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ابتكار طريقة ت�ؤخر جراحة الركبة 
االأت��راك، يف جامعة حران بوالية �شانلي  ابتكر فريق من االأطباء 
اأورفة، طريقة جديدة توؤخر اإجراء عملية جراحية للركبة ل�شنوات 

عدة.
يف  مب�شلني  امل�����ش��اب  حقن  على  املبتكرة  الطريقة  ه��ذه  وتعتمد 
يوؤخر  م��ا  عافيته؛  بعدها  ي�شتعيد  للركبة،  املف�شلي  الغ�شروف 

اإجراء عملية جراحية ملدة 4 �شنوات يف املتو�شط.
وغالبا ما يلجاأ اإىل اإجراء هذه العمليات اأ�شخا�ص ترتاوح اأعمارهم 
بني 40 و50 عاماً؛ ب�شبب تكل�ص غ�شروف الركبة، وهو ما يعرف 

ب�الف�شال العظمي للركبة اأو داء مف�شل الركبة.
واعتربت جملة امريكية معنية بعمليات جراحة الركبة واالإ�شابات 
اأن الطريقة املبتكرة هي من الدرجة  الريا�شية، يف مقال ن�شرته، 

االأوىل واالأف�شل.
رئي�ص  نائب  ق��ال  الركبة،  ع��اج  املبتكرة يف  الطريقة  ه��ذه  وح��ول 
العظام  ج��راح��ة  اأ���ش��ت��اذ  ح����ران،  بجامعة  ال��ط��ب  كلية  االأط���ب���اء يف 
والك�شور، حممد عاكف األطاي، اإن ال�شبب الرئي�ص ملعظم احلاالت 
درا�شة  اأج��ري��ن��ا  ال��رك��ب��ة،  مف�شل  يف  الغ�شروف  تكل�ص  اأو  تلف  ه��و 
مف�شلة لهذه احلالة وجتارب عدة اإىل اأن متكنا من الو�شول اإىل 

نتائج مهمة وفق املعايري الطبية.
جديدة  طريقة  طور  الطبي  الفريق  اأن  الرتكي  الطبيب  واأ�شاف 
�شنوات يف   4 مل��دة  الركبة  اإج��راء عملية جراحة  تاأخري  �شاأنها  من 

املتو�شط، اإذ يتم حقن امل�شاب بحقنتني يف مكان االأمل.

ت��صية بعالج اآالم الظهر 
قبل االأدوية

و�شد  كالتدليك  اإر�شادات جديدة بتجربة خيارات عاجية  اأو�شت 
الع�شات للتخل�ص من اآالم اأ�شفل الظهر املزمنة قبل اللجوء اإىل 

االأدوية اأو االأقرا�ص الطبية.
كما اأو�شت باحلرارة والتدليك والعاج باالإبر اإذا بداأ ال�شعور بهذه 
االآالم موؤخرا. واأ�شافت اأنه اإذا كان املر�شى يرغبون يف تناول اأدوية 
اأو عقاقري  االإيبوبروفني  االلتهاب مثل  فاإنها تو�شيهم مب�شادات 

اإرخاء الع�شات التي يكتبها الطبيب.
االآالم  باأنها  تعرف  التي  املزمنة  الظهر  اأ�شفل  الآالم  بالن�شبة  لكن 
التي ت�شتمر الأكرث من 12 اأ�شبوعا فاإن الكلية االأمريكية لاأطباء 
نيتني  وق���ال  االأدوي����ة.  ت��ن��اول  اال�شتعجال يف  ب��ع��دم  ال��ن��ا���ص  تن�شح 
دامل من كلية األربت الطبية بجامعة براون يف والية رود اأياند 
الظهر  اأ�شفل  اآالم  تنطبق على  االإر���ش��ادات اجلديدة  اإن  االأمريكية 

التي ال متتد اآثارها اإىل اأجزاء اأخرى من اجل�شد كال�شاقني.
اآثار االآالم لديهم اإىل اأجزاء  واأ�شاف لرويرتز هيلث اأن من متتد 

اأخرى من اجل�شد بحاجة للمزيد من الفح�ص.
ون�شرت االإر�شادات اجلديدة يف دوريات الطب الداخلي. وقال دامل 

معظم اآالم الظهر تنح�شر يف الظهر.
ك��اف وميكن للمر�شى يف  �شائع و�شينق�شع مب��رور وق��ت  اأم��ر  اإن��ه   
البداية توجيه بع�ص احلرارة و�شد الع�شات قبل الذهاب لروؤية 

طبيب.
ل��درا���ش��ات تناولت  اإىل م��راج��ع��ة  االإر�����ش����ادات اجل���دي���دة  وت�����ش��ت��ن��د 
الظهر  اآالم  من  للتخل�ص  االأخ��رى  والعاجات  االأدوي��ة  ا�شتخدام 

دون اأن ت�شمل املراهم اأو احلقن.
وا�شتنادا للمراجعة ن�شحت الكلية االأمريكية لاأطباء من يعانون 
االأقرا�ص  عن  بعيدا  عاجات  بتجربة  الظهر  يف  مزمنة  اآالم  من 
الرتكيز  ط��ري��ق  ع��ن  ال��ت��وت��ر  م��ن  واحل���د  واالإب����ر  التمرينات  مثل 

ومتارين التاي ت�شي واليوجا وتدليك العمود الفقري.
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تربيد فروة الراأ�س يحمي ال�صعر اأثناء العالج الكيماوي 
يخ�شعن  الائي  الن�شاء  احتفاظ  احتمال  اأن  جديدتان  درا�شتان  اأظهرت 
لعاج كيماوي ل�شرطان الثدي باأغلب �شعرهن يزيد مب�شاعدة اأجهزة تربد 

فروة الراأ�ص.
�شوائل  خ��ال  م��ن  ال��ث��اج��ات  عمل  طريقة  بنف�ص  االأج��ه��زة  تلك  وتعمل 
متر عرب خوذة خا�شة لتربيد فروة الراأ�ص قبل واأثناء وبعد تلقي العاج 
الكيماوي حلماية ال�شعر من خال اإبقاء االأوعية الدموية حول ب�شيات 

ال�شعر يف حالة انقبا�ص مبا يقلل الن�شاط الكيماوي فيها.
يف  الثدي  �شرطان  مكافحة  يف  املتخ�ش�ص  بور�شتني  ه��ارول��د  دكتور  وق��ال 
يف  للطب  ه��ارف��ارد  كلية  يف  امل�شاعد  واالأ�شتاذ  لل�شرطان  فاربر  دان��ا  معهد 
عر�ص  ال�شعر  فقد  الأن  ج��دا  لاهتمام  مثرية  اأداة  اأنها  "اأعتقد  بو�شطن 

فظيع للعاج الكيماوي.
اأو  اأط��ف��ال �شغار  ولديها  اأم��ا  كانت  ���ش��واء  ال�شحية  روي���رتز  وق��ال خلدمة 
للعيان من  الظاهر  �شركة فاجلزء  اأو حمامية يف  درا�شي  ف�شل  معلمة يف 

جتربة تلقي العاج الكيماوي كان يف احلقيقة هو ت�شاقط ال�شعر.
)دورية  جاما  دوري���ة  يف  املن�شورة  اجلديدتني  الدرا�شتني  الإح���دى  ووف��ق��ا 
يف  ن�شبيا  جديدة  ال��راأ���ص  ف��روة  تربيد  فاأغطية  االأمريكية(  الطب  رابطة 

الواليات املتحدة لكنها �شائعة ومعتادة يف دول اأخرى.
اإدارة  ت�شديق  ع��دم  املتحدة  ال��والي��ات  يف  ا�شتخدامها  انت�شار  عوائق  وم��ن 
اأمانها  اإال على نوع واحد منها وت�شاوؤالت حول  الغذاء وال��دواء االأمريكية 
اختبارات  بحثيان  فريقان  اأج��رى  اجلديدتني  الدرا�شتني  ويف  وفاعليتها. 
الدكتورة  وق��ادت  ال��راأ���ص.  ف��روة  اأغطية تربيد  على نوعني خمتلفني من 
التابع  فران�شي�شكو  �شان  يف  لل�شرطان  ديلر  هيلني  مركز  من  روج��و  ه��وب 
الدكتورة  الثاين  الفريق  ق��ادت  فيما  الفريقني  اأح��د  كاليفورنيا  جلامعة 

جويل ناجنيا من كلية بايلور للطب يف هيو�شنت.

ماذا يعني “اختلط 
احلابل بالنابل”؟

ن���ق���ول اخ���ت���ل���ط احل����اب����ل ب���ال���ن���اب���ل عند 
وع����دم  وت�������ش���ارب���ه���ا  االآراء  اخ����ت����اط 
هذا  اأ�شل  ما  تعرف  هل  لكن  و�شوحها، 
حول  االآراء  اختلفت  يعنيه؟  وم��ا  املثل؟ 
للمثل، وهناك تف�شريات  االأ�شلي  املعنى 
كتعبري  وال����ن����اب����ل  احل�����اب�����ل  خم���ت���ل���ف���ة 
م�شتخدم يف احلرب احلابل: هم اجلنود 
ال���ذي���ن ك��ان��ت م��ه��م��ت��ه��م اإم�����ش��اك حبال 
اخليل واجِلمال، اأما النابل فهم اجلنود 
رماة ال�شهام والنبال. كما ُيقال اأن احلابل 
باحلبال،  ي�شيدون  ال��ذي��ن  اجل��ن��ود  ه��م 
ال��ذي��ن ي�شيدون  وال��ن��اب��ل ه��م اجل��ن��ود 
املعركة  وطي�ص  ا�شتداد  وعند  بالنبال. 
ال��غ��ب��ار، ال  وال��ت��ح��ام اجل��ي��و���ص وت�شاعد 
ُيعرف احلابل من النابل، فا ُيعرف من 
مي�شك اخليل ومن يرمي بال�شهام. ومن 
احلابل  اختلط  �شائًعا  القول  اأ�شبح  هنا 
وت�شاربت،  االآراء  اختلطت  اأي  بالنابل 
الثاين  التف�شري  اأم��ا  وا�شحة.  تعد  ومل 
فهو قادم من تربية الدواب خال مو�شم 
ع�شار املاعز يقوم الراعي بت�شنيف املاعز 
كل  ويجعل  معا�شري  وغري  معا�شري  اإىل 
اأو  الناقة  هي  واملع�شار  ح��دة،  على  منها 

املاعز غزيرة اللنب. 

التمر..  منجم من الفيتامينات 
واملعادن تع�د بالنفع على ج�صمك  �ص 23

ما الذي تعنيه البقع 
البي�صاء على االأظافر؟

ناحظ من وقت الآخر بع�ص البقع 
اأظافرنا،  على  ال�شغرية  البي�شاء 
ونت�شاءل ملاذا نراها؟ يف حني ن�شمع 
االإج��اب��ة م��ن اجل���دات الكبريات يف 
نعاين  عندما  حت��دث  باأنها  ال�شن، 
من نق�ص يف الكال�شيوم. لكن هذه 
اإال  ه��ي  م��ا  العلمية  غ��ري  االإج���اب���ة 
جمرد اأ�شطورة، فال�شبب احلقيقي 
لهذه البقع ال�شغرية على االأظافر 
ه���و يف ال��غ��ال��ب اأك����رث خ���ط���ورة من 
نق�ص الكال�شيوم. ويرى االأطباء اأن 
هذه البقع عبارة عن نقاط تغري يف 
ال��ل��ون حت���دث ب��ع��د ت��ع��ر���ص الظفر 
اأن  بال�شرورة  ولي�ص  م��ا،  ل�شدمة 
اأن  فيمكن  ���ش��دي��دة،  �شدمة  ت��ك��ون 
ت�شرب يدك يف باب ال�شيارة اأو ب�شبب 
االأظافر.  م�شغ  اأو  امل��ف��رط  النقر 
عادة  البي�شاء  البقع  هذه  وتت�شكل 
باجتاه  وتتحرك  الظفر،  اأ�شفل  يف 
بع�ص  ويف  الظفر،  منو  مع  االأعلى 
ال�شدمات  ت��ك��ون  ال  ق���د  االأح���ي���ان 
ه��ي ال�����ش��ب��ب، ب��ل رمب���ا امل��ع��ان��اة من 
نوع ما من احل�شا�شية جتاه بع�ص 
اأنواع طاء االأظافر. اأما اإذا حتول 
االأبي�ص،  اإىل  بالكامل  الظفر  لون 
اأكرث جدية  اأن يكون االأمر  فيمكن 
وخ���ط���ورة مم��ا ت��ع��ت��ق��د، وع��ل��ي��ك اأن 
ملركز  ف��وراً. ووفقاً  الطبيب  تراجع 
اإذا  الربيطاين،  الوطني  االأمرا�ص 
اإىل  بالكامل  االأظ��اف��ر  ل��ون  حت��ول 
ال��ل��ون االأب��ي�����ص، ق��د ي��ك��ون موؤ�شرا 
ع���ل���ى ح���ال���ة خ���ط���رية م���ث���ل تليف 
الكبد اأو الف�شل الكلوي اأو اأمرا�ص 
اإذا كانت  الوقت نف�شه،  القلب. ويف 
العامات البي�شاء تبدو على �شكل 
خطوط، فقد يكون هذا داللة على 
الربوتني  يف  منخف�شة  م�شتويات 

بالدم.

ت�صطحب اأ�صدًا  
يف حفل زفافها

� جنلة  احل���ل���و  ك��ام��ي��ل��ي��ا  اأ�����ش����رت 
اخليول،  م�����درب  احل���ل���و  حم���م���ود 
عادية،  غري  زفافها  ليلة  تكون  اأن 
داخل  اأ�شدا معها  ا�شطحبت  حيث 
قاعة الزفاف. وقالت كاميليا، اإنها 
طلبت من اأ�شرف احللو ابن عمها 
فور  م�شيفُة:  االأ���ش��د،  يح�شر  اأن 
املعازمي  القاعة ن�ص  االأ�شد  دخول 
ج��ري��ت وج����وزى ك���ان ق��ل��ق��ان لكن 
املو�شوع مر طبيعى مبرور الوقت 
واملعازمي رجعوا يت�شوروا معايا اأنا 
واالأ�شد. واأ�شافت كاميليا : االأ�شد 
املعازمي  وطبعا  الفرح  معايا  كمل 
انبهروا جدا الأنها اأول مرة حت�شل 
ف����ى ال����ع����امل ح�������ش���ور اأ�����ش����د حفل 
ردود  م��ن  خموفت�ص  كمان  زف���اف، 
ال��ن��ا���ص الأن���ى م��درب��ة وبعرف  فعل 

اأحتكم فى االأ�شد.

مزيالت الروائح.. هل ت�صكل خطرا على ال�صحة؟

مزيالت  النا�س  م��ن  الكثري  ي�ستعمل 
الكبري  ال��ت��ع��رق  ب�����س��ب��ب  ال����روائ����ح 
لكن  للج�سم.  جيدة  رائحة  ولإ�سافة 
اأغلب مزيالت التعرق الفعالة حتتوي 
متنع  التي  واأم��الح��ه  الأمل��ن��ي��وم  على 
هي  فما  العمل،  من  العرقية  اخلاليا 

خماطر هذه املزيالت؟
ل  التي  ال��رائ��ح��ة  م��زي��الت  منتجات 
تكون  الأملنيوم  منتجات  على  حتتوي 
خماطرها اقل من الأخرى، لكنها تزيل 
بقع  اإزالة  ميكنها  ول  موؤقتا  الرائحة 
التعرق من اجل�سم. يف حني اأن مزيالت 
اأغلبها على  الفعالة حتتوي يف  العرق 

الأملنيوم ومكوناته واأمالحه.

الرائحة  م��زي��ات  اإن��ت��اج  �شوق  يف  الكبرية  املناف�شة  وم��ع 
باالعتماد ح�شرا  املنتجة  ال�شركات  بع�ص  ب��داأت  والتعرق 
التعرق  رائ��ح��ة  تكافح  التي ال  دي��ودوران��ت  م��زي��ات  على 
ت�شتعمل  التي  تلك  اأ�شبابه وج��ذوره، وخا�شة  بل  فح�شب 
االأملنيوم  الأم��اح  ا�شتعمالها  عرب  وذل��ك  االإب��ط��ني.  حتت 
ال�شدر  �شرطان  مثل  خ��ط��رية  اأم��را���ش��ا  ت�شبب  ق��د  ال��ت��ي 

واألزهامير خرف ال�شيخوخة.
املزاعم غري مثبتة علميا، ح�شب ما نقلت  اأن هذه  ورغم 
االحتادية  للموؤ�ش�شة  تقرير  عن  االأملانية  فيلت  �شحيفة 
االأملانية لتقييم اأمرا�ص ال�شرطان، لكن التقرير حذر من 

االآثار اجلانبية لهذه املواد. 
باالإ�شافة اإىل ذلك فاإن هيدرات كلورال االأملنيوم، وهو اأحد 
تاأثرياته احلقيقية  ُتعرف  التعرق، ال  حمتويات مزيات 

على ج�شم االإن�شان.
باإيقاف  يقوم  اأن��ه  يف  ومكوناته  االأملنيوم  خماطر  وتكمن 
ال��ع��رق يف اجل�شم  ب��اإن��ت��اج  املخت�شة  اخل��اي��ا  ج���ذور  عمل 
بطريقتني. االأوىل عن طريق جعل اجللد يتقل�ص حتى 
الثانية  الطريقة  اأم���ا  العمل.  م��ن  التعرق  خ��اي��ا  مُت��ن��ع 
فتتلخ�ص يف تكوين طبقة جياتينة من الربوتينات تغلق 

خايا التعرق ومتنعها من العمل.
واأ�شار تقرير املوؤ�ش�شة االحتادية االأملانية لتقييم اأمرا�ص 
اأن ارتفاع ن�شبة االأملنيوم يف اجل�شم ي�شبب  اإىل  ال�شرطان 
اآثارا �شلبية على اجلهاز الع�شبي وذلك بعد جتربة ذلك 

على فئران التجارب.
واالأملنيوم هو مادة طبيعية وثالث مادة متوفرة يف االأر�ص 
التي  الغذائية  امل��واد  امل��اء والكثري من  اأح��د مكونات  وهو 
ي��ت��ن��اول��ه��ا االإن�������ش���ان. وي��ت��م حت��دي��د ال��ن�����ش��ب��ة ال��ت��ي ميكن 

ال�شحية  الدوائر  عرب  املعدن  هذا  من  تناولها  لاإن�شان 
املخت�شة، وهي ال تتجاوز ميليغراما واحد من املعدن لكل 
ال�شخ�ص  ي�شتعمل  وعندما  االإن�شان.  وزن  من  كيلوغرام 
مواد مزيلة للتعرق حتتوي على االأملنيوم فاإن ن�شبة املعدن 
امل�شموح  ال�شغرية  الن�شبة  ه��ذه  عن  �شرتتفع  اجل�شم  يف 
بها. وذلك كون االأملنيوم امل�شتعمل يف هذه املواد ال يختفي 

واإمنا يبقى ما�شقا للج�شد.
االأعلى  ال��رب��ع  يف  الغالب  يف  تتكون  ال�شرطانية  والعقد 
من منطقة ال�شدر، ح�شب ما ذكر موقع ت�شينرتوم دير 
غي�شوندهايت االأملاين، فلذلك تزداد احتمالية تكونها مع 
فاإن من يقوم  اإىل ذلك  باالإ�شافة  االأملنيوم.  ن�شبة  ارتفاع 
بحاقة ال�شعر يف منطقة حتت االإبطني ومن ثم ي�شتعمل 
املعطرات ومزيات التعرق مبا�شرة يكون عر�شة ب�شورة 
املناطق جلروح  اكرب لاأملنيوم وخا�شة عند تعر�ص هذه 

مو�شعية.

طريقة غريبة ملعاجلة رائحة العرق
يعاين بع�ص االأ�شخا�ص من رائحة عرق قوية، على الرغم 
من االهتمام بالنظافة ال�شخ�شية وا�شتعمال اأف�شل اأنواع 
مزيات التعرق دائماً وجتربة الو�شفات الطبيعية، اإال اأن 
العلماء قد تو�شلوا اإىل حل لهذه امل�شكلة ولكن بطريقة 

غريبة.
اأفخم  على  طائلة  اأم���وااًل  االأ�شخا�ص  م��ن  العديد  ُينفق 
اأنواع م�شادات التعرق، يف حني اأن احلل يكمن با�شتخدام 

عرق �شخ�ص اآخر. 
�شان  كاليفورنيا يف  اأجرتها جامعة  لدرا�شة جديدة  وفقاً 
)اإندبندنت(  املتحدة، ون�شرتها �شحيفة  بالواليات  دييغو 

الربيطانية. 
االأ�شرة،  اأف��راد  اأحد  اأن فرك عرق  اإىل  الدرا�شة  وتو�شلت 
رائحة  من  فعًا  يخفف  قد  ذاتها،  امل�شكلة  من  يعاين  ال 
ال���ع���رق. و���ش��رح رئ��ي�����ص ه���ذه ال��درا���ش��ة ال��دك��ت��ور كري�ص 
ال���ذي يحمل  ال��ع��رق  ا���ش��ت��ب��دال بكترييا  ب���اأن  ك��ول��وي��رت، 
اأخ��رى حتمل رائحة قوية ي��وؤدي اإىل  رائحة خفيفة م��ع  
اأكرث  برائحة  بكترييا  تكاثر  وب��ال��ت��ايل  االإب��ط��ني،  خ���داع 

لطفاً، وهذا ما ي�شمى زرع البكترييا.
للتحقق من هذه النظرية، طبق د.كولويرت هذه العملية 
على اثنني من التوائم، اأحدهما يعاين من رائحة قوية، 
بينما االآخر يكاد ال ميتلك رائحة على االإط��اق، وطلب 
ليتمكن  متوا�شلة  اأي���ام   4 مل��دة  ي�شتحم  اأال  االأخ���ري  م��ن 
طلب  بينما  البكترييا،  من  ممكنة  كمية  اأك��رب  اإن��ت��اج  من 
جيداً  اال�شتحمام  امل�شكلة،  م��ن  يعاين  ال��ذي  االآخ���ر،  م��ن 
ثم  للبكترييا.  م�شاد  خا�ص  �شابون  با�شتخدام  وبعناية، 
ال��ذي ال يعاين من امل�شكلة  ف��رك د.ك��ول��وي��رت ع��رق االأخ 

بب�شرة اإبط االآخر.
والنتيجة املذهلة كانت باختفاء الرائحة لدى التواأم الذي 
عانى من م�شكلة رائحة االإبط الكريهة. ووفقاً للباحثني 

ا�شتمر اأثر هذه النتيجة ملدة �شنة كاملة.
اأجريت التجربة على 17 حالة اأخرى، وُوجد اأن اجلميع، 
با�شتثناء حالة واحدة،  الذين يعانون من رائحة كريهة، 
واحد  �شهر  م��رور  بعد  بالرائحة  كبرياً  انخفا�شاً  �شهدوا 

فقط.
الدرا�شة  ه��ذه  لتطوير  احل��ايل  الوقت  يف  الفريق  ي�شعى 
ا�شتخدام  دون  البكترييا  زرع  عرب  العاملي  امل�شتوى  على 

عرق االأقارب.

اأ�صل�ب احلياة ال�صحي يقي من �صرطان الق�ل�ن
قالت الرابطة االأملانية الأطباء اجلهاز   اله�شمي اإن 
اأ�شلوب احلياة ال�شحي يقي من �شرطان القولون، 
مو�شحة اأن ركائز هذا  االأ�شلوب تتمثل يف التغذية 
الريا�شة  مم���ار����ش���ة  ع��ل��ى  وامل���واظ���ب���ة  ال�����ش��ح��ي��ة 

واالإقاع عن التدخني وعدم �شرب اخلمر.
 وت���ق���وم ال��ت��غ��ذي��ة ال�����ش��ح��ي��ة ع��ل��ى االإك����ث����ار من 
اخل�����ش��روات وال��ف��واك��ه واالأ���ش��م��اك واالإق����ال من 
اللحوم وال�شكريات وتف�شيل الدهون النباتية عن 

احليوانية.
تغريات  عندما حت�شل  القولون  �شرطان  ويحدث 
يف املادة الوراثية للخايا يف القولون، مما يحولها 
ب�شكل  تتكاثر  �شرطانية  اإىل  طبيعية  خايا  م��ن 
ين�شاأ  م��ا  وع����ادة  مت���وت،  وال  عليه  م�شيطر  غ��ري 

ت�شمى  اأن�شجة يف حالة  القولون من  �شرطان 
�شرطانا  لي�شت  اأن��ه��ا  اأي  �شرطانية  قبل 

خبيث  ورم  اإىل  ت��ت��ح��ول  ع���ادة  ولكنها 
الحقا.

وتعترب هذه االأن�شجة اأوراما حميدة، 
فرتة  بعد  لكنها  البوليبات،  وت�شمى 

تتطور من ورم حميد اأي منو غري طبيعي للخايا 
ولكنه ثابت وال يتمدد اأو ينت�شر اإىل ورم خبيث، اأي 

ال�شرطان.
ب�شرطان  االإ�شابة  يف  مهما  جانبا  الوراثة  وتلعب 

ت��وج��د ط��ف��رات يف اجلينات  اإذ  ال��ق��ول��ون، 
ولذلك  ل��اأب��ن��اء،  االآب����اء  م��ن  تنتقل 

فاإن الطبيب قد يو�شيك اإذا كنت 
من عائلة �شبق ت�شخي�ص اأحد 

القولون  ب�شرطان  اأف��راده��ا 
بعمل فحو�ص دورية ب�شكل 
االأ�شخا�ص  ع���ن  ي��خ��ت��ل��ف 

االآخرين.
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حتت �سعار  " الإبداع والبتكار والبحث... من اأجل تعليم متميز"

جامعة االإمارات تنظم امل�ؤمتر الدويل لكلية الرتبية مب�صاركة نخبة من القيادات الرتب�ية العاملية

ُبعد جديد يف عامل الروبوتات

باحث�ن يف جامعة االإمارات يط�رون روب�ت "اآفاتار" عايل التقنية

بالتعاون مع "بلدية اأبوظبي"

دار الكتب تنظم فعاليتني لطالب املدار�س �صمن مبادرات �صهر القراءة يف مكتبة الباهية

•• العني – الفجر 
ت�صوير – حممد معني

حت��ت رع��اي��ة م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ع��ل��ي را���ش��د النعيمي- 
الرئي�ص االأعلى- جلامعة وبالتعاون مع جائزة حمدان 
افتتح  املتميز،  التعليمي  ل���اأداء  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
االأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور غ��ال��ب احل�����ش��رم��ي – ن��ائ��ب مدير 
املوؤمتر  العلمي،  والبحث  العليا  للدرا�شات  اجلامعة 
ال�����دويل ل��ك��ل��ي��ة ال���رتب���ي���ة، وال�����ذي مي��ت��د ل��ل��ف��رتة من 
2017 ،�شباح ام�ص يف مبنى كلية تقنية   - 23-21
املعلومات – طاب يف احلرم اجلامعي، بح�شور �شعادة 
الدكتور جمال املهريي – االأمني العام جلائزة حمدان 
بن را�شد اآل مكتوم لاأداء التعليمي املتميز ، ، وممثلني 
رب����دان،  ،واأك���ادمي���ي���ة  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  ع���ن جم��ل�����ص 
اخلرباء  من  ونخبة  املخت�شني  من  وا�شعة  ومب�شاركة 
ال�شرق  ال��رتب��ي��ة م��ن دول  ال���ق���رار يف  جم���ال  و���ش��ن��اع 
االأو�شط و�شمال اأفريقيا والواليات املتحدة االأمريكية 
والدول االإ�شكندنافية، واالأ�شاتذة واملعلمني يف القطاع 
ال��ق��ي��ادات االأكادميية  ب��ال��دول��ة، وع���دد م��ن  امل��در���ش��ي 
الهيئة  اأع�����ش��اء  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ب��اجل��ام��ع��ة  واالإداري������ة 
،يف  الكلية  وطلبة  الرتبية  كلية  اأ�شرة  من  التدري�شية 

رحاب مدينة العني.
العام  – االأم��ني  املهريي  الدكتور جمال  �شعادة  واأ�شار 
التعليمي  ل��اأداء  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حمدان  جلائزة 
التعاون  "اأنه من خال دعم وتعزيز  املتميز يف كلمته 
بني جائزة حمدان بن را�شد اآل مكتوم لاأداء التعليمي 
جامعة  راأ���ش��ه��ا  وع��ل��ى  التعليمية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  املتميز 
الوطنية  االأج��ن��دة  ،لتنفيذ  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
املوؤمتر  ه���ذا  م��ن  ال��ه��دف  يتحقق   ،2021 للتعليم 
العملية  خم��رج��ات  لتحقيق  ج��دي��دة  منظومة  بتبني 
واالبتكار  ل��اإب��داع  ب��رام��ج  ا�شتحداث  ع��رب  التعليمية 
الوطنية  الدولة عرب  اجلامعة  تناف�شية  يعزز من  ما 
والتي تعترب بوابة العلوم  والتي ناأمل من خالها يف 
امل�شاهمة بخلق واقع جديد يعزز من تناف�شية الدولة 
للتحول  �شعيها  يف  وال��دويل  االإقليمي  امل�شتويني  على 
لاقت�شاد القائم على املعرفة، حيث نويل عناية كبرية 
باملبادرات  ونرحب   ، املوؤمتر  هذا  وتو�شيات  ملخرجات 
يحقق  اأن  اآملني   ، التعليم  لتطوير  واملبدعة  اخلاقة 

املوؤمتر اأهدافه وتطلعاته.
بينما رحب االأ�شتاذ الدكتور غالب احل�شرمي – نائب 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ل��ل��درا���ش��ات ال��ع��ل��ي��ا وال��ب��ح��ث العلمي 
– على  الدكتور  ونقل لهم حتيات معايل  بامل�شاركني، 

وحتيات  للجامعة،  االأع��ل��ى  النعيمي-الرئي�ص  را���ش��د 
جامعة  مدير  البيلي-  حممد  الدكتور  االأ�شتاذ  �شعادة 

االإمارات.
واأك�����د يف ك��ل��م��ت��ه اأن اأه��م��ي��ة ه���ذا امل���وؤمت���ر ،  ت��ك��م��ن يف 
اال�شرتاتيجية  ب��االأه��داف  وتو�شياته  نتائجه  ارتباط 
دولة  روؤي��ة  حتقيق  يف  الر�شيدة  القيادة  و�شعتها  التي 
التعليم  يف  واالبتكار  للريادة   2021 للعام  االإم���ارات 
،ال��ت��ي ت��ع��زز م��ن اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة للعلوم يف 
التحول نحو االقت�شاد القائم على املعرفة، من خال 
االإبداع واالبتكار التي  ا�شرتاتيجيات و�شيا�شات برامج 

ت��ت��ب��ن��اه��ا ال���دول���ة يف ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م م���ا ي��ح��ق��ق روؤي���ة 
والبحث  العايل  التعليم  يف  والتميز  للريادة  اجلامعة 
العلمي على امل�شتوين االإقليمي والدويل، والتي ناأمل 
م��ن خ���ال ت��و���ش��ي��ات ون��ت��ائ��ج ه���ذا امل���وؤمت���ر يف تنفيذ 
االأجندة  وفق  االإم���ارات  لدولة  الر�شيدة  القيادة  روؤي��ة 
جامعة  اأن  وخا�شة  التعليم،  لقطاع   2021 الوطنية 
اال�شرتاتيجي  ال��ت��وج��ه  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  تعمل  االإم������ارات 
ل��ق��ط��اع التعليم ع��رب ال���ري���ادة واالب��ت��ك��ار وال��ت��م��ي��ز يف 
على  املجتمع  خلدمة  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
ت��ت��ج��ه االأنظمة  ، ح��ي��ث  امل��ح��ل��ي وال�����دويل  امل�����ش��ت��وي��ني 

ال��ع��امل��ي��ة امل��ت��ق��دم��ة ال��ت��ي ���ش��ج��ل��ت اإجن������ازات ك��ب��رية يف 
املخرجات التعليمية اإىل االهتمام باجلودة والتميز يف 
نوعية التعليم عرب االإبداع واالبتكار، ما ي�شهم يف خلق 
جيل واعي يتم اإعداده ملواجهة حتديات امل�شتقبل عرب 

اجلامعة الوطنية .
الربوفي�شور  ق��دم  للموؤمتر  ال�شباحية  اجلل�شة  ويف 
ال���رتب���ي���ة يف جامعة  ك��ل��ي��ة  – م���ن  ف��ي��ن��ون  ج�����اري ال 
اإ�شهامات  عن  تو�شيحيا  فنلندا، عر�ص  هيل�شنكي من 
الرتبوية  االب���ت���ك���ارات  ت�شميم  يف  امل��ب��ت��ك��رة  امل��در���ش��ة 
امل�شائية جل�شة علمية  وتبنيها، فيما عقدت يف الفرتة 
حوارية متخ�ش�شة لنخبة من اخلرباء الدوليني حول 
اخلبرية  �شت�شتعر�ص  كما   املتميزين،  املعلمني  روؤى 
يف  مي�شوري  جامعة  م��ن  هولينز-  اإي��ت��ا  الربوفي�شور 
الواليات املتحدة االأمريكية، حما�شرة عن قوة التعليم 
والتعلم، فيما �شيقدم املتحدث الرئي�شي الدكتور خالد 
االإيجابية  ع��ن  تو�شيحيا  ع��ر���ش��ا  امل��ن��ي��ف،  ���ش��ال��ح  ب��ن 
اأيام  ث���اين  واالإب������داع حل��ا���ش��ر جميل وغ���د م�����ش��رق يف 

املوؤمتر.
املوؤمتر  جل�شات  يف  واخل����رباء  امل�����ش��ارك��ون  وا�شتعر�ص 
ال��ت��دري�����ص، وعر�شت  االجت���اه���ات احل��دي��ث��ة يف م��ه��ن��ة 
اجلهود والتجارب الرتبوية اخلا�شة باالإبداع واالبتكار 
والبحث، ودورها يف حتقيق التميز يف التعليم والتعلم، 
حماوالت  ت��واج��ه  ال��ت��ي  التحديات  مناق�شة  مت��ت  كما 
االإ����ش���اح احل��دي��ث��ة يف ال��ت��ع��ل��ي��م، وال��رتك��ي��ز ع��ل��ى دور 
على  واملحافظة  التطوير  العايل يف  التعليم  موؤ�ش�شات 
على  ال��ق��ائ��م��ة  امل��ت��م��ي��زة  التعليمية  امل��م��ار���ش��ة  م�شتوى 
املمار�شات العاملية ومعايري اجلودة ال�شاملة، باالإ�شافة 
اإىل قيا�ص مدى فعالية التكنولوجيا الذكية يف تعليم 

الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�شة. 
وور�ص  امل��وؤمت��ر  فعاليات  خمتلف  يف  احل�شور  وناق�ص 
املدر�شية،  الثقافة  تطوير  كيفية  له  امل�شاحبة  العمل 
والهند�شة   والريا�شيات  والتكنولوجيا  العلوم  وكذلك 
واجلهات  احلكومية  املوؤ�ش�شات  ودور   ،)STEM(
يف  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  تعزيز   يف  املعنية 
االعتمادات  اأنظمة  وج��ودة  والرتبية  التدري�ص  جمال 
ا�شتعرا�ص  اإىل  باالإ�شافة   ، لاإبتكار واالإب��داع والتميز 
التجارب العاملية املختلفة واملتقدمة  يف جمال االبتكار 
الرتبية  يف  اجل���دي���دة  واال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  وامل���وه���ب���ة 
االإبداعي  التفكري  ط��رق  ا�شتخدام  وكيفية  والتعليم، 
احلديثة يف التعاطي مع التحديات عرب برامج االبتكار 
والنماذج  املوهوبني،  ل��دى  الدافعية  لتنمية  واالإب���داع 

العلمية اجلديدة يف تعزيز االإبداع واالبتكار.

•• العني - الفجر

طور باحثون يف جامعة االإمارات روبوت عايل التقنية 
الروبوت  ٌمنح  حيث  االإن�����ش��ان،  حركات  ملحاكات  مم  �شُ
العلمي  اخليال  فيلم  يف  بالروبوت  ل�شبهه  اآفاتار  ا�شم 
التحكم  نف�ص  م�شتخدمه  ال��روب��وت  فيعطي  اآف���ات���ار، 
اخلا�شة،  اأط��راف��ه  ي�شتخدم  ك��ان  لو  كما  واالأحا�شي�ص 
حيث  يلم�شه،  �شيء  ب��اأي  باالإح�شا�ص  له  ت�شمح  والتي 
اأداة  ي�شبح  اأن  على  القدرة  الب�شري  الروبوت  لهذا  اأن 

الإزالة القنابل وغريها من اال�شتخدامات.
واأجن����زت اخل��ط��وة االأوىل م��ن امل�����ش��روع ب��اق��رتاح من 
الدكتور فادي النجار –اأ�شتاذ بكلية تقنية املعلومات- 
من  وبتمويل  االخت�شا�شني،  م��ن  فريقه  ومب��ع��اون��ة 
األف درهم للمرحلة   55 ب�  االإماراتية  القوات اجلوية 
بالروبوت  اخل��ا���ص  ال��ذات��ي  التحكم  الإن�����ش��اء  االأول���ي���ة 
امل�شروع  اأن هذا  النجار:  الدكتور فادي  اآفاتار. ويقول 
ب�شبب  الروبوتات  �شناعة  يف  جديدة  اأبعاد  يحدث  قد 
ب���ال���روب���وت���ات العادية  ال��ت��ي مي��ت��ل��ك��ه��ا م��ق��ارن��ة  امل���ي���زة 
اآف��ات��ار ه��و اإعطاء  وامل��ح��دودة ال��ق��درات، فالغر�ص م��ن 

يلم�شون  باأنهم  االإح�شا�ص  على  ال��ق��درة  م�شتخدميه 
ويحملون االأ�شياء دون تواجدها فعلياً.

لاإح�شا�ص  ال��وح��ي��دة  الطريقة  اإن  ال��ن��ج��ار:  واأ���ش��اف 
ال��روؤي��ة، حيث ال  ال��روب��وت ه��ي ع��ن طريق  با�شتخدام 
واأن  البيئة،  من  ملمو�شة  اأو  ح�شية  ا�شتجابات  توجد 
با�شتخدام  ال��روب��وت  بيد  متحكماً  �شيكون  امل�شتخدم 
اأداة حتكم عن ُبعد، والتي ال ت�شبه اأبداً ا�شتخدام اليد، 
والتي ال تعطي نف�ص املقدار من احلرية التي نحتاجها 
اإىل  امل�شروع  ويهدف  ما.  ب�شيء  لاإم�شاك  ال�شتخدام 
حتى  طبيعته  ع��ل��ى  ب��ال��ت�����ش��رف  للم�شتخدم  ال�����ش��م��اح 
التي  اال�شت�شعار  اأجهزة  �شنع  فتم  ال��روب��وت،  يتحرك 
ميكن للم�شتخدمني ارتداوؤها، والتي تتيح لهم التحرك 
اأنهم بالفعل يقومون بال�شيء، وعليهم فقط  كما لون 
هذه  ال��روب��وت  و�شيحاكي  طبيعتهم  على  يتحركوا  اأن 
 4 م��ن  امل��ك��ون  النجار  الدكتور  فريق  وعمل  احل��رك��ة. 
لذراع  االأوىل  امل��رح��ل��ة  لبناء  �شهر  م��ن  الأك���رث  ط��اب 
حتكم الروبوت بالعمل بوا�شطة اأجهزة ا�شت�شعار عالية 
الثاثينات،  االإن�شان يف متو�شط  بيد  التقنية و�شبيهة 

ويتم عر�ص امل�شروع يف  اآيديك�ص 2017 .

