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متى ي�سعر �لعجوز باأنه �أ�سغر �سنا؟
اأن كبار ال�سن  اأمريكيون،  اأظهرت درا�سة حديثة اأجراها علماء نف�س 
على  وبقدرتهم  با�ستقالليتهم  �سعروا  اإذا  �سنا  اأ�سغر  باأنهم  ي�سعرون 

التحكم بحياتهم اليومية.
اأو م�ستوى  ال�سحية  باحلالة  بتاتا،  يتعلق  اأن ذلك ال  العلماء،  واأ�سار 
والية  بجامعة  النف�س  علم  اأ�ستاذ  نيوبريت،  �سيفون  يقول  التوتر. 

كارولينا ال�سمالية بالواليات املتحدة: "
كلما زادت القدرة على اال�ستقاللية والتحكم يف حياتهم، ي�سعر كبار 

ال�سن، باأنهم باتوا اأكرث �سبابا".
كبار  من  �سخ�سا   116 بني  ودرا���س��ات  ا�ستطالعات  العلماء،  اأج��رى 
�سنة"،   36-18" ال�سباب  من   107 وبني  "60-90 �سنة"  ال�سن 

من خمتلف مناطق الواليات املتحدة.
وقام امل�ساركون يف الدرا�سة، مبلء ا�ستمارات تت�سمن اأ�سئلة، وذلك كل 
يوم ملدة 8 اأيام. وطلب منهم و�سف م�ستوى التوتر واحلالة اجل�سدية 
اليومية وما هو العمر الذي ي�سعرون  وال�سعور بالتحكم يف حياتهم 

اأنف�سهم فيه.
باحلياة، خمتلف  والتحكم  بال�سيطرة  " ال�سعور  اإن  نيوبريت:  وق��ال 
اليوم  خ��الل  حتى  يتغري  وه��و  النا�س،  كل  ل��دى  با�ستمرار  ويتذبذب 
بال�سن،  الكبري  اأن  اكت�سفنا،  لقد  ج��دا.  طبيعي  اأم��ر  وه��ذا  ال��واح��د. 
عندما ي�سعر بقدرته على املزيد من التحكم، يح�س بنف�سه اأ�سغر �سناً. 

وهذا املبداأ، كان يعمل حتى يف حالة التوتر وامل�ساكل ال�سحية".

�لعلماء يحددون �سنا غري متوقع للبلوغ �حلقيقي
قانونيا، يبداأ �سن البلوغ عندما يكمل املرء 18 عاما، وهو �سن انتهاء 
املراهقة، لكن كثريا ما يرى البع�س اأن �سلوكيات وت�سرفات كثريين 
كثريين  اإن  ب��ل  العمر،  ه��ذا  اجتيازهم  بعد  حتى  "�سبيانية"  تظل 
من  الع�سرينات  يف  وه��م  حتى  ال�سبيانية  الت�سرفات  على  يواظبون 
اأعمارهم. ويبدو اأن هذا االأمر �سار مربرا اأكرث مع االكت�ساف املثري 
فكرة  اأ�سبح   18 البلوغ  �سن  اأن  اإىل  تو�سلوا  ال��ذي  ال��دم��اغ،  لعلماء 
مير  االإن�سان  عقل  اإن  واالأع�ساب  الدماغ  علماء  وق��ال  "�سخيفة". 
�سحيفة  ذك��رت  ما  بح�سب  ع�سر،  الثامنة  �سن  يف  جوهرية  بتغريات 

اأونالين" الربيطانية. "ميل 
واأو�سحوا اأن االإن�سان يف الع�سرينات من العمر يتعر�س ال�سطرابات 
عقلية كبرية، كما يكون يف حالة �سك دائمة، واأن هذه املرحلة تنتهي 

تقريبا مع دخول �سن الثالثني عاما.
وقال االأ�ستاذ يف جامعة كامربيدج بيرت جونز، يف موؤمتر �سحفي يف 
لندن، "لقد اأ�سبح وجود تعريف لالنتقال من مرحلة الطفولة اإىل 
اأنها مرحلة  اأمر �سخيف ب�سكل متزايد"، م�سددا على  البلوغ  مرحلة 
انتقالية ال اأكرث. واأ�ساف اأن االأنظمة مثل النظام التعليمي والنظام 
نف�سها  ع��ل��ى  االأم����ور  ت�سهيل  "حتاول  ال��ق��ان��وين  وال��ن��ظ��ام  ال�سحي 
لعلم  دويل  اجتماع  قبيل  جونز،  وق��ال  تعريفات".  وج��ود  خ��الل  من 
االأع�ساب ا�ست�سافته اأكادميية العلوم الطبية يف اأك�سفورد "اإن النا�س 
اإىل فرا�سة.. ال توجد طفولة ثم  اأن يتحولوا من �سرنقة  ال يحبون 

مرحلة بلوغ. النا�س ي�سريون على طريق، اإنهم يف طريق".

�حذر من ��ستخد�م �لهاتف قبل �لنوم!
حّذر الربوفي�سور، ف�سيفولود بولوت�سكي، من جامعة جونز هوبكينز 

االأمريكية من اال�ستخدام املطول للهواتف يف فرتة الليل.
رئي�س  ع���دو  ال��ل��وح��ي��ة  واحل��وا���س��ب  "الهواتف  ال��ربوف��ي�����س��ور:  وق���ال 
التوا�سل  �سفحات  وق���راءة  طويل  لوقت  اجللو�س  ال�سحي..  للنوم 
االجتماعي عرب تلك االأجهزة يعر�سنا خلطر االإ�سعاعات املنبعثة من 
�سا�ساتها، والتي ت�سر ال�سبكة الع�سبية يف اجل�سم ب�سكل كبري، ف�سال 

عن ال�سرر الذي ت�سببه للعيون".
االإن�سان  على  نوم مثايل، يجب  "ل�سمان  قائال:  بولوت�سكي  واأ�ساف 
الكمبيوتر  واأجهزة  الهواتف  من  املنبعثة  لالإ�سعاعات  التعر�س  عدم 
ال�ساعة  على  ت��وؤث��ر  فهي  االأق���ل،  على  ب�ساعتني  ال��ن��وم  قبل  والتلفاز 
تناول  ع��ن  االم��ت��ن��اع  علينا  يجب  وك��ذل��ك  الأج�����س��ام��ن��ا.  البيولوجية 
حال  ويف  وامل�سي..  الريا�سة  على  واملواظبة  ليال،  الد�سمة  االأطعمة 
كان االإن�سان يعاين من االأرق اأو عدم القدرة على النوم، فاأول ما يجب 
عليه فعله هو مراجعة الطبيب، وعدم اللجوء للهاتف لريهق عينيه 

ليال، فهذا ال�سيء يعطي نتائج عك�سية".
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�لبحث عن مكان خا�ص 
لدر��سة حتلل �جلثث!

جاري البحث عن م�ساحة خالية يف والية هي�سن باأملانيا �ستخ�س�س الإجراء 
يطلق  التي  امل�ساحة  ه��ذه  �ستكون  اإذ  الب�سرية،  اجلثث  حتلل  عن  درا���س��ات 

عليها "مزرعة اجلثث" االأوىل من نوعها يف اأملانيا.
يبحث علماء يف الطب ال�سرعي بجامعة فرانكفورت باأملانيا عن اأر�س خالية 
الإجراء درا�سة عن حتلل اجلثث الب�سرية. وذكرت قناة HR بوالية هي�سن 
من  اأبحاث  الإج��راء  ال�ساحة  هذه  �سي�ستخدمون  االأطباء  اأن  اأملانيا،  و�سط 
�ساأنها اأن ت�ساعد على �سبيل املثال يف العثور على اجلثث املختفية. و�ستكون 

هذه ال�ساحة هي االأوىل من نوعها على م�ستوى اأملانيا.
وح�سب القناة  فاإن العلماء يبحثون عن اأر�س مب�ساحة نحو هكتار، بها جزء 

من غابة واآخر من املروج واأجزاء جافة واأخرى رطبة.
االأر������س حممية م��ن الدخالء.  ه���ذه  ت��ك��ون  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  ي�����س��رتط  ك��م��ا 
متربعون  ن��ذره��ا  بجثث  البحث  تغذية  �سيتم  اأن���ه   HR ق��ن��اة  واأو���س��ح��ت 
خلدمة لبحث العلمي قبل وفاتهم. وح�سب القناة فاإن مثل هذه االأرا�سي 
املخ�س�سة الإج��راء درا�سات عن حتلل اجلثث موجودة بالفعل يف الواليات 

املتحدة.
الغر�س.  لهذا  خم�س�سة  كبريى  م�ساحات  هناك  اأن  اإىل  القناة  واأ���س��ارت 
وهناك اأر�س خالء لنف�س الغر�س يف هولندا، ولكن مب�ساحة اأ�سغر بكثري، 
وهي التي ي�ستخدمها اأطباء جامعة فرانكفورت، ح�سبما اأو�سح رئي�س ق�سم 
الطب ال�سرعي باجلامعة، مار�سيل ايه فريهوف، يف ت�سريح لوكالة االأنباء 
االأملانية "د. ب. اأ". كما اأن هناك يف منطقة مون�سرتالند اأر�س ت�ستخدم يف 

ال�سيف الإجراء اأبحاث عن حتلل جيف اخلنازير.

في�سبوك تو�فق على 
�إ�سالح يف �سيا�سة �لإعالن 
قالت �سركة في�سبوك وجماعات اأمريكية 
ال�سركة وافقت على  اإن  املدنية  للحقوق 
يف  املدفوعة  لالإعالنات  من�ستها  تغيري 
للحيلولة  النطاق  وا�سعة  ت�سوية  اإط���ار 

دون املمار�سات التمييزية و"ال�سارة".
وق���ال���ت اجل��م��اع��ات احل��ق��وق��ي��ة يف بيان 
مبوجب  �ستن�سئ  في�سبوك  اإن  م�سرتك 
االتفاق بوابة جديدة للدعاية لالإعالنات 
املرتبطة باالإ�سكان والتوظيف واإعالنات 
االئ���ت���م���ان ال���ت���ي ���س��ت��ح��د م����ن خ���ي���ارات 
التي  االإع�����الن�����ات  ل��ت��ل��ك  اال����س���ت���ه���داف 
ذل��ك خدمة  ك��ل خدماتها مب��ا يف  تن�سر 

ان�ستجرام وخدمة تبادل الر�سائل.
واأ����س���اف ال��ب��ي��ان اأن���ه ل��ن ي��ك��ون يف و�سع 
�ستكون  ال���ت���ي  ال���ب���واب���ة،  ع��ل��ى  امل��ع��ل��ن��ني 
للدعاية  امل�ستخدم  النظام  عن  منف�سلة 
م���ن خ����الل جم��م��وع��ة م���ن اخل���دم���ات، 
اأو  ال��ع��م��ر  ا���س��ت��ه��داف االإع���الن���ات ح�سب 

النوع اأو االنتماء الثقايف.
ا�ستخدام  ك��ذل��ك  امل��ع��ل��ن��ون  و���س��ي��ط��ال��ب 
بالن�سبة  اجل��غ��رايف  للمحيط  ح��د  اأدن���ى 
للحيلولة  مبوقع  املرتبط  لال�ستهداف 

دون ا�ستبعاد جتمعات بعينها.

�لأطعمة �حلارة..  ميكن �أن 
ت�سبب خماطر �سحية عديدة �ص 23

�لطريقة �ل�سحيحة 
لو�سع كرمي �ليد 

اليد  ج����ف����اف  ال�����ك�����رمي  ي�����ح�����ارب 
ملم�ساً  ومي��ن��ح��ه��ا  وخ�����س��ون��ت��ه��ا 
ناعماً مثل احلرير، ب�سرط و�سعه 

بطريقة �سحيحة.
ت���و����س���ي خبرية  ال���غ���ر����س  ل���ه���ذا 
هوبر  بريغيت  االأملانية  التجميل 
جيداً،  ب���ال���ك���رمي  ال���ي���د  ب��ت��دل��ي��ك 

اليد  ال���ي���د يف ظ��ه��ر  ب��ح��ك ظ��ه��ر 
تدليك  ث����م  دائ�����ري�����ة،  ب���ح���رك���ات 
االأ�سابع واالأظافر واجللد املحيط 

بها اأي�ساً، ثم الكف وال�ساعد.
ويف اخلطوة االأخرية يجب ارتداء 
ق�سرية  ل��ف��رتة  القطن  م��ن  ق��ف��از 
للح�سول على ب�سرة يد خمملية. 

املحافظة على م�ضتوى منخف�ض ل�ضغط الدم
وا�سلت التوجيهات احلديثة تاأكيدها على �سرورة حمافظة 
قبل  ال��دم  �سغط  من  منخف�سة  م�ستويات  على  االأ�سخا�س 

تعر�سهم مل�سكالت قلبية.

كولي�ضرتول اأقل
غذائي  ن��ظ��ام  ات��ب��اع  �سليم  ق��ل��ب  ع��ل��ى  للمحافظة  امل��ه��م  م��ن 
متوازن وممار�سة الريا�سة واالإقالع عن التدخني لتخفي�س 
ن�سبة الكولي�سرتول يف الدم. ويف حال ف�سل كل تلك االأ�سياء 
االأ�سخا�س  على  ل��زام��ا  ي�سبح  الكولي�سرتول  تخفي�س  يف 
اإذا  ا�ست�سارة ملعرفة فيما  االأطباء للح�سول على  اإىل  اللجوء 

كان عليهم اأخذ عقار االأ�ستاتني.

وزن مثايل
ن�سح ال��ق��ائ��م��ون ع��ل��ى ال��ت��ع��دي��الت ب�����س��رورة امل��ح��اف��ظ��ة على 
اتباع نظام غذائي غني  اأوزانهم �سمن احلدود املقبولة عرب 
ال�سكر  وجتنب  واالأ�سماك،  واحلبوب  واخل�سراوات  بالفواكه 

واللحوم امل�سنعة.

حركة اأكرث
م���ن ال�������س���روري ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ���س��ح��ة ال��ق��ل��ب ممار�سة 
دقيقة   75 اأو  اأ�سبوعيا،  االأق��ل  على  دقيقة  ل�150  الريا�سة 
كلما  اأنه  الت�سديد على  القا�سية، مع  البدنية  التدريبات  من 

مار�ست الريا�سة اأكرث كلما �سمنت وقاية اأكرب لقلبك.

ا�ضتخدام الإ�ضربين عند احلاجة
ركزت الدرا�سات الطبية ال�سابقة على اأهمية تناول املعر�سني 
لالإ�سابة باأزمات قلبية جلرعات منخف�سة من االإ�سربين، اإال 
اأن اأبحاثا حديثة حذرت من هذا الدواء باعتبار اأنه يزيد من 
احتماالت حدوث نزيف يف االأمعاء وخ�سو�سا عند االأ�سخا�س 

الذين يعانون من قرحة املعدة.
ون�����س��ح��ت ال��ت��ع��دي��الت م��ر���س��ى ال��ق��ل��ب ب��ع��دم ال��ل��ج��وء اإىل 
االإ�سربين اإال بعد عالج بع�س االأعرا�س مثل الكولي�سرتول 

و�سغط الدم وال�سكري، مع التاأكيد على اأنه ال ينبغي و�سف 
هذا الدواء اإال لالأ�سخا�س فوق �سن ال�سبعني. 

ال�ضكري من النوع الثاين
اأ�سارت التعديالت اإىل �سرورة اإدخال اأدوية اأخرى لل�سيطرة 
 SGLT-2 ع��ل��ى م��ع��دل ال�����س��ك��ر يف ال����دم م��ث��ل م��ث��ب��ط��ات 
اأو دفعها  اإعادة امت�سا�س الغلوكوز  والتي متنع اخلاليا من 
GLP-1R والتي ت�سرع من حرق الغلوكوز يف  الإف��رازه، و 
خاليا الع�سالت وتعزز من اأداء البنكريا�س الإنتاج املزيد من 

االأن�سولني.

البتعاد عن ال�ضجائر الإلكرتونية
ت�سمنت االإر�سادات اجلديدة التحذير من االأ�سرار املحتملة 
اأو االعتماد عليها يف �سبيل التخل�س  لل�سجائر االإلكرتونية، 

من اإدمان التدخني.

مراعاة بيئة املري�ض
عند  عديدة  عوامل  مراعاة  على  اجلديدة  التعليمات  رك��زت 
امل�ساكن التي يعي�سون  تقييم الو�سع ال�سحي للمر�سى مثل 
ف��ي��ه��ا، وام��ت��الك��ه��م مل�����س��ادر ك��اف��ي��ة م��ن ال���غ���ذاء، وت�سهيالت 
ومرافق �سحية جيدة، كون تلك العوامل بالغة االأهمية عند 
النظر يف احلاالت الطبية اأو و�سع خطط مكافحة لالأمرا�س 

على املدى البعيد.

�ضحة القلب دليل على عالقة زوجية ناجحة
ب��ني حت�سن  ال��درا���س��ات  م��ن  العديد  م��دى عقود ربطت  على 
ال�سحة اجل�سدية  ع��ل��ى  ذل���ك  وان��ع��ك��ا���س  ال��زوج��ي��ة  ال��ع��الق��ة 
الطرح  ه��ذا  ع��ززت  حديثة  درا�سة  �سواء.  حد  على  والنف�سية 
جمهود  ب��ذل  اإىل  الكثريين  ت��دف��ع  ق��د  نتائج  اإىل  وتو�سلت 

اإ�سايف من اأجل عالقة زوجية جيدة.
خل�ست درا�سة حديثة اإىل اأن الرجال املتزوجني، الذين يطراأ 
ال�سنني، قد يرون  حت�سن على عالقتهم بزوجاتهم على مر 
يقلل  اأن  �ساأنه  من  ال�سحية  حالتهم  يف  اإيجابيا  تغريا  اأي�سا 

خطر االإ�سابة باأمرا�س القلب، وفق ما اأ�سارت اإليه دورية علم 
االأوبئة و�سحة املجتمع.

اأكرث  بيانلت  فح�س  �سملت  درا���س��ة  على  النتائج  واع��ت��م��دت 
وهم  باأطفالهم  عالقتهم  يف  راأيهم  ملعرفة  زوج��ا،   620 من 
بلغ  عندما  راأي��ه��م  معرفة  ث��م  تقريبا  العمر  م��ن  الثالثة  يف 
اخلرباء  قيم  ذل���ك،  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  التا�سعة.  �سن  االأط��ف��ال 
مثل  القلب،  الأم��را���س  ت��وؤدي  قد  التي  اخلطر  عوامل  اأي�سا 
�سغط الدم والكولي�سرتول والوزن وم�ستوى ال�سكر يف الدم. 
بريتون،  بينيت  اإيان  الدكتور،  الدرا�سة  على  امل�سرف  واأو�سح 
من جامعة "بري�ستول" اأن اخلرباء وجدوا تغريا �سئيال يف 
عوامل اخلطر بالن�سبة للقلب واالأوعية فيمن كانت عالقتهم 
جيدة اأو �سيئة ب�سكل ثابت. واأفادت الدرا�سة اأن هناك ارتباطا 
يف  والتغريات  الزوجية  العالقة  م�ستوى  يف  التحوالت  بني 

�سحة القلب.
�سحة  حت�سن  ب��ني  حت�سنا  "وجدنا  ب��ري��ت��ون  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
العالقات وبني تراجع م�ستويات الربوتني الدهني منخف�س 
ن�سبيا،  ال���وزن  وان��خ��ف��ا���س  ال�سار"  "الكول�سرتول  الكثافة 
واأ�ساف  الدوام"  على  جيدة  بعالقات  ينعمون  مبن  مقارنة 
العالقات مرتبط من جهة اآخرى ب�سوء حالة �سغط  "تدهور 
الدم". ويف �سياق مت�سل، �سارك جميع الرجال الذين خ�سعوا 
للبحث يف درا�سة عن االآباء واالأبناء بداأت عام 1991، حيث 
قيم الباحثون �سغط دم االآباء ومعدل نب�سات القلب وكذلك 
عامي  بني  ال��دم  يف  ال�سكر  وم�ستويات  والكول�سرتول  ال��وزن 
ع�سر  التا�سعة  يف  اأب��اوؤه��م  اأ�سبح  عندما  و2013   2011
التغري يف عوامل اخلطر  اأن ر�سد  الدرا�سة  واأف��ادت  تقريبا. 
قد ي�ستغرق وقتا طويال واأن التغريات التي حددتها الدرا�سة 
كانت حمدودة. وربطت الدرا�سة كذلك بني حت�سن العالقة 
الزوجية وانخفا�س الوزن. فيما تابعت نف�س الدرا�سة تقول 

اإن العالقات املتدهورة قد ارتبطت ب�سوء حالة �سغط الدم.
م��ن ج��ه��ت��ه، اأك���د ب��راي��ان ت�����س��ني، وه���و ب��اح��ث يف ع��ل��م النف�س 
من  تزيد  النتائج  اأن  بيت�سربغ  يف  مليون  كارنيغي  بجامعة 
الدالئل على اأن احلالة الزوجية ميكن اأن توؤثر على احلالة 

ال�سحية.

