهزة  تاأجري   ، احلا�شوب  برجمة   ، احلا�شوب  وبرامج  عتاد  وتطوير  ت�شميم 
ت�شميم برامج احلا�شوب ، حتميل برامج حا�شوب ، �شيانة برامج حا�شوب ، حتديث برامج حا�شوب ، حتليل اأنظمة احلا�شوب 

، خدمات الوقاية من الفريو�شات احلا�شوبية.
الواقعة بالفئة : 42

املتحدة  العربية  االإم���ارات  دب��ي،  كلمات  حتتها  االأ���ش��ود  باللون   2020 اإك�شبو  كلمة  عن  عبارة  العالمة   : العالمة  و�شف 
 EXPO 2020 باللون االأزرق حتتها كلمتي مدينة مر�شحة باللون الرمادي  باللغة العربية يقابلها على الي�شار كلمة
كلمتي  حتتها  االأزرق  باللون   DUBAI، UNITED ARAB EMIRATES كلمات  حتتها  االأ�شود  باللون 
CANDIDATE CITY باللون الرمادي باللغة االإجنليزية يف�شل بينهما ر�شم هند�شي مميز بني خطني عموديني 

باللون االأزرق.
 DUBAI، UNITED ARAB اجل��غ��رايف  اال���ش��م  ا���ش��ت��خ��دام  عند  ح�شري  بحق  املطالبة  ع��دم   : اال���ش��رتاط��ات 

االإمارات العربية املتحدة. دبي   ،  ،EMIRATES
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 

، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ : 2012/07/12 املودعة حتت رقم : 176534  
 تاريخ اإيداع االأولوية    

با�شم : موؤ�ش�شة دبي العقارية
وعنوانه : �س.ب. 23073 ، �شارع املنخول ، بردبي ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
اإن�شاء املباين ، االإ�شالح ، خدمات الرتكيب اأو التجميع.

الواقعة بالفئة : 37
و�شف العالمة :العالمة عبارة عن كلمتي دبي العقارية باللغة العربية بخط وطريقة مميزة باللون البني.

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

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/07/11 املودعة حتت رقم : 176513  

 تاريخ اإيداع االأولوية    
با�شم : احلبتور ليتون ذ.م.م.

وعنوانه : �س.ب. 10869 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

اإن�شاء املباين ، االإ�شالح ، خدمات الرتكيب اأو التجميع ، تركيب واإ�شالح اأجهزة تكييف الهواء ، اإ�شالح امل�شخات ، تنظيف 
االإن�شاء حتت  اأعمال   ، االإن��ذار �شد احلريق  اأجهزة  واإ�شالح  ، تركيب  التجميد  واإ�شالح معدات  ، تركيب  املراجل  واإ�شالح 
ملنع  املباين  ، معاجلة  االإن�شاء  اأثناء  للماء  املباين �شامدة  ، جعل  املباين  واإ�شالح  اإن�شاء   ، االأ�شا�شات  املتعلقة بو�شع  االأر���س 
الرطوبة اأثناء االإن�شاء ، عزل املباين اأثناء االإن�شاء ، اإحكام �شد املباين اأثناء االإن�شاء ، اإن�شاء االأرا�شي املطورة ، اإن�شاء هياكل 
الهند�شة املدنية بت�شكيل وو�شع و�شب اخلر�شانة ، اإن�شاء اأ�شا�شات للمباين ، اإن�شاء اأ�شا�شات لهياكل الهند�شة املدنية ، اإن�شاء 
اأ�شا�شات للطرق واجل�شور ، اإن�شاء اجل�شور ، اإن�شاء الطرق ، تعبيد الطرق ، حفر االآبار ، ثقب ال�شخور ، حفر االأنفاق ، تاأجري 
معدات االإن�شاء ، خدمات احلفر ، اإن�شاء مرافق اإزالة امللوحة ، اإن�شاء مرافق معاجلة مياه ال�شرف ال�شحي ، اإن�شاء مرافق 

معاجلة املياه ، اإن�شاء مرافق اإعادة تدوير املياه ، اإن�شاء مرافق تخزين املياه ، اإن�شاء خطوط االأنابيب.
الواقعة بالفئة : 37

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن الكلمات ADVANCE WATER GROUP باللغة االإجنليزية وحتتهم 
كلمات جمموعة التقدم للمياه باللغة العربية.

اال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 

، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم :  57543

با�شم : فورد موتور كومباين
وعنوانه : وان اأمريكان رود ، ديربورن ، مي�شيغن 48126 ، الواليات املتحدة االأمريكية.

بتاريخ : 18 يناير 2007 امل�شجلة حتت رقم : 78937  
الفئة : 12

املنتجات : �شندوق للمركبات ذات املحركات لتخزين االأ�شياء )الواقعة �شمن الفئة 12 وغري مدرجة �شمن 
فئات اأخرى(.

و�شائعة  و�شيفة  باعتبارها   )TRUNK( كلمة  ا�شتخدام  عن  خا�س  بحق  املطالبة  عدم   : اال�شرتاطات 
اال�شتخدام.

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :2013/12/09 
وحتى تاريخ : 2023/12/09

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

 

بتاريخ : 2012/10/23 املودعة حتت رقم : 181042  
 تاريخ اإيداع االأولوية    

با�شم : جموهرات داما�س )�س.ذ.م.م(
وعنوانه : الطابق الثالث ، مبنى �شوق الذهب اجلديد ، الراأ�س ، ديرة ، �س.ب. 1522 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
املعادن النفي�شة وكل خليط منها واملنتجات امل�شنوعة من معادن نفي�شة اأو املطلية بها غري الواردة يف فئات 
اأملا�س   ، ، ذهب  الدقيقة  الوقت  قيا�س  واأدوات  الوقت  قيا�س  اأدوات   ، الكرمية  واالأحجار  املجوهرات   ، اأخ��رى 
، حلي متدلية �شغرية  �شل�شلية )جموهرات(  ، قالئد  دبابي�س للزينة )جموهرات(   ، اأ�شاور )جموهرات(   ،
)جموهرات( ، اأقراط ، علب للمجوهرات ، قالئد )جموهرات( ، حلي )جموهرات( ، خوامت )جموهرات( 
، حلي �شغرية )جموهرات( ، خلخال )جموهرات( ، جموهرات الباجنا )�شوار وخوامت و�شال�شل مت�شلني 

ببع�س( ، اأحزمة )جموهرات( ، �شوار )جموهرات( ، قالدة متدلية )جموهرات(.- الواقعة بالفئة : 14
الكلمات  بطريقة مميزة حتتهم   ONE SIX EIGHT كلمات  عبارة عن  العالمة   : العالمة  و�شف 

االإجنليزية. باللغة  الكلمات  �شغريوجميع  بخط   MY EVERY DAY DIAMONDS
اال�شرتاطات

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/07/12 املودعة حتت رقم : 176531  

 تاريخ اإيداع االأولوية    
با�شم : موؤ�ش�شة دبي العقارية

وعنوانه : �س.ب: 23073 ، �شارع املنخول ، بردبي ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

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

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

و�شف العالمة :العالمة عبارة عن كلمتي دبي العقارية باللغة العربية بخط وطريقة مميزة باللون البني.
االأو�شاع  ويف  حدى  على  كال  العقارية  دبي  كلمتي  ا�شتخدام  عن  خا�س  بحق  املطالبة  عدم   : اال�شرتاطات 

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

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/07/12 املودعة حتت رقم : 176535  

 تاريخ اإيداع االأولوية    
با�شم : موؤ�ش�شة دبي العقارية

وعنوانه : �س.ب. 23073 ، �شارع املنخول ، بردبي ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

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

و�شف العالمة :العالمة عبارة عن كلمتي دبي العقارية باللغة العربية بخط وطريقة مميزة باللون البني.
االأو�شاع  ويف  ح��دى  على  كال  العقارية  دب��ي  كلمتي  ا�شتخدام  عن  خا�س  بحق  املطالبة  :ع��دم  اال�شرتاطات 

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

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/08/06 املودعة حتت رقم : 177618  

 تاريخ اإيداع االأولوية    
با�شم : فالكون اند ا�شو�شيت�س منطقة حرة ذ.م.م

وعنوانه : �س. ب. 214432 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

 ، الكتب  ، م��واد جتليد  ، املطبوعات  اأخ��رى  امل��واد وغري واردة يف فئات  امل�شنوعة من هذه  املقوى واملنتجات  ال��ورق وال��ورق 
فرا�شي   ، الفنانني  م��واد   ، منزلية  لغايات  اأو  القرطا�شية  يف  امل�شتعملة  الل�شق  م��واد   ، القرطا�شية   ، الفوتوغرافية  ال�شور 
الدهان اأو التلوين ، االآالت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا االأثاث( ، مواد التوجيه والتدري�س )عدا االأجهزة( ، مواد التغليف 
البال�شتيكية )غري الواردة يف فئات اأخرى( ، حروف الطباعة ، الكلي�شيهات )الرا�شمات( ، كتيبات ، جمالت )دوريات( ، اأدلة 

)كتب موجزة( ، كرا�شات ، من�شورات مطبوعة ، الفتات من الورق اأو الورق املقوى.
الواقعة بالفئة : 16

املتحدة  العربية  االإم���ارات  دب��ي،  كلمات  حتتها  االأ���ش��ود  باللون   2020 اإك�شبو  كلمة  عن  عبارة  العالمة   : العالمة  و�شف 
 EXPO 2020 باللون االأزرق حتتها كلمتي مدينة مر�شحة باللون الرمادي  باللغة العربية يقابلها على الي�شار كلمة
كلمتي  حتتها  االأزرق  باللون   DUBAI، UNITED ARAB EMIRATES كلمات  حتتها  االأ�شود  باللون 
CANDIDATE CITY باللون الرمادي باللغة االإجنليزية يف�شل بينهما ر�شم هند�شي مميز بني خطني عموديني 

باللون االأزرق.
 DUBAI، UNITED ARAB اجل��غ��رايف  اال���ش��م  ا���ش��ت��خ��دام  عند  ح�شري  بحق  املطالبة  ع��دم   : اال���ش��رتاط��ات 

دبي االإمارات العربية املتحدة.  ،  ،EMIRATES
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 

، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ : 2009/12/09 املودعة حتت رقم : 136665  
 تاريخ اإيداع االأولوية    

با�شم : �شوالر توربينز اإنكوربوريتد
وعنوانه : 2200 با�شيفيك هاي واي ، �شان دييجو ، كاليفورنيا 92101 ، الواليات املتحدة االأمريكية.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
وحمركات  الغاز  و�شاغاطات  الغاز  توربينات  وتاأجري  وتركيب  وت�شنيع  و�شيانة  وت�شليح  اإ�شالح  خدمات 
االحرتاق الداخلي ومعدات توليد الطاقة وحزم الطاقة، خدمات ت�شليح و�شيانة وت�شنيع وتركيب وتاأجري 
اأجزاء ومعدات لتوربينات الغاز و�شاغطات الغاز وحمركات االحرتاق الداخلي ومعدات توليد الطاقة وحزم 

الطاقة با�شتثناء معدات توليد الطاقة فقط ال�شتمداد الطاقة من ال�شم�س.
الواقعة بالفئة : 37

 SOLAR by Solar Turbines Incorporated و�شف العالمة : العالمة عبارة عن الكلمات
باللغة االإجنليزية .

اال�شرتاطات : عدم املطالبة بحق ح�شري عند ا�شتخدام كلمة )SOLAR( مبعزل عن العالمة العتبارها 
كلمة �شائعة اال�شتخدام بالفئة.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2010/09/21 املودعة حتت رقم : 147256  

 تاريخ اإيداع االأولوية    
با�شم : يونيليفر بي ال �شي

وعنوانه : بورت �شناليت ، ويرال ، مر�شي�شايد ، اجنلرتا.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

ال�شابون ، م�شتح�شرات التنظيف ، م�شتح�شرات تبيي�س االأقم�شة ، العطور ، ماء التواليت ، الكولونيا ، لو�شون بعد احلالقة 
، زيوت عطرية ، مزيالت الروائح الكريهة  وم�شادات العرق ، م�شتح�شرات العناية بال�شعر وفروة الراأ�س ، �شامبو لل�شعر 
وملني لل�شعر ، ملونات لل�شعر ، م�شتح�شرات جتعيد ال�شعر ، معجون االأ�شنان ، غ�شوالت الفم الغري طبية ، م�شتح�شرات 
العناية  ، م�شتح�شرات  واال�شتحمام  ، م�شتح�شرات احلمام  الطبية  التواليت غري  ، م�شتح�شرات  واالأ�شنان  بالفم  العناية 
 ، ال�شعر  اإزال��ة  م�شتح�شرات   ، احلالقة  وبعد  قبل  م�شتح�شرات   ، للب�شرة  )لو�شن(  وغ�شوالت  وكرميات  زي��وت   ، بالب�شرة 
م�شتح�شرات الإ�شمرار الب�شرة بالتعر�س لل�شم�س ، م�شتح�شرات الوقاية من ال�شم�س ،  م�شتح�شرات املكياج ، م�شتح�شرات 
اإزالة املكياج ، فازلني ، م�شتح�شرات العناية بال�شفاه ، بودرة التلك ، غزل قطني واأعواد القطن الأغرا�س التجميل ، �شمادات 

التجميل ، مناديل م�شربة بغ�شوالت )لو�شن( الأغرا�س التجميل ، �شمادات مبللة للتنظيف ، اأقنعة جتميلية للوجه.
الواقعة بالفئة : 3

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن �شكل مبتكر ثالثي االأبعاد لقطعة �شابون مر�شومة بطريقة مميزة االأبعاد وكما هو 
مو�شح بالر�شم �شكل قطعة ال�شابون من زوايا خمتلفة.

اال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 

، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/07/12 املودعة حتت رقم : 176532  

 تاريخ اإيداع االأولوية    
با�شم : موؤ�ش�شة دبي العقارية

وعنوانه : �س.ب. 23073 ، �شارع املنخول ، بردبي ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

خدمات الدعاية واالإعالن ، اإدارة االأعمال ، توجيه االأعمال ، تفعيل الن�شاط املكتبي.
الواقعة بالفئة : 35

و�شف العالمة :العالمة عبارة عن كلمتي دبي العقارية باللغة العربية بخط وطريقة مميزة باللون البني.
االأو�شاع  ويف  ح��دى  على  كال  العقارية  دب��ي  كلمتي  ا�شتخدام  عن  خا�س  بحق  املطالبة  :ع��دم  اال�شرتاطات 

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

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ :2012/07/12 املودعة حتت رقم :176536  

 تاريخ اإيداع االأولوية    
با�شم : موؤ�ش�شة دبي العقارية

وعنوانه : �س.ب. 23073 ، �شارع املنخول ، بردبي ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

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

و�شف العالمة :العالمة عبارة عن كلمتي دبي العقارية باللغة العربية بخط وطريقة مميزة باللون البني.
االأو�شاع  ويف  حدى  على  كال  العقارية  دبي  كلمتي  ا�شتخدام  عن  خا�س  بحق  املطالبة  عدم   : اال�شرتاطات 

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

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   : 

بتاريخ : 2012/08/06 املودعة حتت رقم : 177617  
 تاريخ اإيداع االأولوية    

با�شم : فالكون اند ا�شو�شيت�س منطقة حرة ذ.م.م
وعنوانه : �س. ب. 214432 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
تنظيم وترتيب واإدارة املعار�س والعرو�س التجارية لغايات االأعمال وللغايات التجارية اأو الرتويجية اأو االإعالنية.

الواقعة بالفئة : 35
املتحدة  العربية  االإم���ارات  دب��ي،  كلمات  حتتها  االأ���ش��ود  باللون   2020 اإك�شبو  كلمة  عن  عبارة  العالمة   : العالمة  و�شف 
 EXPO 2020 باللون االأزرق حتتها كلمتي مدينة مر�شحة باللون الرمادي  باللغة العربية يقابلها على الي�شار كلمة
كلمتي  حتتها  االأزرق  باللون   DUBAI، UNITED ARAB EMIRATES كلمات  حتتها  االأ���ش��ود  باللون 
CANDIDATE CITY باللون الرمادي باللغة االإجنليزية يف�شل بينهما ر�شم هند�شي مميز بني خطني عموديني 

باللون االأزرق.
 DUBAI، UNITED ARAB اجل��غ��رايف  اال���ش��م  ا���ش��ت��خ��دام  عند  ح�شري  بحق  املطالبة  ع��دم   : اال���ش��رتاط��ات 

املتحدة. العربية  االإمارات  دبي   ،  ،EMIRATES
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 

، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 181535                      بتاريخ: 2012/11/6
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�ش��م:  روت�شا�س للتجارة  �س. ذ.م.م
  وعنوانه : دبي/ بردبي   �س. ب: 12646   هاتف: 3532869 04 فاك�س: 3530310 04

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
واملوائد،  الفرا�س  اغطية  الن�شيج  ومنتجات  املن�شوجات  مثل:  ال�شلع  من  متنوعة  ت�شكيلة  جتميعية  خدمة 
عر�شها  لغاية  و�شناعي،  طبيعي  منتجات  �شفر،  وحقائب  �شناديق  تزيني،  م��واد   ، اغذية  جاهزة،  مالب�س 
هذه  حتت  لها  والرتويج  واالع��الن  والدعاية   ، و�شرائها  بيعها  عملية  وادارة   ، امل�شتهلك  قبل  من  و�شرائها 

العالمة التجارية.  - الواق�عة بالفئة: 35 
متميزة،  ب�شورة  االبي�س،  باللون  البارزة،  الالتينية  باحلروف   ROCHAS امل�شمى  كتبت  العالمة:  و�شف 
وحتته العبارة TRADING L.L.C باحلروف الالتينية البارزة، باللون االبي�س. وعلى اجلانب االأمين من 
���س.ذ.م.م باللغة  امل�شمى روت�شا�س باللغة العربية، باللون االبي�س، ب�شورة متميزة، وحتته العبارة للتجارة 

العربية، باللون االبي�س العالمة كلها على خلفية �شوداء.
اال�ش��رتاطات: 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/26م   املودعة حتت رقم: 177115 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   

 با�ش��م: نيكون كوربوري�شن 
 وعنوانه:12-1، يوراكت�شو 1- ت�شومي، ت�شييودا- كو، طوكيو، اليابان  

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
م�شتح�شرات �شيدالنية وبيطرية؛ م�شتح�شرات �شحية لغايات طبية؛ طعام ومواد حمية معدة لال�شتعمال 
اأو البيطري واأغذية للر�شع واالأطفال؛ مكمالت حمية للب�شر واحليوانات؛ ل�شقات ومواد �شماد؛  الطبي 
ال�شارة؛  واحليوانات  احل�شرات  الإب��ادة  م�شتح�شرات  مطهرات؛  االأ�شنان؛  طب  و�شمع  االأ�شنان  ح�شو  م��واد 

مبيدات فطريات ومبيدات اأع�شاب.
 الواق�عة بالفئة:  5 

 و�شف العالمة:  كتبت كلمة "COOLPIX" باأحرف التينية. 
 اال�ش��رتاطات:   

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2013/7/26م   املودعة حتت رقم: 177122 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   

 با�ش��م: نيكون كوربوري�شن 
 وعنوانه:12-1، يوراكت�شو 1- ت�شومي، ت�شييودا- كو، طوكيو، اليابان  

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد غري الواردة يف فئات اأخرى؛ جلود 
احليوانات اخلام واملدبوغة؛ ال�شناديق واحلقائب ال�شفرية؛ املظالت وال�شما�شي؛ الع�شي؛ ال�شياط واأطقم 
احليوانات وال�شروج؛ احلقائب ذات االأربطة؛ حقائب حلفية؛ حمافظ للبطاقات )حمافظ جيب(؛ حمافظ 

 لبطاقات العمل؛ علب مفاتيح؛ اأكيا�س ت�شوق؛ حقائب ظهر؛ �شنط ظهر؛ حقائب يد. 
 الواق�عة بالفئة:  18 

 و�شف العالمة:  كتبت كلمة "COOLPIX" باأحرف التينية. 
 اال�ش��رتاطات:   

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/26   املودعة حتت رقم: 177126 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   

 با�ش��م: نيكون كوربوري�شن 
 وعنوانه:12-1، يوراكت�شو 1- ت�شومي، ت�شييودا- كو، طوكيو، اليابان  

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
زينة  اأخ��رى؛  فئات  يف  ال���واردة  غري  الريا�شية  واالأدوات  اجلمنازية  الريا�شة  اأدوات  اللعب؛  واأدوات  اللعب 

ل�شجرة عيد امليالد؛ دمى؛ ورق لعب؛ اأدوات غولف؛ اأدوات رماية.
 الواق�عة بالفئة:  28 

 و�شف العالمة:  كتبت كلمة "COOLPIX" باأحرف التينية. 
 اال�ش��رتاطات:   

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/26م   املودعة حتت رقم: 177117 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   

 با�ش��م: نيكون كوربوري�شن  
 وعنوانه:12-1، يوراكت�شو 1- ت�شومي، ت�شييودا- كو، طوكيو، اليابان  

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
اأدوات جتبري؛  واأ�شنان ا�شطناعية؛  واأط��راف وعيون  اأ�شنان وبيطرية  واأدوات جراحية وطبية وطب  اأجهزة 
مواد خياطة اأو درز اجلروح؛ اأجهزة ت�شخي�س لغايات طبية؛ م�شاعدات على ال�شمع لل�شم؛ عيون ا�شطناعية؛ 
عد�شات ُتزرع جراحًيا )عد�شات بديلة(؛ مناظري العني؛ منظار املعدة؛ اأجهزة قيا�س �شغط الدم ال�شرياين؛ 
واقيات �شمع؛ اأجهزة واأدوات طبية؛ اأجهزة اختبار لغايات طبية؛ اأجهزة رونتجن لغايات طبية؛ اأ�شعة رونتجن 

)اأجهزة واقية من_( لغايات طبية.
 الواق�عة بالفئة:  10 

 و�شف العالمة:  كتبت كلمة "COOLPIX" باأحرف التينية. 
 اال�ش��رتاطات:   

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2013/01/09 املودعة حتت رقم : 184886  

 تاريخ اإيداع االأولوية    
با�شم : جرينكيلي�شنج ايه جي

وعنوانه : نوير ماركت 2 ، بادن-بادن 76532 ، املانيا.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

التاأمني ، ال�شوؤون التمويلية ، ال�شوؤون املالية ، بيع الديون ، االأعمال امل�شرفية ، تاأجري العقارات ، ال�شوؤون 
العقارية.

الواقعة بالفئة : 36
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة GRENKE باللغة االإجنليزية بطريقة مميزة باللون االأزرق.

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

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/26م   املودعة حتت رقم: 177127 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   

 با�ش��م: نيكون كوربوري�شن 
 وعنوانه:12-1، يوراكت�شو 1- ت�شومي، ت�شييودا- كو، طوكيو، اليابان  

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
النب وال�شاي والكاكاو والنب االإ�شطناعي؛ االأرز؛ التابيوكا وال�شاغو؛ الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة من 
االأ�شود؛ اخلمرية  والع�شل  النحل  وع�شل  ال�شكر  املثلجة؛  احللويات  واحللويات؛  والفطائر  اخلبز  احلبوب؛ 

وم�شحوق اخلبيز؛ امللح واخلردل؛ اخلل وال�شل�شات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج
 الواق�عة بالفئة:  30 

 و�شف العالمة:  كتبت كلمة "COOLPIX" باأحرف التينية. 
 اال�ش��رتاطات:   

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/26م   املودعة حتت رقم: 177118 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   

 با�ش��م: نيكون كوربوري�شن  
 وعنوانه:12-1، يوراكت�شو 1- ت�شومي، ت�شييودا- كو، طوكيو، اليابان  

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
واالأغرا�س  املياه  وتوريد  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهي  البخار  وتوليد  والتدفئة  لالإنارة  اأجهزة 
ال�شحية؛ اأجهزة كهربائية ل�شنع القهوة؛ اأجهزة ترطيب؛ م�شابيح وم�شية ذات دايودات �شوئية )LED(؛ 

حمم�شات كهربائية.
 الواق�عة بالفئة:  11 

 و�شف العالمة:  كتبت كلمة "COOLPIX" باأحرف التينية. 
 اال�ش��رتاطات:   

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/26م   املودعة حتت رقم: 177123 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   

 با�ش��م: نيكون كوربوري�شن 
 وعنوانه:12-1، يوراكت�شو 1- ت�شومي، ت�شييودا- كو، طوكيو، اليابان  

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
اأو  التلوين  فرا�شي  )ع��دا  فرا�شي  واأ�شفنج؛  اأم�شاط  للمطبخ؛  اأو  املنزيل  لال�شتعمال  واأوعية  واأواين  اأدوات 
الدهان(؛ مواد �شنع الفرا�شي؛ اأدوات تنظيف؛ �شلك جلي؛ زجاج غري م�شغول اأو زجاج �شبه م�شغول )عدا 
الزجاج امل�شتعمل يف املباين(؛ اأواين زجاجية واأواين خزف �شيني واأواين خزفية غري واردة يف فئات اأخرى؛ 
اأوعية �شرب؛ �شناديق للوجبات  اأق��داح؛ قوارير �شرب؛ قوارير ماء؛ قوارير خوائية؛ كوؤو�س �شرب؛  اأك��واب؛ 

اخلفيفة.
 الواق�عة بالفئة:  21 

 و�شف العالمة:  كتبت كلمة "COOLPIX" باأحرف التينية. 
 اال�ش��رتاطات:   

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم: 177129          بتاريخ 2012/7/26م 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   

 با�ش��م: نيكون كوربوري�شن 
 وعنوانه:12-1، يوراكت�شو 1- ت�شومي، ت�شييودا- كو، طوكيو، اليابان  

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
التعليم والتهذيب؛ التدريب؛ الرتفيه؛ االأن�شطة الريا�شية والثقافية؛ الت�شوير الفوتوغرايف وتزويد املعلومات حول الت�شوير الفوتوغرايف؛ 
ترتيب واإدارة وتنظيم احللقات الدرا�شية للت�شوير الفوتوغرايف وتزويد املعلومات حول الت�شوير الفوتوغرايف؛ ترتيب واإدارة وتنظيم درو�س 
وتزويد  الفوتوغرايف  الت�شوير  فعالية  وتنظيم  واإدارة  ترتيب  الفوتوغرايف؛  الت�شوير  درو���س  ل  حو  املعلومات  وتزويد  الفوتوغرايف  الت�شوير 
املعلومات حول الت�شوير فعاليات الت�شوير الفوتوغرايف؛ ترتيب واإدارة وتنظيم م�شابقات الت�شوير الفوتوغرايف وتزويد املعلومات حول م�شابقات 
الت�شوير الفوتوغرايف؛ تاأجري الكامريات واأجزائها واك�ش�شواراتها؛ ترتيب واإدارة وتنظيم معار�س ال�شور الفوتوغرافية وتزويد املعلومات حول 
معار�س ال�شور الفوتوغرافية؛ تزويد ت�شهيالت معار�س ال�شور الفوتوغرافية وتزويد املعلومات حول ت�شهيالت معار�س ال�شور الفوتوغرافية؛ 
خدمات ال�شور الرقمية؛ تزويد خدمات ال�شور الرقمية عرب االإنرتنت؛ الت�شوير الفوتوغرايف؛ خدمات التعليم والتوجيه املرتبطة بال�شور 
الفوتوغرافية؛ خدمات التعليم والتوجيه املرتبطة ب�شيانة وت�شليح وت�شغيل معدات الت�شوير الفوتوغرايف واأجزائها ولوازمها؛ خدمات التعليم 
والتوجيه املرتبطة ب�شيانة وت�شليح وت�شغيل اآالت ومعدات القيا�س اأو الفح�س واأجزائها ولوازمها؛ خدمات التعليم والتوجيه املرتبطة ب�شيانة 
وت�شليح وت�شغيل االآالت واملعدات الب�شرية واأجزائها ولوازمها؛ خدمات التعليم والتوجيه املرتبطة ب�شيانة وت�شليح وت�شغيل االآالت ونظم الت�شنيع 
�شبه املو�شلة )وي�شمل ذلك اأجهزة الفح�س �شبه املو�شلة واملعدات الطرفية االأخرى( واأجزائها ولوازمها؛ خدمات التعليم والتوجيه املرتبطة 
ب�شيانة وت�شليح وت�شغيل االآالت ونظم الت�شنيع البلورية ال�شائلة )وي�شمل ذلك اأجهزة الفح�س البلورية ال�شائلة واملعدات الطرفية االأخرى( 
واأجزائها ولوازمها؛ خدمات التعليم والتوجيه املرتبطة ب�شيانة وت�شليح وت�شغيل االآالت واالأجهزة واأجزائها ولوازمها؛ خدمات التعليم والتوجيه 
املرتبطة ب�شيانة وت�شليح وت�شغيل االآالت واالأجهزة االإلكرتونية واأجزائها ولوازمها؛ خدمات التعليم والتوجيه املرتبطة ب�شيانة وت�شليح وت�شغيل 
للتنزيل(؛  القابلة  االإنرتنت )غري  االإلكرتونية عرب  املطبوعات  توفري  ولوازمها؛  واأجزائها  )النظارات(  العيون  نظارات  ت�شنيع  واأجهزة  اآالت 
ترتيب واإدارة وتنظيم احللقات الدرا�شية وتزويد املعلومات حولها؛ تزويد ملفات ال�شور وملفات الفيديو )غري القابلة للتنزيل( عرب االإنرتنت؛ 

 تاأجري االآالت واالأجهزة الب�شرية؛ تاأجري اآالت واأجهزة القيا�س اأو الفح�س؛ تخطيط وحترير واإ�شدار املطبوعات. 
 41  الواق�عة بالفئة:  

 و�شف العالمة: كتبت كلمة "COOLPIX" باأحرف التينية 
 اال�ش��رتاطات:   

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 4149

با�شم : األبريتو-كولفر يو ا�س ايه اإنك
وعنوانه : 2525 اأرميتاج اأفنيو ، ميلروز بارك ، اآي اإل 60160 ، الواليات املتحدة االأمريكية.

