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ت�ضمع �ضربات قلب ابنها بعد وفاته

تناقلت مواقع التوا�صل االجتماعي مقطع فيديو عاطفي تظهر فيه 
للمرة  املتوفى  ابنها  قلب  نب�صات  اإىل  ت�صتمع  وه��ي  اأمريكية،  �صيدة 

االأوىل يف �صدر رجل مت نقل القلب اإليه الإنقاذ حياته.
ويف بداية الفيديو الذي حظي بعدد كبري من امل�صاهدات، تظهر املراأة 
اأن��ه يحمل  ال��ذي �صادف  وهي ت�صع �صماعة طبية على �صدر الرجل 
نف�س ا�صم ابنها املتوفى )كريغ(، وراحت يف البداية تبت�صم وهي على 
و�صك اال�صتماع لنب�صات قلب ابنها، لكنها �صرعان ما اأجه�صت بالبكاء، 
بعد اأن �صمعت قلبه ينب�س من جديد يف �صدر الرجل، بح�صب �صحيفة 

ديلي ميل الربيطانية.
ويف حلظات عاطفية مفعمة باالأحا�صي�س املتناق�صة من احلزن والفرح، 
مل تتمكن االأم املكلومة من اإخفاء م�صاعرها، وف�صلت يف ال�صيطرة على 
دموعها، قبل اأن ت�صارع اإىل احت�صان كريغ الذي يحمل يف �صدره جزءاً 

من ج�صد ابنها ال يزال ينب�س باحلياة.
وكتبت زوجة الرجل الذي ح�صل على القلب على االإنرتنت بعد هذا 
كريغ!.  ا�صمه  قلب من متربع  على  كريغ  زوج��ي  لقد ح�صل  اللقاء: 
وهذا الفيديو هو لوالدة املتربع، وهي ت�صتمع اإىل �صربات قلب ابنها 

يف �صدر زوجي، بعد اأ�صبوع واحد من عيد االأم .

رمو�ش م�ضيئة اأحدث �ضيحات التجميل
عامل  يف  ج��دي��دة  ب�صيحة  م��وؤخ��راً  ف��ام  تيان  ال�صويدي  امل�صمم  خ��رج 
اجلفون  على  تركيبها  يتم  م�صيئة  رمو�صاً  �صمم  اأن  بعد  التجميل، 

بوا�صطة �صمغ من نوع خا�س. 
وتاأتي هذه الرمو�س امل�صيئة بعدة األوان منها اللون الوردي، واالأحمر، 
اأ���ص��ال��ي��ب خمتلفة،  ب��ع��دة  وت�����ص��يء  واالأب��ي�����س،  وال�����ص��م��اوي،  واالأزرق، 
كطريقة االإ�صاءة التي تعتمد على حتريك الراأ�س، وطريقة االإ�صاءة 

اأثناء الرق�س والتي ت�صيء لدى حتريك اجل�صم. 
وك�صف فام عن هذه الرمو�س اأثناء معر�س للمكياج اأقيم موؤخراً، اإذ 
اأخذت هذه الرمو�س الفريدة اأ�صداء كبرية وتركت انطباعات جيدة 

لدى امل�صاهدين. 
وجذبت �صور ومقاطع فيديو للم�صمم وهو يعر�س ابتكاره اجلديد، 
اهتمام الكثري من املتابعني على ال�صبكة العنكبوتية، واأحدثت جداًل 

وا�صعاً على مواقع التوا�صل االجتماعي. 
وتعمل الرمو�س امل�صيئة على بطارية �صغرية مت�صلة باأ�صالك دقيقة، 
اإطفاء  للم�صتخدم  ميكن  حيث  ال���راأ����س،  م��وؤخ��رة  على  تثبيتها  يتم 
اجلدير  من  البطارية.   على  مثبت  مفتاح  عرب  وت�صغيلها  الرمو�س 
ال��ت��ج��اري يف  ت��ط��رح لال�صتخدام  امل�صيئة مل  ال��رم��و���س  ب���اأن  ب��ال��ذك��ر 
االأ�صواق بعد، ولكن امل�صمم تيان فام �صرح باأنه �صيقود حملة ترويجية 
لها يف �صهر يوليو القادم، بح�صب موقع اأوديتي �صنرتال االإلكرتوين.

يذبحون اأقاربهم ويقدمونهم قرابني 
مربحة  تبدو  مهنة  الدفينة،  واملجوهرات  الكنوز  عن  البحث  يعترب 
يلجاأ  اأن  ت�صديقه  ميكن  ال  ما  لكن  االأ�صخا�س،  من  للعديد  و�صهلة 

البع�س لقتل اأحد اأفراد عائلته للو�صول اإىل مبتغاه.
ال�صهر  اب��ن��ت��ه،  قتل  على  امل�����ص��ري��ة،  ال��ف��ي��وم  م��ن حمافظة  اأب  واأق����دم 
املا�صي، ليقدمها قرباًنا للجن للح�صول على االآثار، كما قتل اأخ اأخته 
وقدمها كقربان للجن للح�صول على اآثار يف حمافظة القليوبية بناًء 

على طلب اأحد الدجالني.
القرابني  تزايًدا يف حاالت تقدمي  االأخ��رية  االأ�صهر  وت�صهد م�صر يف 
للجن ال�صتخراج االآثار الفرعونية، وهي ظاهرة معروفة لدى اأهايل 
االأ�صرة وتقدميه يف �صورة قربان  اأف��راد  اأحد  ذبح  ال�صعيد تتمثل يف 

حلار�س الكنز لت�صهيل عملية ا�صتخراجه.
وبح�صب الروايات ال�صعبية، يرف�س اجلني حار�س الكنز اقرتاب اأحد 
وتقدمي  ال�صحر  ط��ري��ق  ع��ن  وي��ت��م �صرفه  ال���ذي يحر�صه،  ك��ن��زه  م��ن 
عليه  ما يطلق  الن�صو�س وهو  بع�س  عليه  ترتل  له  كقربان  �صخ�س 
عملية التعزمي قبل اأن يتم ذبحه ما ي�صاعد يف ان�صراف احلار�س، وهي 
ينفيها  ال�صابقة  الظاهرة  الفرعوين.  ب�الر�صد  املعروفة  االأ�صطورة 
االأثريون والعلماء متاًما، لكنها تلقى رواجاً من جانب بع�س الباحثني 

عن الرثاء ال�صريع والالهثني وراء اأوهام العرافني والدجالني.
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متتهن عر�ش الأزياء بعمر 12 عامًا 
اليابان،  يف  اجلدل  من  موجة  عاماً  اأثارت فتاة مل تتجاوز من العمر 13 
بعد اأن امتهنت عر�س االأزياء يف هذا ال�صن، وهي مهنة تفر�س عليها اأ�صياء 

ال تتنا�صب مع براءة الطفولة.
عندما ظهرت موموكا كوريتا يف عر�س للدراجات النارية العام املا�صي، مت 
اختيارها كملكة جمال احلدث، وانهالت عليها التعليقات واملجامالت، لكن 
اأحداً مل يكن يعرف يف ذلك الوقت اأن عمرها ال يتجاوز 12 عاماً فقط، وال 

تزال يف املدر�صة االبتدائية، بح�صب موقع اأوديتي �صنرتال.
48 يف  ال���  ال��ك��ربى  اجل��ائ��زة  �صباق  خ��الل  املهنية  وب���داأت موموكا حياتها 
مهرجان �صوزوكا يف مدينة �صوزوكا، لكنها اأثارت يف نف�س الوقت موجة من 
اجلدل يف البالد، وقال الكثريون اإن ارتداء طفلة بعمر 12 عاماً مالب�س 
مثرية اأمر غري مقبول. لكن موموكا تقول االآن اإن اأحداً مل يجربها على 

فعل ذلك، ومل يكن والداها �صوى داعمني لها يف م�صريتها املهنية.
موموكا  على  االت�����ص��االت  انهالت  كعار�صة،  االأوىل  جتربتها  جن��اح  وبعد 
مزدحماً  اأعمالها  جدول  وبات  التجارية،  والعالمات  الدعاية  وك��االت  من 
البيانو واجلمباز  ودرو�����س  درا���ص��ت��ه��ا  ج��ان��ب  اإىل  واالح��ت��ف��االت،  ب��امل��واع��ي��د 

والغيتار، مما دفع البع�س للقول اإنها ُت�صرق من طفولتها.
على  "كيف جت��روؤون  االجتماعي  التوا�صل  مواقع  م�صتخدمي  اأح��د  وعّلق 
�صرقة طفولتها" وقال اآخر "اإنها فتاة لطيفة، لكن ارتداءها مالب�س مثرية 
ت��رت��دي مالب�س  امل��ث��ري يف جعل طفلة  "ما ه��و  ث��ال��ث  اأم���ر خاطئ". وق���ال 

البالغات، اأوقفوا ذلك يف احلال".
اأول طفلة تثري جداًل حول م�صاركة فتيات بعمر  اأن موموكا لي�صت  ُيذكر 
بيمينوفا  كري�صتينا  واأث��ارت  �صبق  االأزي���اء، حيث  الطفولة يف مهنة عر�س 
البالغة من العمر 9 �صنوات عا�صفة من اجلدل، بعد اأن �صاركت يف عرو�س 

ل�صالح �صركات �صهرية مثل اأرماين ودولت�صي اآند غابانا.

اأ�ضتاذ يف مادة 
"اللعب" يف كابريدج

ي����ب����داأ   2018 ي����ن����اي����ر  م�����ن  اب������ت������داء 
الربوفي�صور بول رام�صانداين، بتدري�س 
مادة اللعب الأول مرة يف جامعة كابريدج 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة، ب��ت��م��وي��ل ب��ل��غ اأك�����رث من 
ليغو  م��وؤ���ص�����ص��ة  م��ن  دوالر  م��الي��ني   5

لالألعاب. 
اأ�صتاذ  عن  بالبحث  اجلامعة  قامت  وقد 
خمت�س ل�صغر هذا املن�صب منذ 2015. 
اأبحاث  وحدة  حالياً  رام�صانداين  ويقود 
واملراهقني  لالأطفال  النف�صية  ال�صحة 
يف ك��ل��ي��ة اإم���ربي���ا ك��ول��ي��ج، واأم�����ص��ى 15 
ويرتكز  الطفل.  تنمية  بحوث  يف  عاماً 
اأهمية  درا����ص���ة  ع��ل��ى  ال��ربوف��ي�����ص��ور  دور 
ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات ال��ل��ع��ب يف ال��ت��ع��ل��م لدى 
والعمل  العاملي،  ال�صعيد  على  االأط��ف��ال 
اأ�صاليب  تقييم  و���ص��ع  ع��ل��ى  ف��ري��ق��ه  م��ع 
التدري�س القائمة على اللعب.  و�صيقوم 
كيفية  بتحليل  وف��ري��ق��ه  رام�����ص��ان��داين 
اال���ص��ت��ف��ادة م��ن ق��ط��ع ال��ل��ي��غ��و يف تعليم 
االأطفال مهارات جديدة مثل حل امل�صائل 

والعمل اجلماعي و�صبط النف�س. 

ح�ضني حميتك الغذائية .. افكار 
مفيدة ت�ضمح لك بتنويع اطباقك �ص 23

الك�ضف عن اأ�ضرار 
جديدة للحياة 

على املريخ
“مريور”  ����ص���ح���ي���ف���ة  ن���������ص����رت 
جديدة  ت��ف��ا���ص��ي��ل  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
الكوكب  اأ���ص��رار احل��ي��اة على  ع��ن 

االأحمر املريخ .
املريخ  ك��وك��ب  اإن  ال��ع��ل��م��اء،  وق���ال 
ك���ان م��غ��ط��ى ب��امل��اء ل��ف��رتة اأطول 
ما  �صابًقا،  يعتقد  ك��ان  مما  بكثري 
يف  �صائدة  ك��ان��ت  احل��ي��اة  اأن  يعني 

االآونة االأخرية.
وي���ظ���ه���ر ح���ج���ر االأ�����ص����ا�����س ال����ذي 
يف  والت�صدعات  بال�صقوق  يحيط 
ال�صطح اأن الكوكب االأحمر كانت 
ل��دي��ه ���ص��وائ��ل مل���دة اأط����ول بكثري 
�صابًقا، الأنه ترك  مما كان يعتقد 

هاالت مثل ال�صيليكا.
اجلديدة  النتيجة  ه��ذه  وك�صفت 
يف ورقة ن�صرت اليوم اخلمي�س يف 
اجليوفيزيائية،  البحوث  ر�صائل 
اجليوفيزيائي  ل���الحت���اد  جم��ل��ة 

االأمريكي.
يف  ع��امل  فريدنفانغ،  غينز  وق��ال 
اأالم���و����س الوطني  ل��و���س  خم��ت��رب 
وج���ام���ع���ة ك��وب��ن��ه��اغ��ن وامل����وؤل����ف 
تركيز  اإن  ل���ل���ورق���ة  ال���رئ���ي�������ص���ي 
ال�صيليكا مرتفع جًدا يف اخلطوط 

املركزية لهذه الهاالت.
واأ�صاف اأن ما نراه هو اأن ال�صيليكا 
ق������د ه������اج������رت ب������ني ال�������ص���خ���ور 
ال��ر���ص��وب��ي��ة ال��ق��دمي��ة ج����ًدا واإىل 
ال�����ص��خ��ور االأخ�����رى، م�����ص��رًيا اإىل 
املريخ  اإىل  البعثة  من  الهدف  اأن 
كان  املريخ  كان  اإذا  ما  هو معرفة 
وق��ت م�صى  اأي  لل�صكن يف  ق��اب��اًل 

اأم ال.
امل��وج��ودة على  اأن احلفر  واأو���ص��ح 
وج��ود بحرية  تبني  امل��ري��خ  �صطح 
من املياه التي كنا ميكن اأن تكون 
م��ن غري  ول��ك��ن  ل��ل�����ص��رب،  و�صيلة 
بالتحديد  الوقت  املعروف ما هو 

الذي تكونت فيه.
وخل�س فريدنفانغ اإىل اأنه عندما 
تبخرت البحرية يف نهاية املطاف، 
ك��ان��ت ه��ن��اك ك��م��ي��ات ك��ب��رية من 
املياه اجلوفية موجودة منذ فرتة 
اأطول مما كان يعتقد �صابًقا، وهو 
لتاأكيد وج��ود احل��ي��اة على  زي���ادة 
�صطح امل��ري��خ، غ��ري اأن���ه م��ن غري 
اإذا ك��ان��ت ه��ذه املياه  ال��وا���ص��ح م��ا 

اجلوفية م�صتمرة اأم ال.

من  الكثري  يفرط  املبارك،  رم�ضان  �ضهر  قدوم  مع 
النا�س يف تناول احللويات ال�ضرقية مثل البقالوة 

والزالبيا واللقيمات، رغم ما حتمله من اأ�ضرار 
�ضحية عند االإكثار منها.

ت��داوالاً  ال�ضرقية  احللويات  اأك��ر  وع��ن  
البقالوة  الغذائية.  وقيمتها  رم�ضان  يف 
وال�ضكر  وال��زي��ت  الدقيق  م��ن  تتكون  و 
واملك�ضرات املختلفة، وهذا يجعلها عالية 

وال�ضعرات  وال��ده��ون  بالربوتني  غنية 
احلرارية مقارنة ببقية احللويات.

القيمة  يف  اأق���ل  فهي  ال��زالب��ي��ا،  اأم���ا 
الغذائية الأنها ال حتتوي اإال على املواد 
الربوتني  ون�ضبة  وال�ضكرية  الن�ضوية 

الغذائية  القيم  رفع  فيها قليلة، وميكن 
)ع�ضري  ال��دب�����س  ب��ا���ض��ت��خ��دام  ل��ل��زالب��ي��ا 

التمر( بدالاً من ال�ضكر يف حتليتها.

اأخ����ذ احل����ذر م��ن ���ص��راء الزالبيا  وي��ج��ب 
تكرار  ب�صبب  املعروفة،  غري  االأماكن  من 
ي�صبب  قد  ما  قليها،  يف  الزيت  ا�صتخدام 
الزالبيا  عمل  واالأف�صل  �صحية،  اأ���ص��راًرا 

يف املنزل.
القيمة  يف  الزالبيا  فت�صبه  اللقيمات،  اأم��ا 
ال��غ��ذائ��ي��ة اإىل ح��د ك��ب��ري، وحت��ت��وي على 
ن�صبة قليلة من الربوتني ون�صبة ال باأ�س 
املواد  من  كبرية  وكمية  ال��ده��ون  من  بها 
الغذائية  القيمة  رف��ع  ومي��ك��ن  الن�صوية، 
كما  ��ا  اأي�����صً ال��دب�����س  ب��ا���ص��ت��خ��دام  للقيمات 

ا. ي�صتخدم الع�صل الطبيعي معها اأي�صً
وين�صح بتناول هذه احللويات بعد الوجبة 
الليل،  يف  تناولها  اأو  رم�صان  يف  الرئي�صة 
وال يف�صل االإكثار منها الأنها �صوف ت�صد 
االأخرى  االأغ��ذي��ة  نحو  ال�صخ�س  �صهية 

االأكرث اأهمية.
ال��ب�����ص��ب��و���ص��ة يف رم�������ص���ان من  وت���ع���ت���رب 
وال�صغار،  ل��ل��ك��ب��ار  امل��ح��ب��ب��ة  االأ����ص���ن���اف 
فيمكن اال�صتغناء عن الق�صدة وا�صتبدالها 
كامل�صم�س  امل��ج��ف��ف��ة  ال��ف��اك��ه��ة  م��ن  ب��ق��ط��ع 

والقرا�صيا.
واإن ك��وًب��ا م��ن ج���وز ال��ه��ن��د ي��ح��ت��وي على 
غ��راًم��ا من  و20  ح��رارًي��ا  ���ص��ع��ًرا   337

الدهون معظمها م�صّبعة.
العنب  خوا�س  باأكرث  الزبيب   ويحتفظ 
واملعادن،  الفيتامينات  خ��ا���ص��ة  ال���ط���ازج، 
ت��زي��د مقاوماته  ب��ف��وائ��د  اجل�����ص��م  ومي���د 
وبه  االأم���را����س،  م��ن  كثري  �صد  ومناعته 
والكال�صيوم  البوتا�صيوم  من  كبرية  كمية 
و�صكر العنب، كما يعترب من�صًطا لوظائف 

الكبد.
لل�صائم  مفيدة  ن�صائح   6

اأهم الن�صائح الواجب اتباعها خالل   من 
�صهر رم�صان، ل�صمان عدم خ�صارة اجل�صم 
ال�صيام،  اأثناء  ال�صرورية  الغذاء  لعنا�صر 
ولتجّنب اأخطاء �صحية نقع بها يف العادة، 
وهذه بع�س االإر�صادات والن�صائح املتعلقة 

ب�صحة الغذاء يف االإفطار وال�صحور.
دون  امل���اء  م��ن  ك��اف��ي��ة  ك��م��ي��ات  ���ص��رب   1-
املنّبهات  �صرب  م��ن  التقليل  م��ع  مبالغة، 
االإفطار،  ف��رتة  خ��الل  وال��ق��ه��وة  كال�صاي 
اإذ اأنها ت�صهم بزيادة اإدرار البول، ما ينتج 

عنه فقدان �صوائل اجل�صم ب�صورة اأ�صرع.
على  ال�صحية  ال��وج��ب��ة  حت��ت��وي  اأن   2-
امل��ج��م��وع��ات ال��غ��ذائ��ي��ة ال��رئ��ي�����ص��ة وهي: 
والدهون  وال��ربوت��ي��ن��ات  ال��ك��رب��وه��ي��درات 
واملاء  املعدنية  واالأم����الح  والفيتامينات 

الأنها �صرورية للج�صم، ما يعني اأن الغذاء 
ال�صحي هو الذي ي�صمل هذه املجموعات 
دون الرتكيز على جمموعة منها واإغفال 

االأخرى.
ع�صري  م���ن  ك����وب  ت���ن���اول  ي��ف�����ص��ل   3-
باملنزل،  امل��ح�����ص��رة  ال���ط���ازج���ة  ال��ف��اك��ه��ة 
وتدخل ال�صوربة �صمن االأطعمة اخلفيفة 
التي ميكن تناولها عند االإفطار لتعوي�س 
التي خ�صرها اجل�صم، وال�صوربة  ال�صوائل 
ال�صتيعاب  ال��ه�����ص��م��ي  اجل����ه����از  ���ر  حت�������صّ
من  مكوناتها  ت��ك��ون  اأن  ���ص��رط  ال��وج��ب��ة، 
بكمية  وغ��ن��ي��ة  ال��ه�����ص��م،  �صهلة  االأغ���ذي���ة 
وال�صبانخ  ال��ربوك��ل��ي  مثل:  اخل�صار  م��ن 
التي ت�صيف  والكو�صا واجل��زر،  وال��ب��ازالء 
الفيتامينات واملعادن واالألياف ال�صرورية 

ل�صحة اجلهاز اله�صمي.
الدهون  ب��ت��ن��اول  االإف������راط  جت��ن��ب   4-
واحللويات واالأطعمة الثقيلة مثل الكنافة 
والقطائف وكثري من احللويات واللحوم 
وال���د����ص���م، ال��ت��ي ت��ت��ح��ول يف اجل�����ص��م اإىل 
دهون وزي��ادة يف ال��وزن وت�صّكل ثقاًل على 
القلب وتقليل االأطعمة املقلية الحتوائها 
احلرارية  ال�صعرات  من  عالية  كمية  على 
والدهون قد ترفع م�صتوى الكول�صرتول 

يف الدم.
�صلطات  حت�����ص��ري  اأث����ن����اء  ال��ت��ن��وي��ع   5-
تكون  اأن  يجب  التي  والفاكهة،  اخل�صار 
وكلما  وال�صحور،  االإف��ط��ار  على  م��وج��ودة 
االألوان،   خمتلفة  جديدة  اأ�صنافاً  اأ�صفت 
على  احتوائها  ب�صبب  اأك��رب  الفائدة  كانت 
والتي  لالأك�صدة،  امل�صادة  وامل��واد  املغذيات 
من  اجل�����ص��م  خ��الي��ا  ب��ح��م��اي��ة  دوراً  تلعب 
اأف�صل  ب�����ص��ح��ة  ت�����ص��ه��م  وب���ذل���ك  ال�����ص��رر 

خا�صة خالل �صهر رم�صان املبارك.
االإمكان  قدر  ال�صحور  تاأخري  ُيف�صل   6-
قدر  ب��اأك��رب  اجل�����ص��م  م��ن��ه  ي�صتفيد  ح��ت��ى 
ال�صحور  فتناول  ال�صيام،  �صاعات  خ��الل 
وال�صداع  االإع����ي����اء  ح����دوث  مب��ن��ع  ي��ف��ي��د 
ال�صعور  م����ن  وي���خ���ّف���ف  ال���ن���ه���ار،  اأث����ن����اء 
ب��ال��ع��ط�����س ال�����ص��دي��د، وع�����ادة م���ا يحتوي 
ون�صبة  الن�صويات،  على  ال�صحي  ال�صحور 
والبي�س،  ال��ف��ول  م��ث��ل  ال��ربوت��ي��ن��ات  م��ن 
خا�صة  وم�صتقاته  واحل��ل��ي��ب  وال��ف��اك��ه��ة، 
85 يف املائة  ال��زب��ادي حم��ت��واه م��ن امل���اء 
ف�����ص��اًل ع���ن اأن�����ه ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى ترطيب 
��ا امل����واد املغذية  اجل�����ص��م، وي��وف��ر ل��ه اأي�����صً
 ،B2، B12 فيتامني  مثل  ال�����ص��روري��ة 

والكال�صيوم والبوتا�صيوم واملاغني�صيوم .

كيف تختار الأ�ضماك املنا�ضبة؟
المعة  بحرا�صف  ال��ط��ازج��ة  االأ���ص��م��اك  تتميز 
وعيون م�صعة، اأم�صك ال�صمكة يف يدك وانظر 
فاإن  ك��ذل��ك  وال���ع���ي���ون،  احل���را����ص���ف  ل����ون  اإىل 
االأ�صماك غري الطازجة �صيكون ذيلها متدلًيا 

لالأ�صفل ولون زعانفها رمادًيا وجاًفا.
وع���ن���د ����ص���رائ���ك اأ����ص���م���اًك���ا ح���ي���ة م����ن حو�س 
االأ�صماك  اخ��ت��ي��ار  ع��ل��ى  اح���ر����س  االأ����ص���م���اك، 
االأق����رب ل��ل��ق��اع واب��ت��ع��د ع��ن ت��ل��ك ال��ت��ي ت�صبح 
بالقرب من ال�صطح، واالأهم من هذا تاأكد من 

اأن مياه احلو�س �صافية ونظيفة.
بنف�صك،  االأ���ص��م��اك  �صيد  حت��ب  ك��ن��ت  اإذا  اأم���ا 

فاحر�س اإذن على قيا�س ن�صبة الزئبق يف املياه 
التي ت�صطاد فيها، حيث ميكنك ذلك ب�صهولة 

با�صتخدام جهاز فح�س الزئبق.
واأخرًيا، عند �صراء �صمك ال�صلمون، اخرت قطًعا 
القطع  اإن  اإذ  ب��ي�����ص��اء،  خ��ط��وط  ع��ل��ى  حت��ت��وي 

احلمراء بالكامل تكون يف العادة م�صبوغة. 
ال��ت��ي حتتوي  القطع  ع��ن  االب��ت��ع��اد  عليك  كما 
اخلارجي  اجل��زء  على  ال��ل��ون  فاحتة  بقع  على 
منها، فاالأ�صماك التي حتتوي على بقع بي�صاء 
يتم ا�صطيادها يف مو�صم التكاثر ويكون حلمها 

يف العادة عدمي الطعم.

ن�ضائح للتمتع بحلويات رم�ضان دون الإ�ضرار بال�ضحة
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�ش�ؤون حملية

بح�ضور �ضعيد بن طحنون اآل نهيان

جمل�ش رم�ضاين مبنطقة الطوية بالعني دعا اإليه اأحمد اآل �ضودين

يف اللقاء الرم�ضاين ال�ضنوي

م�ضروعات �ضياحية جديدة تنفذها جمموعة منتجعات »اأيال«

ب�ضراكة ا�ضرتاتيجية مع "�ضركة بلومبورد الدولية"

جمموعة املعارف تنظم ندوات املعرفة وبرامج التطوير املهني امل�ضتمر 

•• العني-الفجر:
ت�صوير-حممد معني:

املجل�س  اآل نهيان  ال�صيخ �صعيد بن طحنون  �صهد معايل 
الرم�صاين الذي دعا اإليه �صعادة اأحمد اآل �صودين رئي�س 
ع�صو   ، العقاري  والتطوير  لال�صتثمار  العربي  االحت��اد 
وح�صره  اأب��وظ��ب��ي  و�صناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�س 
جمع كبري من اإمارات الدولة اإ�صافة اإىل اململكة العربية 
ال�صعودية و�صلطنة عمان. ويف بداية املجل�س الذي عقد 
مبنطقة الطوية مبدينة العني قدم معايل ال�صيخ �صعيد 
بن طحنون اآل نهيان التهنئة مبنا�صبة �صهر رم�صان اإىل 
�صاحب ال�صمو رئي�س الدولة ونائب رئي�س الدولة رئي�س 
االإمارات  حكام  االأع��ل��ى  املجل�س  اأع�صاء  ال���وزراء  جمل�س 
ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة و�صمو 
يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل  حممد  ب��ن  طحنون  ال�صيخ 
الرم�صانية  املجال�س  ه��ذه  مثل  اأن  وق��ال  العني  منطقة 
توا�صل  ت�صهم يف  واالأج������داد  االآب�����اء  ع��ن  ورث��ن��اه��ا  ال��ت��ي 
االإم��ارات م�صريا  دولة  اأ�صرة  وهي  الواحدة  االأ�صرة  اأبناء 
تعد  التي  املجال�س  ه��ذه  مثل  االأب��ن��اء  اأهمية ح�صور  اإىل 

مدار�س يتعلم منها االأبناء الكثري من العادات والتقاليد 
التي يحر�س جمتمع االإم��ارات احلفاظ عليها. واأ�صاف 
هذه  ويف  دائ��م��ا  علينا  طحنون  ب��ن  �صعيد  ال�صيخ  معايل 
زايد بن  ال�صيخ  املوؤ�ص�س  اأن نتذكر  املجال�س بل ويف وقت 
�صلطان اآل نهيان رحمه اهلل الذي قدم الأبنائه واالأجيال 
القادمة وطن يفتخر به اجلميع حتى اأن دولة االإمارات 

اأن  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال��ع��امل  و���ص��ط دول  ل��ه��ا مكنة  اأ���ص��ب��ح��ت 
من  الكثري  لت�صمل  امتدت  ل��الإم��ارات  البي�صاء  االأي���ادي 
االإمارات  اأن دولة  اإىل  ال�صيخ �صعيد  واأ�صار معايل  العامل 
لها خط وا�صح و�صريح وهو الت�صالح مع اجلميع اإ�صافة 
اإىل اأنها دولة �صالم وتدعو اإىل ال�صالم. ومن جانبه رحب 
اآل  طحنون  بن  �صعيد  بال�صيخ  �صودين  اآل  اأحمد  �صعادة 

نهيان واحل�صور موؤكدا على اأن هذا اللقاء ال�صنوي يجمع 
الكثري من اأبناء الوطن يف مثل هذه االأيام املباركة وقال 
اأن حكام االإمارات ا�صتطاعوا وعلى مدي �صنوات طوال اأن 
يك�صبوا حب �صعبهم م�صريا اإىل اأن النقلة النوعية ملدينة 
ال��دول��ة جعلتها مق�صدا  اإم����ارات  ال��ع��ني وه��ي ج��زء م��ن 
على  ت�صتحقها  التي  مكانتها  لتاأخذ  ال���زوار  من  للكثري 
يف  ب��وج��ود  تتمتع  اأن��ه��ا  اإىل  اإ�صافة  ال�صياحية  اخلريطة 
وال�صياحية  االأثرية  مواقعها  خالل  من  اليون�صكو  هيئة 
ممن  ال��وط��ن   ���ص��ه��داء  ي��ت��ذك��ر  اأن  املجل�س  ين�صي  ومل   .
�صحوا بحياتهم من اأجل اأن تظل االإمارات يف املكانة التي 
�صاحب  ق��دم  وق��د  ه��ذا   . وال�صمو  الرفعة  من  ت�صتحقها 
الذي ت�صمن  اآل �صودين يف نهاية احل��وار  اأحمد  املجل�س 
بن  �صعيد  ال�صيخ  ملعايل  تذكاري  درع  االإفطار  دع��وة على 
التي  ال�صخ�صيات  من  ع��دد  تكرمي  اإىل  اإ�صافة  طحنون 
اآل  اأح��م��د  �صعادة  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر   . املجل�س  ح�صرت 
�صودين يحر�س ويف كل عام وخالل �صهر رم�صان املبارك 
على عقد هذا املجل�س الرم�صاين والذي يناق�س فيه كل 
وخا�صة  احل�صور  يتعرف  اأن  اأج���ل  م��ن  ال��وط��ن  يهم  م��ا 
واجلامعات  امل��دار���س  يف  الدار�صني  من  واالأب��ن��اء  ال�صباب 

على االإجنازات التي حتققت منذ قيام دولة االإمارات.