•• اأبوظبي  - الفجر

لل�شياحة  اأب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة  ال��ك��ت��ب يف  دار  ق��ط��اع  ن��ظ��م 
والثقافة وبالتعاون مع دائرة ال�شوؤون البلدية والنقل 
الباهية  مكتبة  يف  ثقافيتني  فعاليتني  اأب��وظ��ب��ي  يف 
املرتبطة  مبادراتها  �شمن  املدار�ص،  وطالبات  لطاب 
ب�شهر القراءة والذي ي�شادف �شهر مار�ص من كل عام.
واأ�شارت الهيئة اإىل اأن هذه الفعاليات ت�شعى اإىل تعزيز 
ال��ق��راءة وامل��ع��رف��ة ل��دى خمتلف ف��ئ��ات واأف���راد  ثقافة 
االأوىل  فعاليتها  يف  املكتبة  ا�شت�شافت  حيث  املجتمع، 
نظمت  فيما  �شينا،  اب��ن  مدر�شة  م��ن  طالباً   60 نحو 
مدر�شة  م��ن  ط��ال��ب��ة   70 بح�شور  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ة 

لولو.
االأن�شطة  من  عدداً  الباهية  مكتبة  فعاليات  وت�شمنت 
الفاعل  باملكتبة، ودوره��ا  التعريف  التي جرى خالها 
واملحوري الذي ي�شعى اإىل توفري بيئة مثالية الكت�شاب 
العلم واملعرفة، وتطوير الذات والتفاعل مع االآخرين 
وق�����ش��اء اأوق����ات ال��ف��راغ ب�����ش��ورة جم��دي��ة. ك��م��ا �شملت 
الفعاليتان جل�شات خا�شة باالأطفال لقراءة الق�ش�ص، 

وعرو�ص �شيقة مل�شرح العرائ�ص.
وقال عبداهلل ماجد اآل علي املدير التنفيذي لقطاع دار 
الكتب باالإنابة: اإن هذه الفعاليات الثقافية واملجتمعية 
لل�شياحة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  يف  الكتب  دار  تطلقها  ال��ت��ي 
الوطنية  ل��ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ت��رج��م��ة  ت��ع��ت��رب  وال��ث��ق��اف��ة 

كاأ�شلوب  القراءة  مفهوم  تر�شيخ  اإىل  الرامية  للقراءة 
بالتعاون  2026، وذلك  املجتمع بحلول عام  حياة يف 
دعم مكتبات  واخلا�شة، عرب  املوؤ�ش�شات احلكومية  مع 

اجلامعات واملعاهد وامل�شت�شفيات ودور الرعاية.
واعترب اآل علي اأن هذا النوع من الفعاليات واملبادرات 

وحت�شني  ال���ق���راءة،  ع��ل��ى  االأط���ف���ال  حت��ف��ي��ز  يف  ي�شهم 
يف  امل�شاهمة  ج��ان��ب  اإىل  م��ه��ارات��ه��م،  وت��ط��وي��ر  لغتهم 
الوقت يف احلدائق  اأهمية ق�شاء  اإىل  حتويل نظرتهم 
بل  فقط،  للرتفيه  مكاناً  لي�شت  باعتبارها  واملنتزهات 
جعلت منها بيئة �شليمة وخ�شبة لزرع القيم واملفاهيم 
�شريحة  وخ�شو�شا  باملجتمع  االرت��ق��اء  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
والثقافية  املجتمعية  امللتقيات  تنظيم  ع��رب  االأط��ف��ال 
اأ�شلوب علمي وعملي متطور  من خال املكتبات، وهو 
لانتقال باالأطفال من البيئة التقليدية للتعلم وهي 
باملرح  ومت�شمة  وحمفزة  مفتوحة  بيئات  اإىل  املدر�شة 

والرتفيه والتعلم يف اآن واحد.
تكثيف  على  الكتب  دار  عمدت  لقد  علي:  اآل  واأ���ش��اف 
جهودها يف دعم اجلامعات ومراكز البحوث والدرا�شات 
خارج الدولة وداخلها مبختارات متنوعة من اإ�شدارات 
الهيئة وم�شروع )كلمة( وذلك ت�شجيعاً للبحث العلمي 
تطوير  يف  ت�شهم  ال��ت��ي  وال��درا���ش��ات  البحوث  واإج����راء 
وتنمية املجتمعات العربية وبهدف تعزيز حركة الن�شر 
بني  ك��ربى  كلغة  مبكانتها  والتعريف  العربية  باللغة 

لغات العامل.

افتتاح ال�ر�صة االإقليمية "رحلة 
حتقيق اأمنية " يف اأب�ظبي

•• اأبوظبي  - الفجر

 اأكد امل�شاركون يف ور�شة العمل التدريبية االقليمية " رحلة حتقيق اأمنية 
ريادتها يف  مدى  يعك�ص  الذي  املتقدم   العاملي  املركز  املوؤ�ش�شة  تبوء  " اىل 
جمال العمل االإن�شاين من خال تقدمي جميع اأ�شكال الدعم وامل�شاندة اإىل 

اطفال العامل.
واأ�شاروا - خال الور�شة  التي اقيمت �شباح ام�ص يف فندق اخلالدية باال�ص 
موؤ�ش�شة  م��ع  بالتعاون  ال��دول��ة  يف  امنية  حتقيق  موؤ�ش�شة  نظمتها  وال��ت��ي  
لعاقات  الرئي�ص  نائب  كلوز  هارمينكي  وبح�شور  العاملية  امنية  حتقيق 
املوؤ�ش�شة  موقع  عاقات  مدير  هوفلمان  وك��وري��ن  العاملية  املوؤ�ش�شة  ف��روع 
اأن  فرع االم���ارات  ن�شط ب�شكل فاعل من خال م�شاهماته  اأ���ش��اروا اإىل   -
اأ�شبح دوره خال ال�شنوات املا�شية  واأعماله داخل الدولة وخارجها حيث 
متزايدا وحا�شرا يف عدد من دول ال�شرق االو�شط وهو الفرع اوحيد فيه  
مما و�شع دولة االإمارات �شمن اأحد اأهم الدول على م�شتوى العامل يف هذا 

املجال.
وثمنوا ما قدمته موؤ�ش�شة حتقيق اأمنية حتى االآن حيث حققت منذ افتتاح 

فرعها يف الدولة عام 2003 حتى اليوم اأكرث من األفي و300 اأمنية.
وب���ذل اجلهد  العمل  م��ن  امل��زي��د  اإىل  ال��رق��م يدفعنا  ه��ذا  اأن  واأ����ش���اروا اىل 
امل�شاعف ال�شتكمال م�شرية املوؤ�ش�شة االإن�شانية ، مقدمني ال�شكر لكل من 
وال�شركاء  واملتطوعني  املوؤ�ش�شة  ك��ادر  م��ن  االإجن���از  ه��ذا  حتقيق  يف  �شاهم 

اال�شرتاتيجيني للموؤ�ش�شة.
ي�شار  اأ�شبح  التي  االإم��ارات  دولة  اأمنية يف  بريادة موؤ�ش�شة حتقيق  ونوهوا 
لها بالبنان لدورها يف اإ�شعاد االأطفال املر�شى .. موؤكدين حر�ص املوؤ�ش�شة 
ال�شمو  �شاحب  بقيادة  الدولة  تبذلها  التي  االإن�شانية  اجلهود  تعزيز  على 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة "حفظه اهلل" وبت�شجيع من 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص 
جمل�ص الوزراء حاكم دبي " رعاه اهلل " و �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة وذلك 
من خال تنفيذ العديد من املبادرات الرامية اإىل حتقيق اأمنيات االأطفال 
على  وغريها  ونف�شية  بدنية  و  �شحية  ومعوقات  م�شكات  يعانون  الذين 

م�شتوى الدولة.
بن خليفة  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  �شمو  الور�شة حرم  امل�شاركون يف  و�شكر 
ال نهيان  م�شت�شار �شاحب ال�شمو رئي�ص الدولة �شمو ال�شيخة �شيخة بنت 
�شيف ال نهيان  الرئي�ص الفخري للموؤ�ش�شة و�شمو ال�شيخ زايد بن �شلطان 
املوؤ�ش�شة  مل�شرية  االدارة على دعمهما الاحمدود  نهيان رئي�ص جمل�ص  ال 
يف حتقيق االأمنيات ، واأك��دوا اأن هوؤالء االأطفال هم الذين يعتربون دعما 

للموؤ�ش�شة ولي�شت املوؤ�ش�شة هي الداعم لهم.
ملوؤ�ش�شة حتقيق  التنفيذي  الرئي�ص   الزبيدي  ال�شيد هاين  قال  من جهته 
امنية بالدولة اإىل ان الور�شة االقليمية  تاأتي �شمن برامج املوؤ�ش�شة يف " 
عام اخلري " وت�شمنت العديد من  املحاور والتجارب والتمارين والنماذج  
التي تعلقت بتحقيق اأمنيات االأطفال امل�شابني باأمرا�ص م�شتع�شية واآليات 
اإيجابي  اأث��ر  ذات  ت�شبح  بحيث  طفل  لكل  االأمنية  حتقيق  جتربة  تطوير 
كل  يف  واملتطوعني  العمل  ف��رق  ت��زوي��د  اإىل  اإ���ش��اف��ة  الطفل  على  تنعك�ص 

موؤ�ش�شة بهذه اخلربات.
واأ����ش���اف اأن ال��ور���ش��ة ن��اق�����ص اأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات ل��ل��ت��وا���ش��ل م��ع املتربعني 
املوؤ�ش�شة  عمل  م��ن  ه��ام��ا  ج���زءا  يعتربون  وال��ذي��ن  للموؤ�ش�شة  وال��داع��م��ني 

و�شامنا ال�شتمراريتها.
يذكر اأن موؤ�ش�شة حتقيق اأمنية العاملية حققت اأكرث من 415 األف اأمنية 
 1980 االأمريكية عام  اأريزونا  تاأ�شي�شها يف مدينة فينك�ص يف والية  منذ 

.فيما حققت العام املا�شي اكرث من 29 األف اأمنية على م�شتوى العاملي .
اأمنية خال   392 االإم���ارات  دول��ة  اأمنية يف  وق��د حققت موؤ�ش�شة حتقيق 
العام املا�شي  الأطفال م�شابني باأمرا�ص م�شتع�شية من خمتلف اجلن�شيات 

�شمن اأكرث من األفي اأمنية حققها الفرع يف الدولة.
�شهد الور�شة ال�شيخة الدكتورة مو�شي بنت حممد ال نهيان ع�شوة املجل�ص 
والدكتورة  املجل�ص  رئي�شة  ك��ورادو  مريي  بالدولة   للموؤ�ش�شة  اال�شت�شاري 
ندى مرت�شى وط��ارق ال�شام�شي ع�شوي املجل�ص  كما �شارك بها وفد من 
اإمي��ان نور الدين واأك��رث من  موؤ�ش�شة االح��ام البحرينية برئا�شة االن�شة 

املوؤ�ش�شة. يف  واداريا  متطوعا   30
عن  نهيان  ال  حممد  بنت  مو�شي  الدكتورة  ال�شيخة  جهتها  من  واعربت 
اأن�����ش��ط��ة اخل���ري فيها  ت��ق��دي��ره��ا جل��ه��ود امل��وؤ���ش�����ش��ة وامل��ت��ط��وع��ني يف تفعيل 
ب��ع��ام اخل��ري واك���دت ري���ادة املوؤ�ش�شة يف هذا  ال��ع��ام  واالم����ارات حتتفل ه��ذا 
وير�شم  ال�شغار  االأط��ف��ال  م�شاعر  يام�ص  ال��ذي  الهام  االن�شاين  اجلانب 

البهجة وال�شرور يف نفو�شهم ونفو�ص اأ�شرهم واملحيطني بهم .
فيما قالت ال�شيدة مريي كورادو رئي�ص املجل�ص انا �شعيدة باالإقبال املتنامي 
للتطوع يف ان�شطة املوؤ�ش�شة على م�شتوى الدولة والعامل ما يوؤكد جناحات 
املوؤ�ش�شة حمليا وعامليا وحر�ص اجلميع على ن�شر املحبة وال�شعادة يف نفو�ص 

االطفال احباب اهلل .
ومن جهتها اعربت االآن�شة اميان نور الدين من جمعية االحام البحرينية 
عن توافق االهداف بني اجلمعية وموؤ�ش�شة حتقيق امنية االماراتية معربة 
عن فخرها واعتزازها باهتمام ال�شيخة �شيخة بنت �شيف وت�شجيعها الكبري 
للعمل اخلريي والتطوعي مباركة فوزها االخري بجائزة عي�شى بن علي ال 
خليفة للعمل التطوعي البحرينية والتي جاءت تتويجا لنجاحات موؤ�ش�شة 
يحتاج  التي  االأم���ور  م��ن  الكثري  ك�شفت  الور�شة  ان  وق��ال��ت  امنية  حتقيق 

املتطوعون اجلدد اىل فهمها ادراكها .
فيما اعرب عدد من املتطوعني يف املوؤ�ش�شة  ومنهم عا العمودي ونور �شعادة  
ومانعة الكثريي عن فخرهم باالنت�شاب ملوؤ�ش�شة حتقيق اأمنية  وباأن�شطتها 
مب�شتويات  االرتقاء  يف  املوؤ�ش�شة  ادارة  وبجهود  العاملية  اخلريية  االن�شانية 
امنيات  حتقيق  .يف  املوؤ�ش�شة  اه��داف  وفق  واملوؤطر  املنظم  التطوعي  االأداء 
وال�شرور  البهجة  الإدخ���ال  وخطرية  مزمنة  باأمرا�ص  امل�شابني  االط��ف��ال 

وال�شعادة يف حياتهم .
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العنا�شر االأ�شا�شية املوجودة بالتمر:
يحتوي كل 100 جرام من التمر على العنا�شر التالية:

االألياف - 6.7 جرام.
البوتا�شيوم - 696 مل جرام.

النحا�ص - 0.4 مل جرام. 
املنغنيز - 0.3 مل جرام. 

املاغني�شيوم - 54 مل جرام. 
فيتامني  B6 -  0.2 مل جرام.

فوائد التمر على ج�شم االإن�شان:
اله�شمي  اجل��ه��از  �شحة  يعزز  اأن��ه  التمر  ف��وائ��د  م��ن   1-
ف��ه��و غ��ن��ي باالألياف  االإم�������ش���اك،  ب��ال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن  وي���ق���وم 
اأنه  ك��م��ا  للق�شاء ع��ل��ى االإم�����ش��اك،  واالأل���ي���اف م��ف��ي��دة ج���داً 
القولون  ���ش��رط��ان  ال��ق��ول��ون،  ال��ت��ه��اب  يخفف م��ن خم��اط��ر 

والبوا�شري. 
فمن  القلب  �شحة  يعزز  اأن��ه  التمر  فوائد  من  اأي�شاً   2-

املعروف اأن االألياف تعزز �شحة القلب.
غني  ف��ه��و  ل��اإل��ت��ه��اب��ات  ج��ي��دا  م�����ش��ادا  ال��ت��م��ر  يعترب   3-
امل�شادة  ل���ف���وائ���ده  م���ع���روف  م���ع���دن  وه����و  ب��امل��اغ��ن��ي�����ش��ي��وم 

موؤ�شر  اأن  ال���درا����ش���ات  اإح�����دى  وج����دت  ل��ال��ت��ه��اب��ات. 
االإل���ت���ه���اب ي��ن��خ��ف�����ص ع��ن��دم��ا ي��ت��م زي������ادة كمية 

ب�شكل  ي�شاعد  ك��ذل��ك  اجل�����ش��م.  يف  املاغني�شيوم 
مبا�شر على عاج التهاب ال�شرايني.

بها  �شي�شعد  والتي  التمر  فوائد  اأه��م  من   4-

�شغط  انخفا�ص  يف  ي�شاعد  التمر  اأن  ال��دم،  �شغط  مر�شى 
الذي  املاغني�شيوم  ع��ل��ى  اح��ت��وائ��ه  ذل���ك  وال�����ش��ب��ب يف  ال����دم  
ي�شبب وب�شكل مبا�شر يف حت�شني �شغط الدم وو�شوله للحد 

املطلوب.
-5 انخفا�ص خطر االإ�شابة بال�شكتة الدماغية: وقد تبني 
14 عاماً،  7 درا�شات ن�شرت على مدى ف  ذلك بعد تقييم 
يقوم  اأن��ه  التمر  فوائد  اأه��م  من  اأن  فيها  الباحثون  اكت�شف 
بتخفي�ص خطر االإ�شابة بال�شكتة الدماغية بن�شبة ٪9  لكل 
100 مل جرام من املاغني�شيوم التي ي�شتهلكها ال�شخ�ص يف 

اليوم الواحد.
التمر  اأن  الدرا�شات  اك��دت  فقد  ال��دم��اغ:  عمل  تعزيز   6-
املعروف   B6 الدماغ الحتوائة على فيتامني  مفيد ل�شحة 

بفوائدة العظيمة للدماغ والذاكرة.

فوائد اأكل التمر على الريق:
تكلمنا يف ال�شطور ال�شابقة عن فوائد التمر ب�شكل عام واالآن 

�شنخ�ص بالذكر فوائد اأكل التمر على الريق.
- ي�شهل ه�شم الطعام.

- احلد من ال�شعور باجلوع ب�شرعة.
- احلماية من االإم�شاك.

- مدر للبول ويغ�شل الكلى.
- ينظف الكبد من ال�شموم.

من  بالتقليل  ال��ق��ول��ون  ي�شاعد   -
التهيج الع�شبي.

فوائد التمر للحامل: 
نقدم لكم اأهم فوائد التمر للحامل واجلنني على حد �شواء 

:
-1 ال�شكر املفيد: يحتوي التمر على ال�شكر املفيد للج�شم، 
الكثري من  اإىل  وخ��ال فرتة احلمل ج�شمك يكون بحاجة 
اأ�شرع مزود  الطاقة وال�شكر الطبيعي املوجود يف الثمار هو 

الطاقة.
-2 بروتني: ويتكون الربوتني من االأحما�ص االأمينية 

ل��ب��ن��اء اجل�����ش��م، وح��ت��ى مي��ت��د ج�شمك وينمو  امل��ه��م��ة 
اإىل  يحتاج  ج�شمك  ف��اإن  الطفل  حجم  ال�شتيعاب 

كمية كافية من الربوتينات. وكذلك لبنية ج�شم 
اجلنني.

على  ي��ح��ت��وي  ال��ت��م��ر  اأن  مب���ا  االأل����ي����اف:   3-
االأل�����ي�����اف ف���ذل���ك ���ش��ي�����ش��اع��د احل����ام����ل على 

ال��ت��خ��ل�����ص م���ن االإم�������ش���اك واحل���ف���اظ على 
اأن  املعروف  فمن  اله�شمي،  اجلهاز  �شحة 

لاإ�شابة  كبري  ب�شكل  معر�شة  احل��ام��ل 
من  تقلل  االألياف  وكذلك  باالإم�شاك، 

الدم  ال��ك��ول��ي�����ش��رتول يف  م�����ش��ت��وي��ات 
االإلتهابات،  م��ن  احل��ام��ل  وحت��م��ي 
على  ت�����ش��اع��ده��ا  االأل����ي����اف  اأن  ك��م��ا 
���ش��ح��ي خال  وزن  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 

فرتة احلمل، واأي�شاً �شي�شعرها بال�شبع 
لفرتة طويلة وذلك بف�شل االألياف.

للحامل  التمر  ف��وائ��د  م��ن  الفوليك:  حم�ص   4-
العنا�شر  من  وه��و  الفوليك  حم�ص  على  يحتوي  اأن��ه 
باأخذ  امل���راأة  االأط��ب��اء  وين�شح  للحامل  ج���داً  املهمة 
حبوب الفوليك قبل احلمل، فهو ي�شاعد يف ت�شكيل 
خايا جديدة، ومينع فقر الدم، كما اأنه ي�شاعد يف 
التي  اجلنني  ل��دى  اخلطرية  اخللقية  العيوب  منع 
للمولود  ال�شوكي  الدماغ واحلبل  تلف  اإىل  ت��وؤدي  قد 

اجلديد.
 K بفيتامني  جداً  غني  التمر   :K فيتامني   5-
للحامل واجلنني،  وهو فيتامني مهم ج��داً 
يف  اأ���ش��ا���ش��ي  ب�شكل  يتحكم   K ف��ي��ت��ام��ني 
جداً  مهم  اأن���ه  كما  ال���دم  تخرث  ن�شبة 

لبناء عظام الطفل.
التمر  فوائد  اأهم  ومن  احلديد:   6-
ل��ل��ح��ام��ل اأن������ه غ���ن���ي ب���احل���دي���د ال����ذي 
خ�����ال احلمل،  ك����ث����رياً  امل��������راأة  حت���ت���اج���ه 
عمليات  يف  ه���ام���اً  دوراً  احل���دي���د  ي��ل��ع��ب  ف��ه��و 
الغذائي. وهو مهم ب�شفة خا�شة خال  التمثيل 
ف���رتة احل��م��ل الأن احل���دي���د ه���و ج���زء ال ي��ت��ج��زاأ من 
امليوجلوبني، والكوالجني واالنزميات ومينع فقر الدم يف 

االأطفال ويجعل مناعتهم اأقوى.

 7 -
ال��ب��وت��ا���ش��ي��وم: ال��ب��وت��ا���ش��ي��وم ه��و واح���د م��ن اأهم 

اأن ت��ت��وف��ر يف ج�����ش��م احل���ام���ل، فهو  ال��ع��ن��ا���ش��ر ال��ت��ي ي��ج��ب 
احلفاظ  يف  وي�شاعد  ال��دم،  �شغط  على  احلفاظ  يف  ي�شاعد 

على توازن املاء اأثناء احلمل.
يحتوي  اأنه  للحامل  التمر  فوائد  ومن  املاغني�شيوم:   8-
واالأ�شنان  العظام  تكوين  يف  ي�شاعد  ال��ذي  املاغني�شيوم  على 
وت�شري  ال����دم،  يف  ال�شكر  م�شتويات  ع��ل��ى  ي��ح��اف��ظ  وك��ذل��ك 
فرتة  خال  املاغني�شيوم  تناول  يف  النق�ص  اأن  اإىل  البحوث 
احلمل ميكن اأن يوؤدي اإىل ارتفاع �شغط الدم ،و�شعف الكبد 

والكلى و�شعف الب�شر.

فوائد التمر لاأطفال:
اإليكم ملحة �شريعة عن فوائد التمر لاأطفال:

لاأطفال  التمر  فوائد  اأهم  من  للتغذية:  هام  م�شدر   1-
طفلك.  لنمو  ال�شرورية  وامل��ع��ادن  للفيتامينات  منجم  اأن��ه 
املفيدة  واملعادن  واملاغني�شيوم  الكال�شيوم  على  يحتوي  فهو 
لنمو  جيد  امل��وج��ود  البوتا�شيوم  اأن  كما   . ال��ع��ظ��ام  ل�شحة 

الدماغ.
-2 احلماية من ا�شطرابات االأمعاء: فالكثري من االأطفال 

يعانون من م�شاكل اجلهاز اله�شمي ويعترب التمر عاجا 
فعاال لتلك اال�شطرابات.

اإذا  اأن��ه  احلديث  الطب  اكت�شف  فقد  االأ�شنان:  يقوي   3-
اأع��ط��ي��ت االأط���ف���ال يف م��رح��ل��ة ال��ت�����ش��ن��ني ال��ت��م��ر ف����اإن ذلك 
االأ�شنان  ظ��ه��ور  يف  �شي�شاعدهم  كما  لديهم  اللثة  �شيقوي 

دون عناء.
للعدوى  عر�شة  االأط��ف��ال  الكبد:  اأداء  على  يحافظ   4-
والتهاب  ال��ريق��ان  مثل  الكبد.  يف  والفريو�شية  البكتريية 
ااالأخ��رى. فلذلك  الكبد  اأمرا�ص  وبع�ص  والتيفوئيد  الكبد 
ين�شح االأطباء اإعطاء االأطفال التمر حلماية الكبد لديهم 

فهو يعمل كدرع واق للكيد ويحميه.
اأي�شاً  لاأطفال  التمر  ف��وائ��د  م��ن  لاإم�شاك:  ع��اج   5-
املفيدة  الغذائية  باالألياف  مليئ  فهو  االإم�شاك  يعالج  اأن��ه 
االأطفال وكذلك  االإم�شاك لي�ص فقط عند  للغاية يف عاج 

البالغني اأي�شاً.
وبعد التحدث ب�شكل تف�شيلي عن فوائد التمر التي ال تعد 
وال حت�شى جلميع اأفراد االأ�شرة، فهل �شت�شتغني عن التمر 
يف منزلك بعد االأن ؟. حيث اإنه باإمكانك اإدخال التمر ببع�ص 

احللويات وامل�شروبات لكي يتقبلها اأطفالك دون عناء.

ما هو مر�ص ارتفاع �شغط الدم؟ هو ارتفاع يف قراءة �شغط 
الدم اإىل اأكرث من 90/140 ملم زئبقي يف عدة قراءات يف 

اأوقات خمتلفة.
ارتفاع �شغط الدم مر�ص �شائع على م�شتوى العامل اإذ ت�شري 
التقديرات اإىل اأن ربع �شكان العامل م�شابون به. وقد اأثبتت 
ي�شاهم  فانه  يعالج  اإذا مل  ال��دم  ارتفاع �شغط  ان  الدرا�شات 
والدماغية،  القلبية  كاجللطات  امل�شاعفات  من  الكثري  يف 

الف�شل القلبي، اأمرا�ص الكلى، واملوت املفاجئ. 

ما هي اأ�سبابه ؟
ت�شري الدرا�شات اإىل اأن ما 
 95%  - 90 ب��ني 
م������������ن ح������������االت 
ارتفاع ال�شغط 
لها  ي���وج���د  ال 
اأو  �شبب وا�شح 
معروف وتكون 

هناك على االأغلب قابلية وراثية يف هذه احلاالت اال�شافة 
اىل اأمناط حياة غري �شليمة ت�شاهم يف بداية املر�ص، بينما 
5 اإىل 10 % من احلاالت تكون لها اأ�شباب معروفة كت�شيق 
اأو مر�ص كو�شينج  اأو متازمة كون  ال�شريان املغذي للكلية 

وغريها من االأ�شباب.

كيف ن�سخ�سه؟
يعي�ص  قد  املري�ص  الأن  ال�شامت  بالقاتل  الدم  �شّمي �شغط 
اأية اأعرا�ص، وقد يكت�شفه  معه ل�شنوات دون اأن يظهر عليه 
�شدفة اأو عند ارتفاع حدته ب�شكل كبري اأو بعد اكت�شاف اأحد 
م�شاعفاته كاجللطات القلبية اأو الدماغية اأو الف�شل القلبي 
اأو الكلوي اأو العمى، ويتم ت�شخي�ص املر�ص عن طريق اأخذ 
قيا�ص ال�شغط عدة مرات، على فرتات زمنية خمتلفة، بحيث 
ي��ك��ون جممل ه��ذه ال��ق��راءات اأع��ل��ى م��ن ال��ق��راءة الطبيعية 

امل�شموح بها. 

مري�س  و�سع  نقيم  كيف 
ال�سغط ؟

ان اخلطوة التي تتبع ت�شخي�ص مر�ص ارتفاع �شغط الدم، 
و�شع  تقييم  �شاأنها  من  التي  الفحو�شات  بع�ص  اج��راء  هي 
ا�شباب  لتحديد  او  تلفها  للتاأكد من عدم  االع�شاء  وظائف 
ارتفاع ال�شغط يف احلاالت التي يوجد لها ا�شباب وا�شحة، 

ومن هذه الفحو�شات:
فوق  ب��االم��واج  والت�شوير  للقلب  الكهربائي  -التخطيط 
ال�شوتية لع�شلة القلب وذلك للتاأكد من �شامة كهربائية 

القلب ومن عدم ت�شخم احلجرات البطينية للقلب.
-التاأكد من وظائف الكلى و�شامتها للتاأكد من عدم وجود 
تراجع يف وظائفها قد توؤدي اىل الف�شل الكلوي يف حال عدم 
ل�شرايني  ال�شوتية  ف��وق  ب��االأم��واج  �شورة  وعمل  متابعتها، 

الكلى للتاأكد من عدم وجود اأي ان�شداد فيها.
-عمل فح�ص نظر ل�شبكية العني للتاأكد من �شامة االوعية 

الدموية املغذية للعني.
تعطي  التي  والدهنيات،  والكولي�شرتول  ال�شكر  فح�ص   -
موؤ�شرات المكانية وجود ت�شيق يف �شرايني القلب والدماغ 
قد  والتي  والكولي�شرتول  الدهون  من  كتل  بفعل  وغريها 
اأخرى  ناحية  والدماغية. من  القلبية  ت��وؤدي اىل اجللطات 
ف��ق��د ب��ي��ن��ت ال���درا����ش���ات وج����ود ع��اق��ة وراث���ي���ة ب���ني ظهور 
وارتفاع  ال�شكري  م��ر���ص  ظ��ه��ور  وب��ني  ال���دم  �شغط  ارت��ف��اع 

الكولي�شرتول.

كيف حتمي نف�سك من مر�س ال�سغط ؟
ال�شغط  % م��ن مر�شى   95 ق��راب��ة  ف���اإن  اآن��ف��ا  ذك��رن��ا  كما 
على  ه��ي  واإمن���ا  للمر�ص،  وا�شحة  اأ���ش��ب��اب  لديهم  توجد  ال 
بع�ص  وب��ني  للمر�ص  الوراثية  القابلية  بني  مزيج  االأغ��ل��ب 
اأمناط احلياة ال�شيئة. ولتجنب مر�ص ال�شغط فاإنه ين�شح 

مبا يلي:
هناك  ان  اي  لل�شغط  وراث��ي��ة  قابلية  وج��ود  حالة  يف   1-
مبراقبة  ين�شح  ف��ان��ه  ال�شغط  م��ر���ص  م��ن  ي��ع��ان��ون  اق���ارب 

دائمة ل�شغط الدم.
-2 تغيري منط احلياة، حيث بينت الدرا�شات ان مر�شى 

يف  متو�شط  او  ب�شيط  اإارت��ف��اع  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  ال�شغط 
وان  الدوائية  العاجات  اىل  بحاجة  يكونوا  ال  قد  ال�شغط 
تغيري منط احلياة وتبني منط �شحي يكون كافياً للو�شول 

اىل �شغط دم طبيعي، ومن تلك االأمناط ما يلي:
 2.3 اق��ل من  اإىل  الطعام  امل�شتهلك يف  امللح  تقليل كمية   -

غرامات يومياً.
 25 م��ن  اق��ل  اجل�شم  وزن  معامل  ليكون  ال���وزن  تخفيف   -
تنق�شه من  زائ���د  غ���رام  كيلو  ك��ل  ان  كما  م��رب��ع،  كغم/مرت 
اإق��راأ حول: كيف  1 ملم زئبقي.  وزنك ينق�ص من ال�شغط 

ميكنك التوقف عن االأكل العاطفي؟
- جتنب الكحول والتدخني التي ت�شاهم يف ت�شلب ال�شرايني 

وارتفاع ال�شغط.
- ممار�شة الريا�شة الهوائية ملدة 150 دقيقة ا�شبوعياً على 

االقل.
كزيادة  ب��ه��ا  التحكم  مي��ك��ن  ال  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل  بع�ص  ه��ن��اك 
احتمال اإرتفاع ال�شغط عند الذكور اأو مع التقدم يف العمر.

حتى يف احل��االت التي ي�شتمر فيها ارتفاع ال�شغط بالرغم 
م��ن ت��غ��ي��ري من��ط احل��ي��اة ف���ان م��راج��ع��ة ال��ط��ب��ي��ب لتنظيم 
م�شاعفات  جتنب  يف  ي�شاهم  االأدوي����ة  ط��ري��ق  ع��ن  ال�شغط 
القلبية  واجللطات  االأع�شاء  وظائف  يف  كالف�شل  ال�شغط 
ال  ان�شان طبيعي  كاأي  املري�ص  يعي�ص  وبالتايل  والدماغية، 

يعاين من املر�ص.

مر�س �سائع على م�ستوى العامل

كيف تقي نف�صك من مر�س ارتفاع �صغط الدم؟

التمر..  منجم من الفيتامينات واملعادن تع�د بالنفع على ج�صمك 

التمر تلك الثمرة العجيبة حلوة املذاق لذيذة الطعم والتي 
الفيتامينات  من  منجم  هي  وال�سغار.  الكبار  يحبها 

التي تعود بالنفع على ج�سم الإن�سان،  واملعادن 
وقد يت�ساءل الكثريون عن فوائد التمر وما هي 

املنافع التي تعود على ج�سم الكبار والأطفال 
عند تناول التمر ب�سكل منتظم واإدخاله يف 
وجباتنا اليومية، اإليكم تلخي�س �سامل عن 

فوائد التمر يف ال�سطور التالية:
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تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بون كنيل �شيمون�ص انتيليكتيال بروبريتي 

بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 262639                بتاريخ : 2016/11/6    
تاريخ اإيداع االأولوية:  

با�ش��م : دبليو اإل جوري اأند اأ�شو�شيات�ص اإنك
وعنوانه:  555 بيرب ميل رود،  نيو اآرك  دي اإي 19711  الواليات املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
 االأطراف ال�شناعية واالأطراف البديلة

الواق�عة بالفئة: 10
و�شف العامة : تت�شمن العامة التجارية كلمة   )EXCLUDER(  باللغة االإجنليزية 

باللون االأ�شود واالأحرف الكبرية وتعني مانع يف اللغة العربية.  
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بون كنيل �شيمون�ص انتيليكتيال بروبريتي 

بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 262643               بتاريخ :2016/11/6 
تاريخ اإيداع االأولوية:  

با�ش��م : دبليو اإل جوري اأند اأ�شو�شيات�ص اإنك
وعنوانه:  555 بيرب ميل رود،  نيو اآرك  دي اإي 19711  الواليات املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
القثطار  با�شتخدام  املو�شوعة  الدائمة  اجلراحية  واالأن�شجة  الدائمة  اجلراحية  االأن�شجة    

وامل�شتخدمة يف اإيقاف نزيف الدم يف القلب
الواق�عة بالفئة: 10

و�شف العامة : تت�شمن العامة التجارية كلمة   )HELEX(  باللغة االإجنليزية باللون 
االأ�شود واالأحرف الكبرية ولي�ص لها معنى يف اللغة العربية  

اال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد 

، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بون كنيل �شيمون�ص انتيليكتيال بروبريتي 

بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 262645               بتاريخ :2016/11/6 
تاريخ اإيداع االأولوية:  

با�ش��م : دبليو اإل جوري اأند اأ�شو�شيات�ص اإنك
وعنوانه:  555 بيرب ميل رود،  نيو اآرك  دي اإي 19711  الواليات املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
االأطراف ال�شناعية واالأطراف البديلة

الواق�عة بالفئة: 10
االإجنليزية  باللغة    )INTERING(   كلمة التجارية  العامة  تت�شمن   : العامة  و�شف 

باللون االأ�شود واالأحرف الكبرية ولي�ص لها معنى يف اللغة العربية  
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 بون كنيل �شيمون�ص انتيليكتيال بروبريتي 

بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 263134     بتاريخ :2016/11/13   
تاريخ اإيداع االأولوية:  3166484 25 مايو 2016 اململكة املتحدة

با�ش��م : بول اأند رو كافيز ليمتد
وعنوانه: ميل مول جناح 6 ويكهامز كاي 1،  �ص.ب. 3085،  رود تاون،  تورتوال،  جزر العذراء الربيطانية

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
وخدمات  وامل�شروبات  االأطعمة  تقدمي  اأج��ل  من  التموين  وخ��دم��ات  وامل�شروبات  االأطعمة  تقدمي  خدمات 
الكافيهات وخدمات املطاعم وخدمات امل�شرب وخدمات احلانات وخدمات الكافترييات وخدمات الربا�شريي 
ال��ذات��ي��ة وخدمات  كافترييات اخل��دم��ة  ال��وج��ب��ات اخلفيفة وخ��دم��ات  املقاهي وخ��دم��ات حم��ات  وخ��دم��ات 
املاأكوالت ال�شريعة وخدمات اإقامة الوالئم وخدمات حجز املطاعم واملقاهي واملعلومات وامل�شورة واال�شت�شارات 

املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعاه
الواق�عة بالفئة: 43

و�شف العامة :  العامة التجارية تت�شمن كلمة )MUCHACHAS( باللغة االإجنليزية ولي�ص لها 
معنى يف اللغة العربية يتعلق مبو�شوع العامة التجارية

اال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
بون كنيل �شيمون�ص انتيليكتيال بروبريتي 

بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 262662                بتاريخ :2016/11/6    
تاريخ اإيداع االأولوية:  

با�ش��م : دبليو اإل جوري اأند اأ�شو�شيات�ص اإنك
وعنوانه:  555 بيرب ميل رود،  نيو اآرك  دي اإي 19711  الواليات املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
القثطار

الواق�عة بالفئة: 10
و�شف العامة : تت�شمن العامة التجارية كلمة   )SIM-PULL(  باللغة االإجنليزية باللون االأ�شود 
واالأحرف الكبرية وهي   تتكون من جزئني   )SIM(  ولي�ص لها معنى يف اللغة العربية بينما اجلزء االآخر   
)PULL(  يعني �شحب �شيء   ما يف اجتاه ما، والكلمة كاملة   )SIM-PULL(  لي�ص لها معنى يف 

اللغة العربية  
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 بون كنيل �شيمون�ص انتيليكتيال بروبريتي 

بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 262663               بتاريخ :2016/11/6    
تاريخ اإيداع االأولوية:  

با�ش��م : دبليو اإل جوري اأند اأ�شو�شيات�ص اإنك
وعنوانه:  555 بيرب ميل رود،  نيو اآرك  دي اإي 19711  الواليات املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
 االأن�شجة اجلراحية امل�شنعة من االأن�شجة ال�شناعية ال�شتخدامها يف عاج الفتاق وجدار املعدة 

اأو عيوب االأن�شجة ال�شدرية الرقيقة
الواق�عة بالفئة: 10

االإجنليزية  باللغة    )SYNECOR( كلمة    التجارية  العامة  تت�شمن   : العامة  و�شف 
باللون االأ�شود واالأحرف الكبرية ولي�ص لها   معنى يف اللغة العربية

اال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد 

، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 بون كنيل �شيمون�ص انتيليكتيال بروبريتي 

بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 262665               بتاريخ :2016/11/6    
تاريخ اإيداع االأولوية:  

با�ش��م : دبليو اإل جوري اأند اأ�شو�شيات�ص اإنك
وعنوانه:  555 بيرب ميل رود،  نيو اآرك  دي اإي 19711  الواليات املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
 االأطراف ال�شناعية واالأطراف البديلة

الواق�عة بالفئة: 10
و�شف العامة : تت�شمن العامة التجارية كلمة  )TAG(  باللغة االإجنليزية باللون االأ�شود 

واالأحرف الكبرية وتعني ل�شاقة يف اللغة العربية  
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 بون كنيل �شيمون�ص انتيليكتيال بروبريتي 

بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 263204    بتاريخ :2016/11/14    
تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�ش��م : تي اإي اإ�ص جلوبال ليمتد
وعنوانه:  26 ريد ليون �شكوير لندن  دبليو �شي 1 اآر 4 اإت�ص كيو اململكة املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
االإعانات واالإعانات عن الوظائف وخدمات وكالة التوظيف وخدمات التعيني وتعيني املوظفني وخدمات 
التعيني مت�شمنة ت�شهيل االإعان عن ال�شواغر واإدارة طلبات التوظيف وتقييم املر�شحني وا�شتام االإفادات 
واالإعان  املهني  والتوجيه  املوظفني  اإدارة  وا�شت�شارات  واالإع���ان  التعيني  فعالية  واإج����راءات  وامل��واف��ق��ات 
باملل�شقات وتنظيم املعار�ص التجارية لاأغرا�ص التجارية واالإعانية وترتيب املعار�ص التجارية وامل�شاعدة 
وتقدمي امل�شورة املتعلقة باإدارة وتوجيه املدار�ص واملوؤ�ش�شات التعليمية على اأن يكون كافة ما ذكر فيما يتعلق 

باملراحل التعليمية االبتدائية واالإعدادية والثانوية والتوظيف املتعلق بالتعليم.
الواق�عة بالفئة: 35

ال  وهي  الكبرية  واالأحرف  االأ�شود  باللون   )TES( و�شف العامة : تت�شمن العامة التجارية االأحرف
ت�شكل كلمة ولي�ص لها معنى يف اللغة العربية

اال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بون كنيل �شيمون�ص انتيليكتيال بروبريتي 

بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 262647                بتاريخ :2016/11/6    
تاريخ اإيداع االأولوية:  