بتاريخ : 20 مايو 1996  امل�شجلة حتت رقم : 4846  
الفئة : 3

املنتجات : كرميات الب�شرة.
اال�شرتاطات

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :2013/12/29 
وحتى تاريخ : 2023/12/29

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/26م   املودعة حتت رقم: 177128 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   

 با�ش��م: نيكون كوربوري�شن 
 وعنوانه:12-1، يوراكت�شو 1- ت�شومي، ت�شييودا- كو، طوكيو، اليابان  

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
الت�شنيع  ونظم  االآالت  تركيب  املو�شلة؛  �شبه  الت�شنيع  ونظم  االآالت  تركيب  الرتكيب؛  خدمات  االإ�شالح؛  املباين؛  اإن�شاء 
البلورية ال�شائلة؛ اإ�شالح اأو �شيانة االآالت ونظم الت�شنيع البلورية ال�شائلة؛ اإ�شالح اأو �شيانة االآالت ونظم الت�شنيع �شبه 
املو�شلة؛ اإ�شالح اأو �شيانة معدات الت�شوير ال�شوئي؛ اإ�شالح اأو �شيانة الكامريات؛ اإ�شالح اأو �شيانة الكامريات الرقمية؛ 
اإ�شالح اأو �شيانة عد�شات الكامريات؛ اإ�شالح اأو �شيانة االأدوات واملعدات الب�شرية؛ اإ�شالح اأو �شيانة امليكرو�شكوبات؛ اإ�شالح 
اأو �شيانة املناظري الثنائية؛ اإ�شالح اأو �شيانة التل�شكوبات؛ اإ�شالح اأو �شيانة اأجهزة حتديد املدى؛ تركيب اأجهزة الفح�س 
�شبه املو�شلة؛ تركيب اأجهزة الفح�س البلورية ال�شائلة؛ اإ�شالح اأو �شيانة اأجهزة الفح�س �شبه املو�شلة؛ اإ�شالح اأو �شيانة 
اأجهزة الفح�س البلورية ال�شائلة؛ اإ�شالح النظارات؛ اإ�شالح اأو �شيانة معدات واآالت القيا�س اأو الفح�س؛ اإ�شالح اأو �شيانة 
اأو  اإ�شالح  ال�شمعية؛  امل�شاعدات  اأو �شيانة  اإ�شالح  اأو �شيانة االآالت واملعدات االإلكرتونية؛  اإ�شالح  معدات واآالت االت�شال؛ 

�شيانة االآالت واملعدات الطبية.
 37  الواق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة "COOLPIX" باأحرف التينية.   و�شف العالمة:  
 اال�ش��رتاطات:   

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/26م   املودعة حتت رقم: 177120 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   

 با�ش��م: نيكون كوربوري�شن 
 وعنوانه:12-1، يوراكت�شو 1- ت�شومي، ت�شييودا- كو، طوكيو، اليابان  

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
املعادن النفي�شة وكل خليط منها واملنتجات امل�شنوعة من معادن نفي�شة اأو املطلية بها، غري الواردة يف فئات 
اأخرى؛ املجوهرات واالأحجار الكرمية؛ اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة؛ �شارات بدبابي�س؛ 

حلقات للمفاتيح من املعادن النفي�شة.
 الواق�عة بالفئة:  14 

 و�شف العالمة:  كتبت كلمة "COOLPIX" باأحرف التينية. 
 اال�ش��رتاطات:   

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2013/7/26م   املودعة حتت رقم: 177124 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   

 با�ش��م: نيكون كوربوري�شن 
 وعنوانه:12-1، يوراكت�شو 1- ت�شومي، ت�شييودا- كو، طوكيو، اليابان  

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
املوائد؛ قما�س جلدي؛  اأغطية  اأغطية االأ�شّرة؛  اأخ��رى؛  ال��واردة يف فئات  الن�شيج غري  املن�شوجات ومنتجات 

قطع قما�س مغطاة بالفينيل؛ رقع من القما�س؛ منا�شف من الن�شيج؛ مناديل من الن�شيج. 
 الواق�عة بالفئة:  24 

 و�شف العالمة:  كتبت كلمة "COOLPIX" باأحرف التينية. 
 اال�ش��رتاطات:   

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/26م   املودعة حتت رقم: 177133 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   

 با�ش��م: نيكون كوربوري�شن 
 وعنوانه:12-1، يوراكت�شو 1- ت�شومي، ت�شييودا- كو، طوكيو، اليابان  

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
املعادن النفي�شة وكل خليط منها واملنتجات امل�شنوعة من معادن نفي�شة اأو املطلية بها، غري الواردة يف فئات 
اأخرى؛ املجوهرات واالأحجار الكرمية؛ اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة؛ �شارات بدبابي�س؛ 

حلقات للمفاتيح من املعادن النفي�شة.
 الواق�عة بالفئة:  14 

 و�شف العالمة:  كتبت كلمة "NIKKOR" باأحرف التينية. 
 اال�ش��رتاطات:   

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 56478

با�شم : اإبيل وات�شيز ا�س ايه
وعنوانه : باهنهوفبالتز 2 بي ، 2502 بييل/ بييني ، �شوي�شرا.
بتاريخ : 29 دي�شمرب 2004 امل�شجلة حتت رقم : 49906  

الفئة : 14
املنتجات : املعادن النفي�شة و�شبائكها وال�شلع امل�شنوعة منها اأو املطلية بها ، وغري الواردة بالفئات االأخرى ، 

املجوهرات واالأحجار الكرمية ، ال�شاعات وغريها من اأجهزة قيا�س الوقت.
اال�شرتاطات

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :2013/10/18 
وحتى تاريخ : 2023/10/18

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/26م   املودعة حتت رقم: 177130 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   

 با�ش��م: نيكون كوربوري�شن 
 وعنوانه:12-1، يوراكت�شو 1- ت�شومي، ت�شييودا- كو، طوكيو، اليابان  

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�شميم املتعلقة بها؛ خدمات التحاليل واالأبحاث ال�شناعية؛ 
خدمات ت�شميم وتطوير اأجهزة ومعدات احلا�شوب والربجميات احلا�شوبية؛ تاأجري خوادم الويب؛ تاأجري 
الفوتوغرافية  ال�شور  واإدارة  لتحرير  برجميات  تزويد  االإنرتنت؛  على  للخوادم  املعلومات  حلفظ  م�شاحة 

واالأفالم عرب االإنرتنت )غري قابلة للتنزيل(؛ تاأجري خوادم الويب للدرد�شة عرب االإنرتنت.
 الواق�عة بالفئة:  42 

 و�شف العالمة:  كتبت كلمة "COOLPIX" باأحرف التينية. 
 اال�ش��رتاطات:   

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/26م   املودعة حتت رقم: 177121 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   

 با�ش��م: نيكون كوربوري�شن 
 وعنوانه:12-1، يوراكت�شو 1- ت�شومي، ت�شييودا- كو، طوكيو، اليابان  

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
الورق والورق املقوى واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى؛ املطبوعات؛ مواد جتليد 
الكتب؛ ال�شور الفوتوغرافية؛ القرطا�شية؛ مواد الل�شق امل�شتعملة يف القرطا�شية اأو لغايات منزلية؛ مواد 
الفنانني؛ فرا�شي الدهان اأو التلوين؛االآالت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا االأثاث(؛ مواد التوجيه والتدري�س 
)عدا االأجهزة( ؛ مواد التغليف البال�شتيكية )غري الواردة يف فئات اأخرى( ؛حروف الطباعة؛ الكلي�شيهات 
)الرا�شمات(؛ م�شاند لل�شور الفوتوغرافية؛ رزنامات؛ األبومات؛ جمالت )دوريات(؛ كتب؛ �شحف؛ ل�شاقات 

)قرطا�شية(؛ بطاقات جتارية.
 الواق�عة بالفئة:  16 

 و�شف العالمة:  كتبت كلمة "COOLPIX" باأحرف التينية. 
 اال�ش��رتاطات:   

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/26م   املودعة حتت رقم: 177125 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   

 با�ش��م: نيكون كوربوري�شن 
 وعنوانه:12-1، يوراكت�شو 1- ت�شومي، ت�شييودا- كو، طوكيو، اليابان  

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
كابات؛  مطر؛  معاطف  )مالب�س(؛  جاكيتات  �شدريات؛  �شدارات؛  الراأ�س؛  واأغطية  القدم  ولبا�س  املالب�س 
قبعات؛ اأغطية راأ�س لالرتداء؛ ع�شابات للمع�شم؛ مالب�س فوقية ترتدى فوق االأزياء الريا�شية؛ مراييل 

)مالب�س(؛ قم�شان ن�شف كم )تي-�شريت(.
 الواق�عة بالفئة:  25 

 و�شف العالمة:  كتبت كلمة "COOLPIX" باأحرف التينية. 
 اال�ش��رتاطات:   

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 26 يوليو 2012   املودعة حتت رقم: 177114 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   

 با�ش��م: نيكون كوربوري�شن 
 وعنوانه:12-1، يوراكت�شو 1- ت�شومي، ت�شييودا- كو، طوكيو، اليابان  

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
والب�شتنة  الزراعة  الفوتوغرايف وكذلك يف  والت�شوير  العلمي  ال�شناعة والبحث  امل�شتخدمة يف  الكيماويات 
النريان؛  اإخماد  مركبات  اأ�شمدة؛  معالج؛  غري  وبال�شتيك  معالج  غري  اإ�شطناعي  راتنج  الغابات؛  وزراع��ة 
م�شتح�شرات �شقي وحلام املعادن؛ مواد كيميائية حلفظ املواد الغذائية؛ مواد دباغة؛ مواد الل�شق امل�شتخدمة 

يف ال�شناعة.
 الواق�عة بالفئة:  1 

التينية.   و�شف العالمة:  كتبت كلمة "COOLPIX" باأحرف 
 اال�ش��رتاطات:   

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928
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•• اأبوظبي-وام:

 �� ك  معر�س  يف  م�شاركتها  خ��الل  ب��روج  �شركة  جنحت 
2013 التجاري العاملي للبال�شتيك واملطاط مبدينة 
دو�شلدورف باأملانيا يف الفرتة من 16 اإىل 23 اأكتوبر 
اجلاري يف تعزيز موقعها كواحدة من املزودين العامليني 
القطاعات  من  للعديد  املبتكرة  البال�شتيكية  للحلول 
ال�����ش��ن��اع��ي��ة. واأك������دت ب�����روج اأن���ه���ا جن��ح��ت م���ن خ��الل 
م�شاركتها يف احلدث الهام يف قطاع �شناعة البال�شتيك 
العمل والتعاون مع كربى �شركات  يف توطيد عالقات 
البال�شتيك العاملية امل�شاركة والتفاعل مع العديد من 
معهم  ل��ق��اءات  عقد  خ��الل  م��ن  الرئي�شيني  عمالئها 
مبنتجات  لتزويدهم  التوا�شل  تعزيز  �شبل  ومناق�شة 

ال�شركة التي تلبي احتياجاتهم كافة.
اأنها اأطلعت عمالءها وزوار املعر�س الذي  ونوهت اإىل 
اختتم ام�س على اأحدث حلول البويل اإثيلني والبويل 
ب��روج  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  املبتكرة  البال�شتيكية  بروبيلني 

اأنظمة  فيها  مب��ا  التحتية  البنى  م�شاريع  لتطبيقات 
االأنابيب وكابالت الطاقة واالت�شاالت وقطع ال�شيارات 
�شد  ما  اأه��م  اأن  اىل  ال�شركة  ولفتت  املطور.  والتغليف 
ونوفا  بوريالي�س  مع  امل�شرتك  ب��روج  جناح  زوار  اإنتباه 
جديدة  لنوعيات  ا�شتعرا�شها  املعر�س  يف  للكيماويات 
التي  امل��ت��ط��ورة  والتقنيات  البال�شتيكية  احل��ل��ول  م��ن 
عمالء  ك��ان  االإن��ت��اج.  عمليات  يف  ال�شركة  ت�شتخدمها 
امل��و���ش��وع حيث  ب��ه��ذا  املهتمني  اأك���رث  م��ن  ب���روج  �شركة 
قدموا من خمتلف دول منطقة ال�شرق االأو�شط واآ�شيا 
واأفريقيا حل�شور املعر�س لالطالع عن كثب على اآخر 

املنتجات التي توفرها ال�شركة.
اهتمام  التو�شعية  مل�شاريعها  ب���روج  ا�شتعرا�س  واأث����ار 
البال�شتيك  �شناعة  قطاع  يف  والعاملني  ال���زوار  كافة 
خا�شة واأن ال�شركة االآن ب�شدد زيادة طاقتها االإنتاجية 
بروبيلني  والبويل  اإثيلني  البويل  حلول  من  ال�شنوية 
عام  يف  ط��ن  مليون   4.5 اإىل  حاليا  ط��ن  مليوين  م��ن 

.2014

م�ساركة ناجحة لربوج يف )معر�س ك 2013( للبال�ستيك باملانيا 

بلدية دبي واإمارات امل�ستقبل 
للتجارة توقعان اتفاقية

•• دبي- وام:

وقعت مقا�شب دبي يف بلدية دبي و�شركة اإمارات امل�شتقبل للتجارة العامة 
الذبح  لتاأمني  امل��وا���ش��ي  ت��وري��د  تنظيم  جم��ال  يف  �شراكة  ..اتفاقية  ام�س 
مديرة  ال�شباغ  دب��ي..زه��ور  بلدية  عن  االإتفاقية  وقع  للموا�شي.  الرحيم 
اإم��ارات  �شركة  عن  وقعها  البلدية..فيما  يف  العامة  ال�شحة  خدمات  اإدارة 
امل�شتقبل للتجارة العامة ح�شني عبد الرزاق غو�شه مديرها العام بح�شور 
اإدارة  م�شوؤويل  كبار  من  وع��دد  دبي  مقا�شب  ق�شم  رئي�س  ال�شمري  اأحمد 
�شركة  م�����ش��وؤويل  ك��ب��ار  اإىل  اإ���ش��اف��ة  دب��ي  وبلدية  العامة  ال�شحة  خ��دم��ات 
�شركة  بتعاون  االإتفاقية  واالإقليميني. وتق�شي  العامليني  امل�شتقبل  اإمارات 
اإمارات امل�شتقبل للتجارة العامة ب�شفتها م�شتورد مع مقا�شب بلدية دبي 
من خالل قيام املق�شب مبهمة ذبح املوا�شي باعتباره من�شاأة ذبح معتمدة 
الوجهات  اأو  الوجهة  يف  املوا�شي  وتوريد  ا�شترياد  مبهمة  امل�شتورد  ويقوم 
اإن  االإتفاقية  توقيع  عقب  لها  ت�شريح  يف  ال�شباغ  زه��ور  وقالت  امل��ح��ددة. 
�شيا�شة بلدية دبي تقوم على امل�شاركة مع القطاع اخلا�س وخا�شة ال�شركات 
ا�شتدامة  على  للمحافظة  العامة  للتجارة  امل�شتقبل  اإم��ارات  مثل  الكبرية 
رفاهية العي�س وال�شحة لغر�س توفري احلياة االآمنة للمجتمع واالأفراد. 
واأ�شافت ال�شباغ اأن البلدية حتر�س على تطبيق االأنظمة العاملية املعتمدة 
ولتوفري  احل��ي��وان��ي��ة  ال��رع��اي��ة  حتقق  مبعايري  ال��ت��وري��د  �شل�شلة  ل�شمان 
املعايري  اأرق���ى  وف��ق  م�شتمر  ب�شكل  وتطويرها  لل�شكان  اخل��دم��ات  اأف�شل 
واالإ�شرتاطات ال�شحية التي ت�شمن توفري ما�شية �شليمة لل�شكان وذبحها 
اأن  واأكدت  املوا�شي.  العاملية لرعاية  الذبح الرحيم للمنظمة  وفق معايري 
اإن�شائها ملواكبة التطور الذي ت�شهده االإمارة يف  مقا�شب دبي ت�شعى منذ 
للت�شريعات  مطابقة  �شحية  حل��وم  توفري  اإىل  م�شرية  امل��ج��االت  خمتلف 
االإم��ارات  دولة  بها يف  املعمول  عية  وال�شر  ال�شحية  واملوا�شفات  واللوائح 
املقا�شب  ق�شم  اأن  اإىل  ال�شباغ  واأ���ش��ارت  عامليا.  املطبقة  العمل  واأن��ظ��م��ة 
اجته اإىل ا�شتخدام الطاقة ال�شم�شية لتوليد املياه احلارة وذلك برتكيب 
األ��واح �شم�شية ونظام تبادل حراري كامل مت تو�شيله بنظام املياه احلارة 
للمق�شب. واأ�شافت اأنه مت تركيب 210 األواح �شم�شية تقوم بت�شخني املياه 
مبا�شرة ويولد النظام الت�شخني ال�شم�شي 70 األف لرت من املياه احلارة 
يوميا ت�شل حرارتها اإىل 80 �شيليزيا و�شيحد النظام اجلديد من فرتات 
وتقليل  البيئة  على  للحفاظ  �شيوؤدي  وال��ذي  البخارية  الغاليات  ت�شغيل 

امل�شاريف الت�شغيلية. 

املالية تطلق تطبيقا للهواتف الذكية لطلب اإ�سدار 
�سهادتي املوطن ال�سريبي والقيمة امل�سافة 

•• دبي-وام:

للهواتف  تطبيقا  املالية  وزارة  وكيل  اخل��وري  حاجي  يون�س  �شعادة  اأطلق 
وذلك  امل�شافة  والقيمة  ال�شريبي  املوطن  �شهادتي  ا�شدار  لطلب  الذكية 
يف  االلكرتونية  االحت��ادي��ة  احلكومة  جناح  �شمن  ال���وزارة  م�شاركة  خ��الل 

اأ�شبوع جيتك�س للتقنية.
ل�شوؤون  امل�شاعد  ال����وزارة  وك��ي��ل  الب�شتاين  خ��ال��د  ���ش��ع��ادة  االإط����الق  ح�شر 
لقطاع  امل�شاعد  وكيل  االأم���ريي  م��رمي  و�شعادة  الدولية  املالية  العالقات 

االإدارة املالية وعدد من مدراء االإدارات يف الوزارة.
مبادرة احلكومة  بتطبيق  املالية  وزارة  التزام  الب�شتاين  �شعادة خالد  واأكد 
الذكية �شواء يف اخلدمات التي تقدمها للجهات اأو االأفراد حيث ي�شكل هذا 
دعم  اإىل  الهادفة  والتحديث  التطوير  التطبيق خطوة جديدة يف م�شرية 
قدرة الوزارة على تقدمي اأرقى اخلدمات املالية احلكومية باأقل وقت وجهد 

وتكلفة.
واأو�شح الب�شتاين اأن املتعامل مع وزارة املالية �شيتمكن عرب هذا التطبيق 
والقيمة  ال�شريبي  امل��وط��ن  �شهادتي  الإ���ش��دار  طلب  ت��ق��دمي  م��ن  اجل��دي��د 
امل�شافة من خالل الهواتف الذكية العاملة بنظامي اأندرويد اأو اآي اأو اإ�س 

دون احلاجة اإىل زيارة مبنى الوزارة اأو حتى دخول موقعها االلكرتوين.
املطلوبة بكامريا  الوثائق  املتعامل ت�شوير  �شيكون مبقدور  اأنه  اإىل  واأ�شار 
وي�شر يف حني  �شهولة  بكل  التطبيق  بالطلب عرب  واإرفاقها  الذكي  هاتفه 
الدفع  بوابة  عرب  ال�شهادة  الإ���ش��دار  امل�شتحقة  الر�شوم  دف��ع  عليه  يتوجب 
املالية والتي تعد طريقة  التابعة لوزارة  االلكرتونية الدرهم االلكرتوين 
دفع اآمنة لر�شوم كافة املعامالت احلكومية وغري احلكومية لدى اجلهات 

امل�شاركة يف بوابة الدفع. 

وزير القت�ساد يبحث مع م�سوؤويل ولية غرب ا�سرتاليا تعزيز التعاون وال�ستثمارات امل�سرتكة

 �ضياحة دبي تنتهج �أ�ضلوبا �لكرتونيا يف جيتك�س 

الرتويج جلدول فعاليات دبي -  مهرجان الت�سوق -التعريف بالطاقة ال�ستيعابية للفنادق 

•• بريث - غرب اأ�سرتاليا-وام:

بحث معايل املهند�س �شلطان بن �شعيد املن�شوري وزير االقت�شاد مع كبار 
امل�شرتك يف عدد  التعاون  تعزيز  ا�شرتاليا..�شبل  امل�شوؤولني يف والية غرب 
من املجاالت التجارية واال�شتثمارية. وا�شتعر�س معايل املن�شوري والوفد 
املرافق له مع ليزا �شكافيدي عمدة مدينة بريث ومعايل كيم با�شتون وزير 
و  كافة  امل��ج��االت  التعاون يف  تعزيز  وامكانات  ال��والي��ة..ف��ر���س  ال��زراع��ة يف 
خا�شة على ال�شعيد االقت�شادي والتجاري واال�شتثماري وحتديدا يف قطاع 
معايل  مقرتح  اأهمية  اجلانبان  اأك��د  الغذائية..فيما  وال�شناعات  الزراعة 
تطوير  خ��ط��وات  ملتابعة  م�شرتك  عمل  فريق  بت�شكيل  املن�شوري  ال��وزي��ر 
وحم��ددة  وا�شحة  عمل  الجندة  وفقا  امل�شرتكة  ال��ق��رارات  وتنفيذ  التعاون 
اأ�شرتاليا  اإىل والي��ة غرب  الدولة  وفد  بزيارة  زمنيا. ورحبت عمدة بريث 
واأطلعته على اأحدث امل�شاريع اال�شتثمارية يف املدينة..ووجهت دعوة لرجال 
من  امل�شاريع  هذه  توفره  ما  الكت�شاف  االإماراتيني  وامل�شتثمرين  االأعمال 
املن�شوري  معايل  تقدم  ب��دوره  والعوائد.  امل��ردود  عالية  ا�شتثمارية  فر�س 
اأ�شرتاليا  اإىل والي��ة غرب  الدولة  زي��ارة وفد  وا�شفا  لعمدة بريث  بال�شكر 
باالإيجابية جدا يف ظل ال�شراكة االقت�شادية املتميزة التي جتمع البلدين 
واجلهود امل�شرتكة الرامية اإىل االرتقاء مب�شتوى العالقات الثنائية يف �شتى 
الثنائية  العالقات  االج��ت��م��اع..اإن  خالل  املن�شوري  معايل  وق��ال  املجاالت. 
بني دولة االمارات ووالية غرب ا�شرتاليا ممتازة ومنوذجية وخا�شة على 
ال�شعيد االقت�شادي والتجاري..م�شريا اإىل ما ت�شهد العالقات من تطور 
مت�شارع و الذي يعك�س الرغبة امل�شرتكة يف حتقيق �شراكة اإ�شرتاتيجية يف 
يعود  مبا  واال�شتثمارية  والتجارية  االقت�شادية  واالأن�شطة  كافة  املجاالت 
بالنفع على اجلانبني. واأ�شاف معاليه اأن دولة االإمارات وا�شرتاليا عموما 
ووالية غرب ا�شرتاليا خا�شة تتمتعان حاليا بالعديد من املقومات والعوامل 
االقت�شادية  ال�شراكة  من  جديدة  مرحلة  اىل  االنتقال  من  متكنهما  التي 
كبرية  وزي��ادة  نوعية  نقلة  حتدث  اأن  �شاأنها  من  واال�شتثمارية  والتجارية 
التجاري بني اجلانبني وكذلك زيادة ن�شبة اال�شتثمارات  التبادل  يف حجم 
اخلا�س من  القطاع  التنموية مب�شاركة  امل�شاريع  العديد من  امل�شرتكة يف 
اجلانبني. واأكد الوزير املن�شوري اأن زيارة وفد الدولة ولقاء كبار امل�شوؤولني 
اأ�شرتاليا.. غرب  والي��ة  وزراء  رئي�س  بارنيت  كولني  معايل  مقدمتهم  ويف 

يف  وخ�شو�شا  الثنائية  ال��ع��الق��ات  تعزيز  يف  امل�شرتكة  الرغبة  على  دل��ي��ل 
للمقرتح  ال��وزراء  رئي�س  معايل  ا�شتجابة  على  االقت�شادي..مثنيا  اجلانب 
اخلا�س بت�شكيل جلنة اأو فريق عمل م�شرتك ملتابعة القرارات واخلطوات 
موؤطرة  وحم��ددة  وا�شحة  اجندة  وف��ق  تعمل  العالقات  بتطوير  املرتبطة 

والتقارب  التعاون  خطوات  �شيعزز  ال��ذي  االم��ر  دقيقة  ومواعيد  بتواريخ 
وي�شهم بفعالية يف معاجلة وتذليل التحديات والعقبات التي تقف يف طريق 
االأعمال  رج��ال  االجتماع  خ��الل  املن�شوري  معايل  ودع��ا  التعاون.  توطيد 
الواعدة  اال�شتثمارية  الفر�س  ا�شتك�شاف  اإىل  االأ�شرتاليني  وامل�شتثمرين 
التي توفرها دولة االإمارات العربية املتحدة �شمن بيئة ا�شتثمارية مدعمة 
ببنية حديثة متكاملة من مطارات وموانئ وات�شاالت وموا�شالت وخدمات 
اأن تتبواأ الدولة املرتبة التا�شعة  اإىل  اأف�شت  لوج�شتية ذات تناف�شية عاملية 
 2014  -  2013 ال��ع��امل��ي  التناف�شية  ت��ق��ري��ر  م��وؤ���ش��ر  ع��ل��ى  ع��امل��ي��ا  ع�����ش��رة 
 30 من  اأك��رث  ووج��ود  دافو�س  يف  العاملي  االقت�شادي  املنتدى  عن  ال�شادر 
حتويل  وحرية  اال�شتثمارية  للم�شاريع  الكامل  التملك  تتيح  حرة  منطقة 
اتفاقيات حماية  العديد من  اب��رام  املائة..بجانب  100 يف  بن�شبة  االأرب��اح 
وت�شجيع اال�شتثمارات وكذلك اتفاقيات منع االزدواج ال�شريبي. وقدم علي 
اإدارة اال�شتثمار يف وزارة االقت�شاد عر�شا تناول من خالله  ال�شحي مدير 
اأبرز مقومات االقت�شاد االإماراتي ومزاياه التناف�شية وموقع دولة االإمارات 
االقت�شادي املتنامي واالأهمية االإ�شرتاتيجية التي باتت تكت�شبها باعتبارها 
بوابة رئي�شية للحركة االقت�شادية اإقليميا وعامليا وحلقة و�شل بني ال�شرق 
والغرب. وجرى خالل لقاء معايل الوزير املن�شوري والوفد املرافق معايل 
وامكانات  �شبل  اأ�شرتاليا..بحث  والية غرب  الزراعة يف  وزير  با�شتون  كيم 
تعزيز التعاون بني اجلانبني يف قطاع الزراعة الهام واحليوي ومت االتفاق 
الت  اال�شرتاتيجية  املحا�شيل  يف  اال�شتثمار  على  ال��رتك��ي��ز  يتم  اأن  على 
حتتاجها دول��ة االم��ارات والتي تتوافق مع طبيعة الرتبة واملناخ يف والية 
غ��رب ا���ش��رتال��ي��ا. واأك���د ال��وزي��ر امل��ن�����ش��وري خ��الل ال��ل��ق��اء..اأه��م��ي��ة ت�شجيع 
امل�شتثمرين من اجلانبني الإقامة �شراكات اإ�شرتاتيجية ناجحة واال�شتثمار 
يف قطاع الزراعة وال�شناعات الغذائية املرتبطة به لي�س فقط لتاأمني جانب 
من احتياجات دولة االمارات من املحا�شيل الزراعية واملنتجات الغذائية يف 
اإطار حر�شها على حتقيق االمن الغذائي والغذاء االمن بل لتاأمني خمزون 
من  جانب  ل�شد  الغذائية  واملنتجات  الزراعية  املحا�شيل  من  ا�شرتاتيجي 
موقع  وان  خا�شة  العربي  اخلليج  دول  وخا�شة  املنطقة  دول  احتياجات 
واع��ادة  التخزين  �شعيد  على  �شخمة  امكانيات  من  متلكه  وم��ا  االم���ارات 
وموانىء  ط��رق  �شبكة  من  احلديثة  التحتية  البنية  من  بدعم  الت�شدير 
عمالقة وغريها من املقومات توؤهلها للقيام بهذا الدور احليوي . من جانبه 
لفت وزير الزراعة يف والية غرب ا�شرتاليا اىل اأن الوالية متتاز برثواتها 
يف  خ�شو�شا  اإ�شرتاتيجيا  منتجا  وتعترب  والزراعية  واحليوانية  الطبيعية 
الزراعية  وال��غ��الت  واحل��ب��وب  الغذائية  وال�شلع  اللحوم  منتجات  جم��االت 
التي يرتفع الطلب الدويل عليها يف ظل نق�س م�شاحات االأرا�شي الزراعية 

اأن تكون عامال م�شاهما  على م�شتوى العامل..موؤكدا حر�س الوالية على 
بقوة يف تعزيز االأمن الغذائي للدولة واأن تتعاون معها للم�شاهمة يف �شد 
ت�شاعدها  ال  التي  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  دول  احتياجات 
ال��زراع��ي.  قطاعها  تطوير  على  ال�شحراوية  وتربتها  املناخية  ظروفها 
اأ�شرتاليا  ونوه معايل املن�شوري خالل لقائه وزير الزراعة يف والية غرب 
الزراعة  قطاع  يف  الثنائي  التعاون  تعزيز  با�شتون..باإمكانية  كيم  ومعايل 
وال�شناعات الغذائية..م�شريا اإىل اأن احلر�س على التعاون يف هذه املجاالت 
ينبع من اهتمام الدولة باالأمن الغذائي وتعاملها مع االأمر باعتباره ق�شية 
وطنية ا�شرتاتيجية. ونوها بهذا اخل�شو�س باأن االهتمام باالأمن الغذائي 
بالرثوة  واالهتمام  املحلية  ال��زراع��ة  تطوير  االأول  م�شاران  له  ال��دول��ة  يف 
وامل�شار  ب��ال��دول��ة  ال�شائدة  املناخية  ال��ظ��روف  م��ع  يتنا�شب  مب��ا  احليوانية 
الزراعة  جم��ال  يف  وال�شديقة  ال�شقيقة  ال��دول  مع  التعاون  تعزيز  الثاين 
وال�شناعات الغذائية..م�شريا اإىل وجود ا�شتثمارات زراعية خارجية لدولة 
االإم��ارات يف اأكرث من دولة حول العامل منها ال�شودان وناميبيا. من جهة 
اإت�س بي بيليتون اأكرب  اأخرى زار املن�شوري والوفد املرافق مقر �شركة بي 
التعرف عن  العامل..بهدف  للتعدين يف  ال�شركات اال�شرتالية الربيطانية 
املنطقة والعامل..ووجه  املتنوعة واأحدث م�شاريعها يف  اأن�شطتها  كثب على 
معاليه الدعوة مل�شوؤويل ال�شركة لتكثيف تواجدها وتو�شيع نطاق م�شاريعها 
اأ�شرع  اأنها كانت من  يف املنطقة العربية ودول��ة االإم��ارات حتديدا ال �شيما 
بالعامل  التي ع�شفت  املالية  االآزم��ة  لتداعيات  العاملية جتاوزا  االقت�شادات 
منذ العام 2008 وال تزال تداعياتها قائمة حتى اليوم. ح�شر اللقاءات..

�شعادة املهند�س حممد اأحمد بن عبد العزيز ال�شحي وكيل وزارة االقت�شاد 
ال��دول��ي��ة يف  وال�����ش��وؤون  الرئي�س للعالقات  ن��ائ��ب  ب��و حميد  و���ش��ع��ادة خ��ال��د 
دوبال وفي�شل املزروعي ال�شكرتري الثالث يف �شفارة الدولة لدى ا�شرتاليا 
�شركة  يف  احلكومية  اخل��دم��ات  قطاع  رئي�س  النعيمي  �شليمان  الدكتور  و 
الظاهرة الزراعية. كما ح�شر اللقاء عدد من امل�شوؤولني يف وزارة االقت�شاد 
اأن دولة االإم��ارات تعد  وممثلي بع�س اجلهات احلكومية واخلا�شة. يذكر 
التبادل  قيمة  ارتفعت  فيما  ا�شرتاليا  لوالية غرب  مهما  اقت�شاديا  �شريكا 
مليار  ر2   3 اإىل  اأ�شرتاليا  غ��رب  ووالي��ة  االإم���ارات  بني  ال�شنوي  التجاري 
دوالر اأمريكي يف عام 2010 اأي ما ميثل اأكرث من ن�شف اإجمايل التبادل 
والية  �شادرات  ارتفاع  عام..ومع  ب�شكل  واأ�شرتاليا  االإم��ارات  بني  التجاري 
املائة وارتفاع وارداتها  25 يف  اإىل االإم��ارات مبعدل �شنوي  اأ�شرتاليا  غرب 
من االإمارات بن�شبة 49 يف املائة يف ال�شنوات االأخرية املا�شية تعترب والية 
دول��ة  ب��ني  الثنائية  التجارية  العالقات  يف  مهمة  حمطة  اأ�شرتاليا  غ��رب 

االإمارات واأ�شرتاليا. 