ود�عا للجلطات و�ل�سكتات.. 8 ن�سائح لقلب حديدي

وجمعية  القلب  لأمرا�ض  الأمريكية  الكلية  اأ�ضدرت 
عقد  الذي  ال�ضنوي  اجتماعها  يف  الأمريكية  القلب 
باأف�ضل  اخلا�ضة  الإر�ضادات  على  تعديالت  موؤخرا، 
وال�ضكتات  القلبية  الأزم����ات  م��ن  ال��وق��اي��ة  ط��رق 

الدماغية واجللطات.
وتهدف التوجيهات اجلديدة اإىل م�ضاعدة الأطباء 

على ت�ضخي�ض الأمرا�ض القلبية ب�ضكل اأدق، ف�ضال 
لتغيري  املر�ضى  ودفع  الأن�ضب،  العالج  تقدمي  عن 

اخلطرية  ال��ت��داع��ي��ات  م��ن  للحد  �ضلوكياتهم 
املرتتبة على تلك احلالت.

وفق  اجلديدة  التو�ضيات  قائمة  وت�ضمنت 
ما ذكر موقع "التامي"، الن�ضائح التالية:

�ملر�أة تكت�سب طباع 
و�لدتها يف هذ� �ل�سن

ينفر بع�س الفتيات عادة من فكرة 
والداتهن،  ���س��خ�����س��ي��ات  اك��ت�����س��اب 
وي�سعني اإىل جتنب ذلك باأي ثمن، 
هذا  اإن  تقول  حديثة  درا���س��ة  لكن 

االأمر واقع ال مفر منه.
الربيطانية  ال����درا�����س����ة  وت����ق����ول 
ت��ب��داأ يف �سن  امل�����راأة  اإن  اجل���دي���دة، 
�سخ�سية  ب��ت��ق��م�����س  ع����ام����اً   33
والدتها، واكت�ساب عاداتها وذوقها 
تعرف  مل  رمب��ا  وال��ت��ي  ومواقفها، 

من قبل اأنها ميكن اأن متتلكها.
ويقول الباحثون، اإن هذه النتيجة 
امل���راأة،  على  خ��ا���س  ب�سكل  تنطبق 
االأول  طفلها  اأجنبت  قد  كانت  اإذا 
اأخرياً، حيث يبلغ متو�سط الن�ساء 
املتحدة  اململكة  يف  ينجنب  اللواتي 
�سحيفة  بح�سب  ع��ام��اً،   30.05

"مريور" الربيطانية.
واأج������رى ال��ب��ح��ث اجل�����راح ه���اريل 
اإىل  حت��������دث  ال������ذي������ن  �����س����رتي����ت 
من  كجزء  وام���راأة  رج��ل   2000
اأكرث  اأن  اإىل  وخ��ل�����س  ال���درا����س���ة، 
من ن�سف الن�ساء، يجدن اأنف�سهن 
اأوائل  يف  اأمهاتهن  مثل  يت�سرفن 
من  ب��داًل  العمر،  من  الثالثينيات 
�سنوات  احل��ال يف  ك��ان  كما  التمرد 

�سبابهن املبكرة.
تبني  ال�������س���ل���وك  ه������ذا  وت�������س���م���ن 
نف�س  يف  وامل�ساركة  االأق���وال،  نف�س 
الهوايات، وحتى م�ساهدة الربامج 
ت�ساهدها  ال���ت���ي  ال���ت���ل���ف���زي���ون���ي���ة 

اأمهاتهن.
على  تقريباً  االأم��ر  نف�س  وينطبق 
الرجال  ي��ك��ت�����س��ب  ح��ي��ث  ال����ذك����ور، 
عمر  من  اب��ت��داءاً  اآبائهم  �سخ�سية 
منهم  العديد  وي��ب��داأ  ع��ام��اً،   34
املو�سيقى  ن��ف�����س  اإىل  ب��اال���س��ت��م��اع 
نف�س  وي��ت��ب��ن��ون  ل���الآب���اء،  املف�سلة 
ال�سيا�سية  وم���واق���ف���ه���م  اآرائ����ه����م 

واالجتماعية.

�سماء بلن�سية ت�سيء 
بالألعاب �لنارية 

�سماء  فايا�س  اأ�ساء مهرجان ال�س 
م���دي���ن���ة ب��ل��ن�����س��ي��ة االإ����س���ب���ان���ي���ة يف 
اأم�س  �سباح  من  االأوىل  ال�ساعات 
ونريان  النارية  باالألعاب  االأربعاء 
لن�ساء  م�����س��ت��ع��ل��ة  ومت���اث���ي���ل  دم����ى 
ودمى  خرافية  وتنانني  جميالت 
ل�����س��ي��ا���س��ي��ني مثل  ك���اري���ك���ات���ريي���ة 
الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب.

وُت��ع��ر���س يف ه���ذا امل��ه��رج��ان مئات 
الدمى والتماثيل يف �سوارع املدينة 
امل��ط��ل��ة ع��ل��ى ال��ب��ح��ر امل��ت��و���س��ط ثم 
حُت��رق يف اليوم االأخ���ري، يف تقليد 
للقدي�س  ت��ك��رمي��ا  ق�����رون  ع���م���ره 

�سانت جوزيف.
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�ش�ؤون حملية
حتت رعاية فاطمة بنت مبارك

تخريج �لطالبات �ملتفوقات من جامعة �لإمار�ت وجامعة ز�يد وكليات �لتقنية �لعليا 21 مار�ص

فى �ضهر القراءة

مكتبة �لإ�سكندرية و تاريخ �لب�سرية �سمن ندوة ��ست�سافتها جامعة �لمار�ت
زايد بن �ضلطان اأول من �ضارك يف اإعادة اإحياء املكتبة مببلغ 23 مليون دولر

 املكتبة ت�ضم اأ�ضخم قاعة اطالع يف العامل وتقدم خدماتها باملجان 

طلبة جامعة �أبوظبي يقيمون �حتفالت �أم �لإمار�ت مبنا�سبة يوم �لأم

•• العني - الفجر

حتت رعاية �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك - رئي�س 
االحتاد الن�سائي العام، الرئي�س االأعلى ملوؤ�س�سة التنمية 
والطفولة-  االأعلى لالأمومة  املجل�س  رئي�س  االأ�سرية، 
موؤ�س�سات  من  املتفوقات  الطالبات  تخريج  حفل  يقام 
التعليم العايل "جامعة االإمارات وجامعة زايد وكليات 
مار�س   21 امل��واف��ق  اخلمي�س  ال��ي��وم  العليا"  التقنية 

اجلاري يف امل�سرح الوطني باأبوظبي.
   ويت�سمن برنامج االحتفال تكرمي الدفعة ال� 38 من 
طالبات جامعة االإمارات العربية املتحدة، والدفعة 17 
طالبات  من   28 والدفعة  زاي��د،  جامعة  طالبات  من 
اخلريجات  ع��دد  اأن  اإىل  ي�سار  العليا.  التقنية  كليات 
طالبة   552 االإم��ارات  اأم  بتكرمي  �سيت�سرفن  اللواتي 
ال�سرف يف موؤ�س�سات  حا�سالت على امتياز مع مرتبة 

التعليم العايل الثالث. 

•• العني - الفجر

ا�ست�سافت كلية العلوم االإن�سانية واالجتماعية بجامعة 
االإمارات العربية املتحدة ندوة عن مكتبة اال�سكندرية 
م�سطفى  حممد  خالد  الدكتور  االأ�ستاذ  فيها  حا�سر 
ع���زب رئ��ي�����س ق��ط��اع امل�����س��روع��ات واخل���دم���ات املركزية 
ك���ان فى  االإ���س��الم��ي��ة ح��ي��ث  االآث�����ار  ، و خ��ب��ري  باملكتبة 
عبد  حممد  ح�سن  الدكتور  للندوة  احل�سور  مقدمة 
اهلل النبودة عميد كلية العلوم االإن�سانية واالجتماعية 
التدري�س والطالب  اأع�ساء هيئة  اإىل جانب جمع من 
الذى  القراءة  �سهر  القراءة فى  والطالبات من ع�ساق 

احتل م�ساحة كبرية من اهتمامات اجلامعة وقيادتها
الدكتور  واأدار حوارها  التى قدمها  الندوة  بداية  وفى 
ا�ستعر�س  العربية  اللغة  بق�سم  االأ�ستاذ  القي�سي  فايز 
ال���دك���ت���ور خ���ال���د ع����زب اخل��ل��ف��ي��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة ملكتبة 
االأكرب  االإ���س��ك��ن��در  خليفة  اأ�س�سها  ال��ت��ي  االإ���س��ك��ن��دري��ة 
البطلمية  االأ����س���رة  م��وؤ���س�����س  الج��و���س  ب��ن  بطليمو�س 
اآخر اأ�سرة حاكمة يف م�سر عام 323 ق.م، وكان هدف 
حكم  يف  اأ�سرته  نفوذ  تقوية  تاأ�سي�سها  من  بطليمو�س 
م�سر، وجاءت املكتبة كاأول موؤ�س�سة ثقافية يف التاريخ 
تقام خارج املعابد وق�سر احلكم، حيث كان العلم قا�سرا 
العلم  ي�ستخدمون  الدين  ورج��ال  الكهنة  طبقة  على 
املقد�س،  بالعلم  ي�سمى  فكان  املجتمع،  على  لل�سيطرة 
ومل  امل�سيحية  دخ��ول  بعد  القدماء  علوم  اختفت  لهذا 
من  االإ���س��ك��ن��دري��ة  مكتبة  عليه  ح��اف��ظ��ت  م��ا  اإال  يتبق 

االندثار، وبهذا تكون مكتبة االإ�سكندرية عالمة فارقة 
يف تاريخ الب�سرية، اإذ اأنها املرة االأوىل التي ميكن لفرد 
اأن يتعلم فيها بعيدا عن رجال الدين وال�سيا�سة، وقد 
اآثارهم  نعرف  ممن  العلماء  من  العديد  باملكتبة  اق��ام 
من  وغريهم  واإقليدي�س  فيثاغور�س  مثل  اليوم  حتى 
الهند�سية  نظرياتهم  تعلمنا  ممن  واملفكرين  العلماء 
ووا�سلت  احلكومية،  املدار�س  يف  جميعا  طالب  ونحن 
املكتبة ر�سالتها حتى عام 400 م حني بداأت فرتة من 
واأ�سحاب  دينيا  املتع�سبني  امل�سيحيني  بني  النزاعات 
مكتبة  م��دي��رة  املتع�سبون  وات��ه��م  القدمية،  ال��دي��ان��ات 
القدمية  ال��ري��ا���س��ي��ات  ع��امل��ة  "هيباتيا"  اال���س��ك��ن��دري��ة 
واإحراق  االإ�سكندرية  �سوارع  يف  �سحلها  ومت  بالوثنية، 
املكتبة لتختفي من الوجود قبل الفتح االإ�سالمي مل�سر 

باأكرث من قرنني من الزمان.
 وقد اختفت املكتبة لقرون حتى بداأ الدكتور م�سطفى 
عاملية  حملة  االإ�سكندرية  جامعة  يف  االأ�ستاذ  العبادي 
للمطالبة باإعادة بناء املكتبة، وتبنت اليون�سكو الفكرة، 
اأحمد  الدكتور  ه��و  اليون�سكو  يف  م�سر  م��ن��دوب  وك��ان 
وك��ان مقربا  للتعليم  اأ�سبح وزي��را  ال��ذي  �سرور  فتحي 
من مركز �سنع القرار يف م�سر، فنقل الدعوة ملوؤ�س�سات 
�سنع القرار ونتج عن ذلك انعقاد موؤمتر يف اأ�سوان عام 
-باإذن  له  للمغفور  كان  وقد  املكتبة،  الإحياء   1990
التربع  ال�سبق يف  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  تعاىل-  اهلل 
لتاأ�سي�س املكتبة، فكان اأول املتربعني مببلغ 23 مليون 
اإىل  لت�سل  املبلغ  بباقي  ال��ع��امل  دول  و�ساهمت  دوالر 

مليون دوال، ولوال تربع �سموه بهذا املبلغ ملا مت   100
امل�سروع وملا ظهرت املكتبة بتلك ال�سورة التي هي عليها 
االآن، وقد �سمم املبنى احلايل للمكتبة مكتب ا�ست�ساري 
نرويجي على �سكل قر�س �سم�س غري مكتمل مييل يف 
اجتاه الغرب كرمز الإ�سعاع احل�سارة يف اجتاه الغرب، 

وعلى �سكل غري مكتمل الأن احل�سارة مل تكتمل بعد، 
اأ�سخم  ت�سم  امل��ك��ت��ب��ة  ان  ع���زب  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
20000 مطلع  ت�����س��ت��وع��ب  ال��ع��امل  يف  اط����الع  ق��اع��ة 
الباحثني  ع��ددا من  بها يوميا  يف وق��ت واح��د، ويطلع 
داخل  مطلع  و35000   10000 ب��ني  م��ا  ي����رتاوح 
متاحف متخ�س�سة،  ت�سم ثالثة  كما  يوميا،  القاعات 
االأج���رام  ال����زوار  خاللها  م��ن  لي�ساهد  �سماوية  وق��ب��ة 
ومركز  ال��ق��دمي،  الفلكي  للمر�سد  كبديل  ال�سماوية 
للمخطوطات وقاعات للموؤمترات، وقد اختارت املكتبة 
بتكوين  فبداأت  رقمية،  تكون مكتبة  ان  التاأ�سي�س  عند 
وت�ساركت مع جامعة  العامل،  رقمية يف  مكتبة  اأ�سخم 
التي  ال��ك��وجن��ر���س  ومكتبة  وال��ي��ون�����س��ك��و  االإ���س��ك��ن��دري��ة 
املا�سي  العام  الرقمية  املكتبة  وزار  م��وؤخ��را،  ان�سحبت 
مليار و200 مليون قارئ، وتقوم مب�سروعات علمية، 
ال��وث��ائ��ق��ي��ة وت���رتك له  ب���امل���ادة العلمية  ال��ب��اح��ث  مت��د 
والوثائق،  ال�سحف،  من  وتتكون  راأي���ه،  تكوين  حرية 
امل�سادر  من  وغريها  واالأف��الم،  والطوابع،  والعمالت، 
ب��خ��الف ال��ك��ت��ب وامل���راج���ع، وت��ق��دم امل��ك��ت��ب��ة خدماتها 
لر�سالتها،  وا�ستكمال  للعلم  خدمة  زائ��ر  لكل  جمانا 
ذاكرة  م�سروع  املكتبة  تديرها  التي  امل�سروعات  وم��ن 

بتاريخ  املتعلقة  وال��وث��ائ��ق  ال�سور  ت�سم  ال��ت��ي  ال��ع��رب 
ال��ع��رب، وق��د ع��ر���س ال��دك��ت��ور خ��ال��د ع��زب ملف �سور 
ت�سم  حيث  باملكتبة  املحفوظ  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 
زياراته  حني  له  املغفور  ل�سور  كامال  اأر�سيفا  املكتبة 
الكبري  اجلماهريي  اال�ستقبال  تبني  مل�سر،  املختلفة 
عام  خ�سو�سا  امل�سرية  اجلماهري  بها  ا�ستقبلته  ال��ذي 
ت�سكره على موقفه  1974، حيث خرجت اجلماهري 
اإنتاج النفط،  اأكتوبر حني رف�س تخفي�س  اأثناء حرب 
بل قرر اإيقاف ت�سدير النفط للدول املعاونة للعدوان 
مك�سوفة  �سيارة  يف  �سموه  فيها  خ��رج  وق��د  م�سر،  على 

بني اجلماهري الغفرية التي خرجت ال�ستقباله ، 
واأ���س��ار ال��دك��ت��ور خ��ال��د ع��زب وه��و يحا�سر ف��ى واحدة 
اأن حفل  م��ب��ان��ي��ه��ا  اأح������دث  ق���اع���ات اجل���ام���ع���ة يف  م���ن 
�سيكون متاح  املتحدة  العربية  االإم��ارات  افتتاح جامعة 
من  وغ��ريه��ا  م�ساهدته  ي��ري��د  مل��ن  املكتبة  م��وق��ع  على 
املنا�سبات، حيث تعر�س املكتبة مادة وثائقية يف موقع 
�سيا�سية متكن  تقليدية وال  مل�سادر غري  العرب  ذاك��رة 

القارئ العربي من تكوين راأيه اخلا�س. 

الدكتور خالد عزب.  تكرمي  واأثناء  الندوة  نهاية  وفى 
مت ا�ستعر�س جمموعة من موؤلفاته العلمية منها على 
�سبيل املثال ولي�س احل�سر فقه العمران الذي در�س فيه 
االإ�سالمية،  املدن  االإ�سالمي على عمران  الفكر  تاأثري 
الفكرية  امل��وؤل��ف��ات  م��ن  ك��ب��رية  ج��ان��ب جم��م��وع��ة  اإىل 

واملقاالت املن�سورة يف الدورية االإقليمية والعاملية.

