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الدهون على البطن... قد تكون مفيدة!

اأن الدهون  األباما الأمريكية لنتائج تبينّ  تو�صل علماء من جامعة 
املوجودة يف منطقة البطن لها فوائدها.

تراكم  اأن  ال�صحة  واأخ�صائيو  الأط��ب��اء  من  الكثري  يعترب  حي  ففي 
الدهون يف اجل�صم موؤ�صر خطر على ال�صحة، واأن الطبقات الدهنية، 
مهما كان نوعها اأو مو�صعها، ت�صكل عبئا على الكبد وبع�ض الأع�صاء 
اأن الطبقة  اإىل  اأخريا  اأ�صارت درا�صة مت ن�صرها  اأج�صادنا،  احليوية يف 
الدهنية الداخلية الرقيقة املوجودة يف منطقة البطن عند الإن�صان 

لها دور يف وقاية اجل�صم من بع�ض.
الأخرية  "اأبحاثنا  اأن:  الأمريكية  األباما  جامعة  من  علماء  واو�صح 
البطن  جتويف  يف  امل��وج��ودة  الرقيقة  الطبقة  تلك  ن�صيج  اأن  بينت 
امل��وج��ودة هناك،  الأع�����ص��اء  ب��ي  ي���دور  ال���ذي  ال���دم  تنقية  ي�صاهم يف 
وتتكون الطبقة من ن�صيج يعد اأول جزء تظهر عليه اأعرا�ض التليف 
كموؤ�صر  اعتماده  ميكن  لذلك  التهابات،  باأية  اجل�صم  اإ�صابة  حال  يف 
اإىل  اأ�صاروا  على احلالة ال�صحية للج�صم". ولكنهم ويف نف�ض الوقت 
ميكن  طريقها  فعن  اأي�صا،  ال�صلبية  تاأثرياتها  لها  الطبقة  تلك  اأن 
اخلاليا  وخ�صو�صا  اجل�صم،  داخ��ل  تنت�صر  اأن  ال�صرطانية  للخاليا 
نتائج  اأن  واأو�صحوا  وامل��ع��دة.  املبي�ض  �صرطاين  عن  الناجتة  امل�صابة 
امل�صتقبل على العتماد على  اأبحاثهم الأخرية قد ت�صاعد العلماء يف 
تلك الطبقة لتكون موؤ�صرا على درا�صة اللتهابات يف مراحلها الأولية، 

لتجنب اآثارها ال�صلبية اخلطرة يف حال تطورها.

حمدودية  تك�شف  موؤ�شرات   4
اأيامك يف العمل 

ل اأحد تقريباً يتمنى اأن يفقد عمله، ولكن اإذا كان ذلك احتمال قائم 
طوال الوقت فمن الأف�صل للمرء اأن يكون قادراً على توقعه. بح�صب 
على  اأن��ه  ي��درك  اأن  على  الإن�صان  ت�صاعد  قد  موؤ�صرات  ثمة  اخل��رباء 
و�صك فقدان وظيفته، وهو ما قد يتيح الفر�صة له للبحث عن بديٍل 

باأق�صى �صرعة ممكنة.
تخطيك يف الرتقية

ي��ت��الءم م��ع م��ا يريده  اأداءك ل  اأن  م��وؤك��داً على  ي�صكل ذل��ك م��وؤ���ص��راً 
مديروك منك، وهو ما يقت�صي منك اجللو�ض معهم وال�صعي للتعرف 
على ال�صبب الذي يحدو بهم لعدم ترقيتك. ول تن�ض يف الوقت نف�صه 

البحث عن عمل جديٍد من دون اإبطاء.
الزيادة يف راتبك حمدودة

من �صاأن خطوة مثل هذه، اأن ت�صري اإىل اأن �صركتك ترى اأنك موظٌف 
راتبك  يف  ال��زي��ادة  اأن  من  التيقن  عليك  ولكن  الثانية.  ال��درج��ة  من 

حمدودة بالفعل واأقل من اأقرانك.
عالقتك �صيئة مع مديرك

ُي��ع��زى ك��ل ت��وت��ر يف ال��ع��الق��ات بينك وب��ي م��دي��رك اإىل  اأن  ل ميكن 
ويت�صرف  جديداً  املدير  كان  فرمبا  ال�صخ�صية.  يف  بينكما  اختالٍف 
بناًء على اعتقاٍد مفاده باأنه توىل من�صبه من اأجل اإدخال جتديدات 
�صاملة على املكان، اأو قد يكون ُمكلفاً من الأ�صل مبهمة تقلي�ض عدد 
العاملي يف ال�صركة. على كل الأحوال، يتوجب عليك اأن تعترب تدهور 
عن  ف��وراً  البحث  اإىل  العالقات مع مديريك عالمة مقلقة تدعوك 

مكان اآخر للعمل فيه.
البدء يف تكليفك مبهام متوا�صعة

اإذا �صعرت اأن اأهمية ما ُيناط بك من م�صوؤوليات ترتاجع �صيئاً ف�صيئاً، 
فقد ميثل ذلك عالمًة اأخرى على اأنك قد ل تبقى طوياًل يف عملك 
- ح�صبما  بالذعر ولكن ميكنك  ت�صعر  اأن  احل��ايل. ل يجدر بك هنا 
ذلك،  �صبب  ب�صوؤال مديرك عن  تبداأ  اأن   -  Fortuneيقول موقع
وكيف ميكنك اأن تعود لال�صطالع بدوٍر فعاٍل يف ال�صركة من جديد. 
يف الوقت نف�صه، بو�صعك البدء يف ا�صتك�صاف ما اإذا كانت لديك فر�ٌض 

لاللتحاق بوظيفٍة جديدٍة اأم ل.
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ماليني امل�شتخدمني �شيفقدون »وات�س اآب« 
اأكدت ال�صركة اململوكة لفي�صبوك، اأن املاليي من م�صتخدمي تطبيق “وات�ض 
اآب” على و�صك اأن يفقدوا خدمة الر�صائل املف�صلة لديهم، وذلك بعد اأن كان 

من املقرر تعطيله العام املا�صي قبل الرتاجع عن ذلك يف اآخر حلظة.
اآب  وات�����ض  دع���م  اإي��ق��اف  �صيتم  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  ���ص��ت��ار  دي��ل��ي  �صحيفة  وبح�صب 
الأجهزة  قائمة  وت�صمل  العام،  هذا  لحق  وقت  يف  معينة  هواتف  مل�صتخدمي 

التي �صيتم تعطيل وات�ض اآب بها قريباً اأجهزة بالك بريي ونوكيا �صيمبيان.
�صعبيتها على مدى  انخف�صت  اأن هواتف بالك بريي، قد  الرغم من  وعلى 
ال�صني الأخرية، اإل اأن الهواتف ذات لوحة املفاتيح ل تزال ت�صتخدم من قبل 

ماليي امل�صتخدمي.
ذكرت  الهواتف،  من  ملجموعة  الدعم  لوقف  الأ�صلية  خططها  تاأجيل  وبعد 
وات�ض اآب موؤخًرا اأنها �صت�صتمر يف تقدمي الدعم لهواتف البالك بريي اأو اإ�ض 
وبالك بريي 10، ونوكيا اإ�ض 40، ونوكيا �صيمبيان اإ�ض 60 حتى �صهر 6 من 

العام 2017 فقط.
ال�صهر اجل��اري، ولكن الوقت  وغالًبا لن يحدث ذل��ك لكل ه��ذه الأج��ه��زة يف 
اآب لأجهزة  وات�ض  اأن دعم  الآن  اأُفيد  ب��ريي، حيث  البالك  اأم��ام مالك  ينفد 
البالك بريي �صيتم اإيقافه يوم 30 يونيو، ما يعطي اأ�صحاب بالك بريي اأقل 

من 4 اأ�صابيع اإما لتغيري هواتفهم اأو اعتماد تطبيق ر�صائل جديد.
وقال املتحدث با�صم �صركة وات�ض اآب “على الرغم من اأن هذه الهواتف اجلوالة 
كانت جزءاً مهماً من ق�صتنا، اإل اأنها ل تقدم القدرات التي نحتاجها لتو�صيع 
ميزات التطبيق يف امل�صتقبل” واأ�صاف” كان اتخاذ هذا القرار �صعباً بالن�صبة 
للبقاء على  اأف�صل  النا�ض طرقا  اإعطاء  اأجل  ال�صحيح من  القرار  ولكنه  لنا 

ات�صال مع الأ�صدقاء والعائلة والأحباء با�صتخدام وات�ض اآب”.
اأن  ،اإل  النا�ض  من  العديد  ل��دى  املف�صل  التطبيق  تعطيل  من  الرغم  وعلى 
غري  ن�صيحة  �صوى  امل�صتخدمي  يعط  ومل  اخلطوة  بهذه  يوؤمن  اآب  وات�ض 

مبتكرة.

ثورة يف عالج احلروق ال�شديدة
 ”PolarityTE“ ���ص��رك��ة  اأع���ل���ن���ت 
احليوية،  ب��ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  امل��خ��ت�����ص��ة 
اب���ت���ك���اره���ا ت��ق��ن��ي��ة ج���دي���دة ق������ادرة على 
جت���دي���د اجل���ل���د امل��ت�����ص��رر م���ن احل����روق 
اجل�صم  من  كبرية  ومب�صاحة  ال�صديدة، 
بدًل  �صهرين،  تتعدى  ل  زمنية  م��دة  يف 
اإزالة  دون  طويلة  ل�صنوات  ال��ع��الج  م��ن 

ال�صرر ب�صكل كامل.
لل�صركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���رئ���ي�������ض  وق������ال 
التقنية  اإن  ل�����وغ،  دن���ف���ر  الأم���ري���ك���ي���ة، 
النمو  ع�����وام�����ل  ج���م���ع  ع���ل���ى  ت���ن���ط���وي 
حيث  اجل��ذع��ي��ة،  واخل��الي��ا  البيولوجي 
با�صتخدام  امل��ري�����ض  ج��ل��د  ن�صيج  جت���دد 
�صركته  اأن  مبيًنا  ب��ه،  اخلا�صة  اخل��الي��ا 
�صتطور اجلهاز ليجدد اجللد يف خمتلف 
طبقاته واأعماقه، مبا يف ذلك الع�صالت، 

والعظام، والأع�صاب، والغ�صاريف.
ال�صركة  اأجرتها  التي  التجارب  واأثبتت 
التقنية،  ك��ف��اءة  ح��ي��وان اخل��ن��زي��ر  ع��ل��ى 
جلد  ك��ام��ل  لتجديد  ال�����ص��رك��ة  وت�صتعد 

منوذج اخلنزير.
و�صتبداأ اأول درا�صة ب�صرية خالل الأ�صهر 
ح��روق يف  م��راك��ز  داخ��ل  املقبلة،  القليلة 

الوليات املتحدة الأمريكية.

خمول اجل�شم بعد الفطار 
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روبوت يطبخ ويعد الطعام!
متكن علماء اأملان من تطوير روبوتات 
ت�����ص��ت��ط��ي��ع ال���ط���ب���خ واإع����������داد م���ائ���دة 
اأخطائها  من  التعلم  وميكنها  الطعام 
التعلم  خ��ا���ص��ي��ة  ع���رب  وت�����ص��ح��ي��ح��ه��ا 
يتعلمه  ما  ي�صبه  ب�صكل  وذل��ك  الذاتي 

ويفعله الطفل ال�صغري.
يف  الفرن  من  تفوح  بيتزا  رائحة  اإنها 
معهد الذكاء ال�صناعي باأملانيا. لي�صت 
الرائحة هي ال�صيء املثري لال�صتغراب 
هنا، فهذا اأمر ميكن الربط بينه وبي 
التقني  ال��ت��ط��وي��ر  امل��خ��ت��ربات وق��ط��اع 
هنا  لالنتباه  امللفت  ولكن  ع��ام،  ب�صكل 
بيت�ض  مي�صائيل  املعهد  رئي�ض  اأن  ه��و 
التدبري  يف  م��در���ص��ا  اأي�����ص��ا  ه��ن��ا  يعمل 
املنزيل حيث يعلم اأجهزة ذاتية احلركة 

اخلبيز.  "روبوت" فن 
ولي�ض ذلك �صوى اإحدى القدرات التي 
والروبوت  بوك�صي  ال��روب��وت  يتعلمها 
2" بالإ�صافة  ار  "بي  بيرب وال��روب��وت 
اإىل اإعداد مائدة الطعام اأو عمل فو�صار 
يومية  واجبات  اإنها  املثال،  �صبيل  على 
عن  اإجادتها.  الآلت  هذه  على  ينبغي 
ذل���ك ي��ق��ول ال��ربوف��ي�����ص��ور ب��ي��ت�����ض: ل 
يدرك الب�صر مدى تعقيد هذه املهام ، 
وي�صيف يف هذا ال�صياق: يعلم الطفل 
ال��ذي مل يتجاوز عمره عامي ويقال 
ال�صراب  ي�صب  اأن  عليه  اأن  ا�صرب  له: 
تتعلم  اأن  الآل��ة  على  ي�صكبه"،  اأن  دون 
م�صار  ب���رجم���ة  الآن  ح��ت��ى  مت  ذل�����ك. 
ويعكف  خطوة،  خطوة  احلركات  ه��ذه 
باحثون من اأنحاء خمتلفة من العامل 
الآلت  تلقي  على  احل���ايل  ال��وق��ت  يف 
حاليا يف  يتم  ال��ذات��ي.  التعلم  خا�صية 
م��دي��ن��ة ب��رمي��ن الأمل��ان��ي��ة ت��غ��ذي��ة هذه 
ب��اإر���ص��ادات من  الآلت ذات��ي��ة احل��رك��ة 
اإط���ار برنامج روب���و هاو  الإن��رتن��ت يف 

املمول من الحتاد الأوروبي. 
كما يعمل فريق الباحثي حتت اإ�صراف 
الفرتا�صي  بالواقع  بيت�ض  مي�صائيل 
م�صارات حركية  الباحثون  يقلد  حيث 
الفرتا�صي،  الواقع  نظارة  با�صتخدام 
ثم يتم حتويل هذه البيانات اإىل بيانات 

قابلة للقراءة من قبل الروبوت.

حتذير من التلفزيونات يف غرف الأطفال 
ت��و���ص��ل ع��ل��م��اء م��ن ج��ام��ع��ة لندن 
اأجهزة  و�صع  اأن  اإىل  الربيطانية 
التلفاز يف غرف نوم الأطفال يوؤثر 
�صلبا على �صحتهم وقد يوؤدي اإىل 
ملوقع  ووفقا  بال�صمنة.   اإ�صابتهم 
ب��ي ب��ي ���ص��ي ف��ق��د ت��و���ص��ل العلماء 
درا�صات  ب��ع��د  ال��ن��ظ��ري��ة  ت��ل��ك  اإىل 
األ��ف طفل، حيث   12 �صملت نحو 
ح���ر����ص���وا ع��ل��ى اخ���ت���ي���ار الأط���ف���ال 
التلفاز  اأج���ه���زة  مي��ل��ك��ون  ال���ذي���ن 
يف غ���رف���ه���م اخل����ا�����ص����ة، وخ�����الل 
�صنوات   4 امتدت  التي  ال��درا���ص��ات 
تقريبا، كان العلماء ي�صاألون الأهل 
عن املدة التي يق�صيها الأطفال يف 
غرفهم مل�صاهدة التلفاز يوميا، كما 
ق��ام��وا مب��راق��ب��ة احل��ال��ة ال�صحية 

لالأطفال.

ك�سفت درا�سة جديدة، اأّن كبار ال�سّن الذين يتناولون 
باآالم  للإ�سابة  عر�سة  اأقّل  باالألياف  غنّية  اأغذية 

الركب الناجتة عن التهاب املفا�سل.
واأو�سحت الدكتورة ت�ساويل داي من جامعة تافت�س 
الغني  النباتي  ال��غ��ذائ��ي  النظام  اأّن  بو�سطن،  يف 
خف�س  مثل  وا���س��ح��ًة  �سّحية  م��زاي��ا  ل��ه  ب��االأل��ي��اف 
يف  ال�سكر  م�ستويات  وحت�سني  الكول�سرتول  ن�سبة 

اأغلب  لكّن  �سحي  وزن  اإىل  والو�سول  الدم 
ال�����س��ك��ان يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ال 

يتناولون كميات كافية من الطعام 
اأّن  داي،  وتابعت  باالألياف.  الغني 

االألياف  ال�ستهلك  الراهن  املتو�سط 
نحو  يبلغ  املتحدة  الواليات  يف  البالغني  بني 

امل�ستوى  من  بكثري  اأق��ل  هذا  وقالت:  غرامًا،   15
يوميا  غراما  و28  للن�ساء  غرام   22.4 وهو  املطلوب 

للرجال الذين تبلغ اأعمارهم 51 عاما اأو اأكرث.

واإ�صتناداً اإىل اأننّ الأغذية الغنية بالألياف حتد من ال�صمنة 
وُتنق�ض من اللتهابات وكالهما مرتبط باملفا�صل، در�ض 
فريق داي اأثر عالقة الأنظمة الغذائية وخماطر الإ�صابة 

بالتهاب املفا�صل على مر الزمن يف جمموعتي.

درا�سة على مدى 4 اأعوام:
وامراأة  رج��اًل   4796 املفا�صل  التهاب  م��ب��ادرة  و�صملت 
يعانون من التهاب املفا�صل اأو عر�صة لالإ�صابة به، بينّنت 
الدرا�صة اأن الذين تناولوا اأطعمة غنية بالألياف كانوا اأقلنّ 
عر�صة بن�صبة 30 باملئة من الذين تناولوا اأقل قدر من 
الألياف لالإ�صابة باآلم الركبة اأو اخل�صونة اأو تورم الركبة 
اأو تدهور حالت الإ�صابة بالتهاب  جراء التهاب املفا�صل 

املفا�صل خالل فرتة املتابعة التي ا�صتمرت 4 اأعوام.
ا  1268 �صخ�صً ب��الأوىل �صملت  ويف درا�صة ثانية، مرتبة 
عدد  رب��ع  اأن  ظهر  اأع��م��اره��م  م��ن  اخلم�صينات  اأوائ����ل  يف 
الغنية  الأغ��ذي��ة  ق��در من  اأك��رب  تناولوا  الذين  امل�صاركي 
بالألياف قلت احتمالت اإ�صابتهم بالتهاب املفا�صل بن�صبة 
مع  مقارنة  �صنوات  بت�صع  اأطول  لفرتة  وذلك  باملئة   61
اأق���ل كميات م��ن هذه  ت��ن��اول��وا  امل�صاركي مم��ن  رب��ع ع��دد 

الأغذية.
ت�صاعد  التي  الآل��ي��ات  م��ن  العديد  هناك  اإن  داي  وق��ال��ت 
اأعرا�ض  م��ن خ��الل��ه��ا يف تخفيف  الأل���ي���اف  ت��ن��اول  زي����ادة 
التهاب الركبة منها على �صبيل املثال احلد من اللتهابات 

وم�صاعدة النا�ض على الو�صول اإىل وزن �صحي.
امليكروبات  من��و  على  كذلك  ت�صاعد  الأل��ي��اف  اأن  وتابعت 
ب��دوره��ا على احل��د من  وال��ت��ي تعمل  الأم��ع��اء  املفيدة يف 
تظهر  التي  الأوىل  الدرا�صة  هي  هذه  قائلًة:  اللتهابات، 
اأن ا�صتهالك املزيد من الأغذية الغنية بالألياف يحد من 

خماطر التهاب مفا�صل الركبة .
اإىل نظام غني  الغذائي  النظام  اأن تغيري  يبدو  واأردف��ت: 
م��ن خماطر  للحد  تكلفة  الأق���ل  الطريقة  ه��و  ب��الأل��ي��اف 

الإ�صابة بالتهاب مفا�صل الركبة .

ما هو �سبب وجع الركبة؟
اآلم الركبة من اأكرث امل�صاكل �صيوعاً عند الرجال والن�صاء 
قد  التي  الركبة  ر�صفة  ت�صيب  التي  الأوج����اع  م��ن  وه��ي 
ت�صيب الريا�صيي املبتدئي واملداومي وعند الأ�صخا�ض 
الكبار يف ال�صن الذين يعانون من اإلتهاب املف�صل العظمي 

وعند الأطفال.
ا�صتخدام  الركبة  وج��ع  ح��دوث  اإىل  ت��وؤدي  التي  الأ�صباب 
اأكرث من الالزم حيث تعترب الع�صالت الرباعية  الركبة 
) ع�صالت الفخد الأمامية ( املواقع الرئي�صية التي تعمل 
مفا�صل  لها  تتعر�ض  ق��د  ���ص��دم��ات  اأي  اإمت�صا�ض  على 
الركبة واإذا مل تكون هذه الع�صالت قوية ملواجهة التعب 
ال�صكل املطلوب  الإن�����ص��ان ع��ل��ى  ب��ه  ي��ق��وم  ال���ذي  واجل��ه��د 
عند  يتم  اأن  وذل��ك ميكن  ل��الأمل  الركبة  تتعر�ض  عندها 

حدوث اإجهاد طبيعي اأو اإجهاد مزمن. 
الر�صفة  تربط  التي  الر�صفة  اأوت���ار  يف  اإلتهابات  وج��ود 
باأوتار مع الظنبوت وهي عظام ال�صاق الأكرب الذي ينتج 
ي�صبب  امل��ف��ا���ص��ل مم��ا  لإل��ت��ه��اب  الإح���م���رار وكنتيجة  ع��ن 

الأمل. 
الغ�صروف  من  الرقيقة  الطبقة  وه��ي  ال��ه��اللت  ت�صرر 
حيث  ال��ه��الل  وي�صبه  الفخد  وعظم  ال�صاق  ب��ي  امل��وج��ود 
اإمت�صا�ض معظم الإجهاد  يعمل هذا الن�صيج ال�صام على 
الهاللت  وتعمل  ال�صفلية  الأط���راف  على  يح�صل  ال��ذي 
غري  التحركات  متنع  لأنها  الركبتي  يف  الإ�صتقرار  على 

الطبيعية التي قد توؤدي اإىل الإ�صابة بالتمزق واحلفاظ 
على اآدائها ال�صليم. 

الإلتواء يف الأربطة والأن�صجة الع�صلية وهذه الإ�صابات 
والإلتواءات حتدث عند تلقي اأي �صربة واأي �صدمة حادة 
يف الركبة اأو الإلتواء يف الإجتاه اخلاطئ وغالباً ما حتدث 
هذه الإلتواءات عند احلركة املفاجاأة ونتيجة الإلتواءات 

الريا�صية. 
اأو  واح��د  ي�صيب  مر�ض  وه��و  العظام  به�صا�صة  الإ���ص��اب��ة 
الرجال  ي�صيب  وقد  املفا�صل يف اجل�صم  اأك��رث من عظام 
والن�صاء والأطفال والن�صاء بعد �صن اخلم�صة واخلم�صي 
وي�صاب  العظام  به�صا�صة  لالإ�صابة  اأك��رب  ي�صكل  عر�صة 
احلركات  م��ن  بالكثري  ي��ق��وم��ون  ال��ذي��ن  الأ���ص��خ��ا���ض  بها 
ممار�صة  عن  الناجتة  والإ�صابات  العمل  اأثناء  والأن�صطة 

الأن�صطة الريا�صية. 
اأو تلينّ يف الغ�صروف من الر�صفة ويوؤثر  انهيار  حدوث 
فقط على ر�صفتيه وت�صيب الن�صاء والرجال لكن احتمال 
اإ�صابة الن�صاء بها اأكرب وت�صبب اأمل �صديد عند القيام باأي 

ن�صاط. 
حدوث التهاب يف الأجربة وهي عبارة عن جيوب �صغرية 
ال��ذي يعمل على تليي الأوت��ار من الوركي  ال�صائل  من 
الزائد  وال��وزن  بال�صمنة  الإ�صابة  والركبتي.  والكتفي 
اأو الوقوف ب�صبب  مما ي�صبب الأمل يف الركبة عند امل�صي 

زيادة ال�صغط على املفا�صل. 
�صوت غري طبيعي  الركبة  اأمل  ت�صاحب  التي  الأع��را���ض 
عند حتريك الركبة. الأمل والتورم والإحمرار واحلمى. 

عدم القدرة على الوقوف. ال�صقوط اأثناء الوقوف. 
القدرة  وع��دم  ت�صلب  امل�صابة.  الركبة  يف  بحدر  ال�صعور 

على ثني الركبة.

ما ل تعرفونه عن العد�س!
بفوائد  يتمينّز  ال��ع��د���ض  اأن  ال��ن��ا���ض  ي���درك 

ة فيتناولونه با�صتمرار. �صحية عدنّ
ول���ك���ن ه���ل ت�����ص��اءل��ت��م ي���وم���اً م���ا ه���ي هذه 

الفوائد؟
العد�ض  ي�صاعد  الكول�صرتول:  يخف�ض   -
على خف�ض م�صتوى الكول�صرتول يف الدم 
لأنه يحتوي على كميات كبرية من الألياف 
م�صتويات  خ��ف�����ض  اإن  ل���ل���ذوب���ان.  ال��ق��اب��ل��ة 
الإ�صابة  خ��ط��ر  م���ن  ي��ق��ل��ل  ال��ك��ول�����ص��رتول 
عن  الدماغية  وال�صكتة  القلب  ب��اأم��را���ض 

طريق احلفاظ على نظافة ال�صرايي.
ة  - ���ص��ح��ة ال��ق��ل��ب: اأظ���ه���رت درا����ص���ات عدنّ
مثل  ب��الأل��ي��اف  الغنية  الأطعمة  ت��ن��اول  اأن 
باأمرا�ض  الإ�صابة  العد�ض يقلل من خطر 
م�صدراً  اأي�صاً  العد�ض  يعترب  كما  القلب. 
واملغني�صيوم،  ال��ف��ول��ي��ك  حل��م�����ض  ك���ب���رياً 

اللذين ي�صاهمان اىل حدنّ كبري يف احلفاظ 
على �صحة القلب.

- �صحة اجلهاز اله�صمي: ت�صاعد الألياف 
الغذائية غري القابلة للذوبان املوجودة يف 
ال��ع��د���ض على منع الإم�����ص��اك وغ��ريه��ا من 

ا�صطرابات اجلهاز اله�صمي.
الدم: ت�صاعد  ال�صكر يف  -ا�صتقرار م�صتوى 
ل���ل���ذوب���ان ع��ل��ى تعديل  ال��ق��اب��ل��ة  الأل����ي����اف 

م�صتويات ال�صكر يف الدم وا�صتقرارها.
-خ�صارة الوزن: على الرغم من اأن العد�ض 
ة مثل  ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ع��ن��ا���ص��ر غ��ذائ��ي��ة ع����دنّ
الألياف والربوتي واملعادن والفيتامينات، 
ال�صعرات احلرارية ول  قليل  يزال  فاإنه ل 
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ال����ده����ون. ك����وب واح�����د من 
املطبوخ يحتوي فقط على حوايل  العد�ض 
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تعّرف على الأغذية التي حتمي من اآلم الركبة
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�ش�ؤون حملية

دعا اإليه مدير عام جامعة االإمارات

جامعة امل�شتقبل .. عنوان املجل�س الرم�شاين بح�شور اأع�شاء هيئة التدري�س والقيادات الإدارية
قبول اأول دفعة من الطلبة الوافدين بكلية الرتبية ابتداء من العام القادم ومنح درا�سية للمتميزين منهم
الفرتة القادمة �سوف ت�سهد تفعيل وا�سحا "ملتنزه االبتكار والعلوم" ليكون من�سة للم�ساريع اال�ستثمارية

•• العني-الفجر:

ت�صوير –حممد معني:

املجل�ض  ع��ن��وان  ك��ان  امل�صتقبل..  جامعة 
ال��رم�����ص��اين ال���ذي دع��ا اإل��ي��ه م��دي��ر عام 
جامعة الإمارات الدكتور حممد البيلي 
بح�صور جمع كبري من العمداء وروؤ�صا ء 
جانب  اإىل  والإداري����ة  العلمية  الأق�����ص��ام 
اأع�صاء هيئة التدري�ض والطلبة . املجل�ض 
اأ���ص��رة جامعة  م��ن ملتقى  ات��خ��ذ  ال���ذي 
الإم��ارات مكانا له وامتد حتى منت�صف 
ليلة اأول اأم�ض اأعلن اأن جامعة امل�صتقبل 
مع  اجل��ام��ع��ة  تطلقه  ال���ذي  ال�صعار  ه��و 
بداية العام اجلديد لتواكبه خطة بداأت 
عام  حتى  لتتوا�صل   2017 ال��ع��ام  ه��ذا 
2021  تتحقق معها ) اأي مع اخلطة( 
روؤي��ة الإم��ارات اخلم�ض �صنوات القادمة 
يف  اجلامعة  م�صاهمة  على  التاأكيد  م��ع 
يف  �صريك  باعتبارها  الوطنية  الأج��ن��دة 
ال��دول��ة وخري  التي حققتها  الإجن���ازات 
م��وؤ���ص��ر ع��ل��ى ه���ذا اأن ث��ل��ث ال������وزراء هم 
وكذلك  الإم����ارات  جامعة  خريجي  م��ن 
اأي�صا  هم  الوطني  املجل�ض  اأع�صاء  ثلث 
ميكن  هنا  وم��ن  اجلامعة  خريجي  م��ن 
اأن اجلامعة  تعد منارة  �صاهمت  القول 
يف ال��ك��ث��ري م��ن م��ن��اح��ي احل��ي��اة يف دولة 
الإمارات واأ�صبحت رافدا هاما يف حتقيق 

اأهداف الوطن.
واأ�صاف الدكتور البيلي اأن الأيام القليلة 
وهو  هاما  حدثا  ت�صهد  �صوف  ال��ق��ادم��ة 
مركز  �صمن  الإم���ارات  جامعة  ت�صنيف 
اإىل  م�صريا  العامل  جامعات  بي  متقدم 
اأن اأع�صاء هيئة التدري�ض وكذلك قيادات 
اجلامعة كان لهم دور كبري يف حتقيق هذا 
الإجناز وقال الدكتور حممد البيلي اأن 
اجلامعة مل تتوقف عند حمطة بعينها 
حيث اأنها ب�صدد اإجراء مراجعة جلميع 
براجمها الأكادميية وهيكلها التنظيمي 
�صوف يطبق اعتبارا من العام اجلامعي 
ب��دوره �صوف ي�صهم يف  اجلديد وال���ذي  
بحثية"  "جامعة   اجل��ام��ع��ة  ت��ك��ون  اأن 
من الطراز الأول ومن هنا يتم تطوير 
الربامج التي تخدم هذا التوجه ، كما اأن 
اجلامعة تعمل وب�صكل قوي على تدعيم 
املراكز  وكذلك  التدري�ض  هيئة  اأع�صاء 
دورها  اأداء  م��ن  تتمكن  ح��ت��ى  البحثية 
البحثي  الذي تتطلع اإليه اجلامعة كما 

يتطلع اإليه جمتمع الإمارات.
اأن اجلامعة �صوف  واأكد الدكتور البيلي 
�صوء  يف  براجمها  مراجعة  اإىل  ت�صعى 
خالل  م��ن  ال��راب��ع��ة  ال�صناعية  ال���ث���ورة 
املهن والتخ�ص�صات التي تفر�ض نف�صها 
يف امل�صتقبل والذي يقابله اختفاء بع�ض 
الإمارات  جامعة  اأن  وق��ال  التخ�ص�صات 
احلكومة  م��ع  ا�صرتاتيجي  �صريك  ه��ي 
ال��راب��ع��ة بحيث  ال�����ص��ن��اع��ي��ة  ال���ث���ورة  يف 
التي  والتخ�ص�صات  ال��ربام��ج  ط��رح  يتم 
تخدم هذا التوجه م�صريا اإىل اأن الثورة 
ال�صناعية الرابعة �صوف ميتد اأثرها اإىل 
جميع دول العامل ومن هنا تاأتي اأهمية 
العاملية  ال��ت��ط��ورات  م��واك��ب��ة م��ث��ل ه���ذه 

الهامة .
واأ�صار مدير عام اجلامعة اإىل اأن التعليم 
املرحلة  ك��ب��رية يف  ث����ورة  ي�����ص��ه��د  ���ص��وف 
العاملي  امل�صتوى  على  فقط  لي�ض  املقبلة 
موؤكدا  املحلي  امل�صتوى  على  اأي�����ص��ا  ب��ل 
على اأن جامعة الإمارات ت�صعى اأن تكون 
الدولية  امل��ع��اي��ري  تتبنى  دول��ي��ة  جامعة 
الدرا�صات  خ��ا���ص��ة  ال����ربام����ج  ك���اف���ة  يف 
املرحلة  يف  ت�صهد  ���ص��وف  وال��ت��ى  ال��ع��ل��ي��ا 