•• العني-الفجر:

العني  مبدينة  ال�صياحة  خريطة  اإىل  حديثا  اأن�����ص��م 
ومنتجعات  فنادق  التابع ملجموع  )اأي��ال جراند(  فندق 
مدينة  يتو�صط  حيث  ج��دي��دة  اإ���ص��اف��ة  لي�صكل   ، اأي���ال 
رم�صان  �صهر  خالل  مرة  الأول  رواده  وي�صتقبل  العني 

احلايل.
وكان مدير عام منتجعات اأيال ، حممد �صو�صان قد عقد 
لقاء على مائدة االإفطار ح�صره جمع من االإعالميني 
العامني يف و�صائل االإع��الم املختلفة ا�صتعر�س خالله 
ال���ت���ي مت االن���ت���ه���اء م��ن��ه��ا داخ�����ل جمموعة  امل�����ص��اري��ع 
منتجعات اأيال ليكون اأحدث هذه االإجنازات هو فندق 
اأيال جراند الذي ي�صم �صت طوابق حتتوي على مائة 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  الفندقية  ال��غ��رف  م��ن  واأرب��ع��ون  وخم�صة 
زوار  لكبار  الفندقية  االأج��ن��ح��ة  م��ن  و�صبعون  خم�صة 
ال�صياحة  ت�صجيع  على  الفندق  يحر�س  حيث  املدينة 

اإىل  اإ�صافة  ال��دول��ة  وم��دن  العني  مدينة  من  العائلية 
الذي  الفندق  اأن  خا�صة  عمان  �صلطنة  من  القادمني 
يحمل  اأي���ال  منتجعات  جم��م��وع��ة  اإىل  ح��دي��ث��ا  اأن�����ص��م 

الطابع العربي يف ت�صميماته.
هذا وقد اأ�صار مدير عام منتجعات اأيال ، حممد �صو�صان 
اأفريقيا  اأحدث فنادقها يف  افتتاح  اأنه �صيتم قريبا  اإىل 
مبدينة جيبوتي ، الذي ي�صم مائتان وع�صرون غرفة 
الوجهة  على  جميعها  تطل  جت���اري  م��ول  ج��ان��ب  اإىل 
اللقاء  �صمن  اأع��ل��ن  ك��م��ا   ، جيبوتي  مل��دي��ن��ة  ال��ب��ح��ري��ة 
الرم�صاين الذي  يعقد �صنويا يف مثل هذه االأيام اإىل 

اأن�صاء مركز جتاري مبنطقة عربي، ب�صلطنة عمان.
مل  املجموعة  طموحات  اأن  على  �صو�صان  حممد  واأك��د 
ت��ت��وق��ف ع��ن��د ه���ذا ب��ل مت��ت��د اإىل م��دي��ن��ة دب���ي وغريها 
من مدن االإم��ارات لتكون املجموعة حا�صرة يف جميع 
االأن�صطة التي ت�صهم يف زيادة ال�صياحة يف مدينة العني 

ومدن الدولة . 

•• اأبوظبي - الفجر

"�صركة  اإط�����ار ���ص��راك��ت��ه��ا اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة م���ع  ���ص��م��ن 
�صل�صلة  امل��ع��ارف  جمموعة  نظمت  الدولية"  بلومبورد 
يزيد  م��ا  ا�صتقطبت  املتخ�ص�صة  امل��ع��رف��ة  ن����دوات  م��ن 
ع��ن 150 م��ن االأ���ص��ات��ذة وامل��در���ص��ني وم���دراء املدار�س 
واجلامعات وقادة املوؤ�ص�صات التعليمية يف اأبوظبي ودبي، 
امل�صتمر  املهني  للتطوير  "بلومبورد"  برامج  لتد�صني 
التوجيه  ذات��ي��ة  بكونها  تتميز  وال��ت��ي  االن��رتن��ت  ع��رب 
وت�صتهدف  ال�صخ�صية،  املهنية  ال��ك��ف��اءة  على  وق��ائ��م��ة 
للمربني  ال��ف��ردي��ة  املهني  التطوير  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية 
القطاع  يف  العاملني  وخمتلف  وامل��در���ص��ني  واالأ���ص��ات��ذة 
اأحمد  الدكتور  واأو�صح  الدولة واملنطقة.   التعليمي يف 
بدر الرئي�س التنفيذي ملجموعة املعارف اأنه مع التطور 
الدولة  التعليم يف  ي�صهده قطاع  الذي  ال�صريع  والنمو 
واملنطقة من مناهج دولية، واعتمادات اأكادميية عاملية، 
اأ�صاتذة  وا�صتقطاب  التدري�س،  اأ�صاليب  يف  واب��ت��ك��ارات 
باالإ�صافة  متخ�ص�صني،  وم��رب��ني  دول��ي��ني  وم��در���ص��ني 
ت�صتهدف  التي  املتنوعة  اال�صرتاتيجيات واخلطط  اإىل 
تاأ�صي�س وتطوير االأنظمة التعليمية لرتقى اإىل معايري 
برامج  الإيجاد  اأ�صبح هناك حاجة ملحة  فقد  العاملية، 
املدار�س  م�صاعي  من  تعزز  التي  اال�صرتاتيجي  الدعم 
لتطوير  التعليمية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  وخمتلف  واجل��ام��ع��ات 

خططهم وممار�صاتهم لتواكب حتديات الع�صر. 
املعارف  جم��م��وع��ة  ����ص���راك���ة  اأن  ب����در  ال���دك���ت���ور  واأك������د 
لتلبية  ت��اأت��ي  الدولية  بلومبورد  �صركة  م��ع  احل�صرية 
املهني  التطوير  احتياجات  وخا�صة  االحتياجات  ه��ذه 

التطوير  ح��ل��ول  تتميز  ح��ي��ث  واالأ���ص��ات��ذة  للمدر�صني 
بكونها م�صممة خ�صي�صة لتتما�صى مع املهارات الفردية 
لل�صخ�س، م�صرياً اإىل اأن لعل اأهم ما مييز هذه الربامج 
هي اأنها �صتتيح ملختلف امل�صاركني من اأ�صاتذة ومدر�صني 

ال��ف��ردي��ة والتي  التعلم وال��ت��ط��وي��ر  اأه����داف  م��ن و���ص��ع 
والعمل  املهنية،  احتياجاتهم  مع  مبا�صر  ب�صكل  تتعلق 
اإىل  ي�صتند  ب�صكل  ومهاراتهم  كفاءاتهم  حت�صني  على 

اأدلة مرتبطة مبعايري التدري�س الوطنية والعاملية.

اإقبال على قرية نادي تراث الإمارات 
الرتاثية ببطولة العني الرم�ضانية

•• العني - الفجر

�صهدت القرية الرتاثية التي اأقامها نادي تراث االمارات، تنفيذا لتوجيهات 
�صمو ال�صيخ �صلطان بن  زايد اآل نهيان ممثل �صاحب ال�صمو رئي�س الدولة 
العني  بطولة  فعاليات   �صمن  العني  يف  القطارة  ا�صتاد  يف  ال��ن��ادي،  رئي�س 
اإقباال   .. املا�صي  اخلمي�س  يوم  اأركانها  اكتملت  التي   ،2017 الرم�صانية 
وا�صحا من قبل اجلمهور الذي يتابع فعاليات البطولة، وحظيت القرية 
نهيان  اآل  حممد  ب��ن  طحنون  ب��ن  �صعيد  ال�صيخ  �صمو  ب��زي��ارة  االأول  اأم�����س 
يف  ا�صرتاتيجي  ك�صريك  ال��ن��ادي  ج��ه��ود  على  اأث��ن��ى  ال���ذي  البطولة  راع���ي 
اإقامة القرية لت�صاهم يف تعريف جمهور البطولة من املواطنني واملقيمني 
وال��زوار بعادات وتقاليد جمتمع االإم��ارات امل�صتقاة من ال��رتاث، كما تفقد 
القرية اأم�س اجلمعة �صعادة �صنان اأحمد املهريي املدير التنفيذي لالأن�صطة 

والفعاليات يف النادي وجتول بني خمتلف اأركانها. 
وقد زار القرية الع�صرات ممن جذبتهم عرو�س فريق خيالة النادي وفريق 
خيم  احتوتها  التي  املتنوعة  الرتاثية  واملفردات  القرية  ومكونات  اليوله، 
القرية ودكاكينها، اإذ ت�صم القرية احلظرية وبيتي �صعر  جلل�صات الزوار، 
كما ت�صم نحو خم�س وع�صرين دكانا، معظمها ملنتجات االأ�صر املنتجة من 
خم�س  النادي  ي�صغل  فيما  والهدايا،  اليدوية  واالأ�صغال  املنتجات  خمتلف 

دكاكني منها.
فقد  اخلم�س،  دكاكينه  على  الرتاثية  امل��ف��ردات  م��ن  كثريا  ال��ن��ادي  وي���وزع 
مبا  ال�صعبي  ال��ط��ب  ومتطلبات  واالأع�����ص��اب  ال��ع��ط��ارة  مل���واد  دك��ان��ا  خ�ص�س 
واآخر  ال�صعبية،  املراأة  القدمية، ودكانا لالأزياء ومالب�س  الدكاكني  يحاكي 
للحلويات وبع�س االأكالت ال�صعبية، وخ�ص�س دكانا لعر�س بع�س احلرف 
اليدوية ب�صكل حي اأمام اجلمهور؛ فثمة من ي�صنع مناذج خ�صبية للمحامل 
دكانا  فيما خ�ص�س  الزجاجية،  والهدايا  املنتجات  ي�صنع  واآخ��ر   الرتاثية، 
ملعدات االإبل وم�صتلزماتها التي ت�صكل اإحدى �صرورات حياة اأهل البادية، 
وجعل دكانا للكتب الرتاثية التي ي�صدرها منذ تاأ�صي�صه وجتاوزت عناوينها 

املائة والثمانني. 

بطولة الرماية االأوىل يف العني
وقد اأكد خليفة بطي ال�صام�صي مدير مركز العني وع�صو اللجنة امل�صرفة 
الرتاثية  القرية  اأن  الرم�صانية  العني  بطولة  يف  الرتاثية  القرية  على 
من  ع���ددا  وا�صتقبلت  ال��ب��ط��ول��ة،  فعاليات  يف  ومم��ي��زا  حيويا  رك��ن��ا  �صكلت 
ال�صياحة  يف  جاذبا  منوذجا  جت�صد  فهي  خمتلفة،  موؤ�ص�صات  يف  امل�صوؤولني 
االأهايل  البطولة ومن  ال��زوار من جمهور  اإذ يوؤمها ليليا مئات  الرتاثية، 
التثقيفية  اأق�صامها  لتنوع  نظرا  منها،  القريبة  واملناطق  العني  مدينة  يف 
والرتفيهية، وتعدد دكاكينها التي �صكلت �صوقا �صعبية اإىل جانب الدكاكني 
الرتاثية، فالزائر  للقرية يجد ما يلبي حاجته واأفراد عائلته من معرفة 
يف مفردات الرتاث االإماراتي بقالب تثقيفي ترفيهي، وحاجته من الت�صوق 

بني املنتجات واالأ�صغال اليدوية.
ووجه ال�صام�صي دعوة للجميع لزيارة القرية الرتاثية، وكذلك للم�صاركة 
يف بطولة النادي الرم�صانية للرماية التي �صيطلقها مركز العني يوم غد 
االأحد، لتكون االأوىل من نوعها يف املهرجانات الرم�صانية، حيث يفتح باب 
الدولة، وت�صتمر حتى  اإم��ارات  الراغبني من خمتلف  لكافة  امل�صاركة فيها 
نهاية املهرجان الرم�صاين للمركز، والذي تتوا�صل فعالياته يف مناف�صات 

دوري كرة القدم، والزيارات املنظمة ملجال�س اأهل العني.

�ضعادة تغمر زوار القرية
على  للقائمني  تقديره  عن  االأردن  من  مو�صى  حممد  اأن�س  ال�صيد  وع��رب 
البطولة بعامة والقائمني على القرية الرتاثية بخا�صة، ملا خلقته القرية 
من اأجواء يحتاجها النا�س يف الليايل الرم�صانية للرتويح عن النف�س مبا 
هو ممتع ومفيد، مبينا اأنه بقدر ما حركت البطولة اأجواء العني وجعلتها 
مثل خلية النحل، فاإن القرية الرتاثية اأ�صفت على هذه االأجواء الن�صطة 
اأفراد  واأي�صا  بل  الريا�صية،  باملناف�صات  املهتمني  لي�س فقط  مل�صات جتذب، 
االأ�صرة كبارا و�صغارا، وقال : لقد دفعتنا هذه االأجواء اإىل دعوة اأ�صدقائنا 
من االأ�صر التي نرغب يف ق�صاء اأوقاتنا الرم�صانية �صويا يف اأجواء مميزة 
يف العني، فبتنا نتنزه بني اأركان القرية بخيم �صيافتها التي تتنا�صب وكرم 
عن  بتفا�صيل  معرفتنا  اأث��رت  التي  الرتاثية  وبدكاكينها  الف�صيل،  ال�صهر 
حياة اأهل االإم��ارات قدميا، ناهيك عن الكتب التي جذبتني دكان عر�صها 

بغزارة عناوينها وثراء حمتوياتها، بل وحتى اعتدال اأ�صعار بيعها.
واأث��ن��ت زوج��ت��ه ال�صيدة ع��ال على ج��ه��ود ن���ادي ت���راث االإم����ارات يف حر�صه 
ا�صتمتعت  االأج��واء الرتاثية يف مدينة العني، حيث  على تقدمي مثل هذه 
بع�س  على  احل��ي  وبالوقوف  اخليالة،  وفريق  اليولة  بعرو�س  واأطفالها 
ال�صناعات اليدوية مثل �صناعة الزجاج التي اأبهر �صانعها املتفرجني على 
مهارته يف تليني الزجاج وتطويعه بالنار وحتويله اإىل اأ�صكال اإبداعية يتمنى 
املرء اقتناءها بني حتف منزله، م�صرية اإىل اأن اأطفالها عك�صوا ان�صجامهم 
بني فعاليات القرية وتفاعلهم واجنذابهم مبا مل تعهده منهم يف اأي من 
االأماكن التي اعتادوا اأن يختاروها باأنف�صهم لق�صاء �صاعات فراغهم اأو اأيام 

ترفيههم.   



اليوم االأول
اليوم.  بداية  يف  ممتازاً  خياراً  البي�س  ُيعترب  الفطور:   •
مثل  وخ�����ص��راوات  الهند  ج��وز  زي��ت  م��ن  كمية  م��ع  اخفقيه 
اأ�صيفي  امل�����ص��ت��ه��ل��ك��ة،  ال��ربوت��ي��ن��ات  ك��م��ي��ة  ل���زي���ادة  ال��ف��ط��ر. 

الطماطم اأو الفليفلة.
ال�صمندر؟  وجذر  اجلزر  �صلطة  يوماً  جّربِت  هل  • الغداء: 
طويلة.  لفرتة  بال�صبع  �صعوراً  املده�س  اخلليط  هذا  يعطي 
اإليها  وت�صيفي  ب�صاطة  ب��ك��ل  اجل����ذور  ت��رب���ص��ي  اأن  ميكنك 

�صل�صة خل ب�صيطة مع الزبيب.
لتح�صري  ط��وي��ل  وق���ت  لتخ�صي�س  داع���ي  ال  ال��ع�����ص��اء:   •
ب�صاطة واخلطيها مع  الع�صاء. قّلي بع�س اخل�صراوات بكل 
امل�صاء  ف��رتة  يف  الثقيلة  االأط��ب��اق  جتّنبي  لكن  ب��روت��ي��ن��ات. 

واختاري اأغذية مثل الثوم وجبنة التوفو الع�صوية.

اليوم الثاين
حليب  يف  ال�صوفان  م��ن  كمية  انقعي  الفطور:   •

م����ن اخ���ت���ي���ارك )ح���ت���ى ح��ل��ي��ب ج�����وز ال���ه���ن���د اإذا 
ليلة  ق��ب��ل  اخل��ل��ي��ط  تنقعي  اأن  ميكنك  اأردِت!(. 
ت���واب���ل م���ن اختيارك  اأ���ص��ي��ف��ي  ا���ص��ت��ع��م��ال��ه.  م���ن 
مثل القرفة لتنظيم م�صتوى �صكر الدم. يف فرتة 

ال�صباح، قّطعي فاكهة من اختيارك واأ�صيفيها اإىل 
ال�صوفان قبل االأكل مبا�صرًة.

من  ك��م��ي��ة  وزع������ي  ال�����غ�����داء:   •
ف��اك��ه��ة ال��ك��اك��اي��ا ف���وق اخل�س 

والف�صتق. اإنه خليط لذيذ 
حتّبي  مل  اإذا  ج���������داً! 

احللو،  م��ذاق��ه 

ميكنك ا�صتبدال بالكاكايا نوع من اخل�صراوات.
اليقطني  اأو  احللوة  البطاطا  من  كمية  قّطعي  • الع�صاء: 
تّبلي  ال�صمك يف �صينية.  نوع من  اإىل مكعبات و�صعيها مع 
ال��ف��رن على  ال�صينية يف  و���ص��ع��ي  وال��ف��ل��ف��ل  ب��امل��ل��ح  ال��ط��ع��ام 
حرارة 180 درجة مئوية طوال 20 دقيقة. ميكنك تكرار 
العملية نف�صها مع نوع اآخر من الربوتينات اأو اخل�صراوات.

اليوم الثالث
اأخ�صر.  خمفوق  م�صروب  بتناول  يومك  ابدئي  • الفطور: 
اأو  املانغا  اأو  امل��وز  مع  واخلطيها  ال�صبانخ  من  قب�صة  خ��ذي 
ن�صبة  تبلغ  اأن  يجب  لكن  لينه  تف�صّ م��ا  اخ��ت��اري  االأن��ان��ا���س. 
�صتتناولني  واإال  االأقل  %40 على  اخل�صراوات يف اخلليط 

كمية مفرطة من �صكر الفاكهة.
لفائف  من  ع��دداً  املئي  الغداء:   •
النعناع  م��ث��ل  ب��خ�����ص��راوات  االأرز 
وال����ك����زب����رة وامل���ل���ف���وف امل���ف���روم 
واخل�����ي�����ار وال����ل����ف����ت وب����راع����م 
اأن  مي���ك���ن���ك  ال����ف����ا�����ص����ول����ي����ا. 
ت�����ص��ي��ف��ي ب���ع�������س ال����روب����ي����ان 
نكهة  ت��ت��ح�����ّص��ن  ال���ت���ون���ة.  اأو 
تغطي�صها  ع��ن��د  ال��ل��ف��ائ��ف  ه���ذه 

ب�صل�صة ف�صتق اأو فلفل حار.
ميكنك  الع�صاء:   •
ت����ت����ن����اويل  اأن 
اأحياناً  التوابل 
بن�صخة  ل���ك���ن 
���������ص��������ح��������ي��������ة. 
اخ�����������ل�����������ط�����������ي 
ت  ا و ا خل�صر ا

اأرز  م��ع  وت��ن��اويل اخللطة  ال��ت��واب��ل  م��ع  الهند  ج��وز  وحليب 
اأ�صمر اأو نودلز.

اليوم الرابع
ري طبق غرانوال على طريقتك: ا�صتعملي  • الفطور: ح�صّ
جوز  اأو  ال�صم�س  دوار  ب���ذور  اأو  امل��ربو���س  الف�صتق  اأو  ال��ل��وز 
زيت  م��ع  اخلطيها  اأخ����رى.  وب����ذور  م��ك�����ص��رات  اأي  اأو  ال��ه��ن��د 
طوال  اخلليط  واخبزي  الع�صل  بع�س  واأ�صيفي  الهند  جوز 
20 دقيقة على حرارة 150 درجة مئوية. اإنه فطور ممتاز 

مع اأي حليب من اختيارك.
• الغداء: اإذا مل ترغبي يف الطبخ، ميكنك اأن ت�صرتي بع�س 

اخل�صراوات املقلية اجلاهزة وتخلطيها مع ال�صمك.
حت�صري  على  الوجبة  ه��ذه  تقت�صر  اأن  ميكن  الع�صاء:   •
واخليار  اجل��زر  مع  تناوليه  احلم�س.  مثل  الغمو�س  بع�س 
بتلك اخل�صراوات مع  ري ح�صاًء  اأو ح�صّ الكرف�س.  واأ�صابع 
اهر�صي  النكهة.  لتح�صني  وامللح  والفلفل  البقدون�س  بع�س 

اخلليط لتنعيم الرتكيبة.

اليوم اخلام�س
مهرو�صة  م��وزة  ف��وق  ك��ام��اًل  خ��ب��زاً  ا�صتعملي  ال��ف��ط��ور:   •

وقرفة اأو حتى ف�صتق.
من  ك��ب��رية  ك��م��ي��ة  م���ع  ال��ب��ّن��ي��ة  ال��ن��ودل��ز  ق��ّل��ي  • ال���غ���داء: 
جوز  زي��ت  من  �صغرية  وكمية  لديك  لة  املف�صّ اخل�����ص��راوات 

الهند وبع�س التوابل.
ري ح�صاًء دافئاً عرب خلط املاء مع معجون  • الع�صاء: ح�صّ

امليزو وامللفوف والفطر والتوابل.

اليوم ال�ضاد�س
وبابايا  ولوز  ع�صوي  لنب  مع  احلليب  اخلطي  • الفطور: 

للح�صول على فطور يعطي �صعوراً بال�صبع والطاقة.
الليمون  ع�����ص��ب  م���ع  االأ���ص��م��ر  االأرز  اخ��ل��ط��ي  ال���غ���داء:   •
والزجنبيل  والثوم  والب�صل  واجل��زر  والربوكويل  والف�صتق 
وت��ّب��ل��ي اخل��ل��ي��ط ب��زي��ت ال�����ص��م�����ص��م ل��ت��ن��اول ط��ب��ق م���ن االأرز 

التايلندي.
الهند  ج���وز  زي���ت  م��ع  دج����اج  ���ص��دور  ح��ّم��ري  • ال��ع�����ص��اء: 
��ري �صلطة م��ع خ�����س وط��م��اط��م وخ��ي��ار وت��ّب��ل��ي��ه��ا مع  وح�����صّ

وثوم(  الهند  وزي��ت جوز  التفاح  ب�صيطة )خل  �صل�صة خل 
اأو مع �صبانخ منقوعة يف ماء مغلّي.

اليوم ال�ضابع
والنودلز  االأرز  تتناويل  اأن  ميكنك  الفطور:   •

ن�صخة  ت��خ��ت��اري  اأن  ح����اويل  ل��ك��ن  دوم�����اً 
اأو  االأ�صمر  االأرز  اختاري  كاملة منهما. 

نودلز باحلنطة ال�صوداء. اخلطيه مع 
خ�صراوات وكاري وحليب جوز الهند 

وتوابل.
• الغداء: تناويل نوعاً من ال�صمك غري 

الدهني مع الفليفلة والطماطم.
االأحمر  امللفوف  اخلطي  • الع�صاء: 

وبع�س  اأب����ي���������س  م����ل����ف����وف  م������ع 
ال�صم�س  دوار  وب��ذور  البقدون�س 
ليمون  بع�صري  اخلليط  وتّبلي 
امللح  وب���ع�������س  زي����ت����ون  وزي�������ت 

والفلفل.

اأوال: التوابل واالأطعمة احلارة واحلريفة:
من  العديد  يف  ب��ك��رثة،  واملتبل  احل��ار  الطعام  يت�صبب  ق��د 
وال�صعور  واالن��ت��ف��اخ،  اله�صم  كع�صر  ال�صحية  امل�صكالت 
ب��ع��دم ال��راح��ة يف امل��ع��دة. كما اأن ت��ن��اول ال��ط��ع��ام احل���ار يف 
جدا،  �صاقا  ال��ث��اين  ال��ي��وم  �صيام  �صيجعل  ال�صحور،  وجبة 
كما يت�صبب يف ال�صعور بالعط�س ال�صديد، وقد يوؤدي الآالم 

وقرحة املعدة.

ثانيا: االأطعمة املقلية:
اأن االأطعمة   ك�صفت بع�س الدرا�صات الغذائية وال�صحية، 
كما  عديدة.  بطرق  والدماغ  اجل�صم  ب�صحة  ت�صر  املقلية 
اإىل  ال�صرايني، والذي يوؤدي  ان�صداد  اإىل  اأن تناولها يوؤدي 
التهاب  ال��زه��امي��ر،  م��ر���س  وت�صبب  ال��دم��اغ��ي��ة،  ال�صكتات 
املفا�صل، النوبات القلبية، متدد االأوعية الدموية، وارتفاع 
الزيوت  م��ن  اأن����واع  ا���ص��ت��خ��دام  ب�صبب  وه���ذا  ال����دم.  �صغط 
امل��ط��اع��م وحمالت  امل��ع��دل��ة وراث��ي��ا، يف ح��ال��ة �صرائها م��ن 

جتهيز الوجبات ال�صريعة.

ثالثا: االأطعمة اجلاهزة اأو الوجبات 
ال�ضريعة:

رمبا يحب البع�س تناول االإفطار 
خ�������ارج امل����ن����زل ك����ن����وع من 
من  لكن  التغيري، 
االأف�صل جتنب 
تلك  ك������اف������ة 
االأط������ع������م������ة 
اجل���������اه���������زة 
رم�صان  يف 
العام،  وط��وال 
تلك  اإن  ح����ي����ُث 
االأطعمة مليئة بالدهون 
امل�����ص��ب��ع��ة، وال��ك��رب��وه��ي��درات غري 
ال�صحية. وبع�س املكونات ال�صناعية 

والتي تت�صبب يف االإ�صابة مبر�س ال�صرطان.
الطعام  تناول  حالة  يف  االإخ��ت��ي��ارات  بع�س  تعديل  ميكنِك 

خارج املنزل، جلعلها اأكرث �صحية.
 جتنبي تناول االأطعمة الد�صمة واملقلية وغريها وحاويل 
قدر االإمكان تناول كميات وفرية من اخل�صروات الطازجة 

والفواكه ال�صحية.

رابعا: التقليل من م�ضروبات الكافيني:
مثل ال�صاي والقهوة وامل�صروبات الغازية، الأنها مدرة للبول، 

فهي تت�صبب بالعط�س خالل ال�صيام.
وين�صح باحلد من تناول تلك امل�صروبات قبل حلول �صهر 
رم�صان بوقت كايف، لتجنب اآثارها اجلانبية اأثناء ال�صيام، 
فقد يت�صبب ذلك يف ال�صعور بال�صداع، االإرهاق والتقلبات 
اث��ن��ني بعد  اأو  امل��زاج��ي��ة، ومي��ك��ن االك��ت��ف��اء بفنجان واح���د 

االإفطار.

خام�ضا: االأطعمة املاحلة:
وال�صردين،  كالرجنة  امل��احل��ة،  واالأ���ص��م��اك  املخلالت  مثل 
االأمالح  م��ن  عالية  ن�صبة  على  حت��ت��وي  ال��ت��ي  واالأط��ع��م��ة 

عامة، فعند تناول االأطعمة املاحلة،
 فاأنِت تعر�صني نف�صك خلطر اإختزان املاء باجل�صم والتورم، 

واجلفاف والعط�س ب�صكل اأكرب يف اليوم التايل.

�ضاد�ضا: احللوى واالأطعمة الغنية بال�ضكر:
وتتميز مائدة رم�صان بالكثري من اأطباق احللوى كالكنافة 

وامل�صنعة،  اجل���اه���زة  احل���ل���وي���ات  وم���ث���ل  وال���ق���ط���ائ���ف، 
اأطعمة  وه��ي  جلوكوز،  على  حتتوي  التي  وامل�����ص��روب��ات 

غذائية  وقيمة  مرتفعة  ح��راري��ة  �صعرات  ذات 
منخف�صة.

مي��ك��ن االك��ت��ف��اء ب��ال��ف��اك��ه��ة ال���ط���ازج���ة، اأو 
احللوى.جتنبي  من  �صغريتني  قطعتني 
وال�صارة  اخلاطئة  الغذائية  ال�صلوكيات 

بال�صحة، اأنِت واأ�صرتك، واغتنمي الفر�صة 
للتدريب على منط احلياة ال�صحية خالل 

�صهر رم�صان الكرمي.
 

�شحة وتغذيـة
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حتتوي على الكثري من املكونات غري ال�ضحية

جتنبي هذه الأطعمة يف رم�ضان

 ابدئي بتح�ضني حميتك الغذائية عرب 
فيما  و�ضهلة.  مغّذية  وجبات  اإع��داد 
واملبتكرة  املفيدة  االأفكار  بع�س  يلي 
اأطباقك عرب  التي ت�ضمح لك بتنويع 

ا�ضتعمال مقادير ب�ضيطة.