•• اأبوظبي - الفجر 

ن��ظ��م ط��ل��ب��ة ج��ام��ع��ة اأب���وظ���ب���ي ب���اق���ة من 
اأم  "احتفاالت  ف��ع��ال��ي��ة  ���س��م��ن  االأن�����س��ط��ة 
يوم  مب��ن��ا���س��ب��ة  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  االإمارات"، 
يف  الطلبة  ���س��وؤون  ق�سم  م��ع  بالتعاون  االأم 
الفعاليات  م��ن  العديد  و�سمت  اجل��ام��ع��ة، 
الطلبة  ف��ي��ه��ا  ����س���ارك  ال���ت���ي  ال��رتف��ي��ه��ي��ة 
الثقافية  ال��ع��رو���س  و���س��م��ل��ت  واأم��ه��ات��ه��م 
ال�سعرية،  وامل��ب��ارزات  الت�سوير  ومعار�س 
ف�ساًل عن �سل�سلة من االأن�سطة التقليدية 

كالر�سم باحلناء وغريها.  
واأقيمت الفعالية يف ال�ساحة اخلارجية اأمام 
اجلامعي  احل���رم  يف  االإمارات"  "اأم  مبنى 
عدداً  احل��ف��ل  و���س��م  اأب��وظ��ب��ي،  يف  الرئي�س 
م��ن ع��رب��ات واأك�����س��اك ال��ط��ع��ام، فيما متت 
ال�ستعرا�س  واأم��ه��ات��ه��ن  ال��ط��ال��ب��ات  دع����وة 
مهاراتهن يف الطهي �سمن م�سابقة تزيني 
الكعك، كما �سهد احلفل م�ساركة عدد من 
عن  املنبثقة  امل��ح��ل��ي��ة  وامل��ت��اج��ر  ال�����س��رك��ات 
اجلامعة  طلبة  اأ�س�سها  نا�سئة  م�سروعات 
ال���ه���داي���ا اخلا�سة  م���ن  وت���وف���ر جم��م��وع��ة 
م�ستح�سرات  من  ب��دءاً  االأم  ي��وم  مبنا�سبة 
القهوة  اإىل  و����س���واًل  واالأزي�������اء  ال��ت��ج��م��ي��ل 

والب�سكويت. 
ب��ت�����س��م��ي��م باحة  وق������ام ط��ل��ب��ة اجل���ام���ع���ة 
االح���ت���ف���ال وت��ن�����س��ي��ق ال��ف��ع��ال��ي��ات واإع������داد 
من  وت�سكيلة  والهدايا  اليدوية  امل�سغوالت 
تعرب  ب��ادرة  يف  منزلياً  امل�سنوعة  االأطعمة 

عن تقدير وحبهم الكبريين الأمهاتهم. 
الفعاليات  م�سوؤول  جن��م،  اإمي���ان  وتقدمت 
واالأن�سطة يف جامعة اأبوظبي باأحر التهاين 

وجميع  الطلبة  اأم��ه��ات  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات 
بالتهنئة  وخ�ست  ال��ع��امل،  ح��ول  االأم��ه��ات 
رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو 
ال���ع���ام رئ��ي�����س��ة املجل�س  ال��ن�����س��ائ��ي  االحت�����اد 
الرئي�سة  وال��ط��ف��ول��ة  ل���الأم���وم���ة  االأع���ل���ى 
التي  االأ���س��ري��ة،  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأع��ل��ى 
ا�سمها،  ع��ل��ى  ه����ذا احل�����دث  ت�����س��م��ي��ة  مت���ت 
على  وح��ر���س��ه��ا  �سموها  اله��ت��م��ام  ت��ق��دي��راً 
الدكتورة  وق��ال��ت  وال�����س��ب��اب.  امل���راأة  متكني 
م�ساركة  ملكتب  اأول  مدير  تييت�س،  بيانكا 

وبالنجاح  بطلبتنا  ك��ث��رياً  "نعتز  الطلبة: 
الكبري الذي حققوه من خالل تنظيم هذا 
احلدث الذي يربز الروح القيادية ومهارات 
ال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي ل��دي��ه��م، ح��ي��ث حتر�س 
جامعة اأبوظبي على تعزيز جتربة الطلبة 
اجلامعية التي متكنهم من التفوق اأكادميياً 
من  ه��ام��اً  عن�سراً  يكونوا  واأن  واجتماعياً 
الن�سيج املجتمعي املحلي املتالحم."  وقدم 
طلبة مدر�سة املنهل الدولية اخلا�سة عدداً 
التي  والفلكلورية  الثقافية  العرو�س  من 

اأ���س��ف��ت اأج������واًء مم��ي��زة ل��الح��ت��ف��ال، فيما 
�ساهم االحتاد الن�سائي العام يف توفري عدد 
املاأكوالت  ت��ق��دم  ال��ت��ي  املحلية  امل��ت��اج��ر  م��ن 
االإماراتية وامل�سغوالت والهدايا التقليدية.   
وكان �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان 
رئي�س  ال��ظ��ف��رة  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل 
اأب��وظ��ب��ي ق��د وجه  اأم���ن���اء ج��ام��ع��ة  جمل�س 
ال�سيخة  االإمارات" �سمو  "اأم  ا�سم  باإطالق 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك ع��ل��ى اأح�����دث مبنى 

اأكادميي بجامعة اأبوظبي.

والقانون،  الهند�سة  كليتي  املبنى  وي�سم 
ومنظومة متكاملة من املختربات ومرافق 
البنية التحتية التعليمية والتدريبية، ومت 

تنفيذه وفق اأف�سل املمار�سات العاملية. 
اأبوظبي  ك��ٍل من  ف��روع اجلامعة يف  وت�سم 
والعني ودبي ومركزها يف الظفرة ما يقارب 
 82 اأك��رث من  وطالبة من  7600 طالباً 
برناجماً   44 ���س��م��ن  ي��در���س��ون  ج��ن�����س��ي��ة، 
االعتماد  ع��ل��ى  ج��م��ي��ع��ه��ا  ح����از  اأك����ادمي����ي����اً 

االأكادميي العاملي.

جامعة الإمارات تنظم  موؤمترها العلمي حول مر�ض ال�ضكري واأمرا�ض القلب والأوعية الدموية
رئي�ص �ملوؤمتر: نعمل على �إن�ساء من�سة �أبحاث وطنية ر�ئدة

•• العني - الفجر

القلب  واأمرا�س  الثاين  النوع  ال�سكري  امل�ساركون يف موؤمتر مر�س  ناق�س 
ال�سحية  والعلوم  الطب  كلية  اأم�س يف  يوم  ال��ذي عقد  الدموية  واالأوعية 
بجامعة االإم��ارات التحديات التي تواجه احلد من انت�سار هذه االأمرا�س 
ونتائج،  معلومات  من  العلمية  البحوث  اإليه  تو�سلت  ما  واآخ��ر  الع�سرية 
واأمرا�س  الثاين،  النوع  ال�سكري  مر�س  عالج  اأ�ساليب  اأح��دث  تعّلم  حول 

القلب واالأوعية الدموية.
من  �سوريج-  ه��ارال��د  الدكتور  عر�س  حيث 
ج���ام���ع���ة غ���رات�������س ال���ط���ب���ي���ة ال���ع���الق���ة بني 
ال�سكري  داء  وم�ساعفات  الغذائي  التمثيل 
من النوع الثاين، واأمرا�س القلب واالأوعية 
الدموية وعالقة االأوبئة املر�سية مع اأدوية 
قدم  فيما  القلب.  وف�سل  اجللوكوز  خف�س 
اأخ�سائي  -ا�ست�ساري  الهوين  علي  الدكتور 
م�ست�سفى  يف  ال�سكر  ومر�س  ال�سماء  الغدد 
تعريفياً  عر�ساً  الطبي  هوبكنز  جونز  ت��وام 
مل�ساعفات مر�س ال�سكري من النوع الثاين 

و�سبل الوقاية والعالج لهذا املر�س.
والعلوم  ال��ط��ب  كلية  - عميد  ك��رين��ز  ت�سارلز ب.  ال��دك��ت��ور  االأ���س��ت��اذ  وذك���ر 
ال�سحية باجلامعة  "ياأتي انعقاد هذا املوؤمتر اإمياناً من جامعة االإمارات–

ال�سحية  الرعاية  بتح�سني  االإ���س��ه��ام  يف  حر�سها  على  امل�ستقبل-  جامعة 
التعليم الطبي املتجدد   والرفاهية للمجتمع يف دولة االإم��ارات من خالل 
املمار�سات يف جمال  اأف�سل  واالط��الع على  البحثية،  امل�ستجدات  ومناق�سة 
اأن اهتمام  اإىل  اخلدمات الطبية املقدمة"، واأ�سار  عميد الطب باجلامعة 
احلكومة الر�سيدة يف دولة االإمارات بالرعاية ال�سحية ملواطنيها واملقيمني 
اجلامعة  يف  ال��ب��اح��ث��ني  يجعل  ل��ه��م  ال��رع��اي��ة  �سبل  اأف�����س��ل  وت��ق��دمي  فيها 
وامل�ست�سفيات مهتمون يف اإجناز البحوث العلمية ومناق�سة امل�ساكل وو�سع 
احللول لالأمرا�س وتقدمي اأف�سل ما لديهم يف التثقيف ال�سحي ومواكبة 

متطلبات طب امل�ستقبل يف دولة االإمارات .
الطب  كلية  يف  امل�سارك  االأ�ستاذ   - اأوحل���اج   الرحيم   عبد  الدكتور  واأ���س��ار 
باجلامعة و رئي�س املوؤمتر  اإىل اأن هذا املوؤمتر يهدف اإىل زيادة الوعي حول 
داء ال�سكري من النوع الثاين واأمرا�س القلب واالأوعية الدموية ، و�سيوفر 
املوؤمتر فر�سة مميزة لتبادل املعرفة بني اخلرباء وامل�ساركني من احل�سور 
حول بع�س املو�سوعات الهامة املتعلقة بال�سكري من النوع الثاين واأمرا�س 
وطنية  اأبحاث  جمموعة  الإن�ساء  من�سة  ليكون  الدموية،  واالأوعية  القلب 
واالأوعية  القلب  واأم��را���س  الثاين  النوع  ال�سكري من  داء  رائ��دة يف جمال 
على  دائم  اطالع  على  ال�سحية  الرعاية  واإبقاء مقدمي خدمات  الدموية 
اأحدث التطورات يف ت�سخي�س وعالج هذه االأمرا�س وليكون من�سة الإن�ساء 
الثاين  ال��ن��وع  م��ن  ال�سكري  داء  رائ���دة يف جم��ال  اأب��ح��اث وطنية  جمموعة 

واأمرا�س القلب واالأوعية الدموية.

خل ال�ضعادة عادة
�لعني للتوزيع تنظم فعاليات مبنا�سبة يوم �ل�سعادة �لعاملي

•• العني - الفجر

نظمت �سركة العني للتوزيع، فعاليات مبنا�سبة "يوم ال�سعادة العاملي "  حتت 
�سعار "خل ال�سعادة عادة " و الذي ي�سادف 20 مار�س من كل عام  ، وذلك 
ال�سعادة  مفاهيم  لن�سر  ت�سعى  التي  لدولة   العامة  التوجهات  مع  متا�سيا 
العمل ومناحي احلياة  كثقافة وطنية يف قطاعات  وتر�سيخها  واالإيجابية 
كافة،  حيث قام فريق ال�سعادة ب�سركة بتنظيم ور�سة عمل و زيارة مل�ست�سفى 
العني احلكومي. وقال عبداهلل ال�سرياين مدير عام �سركة العني للتوزيع ، 
اأن االحتفال باليوم العاملي لل�سعادة ، هو تر�سيخ ثقافة ال�سعادة و االإيجابية 
الوظيفية لدى موظفي ال�سركة و بان �سعادة املوظف ترتبط ب�سكل وثيق 
باإنتاجية يف العمل االأمر الذي ينعك�س ب�سكل مبا�سر على �سعادة املتعاملني  .  
و من خالل ور�سة عمل األقتها االأ�ستاذة نوف اجلنيبي - الرئي�س التنفيذي 
ال�����س��ع��ادة يف جامعة  االإم�����ارات الأب��ح��اث  م��رك��ز  م��ن  واالإي��ج��اب��ي��ة  لل�سعادة 
االإم��ارات ور�سة بعنوان " رحلة اإىل دروب ال�سعادة " �سرحت فيها  مفهوم 
ال�سحة  تعزيز   خ��الل  من   ، احلياة  بجودة  وارتباطه  الت�سامح  و  ال�سعادة 
النف�سية واجل�سدية ،والعقلية لتحقيق ال�سعور االإيجابي، وكيفية التعامل 
واأكدت  واالإجن��از.  النجاح  على  والرتكيز  الت�سامح  خالل  من  االإ�ساءة  مع 
�سرورة   على  م�سدده  ال هدفا،  �سلوكاً  تكون  اأن  ال�سعادة يجب  اأن  االأ�ستاذة 
بث قيم ومعاين ال�سعادة من �ساأنه اأن ي�ساهم يف تطوير وحت�سني االإنتاجية 

ويعّزز من بيئة العمل املثالية التي ت�سعى ال�سركة للو�سول اإليها. 
لر�سم  احلكومي  العني  مل�ست�سفى  زي��ارة  بتنظيم  ال�سعادة  فريق  قامت  كما 
 ، العاملي  ال�سعادة  يوم  اإ�سراكهم يف  و  املر�سى  االأطفال  وج��وه  الب�سمة على 

حيث ي�سعى الفريق يف تعزيز القيم االإن�سانية النبيلة. 
اختتم فريق ال�سعادة فعاليات خل ال�سعادة عادة مبهرجان املاأكوالت ملوظفي 
ال�سركة و زوار املبنى الرئي�س كما قام الفريق بتكرمي امل�ساركني يف فعاليات 
دائرة  م��دي��ر  ال��ظ��اه��ري  فاطمة  املهند�سة  بح�سور  ال��ع��امل��ي  ال�����س��ع��ادة  ي��وم 

الكهرباء و جانب من مدراء االإدارات و االأق�سام و موظفي ال�سركة .
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الفوائد لالأطعمة احلارة، ولكن  الرغم من وجود بع�ض  على 
حيث  اليومي،  الغذائي  نظامك  �ضمن  اإدراجها  يعني  ل  هذا 
اأنها ميكن اأن ت�ضبب العديد من الأ�ضرار والثار ال�ضلبية على 

ال�ضحة.
اأو  احلارة  الأطعمة  تناول  بعدم  تقنعك  باأ�ضباب  �ضنخربك 

التقليل منها بقدر امل�ضتطاع.

مع التقدم يف ال�ضن يجب النتباه اأكرث اإىل نوعية الطعام املتناول اإذ اأنه قد يوؤثر ب�ضكل �ضلبي و�ضار على ال�ضحة، 
ويف هذا املقال �ضنوافيِك بقائمة اأغذية جتنبي تناولها اإذا جتاوزت �ضن الثالثني.

الزبادي املنّكه
من  كبرية  كميات  على  يحتوي  املنّكه  ال��زب��اي 

حتتاجينه  م����ا  وه�����و  ال�������س���ك���ر، 
ل����ت���������س����ك����ي����ل ال������ك������والج������ني 

ال������ذي ي�����س��ه��م يف زي�����ادة 
ن�����������س�����ارة ال����ب���������س����رة، 

تخطيِك  ب��ع��د  اأم�����ا 
������س�����ن ال�����ث�����الث�����ني، 
ف�������س���ي���ت�������س���ب���ب ه����ذا 
الزبادي بزيادة وزنك 

ب�سكل ملحوظ.

ال�ضوربة املعلبة
بة  ر ل�سو ا

ال�سوديوم،  م��ن  ك��ب��رية  ك��م��ي��ات  ع��ل��ى  حت��ت��وي  املعلبة 
والذي ت�سل ن�سبته اإىل %40 يف كّل وجبة، وتت�سبب 
هذه الن�سبة الكبرية من ال�سوديوم يف االإ�سابة 
بالعديد من االأمرا�س كالعقم وال�سرطان 

وزيادة الوزن.

وجبة  ع��ل��ى  احل���ل���وة  امل��ع��ج��ن��ات 
الفطور

اجل�سم ال ي�ستطيع التعامل مع املعجنات 
احللوة بالطريقة ال�سحيحة على وجبة 

االإفطار بعد جتاوز �سن ال� 30.

امل�ضروبات الغازية
تتكون امل�سوربات الغازية من اأ�سباغ 
يت�سبب  تناولها  لذا  و�سكريات، 

يف االإ�سابة بال�سرطان.

القهوة املرّبدة
بن�سب  م��وج��ود  الكافيني 
ال�����ق�����ه�����وة،  يف  ع�����ال�����ي�����ة 
ال�سهر  يف  وت���ت�������س���ب���ب 
لوقت متاأخر ما يوؤدي 
التجاعيد  ظ��ه��ور  اإىل 
الدقيقة  واخل��ط��وط 

ب�سكل اأ�سرع.

ال�ضويا �ضو�ض
ملعقة  ك��ّل  حتتوي 
من �سل�سة ال�سويا 
على ما يعادل 879 

اأك��رب م��ن احلّد  م��ل غ��رام م��ن امل��ل��ح، وتناوله بكميات 
امل�سموح به يت�سبب يف رفع �سغط الدم.

احلليب
�سديدة  االأل�����ب�����ان  م��ن��ت��ج��ات  ع�����ام  ب�����س��ك��ل 
ي�ستطيع  ال  احلمو�سة  وه��ذه  احلمو�سة، 
30 من  ب���ع���د جت������اوز ����س���ن ال������  اجل�������س���م 

معاجلتها.

م�ضروبات الطاقة
خلل  ح��دوث  يف  الطاقة  م�سروبات  تت�سبب 

ال�سكر  ون�سبة  ال��غ��ذائ��ي،  التمثيل  عملية  يف 
املوجودة فيها اأكرب من حاجة اجل�سم بكثري.

اأ�ضماك املزارع
االأ�سماك امل�ستزرعة حتتوي على ن�سب عالية 

الكيماوية،  وامل������واد  ال��ب��ك��ت��ريي��ا  م���ن 
واجل�����س��م ب��ع��د ���س��ن ال���� 30 ال 

ي�����س��ت��ط��ي��ع ال��ت��ع��ام��ل مع 
ه���������ذه ال���������س����م����وم 

بكفاءة.

ع�ضري الفاكهة امل�ضّنع
امل�سروبات  اأن���واع  اأ���س��وء  م��ن  تعترب 
ال�����ت�����ي مي����ك����ن ت���ن���اول���ه���ا 
ع������ل������ى االإط������������������الق، 
ا�ستبدليها  ل�������ذا 
ب������امل�������������س������روب������ات 

الطبيعية.

�أغذية جتنبي تناولها �إذ� جتاوزت �سن �لثالثني

املعدة بحرقة  الإ�ضابة   1-
من امل�سكالت ال�سحية املزعجة، والتي ت�سبح مزمنة 
يف حالة تناول االأطعمة احلارة با�ستمرار، حيث توؤدي 

هذه االأطعمة اإىل ارجتاع ع�سارة املعدة اإىل املرىء.
كما اأن كثري من االأطعمة احلارة حتتوي على مركب 
بطء  ي�سبب  امل��رك��ب  وه���ذا   ،Capsaicin ي�سمى 
ال��ط��ع��ام يف  ال��ط��ع��ام، وب��ال��ت��ايل �سيبقى  م��ع��دل ه�سم 

املعدة دون ه�سم لفرتات طويلة.
اأن توؤثر  ال��ن��وم، ميكن  اأث��ن��اء  وعند ح��دوث االإرجت���اع 

البكترييا على االأ�سنان وت�سبب الت�سو�س.

احلبوب -2ظهور 
ه��ن��اك ع��الق��ة وط��ي��دة ب��ني االأط��ع��م��ة احل���ارة وظهور 
حب ال�سباب يف خمتلف اأنحاء اجل�سم، وخا�سًة لدى 

االأ�سخا�س االأكرث عر�سة لالإ�سابة باحلبوب.
كما اأن مل�س اأي توابل حارة ثم و�سع اليد على الوجه 
اأو اأي منطقة من اجللد ي�سبب �سعور بحرقة وتهيج 

اجللد، فما بالك بتاأثرياتها عند تناولها.

بالإ�ضهال -3الإ�ضابة 
اإن االأطعمة احلارة واحدة من اأكرث امل�سادر ال�سائعة 
بطانة  تهيج  ت�سبب  الأنها  نظراً  باالإ�سهال،  لالإ�سابة 

املعدة اأو االأمعاء.
وهذا ما يف�سر كرثة التربز ودخول احلمام بعد تناول 
اأي اأطعمة حارة، حيث يكون لها تاأثري ملني يف معظم 

احلاالت.

الكريهة الفم  -4رائحة 
الفم  رائحة  تكون  اأن  اإح��راج��اً  وي�سبب  مزعج  �سعور 
اأو  الب�سل  تناول  ما يحدث عند  وه��ذا غالباً  كريهة، 

الثوم، وكذلك االأطعمة احلارة.
وذلك الأنها ت�سبب م�سكالت ه�سمية، وخا�سًة حرقة 
عنها  وينتج  احلم�سي،  االإرجت���اع  ت�سبب  التي  املعدة 

رائحة �سيئة بالفم.

والأرق النوم  -5ا�ضطرابات 
نتيجة وجود ا�سطرابات ه�سمية وا�سهال وحرقة يف 
املعدة، �سيكون النوم �سعباً يف فرتة الليل، حيث ت�سهل 
مما  االإ�ستلقاء،  و�سع  يف  اأعلى  اإىل  االأحما�س  تدفق 

يزيد فر�س حدوث احلرقة واالالم.
ول��ذل��ك ال ي��ج��ب ت��ن��اول االأط��ع��م��ة احل����ارة يف فرتة 
يجب  وتناولتها،  حدث  واإذا  حتديداً،  الليل 
امل�سي قبل اخللود  ريا�سة  ممار�سة 

اإىل النوم.