املقبلة تطورا كبريا من خالل مراجعة 
ل��ت��واك��ب��ه��ا مراجعة  ب��راجم��ه��ا احل��ال��ي��ة 
اأن  اإىل  م�صريا  وال�صناعة  العمل  ل�صوق 
تفعيال  ت�صهد  ���ص��وف  ال��ق��ادم��ة  ال��ف��رتة 
وا�صحا "ملتنزه البتكار والعلوم" بحيث 
التي  امل�صاريع  من  للعديد  من�صة  يكون 
�صوف تظهر ومنها امل�صاريع ال�صتثمارية 
اجلامعة  اأن  البيلي  ال��دك��ت��ور  واأع��ل��ن   .
ب���رن���اجم���ي هامي  ت�����ص��ت�����ص��ي��ف  ����ص���وف 
ال��ع��ل��م��ي مقدمي  امل���ت���ن���زه  م���ن خ����الل 
الطلبة  "جوجل" ل��ت��زوي��د  ���ص��رك��ة  م��ن 
من  متكنهم  التي  ب��امل��ه��ارات  والباحثي 
التخ�ص�صات  جمال  يف  اجلديد  مواكبة 
توقيع  مت  اأن������ه  اإىل  م�������ص���ريا  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
ال�صينية  "هوهاي"  �صركة  مع  اتفاقية 
تدريبي  م��رك��ز  اإن�����ص��اء  خاللها  م��ن  يتم 

لهذا الغر�ض .
ك��م��ا اأع��ل��ن ال��دك��ت��ور حم��م��د ال��ب��ي��ل��ي اأن 
الرتبية  وزارة  م���ع  ات��ف��ق��ت  اجل���ام���ع���ة 
اأبوظبي  جم��ل�����ض  وك����ذل����ك  وال��ت��ع��ل��ي��م 
للتعليم لقبول دفعة جديدة من الطلبة 
الرتبية  ب��ك��ل��ي��ة  ل��الل��ت��ح��اق  ال���واف���دي���ن 
اأن  اإىل  اإ�صافة  التعليمية  الكوادر  لدعم 
اجلامعة �صوف تقدم منح درا�صية للطلبة 
املتميزين من غري املواطني من مواليد 
اإ�صهامات  اآبائهم  ول��دى  الإم���ارات  دول��ة 
ق��دم��وه��ا ل��ل��دول��ة خ���الل ف���رتة عملهم 
الأوىل  والتي تعد  املبادرة  اأن هذه  وقال 
ت��وج��ي��ه��ات ���ص��اح��ب ال�صمو  ت���اأت���ي وف���ق 
اآل مكتوم نائب  ال�صيخ حممد بن را�صد 
رئ��ي�����ض ال��دول��ة رئ��ي�����ض جمل�ض ال����وزراء 
من  ال��ك��ف��اءات  تاأهيل  بهدف  دب��ي  حاكم 
عمليات  يف  امل�صاركة  اأجل  من  الوافدين 
التنمية م�صريا اإىل اأن كلية الرتبية تعد 
الهامة والأ�صا�صية بجامعة  الكليات  من 

الإمارات.
الربنامج  اأن  ال��ب��ي��ل��ي  ال���دك���ت���ور  واأك�����د 
اجلديد الذي �صيطبق بكلية الرتبية من 
ك��ف��اءات يف جمل�ض  اأج��ل احل�صول على 
ال��ت��ع��ل��ي��م ي��ع��د م���ن اأه����م ال���ربام���ج التي 
والذي  خا�صة  اأهمية  اجلامعة  تعطيها 
ال���ع���ام اجلامعي  م���ن  اب���ت���داء  ���ص��ي��ط��ب��ق 

اجلديد .
واأع���ل���ن م��دي��ر ع���ام اجل��ام��ع��ة ع��ن طرح 
م��ب��ادرات لإر���ص��اد الطلبة ال��دار���ص��ي يف 
اللقاءات  م��ن خ���الل  ال��ع��ام��ة  ال��ث��ان��وي��ة 
ا�صت�صافة  وك����ذل����ك  امل�����دار������ض  داخ������ل 
التعريف  ب��ه��دف  منهم  ل��ع��دد  اجل��ام��ع��ة 
تطرحها  التي  والتخ�ص�صات  باجلامعة 
ل�صتقبال  اجل��دي��د  التوجه  بينها  وم��ن 

الطلبة بكلية الرتبية .
وحت���دث يف امل��ج��ل�����ض ال��رم�����ص��اين الذي 
ح�����ص��ره ج��م��ع ك��ب��ري م��ن اأع�����ص��اء هيئة 
التدري�ض الدكتور اأحمد مراد عميد كلية 
العلوم ، موؤكدا على اأن جامعة امل�صتقبل 

مل ت���اأت���ي م���ن ف�����راغ ول���ك���ن م���ن خالل 
خ��ط��ط ودرا����ص���ات ط��م��وح��ه م��ت��خ��ذة من 

بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  دع��وة 
را�صد اآل مكتوم اخلا�صة ببناء احل�صارة 

هدفا لها موؤكدا على اأن جامعة الإمارات 
���ص��وف ي��ك��ون ل��ه��ا ا���ص��ه��ام��ات وا���ص��ح��ة يف 

ب��ن��اء احل�����ص��ارة . واأ���ص��ار ال��دك��ت��ور مراد 
بها اجلامعة   تاأخذ  التي  املعايري  اأن  اإىل 
�صاهمت ب�صكل كبري يف اأن تكون اجلامعة 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل وال���ت���ي بدورها  ه���ي ج��ام��ع��ة 
الثورة  يف  ودورا  مكانة  لها  يكون  �صوف 
براجمها  خالل  من  الرابعة  ال�صناعية 

واأدواتها البحثية .
كما حتدث الدكتور حممد قا�صم عميد 
اجلامعة  خطة  اأن  وق���ال  ال��ق��ان��ون  كلية 
تكون  اأن  اإىل  تهدف   2021-2017
تلبي  بحثية  ج��ام��ع��ة  الإم�����ارات  ج��ام��ع��ة 
م�صريا  املجتمع  حاجة  الأوىل  بالدرجة 
اإىل اأن جمتمع الإمارات ي�صعى دائما اإىل 
كل ما هو جديد وهذا يفر�ض حتديات 
لب����د م���ن الأخ������ذ ب��ه��ا وو����ص���ع احللول 
املجتمع  وح��اج��ة  تتوافق  التي  املنا�صبة 
الإم���ارات  دول���ة  اأن حكومة  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
حتديا  اي�صا  وه��ذا  امل�صتقبل  ت�صت�صرف 
التي  ال��ن��ظ��ري��ات  تبني  يتطلب  ج��دي��دا 
ال��ت��وج��ه وت�����ص��اءل الدكتور  ت��خ��دم ه���ذا 
احلالية  ال��ربام��ج  م��راج��ع��ة  عند  قا�صم 

وتوافقها مع الروؤية امل�صتقبلية .
ويف مداخلة من مدير عام اجلامعة قال 
تفر�ض  ال��راب��ع��ة  ال�صناعية  ال��ث��ورة  اأن 
مراجعة كل هذه الربامج للوقوف على 
الربامج التي تخدم التوجهات اجلديدة 
وقال اأنه من املهم اأن ن�صت�صرف امل�صتقبل 
اأهمية  اإىل مواكبته موؤكدا على  ون�صعى 
)بينية(  طبيعة  ذات  ال��ربام��ج  تكون  اأن 
م�صريا اإىل اأن النفتاح على التخ�ص�صات 
املمكن  الكلية وم��ن  رمب��ا يكون يف نف�ض 
اأخ����رى  ك��ل��ي��ات  اىل  ذل����ك  ي��ت��خ��ط��ى  اأن 
التي  املهارات  بهدف تقدمي العديد من 
وتوؤهله  يتعامل معها اخلريج  اأن  ميكن 
ل��ل��ن��ج��اح خ��ا���ص��ة اإذا ع��ل��م��ن��ا اأرب���ع���ون يف 
تختفي  ���ص��وف  التخ�ص�صات  م��ن  امل��ائ��ة 
خ���الل ���ص��ن��وات م��ق��ب��ل��ة وم���ن ه��ن��ا ياأتي 
ال��ت��ح��دي ال����ذي ي��ف��ر���ض ع��ل��ي��ن��ا تزويد 
امل�صتقبلية.  واملهارات  باملعارف  الطالب 
واأ����ص���اف م��دي��ر اجل��ام��ع��ة م��ن امل��ه��م اأن 
التقليدي من خالل  الإط��ار  نخرج عن 
امل�صتقبل  ت��خ��دم  ال��ت��ي  ال���ربام���ج  ت��ب��ن��ي 
التعليم  ب��رام��ج  جميع  اأن  ع��ل��ى  م��وؤك��دا 
العايل تخ�صع للتحديث وكذلك برامج 
العتماد الكادميي اأ�صبحت ذات مرونة 
ت��خ��دم م��ن خ��الل��ه��ا ال��ربام��ج اجلديدة 
موؤكدا على اأنه �صيتم اإدخال تطور على 
اإىل  م�صريا   ، الدرا�صية  اخلطط  جميع 
الكرتونية  اأ�صبحت  التعليم  اأنظمة  اأن 
ح��ي��ث مت حت��وي��ل ب��ع�����ض امل�����ص��اق��ات اإىل 
خاللها  من  تتوفر  الكرتونية  م�صاقات 
من�صة للتعامل من خاللها بي الطالب 

وع�صو هيئة التدري�ض.
وحت���دث ال��دك��ت��ور خ��ال��د ال��ب��ل��و���ص��ي من 
ال�صناعية  ال����ث����ورة  ع���ن  ال���ع���ل���وم  ك��ل��ي��ة 

الرابعة ودورها يف بناء امل�صتقبل.
ع���ام اجلامعة  م��دي��ر  م��ن  م��داخ��ل��ة  ويف 
القادمة  ال�صناعية  الثورة  ه��ذه  اأن  ق��ال 
هناك  يكون  ان  فى  علينا  تفر�ض  �صوف 
التدري�ض  ه��ي��ئ��ة  لأع�����ص��اء  خ�����ص��و���ص��ي��ة 
اإنتاجهم  اإىل  ي��ن��ظ��ر  ب��ح��ي��ث  ال��ب��اح��ث��ي 
خمتربات  لهم  ليكون  العلمي  البحثى 
ومنح وخم�ص�صات مالية  ت�صجعهم على 
اأن  على  م��وؤك��دا  البحوث  ه��ذه  موا�صلة 
هيئة  اأع�صاء  من  الباحثي  ه��وؤلء  مثل 
الأ�صا�صية  ال��رك��ي��زة  ميثلون  ال��ت��دري�����ض 
التي تتطور من خاللها املجتمعات وهذا 
هو ما ت�صعى اإليه جامعة الإمارات وقال  
باحثا  اأي�صا  الطالب  يكون  اأن  املهم  من 
واأن  فقط  التدري�ض  هيئة  ع�صو  ولي�ض 
يف  ووا���ص��ح  ملمو�ض  دور  للطالب  يكون 
امل�صتقبل الذي ت�صعى اإليه دولة الإمارات 

كما  ت�صعى اإليه اجلامعة .
�صرورة  اإىل  ال��ع��وي��ن��ي  حم��م��د  وت��ط��رق 
ال��رتك��ي��ز اأي�����ص��ا ع��ل��ى ال�����ص��ئ��ون الإداري����ة 
ب���اع���ت���ب���اره���ا ج��������زءا ه����ام����ا م�����ن جن���اح 
اإ�����ص����ارة من  . ويف  الأك����ادمي����ي  اجل���ان���ب 
م��دي��ر ع����ام اجل��ام��ع��ة ال���دك���ت���ور حممد 
للقاطع  الآخ���ر  اجل��ن��اح  اأن  ق��ال  البيلي 
البحثي والأكادميي هو  اجلناح الإداري 
باجلودة  اإدارة خا�صة  وجود  اإىل  م�صريا 
مراجعة  بالفعل  مت  اأن���ه  ع��ل��ى  وم���وؤك���دا 
القبول  منها  الإداري��ة  القطاعات  بع�ض 
واملكتبات  الب�صرية  وامل���وارد  والت�صجيل 
وكلها قطاعات تخدم القطاع الأكادميي 
وق����ال م��دي��ر اجل��ام��ع��ة اأن����ه م���ن خالل 
بع�ض  اإدخ��ال  يتم  �صوف  املراجعات  هذه 
موؤكدا  الإدارات  بع�ض  على  التعديالت 
على اأن هناك اإدارات اأي�صا ح�صلت على 
�صهادات تقديرية متكنهم من التطوير 
وت�صاءلت  الأداء.   ط�����رق  وحت�������ص���ي 
اخلطط  عن  الدرمكي  نعيمة  الدكتورة 
امل�صتقبلية للجامعة ما بعد 2021 ويف 
مداخلة من مدير عام اجلامعة قال اأن 
وحتى   2021 م��ن  متتد  خطط  هناك 
مئوية  خ��ط��ة  ه��ن��اك  اأن  ك��م��ا   2029

ت�صل اإىل عام 2071.
اأنه  على  البيلي  الدكتور  اأك��د  وق��د  ه��ذا 
املختربات  لتطوير  �صيتم طرح ميزانية 
اإ�صافة  لتلبية احتياجات املرحلة املقبلة 
اإىل توفري امل��وارد التي تخدم هذا وقال 
باإمكانية التعاون مع  بع�ض اجلهات مع 
ب��ع�����ض اجل��ه��ات ال��ت��ي ل��دي��ه��ا خمتربات 
البحث  جم��ال  يف  بها  ال�صتعانة  ميكن 

العلمي.
 ويف اإ�صارة اأخرى قال مدير عام اجلامعة 
اأن تنمية البحث العلمي لبد واأن تكون 
للدرا�صة  الأوىل  املراحل  مع  يبداأ  هدفا 
ليكون للمدر�صة دور يف تنمية مثل هذه 
املهارات البحثية كما يكون لالأ�صرة دور 

مماثل يف هذا.

برئا�سة الرئي�س االأعلى للجامعة

جمل�س جامعة الإمارات يعقد الجتماع الرابع للعام الأكادميي 2017-2016
تراأ�ض معايل الدكتور علي را�صد النعيمي 
-ال���رئ���ي�������ض الأع����ل����ى جل��ام��ع��ة الإم�������ارات 
للعام  اجلامعة  ملجل�ض  الرابع  -الجتماع 
اأم�ض  �صباح   2017/2016 الأكادميي 
اجلامعي  احل������رم  يف  ال����ه����اليل  ب��امل��ب��ن��ى 

مبدينة العي.
وي�صم املجل�ض يف ع�صويته كل من �صعادة 
مركز  حمافظ  كاظم-  عبدالفتاح  عي�صى 
حاجي  يون�ض  و�صعادة  العاملي،  امل��ايل  دب��ي 
و�صعادة  امل���ال���ي���ة،  وزارة  وك��ي��ل   - خ����وري 
الدكتور حممد �صليم العلماء- وكيل وزارة 
ال�صحة ووقاية املجتمع، و�صعادة الدكتور 
حم��م��د ن��ا���ص��ر الأح���ب���اب���ي - م���دي���ر عام 
وكالة الإمارات للف�صاء، و�صعادة الدكتور 
هيئة  ع��ام  مدير   - الكرم  حممد  عبداهلل 
دبي،   بحكومة  الب�صرية  والتنمية  املعرفة 
نائب   - ال�صمري  عبداهلل  حميد  و�صعادة 
لل�صوؤون  للمجموعة  التنفيذي  الرئي�ض 
للموارد  التنفيذي  والرئي�ض  املوؤ�ص�صية 
ب�صركة  امل�����ص��ان��دة  وال�������ص���وؤون  ال��ب�����ص��ري��ة 
ع��ب��داهلل عمران  و���ص��ع��ادة عائ�صة  م��ب��ادل��ة، 
-رئي�صة حترير )اجللف توداي(، و�صعادة 
و�صعادة  ال�صرياين،  علي  حممد  الدكتور 
البيلي-  عبداهلل  حممد  الدكتور  الأ�صتاذ 
املتحدة،  العربية  الم���ارات  جامعة  مدير 
-كلية  املنهايل  اأبوبكر  اأ�صماء  والدكتورة 
العلوم، جامعة الإمارات، والدكتور حممد 
�صليمان احلوقاين - كلية الطب والعلوم 
والدكتورة  الإم�����ارات،  جامعة  ال�صحية، 
العلوم  ك��ل��ي��ة   - ال��ف��ال���ص��ي  ج��م��ع��ة  ���ص��م��ا 
الإن�صانية والجتماعية، جامعة الإمارات، 
والدكتور حممد مقداد ال�صويدي - كلية 

الإدارة والقت�صاد، جامعة الإمارات.

من  جمموعة  اجل��ام��ع��ة  جمل�ض  ون��اق�����ض 
التوجه  تعزيز  يف  ت�صهم  التي  املو�صوعات 
العربية  الإم��ارات  جلامعة  ال�صرتاتيجي 
2026 ودوره������ا يف  امل��ت��ح��دة ح��ت��ى ع����ام 
البحث  املعارف واملهارات عرب  اإنتاج ونقل 
ال�صعيدين  على  املجتمع  خلدمة  العلمي 
تنفيذ  يتوافق مع  وال���دويل، ومب��ا  املحلي 
-2021 للعلوم  الوطنية  ال�صرتاتيجية 
حكومتنا  ل��ت��وج��ي��ه��ات  وف���ق���ا   2030
ال���ر����ص���ي���دة يف ت���ع���زي���ز ت���ط���وي���ر ق������درات 
ذات  املجالت  والبتكار يف  العلمي  البحث 
ومناق�صة  وال��دول��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة  الأه��م��ي��ة 
اجلامعة  ب���دور  املتعلقة  امل�صتجدات  اآخ���ر 
ت�صم  ه��ام��ة  بحثية  كمن�صة  امل�صتقبلي 
العامل  ح���ول  وال��ع��ل��م��اء  ال��ب��اح��ث��ي  نخبة 
ومراجعة  البحثية،  التخ�ص�صات  ملختلف 
ال����ربام����ج وال��ت��خ�����ص�����ص��ات الأك���ادمي���ي���ة 
باجلامعة مبا يدعم م�صرية اجلامعة نحو 

التميز وفق اأرقى واأحدث املعايري العاملية 
يتنا�صب  مب��ا  ج��دي��دة  تخ�ص�صات  وط���رح 
تعنى  الوطنية  ال�صرتاتيجية  واخلطط 
ب��ال�����ص��ع��ادة والإي��ج��اب��ي��ة وال��ف�����ص��اء لدعم 
توجهات احلكومة بتطوير قطاع ف�صائي 
م�صافة  ق��ي��م��ة  ي���ق���دم  م��ت��ك��ام��ل  ج���دي���د 
لقت�صاد الدولة و�صمعتها عاملاً، ومبادرات 
بع�ض  ال����ذك����ور يف  ال��ط��ل��ب��ة  ل���ص��ت��ق��ط��اب 
التخ�ص�صات ذات الأهمية خلدمة املجتمع 
اجلامعات  م��ن��ظ��وم��ة  ���ص��م��ن  ون��ه�����ص��ت��ه 
العاملية وموؤ�ص�صات التعليم العايل ومراكز 
الوطنية  املوؤ�ص�صة  كونها  العلمي  البحث 
واجلامعة  ال��دول��ة  يف  الأوىل  الأك��ادمي��ي��ة 

الأم.
ك��م��ا ت���ن���اول امل��ج��ل�����ض ت��ع��ي��ي وك����الء جدد 
اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  اجل��ام��ع��ة  ك��ل��ي��ات  لبع�ض 
مقرتح طرح برنامج دكتوراه الفل�صفة يف 

القانون بكلية القانون.



الإفطار  وجبة  بعد  اخلمول  نتيجة  يكون  ما  ع��ادة 
التام  والك�صل  النعا�ض  اإيل  ي���وؤدي  ب��ه  ت�صعر  ال���ذي 
عينيك  تبقي  اأن  اأج���ل  م��ن  تكافح  وك��اأن��ك  وت�صعر 
مفتوحة . ب�صكل عام، ال�صعور بالقليل من النعا�ض 
يدعو  ول  متاماً  طبيعي  ب�صكل  الطعام  تناول  بعد 
للقلق ولكن هناك العديد من العوامل التي ت�صاهم 
يف هذا ال�صعور بعد الإفطار وعدد قليل من الطرق 

للحد من اأثار اخلمول بعد الإفطار .

خمول اجل�سم بعد الفطار وكيفية علجه
تناول الكثري من الكربوهيدرات علي الإفطار :

من املعروف ان احل�صول علي الكثري من اجللوكوز 
يف الدم يثبط اأوريك�صي وهو العن�صر الأكرث اأهمية 
يف ال�صيطرة علي ال�صعور باليقظة . ال�صبب يف ذلك، 
اأكرث  ويجعلك  الدماغ  علي  يوؤثر  اجللوكوز  اأن  هو 
اأن  كما   . اجل��ل��وك��وز  ع��ن  ال��ن��اج��م  للتعب  ح�صا�صية 
من  جمموعة  ت�صريب  علي  ق���ادرة  الكربوهيدرات 

املواد الكيميائية اإيل اجلهاز املناعي .

 ح�سا�سية الطعام :
ميكن اأن تتناول جمموعة من الأطعمة علي وجبة 
الإفطار يعاين من اجل�صم من ح�صا�صية اإجتاه هذه 
الأن����واع وه���ذا م��ا ينتج عنه اخل��م��ول وال��ت��ع��ب بعد 
التهابات  الأطعمة حتدث  اأن هذه  وال�صبب  الطعام 

يف املعدة .

احلمو�سة :
ب��ع��د ت��ن��اول وج��ب��ة الإفطار  ال�����ص��ع��ور ب��احل��م��و���ص��ة 
ي��ح��دث ت��غ��ريات طفيفة ل��ل��رق��م ال��ه��ي��دروج��ي��ن��ي يف 
الدم . عندما تنخف�ض حمو�صة الدم موؤقتاً ي�صبح 
الدم اأكرث قلوية وهذا يرتتب عليه اأن اجل�صم اأكرث 
لهذه  �صريع  حل  تقدمي  ميكنك  للخمول.  عر�صة 
اإيل  بحاجة  املعدة  لأن  العلكة  تناول  وه��ي  امل�صكلة 
وميكن  جداً  حم�صي  وهو  الهيدروكلوريك  حم�ض 

للعلكة اأن تخفز علي اإنتاجه .

عدم تدفق الدم اإيل الدماغ :
الدموية يف اجلهاز  الطعام والأوعية  تناول  عندما 

اله�صمي تتمدد ويزداد معدل تدفق الدم اإيل املعدة 
الالزمة ملعاجلة الطعام . وعندما يتحرك الدم اإيل 
اجلهاز اله�صمي فهذا يعني اأن الدماغ لديه دم اأقل 
وبالتايل اأوك�صجي اأقل وعنا�صر غذائية اأقل وهذا 
ما ينتج عنه ال�صعور باخلمول بعد الإفطار مبا�صرة 

.

عدم تناول وجبة �سحية :
ت���ن���اول وج��ب��ة اإف���ط���ار حت��ت��وي ع��ل��ي احل����د الأدين 
ال�صعور  لديك  ي��رتك  �صوف  الغذائية،  القيمة  من 
باخلمول والتعب والإرهاق بعد الإفطار . يف املقابل 
الغذائية  العنا�صر  علي  حتتوي  التي  الأطعمة  اأن 
الطاقة  م�صتوي  من  تعزز  الفيتامينات  وخ�صو�صاً 

طوال اليوم .

 تناول كمية كبرية من وجبة د�سمة:
الد�صمة يرتك  ال��وج��ب��ات  م��ن  ك��ب��رية  كمية  ت��ن��اول 
لديك ال�صعور بالنعا�ض ويقرتح خرباء التغذية اأنه 
خفيفة  وجبات  اإيل  الإف��ط��ار  وجبة  تق�صيم  ميكنك 
اأخ��ري ط��وال الليل حتي يتمكن اجل�صم من ه�صم 
بالتعب  ال�صعور  تقليل  وبالتايل  ب�صهولة  الطعام 

واخلمول بعد الإفطار .

اأمرا�س �سحية معينة :
الطبيعي  م��ن  ي�صبح  معينة  �صحية  ح��الت  هناك 
اأن ي�صعروا بالتعب بعد وجبة الإفطار وهم مر�صي 
لأن  ال��درق��ي��ة،  ال��غ��دة  اإ���ص��ط��راب  مر�صي  ال�صكري، 
اإمت�صا�ض  م���ن  ي��ق��ل��ل  اأن  مي��ك��ن  ال�����ص��ك��ري  م��ر���ض 
ال��غ��دة الدرقية  اإ���ص��ط��راب  اأن  اجل��ل��وك��وز . يف ح��ي 
اإن��ت��اج م��ا يكفي من  ال��غ��دة غ��ري ق���ادرة علي  يجعل 

هرمونات .

نق�س ال�سكر يف الدم :
الكربوهيدرات  من  كاملة  اإفطار  وجبة  تناول  بعد 
يف رم�صان، قد تواجه  نق�ض �صكر ال��دم  التفاعلي 
بعد  ال�صديد  بالإرتياح  ال�صعور  لديك   ي��رتك  مما 
ال�صعور  اأن ينتج عنها  تناول وجبة الطعام، وميكن 
ب���ال�������ص���داع، ال��ت��ه��ي��ج . ي���ح���دث ذل����ك ب�����ص��ب��ب زي����ادة 

الأن�صولي  اإن��ت��اج  زي���ادة  يف  تت�صبب  الكربوهيدرات 
. عند الإنتهاء من اله�صم،  ال��دم  ال�صكر يف  وزي��ادة 
كبري  ب�صكل  ال��دم  يف  اجللوكوز  م�صتويات  تنخف�ض 

مما يوؤدي اإيل حتطم ال�صكر .

 ط���رق ع���لج خ��م��ول اجل�����س��م ب��ع��د وجبة 
الفطار:

: الفطار  وجبة  يف  ال�صكريات  كمية  1.خف�ض 
ميكن تناول وجبة كبرية ببطئ ولكن بغ�ض النظر 
عن حجم الوجبة هناك اأنواع من الطعام علي وجبة 
احللويات  مثل  بالنعا�ض  ت�صعر  جتعلك  الإف��ط��ار 
ال�صكريات يتحطم  اأي طعام عايل  اأو  ال�صكر  عالية 
ال�صكر يف  ورف��ع م�صتوي  اإيل اجللوكوز يف اجل�صم  
الدم . يطلق اجل�صم الن�صولي ملقاومة هذا الإرتفاع 
. زيادة الأن�صولي  ال�صكر يف الدم  املفاجئ يف ن�صبة 
جتعل الدماغ يحفز اإنتاج امليالتوني والذي يوؤدي 
اإيل اخلمول وال�صعور بالنعا�ض . اإ�صتبدل الفواكه اأو 
احللويات منخف�صة ال�صكر  واإ�صتخدام الع�صل بدًل 

من ال�صكر عند اإعداد احللويات منزلية ال�صنع .

: الفطار  بعد  مبا�سرة  الكافيني  جتنب   .2
الإفطار  بعد  الغازية  ال�صودا  اأو  ال�صاي  اأو  القهوة 
اإذ كنت ت�صعر  هي حلول موؤقتة لتنجب اخلمول  . 
�صرب  ف���اإن  الإف���ط���ار  وج��ب��ة  ب��ع��د  العميق  بال�صبات 
ال�صاي اأو القهوة لن يخدعك علي العك�ض فهو يوؤدي 
اإيل اإ�صتنفاذ الطاقة. ميكنك اإ�صتبدالها بامل�صروبات 
بدًل  الإفطار  وجبة  بعد  امل��اء  اأو  الكافيي  منزوعة 
حتافظ  فاملياه   . الغازية  امل�صروبات  اأو  القهوة  من 
اله�صمي  للجهاز  وال�صماح  بقاء اجل�صم رطب  علي 

لكي يعمل ب�صكل طبيعي واأكرث �صال�صة .

: النوم  جودة  علي  احل�سول   .3
 9 –  7 ب��ي  م��ا  �صاعات  ع��دد  اإذا كنت حت�صل علي 
لل�صعور  عر�صة  اأقل  فاأنت  الليل  طوال  نوم  �صاعات 
ب��اخل��م��ول وال��ت��ع��ب  ب��ع��د ت���ن���اول وج��ب��ة الإف���ط���ار. 
اأقل  نوم  �صاعات  علي عدد  فاجل�صم عندما يح�صل 
يواجه  �صوف  الإف��ط��ار  علي  ثقيلة  وجبة  وي��ت��ن��اول 
من  وي��ع��اين  الإف��ط��ار  بعد  يقظاً  البقاء  يف  �صعوبة 

بفح�ض  تعاين من اخلمول قم  كنت  اإذا   . اخلمول 
اأو عدم  الكمبيوتر  اإ�صتخدام  وتقليل  نومك  اأمناط 
اأو احلفاظ علي غرفة نومك  م�صاهدة التليفزيون 

خالية من ال�صوء وال�صو�صاء .
اأن  تعي وقت حمدد ورتي ثابت كل ليلة ويف�صل 
اإذا ذهبت   . بالتعب  ت�صعر  الوقت عندما  يكون هذا 
اإيل الفرا�ض يف وقت مبكر جداً حاول الدخول اإيل 
امل��ع��اد والإ���ص��ت��ي��ق��اظ يف  ال��ن��وم يف ك��ل ليلة يف نف�ض 
. عندما حت�صل علي كمية  الوقت كل �صباح  نف�ض 
كافية من النوم فاأنت لن حتتاج اإيل منبه . عليك 
اأن ت�صتيقظ بطبعية احلال علي كمية منا�صبة من 
النوم . ميكنك احل�صول علي 15 دقيقة بعد تناول 
الطعام عندما ت�صعر باخلمول فهو و�صيلة لكي متنع 

اخلمول الليلي واملزيد من امل�صاكل مع النوم .

وجبة  من  بداًل  اأقل  وجبات  عدد  تناول   .4
كبرية :

يف  طبيعي  ب�صكل  ال���ربوت���ي  اإيل  ب��ح��اج��ة  اجل�����ص��م 
املعدة  م��لء  اإع����ادة  ميكنك  الإف��ط��ار  وب��ع��د  ال�صيام 
تتناول  لو كنت  �صاعات. حتي  اأرب��ع  كل  بالربوتي  
واحلبوب  والأ�صماك  اخل�صروات  من  كاملة  وجبة 
الكاملة فاإنه لن يعو�ض بقاء اجل�صم �صاعات بدون 
الإفطار   يف  كبرية  وجبة  تناول  عند   . طعام  تناول 
ي���ح���دث ا����ص���ط���راب يف ع��م��ل اجل���ه���از ال��ه�����ص��م��ي . 
د���ص��م��ة م��ك��ون��ة من  ت��ك��ون وج��ب��ة  ع��ن��دم��ا  خ�صو�صاً 
اللحوم الثقيلة واحللويات وال�صكريات فاإن اجل�صم 
يعاين من �صعف الرتكيز و�صعوبة ه�صم العنا�صر 
مدار  علي  �صغرية   وجبات  تناول  ح��اول  الغذائية 
لكي  اله�صمي  للجهاز  ت�صمح  لكي  الإفطار  �صاعات 
يعمل ب�صكل  اأكرث كفاءة لأنه يحتوي علي كمية اأقل 

من العنا�صر الغذائية .

: �سحية  وجبة  علي  4.احل�سول 
من اأ�صباب اخلمول بعد تناول وجبة الإفطار ميكن 
عليه  حت�صل  ال��ذي  الطعام  نوعية  ب�صبب  يكون  اأن 
يحتاج   . الغذائية  العنا�صر  علي  احل�صول  وع��دم 
لتوفري  وامل��ع��ادن  الفيتامينات  بع�ض  اإيل  اجل�صم 
الغذائية  والعنا�صر  والع�صالت  للعظام  ال��ط��اق��ة 

فاإن  �صحية  غري  وجبة  تتناول  .عندما  ال�صحيحة 
به  اخلا�صة  الغذائية  بالإحتياجات  يويف  اجل�صم ل 
اله�صمي  اجلهاز   . واخلمول  بالتعب  ت�صعر  لذلك 
ب��ح��اج��ة اإيل وج��ب��ة غ��ذائ��ي��ة ���ص��ح��ي��ة ل��ع��الج هذه 

امل�صكلة ب�صرعة .

وجبة  يف  احل��ي��وان��ي��ة  املنتجات  5.جتنب   
الفطار :

احلليب،  يف  امل��وج��ودة  احليوانية  ال��ربوت��ي��ن��ات  لأن 
ميكن اأن ت�صلب طاقة اجل�صم ب�صبب اأن الربوتينات 
اخلا�صة  الطاقة  حتويل  يتم  لذلك  اله�صم  �صعبة 
الغذائي  التمثيل  اأن  كما   . اله�صم  عملية  اإيل  بك 
للربوتي احليواين يرتك بقايا حم�صية يف اجل�صم 
وتعود درجة حمو�صة اجل�صم اإيل قلوية قلياًل . بدًل 
اخل�صروات  بع�ض  ح��اول  احليواين،  الربوتي  من 
الفيتامينات  ل��ك  ت��وف��ر  ال��ت��ي  ال��ك��ام��ل��ة  واحل���ب���وب 

والطاقة .

