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امللح الزائد يقتل البكرتيا ال�صديقة 
ال�ضارة  الآثار  اإىل  اأملانية حديثة خطراً جديداً  درا�ضة  نتائج  اأ�ضافت 
اأكل امللح هو قتل البكرتيا ال�ضديقة يف الأمعاء، وينتج  للإفراط يف 
الأث��ر من  ال��دم  ارتفاع �ضغط  املناعة. ويعترب  عن ذلك �ضعف جهاز 
ك�ضف  اإىل  الدرا�ضة  �ضعت  وق��د  للملح،  ال��زائ��د  التناول  اأ���ض��رار  اأ�ضهر 

الآلية التي يوؤثر بها امللح على ال�ضغط.
واقرتحت الدرا�ضة التي اأجريت يف مركز ماك�س ديلربوك للأبحاث 
ال��ذي يوجد يف الأمعاء وبني  املناعة  اإ�ضعاف خط  وج��ود علقة بني 

زيادة الأمرا�س اللتهابية ومنها ارتفاع �ضغط الدم.
واأجريت جتارب الدرا�ضة على الفئران ثم على الب�ضر، وُطلب من 12 

�ضخ�ضاً تناول 6 غرامات اإ�ضافية من امللح كل يوم ملدة اأ�ضبوعني.
وخ�ضع امل�ضاركون لختبارات مل�ضتوى امليكروبات يف اجلهاز اله�ضمي، 
كاأحد  تعمل  ال��ت��ي  ال�ضديقة  البكرتيا  يقتل  ال��زائ��د  امل��ل��ح  اأن  وت��ب��ني 
اإىل  واللتهابات  امليكروبات  و�ضول  قبل  اجل�ضم  يف  املناعة  خطوط 
جانب  اإىل  اله�ضم  حت�ضني  على  ال�ضديقة  البكرتيا  وت�ضاعد  ال��دم. 
كبري  بحثي  باهتمام  الأم��ع��اء  بكرتيا  وحتظى  مناعي.  كخط  دوره��ا 
الوقاية من  الوقت احل��ايل ملعرفة كيف ميكن ال�ضتفادة منها يف  يف 

اأمرا�س عديدة.

تخفيف االأمل.. با�صتخدام الواقع االفرتا�صي
جمرد التفكري يف زيارة ق�ضم الطوارئ يف امل�ضت�ضفيات اأمر مزعج لكثري 
من النا�س حتى دون التعر�س للأمل اأو مل�ضقة الفح�س اأو العلج، اإل 
تكنولوجيا  با�ضتخدام  برناجما  اب��ت��ك��روا  فرن�ضا  يف  خريجني   3 اأن 
حتمل  على  قدرتهم  وزي���ادة  بل  املر�ضى  لتهدئة  الفرتا�ضي  ال��واق��ع 

الأمل دون ا�ضتخدام عقاقري.
وقال ر�ضا خودرا اأحد اخلريجني الثلثة، الذين ل تتجاوز اأعمارهم 
نقدمه هو عامل تاأملي ناأخذ فيه املر�ضى يف جولة يف  "ما  عاما:   24

منط تفاعلي ليعزفوا املو�ضيقى اأو ير�ضموا اأو يحلوا لغزا".
ال��ع��امل الف��رتا���ض��ي اإىل  وبينما ينتقل امل��ر���ض��ى م��ن خ��لل ن��ظ��ارات 
حدائق زن اأو �ضفوح اجلبال، التي تغطيها الثلوج يف اليابان ي�ضبحون 
اأو  اأو ع��لج ح��رق  اأك���ر حتمل لإج�����راءات م��وؤمل��ة مثل خياطة ج��رح 

تركيب ق�ضطرة بولية اأو رد كتف خملوع ملكانه.
بباري�س،  ج��وزي��ف  ���ض��ان  م�ضت�ضفى  يف  ال���ط���وارئ  ق�ضم  رئ��ي�����س  وق���ال 
من  ميكننا  الف��رتا���ض��ي...  ال��واق��ع  "م�ضروع  جانان�ضيا:  اأوليفييه 
توفري اأ�ضلوب لت�ضتيت انتباه املر�ضى وتقليل �ضعورهم بالأمل والقلق 

عند علجهم يف غرفة الطوارئ".

تقنية جديدة حلل م�صكلة توؤرق املاليني
فعال  ح��ل  ي�ضكل  الفقري  العمود  تقومي  اأن  حديثة  درا���ض��ة  اأثبتت 
لتخفيف اآلم الظهر، التي يعاين منها الكثريون يف العامل، ل �ضيما 
�ضا�ضة  اأم���ام  طويلة  �ضاعات  اجللو�س  عملهم  يتطلب  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك 

الكمبيوتر.
الوليات  كايزر بريماننت يف  اأجراها معهد  التي  الدرا�ضة،  وتو�ضلت 
 60 لدى  الظهر  اآلم  خفف  الفقري  العمود  تقومي  اأن  اإىل  املتحدة، 

باملئة من امل�ضابني، الذين �ضملهم امل�ضح.
العمود  يف  م�ضكلت  من  يعانون  من  ل��دى  حت�ضنا  الدرا�ضة  ووج��دت 
ال��ذي هو مزيج بني  للعلج،  وق��ت وجيز من اخل�ضوع  بعد  الفقري 

العلج الطبيعي والعلج الفيزيائي.
دانييل ت�ضريكني، من معهد كايزر بريماننت  الدرا�ضة،  وقال موؤلف 
اإيجابية  نتائج  عدة  "هناك  �ضياتل:  يف  ال�ضحة  لبحوث  وا�ضنطن  يف 

للعلج بتقومي العمود الفقري".
وي�ضتند العلج بالتقومي اأ�ضا�ضا على حتفيز الع�ضلت الكهربائية يف 
العمود الفقري، بالإ�ضافة اإىل املعاجلة احلرارية اأو الباردة، وفق ما 

ذكرت �ضحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
وتوؤثر اآلم اأ�ضفل الظهر على 31 مليون �ضخ�س يعي�ضون يف الوليات 

املتحدة.
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كي اإف �صي تقدم 
وجبات نباتية 

وجبات  ط��رح  �ضي" يف  اإف  "كي  العملقة  ال�ضريعة  الوجبات  �ضركة  تاأمل 
نباتية خا�ضة مل�ضاعدة الزبائن على فقدان ال��وزن، يف وقت لحق من هذا 
العام، وتخطط جلعلها عن�ضراً اأ�ضا�ضياً يف قائمة الطعام لديها بحلول عام 

 .2019
قال القيمون على �ضل�ضلة مطاعم كنتاكي باأن اإدخال وجبات نباتية خالية 
اإنتاج  يتم  حتى  ال�ضرية  ويتطلب  املبكرة،  مراحله  يف  ي��زال  ل  اللحوم  من 
اخللطة ال�ضحية املنا�ضبة واإدراجها يف جميع فروع ال�ضركة يف جميع اأنحاء 

العامل. 
اأي���ة م��ع��ل��وم��ات عن  الك�ضف ع��ن  ال��ط��ه��اة يف م��ط��اع��م كنتاكي  وق���د رف�����س 
بعدما  اخلطوة  ه��ذه  وت��اأت��ي  الطعام.  قائمة  اإىل  اإدخالها  املزمع  الوجبات 
اأنحاء اململكة املتحدة يف  تعر�ضت كنتاكي لنق�س حاد يف الدجاج يف جميع 

فرباير املا�ضي.
وتعهدت كنتاكي بتجربة خف�س ال�ضعرات احلرارية لوجبات الدجاج املقلية 
التي يتناولها ع�ضاق الوجبات ال�ضريعة بن�ضبة %20 بحلول 2025. كما 
الطعام  وجبات  من  جمموعة  لتقدمي  ال�ضهرية  املطاعم  �ضل�ضلة  تخطط 

التي حتتوي على اأقل من 600 �ضعرة حرارية.
من  خالية  وج��ب��ات  اإن��ت��اج  خيار  اإن  ال�ضل�ضلة،  با�ضم  ناطق  ق��ال  جهته،  م��ن 

اللحوم ياأتي متا�ضياً مع تغيري امل�ضتهلكني لعاداتهم. 
118 دول��ة، مبا يف ذلك  ف��رع يف  األ��ف   19 وت�ضم �ضل�ضلة كنتاكي ح��وايل 
يف بريطانيا، وفق ما ورد يف �ضحيفة ديلي �ضتار الربيطانية.  فرعاً   842

ماكرون يف�صي اأ�صرار 
ما�صيه الكروي

قال الرئي�س الفرن�ضي اإميانويل ماكرون، 
اإنه كان لعب كرة قدم يف �ضبابه، م�ضريا 
دائما متحم�ضا وكان يحفز  كان  اأنه  اإىل 

فريقه.
"تليفوت" الذي تعر�ضه  وقال لربنامج 
"كنت  ال��ف��رن�����ض��ي��ة:  "تي.اإف1"  ق���ن���اة 
�ضديد  اأك��ن  مل  �ضيئا  كنت  اأي�ضر،  ظهريا 
امللعب مل يكن حما�ضي يفرت  املهارة. يف 

وكنت اأحفز الفريق".
وت��ن��اول م��اك��رون ال��غ��ذاء م��ع ف��ري��ق كرة 
يف  تدريبه  مع�ضكر  يف  الفرن�ضي  ال��ق��دم 
كلريفونتان يف وقت �ضابق هذا الأ�ضبوع، 
يف زيارة رئا�ضية اأ�ضبحت طق�ضا ميار�ضه 
�ضرياك  جاك  زار  اأن  منذ  فرن�ضا  زعماء 
الفريق يف اإطار التح�ضري لبطولة كاأ�س 

العامل لعام 1998.
يعود  ال��ف��ائ��ز  "الفريق  م���اك���رون:  وق���ال 
بقدر كبري من الثقة. اأعتقد اأن الفريق 

يريد الفوز والعودة بالكاأ�س".
وخ��ال��ف م��اك��رون دع����وات م��ن جماعات 
العامل  كاأ�س  مباريات  مبقاطعة  ميينية 
يف  مو�ضكو  ت��دخ��ل  ب�ضبب  ال�ضيف،  ه��ذا 

احلرب الأهلية ال�ضورية.

�صادرات هواتف كوريا 
اجلنوبية.. باأدنى م�صتوى

اجلنوبية  كوريا  �ضادرات  تراجعت 
اأدنى  اإىل  املحمولة  ال��ه��وات��ف  م��ن 
15 عاما، من  م�ضتوى لها خلل 
يناير اإىل اأبريل هذا العام، ح�ضبما 

اأظهرت بيانات حكومية.
و������ض�����درت ك����وري����ا اجل���ن���وب���ي���ة ما 
من  دولر  م���ل���ي���ار   4.8 ق��ي��م��ت��ه 
ال�ضهور  خلل  املحمولة  الهواتف 
 26 بن�ضبة  ب��ان��خ��ف��ا���س  الأرب���ع���ة، 
العام  ال��ف��رتة م��ن  ع��ن نف�س  باملئة 
املا�ضي، ووفق بيانات وزارة العلوم 
وتكنولوجيا املعلومات والت�ضالت 

والإح�ضاءات الكورية.
وي��ع��د ه���ذا ال��رق��م ه��و الأق����ل منذ 
خلل  دولر  مليار   4.5 ت�ضجيل 
ع���ام  الأوىل  الأرب������ع������ة  الأ�����ض����ه����ر 
2003. وقد بلغت �ضادرات كوريا 
املحمولة  الهواتف  م��ن  اجلنوبية 
 ،2008 ع��ام  دولر  مليار   11.6
"يونهاب"  وك��ال��ة  ذك���رت  م��ا  وف���ق 

للأنباء يف كوريا اجلنوبية.
ووا�ضلت �ضادرات كوريا اجلنوبية 
انخفا�ضها  املحمولة  الهواتف  من 
بداية من عام 2016، حيث طرح 
من  امل��زي��د  ال�ضينيون  املناف�ضون 
التناف�ضية  الأ���ض��ع��ار  ذات  الأج��ه��زة 

يف ال�ضوق.
املحلية  ال�������ض���رك���ات  اأن���ت���ج���ت  ك��م��ا 
ع���ددا اأك���رب م��ن ال��ه��وات��ف الذكية 
بالداخل، حيث  يف اخل��ارج مقارنة 
 91 بلغت ن�ضبة الإنتاج يف اخلارج 
اع��ت��ب��ارا من  باملئة م��ن الإج��م��ايل 
باملئة  ب�16  مقارنة   ،2017 ع��ام 

فقط عام 2010.
وان���خ���ف�������ض���ت ��������ض�������ادرات ك����وري����ا 
اجلنوبية من الهواتف اإىل ال�ضني 
اإىل  لت�ضل  ب��امل��ئ��ة   27.4 بن�ضبة 
من  اأبريل  يف  دولر  مليون   340

العام املا�ضي.
ك��م��ا ان��خ��ف�����ض��ت ال���������ض����ادرات اإىل 
 40.8 بن�ضبة  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
مليون   390 اإىل  ل��ت�����ض��ل  ب��امل��ئ��ة 

دولر خلل الفرتة املذكورة.

لقطة حمرجة 
لالعبي �صريك

اأظهر فيديو حلظة �ضقوط لعبي 
�ضريك على الأر�س من ارتفاع  4 
اأمتار اإثر وقوع خطاأ مفاجئ، نقل 
لتلقي  امل�ضت�ضفى  اإىل  اإث����ره  ع��ل��ى 
"ديلي  �ضحيفة  وبح�ضب  ال��ع��لج. 
احلادث  ف���اإن  ميل" ال��ربي��ط��ان��ي��ة، 
اجلمهور  اأم������ام  اخل��م��ي�����س،  وق����ع 
ال�ضريك  لع���ب���ي  ت���ق���دمي  اأث����ن����اء 
فنادق بريث  اأح��د  يف  عر�ضا جويا 
الأ�ضرتالية. وبينما كان اللعبان 
اإج����راء ح��رك��ة فنية اإىل  ي��ح��اولن 
وارتطما  الث���ن���ان  وق���ع  الأ����ض���ف���ل، 
م�ضهد  يف  ق��ا���س،  ب�ضكل  ب���الأر����س 

حمرج اأمام اجلمهور.

هذه الريا�صة مفيدة 
ملر�صى االن�صداد الرئوي 

اأهمية  على  الأملانية  الرئة  موؤ�ض�ضة  اأك��دت 
ملر�ضى  ب��ال��ن�����ض��ب��ة  ال���ري���ا����ض���ة  مم���ار����ض���ة 
 )COPD( امل��زم��ن ال��رئ��وي  الن�����ض��داد 

اإىل جانب العلج الدوائي.
الريا�ضة  ممار�ضة  اأن  املوؤ�ض�ضة  واأو�ضحت 
تعمل على حت�ضني التنف�س ومن ثم احلد 
ما يعاين  ال��ذي غالباً  التنف�س،  من �ضيق 
"تاي  اأن ريا�ضة  منه املر�ضى، م�ضرية اإىل 
اأثبتت  خا�ضة  ب�ضفة   Tai Chi "ت�ضي
ال�ضحية  احل���ال���ة  حت�����ض��ني  يف  ف��ع��ال��ي��ت��ه��ا 

للمر�ضى.
"تاي ت�ضي" هي  اأن ريا�ضة  جدير بالذكر 
م�ضابه  ق��دمي  �ضيني  دفاعي  ع�ضكري  فن 
 ،)Shadow Boxing( مللكمة الظل
اأداء �ضل�ضلة من احلركات  وهي تقوم على 

ال��ب��ط��ي��ئ��ة وال��ر���ض��ي��ق��ة، ال���ت���ي ت��ع��م��ل على 
وتقوية  ال��دم��وي��ة  ال����دورة  ك��ف��اءة  حت�ضني 
الوظائف املناعية. كما يركز التمرين على 
التنف�س العميق من البطن، الذي ي�ضاعد 

يف حت�ضني الأداء الوظيفي للرئتني.
املزمن هو  الرئوي  الن�ضداد  اأن  اإىل  ُي�ضار 
الهوائية  ال�ضعب  بان�ضداد  يتميز  م��ر���س 
وق�ضور  مزمن  ب�ضكل  ال��ه��واء  تدفق  وقلة 
الق�ضور  ه��ذا  ويتفاقم  ال��رئ��ة.  وظائف  يف 
للرجوع  ق����اب����ل  غ�����ري  وه������و  ت����دري����ج����ي����ا، 
ك��ل��ي��ا ب��وا���ض��ط��ة الأدوي�����ة امل��و���ض��ع��ة لل�ضعب 

الهوائية. 
وي��ع��د ال��ت��دخ��ني ال�����ض��ب��ب ال��رئ��ي�����ض��ي لهذا 
املر�س، الذي تتمثل اأعرا�ضه الرئي�ضية يف 

�ضيق التنف�س وال�ضعال واإفراز البلغم. 

الن�ضخة  العك�ضي لنطلق  العد  ب��داأ فيه  ال��ذي  الوقت  يف 
واأ���ض��اف امل��وق��ع الأمل����اين، ب��ن��اًء على ع��دة درا���ض��ات يف هذا 
يف  زي���ادة  ُي�ضبب  م��ا  غ��ال��ب��اً  العاطفي  ال�ضغط  اأن  امل��ج��ال، 
ت�ضرر  اإىل  ب��ذل��ك  وُي����وؤدي  ال���دم،  و�ضغط  القلب  �ضربات 

ال�ضحة ب�ضكل كبري للغاية.
اإن  الأمل��ان��ي��ة  القلب  موؤ�ض�ضة  م��ن  مايرنتز  توما�س  وق���ال 
من  ع��ادة  ُيعاين  ل  �ضليم  بقلب  يتمتع  ال��ذي  "ال�ضخ�س 
اأن  نوبة قلبية اأثناء متابعة مباريات كرة القدم"، م�ضيفاً 
الأمر يتغري عند املر�ضى بالقلب، اإذ ميكن اأن ُي�ضكل التوتر 

العاطفي خطراً على حياتهم.
الأملانية  ميونخ  جامعة  ع��ن  ���ض��درت  درا���ض��ة  وك��ان��ت  ه��ذا 
كرة  متابعي  العاطفي على  التوتر  تاأثري  بكيفية  واهتمت 
القدم، قد خل�ضت اإىل اأنه اأثناء مباريات منتخب اأملانيا يف 
كاأ�س العامل 2006، ا�ضطر ما يقرب من ثلثة اأ�ضعاف 
امل�ضت�ضفى  اإىل  للذهاب  القلب  مر�ضى  م��ن  املعتاد  ال��ع��دد 

ب�ضبب م�ضاكل قلبية حادة.
"ميتلدويت�ضه  ج���ري���دة  م���وق���ع   ذك����ر  اأخ������رى،  ج��ه��ة  م���ن 
مباريات  اأثناء  الدم  ارتفاع �ضغط  لتجنب  ت�ضايتونغ" اأنه 
كرة القدم، ُين�ضح بالتنف�س ب�ضكل هادئ ومت�ضاو. واأ�ضاف 
املوقع الأملاين بناًء على تو�ضيات خرباء يف املجال الطبي 
ُي�ضاهم يف ال�ضرتخاء وخف�س  التنف�س  النوع من  اأن هذا 

�ضغط الدم، بالإ�ضافة اإىل معدل �ضربات القلب.

اأغرب �صبعة اأ�صب�ب ت�ؤدي للإ�ص�بة ب�أمرا�ض القلب
ح��ي��اة �ضحي يقى من  اأ���ض��ل��وب  ات��ب��اع  اأن  فيه  �ضك  مم��ا ل 
الإ�ضابة من اأمرا�س القلب، ولكن ل يكفى فقط ممار�ضة 
ال�ضحية حيث ر�ضد  الغذائية  الأنظمة  اتباع  اأو  الريا�ضة 
اأطباء القلب موؤخرا اأ�ضبابا غريبة ل نعرفها وراء الإ�ضابة 

بهذه الأمرا�س.
على الرغم من اتباع الكثريين للريا�ضة وتناول الأطعمة 
عر�ضة  يكونون  رمب��ا  اأنهم  اإل  التدخني،  وع��دم  ال�ضحية 
البال.  على  تخطر  ل  لأ�ضباب  القلب  باأمرا�س  للإ�ضابة 
خ����رباء اأم���را����س ال��ق��ل��ب والأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة يف جمعية 

اأمرا�س القلب الأمريكية ر�ضدوا اأ�ضبابا غريبة للإ�ضابة 
باأمرا�س القلب ن�ضرها موقعا ومنزهيلث وريدرز دايج�ضت 
وكان اأغربها  البلوغ املبكر لدى ال�ضيدات. فطبقا للخرباء 
يف اجلمعية فاإن بلوغ الفتيات قبل �ضن الثانية ع�ضر يزيد 
 10% بن�ضبة  القلبية  ب��الأم��را���س  الإ���ض��اب��ة  اح��ت��م��الت 

مقارنة باللتي بلغن يف وقت لحق.  

عق�قري التنحيف
ومن اأخطر اأ�ضباب الإ�ضابة باأمرا�س القلب كانت عقاقري 
القلبية، حيث  بالأزمة  الإ�ضابة  اإىل  توؤدي  التي  التنحيف 
كلورادو  اأمرب خانا من م�ضت�ضفى جامعة  الدكتورة  اأكدت 
" اأن تلك العقاقري  "ريدرز دايجي�ضت  يف حوار مع موقع 
ولكنها  البع�س  يعتقد  كما  ال��وزن  اإنقا�س  على  ت�ضاعد  ل 
م�ضرة ورمبا توؤدي للوفاة. فعقاقري التنحيف حتتوى على 
تاأثري حمفز للج�ضم يرفع معدلت �ضغط الدم ويزيد من 

نب�ضات القلب اإذا مت تناولهم لفرتات زمنية طويلة.

االنفل�نزا
اأوقات  ك��ل  يف  الكثريين  ت�ضيب  ال��ت��ي  الأن��ف��ل��ون��زا  وك��ان��ت 
العام اأحد املتهمني يف الإ�ضابة باأمرا�س القلب. فقد اأكدت 
درا�ضة ن�ضرتها موؤخرا دورية " نيو انغلند جورنال اوف 
ميدي�ضني" اأن الإ�ضابة بالأنفلونزا ال�ضديدة رمبا توؤثر على 
القلب حتى بعد مرور عام على الإ�ضابة. فهناك اأنواع من 
اأن تنتقل اإىل القلب ب�ضبب  البكترييا والفريو�ضات ميكن 
الأنفلونزا وتكون قاتلة. فاإذا �ضعر مري�س الأنفلونزا باأي 
�ضيق يف التنف�س اأو اأمل يف ال�ضدر اأثناء النوم فعليه التوجه 

فورا للطبيب للتاأكد من �ضحة القلب.

ال�حدة الق�تلة
هل ت�ضدق اأن الوحدة ميكنها اأن تقتلك! نعم هذه حقيقة، 
فالعزلة وعدم الندماج مع الآخرين يزيدان من خماطر 
ذكر  ح�ضبما   30% بن�ضبة  القلبية  بالأمرا�س  الإ�ضابة 
جورنال  "هارت  دوري���ة  ع��ن  نقل  "ومنزهيلث"  م��وق��ع 

و�ضائل  ا���ض��ت��خ��دام  ب��ع��دم  الأط��ب��اء  وين�ضح   ." الأم��ري��ك��ي��ة 
التوا�ضل  التوا�ضل الجتماعي بكرة والعتماد عليها يف 
مع الآخرين، اإذ يجب اخلروج مع الأقارب والأ�ضدقاء اأو 

اقتناء حيوان األيف لتح�ضني م�ضتوى اآداء القلب .

احلمل
احل��م��ل وت��رب��ي��ة الأط���ف���ال ه��م��ا ح��ل��م ك��ل اإم������راة، ل��ك��ن يف 
تتبع  مل  اإذا  القلب  �ضحة  على  ذل��ك  يوؤثر  رمب��ا  احلقيقة 
اأ�ضلوب حياة �ضحي.  ال�ضليمة للحفاظ على  املراأة الطرق 
يزيدان من  الأطفال  تربية  املبذول يف  واملجهود  فاحلمل 
ال��دورة الدموية والقلب، لذا فاإن احلفاظ  تدفق الدم يف 
على معدلت طبيعية ل�ضغط الدم وتناول الطعام ال�ضحي 
من �ضاأنهما اأن ي�ضاعدا يف عدم تعري�س حياة املراأة للخطر 

يف �ضنوات العمر املتقدمة.

االكتئ�ب
الإ�ضابة  اح��ت��م��الت  ارت��ف��اع  اإىل  ي���وؤدي فقط  الك��ت��ئ��اب ل 
بالأمرا�س القلبية واإمنا رمبا يقتلك اأي�ضا! هذا ما اأكدته 
درا�ضة يف "الكلية الأمريكية لأمرا�س القلب"  يف دورتها 
بالتحديد  وا�ضحا  ولي�س   .  2017 ع��ام   66 ال���  العلمية 
ال�����ض��ل��ة ب��ني الك��ت��ئ��اب وال���وف���اة ب��اأم��را���س ال��ق��ل��ب، ولكن 
ارتفاع  م��ن  يعانون  الك��ت��ئ��اب  مر�ضى  اإن  ال��درا���ض��ة  ت��ق��ول 
الكولي�ضرتول وال�ضغط والذي يرتبط كل منهما باأمرا�س 

القلب، ح�ضب ما جاء يف تقرير موقع "ريدرز دايج�ضت".

الذكري�ت امل�ؤملة
"�ضريكولي�ضن" اأن  دوري����ة  ن�����ض��رت يف  درا���ض��ة  اأك����دت  ك��م��ا 
ال��ذك��ري��ات امل��وؤمل��ة ت��رف��ع م��ن م��ع��دلت الإ���ض��اب��ة باأمرا�س 
القلب مثل اجللطات اأو ال�ضكتة القلبية. ووجدت الدرا�ضة 
اأح��داث موؤملة   3 ملا يقل عن  ال�ضيدات اللتي تعر�ضن  اأن 
يف طفولتهن مثل التحر�س اأو التعر�س حلوادث موؤملة اأو 
كن �ضحايا لأعمال عنف زادت لديهن احتمالت الإ�ضابة 

باأمرا�س القلب يف �ضن متقدم. 

اأ�صب�ب عديدة ت�ؤدي للإ�ص�بة ب�أمرا�ض القلب

هل توؤثر م�صاهدة مباريات كرة القدم على �صحة قلبك؟

الع�مل  ك���أ���ض  ب��ط���ل��ة  م��ن  ال�21 
خ��راء  بع�ض  ُي��ح��ذر  رو���ص��ي���،  يف 
مت�بعة  خ���ط����رة  م���ن  ال�����ص��ح��ة 
على  امل�صتديرة  ال�ص�حرة  مب�ري�ت 
االأ���ص��خ������ض امل�����ص���ب��ن ب���أم��را���ض 
وخيمة  ع�اقب  من  لذلك  مل�  القلب 

على ال�صحة.
ال�ص�حرة  ع�����ص���ق  اأن���ظ����ر  ت��ت��ج��ه 
اإىل  ال��ق���دم  االأ���ص��ب���ع  امل�صتديرة 
الن�صخة  حتت�صن  ال��ت��ي  رو���ص��ي���، 
الع�مل،  ك���أ���ض  نه�ئي�ت  م��ن  ال�21 

املنتخب�ت  بن  كبرية  ندية  احل�لية  الن�صخة  ت�صهد  اأن  املقرر  من  اإذ 
املن�ف�صة، من اأجل ال�ق�ف على من�صة التت�يج وحمل اأغلى الك�ؤو�ض 

يف ع�مل كرة القدم.
من  النظري  منقطعة  مب�ص�هدة  الكبري  الكروي  العر�ض  هذا  ويحظى 
النف�ض  التي تته�فت على ت�صجيع منتخب�ته� وُتني  قبل اجلم�هري، 
ع�اقب  اإىل  ت�ؤدي  قد  التي  الهزمية،  مرارة  جترع  وتف�دي  ب�لف�ز 

وخيمة على ال�صحة.
مت�بعة  اأن  االأمل�ين  االإخب�ري   "n-tv" م�قع  ذكر  ال�صدد،  هذا  ويف 

مب�ري�ت كرة القدم قد ت�ؤثر على القلب وت�ؤدي اإىل امل�ت. 
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�ش�ؤون حملية

ي�صتك�صف االأ�ص�ليب املتن�عة يف ت�صميم االأزي�ء

االأ�صبوع االأخري ملعر�ض خطوط وخيوط مبركز القطارة للفنون بالعني

جت�وب يعك�ض الثق�فة ال�صحية لدى اجلمه�ر 

رم�صان  �صهر  يف  دوائي  حملة  من  م�صتفيدا   3397

�صمن فع�لي�ت ع�م زايد

العني يف  الكرمي  للقراآن   » »ميديور  مب�صابقة  طالبا   120

•• العني - الفجر

تنظمه  ال����ذي  وخيوط"  "خطوط  م��ع��ر���س  ي��دخ��ل 
القطارة  اأبوظبي يف مركز  وال�ضياحة-  الثقافة  دائ��رة 
للفنون يف العني اأ�ضبوعه الأخري، اإذ يختتم اأعماله يوم 
املعر�س  ويجدد  اجل��اري،  يونيو   14 القادم  اخلمي�س 
لوحة   21 على  والط���لع  لزيارته  للجمهور  دع��وت��ه 
م�ضممي  من  ملجموعة  اأزي��اء  جم�ضمات  و8  ت�ضكيلية 

الأزياء والفنانني من الدولة.
مفهوم  ت��ط��ور  وخيوط"  "خطوط  م��ع��ر���س  ي��ت��ت��ب��ع 
ابداعات  وي��ق��دم  الأزي�����اء،  لت�ضميم  الأول��ي��ة  ال��ر���ض��وم 
امل�ضممني يف عامل الأزي��اء، باعتباره فناً متفرداً بحد 
البداعية  ال�ضاحة  يف  مت�ضارعاً  من��واً  ي�ضهد  اإذ  ذات���ه، 

بالإمارات.

التي  الأ���ض��ال��ي��ب  ت��ن��وع  ال�����ض��وء على  امل��ع��ر���س  وي�ضلط 
تقدمي من��اذج مبدعة  وامل�ضممني يف  الفنانني  يتبعها 
من الأزياء، وهي مناذج تتمتع مبوا�ضفات فنية خا�ضة 
املعر�س  يقدم  كما  الأقم�ضة،  على  تنفيذها  قبل  حتى 
تقنيات رقمية م�ضتخدمة يف عامل الأزياء مثل الغرفة 
بت�ضميم  املتعلقة  الأنيمي�ضن  وف��ن��ون  الف��رتا���ض��ي��ة، 
التطبيقات  و  ارت���داوؤه���ا،  يتم  التي  وال��ف��ن��ون  الأزي����اء، 
املو�ضة.  توظيفها يف عامل  يتم  التي  الذكية احلديثة 
وتعك�س الأعمال الفنية املعرو�ضة حيوية عامل الأزياء 

وارتباطها الوثيق بروح الع�ضر وطبيعة املجتمع. 
"خطوط وخيوط" اجلمهور جماناً  ي�ضتقبل معر�س 
بالعني  للفنون  القطارة  مركز  يف  الأعمار  جميع  من 
م�����ض��اًء عدا   8 اإىل  9 ���ض��ب��اح��اً  ال�����ض��اع��ة  م���ن  ي��وم��ي��اً 

اجلمعة.

•• اأبوظبي- الفجر

التي  دوائ���ي  حملة  م�ضتفيدي  ع��دد  و���ض��ل 
�ضهر  خ����لل  "�ضحة"  ���ض��رك��ة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا 

رم�ضان املبارك 3397 م�ضتفيدا.
حيث اأن  �ضركة �ضحة و من�ضاآتها كانت قد 
لتوعية  رم�����ض��ان  دوائ���ي يف  اأط��ل��ق��ت حملة 
حالتهم  م���راق���ب���ة  ب���������ض����رورة  اجل���م���ه���ور 
ال�ضحية وتنظيم تناول الدواء منذ بداية 
�ضهر رم�ضان لينعموا ب�ضيام �ضحي واآمن.
ج����اءت احل��م��ل��ة يف دورت���ه���ا ال�����ض��اب��ع��ة على 
"�ضحة"  ���ض��رك��ة  تنظمها  وال��ت��ي  ال���ت���وايل 
واملراكز  امل�ضت�ضفيات  جميع  م��ع  بالتعاون 
واجلمهور  واملراجعني  للمر�ضى  ال�ضحية 

طوال �ضهر رم�ضان املبارك.
الكورني�س  م�����ض��ت�����ض��ف��ى  م����ن  ك����ل  ون���ظ���م 
وم�ضت�ضفى  الطبية  خليفة  ال�ضيخ  ومدينة 
وم�ضت�ضفى  ال��رح��ب��ة  وم�����ض��ت�����ض��ف��ى  امل���ف���رق 
وم�ضت�ضفيات  ال���ع���ني  وم�����ض��ت�����ض��ف��ى  ت�����وام 
التابعة  ال�ضحية  امل��راك��ز  وجميع  الظفرة 

العديد  اخل��ارج��ي��ة،  العلجية  للخدمات 
ا�ضت�ضتهدفت  التي  التوعوية  الأن�ضطة  من 
املر�ضى واملراجعني واملوظفني، اإ�ضافة اإىل 
زيارة بع�س اجلهات واملوؤ�ض�ضات احلكومية 
الأخرى وعدد من املراكز التجارية للو�ضول 
ا�ضتهدفت  كما  املجتمع.  فئات  جميع  اإىل 

احل���م���ل���ة م�������ض���اع���دة الأف���������راد ع���ل���ى و�ضع 
ت�ضمن  رم�ضان  �ضهر  خ��لل  دوائية  خطة 
ال�ضيام.  ف��ري�����ض��ة  اأداء  خ���لل  �ضلمتهم 

التوا�ضل  مواقع  م�ضتخدمي  وتفاعل  كما 
الجتماعي ب�ضكل كبري خلل حملة دوائي 
من خلل الأ�ضئلة وال�ضتف�ضارات املختلفة 

امل��خ��ت��ل��ف��ة ل�ضركة  ال��ت��وا���ض��ل  ق���ن���وات  ع���رب 
الدواء  اأخ��ذ  كيفية  يخ�س  فيما  "�ضحة" 

خلل �ضهر رم�ضان املبارك.

•• العني - الفجر

باملرحلة  وط���ال���ب���ة  ط���ال���ب   120 ����ض���ارك 
ومراكز  اخل��ا���ض��ة  ب���امل���دار����س  الب��ت��دائ��ي��ة 
التحفيظ يف العني مب�ضابقة القران الكرمي 
 7*24 م��ي��دي��ور  م�ضت�ضفى  نظمتها  ال��ت��ي 
اإن��رتن��ا���ض��ي��ون��ال يف امل��دي��ن��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
ال�ضلمية  لل�ضوؤون  العامة  الهيئة  مكتب 
والوقاف �ضمن فعاليات عام زايد 2018 
وبالتزامن مع يوم القائد واملوؤ�ض�س للعمل 

الإن�ضاين. 
ا�ضتملت امل�ضابقة على فئتني الوىل �ضملت 
طلبة املرحلة البتدائية الدنيا  الدار�ضني 
الثالث  وح����ت����ى  الول  م����ن  ب���ال�������ض���ف���وف 
املرحلة  طلبة  الثانية  الفئة  �ضملت  فيما 
بال�ضفوف  ال��دار���ض��ني  ال��ع��ل��ي��ا  الب��ت��دائ��ي��ة 
من الرابع وحتى ال�ضاد�س وتاهل ملناف�ضات 
املرحلة النهائية 6 طلب مبعدل 3 طلب 
لكل فئة  وح�ضل الفائز باملركز الول من 
3 الف  كل فئة على جائزة نقدية قدرها 
درهم فيما ح�ضل الفائزباملركز الثاين على 
الفي درهم وح�ضل الثالث على الف درهم. 
ح�������ض���رح���ف���ل ت����وزي����ع اجل�����وائ�����ز وت���ك���رمي 
مدير  م��ي��ن��ون  اآرون  ال��دك��ت��ور  ال��ف��ائ��زي��ن 
جلنة  واأع�����ض��اء  الط��ب��اء  وك��ب��ار  امل�ضت�ضفى 

العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  م��ك��ت��ب  ال��ت��ح��ك��ي��م مم��ث��ل��و 
لل�ضوؤون ال�ضلمية والوق���اف  وع��دد من 
امور  واول��ي��اء  امل�ضت�ضفى  وا���ض��رة  املدعوين 

الطلبة امل�ضاركني.
حفل  خ��لل  القاها  كلمة  يف  مينون  وق��ال 

تكرمي الطلبة الفائزين بامل�ضابقة انها تاتي 
م�ضت�ضفى  تنظمها  التي  الفعاليات  �ضمن 
العني  يف  انرتنا�ضيونال   7*24 م��ي��دي��ور 
فياليل  �ضام�ضري  الدكتور  وتوجيه  برعاية 
للرعاية  ا�����س  ب���ي  يف  جم��م��وع��ة  ���ض��اح��ب 

ميديور  م�ضت�ضفيات  و�ضل�ضلة  لل�ضحية 
وابوظبي  العني  يف  انرتنا�ضيونال   7*24
ودبي  احياء لذكرى رحيل القائد واملوؤ�ض�س 
ال�ضيخ زايد بن �ضلطان ال نهيان طيب اهلل 
ثراه وا�ضهاماته وعطاءاته الكثرية مبجال 

العمل واخلريي والن�ضاين والتي مل تقف 
ع��ن��د ح����دود دول����ة الم������ارات ب���ل جتازتها 
العامل  ���ض��ع��وب  اب��ن��اء  م��ن  ال��ع��دي��د  لت�ضمل 
ما ر�ضخ معه ري��ادة دول��ة الم���ارات يف هذا 

املجال احليوي.

�صرطة اأبوظبي تعزز التوعية 
لالأ�صر من خماطر املخدرات

•• ابوظبي - الفجر

 عززت �ضرطة  اأبوظبي  التوعية  للأ�ضر من خماطر  املخدرات عرب توزيع  
ملتقى  �ضمن  اجل��ان��ب  ه��ذا  يف  تثقيفية  حما�ضرات  وعقد  توعية  كتيبات 
يف  م��وؤخ��راً  فعالياته  اُختتم  ال��ذي  الأول  الرم�ضاين  املجتمعية  ال�ضرطة 

ال�ضاخمة.
واأكد العقيد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة املخدرات يف 
قطاع الأمن اجلنائي، اأهمية التعريف باجلهود التي تنفذها �ضرطة اأبوظبي 
لت�ضجيع اأفراد املجتمع على تعزيز التعاون يف احلفاظ على مكت�ضبات الأمن 
التعريف مبخاطر الإدمان،  التوعية ركزت على  اأن  اإىل  وال�ضتقرار، لفتاً 
واأف�ضل  امل��دم��ن،  و�ضلوكيات  امل��خ��درات،  من  الوقاية  يف  الريا�ضة  واأهمية 

الو�ضائل للتعامل معه يف حال اكت�ضافه.
ولفت اإىل اأهمية العلج الطوعي من الإدمان الذي ت�ضعى �ضرطة اأبوظبي 
يهدف  احلل" وال��ذي  "عندنا  م��ب��ادرة  �ضمن  املجتمع  يف  به  التعريف  اإىل 
تلقاء  تقّدم من  اإذا  ال��دع��وى اجلنائية  اإق��ام��ة  ع��دم  املدمن من  اإع��ف��اء  اإىل 
اأبوظبي على ال�ضتفادة من امللتقيات  نف�ضه للعلج  موؤكداً حر�س �ضرطة 
ل�ضيما  اأبنائها،  وق��وع  م��ن  الأ���ض��ر  حلماية  التوعية  تعزيز  يف  املجتمعية، 
ال�ضباب واملراهقني يف براثن الإدمان باعتبارهم ال�ضريحة الأكر ا�ضتهدافاً 

من قبل مروجي املخدرات.

�صرطة اأبوظبي ت�صلم املري الرم�صاين 
للمحتاجني بالتعاون مع الهالل االأحمر

•• العني - الفجر

�ضلمت �ضرطة ابوظبي ممثلة يف ادارة اخلدمات الطبية يف العني مبديرية 
التي  الرم�ضاين  امل��ري  �ضلة  واخل��دم��ات  املالية  بقطاع  الطبية  اخل��دم��ات 
قدمها منت�ضبو الدارة لفرع الهلل الحمر يف العني لتوزيعها على الأ�ضر 
املحتاجة �ضمن مبادرات عام زايد وذلك من منطلق حر�س القيادة العامة 
"طيب  ل�ضرطة ابوظبي على تعزيز قيم ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان 

اهلل ثراه" املتمثلة يف احلكمة، الحرتام، بناء الإن�ضان، ال�ضتدامة. 
عن  بالإنابة  املديرية  مدير  البلو�ضي  ح�ضن  الرحيم  عبد  املقدم  واأع���رب 
تقديره للمبادرة الن�ضانية التي قام بها منت�ضبو الدارة بالتزامن مع �ضهر 

رم�ضان املبارك واقرتانه دوما بعمل اخلري والعطاء.
ثقافة  وتكري�س  اخل��ريي  العمل  تفعيل  اىل  تهدف  امل��ب��ادرة  ه��ذه  ان  واأك���د 
التكافل الجتماعي وخدمة املجتمع لتقدمي امل�ضاعدات الهادفة اىل ا�ضعاد 

ال�ضر املحتاجة عن طريق توفري احتياجاتهم يف �ضهر رم�ضان املبارك.

املدينة اجلامعية بال�صارقة تنظم زيارة لدار 
رعاية امل�صنني ودار الرعاية االجتماعية لالأطفال

املتعددة نظمت املدينة اجلامعية  �ضمن مبادراتها الإن�ضانية والجتماعية 
الجتماعية  الرعاية  ودار  امل�ضنني  رعاية  ل��دار  اأم�س  زيارة  يوم  بال�ضارقة 
املدينة  القا�ضمي مدير  ال�ضيخ �ضيف بن حممد  �ضعادة  للأطفال، بح�ضور 

اجلامعية، وعدد من روؤ�ضاء وم�ضوؤويل الأق�ضام واملوظفني. 
الدار  اأن�ضطة وفعاليات  اطلعوا فيها على  تعريفية  الزيارة جولة  وتخللت 
املدينة  وف��د  وال��ت��ق��ى   ، والأط���ف���ال  ال�ضن  لكبار  تقدمها  ال��ت��ي  واخل��دم��ات 
اجلامعية بعد ذلك بكبار ال�ضن والأطفال واطمئنوا عليهم، وعلى �ضحتهم 
يف �ضهر رم�ضان، ثم تناولوا وجبة الإفطار يف جو عائلي مما كان له اأثر يف 

ظهور ملمح الفرح والبهجة على وجوههم.
والأطفال  امل�ضنني  نفو�س  يف  طيباً  �ضدى  اجلامعية  املدينة  زي��ارة  وج��دت 
الذين عربوا عن �ضعادتهم باللفتة الطيبة خلل �ضهر رم�ضان الكرمي كما 
لقت الزيارة ترحيباً كبرياً لدى م�ضوؤويل الدار الذين اأ�ضادوا بالزيارة  التي 
اأدخلت البهجة لقلوب امل�ضنني من الرجال والن�ضاء والأطفال يف هذا ال�ضهر 
الف�ضيل. اأكد ال�ضيخ �ضيف بن حممد القا�ضمي املدينة اجلامعية بال�ضارقة:  
تاأتي هذه الزيارة اإ�ضتمراراً ل�ضل�ضلة برامج متنوعة التي نقدمها ب�ضكل دائم 
للتوا�ضل مع املجتمع وانطلقاً من حر�س املدينة اجلامعية على التفاعل 

مع جميع �ضرائح املجتمع.
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تت�ص�ءل اأي اأم جديدة عن مدى ا�صتعداد طفله� للتلذذ ب�لتحلي�ت ال�صهية. فيم� يلي اأهم 
املعل�م�ت التي ت�صمح بتحديد الت�قيت املن��صب لتعريف الطفل اإىل ال�ص�ك�التة.