•• دبي-الفجر: 

دائ��رة  ت�شارك  ال��ت��وايل  على  ال�شابع  للعام 
ال�����ش��ي��اح��ة وال��ت�����ش��وي��ق ال��ت��ج��اري ب��دب��ي يف 
من  يتعرف  كبري  بجناح  معر�س جيتك�س 
واخلدمات  التطبيقات  الزوارعلى  خالله 

االلكرتونية التي تقدمها.
العام  ه��ذا  ال��دائ��رة خ��الل معر�س  وتقدم 
ال���ع���دي���د م����ن ال���ت���ط���ب���ي���ق���ات واخل����دم����ات 
االل���ك���رتون���ي���ة اجل����دي����دة ب���ه���دف اإث������راء 
الدائرة  تروج  والأول مرة   . الزائر  جتربة 
فعاليات  وج���دول  للت�شوق  دب��ي  مل��ه��رج��ان 
بعد  ال��دائ��رة  م��ن  ج���زءا  باعتبارهما  دب��ي 
التطبيقات  بني  ومن   . اليها  ان�شمامهما 
اجلديدة اأعلنت الدائرة عن انتهاء املرحلة 
االأوىل لتطبيق نظام املعلومات اجلغرافية 
يزيد  ال��ت��ي  احل��ال��ي��ة  الفندقية  للمن�شاآت 
وك���ذل���ك  م���ن�������ش���اأة   600 ع���ل���ى  ع�����دده�����ا 
دبي  يف  امل�شتقبلية  الفندقية  امل�����ش��روع��ات 
املتاحة  البيانات  اأح���دث  يوفر  نظام  وه��و 
يف  املعنية  واجلهات  القرار  �شانعي  لدعم 
وامل�شتثمرين  اخلا�س  والقطاع  احلكومة 
بوهليبة  �شهيل  . ويقول  االأع��م��ال  ورج��ال 
بدائرة  املعلومات  تكنولوجيا  اإدارة  مدير 
ال�������ش���ي���اح���ة : ت���ع���رف ال������زائ������رون جل��ن��اح 
اأح��دث اخلدمات  املعر�س على  الدائرة يف 
على  ال��دائ��رة  تقدمها  ال��ت��ي  والتطبيقات 

الهواتف الذكية .
تطبيق  تطوير  مت  اأن���ه  بوهليبة  واأ���ش��اف 
ي�شمل خدمة  �شكل جديد  دبي يف  دفنتلي 
ذات �شلة  رواب��ط جديدة  واإدخ���ال  البحث 

مبو�شوعات التطبيق مثل املعلومات حول 
ال�شت�شافة  بطلب  االإم�����ارات  دول���ة  ت��ق��دم 
اك�شبو 2020 وخيارات جديدة للم�شاركة 
يف م���ع���ل���وم���ات ت��ت��ع��ل��ق ب������االإم������ارة مت��ك��ن 
امل�شتخدمني من امل�شاركة يف هذه املعلومات 
و�شوف ي�شتفيد من هذه اخلا�شية ال�شياح 
وامل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى اأر�����س ال���دول���ة  . واأ���ش��ار 
امل��ع��ل��وم��ات  اإ���ش��اف��ة  اأن����ه مت  ب��وه��ل��ي��ب��ة اإىل 
اخلا�شة بجدول فعاليات دبي حتى يتعرف 
الفعاليات  جميع  على  التطبيق  م�شتخدو 

ال��ت��ي ت��ق��ام يف دب����ي واأم��اك��ن��ه��ا وم��واع��ي��د 
اإقامتها ، ومن بني اخلدمات االلكرتونية 
ال��ت��ي ع��ر���ش��ت��ه��ا ال���دائ���رة خ���الل امل��ع��ر���س 
موقعي دفنتلي دبي وجدول فعاليات دبي 
وكذلك جميع اخلدمات املتعلقة بت�شنيف 
االل��ك��رتوين  واحل��ج��ز  الفندقية   املن�شاآت 
اأن  بوهليبة  واأك����د  ال���ط���ريان   وح���ج���وزات 
تطوير رابط للبث احلي لفنادق دبي ياأتي 
يف اإط����ار اه��ت��م��ام ال���دائ���رة ب��ال��رتك��ي��ز على 
والذكية  االل��ك��رتون��ي��ة  خدماتها  تطوير 

يف  و�شركاوؤنا  ال��زوار  منها  ي�شتفيد  والتي 
القطاع ال�شياحي ويعد ذلك اأولوية هامة 

للدائرة خالل عام 2014 
م��رك��ز  اإدارة  م���دي���ر  ك����رم  ���ش��م��ي��ة  وق���ال���ت 
لديها  ال���دائ���رة  اإن  امل��ت��ك��ام��ل��ة  امل��ع��ل��وم��ات 
ال��ك��ث��ري م��ن امل��ع��ل��وم��ات ال��ه��ام��ة يف جميع 
ال���ق���ط���اع���ات ب���دب���ي امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال�����ش��ي��اح��ة 

وتوفرها ل�شركائنا يف القطاع ال�شياحي .
البث  لرابط  الدائرة  تطوير  اإن  واأ�شافت 
احل���ي ي��اأت��ي متا�شيا م��ع اأه����داف ال��دائ��رة 

ب��ا���ش��ت��خ��دام اأح������دث ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��رق��م��ي��ة 
ل��زي��ادة ت��دف��ق و���ش��رع��ة امل��ع��ل��وم��ات جلميع 
حر�شت  اأخ���رى،  جهة  من   . امل�شتخدمني 
م��وؤ���ش�����ش��ة دب���ي ل��ل��م��ه��رج��ان��ات وال��ت��ج��زئ��ة، 
اإحدى موؤ�ش�شات دائرة ال�شياحة والت�شويق 
اأح�����دث تقنيات  اع��ت��م��اد  ع��ل��ى  ال���ت���ج���اري، 
و���ش��ائ��ل ال��ت��وا���ش��ل االإج��ت��م��اع��ي ل��ل��رتوي��ج 
ملختلف املهرجانات التي تنظمها على مدار 
موقعاً  م��وؤخ��راً  املوؤ�ش�شة  واأط��ل��ق��ت  ال��ع��ام. 
العربية  ت�شمل  ل��غ��ات  ب��ث��الث  اإل��ك��رتون��ي��اً 
للدورة  للرتويج  وال�شينية  واالإجنليزية 
للت�شوق  دب���ي  مل��ه��رج��ان  ع�����ش��رة  ال��ت��ا���ش��ع��ة 
ال���ذي���ن ي��ن��ظ��م ب���ني 2 ي��ن��اي��ر و2 ف��رباي��ر 
بجاذبيته  امل��وق��ع  ه��ذا  ويتميز   .2014
كافة  على  للح�شول  ا�شتخدامه  و�شهولة 
املعلومات املتوافرة عن املهرجان، وخا�شة 
خالل  دب��ي  يف  الغنية  الت�شوق  جتربة  عن 
ال����زوار  م�����ش��اع��دة  احل����دث، مم��ا ي�شهم يف 
كما  ل��دب��ي.  لزيارتهم  االأم��ث��ل  للتخطيط 
العديد  اجلديد  االلكرتوين  املوقع  يوفر 
للمرة  ت�شتخدم  التي  التقنية  امل��زاي��ا  م��ن 
االأوىل، ومنها عر�س املعلومات والتفا�شيل 
اخلا�شة بفعاليات واأن�شطة املهرجان التي 
املت�شفحني  اه��ت��م��ام��ات  م��ق��دم��ة  يف  ت��اأت��ي 
بحيث  معينة،  جغرافية  ت�شنيفات  ح�شب 
تكون �شفحة البداية للمت�شفح االأوروبي 
للمت�شفح  ال��ب��داي��ة  �شفحة  ع��ن  خمتلفة 
العربية،  املنطقة  يف  املت�شفح  اأو  االآ�شيوي 
متخ�ش�شة  درا�����ش����ات  ع��ل��ى  ب���ن���اًء  وذل�����ك 
من  دب��ي  زوار  تطلعات  ح��ول  وم�شتفي�شة 

خمتلف دول العامل
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/26م   املودعة حتت رقم: 177137 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   

 با�ش��م: نيكون كوربوري�شن  
 وعنوانه:12-1، يوراكت�شو 1- ت�شومي، ت�شييودا- كو، طوكيو، اليابان  

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
كابات؛  مطر؛  معاطف  )مالب�س(؛  جاكيتات  �شدريات؛  �شدارات؛  الراأ�س؛  واأغطية  القدم  ولبا�س  املالب�س 
قبعات؛ اأغطية راأ�س لالرتداء؛ ع�شابات للمع�شم؛ مالب�س فوقية ترتدى فوق االأزياء الريا�شية؛ مراييل 

)مالب�س(؛ قم�شان؛ تي  �شريتات.
 الواق�عة بالفئة:  25 

التينية.   و�شف العالمة:  كتبت كلمة "NIKKOR" باأحرف 
 اال�ش��رتاطات:   

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / هوروث ماك العمال اال�شت�شارات
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :175605     بتاريخ : 2012/06/21 
با�ش������م:  طريق القمر للتجارة ذ.م.م. 

وعنوانه : �س.ب: 97661 ،ال�شارقة- االمارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

اأحذية ال�شالمة . 
الواقعة بالفئة: 9

مميزة  بطريقة  مر�شو�شة  عري�شة  ق�����ش��رية  خ��ط��وط  م��ن  ي��ت��ك��ون  ع��ري�����س  ب��اط��ار  م��ر���ش��وم��ة  درق���ة  �شكل 
 Dual Density بااللوان اال�شود واال�شفر ومكتوب يف جزئها العلوي من الداخل الكلمات الالتينية 
الالتينية  العبارة  فيه  وكتب  اىل جزئني  الدرقة  يق�شم  م�شتطيل  افقي  �شريط  و�شطها  اال�شود ويف  باللون 
ال�شفلي ر�شم �شكل رافعة باللون  جزئها  و�شط  يف  اال�شفل  ومن  اال�شود  باللون   ROCKWALKER

اال�شفر وحوافها خط رفيع باللون اال�شود والكل بطريقة مميزة جدا.
اال�ش��رتاطات : دون �شرط ،

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

�إد�رة �لعالمات �لتجاري 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

بتاريخ : 2012/09/05 املودعة حتت رقم :  178905 
با�ش��م : نينجا  للمواد الغذائية )�س ذ م م(  

وعنوانه : �س ب 20063،  دبي،  اأ ع م                  
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

النب وال�شاي والكاكاو وال�شكر واالأرز والتابيوكا وال�شاغو والنب ال�شناعي، الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة 
من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة، ع�شل النحل والع�شل االأ�شود، اخلمرية و<رور 

اخلبازة، امللح واخلردل واخلل، البهارات والتوابل، الثلج.
الواق�عة بالفئة   : 30

بواللغة  مبتكرة  بطريقة  مكتوبة     American Fresh كلمة  عن  عبارة  هي   : ال��ع��الم��ة     و�شف 
 American كلمة  i  يف  االأبجدي  كتابة احلرف  االأ�شود حيث مت  وباللون  الالتينية  وباللغة  الالتينية 
اأع��اله ورقتني من ورق النبات وحتت الكلمة يوجد خط  Fresh  ويوجد يف  F  يف كلمة  مرتبطا بحرف 

معقوف وكلها باللون االأ�شود.
 اال�ش��رتاطات   : دون �شرط

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد والتجارة- اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / هوروث ماك العمال اال�شت�شارات
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :176936      بتاريخ : 2012/07/22     
با�ش������م:  مارك اآند اوريون فينتورز برايفيت ليمتد

وعنوانه : 3632/59 ، فيلالنا�شريي بيلدينغ ، مقابل كو�شني �شيبيارد ، الباب الرئي�شي ، كو�شني – 682015 
، كرياال – الهند الربيد االلكرتوين:

املنتجات/اخلدمات :
املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س.

الواقعة بالفئة: 25 
بني  مكتوبتان  وهما   MARK العبارة  ا�شفلها مبا�شرة كتبت  & ومن  DOC متبوعة بالرمز  العبارة 
�شيارة  �شكل  ور���ش��م  الي�شار  وناحية  اليمني  ناحية  امل��رتا���ش��ة  امل��ب��اين  م��ن  جمموعة  م��ن  مكون  مميز  ر�شم 

بطريقة كروكية با�شفل �شكل املباين املوجودة باجلهة اليمنى والكل بطريقة مميزة. 
اال�ش��رتاطات : دون �شرط ،

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

�إد�رة �لعالمات �لتجاري

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/26م   املودعة حتت رقم: 177131 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   

 با�ش��م: نيكون كوربوري�شن 
 وعنوانه:2-1، يوراكت�شو 1- ت�شومي، ت�شييودا- كو، طوكيو، اليابان  

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
الورق والورق املقوى واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى؛ املطبوعات؛ مواد جتليد 
الكتب؛ ال�شور الفوتوغرافية؛ القرطا�شية؛ مواد الل�شق امل�شتعملة يف القرطا�شية اأو لغايات منزلية؛ مواد 
الفنانني؛ فرا�شي الدهان اأو التلوين؛االآالت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا االأثاث(؛ مواد التوجيه والتدري�س 
)عدا االأجهزة( ؛ مواد التغليف البال�شتيكية )غري الواردة يف فئات اأخرى( ؛حروف الطباعة؛ الكلي�شيهات 
)الرا�شمات(؛ م�شاند لل�شور الفوتوغرافية؛ رزنامات؛ األبومات؛ جمالت )دوريات(؛ كتب؛ �شحف؛ ل�شاقات 

)قرطا�شية(؛ بطاقات جتارية.
 الواق�عة بالفئة:  16 

 و�شف العالمة:  كتبت كلمة "NIKKOR" باأحرف التينية. 
 اال�ش��رتاطات:   

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 26 يوليو 2012   املودعة حتت رقم: 177116 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   

 با�ش��م: نيكون كوربوري�شن 
 وعنوانه:12-1، يوراكت�شو 1- ت�شومي، ت�شييودا- كو، طوكيو، اليابان  

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
اآالت وعدد اآلية؛ حمركات ومكائن )عدا ما كان منها للمركبات الربية(؛ قارنات اآلية وعنا�شر نقل احلركة )عدا ما كان 
منها للمركبات الربية(؛ معدات زراعية عدا ما يدار باليد؛ اأجهزة تفقي�س البي�س؛ ماكينات بيع اآلية؛ اآالت ونظم ت�شنيع 
�شبه مو�شلة؛ اأجهزة �شبه مو�شلة لقيا�س �شدة ال�شوء؛  اآالت ونظم ت�شنيع بلورية �شائلة؛ اأجهزة بلورية �شائلة لقيا�س �شدة 
ال�شوء؛ اأجهزة فح�س �شبه مو�شلة؛ اأجهزة فح�س بلورية �شائلة؛ اآالت واأجهزة تلميع للرقاقات؛ قطع غيار واك�ش�شوارات 
ال�شائلة؛ قطع غيار واك�ش�شوارات  البلورية  الت�شنيع  واإك�ش�شوارات الآالت ونظم  املو�شلة؛ قطع  �شبه  الت�شنيع  الآالت ونظم 
قطع  ال�شائلة؛  البلورية  ال�شوء  �شدة  قيا�س  الأجهزة  واإك�ش�شوارات  غيار  قطع  املو�شلة؛  �شبه  ال�شوء  �شدة  قيا�س  الأجهزة 
غيار واك�ش�شوارات الأجهزة الفح�س �شبه املو�شلة؛ قطع غيار واإك�ش�شوارات الأجهزة الفح�س البلورية ال�شائلة؛  قطع غيار 

واإك�ش�شوارات الآالت واأجهزة تلميع الرقاقات.
الواق�عة بالفئة:  7

التينية.  كتبت كلمة "COOLPIX" باأحرف   و�شف العالمة:  
اال�ش��رتاطات:  

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / هوروث ماك العمال اال�شت�شارات
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  177355   بتاريخ :2012/07/31  
با�ش������م:  اأموج فراآيند ذ.م.م. 

وعنوانه : رقم 5،الطابق الثاين ،142،قائم مقام 24 ، مطهري �شرتيت –طهران- ايران 
املنتجات/اخلدمات :

واالأدوات  واالأجهزة  وال�شينمائي  الفوتوغرايف  الت�شوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�شاحية  واملالحية  العلمية  واالأدوات  االأجهزة 
الب�شرية واأدوات الوزن والقيا�س واالإ�شارة واملراقبة )االإ�شراف( واالإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�شل اأو فتح اأو حتويل 
اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�شجيل اأو اإر�شال اأو ن�شخ ال�شوت اأو ال�شور، حامالت بيانات 
اآليات  الرقمية؛  الت�شجيل  و�شائط  من  وغريها  رقمية  فيديوية  اأقرا�س  مدجمة،  اأقرا�س  ت�شجيل،  اأقرا�س  مغناطي�شية، 
اأجهز ة الكمبيوتر؛ برامج  البيانات،  اآالت حا�شبة، معدات معاجلة  اآالت ت�شجيل النقد،  لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، 

كمبيوتر؛ اأجهزة اإطفاء احلرائق.
الواقعة بالفئة: 9

طوق دائري عري�س باللون االزرق وغري مكتمل ومفتوح من اجلانبني االمين واالي�شر وعلى فتحته الي�شرى من اجلهة 
افقيا جتاه اجلزء  ال�شفلية  �شارة كهربائية وميتد من جهته  �شكل  باللون االحمر ميثل  زاوي��ة  �شكل  ر�شم خط على  العليا 
العلوي من حرف i الثاين من كلمة العالمة cirearth املكتوبة باللون االزرق عدا حرف i منها باللون االحمر وممتد 
من جزئه اال�شفل افقيا جهة اليمني لينعطف خارج الطوق الدائري اىل اال�شفل على �شكل راأ�س �شهم مر�شوم من جمموعة 

خطوط افقية مرتا�شة متباينة االحجام االكرب فاال�شغر من االعلى اىل اال�شفل على التوايل والكل بطريقة مميزة. 
اال�ش��رتاطات : دون �شرط ،

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

�إد�رة �لعالمات �لتجاري 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/26م   املودعة حتت رقم: 177134 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   

 با�ش��م: نيكون كوربوري�شن 
 وعنوانه:12-1، يوراكت�شو 1- ت�شومي، ت�شييودا- كو، طوكيو، اليابان  

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
اأخرى؛  ال��واردة يف فئات  امل��واد غري  اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة واملنتجات امل�شنوعة من هذه 
ال�شياط  الع�شي؛  وال�شما�شي؛  املظالت  ال�شفرية؛  واحلقائب  ال�شناديق  واملدبوغة؛  اخلام  احليوانات  جلود 
واأطقم احليوانات وال�شروج؛ احلقائب ذات االأربطة؛ حقائب حلفية؛ حمافظ للبطاقات )حمافظ جيب(؛ 

حمافظ لبطاقات العمل؛ علب مفاتيح؛ اأكيا�س ت�شوق؛ حقائب ظهر؛ �شنط ظهر؛ حقائب يد.
 الواق�عة بالفئة:  18 

 و�شف العالمة:  كتبت كلمة "NIKKOR" باأحرف التينية. 
اال�ش��رتاطات:

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

بتاريخ : 2012/11/19 املودعة حتت رقم :  182163 
با�ش��م : فيكي �شادواين

وعنوانه : �س ب : 241418، دبي، اأ ع م                           
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

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

اإخماد النريان
الواق�عة بالفئة   : 9

و�شف العالمة    : هي عبارة عن �شكل م�شتطيل باللون االأ�شود مكتوب بداخله Gold Spark  مكتوبة 
بطريقة مبتكرة باللغة الالتينية وباللون االأبي�س. 

اال�ش��رتاطات   : دون �شرط
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد والتجارة ، 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد والتجارة- اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/26م   املودعة حتت رقم: 177141 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   

 با�ش��م: نيكون كوربوري�شن 
 وعنوانه:12-1، يوراكت�شو 1- ت�شومي، ت�شييودا- كو، طوكيو، اليابان  

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
زينة  اأخ��رى؛  فئات  يف  ال���واردة  غري  الريا�شية  واالأدوات  اجلمنازية  الريا�شة  اأدوات  اللعب؛  واأدوات  اللعب 

ل�شجرة عيد امليالد؛ دمى؛ ورق لعب؛ اأدوات غولف؛ اأدوات رماية.
 الواق�عة بالفئة:  28 

 و�شف العالمة:  كتبت كلمة "NIKKOR" باأحرف التينية. 
اال�ش��رتاطات:  

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/26م   املودعة حتت رقم: 177135 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   

 با�ش��م: نيكون كوربوري�شن 
 وعنوانه:12-1، يوراكت�شو 1- ت�شومي، ت�شييودا- كو، طوكيو، اليابان 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
اأو  التلوين  فرا�شي  )ع��دا  فرا�شي  واأ�شفنج؛  اأم�شاط  للمطبخ؛  اأو  املنزيل  لال�شتعمال  واأوعية  واأواين  اأدوات 
الدهان(؛ مواد �شنع الفرا�شي؛ اأدوات تنظيف؛ �شلك جلي؛ زجاج غري م�شغول اأو زجاج �شبه م�شغول )عدا 
الزجاج امل�شتعمل يف املباين(؛ اأواين زجاجية واأواين خزف �شيني واأواين خزفية غري واردة يف فئات اأخرى؛ 
اأوعية �شرب؛ �شناديق للوجبات  اأق��داح؛ قوارير �شرب؛ قوارير ماء؛ قوارير خوائية؛ كوؤو�س �شرب؛  اأك��واب؛ 

اخلفيفة.
 الواق�عة بالفئة:  21 

 و�شف العالمة:  كتبت كلمة "NIKKOR" باأحرف التينية. 
 اال�ش��رتاطات:   

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / هوروث ماك العمال اال�شت�شارات
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  169962    بتاريخ : 2012/02/28  
با�ش������م: زبري اأحمد للمفرو�شات

وعنوانه : �س ب:2213 ، عجمان – االمارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

االأثاث واملرايا واطارات ال�شور، املنتجات )غري الواردة يف فئات اأخر ى( امل�شنوعة من اخل�شب اأو الفلني اأو 
الق�شب اأواخليزران اأو ال�شف�شاف او ال�شندان اأو العظام اأو العاج اأوعظم فك احلوت اأو ال�شدف اأو الكهرمان 

اأو املحار اأواملر�شوم واملواد البديلة لكل هذه املواد اأو من املواد البال�شتيكية 
الواقعة بالفئة: 20

اال�شفل كتب احلرفان  WOOD MASTER مكتوبة بخط مميز وبطريقة مقو�شة ومن  الكلمات 
االآخر M وهو يلت�شق بالطرف االمين للحرف W ويوجد �شكل  اقل حجما من   M WM وكتب حرف 
ر�شم كروكي ل�شخ�س مادا احدى يديه اىل االعلى واالخرى مم�شكا بها على طرف احلرف W والكل �شمن 

اطار دائري واجلميع بطريقة مميزة.
اال�ش��رتاطات : دون �شرط ،

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

�إد�رة �لعالمات �لتجاري 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

بتاريخ :  2012/03/19 املودعة حتت رقم :  170738 
با�ش��م :  دانوب ملواد البناء )�س م ح(

وعنوانه : �س ب : 18022 املنطقة احلرة جبل على ، دبي ، ا ع م 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

جتميع جمموعة من املنتجات وبالتحديد جميع اأنواع امل�شابيح الكهربائية، اأجهزة التدفئة والتربيد،  اأثات 
املنازل، اأثاث احلدائق، جميع اأنواع املعدات ال�شحية، جميع اأنواع املواد غري املعدنية للمباين،  وجم�شع اأنواع 

االأخ�شاب واملواد اخل�شبية مبا فيها احلديد  لتمكني الزبائن من ا�شتعرا�شها و�شراءها ب�شهولة
الواق�عة بالفئة   : 35

و�شف العالمة   : هي عبارة عن كلمة DANUBE  مكتوبة بطريقة مبتكرة وباللغة الالتينية وباللون 
   building material company �شعار  مكتوب  وحتتها  درج،  �شكل  على   D واحل���رف  االأ���ش��ود 

بطريقة مبتكرة وباللغة الالتينية وباللون االأ�شود.
اال�ش��رتاطات   : دون �شرط

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد والتجارة- اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

بتاريخ : 2012/08/06 املودعة حتت رقم :  177573 
با�ش��م : جمموعة ويلني�س �س زم م

وعنوانه : �س ب 24249، دبي ، اأ ع م                         
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املالب�س مبا يف ذلك االأحذية بجميع اأنواعها وال�شبا�شب
الواق�عة بالفئة   : 25

و�شف العالمة    : هي عبارة عن كلمة   helios   مكتوبة باللغة الالتينية وباللون االأ�شود  ويوجد �شكل 
s وؤi   باللغة الالتينية  بني حرف  oدائرة كلمة

اال�ش��رتاطات   : دون �شرط
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد والتجارة ، 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد والتجارة- اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم: 177140    بتاريخ 2012/7/26م 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   

 با�ش��م: نيكون كوربوري�شن 
 وعنوانه:12-1، يوراكت�شو 1- ت�شومي، ت�شييودا- كو، طوكيو، اليابان  

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
التعليم والتهذيب؛ التدريب؛ الرتفيه؛ االأن�شطة الريا�شية والثقافية؛ الت�شوير الفوتوغرايف وتزويد املعلومات حول الت�شوير الفوتوغرايف؛ 
ترتيب واإدارة وتنظيم احللقات الدرا�شية للت�شوير الفوتوغرايف وتزويد املعلومات حول الت�شوير الفوتوغرايف؛ ترتيب واإدارة وتنظيم درو�س 
وتزويد  الفوتوغرايف  الت�شوير  فعالية  وتنظيم  واإدارة  ترتيب  الفوتوغرايف؛  الت�شوير  درو���س  ل  حو  املعلومات  وتزويد  الفوتوغرايف  الت�شوير 
املعلومات حول الت�شوير فعاليات الت�شوير الفوتوغرايف؛ ترتيب واإدارة وتنظيم م�شابقات الت�شوير الفوتوغرايف وتزويد املعلومات حول م�شابقات 
الت�شوير الفوتوغرايف؛ تاأجري الكامريات واأجزائها واك�ش�شواراتها؛ ترتيب واإدارة وتنظيم معار�س ال�شور الفوتوغرافية وتزويد املعلومات حول 
معار�س ال�شور الفوتوغرافية؛ تزويد ت�شهيالت معار�س ال�شور الفوتوغرافية وتزويد املعلومات حول ت�شهيالت معار�س ال�شور الفوتوغرافية؛ 
خدمات ال�شور الرقمية؛ تزويد خدمات ال�شور الرقمية عرب االإنرتنت؛ الت�شوير الفوتوغرايف؛ خدمات التعليم والتوجيه املرتبطة بال�شور 
الفوتوغرافية؛ خدمات التعليم والتوجيه املرتبطة ب�شيانة وت�شليح وت�شغيل معدات الت�شوير الفوتوغرايف واأجزائها ولوازمها؛ خدمات التعليم 
والتوجيه املرتبطة ب�شيانة وت�شليح وت�شغيل اآالت ومعدات القيا�س اأو الفح�س واأجزائها ولوازمها؛ خدمات التعليم والتوجيه املرتبطة ب�شيانة 
وت�شليح وت�شغيل االآالت واملعدات الب�شرية واأجزائها ولوازمها؛ خدمات التعليم والتوجيه املرتبطة ب�شيانة وت�شليح وت�شغيل االآالت ونظم الت�شنيع 
�شبه املو�شلة )وي�شمل ذلك اأجهزة الفح�س �شبه املو�شلة واملعدات الطرفية االأخرى( واأجزائها ولوازمها؛ خدمات التعليم والتوجيه املرتبطة 
ب�شيانة وت�شليح وت�شغيل االآالت ونظم الت�شنيع البلورية ال�شائلة )وي�شمل ذلك اأجهزة الفح�س البلورية ال�شائلة واملعدات الطرفية االأخرى( 
واأجزائها ولوازمها؛ خدمات التعليم والتوجيه املرتبطة ب�شيانة وت�شليح وت�شغيل االآالت واالأجهزة واأجزائها ولوازمها؛ خدمات التعليم والتوجيه 
املرتبطة ب�شيانة وت�شليح وت�شغيل االآالت واالأجهزة االإلكرتونية واأجزائها ولوازمها؛ خدمات التعليم والتوجيه املرتبطة ب�شيانة وت�شليح وت�شغيل 
للتنزيل(؛  القابلة  االإنرتنت )غري  االإلكرتونية عرب  املطبوعات  توفري  ولوازمها؛  واأجزائها  )النظارات(  العيون  نظارات  ت�شنيع  واأجهزة  اآالت 
ترتيب واإدارة وتنظيم احللقات الدرا�شية وتزويد املعلومات حولها؛ تزويد ملفات ال�شور وملفات الفيديو )غري القابلة للتنزيل( عرب االإنرتنت؛ 

 تاأجري االآالت واالأجهزة الب�شرية؛ تاأجري اآالت واأجهزة القيا�س اأو الفح�س؛ تخطيط وحترير واإ�شدار املطبوعات. 
 الواق�عة بالفئة:41 

 و�شف العالمة: كتبت كلمة "NIKKOR" باأحرف التينية. 
 اال�ش��رتاطات:   

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/26م   املودعة حتت رقم: 177136 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   

 با�ش��م: نيكون كوربوري�شن 
 وعنوانه:12-1، يوراكت�شو 1- ت�شومي، ت�شييودا- كو، طوكيو، اليابان  

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
املوائد؛ قما�س جلدي؛  اأغطية  اأغطية االأ�شّرة؛  اأخ��رى؛  ال��واردة يف فئات  الن�شيج غري  املن�شوجات ومنتجات 

قطع قما�س مغطاة بالفينيل؛ رقع من القما�س؛ منا�شف من الن�شيج؛ مناديل من الن�شيج. 
 الواق�عة بالفئة:  24 

 و�شف العالمة:  كتبت كلمة "NIKKOR" باأحرف التينية. 
 اال�ش��رتاطات:   

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / هوروث ماك العمال اال�شت�شارات
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  174485    بتاريخ : 2012/05/30 
با�ش������م: ال�شيد / كونابايل بامتنابهان فينو 

وعنوانه : ال�شناعية اجلديدة- عجمان – االمارات العربية املتحدة 
�س.ب:20956 هاتف: 06-7489008   فاك�س7438419 -06 

املنتجات/اخلدمات :
وق��ود  ذل��ك  يف  )مب��ا  وق��ود  الغبار،  وتثبيت  وترطيب  امت�شا�س  مزلقات،مركبات  �شناعية،  و�شحوم  زي��وت 