ثم  اأواًل  اخلفيفة  ال��وج��ب��ات  6.تناول  
الثقيلة :

ه��ذه اخل��ط��وة  ج��زء مهم ج���داً م��ن ال��ط��اق��ة  التي 
عندما  لأن���ك   . رم�����ص��ان  الإف���ط���اريف  بعد  حتتاجها 
يقاوم  ف��اجل�����ص��م  اأوًل،  ال��ث��ق��ي��ل��ة  الأط��ع��م��ة  ت��ت��ن��اول 
�صعوبة يف اله�صم وغريها من الأطعمة الأخري . 
والنتيجة هي اأن اجل�صم ل ميت�ض كمية كافية من 
الأطعمة  من  للطاقة  الالزمة  الغذائية  العنا�صر 
ال��ت��ي ت��ت��ن��اول��ه��ا وع����دم ط���رد ك��م��ي��ة ه��ائ��ل��ة م��ن من 

الطاقة لله�صم.

واخل�سروات  الفواكه  من  املزيد  7.تناول 
الطازجة علي وجبة الفطار :

ين�صط  احل���رارة  علي  الطعام  بطهي  ت��ق��وم  عندما 
اإنزميات الطعام . ونتيجة لذلك، يحتاج اجل�صم اإيل 

اإ�صتخدام هذه الإنزميات لله�صم . 
م��ن اجل�صم وي�صتنزف  اإ���ص��ايف  ي��ح��ت��اج  عمل  وه���ذا 
ال�صعور  اإيل  ي���وؤدي  م��ا  وه��ذا  ل��ه  الداخلية  الطاقة 
اخل�صروات  ت����ن����اول  ح������اول  ل����ذل����ك،   . ب���اخل���م���ول 
لأنها �صحية معباأة  لي�ض فقط  الطازجة  والفواكه 

بالعنا�صر الغذائية لكي ت�صاعد يف اأن ت�صبح عملية 
اله�صم اأكرث �صال�صة .

: اأقل  حلوم  تناول   .8
اخل�صروات  اأن  فحي  اله�صم  �صعبة  اللحوم  لأن 
والفواكه ل ت�صتغرق اكرث من 30 دقيقة حتي يتم 
ه�صمها ولكن اللحوم حتتاج اأكرث من  �صاعتي يف 
ملحمية  معركة  اأج��ل  من  يقاتل  فاجل�صم   . اليوم 

له�صم هذا الربوتي املطبوخ .

 9.جتنب االأطعمة اجلاهزة :
يجب جتنب الأطعمة اجلاهزة بقدر الإمكان املجردة 
الكيميائية  ب��امل��واد  ومليئة  ال��غ��ذائ��ي  امل��ح��ت��وي  م��ن 
ولكن  ل�صحتنا  �صيئة  ف��ق��ط  لي�صت  ف��ه��ي  ال��غ��رب��ي��ة 
اأي�صاً ي�صعب علي اجل�صم تك�صريها لأن اجل�صم ل 

يعرتف مبكوناتها .

: جيدًا  الطعام  10.م�سغ 
كما تفهوم وذكرنا اأعاله اأن احلمو�صة بعد الإفطار 
. حاول  الطعام  بعد  باخلمول  ال�صعور  اأ�صباب  اأح��د 
م�صغ الطعام جيداً فهو و�صيلة رائعة  لقيام بذلك 
الإنزميات  علي  يحتوي  اللعاب   لأن  فقط  لي�ض   .
اله�صمية التي تبداأ يف تك�صري الطعام وعند م�صغ 

الطعام اأقل يجعل وظيفة املعدة اأ�صهل .

: القهوة  تقليل   .11
ميكن اأن يكون للقهوة فوائد ولكن يف نف�ض الوقت 
حم�صية  لأن��ه��ا  ال�صلبيات  م��ن  ال��ع��دي��د  لديها  لها 
يكون  اأف�صل عندما  ب�صكل   يعمل  واجل�صم  للغاية  
زيادة  وتعطي  للبول  م��در  فهي  القلوية  احلالة  يف 

موؤقتة يف الطاقة .
حت�صل  فاأنت  الإئتمان  بطاقة  مثل  القهوة  �صرب   

علي الفائدة الأن ولكن الأ�صرار لحقاً .
 حماولة جتربة ال�صاي الأخ�صر كوجبة خفيفة بعد 
الإفطار لأنها معباأة باملواد امل�صادة لالأك�صدة ويعزز 
من فقدان الدهون ويتم الإفراج عن الكافيي علي 
مدي فرتة طويلة ويحتوي علي الأحما�ض الأمينية 

التي لها تاأثري مهدئ وحت�صي الرتكيز .

�شحة وتغذية
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خلل �سهر رم�سان يعتقد الكثري من النا�س باأن وجبة الفطار هي الوقت املنا�سب لتناول الوالئم ب�سبب 
عدم تناول الطعام طوال اليوم ولكن يذكر خرباء التغذية باأن هذه العادة توؤدي اإيل خمول ويجب 
اأن تتعرف على خمول اجل�سم بعد الفطار وكيفية علجه ويجب اأن تكون هناك بع�س املوؤ�سرات 
يجب علي املرء اإتباعها عند ك�سر ال�سيام. دائمًا ما تكون هناك حاجة فورية للج�سم بعد ك�سر 
ال�سيام للح�سول على الطاقة ويجب اأن يكون م�سدر متاح ب�سهولة يف �سكل 
الع�سبية  الدماغ واخلليا  لكل خلية حية وخ�سو�سًا خليا  جلوكوز 
اإفطار  وجبة  تتناول  اأن  عليك  �سحية  اإفطار  وجبة  تتناول  ولكي 
عالية الكربوهيدرات التي تعو�س اإنخفا�س م�ستوي اجللوكوز الذي 

ي�سهدها اجل�سم نتيجة ال�سيام .

نعا�س وك�سل تام 

خمول اجل�شم بعد الفطار وكيفية التعامل معه وعالجه
- اجلهاز اله�سمي بحاجة اإىل وجبة غذائية �سحية لعلج هذه امل�سكلة ب�سرعة
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / بون كنيل �صيمون�ض انتيليكتيال بروبريتي 
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :266760               بتاريخ :2017/1/20      
تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ص��م: بي�صبوك هوتيلز )ديزاين( ليمتد
وعنوانه: الوحدة 5 بانك�صايد كرو�صفيلد �صرتيت وارينجتون �صي�صاير دبليو اأيه 1 1 يو بيه اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 
الدعاية، اإدارة الأعمال، اإداريات الأعمال، املهام املكتبية، اإدارة الأعمال للفنادق، اإدارة الفندق اإداريا، خدمات 

الدعاية املتعلقة بالفنادق، خدمات ال�صت�صارات املتعلقة بالإدارة واإداريات الفنادق، اإدارة الفنادق للغري.
الواق�عة بالفئة: 35

و�صف العالمة:  تت�صمن العالمة التجارية الكلمة الإجنليزية )bespoke( وتعني معد ح�صب الطلب. 
اأول حرفي منها )be( باللون الأحمر بينما باقي الأحرف  وتظهر الكلمة بي عالمتي تن�صي�ض ويظهر 

باللون الأ�صود وكلها اأحرف �صغرية.
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  7  يونيو 2017 العدد 12040

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / بون كنيل �صيمون�ض انتيليكتيال بروبريتي 
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 266761                بتاريخ : 2017/1/20  
تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ص��م: بي�صبوك هوتيلز )ديزاين( ليمتد
وعنوانه: الوحدة 5 بانك�صايد كرو�صفيلد �صرتيت وارينجتون �صي�صاير دبليو اأيه 1 1 يو بيه اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 
خدمات تقدمي الطعام وال�صراب، الت�صكي املوؤقت، املطاعم، امل�صرب، خدمات التموين، خدمات �صالت تقدمي 
الطعام، الت�صكي املوؤقت، خدمات الفنادق، خدمات ال�صرير والفطور، توفري �صكن ال�صيافة، خدمات مطاعم 
اخلدمة الذاتية، خدمات الوجبات اخلارجية، خدمات الوجبات ال�صريعة، عر�ض ال�صلطات، عر�ض الوجبات 
خدمات  للوجبات،  احلجز  خدمات  واملقهى،  واملق�صف  الكافترييا  خدمات  ال�صندوت�صات،  عر�ض  اخلفيفة، 
احلجز للفنادق والت�صكي املوؤقت، التاأجري من اأجل الجتماعات واملوؤمترات وغرف ال�صتقبال، توفري غرف 
الجتماعات واملوؤمترات وال�صتقبال لعقد املوؤمترات والجتماعات والندوات واحللقات الدرا�صية واحلفالت، 

خدمات املعلومات وامل�صورة وال�صت�صارات املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة.
الواق�عة بالفئة: 43

و�صف العالمة:    تت�صمن العالمة التجارية الكلمة الإجنليزية )bespoke( وتعني معد ح�صب الطلب. 
اأول حرفي منها )be( باللون الأحمر بينما باقي الأحرف  وتظهر الكلمة بي عالمتي تن�صي�ض ويظهر 

باللون الأ�صود وكلها اأحرف �صغرية.
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  7  يونيو 2017 العدد 12040

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / بون كنيل �صيمون�ض انتيليكتيال بروبريتي 
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :266469                بتاريخ : 2017/1/15   
تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ص��م:  كلنت مارتيل ويلفورد 
وعنوانه:  �ض.ب. 450519 ، دبى – الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 
الفئة 32: البرية )�صراب ال�صعري( واملياه املعدنية والغازية وغريها من امل�صروبات غري الكحولية، م�صروبات 
اأخرى لعمل امل�صروبات; م�صروبات البرية  م�صتخل�صة من الفواكه وع�صائر الفواكه، �صراب وم�صتح�صرات 

غري الكحولية
الواق�عة بالفئة: 32

و�صف العالمة:   تت�صمن العالمة التجارية الكلمات )CHIVALRY IN A BOTTLE( باللغة 
الإجنليزية والأحرف الكبرية باللون الأ�صود

ال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  7  يونيو 2017 العدد 12040

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / بون كنيل �صيمون�ض انتيليكتيال بروبريتي 
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  266470                بتاريخ : 2017/1/15   
تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ص��م:  كلنت مارتيل ويلفورد
وعنوانه:  �ض.ب. 450519 ، دبى – الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 
الفئة 32: البرية )�صراب ال�صعري( واملياه املعدنية والغازية وغريها من امل�صروبات غري الكحولية، م�صروبات 
اأخرى لعمل امل�صروبات; م�صروبات البرية  م�صتخل�صة من الفواكه وع�صائر الفواكه، �صراب وم�صتح�صرات 

غري الكحولية
الواق�عة بالفئة: 32

و�صف العالمة:   تت�صمن العالمة التجارية الكلمات )DO DRINK AND DRIVE( باللغة 
الإجنليزية بالأحرف الكبرية واللون الأ�صود.

ال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  7  يونيو 2017 العدد 12040

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / بون كنيل �صيمون�ض انتيليكتيال بروبريتي 
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  266710               بتاريخ : 2017/1/19   
تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ص��م: بيه اإل دي تي جلوبال كوربوري�صن
وعنوانه: 7/ اإف داه �صينغ ليف بيلدجن 99-105 دي فويه رود �صنرتال  هوجن كوجن

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 
الفئة 36:  خدمات التاأمي، ال�صوؤون التمويلية، ال�صوؤون املالية وال�صوؤون العقارية.

حتويل الأموال، التحويل الإلكرتوين لالأموال وخدمات �صداد الفواتري
الواق�عة بالفئة: 36

و�صف العالمة:    تتكون العالمة التجارية من احلروف الإجنليزية )PLDT( وجميعها حروف كبرية 
واأ�صفل منها كلمة )Global( باللغة الإجنليزية بحجم اأ�صغر واحلرف الأول )G( كبري وباقي الأحرف 
�صغرية وجميعها مكتوبة باللون الأ�صود على خلفية بي�صاء. على ي�صار اأحرف )PLDT( يظهر ت�صميم 

يتخذ �صكل املثلث ويتكون من �صتة اأ�صكال مثلثة متداخلة 
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  7  يونيو 2017 العدد 12040

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / بون كنيل �صيمون�ض انتيليكتيال بروبريتي 
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  266712               بتاريخ : 2017/1/19
تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ص��م: بيه اإل دي تي جلوبال كوربوري�صن
وعنوانه: 7/ اإف داه �صينغ ليف بيلدجن 99-105 دي فويه رود �صنرتال  هوجن كوجن

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 
الهواتف  اأجهزة  ذل��ك  يف  مبا  الت�صال  معدات  تاأجري  الأخ��ب��ار،  وك��الت  الت�صالت،  الت�صالت.   :38 الفئة 
والفاك�ض، خدمات الهاتف، خدمات الهاتف املحمول، خدمات التلك�ض، خدمات التلغراف، اإر�صال الفاك�صات، 
العاملية،  الآيل  �صبكات احلا�صب  اإىل  الو�صول  الآيل، توفري  النداء، الت�صال عرب من�صات احلا�صب  خدمات 
و�صبكات  الإن��رتن��ت  عرب  واملحتويات  والبيانات  الر�صائل  وا�صتالم  وتو�صيل  اإر���ص��ال  البيانات،  نقل  خدمات 
للم�صافات  الهاتف  خدمات  ال��دويل،  الهاتف  خدمات  الإن��رتن��ت،  عرب  الأخ��رى  الت�صال  و�صبكات  احلا�صب 
الطويلة، توفري قنوات ات�صال خلدمات الت�صوق الهاتفي، املوؤمترات املرئية والهاتف املرئي وخدمات الر�صائل 
املرئية، الرتا�صل متعدد النقاط وحتديدا خدمات املحادثات عرب الإنرتنت الذي يتيح ملجموعة ما التوا�صل 

وت�صكيل عدة م�صتلمي خدمات مزود خدمات الإنرتنت.
الواق�عة بالفئة: 38

و�صف العالمة:    تتكون العالمة التجارية من احلروف الإجنليزية )PLDT( وجميعها حروف كبرية 
واأ�صفل منها كلمة )Global( باللغة الإجنليزية بحجم اأ�صغر واحلرف الأول )G( كبري وباقي الأحرف 
�صغرية وجميعها مكتوبة باللون الأ�صود على خلفية بي�صاء. على ي�صار اأحرف )PLDT( يظهر ت�صميم 

يتخذ �صكل املثلث ويتكون من �صتة اأ�صكال مثلثة متداخلة 
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  7  يونيو 2017 العدد 12040

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / بون كنيل �صيمون�ض انتيليكتيال بروبريتي 
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  266711               بتاريخ : 2017/1/19   
تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ص��م: بيه اإل دي تي جلوبال كوربوري�صن
وعنوانه: 7/ اإف داه �صينغ ليف بيلدجن 99-105 دي فويه رود �صنرتال  هوجن كوجن

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 
الفئة 36:  خدمات التاأمي، ال�صوؤون التمويلية، ال�صوؤون املالية وال�صوؤون العقارية.

حتويل الأموال، التحويل الإلكرتوين لالأموال وخدمات �صداد الفواتري
الواق�عة بالفئة: 36

و�صف العالمة: تتكون العالمة التجارية من الكلمة الإجنليزية ٍ)Smart( وتبداأ بحرف )S( كبري وباقي 
الأحرف �صغرية وباللون الأخ�صر واأ�صفل منها كلمة )World( باللغة الإجنليزية بحجم اأ�صغر واحلرف 
يظهر   )Smart( كلمة  ي�صار  على  ال��ف��احت.  الأزرق  باللون  �صغرية  الأح���رف  وب��اق��ي  كبري   )W( الأول 
ال�صفلي من  ال�صلع  التايل،  النحو  اأ�صكال مثلثة متداخلة على  املثلث ويتكون من �صتة  ت�صميم يتخذ �صكل 
املثلث عبارة عن مثلثي اأحدهما باللون الأزرق القاحت والآخر باللون الأزرق الغامق ومعا ي�صكالن ال�صلع 
املثلث عبارة عن  الأمي��ن من  ال�صلع  بينما   ،  )Smart( من كلمة )S( املثلث يف جهة حرف ال�صفلي من 
مثلثي اأحدهما باللون الأخ�صر القاحت والآخر باللون الأخ�صر الغامق، واأخريا ال�صلع الأي�صر من املثلثبارة 
عن مثلثي اأحدهما باللون الأخ�صر القاحت والآخر باللون الأخ�صر الغامق بينهما �صعاع اأبي�ض يتجه �صعودا 

من الي�صار اإىل اليمي ب�صكل م�صتدق. ويعترب اللوني الأزرق والأخ�صر هما �صمتي للعالمة التجارية.
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  7  يونيو 2017 العدد 12040

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / بون كنيل �صيمون�ض انتيليكتيال بروبريتي 
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  266708               بتاريخ : 2017/1/19   
تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ص��م: بيه اإل دي تي جلوبال كوربوري�صن
وعنوانه: 7/ اإف داه �صينغ ليف بيلدجن 99-105 دي فويه رود �صنرتال  هوجن كوجن

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 
الفئة 38: الت�صالت.

الت�صالت، وكالت الأخبار، تاأجري معدات الت�صال مبا يف ذلك اأجهزة الهواتف والفاك�ض، خدمات الهاتف، خدمات الهاتف املحمول، 
اإىل  الو�صول  توفري  الآيل،  احلا�صب  من�صات  عرب  الت�صال  النداء،  خدمات  الفاك�صات،  اإر�صال  التلغراف،  خدمات  التلك�ض،  خدمات 
�صبكات احلا�صب الآيل العاملية، خدمات نقل البيانات، اإر�صال وتو�صيل وا�صتالم الر�صائل والبيانات واملحتويات عرب الإنرتنت و�صبكات 
احلا�صب و�صبكات الت�صال الأخرى عرب الإنرتنت، خدمات الهاتف الدويل، خدمات الهاتف للم�صافات الطويلة، توفري قنوات ات�صال 
النقاط وحتديدا خدمات  متعدد  الرتا�صل  املرئية،  الر�صائل  املرئي وخدمات  والهاتف  املرئية  املوؤمترات  الهاتفي،  الت�صوق  خلدمات 

املحادثات عرب الإنرتنت الذي يتيح ملجموعة ما التوا�صل وت�صكيل عدة م�صتلمي خدمات مزود خدمات الإنرتنت.
الواق�عة بالفئة: 38

الأح��رف �صغرية  وباقي  وتبداأ بحرف )S( كبري   )Smart(ٍ الإجنليزية  الكلمة  التجارية من  العالمة  تتكون  العالمة:     و�صف 
الأحرف  وباقي  كبري   )W( الأول  واحل��رف  اأ�صغر  بحجم  الإجنليزية  باللغة   )World( كلمة  منها  واأ�صفل  الأخ�صر  وباللون 
مثلثة  اأ���ص��ك��ال  �صتة  م��ن  ويتكون  املثلث  �صكل  يتخذ  ت�صميم  يظهر   )Smart( كلمة  ي�صار  على  ال��ف��احت.  الأزرق  باللون  �صغرية 
متداخلة على النحو التايل، ال�صلع ال�صفلي من املثلث عبارة عن مثلثي اأحدهما باللون الأزرق القاحت والآخر باللون الأزرق الغامق 
ومعا ي�صكالن ال�صلع ال�صفلي من املثلث يف جهة حرف )S( من كلمة )Smart( ، بينما ال�صلع الأمين من املثلث عبارة عن مثلثي 
باللون  اأحدهما  املثلثبارة عن مثلثي  الأي�صر من  ال�صلع  واأخ��ريا  الغامق،  الأخ�صر  باللون  القاحت والآخ��ر  الأخ�صر  باللون  اأحدهما 
ويعترب  م�صتدق.  ب�صكل  اليمي  اإىل  الي�صار  يتجه �صعودا من  اأبي�ض  �صعاع  بينهما  الغامق  الأخ�صر  باللون  والآخ��ر  القاحت  الأخ�صر 

اللوني الأزرق والأخ�صر هما �صمتي للعالمة التجارية.
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك 
خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  7  يونيو 2017 العدد 12040

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / بون كنيل �صيمون�ض انتيليكتيال بروبريتي 
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  265852                بتاريخ : 2017/1/3  
تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ص��م: مايجاز ليمتد
وعنوانه: ريجينا هاو�ض 124 فين�صلي رود لندن  اإن دبليو 3 5 جيه اإ�ض اإجنلرتا 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 
خدمات توفري الأطعمة وامل�صروبات، الإيواء املوؤقت يف الفئة 43.

الواق�عة بالفئة: 43
و�صف العالمة:   تت�صمن العالمة التجارية كلمة )DRAMA( باللغة الإجنليزية وهي تعني م�صرحية 

للعر�ض على امل�صرح اأو التلفاز اأو الراديو
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  7  يونيو 2017 العدد 12040

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / بون كنيل �صيمون�ض انتيليكتيال بروبريتي 
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 266050               بتاريخ : 2017/1/5  
تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ص��م: روجر فري
وعنوانه: افدا. بيو7، 92 باجو، اي-28036، مدريد، ا�صبانيا

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 
التعليم والتهذيب، التدريب، الرتفيه، الأن�صطة الريا�صية والثقافية. الفئة 41:  

التعليم والتهذيب، التدريب، الرتفيه، الأن�صطة الريا�صية والثقافية، خدمات التعليم والتدريب والرتفيه، 
والندوات  التدريبية  العمل  حلقات  وتنظيم  ترتيب  التعليم؛  معلومات  والثقافية؛  الريا�صية  الأن�صطة 
املعار�ض  التعليم؛  خدمة  باملرا�صلة.  دورات  باملرا�صلة.  دورات  وال��ن��دوات؛  الدرا�صية  واحللقات  وامل��وؤمت��رات 
)تنظيم -( لأغرا�ض ثقافية اأو تعليمية؛ ن�صر الن�صو�ض )عدا الن�صو�ض الدعاية(؛ ن�صر الكتب. ا�صتخدام 
املن�صورات الإلكرتونية )ل ميكن حتميلها عن طريق نقل البيانات(؛ ن�صر الكتب الإلكرتونية واملجالت على 

النرتنت )ولي�ض حتميل(
الواق�عة بالفئة: 41

و�صف العالمة:   حزام ازرق وا�صفر على �صكل دائرة كتب فيه عبارة KING’S COLLEGE باحرف 
لتينية باللون ال�صود.

 يتو�صط احل��زام الدائري ر�صم مميز ل�صد ا�صفر على �صارة حمراء. يعلو ر�صم احل��زام  تاج باللون الزرق 
الغامق وال�صفر و الحمر والبي�ض. اما حتت احلزام ر�صم �صريط مموج وباللون ال�صفر و كتب فيه عبارة  

ال�صود.  وباللون  مميزة  لتينية  باحرف     HONESTY.FAITH. COURAGE
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  7  يونيو 2017 العدد 12040

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / بون كنيل �صيمون�ض انتيليكتيال بروبريتي 
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :   267002               بتاريخ : 2017/1/23  
تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ص��م: ماجنيتيك اأوتوكونرتول جي اإم بي اإت�ض
وعنوانه: جرينمات 20 79650 �صوبفيم اأملانيا

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 
اخلا�صة  املعدنية  وامل���واد  املعدنية  البناء  م��واد  امل��ع��دن،  من  وامل�صنعة  للنقل  القابلة  املباين  املعدنية،  امل��واد 
بالإن�صاءات، ال�صدود املعدنية اأو التي تتكون ب�صكل رئي�صي من املعدن، الأبواب والبوابات املعدنية، احلواجز 
وال�صدات املعدنية اأو امل�صنوعة ب�صكل رئي�صي من املعدن، الأبواب الدوارة، الأقفال امللتوية الأقفال ذات اجلناح 

الدوار، امل�صدات املتحركة اأفقيا وكل ما هو م�صنوع من املعدن اأو يتكون ب�صكل رئي�صي من املعدن.
الواق�عة بالفئة: 06

التي  امل��ادة  وتعني   )MAGNETIC( الإجنليزية  الكلمة  التجارية  العالمة  تت�صمن  العالمة:  و�صف 
لها خوا�ض مغناطي�صية، ومتت كتابة احلرف الأول )m( كحرف �صغري مائل وحتته خط وكالهما باللون 
 )MAGNETIC( كلمة  تخت  الأ�صود.  واللون  الكبرية  بالأحرف  الكلمة  ح��روف  باقي  بينما  الأزرق، 
تظهر الكلمات الإجنليزية )ACESS TO PROGRESS( وتعني كلمة )ACCESS( الدخول 
وجميعها  حت�صن  اأو  ت��ق��دم  تعني   )PROGRESS( وكلمة  اإىل  تعني   )TO( كلمة  بينما  م��ك��ان  اإىل 

بالأحرف الكبرية واللون الأ�صود
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  7  يونيو 2017 العدد 12040

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / بون كنيل �صيمون�ض انتيليكتيال بروبريتي 
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 267003                بتاريخ : 2017/1/23   
تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ص��م: ماجنيتيك اأوتوكونرتول جي اإم بي اإت�ض
وعنوانه: جرينمات 20 79650 �صوبفيم اأملانيا

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 
معدات واأجهزة واأدوات الدعم والأمن واحلماية والإ�صارة، اأجهزة الو�صول والتحكم يف الو�صول، اأجهزة التحكم الكهربائي يف الو�صول واملرفقات 
املكونة لها، اأجهزة ومعدات التحكم التلقائي يف الو�صول واملرافق املكونة لها من اأجل املباين ومناطق مواقف ال�صيارات، املعدات التلقائية واملعدات 
الكهربائية ل�صمان اأمن الو�صول، البطاقات امل�صفرة اأو املغناطي�صية للتحكم يف الو�صول، الربجميات امل�صجلة للح�صاب الآيل، الربجميات، برامج 
اأجهزة التحكم يف  اأو التحكم يف املدخل، برجميات التحكم يف الو�صول واأنظمة الأمن وكذلك  اإيقاف تفعيل الو�صول  اأجل  احلا�صب الآيل من 
الو�صول، احلواجز الكهربائية واأجهزة التحكم يف الو�صول التي يتم تفعيلها بالعملة املعدنية اأو البطاقات امل�صفرة، األية العمل بالعملة املعدنية 
اأجهزة واأدوات الراديو، معدات ال�صوت وال�صورة والت�صوير، املتحكمات الكهربائية والإلكرتونية التي  ال�صيارات،  اأجل فتح حواجز موقف  من 
تعمل عن طريق الراديو لإغالق الأبواب، احلواجز، البوابات، الأبواب الدوارة والأجهزة الأخرى للتحكم يف الو�صول، معدات املالحة والإر�صاد 
وتعقب املواقع واملتابعة واخلرائط، الأجهزة والأدوات الكهربائية والإلكرتونية للتحكم يف حواجز الو�صول، املتحكمات الكهربائية يف الو�صول، 
مرافق املواقف واحلواجز وحواجز البوابات، املا�صكات والركابات التلقائية ملرافق مواقف ال�صيارات وممرات ال�صيارات، الأبواب الدوارة التلقائية 
والأقفال الدوارة والأقفال ذات اجلناح الدوار واحلواجز املتحركة اأفقيا للمداخل واملخارج، وبطاقات التعريف امل�صفرة، وقارئ ال�صرائح وقارئ 
البطاقات الكهربائية، البطاقات امل�صفرة مع خوا�ض اأمنية من اأجل اأغرا�ض التدقيق، م�صابيح الإ�صارة، كامريات املراقبة، املكونات الإلكرتونية 
�صد  والعقارات  واملباين  الغرف  وتاأمي  مراقبة  اأج��ل  من  التحكم  ولوحات  واجلر�ض  واملفاتيح  احل�صا�صات  وحتديدا  والإن���ذار،  الأم��ن  لأنظمة 
والكهربائية  الإلكرتونية  والأقفال  واملفاتيح  والبوابات  الأب��واب  الو�صول وحتديدا  للتحكم يف  الإلكرتونية  الأجهزة  به،  امل�صرح  الو�صول غري 

، اأجهزة التحكم يف الت�صال لالأبواب والبوابات الكهربائية والإلكرتونية.
الواق�عة بالفئة: 09

و�صف العالمة: تت�صمن العالمة التجارية الكلمة الإجنليزية )MAGNETIC( وتعني املادة التي لها خوا�ض مغناطي�صية، ومتت كتابة 
احلرف الأول )m( كحرف �صغري مائل وحتته خط وكالهما باللون الأزرق، بينما باقي حروف الكلمة بالأحرف الكبرية واللون الأ�صود. تخت 
كلمة )MAGNETIC( تظهر الكلمات الإجنليزية )ACCESS TO PROGRESS( وتعني كلمة )ACCESS( الدخول اإىل 

مكان بينما كلمة )TO( تعني اإىل وكلمة )PROGRESS( تعني تقدم اأو حت�صن وجميعها بالأحرف الكبرية واللون الأ�صود
ال�ص��رتاطات: 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل  اأو   ، فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد 
)30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  7  يونيو 2017 العدد 12040

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / بون كنيل �صيمون�ض انتيليكتيال بروبريتي 
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  266707               بتاريخ :    19/01/2017
تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ص��م: بيه اإل دي تي جلوبال كوربوري�صن وعنوانه: 7/ اإف داه �صينغ ليف بيلدجن 99-105 دي فويه رود
�صنرتال  هوجن كوجن

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 
والأدوات  والأجهزة  وال�صينمائي  الفوتوغرايف  الت�صوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�صاحية  واملالحية  العلمية  والأدوات  الأجهزة    :9 الفئة 
الب�صرية واأدوات الوزن والقيا�ض والإ�صارة واملراقبة )الإ�صراف( والإنقاذ والتعليم ، اأجهزة واأدوات لو�صل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف 
اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�صجيل اأو اإر�صال اأو ن�صخ ال�صوت اأو ال�صور، حامالت بيانات مغناطي�صية، اأقرا�ض 
ت�صجيل، اأقرا�ض مدجمة، اأقرا�ض فيديوية رقمية وغريها من و�صائط الت�صجيل الرقمية؛ اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، 

اآلت ت�صجيل النقد، اآلت حا�صبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ اأجهزة اإطفاء احلرائق.
برجميات  تطبيقات  التطبيقات(،  )برجميات  للتحميل  القابلة  الهاتف  تطبيقات  الآيل،  احلا�صب  برجميات  التطبيقات،  برجميات 
الحلا�صب الآيل لأجهزة املحمول، وحتديدا الربجميات امل�صتخدمة لإيداع و�صحب املبالغ من احل�صابات البنكية، ح�صابات بطاقات 
البنكية، برجميات  باملعامالت وعر�ض معلومات احل�صابات  القيام  اأو  الأم��وال،  املبا�صر، حتويل  ال�صحب  بطاقات  الئتمان، ح�صابات 
احلا�صب الآيل لت�صهيل ال�صداد الإلكرتوين، املعامالت النقدية الإلكرتونية، حتويل املبالغ املالية اإلكرتونيا وخدمات حتويل الأموال 
الإلكرتونية  الأعمال  يف  ال�صتخدام  اأج��ل  من  الآيل  احلا�صب  برجميات  والال�صلكية،  الإلكرتونية  الو�صائط  طريق  عن  اإلكرتونيا 
والال�صلكية ومعامالت العمالء، برجميات احلا�صب الآيل لت�صهيل املدفوعات عن طريق الو�صائل الإلكرتونية والال�صلكية، برجميات 

احلا�صب الآيل لت�صهيل الو�صول اإىل ح�صابات ال�صداد لالأغرا�ض التجارية عن طريق الو�صائل الإلكرتونية والال�صلكية.
الواق�عة بالفئة: 09

و�صف العالمة:   
كلمة  توجد  منها  اأ�صفل  كبرية،  كاأحرف   )L( و   )S( وتت�صمن احلرفي   )SmartLife( الكلمات  التجارية من  العالمة  تتكون 
)GLOBAL( بالأحرف الكبرية وجميعها باللون الأ�صود على خلفية بي�صاء. على ي�صار اأحرف ٍ)SmartLife( يظهر ت�صميم 

يتخذ �صكل املثلث ويتكون من �صتة اأ�صكال مثلثة متداخلة 
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك 
خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  7  يونيو 2017 العدد 12040

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / بون كنيل �صيمون�ض انتيليكتيال بروبريتي 
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  266706               بتاريخ : 2017/1/19   
تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ص��م: بيه اإل دي تي جلوبال كوربوري�صن
وعنوانه: 7/ اإف داه �صينغ ليف بيلدجن 99-105 دي فويه رود �صنرتال  هوجن كوجن

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 
الفئة 36:  خدمات التاأمي، ال�صوؤون التمويلية، ال�صوؤون املالية وال�صوؤون العقارية.