ُيق�ل اإن كل �صخ�ض يقّدر اإيج�بي�ت احلي�ة يحب ال�ص�ك�التة حتمً�! رمب� حملت ج�ين 
اأو�صنت راأيً� خمتلفً� لكن يدرك الذواقة املع��صرون اأن اأجمل االأم�ر يف احلي�ة تقت�صر 

بكل ب�ص�طة على ال�ص�ك�التة!
بدءًا من ن�ب�ت القلق املرتبطة ب�المتح�ن�ت، مرورًا ب�ملُهل املحددة الإنه�ء االأعم�ل، 

اللذيذ  و�ص�اًل اإىل االحتف�الت ال�صعيدة وم�ص�كل احلمل، يبقى هذا ال�صديق 
اإىل ج�نبن� ط�ال ال�قت. ورغم ال�ص�رة املثرية للجدل التي ميكن اأن يحمله� 

اأنه ن��صل واأثبت مرارًا وتكرارًا من�فعه ال�صحية على م�صت�ى  اإال  اأحي�نً�، 
القلب والب�صرة والدم�غ واملزاج.

اإنتاج عنا�ضر الأندورفني املرتبطة  ُت�ضّجع ال�ضوكولتة على 
ي��ربر احل��ب احلقيقي  ال��راح��ة يف اجل�ضم، وه��ذا م��ا  ب�ضعور 
ك��ات��ري رايكونني  اأج��رت��ه��ا  اأك���دت درا���ض��ة  ال��ذي نحمله لها. 
تاأكل  التي  امل��راأة  اأن  على  فنلندا  يف  )هل�ضنكي(  جامعة  من 
ال�ضوكولتة خلل احلمل تلد طفًل )ذا تفاعلت اإيجابية، 

وت�ضمل هذه ال�ضمة خ�ضائ�س مثل البت�ضامة وال�ضحك(.
الأطفال  ق�ضم ط��ب  ن��اج��ب��ال، مدير  راه���ول  ال��دك��ت��ور  يقول 

م�ضت�ضفى  يف  ال��������ولدة  وح���دي���ث���ي 
)فا�ضانت  ح��ي  )ف��ورت��ي�����س( يف 

ك���������������������وجن(: )ت�������������ض������ّك������ل 
م�ضدراً  ال�����ض��وك��ولت��ة 

يجب  لكن  للحديد. 
امل����راأة  تتجنبها  اأن 

احل��������ام��������ل ال����ت����ي 
ب�ضكري  ت�������ض���اب 

احلمل(.

العمر املن��صب
الطفل  لتعريف  املنا�ضب  بالتوقيت  الأم اجلديدة  ُتفاجاأ  قد 
اإىل ال�����ض��وك��ولت��ة. ن��ظ��راً اإىل ك��رة الأع��ي��اد وامل��ن��ا���ض��ب��ات يف 
با�ضتمرار  ال�ضوكولتة  ن�ضتهلك  اأن  الطبيعي  م��ن  حياتنا، 
القرار  اتخاذ  �ضعوبة  تزيد  مماثلة،  ظ��روف  يف  منازلنا.  يف 
املرتبط بال�ضماح للأطفال بالتلذذ ببع�س التحليات ال�ضهية 

اأو تاأجيل هذه اخلطوة اإىل مرحلة لحقة.
ال�ضلبة يف  املاأكولت  بتناول  للطفل  ُي�ضَمح  اأف�ضل حالة،  يف 
منها.  ج��زءاً  لي�ضت  ال�ضوكولتة  لكن  ال�ضاد�س،  ال�ضهر 
الأطفال  ي��اأك��ل  األ  )ي��ج��ب  راه����ول:  ال��دك��ت��ور  يو�ضي 
الأوىل من  ال�ضنة  خ��لل  ال�ضوكولتة  ن��وع من  اأي 
�ضغرية  كميات  يتذوقوا  اأن  ميكن  ث��م  حياتهم. 
الأف�ضل  من  لكن  ال�ضنة،  عمر  بعد  ومدرو�ضة 
الكتفاء بال�ضوكولتة البي�ضاء دون �ضواها(.

باحلليب  ال�ضوكولتة  األ��واح  تزال  اليوم، ل 
اأحد اخليارات املف�ضلة  مثل )ميلكي بار( 
منا�ضبة  وه��ي  الأط���ف���ال،  اإىل  بالن�ضبة 
ال���ع���م���ري���ة. عمدت  ال��ف��ئ��ة  ل���ه���ذه 
�ضركة )ن�ضتلة( اإىل حت�ضني 
امل����ح����ت����وى ال���غ���ذائ���ي 
و������ض�����ف�����ت�����ه�����ا  يف 
اجلديدة اخلا�ضة 
عرب  ب�����الأط�����ف�����ال 
احلليب  كمية  زي���ادة 
وتخفيف ال�ضكر. يقول 
مدير  ت�������ض���ان���د،  ن��ي��خ��ي��ل 
ع�����ام ����ض���رك���ة )ن�������ض���ت���ل���ة( يف 
�ضركة  )باعتبارنا  الهند: 
النا�س  ب�������ض���ح���ة  ُت���ع���ن���ى 
على  نحر�س  وراح��ت��ه��م، 
موؤلفة  م��ن��ت��ج��ات  ط����رح 
�ضحية  خ������ي������ارات  م�����ن 
مقاديرنا  تب�ضيط  ع���رب 
معايري  ب��اأع��ل��ى  والل����ت����زام 
وال�ضلمة.  الغذائية  اجل��ودة 
اأف�ضل من  اأن نقدم خيارات  نريد 
مذاق ومنافع �ضحية اإىل امل�ضتهلكني 
املوا�ضفات  حت�����ض��ني  ع���ل���ى  ون���ع���م���ل 

الغذائية يف املنتجات(.
اأي�ضاً  يتابع: )بذلنا جهوداً ملمو�ضة 
حول  املنا�ضبة  التوجيهات  لتقدمي 
وت�����ض��م��ل منتجات  ح��ج��م احل�����ض�����س 
التي  واحل����ل����وي����ات  ال�������ض���وك���ولت���ة 

نبتكرها حتليات اأخف كجزء من املوا�ضفات ال�ضحية، علماً 
باأن بع�س الأ�ضناف يحتوي على اأقل من 50 �ضعرة حرارية 
يف احل�ضة(. اإذا كنت تبحثني اإذاً عن حتليات �ضحية لأولدك، 

ميكنك اأن تختاري من بني هذه املنتجات.

حمت�ى الك�فين
حتتوي منتجات ال�ضوكولتة ال�ضوداء على الكافيني. ج�ضم 
كثري  الكافيني  م���ادة  جتعله  ق��د  ل��ذا  ج���داً،  ح�ضا�س  الطفل 
ل  اأنها  مع  اأحياناً  مزاجه  وُتعّكر  انزعاجه  وتزيد  احلركة 
الدكتور  يو�ضح  الطويل.  امل��دى  على  م�ضاعفات  اأي  تعطي 
راهول: )يجب األ ي�ضتهلك الأطفال ال�ضوكولتة ال�ضوداء اأو 

اأي اأ�ضناف اأخرى غنية بالكاكاو قبل عمر ال�ضنتني(.

حمت�ى ال�صكر
ح��ت��ى ل��و ت��ع��ّرف طفلك اإىل م���ذاق ال�����ض��وك��ولت��ة، ي��ج��ب اأن 
حتتوي  ال�ضوكولتة  لأن  ي�ضتهلكها  التي  الكمية  حت�ضري 
فيها  وبالكاد  والدهون  ال�ضكر  من  جداً  مرتفعة  ن�ضبة  على 
�ضغرية  الأطفال  اأ�ضنان  كذلك،  الربوتينات.  من  كمية  اأي��ة 
حولها  احل��م�����س  ي��رتاك��م  للت�ضو�س،  وم��ع��ّر���ض��ة  وح�����ض��ا���ض��ة 
يوؤدي  ما  بال�ضكر،  غ��ذاء غني  اأي  اأو  ال�ضوكولتة  تناول  بعد 

ب�ضهولة اإىل تدهور �ضحة الفم.

�ضائعة  ح��ال��ة  الأ���ض��ن��ان  )ت�ضو�س  راه����ول:  ال��دك��ت��ور  ي�ضيف 
ال��ي��وم. لكن ميكن جتنب ه��ذه امل�ضكلة عرب احل��د من  ج��داً 
حني  وتنظيفه  جيداً  الطفل  فم  و�ضطف  ال�ضكر  ا�ضتهلك 
ي��اأك��ل احل��ل��وي��ات(. ك��ذل��ك، م��ن الأف�����ض��ل اأن ي��اأك��ل الطفل 
قطعة �ضوكولتة واحدة يف كل مرة بدل اأن ي�ضتهلك ح�ض�ضاً 

�ضغرية ومتعددة.
على  الأولد  ل��دى  ال�ضوكولتة  ا�ضتهلك  يقت�ضر  ل  لكن 
الألواح وحدها. يتجاهل كثريون عدداً من امل�ضادر الأخرى 
التي جتعل ال�ضوكولتة تت�ضلل اإىل حمية الأولد، من بينها 
احلليب املَُنّكه اأو حبوب الفطور وحتى احللويات. ل بد من 

البحث عن العوامل املذنبة والبتعاد عنها.

احل�ص��صية
الكاكاو  احل�ضا�ضية جتاه  تبقى  ال�ضائعة،  الأفكار  عك�س  على 
نادرة جداً لدى الأولد. تكون املقادير الأخرى املوجودة يف 
م�ضوؤولة  والغلوتني،  واحلليب  املك�ضرات  مثل  ال�ضوكولتة، 
عن احل�ضا�ضية التي ميكن اأن ت�ضيب الطفل. يقول الدكتور 
راهول: )يجب اأن ي�ضت�ضري الأهل طبيب الأطفال كي يعرفوا 
الأغذية التي ميكن اأن ت�ضبب احل�ضا�ضية. �ضيتمكنون حينها 
من اختيار املنتجات بح�ضب ال�ضوابط التي يفر�ضها ج�ضم 
كل طفل. يبقى جتنب ال�ضوكولتة مع اللوز اأو اأي مك�ضرات 

اأخرى خياراً اآمناً(.
م���ن الأف�����ض��ل اأن ت��راج��ع��ي ال��ك��م��ي��ة ال��ي��وم��ي��ة امل��و���ض��ى بها 
واملعلومات الغذائية على اأغلفة املنتجات كي تعريف املقادير 
بطفح  ال�ضوكولتة  ا�ضتهلك  بعد  طفلك  اأ�ضيب  اإذا  بدقة. 

جلدي اأو حّمى اأو حتى اإ�ضهال خفيف، اأبلغي طبيبه فوراً.
اإىل  ي��ن��ق��ل��وا ع����ادات غ��ذائ��ي��ة �ضحية  اأن  م��ن واج����ب الأه����ل 
الطفل  يتعلمها  التي  الغذائية  ال��ع��ادات  �ضت�ضّكل  اأولده���م. 
اأكل  من  منعه  على  احر�ضي  ل��ذا  كلها.  حلياته  اأ�ضا�ضاً  الآن 
كمية مفرطة من احللويات وعّلميه اأن يحافظ على التوازن 

الغذائي اللزم.
اأقّدم  )مل  الثالثة:  عمر  يف  لطفلة  اأم  �ضابر،  نيتيكا  تقول 
امل�ضكلة  كانت  ال�ضنتني.  عمر  قبل  ابنتي  اإىل  ال�ضوكولتة 
الآن  لها  اأ���ض��م��ح  لكني  اأ���ض��ن��ان��ه��ا.  ب�ضحة  تتعلق  الأ���ض��ا���ض��ي��ة 
م��رة يف  ب��ار(  اأو )ميلكي  باأكل منتجات مثل )كيندر ج��وي( 
بع�س  بتناول  لها  اأ�ضمح  اأكلها،  على  اأ���ض��ّرت  واإذا  الأ���ض��ب��وع. 
احل�ض�س الإ�ضافية من ال�ضوكولتة من وقت اإىل اآخر(. يف 

جميع احلالت، يبقى العتدال املبداأ الأ�ضا�ضي.
اأخ��رياً، ل اأحد يعرف طفلك بقدرك! اإذا اتفقِت مع زوجك 
اإىل  ال�ضوكولتة من وقت  تناول كمية �ضغرية من  اأّن  على 
اآخر لن ي�ضّر طفلكما، ل باأ�س بال�ضماح له باأكلها. يف النهاية، 

ل اأحد ينكر اأن بع�س ال�ضوكولتة ُيجّمل احلياة!

ُت�صّجع على اإنت�ج عن��صر االأندورفن املرتبطة ب�صع�ر الراحة يف اجل�صم

ال�صوكوالتة.. الوقت املنا�صب لتعريف طفلك بها

ال�ص�ي  اإىل  اإ�ص�فته  وميكن  ال�صحية،  الف�ائد  من  العديد  له�  التي  اخل�صراء  النب�ت�ت  من  )النعن�ع(   
اأهم ف�ائد النعن�ع لل�صحة،  واالأطعمة املختلفة ليعطي نكهة ومذاقً� مميزًا، ويف هذا التقرير نقدم 

.)Health Line( بح�صب م�قع

غني ب�ملغذي�ت ويع�لج اكرث من مر�ض

اأهـــــم فوائــــد النعنـــــاع لل�صحــة

ب�ملغذي�ت غني  – النعن�ع   1
يحتوي النعناع على كمية ل باأ�س بها من املغذيات والعنا�ضر الغذائية ذات 
 14 اأقل من ثلث كوب من النعناع )حوايل  اإن كمية  القيمة العالية، حيث 

 12% الأل��ي��اف،  1 ج��رام م��ن  6 �ضعرات ح��راري��ة،  ج��رام��اً( حتتوي على: 
حم�س  م��ن   4% املنجنيز،  م��ن   8% احل��دي��د،  م��ن   9% اأ،  فيتامني  م��ن 

الفوليك.

وغالباً ما يتم اإ�ضافة النعناع 
بكميات  و�����ض����ف����ات  اإىل 

���ض��غ��رية؛ ل���ذا ق���د يكون 
ا�ضتهلك  ال�����ض��ع��ب  م���ن 

النعناع  م�����ن  ك�������وب  ث����ل����ث 
يومياً، اإل اأنه ميكنك اأن ت�ضيفه 

لبع�س و�ضفات ال�ضلطة.

الع�صبي الق�ل�ن  – يع�لج   2
الع�ضبي؛  القولون  متلزمة  وع��لج  حت�ضني  يف  النعناع  ي�ضاعد 

وهو ا�ضطراب يف اجلهاز اله�ضمي يتميز باأعرا�س اجلهاز اله�ضمي مثل: 
اآلم املعدة والغازات والنتفاخ والتغريات يف الأمعاء.

الذي  )املنثول(  مركب  على  يحتوي  النعناع  زيت  اأن  الدرا�ضات  اأثبتت  وقد 
املهدئة  اآث����اره  خ���لل  م��ن  الع�ضبي  ال��ق��ول��ون  اأع���را����س  تخفيف  يف  ي�ضاعد 

لع�ضلت اجلهاز اله�ضمي.

اله�صم ع�صر  – يخفف   3
اأظهرت درا�ضات اأن الطعام مير من خلل املعدة ب�ضكل اأ�ضرع عندما ي�ضاف 

زيت النعناع مع وجبات الطعام؛ وهو ما يخفف اأعرا�س ع�ضر اله�ضم.

الدم�غ وظيفة  – يح�صن   4
الزيوت  رائ��ح��ة  ا�ضتن�ضاق  اأن  ادع���اءات  هناك  النعناع  ت��ن��اول  اإىل  بالإ�ضافة 
املخ  وظ��ائ��ف  حت�ضني  ومنها  �ضحية  ف��وائ��د  ت��وف��ر  النباتات  م��ن  الأ�ضا�ضية 

والدماغ.
اأظهرت درا�ضة اأن �ضم رائحة زيت النعناع ملدة 5 دقائق يح�ضن من الذاكرة 

ويخف�س من القلق والإرهاق والإحباط ويزيد من اليقظة.

الطبيعية الر�ص�عة  اآالم  – يقلل   5
عادة ما ت�ضاب الأمهات املر�ضعات بت�ضقق احللمات وهو ما يجعل الر�ضاعة 
الطبيعية موؤملة و�ضعبة؛ لذا ميكن و�ضع النعناع على اجللد لتخفيف الأمل 

املرتبط بالر�ضاعة الطبيعية.

الرد اأعرا�ض  ويع�لج  االحتق�ن  – يزيل   6
وه��و مركب  املنثول  وال���ربد على  الإن��ف��ل��ون��زا  ع��لج��ات  م��ن  العديد  حتتوي 
يح�ضن  املنثول  اأن  ال��درا���ض��ات  من  العديد  وتظهر  النعناع،  زي��ت  يف  اأ�ضا�ضي 

م�ضاكل اجلهاز التنف�ضي، ويعالج الربد والإنفلونزا ويزيل الحتقان.

الكريهة الفم  رائحة  من  التخل�ض  على  – ي�ص�عد   7
�ضاي  و�ضرب  الكريهة،  الفم  رائحة  ومنع  التخل�س  يف  ت�ضاعد  النعناع  علكة 

النعناع وم�ضغ الأوراق الطازجة يخفيان رائحة الفم ويقتلن البكرتيا.
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العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12

اإع����������لن
ال�ض�����ادة/ايفري�ضت  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للتنظيف وال�ضيانة العامة
رخ�ضة رقم:CN 2545032 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حممد عو�س بدر جعفر الكثريي %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف اليازيه �ضيف علي عليان الرميثي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خلل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا 
العلن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12

اإع����������لن
وحلويات  ال�ض�����ادة/خمبز  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اخليام ذ.م.م - فرع
رخ�ضة رقم:CN 1049915 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة ال�ضيخ حممد بن مكتوم بن جمعه ال مكتوم %51

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف عبدالرحيم قا�ضم عبدالرحيم املرزوقي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خلل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا 
العلن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضالون كل�ضيك 

مون لل�ضيدات
رخ�ضة رقم:CN 2056923 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �ضهيله حممد ح�ضن عبداهلل احلو�ضني %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف عبري حممد عمر باحكيم

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خلل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا 
العلن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ارجان للمقاولت 

العامة ذ.م.م
رخ�ضة رقم:CN 1946043 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة خالد علي احلو�ضني %20

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف عبدالرحمن عبداهلل احمد احلمادي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خلل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا 
العلن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12

اإع����������لن
زهور  ال�ض�����ادة/م�ضتل  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الربيع رخ�ضة رقم:CN 1964621 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة �ضركة القدرة للتنمية الزراعية ذ.م.م
AL QUDRAH FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف حممد جمعة الكويتي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خلل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا 
العلن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/جولدن 

التما لتعهدات احلفلت
 رخ�ضة رقم:CN 2333289 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/بوتيك 

بلومنج لي�ضز للملب�س الن�ضائية
 رخ�ضة رقم:CN 1432902 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة 

احل�ضيد لعمال الطابوق والبل�ضرت
رخ�ضة رقم:CN 1109147 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12

اإع����������لن
�ضعيد  ال�ض�����ادة/منجرة  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العكربي  رخ�ضة رقم:CN 1117631 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة حممد �ضالح احمد علي احلربي %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف �ضعيد �ضامل علي باعقيب العكربي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خلل  القت�ضادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12

الغ�ء اعلن �ص�بق
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بخ�ضو�س الرخ�ضة 
رقم:CN 1149765  بال�ضم التجاري موؤ�ض�ضة �ضيف 
�ضليم للمقاولت والنقليات العامة بالغاء طلب تعديل 

الرخ�ضة واعادة الو�ضع كما كان عليه �ضابقاً.
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/المري للقرطا�ضية

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1020300 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/عبداهلل علي عبداهلل ح�ضني احلو�ضني من مالك اىل �ضريك

تعديل ن�ضب ال�ضركاء/ عبداهلل علي عبداهلل ح�ضني احلو�ضني من 100% اىل %51
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة بالن فيجايان اننتان %49

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العلن/اجمايل من م�ضاحة 1*10.70 اىل 1*4

تعديل �ضكل قانوين/من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة
تعديل ا�ضم جتاري من/المري للقرطا�ضية

PRINCE STATIONERY
اىل/مركز الياقوت ال�ضحي للرجال ذ.م.م

AL YAQOOT MEN HEALTH CENTER LLC
تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي �ضارع هزاع بن زايد - بناية الع�ضري اخليلي اىل منطقة الظفرة مدينة 

زايد غرب 16 - حمل 8+9+10 147703  147703 ال�ضيد حامد احمد عمر �ضامل
تعديل ن�ضاط/ا�ضافة حمام �ضرقي للرجال )9609007(

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة ق�س وت�ضفيف ال�ضعر واحللقة للرجال فئة ثالثة )9602101.3(
تعديل ن�ضاط/ا�ضافة نادي لياقة بدنية للرجال )9312011(

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة بيع م�ضتح�ضرات التجميل - بالتجزئة )4761003(
تعديل ن�ضاط/حذف بيع ادوات القرطا�ضية - بالتجزئة )4761003(

تعديل ن�ضاط/حذف خدمات الطباعة وت�ضوير امل�ضتندات )8219001
اأربعة ع�ضر  فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية خلل 
يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة 

حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/كلداري للخدمات الفنية العاملية

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1004228 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة عبداللطيف كلداري القاب�ضة املحدودة

abdul latif galadari holding limted

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف فوزية ابراهيم عبا�س زوجة عبداللطيف كلداري
Government of Dubai تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف حكومة دبي

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف زينب عبد اللطيف ابراهيم كلداري
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف �ضامية عبدالرحيم كلداري

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف �ضعاد عبدالرحيم ابراهيم كلداري
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف �ضباح عبدالرحيم ابراهيم كلدراي

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف �ضلوى عبداللطيف ابراهيم كلدراي
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف حممد عبداللطيف ابراهيم كلداري

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف ابراهيم عبداللطيف ابراهيم كلداري
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف �ضهيل عبداللطيف ابراهيم كلداري

تعديل وكيل خدمات/حذف حممد عبداهلل حاجي حممد اخلوري
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف فرح ناز حممد عامل خان زوجه عبداللطيف كلداري

تعديل لوحة العلن/اجمايل من م�ضاحة 01*01 اىل 1*1
تعديل �ضكل قانوين/من �ضركة ت�ضامن اىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�ضم جتاري من/كلداري للخدمات الفنية العاملية
GALADARI INTERNATIONAL TECHNICAL SERVICES

اىل/كلداري للخدمات الفنية العاملية-�ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
GALADARI INTERNATIONAL TECHNICAL SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خلل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/دو ري مي للك�ض�ضوارات

رخ�ضة رقم:CN 2300881  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل راأ�س املال/من null اىل 50000

تعديل لوحة العلن/اجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �ضكل قانوين/من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�ضم جتاري من/دو ري مي للك�ض�ضوارات
DO RE ME ACCESSORIES

اىل/دو ري مي للك�ض�ضوارات - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
DO RE ME ACCESSORIES - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�ضادية خلل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العلن وال فان الدائرة 
�ضت�ضتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/جنم الريا للنقليات العامة

رخ�ضة رقم:CN 1196608  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العلن/اجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �ضكل قانوين/من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�ضم جتاري من/جنم الريا للنقليات العامة

AL THURAYA STAR GENERAL TRANSPORTING

اىل/دوجنم الريا للنقليات العامة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
AL THURAYA STAR GENERAL TRANSPORTING ONE PERSON - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�ضادية خلل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العلن وال فان الدائرة 
�ضت�ضتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12

اإعـــالن
يعلن مركز اأبوظبي للأعمال دائرة التنمية القت�ضادية باأن:

ال�ضادة/احلبي�ضي لل�ضناعات املعدنية ذ.م.م 
IN 1000717:رقم الرخ�ضة ال�ضناعية

قد اأبدوا رغبتهم يف اتخاذ التحويل الآتي:
حتويل ال�ضكل القانوين من رخ�ضة �ضناعية اىل رخ�ضة جتارية
حتويل ال�ضم التجاري من:احلبي�ضي لل�ضناعات املعدنية ذ.م.م

اىل/احلبي�ضي للعمال املعدنية ذ.م.م
لت�ضبح الرخ�ضة التجارية با�ضم: احلبي�ضي للعمال املعدنية ذ.م.م

ال�ضريك:
احمد عبدالرحمن عبداهلل حميد الرميثي

عمار حممد �ضعيد �ضليم قا�ضم
وعلى كل من لديه اعرتا�س على الجراء املذكور اعله مراجعة مكتب تنمية 
ال�ضناعه - اإدارة خدمة امل�ضتثمرين - خلل اأ�ضبوع من تاريخ ن�ضر الإعلن ، 

واإل فلن يقبل املكتب اأية اعرتا�س بعد انق�ضاء مدة الإعلن .
مكتب تنمية ال�ضناعة

العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/نور الفجر لنقل الركاب باحلافلت 

املوؤجرة املدر�ضية ذ.م.م  رخ�ضة رقم:CN 2237061  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة عي�ضى �ضعيد �ضالح ال�ضعيلي %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف من�ضور حممد �ضنني خمي�س الغيثي
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف �ضلطان عبداهلل نواف حممد البلو�ضي

تعديل لوحة العلن/اجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�ضم جتاري من/نور الفجر لنقل الركاب باحلافلت املوؤجرة املدر�ضية ذ.م.م
NUR EL FAGIR TO TRANSPORT PASSENGERS BY SCHOOL BUS LLC

اىل/نور الفجر لنقل الركاب باحلافلت املدر�ضية - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
NUR ELFAGIR TRANSPORT PASSENGERS BY SCHOOL BUS  - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�ضادية خلل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العلن وال فان الدائرة 
�ضت�ضتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2018/2109 

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (
تعلن االم�رات للمزادات وبن�ء على تكليف مركز ف�ض املن�زع�ت االإيج�رية يف دبي ب�أنه �صينعقد 
مزاد علني على م�قع االم�رات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف ت�م ال�ص�عة 
�صده�  للمنفذ  ملكيته�  الع�ئدة  املحج�زات  لبيع   2018/06/20 االربع�ء  ي�م  م�ص�ءا   6:00

مركز الروعة للتجميل وتدريب الع�ملن �ض.ذ.م.م او�ص�ف املحج�زات على النح� الت�يل :
ال��صف                �صعر التقييم      

                         معدات �ص�ل�ن                   33،620 
فعلى من يرغب ب�ملزايدة ان يتقدم بت�أمن نقدي او ب�صيك �صم�ن وللمزيد من املعل�م�ت التف�صل 
بزي�رة امل�قع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

ب�عرتا�صه معززا اإي�ه مب� يرره من م�صنتدات قبل امل�عد املحدد للبيع بثلثة اأي�م على االأقل .
االم�رات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   
      مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     

   يف  الدعوى 2018/254    تظلم جتارى               
ان فيجو يدري�س جمهول حمل القامة مبا  املتظلم �ضده /1- رولن��دو  اىل 
اأن التظلم /بنك ام القيوين الوطني - �س م ع  قد اقام عليك التظلم املذكور 
امر  الدعوى رقم 2018/352   ال�ضادر يف  القرار  اعله ومو�ضوعه تظلم من 
على عري�ضة جتاري والر�ضوم وامل�ضاريف. وحددت لها جل�ضه يوم الحد املوافق 
مكلف  فاأنت  لذا   ch1.A.5 رقم  بالقاعة  ال�ضاعة 8.30 �ضباحا   2018/7/1
اأو  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور 
م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة ايام على الأقل ويف حالة تخلفك فاإن 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري   
            رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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من�ذج اإعلن الن�صر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم:283440   بتاريخ: 2017/11/23
باإ�ضم:  مركز ابولو للطريان )�س.ذ.م.م(

وعنوانه : �س.ب. 7647 ، حمل 3 ملك ال�ضيخ مكتوم بن حممد بن ح�ضر ال مكتوم 
، بر دبي ، الكرامة ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

�ص�رة العلمة   
وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:39 

خدمات حجز ال�ضفر والنقل ، خدمات احلجوزات حلجز التذاكر اأو مقاعد ال�ضفر باجلو اأو بالرب اأو البحر 
اأي  نقل  اأو  احلديدية  بال�ضكة  النقل  اأو  البحري  النقل  اأو  ال��ربي  النقل  اأو  اجل��وي  النقل  تنظيم  خدمات   ،
راكب باجلو اأو بالرب اأو بالبحر ، خدمات تاأجري ال�ضيارات اأو �ضيارات الأجرة اأو املركبات ، توفري املعلومات 
عن ال�ضفر والنقل ، تنظيم الرحلت والرحلت ال�ضياحية واإرتياد الأماكن )ال�ضياحية( ، حرا�ضة امل�ضافرين 
املعلومات  توفري   ، النقل  يف  ال�ضم�ضرة  خدمات   ، ال�ضفر  وك��الت  خدمات   ، التنزه  مبراكب  النقل  خدمات   ،

وال�ضت�ضارات وامل�ضورة فيما يتعلق بكافة اخلدمات املذكورة اآنفاً.
 و�ضف العلمة: العلمة عبارة عن كلمات اأيه اف �ضي للعطلت باللغة العربية بخط مميز حتتها الأحرف 
بخط وطريقة مميزة فاحلرف a على �ضكل ر�ضم مزخرف مميز حتتهم كلمة HOLIDAYS ثم   afc

مميز. بخط  الإجنليزية  باللغة   Escorted Group Tours
ال�ضرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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من�ذج اإعلن الن�صر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم:287710   بتاريخ: 2018/02/20
باإ�ضم:  الغوريثما – �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

، الإمارات  اأبوظبي  ، وح��دة فاطمة بنت مبارك واآخ��ري��ن،  ، مكتب 1101 + 1102  وعنوانه : غ��رب 35 ق  2 �ضي ط11 + 12 
العربية املتحدة.

�ص�رة العلمة  

 
وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9 

برامج كمبيوتر، برامج، تطبيقات برامج، برامج ات�ضال وتعليم وتطبيقات برامج، معدات ات�ضال، من�ضورات قابلة للتنزيل، 
للتنزيل  قابلة  برامج  التعليم،  جمال  يف  للتنزيل  قابلة  برامج  الل�ضلكية،  والأجهزة  الإنرتنت  عرب  للتنزيل  قابلة  برامج 
يف �ضكل تطبيقات على الهواتف املتحركة، برامج قابلة للتنزيل عرب الإنرتنت والأجهزة الل�ضلكية للو�ضول اإىل واإر�ضال 
واإ�ضتقبال املعلومات من خلل �ضبكة كمبيوتر عاملية، برامج قابلة للتنزيل لأجهزة الكمبيوتر واأجهزة الت�ضال الإلكرتونية 
الرقمية املحمولة باليد واأجهزة الهواتف املتحركة واأجهزة الت�ضال ال�ضلكية والل�ضلكية لت�ضهيل الت�ضال ونقل البيانات 
يف جمال التعليم، برامج قابلة للتنزيل يف �ضكل تطبيقات على الهواتف املتحركة لل�ضتخدام مع اأجهزة الكمبيوتر واأجهزة 
لت�ضهيل  والل�ضلكية  ال�ضلكية  الت�ضال  واأجهزة  املتحركة  الهواتف  واأجهزة  باليد  املحمولة  الرقمية  الإلكرتونية  الت�ضال 

الت�ضال، برامج كمبيوتر لل�ضتخدام كواجهة برجمة التطبيقات )اإيه بيه اآي(.
 و�ضف العلمة: العلمة عبارة عن احلرف A بخط وطريقة مميزة بني قو�ضني والعلمة باأكملها داخل م�ضتطيل.

   ال�ضرتاطات:
بالربيد  اإر�ضاله  اأو  الإقت�ضاد  وزارة  التجارية يف  العلمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اعرتا�س على  لديه  فعلى من 

امل�ضجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  12  يونيو 2018 العدد 12350

من�ذج اإعلن الن�صر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم:287715   بتاريخ: 2018/02/20
باإ�ضم:  الغوريثما – �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

وعنوانه : غرب 35 ق  2 �ضي ط11 + 12 ، مكتب 1101 + 1102 ، 
وحدة فاطمة بنت مبارك واآخرين، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.

�ص�رة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 
ا�ضت�ضارات  الت�ضويق،  املكتبي،  الن�ضاط  تفعيل  الأعمال،  توجيه  الأعمال،  اإدارة  والإع��لن،  الدعاية  خدمات 
اأبحاث  الأعمال،  حقائق  تق�ضي  الأعمال،  عن  التحريات  الأعمال،  عن  والأخبار  املعلومات  املهنية،  الأعمال 
املبا�ضرة على  والدعاية  الإع��لن  الأعمال،  اإدارة  امل�ضاعدة يف  الأعمال،  وتنظيم  اإدارة  اإ�ضت�ضارات يف  الأعمال، 
الدعاية  ن�ضو�س  ن�ضر  التجارية،  الأن��ب��اء  وك��الت  الت�ضويق،  درا���ض��ات  الت�ضويق،  اأبحاث  الكمبيوتر،  �ضبكات 
والإعلن، عر�س ال�ضلع على و�ضائل الت�ضال لغايات بيعها بالتجزئة، الدعاية والإعلن اخلارجي، البحث 

عن املعلومات يف ملفات كمبيوتر للآخرين، توزيع العينات، حت�ضني حمركات البحث.
 و�ضف العلمة: العلمة عبارة عن احلرف A بخط وطريقة مميزة بني قو�ضني والعلمة باأكملها داخل 

م�ضتطيل.
ال�ضرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  12  يونيو 2018 العدد 12350

من�ذج اإعلن الن�صر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم:287722   بتاريخ: 2018/02/20
باإ�ضم:  الغوريثما – �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

وعنوانه : غرب 35 ق  2 �ضي ط11 + 12 ، مكتب 1101 + 1102 ، وحدة فاطمة بنت مبارك واآخرين، اأبوظبي 
، الإمارات العربية املتحدة.

�ص�رة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41 
والختبارات  وامل�ضابقات  التعليم  والتعليم مبا يف ذلك توفري  الرتبية  الرتفيه، خدمات  التدريب،  التعليم، 
الكمبيوتر، خدمات  التعليم عرب  واملعلومات واملناف�ضات، خدمات الرتبية والتعليم عرب الإنرتنت، خدمات 
وامل�ضورة  املعلومات  خ��دم��ات  الكمبيوتر،  اأ�ضا�ضها  ال��ت��ي  التعليمية  اخل��دم��ات  الكمبيوتر،  ع��رب  التدري�س 

وال�ضت�ضارات املتعلقة بجميع ما ذكر اآنفاً.
و�ضف العلمة: العلمة عبارة عن احلرف A بخط وطريقة مميزة بني قو�ضني والعلمة باأكملها داخل 

م�ضتطيل.
ال�ضرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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من�ذج اإعلن الن�صر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم:284722   بتاريخ: 2017/12/19
تاريخ الأولوية: 2017/08/04

باإ�ضم:  كاتربيلر اإنك.
وعنوانه : 100 اإن. اإي. ، اأدمز �ضرتيت ، بيوريا ، اإلينويز 9540-61629 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

�ص�رة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:12 
الهيدروليكية يف  ، دارات هيدروليكية وحمولت هيدروليكية لتو�ضيل مكونات الأنظمة  املركبات حتديداً اجلنازير  اأجزاء 
مكابح   ، للمركبات  املقاعد  واأحزمة  ، مقاعد  اجلانبية  الروؤية  ، مرايا  اخللفية  الروؤية  ، مرايا  للمركبات  اأب��واق   ، املركبات 
للمركبات ، بطانات مكابح املركبات ، �ضاغطات هواء املكابح للمركبات الربية واأجزاء املركبات الهيكلية وقطع لكافة ال�ضلع 
اآنفة الذكر ، اأجهزة هيدروليكية لل�ضتخدام يف حتريك اأدوات العمل املرتبطة باملركبات ولي�ضت للمكائن اأو املحركات حتديداً 
املرافق الهيدروليكية وامل�ضننات الهيدروليكية وامل�ضخات الهيدروليكية وخممدات ال�ضدمات الهيدروليكية ، اأجزاء وقطع 
املكائن واأذرع تو�ضيل للمركبات  اأجزاء وقطع للمركبات الربية حتديداً   ، ال�ضلع  ُتباع كِوحدة مع  اآنفة الذكر  ال�ضلع  لكافة 
الربية بخلف اأجزاء املحركات واملكائن واآليات نقل احلركة للمركبات الربية والأجزاء الهيكلية واأجزاء الإ�ضلح واأجزاء 

التبديل اخلا�ضة بها.
 و�ضف العلمة: العلمة عبارة عن احلرف Y بخط وطريقة مميزة على ميينه ر�ضم ل�ضريط قطري ثم احلرف Y بخط 

وطريقة مميزة مقلوبة وكل احلرفني باللغة الإجنليزية.
   ال�ضرتاطات:

اإر�ضاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
امل�ضجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  12  يونيو 2018 العدد 12350

من�ذج اإعلن الن�صر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم:284724   بتاريخ: 2017/12/19
تاريخ الأولوية: 2017/08/04

باإ�ضم:  كاتربيلر اإنك.
وعنوانه : 100 اإن. اإي. ، اأدمز �ضرتيت ، بيوريا ، اإلينويز 9540-61629 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

�ص�رة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25 
والن�ضاء  للرجال  الر�ضمية  غري  وامللب�س  الريا�ضية  وامللب�س  العمل  ملب�س   ، ال��راأ���س  واأغطية  امللب�س 
والأطفال ، قبعات ، قبعات )اأغطية للراأ�س( ، اأطراف اأمامية )للقبعات( ، اأحزمة ، ربطات العنق ، لفاعات 
، قم�ضان ، قم�ضان ن�ضف كم ، �ضراويل ق�ضرية ، �ضراويل داخلية ، بناطيل ريا�ضية ، قم�ضان ثقيلة ، اأ�ضاور 
 ، ب��دلت مكونة من قطعة واح��دة   ، املطر  ، ملب�س �ضد  ، قفافيز  ، قفازات  ���ض��دارات   ، ، جاكيتات  قم�ضان 

جوارب.
 و�ضف العلمة: العلمة عبارة عن احلرف Y بخط وطريقة مميزة على ميينه ر�ضم ل�ضريط قطري ثم 

احلرف Y بخط وطريقة مميزة مقلوبة وكل احلرفني باللغة الإجنليزية.
ال�ضرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  12  يونيو 2018 العدد 12350

من�ذج اإعلن الن�صر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم:284793   بتاريخ: 2017/12/20
باإ�ضم:  الغرير للأغذية )�س.ذ.م.م(

وعنوانه : �س.ب. 780 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�ص�رة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:31 
�ضوفان ، �ضوفان خام ، �ضوفان غري معالج ، �ضوفان طازج.

 و�ضف العلمة: العلمة عبارة عن كلمة روان باللغة العربية بخط مميز داخل اإطار مميز يف و�ضطه �ضريطة 
.RAWAN وعلى ي�ضارها نف�س العلمة باللغة الإجنليزية بكلمة

ال�ضرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  12  يونيو 2018 العدد 12350

من�ذج اإعلن الن�صر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم:287729   بتاريخ: 2018/02/20
باإ�ضم:  الغوريثما – �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

وعنوانه : غرب 35 ق  2 �ضي ط11 + 12 ، مكتب 1101 + 1102 ، وحدة فاطمة بنت مبارك واآخرين، اأبوظبي 
، الإمارات العربية املتحدة.

�ص�رة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:42  
املنتجات  وحت�ضني  وحتديث  واختبار  وتطوير  وت�ضميم  اأبحاث  خدمات  الإنرتنت،  عرب  الكمبيوتر  خدمات 
جميعها تتعلق بربجمة الكمبيوتر، ت�ضميم واإن�ضاء و�ضياغة وحتديث الربامج لأجهزة الهواتف املتحركة، 
برجمة الكمبيوتر، �ضيانة وحتديث املواقع اللكرتونية اخلا�ضة بالدعم الفني وبوابات املواقع اللكرتونية، 
خدمات مزودي خدمة التطبيقات، خدمات املعلومات وال�ضت�ضارات وامل�ضورة املتعلقة بجميع ما ذكر اآنفاً مبا 

يف ذلك تقدمي تلك اخلدمات عرب ال�ضبكة اأو عرب النرتنت اأو ال�ضبكات اخلارجية.
A بخط وطريقة مميزة بني قو�ضني والعلمة باأكملها داخل  و�ضف العلمة: العلمة عبارة عن احلرف 

م�ضتطيل.
ال�ضرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  12  يونيو 2018 العدد 12350

من�ذج اإعلن الن�صر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم:284720   بتاريخ: 2017/12/19
تاريخ الأولوية: 2017/08/04

باإ�ضم:  كاتربيلر اإنك.
وعنوانه : 100 اإن. اإي. ، اأدمز �ضرتيت ، بيوريا ، اإلينويز 9540-61629 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

�ص�رة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:12
اأجزاء املركبات حتديداً اجلنازير ، دارات هيدروليكية وحمولت هيدروليكية لتو�ضيل مكونات الأنظمة الهيدروليكية 
اأبواق للمركبات ، مرايا الروؤية اخللفية ، مرايا الروؤية اجلانبية ، مقاعد واأحزمة املقاعد للمركبات  يف املركبات ، 
الهيكلية  املركبات  واأج��زاء  الربية  للمركبات  املكابح  ، �ضاغطات هواء  املركبات  ، بطانات مكابح  للمركبات  ، مكابح 
وقطع لكافة ال�ضلع اآنفة الذكر ، اأجهزة هيدروليكية لل�ضتخدام يف حتريك اأدوات العمل املرتبطة باملركبات ولي�ضت 
وخممدات  الهيدروليكية  وامل�ضخات  الهيدروليكية  وامل�ضننات  الهيدروليكية  املرافق  حتديداً  املحركات  اأو  للمكائن 
اأجزاء وقطع للمركبات   ، ال�ضلع  ُتباع كِوحدة مع  اآنفة الذكر  ال�ضلع  اأجزاء وقطع لكافة   ، ال�ضدمات الهيدروليكية 
احلركة  نقل  واآل��ي��ات  واملكائن  املحركات  اأج���زاء  بخلف  الربية  للمركبات  تو�ضيل  واأذرع  املكائن  حت��دي��داً  الربية 

للمركبات الربية والأجزاء الهيكلية واأجزاء الإ�ضلح واأجزاء التبديل اخلا�ضة بها.
 و�ضف العلمة: العلمة عبارة عن كلمة Yellowmark باللغة الإجنليزية.