با�ش��م : دبليو اإل جوري اأند اأ�شو�شيات�ص اإنك
وعنوانه:  555 بيرب ميل رود،  نيو اآرك  دي اإي 19711  الواليات املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
 االأطراف ال�شناعية واالأطراف البديلة

الواق�عة بالفئة: 10
و�شف العامة : تت�شمن العامة التجارية كلمة  )MYCROMESH(  باللغة االإجنليزية باللون 
االأ�شود واالأحرف الكبرية   وهي تتكون من جزئني اجلزء االأول   )MYCRO(  لي�ص له معنى يف اللغة 
لي�ص    )MYCROMESH( كاملة    والكلمة  �شبكة  ويعني    )MESH( االآخ���ر   واجل��زء  العربية 

لها معنى يف اللغة العربية
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
بون كنيل �شيمون�ص انتيليكتيال بروبريتي 

بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 262649               بتاريخ :2016/11/6    
تاريخ اإيداع االأولوية:  

با�ش��م : دبليو اإل جوري اأند اأ�شو�شيات�ص اإنك
وعنوانه:  555 بيرب ميل رود،  نيو اآرك  دي اإي 19711  الواليات املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
االأطراف ال�شناعية واالأطراف البديلة

الواق�عة بالفئة: 10
و�شف العامة : تت�شمن العامة التجارية كلمة   )PRECLUDE(  باللغة االإجنليزية 

باللون االأ�شود واالأحرف الكبرية وتعني   منع يف اللغة العربية  
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
بون كنيل �شيمون�ص انتيليكتيال بروبريتي 

بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 262655                بتاريخ :2016/11/6
تاريخ اإيداع االأولوية:  

با�ش��م : دبليو اإل جوري اأند اأ�شو�شيات�ص اإنك
وعنوانه:  555 بيرب ميل رود،  نيو اآرك  دي اإي 19711  الواليات املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
 االأطراف ال�شناعية واالأطراف البديلة

الواق�عة بالفئة: 10
و�شف العامة : تت�شمن العامة التجارية كلمة   )PROPATEN(  باللغة االإجنليزية 

باللون االأ�شود واالأحرف الكبرية ولي�ص   لها معنى يف اللغة العربية  
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
بون كنيل �شيمون�ص انتيليكتيال بروبريتي 

بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 262658               بتاريخ :2016/11/6     
تاريخ اإيداع االأولوية:  

با�ش��م : دبليو اإل جوري اأند اأ�شو�شيات�ص اإنك
وعنوانه:  555 بيرب ميل رود،  نيو اآرك  دي اإي 19711  الواليات املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
 االأطراف ال�شناعية واالأطراف البديلة

الواق�عة بالفئة: 10
و�شف العامة : تت�شمن العامة التجارية كلمة   )SEAMGUARD(  باللغة االإجنليزية باللون 
   )GUARD(  ويعني غرزة واجلزء االآخر  )SEAM(   االأ�شود واالأحرف الكبرية وهي   تتكون من جزئني

ويعني حماية بينما الكلمة كاملة   )SEAMGUARD(  لي�ص لها معنى يف اللغة العربية  
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 بون كنيل �شيمون�ص انتيليكتيال بروبريتي 

بطلب لت�شجيل العامة التجارية:
املودعة حتت رقم : 263206      بتاريخ :2016/11/14     

تاريخ اإيداع االأولوية: 
با�ش��م : تي اإي اإ�ص جلوبال ليمتد

وعنوانه:  26 ريد ليون �شكوير لندن  دبليو �شي 1 اآر 4 اإت�ص كيو اململكة املتحدة 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

والتوجيه  التدريب  املهني وخدمات  والتوجيه  ال�شخ�شي  والتطوير  التدريب  وتقدمي  التعليمية  اخلدمات 
العملي وترتيب وعقد الندوات واملوؤمترات وور�ص العمل والتدري�ص وخدمات املدار�ص )التعليمية( وخدمات 
التدري�ص واملعلومات التعليمية والتوجيه املهني )تعليم اأو تدريب اأو م�شورة( والتدريب املهني وتقدمي الن�شر 
االإلكرتوين عرب االإنرتنت غري املتاح للتحميل وتقدمي املقاطع املرئية عرب االإنرتنت غري املتاحة للتحميل 
االإنرتنت  والن�شر عرب  االإلكرتوين  والن�شر  الكتب  ون�شر  الدعائية  الن�شو�ص  الن�شية غري  الكتابات  ون�شر 
التوجيه  ومواد  االإلكرتونية  واالأخبار  والكتيبات  والدليل  واملقاالت  والدوريات  واملجات  واجلرائد  للكتب 
والتعليم واالختبارات التعليمية والفحو�ص التعليمية وتقييم املهارات والقدرات وترتيب وعقد االجتماعات 
التعليمية ال�شخ�شية وتقدمي اخلدمات التعليمية عن طريق االجتماعات عرب االإنرتنت وتوفري املعلومات 
التعليمية  باملراحل  يتعلق  فيما  ذكر  ما  كافة  يكون  اأن  على  املذكورة  اخلدمات  بكافة  يتعلق  فيما  وامل�شورة 

االبتدائية واالإعدادية والثانوية والتوظيف املتعلق بالتعليم      الواق�عة بالفئة: 41
الكبرية وهي ال  االأ�شود واالأح��رف  باللون   )TES( االأح��رف التجارية  العامة  : تت�شمن  العامة  و�شف 

ت�شكل كلمة ولي�ص لها معنى يف اللغة العربية
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 بون كنيل �شيمون�ص انتيليكتيال بروبريتي 

بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 263135        بتاريخ :2016/11/13    
تاريخ اإيداع االأولوية:  3166478 25 مايو 2016 اململكة املتحدة

با�ش��م : بول اأند رو كافيز ليمتد
وعنوانه: ميل مول جناح 6 ويكهامز كاي 1،  �ص.ب. 3085،  رود تاون،  تورتوال،  جزر العذراء الربيطانية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
وخدمات  وامل�شروبات  االأطعمة  تقدمي  اأج��ل  من  التموين  وخ��دم��ات  وامل�شروبات  االأطعمة  تقدمي  خدمات 
الكافيهات وخدمات املطاعم وخدمات امل�شرب وخدمات احلانات وخدمات الكافترييات وخدمات الربا�شريي 
ال��ذات��ي��ة وخدمات  كافترييات اخل��دم��ة  ال��وج��ب��ات اخلفيفة وخ��دم��ات  املقاهي وخ��دم��ات حم��ات  وخ��دم��ات 
املاأكوالت ال�شريعة وخدمات اإقامة الوالئم وخدمات حجز املطاعم واملقاهي واملعلومات وامل�شورة واال�شت�شارات 

املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعاه
الواق�عة بالفئة: 43

االإجنليزية  باللغة   )THE SUM OF US( ع��ب��ارة  تت�شمن  التجارية  العامة    : العامة  و�شف 
باالأحرف الكبرية وباللون االأ�شود ولي�ص لها معنى يف اللغة العربية يتعلق مبو�شوع العامة التجارية

اال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 بون كنيل �شيمون�ص انتيليكتيال بروبريتي 

بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 262666                بتاريخ :2016/11/6    
تاريخ اإيداع االأولوية:  

با�ش��م : دبليو اإل جوري اأند اأ�شو�شيات�ص اإنك
وعنوانه:  555 بيرب ميل رود،  نيو اآرك  دي اإي 19711  الواليات املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
االأطراف ال�شناعية واالأطراف البديلة

الواق�عة بالفئة: 10
و�شف العامة : تت�شمن العامة التجارية كلمة   )TIGRIS(  باللغة االإجنليزية باللون 
االأ�شود واالأحرف الكبرية وهي ا�شم نهر يف جنوب غرب اآ�شيا ولي�ص لها عاقة باملنتجات املذكورة 

يف الطلب.  
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 بون كنيل �شيمون�ص انتيليكتيال بروبريتي 

بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 263136   بتاريخ :2016/11/13    
تاريخ اإيداع االأولوية:  3166477 25 مايو 2016 اململكة املتحدة

با�ش��م : بول اأند رو كافيز ليمتد
وعنوانه: ميل مول جناح 6 ويكهامز كاي 1،  �ص.ب. 3085،  رود تاون،  تورتوال،  جزر العذراء الربيطانية

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
وخدمات  وامل�شروبات  االأطعمة  تقدمي  اأج��ل  من  التموين  وخ��دم��ات  وامل�شروبات  االأطعمة  تقدمي  خدمات 
الكافيهات وخدمات املطاعم وخدمات امل�شرب وخدمات احلانات وخدمات الكافترييات وخدمات الربا�شريي 
ال��ذات��ي��ة وخدمات  كافترييات اخل��دم��ة  ال��وج��ب��ات اخلفيفة وخ��دم��ات  املقاهي وخ��دم��ات حم��ات  وخ��دم��ات 
املاأكوالت ال�شريعة وخدمات اإقامة الوالئم وخدمات حجز املطاعم واملقاهي واملعلومات وامل�شورة واال�شت�شارات 

املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعاه
الواق�عة بالفئة: 43

وهما  االإجنليزية  باللغة   )TOM & SERG( كلمتي  تت�شمن  التجارية  العامة    : العامة  و�شف 
ا�شمي علم بينهما عامة )&( والتي تعني )و( ولي�ص لهما معنى يف اللغة العربية يتعلق مبو�شوع العامة 

التجارية
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 بون كنيل �شيمون�ص انتيليكتيال بروبريتي 

بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 263137       بتاريخ :2016/11/13     
تاريخ اإيداع االأولوية:  3166485 25 مايو 2016 اململكة املتحدة

با�ش��م : بول اأند رو كافيز ليمتد
وعنوانه: ميل مول جناح 6 ويكهامز كاي 1،  �ص.ب. 3085،  رود تاون،  تورتوال،  جزر العذراء الربيطانية

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
وخدمات  وامل�شروبات  االأطعمة  تقدمي  اأج��ل  من  التموين  وخ��دم��ات  وامل�شروبات  االأطعمة  تقدمي  خدمات 
الكافيهات وخدمات املطاعم وخدمات امل�شرب وخدمات احلانات وخدمات الكافترييات وخدمات الربا�شريي 
ال��ذات��ي��ة وخدمات  كافترييات اخل��دم��ة  ال��وج��ب��ات اخلفيفة وخ��دم��ات  املقاهي وخ��دم��ات حم��ات  وخ��دم��ات 
املاأكوالت ال�شريعة وخدمات اإقامة الوالئم وخدمات حجز املطاعم واملقاهي واملعلومات وامل�شورة واال�شت�شارات 

املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعاه  
الواق�عة بالفئة: 43

و�شف العامة :  العامة التجارية تت�شمن كلمتي )UNCLE JHEFF( باللغة االإجنليزية ولي�ص 
لهما معنى يف اللغة العربية يتعلق مبو�شوع العامة التجارية

اال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 بون كنيل �شيمون�ص انتيليكتيال بروبريتي 

بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 262667                بتاريخ :2016/11/6     
تاريخ اإيداع االأولوية:  

با�ش��م : دبليو اإل جوري اأند اأ�شو�شيات�ص اإنك
وعنوانه:  555 بيرب ميل رود،  نيو اآرك  دي اإي 19711  الواليات املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
االأطراف ال�شناعية واالأطراف البديلة

الواق�عة بالفئة: 10
االإجنليزية  باللغة    )VIABAHN( كلمة   التجارية  العامة  تت�شمن   : العامة  و�شف 

باللون االأ�شود واالأحرف الكبرية ولي�ص لها   معنى يف اللغة العربية   
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 بون كنيل �شيمون�ص انتيليكتيال بروبريتي 

بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 262738                بتاريخ :2016/11/7    
تاريخ اإيداع االأولوية:  

با�ش��م : دبليو اإل جوري اأند اأ�شو�شيات�ص اإنك
وعنوانه:  555 بيرب ميل رود،  نيو اآرك  دي اإي 19711  الواليات املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
االأطراف ال�شناعية واالأطراف البديلة

الواق�عة بالفئة: 10
و�شف العامة : تت�شمن العامة التجارية كلمة    )VIABIL(  باللغة االإجنليزية باللون 

االأ�شود واالأحرف الكبرية ولي�ص لها معنى يف اللغة العربية  
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بون كنيل �شيمون�ص انتيليكتيال بروبريتي 

بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 262743               بتاريخ :2016/11/7    
تاريخ اإيداع االأولوية:  

با�ش��م : دبليو اإل جوري اأند اأ�شو�شيات�ص اإنك
وعنوانه:  555 بيرب ميل رود،  نيو اآرك  دي اإي 19711  الواليات املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
االأطراف ال�شناعية واالأطراف البديلة

الواق�عة بالفئة: 10
االإجنليزية  باللغة    )VIATORR( كلمة    التجارية  العامة  تت�شمن   : العامة  و�شف 

باللون االأ�شود واالأحرف الكبرية ولي�ص لها معنى يف اللغة العربية
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

PRECLUDE
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املال والأعمال

ارتفاع اأ�صعار �صلة خامات »اأوبك« 
اإىل 53.49 دوالرا للربميل

•• فيينا -وام:

ال�  “اأوبك”  للنفط  امل�شدرة  ال���دول  منظمة  خ��ام��ات  �شلة  اأ�شعار  ارتفعت 
اجلمعة  يوم  ب�شعر  مقارنة  للربميل  دوالر   53.49 اإىل  االأول  اأم�ص   13
املا�شي الذي و�شل اإىل 53.11 دوالر للربميل .   وت�شم �شلة خامات “ 
اأوبك “ - التي تعد مرجعا يف م�شتوى �شيا�شة االإنتاج - االأنواع التالية .. 
الثقيل  االإم��ارات��ي وخ��ام مزيج �شحارى اجلزائري واالإي���راين  خام مربان 
الليبي  ال�شدر  وخ��ام  الكويتي  الت�شدير  وخ��ام  العراقي  اخلفيف  والب�شرة 
العربي  القطري واخل��ام  البحري  النيجريي واخل��ام  وخام بوين اخلفيف 
وربيع  االأنغويل  الفنزويلي مرياي وجريا�شول  واخلام  ال�شعودي  اخلفيف 

اخلفيف الغابوين واأورينت االكوادوري . 

وكيل وزارة املالية لـ »وام« : 4 اأول�يات الإ�صرتاتيجية 
احلك�مة يف ت�زيع خم�ص�صات امليزانية

•• اأبوظبي-وام:

الر�شيدة  القيادة  اإن  املالية  وزارة  وكيل  اخل��وري  يون�ص حاجي  �شعادة  قال 
يتاأثر  اأن  دون  اجل��اري��ة  امل�شروفات  تر�شيد  ب�شاأن  التوجيه  على  حتر�ص 
معدل النمو االقت�شادي والنه�شة االقت�شادية امل�شتدامة موؤكدا اأن تر�شيد 
االإنفاق احلكومي والتو�شع التنموي من عوامل التعايف ودليل على التنمية 
امل�شتدامة. واأكد �شعادته يف ت�شريح لوكالة اأنباء االإمارات “ وام “ اأنه بناء 
واملخ�ش�شات  االإعتمادات  توزيع  اإع��ادة  الر�شيدة مت  القيادة  توجيهات  على 
اأول����وي����ات اخلطة  2016 وف����ق  امل��ال��ي��ة ���ش��م��ن م��ي��زان��ي��ة ال�����ش��ن��ة امل��ال��ي��ة 
واملنافع  التنمية  قطاع  تعزيز  وه��ي  االإحت��ادي��ة  للحكومة  االإ�شرتاتيجية 
االجتماعية كالتعليم وال�شحة وحتقيق التوازن بني االإيرادات وامل�شروفات 
وبدون عجز يف امليزانية والنتائج االإيجابية لتقارير االأداء املايل للعام ذاته. 
�شحة  على  موؤ�شران  امليزانية  عجز  وت��راج��ع  العائدات  زي��ادة  اأن  واأ���ش��اف 
اإيجابي  احلكومي  االنفاق  خف�ص  يعترب  كما  الوطني..  االقت�شاد  ومتانة 

خا�شة مع اكتمال البنية التحتية.
 2016 ال����وزارة خ��ال  ال��ت��ي حققتها  ِب�����ش��اأن االإجن����ازات  ���ش��وؤال  وردا على 
على م�شتوى تر�شيد و�شبط االإنفاق وعلى نحو ال يوؤثر يف م�شرية النمو 
والتنمية االقت�شادية امل�شتدامة.. قال: اإن تر�شيد االإنفاق احلكومي ياأتي 
احلكومي  االن��ف��اق  اأن  �شيما  ال  النفقات  لرت�شيد  املنطقي  التوجه  �شمن 
احلكومي  االن��ف��اق  زاد  التي  التحتية  البنية  م�شروعات  اىل  غالبا  يتوجه 

عليها ب�شورة ملحوظة خال ال�شنوات ال�شابقة.
تن�شب يف وجهة  اأ�شبحت  لاإنفاق احلكومي  النظرة  اأن  اخل��وري  واأو�شح 
املقارنة بني كلفة تلك امل�شروعات والعائدات املنتظرة منها ويف ظل اكتمال 
م�شروعات البنية التحتية فاإن الرتاجع يف االإنفاق احلكومي يعد �شئيا 
للغاية اذا ما متت مقارنته برتاجع االنفاق احلكومي يف دول املنطقة يف ظل 

معاناة تلك الدول من االزمات املالية وامل�شاكل االأخرى.
وتابع وكيل وزارة املالية قائا :اإنه ونتيجة ملا �شلف فقد بات هناك حاجة 
بهدف حتقيق  وذل��ك  االن��ف��اق احلكومي  ج��ودة  لتح�شني  ع��ام  بوجه  ما�شة 
اآمال وطموحات اأفراد املجتمع، االمر الذي �شيف�شح املجال لزيادة االإنفاق 

اال�شتثماري وت�شريع عجلة التنمية االقت�شادية امل�شتدامة .
االعتمادات  تخفي�ص  يعني  ال  احلكومي  االنفاق  وتر�شيد  �شبط  ان  واأك��د 
امل��ال��ي��ة امل���درج���ة ب��امل��ي��زان��ي��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دول��ة ب��ل ت��رت��ي��ب االأول���وي���ات وفقا 
وبرغم  املالية  وزارة  ان  اىل  النظر  املجتمع..الفتا  ومتطلبات  الحتياجات 
عملها على تر�شيد و�شبط االنفاق اجلاري اال ان ذلك مل يوؤثر على توازن 

امل�شروفات وااليرادات لل�شنة املالية 2016.
وقال ان تنفيذ امليزانية العامة لاحتاد ياأتي تاأكيدا على منهجية االنفاق 
يف اجل��ه��ات االحت���ادي���ة واالع��ت��م��اد ع��ل��ى ���ش��ب��ط وت��وج��ي��ه من��و القطاعات 
احليوية مبا يحقق اال�شتخدام االأمثل للموارد املالية املتاحة. وعلى �شعيد 
اجناز وزارة املالية للدرا�شة اخلا�شة بتوحيد �شيا�شات االإنفاق على قطاعي 
ال�شحة والتعليم على م�شتوى الدولة.. اأكد وكيل وزارة املالية القيام باإعداد 
الدرا�شات املالية والقانونية الازمة لتوحيد �شيا�شات االنفاق على م�شتوى 
اإعداد دليل االإجراءات  امل�شتقلة حيث جرى  ال��وزارات واجلهات احلكومية 

املالية املوحد واملعمول به يف احلكومة االحتادية.
م�شريا اىل انه مت التن�شيق والتعاون مع وزارة تطوير البنية التحتية وو�شع 
احلكومية  واجلهات  للوزارات  التابعة  امل�شروعات  لتنفيذ  الازمة  االليات 
احلكومية  وامل��دار���ص  ال�شحية  وامل��راك��ز  امل�شت�شفيات  ع�شرات  بناء  وج��رى 

واملراكز التعليمية على م�شتوى دولة االمارات العربية املتحدة.

» اين�ك « تخطط الفتتاح 54 حمطة 
خدمة جديدة بحل�ل 2020

•• دبي-وام:

54 حمطة  “ الفتتاح  “ اإينوك  تخطط �شركة برتول االإم��ارات الوطنية 
2020.. فيما  اأن���ح���اء االإم������ارات ح��ت��ى ع���ام  خ��دم��ة ج��دي��دة يف خم��ت��ل��ف 
2017 كجزء من خططها  10 حمطات خدمة جديدة يف  افتتاح  تعتزم 
اال�شرتاتيجية الرامية اإىل زيادة �شبكة التجزئة اخلا�شة بها بن�شبة 40 يف 

املائة حتى العام 2020.
اجلديدة  ور�شان  اجل��اري حمطة خدمة  العام  افتتحت  ال�شياق..  هذا  ويف 
املواقع  ت�شمل  فيما  دب��ي..  اإم��ارة  من  ال�شرقية  املنطقة  احتياجات  لتلبية 
و���ش��ارع ح�شة  وال��رب���ش��اء جنوب  زاي��د  ال�شيخ  ���ش��ارع  لها  االأخ���رى املخطط 
و�شارع ال�شيخ را�شد وباب ال�شم�ص وحتا وقرية جمريا وطريق لهباب و�شارع 

مدينة دبي االأكادميية.
التنفيذي ملجموعة �شركات  الرئي�ص  الفا�شي  واأو�شح �شعادة �شيف حميد 
النمو  مع  يرتبط  اخلدمة  حمطات  على  املتزايد  الطلب  “ اأن  اينوك   “
يف  للم�شاهمة  فر�شة  ميثل  وال��ذي  الباد  ت�شهده  التي  ال�شريع  ال�شكاين 

تطوير البنية التحتية باالإمارات العربية املتحدة.
من  ال��دول��ة  احتياجات  لتلبية  املجموعة  با�شرتاتيجية  االل��ت��زام  م��وؤك��دا 
“اك�شبو  معر�ص  ال�شتقبال  ال��دول��ة  فيه  ت�شتعد  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  الطاقة 

.»2020
واأ�شاف الفا�شي بداأنا بخططنا لتو�شيع �شبكة حمطات اخلدمة بافتتاح 
حم��ط��ة ال��ور���ش��ان اجل���دي���دة ع��ل��ى ط��ري��ق ح��ت��ا لتلبية اح��ت��ي��اج��ات ال����زوار 
وال�شائقني يف اإطار اخلطط لتعزيز ال�شياحة البيئية يف املنطقة وت�شجيع 

عدد اأكرب من اأفراد املجتمع لزيارة املناطق ال�شحراوية يف الدولة.

مكت�م بن حممد يكرم ال�صركات الفائزة بجائزتي حممد بن را�صد اآل مكت�م لالأعمال وابتكار االأعمال

•• دبي -وام:

بن  ال�شيخ مكتوم بن حممد  �شمو  ح�شر 
�شباح  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د 
ام�����ص احل��ف��ل اخل��ت��ام��ي ل��ل��دورة التا�شعة 
جلائزة حممد بن را�شد اآل مكتوم لاأعمال 
دبي  و�شناعة  تنظمها غرفة جت��ارة  التي 
وال��دورة االأوىل جلائزة حممد بن را�شد 
تنظمها  التي  االأعمال  البتكار  مكتوم  اآل 
االقت�شاد  وزارة  مع  بالتعاون  دبي  غرفة 
اأقيم  وذلك خال احلفل اخلتامي الذي 

يف مدينة جمريا بدبي.
وا�شتمع �شمو نائب حاكم دبي خال حفل 
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  كلمة  اإىل  ال��ت��ك��رمي 
ماجد  �شعادة  دب��ي  و�شناعة  غرفة جت��ارة 
اأكد من خالها على  �شيف الغرير الذي 
جناح اجلائزة كاأبرز جوائز تكرمي االأداء 
برناجما  ل��ك��ون��ه��ا  امل��ن��ط��ق��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ي يف 
م��ت��ك��ام��ا ي�����ش��م ور�������ص ع���م���ل ون������دوات 
تدريبية لتبادل اخلربات واملعارف م�شريا 
ال�شركات  قبل  امل�شاركة من  ن�شبة  اأن  اإىل 
اآل  را�شد  بن  حممد  جائزة  يف  اخلليجية 
حيث   15% بلغت  ق��د  ل��اأع��م��ال  مكتوم 
ت�شدر قطاع اخلدمات وال��ذي بلغت منه 
%47 من  امل�����ش��ارك��ة  ال�����ش��رك��ات  ن�����ش��ب��ة 
واخلليجية  املحلية  امل�����ش��ارك��ات  اإج��م��ايل 
وث��م قطاع   18% ب�  التجارة  يليه قطاع 

ال�شناعة بن�شبة 15%.
ولفت الغرير اإىل ان اإطاق جائزة حممد 
االأعمال  الب��ت��ك��ار  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
بالتعاون بني غرفة دبي ووزارة االقت�شاد 
يعك�ص االهتمام بتعزيز بيئة االبتكار لكل 
اجلائزة  ه���ذه  وت��ع��ت��رب  امل�شتقبل  خ��ط��ط 
اخلا�شة  االبتكار  ا�شرتاتيجية  من  جزءا 

موؤ�شر  اإط���اق  ت�شمنت  وال��ت��ي  بالغرفة 
دب���ي ل��اب��ت��ك��ار وال�����ذي اأظ���ه���ر يف دورت���ه 
الثانية تقدم دبي اإىل املرتبة ال� 15 بني 

اأبرز 28 مدينة عاملية مبتكرة.
غرفة  اإدارة  جم��ل�����ص  رئ���ي�������ص  واخ���ت���ت���م 
اإع���ان �شاحب  ب���اأن   : ق��ائ��ا  دب��ي كلمته 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
 2017 العام  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص 
القطاع  دور  من  ليعزز  ج��اء  للخري  عاما 
فاالبتكار  امل��ج��ت��م��ع  خ���دم���ة  يف  اخل���ا����ص 
والوطن  املجتمع  خ��دم��ة  يف  اأي�شا  ي��ك��ون 
ونك�شف اليوم باأن جائزة حممد بن را�شد 
جائزة  اإىل  �شتتحول  لاأعمال  مكتوم  اآل 
عاملية بحلول العام 2020 مما �شي�شاهم 

االأ�شواق  يف  �شركاتنا  تناف�شية  تعزيز  يف 
املبتكرين  ج���ذب  يف  وي�����ش��اع��دن��ا  ال��ع��امل��ي��ة 

ورواد االأعمال وامل�شتثمرين اإىل الدولة.
بن  حممد  بن  مكتوم  ال�شيخ  �شمو  وك��رم 
را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي الفائزين 
بالدورة التا�شعة جلائزة حممد بن را�شد 
اآل مكتوم لاأعمال 22 �شركة متيزت يف 

اآدائها املوؤ�ش�شي.
و�شمت الئحة الفائزين كل من �شركة بن 
زقر يونيليفر املحدودة Binzagr من 
اململكة العربية ال�شعودية و�شركة اخلليج 
ل�����ش��ن��اع��ة ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات م���ن مملكة 
ال��ط��ل��ي��ع��ة خلدمات  و���ش��رك��ة  ال��ب��ح��ري��ن 
النفط ومراقبة املكامن من �شلطنة عمان 

العربية  اململكة  م��ن  البحرية  وال��زام��ل 
للتاأمني  ال�����ش��ع��ودي��ة وجم��م��وع��ة اخل��ل��ي��ج 
من دولة الكويت و�شركة موؤ�ش�شة حممد 

نا�شر ال�شاير واأوالده من دولة الكويت.
االأن�شاري  ال��ف��ائ��زي��ن  ق��ائ��م��ة  و���ش��م��ل��ت 
لل�شرافة و�شركة اورينت للتاأمني ومركز 
االإمارات العربية املتحدة لل�شرافة وبنك 
االأو�شط  ال�شرق  واآي��ون  الوطني  االإحت��اد 
التخ�ش�شي-دبي  �شي  اإم  اإن  وم�شت�شفى 
تيليكوم  واأك�����ش��ي��وم  زل��ي��خ��ة  وم�شت�شفى 
داما�ص  وجم��وه��رات  للتجارة  �شي  اإم  واإن 
 DOW دب�����ي  ك���ي���م���ي���ك���ال-ف���رع  وداو 
لل�شحب  اخلليج  و�شركة   Chemical
ل�����ش��ن��اع��ة معدات  ال��وط��ن��ي��ة  وال�������ش���رك���ة 

م��ك��اف��ح��ة احل���ري���ق ن��اف��ك��و وم���وان���ئ دبي 
العاملية – اإقليم االإمارات ودوكا جلف.

وكرم �شموه ال�شركة �شاحبة االأداء املتميز 
وقد فازت بها موانىء دبي العاملية وذلك 
لتميزها على كافة الفئات ودورها الفاعل 
يف دع����م م�����ش��رية من���و االق���ت�������ش���اد حيث 
�شليم  ب��ن  �شلطان  �شعادة  اجل��ائ��زة  ت�شلم 
التنفيذي  الرئي�ص  االإدارة  رئي�ص جمل�ص 
رئ��ي�����ص موؤ�ش�شة  ال��ع��امل��ي��ة  دب���ي  مل��ج��م��وع��ة 

املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة.
ب����ال����دورة االأوىل  اأم����ا ق��ائ��م��ة ال��ف��ائ��زي��ن 
مكتوم  اآل  را�����ش����د  ب����ن  حم���م���د  جل����ائ����زة 
البتكار االأعمال التي تنظمها غرفة دبي 
ف�شمت  االق��ت�����ش��اد  وزارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
اخلليج  �شركة  وهي  مبتكرة  �شركات   10
ل�����ش��ن��اع��ة ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات م���ن مملكة 
ودار  التجاري  اأبوظبي  وبنك  البحرين 
ال�شريعة لا�شت�شارات املالية واالإ�شامية 
 Huawei وه���ووي ت��ك - االإم�����ارات - 
 Network« ان��رتن��ا���ش��ون��ال  ون��ت��ورك 
ووي����ف����ت����ك   »International
 X ارك��ي��ت��ك��ت�����ص  واك�������ص   Wavetec
للم�شاريع  وك��ي��م��وه��ا   Architects
العاملية-اإقليم  دب���ي  وم���وان���ئ  امل���ح���دودة 

االإمارات.
وح�شل بنك اأبوظبي التجاري على جائزة 
اجلهود  نتيجة  االب��ت��ك��ار  يف  اأداء  اأف�����ش��ل 
املتعاملني  خل��دم��ة  بذلها  ال��ت��ي  املبتكرة 
وتوفري خدمات مبتكرة �شهلت جتربتهم 
ت�شلم  ح��ي��ث  اخل��دم��ات  ع��ل��ى  وح�شولهم 
اجلائزة عاء عريقات الرئي�ص التنفيذي 

ملجموعة بنك اأبوظبي التجاري.
ح�شر احلفل اخلتامي للجائزة عدد من 

مدراء الدوائر احلكومية وامل�شوؤولني.

% يف فرباير م�ؤ�صر بنك اخلليج االأول النطباع اأ�صحاب الرثوات يحقق ارتفاعًا بن�صبة 0.3 
•• اأبوظبي-الفجر: 

املوؤ�ش�شات  اإحدى  االأول،  بنك اخلليج  اأعلن 
املالية الرائدة يف دولة االإمارات العربية 
“موؤ�شر  ن��ت��ائ��ج  اأح������دث  ع���ن  امل���ت���ح���دة، 
ال����ذي  الرثوات”  اأ�����ش����ح����اب  ان���ط���ب���اع 
 ،0.31% بلغت  بن�شبة  ارت��ف��اع��اً  �شجل 
اإىل  ي��ن��اي��ر  ���ش��ه��ر  يف   1،017.41 م���ن 
حيث  ف���رباي���ر،  ���ش��ه��ر  يف   1،020.52
اأظهرت النتائج ا�شتمرار التفاوؤل احلذر 

لدى امل�شتثمرين يف االإمارات. 
وجاء هذا االإعان خال فعالية اأقيمت 
بح�شور ممثلني عن بنك اخلليج االأول 
يف مكتب البنك يف �شارع ال�شيخ زاي��د يف 
دبي.  وقالت هدى عبداهلل حممد، رئي�ص 
�شوؤون العماء املواطنني يف بنك اخلليج 
نتائج  ع��ن  ب��االإع��ان  �شعيدة  اأن��ا  االأول: 
جزءاً  اأك���ون  واأن  ف��رباي��ر  ل�شهر  امل��وؤ���ش��ر 
مبادرات  �شمن  الهامة  املبادرة  هذه  من 
االأول،  اخل��ل��ي��ج  ب��ن��ك  يف  ال�����رثوات  اإدارة 
حيث ميثل املوؤ�شر اأ�شحاب الرثوات من 
االإماراتيني واملقيمني يف دولة االإمارات، 
متميزاً بنظرة فريدة على حالة ال�شوق. 

االإمارات ت�صارك يف اأعمال االجتماع الـ 
18 للجنة االإجراءات اجلمركية واملعل�مات

•• القاهرة-وام:

�شاركت دولة االإمارات يف اأعمال االجتماع 
اجلمركية  االإج�������راءات  للجنة   18 ال���� 
وامل���ع���ل���وم���ات ال���ت���ي ع���ق���دت ام�������ص مبقر 
ممثلي  بح�شور  العربية  ال��دول  جامعة 

االأجهزة اجلمركية العربية.  
مثل الدولة يف االجتماع ماجد ال�شويدي 
رئ��ي�����ص ق�����ش��م ال�����ش��ي��ا���ش��ات واالج������راءات 

بالهيئة االحتادية للجمارك .
ون���اق�������ص االج����ت����م����اع ت���و����ش���ي���ة م������دراء 
املعلوماتي  ال���ت���ب���ادل  ب�����ش��اأن  اجل���م���ارك 
االإل���ك���رتوين ب��ني ال���دول ك��ن��م��وذج قائم 
يتوافق  مبا  تطويره  علي  العمل  ميكن 

مع الدول.  
“ املنافذ  ح����ول  ب��ن��د  م��ن��اق�����ش��ه  ك��م��ا مت 
اجل��م��رك��ي��ة امل��وؤه��ل��ة “ واال���ش��ت��ف��ادة من 
ال����دول االأع�����ش��اء ال��ت��ي ل��دي��ه��ا معايري 
لديها  اجل���م���رك���ي���ة  امل���ن���اف���ذ  يف  ع���ال���ي���ة 
غري  املنافذ  تاأهيل  يف  منها  لاإ�شتفادة 
امل���وؤه���ل���ة ب����ال����دول االأع�������ش���اء ح��ي��ث مت 
االأع�شاء  ال����دول  م��اح��ظ��ات  م��راج��ع��ة 
علي م�شودة النموذج اجلمركي العربي.

من جهته، قال اودي�شيا�ص تريكاليوتي�ص، 
اإيب�شو�ص  ���ش��رك��ة  يف  االأب����ح����اث  م���دي���ر 
�شهر  نتائج  ت�شري  والبحوث:  للدرا�شات 
االإيجابية  النظرة  ا�شتمرار  اإىل  فرباير 
عوامل  ع����دة  اإىل  ن��ت��ي��ج��ة  ل��اق��ت�����ش��اد، 
���ش��م��ل��ت جت������اوز اأ����ش���ع���ار ال���ن���ف���ط اخل����ام 
االأمر  ل��ل��ربم��ي��ل،  دوالراً   50 ال����  ح��اج��ز 
اقت�شاد دولة  على  اإيجابياً  �شيوؤثر  الذي 
االإم��ارات، باالإ�شافة اإىل زيادة يف موؤ�شر 
مدراء امل�شرتيات والتحركات يف االأ�شهم 
اأدت فيه  ال���ذي  ال��وق��ت  يف االإم�����ارات، يف 
اإ�شغال  وانخفا�ص  الت�شخم  يف  ال��زي��ادة 
االنطباع  على  �شلباً  التاأثري  اإىل  الغرف 

ال�شائد.«
الرثوات”،  انطباع  “موؤ�شر  اإط��اق  ومت 
االإمارات  يف  نوعه  من  االأول  يعد  ال��ذي 
و�شمال  االأو������ش�����ط  ال�������ش���رق  وم��ن��ط��ق��ة 
اإيب�شو�ص  �شركة  مع  بالتعاون  اأفريقيا، 
ل��ل��درا���ش��ات وال��ب��ح��وث و���ش��رك��ة جرنايل 
وذلك   ،2017 يناير  �شهر  يف  للتاأمني 
ب��ه��دف ق��ي��ا���ص االن��ط��ب��اع ال�����ش��ائ��د لدى 
االإمارات  �شوق  يف  االأث��ري��اء  امل�شتثمرين 
والعملي،  ال�����ش��خ�����ش��ي  م��ن��ظ��وره��م  م���ن 

ومي��ث��ل م��وؤ���ش��راً الن��ط��ب��اع��ه��م ال��ع��ام عن 
االأ�شا�شية  ال��ع��وام��ل  ع��ل��ى  ب��ن��اًء  ال�����ش��وق، 

واالقت�شادية الراهنة.
اخلليج  ب��ن��ك  يف  ال����رثوات  اإدارة  وت��ل��ت��زم 
االأول بتوفري الفر�شة لعمائها لتنمية 
ث��روات��ه��م م��ن خال  ن��ق��ل  اأو  اأو ح��م��اي��ة 
جمال  يف  متخ�ش�شني  م���دراء  م�شاعدة 

برنامج  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ال�����رثوة،  اإدارة 
ال��رثوات وال��ذي ي�شمل:  اإدارة  حمكم يف 
فهم احتياجات واأهداف كل عميل، تقييم 
و�شع  اال�شتثمارية،  حمفظتهم  خماطر 
وتوفري  متكاملة  مالية  خطة  وتنفيذ 
اأي  حول  الن�شائح  لتقدمي  متخ�ش�شني 

تغريات اأو فر�ص جديدة.
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املال والأعمال

را�صد ال�صرقي يلتقي رئي�س "وكالة جل�بال 
بالت�س" على هام�س " منتدى لندن "

•• الفجرية -وام:

اأكد ال�شيخ الدكتور را�شد بن حمد ال�شرقي نائب رئي�ص منطقة الفجرية 
االإمارة  تلعبه  الذي  بالدور  االرتقاء  اأهمية   « فوز   « البرتولية  لل�شناعات 

وميناوؤها كمركز عاملي لتجارة الطاقة وتعزيز مكانتها االقت�شادية.
اآند بي جلوبال  اإ�ص  جاء ذلك خال لقائه مارتن فرانكيل رئي�ص » وكالة 
» يف  للنفط  » منتدى لندن بات�ص  » على هام�ص  النفط  لت�شعري  بات�ص 
يف  امل�����ش��ارك  الفجرية  حكومة  وف��د  وي�شم  ل��ن��دن.  الربيطانية  العا�شمة 
الفجرية  جمموعة  ن��ائ��ب  ال�شرقي  �شالح  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  امل��ن��ت��دى.. 
الوطنية والكابنت مو�شى مراد مدير عام ميناء الفجرية والدكتور �شامل 
املنطقة  ع��ام  م��دي��ر  العو�شي  و���ش��ري��ف  ال��ف��ج��رية  حكومة  م�شت�شار  ع��ب��ده 
نائب  واأ�شار  البرتولية.  فوز  �شركة  من  اإقبال  و�شهيل  الفجرية  يف  احل��رة 
رئي�ص منطقة الفجرية لل�شناعات البرتولية » فوز » اإىل اأن موقع االإمارة 
ال�شرق  ب��ني  م��ا  التجارة  حلركة  م��رك��زا  تكون  اأن  يف  �شاهم  اال�شرتاتيجي 
ال��ع��امل وتخزين  ب��ال��وق��ود يف  ت��زوي��د ال�شفن  اأك���رب م��راك��ز  وال��غ��رب وم���ن 
النفط.. مرحبا بال�شراكات اال�شتثمارية اال�شرتاتيجية. ولفت ال�شرقي اإىل 
اأن مذكرة التفاهم التي وقعتها فوز مع » �شركة اإ�ص اآند بي جلوبال بات�ص 
» يف نوفمرب املا�شي �شاهمت يف زيادة ال�شفافية وتعزيز �شورة االإمارة لدى 
اجلهات التي تتطلع للتعاون معها من خارج منطقة اخلليج العربي. من 
جانبه.. اأكد الكابنت مو�شى مراد مدير عام ميناء الفجرية اأن امليناء عزز 
بالوقود يف  ال�شفن  لتزويد  ميناء  اأك��رب  ث��اين  باعتباره  االإم���ارة  مكانة  من 
العامل.. فيما يخطط لزيادة �شعة تخزين املنتجات النفطية بن�شبة 55 يف 

املائة لت�شل اإىل 14 مليون مرت مكعب بحلول عام 2020.