حت��وي��ل الأم����وال، التحويل الإل��ك��رتوين ل��الأم��وال وخ��دم��ات ���ص��داد ال��ف��وات��ري، احل���والت امل��ال��ي��ة، وخدمات 
البطاقات املدفوعة م�صبقا

الواق�عة بالفئة: 36
 )L( و )S( وتت�صمن احلرفي )SmartLife( و�صف العالمة:    تتكون العالمة التجارية من الكلمات
اأ�صفل منها توجد كلمة )GLOBAL( بالأحرف الكبرية وجميعها باللون الأ�صود على  كاأحرف كبرية، 
خلفية بي�صاء. على ي�صار اأحرف ٍ)SmartLife( يظهر ت�صميم يتخذ �صكل املثلث ويتكون من �صتة اأ�صكال 

مثلثة متداخلة 
ال�ص��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  7  يونيو 2017 العدد 12040   

منوذج اإعلن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

دي ال ايه بيرب ميدل اي�صت ال ال  بي 

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 94125     

باإ�صم :  كالمييت ت�صينج هولدينغز ليمتد

وعنوانة :روم 113، 65 لندن وول، لندن، اأي �صي 2 5 تي يو، اململكة املتحدة 

وامل�صجلة حتت الرقم : 92552  

بتاريخ : 2007/05/03

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�صتظل 

احلماية يف : 2017/05/03           وحتى تاريخ : 2027/05/03  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  7  يونيو 2017 العدد 12040

منوذج اإعلن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

دي ال ايه بيرب ميدل اي�صت ال ال  بي 

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 94126     

باإ�صم :  كالمييت ت�صينج هولدينغز ليمتد

وعنوانة :روم 113، 65 لندن وول، لندن، اأي �صي 2 5 تي يو، اململكة املتحدة 

وامل�صجلة حتت الرقم : 92541  

بتاريخ : 2007/05/03

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�صتظل 

احلماية يف : 2017/05/03           وحتى تاريخ : 2027/05/03  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  7  يونيو 2017 العدد 12040

منوذج اإعلن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

دي ال ايه بيرب ميدل اي�صت ال ال  بي 

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 94127     

باإ�صم :  كالمييت ت�صينج هولدينغز ليمتد

وعنوانة :روم 113، 65 لندن وول، لندن، اأي �صي 2 5 تي يو، اململكة املتحدة 

وامل�صجلة حتت الرقم : 90052  

بتاريخ : 2007/05/03

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2017/05/03           وحتى تاريخ : 2027/05/03  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  7  يونيو 2017 العدد 12040

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/

قم�صية للملكية الفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 95294

با�ص��م: يونيك�ض كابو�صيكي كاي�صا

وعنوانه: 23-13، يو�صيما 3- �صوم، بونكيو- كو، طوكيو، اليابان

وامل�صجلة حتت رقم : )95294(  بتاريخ: 2012/04/17

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2017/05/29 وحتى تاريخ : 2027/05/29

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  7  يونيو 2017 العدد 12040

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/

قم�صية للملكية الفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 96431

با�ص��م: باك�صرت انرتنا�صيونال انك

وعنوانه: 1 باك�صرت باركواي، ديرفيلد، اإيلينوي 60015،

 الوليات املتحدة المريكية

وامل�صجلة حتت رقم : )95699(  بتاريخ: 2009/07/13

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2017/06/21 وحتى تاريخ : 2027/06/21

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  7  يونيو 2017 العدد 12040

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
قم�صية للملكية الفكرية

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 265912         بتاريخ : 03/ 01 /2017
با�ص��م: لبوري ميديكال تكنولوجيز كورب. 

وعنوانه: 400 افينبو دي، �صويت 10، ويلي�صتون، فريمونت 05495، الوليات املتحدة المريكية
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

اأدوات الق�صطرة 
بالفئة: 10

و�صف العالمة: عبارة T-DOC باحرف لتينية باللون ال�صود
 ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد 
، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  7  يونيو 2017 العدد 12040
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العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان  : ال�صيد/ 
�صليمان عبداهلل �صليمان حممدالنقبي ، اجلن�صية : الإمارات ، وطلب الت�صديق على 
حمرر يت�صمن )تنازل( يف ح�صته البالغة يف ال�صم التجاري املفاز للخياطة ، ن�صاط 
يف   القت�صادية  التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�ض   ، الرجالية  املالب�ض  خياطة  الرخ�صة 
التنمية  دائ��رة  بتاريخ 2011/7/14 يف  ال�صادر  رقم 614146  خورفكان رخ�صة مهنية 
في�صو  ات��ي  اي��ه  تهواكنون  �صوكوماران  بونون  ال�صيد/  اىل  بخورفكان.  القت�صادية 
العدل يف مدينة خورفكان  الكاتب  بان  للجميع  معلوما  ليكن   - الهند   : اجلن�صية   ،
�صيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعي 

من تاريخ ن�صر هذا العالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�ضة حممد علي 

  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   
 اعـــــــالن       

 املرجع :2017/377 ك.ع.ت
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- عجمان  ال�صيد/ 
الت�صديق  طلب   - الإم����ارات   : اجلن�صية   ، العو�صي  ع��ب��دول  عقيل  طيب  عقيل 
علي حمرر يت�صمن : تنازل  املحل التجاري با�صم خياط الزاهية املرخ�صة من 
لدى  وامل�صجل    14279  : امللف  رق��م  القت�صادية يف عجمان حتت  التنمية  دائ��رة 
غرفة جتارة و�صناعة عجمان  اىل ال�صيد/ فهد حارب خمي�ض حارب ال�صام�صي ، 
اجلن�صية : الإمارات - ليكن معلوما بان الكاتب العدل بعجمان �صيقوم بالت�صديق 
تاريخ  ا�صبوعي من  انق�صاء  بعد  املذكور  املحرر  ال�صاأن يف  ذوي  التوقيعات  على  

ن�صر هذا العالن
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�ضادية- عجمان

  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   
      مذكرة اعالن متظلم �ضده بالن�ضر     

   يف  الدعوى 2017/231 تظلم جتارى               
اىل املتظلم �صده / 1- ابوبكر فريان كوتى ال�صومباتيل - عن نف�صه وب�صفته �صريك 
واملدير املخول بالتوقيع ل�صركة فلورال فروت - �ض ذ م م جمهول حمل القامة مبا اأن 
التظلم / بنك ابوظبي الوطني وميثله : نوال زايد �صاملي ظبيك احلو�صني قد اقام 
عليك التظلم املذكور اعاله ومو�صوعه تظلم من القرار ال�صادر يف المر على عري�صة  
رقم 2017/336 جتارى والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.    وحددت لها جل�صه يوم 
الربعاء  املوافق 2017/6/21 ال�صاعة 8.30 �صباحا بالقاعة رقم ch1.B.6 لذا فاأنت 
اأو  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف 
فاإن  تخلفك  ح��ال��ة  ويف  الأق���ل  على  اي���ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري   
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   
  يف الدعوى  رقم   2017/496 جتاري كلي  

املدعي : بنك برودا 
املدعي عليهم : 1- كو�صي للنقل العام - �ض ذ م م ، 2-�صيخ حممد �صريف دركا�ض كونهي احمد  

3- حليمه �صعدية حممد �صريف 
دبي  حمكمة  قبل  من  واملعي    ، الهادي  ح�صن  هادي  حممد  عقيل   : اخلبري/الدكتور  يعلن 
البتدائية خبريا م�صرفيا يف الدعوى رقم 2017/496 جتاري كلي ، واملقامة من املدعي/ بنك 
برودا  وتنفيذا للمهمة فان املدعي عليهم /كو�صي للنقل العام - �ض ذ م م ، �صيخ حممد �صريف 
اخلربة  الجتماع  حل�صور  مدعوون   ، �صريف  حممد  �صعدية  حليمه   ، احمد  كونهي  دركا�ض 
 2017/6/11 املوافق  الحد   يوم  عقده  واملقرر   ، معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  امل�صرفية 
الكائن يف : ديرة -  الثانية ع�صر والن�صف بعد الظهر ، مبقر مكتب اخلبري  ال�صاعة  يف متام 
روتانا  رحاب  وفندق  العربية  املالحة  �صركة  بجوار   - �صنرت  بزن�ض  الو�صل  بناية   - بور�صعيد 
- الطابق التا�صع - مكتب رقم )902( هاتف / 2954833 - 04 ، وفاك�ض 2955990-04 ، لذا نرجو 

منكم التكرم باحل�صور يف املوعد املحدد اعاله "
مكتب اخلبري / الدكتور عقيل حممد هادي ح�ضن الهادي  

 دعوة حل�ضور
 اجتماع اخلربة امل�ضرفية

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   

اخطار بالن�ضر يف الق�ضية التنفيذية 2017/1102 
اىل املحكوم عليه / م�صنع الوطني للتغليف - ذ م م 

ليكن معلوما لديك بان حمكمة عجمان الحتادية البتدائية قد اأ�صدرت 
بحقك حكما يف الدعوى رقم 2016/2142 جتاري )كلي(  - يق�صى باإلزامك 
بدفع مبلغ وقدره )2984517( درهم �صامال الر�صوم وامل�صاريف ، وحيث 
ان املحكوم لها/  �صركة التوزيع الورق الدولية -  قد تقدمت بطلب تنفيذ 
احلكم و�صجلت التنفيذ حتت رقم 2017/1102 لذا اأنت مكلف ب�صداد املبلغ 
الخطار ويف حال تخلفك  ن�صر  تاريخ  يوما من  به خالل )15(  املحكوم 
عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ بحقك الجراءات القانونية املنا�صبة لتنفيذ 

احلكم ح�صب ال�صول
 قلم التنفيذ املدين - دار الق�ضاء عجمان

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل  

دار الق�ضاء - عجمان 

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   
  اعالن بالن�ضر

املرجع : 1052
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ روح اهلل رحيمي - افغان�صتاين اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل 
ح�صته البالغة 100%  اىل ال�صيدة/ نوره علي  حم�صن ح�صن الها�صمي - اإماراتية اجلن�صية ، وال�صيد/ اح�صان 
اهلل حبيبي - افغان�صتاين اجلن�صية ، وال�صيد / جنيب اهلل في�صي - افغان�صتاين اجلن�صية ، وال�صيد/ رحمت اهلل 
ح�صني ، افغان�صتاين اجلن�صية ، وال�صيد/ عبداحلميد حميدي - افغان�صتاين اجلن�صية  يف ا لرخ�صة ور�صة رونق 
بال�صارقة   القت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة   743044 رقم  رخ�صة  مبوجب   - ال�صيارات  ل�صيانة  ال�صماء 
تعديالت اخرى : مت تغيري ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات لي�صبح �صركة ذات م�صوؤولية 
حمدودة - مت تغيري ال�صم التجاري من ال�صم القدمي )ور�صة رونق ال�صماء ل�صيانة ال�صيارات( لي�صبح )ور�صة 
رونق ال�صماء ل�صيانة ال�صيارات - ذ م م(  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( 
ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعي من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�ضارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�ضناعية 13

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   
  اعالن بالن�ضر

املرجع : 1051
اإماراتي  اجلن�صية   ، الكتبي  �صاحر  �صعيد مطر علي  ال�صيد/  بان  ليكن معلوما للجميع 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ ليتون �صيل 
خوندور �صيل - بنغايل اجلن�صية يف الرخ�صة التجارية امل�صماة / �صالون لوقا�ض للحالقة 

- رخ�صة رقم )215188(  
تعديالت اخرى : مت تغري ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات 

وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعي من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�ضارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�ضناعية 13

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   

  اعالن بالن�ضر
املرجع : 1054

وال�صيد/  ، هندي  اجلن�صية  احمد  اقبال  احمد  ار�صاد  ال�صيد/ حممد  بان  للجميع  ليكن معلوما 
خليل الرحمن عا�صق علي - هندي اجلن�صية يرغبان يف  البيع والتنازل عن كامل احل�ص�ض البالغة 
100% يف �صوفيا لت�صليح الدراجات الهوائية ، مبوجب رخ�صة رقم )506311( وذلك اىل ال�صيد/ 
حممد حمي الدين حممد ابو عالم ، هندي اجلن�صية  - تعديالت اخرى : خروج �صريك ودخول 

اخر وتغيري ال�صكل القانوين من �صركة اعمال مهنية اىل موؤ�ص�صة فردية وكيل خدمات  
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب 
العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد 
ا�صبوعي من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�ضارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�ضناعية 13

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   

  اعالن بالن�ضر
املرجع : 1050

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيدة/ رباب احمد حممد زيدان م�صرية  اجلن�صية ترغب يف البيع 
 ،  726086 جتاري  ترخي�ض  للتجميل  الفاتنه  /�صالون  يف   %50 البالغ  ح�صته  كامل  عن  والتنازل 
وال�صيدة/ خريه فدول ، اجلزائر اجلن�صية ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغ %50 
الفاتنه للتجميل ترخي�ض جتاري 726086  وذلك لل�صيد/ عماد خمي�ض عبيد حممد  يف �صالون 
النقبي ، الإمارات اجلن�صية  -  تعديالت اخرى : مت تغيري ال�صكل القانوين من �صراكة اعمال مهنية 

بوكيل خدمات اىلموؤ�ص�صة فردية 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب 
العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد 
ا�صبوعي من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�ضارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�ضناعية 13

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   

  اعالن بالن�ضر
املرجع : 1049

اإماراتي    ، الزرعوين  ابراهيم  حممد  علي  حممد  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اآمنه  ال�صيدة /  البالغة 100%  اىل  البيع والتنازل عن كامل ح�صته  اجلن�صية يرغب يف 
الثقايف( مبوجب  الريادة  ، وذلك يف )مركز  اإماراتية اجلن�صية  احمد علي بن م�صعود - 

رخ�صة رقم )25093( ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة 
تعديالت اخرى : ل يوجد 

وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعي من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�ضارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�ضناعية 13

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
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  اعالن بالن�ضر

املرجع : 1053
 ، عبدالكا�صم  حممد  الدين  حمي  حممد  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
بنغالدي�صي  اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة %100  
وذلك اىل ال�صيد/ زكريا ايلودات ا�صماعيل ايلودات ، هندي اجلن�صية  يف )بقالة 

الحالم الذهبية( مبوجب رخ�صة رقم )744375(  تعديالت : 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة   وعمالبن�ض 
2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم 

الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعي من تاريخ هذا العالن. 
مكتب  الكاتب العدل بال�ضارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�ضناعية 13

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
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�صركة/  بي ويب منطقة حرة )����ض.ذ.م.م( ، )رخ�صة رقم : 18884 ( والكائنة مبدينة 
ل��دى �صلطة دبي  ، واملرخ�صة  امل��ت��ح��دة   ، دول���ة الإم����ارات العربية  ، دب��ي  ل��الإع��الم  دب��ي 
اإعالن قرارها للكافة والذي مت  ال�صركة املذكورة يف  للمجمعات الإبداعية، ترغب هذه 
اإتخاذه بوا�صطة جمل�ض الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ 18 /2017/01 ب�صاأن اإغالق 

وحل ال�صركة.
وفقاً لذلك ، تهيب ال�صركة باأي طرف معني بالأمر ولديه اأى مطالبات فى مواجهتها 
عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوماً من تاريخ هذا الإع��الن عن طريق الربيد 

امل�صجل اأو الإت�صال ب� :  ال�صينّد/ امتياز احل�صن جاويد
اإ�صم ال�صركة: م�صعل الزرعوين للمحا�صبة القانونية

�ض.ب : 91153   مكتب رقم 2403،الدور الرابع والع�صرون،برج العطار طريق ال�صيخ زايد 
)قريب من »دي اأي اإف �صي« (، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة 

info@mazca.ae :هاتف رقم : 043589996   الربيد الإلكرتوين
 * لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد اإنتهاء فرتة الإ�صعار واملحددة ب�  45 يوماً. 

ا�ضعار ت�ضفية
العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   

اعالن بيع  عقار بالن�ضر  املنفذ �ضده 
فى الدعوى رقم 2017/2  بيع عقار مرهون            

طالب التنفيذ:  بنك ابوظبي التجاري 
عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - �صارع املنامه - بناية بنك  ابوظبي التجاري رقم 1 - الطابق الثاين  

املنفذ �صده : رامان مورثي ماليجار جونان  واآخرون
عنوانه : امارة دبي - �صربجن 5 - �صارع رقم 7 - فيال رقم 11  

احلال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�صاء   9.00 ال�صاعة   2017/6/20 املوافق  الثالثاء  ي��وم  يف  ان��ه 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة او�صافه على الراغبي يف ال�صراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�صركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله .
املزايدة ولكل  الأ�صا�صي قبل دخول  الثمن  %20 من  تاأمي ل يقل عن  اي��داع  ال�صراء من مواطني  وعلى راغبي 
البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف  من لديه اعرتا�ض على 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صارييف 
خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : عبارة عن : �صقة �صكنية رقم 881 - املنطقة 
: الرب�صاء جنوب الرابعة - ا�صم ورقم املبنى : اميارت�ض جاردنز 2 ملبريي -1 رقم الوحدة : 210 - امل�صاحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة    - درهم   )436325(  - التقديرية  القيمة   - مربع  قدرم   484.81
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اخطار بالن�ضر يف الق�ضية التنفيذية 2017/1073 
اىل املحكوم عليهل : الزوهرة الهيل "زهرة الهيل للخياطة والتطريز  

ليكن معلوما لديك بان حمكمة عجمان الحتادية البتدائية قد اأ�صدرت 
بحقك حكما يف الدعوى رقم 2017/3082 مدين جزئي - يق�صى باإلزامك 
، وحيث ان  الر�صوم وامل�صاريف  بدفع مبلغ وقدره )8045( درهم �صامال 
تنفيذ  بطلب  تقدم  قد    ، البنا  ابراهيم  حممد  عبداملجيد  ل��ه/  املحكوم 
احلكم و�صجل التنفيذ حتت رقم 2017/1073  لذا اأنت مكلف ب�صداد املبلغ 
الخطار ويف حال تخلفك  ن�صر  تاريخ  يوما من  به خالل )15(  املحكوم 
عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ بحقك الجراءات القانونية املنا�صبة لتنفيذ 

احلكم ح�صب ال�صول
 قلم التنفيذ املدين - دار الق�ضاء عجمان

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل  

دار الق�ضاء - عجمان 

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   
اعالن حكم متهيدي بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2017/124   عقاري كلي                              
املدعي  ان  الق��ام��ة مبا  �صوخي جمهويل حمل  �صينغ  ه��اردي��ب   -  1/ املدعي عليه  اىل 
/ م�����ص��رف  دب��ي ���ض م ع   مب��ا ان امل��دع��ي / م�����ص��رف  دب��ي ���ض م ع  ق��د اق���ام الدعوى 
املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ  2017/4/30  احلكم التمهيدي 
التايل :   بندب اخلبري الهند�صي املخت�ض �صاحب الدور من املقيدين بجدول خرباء 
ورد  ما  ولبحث   ، وم�صتنداتها  ال��دع��وى  اوراق  على  الط��الع  مهمته  تكون   ، املحكمة 
امانة مقدارها  املنتدبة  اتعاب وم�صاريف اجلهة  التمهيدي وقدرت على ذمة  باحلكم 
ع�صرون الف درهم ، الزمت املدعية ب�صدادها وايداعها يف خزانة املحكمة وحددت جل�صة 
املوافق 2017/6/20   الثالثاء  يوم  املحكمة جل�صة  لها  وح��ددت  للتقرير.    2017/6/20

 .Ch1.B.8 ال�صاعة 30 : 9 �صباحا يف القاعة
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   

اعالن ب�ضحيفة ا�ضكال بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2017/166  ا�ضكالت جتاري  

مو�صوع الق�صية اإ�صكال من الغري يف التنفيذ رقم 2016/2300 تنفيذ جتاري لوقف 
الجراءات التنفيذية 

طالب الإعالن : م�صت�صكل : دمييتار نيكوليف بالجويف  
املطلوب اعاله : امل�صت�صكل �صده : 1- يف اي بي اي تي تريدينغ جي ال تي  - جمهول 
حمل القامة  مو�صوع الإعالن : - نعلنكم بانه قد حتددت جل�صة يوم الحد املوافق 
للنظر يف ال�صكال اعاله والتي   ch1B.6 2017/6/18  ال�صاعة 8.30 �صباحا بالقاعة
يتوجب عليكم ح�صورها ويف حالة تخلفكم عن احل�صور �صي�صدر قرار يف غيابكم مع 

نفاذ اثره القانوين بحقكم.
رئي�س الق�ضم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 يف  الدعوى 2017/1118  جتاري جزئي 

�صد املدعي عليه : �صادي ح�صن �صاكر خواجا
املقامة من : بنك ام القيوين الوطني 

مبا ان هناك دعوى مقامة �صدكم مبحكمة دبي البتدائية حتت رقم   2017/1118 جتاري 
جزئي ، وحيث انه مت ندبنا خبريا م�صرفيا يف الدعوى املذكورة اعاله فاننا وعمال باحكام 
حل�صور  ندعوكم   ، املحاكم  ام��ام  اخل��ربة  اعمال  بخ�صو�ض  م   1992 ل�صنة  الثبات  قانون 
املو�صح  العنوان  او من ميثلكم قانونا وال��ذي �صيعقد يف مقر مكتبنا على  اجتماع خربة  
ادناه وذلك يوم الثني  املوافق 2017/6/12  يف متام ال�صاعة 30 : 11 ظهرا ، ويرجى منكم 

اح�صار كافة امل�صتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�صوركم لالجتماع 
دبي - مركز حمر عي ، مدخل رقم 8 ، الطابق الرابع 

هاتف : 2527888-04 � فاك�ض : 04-2698876
اخلبري احل�ضابي وامل�ضريف  
حممد �ضعيد ال�ضريف 

 اجتماع خربة
العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   

مذكرة اعالن بالن�ضر
يف  الدعوى 2017/956  ا�ضتئناف جتاري   

ان  اوو  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا  امل�صتاأنف ���ص��ده/ 1-ل���ري  اىل 
امل�صتاأنف /�صو�صيتي بيك �ض ا   قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر 
بالدعوى رقم : 2017/25 جتاري كلي بتاريخ 2017/5/15 وحددت 
�صباحا    10.00 ال�صاعة    2017/7/9 املوافق  الح��د   ي��وم  لها جل�صه 
بالقاعة رقم ch2.E.23 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 12040 بتاريخ 2017/6/7   

       اعادة اعالن بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/967  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-حممد احمد را�صد عبداهلل ال�صوالح ال�صحي جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ م�صرف ابوظبي ال�صالمي - فرع دبي وميثله : من�صور عبداهلل حممد 
الزام املدعي عليهما بان يوؤديا  اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها   الزرعوين قد  احمد 
للبنك املدعي مبلغ )1.472.289.27 درهم فقط مليون واربعمائة واثني و�صبعي الف 
، بال�صافة  للق�صاء للمدعي  ومائتان وت�صعة وثماني درهم و�صبعة وع�صرون فل�ض( 
لها  وح��ددت  ال�صداد.    متام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من  �صنويا   %10 بواقع  بالتعوي�ض 
جل�صة يوم الثني  املوافق  2017/6/19  ال�صاعة 10.00 �ض بالقاعة Ch2.E.22 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 الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/1488  جتاري جزئي              
م - وميثلها  م  ذ  ���ض   - اق�صام  م��ارك��ت ومتجر  �صوبر  م��ارت  1-ئ��ي  امل��دع��ي عليه /  اىل 
مديرها/ راجي�ض �صريات داموداران  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �صركة �صيام 
التجارية - �ض ذ م م وميثلها مديرها/ ا�صحاق كاتوبورات كاتوبورات �صيدو وميثله : 
حمد علي عبداهلل الدباين النعيمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام 
املحاماة  اتعاب  و  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   25.533( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي 
التام.  وح��ددت لها جل�صة يوم  ال�صداد  الدعوى وحتى  تاريخ رفع  والفائدة  12% من 
الثني  املوافق  2017/7/3  ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف 
او م�صتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�صور 
�صيكون  الأق��ل ويف حالة تخلفك فان احلكم  اأي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   

       اعادة اعالن بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/1460  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-جي اف جي لقامة ال�صقالت - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة 
 : م وميثله  م  ذ   - املحدودة  ل�صقالت وقوالب اخلر�صانة  ات�ض كي  املدعي/ كي  ان  مبا 
عبدالرحمن ح�صن حممد املطوع قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام 
التفقاية  دره��م(وال��ف��ائ��دة   61.756( وق��دره  مبلغ  للمدعية  تدفع  ب��ان  عليها  املدعي 
واتعاب  وامل�صروفات  بالرو�صم  الزامها  ال�صداد مع  ال�صتحقاق وحتى  18% منذ  بواقع 
املحاماة مع �صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة مع �صم ملف النزاع رقم 2016/653 
جتاري.   وحددت لها جل�صة يوم الحد  املوافق  2017/6/11  ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�صور  لذا   Ch1.C.14
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اعادة اعالن بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/1489  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-�صركة �صوبر ماركت درمي مارت - �ض ذ م م فرع - وميثلها مديرها/ 
راجي�ض �صريات دام��وداران  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �صركة �صيام التجارية 
علي  : حمد  �صيدو وميثله  كاتوبورات  كاتوبورات  ا�صحاق  م وميثلها مديرها/  م  ذ  �ض   -
املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  النعيمي  ال��دب��اين  عبداهلل 
عليها مببلغ وقدره )63.631.15 درهم( )فقط ثالثة و�صتون الف درهم و�صتمائة وواحد 
وثالثون درهم وخم�صة ع�صر فل�صا(  والر�صوم وامل�صاريف و اتعاب املحاماة والفائدة  %12 
من تاريخ رف��ع ال��دع��وى وحتى ال�صداد ال��ت��ام.  وح��ددت لها جل�صة ي��وم الث��ن��ي  املوافق  
2017/7/3  ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 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 الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   

       اعادة اعالن بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/663  احوال نف�س م�ضلمني                 

اىل املدعي عليه / 1-حمزة علي جهانكري اخرت  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ الينا مايديبورا وميثله : �صفيع حممد اإبراهيم   قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة  لل�صرر والر�صوم وامل�صاريف 
واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء   املوافق  2017/6/13   
ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة رقم )9(  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من 
م�صتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 
للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/881  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-يابان مارين للتجارة العامة - �ض ذ م م  2-دي وان مارين - �ض ذ م م   
جمهويل  حمل القامة مبا ان املدعي/ نافيكو هولدينج اإيه اإ�ض املعروفة �صابقا با�صم / نان 
اأقام عليك الدعوى  مريجر �صب ايه ا�ض وميثله : علي ا�صماعيل ابراهيم اجلرمن -  قد 
حتت  املقيدة   LOWRANCE التجارية  العالمة  مالك  ا�صم  بتغيري  املطالبة   ومو�صوعها 
رقم 210915-الفئة 9 - من املدعي عليها الوىل اىل املدعية الوىل املالك الفعلي للعالمة 
الدعاية  واع��م��ال  وامل��ن�����ص��ورات  ال��الف��ت��ات  جميع  ب��ازال��ة  وال��زام��ه��ا  ا�صتخدامها  م��ن  ومنعها 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم الثني  املوافق  2017/6/12  
اأو من ميثلك قانونيا  Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�صور  ال�صاعة 10.00 �ض بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

اقت�شادية راأ�س اخليمة
 تتلف 3469 قطعة مقلدة

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

تعزيزا للرقابة واحلماية التجارية، اأتلفت دائرة التنمية القت�صادية براأ�ض 
دائرة  مع  وبالتعاون  التجارية  واحلماية  الرقابة  اإدارة  يف  متمثلة  اخليمة 
املقلدة  الب�صائع  من  جمموعة  اخليمة  براأ�ض  العامة  واخلدمات  الأ�صغال 
ت�صمنت  مقلدة،   قطعة   3469 عددها  بلغ  الإ�صالمية  ل��الآداب  وامل�صيئة 
املقلدة،  والأحذية  واحلقائب  والإك�ص�صوارات  املحمولة  الهواتف  من  عددا 

وقطعا حتوي �صعارات م�صيئة لالآداب والقيم. 
الرقابة  اإدارة  م��دي��ر   - ع��ل��ي��ون  ع��ب��داهلل  في�صل  ���ص��رح  امل��ن��ط��ل��ق  ه���ذا  م��ن 
واحلماية التجارية بالوكالة - باأن هذا النوع من ال�صبطيات التي تقوم بها 
اقت�صادية راأ�ض اخليمة تهدف اإىل حماية امل�صتهلك من اأي ممار�صات خاطئة 
امل�صتهلك  اأذي�������ة  ����ص���اأن���ه���ا  م����ن 
الأن�صطة  و���ص��ب��ط  وامل��ج��ت��م��ع، 
التجارية املخالفة ومنع الغ�ض 
وال��ت��الع��ب، مم��ا ي��ع��زز معايري 
واللتزام  والأم��ان��ة  امل�صداقية 

يف ال�صوق.
واأك�������د ع���ل���ي���ون ب������اأن ال����دائ����رة 
وف�����رت ل��ل��م�����ص��ت��ه��ل��ك��ي اأح����دث 
عن  للتبليغ  التوا�صل  و�صائل 
على  ت���الع���ب،  اأو  ���ص��ك��وى  اأي 
امل���وق���ع  الإل����ك����رتوين اخلا�ض 
www. امل�صتهلك  ب��ح��م��اي��ة 
c o n s u m e r .r a k .
اآب  اأو ع��رب خ��دم��ة وات�����ض   ،ae
اخلط  اأو   0504321966
اأف�صل  تطبق  ال��دائ��رة  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر  م��ن   .8007333 ال�صاخن 
املمار�صات العاملية يف جمال حماية الأ�صواق املحلية وفقا للقواني والأنظمة 
الحتادية ذات العالقة، كقانون مكافحة الغ�ض التجاري وحماية امل�صتهلك 
وحتر�ض على توثيق عرى التعاون امل�صرتك مع وزارة القت�صاد مبا يكفل 
ح�صول اأطراف العملية القت�صادية من �صركات وم�صتهلكي على حقوقهم 

واللتزام بواجباتهم يف هذا املجال وفق ما يقت�صيه القانون.

يف املائة معدل منو رخ�س   24.7
التاجر الإلكرتوين يف مايو

•• دبي-وام:

ا�صتحواذ  دب��ي  اقت�صادية  يف  التجاري  والرتخي�ض  الت�صجيل  قطاع  اأعلن 
التجارية  الرخ�ض  اإج��م��ايل  م��ن  امل��ائ��ة  يف   55.8 على  الن�صائي  العن�صر 
ال�صادرة من برنامج “التاجر الإلكرتوين” املبادرة الأوىل من نوعها التي 
ترخ�ض امل�صاريع التجارية التي تدار عرب مواقع التوا�صل الجتماعي من 
قبل مواطني الدولة ومواطني دول جمل�ض التعاون اخلليجي القاطني يف 
اإمارة دبي والذين يتخذون من مواقع التوا�صل الجتماعي و�صيلة ملمار�صة 
اأعمالهم التجارية. وبلغ النمو الذي حققته رخ�صة التاجر اللكرتوين يف 
مايو 2017 معدل قدرت ن�صبته ب� 24.7 يف املائة باإجمايل 312 رخ�صة 
اإق��ب��ال م��ن قبل الأف����راد ورواد الأع��م��ال الراغبي  الأم���ر ال��ذي ي��دل على 
حثبور  بن  العزيز  عبد  ق��ال  و  التجارية.  الرخ�ض  من  النوع  ه��ذا  مثل  يف 
التجاري  والرتخي�ض  الت�صجيل  لقطاع  املتعاملي  ع��الق��ات  اإدارة  مدير 
التجار من  اأم��ام  العقبات  تذليل  ي�صهم يف  الربنامج  اإن  دبي  اقت�صادية  يف 
اأ�صحاب مواقع التوا�صل الجتماعي . مو�صحا اأن هناك جهة اخت�صا�صية 
حجز  اآخ���ر  ل�صخ�ض  ميكن  الرتخي�ض  ع��دم  ح��ال  ويف  بالرتخي�ض  ت��ق��وم 
ال�صم التجاري وممار�صة الن�صاط .. ويف حال ترخي�ض امل�صروع يتم �صمان 
حقوق كل الطرفي واإبعاد التاجر عن امل�صاءلة القانونية اأو حجب موقعه 

الإلكرتوين يف امل�صتقبل نظرا ل�صتيفائه ا�صرتاطات اقت�صادية دبي«.
و اأ�صار اإبن حثبور اإىل اأن فريق العمل يف اقت�صادية دبي يعمل على تقييم 
جهود تب�صيط الإجراءات من حيث “القيمة مقابل الثمن” حيث مت و�صع 
ا�صرتاتيجية لتقييم هذا امل�ص�روع قبل بدئه وحتقيق الهدف املو�صوع من 

قبل �صانع القرار وحتليل النتائج احلقيقية لرخ�صة التاجر الإلكرتوين.
ودعا امل�صتثمرين الراغبي يف ممار�صة الأن�صطة التجارية عرب هذا النوع 
والإقبال يف  املو�صوع  درا�صة  اإىل  الإلكرتوين”  “ التاجر  الرتاخي�ض  من 
الت�صجيل ملا له اأهمية لال�صتثمار وتقليل التكاليف من اأجل رفع م�صتوى 

الداء يف القطاعي العام واخلا�ض.