ال�ضرتاطات:
اإر�ضاله  اأو  الإقت�ضاد  وزارة  يف  التجارية  العلمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 

بالربيد امل�ضجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  12  يونيو 2018 العدد 12350

من�ذج اإعلن الن�صر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم:284723   بتاريخ: 2017/12/19
تاريخ الأولوية: 2017/08/04

باإ�ضم:  كاتربيلر اإنك.
وعنوانه : 100 اإن. اإي. ، اأدمز �ضرتيت ، بيوريا ، اإلينويز 9540-61629 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

�ص�رة العلمة 

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25 
والن�ضاء  للرجال  الر�ضمية  غري  وامللب�س  الريا�ضية  وامللب�س  العمل  ملب�س   ، ال��راأ���س  واأغطية  امللب�س 
والأطفال ، قبعات ، قبعات )اأغطية للراأ�س( ، اأطراف اأمامية )للقبعات( ، اأحزمة ، ربطات العنق ، لفاعات 
، قم�ضان ، قم�ضان ن�ضف كم ، �ضراويل ق�ضرية ، �ضراويل داخلية ، بناطيل ريا�ضية ، قم�ضان ثقيلة ، اأ�ضاور 
 ، ب��دلت مكونة من قطعة واح��دة   ، املطر  ، ملب�س �ضد  ، قفافيز  ، قفازات  ���ض��دارات   ، ، جاكيتات  قم�ضان 

جوارب.
و�ضف العلمة: العلمة عبارة عن كلمة Yellowmark باللغة الإجنليزية.

ال�ضرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  12  يونيو 2018 العدد 12350

من�ذج اإعلن الن�صر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم:283467    بتاريخ: 2017/11/26
باإ�ضم:  بيو�ضن�س ويب�ضرت، اإنك.

املتحدة  ال��ولي��ات   ،  91765 كاليفورنيا   ، ب��ار  دياموند   ، رود  كانيون  دياموند   3333  : وعنوانه 
الأمريكية.

�ص�رة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:10 
ق�ضاطر تخطيط لل�ضتخدام يف اإجراءات الفيزيولوجيا الكهربائية.

و�ضف العلمة: العلمة عبارة عن كلمة OCTARAY باللغة الإجنليزية.
ال�ضرتاطات:

وزارة  يف  التجارية  العلمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا الإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  12  يونيو 2018 العدد 12350

من�ذج اإعلن الن�صر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم:284945    بتاريخ: 2017/12/21
باإ�ضم:  يونيليفر بي ال �ضي

وعنوانه : بورت �ضنليت ، ويرال ، مر�ضي�ضايد ، اململكة املتحدة.
�ص�رة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
الزبائن من معاينتها و�ضرائها عند  ال�ضلع ل�ضالح الغري، وذلك لتمكني عامة  خدمات جتميع ت�ضكيلة من 
البيع  النقل(، وميكن تقدمي ه��ذه اخل��دم��ات م��ن خ��لل خ��دم��ات  ذل��ك على خدمة  احل��اج��ة، )ول ينطوي 
باجلملة وخدمات البيع بالتجزئة وخدمات البيع بالتجزئة عرب النرتنت فيما يتعلق بال�ضاي وم�ضتخل�ضات 
ال�ضاي  من  مزيج  وم�ضاحيق  املثلج  وال�ضاي  ال�ضاي  اأ�ضا�ضها  التي  الغازية  وغري  الغازية  وامل�ضروبات  ال�ضاي 
واأكواب  وكوؤو�س  واأوعية  الدوائية  غري  الع�ضبية  واملنقوعات  الدوائي  غري  الع�ضبي  وال�ضاي  املثلج  وال�ضاي 
واأقداح و�ضحون فناجني ال�ضاي واأطقم ال�ضاي والأباريق والزبديات وامل�ضايف واأوعية النقع واأ�ضابع ال�ضاي 
 ، ال�ضاي  )اأدوات مائدة( وكب�ضولت  ال�ضاي  واأطقم  ال�ضاي  ال�ضاي ومر�ضحات )فلتر(  ال�ضاي وعلب  وكرات 

تاأجري اآلت البيع.
و�ضف العلمة: العلمة عبارة عن كلمات واأحرف THE TEA COMPANY BY UFSباللغة 

الإجنليزية.
ال�ضرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  12  يونيو 2018 العدد 12350

من�ذج اإعلن الن�صر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم:283467    بتاريخ: 2017/11/26
باإ�ضم:  بيو�ضن�س ويب�ضرت، اإنك.

وعنوانه : 3333 دياموند كانيون رود ، دياموند بار ، كاليفورنيا 91765 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
�ص�رة العلمة  

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:10 
ق�ضاطر تخطيط لل�ضتخدام يف اإجراءات الفيزيولوجيا الكهربائية.

و�ضف العلمة: العلمة عبارة عن كلمة OCTARAY باللغة الإجنليزية.
ال�ضرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  12  يونيو 2018 العدد 12350

من�ذج اإعلن الن�صر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم:284640    بتاريخ: 2017/12/17
باإ�ضم:  يونيليفر بي ال �ضي

وعنوانه : بورت �ضنليت ، ويرال ، مر�ضي�ضايد ، اململكة املتحدة.
�ص�رة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3 
�ضابون ، عطور ، مزيلت الروائح الكريهة وم�ضادات العرق لل�ضتخدام ال�ضخ�ضي ، م�ضتح�ضرات غري طبية 
�س ، م�ضتح�ضرات جتميلية للعناية بالب�ضرة ، م�ضتح�ضرات  للعناية بال�ضعر ، م�ضتح�ضرات ال�ضتحمام والدُّ
 ، املكياج  واإزال��ة  املكياج  م�ضتح�ضرات   ، جتميل  م�ضتح�ضرات   ، ال�ضم�س  من  الوقاية  م�ضتح�ضرات   ، حلقة 

م�ضتح�ضرات غري طبية للعناية بال�ضفاه ، لبادات اأو مناديل اأو مناديل مبللة جتميلية.
 و�ضف العلمة: العلمة عبارة عن كلمات LUX LILY FRESH باللغة الإجنليزية.

ال�ضرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  12  يونيو 2018 العدد 12350

من�ذج اإعلن الن�صر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم:284641    بتاريخ: 2017/12/17
باإ�ضم:  يونيليفر بي ال �ضي

وعنوانه : بورت �ضنليت ، ويرال ، مر�ضي�ضايد ، اململكة املتحدة.
�ص�رة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3 
�ضابون ، عطور ، مزيلت الروائح الكريهة وم�ضادات العرق لل�ضتخدام ال�ضخ�ضي ، م�ضتح�ضرات غري طبية 
�س ، م�ضتح�ضرات جتميلية للعناية بالب�ضرة ، م�ضتح�ضرات  للعناية بال�ضعر ، م�ضتح�ضرات ال�ضتحمام والدُّ
 ، املكياج  واإزال��ة  املكياج  م�ضتح�ضرات   ، جتميل  م�ضتح�ضرات   ، ال�ضم�س  من  الوقاية  م�ضتح�ضرات   ، حلقة 

م�ضتح�ضرات غري طبية للعناية بال�ضفاه ، لبادات اأو مناديل اأو مناديل مبللة جتميلية.
 و�ضف العلمة: العلمة عبارة عن كلمات LUX SILK BLOSSOM باللغة الإجنليزية.

ال�ضرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  12  يونيو 2018 العدد 12350

من�ذج اإعلن الن�صر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم:284642    بتاريخ: 2017/12/17
باإ�ضم:  يونيليفر بي ال �ضي

وعنوانه : بورت �ضنليت ، ويرال ، مر�ضي�ضايد ، اململكة املتحدة.
�ص�رة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3 
�ضابون ، عطور ، مزيلت الروائح الكريهة وم�ضادات العرق لل�ضتخدام ال�ضخ�ضي ، م�ضتح�ضرات غري طبية 
�س ، م�ضتح�ضرات جتميلية للعناية بالب�ضرة ، م�ضتح�ضرات  للعناية بال�ضعر ، م�ضتح�ضرات ال�ضتحمام والدُّ
 ، املكياج  واإزال��ة  املكياج  م�ضتح�ضرات   ، جتميل  م�ضتح�ضرات   ، ال�ضم�س  من  الوقاية  م�ضتح�ضرات   ، حلقة 

م�ضتح�ضرات غري طبية للعناية بال�ضفاه ، لبادات اأو مناديل اأو مناديل مبللة جتميلية.
و�ضف العلمة: العلمة عبارة عن كلمات LUX VELVET JASMINE باللغة الإجنليزية.

ال�ضرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  12  يونيو 2018 العدد 12350

من�ذج اإعلن الن�صر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم:284643    بتاريخ: 2017/12/17
باإ�ضم:  يونيليفر بي ال �ضي

وعنوانه : بورت �ضنليت ، ويرال ، مر�ضي�ضايد ، اململكة املتحدة.
�ص�رة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3 
�ضابون ، عطور ، مزيلت الروائح الكريهة وم�ضادات العرق لل�ضتخدام ال�ضخ�ضي ، م�ضتح�ضرات غري طبية 
�س ، م�ضتح�ضرات جتميلية للعناية بالب�ضرة ، م�ضتح�ضرات  للعناية بال�ضعر ، م�ضتح�ضرات ال�ضتحمام والدُّ
 ، املكياج  واإزال��ة  املكياج  م�ضتح�ضرات   ، جتميل  م�ضتح�ضرات   ، ال�ضم�س  من  الوقاية  م�ضتح�ضرات   ، حلقة 

م�ضتح�ضرات غري طبية للعناية بال�ضفاه ، لبادات اأو مناديل اأو مناديل مبللة جتميلية.
و�ضف العلمة: العلمة عبارة عن كلمات LUX AQUA DELIGHT باللغة الإجنليزية.

ال�ضرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  12  يونيو 2018 العدد 12350

من�ذج اإعلن الن�صر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم:284645    بتاريخ: 2017/12/17
باإ�ضم:  يونيليفر بي ال �ضي

وعنوانه : بورت �ضنليت ، ويرال ، مر�ضي�ضايد ، اململكة املتحدة.
�ص�رة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3 
�ضابون ، عطور ، مزيلت الروائح الكريهة وم�ضادات العرق لل�ضتخدام ال�ضخ�ضي ، م�ضتح�ضرات غري طبية 
�س ، م�ضتح�ضرات جتميلية للعناية بالب�ضرة ، م�ضتح�ضرات  للعناية بال�ضعر ، م�ضتح�ضرات ال�ضتحمام والدُّ
 ، املكياج  واإزال��ة  املكياج  م�ضتح�ضرات   ، جتميل  م�ضتح�ضرات   ، ال�ضم�س  من  الوقاية  م�ضتح�ضرات   ، حلقة 

م�ضتح�ضرات غري طبية للعناية بال�ضفاه ، لبادات اأو مناديل اأو مناديل مبللة جتميلية.
 و�ضف العلمة: العلمة عبارة عن كلمات LUX SOFT ROSE باللغة الإجنليزية.

ال�ضرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  12  يونيو 2018 العدد 12350

من�ذج اإعلن الن�صر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم:284799   بتاريخ: 2017/12/20
باإ�ضم:  ني�ضان جيدو�ضا كابو�ضيكي كي�ضا )اأي�ضاً تعمل حتت ال�ضم التجاري ني�ضان موتورز كومباين ليمتد(

وعنوانه : رقم 2 تكارات�ضو ، كاناجاوا- كو، يوكوهاما- �ضي ، كاناجاوا- كني ، اليابان.
�ص�رة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:12 
مركبات برية تعمل بالكهرباء ، عربات ، �ضاحنات ، �ضاحنات مغلقة )مركبات( ، مركبات ريا�ضية متعددة الأغرا�س ، حافلت ، 
مركبات ا�ضتجمام ، �ضيارات ريا�ضية ، �ضيارات �ضباق ، مكائن للمركبات الربية ، حمركات كهربائية للمركبات الربية ، وحدات 
 ، اآليات نقل احلركة للمركبات الربية   ، ، �ضا�ضيهات �ضيارات  ، هياكل للمركبات الربية  تدوير كهربائية للمركبات الربية 
عجلت توجيه ال�ضيارات ، ال�ضيارات واأجزائها وقطعها الواردة يف الفئة 12 وغري واردة يف فئات اأخرى ، املركبات الكهربائية 
واأجزائها وقطعها ال��واردة يف الفئة 12 وغري واردة يف فئات اأخرى ، املركبات التي تعمل بخليا الوقود واأجزائها وقطعها 
الواردة يف الفئة 12 وغري واردة يف فئات اأخرى ، �ضاحنات ميكانيكية ذات دولبني ، اآليات نقل احلركة امليكانيكية للمركبات 
الربية ، جمموعة م�ضننات ميكانيكية للمركبات الربية ، اآليات نقل الطاقة امليكانيكية للمركبات الربية ، اأعمدة اأو حماور 
اأو اأذرع للمركبات الربية ، حمامل للمركبات الربية ، قارنات اأو مو�ضلت لأعمدة الإدارة للمركبات الربية ، حمامل املحاور 
للمركبات الربية ، اآليات نقل الطاقة وجمموعة م�ضننات للمركبات الربية ، خممدات ال�ضدمات للمركبات الربية ، نواب�س 
خممدة لل�ضدمات يف املركبات ، نواب�س تعليق للمركبات ، مكابح للمركبات الربية ، حمركات تدوير للمركبات الربية ، اآليات 

دفع للمركبات الربية ، �ضيارات كهربائية ، �ضرات عجلت املركبات ، عجلت املركبات.
 و�ضف العلمة: العلمة عبارة عن حرف وكلمةe-POWER  باللغة الإجنليزية بخط مميز بينهما �ضرطة وحرف 

ال� e داخل ر�ضم ل�ضبه مربع.
ال�ضرتاطات:

اإر�ضاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
امل�ضجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  12  يونيو 2018 العدد 12350

من�ذج اإعلن الن�صر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم:284796   بتاريخ: 2017/12/20
باإ�ضم:  ني�ضان جيدو�ضا كابو�ضيكي كي�ضا )اأي�ضاً تعمل حتت ال�ضم التجاري ني�ضان موتورز كومباين ليمتد(

وعنوانه : رقم 2 تكارات�ضو ، كاناجاوا- كو، يوكوهاما- �ضي ، كاناجاوا- كني ، اليابان.
�ص�رة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9 
اآلت توزيع الطاقة الكهربائية اأو التحكم بالطاقة الكهربائية ، مقومات عك�ضية كهربائية للمركبات الربية 

، بطاريات كهربائية للمركبات الربية.
بينهما  الإجنليزية بخط مميز  باللغة    e-POWERالعلمة عبارة عن حرف وكلمة العلمة:  و�ضف 

�ضرطة وحرف ال� e داخل ر�ضم ل�ضبه مربع.
ال�ضرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  12  يونيو 2018 العدد 12350

EAT 112491

EAT 116703

EAT 114168

EAT 116031

EAT 116605

EAT 112492

EAT 114165

EAT 114169

EAT 115893

EAT 116606

EAT 112493

EAT 114166

EAT 114643

EAT 116603

EAT 116607
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من�ذج اإعلن الن�صر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم:284719   بتاريخ: 2017/12/19
تاريخ الأولوية: 2017/08/04

باإ�ضم:  كاتربيلر اإنك.
وعنوانه : 100 اإن. اإي. ، اأدمز �ضرتيت ، بيوريا ، اإلينويز 9540-61629 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

�ص�رة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:7
 ، ، معدات زراعية )عدا ما يدار باليد(  اآلية ، حمركات ومكائن )عدا ما كان منها للمركبات الربية(  اآلت وعدد 
قارنات اآلية وعنا�ضر نقل احلركة )عدا ما كان منها للمركبات الربية( ، �ضمامات )اأجزاء اآلت( ، �ضمعات اإ�ضعال ، 
مر�ضحات )فلتر( هواء )اأجزاء اآلت اأو مكائن( للأغرا�س امليكانيكية ، جمموعات �ضحب وت�ضريف الهواء للمكائن 
، منظمات مياه )اأجزاء اآلت( ، مر�ضحات )فلتر( زيت ، قارنات للآلت ، اأجهزة اإقلع للمحركات واملكائن ، م�ضخات 
كهربائية ، �ضيور ل��لآلت ، ري�س امل��راوح )اأج��زاء اآلت( ، قطع ملحقة للمركبات حتديداً دلء ُكلبية لآلت جرف 
، �ضخانات  املكائن  املياه لل�ضتخدام يف  اأجهزة ف�ضل   ، ، فوهات وقود ملحركات الح��رتاق  ال�ضائبة  الرتبة والأ�ضياء 
الوقود للمكائن ، مكثفات هوائية ، مولدات التيار املرتدد للمركبات الربية ، حمامل مقاومة للحتكاك للآلت ، 
من�ضات مقاومة للحتكاك للآلت ، اأدوات �ضد التلوث للمحركات واملكائن ، حماور دواليب الآلت ، حلقات كريات 
املحامل للآلت ، كتائف ارتكاز للآلت ، حمامل للمكائن ، بطانات مكابح ما عدا امل�ضتخدمة للمركبات ، قطع مكابح 
ما عدا امل�ضتخدمة للمركبات ، نعول مكابح ما عدا امل�ضتخدمة للمركبات ، مكربنات ، اآلت تدار بالهواء امل�ضغوط 
، كبلت حتكم  واملكائن  واملحركات  ل��لآلت  تو�ضيل  اأذرع   ، ل��لآلت  ، �ضاغطات  امل�ضغوط  بالهواء  ُت��دار  ، م�ضخات 
)اأجزاء للآلت اأو املكائن اأو املحركات( ، مولدات التيار ، روؤو�س ا�ضطوانات للمكائن ، ا�ضطوانات للآلت ، اأ�ضطوانات 
للمحركات واملكائن ، لقم حفر )اأجزاء اآلت( ، روؤو�س حفر )اأجزاء اآلت( ، اآلت حفر اآلية ، �ضيور املولدات ، مولدات 
، �ضيور للمحركات واملكائن ، مراوح املحركات واملكائن ، اأجهزة حتويل الوقود ملحركات الحرتاق الداخلي ، م�ضننات 
نقل احلركة للآلت ما عدا امل�ضتخدمة يف املركبات الربية ، وقاء )جزء من اآلت( ، مطارق )اأجزاء اآلت( ، مطارق 
هيدروليكية ، م�ضخات ت�ضحيم ، م�ضحمات )اأجزاء اآلت( ، دواليب تنظيم �ضرعة الآلت ، مكاب�س للمحركات ، بكرات 
)اأجزاء اآلت( ، م�ضخات كهربائية ، م�ضننات تخفي�س ال�ضرعة ما عدا امل�ضتخدمة للمركبات الربية ، قارنات لأعمدة 
الإدارة للآلت ، حمامل لأعمدة نقل احلركة )اأجزاء اآلت( ، �ضاغطات فائقة للمحركات واملكائن ، �ضّحانات تربينية 
للمحركات واملكائن ، �ضل�ضل واأعمدة نقل احلركة ما عدا امل�ضتخدمة يف املركبات الربيًة ، �ضاغطات تربينية ، اأجزاء 
وقطع لكافة ال�ضلع اآنفة الذكر ُتباع كِوحدة مع ال�ضلع ، اأجزاء مكائن اآلية للمركبات الربية والآلت الزراعية واآلت 
جرف الرتبة حتديداً حمركات اإقلع ومولدات التيار املرتدد واملكاب�س وروؤو�س الأ�ضطوانات واأجزاء اأنظمة التربيد 
اأعمدة مرفقية للمكائن واأعمدة   ، اأنظمة الت�ضحيم وال�ضاغطات واملن�ضات الهوائية  وال�ضاغطات الفائقة واأجزاء 
كامات للمكائن وحمامل للمكائن ، كامتات �ضوت املحركات واملكائن ، اأغطية اأجهزة �ضرف عوادم املكائن ، كامتات 
، اأجهزة �ضرف عوادم املحركات ، مولدات  �ضوت اأجهزة �ضرف عوادم املكائن ، م�ضعات واأغطية امل�ضعات للمركبات 
التيار وال�ضاغطات وامل�ضخات واأجزائها )اأجزاء من الآلت واملحركات واملكائن( لل�ضتخدام يف الزراعة وال�ضغط 
والإن�ضاء والهدم وتكييف الأر�س وكفاف الرتاب وجرف الرتاب والغابات وامل�ضطحات الأر�ضية والعناية باحلدائق 
والرفع والدفع البحري ومناولة املواد والتعدين وَفْر�س الرتاب وتوزيع النفط والغاز وا�ضتك�ضاف اآبار النفط والغاز 
واإنتاج النفط والغاز والتعبيد ومتديد الأنابيب وتوليد الطاقة وبناء واإ�ضلح الطرق واإعداد ومعاجلة املواقع وحفر 
الأنفاق واإدارة النفايات واإدارة الغطاء النباتي ، اأجزاء الآلت واأجزاء املكائن لل�ضتخدام يف ال�ضغط و�ضغط الغاز 
والهدم وتكييف الأر�س وكفاف الرتاب وجرف الرتاب والغابات حتديداً قطع والتخل�س من الأ�ضجار وامل�ضطحات 
ومتديد  والتعبيد  ال��رتاب  وَفْر�س  والتعدين  امل��واد  ومناولة  البحري  والدفع  والرفع  باحلدائق  والعناية  الأر�ضية 
الأنابيب وت�ضغيل عمليات حفر اآبار النفط والغاز واإنتاج الطاقة من املكائن واملولدات و�ضخ النفط واإدارة النفايات 
واإدارة الغطاء النباتي ، عدد اآلية واأجزائها لل�ضتخدام يف قطع والتخل�س من الأ�ضجار والأغ�ضان وال�ضغط والهدم 
وتكييف الأر�س وكفاف الرتاب وجرف الرتاب وامل�ضطحات الأر�ضية والعناية باحلدائق والرفع والتعدين وَفْر�س 
الرتاب والتعبيد ومتديد الأنابيب ، مر�ضحات )فلتر( الزيت والهواء والغاز للمحركات واملكائن ، مكاب�س جتميع 

حتديداً مكاب�س الآلت ال�ضناعية.
 Y بخط وطريقة مميزة على ميينه ر�ضم ل�ضريط قطري ثم احلرف Y و�ضف العلمة: العلمة عبارة عن احلرف 

بخط وطريقة مميزة مقلوبة وكل احلرفني باللغة الإجنليزية.
ال�ضرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  12  يونيو 2018 العدد 12350

من�ذج اإعلن الن�صر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم:284717   بتاريخ: 2017/12/19
تاريخ الأولوية: 2017/08/04

باإ�ضم:  كاتربيلر اإنك.
وعنوانه : 100 اإن. اإي. ، اأدمز �ضرتيت ، بيوريا ، اإلينويز 9540-61629 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

�ص�رة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:7
زراع��ي��ة )ع��دا ما يدار  ، معدات  ال��ربي��ة(  ك��ان منها للمركبات  اآلية ، حمركات ومكائن )ع��دا ما  اآلت وع��دد 
اآلت(  )اأج��زاء  ، �ضمامات  الربية(  اآلية وعنا�ضر نقل احلركة )عدا ما كان منها للمركبات  ، قارنات  باليد( 
، �ضمعات اإ�ضعال ، مر�ضحات )فلتر( هواء )اأجزاء اآلت اأو مكائن( للأغرا�س امليكانيكية ، جمموعات �ضحب 
وت�ضريف الهواء للمكائن ، منظمات مياه )اأجزاء اآلت( ، مر�ضحات )فلتر( زيت ، قارنات للآلت ، اأجهزة 
اآلت( ، قطع ملحقة  امل��راوح )اأج��زاء  ، ري�س  ، �ضيور ل��لآلت  اإق��لع للمحركات واملكائن ، م�ضخات كهربائية 
 ، الح��رتاق  ملحركات  وق��ود  فوهات   ، ال�ضائبة  والأ�ضياء  الرتبة  جرف  لآلت  ُكلبية  دلء  حتديداً  للمركبات 
اأجهزة ف�ضل املياه لل�ضتخدام يف املكائن ، �ضخانات الوقود للمكائن ، مكثفات هوائية ، مولدات التيار املرتدد 
�ضد  اأدوات   ، ل��لآلت  للحتكاك  مقاومة  من�ضات   ، ل��لآلت  للحتكاك  مقاومة  حمامل   ، الربية  للمركبات 
ارتكاز للآلت  ، كتائف  ، حلقات كريات املحامل للآلت  التلوث للمحركات واملكائن ، حماور دواليب الآلت 
، حمامل للمكائن ، بطانات مكابح ما عدا امل�ضتخدمة للمركبات ، قطع مكابح ما عدا امل�ضتخدمة للمركبات 
، نعول مكابح ما عدا امل�ضتخدمة للمركبات ، مكربنات ، اآلت تدار بالهواء امل�ضغوط ، م�ضخات ُتدار بالهواء 
اأو  ل��لآلت  )اأج��زاء  ، كبلت حتكم  ل��لآلت واملحركات واملكائن  اأذرع تو�ضيل   ، ل��لآلت  ، �ضاغطات  امل�ضغوط 
املكائن اأو املحركات( ، مولدات التيار ، روؤو�س ا�ضطوانات للمكائن ، ا�ضطوانات للآلت ، اأ�ضطوانات للمحركات 
واملكائن ، لقم حفر )اأج��زاء اآلت( ، روؤو���س حفر )اأج��زاء اآلت( ، اآلت حفر اآلية ، �ضيور املولدات ، مولدات ، 
 ، الداخلي  الوقود ملحركات الح��رتاق  اأجهزة حتويل   ، املحركات واملكائن  ، م��راوح  �ضيور للمحركات واملكائن 
م�ضننات نقل احلركة للآلت ما عدا امل�ضتخدمة يف املركبات الربية ، وقاء )جزء من اآلت( ، مطارق )اأجزاء 
 ، الآلت  �ضرعة  تنظيم  دواليب   ، اآلت(  )اأج��زاء  ، م�ضحمات  ت�ضحيم  ، م�ضخات  ، مطارق هيدروليكية  اآلت( 
مكاب�س للمحركات ، بكرات )اأجزاء اآلت( ، م�ضخات كهربائية ، م�ضننات تخفي�س ال�ضرعة ما عدا امل�ضتخدمة 
للمركبات الربية ، قارنات لأعمدة الإدارة للآلت ، حمامل لأعمدة نقل احلركة )اأجزاء اآلت( ، �ضاغطات فائقة 
للمحركات واملكائن ، �ضّحانات تربينية للمحركات واملكائن ، �ضل�ضل واأعمدة نقل احلركة ما عدا امل�ضتخدمة 
يف املركبات الربيًة ، �ضاغطات تربينية ، اأجزاء وقطع لكافة ال�ضلع اآنفة الذكر ُتباع كِوحدة مع ال�ضلع ، اأجزاء 
مكائن اآلية للمركبات الربية والآلت الزراعية واآلت جرف الرتبة حتديداً حمركات اإقلع ومولدات التيار 
املرتدد واملكاب�س وروؤو�س الأ�ضطوانات واأجزاء اأنظمة التربيد وال�ضاغطات الفائقة واأجزاء اأنظمة الت�ضحيم 
وال�ضاغطات واملن�ضات الهوائية ، اأعمدة مرفقية للمكائن واأعمدة كامات للمكائن وحمامل للمكائن ، كامتات 
 ، املكائن  اأجهزة �ضرف عوادم  ، كامتات �ضوت  املكائن  اأجهزة �ضرف عوادم  اأغطية   ، �ضوت املحركات واملكائن 
م�ضعات واأغطية امل�ضعات للمركبات ، اأجهزة �ضرف عوادم املحركات ، مولدات التيار وال�ضاغطات وامل�ضخات 
واأجزائها )اأجزاء من الآلت واملحركات واملكائن( لل�ضتخدام يف الزراعة وال�ضغط والإن�ضاء والهدم وتكييف 
والدفع  والرفع  باحلدائق  والعناية  الأر�ضية  وامل�ضطحات  والغابات  ال��رتاب  وج��رف  ال��رتاب  وكفاف  الأر���س 
اآبار النفط والغاز واإنتاج  البحري ومناولة املواد والتعدين وَفْر�س الرتاب وتوزيع النفط والغاز وا�ضتك�ضاف 
النفط والغاز والتعبيد ومتديد الأنابيب وتوليد الطاقة وبناء واإ�ضلح الطرق واإعداد ومعاجلة املواقع وحفر 
الأنفاق واإدارة النفايات واإدارة الغطاء النباتي ، اأجزاء الآلت واأجزاء املكائن لل�ضتخدام يف ال�ضغط و�ضغط 
الغاز والهدم وتكييف الأر�س وكفاف الرتاب وجرف الرتاب والغابات حتديداً قطع والتخل�س من الأ�ضجار 
الرتاب  وَفْر�س  والتعدين  امل��واد  ومناولة  البحري  والدفع  والرفع  باحلدائق  والعناية  الأر�ضية  وامل�ضطحات 
والتعبيد ومتديد الأنابيب وت�ضغيل عمليات حفر اآبار النفط والغاز واإنتاج الطاقة من املكائن واملولدات و�ضخ 
النفط واإدارة النفايات واإدارة الغطاء النباتي ، عدد اآلية واأجزائها لل�ضتخدام يف قطع والتخل�س من الأ�ضجار 
والعناية  الأر�ضية  وامل�ضطحات  الرتاب  الرتاب وجرف  الأر���س وكفاف  والهدم وتكييف  وال�ضغط  والأغ�ضان 
الزيت والهواء  ، مر�ضحات )فلتر(  الأنابيب  باحلدائق والرفع والتعدين وَفْر�س الرتاب والتعبيد ومتديد 

والغاز للمحركات واملكائن ، مكاب�س جتميع حتديداً مكاب�س الآلت ال�ضناعية.
 و�ضف العلمة: العلمة عبارة عن كلمة Yellowmark باللغة الإجنليزية.

   ال�ضرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو 

اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  12  يونيو 2018 العدد 12350
EAT 114167 EAT 114164

من�ذج اإعلن الن�صر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم:284676  بتاريخ: 2017/12/18
تاريخ الأولوية: 2017/07/06

باإ�ضم:  جون�ض�ون اأند جون�ض�ون
املتحدة  ال��ولي��ات   08933  ، جري�ضي  نيو   ، ب��رن��زوي��ك  نيو   ، ب���لزا  جون�ضون  اأن���د  جون�ضون  وان   : وع��ن��وان��ه 

الأمريكية.   
�ص�رة العلمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:5 
الذاتية  املناعة  واأم��را���س  الفريو�ضية  الأم��را���س  م��ن  وال��ع��لج  للوقاية  ب�ضرية  �ضيدلنية  م�ضتح�ضرات 
والأمل  امل��رك��زي  الع�ضبي  اجل��ه��از  واأم��را���س  ال��دم��وي��ة  والأوع��ي��ة  القلب  واأم��را���س  الإلتهابية  والأم���را����س 
ال�ضتقلبية  والأم��را���س  بالعدوى  املرتبطة  والأم��را���س  اله�ضمي  اجلهاز  واأم��را���س  اجللدية  والأم��را���س 

)الأي�ضية( واأمرا�س الأورام واأمرا�س العيون واأمرا�س اجلهاز التنف�ضي ، مطاعيم.
 و�ضف العلمة: العلمة عبارة عن كلمة  ZONDUTRIZ باللغة الإجنليزية.

ال�ضرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  12  يونيو 2018 العدد 12350

من�ذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك: التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 116668
باإ�ضم : بلو هيفني كوزمتك�س  )بي( ليمتد

وعنوانه: 39 ، دي.اإل.اف. ،  املنقطة ال�ضناعية ، كريتي  ناجار ، نيو دلهي-011 015 ، 
الهند.

بتاريخ:2010/12/27 وامل�ضجلة حتت الرقم: 127410 
�ص�رة العلمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3
م�ضتح�ضرات تبيي�س الأقم�ضة ومواد اأخرى ت�ضتعمل يف غ�ضل وكي امللب�س ، م�ضتح�ضرات تنظيف و�ضقل 
وجلي وك�ضط ، �ضابون ، عطور ، زيوت عطرية ، م�ضتح�ضرات جتميل ، غ�ضول )لو�ضن( لل�ضعر ، منظفات 
اأ�ضنان ، طلء اأظافر ، طلء ال�ضفاه ، حمدد العيون ، ظلل العيون ، كحل ، م�ضكرة ، �ضندور )م�ضحوق اأحمر 
 ، �ضامبو   ، ال�ضفاه )ملمع(  ، �ضاقل  ال��زواج(  الهندو�ضية للدللة على  الطائفة  الهنديات من  الن�ضاء  ت�ضعه 
 ، بالب�ضرة  العناية  ، منتجات  املاكياج  ، كرميات وغ�ضولت  الأظافر  ، مزيل طلء  التجميل  ، كرميات  بل�ضم 
زيوت ال�ضعر ، ملونات ال�ضعر ، �ضبغة ال�ضعر ، جل لل�ضعر ، م�ضتح�ضرات ماكياج م�ضغوطة ، مرطب ال�ضفاه ، 
جل ال�ضفاه ، واقي ال�ضفاه ، مرطب ال�ضفاه ، ماء الورد ، كرميات وم�ضاحيق التبيي�س ، غ�ضول للوجه ، غ�ضول 

لليد ، �ضابون ومنظفات ، عطور.   
انتهاء حلماية يف: 2008/07/17 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �ضنوات  ملدة ع�ضر  املفعول  نافذة  احلماية 

تاريخ: 2028/07/17

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  12  يونيو 2018 العدد 12350
EAT 116728 EAT 38627

اإعلن جتديد 
يعلن ق�ضم العلمات التجارية عن تقدم املحامي/ عبا�س احلواي 

بطلب لتجديد ت�ضجيل العلمة التجارية: 

املودعة بالرق�م: 26731
با�ض������م : همدرد فاوندي�ضن باك�ضتان

وعنوان����ه:  نظيم اأباد رقم 3-كرا�ضي-74600-باك�ضتان
وامل�ضجلة حتت رقم:      )21261(     بتاريخ: 1999/06/08

انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��ري  �ضنوات  ع�ضر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ضتظل   
احلم��اية يف : 2018/05/25

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�ضر �ضنوات وفقاً للأو�ضاع 
وال�ضروط املن�ضو�س عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�ضادر يف 

�ضاأن العلمات التجارية.
ال�ضرتاطات: بدون

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  12  يونيو 2018 العدد 12350
اإعلن جتديد 

يعلن ق�ضم العلمات التجارية عن تقدم املحامي/ عبا�س احلواي 
بطلب لتجديد ت�ضجيل العلمة التجارية: 

املودعة بالرق�م: 26730
با�ض������م : همدرد فاوندي�ضن باك�ضتان

وعنوان����ه:  نظيم اأباد رقم 3-كرا�ضي-74600-باك�ضتان
وامل�ضجلة حتت رقم:      )42228(     بتاريخ: 2003/09/14

انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��ري  �ضنوات  ع�ضر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ضتظل   
احلم��اية يف : 2018/05/25

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�ضر �ضنوات وفقاً للأو�ضاع 
وال�ضروط املن�ضو�س عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�ضادر يف 

�ضاأن العلمات التجارية.
ال�ضرتاطات: بدون

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  12  يونيو 2018 العدد 12350

اإعلن جتديد 
يعلن ق�ضم العلمات التجارية عن تقدم املحامي/ عبا�س احلواي 

بطلب لتجديد ت�ضجيل العلمة التجارية: 

املودعة بالرق�م: 116722
با�ض������م : همدرد فاوندي�ضن باك�ضتان

وعنوان����ه:  نظيم اأباد رقم 3-كرا�ضي-74600-باك�ضتان
وامل�ضجلة حتت رقم:      )136111(     بتاريخ: 2011/04/17

انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��ري  �ضنوات  ع�ضر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ضتظل   
احلم��اية يف : 2018/07/21

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�ضر �ضنوات وفقاً للأو�ضاع 
وال�ضروط املن�ضو�س عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�ضادر يف 

�ضاأن العلمات التجارية.
ال�ضرتاطات: بدون

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  12  يونيو 2018 العدد 12350
اإعلن جتديد 

يعلن ق�ضم العلمات التجارية عن تقدم املحامي/ عبا�س احلواي 
بطلب لتجديد ت�ضجيل العلمة التجارية: 

املودعة بالرق�م: 27268
با�ض������م : همدرد فاوندي�ضن باك�ضتان

وعنوان����ه:  نظيم اأباد رقم 3-كرا�ضي-74600-باك�ضتان
وامل�ضجلة حتت رقم:      )27640(     بتاريخ: 2001/03/19

انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��ري  �ضنوات  ع�ضر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ضتظل   
احلم��اية يف : 2018/06/22

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�ضر �ضنوات وفقاً للأو�ضاع 
وال�ضروط املن�ضو�س عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�ضادر يف 

�ضاأن العلمات التجارية.
ال�ضرتاطات: بدون

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  12  يونيو 2018 العدد 12350

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  12  يونيو 2018 العدد 12350

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  12  يونيو 2018 العدد 12350

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  12  يونيو 2018 العدد 12350

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  12  يونيو 2018 العدد 12350

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  12  يونيو 2018 العدد 12350

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  12  يونيو 2018 العدد 12350

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  12  يونيو 2018 العدد 12350

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  12  يونيو 2018 العدد 12350

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  12  يونيو 2018 العدد 12350

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  12  يونيو 2018 العدد 12350
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االحتاد للطريان تعتزم ت�صغيل طائرتها بوينغ 
درمياليرن للرحالت اإىل القاهرة  787

•• اأبوظبي-الفجر:

اأعلنت الحتاد للطريان، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية املتحدة، 
اأنها تعتزم ت�ضغيل طائرتها املتطورة من اجليل التايل طراز بوينغ 9-787 
EY654/ درميليرن التي تت�ضع لنحو 299 مقعداً خلدمة رحلتها رقم

من اأبوظبي اإىل القاهرة اعتباراً من  ال�ضباح  منت�ضف  لفرتة    EY653
ت�ضغل الحتاد للطريان اأربع رحلت يومياً  و�ضوف    .2018 اأكتوبر   28
اإىل العا�ضمة امل�ضرية، وهو العدد الأكرب من الرحلت التي ت�ضغلها �ضركة 
اخليارات  من  م��زي��داً  يوفر  مبا  امل�ضرية،  العا�ضمة  اإىل  اإم��ارات��ي��ة  ط��ريان 
واملواعيد املعززة التي تنا�ضب العملء امل�ضافرين مبا�ضرًة لأغرا�س العمل 
كذلك  امللئمة  ال��رح��لت  ج���داول  ت��وف��ر  كما  املدينتني.  ب��ني  الرتفيه  اأو 
رحلت ربط �ضل�ضة للم�ضافرين جتاه ال�ضرق عرب اأبوظبي اإىل وجهات على 
الهندية،  القارة  و�ضبه  �ضبكة الحت��اد للطريان يف منطقة اخلليج،  امتداد 

و�ضمال وجنوب �ضرق اآ�ضيا واأ�ضرتاليا.
للرئي�س  التنفيذي  النائب  البلوكي،  عبداهلل  حممد  اأف��اد  ال�ضدد،  وبهذا 
لل�ضوؤون التجارية بالحتاد للطريان، بالقول: “بداأت الحتاد للطريان يف 
ت�ضيري الرحلت اإىل القاهرة منذ عام 2004 وتعد اليوم واحدًة من اأكرب 
الأ�ضواق لل�ضفر من نقطة اإىل نقطة مبا�ضرة على امتداد �ضبكتنا العاملية. 
املتجذرة والروابط  التاريخية  العلقات  النجاح  �ضاهم يف تعزيز هذا  وقد 
اإىل  اإ�ضافًة  وم�ضر،  الإم���ارات  دول��ة  بني  الرا�ضخة  والثقافية  القت�ضادية 
والذين  الإم���ارات  دول��ة  يف  العاملني  امل�ضريني  الأ�ضقاء  من  الكبري  العدد 
2017، نقلت  “خلل عام  واأ���ض��اف:  ف��رد.    750،000 يتجاوز عددهم 
الحتاد للطريان ما يقرب من ن�ضف مليون �ضيف عرب رحلتها املتعددة 

التي ت�ضريها يومياً من واإىل القاهرة. 
ومن �ضاأن تقدمينا للطائرة املتطورة طراز بوينغ 787 درميليرن، خلدمة 
لل�ضيوف  يقدم  اأن  الوجهة،  ه��ذه  على  الرائجة  ال�ضباحية  الفرتة  رحلة 
على  احلائزة  واملق�ضورات  والتقنيات  البتكارات  اأح��دث  مع  مميزة  جتربة 
املزيد من  واإتاحة  التي ن�ضتهر بها  الأ�ضيلة  ال�ضيافة  اإىل جانب  اجلوائز، 
للطريان  الحت��اد  اأعلنت   ،2018 اأبريل  الكرام.  ويف  لل�ضيوف  اخليارات 
وم�ضر للطريان عن تو�ضيع �ضراكتهما بالرمز للرحلت من اأبوظبي اإىل 
الناقلة  تخدمها  التي  الأفريقية  الوجهات  من  العديد  لت�ضمل  القاهرة 
الوطنية امل�ضرية من مركزها الت�ضغيلي يف القاهرة، مبا يف ذلك جنامينا يف 
ت�ضاد، واخلرطوم يف ال�ضودان، وعنتيبي يف اأوغندا، ودار ال�ضلم يف تنزانيا، 
و�ضريطة احل�ضول على املوافقات احلكومية �ضوف ت�ضمل رحلت امل�ضاركة 

بالرمز كذلك كًل من اأبوجا وكانو يف نيجرييا، واأ�ضمرة يف اأريرتيا.  
ويف اإطار تلك ال�ضراكة بالرمز، ت�ضع م�ضر للطريان رمزها »MS« على 
رح���لت الحت���اد ل��ل��ط��ريان م��ن اأب��وظ��ب��ي اإىل ���ض��ول، وب��ري��زب��ن، وملبورن، 
ذلك  ي�ضمل  �ضوف  املوافقات احلكومية  و�ضريطة احل�ضول على  و�ضيدين، 
ك��ذل��ك.  وتت�ضمن ط��ائ��رة الحت���اد للطريان طراز  ال�ضني  اإىل  ال��رح��لت 
بوينغ 787-9 املرتبة بنظام الدرجتني 28 ا�ضتوديو درجة رجال الأعمال 
قابلة  مبقاعد  وتتميز  املمر  اإىل  املبا�ضر  الو�ضول  اإمكانية  جميعها  توفر 
يف   20 تبلغ  ب��زي��ادة  بو�ضة،   80.5 بطول  ك��ام��ًل  �ضريًر  لت�ضبح  للب�ضط 
املائة يف امل�ضاحة ال�ضخ�ضية. وتتمتع املقاعد املنجدة بجلود بولرتونا فراو 
بخا�ضية التدليك يف املقعد ونظام التحكم الهوائي يف امل�ضاند الذي ي�ضاعد 

ال�ضيوف على تعديل م�ضتويات �ضلبة وراحة مقاعدهم. 
تلفزيونية  �ضا�ضة عر�س  الأعمال على  درجة رجال  ويحتوي كل مقعد يف 
وميكن  ال�ضو�ضاء.  اإل��غ��اء  �ضماعات  مع  بو�ضة   18 مقا�س  باللم�س  تعمل 
لل�ضيوف ال�ضتمتاع اأي�ضاً بخدمة الهاتف املتحرك، والإنرتنت الل�ضلكي 

على منت الطائرة، و�ضبع قنوات ف�ضائية من البث املبا�ضر.
بالدرجة  الذكية  املقاعد  فئة  م��ن  مقعداً   271 على  ال��ط��ائ��رة  وت�ضتمل 
الراأ�س اجلانبي يف كل  بف�ضل م�ضند  راح��ًة معززة  توفر  والتي  ال�ضياحية، 
مقعد ودعامة الظهر القابلة للتعديل، مع م�ضاحة اأكرب للمقعد حيث ي�ضل 
عر�ضه اإىل 19 بو�ضة تقريباً، و�ضا�ضة عر�س كبرية احلجم مقا�س 11.1 

بو�ضة يف كل مقعد. 