�ضهر رم�ضان الكرمي فر�ضة عظيمة لتنقية اجل�ضم، والتخل�س من ال�ضموم املرتاكمة، من خالل تنظيم اأوقات تناول الوجبات، 
وعدم االإ�ضراف يف الطعام.

التي ال  االأطعمة  بع�س  فاإن هناك  ذلك  واإىل جانب  اله�ضمي.  اإ�ضتعادة �ضحة اجلهاز  وبالتايل  املعدة  لراحة  وهو فر�ضة 
ينبغي تناولها خالل ال�ضهر الكرمي، حيث ت�ضر ب�ضحة اجلهاز اله�ضمي، كما تعيق عملية تنقية اجل�ضم من ال�ضموم، وت�ضبب 

الك�ضل واخلمول، الحتواءها على الكثري من املكونات غري ال�ضحية.
اإليِك اأهم االأطعمة الواجب االمتناع عنها خالل ال�ضهر الكرمي

ح�ضني حميتك الغذائية 

افكار مفيدة ت�ضمح لك بتنويع اطباقك

األحد   4   يونيو    2017  م   -   العـدد  12037  
Sunday  4   June   2017  -  Issue No   12037



24

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / التميمي وم�صاركوه
بن�صر طلب  ت�صجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2017/02/21 املودعة حتت رقم  : 268568 
تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�صم:   يونيليفر بي ال �صي
وعنوانه :  بورت �صناليت ، ويرال ، مر�صي�صايد ، اململكة املتحدة.

،  مزيالت  ، معقمات  ، مطهرات  املنتجات: م�صتح�صرات �صيدالنية   / / اخلدمات  الب�صائع  لتمييز  وذلك 
الروائح الكريهة بخالف ما هو لال�صتخدام الب�صري اأو للحيوانات ، م�صتح�صرات الإزالة الروائح الكريهة من 
اجلو ، م�صتح�صرات تلطيف اجلو ، منتجات وم�صتح�صرات �صحية لال�صتخدام الطبي ، �صمع طب االأ�صنان ، 
�صمادات �صحية ول�صاقات ومواد �صماد ، �صابون طبي ، م�صتح�صرات طبية للب�صرة وال�صعر ، م�صتح�صرات 
طبية لل�صفاه ، م�صتح�صرات لعالج و/اأو تخفيف حروق ال�صم�س ، فازلني لغايات طبية ، مواد احلمية الغذائية 
لال�صتخدام الطبي ، م�صتح�صرات ع�صبية لغايات طبية ، مكمالت ع�صبية وم�صتخل�صات ع�صبية لغايات طبية 

، م�صروبات ع�صبية طبية ، م�صتح�صرات فيتامينات ، مكمالت غذائية معدنية ، مكمالت غذائية.
الواقعة بالفئة: 5

و�صف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات OUD PROTECT باللغة االإجنليزية.
اال�صرتاطات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  4  يونيو 2017 العدد 12037

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / التميمي وم�صاركوه
بن�صر طلب  ت�صجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2017/02/21 املودعة حتت رقم  : 268567 
تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�صم:   يونيليفر بي ال �صي
وعنوانه :  بورت �صناليت ، ويرال ، مر�صي�صايد ، اململكة املتحدة.

اأخرى  وم��واد  االأقم�صة  تبيي�س  م�صتح�صرات  املنتجات:   / اخلدمات   / الب�صائع  لتمييز  وذل��ك 
، عطور  ، �صابون  ، م�صتح�صرات تنظيف و�صقل وجلي وك�صط  املالب�س  ت�صتعمل يف غ�صل وكي 

وزيوت عطرية ، م�صتح�صرات جتميل ، غ�صول )لو�صن( لل�صعر ، منظفات اأ�صنان.
الواقعة بالفئة: 3

و�صف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات OUD PROTECT باللغة االإجنليزية.
اال�صرتاطات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  4  يونيو 2017 العدد 12037

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / التميمي وم�صاركوه
بن�صر طلب  ت�صجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2017/02/16 املودعة حتت رقم  : 268377 
تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�صم:  فري�صت �صكرين منطقة حرة-ذ.م.م
وعنوانه :  �س.ب. رقم 502580 ، مدينة دبي لالإعالم ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

 ، االأع��م��ال  اإدارة   ، واالإع���الن  الدعاية  املنتجات: خدمات   / / اخلدمات  الب�صائع  لتمييز  وذل��ك 
 ، لالآخرين  االت�صاالت  بخدمات  االإ���ص��رتاك  تنظيم   ، املكتبي  الن�صاط  تفعيل   ، االأعمال  توجيه 
عر�س ال�صلع على و�صائل االت�صال لغايات بيعها بالتجزئة ، الت�صويق ، االإعالن والدعاية املبا�صرة 

على �صبكات الكمبيوتر.
الواقعة بالفئة: 35

و�صف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة FIRSTSCREEN باللغة االإجنليزية.
اال�صرتاطات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  4  يونيو 2017 العدد 12037

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / التميمي وم�صاركوه
بن�صر طلب  ت�صجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2017/02/05 املودعة حتت رقم  : 267725 
تاريخ اإيداع االأولوية: 2016/09/21

با�صم: ما�صيننفابريك رينهاو�صن جي اإم بي اإت�س
وعنوانه : فولكن�صتاين �صرتا�صي 8 ، دي-93059 ريجنزبريج ، األ�م�ان�ي�ا.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: مكائن وحمركات لي�صت للمركبات الربية ، مكائن وحمركات 
لالآالت ، حمركات كهربائية ، مكائن تق�صيم ، مغريات ال�صرعة ، اأوعية اأو حاويات لالآالت واملكائن واملحركات 
، اأوعية اأو حاويات للمحركات ، اأجهزة حتكم لالآالت واملكائن واملحركات ، مكائن املحركات الأجهزة التحويل 
واأجهزة تغيري التفريغ واأجهزة تغيري التفريغ على احلمل واأجهزة تغيري التفريغ خارج الدارات ، توربينات 

هوائية ومزارع هوائية ، مولدات كهربائية ، مكونات وتركيبات للمنتجات اآنفة الذكر.
الواقعة بالفئة: 7

و�صف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة REINHAUSEN باللغة االإجنليزية .
اال�صرتاطات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  4  يونيو 2017 العدد 12037

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / التميمي وم�صاركوه
بن�صر طلب  ت�صجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2017/02/22  املودعة حتت رقم  : 268680 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 
با�صم: ثري ام كومبني

 وعنوانه :  ثري ام �صنرت ، 2501 هد�صون روود ، �صانت بول ، ميني�صوتا 55144 ، الواليات املتحدة 
االأمريكية.

ودعامات  جتبريية  م�صابك   ، جتبريية  م��واد  املنتجات:   / اخل��دم��ات   / الب�صائع  لتمييز  وذل��ك 
جتبريية ، �صمادات ولفائف جتبريية مرنة ، اأطواق جتبريية للعنق ، عاّلقات جتبريية ، كمادات 
، دعائم  ، ج��وارب م�صادة لالن�صداد  ، ج��وارب �صغط  ، ج��وارب عالجية  ب��اردة  ، كمادات  �صاخنة 

قو�صية عالجية ، ل�صقات �صاخنة لتطبيقها على اجللد لغايات عالجية.
الواقعة بالفئة: 10

و�صف العالمة : العالمة عبارة عن ر�صم تعبريي ملف�صل ركبة.
اال�صرتاطات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  4  يونيو 2017 العدد 12037

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / التميمي وم�صاركوه
بن�صر طلب  ت�صجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2017/02/27 املودعة حتت رقم  : 268865 
تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�صم: بنك اأبوظبي التجاري �س م ع
وعنوانه : �س.ب. 939 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

امل�صرفية  االأعمال   ، التمويلية  ال�صوؤون   ، التاأمني  املنتجات: خدمات   / / اخلدمات  الب�صائع  لتمييز  وذلك 
، ال�صم�صرة ، خدمات ت�صفية االأعمال املالية ، ا�صتثمار روؤو�س االأموال ، غرف املقا�صة املالية ، اال�صت�صارات 
اإ�صتثمار االأم��وال ، جمع التربعات اخلريية ، حتويل االأم��وال ، ال�صمانات   ، املالية ، خدمات التقييم املايل 
بالرهانات  اخلا�صة  امل�صرفية  االأعمال   ، املالية  االإدارة   ، املق�صطة  القرو�س   ، املنزلية  امل�صرفية  ، اخلدمات 
 ، املالية وال�صندات  ، �صم�صرة بور�صة االأوراق  اأ�صعار البور�صة   ، املالية  ، �صم�صرة االأوراق  التباديل  ، التمويل 
، متويل  االإ�صكان  ، وكالء  العقارات  اإدارة   ، العقارات  ، وكاالت  العقارات   ، املالية  ال�صوؤون   ، ال�صرائب  تقدير 
ال�صراء واالإيجار ، تاأجري العقارات ، تثمني العقارات ، �صم�صرة العقارات ، حت�صيل االإيجارات ، تاأجري املكاتب 

الواقعة بالفئة: 36 )عقارات( ، تاأجري ال�صقق ، تاأجري ال�صقق ال�صكنية. 
و�صف العالمة:  العالمة عبارة عن كلمات LIFE IN THE UAE باللغة االإجنليزية على ميينهم 
باللغة   ADCB االأح���رف  حتتهم  العربية  باللغة  التجاري  اأبوظبي  بنك  كلمات  ثم  رفيع  ع��ام��ودي  خط 
االإجنليزية جميعهم باللون االأ�صود وعلى ميينهم ر�صم مميز ل�صبه مثلث باللون االأحمر الداكن به كلمات 

اأبوظبي التجاري باللغة العربية بخط وطريقة مميزة باللون االأحمر.
اال�صرتاطات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  4  يونيو 2017 العدد 12037

اإعالن جتديد
يعلن ق�ص�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / التميمي  وم�صاركوه

 بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 95563
ب�اإ�ص��م : ال�صايع القاب�صة كيه ا�س �صي �صي

وعنوانه : �س.ب. 181 ، ال�صفاة 13002 ، الكويت.
بتاريخ : 2009/05/18 وامل�ص�جلة حتت رقم : 94887 

الفئة : 35
املنتجات : خدمات الدعاية واالإعالن واالأعمال.

اال�صرتاطات : 
انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخ��رى  �ص�نوات  ع�ص�ر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ص�تظل 

احلماية يف 2017/06/03 وحتى تاريخ 2027/06/03
ق�ض�م العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  4  يونيو 2017 العدد 12037

اإعالن جتديد
يعلن ق�ص�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / التميمي  وم�صاركوه

 بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 95551
ب�اإ�ص��م : ال�صايع القاب�صة كيه ا�س �صي �صي

وعنوانه : �س.ب. 181 ، ال�صفاة 13002 ، الكويت.
بتاريخ : 2010/03/16 وامل�ص�جلة حتت رقم : 100618 

الفئة : 43
املنتجات : خدمات الفنادق واملطاعم.

اال�صرتاطات : 
انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخ��رى  �ص�نوات  ع�ص�ر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ص�تظل 

احلماية يف 2017/06/03 وحتى تاريخ 2027/06/03
ق�ض�م العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  4  يونيو 2017 العدد 12037

اإعالن جتديد
يعلن ق�ص�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / التميمي  وم�صاركوه

 بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم : 99319
ب�اإ�ص��م : دانهيل توباكو اوف لندن ليمتد

وعنوانه : جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن دبليو �صي2اآر 2بي جي ، اململكة املتحدة.
بتاريخ : 2009/05/31 وامل�ص�جلة حتت رقم : 95144 

الفئة : 34
 ، نفي�صة(  م��ع��ادن  م��ن  )لي�صت  املدخنني  اأدوات   ، التبغ  منتجات   ، التبغ   ، ال�ص�جائر   : املنتجات 

الوالعات )لي�صت من معادن نفي�صة( ، الثقاب .
اال�صرتاطات :  

انت��هاء احلماية يف  تاريخ  اعتباراٌ من  اأخ��رى  �ص�نوات  ملدة ع�ص�ر  املفعول  نافذة  و�ص�تظل احلماية 
2017/08/28 وحتى تاريخ 2027/08/28 

ق�ض�م العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  4  يونيو 2017 العدد 12037

اإعالن جتديد
يعلن ق�ص�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / التميمي  وم�صاركوه

 بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 22909
ب�اإ�ص��م : دانفو�س ايه / ا�س

وعنوانه : نوردبور جفيج 81 دي كي – 6430 نورد بورج ، الدمنارك.
بتاريخ : 1998/12/19 وامل�ص�جلة حتت رقم : 18855 

الفئة : 12
املنتجات : املوتورات واملحركات وناقالت احلركة والكابحات والقاب�صات ، القارنات ، اأجهزة الرتو�س 
الدوائر   ، وال��ط��ائ��رات  وال��ق��وارب  وال����زوارق  لل�صيارات  ال����دوران  ع��زم  ال��رتو���س وحم���والت  ، �صناديق 
واملكاب�س  ال�����ص��ي��ارات  وراف��ع��ات  وامل�����ص��خ��ات  واالآالت  وامل���وت���ورات  وال��رتك��ي��ب��ات  وامل��ك��ون��ات  الهدروليكي 
وال���زوارق  لل�صيارات  م�صغالت  حركة  ون��اق��الت  التوجيه  ووح���دات  ال���دوران  حم��والت   ، وال�صمامات 

وال�صفن والطائرات ، جلميع الب�صائع االأخرى يف الفئة 12 جميعها م�صمولة يف الفئة 12 
اال�صرتاطات:

انت��هاء احل��م��اي��ة يف  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراٌ  اأخ���رى  �ص�نوات  مل��دة ع�ص�ر  امل��ف��ع��ول  ن��اف��ذة  و�ص�تظل احل��م��اي��ة 
2017/08/12 وحتى تاريخ 2027/08/12

ق�ض�م العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  4  يونيو 2017 العدد 12037

اإعالن جتديد
يعلن ق�ص�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / التميمي  وم�صاركوه

 بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودع��ة بال�رقم  : 22910

ب�اإ�ص��م : دانفو�س ايه / ا�س
وعنوانه : نوردبور جفيج 81 دي كي – 6430 نورد بورج ، الدمنارك.

بتاريخ : 1998/12/19 وامل�ص�جلة حتت رقم : 18856 
الفئة : 11

البخار والطبخ والتربيد والتجدميد  اأجهزة وتركيبات االإ�صاءة والت�صخني وتوليد   : املنتجات 
الربادات   ، ال�صحية  واالأغ��را���س  امليه  وتزويد  والرتطيب  والتهوية  الهواء  وتكييف  والتجفيف 
واملجمدات وامل�صخات احلرارية ، اأجهزة التبخر واملكثفات واملبادالت احلرارية لوحدات التربيد 
 ، للمواقد  االإ�صعال  ووح��دات  الزيت  م�صخنات   ، املوقد  فوهات   ، املواقد   ، احل��راري��ة  وامل�صخات 
�صنابري  خالط   ، وتركيبات  تثبيتات   ، احلمام  وتركيبات  لل�صهاريج  امل�صتوى  �صبط  �صمامات 

اأنابيب املياه ، جميعها م�صمولة يف الفئة 11 
اال�صرتاطات:

انت��هاء احلماية يف  تاريخ  اعتباراٌ من  اأخ��رى  �ص�نوات  ملدة ع�ص�ر  املفعول  نافذة  و�ص�تظل احلماية 
2017/08/12 وحتى تاريخ 2027/08/12

ق�ض�م العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  4  يونيو 2017 العدد 12037

اإعالن جتديد
يعلن ق�ص�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / التميمي  وم�صاركوه

 بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 22911
ب�اإ�ص��م : دانفو�س ايه / ا�س

وعنوانه : نوردبور جفيج 81 دي كي – 6430 نورد بورج ، الدمنارك.
بتاريخ : 1998/12/19 وامل�ص�جلة حتت رقم : 18857 

الفئة : 9
والب�صرية  وال�صينمائية  والفوتوغرافية  وااللكرتونية  الكهربائية  وامل�صح  والبحرية  العلمية  واملعدات  االأجهزة   : املنتجات 
واالآالت  املغناطي�صية  البيانات  حامالت   ، والتعليم  واالإن��ق��اذ  واملراقبة  واالإ���ص��راف  والفح�س  واالإ���ص��ارة  والقيا�س  وال���وزن 
املكونة  واالأجهزة  العلمية  والربامج  املركبة  الكومبيوتر  برامج   ، الكمبيوتر  اأجهزة   ، املعلومات  ، معدات معاجلة  احلا�صبة 
للكمبيوتر ، اأجهزة حتكم كهربائية والكرتونية واأوتوماتيكية ، اأجهزة حتكم للتربيد والت�صخني والتهوية وتكييف الهواء 
والرتطيب ملواقد البرتول والغاز وللم�صخات وال�صاغطات واملحركات وللمعاجلات ال�صناعية ، مثبتات اأوتوماتيكية لدرجة 
احلرارة )ثريمو�صتات( ، ثريمو�صتات للربادات واملجمدات والغاليات وامل�صعات ، املحوالت الكهربائية واملفاتيح واملالم�صات 
واملرحالت وقاطعات الدائرة الكهربائية والقواب�س واملو�صالت واالأ�صالك والكابالت واأجهزة قيا�س التدفق ، اأجهزة قيا�س 
املتناوب  التيار  وال��دوران ملوتورات  ال�صرعة  لتنظيم  الكرتونية  الكرتونية ، حموالت ذبذبات  ، منظمات موتورات  احل��رارة 
 ، مطبوعة  كهربائية  دوائ��ر   ، للمحركات  والكرتونية  كهربائية  طاقة  م���زودات   ، االلكرتونية  العك�صية  التيار  وحم��والت 
وقيا�س  اح�صا�س  اأجهزة   ، ال�صناعية  العمليات  يف  بعد  للتحكم عن  والكرتونية  كهربائية  تركيبات   ، بعد  اأجهزة حتكم عن 
لل�صغط ودرجة احلرارة والوزن والكتلة والتدفق ، اأجهزة اإر�صال االإ�صارات االلكرتونية ، �صبه املو�صالت والقطع والرتكيبات 

واملكونات واأجهزة التحكم جلميع الب�صائع املذكورة اأعاله وجلميع الب�صائع االأخرى يف الفئة 9
اال�صرتاطات:

تاريخ  انت��هاء احلماية يف 2017/08/12 وحتى  تاريخ  اعتباراٌ من  اأخرى  �ص�نوات  املفعول ملدة ع�ص�ر  نافذة  و�ص�تظل احلماية 
2027/08/12

ق�ض�م العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  4  يونيو 2017 العدد 12037

اإعالن جتديد
يعلن ق�ص�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / التميمي  وم�صاركوه

 بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

22912 : املودع��ة بال�رقم  
ب�اإ�ص��م : دانفو�س ايه / ا�س

وعنوانه : نوردبور جفيج 81 دي كي – 6430 نورد بورج ، الدمنارك.
بتاريخ : 1998/12/19 وامل�ص�جلة حتت رقم : 18858 

الفئة : 7
املنتجات : اآالت وعدة لالآالت ، موتورات وحمركات خم�صات ، �صواغط ، �صمامات ، اأدوات زراعية ، موتورات 
هيدروليكية ، حمركات ، م�صخات ، روافع ، مكاب�س ، ا�صطوانات وم�صغالت ، اأجهزة نقل احلركة ، دبرياجات 
)قاب�س وا�صل( ، و�صالت قارنة ، م�صننات ، علب �صرعة وحموالت عزم ، و�صالت اآالت ومكونات جهاز نقل 
احلركة ، �صواغط للثالجات واملجمدات وامل�صخات احلرارية ، مبادالت حرارية ، فالتر ، قوالب ، �صمامات 
متدد ، �صمامات لولبية ، �صمامات عدم رجوع ، خمف�صات �صغط ، جذوع ، نواب�س ، اآليات حتكم و�صوابط 
هيدروليكية وهوائية لالآالت ، موتورات وحمركات ، قطع ، توابع ، مكونات و�صوابط )اأجهزة حتكم( جلميع 

املواد املذكورة ولكافة الب�صائع يف الفئة 7 وجميعها م�صمولة يف الفئة 7 
اال�صرتاطات:

و�ص�تظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ص�ر �ص�نوات اأخرى اعتباراٌ من تاريخ انت��هاء احلماية يف 2017/08/12 
وحتى تاريخ 2027/08/12

ق�ض�م العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  4  يونيو 2017 العدد 12037

اإعالن جتديد
يعلن ق�ص�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / التميمي  وم�صاركوه

 بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 22913
ب�اإ�ص��م : دانفو�س ايه / ا�س

وعنوانه : نوردبور جفيج 81 دي كي – 6430 نورد بورج ، الدمنارك.
بتاريخ : 1998/12/19 وامل�ص�جلة حتت رقم : 18859 

الفئة : 12
املنتجات : املوتورات واملحركات وناقالت احلركة والكابحات والقاب�صات ، القارنات ، اأجهزة الرتو�س 
الدوائر   ، وال��ط��ائ��رات  وال��ق��وارب  وال����زوارق  لل�صيارات  ال����دوران  ع��زم  ال��رتو���س وحم���والت  ، �صناديق 
واملكاب�س  ال�����ص��ي��ارات  وراف��ع��ات  وامل�����ص��خ��ات  واالآالت  وامل���وت���ورات  وال��رتك��ي��ب��ات  وامل��ك��ون��ات  الهدروليكي 
وال���زوارق  لل�صيارات  م�صغالت  حركة  ون��اق��الت  التوجيه  ووح���دات  ال���دوران  حم��والت   ، وال�صمامات 

وال�صفن والطائرات ، جلميع الب�صائع االأخرى يف الفئة 12 جميعها م�صمولة يف الفئة 12 
اال�صرتاطات:

انت��هاء احل��م��اي��ة يف  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراٌ  اأخ���رى  �ص�نوات  مل��دة ع�ص�ر  امل��ف��ع��ول  ن��اف��ذة  و�ص�تظل احل��م��اي��ة 
2017/08/12 وحتى تاريخ 2027/08/12

ق�ض�م العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  4  يونيو 2017 العدد 12037

EAT 107353

EAT 107526

EAT 104543

EAT 27668

EAT 5349

EAT 107354

EAT 94227

EAT 105525

EAT 27669

EAT 5350

EAT 33504

EAT 5351

EAT 5348

EAT 5352

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / التميمي وم�صاركوه
بن�صر طلب  ت�صجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2017/02/21 املودعة حتت رقم  : 268570 
تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�صم:  جزيرة املرجان �س.ذ.م.م
وعنوانه :  �س.ب. 14587 ، راأ�س اخليمة ، االإمارات العربية املتحدة.

العقارات  اإن�صاء   ، ال��ع��ق��ارات  تطوير  خ��دم��ات  املنتجات:   / اخل��دم��ات   / الب�صائع  لتمييز  وذل��ك 
واملعلومات  واال�صت�صارات  امل�صورة  خدمات   ، وال�صيانة  االإ�صالح  خدمات   ، وال�صكنية  التجارية 

املتعلقة بكافة اخلدمات اآنفة الذكر.
الواقعة بالفئة: 37

باللغة   AL MARJAN ISLAND ك��ل��م��ات  ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ع��الم��ة   : ال��ع��الم��ة  و���ص��ف 
االإجنليزية.

اال�صرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد 

، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  4  يونيو 2017 العدد 12037

EAT 103875

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / التميمي وم�صاركوه
بن�صر طلب  ت�صجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2017/02/05 املودعة حتت رقم  : 267727 
تاريخ اإيداع االأولوية: 2016/09/21

با�صم: ما�صيننفابريك رينهاو�صن جي اإم بي اإت�س
وعنوانه : فولكن�صتاين �صرتا�صي 8 ، دي-93059 ريجنزبريج ، األ�م�ان�ي�ا.

خا�صًة  والكهربائية  التقنية  واالأج��ه��زة  وامل��ع��دات  املن�صاآت  املنتجات:   / اخلدمات   / الب�صائع  لتمييز  وذل��ك 
اأنظمة   ، اجلهد  فائقة  والهند�صة  اجلهد  عالية  والهند�صة  ال�صعيف  التيار  وهند�صة  القدرة  تيار  لهند�صة 
اإمداد القدرة و�صبكات الكهرباء ، وحدات �صم�صية ومن�صاآت كهربائية �صوئية ، حموالت كهربائية وحموالت 
مات  للمولدات وحموالت توزيع وحموالت قدرة وحموالت تنظيم وحموالت االإزاحة الَطْورية وحموالت املُقوِّ
، حموالت ومقومات القدرة ومقومات القدرة العك�صية ومغريات الرتددات وحموالت التيار املبا�صر اإىل اآخر 
، من�صاآت ومعدات واأجهزة كهربائية لنقل التيار املبا�صر عايل اجلهد ، حمطات حموالت التيار املبا�صر عايل 
اجلهد ومفاتيح التيار ثالثي املراحل ومفاتيح التيار املبا�صر ، ملفات كهربائية ، مكثفات كهربائية ، بطاريات 
التفريغ خارج  تغيري  واأجهزة  التفريغ على احلمل  تغيري  واأجهزة  التفريغ  تغيري  اأجهزة   ، اأجهزة حتويل   ،
)الكهربائية(  التحكم  ولوحات  )الكهربائية(  املفاتيح  و�صناديق  )الكهربائية(  املفاتيح  خزانات   ، ال��دارات 
و�صناديق طرفيات التو�صيل و�صناديق التوزيع )الكهربائية( و�صناديق التو�صيل )الكهربائية( ، ح�صا�صات 
، اأجهزة كمبيوتر وعتاد كمبيوتر وبرامج كمبيوتر ، اأجهزة بينية ناقلة ، اأجهزة بينية الأجهزة الكمبيوتر ، 
اأجهزة وبرامج لنقل االت�صاالت ، معدات قيا�س ومعدات حتكم ومعدات  وحدات اأجهزة بينية لالت�صاالت ، 
والتحكم  والتاأثري  وتخزين  وحتويل  وتبديل  وتوزيع  الإدارة  كمبيوتر  وبرامج  ومعدات  من�صاآت   ، مراقبة 
بالكهرباء ، من�صاآت ومعدات وبرامج كمبيوتر للتاأثري وت�صغيل والتحكم ومراقبة وفح�س املكائن واملحركات 
والكيميائية  التقنية  واالأجهزة  واملعدات  واملن�صاآت  الكهربائية  واملولدات  الرياح  وم��زارع  الرياح  وتوربينات 
ال�صوئية  الكهربائية  واملن�صاآت  ال�صم�صية  والوحدات  الكهرباء  و�صبكات  القدرة  اإم��داد  واأنظمة  والكهربائية 
عايل  املبا�صر  التيار  لنقل  كهربائية  واأج��ه��زة  وم��ع��دات  من�صاآت   ، ال��ق��درة  وحم��والت  الكهربائية  وامل��ح��والت 
اجلهد وحمطات حموالت التيار املبا�صر عايل اجلهد ومفاتيح التيار ثالثي املراحل ومفاتيح التيار املبا�صر 
وامللفات الكهربائية واملكثفات الكهربائية والبطاريات واأجهزة التحويل واأجهزة تغيري التفريغ واحل�صا�صات 
وت�صغيل  للتاأثري  كمبيوتر  وبرامج  ومعدات  من�صاآت   ، املراقبة  ومعدات  التحكم  ومعدات  القيا�س  ومعدات 
وم�صادر  ف��ارادي  ولرتتيبات  والتفريغ   للتاأري�س  واالأج��ه��زة  واملعدات  املن�صاآت  وفح�س  ومراقبة  والتحكم 
التيار الكهربائي واملر�صحات الكهربائية وااللكرتونية ، من�صاآت ومعدات وبرامج كمبيوتر ل�صمان وحت�صني 
جودة القدرة الأنظمة اإمداد القدرة و�صبكات الكهرباء العامة واخلا�صة وال�صناعية ، من�صاآت ومعدات وبرامج 
م�صادر  والإم��داد  الكهربائية  املكثفات  و/اأو  الكهربائية  امللفات  بوا�صطة  القدرة  عوامل  لت�صحيح  كمبيوتر 
القدرة غري املنقطعة ، عتاد كمبيوتر وبرامج كمبيوتر لتقييم وت�صور البيانات واملعلومات واالإ�صارات ، عتاد 
واأجهزة  الذبذبات  وكا�صفات  عابرة  م�صجالت   ، ال�صناعية  العمليات  يف  للتحكم  كمبيوتر  وبرامج  كمبيوتر 
قيا�س ذروة اجلهد وم�صجالت البيانات وملفات كْبت االأقوا�س واأقطاب كهربائية ، املن�صاآت واملعدات واالأجهزة 
للتاأري�س والتفريغ  ، ترتيبات فارادي وم�صادر التيار الكهربائي وم�صادر التيار الكهربائي العايل وم�صادر 
�صلبية  ومر�صحات  واإلكرتونية  كهربائية  مر�صحات   ، االختبار  حجرات  ومعدات  الفائق  الكهربائي  التيار 
جمهزة  خمتربات   ، القدرة  عوامل  ت�صحيح  ومر�صحات  توافقية  ومر�صحات  خطية   ومر�صحات  واإيجابية 
باأجهزة املختربات واأدوات املختربات   ، بحاويات متنقلة واأثاث للمختربات واملختربات املتحركة واملحمولة 
وعلمية  وميكانيكية  وكهربائية  تقنية  واأدوات  واأجهزة  ومعدات  من�صاآت   ، طبية(  لغايات  املخ�ص�صة  )غري 
وبيولوجية وكيميائية وفيزيائية واأثاث لال�صتخدام املخربي وللقرطا�صية واملختربات املتحركة واملحمولة ، 

مكونات وتركيبات للمنتجات اآنفة الذكر.
الواقعة بالفئة: 9

و�صف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة REINHAUSEN باللغة االإجنليزية .
اال�صرتاطات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  4  يونيو 2017 العدد 12037

EAT 105526

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / التميمي وم�صاركوه
بن�صر طلب  ت�صجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2017/02/05 املودعة حتت رقم  : 267730 
تاريخ اإيداع االأولوية: 2016/09/21

با�صم: ما�صيننفابريك رينهاو�صن جي اإم بي اإت�س
وعنوانه : فولكن�صتاين �صرتا�صي 8 ، دي-93059 ريجنزبريج ، األ�م�ان�ي�ا.