دولرا للربميل �شعر ت�شوية العقد   48.02
الآجل خلام عمان يف بور�شة دبي للطاقة 

•• دبي -وام:

� لدى  اأغ�صط�ض املقبل  � ت�صليم  فقد �صعر ت�صوية العقد الآجل خلام عمان 
تداوله يف بور�صة دبي للطاقة ام�ض 0.85 دولر اأمريكي للربميل الواحد 
 12:30 ال�صاعة  عند  دولر   48.02 ليبلغ  اأم�ض  ت�صويته  ب�صعر  مقارنة 

بالتوقيت املحلي 08:30 بتوقيت غرينت�ض.
ال�صرق  منطقة  يف  دولية  بور�صة  اأول  وهي   � للطاقة  دبي  بور�صة  وتهدف 
النفط  اإنتاج  �صركات  تزويد  اإىل   � وال�صلع  الآجلة  الطاقة  لعقود  الأو�صط 
باأ�صعار  ال�صوي�ض  �صرق  تقع  التي  بالأ�صواق  املهتمي  والعمالء  واملتداولي 
تت�صم بال�صفافية للنفط اخلام. وتعد البور�صة منذ افتتاحها عام 2007 
اإحدى البور�صات املتخ�ص�صة على م�صتوى العامل واأ�صبح عقدها الرئي�ض 
وهو العقد الآجل خلام عمان املعيار الأكرث موثوقية للنفط اخلام املتجه 
تعك�ض  التي  والأداة  ال�صوي�ض  �صرق  �صريعا  من��وا  ت�صهد  التي  ال�صوق  اإىل 
اقت�صادات املنطقة الآ�صيوية ب�صورة متفردة واأكرب عقد من نوعه يف العامل 
العامل  يف  اخل��ام  للنفط  �صعري  معيار  وث��ال��ث  الفعلي  الت�صليم  حيث  م��ن 

واملعيار الوحيد للنفط اخلام الذي يتم ت�صديره من عمان ودبي.
وت�صتخدم بور�صة دبي للطاقة يف جميع اأعمالها اأرقى الأنظمة الإلكرتونية 
التي ميكن الو�صول اإليها انطالقا من اأكرث من 20 منطقة منها املراكز 

املالية الرئي�صة يف اآ�صيا واأوروبا والوليات املتحدة.

عدد اأع�ساء غرفة ال�سارقة يرتفع اإىل 66،000 مع نهاية الربع االأول من العام 2017

العوي�س: ارتفاع ع�شويات الغرفة ر�شالة ثقة من امل�شتثمرين بجاذبية الإمارة لالأعمال وتناف�شيتها العاملية
•• ال�صارقة-الفجر:

اإ���ص��اف��ي��ة ع��ل��ى ج��اذب��ي��ة بيئة  يف دلل�����ٍة 
لال�صتثمارات  ال�����ص��ارق��ة  يف  الأع����م����ال 
ا�صتقطاب  ع��ل��ى  وق��درت��ه��ا  اخل���ارج���ي���ة، 
الإمارة  يف  للعمل  ال�صركات  م��ن  امل��زي��د 
ال�صتثمارية،  مزاياها  من  وال�صتفادة 
ال�صارقة  و�صناعة  جت��ارة  غرفة  ك�صفت 
بن�صبة  اأع�صائها  ع��دد  ارتفاع  عن  اليوم 
من  الأول  ال���رب���ع  ن��ه��اي��ة  م���ع   2.5%
العام احلايل، ليبلغ اإجمايل عدد اأع�صاء 
بعد  وذل���ك  ع�����ص��واً،   66،295 ال��غ��رف��ة 
اإىل  ج���دي���دة  ���ص��رك��ة   1607 ت�����ص��ج��ي��ل 
الأول  الربع  نهاية  مع  الغرفة  ع�صوية 

من العام 2017. 
اجلديدة  ال��ع�����ص��وي��ات  اإج����م����ايل  وب���ل���غ 
 16799 ال�صارقة  غرفة  يف  وامل��ج��ددة 
الأول من  ال���رب���ع  ن��ه��اي��ة  م���ع  ع�����ص��وي��ة 
 16132 ب����  م���ق���ارن���ًة   ،2017 ال���ع���ام 
العام  م��ن  ال��ف��رتة  نف�ض  ع�صوية خ��الل 
املا�صي، اأي بن�صبة منو بلغت %4، وهو 
ال�صارقة،  تناف�صية  يعك�ض  طيب  موؤ�صر 
ومكانتها الرائدة كوجهة اأعمال متميزة 

يف املنطقة.
العوي�ض،  �صلطان  عبداهلل  �صعادة  ولفت 
جت����ارة  غ���رف���ة  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ���ي�������ض 
ان�صمام  اأن  اإىل  ال�������ص���ارق���ة  و���ص��ن��اع��ة 
الأع��م��ال يف  لبيئة  ال�صركات  م��ن  امل��زي��د 
يوليها  التي  الثقة  على  دليٌل  ال�صارقة، 
واإميانهم  ال�صارقة،  لإم��ارة  امل�صتثمرون 
اأعمالهم  ل��ن��م��و  م��ث��ال��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  ب�������اأن 

وتطورها وازدهارها، م�صرياً اإىل اأن هذه 
م�صرية  ا�صتمرار  تك�صف  الإح�����ص��ائ��ي��ات 
من��و اق��ت�����ص��اد ال�����ص��ارق��ة امل�����ص��ت��دام حتت 
ال�صديدة  والتوجيهات  احلكيمة  القيادة 
ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان 
املجل�ض  ال��ق��ا���ص��م��ي، ع�����ص��و  ب���ن حم��م��د 

الأعلى حاكم ال�صارقة ) حفظه اهلل(.
واأكد العوي�ض اإن غرفة ال�صارقة لعبت دوراً 
رئي�صياً يف جذب ال�صركات اخلارجية اإىل 
ا�صرتاتيجية  اعتماد  خالل  من  الإم��ارة 
املبادرات  م��ن  �صل�صلة  �صملت  وا���ص��ح��ة 
الفعالة  امل�����ص��ارك��ات  ومنها  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
القت�صادية  وامل����وؤمت����رات  امل��ع��ار���ض  يف 
ح���ول ال��ع��امل ل��ل��رتوي��ج ل���الإم���ارة وبيئة 
القطاع  اإم��ك��ان��ات  وا�صتعرا�ض  اأعمالها 
اخلا�ض فيها، وا�صتقبال الوفود الزائرة 
وتعريفها بالفر�ض ال�صتثمارية واملزايا 

ال�صارقة،  يف  الأع��م��ال  ملمار�صة  امل��ت��اح��ة 
الأعمال  لبيئة  الرتويج  اأن  اإىل  م�صرياً 
التناف�صية يف الإمارة هو اأحد الأولويات 
يف اخلطة ال�صرتاتيجية التي تعتمدها 
غرفة ال�صارقة ل�صتقطاب ال�صتثمارات 
اإدارة  واأ�صاف رئي�ض جمل�ض  اخلارجية. 
على  يخفى  ول  ق��ائ��اًل:  ال�صارقة  غرفة 
ال��ت��ي توفرها  ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة  امل���زاي���ا  اأح����د 
مع  خ�����ص��و���ص��اً  للم�صتثمرين  ال�����ص��ارق��ة 
ا�صتمرار م�صاريع تطوير البنية التحتية 
وت�صهلها،  امل�صتثمرين  اأعمال  تعزز  التي 
ووج������ود ف���ر����ض ا���ص��ت��ث��م��اري��ة ل ح���دود 
كال�صياحة  رئ��ي�����ص��ي��ة  ق��ط��اع��ات  يف  ل��ه��ا 
والتجارة والعقارات واخلدمات ال�صحية 
والثقافة،  وال��ت��ع��ل��ي��م  وال��ل��وج�����ص��ت��ي��ة 
بالإ�صافة اإىل توفر تنوع ثقايف وح�صاري 
اأذواق  يف الإم��ارة ي�صاهم يف تنوع وتعدد 

الطلب  يعزز  مما  امل�صتهلكي  وخ��ي��ارات 
توفرها  التي  واخل��دم��ات  املنتجات  على 

ال�صركات العاملة يف ال�صارقة.
م��ن جهته ق���ال ���ص��ع��ادة خ��ال��د ب��ن بطي 
ال�صارقة  ع���ام غ��رف��ة  م��دي��ر  ال��ه��اج��ري، 
ان�صمت  ال��ت��ي  اجل���دي���دة  ال�����ص��رك��ات  اإن 
لع�صوية الغرفة يتنوع جمالت ن�صاطها 
القت�صادية  ال��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف  ب���ي 
والتجارية  وال�����ص��ن��اع��ي��ة  واخل���دم���ي���ة 
واملهنية وبالتايل فاإن ذلك يدعم ب�صكل 
كبري ا�صرتاتيجية اقت�صاد ما بعد النفط، 
ويعزز من �صمعة بيئة الأعمال بال�صارقة 

كوجهة مثالية ملمار�صة الأعمال.   
“اإن ال��غ��رف��ة قامت  واأ���ص��اف ب��ن ب��ط��ي: 
اإج������������راءات احل�������ص���ول على  ب��ت�����ص��ه��ي��ل 
ثرية  جت��رب��ة  منها  وجعلت  الع�صوية، 
م�صيفاً  ت��ب�����ص��ي��ط��ه��ا،  ع����رب  ل��ل�����ص��رك��ات 

تتيح  ال�����ص��ارق��ة  غ��رف��ة  يف  الع�صوية  اإن 
م��زاي��ا ع��دي��دة ب���دءاً م��ن احل�����ص��ول على 
الأعمال،  بيئة  ح��ول  حمدثة  معلومات 
ون�صاطات  ف���ع���ال���ي���ات  يف  وامل���������ص����ارك����ة 
فر�ض  اإىل  بالإ�صافة  املتنوعة،  الغرفة 
تنظمها  التي  اللقاءات  خالل  التوا�صل 
غ��رف��ة ال�����ص��ارق��ة م��ع ���ص��رك��اء حمتملي، 
لأي  اأ�صا�صاً  ت�صكل  التي  ال��ل��ق��اءات  وه��ي 
حي  يف  م�صتقبلية،  اقت�صادية  �صراكات 
وتعزيز وجود  تنمية  الغرفة على  تعمل 
وتقدمي  العاملية،  الأ���ص��واق  يف  اأع�صائها 
كافة الت�صهيالت املمكنة، وتوفري احللول 
املحفزة لنمو اأعمالهم بنجاح، والإ�صهام 
الإج����راءات  جميع  وت�صهيل  تب�صيط  يف 
اجلغرافية  ال��رق��ع��ة  وت��و���ص��ي��ع  امل��م��ك��ن��ة، 

لنت�صار �صادرات ال�صارقة دولياً.
م���ن ج��ه��ت��ه ل��ف��ت ع��ب��د ال���ع���زي���ز حممد 
���ص��ط��اف م�����ص��اع��د امل���دي���ر ال���ع���ام لقطاع 
خدمات الأع�صاء يف غرفة ال�صارقة، اإىل 
ميكنهم  للغرفة  املن�صمي  الأع�صاء  اأن 
ال�صتفادة من خدمات التحكيم التجاري 
للتحكيم  ال�صارقة  مركز  يوفرها  التي 
ال����دويل ب��الإ���ص��اف��ة اإىل الن�����ص��م��ام اإىل 
جمموعة الأعمال القطاعية التي تتيح 
التحديات  ملناق�صة  �صوتها  توحيد  لها 
املالئمة،  احللول  واإيجاد  تواجهها  التي 
�صعادة  �صعار  تعتمد  الغرفة  اإن  معترباً 
اخلدمات  ف�����اإن  وب���ال���ت���ايل  امل��ت��ع��ام��ل��ي 
يف  تهدف  الغرفة  ع�صوية  ع��رب  املتاحة 
جمتمع  مل�صاعدة  والأخ���ري  الأول  امل��ق��ام 

الأعمال على النمو والتطور.

دالل القبي�سي: املراأة االماراتية تلقى الت�سجيع للعمل يف املجال االقت�سادي

مليار درهم حجم ا�شتثمارات �شيدات الأعمال يف الدولة  50

الأع��ل��ى ل��الأم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة تقديرا 
امل��ت��م��ي��زة يف جمالت  ���ص��م��وه��ا  جل��ه��ود 
والرتق��������اء  والأ�ص����������رة  امل���������راأة  حماية 

املجل�ض  هام�ض  على  القبي�صي  وق��ال��ت 
ال���رم�������ص���اين ال������ذي ن��ظ��م��ت��ه م���وؤخ���را 
ال�صخ�صيات  ك��ب��ار  م��ن  ع���دد  ب��ح�����ص��ور 
و ���ص��ي��دات الأع����م����ال :” ل��ع��ب��ت امل�����راأة 

الماراتية دوراً كبرياً ، 
منا�صب  ت�صغل  اأن  م��ن  متكنت  ح��ي��ث 
واأن تكون �صاحبة قرار  رفيعة وكبرية 
مب��ا ي��خ��دم ال��وط��ن وامل��واط��ن، ويحقق 
لتكون  الدولة  و�صعتها  التي  الأه��داف 
واأن   ، امل���ت���ق���دم���ة  ال�������دول  م�������ص���اف  يف 
ل��ل��م��راأة دور ه���ام وب����ارز يف هذا  ي��ك��ون 

اخل�صو�ض.
وال�صكر  بالتقدير  القبي�صي  وتوجهت 
مبارك   بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو  اىل 
الحت������اد  رئ���ي�������ص���ة   - الم�����������ارات  اأم   -
الن�صائي العام الرئي�ض الأعلى ملوؤ�ص�صة 
املجل�ض  رئ��ي�����ص��ة  الأ����ص���ري���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 

جمالت  �ص��������ائر  يف  باأو�صاعه������������ا 
احلياة.

اأعمال  ���ص��ي��دات  جمل�ض  ان  واأو���ص��ح��ت 
اأب��وظ��ب��ي ي��ق��وم ب����دور ح��ي��وي وه����ام يف 
دعم وت�صجيع �صيدات الأعمال لدخول 
اأمامهن  املجال  و فتح  القطاع اخلا�ض 
متنوعة  اقت�صادية  قطاعات  يف  للعمل 
الن�صائية  املعار�ض  تنظيم  جانب  اىل   ،
للم�صاركة  لل�صيدات  الفر�صة  وات��اح��ة 
ب��ه��ا ب�����ص��ك��ل جم����اين ت�����ص��ج��ي��ع��ا ل��ه��ن يف 
واأعمالهن  مب��ن��ت��ج��ات��ه��ن  ال���ت���ع���ري���ف 
اجلمهور  مع  مبا�صر  ب�صكل  واللتقاء 

وزوار املعار�ض.
واأو�صحت القبي�صي اأن الفر�صة متاحة 
اأم������ام ال��ف��ت��ي��ات وال�������ص���ي���دات لإط����الق 
العمل  و  ب��ه��ن،  م�����ص��اري��ع��ه��ن اخل��ا���ص��ة 
واإث���ب���ات قدرتهن  ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض  يف 

•• اأبوظبي -الفجر: 

القبي�صي  دلل  الأع��م��ال  �صيدة  ثمنت 
جت����ارة  غ���رف���ة  ادارة  جم��ل�����ض  ع�����ص��و 
والت�صجيع  ال��دع��م  اأب��وظ��ب��ي   و�صناعة 
الر�صيدة  ال����ق����ي����ادة  ت���ق���دم���ه  ال��������ذي  
الماراتية   ل��ل��م��راأة  الم������ارات  ل���دول���ة 
ال�صيا�صية  امل��ج��الت  خمتلف  يف  للعمل 
والثقافية  والجتماعية  والقت�صادية 
وغ���ريه���ا ال��ك��ث��ري، و ت��ع��زي��ز ال��ث��ق��ة يف 
الم��ارات كونهن  و�صيدات  بنات  نفو�ض 
���ص��ري��ك��ا ل���ل���رج���ل ج��ن��ب��ا اىل ج���ن���ب يف 
امل�صتدامة،  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ب��ن��اء  م�����ص��رية 
اثبات  امل��راأة الماراتية على  مما �صجع 
املواقع  خمتلف  يف  وكفاءتها  ق��درات��ه��ا 
القيادة  ودع��م  بجهودها  تبواأتها  التي 

الر�صيدة لها.

وادارة  ال���ص��ت��ث��م��ار  ع��ل��ى  وج���دارت���ه���ن 
امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة.

ودعت اجلهات احلكومية واخلا�صة اىل 
تخ�صي�ض جزء من م�صروفاتها ل�صراء 
م�صتلزماتها و احتياجاتها من اأ�صحاب 
امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة دعماً لها 

و لدفعها نحو النمو والتو�صع .
رائ��������دات  اأن  ال��ق��ب��ي�����ص��ي  واو����ص���ح���ت 
وميلكن  ي������درن  الأع�����م�����ال  و�����ص����ي����دات 
اأبوظبي  غ��رف��ة  يف  م�صجلة  م�����ص��اري��ع 
وموؤ�ص�صة  �صركة    4273 يبلغ عددها 
والقطاعات،  امل��ج��الت  خمتلف  تغطي 
م�صرية اإىل اأن �صيدات الأعمال بالدولة 
ال��ل��وات��ي ي��زي��د ع��دده��ن ع��ن 23 األف 
واأن�صطة  اأع��م��ال  ي���درن  اأع��م��ال  ���ص��ي��دة 
 50 ا�ص��������تثماراتها  ت��ف��وق  اقت�صادية 

مليار درهم اإماراتي.

هيئة الأوراق املالية ت�شدر م�شودة قرار مزاولة ن�شاط الت�شنيف الإئتماين
•• اأبوظبي-وام: 

وال�صلع  املالية  الأوراق  “ هيئة  اأ�صدرت 
ن�صاط  ق��رار خا�ض مب��زاول��ة  م�صودة   “
الت�صنيف الإئتماين داخل دولة الإمارات 
من  ر�صمي  ب�صكل  ا���ص��داره  قبل  وذل���ك 
الفرتة  الهيئة خالل  اإدارة  قبل جمل�ض 
اأربعة  ال���ق���رار  م�����ص��ودة  ت�صمل  امل��ق��ب��ل��ة. 
.. خ�ص�ض  17 مادة  ف�صول تتكون من 
واأحكام  ل�����ص��روط  منها  الأول  ال��ف�����ص��ل 

ي��رغ��ب مبمار�صة  مل��ن  ال��رتاخ��ي�����ض  منح 
ن�صاط الت�صنيف الئتماين يف حي حدد 
وكالة  التزامات  ملو�صوع  الثاين  الف�صل 
الت�صنيف الئتماين العامة .. اأما الف�صل 
الثالث فتم تخ�صي�صه لإلتزامات تتعلق 
الرابع  الف�صل  ويف  الت�صنيف  بن�صاط 
الرقابة  والأخ�����ري ج���رى احل��دي��ث ع��ن 
واجل��زاءات. و يعد الت�صنيف الإئتماين 
ن�����ص��اط��ا ل��ق��ي��ا���ض وت��ق��ي��ي��م ق����درة اجلهة 
املالية  بالتزاماتها  الوفاء  على  امل�صنفة 

واملخاطر املحتملة التي قد توؤثر عليها 
املالية  املنتجات  تقييم  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
امل�صتثمر  ل��ت��م��ل��ك  امل��ح��ت��م��ل��ة  وامل��خ��اط��ر 
لها وذل��ك وفقا ملا هو حمدد يف م�صودة 
األ  ال��ق��رار  م�صودة  ت�صرتط  و   . ال��ق��رار 
يقل راأ�صمال ال�صركة الراغبة باحل�صول 
على ترخي�ض ملمار�صة ن�صاط الت�صنيف 
تكون  واأن  دره��م  الإئتماين عن مليوين 
الإمارات  م�صرف  موافقة  على  حا�صلة 
املركزي اأو هيئة التاأمي يف حال خ�صوع 

وذلك  م��ن��ه��م��ا  لأي  ال��رتخ��ي�����ض  ط��ال��ب 
بالإ�صافة اىل �صروط اأخرى.

ن�صت  والتفتي�ض  ال��رق��اب��ة  جم���ال  يف  و 
الوراق  لهيئة  اأن  على  ال��ق��رار  م�����ص��ودة 
املالية وال�صلع ويف �صبيل حتقيق رقابتها 
وا�صرافها اتخاذ الإجراءات الالزمة كافة 
على وكالة الت�صنيف الإئتماين ومهامها 
بهدف التاأكد من مدى اللتزام بقانون 
اأو  واأنظمة الهيئة والقرارات والتعاميم 

ال�صوابط ال�صادرة عنها .

الدولر ي�شجل اأدنى م�شتوى
 يف 6 اأ�شابيع اأمام الني 

•• طوكيو-رويرتز:

اأدن������ى م�����ص��ت��وى يف �صتة  ال������دولر  ���ص��ج��ل 
اأ���ص��اب��ي��ع اأم�����ام ع��م��ل��ة امل����الذ الآم�����ن الي 
امل�صتثمرين  ح���ذر  و���ص��ط  ال��ث��الث��اء  ام�����ض 
قبيل انتخابات بريطانيا واجتماع للبنك 
امل��رك��زي الأوروب����ي و���ص��ه��ادة م��دي��ر مكتب 
ال�����ص��اب��ق جيم�ض  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات الحت�����ادي 
اأم����ام جل��ن��ة م��ن جم��ل�����ض ال�صيوخ  ك��وم��ي 
ه���ذا الأ���ص��ب��وع. وان��خ��ف�����ض ال����دولر 0.7 
�صجل  ب��ع��دم��ا  ي���ن   109.7 اإىل  ب��امل��ئ��ة 
ني�صان  اأب���ري���ل   25 م��ن��ذ  م�����ص��ت��وى  اأدن�����ى 
وق��ت مبكر من  ي��ن. ويف   109.66 عند 
اجلل�صة، ارتفع الدولر لفرتة وجيزة اإىل 
110.51 ين بدعم يف البداية من ارتفاع 
ال�����ص��ن��دات الأم��ري��ك��ي��ة يف تعامالت  ع��ائ��د 
ال�صرتليني  وارتفع  اخلارجية.  الأ�صواق 
0.2 باملئة اإىل 1.2927 بعدما �صعد يف 
التعامالت اخلارجية اإىل اأعلى م�صتوى يف 
ع�صرة اأيام عند 1.2940 دولر. وعو�ض 
اليورو اخل�صائر التي مني بها يف تعامالت 
الأ�صواق اخلارجية وارتفع 0.2 باملئة اإىل 
�صوب  ب��ذل��ك  م��ت��ج��ه��ا  دولر   1.1275
بلغ  وال��ذي  اأ�صهر  �صبعة  م�صتوى يف  اأعلى 
1.1285 دولر يوم اجلمعة. وانخف�ض 
العمالت  �صلة م��ن  اأم���ام  ال����دولر  م��وؤ���ص��ر 
الكربى اإىل 96.56، وهو اأدنى م�صتوى 

منذ التا�صع من نوفمرب ت�صرين الثاين.

بقيمة اإجمالية تبلغ مليار و�سبعمائة مليون درهم

هيئة كهرباء ومياه دبي تربم عقد �شيانة
 وقطع غيار ملحطات توليد الطاقة مع �شركة »�شيمن�س« 

املحطة  ل��وح��دات  ال�صيان������ة  لتوفي�����ر 
الكهرباء  الثانية لتوليد  املرحلة   -  L
وحت���ل���ي���ة امل����ي����اه مل�������دة  ���ص��ب��ع��ة اأع�������وام 

اإ�صافية.
�صعيد  ���ص��ع��ادة  ق��ال  املنا�صبة،  ه��ذه  ويف 
املنتدب  ال���ع�������ص���و  ال����ط����اي����ر،  حم���م���د 
الرئي�ض التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه 
الأخذ  نحو  دائماً  الهيئة  ت�صعى   : دبي 
بكل م�صتجدات التقنية واعادة هند�صة 
بهدف  قطاعاتها  خمتلف  يف  العمليات 

•• دبي-الفجر : 

لتطبيق  ال���رام���ي���ة  ج��ه��وده��ا  اإط�����ار  يف 
اىل  الو�صول  بغر�ض  املمار�صات  اأف�صل 
والعتمادية  الكفاءة  م�صتويات  اأع��ل��ى 
وتوافر اخلدمات ودعماً لروؤيتها يف اأن 
على  مبتكرة  م�صتدامة  موؤ�ص�صة  تكون 
كهرباء  هيئة  اأب��رم��ت  ع��امل��ي،  م�صتوى 
بقيمة اجمالية بلغت  ومياه دبي عقداً 
ومدته  دره��م  مليون  و�صبعمائة  مليار 

الأملانية  �صيمن�ض  �صركة  مع  عاماً   12
الإ�صرافية  اخل��دم��ات  توفري  يت�صمن 
قطع  تاأهيل  واإع���ادة  ال�صيانة  لأع��م��ال 
ال��غ��ازي��ة اخلا�صة  ل��ل��ت��ورب��ي��ن��ات  ال��غ��ي��ار 
 K ب���امل���رح���ل���ة ال���ث���ان���ي���ة م����ن امل���ح���ط���ة
بجبل  امل��ي��اه  وحتلية  الكهرباء  لتوليد 
 H املحطة  من  الثالثة  واملرحلة  علي 

لتوليد الكهرباء يف العوير.
ال�صيانة  ب��رن��ام��ج  ال��ه��ي��ئ��ة  م���ددت  ك��م��ا 
 LTMP الإ�صرتاتيجي طويل المد

ت��ر���ص��ي��خ م��ك��ان��ت��ه��ا ال���رائ���دة ل��ي�����ض على 
على  وامن���ا  فح�صب  ال��وط��ن��ي  امل�صتوى 
امل�����ص��ت��وى ال���ع���امل���ي م���ن خ����الل تقدمي 
خ��دم��ات ال��ك��ه��رب��اء وامل���ي���اه وف���ق اأعلى 
املعايري العاملية يف العتمادية والكفاءة  

والتوافرية وال�صالمة.
الطاير  حممد  �صعيد  ���ص��ع��ادة  واأو���ص��ح 
الكفاءة  رف���ع  يف  ���ص��ي�����ص��اه��م  ال��ع��ق��د  اأن 
الت�صغيلية للمحطات وحت�صي اجلودة 
ي���ل���زم العقد  ك��م��ا  ال��ت��ك��ل��ف��ة،  وخ��ف�����ض 

�صركة �صيمن�ض بتوفري املوارد الب�صرية 
املتخ�ص�صة وكافة املعدات وقطع الغيار 
ال�����ص��ي��ان��ة املخططة  ع��م��ل��ي��ات  لإج�����راء 

لهذه التوربينات واملولدات. 
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املال والأعمال

مليار درهم القيمة ال�شوقية لأ�شهم   97
الأجانب يف الأ�شواق الإماراتية خالل مايو

•• اأبوظبي-وام: 

بلغت القيمة ال�صوقية لالأ�صهم التي تعود ملكيتها للم�صتثمرين الأجانب 
املا�صي  �صهر مايو  دره��م خالل  97 مليار  الإماراتية نحو  امل��ال  اأ�صواق  يف 
ت�صكل ما ن�صبته 12.8 % من اإجمايل القيمة ال�صوقية لأ�صهم ال�صركات 
وفقا  و  تقريبا.  دره��م  مليار   756.5 والبالغة  ذاتها  الفرتة  يف  املتداولة 
التي  لالأ�صهم  ال�صوقية  القيمة  بلغت  فقد  الر�صمية  الإح�صائيات  لأح��دث 
وطنية  �صركة   111 يف  دره��م  مليار   659.5 للمواطني  ملكيتها  تعود 
ملكية  �صعيد  على  تف�صيال  و   . املاليي  ودب��ي  اأبوظبي  �صوقي  يف  مدرجة 
جميع الأجانب يف الأ�صواق فقد بلغت يف �صوق دبي املايل نحو 54.5 مليار 
درهم يف حي و�صلت يف �صوق اأبوظبي لالأوراق املالية 42.5 مليار درهم . و 
على م�صتوى الأجانب ح�صب ت�صنيفاتهم فقد بلغت القيمة ال�صوقية مللكية 
منها  تقريبا  دره��م  مليار   65.94 ال�صوقي  العرب يف  الأجانب من غري 
36.3 مليار درهم تقريبا يف �صوق دبي املايل ونحو 29.66 مليار درهم 
يف �صوق اأبوظبي لالأوراق املالية. و على �صعيد القيمة ال�صوقية التي تعود 
ملكيتها لالأجانب من العرب فقد بلغت خالل �صهر مايو 6.7 مليار درهم 
يف ال�صوقي توزعت بواقع 4.5 مليار درهم يف �صوق دبي املايل ونحو 2.2 
اأما القيمة ال�صوقية التي   .. املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  مليار درهم يف �صوق 
تعود ملكيتها للخليجيي فقد بلغت يف ال�صوقي نحو 24.3 مليار درهم 

منها 13.7 مليار يف �صوق دبي و10.6 مليار درهم يف ابوظبي .

�شعر �شلة خامات »الأوبك«
ي�شل اىل 47.37 دولرا

•• فيينا-وام:

اأن �صعر �صلة خاماتها ال  اأعلنت منظمة الدول امل�صدرة للنفط “الأوبك”، 
دولرا للربميل مقارنة   47.37 اىل  الثني  الأول  اأم�ض  يوم  13 و�صل 

ب�صعر يوم اجلمعة املا�صي الذي و�صل اىل 47.32 دولرا للربميل.
وت�صم �صلة خامات “الأوبك” التي تعد مرجعا يف م�صتوى �صيا�صة الإنتاج 
وخ��ام مزيج �صحارى اجلزائري  الإم��ارات��ي  م��رب��ان  خ��ام  التالية:  الأن���واع 
واليراين الثقيل والب�صرة اخلفيف العراقي وخام الت�صدير الكويتي وخام 
القطري  البحري  واخل��ام  النيجريي  اخلفيف  ب��وين  وخ��ام  الليبي  ال�صدر 
م��رياي وجريا�صول  الفنزويلي  واخل��ام  ال�صعودي  العربي اخلفيف  واخل��ام 

الأنغويل وربيع اخلفيف الغابوين واأورينت الكوادوري.