م�صرتك جديد بخدمة  األف   172
الهاتف املتحرك خالل 4 �صهور

•• اأبوظبي -وام:

ارتفع عدد امل�ضرتكني يف خدمة الهاتف املتحرك مبقدار 172 األف م�ضرتك 
خلل الأ�ضهر الأربعة الأوىل من العام اجلاري بعدما قفز اإجمايل العدد 
اإىل 19.998 مليون م�ضرتك تقريبا نهاية �ضهر ابريل املا�ضي مقارنة مع 

.2017 العام  خلل  م�ضرتك  مليون   19.826
اأن  اليوم  الت�ضالت  تنظيم  اأ�ضدرتها هيئة  التي  الأرق��ام  اأح��دث  واأظهرت 
من  ج��اءت  املتحرك  الهاتف  م�ضرتكي  يف  امل�ضجلة  للزيادة  الأك��رب  الدعم 
ال�ضرتاكات بنظام الدفع امل�ضبق التي ارتفع اجمايل عدد امل�ضرتكني فيها 
من  الأوىل  الأرب��ع��ة  الأ�ضهر  نهاية  يف  تقريبا  م�ضرتك  مليون   16.7 اإىل 
16.542 مليون  158 األف م�ضرتك مقارنة مع  العام اجلاري ومبقدار 
م�ضرتك يف 2017. ويف خدمة الهاتف املتحرك بنظام الفاتورة ارتفع عدد 
امل�ضرتكني مبقدار 14 األف م�ضرتك خلل الأ�ضهر الأوىل من العام ليبلغ 
وت�ضكل خدمة  املا�ضي.  اأبريل  �ضهر  نهاية  مع  م�ضرتك  مليون   3.298
الهاتف املتحرك امل�ضدر الرئي�ضي لأكر من %80 من ايرادات امل�ضغلني 
الأخرى  الإي���رادات من اخلدمات  بقية  تاأتي  الت�ضالت يف حني  يف قطاع 
الهاتف  خدمة  �ضعيد  وعلى  الثابت.  والهاتف  والن��رتن��ت  البيانات  مثل 
الثابت فقد بلغ اجمايل عدد امل�ضرتكني 2.292 مليون م�ضرتك يف نهاية 
األف   30 ق��دره نحو  بانخفا�س  العام اجل��اري  الأوىل من  الأربعة  الأ�ضهر 

م�ضرتك مقارنة مع العام 2017.
اأما على �ضعيد خدمة النرتنت فقد بلغ اجمايل عدد امل�ضرتكني 1.323 
مليون   1.348 م��ع  مقارنة  املا�ضي  اأب��ري��ل  �ضهر  نهاية  م�ضرتك  مليون 
فاإن  الت�ضالت  تنظيم  هيئة  معايري  وح�ضب   .2017 العام  يف  م�ضرتك 
الأرقام اخلا�ضة بن�ضاط الهاتف املتحرك تقت�ضر على امل�ضرتك الفعلي فقط 
ال�  اأو مكاملة فيديو خلل  اأو تلقى مكاملة �ضوتية  اأج��رى  اأي م�ضرتك  وهو 
90 يوما املا�ضية اأو اأر�ضل ر�ضالة ن�ضية ق�ضرية اأو ر�ضالة متعددة الو�ضائط 
خلل تلك املدة. ويف خدمة النرتنت يقت�ضر على ا�ضرتاك الإنرتنت عرب 
الهاتف “الفعلي” فقط وهو اأي م�ضرتك قام با�ضتخدام ح�ضابه للو�ضول 

للإنرتنت خلل ال� 90 يوما املا�ضية اأي�ضا.

جملة ا�صتثمارات االإماراتية تعلن قائمة ال�صخ�صيات الفائزة 
بجوائزها الأف�صل القادة التنفيذيني اإبداعًا يف العامل العربي للعام 2017

•• اأبوظبي –الفجر:

الإماراتية،  ا�ضتثمارات  جملة  اأعلنت 
العربية  ال�����ض��خ�����ض��ي��ات  اأ���ض��م��اء  ق��ائ��م��ة 
الأوىل  دورت�����ه�����ا  ب����ج����وائ����ز  ال����ف����ائ����زة 
يف  اإب����داع����اً  الأع����م����ال  ق�����ادة  “لأف�ضل 
حيث   ،”2017 للعام  العربي  العامل 
ت��ل��ب��ي طروحات  ���ض��ن��وي��ة  ت��ع��د م���ب���ادرة 
لتعزيز  الأع����م����ال  ح��اج��ة  وم��ت��ط��ل��ب��ات 
النمو  وحت���ق���ي���ق  الإب���������داع  م�����ض��ام��ني 
امل�ضتدام للموؤ�ض�ضات، يف ظل التحديات 
القت�ضاد  ي�����ض��ه��ده��ا  ال���ت���ي  امل��ت��ن��ام��ي��ة 
وحتولت  متتالية  اأزم����ات  م��ن  ال��ع��امل��ي 
ممار�ضة  وروؤى  م��ف��اه��ي��م  يف  ه��ي��ك��ل��ي��ة 
يتواكب  ومب��ا  والأع��م��ال،  ال�ضتثمارات 
وال�ضري على درب ا�ضرتاتيجية البتكار 
لدولة  الر�ضيدة  القيادة  د�ضنتها  التي 
“حفظها  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات 
�ضيا�ضة  لأه��م��ي��ة  ن���ظ���راً  تعاىل”،  اهلل 
اخللقة  ال��ط��اق��ات  حتفيز  يف  الب����داع 
اخلا�س  القطاع  و�ضركات  للموؤ�ض�ضات، 

وكيانات الأعمال ال�ضتثمارية.
�ضنوياً  مت���ن���ح  ال���ت���ي  اجل����ائ����زة  وت���ع���د 
ل�ضخ�ضية عربية واحدة من كل قطاع، 
نوعها  م���ن  الأوىل  اجل����ائ����زة  مب��ث��اب��ة 
وال���ع���امل، كونها  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
ت��ت�����ض��م��ن ت��وط��ي��د ���ض��ي��ا���ض��ات الإب������داع 
البداعية  والطاقات  القدرات  وحتفيز 
من  امل�ضتقبل  ل�ضت�ضراف  للموؤ�ض�ضات 
اأوزانها  يف  تتباين  معايري   10 خ��لل 
الن�ضبية، وفقاً لطبيعة وجمريات تطور 
ومن��و ك��ل قطاع على ح��دا، ومم��ا يعزز 
املخيلة الإبداعية لقادة الأعمال، والتي 
على  احلفاظ  على  بال�ضرورة  تنعك�س 

موؤ�ضرات النمو امل�ضتدام للموؤ�ض�ضات.
نتائج القائمة – ال�ضخ�ضيات املكرمة

�ضعادة  ف��ق��د ح�����ض��ل  ل��ل��ق��ائ��م��ة  ووف���ق���ا ً 
�ضلطان اأحمد بن �ضليم – رئي�س جمل�س 
ملجموعة  التنفيذي  والرئي�س  الإدارة، 
موانئ دبي العاملية، على جائزة اأف�ضل 
اإب���داع���ي���ة يف قطاع  ع��رب��ي��ة  ���ض��خ�����ض��ي��ة 

املوانئ البحرية للعام 2017. 
ك��م��ا ف���از اي�����ض��اً م���ن الإم�������ارات �ضعادة 
خمي�س جمعة بوعميم، الع�ضو املنتدب، 
اخلليج  ملجموعة  التنفيذي  والرئي�س 
�ضخ�ضية  كاأف�ضل  القاب�ضة،  للملحة 
امللحة  ق���ط���اع  يف  اإب����داع����ي����ة  ع���رب���ي���ة 

البحرية.

اال�صتثم�رات البيئية 
ا�ضتثمارات  جم��ل��ة  اإدارة  م��ن��ح��ت  ك��م��ا 
���ض��ع��ادة اح��م��د ب��ن عي�ضى ال�����ض��رك��ال – 
رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة ال�ضركال، 
اإبداعية  اأف�ضل �ضخ�ضية عربية  جائزة 
نتاجاً  البيئة،   ال�ضتثمار يف قطاع  عن 
ال�ضركال  جمموعة  وب�ضمة  لب�ضمته 
ت��ط��وي��ر ح���ل���ول بيئة  ال���ت���اري���خ���ي���ة  يف 

ملعاجلة العديد من امل�ضكلت البيئة.

التط�ير العق�ري - االت�ص�الت 
- خدم�ت النفط – ال�صن�عة - 

ال�صي�حة
وم����ن الإم���������ارات ف�����از  اأي�������ض���اً ح�ضني 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س   – ����ض���ج���واين 
العقارية  دام�������اك  ����ض���رك���ة  وم���وؤ����ض�������س 
عربية  ���ض��خ�����ض��ي��ة  اأف�������ض���ل  ب���ج���ائ���زة 
العقاري.  التطوير  قطاع  يف  اإب��داع��ي��ة 
�ضلطان  عثمان  املهند�س  ح�ضد  فيما 
“الإمارات  ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�س 

اأف�ضل  جائزة  املتكاملة”،  للإت�ضالت 
اإب���داع���ي���ة يف قطاع  ع��رب��ي��ة  ���ض��خ�����ض��ي��ة 
رجل  ح�ضد  م�ضر،  وم��ن  الت�����ض��الت. 
�ضركة حديد  ورئي�س  امل�ضري  الأعمال 
جائزة  امل�ضريني “اأحمد اأبو ه�ضيمة”، 
عن  اإب��داع��ي��ة  عربية  �ضخ�ضية  اأف�����ض��ل 

ال�ضتثمار يف قطاع ال�ضناعة.
كما ت�ضمنت اجلائزة فوز علء العلي، 
“نريفانا  ل�ضركة  التنفيذي،  الرئي�س 
اأف�ضل  ب��ج��ائ��زة   ،“ وال�ضياحة  لل�ضفر 
ال�ضتثمار  اإبداعية يف  عربية  �ضخ�ضية 
يف قطاع ال�ضياحة، اإذ جنح العلي، خلل 
فرتة زمنية ق�ضرية بالرتقاء مب�ضرية 
م�����ض��ت��وى اخلدمات  وت��ع��زي��ز  ال�����ض��رك��ة 
ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا ل��ك��اف��ة ال���ع���م���لء، رغم 
القت�ضاد  لتباطوء  ال�ضعبة   املرحلة 
ودرا�ضته  م��ه��ارت��ه   ���ض��اه��م��ت  ال��ع��امل��ي، 
ل�ضوق ال�ضياحة العاملي، واإميانه باأهمية 
التغريات من  البداع والبتكار ملواكبة 

تخطى تلك التحديات.
ك��م��ا ت�����ض��م��ن��ت ال��ق��ائ��م��ة اأي�������ض���اً  منح  
– رئي�س  ال���ع���ام���ري  ع���ل���ى  ال���دك���ت���ور 
ال�ضموخ  جم���م���وع���ة  اإدارة  جم���ل�������س 
الإمارات”  “ دول����ة  ال��ن��ف��ط  خل��دم��ات 
اإبداعية  اأف�ضل �ضخ�ضية عربية  جائزة 

يف قطاع خدمات النفط

الرت�كيم�وي�ت - اال�صتثم�رات 
الع�مة - امللكية الفكرية

ال�ضعودية  ال���ع���رب���ي���ة  امل���م���ل���ك���ة  وم�����ن 
البنيان،  ع���ب���داهلل  ب���ن  ي��و���ض��ف  ح�����ض��د 
“�ضابك”  ل�ضركة  التنفيذي،  الرئي�س 
جملة  ج�����ائ�����زة  ل����ل����ب����رتوك����ي����م����اوي����ات، 
ا�ضتثمارات لأف�ضل قيادة تنفيذية عربية 

اإبداعية يف قطاع البرتوكيماويات. 
– رئي�س  ال��غ��ري��ر  عي�ضى  ح�����ض��د  ك��م��ا 
ال���غ���ري���ر  جم���م���وع���ة  اإدارة  جم���ل�������س 
�ضخ�ضية  اأف�����ض��ل  ج��ائ��زة  لل�ضتثمار، 

عربية يف قطاع ال�ضتثمارات العامة.
ويف قطاع نا�ضئ يف دولة الإمارات، ح�ضد 
الرئي�س  الفهيم،  ال��ك��رمي  عبد  �ضعيد 
�ضرتاتوم،  ل�ضركة  واملوؤ�ض�س  التنفيذي 
ج���ائ���زة اأف�������ض���ل ���ض��خ�����ض��ي��ة ع��رب��ي��ة يف 
قطاع اإدارة جمعيات امللك حيث اأ�ض�س 
ال��ف��ه��ي��م ث���اين ���ض��رك��ة ت��خ��ت�����س ب�����اإدارة 

جمعيات امللك يف دولة الإمارات.
ومن لبنان فاز بجائزة اأف�ضل �ضخ�ضية 
بهاء احلريري،  الأعمال   يف ممار�ضات 
غروب”  “هورايزن  وم��وؤ���ض�����س  رئ��ي�����س 
،ح��ي��ث جن��ح ب�ضكل ع�����ض��ام��ي وق����ررات 
جرئية يف النف�ضال عن الكيان العائلي 
ل�”اآل احلريري” ليتوج م�ضرية جناحه 
باإن�ضاء �ضركة باتت لها حتالفات دولية 

متعددة. 
ال�صن�ع�ت الغذائية وجت�رة 

التجزئة واالإلكرتوني�ت
كما فاز باجلائزة عن قطاع ال�ضناعات 

الرئي�س  ك����اب����ور،  ك�������ض���رى  ال���غ���ذائ���ي���ة 
الكويتية  اإمريكانا  ملجموعة  التنفيذي 

للإغذية..
اأف�����ض��ل �ضخ�ضية  ب��ج��ائ��زة  ف���از  ف��ي��م��ا   
يو�ضف  ال��ت��ج��زئ��ة  اإب���داع���ي���ة يف جت����ارة 
ملجموعة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  ع��ل��ي 
اللولو العاملية، و�ضلح �ضرف الرئي�س 
اأف�ضل  عن  �ضرف،  ملجموعة  التنفيذي 
اإب���داع���ي���ة يف قطاع  ع��رب��ي��ة  ���ض��خ�����ض��ي��ة 

جتارة الإلكرتونيات.

رواد االأعم�ل 
تخ�ضي�س  ال��ت��ي مت  اجل��ائ��زة  ف��ئ��ة  ويف 
الأكر  الأع���م���ال  رواد  ع��ن  منها  ج���زء 
ال�ضركال بجائزة  �ضيخة  ف��ازت  اإب��داع��اً، 
عربية،  اإب��داع��ي��ة  اأع��م��ال  رائ���دة  اأف�ضل 
وب�ضمتها  املت�ضارعة  للنجاحات  نتاجاً 
الإب����داع����ي����ة يف ���ض��ن��اع��ة امل���ج���وه���رات 

اليدوية.

من  ومتكينهم  العامل  اأنحاء  جميع  يف 
تطوير اأبحاثهم.

اجلل�ضة  يف  م���ع���ال���ي���ه���ا  و������ض�����ارك�����ت 
توما�س  ج��ان��ب  اإىل  للمنتدى  الأوىل 
العلوم  درا����ض���ات  ق�ضم  رئ��ي�����س  فيلبيك 
القت�ضادي  املنتدى  يف  والتكنولوجيا 
ال��ع��امل��ي وك��اث��ري��ن غ��ي��ت��او اأم��ي��ن��ة ق�ضم 
يف  والت�����ض��الت  املعلومات  تكنولوجيا 
وزارة الت�ضالت وتكنولوجيا املعلومات 
واملدير  الرئي�س  بكينيا وغوران ماربي 
للأ�ضماء  الإن��رتن��ت  لهيئة  التنفيذي 
فريق  رك���ز  وق���د  املخ�ض�ضة  والأرق������ام 
التكنولوجية  ال��ت��غ��ريات  على  النقا�س 
اأهداف  ال�ضريعة والآث��ار املحتملة على 

التنمية امل�ضتدامة.
عن  املعلومات  بتبادل  معاليها  وقامت 
نهج دولة الإم��ارات لتعزيز علم النظم 
عملية  يف  العلماء  واإدراج  الإيكولوجية 
القيمة  ع��ل��ى  م���وؤك���دة   .. ال���ق���رار  �ضنع 
امل�ضافة التي ي�ضهم بها العلماء يف دعم 
الأدلة  القائمة على  ال�ضيا�ضات  �ضناعة 
واإي��ج��اد احل��ل��ول يف حالة ع��دم اليقني 
اأهداف  لتحقيق  �ضروري  اأم��ر  بو�ضفه 

التنمية امل�ضتدامة.
هام�س  ع���ل���ى   - الأم��������ريي  و����ض���ارك���ت 
امل����وؤمت����ر - يف  اأع����م����ال  م�����ض��ارك��ت��ه��ا يف 
ف��ع��ال��ي��ة ج��ان��ب��ي��ة ا���ض��ت�����ض��اف��ت��ه��ا دول���ة 
اململكة  م����ع  ب����ال�����ض����رتاك  الإم�����������ارات 
الفجوة  �ضد  ح��ول  وال��ربازي��ل  املتحدة 
العلوم  جم������الت  يف  اجل���ن�������ض���ني  ب����ني 

والريا�ضيات  والهند�ضة  والتكنولوجيا 
على   - مداخلتها  خ��لل   - م�����ض��ددة   ..
اأه��م��ي��ة مت��ك��ني ال��ن�����ض��اء وال��ف��ت��ي��ات من 
امل�ضاركة وامل�ضاهمة الفعالة يف جمالت 
الناجتة  الفوائد  اأهمية  وعلى  العلوم 

عن التكنولوجيا للجميع.
نيويورك  يف  معاليها  برنامج  وت�ضمن 
الثنائية  م��ن الج��ت��م��اع��ات  ع���دد  ع��ق��د 
ل���ق���اءات م���ع ك���ل م���ن �ضارلوت  ���ض��م��ل��ت 
يف  العلميني  امل�ضت�ضارين  كبرية  وات�س 
اإدارة التنمية الدولية يف اململكة املتحدة 

والدكتور ترييو كي�ضي م�ضت�ضار العلوم 
اخلارجية  وزارة  يف  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
الأبحاث  مدير  ميتي  وج��اك  اليابانية 
حيث  الأوروبية  املفو�ضية  يف  والبتكار 
مت��ح��ور احل����وار ح���ول اإم��ك��ان��ات اإقامة 
اأهداف  لتحقيق  العلوم  يف  ال�ضراكات 
املعرفة  وت���ب���ادل  امل�����ض��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 

والتعاون من اأجل النهو�س بالعلوم.
الدائمة  البعثة  باأع�ضاء  اجتمعت  كما 
حيث  امل���ت���ح���دة  الأمم  ل�����دى  ل���ل���دول���ة 
املتقدمة  العلوم  برنامج  ع��ن  حت��دث��ت 

لدولة الإمارات ومهمة “م�ضبار الأمل” 
اقت�ضاد  يف  ال���ض��ت��ث��م��ار  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة 
على  القائم  القت�ضاد  لتنويع  املعرفة 
ال��ه��ي��دروك��رب��ون��ات م��ن خ���لل اإطلق 
الوطنية  وامل�ضاريع  امل��ب��ادرات  من  ع��دد 
التنمية  اإىل حتقيق خطة  تهدف  التي 

امل�ضتدامة لعام 2030.
امل�ضتقبل   خم���ت���رب  م��ع��ال��ي��ه��ا  وزارت 
ومركز  نيويورك  جامعة  يف  فيوت�ضرز 
كولومبيا  ومعهد  للجينوم  ن��ي��وي��ورك 

لعلوم البيانات.

�صارة االأمريي تربز جهود الدولة يف تعزيز دور العلوم يف التنمية امل�صتدامة
•• نيويورك-وام:

يو�ضف  ب���ن���ت  �����ض����ارة  م���ع���ايل  ت���راأ����ض���ت 
الأم�����ريي وزي�����رة دول����ة امل�����ض��وؤول��ة عن 
الدولة  وف����د  امل��ت��ق��دم��ة  ال��ع��ل��وم  م��ل��ف 
املتعدد  ال��ث��ال��ث  ال�����ض��ن��وي  امل��ن��ت��دى  يف 
بت�ضخري  امل��ع��ن��ي  امل�����ض��ل��ح��ة  لأ���ض��ح��اب 
العلم والتكنولوجيا والبتكار لأغرا�س 
الأمم  يف  امل�����ض��ت��دام��ة  التنمية  اأه����داف 

املتحدة.
امل�����ض��ل��ح��ة - خلل  اأ����ض���ح���اب  وب���ح���ث 
اأ���ض��رف��ت ع��ل��ى تنظيمه  امل���وؤمت���ر ال����ذي 
�ضعادة ماري �ضاتاردوفا رئي�ضة املجل�س 
القت�ضادي والجتماعي التابع للأمم 
املتحدة - الطرق التي ميكن بها للعلم 
يف  امل�ضاهمة  والب��ت��ك��ار  والتكنولوجيا 
امل�ضتدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  اأه������داف  حت��ق��ي��ق 
ال�������ض���ب���ع���ة ع�������ض���ر م�����ع ال����رتك����ي����ز على 
الأهداف التي هي قيد املراجعة خلل 
عام 2017 مبا يف ذلك املياه النظيفة 
امل�ضتدامة  والطاقة  ال�ضحي  وال�ضرف 
واملدن امل�ضتدامة وال�ضتهلك والإنتاج 
امل�������ض���ت���دام���ني واحل����ي����اة ع���ل���ى الأر�������س 

وال�ضراكات.
وق���ال���ت م���ع���ايل ����ض���ارة الأم�������ريي - يف 
العلم  اإن   - امل���وؤمت���ر  اأم�����ام  م��داخ��ل��ت��ه��ا 
ولتحقيق  التقليدية  احل��دود  يتخطى 
امل�ضتدامة نحن نحتاج  التنمية  اأهداف 
اإىل تعظيم اأثر بيانات ونتائج البحوث 
العلماء  مع  العمل  خ��لل  من  العلمية 
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م�صرف اأبوظبي االإ�صالمي ميّول �صفقة اال�صتحواذ 
على مبنى »التريال هاو�ض« يف بريطانيا  

•• لندن-الفجر:

مل�ضرف  بالكامل  اململوك  املتحدة،  اململكة  الإ���ض��لم��ي  اأبوظبي  م�ضرف  اأع��ل��ن 
اأبوظبي الإ�ضلمي، جمموعة اخلدمات املالية الإ�ضلمية الرائدة، عن انتهائه 
الإ�ضلمية  ال�ضريعة  م��ع  متوافقة  متويل  �ضفقة  وهيكلة  ترتيب  م��ن  بنجاح 
ل�ضالح  اإ�ضرتليني(  جنيه  مليون   24( اإماراتي  دره��م  مليون   118.2 بقيمة 
اأحد عملء اخلدمات امل�ضرفية اخلا�ضة من اأبوظبي، لتمويل ال�ضتحواذ على 

مبنى لتريال هاو�س التجاري الواقع يف مدينة ليدز الربيطانية. 
ويعد مبنى لتريال هاو�س، الذي مت اإن�ضاوؤه يف العام 2005 يف قلب مدينة ليدز 
التي تعترب من اأ�ضرع املدن الربيطانية منواً، اأحد املباين التجارية املرموقة من 
للتاأجري،  املتاحة  املكتبية  امل�ضاحات  95،317 قدم مربع من  اإذ يوفر  اأ،  الفئة 

موزعة على الطابق الأر�ضي واأربعة طوابق علوية. 
ويف معر�س تعليقه على ال�ضفقة، قال بول ماي�ضفيلد، رئي�س وحدة اخلدمات 
العقارية يف م�ضرف اأبوظبي الإ�ضلمي اململكة املتحدة: “ن�ضهد زيادة يف الطلب 
ال�ضتثمارية  حمافظهم  لتنويع  ي�ضعون  ممن  اخلليج  منطقة  يف  عملئنا  من 
اأن جّل  املتحدة. ويف حني  اململكة  اأ�ضوًل عقارية ذات عوائد جمزية يف  لت�ضمل 
الأكر  ال�ضوق  باعتبارها  لندن  يف  ترتكز  الأم��د  طويلة  العقارية  ال�ضتثمارات 
�ضهرة، فاإن املدن الأخرى ومنها ليدز تنمو بوترية مت�ضارعة ولديها من فر�س 
وميتلك  مرتفعة.  ع��وائ��د  توليد  للم�ضتثمرين  يكفل  م��ا  ال��ع��ق��اري  ال�ضتثمار 
هذه  يف  الوافية  واخل���ربة  املعرفة  الإ���ض��لم��ي  اأبوظبي  مب�ضرف  العمل  فريق 
ال�ضوق مبا ميكنه من حتديد الأ�ضول عالية اجلودة، وتقدمي امل�ضورة للعملء 
ال�ضريعة  املتوافقة مع  التمويل  املرتقبة وهيكلة حلول  العقارية  الفر�س  حول 

الإ�ضلمية ب�ضرعة وكفاءة«. 
خلل  املتحدة  اململكة  الإ�ضلمي  اأبوظبي  م�ضرف  “جنح  ماي�ضفيلد:  واأ�ضاف 
الإ�ضلمي  التمويل  حللول  رائ��د  ك��م��زود  مكانته  تر�ضيخ  يف  املا�ضية  ال�ضنوات 
اإىل  ونتطلع  املوؤ�ض�ضات.  اأو  الأف��راد  من  كانوا  �ضواًء  امل�ضتثمرين،  من  ملجموعة 
تو�ضيع نطاق عملياتنا وجمموعة خدماتنا خلل الأعوام املقبلة لتلبية الطلب 

املتزايد من م�ضتثمري ال�ضرق الأو�ضط على العقارات الربيطانية«. 
يذكر اأن م�ضرف اأبوظبي الإ�ضلمي يقدم لعملئه من خلل فريق عمل فرعه 
يف بريطانيا خدمات ا�ضت�ضارية تتما�ضى مع خطط واحتياجات كل عميل، �ضواًء 
يف جمال متويل العقارات ال�ضكنية اأو التجارية. وكان امل�ضرف قد اأعلن يف وقت 
لندن  يف  فرعه  خ��لل  من  متويل  �ضفقة  ترتيب  عن  اجل��اري  العام  من  �ضابق 
اإ�ضرتليني  جنيه  مليون   32.3 اإماراتي  درهم  مليون   159.4 بلغت قيمتها 
لل�ضتحواذ على مبنى “ذا َهْب« The Hub، الواقع يف “جممع اأزتيك وي�ضت 
للأعمال” يف مدينة بري�ضتول الإجنليزية، ل�ضالح م�ضتثمر خا�س من اململكة 
ال�ضتة  الإقليمية  الأ���ض��واق  يف  ال�ضتثمار  اأح��ج��ام  و�ضجلت  ال�ضعودية.  العربية 
اإدن��ربه، غل�ضكو، ليدز،  الكربى للمكاتب يف بريطانيا )مان�ض�ضرت، برمنغهام، 
وبري�ضتول( عام 2017 اأعلى م�ضتوى لها منذ ما يزيد على عقد من الزمان. 
�ضفقات  قيمة  اأن  “جونز لنغ ل�ضال”  ال�ضادرة عن �ضركة  البيانات  واأظهرت 
مليار   14.3 بلغت  ق��د  امل��ذك��ورة  الأ���ض��واق  يف  املكتبية  ال��ع��ق��ارات  يف  ال�ضتثمار 
درهم )2.9 مليار جنيه اإ�ضرتليني( يف عام 2017، بزيادة قدرها 49 يف املئة 
رت مان�ض�ضرت القائمة طيلة ال�ضنة، م�ضجلة ا�ضتثمارات  عن عام 2016. وت�ضدَّ
ب�30 يف  لت�ضتاأثر  اإ�ضرتليني(،  درهم )908 مليني جنيه  مليار   4.5 بقيمة 
املئة من اإجمايل قيمة �ضفقات �ضوق امل�ضاحات املكتبية يف اململكة املتحدة، تلتها 
برمنغهام التي حلت ثانياً ب�ضفقات بلغت قيمتها 3.8 مليار درهم 762 مليون 

جنيه اإ�ضرتليني.
وي�ضار هنا اإىل اأن م�ضرف اأبوظبي الإ�ضلمي كان قد افتتح مكتباً له يف “وان 
هايد بارك” بلندن يف �ضهر مايو عام 2012، وكان اأول م�ضرف اإ�ضلمي اإماراتي 
بريطانيا  حتت�ضن  واليوم،  املتحدة.  اململكة  يف  اأعماله  ملزاولة  ترخي�ضاً  ي�ضتلم 

�ضتة م�ضارف تقدم خدمات م�ضرفية متوافقة مع ال�ضريعة الإ�ضلمية.

»حرة مطار ال�صارقة« تتبنى اأف�صل املعايري 
الدولية يف تقدمي اخلدمات النوعية

•• ال�شارقة -وام:

اأكد �ضعود �ضامل املزروعي مدير هيئة املنطقة احلرة باحلمرية وهيئة املنطقة 
احلرة ملطار ال�ضارقة الدويل اأن “حرة مطار ال�ضارقة “ تتبنى اأف�ضل املعايري 
ال�ضتثمارات  ج��ذب  على  ت�ضاعد  التي  النوعية  اخل��دم��ات  تقدمي  يف  ال��دول��ي��ة 
العاملية للعمل يف جو ا�ضتثماري اآمن وبنية حتتية قوية واإدارة حديثة .. وقال اإن 
تنوع جن�ضيات ال�ضركات امل�ضجلة لدى الهيئة يربز جليا من خلل ا�ضت�ضافتها 

عددا كبريا من �ضركات وموؤ�ض�ضات وم�ضانع من خمتلف اأرجاء العامل. 
جاء ذلك يف ت�ضريحات له ب�ضاأن ما حققته �ضركة “اأدفان�ضد اأرمور للهند�ضة” 
الربيطانية »«AAE التي تتخذ من املنطقة احلرة ملطار ال�ضارقة الدويل مقراً 
لها من منو ملحوظ عرب جناحات كبرية خا�ضة على �ضعيد جودة املنتجات التي 
توفرها م�ضانعها و املتمثلة مبعدات الدفاع والأم��ن و النقل واملعدات املعدنية 

املعمارية بالإ�ضافة اإىل قطاع معدات النفط والغاز والبحرية. 
واأ�ضاف املزروعي اإن جناح ال�ضركة و النمو امللحوظ يف اأعمالها يعك�ضان اهتمام 
الهيئة بدعم ال�ضتثمارات القائمة واحلر�س على جناحها من خلل ما تقدمه 
املنطقة  تقدمها  التي  العديدة  اللوج�ضتية  امل��زاي��ا  اإىل  اإ�ضافة  ت�ضهيلت  م��ن 
اللوج�ضتية وال�ضناعية ومرافق  العاملية للخدمات  املرافق ذات اجلودة  وت�ضمل 
التخزين، ف�ضل عن املوقع ال�ضرتاتيجي«. وحول قرار انتقال ال�ضركة لل�ضارقة 
قال �ضاميون هري�ضت مديرها العام اإن ال�ضارقة تعمل على حتفيز منو الأعمال 
العاملية من خلل ما تقدمه من  امل�ضي قدما نحو  النا�ضئة و م�ضاعدتها على 
للطاحمني  مثالياً  مكاناً  منها  جعلت  م��ي��زات  م��ن  فيها  يتوفر  وم��ا  ت�ضهيلت 
ل��لن��ط��لق ن��ح��و الآف�����اق ال��ع��امل��ي��ة ب��ط��م��وح��ات��ه��م ال���ض��ت��ث��م��اري��ة«. ك��ان��ت هيئة 
اأبرمت يف وقت �ضابق اتفاقية �ضراكة  املنطقة احلرة ملطار ال�ضارقة الدويل قد 
ا�ضرتاتيجية طويلة الأمد مع �ضركة اأدفان�ضد اأرمور للهند�ضة الربيطانية وذلك 
لإن�ضاء اثنني من امل�ضانع ذات التكنولوجيا الفائقة على م�ضاحة اإجمالية تقدر 

باأكر من 50 األف قدم مربع.

يف ور�صة عمل ا�صت�ص�فه� معهد م��ص�ت�ص��صت�ض للتكن�ل�جي�

خرباء االبتكار العامليني ي�صاركون يف ت�صميم حتدي حممد بن را�صد العاملي للمبتكرين ال�صناعيني 
للتكنولوجيا:  ما�ضات�ضو�ضت�س  مل��ع��ه��د 
ن�ضيج  ت��وؤث��ر يف  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  تتميز 
�ضعوب  ح��ي��اة  ويف  ال��ع��امل��ي��ة  جمتمعاتنا 
العامل مب�ضتوى عاٍل من التعقيد بحيث 
ل ميكن معاجلتها اإل من خلل البتكار 
التعاوين وت�ضخري البتكار على امل�ضتوى 
العاملي. ول �ضك يف اأن حتدي حممد بن 
ال�ضناعيني  للمبتكرين  ال��ع��امل��ي  را���ض��د 
يوفر فر�ضة للمبدعني يف جميع اأنحاء 
ال��ع��امل ل���رتك ب�ضمة اإي��ج��اب��ي��ة ل��ه��م يف 
م��ه��ارات��ه��م ولتحقيق  ول��ت��ط��وي��ر  ع��امل��ن��ا، 
خ���ري جم��ت��م��ع��ات��ن��ا ال��ع��امل��ي��ة م���ن خلل 
اإلهامهم، وروحهم الرائدة، وتفانيهم يف 

ترجمة املفاهيم اإىل واقع ملمو�س.
تابعة  م��ن��ظ��م��ات  ث���م���اين  وق�����د ح������ددت 
امللحة  العاملية  الق�ضايا  املتحدة  ل��لأمم 
الأرب����ع����ة ال���ت���ي ت�����ض��ك��ل حت���دي���ات كبرية 
تواجهها ال��دول الأق��ل من��ًوا والتي يبلغ 
عدد �ضكانها 880 مليون ن�ضمة وتواجه 
امل�ضتدامة ل ميكن  اأمام تنميتها  عوائق 
البتكار  خ���لل  م��ن  اإل  عليها  ال��ت��غ��ل��ب 
التحويلي الذي ي�ضعى حتدي حممد بن 
را�ضد العاملي للمبتكرين ال�ضناعيني اإىل 
ت�ضجيعه. وتدعو املبادرة كربى ال�ضركات 
اإىل  الأع��م��ال  ورواد  العاملية  ال�ضناعية 
تبني واحدة من الق�ضايا العاملية امللحة 
املتحدة  الأمم  منظمات  ح��ددت��ه��ا  ال��ت��ي 
والعمل معها للم�ضاعدة يف تعظيم تاأثري 
احللول التي مت تطويرها ملواجهة هذه 

التحديات.
و�ضيتم تكرمي ال�ضركات ال�ضناعية التي 
العاملي  را���ض��د  ب��ن  تبنت حت���دي حم��م��د 
يت���ميز  ال���ذي  ال�ضناعيني  للمبتكرين 
باأك���رب اأثر اجت��ماعي اإيجابي يتوافق مع 
اأهداف التنمية امل�ضتدامة للأمم املتحدة 
ويعك�س قيم املبادرة الرئي�ضية املتمثلة يف 
وو�ضع  التحديات  مواجهة  على  القدرة 
املجتمعات  وق��درة  لها،  املبتكرة  احللول 
الواحد،  الفريق  ب��روح  معاً  العمل  على 
ومقدار التجان�س الذي ميكن اأن يحققه 
الإن�ضان،  اأخيه  وم��ع  بيئته  مع  الإن�ضان 
املجتمعية  امل�ضلحة  تقدمي  اإىل  اإ�ضافة 
حممد  بجائزة  الفردية،  امل�ضلحة  على 

بن را�ضد للزدهار العاملي.

•• بو�شطن- الفجر:

البتكار  ك��ب��ار خ���رباء  م��ن  ���ض��ارك نخبة 
ا�ضت�ضافتها  ع��م��ل  ور���ض��ة  يف  ال��ع��امل��ي��ني 
م�ضابقة »Solve �� احلل« التابعة ملعهد 
لت�ضميم  للتكنولوجيا  ما�ضات�ضو�ضت�س 
جم��م��وع��ة م���ن ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي تعيق 
حتقيق ال�ضتدامة على امل�ضتوى العاملي، 
مبا يف ذلك التحديات املتعلقة بالطاقة، 
والتطوير الزراعي والق�ضاء على اجلوع 
والق�ضاء  الرقمية  الفجوة  م��ن  واحل��د 

على الأمية الرقمية.
التي  التفاعلية،  العمل  ور���ض��ة  وتعترب 
 ��  Solve« م�����ض��اب��ق��ة  ا���ض��ت�����ض��اف��ت��ه��ا 
ما�ضات�ضو�ضت�س  مل��ع��ه��د  ال��ت��اب��ع��ة  احل����ل« 
حممد  م��ب��ادرة  ونظمتها  للتكنولوجيا 
ال��ع��امل��ي، املرحلة  ل���لزده���ار  را����ض���د  ب���ن 
اإىل  ي�����ض��ع��ى  دويل  ج��ه��د  ���ض��م��ن  الأوىل 
بناء جمتمعات من املبتكرين يف القطاع 
ال�ضناعي لتوفري حلول عملية ومبتكرة 

ت�ضاهم يف حتقيق الزدهار العاملي.
ون��اق�����س خ���رباء الب��ت��ك��ار امل�����ض��ارك��ون يف 
بهذه  املرتبطة  الأ�ضئلة  ع�ضرات  الور�ضة 
يفتقر  العامل  ي��زال  ل  والتي  التحديات 
م��ث��ل كيفية  ل��ه��ا  وا���ض��ح��ة  اإج���اب���ات  اإىل 
الطعام  م��ن  ذات��ًي��ا  امل���دن  اك��ت��ف��اء  �ضمان 
ال��ت��ي ميكننا من  وال��ك��ي��ف��ي��ة  وال��ط��اق��ة، 
خ��لل��ه��ا ���ض��م��ان م�����ض��اه��م��ة ال�����ض��ب��اب يف 
ت��ط��وي��ر تطبيقات  ال��ري��ف��ي��ة يف  امل��ن��اط��ق 
اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  امل��ت��ط��ورة،  التكنولوجيا 
وت�ضجيع  العامة  ال�ضحة  حت�ضني  �ضبل 
املواطنة  الأع��م��ال، وط��رق تعميم  ري��ادة 
ال�ضاملة وحمو الأمية  العاملية  الرقمية 
الرقمية عرب جميع ثقافات ودول العامل 
رغم ما يعانيه عاملنا اليوم من �ضراعات 

وحتديات متفاقمة. 
و�ضت�ضاهم الأفكار والأ�ضئلة التي ناق�ضها 
التحديات  حت��دي��د  يف  الب��ت��ك��ار  خ���رباء 
ال��ت��ي ���ض��ت��وف��ر امل���ب���ادرة ح��ل��وًل ل��ه��ا، كما 
املبتكرة  احل��ل��ول  ق����درة  �ضت�ضمن  اأن��ه��ا 
على الت�ضدي لأهم الق�ضايا امللحة على 
يف  توظيفها  وقابلية  ال��ع��امل��ي،  امل�ضتوى 
اأو�ضع نطاق ممكن على امل�ضتوى العاملي، 
ل��ف��وائ��د م��ل��م��و���ض��ة يف حياة  وحت��ق��ي��ق��ه��ا 

وروؤي��ة مبادرة  النا�س، وحتقيقها لهدف 
حممد بن را�ضد للزدهار العاملي.