-6اإلتهاب احللق وبحة 
ال�ضوت

االأط����ع����م����ة  ت�����ن�����اول  اإن 
احلارة  ب��ال��ت��واب��ل  الغنية 
على  ي������وؤث������ر  اأن  مي����ك����ن 
لديك،  ال�سوتية  االأح��ب��ال 
وي�سبب تهيجات والتهابات 

يف احللق.
اإحتمالية  وت����رت����ف����ع 

اإذا كانت  ح��دوث هذا 
االأط����ع����م����ة ح�����ارة 

كبرية  ب���درج���ة 
تناولت  اأو 
ك�������م�������ي�������ات 
ك��������ب��������رية 

من  حت�س�ساً  االأك��رث  االأ�سخا�س  ل��دى  وكذلك  منها، 
هذه االأطعمة.

ب  لتها 7اإ -
الل�ضان

يقت�سر  وال 
ح������������������������دوث 
االإل������ت������ه������اب 

على احللق اأو 
جدار املعدة، بل 

مي�����ك�����ن 
ن  اأ

لهذه  حت�س�سي  فعل  رد  فهذا  اأي�����س��اً،  الل�سان  ي�سيب 
االأطعمة احلارة.

لظهور  يتطور  اأن  وميكن  �سريع  ب�سكل  ه��ذا  ويظهر 
ب�سكل  الفم  والتهابات  الل�سان  على  التقرحات  بع�س 

عام.

التذوق -8ا�ضطرابات 
االأطعمة  تناول  ا�ستمرار  مع 
اأن ت�سعف  احل��ارة، ميكن 
ال������ق������درة ع���ل���ى ال����ت����ذوق 
حيث  ال������وق������ت،  مب��������رور 
توؤثر هذه االأطعمة على 
براعم التذوق، لي�سبح 
طبيعي  امل�������ذاق  ه�����ذا 

ومعتاد.
هذا  ت�سبيه  ومي��ك��ن 
الذين  ب��االأ���س��خ��ا���س 
�سماع  ع��ل��ى  ي���ع���ت���ادوا 
املو�سيقى ال�ساخبة دوماً، 
ب��اأن��ه��ا مرتفعة  ي�����س��ع��روا  ف���ال 
مب�����رور ال����وق����ت، ع��ل��ى ال���رغ���م من 

�سكوى جميع من حولهم.

لها تاأثريات على اجللد واحللق

�لأطعمة �حلارة..  ميكن �أن ت�سبب خماطر 
�سحية عديدة

�لقهوة �خل�سر�ء لتنظيم 
�سغط �لدم و�ل�سكر

 
القهوة اخل�سراء اأو حبوب النب االأخ�سر من امل�سروبات التى بداأت تظهر 
ال���وزن، وب��خ��الف ه��ذا االأم���ر فاإن  ف��ق��دان  م��وؤخ��ًرا، كم�سروب ي�ساعد على 
بالقهوة  ن�ستبدلها  اأن  ميكن  يجعلنا  ما  عديدة  فوائد  اخل�سراء  للقهوة 
بح�سب  اخل�سراء،  القهوة  فوائد  على  نتعرف  التقرير  ه��ذا  فى  العادية، 

.”style craze“ موقع

ما هي القهوة اخل�ضراء
واأه��م مكون  املحم�سة،  الطبيعية وغري  النب  القهوة اخل�سراء هي حبوب 
عندما  ع���ادة  اإزال��ت��ه  يتم  ال���ذي  الكلوروجينيك،  حم�س  ه��و  ال��نب  حل��ب��وب 
له خ�سائ�س مكافحة  الكلوروجينيك  النب، وحم�س  يتم حتمي�س حبوب 

ال�سمنة وال�سكرى وم�سادة لاللتهابات وم�سادة لل�سرطان.

فوائد القهوة اخل�ضراء
اإنقا�ض الوزن

تظهر الدرا�سات اأن م�ستخل�س النب االأخ�سر ميكن اأن ي�ساعد يف حماربة 
ال�سمنة عن طريق خف�س تراكم دهون اجل�سم، وقد ك�سفت اإحدى الدرا�سات 
بالدهون،  التي مت تغذيتها على نظام غذائي غني  ال�سمينة  الفئران  على 
زي��ادة وزن  ب�سكل كبري من  االأخ�سر قد قلل  ال��نب  ك��ان م�ستخل�س حبوب 

اجل�سم.

عالج مر�ض ال�ضكري
م�ستويات  على  تاأثري  لها  االأخ�سر  النب  حبوب  يف  الكلوروجينيك  حم�س 
اجللوكوز يف الدم، حيث اإنه يخف�س م�ستوى ال�سكر فى الدم، وفى درا�سة اأن 
تناول من ثالثة اإىل اأربعة فناجني من القهوة اخل�سراء منزوعة الكافيني 
يومًيا مع ارتفاع حمتوى حم�س الكلوروجينيك حتد من خطر االإ�سابة 

بال�سكري من النوع الثانى بن�سبة 30٪.

تنظيم �ضغط الدم
ي��ع��ان��ون م��ن ارت��ف��اع �سغط الدم،  اأ���س��خ��ا���س  اأج��ري��ت ع��ل��ى  ك�سفت درا���س��ة 
اإن  لديهم، حيث  الدم  انخفا�س �سغط  يومًيا  للقهوة اخل�سراء  وتناولهم 
معروف  هرمون  وه��و  الكورتيزول،  تكوين  مينع  الكلوروجينيك  حم�س 
ا  اأي�سً اخل�سراء  القهوة  ا�ستهالك  ف��اإن  لذا  ال��دم،  �سغط  م�ستويات  لزيادة 

يح�سن مرونة ال�سرايني ويخف�س م�ستويات �سغط الدم.

مكافحة ال�ضيخوخة
ممتازة  ت��اأث��ريات  وتوفر  االأك�سدة  مب�سادات  مليئة  اخل�سراء  ال��نب  حبوب 
يح�سن  ال��ب��ذور  يف  الكلوروجينيك  حم�س  اإن  حيث  لل�سيخوخة،  م�سادة 
خ�سائ�س اجللد وترطيبه وكذلك يكافح التجاعيد وعالمات تقدم العمر.

حت�ضني الرتكيز واملزاج
القهوة اخل�سراء حتتوى على بع�س الكافيني، حيث ت�سري الدرا�سات اإىل اأن 
الكافيني ميكن اأن يح�سن ال�سحة النف�سية عن طريق تعزيز املزاج والذاكرة 

واالنتباه والرتكيز.

اخلميس    21   مارس    2019  م   -   العـدد  12585  
Thursday   21   March   2019  -  Issue No   12585



24 اخلميس    21   مارس    2019  م   -   العـدد  12585  
Thursday   21   March   2019  -  Issue No   12585

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
الدي لل�سناعات الغذائية �س.ذ.م.م.

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  
املودعة حتت رقم: 291953          بتاريخ :2018/5/9   

تاريخ اإيداع االأولوية:     /     / 200م
با�س��م: الدي لل�سناعات الغذائية �س.ذ.م.م.

وعنوانة: �س.ب 391385، دبي، االمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

مياه �سرب م�سروبات، مياه غازية، م�سروبات غري كحولية، خال�سات فواكه غري كحولية، ع�سائر فواكه، 
اأ�سربة لتح�سري امل�سروبات، ماء ال�سودا، ) مياه معدنية ( يف الفئة 32.

الواق�عة بالفئة: 32
و�سف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية AVIS كتبت ب�سكل مميز باللون االأبي�س داخل �سريط عري�س 
ومائل باللونني الرمادي والرمادي الفاحت وفوقها ر�سم جبل باللونني الرمادي واالأبي�س، ويعلوها منطوقها 
اللفظي باللغة العربية الكلمة "اأفي�س"  بنف�س اللون مع نف�س الر�سومات واالألوان كما هو مو�سح بال�سكل 

املرفق.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س  21  مار�س 2019 �لعدد 12585 

 
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك

القر�س الذهبي لتجارة لوزام التدخني.
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 306935          بتاريخ :2019/2/27    
تاريخ اإيداع االأولوية:     /     / 200م

با�س��م: القر�س الذهبي لتجارة لوزام التدخني.
وعنوانة: �س.ب 30666، عجمان، االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
التبغ واأدوات املدخنني والثقاب، اأوعية تبغ فى الفئة 35

الواق�عة بالفئة: 35
باللون  مميز  ب�سكل  كتبت   SMOK HOOKAH الالتينية  الكلمات  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة:  و�سف 
 K حتت احلرف HOOKAH االأبي�س على خلفية م�ستطيلة ال�سكل باللون االأحمر حيث كتبت الكلمة

من الكلمة SMOK  كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا  االعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س  21  مار�س 2019 �لعدد 12585 

  
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك

دايناميك بريل للتجارة العامة �س.ذ.م.م.
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 305175          بتاريخ :2019/1/24   
تاريخ اإيداع االأولوية:     /     / 200م

با�س��م: دايناميك بريل للتجارة العامة �س.ذ.م.م.
وعنوانة: �س.ب 32703، دبي، االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
والفطائر  واخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات  الدقيق  و  واالأرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  النب 
واخلردل،  امللح  اخلبيز،  وم�سحوق  اخلمرية  االأ���س��ود،  والع�سل  النحل  ع�سل  املثلجة،  واحللويات  واحللويات 
كعك  ب�سكويت،  ال�ساي،  اأ�سا�سها  م�سروبات  �سوكوالتة،  بيتزا،  الثلج،  البهارات،  )التوابل(،  ال�سل�سات  اخلل، 

لَى، كعك، �سندوي�سات. يف الفئة  30. حُمَّ
الواق�عة بالفئة: 30

ر�سم  داخ��ل  البنف�سجي  باللون  مميز  ب�سكل  كتبا   KD الالتينيني  احل��رف��ني  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة:  و�سف 
بي�ساوي ال�سكل باللون االأ�سفر كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.

اال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س  21  مار�س 2019 �لعدد 12585 

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
�سوبرماركت طالل �س.ذ.م.م.

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 307536          بتاريخ :2019/3/10    
تاريخ اإيداع االأولوية:     /     / 200م
با�س��م: �سوبرماركت طالل �س.ذ.م.م.

وعنوانة: �س.ب 14528، دبي، االمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

الفئة   يف  واملطاعم  الكافترييات  خدمات  امل�سروبات،  و  االأطعمة  توفري  خدمات  ال�سراب،  و  الطعام  خدمات 
.43

الواق�عة بالفئة: 43
و�سف العالمة: عبارة عن الكلمات الالتينية  CHAI KAPPI كتبت يف �سطرين ب�سكل مميز باللون 
االأ�سود حيث كتب احلرف A يف الكلمتني ب�سكل مقلوب وبداخله يف كلمة CHAI مثلث باللون الربتقايل 

ويف كلمة KAPPI مثلث باللون البني كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا  االعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س  21  مار�س 2019 �لعدد 12585 

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
اراك ال�سناعية ذ م م.

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 305949          بتاريخ :2019/2/7   
تاريخ اإيداع االأولوية:     /     / 200م

با�س��م: اراك ال�سناعية ذ م م.
وعنوانة: �س.ب 28844، ال�سارقة، االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
مواد غري معدنية للبناء، خ�سب رقائقي، ق�سور خ�سب، األواح خ�سب يف الفئة 19.

الواق�عة بالفئة: 19
و�سف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية arak ويعلوها ر�سم تخيلي ل�سجرة باللون االأبي�س داخل دائرة 

والعالمة باللون البني الغامق كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س  21  مار�س 2019 �لعدد 12585 

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
�ساليمار لتجارة البال�ستيك �س.ذ.م.م.

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 307709          بتاريخ :2019/3/12   
تاريخ اإيداع االأولوية:     /     / 200م

با�س��م: �ساليمار لتجارة البال�ستيك �س.ذ.م.م.
وعنوانة: �س.ب 14528، دبي، االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الدعاية واالإعالن واإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي.،ترويج املبيعات لالآخرين يف الفئة  35

الواق�عة بالفئة: 35
و�سف العالمة: عبارة عن الكلمات الالتينية SHALIMAR PLASTIC كتبت ب�سكل مميز باللون 
باللون  S ب�سكل مكرر و ملتوي ومميز  االأخ�سر، ويعلوها �سكل مميز لدائرة مكونة من احلرف الالتيني 

االأخ�سر املتدرج كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا  االعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س  21  مار�س 2019 �لعدد 12585 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2019/3/5م   املودعة حتت رقم:  307112 
تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�س��م:  كلني بيوتي كولكتيف انك. 
وعنوانه:  45 وي�ست 45 �سرتيت، 2 فلور، نيويورك، ان واي 10036، الواليات املتحدة االأمريكية  

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الروائح الطيبة؛ العطور؛ الكولونيا؛ زيوت العطور؛ زيوت عطرية؛ ماء العطر؛ ماء التواليت؛ 
مزيالت الروائح الكريهة لال�ستخدام ال�سخ�سي؛ غ�سول )لو�سن( اجل�سم؛ �سابون؛ جل احلمام 

واال�ستحمام.
 الواق�عة بالفئة:  3 

و�سف العالمة:   كتبت عبارة  "CLEAN CLASSIC"  باللغة االجنليزية.
اال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س  21  مار�س 2019 �لعدد 12585 

 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2019/3/6م   املودعة حتت رقم:  307392 
تاريخ اإيداع االأولوية:  

با�س��م:  ايه ات�س انف�ستمنت�س �س.ذ.م.م
دبي،  التجاري،  املركز  دبي  بر  العقارية،  للو�ساطة  ال�سايل  الجن  جون�س  ملك   ،504 رقم  مكتب   ،75452 ���س.ب.  وعنوانه:  

االإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

خدمات االإعالن؛ خدمات وكاالت االإعالن؛ خدمات اإدارة االأعمال؛ امل�ساعدة يف اإدارة االأعمال؛ تقييم االأعمال؛ اإدارة االأعمال 
م�ساريع  اإدارة  املالهي؛  وحدائق  اخلا�س  الطابع  ذات  واحلدائق  والفنادق  املطاعم  اأعمال  اإدارة  التنظيمية؛  واال�ست�سارات 
االأعمال؛ اإدارة اأعمال )الغري(؛ امل�ساعدة يف االإدارة التجارية اأو ال�سناعية؛ خدمات الت�سويق؛ خدمات الدعاية والعالقات 
العامة؛ توفري ت�سهيالت املكاتب ، خدمات جتميع ت�سكيلة من الب�سائع ل�سالح االآخرين حتى يتمكن الزبائن من معاينة 
و�سراء هذه الب�سائع ب�سهولة وي�سر؛ خدمات االإمداد للغري؛ االإدارة ال�سناعية؛ تنظيم املعار�س واالأ�سواق التجارية لغايات 
جتارية اأو دعائية؛ تاأجري امل�ساحات االإعالنية؛ تاأجري وقت لالإعالن يف و�سائل االإعالم؛ خدمات اأبحاث ال�سوق فيما يتعلق 
اإدارة االأعمال(؛ بيع االأمالك باملزادات العلنية؛ خدمات برامج  بو�سائل االإعالم؛ خدمات التعهيد )باعتبارها م�ساعدة يف 
�ستاد  يف  والتذكارات  واالمتيازات  وامل�سروبات  الطعام  اأك�ساك  توفري  واملكافاآت؛  واحل��واف��ز  ال��والء  برامج  خدمات  ال��والء؛ 
للفعاليات الريا�سية والرتفيهية؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة 

بهذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عاملية.
 35  الواق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة "ROSEHILL" بحروف التينية.    و�سف العالمة:  
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س  21  مار�س 2019 �لعدد 12585 

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل :  

نا�س اند ا�سو�سيوت�س
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم 306309        بتاريخ :2019/2/17   
  بيانات االأولوية :  

با�سم :  يوجن واي هوجن
وعنوانه : 23- جاالن �سيك�سني  14/2 تامان كاجان 
اوتاما، 43000 كاجان �سيالجنور  دي. اأي. ، ماليزيا

�ضورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 34
التبغ ، اأدوات املدخنني ، الكربيت

و�سف العالمة : العبارة  BUSINESS RICH مكتوبة باأحرف التينية
اال�سرتاطات :

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو 
اإر�سالة بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س  21  مار�س 2019 �لعدد 12585 

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل :  

نا�س اند ا�سو�سيوت�س
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم 306317    بتاريخ :2019/2/17    
 بيانات االأولوية :  

با�سم :  يوجن واي هوجن
وعنوانه : 23- جاالن �سيك�سني  14/2 تامان كاجان 
اوتاما، 43000 كاجان �سيالجنور  دي. اأي. ، ماليزيا

�ضورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 34
التبغ ، اأدوات املدخنني ، الكربيت

و�سف العالمة : الكلمة  VLOCK مكتوبة باأحرف التينية
اال�سرتاطات :

وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  علي  اإع��رتا���س  لدية  من  فعلي 
االإقت�ساد اأو اإر�سالة بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س  21  مار�س 2019 �لعدد 12585 

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : 
�سبكرتا للملكية الفكرية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 307084  بتاريخ : 2019/03/03
با�س��م: اأكرب غروب اإنرتنا�سيونال م.د.م.�س

وعنوانه: وحدة رق��م:3339، مركز االعمال م.د.م.���س، طابق رقم 1، مبني جويالري & جيمبلك�س 3، دبي، 
االمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
النقل وتغليف وتخزين ال�سلع وتنظيم الرحالت وال�سفر.