عازلة  وترتيبات  وع���وازل  كهربائية  ع���وازل  املنتجات:   / اخل��دم��ات   / الب�صائع  لتمييز  وذل��ك 
للمن�صاآت واملعدات الكهربائية ، مواد عازلة ومركبات عازلة للهند�صة الكهربائية.

الواقعة بالفئة: 17
و�صف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة REINHAUSEN باللغة االإجنليزية .

اال�صرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد 

، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  4  يونيو 2017 العدد 12037

EAT 105527

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / التميمي وم�صاركوه
بن�صر طلب  ت�صجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2017/02/05 املودعة حتت رقم  : 267736 
تاريخ اإيداع االأولوية: 2016/12/15

با�صم: ما�صيننفابريك رينهاو�صن جي اإم بي اإت�س
وعنوانه : فولكن�صتاين �صرتا�صي 8 ، دي-93059 ريجنزبريج ، األ�م�ان�ي�ا.

لهند�صة  والكهربائية  التقنية  واالأجهزة  واملعدات  املن�صاآت  املنتجات:   / اخلدمات   / الب�صائع  لتمييز  وذلك 
تيار القدرة وهند�صة التيار ال�صعيف والهند�صة عالية اجلهد والهند�صة فائقة اجلهد ، اأنظمة اإمداد القدرة 
للمولدات  كهربائية وحم��والت  ، حم��والت  �صوئية  كهربائية  ومن�صاآت  �صم�صية  وح��دات   ، الكهرباء  و�صبكات 
م��ات ،  وحم���والت ت��وزي��ع وحم���والت ق���درة وحم���والت تنظيم وحم���والت االإزاح����ة ال��َط��ْوري��ة وحم���والت املُ��ق��وِّ
اإىل  املبا�صر  التيار  ال���رتددات وحم��والت  وم��غ��ريات  العك�صية  ال��ق��درة  ال��ق��درة ومقومات  حم��والت ومقومات 
اآخر ، من�صاآت ومعدات واأجهزة كهربائية لنقل التيار املبا�صر عايل اجلهد ، حمطات حموالت التيار املبا�صر 
عايل اجلهد ومفاتيح التيار ثالثي املراحل ومفاتيح التيار املبا�صر ، ملفات كهربائية ، مكثفات كهربائية ، 
بطاريات ، اأجهزة حتويل ، اأجهزة تغيري التفريغ واأجهزة تغيري التفريغ على احلمل واأجهزة تغيري التفريغ 
خارج الدارات ، خزانات املفاتيح )الكهربائية( و�صناديق املفاتيح )الكهربائية( ولوحات التحكم )الكهربائية( 
و�صناديق طرفيات التو�صيل و�صناديق التوزيع )الكهربائية( و�صناديق التو�صيل )الكهربائية( ، ح�صا�صات 
، اأجهزة كمبيوتر وعتاد كمبيوتر وبرامج كمبيوتر ، اأجهزة بينية ناقلة ، اأجهزة بينية الأجهزة الكمبيوتر ، 
اأجهزة وبرامج لنقل االت�صاالت ، معدات قيا�س ومعدات حتكم ومعدات  وحدات اأجهزة بينية لالت�صاالت ، 
والتحكم  والتاأثري  وتخزين  وحتويل  وتبديل  وتوزيع  الإدارة  كمبيوتر  وبرامج  ومعدات  من�صاآت   ، مراقبة 
بالكهرباء ، من�صاآت ومعدات وبرامج كمبيوتر للتاأثري وت�صغيل والتحكم ومراقبة وفح�س املكائن واملحركات 
والكيميائية  التقنية  واالأجهزة  واملعدات  واملن�صاآت  الكهربائية  واملولدات  الرياح  وم��زارع  الرياح  وتوربينات 
ال�صوئية  الكهربائية  واملن�صاآت  ال�صم�صية  والوحدات  الكهرباء  و�صبكات  القدرة  اإم��داد  واأنظمة  والكهربائية 
عايل  املبا�صر  التيار  لنقل  كهربائية  واأج��ه��زة  وم��ع��دات  من�صاآت   ، ال��ق��درة  وحم��والت  الكهربائية  وامل��ح��والت 
اجلهد وحمطات حموالت التيار املبا�صر عايل اجلهد ومفاتيح التيار ثالثي املراحل ومفاتيح التيار املبا�صر 
وامللفات الكهربائية واملكثفات الكهربائية والبطاريات واأجهزة التحويل واأجهزة تغيري التفريغ واحل�صا�صات 
وت�صغيل  للتاأثري  كمبيوتر  وبرامج  ومعدات  من�صاآت   ، املراقبة  ومعدات  التحكم  ومعدات  القيا�س  ومعدات 
وم�صادر  ف��ارادي  ولرتتيبات  والتفريغ   للتاأري�س  واالأج��ه��زة  واملعدات  املن�صاآت  وفح�س  ومراقبة  والتحكم 
التيار الكهربائي واملر�صحات الكهربائية وااللكرتونية ، من�صاآت ومعدات وبرامج كمبيوتر ل�صمان وحت�صني 
جودة القدرة الأنظمة اإمداد القدرة و�صبكات الكهرباء العامة واخلا�صة وال�صناعية ، من�صاآت ومعدات وبرامج 
م�صادر  والإم��داد  الكهربائية  املكثفات  و/اأو  الكهربائية  امللفات  بوا�صطة  القدرة  عوامل  لت�صحيح  كمبيوتر 
القدرة غري املنقطعة ، عتاد كمبيوتر وبرامج كمبيوتر لتقييم وت�صور البيانات واملعلومات واالإ�صارات ، عتاد 
كمبيوتر وبرامج كمبيوتر للتحكم يف العمليات ال�صناعية ، مر�صحات كهربائية واإلكرتونية ومر�صحات �صلبية 
جمهزة  خمتربات   ، القدرة  عوامل  ت�صحيح  ومر�صحات  توافقية  ومر�صحات  خطية   ومر�صحات  واإيجابية 
باأجهزة املختربات واأدوات املختربات   ، بحاويات متنقلة واأثاث للمختربات واملختربات املتحركة واملحمولة 
وعلمية  وميكانيكية  وكهربائية  تقنية  واأدوات  واأجهزة  ومعدات  من�صاآت   ، طبية(  لغايات  املخ�ص�صة  )غري 
وبيولوجية وكيميائية وفيزيائية واأثاث لال�صتخدام املخربي وللقرطا�صية واملختربات املتحركة واملحمولة ، 

مكونات وتركيبات للمنتجات اآنفة الذكر.
الواقعة بالفئة: 9

االأبي�س  باللونني  مميز  بخط  االإجنليزية  باللغة   MR االأح���رف  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة   : العالمة  و�صف 
والرمادي على دائرتني االأوىل باللون االأزرق حمددة باالأ�صود والثانية باللون الرمادي.

اال�صرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  4  يونيو 2017 العدد 12037

EAT 105531
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اإعالن جتديد
يعلن ق�ص�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / التميمي  وم�صاركوه

 بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 22914
ب�اإ�ص��م : دانفو�س ايه / ا�س

وعنوانه : نوردبور جفيج 81 دي كي – 6430 نورد بورج ، الدمنارك.
بتاريخ : 1998/12/19 وامل�ص�جلة حتت رقم : 18860 

الفئة : 11
البخار والطبخ والتربيد والتجدميد  اأجهزة وتركيبات االإ�صاءة والت�صخني وتوليد   : املنتجات 
الربادات   ، ال�صحية  واالأغ��را���س  امليه  وتزويد  والرتطيب  والتهوية  الهواء  وتكييف  والتجفيف 
واملجمدات وامل�صخات احلرارية ، اأجهزة التبخر واملكثفات واملبادالت احلرارية لوحدات التربيد 
 ، للمواقد  االإ�صعال  ووح��دات  الزيت  م�صخنات   ، املوقد  فوهات   ، املواقد   ، احل��راري��ة  وامل�صخات 
�صنابري  خالط   ، وتركيبات  تثبيتات   ، احلمام  وتركيبات  لل�صهاريج  امل�صتوى  �صبط  �صمامات 

اأنابيب املياه ، جميعها م�صمولة يف الفئة 11 
اال�صرتاطات:

انت��هاء احلماية يف  تاريخ  اعتباراٌ من  اأخ��رى  �ص�نوات  ملدة ع�ص�ر  املفعول  نافذة  و�ص�تظل احلماية 
2017/08/12 وحتى تاريخ 2027/08/12

ق�ض�م العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  4  يونيو 2017 العدد 12037

EAT 5353

اإعالن جتديد
يعلن ق�ص�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / التميمي  وم�صاركوه

 بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 22915
ب�اإ�ص��م : دانفو�س ايه / ا�س

وعنوانه : نوردبور جفيج 81 دي كي – 6430 نورد بورج ، الدمنارك.
بتاريخ : 1998/12/19 وامل�ص�جلة حتت رقم : 18861 

الفئة : 9
والب�صرية  وال�صينمائية  والفوتوغرافية  وااللكرتونية  الكهربائية  وامل�صح  والبحرية  العلمية  واملعدات  االأجهزة   : املنتجات 
واالآالت  املغناطي�صية  البيانات  حامالت   ، والتعليم  واالإن��ق��اذ  واملراقبة  واالإ���ص��راف  والفح�س  واالإ���ص��ارة  والقيا�س  وال���وزن 
املكونة  واالأجهزة  العلمية  والربامج  املركبة  الكومبيوتر  برامج   ، الكمبيوتر  اأجهزة   ، املعلومات  ، معدات معاجلة  احلا�صبة 
للكمبيوتر ، اأجهزة حتكم كهربائية والكرتونية واأوتوماتيكية ، اأجهزة حتكم للتربيد والت�صخني والتهوية وتكييف الهواء 
والرتطيب ملواقد البرتول والغاز وللم�صخات وال�صاغطات واملحركات وللمعاجلات ال�صناعية ، مثبتات اأوتوماتيكية لدرجة 
احلرارة )ثريمو�صتات( ، ثريمو�صتات للربادات واملجمدات والغاليات وامل�صعات ، املحوالت الكهربائية واملفاتيح واملالم�صات 
واملرحالت وقاطعات الدائرة الكهربائية والقواب�س واملو�صالت واالأ�صالك والكابالت واأجهزة قيا�س التدفق ، اأجهزة قيا�س 
املتناوب  التيار  وال��دوران ملوتورات  ال�صرعة  لتنظيم  الكرتونية  الكرتونية ، حموالت ذبذبات  ، منظمات موتورات  احل��رارة 
 ، مطبوعة  كهربائية  دوائ��ر   ، للمحركات  والكرتونية  كهربائية  طاقة  م���زودات   ، االلكرتونية  العك�صية  التيار  وحم��والت 
وقيا�س  اح�صا�س  اأجهزة   ، ال�صناعية  العمليات  يف  بعد  للتحكم عن  والكرتونية  كهربائية  تركيبات   ، بعد  اأجهزة حتكم عن 
لل�صغط ودرجة احلرارة والوزن والكتلة والتدفق ، اأجهزة اإر�صال االإ�صارات االلكرتونية ، �صبه املو�صالت والقطع والرتكيبات 

واملكونات واأجهزة التحكم جلميع الب�صائع املذكورة اأعاله وجلميع الب�صائع االأخرى يف الفئة 9
اال�صرتاطات:

تاريخ  انت��هاء احلماية يف 2017/08/12 وحتى  تاريخ  اعتباراٌ من  اأخرى  �ص�نوات  املفعول ملدة ع�ص�ر  نافذة  و�ص�تظل احلماية 
2027/08/12

ق�ض�م العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  4  يونيو 2017 العدد 12037

EAT 5354

اإعالن جتديد
يعلن ق�ص�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / التميمي  وم�صاركوه

 بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

22916 : املودع��ة بال�رقم  
ب�اإ�ص��م : دانفو�س ايه / ا�س

وعنوانه : نوردبور جفيج 81 دي كي – 6430 نورد بورج ، الدمنارك.
بتاريخ : 1998/12/19 وامل�ص�جلة حتت رقم : 18862 

الفئة : 7
املنتجات : اآالت وعدة لالآالت ، موتورات وحمركات م�صخات ، �صواغط ، �صمامات ، اأدوات زراعية ، موتورات 
هيدروليكية ، حمركات ، م�صخات ، روافع ، مكاب�س ، ا�صطوانات وم�صغالت ، اأجهزة نقل احلركة ، دبرياجات 
)قاب�س وا�صل( ، و�صالت قارنة ، م�صننات ، علب �صرعة وحموالت عزم ، و�صالت اآالت ومكونات جهاز نقل 
احلركة ، �صواغط للثالجات واملجمدات وامل�صخات احلرارية ، مبادالت حرارية ، فالتر ، قوالب ، �صمامات 
متدد ، �صمامات لولبية ، �صمامات عدم رجوع ، خمف�صات �صغط ، جذوع ، نواب�س ، اآليات حتكم و�صوابط 
هيدروليكية وهوائية لالآالت ، موتورات وحمركات ، قطع ، توابع ، مكونات و�صوابط )اأجهزة حتكم( جلميع 

املواد املذكورة ولكافة الب�صائع يف الفئة 7 وجميعها م�صمولة يف الفئة 7 
اال�صرتاطات:

و�ص�تظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ص�ر �ص�نوات اأخرى اعتباراٌ من تاريخ انت��هاء احلماية يف 2017/08/12 
وحتى تاريخ 2027/08/12

ق�ض�م العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  4  يونيو 2017 العدد 12037

EAT 5355

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / التميمي وم�صاركوه
بن�صر طلب  ت�صجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2017/02/05 املودعة حتت رقم  : 267738 
تاريخ اإيداع االأولوية: 2016/12/15

با�صم: ما�صيننفابريك رينهاو�صن جي اإم بي اإت�س
وعنوانه : فولكن�صتاين �صرتا�صي 8 ، دي-93059 ريجنزبريج ، األ�م�ان�ي�ا.

املذكورة  ال�صلع  واإ�صالح  املنتجات: تركيب وجتهيز وفح�س و�صيانة   / الب�صائع / اخلدمات  لتمييز  وذلك 
التقنية  واالأجهزة  واملعدات  واملن�صاآت  واملحركات  املكائن  واإ�صالح  و�صيانة  وفح�س  وجتهيز  تركيب   ، اأع��اله 
القدرة  الكهربائية وحموالت  واملحوالت  الكهرباء  و�صبكات  القدرة  اإمداد  واأنظمة  والكهربائية  والكيميائية 
املبا�صر  التيار  لنقل  الكهربائية  واالأج��ه��زة  واملعدات  واملن�صاآت  واإ�صالح  و�صيانة  وفح�س  وجتهيز  تركيب   ،
عايل اجلهد وحمطات حموالت التيار املبا�صر عايل اجلهد ومفاتيح التيار ثالثي املراحل ومفاتيح التيار 
التفريغ  تغيري  واأج��ه��زة  التحويل  واأج��ه��زة  والبطاريات  الكهربائية  واملكثفات  الكهربائية  وامللفات  املبا�صر 
تركيب   ، املراقبة  وم��ع��دات  التحكم  وم��ع��دات  القيا�س  وم��ع��دات  واملختربات  الكمبيوتر  وعتاد  واحل�صا�صات 
العزل للمن�صاآت  الكهربائية وااللكرتونية وترتيبات  املر�صحات )فالتر(  وجتهيز وفح�س و�صيانة واإ�صالح 

واملعدات الكهربائية.
الواقعة بالفئة: 37

االأبي�س  باللونني  مميز  بخط  االإجنليزية  باللغة   MR االأح���رف  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة   : العالمة  و�صف 
والرمادي على دائرتني االأوىل باللون االأزرق حمددة باالأ�صود والثانية باللون الرمادي.

اال�صرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  4  يونيو 2017 العدد 12037

EAT 105533

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / التميمي وم�صاركوه
بن�صر طلب  ت�صجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2017/02/02 املودعة حتت رقم  : 267603 
تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�صم: بنك اأبوظبي التجاري �س م ع
وعنوانه : �س.ب. 939 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

امل�صرفية  االأعمال   ، التمويلية  ال�صوؤون   ، التاأمني  املنتجات: خدمات   / / اخلدمات  الب�صائع  لتمييز  وذلك 
، ال�صم�صرة ، خدمات ت�صفية االأعمال املالية ، ا�صتثمار روؤو�س االأموال ، غرف املقا�صة املالية ، اال�صت�صارات 
اإ�صتثمار االأم��وال ، جمع التربعات اخلريية ، حتويل االأم��وال ، ال�صمانات   ، املالية ، خدمات التقييم املايل 
بالرهانات  اخلا�صة  امل�صرفية  االأعمال   ، املالية  االإدارة   ، املق�صطة  القرو�س   ، املنزلية  امل�صرفية  ، اخلدمات 
 ، املالية وال�صندات  ، �صم�صرة بور�صة االأوراق  اأ�صعار البور�صة   ، املالية  ، �صم�صرة االأوراق  التباديل  ، التمويل 
، متويل  االإ�صكان  ، وكالء  العقارات  اإدارة   ، العقارات  ، وكاالت  العقارات   ، املالية  ال�صوؤون   ، ال�صرائب  تقدير 
ال�صراء واالإيجار ، تاأجري العقارات ، تثمني العقارات ، �صم�صرة العقارات ، حت�صيل االإيجارات ، تاأجري املكاتب 

)عقارات( ، تاأجري ال�صقق ، تاأجري ال�صقق ال�صكنية.
الواقعة بالفئة: 36

بخط  االإجنليزية  باللغة   uBankو العربية  باللغة  يوبنك  كلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة  العالمة:  و�صف 
وطريقة مميزة.

اال�صرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  4  يونيو 2017 العدد 12037

EAT 102361

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / التميمي وم�صاركوه
بن�صر طلب  ت�صجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2017/02/21 املودعة حتت رقم  : 268569 
تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�صم:   يونيليفر بي ال �صي
وعنوانه :  بورت �صناليت ، ويرال ، مر�صي�صايد ، اململكة املتحدة.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: بوظة )اآي�س كرمي( ، مثلجات مائية ، حلويات 
جممدة.

الواقعة بالفئة: 30
و�صف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة Cornetto باللغة االإيطالية بخط وطريقة مميزة 

حيث اأن فوق حريف r و n ر�صم لقلب بداخله قلب اآخر بطريقة مميزة.
اال�صرتاطات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  4  يونيو 2017 العدد 12037

EAT 107460

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / التميمي وم�صاركوه
بن�صر طلب  ت�صجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2017/02/07 املودعة حتت رقم  : 267814 
تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�صم:ريف دي�صي دومينيك �صاكو كيزاكيموري
وعنوانه :  كيزهاكيموري ، ديفالوكام بيه.اأو ، كوتايام ، بني. 686004 ، كرياال ، الهند.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: كتب ، دوري��ات ، جمالت  ، �صور فوتوغرافية ، 
مواد التوجيه والتدري�س ) عدا االأثاث( ، مطبوعات.

الواقعة بالفئة: 16
و�صف العالمة : العالمة عبارة عن اأحرف وكلمة  DC BOOKS  باللون االأبي�س داخل 
م�صتطيل باللون االأخ�صر الفاحت حمدد باالأبي�س على ي�صارهم ر�صم دائري باللون االأ�صود حمدد 
باالأبي�س به االأحرف DCB باللون االأبي�س بني خطني منك�صرين متوازيني باللون االأبي�س 

والعالمة باأكملها على خلفية م�صتطيلة باللون االأخ�صر الفاحت والكلمات باللغة االإجنليزية.
اال�صرتاطات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  4  يونيو 2017 العدد 12037

EAT 104100

العدد 12037 بتاريخ 2017/6/4

العدد 12037 بتاريخ 2017/6/4

العدد 12037 بتاريخ 2017/6/4

العدد 12037 بتاريخ 2017/6/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/1416   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- برمي ل�صمندا�س بامباين 2-في�صهال برمي بامباين  
ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ال��ع��الم��ة الذهبية  جم��ه��ويل حم���ل االق���ام���ة مب���ا ان ط��ال��ب 
لالقم�صة - ذ م م وميثلها مديرها/ ديني�س موهاندا�س  قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )285588(
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12037 بتاريخ 2017/6/4   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/122 عقاري كلي               
وميثلها    - فردية  موؤ�ص�صة   - العقارية  للو�صاطة  �صيلكت  �صركة   -1  / املدخل  اخل�صم  اىل 
بن  /2-���ص��ام��ي  امل��دخ��ل  اخل�صم   ، بخ�صى  كيخا  علي  ح�صني  اهلل  ا�صد   / وم��دي��ره��ا  مالكها 
كامل بن حممد داود  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ ناديزهدا فيليبوفا   قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة ببطالن اتفاقية بيع و�صراء ، ومطالبة مببلغ و�صراء ، 
ومطالبة مببلغ مقداره 918.703.82 درهم )ت�صعمائة وثمانية ع�صر اف و�صبعمائة وثالثة 
دراهم واثنان وثمانون فل�س( والفائدة القانونية 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام 
املوافق   ي��وم اخلمي�س   لها جل�صة  وح��ددت  املحاماة.    واتعاب  وامل�صاريف  بالر�صوم  وال��زام 
اأو من  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  11.00 �س  ال�صاعة    2017/6/15
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12037 بتاريخ 2017/6/4   
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة     

ا�صم ال�صركة :  ايليت فارز للتجارة - �س ذ م م  العنوان :  مكتب رقم 906 ملك 
�صعيد حممد الكندي - ديرة - نايف  ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة. رقم 
الرخ�صة: 552951  رقم القيد بال�صجل التجاري : 1073593 مبوجب هذا تعلن دائرة 
باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�صادية  التنمية 
ال�صركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/5/7  واملوثق 
اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2017/5/7 بتاريخ   دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى 
مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني �ضكور بل�س لتدقيق احل�ضابات  العنوان :  مكتب 
رقم 914 ملك موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لدعم م�صاريع ال�صباب - ديرة - بور�صعيد -  
هاتف  2973060-04 فاك�س : 2973071 -04  م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 12037 بتاريخ 2017/6/4   
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي    

ا�صم امل�صفي/�ضكور بل�س لتدقيق احل�ضابات  
العنوان :  مكتب رقم 914 ملك موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لدعم م�صاريع ال�صباب - ديرة 
- بور�صعيد -  هاتف  2973060-04 فاك�س : 2973071 -04  مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية االقت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية 
بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  م   م  ذ  - �س  للتجارة  ف��ارز  ايليت 
2017/5/7 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ   2017/5/7   وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�صتندات واالأوراق  اأع��اله، م�صطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12037 بتاريخ 2017/6/4   

انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3289   

املنذر : بنك  امل�صرق  
�صكاي  �صركة  ملديونية  وكفيلة  �صامنة  ب�صفتها   - ليمتد  هولدينج  �صيفايد  دايفر  �صك�صي�س  اإل��ي��ه:  املنذر 
�صداد مبلغ وقدره  اليه ب�صرورة  املنذر  املنذر  االق��ام��ة  - ينذر  م  - جمهويل حمل  م  ذ   - اك�صربي�س  ك��وم 
واثنان  درهما  وثمانني  وت�صعة  واربعمائة  الف  ع�صر  و�صبعة  ومائة  مليونان  )فقط  درهم   2.117.489/22
وع�صرون فل�صا الغري( وما ي�صتجد عليها من فائدة قانونية للمنذر خالل ثالثون يوما من تاريخه وحال 
امتناعكم عن ال�صداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة االجراءات القانونية قبلكم اللزامكم 
بت�صوية املديونية املرت�صدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع العقارين ارقام 2005 و 2006 بالطابق رقم 20 ببناية 
التوايل  البالغ م�صاحتهما 146.43 مرت مربع و 98.45 مرت مربع على  ايكزيكتيف تاور 1  بناية فورت�صن 
واملرهونني  لكم   اململوك  دب��ي  ب��اإم��ارة  الثنية اخلام�صة  رق��م 1069 مبنطقة  االر���س  واملقامني على قطعة 
للمنذر طبقا الحكام القانون واملادتني )25( و )26( وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�صنة 

2008 باإمارة دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية االخرى.
  الكاتب العدل

العدد 12037 بتاريخ 2017/6/4   
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة     

)����س.ذ.م.م.(  للمالحة  ماريتامي  دي  ال  اي  ات�س   : وعنوانها  ال�صركة  ا�صم 
القانوين : �صركة ذات م�صئولية حمدودة     ال�صكل  رقم الرخ�صة / 684508  
التنمية  دائرة  : 1110960 مبوجب هذا تعلن  التجاري  بال�صجل  القيد  رقم 
التجاري لديها بانحالل  ال�صجل  التاأ�صري يف  باأنه قد مت  االقت�صادية بدبي 
املذكور  امل�صفي  وبتعيني    2017/04/13 بتاريخ   1197/ رقم  حتت  ال�صركة  
املوثق لدي  العمومية  ال�صركة ح�صب قرار اجلمعية  بت�صفية  للقيام  اأع��اله 
الكاتب العدل  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي 
املعني يف مكاتبة الكائنة يف – ديرة – بور�صعيد – ت /2955248 �س ب/8540، 
الثبوتية ،وذلك خالل )45( يوما  امل�صتندات واالوراق  م�صطحبا معة كافة 

من تاريخ ن�صر هذا االعالن   . 
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 12037 بتاريخ 2017/6/4   
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي    
ا�صم امل�صفي وعنوانه : �صفيان االغا و�صركاه – حما�صبون قانونيون  ا�صم ال�صركة وعنوانها 
: ات�س اي ال دي ماريتامي للمالحة )�س .ذ.م.م.( رقم الرخ�صة  / 684508  العنوان: مكتب  
رقم )413( ملك م�صبح را�صد الفتان - القرهود   ال�صكل القانوين : �صركة ذات م�صئولية 
التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب    1110960  : ال��ت��ج��اري  بال�صجل  القيد  رق��م  حم���دودة 
االقت�صادية بدبي باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها بانحالل ال�صركة املذكورة 
اأعاله وذلك مبوجب قرار اجلمعية العمومية لل�صركة بتاريخ 2017/04/13 واملوثق لدي 
الكاتب العدل حتت رقم املحرر  1197  بتاريخ 2017/04/13  وبتعيني امل�صفي املذكور اأعاله 
للقيام بت�صفية ال�صركة ح�صب قرار اجلمعية العمومية املوثق لدي الكاتب العدل  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعيني يف مكاتبة الكائنة يف – ديرة 
– �س ب :  – ت : 2955248  )420( بناية الغامن اجلديدة.  رقم  مكتب   – بور�صعيد   –
8540  م�صطحبا معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوما من تاريخ 

ن�صر هذا االعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 12037 بتاريخ 2017/6/4   
   اعالن حكم بالن�ضر 

يف الدعوى  02039172017  جتاري ل�ضنة 2017 اإيجارات    
اىل املحكوم عليه : العناية االف�صل خلدمات تنظيف املباين وامل�صاكن )�س ذ م م( 

جمهول حمل االقامة  
نعلمكم بان اللجنة الق�صائية االإبتدائية باملركز حكمت بجل�صتها 2017/5/23  يف الدعوى 

املذكورة اعاله  ل�صالح / ام بي ام العقارية ذ م م 
حكمت اللجنة مبثابة احل�صوري :  

1- بالزام املدعي عليها باخالء العني املوؤجرة 
2- الزام املدعي عليها ب�صداد مبلغ وقدره 23333 درهم كقيمة ايجارية للفرتة من تاريخ 
2016/5/31 حتى 2017/1/31 وما ي�صتجد من قيمة ايجارية من تاريخ 2017/2/1 حتى 

تاريخ التخلية الفعلي بواقع مبلغ وقدره 35000 درهم كاأجرة �صنوية 
3- الزام املدعي عليها بتقدمي �صهادة براءة ذمة عن خدمات الكهرباء ومياه دبي 

4- الزام املدعي عليها بامل�صروفات. 
 وملا كان هذا احلكم قد �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد ال مكتوم حاكم 
دبي وتلي علنا مبثابة احل�صوري ، فهو قابل لالإ�صتئناف خالل 15 يوما اعتبارا من تاريخ 

ن�صر هذا االإعالن واإال �صار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية
العدد 12037 بتاريخ 2017/6/4   

دائرة الرا�ضي والأمالك
اعالن حكم/  ن�ضر- اإعالن حكم غيابي 

يف الدعوى  رقم 2017/02474 ايجارات   

املحكوم له طالب االعالن / مدينة دبي املالحية - �س ذ م م 
العنوان / مدينة دبي املالحية - الق�صم )اأ( ميناء را�صد رقم مكاين - 2532795077 

املحكوم عليه املطلوب اعالنه /  تي اآي جي مارين اينجنريينق �صريفي�صي�س 
العنوان / مكتب رقم 203 ملك عبدالرزاق وهيفاء و�صفية احمد علي- اخلبي�صي رقم 

مكاين )2532795077( 
منطوق احلكم ال�صادر بجل�صة 2017/5/24  

حكمت اللجنة مبثابة احل�صوري : 
مع   ، ال�صواغل  من  خالية  وت�صليمها  الدعوى  حمل  العني  باخالء  عليها  املدعي  بالزام 
الزامها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 365219 درهم ، وما ي�صتجد من اجرة من تاريخ 
من 2017/3/1 وحتى تاريخ االخالء الفعلي بواقع 186660 درهم �صنويا ، والزامها بتقدمي 