يف احلفل اخلتامي للدورة الثانية من جائزة النجمة للتميز 

م اجلهات الفائزة والأفراد على م�شتوى القطاع  هيئة مياه وكهرباء اأبوظبي تكرِّ

�شندوق خليفة يوقع اتفاقا مع بنك التنمية البيالرو�شي لدعم الإبتكار وامل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة
ي�صاعد  ال�صغر مبا  ومتناهية  املتو�صطة 
على تاأ�صي�ض ون�صر ثقافة ريادة الأعمال 
متويل  خ���الل  م��ن  امل�����ص��اري��ع  تاأ�صي�ض  و 
ودع���م ع���دد م��ن امل���ب���ادرات ودع���م جهود 
ب�صكل  الرتكيز  م��ع  احلكومية  التنمية 
التنمية  بنك  برامج  تو�صيع  على  خا�ض 
للن�صاء  املتو�صط  و  ال�صغري  لالإقرا�ض 
ال�صتثمار  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  وال�����ص��ب��اب، 
اإمكانيات  بها  تتوافر  التى  املناطق  ف��ى 
والتنمية.  ال��ع��م��ل  ف��ر���ض  ك��ب��رية خل��ل��ق 
خليفة  �صندوق  فاإن  التفاقية  وبح�صب 
توفري  على  �صيعمل  امل�����ص��اري��ع  لتطوير 
الدعم املايل وغري املايل لقطاع امل�صاريع 
خالل  من  ال�صغر  واملتناهية  ال�صغرية 

اآليات عمل بنك التنمية.
الطرفي  تعاون  اإىل  التفاقية  واأ�صارت 
ال��ب��ي��ان��ات وامل��ع��ل��وم��ات الالزمة  وت��ب��ادل 
ل�صمان جناح مهمة كل طرف وحتقيق 
امل��رج��وة م��ن ه��ذه التفاقية.  الأه����داف 
وقال �صعادة ح�صي جا�صم النوي�ض رئي�ض 
لتطوير  خليفة  �صندوق  ادارة  جمل�ض 
الر�صيدة  القيادة  توجيهات  اأن  امل�صاريع 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة تق�صي 
يف  تنموية  ف��ر���ض  ت��وف��ري  ع��ل��ى  بالعمل 
موؤكدا  ال�صديقة  بيالرو�صيا  جمهورية 
مهمة  خ���ط���وة  ت�����ص��ك��ل  الت���ف���اق���ي���ة  اأن 
وحيوية لبناء عالقات ا�صرتاتيجية مع 

بنك التنمية البيالرو�صي.
واو�صح النوي�ض اأن هذه التفاقية تهدف 
للتعاون  التنظيمي  الإط����ار  و���ص��ع  اإىل 
ي�صمن  ب�صكل  الطرفي  بي  امل�صتقبلي 
حتقيق امل�صالح امل�صرتكة عرب ال�صتثمار 

•• اأبوظبي-وام:

امل�صاريع  لتطوير  خليفة  �صندوق  اأب��رم 
جمهورية  يف  التنمية  بنك  مع  اتفاقية 
بيالرو�صيا لو�صع اإطار عمل لال�صتثمار 
امل�صاريع  ق���ط���اع  وت���ط���وي���ر  ت��ن��م��ي��ة  يف 
ال�صغر  ومتناهية  واملتو�صطة  ال�صغرية 

يف جمهورية بيالرو�صيا.
وق����ع الت��ف��اق��ي��ة ام�����ض ك���ل م���ن �صعادة 
جمل�ض  رئي�ض  النوي�ض  جا�صم  ح�صي 
امل�صاريع  لتطوير  خليفة  �صندوق  ادارة 
رئي�ض  روم�ض،  �صريجي  ال�صيد  و�صعادة 
البيالرو�صي  التنمية  بنك  اإدارة  جمل�ض 
اإليك�صاندر  روم������ان  ����ص���ع���ادة  ب��ح�����ص��ور 
جمهورية  �صفري  غولوفت�صينكو  وفيت�ض 
بيالرو�صيا رو�صيا البي�صاء لدى الدولة 

وعدد من امل�صئولي يف كال اجلانبي.
ا�صتثمار  ع���ل���ى  الت����ف����اق����ي����ة  ون�������ص���ت 
دول����ة الم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة عرب 
دولر  مليون   25 ملبلغ  خليفة  �صندوق 
يتم  دره����م  م��ل��ي��ون  نحو92  م���اي���ع���ادل 
التنمية  لبنك  مي�صرة  ب�صروط  اقرا�صه 
امل�صاريع  تنمية  لأغ��را���ض  البيالرو�صي 
ومتناهية  و  امل��ت��و���ص��ط��ة  و  ال�����ص��غ��رية 
ال�صغر وامل�صاريع ذات الطابع البتكاري 
الثر  حتقيق  يف  امل�صاهمة  ي�صمن  مب��ا 
الج��ت��م��اع��ي والق��ت�����ص��ادي امل��ن�����ص��ود يف 

جمهورية بيالرو�صيا ال�صديقة.
وت���ه���دف الت��ف��اق��ي��ة اإىل و���ص��ع الط���ار 
ال��ت��ظ��ي��م��ي ل���ل���ت���ع���اون امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي بي 
حتقيق  ي�������ص���م���ن  ب�������ص���ك���ل  ال����ط����رف����ي، 
امل�����ص��ال��ح امل�����ص��رتك��ة ع��رب ال���ص��ت��ث��م��ار يف 
ال�����ص��غ��رية و  امل�����ص��اري��ع  تنمية وت��ط��وي��ر 

و  ال�صغرية  امل�صاريع  وتطوير  تنمية  يف 
وت�صجيع  ال�صغر  ومتناهية  املتو�صطة 
ومبا  بيالرو�صيا  جمهورية  يف  البتكار 
والن�صاء  ال�����ص��ب��اب  مت��ك��ي  يف  ي�����ص��اع��د 
مهاراتهم  وت��ط��وي��ر  ق��درات��ه��م  وحت��ف��ي��ز 
تنمية  عملية  يف  للم�صاهمة  ال��ري��ادي��ة 
واأكد  البيالرو�صي.  القت�صاد  وتطوير 
كافة  باتخاذ  �صيقوم  خليفة  �صندوق  اأن 
الإج���������راءات ال���الزم���ة ل�����ص��م��ان متكي 
تاأ�صي�ض  من  البيالرو�صي  التنمية  بنك 
ال�صغر  متناهي  التمويل  دع��م  برنامج 
واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع  ومتويل 
يف جمهورية بيالرو�صيا التي من �صانها 
ان ت�صاهم يف تعزيز اأداء القت�صاد وتزيد 
من  وا�صتدامته.  وا�صتقراره  تنوعه  من 
���ص��ريج��ي روم�ض،  ال�����ص��ي��د  اأ����ص���اد  ج��ه��ت��ه 

التنمية  ب���ن���ك  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ���ي�������ض 
احلكيمة  القيادة  مبواقف  البيالرو�صي 
وما  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات  ل��دول��ة 
عن  معربا   ، وم�صاعدة  دعم  من  تقدمه 
ت�صهده  الذي  والتقدم  بالتطور  اإعجابه 
الإم�����ارات يف ك��اف��ة امل��ج��الت م���وؤك���داً اأن 
جمهورية بيالرو�صيا تويل اأهمية كبرية 
الإم����ارات  دول���ة  م��ع  عالقاتها  لتطوير 
وم�صلحة  خري  فيه  ملا  املتحدة  العربية 

البلدين وال�صعبي ال�صديقي. 
وقال روم�ض ان التفاقية ت�صكل خطوة 
م��ه��م��ة ن���ح���و م���زي���د م����ن ال���ت���ع���اون مع 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  ال�صدقاء يف 
امل�صاريع  لتطوير  خليفة  �صندوق  ع��رب 
الرائدة  امل��وؤ���ص�����ص��ات  اإح����دى  ي��ع��د  ال����ذي 
وتعزيز  ن�صر  جم��ال  يف  وعربيا  اإقليميا 

•• اأبوظبي-الفجر:

م �صعادة عبداهلل علي م�صلح الأحبابي  كرَّ
رئي�ض جمل�ض اإدارة هيئة مياه وكهرباء 
اأب��وظ��ب��ي، امل��وظ��ف��ي امل��ت��م��ي��زي��ن وفرق 
للتميز  النجمة  بجائزة  الفائزة  العمل 
ال�ثانية، وذلك خالل احلفل  يف دورتها 
اأق��ي��م يف ف��ن��دق ق�صر الإم�����ارات  ال���ذي 
�صالح  �صيف  ال��دك��ت��ور  �صعادة  بح�صور 
ال�صيعري مدير عام الهيئة بالإنابة، و 
مدراء عموم ال�صركات و عدد من مدراء 
وموظفي  والأق�صام  والإدارات  الدوائر 

الهيئة وجمموعة �صركاتها.
ويف بداية احلفل األقى مدير عام الهيئة 
كلمة تقدم فيها بال�صكر لكافة املوظفي 
الذين تناف�صوا للح�صول على اجلائزة 
من الهيئة وجمموعة �صركاتها، م�صريا 
اإىل اأهمية هذه امل�صاركات يف تنمية روح 
تطوير  بهدف  املوظفي  بي  التناف�ض 
مبخرجات  والرت��ق��اء  املوؤ�ص�صي،  العمل 

الأداء.
رئي�ض  �صعادة  اأو���ص��ح  املنا�صبة  ه��ذه  ويف 
اجلائزة  ه��ذه  اأن  الهيئة  اإدارة  جمل�ض 
تاأتي امتثال للروؤية احلكيمة ل�صاحب 
ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
وتوجيهات  اهلل،  ،حفظه  الدولة  رئي�ض 
زايد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان،  اآل 
رئي�ض  امل�صلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
ب�صاأن  اهلل،  ،حفظه  التنفيذي  املجل�ض 

للعاملي  الإب��داع��ي��ة  ال��ط��اق��ات  حتفيز 
باملوؤ�ص�صات احلكومية من خالل برامج 
ت��ن��اف�����ص��ي��ة ت��ع��م��ل ع��ل��ى حت��ق��ي��ق اأه����داف 
احلكومي  ل������الأداء  اأب���وظ���ب���ي  “جائزة 
اجلائزة  هذه  اأهمية  مو�صحا  املتميز«، 
يف تعزيز جهود املوظفي، وحثهم على 
ال��ت��ي حتققت،  امل��ن��ج��زات  احل��ف��اظ على 
التنمية،  ط���ري���ق  يف  ُق����دم����اً  وال�������ص���ري 
مل��وا���ص��ل��ة ال��ت��ق��دم وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ما 

و�صلنا اإليه من ريادة ورفعة«.
اأن اجل���ائ���زة متثل  واأ����ص���اف الأح��ب��اب��ي 
ان���ط���الق���ة ل��ت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة اجل������ودة يف 
وتطويره،  الأداء،  وت��ع��زي��ز  اخل���دم���ات 
والرتقاء به اإىل م�صتويات تواكب روؤية 
ترى  التي  الر�صيدة،  القيادة  وتطلعات 
يف تطور الأداء ال�صبيل الأمثل ملوا�صلة 
وتعزيز  ال�����ص��ام��ل��ة،  ال��ت��ن��م��ي��ة  م�����ص��رية 
اخلدمية؛  اجل���ه���ات  ب���ي  ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة 
لتكون  اجلماعي،  العمل  ثقافة  واإر�صاء 
لتفعيل  واجل����ه����ات  ل�����الأف�����راد  ح����اف����زا 
م�صتويات  ورف����ع  الإي��ج��اب��ي  ال��ت��ن��اف�����ض 
املوؤ�ص�صي  ال�����ص��ع��ي��دي��ن  ع��ل��ى  الإجن������از 
التقييم  نتائج  ج���اءت  وق��د  وال���ف���ردي. 

على النحو التايل:
ن�صبة  اأك��رب  للتوزيع  العي  ل�صركة  كان 
من اجلوائز، حيث ح�صلت على جائزة 
البتكار،  جم����ال  يف  ال����رائ����دة  اجل���ه���ة 
ال���رائ���دة يف حتقيق  ال�����ص��رك��ة  وج���ائ���زة 
وت�صلم  الهيئة،  وخطة  اأب��وظ��ب��ي  خطة 
اجلائزتي املهند�ض بدر نا�صر الذهلي 

ال�صركة،  يف  للعمليات  التنفيذي  املدير 
اأب�������و ظبي  ����ص���رك���ة  ح����ي ح�����ص��ل��ت  يف 
للتوزيع على جائزة ال�صركة الرائدة يف 
املمكنات و ت�صلم اجلائزة  �صعادة �صعيد 
ال�صركة،  ع��ام  مدير  ال�صويدي  حممد 
للتوزيع  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��رك��ة  ح�صلت  ك��م��ا 
اإ�صعاد  ال���رائ���دة يف  ع��ل��ى ج��ائ��زة اجل��ه��ة 
املتميزة  ال�����ص��رك��ة  امل��ت��ع��ام��ل��ي، وج��ائ��زة 
وت�صلم  ال��ذك��ي�����ة  احل��ك��وم��ة  جم����ال  يف 
جلمود  عبدالعزيز  ال�صيد  اجل��ائ��زت��ي 
لدائرة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  ال�����ص��ام�����ص��ي 

خدمة املتعاملي.
للتوزيع  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��رك��ة  ح�صلت  ك��م��ا 
معيار  يف  املتميزة  ال�صركة  جائزة  على 
اجلائزة  ت�����ص��ل��م  عمل و  ب�����ي��ئ��ة  اأ����ص���ع���د 
ال�صيد فهد حمد ال�صام�صي مدير دائرة 
الأعمال امل�صاندة يف ال�صركة، اأما جائزة 
اجلهة املتميزة ماليا فقد ح�صلت عليها 
ميثلها  اأب��وظ��ب��ي،  كهرباء  و  مياه  هيئة 
احلبي�صي  ج��الل  اأحمد  ال�صيد  من  كل 
وال�صيد   ، ال��ه��ي��ئ��ة  يف  امل����ايل  امل�����ص��ت�����ص��ار 
ع��ي��د  ع��ب��د اهلل احل��م��ادي م��دي��ر دائرة 
ق�صم  ح�صل  كما   ، الإداري����ة  احل�صابات 
ال�صوؤون املوؤ�ص�صية يف الهيئة على جائزة 
املوؤ�ص���صي   الت�وا�صل  يف  املتميزة  اجلهة 
�صريف  حممد  اأحمد  ال�صيد  ت�صلمها  و 
كذلك  املوؤ�ص�صية،  ال�صوؤون  ق�صم  مدير 
للتوزيع  اأب��وظ��ب��ي  �صركة  ح�صلت  فقد 
اإدارة  يف  املتميزة  ال�صركة  ج��ائ��زة  على 
وت�صلم  الأع��م��ال  وا�صتمرارية  املخاطر 

الكثريي  م���اج���د  ال���دك���ت���ور  اجل����ائ����زة  
مدير تنفيذي دائرة الت�صغيل، يف حي 
ل��ل��ت��وزي��ع بجائزة  ال��ع��ي  ���ص��رك��ة  ف����ازت 
ال�صيد  اجلائزة   وت�صلم  خدمة،  اأف�صل 
ع��ل��ي ال���ظ���اه���ري م���دي���ر دائ������رة خدمة 
�صركة  وح�����ص��ل��ت  ب���الن���اب���ة،  ال���ع���م���الء 
اأف�صل  ج��ائ��زة  على  للتوزيع  ظبي  اأب���و 
خدمة م�صرتكة، وت�صلم اجلائزة ال�صيد 

عبدالعزيز جلمود ال�صام�صي.
و�صمن حمور اأو�صمة التفوق الوظيفي 
امل��ه��ن��د���ض حممد  ���ص��ع��ادة  ف��ق��د ح�صل   ،
عام  مدير  الفال�صي  جر�ض  ب��ن  جمعة 
على  التحكم  و  للنقل  اأب��وظ��ب��ي  �صركة 
الدكتور  وح�صل   ، الع�ام  ال�م�دير  و�صام 
اأح��م��د حم��م��د ه���الل م��ن ال��ه��ي��ئ��ة على 
ج����ائ����زة امل����وظ����ف امل���ت���ف���اين م����ن ذوي 
جائزة  على  وح�صل  الطويلة،  اخلدمة 
�صامل  الدكتور  ال�صيد  ال�تنفيذي  امل�دير 
امل�صاريع  دائ��رة  مدير  احل��ارث��ي  جريب 
يف �صركة اأبوظبي للنقل و التحكم ، كما 
الإداري  الإ����ص���راف  ج��ائ��زة  على  ح�صل 
ال�����ص��ي��د ي��و���ص��ف حم��م��د احل��و���ص��ن��ي من 
وح�صلت  ل��ل��ت��وزي��ع،  اأب���وظ���ب���ي  ���ص��رك��ة 
ال�صيدة وفاء �صالح الهميمي من الهيئة 
على جائزة الدعم الإداري، فيما ح�صل 
الدكتور حممد �صليم �صاهد من �صركة 
اأبوظبي للماء و الكهرباء و فهد �صعيد 
كهرباء  مياه   هيئة  من  ال�صحي  اأحمد 
الوظيفي  التفوق  جائزة  على  اأبوظبي 

يف املجال التخ�ص�صي.

املجال  يف  الوظيفي  التفوق  جائزة  اأم��ا 
التقني الفني فقد ح�صل عليها ال�صيد 
ج��ا���ص��م حم��م��د ال��ظ��ن��ح��اين م��ن �صركة 
اأب��وظ��ب��ي ل��ل��ت��وزي��ع، وع���ن ف��ئ��ة املوظف 
املبتكر فقد ح�صل على اجلائزة ال�صيد 
حممود فوزي احلادر من �صركة العي 
غامن  م�صبح  ال�صيد  وح�صل   ، للتوزيع 
للتوزيع  اأبوظبي  �صركة  م��ن  امل��زروع��ي 
خدمة  يف  الوظيفي  التفوق  و�صام  على 
ال�صيد  ح�صل  كما  الإ�صرايف،  املتعاملي 
�صركة  م��ن  ال��ب��ل��و���ص��ي  خليفة  ع��ب��داهلل 
التفوق  و����ص���ام  ع��ل��ى  ل��ل��ت��وزي��ع  ال���ع���ي 
غري  املتعاملي  خ��دم��ة  ع��ن  ال��وظ��ي��ف��ي 
ع���ل���ى و�صام  ف��ي��م��ا ح�����ص��ل  الإ�������ص������رايف، 
امليداين  امل��ج��ال  ال��وظ��ي��ف��ي يف  ال��ت��ف��وق 
من  احل��م��ادي  حممد  اإب��راه��ي��م  ال�صيد 
وح�صلت  ل���ل���ت���وزي���ع  اأب���وظ���ب���ي  ����ص���رك���ة 
ال�����ص��ي��دة ع��ائ�����ص��ة ن��ا���ص��ر اخل���ال���دي من 
على  والكهرباء  للماء  اأب��وظ��ب��ي  �صركة 
و�صام التفوق الوظيفي عن فئة املوظف 

اجلديد.
�صعادة  ت��ق��دم  ال��ت��ك��رمي  خ��ت��ام حفل  ويف 
ال�صيعري  ����ص���ال���ح  ����ص���ي���ف  ال����دك����ت����ور 
بالتهنئة  ب��الإن��اب��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ع���ام  م��دي��ر 
باعتباره  الفوز  لهذا  الفائزين  جلميع 
ا�صتحقاقا وظيفيا نتج عن العمل اجلاد 
والدوؤوب، واجلهود املبذولة يف خمتلف 
اأهمية  عن  معربا  والقطاعات،  املواقع 
على  عامة  ب�صفة  التميز  ثقافة  تعزيز 

امل�صتويي: الفردي واملوؤ�ص�صي.

ثقافة ريادة الأعمال وتهيئة املناخ لقطاع 
امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة. 

خليفة  �صندوق  اىل  ننظر  اإننا  واأ���ص��اف 
لتطوير امل�صاريع الذي يعمل يف اأبوظبي 
�صريك  اأن������ه  ع���ل���ى  ����ص���ن���وات   10 م���ن���ذ 
ا����ص���رتات���ي���ج���ي مم���ي���ز ل���دي���ه امل����وؤه����الت 
واخلربات الوا�صعة التي ميكن ال�صتعانة 
بها لتطوير ون�صر ثقافة ريادة الأعمال 
وخلق م�صاريع متناهية ال�صغر و�صغرية 
القت�صاد  ب��ن��اء  يف  ت�����ص��اه��م  وم��ت��و���ص��ط��ة 
الربنامج  ان  واأو�����ص����ح  ال��ب��ي��الرو���ص��ي. 
بالإ�صافة  امل�صاريع  ان�صاء  بدعم  �صيعنى 
ف���ر����ض عمل  ت���وف���ري  امل�����ص��اه��م��ة يف  اىل 
حظا  الأق���ل  وال��ف��ئ��ات  والن�صاء  لل�صباب 
واحلد من معدلت البطالة ف�صال عن 

تركيزه على بناء قدرات رواد الأعمال.

موا�شالت وتاك�شي دبي تعتمدان تقنيات 
الت�شال عن بعد من »اإف اإم اإ�س تك«

•• دبي -وام:

خدمات  اأنظمة  ت��زوي��د  يف  املتخ�ص�صة  العاملية  تك”  اإ���ض  اإم  “اإف  �صركة  وقعت 
ال�صمالية  وامل��ن��اط��ق  دب���ي  اإم�����ارة  يف  الأع���م���ال  يف  و�صريكتها  ب��ع��د  ع��ن  الت�����ص��ال 
“تكنولوجيكا” م�صروعا م�صرتكا مع موؤ�ص�صة تاك�صي دبي اأحد الكيانات التابعة 
لهيئة الطرق واملوا�صالت لتوريد وتثبيت اأجهزة الإت�صال عن بعد تيليماتيك�ض 
اإدارة  اأ�صطول مركبات املوؤ�ص�صة عالوة على ا�صتخدام من�صة  من قبل ال�صركة يف 
تلك الأجهزة. ويت�صمن امل�صروع جهازا من “اإف اإم اإ�ض تك” به اأكرث من 100 
اإىل  البيانات  لري�صل  الليموزين  �صيارات  يف  يثبت  ال��ذي  واجل��ه��از  للتتبع  معيار 
تلك  واملوا�صالت ثم حتلل  الطرق  لهيئة  التابع  التنظيمي  املراقبة  من�صة نظام 
البيانات لتقييم اأداء ال�صائقي واملركبات من قبل مدراء اأ�صطول موؤ�ص�صة تاك�صي 
دبي ليتوا�صل املدراء مع ال�صائقي لتح�صي اأدائهم. و قال ب�صام الك�صار املوؤ�ص�ض 
هذا  لتنفيذ  باختيارنا  ف��خ��ورون   : ت��ك  اإ���ض  اإم  اإف  ل�صركة  التنفيذي  والرئي�ض 
الهيئة  تنفيذه وم�صاعدة  تاك�صي دبي.. ونحر�ض على  امل�صروع من قبل موؤ�ص�صة 
�صتحققها  التي  النتائج  روؤي��ة  اإىل  ونتطلع  ال��ذك��ي..  دب��ي  تاك�صي  روؤي��ة  لتحقيق 
الأجهزة اجلديدة ل�صالح الهيئة وامل�صاعدة يف متهيد ال�صبيل اإىل طرق اأكرث اأمانا 
 FMS Track 2000 IoT وترابطا . ي�صجل الإبتكار اجلديد من ال�صركة
املحرك  وحالة  وحالتها  املركبة  وموقع  ال�صائق  ب�صلوك  املتعلقة  البيانات  جميع 
واأداءه و�صيانة املركبات واملحركات وير�صلها خالل فرتات زمنية ق�صرية حمددة 
لهيئة  التابع  التنظيمي  املراقبة  نظام  من�صة  اإىل  ام  ا�ض  جي  �صبكة  عرب  م�صبقا 
الأ�صود من  بال�صندوق  ال�صبيه  وي��زود هذا اجلهاز اجلديد  واملوا�صالت.  الطرق 
اإف اإم اإ�ض تك بنظام GPS ويعمل عرب �صبكة GSM ويحتوي على ت�صع طرق 
 RFID لالإدخال قابلة للتعديل ونظام حتديد هوية ال�صائق ذي املعايري املتعددة

بالإ�صافة اإىل عدد غري حمدود من العتبات والت�صكيالت لنظام الت�صغيل.

تباطوؤ اإنفاق امل�شتهلكني الربيطانيني يف مايو 
•• لندن-رويرتز: 

اأظهرت بيانات جديدة تباطوؤ اإنفاق امل�صتهلكي يف بريطانيا ال�صهر املا�صي 
قبل  وذل��ك  الت�صخم،  زي��ادة  عن  الناجمة  ال�صغوط  بتنامي  �صعورهم  مع 

يومي من ت�صويتهم على بقاء رئي�صة الوزراء ترييزا ماي يف ال�صلطة.
واأظهرت البيانات الر�صمية لالأ�صهر الثالثة الأوىل من 2017 اأن اأحجام 
مبيعات التجزئة هبطت باأ�صرع وترية منذ 2010 بينما ت�صري بيانات ام�ض 
الثالثاء من احتاد التجزئة الربيطاين و�صركة باركلي كارد اإىل مزيد من 
ال�صعف. وقال احتاد التجزئة الربيطاين اإن اإجمايل اإنفاق التجزئة ال�صهر 
املا�صي اأظهر منوا على اأ�صا�ض �صنوي بلغ 0.2 باملئة فقط بعد ت�صجيل منو 

ن�صبته 6.3 باملئة يف اأبريل ني�صان.
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العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   
  اإعالن �ضطب قيد

 تعلن وزارة القت�صاد باأن ال�صادة/  �صركة بينوي ليمتد )اجلن�صية : اململكة املتحدة ( قد 
تقدمت بطلب �صطب قيد فرع ال�صركة يف امارة ابوظبي )العنوان : �ض ب : 110598 - 
�صارع ال�صالم - بناية دروي�ض بن احمد واولده - ابوظبي - �ض ب : 110598( واملقيدة 

حتت رقم )2099( يف �صجل ال�صركات الأجنبية بالوزارة 
التجارية  ال�صركات  �صاأن  يف   2015 ل�صنة   )2( رق��م  الحت���ادي  القانون  لأح��ك��ام  وتنفيذاً 
اإجراءات  دليل  اعتماد  �صان  يف  2010م  ل�صنة   )377( رق��م  ال���وزاري  وال��ق��رار  وتعديالته 

الرتخي�ض لفروع ومكاتب املن�صاآت املوؤ�ص�صة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة.
يرجى من ال�صادة اأ�صحاب احلق يف العرتا�ض ان يتقدموا باعرتا�صهم اىل الوزارة يف 

ميعاد ل يتجاوز �صهر من تاريخ الن�صر على العنوان التايل
وزارة االقت�ساد- ادارة الت�سجيل التجاري- �س.ب )901( ابوظبي

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�ضاد

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   
اعالن حكم متهيدي بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2017/298 جتاري كلي                              
2-جميد  م  م  ذ   - ال��ع��ام��ة  للتجارة  ق��زح  ق��و���ض  �صركة   -  1/ عليه  امل��دع��ي  اىل 
ب��ن��ك �صادرات  امل��دع��ي /  ان  اب��راه��ي��م �صبحاين جم��ه��ويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا 
ايران -)الفرع الرئي�صي(  قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بتاريخ  2017/5/29  احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة 
ومبثابة احل�صوري - وقبل الف�صل يف املو�صوع : بندب اخلبري امل�صريف املخت�ض 
ال��دع��وى تكون مهمته وف��ق منطوق  ب��اجل��دول خبريا يف ه��ذه  ال���دور  �صاحب 
احلكم ال�صادر بتلك اجلل�صة.  وحددت لها املحكمة جل�صة يوم الثني املوافق 
Ch2.E.21 يف حالة عدم  2017/6/12  ال�صاعة 00 : 10 �صباحا يف القاعة 

�صداد املدعي امانة اخلبري.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/1335  جتاري جزئي              
ان  القامة مبا  �صيتي  جمهول حمل  كومار  1-�صيتان   / عليه  املدعي  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها  املدعي/ �صونيل مورليدهار بهاجات   قد 
ثالثة   )13.500( مبلغ  ب�صداد  عليه  املدعي  بالزام  الأم��ر  با�صدار  املطالبة 
ع�صر الف وخم�صمائة درهم والر�صوم وامل�صاريف.   وحددت لها جل�صة يوم 
الربعاء  املوافق  2017/6/7  ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   

       اعادة اعالن بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/1502  جتاري جزئي              

املدعي/  ان  القامة مبا  لوباتينكو  جمهول حمل  1-ايوجينيو   / املدعي عليه  اىل 
حممد فهر عبدالرحمن كالو وميثله : عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري   قد اأقام 
ال�صفر  عليه من  املدعي  وتثبيت منع  ب�صحة  املطالبة   الدعوى ومو�صوعها  عليك 
ال�صادر مبوجب المر على عري�صة رقم 2017/36 جتاري والزام املدعي عليه بان 
ا�صتحقاق  تاريخ  12% من  والفائدة   دره��م(   48.000( وق��دره  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي 
ال�صيك حتى ال�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها 
جل�صة يوم الحد  املوافق  2017/6/11  ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأي��ام على الأق��ل ويف حالة تخلفك فان  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/188  مدين كلي                 

دب��ي(  جمهول  )ف��رع  ع  م  �ض  التكافلي  للتاأمي  / 1-�صركة ميثاق  املدعي عليه  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ ت�صري اجنيفي كاماراجو بوديبى وميثله : علي ابراهيم 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها  حممد احلمادي   قد 
املدين  التعوي�ض  �صبيل  على  دره���م(  )م��ل��ي��ون  دره���م(   1.000.000( وق���دره  مببلغ 
بالر�صوم  والزامها  الدعوى  رف��ع  تاريخ  من  �صنويا   %12 بواقع  القانونية  والفائدة 
  2017/6/12 املوافق   الثني   يوم  جل�صة  لها  وح��ددت  املحاماة.  واتعاب  وامل�صاريف 
ال�صاعة 10.00 �ض بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة  قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/3292  عمايل جزئي             

ف��رع  جمهول   - م  م  ذ   - البناء  مل��ق��اولت  النخبة  املدعي عليه / 1-�صركة  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / ك��رمي حممد اح��م��د ���ص��ادات   ق��د اأق���ام عليك 
ال���دع���وى وم��و���ص��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ص��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )273612 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ص���وم وامل�����ص��اري��ف ورقم 
الثالثاء   ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB168751271AE(ال�صكوى
فاأنت  ل��ذا    Ch1.A.5  : بالقاعة  ���ض   8.30 ال�صاعة     2017/6/20 امل��واف��ق 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/78  احوال نف�س غري م�ضلمني                  
اىل املدعي عليه / 1-�صارينا اآن اتكن�صون  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ دافيد جيم�ض اتكن�صون وميثله : ديانا حممد حمادة   قد اأقام 
وامل�صاريف  والر�صوم  بالتفريق  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك 
واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم الحد  املوافق  2017/6/11  
ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة رقم )3(  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من 
م�صتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/415  جتاري كلي               
 اىل املدعي عليه / 1- �صركة املي�صور للتجارة العامة - �ض ذ م م 2-زرعوين برتوليوم - م م ح

 3- عارف احمد حممد علي الزرعوين  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك 
م�صر - فرع دبي وميثله : بدر حممد  علي القرق   قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
يوؤدوا  ان  بينهم  فيما  والت�صامم  والتكافل  بالت�صامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة 
للبنك املدعي مبلغ وقدره )19.551.327.61 درهم( مع عائد تاأخري بواقع )1%( �صهريا 
التام  ال�صداد  وحتى  ال�صتحقاق  تاريخ  من  �صنويا   )%12( بواقع  القانونية  والفائدة 
والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�صة يوم الربعاء  املوافق  
2017/6/21  ال�صاعة 10.00 �ض بالقاعة Ch2.E.22 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 الأقل
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/239  مدين كلي                 

اىل املدعي عليه / 1- رايف رامت�صاند للواين رامت�صاند تول�صيدا�ض للواين 2-طارق 
جاويد حممد حممد ا�صلم  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ ذي بروكردج فريوم 
و�صطاء تاأمي - �ض ذ م م - حاليا - و ك م م  و�صطاء تاأمي ) �ض ذ م م ( )�صابقا( وميثله 
: عبدالرحمن عمر عبد اهلل خمري قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام 
واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(  وق��دره )4630105  ي��وؤدو مبلغ  بان  املدعي عليهم 
لها جل�صة  وح��ددت    . التام  ال�صداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  12% من  والفائدة  املحاماة 
لذا   Ch1.C.15 بالقاعة  ال�صاعة 10.00 �ض  امل��واف��ق  2017/6/14   الرب��ع��اء   ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/316 عقاري كلي                 

القامة  حمل  جمهول  جعفر   حممد  الدين  جياء  1-حممد   / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي/ بنك الإم��ارات دبي الوطني - �ض م  ع وميثله : حممد عبد امللك 
م�صطفى اهلي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
مببلغ وقدره )1.735.017 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة %9 
من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف والتعاب.  وحددت لها 
 Ch1.B.8 جل�صة يوم الحد  املوافق  2017/6/18  ال�صاعة 11.00 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/658  جتاري كلي               

اىل اخل�صم املدخل / 1-بدر جعفر  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ حممد حنيف 
مري�صنت ب�صفته ال�صخ�صية وب�صفته ع�صو جمل�ض ادارة �صركة ان�صاء �ض م خ وميثله : 
خالد حممد �صعيد بوج�صيم قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة  برباءة ذمة 
املدعي عليها الوىل  ادارة  اع�صاء جمل�ض  بها  قام  التي  الت�صرفات  املدعي من جميع 
وبالزام املدعي عليهم بان ميكنوا املدعي من الطالع على كافة امل�صتندات والتقارير 
وامليزانيات منذ تاريخ 2007 والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها 
جل�صة يوم الحد  املوافق  2017/6/18  ال�صاعة 10.00 �ض 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 الأقل
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/1593  تنفيذ عمايل 
دبي    ف��رع   - م  م  ذ  العازلة  للمواد  ال�صوي�ض  �صركة  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
�صاهد  ح�صي  م��ن��ري  التنفيذ/  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
اأق��ام عليك الدعوى التنفيذية امل��ذك��ورة اع��اله والزامك  ال���ص��الم   قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )14459( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. وعليه  ر�صوم خلزينة  درهم  بال�صافة اىل مبلغ 290  املحكمة. 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر
                         يف الدعوى رقم  2017/1610  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �صده/1- طارق ح�صي للخدمات الفنية - �ض ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد مهران ريا�ض ح�صي   قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )4384( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�صافة 
اىل مبلغ 900 درهم ر�صوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر
                         يف الدعوى رقم  2017/661   تنفيذ جتاري  