الواق�عة بالفئة: 39
و�سف العالمة: الكلمتني" Arabian Journeys" باأحرف التينية مميزة باللون البنف�سجي الغامق 

ويعلوها حرف A التيني باللون الربتقايل بت�سميم مميز
اال�س��رتاطات: بدون �سرط 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س  21  مار�س 2019 �لعدد 12585 

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل :  

نا�س اند ا�سو�سيوت�س
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم 306456       بتاريخ :2019/2/20   
 بيانات االأولوية :  

با�سم :  بي ام جي اند�سرتيز �س م ح
وعنوانه : اجلزيرة احلمرا – املنطقة احلرة – را�س اخليمة 

  االمارات العربية املتحدة.
�ضورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 34
التبغ  ، اأدوات املدخنني ، الكربيت 

و�سف العالمة : الكلمة  ال�سقر  Al Saqer مكتوبة باأحرف عربية و التينية
اال�سرتاطات : فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف 

وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س  21  مار�س 2019 �لعدد 12585 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2019/3/3م   املودعة حتت رقم:  307071 
تاريخ اإيداع االأولوية: 3 �سبتمرب 2018 

با�س��م:  �سانيل ا�س ايه ار ال
 وعنوانه:  كاي دي جرنال-جوي�سن 24، 1204 جنيف، �سوي�سرا 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
نفي�سة؛ حلقات  للمجوهرات؛ هياكل جذعية من معادن  نفي�سة؛ علب  �ساعات منبهة؛ �سناديق من معادن 
للمفاتيح؛ �ساعات كبرية؛ علب �ساعات؛ كرونومرتات )موؤقتات دقيقة(؛ وجه ال�ساعات املدرجة )�ساعات(؛ 
تقدمي  علب  ال�ساعات؛  �سيور  �ساعات؛  م�سغولة؛  ن�سف  اأو  م�سغولة  غ��ري  نفي�سة  م��ع��ادن  لل�ساعات؛  اآالت 
لل�ساعات؛ �سال�سل لل�ساعات وبلور لل�ساعات و�ساعات يد؛  جموهرات واأ�ساور ودبابي�س زينة وقالئد �سل�سلية 
وحلي �سغرية )جموهرات( وخوامت )جموهرات(؛ دبابي�س ربطات العنق ودبابي�س حلي وجموهرات مقلدة 
وجموهرات وجموهرات م�سنوعة من القرون والعظام والعاج وال�سدف؛ حامالت مفاتيح معدنية؛ �سال�سل 

�سغرية من املعدن.
 الواق�عة بالفئة:  14 

و�سف العالمة:  كتبت عبارة " J12 PHANTOM " باللغة االجنليزية.
اال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س  21  مار�س 2019 �لعدد 12585 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2019/3/5م   املودعة حتت رقم:  307217 
تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�س��م:  �سانيل ا�س ايه ار ال
 وعنوانه:  كاي دي جرنال-جوي�سن 24، 1204 جنيف، �سوي�سرا 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
املعادن النفي�سة وكل خليط منها؛ املجوهرات واالأحجار الكرمية؛ اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت 
الدقيقة؛ عقيق؛ �ساعات منبهة؛ �سبائك من معادن نفي�سة؛ متائم )جموهرات(؛ مثبتات )ل�ساعات احلائط 
اأجزاء  نفي�سة؛  معادن  من  اأو�سمة  اأو  نيا�سني  ال��دق��ة(؛  )متناهية  نووية  �ساعات  وال��ي��د(؛  اجليب  و�ساعات 
اأ�سطوانية )ل�ساعات احلائط و�ساعات اجليب واليد(؛ خرز ل�سنع املجوهرات؛ �سناديق من معادن نفي�سة؛ 
اأحجار كرمية غري  نفي�سة؛  للزينة )جموهرات(؛ هياكل جذعية من معادن  دبابي�س  اأ�ساور )جموهرات(؛ 
كرونوغرافات  )جم��وه��رات(؛  �سغرية  حلي  )جم��وه��رات(؛  �سل�سلية  قالئد  امل��ج��وه��رات؛  ل�سنع  م�سقولة 
)موؤقتات م�سجلة( )�ساعات(؛ كرونومرتات )موؤقتات دقيقة(؛ اأدوات قيا�س الوقت الدقيقة؛ كرونو�سكوبات 
كبرية؛  �ساعات  �ساعات؛  علب  ال�ساعات؛  ع��ق��ارب  للمجوهرات؛  م�سابك  ال�سبط(؛  اإلكرتونية  )م��وؤق��ت��ات 
�سابطة  �ساعات  نقدية؛  قطع  جمتزعة؛  جم��وه��رات  ال�ساعات؛  اآل��ي��ات  كهربائية؛  و�ساعات  كبرية  �ساعات 
املدرجة  ال�ساعات  وج��وه  القم�سان؛  الأك��م��ام  )م��راب��ط(  زم��ام��ات  نحا�سية؛  م�سكوكات  رئي�سية(؛  )�ساعات 
ذهب  نفي�سة؛  معادن  من  �سغرية  متاثيل  اأق���راط؛  ما�س؛  عموما(؛  وال�ساعات  الكبرية  ال�ساعات  )�سناعة 
غري م�سغول اأو مطرق؛ خيوط ذهبية )جموهرات(؛ حلي للقبعات من معادن نفي�سة؛ �سبائك ت�سكيل من 
جموهرات  م�سغول؛  ن�سف  اأو  م�سغول  غري  اأ�سود  كهرمان  )جم��وه��رات(؛  ع��اج  اإيريديوم؛  نفي�سة؛  معادن 
املجوهرات؛  لفافات  ال�سغرية؛  املجوهرات  املجوهرات؛ قطع  االأ�سفر؛ جموهرات؛ �سناديق  الكهرمان  من 
لو�سع �سورة )جموهرات(؛ ميداليات؛  تفتح  �سال�سل �سغرية(؛ مدالة  اأو  للمفاتيح )حلي �سغرية  حلقات 
اآالت لل�ساعات الكبرية وال�ساعات؛ قالئد )جموهرات(؛ فلز زيتوين )اأحجار كرمية(؛ دبابي�س حلي؛ حلي 
الكهرمان  ب��الدي��وم؛ جم��وه��رات مقلدة؛ الآيل من  اأوزم��ي��وم؛  االأ���س��ود؛ حلي )جم��وه��رات(؛  الكهرمان  من 
ب��ن��دول )���س��اع��ات ك��ب��رية و���س��اع��ات(؛ دبابي�س زي��ن��ة )جم���وه���رات(؛ بالتني  امل�سغوط؛ الآل���ئ )جم���وه���رات(؛ 
)معدن(؛ معادن نفي�سة غري م�سغولة اأو ن�سف م�سغولة؛ اأحجار كرمية؛ �سناديق تقدمي لل�ساعات؛ �سناديق 
تقدمي للمجوهرات؛ روديوم؛ خوامت )جموهرات(؛ روثينيوم؛ اأحجار �سبه كرمية؛ حلي اأحذية من معادن 
كرمية(؛  )اأحجار  )�سبينل(  بلخ�س  مطرقة؛  اأو  م�سغولة  غري  ف�سة  )جموهرات(؛  ف�سية  خيوط  نفي�سة؛ 
نفي�سة؛  معادن  من  ن�سب  ف�سية(؛  )اأ�سالك  مغزولة  ف�سة  للمفاتيح؛  نفي�سة  معادن  من  م�سقوقة  حلقات 
�سيور  العنق؛  ربطات  م�سابك  )جم��وه��رات(؛  نفي�سة  معادن  من  خيوط  �سم�سية؛  �ساعات  توقيت؛  �ساعات 
غيار  )قطع  لل�ساعات  علب  لل�ساعات؛  �ساعات/بلور  زج��اج  �ساعات؛  نواب�س  لل�ساعات؛  �سال�سل  ال�ساعات؛ 

 �ساعات(؛ عقارب ال�ساعات؛ �ساعات؛ اأ�سغال فنية من معادن نفي�سة؛ �ساعات يد. 
 الواق�عة بالفئة:  14 

و�سف العالمة:  كلمة  "GABRIELLE" مكتوبة باأحرف التينية. 
اال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س  21  مار�س 2019 �لعدد 12585 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ: 2019/3/5م   املودعة حتت رقم:  307210 

تاريخ اإيداع االأولوية: 
با�س��م:  �سانيل ا�س ايه ار ال 

 وعنوانه:  كاي دي جرنال-جوي�سن 24، 1204 جنيف، �سوي�سرا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي واالأجهزة 
واالأدوات الب�سرية واأدوات الوزن والقيا�س واالإ�سارة واملراقبة )االإ�سراف( واالإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات 
لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ 
ال�سوت اأو ال�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية، اأقرا�س ت�سجيل، اأقرا�س مدجمة، اأقرا�س فيديوية رقمية 
وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية؛ اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآالت ت�سجيل النقد، اآالت 
حا�سبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ اأجهزة اإطفاء احلرائق؛ حقائب معدة 
الأجهزة احلا�سوب املحمول؛ مفكرات اإلكرتونية؛ �ستائر مانعة للوهج ؛ زجاج مانع للوهج؛ �ستائر مانعة للوَهج؛ 
اأجهزة �سحن البطاريات؛ مناظري ثنائية؛ اأ�ساور مغناطي�سية م�سفرة لتحديد الهوية؛ بطاقات مغناطي�سية 
للهواتف  اأط��واق  للنظارات؛  علب  الفوتوغرافية؛  واالأدوات  لالأجهزة  خ�سي�ساً  م�سنوعة  �سناديق  م�سفرة؛ 
ال�سينمائي؛  الت�سوير  اأفالم  اإعداد  اأجهزة  الكهربائية؛  البطاريات  اأجهزة �سحن  النقالة؛ �سال�سل نظارات؛ 
اأفالم ت�سوير �سينمائي معر�سة لل�سوء؛ �ساعات الدوام؛ اأجهزة ت�سغيل االأقرا�س املدجمة؛ لوحات مفاتيح 
الأجهزة الكمبيوتر؛ اأجهزة ملحقة بالكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر م�سجلة؛ برامج كمبيوتر )برجميات قابلة 
اأقرا�س  )�سمعية-ب�سرية(؛  مدجمة  اأق��را���س  ال�سقة؛  عد�سات  لة؛  م�سجًّ كمبيوتر  برجميات  للتنزيل(؛ 
مدجمة )لذاكرة القراءة فقط(؛ ملفات �سورية قابلة للتنزيل؛ ملفات مو�سيقية قابلة للتنزيل؛ نغمات قابلة 
للتفريغ؛  اإلكرتونية قابلة  الكمبيوتر(؛ من�سورات  االأقرا�س )الأجهزة  النقالة؛ م�سغالت  للتنزيل للهواتف 
�سوئية(؛  )اإ���س��ارات  وّما�سة  اأ�سواء  نظارات؛  للنظارات؛  اأط��ر  للنظارات؛  خيوط  اإلكرتونية؛  كتب  قارئات 
الراأ�س؛ خوذ  اأطقم غري يدوية للهواتف؛ �سماعات  الريا�سية؛  قفازات للغوا�سني؛ نظارات واقية لالألعاب 
مغناطي�سات  �سوت؛  مكربات  ب�سرية؛  عد�سات  �سغرية؛  �سخ�سية  كمبيوتر  اأجهزة  للركوب؛  خ��وذة  واقية؛ 
للزينة؛ نظارات مكربة )ب�سرية(؛ اأقنعة للغوا�سني؛ ميكروفونات؛ لبادات الفاأرة؛ الفتات نيونية؛ مالقط 
اأنفية للغوا�سني وال�سباحني؛ مفكرة يف �سكل كمبيوتر �سغري؛ اأقالم اإلكرتونية )وحدات عر�س ب�سري(؛ 
�سنادات  االأنفية؛  للنظارات  اأ�سرطة  االأنفية؛  للنظارات  �سال�سل  االأنفية؛  للنظارات  علب  اأنفية؛  نظارات 
للنظارات االأنفية؛ م�سغالت و�سائط حممولة؛ هواتف حممولة؛ من�سورات اإلكرتونية قابلة للتنزيل؛ اأجهزة 
ت�سغيل اأ�سطوانات؛ اإ�سارات �سوئية؛ برجميات كمبيوتر )م�سجلة(؛ اأجهزة ت�سجيل ال�سوت؛ اأقرا�س ت�سجيل 
ال�سوت؛ اأ�سرطة ت�سجيل ال�سوت؛ نظارات )ب�سرية(؛ نظارات �سم�سية؛ اأجهزة تعليمية؛ اأجهزة هاتف؛ اأجهزة 
تلفزيون؛ منا�سب ثالثية القوائم للكامريات؛ م�سغل وم�سي لناقل تتابعي م�سرتك؛ اأ�سرطة فيديو؛ اأ�سرطة 

 فيديو؛ م�سجالت فيديو؛ هواتف ال�سلكية؛ م�ساند ر�سغ لال�ستخدام مع اأجهزة الكمبيوتر 
 الواق�عة بالفئة:  9 

 و�سف العالمة:    كتبت عبارة "COCO CHANEL"  باأحرف التينية. 
اال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س  21  مار�س 2019 �لعدد 12585 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ: 2019/3/6م   املودعة حتت رقم:  307394 

  تاريخ اإيداع االأولوية:   
با�س��م:  ايه ات�س انف�ستمنت�س �س.ذ.م.م

دبي،  التجاري،  املركز  دبي  بر  العقارية،  للو�ساطة  ال�سايل  الجن  جون�س  ملك   ،504 رقم  مكتب   ،75452 ���س.ب.  وعنوانه:  
االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
ال�سكنية؛  والعقارات  بالتجزئة  البيع  وحمالت  التجارية  العقارات  خدمات  العقارات؛  املمتلكات  اإدارة  العقارية؛  اخلدمات 
التي  العقارات  وا�ستئجار  تاأجري  خدمات  ال�سكنية؛  والعقارات  بالتجزئة  البيع  وحمالت  التجارية  العقارات  وتاأجري  اإدارة 
املياه املعدنية واملنتجعات ومالعب اجلولف واملارينا  يتم تقدميها واإدارتها بالن�سبة لل�سقق والفيالت واملكاتب ومنتجعات 
خدمات  الت�سوق؛  وقرى  الت�سوق  ومراكز  اخلا�س  الطابع  ذات  واحلدائق  املالهي  وحدائق  ال�سناعية  واملمتلكات  والفنادق 
االإدارة للم�ستاأجرين؛ اإدارة �سقق وفيالت االإيجار؛ خدمات الو�ساطة للعقارات؛ خدمات حت�سيل االإيجارات؛ خدمات تثمني 
العقارات؛ ا�ستثمار روؤو�س االأموال؛ اخلدمات املالية؛ خدمات اإدارة االأ�سول؛ خدمات اال�ستثمار؛ خدمات اإدارة ال�سناديق؛ 
العقارات؛  تقييم  العقاري؛ خدمات  التمويل  امل�سرفية؛ خدمات  التاأمني؛ اخلدمات  العقارية؛ خدمات  ال�سناديق  خدمات 
خدمات اإدارة العقارات وخدمات اإدارة املحافظ العقارية؛ خدمات اال�ستثمار العقاري؛ خدمات الو�ساطة العقارية؛ خدمات 
الأغرا�س  العقارات  وا�ستمالك  واختيار  تثمني  االأرا�سي؛  ا�ستمالك  خدمات  االأرا�سي؛  تطوير  خدمات  العقاري؛  التاأمني 
التطوير واال�ستثمار؛ ا�ستمالك االأرا�سي لتاأجريها؛ اإ�سدار بطاقات ال�سراء ذات القيمة؛ توفري البطاقات م�سبقة الدفع 
اإ�سدار وا�سرتداد الق�سائم والكوبونات ذات القيمة؛ ق�سائم  اإ�سدار وا�سرتداد الق�سائم ذات القيمة؛  والق�سائم ذات القيمة؛ 
املعلومات  توفري  ذلك  يف  مبا  اخلدمات  هذه  بكافة  يتعلق  فيما  املعلومات  توفري  الدفع؛  م�سبقة  الهدايا  ق�سائم  الهدايا؛ 

املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة.     الواق�عة بالفئة:  36
كتبت كلمة "ROSEHILL" بحروف التينية.   و�سف العالمة:  

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 

للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س  21  مار�س 2019 �لعدد 12585 

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
�سيغريك�س اوتو �س م ح.

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 306846          بتاريخ :2019/2/25   
تاريخ اإيداع االأولوية:     /     / 200م

با�س��م: �سيغريك�س اوتو �س م ح.
وعنوانة: �س.ب 63702، دبي، االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
املركبات،عربات،�سا�سيهات �سيارات يف الفئة  12.

الواق�عة بالفئة: 12
و�سف العالمة: عبارة عن ر�سم ن�سفي دائرة غري مكتملني فوق بع�سهما البع�س باللون االأزرق على خلفية 

باللون االأبي�س والكل داخل ر�سم دائرة باللون االأزرق كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا  االعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س  21  مار�س 2019 �لعدد 12585 

�لعدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   

يدعو جمل�س اإدارة �سركة هاي �سيلد اند كوبلد “ا�س.ا�س. �سي.” �س.م.ح. 
الذي  العادية  العمومية  اجلمعية  اجتماع  حل�سور  ال�سركاء  ح�سرات 
�سيعقد يف مركز ال�سركة يف متام ال�ساعة احلادية ع�سرة من قبل ظهر يوم 
االإثنني املوافق الثاين و الع�سرين من �سهر ابريل 2019 بغية التداول 

يف بنود جدول االعمال التايل واإتخاذ القرارات املنا�سبة ب�ساأنها :
عن  ح�ساباتها  ومدققي  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  م��ن  ك��ل  تقرير  �سماع   -

اأعمالها ل�سنة 2018 
- امل�سادقة على اأمور اإدارية و مالية متفّرقة 

- امل�سادقة على ميزانية ال�سركة ال�سنوية وح�ساباتها املدققة عن اأعمالها 
ل�سنة 2018

- التداول يف �ساأن توزيع االأرباح 
- تعيني مدققي احل�سابات لل�سنة املالية 2019

- اأمور طارئة وخمتلفة
جمل���ض الدارة

 دعـــــــوة
حل�سور جمعية عمومية عادية 

موتوندى   / امل����دع����و  ف���ق���د 
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»م�سدر« و�سعبة �أنتاركتيكا �لأ�سرت�لية تتعاونان يف تركيب �أول 
نظام �ألو�ح �سم�سية يف حمطة لالأبحاث يف �لقارة �لقطبية �جلنوبية

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت �سركة اأبوظبي لطاقة امل�ستقبل “م�سدر” و�سعبة اأنتاركتيكا االأ�سرتالية 
»ADD« عن تركيب اأول نظام األواح �سم�سية يف حمطة اأبحاث اأ�سرتالية يف 

القارة القطبية اجلنوبية “اأنتاركتيكا«.
و�سيوفر النظام ال�سم�سي ما ي�سل اإىل 30 كيلوواط من الطاقة الكهربائية 
ملحطة “كا�سي” لالأبحاث، التي تقع على خليج فين�سينز يف جزر ويندميل، 
خارج الدائرة القطبية اجلنوبية مبا�سرة، خالل اأ�سهر ال�سيف يف اأ�سرتاليا. 
اأ�سرتالية  اأبحاث  يزود حمطة  �سم�سي  نظام  اأول  وهو  امل�سروع،  هذا  ويهدف 
يتم  وال��ذي  ال��دي��زل،  وق��ود  على  االعتماد  تقليل  اإىل  بالطاقة،  اأنتاركتيكا  يف 
ل�سعبة  التابعة  اأو�سرتالي�س”  “اأورورا  اجلليد  كا�سحة  بوا�سطة  �سنوياً  نقله 
اأنتاركتيكا االأ�سرتالية، من مدينة هوبارت يف تا�سمانيا يف رحلة تقطع م�سافة 
�سل�سلة من  اإط��ار  امل��ب��ادرة يف  ه��ذه  وت��اأت��ي  كيلومرتاً.   3443 اإىل من  ت�سل 
امل�ساريع التعاونية بني “م�سدر” و�سعبة اأنتاركتيكا االأ�سرتالية، والتي ت�سمل 
توفري نظام للطاقة ال�سم�سية الكهرو�سوئية يف حمطة “كا�سي” لالأبحاث، 
وبناء نظام الإدارة الطاقة، ورعاية م�سروع بحثي بالتعاون مع جامعة خليفة 
وتوفري  “اأنتاركتيكا”،  قارة  البحار يف  لدرا�سة جتمد  والتكنولوجيا،  للعلوم 
التي  ل��الأب��ح��اث  “كا�سي”  حمطة  يف  االإم��ارات��ي��ني  لل�سباب  تدريبية  ب��رام��ج 
حممد  واأك��د  خليفة.  جامعة  خريجات  اإح��دى  الكندي  ت��ودد  م��وؤخ��راً  �سمت 
مع  التعاون  اأهمية  على  “م�سدر”،  ل�  التنفيذي  الرئي�س  الرحمي،  جميل 
مكانة  يعك�س  وال��ذي  امل�سروع،  ه��ذا  خ��الل  من  االأ�سرتالية  اأنتاركتيكا  �سعبة 
املتجددة، وي�ساهم يف نقل  رائ��دة يف جمال الطاقة  ك�سركة عاملية  “م�سدر” 
دولة  يف  احل���ارة  امل��ن��اط��ق  م��ن  النظيفة  ال��ط��اق��ة  جم��ال  يف  الطويلة  خربتها 
لتطوير  “ن�سعى جاهدين  وق��ال:  اجلنوبية.   القطبية  القارة  اإىل  االإم��ارات 
وحماية  املناخ  بتغري  املتعلقة  البحوث  ودع��م  الطاقة،  لتوفري  عملية  حلول 
البيئة مبا يتما�سى مع معاهدة القارة القطبية اجلنوبية. »  وقد مت تركيب 
التي مت احل�سول عليها عن طريق  الكهرو�سوئية،  ال�سم�سية  الطاقة  األ��واح 
“األيو �سوالر” االأملانية، لتتحمل الظروف املناخية القا�سية يف القارة  �سركة 
ب��رودة على وجه االأر���س، حيث  االأك��رث  القارة  التي تعد  القطبية اجلنوبية، 
ميكن اأن ت�سل �سرعة الرياح اإىل ما يقرب من 300 كم يف ال�ساعة، وترتاوح 
متو�سط درجات احلرارة خالل العام من -10 درجات اإىل -60 درجة مئوية، 

بح�سب الفرتة الزمنية.
�سوالر”:  “األيو  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  ت�سني،  ويليام  ق��ال  جهته  م��ن 
جبال  مثل  النائية  املناطق  تزويد  جم��ال  يف  وا�سعة  بخربة  �سركتنا  “تتمتع 
االألب ال�سوي�سرية وجرينالند، باالألواح ال�سم�سية الكهرو�سوئية. ومع ذلك، 
اأبحاث �سمن  لرتكيبها يف حمطة  األواحاً  فيها  نوفر  التي  االأوىل  املرة  فهي 
القارة القطبية اجلنوبية. ونتطلع اإىل اختبار اأداء هذه االألواح وتطويرها يف 
ظل هذه الظروف املناخية القا�سية. ويف الوقت نف�سه، نحن فخورون بامل�ساركة 

يف تنفيذ ا�سرتاتيجية الوحدة وحتقيق روؤيتها الرائدة يف هذا املجال«.  