�صهادة براءة ذمة عن خدمات الكهرباء واملاء ، مع ر�صوم وم�صاريف الدعوى.  
وحيث ان القانون قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من الطعن لذلك 

نعلنكم باحلكم متهيدا لي�صبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12037 بتاريخ 2017/6/4   
دائرة الرا�ضي والأمالك

اعالن حكم/  ن�ضر- اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 2017/02688 ايجارات   

املحكوم له طالب االعالن / مدينة دبي املالحية - �س ذ م م 
ال��ع��ن��وان / م��دي��ن��ة دب���ي امل��الح��ي��ة - ال��ق�����ص��م )اأ( م��ي��ن��اء را���ص��د رق���م م��ك��اين - 

 2532795077
املحكوم عليه املطلوب اعالنه /  تي اآي جي مارين اينجنريينق �صريفي�صي�س 

اح��م��د علي-  وه��ي��ف��اء و�صفية  ع��ب��دال��رزاق  م��ل��ك  رق���م 203  ال��ع��ن��وان / مكتب 
اخلبي�صي رقم مكاين )2532795077( 

منطوق احلكم ال�صادر بجل�صة 2017/5/28  
حكمت اللجنة مبثابة احل�صوري :  1( بالزام املدعي عليها باخالء العني حمل 

الدعوى وت�صليمها للمدعية خالية من ال�صواغل
2( الزام بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )97538 درهم( بدل االيجار ، والزمتها 

بر�صوم وم�صاريف الدعوى. 
وحيث ان القانون قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من 
الطعن لذلك نعلنكم باحلكم متهيدا لي�صبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف 

املواعيد القانونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

فقدان �ضهادات اأ�ضهم 
الزرعوين   علي  ح�صن  علي  فاطمة  ورث���ة/  تعلن 
)اإماراتية اجلن�صية( عن فقدان �صهادة اأ�صهم �صادرة 
من )�صركة اأ�صماك( رقم ال�صهادة )1712533( عدد 
اال�صهم )1200(   على من يجدهما برجاء االت�صال 

على الرقم 0506449194
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املال والأعمال

التجارة االإلكرتونية وموا�ضفات تخزين ال�ضيارات وتعريب اخلدمات التجارية اأبرز البنود 

اللجنة العليا حلماية امل�ضتهلك تعقد اجتماعها الثاين لعام 2017
املن�ضوري: اللجنة تواكب املو�ضوعات التي تهم امل�ضتهلكني وت�ضدر التو�ضيات والقرارات الكفيلة بتعزيز حماية امل�ضتهلك

اأبطال ال�ضتدامة يف دبي لال�ضتثمار يناق�ضون مفاهيم "اأهداف التنمية امل�ضتدامة 2030"

بلدية دبي تطلق بنك العمالت اخلريي

•• اأبوظبي-الفجر:

اجتماعها  امل�صتهلك  حلماية  العليا  اللجنة  ع��ق��دت 
املهند�س �صلطان  2017 برئا�صة معايل  الثاين لعام 
اللجنة،  رئي�س  االقت�صاد،  وزي��ر  املن�صوري  �صعيد  بن 
حيث ناق�صت عدداً من البنود التي تهدف اإىل متكني 
دولة  اأ�صواق  ال�صليمة يف خمتلف  التجارية  املمار�صات 
امل�صتهلك  واإج��راءات حماية  اآليات  االإم��ارات وتطوير 

املعمول بها يف الدولة. 
ح�صر االجتماع الذي عقد يف فندق غراند حياة بدبي 
�صعادة املهند�س حممد اأحمد بن عبد العزيز ال�صحي 
نائب  االق��ت�����ص��ادي��ة،  لل�صوؤون  االقت�صاد  وزارة  وك��ي��ل 
رئي�س اللجنة، و�صعادة حميد بن بطي املهريي الوكيل 
امل�صاعد لقطاع ال�صركات وحماية امل�صتهلك، والدكتور 
بوزارة  امل�صتهلك  حماية  اإدارة  مدير  النعيمي  ها�صم 
م�صوؤويل  م��ن  اللجنة  اأع�صاء  جانب  اإىل  االقت�صاد، 
يف  واملحلي  االحت��ادي  امل�صتويني  على  املعنية  اجلهات 

خمتلف اإمارات الدولة.
ا�صتهل االجتماع مبتابعة التو�صيات التي خرجت عن 
لعام  امل�صتهلك  حلماية  العليا  للجنة  االأول  االجتماع 
على  امل��درج��ة  املو�صوعات  مناق�صة  ومت��ت   ،2017
جدول االأعمال، ومن اأبرزها حتديث االإطار الت�صريعي 
مع  بالدولة  االإلكرتونية  التجارة  ملنظومة  والرقابي 
وو�صع  امل�صتهلك،  بحماية  املتعلقة  اجلوانب  مراعاة 
وتعميمها  ال�صيارات  لتخزين  القيا�صية  املوا�صفات 
االإمارات  يف  العاملة  ال�صيارات  و�صركات  وك��االت  على 
االلتزام  م��دى  ومتابعة  امل�صتهلكني،  حق  ي�صمن  مبا 
بقرار اللجنة العليا حلماية امل�صتهلك املتعلق ب�صرورة 
ال��ق��ط��اع��ات اخلدمية  ال��ع��رب��ي��ة يف  ال��ل��غ��ة  ا���ص��ت��خ��دام 

والتجارية مبختلف اأ�صواق الدولة.
االإقرار  مراحل  متابعة  اأي�صاً  االجتماع  بنود  و�صملت 
لالإلكرتونيات  وامل���وح���دة  امل��ح��دث��ة  للعقود  ال��ن��ه��ائ��ي 
اخلا�صة  املمار�صات  اأف�صل  ي�صتويف  مبا  والكهربائيات 
االأرفف  واأم��اك��ن  اأج��ور  ومو�صوع  امل�صتهلك،  بحماية 
ومنافذ  اجلمعيات  يف  الوطنية  للمنتجات  املخ�ص�صة 
باإلغاء  اللجنة  ق���رار  تطبيق  متابعة  وك��ذل��ك  البيع، 
االئتمان،  ببطاقات  ال��دف��ع  عند  االإ���ص��اف��ي��ة  ال��ر���ص��وم 
الدولية  ال�صبكة  م��ع  ال��ت��ع��اون  اإم��ك��ان��ات  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
تقارير  على  االط���الع  جانب  اإىل  امل�صتهلك،  حلماية 
الت�صخم  وت��ق��اري��ر  امل�صتهلك،  حماية  ���ص��ك��اوى  ح��ول 
)الفاو(  وال��زراع��ة  االأغ��ذي��ة  منظمة  وتقرير  املحلية، 

حول اأ�صعار املواد الغذائية عاملياً.
املن�صوري  �صعيد  ب��ن  �صلطان  املهند�س  م��ع��ايل  وق���ال 
على  حري�صة  امل�صتهلك  حل��م��اي��ة  العليا  اللجنة  اإن 
مواكبة كافة املو�صوعات التي تهم امل�صتهلكني يف دولة 
االإمارات واإ�صدار التو�صيات والقرارات الكفيلة بتعزيز 

التن�صيق  عرب  ال��دول��ة  يف  امل�صتهلك  حماية  منظومة 
االآليات  لتطوير  املعنية  اجلهات  خمتلف  مع  الدائم 
االأن�صطة االقت�صادية  املتبعة يف خمتلف  واالإج��راءات 
والتجارية يف الدولة وفق اأف�صل املعايري مبا يحفظ 

حقوق امل�صتهلكني ويرفع م�صتوى ر�صاهم. 
اأثر  اللجنة لها  التي تبذلها  اأن اجلهود  واأكد معاليه 
املمار�صات  امل�صتهلك يف  اأهمية حماية  مهم يف تر�صيخ 
على  للحفاظ  الرقابية  املنظومة  وتعزيز  التجارية 
جهود  تت�صافر  حيث  وان�صباطها،  االأ�صواق  ا�صتقرار 
باللجنة  املمثلة  اجل��ه��ات  وخمتلف  االق��ت�����ص��اد  وزارة 
واملتعاونة معها لتوفري بيئة ا�صتهالكية اآمنة ون�صطة 
ورفع  للم�صتهلكني  ال�صرائية  ال��ق��درة  دع��م  يف  ت�صهم 
القنوات  وت���وف���ري  ال���دول���ة  يف  اال���ص��ت��ه��الك��ي  ال���وع���ي 
الر�صمية الفعالة لتعريف امل�صتهلك بحقوقه ومتابعة 
معاليه  م�صرياً  حقوقه،  وحماية  و�صكاواه  مقرتحاته 
اإىل اأهمية هذه اجلهود يف دعم االأداء املتوازن لالأ�صواق 

واأثرها يف تنمية االقت�صاد الوطني.
من  تقدميياً  عر�صاً  االج��ت��م��اع  مناق�صات  وت�صمنت 
هيئة االإمارات للموا�صفات واملقايي�س حول ال�صكاوى 
الواردة ب�صاأن امل�صكالت والعيوب التي ميكن اأن حتدث 
يف ال�صيارات نتيجة تخزينها لفرتات طويلة يف اأماكن 
تتعر�س فيها للعوامل اجلوية على نحو ال يتوافق مع 
تو�صيات امل�صنعني، واقرتاح بع�س احللول واخلطوات 

االإجرائية بهذا ال�صدد.
وقد اأكد معايل الوزير املن�صوري اأهمية درا�صة الواقع 
والوقوف  دقيقة  ب�صورة  الدولة  للتخزين يف  احلايل 
اآث�����اره وب��ح��ث امل��ق��رتح��ات واحل���ل���ول املطروحة  ع��ل��ى 
واالط����الع ع��ل��ى اأف�����ص��ل ال��ت��ج��ارب واخل����ربات يف هذا 
املجال للخروج مبوا�صفات قيا�صية معتمدة يف الدولة 
بها،  لاللتزام  ال�صيارات  �صركات  توجيه  اإىل  لي�صار 

ومن ثم مراقبة �صري هذه العملية.
العامة  الهيئة  قدمت  االإلكرتونية،  التجارة  بند  ويف 
املبادرات  ح���ول  ع��ر���ص��اً  االت�������ص���االت  ق��ط��اع  لتنظيم 
وال�صيا�صات الداعمة حلماية امل�صتهلكني عرب من�صات 
تنظيم  اإج���راءات  اأهمها  وم��ن  االإلكرتونية،  التجارة 
امل�صتهلكني،  حماية  يف  ودوره���ا  االإن��رتن��ت  اإىل  النفاذ 
م��ن اجلهات  ال�����واردة  ال�����ص��ك��اوى  ع��ن متابعة  ف�����ص��اًل 
املعنية وبذل جهود متوا�صلة يف التوعية حول الت�صوق 
االإلكرتوين االآمن، وتعزيز الرقابة االإلكرتونية عرب 
االإلكرتوين،  الن�صاط  املمانعة يف مزاولة  خدمة عدم 

وغريها من اخلدمات.
واأثنى معايل الوزير على اجلهود التي تبذلها الهيئة 
قطاع  اأن  نف�صه  ال��وق��ت  يف  م���وؤك���داً  ال�����ص��دد،  ه���ذا  يف 
مت�صارعة  م��ت��غ��ريات  ي�����ص��ه��د  االإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 
التي  واأنه من القطاعات  وحتديات كثرية ومتجددة، 
ما  وه���و  امل�صتهلكني،  م��ن  م��ت��زاي��دة  ���ص��رائ��ح  تكت�صب 
اجلهات  وخمتلف  الهيئة  ب��ني  التن�صيق  اأهمية  ي��ربز 
وزارة  مقدمتها  ويف  االإل��ك��رتون��ي��ة  ب��ال��ت��ج��ارة  املعنية 
االقت�صاد والدوائر االقت�صادية، وت�صكيل فريق عمل 
لهذا  الناظمة  احلالية  الت�صريعات  لتقييم  م�صرتك 
فيها  ث��غ��رات  اأي  و�صد  حتديثها  على  والعمل  امل��ج��ال 
ويوفر  املطروحة  والتحديات  املتغريات  ي��واك��ب  مب��ا 
الغطاء القانوين الإجراءات حماية امل�صتهلك عرب هذه 
االإلكرتونية  التجارة  طبيعة  اأن  �صيما  وال  املن�صات، 
الدولة، ما يطرح  بات�صاع نطاقها خ��ارج ح��دود  تت�صم 
التن�صيق  تت�صمن  فعالة  اإر�صاء منظومة  اإىل  احلاجة 

مع الدول االأخرى للتعاون يف هذا ال�صدد.
كما ا�صتعر�س االجتماع يف بند تطبيق اللغة العربية 
عدداً من التقارير حول متابعة مدى التزام القطاعات 
واملل�صقات،  الفواتري  بتعريب  واخلدمية  التجارية 

اال�صتقبال  وظ���ائ���ف  يف  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  وا���ص��ت��خ��دام 
ومراكز االت�صال.

لرت�صيخ  التقارير  هذه  متابعة  �صرورة  معاليه  واأك��د 
الدولة  اأ���ص��واق  يف  العربية  اللغة  ا�صتخدام  ممار�صة 
ب�صورة جادة، واأهمية العمل على تطبيق هذا االإلزام 
ع��ل��ى ال��ع��دي��د م���ن امل���ج���االت االأخ�����رى م��ث��ل االأدوي�����ة 
وال�صلع اال�صتهالكية وقوائم املطاعم، حلماية حقوق 
امل�صتهلكني املتكلمني بالعربية من املواطنني واملقيمني 

وال�صياح، ورفع م�صتوى الر�صى لديهم. 
اإىل ذل����ك، ن��اق�����س امل��ج��ت��م��ع��ون امل�����ص��ت��ج��دات ال��ت��ي مت 
واملحدثة  املوحدة  العقود  يخ�س  فيما  اإليها  التو�صل 
اإق��رار عقود  واإج��راءات  والكهربائيات،  لالإلكرتونيات 
البيع وال�صيانة وقطع الغيار لهذه املنتجات. واأو�صى 
معايل الوزير املن�صوري باإعطاء مهلة �صهر ال�صتيفاء 
جميع الردود واملالحظات حول هذه العقود بالتن�صيق 
والتوا�صل مع اجلهات املعنية ومزودي االإلكرتونيات 
القنوات  امل�����ص��ت��ه��ل��ك��ني ع���رب  ���ص��رائ��ح م���ن  وب���اإ����ص���راك 
ب��اأف�����ص��ل �صيغة  اإق���راره���ا  ب��ع��د ذل���ك  امل��خ��ت�����ص��ة، ليتم 
العام  مطلع  من  ابتداء  اعتمادها  ليتم  بها  والتوعية 
االإلكرتونيات  مت�صوقي  حماية  ي�صمن  مب��ا  املقبل، 
هذا  م�صلحة  نف�صه  الوقت  يف  ويحقق  والكهربائيات 

القطاع.  
وا�صتعر�س االجتماع اأي�صاً نتائج تو�صيته ب�صاأن اأجور 
ما  يف  البيع  ومنافذ  اجلمعيات  يف  واأماكنها  االأرف���ف 
الوطنية،  الدواجن  منتجات  تناف�صية  بتعزيز  يتعلق 
ومت اإلقاء ال�صوء على مبادرة تعاونية االحتاد يف هذا 
�صركات  الأ�صحاب  خ�صم  بتقدمي  واملتمثلة  ال�صدد، 
الدواجن الوطنية يف العائد على املبيعات خالل �صهر 
مو�صم رم�صان، ومنحهم االأولوية يف مواقع العر�س 

وامل�صاركة يف العرو�س الرتويجية. 
ويف بنود اأخرى، ناق�س االجتماع متابعة قرار اللجنة 
الدفع  عند  امل�صتهلك  م��ن  اإ�صافية  ر���ص��وم  اأخ��ذ  مبنع 
ب��ب��ط��اق��ات االئ��ت��م��ان ل��ك��اف��ة ال��ت��ع��ام��الت ال��ت��ج��اري��ة يف 
تقريراً  املجتمعون  ا�صتعر�س  كما  واخلدمات.  ال�صلع 
التنمية  بدائرة  للجنة ممثلة  االأخري  االجتماع  حول 
االق��ت�����ص��ادي��ة ب��دب��ي م���ع ال�����ص��ب��ك��ة ال���دول���ي���ة حلماية 
تتناولها  التي  املوا�صيع  اأهمية  موؤكدين  امل�صتهلك، 
اجتماعات ال�صبكة واإ�صهامها يف تعزيز خربات الدولة 

يف اأحدث معايري وممار�صات حماية امل�صتهلك.
واخ���ت���ت���م االج���ت���م���اع ب����االط����الع ع��ل��ى ت���ق���اري���ر حول 
�صكاوى امل�صتهلكني بالدولة وتوزعها وفئاتها، ون�صب 
والزراعة  االأغذية  وتقرير منظمة  املحلية،  الت�صخم 
)الفاو( حول اأ�صعار املواد الغذائية عاملياً. واأكد معايل 
الوزير املن�صوري اأهمية متابعة هذه املوؤ�صرات التخاذ 
االأ�صعار  الكفيلة باحلفاظ على م�صتويات  االإج��راءات 

وا�صتقرار ال�صوق.

•• دبي-الفجر: 

ال�صركة  )�������س.م.ع.(،  لال�صتثمار  دب��ي  �صركة  تابعت 
يف  وامل��درج��ة  اال�صتثمارية  االأن�صطة  متعددة  ال��رائ��دة 
�صوق دبي املايل، الف�صل الثاين من الدورة التدريبية 
ال�����ص��رك��ة وال�����ص��رك��ات التابعة  الأب��ط��ال اال���ص��ت��دام��ة يف 
ل��ه��ا حت��ت ع��ن��وان "نحو ���ص��راك��ة اأو���ص��ع يف ع��ائ��ل��ة دبي 

لال�صتثمار".  
التنمية  اأه���داف  ال��ث��اين،  ال���دورة يف ف�صلها  وت��ن��اول��ت 
اأجندة  �صمن  املتحدة  االأمم  م��ن  املعتمدة  امل�صتدامة 
العامل على اعتمادها ويف  2030 والتي توافقت دول 
مقدمها دولة االمارات، وبو�صر يف تطبيقها والرتويج 
ادارات القطاعني  لها يف الهيئات احلكومية وخمتلف 
العام واخلا�س واجلمعيات االهلية االن�صانية والبيئية 

واالجتماعية. 
ورك����زت م����داوالت امل��ح��ا���ص��ري��ن وامل�����ص��ارك��ني ع��ل��ى دور 
القطاع اخلا�س وال�صركات حتديدا يف درا�صة واختيار 
االأهداف التي تنا�صب طبيعة عمل كل �صركة، وبالتايل 
مالءمتها مع ا�صرتاتيجية اال�صتدامة املعتمدة يف كل 

منها. 
ومت ع��ر���س جم��م��وع��ه م��ن ال��ن��م��اذج ل�����ص��رك��ات عاملية 
االهداف  ل�صرح  متنوعه  واف��الم  ودرا�صات  واح�صاءات 
االأممية ال�صبعة ع�صر والتي ترتاوح من الق�صاء على 
الفقر واجلوع وتوفري املياه النظيفة لل�صرب والعناية 
ومنو  الالئق  العمل  اىل  للجميع،  والتعليم  ال�صحية 

االقت�صاد واالبتكار واحلد من عدم امل�صاواة واملحافظة 
على البيئة واحلد من ال�صرر باملناخ وعقد ال�صراكات 

وغريها.
و�صارك ابطال اال�صتدامة يف دبي لال�صتثمار بفاعلية 
�صاهمت  ال��ت��ي  العملية  االخ��ت��ب��ارات  م��ن  جمموعة  يف 
التنمية  "اأهداف  م��ف��اه��ي��م  ت��و���ص��ي��ح  يف  و���ص��ت�����ص��اه��م 
واملوظفني  ال�صركات  وم�صوؤولية   "2030 امل�صتدامة 

يف هذا االطار و�صبل تطبيقها داخليا.
اال�صتدامة  اأبطال  15 من  الثانية  ال��دورة  و�صارك يف 

يف دبي لال�صتثمار، جممع دبي لال�صتثمار، �صركة دبي 
لال�صتثمار ال�صناعي، م�صاريع ، �صركة دبي لال�صتثمار 
العقاري، اإمييكول، االمارات للزجاج، االمارات للزجاج 
امل�صطح، لومي ل�صناعة الزجاج، املال كابيتال، الطيف 
لال�صتثمار، دبي للرافعات واخلدمات الفنية املحدودة 

و�صركة االمارات ل�صحب اللدائن.
ا�صرتاتيجيتها  و���ص��م��ن  ل��ال���ص��ت��ث��م��ار،  دب���ي  ان  ي��ذك��ر 
البيئية  الق�صايا  م��ع  تتعامل  لال�صتدامة،  املعتمدة 
فيها  مب��ا  واجل��دي��ة  امل�صوؤولية  مبنتهى  واالجتماعية 

الروؤية امل�صتقبلية لدبي الذكية وانتاج الطاقة النظيفة، 
وخ��ف�����س ن�����ص��ب ان��ب��ع��اث��ات ال��ك��رب��ون، واحل���ر����س على 
�صالمة العاملني فيها، والتطوع والعطاء حيث تدعو 
احلاجة يف املجتمعات املحيطة مب�صاريعها ون�صاطاتها 
ودبي واالمارات عموما. وتتطلع خمتلف �صركات دبي 
املتحدة  االأمم  اأه���داف  يف  االن��خ��راط  اىل  لال�صتثمار 
 2021 االم��ارات  وروؤي��ة   2030 للتنمية امل�صتدامة 
ال���ربام���ج التطوعية  ال���دول���ة واط����الق  اق��رت��ه��ا  ال��ت��ي 

واالجتماعية وال�صراكة مع املجتمع يف �صنة اخلري. 

•• دبي-وام:

عام  مدير  لوتاه  نا�صر  ح�صني  املهند�س  �صعادة  اأطلق 
اخلطوات  الرئي�صي  دب��ي  بلدية  مبنى  يف  دب��ي  بلدية 
اخلريي  ال��ع��م��الت  ب��ن��ك  م��ب��ادرة  لتفعيل  التنفيذية 
التي  املعدنية  العمالت  كافة  جتميع  ي�صتهدف  ال��ذي 
والتن�صيق مع هيئة طريان  العامل  تخ�س جميع دول 
االإمارات اخلريية لتحويلها اإىل اأوراق نقدية �صاحله 
ال���ص��ت��خ��دام��ه��ا واإن��ف��اق��ه��ا ع��ل��ى االأع���م���ال اخل��ريي��ة يف 

العديد من دول العامل.
دولة   122 من  العمالت  من��اذج  على  �صعادته  واطلع 
يف  وو�صعها  منها  ومعدنية  ورقية  عمالت  جتميع  مت 
�صندوق يت�صدر املدخل الرئي�صي ملبنى البلدية اإ�صافة 
لل�صندوق مت  العامة  الفكرة  ي�صرح  توثيقي  فيلم  اإىل 

اإعداده من قبل اإدارة الت�صويق املوؤ�ص�صي والعالقات.
وقام �صعادته بو�صع بع�س العمالت الورقية واملعدنية 
لبدء عمل  تد�صينا  ال�صندوق  داخ��ل  ال��دول  من  لعدد 
االإدارات  امل�صاعدين ومدراء  قام بع�س  البنك وكذلك 

باالإقتداء به يف و�صع العمالت يف ال�صندوق كما قامت 
على  االأط��ف��ال  بت�صجيع  بالبلدية  االأط��ف��ال  ح�صانة 
اأعمال  على  لتعوديهم  ال�صندوق  يف  العمالت  و���ص��ع 

اخلري والتربع ل�صالح املحتاجني .
بن فهد  اأحمد حممد  �صرح مرمي  اإىل  لوتاه  وا�صتمع 
املبادرة  فكرة  و�صاحبة  واالإب���داع  املعرفة  اإدارة  مديرة 
واالت�صاالت  ات��خ��اذه��ا  مت  التي  اخل��ط��وات  كافة  ح��ول 
ال��ت��ي مت��ت م��ع دوائ���ر ع��دي��دة يف االإم����ارة وك��ذل��ك مع 
اأعربت  والتي  اخلريية  واملوؤ�ص�صات  اجلمعيات  بع�س 

اإبداعية  فكرة  باعتبارها  للفكرة  دعمها  عن  جميعها 
جديدة ت�صاهم اإىل حد كبري يف اأعمال الرب واخلري .

اأك��رب ع��دد م��ن العمالت  وت��ه��دف امل��ب��ادرة اإىل جتميع 
اأو الورقية التي ياأتي بها امل�صافرين  النقدية املعدنية 
خا�صة  لها  احتياج  يف  يكونون  وال  العامل  اأق��ط��ار  من 
املخلفات  يف  رم��ي��ه��ا  م���ن  ب����دال  امل��ع��دن��ي��ة  ال���ع���م���الت 
واملحافظة على البيئة وتعظيم اال�صتفادة من العمالت 
اهلل  م��ن  وال��ث��واب  االأج���ر  اكت�صاب  يف  العاملية  النقدية 

وامل�صاهمة يف تنفيذ م�صاريع خريية.

اإدارة ترامب املعزولة تتهم اوروبا 
بال�ضعي اىل اإ�ضعاف القت�ضاد المريكي 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

ادارة الرئي�س االمريكي دونالد ترامب عن قرارها االن�صحاب من  دافعت 
اتفاقية باري�س حول املناخ، مهاجمة خ�صو�صا االوروبيني الذين اتهمتهم 

باإ�صعاف االقت�صاد االمريكي، وكذلك املبالغني يف ق�صية املناخ .
ابرمتها  التي  االتفاقية  التخلي عن  فيه  اعلن  الذي  ترامب  وكان خطاب 
اثار ردود فعل من جميع انحاء العامل على   ،2015 195 دولة يف نهاية 
اال�صتياء  بني  تراوحت  �صواء،  حد  على  واالقت�صادية  ال�صيا�صية  ال�صاحتني 
والذهول والغ�صب. وادى هذا القرار اىل يقظة اي�صا يف الواليات املتحدة.

قرارا  اتخذ  الرئي�س  ان  البيئة  حماية  وكالة  مدير  برويت  �صكوت  وق��ال 
�صجاعا جدا لي�س هناك اي �صبب يدعونا اىل االعتذار .