2-اقبال  ال���ص��ل��ي(  )امل��دي��ن  م  م  ذ   - ال��ف��ن��ادق  لتجهيزات  دمل���ورا  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
الوميتاثو ح�صي )ب�صفته الكفيل ال�صخ�صي( 3-ا�صوك بيرت تك�صريا )ب�صفته الكفيل 
التجاري وميثله  دبي  التنفيذ/بنك  ان طالب  القامة مبا  ال�صخ�صي( جمهول حمل 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة  اآل علي  قد  : عبداهلل خمي�ض غريب الناخي 
اعاله والزامكم بالت�صامن والتكافل بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )698856.67( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 2-رف�ض الطعن بالتزوير املبدي من املدعي عليه 
الثاين على عقد الكفالة املوؤرخ يف 2009/11/25 من دفع الغرامة.   وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر
                         يف الدعوى رقم  2017/1397   تنفيذ جتاري  

احل�صيني  جمهول  ابراهيم  بن  �صداد  بن  في�صل  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
املحدودة  الغو�ض  خلدمات  التنفيذ/اكوا  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
اأق���ام عليك  ف��رع دب��ي - وميثله : حممد اح��م��د حممد ع��ب��داهلل - ق��د 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)1220( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2017/414   تنفيذ مدين  
حنيف  2-حممد  جهرمي  ك�صبي  �صراج  �صيدكاو�ض  �صده/1-  املنفذ  اىل 
احمد منجرا 3-حممد ح�صي ا�صغر هرني  جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/�صركة اعمار العقارية - �ض م ع وميثله : �صعد حممد 
ع��ب��داهلل احل��م��ادي  ق��د اأق���ام عليك ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اعاله 
به وقدره )1206602.29( درهم اىل طالب  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع 
الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   

انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3581   

املنذر :  ق�صر امللوك للعقارات - �ض م خ 
املنذر اليه : ع�صلى لتاأجري ال�صيارات - �ض ذ م م 

وق��دره 10395  �صداد مبلغ  اليه ويخطره بطلب  املنذر  اىل  املاثل  العديل  الن��ذار  املنذر  يوجه 
درهم خالل ثالثون يوما من اعالن الن��ذار العديل املاثل مع احتفاظ املنذر بحقه يف طلب 
الزيادة اليجارية واملطالبة ب�صداد مبلغ وقدره 4158 درهم غرامة تعوي�صية طبقا لبنود العقد 
او الخالء الفوري  للماأجور يف حالة عدم �صداد القيمة اليجارية خالل املهلة القانونية مع 
اح�صار  مع  التام  الخ��الء  تاريخ  حتى  القانونية  وال��زي��ادة  اليجارية  القيمة  ب�صداد  املطالبة 
�صهادة براءة ذمة من الكهرباء واملياه و�صداد ر�صومها ويف حالة عدم ال�صتجابة اىل ذلك خالل 
و�صداد  ب��الخ��الء  للمطالبة  القانونية  الج���راءات  كافة  باتخاذ  املنذر  �صيقوم  املمنوح  الج��ل 
الجرة امل�صتحقة وما ي�صتجد من اجره وذلك حتى الخالء التام وحتميل املنذر اليه الر�صوم 

وامل�صروفات واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   

انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3594   

املنذر  : حممد �صاجري باليكال فاليافيتيل عبدول رحمن - هندي اجلن�صية 
املنذر اليه : الريامي للزجاج والملنيوم - �ض ذ م م )جمهول حمل القامة( 

يخطر املنذر / املنذر اليه ب�صحب وا�صتبدال 13 �صيك املوقعة من قبل املنذرين 
بقيمة 436.843.85 درهم خالل مدة �صبعة ايام من تاريخ ا�صتالمه هذا النذار 
وال �صي�صطر املنذر ا�صفا اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ 
مبا فيها اقامة الدعاوى الق�صائية وا�صت�صدار امر الأداء واملطالبة بالتعوي�ض 
اجلابر للعطل وال�صرر مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي 

واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/286  عقاري كلي                 
م م  جمهول حمل القامة  ذ  الع�صرية - �ض  املدعي عليه / 1-مدينة دبي للحياة  اىل 
اأقام  قد  الكثريي    ب��در  �صوق حم�صن   : بيلو مو�صى عبدالهي وميثله  امل��دع��ي/  ان  مبا 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة  بف�صخ اتفاقية بيع و�صراء موؤرخة 2010/11/22 بي 
املدعي واملدعي عليه مع الزام املدعي عليه بان يوؤدي مبلغ وقدره )9.114.136.90 درهم( 
مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�صائية حتى متام ال�صداد والر�صوم 
وامل�صاريف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة.   وح��ددت لها جل�صة ي��وم الرب��ع��اء  امل��واف��ق  2017/6/14   
ال�صاعة 11.00 �ض بالقاعة Ch1.B.8 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 الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   

       اعادة اعالن بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/244   عقاري كلي                 

 اىل املدعي عليه / 1-امل�صتثمر الوطني لدارة العقارات )كولريز الدولية( - �ض م م -
ب��ي��وزا لال�صتثمارات املحدودة  امل��دع��ي/  ف��رع دب��ي  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
ح�صب احلكم - بيوزا انف�صتمنت ليمتد ح�صب قرار جمل�ض الدارة   قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة  ب�صحة وتثبيت احلجز التحفظي رقم 2017/7 حجز 
حتفظي عقاري والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�صة 
لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �ض   9.30 ال�صاعة   2017/6/13 امل��واف��ق   الثالثاء   ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   

       اعادة اعالن بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/218  عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-�صيد �صاه بي �صيد  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�صوعها  ع   قد  الإم���ارات ال�صالمي - �ض م  م�صرف 
وقدره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  وال���زام  ال��وح��دة  وت�صليم  التعاقد  بف�صخ  املطالبة 
)873.676.88 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 
9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد.   وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء   
املوافق  2017/6/13  ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   

       اعادة اعالن بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/1630  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-ملهم �صالح ابو عا�صي 2-ان�ض ح�صن احلجلي  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/ حممد عارف علي را�صد العبار الفال�صي   قد 
بالتكافل  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام 
املدعي عليه مبلغ  )370401  والت�صامن مببلغ وق��دره )100000 دره��م( ورد 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم الحد  
فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.14 بالقاعة  ���ض   9.30 ال�صاعة    2017/6/11 امل��واف��ق  
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   
مذكرة اعادة اعالن بالن�ضر

يف  الدعوى 2016/54  ا�ضتئناف تظلم مدين    
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1-ليناديام انرتنا�صيونال اوف�صور ا�ض ايه ال  جمهول 
�ض  م  د  م  انرتنا�صيونال  دورا  ار  اند  /بي  امل�صتاأنف  ان  القامة مبا  حمل 
وميثلها مديرها عبدالب�صري حميدو  قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر 
بالدعوى رقم : 2016/148 تظلم مدين بتاريخ 2016/12/15 وحددت لها 
جل�صه يوم الربعاء   املوافق 2017/7/5  ال�صاعة 17.30 م�صاءا  بالقاعة 
رقم ch1.B.7 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 12040 بتاريخ 2017/6/7   

 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�ضر
                       اىل املدعي عليه/ الرئي�صي لتجميل احلدائق  - �ض ذ م م 

نعلنكم باأن املدعيي قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 
لها جل�صة 2017/6/22 ال�صاعة 8:30  

باحل�صور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 
قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل بال�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف ويف حال تخلفكم �صوف 

ي�صدر احلكم مبثابة احل�صوري وامرت املحكمة بتق�صرية مدة العالن.
ق�ضم الق�ضايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
 2982/2017/13
 2990/2017/13
2974/2017/13

م
1
2
3

ا�صم املدعي
ياد كل لل كل 

رفيق حممد �صاحب 
زمان �صاه �صيد �صاه 

مبلغ املطالبة
29834 درهم + تذكرة العودة
28081 درهم + تذكرة العودة
43550 درهم + تذكرة العودة
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العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/3571  عمايل جزئي
�����ض.ذ.م.م جمهول حمل  البنية  امل��دع��ي عليه / 1-ال���رباق خل��دم��ات حرا�صة  اىل 
القامة مبا ان املدعي /حيدر علي حممد يا�صي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )26119 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
ال�صكوى:MB170306542AE  وحددت  رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم( 
لها جل�صة يوم الثني املوافق 2017/6/19 ال�صاعة 8.30 �ض مبكتب القا�صي 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 الأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/3917  عمايل جزئي

حمل  جم��ه��ول  �����ض.ذ.م.م  الفنية  لالعمال  الفائقة  1-ال��ق��وة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة  القامة مبا ان املدعي /قا�صم علي  قد 
درهم(   2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   17164( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:MB164396169AE  وحددت لها جل�صة 
يوم الثالثاء املوافق 2017/6/13 ال�صاعة 8.30 �ض مبكتب القا�صي 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 الأقل ، مع تق�صري مدة العالن .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2017/1903  عمايل  جزئي 

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1-ف اي ب��ي اك�صربي�ض �����ض.ذ.م.م جمهول حم��ل الق��ام��ة مبا 
بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  �صاهي  رجب  عبداملالك  املدعي/حممد  ان 
املنعقدة بتاريخ  2017/5/9  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/حممد عبداملالك 
رجب �صاهي بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )11.257 درهم( وتذكرة 
عودة ملوطنه عينا او مقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق بالعمل لدى �صاحب عمل 
اخر والزمتها باملنا�صب من امل�صروفات واعفت املدعي من ن�صيبها منها ورف�صت 
ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثي 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �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 12040 بتاريخ 2017/6/7   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/142  عمايل كلي

اىل املدعي عليه / 1-هرتكو للنقل الربي العام جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /رامون زامورا رودريجويز قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
مب�صتحقات عمالية وقدرها )252054 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )4000 درهم( 
  MB171158396AE/2017:ال�صكوى رق��م  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم 
�ض   9.30 ال�����ص��اع��ة   2017/6/20 امل���واف���ق  ال��ث��الث��اء  ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت 
بالقاعة:ch2.E.22 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 الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/2420  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-الن�صر البي�ض للتجارة العامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /احمد ح�صني عبداخلالق فرج قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )95700 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2500 
  MB169168161AE/2017:ال�صكوى رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم( 
�ض   8.30 ال�����ص��اع��ة   2017/6/20 امل����واف����ق  ال���ث���الث���اء  ي����وم  ج��ل�����ص��ة  ل��ه��ا  وح������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/2880  عمايل جزئي

الق��ام��ة مبا  احمد جمهول حم��ل  �صهزاد ظهور  1-ام���ري   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق���ام عليك الدعوى  ق��د  �����ض.ذ.م.م  الفنية  امل��دع��ي /ب���رامي لن��د للخدمات  ان 
والر�صوم  دره���م(   7900( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها 
وامل�صاريف رقم ال�صكوى:MB171620449AE  وحددت لها جل�صة يوم 
الثالثاء املوافق 2017/6/20 ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 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 الأقل، ويف حالة تخلفك 

فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/3184  عمايل جزئي

جمهول  ف��ردي��ة  موؤ�ص�صة  والتطريز  للخياطة  1-ال��ه��دي��ر   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /حم��م��د اخ���رت ح�����ص��ن ���ص��راج احل����ق  ق��د اأق���ام 
 16629( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����وده مب��ب��ل��غ )1500 دره�����م( وال���ر����ص���وم وامل�������ص���اري���ف رقم 
املوافق  لح��د  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت    mb171700655ae:ال�صكوى
2017/6/18 ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/2930  عمايل جزئي

املدعي  ان  القامة مبا  ك��اي وايل جمهول حمل  املدعي عليه / 1-لري��ت��ا  اىل 
املطالبة  وم��و���ص��وع��ه��ا  ال��دع��وى  عليك  اأق����ام  ق��د  ل��ل��ع��ق��ارات  ك��ا���ص��ا  /بريفيكتا 
رقم  وامل�����ص��اري��ف  وال��ر���ص��وم  دره����م(   10000( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�صتحقات 
ال�صكوى:mb172588289ae  وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ض املوافق 
2017/6/22 ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 
اأي��ام على الأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم  للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

�صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/2782  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-هايتك انرتيورز �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /

فيجايان باين ناريانان باين وميثله:احمد ح�صن حممد عبداهلل املازمي  قد اأقام عليك 
والر�صوم  درهم(  املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )56.671  الدعوى ومو�صوعها 
الدعوى  اق��ام��ة  ت��اري��خ  م��ن  �صنويا   %12 ب��واق��ع  وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف 
وحتى ال�صداد التام رقم ال�صكوى:MB170604723EA/2017  وحددت لها 
لذا   ch1.A.1:بالقاعة �ض   8.30 ال�صاعة   2017/6/12 املوافق  الثني  يوم  جل�صة 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/1792  عمايل جزئي

����ض.ذ.م.م جمهول حمل  البناء  او ملقاولت  ا�ض �صي  املدعي عليه / 1-دي  اىل 
اأق���ام عليك الدعوى  الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ط��اه��ر احمد ع�صاق اح��م��د  ق��د 
وتذكرة  دره���م(   3645( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها 
العمالية  ال�����ص��ك��وى  يف  وامل�����ص��اري��ف  وب��ال��ر���ص��وم  دره����م   )800( مب��ب��ل��غ  ع����ودة 
املوافق  اخلمي�ض  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت    AE170688567MB:رقم
2017/6/22 ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/2333  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-دبل برييل خلدمات احلرا�صة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /حممد زي�صان مظهر مظهر احلق قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )32432 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
وحددت    MB171947284AE ال�صكوى  رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم( 
 ch1.A.5:لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق 2017/7/4 ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/2388  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ديزرت بريل خدمات حتميل وتفريغ الب�صائع �ض.ذ.م.م جمهول 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  احمد  عبا�ض منظور  املدعي /مدثر  ان  القامة مبا  حمل 
ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )19709 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  MB171059407AE:ال�صكوى رق��م  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم  دره���م(   2000(
�ض   8.30 ال�����ص��اع��ة   2017/6/22 امل����واف����ق  اخل��م��ي�����ض  ي����وم  ج��ل�����ص��ة  ل��ه��ا  وح������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/2389  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ديزرت بريل خدمات حتميل وتفريغ الب�صائع �ض.ذ.م.م جمهول 
اأق��ام عليك  حمل القامة مبا ان املدعي /حممد مامون خان حممد موؤمن خان قد 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )20138 درهم( وتذكرة عوده 
  MB171095057AE:مببلغ )2000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى
�ض   8.30 ال�������ص���اع���ة   2017/6/20 امل�����واف�����ق  ال����ث����الث����اء  ي�����وم  ج��ل�����ص��ة  ل���ه���ا  وح�������ددت 
بالقاعة:ch1.A.5 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 الأقل، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/1821  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ا�ض ام يف للخدمات الكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /انيك ماهتو لكهان ماهتو قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )17415.4 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:mb169045541ae  وحددت لها 
جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2017/7/4 ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 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 الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/3788  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جنمة ال�صالة للو�صاطة التجارية ���ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /احمد ابو الفتوح حممود ابراهيم قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )78022 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  AE169283313MB:1000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف يف ال�صكوى رقم(
�ض   8.30 ال�����ص��اع��ة   2017/6/20 امل����واف����ق  ال���ث���الث���اء  ي����وم  ج��ل�����ص��ة  ل��ه��ا  وح������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2017/711  عمايل  جزئي 
القامة  حمل  جمهول  ���ض.ذ.م.م  بانو�ض  ومقهى  عليه/1-مطعم  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2017/4/20  يف الدعوى 
توؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ب��ال��زام  ماكايل  ياتكو  ل�صالح/بريلي  اع��اله  امل��ذك��ورة 
للمدعي مبلغ )21447 درهم( وتذكرة عودة اىل وطنه عينا او ما يقابلها نقدا 
وقت  اخ��ر  عمل  �صاحب  بخدمة  التحق  قد  يكن  مل  ما  دره��م(   2000( بقيمة 
التنفيذ والزمتها بامل�صاريف . حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل 
ثالثي يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �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 12040 بتاريخ 2017/6/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/4384  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-الوردة امللكية �صبا �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /روميله قارة  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات 
والر�صوم  دره��م(   2500( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   6900( وقدرها  عمالية 
يوم  لها جل�صة  ال�صكوى:mb172078100ae  وحددت  رقم  وامل�صاريف 
الحد املوافق 2017/6/11 ال�صاعة 8.30 �ض مبكتب القا�صي لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/3444  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-دايرك�صن للمقاولت الكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م جمهول 
قد  بي�صانكى   نيتادوكان  كونهريامان  /راتي�ض  املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�صتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ص��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام 
والر�صوم وامل�صاريف رقم  )31028 دره��م( وتذكرة عوده مببلغ )1000 دره��م( 
املوافق  الثني  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت    mb170875057ae:ال�صكوى
2017/6/19 ال�صاعة 8.30 �ض مبكتب القا�صي 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 الأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/2919  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-القوع للخياطة والتطريز ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  تالوكدير  علي  وازي��د  تالوكدير  الرحمن  /ميزان  املدعي  ان 
ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )20873 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
)2000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:MB171537792AE  وحددت 
لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2017/6/20 ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 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 الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/2195  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�صركة الع�صر احلديث لتجارة املالب�ض اجلاهزة �ض.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي /هبه ر�صاد حممد ال�صيد عبداحلافظ وميثله:�صاره �صاه 
بيك حممد البلو�صي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية 
وقدرها )16100 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف رقم 
ال�صكوى:MB170709225AE  وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2017/6/11 
ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 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 الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/2991  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-رويال ابروفيد خلدمات تنظيف املباين �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /رابونزيل كورونيا ناردو قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )10432 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )3000 
ال�صكوى:MB170398184AE  وحددت  رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم( 
لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2017/6/13 ال�صاعة 8.30 �ض مبكتب القا�صي 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 الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2016/5161  عمايل  جزئي 

حمل  جمهول  ذ.م.م  العالنية  اللوحات  لت�صميم  عليه/1-اك�صيبت  املحكوم  اىل 
يف    2016/11/14 بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة 
الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/عثمان �صرور جومان �صودري حممد �صرور جومان 
العودة اىل  ت��وؤدي للمدعي مبلغ )41507 دره��م( وتذكرة  بالزام املدعي عليها بان 
موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �صاحب عمل 
ورف�صت  فيها  ن�صيبه  املدعي من  واعفت  امل�صروفات  باملنا�صب من  والزمتها  اخر 
ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثي 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �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 12040 بتاريخ 2017/6/7   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/1452  جتاري جزئي
فرانكو   -2 رو�صي  ����ض.ذ.م.م وميثلها مديرها/فرانكو  ب��اور  1-ب��ي   / عليه  املدعي  اىل 
�ض.ذ.م.م  العازلة  للمواد  رك��اد  �صركة  املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  رو�صي 
املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  احلمادي  املو�صى  علي  وميثله:ابراهيم 
واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   197.441.21( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام 
ال�صداد. وحددت لها جل�صة  املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى متام 
لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  9.30 �ض  ال�صاعة  امل��واف��ق  2017/6/14    الرب��ع��اء  ي��وم  
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2017/130  جتاري  جزئي 

اىل املدعي عليه/1-امنة عثمان حممد عثمان جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/عمران جاويد حمي الدين جاويد نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها 
املنعقدة بتاريخ  2017/5/25  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/عمران جاويد 
عثمان  حممد  عثمان  امنه  الثانية  عليها  املدعي  بالزام  جاويد  الدين  حمي 
فقط ب��اداء مبلغ )ارب��ع��ون ال��ف دره��م( وامل�صاريف ورف�صت ما ع��دا ذل��ك من 
طلبات. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثي يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �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



التي  الأم���ور  تعد من  الطبيعة  اإىل  ال��ع��ودة  اأن  ل �صك يف 
الأوىل  ال��دوام، فالطبيعة هي احلا�صنة  اإليها على  ندعو 
املواد  اأن جميع  اإىل  اإ�صافة  والأخ��رية لأج�صادنا وب�صرتنا، 
املوجودة فيها �صحية ولي�ض لها تاأثريات جانبية اإذا جرت 

ال�صتفادة منها بال�صكل ال�صحيح والعلمي ال�صليم.

خ�سائ�س الفاكهة
الفاكهة،  بها  تتميز  التي  اخل�صائ�ض  م��ن  الكثري  هناك 
فهي م�صدر مهم لل�صكريات الطبيعية ال�صرورية لتزويد 
اجل�صم بالطاقة الالزمة كالغلوكوز والفركتوز وال�صكروز 
وغريها، كما تزخر بالفيتامينات وخ�صو�صا C وB، وهي 
وفرة  جانب  اإىل  كالبوتا�صيوم،  املعدنية  ب��الأم��الح  غنية 
التي  الأك�����ص��دة  الأل��ي��اف فيها واح��ت��وائ��ه��ا على م�����ص��ادات 
الكيماوية  ل��ل��ج��ذور  اأخ��ط��ار  م��واج��ه��ة  يف  اجل�صم  ت�صاعد 

احلرة، كما ي�صكل املاء ن�صبة كبرية جدا من مكوناتها.

تاأثريات اإيجابية
فهي  النف�ض  اإىل  املحببة  امل���اأك���ولت  م��ن  الفاكهة  تعترب 
ا�صتخدامها يف  واألوانها جذابة، وبالإمكان  لذيذة و�صهية 
�صناعة بع�ض املا�صكات املفيدة للب�صرة. وللفاكهة تاأثريات 
ت�صاعد على  والب�صرة، فهي  العامة  ال�صحة  اإيجابية على 
اأنواع  لكل  مفيدة  اأنها  كما  وترطيبها،  الب�صرة  م�صام  �صد 

الب�صرة، �صواء اأكانت جافة اأم دهنية اأم خمتلطة.
لنعرف  الفاكهة  م��ن  جمموعة  ن�صتعر�ض  اأن  اأردن���ا  واإذا 
ترطيب  ال���ص��ت��ف��ادة منه يف  وكيفية  ن��وع منها  ك��ل  ف��ائ��دة 

وحت�صي الب�صرة فاإليكم بع�صا منها:

جوز الهند
بن�صبة  ب��ال��ده��ون  امل�صبعة  الفاكهة  م��ن  الهند  ج��وز  يعد 
قليل  وه����و  ال��ك��ول��ي�����ص��رتول،  م���ن  ت���زي���د  ال���ت���ي   %34
كونه  اإىل  اإ�صافة   ،%3،3 ن�صبة  ت�صكل  الربوتينات حيث 
 Cو  B وفيتامينات  والأل��ي��اف  املعدنية  بالعنا�صر  غنيا 

ول��ذل��ك يعد  والبوتا�صيوم واحل��دي��د،  ال��زن��ك  وك��ذل��ك 
اأوقات  ال�صعر اجل��اف يف كل  اأف�صل عالجات  من 

ال�صنة.
الراأ�ض  ف��روة  تدليك  يف  زيته  ا�صتخدمي 

مل��دة دق��ائ��ق، ث��م غطي راأ���ص��ك مبن�صفة 
 20 اإىل   15 مل���دة  وات��رك��ي��ه  ���ص��اخ��ن��ة 
دق��ي��ق��ة، واغ�����ص��ل��ي ���ص��ع��رك ب��ع��د ذلك 

بالطريقة التقليدية.
ال��ه��ن��د يف  زي���ت ج���وز  ي�صتعمل  ك��م��ا 
جتاعيد  ملعاجلة  الكرميات  �صناعة 
احلمل  اآث��������ار  ول���ت���خ���ف���ي���ف  اجل����ل����د 
وللتخل�ض من الأوجاع كما ت�صتعمل 
التدليك  يف  ال���ه���ن���د  ج�����وز  زي������وت 

الناجتة  احل��روق  وملعاجلة 
من اأ�صعة ال�صم�ض.

اأردت  اإذا 

�صنع قناع وما�صك من كرمي جوز الهند فعليك اأن ت�صعي 
مقدارا كافيا من كرمي جوز الهند يف يدك وت�صتخدميه 
بفوطة  �صعرك  لفي  ث��م  ل�صعرك،  وتدليك  م�صاج  لعمل 

دافئة واتركيه ل�صاعة ثم ا�صطفي �صعرك كاملعتاد.
كما ميكنك ا�صتخدام لنب جوز الهند وحده لإزالة املاكياج، 
الب�صرة  لنعومة  الع�صل  م��ع  مت�صاوية  بكميات  وخلطه 
اجلافة واخل�صنة؛ �صعي ملعقتي كبريتي من لنب جوز 
الهند مع ملعقتي كبريتي من ع�صل النحل ووزعيه على 
من  قطعة  با�صتخدام  ب��رف��ق  عليها  الرتبيت  م��ع  ال��وج��ه 

القطن ثم ا�صطفي الب�صرة باملاء بعد 20 دقيقة .

الربتقال
ت�صكل  ح��ي  يف  ال��ربت��ق��ال،  وزن  م��ن   %80 امل���اء  ي�صكل 
 %5 والأح��م��ا���ض  املعدنية  وامل���واد  منه   %10 الأل��ي��اف 
 C و   B2-b1 وال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات  ل��ل�����ص��ك��ري��ات  وال���ب���اق���ي 
اله�صم  عملية  يف  ال��ربت��ق��ال  ت��ن��اول  وي�صاعد  وال���ده���ون، 

وتثبيت الكال�صيوم يف الطعام وتن�صيط الدورة الدموية.
من  وذل��ك  باليدين  العناية  جم��الت  يف  الربتقال  يفيد 
الثمرة،  ع��ن  ن��زع��ه  بعد  ال��ربت��ق��ال  ق�صر  ا�صتغالل  خ��الل 
ودعك اليدين به حيث تعمل الع�صارة املوجودة يف الق�صرة 

على تطرية اجللد وزوال اخل�صونة والت�صققات.
ك��ب��رية من  اخ��ل��ط��ي ملعقة  ال��ربت��ق��ال  م��ن  ق��ن��اع  ول�صنع 
ع�����ص��ري ال��ربت��ق��ال وم��ل��ع��ق��ة م��ن ع�����ص��ري ال��ل��ي��م��ون وكوب 
زبادي. اخلطي املكونات حتى ت�صبح عجينة، و�صعيها على 
هذا  )ناعم(،  مبنديل  نظفيها  ثم  دقيقة   15 ملدة  الوجه 

القناع �صينعم ويزيد من �صفاء الب�صرة.

ال�سمام
وبروتي  م���اء  ع��ل��ى  لل�صمام  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��ق�����ص��رة  حت��ت��وي 
اإىل  اإ�صافة   ،Cو  B وفيتامينات  واأل��ي��اف  و�صكر  وده���ون 
الأمالح املعدنية التي تفوق املوجودة يف الثمرة ذاتها، لذا 
الأ�صفر  ال�����ص��م��ام  ث��م��رة  ف���اإن 
البول  ل����در  م��ف��ي��دة 
للدم  وم��ن��ق��ي��ة 
وت�صاعد يف 
ع������الج 

اأمرا�ض الكلى والإم�صاك والبوا�صري.
اجلافة،  وخ��ا���ص��ة  للب�صرة  منع�صة  ال��ف��اك��ه��ة  ه���ذه  تعترب 

وميكن ا�صتعمالها على �صكل ع�صري او قناع.
ن�صف  امزجي  للب�صرة  املنظف  ال�صمام  حليب  ولتح�صري 
الأب��ي�����ض واحتفظي  غ���رام م��ن اجل��نب   100 �صمامة م��ع 

بهذا احلليب املنظف طازجا وحركيه قبل ا�صتعماله،
ب�صرتك  على  ال�صمام  من  قطعة  مترير  اأي�صا  وباإمكانك 
وبحركات �صريعة متوازنة و�صتح�صلي على ب�صرة ناعمة 

ون�صرة.

املوز
يحتوي املوز على فيتامينات كثرية )اآ - د - و - ب2 - ب6 
يحمي  فهو  عالية  غذائية  قيمة  ذو  وه��و  ث(،   - ب12   -
الأ�صنان من الت�صو�ض ويقوي الع�صالت ويحمي الأع�صاب 
ويكافح فقر الدم ويحفظ التوازن العام لل�صحة وي�صاعد 
على النمو ويحمي الب�صر ويفيد يف اأمرا�ض الروماتيزم.

لل�صعر،  وه��و مفيد ج��دا  امل��وز  يتم �صنعه من  قناع  هناك 
نحل  ع�صل  م��الع��ق  و3  وبي�صة  مهرو�صة  م���وزة  ام��زج��ي 
و3 مالعق حليب و5 مالعق زيت زيتون معا، ثم �صعي 
ثم  دقيقة  و30   15 بي  ما  واتركيه  �صعرك  على  القناع 

ا�صطفيه. 

ق�سور الفاكهة
اأغلفة حافظة  الفاكهة جمرد  ق�صور  اأن  الكثريون  يعتقد 
يف  مذاقها،  حفظ  يف  تتمثل  الوحيدة  فائدتها  واأن  لها، 
حي انها حتتوي على فوائد كثرية للج�صم والب�صرة، لذا 
نن�صح بال�صتفادة من الق�صور يف ترطيب الب�صرة، فبع�ض 
وب�صرة  الأ�صابع  يفيد  والليمون  والتوت  كاخلوخ  اأنواعها 
باطن الكف يف حي ي�صاعد التي يف اإزالة احلبوب و�صفاء 
الوجه لدقائق ثم  القليل منه على  الب�صرة وذلك بو�صع 
وي�صدها  الب�صرة  فيقوي  العنب  اأم��ا  الفاتر.  باملاء  غ�صله 
للتاأك�صد،  م�صادة  م��واد  على  ويحتوي  التجاعيد  ويقاوم 
ويعترب من املكونات املهمة جدا يف حت�صري م�صتح�صرات 

التجميل.

الفراولة
ال�صفاه  قلم  ا�صتخدمي  اأك��رب  الرقيقتي  ال�صفتي  جلعل 
الب�صرة  الفراولة )الفريز( على تغذية  لر�صمهما متعمل 
بالفيتامينات  غنية  وه��ي  حيويتها،  وجت��دي��د  وترطيبها 

واملعادن ال�صرورية.
بوا�صطة  ح��ب��ات   5 اه��ر���ص��ي  ال��ف��راول��ة  م��ن  ق��ن��اع  ول�صنع 
قطعة قما�ض قطني، ثم اخلطي الع�صري مع زلل بي�صة 

خمفوقة، 
و�صعي طبقة �صميكة من القناع على وجهك واتركيه ملدة 
20 دقيقة بعدها نظفي وجهك مباء فاتر. ومن املهم اأن 
تعلمي اأن هذا القناع خا�ض ب�صاحبات الب�صرة اجلافة، اأما 
�صاحبات الب�صرة الدهنية فباإمكانهن هر�ض 10 حبات مع 
3 مالعق كبرية من بودرة احلليب ثم حتريكها جيدا، 
املاكياج  اآث��ار  من  الوجه  لتنظيف  املزيج  وي�صتعمل 

والغبار قبل غ�صله.

التفاح
10% من  التفاح على  يحتوي ع�صري 
ال�صكر و9% من ال�صكر الب�صيط، كما 

.Bو C يت�صمن فيتاميني
وال��ت��ف��اح م��ف��ي��د يف ع��م��ل اجلهاز 
وي�������ص���اع���د على  ال���ع�������ص���ب���ي، 
ال��ه�����ص��م وي���ق���اوم ال���غ���ازات 
والإم�������������������ص���������اك وي����ع����م����ل 
ع������ل������ى ت����ق����ل����ي����ل ن�������ص���ب���ة 
والدهون  الكولي�صرتول 
اإىل ج��ان��ب كونه  ال���دم  يف 

م�صدرا جيدا للبوتا�صيوم.
وترطيبها،  وتطهريها  الن�صجة  بتجديد  التفاح  ي��ق��وم 
80% فهو  امل���اء  ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ن�صبه ع��ال��ي��ة م��ن  ولأن����ه 

ينا�صب الب�صرة املتعبة والدهنية.
ق�صري  اجل��اف��ة  للب�صرة  املنا�صب  التفاح  قناع  ولتح�صري 

التفاحة وقطعيها واطبخيها يف 200 مل من احلليب، ثم 
اهر�صيها جيدا واأ�صيفي اإليها ملعقة كبرية من الطحي 

واأخرى من زيت الزيتون.
 ثم حركي املزيج و�صعيه فاترا على وجهك ملدة 20 دقيقة 

ثم اغ�صلي وجهك مباء فاتر و�صعي املرطب.