اتفاقا  ت�قعان  ونا�صداك  دبي   ب�ر�صة 

للتعاون يف جمال تقنيات االأ�ص�اق املالية
•• دبي -وام:

وقعت بور�شة دبي ونا�شداك اتفاقا للتعاون يف جمال تقنيات االأ�شواق املالية 
لتنفيذ عملية تطوير �شاملة لتقنيات التداول والتقا�ص يف اأ�شواق املال بدبي 
مبا يف ذلك �شوق دبي املايل ونا�شداك دبي. وتتوىل نا�شداك مبوجب االتفاق 
توفري نظام تداول متعدد الفئات INET اأو ما يعرف با�شم نظام نا�شداك 
ملطابقة االأوام��ر وال��ذي يتيح التداول على فئات متعددة من االأ�شول . كما 
املالية  ل��اأوراق  املركزي  واالإي���داع  للتقا�ص  متطورا  نظاما  نا�شداك  �شتوفر 
و�شتتوفر تلك النظم جمتمعة �شمن حزمة التقنيات املالية لنا�شداك االأمر 
الذي من �شاأنه تعزيز اأداء و�شرعة ومرونة تلك النظم . ومن املتوقع اكتمال 
عملية تطوير البنية التقنية اأوائل عام 2019 مبا ميهد الطريق اأمام تطبيق 
خطوات تطويرية عدة يف �شوق دبي املايل مبا يف ذلك اإطاق �شركة التقا�ص 
دبي حر�ص  بور�شة  اإدارة  رئي�ص جمل�ص  كاظم  �شعادة عي�شى  واأك��د  املركزي. 
بور�شة دبي منذ تاأ�شي�شها على توفري اأف�شل حلول وتقنيات االأ�شواق املالية 
االإقليمية  البور�شات  ال�شوق يف �شدارة  ال��ذي و�شع  االأم��ر  امل��ايل  دبي  ل�شوق 
وعزز من مكانة دبي الرائدة كمركز حيوي الأ�شواق راأ�ص املال. ورحب كاظم 
بالتعاون مع نا�شداك لتنفيذ عملية تطوير �شاملة للنظم التقنية امل�شتخدمة 
يف ال�شوق مبا يوفر لكافة فئات املتعاملني بنية اأ�شا�شية عاملية امل�شتوى وميكن 
واملنتجات من خال  املالية  االأدوات  العديد من  ا�شتحداث  دبي من  بور�شة 
تدعم  املرتقبة  التطوير  عملية  اأن  اإىل  ولفت  التطور.  فائقة  تقنية  من�شة 
جهود بور�شة دبي لتعزيز النمو من خال تطوير خدمات ما بعد التداول 
وجذب املزيد من روؤو�ص االأموال املحلية والعاملية لل�شوق من خال االعتماد 
على اأحدث التقنيات واأف�شل املمار�شات العاملية يف هذا املجال . م�شريا اإىل اأن 
تلك اخلطوة �شتنعك�ص اإيجابا اأي�شا على بور�شة نا�شداك دبي نظرا لقيامها 
بتنفيذ اجلانب االأكرب من اأن�شطة التداول والتقا�ص فيها من خال من�شة 
م�شرتكة مع �شوق دبي املايل. من جانبه قال حامد علي الرئي�ص التنفيذي 
كبريا يف متكني جناحاتنا  دورا  لعبت  نا�شداك  تكنولوجيا  اإن  دبي  لنا�شداك 
واأن�شطة  لاأ�شهم  امل�شتقبلية  والعقود  االأ�شهم  اأ�شواق  ذلك  يف  مبا  االآن  حتى 
التقا�ص املركزي ونتطلع اإىل زيادة تو�شيع نطاق عرو�ص منتجاتنا واأ�شواقنا 
بالكفاءة  التي تت�شم  التكنولوجية  التح�شينات  االأخرى بدعم من  وخدماتنا 
منطقة  يف  لنا�شداك  االإقليمي  امل��دي��ر  م��ارت��ن  جيم�ص  واأع���رب   . والفعالية 
التقني  الدعم  توفري  نا�شداك  لتويل  فخره  عن  واأفريقيا  االأو���ش��ط  ال�شرق 
عرب  التقنية  للبنية  �شاملة  تطوير  بعملية  للقيام  م�شعاها  يف  دبي  لبور�شة 
تطبيق تقنيات اجليل التايل من نظم التداول والتقا�ص . ولفت اإىل اأن عملية 
اإ�شارة  العاملية  امل��ال  الأ�شواق  �شتقدم  دبي  بور�شة  قبل  من  ال�شاملة  التطوير 
جديدة على �شعي دبي احلثيث لتعزيز جناحات اأ�شواقها املالية واالنتقال بها 
اإىل امل�شتوى التايل من التطور. بدوره قال ح�شن ال�شركال الرئي�ص التنفيذي 
ال�شوق يحر�ص على  اإن  املايل  دبي  �شوق  العمليات يف  رئي�ص قطاع  للعمليات 
اال�شتثمار امل�شتمر يف التقنيات احلديثة مبا يتواكب مع �شعيه من اأجل تقدمي 

اأف�شل اخلدمات للمتعاملني .

حاكم اأم القي�ين يكرم خريجات الربنامج املهني للم�صاريع واالأعمال

•• اأم القيوين-وام:

بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ك��رم 
را�شد املعا ع�شو املجل�ص االأعلى حاكم 
اأم القيوين بح�شور �شمو ال�شيخ را�شد 
اأم  عهد  املعا ويل  را�شد  بن  �شعود  بن 
ال��ق��ي��وي��ن ام�����ص يف ال���دي���وان االأم���ريي 
لتنظيم  امل��ه��ن��ي  ال��دب��ل��وم  خ��ري��ج��ات   ..
امل�������ش���اري���ع وت���ط���وي���ر خ��ط��ط االأع���م���ال 
ال��ت��ي �شاهمت يف  ل��ل�����ش��ي��دات واجل��ه��ات 

اإعداد دورة الدبلوم.
غرف�����ة   .. اجله�����ات  ه���ذه  وتت�شمن 
وبرنامج  القيوين  اأم  و�شناعة  جت��ارة 
لرعاي�ة  امل��ع��������������ا  را����ش���د  ب���ن  ���ش�����������������ع��ود 
و����ش���ن���دوق خليفة  ال�����ش��ب��اب  م�����ش��اري��ع 

و�شتي  دبي  امل�ش����اريع وجامعة  لتطوير 
قروب.

اأم القيوين  واأكد �شاحب ال�شمو حاكم 
القيوين  اأم  اأع��م��ال  ���ش��ي��دات  ت��وج��ه  اأن 
دل��ي��ل على  وامل��ع��رف��ة  الكت�شاب اخل���ربة 
تطور م�شاهمة املراأة يف م�شرية التنمية 
امل�شتدامة التي يقودها �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص 
الدولة “حفظه اهلل” و�شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص 
و�شاحب  اهلل”  “رعاه  دب�����ي  ح���اك���م 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
اأ�شحاب  واإخ��وان��ه��م  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 

حكام  االأع��ل��ى  املجل�ص  اأع�����ش��اء  ال�شمو 
االإمارات.

االإن�شان  ب��ن��اء  اأن  ع��ل��ى  ���ش��م��وه  و����ش���دد 
ه��و ال��ت��وج��ه ال���ذي ت�شر ال��دول��ة على 
النه�شة  اأج�����ل حت��ق��ي��ق  م���ن  اع���ت���م���اده 

وال�شعادة للمجتمع والدولة.
وت�شلم �شاحب ال�شمو حاكم اأم القيوين 
�شعادة عبداهلل  م��ن  ت��ذك��اري��ة  ه��دي��ة   ..
التنفيذي  الرئي�ص  ال�شويدى  خمي�ص 
لربنامج �شعود بن را�شد املعا لرعاية 
م�شاريع ال�شباب .. امتنانا من اجلهات 
وامل�شاركة  ال���دب���ل���وم  ل������دورة  امل��ن��ظ��م��ة 
امل�شتمر  ���ش��م��وه  ل��دع��م  وت��ق��دي��را  ف��ي��ه 
املعرفة  زي���ادة  تعزز  التي  اجل��ه��ود  لكل 

واكت�شابها.

امل�شاركة  و���ش��ه��ادات  درع  ���ش��م��وه  و���ش��ل��م 
النجاح  ل��ه��ن  م��ت��م��ن��ي��ا   .. ل��ل��خ��ري��ج��ات 

والتوفيق يف اأعمالهن.
 18 الدفعة  ه��ذه  خريجات  ع��دد  وبلغ 
50 يوما يف مقر  در���ش��ن خ��ال  �شيدة 
القيوين  اأم  و���ش��ن��اع��ة  جت�����ارة  غ���رف���ة 
ال��ع��دي��د م��ن امل���ح���اور واأب���رزه���ا عر�ص 
االأف���ك���ار واالأع���م���ال ال��ت��ج��اري��ة وجمال 
الت�شويق  وعنا�شر  واملناف�شات  االأعمال 
امل�����ش��ت��ه��ل��ك��ني بجانب  ت��وج��ه��ات  وف���ه���م 
اجلوانب املالية للنقد وت�شعري املنتجات 
والت�شويق واآلية الو�شول اإىل امل�شتهلك 
النقدي  ال��ت��دق��ي��ق  اإدارة  اإىل  اإ���ش��اف��ة 

والتخطيط املايل واأخاقيات العمل.
ح�����ش��ر ال��ت��ك��رمي .. ال�����ش��ي��خ خ��ال��د بن 

•• دبي -وام:

املوانئ واجلمارك  موؤ�ش�شة  اأجندة  حتفل 
واملنطقة احلرة يف دبي خال عام 2017 
على  واالأن�شطة  الفعاليات  من  بالعديد 
ال�شعيد املحلي واالإقليمي والعاملي والتي 
تهدف اإىل االإ�شهام يف تناف�شية دبي ودولة 

االإمارات على اخلارطة الدولية.
اإدارة  وقال خليل �شقر بن غريب مدير 
لوكالة  ت�شريح  يف  امل��وؤ���ش�����ش��ي  االت�����ش��ال 
املوؤ�ش�شة  اإن   .. “وام”  االإم�����ارات  اأن��ب��اء 
الفعاليات  م��ن  ���ش��ام��ا  ب��رن��اجم��ا  اأع����دت 
املتميزة يتم تنظيمها طوال اأ�شهر ال�شنة 
بني  ت��وزع��ت  وح��دث��ا  منا�شبة   61 �شمت 
 38 وامل�������ش���ارك���ة يف  ح���دث���ا   23 ت��ن��ظ��ي��م 

منا�شبة حملية وعاملية.
مطلع  م��ع  ب���داأت  الفعاليات  اأن  واأو���ش��ح 
والفنون  ال�شجاد  ب�����واح��ة  احل���ايل  ال��ع��ام 
مع  ب��ال��ت��زام��ن  اجل���م���ارك  نظمتها  ال��ت��ي 
مهرجان دبي للت�شوق واختتمت فعالياتها 

. 15 يناير 2017 
واأ�شاف اأن املوؤ�ش�شة نظمت خال ال�شهر 
“ يف  الثاين  دب��ي  “ اأ�شبوع جمارك  ذات��ه 
ال��ف��رتة م��ن 22 ح��ت��ى 26 ي��ن��اي��ر حتت 
معا”  ون����زده����ر  االأم������ن  “نحقق  ���ش��ع��ار 

تزامنا مع  اليوم العاملي للجمارك الذي 
ي�شادف 26 يناير من كل عام . 

توعية  اإىل  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ت��ل��ك  وت���ه���دف 
املجتمع  و�شرائح  فئات  خمتلف  وتثقيف 
التجارة  تي�شري  يف  دب���ي  ج��م��ارك  ب����دور 
دع��م��ا ل��ل��ن��م��و االق��ت�����ش��ادي يف االإم������ارات 
عموما واإمارة دبي على وجه اخل�شو�ص 
بني  العاقة  اأوا���ش��ر  تعزيز  اإىل  اإ���ش��اف��ة 

جمارك دبي واملتعاملني .
املجتمع  حماية  يف  ر�شالتها  مع  ومتا�شيا 
خال  من  االقت�شادية  التنمية  وتعزيز 
جمارك  ت��ن��ظ��م   .. وال��ت�����ش��ه��ي��ل  االل���ت���زام 
 26 اإىل   22 م���ن  ال���ف���رتة  خ����ال  دب����ي 
ف���رباي���ر اجل�����اري امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة من 
اأي���ة خماطر  حملة راف����د  ل���اإب���اغ ع��ن 
خاطئة  جت��اري��ة  مم��ار���ش��ات  اأو  جمركية 
والتجارة  باالقت�شاد  االإ�شرار  �شاأنها  من 
اأو االإخال باأمن وا�شتقرار الوطن وذلك 
وفق منظومة عمل خا�شة تتمتع بدرجة 
وب�شكل  واالأم��������ان  ال�����ش��ري��ة  م���ن  ع��ال��ي��ة 
ي��ت��واف��ق م��ع ال��ق��واع��د وال��ل��وائ��ح املنظمة 

لعمل الدائرة .
وي�����ش��ه��د ���ش��ه��ر م���ار����ص امل��ق��ب��ل زخ���م���ا يف 
تتعاون  ح��ي��ث  وال���ف���ع���ال���ي���ات  االأح��������داث 
االمتثال  موؤمتر  تنظيم  يف  دبي  جمارك 
االأو�شط   ال�����ش��رق  يف  ال��ت��ج��ارة  ل��ق��وان��ني 

يومي 6 و7 .
ال�شرق  وم��وؤمت��ر  معر�ص  يف  ت�شارك  كما 
لل�شحن  اإف���ري���ق���ي���ا  و����ش���م���ال  االأو������ش�����ط 
مار�ص   9 و   8 ي���وم���ي  وال��ل��وج�����ش��ت��ي��ك 
مار�ص   20 يف  ال��ع��امل��ي  ال�����ش��ع��ادة  ي���وم  و 
ومبادرة �شاعة االأر�ص يف 28 من ال�شهر 
ال�شركاء  حفل  تنظيم  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ذات���ه 
اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني واآخ�����ر ل��ل��ع��م��اء على 

امل�شتوى املوؤ�ش�شي .
�شهر  اأن  بن غريب  واأ���ش��اف خليل �شقر 
خال  فعاليات  ن�شبة  اأعلى  ي�شهد  اأبريل 
العام 2017 حيث ت�شارك يف “ معر�ص 
دب���ي ال����دويل ل���اإجن���ازات احل��ك��وم��ي��ة “ 
مبتكرة  بطرق  ال��دائ��رة  م�شاريع  لعر�ص 
فعالة  ت�����ش��وي��ق��ي��ة  و����ش���ائ���ل  وا����ش���ت���خ���دام 
م�شاركتها  اإىل  اإ���ش��اف��ة  اجلمهور  جل��ذب 

 9 م��ن  للتوظيف  االإم������ارات  م��ع��ر���ص  يف 
وذل�����ك ح��ر���ش��ا منها  اأب���ري���ل   11 ح��ت��ى 
املتميزة  الوطنية  الكوادر  ا�شتقطاب  على 
ودعما  الوظيفي  كادرها  اإىل  لان�شمام 
الب�شرية  للموارد  اال�شرتاتيجية  للروؤية 
يكون  اأن  على  ترتكز  التي  دب��ي  حلكومة 
االأف�شل  املكان  دبي  القطاع احلكومي يف 
من  العمل  يف  للراغبني  االأول  واخل��ي��ار 
�شواء  ح���د  ع��ل��ى  م��ق��ي��م��ني  اأو  م��واط��ن��ني 
اأه������داف وغايات  ع��ل��ى جت�����ش��ي��د  وع���م���ا 
االأج���ن���دة ال��وط��ن��ي��ة ل��دول��ة االإم������ارات يف 
ت��ط��وي��ر ق�����درات ال����ك����وادر ال��وط��ن��ي��ة مبا 
يحقق روؤية االإمارات 2021 التي تهدف 
اإىل اأن تكون االإم��ارات واحدة من اأف�شل 

. الدول بحلول عام 2021 
ك��م��ا ي�����ش��ه��د ���ش��ه��ر اأب����ري����ل امل�������ش���ارك���ة يف 
الرتاث  ي��وم   “ منها  العاملية  املنا�شبات 
واليوم  ال�����ش��ه��ر  م���ن   18 يف   “ ال��ع��امل��ي 
العاملي للكتاب وحقوق املوؤلف املوافق 23 
الفكرية  للملكية  العاملي  وال��ي��وم  اأب��ري��ل 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  نف�شه  ال�شهر  م��ن   26 ي��وم 

االأمريي  ال��دي��وان  رئي�ص  املعا  را���ش��د 
بن  اأح���م���د  وال�����ش��ي��خ  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  يف 
���ش��ع��ود ب���ن را����ش���د امل��ع��ا ن��ائ��ب رئي�ص 
القيوين  اأم  الإم���ارة  التنفيذي  املجل�ص 
واملهند�ص ال�شيخ اأحمد بن خالد املعا 
وامل�شاحة  ال��ت��خ��ط��ي��ط  دائ������رة  رئ��ي�����ص 
و�شعادة �شعيد بن نا�شر التاي رئي�ص 
اأم  اإدارة غرفة جت��ارة و�شناعة  جمل�ص 
التاي  �شعيد  نا�شر  و�شعادة  القيوين 
الديوان االأم��ريي و�شعادة را�شد  مدير 
حممد اأحمد مدير الت�شريفات و�شعادة 
الرئي�ص  ال�����ش��وي��دي  خمي�ص  ع��ب��داهلل 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ربن��ام��ج ���ش��ع��ود ب��ن را�شد 
اإ�شافة  ال�شباب  م�شاريع  لرعاية  املعا 

اإىل عدد من احل�شور.

حتديد يوم 27 لتنظيم احتفال الدائرة 
دبي  ل��ربن��ام��ج  اجل��دي��دة  ال����دورة  بنتائج 
ال�شهر  املتميز ويختتم  ل��اأداء احلكومي 
ال��دويل الأفام  “ املهرجان  بامل�شاركة يف 

االأطفال “ يف 28 اأبريل.
يف  م��اي��و  �شهر  مطلع  املوؤ�ش�شة  وت�����ش��ارك 
من  ال�شاد�ص  ويف  للعمال  العاملي  ال��ي��وم 
ال�شهر ذاته ت�شارك ب�اليوم العاملي للبيئة 
باملنا�شبة  ت�����ش��ارك  م���اي���و   18 ي����وم  ويف 
امل��ح��ل��ي��ة ل��ي��ل��ة ال��ن�����ش��ف م��ن ���ش��ع��ب��ان حق 
العر�ص  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا  اإىل  اإ����ش���اف���ة  ال��ل��ي��ل��ة 
اجلماعي امل�شرتك 2017 م�شاندة منها 

للموظفني يف حتمل تكاليف الزواج .
العاملية  املنا�شبات  الدائرة يف  كما ت�شارك 
العاملي  ب�����ال��ي��وم  اح���ت���ف���اال  ت��ن��ظ��م  ح��ي��ث 
ي��ون��ي��و ويف   26 امل����خ����درات يف  مل��ك��اف��ح��ة 
ال�شحة  ب�يوم  حتتفل  يوليو  م��ن  ال��راب��ع 
ب�اليوم  �شبتمرب  من  التا�شع  ويف  العاملي 
ال��ع��امل��ي ل��اإ���ش��ع��اف��ات االأول��ي��ة و 12 من 
للم�شوؤولية  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  ذات���ه  ال�شهر 
املجتمعية .. بينما حتتفل يف 29 ب�اليوم 
28 من  يف  وت�������ش���ارك  ل��ل��ق��ل��ب  ال���ع���امل���ي 
دبي لاقرتاحات  ذات��ه يف ملتقى  ال�شهر 
الهادفة  واالأفكار  االبتكارات  ال�شتقطاب 

الإ�شعاد املجتمع .

مطارات دبي تف�ز باأربع ج�ائز عاملية يف جمال ا�صتدامة امل�ص�ؤولية املجتمعية
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•• دبي-وام:

فازت مطارات دبي باأربع جوائز عاملية يف 
من  مقدمة  املجتمعية  امل�شوؤولية  جمال 
“اجلوائز الدولية” التي تنظم  موؤ�ش�شة 
وامل�شوؤولية  لا�شتدامة  اخلليج  ج��وائ��ز 
املنطقة  دول  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  املجتمعية 
الب�شرية  ل���ل���م���وارد  ال���ع���امل���ي  امل����وؤمت����ر  و 
الهند مركزا  الذي يتخذ من  والتطوير 
..اأف�شل  االأرب�����ع  اجل���وائ���ز  وت�����ش��م��ل  ل���ه. 
مبادرة حكومية واأف�شل فريق يف جمال 
اخلدمة املجتمعية عن مبادرتني رائدتني 
تفرحنا”  ب�شرك  “ا�شتعادة  مبادرة  هما 

والتي مت تنظيمها مع امل�شت�شفى الطائر 
ب�شرطان  الوعي  “ن�شر  وم��ب��ادرة  اورب�ص 
ال�شعار  و����ش���ع  ���ش��م��ل��ت  ال���ت���ي  الثدي” 
برج  على  املر�ص  لهذا  املعتمد  املخ�ش�ص 
املراقبة يف مطار دبي الدويل الذي يعترب 
من اأعلى االأبراج يف العامل . اأما اجلائزة 
موؤ�ش�شة  اأف�����ش��ل  ج���ائ���زة  ك��ان��ت  ال��ث��ال��ث��ة 
اأثناء  امل��وظ��ف��ني  رع��اي��ة �شحة  يف جم��ال 
العمل حيث افتتحت مطارات دبي مركزا 
اال�شت�شارات  لتقدمي  ال�شحية  للرعاية 
الطبية والفحو�ص االأولية ملتابعة �شحة 
اأحد  ق��ب��ل  م��ن  ي��وم��ي  ب�شكل  م��وظ��ف��ي��ه��ا 
االأطباء املتخ�ش�شني . واجلائزة الرابعة 

جمال  يف  ال���ع���ام  “موؤ�ش�شة  ج���ائ���زة  ه���ي 
ل�شيا�شات  تقديرا  املجتمعية”  امل�شوؤولية 
م�����ط�����ارات دب������ي ال����وا�����ش����ح����ة يف جم���ال 
.  وقد تناف�ص على  امل�شوؤولية املجتمعية 
اجلوائز االأربع - اإىل جانب مطارات دبي 
- اأكرث من 800 موؤ�ش�شة وهيئة و�شركة 
على م�شتوى العامل مما يدل على مدى 
املتعلقة  دب����ي  م����ط����ارات  خ��ط��ط  ���ش��ح��ة 
برعاية ودعم املجتمعني املحلي والدويل.  
األ��ف �شخ�ص   35 اأك��رث من  ا�شتفاد  وق��د 
من  اأفريقيا  يف  االأط��ف��ال  م��ن  غالبيتهم 
التي نظمت حتت رعاية  اورب�����ص  م��ب��ادرة 
مكتوم  اآل  �شعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  �شمو 

الرئي�ص  ل���ل���ط���ريان  دب����ي  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ص 
االأعلى ملجموعة طريان االإم��ارات رئي�ص 
م��ط��ارات دب��ي ال��ع��ام املا�شي وال��ت��ي تربع 
مبوجبها موظفو مطارات دبي باأكرث من 
1.2 مليون درهم مت منحها للم�شت�شفى 
العيون  ب���اأم���را����ص  امل��ت��خ�����ش�����ص  ال�����دويل 
عمليات  اإج���راء  تكاليف  لتغطية  اورب�����ص 
االأ�شخا�ص على  مل�شاعدة هوؤالء  جراحية 

ا�شرتجاع ب�شرهم . 
وع��ل��ى ���ش��ع��ي��د امل���ب���ادرة ال��ث��ان��ي��ة ف��ق��د مت 
ن�����ش��ر ال��وع��ي ب��خ��ط��ورة ���ش��رط��ان الثدي 
من خال جمموعة فعاليات اإ�شافة اإىل 
حملة اإعامية وت�شويقية وا�شعة النطاق 

واملتابعني  املت�شفحني  م��اي��ني  �شملت 
واملوقع  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل  مل���واق���ع 
االإل�����ك�����رتوين اخل����ا�����ص مب����ط����ارات دبي 
ف�شا عن مايني امل�شافرين والقاطنني 
من الن�شاء اللواتي كان ال�شعار العماق 
امل���راق���ب���ة يذكرهن  ب����رج  ع��ل��ى  امل���و����ش���وع 
ب�شرورة الفح�ص املبكر لتجنب االإ�شابة 
من  اأك����رث  ي�شتفيد  ك��م��ا   . امل���ر����ص  ب��ه��ذا 
مطار  يف  ي��ع��م��ل��ون  م��وظ��ف  األ����ف   100
دب��ي ال���دويل م��ن خ��دم��ة م��رك��ز الرعاية 
دبي  م��ط��ارات  افتتحته  ال���ذي  ال�شحية 
لتقدمي اال�شت�شارات الطبية والعاجات 
ال�شريعة للموظفني عدا عن ا�شتفادتهم 
التي  االأخ�����رى  ال�شحية  احل��م��ات  م��ن 
م�شت�شفيات  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  ت��ن��ظ��م��ه��ا 

ومراكز �شحية م�شهورة.
ال���ن���ائ���ب االأول  ال���ب���ن���اي  واأك������د م�������ش���اري 
الفوز  اأن  ال��ب�����ش��ري��ة  ل��ل��م��وارد  ل��ل��رئ��ي�����ص 
بهذه اجلوائز يعترب ترجمة عملية ملدى 
وا�شتدامة  بتنمية  دب��ي  م��ط��ارات  اهتمام 
املحلي  ال�����ش��ع��ي��دي��ن  ع���ل���ى  امل��ج��ت��م��ع��ات 
والدويل وامل�شاهمة يف االرتقاء باالإن�شان 
توجيهات  م��ع  ي��ت��واك��ب  مب��ا  وم�شتقبله 

حكومتنا الر�شيدة .
وب���ل���غ ع����دد االأن�����ش��ط��ة وامل�����ب�����ادرات التي 
الرعاية  اأطلقتها مطارات دبي يف جمال 
ن�������ش���اط���ا وم�����ب�����ادرة يف   25 امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
والريا�شي  اخل�����ريي  ال��ع��م��ل  جم�����االت 
وال�شحي والثقايف وغريها من املجاالت 
املوؤ�ش�شة  موظفي  تنمية  يف  ت�شاهم  التي 

ب�شكل خا�ص واملجتمع ب�شكل عام .
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three60 :طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية

املودعة بالرقم:253203       بتاريخ:2016/5/7 م
با�ش��م:ثري �شكي�شتي كومينيتيز العقارية ذ.م.م

وعنوانه:جزيرة الرمي - هاتف:026980020 - �شندوق الربيد:113939 اأبوظبي 
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36 خدمات اال�شراف االداري للعقارات خدمات 

تاجري العقارات الو�شاطه يف بيع العقارات و�شرائها �شراء وبيع االرا�شي العقارية . 
و�شف العامة:العامة عبارة عن �شكل دائري مميز باللونني االزرق الفاحت والرمادي علي ي�شار 

 . iescommunit يدنوها   three60 ال�شكل ثري �شكي�شتي يدنوه كومينيتيز يدنوه
على   Communities الكلمة  عن  والتنازل  جمملها  يف  للعامة  اال�ش��رتاطات:احلماية 

حدة يف الو�شع العادي . 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد 

، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
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املال والأعمال

احلدث  يف  ال��ربازي��ل��ي��ة  امل�����ش��ارك��ة  و�شتتمحور 
بواقع  الرئي�شة  القطاعات  ه��ذه  م��ن   4 ح��ول 
34 �شركة برازيلية يف قاعة اللحوم والدواجن 
و7 �شركات يف قاعة امل�شروبات و 8 �شركات يف 
قاعة  يف  �شركة  و38  واحل��ب��وب  البقول  قاعة 

االأغذية العاملية .
العام  االأم���ني  مي�شيل حلبي  ال��دك��ت��ور  واأع���رب 
والرئي�ص التنفيذي ل�لغرفة التجارية العربية 
من  الوا�شع  باالإقبال  �شعادته  عن  الربازيلية 
العام  دورة  ع��ل��ى  ال��ربازي��ل��ي��ة  ال�����ش��رك��ات  ق��ب��ل 

اجلاري من املعر�ص.
اأع���داد  ال��اف��ت��ة يف  ال���زي���ادة  ت�شهم  اأن  وت��وق��ع 
الزوار  منح  يف  ال��ربازي��ل��ي��ة  العار�شة  اجل��ه��ات 
اأبرز  على  كثب  ع��ن  ل��اط��اع  اأف�����ش��ل  فر�شة 
امل��ن��ت��ج�����������ات ال��غ��ذائ��ي��ة يف ال���دول���ة. م��ع��رب��ا عن 
اجلديد  التخ�ش�شي  الت�شميم  اإىل  تطلعه 

للمعر�ص.

•• دبي -وام: 

الربازيلية  ال�شركات  كربيات  من   87 ت�شتعد 
جمموعاتها  ال�شتعرا�ص  االأغ��ذي��ة  �شناعة  يف 
امل��ن��ت��ج��ات واخل����دم����ات عالية  م���ن  امل��ت��ن��وع��ة 
اجلودة خال معر�ص اخلليج لاأغذية جلفود 
االأكرب من  ال�شنوي  التجاري  2017 احلدث 
وامل�شروبات  االأغ��ذي��ة  لقطاع  املخ�ش�ص  نوعه 
يف ال��ع��امل وامل��زم��ع اإقامته يف ال��ف��رتة م��ن 26 
املقبل يف مركز  2 مار�ص  اإىل  فرباير اجل��اري 

دبي التجاري العاملي.
و�شيكون ل�لغرفة التجارية العربية الربازيلية 
����ش���م���ن جناح  احل�������دث  ف���اع���ل���ة يف  م�������ش���ارك���ة 
33 مرتا  م�������ش���اح���ة  ع���ل���ى  خم�����ش�����ص مي���ت���د 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  م��ن  ب��دع��م  مربعا 
املبا�شر  ال��ت��وا���ش��ل  ع��ل��ى  عكفت  ال��ت��ي  ال����دويل 
 13 ل���  التابعة  التجاري  ال��رتوي��ج  مكاتب  م��ع 

ال�شرق  املمثلة لدول يف منطقة  ال�شفارات  من 
االأو�شط و�شمال اأفريقيا وت�شجيعها على دعوة 
التجار وامل�شتثمرين املحليني لزيارة ال�شركات 

الربازيلية خال احلدث.
وامل�شاركة  ال��ك��ث��ي��ف  االإق����ب����ال  اإىل  وب��ال��ن��ظ��ر 
ال��ع��ام.. من  ه��ذا  املحتملة يف احل��دث  الكبرية 
املتوقع اأن ي�شهد جلفود 2017 معدالت زيادة 
وال�شفقات  االأع��م��ال  حجم  يف  م�شبوقة  غ��ري 
التجارية التابعة لل�شركات املحلية مقارنة مع 
 729 اإجمايل  دورة العام املا�شي التي �شجلت 

مليون دوالر.
وللمرة االأوىل يف تاريخ احلدث.. �شيتم تنظيم 
2017 وفق منهجية جديدة ال تقوم  جلفود 
�شيتم  ب��ل  الوطنية  االأج��ن��ح��ة  ا�شت�شافة  على 
تق�شيم احلدث اإىل قاعات خم�ش�شة لت�شليط 
تداول  اأك��رب قطاعات  ال�شوء على ثمانية من 

ال�شلع يف املجال الغذائي.

دائرة الرقابة املالية ت�قع اتفاقية لتدريب م�ظفيها 
امل�اطنني لنيل �صهادة املحا�صب القان�ين املعتمد

•• دبي -وام:

اآل مكتوم  را�شد  ال�شيخ مكتوم بن حممد بن  �شمو  تنفيذا لتوجيهات 
املالية ورفع  الرقابة  دائ��رة  العمل يف  نائب حاكم دبي بتعزيز م�شرية 
املالية  الرقابة  دائ���رة  وقعت  خالها..  م��ن  املقدمة  اخل��دم��ات  ك��ف��اءة 
العاملية لتدريب  “مورغان انرتنا�شيونال”  اتفاقية تعاون مع �شركة 
موظفيها املواطنني لنيل �شهادة املحا�شب القانوين املعتمد من املعهد 
هذه  ت�شميم  مت  حيث   CPA القانونيني  للمحا�شبني  االأم��ري��ك��ي 
بالواليات  املعتمدين  القانونيني  املحا�شبني  معهد  قبل  من  ال�شهادة 
العاملي  املهني  AICPA الإ�شفاء �شفة االعتماد  املتحدة االمريكية 
اإطار  يف  اخلطوة  ه��ذه  وت��اأت��ي  والتدقيق.  املحا�شبة  مبجال  للعاملني 
ناحية  يف  الر�شيدة  القيادة  وتوجيهات  روؤي��ة  لتنفيذ  الدائرة  م�شاعي 
املواطنني،  بال�شباب  واالهتمام  الوظيفي  ال��ك��ادر  ومهنية  كفاءة  رف��ع 
العمل على  �شوق  م�شاركتهم يف  لتفعيل  الازمة  ب��االأدوات  واإمدادهم 
اأ�ش�ص احرتافية ومهنية رفيعة ووفق اأرقى املعايري واملمار�شات العاملية، 

مبا يكفل لهم النجاح والتميز. 

�صركة برازيلية ت�صتعر�س اأحدث منتجاتها يف »جلف�د 2017«  87

انطالق » م�ؤمتر االأنفاق« وامللتقى الهند�صي اخلليجي 

2.2 ملي�ن م�صافر عرب مطار اأب�ظبي الدويل يف �صهر يناير
•• اأبوظبي-الفجر: 

�شجل مطار اأبوظبي الدويل عبور ما يزيد عن 2.2 مليون م�شافر عرب مبانيه 
%2.6 يف حركة  بن�شبة  بذلك من��واً  العام، حمققاً  ه��ذا  يناير من  �شهر  خ��ال 
كما �شهدت حركة الطائرات منواً مماثًا  امل�شافرين مقارنًة مع يناير 2016. 
بن�شبة %1 مقارنًة مع نف�ص الفرتة من العام املا�شي، م�شجلًة 14،666 حركة 

اإقاع وهبوط للطائرات.  االأرقام الرئي�شية ملطار اأبوظبي الدويل:
• و�شلت اأعداد امل�شافرين 2،209،515 م�شافر يف �شهر يناير.

• �شجلت احلركة من واإىل الهند منواً بن�شبة %2.0 خال �شهر يناير هذا العام 
باملقارنة مع �شهر يناير 2016، وهي اأحد اأكرث الوجهات رواجاً.

• واتخذت اململكة املتحدة املركز الثاين، كاأكرث الوجهات التي �شجلت حركة عرب 
مطار العا�شمة، بنمو ن�شبته %14.1 خال �شهر يناير املا�شي باملقارنة مع ذات 
ال�شهر من عام 2016. ويعود ذلك ب�شكل رئي�شي لنمو احلركة من واإىل لندن 

ب�شبب ت�شغيل ثالث طائرة اإيربا�ص A380 على هذا امل�شار.
• و�شجلت حركة امل�شافرين اإىل م�شر منواً ملمو�شاً، حيث �شهد يناير املا�شي زيادة 
بن�شبة %18.4 عن يناير العام  املا�شي، ويعود ذلك لرحات االحتاد للطريان 
االأربعة اليومية اإىل م�شر، وبدء عمليات “فاي اإيجيبت” من اال�شكندرية اإىل 

اأبوظبي، مما نتج عنها 1،904 م�شافر خال يناير.
ال���دويل خال  اأب��وظ��ب��ي  وك��ان��ت ال��وج��ه��ات اخلم�شة االأك���رث حركة م��ن مطار   •
بانكوك  يليها   ،23.0% اإىل  و�شل  قوي  بنمو  لندن،  هي:   2017 يناير  �شهر 
بنمو %2.0، ومن ثم بومباي بزيادة قدرها %13.0، وبعدها الدوحة بن�شبة 

%2.0، لتتخذ مدينة جدة املركز اخلام�ص بنمٍو و�شل اإىل 4.0%.

ات�صاالت يعيد االأخ�صر ل�ص�ق 
اأب�ظبي والعقار يهبط مب�ؤ�صر دبي

•• اأبوظبي- وام:

تباينت حركة موؤ�شرات اأ�شواق املال االإماراتية يف جل�شة ام�ص الثاثاء بني عودة 
امل��ايل حتت  دب��ي  �شوق  وتراجع يف  املالية،  ل���اأوراق  اأبوظبي  �شوق  اإىل  االأخ�شر 
�شغط من توا�شل عمليات البيع على قطاعي العقار واال�شتثمار . ويف ما حقق 
املوؤ�شر العام ل�شوق اأبوظبي مكا�شب بن�شبة 0.60 % �شاعدا اىل 4607 نقاط 
بدعم من �شهم ات�شاالت الذي قفز اىل 18.40 درهم فقد انخف�ص املوؤ�شر العام 
1.22 % اىل 3560 نقطة متخليا بذلك عن حاجز دعم  ل�شوق دبي بن�شبة 
مهم وهو 3600 نقطة وذلك اثر توا�شل خ�شارة قطاع العقار املزيد من قيمته 
%6.7 باالإ�شافة ل�شهم  84 فل�شا وبن�شبة  بقيادة �شهم اأربتك الهابط مل�شتوى 
7.39 درهم . وتوا�شلت حالة احلذر م�شيطرة ام�ص على  اعمار املرتاجع اىل 
انخفا�ص  خ��ال  ذل��ك جليا من  املتعاملني وظهر  االأك��رب من  ال�شريحة  �شلوك 
�شيولة ال�شفقات املربمة اىل نحو 800 مليون درهم يف ال�شوقني وهي االأدنى 
منذ عدة اأ�شابيع. وتف�شيا - على م�شتوى حركة التعامات مع انطاق اجلل�شة 
كان وا�شحا توا�شل البيع منذ الدقيقة االأوىل يف ال�شوقني، االأمر الذي اأدى اىل 
ا�شتغلها  مغرية  مل�شتويات  وهبوطها  قيمتها  من  املزيد  االأ�شهم  غالبية  فقدان 
ومع  �شريعة.  مكا�شب  لتحقيق  املخاطرة  �شهية  لديهم  ترتفع  ممن  امل�شاربون 
دخول �شيولة �شحيحة للم�شاربة تقل�شت خ�شائر االأ�شهم التي عادت يف غالبيتها 
اىل م�شتوياتها يف اليوم ال�شابق لكن ذلك مل يدم طويا اذ �شرعان من نفذت 
عمليات بيع خا�شة يف �شوق دبي املايل �شاهمت يف تراجع االأ�شهم بن�شب اأعلى من 

تلك امل�شجلة يف بداية اجلل�شة .

مليارا درهم حجم ت�صرفات 
العقارات يف دبي ام�س

 •• دبي -وام:

اأرا���ص و�شقق وفيات واج��راءات بيع  �� من  بلغت قيمة ت�شرفات العقارات 
اأكرث من ملياري درهم  �� يف دبي ام�ص   « اإج��ارة منتهية بالتملك  ورهن و« 

�شفقة.  30 خال  من  درهم  مليون  منها رهون مبليار و 516 
االأرا�شي  دائ����رة  ت�����ش��دره  ال���ذي   ���� للت�شرفات  ال��ي��وم��ي  ال��ت��ق��ري��ر  واأو����ش���ح 
492 مليون  178 مبايعة بقيمة  اأن الدائرة �شجلت   �� واالأم��اك يف دبي 
مبايعة   153 و  درهم  مليون   255 ب��  لاأرا�شي  مبايعة  درهم منها 25 
لل�شقق و الفلل بقيمة 237 مليون درهم. وجاءت اأهم مبايعات االأرا�شي 
بقيمة 115 مليون درهم يف منطقة حمي�شنة الرابعة تليها مبايعة ب�� 21 
مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا بعدها مبايعة بثمانية مايني درهم 
يف منطقة احلبية الثالثة. وت�شدرت منطقة الو�شل املناطق من حيث عدد 
 « منطقة  تلتها  دره��م  مليون   81 بقيمة  مبايعة   13 �شجلت  اإذ  املبايعات 
وادي ال�شفا 7 » بت�شجيلها مبايعتني بقيمة ثمانية مايني درهم وثالثة 
يف اليفرة 2 بت�شجيل مبايعتني بثاثة مايني درهم. اأما فيما يتعلق باأهم 
مبايعات ال�شقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة خم�شة مايني درهم يف 
باأربعة مايني درهم  املبايعات تلتها مبايعة  » كاأهم  منطقة » برج خليفة 
يف منطقة اخلليج التجاري و اأخريا مبايعة بقيمة اأربعة مايني درهم يف 
منطقة املركز التجاري االأوىل. و ت�شدرت منطقة اخلريان االأوىل املناطق 
51 مليون  ب�  من حيث عدد مبايعات ال�شقق و الفلل اإذ �شجلت 31 مبايعة 
مبايعة   20 بت�شجيلها  اخلام�شة  ج��ن��وب  ال��رب���ش��اء  منطقة  تلتها  دره���م 
بقيمة 14 مليون درهم وثالثة يف وادي ال�شفا 3 بت�شجيلها 18  مبايعة 

بقيمة 47 مليون درهم.