باري�س.  اتفاقية  اىل  باالن�صمام  قمنا  بنا عندما  ا�صاد  "العامل  ان  وا�صاف 
اأتعرفون ملاذا؟ اعتقد انهم ا�صادوا بنا النهم كانوا يعرفون انه لن يكون يف 

م�صلحة بلدنا".
وبينما بدت الدول االأوروبية ومعها ال�صني حاملة �صعلة دبلوما�صية املناخ 
يف  باملبالغة  البلدان  هذه  االمريكية  التنفيذية  ال�صلطة  اتهمت  اجلديدة، 

هذه الق�صية الحلاق ال�صرر بالواليات املتحدة.
ال�صبب الذي يريد القادة االوروبيون من اجله بقاءنا يف  وقال برويت ان 
الذين  ودان   ، اقت�صادنا  �صيوا�صل جلم  ذلك  ان  يعرفون  انهم  هو  االتفاق 
و�صفهم باأنهم املبالغون يف ق�صية املناخ ، موؤكدا انه قمنا بخطوات كبرية 

خلف�س انبعاثاتنا من غاز ثاين اك�صيد الكربون .
وردا على �صوؤال جمددا حول موقف الرئي�س اخلام�س واالربعني للواليات 
با�صم  الناطق  �صباي�صر  �صون  ق��ال  املناخي،  االح���رتار  م�صاألة  من  املتحدة 
ت�صنح يل فر�صة مناق�صة ذلك  "مل  بال�صحافيني  اكتظت  ترامب يف قاعة 

معه .
االمريكية  والواليات  املدن  ع�صرات  نظمت  كاليفورنيا،  اىل  نيويورك  من 

مقاومة القرار على الفور.
فقد اطلق رئي�س بلدية نيويورك ال�صابق مايكل بلومربغ حتالف بات ي�صم 
حتى م�صاء اجلمعة روؤ�صاء ثالثني بلدية وحكام ثالث واليات وروؤ�صاء اكرث 

من ثمانني جامعة ومئة �صركة.
اميانويل  الفرن�صي  الرئي�س  مع  باري�س  يف  م�صبقا  ينظم  مل  لقاء  وخ��الل 
ماكرون، اكد بلومربغ الواليات املتحدة �صتنفذ التزاماتها على الرغم من 

خيار ترامب.
اآن  باري�س  بلدية  ورئي�صة  م��اك��رون  اىل جانب  وق��ف  ال��ذي  بلومربغ  وق��ال 
التي  الر�صالة  انها  طريقنا،  يف  تقف  ب��ان  لوا�صنطن  ن�صمح  "لن  ايدالغو 

يوجهها املواطنون وال�صركات والواليات هذا امل�صاء".
واكد ان "احلكومة االمريكية ان�صحبت من االتفاق لكن ال�صعب االمريكي 

يبقى ملتزما بها. �صنحقق اهدافنا".
واكد امللياردير الذي يحتل املرتبة العا�صرة بني ا�صحاب الرثوات يف العامل، 
ملكتب  �صتقدم  فيالنرتوبيز"  "بلومربغ  اخلريية  لالأعمال  موؤ�ص�صته  ان 
االمم املتحدة املكلف املناخ 15 مليون دوالر تعادل امل�صاهمة التي يفرت�س 

ان تقدمها الواليات املتحدة.
وكانت ادارة الرئي�س ال�صابق باراك اوباما حججت هدفا للواليات املتحدة 
 ،2025 بحلول  باملئة  و28  خف�س انبعاثات الغاز بن�صبة ترتاوح بني 26 

باملقارنة مع 2005.
اعتيادية فيديو  الفرن�صية اجلمعة يف خطوة غري  وزارة اخلارجية  ن�صرت 

يفند املعلومات التي اوردها ترامب حول اتفاقية باري�س للمناخ.
"اتفاقية باري�س �صفقة  وكان البيت االبي�س ن�صر اخلمي�س تغريدة تقول 
القدرة  "يقّو�س"  االت��ف��اق  ان  ي��وؤك��د  لفيديو  راب���ط  م��ع  الأمريكا"  �صيئة 
من  �صيء  ب�صكل  مت  حوله  التفاو�س  ان  والوظائف،  االمريكية  التناف�صية 

قبل الرئي�س وان االتفاقية "حتقق القليل".
ردت اخلارجية الفرن�صية على الفيديو يف تغريدة بالقول "ال نوافق عليه 

لذلك قمنا بتغيريه".
فرن�صا  ان  م��ن  بالرغم  االنكليزية  باللغة  الفرن�صي  الفيديو  اع���داد  ومت 
واملو�صيقى  وال�����ص��ور  اخل��ط��وط  وبنف�س  للغتها،  تنت�صر  ب��ان��ه��ا  م�����ص��ه��ورة 
وقائع جديدة  ا�صافة  لكن مع  االبي�س،  البيت  ن�صخة  التي يف  واخللفيات 

تدح�س اقوال البيت االبي�س.
اأك�صون  وي�صري الفيديو الفرن�صي على �صبيل املثال اىل �صركات هامة مثل 
بالوظائف  ت�صر  االتفاقية  اأن  على  توافق"  "ال  ومايكرو�صوفت  موبيل 
تي(  اآي  )اأم  للتقنية  ما�صا�صو�صت�س  معهد  يقوله  ما  ويقتب�س  االمريكية، 

حول احلاجة املا�صة ملحاربة انبعاثات الكربون.
بات  ال��ذي  جمددا"  عظيما  كوكبنا  "لنجعل  ها�صتاغ  التغريدة  وتت�صمن 
متداوال، وهو حتوير ل�صعار ترامب خالل حملته االنتخابية بجعل امريكا 

عظيمة جمددا.
يف الوقت نف�صه، �صكلت القمة ال�صنوية بني االحتاد االوروبي وال�صني التي 
عقدت اجلمعة يف بروك�صل من�صة لل�صريكني للتاأكيد بحزم على التزامهما 
امل�صرتك. يف ختام القمة قال رئي�س املجل�س االوروبي دونالد تو�صك "اليوم 

نعمل على تكثيف تعاوننا حول التغري املناخي مع ال�صني".
من جهته، اكد رئي�س املفو�صية االوروبية جان كلود يونكر ان �صراكتنا مع 

ال�صني اليوم اكرب من اي وقت م�صى .
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املال والأعمال

دعت القطاع اخلا�س لال�ضتفادة من جدواه كفر�ضة ا�ضتثمارية وترويجية

غرفة ال�ضارقة توؤكد اأهمية مهرجان الذيد للرطب يف م�ضرية التنمية
الروة  قطاع  يف  الذيد   موقع  من  تعزز  التي  بال�ضورة  املهرجان  لتنظيم  نعمل  بطي:  بن  •خالد 

: "  Nikki Beach" فهد ال�ضابري مدير الت�ضريفات يف منتجع و �ضبا

دبي اأ�ضبحت وجهة �ضياحية رائدة على  م�ضتوى املنطقة والعامل  

النفط يهبط 1 % و�ضط خماوف من زيادة اأن�ضطة احلفر الأمريكية وتخمة الإمدادات 

•• ال�صارقة-الفجر:

اأكد �صعادة خالد بن بطي الهاجري مدير 
عام غرفة جتارة و�صناعة ال�صارقة، اأهمية 
اأبرز  ك��اأح��د  للرطب"  ال��ذي��د  "مهرجان 
املدرجة  والرتويجية  ال�صياحية  امل��ب��ادرات 
العام  لهذا  الغرفة  فعاليات  خ��ارط��ة  على 
وال����رام����ي����ة ل���دع���م م�������ص���رية ال��ت��ن��م��ي��ة يف 
اإمارة  من  والو�صطى  ال�صرقية  املنطقتني 

ال�صارقة.
ُتويل  الغرفة  اأن  بطي  ب��ن  خالد  اأك��د  كما 
اه��ت��م��ام��اً ك���ب���رياً وخ��ا���ص��اً ل�����ص��م��ان جناح 
الدورة الثانية من مهرجان الذيد للرطب 
التي تنطلق فعالياته يف 20 يوليو املقبل، 
على  ال�صركاء  مع  التن�صيق  اأن  اإىل  م�صرياً 
اأف�صل  ي�����ص��ري ع��ل��ى  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي  امل�����ص��ت��وى 
التي  امل��ه��رج��ان بال�صورة  ي��رام خل��روج  م��ا 
ت��ع��زز م��ن م��وق��ع ال��ذي��د  يف ق��ط��اع الرثوة 

الزراعية 
ل��ل��م��ن��ط��ق��ت��ني ال��و���ص��ط��ى وال�����ص��رق��ي��ة من 
ت���وج���ي���ه���ات �صاحب  ع���ل���ى  ب���ن���اء  االإم���������ارة 
�صلطان بن حممد  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو 
القا�صمي ع�صو املجل�س االعلى حاكم اإمارة 

ال�صارقة حفظة اهلل.
ا�صتكمال  على  حري�صة  الغرفة  اإن  وق���ال 
ال��ن��ج��اح منقطع ال��ن��ظ��ري ال���ذي حت��ق��ق يف 
حيث  املا�صي،  العام  االأوىل  املهرجان  دورة 
حظيت بردود فعل اإيجابية جداً وباهتمام 
واالأهلي  ال��ر���ص��م��ي  امل�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  الف����ت 
مباردة  على  بالثناء  وتكّللت  واالإع��الم��ي، 
مكانة  ر���ّص��خ��ت  فعالية  اب��ت��ك��ار  يف  ال��غ��رف��ة 

مدينة الذيد الزراعية وحتديداً يف جمال 
وجودة  بتنوع  ت�صتهر  التي  النخيل  زراع��ة 
موؤ�ص�صات  بطي  ب��ن  خالد  ودع��ا  اأ�صنافه. 
امل�صاهمة  اإىل  ال�صارقة  اخلا�س يف  القطاع 
جدواه  م��ن  واال�صتفادة  املهرجان  دع��م  يف 
ك��ف��ر���ص��ة ا���ص��ت��ث��م��اري��ة وت��روي��ج��ي��ة واع���دة، 
رئ��ي�����ص��ي��ة على  اإىل حم��ط��ة  ب��ع��د حت���ّول���ه 
واحتفالية  االإم�����ارة  م��ه��رج��ان��ات  خ��ارط��ة 
اقت�صادية ذات اأبعاد ا�صتثمارية واجتماعية 
وثقافية مهمة. واأو�صح خالد بن بطي اأن 
اأمراً  كان  للرطب  الذيد  مهرجان  تنظيم 
نتائج  ج��اء  امل��ه��رج��ان  تنظيم  وان   ، ُم��ل��ّح��اً 
اأب��ع��اد واآليات  امل��ع��امل راع��ت  روؤي���ة وا�صحة 
االأ�صمى  الهدف  مع  ينا�صب  مبا  تنفيذها 
كونه  ال��ذي��د  ا�صم  اختيار  ج��اء  حتى  منها، 
باملنطقة  ُيعنى  ك��ون��ه  و�صمولياً  ت��اري��خ��ي��اً 
ظل  امل�����ص��ارك��ة  ب��اب  اأن  اإال  ك��ك��ل،  الو�صطى 
مفتوحاً اأمام جميع املزارعني من خمتلف 
اإمارات الدولة على اعتبار اأن الرتاث واحد 

والهدف املرجو منه واحداً اأي�صاً.
منذ  ب�����ادرت  ال��غ��رف��ة  اإدارة  اأن  اإىل  ون����وه 
اللحظة االأوىل اإىل اعتماد تنظيم املهرجان 
حقيقية  اإ���ص��اف��ة  ي�صبح  بحيث  وت��وق��ي��ت��ه 
االإم���ارات ب�صفة عامة والذيد  دول��ة  الإرث 
ع��ل��ى وج����ه اخل�����ص��و���س، وجل��ع��ل��ه اإح����دى 
املهرجانات  �صناعة  حركة  حمطات  اأب���رز 
الرتاثية  االأن�صطة  اأب���رز  واأح���د  م�صتقباًل 
واالقت�صادية بال�صارقة، م�صيفاً اأن الغرفة 
املهرجان  انطالقة  تكون  اأن  على  حر�صت 
اأو  مبنتج  ُيعنى  ك��ون��ه  مل��ج��رد  لي�س  ق��وي��ة، 
بثمرة لها عالقة وثيقة وارتباط قوي يف 

نفو�س اأبناء الدولة وتاريخهم، بل ملا ميثله 
من فر�صة ال�صتعرا�س جانب م�صيء من 
تراث االأج��داد على مدار قرون وملحة من 
اأن  "فوجب  به  نفخر  ال��ذي  املا�صي  ملحات 
التاريخية،  االإع��داد له وفق رمزيته  يكون 
امل�صاركني  ب��ني  امل��ن��ت��ظ��ر  ال��ت��ف��اع��ل  اأن  ك��م��ا 
يعول عليه يف اأن يكون بداية حلقبة اأزهى 
فيها  واال�صتثمار  النخيل  زراع��ة  جمال  يف 

كن�صاط زراعي ا�صتثماري م�صتقباًل".

اجتماع تن�ضيقي
ن��ظ��م��ت موؤخراً  ال�����ص��ارق��ة  غ��رف��ة  وك���ان���ت 
اإج���راءات  ك��اف��ة  لبحث  تن�صيقياً  اجتماعاً 
تنظيم املهرجان الذي تنظمه للعام الثاين 
ع��ل��ى ال���ت���وايل، وذل���ك ب��ال��ت��ع��اون م��ع نادي 
التغيري  ووزارة  الريا�صي  الثقايف  ال��ذي��د 
اإىل  املوؤ�ص�صات،  من  وع��دد  والبيئة  املناخي 

جانب كل من بلدية الذيد وبلدية البطائح 
ونادي البطائح.

وقال حممد م�صبح الطنيجي مدير فرع 
املن�صق  ال��ذي��د  منطقة  يف  ال�صارقة  غ��رف��ة 
اإن����ه مت اع��ت��م��اد كافة  ال���ع���ام ل��ل��م��ه��رج��ان، 
باملهرجان  املتعلقة  والتفا�صيل  الفعاليات 
ال���ذي ي��ق��ام على م��دى ث��الث��ة اأي���ام خالل 
و�صط   ،2017 ي��ول��ي��و   22-20 ال��ف��رتة 
واملعنيني  امل�������زارع  اأ����ص���ح���اب  م���ن  ت���رق���ب 
بتطوير منتج و�صناعة التمور ب�صكل عام، 
اىل  وث��م��اره��ا  النخيل  باأ�صجار  واملهتمني 
التي  املحلية  ال�صيفية  ال���زراع���ات  ج��ان��ب 
الليمون  اأبرزها  ومن  املنطقة،  بها  ت�صتهر 
اأمام  وامل��اجن��و، وذل���ك ب��ه��دف فتح امل��ج��ال 
للم�صاركة  امل���زارع���ني  م��ن  ���ص��ري��ح��ة  اأك����رب 
وع����ر�����س م��ن��ت��ج��ات��ه��م واال�����ص����ت����ف����ادة من 
القائمة  الغذائية  وال�صناعات  امل��ه��رج��ان 
عليها. واأكد الطنيجي اأن تنظيم املهرجان 
الق���ى ت��رح��ي��ب��اً ودع���م���اً ك���ام���اًل م���ن دوائ���ر 
املنطقة الو�صطى ، لكونه ميثل نقلة نوعية 
اأبرز  من  بجانب  االهتمام  نحو  ح�صارية 
وال��ت��اري��خ��ي الأهل  ال��ث��ق��ايف  االإرث  ج��وان��ب 
مع  نعمل  حيث  ككل.  واالإم���ارات  ال�صارقة 
اجل��ه��ات امل�����ص��ارك��ة وال��راع��ي��ة ع��ل��ى حتفيز 
عدا  واملناف�صة،  التمّيز  وحتقيق  املزارعني 
بني  للتوا�صل  حقيقية  حمطة  كونه  ع��ن 

املزارعني وتبادل اخلربات.
ويهدف املهرجان لالإ�صهام يف اإنعا�س احلياة 
االق��ت�����ص��ادي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة ال��و���ص��ط��ى ككل 
املتمثل  االإن�صاين  والتاريخ  الرتاث  و�صون 
املنطقة،  �صكان  ح��ي��اة  م��ن  اأ���ص��ي��ل  ج��زء  يف 

وذل����ك ك��خ��ط��وة ج����ادة ع��ل��ى ط��ري��ق اإب����راز 
واحد من اأهم عنا�صر الثقافة االإماراتية، 
اإىل جانب دوره يف تطوير عنا�صر اجلودة 
على  املزارعني  النخيل، وحتفيز  زراع��ة  يف 
كونه  ع��ن  ع��دا  واملناف�صة،  التمّيز  حتقيق 
املزارعني  ب��ني  للتوا�صل  حقيقية  حمطة 
املهرجان  وي��ت�����ص��م��ن  اخل������ربات.  وت���ب���ادل 
ال�صيفية  ل���ل���زراع���ات  ت��روي��ج��ي��ة  اأن�����ص��ط��ة 
امل��ن��ط��ق��ة، ومن  ب��ه��ا  ت�صتهر  ال��ت��ي  امل��ح��ل��ي��ة 
اأبرزها الليمون واملاجنو، وذلك بهدف فتح 
املزارعني  م��ن  �صريحة  اأك���رب  اأم���ام  امل��ج��ال 
واال�صتفادة  منتجاتهم  وعر�س  للم�صاركة 
املهرجان  �صيتخلل  ك��م��ا  امل���ه���رج���ان.  م���ن 
م�صابقات وجوائز قيّمة، من بينها م�صابقة 

ن�صائية بعنوان "اأجمل �صلة فواكه".
وكانت غرفة ال�صارقة قد اعلنت يف اكتوبر 
امل���ا����ص���ي ع���ن ع��زم��ه��ا تنظيم  ال���ع���ام  م���ن 
"مهرجان الذيد للرطب" بوترية �صنوية، 
رئ��ي�����ص��ي��ة ع��ل��ى خارطة  ل��ي�����ص��ب��ح حم��ط��ة 
امل��ه��رج��ان��ات ال�����ص��ي��اح��ي��ة وال��رتوي��ج��ي��ة يف 
ذات  اقت�صادية  واحتفالية  ال�صارقة،  اإم��ارة 
اأبعاد ا�صتثمارية واجتماعية لتحقيق نتائج 
االقت�صادي  امل��ردود  م�صتوى  على  اإيجابية 
امل�صاريع  واأ�صحاب  االأعمال  وخا�صة لرواد 
من  املنتجة،  واالأ�صر  واملتو�صطة  ال�صغرية 
ال�صتعرا�س  ل��ه��م  ال��ف��ر���س  اإت���اح���ة  خ���الل 
خ��دم��ات��ه��م وم��ن��ت��ج��ات��ه��م، مم��ا ُي��ع��زز �صعي 
ل��ل��م�����ص��اه��م��ة يف جعل  ال���������دوؤوب  ال���غ���رف���ة 
منطقة الذيد حمطة رئي�صية على خارطة 
امل��ه��رج��ان��ات ال�����ص��ي��اح��ي��ة وال��رتوي��ج��ي��ة يف 

امارة ال�صارقة.

•• دبي-الفجر:

ق���ال ال�����ص��ي��د ف��ه��د ال�����ص��اب��ري م��دي��ر اإدارة 
الت�صريفات و االمن وال�صالمة يف منتجع 
Nikki Beach بجزيرة لوؤلوؤة  و �صبا 
خدمات  بتطوير  يقوم  انه  بدبي  اجلمريا 
الت�صريفات ال�صتقبال كبار ال�صخ�صيات يف 

الفندق الذي متلكه مرا�س القاب�صة .
واأو�صح ان الفندق الذي افتتح حديثا على 
�صاطئ جزيرة لوؤلوؤة اجلمريا بدبي يحمل 
االأثرياء  ي�صتقطب  وب����ات  خ��ا���ص��ا  ط��اب��ع��ا 
والريا�صة  ال��ف��ن  جن����وم  م���ن  وامل�����ص��اه��ري 
دول  امل��ال واالعمال من  وع��امل  وال�صياحة 

اخلليج والعامل .
وذكر ان هذا االقبال الالفت على الفندق 
االمن  اإدارة  ع��ل��ى  اإ���ص��اف��ي��ة  اأع���ب���اءاً  ي�صع 
متطلبات  لتوفري  والت�صريفات  وال�صالمة 
وتلبية  ال�صاعة  م��دار  على  ال�صيوف  كبار 
احتياجاتهم اخلا�صة وامنهم ال�صخ�صي . 

مهنية  دورة   112 بعقد  قمنا  ان��ن��ا  وق���ال 
�صبا  و  م��ن��ت��ج��ع  يف  مل���وظ���ف���ي  وت���دري���ب���ي���ة 
املا�صي  العام  خالل    Nikki Beach
للتحفيز  اجل��اري  العام  من  االأول  والربع 
املختلفة  العمل  جم���االت  يف  االإب����داع  على 

لدينا . 
عاملي  ق��ط��اع  ه��و  ال�صيافة  ان  اىل  م�صريا 

بامتياز ويتطلب مهارات عالية.
واأ����ص���ار اىل ان���ه ال��ت��ح��ق ب��ف��ري��ق ال��ع��م��ل يف 
الفندق قبل اكرث من عام ون�صف العام منذ 
اللحظة التي مت فيها و�صع حجز االأ�صا�س 
الإن�صاء اول فندق يف ال�صرق االأو�صط يحمل 
 ، ال�صهرية    Nikki Beach ع��الم��ة 
اإ���ص��ف��اء ط��اب��ع ام��ارات��ي على هذا  حلبه يف 
العمل وف��ت��ح امل��ج��ال ام���ام اأب��ن��اء االم���ارات 
والرتحيب  ال�����ص��ي��اف��ة  ق���ط���اع  يف  ل��ل��ع��م��ل 

بال�صياح من خمتلف انحاء العامل .
– اماراتي  ال�صابري  فهد  ال�صيد  واأو�صح 
اجلن�صية -  انه يقوم بتعريف ال�صخ�صيات 
وال�������ص���ي���وف االج�����ان�����ب ب������رتاث وع������ادات 
وت��ق��ال��ي��د االم�����ارات يف اأط����ار ح��ر���ص��ه على 
تقدمي الهوية االإماراتية يف ان�صع �صورها 

للزائرين. وقال ال�صابري الذي عمل ملدة 
13 عاما يف منا�صب حكومية يف اإمارة دبي 
اإن اعتبار دبي كوجهة �صياحية رائدة على  
جهود  بف�صل  وال��ع��امل  املنطقة  م�صتوى 
ب���ات يق�صدها  ، ح��ي��ث  ال��ق��ي��ادة احل��ك��ي��م��ة 
ال�صياح من كافة اأنحاء العامل، االمر الذي 

اأكرث  واح��د من  ال�صيافة  جعل من قطاع 
القطاعات منواً فيها.  وحث اأبناء االمارات 
للعمل يف قطاع ال�صياحة وال�صيافة املزدهر 
يف دبي  من خالل تطوير مهاراتهم التي 
جمال  يف  للعمل  و�صقلها  اكت�صابها  يجب 

ال�صيافة يف دولة االإمارات. 

•• نيويورك-رويرتز: 

اأغلق النفط منخف�صا باأكرث من واحد يف املئة اجلمعة 
بفعل  التوايل  على  الثاين  لالأ�صبوع  خ�صائر  لي�صجل 
دونالد  االأم��ري��ك��ي  الرئي�س  ان�صحاب  اأن  م��ن  خم��اوف 
ت��رام��ب م��ن ات��ف��اق ب��اري�����س امل��ن��اخ��ي ق��د ي�����ص��رع وترية 
االإن���ت���اج يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة وي���غ���رق ���ص��وق النفط 

العاملية.
مزيج  العاملي  القيا�س  خل��ام  االآج��ل��ة  العقود  واأغ��ل��ق��ت 
برنت منخف�صة 68 �صنتا اأو ما يعادل 1.3 باملئة اإىل 
49.95 دوالر للربميل بينما نزل خام غرب تك�صا�س 
اإىل  ب��امل��ئ��ة   1.5 اأو  ���ص��ن��ت��ا   70 االأم���ري���ك���ي  ال��و���ص��ي��ط 

االأ�صبوع  اخلامان  واختتم  للربميل.  دوالر   47.66
منخف�صني باأكرث من اأربعة باملئة.

ال�صركات  اإن  ال��ط��اق��ة  ه��ي��وز خل��دم��ات  ب��ي��ك��ر  وق��ال��ت 
11 من�صة حفر نفطية يف موجة  اأ�صافت  االأمريكية 
على  اأ�صبوعا   20 م��دار  على  ا�صتمرت  قيا�صية  زي���ادة 

التوايل.
 2015 اتفاقية  املتحدة من  الواليات  ان�صحاب  ولقي 
العاملية التاريخية ملكافحة تغري املناخ اإدانة من حلفاء 
وا�صنطن واأثار خماوف من اأن اإنتاج النفط االأمريكي 

قد يزيد بوترية اأ�صرع.
ويف االأ�صبوع املا�صي زاد اإنتاج اخلام االأمريكي بالفعل 
عام  قبل  م�صتواه  عن  يوميا  برميل  األ��ف   500 نحو 

اأعلى  ي��وم��ي��ا، وه���و  ب��رم��ي��ل  م��ل��ي��ون   9.34 م�����ص��ج��ال 
م�صتوى منذ اأغ�صط�س اآب 2015.

والتقت منظمة البلدان امل�صدرة للبرتول مع عدد من 
لتمديد  املا�صي  االأ���ص��ب��وع  فيينا  يف  خارجها  املنتجني 
يوميا  برميل  مليون  اتفاق خف�س االإنتاج بواقع 1.8 

ت�صعة اأ�صهر اأخرى حتى نهاية مار�س اآذار 2018.
منذ  باملئة  ع�صرة  بنحو  هبطت  النفط  اأ�صعار  اأن  غري 

متديد االتفاق.
اأكرب  ���ص��رك��ة رو���ص��ن��ف��ت  رئ��ي�����س  �صيت�صن  اإي��ج��ور  وق���ال 
االأمريكيني  النفط  منتجي  اإن  رو�صيا  للخام يف  منتج 
1.5 مليون برميل يوميا  اإىل  قد ي�صيفون ما ي�صل 

لالإنتاج العاملي يف العام املقبل.

اخلارجية  دبي  جتارة  درهم  مليار   16.34
باأهم �ضبعة اأ�ضناف رم�ضانية يف 2016

•• دبي-وام:

املواد  اأ�صناف  ا�صتهالك  يف  ملحوظا  ارتفاعا  املبارك  رم�صان  �صهر  ي�صهد 
حيث  الف�صيل  ال�صهر  خ��الل  �صرائها  على  ال��ن��ا���س  يقبل  ال��ت��ي  ال��غ��ذائ��ي��ة 
ب�صبعة  دب��ي اخل��ارج��ي��ة  ان قيمة جت��ارة  دب��ي  اأظ��ه��رت اح�صائيات ج��م��ارك 
اأ�صناف اأ�صا�صية لالأغذية الرم�صانية بلغت يف العام 2016 نحو 16.34 
مليار درهم . �صملت تلك اال�صناف " ال�صكر واالأرز واملك�صرات واملياه املعباأة 
اخلارجية  دبي  جت��ارة  ال�صكر  ت�صدر  " حيث  والدقيق  والتمور  والع�صائر 
باأهم االأغذية الرم�صانية بقيمة بلغت 5.1 مليار درهم يف العام 2016 
3.7 مليار درهم  بقيمة  املك�صرات  4.8 مليار درهم ثم  بقيمة  االأرز  تاله 
واملياه املعباأة بقيمة 1 مليار درهم والع�صائر بقيمة 873.8 مليون درهم 
مليون   57.37 بقيمة  والدقيق  درهم  مليون   813.75 بقيمة  والتمور 
درهم. وبلغت كمية جتارة دبي اخلارجية باأهم االأغذية الرم�صانية يف العام 
نحو 6 ماليني طن توزعت اىل ال�صكر بكمية 3.08 مليون طن   2016
واالأرز بكمية 1.66 مليون طن والتمور بكمية 448 األف طن واملياه املعباأة 
بكمية 279.8 األف طن والع�صائر بكمية 238.44 األف طن واملك�صرات 

بكمية 236.5 األف طن والدقيق بكمية 9 اآالف طن.
وتوفر جمارك دبي للتجارة باملواد الغذائية اأف�صل الت�صهيالت واخلدمات 
املحلية  االأ�صواق  املواد اىل  التي ت�صمن و�صول هذه  التجارية واجلمركية 
يف  االأ���ص��واق  احتياجات  ولتلبية  وج��ودت��ه��ا  �صالمتها  ل�صمان  ت��اأخ��ري  دون 
املوا�صم التي ت�صهد ذروة الطلب على املواد الغذائية واهمها �صهر رم�صان 

املبارك.
والتميز  اال�صرتاتيجية  اإدارة  اأول  مدير  كاظم  عبدال�صالم  اأح��م��د  وق��ال 
"وام"  اأن��اء االم��ارات  املوؤ�ص�صي يف جمارك دبي - يف ت�صريح خا�س لوكالة 
الغذائية  امل��واد  - ان الدائرة حتر�س على دعم اجلهود احلكومية لتوفري 
ال�صمو  �صاحب  لتوجيهات  تنفيذا  امل��ب��ارك  رم�صان  �صهر  يف  للم�صتهلكني 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي "رعاه اهلل" بالعمل على اإ�صعاد النا�س حيث تكر�س جمارك دبي 
جهودها ل�صمان تدفق هذه املواد اإىل االأ�صواق التجارية يف الدولة بالكميات 
املطلوبة من قبل امل�صتهلكني يف كافة الفرتات وخ�صو�صا يف �صهر رم�صان 
املبارك الذي ي�صهد زيادة كبرية يف ا�صتهالك املواد الغذائية ولذلك تعمل 
جمارك دبي على و�صول االأغذية اىل امل�صتهلكني باأف�صل م�صتويات اجلودة 
مع  بالتعاون  التجارية  ا�صواقنا  يف  املطبقة  واملعايري  للموا�صفات  ووف��ق��اً 
مقدمتها  ويف  الغذائية  امل��واد  ب�صالمة  املخت�صة  احلكومية  اجلهات  كافة 
والتفتي�س  املعاينة  تتبع يف عمليات  الدائرة  ان  كاظم  واأ�صاف  دبي.  بلدية 
على  املحافظة  تراعي  وذكية  دقيقة  اإج���راءات  الغذائية  للمواد  اجلمركي 
�صالمة الغذاء حلماية �صحة املجتمع و�صالمته واأمنه الغذائي حيث زودت 
مراكزها اجلمركية باأحدث االأجهزة والتقنيات التي طورتها جمارك دبي 
الكفاءة  تدعمها  املعلومات  لتقنية  الذكية  التطبيقات  اأح��دث  با�صتخدام 
تقدمي  يف  التميز  م�صتويات  اأعلى  لتحقق  اجلمركيني  للمفت�صني  العالية 
على  احل�صول  من  لتمكينهم  امل�صتثمرين  للتجار  والت�صهيالت  اخلدمات 
التناف�صية  املزايا  اال�صتفادة من  قيمة م�صافة حقيقية تعزز قدرتهم على 
الفريدة التي توفرها امارة دبي حلركة التجارة العاملية. واأو�صح مدير اأول 
اإدارة اال�صرتاتيجية والتميز املوؤ�ص�صي اأن جمارك دبي حتر�س على اأن ت�صمل 
جهودها لتحقيق التميز املوؤ�ص�صي كافة جوانب العمل اجلمركي، من خالل 
مبادرات وم�صاريع التطوير الدائم لكافة االإجراءات واخلدمات اجلمركية 
االأفكار واالبتكارات  واملتعاملني على تقدمي  وال�صركاء  املوظفني  وت�صجيع 
االإبداع  واأك��د احلر�س على حتفيز   . دبي  لتطوير عمل جمارك  اجلديدة 
اجلمهور  م��ن  ت�صلها  التي  االأف��ك��ار  وتنفيذ  متابعة  خ��الل  م��ن  واالب��ت��ك��ار 
عموما عرب جمل�س حممد بن را�صد الذكي والنظام املوحد لالقرتاحات يف 

حكومة دبي والقنوات االأخرى اخلا�صة بتلقي اأفكار اجلمهور.