ويف هذا ال�ضدد، قال بدر �ضليم �ضلطان 
العلماء، رئي�س اللجنة التنظيمية للقمة 
العاملية لل�ضناعة والت�ضنيع، التي ت�ضرف 
را�ضد للزدهار  بن  على مبادرة حم��مد 
الأوىل  العمل  ور�ضة  ا�ضتطاعت  العاملي: 
لت�ضميم حتدي حممد بن را�ضد العاملي 
للمبتكرين ال�ضناعيني يف توليد الكثري 
م��ن الأف���ك���ار اخل��لق��ة ووج��ه��ات النظر 
ال��ق��ي��م��ة، مم��ا ي���دل ع��ل��ى اأه��م��ي��ة وقيمة 
املعرفة.  وت����ب����ادل  ال���ت���ع���اوين  ال��ت��ف��ك��ري 
بو�ضطن  يف  ال��ع��م��ل  ور���ض��ة  مكنت  ح��ي��ث 
خرباء البتكار العامليني من تخ�ض�ضات 
وجم��الت متنوعة من تقدمي م�ضاهمة 
حمورية يف ر�ضم معامل حتدي حممد بن 

را�ضد العاملي للمبتكرين ال�ضناعيني.
وت���������ض����م م������ب������ادرة حم����م����د ب�����ن را�����ض����د 
خلل  اأطلقت  والتي  العاملي،  ل��لزده��ار 
العاملية  للقمة  الأوىل  ال���دورة  فعاليات 
باري�س  جامعة  يف  والت�ضنيع  لل�ضناعة 
ال�ضوربون-اأبو ظبي، يف مار�س من العام 
2017، حتدي حممد بن را�ضد العاملي 

عن  عبارة  وهو  ال�ضناعيني  للمبتكرين 
الإنرتنت  عرب  املفتوح  للبتكار  من�ضة 
ت��ت��ي��ح ال��ف��ر���ض��ة اأم����ام امل��ب��ت��ك��ري��ن ورواد 
والتعاون  للتوا�ضل  كانوا  اأينما  الأعمال 
وحل الق�ضايا العاملية امللحة التي توؤثر 
على حياة املجتمعات العاملية، وي�ضتطيع 
خلل  م��ن   - الأع��م��ال  ورواد  املبتكرون 
تبنيهم نهجاً يقوم على الت�ضميم املبتكر 
واقع  اإىل  اأفكارهم  حتويل   - والإبداعي 
وترجمة  حلول  اإىل  النظريات  وحتويل 

الأفكار اإىل تاأثري اإيجابي ملمو�س.
ف��ي��م��ا ت���ك���رم ج���ائ���زة حم��م��د ب���ن را�ضد 
ال�ضناعية  ال�ضركات  العاملي  ل��لزده��ار 
ال���ت���ي ت��ب��ن��ت حت����دي حم��م��د ب���ن را�ضد 
يتميز  ال���ذي  ال�ضناعيني  للمبتكرين 
اإي���ج���اب���ي ي�ضهم  اأث����ر اج��ت��م��اع��ي  ب���اأك���رب 
يف حت��ق��ي��ق ه���دف اأو اأك����ر م��ن اأه����داف 

التنمية امل�ضتدامة للأمم املتحدة.
منظمات  ث��م��اين  ل��ل��م��ب��ادرة  وان�����ض��م��ت 
ووكالت تابعة للأمم املتحدة وم�ضابقة 
ملعهد  ال���ت���اب���ع���ة  احل������ل«   ������  Solve«
وذلك  للتكنولوجيا،  ما�ضات�ضو�ضت�س 
املبادرة  ت�ضعى  معينة  حتديات  لتحديد 

حللها  امل��ف��ت��وح  الب���ت���ك���ار  ت��وظ��ي��ف  اإىل 
العاملية  الق�ضايا  م��ن  جمموعة  �ضمن 
الأقل  ال���دول  منها  ت��ع��اين  ال��ت��ي  امللحة 
امل�ضتدامة  ال��ط��اق��ة  يف  وامل��ت��م��ث��ل��ة  من����ًوا 
والتطوير الزراعي والق�ضاء على اجلوع 
وامل����دن امل�����ض��ت��دام��ة واحل���د م��ن الفجوة 
الرقمية والق�ضاء على الأمية الرقمية.

و����ض���ارك يف ور����ض���ة ال��ع��م��ل خ�����رباء من 
واملوؤ�ض�ضات  ال�����ض��رك��ات  م���ن  جم��م��وع��ة 
ذل�����ك ق�ضم  ال�����رائ�����دة مب����ا يف  ال���ع���امل���ي���ة 
الأبحاث يف �ضركة اآي بي اإم، وجمموعة 
�ضيجنت�ضر )Signature(، وموؤ�ض�ضة 
وموؤ�ض�ضة  اإفريقيا،  اأج��ل  من  اإفريقيون 
تي�س  وم���وؤ����ض�������ض���ة   ،)RISE( راي�������ز 
فري�ضت )Teach First(، وموؤ�ض�ضة 
و�ضبكة   ،)ImPACT( امي���ب���اك���ت 
ال�ضوؤون  ووزارة  التنفيذيات،  الرئي�ضات 
وكلية  الأ�ضرتالية،  والتجارة  اخلارجية 
ه����ارف����ارد ال��ط��ب��ي��ة، وم��وؤ���ض�����ض��ة ف����ورد، 
الف�ضاء  يف  العلوم  توظيف  دعم  ومركز 

.)CASIS(
ومن جانبها، قالت األيك�س اأمويل املدير 
�� احلل« التابعة   Solve« العام مل�ضابقة

اأبوغزاله يرعى يوما علميا حول »اأردن رقمي 2020 اأم 2040 بني الواقع والطموح«
ذلك،  تطبيق  اإىل  للو�ضول  اخل��ط��وات 
عبداهلل  امل��ل��ك  ج��لل��ة  اأن  اإىل  م�����ض��ريا 

الثاين كان اأول من نادى بتطبيقها. 
امل�ضتقبل  اأن  اأبوغزاله  الدكتور  واأ�ضاف 
واأي مهنة  ال��روة هو للخرتاع،  وبناء 
تقنية  على  قائمة  �ضتكون  امل�ضتقبل  يف 
الإبداع  ولأهمية  اأن��ه  مبينا  املعلومات، 
ت���ع���م���ل جم���م���وع���ة ط������لل اأب����وغ����زال����ه 
اأبوغزاله  ط���لل  “كلية  ت��اأ���ض��ي�����س  ع��ل��ى 
وتقنية  للأعمال  التطبيقية  اجلامعية 
املعلومات” التي �ضتبا�ضر قريبا ا�ضتقبال 
تخريج  اإىل  ت����ه����دف  ح���ي���ث  ط��ل��ب��ت��ه��ا، 
م��ب��دع��ني، وي��ك��ون ���ض��رط ال��ت��خ��رج منها 
مناف�ضة  قيمة  ي�ضيف  ج��دي��د  اخ����رتاع 

للمهن ول�ضبل املعي�ضة.
املجتمع  اإ�����ض����راك  ����ض���رورة  اإىل  واأ�����ض����ار 
بالت�ضاوي  اخل���ا����س  وال���ق���ط���اع  امل��ح��ل��ي 

الإل�����ك�����رتوين، وفقا  ال���ت���ح���ول  ب��ع��م��ل��ي��ة 
خل��ط��ه ���ض��ح��ي��ح��ة وع��م��ل��ي��ة، داع���ي���ا اإىل 
طلل  ملتقى  يف  خمت�ضة  جلنة  اإن�����ض��اء 
اأب����وغ����زال����ه امل����ع����ريف ت�����ض��م خ������رباء من 
تقوم  املهند�ضني  ون��ق��اب��ة  اإن��ت��اج  جمعية 
رقمنة  لتحقيق  التو�ضيات  و���ض��ع  على 
اخلدمات املقدمة للمواطنني ورفع هذه 

التو�ضيات اإىل اجلهات املخت�ضة.
من جانبه، اأعرب املهند�س احمد �ضمارة 
فخره  ع��ن  املهند�ضني،  نقيب  ال��زع��ب��ي، 
العلمي  ال��ي��وم  ه���ذا  بح�ضور  واع���ت���زازه 
اأبوغزاله  ط��لل  جمموعة  با�ضت�ضافة 
املوؤ�ض�ضة الرائدة بالأردن والعامل، موؤكدا 
اأن النقابة تتطلع م�ضتقبًل اإىل التحول 
رقمياً وتقدمي جميع خدماتها النقابية 
والهند�ضية اإلكرتونيا، مما ي�ضهل عملها 

وعمل املهند�ضني.

يف  رقمي  “اأردن  حلم  اأن  الزعبي  وب��ني 
2020” مل يعد ممكناً باخلطوات التي 
اليوم  الإلكرتونية  احلكومة  بها  ت�ضري 
مما  نف�ضها،  احل��ك��وم��ة  اع���رتاف  ح�ضب 
هذه  يف  للتقدم  ال��ت��دخ��ل  منا  ي�ضتدعي 
التمويل  عقبات  لتجاوز  ب�ضرعة  امل��ل��ف 
الفعلية  ال�ضراكة  خ��لل  م��ن  وامل��ه��ارات 
م��ع ال��ق��ط��اع اخل��ا���س. وخ���لل اجلل�ضة 
مالك  الدكتور  عطوفة  بني  الفتتاحية 
العمايرة رئي�س �ضعبة الكهرباء يف نقابة 
اإح�ضائية  اأرق���ام  خ��لل  م��ن  املهند�ضني 
اأن عدد �ضكان الأردن ارتفع ب�ضكل كبري 
ال��ب��ط��ال��ة خ��ا���ض��ة بني  مم���ا زاد ح��ج��م 
اإىل  الن�ضبة  و�ضلت  حيث  ال�ضباب  فئة 
%40، م�ضيفاً اأن ال�ضيا�ضة التنموية يف 
�ضلبي على قطاعات  ب�ضكل  توؤثر  الردن 
املجتمع.  واأكد رئي�س جمعية مهند�ضي 

 •• عمان - الفجر:

حت���ت رع���اي���ة ����ض���ع���ادة ال���دك���ت���ور طلل 
اأحمد  امل��ه��ن��د���س  وع��ط��وف��ة  اأب���وغ���زال���ه 
املهند�ضني  ن���ق���ي���ب  ال����زع����ب����ي  �����ض����م����ارة 
اأبوغزاله  الأردنيني، نظم ملتقى طلل 
املعريف بالتعاون مع النقابة يوما علميا 
بعنوان “اأردن رقمي 2020 اأم 2040 
واقع  ل��ب��ح��ث  والطموح”  ال���واق���ع  ب���ني 
التاأخر  واأ�ضباب  الإلكرتونية  احلكومة 
بتو�ضيات عملية  يف تطبيقها، واخلروج 

تطبق على اأر�س الواقع.
وخلل اجلل�ضات اأكد الدكتور اأبوغزاله 
الإل��ك��رتون��ي��ة ه��ي تقدمي  اأن احل��ك��وم��ة 
اخلدمات احلكومية للمواطن اإلكرتونياً 
�ضرائح  ت�����ض��ل جل��م��ي��ع  اأن  ي��ج��ب  وال��ت��ي 
املجتمع املحلي، وطالب ب�ضرورة ت�ضريع 

ه�ضام  املهند�س  والت�ضالت  احلا�ضبات 
القطان على اإن اإيلء الهتمام اخلا�س 
من قبل جللة امللك عبداهلل الثاين ابن 
احل�ضني منذ ت�ضلمه �ضلطاته الد�ضتورية 
مل��و���ض��وع احل��ك��وم��ة الإل��ك��رتون��ي��ة اأكرب 
دليل على رغبة جللته يف تطوير هذا 
اللقاء  ه��ذا  اأهمية  اإىل  م�ضريا  القطاع، 
طموح  حتقق  م�ضرتكة  ب��روؤي��ه  للخروج 
جلله امللك يف )اأردن رقمي( يوؤدي اإىل 

اقت�ضاد املعرفة املن�ضود. 
وخ�����لل ال���ي���وم ال��ع��ل��م��ي مت ع��ق��د عدة 
“اخلدمات  ح�����ول  ن��ق��ا���ض��ي��ة،  ج��ل�����ض��ات 
وواقع  وم�ضتقبل”،  حا�ضرا  احلكومية 
واملدن  الإلكرتونية  احلكومة  م�ضتقبل 
الذكية واخلدمات احلكومية والبطاقات 
الذكية التي تخدم املواطن، وغريها من 

املو�ضوعات.

الذي  املوؤمتر  اأعمال  اإدارة  امل�ضاركة يف  على 
يعترب اأعلى من�ضات اتخاذ القرار يف املنظمة 
واملمار�ضات  بالت�ضريعات  الثقة  اإىل  اإ�ضافة 
دولة  يف  العمل  �ضوق  يف  ال��ن��اف��ذة  الوطنية 
الإم��ارات والتي من �ضاأنها توفري احلماية 

للعمالة التعاقدية املوؤقتة و�ضمان م�ضالح 
ال��ت��وازن يف  اإط��ار  اأ�ضحاب العمل وذل��ك يف 
واأن  خ�ضو�ضا  طرفيها  بني  العمل  علقة 
ت��ع��ت��رب املنظمة  ال��دول��ي��ة  ال��ع��م��ل  م��ن��ظ��م��ة 
ثلثة  م��ن  تتاألف  التي  الوحيدة  الأمم��ي��ة 

واأ�ضحاب  احلكومات  ف��رق  ت�ضمل  اأط���راف 
العمل والعمال.

له  ت�ضريح  ويف   - النعيمي  حممد  واأ���ض��ار 
غرف  احت���اد  م�ضاركة  اإن   - املنا�ضبة  ب��ه��ذه 
ال��ت��ج��ارة وال�����ض��ن��اع��ة يف الإم������ارات يف هذا 
اإطار حر�ضه على  املوؤمتر ال�ضنوي تاأتي يف 
الق�ضايا  دعم  يف  ال��دويل  املجتمع  م�ضاركة 
التوظيف  ت���ط���ورات  وم��ن��اق�����ض��ة  ال��ع��م��ال��ي��ة 
ون��وع��ي��ة امل��ه��ن امل��ت��ج��ددة يف اأ����ض���واق العمل 
تطوير  م�ضتجدات  وكذلك  العامل  دول  يف 
منظومة احلماية الجتماعية عامليا واآفاق 
احل�����وار ال��ث��لث��ي ب���ني اأط�����راف الإن���ت���اج .. 
اأ�ضواق  اأن التحديات التي تواجه  اإىل  لفتا 
من  يعزز  ما  وهو  مت�ضابهة  العاملية  العمل 
ف��ر���س و���ض��ع احل��ل��ول وامل��ع��اجل��ات ملواجهة 
تلك املعوقات التي تعرت�س عملية التنمية 
اأ�ضواق  ت��ط��وي��ر  ي�����ض��ه��م يف  والإن����ت����اج ومب���ا 
الفني  ال��دع��م  تقدمي  ع��رب  النامية  العمل 

والتقني اللزم.

احتاد الغرف يختتم م�صاركته يف اجتماعات موؤمتر العمل الدويل بجنيف
للحوار الجتماعي. �ضم وفد احتاد الغرف 
ال��ك��ع��ب��ي ع�ضو  م��ط��ر  خ��م��ي�����س  خ��ل��ي��ف��ة   ..
عن  الدولية  العمل  منظمة  اإدارة  جمل�س 
اإدارة  جمل�س  ع�ضو  العمل  اأ�ضحاب  فريق 
غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال��غ��رف  احت���اد 
اأحمد  وحم��م��د  ال��ف��ج��رية  و�ضناعة  جت���ارة 
ال��ن��ع��ي��م��ي الأم�����ني ال���ع���ام امل�����ض��اع��د لحتاد 
امل��ل ع�ضو  ال��غ��رف وال��دك��ت��ور علي حممد 
جلنة التحكيم الدويل وع�ضو جمل�س اإدارة 
وي�ضرى  ال��ف��ج��رية  و�ضناعة  جت���ارة  غ��رف��ة 
اإدارة جمل�س  �ضالح اليافعي ع�ضو جمل�س 
بن  �ضلمان  وهند  الإم���ارات  اأع��م��ال  �ضيدات 
املوؤمتر  خ��لل  ومت  اأع��م��ال.  �ضيدة  �ضليمان 
نائبا  الكعبي  مطر  خمي�س  خليفة  انتخاب 
للموؤمتر   107 ال���  ال���دورة  اأع��م��ال  لرئي�س 
اأن   - انتخابه  عقب   - الكعبي  اأك��د  فيما   ..
انتخاب الإم��ارات ل�ضغل موقع نائب رئي�س 
امل��وؤمت��ر ي��وؤك��د امل��ك��ان��ة ال���رائ���دة ل��ل��دول��ة يف 
املنظمات واملحافل الدولية والثقة بقدرتها 

•• جنيف-وام:

اختتم وفد احتاد غرف التجارة وال�ضناعة 
الدولة  وف���د  امل�����ض��ارك �ضمن   - ال��دول��ة  يف 
ال��ذي �ضم ممثلي اأط��راف الإن��ت��اج الثلثة 
احل��ك��وم��ات واأ���ض��ح��اب الأع��م��ال وال��ع��م��ال - 
م�ضاركته يف الدورة ال� 107 من اجتماعات 

جنيف. الدويل” يف  العمل  “ موؤمتر 
مناق�ضات  يف  ب��ف��ع��ال��ي��ة  ال����وف����د  و�����ض����ارك 
جل������ان امل����ع����اي����ري واحل�����������وار الج���ت���م���اع���ي 
التي  امل��ال��ي��ة  واللجنة  الإمن��ائ��ي  وال��ت��ع��اون 
ا���ض��ت��ع��ر���ض��ت ت��ق��ري��ر امل��دي��ر ال��ع��ام وتقرير 
خمتلفة  وموا�ضيع  الإدارة  جمل�س  رئي�س 
تطبيق  حول  والتقارير  باملعلومات  تت�ضل 
الإمنائي  والتعاون  والتو�ضيات  التفاقيات 
ال���دول���ي���ة دعماً  ال���ع���م���ل  مل��ن��ظ��م��ة  ال���ف���ع���ال 
اىل  اإ���ض��اف��ة  امل�����ض��ت��دام��ة  التنمية  لأه�����داف 
م��و���ض��وع ال��ق�����ض��اء ع��ل��ى ال��ت��م��ي��ي��ز يف عامل 
ال�ضرتاتيجي  بالهدف  يت�ضل  وم��ا  العمل 



29

املال والأعمال

رابطه رواد ال�صفر وال�صي�حة تنظم امللتقى الرم�ص�ين االأول ب�أب�ظبي 

ح�صني املناعي يوؤكد اأهمية االإعالم ال�صياحي لدعم قطاع ال�صياحة يف االإمارات والعامل العربي

راأ�ض اخليمة العقارية ُتعنّي “كوري اآند براون” 
الإدارة م�صروع فندق اإنرتكونتيننتال ميناء العرب

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

اأعلنت �ضركة راأ�س اخليمة العقارية، اإحدى اأكرب �ضركات التطوير العقاري 
براون”  اآند  “كوري  �ضركة  املتحدة، عن تعيني  العربية  الإم��ارات  يف دولة 

مديراً مل�ضروع فندق اإنرتكونتيننتال ميناء العرب براأ�س اخليمة.
350 غرفة، ويندرج حتت علمة جمموعة فنادق  ويحتوي املنتجع على 
اأواخر  يف  افتتاحه  املقرر  ومن  الفاخرة،  جي”  اإت�س  “اآي  اإنرتكونتيننتال 
العام 2019، و�ضي�ضم جمموعة متنوعة من الغرف والأجنحة الفاخرة، 
البحر،  على  خلبة  ب��اإط��للت  جن��وم  اخلم�س  فئة  م��ن  فندقية  وم��راف��ق 
وناٍد ومنتجع �ضحيني، وحو�ضي �ضباحة، و�ضالة ريا�ضية جمهزة باأحدث 
املعدات، ومطاعم متنوعة. ويقع الفندق يف جزيرة احلياة التي مت الإعلن 
اأهم م�ضاريع �ضركة راأ�س اخليمة العقارية قيد  عنها موؤخراً، والتي مُتثل 

التطوير يف راأ�س اخليمة.
وقال ال�ضيد حممد �ضلطان القا�ضي، الع�ضو املنتدب ل�ضركة راأ�س اخليمة 
العقارية: “ي�ضرنا الإعلن عن تعيني “كوري اآند براون” لإدارة اأحد اأهم 
الرئي�ضي  املخطط  �ضمن  احل��ي��اة  ج��زي��رة  يف  ال��واق��ع  الفندقية  م�ضاريعنا 
يف  ال��ع��رب  ميناء  اإنرتكونتيننتال  فندق  و�ضُي�ضهم  ال��ع��رب.  ميناء  مل�ضروع 
دولة  يف  الأول  الطراز  من  �ضياحية  كوجهة  احليوي  املجمع  مكانة  تعزيز 
�ضتحقق  ال�ضراكة  ه��ذه  ب��اأن  ثقة  على  ونحن  امل��ت��ح��دة.  العربية  الإم����ارات 

الأهداف املن�ضودة«.
“نفخر  من ناحيته، قال مايكل جيم�س، مدير �ضركة “كوري اآند براون”: 
بهذا التعاون مع �ضركة راأ�س اخليمة العقارية، وتعييننا مديراً للم�ضروع. 
وي�ضرفنا العمل على دعم �ضركة راأ�س اخليمة العقارية مرة ثانية يف اإجناز 
هذا امل�ضروع العاملي. ونحن على ثقة باأن خربتنا بقطاع الفنادق �ضي�ضاهم 

يف حتقيق قيمة اإ�ضافية كبرية لهذا امل�ضروع«.
نوعية  جممعات  بتطوير  العقارية  اخليمة  راأ���س  �ضركة  ال��ت��زام  وين�ضجم 
راأ���س اخليمة ب�ضكل خا�س، مع  اإم��ارة  وع��ق��ارات فندقية عالية اجل��ودة يف 
الزوار  م��ن  مزيد  ا�ضتقطاب  اإىل  ال��رام��ي��ة  وامل��ب��ادرات  الفعاليات  خمتلف 
ميناء  اإنرتكونتيننتال  منتجع  وي�ضكل  العامل.  اأرج��اء  كافة  من  وال�ضّياح 
واملقرر  امل��ج��اور  ال��ع��رب  ميناء  اأن��ان��ت��ارا  ومنتجع  اخليمة  راأ����س  يف  ال��ع��رب 
اإم��ارة راأ�س اخليمة يف  افتتاحه يف اأواخ��ر العام 2019 اأي�ضاً دعماً لهدف 

ا�ضتقبال 2.9 مليون زائر بحلول العام 2025. 
وال�ضتجمام  ال��رتف��ي��ه  وم�����ض��اري��ع  املتميز  ال��ع��رب  م��ي��ن��اء  م��وق��ع  وي�ضمن 
التي تتوزع �ضمنه جناح كل من املنتجعات التي مت الإع��لن عنها، واأي�ضاً 
الفنادق،  العرب جمموعة من  ميناء  وي�ضم  امل�ضتقبلية.  ال�ضتثمار  فر�س 
واملنتجعات، واملنازل الريفية، ومرافق ال�ضياحة البيئية، والتي تتكامل مع 
قائمة من املرافق اخلدمية التي جتعل من املجمع الوجهة املثالية لعطلة 
ومر�ضى  ومطاهم  ومقاهي  جتزئة  حم��لت  العرب  ميناء  وي�ضم  مميزة. 
عاملي، وي�ضكل ملتقى لو�ضائل الراحة والرتفيه ومن�ضاآت ال�ضيافة النوعية 

التي تلبي حاجات ال�ضكان والزوار على حد �ضواء.

»اأبوظبي لالإ�صكان« و»م�صاندة« تنجزان م�صروع
 البنية التحتية حلو�ض غرب 52 - 2 مبدينة اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت هيئة اأبوظبي للإ�ضكان، و�ضركة اأبوظبي للخدمات العامة “م�ضاندة” 
اأبوظبي  52-2 مبدينة  التحتية حلو�س غرب  البنية  اإجناز م�ضروع  عن 
103 مليني  األف مرت وبتكلفة بلغت نحو   362.6 وعلى م�ضاحة نحو 

درهم، وذلك بالتعاون مع بلدية مدينة اأبوظبي.
واأكد �ضعادة حمد نخريات العامري، املدير العام لهيئة اأبوظبي للإ�ضكان، 
حتية  بنية  ذات  م�ضتدامة،  �ضكنية  جممعات  ت��وف��ري  على  الهيئة  ح��ر���س 
متطورة، ومزودة بجميع اخلدمات التي حتتاجها الأ�ضرة الإماراتية، ويف 

جميع مناطق اإمارة اأبوظبي.
وقال اإن هيئة اأبوظبي للإ�ضكان تعمل على ترجمة توجيهات �ضاحب ال�ضمو 
و�ضاحب  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
الأعلى للقوات امل�ضلحة الرامية لتوفري اإ�ضكان م�ضتدام، واإ�ضعاد املواطنني 
اأقل  ال�ضكني يف  ال�ضتقرار  لتحقيق  الدعم  اأ�ضكال  كافة  تقدمي  من خلل 
ال�ضيخ هزاع بن  املنطلق ومبتابعة من �ضمو  ، ومن هذا  واأعلى جودة  مدة 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي اجنزت الهيئة 
العامة  للخدمات  اأبوظبي  �ضركة  ال�ضرتاتيجيني  �ضركائها  وبالتعاون مع 
وبلدية مدينة اأبوظبي، م�ضروع البنية التحتية حلو�س غرب  “م�ضاندة”، 

52 - 2 مبنطقة مدينة اأبوظبي.
جرى  امل�ضروع  اأع��م��ال  اأن  للإ�ضكان  اأبوظبي  لهيئة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  واأ���ض��اف 
تنفيذها وفق اأعلى املعايري العاملية ومبا يتما�ضى مع روؤية اأبوظبي يف توفري 
ال�ضتقرار  املواطنة  للأ�ضر  يوؤمن  وال��ذي   ، للمواطنني  امل�ضتدام  ال�ضكن 

الأ�ضري، والعي�س الهانئ.
واأو�ضح اأن هناك العديد من امل�ضاريع الإ�ضكانية جاري تنفيذها يف مناطقة 
خمتلفة من اإمارة اأبوظبي، بالتعاون مع ال�ضركاء ال�ضرتاتيجيني، ومب�ضيئة 
اإذ حتر�س هيئة  اهلل �ضيتم الإعلن عنها عند النتهاء من الأعمال فيها، 
بني  الفردي  وال�ضتقرار  الأ�ضري  الرتابط  تعزيز  اإىل  للإ�ضكان  اأبوظبي 
املختلفة،  الإم��ارة  مناطق  يف  الإ�ضكان  برامج  توفري  خلل  من  املواطنني 
مع  واملالية  الإ�ضكانية  اخل��دم��ات  من  ومبتكرة  متنوعة  حمفظة  وتنمية 

الرتكيز على اإ�ضراك جميع الفئات املجتمعية وتعزيز الن�ضيج الجتماعي.
من جانبه اأكد �ضعادة املهند�س �ضويدان را�ضد الظاهري الرئي�س التنفيذي 
اإطار  يف  ياأتي  امل�ضروع  هذا  اأن  م�ضاندة  العامة  للخدمات  اأبوظبي  ل�ضركة 
حر�س “م�ضاندة” على جت�ضيد روؤية �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 
بتوفري بنية حتتية عالية اجلودة  “حفظه اهلل”  الدولة  اآل نهيان رئي�س 
تلبي تطلعات الفرد واملجتمع وتتما�ضى مع اأف�ضل املعايري العاملية، وحتظى 
هذه امل�ضاريع بالهتمام واملتابعة الدوؤوبة ل�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 

زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة .
للحو�س غرب  وبنية حتتية  داخلية  اإن�ضاء طرق  امل�ضروع ت�ضمن  اإن  وقال 
كيلومرتات   9 داخلية بطول  فيها طرق  اأبوظبي مبا  2 يف مدينة   -  52
اأر�س لإقامة مدر�ضة وقطعة  اأرا�ضي �ضكنية، وقطعة  118 ق�ضيمة  وعدد 
م��ب��اين ح��ك��وم��ي��ة وق��ط��ع��ة مبنى جت���اري واأرب�����ع ق��ط��ع ح��دائ��ق مب�ضاحات 
باإجمايل  اجلانبية  املواقف  اإىل  اإ�ضافة  �ضيارات،  3 مواقف  وعدد  خمتلفة 

عدد 1129 موقفا.

•• ابوظبي-الفجر:

اأبوظبي  يف  وال�ضياحة  ال�ضفر  رابطه  نظمت 
وذلك  الأول  الرم�ضاين  وامللتقي  الف��ط��ار 
مبطعم بتيك بح�ضور عدد كبري من اأع�ضاء 
ال�ضياحية  امل��ك��ات��ب  م��ن��دوب��ي  م��ن  ال��راب��ط��ة 

والعلميني وحمبي ال�ضفر.
وكان الهدف من اللقاء تعزيز الروابط بني 
اأع�ضاء الرابطة الذي مت تاأ�ضي�ضها منذ ثلث 
دائم عرب  توا�ضل  اأع�ضاوؤها يف  �ضنوات وظل 
و�ضائل التوا�ضل الجتماعي حيث �ضكل هذا 
اأتاح  وقد  للرابطة.  مبا�ضر  لقاء  اأول  امللتقي 
عددهم  ال��ب��ال��غ  للأع�ضاء  الفر�ضة  امللتقى 
اأكر من  245 ع�ضوا للتعرف على بع�ضهم 
تعزيز  كيفية  مناق�ضة  اىل  ا�ضافة  البع�س 
علقات العمل والتقارب فيما بني الأع�ضاء.
�ضالح  اأحمد  ال�ضيد  حت��دث  الف��ط��ار  وعقب 
ال��ربي��ك��ي، م��وؤ���ض�����س و���ض��اح��ب ف��ك��رة امللتقى 
ب��الأع�����ض��اء، معربا ع��ن �ضعادته  ال��ذي رح��ب 
ب��ل��ق��اء اأع�����ض��اء ال��راب��ط��ة وج��ه��ا ل��وج��ه بعد 
التوا�ضل  و���ض��ائ��ل  ع���رب  ال��ت��وا���ض��ل  ك����ان  اأن 
الل��ك��رتون��ي��ة ف��ح�����ض��ب. واأك�����د ال��ربي��ك��ي اأن 
ف��ك��رة ان�����ض��اء ال��راب��ط��ة ت��ت��م��ح��ور ح���ول عدد 
للمهتمني  �ضبكة  ان�ضاء  اأول��ه��ا  الأه���داف  من 
املحلي  امل�ضتوى  على  للتوا�ضل  املجال  بهذا 
وال��ع��امل��ي وال���ض��ت��ف��ادة م��ن ال��ف��ر���س املتاحة 
والط����لع على ك��ل م��ا ه��و ج��دي��د يف جمال 
بال�ضكر  الربيكي  وتقدم  وال�ضياحة.  ال�ضفر 

امل��ل��ت��ق��ى م���وؤك���دا ع��ل��ى ع���زم الرابطة  ل��رع��اة 
التي  والربامج  الفعاليات  من  املزيد  تنظيم 

ت�ضهم يف حتقيق اأهدافه.
املناعي  ال�ضيد ح�ضني علي  اأك��د  ناحيته،  من 
ال�ضياحي  ل��لإع��لم  العربي  الحت���اد  رئي�س 
الركائز  كاإحدى  نف�ضها  اأثبتت  ال�ضياحة  ان 
الرئي�ضية للتنمية القت�ضادية والجتماعية 
يف خمتلف ال��دول، واإن هذا القطاع ما يزال 
ي�ضهد منواً متزايداً عاماً بعد عام. ولفت اىل 
وتعددت  كبري  ب�ضكل  ت��ط��ورت  ال�ضياحة  اأن 
ا�ضتحداث  مت  ح��ي��ث  وم��ق��ا���ض��ده��ا  اأن���واع���ه���ا 
ال�ضياحة  اأبرزها  ال�ضياحة  اأن��واع جديدة من 
الطبيعية والريا�ضية والعلجية والتعليمية 
والثقافية واحل�ضارية واخل�ضراء وامل�ضتدامة 

وكل هذه الأنواع املختلفة من ال�ضياحة ظلت 
يف ازدهار م�ضتمر.

ونوه رئي�س الحتاد العربي للإعلم ال�ضياحي 
اىل اأه��م��ي��ة الإع�����لم ال�����ض��ي��اح��ي ال��ع��رب��ي يف 
لدور  ن��ظ��را  وت�ضويقها  للمنطقة  ال��رتوي��ج 
ال�ضياحة  واملحوري مع قطاع  الهام  الإع��لم 
باعتبار ان الإعلم وال�ضياحة وجهان لعملة 
اأن العاملني يف جمال العلم  واح��دة واأك��د 
مهمة  واأمامهم  كبري  دور  عليهم  ال�ضياحي 
كفريق  والعمل  تعاونهم  خ��لل  م��ن  وطنية 
الإمارات  يف  ال�ضياحي  القطاع  لدعم  واح��د 
على  ايجابيا  ذلك  لينعك�س  العربي  والعامل 

القطاع القت�ضادي يف دولهم.
ال�ضياحي  ال���ت�������ض���وي���ق  اأن  امل���ن���اع���ي  واأك��������د 

الل���ك���رتوين ه���و ال��ط��ري��ق��ة الجن����ع والتي 
واأن  خا�ضة   ، الع�ضر  متغريات  م��ع  تتوافق 
اأ���ض��ب��ح��ت يف  ال��ت��وا���ض��ل الج��ت��م��اع��ي  �ضبكات 
املليني  اإىل  رواده����ا  ع��دد  م��ك��ان وي�ضل  ك��ل 
وتدعيم وت�ضجيع و�ضائل الإعلم املتخ�ض�ضة 

التي جتعل ال�ضياحة يف طليعة اأولوياتها.
وم���ن ج��ان��ب��ه حت���دث ال�����ض��ي��د ���ض��ع��ود حممد 
�ضلطان الدرمكي الرئي�س التنفيذي ل�ضركة 
برمييري لل�ضفر وال�ضياحة  عن اأهمية فكرة 
وال��ذي حت��ول من  الرابطة  اأ�ضا�س   حمتوى 
بنتائج  ال��واق��ع  ار����س  اب اىل  وات�����س  ق���روب 
املجتمعي  ال��ت��وا���ض��ل  روح  بتعزيز  ملمو�ضة 
وال�ضياحة  ال�ضفر  العاملني يف قطاع  ما بني 
واملجتمع الذي ي�ضعى للح�ضول على اف�ضل 

ال�ضياحة  ب��غ��ر���س  لل�ضفر  امل��ق��دم��ة  احل��ل��ول 
امللتقى  ه��ذا  اأن  م�ضيفا  وغ���ريه،  والأع���م���ال 
ي�ضكل اإجنازا لفكره حتولت اإىل نتائج تتبعها 
ال�ضياحي  ل��ل��رتوي��ج  الأف�����ض��ل  للعمل  دواف���ع 
للقطاع  واحللول  اخلدمات  اأف�ضل  وتقدمي 
يف دول���ة الم�����ارات وي��ج��ع��ل ���ض��رك��ات ال�ضفر 

وال�ضياحة يف الريادة.
اختتم احلفل بال�ضحب على اجلوائز املقدمة 
كان  قيمة.  ج��وائ��ز  �ضملت  امللتقى  رع��اة  م��ن 
امل��ل��ت��ق��ى ب��رع��اي��ة ك���ل م���ن ب��رمي��ي��ري لل�ضفر 
وال�����ض��ي��اح��ة، وب��وط��ي��ن��ة ل���ت���اأج���ري ال���ق���وارب 
ال�ضويدي  واأب����ن����اء  ال��ب��ح��ري��ة،  وال����رح����لت 
خل����دم����ات احل�����ج وال���ع���م���رة وال���ف���ت���ح للحج 

والعمرة.

هيئة كهرباء ومياه دبي تكّرم 47 من موظفيها  •• دبي-الفجر:

 �ضمن جهودها للرتقاء بالعمل احلكومي 
وت��ر���ض��ي��خ ث��ق��اف��ة الإب������داع والب���ت���ك���ار لدى 
دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  كرمت  املوظفني، 
ال��ف��ائ��زي��ن وامل�����ض��ارك��ني ال������ 10 يف ال����دورة 
ل����لأداء احلكومي  دب��ي  ب��رن��ام��ج  ال�21 م��ن 
على  احلا�ضلني  من  موظفاً  و37  املتميز، 
الأول  للن�ضف  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��ت��م��ّي��ز  ج��وائ��ز 
حممد  �ضعيد  �ضعادة/  وك���ّرم   .2018 م��ن 
التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�ضو  الطاير، 
املهند�س  يرافقه  دبي،  ومياه  كهرباء  لهيئة 
للرئي�س  التنفيذي  ال��ن��ائ��ب  �ضلمان  ول��ي��د 
بالهيئة،  والتمّيز  الأع��م��ال  تطوير  لقطاع 
خلل  وذلك  املتمّيزين  املوظفني  من   47
الهيئة  اأقامته  التي  ال�ضنوي  ال�ضحور  حفل 
�ضيتي  الإنرتكونتننتال في�ضتيفال  يف فندق 
- دبي، بح�ضور النواب التنفيذيون للرئي�س 
موظفي  م��ن  كبري  وع���دد  الرئي�س،  ون���واب 

الهيئة. 
ومت ت��ك��رمي ال��ف��ائ��زي��ن وامل�����ض��ارك��ني ال������ 10 
الذين �ضاركوا يف الدورة ال�21 من برنامج 
�ضارة  وه���م:  املتميز  احلكومي  ل���لأداء  دب��ي 
فئة  ع��ن  الأول  باملركز  الفائزة  ال��زرع��وين، 
املجال  م���وظ���ف يف  لأف�������ض���ل  دب����ي  )و�����ض����ام 
باملركز  الفائزة  البلو�ضي  ورقية  امل��ي��داين(، 
لأف�ضل مدير  دب��ي  )و���ض��ام  فئة  الثاين عن 
مركز خدمة(، واأ�ضماء بهمن الفائزة باملركز 
الثاين عن فئة )و�ضام دبي لأف�ضل موظف 
يف جمال خدمة املتعاملني(، والدكتور عمار 
منري الفائز باملركز الثالث عن فئة و�ضام دبي 
املتخ�ض�ضة،  الوظائف  يف  موظف  لأف�ضل 
عن  الثالث  باملركز  الفائز  ك��راين  وم���روان 
املجال  دب��ي لأف�ضل موظف يف  )و���ض��ام  فئة 
وفاطمة  ال��ه��ن��د���ض��ي،   - ال��ت��ق��ن��ي   - ال��ف��ن��ي 

اجلوكر الفائزة باملركز الثالث عن فئة و�ضام 
دبي لأف�ضل موظف يف املجال الداري، نورة 
عبدالرحمن الفائزة باملركز الثالث عن فئة 
اجلدد،  امل��ت��م��ي��زي��ن  للموظفني  دب���ي  و���ض��ام 
وحم���م���د ج���اوي���د حم��م��د ال��ف��ائ��ز ع���ن فئة 
ب�ضفته  حاجي  وح�ضن  املجهول،  )اجلندي 
دب����ي للموظفني  ف��ئ��ة و����ض���ام  م�����ض��ارك ع���ن 
ب�ضفته م�ضارك  التميمي  املبتكرين، وعادل 
ل��ل��م��وظ��ف يف املجال  ع���ن ف��ئ��ة و����ض���ام دب����ي 
ل�ضرتاتيجية  ت���اأك���ي���داً  وذل����ك  الإ�����ض����رايف، 
والتميز  ال��ن��ج��اح  ثقافة  تر�ضيخ  يف  الهيئة 
م�ضتمر  ب�ضكل  املوظفني  وحتفيز  وت�ضجيع 
عرب تكرمي املتميزين وت�ضليط ال�ضوء على 
يف  وم�ضاهماتهم  واب��ت��ك��ارات��ه��م  اإب��داع��ات��ه��م 
دعم جهود الهيئة يف تطوير وحت�ضني الأداء 

املوؤ�ض�ضي.
جوائز  على  احلا�ضلني  ت��ك��رمي  ج��رى  كما 
التمّيز الداخلية للن�ضف الأول من 2018 
قائمة  �ضملت  حيث  موظفاً،   37 وع��دده��م 
الوظيفي،  التمّيز  التي مت تكرميها  الفئات 

والتمّيز الإداري، واإ�ضعاد املتعاملني. 
و�ضمت فئة التمّيز الإداري: املوظف املتمّيز 
التخ�ض�ضي،  وامل��ج��ال  ال���ض��رايف،  امل��ج��ال  يف 
واملوظف املتمّيز يف املجال التق�ني - الفني، 
واملوظف املتمّيز يف املجال امليداين، واملوظف 
وامل�وظ�ف�ون  الإداري،  امل���ج���ال  يف  امل��ت��م��ّي��ز 
اجل�دد،  املتمّيزون  املوظفون  ال�م�ب�ت�ك�رون، 
اإ�ضعاد  فئة  �ضملت  فيما  املجهول،  واجلندي 
اأف�ضل موظف يف جمال خدمة  املتعاملني: 
املتعاملني، واأف�ضل موظف خدمة يف مركز 

الت�ضال. 
الفائزين  تكرمي  احلفل  خ��لل  ج��رى  كما 
لعام  وال�ضلمة  ال�ضحة  اأ���ض��ب��وع  ج��ائ��زة  يف 
حيث  وال��ق��ط��اع��ات،  -ل��������لإدارات   2017
ح�ضلت اإدارة عمليات املياه على املركز الأول، 
عبداهلل  املهند�س  م��ن  ك��ل  التكرمي  وت�ضلم 
عبيد اهلل النائب التنفيذي للرئي�س لقطاع 
امل���ي���اه وال��ه��ن��د���ض��ة امل��دن��ي��ة وع��م��ر عبداهلل 
وجاء  املياه،  عمليات  اإدارة  مدير  الفل�ضي 
يف املركز الثاين قطاع توزيع الطاقة وت�ضلم 
اجلائزة املهند�س را�ضد بن حميدان النائب 
جاء  ح��ني  يف  للقطاع،  للرئي�س  التنفيذي 
حيث  الطاقة  نقل  قطاع  الثالث  امل��رك��ز  يف 
ت�ضلم اجلائزة املهند�س ح�ضني لوتاه النائب 

التنفيذي للرئي�س للقطاع.

حممد  �ضعيد  ���ض��ع��ادة  ق��ال  املنا�ضبة  وب��ه��ذه 
التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�ضو  الطاير، 
هيئة  ت�ضخر  دب����ي:  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  لهيئة 
كهرباء ومياه دبي جهودها لتنفيذ توجيهات 
بن  حم��م��د  ال�ضيخ  ال�ضمو  ���ض��اح��ب  ���ض��ي��دي 
را�ضد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، جلعل 
اإم���ارة دب��ي  من��وذج��ا عاملياً رائ���داً يف جمال 
منهج  وتبني  املتمّيزة،  احلكومية  اخلدمات 
بل  منه،  منا�س  ل  موؤ�ض�ضي  كخيار  التمّيز 
يف  النهج  ه��ذا  وتر�ضيخ  تطبيق  يف  والعمل 
م�ضاريعها  وجميع  الهيئة  قطاعات  جميع 
موؤ�ض�ضة  ل���روؤي���ت���ن���ا  حت��ق��ي��ق��اً  وم���ب���ادرات���ه���ا 

ُم�ضتدامة ُمبتكرة على م�ضتوى عاملي.
امتنانه  خال�س  عن  الطاير  �ضعادة  واأع��رب 
وع��رف��ان��ه ع��ل��ى اجل���ه���ود ال��ت��ي ي��ب��ذل��ه��ا كل 
ال��ع��ام��ل��ني يف ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم���ي���اه دب���ي، 
الهيئة  حت��رزه  ال��ذي  التقدم  يف  واإ�ضهامهم 
اأن  اإىل  اأهلها  ال��ذي  امل��ج��الت، الأم��ر  يف كل 
العمل  ب��ه يف جم��ال  ت�ضبح من��وذج يحتذى 
احل��ك��وم��ي، واإع���ط���اء ال��ه��ي��ئ��ة امل��ك��ان��ة التي 
املزودة  املوؤ�ض�ضات  اأف�ضل  بني  ت�ضتحقها من 
للخدمات على ال�ضعيدين املحلي والعاملي. 
ولت���زال  حققتها  ال��ت��ي  الإجن������ازات  ك��ل  اأن 
حت��ق��ق��ه��ا ال��ه��ي��ئ��ة ه���ي ن���ت���اج ع��م��ل جماعي 
����ض���واع���د وع���ق���ول موظفي  ب��ف�����ض��ل  حت��ق��ق 
حظي  ال��ذي  والتكرمي  وموظفاتها،  الهيئة 
اعرتاف  اإل  هو  ما  املتمّيزون  الفائزون  به 
اآخر من الهيئة باأهمية دعم املوظفني ورفد 
كفاءاتهم وت�ضجيعهم على الإبداع والبتكار 
الطرف  الب�ضري هو  العن�ضر  واأن  والتمّيز، 
الأهم يف معادلة تطور واإزدهار اأي موؤ�ض�ضة، 
اإجناز  اأه��م  ه��و  الإن�����ض��ان  يف  ال�ضتثمار  واأن 
نحققه اإذا ما اأردنا الرتقاء بعملنا احلكومي 

ومب�ضتوى اخلدمات املقدمة للمتعاملني.