املحركات (،مواد ا�شاءة، �شموع وفتائل لال�شاءة. 
الواقعة بالفئة: 4

نهاية  اىل  ي�شل  اال�شفل حتى  جزئه  من   C حرف  وميتد  االحمر  باللون  مكتوبة    CiTROL كلمة 
احرف العالمة وي�شبه �شكل الع�شى املقلوبة ور�شمت نقطة حرف ال i منها على �شكل قطرة الزيت باللون 
O  على خلفية قطرة زيت كبرية احلجم باللون اال�شفر الذهبي والكل  اال�شفر الذهبي كما كتب حرف 

بطريقة مميزة. 
اال�ش��رتاطات : دون �شرط ،

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

�إد�رة �لعالمات �لتجاري 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

بتاريخ : 2012/09/05 املودعة حتت رقم :  178905 
با�ش��م : نينجا  للمواد الغذائية )�س ذ م م(  

وعنوانه : �س ب 20063،  دبي،  اأ ع م                  
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

وجمففة  حمفوظة  وخ�����ش��روات  ف��واك��ه  اللحم،  خال�شات  وال�شيد،  ال��دواج��ن  وحل��وم  واالأ���ش��م��اك  اللحوم 
تالزيوت  االألبان/  ومنتجات  واللنب  البي�س  بال�شكر،  مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هالم  ومطهوة، 

والدهون املعدة لالأكل
الواق�عة بالفئة   : 29

بواللغة  مبتكرة  بطريقة  مكتوبة     American Fresh كلمة  عبارة عن  : هي  ال��ع��الم��ة     و�شف 
 American كلمة  i  يف  االأبجدي  كتابة احلرف  االأ�شود حيث مت  وباللون  الالتينية  وباللغة  الالتينية 
اأع��اله ورقتني من ورق النبات وحتت الكلمة يوجد خط  Fresh  ويوجد يف  F  يف كلمة  مرتبطا بحرف 

معقوف وكلها باللون االأ�شود.
 اال�ش��رتاطات   : دون �شرط

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد والتجارة- اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / هوروث ماك العمال اال�شت�شارات
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  176935   بتاريخ : 2012/07/22  
با�ش������م:  مارك اآند اوريون فينتورز برايفيت ليمتد 

وعنوانه : 3632/59 ، فيلالنا�شريي بيلدينغ ، مقابل كو�شني �شيبيارد ، الباب الرئي�شي ، كو�شني – 682015 
، كرياال - الهند

املنتجات/اخلدمات :
اأخرى،  ال��واردة يف فئات  املواد غري  املقلدة واملنتجات امل�شنوعة من هذه  اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة 
اأو املدبوغة، ال�شناديق واحلقائب ال�شفرية ، املظالت وال�شما�شي والع�شي، ال�شياط  جلود احليوانات اخلام 

واأطقم احليوانات وال�شروج.
الواقعة بالفئة: 18 

بني  وهما مكتوبتان   MARK العبارة  كتبت  مبا�شرة  ا�شفلها  & ومن  بالرمز  متبوعة   DOC العبارة 
ر�شم مميز مكون من جمموعة من املباين املرتا�شة ناحية اليمني وناحية الي�شار ور�شم �شكل �شيارة بطريقة 

كروكية با�شفل �شكل املباين املوجودة باجلهة اليمنى والكل بطريقة مميزة.
اال�ش��رتاطات : دون �شرط ،

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

�إد�رة �لعالمات �لتجاري

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/26م   املودعة حتت رقم: 177139 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   

 با�ش��م: نيكون كوربوري�شن 
 وعنوانه:12-1، يوراكت�شو 1- ت�شومي، ت�شييودا- كو، طوكيو، اليابان  

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�شميم املتعلقة بها؛ خدمات التحاليل واالأبحاث ال�شناعية؛ 
خدمات ت�شميم وتطوير اأجهزة ومعدات احلا�شوب والربجميات احلا�شوبية؛ تاأجري خوادم الويب؛ تاأجري 
الفوتوغرافية  ال�شور  واإدارة  لتحرير  برجميات  تزويد  االإنرتنت؛  على  للخوادم  املعلومات  حلفظ  م�شاحة 

واالأفالم عرب االإنرتنت )غري قابلة للتنزيل(؛ تاأجري خوادم الويب للدرد�شة عرب االإنرتنت.
الواق�عة بالفئة:  42

 و�شف العالمة:  كتبت كلمة "NIKKOR" باأحرف التينية. 
 اال�ش��رتاطات:   

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928
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الدار العقارية تفتتح )املول( املركز التجاري العاملي يف اأبوظبي

وفد جتاري ي�ضم �أكرث من 45 م�ضدر� �إمار�تيا 

ح�سور قوي ملوؤ�س�سة دبي لتنمية ال�سادرات يف اأذربيجان

امل�سرف العربي للتنمية القت�سادية يف اأفريقيا ينظم ملتقى �سيدات الأعمال العربيات والأفريقيات

•• اأبوظبي- وام:

افتتحت �شركة الدار العقارية - ال�شركة 
الرائدة يف جمال تطوير وا�شتثمار واإدارة 
اأب��وظ��ب��ي - م��رك��زا جتاريا  ال��ع��ق��ارات يف 
التجاري  املركز  امل��ول  اإ�شم  حتت  مميزا 
ال���ع���امل���ي يف م��ن��ط��ق��ة ال�������ش���وق امل���رك���زي 

القدمي يف قلب العا�شمة اأبوظبي.
و�شيقدم املول ل�شكان العا�شمة وزوارها 
وت��ن��اول  للت�شوق  �شيقة  ج��دي��دة  جت��رب��ة 
ال��ط��ع��ام مب��ا يف ذل���ك ب��اق��ة وا���ش��ع��ة من 
تفتتح  التي  البارزة  التجارية  العالمات 

اأبوابها يف اأبوظبي الأول مرة.
وم����ن اأب�����رز م���ا ���ش��ي��وف��ره امل����ول ل����زواره 
الربيطاين  االأق�شام  املتعدد  املتجر  هو 
ال�شهري هاو�س اأوف فريزر ليكون بذلك 
اأول واأك����رب م��ت��ج��ر م��ت��ع��دد االأق�����ش��ام يف 
 170 اأبوظبي حيث ي�شم ما يزيد عن 

عالمة جتارية بارزة.
يدخل  التي  االأوىل  امل��رة  ه��ذه  ان  يذكر 
منطقة  فريزر  اأوف  هاو�س  متجر  فيها 
اأول فرع للمتجر  االأو�شط ويعد  ال�شرق 
امل��ت��ح��دة واإي��رل��ن��دا  خ���ارج ح���دود اململكة 
60 ف����رع����ا يف  امل���ت���ج���ر  ح���ي���ث مي���ت���ل���ك 
املبارك  خليفة  حممد  وق��ال  الدولتني. 
ال��دار  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  نائب 
يف �شركة الدار العقارية اإن م�شروع املول 
املركز التجاري العاملي ياأتي ليتمم عملية 
القدمي  املركزي  ال�شوق  منطقة  حتويل 
الناب�س  ال��ق��ل��ب  ك��ان��ت والت�����زال  وال��ت��ي 
يعد  امل�شروع  اأن  اإىل  ..م�شريا  للعا�شمة 

ل�شركة  الفاعلة  امل�شاهمات  اأح��د  كذلك 
امل�شتقبلية  ال����روؤي����ة  حت��ق��ي��ق  يف  ال�����دار 
الأبوظبي وذلك نظرا ملا يقدمه امل�شروع 
واأو�شح  نوعها.  من  فريدة  جت��ارب  من 
التنفيذي  املدير  الذيابي  �شفيق  ط��الل 
ان  ال������دار  ���ش��رك��ة  يف  االأ�����ش����ول  الإدارة 
امل����ول امل��رك��ز ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي يحاكي 
الت�شوق يف  بت�شاميمه الع�شرية جتربة 
والتي  القدمي  امل��رك��زي  ال�شوق  منطقة 
تعترب اأحد اأعرق واأول املواقع التاريخية 
يف مدينة اأبوظبي ..م�شريا اىل ان املول 
يعد ج���زءا حم��وري��ا م��ن م�����ش��روع املركز 
ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي يف اأب��وظ��ب��ي واإ���ش��اف��ة 

املتنوعة  العقارية  املحفظة  اإىل  مهمة 
اآخ��ر على  وم��ث��اال  ال���دار  ل�شركة  التابعة 
املتزايد  الطلب  تلبية  ال��دار  �شركة  عزم 
ع��ل��ى امل�����ش��اح��ات ال��ت��ج��اري��ة م���ن ال��ف��ئ��ة 
نبيل  وق���ال  العا�شمة.  قلب  يف  امل��م��ت��ازة 
ريتيل  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  داود 
اأريبيا انرتنا�شيونال - التي متثل متجر 
هاو�س اأوف فريزر يف املنطقة - ان افتتاح 
اأول فرع عاملي ملتجر هاو�س اأوف فريزر 
ياأتي كخطوة اأوىل من خطة تو�شع هذه 
ال�شرق  منطقة  يف  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ة 
االأو�شط .. م�شريا اىل اأن �شكان اأبوظبي 
وزائريها من ال�شياح �شتتوفر لهم فر�شة 

اال�شتمتاع بتجربة ت�شوق غري م�شبوقة 
متجر  �شي�شهم  بينما  اأب��وظ��ب��ي  قلب  يف 
ه��او���س اأوف ف��ري��زر يف ج��ذب امل��زي��د من 
اأبوظبي  اإىل  التجارية  العالمات  اأ�شهر 
م�شبوق  غ��ري  م�����ش��ت��وى  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
التي �شت�شع  م��ن اخل��دم��ات وال��ع��رو���س 
م��ق��ي��ا���ش��ا ج���دي���دا ل��ت��ج��رب��ة ال��ت�����ش��وق يف 
املدينة. وتبلغ م�شاحة متجر هاو�س اأوف 
 100 ف��ري��زر بطوابقه االأرب��ع��ة ح��وايل 
للمت�شوقني  و���ش��ي��وف��ر  م��رب��ع  ق���دم  األ���ف 
الن�شائية  االألب�شة  من  وا�شعة  جمموعة 
والرجالية ومالب�س االأطفال واالأحذية 
ل���الأدوات  ق�شم  جانب  اإىل  واالإك�ش�شوار 

املنزلية واآخر مل�شتح�شرات التجميل.
وي�شم املتجر طيفا وا�شعا من العالمات 
ال��ت��ج��اري��ة ال��ت��ي ت��دخ��ل دول���ة االإم����ارات 
اآن��د ثريابي  الأول مرة مثل بيبا و لينيا 
العالمات  من  جمموعة  اإىل  باالإ�شافة 
فيفيان  ذلك  يف  مبا  ال�شهرية  التجارية 
دي��رك  و  جينز  فري�شات�شي  و  وي�شتوود 
ب��ي��ك��ي��م��ربغ��ز و ك��ارول��ي��ن��ا ه���ريي���را اإىل 
ال�شحي  �شبا  كيتي  هيلو  ن���ادي  ج��ان��ب 

احل�شري لالأمهات والبنات.
جدير بالذكر اأن م�شروع املركز التجاري 
اأبوظبي  العا�شمة  قلب  يف  يقع  العاملي 
ع��ل��ى ����ش���ارع امل���ط���ار ب���ني ال��ك��ورن��ي�����س و 
ب�شارع خليفة وهو  م��رورا  �شارع حمدان 
م�����ش��روع م��ت��ع��دد اال���ش��ت��خ��دام��ات يتاألف 
..م��رك��ز  ه��ي  رئي�شة  اأق�����ش��ام  م��ن خم�شة 
الت�شوق املول و�شوق ي�شم 250 متجرا 
وب���رج ل��الأع��م��ال ي��ت��األ��ف م��ن 59 طابقا 
من امل�شاحات املكتبية من الفئة املمتازة 
وبرج �شكني يتاألف من 94 طابقا ي�شمل 

فاخرة. وحدة   474
امل�شروع فندقا يحمل عالمة  كما ي�شم 
غرفة   195 ي�شم  م��اري��وت  ك��ورت��ي��ارد 
من  بكل  مبا�شر  ب�شكل  ويت�شل  للنزالء 
اإ�شافة  امل�����ش��روع  وي�شكل  وامل���ول  ال�شوق 
التجارية  امل��راك��ز  جمموعة  اإىل  مميزة 
ال��ع��امل��ي��ة ال��ب��ال��غ ع���دده���ا ح����وايل 330 
مركزا يف 100 دولة تنت�شر حول العامل 
وهو  رئي�شا  هدفا  كلها  تت�شارك  وال��ت��ي 
ت�شهيل وتنمية حركة التجارة واالأعمال 

الدولية الثنائية. 

•• دبي-الفجر: 

ال�شادرات،  لتنمية  دب��ي  موؤ�ش�شة  نظمت 
اإح����������دى م����وؤ�����ش���������ش����ات دائ����������رة ال��ت��ن��م��ي��ة 
�شركة   27 م�شاركة  دب��ي،  االقت�شادية يف 
باكوبلد  م��ع��ر���س  يف  م�����ش��درة  اإم���ارات���ي���ة 
مب��دي��ن��ة  واالن���������ش����اءات  ل��ل��ب��ن��اء   2013
اأكتوبر   26 –  23 ال��ف��رتة م��ن  ب��اك��و يف 
امل��وؤ���ش�����ش��ة  ف��ي��ه  ت��ن��ظ��م  وال���ت���ي   2013
ح��ي��ث  م������رة،  الأول  االإم������ارات������ي  اجل����ن����اح 
ي��ع��ت��رب ه���ذا امل��ع��ر���س م��ن اأه����م امل��ع��ار���س 
يف ال��ق��ط��اع وب��االأخ�����س يف راب��ط��ة ال���دول 
امل�شتقلة واأوروبا ال�شرقية. وي�شم اجلناح 
مثل  االإماراتية  ال�شركات  اأبرز  االإماراتي 
�شركة  لال�شتثمار،  دبي  االم���ارات،  حديد 
الدهانات الوطنية، دانوب، باالإ�شافة اإىل 

البناء  جم��ال  يف  ال�شركات  من  جمموعة 
امل�شاركة يف  واالن�شاءات والتعمري. وتاأتي 
لتنمية  دب��ي  موؤ�ش�شة  ا�شرتاتيجية  اإط��ار 
ال�����ش��ادرات ال��رام��ي��ة اإىل اخ����رتاق اأ���ش��وق 
اأ�شواق  اإىل  والدخول  اآ�شيا  و�شط  منطقة 

جديدة للم�شدر االإماراتي. 
ال�شادرات  لتنمية  دبي  موؤ�ش�شة  و�شتنظم 
باكوبلد  امل�شاركة يف معر�س  على هام�س 
يف  و���ش��رك��ة  م�شدر   23 زي���ارة   2013
مع  عمل  ور����س  وع��ق��د  خمتلفة  قطاعات 
ذات  االأذربيجانية  احلكومية  املوؤ�ش�شات 
االأول،  ي���وم���ه  يف  ب��ال��ت�����ش��دي��ر  ال���ع���الق���ة 
ثنائية  ل���ق���اءات  ت��ن��ظ��ي��م  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
ل��ل�����ش��رك��ات امل�������ش���ارك���ة يف ال���ي���وم ال��ث��اين 
باكو  امل�����ش��اري��ع يف مدينة  الأه���م  وزي����ارات 

االأذرية يف الفرتة نف�شها. 

وق���ال امل��ه��ن��د���س ���ش��اع��د ال��ع��و���ش��ي، امل��دي��ر 
التنفيذي ملوؤ�ش�شة دبي لتنمية ال�شادرات: 
ح����اف����ظ����ت اأذرب������ي������ج������ان ع����ل����ى م��وق��ع��ه��ا 
اال����ش���رتات���ي���ج���ي ���ش��م��ن راب����ط����ة ال�����دول 
امل�شتقلة كمركز رائد للم�شاريع االن�شائية 
املتنوعة. ويف خالل الفرتة من 2003-
ال��ت��ج��ارة  ح��ج��م  اإج���م���ايل  ك���ان   2013
اخلارجية يزداد ت�شاعديا وبالتوازي مع 
النفط  عائدات  وكانت  االإنتاج  يف  الزيادة 
ت������زداد ب�����ش��رع��ة، وت��خ��ط��ى دخ����ل ال��ن��ف��ط 
ال�����ش��ن��وي الأذرب���ي���ج���ان الأول م���رة يف ع��ام 
اأمريكي.  دوالر  مليار   1 حاجز   2006
ووف��ًق��ا ل���الأرق���ام واالح�����ش��ائ��ي��ات االأذري����ة 
للربع االأول من عام 2012، قدرت حجم 
م��ل��ي��ارات دوالر   9.6 ب��ح��وايل  واردات���ه���ا 
اأمريكي االأمر الذي يجعل منها اأحد اأهم 

املختلفة  الت�شديرية  واالأ�شواق  الوجهات 
لت�شدير  م�شدر  ك��ل  اليها  يتطلع  ال��ت��ي 
االإم��ارات��ي  امل�����ش��در  وب��االأخ�����س  منتجاته 
. واأ�����ش����اف ال��ع��و���ش��ي: ي��ح��ظ��ى م��ع��ر���س 
ال���ع���ام مب�����ش��ارك��ة  2013 ه���ذا  ب��اك��وب��ل��د 
من  املتنوعة  ال�شركات  قبل  من  متميزة 
اأكرث من 26 دولة، ومن املتوقع اأن يزور 
زائ��ر   10،000 ع��ن  يقل  ال  م��ا  املعر�س 
هذه  وتعترب  القطاع.  ه��ذا  يف  متخ�ش�س 
ت�شرف  والتي  للموؤ�ش�شة  االأوىل  امل�شاركة 
على دعم ال�شركات االإماراتية يف املعر�س 
املتوقع  وم��ن  االإم��ارات��ي.  اجلناح  بتنظيم 
ابرام �شفقات ت�شديرية للم�شاركني حيث 
تتلقى  ال��ت��ي  لل�شركات  الن�شبة  ت��راوح��ت 
 86% %82 اىل  ملنتجاتها من  طلبات 
خ���الل ان��ت��ه��اء اأي����ام ه���ذا امل��ع��ر���س يف ع��ام 

•• دبي-الفجر: 

ي���ن���ظ���م امل���������ش����رف ال����ع����رب����ي ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
مع  بالتن�شيق  اأفريقيا  يف  االقت�شادية 

العرب، ملتقى  جمل�س �شيدات االأعمال 
العربيات واالأفريقيات  االأعمال  �شيدات 
6 و7  ي���وم���ي  يف م���دي���ن���ة دب�����ي خ�����الل 
من  ع����دد  ب��ح�����ش��ور   ،2013 ن��وف��م��رب 

امل�������ش���ارك���ات م����ن ج��م��ع��ي��ات واحت�������ادات 
العربيات واالأفريقيات  االأعمال  �شيدات 
لل�شناديق  التن�شيق  جمموعة  وممثلي 

التمويلية العربية.

2012 .    واأ�شاف العو�شي: ازداد حجم 
االإنتاج ال�شناعي عدة مرات يف اأذربيجان 
عام  م��ن  املا�شية  الع�شر  ال�شنوات  خ��الل 
ناحية،  فمن   .2013 عام  اإىل   2003
مت��ك��ن��ت اذرب��ي��ج��ان م��ن ج���ذب ال�����ش��رك��ات 
النفط  الرائدة يف جمال �شناعة  العاملية 
والغاز لال�شتثمار، ومن ناحية اأخرى اأدت 
املبالغ الكبرية التي ا�شتثمرها القطاعان 
ال�شناعية  امل��ن��اط��ق  يف  واخل���ا����س  ال���ع���ام 
و�شيعزز  امل��ج��ال.  ه��ذا  اإىل تطور كبري يف 
بناء  القطاع من  ه��ذا  اأذربيجان يف  جن��اح 
ال  امل���دى  طويلة  ا�شرتاتيجية  حت��ال��ف��ات 
�شيما مع الدول املجاورة والواعدة كدولة 
االإمارات العربية املتحدة ودبي بالتحديد 
الت�شدير  لعمليات  ال��رائ��د  امل��رك��ز  كونها 

واعادة الت�شدير يف املنطقة . 
ال�����ش��ادرات  لتنمية  دب���ي  م��وؤ���ش�����ش��ة  تلعب 
دبي  اإم����ارة  مكانة  رف��ع  يف  حم��وري��اً  دوراً 
ب��اع��ت��ب��اره��ا م����رك����زاً ل��ل��ت�����ش��دي��ر واإع������ادة 
االقت�شادي  النمو  عجلة  ودفع  الت�شدير 
الإم������ارة دب���ي ودول�����ة االإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة 
امل���ت���ح���دة ع���م���وم���اً، م���ن رف����ع م�����ش��ت��وي��ات 
ورفع  الرئي�شية  القطاعات  يف  الت�شدير 
يف  املحلية  لل�شركات  االأع���م���ال  م�شتوى 

الدولة يف االأ�شواق العاملية االأخرى.

االفتتاحية  اجلل�شة  خ��الل  و�شيتحدث 
ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  م��ع��ايل  ك��ل م��ن  للملتقى 
خ���ل���ف، م���دي���ر ع�����ام امل�������ش���رف ال��ع��رب��ي 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة االق���ت�������ش���ادي���ة يف اأف��ري��ق��ي��ا؛ 
رئي�شة  ال�����ش��ب��اح،  ح�شة  ال�شيخة  �شمو 
االأع��م��ال  �شيدات  جمل�س  اإدارة  جمل�س 
املدير  مواجني،  ج��وان  وال�شيدة  العرب 
�شرق  اأع��م��ال  �شيدات  ملجل�س  التنفيذي 

اأفريقيا. 
وي����ه����دف امل��ل��ت��ق��ى ال������ذي ُي���ن���ظ���م حت��ت 
وريادة  واالأفريقية  العربية  امل��راأة  �شعار 
ب��امل�����ش��رف  ال���ت���ع���ري���ف  اإىل  االأع������م������ال 
كموؤ�ش�شة متويلية تعنى بتعزيز التعاون 
– االأفريقي عن طريق متويل  العربي 
امل�شروعات التنموية وت�شجيع االأن�شطة 
وتقدمي  االأفريقية  العربية  التجارية 
ال��دول  لتنمية  ال��الزم��ة  الفنية  املعونة 
االأف���ري���ق���ي���ة، وت�����ش��ج��ي��ع اال���ش��ت��ث��م��ارات 
العربية يف اأفريقيا التي تديرها �شيدات 

االأع����م����ال ال��ع��رب��ي��ات. ك��م��ا ي��ه��دف اإىل 
���ش��ي��دات  ع��ل��ى جت����ارب  ال�����ش��وء  ت�شليط 
االأعمال املتميزات يف املنطقتني العربية 

واالأفريقية.
قال  امللتقى،  ه��ذا  انعقاد  على  وتعليقا 
م��ع��ايل ع��ب��د ال��ع��زي��ز خ��ل��ف، م��دي��ر ع��ام 
االقت�شادية  للتنمية  العربي  امل�شرف 
متا�شياً  امللتقى  ه��ذا  ي��اأت��ي  افريقيا:  يف 
اإىل  الهادفة  امل�شرف  ا�شرتاتيجية  مع 
االقت�شادية  الفعاليات  خمتلف  اإِ�شراك 
واالجتماعية يف تنمية وتطوير التعاون 
واالأف��ري��ق��ي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة  املنطقتني  ب��ني 
حيث �شرنكز من خالله على دور املراأة 
ال��ع��رب��ي��ة واالف��ري��ق��ي��ة امل��ت��ن��ام��ي �شمن 
خم��ت��ل��ف ق���ط���اع���ات االع����م����ال وك��ي��ف��ي��ة 
وامل�����ش��ان��دة لتطوير هذا  ال��دع��م  ت��وف��ري 
التعاون  اف��اق  بحث  اىل  اإ�شافة  ال���دور، 
امل�������ش���رتك م����ا ب����ني ����ش���ي���دات االع���م���ال 

العربيات واالفريقيات. 

القت�ساد تبحث التعاون مع الونكتاد 
•• اأبوظبي-وام:

اأكد �شعادة عبداهلل اآل �شالح وكيل وزارة بوزارة االقت�شاد اأن االإمارات تعد من 
الدول الرائدة يف جمال جذب اال�شتثمارات االأجنبية يف منطقة ال�شرق االأو�شط 
ا�شتثماري واقت�شادي مميز يتيح لل�شركات وامل�شتثمرين  ملا توفره من مناخ 
العديد من احلوافز اال�شتثمارية ملمار�شة اأعمالهم وتنميتها. جاء ذلك خالل 
لقائه الدكتور موخي�شا كيتويى االأمني العام ملنظمة االأمم املتحدة للتجارة 

وال��ت��ن��م��ي��ة االأون��ك��ت��اد على 
ه���ام�������س ان����ع����ق����اد ال��ق��م��ة 
للتجارة  ال��ث��ال��ث��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
احل����رة ال��ع��امل��ي��ة وامل��ن��اط��ق 
املتخ�ش�شة  االق��ت�����ش��ادي��ة 
ال����ت����ي ت�����ش��ت�����ش��ي��ف��ه��ا دب���ي 
خ�����الل ال����ف����رتة م����ن 21 
اأكتوبر اجل��اري .   23 اإىل 
وتناول اللقاء �شبل التعاون 
و  االق���ت�������ش���اد  وزارة  ب����ني 
تعزيز  واآل���ي���ات  االون��ك��ت��اد 
ال��ع��م��ل امل�����ش��رتك وت��ب��ادل 
اخلربات بني اجلانبني يف 

جم���االت اال���ش��ت��ث��م��ار وب��ن��اء 
القدرات وحت�شني موؤ�شرات جذب اال�شتثمار. و�شلم �شعادة عبداهلل اآل �شالح 
خالل اللقاء اأمني عام االأونكتاد دعوة من معايل �شلطان بن �شعيد املن�شوري 
وزارة  تعقده  الذي  ال�شنوي  اال�شتثمار  منتدى  يف  للم�شاركة  االقت�شاد  وزير 
التي  بالنه�شة  كيتويى  موخي�شا  الدكتور  اأ�شاد  جانبه  من  �شنويا.  االقت�شاد 
حققتها االإمارات يف فرتة وجيزة وتنويع اقت�شادها بعيدا عن القطاع النفطي 
نحو  والتوجه  االقت�شادية  املجاالت  كافة  يف  مرتفعة  منو  معدالت  وحتقيق 

اقت�شاديات املعرفة وتعزيز االبتكار كنموذج للنمو امل�شتقبلي.

التبادل  حجم  دولر  مليار   88
التجاري بني ال�سني ورو�سيا

•• بكني-وام:

اأمريكي  دوالر  مليار   88 ورو�شيا  ال�شني  الثنائية بني  التجارة  بلغ حجم 
خالل عام 2012 ..فيما تعهدت الدولتان بزيادة حجم هذه التجارة اإىل 
100 مليار دوالر بحلول عام 2015 و 200 مليار بحلول عام 2020. 
جمل�س  رئي�س  ت�شيانغ  كه  يل  اأن  �شينخوا  ال�شينية  االأن��ب��اء  وكالة  وذك��رت 
الدولة ال�شيني عقب اجتماعه مع نظريه الرو�شي دميرتي ميدفيديف..
االإجتماع  خ��الال  مت  اأن���ه  اإىل  الرو�شية..م�شريا  ال�شينية  ال��ع��الق��ات  ق��وة 
االإتفاق على تعزيز التجارة الثنائية وت�شجيع ال�شركات من اجلانبني على 
وت�شهيل  املحلية  العمالت  ا�شتخدام  تو�شيع  بجانب  البلدين  يف  اال�شتثمار 
والف�شاء  ال��ط��ريان  جم��االت  يف  التعاون  ع��ن  ف�شال  واال�شتثمار  التجارة 
والطاقة النووية والتكنولوجيا الفائقة والزراعة والبنية التحتية. واأ�شاف 
اأن التعاون فى جمال الطاقة بني ال�شني ورو�شيا ميثل اأهمية ا�شرتاتيجية 
طويلة االأمد.. ممنوها باأنه مت االإتفاق على تنفيذ جمموعة من امل�شروعات 
ال�شخمة التي تت�شمن النفط اخلام والغاز وبناء معامل التكرير. ونقلت 
الوكالة عن البيان امل�شرتك ال�شادر عن ت�شيانغ وميدفيديف..اأن الدولتني 
ت�شرتكان يف املوقف نف�شه اأوتت�شابه موقفهما ب�شاأن الق�شايا الكربى التي 
ورو�شيا  ال�شني  اأن  م��وؤك��دا   .. ال���دويل  للمجتمع  الكلية  بامل�شالح  تتعلق 
اأن  البيان  واأ���ش��اف  االأجنبية.  ال�شيا�شات  يف  التن�شيق  تعزيز  �شتوا�شالن 
والق�شية  ال�شورية  االأزم���ة  مثل  الدولية  الق�شايا  اأن  توؤمنان  الدولتني 
اأن  يتعني  االيرانية  النووية  والق�شية  الكورية  اجلزيرة  �شبه  يف  النووية 
حتل عن طريق الو�شائل ال�شلمية واحلوار ال�شيا�شي.. يذكر اأن ميدفيديف 

كان قد و�شل اأم�س االول اإىل العا�شمة بكني يف زيارة ر�شمية. 