افتتاح معر�ش "فينا خري" مب�ضاركة 
ومبدعة اأعمال  ورائدة  �ضيدة   30

•• ابوظبي-وام: 

حتت رعاية �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك رئي�صة االحتاد الن�صائي العام 
الرئي�صة االأعلى ملوؤ�ص�صة التنمية االأ�صرية رئي�صة املجل�س االأعلى لالأمومة 
اأبوظبي نظم جمل�س  اأعمال  �صيدات  الفخرية ملجل�س  الرئي�صة  والطفولة 

�صيدات اأعمال اأبوظبي �صحورا رم�صانيا ومعر�س "فينا خري".
غرف  احت���اد  رئي�س  الرميثي  مر�صد  ث��اين  حممد  �صعادة  املعر�س  افتتح 
و�صناعة  جت��ارة  غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  بالدولة  وال�صناعة  التجارة 
لريادة  الثالثة  التوعوية  احلملة  فعاليات  �صمن  ي��ق��ام  وال���ذي  اأب��وظ��ب��ي 

االأعمال مب�صاركة 30 �صيدة ورائدة اأعمال ومبدعة من دولة االإمارات.
وقام �صعادة حممد ثاين مر�صد الرميثي بجولة يف اأق�صام واأجنحة املعر�س 
دولة  م��ن  وامل��ب��دع��ات  االأع��م��ال  ورائ����دات  ل�صيدات  30 جناحا  �صم  ال���ذي 
االإمارات وغطت االأن�صطة امل�صاركة يف املعر�س جتارة النب وجتارة البهارات 
والتوابل وجتارة العطور وجتارة العود والبخور والطيب ولوازمها، وجتارة 
م�صتح�صرات وم�صتلزمات التجميل ونق�س احلناء واأعمال اخلط والر�صم 
ال�صيدات  وجتميل  والعبايات  ال�صيل  وجت��ارة  الن�صائية  املالب�س  وخياطة 
�صعادة  املعر�س  افتتاح  حفل  ح�صر  والبيئية.  اليدوية  امل�صغوالت  واأعمال 
اإبراهيم املحمود النائب االأول لرئي�س جمل�س اإدارة غرفة اأبوظبي و�صعادة 
ورئي�صة  االإم����ارات  اأع��م��ال  �صيدات  جمل�س  رئي�صة  الرميثي  حممد  م��رمي 
زوجات  من  كبري  وع��دد  اأبوظبي  اأعمال  �صيدات  ملجل�س  التنفيذية  الهيئة 
التنفيذية  الهيئة  ع�صوات  م��ن  وع���دد  ال��دول��ة  ل��دى  املعتمدين  ال�صفراء 
الدوائر احلكومية  امل�صوؤولني يف  اأبوظبي وعدد من  اأعمال  ملجل�س �صيدات 
يف الدولة. واأعرب �صعادة حممد ثاين مر�صد الرميثي عن ال�صكر والعرفان 
للقيادة الر�صيدة للدولة على دعمها ورعايتها ل�صركات وموؤ�ص�صات القطاع 
اخلا�س. كما اأعرب عن �صكره وتقديره ل�صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك 
وللمراأة  اأبوظبي  اأع��م��ال  �صيدات  ملجل�س  املتوا�صل  ودعمها  رعايتها  على 
املواطنة يف كافة مواقع عملها وكذلك متابعتها ملبادرات وم�صاريع واأن�صطة 
املجل�س. وقال اإن معر�س "فينا خري" الذي ينظمه جمل�س �صيدات اأعمال 

اأبوظبي يعد من اأهم مبادرات اخلري الذي يتبناها وينفذها املجل�س .
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العدد 12037 بتاريخ 2017/6/4   
 اخطار دفع بالن�ضر

يف الق�ضية التنفيذية رقم 2016/1042 
اىل املحكوم عليه : حنان عبودي ، اجلزائر ، العنوان : االإمارات راأ�س اخليمة - راأ�س اخليمة ، الهاتف 

املتحرك : 9710509962629+ 
ليكن معلوما لديك بان حمكمة را�س اخليمة قد ا�صدرت بحقك حكما بتاريخ 2016/6/25  يف ق�صية 
) 125/2016 مدين جزئي( ، بالزامك بدفع مبلغ وقدره 11058.00 درهم �صامال الر�صوم وامل�صاريف  
ل�صالح : املحكوم له :  �صنرتون لاللكرتونيات ، اجلن�صية :     ، العنوان : االإمارات راأ�س اخليمة بناية 
العبدويل ، بجوار بلدية راأ�س اخليمة - الطابق الثالث - �س ، الهاتف املتحرك : 9710508640285+ 

ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�صجل بالرقم امل�صار اعاله. 
مالحظات : +%6 الفائدة 

فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ اليوم التايل للتبليغ ويف 
 ، لتنفيذ احلكم  املنا�صبة  القانونية  االج��راءات  �صتتخذ بحقك  املحكمة  فان  ذلك  حالة تخلفك عن 

والر�صوم املرتتبة عليك. 
 رئي�س ق�ضم التنفيذ

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد 12037 بتاريخ 2017/6/4   
 اخطار دفع بالن�ضر

يف الق�ضية التنفيذية رقم 2016/1038 
اىل املحكوم عليه : خمي�س عبدالفتاح عبداحلليم ، اجلن�صية : م�صر ، العنوان : االإمارات راأ�س اخليمة 

الكورني�س - ا�صرتاحة العميد راأ�س اخليمة - الهاتف املتحرك : 9710501129651+
ليكن معلوما لديك بان حمكمة را�س اخليمة قد ا�صدرت بحقك حكما بتاريخ 2016/8/21  يف ق�صية 
)123/2016 مدين جزئي( ، بالزامك بدفع مبلغ وقدره 8032.00  درهم �صامال الر�صوم وامل�صاريف  

ل�صالح : املحكوم له :  �صنرتون لاللكرتونيات ، اجلن�صية :     ، العنوان : االإمارات راأ�س اخليمة بناية 
العبدويل ، بجوار بلدية راأ�س اخليمة - الطابق الثالث - �س ، الهاتف املتحرك : 9710508640285+ 

ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�صجل بالرقم امل�صار اعاله. 
مالحظات : +%9 الفائدة 

فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ اليوم التايل للتبليغ ويف 
 ، لتنفيذ احلكم  املنا�صبة  القانونية  االج��راءات  �صتتخذ بحقك  املحكمة  فان  ذلك  حالة تخلفك عن 

والر�صوم املرتتبة عليك. 
 رئي�س ق�ضم التنفيذ

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد 12037 بتاريخ 2017/6/4   
 اخطار دفع بالن�ضر

يف الق�ضية التنفيذية رقم 2016/1044 
اىل املحكوم عليه : حممد ان�س عمر املنجد ، اجلن�صية : �صوريا ، العنوان : االإم��ارات راأ���س اخلمية 

النخيل ، مقابل م�صرف االإمارات اال�صالمي را�س اخليمة ، الهاتف املتحرك : 9710505201231+ 
ليكن معلوما لديك بان حمكمة را�س اخليمة قد ا�صدرت بحقك حكما بتاريخ 2016/4/28  يف ق�صية 
) 124/2016 مدين جزئي( ، بالزامك بدفع مبلغ وقدره 5544.00 درهم �صامال الر�صوم وامل�صاريف  

ل�صالح : املحكوم له :  �صنرتون لاللكرتونيات ، اجلن�صية :     ، العنوان : االإمارات راأ�س اخليمة بناية 
العبدويل ، بجوار بلدية راأ�س اخليمة - الطابق الثالث - �س ، الهاتف املتحرك : 9710508640285+ 

ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�صجل بالرقم امل�صار اعاله. 
مالحظات : +%9 الفائدة 

فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ اليوم التايل للتبليغ ويف 
 ، لتنفيذ احلكم  املنا�صبة  القانونية  االج��راءات  �صتتخذ بحقك  املحكمة  فان  ذلك  حالة تخلفك عن 

والر�صوم املرتتبة عليك. 
 رئي�س ق�ضم التنفيذ

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد 12037 بتاريخ 2017/6/4   
 اخطار دفع بالن�ضر

يف الق�ضية التنفيذية رقم 2016/123 
اىل املحكوم عليه :  خليفة جمعة مو�صى ابراهيم النعيمي ، اجلن�صية : االإمارات ، العنوان : االإمارات 

راأ�س اخليمة ، الظيت اجلنوبي راأ�س اخليمة - الهاتف املتحرك : 9710501747460+ 
ليكن معلوما لديك بان حمكمة را�س اخليمة قد ا�صدرت بحقك حكما بتاريخ 2015/12/17  يف ق�صية 
)526/2015 مدين جزئي( ، بالزامك بدفع مبلغ وقدره 25381.00 درهم �صامال الر�صوم وامل�صاريف  

ل�صالح : املحكوم له :  موؤ�ص�صة �صنرتون لاللكرتونيات ، اجلن�صية :     ، العنوان :  االإم��ارات راأ�س 
اخليمة - �صارع حممد بن �صامل - بناية العبدويل - الطابق الثالث - مكتب 16  ، الهاتف املتحرك : 

ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�صجل بالرقم امل�صار اعاله. 
مالحظات : 

فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ اليوم التايل للتبليغ ويف 
 ، احلكم  لتنفيذ  املنا�صبة  القانونية  االج���راءات  بحقك  �صتتخذ  املحكمة  ف��ان  ذل��ك  تخلفك عن  حالة 

والر�صوم املرتتبة عليك. 
 رئي�س ق�ضم التنفيذ

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد 12037 بتاريخ 2017/6/4   
  اعالن بالن�ضر للح�ضور اأمام اإدارة الدعوى 

يف ال�ضتئناف رقم )2017/599( مدين 
بناء علي طلب امل�صتاأنف / بنك ابوظبي التجاري  

باك�صتاين   ، ح�صني  مظاهر  حيدر  مرت�صى   : �صده  امل�صتاأنف  اىل 
مبحكمة  ال��دع��وى  مكتب  ام���ام  باحل�صور  مكلف  ان��ت   - اجلن�صية 
وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا   - ال�صارقة  ا�صتئناف 
وذل��ك يف  امل�صتندات  كافة  بها  الدعوى مرفقا  على  مذكرة جوابية 
اعاله -  املذكور رقمها  الدعوى  املوافق 2017/6/11 يف  يوم االحد 

بو�صفك م�صتاأنف �صده    
مكتب ادارة الدعوى        

  وزارة العدل
حمكمة ال�ضارقة  الحتادية ال�ضتئنافية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 12037 بتاريخ 2017/6/4   
يف الدعوى رقم 2017/1576 جتاري كلي  - ال�ضارقة  

ال�صادة / �صامرودهيل للتجارة العامة ، كاناكا الليت بودار ، الليت بودار كان�صاك بودار 
)املدعي عليهم( يف الدعوى املذكورة اأعاله 

بناء على تكليف عدالة املحكمة املوقرة ال�صارقة - الدائرة املدنية والتجارية والعمالية 
الكلية االوىل بندبي خريا م�صرفيا يف الدعوى املذكورة اعاله املرفوعة من ال�صادة/ 
بنك برودا )املدعي( �صدكم ، عليه يرجى ح�صوركم جل�صة اخلربة او وكيال معتمدا 
ميثلكم وتقدمي ما لديكم من م�صتندات تخ�س الدعوى وذلك يوم الثالثاء املوافق 
2017/6/6 يف متام 12.00 ظهرا يف مقر مكتب اخلبري : عبداملجيد املرزوقي والكائن 
مبدينة دبي - ديرة - �صارع بني يا�س - بناية برج امل�صرف - الطابق 15 - مكتب رقم 

1504  موبايل : 0506111421  - ت : 026274177  ، ف : 026274188 
اخلبري  امل�ضريف /  عبداملجيد حممد املرزوقي 

اإجتمــــــاع اخلبــــرة 
العدد 12037 بتاريخ 2017/6/4   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2016/828 عقاري كلي                                                

املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  االقامة  �صينغ مالهوترا  جمهول حمل  املحكوم عليه/1- مانربيت  اىل 
 بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2017/3/29 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ بنك دبي اال�صالمي - �س م ع 
- بف�صخ اتفاقية االجارة املنتهية بالتمليك مو�صوع الدعوى ومالحقها والزام املدعي عليه بت�صليم 
العقار مو�صوعها خاليا من ال�صواغل ورد احليازة اىل املدعي  وبالغاء ا�صارة القيد العقاري )االجارة 
والتي جاء  املدعي عليه  ل�صالح  امللكية  ب�صهادة  وال��واردة  الدائرة  امل�صجلة لدى  الذمة(  املو�صوفة يف 
فيها )تخ�صع ملكية العقار لرتتيبات االجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد االجارة املنتهي بالتملك 
وملحقاته املودع لدى الدائرة( ، كما الزمت املدعي عليه  بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 118777.14 
درهم )مائة وثمانية ع�صر الف و�صبعمائة و�صبعة و�صبعون درهم واربعة ع�صر فل�س( والزمته باملنا�صب 
من الر�صوم وامل�صروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�س ما عدا ذلك.  حكما مبثابة 
احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر 

با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12037 بتاريخ 2017/6/4   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2016/2434 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- بيرت مانزي  جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2017/4/12  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/�صركة 
ي��وؤدي اىل املدعية مبلغ 178400.16  دبي فري�صت �س م خ بالزام املدعي عليه بان 
درهم )مائة وثمانية و�صبعون الفا واربعمائة درهم و�صتة ع�صر فل�صا( وفائدة %9 
من تاريخ 2016/10/26 وحتى ال�صداد التام ، والزمته بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ 
ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ما زاد على ذلك من طلبات.  حكما 
مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12037 بتاريخ 2017/6/4   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2017/367 جتاري كلي                                                

اىل املحكوم عليهما / 1- جزيرة ال�صم�س للمقاوالت - �س م ذ م م  2-احمد حممد 
بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ويل  من�صور  ق��ن��اوي 
املنعقدة بتاريخ  2017/4/5  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/بنك دبي اال�صالمي 
املدعي  اىل  يوؤديا  بان  بالت�صامن  عليهما  املدعي  بالزام  املحكمة  بحكمت  ع  م  �س 
مبلغ 81725 درهما )واحد وثمانون الفا و�صبعمائة وخم�صة وع�صرون( والزمتهما 
بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ما زاد 
على ذلك من طلبات.   حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12037 بتاريخ 2017/6/4   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2017/101 جتاري جزئي                                              

�صاندرا ال  م 2-فيجاي هاري�س  م  ذ  - �س  ال��راوي لاللكرتونيات  املدعي عليه/1-  اىل 
ال  جمهويل حم��ل االق��ام��ة مب��ا اأن امل��دع��ي / بنك اخلليج االول - ف��رع دب��ي  نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2017/3/8  يف الدعوى املذكورة اعاله 
والتكافل  بالت�صامن  عليهما  املدعي  بالزام   : دبي  فرع   - االول  اخلليج  بنك  ل�صالح/ 
بان يوؤديا للبنك املدعي مبلغ واحد وثالثني الف وثالثمائة وخم�صة دراهم وثالثة 
يف  احلا�صل  الق�صائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�صا  ع�صر 
2016/11/8 وحتى متام ال�صداد والزمت املدعي عليهما مببلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة.   حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن 

�صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12037 بتاريخ 2017/6/4   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2017/24 عقاري كلي                                              

اىل املدعي عليه/1- ا�صعد احمد بتله )ح�صب الوارد ب�صهادة امللكية( ا�صد احمد باتله )ح�صب الوارد باثبات 
 : وميثله  عامة  م�صاهمة  �صركة   - للتمويل  ام��الك   / املدعي  اأن  مبا  االقامة  حمل  جمهول  ال�صخ�صية(  
عبداللطيف حممد ابوبكر احمد احلمادي  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2017/5/9  
االجارة  اتفاقية  بف�صخ  ع��ام��ة   م�صاهمة  �صركة   - للتمويل  ام��الك  ل�صالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف 
املنتهية بالتملك مو�صوع الدعوى ومالحقها  و�صطب عبارة )تخ�صع ملكية العقار اىل ترتيبات االجارة 
ب�صهادة  وال��واردة   ، الدائرة(  امل��ودع لدى  بالتملك وملحقاته  املنتهي  بالتملك طبقا لعقد االج��ارة  املنتهية 
امللكية ال�صادرة عن دائرة االرا�صي واالأمالك بتاريخ 2010/8/22 م ، وبالزام املدعي عليه بت�صليم الوحدة 
العقارية حمل التداعي للمدعية ورد احليازة لها ، والزمته بان يوؤدي للمدعية مبلغ 1.488.107.80 درهم  
)مليون واربعمائة وثمانية وثمانون الفا ومائة و�صبعة دراهم وثمانون فل�صا( والزمته بالر�صوم وامل�صاريف 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ما زاد عن ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�صوري قابال 
ال�صمو  با�صم �صاحب  االع��الن �صدر  هذا  لن�صر  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لال�صتئناف خالل ثالثني 

ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12037 بتاريخ 2017/6/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/1010  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-�صركة جينى للتجارة - ذ م م - وميثلها قانونا مديرها/ الك�صندر  
جون ا�س  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ موؤ�ص�صة على بن حممد مريزا التجارية 
وميثلها قانونا/ علي بن حممد بن مريزا وميثله : عبداللطيف حممد ابوبكر احمد  
احلمادي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
)2.821.909.97 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ 
لها  املعجل بال كفالة.  وح��ددت  بالنفاذ  �صمول احلكم  و  التام  ال�صداد  املطالبة وحتى 
جل�صة يوم االحد  املوافق  2017/6/11  ال�صاعة 10.00 �س بالقاعة Ch1.C.15 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12037 بتاريخ 2017/6/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/1757  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- بران كومار �صاه رازق الل �صاه �صاه  جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي/ م�صرف الهالل - �س م ع قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )28121.63 درهم( 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة   و �صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 
كفالة.  وحددت لها جل�صة يوم االحد  املوافق  2017/6/11  ال�صاعة 9.30 
ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �س 
للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12037 بتاريخ 2017/6/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/1763  جتاري جزئي              

للمدعو/  موؤ�ص�صة فردية مملوكة   - للمعار�س  ارك   360  -1  / عليه  املدعي  اىل 
جنجادهران برمي كومار جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ انور علي الب�صري 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د   - ال�صحي  �صعيد  را���ص��د  �صعيد  زاي��د   : اهلل وميثله  م��ن 
ومو�صوعها املطالبة برفع احلجز عن املركبة مو�صوع الدعوى والق�صاء ب�صحة 
بيع ال�صيارة من املدعي عليه االول للمدعي مببلغ 16000 درهم ومتكني املدعي 
من نقل ملكية امل��رك��ب��ة.   وح��ددت لها جل�صة ي��وم االح��د  امل��واف��ق  2017/6/11  
من  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.12 بالقاعة  ���س   9.30 ال�صاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12037 بتاريخ 2017/6/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/1693  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-تي ا�س اي ديام م د م �س 2-�صارة كاظم داود �صليمان - ب�صفتها كفيلة 
و�صامنة �صركة تي ا�س اي ديام م د م �س 3-ط��الل نزية ابراهيم - ب�صفته كفيل و�صامن 
�صركة تي ا�س اي ديام م د م �س  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك اخلليج االول - 
فرع دبي وميثله : عبا�س مهدي ال�صيد خلف الطاهري   قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
درهم(   176525.08( وق���دره  مببلغ  والت�صامن  بالتكافل  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 21% من تاريخ   رفع الدعوى وحتى ال�صداد 
ال��ت��ام.  وح��ددت لها جل�صة ي��وم االرب��ع��اء  امل��واف��ق  2017/6/21  ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة 
Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل )علما بانه مت احالة 

ملف الدعوى من مكتب ادارة الدعوى اىل حمكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12037 بتاريخ 2017/6/4   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/959  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-خليل ابراهيم ال�صيد ع�صفور 2-عالء جاراناه 3-عامر 
نايف عبدالرزاق قا�صم 4-غ�صان فاروق ابوغزاله  جمهويل حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ عبداهلل وحمد الغرير لال�صتثمار - �س ذ م م وميثله : ديانا حممد 
حمادة -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بحل وت�صفية �صركة فيرتا 
لال�صتثمارات والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�صة 
 Ch1.C.15 بالقاعة  ال�صاعة 9.30 �س  املوافق  2017/7/4   الثالثاء   يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12037 بتاريخ 2017/6/4   

       اعادة اعالن بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/1380  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-حممد ر�صوان حممد �صديق  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ بنك ام القيوين الوطني - �س م ع وميثله : عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
العمران ال�صام�صي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  اتعاب  و  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   40445.48( وق��دره  مببلغ  عليه 
والفائدة   2.49% من تاريخ 2012/9/25 وحتى ال�صداد التام   وحددت لها جل�صة 
 Ch1.C.14 ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة  املوافق  2017/7/11   يوم الثالثاء  
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على االأقل ويف حالة  مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12037 بتاريخ 2017/6/4   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/1573  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- ادمريال هاردجن مارين - �س ذ م م  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ اال�صرفية الدولية لتجارة املواد الغذائية - �س ذ م م وميثله : عبدالرحمن 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  عليك  اأق��ام  قد  املطوع    ح�صن حممد 
عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره )40.286.15 درهم(   والفائدة القانونية بواقع 
9% منذ تاريخ  اال�صتحقاق  وحتى ال�صداد التام مع �صم ملف النزاع رقم 666/2017 
نزاع جتاري.  وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س  املوافق  2017/6/8  ال�صاعة 9.30 �س 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12037 بتاريخ 2017/6/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/1578  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-الكرنك الدولية لل�صفر وال�صياحة - ذ م م فرع دبي ذ م م  جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي/ �صركة دبي لتاأجري ال�صيارات - ذ م م وميثله : عبدالرحمن 
ح�صن حممد املطوع   قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
تاريخ  منذ   %9 ب��واق��ع  وال��ف��ائ��دة  دره���م(   36.741( وق���دره  مببلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان 
اال�صتحقاق وحتى متام ال�صداد مع الزامها بالر�صوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة 
، مع �صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة مع �صم ملف النزاع رقم 2017/964 نزاع 
جتاري -  وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س  املوافق  2017/6/8  ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.13

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12037 بتاريخ 2017/6/4   
 اعالن بورود التقرير بالن�ضر

   يف  الدعوى 2016/2636  جتاري جزئي                    
اىل املدعى عليه/1-  جلف كوريا - �س م ح  جمهول حمل االقامة 
حمدودة(  م�صئولية  ذات  )�صركة  م��اك  /ت��ران�����س  امل��دع��ي  ان  مب��ا 
وميثله : ديانا حممد حمادة   نعلنكم بان املحكمة قررت بجل�صتها 
املنعقدة  بتاريخ 2017/5/22  يف الدعوى املذكورة اعاله   اخطاركم 
بورود تقرير ال�صيد اخلبري املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�صة 
يوم االربعاء املوافق 2017/6/21 ال�صاعة 9.30 �صباحا بالقاعة : 

Ch1.C.14 للتعقيب على التقرير. 
ق�ضم  الق�ضايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12037 بتاريخ 2017/6/4   

مذكرة اعالن بالن�ضر
يف  الدعوى 2015/289  ا�ضتئناف جتاري   

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- �صركة ورلد وايد امويبمنت �صولو�صن  جمهول 
حمل االقامة مبا ان امل�صتاأنف /جليل جاويد عبدالرحمن وميثله : �صامل 
علي �صامل عبداهلل النعيمي   قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى 
جل�صه  لها  وح���ددت   2015/3/1 بتاريخ  كلي  جت��اري   2011/1781  : رق��م 
رقم  بالقاعة  �صباحا    10.30 ال�صاعة    2017/6/12 املوافق  االثنني   يوم 
ch2.D.17 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف
العدد 12037 بتاريخ 2017/6/4   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر
                         يف الدعوى رقم  2017/346  تنفيذ عقاري   

اىل املنفذ �صده/1- فريبا احمد ديناروند  جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/امالك 
للتمويل )�صركة م�صاهمة عامة( وميثله : عبداللطيف حممد ابوبكر احمد احلمادي  قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )120251.75( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. -بف�صخ اتفاقية االجارة املنتهية بالتملك مو�صوع 
املنتهية  االج����ارة  ترتيبات  اىل  ال��ع��ق��ار  ملكية  )تخ�صع  ع��ب��ارة  و�صطب  ومالحقها  ال��دع��وى 
بالتملك طبقا لعقد االجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة( الواردة ب�صهادة 
ملكية العقار ال�صادرة عن دائرة االرا�صي واالأمالك بتاريخ 2011/1/19  وبالزام املدعي عليها 
بت�صليم الوحدة العقارية حمل التداعي للمدعية ورد احليازة لها خالية من ال�صواغل وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12037 بتاريخ 2017/6/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/2719  عمايل جزئي             

���س ذ م م  جمهول  ال��ب��ن��اء -  مل���ق���اوالت  امل��دع��ي عليه / 1-ال���ن���دى وال���ن���ور  اىل 
حم���ل االق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي / ���ص��دي��ق حم��م��د ���ص��دي��ق ����ص���ادق  ق���د اأق����ام 
 19300( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره������م( وت����ذك����رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره������م( وال���ر����ص���وم وامل�������ص���اري���ف رقم 
يوم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB171303809AE/2017(ال�صكوى
Ch1.A.2  لذا   : بالقاعة  ال�صاعة 8.30 �س  املوافق 2017/6/20   الثالثاء  
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12037 بتاريخ 2017/6/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/1240   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- موؤ�ص�صة �صتل لتجهيز الهدايا االعالنية - وميثلها مالكها/ 
�صامن  كفيل  ب�صفته  ح��زام  حممد  احمد  2-جميل  ح��زام  حممد  احمد  جميل 
ملوؤ�ص�صة �صتل لتجهيزات الهدايا االعالنية جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب 
التنفيذ/بنك ابوظبي الوطني وميثله : نوال زايد �صاملني ظبيك احلو�صني  قد 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك 
او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  والتكافل  بالت�صامن  درهم   )496422.22( وق��دره 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



اإك�ضري اللوز لتغذيٍة عميقة
• املقادير

- ملعقتان من �صمع النحل.
- اأربع مالعق من زيت اللوز الناعم.

- اأربع مالعق من زيت جوز الهند.
- ملعقتان من ماء الورد.
واال�صتعمال • التح�صري 

اأ�صيفي زي��ت اللوز  امل��اء.  - ذوب��ي ال�صمع يف ق��در من 
اإىل ال�صمع  ال����ورد  ال��ه��ن��د وم���اء  وزي���ت ج���وز 
ب��ع��ي��داً ع��ن ال��ن��ار. اأم��زج��ي املكونات 
متجان�صاً  ق���وام���اً  ل��ت�����ص��ب��ح 
اأن  ع���ل���ى  واح���ر����ص���ي 
مُي���ت�������س 

ماء الورد ب�صكل جيد. �صعي اخللطة داخل وعاٍء لتربد. ادهني 
اليدين بعد الغ�صيل.

اأنعم • لقدمني 
ادهني طبقة �صميكة من االإك�صري على القدمني وارتدي جوارب 

قطنية قبل اخللود اإىل النوم.
- اخل�صائ�س الطبية

لتطرية  االأولييك  وحم�س  اللوز  زي��ت  على  تعّويل  اأن  ميكنِك 
وتغذية الب�صرة. اأما حم�س اللوريك وزيت جوز الهند فيوؤمنان 
خ�صائ�س م�صادة للجراثيم، حتمي الب�صرة من اجلذور احلرة 
عن طريق الفيتامينني A وE. كذلك ي�صاعد �صمع النحل على 

ت�صكيل جدار عازل حلماية اجللد.

قناع م�ضاد لل�ضيخوخة
• املقادير

- �صت مالعق من زيت اجلوجوبا.
- م���ل���ع���ق���ت���ان م����ن زي������ت ب���ذر 

الكتان.
ق����ط����رات  ث�������الث   -
م����ن زي�����ت اجل����زر 

االأ�صا�صي.
ث���������������الث   -
من  ق����ط����رات 

م�صتخل�س الرمان.
واال�صتعمال • التح�صري 

اخ��ل��ط��ي امل���ك���ون���ات داخ����ل وع�����اء. اده���ن���ي امل���زي���ج ع��ل��ى اليدين 
والقدمني ولفيهما ملدة 20 دقيقة ومن ثم دلكيهما حتى يتم 

امت�صا�س املزيج ب�صكٍل اأف�صل.
- اخل�صائ�س الطبية

االأ�صا�صية  الدهنية  االأح��م��ا���س  على  الكتان  ب��ذر  زي��ت  يحتوي 
اأما زيت  3 و6 التي ترطب الب�صرة اجلافة واملتقرحة.  اأوميغا 
ي�صاعد  ب��ل  فح�صب  مغذية  بخ�صائ�س  يتمتع  ف��ال  اجلوجوبا 
خ�صائ�صه  اإىل  اإ�صافة  اخل��الي��ا،  داخ��ل  امل��اء  حفظ  على  اأي�صاً 
امل�صكنة وال�صافية. بدورها، ت�صاعد امل�صتخل�صات النباتية )اجلزر 
الرمان  فحبوب  الب�صرة،  �صن  ت��ق��دم  حم��ارب��ة  على  وال��رم��ان( 
ولاللتهابات  لل�صيخوخة  م�صادة  بخ�صائ�س  تتمتع  احلمراء 
التي جتدد  الكاروتني يف اجلزر  نن�صى مادة  اأن  اأي�صاً، من دون 

اخلاليا وتن�صطها.

دعي ال�ضوفان يزيل �ضوائب ب�ضرتك
• املقادير

- ملعقة من نخالة ال�صوفان.
- ن�صف ملعقة من ال�صكر الناعم.

- ق�صرة ن�صف ليمونة حام�صة.
- ملعقة من ماء زهر الليمون.

واال�صتعمال • التح�صري 
اخلطي املكونات جميعها و�صعي طبقة �صميكة من املق�صر على 
�صيتيح  مم��ا  جت��ف  حتى  دق��ائ��ق  خم�س  مل��دة  اتركيها  ي���دك. 
باأ�صابع  دّلكي  الب�صرة.  لرتطيب  ال�صكر  اأم��ام  الوقت 

اليد االأخرى املزيج قبل غ�صله.

اأنعم  • لقدمني 
اخل�صن  امل��ل��ح  م��ن  ملعقة  اخللطة  اإىل  اأ�صيفي 
ودّلكي القدمني فامللح اخل�صن يزيل طبقة اجللد 

امليتة.
- اخل�صائ�س الطبية

فترتاكم  تتجدد  اأن  ال�صعب  من  ي�صبح  الب�صرة،  جتّف  عندما 
اخلاليا امليتة. التق�صري اليومي هو ال�صر وراء نعومة الب�صرة. 

يعمل ق�صر الليمون وماء زهر الليمون على تفتيح لون اجللد 
واالأظفار لتلمع ن�صارًة.

و�ضفة بالع�ضل الأظفار اأقوى
• املقادير

- �صفار بي�صتني.
- اأربع مالعق من احلليب.