نتيجة للجه�د الرتويجية املكثفة

راأ�ض اخليمة ت�صهد منوًا بن�صبة 28 % يف اأعداد الزوار االأوروبيني 
•• راأ�س اخليمة-الفجر: 

ال�ضياحة ح�ضورها يف  لتنمية  راأ���س اخليمة  هيئة  ع��ززت 
الأ���ض��واق الأوروب��ي��ة ع��رب ع��دد م��ن امل��ب��ادرات الرتويجية 
اخلم�س  الأ�ضهر  خ��لل  ال�ضياحة  قطاع  ا�ضتهدفت  التي 

الأوىل من العام اجلاري.
لتنمية  اخليمة  راأ����س  هيئة  ا�ضرتاتيجية  م��ع  ومت��ا���ض��ي��اً 
تركيزها  الهيئة  كّثفت   ،”2019 “الوجهة  ال�ضياحة 
املتنوعة  وامل��ع��امل  والفعاليات  ب��اخل��ي��ارات  التعريف  على 
الرئي�ضية.  الأوروب��ي��ة  الأ���ض��واق  الإم���ارة يف  توفرها  التي 
ملمو�ضاً  2018 من��واً  عام  الأول من  الن�ضف  �ضهد  وقد 
اأجرى  الهيئة، حيث  تبذلها  التي  الرتويجية  يف اجلهود 

يف  �ضفر  وكيل   4000 ممثلون عنها زي��ارات لأك��ر من 
حّطت  املا�ضي،  الأ�ضبوع  وخ��لل  اأوروب��ي��ة.  مدينة   45
اجلولت الرتويجية الأوروبية يف اأملانيا و�ضوي�ضرا، حيث 
توجه هيثم مطر الرئي�س التنفيذي للهيئة بزيارات اإىل 
مانهامي ونورمربج وهانوفر وزيوريخ للقاء ممثلني عن 
ال�ضياحية  باخليارات  وتعريفهم  وال�ضفر  ال�ضياحة  قطاع 
املذهلة التي تقدمها اإمارة راأ�س اخليمة ل�ضيما ال�ضواطئ 
واملناظر اجلبلية اخللبة  الذهبية  وال�ضحراء  ال�ضاحرة 

وفعاليات املغامرات امل�ضوقة.
بالن�ضبة  رئي�ضية  �ضياحية  ���ض��وق��اً  ح��ال��ي��اً  اأمل��ان��ي��ا  وتعترب 
اإذ وق��ف��ت اإىل ج��ان��ب الأ����ض���واق  لإم������ارة راأ������س اخل��ي��م��ة، 
ودول  املتحدة  اململكة  الأخ��رى مثل  الرئي�ضية  الأوروب��ي��ة 

وراء  الت�ضيك،  وج��م��ه��وري��ة  وب��ول��ن��دا  الأوروب�����ي  ال�ضمال 
ح�ضة كبرية من الزوار العامليني اإىل الإمارة. وميثل زوار 
دولة الإمارات حالياً %30 من الأعداد املتزايدة املتوجهة 
اإىل الإمارة. وعلوة على ذلك، عززت هيئة راأ�س اخليمة 
عرب  اأوروب���ا  يف  امل��ي��داين  ح�ضورها  م��ن  ال�ضياحة  لتنمية 
�ضبكة متنامية من املكاتب التمثيلية والرتويجية، حيث 
�ضهد �ضهر اأبريل 2018 افتتاح مكتب متثيلي للهيئة يف 

�ضتوكهومل تر�ضيخاً حل�ضورها يف دول منطقة ال�ضمال.
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  م��ط��ر  ق���ال هيثم  ال�����ض��ي��اق،  ه���ذا  ويف 
الإمارة  “�ضهدت  ال�ضياحة:  لتنمية  اخليمة  راأ���س  لهيئة 
الأ���ض��واق الأوروبية،  ال���زوار من  اأع���داد  من��واً ملحوظاً يف 
ن�ضبة  ارتفعت  اإذ  العام،  الأول من  الن�ضف  ل�ضّيما خلل 

بن�ضبة %28 مقارنة  الأ�ضواق  تلك  القادمني من  ال��زوار 
قدماً  نتطلع  وبينما   .2017 العام  من  نف�ضها  بالفرتة 
نهاية  بحلول  زائر  با�ضتقطاب مليون  اإىل حتقيق هدفنا 
 ،2025 ع���ام  ب��ح��ل��ول  زائ����ر  م��ل��ي��ون  و3   2018 ع���ام 
اأهمية متزايدة، وهذا  تكت�ضب املحافظة على هذا الزخم 
لعرو�ضنا  ال��رتوي��ج  يف  ال�ضتثمار  ع��رب  عليه  نحر�س  م��ا 
حني  ويف  اأوروب���ا.  اأن��ح��اء  جميع  يف  ال�ضياحية  ومنتجاتنا 
مثل  نوفرها  التي  املذهلة  ال�ضياحية  التجارب  �ضاهمت 
راأ�س  مكانة  تر�ضيخ  يف  ال��ع��امل  يف  ان��زلق��ي  م�ضار  اأط���ول 
اخليمة على خريطة ال�ضياحة العاملية، يتعني علينا اأي�ضاً 
موا�ضلة ت�ضليط ال�ضوء على التنوع املتميز الذي ت�ضتهر 

به الإمارة بني جمهورنا الرئي�ضي يف اأوروبا.
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2018/23 منازعات عقارية 
اىل املدعي عليه / حم�ضن كرمي قباين 

حيث ان املدعية / �ضركة راأ�س اخليمة العقارية )�س م ع ( 
قد اقامت الدعوى احلقوقية 2018/23 منازعات عقارية �ضد املدعي عليه 

وملا �ضنورد فيما بعد / وملا تراه حمكمتكم املوقرة عفوا ، نطلب : 
اول : الق�ضاء بف�ضخ عقد البيع املوؤرخ 2015/3/9 املربم بني املدعية واملدعي عليه والواقع على الوحدة 
MA0205-0401  )الوحدة رقم 401 - بناية رقم 05 - املنطقة رقم : 2 لج��ون - ميناء  رق��م  

العرب - الكائنة باإمارة راأ�س اخليمة( وت�ضليمها للمدعية خالية من ال�ضواغل 
ثانيا : الزام املدعي عليه بت�ضفية عداد املياه والكهرباء عن العني حمل التداعي حتى تاريخ الت�ضليم 
الفعلي للعني - ويف جميع الحوال : - بالزام املدعي عليه بالر�ضوم وامل�ضروفات ومقابل اتعاب املحاماة 
- مما يقت�ضي ح�ضورك اىل مكتب ادارة الدعوى البتدائية مبحكمة راأ�س اخليمة يوم الثلثاء املوافق 

2018/6/19 م ال�ضاعة التا�ضعة �ضباحا وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع. 
 مدير  اإدارة الدعوى 

 حكومة  را�ض اخليمة
دائرة املحاكم
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املرجع : 934
ليكن معلوما للجميع بان كل ال�ضيد/ خالد خليفة حمد �ضيفان ال�ضويدي - اإماراتي اجلن�ضية وال�ضيد/ �ضوبها 
�ضرى كومار - هندي اجلن�ضية وال�ضيد/ ابراهيم اي قادر تيكو كيل - هندي اجلن�ضية وال�ضيد/ ان�ضاريه �ضريف 
 / ال�ضيد  البالغة )100%( وذلك اىل كل من  والتنازع عن كامل ح�ضته  البيع  - هندي اجلن�ضية يرغبون يف 
قا�ضم حممد عبداهلل باحاجي احلمادي - اإماراتي اجلن�ضية وال�ضيد/ زبري نوروكوبار امبيل - هندي اجلن�ضية 
وال�ضيد/ عبدالر�ضيد فالياكات ابراهيم - هندي اجلن�ضية وال�ضيد/ �ضامري فاتي بارامبات - هندي اجلن�ضية 
يف اجلن�ضية يف الرخ�ضة امل�ضماة �ضيدلية ركن احلياة - ذ م م( تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم 

)708536( ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية بال�ضارقة. 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان الكاتب العدل 
. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العلن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من 
لتباع  املذكورة  العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العلن  هذا  تاريخ 

الجراءات القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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املرجع : 921

ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ جا�ضم غلم عبدالكرمي علي لنقاوي ، اإماراتي اجلن�ضية 
الطارات(  لتجارة  )م�ضايف  يف    %100 البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
تامبي  تامبي  ام�ضاه  �ضيتار  ال�ضيد/  اىل  وذلك   )519425( رقم  جتارية  رخ�ضة  مبوجب 
غوفيندان ، هندي اجلن�ضية - تعديلت اخرى : تنازل �ضاحب الرخ�ضة لخر ، تغري ال�ضكل 

القانوين من موؤ�ض�ضة فردية اىل وكيل خدمات. 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان 
الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العلن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء 
امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 931

ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ راأفت فوزي عبدالقادر خلف ، م�ضري  اجلن�ضية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100%  وذلك اىل ال�ضيدة / مريام ه�ضام �ضلمان ر�ضيد 
القي�ضي - اإماراتي اجلن�ضية يف )فار�س البحار لطهي ال�ضماك ( والتي تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة 
مبوجب رخ�ضة رقم )752325( -  تغريات اخرى : تغيري ال�ضكل القانوين من موؤ�ض�ضة فردية 

بوكيل خدمات اىل موؤ�ض�ضة فردية - تنازل �ضاحب الرخ�ضة لخر. 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان 
الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العلن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العلن  هذا  تاريخ  من  ا�ضبوعني  بعد  اليه  امل�ضار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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املرجع : 912
البيع  ال�ضيد/ عمران هدايت هدايت اهلل - هندي اجلن�ضية يرغب يف  بان  ليكن معلوما للجميع 
والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100%  وذلك اىل الطرف الثاين : �ضوكت حمزة حمزة - هندي 
اجلن�ضية يف الرخ�ضة امل�ضماة  )احلزام الحمر للكراتية( تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة 

رقم 730766  ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية بال�ضارقة.  
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان الكاتب 
العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العلن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد 
ا�ضبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن

املرجع : 930
اجلن�ضية  باك�ضتاين   - يا�ضني  حممد  العابدين  زين  ال�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�ضيد/ جمعه كل  البالغة 100%  ح�ضة اىل  البيع والتنازل عن كامل ح�ضته  يرغب يف 
يف   - ال�ضيارات  ل�ضيانة  ال�ضم�س  مدار   / يف  اجلن�ضية  افغاين   - احمد  ف�ضل  اهلل  حبيب 

الرخ�ضة رقم 753857 ال�ضادرة من الدائرة القت�ضادية بال�ضارقة
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العلن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/31 ا�شتئناف جتاري   

ب��رامي  جمهول حمل القامة  امل�ضتاأنف �ضده/ 1- فورتري�س  اىل 
تايتجن وميثله /حمدان عبداهلل �ضبيح  امل�ضتاأنف /ل��وران  ان  مبا 
���ض��ي��ف ال��ك��ع��ب��ي - ق��د ا���ض��ت��اأن��ف احل��ك��م ال�����ض��ادر ب��ال��دع��وى رق���م : 
2016/1653 جتاري كلي بتاريخ 2018/1/8 وحددت لها جل�ضه يوم 
رقم  بالقاعة  �ضباحا   10.00 ال�ضاعة   2018/6/25 املوافق  الثنني 
ch2.D.17 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   

 اعالن
املرجع : 933

كامل  وتنازل  بيع  يف  يرغب  اجلن�ضية  هندي   - بروهيت  كري�ضنان  �ضيف  ال�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ح�ض�ضه البالغة 100% يف )عيادة ال�ضروق الطبية( رخ�ضة رقم 211690 وذلك اىل ال�ضيد/ ح�ضن عبدالوهاب 
�ضاندرا�ضيكار ويريندراكومار - هندي  �ضيدهابر  ال�ضيد/  اإماراتي اجلن�ضية واىل   - القوا�ضي احلمادي  ح�ضن 
اجلن�ضية واىل ال�ضيد/ ا�ضرف كولنجارا فايليل - هندي اجلن�ضية واىل ال�ضيد/ حممد فواز اآدي راجا - هندي 
اجلن�ضية واىل ال�ضيدة/ �ضيتانا براكا�س براكا�س رودرابا - هندية اجلن�ضية واىل ال�ضيدة/ ا�ضوه �ضلمه حوا - 
هندي اجلن�ضية - وكذلك مت تغيري ا�ضم التجاري من )عيادة ال�ضروق الطبية( اىل )مركز ال�ضروق الطبي ذ م 
م( ومت تغيري ان�ضطة التجارية من )عيادة طبية عامة( اىل )مركز طبي تخ�ض�ضي( ومت تغيري ال�ضكل القانوين 

من )موؤ�ض�ضة فردية بوكيل خدمات( اىل )�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة(.  
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان الكاتب العدل . فقد 
اقت�ضى ن�ضر هذا العلن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا 

العلن فمن لديه اي  اعرتا�س على ذلك عليه اتباع ال�ضبل القانوين حيال ذلك. 

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   
  اعالن بالن�شر 

املرجع : 929
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/  حممد مزهر نياز نواز احمد - باك�ضتان اجلن�ضية 
يرغب بالتنازل وبيع كامل ح�ضته البالغة 100% ح�ضة يف الرخ�ضة التجارية )الك�ضف 
لت�ضليح الجهزة اللكرتونية( ترخي�س رقم )544986( وذلك اىل ال�ضيد/ رفاقت �ضادق 

حممد �ضادق - باك�ضتان اجلن�ضية ، حيث مت التنازل مالك يف الرخ�ضة.  
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العلن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي  اعرتا�س على 

ذلك عليه اتباع ال�ضبل القانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   
 اإخطار بالن�شر للح�شور اأمام حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية  

يف الدعوى رقم  2018/53  )اإداري كلي(  
بناء على طلب املدعية / الهيئة العامة ل�ضوؤون ال�ضلمية والأوقاف 

عنوانها / تنوب عنها ادارة ق�ضايا الدولة - وزارة العدل - هاتف : 026921000 
اىل املدعي عليه / كايد حممد �ضامل حمد البلو�ضي 

عنوانه / ن�ضرا 
انت مكلف باحل�ضور امام الدائرة الكلية الدارية مبحكمة ابوظبي الحتادية 
البتدائية �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد وذلك يف ال�ضاعة 9.00 �ضباحا من 
يوم 19 من �ضهر 06 �ضنة 2018  وذلك للنظر يف الدعوى بو�ضفك مدعي عليه. 

حرر بتاريخ : 2018/6/11 
حمرر العلن : حممد ريا�س

عن/مدير اإدارة اخلدمات الق�شائية      

     المارات العربية املتحدة 

وزارة العدل
العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   

مذكرة  اعالن املدعى عليها بالن�شر
                        اىل املدعي عليه/ بيلدتيك للمقاولت - �س ذ م م 

وحددت لها جل�ضة اخلمي�س املوافق 2018/6/28 ال�ضاعة 8.30 �ضباحا �س 

لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة ايام على القل.

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�ضية
عمايل جزئي  5198/2018
عمايل جزئي  5202/2018

م
1
2

ا�ضم املدعي
 م�ضرف مياه نور احلق 

حممد ب�ضري خان حممد رحيم خان  

مبلغ املطالبة
32325 درهم + تذكرة العودة 
28025 درهم + تذكرة العودة

العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/861  جتاري كلي 
اىل املدعي عليه / 1-جامي�س فوري�ضت كونليفي  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ �ضركة فرايزر ماجنمت - م د م �س وميثلها مدير ال�ضركة ال�ضيد/ 
اأق��ام عليك  ري�ضارد �ضامويل وود وميثله / حممد احمد �ضعيد ال�ضعدي - قد 
 206/2018 رقم  التحفظي  احلجز  ب�ضحة  احلكم  طلب  ومو�ضوعها  الدعوى 
جتاري.   وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء  املوافق  2018/6/27  ال�ضاعة 9.30 �س 
بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2018/698  ا�شتئناف جتاري   
واملعمارية   املدنية  الهند�ضة  ل�ضت�ضارات  1-اخليال  �ضده/  امل�ضتاأنف  اىل 
ابراهيم  عبدالعزيز  امل�����ض��ت��اأن��ف/م��روان  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
ا�ضتاأنف  ق��د  �ضاحي  علي  م�ضبح  وميثله/علي   - ال��ه��اج��ري  ال�����ض��ف��ران 
احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم 2017/1259 جتاري كلي وحددت لها جل�ضه 
رقم  بالقاعة  �ضباحا   10.00 ال�ضاعة   2018/7/4 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم 
ch2.D.16 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/4737  عمايل جزئي             

جمهول  م   م  ذ  ���س   - الفنية  للخدمات  اح��م��د  افتخار   -1/ عليه  امل��دع��ي  اىل 
حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي / حم��م��د ع���رف���ان حم��م��د رم�����ض��ان  ق���د اأق���ام 
 47500( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره����م( وت���ذك���رة ع���ودة مببلغ )2000 دره����م( وال��ر���ض��وم وامل�����ض��اري��ف.  ورقم 
الثلثاء   ي���وم  جل�ضة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB181410500AE(ال�ضكوى
املوافق 2018/7/3  ال�ضاعة 8.30 �س  بالقاعة Ch2.E.22  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1272  عمايل جزئي             

اأن  اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- ج  ب وللتجارة - ���س م ح  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا 
املدعي/ ظهور �ضكور عبدال�ضكور - قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
درهم(  مب�ضتحقات عمالية وقدرها )10200 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى )CN5166351(  وحددت لها جل�ضة يوم  
الثلثاء  املوافق 2018/6/19  ال�ضاعة 10.30 �ضباحا  بالقاعة Ch1.A.2  لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري ، علما ان الدعوى جددت من ال�ضطب.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 158

بارامبا  كلياناتوبو  عبدنزار  احمد  نيا�س  ال�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
البالغة 100%  يف  كامل ح�ضته  والتنازل عن  البيع  ، هندي اجلن�ضية يرغب يف 
)العزاز لتجارة الهدايا العلنية( مبوجب رخ�ضة رقم )614500( اىل ال�ضيد/ 
الرخ�ضة  تنازل �ضاحب   : ، هندي اجلن�ضية - تعديلت اخرى  فريوز فيتيكاتو 
اىل اخر.  وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم 
الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العلن للعلم  )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان 
وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا 
العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
 الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   
 اإعادة اعالن بالن�شر لدعوتكم حل�شور جل�شة التحكيم

دعوى رقم  2017/1872 مدين كلي عجمان  
املحتكم : �ضم�ضة عبداهلل الظاهري - اإماراتي اجلن�ضية 

املحتكم �ضده : و�ضام ح�ضني اجلفري العقارية - ذ م م  - فاك�س : 067412217 
اخل�ضم املدخل : ورثة و�ضام ح�ضني اجلفري 

يدعوكم املحكم املكلف بقرار حمكمة عجمان حل�ضور جل�ضة التحكيم 
تاريخ الجتماع : 2018/6/26 - وقت الجتماع : ال�ضاعة 5.30 م�ضاء 

مكان الجتماع : مكتب ت�ضوية - تليفون رقم 0555041439 
دبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - بناية كراون بلزا - املبنلي التجاري - الطابق 22 - مكتب 2203 

نظرا لهمية اللتزام مبوعد الجتماع يرجى النتباه اىل ما يلي : 1- على املحتكم تقدمي ما يثبت �ضحة 
التبليغ بنف�س التاريخ   2- التوقيع على وثيقة التحكيم من قبل املحتكم �ضدها ، واخل�ضم واملدخل  3- 
على من يرغب من الطراف تقدمي مذكرات او م�ضتندات  4- على الطراف اللتزام بتقدمي ن�ضختني 

من كافة املذكرات وحافظة امل�ضتندات. 
املحكم املكلف / حممد خليل زيان  

اإجتمـــــــاع اخلبـــــــرة 

العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر

يف الدعوى رقم 2017/198 بيع عقار مرهون 
مو�ضوع الق�ضية : اإ�ضدار القرار باإيقاع احلجز التنفيذي على العقار رقم 2542 

والبالغ م�ضاحته 10631 قدم مربع مبنطقة الثنية الرابعة باإمارة دبي نظري مبلغ 
3.936.720/52 درهم 

طالب العلن : طالب التنفيذ : بنك راأ�س اخلمية الوطني - �س م ع 
حمل  جم��ه��ول   - ع��ادل��ي��ان  قا�ضم  جميد   -1  : �ضدهما  املنفذ   : اع��لن��ه  امل��ط��ل��وب 
القامة.  مو�ضوع الإعلن : - نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�ضة وهي 
عبارة عن ار�س - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم الر�س : 2542 - امل�ضاحة : 10631 
للعلم مبا جاء  وذلك  درهم  به )3.936.720.52(  املطالب  للمبلغ  وفاء  قدم مربع 

ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�ض الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1794  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- الذهب ال�ضايف للتجارة العامة - ذ م م  2-حميد قا�ضم قا�ضم 
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ موارد للتمويل )�س م خ ( وميثله / عي�ضى 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام  �ضامل احمد احلر�ضي املهري - قد 
والر�ضوم  دره��م(   476529.78( وق��دره  مببلغ  والتكافل  بالت�ضامن  عليهم  املدعي 
ال�ضداد  الدعوى وحتى  اإقامة  تاريخ  املحاماة والفائدة 12% من  وامل�ضاريف واتعاب 
لها جل�ضة يوم اخلمي�س   املعجل بل كفالة.  وح��ددت  بالنفاذ  �ضمول احلكم  و  التام 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة  ���س   8.30 ال�ضاعة    2018/7/5 امل��واف��ق  
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/5434  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1- �ضركة كومودور للمقاولت - ذ م م - فرع دبي  جمهول حمل 
ال��دع��وى ومو�ضوعها  اأق��ام عليك  امل��دع��ي/وائ��ل خليل ف��احت - قد  اأن  الق��ام��ة مبا 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )65471 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف  رقم ال�ضكوى )MB182617588AE(  وحددت 
بالقاعة  �ضباحا    9.30 ال�ضاعة    2018/6/12 امل��واف��ق  ال��ث��لث��اء  ي��وم  جل�ضة  لها 
Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   
يف  الدعوى 2018/390  جتاري كلي

املدعي عليهم / 1- �ضتار جروب للعقارات - ذ م م 
2- �ضركة البداير للتجارة العامة - ذ م م  ، 3- طاهر جربائيل بابابور كلخوران 4- ار�ضيا كلخوران 
بابابور - مبا ان هناك دعوى مرفوعة �ضدكم من قبل املدعي / بنك الفجرية الوطني - فرع 
دبي - اأمام حمكام دبي واأنه مت تعيينا خبريا م�ضرفيا بالدعوى مبوجب احلكم ال�ضادر بالدعوى 
اعله فاإننا ندعوكم حل�ضور اجتماع اخلربة الول  وذلك يوم الربعاء  املوافق 2018/6/13  يف 
متام ال�ضاعة احلادية ع�ضر ظهرا ، مبقر مكتبنا انرتا لل�ضت�ضارات املالية  وذلك بالعنوان التايل 
: دبي - حمي�ضنة 4 - �ضارع بريوت - بناية امليزان - الطابق الثالث - مكتب  303 ،،،  مقابل مركز 
كلداري لتعليم قيادة ال�ضيارات وبذات البناية يوجد بنك دبي التجاري ، هاتف  : 04-2206899،  
م�ضتندات  من  لديكم  ما  كافة  اإح�ضار  و  الطلع  يرجى   -042206877  : فاك�س   ،04-2206244

واحلر�س على احل�ضور  يف املوعد اق�ضاه. 
اخلبري املحا�شبي وامل�شريف  
د. علي را�شد الكيتوب 

 اإعالن بالن�شر
العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   

مكتب اإدارة الدعوى 
 اإعالن بالن�شر 

2018/132 جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه الأول / كر�ضتوفر جوزيف �ضتيفن�س  ، اجلن�ضية : ا�ضرتاليا 

اىل املدعي  عليها الثانية / جود تريدينج - م م ح  وميثلها قانونا مديرها كر�ضتوفر جوزيف �ضتيفن�س 
حيث ان املدعية / اون تامي وورلدوايد لوجي�ضتيك�س - �س ذ م 

اقام املدعي الدعوى احلقوقية رقم 2018/132 جتاري جزئي يقت�ضي ح�ضورك اىل مكتب ادارة الدعوى 
باملحكمة املدنية براأ�س اخليمة �ضباح يوم الثلثاء املوافق 2018/6/19 م ال�ضاعة 9.00 التا�ضعة �ضباحا ، 
وللجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�ضور او ار�ضال وكيل 

عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ضتبا�ضر نظر الدعوى غيابيا بحقك. 
املدعي  بالزام  : بعد ثبوت احلكم  ثانيا   - املدعي عليه لق��رب جل�ضة  ا�ضتدعاء   : اول   - الدعوى   و�ضف 
عليه بدفع مبلغ مايل مقداره )195000( درهم والفائدة القانونية بواقع 12% - ثانيا : الزام املدعي عليه 

الر�ضوم وامل�ضروفات واتعاب املحاماة. لدى / مكتب ادارة الدعوى. حرر بتاريخ : 2018/6/3  

مدير  اإدارة الدعوى 

 حكومة  را�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�شر  

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
يف الق�شية رقم 2018/3141  مدين كلي ال�شارقة 

اىل املدعى عليهما /1- المرية فاطمة بنت عبداهلل حممد خليل  
حيث ان املدعية / �ضركة جرت�ضك العاملية للعقارات - ذ م م  وميثلها / حممد عبدالعزيز ال�ضويدي 
- قد اقام عليكم الدعوى املذكورة اعله لدى هذه املحكمة ،  ويطلب احلكم باثبات �ضحة ونفاذ 
عقد البيع املوثق بتاريخ 2018/10/16 لدى كاتب العدل باإمارة ال�ضارقة فيما بني املدعي عليهم 
لطلب  بال�ضافة  املدعية  ال�ضركة  ومدير  مالك  ال�ضويدي  حممد  عبدالعزيز  حممد  وامل�ضرتي 

الزام املدعي عليهما بامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
لذلك يقت�ضي ح�ضوركم امام مكتب اإدارة الدعوى رقم 9 مبحكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية، 
يف متام ال�ضاعة التا�ضعة من �ضباح يوم الثلثاء املوافق 2018/6/26  وذلك للجابة على الدعوى 
وتقدمي ما لديكم من بيانات ، ويف حال تخلفكم عن احل�ضور او عدم ار�ضال وكيل عنكم يف الوقت 

املحدد و�ضيتم اتخاذ الجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب اإدارة الدعوى 

     المارات العربية املتحدة 

وزارة العدل

العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   
يف الق�شية رقم 2017/2382 ا�شتئناف جتاري 

املرفوعة من / اميك�س )ال�ضرق الو�ضط( �س م ب )م( فرع دبي  - بوكالة :خليفة 
بن هويدن للمحاماة وال�ضت�ضارات القانونية - �ضد : �ضابان بوتيا فورايل �ضوكت 
علي - بال�ضارة اىل كتاب حمكمة دبي املوؤرخ يف 2018/6/10 واملت�ضمن تكليفي 
اجتماع خربة  بانه تقرر عقد  اع��له نحيطكم علما  املذكورة  الق�ضية  خبريا يف 
 ، �ضباحا   11.00 ال�ضاعة   2018/6/21 املوافق  يوم اخلمي�س  املذكورة  الق�ضية  يف 
وذلك على العنوان التايل : مكتب اخلبري / احمد ماجد لوتاه- الهلل كابيتال- 
ديرة  - بجانب  للتامني  الوطنية  دبي  بناية   ، - مكتب رقم 302  الثالث  الطابق 
املوعد  للح�ضور يف  ندعوكم  لذا   -  04-2999000 بور�ضعيد هاتف  �ضنرت-  �ضيتي 

املذكور وتقدمي كافة مالديكم من م�ضتندات ومذكرات.
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
اعالن ن�شر اجتماع خربة 
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العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/935   تنفيذ مدين  
املنفذ �ضده/1- فريندز بروفيندت انرتنا�ضيونال ليمتد 2-حممد  اىل 
فريد برويز حممود  3-�ضركةاكوما لو�ضطاء التاأمني - ذ م م  جمهويل 
عليك  اأق��ام  قد  �ضرباز   �ضيامك  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب   )19112636(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العلن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   

مكتب اإدارة الدعوى
 اإعالن بالن�شر 

2018/58 جتاري كلي
اىل املدعي عليهم : 1-�ضركة النعيمية التجارية - ذ م م ، 2- مهي�س كومار ك�ضن�ضاند بكاراين - اجلن�ضية : الهند 

3- منجو فا�ضديف باجومال باجراين - اجلن�ضية : الهند 4- ريفليك�س هولدنغز - �س م ح 
حيث ان املدعي :  بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 

قد اقام املدعي الدعوى احلقوقية رقم 2018/58 جتاري كلي طلب تثبيت احلجز التحفظي والزام املدعي عليهم 
بالتكافل والت�ضامن بان يوؤدوا للبنك مبلغ وقدره 4.304.732.16 )اربعة ملين وثلثمائة واربعة الف و�ضبعمائة 
واثنان وثلثون درهم و�ضتة ع�ضر فل�س (  والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�ضداد 

التام مع الزام املدعي عليهم الر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة. 
املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  �ضباح  اخليمة  ب��راأ���س  املدنية  باملحكمة  ال��دع��وى  ادارة  مكتب  ام���ام  ح�ضورك  يقت�ضي  ل��ذا 
2018/6/20م ال�ضاعة 9.00 التا�ضعة �ضباحا ، للجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف حالة 

تخلفك عن احل�ضور او ار�ضال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ضتبا�ضر نظر الدعوى غيابيا بحقك. 
حرر بتاريخ : 2018/6/11 

مدير  اإدارة الدعوى 

 حكومة  را�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

يف  الدعوى رقم 2018/4084 عمايل جزئي
اىل املدعي عليه /1 - نرجيزا كابايفا - جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / �ضرمد للو�ضاطة 
العقارية  قد اقام الدعوى املذكورة اأعله وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ ...... احلكم 
التمهيدي التايل : حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري - وقبل الف�ضل يف املو�ضوع ، باحالة الدعوى 
للتحقيق لتثبت املدعية بكافة طرق الثبات مبا فيها �ضهادة ال�ضهود ان املدعي عليها قامت بتاأجري 
ب��دون وجه حق من جراء  الباطن وحت�ضلت على مبالغ مالية  املدعية من  العاملني لدى  �ضكن 
هذا الفعل ودون ان تقوم باأخذ انذ من املدعية ، وعلى املدعي عليها النفي بذات الطرق وحددت 
لذلك جل�ضة 2018/7/3 ل�ضماع �ضهود الطرفني يف متام ال�ضاعة العا�ضرة �ضباحا يف مكتب القا�ضي 
واعتربت   ، والتعاب  امل�ضاريف  البت يف  وارج��ان   ، اجلل�ضة  ب��ذات  التحقيق  ينتهي  ان  على   )220(
عن  عليها  املدعي  باإعلن  املدعية  تكليف  مع  للمدعية  اع��لن  بثابة  احلكم  بهذا  النطق  املحكمة 

طريق الن�ضر. حددت لها املحكمة جل�ضة يوم الثلثاء املوافق 2018/7/3  ال�ضاعة 
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1892  جتاري جزئي              

ان  الق��ام��ة مبا  �ضعد اهلل  جمهول حمل  خ��ان  املدعي عليه /1- هداية اهلل  اىل 
املدعي/ بنك ام القيوين الوطني - �س م ع وميثله / خليفة يو�ضف حممد علي بن 
عمري - قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها  الزام املدعي عليه باأن يوؤدي للبنك 
واثنان  وت�ضعمائة  ال��ف  وث��لث��ون  ثلثة  دره��م   )33922.80( مبلغ  لقاء  امل��دع��ي 
 %2.49 بواقع  التفاقية  الفائدة   اىل  بال�ضافة  فل�ضا  وثمانون  درهما  وع�ضرون 
يوم  جل�ضة  لها  وح���ددت  ال��ت��ام.   ال�ضداد  وحتى   2011/12/20 ت��اري��خ  م��ن  �ضهريا 
الثنني  املوافق  2018/6/25  ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت 
مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1771  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه /1- فريوز تاج الدين  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
بنك ام القيوين الوطني - �س م ع   قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )29053.78 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 2.49% من 2011/12/20 وحتى ال�ضداد التام و �ضمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بل كفالة.  وحددت لها جل�ضة يوم الثلثاء  املوافق  2018/7/3  
من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �س   8.30 ال�ضاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1678  جتاري جزئي              

القامة  حم��ل  جم��ه��ول  ما�ضيكات   م��اداي��اج  �ضي�ضيليا   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى  ام القيوين الوطني - �س م ع - قد  مبا ان املدعي/ بنك 
درهم(   16931.74( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�ضوعها 
والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة  2.49% من 2011/12/20 وحتى 
جل�ضة  لها  وح��ددت  كفالة.   بل  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �ضمول  و  التام  ال�ضداد 
 Ch1.C.14 بالقاعة  ال�ضاعة 8.30 �س  املوافق  2018/7/4   الرب��ع��اء   يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1673  جتاري جزئي              

املدعي/  ان  القامة مبا  املدعي عليه / 1-عبدالعزيز نور حممد  جمهول حمل  اىل 
بنك ام القيوين الوطني - �س م ع  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها  الزام املدعي 
الفائدة  اىل  ب��ال���ض��اف��ة   )31726.46( وق���دره  مبلغ  امل��دع��ي  للبنك  ت���وؤدي  ب��ان  عليها 
وتثبيت  التام  ال�ضداد  وحتى   2011/12/20 تاريخ  من  �ضهريا   %2.49 بواقع  التفاقية 
لها  بالأمر على عري�ضة رقم 2018/438 جت��اري.   وح��ددت  ال�ضادر  ال�ضفر  املنع من 
جل�ضة يوم الثلثاء  املوافق  2018/6/26  ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   

      مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     
   يف  الدعوى 2018/253    تظلم جتارى               

اىل املتظلم �ضده / 1- �ضريي جوي اي�ضتيكو �ضوبري انو   جمهول حمل القامة 
مبا اأن التظلم /بنك ام القيوين الوطني - �س م ع قد اقام عليك التظلم املذكور 
اعله ومو�ضوعه تظلم من القرار ال�ضادر يف الدعوى رقم 2018/353 امر على 
املوافق  عري�ضة جتاري والر�ضوم وامل�ضاريف. وح��ددت لها جل�ضه يوم الح��د  
مكلف  فاأنت  لذا   ch1.A.5 رقم  بالقاعة  ال�ضاعة 8.30 �ضباحا   2018/7/1
اأو  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور 
م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة ايام على الأقل ويف حالة تخلفك فاإن 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري   
            رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2018/990  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه/1- عبد الواحد حمي الدين بيت�ضاي جمهول حمل القامة 
نعلنكم  ����س.ذ.م.م  الركاب  ونقل  ال�ضيارات  لتاأجري  فاليو  املدعي/ب�ضت  ان  مبا 
بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2018/5/29  يف الدعوى املذكورة 
بالزام  ����س.ذ.م.م  الركاب  ونقل  ال�ضيارات  لتاأجري  فاليو  ب�ضت  ل�ضالح/  اع��له 
الر�ضوم  والزمته  درهم  للمدعية مبلغ وقدره )4340(  يوؤدي  بان  املدعي عليه 
يوما  ثلثني  خلل  لل�ضتئناف  قابل  احل�ضوري  مبثابة  حكما   . وامل�ضاريف 
اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العلن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2018/1147  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- حممد ب�ضري مبارك بلل الزعابي جمهول حمل القامة 
الدعوى  بتاريخ 2018/6/4  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ضتها  بان  نعلنكم 
املذكورة اعله ل�ضالح/ طارق حممد غياث احلاج �ضالح ال�ضللي بالزام املدعي 
عليه ان يوؤدي اىل املدعي مبلغ )�ضتون الف درهم( والفائدة القانونية على ذلك 
املبلغ بواقع 9% من تاريخ ا�ضتحقاق ال�ضيك يف:2018/1/30 وحتى متام ال�ضداد 
والزمته الر�ضوم وامل�ضاريف . حكما مبثابة احل�ضوري قابل لل�ضتئناف خلل 
ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العلن �ضدر با�ضم �ضاحب 

ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1606  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- الغفران للتجارة العامة ملالكها ال�ضيد م�ضعود عبدالرحمن احمد 
فلكناز ب�ضتكي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/يو بيه اإ�س جلف ذ.م.م )فرع دبي( 
املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأقام  قد  لوتاه  عبدالرحمن  علي  وميثله:ح�ضني 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )417.790( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف اتعاب املحاماة 
والفائدة 12% �ضنويا من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام. وحددت لها جل�ضة يوم 
الحد املوافق 2018/6/24 ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف 
او م�ضتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�ضور 
�ضيكون  الأق��ل ويف حالة تخلفك فان احلكم  اأي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة 

مبثابة ح�ضوري.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/1215  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ايفلني كروز اوبرى جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م   )30.573.57( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام 
ال�ضداد  وحتى  ال�ضتحقاق  تاريخ  من  �ضهريا   %2.49 والفائدة  املحاماة  اتعاب 
ال�ضاعة 8.30 �س  املوافق 2018/6/28  التام. وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�س 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 1.C.12 بالقاعة 
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1596  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/�ضمناد بادات بيديكايل جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  )ف��رع(  التجاري  ابوظبي  بنك 
وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م   )95136.44( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ضتحقاق احلا�ضل يف:2018/4/11 
امل���واف���ق:2018/6/26  الثلثاء  ي��وم  جل�ضة  لها  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�ضداد  وحتى 
ال�ضاعة:08:30�س بالقاعة:ch.1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�ض الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1571  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/رجائي لل�ضياحة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/

اللوان لل�ضياحه �س.ذ.م.م وميثلها ال�ضيد/جي�ضني كوثايل جمال الدين قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )300000( 
درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى 
يوم  جل�ضة  لها  كفالة.وحددت  بل  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�ضمول  التام  ال�ضداد 
اخلمي�س املوافق:2018/7/5 ال�ضاعة:08:30�س بالقاعة:ch.1.C.14 لذا فاأنت 
مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�ض الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1723  جتاري جزئي

حمل  جم��ه��ول  ذ.م.م  الفنية  ل��لأع��م��ال  وامل��رج��ان  عليه/اليا�ضر  امل��دع��ي  اىل 
املوؤجرة  ب��احل��اف��لت  ال��رك��اب  لنقل  ال�ضند�س  املدعي/جنمة  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ����س.ذ.م.م 
يوم  جل�ضة  لها  وامل�ضاريف.وحددت  والر�ضوم  دره��م   )21000( وق��دره  مببلغ 
لذا   ch.1.C.14:بالقاعة ال�ضاعة:08:30�س  امل��واف��ق:2018/6/24  الح��د 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�ض الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�ضم ال�ضركة:  �صم�رت كي لل��ص�طة العق�رية - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 412 ملك يو�ضف احمد يو�ضف - الرب�ضاء الوىل ، ال�ضكل القانوين 
 : التجاري  بال�ضجل  القيد  رق��م    606407  : الرخ�ضة  رق��م  حم���دودة.  م�ضوؤولية  ذات   :
يف  التاأ�ضري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�ضادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1023237
ال�ضجل التجاري لديها باإنحلل ال�ضركة املذكورة اأعله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2017/5/9  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/8/14 وعلى من 
لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني �صك�ر بل�ض لتدقيق احل�ص�ب�ت  
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد لدعم م�ضاريع ال�ضباب - ديرة - 
بور �ضعيد -  هاتف  2973060-04 فاك�س : 2973071-04   م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعلن
دائرة التنمية االقت�ص�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�ضم ال�ضركة:  م�صرت فيك�ض اي تي للخدم�ت - �ض ذ م م   
العنوان : مكتب رقم 403 ملك عبدالرحمن دروي�س احمد حممد علي ال دروي�س ديرة - الرقة 
القيد بال�ضجل  القانوين : ذات م�ضوؤولية حم��دودة. رقم الرخ�ضة : 736747  رقم  ال�ضكل   ،
التجاري : 1177279  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�ضادية بدبي باأنه قد مت التاأ�ضري 
يف ال�ضجل التجاري لديها باإنحلل ال�ضركة املذكورة اأعله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ  2018/4/22  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ    2018/4/22  وعلى من 
لتدقيق احل�ص�ب�ت   بل�ض  �صك�ر  املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س  اأي  لديه 
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد لدعم م�ضاريع ال�ضباب - ديرة - بور 
�ضعيد -  هاتف  2973060-04 فاك�س : 2973071-04   م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعلن
دائرة التنمية االقت�ص�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�ضم امل�ضفي/�صك�ر بل�ض لتدقيق احل�ص�ب�ت  
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد لدعم م�ضاريع ال�ضباب - ديرة 
- بور �ضعيد -  هاتف  2973060-04 فاك�س : 2973071-04 مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية القت�ضادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�ضفي املذكور اأعله لت�ضفية 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  �صم�رت كي لل��ص�طة العق�رية - �ض ذ م م  
بتاريخ  2017/8/9 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ   2018/8/14  
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه 
امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً  اأع��له،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعلن
دائرة التنمية االقت�ص�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�ضم امل�ضفي/�صك�ر بل�ض لتدقيق احل�ص�ب�ت  
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد لدعم م�ضاريع ال�ضباب - ديرة 
- بور �ضعيد -  هاتف  2973060-04 فاك�س : 2973071-04 مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية القت�ضادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�ضفي املذكور اأعله لت�ضفية 
م�صرت فيك�ض اي تي للخدم�ت - �ض ذ م م    وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
  2018/4/22 بتاريخ   دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق    2018/4/22
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه 
امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً  اأع��له،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعلن
دائرة التنمية االقت�ص�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�شر

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
يف الق�شية رقم 2017/5186 جتاري كلي - ال�شارقة 

  اإعالن املدعي عليه بورود التقرير التكميلي  
اىل املدعى عليه /1- انيل كومار كولون - هندي اجلن�ضية مالك موؤ�ض�ضة فنلندا للمقاولت 
املذكورة اعله لدى  اقام عليك الدعوى  ان املدعي / م�ضرف الهلل - قد  الفنية - حيث 
هذه املحكمة ، ويطالبكم فيها باأداء مبلغ وقدره )1.398.104.19 درهم( بال�ضافة للفائدة 