غرفة راأ�س اخليمة تنظم ور�سة تعريفية 
عن غرفة التجارة الدولية بالإمارات

•• راأ�س اخليمة-وام:

الغرفة  ح��ول  تعريفية  ور���ش��ة  اخليمة  راأ����س  و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  نظمت 
التجارة الدولية يف االإمارات. ح�شر الور�شة التي نظمت بالتعاون مع غرفة 
لرئي�س  االأول  النائب  ال�شياح  حممد  �شعيد  االإم���ارات  يف  الدولية  التجارة 
جمل�س اإدارة الغرفة ووليد حممد عبدالكرمي النائب الثاين لرئي�س جمل�س 
االإدارة و�شعيد عبيد اجلروان االأمني العام لغرفة التجارة الدولية يف الدولة. 
وقال �شعيد عبيد اجلروان اإن الور�شة �شلطت ال�شوء على الدور الذي متار�شه 
غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة ب��دول��ة االإم����ارات يف تعزيز ق��ط��اع االأع��م��ال العاملي 
والرتويج  بالغرفة  التعريف  جانب  اىل  الدولية  املحافل  يف  عنه  والتعبري 
ال�شبب  ح�شن  حممد  اأو�شح  جانبه  من  التجارية.  واال�شتثمارات  للم�شاريع 
الأهمية  نظرا  تاأتي  الور�شة  اأن هذه  الغرفة  االأعمال يف  تطوير  مدير قطاع 
الدور الذي متار�شه غرفة التجارة الدولية بدولة االإم��ارات يف تعزيز قطاع 
التي  الور�شة  وت�شمنت  الدولية.  املحافل  يف  عنه  والتعبري  العاملي  االأعمال 
قدمها زهور دوت مدير الت�شويق يف غرفة التجارة الدولية يف االإمارات � نبذة 
تعريفية عن غرفة التجارة الدولية يف االإمارات التي تاأ�ش�شت يف عام 2004 
ومزايا االن�شمام لغرفة التجارة الدولية. واأ�شار زهور اىل اأن غرفة التجارة 
الدولية بدولة االإمارات تهدف اإىل ال�شماح جلميع القطاعات االقت�شادية يف 
الدولة باحل�شول على فر�شة لتكون جزءا من املمار�شة االقت�شادية العاملية 
جميع  على  بالفائدة  تعود  والتي  �شحية  تناف�شية  اقت�شادية  بيئة  وتعزيز 

االأعمال التجارية يف دولة االإمارات.
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مطارات اأبوظبي تطلق برنامج القالع 
لتدريب اخلريجني كجزء من مبادرة اأب�سر

•• اأبوظبي-الفجر: 

خالل  م��ن  وذل��ك  االإق���الع  التدريبي  الربنامج  اأبوظبي  م��ط��ارات  اأطلقت 
احلكومة  مبادرة  من  كجزء  لها  التابع  الطريان،  لدرا�شات  اخلليج  مركز 
ل��ت��دري��ب وت��وظ��ي��ف م��واط��ن��ي دول���ة االإم������ارات - اأب�����ش��ر . وي��ع��م��ل برنامج 
على  العليا  ال�شهادات  على  احلا�شلني  االإم��ارات��ي��ني  ت��دري��ب  على  االق���الع 
امل�شاهمة  �شاأنها  من  والتي  اأبوظبي،  مطارات  يف  للعمل  الالزمة  املهارات 
التي تت�شمن تطوير قطاع   2030 اأبوظبي  ب�شكل فاعل يف حتقيق روؤية 
التدريبي  الربنامج  ميتد  القطاع.  هذا  يف  االإماراتية  واملواهب  الطريان 
على مدى 18 �شهراً ويت�شمن مرحلتني مبا يف ذلك: الربنامج التاأ�شي�شي 
اأحد جماالت املطار. وعند االنتهاء  التخ�ش�شي يف  للمطارات، والربنامج 

م����ن ال���ربن���ام���ج ال���ت���دري���ب���ي، ���ش��ي��ت��م 
ت��وف��ري وظ��ائ��ف ل��ل��ط��الب اخل��رج��ني 
يف املجال الذي يختارونه يف اأبوظبي 
للمطارات بدوام كامل وراتب حمدد. 
و�شيتم اإرفاق كل خريج من الربنامج 
التدريبي مع مر�شد  خم�ش�س خالل 
التوجيه  �شيوفر  مما  التدريب  فرتة 
املهنية  والتنمية  العمل  وامل�شاعدة يف 
ال�����ش��ام��ل��ة.  وق���ال ���ش��ع��ادة علي ماجد 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  امل���ن�������ش���وري، 
م���ط���ارات اأب���وظ���ب���ي: ت��ه��دف م��ب��ادرة 
اأب�����ش��ر اىل ب��ن��اء ج��ي��ل وط��ن��ي ج��دي��د، 
خمتلف  ممار�شة  على  وق���ادر  م��وؤه��ل 

امل���ج���االت وال��ق��ط��اع��ات ب��ك��ف��اءة وث��ق��ة. 
�شاأنه  وال��ذي من  الوطني  ي�شاهم هذا اجليل يف م�شرية االقت�شاد  و�شوف 
حتقيق التكامل االقت�شادي داخل دولة االإمارات العربية املتحدة.  واأ�شاف: 
الإم��ارة  االقت�شادي  التنويع  دع��م  يف  التزامها  اأب��وظ��ب��ي  م��ط��ارات  توا�شل 
ال�شركة من خالل  2030. و�شتتمكن  اأبوظبي  روؤية  اأبوظبي متا�شيا مع 
برنامج االقالع حتقيق اأهدافها املتعلقة ببناء وتطوير املواهب االإماراتية 
املحلية،  كما يدعم برنامج  التي �شتدعم منو وا�شتقرار �شناعة الطريان 
اإىل  الرامية  التنفيذي  املجل�س  واأه���داف  التوطني  برنامج  اأي�شا  االق��الع 
اأن�شاأت  وق��د  املختلفة.   القطاعات  �شمن  املحلية  امل��واه��ب  وتطوير  اإث���راء 
2009، كجزء  اأبوظبي مركز اخلليج لدرا�شات الطريان يف عام  مطارات 
متميزا  ومركزا  عاملي  مقر  اإىل  اأبوظبي  حتويل  يف  الرامية  جهودها  من 
للطريان ومقرا اإقليمياً لل�شركات الكربى العاملة يف جمال النقل اجلوي. 
جمال  يف  االإم��ارات��ي��ة  املواهب  وتطوير  بناء  اأي�شا  ا�شرتاتيجيتها  وت�شمل 

الطريان، وتعريفهم بفر�س العمل املحتملة يف قطاع الطريان.

بلدية دبي تكرم موانئ دبي العاملية
•• دبي-وام:

املبذولة من قبلها لت�شهيل  العاملية للجهود  كرمت بلدية دبي موانئ دبي 
برامج العمل اخلا�شة باإدارة ال�شحة و ال�شالمة بالبلدية واملتعلقة باالإفراج 
عن �شحنات املواد اال�شتهالكية املخ�ش�شة لالأ�شواق املحلية اأو الت�شدير من 
مراجعات  لت�شهيل  للق�شم  جديد  مكتب  توفري  جانب  اإىل  االإم��ارة  موانئ 
العمالء واتخاذ االإجراءات اخلا�شة بالرقابة على ال�شحنات نظرا ملا ميثله 
العاملية والعدد  ميناء جبل علي من دور حيوي ومهم على نطاق التجارة 

الهائل من املنتجات التي يتم ا�شتريادها اأو ت�شديرها من خالله.
اإدارة  قام بتكرمي موانىء دبي العاملية كل من املهند�س ر�شا �شلمان مدير 
ق�شم  رئي�شة  رف��ي��ع  حممد  ن�شيم  وال��دك��ت��ورة  ال��ع��ام��ة  وال�شالمة  ال�شحة 
�شالمة املواد االإ�شتهالكية ببلدية دبي خالل االجتماع الذي عقد ام�س يف 
7 يف ميناء جبل علي. واأكد �شلمان اأن بلدية دبي واحدة من  البوابة رقم 
اأكرب واأهم الدوائر املحلية نظرا حلجم املهام الكبرية املناطة بها و�شخامة 
كادرها الوظيفي والذي يتنا�شب مع حجم اخلدمات التي تقدمها الدائرة 
لت�شهيل  ال��دائ��م  �شعيها  م��ن  وك��ج��زء  بها  تقوم  التي  واالأع��م��ال  وامل�شاريع 
خ��الل هذا  م��ن  بهم  امل��ع��ام��الت اخلا�شة  واإن��ه��اء  و���ش��ول اجلمهور  عملية 
املركز واملكاتب. من جانبها اأ�شارت ن�شيم رفيع اإىل اأن الق�شم يقوم بالرقابة 
والتفتي�س على املن�شاآت واملوؤ�ش�شات والتي تتعامل باملواد اال�شتهالكية للتاأكد 
من توفر ا�شرتاطات ال�شحة وال�شالمة املعتمدة واتخاذ التدابري الالزمة 
اال�شتهالكية  امل��واد  على  والتفتي�س  والرقابة  املعتمدة  الت�شريعات  ح�شب 
ل�شروط  ا�شتيفائها  م��ن  للتاأكد  املحلي  ال�����ش��وق  يف  وامل��ت��داول��ة  امل�����ش��ت��وردة 
ال�شحة وال�شالمة العامة بالتن�شيق مع اجلهات املخت�شة واتخاذ التدابري 
الالزمة. واأو�شحت رفيع اأن موظفي ق�شم �شالمة املواد اال�شتهالكية قاموا 
عن طريق ميناء جبل علي يف الن�شف االأول من هذا العام2013 باالإفراج 
عن 1939 �شحنة مواد ا�شتهالكية و 177 �شحنة مكمالت �شحية و 37 
�شحنة منظفات ومطهرات واردة من خمتلف اأنحاء العامل واإعادة ت�شدير 
و  143 �شحنة مكمالت �شحية  و  ا�شتهالكية  م��واد  120 �شحنة  ورف�س 
11 �شحنة منظفات ومطهرات خمالفة ملوا�شفات وا�شرتاطات بلدية دبي. 

ال�سندوق ال�سعودي للتنمية يقدم 
قر�سا بقيمة 150 مليون ريال لزامبيا

•• الريا�س-وام:

اأم�س  زامبيا  املالية يف جمهورية  للتنمية ووزارة  ال�شعودي  ال�شندوق  وقع 
االول اتفاقيتي متويل يقدم مبوجبهما ال�شندوق قر�شا مي�شرا للم�شاهمة 
العا�شمة  التعليمي اجلامعي يف  امل�شت�شفى  تاأهيل  اإعادة  يف متويل م�شروع 
اإىل  متنوعة  وطنية  نفطية  غري  وخدمات  �شلع  ت�شدير  متويل  و  لو�شاكا 
وا�س  ال�شعودية  االأنباء  وكالة  وذك��رت  ري��ال.  مليون   150 زامبيا..بقيمة 
اأنه مت توقيع اتفاقيتي التمويل يف لو�شاكا فيما وقعهما عن ال�شندوق   ..
املنتدب  الع�شو  الرئي�س  نائب  الب�شام  اإبراهيم  بن  يو�شف  املهند�س  معايل 
لل�شندوق ال�شعودي للتنمية .. فيما وقعها عن اجلانب الزامبي الك�شندر 
�شيكوندا وزير املالية . واأو�شح املهند�س يو�شف الب�شام يف ت�شريح �شحفي 
اململكة  بني  اجليدة  العالقات  اإط��ار  يف  ياأتي  الت�شهيالت  تقدمي  اأن  اليوم 
التعليمي اجلامعي  امل�شت�شفى  تاأهيل  اإعادة  اأن م�شروع  .. مو�شحا  وزامبيا 
الثانية  االتفاقية  اإن  وق��ال  ال�شحة.  قطاع  تطوير  يف  �شي�شهم  لو�شاكا  يف 
تاأتي �شمن جهود ال�شندوق يف تن�شيط التجارة البينية مع الدول ال�شقيقة 
وال�شديقة ليتم متويل ت�شدير �شلع وخدمات وطنية متنوعة من اململكة 
اإىل زامبيا بقيمة 75 مليون ريال مبا من �شاأنه تعزيز العالقات التجارية 

بني البلدين وفتح اآفاق جديدة للم�شدرين ال�شعوديني.

�الإمار�ت ت�ضارك باالجتماعات �ل�ضنوية للمنظمة �لدولية للمقايي�س �لقانونية يف فيتنام 

 موا�سفات تدعو لدعم البنية التحتية للمقايي�س  بالدول النامية لإزالة عوائق التجارة البينية

اقت�سادية دبي توقع اتفاقيتي تعاون مع جمارك دبي وهيئة تنظيم الت�سالت على هام�س معر�س جيتك�س التقني 2013

األف خبري وخمت�س ي�ساركون يف �سيال ال�سرق الأو�سط 2013 الذي ت�ست�سيفه اأبوظبي

•• اأبو ظبي-الفجر:  

دع���ت دول����ة االإم�������ارات مم��ث��ل��ة يف هيئة 
االإم����������ارات ل��ل��م��وا���ش��ف��ات وامل��ق��اي��ي�����س 
املقايي�س  ت��ط��ور  دع���م  اإىل  م��وا���ش��ف��ات 
اج��راءات��ه��ا  وتوحيد  النامية  ال���دول  يف 
لتواكب اف�شل املمار�شات الدولية بهدف 
ازال���ة ال��ع��وائ��ق ام��ام ال��ت��ج��ارة البينية و 
مع  بالتن�شيق  ال��ك��ايف  ال��ت��دري��ب  ت��وف��ري 
الفنية  ال��ت��ي متلك االم��ك��ان��ي��ات  ال���دول 
من الدول االع�شاء يف املنظمة الدولية 
كفاءة  رفع  بهدف  القانونية  للمقايي�س 

العاملني يف املرتولوجيا.
ج�����اء ذل�����ك خ�����الل م�������ش���ارك���ة ال����دول����ة 
للمنظمة  ال�����ش��ن��وي��ة  االج���ت���م���اع���ات  يف 
اإم  اآي  اأو  القانونية  للمقايي�س  الدولية 
فيتنام  يف  ع��ق��دت  ال��ت��ي   OIML اإل  
مب�����ش��ارك��ة  65 دول���ة م��ن دول ال��ع��امل 
بتوحيد  امل��ع��ن��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة  االع�����ش��اء يف 
وامل��وا���ش��ف��ات  واالج������راءات  الت�شريعات 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��امل��ق��اي��ي�����س ال��ق��ان��ون��ي��ة على 
بع�س  اىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ال��ع��امل  م�شتوى 
جماالت  يف  العاملة  الدولية  املنظمات 

التقيي�س املختلفة.
وم���ث���ل ال����دول����ة يف االج���ت���م���اع���ات وف��د 
م�شرتك من هيئة االإمارات للموا�شفات 
وامل��ق��اي��ي�����س م��وا���ش��ف��ات وجم��ل�����س اب��و 
ال�شيد  برئا�شة  واملطابقة  للجودة  ظبي 
اإدارة  املال مدير  املهند�س حممد احمد 
للموا�شفات  االإم���ارات  بهيئة  املقايي�س 
ال��ت��ج��م��ع اخلليجي  رئ��ي�����س  وامل��ق��اي��ي�����س 
الوفد يف ع�شويته  و�شم  للمرتولوجيا 
ادارة  امل����زروع����ي م���دي���ر  ال�����ش��ي��د خ��ل��ف 
املقايي�س القانونية يف جمل�س ابو ظبي 
ل��ل��ج��ودة وامل��ط��اب��ق��ة وامل��ه��ن��د���س اح��م��د 
يف  القانونية  املقايي�س  حملل  املرزوقي 

املجل�س.
وق����ال امل��ه��ن��د���س حم��م��د اح��م��د امل���ال يف 
ب��ي��ان ���ش��ح��ف��ي ع��ق��ب ع����ودة ال���وف���د من 
خالل  قدمت  االم����ارات  ان  ق��ال  فيتنام 
االج���ت���م���اع���ات اق����رتاح����ا الق�����ى ق��ب��وال 

متثل  امل�شاركني  جميع  من  وا�شتح�شانا 
اليوم الذي ي�شبق  يف ان يتم تخ�شي�س 
الدولية  للمنظمة  ال�شنوي  االج��ت��م��اع 
ق�شايا  ملناق�شة  القانونية  للمقايي�س 
النامية  ال��دول  املقايي�س يف  دع��م تطور 
وت��وح��ي��د اج���راءات���ه���ا ل��ت��واك��ب اف�����ش��ل 
امل��م��ار���ش��ات ال��دول��ي��ة ع��ل��ى ان ي��ت��م رف��ع 
التو�شيات اىل االإجتماع ال�شنوي بحيث 
االأع�شاء  الدول  اعتمادها من قبل  يتم 
خ��الل االإج��ت��م��اع وي��ه��دف ه��ذا املقرتح 
امام  العوائق  ازال��ة  اىل   ا�شا�شي  ب�شكل 
االع�شاء  ال���دول  ب��ني  البينية  ال��ت��ج��ارة 
مع  بالتن�شيق  الكايف  التدريب  وتوفري 
الفنية  ال��ت��ي متلك االم��ك��ان��ي��ات  ال���دول 
من الدول االع�شاء يف املنظمة الدولية 
للمقايي�س القانونية لغايات رفع كفاءة 
وامل��ع��اي��رة  القيا�س  ق��ط��اع   يف  العاملني 
املرتولوجيا وقد  تبنت الدول امل�شاركة 

يف االإجتماعات هذا االقرتاح.
و اأكد املهند�س املال  اهمية م�شاركة هيئة 
االإمارات للموا�شفات واملقايي�س يف هذه 
االجتماعات التي تربز للدول االع�شاء 
التطور الكبري الذي و�شلت اليه الدولة 

يف جماالت املقايي�س القانونية املختلفة 
ح��ي��ث تبنت ال��ه��ي��ئ��ة اف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات 
الدولية يف جماالت التحقق من املوازين 
مثل  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل  يف  امل�شتخدمة 
حمالت الذهب ومنافذ البيع الرئي�شية 
ادوات  الدقة يف  من اجل �شمان توفري 
الدولة  ا���ش��واق  يف  امل�شتخدمة  القيا�س 
امل��وا���ش��ف��ات الفنية  ال��ه��ي��ئ��ة  ت��ب��ن��ت  ك��م��ا 
ال�شادرة عن الهيئة املتمثلة يف التحقق 
والتحقق  االج���رة  �شيارات  ع���دادات  م��ن 
م���ن ال�����ع�����دادات يف حم���ط���ات ال���ب���رتول 

حماية للم�شتهلكني واملتعاملني.
و اأ���ش��اف امل��ه��ن��د���س حم��م��د اح��م��د امل��ال 
ان االج��ت��م��اع ن��اق�����س ك��ذل��ك ع����ددا من 
املتعلقة  االأمور  اأبرزها  الهامة  الق�شايا 
القيا�س  الأدوات  ال��ن��وع  اق���رار  ب�شهادات 
القانونية  التي يتم تبادلها بني الدول 
و اأهمية االعرتاف بال�شهادات ال�شادرة 
ال����دول االع�����ش��اء يف ح���ال تلبيتها  ع��ن 
مل��ت��ط��ل��ب��ات اق�����رار ال���ن���وع ل�����الأداة ح�شب 
املنظمة  تبنتها  التي  الدولية  املمار�شات 
كموا�شفات  االع�����ش��اء  ال����دول  وتبنتها 

قيا�شية وطنية.

رئي�شا   ب�����ش��ف��ت��ه  امل���ال  امل��ه��ن��د���س  ق���دم  و 
ل ال��ت��ج��م��ع اخل��ل��ي��ج��ي ل��ل��م��رتول��وج��ي��ا 
ورق�������ة ع���م���ل ح�����ول االإجن������������ازات ال��ت��ي 
يف  اقليمية  كمنظمة  التجمع  حققها 
يف  االع�����ش��اء  ال���دول  ي�شم  املرتولوجيا 
اإىل  م�شريا  اخلليجية  التقيي�س  هيئة 
ق��اع��دة  ت��وف��ري  ع��ل��ى  يعمل  التجمع  اأن 
ق���وي���ة ل��ل��ت��ع��اون امل�����ش��رتك ب���ني ال����دول 
ال��دول��ي��ة من  املنظمات  االع�����ش��اء وب��ني 
امل�شرتكة وبرامج  الفنية  اللجان  خالل 
امل��ق��اي��ي�����س ال��ع��ل��م��ي��ة وال���ل���ج���ان ال��ف��ن��ي��ة 
الفنية اخلليجية  اللجنة  املختلفة مثل 
ل��ق��ي��ا���ش��ات ال��ك��ت��ل��ة وجل���ن���ة اجل������ودة يف 
رئا�شتهما  ت��ت��وىل  وال��ت��ي  امل��رتول��وج��ي��ا 
اإىل جلنة  ب��االإ���ش��اف��ة  االم������ارات  دول����ة 
قيا�شات  وجلنة  الكهربائية  القيا�شات 
ال��ت��اب��ع��ت��ني للتجمع  احل�����رارة واالأب���ع���اد 
اخلليجي حيث تهدف هذه اللجان اىل 
امل��خ��ت��ربات يف دول جمل�س  ك��ف��اءة  رف���ع 
وتنظيم  العربية  لدول اخلليج  التعاون 
ب��رام��ج امل��ق��ارن��ات ال��ب��ي��ن��ي��ة يف جم��االت 

القيا�س املختلفة.
تتجه  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول  اأن  وق����ال 

لو�شع اأنظمة موحدة للقيا�س واملعايرة 
ت���ت���واف���ق م���ع اأرق������ى امل���ع���اي���ري ال��دول��ي��ة 
مت���ه���ي���داً ل��ل��ح�����ش��ول ع���ل���ى االع������رتاف 
الدويل بنتائج القيا�س وخدمات املعايرة 
مما ي�شاهم يف اإزالة العوائق اأمام حركة 
االقت�شادات  تعزيز  وي�شاهم يف  التجارة 
اأن  اأن  م��وؤك��دا  املجل�س  ل���دول  الوطنية 
اإطالق التجمع اخلليجي للمرتولوجيا 
حتمل  ال��ت��ي  امل��ع��اي��ري  توحيد  ا�شتهدف 
اأع���ل���ى اخل�����ش��ائ�����س امل���رتول���وج���ي���ة مبا 
ي�����ش��اه��م يف حت���دي���د م��ع��اي��ري ال��ق��ي��ا���س 
اخلليجية يف جماالت القيا�س املختلفة 
املجل�س  دول  لكل  مرجعا  تكون  بحيث 
وت����خ����دم م����راك����ز امل����ع����اي����رة ال��وط��ن��ي��ة 
ال��ق��ط��اع��ات  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  اخلليجية 

ال�شناعية والعلمية وغريها. 
اأدل���ة  اأ����ش���در  ال��ت��ج��م��ع  اأن  اإىل  اأ����ش���ار  و 
اأن�شطة  لتطوير  متخ�ش�شة  فنية  عمل 
وي���ج���ري  امل��ج��ل�����س  دول  يف  امل��ق��اي��ي�����س 
ال��ت��ع��اون  ات��ف��اق��ي��ة  ال��ع��م��ل ع��ل��ى تطبيق 
م���ع امل��ع��ه��د ال���وط���ن���ي ال���رتك���ي مل��ع��اي��ري 
مراكز  اأك��رث  م��ن  يعترب  ال��ذي  القيا�س 
االإ�شراف  يتوىل  حيث  تطورا  املقايي�س 
البينية   املقارنة  اختبارات  يف  وامل�شاركة 
ل���ع���دد م���ن جم�����االت امل��ق��اي��ي�����س �شمن 
���ش��ي�����ش��رف ع��ل��ي��ه��ا التجمع  خ��ط��ة ع��م��ل 
اخلليجي للمرتولوجيا واللجان الفنية 

املتخ�ش�شة التابعة له.
وق���د ا���ش��اد امل�����ش��ارك��ون مب��ا و���ش��ل اليه 
الذي  للمرتولوجيا  اخلليجي  التجمع 
�شم يف ع�شويته بع�س الدول املتطورة 
م��ث��ل ت��رك��ي��ا وال��ب��و���ش��ن��ة ب��االإ���ش��اف��ة اىل 

جمهورية م�شر العربية.
و ق������ال رئ���ي�������س ال���ت���ج���م���ع اخل��ل��ي��ج��ي 
ل����ل����م����رتول����وج����ي����ا اأن���������ه ع����ل����ى ه���ام�������س 
االج��ت��م��اع��ات اب����دت ج��م��ه��وري��ة رو���ش��ي��ا 
باالن�شمام  رغبتهما  وك��وب��ا  االحت��ادي��ة 
اأن��ه  اإىل  م�شريا  اخلليجي  التجمع  اىل 
االجتماع  على  الطلبني  ع��ر���س  �شيتم 
القادم للتجمع اخلليجي للمرتولوجيا 

التخاذ القرار املنا�شب بخ�شو�شها.

•• دبي-الفجر: 

دبي  يف  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  وقعت 
اتفاقيتا ت��ع��اون م��ع ك��ل م��ن ج��م��ارك دبي 
هام�س  ع��ل��ى  االت�����ش��االت  تنظيم  هيئة  و 
ال��ذي   ،2013 التقني  جيتك�س  معر�س 
ي��ق��ام يف م��رك��ز دب���ي ال�����دويل ل��ل��م��ع��ار���س 
وامل����وؤمت����رات خ���الل ال���ف���رتة م���ا ب���ني 20 
وت��ه��دف   .2013 اأك���ت���وب���ر   24 وح���ت���ى 
ما  ال�������ش���راك���ة  ت��ع��زي��ز  اإىل  االت���ف���اق���ي���ت���ان 
ب���ني ال���ق���ط���اع���ات احل��ك��وم��ي��ة م���ن ج��ه��ة، 
واجل����ه����ات اخل���ا����ش���ة م����ن ج���ه���ة اأخ������رى، 
فيه  مب��ا  العمل  اآل��ي��ات  تعزيز  يف  وت�شاهم 
م�شلحة ت�شهيل االإج��راءات التي تقدمها 
اخلدمات  نطاق  وتو�شيع  دب��ي  اقت�شادية 
للمتعاملني وامل�شتثمرين ورجال االأعمال 
تناف�شية  ب��ي��ئ��ة  ���ش��م��ن  ال��ع��ق��ب��ات  وت��ذل��ي��ل 
وم�شتدامة اقت�شادياً يف اإمارة دبي.  ووقع 
االتفاقيتان يف من�شة حكومة دبي الذكية 
كل   ،2013 ال��ت��ق��ن��ي  جيتك�س  مب��ع��ر���س 
م��ن ���ش��ع��ادة ���ش��ام��ي ال��ق��م��زي، م��دي��ر ع��ام 
دائرة التنمية االقت�شادية؛ و�شعادة اأحمد 
ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�س  اأح��م��د،  بطي 

مدير  احل��رة  واملنطقة  واجلمارك  املوانئ 
نا�شر  و�شعادة حممد  دب��ي؛  ع��ام ج��م��ارك 
الغامن، مدير عام هيئة تنظيم االت�شاالت، 
يف ح�����ش��ور ع����دد م���ن امل�������ش���وؤول���ني وك��ب��ار 
التنفيذيني يف دائرة التنمية االقت�شادية 
وتن�س  االأخ����رى.  واجل��ه��ات  وموؤ�ش�شاتها 
ات��ف��اق��ي��ة ال��ت��ع��اون م��ع ج��م��ارك دب���ي على 
ت��ن��ف��ي��ذ ع��م��ل��ي��ات اإ������ش�����دار رم�����ز ال��ع��م��ي��ل 
االإلكرتوين  الربط  خالل  من  اجلمركي 
مع اقت�شادية دبي وتزويدها باإح�شائيات 
التجارة اخلارجية واملعلومات والدرا�شات 
وك���ذل���ك  ال����ع����الق����ة،  ذات  االق���ت�������ش���ادي���ة 
ال���رب���ط االإل����ك����رتوين وت���زوي���د اجل��م��ارك 
اخلا�شة  البيانات  على  االط���الع  بخدمة 
باأن�شطة الت�شجيل التجاري والرتاخي�س 
وال��رق��اب��ة واحل��م��اي��ة ال��ت��ج��اري��ة، وت��وف��ري 
بربنامج  اخلا�شة  االإلكرتونية  اخلدمات 
ونظام  للمتعاملني  امل��ت��اح��ة  ال��رتاخ��ي�����س 
اتفاقية  وتتمثل  للجمارك.  اال�شتف�شارات 
ال���ت���ع���اون م���ع ه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م االت�����ش��االت 
يف م�����ش��اه��م��ة اق��ت�����ش��ادي��ة دب����ي ب��ت��ق��دمي 
اأن  ع��ل��ى  للهيئة  واالإ���ش��ت�����ش��ارة  امل�����ش��اع��دة 
ال��ن��اح��ي��ة الفنية  ت��ك��ون اال���ش��ت�����ش��ارة م���ن 

مب�����دى ���ش��الح��ي��ة اأج����ه����زة االت�������ش���االت 
وخمالفة  املتطلبات،  جميع  مع  وتوافقها 
املمنوعة  ب��االأج��ه��زة  يتعلق  فيما  املن�شاآت 
القوانني  ح�شب  معتمدة  والغري  واملقيدة 
اخت�شا�س  والتي تدخل �شمن  والت�شريع 
الدائرة. كما تقوم اقت�شادية دبي بتزويد 
الهيئة ب�شورة من االنذارات اأو املخالفات 
ال�شادرة خالل املدة املتفق عليها، وتزويد 
لتفتي�س  ال��ط��ل��ب  ع��ن��د  ال��ه��ي��ئ��ة مب��ف��ت�����س 
امل���ح���الت ال��ت��ج��اري��ة وامل����خ����ازن وغ��ريه��ا، 
فيما  وذل��ك  املن�شاآت  خمالفة  اإىل  اإ�شافة 
ي��ت��ع��ل��ق ب���االأج���ه���زة امل���ق���ل���دة ف��ق��ط وال��ت��ي 
ويتم  ال���دائ���رة،  اخت�شا�س  �شمن  ت��دخ��ل 
امل�شبوطة  االأج���ه���زة  م��ن  ع��ي��ن��ات  ت��ق��دمي 
والتدقيق،  للفح�س  الهيئة  خم��زن  اإىل 
ن�����ش��اط يخ�س  اأي  اإ���ش��ت��ح��داث  ح��ال��ة  ويف 
اقت�شادية  تلتزم  ع��ام  ب�شكل  االت�����ش��االت 
دبي باإر�شاله للهيئة واأخذ موافقة كتابية 
اإخت�شا�س  �شمن  م��ن  ال��ن�����ش��اط  ك���ان  اإذا 
�شعادة  املنا�شبة  وبهذه  الهيئة من عدمه. 
اأحمد بطي اأحمد: تكمن اأهمية االتفاقية 
امل�شرتك بني  التعاون  وتن�شيق  يف تطوير 
االقت�شادية  التنمية  ودائ��رة  دبي  جمارك 

•• اأبوظبي-وام: 

تنطلق خالل الفرتة من 24 اإىل 26 من 
مهرجان  املقبل..فعاليات  نوفمرب  �شهر 
مركز  يف   2013 االأو���ش��ط  ال�����ش��رق  �شيال 
اأب��وظ��ب��ي ال��وط��ن��ي ل��ل��م��ع��ار���س. وي��ن��اق�����س 
األ���ف خمت�س وخ��ب��ري يف جم��االت  ح���وايل 
ال�����ش��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ي��ة وامل�����ش��روب��ات خ��الل 
باال�شتهالك  تتعلق  املهرجان..مو�شوعات 
الغذائي. وي�شم املعر�س معدات متخ�ش�شة 
من حوايل 40 دولة..فيما تتوقع اللجنة 
األ��ف   15 نحو  ح�شور  للمعر�س  املنظمة 
زائر من قطاع االأغذية اإىل معر�س �شيال 
ال����ذي ي��ق��ام ب��ال��ت��زام��ن م���ع م��ع��ر���س ات��ك��ا 
خل��دم��ات مت��وي��ن ال��ط��ريان ال���ذي تنظمه 
ال�شفر  ق��ط��اع  لتموين  ال��دول��ي��ة  اجلمعية 
يف اأب��وظ��ب��ي وم��ه��رج��ان االإم�����ارات ال���دويل 
مع  ب��ال��ت��زام��ن  وي��ع��ق��د   . وال��ت��م��ر  للنخيل 
ثالثة  ي�شتمر  متخ�ش�س  موؤمتر  املعر�س 