�سهيل �ملزروعي: ��ست�سافة �لإمار�ت لـ »موؤمتر �لطاقة �لعاملي« يتوج جهودها يف �لقطاع
•• اأبوظبي-وام: 

�سهيل بن حممد فرج فار�س  اأكد معايل 
رئي�س  وال�سناعة  الطاقة  وزير  املزروعي 
موؤمتر الطاقة العاملي الرابع والع�سرين، 
ع���زم دول���ة االإم�����ارات ع��ل��ى ت��ت��وي��ج دورها 
املتزايد وقيادة اجلهود العاملية للت�سدي 
لتحديات الطاقة ور�سم مالمح م�ستقبل 
اأك�������رث ازده����������ارا ل���ق���ط���اع ال����ط����اق����ة، مع 
ا�ست�سافة “موؤمتر الطاقة العاملي الرابع 
“والذي   2019 اأب��وظ��ب��ي  وال��ع�����س��ري��ن 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رعاية  حتت  يقام 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
اإىل   9 الفرتة من  خالل  “حفظه اهلل” 
اأبوظبي  م��رك��ز  يف  ال��ق��ادم  �سبتمرب   12
على  معاليه  و�سدد  للمعار�س.  الوطني 
حر�س اللجنة التنظيمية للموؤمتر على 
تاريخ  فعالية يف  االأك��رث  الن�سخة  تقدمي 
املوؤمتر وخلق تاأثري م�ستدام يواكب روؤية 
تر�سيخ  اإىل  ال��رام��ي��ة  ال��ر���س��ي��دة  قيادتنا 
م�سهد  يف  اأ�سا�س  كالعب  ال��دول��ة  مكانة 
اللقاء  خ��الل  ذل��ك  ج��اء  العاملي.  الطاقة 
االإعالمي الذي ا�ست�سافته وزارة الطاقة 
وال�سناعة اأم�س االأول، حيث اأطلع معاليه 
املتعلقة  ال��ت��ط��ورات  اآخ���ر  على  احل�����س��ور 
كما  امل��وؤمت��ر،  ال�ست�سافة  باال�ستعدادات 
ا���س��ت��ع��ر���س ب��رن��ام��ج امل���وؤمت���ر ال���ذي يقام 
حتت �سعار “الطاقة من اأجل االزدهار”، 
اأبوظبي �ستحت�سن  اإم��ارة  اأن  اإىل  م�سريا 
خالل املوؤمتر اأبرز اجلهات الفاعلة عامليا 
من خمتلف قطاعات الطاقة، مبا يف ذلك 
قادة احلكومات والقطاع من قارتي اآ�سيا 
االأعمال  ورواد  وامل�ستثمرين  واأفريقيا، 

واملبتكرين واخلرباء والطالب.
املوؤمتر  ب���رن���ام���ج  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأو�����س����ح 
ي���رت���ك���ز ح�����ول م���ف���ه���وم االب����ت����ك����ار، ومبا 

يج�سد اأهداف دولة االإم��ارات باأن ت�سبح 
بحلول  العامل  يف  ابتكارا  االأك��رث  الدولة 
تتنوع  املنطلق  ه��ذا  وم��ن   ،2021 العام 
الرقمي  التحول  ح��ول  املوؤمتر  موا�سيع 
واالق��ت�����س��اد ال��ه��ي��دروج��ي��ن��ي، واحل���د من 
البيانات  وقواعد  الكربونية،  االنبعاثات 
والذكاء  االأ���س��ي��اء  واإن���رتن���ت  املت�سل�سلة، 
اال���س��ط��ن��اع��ي، وك��ي��ف��ي��ة اال���س��ت��ف��ادة من 
حلول  الإيجاد  التكنولوجي  التطور  هذا 
الأف�سل  �ستن�سم  كما  الطاقة،  لتحديات 
حتول  جم����ال  يف  ن��ا���س��ئ��ة  ���س��رك��ة   100
اأنحاء  االأعمال من جميع  ورواد  الطاقة 
يف  وخدماتهم  منتجاتهم  لعر�س  العامل 
الطاقة  موؤمتر  اأن  وذكر  االبتكار.  مركز 
العاملية  م��ن�����س��ة احل�����وار  ي�����س��ك��ل  ال��ع��امل��ي 
التي جتمع روؤ�ساء الدول والوزراء ورواد 
القطاع وقادة الفكر اإىل جانب املواطنني 
من  احلكومية  غري  واملنظمات  املهتمني 
جميع اأنحاء العامل لبحث ق�سايا الطاقة 
وحلولها ب�سكل اأف�سل من منظور عاملي .. 
متوقعا م�ساركة اأكرث من 160 متحدث 
رفيع امل�ستوى يف فعاليات املوؤمتر، واأكرث 
من 70 وزيرا من خمتلف اأنحاء العامل، 
التي  والفر�س  التحديات  ملناق�سة جميع 
ال���ع���امل، وذل����ك ع��رب م�ساركة  ي��واج��ه��ه��ا 
املبتكرة  وال��ت��ق��ن��ي��ات  االجت���اه���ات  اأح����دث 

وتوقعات القطاع.
و�سي�سهد اليوم الثاين للموؤمتر م�ساركة 
ال�����دورة  اآ����س���ي���وي���ا يف  40 وف�����دا وزاري�������ا 
امل�ستديرة  ال��ط��اول��ة  الج��ت��م��اع  ال��ث��ام��ن��ة 
اإىل  اإ�سافة  اآ�سيا،  ب��دول  الطاقة  ل���وزراء 
وكوريا  واليابان  ال�سني  م�ساركة  تاأكيد 
والهند يف املعر�س، ف�سال عن ذلك �سيتم 
اأفريقيا  ق��ارة  وف��ود من  م�ساركة  ت�سهيل 

من خالل برنامج الدول النامية.
“ نحن  وق���ال م��ع��ايل �سهيل امل��زروع��ي : 

•• ال�شارقة-الفجر:

الدورة  فعاليات  من  الثاين  اليوم  �سهد 
ال�ساد�سة من معر�س اال�ستثمار العقاري 
حتت  ي��ق��ام  ال���ذي   ،2019 “ايكر�س” 
�سلطان  ال�سيخ  �سمو  من  كرمية  رعاية 
ويل  القا�سمي،  �سلطان  ب��ن  حممد  ب��ن 
ال��ع��ه��د ن��ائ��ب ح��اك��م ال�����س��ارق��ة، وتنظمه 
ودائرة  ال�سارقة  و�سناعة  جت��ارة  غرفة 
ال��ت�����س��ج��ي��ل ال���ع���ق���اري وجم��م��وع��ة عمل 
قطاع العقارات يف ال�سارقة، اإقبااًل كبرياً 
من قبل اجلمهور لالإطالع على اأحدث 
االإمارة  يف  ال��ع��ق��اري  التطوير  م�ساريع 

واملنطقة.
لكربى  متميزة  عرو�ساً  املعر�س  و�سهد 
حيث  فيه،  امل�ساركة  العقارية  ال�سركات 
ت�سهيالت  ب��ت��وف��ري  ال���ع���رو����س  مت���ي���زت 
واملرونة  وامل���زاي���ا،  االأ���س��ع��ار  يف  متنوعة 
اإىل  باالإ�سافة  واآلياته،  ال�سداد  طرق  يف 
ا�ستعرا�س اأهم امل�ساريع العقارية املطورة 
والتكنولوجيا  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأح����دث  وف���ق 
العقارية  ال��ت�����س��ام��ي��م  واأب�����رز  احل��دي��ث��ة 
الع�سرية.  وبرز خالل املعر�س ح�سور 
املجتمع  وف��ئ��ات  كافة ممثلي  م��ن  الف��ت 
م�ستثمرين  م��ن  واخلليجي  االإم��ارات��ي 
اأعمال  ورج��ال  �سركات  وممثلي  واأف���راد 
وراغ����ب����ني ب��اال���س��ت��ث��م��ار خ�����س��و���س��اً مع 
اإطالق  ع��ن  االإع���الن احلكومي م��وؤخ��راً 
التاأ�سريات الطويلة االأمد للم�ستثمرين 
اأعطى  يف القطاع العقاري، االأم��ر الذي 
الراغبني  ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن  ق��وي��ة  دف��ع��ة 
بقيمة م�سافة ال�ستثماراتهم يف القطاع 
العقاري. وقال �سعادة عبد العزيز اأحمد 
الت�سجيل  دائ���رة  ع��ام  م��دي��ر  ال�سام�سي 
بات  امل��ع��ر���س  اإن  ب��ال�����س��ارق��ة  ال���ع���ق���اري 
العقارية  امل�ساريع  من�سة مبتكرة جتمع 
اأن  م��وؤك��داً  امل�ستثمرين،  م��ع  املنطقة  يف 
اقت�ساد  ي��ق��ود من���و  ال���ع���ق���اري  ال��ق��ط��اع 
وازنة  بح�سة  وي�ساهم  ال�سارقة،  اإم���ارة 

من ناجت االإمارة املحلي االإجمايل، حيث 
ال�����س��ارق��ة وج��ه��ة ج���اذب���ة لل�سكن  مت��ث��ل 
التناف�سية  مل��زاي��اه��ا  ن��ظ��راً  واال���س��ت��ث��م��ار 
العديدة ومنها موقعها اجلغرايف املتميز 
الذي يتو�سط اإمارات الدولة، واحتوائها 
على كافة مقومات احلياة الكرمية من 
ترفيهية  ومرافق  متطورة  حتتية  بنية 
ال���دورة  ان  ال�سام�سي  واأ����س���اف  ع��امل��ي��ة. 
ال�ساد�سة من معر�س اال�ستثمار العقاري 
“ايكر�س” �ساهم ب�سكل كبري يف ت�سليط 
ال��ع��ق��اري يف امارة  ال��واق��ع  ال�����س��وء على 
متنوعة  جمموعة  خ��الل  م��ن  ال�سارقة 
اال�ستثمارية  ال���ف���ر����س  م���ن  و���س��ام��ل��ة 
ال��ع��ق��اري��ة امل��ت��ن��ام��ي��ة، م��ن خ���الل تزويد 
واملهتمني  وال�������������زوار  امل�������س���ت���ث���م���ري���ن 
مع  اللقاء  بفر�سة  العقاري  باال�ستثمار 
ا�سحاب االعمال و�سناع القرار و�سركات 
فر�س  فتح  عن  ف�ساًل  ال��رائ��دة،  العقار 

ال�سراكات اجلديدة وت�سهيل ال�سفقات.
م��ن ج��ه��ت��ه ���س��دد ���س��ع��ادة حم��م��د اأحمد 
ع��ام غرفة جت��ارة و�سناعة  اأم��ني مدير 
معر�س  اأهمية  على  بالوكالة  ال�سارقة 
يف جذب  “ايكر�س”  اال�ستثمار العقاري 
اإىل  وامل�ستثمرين  العقاريني  املطورين 

الطاقة  م���وؤمت���ر  ب��ا���س��ت�����س��اف��ة  ف���خ���ورون 
ال���راب���ع و ال��ع�����س��ري��ن يف دول����ة االإم�����ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة و ال����ذي ���س��ي��ن��ع��ق��د يف 
متفائلون  ون��ح��ن  ب��اأب��وظ��ب��ي.  �سبتمرب 
اليوم  ل���ه���ذا  ب��ذل��ه��ا  ال���ت���ي مت  ب���اجل���ه���ود 
ه�����ذا احل������دث مب�����س��ت��وى عاملي.  جل���ع���ل 
عن  البحث  على  امل��وؤمت��ر  برنامج  ويركز 
“مع�سلة  واإدارة  لالبتكار  جديدة  ط��رق 
والفر�س  التحديات  وجميع  الطاقة” 
امل�ستقبلية التي يواجهها العامل، و�سيطرح 
املوؤمتر روؤية خمتلف الالعبني الفاعلني، 
من رواد االأعمال اإىل امل�ستثمرين و�سناع 
غ��ري احلكومية  وامل��ن��ظ��م��ات  ال�����س��ي��ا���س��ات 
املع�سلة وحماولة  ه��ذه  ح��ول  واالأف����راد، 
ل��ه��ا، وي�ستمد  اإي���ج���اد ح��ل��ول م�����س��ت��دام��ة 
موؤمتر هذا العام اأهميته من خالل فتح 
املجال اأمام هذه اجلهات الفاعلة للتعاون 
تقليدي  غ����ري  ب�����س��ك��ل  وال���ت���ف���ك���ري  م���ع���ا 
احلديثة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ت�����س��خ��ري  ك��ي��ف��ي��ة  يف 

الطاقة«.  ا���س��ت��دام��ة  ل�سمان  واالب��ت��ك��ار 
ال��ط��اق��ة وال�سناعة  وث��م��ن م��ع��ايل وزي���ر 
االإماراتية  والهيئات  املوؤ�س�سات  حر�س 
الرائدة يف قطاع الطاقة والقطاعات ذات 
ال�سلة على دعم ا�ست�سافة املوؤمتر، والتي 
طيف  متثل  ب��ارزة  وجهات  �سركات  ت�سم 
الطاقة الكامل، مبا يف ذلك قطاع النفط 
املتجددة  وال��ط��اق��ة  “اأدنوك”،  وال���غ���از 
“موؤ�س�سة  النووية  والطاقة  “مبادلة” 
الكهرباء  النووية”،  للطاقة  االإم����ارات 
واملياه “دائرة الطاقة يف اأبو ظبي، وهيئة 

كهرباء ومياه دبي«.
التنظيمية  اللجنة  اأن  بالذكر  واجلدير 
والع�سرين  الرابع  العاملي  الطاقة  ملوؤمتر 
قد مت ت�سكيلها مبوجب مر�سوم احتادي 
يف اأوائل عام 2017 لتعمل كهمزة و�سل 
ال��ع��امل��ي وموؤمتر  ال��ط��اق��ة  ب���ني جم��ل�����س 
والع�سرين،  ال����راب����ع  ال���ع���امل���ي  ال���ط���اق���ة 
ب��رئ��ا���س��ة ���س��ع��ادة ال���دك���ت���ور م��ط��ر حامد 

امارة ال�سارقة، موؤكداً اأن غرفة ال�سارقة 
�سبيل  يف  ت�سب  التي  اجلهود  كل  تدعم 
منوه  و�سمان  العقاري  القطاع  تطوير 
على  اإيجاباً  ينعك�س  مبا  م�ستدام  ب�سكل 
م��ن��ظ��وم��ة اق��ت�����س��اد االإم������ارة، الف��ت��اً اإىل 
ب��االرت��ق��اء مبكانة  ي�����س��اه��م  امل��ع��ر���س  ان 
ال��ق��ط��اع ال��ع��ق��اري وخ��ط��ط من��وه كاأحد 

اأبرز القطاعات الرئي�سية يف ال�سارقة.
وقال اأمني اإن املعر�س بات من الن�ساطات 
االأ�سا�س واملتجددة على اأجندة االأحداث 
الغرفة �سنوياً  التي تنظمها  والفعاليات 
بالتعاون مع �سركائها، والتي تهدف اإىل 
االإمارة  يف  االقت�سادية  احلركة  حتفيز 
ودع��م جمتمع االأع��م��ال ودع��م العاملني 
تطوير  �سركات  م��ن  ال��ع��ق��اري  بالقطاع 
اإتاحته  ويف  وغريها،  ومتويل  وا�ستثمار 
القطاعات  يف  للم�ستثمرين  ال��ف��ر���س��ة 
االأخرى ذات ال�سلة بقطاع العقارات من 
فيما  للتوا�سل  وخارجها  الدولة  داخ��ل 
بينهم الإبرام ال�سراكات وعقد ال�سفقات 

وتبادل اخلربات.
م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال ����س���ع���ادة ���س��ع��ي��د غامن 
قطاع  عمل  جمموعة  رئي�س  ال�سويدي، 
العقارات يف ال�سارقة، اأن الدورة ال�ساد�سة 

فئات  با�ستقطاب  مت��ي��زت  امل��ع��ر���س  م��ن 
جديدة مهتمة بالقطاع العقاري باعتبار 
ل���ه عوائد  ال��ق��ط��اع  اال���س��ت��ث��م��ار يف ه���ذا 
جمزية تغري امل�ستثمرين وت�سمن اأعلى 
قيمة للراغبني بامتالك عقار �سكني اأو 
ال�����س��ارق��ة، حيث �سهد  اإم����ارة  جت���اري يف 
ال�سركات  املعر�س �سفقات كبرية ملعظم 
ال�سركات  بع�س  قيام  ولفتنا  امل�ساركة، 
خالل  جديدة  عقارية  م�ساريع  باإطالق 
البارزة  امل��ك��ان��ة  ي��ع��ك�����س  امل���ع���ر����س، مم���ا 
معار�س  ك��اأه��م  امل��ع��ر���س  يحتلها  ال��ت��ي 
ودعا  ااملنطقة.  يف  ال��ع��ق��اري  اال�ستثمار 
رئي�س جمموعة عمل قطاع العقارات يف 
العقاري  بالقطاع  املهتمني  كل  ال�سارقة 
امل���ع���ر����س، واال����س���ت���ف���ادة من  زي�����ارة  اإىل 
امل�ساركة،  لل�سركات  احل�سرية  العرو�س 
معترباً اأن اال�ستثمار يف القطاع العقاري 
ه���و ا���س��ت��ث��م��ار يف امل�����س��ت��ق��ب��ل، وف���وائ���ده 
ال�سراكة  مثمناً  ال�����دوام،  ع��ل��ى  جم��زي��ة 
املعر�س  منظمي  ب��ني  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال�سارقة  و���س��ن��اع��ة  غ��رف��ة جت����ارة  وه���م 
وجمموعة  ال��ع��ق��اري  الت�سجيل  ودائ����رة 
ال�سارقة،  يف  ال����ع����ق����ارات  ق���ط���اع  ع���م���ل 
ل�سمان  بينهم  فيما  ال��دائ��م  والتن�سيق 

النيادي، وكيل وزارة الطاقة وال�سناعة. 
و ي��ع��د م��وؤمت��ر ال��ط��اق��ة ال��ع��امل��ي - الذي 
يعقد ك��ل ث��الث ���س��ن��وات - اأك���رب واأع���رق 
جتمع معني بالطاقة يف العامل واأكرثها 
ال���دورة هي االأوىل  ت��اأث��ريا، وتعترب ه��ذه 
ال��ت��ي ي��ت��م ف��ي��ه��ا ا���س��ت�����س��اف��ة امل���وؤمت���ر يف 
م��دي��ن��ة م���ن م��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق االأو����س���ط، 
دولة  اأول  االإم�����ارات  دول���ة  �ستكون  فيما 
عربية  دول���ة  واأول  “اأوبك”  منظمة  يف 
الذي  تاريخه  ط��وال  امل��وؤمت��ر  ت�ست�سيف 
املوؤمتر  وي�ستمد  ع��ام��ا،   94 اإىل  مي��ت��د 
الطاقة  مل��وؤمت��رات  خالفا  املميزة  مكانته 
االأخرى من خالل تناوله جميع اأطياف 
الطاقة  اإىل  وال��غ��از  النفط  من  الطاقة، 
املتجددة والنووية، لي�سكل من�سة مثالية 
مل��ح��ادث��ات اأك���رب واأك����رث ت��ن��وع��ا يف جمال 
الت�سجيل  باب  فتح  ومت  الطاقة،  �سناعة 
االإلكرتوين  امل��وق��ع  ع��رب   2019 ل���دورة 
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���س��ال���س��ة وجن����اح امل��ع��ر���س. وي�����س��ارك يف 
املحلية  ال�سركات  اأك��رب  احل��ايل  املعر�س 
والعاملية املتخ�س�سة يف جمال التطوير 
ومواد  وامل��ق��اوالت  العقاري  واال�ستثمار 
والو�سطاء  وال��وك��الء  واالإن�����س��اء،  البناء 
املالية،  واملوؤ�س�سات  والبنوك  العقاريني 
املعماري  الت�سميم  خ��دم��ات  و���س��رك��ات 
واملوؤ�س�سات  ال����داخ����ل����ي،  وال��ت�����س��م��ي��م 
العقاري،  ب��ال�����س��اأن  امل��ع��ن��ي��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
و�سركات  ال���ت���اأم���ني  ����س���رك���ات  وك����ذل����ك 
اإدارة  و���س��رك��ات  ال��ه��ن��د���س��ي��ة  اخل���دم���ات 
اأحد  العقاري  القطاع  وي�سكل  امل�ساريع. 
االقت�سادي  التنوع  ا�سرتاتيجية  ركائز 
اإم��ارة ال�سارقة، حيث تتميز ال�سارقة  يف 
مكانتها  عززت  وا�سعة  عمرانية  بنه�سة 
ك��وج��ه��ة ع��امل��ي��ة رائ������دة ل��ال���س��ت��ث��م��ار يف 

القطاع العقاري.
اليوم  حتى  امل��ع��ر���س  فعاليات  وت�ستمر 
ك��ل من  ب��رع��اي��ة   21 امل��واف��ق  اخلمي�س 
ودائرة  ال�سارقة  وبلدية  العقارية  تالل 
ودائرة  بال�سارقة  االإقت�سادية  التنمية 
وهيئة  بال�سارقة  وامل�ساحة  التخطيط 
وبدعم  والتلفزيون  ل��الإذاع��ة  ال�سارقة 

من “مركز اك�سبو ال�سارقة«.