القانونية بواقع 12% �ضنويا ، بال�ضافة للر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
لذلك يقت�ضي ح�ضوركم امام هذه املحكمة يف متام ال�ضاعة الثامنة والن�ضف من �ضباح يوم 
التقرير والتعقيب  2018/6/27 وذلك للطلع والرد على الدعوى وا�ضتلم ن�ضختكم من 
عليه ، ويف حالة تخلفكم عن احل�ضور او عدم ار�ضال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فان املحكمة 

�ضتبا�ضر نظرالدعوى يف غيابكم  - حرر يف 2018/6/6 م  
قلم اإدارة الدعوى          

     المارات العربية املتحدة 

وزارة العدل
العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/788  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-ك�ضارة ونقليات الوزة الذهبية - ذ م م 2- الوزة الذهبية للتجارة 
الق��ام��ة مبا  هناء حامد  جمهويل حمل   -4 ، 3-عبداحلميد عبداملجيد  م  م  ذ  �س   -
اآي امل��ح��دودة )ف��رع مركز دب��ي امل��ايل ال��ع��امل��ي( وميثله /  اآي دي ب��ي  ان امل��دع��ي/ بنك 
خليفة عبداهلل �ضعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
درهم(   16690600( وق��دره  والتكافل مببلغ  بالت�ضامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة 
والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد 
التام.  وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�س املوافق 2018/6/28 ال�ضاعة 9.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.E.21
لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   

 اعادة اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 2018/1721  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه /1- جمموعة ماكفادن العاملية للمقاولت - �س ذ م م  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ واتر�ضيل لتجهيز املباين باملواد العازلة - �س ذ م م وميثله / 
خليفة عبداهلل �ضعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم(   139.065.51( وقدره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة 
ال�ضداد  وحتى  ال�ضتحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
التام.   وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�س املوافق 2018/7/5  ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�ضور  لذا   Ch1.C.13
لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   

 اعادة اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 2018/1770  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه /1- عبداهلل عبدال�ضلم العزب اجلابري  جمهول حمل القامة 
الدعوى  اأق���ام عليك  ق��د  ع   م  ���س   - ال��وط��ن��ي  القيوين  ام  امل��دع��ي/ب��ن��ك  ان  مب��ا 
درهم(   36016.16( وق����دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ض��وع��ه��ا 
والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة  2.49 % من 2011/12/20 وحتى 
يوم  لها جل�ضة  وح��ددت  كفالة.  بل  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�ضمول  التام  ال�ضداد 
الثنني  املوافق 2018/6/25 ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت 
مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان  م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   
      مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     

   يف  الدعوى 2018/255    تظلم جتارى               
اىل املتظلم �ضده / 1- �ضي�ضيليا ماداياج ما�ضيكات  جمهول حمل القامة مبا 
اأن التظلم /بنك ام القيوين الوطني - �س م ع قد اقام عليك التظلم املذكور 
اعله ومو�ضوعه تظلم من القرار ال�ضادر يف الدعوى رقم 2018/359 المر 
الحد  ي��وم  جل�ضه  لها  وح���ددت  وامل�ضاريف.  وال��ر���ض��وم  جت��اري  عري�ضة  على 
لذا   ch1.A.5 رق��م  بالقاعة  �ضباحا   8.30 ال�ضاعة   2018/6/24 امل��واف��ق 
ب��ت��ق��دمي م��ا لديك  ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك  اأو م��ن ميثلك  ب��احل�����ض��ور  ف��اأن��ت مكلف 
اأو م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة ايام على الأقل ويف  من مذكرات 

حالة تخلفك فاإن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري   
            رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/5637  عمايل جزئي
�����س.ذ.م.م جمهول  ال��ع��ام��ة  ار ج��ي للتجارة  امل��دع��ي عليه / 1-���ض��ي ج��ي  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / ط��ي��ب ن��زي��ر ل��وده��ي ن��زي��ر اح��م��د ن���دمي قد 
وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ض��وع��ه��ا  ال��دع��وى  عليك  اأق����ام 
وامل�ضاريف  وال��ر���ض��وم  دره���م   )1200( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م   )35537(
الثلثاء  ال�ضكوى:MB182509795AE.وحددت لها جل�ضة يوم  رقم 
املوافق 2018/6/19 ال�ضاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/6544  عمايل جزئي

ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  ليموزين  1-امباير   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي / علي فرقان حممد عرفان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
 )1000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م   )36149( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات 
.MB182875933AE:ال�ضكوى رق��م  وامل�����ض��اري��ف  وال��ر���ض��وم  دره���م 
�س   08.30 ال�ضاعة   2018/6/19 امل��واف��ق  ال��ث��لث��اء  ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.A.1:بالقاعة
للمحكمة قبل اجلل�ضة  او م�ضتندات  ما لديك من مذكرات  بتقدمي  وعليك 

بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/6207  عمايل جزئي

جمهول  �������س.ذ.م.م  وامل���ق���اولت  للهند�ضة  1-����ض���وداك���و   / ع��ل��ي��ه  امل��دع��ي  اىل 
اأق��ام عليك  املدعي / يحي �ضاحي حممود ح�ضن  قد  ان  حمل الق��ام��ة مبا 
ال���دع���وى وم��و���ض��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ض��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )32256( 
دره�����م وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000( دره�����م وال���ر����ض���وم وامل�������ض���اري���ف رقم 
الثنني  ي���وم  جل�ضة  ل��ه��ا  ال�ضكوى:MB182598315AE.وحددت 
املوافق 2018/6/25 ال�ضاعة 10.00 �س بالقاعة:ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   

       مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/3125  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ايدنتيتي للديكور �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / املامون عبداحلميد قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
 )2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م   )39681( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات 
.MB181144615AE:ال�ضكوى رق��م  وامل�����ض��اري��ف  وال��ر���ض��وم  دره���م 

�س   10.30 ال�ضاعة   2018/7/16 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    ch1.B.10:بالقاعة
للمحكمة قبل اجلل�ضة  او م�ضتندات  ما لديك من مذكرات  بتقدمي  وعليك 

بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2450  ا�شتئناف عمايل    
اىل امل�����ض��ت��اأن��ف ���ض��ده/ 1-م��ط��ع��م وم��ق��ه��ى ج��ران��د اأب����و ���ض��ق��رة  جمهول 
قد  اح��م��د   علي  عبدالنا�ضر  /حم��م��د  امل�ضتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
ع��م��ايل جزئي  رق���م 2017/4227  ب��ال��دع��وى  ال�����ض��ادر  ا���ض��ت��اأن��ف/ احل��ك��م 

بتاريخ:2017/12/21     
 11.00 ال�ضاعة   2018/6/21 امل��واف��ق  اخلمي�س   ي��وم  جل�ضه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch1.A.4 رق��م  بالقاعة  �ضباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/419  ا�شتئناف عمايل    

جمهول  ������س.ذ.م.م   للتجارة  ف���روت  1-ف��اف��وري��ت  ���ض��ده/  امل�ضتاأنف  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل�ضتاأنف /اده���م ���ض��لح ال��دي��ن ذك��ي م��دك��ور  قد 
ع��م��ايل جزئي  رق���م 2016/8919  ب��ال��دع��وى  ال�����ض��ادر  ا���ض��ت��اأن��ف/ احل��ك��م 

بتاريخ:2018/2/18     
 10.00 ال�ضاعة   2018/6/19 امل��واف��ق  ال��ث��لث��اء   ي��وم  جل�ضه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة  �ضباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1557  ا�شتئناف عمايل    

اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1-ال�ضطر للخدمات الفنية �س.ذ.م.م  جمهول 
حمل القامة مبا ان امل�ضتاأنف /حممود �ضعد الدين احمد علي  قد 
ا�ضتاأنف القرار/ احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم 2017/3437 عمايل 
جزئي وحددت لها جل�ضه يوم اخلمي�س  املوافق 2018/7/12 ال�ضاعة 
10.00 �ضباحا  بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم 
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2014/1042  ا�شتئناف جتاري    
الب��ون كومار تبريوال  جمهول حمل  بريانكا تيربو  امل�ضتاأنف �ضده/ 1-  اىل 
وب�ضفته  ال�ضخ�ضية  ب�ضفته  باجاج  برا�ضاد  /كا�ضي  امل�ضتاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة 
وميثله:ريا�س  باجاج  كونال  كافيا  القا�ضر  املتويف  بنت  على  ال�ضرعي  الو�ضي 
ا�ضتاأنف/ احلكم ال�ضادر بالدعوى رق��م:2144- عبداملجيد حممود الكبان  قد 

2013 جتاري كلي بتاريخ:2013/12/18     
�ضباحا    10.00 ال�ضاعة   2018/6/25 امل��واف��ق  الث��ن��ني   ي��وم  جل�ضه  لها  وح���ددت 
بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1833  ا�شتئناف جتاري    
اىل اخل�ضم املدخل/ 1- كاوه حممد بهلول زاده ب�ضفته مدير ظاهر يف �ضركة 
/النيل  امل�ضتاأنف  ان  الق��ام��ة مب��ا  دب��ي  جمهول حم��ل  ف��رع   - لل�ضرافه  النيل 
احلكم  ال��ق��رار/  ا�ضتاأنف  ق��د  ب�ضيطة(   تو�ضية  )�ضركة  دب��ي  ف��رع   - لل�ضرافة 

ال�ضادر بالدعوى رقم:2016/1111 جتاري كلي بتاريخ:2017/9/26     
وحددت لها جل�ضه يوم الحد املوافق 2018/6/24 ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  بالقاعة 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch2.E.23 رقم 

تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/141  ا�شتئناف مدين    
ان  القامة مبا  او�ضا جمهول حمل  تاماراك�ضان  �ضيام   -1 امل�ضتاأنف �ضده/  اىل 
امل�ضتاأنف /برتو�ضيف لرتكيب النابيب التخ�ض�ضية �س.ذ.م.م )حاليا( و�ضابقا 
با�ضم �ضركة هابي واي لرتكيب النابيب التخ�ض�ضية �س.ذ.م.م وميثله:ريا�س 
ال�����ض��ادر بالدعوى  ال���ق���رار/ احل��ك��م  ا���ض��ت��اأن��ف  ال��ك��ب��ان  ق��د  عبداملجيد حم��م��ود 

رقم:2017/899 مدين جزئي بتاريخ:2018/1/30     
�ضباحا    10.00 ال�ضاعة   2018/7/22 امل��واف��ق  الح���د   ي��وم  جل�ضه  لها  وح���ددت 
بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/415  ا�شتئناف مدين    
القامة  حمل  جمهول  او�ضا  تاماراك�ضان  �ضيام   -1 �ضده/  امل�ضتاأنف  اىل 
مبا ان امل�ضتاأنف /�ضريف ماجناندييل وميثله:هاين رجب مو�ضى عبداهلل 
اجل�ضمي  قد ا�ضتاأنف القرار/ احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم:2017/1631 

مدين جزئي بتاريخ:2018/4/3     
وحددت لها جل�ضه يوم اخلمي�س املوافق 2018/7/5 ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   
اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 

يف الطعن 2018/506 طعن جتاري
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

الطاعن/1- مالتي فورمز )�ضركة ذات م�ضئولية حمدودة(
وميثله:علي ا�ضماعيل ابراهيم اجلرمن 

باعلن املطعون �ضده:1- ميدان �ضيتي كوبروي�ضن جمهول حمل 
اأعله  امل��ذك��ور  الطعن  عليكم  اأق���ام  الطاعن  ب��اأن  نعلنكم  الق��ام��ة 
على  للرد  وذل��ك  التمييز  حمكمة  اىل  احل�ضور  عليكم  ويتوجب 

�ضحيفة الطعن املقدمة �ضدكم .
رئي�ض الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز

العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   
اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 

يف الطعن 2018/428 طعن جتاري
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

الطاعن/1- �ضركة تنميات جلوبل للتطوير العقاري �س.ذ.م.م
وميثله:عبدالعزيز خليفة م�ضعود �ضيخان الهنائي 

ب��اع��لن امل��ط��ع��ون ����ض���ده:1- ك��م��ال ع��دن��ان م��ل�����س جم��ه��ول حمل 
اأعله  امل��ذك��ور  الطعن  عليكم  اأق���ام  الطاعن  ب��اأن  نعلنكم  الق��ام��ة 
على  للرد  وذل��ك  التمييز  حمكمة  اىل  احل�ضور  عليكم  ويتوجب 

�ضحيفة الطعن املقدمة �ضدكم .
رئي�ض الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز

العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   
       اعالن اأمر اأداء بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/539  اأمر اأداء
اىل املدعي عليه / 1- ماليا لتجارة قطع غيار ال�ضيارات ���س.ذ.م.م 2- امري 
املدعي/اوتو  ان  زاده ر�ضوى جمهويل حمل القامة مبا  حممد ر�ضا احمد 
بل�س لقطع غيار ال�ضيارات ذ.م.م وميثله:نوال زايد �ضاملني ظبيك احلو�ضني .
 طلب ا�ضت�ضدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2018/2/21 
اإلزام املدعي عليه ب�ضداد مبلغ )420000( درهم للمدعي والر�ضوم وامل�ضاريف 
.  ولكم احلق يف التظلم من الأمر خلل 15 يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا 

العلن.
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/1182 تنفيذ مدين  
اىل امل��ن��ف��ذ ����ض���ده/1-  ن��ظ��ام ال��دي��ن ���ض��ع��د احل����ق  جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/عمر عبداهلل ماجد را�ضد ال�ضام�ضي 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال�ضام�ضي   ماجد  ع��ب��داهلل  وميثله:علي 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)14882( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان 
املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العلن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   

مذكرة اعالن بالن�شر
             يف  الدعوى 2018/123  ا�شتئناف تظلم جتاري    

اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1- ادوي��ن م��اراى فيلمني  جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�ضتاأنف / بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع وميثله:عبداهلل حمد 
عبداهلل عمران العمران ال�ضام�ضي  قد ا�ضتاأنف/ احلكم ال�ضادر بالدعوى 

رقم 2017/732 تظلم جتاري     
وحددت لها جل�ضه يوم الربعاء  املوافق 2018/7/4 ال�ضاعة 17.30 م�ضاءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2017/2450  جتاري كلي 
اىل املدعي عليه/1- ال�ضرح للمقاولت �س.ذ.م.م 2- احمد عبداهلل �ضيف بن دروي�س ال�ضحي - 
اماراتي اجلن�ضية - ب�ضفته ال�ضخ�ضية جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/�ضركة البحار ال�ضبع 
للتجارة ذ.م.م وميثله:اأمل عمري ال�ضبيعي نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 
2018/1/31  يف الدعوى املذكورة اعله ل�ضالح/ �ضركة البحار ال�ضبع للتجارة ذ.م.م اول بالزام 
 %9 القانونية  والفائدة  درهم   )916.866( مبلغ  للمدعية  يوؤديا  بان  بالت�ضامن  عليهما  املدعي 
�ضنويا من تاريخ ا�ضتحقاق كل �ضيك على النحو املبني با�ضباب احلكم وحتى متام ال�ضداد - ثانيا 
بالزام املدعي عليها الوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ )165.750( درهم والفائدة 155 �ضنويا من 
تاريخ ا�ضتحقاق كل فاتورة على النحو املبني با�ضباب احلكم وحتى متام ال�ضداد والزامت املدعي 
عليهما بالت�ضامن بامل�ضاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�ضوري 
قابل لل�ضتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العلن �ضدر با�ضم 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
                  يف  الدعوى رقم 2017/2116  جتاري كلي 

ال��ع��ام��ة ذ.م.م 2- حم��م��د ر�ضا  ل��ل��ت��ج��ارة  ���ض��ريف  ���ض��رك��ة اح��م��د  امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1-  اىل 
عبدالرحمن �ضريف جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك دبي ال�ضلمي )�ضركة 
اقام  ال�ضلمي )�ضركة م�ضاهمة عامة( قد  دبي  املدعي/بنك  ان  م�ضاهمة عامة( مبا 
الدعوى املذكورة اعله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2018/5/16 احلكم 
التمهيدي التايل حكمت املحكمة بندب اخلبري امل�ضريف املخت�س بالتمويل يف امل�ضارف 
ال�ضلمية �ضاحب الدور باجلدول خبريا يف هذه الدعوى تكون مهمته بعد الطلع 
على ملف الدعوى واوراقها وم�ضتنداتها وماع�ضى ان يقدمه اليه اخل�ضوم من ا�ضول 
، وح��ددت لها املحكمة جل�ضة يوم الربعاء  غري منكرة او �ضور غري جمحودة للعقود 

 .ch2.E.22:املوافق:2018/7/18 ال�ضاعة:09:30 �ضباحا يف القاعة
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/520  جتاري جزئي

اىل اخل�ضم املدخل / 1- ك�ضانور فاركي ابراهام جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
بافريييك للتجارة �س.ذ.م.م وميثله:عامر �ضيد حممد حمي رو�ضن املرزوقي قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )416.768.20( 
احلا�ضل  ال�ضتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  الفائدة  اىل  بال�ضافة  دره��م 
وامل�ضروفات  بالر�ضوم  عليها  املدعي  ت�ضمني  مع  ال�ضداد  متام  حتى  يف:2017/11/25 
واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء املوافق 2018/7/4 ال�ضاعة 8.30 �س 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 1.C.13 بالقاعة 
اأي��ام على  او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/273  مدين كلي
بلينت  وايت   -3 جو�س  باولو�س  اروماكاتوبارامبيل   -2 �ضني  كيو  عليه/مايوجن  املدعي  اىل 
للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/راجيفان فاداكيدات وميثله:حمد 
بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  القوا�ضي  حممد  ح�ضن  عبدالوهاب 
والر�ضوم  دره����م(  م��لي��ني  )خم�ضة  وق����دره  مببلغ  وال��ت�����ض��امم  بالت�ضامن  عليهم  امل��دع��ي 
وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف 
ال�ضاعة:09:30�س  امل����واف����ق:2018/6/13  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�ضة  لها  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�����ض��داد 
بالقاعة:ch.1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�ض الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/418  عقاري كلي

نور  حممد   -2 الفجرية(  حرة  )منطقة  م.م.ح  هولدينجز  عليه/�ضانايل  املدعي  اىل 
م.م.ح  هولدينجز  مالك/�ضانايل  وب�ضفته  ال�ضخ�ضية  ب�ضفته  احل��ق  حممد  احل��ق 
بن  مانع  بن  املدعي/حممد  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  الفجرية(  حرة  )منطقة 
ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال�ضبيعي  عمري  وميثله:اأمل  اأبالعل  �ضلطان 
املطالبة بتثبيت احلجز التحفظي رقم 13 ل�ضنة 2018 حجز حتفظي عقاري والر�ضوم 
وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة.وحددت لها جل�ضة يوم الثلثاء املوافق:2018/6/19 
ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا   ch.1.B.8:بالقاعة ال�ضاعة:09:30�س 
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  من مذكرات  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�ض الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/900  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- بخيت م��رزوق بخيت ال�ضويدي جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/نورو عبداهلل حممد قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام 
املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م   )16983( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي 
يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت  التام.  ال�ضداد  وحتى  ال�ضتحقاق  تاريخ  من   %9 والفائدة 
فاأنت  لذا   Ch 2.D.17 بالقاعة  ال�ضاعة 8.30 �س  املوافق 2018/7/2  الثنني 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�ضور 
فان  تخلفك  حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثلثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/269  عقاري كلي

ان  املدعي عليه / 1- �ضركة اجل��وي لل�ضتثمار ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا  اىل 
املدعي/وكيل غلم عبا�س وحيد علي قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها احلكم بعدم 
نفاذ الت�ضرف ال�ضادر من قبل املدعي عليها واخلا�س ببيعها عدد من �ضتني وحدة من 
 )C008  - وحدات الربج الكائن يف موقع تيكوم �ضي المارات على القطعة رقم )021 
الثلثاء  يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت  والتعاب.  وامل�ضاريف  والر�ضوم  املعجل  والنفاذ  دبي 
املوافق 2018/7/3 ال�ضاعة 9.30 �س بالقاعة Ch 1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 

اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12350 بتاريخ 2018/6/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/567  جتاري كلي
حمل  جمهول  البناء  عبداهلل  ابراهيم  حممد  عليه/عبداللطيف  املدعي  اىل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/اي��ه ا���س ات�����س لل�ضتثمار �����س.ذ.م.م ق��د اأق���ام عليك 
 )4121000( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى 
درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ضتحقاق  
وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة.وحددت لها جل�ضة 
 ch.2.E.22:بالقاعة ال�ضاعة:09:30�س  امل��واف��ق:2018/6/25  الثنني  يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�ض الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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لي�ض  الطمث؟  ب�نقط�ع  ت�ص�بي  اأن  من  اأ�صغر  اأنك  وتظنن  مرتن  اأو  مرة  ال�صهرية  دورتك  انقطعت  هل 
ب�ل�صرورة! ي�صيب انقط�ع الطمث املبكر، بن عمر االأربعن واخل�م�صة واالأربعن، نح� 5% من الن�ص�ء. 

وي�صيب انقط�ع الطمث ال�ص�بق الأوانه، اأي قبل عمر االأربعن، نح� 1% من الن�ص�ء ح�ل الع�مل.

من  ُيخلِّ�س  الهند  ج��وز  بزيت  ال�)رجيم(  دع��م 
الدهون، ح�ضب درا�ضات. 

ويف هذا الإطار، نك�ضف علقة زيت جوز الهند 
بالرجيم وخ�ضارة الوزن، يف الآتي:

يتاألَّف زيت جوز الهند من %90 من الدهون 
ع��ب��ارة عن  ال��غ��ال��ب  امل�ضبعة، والأخ����رية ه��ي يف 
الإي��ج��اب��ي على  الأث���ر  حم�س )ال��ل��وري��ك( ذي 

ة القلب،  �ضحَّ
اللحوم  يف  ��رة  امل��ت��وفِّ امل�ضبعة  بالدهون  ُمقارنة 

ومنتجات الألبان.
اأمرا�س  لت  املُ��لح��ظ انخفا�س يف م��ع��دَّ  وم��ن 
القلب عموًما، يف الدول ذات ال�ضتهلك املرتفع 

ملنتجات جوز الهند.
الهند يف  زي��ت ج��وز  ي�ضاعد  ث��ان��ي��ة،  وم��ن جهة 

خ�ضارة الوزن، لكونه:

بالأحما�س  ���ا  غ���ن���يًّ  .1
ز  الدهنية التي ُتعزِّ

عمليَّة الأي�س. 
ع����ل����ًم����ا ب������اأن 

ه����������������������������ذه 
�ضيَّة  خلا ا
ده�����ون  يف 
جوز  زي���ت 
ال�������ه�������ن�������د 

تختلف عن 
معظم الدهون 

يف  رة  املتوفِّ الأخ���رى 
دهون  تر�ضل  اإذ  الأطعمة، 

الكبد  اإىل  مبا�ضرة  الهند  ج��وز 
من جهاز اله�ضم، حيث يتمُّ ا�ضتخدامها كطاقة 

على الفور. اإ�ضارة اإىل اأن درا�ضة كانت اأثبتت اأن 
زيت جوز الهند يزيد ا�ضتهلك الطاقة مبقدار 

اليوم. يف  حرارية  �ضعرة   120

ال�ضهية،  ة  حدَّ من  الهند  جوز  زيت  ُيخفِّف   .2
ال�ضعرات  يف  ت��ل��ق��ائ��ي  ان��خ��ف��ا���س  اإىل  وي������وؤدِّي 

احلرارية.
ب��امل��ق��اب��ل، ي��ج��در ا���ض��ت��ه��لك زي���ت ج���وز الهند 
باعتدال، اأي من ملعقة اإىل اأربع ملعق كبرية 

يف اليوم، 
احلرارية  ال�����ض��ع��رات  ا���ض��ت��ه��لك  اأن  اإىل  ن��ظ��ًرا 

الزائدة، 
يوؤدي اإىل تخزين الدهون يف اجل�ضم، 

الهند قد  العالية من زيت جوز  واأن اجلرعات 
ُت�ضاهم ب�ضكل غري مبا�ضر يف تناول كم كبري من 

ال�ضعرات احلرارية ب�ضكل عام. 
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن ت��ن��اول زي���ت ج���وز الهند 

ا لإنقا�س الوزن،  مفيد جدًّ
اإل اأنه يجب اأن يقرتن برجيم �ضحي وممار�ضة 

التمرينات الريا�ضية.

املجفف  احل��ل��ي��ب  م��ن  ملعقة  م��ع  احل��ن��اء  م��ن  ملعقتني  اخ��ل��ط��ي   1-
وم��ل��ع��ق��ة م��ن احل��ل��ب��ة وث���لث م��لع��ق م��ن ال��ق��ه��وة ورب���ع ك���وب من 

�ضراب النعناع البارد.
وحني حت�ضلني على خليط متجان�س، طبقيه على �ضعرك من 
جذوره وحتى اأطرافه، واتركيه ملدة ثلث �ضاعات. بعدها، 
اغ�ضلي �ضعرك على الطريقة العتيادية، و�ضتلحظني 

اأن �ضعرك اأ�ضبح ناعماً كاحلرير. 

واخلطيها مع  املوز  اهر�ضي ن�ضف حبة من   2-
اللنب  م��ن  وملعقة  الع�ضل  م��ن  ملعقة  ن�ضف 
ون�ضف  ال��زي��ت��ون  زي���ت  م��ن  وملعقة  ال���زب���ادي 
املكونات جيداً  ال��ربي. حركي  التوت  كوب من 
و�ضعيها على كامل �ضعرك، واتركيها ملدة �ضاعة 

كاملة. بعدها، اغ�ضلي �ضعرك جيداً. 
الو�ضفة على مواد طبيعية مفيدة  حتتوي هذه 

جداً يف تغذية ال�ضعر وتنعيمه. 

الع�ضل  م���ن  ك���ل  م���ن  ك����وب  رب����ع  ام���زج���ي   3-
ال��ط��ب��ي��ع��ي وزي�����ت ال���زي���ت���ون الأ����ض���ل���ي، م���ن ثم 
�ضاعة  مل��دة  وات��رك��ي��ه  �ضعرك  على  امل��زي��ج  طبقي 
ك��ام��ل��ة. ب��ع��ده��ا، اغ�����ض��ل��ي ���ض��ع��رك ج��ي��داً و�ضطفيه 
ناعماً  �ضعراً  الو�ضفة  هذه  �ضتمنحك  الدافئ.  باملاء 

ولمعاً.

امل�اد  من  الكثري  هن�ك  اأن  اإال  والب�هت،  اجل���ف  ال�صعر  من  الن�ص�ء  من  كثريات  تع�ين 
الطبيعية التي تعمل على تغذية �صعرك يف االأعم�ق وتنعيمه من اال�صتخدام االأول،

بعيدًا عن اأي م�صتح�صرات جت�رية ب�هظة الثمن.
اأول  من  ك�حلرير  ن�عمً�  �صعرك  �صتجعل  طبيعية  و�صف�ت  ثلث  لك  �صنقدم  يلي،  م�  يف   

ا�صتعم�ل له�. 

خل�صارة وزنِك .. ا�صتخدمي 
زيت جوز الهند يف الرجيم 

و�صفات طبيعية لتنعيم ال�صعر 
من اال�صتعمال االأول!

اإذا غابت  ميكن التاأّكد من بدء مرحلة انقطاع الطمث 
الدورة ال�ضهرية طوال 12 �ضهراً. يف هذه احلالة، يتوقف 
والربوج�ضتريون،  الأ�ضرتوجني  ت�ضنيع  عن  املبي�ضان 
اأي الهرمونني الن�ضائيني ال�ضروريني ل�ضتمرار الدورة 
ال�ضهرية واحلفاظ على اخل�ضوبة. بالن�ضبة اإىل معظم 
الن�ضاء، يح�ضل انقطاع الطمث طبيعياً حني يبلغن 51 
مت�ضي  املتوقع،  العمر  متو�ضط  ارت��ف��اع  مع  لكن  ع��ام��اً. 
ما  مرحلة  يف  حياتهّن  م��ن   40% حتى  ك��ث��ريات  ن�ضاء 

بعد انقطاع الطمث.
يف ب��ع�����س احل�����الت، ي��ب��داأ ان��ق��ط��اع ال��ط��م��ث يف مرحلة 
الن�ضاء  حياة  لإنقاذ  امل�ضتعملة  العلجات  ب�ضبب  مبكرة 
بالأ�ضعة.  العلج  اأو  الكيماوي  وال��ع��لج  اجل��راح��ة  مثل 
الوراثية  بالأمرا�س  امل�ضكلة  تتعّلق  اأخ��رى،  ح��الت  ويف 
هذا  يح�ضل  اأن  ميكن  اأو  الذاتية،  املناعة  وا�ضطرابات 

التغيري لأ�ضباب جمهولة.
ت����رتاوح اأع���را����س ان��ق��ط��اع ال��ط��م��ث ب��ني درج���ة مزعجة 
وبني درجة حادة، بدءاً من ا�ضطراب النوم ونوبات احلر 
و�ضوًل اإىل جفاف العينني واكت�ضاب الوزن. لكن اإذا بداأِت 

والثلثينات  الع�ضرينات  منذ  الأعرا�س  هذه  تختربين 
وبداية الأربعينات، رمبا ت�ضعرين باأنك تكربين بني ليلة 

و�ضحاها وت�ضيخني اأكر من �ضديقاتك.
املوؤ�ضرات ل تكون وا�ضحة دوماً حني تبداأ مرحلة  لكّن 
انقطاع الطمث املبكر اأو ال�ضابق لأوانه. رمبا ت�ضبحني 
مزاجية، علماً اأن املزاج العكر ل يتعلق بال�ضرورة بال�ضن 
اأحياناً.  م��زاج��ي��ني  ي��ك��ون��ون  كلهم  فالنا�س  ال��ط��م��ث،  اأو 
تفعلني. حتى  وقد ل  بنوبات احلر  ت�ضعرين  قد  كذلك 
اإنها عبارة عن  اأنك رمبا ل تدركني طبيعة نوبة احلر. 
ويزداد  اأنحاء ج�ضمك  ينت�ضر يف  بالدفء  �ضعور مفاجئ 

قوة يف الوجه والعنق وال�ضدر.
حتمّر ب�ضرة بع�س الن�ضاء بدرجة خفيفة اأي�ضاً، اأو ميكن 
اأغطية  تغيري  على  َن  وُي��ْج��رَبْ اأخ��ري��ات  ن�ضاء  تتعّرق  اأن 

ال�ضرير.

اأن  نقاط يجب  اإليك خم�س  العمل يف هذه احلالة؟  ما 
تعرفيها عن انقطاع الطمث املبكر:

اإذا  طبيبك.  اإىل  للتحدث  مبكراً  ال��وق��ت  يكون  ل   •

ت���غ���رّيت دورت�����ك ال�����ض��ه��ري��ة ب���درج���ة م��ل��ح��وظ��ة )زادت 
لفت(،  ب�ضكل  م��وع��ده��ا  ت��غ��رّي  اأو  ت��راج��ع��ت  اأو  م��ّدت��ه��ا 
عمر  قبل  دورات  ث��لث  م��ر  على  نهائياً  توقفت  اإذا  اأو 
و�ضعك.  لتقييم  م��وع��داً  خ���ذي  والأرب���ع���ني،  اخل��ام�����ض��ة 
ي�ضري غياب الدورة ال�ضهرية اأحياناً اإىل م�ضاكل �ضحية 
اأخرى. اإذا بداأت مرحلة انقطاع الطمث املبكر اأو ال�ضابق 
عدة  �ضحية  ل�ضطرابات  معّر�ضة  �ضت�ضبحني  لأوان���ه، 
على املدى الطويل، مبا يف ذلك اأمرا�س القلب واخلرف 
والباركن�ضون وه�ضا�ضة العظام اإذا كنت ل تاأخذين العلج 
الهرموين البديل يف هذه الظروف. ميكن اأن ي�ضاعدك 
ان��ق��ط��اع ال��ط��م��ث املبكر  ب���دء  ت��ت��اأك��دي م��ن  طبيبك ك��ي 
�ضرورياً  الهرموين  العلج  يبقى  لأوانه.•  ال�ضابق  اأو 
على  ت��رت��ب��ط  ال��ت��ي  ال�ضحية  ال��ع��واق��ب  ح���ّدة  لتخفيف 
املدى الطويل بانقطاع الطمث املبكر اأو ال�ضابق لأوانه. 
الهرموين  ال��ع��لج  لتجنب  وا���ض��ح  �ضبب  يظهر  مل  م��ا 
العمر  تبلغي  اأن  اإىل  با�ضتعماله  نو�ضيك  و�ضعك،  يف 
الطبيعي لنقطاع الطمث على الأقل )51 عاماً(. لكن 
قد ل يخفف العلج الهرموين التغريات كافة املرتبطة 

التقلبات املزاجية  املبكر، ل �ضيما  بفقدان الأ�ضرتوجني 
وامل�ضاكل اجلن�ضية.

عائلتك  تبني  اأن  اأردِت  اإذا  العائلية:  خططك  • تتغرّي 
اخلا�ضة، يجب اأن تفكري بخيارات مثل جتميد الأجّنة 
بالأ�ضرتوجني  الهرموين  العلج  البوي�ضات.يفيدك  اأو 
ملعاجلة اجلفاف الذي ي�ضيب حياتك اجلن�ضية. حتى اأن 
علج الت�ضتو�ضتريون يكون منا�ضباً يف هذه احلالة. لكن 
يجب اأن تتحدثي اإىل �ضريكك اأي�ضاً. ميكنك اأن تتخذي 

ياً اإذا توا�ضلِت معه بال�ضكل املنا�ضب. قراراً ُمر�ضِ
انقطاع  اأ���ض��اب��ك  اإذا  اإ����ض���ايف:  دع���م  اإىل  حت��ت��اج��ني   •
وقت  اإىل  حتتاجني  لأوان����ه،  ال�ضابق  اأو  املبكر  الطمث 
م��ع و�ضعك وع��واق��ب��ه، مبا  للتكيف  اإ���ض��ايف ودع��م فاعل 
يف ذل���ك الأث����ر ال�����ض��ح��ي امل��ح��ت��م��ل ع��ل��ى امل����دى الطويل 
من  ت�ضتفيدين  امل���ج���ال،  ه���ذا  يف  اخل�����ض��وب��ة.  وف���ق���دان 
اأو  وطبيبك  واأ�ضدقائك  �ضريكك  مع  خماوفك  تقا�ضم 
يح�ضل  ما  تفهمي  اأن  ال�ضروري  فمن  النف�ضي.  املعالج 
يف ج�ضمك وتكت�ضفي اخليارات التي ت�ضمح لك بالتكّيف 

مع و�ضعك.
للحوامل.. احذري 

امل�صكنات.. توؤثر على اجلنني
على  اأثناء فرتة احلمل  امل�ضكنات  تناول  تاأثري  اإىل  درا�ضة جديدة  تو�ضلت 

م�ضتويات اخل�ضوبة لدى الأطفال يف مراحل لحقة من حياتهم.
واأظهرت الدرا�ضة التي ن�ضرت يف دورية )�ضحة البيئة(، يف اأ�ضكتلندا اأن هذه 

الأدوية ميكن اأن توؤثر على خ�ضوبة كل من الأولد والبنات الأجنة.
املقبلة م��ن خ��لل ترك  ي��وؤث��ر على خ�ضوبة الأج��ي��ال  ق��د  اأن ه��ذا  واأك���دت 
علمات على احلم�س النووي؛ ما ي�ضيف اإىل جمموعة متزايدة من الأدلة 
اأن بع�س امل�ضكنات، مبا يف ذلك )البارا�ضيتاموال(، يجب اأن ي�ضتخدم  على 

بحذر اأثناء احلمل.
)�ضن�ضجع  اأ�ضكتلندا:  يف  )اأدن���ربة(  جامعة  من  ميت�ضل  رود  الباحث  وق��ال 
واتباع  احلمل  ف��رتة  يف  امل�ضكنات  تناول  قبل  بعناية  التفكري  على  الن�ضاء 
اأق��ل جرعة ممكنة لأق�ضر وقت  العبوة لأخ��ذ  امل��وج��ودة داخ��ل  الإر���ض��ادات 

ممكن(.
واأنتهت الدرا�ضة اإىل اأن م�ضكنات الأمل، التي يتم تناولها اأثناء احلمل، اأدت 
على  يوؤثر  مما  الأن��ث��وي،  الن�ضل  يف  اجلرثومية  اخلليا  يف  انخفا�س  اإىل 

خ�ضوبتها وخ�ضوبة الإناث يف الأجيال اللحقة.

معلومات مهمة عن انقطاع الطمث املبكر
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•• ال�شارقة-الفجر:

امل�ؤلفن والن��صرين يف دولة  يف م�ؤ�صر جديد على جن�حه� بتحفيز 
االإم�رات، على ت�أليف ون�صر املزيد من الكتب املتميزة، ك�صفت مب�درة 
له�، عن  ال�ص�رقة مقرًا  اإم�رة  "األف عن�ان وعن�ان" التي تتخذ من 
ت�صّلمه� 794 كت�بً� يف املرحلة الث�نية من املب�درة اله�دفة اإىل اإ�صدار 
اإم�راتي طبعة اأوىل، خلل ع�مي 2018 و2019، من  1001 عن�ان 
من  لتمكينهم  والن��صرين،  للم�ؤلفن  وت�صهيلت  منح  تقدمي  خلل 

امل�ص�همة يف حتقيق هذا الهدف. 

•• دبي – الفجر:

اأعلنت هيئة دبي للثقافة والفنون )دبي للثقافة(، الهيئة املعنية 
ب�ضوؤون الثقافة والفنون والرتاث يف الإمارة، ممثلة مبكتبة دبي 
العامة عن متديد معر�س زايد للكتاب امل�ضتعمل والذي يقام يف 
احتاد مول، لغاية 12 يونيو اجلاري، ومفتوًحا اأمام كافة الزوار 

من ال�ضاعة التا�ضعة م�ضاًء وحتى ال�ضاعة الثانية ع�ضر �ضباحاً.
وياأتي هذا امل�ضروع بالتعاون مع موؤ�ض�ضة نور دبي اخلريية ويندرج 
زايد،  ع��ام  م��ب��ادرة  حم��اور  م��ع  بالتناغم  الهيئة  فعاليات  �ضمن 
اأهداف  املحلية. ودعم  املايل للجمعيات اخلريية  الدعم  لتوفري 
مكتبة دبي العامة، وحر�ضها املتوا�ضل على اإقامة الفعاليات التي 

تعزز القراءة يف املجتمع.
اأن �ضبكة فروع مكتبة دبي العامة تت�ضمن ثماين مكتبات  يذكر 
الأغرا�س  متعددة  قاعات  اإىل  اإ�ضافة  للأطفال،  و�ضبعة  للكبار 

وقاعات درا�ضية. 
التي  الكمبيوتر  باأنظمة  ا  بع�ضً ببع�ضها  املكتبة  ف��روع  وتت�ضل 
فر�ضة  ل��لأع�����ض��اء  يتيح  م��ا  اأخ����رى،  ح��دي��ث��ة  مبكتبات  تربطها 
الطلع على جمموعة كبرية من الكتب التي تغطي طيفاً وا�ضعاً 

من املوا�ضيع، باللغتني العربية والإجنليزية.

•• ال�شارقة-الفجر:

اأع��ل��ن��ت واج��ه��ة امل��ج��از امل��ائ��ي��ة، اإح���دى اأب���رز الوجهات 
اإمارة ال�ضارقة عن  ال�ضياحية والرتفيهية العائلية يف 
برنامج غني بالفعاليات الرتفيهية خلل عيد الفطر 
ي��ق��دم��ه��ا مغنون  ف��ن��ي��ة  ع��رو���ض��اً  تت�ضمن  ال��ع��ام  ه���ذا 
متجولون اإىل جانب عرو�س بهلوانية وقرع الطبول 
واألعاب اخلفة التي تبداأ اعتباراً من ال�ضاعة 4 اإىل 9 

م�ضاًء كل يوم طيلة اأيام العيد.  
ثمانية  من  املكونة  البهلوانية  الأل��ع��اب  فرقة  وتقدم 
لعبني واملغنيني ولعبي اخلفة اأربعة عرو�س يومية 
اآلة  ع���ازف  ي��ق��دم  ث��لث��ون دقيقة. كما  ك��ل منها  م��دة 
مو�ضيقياً  عر�ضاً  ال�ضوي�ضرية  طبل  درام"   "هانغ 

�ضحرياً يلهب حما�س الزوار بالطرب واملتعًة.  
اأما لعبو اخلفة فيقدمون خم�ضة عرو�س يومية ملدة 
ثلثني دقيقة يبهرون خللها احل�ضور كباراً و�ضغاراً 
متفرقة  اأم��اك��ن  يف  ال�ضحرية  احل��ي��ل  م��ن  مبجموعة 

قرب املطاعم واملقاهي املتميزة يف الواجهة املائية.
من جهتها، قالت مروة عبيد ال�ضام�ضي، مدير واجهة 
املجاز املائية: "ميثل عيد الفطر حدثاً احتفالياً رائعاً 
اأن  الأ���ض��رة، ولذلك نحن نحر�س على  اأف��راد  جلميع 
من  والأن�ضطة   الرتفيهية  براجمنا  يف  ذل��ك  نعك�س 
خلل تقدمي جمموعة وا�ضعة ومتنوعة من العرو�س 

احلّية التي تلئم جميع الأعمار بلم�ضة جت�ضد هوية 
الواجهة املائية وطابعها الفريد".

وتعُد واجهة املجاز املائية من اأبرز الوجهات الرتفيهية 
اأنها ت�ضكل نقطة  التي يق�ضدها �ضكان الإم��ارات، كما 
جذب رئي�ضة على بحرية خالد، حيث ت�ضت�ضيف على 
مدار العام جمموعة من الأن�ضطة الفنية والرتفيهية 
وم�ضرحية  �ضينمائية  ع��رو���ض��اً  ت�ضمل  التي  املتنوعة 
واملنا�ضبات  الحتفالت  يف  النارية  الأل��ع��اب  وع��رو���س 
الوجهات  اأف�����ض��ل  م��ن  تعد  حيث  والأع���ي���اد،  الوطنية 
ال�ضنة  ب��راأ���س  ل��لح��ت��ف��ال  ال��ن��اري��ة  ل��لأل��ع��اب  املنظمة 

امليلدية.
وحتت�ضن الواجهة �ضل�ضلة من اأ�ضهر املطاعم واملقاهي 
الراقية، ومتاجر الع�ضائر واحللويات واملثلجات، من 
"بيزارو"،  ومطعم   ، "الفرن"،  وكافيه  مطعم  اأبرزها 
جي  "تي  و  الليمون"،  و"زهر  "�ضوتي�س"،  ومطعم 
تركا"،  و"مرا�س  "كاريبو"،  ومقهى  فرايديز"  اأي 
ومقهى "الراوي"، و"كولد �ضتون"، ومطعم "زاروب"، 
هورتنز"،  "تيم  كو" ومقهى  اآن��د  " �ضك�ضبري  ومقهى 
و"ديلي  جاجن"،  و"فروت  "الربيج"،  و  و"اأمورينو"، 
اإيلي"،  "مقهى  "ليفانتني"،  "اأو�ضنا"،  فري�س"،مطعم 
باإطللت  جميعها  تتميز  ال��ت��ي  "دانكن"،   م��ق��ه��ى 
مبا�ضرة على البحرية من جهة، وعلى املباين واملعامل 

العمرانية الفريدة ملدينة ال�ضارقة من جهة اأخرى.