•• دبي -وام:

اأع���م���ال املوؤمتر  ان��ط��ل��ق��ت ام�����ص يف دب���ي 
ال���ع���رب���ي ال����راب����ع ل���اأن���ف���اق ب���ع���ن���وان “ 
اال���ش��ت��غ��ال االأم���ث���ل ل��ل��م�����ش��اح��ات حتت 
جمعية  ت��ن��ظ��م��ه  وال��������ذي   “ االأر�����������ص 
اجلمعية  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  امل���ه���ن���د����ش���ني 

الدولية لاأنفاق “ اآي تي اإيه«.
الع�شرين  ال��دورة  فعاليات  انطلقت  كما 
بالتعاون  اخلليجي  الهند�شي  للملتقى 
الذي  اخلليجي  الهند�شي  االحت���اد  م��ع 
حمدان  ال�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت  ي��ق��ام 
بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير 
املالية بفندق ريتز كارلتون مبركز دبي 

املايل العاملي.
ثي�شلف  جان  �شعادة  الفعاليات..  ح�شر 
الدولة  ل����دى  ال�����ش��وي��د  ���ش��ف��ري مم��ل��ك��ة 
اآل  و����ش���ع���ادة امل��ه��ن��د���ص ك��م��ال ع��ب��د اهلل 
الهند�شي  ل��احت��اد  ال��ع��ام  االأم���ني  حمد 
اخلليجي وجوناثان كوتام مدير �شركة 
ي�����ازداين  ف������روزان  ج��ل��ف روك واأرا��������ص 
وروؤ�شاء  ميكانيك�ص  جلف  �شركة  مدير 
الهند�شية  والهيئات  واأع�شاء اجلمعيات 

اخلليجية.
الهاجري  داوود  املهند�ص  �شعادة  واأ���ش��اد 
اإدارة  امل���وؤمت���ر ورئ��ي�����ص جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص 
ال�شيخ  �شمو  باهتمام  املهند�شني  جمعية 
حمدان بن را�شد اآل مكتوم بدعم جهود 

اجلمعية والقطاع الهند�شي بالدولة.
م���وؤك���دا اأن ت��وج��ي��ه��ات ق��ي��ادة االإم�����ارات 
التميز  ن���ح���و  احل����اف����ز  ه����ي  ال���ر����ش���ي���دة 

واالإب��داع. واأع��رب الهاجري عن �شعادته 
باالإمارات  املهند�شني  جمعية  بتنظيم 
الهند�شي  امللتقى  من  الع�شرين  للدورة 
من�شة  ي��ع��د  اأن���ه  اإىل  م�����ش��ريا  اخلليجي 
والتجارب  اخل����ربات  وت���ب���ادل  ل��ل��ت��ع��اون 
بني  امل�شرتكة  الهند�شية  الق�شايا  حول 
االأمر  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�ص  دول 
الهند�شي  القطاع  دع��م  �شاأنه  من  ال��ذي 

اخلليجي يف كافة جماالته.
واأع����رب امل��ه��ن��د���ص اأول��ي��ف��ر ف��ي��ون املدير 
لاأنفاق  ال�����دويل  ل���احت���اد  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
االإمارات  دول��ة  يف  بتواجده  �شعادته  عن 
العربية املتحدة وم�شاركته يف هذا احلدث 
اأ�شبحت  اأن  اأنه منذ  اإىل  الكبري م�شريا 
دولة االإمارات ع�شوا يف املوؤ�ش�شة العاملية 
املهند�شني  جمعية  خ��ال  م��ن  لاأنفاق 
املوؤمترات  باالإمارات وهي تقوم بتنظيم 
الكوجنر�ص  يف  وامل�شاركة  العمل  وور���ص 
 2015 ع��ام  مت  حيث  ل��اأن��ف��اق  العاملي 
اجتماع  ال�شت�شافة  دب��ي  اإم����ارة  اخ��ت��ي��ار 
اجلمعية العامة ملوؤ�ش�شة االأنفاق العاملية 

الرابع واالأربعني .
واأ�شار اإىل اأن هذا املوؤمتر �شيكون فر�شة 
ثمينة ملعرفة املزيد عن م�شاريع االأنفاق 
اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون  جمل�ص  دول  يف 
مت  ال��ت��ي  بامل�شاريع  والتعريف  العربية 
ف��ي��ه��ا اال����ش���ت���ف���ادة م���ن امل�����ش��اح��ات حتت 

االأر�ص منا قام بتوجيه الدعوة للجميع 
للم�شاركة يف الكوجنر�ص العاملي لاأنفاق 
واالأربعني  ال��ث��ال��ث  واالج��ت��م��اع   2017

للجمعية العامة يف �شهر يونيو املقبل.
اآل  املهند�ص كمال عبد اهلل  �شعادة  وقال 
الهند�شي  ل��احت��اد  ال��ع��ام  االأم���ني  حمد 
اإن اإجنازات االحتاد الهند�شي  اخلليجي 
اخلليجي بداأت تاأخذ موقعها على اأر�ص 
اإىل  الهند�شي  املجتمع  داع��ي��ا  ال��واق��ع.. 
امل�����ش��ي ق��دم��ا ن��ح��و ب��ل��وغ روؤي����ة االحتاد 

ال��ه��ن��د���ش��ي اخل��ل��ي��ج��ي ل��ل��ح��ف��اظ على 
ي�شبح  ح��ت��ى  وت���ط���وي���ره���ا  االإجن���������ازات 
هند�شيا خليجيا م�شرتكا  كيانا  االحتاد 
ي�شعى للريادة لتحقيق التميز للمهند�ص 
املهنة  ممار�شة  نظم  وتطوير  اخلليجي 
وحمايتها واكت�شاب مكانة مرموقة على 

ال�شعيدين االإقليمي والعاملي.
وخال حفل االفتتاح مت تكرمي امل�شاريع 
الرابع  العربي  املوؤمتر  بجائزة  الفائزة 
اخلليجي  الهند�شي  وامللتقى  ل��اأن��ف��اق 

الهند�شي  واالإب�����داع  للتميز  الع�شرين 
بفئتيها املوؤ�ش�شات االعتبارية واالأفراد.. 
اإىل ال�شركاء والرعاة الر�شميني  اإ�شافة 
لاأنفاق  ال����راب����ع  ال���ع���رب���ي  ل���ل���م���وؤمت���ر 

وامللتقى الهند�شي اخلليجي الع�شرين.
ع��ق��ب ذل���ك ق���ام ���ش��ع��ادة امل��ه��ن��د���ص داوود 
ال�شويدي  ال�شفري  و���ش��ع��ادة  ال��ه��اج��ري 
على  امل��ق��ام  املعر�ص  بافتتاح  ب���االإم���ارات 
لاأنفاق  الرابع  العربي  املوؤمتر  هام�ص 
الع�شرين  اخلليجي  الهند�شي  وامللتقى 
�شعادته  ع��ن  ال�شفري  �شعادة  ع��رب  حيث 
االإمارات  دول��ة  اأن  م��وؤك��دا  بهذا احل��دث 
هذه  مثل  تنظيم  يف  دائ��م��ا  ال��ري��ادة  لها 

املحافل الكربى.

م�ساركة جلميع اإمارات الدولة حتت مظلة »وزارة القت�ساد«

االإمارات تروج ملعاملها وخدماتها ال�صياحية يف معر�س »اأو تي اإم« بالهند
•• بومباي-الفجر:

�شارك وفد ر�شمي من دولة االإمارات حتت 
الدويل  املعر�ص  يف  االقت�شاد  وزارة  مظلة 
اإم«  ت���ي  “اأو  ال�������ش���ادرة  ال�����ش��ي��اح��ة  ل�����ش��وق 
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2017 يف مدينة بومباي بالهند  فرباير، 
والع�شرين  الثالث  حتى  فعالياته  وت�شتمر 
ال��وف��د ممثلني عن  م��ن اجل���اري، وت�شمن 
يف  ال�شياحية  وال��ه��ي��ئ��ات  ال��دوائ��ر  خمتلف 

اإمارات الدولة.
وتتمثل امل�شاركة االإماراتية يف هذا املعر�ص 
ال�����ش��ن��وي، وال���ت���ي ت��ت��م ل��ل��ع��ام ال���ث���اين على 
�شعار  حتت  مو�شع  جناح  بتنظيم  ال��ت��وايل، 
ي�شتعر�ص اأبرز املقا�شد  “زوروا االإمارات”، 
ويروج  ال��دول��ة،  اإم���ارات  كافة  ال�شياحية يف 
للخدمات واملرافق ال�شياحية املتطورة فيها، 
وخيارات  م��ع��امل  اأه���م  على  ال�����ش��وء  ويلقي 
والت�شوق  واالأع���م���ال  اال���ش��ت��ج��م��ام  ���ش��ي��اح��ة 
وغريها،  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وال�����ش��ي��اح��ة  وال���ع���اج 
ال�شياحية  امل��ع��ل��وم��ات  ت��وف��ري  ع��ن  ف�����ش��ًا 
الوافية التي يحتاج اإليها ال�شياح من خارج 
عرو�ص  اإىل  و���ش��ول��ه��م  وت�شهيل  ال���دول���ة، 

ال�شفر وال�شياحة ذات املزايا اجلاذبة. 
اأ�شخم معار�ص  اإم”  “اأو تي  ويعد معر�ص 
اأهمية  الهند، ويحمل  وال�شفر يف  ال�شياحة 
فيه  ي�شارك  حيث  ب���ارزة،  وعاملية  اإقليمية 
اأكرث من 1000 عار�ص ينتمون اإىل اأكرث 
من 50 دولة من خمتلف اأرجاء العامل، ما 
يجعله من�شة حيوية لتعزيز اأوجه التعاون 
ال�����ش��ي��اح��ي وت��و���ش��ي��ع ف��ر���ص ال��و���ش��ول اإىل 
من  �شواء  واع���دة،  جديدة  �شياحية  اأ���ش��واق 
الهند اأو من خمتلف اأ�شواق الدول االأخرى 

امل�شاركة.
وكيل  املهريي  خمي�ص  حممد  �شعادة  وق��ال 
الوزير  وم�شت�شار  االقت�شاد  ب���وزارة  وزارة 
ل�شوؤون ال�شياحة، يف تعليق له حول امل�شاركة 
اأهمية  اإن��ه��ا تكت�شب  ال��ع��ام  االإم��ارات��ي��ة ه��ذا 
بعد  التوايل  على  الثانية  تعد  حيث  كبرية 

النجاح الكبري الذي حظيت به امل�شاركة يف 
اأن  اإىل  �شعادته  م�شرياً  املا�شي،  العام  دورة 
ذلك اأدى اإىل تو�شيع نطاق امل�شاركة لت�شمل 
عن  امل�شوؤولة  احلكومية  اجل��ه��ات  خمتلف 
اإ�شافة  ال��دول��ة  اإم����ارات  ك��اف��ة  يف  ال�شياحة 
اإىل ممثلني عن القطاع اخلا�ص العامل يف 

جمال ال�شياحة.
واأ�شاف �شعادته اأن جناح االإمارات يعد اأحد 
اأبرز االأجنحة يف املعر�ص، حيث مت اختيار 
دول��ة االإم���ارات يف دورت��ي العام املا�شي ويف 
“الوجهة  ب�شفة  اأي�����ش��اً  ال��ع��ام  ه���ذا  دورة 
 Focus Country االه��ت��م��ام«  حم��ل 
اإىل ما تتمتع به الدولة من مواطن  نظراً 
جذب �شياحي ومرافق وبنى حتتية �شياحية 
ف�شًا  عاملية،  �شهرة  وذات  التطور  فائقة 
ع����ن ت���ن���وع اخل�����ي�����ارات وت����ط����ور اخل���دم���ات 
الدولة  تقدمها  ك��ب��رية  ت�شهيات  ووج���ود 
ل��ل�����ش��ي��اح م��ن��ذ ال��ل��ح��ظ��ة ل��دخ��ول��ه��م الباد 
على  ح�شولهم  ل�����ش��م��ان  م��غ��ادرت��ه��م  ح��ت��ى 
يف  ت�شهم  ومتميزة  ث��ري��ة  �شياحية  جت��رب��ة 
اإقليمياً  االإماراتي  ال�شياحي  املق�شد  تعزيز 

وعاملياً.
واأو�����ش����ح ���ش��ع��ادت��ه اأن ال��ه��ن��د ت��ع��د اإح����دى 
دولة  اإىل  لل�شياحة  امل�����ش��درة  ال����دول  اأه���م 
االإم�����ارات، حيث جت���اوز ع��دد ال����زوار منها 
2.3 مليون زائر  املا�شي  العام  الدولة  اإىل 
ميثلون ما ن�شبته %8.5 من اإجمايل عدد 
ال����زوار ال��ذي��ن دخ��ل��وا ال��دول��ة خ���ال ذلك 
العام، وبزيادة تبلغ ن�شبتها %9 عن اأعداد 
عام 2015، م�شرياً اإىل اأن اختيار الدولة 
الوجهة حمل االهتمام على مدى الدورتني 
عليها  الرتكيز  اىل  اأدى  واحلالية  املا�شية 
من جانب امل�شاركني والزائرين للمعر�ص، 
و���ش��اه��م يف اإح����داث زي���ادة ك��ب��رية يف اأع���داد 
ال��زوار بني الهند واالإم���ارات، وهو ما يربز 
مثل  يف  للدولة  اجلماعية  امل�شاركة  اأهمية 
هذه املعار�ص، ويدفع نحو تعميم التجربة 

على معار�ص اأخرى قريباً.
و�شهد جناح االإمارات يف املعر�ص خال اليوم 

االأول زيارة �شعادة اأحمد البنا �شفري الدولة 
ل����دى ج��م��ه��وري��ة ال��ه��ن��د، و����ش���ع���ادة حممد 
العام  القن�شل  الطنيجي  اجل��ل��ع��ة  ���ش��ال��ح 
للدولة يف مومباي، حيث تفقدا اخلدمات 
التي يقدمها للزوار. واأعرب �شعادة ال�شفري 
اأح��م��د ال��ب��ن��ا ع��ن اإع��ج��اب��ه ب��االإق��ب��ال الذي 
ي�����ش��ه��ده اجل���ن���اح، م����وؤك����داً اأه��م��ي��ة امل����ردود 
اإم  تي  اأو  امل�شاركة يف معر�ص  ت��وؤدي��ه  ال��ذي 
ال�شياحية  للمقا�شد  الرتويج  �شعيد  على 

املتميزة لدولة االإمارات. 
مدير  احل��م��ادي  اهلل  عبد  ق��ال  جانبه  م��ن 
اإن  االق��ت�����ش��اد  ب������وزارة  ال�����ش��ي��اح��ة   - اإدارة 
اجلهات امل�شاركة �شمن جناح الوزارة �شملت 
ودائرة  والثقافة،  لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة 
ال�شياحة والت�شويق التجاري بدبي، وهيئة 
بال�شارقة،  وال�����ش��ي��اح��ي  ال��ت��ج��اري  االإمن����اء 
براأ�ص  ال�����ش��ي��اح��ة  وت��ط��وي��ر  تنمية  وه��ي��ئ��ة 
اخليمة، وهيئة الفجرية لل�شياحة واالآثار، 
اإىل  بعجمان،  ال�شياحية  التنمية  ودائ����رة 
ج��ان��ب ط���ريان االإم�����ارات، وع���دد كبري من 
الفنادق وال�شركات ال�شياحية، وممثلني عن 

اإدارات اأماكن اجلذب ال�شياحي بالدولة.
الدولة  اأن م�شاحة جناح  واأ�شاف احلمادي 
تبلغ 352 مرتاً مربعاً ويقع يف موقع مميز 
اإليه  ال��و���ش��ول  ي�شهل  حتى  املعر�ص  داخ��ل 
ا�شتقباله  اأ�شهم يف  اأي مدخل، وهو ما  من 
اأول  املعر�ص خ��ال  زوار  م��ن  ك��ب��رياً  ع���دداً 
الوا�شعة من  الباقة  اأيامه واطاعهم على 
ال�شياحية  والعرو�ص  واخلدمات  املعلومات 

املتميزة التي يقدمها اجلناح لزواره.
ومن جانبه، اأكد �شعادة خالد جا�شم املدفع 
وال�شياحي  التجاري  االإمن���اء  هيئة  رئي�ص 
ب���ال�������ش���ارق���ة ب�������دوره ح���ر����ص ال��ه��ي��ئ��ة على 
لل�شياحة  ال�����دويل  امل��ع��ر���ص  يف  امل�����ش��ارك��ة 
وزارة  م��ظ��ل��ة  حت����ت   ،OTM وال�������ش���ف���ر 
مقومات  ا���ش��ت��ع��را���ص  ب��ه��دف  االق��ت�����ش��اد، 
اأكرب  ب�شكل  والتوا�شل  ال�شياحية،  االإم��ارة 
ال�شياحي،  ب��ال��ق��ط��اع  ال����ق����رار  ���ش��ن��اع  م���ع 
العاقات  توطيد  يف  ي�شاهم  ال���ذي  االأم���ر 

الزخم  م���ن  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة واال����ش���ت���ف���ادة 
ال�شياحي الكبري الذي يقدمه �شوق الهند، 
اأ�شا�شياً لرفد وتن�شيط  والذي ُيعد م�شدراً 
تتمتع  ال��ت��ي  ال�����ش��ارق��ة  اإم����ارة  يف  ال�شياحة 
مبقومات �شياحية وا�شعة من حيث املعامل 
عن  ف�����ش��ًا  وامل��ت��اح��ف  واالآث������ار  الطبيعية 

املنتجعات والفنادق واخلدمات الفريدة.
فيما اأكد �شعادة �شعيد ال�شماحي مدير عام 
حر�ص  واالآث����ار،  لل�شياحة  الفجرية  هيئة 
OTM الهيئة على امل�شاركة يف معر�ص  

حتت  االق��ت�����ش��اد  وزارة  م��ن  بتنظيم  الهند 
ينطوي  ملا  وذل��ك  االإمارات”  “زوروا  �شعار 
�شياحية  اأهمية  م��ن  الهندي  ال�شوق  عليه 
واإمارة  االإم��ارات عموماً  اإىل دولة  بالن�شبة 
ال���ف���ج���رية ع��ل��ى وج����ه اخل�������ش���و����ص، حيث 
لاإمارة  الهندية  ال�شياحة  ن�شبة  ارتفعت 
العام املا�شي بن�شبة تقرب من 50 يف املئة 
مقارنة باأعداد ال�شياح عام 2015، م�شرياً 
اإىل الدور الكبري الذي توؤديه هذه املعار�ص 
القائم  ال��ت��ع��اون  اإىل  اإ���ش��اف��ة  وامل�����ش��ارك��ات، 
املختلفة  ال�شياحية  والهيئات  الدوائر  بني 
وب��ج��ه��ود ك��ب��رية م��ن وزارة االق��ت�����ش��اد، يف 
حتقيق النمو الكبري الذي ي�شهده القطاع 

ال�شياحي والفندقي يف الدولة.
وب��دوره، قال �شعادة في�شل النعيمي املدير 
بعجمان:  ال�شياحية  التنمية  لدائرة  العام 
ي�شعدنا اأن ن�شارك اليوم يف معر�ص ال�شياحة 
االإمارات  تربط  حيث  بومباي،  يف  ال��دويل 
واقت�شادية  ت��اري��خ��ي��ة  ع���اق���ات  وال���ه���ن���د 
هامة  فر�شة  املعر�ص  ه��ذا  وي�شكل  وثيقة، 

للقاء املهتمني بقطاع ال�شياحة. 
م�شيفاً اأن الدائرة تعمل من خال امل�شاركة 
يف من�شة “زوروا االإمارات” على الرتويج 
متميزة  �شياحية  كوجهة  عجمان  الإم����ارة 
مبا متلكه من مقومات الطبيعة ال�شاحرة 
والفنادق  ال��رائ��ع��ة  وامل��ن��ت��ج��ع��ات  وامل��ن�����ش��اآت 
العاملية باأرقى معايري اخلدمات ال�شياحية 
التاريخية  امل���ع���امل  ج���ان���ب  اإىل  ال��ع��امل��ي��ة 

والثقافية التي تزخر بها.

التنمية  دائ�����رة  اأن  اإىل  ال��ن��ع��ي��م��ي  واأ�����ش����ار 
احل�شور  على  بعجمان حري�شة  ال�شياحية 
كال�شوق  لل�شياحة  كبري  عاملي  �شوق  �شمن 
اإح�شاءاتنا  ���ش��ه��دت  ف��ق��د  ح��ي��ث  ال��ه��ن��دي، 
ال���زوار من  االأخ���رية زي���ادة ملحوظة بعدد 
اأهدافنا  وت��اأت��ي  الهند،  وخا�شة  اآ�شيا  دول 
ال�شياح  ع������دد  ب�����زي�����ادة  اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
اإطار  يف  منهم  خمتلفة  ف��ئ��ات  وا�شتقطاب 
 ،2021 لعجمان  اال�شرتاتيجية  ال��روؤي��ة 
كما اأننا ندعو جميع زوار املعر�ص للتعرف 
ال�شياحية الإم��ارة عجمان  املعامل  اإىل  اأكرث 

وق�شاء جتربة �شياحية فريدة من نوعها.
ويف ال�شياق نف�شه، �شرح ال�شيد هيثم مطر 
اخليمة  راأ�����ص  لهيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص 
راأ�ص  هيئة  يف  ي�شعدنا  ال�شياحة:  لتنمية 
جنباً  ن��ك��ون  اأن  ال�شياحة  لتنمية  اخليمة 
اإىل جنب مع �شركائنا يف االإمارات االأخرى 
�شمن وفد وزارة االقت�شاد امل�شارك يف �شوق 
هذا  اأهمية  وتاأتي  الكبري.  الهندي  ال�شفر 
مثالية  من�شة  كونه  من  انطاقاً  احل��دث 
ل��ل��ت��وا���ش��ل م��ع اأه���م ���ش��رك��ائ��ن��ا م��ن وكاالت 
ال�����ش��ف��ر ال��ه��ن��دي��ة، وت���ع���زي���ز ال���وع���ي حول 
ال�شياحية  ومقوماتها  اخليمة  راأ���ص  اإم��ارة 
متميزة  بيئة  من  توفره  وما  والرتفيهية، 

لل�شياحة ومزاولة االأعمال.
حمطة   2016 عام  �شَكل  مطر:  واأ�شاف   
اأطلقنا  ح��ي��ث  ل��ل��ه��ي��ئ��ة،  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  م��ه��م��ة 
���ش��ي��اح��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة لثاثة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
اأع��وام تهدف اإىل جذب مليون زائر بنهاية 

العام 2018. 
وت��ع��د ال��ه��ن��د ح��ال��ي��اً راب����ع اأك����رب االأ����ش���واق 
بعد  اخليمة  راأ���ص  الإم��ارة  لل�شياح  امل�شدرة 

اأملانيا واململكة املتحدة ورو�شيا.
وقد منت ال�شياحة الهندية يف عام 2016 
 ،2015 ب���ع���ام  م���ق���ارن���ة   28% ب��ن�����ش��ب��ة 
وت�����ش��اه��م ���ش��راك��ات��ن��ا م��ع م��وؤ���ش�����ش��ات قطاع 
ال�شياحة وال�شفر الهندية يف موا�شلة النمو 
على �شعيد جذب عدد اأكرب من ال�شائحني 

الهنود«.  

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2017/331  جتاري جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1- حم��رم علي غ��ام ر���ش��ول  جمهول حم��ل االق��ام��ة مبا 
ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ����ص.ذ.م.م  لل�شياحه  احل�شن  املدعي/  ان 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )14000 درهم(  والر�شوم وامل�شاريف 
التام . وحددت لها جل�شة يوم  ال�شداد  والفائدة 9٪ من تاريخ املطالبة وحتى 
فاأنت  ل��ذا  القا�شي  مبكتب  �ص   9.00 ال�شاعة    2017/2/28 امل��واف��ق   الثاثاء 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

األربعاء   22   فبراير    2017  م   -   العـدد  11951  
Wednesday  22  February   2017  -  Issue No   11951



32 األربعاء   22   فبراير    2017  م   -   العـدد  11951  
Wednesday  22  February   2017  -  Issue No   11951

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951



األربعاء   22   فبراير    2017  م   -   العـدد  11951  33
Wednesday  22  February   2017  -  Issue No   11951

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951



34 األربعاء   22   فبراير    2017  م   -   العـدد  11951  
Wednesday  22  February   2017  -  Issue No   11951

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   

اعالن بالن�شر
املرجع : 295

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيدة/ �شريفه ال�شيد حممد ا�شماعيل - اإماراتية اجلن�شية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100٪  وذلك اىل ال�شيد/ حممد فاروق حممد توحيد 
العامل - بنغادي�شي اجلن�شية يف الرخ�شة التجارية امل�شماة )الطفل لتجارة العبايات وال�شيل( 

والتي تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )606396( 
 تغيريات اخرى : - تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات
- تغيري اال�شم التجاري من )الطفل لتجارة العبايات وال�شيل( لي�شبح اال�شم التجاري اجلديد 

)دار االلوان لتجارة العبايات وال�شيل( 
- تنازل �شحب الرخ�شة الخر. 

وعمابن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الت�شديق  على االجراء  يتم  �شوف  وانه  للعلم  ن�شر هذا االعان  اقت�شى  العدل. فقد  الكاتب 

امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعان. 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   
يف الدع�ى رقم 2016/1944 مدين جزئي - دبي 

املقامة من / عرب االإمارات للتمويل باملواد الغذائية - �ص ذ م م 
�شد / مطعم ليايل ال�شام - �ص ذ م م - وميثلها مديرها / علي بدر عامر م�شلم.

، انه مت تعيننا  نعلن نحن اخلبري احل�شابي / احمد ابراهيم حممد بن فار�ص 
من حمكمة دبي االبتدائية املوقرة لتنفيذ مهمة اخلربة احل�شابية الواردة بحكم 
املحكمة ال�شادر بجل�شة 2017/1/22 يف الدعوى املذكورة اعاه - كما نعلن املدعي 
عليها حل�شور اجتماع اخلربة املقرر له جل�شة يوم االحد املوافق 2017/3/5 يف 
متام ال�شاعة 1.30 ظهرا ، وذلك مبقر مكتبنا الكائن مبركز الدانة - مكتب رقم 

510 ، �شارع اآل مكتوم - ديرة - دبي 
خبري ح�سابي
اأحمد اإبراهيم حممد بن فار�س      

اإعالن اجتماع اخلربة 
العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   

 اعـــــــالن       
ال�شيد/   : خورفكان   والت�شديقات-  العدل  الكاتب  ب���ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم 
م�شطفى معيوف عبد اهلل خمي�ص الزيودي - اجلن�شية : االإمارات  - وطلب الت�شديق على 
حمرر يت�شمن )تنازل(  يف اال�شم التجاري الهواج�ص ملقاوالت اال�شباغ ذ م م - �شركة ذات 
م�شوؤولية حمدودة واملرخ�ص من دائرة التنمية االقت�شادية يف  ال�شارقة رخ�شة جتارية 
اىل  بخورفكان.  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  يف   2007/2/26 بتاريخ  ال�شادر   550419 رقم 
التجاري  اال�شم  وتغيري   - �شوريا   : ، اجلن�شية  االباظه  الدين  نور  ح��ازم  ال�شيد/  �شريكه 
اىل الهواج�ص لرتكيب االجزاء اال�شافية لل�شيارات -  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعان.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خ�رفكان

  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خ�رفكان
العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   

 اعـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات - خورفكان: ال�شيد/ 
بدر احمد حممد �شالح احلمادي ، اجلن�شية : االإم��ارات - وطلب الت�شديق على 
حمرر يت�شمن )تنازل( يف اال�شم التجاري عناقيد اخلور خلياطة العبايات وال�شيل 
واملرخ�ص من دائرة التنمية االقت�شادية يف ال�شارقة رخ�شة جتارية رقم 240021 
ال�شادر بتاريخ 1983/3/11 يف دائرة التنمية االقت�شادية بخورفكان. اىل ال�شيد/
خالد عبداهلل حممد را�شد الظنحاين، اجلن�شية : االإمارات - ليكن معلوما للجميع 
بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن 

يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعان
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خ�رفكان

  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خ�رفكان
العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   

 اعــــــــــالن         
ليكن معلوما للجميع ال�شيد/ عبد اهلل علي �شيف علي القايدي ، اإمارات اجلن�شية بطاقة 
هوية رقم : 784198135394157 وب�شفتي مالك يف الرخ�شة مهنية / الرمال للخياطة 
- كلباء رخ�شة مهنية - رقم 251379  ال�شادر من دائرة التنمية االقت�شادية - فرع كلباء 
باأنني تنازلت عن ح�شتي يف الرمال  للخياطة البالغة 100٪ وذلك لل�شيد/ حممد دروي�ص 
االإم��ارات بطاقة هوية رقم 784198009183520    ، وجن�شيته  عبد الرحمن مراد اخلوري 
وللمتنازل له مطلق احلرية يف الت�شرف يف ح�شته امل�شار اليها اعاه وله حق الت�شرف 
رقم  االحت���ادي  القانون  م��ن   )5/14( امل���ادة  بن�ص  وعما  ملكه.   يف  امل��ال��ك  ت�شرف  فيها 
2013/4 ل�شنة يف �شان الكاتب العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا االعان للعلم وعلى كل من 
له حق االعرتا�ص على هذا االجراء ان يقوم باملراجعة اىل كاتب العدل خال ا�شبوعني 

من تاريخ ن�شر هذا االعان واال�شت�شتكمل  االجراءات القانونية.
كاتب العدل
حمكمةكلباء الحتادية البتدائية

  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة: ف�سل & ح�سيب لتجارة م�ستح�سرات التجميل ) �س.ذ.م.م(
العنوان : مكتب 107 ملك �شعيد خليفة - املرر - ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية 
حمدودة. رقم الرخ�شة: 620193  رقم القيد بال�شجل التجاري: 1039351 مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري 
بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  اأع��اه، وذل��ك مبوجب  امل��ذك��ورة  ال�شركة  باإنحال  لديها 
2016/2/7  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2016/2/7 وعلى من لديه 
اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني الكتبي وم�ساركوه حما�سبون 
قانونيون العنوان : مكتب 1001 ملك مركز مزايا - بردبي -  هاتف  04-3215355 
فاك�ص: 3215356-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خال 

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

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�شم امل�شفي/الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون 
العنوان : مكتب 1001 ملك مركز مزايا - بردبي -  هاتف  3215355-04 فاك�ص: 
3215356-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت 
تعيني امل�شفي املذكور اأعاه لت�شفية ف�سل & ح�سيب لتجارة م�ستح�سرات 
التجميل ) �س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2016/2/7 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2016/2/7  وعلى من لديه اأي 
اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اعرتا�ص 
الثبوتية  واالأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��اه،   املذكور  العنوان 

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

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   
    يف الق�شية رقم 2016/1957  جتاري كلي 

املرفوعة من : بنك ملي اإيران بوكالة من�شور عبد اهلل حممد احمد الزرعوين   
ك��ت��اب حمكمة دبي  ب��اال���ش��ارة اىل  ك��ه��رازة -  اي���وب  امل��دع��ي عليه : حممد  �شد 
االبتدائية املوؤرخ يف 2017/2/20 واملت�شمن تكليفي خبريا يف الق�شية املذكورة 
يوم  امل��ذك��ورة  الق�شية  اجتماع خ��ربة يف  تقرر عقد  بانه  اع��اه نحيطكم علما 
اخلمي�ص املوافق 2017/3/2  ال�شاعة 12.00 ظهرا  وذلك على العنوان التايل 
الوطنية  : مكتب اخلبري : احمد ماجد لوتاه- دبي - بور�شعيد - مبنى دبي 
للتاأمني )اخلطوط القطرية( الطابق 3  مكتب رقم 302   لذا ندعوكم للح�شور 

يف املوعد املذكور وتقدمي كافة مالديكم من م�شتندات ومذكرات.
اخلبري/ احمد ماجد ل�تاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
    اعالن ن�شر اجتماع خربة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   

اعالن بالن�شر
رقم 2017/1146   

املنذر :�شركة الزاجل للعقارات 
املنذر اليه : الغمد الذهبي ل�شياغة املجوهرات - �ص ذ م م 

درهم   12500 مببلغ  املرتد  ال�شيك  قيمة  ب�شرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر   : املو�شوع 
ملك   12 رق��م  مكتب  بايجار  واخل��ا���ص   2017/1/1 من  عليه  امل�شتحق  االي��ج��ار  ببدل 
633 يف  االر���ص  رق��م   ، دب��ي  ال�شغايه  ، مبنطقة  الكائن   ، عبيد  و�شيخه حممد  اآمنه 
مدة اق�شاها �شهر من تاريخ ن�شر هذا االعان واال �شوف ي�شطر املنذر التخاذ كافة 
االجراءات القانونية التي حتفظ له حقه يف مطالبة املنذر اليه ب�شداد كامل القيمة 
الق�شائية  الدعاوى  واقامة  املخت�شة  ال�شطات  اىل  اللجوء  ذلك  يف  مبا  االيجارية 
اليه  املنذر  وحتميل  امل��وؤج��رة  العني  وباخاء  وال�شرر  بالعطل  اليه  املنذر  ومطالبة 

بكافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   
       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2017/9 عقاري كلي 

اىل املدعي عليه/1- �شيا الدان �شادمند 2- اليا�ص بو خليل  جمهويل حمل 
االقامة مبا ان املدعي/ حبيب ابراهيم �شاحلي وميثله : �شفيع حممد اإبراهيم   
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة برد هيئة املحكمني املدعي عليهم 
وتنحيتهم من النظر يف الدعوى التحكيمية املنظورة اأمام مركز دبي للتحكيم 
الدويل برقم 2014/95 والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.    وحددت 
بالقاعة  ���ص   9.30 ال�شاعة    2017/2/28 امل��واف��ق   ال��ث��اث��اء   ي��وم  جل�شة  لها 
Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اأي��ام  بثاثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدع�ى 2016/1611  ا�شتئناف جتاري

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- افيجرا ال�شرق االو�شط  م م ح  2- حممد ر�شا 
اأغاي  جمهول حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف /نوبل ري�شور�شيز - �ص 
ال�شادر بالدعوى رقم : 2016/870 جتاري  ا�شتاأنف احلكم  م ح   قد 
كلي بتاريخ 2016/10/30 وح��ددت لها جل�شه ي��وم  االرب��ع��اء   املوافق 
 ch2.D.16 رق��م  بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة     2017/3/22
تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   

اعالن حكم بالن�شر
             يف  الدع�ى رقم 2016/5526 عمايل جزئي  

اىل املحكوم عليه/1- االبداع االقليمي لا�شت�شارات جمهول حمل االقامة نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  يف    2016/12/7 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
اعاه ل�شالح/كارال اييزا ري�ص الدين بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
)�شبعة ع�شر الف وخم�شمائة واربعون درهما( وتذكرة العودة اىل موطنها او قيمتها 
والزمتها  اخ��ر  عمل  �شاحب  بخدمة  التحقت  ق��د  التنفيذ  وق��ت  تكن  مل  م��ا  نقدا 
باملنا�شب من امل�شروفات واعفت املدعية من ن�شيبها فيها ورف�شت ما عدا ذلك من 
طلبات حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�شر هذا االعان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدع�ى 2016/2003  جتاري كلي               
م   م  ذ  �ص   - العقاري  والتطوير  لا�شتثمارات  ال�شحراء  اأح��ام   -1  / عليه  املدعي  اىل 
اخل�شم املدخل / 2- ديزرت درمي انف�شتمنت�ص �ص ذ م م  جمهويل حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ �شركة بريفرين�ص لا�شا�شات واملقاوالت - �ص ذ م م وميثله : اإبراهيم علي املو�شى 
املدعي عليها واخل�شم  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  احلمادي   قد 
وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   7.215.710( وق��دره  مببلغ  والتكافل  بالت�شامن  املدخل 
التام و �شمول احلكم  ال�شداد  واتعاب املحاماة والفائدة  12٪ من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�شاعة  املوافق  2017/3/8  االربعاء  يوم  لها جل�شة  املعجل با كفالة. وح��ددت  بالنفاذ 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.E.22 بالقاعة  ���ص   9.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2017/14  عقاري جزئي                 

اىل املدعي عليه / 1- عمران علي اويل جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
ايلي�شني للو�شاطة العقارية - �ص ذ م م وميثله : حممد احمد حممد عبداهلل  
يوؤدي  ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
واتعاب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   141.750.00( وق���دره  مببلغ  للمدعية 
�شمول احلكم  و  التام  ال�شداد  والفائدة 12٪ من 2014/3/20  وحتى  املحاماة 
بالنفاذ املعجل با كفالة.   وحددت لها جل�شة يوم الثاثاء  املوافق  2017/2/28 
من  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.B.8 بالقاعة  ���ص   8.30 ال�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2017/218  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- نا�شر مرت�شى �شريف  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
حامد مرت�شى �شريف   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة باإخراج املدعي 
ا���ش��م��ه م��ن ال�شجل  ال�����ش��رك��ة وا���ش��ت��م��راره��ا ومتكينه م��ن ح���ذف و���ش��ط��ب  عليه م��ن 
لدى  االخ��رى  الر�شمية  واالوراق  ال�شجات  و�شائر  التجارية  والرخ�شة  التجاري 
بالرخ�شة  اخلا�شة  الر�شمية  االج���راءات  باإنهاء  له  والت�شريح  الر�شمية  اجلهات 
والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الثاثاء املوافق 
2017/3/7 ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثاثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   

مذكرة اعالن  متنازع �شده بالن�شر
   يف  الدع�ى 2016/130  نزاع تعيني خربة عقاري                      

حممد  ح�شني  ن�شيم   -2 ���ش��اه��ر  حلمي  ي��و���ش��ف  ����ش���ده/1-  امل��ت��ن��ازع  اىل 
اخلطيب جمهويل حمل االقامة مبا ان املتنازع/بري جني لوك ماركوت 
وميثله : عبد اللطيف حممد ابوبكر احمد احلمادي -  قد اقام عليك 
الدعوى املطالبة بندب خبري متخ�ش�ص مع الزام املدعى عليه بالر�شوم 
املوافق  الثاثاء    ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  املحاماة.  واتعاب  وامل�شاريف 
2017/3/7  ال�شاعة 8.30 �ص 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 بثاثة ايام على االقل.  
رئي�س الق�شم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   
      مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     

   يف  الدع�ى 2014/38  تظلم جتارى               
اىل املتظلم �شده / 1- جابر حممود علي حممد ابو القا�شم بنى متيم   جمهول حمل 
االقامة مبا اأن التظلم /بنك االحتاد الوطني - �شركة م�شاهمة عامه وميثله : احمد 
القرار  بالغاء  املذكور اعاه ومو�شوعه  التظلم  اقام عليك  عي�شى حممد عي�شى  قد 
باالمر  والتعميم  ال�شفر  املطلوب �شده من  والق�شاء جمددا مبنع  بالرف�ص  ال�شادر 
على جميع منافذ الدولة مع ايداع جواز �شفره خزانة املحكمة مع الر�شوم وامل�شاريف 
واالتعاب و�شم ملف االأمر على عري�شة رقم 2014/29 جتاري  وحددت لها جل�شه يوم 
فاأنت  لذا   ch1.B.6 االحد  املوافق 2017/2/26  ال�شاعة 8.30 �شباحا بالقاعة رقم
اأو  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على االأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري   
            رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدع�ى رقم 2016/1603  جتاري كلي                              