 »رّو�د« و»جمل�ص �ل�سارقة للتعليم« يناق�سان �سبل تعزيز ريادة �لأعمال لدى �لطلبة
•• ال�شارقة-الفجر: 

امل�ساريع  ل��دع��م  ال�����س��ارق��ة  موؤ�س�سة  ع��ق��دت 
مع  اج��ت��م��اع��اً  م���وؤخ���راً،  “رّواد”،  ال��ري��ادي��ة 
املجل�س  مقر  يف  للتعليم،  ال�سارقة  جمل�س 
بال�سارقة، وذلك بهدف بحث �سبل التعاون 
التي  االأعمال”  “جنوم  م���ب���ادرة  ل��ت��ع��زي��ز 
حققت دوراتها ال�سابقة جناحاً باهراً واملقّرر 

اإطالق دورتها اجلديدة قريباً.
الدكتور  �سعادة  م��ن  ك��ل  االج��ت��م��اع  وت��راأ���س 
�سعيد م�سبح الكعبي، رئي�س جمل�س ال�سارقة 
للتعليم، و�سعادة �سلطان بن هّده ال�سويدي، 
رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سة ال�سارقة لدعم 
�سعادة  بح�سور  “رّواد”،  الريادية  امل�ساريع 
حمد علي املحمود، مدير موؤ�س�سة “رّواد”، 
و����س���ع���ادة حم��م��د امل����ال، اأم����ني ع����ام جمل�س 
خالد  والدكتور  باالإنابة،  للتعليم  ال�سارقة 
موؤ�س�سة  يف  امل�ساريع  تنمية  م�ست�سار  مقلد، 

اإدارة  م��دي��ر  اجل���رم���ن،  وع��ائ�����س��ة  “رّواد”، 
ال��رع��اي��ة واالأن�����س��ط��ة ال��رتب��وي��ة يف جمل�س 
مدير  علي،  اآل  وفاطمة  للتعليم،  ال�سارقة 
حممد  واأمينة  امل�ساريع  ومتويل  دعم  اإدارة 

مدير اإدارة االت�سال احلكومي يف “رّواد«.
اإىل  الرامية  املقرتحات  االجتماع  وناق�س 
التي  االأعمال”  “جنوم  م���ب���ادرة  ت��ع��زي��ز 
يناير  م��ن  ال��ت��ا���س��ع  يف  فعالياتها  اخ��ت��ت��م��ت 
امل��ا���س��ي يف واج��ه��ة امل��ج��از امل��ائ��ي��ة، وهدفت 
اإىل مت��ك��ني ط��ل��ب��ة اجل���ام���ع���ات وامل����دار�����س، 
اال�ستثمار  جتربة  خو�س  على  وت�سجيعهم 

يف قطاع ريادة االأعمال.
���س��ع��ي��د م�سبح  ال���دك���ت���ور  ����س���ع���ادة  واأ������س�����ار 
الذي  االإي��ج��اب��ي  ال�����س��دى  اأن  اإىل  ال��ك��ع��ب��ي 
املدار�س  طلبة  اأو���س��اط  يف  امل��ب��ادرة  حققته 
املزيد  لتعّلم  ا�ستعدادهم  يوؤكد  واجلامعات، 
امل��رت��ب��ط��ة بريادة  وامل����ه����ارات  امل���ع���ارف  م���ن 
اإىل  طموحاتهم  لرتجمة  �سعياً  االأع��م��ال، 

م�ساريع م�ستقبلية ريادية ت�سهم يف االرتقاء 
مب�����س��ت��وى االأع���م���ال ب��ال�����س��ارق��ة واالإم������ارات 
عموماً. وعرّب �سعادته عن ا�ستعداد جمل�س 
كافة  الت�سهيالت  لتقدمي  للتعليم  ال�سارقة 
الدورة  يف  الطلبة  م��ن  اأك���رب  ع��دد  مل�ساركة 
املقبلة من املبادرة التي حقق م�ساركوها من 
بقيمة  مبيعات  اإجمايل  ال�سغار”  “التّجار 
“مبادرة  األ���ف دره���م م��ن   152 اأك���رث م��ن 

جنوم االأعمال” االخرية.   
ب��ن ه���ّده ال�سويدي  ���س��ل��ط��ان  ���س��ع��ادة  واأّك�����د 
حققتها  ال��ت��ي  النتائج  اأن  االج��ت��م��اع  خ��الل 
امل����ب����ادرة  م���ن خ���الل م�����س��ارك��ة ن��ح��و 120 
اأربعني  يف  واجلامعات  امل��دار���س  ط��اّلب  من 
م�ساعيها  يف  “رّواد”  توؤكد جناح  م�سروعاً، 
الرامية اإىل ن�سر فكر وثقافة ريادة االأعمال 
حتقيقاً  ال�������س���ب���اب  ج���ي���ل  ل�����دى  واالب����ت����ك����ار 
لتوجيهات حكومة اإمارة ال�سارقة يف تطوير 
ظل  يف  خ�سو�ساً  كفاءاته،  وتعزيز  االإن�سان 

يف  ال�سغرية  امل�ساريع  قطاع  اأهمية  تنامي 
متوقعاً  الوطني،  االقت�ساد  برفد  امل�ساهمة 
املبادرة  امل�����س��ارك��ني يف  ال��ط��ل��ب��ة  ع���دد  زي����ادة 

خالل دي�سمرب املقبل. 
ومت خ�����الل االج���ت���م���اع اع���ت���م���اد ع�����دد من 
وجمل�س  “رّواد”  ق��ب��ل  م���ن  ال��ت��و���س��ي��ات 
امل�سرتك  التعاون  و�سبل  للتعليم،  ال�سارقة 
ت�سكيل  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  امل���ب���ادرة،  ل��ت��ط��وي��ر 
وع�سوية  “رّواد”  برئا�سة  م�سرتكة  جلنة 
التطويرية  اخل���ط���ة  ل���و����س���ع  ال���ط���رف���ني 

للمبادرة.
م��ن ج��ان��ب��ه، اق���رتح ���س��ع��ادة ح��م��د املحمود، 
“جنوم  من  وف��د  يقوم  اأن  االجتماع  خ��الل 
االأعمال” بزيارة عدد من املدار�س الثانوية 
ال���دورة  ان��ط��الق  ال�����س��ارق��ة قبيل  اإم�����ارة  يف 
الطلبة  اأم��ام  املبادرة  لعر�س جتارب  املقبلة 
ال��راغ��ب��ني ب��امل�����س��ارك��ة ف��ي��ه��ا، واالإج���اب���ة عن 
ا�ستف�ساراتهم، وذلك يف اإطار اإتاحة الفر�سة 

اأمامهم الكت�ساب املعرفة واخلربة ومهارات 
الفكر  اأ���س��ول  وت��ع��ّل��م  االب��ت��ك��اري،  التفكري 

الريادي، وتعزيز ثقافة االإنتاج لديهم. 
املقرتحات مثل  م��ن  ع��دد  ومت كذلك ط��رح 
و�سع معايري الختيار املنتجات املراد بيعها، 
وور�س  ب��رام��ج  واإط����الق  ت�سويقها  وكيفية 
العمرية،  ل��ل��م��راح��ل  وف��ق��اً  ل��ل��ط��الب  ع��م��ل 
فعاليات  �سمن  امل��ب��ادرة  اإط���الق  جانب  اإىل 
اأج���ن���دة ال�����س��ارق��ة، وت��ع��م��ي��م��ه��ا ع��ل��ى جميع 
اأكرب  ال�ستقطاب  ال�����س��ارق��ة  اإم����ارة  م��دار���س 
ع���دد م��ن ال��ط��الب، وامل�����س��ارك��ة يف معار�س 
وال�سرقية  الو�سطى  املناطق  ومهرجانات 
وعمل  امل���ب���ادرة،  ت�سويق  ب��ه��دف  االإم�����ارة  يف 
املمّيزة،  ل��ل��م�����س��اري��ع  ا����س���ت���م���راري���ة  خ���ط���ة 
واإ�سراك اأ�سحاب امل�ساريع املتميزة يف مبادرة 
اإن�ساء  مقرتح  اإىل  باالإ�سافة  “مهارات”، 
�سوق طالبي لطالب املدار�س بالتعاون مع 

موؤ�س�سة “رّواد«.
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)8.689.856 دوالر امريكي( او يعادله بالدرهم االإماراتي مبلغ وقدره )31.717.975 
درهم( اإماراتي ، والفائدة القانونية 12٪ �سنويا من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  امل��ح��ام��اة.    اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم   ، ال�سداد 
االثنني  املوافق  2019/3/25  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت 
او  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   
�عالن حكم بالن�سر

         يف  �لدعوى رقم 2018/488  عقاري كلي 
االقامة  حمل  جمهول  ارورا  �سينغ  بريتي   -2 �سينغ  جا�سربيت  عليه/1-  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/1/22 يف الدعوى املذكورة 
املدعي  بالزام  ذ.م.م  حرة  منطقة  يفيلوبرز  ا�ستيت  ريل  دام��اك  ل�سالح/�سركة  اع��اله 
ال��ذي ميثل قيمة  دره��م  ق��دره )1864892(  اجمايل  للمدعية مبلغ  يوؤديا  بان  عليهما 
باقي ثمن الوحدة العقارية عني التداعي ومبلغ )93216.08( درهم غرامات التاخري 
االتفاقية عن املبلغ غري امل�سدد من ثمن الوحدة عني التداعي حتى تاريخ:2018/4/22 
وما ي�ستجد من غرامة تاأخري اتفاقية على باقي ثمن الوحدة عني التداعي بواقع ٪3 
�سهريا من تاريخ:2018/4/23 حتى متام ال�سداد والزمتهما املحكمة امل�سروفات والف 
درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
ال�سيخ  ال�سمو  با�سم �ساحب  االع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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املال والأعمال

•• دبي-وام:

اأعلن �ضمو ال�ضيخ اأحمد بن �ضعيد اآل مكتوم رئي�ض �ضلطة واحة دبي لل�ضيليكون اأن املدينة احلرة التكنولوجية 
املتكاملة حققت نتائج نوعية خالل العام 2018 حيث بلغ اإجمايل الإيرادات 576.9 مليون درهم فيما بلغ �ضايف 

.% اأرباح ال�ضلطة 292.4 مليون درهم مقارنة مع 205.7 ماليني درهم للعام 2017 اأي بزيادة قدرها 42.1 

غرفة عجمان تبحث �لتعاون 
�لقت�سادي مع قن�سلية �ململكة �ملغربية

•• عجمان ـ الفجر 

ا�ستقبل �سعادة عبداهلل املويجعي ، رئي�س جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�سناعة 
عجمان �سعادة عبد رحيم رحايل � قن�سل عام اململكة املغربية، وذلك لبحث 
التعاون االقت�سادي واالطالع على اأهم الفر�س االقت�سادية لدى الطرفني 

وتعزيز فر�س ال�سراكة والتعاون بني رجال االأعمال.
ح�سر اللقاء امل�سرتك الذي عقد مبقر غرفة عجمان �سعادة عبداهلل �سعيد 
�ساملني  بن  خليفة  حممد  و�سعادة  ال�سام�سي  غامن  حمد  و�سعادة  النعيمي 
العرياين اأع�ساء جمل�س اإدارة غرفة عجمان و�سعادة �سامل ال�سويدي املدير 
العام وحممد اجلناحي املدير التنفيذي لقطاع تنمية االأعمال واال�ستثمار 
يف غرفة عجمان، ومن جانب الوفد املغربي عاي�سة بوعودة مديرة العالقات 

العامة مبجموعة الفجر.
ويف بداية اللقاء رحب �سعادة عبداهلل املويجعي بالقن�سل العام، واأ�ساد بعمق 
العالقات االأخوية بني االإمارات واملغرب قيادة و�سعباً، كما اأكد على اأهمية 
اللقاء ودوره يف زيادة التعاون القائم واإيجاد الفر�س اال�ستثمارية املتنوعة 

مل�ستثمري الطرفني.
وقدم للح�سور نبذة عن تنوع املقومات االقت�سادية يف اإمارة عجمان واأهم 
ا�ستثمارية  بيئة  لتوفري  الر�سيدة  القيادة  وجهود  االإم���ارة  يف  القطاعات 

جاذبة ت�سمن تناف�سية عجمان االقت�سادية.
يف  املغربية  اململكة  من  امل�ستوى  رفيع  وف��د  م�ساركة  احل�سور  وبحث  ه��ذا 
اجل��اري يف منطقة  25 مار�س  ينطلق يف  وال��ذي  البناء  معر�س م�ستقبل 
الزوراء و�سبل اال�ستفادة وتعزيز التعاون بني ال�سركات واجلهات امل�ساركة يف 
املعر�س مع الوفد املغربي الذي ي�سم عدد من م�سوؤويل احلكومة واأ�سحاب 

ال�سركات املتخ�س�سة يف البناء والتطوير العقاري.
هذا ووجه �سعادة عبد رحيم رحايل � قن�سل عام اململكة املغربية، ال�سكر على 
يف  االقت�سادية  الفر�س  اأه��م  عن  نبذة  للح�سور  وق��دم  اال�ستقبال،  حفاوة 
اململكة املغربية وخا�سة يف القطاع ال�سياحي والزراعي وال�سناعي وتوافر 
باتت حمطة  املغرب  اأن  االأم���وال م�سريا  ل��روؤو���س  واجل��اذب��ة  االآمنة  البيئة 
هامة جلذب ال�سركات الكربى ملا تتميز به من مقومات متنوعة و�سيا�سة 

اقت�سادية م�سجعة.
املتخ�س�سة  واملعار�س  الفعاليات  يف  امل�ساركة  �سرورة  على  الطرفان  واأك��د 
القطاعني احلكومي  املبا�سر بني  التوا�سل  ل�سمان  البلدين  تقام يف  التي 

واخلا�س وزيادة اال�ستفادة من الفر�س املتاحة يف خمتلف املجاالت.  
ويف ختام اللقاء قدم �سعادة عبداهلل املويجعي درع غرفة عجمان التذكاري 

اإىل �سعادة عبد رحيم رحايل. 

يف اإطار احتفالها باليوم العاملي لل�ضعادة
وز�رة �ملالية تنظم فعالية 

»حلقة �خلرب�ت �ملالية«
•• دبي-الفجر: 

توجهات  حتقيق  ل��دع��م  ال��ط��اق��ات  وتوجيه  املجتمعية،  مل�ساركتها  ت��ع��زي��زاً 
وجودة  ال�سعادة  ثقافة  وتعميم  ن�سر  يف  وجهودها  االإم���ارات  دول��ة  حكومة 
احلياة، نظمت وزارة املالية ام�س، فعالية “حلقة اخلربات املالية” يف حي 
ال�سعادة  بيوم  باالحتفال  م�ساهمتها  اإط��ار  يف  وذل��ك  التاريخي،  ال�سندغة 

العاملي.
وعقدت الفعالية التي احت�سنها الفناء اخلارجي ملبنى ق�سم درا�سات الرتاث 
العمراين يف حي ال�سندغة التاريخي بح�سور �سعادة يون�س حاجي اخلوري، 
فئة  من  واملوظفني  ال��وزارة  يف  العليا  االإدارة  واأع�ساء  املالية،  وزارة  وكيل 
ال�سباب، كما مت دعوة املوظفني املتقاعدين الذين عملوا يف الوزارة، وذلك 
يف  وامل�ساركون  احل�سور  منها  لي�ستفيد  وخرباتهم،  جتاربهم  ال�ستعرا�س 

الفعالية، يف اإدارة م�سريتهم املهنية. 
الروؤى  بتحقيق  ال���وزارة  ال��ت��زام  على  اخل���وري  حاجي  يون�س  �سعادة  واأك���د 
احلكومية، وامل�ساهمة يف حتقيق نتائج اإيجابية يف اأهداف ال�سعادة يف دولة 
االإمارات حيث حلت دولة االإمارات �سمن اأف�سل ع�سر دول عاملياً يف موؤ�سرات 

جودة احلياة يف امل�سح العاملي لعام 2018. 
افتتاحية، تالها عر�س  بكلمة  املالية”  “حلقة اخلربات  وا�ستهلت فعالية 
ال�سرتاتيجية وزارة املالية واأهم االإجنازات واخلطط امل�ستقبلية، ومن ثم 
املحاور:  وتناولت جمموعة من  ال��وزارة،  املتقاعدين يف  حلقة حوارية مع 
مالمح  واأه��م  املهنية  امل�سرية  عن  نبذة  وت�سمن  العطاء”  “�سنوات  االأول 
التجربة، وا�ستعر�س املحور الثاين “ب�سمة” االإجنازات والنجاحات التي 
الثالث  املحور  يف  وق��دم  املهنية،  م�سريتهم  خ��الل  املتقاعدون  بها  يفتخر 
التي  املكت�سبة  واخل��ربات  املهارات  �ساملة عن  ملحة  املهنة”  “�سر  واالأخ��ري 

�ساهمت بتميز املتقاعدين يف عملهم ومقرتحاتهم لتطوير العمل. 
كلمة  �سكل  على  خ��ا���س،  فيديو  بت�سجيل  بالفعالية  امل�ساركون  وق��ام  ه��ذا 
خمت�سرة موجهة ل�سباب وزارة املالية، تقدم لهم الن�سيحة وتلخ�س جتربة 

املخ�سرمني يف العمل وتوجههم يف بناء م�سريتهم املهنية. 
جتدر االإ�سارة اإىل اأن دولة االإمارات العربية املتحدة حتتفي يف 20 مار�س 
من كل عام بيوم ال�سعادة العاملي، كما حتر�س القيادة الر�سيدة للدولة على 
واإدراجها  ال�سيا�سات احلكومية،  ال�سعادة وجودة احلياة يف �سميم  ت�سمني 
وتطوير  اال�سرتاتيجي  التخطيط  وعمليات  احلكومي،  العمل  اآل��ي��ات  يف 
لقيا�س  ومعايري  م��وؤ���س��رات  و���س��ع  مت  وق��د  ال��ق��ط��اع��ات.  خمتلف  يف  االأداء 
م�ستوى ال�سعادة وجودة احلياة، و�سياغة مفاهيم جديدة يف حت�سني االأداء 
احلكومي واخلدمات التي تقدمها، و�سّخرت التكنولوجيا خلدمة االإن�سان 

وا�ستدامة اإ�سعاد املجتمع وتلبية طموحات اأفراده.