ال�شرق  �شيال  معر�س  م��ع  ب��ال��ت��وازي  اأي���ام 
ان��ع��ق��اد  اإىل  اإ���ش��اف��ة   ..  2013 االأو����ش���ط 
برنامج  و  للطهاة  الدولية  �شيال  م�شابقة 
لالبتكار  ���ش��ي��ال  فعالية  و  ال�����ش��اري��ن  ك��ب��ار 
الغذائية  املنتجات  اأف�شل  ت�شتعر�س  التي 
املنتجات  ف��ي��ه��ا  امل��ب��ت��ك��رة مب��ا  وامل�����ش��روب��ات 
معار�س  يف  العاملية  امل�شابقات  يف  الفائزة 
وباري�س.  وكندا  وال��ربازي��ل  ال�شني  �شيال 
وقال حممد جالل الري�شي رئي�س اللجنة 
يف  االأو���ش��ط  ال�شرق  �شيال  ملعر�س  املنظمة 
عدد  ازدي��اد  املنا�شبة..اإن  بهذه  له  ت�شريح 
ال�����ش��ك��ان وارت���ف���اع دخ���ل ال���ف���رد وال��ط��ف��رة 
اأهم  يعترب  ال�شياحة  قطاع  ي�شهدها  التي 
العوامل التي تزيد من ا�شتهالك الغذاء يف 
الغذاء  ميثل  بينما  العربية..  اخلليج  دول 
اأكرب قطاع ا�شتهالكي من حيث النفقات يف 
املنطقة. واأ�شاف اأن كل التقارير ت�شري اإىل 
�شوق غذائي مت�شارع النمو فيما يتوقع اأن 
ي�شل اإنفاق امل�شتهلكني على الغذاء يف دول 

العربية..  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س 
خ��الل  اأم���ريك���ي  دوالر  م���ل���ي���ارات   106
ال�����ش��ن��وات اخل��م�����س ال��ق��ادم��ة..وه��ذا ي��وؤك��د 
القطاع  بها  ي��زخ��ر  ال��ت��ي  الهائلة  ال��ف��ر���س 
اخل���ا����س ل��ل��ت��و���ش��ع يف امل��ن��ط��ق��ة و���ش��ي��ك��ون 
م��ع��ر���س ���ش��ي��ال ال�����ش��رق االأو����ش���ط من�شة 
مثالية ملختلف املراحل الهامة التي ت�شاعد 
على اغتنام الفر�س ال�شانحة. ونوه بتقرير 
ب��ن��ك األ����نب ك��اب��ي��ت��ال اال���ش��ت��ث��م��اري ب�����ش��اأن 
ال��ذي  اخلليج  منطقة  يف  ال��غ��ذاء  �شناعة 
اخلليجية  ال���دول  ا�شتهالك  اأن  اإىل  اأ���ش��ار 
مليون   49.1 ل��ي�����ش��ل  ���ش��ريت��ف��ع  ل��ل��غ��ذاء 
طن �شنويا بحلول العام 2017 يف الوقت 
االإم��ارات معدالت  الذي تت�شدر فيه دولة 
ا�شتهالك  واأن  ال��واح��د  للفرد  اال�شتهالك 
العربية  اخل��ل��ي��ج  دول  يف  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل����واد 
خالل ال�شنوات االأربع املقبلة مر�شح للنمو 
بينما  امل��ائ��ة  يف   3.1 ق��دره  �شنوي  مبعدل 
الواحد يف  يبلغ اال�شتهالك احلايل للفرد 

واالأه����داف  التطلعات  يحقق  مب��ا  دب��ي  يف 
يف  كبري  ب�شكل  �شُت�شهم  وال��ت��ي  امل��ن�����ش��ودة 
الدائرتني يف  وا�شرتاتيجية  روؤية  حتقيق 
املجتمع  حماية  ت�شمل  متعددة،  جم��االت 
خالل  من  التجارة  وت�شهيل  االآف���ات،  من 
ال��ن��اجت��ة عن  االأم��ن��ي��ة  امل��خ��اط��ر  تقلي�س 
التجارة الدولية وال�شفر، وت�شهيل حركة 
التجارة امل�شروعة يف االإمارة . واأكد �شعادته 
على الدور الذي تقوم به كل من جمارك 
دبي ودائرة التنمية االقت�شادية يف حماية 
امللكية الفكرية للعالمات التجارية، االأمر 
الذي �شاهم ب�شكل كبري يف تر�شيخ �شمعة 
دبي كوجهة عاملية اآمنة للمال واالأعمال. 
القمزي:  �شامي  �شعادة  قال  جانبه:  ومن 
ت�شعى اقت�شادية دبي ب�شكل متوا�شل اإىل 
تقدمي  يف  والتميز  اجل���ودة  ثقافة  تعزيز 
اخل�����دم�����ات االإل����ك����رتون����ي����ة م����ع خم��ت��ل��ف 
و�شت�شاهم  واخلا�شة،  احلكومية  اجلهات 
هذه االتفاقيات يف تفعيل خدمات الدائرة 
ت�شهد  والتي  القطاعات احليوية  �شتى  يف 
اإقبااًل متزايداً من اجلمهور واملتعاملني. 
امل�شرتك  التعاون  دب��ي  اقت�شادية  وتثمن 
م��ع ك��ل م��ن ج��م��ارك دب���ي وه��ي��ئ��ة تنظيم 

486 ر1 كيلوجرام �شنويا. من  االإم��ارات 
معر�س  مديرة  ك��وك  ج��وان  قالت  جانبها 
�شيال ال�شرق االأو�شط.. اإن ن�شبة ال�شركات 
واملن�شمة  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال��ع��ام��ل��ة  اجل���دي���دة 
 65 ال��ق��ادم متثل  االأو���ش��ط  ال�شرق  ل�شيال 

االت�شاالت االأمر الذي يوؤكد تكاتف جميع 
واإ�شرتاتيجية  روؤي��ة  نحو حتقيق  اجلهات 
العجلة  دف��ع  يف  للم�شاهمة  دب��ي  حكومة 
تناف�شية  وت��ع��زي��ز  االق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية 
اإمارة دبي ودولة االإمارات العربية املتحدة 
ب�شكل عام . ومن جانبه، قال �شعادة حممد 
نا�شر الغامن: تهدف املذكرة املربمة بني 
اإىل  االقت�شادية  التنمية  ودائ���رة  الهيئة 
لت�شهيل  للطرفني  موحدة  نافذة  توفري 
الرخ�س  باإ�شدار  تتعلق  التي  االإج���راءات 
ال��ت��ج��اري��ة اإل��ك��رتون��ي��اً يف خ��ط��وة ج��دي��دة 
الذكية،  احلكومة  اإىل  التحول  نهج  على 
البيئة  وت��ط��وي��ر  تنمية  يف  �شي�شاهم  مم��ا 
اال���ش��ت��ث��م��اري��ة يف اإم������ارة دب���ي م���ن خ��الل 
اإيجاد نظام عمل يحقق تب�شيط وت�شهيل 
ال��الزم��ة للح�شول  وت��ط��وي��ر االإج�����راءات 
االإم��ارة  يف  االقت�شادية  الرتاخي�س  على 
اإن��ن��ا ن�شعى م��ن خ���الل ه��ذه  .  واأ����ش���اف: 
العمالء  بخدمة  االرت��ق��اء  اإىل  االتفاقية 
وت��ط��ب��ي��ق اأف�������ش���ل امل���م���ار����ش���ات مل���ا ل��ذل��ك 
م��ن ان��ع��ك��ا���ش��ات اإي��ج��اب��ي��ة ع��ل��ى االأ���ش��ع��دة 
يف  والثقافية  واالجتماعية  االقت�شادية 

اإمارة دبي .

يف املائة من العار�شني وتوؤكد تلك الن�شبة 
احلدث  يف  اجل��دد  العار�شني  من  املرتفعة 
ت�شجيع  اإىل  ال��رام��ي��ة  مهمة  ع��ل��ى  ال���ب���ارز 
تطور قطاع الغذاء والرتكيز على جوانب 

االإبتكار يف القطاع الغذائي. 
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العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/106  بيع عقار مرهون
اىل املنفذ �شدهما/1- وارين فيلي�شكريك 2- اميا لوي�س غوان  جمهويل حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ بنك ات�س ا�س بي �شي ال�شرق االو�شط املحدود وميثله: احمد 
اعالنكم  بتاريخ 2013/10/21  االبتدائية  دبي  علي  قررت حمكمة  اآل  رم�شان  ح�شن 
ل�شداد قيمة املطالبة وقدرها )5.700.000 درهم( يف ملف التنفيذ اعاله واال بيع العقار 
حمل الرهن ) نوع العقار: �شقة �شكنية- املنطقة : مر�شى دبي- رقم االر�س: 174- رقم 
العقار: 3.414.20 قدم  - م�شاحة  الطابق- 20  �شم�س 4- رقم   - املبنى  ا�شم  املبنى 4- 
مربع (خالل 30 يوم من تاريخ االعالن واال بيع العقار بطريق املزايدة وفقا للمادة 

295 اجراءات مدنية.
رئي�ش الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/126  بيع عقار مرهون
اىل املنفذ �شده/1- جوزيف كرمي  جمهول حمل االقامة مبا ان طالب 
التنفيذ/ بنك ات�س ا�س بي �شي ال�شرق االو�شط املحدود وميثله: احمد 
ح�شن رم�شان اآل علي  قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2013/10/22 
اعالنكم ل�شداد قيمة املطالبة وقدرها )1.992.253.39 درهم( يف ملف 
التنفيذ اعاله واال بيع العقار حمل الرهن ) نوع العقار: �شقة �شكنية- 
املنطقة : الثنية الثالثة- رقم االر���س- 16 رقم املبنى: 2- ا�شم املبني-
لينك�س اي�شت تي 2- رقم الطابق 3- م�شاحة العقار: 1734 قدم مربع( 

خالل 30 يوم من تاريخ االعالن.
رئي�ش الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24     

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/420  ا�ستئناف جتاري  

ان��د كون�شرتك�شن  اجن��ن��ريجن  �شين�شوجن   -1  / امل��دخ��ل    اخل�����ش��م   اىل 
االقامة  حمل  جمهويل  يل  ك��وك  كزينج   -2 املوؤ�ش�شة  املالك  ليمتد  كو 
عبداهلل  جا�شم  وميثله:  بالعمى  �شامل  حممد  /�شامل  امل�شتاأنف  ان  مبا 
ع���ب���دال���رزاق ع��ب��داهلل ال��ن��ق��ب��ي   ق��د ا���ش��ت��اأن��ف ال���ق���رار/ احل��ك��م ال�����ش��ادر 
بالدعوى رقم 2009/1176 جتاري كلي بتاريخ 2013/4/10  وحددت لها 
بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2013/11/10 املوافق  االحد  يوم  جل�شه 
ch2.D.19  وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.  
رئي�ش الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/411 تنفيذ مدين
)����س.ذ.م.م(    لل�شفريات  الوطنية  ال�شحراء  �شركة  �شده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/ موؤ�ش�شة روال ريزيدن�س  جمهول حمل االقامة مبا ان طالب 
وميثله: عماد جمعة ح�شني علي اهلي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
وق��دره )152254( درهم  به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  اعاله  املذكورة 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه    . املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�ش الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1979 تنفيذ عمايل
االقامة  ���س.ذ.م.م جمهول حمل  للتجارة  �شباي�شر  املنفذ �شده/1-  اىل 
اأق��ام عليك  التنفيذ/ اجلنيد عبداهلل اخل�شر حممد قد  مبا ان طالب 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)4350( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .باال�شافة اىل مبلغ 
264 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�ش الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/4066  عمايل جزئي            

اىل املدعى عليه/ 1 - عطاطرة للمقاوالت- �س.ذ.م.م   جمهول حمل االقامة 
ال��دع��وى  اق���ام عليك  ق��د  ام دي �شويد م��ي��اه   امل��دع��ي /ت��اي��دل ح�شني  ان  مب��ا 
ومو�شوعها املطالبة بالزامها بان توؤدي للمدعي مبلغ )16.071 درهم( وقيمة 
وال�شكوى  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   2000( مببلغ  بالطائرة  العودة  تذكرة 
املوافق 2013/11/6  رقم )2013/155338(    وح��ددت لها جل�شة يوم االربعاء 
او من ميثلك  باحل�شور  فانت مكلف  لذا  القا�شي   ال�شاعة 8:30 �س مبكتب 
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. 
  رئي�ش الق�سم                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/3512  عمايل جزئي            

اىل املدعى عليه/ 1 - فيجان �شكاي �شوب للتجارة العامة �س.ذ.م.م    جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي /فيجيندرا ي�شوانت راو نالوادي  قد اقام عليك 
دره��م(   42181( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
ال�شكوى  رق��م   .، وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  دره���م(  ع���وده مببلغ )2000  وت��ذك��رة 
)2013/152620(.    وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 2013/11/6 ال�شاعة 
قانونيا  او من ميثلك  باحل�شور  فانت مكلف  لذا  القا�شي   8:30 �س مبكتب 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على االقل. 
  رئي�ش الق�سم                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/3517  عمايل جزئي            
ذ.م.م  جمهول  ح��رة  �شريفيز منطقة  بيزن�س  مينا   -  1 عليه/  املدعى  اىل 
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ط���ارق عبدالغني اي��زدب��ن��اة ق��د اق���ام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )43465 درهم( 
املوافق 2013/11/3  والر�شوم وامل�شاريف.   وح��ددت لها جل�شة يوم االحد 
من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1A.5 بالقاعة  �س   8:30 ال�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 
قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون 

مبثابة ح�شوري.
  رئي�ش الق�سم                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2011/476 تنفيذ مدين
اىل املنفذ �شدهما/1- احمد نواف ابو �شايف 2- خمتار للنقليات العامة 
املتحدة  التامني  التنفيذ/ �شركة  جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب 
) ف��رع دب���ي( ومي��ث��ل��ه: �شمري حليم ك��ن��ع��ان    ق��د اأق���ام عليك ال��دع��وى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )14300( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�ش ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24     

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/927  ا�ستئناف جتاري  

اىل امل�شتاأنف �شده / األ اأم اأ�س لوجي�شتيك ميدل اي�شت �شرفي�شي�س  �س 
م ح  جمهول حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف /االحت��اد الوطني ) �شركة 
ال�شمان العامة لل�شرق االدنى( وميثله: �شمري حليم كنعان  قد ا�شتاأنف 
بتاريخ  كلي  جزئي   2011/1565 رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  القرار/ 
 2013/11/27 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت    2012/7/18
ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة ch2.D.16  وعليه يقت�شي ح�شوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.  
رئي�ش الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24     

  مذكرة  اعالن متنازع �سده بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/244  نزاع عقاري          

املهريي جمهول حمل  - عتيق خلفان عبداهلل رحمه   1  / املتنازع �شده   اىل 
االقامة مبا ان املتنازع  /عبداهلل ح�شن عبداهلل ح�شن احلمادي وميثله: خالد 
كلندر عبداهلل ح�شني   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بندب خبري 
متخ�ش�س مع الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  وحددت 
لها جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/11/18 ال�شاعة 8:30 �س  مبكتب امل�شلح   
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 االقل  
رئي�ش الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1188  جتاري كلي            
اىل املدعى عليه / 1 - �شركة ماموت للمقاوالت ذ.م.م ميثلها مديرها العام/ بهزاد دانيل 
بهزور فردو�س  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /�شركة ايه ام �شي للحماية- ذات 
م�شوؤوولية حمدودة- وميثلها مديرها العام/ منذر حممد اآق بيق وميثله: عبدالرحمن 
عمر عبداهلل خمري قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالت�شديق على حكم 
ل�شنة 2011 من مركز دبي للتحكيم  التحكيمية رقم 309  الدعوى  ال�شادر يف  التحكيم 
الدويل، والر�شوم وجميع امل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/11/11 
ال�شاعة 9.30 �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 االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
ق�سم الق�سايا التجارية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/365  مدين جزئي          

اىل املدعى عليه / 1 - موؤ�ش�شة التم�شاح ل�شفط  املجاري- ملالكها املنفرد/مو�شى 
مبارك ياقوت مبارك الغفلي  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /�شركة التامني 
العربية ال�شعودية املحدودة )ابوظبي( وميثله: عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري   
قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليهما مببلغ وقدره 
)17.378 درهم( والر�شوم  وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم 
الثالثاء املوافق 2013/10/29 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch2D.17 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 االقل.   
ق�سم الق�سايا املدنية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1154  جتاري كلي            

اىل املدعى عليه / 1 - �شركة �شن كابيتا لال�شتثمار ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /�شاحب ال�شمو االمري عبداهلل بن خالد بن تركى بن عبدالعزيز 
الدعوى  عليك  اق��ام  ق��د  خم��ري  ع��ب��داهلل  عمر  عبدالرحمن  وميثله:  �شعود  ال 
بالر�شوم  عليه  املدعي  ال��زام  مع  متخ�ش�س  خبري  بندب  املطالبة  ومو�شوعها 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق 2013/11/10 
ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1C.15 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك 
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�شة بثالثة ايام على االقل.   
ق�سم الق�سايا املدنية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1096  احوال نف�ش م�سلمني              
اىل امل��دع��ى عليه / 1 - خ��ال��د ع��ب��دال��ن��ا���ش��ر اب���و اخل���ري  جم��ه��ول حمل 
االقامة مبا ان املدعي /مي احمد احمد احل�شيني النجار   قد اقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة باثبات ح�شانة والنفقات واالجور والر�شوم  
وامل�شاريف.   وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/11/12 ال�شاعة 
8.30 �س بالقاعة ch1C.14 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 
�شيكون  احلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  ويف  االق���ل.  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة 

مبثابة ح�شوري.  
رئي�ش ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10928 بتاريخ   2013/10/24     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/9 ح نف�ش - م ر- ب - اأظ

اجلن�شية:  االطراف  يف  املحامي  ا�شم  يوجد  ال  ابو�شاكر  رفيق  منال  مدعي/ 
مو�شوع  ال�شويد  اجلن�شية:  �شالمة  ر�شيد  �شليم  عليه:  مدعي  فل�شطني 
اجلن�شية:  �شالمة  ر�شيد  �شليم  اعالنه/   املطلوب  نفقة   + طالق  الدعوى: 
ال�شويد عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  املوافق 2013/11/05 موعدا  الثالثاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي 
االبتدائية - الكائنة بدائرة الق�شاء    �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة  ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل.�شدر بتاريخ 2013/10/10  
الحوال ال�سخ�سية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

           يف الدعوى رقم 2012/938  عقاري كلي
اىل املدعى عليهم/1- امالك بيامود القاب�شة املحدودة 2- و�شام جوزف كفوري 3- لوتاه هولدنغ �س 
م ح 4- رونالد انطون باكي�شون 5- ا�س كي ايه هولدنغ ليمتد 6- طانو�س جرج�س الزمار  جمهويل 
حمل االقامة مبا ان املدعي / حممد ر�شا يزداين قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم 
التايل: بندب احد اخلرباء املخت�شني  التمهيدي  بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/9/23 احلكم 
الدعوى وم�شتنداتها  اوراق  باملحكمة لالطالع على  املقيدين  الدور من جدول اخلرباء  �شاحب 
ولبحث ما هو مبني يف احلكم التمهيدي وقدرت مبلغ ع�شرة االف درهم على ذمة اتعاب وم�شاريف 
اخلبري والزمت املدعيني بايداعها خزينة املحكمة وحددت جل�شة  2013/10/28 ال�شاعة 11 �شباحا 
يف القاعة رقم 8 لنظر الدعوى بحالتها يف حالة عدم �شداد االمانة وجل�شة 2013/11/11 يف حالة 
 11.00 ال�شاعة   2013/10/28 املوافق  االثنني  يوم  جل�شة  املحكمة  لها  وح��ددت  وللتقرير.  ال�شداد 

 ch1 B.8 شباحا يف القاعة�
  ق�سم الدعاوي العقارية                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24   

 مذكرة اعالن موعد جل�سة بالن�سر
الرقم: 2013/169

اجلن�شية  باك�شتاين  بهائي  احمد  ال��ط��اف  ح�شني  تنوير  ���ش��ده:  امل�شتاأنف  اىل 
الدعوى  اقام عليكم  للتاأمني قد  الوطنية  البحرية  �شركة   : امل�شتاأنف  ان  حيث 
اىل حمكمة  يقت�شى ح�شورك  وعليه  م��دين.  ا�شتئناف حقوق   2013/169 رقم 
اال�شتئناف املدنية يف را�س اخليمة �شباح يوم االحد املوافق 2013/11/3 ال�شاعة 
بيانات  من  لديك  ما  وتقدمي  ال��دع��وى  على  لالجابة  وذل��ك  �شباحا  العا�شرة 
املحدد  الوقت  وكيل عنك يف  ار���ش��ال  او  ودف��وع ويف حالة تخلفك عن احل�شور 

اعاله فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى غيابيا بحقك.
امني ال�سر
 عماد عرفات عطوة

حكومة را�ش اخليمة
 دائرة املحاكم

العدد  10928 بتاريخ   2013/10/24     
    اعالن حكم يف الدعوى رقم 2013/674 

يف  ب��ان��ه  اف��ادت��ك��م  ن��ود  بالن�شر  ال��ع��ن��وان:  واالن��ت��اج   لال�شتك�شاف  ت��وت��ال  �شدها:  املحكوم 
تاريخ 2013/9/29 �شدر حكم من قبل ادارة جلان ف�س املنازعات االيجارية ) ابوظبي( 
حكمت  العقارية   االول  اخلليج  �شركة  لها:  املحكوم  ل�شالح  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف 
اللجنة: بف�شخ عقد االيجار مو�شوع الدعوى، وبالزام املدعى عليها باخالء العني مو�شوع 
االج��رة  بدفع  عليها  املدعى  وال���زام  ال�شواغل،  من  خالية  للمدعية  وت�شليمها  ال��دع��وى 
امل�شتحقة من تاريخ 2012/9/1 حتى تاريخ الت�شليم الفعلي لل�شقة مو�شوع الدعوى بواقع 
البالغة )247.732( درهم مع الزيادة ال�شنوية بن�شبة 5% والزام املدعى  االجرة ال�شنوية 
عليها ب�شداد فواتري املاء والكهرباء والهاتف عن فرتة ا�شغالها للعني حتى تاريخ الت�شليم 
الفعلي، وحتميلها ر�شوم وم�شروفات الدعوى ورف�س ماعدا ذلك من طلبات على احلالة. 

حكما قابال لال�شتئناف خالل )15( يوم  اعتبارا من اليوم التاي لن�شر هذا امل�شتند.

جلان ف�ش املنازعات اليجارية    

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

العدد  10928 بتاريخ   2013/10/24     
    يف الدعوى رقم 2012/977 عقاري كلي

بندب  االبتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��رار  على  بناء   - انفي�شت  كابيتال  الرتناتيف  عليها:  املدعى 
املحكمة فقد مت ندب  املقيدين بجدول خ��رباء  ال��دور من  املخت�س �شاحب  الهند�شي  اخلبري 
العمال اخلربة وعلي ذلك يرجى من االطراف املذكورة احل�شور الجتماع اخلربة يوم االحد 
املوافق 2013/11/3 ال�شاعة الثانية ع�شر  والن�شف ظهرا )12.30( يف غرفة االجتماعات رقم 
تزويد  الرجاء  ال�شاعة  دوار  االعمال- بجانب  االقت�شادية- قرية  التنمية  دائ��رة   B املبنى   -4
باال�شافة  ادعائكم  توؤيد  التي  وامل�شتندات  االرواق  وبكافة  والدعاوي  املذكرات  اخلبري بجميع 
اىل ذلك، يرجى من املدعى عليها تزويد اخلبري باالتي: �شهادة الت�شجيل يف �شجل املطورين 
العقاريني، �شهادة اعتماد امل�شروع، تاريخ فتح ح�شاب ال�شمان جدول الدفعات املعتمد من ريرا 
RT02 و RT04 تاريخ ا�شتالم االر�س، �شبب التاخري، تراخي�س البناء، ما يفيد ت�شجيل 
الوحدة با�شم املدعي يف ال�شجل املبدئي ما يفيد ايداع املبالغ يف ح�شاب ال�شمان، املقدرة املالية 

الرخ�شة التجارية مع ال�شركاء �شهادة االجناز فواتري ال�شداد للمقاول.
اخلبري املهند�ش/ علي احمد غافان
فاك�ش/ 2030394-04/ نقال/ 050-6969653

       دعوة لجتماع خربة

العدد  10928 بتاريخ   2013/10/24     
    رقم 2013/216 نزاع عقاري

 2013/10/10 بتاريخ  املنعقدة   )1( رقم  اخل��ربة  اجتماع  حم�شر  واىل  اع��اله  املو�شوع  اىل  باال�شارة 
نرفق لكم �شيغة االعالن بالن�شر للمتنازع �شدهم  ال�شادة/1- ا�شباري للو�شاطة العقارية 2- ا�شبارى 
العقارية 3- ا�شف انور مون�شي 4- نورزاك انف�شتمنت�س ليمتد، ب�شفتكم متنازع �شده يف املتنازع رقم 
2013/216 نزاع عقاري املقامة من / ياراتينجال عبدالرحمن �شريف وحيث �شدر القرار من ال�شادة/ 
حماكم دبي- مركز الت�شوية الودية للمنازعات، الدائرة الثامنة بتاريخ 2013/7/22 بندبنا خبريا يف 
املنازعة وعليه يطلب منكم احل�شور امام اخلبري بتاريخ 2013/10/31 ال�شاعة الواحدة ظهرا مبكتب 
اخلبري الكائن يف دبي- هور العنز �شرق- �شارع ابوهيل- بناية عبدالرزاق الزرعوين- )بجوار بنك دبي 
اال�شالمي( الطابق الثانى- مكتب رقم 210 وعليه يطلب منكم احل�شور يف املوعد واملكان املحددين 
مع اح�شار كافة البيانات وامل�شتندات اخلا�شة باملنازعة بعدد 4 ن�شخة على ان تكون مرتبة ومفهر�شة 
وباللغة العربية او م�شحوبة بالرتجمة اىل العربية يف حال كانت بلغة غري العربية. والى ا�شتف�شار 

يرجى خماطبتنا على العناوين ادناه. 
املهند�ش/ح�سن ابراهيم القرق
اخلبري الهند�سي باملنازعة- فاك�ش )ابوظبي) 6328942-02- هاتف050-5412815  

       دعوة لجتماع خربة

�إعالن للح�ضور �أمام �إد�رة �لتنفيذ 
ف�ي �لتنفيذ رقم )2013/997 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8369 

االمارات  اجلن�شية:   - لالت�شاالت  االمارات  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
املطلوب  االمارات  اجلن�شية:  الكعبي  حمدان  خلفان  �شعود   : �شده  املنفذ 
اعالنه:�شعود خلفان حمدان الكعبي اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر مبا 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 
2011/434 جت جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
2013/11/26 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  العني  التنفيذ-  بادارة  االأوىل 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 اخلمي�س 24 اأكتوبر 2013 العدد  10928     

�إعالن للح�ضور �أمام �إد�رة �لتنفيذ 
ف�ي �لتنفيذ رقم )2013/999 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8361 

املنفذ  االمارات  اجلن�شية:   - لالت�شاالت  االمارات  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
املطلوب  االمارات  اجلن�شية:  النعيمي  قمرب  ح�شن  حمد  را�شد   : �شده 
عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  النعيمي  قمرب  ح�شن  حمد  اعالنه:را�شد 
ال�شادر يف  التنفيذ  ال�شند  التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ  بالن�شر مبا ان طالب 
املوافق  الثالثاء  يوم  اداء وحدد لنظره جل�شة  امر  الدعوى رقم 2011/446 
2013/11/26 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  العني  التنفيذ-  بادارة  االأوىل 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 اخلمي�س 24 اأكتوبر 2013 العدد  10928     

�إعالن للح�ضور �أمام �إد�رة �لتنفيذ 
ف�ي �لتنفيذ رقم )2013/1006 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8363 

املنفذ  االمارات  اجلن�شية:   - لالت�شاالت  االمارات  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
املطلوب  االمارات  اجلن�شية:  الظاهري  ح�شيبة  �شامل  حارب  احمد   : �شده 
عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  الظاهري  ح�شيبة  �شامل  حارب  اعالنه:احمد 
ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر 
املوافق 2013/11/26  الثالثاء  الدعوى رقم -- وحدد لنظره جل�شة يوم  يف 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة االأوىل بادارة 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  العني  التنفيذ- 

لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 اخلمي�س 24 اأكتوبر 2013 العدد  10928     
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اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/791   جتاري كلي              
اىل املحكوم عليه /1- بيفوتك ميدل اي�شت- منطقة حرة ) �س.ذ.م.م(  جمهول حمل 
االقامة   نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2013/4/30 يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�شالح/ �شركة ال�شرارة للمقاوالت الكهربائية ذ.م.م بالزام املدعى عليها 
بان توؤدي للمدعية مبلغ 364447 درهم فقط ثالثمائة اربعة و�شتون الف واربعمائة 
يف  احلا�شل  الق�شائية  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  درهم  واربعون  �شبعة 
ورف�شت  املحاماة  اتعاب  درهم مقابل  الف  بامل�شروفات ومببلغ  والزمتها   2012/4/24
ماعدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2013/211   جتاري كلي              

اىل املحكوم عليه /1- اوتوبرويز ) ����س.ذ.م.م(    جمهول حمل االقامة   نعلنكم بان 
اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2013/7/18 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة 
ل�شالح/ اف ا�س اي للتجارة العامة ) �س.ذ.م.م( ويف مو�شوع الدعوى بف�شخ عقد البيع 
املربم بني طريف الدعوى وبالزام املدعى عليها بان ترد للمدعية مبلغ وقدره 269.500 
 %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م(  وخم�شمائة  الف  و�شتون  وت�شعة  )مائتان  دره��م 
عن  ف�شال  التام  ال�شداد  وحتى   2013/2/14 يف  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من  �شنويا 
الر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  . حكما مبثابة احل�شوري 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر 
با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2013/101   جتاري جزئي                  

اىل املدعى عليه   /1- حممد طه ملقاوالت البناء- ���س.ذ.م.م   جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ البيت املحظوظ للعقارات وميثله: عبدالرحمن ح�شن حممد املطوع   
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2013/5/22 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�شالح/ البيت املحظوظ للعقارات بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
القانونية  الفائدة  دره��م( مع  الف وخم�شمائة  و�شتون  �شبعة   ( دره��م  وق��دره 67.500 
بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام مع الزامها بالر�شوم 
وامل�شاريف.   حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/379  جتاري جزئي          
اىل املدعى عليه/ 1 - بروفا�شينيل فود �شاليو�شني- ���س.ذ.م.م   جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي /�شوبر براي�س لتاجري ال�شيارات ذ.م.م وميثله: ح�شني 
اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام  علي عبدالرحمن لوتاه   قد 
واتعاب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره��م   48272.50( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ى 
ال�شداد  وحتى  اال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة 
امل��واف��ق 2013/11/3 ال�شاعة 8:30 �س  ي��وم االح��د  ال��ت��ام.  وح��ددت لها جل�شة 
بالقاعة ch2D.19 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 االقل. 
ق�سم الق�سايا التجارية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2009/1528  عقاري كلي            
اىل اخل�شم املدخل  / 1 - احمد يحى زاهد جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
ببطالن  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  توما�شيني   /فالفيو 
 ( والبالغ جمموعها  املدفوعة  املبالغ  باعادة  عليها  املدعي  على  واحلكم  البيع 
734011.28 درهم( والفائدة القانونية حتى ال�شداد التام والر�شوم  وامل�شاريف 
واالتعاب.   وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 2013/10/30 ال�شاعة 11:00 
قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا   ch1B.8 بالقاعة  ���س 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على االقل. 
ق�سم الدعاوي العقارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/345  عقاري كلي            