اىل املدعي عليهم /1 - نيو �شتايل لتجارة مواد الغذائية - �ص ذ م م  2- رافيندار �شينغ 
هارديال �شينغ  3- بلو اليفنت تريدجن  م م ح  4- اوريفكو للتجارة - �ص ذ م م  5- امري ر�شا 
اكربي راد  6- جورمندر �شينج جور ديب �شينج  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
امل�شرف العربي لا�شتثمار والتجارة اخلارجية  قد اقام الدعوى املذكورة اعاه وعليه 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/2/16 احلكم التمهيدي التايل 
�شاحب  املخت�ص  امل�شريف  اخلبري  بندب   : املو�شوع  يف  الف�شل  وقبل  املحكمة/  حكمت   :
بتلك اجلل�شة.  وحددت  ال�����ش��ادر  احل��ك��م  وف��ق منطوق  وت��ك��ون مهمته  ب��اجل��دول  ال���دور 
القاعة  ال�شاعة 30 : 09 �شباحا يف  املوافق 2017/3/2  لها املحكمة جل�شة يوم اخلمي�ص  

Ch2.E.21 يف حالة عدم �شداد املدعي امانة اخلبري
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   
 اعالن ب�رود التقرير بالن�شر

   يف  الدع�ى 2016/572 ا�شتئناف جتاري  
اىل امل�شتاأنف �شده : 1- كامبيز غام علي دريانورد  2- �شركة دريا 
للخدمات البحرية - �ص ذ م م مبا ان امل�شتاأنف �شده : كامبيز غام 
علي دريانورد  نعلنكم بان املحكمة قررت بجل�شتها املنعقدة  بتاريخ 
تقرير  ب���ورود  اخطاركم  اع���اه.  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  2017/2/8 يف 
ال�شيد اخلبري املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�شة يوم االربعاء 
 Ch2.D.19: املوافق 2017/3/1 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة

للتعقيب على التقرير. 
رئي�س ال�شعبة                                                                                                   

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   

اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر
   يف  الدع�ى رقم 2016/199 ا�شكالت عقارية

مو�شوع الق�شية اإ�شكال يف التنفيذ رقم 42/2015  بيع عقار مرهون لوقف االإجراءات 
التنفيذية

طالب االإعان : م�شت�شكل : اوبن او�شني هولدينجز ليمتد- ال�شيد جوردون قي�شر 
ون  بي يف  ا���ص  انف�شتمنتز  دي  بي  �شركة جي   -1  : امل�شت�شكل �شده    : اع��اه  املطلوب 

ليميتد - جمهول حمل االقامة 
املوافق 2017/2/26    االح��د  يوم  بانه قد حت��ددت جل�شة  نعلنكم   -  : االإع��ان  مو�شوع 
يتوجب  والتي  اع��اه  اال�شكال  يف  للنظر   ch1B.6 بالقاعة  �شباحا   11.00 ال�شاعة 
عليكم ح�شورها ويف حالة تخلفكم عن احل�شور �شي�شدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اثره 

القانوين بحقكم
رئي�س الق�شم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدع�ى رقم 2016/1720 جتاري جزئي                                        

اىل املحكوم عليه/1- جايا�شاندران راما�شاندرا بانيكري - ب�شفته املمثل القانوين 
ل�شركة ح�شن �شلطان للتجارة  جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2016/11/15  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�شالح/ املراد 
للتجارة - �ص ذ م م  - وميثلها قانونا : جعفر حممد عي�شى مراد - بالزام املدعي 
عليه باداء مبلغ 101.500 درهم للمدعية مع الزامه بامل�شاريف ومبلغ الف درهم  
مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم 2016/104 بيع عقار مره�ن    
اىل املنفذ �شده/1- غريغوري مليخن 2- غلب خاريتونوف  جمهول حمل االقامة 
امل��ح��دودة وميثله  االو�شط  ال�شرق  �شي  بي  ا���ص  اأت�ص  بنك  التنفيذ/  ان طالب  مبا 
اآل علي  قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2017/2/5   اأحمد ح�شن رم�شان   :
تاريخ  من  يوم   30 خال  دره��م   )6377223( بها  املطالبة  القيمة  ل�شداد  اعانكم 
االعان واال بيع العقار املبني او�شافه ادناه بطريق املزايده وفقا لن�ص املادة 295 
املنطقة :اجل��داف -  : �شقة �شكنية -  العقار  ن��وع  املدنية -  من قانون االج���راءات 
رقم االر�ص : 460 -رقم البلدية : 865-326 - رقم املبنى : 1- ا�شم املبنى : بازو 
فري�شات�شيثي - رقم الوحدة : 1604 - رقم الطابق : 6- م�شاحة العقار : 163.83 

مرت مربع - خال 30 يوم من تاريخ االعان.  
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدع�ى 2016/1247  مدين  جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- علي �شامل م�شبح ابدواه 2- عتيق الرحمن قا�شي رحمن  جمهويل حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ فهد عبد اهلل قويل وميثله : مع�شومة ح�شن نا�شر ال�شايغ   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
الزام املدعي عليهما بالت�شامن ب�شداد مبلغ وقدره 53860 درهم عن قيمة املخالفات امل�شددة من جانب املدعي 
باال�شافة اىل مبلغ 7000 درهم باقي ثمن بيع ال�شيارة مع الفائدة القانونية بواقع 12٪ من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�شداد التام  - اثبات بيع ال�شيارة التي حتمل اللوحة رقم دبي K25638 مو�شوع الدعوى واحلكم 
بت�شجيل  عليهما  املدعي  وال��زام   2015/11/19 بتاريخ  وذل��ك  الدعوى  حمل  ال�شيارة  بيع  عقد  ونفاذ  ب�شحة 
ال�شيارة وحتويلها اىل ا�شمائهم وال��زام املدعي عليهما ب�شداد قيمة ما ي�شتجد من خمالفات  - الزام املدعي 
اتعاب املحاماة. احتياطيا احالة الدعوى للتحقيق ليثبت املدعي بكافة  عليهما بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
طرق االثبات مبا فيها �شهادة ال�شهود بيع ال�شيارة على النحة الثابت باالوراق. وحددت لها جل�شة يوم االربعاء  
املوافق  2017/3/1  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
اأيام على االأقل ويف حالة  وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري )علما باأنه مت تعديل الطلبات(
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2016/2783  جتاري جزئي              

م  جمهول حمل  م  ذ   - بافا لان�شاءات  بي  اي��ه  1-�شركة    / املدعي عليه  اىل 
االقامة مبا ان املدعي/ تكنو بيلد للمقاوالت - �ص ذ م م قد اأقام عليك الدعوى 
درهم(   162327.41( وق��دره  عليها  مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها 
اال�شتحقاق   تاريخ   من   ٪12 والفائدة  املحاماة  اتعاب  و  وامل�شاريف  والر�شوم 
التام.  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص   ال�شداد  الواقع يف 2013/1/28 وحتى 
املوافق  2017/3/2  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch2.D.19 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   
اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر

   يف  الدع�ى رقم 2016/223 ا�شكالت عقارية  
مو�شوع الق�شية اإ�شكال يف التنفيذ رقم 2016/5 تنفيذ عقاري لوقف االإجراءات 

التنفيذية
طالب االإعان : م�شت�شكل : اأحمد مريخان عايل زاده مزرعه 

 املطلوب اعاه : امل�شت�شكل �شده : 1- عبداهلل فايل اهلل يون�شي جمرد  - جمهول حمل االقامة
مو�شوع االإع��ان : -  نعلنكم بانه قد حت��ددت جل�شة يوم االح��د املوافق 2017/2/26  
يتوجب  والتي  اع��اه  اال�شكال  يف  للنظر   ch1B.6 بالقاعة  �شباحا   11.00 ال�شاعة 
عليكم ح�شورها ويف حالة تخلفكم عن احل�شور �شي�شدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اثره 

القانوين بحقكم.
رئي�س الق�شم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

يف  الدع�ى 2016/831  ا�شتئناف جتاري   
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- يوين كوت للمقاوالت - �ص ذ م م  جمهول حمل 
االقامة مبا ان امل�شتاأنف /كون�شرتك�شن �شبي�شلتيز ميدل اي�شت - �ص ذ م 
م وميثله : علي ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن -  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم 
    2016/7/18 بتاريخ  كلي  جت��اري   2015/1049  : رق��م  بالدعوى  ال�شادر 
ال�شاعة 10.00  امل��واف��ق 2017/3/15    االرب��ع��اء   ي��وم  وح��ددت لها جل�شه 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدع�ى 2017/19  ا�شتئناف  تنفيذ جتاري   

ب�شفتها  ليمتد  ك��وم��ب��اين  جلوفي�ص  1-ه���ون���داي  ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
م�شغل ال�شفينة جلوفي�ص برامي  جمهول حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف 
/ال�شركة العربية للتموين - ذ م م - فرع 1  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم 
بتاريخ 2017/1/11     تنفيذ جتاري   2016/2796  : رقم  بالدعوى  ال�شادر 
وحددت لها جل�شه يوم االربعاء املوافق 2017/3/29 ال�شاعة 17.30 م�شاء  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدع�ى 2016/4  ا�شتئناف اأمر على عري�شة مدين    
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-�شوفيي�ص كوجنو مون �شليمان جمهول حمل 
واال�شت�شارات  للمحاماة  ابراهيم  /علي  امل�شتاأنف  ان  مبا  االق��ام��ة 
 : رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف  ق��د  القانونية   
2016/737 امر على عري�شة مدين بتاريخ 2016/12/14  وحددت 
لها جل�شه يوم االربعاء   املوافق 2017/3/29   ال�شاعة 17.30 م�شاء  
ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم  بالقاعة رقم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدع�ى 2016/181  ا�شتئناف عقاري    
الثلهوين جمهول حمل  امل�شتاأنف �شده/ 1-ح�شام �شمري �شحاده  اىل 
�شفيع   : وميثله  �شاحلي  ابراهيم  /حبيب  امل�شتاأنف  ان  مبا  االق��ام��ة 
رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  القرار/  ا�شتاأنف  قد  اإبراهيم    حممد 
: 2015/623 عقاري كلي بتاريخ 2016/4/12 وح��ددت لها جل�شه يوم 
رقم  بالقاعة  �شباحا    10.00 ال�شاعة   2017/3/21 امل��واف��ق  الثاثاء 
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.C.11

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدع�ى 2016/1786  ا�شتئناف جتاري   
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-جون فرجي�ص تاكيديل جوهنان فرجي�ص  جمهول 
الرحماين  يو�شف  احمد  ال�شام  /عبد  امل�شتاأنف  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل 
احلكم  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف  قد  ال���راوي  نا�شر  �شامل  علي  عمران   : وميثله 
  2016/11/28 بتاريخ  كلي  جت��اري   2016/427  : رق��م  بالدعوى  ال�شادر 
ال�شاعة 10.00  امل��واف��ق 2017/3/15    االرب��ع��اء   ي��وم  وح��ددت لها جل�شه 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة  �شباحا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدع�ى 2016/1837  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-موؤ�ش�شة 360 ارك للمعار�ص ، موؤ�ش�شة فردية مملوكة للمدعو/ جنجادهران 
برمي كومار 2- جنجادهران برمي كومار  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ البنك العربي 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام  املتحد وميثله : موزة عبيد ربيع اخلظر  قد 
املدعي عليهما بالت�شامن والت�شامم والتكافل مببلغ وقدره )4.092.901.61 درهم( والر�شوم 
وتثبيت   ، التام  ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   ٪12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 
احلجز التحفظي رقم 263-2016 حجز حتفظي جتاري - )واعانكما بان املحكمة قد قررت 
التحفظي  احلجز  وتثبيت  �شحة  ب�شاأن  املدعي  من  املقدم  االإغفال  طلب  لنظر  جل�شة  حتديد 
رقم 263-2016 جتاري (  وح��ددت لها جل�شة يوم االثنني  املوافق  2017/3/6   ال�شاعة 9.30 
�ص بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2017/231   تنفيذ جتاري  
جمهول  عر�شي   احمد  ر�شيد  عر�شي  حمريا  �شده/1-  املنفذ  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ر�شول الرحمان تيكا خان تيكا 
املذكورة اعاه والزامك  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  خان  قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )11332( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية 
يوما من   15 املذكور خال  بالقرار  االلتزام  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�شر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة: اجناز للت�سميم - �س ذ م م 
العنوان:  مكتب رقم 402 ملك زينب ابراهيم علي - ديرة - املرر - ال�شكل القانوين: 
 : التجاري  بال�شجل  القيد  : 574963  رقم  الرخ�شة  ذات م�شوؤولية حم��دودة  رقم 
التاأ�شري يف  باأنه قد مت  التنمية االقت�شادية بدبي  77107 مبوجب هذا تعلن دائرة 
ال�شجل التجاري لديها باإنحال ال�شركة املذكورة اأعاه، وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2017/1/24 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/6/24  
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني الوحدة ملراجعة 
 M1  احل�سابات وال�ست�سارات الدارية- ح�سن املرزوقي العنوان: مكتب رقم
ملك مرمي احمد حممد نا�شر لوتاه- ديرة- هور العنز �شرق - هاتف  04-2979412 
فاك�ص: 2979413-04  م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خال 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعان.
دائرة التنمية القت�سادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    
ح�سن  الداري��ة-  وال�ست�سارات  احل�سابات  ملراجعة  امل�شفي/الوحدة  ا�شم 
املرزوقي العنوان: مكتب رقم  M1 ملك مرمي احمد حممد نا�شر لوتاه- ديرة- 
تعلن  هذا  2979413-04  مبوجب  فاك�ص:   04-2979412 هاتف    - �شرق  العنز  هور 
اأعاه لت�شفية  املذكور  امل�شفي  باأنه قد مت تعيني  التنمية االقت�شادية بدبي  دائرة 
اجناز للت�سميم - �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/1/24 
اأي  لديه  م��ن  وعلى    2017/6/24 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق 
اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان 
املذكور اأعاه، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خال )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعان.
دائرة التنمية القت�سادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدع�ى 2016/1781  ا�شتئناف عمايل    
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-�شمارت جيت خلدمات اإدارة االأعمال موؤ�ش�شة فردية 
ميهايلوف  ميهايلوف  /ت���ودور  امل�شتاأنف  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول 
وميثله : مبارك عبداهلل القيطي امل�شعبني  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم 
ال�شادر بالدعوى رقم : 2016/4338 عمايل جزئي بتاريخ 2016/10/20   
 10.00 ال�شاعة  امل��واف��ق 2017/2/27    االث��ن��ني   ي��وم  لها جل�شه  وح���ددت 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �شباحا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدع�ى 2016/757  عقاري كلي                 
اىل املدعي عليه / 1-جوزيف فيدرك  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ جوزيف 
املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال�شبيعي  عمري  اأم��ل   : وميثله  ناجى 
ب�شم ملف النزاع رقم 105 ل�شنة 2015 نزاع تعيني خربة عقاري والزام املدعي عليهم 
 740.000( وق���دره  مبلغ  للمدعيني  ي����وؤدوا  ب��ان  بينهم  فيما  وال��ت�����ش��امم  بالت�شامن 
درهم( والفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد والر�شوم 
وامل�شاريف واالتعاب. وحددت لها جل�شة يوم االحد  املوافق  2017/2/26  ال�شاعة 9.30 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �ص 
اأي��ام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2017/153  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-مرمي بال �شعد للتجارة - �ص ذ م م جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ خليفة للتجارة - �ص ذ م م  وميثله : روكز جورج حبيقه   قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها وقدره )73.286.33 درهم( )ثاثة و�شبعون 
الفا ومائتان و�شتة وثمانون درهما وثاثة وثاثون فل�شا درهم(  والر�شوم وامل�شاريف 
و اتعاب املحاماة والفائدة  12٪ من تاريخ املطالبة املالية وحتى ال�شداد التام و �شمول 
احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة.   وحددت لها جل�شة يوم االثنني  املوافق  2017/2/27  
ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2017/428  جتاري جزئي              

 اىل املدعي عليه / 1-تداول مي - �ص ذ م م 2- �شركة اك�شنتيال ميدي�شت للو�شاطة التجارية - ذ م م 
3- �شركة اك�شنتيال ميدي�شت لا�شتثمار -  ذ م م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ الينا - 
كري�شتينا �شور وميثله : حممد علي حممد علي الدهبا�شي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
دوالر   25.346( وق���دره  مبلغ  ب�شداد  ومت�شاميم  مت�شامنني  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
اىل  باال�شافة   ) دره��م   93.094.59( وق��دره  مببلغ  االإم��ارات��ي  بالدرهم  يعادله  ما  او  امريكي( 
الفائدة القانونية بواقع 12٪ من تاريخ ت�شجيل الدعوى وحتى متام ال�شداد والر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص  املوافق  2017/3/2  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة 
Ch2.D.19 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على االأقل )علما باأنه مت احالة الدعوى 

اىل املحكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2016/2176  مدين جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-عبد النا�شر ح�شني علي احمد املا  جمهول حمل 
روكز   : وميثله  دالداليان  بوغو�ص  هاروتيون  املدعي/  ان  مبا  االقامة 
جورج حبيقه   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مببلغ وقدره 
واالت��ع��اب.   وحددت  وامل�شاريف  والر�شوم  وال��ف��ائ��دة   دره��م(   100000(
لها جل�شة يوم االربعاء  املوافق  2017/3/8  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة 
Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثاثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/475  عمايل جزئي
���ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا  بانو�ص  املدعي عليه / 1-مطعم ومقهى  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  ان املدعي / فيفيان البني لوكي البني لوكي  قد 
 1000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   43800( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
 MB167969121AE/2017:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
بالقاعة  ���ص   8.30 ال�شاعة   2017/3/12 امل��واف��ق  االح���د  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
ch.1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على االأقل، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدع�ى 2016/7170  عمايل جزئي

���ص.ذ.م.م جمهول حمل  اىل املدعي عليه / 1-وي�شت هاو�ص �شتار للتجارة العامة 
اأق����ام عليك الدعوى  امل��دع��ي / اح��م��د امي���ن مف�شل اح��م��د  ق��د  االق��ام��ة مب��ا ان 
عودة  وتذكرة  دره��م(   15832( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
لها  وح��ددت  ال�شكوى:166203169  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(  مببلغ )2000 
جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق 2017/3/16 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة ch.1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2017/151  عمايل جزئي

ال��ف��ن��ي��ة ذ.م.م جم��ه��ول حمل  ع��ل��ي��ه / 1-ال���دن���ي���ار خل���دم���ات  امل���دع���ي  اىل 
اأق��ام عليك  بوزهوليبارامبيل قد  املدعي /جني�شو جوزيف  ان  االقامة مبا 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )81798 درهم( 
ال�شكوى  رق��م  وامل�شاريف.  وال��ر���ش��وم  دره���م(   1000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
املوافق  االثنني  يوم  لها جل�شة  وح��ددت    MB167086029AE/2017
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة ���ص   8.30 ال�شاعة   2017/2/27
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2016/8576  عمايل جزئي

موؤ�ش�شة   - الكهربائية  التمديدات  اهلل ال�شاح  عبد  1-م��روه   / عليه  املدعي  اىل 
ف��ردي��ة جم��ه��ول حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /ج��ل��ي��ل ال��رح��م��ن حم��م��د ا�شغر 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها  الدعوى ومو�شوعها  اأقام عليك  قد  حافظ 
)6827 دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )3000 دره���م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف . رقم 
اخلمي�ص  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت    mb167317003ae/2016:ال�شكوى
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة ���ص   8.30 ال�شاعة   2017/3/16 امل��واف��ق 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدع�ى 2017/89  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  النافورة لل�شياحة �ص.ذ.م.م 2- ليودميا الزاريفا  جمهويل حمل االقامة 
مبا ان املدعي/فندق جلوريا وال�شقق الفندقية قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليهما �شامنني مت�شامنني بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )64.660( درهم )فقط اربعة 
و�شتني الف و�شتمائة و�شتون درهما( والفائدة القانونية بواقع 12٪ من تاريخ اقامة الدعوى 
وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص 
املوافق  2017/3/2 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch2.D.19 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   

اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 
يف الطعن 2016/427 طعن مدين

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/1- مارينا اإ�شكيب اإنف�شتمنت�ص ليمتد
وميثله:عبداهلل ح�شن عبداهلل ابراهيم العلي 

حمل  جمهول  االأبي�ص  البيت  مطعم  ���ش��ده:1-  املطعون  باعان 
اأعاه  املذكور  الطعن  عليكم  اأق��ام  الطاعن  ب��اأن  نعلنكم   ، االقامة 
على  للرد  وذل��ك  التمييز  حمكمة  اىل  احل�شور  عليكم  ويتوجب 

�شحيفة الطعن املقدمة �شدكم .
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

   حمكمة   التمييز
العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدع�ى 2016/1966  جتاري كلي

���ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا  اي�شت  املدعي عليه / 1- هو�ص كونتي�شنا ميدل  اىل 
ان املدعي/ �شركة طائر الواحه للنقل بال�شاحنات الثقيله ذ.م.م وميثله:�شوق حم�شن بدر 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الكثريي 
ال�شداد  وحتى   2015 �شبتمرب  م��ن   ٪12 وال��ف��ائ��دة  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره��م   )883239(
املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت   . كفالة  با  املعجل  بالنفاذ  و�شمول احلكم  التام 
اأو من  Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  2017/2/22 ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثاثة اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   

       اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدع�ى 2016/2640  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ا�ص ا�ص ا�ص الدارة الفعاليات 2- في�شل بابو ثريوثى االفيكوتى ثريوتى  جمهويل 
اع��اه وعليه  املذكورة  الدعوى  اق��ام  �شوجاتا  قد  تانكابان  �شاجيت فيلو  املدعي/  ان  االقامة مبا  حمل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2017/2/16 حكمت املحكمة مبثابة ح�شوري وقبل الف�شل يف املو�شوع 
ا�شبوع تكون  ال��دور باجلدول ما مل يتفق الطرفان على تعيينه خال  بندب اخلبري احل�شابي �شاحب 
مهمته االطاع على ملف الدعوى وما به من م�شتندات وما ع�شى ان يقدم له من ا�شول وم�شتندات 
االنتقال اىل ال�شركة املدعي عليها االوىل واالطاع على �شجاتها ودفاترها بيان طبيعة العاقة بني 
الطرفني وكيفية ح�شاب االرباح وما مت يف �شان عمليات اال�شتثمار وطبيعتها و�شبب ا�شدار ال�شيك �شند 
الدعوى وارتباطه مبو�شوع اال�شتثمار لدى املدعي عليها االوىل وت�شفية احل�شاب بني الطرفني وحددت 
مبلغ اربعة االف درهم كامانة للخبري وكلفت املدعي ب�شدادها. وحددت لها املحكمة جل�شة يوم اخلمي�ص 

 ch2.D.19:املوافق:2017/3/2 ال�شاعة:08:30 �ص يف القاعة
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2016/1954  ا�شتئناف عمايل    
اي���دي���ا خل���دم���ات رج����ال االعمال   ب�����ش��ت  امل�����ش��ت��اأن��ف ����ش���ده/ 1-  اىل 
بانتوجان  ���ش��رييل   / امل�����ش��ت��اأن��ف  ان  االق���ام���ة مب���ا  جم��ه��ول حم���ل 
ا�شتاأنف  قد  الن�شار   ح�شني  حممد  يو�شف  وميثله:فتوح  اجنويو 
يوم  جل�شه  لها  وح��ددت  رق��م:/  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ال��ق��رار/ 
رقم  بالقاعة  �شباحا    10.00 ال�شاعة   2017/3/7 املوافق  الثاثاء  
ch2.D.18 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
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العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2017/693  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اال�شد للمقاوالت البناء �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /بال ح�شني حممد بوتا قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   8235( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
  MB167556312AE 2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف. رقم ال�شكوى(
�ص   8.30 ال�شاعة   2017/3/9 امل��واف��ق  اخلمي�ص  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثاثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2016/6298  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-جوزيه اهيت�شيلورو اجوى جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /�شركة ال�شرياوي الدارة املن�شات �ص.ذ.م.م وميثله:را�شد عبداهلل علي 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات  هوي�شل النعيمي قد 
عمالية وقدرها )2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة . رقم 
ال�شكوى MB163309763AE/2016  وحددت لها جل�شة يوم االربعاء 
لذا فاأنت مكلف   ch1.A.2:املوافق 2017/3/8 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
يف الدع�ى رقم 2017/175 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شده/1- رائد طارق داود احلب�ص  جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ليلى ابراهيم حمدان ابواحلور وميثله:�شاح 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  مبا�شري  حممد  ح�شن 
دره��م اىل  وق���دره )764341(  ب��ه  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اه 
�شتبا�شر  امل��ح��ك��م��ة  ف���ان  وع��ل��ي��ه  امل��ح��ك��م��ة  خ��زي��ن��ة  او  التنفيذ  ط��ال��ب 
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

يف الدع�ى رقم 2017/326 تنفيذ جتاري
للو�شاطة  ميدي�شت  اك�شنتيال   -2 �����ص.ذ.م.م  م��ي  ت���داول  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
التجارية �ص.ذ.م.م 3- اك�شنتيال ميدي�شت لا�شتثمار �ص.ذ.م.م  جمهويل حمل 
املو�شى  علي  وميثله:ابراهيم  جازيوفا  التنفيذ/الزبيتا  طالب  ان  مبا  االقامة 
اأق��ام عليك ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع��اه وال��زام��ك بدفع  احل��م��ادي قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )604984.64( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

يف الدع�ى رقم 2017/354 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شده/1- ات�ص جي تي لنقل املواد بال�شاحنات �ص.ذ.م.م  جمهول 

العامه �ص.ذ.م.م  التنفيذ/خ�شب للنقليات  حمل االقامة مبا ان طالب 

املبلغ  املذكورة اعاه والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  قد 

املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )16104(  به  املنفذ 

وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

يف الدع�ى رقم 2017/390 تنفيذ جتاري
املدعي  الرمياوي )زوجة  ال�شيدة/�شادية علي عبدالقادر  املنفذ �شده/1-  اىل 
ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  الثالث(  عليه  املدعي  و�شقيقة   - الثاين  عليه 
طالب التنفيذ/بيرتو مار�شيوين عن نف�شه وب�شفته ممثا ل�شركة اينون مينا 
�ص.م.ح قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )42651( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان 
بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

    يف الدع�ى رقم 2017/170  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- مركز زهراء للتجميل جمهول حمل االقامة مبا ان 
طالب التنفيذ/منال ح�شن �شيد احمد متويل  قد اأقام  عليكم الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )7750( 
او خزينة املحكمة باال�شافة اىل مبلغ )900(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
االجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
    يف الدع�ى رقم 2016/3743  تنفيذ عمايل 

�ص.ذ.م.م  الكهروميكانيكية  لاعمال  ان  واي  زد  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد عزول ميا حممد 
نور اال�شام  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )7821( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة باال�شافة اىل مبلغ )900( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

    يف الدع�ى رقم 2017/384  تنفيذ عمايل 
جمهول  ������ص.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  ال��ت��اج  رم��ز  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأقام   حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/جبار احمد حممد رزاق  قد 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )6991( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�شافة اىل 
مبلغ )900( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
    يف الدع�ى رقم 2016/529  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- جنوم تي يف منطقة حرة ذ.م.م جمهول 
غ�شان  حممد  التنفيذ/عبيده  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل 
اليكم  العائدة  املركبة  على  بانه مت احلجز  نعلنكم  خور�شيد  
رقم ) 22684I( دبي تويوتا يار�ص لون ر�شا�شي يف حدود املبلغ 

املنفذ به وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

    يف الدع�ى رقم 2016/1920  تنفيذ مدين 

اىل املنفذ �شده/1- �شليمان حممد اخل�شري جمهول حمل االقامة 
مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ح��امت ع��ل��ي ال�شيد ���ش��امل  ق��د اأق����ام  عليكم 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
او خزينة املحكمة.  وعليه  التنفيذ  وق��دره )4870( درهم اىل طالب 
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان 
االلتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

    يف الدع�ى رقم 2017/92  تنفيذ مدين 

ا�شماعيل جمهول حمل االقامة مبا  املنفذ �شده/1- امري خان  اىل 
ان طالب التنفيذ/�شركة جا�شم �شيف لتاأجري ال�شيارات �ص.ذ.م.م  قد 
اأقام  عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )10871( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 
االلتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

يف الدع�ى رقم 2016/529  تنفيذ عمايل   
به  املننفذ  املبلغ  ب�شداد   ، رق���م:2015/4938  الدعوى  ال�شادر يف  الق�شية:تنفيذ احلكم  مو�شوع 
تنفيذ  ر�شوم  دره��م(  وق��دره )1475  باال�شافة اىل مبلغ  العامل  دره��م ل�شالح  وق��دره )73726( 

احلكم ومبلغ )3683 درهم( ر�شوم الدعوى االبتدائية ل�شالح املحكمة .
طالب االإعان:طالب التنفيذ:عبيده حممد غ�شان خور�شيد

املطلوب اعانه:املنفذ �شده:1- جنوم تي يف منطقة حرة ذ.م.م جمهول حمل االقامة
مو�شوع االعان:

نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن موجودات �شركتكم )اثاث مكتبي + 
اجهزة الكرتونية( واملوجودة يف بر دبي �شارع حممد بن زايد وفاء للمبلغ املطالب به هذا للعلم 

وذلك ملا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا .
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدع�ى 2017/266  ا�شتئناف جتاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- �شركة ابينكو ل�شناعة االنابيب البا�شتيكية �ص.ذ.م.م 
- �شابقا - وحاليا ابو�شفية التجارية ���ص.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا ان 
ذ.م.م  الثقيلة  وامل��ع��دات  االالت  غيار  قطع  لتجارة  ك��وم��ارو  �شركة   / امل�شتاأنف 
وميثله:عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري  قد ا�شتاأنف / احلكم ال�شادر بالدعوى 
يوم  لها جل�شه  وح���ددت  ب���ت���اري���خ:2017/2/8  ج��زئ��ي  2016/1735 جت���اري  رق��م 
 ch2.E.23 الثاثاء  املوافق 2017/2/28 ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدع�ى 2017/18  ا�شتئناف مدين    

حمل  جمهول  حم��م��دي   عبدالكرمي  فر�شيد   -1 ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
جمال  وميثله:حممد  خمري  حممد  ع��ارف   / امل�شتاأنف  ان  مبا  االق��ام��ة 
بالدعوى  ال�شادر  احلكم   / ا�شتاأنف  قد  الرميثي   احلثبور  عبيد  �شيف 
املوافق  االث��ن��ني   ي��وم  لها جل�شه  رق��م 2016/154 م��دين جزئي وح���ددت 
وعليه   ch2.E.23 رقم  بالقاعة  �شباحا    10.00 ال�شاعة   2017/3/13
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدع�ى 2017/54  ا�شتئناف عمايل    

االبنية  تنظيف  خل��دم��ات  الغربي  ال�شاحل   -1 ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
���ص.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف / تريي�شتا تاجاري 
داكارا  قد ا�شتاأنف/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2016/7411 عمايل 
ب���ت���اري���خ:2017/1/9 وح���ددت لها جل�شه ي��وم االث��ن��ني  املوافق  ج��زئ��ي 
2017/3/20 ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه 
�شتجري  قانونيا ويف حال تخلفكم  او من ميثلكم  يقت�شي ح�شوركم 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/347  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-ع���رب ال��ف��ن للنق�ص وال��زخ��رف��ة جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مبا 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  علي   مدر�ص  البومياه   / املدعي  ان 
درهم(   1000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   25388( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
ال�شكوى:MB153176955AE/2017 وحددت  والر�شوم وامل�شاريف رقم 
 ch.1.A.5 لها جل�شة يوم االحد املوافق 2017/3/12 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق���ل،  على  اأي��ام  بثاثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدع�ى 2016/8499  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-هيما�شكو انرتنا�شيونال ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  احل�شني   ابو  مياه  مانيك   / املدعي 
درهم(   1000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   17755( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
ال�شكوى:MB167238179AE/2016 وحددت  والر�شوم وامل�شاريف رقم 
لها جل�شة يوم الثاثاء املوافق 2017/3/21 ال�شاعة 8.30 �ص مبكتب القا�شي لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدع�ى 2017/413  عمايل جزئي

هو�شبيتاليتي  ج���ري���ت  م���ن  )ف�����رع  ج����ريين  ج���ري���ت  1-م���ط���ع���م   / ع��ل��ي��ه  امل���دع���ي  اىل 
لا�شتثمار( ���ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / ميل�شور جامارو رو�شيل 
 63530( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
رقم  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   3000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م( 
ال�شكوى:MB166555238AE وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق 2017/3/12 
ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة ch.1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام 

على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدع�ى 2016/8884  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-نبلم�ص للتجارة العامة ���ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / حممد را�شد فارزاند علي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )15704 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB167235267AE وحددت 
القا�شي  ال�شاعة 8.30 �ص مبكتب  املوافق 2017/3/2  يوم اخلمي�ص  لها جل�شة 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على االأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/124  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مطعم ومقهى خواييه - اعمال مدنية جمهول حمل االقامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  مبا ان املدعي / جيلزين اوجوى ميدينا  قد 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )13133 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB167239138AE وحددت 
لها جل�شة يوم الثاثاء املوافق 2017/3/14 ال�شاعة 8.30 �ص مبكتب القا�شي 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على االأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2016/8111  عمايل جزئي

اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-م���دي���ن���ة اجل���م���ال ل��اع��م��ال ال��ف��ن��ي��ة ���������ص.ذ.م.م جمهول 
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /حم��م��د ك��وث��ر ع���امل حم��م��د ���ش��راج م��ي��اه ق��د اأقام 
 18342( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�شتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك 
ال�شكوى  رق��م  وامل�شاريف.  والر�شوم  دره��م(   1000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م( 
املوافق 2017/3/19  لها جل�شة يوم االحد  MB168115985AE  وحددت 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك   ch1.A.2:ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثاثة اأيام على االأقل  )علما باأن الدعوى قد جددت من ال�شطب(. 
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   

اعالن حكم بالن�شر
            يف  الدع�ى رقم 2016/8585  عمايل جزئي

اىل امل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه/1- دون���ر ك��ب��اب ج��ي ال ت��ي ف��رع دب��ي جم��ه��ول حم��ل االقامة 
الدعوى  يف    2017/1/30 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
املذكورة اعاه ل�شالح/جو مي جينوفي�ص بارا�ص  بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
باملنا�شب  والزمتها  درهم(  واربعمائة  الفا  ع�شر  )ثمانية  مبلغ )18400(  للمدعي 
من امل�شروفات واعفت املدعي من ن�شيبه فيها ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات . 
حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�شر هذا االعان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   

اعالن حكم بالن�شر
            يف  الدع�ى رقم 2016/7440  عمايل جزئي

����ص.ذ.م.م جمهول حمل  العامة  للتجارة  االخ�شر  ركن اخلط  عليه/1-  املحكوم  اىل 
االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/1/31  يف الدعوى 
املذكورة اعاه ل�شالح/�شانط مراد �شاركي�ص  بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي 
مبلغ )70726( درهم وبتذكرة العودة لوطنه عينا او نقدا ما مل يلتحق بخدمة �شاحب 
عمل اخر وباملنا�شب من الر�شوم وامل�شاريف واعفت املدعي من ن�شيبه فيها ورف�شت 
. حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني  ما عدا ذلك من طلبات 
ال�شيخ  ال�شمو  با�شم �شاحب  التايل لن�شر هذا االع��ان �شدر  اليوم  اعتبارا من  يوما 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



األربعاء   22   فبراير    2017  م   -   العـدد  11951  
Wednesday  22  February   2017  -  Issue No   11951 37

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   
اعالن حكم بالن�شر

            يف  الدع�ى رقم 2016/1476  مدين جزئي
اىل املحكوم عليه/1- يو�شف حممد يو�شف علي عبداهلل اللنجاوي جمهول حمل 
يف    2017/1/4 ب��ت��اري��خ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة 
الدعوى املذكورة اعاه ل�شالح/حممد نظم احل�شن حممد انور ح�شني بان يوؤدي 
املطالبة  تاريخ  القانونية بواقع 9٪ من  للمدعي مبلغ )25.000( درهم والفائدة 
الق�شائية وحتى متام ال�شداد مع الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف . حكما 
مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�شر هذا االعان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   
اعالن حكم بالن�شر

            يف  الدع�ى رقم 2016/2726  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/1- جاهنكري خان خوجناي ب�شفته مدير �شركة برايت الين للتجارة العامة �ص.ذ.م.م 
2- برايت الين للتجارة العامة �ص.ذ.م.م جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/املرياث لتجارة ال�شاحنات 
اجلن�شية  هندي   - توما�ص  بوليموتيل  توما�ص  ج��ورج  مديرها  ميثلها  ���ص.ذ.م.م  الغيار  وقطع  امل�شتعملة 
ل�شالح/ اعاه  املذكورة  الدعوى  بتاريخ  2017/1/26  يف  املنعقدة  بجل�شتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم 
بوليموتيل  توما�ص  ج��ورج  مديرها  ميثلها  ����ص.ذ.م.م  الغيار  وقطع  امل�شتعملة  ال�شاحنات  لتجارة  امل��رياث 
توما�ص - هندي اجلن�شية بالزام املدعي عليه واخل�شم املدخل بالت�شامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية 
مبلغ )مائة وت�شعة وت�شعون الف وثمامنائة و�شتون درهما( وفوائده القانونية بواقع 9٪ ح�شب قيمة كل 
�شيك وتاريخ ا�شتحقاقه وحتى متام ال�شداد والزمتها امل�شروفات وثاثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة  . 
حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعان 

�شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   
اعالن حكم بالن�شر

            يف  الدع�ى رقم 2016/2321  جتاري جزئي
ان  ���ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا  الغذائية  امل��واد  اىل املدعي عليه/1- عبدالعزيز تب�شم لتجارة 
املدعي/املحيط االزرق لنقل الركاب باحلافات املوؤجرة �ص.ذ.م.م نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
املنعقدة بتاريخ  2017/1/29  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�شالح/املحيط االزرق لنقل الركاب باحلافات 
املوؤجرة �ص.ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان ت�شلم للمدعية ال�شيارة املبينة و�شفا ونوعا بعقد االيجار املربم 
بني طريف التداعي واملوؤرخ يف:2016/5/29 او برد قيمتها مبلغ )مائة وخم�شة االف درهم( والزامها بان 
توؤدي لها مبلغ )ثمانية وع�شرين الف درهم( قيمة االجرة املتجمدة يف ذمتها وما ا�شتجدت حتى تاريخ 
�شدور هذا احلكم والزمتها قيمتها مبلغ )مائة وخم�شة االف درهم( بامل�شروفات والزمتها بان توؤدي 
لها مبلغ )ثمانية وع�شرون الف درهم( قيمة االجر . حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال 
ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2017/429  جتاري جزئي

التجارية  للو�شاطة  اك�شنتيال ميدي�شت   -2 ����ص.ذ.م.م  ت��داول مي   -1  / عليه  املدعي  اىل 
ان  االقامة مبا  ����ص.ذ.م.م  جمهويل حمل  اك�شنتيال ميدي�شت لا�شتثمار   -3 ����ص.ذ.م.م 
املدعي/ جومانه اندره احلداد وميثله: عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري قد اأقام عليك 
والت�شامم مببلغ وقدره  بالت�شامن  املدعي عليهم  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها 
من   ٪12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  ام��ارات��ي(   دره��م   247197.18(
تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام . وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق  2017/3/2  
ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 1.B.6 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
اأيام  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة  وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