بعد  مظهرك  ع��ن  ي��وم��اً  ت�صاءلت  ه��ل 
البوتوك�ض؟  ت��ل��ق��ي  اأو  ي���ك  خ���دنّ رف����ع 
لك  �صت�صمح  الأب���ع���اد  ث��الث��ي��ة  تقنية 

قريباً مبعرفة الإجابة.
ب���������داأ م����اي����ك����ل م����ول����ت����ون يف ع����ي����ادة 
)اإبيكلينيك( يف )اأدياليد( باأ�صرتاليا، 
بتطوير تقنية ت�صوير ثالثية الأبعاد 
بعدما اأحبطته �صور ما قبل جراحات 
ُت�صتعمل  ب���ع���ده���ا.  وم�����ا  ال��ت��ج��م��ي��ل 
العمالء  ي�����ص��اه��د  ك���ي  ال�������ص���ور  ه����ذه 
ت��غ��رينّ وجوههم  ط��ري��ق��ة  امل��ح��ت��م��ل��ون 
ب�صبب اجلراحة، لكن تتح�صن لقطات 
بف�صل  غ���ال���ب���اً  ب���ع���د اجل�����راح�����ات  م����ا 
اإنه  ق��ال مولتون  وامل��اك��ي��اج.  الإ���ص��اءة 
اأراد ابتكاراً ل ميكن التالعب به، مبا 
بالرني  ال��ت�����ص��وي��ر  م�����ص��وح��ات  ي�صبه 

املغناطي�صي.
ثالثية  ك���ام���ريا  م���ول���ت���ون  ا���ص��ت��ع��م��ل 

ك��ام��ل وج����وه العمالء  مل�����ص��ح  الأب���ع���اد 
قبل تلقيهم مواد نفخ الب�صرة وبعده، 
ابتكره  ال���ذي  ال��ربن��ام��ج  ا�صتخدم  ث��م 
لإنتاج خريطة  امل�صوحات  تلك  فريقه 
الوجه  اأج�����زاء  ع��ن  تك�صف  حميطية 

التي امتالأت بعد العالج.
ب مولتون هذه التقنية حتى الآن  جرنّ
على مئَتي �صخ�ض ويقول اإنها �صمحت 
دقيقة  بطريقة  عالجهم  بتقييم  ل��ه 
ومو�صوعية. من خالل فهم تفا�صيل 
ر فريق البحث نظاماً  هذا الإجراء، طونّ
بعد  ال�صخ�ض  مظهر  يتوقع  ح�صابياً 
حقن مواد النفخ، ويخطط الباحثون 
لختباره على املر�صى يف بداية ال�صنة 

املقبلة.

فيديو ثلثي االأبعاد
التي  البوتوك�ض  حقن  نتيجة  ع  لتوقنّ

ت���غ���رينّ ط��ري��ق��ة حت����رك ال���وج���ه اأك���رث 
با�صتعمال  ال��ف��ري��ق  يفكر  �صكله،  م��ن 
فيديو ثالثي الأبعاد. ميكن اأن يحلنّل 
ابت�صامات  يف  الخ��ت��الف��ات  ال��ربن��ام��ج 

النا�ض مثاًل قبل العالج وبعده.
ن���ائ���ب رئي�ض  ي���ق���ول غ�����ازي ح�����ص��ي، 
اجل���م���ع���ي���ة الأ�����ص����رتال����ي����ة جل���راح���ي 
ابتكار  اأن��ه  اأظ��ننّ  )عموماً،  التجميل: 
ا�صتعمال  م��ن  ي��ح��ذر  لكنه  اإي��ج��اب��ي(. 
ك��اأداة جلذب العمالء ح�صراً،  التقنية 
�صيكون  �صكلهم  اأن  ال��ن��ا���ض  ظ���ننّ  واإذا 
�صاهدوها،  ال��ت��ي  ل��ل�����ص��ورة  م��ط��اب��ق��اً 
)هذا  النهاية:  يف  باخليبة  ي�صعرون 
الأنف.  جتميل  جم��ال  يف  يح�صل  م��ا 
ي�صتعمل بع�ض اجلراحي احلوا�صيب 
ل  لكن  ��ع،  امل��ت��وقنّ الأن���ف  �صكل  لعر�ض 
النتيجة  ت��ل��ك  مي��ك��ن احل�����ص��ول ع��ل��ى 

الدقيقة عن طريق اجلراحة(.

من خلل تقنية ثلثية االبعاد

تعرف على �شكل وجهك بعد التجميل

على الرغم من التطور الهائل الذي و�سل اإليه عامل التجميل والعناية بالب�سرة 
وظهور انواع خمتلفة من امل�ستح�سرات التي ت�ساهم ب�سكل فعال يف 
حتقيق الكثري من النتائج التي تر�سي اأ�سحابها، فاإنه حتى هذه 
اأو  الطبيعية  امل�ستح�سرات  عن  اال�ستغناء  ميكن  ال  اللحظة 

اللجوء اإليها واال�ستعانة بخ�سائ�سها.

الطبيعة هي احلا�سنة االأوىل واالأخرية الأج�سادنا وب�سرتنا

الفواكه.. م�شتح�شرات طبيعية للحفاظ على جمالك

مـــــــــــــراأة
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  انقاذ 400 الف جندي من ق�سف القوات االأملانية يف ربيع 1940

موؤثرة ق�شة  يف  واذنيه  امل�شاهد  عيني  ميثل  وايتهيد  فيون   Dunkirk

خارقة باأ�شرار  جديدة  تقنية  حت�شينات    Spider-Man: Homecoming
للرجل  فيلم  اأول   Homecoming
ب��ال��ت��ع��اون مع   Sony ��ذه  ت��ن��فنّ ال��ع��ن��ك��ب��وت 
 Marvel Cinematic ����ص���رك���ة 
�صخ�صية  م������ت  ُق������دنّ  .Universe
ي���وؤدي���ه���ا املمثل  ب���ارك���ر اجل����دي����دة )ال���ت���ي 
الربيطاين توم هولند( خالل ا�صتعرا�ض 
 Captain الأب��ط��ال اخل��ارق��ي يف فيلم 

.America: Civil War
الكال�صيكية  اخل���ارق���ة  ال���ب���زة  ت��ل��ك  ل��ك��ن   
منذ  كبرياً  توؤدِّ دوراً  الزرقاء واحلمراء مل 

ابتكارها.
ي��ق��ول امل��خ��رج ج���ون وات�����ض ع��ن �صخ�صية 
)الرجل احلديد(:  داوين جونيور  روب��رت 
)بنى توين �صتارك هذه البزة. لذلك حتتوي 

على كثري من الأحزمة وال�صفارات(.
التقنية  ال���ع���ال���ي���ة  ال��ت��ح�����ص��ي��ن��ات  حت���ف���ل 
�صي�صتمتع  كثرية  خارقة  باأ�صرار  اجلديدة 
حمبو هذه ال�صخ�صية با�صتك�صافها، وت�صمنّ 
من  جناَحي  احل�صر  ل  املثال  �صبيل  على 
ت��ت��ب��ع املواقع  ال��ع��ن��ك��ب��وت، وج���ه���از  خ��ي��وط 
ال��ع��امل��ي، وخ��ا���ص��ي��ة ت��ت��ي��ح ل��ل��ب��زة مالءمة 
�صغرية،  طائرة  وعنكبوتاً  تلقائياً،  اجل�صم 

وبالتاأكيد اأدوات اإطالق �صباك تقليدية.
د املخرج على اأن اأدوات باركر واأجهزته  ي�صدنّ

العنكبوت  الرجل  اأي��ام  اإىل  تعود  اجلديدة 
الأوىل. يذكر خالل ا�صرتاحة من جل�صات 
ت�صجيل مو�صيقى الفيلم: )لكثري من هذه 
رة. ي�صمنّ  الأفكار �صوابق يف الق�ص�ض امل�صونّ
العنكبوت �صفحة  الرجل  الأول من  العدد 
خم�ص�صة لالأ�صياء املختلفة التي ي�صتطيع 
حمور  ال�صفحة  ك��ان��ت  ب�����ص��ب��اك��ه.  �صنعها 
ومركباً،  م��زلج��ي،  ت�صمنّ  لأن��ه��ا  دعاباتنا 

ودرعاً كلها م�صنوعة من ال�صباك(.
بخالف املزلجي امل�صنوعي من ال�صباك، 
طويلة  جل�صة  اإىل  الب���ت���ك���ارات  ه���ذه  اأدت 
التي  املحتملة  التح�صينات  يف  التفكري  من 
لها �صركة  ال��ت��ي متونّ ال��ب��زة  اإىل  ُت��دَخ��ل  ق��د 

.Stark Industries

مهمة �سعبة
اإىل  ت��ل��ك اجلل�صة اخل��ي��ال��ي��ة  ل��ك��ننّ حت��وي��ل 
اأك����رث ���ص��ع��وب��ة. يخرب  م��ه��م��ة  ب���دا  حقيقة 
وات���������ض: )اأوك����ل����ت اإل���ي���ن���ا م��ه��م��ة ب���ن���اء بزة 
حم���ددة ت�صبه ال��ب��زة امل��ث��ال��ي��ة ال��ت��ي اأُع���دت 
 .Civil War فيلم  يف  الكمبيوتر  على 
اأنها  واأف��رت���ض  معقدة.  مهمة  ه��ذه  �صكلت 
�صببت الكثري من الإجهاد للويز )فروغلي، 

م�صممة الأزياء((.

كافياً،  يكن  مل  ال�صغط  ه��ذا  اأن  ل��و  وك��م��ا 
اأهم  اإىل  ا���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ب���زة  ت��ط��وي��ر  ل  حت����ونّ
ا�صتوديوهات  رئي�ض  اإىل  بالن�صبة  م�صروع 

فيج.  كيفن   Marvel
)�صببت  ال�صياق:  ه��ذا  يف  فروغلي  تخرب 

اهتمامي على حتقيق روؤية )فيج((.
بزة  بتحويل  ه��ذه  الأزي���اء  ُكلفت م�صممة   

عادية اإىل زي ثالثي الأبعاد. 
ول داعي لأن نو�صح اأن طباعة وهم ب�صري 
لي�صت  امل��ت��ح��رك  الن�صيج  م��ن  قطعة  ع��ل��ى 

خطوة �صهلة.
الآخر  تلو  )اأجرينا الختبار  وات�ض:  يذكر 
واأ�صاليب  املختلفة  الأن�����ص��ج��ة  اأن����واع  ع��ل��ى 

الطباعة على القما�ض. 
واأ�صاليب  متنوعة  اأمن��اط��اً  جربنا  ك��ذل��ك 
معلومات  اكت�صفت  وهكذا  خمتلفة.  قطع 
اأنني  ي��وم��اً  اأتخيل  مل  الن�صيج  ع��ن  ك��ث��رية 

�صاأحتاج اإليها يف حياتي...
امل��ه��ام يف  اأ�صعب  اإح���دى  اأن  اأي�����ص��اً  تعلمُت   
العامل اأن جتعل �صكل �صبكة العنكبوت تبدو 

ذاتها من الزوايا كافة.
 ب���دا ذل���ك الأم����ر م�����ص��ت��ح��ي��اًل. ف��ه��ي اأ�صبه 
�صباك  من  امل�صنوعة  الن�صائية  ب��اجل��وارب 

ال�صيد(.

تغريات
اإذاً، ما الذي تغرينّ اأي�صاً يف حياة هذا البطل 
التتبع  اأدوات  �صهدت  الثانوية؟  املدر�صة  يف 

العنكبوتية التقليدية تبدًل جذرياً. 
الق�ص�ض  ال��واردة يف  التتبع  اأدوات  باتت  ملا 
امل�صورة باهتة يف ع�صر يحمل فيه اجلميع 
بنظام  ب��ارك��ر  د  ف����ُزوِّ  ،iPhone ه��وات��ف 
امل����واق����ع يو�صع  ل��ت��ح��دي��د  ر  ع���امل���ي م���ت���ط���وِّ
على  العنكبوت  تلك  عن  املع�صم.ماذا  على 
�صغرية  طائرة  اإىل  اليوم  لت  حتونّ �صدره؟ 
عن  الن��ف�����ص��ال  ت�صتطيع  ط��ي��ار  دون  م��ن 
هل  ول��ك��ن  ب�صيطة.  مهمات  ل��ت��وؤدي  ال��ب��زة 

ميكنها اإح�صار الوجبات من املطعم؟
يجيب وات�ض: )هذه الأدوات كافة خم�ص�صة 
ملحاربة اجلرمية. لكنني ل اأعتقد اأن تلك 
اإح�صار  ���ص��رتف�����ض  ال�����ص��غ��رية  ال��ع��ن��ك��ب��وت 
اإليه  يحتاج  ما  ه��ذا  ك��ان  اإن  �صريعة  وجبة 

باركر لإجناز مهمته(.
ال�صرورية  ال�صباك  اإط���الق  اأج��ه��زة  حتى 

خ�صعت للتعديل. 
نذهب  )ل  م��وؤك��داً:  ي�صتدرك  وات�����ض  لكن 
اإىل حد �صنع مزلجي من ال�صباك. اإل اأن 
امل�صاهد �صي�صتمتع بروؤية ال�صباك توؤدي ما 

يتخطى غايتها التقليدية(.

نحو  اإج���الء  لق�صة  املريعة  التفا�صيل  ���ص��رد   Dunkirk يعيد 
�صواطئ  عن  واحلليفة  الربيطانية  القوات  من  جندي  األف   400
دنكريك بفرن�صا، حيث تعر�صوا لق�صف عنيف من القوات الأملانية 
اأن  م��ع  احل���رب،  يف  مف�صلية  حلظة  ه��ذه  ُتعترب   .1940 ربيع  يف 
تلك  ع��ن  مذهلة  ق�صة  الفيلم  م  ي��ق��دنّ يجهلونها.  ك��رثاً  اأم��ريك��ي��ي 
بريطانية معروفة  اأ�صماء  والرب، واجلو، وي�صم  البحر،  املعركة يف 
كتوم هاردي، وكينيث براناه، ومارك ربالن�ض، ويف دوره ال�صينمائي 

الأول جنم البوب هاري �صتايلز.
لكن وايتهيد، الذي يوؤدي دور اجلندي املراهق تومي، ميثل عيني 

امل�صاهد واأذنيه ومينح هذه الق�صة املوؤثرة حمورها العاطفي.

�صل�صلة  اإل يف  �صابقاً  ي�صارك  الذي مل  �صنة(،  وايتهيد )20  يو�صح 
من  الهاتف  عرب   ،Him بعنوان   2016 ع��ام  ق�صرية  بريطانية 
اأُل��ق��ي باأولئك  منزله يف ل��ن��دن: )تخترب ذل��ك ال��ع��امل م��ن خ��الل��ه. 
اجل��ن��ود ال�����ص��ب��ان، ال��ذي��ن ي��ف��ت��ق��رون اإىل اخل����ربة، يف ذل���ك الو�صع 
العنيف وال�صعب. فنتابع تومي يف رحلته هذه فيما يحاول العودة 

اإىل الوطن(.

تفا�سيل �سرية
 Dunkirk خالل اأ�صهر من التدريب، ما كان يعرف وايتهيد عن
���ص��وى ال��ع��ن��وان وب��ع�����ض التفا�صيل ال��ع��ام��ة. وك��م��ا ه��ي احل���ال مع 

 Dark Knight، م�صاريع نولن ال�صابقة، التي �صملت ثالثية
امل�صروع  تفا�صيل  اأُبقيت   ،Interstellarو  ،Inception

�صرية.
ي��خ��رب واي��ت��ه��ي��د: )م���ا ك���ان اأح����د ي��ع��رف وج��ه��ت��ه. ك��ن��ا جن��ه��ل عدد 
تفا�صيل.  اأعمارهم، وغريها من  وما  �صيوؤديها،  وَمن  ال�صخ�صيات، 

ظلت هذه امل�صائل كافة طي الكتمان(.
نتيجة لذلك، مل يعرف وايتهيد اأنه لن يحظى بب�صع جمل فح�صب، 
بل بدور الفيلم الرئي�ض، اإل عندما ُعر�ض عليه هذا الدور. يقول 
جنوا  جنود  �صردها  رواي���ات  مطالعة  اإىل  ���ص��ارع  ال��ذي  املمثل،  ه��ذا 
ملا  اأت�صبب عرقاً  من تلك املحنة: )وقفت حينذاك مذهوًل وب��داأت 

متلكني من قلق(.
يوؤكد نولن اأن وايتهيد اأثار اإعجابه منذ اأول يوم راآه فيه. وي�صيف 
اأداء  Dunkirk: )ميتاز  �صيناريو  اأي�صاً  كتب  الذي  املخرج  هذا 
قوي.  بح�صور  ويتمتع  م��ذه��ل��ة،  عبقرية  طبيعية  بلم�صة  ف��ي��ون 

رين بتومي كورتني ال�صاب(. يذكنّ

ال خطط
تومب�صون  اإمي���ا  ج��ان��ب  اإىل  وايتهيد  �صيمثِّل   ،Dunkirk بعد 
و�صتانلي توت�صي يف فيلم The Children Act امل�صتوحى من 
رواية اإيان ماكوين، والذي �صينزل اإىل �صالت العر�ض هذه ال�صنة. 
بخالف ذلك، يذكر املمثل اأنه ل ميلك خططاً فعلية مل�صريته املهنية 
وبعدما ح�صل  الطبيعي.  تاأخذ جمراها  التطورات  ويكتفي برتك 
فيما  �صتايلز،  جانب  اإىل  عمله  خ��الل  ال�صهرة  ذروة  عن  ملحة  على 
كان معجبو فرقة One Direction ي�صيحون خارج فندقه، 
بها  يتمتع  كان  التي  ببع�ض اخل�صو�صية  اأن يحتفظ  راهناً  يف�صل 

اأثناء عمله يف خدمة رجال الأعمال الغا�صبي يف املقهى.
يختم وايتهيد: )اأعتقد اأنني واقعي. واأملك اأ�صدقاء لن يرتددوا يف 
اإخباري اأنني اأت�صرف بكربياء. اأدرك اأن حياتي �صتتبدل. لكني اآمل 

ل جذرياً(. باأل يكون هذا التبدنّ

على  للتفّوق  واح��دة  طريقة  ثمة 
اأفلم بيرت باركر ال�سابقة: اللجوء 
 .Avengers اإىل رابط مبا�سر مع
وعندما ُيتاح لك االت�سال مبا�سرة 
اأن  يف  �سك  ال  احل��دي��دي،  بالرجل 
�سديقهم  ح�سول  يتوّقع  امل�ساهد 
على  العنكبوت  ال��رج��ل  ال����ودود 
التكنولوجية  االب��ت��ك��ارات  بع�س 

املتطّورة.

قبل �سنة ون�سف ال�سنة، كان فيون وايتهيد ممثًل مغمورًا طموحًا يعمل يف مقهى يف مقاطعة واترلو بلندن. يف �ساعات فراغه، كان يوافق على كل 
عر�س متثيل يت�سنى له، اآمًل اأن يحظى بفر�سة حتّرره، على حد تعبريه، من )غ�سل االأطباق وتدوين طلبات رجال االأعمال الغا�سبني(. ذات يوم، 
�سارك وايتهيد يف قراءة دور يف فيلم كري�ستوفر نولن الت�سويقي عن احلرب العاملية الثانية Dunkirk، فانقلبت حياته راأ�سًا على عقب، واإن كانت 

هذه عبارة م�ستهلكة يف هوليوود، اإال اأنها حدثت فعًل.



حالت ل ت�شتجيب ملفعول البنج الكلى.. تعرف عليها
العمليات  اأث��ن��اء  ال��ك��ل��ى  ال��ب��ن��ج  مل��ف��ع��ول  ت�صتجيب  ل  معينة  ح���الت  ه��ن��اك 

اجلراحية، مما تتطلب اتباع بع�ض الحتياطات الالزمة قبل اجلراحة.
والعناية  التخدير  ال�صاوى، مدر�ض  اأحمد  الدكتور  قال  ال�صياق  وفى هذا 
ي�صتجيبون  ل  الذين  الأ�صخا�ض  بع�ض  هناك  اإن  الأزه���ر،  جامعة  املركزة 
ع��ال��ي��ا لديهم  ي��ك��ون  التنبيه  م��ع��دل  ب�����ص��ه��ول��ة، لأن  ال��ك��ل��ى  ال��ب��ن��ج  مل��ف��ع��ول 
مثل  املدمني  وفئة  امل�صكنات  معتادو   - وه��م:  زائ��دة  جرعات  فيحتاجون 
لحتياجهم  �صامل  فح�ض  لهم  فيجرى  واحل�صي�ض،  ال��رتام��ادول  مدمنو 
اأدوية معينة، ويتم اللجوء فى هذه احلالة للبنج املو�صعى والبعد عن الكلى، 
كما اأن املدمني لهم معاملة خا�صة قبل العملية، وتتم زيادة جرعة الأدوية 

وامل�صكنات معهم، وهناك بروتوكولت معينة يتم اتباعها مع املدمني.
- الأ�صخا�ض الذين ي�صربون ال�صاى والقهوة فهم اأي�صا يحتاجون جرعات 
زائدة من البنج لعدم ا�صتجابتهم ملفعول البنج الكلى، ويجب عليهم اتباع 
قبل  املنبهات  عن  التوقف  منها  اجلراحة،  اإج��راء  قبل  الحتياطات  بع�ض 

العملية مبدة 12 �صاعة اأو يومي اأو ثالثة.
- اأما بالن�صبة لالأ�صخا�ض املدخني فتكون م�صكلتهم فى ال�صدر والرئتي 
اأثناء البنج الكلى، فتوجد اإفرازات وبلغم كثري و�صيق فى ال�صعب الهوائية 
فى  التدخي  جتنب  عليهم  يجب  لذا  الكلى،  البنج  مفعول  على  توؤثر  قد 
لل�صعب  فر�صة  لإع��ط��اء  العملية،  اإج���راء  قبل  اأ�صبوعي  عن  تقل  ل  ف��رتة 

الهوائية على ا�صتعادة قدرتها.
ف��ج��زء م��ن هذه  الأع�����ص��اب،  اأدوي���ة  ال��ت��ى تتعاطى  الفئات  - وه��ن��اك بع�ض 

الأدوية يوقف عمل اأدوية التخدير ومفعولها ينتهى �صريعا.

املحليات ال�شناعية متثل �شررا على �شحتك
مرتبطة  وتكون  �صحتك،  على  خطر  ال�صكر  من  الكثري  اأن  املعروف  من   
خطورة  تقل  ل  ال�صناعية  املحليات  لكن  وال�صكر،  والكبد  القلب  باأمرا�ض 
وتت�صبب فى ارتفاع ن�صبة ال�صكر فى الدم، ومرتبطة بخطر الإ�صابة مبر�ض 
ال�صرطان، كما ذكر تقرير ن�صره املوقع الإلكرتونى ل�صحيفة "تاميز اأوف 
التى  ال�صطناعية  املحليات  اأ�صواأ  من  التقرير  حذر  كما  اإنديا" الهندية. 
م��ن خطر  وت��زي��د  ال�صحة  على  ���ص��ررا  ت�صكل  لأن��ه��ا  عنها،  الب��ت��ع��اد  يجب 

الإ�صابة باأمرا�ض القلب وال�صرطان وهى الآتى: 
الأ�صبارتام..  .1

وهو يتم ا�صتخدامه فى امل�صروبات الغازية والع�صائر الدايت وغريها من 
الأطعمة منخف�صة ال�صعرات احلرارية، وميكن اأن يوؤدى اإىل ال�صداع وتعب 
اجل�صم وزيادة م�صتويات ال�صكر فى الدم، مما ينتج عنها الإ�صابة مبر�ض 

ال�صكر وزيادة خطر الإ�صابة باأمرا�ض القلب.
2.ال�صكر..

ارتفاع م�صتوى  الذى ي�صاعد فى  %50 من اجللوكوز  ال�صكر من  يتكون 
يحدث  مما  الكبد،  اإىل  مبا�صرة  يذهب  به  الفركتوز  ووج��ود  بالدم  ال�صكر 

تلف باخلاليا.
الفركتوز.. عاىل  الذرة  3.�صراب 

زيادة  عنه  وينتج  بها  تخزينه  وي��ت��م  البطن  حجم  ك��رب  ع��ن  امل�صئول  ه��و 
الهرمون الفاحت لل�صهية، وتناول الكثري من الأطعمة ال�صارة على ال�صحة، 
ال���ذرة عاىل  ���ص��راب  ف���اإن  ل��ذا  اجل�صم  اأج��ه��زة  تعيق  البطن  ده���ون  اأن  كما 

الفركتوز يعد من اأ�صواأ املحليات ال�صناعية ل�صحتك.

؟ القريوان  مدينة  بنى  الذي  هو  • من 
- عقبة بن نافع

املاء؟ �سرب  بدون  اجلمل  يقطعها  التي  امل�سافة  • كم 
- 400 كيلومرت

؟ املبارك  رم�سان  �سهر  �سيام  فر�س  • متى 
- عام 2 للهجرة

ال�سّديق؟ بكر  اأبي  اأ�سم  • ما 
- عبد اهلل بن قحافة

العامل؟ يف  املحيطات  اأكرب  • ما 
- املحيط الهادئ

�سلى  الر�سول  فيها  قاتل  التي  الغزوات  عدد  كم   •
اهلل عليه و�سلم؟

-  ت�صع غزوات

امللقب  علي  اأبو  �صينا(  ابن  اهلل  عبد  بن  )احل�صي  �صينا  ابن  الطبيب  ال�صالمي  العامل  اأن  تعلم  • هل 
بال�صيخ الرئي�ض يعود له الف�صل يف اكت�صاف العديد من الأمور الطبية اأهمها:

� اأول من �صخ�ض ال�صلل الن�صفي وميز بي ال�صلل الع�صوي املحلي وال�صلل الناجت عن �صبب مركزي يف 
الدماغ.

� اأول من و�صف اأعرا�ض داء )الفيالريا( اأو داء الفيل، وهو مر�ض ي�صيب الرجلي فتت�صخمان. وهو اأول 
من و�صف اأعرا�ض داء )اجلمرة اخلبيثة(.

� وهو اأول من وفق اإىل اكت�صاف الطفيلة املعوية املعروفة بالنكل�صتوما اأو الرهقان. وهي دودة موجودة يف 
اأمعاء الإن�صان. وقد و�صفها و�صفا دقيقاً يف كتابه ال�صهري القانون وقد �صماها )الدودة امل�صتديرة(.

يف  يكن  ومل  الأندل�ض.  يف  والأدب  الطب  نوابغ  من  يعترب  الأندل�صي  زهر  ابن  احلفيد  اأن  تعلم  • هل 
زمانه اأعلم منه ب�صناعة الطب اأخذها عن اأبيه. وقد خدم دولتي املرابطون واملوحدون.

له الرتياق اخلم�صيني يف الطب ور�صالة يف طب العيون. ويعترب ابن زهر اأول من اكت�صف جرثومة مر�ض 
اجلرب من اأطباء امل�صلمي كما هو اأول من �صخ�ض اأعرا�ض خراج احليزوم والتهاب التامور يف حالتي 

الن�صافة والن�صكاب.

التاجر الطيب
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فوائد العنب
اأن زيادة  ال��درا���ص��ات  ال��ع��دي��د م��ن  اأظ���ه���رت 
ا���ص��ت��ه��الك الأغ���ذي���ة ال��ن��ب��ات��ي��ة م��ث��ل العنب 
الإجمايل  وال��ع��دد  ال�صمنة  خطر  من  يقلل 
على  اأي�����ص��ا  العنب  يحتوى  وق��د  ل��ل��وف��ي��ات، 
اأكرث  جتعلها  التي  اخلا�صة  املكونات  بع�ض 
"الغذاء  �صفة  ومنحه  ل�صحتنا،  �صرورية 

ال�صوبر".
التي  املذهلة  الفوائد  م��ن  العديد  وللعنب 
جتعله يرتبع على عر�ض الفواكه، ومنها اأنه 

ي�صاعد على �صبط �صغط الدم، 
واأظهرت  ال�صبكية،  اعتالل  العيني ويحميها �صد  العنب �صحة  يعزز  كما 
يحمي  اأن  ميكن  العنب  يف  امل��وج��ود  الري�صفرياترول  اأن  ال��درا���ص��ات  بع�ض 
�صد م�صاكل الأع�صاب املرتبطة مبر�ض ال�صكري واعتالل ال�صبكية، ويعزز 

الروؤية ال�صحية.
وقد وجد الباحثون اأي�صا اأن الري�صفرياترول مفيد لعالج مر�ض الزهامير، 
ولتخفيف الهبات ال�صاخنة وتقلب املزاج املرتبط بانقطاع الطمث، وحت�صي 

ال�صيطرة على م�صتويات اجللوكوز يف الدم.
امل�صادة  امل��واد  من  عالية  ن�صبة  على  يحتوي  العنب  اأن  الباحثون  واأ���ص��اف 
العنب  اأن  كما  وزياك�صانثي،  اللوتي  مثل  العي  ل�صحة  املهمة  لالأك�صدة 

الأحمر يحتوي على الري�صفرياترول يف الق�صر.

ك�صفت درا�صة علمية حديثة اأن "�صولفورفان" املركب املوجود 
فى الربوكلى والقرنبيط وغريها من اخل�صراوات ميكن اأن 

ي�صاعد على منع ال�صرطان اأو اإبطاء تقدمه.
 Medical News“ الأمريكى  الطبى  للموقع  ووفقا 
مركب  عمل  طريقة  الباحثون  اكت�صف  فقد   ،”Today
ووج���د  ال�������ص���رط���ان.  وع�����الج  م��ن��ع  ف���ى  ال�"�صولفورفان"، 
مركب  اأن  الأمريكية  اأوريجون  ولية  جامعة  من  الباحثون 
ال�"�صولفورفان" يعطل قدرة اخلاليا على ت�صكيل امل�صتعمرات 

ومنو ال�صرطان خا�صة �صرطان الربو�صتاتا.

اأ�صتاذ  هو"  "اإميلى  ال��درا���ص��ة  ف��ى  الرئي�صى  ال��ب��اح��ث  وق���ال 
التغذية وال�صحة الوقائية فى جامعة اأو�صو الأمريكية: "من 
الربوكلى  الذى يوجد فى  الغذائى،  املركب  اأن هذا  الوا�صح 
مب�صتويات مرتفعة، ميكن اأن يوؤثر على منو وانت�صار الورم، 

ويفتح اأفاقا جديدة للق�صاء على الأورام".
واأ�صافت الدكتورة "لورا بيفر"، الكاتبة الرئي�صية فى معهد 
لينو�ض بولينج فى جامعة كاليفورنيا، اأن نتائج هذه الدرا�صة 
قد ل تكون لها اآثار على الوقاية من ال�صرطان فح�صب، واإمنا 

اأي�صا لعالج ال�صرطان

مادة �شحرية بالربوكلى توقف منو 
الأورام ومتنع انت�شارها

بائع يلقي البطيخ الذي احتفظ به لفرتة يف مياه اإحدى القنوات بالهند للحفاظ عليه باردا، ثم يبيعه يف يوم �سيفي حار. )رويرتز(

كان احمد تاجرا طيبا �صاحلا يفعل اخلري �صرا ولوجه اهلل وقد منحه اهلل من عطيته الكثري فكان ي�صرتي 
بكل ذلك جواهر وياقوتا ودررا فاخرة ،حتى جاء يوم كاد له �صديقه كيدا عند الوايل فما كان من الوايل ال 
ار�صل حرا�صه ليقتادوه ايل ال�صجن ظلما وعدوانا .. وقبل ان يدق احلرا�ض بابه يف ذلك اليوم كان يجل�ض يف 
�صحن حديقته ويف حجره تعب عمره من جموهرات وذهب وياقوت ودرر فخاف ان يراه من يدق الباب فالقى 
بها يف حفرة وراءه غطت بالزهار والورود فلم ينتبه لها احد من احلرا�ض الذين اقتادوه اإىل الوايل الذي امر 

مب�صادرة كل ما يف داره والقائه يف ال�صجن .
جرى ماجرى وبقي يف احلب�ض مدة طويلة هي �صنوات جاءت فيها ف�صول وذهبت ف�صول ومل يفكر احد من 
ا�صدقائه او ا�صحابه يف الذهاب اإىل البيت او احلديقة ملعاينتها خا�صة بعد ان متت م�صادرة كل ما يف البيت 

وا�صبح خاويا علي عرو�صه فجف الب�صتان ويب�ض .
مات الوايل ،ومن جاء بعده اطلق �صراح التاجر بعدما عرف انه حب�ض ظلما وذهب اإىل بيته وعاد له خادم كان 
خمل�صا لريعاه فاأخذ التاجر يتذكر جمل�صه يف احلديقة وماالقى فيها من جواهر فت�صاءل يا ترى هل هناك 
من �صئ منها ... فذهب اإىل املو�صع ذاته واخذ يقلبه ومعه خادمه وكلما قلب الر�ض وجد احدى جواهره حتى 
وجدها كلها ومل ي�صع منها واحدة .. و�صبحان من اأبقاها فقد كانت هي كل راأ�ض ماله فحمد اهلل وعلم انه قد 

بقيت له اأعماله ال�صاحلة يف الدنيا .