اىل املدعى عليه / 1 - كفاح عبداحل�شني عبد علي  جمهول حمل االقامة مبا 
الناخي  غريب  خمي�س  ع��ب��داهلل  وميثله:  التجاري  ابوظبي  /بنك  امل��دع��ي  ان 
عليهما  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  علي   اآل 
وال��ر���ش��وم   دره���م(   359900( وق���دره  مببلغ  متكافلني  مت�شامنني  ي����وؤدوا  ب��ان 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة بواقع 12% من تاريخ التوقف عن ال�شداد 
.  وح��ددت لها جل�شة يوم  التام  ال�شداد  التجاري وحتى  التعامل  وذل��ك بحكم 
ch1B.8 لذا فانت  االحد املوافق 2013/11/10 ال�شاعة 11:00 �س بالقاعة 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. 
ق�سم الدعاوي العقارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/545  عقاري كلي            

ان  املا�شة انرت نا�شيونال للعقارات جمهول حمل االقامة مبا  اىل املدعى عليه / 1 - 
قد  العولقي    احمد  عو�س  �شيخ  مهدي  وميثله:  باكاري  ايبونولوا  /خديجة  املدعي 
عليهما  املدعى  وال��زام  البيع  عقدي  بف�شخ  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام 
بالت�شامن برد املبالغ امل�شتلمة من املدعية وقدرها )1.238.916.83( درهم مع الفائدة 
باداء مبلغ وقدره )100.000 درهم( على �شبيل  املدعى عليهما  وال��زام  القانونية %12 
املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�شة  واالت��ع��اب.   وح��ددت  وامل�شاريف  والر�شوم  التعوي�س 
او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1A.1 بالقاعة  �س   9:30 ال�شاعة   2013/10/30
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. 
ق�سم الدعاوي العقارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1019  جتاري كلي          
اىل املدعى عليهما/ 1 - ح�شن الرب�شاء للمقاوالت �س.ذ.م.م وميثلها مديرها/ جمعه 
حمل  جمهويل  الكويتي  �شاملني  جمعه  �شامل  جمعه   -2 الكويتي  �شاملني  جمعة  �شامل 
االقامة مبا ان املدعي /فينك�س كونكريت برودكت�س- فرع من وايف ال�شناعية �س.ذ.م.م   
قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليهما بالت�شامن والتكافل 
القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   186.498( مببلغ  
بواقع 12% �شنويا ت�شري من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بالكفالة.   وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/11/12 ال�شاعة 9:30 
�س  بالقاعة ch1.C.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 

االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الق�سايا التجارية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/401  عقاري كلي          

اىل املدعى عليه/ 1 - اللوؤلوؤة العقارية/ ملالكها/ �شمو ال�شيخ عي�شى بن زايد ال نهيان  
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /عون ح�شني خ�شلوك وميثله: روكز جورج حبيقه 
املدعى  وال���زام  احلجز  اتفاقية  بف�شخ  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد 
بواقع %12  القانونية  والفائدة  دره��م(  للمدعي مببلغ )8.246.810  تدفع  بان  عليها 
حتت�شب  من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد  التام ومبلغ )1.000.000 درهم( تعوي�س 
بالكفالة.  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �شمول  واالتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  اال�شرار  عن 
 ch1 وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 2013/11/13 ال�شاعة 11:00 �س  بالقاعة
B.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 االقل. 
ق�سم الدعاوي العقارية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24     

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2013/89 تنفيذ جتاري

الدعوى رقم 2010/1230 جتاري  ال�شادر يف  تنفيذ احلكم  الق�شية:  مو�شوع 
كلي ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )278268 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف.  
املطلوب اعالنه املنفذ �شده /1- دي ا�س �شي انفرا�شرتاكت�شر �س.ذ.م.م وميثلها 
مديرها- بلبري �شينغ ناروال  جمهول حمل االقامة- مو�شوع االعالن: نعلنكم 
التنفيذ رقم  وال�شابق احلجز عليها يف   العائدة لكم  املحجوزات  بانه مت جرد 
به  للمبلغ  وف��اء  املاثل  التنفيذ  يف  وا�شراكة  جت��اري  حتفظي  حجز   2013/357

للعلم مبا فيه ونفاذ ملفعوله قانونا.
رئي�ش الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2011/1233 تنفيذ جتاري
ذ  املنفذ �شده/1- �شى �شربي للخدمات البحرية والهند�شية ) �س  اىل 
ام  اي  ام  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  ح(  م 
ا�س اميريت�س لتزويد ال�شفن وميثله: عبدالرحمن ح�شن حممد املطوع      
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ  قد 
املنفذ به وقدره )30133( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .  
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�ش ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/418 تنفيذ ايجارات
خان  ط���ارق  حممد   -2 ع��ب��داهلل  ح�شن  حممد  جا�شم  ���ش��ده��م��ا/1-  املنفذ  اىل 
البفته  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  ط��ال��ب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ويل  ج��ات��وي  
القرار  ومبوجب  ال��زرع��وين   حممداحمد  عبداهلل  من�شور  وميثله:  العقارية 
وامل�شتاأجرين  املوؤجرين  بني  بالف�شل  اخلا�شة  الق�شائية  اللجنة  من  ال�شادر 
ببلدية دبي فانك مكلف باالتي: 1- �شداد املبلغ املنفذ به وقدره )16580 درهم( 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وذلك خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�ش الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/448 تنفيذ ايجارات
اىل املنفذ �شدهما/1- فاطمة مظفر احمد الزرعوين 2- حممد اقبال �شلطان    
العقارية  البفته  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  ط��ال��ب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ويل 
وميثله: من�شور عبداهلل حممداحمد الزرعوين  ومبوجب القرار ال�شادر من 
دبي  ببلدية  وامل�شتاأجرين  املوؤجرين  بني  بالف�شل  اخلا�شة  الق�شائية  اللجنة 
فانك مكلف باالتي: 1- �شداد املبلغ املنفذ به وقدره )21261 درهم( اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة وذلك خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�ش الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/446 تنفيذ ايجارات
حمل  جمهول  )������س.ذ.م.م(   احلقائب  ل�شناعة  االه��ل��ي  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
من�شور  وميثله:  العقارية  البفتة  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  االق��ام��ة 
عبداهلل حممداحمد الزرعوين  ومبوجب القرار ال�شادر من اللجنة الق�شائية 
اخلا�شة بالف�شل بني املوؤجرين وامل�شتاأجرين ببلدية دبي فانك مكلف باالتي: 
او خزينة  التنفيذ  املنفذ به وق��دره )25120 دره��م( اىل طالب  املبلغ  1- �شداد 
املحكمة وذلك خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا االعالن. وعليه فان املحكمة 
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�ش الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24     

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/181  ا�ستئناف جتاري  

اىل امل�شتاأنف �شده / حممد عقيل علي الزرعوين واخوانه )عبدالرزاق 
ال���زرع���وين( جم��ه��ول حمل  واح��م��د علي ح�شن  ال��زرع��وين  علي ح�شن 
املهريي  �شيفان  علي  ج��اب��ر  دروي�����س  /اح��م��د  امل�شتاأنف  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
وميثله: حنان �شامل ح�شن الباي�س   قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر 
بالدعوى رقم 2011/1752 جتاري كلي بتاريخ 2013/2/11  وحددت لها 
بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2013/11/10 املوافق  االحد  يوم  جل�شه 
ch2.E.23  وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.  
رئي�ش الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/677  مدين جزئي            
اىل املدعى عليه/ 1 -فيكتور هري�شيغ    جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/�شركة االمارات لالت�شاالت املتكاملة )�س.م.ع( وميثله: حممود حجاج عزب 
عليه  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة 
مببلغ وقدره )3030.65 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد. وحددت لها 
 ch1A.1 جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/11/3 ال�شاعة 8:30 �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 االقل.ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الق�سايا املدنية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10928 بتاريخ   2013/10/24     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1450 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
خوري  احمد  يو�شف  ميثلها/  العامة  للنقليات  مهدي  احمد  بن  موؤ�ش�شة  مدعي/ 
العامة  وال�شيانة  للمقاوالت  االبعاد  ثنائي  �شركة  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�شية: 
اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: ندب خبري املطلوب اعالنه/  �شركة ثنائي االبعاد 
للمقاوالت وال�شيانة العامة اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر)نرفق لكم ن�شخة من 
تقرير اخلربة املودع  ( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
الثالثاء املوافق 2013/11/12 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  اخلام�شة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  نهيان   اآل  مبع�شكر  التجارية 
الدعوى بثالثة  املحددة لنظر  امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة  بدفاعك و�شورا 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/9/29
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10928 بتاريخ   2013/10/24     
        اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1606 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي  بنغالدي�س   اجلن�شية:  مياه  عبدال�شكور  ليت  الدين  روي�س  مدعي/ 
الدعوى:  مو�شوع  االمارات   اجلن�شية:  احلجر  العمال  �شالمي�س  عليه: 
اجلن�شية:  احلجر  العمال  �شالمي�س  اعالنه/   املطلوب  عمالية    م�شتحقات 
االمارات   عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/10/28 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة 
ب� حمكمة ابوظبي  الثانية  الدائرة  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  مكلف باحل�شور 
االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/9/25
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10928 بتاريخ   2013/10/24     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2570 عم جز- م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س   اجلن�شية:  عبدال�شكور  ا�شماعيل  حممد  مدعي/ 
مو�شوع  االمارات    اجلن�شية:  العامة  والنقليات  للمقاوالت  نو�شهرة  موؤ�ش�شة 
للمقاوالت  نو�شهرة  موؤ�ش�شة  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى: 
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات   اجلن�شية:  العامة  والنقليات 
 2013/10/28 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية-مزيد 
او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا  مول  �شخ�شيا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �شدر بتاريخ  2013/9/30
قلم املحكمة                                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10928 بتاريخ   2013/10/24     
       اعادة    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1625 عم جز- م ع- ب- اأظ

�شبع  عليه:  مدعي  باك�شتان   اجلن�شية:  حممد  جول  خان  مات  جول  مدعي/ 
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  �شنابل 
االمارات    اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  �شنابل  �شبع  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
االثنني املوافق 2013/10/28 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة 
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية-  املحكمة 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى  بدفاعك و�شورا 

بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/9/25
قلم املحكمة                                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10928 بتاريخ   2013/10/24     
       اعادة    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1624 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ �شحبت خان حممد �شانب اجلن�شية:باك�شتان  مدعي عليه: �شبع �شنابل 
عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت 
املطلوب اعالنه/ �شبع �شنابل للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات   عنوانه: 
بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني 
املوافق 2013/10/28 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - 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 االقل. �شدر بتاريخ  2013/9/25
قلم املحكمة                                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10928 بتاريخ   2013/10/24     
       اعادة    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2150 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ حممد حمبوب علم حممد �شعيد علم اجلن�شية: بنغالدي�س   مدعي 
الدعوى: م�شتحقات عمالية  عليه: بقالة حليم اجلن�شية: االمارات   مو�شوع 
ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات    اجلن�شية:  حليم  بقالة  اعالنه/  املطلوب 
املوافق  االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي 
ال�شاعة 8.30  باحل�شور  فانت مكلف  لذا  الدعوى،  لنظر  2013/10/28 موعدا 
املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً 
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  مول  العمالية-مزيد 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى  بدفاعك و�شورا 

بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/9/30
قلم املحكمة                                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10928 بتاريخ   2013/10/24     
       اعادة    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2023 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ حممد عبدالرحيم عبدالودود اجلن�شية: بنغالدي�س  مدعي عليه: فن 
م�شتحقات  الدعوى:  االمارات مو�شوع  اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  التوا�شل 
االمارات    اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  التوا�شل  فن  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
االثنني املوافق 2013/10/28 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
 - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
الكائنة املحكمة العمالية-مزيد مول �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/9/30
قلم املحكمة                                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10928 بتاريخ   2013/10/24     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2222 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ حممد اطل�س غالم حيدر اجلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: �شيتي لينك 
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  والرخام  البالط  العمال 
اجلن�شية:  والرخام  البالط  العمال  لينك  �شيتي  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
االمارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/10/28 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة 
ابوظبي  ب� حمكمة  االوىل  الدائرة  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  مكلف باحل�شور 
االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية- �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/9/24
قلم املحكمة                                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية



�لنجمة �الجمل يف تاريخ �ل�ضينما �لعاملية

اإيزابيل اأدجاين.. ال�سم اخلالد يف ذاكرة الفن العاملي

ن�سيحة �سيلني ديون
 لربيتني �سبريز

ن�شحت النجمة الكندية، �شيلني ديون زميلتها االأمريكية بريتني �شبريز، 
باأن جتد توازناً بني االأمومة والعمل الفني، وذلك قبيل انطالق االأخرية 

بعر�س فني يف ال�س فيغا�س يف كانون االأول املقبل.
واأعربت ديون خالل اإطاللتها يف برنامج )اإنرتتاينمت تونايت كندا( عن 
اأملها باأن جتد �شبريز اأ�شخا�شاً رائعني يتمكنون من م�شاعدتها على اإيجاد 

توازن بني كونها فنانة واأماً.
وتوجهت اإىل �شبريز بن�شيحة قائلة “حاويل اإيجاد توازن عاطفي وتعاملي 
مع االأمرين وكوين االأف�شل يف كال العاملني، معربة عن اقتناعها باأن مغنية 

البوب االأمريكية قادرة على ذلك.
واأ�شافت: ال اعتقد انها يف حاجة اإىل ن�شائح مني، فهي على امل�شرح منذ 

وقت طويل وهي موهوبة وتعرف ما عليها القيام به بال�شبط.
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��ضتطاعت �لنجمة �لفرن�ضية �جلز�ئرية �ال�ضل �يز�بيل �دجاين، �و �يز�بيل حممد �ضريف عجاين، �ن 
حتتل موقعها �لبارز على خارطة �لنجومية و�ال�ضماء �خلالدة يف ذ�كرة �ل�ضينما و�مل�ضرح يف فرن�ضا و�وربا. 
جنمة حقيقية، وقبل كل ذلك موقف �ضريح، و��ضتغال حريف، وموهبة فذة، ومقدرة على �لكينونة، �ضاهم 
يف �ن تقفز تلك �لنجمة بعيد� يف ف�ضاء�ت �لنجومية. �ىل �خللود يف ذ�كرة �لفن لي�س يف فرن�ضا وحدها، 
بل يف ذ�كرة �لفن يف �لعامل، وهو �مر لي�س بتلك �ل�ضهولة �لتي يت�ضورها �لبع�س. بل هو �لتحدي �حلقيقي 
للقدر�ت و�لذ�ت.. و�الخرين.. خ�ضو�ضا، �ذ� ما عرفنا �ن مرحلة �يز�بيل �دجاين متثلت بكم �ضخم من 
�ال�ضماء يف �ل�ضينما و�مل�ضرح �لفرن�ضي �ضم كاترين وينوف و�يز�بيل هوبري ورومي �ضنايدر وغريهن من 

جميالت �ل�ضينما �لفرن�ضية.
يف ر���ش��ي��د اي���زاب���ي���ل ���ش��ت ج���وائ���ز ���ش��ي��زار 
تر�شحها  اىل  ب��اال���ش��اف��ة  ممثلة  كاأف�شل 
ل��الو���ش��ك��ار ك��اف�����ش��ل مم��ث��ل، وه���ي ب��ذل��ك 
حت��ق��ق جم��م��وع��ة م���ن االجن��������ازات ال��ت��ي 

تر�شخ مكانتها وح�شورها وب�شمتها.
اي���زاب���ي���ل  )او  ادج�������اين  اي���زاب���ي���ل  ول������دت 
 1955 يونيو   27 يف  ادج���اين(  يا�شمني 
الدائرة  -ب��ار���س.  الفرن�شية  العا�شمة  يف 
ال�شابعة ع�شرة من اب من ا�شول جزائرية 
)حم��م��د ���ش��ري��ف ع��ج��اين – او ادج���اين( 
ووال���دت���ه���ا ه���ي اوغ�����ش��ت��ا )غ��و���ش��ت��ي( من 
ا�شول املانية بافارية، وقد عا�شت ايزابيل 
فهي  ولهذا  واملانيا،  باري�س  بني  طفولتها 
ت��ت��ح��دث االمل��ان��ي��ة ب��ط��الق��ة ���ش��اأن��ه��ا ���ش��اأن 
ال��ف��رن�����ش��ي��ة، واالجن���ل���ي���زي���ة واالي��ط��ال��ي��ة 

واال�شبانية الحقا.
يف  ك��ان��ت  حينما  الفنية  م�شريتها  ب����داأت 
وقفت  حيث  ع��م��ره��ا،  م��ن  ع�شرة  الثانية 
عام  االوىل  للمرة  الهواة  مع  امل�شرح  على 
1967، وبعدها بعامني احرتفت العمل 

الفني.
ال��ع��ام  م��ن��ذ  ف��ي��ل��م��اً،  ر���ش��ي��ده��ا )33(  يف 
1970 ومتثل بعدة لغات هي الفرن�شية 
كما  لكنة(  )ب��دون  واالجنليزية  واالملانية 
حت��م��ل ال���رق���م ال��ق��ي��ا���ش��ي يف ع���دد ج��وائ��ز 
الفنون  اك��ادمي��ي��ة  متنحها  )ال��ت��ي  �شيزار 
حيث  ف��رن�����ش��ا(  يف  ال�شينمائية  وال��ع��ل��وم 
ومن  ممثلة  كاأف�شل  جوائز   )6( جمعت 
التي ح�شدت عنها اجلوائز  االف��الم  ابرز 
وال�����ش��ي��ف   )1980 )ال���ع���اط���ف���ة  ن������ورد 
ك��ل��ودي��ل  وك���ام���ي���ل���ي   ،1983 ال�������ش���اخ���ن 
 )1994( م����ارغ����و  وامل���م���ل���ك���ة   ،1988
ان  يعني  وه��ذا   ،)2009( داى  و�شكريت 

ل��ه��ذه ال��ن��ج��م��ة امل���ق���درة ع��ل��ى ال��ع��ب��ور بني 
والثمانينات  ال�شبعينيات  يف  جيلني، جيل 
والت�شعينيات حتى االلفية اجلديدة، وهو 

امر نادر يف املعادالت الفنية.
احل��رب  قبيل  فرن�شا  اىل  و���ش��ل  وال��ده��ا 
ال���ع���امل���ي���ة ال���ث���ان���ي���ة، ل��ي��ل��ت��ح��ق ب��اجل��ي�����س 
ال��ف��رن�����ش��ي، وي��ت��ع��رف ع��ل��ى وال��دت��ه��ا، بعد 
احل���رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ب��ا���ش��رة، وك��ان 
ل��ق��اوؤه��م��ا يف امل���ان���ي���ا ل���ي���ع���ودا الح���ق���ا اىل 

فرن�شا.
ومن احلكايات املوثقة، تلك التي ترويها 
حوار  �شمن  والدتها،  عن  نف�شها  ايزابيل 
ال�����ش��ه��ري مي�شيل  ت��ل��ف��زي��وين، م��ع امل��ذي��ع 
دروك�����ار، ت��ق��ول ف��ي��ه اي��زاب��ي��ل ان وال��دت��ه��ا 
كانت تقول باأن والدها من ا�شول تركية، 
وكاأن تخجل من ا�شول زوجها اجلزائزية، 
ان يحول  ي��وم،  ذات  انها طلبت منه  حتى 
ا�شم العائلة من ادج��اين، اىل �شريف الن 
كان  وقد  ادج��اين(  �شريف  ا�شمه )حممد 
ا�شم )حممد �شريف( ا�شما واحداً مركبا.

ب��ع��د اح��رتاف��ه��ا ال��ت��م��ث��ي��ل، ك��ان��ت اي��زاب��ي��ل 
ادجاين، ا�شغر ممثلة تلتحق بالكوميدى 
الفرن�شي(  ال��ق��وم��ي  )امل�����ش��رح  فران�شي�س 
حققا  ح��ي��ث   ،1972 ع����ام  ذل����ك  وك�����ان 
جناحا الفتا عن دور )ايني�س( يف م�شرحية 
مدر�شة الن�شاء ملوليد كما جمعت عدداً من 
مهدت  التي  االيجابية  النقدية  الكتابات 

الطريق امامها اىل النجومية املطلقة.
لتتجه بعدها اىل ال�شينما، وكانت بدايتها 
عربا دوار �شغرية، �شرعان ما تر�شخت يف 
1974 حتى جاءت  فيلم )ال�شفقة( عام 
ق�شة  فيلم  دوره��ا يف  مع  الكربى  القفزة 
 ،1975 تريفو عام  ه� مع فران�شوا  اديل 

لتحقق اك��رب ع��دد م��ن اال���ش��ادات 
وال��ك��ت��اب��ات ال��ن��ق��دي��ة االي��ج��اب��ي��ة، 
ح�شورها  واك���دت  عمدتها  ال��ت��ي 
ك��ن��ج��م��ة ومم���ث���ل���ة م����ن ال���ط���راز 

االول.
وعلى ذات اخلطى، كانت تتحرك 
ايزابيل يف ال�شينما العاملية، حيث 
والرتهيل  االم��ريك��ي  مع  قدمت 
ومع  ال�شائق  فيلم   1978 ع��ام 
االمل�������اين وارن�����ره�����ري ت������زوج ع���ام 

1979 فيلم ن�شوفريتو.
اي��زاب��ي��ل  ف�����ازت   1981 ع����ام  يف 
بجائزة اف�شل ممثلة يف مهرجان 
ك����ان ال�����ش��ي��ن��م��ائ��ي ال�������دويل، عن 
م���ري����ش���ن���ت  ف����ي����ل����م  يف  دوره�������������ا 
ال��ع��ام  اي����ف����وري )ك�����وارت�����ت( ويف 
ال��ث��اين م��ب��ا���ش��رة، ف����ازت ب��ج��ائ��زة 
فيلم  ع��ن  ممثلة  كاأف�شل  �شيزار 
ال��ع��اط��ف��ة- ال��رغ��ب��ة، وه���و فيلم 
بعامني  وبعدها  )عاطفي(  رع��ب 
فيلم  عن  الثاين  بال�شيزار  ف��ازت 

)ال�شيف القاتل(.
ومل تكتف هذه ال�شبية اجلميلة 
وال�شينمائى  امل�شرحي  بالتمثيل 
بل حققت يف عام 1983 جتربة 
ال��غ��ن��اء، م��ن خ��الل ا���ش��دار البوم 
قام  مارين(  )بول  بعنوان  غنائي 
بكتابته واحلانه وانتاجه املطرب 

الفرن�شي ال�شهري �شريج جن�شبورغ 
لاللبوم،  الرئي�شية  االغ��ن��ي��ة  اخ���رج  وق��د 
ع���رب ف��ي��دي��و ك��ل��ي��ب ق���دم���ه امل���خ���رج ل��وك 

بي�شون.
اي�شا،  االنتاج  1988 اىل  وتتجه يف عام 
ف��ي��ل��م  م������ع جت���رب���ت���ه���ا يف 
)ك��ام��ي��ل��ي ك��ل��ودي��ل( وعنه 
ف�����ازت ب���ج���ائ���زة ال�����ش��ي��زار 
ممثلة،  ك��اأف�����ش��ل  ال��ث��ال��ث��ة 
كما تر�شخ الفيلم الو�شكار 
اف���������ش����ل ف���ي���ل���م اج���ن���ب���ي. 
وه�������ذا م����ا دف�����ع ب��ا���ش��م��ه��ا 
يف  متقدمة  مكانة  ليحتل 
ا�شتبيان �شحيفة )بيبول( 
االم��ريك��ي��ة ب��ني اال���ش��م��اء 
ق���ائ���م���ة  يف  اخل����م���������ش����ني 
50 ج��م��ي��ل��ة يف  )اف�������ش���ل 

العامل(.
وت���اأت���ي ن��ق��ل��ة اإ���ش��اف��ي��ة يف 
فيلم  مع   ،1994 العامل 
حينما  م����ارغ����و(  )امل���ل���ك���ة 
ف��������ازت ب����ج����ائ����زة ����ش���ي���زار 
ولكنها  مم��ث��ل��ة،  ك��اأف�����ش��ل 
كانت ت�شمى جائزة اف�شل 
مم��ث��ل��ة يف م��ه��رج��ان ك��ان 
اجل��ائ��زة  ان  اال  ال�شينما، 
ال����ن����ج����م����ة  اىل  ذه�������ب�������ت 
)فريناليزى(  االيطالية 
يف الفيلم ذاته، وكانت وراء 
ت��ل��ك )ال���ل���ع���ب���ة( ال��ن��ج��م��ة 
الفرن�شية كاثرين ديفوف 
)ث����ان����ي����ة رئ���ي�������ش���ة جل��ن��ة 
ال��ت��ح��ك��ي��م( م���ن اج����ل اأال 
خل�شمها  ال��ت��اري��خ  ت�شنع 
ال�������ل�������دود، ول�����ك�����ن غ���ي���اب 
اجل��ائ��زة مل مي��ن��ع م��ن ان 
ي��ح��ق��ق ال��ف��ي��ل��م جن��اح��ات 
ك��������ربى.. وه����ك����ذا االم����ر 
ادجاين  اليزابيل  بالن�شبة 

ن��ف�����ش��ه��ا. ال��ف��ي��ل��م م���ن اخ�����راج ال��ف��رن�����ش��ي 
باتريك �شريو. وقد فازت بال�شيزار الرابع 
ع���ن دور امل��ل��ك��ة م���ارغ���و. ث���م اخل��ام�����س.. 
وه��ك��ذا.. ك��م م��ن االجن����ازات، التي تر�شخ 
جنمة  او  ممثلة  كمجرد  لي�س  ح�شورها، 
ومقام  ع��ال،  كعب  ذات  ممثلة  بل  جميلة، 

رفيع.
ال�شخ�شي من حياة  اجلانب  اىل  ونذهب 
هذه النجمة اجنبت ابنها )برناب نيوتن( 
العاملي  الت�شوير  مدير  من   1979 ع��ام 
ب��رون��و ن��ي��وت��ن. ك��م��ا ارت��ب��ط��ت عاطفيا يف 
النجم  مع   1989-1986 من  الفرتة 
االمريكي وارن بيتي، باال�شافة اىل النجم 
الفرتة  يف  لوي�س  داي  دانييل  الربيطاين 
1995( واجنبت منه  من )1989 اىل 
الثاين غابريل كني داي لوي�س عام  ابنها 

1995، قبيل انف�شالهما ب�شهرين.
 )2004-2000( ع��ام  يف  ارتبطت  كما 
مع املو�شيقار الفرن�شي جان مي�شيل جار.

���ش��ح��ي��ف��ة  اخ�����ت�����ارت   2011 ال�����ع�����ام  يف 
)ال����ت����امي����ز( ال��ن��ج��م��ة اي���زاب���ي���ل ادج�����اين 
ب��و���ش��ف��ه��ا ال��ن��ج��م��ة االج����م����ل يف ت���اري���خ 

ال�شينما العاملية.

قد جاء ذلك االختيار بتحقق مو�شع ا�شار 
ال��ذي قامت به ايزابيل  ال��دور  اىل اهمية 
خ����الل م�����ش��ريت��ه��ا ف��ه��ي مل ت��ع��ت��م��د على 
جمالها.. بل ذهبت اىل القدرات االبداعية 
ب���داخ���ل���ه���ا، وع���م���ل���ت ع���ل���ى ت���ف���ج���ريه���ا.. 
وتطويرها.. لبلوغ اق�شى درجات التكامل 

الفني واالبداعي.
م�����ش��رية ان��ت��ق��ل��ت خ��الل��ه��ا ب���ني ع����دد ه��ام 
م����ن ال�����ش��خ�����ش��ي��ات م���ث���ل )ادي�������ل ه��ي��غ��و( 
و)دان����اه����ل����ني( و)ك���ام���ي���ل���ي ك���ل���ودي���ل( و 
عا�شت  �شخ�شيات  وغ���ريه���ا..  )م���ارغ���و( 
نب�شا  ذاكرتنا  يف  وح�شرت  ال�شا�شة  على 
تنب�س  ���ش��ي��ن��م��ا  اىل  وحت���ول���ت  واب����داع����ا 

باحلياة والوجدان وااللق.
اي����زاب����ي����ل ادج���������اين ط���ف���ل���ة ال���ك���وم���ي���دي 
الفرن�شية  ال�شينما  و���ش��ي��دة  فران�شي�س 
االخ��اذ..  وجمالها  اخلالد،  فرن�شا  وعطر 
نهر  ايفل.وبعظمة  ب��رج  بقامة  م��ا  ���ش��يء 
ال�شني.. وخلود التاريخ والثورة ونابليون 
وك��ل امل��ل��وك العظام ال��ذي��ن ط���رزوا تاريخ 
وباخت�شار  ه��ي  ه��ك��ذا  ال��ع��ظ��ي��م..  فرن�شا 
���ش��دي��د اب��ن��ة امل��ه��اج��ر اجل���زائ���ري النجمة 

ايزابيل حممد �شريف ادجاين.
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جولة يف �أقدم منتجع �ضياحي على وجه �الأر�س!

البحر امليت يعج باحلياة وينع�س ال�سياحة الأردنية! 

لكني اكت�شفت ان البحر امليت يعيد 
احلياة لل�شياحة االردنية وهو رئة 
مكانة  من  له  ملا  ال�شياحية  االردن 
خ��ا���ش��ة ل���دى امل�����ش��ط��اف��ني ال��ذي��ن 
على  وخارجه  االردن  من  يوؤمونه 
لي�س  امليت  فالبحر   ، ال�شنة  م��دار 
ب���ح���را ع���ادي���ا وي��ك��ف��ي ان����ه حم��اط 
االن�شانية  واالث��ار  املقد�شات  باقدم 

على وجه االر�س.
ح��ي��ن��م��ا ك���ن���ت اج���ل�������س يف اجل���ن���اح 
ب��ي يف فندق  اخل��ا���س 

كنت  ع�شتار  كيمبن�شكي  ومنتجع 
ال�شم�س  اأ���ش��واء  الب�شر اىل  ارخ��ي 
ال��غ��ارب��ة ع��ن��دم��ا ت��الم�����س اأط����راف 
ال��ه�����ش��اب ال��ب��ع��ي��دة ع��ن��د االف����ق، 
مياه  على  ال�شوء  انعكا�س  يتحول 
البحر امليت، اىل اأ�شرطة من لهب 
الزائر  ال�شاعة يقف  ون��ار. يف تلك 
م��ذه��وال اأم����ام روع���ة امل��ن��ظ��ر، وه��و 
400 م��رت حتت  ان��خ��ف��ا���س  ع��ل��ى 

�شطح البحر. 
وت�شلل  ال���غ���روف  م�����ش��ه��د  وي���وح���ي 
ا����ش���ع���ة ال�����ش��م�����س ع����رب ال��ه�����ش��اب 
واالأودي����������ة امل���ق���اب���ل���ة ع��ل��ي 
اجلانب الفل�شطيني 

من البحر وكاأننا على �شطح كوكب 
اآخر !