على االأقل ، علما بان الدعوى قد احاله للدائرة التجارية اجلزئية . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2017/273  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- اميريت�ص اجنينريينج ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
قد  اجل�شمي  عبداهلل  مو�شى  رجب  هاين  وميثله:  ����ص.ذ.م.م  )املو�شى(  العام  للنقل  الكو 
 70.325( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
درهم(  والفائدة القانونية بواقع 12٪ من تاريخ اال�شتحقاق:2016/6/20 وحتى ال�شداد 
لها جل�شة  وح��ددت   . املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليها  املدعي  ال��زام  مع  التام 
يوم الثاثاء املوافق  2017/2/28  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 2.D.19 لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على االأقل   علما بانه مت اإحالة الدعوى اىل املحكمة 

التجارية اجلزئية . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2016/1423  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- رام��ي عو�ص املهدي  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ الهدف ال�شريع لتجارة االط��ارات ���ص.ذ.م.م  قد اأق��ام عليك 
املدعي عليه مببلغ وقدره )5935  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها 
املوافق   درهم( والر�شوم وامل�شاريف . وحددت لها جل�شة يوم  اخلمي�ص 
2017/3/2   ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 2.D.18 لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   
   اعالن حكم بالن�شر 

يف الدع�ى  02/00102/2017 جتاري ل�شنة 2017 ايجارات    
اىل املحكوم عليه :عائ�شة عبد الغفور ها�شم عبد الغفور بهروزيان العو�شي 

جمهول حمل االقامة  
نعلمكم بان اللجنة الق�شائية االإبتدائية باملركز حكمت بجل�شتها 2017/2/8 يف 

الدعوى املذكورة اعاه  ل�شالح /عبد الواحد بن �شبيب العقارية 
حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري :  

حمل  ال��ع��ني  ب��اخ��اء  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  احل�����ش��وري  مبثابة  اللجنة  حكمت 
الدعوى وت�شليمها خالية من ال�شواغل ، مع الزامهما بان توؤدي للمدعية مبلغ 
وقدره 325000 درهم ، وما ي�شتجد من اجرة من تاريخ من 2016/10/1 وحتى 
�شهادة  بتقدمي  والزامها   ، �شنويا  دره��م   120000 بواقع  الفعلي  االخ��اء  تاريخ 
الدعوى ورف�ص  ، مع ر�شوم وم�شاريف  وامل��اء  الكهرباء  ب��راءة ذمة عن خدمات 

ما عدا ذلك من طلبات. 
ال  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  با�شم �شاحب   وملا كان هذا احلكم قد �شدر 
مكتوم حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�شوري ، فهو قابل لاإ�شتئناف خال 15 

يوما اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا االإعان واإال �شار نهائيا قابا للتنفيذ

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   
     اعالن ح�ش�ر املدعي عليه بالن�شر 
يف الدع�ى 02/00940/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : هرييتيج هايجني ل�شناعة وجتارة املناديل واملنا�شف الورقية - �ص ذ م م 

وجيم�ص ماندوزانا 
مبا اأن املدعي : عبد الواحد بن �شبيب العقارية - بن �شبيب العقارية �شابقا   

قد اأقام �شدكم الدعوى 02/00940/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
اخاء عقار - ان املدعي عليهما ميتنعا عن �شداد االجرة للماجور للفرتة من 2016/10/31 وحتى 2017/1/14 فرت�شد 
 بذمتهما مبلغ 41.096 درهم وميتنعا عن �شداده رغم اخطارهما بال�شداد او االخاء يف 2016/12/10 عن طريق الن�شر 
مطالبة مالية- انه تر�شد بذمة املدعي عليهما مبلغ )41.096 درهم ( كقيمة ايجارية للفرتة من 2016/10/31 وحتى 

2017/1/14 ورغم اخطارهما يف 2016/12/10 عن طريق الن�شر ميتنعا عن ال�شداد
كقيمة  دره��م   50.000 2016/8/15 مببلغ  بتاريخ   100155 رقم  �شيك  لهما  عليهما حرر  املدعي  ان   - مالية  مطالبة 

ايجارية وتبني عدم وجود ر�شيد لهما وميتنعا عن �شداد مقابلة
ع��دد )واحد(  ارت��د  وق  دره��م(  �شيك مبلغ )2500  ارت��داد كل  الن�ص على غرامة  العقد ت�شمن  ان   - مطالبة مالية 
ب��اغ وق��د مت فتح باغ  البند رق��م 8 بظهر العقد( واي�شا مبلغ 2000 دره��م يف ح��ال فتح  �شيك دون �شرف )ح�شب 

رقم )23227/2016( 
 مطالبة مالية - الزام املدعي عليها بغرامة رفع دعوى ايجارية 3000 درهم )ح�شب ال�شرط اخلا�ص والبارز يف ظهر العقد(
مطالبة مالية - ان العقد ت�شمن الن�ص )ال�شرط اخلا�ص والبارز يف ظهر العقد( على غرامة 500 درهم عن كل يوم لعدم 
تقدم املدعي عليها لتجديد العقد عند انتهائة وان العقد قد انتهي يف 2016/10/31 عن �شهر  واحد مببلغ )15000 درهم( 
 وما ي�شتجد حتى االخاء التام وحيث ان املدعي عليها مل تقم بتجديده رغم اخطارها 2016/12/10 عن طريق الن�شر.
الزام بت�شليم م�شتندات - ان امل�شتاجر هو امللزم بقيمة ا�شتهاك الكهرباء واملياه والبد من تطهري املاأجور من تلك 
 االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به. والزامها بدفع ما ت�شدده املدعية عنها عند االخاء التام لهيئة كهرباء ومياه دبي

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 
وقررت اللجنة الق�شائية اعانكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم االحد املوافق 2017/2/26  ال�شاعة 3.00م امام اللجنة 
الق�شائية )اللجنة ال�شابعة( بالدائرة االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ص املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 
اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثاثة ايام من تاريخ الن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما 

لديكم من دفاع وم�شتندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   
     اعالن ح�ش�ر املدعي عليه بالن�شر 
يف الدع�ى 02/01155/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : ايفانو للتجارة - �ص ذ م م 
مبا اأن املدعي : �شركة بوابه ال�شرق العقارية �ص ذ م م - فرع دبي   

 قد اأقام �شدكم الدعوى 02/01155/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
 مطالبة مالية - وما ي�شتجد من بدل االيجار من تاريخ 2016/11/18 وحتى االخاء التام

اخاء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �شداد االجرة للماجور للفرتة من 2016/5/18 
وحتى 2016/11/17 فرت�شد بذمته مبلغ 39675 درهم وميتنع عن �شداده رغم اخطاره 

بال�شداد او  االخاء يف 2016/12/4 
ايجارية  كقيمة  �شيك مببلغ 39675(   )2( له عدد  املدعي عليه حرر  ان   - مالية  مطالبة 

وتبني عدم وجود ر�شيد له وميتنع عن �شداد مقابلة.  
الزام بت�شليم م�شتندات - ان امل�شتاجر هو امللزم بقيمة ا�شتهاك الكهرباء واملياه والبد من 

تطهري املاأجور من تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�شائية اعانكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم االحد املوافق 2017/2/26  
واملنعقدة  االإبتدائية  بالدائرة  ال�شابعة(  )اللجنة  الق�شائية  اللجنة  ام��ام  3.00م  ال�شاعة 
مبقر مركز ف�ص املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل 
ثاثة ايام من تاريخ الن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم 

من دفاع وم�شتندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/05056/2016 / �شكني   
ال�شادر يف الدع�ى رقم 02/05072/2016  �شكني- ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �شده: او�شيان الند كوتينغ�ص - �ص ذ م م  
جمهول حمل االقامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ: ال�شويب للعقارات - �ص ذ م م  
وحممد عبد اهلل علي القرقاوي 

 ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاه والقا�شي باالتي:
1- بالزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ 31452 درهم للفرتة االيجارية من تاريخ 
2016/4/1 وحتى تاريخ 2016/6/30 وما ا�شتجد من اجر من تاريخ 2016/7/1 
و حتى  االخاء الفعلي مع الزامه مع الزامه باح�شار �شهادة براءة ذمة من 

هيئة كهرباء مياه دبي ، وبالر�شوم وامل�شروفات. 
2- الزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ 1000 درهم قيمة كغرامة لل�شيكات املرجتعه

3- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 
ي��وم من  ع�شر  خ��ال خم�شة  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خال املهلة املبينة �شوف يتم اتخاذ 

االجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00846/2017 / �شكني   
ال�شادر يف الدع�ى رقم 02/08963/2016  �شكني- ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �شده:  الهيثم للتجارة - �ص ذ م م  - جمهول حمل االقامة   
 حيث تقدم طالب التنفيذ:�شركة ابوظبي الوطنية للعقارات - �ص م خ فرع دبي

ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاه والقا�شي باالتي:
1- اخاء املدعي عليها من العني مو�شوع التداعي واملبينة بال�شحيفة وعقد 

االيجار املقيد ايجاري يف 2015/8/19 وت�شليمها خالية من ال�شواغل
قيمة  دره���م   13333 وق���دره  مبلغ  للمدعي  ت���وؤدي  ان  عليها  امل��دع��ي  ال���زام   -2
وباأداء   2016/10/21 وحتى   2016/8/21 م��ن  ال��ف��رتة  ع��ن  امل�شتحقة  االج���رة 
الفعلي  االخ���اء  م��ن 2016/10/22 وحتى مت��ام  ال��ف��رتة  ع��ن  الواجبة  االج���رة 
بواقع االجرة ال�شنوية مبلغ وقدره 80000 درهم وبتقدمي براءة ذمة من هيئة 

الكهرباء واملياه. 
3- الزامها بالر�شوم وامل�شاريف. 

ي��وم من  ع�شر  خ��ال خم�شة  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خال املهلة املبينة �شوف يتم اتخاذ 

االجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   
    اإعادة  اعالن ح�ش�ر املدعي عليه بالن�شر 

يف الدع�ى 02/01084/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : تي ا�ص اي للتجارة العامة - �ص ذ م م 

مبا اأن املدعي : امل�شرف العربي لا�شتثمار والتجارة اخلارجية   
 قد اأقام �شدكم الدعوى 02/01084/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
للماجور للفرتة من 2016/9/1  �شداد االج��رة  املدعي عليه ميتنع عن  ان   - اخ��اء عقار 
وحتى تاريخ االخاء الفعلي فرت�شد بذمته مبلغ 15.537 درهم وميتنع عن �شداده رغم 

اخطاره بال�شداد او االخاء يف 2016/12/6 
مطالبة مالية - انه تر�شد بذمة املدعي عليه مبلغ وقدره 15.537 درهم كقيمة ايجارية 
للفرتة من 2016/9/1 وحتى تاريخ االخاء الفعلي ورغم اخطاره يف 2016/12/6 ميتنع عن 
 ال�شداد ، مع الزام املدعي عليه ب�شداد ما ي�شتجد من قيمة ايجارية حتى تاريخ االخاء الفعلي

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 
املوافق  االثنني   يوم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اعانكم  اإع��ادة  الق�شائية  اللجنة  وق��ررت 
2017/2/27 ال�شاعة 3.00م امام اللجنة الق�شائية )اللجنة الثامنة( بالدائرة االإبتدائية 
بتق�شري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  االإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�ص 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت   . الن�شر  تاريخ  من  اي��ام  ثاثة  اىل  امل�شافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  بون كنيل �شيمون�ص انتيليكتيال بروبريتي 
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :   262764                بتاريخ :2016/11/7    
تاريخ اإيداع االأولوية:  

با�ش��م : هول فوودز ماركت اآي بيه اإل بيه.
وعنوانه:  550 بووي �شرتيت،  الطابق ال�شاد�ص،  اأو�شتني، تك�شا�ص 78703  الواليات املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الدعاية واالإعان واإدارة االأعمال واالأعمال االإدارية لاأعمال واملهام املكتبية وخدمات البيع بالتجزئة، والبيع 
بالتجزئة للب�شائع املختلفة لتمكني الزبائن من ب�شكل مريح من ا�شتعرا�ص و�شراء تلك الب�شائع وتنمية 
الوعي العام يف جمال التغذية وتنظيم واإدارة برامج والء العماء وخدمات والء العماء لاأغرا�ص التجارية 
والرتويجية و / اأو اأعرا�ص الدعاية واالإعان وترويج الب�شائع واخلدمات لاآخرين وتزويد العماء عرب 
االإنرتنت فيما يتعلق مبعلومات توفري االأموال وحفظ االأطعمة وامل�شروبات والو�شفات والت�شوق وتوفري 

املعلومات اال�شت�شارية وخدمات اال�شت�شارات فيما يتعلق بكافة اخلدمات املذكورة.
الواق�عة بالفئة: 35

و�شف العامة : تت�شمن العامة التجارية الكلمات )WHOLE FOODS MARKET( ومت 
ت�شكيل حرف )O( على �شكل ورقة �شجر. تعني كلمة )WHOLE( كل اأو تام باللغة االإجنليزية، بينما 
تعني كلمة )FOODS( مواد قابلة لاأكل، اأما كلمة )MARKET( فاإنها تعني �شوق وهي املكان الذي 

يتم فيه القيام باالأن�شطة التجارية.
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي  وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 90930
ب�اإ�ش��م : كور�ص )انديا( ليمتد

وعنوانه : كور�ص هاو�ص ، مكتب دكتور ئي .مو�شز ، وريل ، مومباي 400 018 ، الهند.
بتاريخ : 2008/07/07 وامل�ش�جلة حتت رقم : 90067 

الفئة :16
املنتجات : ورق كربون وقرطا�ش�ية ، جميعها واقعة يف الفئة 16 وغري املدرجة يف فئات 

اأخرى ، ما عدا القرطا�شية. 
اال�شرتاطات :  

انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخ��رى  �ش�نوات  ع�ش�ر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ش�تظل 
احلماية يف 2017/02/22 وحتى تاريخ 2027/02/22

ق�س�م العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

EAT 28955تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك:خمازن زي ذ.م.م
DELICE BLOOMFIELD :طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية

املودعة بالرقم:245044       بتاريخ:2015/12/10 م
با�ش��م:خمازن زي ذ.م.م

وعنوانه:م�شفح ال�شناعية - �ص.ب:3118 - هاتف:026733161 - فاك�ص:026731337 
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�شائع ل�شالح 
على  ذلك  والينطوي   ، احلاجة  عند  و�شرائها  معاينتها  الزبائن من  عامة  لتمكني  وذل��ك  الغري 

خدمة النقل . 
 . BLOOMFIELD يدنوها DELICE و�شف العامة:العامه عباره عن كلمة

 Delice  ، Bloom ، Field اال�ش��رتاطات:احلماية للعامة يف جمملها والتنازل عن الكلمات
كل على حدة يف الو�شع العادي. 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك:�شركة ك ام للتجارة ذ.م.م
VYLET :طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية

املودعة بالرقم:261032       بتاريخ:2016/10/10 م
با�ش��م:�شركة ك ام للتجارة ذ.م.م

وعنوانه:اأبوظبي �شارع ال�شام  - هاتف:026727900 - فاك�ص:026744757 
mpmali@kmt-group.com :شندوق الربيد:4530 - امييل�

املدبوغة  اجللود  تقليد  املدبوغة  اجللود  بالفئة:18  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذل��ك 
واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد غري الواردة يف فئات اخرى جلود احليوانات اخلام او املدبوغة 
احليوانات  واط��ق��م  وال�����ش��ي��اط  والع�شي  وال�شما�شي  امل��ظ��ات  ال�شفرية  واحل��ق��ائ��ب  ال�شناديق 

وال�شروج.
و�شف العامة:العامه عباره عن كلمة VYLET باللغة االجنليزية . 

اال�ش��رتاطات:. 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد 

، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك:�شركة ك ام للتجارة ذ.م.م
Geziler :طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية

املودعة بالرقم:261034       بتاريخ:2016/10/10 م
با�ش��م:�شركة ك ام للتجارة ذ.م.م

وعنوانه:اأبوظبي �شارع ال�شام  - هاتف:026727900 - فاك�ص:026744757 
 mpmali@kmt-group.com:شندوق الربيد:4530 - امييل�

املدبوغة  اجل��ل��ود  تقليد  املدبوغة  جلود  بالفئة:18  الواقعة  اخل��دم��ات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذل��ك 
واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد غري الواردة يف فئات اخرى جلود احليوانات اخلام او املدبوغة 
احليوانات  واط��ق��م  وال�����ش��ي��اط  والع�شي  وال�شما�شي  امل��ظ��ات  ال�شفرية  واحل��ق��ائ��ب  ال�شناديق 

وال�شروج.
و�شف العامة:العامه عباره عن Geziler باللغة االجنليزية . 

اال�ش��رتاطات:. 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد 

، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك:�شركة ك ام للتجارة ذ.م.م
NANO :طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية

املودعة بالرقم:261036       بتاريخ:2016/10/10 م
با�ش��م:�شركة ك ام للتجارة ذ.م.م

وعنوانه:اأبوظبي �شارع ال�شام  - هاتف:026727900 - فاك�ص:026744757 
 mpmali@kmt-group.com:شندوق الربيد:4530 - امييل�

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:24 بطانية )حلاف( و وبيا�شات ال�شرير وغطاء 
ال�شرير وفوطة )مر�شفة( قما�ص مطرز ، قما�ص قطني ، �شتائر الباب ، حلاف ، قما�ص ريون ماءة 

ال�شرير �شتائر احلمام حرير ال�شماط بيا�شات املائدة ح�شري املائدة مناديل املائدة )قما�ص(.
�شكل  ب�شكل �شغري  يعلوه   NANO بداخلة  دائ��ري  �شكل  العامة:العامه عباره عن  و�شف 

هند�شي مميز . 
اال�ش��رتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22   
    اإعادة اعالن ح�ش�ر املدعي عليه بالن�شر 

يف الدع�ى 02/00623/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : ار ام كيه انرتنا�شونال للتجارة العامة - �ص ذ م م 

مبا اأن املدعي : احمد علي ح�شن الزرعوين   
قد اأقام �شدكم الدعوى 02/00623/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية -  الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي ما ي�شتجد من بدل ايجار من تاريخ 2017/1/15 
حتى تاريخ االخاء الفعلي 

اخاء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �شداد االجرة للماجور للفرتة من 2016/2/1 وحتى 2017/1/15 
فرت�شد بذمته مبلغ 39165  درهم وميتنع عن �شداده رغم اخطاره بال�شداد او االخاء يف 2016/12/14 

مطالبة مالية -  انه تر�شد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من  بعد انتهاء عقد االيجار يف 
2016/4/27  وحتى 2017/1/15 ورغم اخطاره يف 2016/12/14 متنع عن ال�شداد. 

مطالبة مالية - ان املدعي عليه حرر له �شيك مببلغ 10000 كقيمة ايجارية وتبني عدم وجود ر�شيد له 
وميتنع عن �شداد مقابلة 

ارت��د عدد )1(  �شيك مبلغ )500( وقد  ارت��داد كل  الن�ص على غرامة  العقد ت�شمن  ان   - مطالبة مالية 
�شيك دون �شرف 

الزام بت�شليم م�شتندات - ان امل�شتاجر هو امللزم بقيمة ا�شتهاك الكهرباء واملياه والبد من تطهري املاأجور 
من تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به

 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 
وقررت اللجنة الق�شائية اإعادة اعانكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم االحد املوافق 2017/2/26 ال�شاعة 
3.00م امام اللجنة الق�شائية )اللجنة العا�شرة( بالدائرة االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ص املنازعات 
اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثاثة ايام من تاريخ الن�شر. فاأنت مكلف  االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 

باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

يعلن ق�شم العامات التجارية  عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
لت�شجيل العامة التجارية التالية :      

      
املودعة حتت رقم 256276                                بتاريخ: 2016-07-04

با�شم   :  كونيا �شيكري �شانايي يف تيكاريت انونيم �شريكيتي
وعنوانه: بي�شيهري يولو اوزري مركز كونيا / تركيا

 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات التالية : الفئة: 30
النب و ال�شاي والكاكاو و ال�شكر و القهوة االإ�شطناعية، و االأرز و التابيوكا و ال�شاغو ، الدقيق 
و امل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب ، اخلبز والفطائر واحللويات ، احللويات املثلجة ، ع�شل 
النحل والع�شل االأ�شود ، اخلمرية وم�شحوق اخلبيز ، امللح ، اخلردل ، اخلل و ال�شل�شات )التوابل( 

، البهارات ، الثلج .
و�شف العامة: الكلمة  مكتوبة باأحرف التينية 

اال�شرتاطات:
 على من لديه اعرتا�ص على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد 

، او ار�شاله بالربيد امل�شجل وذلك خال ثاثون يوما من تاريخ هذا االعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك:�شركة ك ام للتجارة ذ.م.م
Ogo:sports :طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية

املودعة بالرقم:261037       بتاريخ:2016/10/10 م
با�ش��م:�شركة ك ام للتجارة ذ.م.م

وعنوانه:اأبوظبي �شارع ال�شام  - هاتف:026727900 - فاك�ص:026744757 
 mpmali@kmt-group.com:شندوق الربيد:4530 - امييل�

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25 ماب�ص ، احذيه ، غطاء الراأ�ص .
 sports يدنوها   OGO بجانبها  كبري  ب�شكل   S كلمة  عن  عبارة  العامة:العامه  و�شف 

باللغة االجنليزية . 
اال�ش��رتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951
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يف وق���ت ���ش��اب��ق ، جل�ص ب��ي��ل م��وري��ت�����ص يف غ��رف��ة ان��ت��ظ��ار يف 
فيادلفيا وراح ي�شتعد لتلقي تريليون فريو�ص داخل ج�شمه 
نزف  اأو  )ب(  بالهيموفيليا  م�شاباً  كان  االأوردة.  طريق  عن 
من  يكفي  م��ا  ينتج  ال  ج�شمه  اأّن  يعني  م��ا  ال���وراث���ي،  ال���دم 
)العامل التا�شع( )بروتني ي�شّبب جلطات يف الدم(. كان هذا 
ملختلف  نتيجة  مفا�شله  وت�شّررت  للنزف  معّر�شاً  املري�ص 
العا�شرة،  ع��م��ر  م��ن��ذ  ع��ل��ى ج�شمه.  ظ��ه��رت  ال��ت��ي  ال��ك��دم��ات 
ب�شكٍل  و)املكلف  البديل  الربوتني  يّتكل على حقن من  كان 

�شخيف(.
موريت�ص  الهند�شة  م�شّمم  ان�شّم   ، املا�شي  اأب��ري��ل  �شهر  يف 
اإىل درا�شة تلّقى خالها جرعة من الفريو�شات حتتوي على 
التا�شع(.  )العامل  ُت�َشّفر  التي  اجلينة  من  �شحيحة  ن�شخة 
ذكرت �شركة )�شبارك ثريابوتيك�ص( التي تقع يف فيادلفيا 
وتوّلت اإدارة الدرا�شة حول العاج اجليني اأن ن�شاط )العامل 
اإنه   .30% اإىل  و�شل  كلهم  االأربعة  املر�شى  لدى  التا�شع( 
ال�شخ�ص  يتعّر�ص  ح��ني  ال��ن��زف  م��ن  للوقاية  ك���اٍف  م��ع��دل 
اأو حني يلوي كاحله. كان  الإ�شابة خال مباراة كرة قاعدة 

ذلك املعدل كافياً اأي�شاً كي يتوقف موريت�ص عن تلقي بدائل 
راأيه، يثبت هذا  اأبريل. بح�شب  التا�شع( منذ �شهر  )العامل 

الو�شع بكل و�شوح اأن العاج جنح!

نتائج متما�سكة
خ�شع العاج اجليني لاختبار يف ال�شابق طبعاً. لكن يكمن 
االخ��ت��اف ه��ذه امل���رة يف ال��ن��ج��اح ال���ذي حققه ع��اج �شركة 
ال�شابقة  اجلهود  ت�شّجل  مل  التجارب:  جميع  يف  )�شبارك( 
تودنهام،  اإدوارد  ت��وىّل  املتما�شكة.  النتائج  م��ن  ال�شكل  ه��ذا 
اأمرا�ص الدم يف كلية لندن اجلامعية، قيادة  اخت�شا�شي يف 
من  ع��دد  ا�شت�شارة  يف  ي��رتدد  ومل  التناف�شية  الدرا�شة  تلك 
الو�شع  يعك�ص  راأي����ه،  بح�شب  )���ش��ب��ارك(.  �شركة  مناف�شي 

القائم اأف�شل نتيجة ميكن التو�شل اإليها حتى االآن.
مثل  اأ���ش��خ��ا���ٍص  اإىل  بالن�شبة  اإيجابية  النتائج  ه��ذه  ُتعترب 
العاج  اإجن��اح  يف  �شعوبة  وج��دوا  الذين  والعلماء  موريت�ص 
اأوروب���ا على  امل�شادقة يف  مّت��ت  اجليني ط��وال ثاثة عقود. 
عاَجني جينيَّني ملر�ٍص وراثي نادر جداً، وا�شتهدف اأحدهما 

نق�ص املناعة احلاد.
ي�شّكل عاج الهيموفيليا اإجنازاً �شخماً. ي�شيب هذا املر�ص 
رجًا من اأ�شل 5 اآالف )نادراً ما ي�شيب الن�شاء( وتبلغ قيمة 
�شوق بدائل عامل الدم 10 مليارات دوالر. ال ميكن حتديد 
مدى جناح عاج �شركة )�شبارك( اإال من خال اإجراء درا�شة 
اأمرا�ص  يف  اخت�شا�شية  ه��اي،  كاثرين  تقول  حجماً.  اأك��رب 
هذه  )حتققت  وموؤ�ّش�شتها:  )�شبارك(  �شركة  ورئي�شة  ال��دم 
ر�شدنا  اإذا  املزيد.  اإىل  �شنحتاج  اأربعة مر�شى.  مع  النتيجة 
مثرية  النتيجة  �شتكون  �شخ�شاً،   40 ل��دى  نف�شه  املفعول 

لاهتمام(.

مناف�سة
ي�شهد  امل���ج���ال.  ه���ذا  مناف�شة يف  )���ش��ب��ارك(  ���ش��رك��ة  ت��واج��ه 
العاج اجليني ازدهاراً الفتاً واأ�شبح 70 منتجاً تقريباً قيد 
عاجات  و)باك�شالتا(  )اأونيكور(  �شركتا  تخترب  االختبار. 
جينية ملعاجلة الهيموفيليا )ب( بينما تخترب �شركة االأدوية 
)بيومارين( عاجاً جينياً للهيموفيليا )اأ(، اأي النوع االأكرث 
�شيوعاً، وقد ن�شرت النتائج التي �شّجلتها مع ثمانية مر�شى. 

يعتربها تودنهام مبهرة بقدر نتائج �شركة )�شبارك(.
اإن الوقت ال يزال مبكراً الإعان جناح  يقول بع�ص العلماء 
املوؤثر لدى املر�شى ال تزال  التجربة الأن م�شتويات العامل 
غري طبيعية. يو�شح فيديريكو مينغوزي، عامِل متخ�ش�ص 
والبحوث  لل�شحة  ال��وط��ن��ي  )امل��ع��ه��د  يف  اجل��ي��ن��ي  ب��ال��ع��اج 
�شافياً  وج��دوا عاجاً  اإنهم  اأق��ول  )ل��ن  فرن�شا:  الطبية( يف 
اإيجابية. يتعّلق  ولكنها املرة االأوىل التي تبدو فيها النتائج 
اأن  ي�شبق  مل  متما�شكة.  نتيجة  بت�شجيل  احلقيقي  االإجن��از 

ح�شل ذلك(.
الأن  احل��ذر  توخي  من  بد  ال  اجليني،  العاج  جنح  اإذا  لكن 
العاجات التي ُتوؤَخذ مرة واحدة لل�شفاء من اأمرا�ص مريعة 
مليون  اإىل  اجلرعة  كلفة  ت�شل  وق��د  خيالية  اأ�شعاراً  تكّلف 
دوالر اأو اأكرث. مع ذلك قد ت�شتحق التجربة العناء بح�شب 
الهيموفيليا  الحت���اد  ���ش��اب��ق  ورئ��ي�����ص  حم���اٍم  �شكيرن،  م���ارك 
الهيموفيليا  من  عاجه  كلفة  تبلغ  قوله،  بح�شب  العاملي. 

احلادة اليوم 750 األف دوالر.
بداأ العمل على ابتكار عاج �شركة )�شبارك( يف عام 1989، 
ن�شخة  ع��زل  و�شاهمت يف  اأ���ش��ت��اذة جامعية  ه��اي  كانت  ح��ني 
حيوانية من )العامل التا�شع(. طوال عقد من الزمن، تقول 
)اأك��رث من مئة كلب  الكاب  ي�شفي  العاج اجليني كان  اإن 
النا�ص م�شاكل  لكن واجهت حم��اوالت معاجلة  االآن(.  حتى 

عدة.
يف عام 2006، اأثبتت هاي اأن العاج اجليني يزيد م�شتوى 

)العامل التا�شع( لدى الب�شر. لكن تعّطل ذلك االأثر ب�شبب 
اخلايا  تعّر�شت  ال��ك��اب.  ل��دى  يظهر  مل  مناعي  فعل  رد 
بدت  التي  االآث��ار  فتا�شت  للهجوم  املر�شى  لدى  امل�شّححة 

واعدة يف البداية.
هاي  اأطلقت  حني   ،2013 ع��ام  يف  )�شبارك(  �شركة  ن�شاأت 
م�شت�شفى  يف  اجليني  بالعاج  اخلا�شة  البحثية  جماعتها 
االأطفال يف فيادلفيا. تقول اإن �شركة )�شبارك( كانت تريد 
اإيجاد طريقة للتحكم بالفريو�شات عرب جرعة متدنية متنع 
نف�شه  الوقت  يف  تكون  اأن  يجب  لكن  املناعة،  جهاز  تن�شيط 

كبرية مبا يكفي لرفع م�شتويات )العامل التا�شع(.
النووي  ياأخذ احلم�ص  باإعادة ت�شميم فريو�ص  امل�شروع  بداأ 
التا�شع(.  )ال��ع��ام��ل  ت�شنيع  ي��ت��ّم  حيث  مبا�شرًة  الكبد  اإىل 
اإ�شافياً  دع���م���اً  اإي��ط��ال��ي��ا  م���األ���وف���ة يف  غ���ري  ق�����ش��ي��ة  ق���ّدم���ت 
تبنّي  �شاقه:  يف  ح��اد  بتخرث  �شليم  �شاب  اأ�شيب  للم�شروع. 
)العامل  من  الن�شاط  ومفرطة  متغرية  ن�شخة  يحمل  اأن��ه 

التا�شع(، وكانت ال�شبب يف %776 من التخرث الطبيعي.
انعك�ص هذا الو�شع �شلباً عليه ولكن ا�شتفاد منه فريق هاي 
الذي ا�شتعمل جينة ن�شطة ا�شمها متغرّية )بادوا( كطريقة 
هاي  ر�شدت  )�شبارك(،  خمترب  يف  امل�شّجلة.  االآث��ار  لتقوية 
اأبي�ص اللون ومزّوداً بحجرات نظيفة ُت�َشنَّع  ممراً متوهجاً 
فيها اجلزيئات الفريو�شية. ميكن اأن تد�ّص �شركة )�شبارك( 
نحو  تتهافت  املري�ص،  ج�شم  اإىل  تدخل  حني  فيها.  جينات 

خايا الكبد وتن�شئ حم�شاً نووياً جديداً.
ثمة معيار لتقييم م�شار الو�شع: تقول هاي اإن )اإدارة الغذاء 
ن�شبة  املر�شى  ينتج  اأن  احتمال  م��ن  بقلق  ت�شعر  وال����دواء( 
مفرطة من )العامل التا�شع(، ما قد يعني مواجهة م�شكلة 
املري�ص الذي يحمل متغرية )بادوا(. تقول هاي اإن الوكاالت 
 .100% الن�شبة فوق عتبة  ترتفع  اأن  تريد  التنظيمية ال 
م��ه��ّم، من  اأث��ر  اأي  ت�شجيل  �شنوات على حم��اول��ة  ع�شر  بعد 

املده�ص اأن نتاأكد من اإمكانية حتقيق نتيجة جيدة.
امل�شابني  م��ن   40% م��ع��اجل��ة  ا���ش��ت��ح��ال��ة  اإىل  ُي�����ش��ار  ل��ك��ن 
يف  امل�شتعمل  ال��ف��ريو���ص  ن��وع  الأن  االآن  حتى  بالهيموفيليا 
العاج ي�شبه الفريو�ص الذي ي�شيب النا�ص طبيعياً. نتيجًة 
الفريو�شات  جتذب  م�شادة  اأج�شاماً  كثريون  يحمل  لذلك، 

اإىل دمهم وتعيق مفعول عاج �شركة )�شبارك(.
على  ه��اي  وتعمل  الدرا�شة.  من  االأ�شخا�ص  ه��وؤالء  ا�شُتبعد 
ابتكار اأفكار لتجاوز هذه امل�شكلة، من بينها اإطاق فريو�شات 
اأنغيا،  زافييه  يقول  امل�شادة.  االأج�شام  المت�شا�ص  خادعة 
الفريو�شات  تلك  ه��زم��ت  )اإذا  )���ش��ب��ارك(:  �شركة  يف  ع���امِل 
اأمرا�ص  ا�شتهداف  على  �شريعاً  العمل  �شتبداأ  الهيموفيليا، 
نادرة اأخرى ميكن معاجلتها عرب اإ�شافة جينات اإىل الكبد. 
ينطبق هذا املبداأ على حاالت النق�ص االأنزميي النادرة مثل 
مر�ص فابري. بالن�شبة اإىل العاج اجليني، ال ُيعترب مر�ص 

الهيموفيليا خط النهاية بل جمّرد بداية(.

اإج��راء فح�ص لرد الفعل جتاه دواء  ي��وؤدي عدم 
البن�شلني اإىل خطاأ يف ت�شنيف البع�ص، بح�شب 

درا�شة اأخرية.
تلك  تنت�شر  الطفولة.  الطفح اجللدي يف  يكرث 
الكتل احلمراء املليئة بالبثور على ب�شرة امل�شيف 
الأ�شباب عدة: التهاب االأذن، اأو فريو�ص، اأو حتى 
رد فعل اأرجي )ح�شا�شية( جتاه م�شاد البن�شلني 
كان  اإذا  ما  حتديد  ال�شعب  من  ولكن  احليوي. 
البن�شلني اأو املر�ص هو �شبب هذا الطفح. وخوفاً 
بع�ص  االأط��ب��اء  ي�شّنف  خ��ط��ري،  ح���ادث  اأي  م��ن 
جتاه  ح�شا�شية  ي��ع��ان��ون  َم���ن  خ��ان��ة  يف  االأوالد 
الب�شر  على  ُي��ج��رى  اخ��ت��ب��اراً  اأن  اإال  البن�شلني، 

ُيثبت اأن هذه احل�شا�شية نادرة.
يف  متخ�ش�شة  طبيبة  رام����زي،  األ��ي�����ش��ون  ت��ذك��ر 
لل�شحة  روت�����ش��ي�����ش��رت  ب��رن��ام��ج  يف  احل�����ش��ا���ش��ي��ة 
االأوالد  ه��وؤالء  )ينتقل  نيويورك:  يف  االإقليمية 
اأرجياً  اإىل مرحلة البلوغ وهم يحملون ت�شنيفاً 

غري مثبت حقاً(.

واالأوالد  ال��ب��ال��غ��ني  % م���ن   10 ن��ح��و  ي��ع��ت��ق��د 
يعانون  اأن����ه����م  م����ث����ًا  امل���ت���ح���دة  ال�����والي�����ات  يف 
ح�����ش��ا���ش��ي��ة جت����اه ال��ب��ن�����ش��ل��ني، ع��ل��م��اً ب�����اأن هذه 
لكن  ���ش��ي��وع��اً.  االأدوي�����ة  ح�شا�شيات  اأن����واع  اأك���رث 
ح�شا�شية  يعانون  اأنهم  يظنون  ممن   %  90
جت����اه ال��ب��ن�����ش��ل��ني ل��ي�����ش��وا ك���ذل���ك، وف����ق ت��ق��ري��ر
 Annals of Allergy، Asthma &
ت�شيف   .2010 ل��ع��ام   Immunology
رام��زي: )نواجه م�شكلة يف املغاالة يف ت�شخي�ص 

احل�شا�شية جتاه البن�شلني(.
�شوثو�شرتن  مركز  م��ن  باحثون  اأج���رى  عندما 
ال��ط��ب��ي يف ج��ام��ع��ة ت��ك�����ش��ا���ص يف داال������ص اأخ����رياً 
م�شابني  م��ري�����ش��اً  ل�228  ج���ل���دي���اً  اخ���ت���ب���اراً 
 %  98 اأن  ات�شح  البن�شلني(،  )بح�شا�شية جتاه 
الفريق  ن�شر  احل�شا�شية.  هذه  يعانون  ال  منهم 
االأمريكية  للكلية  ال�شنوي  اللقاء  يف  اكت�شافه 
امل��ن��اع��ة يف �شان  ل��ل��ح�����ش��ا���ش��ي��ة، وال����رب����و، وع���ل���م 
فران�شي�شكو. تو�شح رامزي اأن هوؤالء مل يعانوا 

مبرور  عليها  تغلبوا  اأو  اأ�شا�شاً  احل�شا�شية  ه��ذه 
الوقت. بغية تفادي اإث��ارة رد فعل اأرج��ي، يعطي 
االأطباء غالباً َمن ُيعتربون م�شابني بح�شا�شية 
اأو�شع نطاقاً.  اآخر  البن�شلني م�شاداً حيوياً  �شد 
غالباً  االأدوي����ة  ه��ذه  ت��ك��ون  بالبن�شلني،  م��ق��ارن��ة 
اأن����واع حمددة  اأك���رث ك��ل��ف��ة، واأق����ل فاعلية جت���اه 
التاأثريات  م��ن  اأك��رب  ع��دد  ولها  البكترييا،  م��ن 
االجتماعي  ال�شعيد  على  املقلق  اأم��ا  اجلانبية. 
فهو اأن ا�شتخدام م�شادات حيوية اأكرث �شمولية 
قد ي�شّجع انت�شار مقاومة امل�شادات احليوية. اإذاً، 
جتاه  احل�شا�شية  ت�شخي�ص  يف  املبالغة  ُتعترب  ال 

البن�شلني خالية من املخاطر، وفق رامزي.
اأجرت رامزي وزماوؤها ا�شتطاعاً للراأي �شمل 
276 طبيباً، وم�شاعد طبيب، وممر�شاً جمازاً، 
لربنامج  ت��اب��ع��ني  م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ني  يف  و���ش��ي��دل��ي��اً 
روت�شي�شرت لل�شحة االإقليمية. فاكت�شفوا تدنياً 
احل�شا�شية.  اخ���ت���ب���ارات  م���ع���دالت  يف  م��ل��ح��وظ��اً 
اأف���اد اأك��رث م��ن 85 % م��ن امل�شاركني اأن��ه��م مل 
جهاز  اأو  ح�شا�شية  طبيب  مطلقاً  ي�شت�شريوا 
مناعة ب�شاأن االختبارات اجللدية اأو احل�شا�شيات 
اأق��دم��وا على  اأو رمب��ا  امل�����ش��ادات احليوية،  جت��اه 
اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ال�شنة.  يف  م��رة  مماثلة  خ��ط��وة 
40 % اأن احل�شا�شية  اأك��رث من  ذل��ك، مل يعلم 
الوقت. قدمت  البن�شلني قد تزول مبرور  جتاه 
لقاء عن  اإليها يف  تو�شلت  التي  النتائج  رام��زي 

احل�شا�شيات.
مي��ك��ن ل��ت��خ�����ش��ي�����ص ال���وق���ت ب��غ��ي��ة ال���ت���اأك���د من 
اأن  نفيها  اأو  البن�شلني  جتاه  بح�شا�شية  االإ�شابة 
امل�شادات  م��ن  اأخ���رى  اأن���واع  ا�شتعمال  م��ن  يحد 
ا�شتعمال  ت��راج��ع  احل��ي��وي��ة. يف درا���ش��ة داال�����ص، 
الفانكومي�شني )م�شاد حيوي قوي ال يلجاأ اإليه 
االأطباء عادًة اإال كحل اأخري( بعد اإجراء اختبار 
يف   ،%  34 بنحو  البن�شلني  جت��اه  احل�شا�شية 
الباهظ  االأزت��ري��ون��ام  ا�شتخدام  انخف�ص  ح��ني 

الثمن بنحو %68.
تقول رامزي: )هذه ن�شب مهمة(. وتتابع م�شددًة 
على اأهمية اأن يدرك النا�ص �شرورة اإعادة النظر 
يف  عانوها  التي  البن�شلني  جت��اه  احل�شا�شية  يف 
الطفولة )الأنها لي�شت ا�شطراباً يرافق االإن�شان 

مدى حياته(.