»دبي للثقافة« تعلن متديد »معر�ض زايد للكتاب امل�صتعمل« يف احتاد مول

عرو�ض بهلوانية وفنية واألعاب خفة يف واجهة املجاز املائية خالل عيد الفطر

وكانت "األف عنوان وعنوان" قد اأطلقت املرحلة الثانية من مبادرتها يف 
يناير املا�ضي، والتي تت�ضمن دعم 700 عنوان لدور الن�ضر التي تندرج 
حتت مظلة جمعية النا�ضرين الإماراتيني، و301 عنوان لبقية املوؤلفني 
خم�ضة  الإجمالية  قيمتها  تبلغ  مبيزانية  وذل��ك  الأخ���رى،  الن�ضر  ودور 
من  املبا�ضر  التقدمي  ب��اب  بفتح  املرحلة  ه��ذه  ومت��ي��زت  دره���م.  مليني 

املوؤلفني اأنف�ضهم، وذلك للمرة الأوىل منذ انطلق املبادرة يف 2016. 
ومن بني الكتب ال� 794 التي ت�ضّلمتها املبادرة خلل الأ�ضهر اخلم�ضة 
من  ال��ت��اأك��د  بعد  اأوىل،  كمرحلة  منها   64 طباعة  اعتماد  مت  املا�ضية، 
مطابقتها لل�ضروط واملعايري التي و�ضعتها اللجنة ال�ضت�ضارية التابعة 
يكون  واأن  الف�ضحى،  العربية  باللغة  الكتاب  يكون  اأن  واأهمها  للمبادرة، 
يكون  واأن  الأ���ض��ي��ل��ة،  الإم���ارات���ي���ة  ال��ث��ق��اف��ة  م��ع  وين�ضجم  اأوىل،  طبعة 
واملعلومات  للم�ضتجدات  ومواكباً  القراء،  اهتمام  ا�ضتقطاب  على  ق��ادراً 

احلديثة. 
املوؤلفون  بها  تقدم  كتاباً   12 املعتمدة،  للكتب  الأولية  القائمة  و�ضمت 
اأدب العلقات الإن�ضانية - اجلزء  مبا�ضرة، وهي املو�ضوعة القا�ضمية يف 
القراآن  الأل��وان يف  وهند�ضة  الكرمي  القراآن  واجلمال يف  والزينة  الأول 
وجمعية  العوي�س،  عمران  والفرو�ضية" لأحمد  اخليل  ومعجم  الكرمي 
الفر�ضان ال�ضغار والكر�ضي اخل�ضبي و�ضديقان لفاطمة �ضلطان املزروعي، 
ولولو واملظلة العجيبة وبي�ضة من القمر ملوزة القايدي، وقيمة املحبة يف 
الإ�ضلم ل�ضعيد علي اأحمد، ومل�ضات نف�ضية" للطيفة احلمادي، والقراءة 

املوجهة ل�ضماح الرفاعي. 
واأكدت جمد ال�ضحي، مديرة "األف عنوان وعنوان"، اأن املبادرة متكنت يف 
مرحلتها الثانية من تعزيز النجاحات التي حققتها يف املرحلة الأوىل، 

الإماراتيني  وامل��وؤل��ف��ني  النا�ضرين  م��ن  كبري  ع��دد  اهتمام  جذبت  حيث 
اأع��م��اًل ن��وع��ي��ة، يف خمتلف امل��ج��الت املعرفية،  وال��ع��رب ال��ذي��ن ق��دم��وا 
املعتمدة،  املعايري  تلبي  التي  الإ���ض��دارات  جميع  اعتماد  على  و�ضتعمل 

وتقدم قيمة م�ضافة للم�ضهد الثقايف املحلي والعربي. 
اإىل  فقط  لي�س  وعنوان" تتطلع  عنوان  "األف  اأن  اإىل  ال�ضحي  واأ���ض��ارت 
رفد الثقافة الإن�ضانية باملوؤلفات املتميزة، واإمنا ت�ضعى اإىل تعزيز الإنتاج 
من  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  الن�ضر  قطاع  وتطوير  الفكري 
حتمي  التي  القانونية  البيئة  وت��وف��ري  التناف�ضية،  ق��درات��ه  زي���ادة  اأج��ل 
حقوق كافة اأطراف العملية الإبداعية، ل�ضمان تقدمي كتب قادرة على 
ا�ضتقطاب مزيد من القراء وت�ضجيع املطالعة بني جميع فئات املجتمع. 
واإىل جانب الكتب املعتمدة للموؤلفني الأفراد، متيزت املجموعة الأوىل 
فئة  نحو  بتوجهها  الن�ضر،  دور  من  امل��ب��ادرة  اعتمدتها  التي  الكتب  من 
باهتمام متزايد من  باتت حتظى  التي  الفئة  الأطفال واليافعني، وهي 
وتراثية،  وطنية  موا�ضيع  تناولت  كما  الإم����ارات،  دول��ة  يف  الن�ضر  دور 
الذاتية،  والتنمية  والفكر،  الرتبية،  يف  املتخ�ض�ضة  الكتب  جانب  اإىل 

والإ�ضدارات الأدبية، وخ�ضو�ضاً الأعمال الروائية. 
مع  2016، متا�ضياً  "األف عنوان وعنوان" يف فرباير  واأطلقت مبادرة 
الدولة،  اآل نهيان، رئي�س  زايد  ال�ضيخ خليفة بن  ال�ضمو  اإع��لن �ضاحب 
حفظه اهلل، عام 2016 عاماً للقراءة بدولة، وان�ضجاماً مع التوجيهات 
املتوا�ضلة ل�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي، 
الثقايف،  احل��راك  وتطوير  بدعم  ال�ضارقة،  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�ضو 
حملياً  املعريف  اجلانب  اإث���راء  يف  املحلي  الن�ضر  قطاع  م�ضاهمة  وتعزيز 

واإقليمياً ودولياً.

املب�درة ت�صّلمت 72 كت�بً� ب�صكل مب��صر من امل�ؤلفن للمرة االأوىل

»األف عنوان وعنوان«  تت�صّلم 794 كتابًا 
يف مرحلتها الثانية وتعتمد طباعة 64 منها

34

الثالثاء  12   يونيو    2018  م   -   العـدد  12350  
Tuesday   12   June   2018  -  Issue No   12350ثقافة وفن�ن



فــن عــربــي

35

الذي  )الهيبة(  م�ضل�ضل  من  الثاين  اجلزء  يف  •  �ضاركت 
للجزء  توقعاتك  الأول. ما  كا�ضحاً يف جزئه  حقق جناحاً 

الثاين من خلل معاي�ضتك لكوالي�س الت�ضوير؟
- اأنا مثلي مثل امل�ضاهدين يف هذا املو�ضوع، وال�ضبب اأنهم 

لعبوا لعبة ذكية خارقة. 
اأن���ه لي�س تكملة للجزء  ال��ث��اين ك��ان��ت  امل��ف��اج��اأة يف اجل���زء 
و����ض���ارك���ت يف  م��ت��وا���ض��ع��ة  )ال��ه��ي��ب��ة(  الأول. جت��رب��ت��ي يف 
الهيبة(. دوري  احللقات اخلم�ضة الأوىل وب�ضببي )ولعت 
امل�ضل�ضل كان �ضيف �ضرف، لكنه �ضيرتك ب�ضمة لأنني  يف 

قدمت �ضخ�ضية مل األعبها �ضابقاً. 

امل�ضرتكة  الدراما  اأن  يعترب  الذي  ال��راأي  توافق  •  هل 
ف اإىل الدراما  اأ�ضافت اإىل املمثل اللبناين ولكنها مل ُت�ضِ

اللبنانية؟
اأن الدراما  اأج��د  اأح��رتم من يقول ه��ذا ال���راأي، ولكنني   -
امل�ضرتكة اأ�ضافت اإىل الدراما اللبنانية و�ضاهمت يف اإبراز 

جنوم وموا�ضيع م�ضرتكة.
لبنان  يف  اأو  فقط  �ضورية  يف  حم�ضور  الوجع  هل  مثًل،   

فقط اأو يف العراق فقط! الوجع عام من املاء اإىل املاء.
امل�ضرتكة كانت موجودة �ضابقاً وقبل احلرب يف   الأعمال 

�ضورية
 1976 العام  �ضورية  �ضّورُته يف  بطولتي  فيلم من  اأول   
اأم����ل عفي�س وي����دور م��و���ض��وع��ه ح���ول احلرب  وك����ان م��ع 
ا�ضمه )قمر ني�ضان احلزين( من  الأهلية يف لبنان، وكان 
اإخراج هاين الروماين، كما اأنني �ضاركت يف 33 م�ضل�ضًل 

يف �ضورية.
اأننا  واأج���د  واجل��غ��رايف،  الفكري  بالتق�ضيم  اأوؤم���ن  ل  اأن���ا   

جميعاً نكّمل بع�ضنا البع�س.

ان  اأم  امل�ضرتكة،  ال��درام��ا  زم��ن  نعي�س  اأننا  ت��رى  •  هل 
اأن  الدراما املحلية تبقى موجودة ولها جمهورها، بدليل 

هناك نه�ضة يف عدد الإنتاجات الدرامية اللبنانية؟
- هل تريدين راأيي كاأحمد الزين اأم كمتّفرج!

•  كلهما؟
اأنا  �ضنوياً.  اأع��م��ال   4 اأو   3 ع��ن  اأع��ت��ذر  ال��زي��ن،  كاأحمد   -
يف  والتكرار  احل��رة  واملَ�ضاهد  اجلن�س  على  الرتكيز  �ضّد 
اأولدي  ي�ضاهد  اأن  واأرف�س  الت�ضوير،  واأماكن  احل��وارات 

واأحفادي اجلراأة املباَلغ فيها. 
باملعا�ضي  ابتليتم  واإذا  ُي��ق��ال،  ي��ع��رف  م��ا  ك��ل  لي�س  ي��ق��ال 
الوحيد  وال�ضيء  متطابقة  م�ضل�ضلت  هناك  فا�ضترِتوا. 

املتغرّي فيها هو ا�ضم امل�ضل�ضل.
 ويف امل��ق��اب��ل ه��ن��اك ���ض��رك��ات اإن��ت��اج حم��رتم��ة ت���داري هذه 

الناحية. 
لبنانية  اأع��م��اًل  الآن  حتى  اأ���ض��اه��د  مل  ف��اأن��ا  كمتفّرج،  اأم��ا 

حتاكي الواقع. 
الفقر و18 طائفة  الدراما موا�ضيع  ن�ضاهد يف  نحن مل 

والف�ضاد اأو اأي موا�ضيع لها علقة بوجع النا�س. 
النا�س.  وجع  وين�ضون  جديدة  ثقافة  طرح  يحاولون  هم 
َحب  )وهيدا  الزوجية  اخليانة  موا�ضيع  من  مللنا  نحن 

زوجة اأبيه وهيدا حط عينه على زوجة اأخيه(.
 فلن�ضكت اأف�ضل.

اأنهم ي�ضتعينون بوجوه جديدة ل متلك املوهبة ول   كما 
علقة لها بالفن... يرّددون اأدوارهم كالببغاوات. 

•  اإىل )الهيبة( ت�ضارك اأي�ضاً يف م�ضل�ضل )بوح ال�ضنابل(، 
كيف تتحدث عن دورك فيه؟

- ق��ب��ل ك��ل ���ض��يء اأري����د اأن اأ���ض��ك��ر رب ال��ع��امل��ني، لأن��ن��ي يف 

وجديدة  ورئي�ضية  اأ�ضا�ضية  اأدواراً  واألعب  ال�ضّن  هذه  مثل 
واأفاجئ النا�س بها،

 كما ح�ضل م��ث��ًل م��ن خ��لل ال���دور ال���ذي ���ض��ارك��ُت ب��ه يف 
م�ضل�ضل )عندما يبكي الرتاب(،

 و)فخامة ال�ضك( الذي قّدمُته من كل قلبي.
 وبعدما قّدمت �ضخ�ضية البيك يف )قيامة البنادق( و)بلد 
البيك،  ذاك  عن  البيك  ه��ذا  اأف�ضل  اأن  وا�ضتطعُت  ال��ع��ّز( 
اأقّدم يف م�ضل�ضل )بوح ال�ضنابل( دوراً جديداً )ا�ْضَتْفَر�ْضُت( 

فيه هو دور الأب واجلّد.
وهو  اللبنانية،  ال��درام��ا  يف  �ضابقاً  مثله  ُي��ق��ّدم  مل  العمل   
ي��ت��ن��اول امل��رح��ل��ة ال��ت��ي مت��ت��ّد ب��ني 1982 وح���رب يوليو 
والدرامي  الج��ت��م��اع��ي  اجل���و  ع��ل��ي��ه  وي��ط��غ��ى   ،2006

والعائلي.
واإخ����راج حممد  ال��دك��ت��ور فتح اهلل عمر  م��ن كتابة   وه��و 
وقاف واإنتاج )مركز بريوت الدويل للإنتاج الفني(. حبكة 
ما  مكان  يف  العمل  وه��ذا  رائعة  والتجربة  رائعة  امل�ضل�ضل 

ي�ضبه فكري وحياتي ون�ضايل وب�ضكل قا�ٍس.

فيه؟ اأبدعَت  اإنك  قلت  •  ولذلك 
- بل اأنا )ا�ضتْفَر�ْضُت(. املُْخرج مل ي�ضّدق كيف اأحفظ 

وكيف اأرجتل وقال يل )اأ�ضتاذ اأحمد اأنت ل متّثل(، 
فقلت له قمة الإبداع يف التمثيل هو األ متّثل. 

وجعي يف الدراما اللبنانية اأنهم ميّثلون، ويف اأحد 
الأعمال كانت معنا )وحدة تافهة(

3 فيما )الوات�ضاب( بيدها   وكان املخرج يقول 
وبداأْت باحلوار، فاأوقفُت التمثيل وقلت لهم اإذا 

بقيْت يف موقع الت�ضوير لن اأكمل.
 فاخرتعوا طريقة وطردوها. 

وحتى الآن ما زلُت اأول �ضخ�س 
الت�ضوير،  م���ك���ان  اإىل  ي�����ض��ل 

ي��دي لأنني  ب��ني  الن�س  واأح��م��ل 
اأح�����������رتم ن���ف�������ض���ي وج�����م�����ه�����وري، 

كي  واأرجت����ل  نف�ضي  على  واأ���ض��ت��غ��ل 
اأتذّكر  كي  ولي�س  ال�ضخ�ضية  األعب 

احلوار.

الدرام� امل�صرتكة اأ�ص�فت اإىل الدرام� اللبن�نية و�ص�همت يف اإبراز جن�م وم�ا�صيع م�صرتكة

اأحمد الزين: مازلت اأ�صتغل على نف�صي واأرجتل 
كي األعب ال�صخ�صية ولي�ض كي اأتذّكر احلوار

)الهيبة - الع�دة( و)ب�ح ال�صن�بل( عملن يطّل عرهم� الفن�ن القدير 
االأول،  يف  �صرف  �صيف  ه�   .2018 الرم�ص�ين  امل��صم  يف  الزين  اأحمد 
وبطل يف الث�ين، وال �صك اأنه من خللهم� �صي�صيف جن�حً� جديدًا اإىل 
جن�ح�ته ال�ص�بقة والكثرية التي كّر�صه� عر مئ�ت االأعم�ل يف ال�صينم� 
الفكري واجلغرايف(... هكذا  ب�لتق�صيم  اأوؤمن  والتلفزي�ن.)ال  وامل�صرح 
رد الزين يف ح�اره ، على م��ص�ع الدرام� امل�صرتكة، الفتً� اإىل اأن الدرام� 
امل�صرتكة اأ�ص�فت اإىل الدرام� اللبن�نية و�ص�همت يف اإبراز جن�م وم�ا�صيع 

م�صرتكة. كم� حتدث يف اأم�ر عديدة يف م� ي�أتي تف��صيله�.

اإله�م علي، ك��صفًة  الفن�نة  اإنه�  اأربعة م�صل�صلت(!  اأواجه اجلمه�ر يف رم�ص�ن عررْ  اإذ  اأنهكني ب�صدة،   )العمل 
تنتظر  اأنه�  اإىل  م�صريًة  احل�يل،  الرم�ص�ين  امل��صم  تربة  يف  به�  األقت  التي  الدرامية(  )البذور  عن  النق�ب 
)احل�ص�د( من ا�صتح�ص�ن اجلمه�ر واإعج�به عند م�ص�هدة االأعم�ل االأربعة التي اأنهكته� ب�صدة، اإىل حد اأنه� 

�ص�رت يف ح�جة م��صة اإىل الراحة واال�صتجم�م!.

ت�اجه اجلمه�ر عر اربع م�صل�صلت

اإلهام علي: احتاج للراحة بعد
 العناء الكبري الذي تكبدته يف الت�صوير

اإل������ه������ام ع�����ل�����ي، ال���ت���ي 
اعتذرت  اأن���ه���ا  ذك�����رت 
ع��ن ع���دم امل�����ض��ارك��ة يف 
ثلث م�ضرحيات كانت 
الإع���������داد  م���رح���ل���ة  يف 
لعر�ضها يف مو�ضم عيد 
ال��ف��ط��ر امل���ق���ب���ل، وع����َزت 
�ضعورها  اإىل  اع���ت���ذاره���ا 
بعد  ب���ال���ت���ع���ب،  ال�������ض���دي���د 
العناء الكبري الذي تكبدته 
الفرتة  ط���وال  ال��ت�����ض��وي��ر  يف 
املا�ضية، مبينًة: )اأ�ضعر باأنني 
نيل  اإىل  واأح��ت��اج  كثرياً  اأُنهكت 
اأ���ض��ت��ع��ي��د به  ال���راح���ة  ق�ضط م��ن 

ن�ضاطي وحيويتي(!
علي  اإل��ه��ام  ال�ضعودية  الفنانة   
جديدها  ب��ت��ف��ا���ض��ي��ل  اأف�������ض���ت 
المتناع  وق���راره���ا  ال����درام����ي، 
ع���ن ال���وق���وف ع��ل��ى امل�����ض��رح يف 
عيد الفطر، مبينًة: )قبل فرتة 
انتهيت من ت�ضوير كل م�ضاهدي 
يف م�ضل�ضل )مع ح�ضة قلم(، من 
ت��األ��ي��ف ع��ل��ي ال����دوح����ان واإخ�����راج 
الفنانة  وب��ط��ول��ة  ع���ب���دال،  م��ن��اف 
املن�ضور،  ح�����ض��ني  ال���ف���ه���د،  ح���ي���اة 
نواف  الغندور،  نور  عبداهلل،  يعقوب 
ال��ن��ج��وم ال�ضباب(،  جن��م وغ��ريه��م م��ن 

واإن�ضانة  ج��داً  قوية  فتاة  �ضخ�ضية  )اأج�ضد  ومتابعًة: 
الذي تريده من هذه احلياة وُتدعى كوثر،  تعرف ما 
- ولديها طفلة تدعى  النجم  ن��واف  � زوجها  متزوجة 
ح�ضة على ا�ضم والدتها، من �ضفاتها اأنها متمردة على 
البيت  امل�ضاكل يف  دائماً  اأنها تثري  باأكملها، كما  احلياة 
الفهد(،  ال��ت��ي جت�ضد دوره����ا ح��ي��اة  ل��وال��دت��ه��ا  واأي�����ض��اً 
�ضخ�ضية  كانت  اإن  اأع��رف  ل  اأنني  ومكملًة: )احلقيقة 
اأو �ضريرة، و�ضاأترك الإجابة للم�ضاهدين،  كوثر طيبة 
لكن جّل ما ميكنني قوله انها تطبق مقولة )اللي على 

را�ضه بطحة يح�ّض�س عليها((.
 علي وا�ضلت: )كذلك انتهيُت من ت�ضوير كل امل�ضاهد 
اخلا�ضة بي يف م�ضل�ضل )عطر الروح( من تاأليف علء 
حمزة واإخراج حممد القفا�س، وبطولة هدى ح�ضني، 
عبداملح�ضن  امل��ن�����ض��ور،  ح�ضني  ال��ع��ق��ل،  ع��ب��دال��رح��م��ن 
اأج�����ض��د �ضخ�ضية  ال��ع��ج��ي��م��ي، وف��ي��ه  ال��ن��م��ر، وحم��م��د 
)مي�س( الفتاة التي تدر�س الطب واملتفوقة يف درا�ضتها، 
والتي حت�ضل على الدعم من جارتها الدكتورة عطر - 
عن  التقتها  حيث   - ح�ضني  ه��دى  دوره���ا  جت�ضد  التي 
بها علقة  تربطه  ال��ذي  �ضفر(  ابنها )حممد  طريق 
جمال  يف  لها  والأخ��ري  الأول  الداعم  فتكون  �ضداقة، 
عام  ب�ضكل  لكن  درا�ضتها،  وكذلك  ال�ضخ�ضية،  حياتها 
ُتعترب مي�س �ضخ�ضية غام�ضة وفيها خط درامي �ضيتم 

اكت�ضافه مع نهاية امل�ضل�ضل(.
وانتقلت علي اإىل م�ضاركتها الثالثة، قائلًة: )كنُت �ضعيدة 
كثرياً مب�ضاركتي يف حلقتني من الربنامج الكوميدي 
اأما  الف�ضلي،  خ��ال��د  درام���ي  اإخ����راج  غ�ضمرة(  )ب��ل��وك 
كتب  بينما  الدوغجي،  لأحمد  فهو  الغنائي  الإخ���راج 

اأ�ضعار الأغ��اين �ضاهر، ومن بطولة نخبة جنوم منهم 
انت�ضارال�ضراح،  ال��ب��لم،  ح�ضن  دروي�����س،  عبدالنا�ضر 
الرم�ضان،  حم��م��د  ال�����ض��ف��ي،  ف��اط��م��ة  ال�ضعيبي،  ه��ي��ا 
حممد  علي،  اإل��ه��ام  البناي،  فهد  الن�ضار،  عبدالعزيز 
احللقتني  خ��لل  اإنني  حيث  الكثري،  وغريهم  عا�ضور 
تعترب  ج����داً  م��ه��م��ة  خليجية  �ضخ�ضية  بتقليد  ق��م��ت 
على  القائمون  مني  طلب  وللعلم  اخلليج.  اأه��رام  من 
اأكر من حلقة، لكنني اعتذرت  الربنامج الإطلل يف 
لأن و�ضعي ال�ضحي مل يكن ي�ضمح يل(، معقبًة: )تعبت 

وايد من كر الت�ضوير، وكنت اأبي اأرتاح(.
يف  م�ضاهدي  ت�ضوير  م��ن  اأي�����ض��اً  )انتهيت  واأردف�����ت:   
م�ضل�ضل )العا�ضوف(، من تاأليف عبدالرحمن الوابلي 
الق�ضبي،  نا�ضر  بطولة  وم��ن  �ضبح،  املثنى  واإخ����راج 
اململكة  ت��اري��خ  م��ن  مهمة  حقبة  العمل  ه��ذا  وي��ت��ن��اول 
العربية ال�ضعودية، فهو دراما اجتماعية اإن�ضانية ي�ضلط 
ال�ضوء على املجتمع ال�ضعودي يف فرتة ال�ضبعينات من 
 1970 املا�ضي، وت��دور الأح��داث بني العامني  القرن 
و1975، ويتطرق اإىل احلياة الجتماعية مبنا�ضباتها 
والقت�ضادي  ال��ث��ق��ايف  وال���واق���ع  واخل���ا����ض���ة،  ال��ع��ام��ة 
للمجتمع ال�ضعودي، واإىل طريقة التعاملت التجارية 
واحلياتية وكيفية معي�ضة ال�ضباب اآنذاك، وفيه �ضتكون 
يل اإطللة ك�ضيفة �ضرف من خلل �ضخ�ضية الهنوف 
التي تعي�س يف كنف عمها - يج�ضد دوره نا�ضر الق�ضبي 
مثاًل  فتكون  ال�ضلمان(،  )ليلى  جدتها  م��ع  واأي�����ض��اً   -
ووعياً  ف��ك��راً  متتلك  التي  اجلميلة  ال�ضعودية  للفتاة 
والتي متتلك طموحاً لإكمال درا�ضتها، وتطالب بحقوق 
الفتاة والعدل ما بني ال�ضباب والفتيات يف ذلك الوقت، 

اإىل جانب ذلك كله مل تن�َس اأن تبقى متم�ضكة بالعادات 
والتقاليد واحلجاب وامل�ضاعدة يف اأمور البيت(.

ويف ما يتعلق مب�ضاركتها يف م�ضل�ضل )حب بل حدود( 
الذي انتهى عر�ضه قبل اأيام على mbc، قالت اإلهام 
تاأليف  م��ن  وه��و  يل  مطلقة  بطولة  اأول  )ه���ذا  ع��ل��ي: 
هيفاء من�ضور واإخراج جمتبى �ضعد، ومن بطولة نخبة 
النجاح  ب��اأ���ض��داء  و�ضعيدة  العربي،  ال��وط��ن  م��ن  جن��وم 
للجمهور  ظ��ه��رت  اإذ  ف��ي��ه،  �ضخ�ضيتي  حققته  ال���ذي 
التي  ال�ضعودية  الفتاة  الطبيبة مرمي هذه  من خلل 
يف  الربحية  غ��ري  املنظمات  اإح���دى  م��ع  للعمل  تغّربت 
بنغلدي�س، وحتديداً يف القرى النائية وذلك مل�ضاعدة 
املحتاجني، لكنها وقبل �ضفرها كانت واقعة يف حب ابن 
عمها الذي اأ�ضاء لها بطلبه منها البتعاد عن عملها كي 
يتزوجا، مما دفعها اإىل رف�ضه وال�ضفر اإىل بنغلدي�س 
فرن�ضياً  طبيباً  التقت  وهناك  ونف�ضها.  ذاتها  لإث��ب��ات 
ك��ب��ح جماح  ا���ض��ت��ط��اع��ت  غ���رام���ه، لكنها  ت��ق��ع يف  ك����ادت 
بفكرة )دهنَّا يف مكّبتنا(، ومت�ضي  عاطفتها، متم�ضكة 

الأحداث(.
تقول:  ع��ل��ي  اإل��ه��ام  امل�����ض��رح، فم�ضت  �ضعيد  ع��ل��ى  اأم���ا 
)تلقيُت عر�ضني من الكويت للم�ضاركة يف م�ضرحيات 
خا�ضة بعيد الفطر املقبل، وعر�ضاً ثالثاً من البحرين، 
لكنني اعتذرت عن عدم امل�ضاركة فيها جميعاً، وال�ضبب 
تعب  بعد  الراحة  اإىل ق�ضط من  ما�ضة  اأنني يف حاجة 
مكتفية  اأن��ن��ي  كما  امل��ا���ض��ي��ة،  ال��ف��رتة  خ��لل  الت�ضوير 
بالظهور يف اأربعة اأعمال خلل مو�ضم �ضهر رم�ضان... 
ه��ذا يف  اقتناعي  يتغري  ي���دري، فلرمبا  م��ن  وع��م��وم��اً، 

امل�ضتقبل(.
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ال�صعور  جتنبك  ن�صيحة   12
بالعط�ض يف رم�صان

�ضوؤال طاملا كرره رواد مواقع التوا�ضل الجتماعي من امل�ضلمني ال�ضائمني، 
وفاء  بدبي،  ال�ضحة  هيئة  يف  ال�ضريرية  التغذية  اإدارة  مديرة  له  وقدمت 

ا، اأكدت اأنه كفيل بالإجابة عليه. عاي�س، نظاًما غذائًيا خا�ضً
وي�ضمل النظام 12 ن�ضيحة لطعام �ضحي بال�ضحور والإفطار، دون مكونات 
ت�ضاهم يف �ضعور ال�ضائم بالعط�س على مدار اليوم، وفًقا ملا اأوردته �ضحيفة 

البيان الإماراتية.
وفيما يلي البنود الكاملة لنظام وفاء عاي�س الغذائي:

البهارات. من  كبرية  ن�ضبة  على  حتتوي  التي  الأطعمة  جتنب   .1
الفطور  ب���ني  ���ض��اع��ة  ك���ل  ك���وب  مب��ع��دل  ف����رتات  ع��ل��ى  امل���ي���اه  ت���ن���اول   .2

وال�ضحور.
وال�ضحور. الإفطار  على  الطازجة  والفواكه  اخل�ضراوات  تناول   .3

الأطعمة. على  امللح  من  كبرية  كميات  و�ضع  جتنب   .4
اململحة. والأ�ضماك  املخللت  تناول  جتنب   .5

بالطازجة. ا�ضتبدالها  وين�ضح  ال�ضناعية،  الع�ضائر  تناول  عدم   .6
مثلجة. ولي�ضت  معتدلة  حرارة  بدرجة  املياه  �ضرب   .7

مبا�ضرة. ال�ضم�س  واأ�ضعة  ال�ضديدة  للحرارة  التعر�س  عدم   .8
العنيفة. ا  خ�ضو�ضً الريا�ضة  ممار�ضة  عدم   .9

واخلروب  ال�ضو�س  ع��رق  كم�ضروب  الرم�ضانية  امل�ضروبات  تناول   .10
والكركديه.

معه. اأو  الإفطار  بعد  الرائب  اللنب  تناول   .11
ال�ضحور. على  واملنبهات  والقهوة  ال�ضاي  �ضرب  جتنب   .12

الإن�ضان  ت�����ض��ع��ر  لأن���ه���ا  ال�����ض��ح��ور؛  ع��ل��ى  احل��ل��وي��ات  م���ن  ال��ت��ق��ل��ي��ل   .13
بالعط�س.

حليب اللوز وماء الليمون لعالج ال�صداع
يحتوى اللوز على ن�ضبة مرتفعة من املغني�ضيوم، وهو من اأهم املعادن التى 

ت�ضاعد فى علج ال�ضداع وخا�ضة ال�ضداع الن�ضفي.

املكونات :
1.5- كوب من اللوز .

فيها. اللوز  لنقع  ت�ضتخدم  والتى  املياه  من  اكواب   4 –
الفانيليا. من  �ضغرية  ملعقة  – ن�ضف 

طريقة التح�ضري :
�ضاعة.  12 اإىل   8 بني  ما  ترتاوح  ملدة  املاء  فى  اللوز  بنقع  – قم 

اإ�ضافة الفانيليا، وقم بخلطهم  املياه مع  اأكواب من   4 – اخلط اللوز فى 
حتى ميتزج جيداً.

الرغبة. ح�ضب  – يحلى 
. ال�ضرب  قبل  برجه  وقم  الثلجة  فى  احلليب  بحفظ  – قم 

؟  تتم�وت  ان  االفعى  ت�صتطيع  • هل 
نعم هناك بع�س الأفاعي ي�ضتطيع ذلك مثل الأفعى خنزيرية النف 
وت�ضمى احياناً ذات احلفيف او الفعى النفاحة او الثعبان النفاح فاأذا 
وك�ضت هذه الأفعى لفرتة طويلة فاإنها تنقلب على ظهرها وتتلوى يف 
اأمل وا�ضح ثم تهداأ وتبقى على ظهرها مفتوحة الفم مدلة الل�ضان كما 
لو كانت ميتة واذا رفعها احد تتدىل يف ارتخاء دون حراك ول تعود اإىل 

طبيعتها حتى يرتكها الدخيل ويذهب بعيداً.
؟  املظلمة  الق�رة  ت�صمى  ك�نت  التى  الق�رة  هى  • م� 

اج��زاء كثرية  ق��ارة افريقيا لأن  املا�ضي على  هذا ال�ضم كان يطلق يف 
منها مل تكن قد اكت�ضفت بعد ومل يكن �ضكان القارات الخرى يعرفون 

عنها ال القليل 

الدم  يف  احلم�ضية  الدهنيات  زيادة  اىل  يوؤّدي  واخلمور  والقهوة  ال�ضاي  �ضرب  يف  الفراط  اأن  تعلم  •هل 
والذي يوؤّدي بدوره اىل ن�ضبة الكول�ضرتول يف الدم والعامل الأ�ضا�ضي يف ت�ضّلب ال�ضرايني.

كبري. جناح  وتلقى  الثلج  بكمادات  يعالج  املفا�ضل(  )روماتيزم  الروماتيزم  حالت  بع�س  اأن  تعلم  •هل 
العادية وت�ضل حاجة  يوميا يف احلالت  ي�ضرب 1-5،1 ليرت ماء  اأن  لكل فرد  ال�ضروري  اأنه من  تعلم  •هل 
اجل�ضم للماء اىل ح��وايل 3 ليرت يف الأي��ام احل��ارة وعند بذل اجلهد حيث يفقد اجل�ضم يف احلالتني ن�ضبة 

كبرية من العرق.
الكبار. ي�ضيب  مما  اأقل  بن�ضب  ولكن  اأي�ضا  الأطفال  ي�ضيب  ال�ضقيقة  �ضداع  اأن  تعلم  •هل 

وتزداد  الأطفال  اجناب  تكرن من  اللواتي  الن�ضاء  عند  تقل  الثدي  ب�ضرطان  ال�ضابة  ن�ضبة  اأن  تعلم  •هل 
كرة  يف  علقة  اأي  للر�ضاعة  ولي�س  واح���د،  طفل  اأجن��نب)ول��دن(  وال��ل��وات��ي  متزوجات  الغري  الن�ضاء  عند 

الإ�ضابة اأو قّلتها.
الأ�ضبوع  يف  اأطرافه  وحتريك  املتحركة  الأ�ضياء  على  عينيه  تركيز  يف  يبداأ  الطبيعي  الطفل  اأن  تعلم  •هل 

ال�ضاد�س من العمر ، ويف الفرتة ذاتها ي�ضتجيب للأ�ضوات املفاجئة.
حيث  الن�ضان  اأح�ضاء  يف  توجد  التي  الداخلية  الأع�ضاء  من  ع�ضلي  ع�ضو  اأكرب  هو  الكبد  اأن  تعلم  •هل 

يرتاوح وزنه بني كيلو غرام واحد وثلث اأو اأربعة اأخما�س الكيلوغرام.
اجل�ضم. وزن  من  باملائة   90 حوايل  يكّون  املاء  اأن  تعلم  •هل 

الثعبان 
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امل�ز
الغنية  الفاكهة  امل��وز من  يعد 
لكونه  ال��غ��ذائ��ي��ة؛  بالعنا�ضر 
يحتوي على كثري من املعادن، 
واملغن�ضيوم  واحلديد  كالزنك 
والفيتامينات  والبوتا�ضيوم، 
و)ج�(،   ،)12 و)ب  )اأ(،  مثل 
على  ي����ح����ت����وي  ك����م����ا  و)د(، 
الربوتني والكال�ضيوم؛ لذلك 

فهو غني بالفوائد ال�ضحية.
وي�ضتعر�س موقع )اإيت رايت( 

الأنيميا  علج  يف  امل�ضاهمة  منها  للموز؛  ال�ضحرية  الفوائد  من  جمموعة 
وفقر الدم؛ ملا يحتويه من احلديد.

كما ي�ضاهم يف علج �ضغط الدم املرتفع؛ حيث يعمل على خف�س ال�ضغط؛ 
امللح؛  قليلة من  وكميات  البوتا�ضيوم  عالية من  ن�ضبة  على  لكونه يحتوي 

لذلك فهو عامل وقاية من اأمرا�س القلب وال�ضكتة الدماغية.
"الرتبتوفان"  م��ادة  ملا يحتويه من  الكتئاب؛  امل��وز على مقاومة  وي�ضاعد 
التي يتم حتويلها اإىل مادة "ال�ضريوتونني" مبا ي�ضاهم يف حت�ضني املزاج. 

ويعمل على تقوية العظام مبا يحتويه من الكال�ضيوم.
كما اأنه ينظم ن�ضبة ال�ضكر يف الدم ويحمي من ال�ضكري من النوع الثاين، 
وي�ضاعد على خف�س الوزن على عك�س ال�ضائع من كونه يزيد الوزن ويقلل 
ويعالج  للحمو�ضة  طبيعي  م�ضاد  اأن��ه  كما  احل��وام��ل  عند  ال�ضباح  غيثان 

قرحة املعدة.
ا  ك��ذل��ك م��ف��ي��ًدا جدًّ ال��ع�����ض��لت. وي��ع��د  مل��ق��اوم��ة ت�ضنج  اأن م���وز مفيد  ك��م��ا 
النتباه  على  الطفل  وي�ضاعد  ال��ذك��اء  م�ضتوى  ي��رف��ع  لكونه  ل��لأط��ف��ال؛ 

واليقظة خلل املذاكرة.

املعم�رية املك�صيكية فريدا اإ�صك�بيدو خلل املع�ينة ال�صحفية ملجمع �صربنتن غ�لريي الذي مت تركيبه 
حديًث� ، يف حدائق كن�صينغت�ن بغرب لندن. )ا ف ب(

كان الثعبان نائما بني �ضخرتني عندما اهتزت احداهما ف�ضقطت على الأخرى وانح�ضر الثعبان فيما بينهما ل 
ي�ضتطيع اخلروج ومل ير�س احد باأن ينقذه حتى مر يف املكان رجل عجوز وجاء لي�ضرتيح على ال�ضخره فناداه 
الثعبان لينقذه فنظر اليه العجوز وعرف ما هو فيه فاأف�ضح له مكانا واخرجه.. وقف الثعبان الكبري ال�ضخم 
امام العجوز و�ضاأله امل تخف منى فقال العجوز ومل اخاف ما دام اهلل اقوى منك؟ فقال الثعبان نعم.. ولكن 
انا لن اوؤذيك بل �ضاأقدم لك عر�ضا: لك ان تتمنى امنية فاأحققها لك. فقال العجوز: ا�ضكرك مل انقذك لتقدم 
يل مكافاأة بل انقذتك لوجه اهلل. فقال الثعبان ا�ضكرك مرة ثانية وخذ هذه احللقة التي على رقبتي فالب�ضها 
يف رقبتك او امنحها ملن ت�ضاء فتحميه وحتقق له ما يريد و�ضيعي�س حياة هانئة.. ف�ضكره العجوز واخذ احللقة 

وان�ضرف.
 وملا ذهب لبيته حكى لبنه �ضلطان ما حدث ومنحه احللقة وقال �ضبعت من الدنيا اما انت فاأمامك الكثري 
لتفعله فيها ف�ضكره ابنه البار واخذ احللقة وو�ضعها يف رقبته وخرج حلراثة ار�ضه فاأح�س باأن يده تعمل كاأنها 
يد 100 رجل ويف وقت ق�ضري كان قد انتهى من عمله، اراد ان يحمل غلته لبيته فلم يحتج مل�ضاعدة احد وكاأنه 

مارد ي�ضتطيع ان يحمل جبل .. فاأخفى مافيه من قوة حتى ل يطمع فيها احد .
القرية ف�ضادا  فاأخذ يعيث يف  الأ���ض��رار  الرجال  القرية رج��ل جبار عنيد ميلك جي�ضا من  اإىل  ن��زل  ج��اء وق��ت 
وياأخذ ما فيها ملكا له ومل ي�ضتطع احد ان يت�ضدى له لقوته وجربوته وهنا جل�س �ضلطان ليل يحدث نف�ضه 
ب�ضوت عال هل ي�ضتطيع هذا الطوق ان ي�ضاعدين فخرج له يف احلال الثعبان وقد ملأ ن�ضف الغرفه وقال وهل 
حت�ضبني �ضاأترك هذه الوليمة تفوتني، ذلك الرجل اجلبار يل ولأعواين جي�ضه حلل علينا و�ضحك �ضحكة 
مدوية اختفى بعدها وخرج �ضلطان ملواجهة الرجل اجلبار يف الوقت الذي هاجم الثعبان واعوانه رجاله فاأخذوا 
العابا �ضغرية يف يد اطفال م�ضاغبني فق�ضوا عليهم متاما عندما كان جبارهم يغم�س  وكاأنهم  يعت�ضروهم 
عينيه اي�ضا يف رحلة ابدية بعدما ق�ضى عليه �ضلطان وخرج من مكانه ليعيد لأهل قريته ممتلكاتهم و�ضط 

تهليلهم به زعيما و�ضلطانا عليهم فجل�س يحكم بينهم بعدل اهلل و�ضريعة ا�ضلمه .

تبحث املراأة احلامل ب�ضكل م�ضتمر عن الأطعمة املنا�ضبة التى 
ت�ضاعدها على التمتع ب�ضحة جيدة واإمتام فرتة احلمل ب�ضلم 

من دون م�ضكلت �ضحية. 
يقول الدكتور اأحمد جمدي، اخت�ضا�ضي الأطفال: اإن الفواكه 
خا�س  وب�ضكل  احل��ام��ل،  على  �ضحرية  ف��وائ��د  لها  ع��ام  ب�ضكل 
التفاح الأخ�ضر، حيث ي�ضاعد احلوامل على اله�ضم ويحميهن 
العار�ضة  امل�ضكلت  اأك��ر  م��ن  يعترب  ال��ذى  اله�ضم  ع�ضر  م��ن 
والإم�ضاك  للقولون  طبيعياً  علجاً  يعترب  كما  يعانينها،  التى 
حماية  على  تعمل  ال��ت��ي  الأل��ي��اف  م��ن  عالية  ن�ضبة  لح��ت��وائ��ه 

اجلهاز اله�ضمي. 

لل�ضهية خلل فرتة  اأن التفاح الأخ�ضر يعترب فاحتاً  واأ�ضاف: 
احلمل، حيث يزيد الرغبة يف تناول الطعام، ويعمل اأي�ضاً على 
ح��ف��ظ احل��م�����س ال��ن��ووى خ���لل ف���رتة احل��م��ل، وذل���ك بف�ضل 
النووي  تلف احلم�س  منع  على  تعمل  التى  الأك�ضدة  م�ضادات 

يف اجل�ضم.
اأي�����ض��اً مينع ت�ضمم احلمل  ال��ت��ف��اح الأخ�����ض��ر  اأن  واأك���د جم��دى 
لحتوائه فيتامني C الذي يعمل على الوقاية اأي�ضاً من ارتفاع 
�ضغط الدم، ما يحافظ على �ضحة الأم وبالتاىل �ضحة اجلنني 
خلل فرتة احلمل، ون�ضح بالإكثار من تناول التفاح الأخ�ضر 

طوال مدة احلمل.

للحامل... تناويل التفاح االأخ�صر بانتظام!