ف��ف��ي ال���ع���امل ك��ل��ه الي���وج���د �شطح 
امليت من حيث  البحر  مائي ي�شبه 
انخفا�شه عن �شطح البحر ومياهه 
ال�شديدة امللوحة رغم انها تتغذى 

على مياه نهر االأردن العذبة.
وح�������ش���ب اع����ت����ق����ادي وم�����ن خ���الل 
امل���راج���ع ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ت��ي بحثت 
اقدم  يعد  امليت  البحر  ف��ان   ، فيها 
االر�س  وجه  على  �شياحي  منتجع 
البحر  ك��ان  ال��ت��اري��خ  فجر  فمنذ   ،
امل���ي���ت امل���ك���ان امل��ف�����ش��ل ل��ل�����ش��ي��اح��ة 
واال����ش���ت�������ش���ف���اء ل�����دى ���ش��خ�����ش��ي��ات 
تاريخية �شهرية كهريود�س العظيم 
الفرعونية  امللكة  وكيلوبرتا 
اجل��م��ي��ل��ة وغ���ريه���م من 
ال�����ش��الط��ني واحل��ك��ام 
واالأب�����اط�����رة وامل���ل���وك 
والي�������زال ح��ت��ى ي��وم��ن��ا 
ال��زوار من كافة  هذا ي�شتقبل 

انحاء العامل .
ول����ه����ذا ال�������ش���ب���ب ف������ان م�����ش��م��م��ي 
البحر  ع�شتار  كيمبن�شكي  ف��ن��دق 
الطراز  على  املنتجع  �شيدوا  امليت 
ال��ب��اب��ل��ي ب��ا���ش��ل��وب م�����ش��ت��وح��ى من 
احل�����ش��ارات ال��ق��دمي��ة ال��ت��ي كانت 

تر�شل رموزها ال�شيا�شية والدينية 
ل��ق�����ش��اء ال���ع���ط���الت ع��ل��ى ���ش��ف��اف 
ال��ب��ح��ر امل���ي���ت. خ�����ش��ن��ا ال��ت��ج��رب��ة 
كاملة اىل جانب رواد الفندق من 
اردن���ي���ني وخ��ل��ي��ج��ي��ني واوروب���ي���ني 
وامريكان ، وقمنا بطالء اج�شامنا 
ال���ط���ني اال�����ش����ود امل�����ش��ت��خ��رج م��ن 
ق���اع ال��ب��ح��ر امل��ي��ت ، وق��ي��ل ل��ن��ا ان��ه 
الب�شرة  وعالج  لال�شت�شفاء  حيوي 
ال�شتن�شاق  يجل�س  االخر  والبع�س 
ال���ه���واء ف��ق��ط ل��ع��الج ال��رب��و نظرا 
لتوفري االك�شجني بكميات كبرية.

فندق  �شاطئ  على  و�شكينة  ه��دوء 
امليت  ال��ب��ح��ر  ع�����ش��ت��ار  كيمبن�شكي 
ت���زي���ده اال����ش���ج���ار ج���م���اال وروع����ة 
م��ن حدائق  االط��الل��ة  اىل  ا�شافة 
الفندق امل�شيد على الطراز البابلي 
ف��ه��ي ت��ع��ط��ي ال����زائ����ر ف�����ش��ح��ة من 
ل��ل��ت��اأم��ل يف ملوت  ال��ع��ن��ان  اط����الق 
اهلل فيما خلق من جماليات يف هذا 

الكون الذي نعي�س !
معروف ان هذا البحر �شمي بامليت 
فيه  احلية  الكائنات  وج��ود  لتعذر 

جرير  م��ن  فهمت  ح�شبما  لكني   ،
واملبيعات  الت�شويق  م�شاروة مدير 
ان   ، ب������االردن  كيمبن�شكي  ف���ن���ادق 
ال���ب���ح���ر امل����ي����ت ب���ح���ر ح����ي وغ��ن��ي 
ب���االأم���الح وامل���ع���ادن وال��ت��ي ت�شكل 
ث������روة ه���ائ���ل���ة مي���ك���ن االإ����ش���ت���ف���ادة 
م��ن��ه��ا يف جم����االت م��ت��ع��ددة ���ش��واء 
ال��ط��ب  جم�����ايل  اأو  ال�����ش��ن��اع��ة  يف 
والعالج . تعترب مياه البحر امليت 
الغنية باالأمالح والطني امل�شتخرج 
م��ن��ه ع��الج��اً ن��اج��ح��اً ل��ل��ع��دي��د من 
اإىل ج��ان��ب  االأم����را�����س اجل��ل��دي��ة، 
�شهولة ال�شباحة فيه نظراً الإرتفاع 
امل��ل��وح��ة يف م��ي��اه��ه ح��ي��ث ال  ن�شبة 
بفنون  اإمل����ام  اإىل  االأن�����ش��ان  ي��ح��ت��اج 
امل�����رء ان  ي�����ش��ت��ط��ي��ع  اذ  ال�����ش��ب��اح��ة 
مياه  وي��رتك  ظهره  على  ي�شتلقي 

البحر امليت حتمله دون عناء!
ع�شتار  كيمبن�شكي  ف��ن��دق  وي��ع��د 
الفريد  املنتجع  ه��ذا  امليت  البحر 
ان��ظ��ار الباحثني  ق��ب��ل��ة  ن��وع��ه  م��ن 
ع���ن ال����ه����دوء واجل����م����ال وال���ع���الج 
ف��ه��و م��ط��ل ب��ال��ك��ام��ل ع��ل��ي البحر 

وت�شميمه  امل��ي��ت 
ال��ه��ن��د���ش��ي ال���رائ���ع وف��ق��ا ل��ل��ط��راز 
البابلي واحاطته با�شجار الزيتون 
وال��ن��خ��ي��ل واالزه��������ار ي��ج��ع��ل منه 
مكانا مثاليا للعطالت ذات القيمة 

العالية نف�شيا وروحيا وثقافيا !

منتجع هام منذ فجر �لتاريخ !
امليت  البحر  اىل  اطاللته  وجم��رد 
 ، جدا  وهامة  فريدة  ميزة  تعطية 
مياه  ع��رف��ت  ال�شنني  االف  فمنذ 
تاريخية  �شخ�شيات  امل��ي��ت  البحر 
�����ش����ه����رية ك�����ه�����ريود������س ال���ع���ظ���ي���م 
وك���ي���ل���وب���رتا امل���ل���ك���ة ال��ف��رع��ون��ي��ة 
ال�شالطني  من  وغريهم  اجلميلة 

واحلكام واالأباطرة وامللوك.
ورغم اننا مل نكن نعاين من �شيء 
اال اننا ام�شينا وقتا يف ال�شباحة يف 
البحر اىل جانب كل الباحثني عن 
العالج واجلمال والهدوء والدفء 
ن���ظ���راً مل��ي��اه��ه ال���داف���ئ���ة وال��غ��ن��ي��ة 
والبوتا�شيوم  ال�����ش��ودي��وم  ب��اأم��الح 

والربومني واملنغنيز .

بحرية لوط 
ال��ب��ح��ر امل��ي��ت ك���ان ي�����ش��م��ى ق��دمي��ا 
ب���ح���رية ل����وط ه���و ب���ح���رية يعترب 
ال��ع��امل  يف  ن��ق��ط��ة  اأع��م��ق  �شطحها 
الياب�شة حيث يقع على عمق  على 
ال��ب��ح��ر  ���ش��ط��ح  417 م���رت حت���ت 
 .2003 ع����ام  ق��ي��ا���ش��ات  ب��ح�����ش��ب 
وفل�شطني  االأردن،  ب��ني  م��ا  وت��ق��ع 
ول���ه ع��رب ال��ت��اري��خ ذك���ر يف جميع 
احل�������ش���ارات ال��ت��ي ���ش��ك��ن��ت ح��ول��ه، 
م���ي���اه���ه ����ش���دي���دة امل���ل���وح���ة، ف��ه��ي 
ت���ق���ارب ع�����ش��رة اأ����ش���ع���اف م��ل��وح��ة 
املحيطات، يبلغ طول البحر امليت 
خم�شة  وع��ر���ش��ه  ك��ي��ل��وم��رتا   37
مرت  و�شبعمائة  ك��ي��ل��وم��رتا  ع�شر 
�شطح  ع��ن  �شطحه  انخفا�س  اأم���ا 
ال��ب��ح��ر االأب��ي�����س امل��ت��و���ش��ط فيبلغ 
ال��ب��ح��ر  م�����ش��اح��ة  وت��ب��ل��غ  417م. 
امل���ي���ت االإج���م���ال���ي���ة ح�����وايل 945 
اأعمق عمق  واأم��ا  مربعاً  كيلومرتاً 
ويق�شمه  م����رتاً   401 ف��ي��ب��ل��غ  ل���ه 
�شطرين  اإىل  الل�شان  جزيرة  �شبه 
غري مت�شاويني فال�شطر اجلنوبي 

هو م�شتنقع مالح ويبلغ عمقه من 
6 اإىل 8 اأمتار.

وي����ق����ول ج���ري���ر م�������ش���اروة اث���ن���اء 
ع�شتار  كيمبن�شكي  ف��ن��دق  درد���ش��ة 
البحر امليت يعترب البحر امليت من 
مناطق ال�شياحة العالجية االأكرث 
ن�شاطا يف املنطقة حيث اأن االأمالح 
امل����وج����ودة ب���ه ت�����ش��ف��ي ك���ث���ريا من 
االأمرا�س اجللدية مثل ال�شدفية 
املتنوعة،  اجللدية  واحل�شا�شيات 
فعندما يلتقي ماء البحر ب�شخور 
ال�شاطئ فاإنها ت�شطبغ بلون الثلج 
املتجمعة على  االأم���الح  من ج��راء 

�شخور ال�شاحل.
واأي�������������ش������ا ي����ع����ت����رب م������ن امل�����راك�����ز 
االقت�شادية التي تبنى عليها كثري 
امللح  م�شانع  مثل  ال�شناعات  من 
وم�شانع امل�شتح�شرات التجميلية 
وال��ع��الج��ي��ة. وق��د اأق��ي��م��ت الكثري 
�شاطئيه  ك��ال  على  املنتجعات  م��ن 
ال�شرقي والغربي وقد ر�شح ليكون 
يف  الطبيعية  الدنيا  عجائب  اأح��د 

نطاق البحريات.

•• البحر امليت-االردن-خا�س بالفجر:

موقع  يف  له  مقال  يف  �ملجايدة  جمال  �لدكتور  �لزميل  ي��روي 
تفا�ضيل   com.hotelandrest كوم  دوت  �ندري�ضت  هوتل 
�لرحلة �لعجيبة �ىل �لبحر �مليت با�ضلوب �ضيق ، ويقول كانت 
زيارتنا �لعائلية �ىل �لبحر �مليت خامتة جلولتنا يف ربوع �الردن 
، ومل �كن �توقع هذ� �لطق�س �جلميل على �ضفاف �لبحر �مليت 
�ضيفا ، ولو ��ضتمعت �ىل ن�ضائح بع�س �ال�ضدقاء ملا ذهبت هناك 
�ملناخ هناك يف  ��ضتحالة �عتد�ل  يوؤكدون  �لذين كانو�  ال�ضيما 

�ضهر �غ�ضط�س ،

�ضو�طئ بديعة وبنية حتتية �ضياحية متطورة ور�قية

جاميكا.. تاريخ ثري وثقافة عميقة
اأجمل اجل��زر يف منطقة  اإح��دى   تعترب جاميكا 
البحر الكاريبي فهي كغريها من اجلزر يف تلك 
حتتية  وبنية  بديعة  ب�شواطئ  تتمتع  املنطقة 
متطورة  ومنتجعات  وفنادق  طرق  من  �شياحية 
وراقية، ولكنها فوق كل ذلك بلد ذو تاريخ ثري 
وثقافة عميقة. وجاميكا هي التي اأهدت العامل 
مو�شيقى الريغي. وكان مطرب مو�شيقى الريغي 
من  يخرج  �شوبر�شتار  اأول  م��اريل  بوب  ال�شهري 

العامل الثالث.
ما  الفرتة  لزيارة جاميكا هي  االأوق��ات  واأف�شل 
بني منت�شف دي�شمرب اإىل منت�شف اأبريل. وهي 
فرتة تتميز باعتدال اجلو كما اأنه ف�شل اجلفاف 
اال�شتمتاع  ومي��ك��ن  االأم���ط���ار،  تقل  حيث  ه��ن��اك 

ب�شواطئها والتجول يف مرتفعاتها.
احل��ارة  ال�شيف  ف�شول  تفادي  من  بد  ال  ولكن 
موا�شم  واأك��ت��وب��ر  �شبتمرب  و���ش��ه��ري  وال��رط��ب��ة 

االأعا�شري التي تهب على اجلزيرة.
وه���ن���اك ال��ك��ث��ري م���ن االأم���اك���ن يف اجل����زر ال��ت��ي 
ميكن زيارتها والن�شاطات التي ي�شتطيع الزائر 
الرحالت  طريق  عن  اأو  انفراد  على  ممار�شتها 
االإعالن  ويتم  الفنادق  تنظمها  التي  واجل��والت 

عنها يف ال�شحف املحلية اأو الكتيبات.
اأو  ال��غ��و���س  رح����الت  يف  امل�����ش��ارك��ة  ي�شتطيع  اإذ 
الرحالت البحرية بالزوارق ال�شراعية، اأو التمتع 

باجلوالت النهرية با�شتخدام الطوافات.
ومن معامل اجلذب ال�شياحي للجزيرة جوانبها 
مزارع  زي��ارة  ميكن  حيث  والتاريخية،  الثقافية 
التاريخية  وامل�����ش��اك��ن  ال��ق��دمي��ة  ال�����ش��ك��ر  ق�شب 
ل��ل�����ش��اي  االأزرق  اجل���ب���ل  وم�����ش��ان��ع  ال���ف���اخ���رة، 

والقهوة.
باخل�شرة،  املغطاة  بجبالها  جاميكا  تتميز  كما 
ح��ي��ث مي��ك��ن ل��ل�����ش��ائ��ح ال�����ش��ب��اح��ة يف ب��ح��ريات��ه��ا 
ركوب اخليل يف  اأو ممار�شة  الرائعة  و�شالالتها 
الرباعية  النارية  ال��دراج��ات  رك��وب  اأو  الغابات، 
مغامرات  من  ذلك  وغري  الوعرة،  الطرقات  يف 

جتدد الن�شاط وجتلب املتعة.
ميكن  للجزيرة  االآخ���ر  اجل��ان��ب  على  وللتعرف 
املكونة  ال�شغرية  نيغريل  بلدة  التجول يف عمق 
م���ن ب��ع�����س االأك�������واخ ال���ت���ي مت��ت��د ع��ل��ى ج��ان��ب��ي 
�شجر  من  اأط��ول  مبان  بها  توجد  وال  الطريق، 
ومطاعمها  مبقاهيها  تتميز  كما  الهند.  ج��زر 
جتدها  حيث  ال�شاطئ،  بطول  املمتدة  ال�شعبية 

الدجاج  مثل  املميزة  اجلاميكية  االأطباق  تقّدم 
ب��ن��ار احل��ط��ب وي�شتخدم يف  امل�����ش��وي��ة  وال��ل��ح��وم 
التي  اخلا�س  احلطب  اأن���واع  من  بع�س  طهيها 
معامل  وم��ن  خا�شة.  نكهة  الطعام  على  ت�شفي 
اجلزيرة زي��ارة متحف بوب م��اريل ابن جاميكا 
���ش��ه��رت��ه��ا ع��رب م��وه��ب��ت��ه الغنائية  اأط��ل��ق  ال����ذي 
من  بالعديد  املتحف  ه��ذا  ويكتظ  واملو�شيقية. 
ويعترب  بالفنان.  واملتعلقات اخلا�شة  التذكارات 
هذا املتحف وبيت بوب ماريل واال�شتديو الذي 
يفد  التي  امل���زارات  م��ن  اأغانيه  فيه  ي�شجل  ك��ان 

اإليها حمبو اأغاين ومو�شيقى ذلك املطرب.
وال بد، اأي�شاً، من زيارة املتحف الوطني جلاميكا 
تغطي  لفنانني جاميكيني  اأعمااًل  ي�شم  وال��ذي 
مراحل تاريخية خمتلفة اأي من االأعمال الفنية 
هنود  االأ�شليني  اجلزيرة  �شكان  اإىل  تعود  التي 
بعدها.  وم��ا  اال�شتعمارية  الفرتة  واإىل  التاينو 
هوب  حديقة  زيارتها  ميكن  التي  امل��ع��امل  وم��ن 
الكاريبي.  التي تعد االأكرب يف منطقة  للنباتات 
وحتمل احلديقة ا�شم ريت�شارد هوب الذي �شاعد 
بريطانيا يف احتالل جاميكا. وقد منحت تلك 
على  له  كمكافاأة  احلديقة  عليها  املقام  االأر���س 

بع�س  ه��ن��اك  اأن  كما  ال��ربي��ط��اين.  للتاج  والئ���ه 
احلدائق البديعة االأخرى التي تعود اإىل الفرتة 
املا�شي يف  ت�شتخدم يف  كانت  وقد  اال�شتعمارية، 

بيع البذور للمزارع املختلفة.
وعلى  فهي  خا�شة،  متعة  جاميكا  يف  وللت�شوق 
خ���الف م��ع��ظ��م ج���زر ال��ك��اري��ب��ي االأخ�����رى ال��ت��ي 
جندها  فيها،  ت��ب��اع  ال��ت��ي  امل���واد  معظم  ت�شتورد 

ت��ن��ت��ج ال���ع���دي���د م����ن االأغ������را�������س ال���ت���ي مي��ك��ن 
�شراوؤها، فهي تتميز باأنواع خا�شة من ال�شل�شة 
كما  امل��ث��ال.  �شبيل  على  وال�����ش��اب��ون  وال��ب��ه��ارات 

على  النحت  فناين  م��ن  العديد  هناك  اأن 
اخل�شب واخلرفيني ممن يعر�شون 

البديعة،  الفنية  امل�شغوالت  بع�س 
وهناك �شوق، اأي�شاً، للم�شغوالت 
ب���اي  ال����ي����دوي����ة يف م���ون���ت���ي���غ���و 
التجارية،  املراكز  والعديد من 
�شنرت  �شيتي  مركز  بينها  وم��ن 

بالزا وغريه.



الألياف حتارب 
ال�سكتة الدماغية

يوم  ك��ل  غ��ذائ��ك  اإىل  االأل��ي��اف  م��ن  اإ���ش��اف��ة بع�س احل�ش�س  ت�شاعدك  ق��د 
ُن�شر يف جملة  االإ���ش��اب��ة ب�شكتة دم��اغ��ي��ة، وف��ق حتليل  يف احل��ّد م��ن خطر 

Stroke على �شبكة االإنرتنت يف 28 مار�س املا�شي.
بعد تاأمل ثماين درا�شات خمتلفة من حول العامل، تبنّي للباحثني اأن َمن 
زادوا ا�شتهالكهم اليومي من االألياف بنحو 7 غرامات )ميكنك احل�شول 
املعكرونة املعدة من احلبوب  على هذه الكمية االإ�شافية بتناول طبق من 
ب�شكتة  اإ�شابتهم  خطر  خف�شوا  الطماطم(  من  وح�شة  تفاحة،  الكاملة، 

دماغية بنحو 7%.
اإبعاد خطر ال�شكتة الدماغية  اأن االألياف ت�شاهم يف  اإىل  وي�شري الباحثون 
من خالل قدرتها على �شبط الوزن وخف�س معدالت الكول�شرتول املرتفعة 
13 غراماً فقط من االألياف يومّياً. ولكي  يف الدم. يتناول االإن�شان عادة 
حتر�س على ح�شولك على ما يكفي من االألياف يف غذائك )ما ال يقل عن 
25 غراماً(، تناول الكثري من احلبوب الكاملة )الرز االأ�شمر، اخلبز املعّد 

من القمح الكامل، الكينوا(، الفواكه، واخل�شار.

تطوير م�ساد حيوي يك�سف عن 
اأماكن العدوى البكتريية

امل�شاد  هذا  يتحرك  حيث  )فلوريا(،  م�شت�شعا  حيويا  م�شادا  علماء  طور   
احليوي يف اجل�شم ويحدد اأماكن العدوى البكتريية التي ي�شعب ت�شخي�شها 

وعالجها بدون هذا امل�شاد احليوي.
واأظهرت االختبارات التي اأجريت على الفئران اأن فانكو800- �شي دبليو 
االلتهابات  وب��ني  بينها  ومي��ي��ز  البكتريية  االل��ت��ه��اب��ات  يكت�شف  اأن  ميكن 
جامعة  من  ديغيل  ف��ان  مارتن  ي��ان  الربوفي�شور  واخ��ت��ار  البكتريية.  غري 
حيوي  م�شاد  الأن��ه  الفانكوماي�شني  بحثه  وف��ري��ق  هولندا  يف  جرونينغن 
ت�شيب  التي  البكتريية  العدوى  اال�شتخدام يف عالج  تاريخ طويل من  له 

االأن�شجة الرخوة.
واأو�شح �شاحب الدرا�شة فان ديغيل اأن املادة امل�شت�شعة ا�شتمرت على االأقل 
ملدة 24 �شاعة، الأن جرعة امل�شاد احليوي التي مت حقنها كانت �شغرية ومل 
تقتل اأيا من اأنواع البكترييا. وقد لوحظت اأول اإ�شارات ملونة بعد �شاعات 
االإ�شابات ميكن  اأن مثل هذه  العلماء  ويعتقد  البكترييا.  قليلة من حقن 
عالجها بطريقة اأف�شل يف املراحل املبكرة من العدوى، لكن لالأ�شف فاإنه 

نادرا ما يتم اكت�شافها يف الوقت املنا�شب.
االأحياء  علم  معهد  من  اأول�شني  ن��وت  الدرا�شة  يف  امل�شارك  الباحث  وق��ال 
اجلزيئي يف جامعة فورت�شبورغ باأملانيا: حاملا تنت�شر مثل هذه العدوى، فاإنه 
اأو الن�شيج ال�شناعي املزروع  يف ظروف معينة قد يتعني ا�شتئ�شال الع�شو 

جراحيا مرة اأخرى.
ويعتقد الباحثون اأن تلك العملية ميكن اأن تكون مفيدة ب�شكل خا�س الأنها 

تقدم �شورا حية دون احلاجة اإىل اإجراء جراحة اأو اأ�شعة.
�حلاكم �لعام يف �أ�ضرت�ليا جتل�س مع �لباند� �لعمالقة يف قاعدة �أبحاث ت�ضنغدو لرتبية �لباند� �لعمالقة 

بال�ضني. )رويرتز(

�ملاجنو 

حت���ت���وي ث��م��رة 
امل�����اجن�����و ع��ل��ى 
 %  20
م������واد ���ش��ك��ري��ة 
 % و1  ذائ���ب���ة 
بروتني و1 % 
 % و1  ده����ون 
من  االحما�س 
ال��ع�����ش��وي��ة و1 

% مواد معدنية 
االمعاء  حركة  لتن�شيط  املفيدة  باالألياف  غنية  وهي  الفيتامينات  وبع�س 
والوقاية من بع�س االمرا�س املزمنة وغنية  بفيتامني A وc.  فوائدها: 

- ت�شاعد على النمو. 
- تقي من امرا�س ال�شرطان. 

- حتافظ على اللثة. 
- �شراب املاجنو ملني للقناة اله�شمية.

• متى �ألقيت �لقنبلة �لذرية على �ليابان؟

- يف عام 1945

فل�ضطني؟ حرب  بد�أت  • متى 

- يف عام 1948

كان وعد بلفور؟ • متى 

- يف العام 1917

�لقلعة يف �لقاهرة ؟ بنى  �لذي  هو  •  من 

- �شالح الدين االأيوبي

�لقبلة من بيت �ملقد�س �إىل �لكعبة �مل�ضرفة؟ حولت  • متى 

- �شعبان ال�شنة 2 للهجرة

�الأوىل؟ �لعاملية  �حلرب  كانت  عام  �أي  • يف 

-  �شنة 1914

• اأقدم �شجادة يف العامل م�شنوعة من الوبر و ال�شوف باللونني االأحمر و االأبي�س اكت�شفت عام 1947م 
ويعود تاريخها اإىل القرن اخلام�س قبل امليالد و توجد حالياً يف مدينة 

)ليننجراد(.
• اجلاذبية على القمر ت�شاوي �شد�س اجلاذبية على االأر�س .

• لي�س للقمر غالف جوي و اجلبال تغطي معظم �شطحه.
• عدد احلدائق املوجودة يف فرن�شا و التي حتتوي على عدد من االأ�شجار النادرة هو 35 حديقة .

• عدد االآالت التي ت�شتخدم لق�س احل�شائ�س يف الواليات املتحدة 70 مليون اآلة و ت�شبب هذه االآالت تلوث 
للبيئة يعادل ما ت�شببه 30 مليون �شيارة .

• نظام احلكم يف اليابان اإمرباطوري .
• اإن اأول اإعالن يف التاريخ كان يف �شكل بيت من ال�شعر نظمه ال�شاعر ربيعة بن عامر امللقب بالدرامي فقد 
ح�شر اإليه اأحد التجار ي�شكو نفاذ كل اخلمارات التي يبيعها عدا ال�شوداء فلم ي�شرتيها اأحد منه .. فنظم 
اأر�شلها الأحد ال�شعراء ليتغنى بها .. و كتب يف مطلعها :� قل للمليحة يف اخلمار االأ�شود  ال�شاعر ق�شيدة و 
.. ماذا فعلت بنا�شك متعبد . ،،، وملا انت�شرت هذه الق�شيدة مل تبقى واحدة مل ت�شرت خمار اأ�شود فنفذت كل 

اخلمارات لدى التاجر بل اأنه باعها ب�شعر مرتفع

انتهي الل�س من جمع ما خف حمله وغلى ثمنه وانب�شطت ا�شاريره كثريا فقد كانت احل�شيلة رائعة مبلغا 
كبريا جدا مل يكن يتوقعه و�شعه يف لفافة وحمله كوليده وا�شرع مبغادرة املكان وقال يف نف�شه مل يولد بعد 
من ي�شتطيع ان ي�شرتد هذا املال مني ،عاد كما دخل وال اثر تركه خلفه النه بب�شاطة قد اعتاد على ذلك ،ويف 
الطريق قرر ان ياأخذ اجازة طويلة رمبا عدة �شهور حتى ي�شتمتع بهذا املبلغ ،افكار كثرية راودته قبل ان يلمح 
�شباك �شغري ترك مفتوحا يف احدي الفلل الفاخرة وقال انا واثق من ان هذا البيت عامر مبا لذ وطاب من 
ذهب وجموهرات ونقود ..ال باأ�س يف غنيمة اخري فاملنطقة هادئة وال يوجد قمر وال حتي �شوء وبخفة ويف 
حلظات كان هناك ..جتول يف البيت كله ومل يجد احد بل ومل يجد ما ي�شرقه فكلها اثاثات �شخمة وفجاأة 
واطلق  احل��ال  البيت يف  وغ��ادر  ال�شباك  باجتاه  وا�شرع  وارتبك  تعلو فخاف  وا�شوات  يفتح  باب  �شمع �شرير 
�شاقيه للريح واىل اقرب تاك�شي قفز عائدا اليى بيته اما يف البيت الفاخر فكان هناك �شقيقتان دخلتا ترتبان 
حقيبتيهما يف حزن وهدوء فهذا هو اخر يوم لهما يف تلك املدينة انهما راحلتان عائدتان ايل امهما يف بلد اخر 
فزوجة ابيهما قررت ذلك وكان لها ما ارادت ولكن ال يهم فالعودة ايل ح�شن االم اهم من كل اموال الدنيا .

وهناك عند ال�شباك و�شعت �شورة جميلة لهما مع والدهما قررا اخذها ..ولكن ماهذا ،�شرخت نادية كم انت 
رائع ياوالدي اعرف انك حتبنا كثريا انظري يا �شعاد ترك لنا والدنا بجوار ال�شورة هدية جميلة انظري 
مبلغ كبري من املال يكفي لنحقق به احالما كثرية ميكننا ان نبداأ به مع امي م�شروع �شغري ي�شرتنا العمر 
كله ،كم انت رائع يا ابي ..و�شعت املال يف حقيبتها و�شمته اإىل �شدرها وكاأنها ت�شم اباها وحملتا احلقائب 
وخرجتا يف هدوء يف طريقهما للمطار وهن يف �شعادة كبرية تطل من عيناهما اجلميلتان.. ا�شتمرت معهما 

حتي و�شتال اإىل ح�شن امهما ويف البيت كانت فرحة ثالثتهن تكفي العامل با�شره .
اما الل�س امل�شكني فلم ينتبه اإىل فقدانه للفافته اال يف البيت وقال اه النقود لقد ن�شيتها .. ن�شيتها ،رمبا بجوار 
ال�شباك يا للحظ ال�شئ وا�شرع بالعودة مرة اخرى فوجد ال�شباك ما زال مفتوحا..ا�شرع وقفز اليه وبحث يف 
كل الغرف وعندما هم بفتح الباب ليبحث يف اماكن اخرى وجد امامه ربة املنزل التي كانت �شرخاتها مثل 

ناقو�س خطر جتمع على اثرها كل من يف البيت وانتهى يومه التع�س يف ايدي ال�شرطة .

الل�ص الغبي 

را�شد حمد عتيق الك�يتي
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه.. 
يف  طبيب  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

مرية مانع م�شبح حممد املنعي
متفوقة يف درا�ستها.. ومتعاونه مع 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

فهد عبداهلل معت�ق النعيمي
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه.. 
يف  معلم  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.
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م�زة احمد حممد �شيف احل�شاين
متفوقة يف درا�ستها.. ومتعاونه مع 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

قلة النوم يوؤدى اىل الكتئاب
ك�شفت جملة ويب ميد االأمريكية الطبية 
اإىل وجود عالقة بني بع�س االأعمال 
وامل����ه����ن، وب�����ني االإ�����ش����اب����ة ب������االأرق 
واالكتئاب ب�شبب عدم النوم بالقدر 
ال����ك����ايف. وو����ش���ف���ت امل���ج���ل���ة ب��ع�����س 
مراقب  بينها  م��ن  التى  الوظائف 
احل��رك��ة امل��الح��ي��ة اجل���وي���ة، اإذ اأن��ه 
الليل،  تاأهب ط��وال  يبقى يف حالة 
االإن��رتن��ت،  �شبكات  م�����ش��وؤول��و  و 
واملدراء، باالإ�شافة اإىل العمل يف 
وامل�شايف،  التلفزيونية،  املحطات 

يف  العمل  واأي�شا  االإ���ش��ع��اف،  ق�شم  يف  خا�شة 
اأن ه���ذه املهن  امل��ج��ل��ة  امل�����ش��ان��ع. واأو���ش��ح��ت 
ال��ن��وم، واإ���ش��ط��راب��ات  اإ���ش��ط��راب��ات يف  ت�شبب 
ال���ت���وت���ر واالإ����ش���اب���ة  اإىل  ت��دري��ج��ي��ا  ت������وؤدي 
باالكتئاب والقلق، نظرا ملا حتمله قلة النوم 
من اآثار �شلبية على اجل�شم والعقل على حد 
اأي�شا  بحثها  يف  املجلة  �شلطت  كما  ���ش��واء؛. 
البيولوجية  ال�شاعة  اخ��ت��الف  على  ال�شوء 
ب���ني ال��ب�����ش��ر ح�����ش��ب ك���ل م���وظ���ف وم��ه��ن��ت��ه، 
ال��زم��ن��ي ل�شاعات  ب���اجل���دول  ذل���ك  وع��الق��ة 

النوم واال�شتيقاظ.