 
ال حتقق اأدوية البي�شفو�شفونات، التي تو�شف ملعاجلة ترقق العظم، الغاية 
م�شكلة  مواجهة  عند  الطبيب  وي�شتطيع  احل��االت.  بع�ص  يف  منها  املرجوة 

مماثلة تقدمي البدائل. ولكن ما االأف�شل بينها؟
 ،)Fosamax( االأل���ن���درون���ات  ت�شمل  ال��ت��ي  ال��ب��ي�����ش��ف��و���ش��ف��ون��ات،  ُت��ع��ت��رب 
 ،)Boniva( واالإيباندرونات ،)Atelviaو Actonel( الريزدرونات
من اأدوية ترقق العظم االأكرث ا�شتعمااًل. فهي اأقل كلفة من البدائل، اأكرث 
اأم��ان��اً على االأم��د الطويل، واأك��رث فاعلية يف تفادي الك�شور. رغ��م ذل��ك، ال 
تقّدم هذه االأدوية امل�شاعدة الكافية لعدد من الن�شاء، ف�شًا عن اأن بع�شهن 
حرقة  املعدة،  يف  ا�شطرابات  البلع،  يف  م�شاكل  ب�شبب  تناولها  عن  يعجزن 
املعدة، تراجع وظائف الكليتني، اأو تاأثريات جانبية اأخرى مثل اآالم العظام 

اأو الع�شات.
 )Prolia( يف ال�شنوات االأخرية، بداأ االأطباء ي�شتعملون دواء دينو�شوماب
ي�شّكل  الياأ�ص.  �شن  بعد  العظم  ترقق  معاجلة  يف  للبي�شفو�شفونات  كبديل 
دينو�شوماب خط العاج االأول يف حالة َمن يعانني ترقق العظم وُيعتربن 
اأن  ومب��ا  البي�شفو�شفونات.  اأخ��ذ  عن  يعجزن  َم��ن  اأو  للك�شور  عر�شة  اأك��رث 
اأي�شاً اخليار االأول يف  الكليتني ال تتوليان عملية اأي�ص هذا ال��دواء، ي�شكل 

حالة َمن يعانني مر�ص الكلى املزمن املتقّدم.
باالإ�شافة اإىل ذلك، يقّدم دينو�شوماب نتائج اأف�شل من البي�شفو�شفونات يف 
جمال حت�شني كثافة العظم واحلد من خطر التعر�ص لك�شور. وعلى غرار 
وت�شمل  حم���دودة،  اخلطرية  اجلانبية  تاأثرياته  ُتعترب  البي�شفو�شفونات، 
اأن  يبدو  ذل��ك،  اإىل  باالإ�شافة  والتعب.  ال�شداع،  جلدية،  بعدوى  االإ�شابة 
اإ�شابٍة مثل خلع  خطر التعر�ص ال�شطراب ال ي�شفى معه عظم الفك بعد 
�شر�ص )نخر عظمي يف الفك( يف حالة َمن يعانني ترقق العظم يرتاجع مع 
دينو�شوماب  اأخذ  اأن  ات�شح  بالبي�شفو�شفونات. كذلك  دينو�شوماب، مقارنة 

عدة  �شحية  برامج  لكن  وف��اع��ًا.  اآمناً  �شنوات  الثماين  تفوق  ف��رتة  ط��وال 
اأدوية البي�شفو�شفونات. ُيحقن  اأواًل  ال تغطي كلفته، ما مل جتّرب املري�شة 
اأ�شهر )ما يعني  �شتة  دينو�شوماب حتت اجللد مرة كل 
اأدوي�����ة ترقق  ت��ذّك��ر ح��ب��وب  اإىل  اأن���ك ل�شت م�����ش��ط��رة 
اإزع��اج يف اجلهاز  اأي  اأنه ال ي�شبب  العظم(، ف�شًا عن 

اله�شمي.
زول����ي����درون����ي����ك  ال���ب���ي�������ش���ف���و����ش���ف���ون���ات  دواء  ي�������ش���ّك���ل 
اآخر، وُيعطى مرة يف ال�شنة عرب  )Reclast( خياراً 
اأحياناً  ُت�شتعمل  التي  االأدوية االأخرى،  الوريد. ت�شمل 
 ،)Forteo( الترييباراتيد  العظم،  ترقق  ع��اج  يف 
علماً اأن هذا الدواء ُيخ�ش�ص عادًة لعاج حاالت ترقق 
اأما  العظم احل��ادة ويتطلب حقناً يومية حتت اجللد. 
يف  االأط��ب��اء  اإل��ي��ه  فيلجاأ  ال��ف��م��وي،  رالوك�شيفني  دواء 
حاالت قليلة حمددة، مع اأنه لي�ص بالفاعلية ذاتها كما 

البي�شفو�شفونات ودينو�شوماب يف تفادي الك�شور.

جرعة من الفريو�سات حتتوي على ن�سخة �سحيحة من اجلينة

عالج جيني ي�صاعد على التخل�س من مر�س )الهيم�فيليا( 

حُتّول �سركة )�سبارك ثريابوتيك�س( جتارب امتدت 
على مدى عقود بهدف مواجهة داء الهيموفيليا اإىل 
وفيه  اجليني  العالج  هنا  وي��رز  حقيقية.  اأدوي��ة 
على  حتتوي  الفريو�سات  من  جرعة  املر�سى  يتلقى 
)العامل  ُت�َسّفر  التي  اجلينة  من  �سحيحة  ن�سخة 

التا�سع( )بروتني ي�سّبب جلطات يف الدم(

اأدوية ترقق العظم... هل حتقق الغاية املرج�ة منها؟ح�صا�صية البن�صلني... هل تعاين منها؟
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مادة  اأ���ش��رت��ه��ا  ح��ي��اة  ت��ك��ون  اأن  رف�شها  ع��ن  اأع��رب��ت  ال��ل��وزي،  الفنانة 
وكذلك  ال�شحافية،  اأو  التلفزونية  حواراتها  يف  �شواء  ل��اإع��ام 
العنكبوتية، م�شددًة: )اأعمايل  ال�شبكة  يف مواقع االإعام على 

وحدها هي التي تتحدث عني ولي�ص اأخبار اأ�شرتي(.
اللوزي اأماطت اللثام عن م�شاركتها يف فيلم )�شنطة حمزة( 
مو�شحة: )اأنا �شعيدة جداً بهذا الفيلم، الأنه نوع جديد 
تغيرياً  واأعتربه  قبل،  من  اأقدمه  مل  االأدوار  من 
جللدي الفني، حيث اأقدم �شخ�شية ن�شابة 
جميعاً  اأف��راده��ا  ع�شابة  فريق  يف  وع�شو 

من الرجال(.
واأ�شارت اللوزي اإىل اأنها كانت حري�شة 
على اأن تكون ت�شرفاتها و�شكلها اأكرث 
�شتجدونني  )ل��ذل��ك،  م��ردف��ًة:  خ�شونة، 
واألب�ص  املوتو�شيكل،  اأركب  الفيلم  يف هذا 
متخليًة  يظهرين  وهذا  املمزق،  اجلينز 
واحلقيقة  ال�����ش��يء،  بع�ص  اأن��وث��ت��ي  ع��ن 
الأن  الفيلم  بهذا  الفرحة  تغمرين  اأن��ا 

فكرته رائعة(، 
وم���ت���اب���ع���ًة: )اأت����ع����اون م���ن خ����ال هذا 
الفيلم مع فريق عمل اأرتاح اإليهم جداً، 
فتحي  واأحمد  هال  حمادة  وخ�شو�شاً 
�شيظهر على  وه��ذا  ث��روت،  وحممد 
اجلمهور  و�شيلم�شه  ال�شا�شة، 

من خال جودة العمل(.
مع  تتعاون  اأن��ه��ا  ي�شرا  واأ���ش��اف��ت 
الفنان حمادة هال يف عمل اآخرهو 
م�شل�شل )طاقة القدر(، ومن املقرر اأن 
يخو�ص ال�شباق الرم�شاين املقبل، راف�شًة 
الوقت  فى  العمل  تفا�شيل  عن  ال�شتار  اإزاح���ة 

احلايل.
الرم�شانى  امل���و����ش���م  يف  )اأ�����ش����ارك  وت���اب���ع���ت: 
)احل�����ال(، مع  ه��و  اآخ����ر  امل��ق��ب��ل يف م�شل�شل 
�شماح  تاأليف  من  وهو  ال�شباح،  �شادق  املنتج 

احلريري واإخراج اأحمد �شفيق وبطولة �شمية اخل�شاب(، موا�شلًة: )من خال 
الذي  االأم���ر  االأوىل،  للمرة  ال�شعبية  االأع��م��ال  جتربة  اأخ��و���ص  امل�شل�شل  ه��ذا 
يثري يف داخلي قدراً غري قليل من القلق، اإذ اإنني ال اأعلم ما اإذا كان اجلمهور 

�شيتقبلني يف هذا اللون اأم ال(.
وعن تقدميها اأكرث من عمل درامي ملو�شم واحد من اأجل تعوي�ص غيابها عن 

ال�شا�شة يف فرتة حملها،
 قالت ي�شرا اللوزي: )ال اأعترب نف�شي اأخذت اإجازة، الأنني بعد والدتى ب� 40 
يوماً بال�شبط �شورت برنامج )ميكروفون( ملدة 3 �شهور، وكنُت اآخذ طفلتي 
معي اإىل الت�شوير، بعدها �شافرت اإىل لبنان 3 مرات من اأجل امل�شاركة ك�شيفة 
ال�شام،  ب��اد  يف  كبرية  اأف��ع��ال  ردود  حقق  ال��ذي  )ت�شيللو(  م�شل�شل  يف  �شرف 

وعرفني اجلمهور هناك من خاله(.
اأنني وجدت عملني فكرة كل منهما خمتلفة،  فيه هو  )املو�شوع وما  وزادت: 

وكل منهما يقدمني ب�شكل جديد، وهذا جعلنى ال اأتردد يف قبولهما(.
وحتدثت اللوزي، عن جتربتها اأخرياً مع الفنانة مريفت اأمني يف فيلم )ممنوع 
اأتعاون من  الفيلم، الأنني  بهذا  الت�شوير(، قائلة: )�شعيدة جداً  اأو  االق��رتاب 
ب��ال��ت��ع��اون معها،  ال��ت��ي ط��امل��ا حلمُت  اأم���ني  خ��ال��ه م��ع جنمة بحجم م��ريف��ت 
اأك��رث من عمل فني، لكن الظروف وقفت  اأ�شاركها يف  اأن  وك��ان من املفرت�ص 
عائقاً دون اإمتام هذا التعاون، لذلك عندما ُعر�ص علّي )ممنوع االقرتاب اأو 
الت�شوير(، وعلمُت اأنها بطلة الفيلم، مل اأتردد حلظة يف املوافقة، عاوة على 
اأن فكرة الفيلم جديدة، ومل يتناولها اأي عمل فني من قبل، وهي تدور حول 

اأ�شرة تعي�ص داخل ق�شم �شرطة(.
اأنه  اإىل  �شيا�شية، م�شريًة  اإ�شقاطات  اأي  الفيلم  اأن تكون يف  اللوزي نفت  ي�شرا 
التفا�شيل  بع�ص  ويتناول  ك��وم��ي��دي(،  )الي��ت  اخلفيفة  الفكاهة  اإىل  ينتمي 
اليومية التي يحتك خالها املواطن برجال ال�شرطة عندما يذهب اإىل ق�شم 
داخل  ت��دور  كلها  اأحداثه  اأن  الفيلم  طرافة  من  جانباً  )اأن  موؤكدًة  ال�شرطة، 

)لوكي�شن( واحد، وهو ق�شم ال�شرطة(،
 ومعقبًة: )هذه لي�شت جتربتي االأوىل من نوعها، فقد �شبق اأن قدمُت اأعمااًل 
دارت اأحداثها يف مكان واحد، مثل فيلمي املركب و�شاعة ون�شف(، وم�شريًة اإىل 
اإىل  بالن�شبة  نف�شه، خ�شو�شاً  الوقت  و�شعبة يف  التجربة خمتلفة  ان هذه   (

املخرج ومدير الت�شوير(.
اإذا كانت تنوي خو�ص جتربة تقدمي الربامج من جديد بعد تقدميها  وعما 

)اإك�ص فاكتور( و)ميكروفون(،
 قالت: )ال اأعترب نف�شي مذيعة، وعندما اأقدم برناجماً اأختار املو�شوع االأقرب 

اإىل ميويل، ويف التجربتني ال�شابقتني قدمُت �شيئاً له عاقة باملو�شيقى التي 
اأع�شقها، وتكرار هذه التجربة يرتبط باإيجاد املو�شوع املنا�شب يل(.

اأو�شحت ي�شرا: )ط��وال عمري  ابنتها دليلة عن االإع��ام،  اإبعادها  وعن �شبب 
ب��ع��ي��داً عن  اإب��ق��اء حياتى اخل��ا���ش��ة  ال��ف��ن دائ��م��اً حري�شة على  وم��ن��ذ دخ���ويل 

ال�شحافة وو�شائل االإعام عموماً، 
وعندما اأُجري اأي حوار �شحايف اأو تلفزيوين ال اأجريه يف بيتي، اأما ابنتي فاأنا 
�شبكة  املواقع على  اأو  االإع��ام  �شواء يف  اأتدخل يف حرية ظهورها  اأن  اأري��د  ال 
واأت��رك لها االختيار عندما تكرب وت��درك ذلك، وقتها �شتكون هي  االإنرتنت، 

�شاحبة القرار(.

)تياترو م�سر( اأعاد اجلمهور اإىل امل�سرح

هالة فاخر: تقدمي الربامج جتربة جيدة ا�صتفدت منها 

م�سر(. )تياترو  مع  جتربتك  عن  • اأخرينا 
- ع��ر���ص ع��ل��ّي امل��ن��ت��ج حم��م��د ع��ب��د احل��م��ي��د امل�����ش��ارك��ة يف 
فعًا يف عدد حمدود  )تياترو م�شر(، فح�شرت  عرو�ص 
من امل�شرحيات، ون�شتكمل املو�شم الثاين مع الفنان بيومي 

فوؤاد وعدد من املواهب ال�شابة واملخرج حممد خري.
امل�سروع؟ يف  امل�ساركة  على  موافقتك  �سبب  • ما 

- اأواًل، الأين اأفتقد اإىل خ�شبة امل�شرح منذ �شنوات طويلة، 
لذا وجدتها فر�شة للتفاعل مع اجلمهور، كذلك للعودة 
االأخرية  ال��ف��رتة  يف  ت��رك��ي��زي  بعد  الكوميديا  اأدوار  اإىل 
املغلوبة على  على االأدوار الدرامية ال �شيما االأم امل�شرية 
اأمرها، ف�شًا عن الوقوف اإىل جانب ال�شباب وم�شاندتهم 

يف جتربتهم اجلديدة.
على  والعتماد  امل�سرحي  الن�س  غياب  �سبب  • ما 

)الإ�سكت�سات(؟
- الأن طبيعة اجلمهور اختلفت. 

ك��ان��ت امل�����ش��رح��ي��ة يف امل��ا���ش��ي م��ن ث��اث��ة ف�����ش��ول ت�شتمر 
ل�شاعات فيما ي�شتمتع اجلمهور بها، 

اأما االآن فاجلمهور يريد عمًا م�شغوطاً مدته ق�شرية، 
خ�شو�شاً اأن مكان امل�شرح بعيد عن و�شط العا�شمة.

 كذلك ال نن�شى اأن جتربة اإذاعة امل�شرحيات يف التلفزيون 
وجن���اح ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال��ع��رو���ص امل�شرحية االأق����رب اإىل 

)االإ�شكت�شات( جعاه االأكرث ح�شوراً.
وبني  الكوميديا  تقدمي  بني  تعار�س  ثمة  هل   •

الن�س اجليد؟
- بالطبع ال. االعتماد على االإ�شكت�شات والكوميديا الأجل 

الكوميديا هدف جيد ولي�ص عيباً، 
وجنح يف بداية امل�شروع وي�شتمر يف جناحه مع اأ�شرف عبد 

الباقي.
 لكن يف املو�شم الثاين حاولنا تقدمي اأعمال متنوعة، منها 
ما يعتمد على االإ�شحاك من خال )اإ�شكت�شات( كوميدية، 
ومنها ما يعتمد على الن�ص اجليد ومناق�شة ق�شية مهمة 
مع مل�شة كوميدية كي ي�شعر اجلمهور باختاف عن املو�شم 

املا�شي وعن اأية جتارب مماثلة.
وبني  م�سر(  )م�سرح  بني  للمناف�سة  تقييمك  ما   •

)تياترو م�سر(؟
- )تياترو م�شر( هو التجربة االأوىل التي اأعادت اجلمهور 
هذا  ع��ن  الباقي  عبد  اأ���ش��رف  انف�شال  وبعد  امل�شرح،  اإىل 
ال�شباب،  م��ن  وجمموعة  وبيومي  اأن��ا  ا�شتكملته  امل�شروع 

فيما يوا�شل هو جناحه يف عمله اجلديد.
النهاية احلكم  ويف  وم�شروعة  املناف�شة مطلوبة   عموماً، 
ناجحة  م��ن جت��رب��ة  اأك���رث  اأم��ام��ه  اأ�شبح  ال���ذي  للجمهور 
امل�شرح  على  بالنفع  تعود  الأن��ه��ا  ع��دده��ا  يزيد  اأن  واأمت��ن��ى 

عموماً.
امل�سرح؟ يف  ن�سو�س  اأزمة  ثمة  • هل 

- اإىل حد ما. توقف امل�شرح ل�شنوات جعل كثرياً من ُكتابه 
يتحولون اإىل الدراما التلفزيونية حيث النجاح امل�شمون 

واالأجر االأعلى.
الكتابة  اإىل  كثري منهم  يعد  امل�شرح مل  ع��ودة  بعد  ولكن   
للم�شرح. ولكن االأمل يف اجليل اجلديد من الُكّتاب حمبي 

امل�شرح والباحثني عن فر�شة جديدة.
الرامج؟ تقدمي  يف  لتجربتك  تقييمك  • ما 

- جتربة جيدة ا�شتفدت منها، خ�شو�شاً اأنني قدمت اأكرث 
من جتربة يف التلفزيون اأو االإذاعة وهي دليل على جناحي 

يف هذا املجال،
 وبعد انتهاء هذا الربنامج �شاأتوقف قليًا للتفّرغ للدراما 
التلفزيونية على اأن اأعود اإىل التقدمي من خال برنامج 

رم�شاين مل اأتعاقد عليه بعد.
اإىل  املوّجهة  الأعمال  غياب  �سبب  ما  راأيك،  يف   •

الأطفال؟
- اأواًل، تراجع الدولة عن االإنتاج، فمعظم االأعمال يف هذا 
املجال، مثل )بوجي وطمطم(، من اإنتاج الدولة ولها دور 

ثقايف ال يهدف اإىل الربح والتجارة.
 اأما االآن، 

فاأ�شبحت �شناعة الدراما كلها قائمة على املنتج اخلا�ص، 
فيما مدة  ناجحة،  ولكن  اأع��م��ال جيدة  ع��ن  يبحث  ال��ذي 
بتكلفتها  مقارنة  ق�شرية جداً  االأطفال  م�شل�شات  حلقة 

العالية و�شعوبة ت�شويقها.
اإىل  املوؤلفون  اجت��ه  بعدما  الن�ص  غياب  ذل��ك  اإىل  اأ�شف   
امل�شاهدة  يف  االأ�شهل  الأنها  والنجوم  للكبار  اأع��م��ال  كتابة 

واالأعلى يف املردود املايل.
املا�سية؟ الفرتة  الدراما  عن  غيابك  �سبب  • ما 

من  اأك��رث  ت�شوير  يتطّلب  ال��ذي  الربنامج  يف  الرتكيز   -
للتعاقد  ال��ت��ف��ّرغ  ���ش��رورة  ع��ن  االأ���ش��ب��وع، ف�شًا  حلقة يف 

ومدته �شنة كاملة.
 ولكن عر�ص الربنامج والتعاقد ينتهي يف دي�شمرب املقبل، 

ثم اأتفرغ ملو�شم رم�شان املقبل من خال اأكرث من عمل.
الدراما؟ يف  جديدك  • ما 

حممد  م��ع  فتحي(  )اآب��ي��ه  م�شل�شل  بطولة  يف  اأُ����ش���ارك   -
عبد  �شامح  واإخ��راج  معاطي  يو�شف  تاأليف  ومن  هنيدي، 

العزيز واإنتاج ه�شام �شعبان.
امل�سل�سل؟ يف  دورك  عن  • ماذا 

- من ال�شعب الت�شريح بتفا�شيل ال�شخ�شية الأن امل�شل�شل 
من  معاطي  يو�شف  ينته  ومل  الكتابة  مرحلة  يف  زال  م��ا 

كتابة احللقات كافة.
الدراما  اإىل  يل  قوية  ع��ودة  امل�شروع  ي�شّكل  عموماً  لكن   

التلفزيونية،
 ال �شيما الكوميدية، بعد غياب عامني.

احلجاب؟ خلع  ا�ساعة  ا�ستقبلت  • كيف 
- اإ�شاعة �شخيفة. عند ت�شوير املل�شق الدعائي ل� )تياترو 
اأثناء الت�شوير،  م�شر( تطلب االأمر ارتداء �شعر م�شتعار 
احلجاب  خلعي  ع��ن  ال�شحف  يف  ب��خ��رب  ف��وج��ئ��ت  ول��ك��ن��ي 
�شحة  من  التحقق  دون  من  �شيىء  بكام  علّي  والهجوم 

ما ُين�شر.
 واأقول اإن العاقة بيني وبني اهلل ال دخل الأحد بها واأرجو 

اأن يتحقق كل �شخ�ص مما يكتب قبل الهجوم والنقد(.

ت�سارك يف )طاقة القدر( و)احلالل( يف دراما رم�سان

ي�صرا الل�زي: »ممن�ع االقرتاب والت�ص�ير« 
 ال يحمل اإ�صقاطات �صيا�صية

)ممنوع القرتاب والت�سوير(... عنوان لفيلم تقوم ببطولته - ب�سعادة غامرة - لأنها ت�سارك من 
خالله الفنانة مريفت اأمني، حمققًة حلمًا راودها كثريًا من قبل!.

غري اأن هذا العنوان نف�سه ي�سلح لفتة ترفعها اللوزي يف ما يتعلق بحياتها اخلا�سة التي ت�سر املمثلة 
الت�سوير(،  اأو  الق��رتاب  )ممنوع  للجميع  تقول  وكاأنها  اأحمر(،  )خطًا  منها  جتعل  اأن  على  ال�سابة 
حري�سًة على اإبقاء عائلتها بعيدا عن كامريات ال�سحافة والإعالم، ل تتهاون ب�ساأن امل�سافة الفا�سلة 

التي تقيمها بني عملها والإعالم!.

متلك الفنانة امل�سرية هالة فاخر ر�سيدًا فنيًا كبريًا مليئًا باأعمال ناجحة يف التلفزيون وامل�سرح وال�سينما. 
وتقدمي  الأطفال  م�سل�سالت  حتى  قدمته،  ما  كل  يف  وبرعت  والرتاجيديا  الكوميديا  بني  اأدواره��ا  تنّوعت 
الرامج. تعي�س هالة هذه الأيام حالة من الن�ساط الفني والتاألق، اإذ ُت�سارك يف اأعمال عدة من بينها املو�سم 
هذه  عن   .2017 رم�سان  ملو�سم  وا�ستعدادها  براجمها  اأحدث  تقدمي  عن  ف�ساًل  م�سر(،  )تياترو  من  الثاين 

امل�ساريع، وق�سايا فنية عدة كان ما هالة هذا احلوار:
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له�اة املاأك�الت البحرية: احذروا البال�صتيك
املاأكوالت  املوجودة يف  ال�شغرية  البا�شتيك  اأن جزئيات  خ��رباء من   حذر 
االإن�شان، وفق بحث ح�شري  اأن تكون خطرية على �شحة  البحرية ميكن 

ن�شرته "�شكاي نيوز" الربيطانية.
املاأكوالت البحرية ياأكلون قطعا �شغرية جدا  اإن م�شتهلكي  وقال البحث: 
من البا�شتيك )اأقل من ميليمرت( ال يرونها بالعني املجردة، م�شيفا اأن 

هذه املواد قد تكون لها اآثارا غري �شحية على ج�شم االإن�شان.
املئة من  99 يف  اأك��رث من  اأن  وك�شف باحثون من جامعة جنت يف بلجيكا 
جرى  اأن��ه  م�شيفني  االإن�شان،  ج�شم  يف  تتواجد  ال�شغرية  اجلزئيات  ه��ذه 
العثور على هذه "ال�شظايا البا�شتيكية" يف بلح البحر واملحار واالأ�شماك 

ال�شدفية االأخرى.
ويعتقد الباحثون اأن االأوروبيني ي�شتهلكون اأكرث من 11 األف قطعة من 

هذه املواد البا�شتيكية ب�شكل �شنوي.
وق���ال ال��دك��ت��ور ك��ول��ن جان�شن، ال���ذي ق��اد ف��ري��ق ال��ب��ح��ث: اإن وج���ود هذه 
م�شيفا  قلق"،  "م�شدر  يعترب  االإن�شان  ج�شم  يف  البا�شتيكية  اجل�شيمات 
"هذه املواد ترتاكم يف ج�شم االإن�شان مع مرور الوقت ولكن نحن يف احلاجة 

االآن ملعرفة م�شريها".
تريليونات  اأك��رث من خم�شة  هناك  اأن  نيوز" الربيطانية  "�شكاي  وك�شفت 

قطعة من جزئيات البا�شتيك ال�شغرية يف حميطات العامل.

اأعرا�س نف�صية ت�صري اإىل االإ�صابة 
با�صطرابات هرم�ن النم�

اأو  نف�شية  كانت  ���ش��واء  للج�شم  حت��دث  التى  االأع��را���ص  م��ن  العديد  هناك 
ج�شدية، تخربك باأن هناك ا�شطراًبا فى هرمون النمو واأهم هذه االأعرا�ص 
هى "االكئتاب وعدم القدرة على الرتكيز و�شعف الذاكرة ونوبات القلق اأو 

اال�شطراب العاطفى".
يحدث  النمو  هرمون  نق�ص  ف��اإن   Healthline موقع  ن�شره  ملا  ووفًقا 
وتوؤكد  الهرمون  هذا  من  يكفي  ما  اإنتاج  عن  النخامية  الغدة  توقف  عند 

الدرا�شات اأن هذه احلالة اأكرث �شيوًعا بني االطفال مقارنة بالبالغني.
ا من كل 7000 حالة، كما  وتوؤكد الدرا�شات اأن هذه احلالة ت�شيب �شخ�شً
اأن الدرا�شات توؤكد اأن اجل�شم يظل دائًما يف احتياج لهذا الهرمون حتى بعد 

مرحلة البلوغ الأنه يحافظ على عملية التمثيل الغذائى.
االإ�شابة  منها  احل��ال��ة  بهذه  االإ���ش��اب��ة  وراء  االأ���ش��ب��اب  م��ن  العديد  وت��وج��د 
الراأ�ص  الإ�شابات  التعر�ص  اأو  النخامية  الغدة  فتى  خا�شة  الدماغ  ب��اأورام 
الذين  االأط��ف��ال  اأن  اإىل  االأط��ب��اء  وي�شري  االإ�شعاعي،  والعاج  وااللتهابات 
ال�شن  نف�ص  يف  باالأطفال  مقارنة  قامتهم  تكون  احلالة  ه��ذه  من  يعانون 

ويكون وجهه م�شتدير ولديه دهون خا�شة حول البطن.
اأعرا�ص هذه احلالة يف �شن املراهقة فتكون عند البنات عدم منو  اأما عن 
اأعرا�ص  وه��ن��اك  ال��ذك��ور،  �شوت  خ�شونة  وع��دم  الطبيعي  بال�شكل  ال��ث��دي 
�شريع  ب�شكل  للك�شر  عر�شة  وت��ك��ون  العظام  ق��وة  �شعف  اأهمها  م�شرتكة 
النمو  هرمون  م�شتويات  انخفا�ص  من  يعانون  الذين  االأ�شخا�ص  اأن  كما 
لدرجات  ح�شا�شية  اىل  يتعر�شون  اأنهم  كما  دائ��م  ب�شكل  بالتعب  ي�شعرون 

حرارة �شاخنة اأو باردة.

اللوان  يف  عجيب  وبتنا�سق  الخاذه  برائحتها  متتاز    •
على  الفرا�سات  تف�سلها  التي  ال��وح��ي��دة  ال��زه��رة  وه��ي 
غريها لن رحيقها خمبا يف اأعماقها ؛ وتوجد بعدة األوان 

الأحمر والأبي�س والأزرق والأ�سفر والزهري فما هي؟
 - القرنفل

؟  ال�ساي  ورائحة  طعم  اختالف  �سبب  هو  • ما 
- عمر الورقة املقطوفة 

ل  مل��اذا  احلركي  ال��دوار  من  يعانون  الأ�سخا�س  بع�س   •
ي�ساب الإن�سان بالدوار من تاأثري دوران الكرة الأر�سية؟

- الن حركة دوران االأر�ص منتظمة
• قد يحدث اأحيانا ان�سداد لالأذن اخلارجية مبا ي�سمى 

؟ يكون  فكيف   wax
- افرازات طبيعية لاأذن

• هل تعلم اأن اأهم اأعرا�ص النزيف اأن يكون امل�شاب بالنزيف م�شفر اللون جاف الفم، عط�شاناً. وتكون درجة 
حرارته منخف�شة. يعاين من الدوخة وطنني حاد يف االأذنني. ثم ي�شاب باالإغماء. فاإذا كان امل�شاب يعاين من 
نزيف �شرياين يف اأحد االأطراف نك�شف على املكان، ونرفع الطرف اإىل االأعلى ثم ن�شغط على مكان النزيف 

بقطعة قما�ص، وي�شتعمل رباط قوي اأعلى اجلرح واأ�شفله عند االإ�شابة بالنزيف الوريدي. 
هذا  نق�ص  اأع��را���ص  وتكون  العني  عمل  وح�شن  االإب�شار  عملية  ق��وة  يف  ي�شاعد   A فيتامني  اأن  تعلم  • هل 
الفيتامني بالعم�ص الليلي الذي ي�شيب االإن�شان وجفاف بالعني. ويداوي ذلك بتعوي�ص هذا الفيتامني وذلك 

بتناول اجلزر واالأوراق اخل�شراء و�شرب اللنب واحلليب واأكل البي�ص. 
• هل تعلم اأن االإن�شان ي�شتطيع اأن يتحمل بدون تنف�ص ما بني 3 � 7 دقائق فقط، فاإذا زادت على ذلك يجب 
فح�ص جمرى التنف�ص وحماولة حتريره من اأي عائق فاإذا مت كل ذلك وبقيت عملية التنف�ص متوقفة يجب 

اللجوء عندها اإىل اإجراء عملية تنف�ص ا�شطناعي .

املدر�س الق�صري

ن�ف زهران املعمري
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.
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نداء خالد �شعدو الزامل 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

ملياء عاطف عبداحلليم 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

منار و�شفي فايز 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  طبية  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

الأفوكادو 
ت��ع��د ف��اك��ه��ة االأف�����وك�����ادو م���ن هبات 
الطبيعة اإىل �شحتك وجمالك، فهي 
اإىل  الفيتامينات  من  بالكثري  غنية 
جانب م�شادات االأك�شدة، كما ت�شاعد 
باأمرا�ص  االإ���ش��اب��ة  م��ن  يف احل��م��اي��ة 
العط�ص  حت��ارب  وال�����ش��رط��ان،  القلب 

وهي مفيدة جدا يف خ�شارة الوزن.
باملواد  االأف��وك��ادو  ن��واة  تتمتع  كذلك 
امل�شادة لاك�شدة، كما انها تقلل من 

ح�شول االلتهابات يف اجل�شم. وملن يعانون من م�شاكل يف املعدة كاال�شهال، 
امل�شكلة.  هذه  التخل�ص من  يف  فعالة  كونها  االفوكادو  ن��واة  بتناول  عليكم 
م�شاكل  من  واحل��د  املعدة  يف  القرحة  وتقليل  منع  يف  مفيدة  فانها  كذلك 
اجلهاز اله�شمي. ومبا انها تقلل من حدوث االلتهابات يف اجل�شم، فانها 
اي�شا يف  ق��وي��ة  وه��ي  اجل�����ش��م،  االورام يف  ن�شوء  او  ت�شكل  ب��ال��ت��ايل حت���ارب 
حماربة اخلايا املتطرفة يف اجل�شم ما يعني املحافظة عبى ن�شارة و�شباب 
اجل�شم. وال يخفى على احد ان اف�شل املا�شكات امل�شتخدمة ل�شد وترطيب 
الب�شرة وحماربة اثار ال�شيخوخة هي تلك املحتوية على االفوكادو. لبذور 
اال�شابة  من  والوقاية  اجل�شم  مناعة  تعزيز  يف  كبرية  فعالية  االف��وك��ادو 
بامرا�ص العظام، وملن يرغبون باالحتفاظ مبعدل الغلوكوز ثابتا يف الدم 
نن�شحكم بتناول نواة االفوكادو. يتم نزع النواة من داخل حبة االفوكادو 
وطحنها ثم و�شعها يف كي�ص با�شتيكي وتك�شريها، ليتم بعدها خلطها يف 

اخلاط وا�شتخدامها كبودرة على االطباق ويف كافة الوجبات.

ال�شخري ال ي�شبب  اأن   ك�شفت درا�شة علمية حديثة، 
االأ�شرار  من  العديد  له  لكن  فقط  املرتفع  ال�شوت 
ي�شبب  اأن  ميكن  فهو  االأخ���رى،  اخل��ط��رية  ال�شحية 
امل��ن�����ش��ورة فى  ال��درا���ش��ة  ال��دم��اغ��ي��ة. ووف��ق��اً  ال�شكتة 
ال�شخري  ف���اإن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  ميل"  "ديلى  �شحيفة 
اأن  كله، حيث ميكن  للج�شم  �شررا  ي�شبب  اأن  ميكن 
مرتبطا  يكون  اأن  وميكن  احللق،  فى  التهابا  ي�شبب 
العنق  املوجودة جانبى  ال�شباتية،  ال�شرايني  ب�شماكة 
الباحثون  واأك�����د  ال����راأ�����ص.  اإىل  ال����دم  ت��و���ش��ل  ال��ت��ى 
ديرتويت  م��دي��ن��ة  ف��ى  ف����ورد  ه���رنى  م�شت�شفى  م��ن 
خلا  ي�شبب  الليلى  ال�شخري  زي���ادة  اأن  االأم��ري��ك��ي��ة، 

فى االأوعية الدموية ويرفع فر�ص االإ�شابة بال�شكتة 
ال���ذى ي��دخ��ل اجل�شم  ال��دم��اغ��ي��ة، الأن االأوك�����ش��ج��ني 
مينع  وال�شخري  اخلايا،  يغذى  ال�شهيق  طريق  عن 
اإىل  الباحثون  واأ�شار  منه.  الكافيه  الكمية  ا�شتن�شاق 
اأثناء  التنف�ص  ت��وق��ف  ي�شبب  اأن  ميكن  ال�شخري  اأن 
االأبحاث  العديد من  ربطته  ال��ذى   )OSA( النوم
ال�شحية  امل�شاكل  م��ن  وجمموعة  القلب  ب��اأم��را���ص 
كورية  درا�شة  اأن  بالذكر  جدير  االأخ���رى.  اخلطرية 
وجدت اأن ن�شبة االأفراد الذين ي�شدرون �شخرياً �شت 
اإىل �شبع مرات فى االأ�شبوع كانت %68 وكانوا اأكرث 

عر�شة لاإ�شابة باأمرا�ص القلب.

ال�صخري اأثناء الن�م ي�صبب ال�صكتة 
الدماغية واأمرا�س القلب

طالبات متزحّن خالل عودتهن من املدر�سة بينما تغمر مياه الفي�سانات احلي يف العا�سمة الندوني�سية جاكرتا. )رويرتز(

مل يكن هذا ال�شباح يف املدر�شة �شباحاً عادياً بالن�شبة للجميع، فقد ان�شم اإىل هيئة التدري�ص مدر�ص جديد 
للغة العربية والدين، ال عجب يف ذلك ولكن ما جعله حادثاً مثري هو ان ذلك املدر�ص وا�شمه فريد ق�شرياً جداً، 
نعم كان ممتاأً بع�ص ال�شيء مع ق�شره ال�شديد فهو ال يتعدى 110 �شم واذا كانت هيئة التدري�ص قد تقبلته 
الأنهم انا�ص كبار يفهمون انه ال حيلة له يف ذلك اال ان التاميذ مل ي�شكتوا فدار الهم�ص والغمز وال�شحك 

والتلميحات الغريبة بينهم وكان مو�شوع ال�شاعه. 
ا�شبح اال�شتاذ فريد م�شئواًل عن تدري�ص اللغه العربية لل�شفوف االأوىل ثانوي وعانى كثرياً يف اليومني االأولني 
لدخوله تلك املدر�شة ولكنه يف اليوم الثالث كان قد ا�شتجمع �شتات نف�شه وثقته واي�شاً قوته املحدودة وقرر 
.. كيف،  الق�شري ان مي�شك بزمام االم��ور  ا�شتطاع ذلك  التاميذ على احرتامه و�شبحان اهلل فقد  ان يرغم 
احكي لكم .. دخل ال�شيد فريد اإىل ال�شف وطلب اخراج كتاب اللغه العربية وفتح ال�شفحة و�شاأل من منكم قام 
بتح�شري ذلك الدر�ص فلم يجد اجابه بل هم�شات و�شخرية .. ح�شناً من منكم يحفظ تلك االأية التى تتحدث 
عن نعم اهلل تعاىل .. ح�شناً ال جميب، رفع ال�شيد فريد يده بع�شاه الطويلة وهو يقول اليوم �شاأ�شامح ولكن 
لن ا�شامح بعد ذلك ورمبا جاءت الع�شا ب�شئ من االن�شباط ف�شكت اجلميع فاأ�شتدرك يقول االأن لنقراأ االأية 
ووقف بجانب الطاولة واعتدل يف وقفته ثم اطلق �شوته بالب�شملة وبداأ يف تاوة االأية الكرمية .. �شبحان من 
اخرج هذا ال�شوت العميق العايل املُنغم احللو من ذلك اجل�شد ال�شغري و�شبحان من انزل على روؤو�ص التاميذ 
هدوء و�شكينة فاأعتدل اجلميع ين�شتون خا�شعني لتاوة ا�شتاذهم وعندما ختم االأية كانوا مازالوا من�شتني 
فاأ�شرع وبداأ يف �شرح االأية الكرمية كلمة كلمة بطريقة مبهرة وجميلة اجربت اجلميع على االن�شات بل انه كلما 
�شكت طالبوه بالزيادة وبداأت االأ�شئلة تنهال عليه .. ومع اخر �شوؤال رن جر�ص احل�شة فاأ�شتنكروا ذلك اجلر�ص 
وغ�شب بع�شهم .. اختتم ح�شته واطلق �شامه عليهم وان�شرف وهم يف قمة ال�شعادة، وانطلقوا يف الف�شحة 
يحكون عن االأ�شتاذ فريد، يف �شباح اليوم التايل كان لاأ�شتاذ فريد �شعبية غريبة يف املدر�شة حتى للذين مل 
يح�شروا له در�شاً ويف االأذاعه املدر�شية كانت البداية بكلمات اهلل البينات اطلقها االأ�شتاذ فريد بعقريته فاأبدع 
وترك يف عيون بع�شهم بع�ص الدموع وترك يف القلوب حب من نوع غريب فاأ�شبح يف �شاعات قليلة هو الورقة 
الرابحة يف املدر�شة ب�شخ�شيته اجلذابة وا�شلوبه الرتبوي املتميز وتدينه وهدوءه وال عجب يف انه بعد ذلك كان 

ي�شري وهو يح�ص باأنه عماق. 