- ملعقة ع�صل.
واال�صتعمال • التح�صري 

امزجي اخلليط داخل وعاء با�صتخدام خمفقة. �صعي اأظفارك 
ادهني طبقة  االأظفار جيداً.  اغ�صلي  15 دقيقة.  اإىل   10 ملدة 

من الزيت على اجللد املحيط باأظفارك.
- اخل�صائ�س الطبية

تعاين االأظفار كما ال�صعر اجلفاف، ما يوؤدي اإىل تك�صرها، لذا 
يجب تقويتها. ميكن تعزيز كرياتني االأظفار من خالل �صفار 
على  ي�صاعد  الذي  الكال�صيوم  من  فيزيد  احلليب  اأما  البي�س. 

منوها ال�صريع. يف حني ينّعم الع�صل حميط االأظفار ويرطبه.

بل�ضم ملحيط االأظفار بزبدة ال�ضيا والكاكاو

• املقادير
- ملعقة �صغرية من زبدة ال�صيا.

- ملعقة �صغرية من زبدة الكاكاو.
- ملعقة �صغرية من زيت القمح.

- قطرتان من زيت باملاروزا.
- قطرتان من ليمون احلام�س.

- قطرة من زيت اخلزامي.
واال�صتعمال • التح�صري 

االنتهاء،  بعد  ال��ن��ار.  ال��ك��اك��او على  وزب���دة  ال�صيا  زب���دة  ذوب���ي   -
اأ�صيفي زيت القمح وحركي املزيج.

 اأخرياً،
لتجف.  وع��اء  داخ��ل  اخللطة  �صعي  املتبقية.  ال��زي��وت  اأ�صيفي   

ادهني املزيج كل ليلة قبل النوم.
الطبية • اخل�صائ�س 

اليدين وال��ق��دم��ني. تعمل  اأظ��ف��ار  امل��زي��ج حميط  - يغذي ه��ذا 
الزبدة والزيوت على الرتطيب والتنعيم.

 اأما الزيوت االأ�صا�صية كزيت باملاروزا فيتمتع بخ�صائ�س م�صادة 
للبكترييا، فيما يعالج زيت اخلزامي اخلاليا ويجددها، ويعمل 

الليمون احلام�س على معاجلة االأظفار املتك�صرة.

اآثار التلوث
يجعل التلوث الب�صرة باهتة ويجّردها من ملعانها: 

اإنه اأول موؤ�صر تالحظه املراأة على وجهها.
ينتج التلوث �صوائب كثرية: من املعروف اأن تلوث 
اأن  يعني  ما  ال��ده��ون،  اأك�صدة  اإىل  ي��وؤدي  االأوزون 
عام  حت��دي��داً.  جت��اه��ه  ح�صا�صة  الدهنية  الب�صرة 
موؤ�صر  اأول  اأن  ال�صني  يف  درا�صة  ك�صفت   ،2014
على التلوث لدى األَفي امراأة يتعلق بت�صّكل روؤو�س 
احل��االت. ترت�صخ يف م�صام  41% من  �صوداء يف 
الب�صرة اجلزيئات الرمادية التي تبثها ال�صيارات. 

�صوداء  روؤو����س  بظهور  امل�صام  ان�صداد  ويت�صّبب 
وتفاقم حب ال�صباب. على �صعيد اآخر، يوؤدي 

ال�صماء  الغدد  ا�صطراب  اإىل  اأي�صاً  التلوث 
والب�صرة  ال�����ص��ب��اب  ح���ب  م�����ص��اك��ل  وت���اأج���ي���ج 

الدهنية.

التلوث م�ضوؤول عن البقع اأي�ضااً: 
ن�صاًء  )���ص��ال��ي��ا(  درا����ص���ة  راق��ب��ت   ،2010 ع���ام 

اأك�صيد  ث����اين  ب���ني  راب����ط����اً  واأق����ام����ت  اأمل���ان���ي���ات 
النرتوجني والبقع ال�صبغية.

يزيد التلوث احل�ضا�ضية اجللدية:
 عام 2011، جرت درا�صة يف م�صت�صفى �صنغهاي يف 
املدينة مو�صوعاً  التلوث يف هذه  )ُيعترب  ال�صني 

مقلقاً جداً( فالحظ املوظفون يف امل�صت�صفى، 
خالل ذروة مظاهر التلوث، زيادًة يف 

املواعيد الطبية ب�صبب 

اأي�صاً  احل�صا�صية اجللدية املفرطة. يوؤدي التلوث 
اإىل تفاقم االلتهاب اجللدي.

نّظفيها م�ضاءاً
تتعّلق اأهم خطوة باإزالة املاكياج م�صاًء للتخل�س من 

امل����ل����وث����ات. 

يجب اأن يزيل املنتج امل�صتعَمل اجلزيئات املرتاكمة 
نزع  ال��ده��ن��ي��ة يف  تركيبته  ت��ن��ج��ح  ال��ب�����ص��رة.  ع��ل��ى 
ثة وقذفها اإىل اخلارج. تتطلب هذه  اجلزيئات امللوِّ
اخلطوة بع�س الوقت ويجب تطبيقها بعناية. ثم 
يجب �صطف الب�صرة باملاء اأو برذاذ املاء احلرارية.

امل�صتح�صر  يتاألف  اأن  يجب  املنا�صبة:  -الرتكيبة 
من كرمي اأو زيت ميكن �صطفه.

الب�صرة بكف يدك  دّلكي  ال�صحيحة:  - احلركة 
بهدوء لنزع اجلزيئات ال�صارة ثم ا�صطفيها.

�صتحتاجني اإىل تنظيف الب�صرة بعمق مرة 
الطني  من  م�صنوع  قناع  عرب  اأ�صبوعياً 
مفعوله  اإىل  ن��ظ��راً  ال��ن�����ص��ط  ال��ف��ح��م  اأو 
اجلزيئات  ي�صحب جميع  الذي  ال�صافط 
الطقو�س  ج��م��ي��ع  ت��ن�����ص��ي  وال  ال�����ص��ام��ة. 
)حّمام  ال��ت��ع��ّرق  ت��ع��زز  ال��ت��ي  التقليدية 
باإخراج  التعّرق  ي�صمح  �صونا...(.  بخار، 

ال�صموم وامللوثات من الب�صرة.

ادهني الكرمي �ضباحااً
ت���ه���دف ه����ذه اخل���ط���وة اإىل م��ن��ع م���رور 
ُيذكر على  االإم��ك��ان. حني  امللوثات قدر 
اأنه م�صاد للتلوث، يعني  النهار  كرمي 
ذل���ك اأن���ه ق��د ي��ح��ت��وي ع��ل��ى جزيئات 
واقياً.  جلدياً  حاجزاً  ت�صّكل  كربى 
يعيق  كرمياً  جند  اأن  ي�صعب  لكن 
مبداأ  الأن  امل��ل��وث��ات  اأن�����واع  ج��م��ي��ع 
العنا�صر  ب��اإدخ��ال  يق�صي  ال��ك��رمي 

املغّذية اإىل الب�صرة.
مظاهر  ال��ك��رمي  يكافح  ك��ذل��ك 
مفعوله  بف�صل  التلوث 
لالأك�صدة.  امل�������ص���اد 
الريتينول  وخليط 

والفيتاميَنني E وC هو االأف�صل يف هذا املجال.

ادهني الواقي على مّر النهار
اخلا�صة! حتر�س  واأذواق��ه��ا  مقاربتها  ام��راأة  لكل 
املراأة التي تواجه م�صكلة البقع اجللدية على دهن 
ل لوناً  منتج يحميها من ال�صم�س اأو ميكن اأن تف�صّ
ماكياج،  اجلمالية:  خطواتها  وت�صاعف  منع�صاً 

مرّطب للب�صرة، رذاذ منع�س، واق �صم�صي...

االحتماء من االأ�ضعة فوق البنف�ضجية:
ي��ج��ب اأن ي��ح��ت��وي ال���ع���الج امل�����ص��اد ل��ل��ت��ل��وث على 
البنف�صجية. من  االأ�صعة فوق  عنا�صر حتمي من 

اآثار  ت�صخيم  ت�صتطيع  االأ�صعة  ه��ذه  اأن  امل��ع��روف 
االأوزون.  بتلوث  املرتبطة  تلك  �صيما  ال  التلوث، 
ب��االإ���ص��اف��ة اإىل ك���رمي ال��ن��ه��ار ال����ذي ي��ح��م��ي من 
واٍق  ا�صتعمال  ميكنك  البنف�صجية،  ف��وق  االأ�صعة 
الناعمة  تركيبته  اأن  علماً  ب��امل��دن  خا�س  �صم�صي 

تتما�صى مع املاكياج.

ماكياج )عالجي( الإخفاء ال�ضوائب:
م�صاداً  دوراً  املاكياج  يف  امل��وج��ودة  االأ�صباغ  ت��وؤدي 
ال��ت��ي��ت��ان��ي��وم والزنك  اأك�����ص��ي��د  ي�����ص��اه��م  ل��ل��ت��ل��وث. 
االأزرق  ال�صوء  م��ن  الب�صرة  حماية  يف  واحل��دي��د 
االأ�صعة  وم����ن  ال�����ص��ب��غ��ي��ة  ال��ب��ق��ع  ع���ن  امل�������ص���وؤول 

ف����وق ال��ب��ن��ف�����ص��ج��ي��ة. ك���ذل���ك، مي��ك��ن اأن جن���د يف 
املاكياج اجلديدة العنا�صر املوجودة  م�صتح�صرات 
على  بالب�صرة،  العناية  م�صتح�صرات  اأف�����ص��ل  يف 

راأ�صها م�صادات االأك�صدة.

رذاذ م�ضاد للتلوث:
الرذاذ  العناية، ميكن دهن هذا  على عك�س كرمي 
املاكياج  و�صع  رغ��م  ال��ي��وم،  مر  على  متكرر  ب�صكل 

على الب�صرة.
املوجودة  العنا�صر  غ��ال��ب��اً  ال����رذاذ  ي�صمل  ك��ذل��ك 
اأو  الهيالورونيك  حم�س  مثل  العناية  ك��رمي  يف 

م�صادات االأك�صدة مثاًل.

خطوات جمالية تنقي ب�ضرتك وحتميها وجتددها

فيما  القدمني،  ب�ضرة  خ�ضونة  من  االأحذية  تزيد 
تت�ضبب املياه بتك�ضر االأظفار. لتتمكني من احل�ضول 
�ضعي  جميلتني،  وي��دي��ن  حرير  م��ن  قدمني  على 

الو�ضفات الطبيعية التالية قيد االختبار…

ملا كان التلوث ي�ضّرع م�ضار ال�ضيخوخة، فتعّدد العالجات التي اأ�ضبحت قيد التطوير. كذلك تكر اخلطوات اجلمالية اليومية التي تنّقي 
الب�ضرة وحتميها وجتددها... اإليك اأبرز الن�ضائح يف هذا املجال. ال ترتددي يف اللجوء اإليها.

ال�ضكاريد  متعدد  نوع  من  )الكربى(  اجلزيئات  بف�ضل  الب�ضرة  اخرتاق  من  امللوثات  مينع   ، اأوالاً بطريقتني.  االأق��ل،  على  نظريااً  للتلوث، 
والبوليمرات التي ت�ضّكل حاجزااً على الب�ضرة. ميكن اإيجاد هذا النوع من العنا�ضر يف الكرميات وامل�ضتح�ضرات امل�ضادة للتلوث.

ثانيااً، يحتوي العالج امل�ضاد للتلوث على م�ضادات اأك�ضدة للتعوي�س عن اأ�ضرار ت�ضببها امللوثات داخل الب�ضرة. يف هذه احلالة، يكافح العالج 
امل�ضاد للتلوث ال�ضيخوخة اأي�ضااً. لكن تق�ضي اخلطوة االأوىل بتنظيف الب�ضرة بعناية يف امل�ضاء.

و�ضفات طبيعية متنحك قدمني من حرير ويدين جميلتني

مــــــــــــراأة
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احلياة دّللتني لكني يف اأعماقي اأ�ضبه جميع النا�س

مونيكا بيلوت�ضي: ل ميكن اأن نتقّدم اإل بف�ضل الأزمات ال�ضخ�ضية
ح�ضل  االأوىل  املرة  يف  )كان(.  مهرجان  كنجمة  اختيارك  مت  الثانية،  للمرة   •

ذلك يف عام 2003...
- نعم لكني مل اأ�صتمتع بتلك اللحظات يف املرة االأوىل. حني �صعدُت على امل�صرح اأمام 

جمهور مهرجان )كان(، �صعرُت بالتوتر بدل ال�صعادة.
 لذا اأردُت هذه املرة اأن اأ�صتمتع بالتجربة واأعي�س اللحظة.

 اأدين بالكثري ملهرجان )كان(! لواله، ما كانت م�صريتي لتتخذ هذا املنحى. اأع�صق 
االأجوبة  اإعطائنا  االأف��الم قد يغرّي م�صرينا عرب  باأن بع�س  واأن��ا مقتنعة  ال�صينما 

التي نبحث عنها.

تتكلمني؟ اأفالم  اأي  • عن 
- فيلم Ordinary People )اأ�صخا�س عاديون( لروبرت ريدفورد وفيلم 

منديز.  ل�صام  االأمريكي(  )اجلمال   American Beauty
ي��ع��ال��ج ك���ل ع��م��ل م��ن��ه��م��ا م��و���ص��وع اجل���ن���ون ال���ع���ادي بطريقته 

اخلا�صة.

يبهرك.  اجلنون  مو�ضوع  اأن  • يبدو 
هل �ضبق وفقدِت �ضوابك، ولو للحظة، 
اأح��د  بقتل  ت��ف��ّك��ري  اأن  ل��درج��ة 

االأ�ضخا�س؟
اأتردد  - ال، مطلقاً! لكني مل 
املجازفات،  اأخ���ذ  يف  ي��وم��اً 
ح����ي����ات����ي  يف  ����������ص���������واء 
اأعمايل  اأو يف  العاطفية 

ال�صينمائية.
اأدرك  نف�صه  ال��وق��ت  يف   
امل�صار  ع���ن  االن����ح����راف  اأن 
ل���ك���ن يكون  ال�����ص��ح��ي��ح مم���ك���ن 
اخلوف.  ع��ل��ى  مبنياً  اجل��ن��ون  ه���ذا 
هم  املجانني  اإن  القائلة  العبارة  اأح��ب 
االأ���ص��خ��ا���س ال��ذي��ن خ�����ص��روا ك��ل ���ص��يء اإال 

عقلهم!

خطرية! امراأة  كثريون  يعتربك  • لكن 
نخفي  خطرية!  ل�صت  لكني  منطقية  ام���راأة  كنُت  اإذا  اأع��رف  ال   -

جميعاً بع�س امل�صائل كي ن�صمد.
اأن  امل�صادفة. ال ميكن  باب  �صيئاً ال يح�صل من  ب��اأن  اأن��ا مقتنعة 

نتقّدم اإال بف�صل االأزمات ال�صخ�صية.

كا�ضل؟ فن�ضنت  من  طالقك  بعد  معك  ح�ضل  ما  • هذا 
- نعم. يف تلك املرحلة، �صعرُت ب�صياع تام.

 تبّخر كل ما بنيُته بني ليلة و�صحاها. بعد عالقة دامت حواىل 
ع�صرين عاماً، كان يجب اأن اأعيد بناء حياتي.

 ال�صتعادة حياة هادئة وامل�صي قدماً وجتنب املعاناة،
االإيجابية  اجلوانب  على  ونركز  امل�صائل  بع�س  نحذف  اأن  ميكننا   
اإىل اأن ندرك يوماً اأننا حماطون باأ�صخا�س ال يفيدوننا بال�صرورة.

فعلِت؟ • ماذا 
- عمدُت اإىل غربلة االأ�صخا�س يف حياتي. ميكن اأن نخو�س م�صرية 
طويلة مع �صخ�س معنّي ثم ندرك يوماً اأن كل �صخ�س منا يجب اأن 

ي�صلك طريقه اخلا�س. 
يبقى حب احلياة اأقوى من النزعة التدمريية يف حالتي. كانت يقظتي 

موؤملة جداً لكنها مده�صة.

املدة  اإىل هذه  اإذااً  ملاذا احتجِت  امراأة واقعية.  • لطاملا كنِت 
كلها كي تدركي اأن الوقت حان لتغيري حياتك؟

- اأنا ل�صُت اآلة! ب�صكل عام اأثق بحد�صي لكن ميكن اأن اأخطئ. اله�صا�صة 
يف احلب وال�صداقة جتعالننا ب�صراً. 

�صعرُت باأن نظامي الدفاعي كان خمّدراً طوال �صنوات. ال األوم اأحداً على 
اأخطائي، لكني بداأُت فجاأًة اأ�صكك بنف�صي. 

اأن  اأدرك  الوحيد.  ال��ع��الج  امل�صاحمة  تكون  ال��درج��ة،  لهذه  نحرتق  ح��ني 
احلياة دّللتني لكني يف اأعماقي اأ�صبه جميع النا�س.

الأنهم  ذل��ك  تفعلني  هل  ال��رج��ال.  تتجنبني  اإن��ك  دوم��ااً  تقولني   •
حاولوا ا�ضتغاللك؟

- مل اأتعّر�س يوماً ال�صتغالل ج�صدي لكني واجهُت عنفاً �صمنياً. ميكن اأن تكون 
املناف�صة ال�صليمة بني �صخ�َصني مثمرة جداً لكنها قد تكون خمادعة اأي�صاً.

ال  منك  يتوقعونه  ما  االآخرين  وتعطني  ب�ضورتك  التحكم  جتيدين   •
اأكر.

- اأحاول دوماً اأن اأنظر اإىل نف�صي بطريقة مو�صوعية واأال اأخلط بني حقيقتي وعملي. 
لطاملا ت�صاءلُت عما يدفع النا�س اإىل حتقيق ال�صهرة لكني مل اأجد اجلواب.

لهذه  �صعفاء  يجعلنا  م��ا  وه���ذا  ف��ّن��ه  ع��ن  ي��ع��رّب  املمثل  اأن  اأع���رف  نف�صه  ال��وق��ت  يف   
الدرجة.

 لكن كيف ميكن ر�صم احل��دود؟ اأثبتت جتارب ممثالت مده�صات من اأمثال رومي 
�صنايدر وجان �صيربغ ومارلني مدى �صعوبة الف�صل بني العاملنَي.

يف  كما  التبانة(،  درب  )على   On the Milky Road فيلم  يف   •

)موزار   Mozart in the Jungle االأمريكي  امل�ضل�ضل 
اأوبرا، ما عدِت  يف االأدغ��ال( حيث توؤدين دور مغنية 

منك  تنبثق  بل  ال�ضا�ضة.  على  جميل  وجه  جم��ّرد 
معامل اأكر �ضال�ضة وتاأثريااً...

- )اأنا الفتاة التي كنُت عليها يف املا�صي ومل تعد موجودة 
فيلم  يف  اأقولها  التي  العبارات  من  واح��دة  اإنها  اليوم(! 
اأن  واأدرك  ع��ام��اً   52 ال��ي��وم  اأب��ل��غ  كو�صتوريكا...  امل��خ��رج 

�صكلي اخلارجي يختلف عن اأفالمي االأوىل.
 اأ�صبحُت امراأة اأخرى.

 ال �صك يف اأن اجلمال يحمينا لكننا قد نرغب يف ك�صره 
اأي�صاً. 

�صاأكذب اإذا قلُت اإنني م�صرورة باالقرتاب من عمر 
ال�صيخوخة واملوت. 

مع  اأت���ع���ام���ل  اأن  اأح�������اول  ل��ك��ن��ي 
ال�صيخوخة  ب���ذك���اء.  ال��و���ص��ع 

ذاتها  ب���ح���د  غ���اي���ة  ل��ي�����ص��ت 
عالمات  ت���زع���ج���ن���ي  وال 

الزمن.

ل�����دى  ح�����ت�����ى   •
الرجال؟

اأ�صغر  ك���ن���ت  ح����ني   -
�صناً، 

ك����ن����ت اأه������ت������م ك����ث����رياً 
ب�������ص���ك���ل���ي اخل�����ارج�����ي 
اأخ��رج مع رجال  وكنت 
���ل  م����ن ع���م���ري واأف�������صّ

و�صيمني.  ي���ك���ون���وا  اأن 
الرجل  اأع����ت����رب  ال����ي����وم 
التجاعيد  يحمل  ال��ذي 
لالهتمام.  اإث�����ارة  اأك���رث 
تعجبني عالمات الزمن 
الأن  وج�صمه  وجهه  على 
عا�صها  ال��ت��ي  ال���ت���ج���ارب 
هي التي تزيد جاذبيته.

 م�������ن خ����������الل جت����اع����ي����د 
اجل�صم،

 ميكن اأن نرى الروح! اأكرث 
املخرج  ف��ي��ل��م  يف  اأح����ّب����ه  م����ا 

����ص���رد ق�صة  ك��و���ص��ت��وري��ك��ا ه���و 
حب بني �صخ�صني جتاوزا عمر 

ال�صباب.

حياة خا�ضة
حول وجود رجل يف حياتها 
بيلوت�صي:  ت��ق��ول  ح��ال��ي��اً، 

)ن���������ع���������م... ل�������ن اأق���������ول 
اأن  ي�����ج�����ب  امل��������زي��������د. 

ببع�س  اأح����ت����ف����ظ 
اخلا�صة  امل�����ص��ائ��ل 
لقد  ل����ن����ف���������ص����ي. 
اأح��ب��ن��ي االآخ���رون 
لكني  ال�����ص��اب��ق  يف 
م�صتعدة  اأك��ن  مل 

ل��ت��ق��ّب��ل ذلك  دوم�����اً 
احل�������������ب. خ�����������الل ف������رتة 

طويلة، 
وج���دُت رواب���ط ق��وة م��ث��رية لالهتمام. 

اليوم اأبحث عن و�صع خمتلف. بداأُت مرحلة 
جديدة من حياتي.

تو�صح:  حياتها،  على  ط��راأت  التي  التغريات  وع��ن 
)يف فرتة طالقي، يف عام 2013، بقي اأبو ابنتّي يف 

الربازيل.
 اخرتُت اأنا االقامة يف باري�س.

 يف ال�صنة املا�صية، ا�صرتيُت منزاًل يف ل�صبونة واأريد اأن اأ�صتقر 
فيه. 

اأحب هذه املدينة الأنها حتمل طابعاً دولياً وحملياً يف اآن. 
ابنتَي الأن احلياة هناك  اإىل  بالن�صبة  العي�س فيها مده�صاً  �صيكون 

اأكرث هدوءاً.
اأماً  اأك��ون  اأن  اأمتنى  قالت:  البنتيها  تربيتها  بطريقة  يتعلق  وفيما 

�صاحلة واأن اأنقل احلب اإىل ابنتَي.
 هذا ما قّدمته يل والدتي. كان والداي �صابني جداً حني ُولدُت.

 كانت اأمي تبلغ 20 عاماً بالكاد.
 كل من يعتقد اأن احلياة تتطلب اإثارة اجلدل ومعار�صة القواعد دوماً 

يجازف باأن يعي�س مراهقة متاأخرة طوال حياته! 
يعطوين حريتي،  لو مل  احلرية.  بكامل  الأنني متتعُت  كنت حمظوظة 

كنُت الآخذها بنف�صي!

لو  حتى  االأن��ظ��ار  بيلوت�ضي  مونيكا  جت��ذب 
النا�س  الأن  تتذمر  لكنها  ذلك!  يف  ترغب  مل 
حقيقتها!  ي��روا  اأن  دون  من  دوم��ااً  يتاأملونها 

مقابلة مع امراأة فاتنة...
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

بيت الق�شيد

�شعيد بن طمي�شان

بـونه مــن   العيــل   متــرى 

ــو جــــــــد يــــــــا مــــــــن دونــــــــه ل

الــعونه اإيــــــــعــــــــرف  ــي  ــرج ي

يــغوونه يل  ي�صمــع  ـــا   م

ــزح مـــا يــلــــــــحــقــونــه ـــ ـــ ــن ي

ــــور الــبــــــــ�ــر يــطــرونــــــــه وط

يــبــاه لــــــــي  يـــــو�ــصـــــل  مــا 

ا�صــدقاه كــل  ويخــ�صــر 

يتــنــقــاه ــدل  ـــ ــعـــ ـــ ـــ وال

ــاه ــع ـــ ـــ ـــــس ال يــ�ــصــمــــــــخ را�

ــــاه لــــــــي تـــراودهـــــــــــم دن

ومــعــنــــــــاه ـــه  ـــف ـــص و� يف 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان ) طيب اهلل ثراه (  

للخري موطن يف وطن زايد اخلري

                        .. ن�صكر عليه اهلل كثرِ ما �صَجدنا

اأر�س/ن بها نخوة و ح�صمة و تقدير

                             �روى رحابْة �صدرها ما وَجدنا

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

يا با�شقة
الق�ضيدة الفائزة باملركز الثاين يف م�ضابقة "النخلة 

باأل�ضنة ال�ضعراء" الن�ضخة االأوىل 2017 التي نظمتها 
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي،

للحني         ال����وق����ت  ����ض���ال���ف  ِم�����ن  ب���ا����ض���ق���ه..  ي����ا 

ك����م ت�����ض��ب��ه��ك ي����ا ب��ا���ض�����ق��ه ك�������ان ت����دري����ن !        

اإي�������ه )االم��������������ارات( ْوع���������ض����ى ف���ال���ه���ا زي���ن 

َوْت��ع�����ني  ، خ���ري  دان���ي���ة    : اه��ل��ه�����ا  ل����  دار/ن  

ي���ه���ن���ا ب���ه���ا م�����ن ط��������اول ال���ُب���ع�������د وال����ب����نْي         

ه���������ذي م���������زاي����ا ق�����������ارب���ت ب���ي���ن���ك�����������م  ب��ني          

َت���َك���ّف���ني زادك  ط���ْي���ب  ِم�����ن  ����ض���اخم���ه..  ْوي������ا 

امل����واع����ني      �����ض����ن����وف  ك�������رة  وان  وال������ي������وم 

م�����ذك�����ورة/ن ب���او����ض���اف���ك  ْب���و����ض�������ط  وح��ي��ني       

ال��ب�����ض��������ات��ني        يف  م��ْت�����ض��ّي��خ�����ه  م���ْت���ع���ّل�������ي�������ه.. 

ت����رق����ى جت����اع����ي����دك ع����ل����ى ذات�������ه�������ا.. ل��ني        

ح���ت���ى ن���ه�����������اي���ات���ك: ع��ظ��ي��م�����ة ع��ن��������اوي��ن       

ي����ا ب���ا����ض���ق���ه.. ِم�������ن  وي�������ن  الوي��������ن  الوي����ن       

ع���ي���ط���ا َوم���ث���ل���ك ع���ي���ط���م���و����س/ن ِم������ن اخل����ود 

واع�����ذوق�����ه�����ا )����ض���ب���ع���ه( حم���ام���ي���ل ب���اجل���ود

ح�����������دود م�����ال�����ه   وال����ع����ط����ا   امل������ك������ارم   دار  

م���ن���ه���و زب����ن����ه����ا �����ض����اك����ي  ال�����وق�����ت م�������ض���ه���ود

ي���ل���ق���ى ب���ه���ا ظ��������ل/ن ع�����ن ال���ق���ي�������ظ مم�������دود

���ض��ه�����ود خ���ل���ق�������ه   َج���ع�������ل   واهلل   اأوردت�������ه�������ا  

������ّدة ال����ُع����ود ف���ي���م���ا م�������ض���ى ك���ن���ت���ي ل����ه����م �������ضَ

! م��ن��ق��������ود  ْي��ج�����ي��ه   .. زادك  ب��ل��ي��ا   ب����ْي����ت/ن  

َوم���ن�������ض���ود ْوه�������ض���ي���م/ن  االك�����م�����ام   ذات   ي����ا 

ال���ُن�����������ود ���ض��������اق��ه  ب��ال��غ��ي��������م ال  م���ْت���ب���ّخ�����������ره 

زود يف  �����ن  واحُل�����������ضْ زود  م����ق����ام����ك  ت�����رف�����ع 

امت����������وت روح����������ك ل����ك����ن ال�������ُع�������ود م���������ض����دود

ك�����ّل�����ك  ع���ل���ى ب���ع�������ض���ك  ل���ن���ا خ��������ريه  ْوَف��������ود

 ريــتـ�يــت

ال�ضهر هذا تفرغ للعباده

كان تبغي اخلري واالأجر الكثري

طيع �ضوري واتبع درب ال�ضعاده

دربن ينجيك من نار ال�ضعري

***

طاهر .. و ال بطيع فيك الاّلمي

واهلل اأحبك فوق ما ال يخطر ..

اإنَت الّرجا ال قيل "دعوة �ضامي"

و انَت الّدعا يوم االأوادم تفطر

البيت مت�حد

بيوت و���ض��ّوى  نه�ضة  لل�ضعب  ب��ن��ى  م��ا  ك��ر 
ي����������������������������اآاآاآاآرب..

ق�����ض��ر  فاجلنة ت��ع��ّو���ض��ه    ،،، ب��ي��ت  ك��ل  ع��ل��ى 

فهد بن غراب املرّي كلنا خليفة
�����ض����ك����رااً خ���ل���ي���ف���ة ي����ازع����ي����م ال����رج����ايل

ي���اب���ح���ر ج�������ود/ن زاخ��������ر/ن ب���ال���غ���وايل
ي����ات����اج ف������وق ال������را�������س  ي�����ض��ف��ر ب��ظ��ّي��ه

ي�����اع�����ذب م���������اي/ن �����ض����ال ل���ل���ن���ا����س رّي�����ه

اإبراهيم بوملحة

عو�ض بن حا�شوم

���ّم���ه���م ����ضَ و   .. ج���م���ي���ع  م���رع���ب���ه���م  اأن��������ت 

دّم����ه����م ���ف  ت���ن�������ضّ دامي   .. ع��������������ادت����ك 

����ض���رق و  ه����ال����دن����ي����ا  غ�������رب  يف  ع����ّم����ه����م 

ف����رق األ���������ف  ال�������ن�������وادي  ب�����ني  و  ب���ي���ن���ك 
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