�أحمد بن �سعيد: و�حة دبي لل�سيليكون تدعم 
�قت�ساد �لإمارة وجتذب �سركات �لتكنولوجيا �لعاملية

 مبنا�ضبة »اليوم العاملي للمياه«

»�إمباور« توفر 305 مليون جالون من �ملياه �ملحالة يف عام 2018

واأك�����د ���س��م��وه اأن اإم������ارة دب���ي ح��ق��ق��ت وحت��ق��ق اإجن�����ازات 
ال�سمو  �ساحب  توجيهات  ظ��ل  يف  م�ستدامة  اقت�سادية 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
والتي  اهلل”  “رعاه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
اأعلنها  ال��ت��ي  اال�سرتاتيجية  اخلم�سني  وثيقة  كر�ستها 
�سموه مطلع العام من خالل العمل على تنويع االقت�ساد 
ومواكبة االبتكار وت�سجيع اال�ستثمار ودعم ريادة االأعمال 
رائ��دة ال�ستقطاب  بتعزيز مكانة دبي كوجهة  ي�سهم  مما 

اال�ستثمار االأجنبي املبا�سر وتعزيز االأعمال التجارية.
واأ�ساف �سموه اأن مثل هذه النتائج تعك�س الثقة الكبرية 
نظرا  بدبي  والعاملية  االإقليمية  ال�سركات  توليها  التي 
كمن�سة  عامليا  االإم����ارة  متيز  ال��ت��ي  ال��ع��دي��دة  للمقومات 

حيوية الإطالق ال�سركات وامل�ساريع النا�سئة املتميزة.
احلرة  للمناطق  ال��رائ��دة  التجربة  اأه��م��ي��ة  على  واأث��ن��ى 
االقت�سادية  التنمية  م�سرية  دعم  يف  دبي  يف  املتخ�س�سة 
االإم���ارات يف خمتلف  لدولة  الطموحة  ال��روؤي��ة  وحتقيق 
يف  لل�سيليكون  دب��ي  واح��ة  دور  اأهمية  م��وؤك��دا  القطاعات 
دع���م امل�����س��رية االق��ت�����س��ادي��ة وال��ت��ن��م��وي��ة الإم����ارة دب���ي من 
القطاع  يف  العاملة  ال�سركات  م��ن  العديد  ج��ذب  خ��الل 
اقت�ساد  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  تعتمد  والتي  التكنولوجي 
املعرفة واالبتكار والتكنولوجيا. وقال �سمو ال�سيخ اأحمد 
العوامل  م��ن  بالعديد  تتمتع  دب��ي  مدينة  اإن  �سعيد  ب��ن 
واالأمان  االأم���ن  مقدمتها  يف  ي��اأت��ي  لال�ستثمار  اجل��اذب��ة 
واال�ستقرار والبنية التحتية عاملية امل�ستوى التي جتذب 
امل�ستثمرين وروؤو�س االأموال وا�ستقرار العملة اإ�سافة اإىل 
املقدمة  والت�سهيالت  ال�سفافة،  والقوانني  الت�سريعات 

لتاأ�سريات االإقامة اخلا�سة بامل�ستثمرين.
من جانبه اأكد الدكتور حممد الزرعوين نائب الرئي�س 
والرئي�س التنفيذي ل�سلطة واحة دبي لل�سيليكون الدور 
توفر  التي  املتكاملة  احليوية  البيئة  تلعبه  ال��ذي  املهم 
االأعمال..  وري��ادة  واالبتكار  اال�ستثمار  مقومات  خمتلف 
حتريك  يف  النا�سئة  لل�سركات  الكبرية  امل�ساهمة  وثمن 
العجلة االقت�سادية للدولة وجذب اأ�سحاب االخت�سا�س 

واملعرفة من كافة اأنحاء العامل.
من  العديد  ا�ستقطبت  لل�سيليكون  دب��ي  واح��ة  اإن  وق��ال 

و�سل  حيث  التكنولوجي  القطاع  يف  العاملة  ال�سركات 
من  تتخذ  والتي  القطاع  هذا  يف  العاملة  ال�سركات  عدد 
2620 مقارنة مع  واحة دبي لل�سيليكون مقرا لها اإىل 
2459 �سركة خالل العام 2017 بزيادة 161 �سركة 
وبن�سبة ارتفاع بلغت %6 وهو ما يوؤ�س�س ملجتمع اأعمال 
مزدهر ي�سهم يف ت�سجيع ثقافة ريادة االأعمال باال�ستفادة 
واحة  �سلطة  تقدمها  كالتي  والت�سهيالت  اخلدمات  من 
اجلذابة  االقت�سادية  للبيئة  ون��ظ��را  لل�سيليكون.  دب��ي 
التي تتمتع بها واحة دبي لل�سيليكون متكنت الواحة من 
خمتلف  من  اأعمال  ورواد  ومبتكرين  �سركات  ا�ستقطاب 
منطقة  م��ن  فيها  ال�سركات  ن�سبة  وبلغت  ال��ع��امل  اأن��ح��اء 
%23 الأوروب����ا  و   37% واأف��ري��ق��ي��ا  االأو����س���ط  ال�����س��رق 
%33 تلتها  اإىل  االآ�سيوية  ال�سركات  فيما و�سلت ن�سبة 
�سركات  اإجمايل  من   07% االأمريكيتني  من  ال�سركات 
واحة  العاملة يف  ال�سركات  %81 من  الواحة ويخت�س 
تتوزع  ف��ي��م��ا  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  جم���ال  يف  لل�سيليكون  دب���ي 
اأن�سطة بقية ال�سركات على قطاعات اخلدمات التجارية 
اأنه على  اإىل  اأخرى. واأ�سار الزرعوين  وقطاعات خدمية 
م�ستوى التو�سعات بلغت ن�سبة اإجناز م�سروع “�سيليكون 
اأول مدينة ذكية متكاملة يف دبي يتم  الذي يعد  بارك” 
املتوقع  ومن   ،87% لل�سيليكون  دبي  واح��ة  يف  اإن�ساوؤها 
االنتهاء من االأعمال االإن�سائية للم�سروع يف الربع الثاين 
من عام 2019 وي�ستمل امل�سروع على م�ساحات مكتبية 
تبلغ 71 األف مرت مربع وحمالت جتارية مب�ساحة 25 
مرت  األ��ف   46 مب�ساحة  �سكنية  و�سقق  مربع  م��رت  األ��ف 
كاملطاعم  الع�سرية  احلياة  مرافق  اإىل  باالإ�سافة  مربع 
وم�سارات  البدنية  واللياقة  ال�سحة  وم��راك��ز  وامل��ق��اه��ي 
اجلري وركوب الدراجات ومركز للت�سوق وم�ساحة ركن 

�سيارات حتت االأر�س تت�سع الأكرث من 2500 �سيارة.
ويعد �سيليكون بارك اأول م�سروع يف دولة االإمارات ي�سم 
جمموعة �ساملة من خدمات املدن الذكية وي�سمل ذلك 
واآمنة  م��وح��دة  من�سة  �سمن  مقدمة  ذكية  خدمة   60
الت�سغيلية  املتطلبات  بني  الكفاءة  ع��ال  نحو  على  تدمج 
ال�سكنية  امل�ساريع  وزوار  �ساغلي  واحتياجات  للمن�ساآت 
بال�سراكة  لل�سيليكون  با�سرت واحة دبي  والتجارية. كما 

ب��دب��ي ودي ج��ي وورلد  وامل��وا���س��الت  ال��ط��رق  م��ع هيئة 
لتطبيقات الذكاء اال�سطناعي الت�سغيل التجريبي الأول 
»تاك�سي« ذاتي القيادة وتعمل التجربة على �سمان توفري 
ذاتي  التاك�سي  ي�ستمل  حيث  للعمالء  االأم��ان  من  مزيد 
ل��ق��راءة حالة  ا�ست�سعار  واأج��ه��زة  ك��ام��ريات  ال��ق��ي��ادة على 
الطريق والتحكم باملركبة وجتنب اال�سطدام باأي ج�سم 
املركبة  جتهيز  على  احل��ر���س  اإىل  التجربة  ت��ه��دف  كما 
مبعايري فائقة اجلودة من حيث االأمن وال�سالمة تعتمد 
على تطبيقات موثوقة للذكاء اال�سطناعي وتعمل بنظام 
خرائط مربمج. و�سمن اال�ستثمارات اال�سرتاتيجية التي 
ت�سهم يف تعزيز مكانة الواحة كوجهة مف�سلة لل�سركات 
الت�سنيع  جم��ال  يف  العاملة  خا�سة  العاملية  ال�سناعية 
والتجميع التكنولوجي انتهت واحة دبي لل�سيليكون من 
ال�سناعية  الوحدات  م�سروع  من  ال�ساد�سة  املرحلة  بناء 
اخلفيفة وا�ستقطبت الواحة العديد من ال�سركات �سمن 
الرامية  الواحة  امل�سروع الذي يتما�سى مع ا�سرتاتيجية 
اأعمال  اإن�ساء نظام تكنولوجي متكامل وتوفري بيئة  اإىل 
توفر حلوال  تكنولوجية متطورة  وبنية حتتية  متكاملة 
يتطلعون  الذين  واملحتملني  احلاليني  للعمالء  جاهزة 
املنطقة  يف  اأع��م��ال��ه��م  لتو�سيع  اأو  م��ق��رات��ه��م  اإن�����س��اء  اإىل 
الوحدات  م�ساريع  كافة  يف  اال�ستثمارات  حجم  بلغ  وق��د 
 324 ح��وايل  الواحة  تاأ�سي�س  منذ  اخلفيفة  ال�سناعية 
التكنولوجي  التعليم  ق��ط��اع  ويف  تقريبا.  دره���م  مليون 
االأعمال  مكتوم  اآل  �سعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  �سمو  د�سن 
للتكنولوجيا  روت�س�سرت  جامعة  حرم  مل�سروع  االإن�سائية 
– دب���ي اجل��ام��ع��ة االأم��ري��ك��ي��ة ال���رائ���دة ع��امل��ي��ا يف جمال 
حجر  وو�سع  لل�سيليكون  دب��ي  واح��ة  يف  التقني  التعليم 
درهم،  مليون   500 قيمته  البالغة  للم�سروع  االأ�سا�س 
معلنا بذلك بدء اأعماله االإن�سائية ومن املتوقع اأن تكتمل 
من  االأول  ال��رب��ع  نهاية  يف  امل�����س��روع  م��ن  االأوىل  املرحلة 
200 مليون درهم  2020 بتكلفة تقديرية تبلغ  العام 
مرت  األ��ف   30 مب�ساحة  اأكادميية  من�ساآت  على  وت�ستمل 
عام  بحلول  الثانية  املرحلة  اكتمال  يتوقع  فيما  مربع 
2023 بتكلفة تقديرية تبلغ 300 مليون درهم لت�سيف 
األف مرت مربع للحرم اجلامعي ويتوقع   116 م�ساحة 

وطالبة  ط��ال��ب  اآالف   4 اجل��ام��ع��ي  احل���رم  ي�ستوعب  اأن 
مثل:  الكليات  من  ع��ددا  كذلك  امل�سروع  �سيت�سمن  كما 
الهند�سة  وكلية  واحلو�سبة  الكهربائية  الهند�سة  كلية 
امليكانيكية وال�سناعية وكلية اإدارة االأعمال وكلية العلوم 
واالآداب. ووقعت �سلطة واحة دبي لل�سيليكون وجمموعة 
ج��اك��وار الن��د روف���ر امل��ح��دودة ال�����س��رق االأو���س��ط و�سمال 
اأفريقيا اتفاقية �سراكة وتعاون الإن�ساء مقرها االقليمي 
للتدريب  اأك��ادمي��ي��ة  يت�سمن  ال���ذي  ال��واح��ة  اجل��دي��د يف 
وم���رك���ز اخ��ت��ب��ار ه��ن��د���س��ي��ا وم���رك���زا ل��ع��الق��ات العمالء 
لل�سيليكون  دبي  واحة  �سلطة  �ستقوم  االتفاقية  وبح�سب 
ببناء مرافق امل�سروع اجلديد على م�ساحة اإجمالية تبلغ 
املتوقع االنتهاء من االأعمال  األف مرت مربع، ومن   14
و�سي�سم   2020 م��ن  االأول  ال��رب��ع  بحلول  االإن�����س��ائ��ي��ة 
خاللها  من  تقوم  والتاأهيل  للتدريب  اأكادميية  امل�سروع 
والفنية  الهند�سية  ال��ك��وادر  ب��اإع��داد  ج��اك��وار والن��دروف��ر 
واالإدارية الإدارة �سوؤون املقر اجلديد لل�سركة يف املنطقة 

وفق اأحدث الربامج التدريبية.
اآل مكتوم مركز  اأحمد بن �سعيد  ال�سيخ  افتتح �سمو  كما 
ال�����س��رق االأو����س���ط اجل��دي��د ل��الب��ت��ك��ار ال��ت��اب��ع ل��� “اأوراجن 
لل�سركة  التجاري  االإقليمي  واملقر  �سريفي�سز”  بيزن�س 
اإمكانياتها  ال��واح��ة  يف  لتوفر  لل�سيليكون  دب��ي  واح��ة  يف 
وخرباتها العاملية ومواردها يف جمال البحث والتطوير 
باالإ�سافة اإىل نهج خم�س�س لل�سركات النا�سئة. ويف واحة 
الزرعوين  حممد  الدكتور  افتتح  اأي�سا  لل�سيليكون  دبي 
االأعمال  جمل�س  اأطلقه  ال��ذي  الفرن�سي  االأع��م��ال  مركز 
ا�ستقطاب  بهدف  ال�سمالية  واالإم��ارات  دبي  الفرن�سي يف 
املزيد من ال�سركات الفرن�سية للعمل يف الدولة ويهدف 
الفرن�سية  لل�سركات  الدعم  تقدمي  اإىل  االأع��م��ال  مركز 
ال��راغ��ب��ة ب��اإن�����س��اء م��ق��رات لها يف دب��ي م��ن خ��الل توفري 
روح  ولتعزيز  االإداري�����ة.  واخل��دم��ات  املكتبية  امل�����س��اح��ات 
دبي  واح���ة  �سلطة  افتتحت  ال��واح��ة  متيز  ال��ت��ي  املجتمع 
بارك”  “نورث  الثانية  املجتمعية  احلديقة  لل�سليكون 
ال�����س��در وذل����ك ���س��م��ن م�ساعيها  مب���ح���اذاة جم��م��ع ف��ل��ل 
ومنحهم  فيها  للمقيمني  احلياة  جودة  لتعزيز  امل�ستمرة 

جتربة جمتمعية فريدة يف رحابها.

•• دبي-الفجر: 

الأنظمة  االإم����������ارات  م��وؤ���س�����س��ة  اأك�������دت 
اأكرب مزود  التربيد املركزي “اإمباور”، 
العامل،  امل��ن��اط��ق يف  ال��ت��ربي��د  خل��دم��ات 
العاملي  “اليوم  ب���  االح��ت��ف��ال  مبنا�سبة 
اأنها ما�سية يف تعزيز جهودها  للمياه”، 
حيث  امل��ائ��ي��ة،  امل����وارد  ع��ل��ى  للمحافظة 
اإىل  و�سلت  مائية  وف���ورات  حققت  اأنها 
املحالة  املياه  من  جالون  مليون   305
يف ال��ع��ام 2018 وه��و م��ا ي��ع��ادل كمية 
اأوملبياً،  555 م�سبحاً  املوجودة يف  املياه 
ويرجع ذلك الإ�ستخدامها مياه ال�سرف 
بداًل من  املعاجلة يف عملياتها  ال�سحي 
املياه العذبة وذلك تنفيذاً لقرار املجل�س 
اأقره  ال����ذي   2008 ل��ل��ع��ام  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
�سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد 
اآل مكتوم، ويل عهد دبي، رئي�س املجل�س 
العذبة  املياه  اإ�ستخدام  بعدم  التنفيذي، 
وا���س��ت��خ��دام ال��ب��دائ��ل امل��ائ��ي��ة االأخ����رى 
يف  املائية  امل���وارد  على  املحافظة  بهدف 
اإم��ب��اور جهودها  ال��دول��ة. وق��د �سافرت 
اأحد  ال��ذي يعد  امل��ائ��ي،  االأم���ن  لتحقيق 
لال�سرتاتيجية  ال�����س��ب��ع��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
ال��وط��ن��ي��ة ل��الب��ت��ك��ار، ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل 
معاجلة  جم����ال  يف  االب���ت���ك���ار  ت�����س��ج��ي��ع 

يف  “اإمباور”  التي ت�ستخدمها  العك�سي 
املعاجلة،  ال�سحي  ال�سرف  مياه  حتلية 
اإم���ب���اور ب��ج��ائ��زة اجلمعية  ح��ي��ث ف����ازت 
 IDEA امل���ن���اط���ق  ل���ط���اق���ة  ال���دول���ي���ة 
ال�سحي  ال�سرف  مياه  معاجلة  لتقنية 

يف  الراهنة  التطورات  املجل�س  وبحث 
االقت�ساد العاملي، والتخطيط ملواجهة 
القادمة،  العاملية  االقت�سادية  االأزم���ة 
خطط  وو���س��ع  االأداء  تطوير  ودرا���س��ة 

“اإمباور”  اأن  ك��م��ا  امل��ي��اه،  ن���درة  حت���دي 
ت���وائ���م ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا م���ع االأج���ن���دة 
الوطنية لروؤية االإمارات 2021، الذي 
االأ�سا�س  املحاور  اأح��د  املائي  االأم��ن  يعد 

لهذه اال�سرتاتيجية.
الرئي�س  ����س���ع���ف���ار،  ب����ن  اأح����م����د  وق������ال 
االحتفال  “اإن  “اإمباور”:  ل�  التنفيذي 
اأهمية  يكت�سي  املياه”  العاملي  “اليوم  ب� 
خا�سة لدى جميع دول العامل، حيث اأنه 
ي�ساعد على تعزيز الوعي لدى اجلمهور 
على  املحافظة  و���س��رورة  امل��ي��اه  باأهمية 
امل������وارد امل��ائ��ي��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق االأم�����ن املائي 
على امل�ستوى العاملي، من خالل توحيد 
اأي�ساً  وم���ن خ���الل  ال�����روؤى واجل���ه���ود، 
�سن ق��وان��ني واإط���الق م��ب��ادرات ت�ساهم 
يف احل���د م���ن ه���در ال��ع��ن�����س��ر االأه�����م يف 
معادلة التنمية املُ�ستدامة التي تن�سدها 
ا�ستطاعت  ل���ذا  ق��اط��ب��ة.  ال��ع��امل  ب��ل��دان 
معاجلة  تقنية  ري���ادة  وبنجاح  ال�سركة 
مياه ال�سرف ال�سحي وتقنية التنا�سح 

يف عام 2013.«
موؤ�س�سة  “اإن  ���س��ع��ف��ار:  ب���ن  واأ�����س����اف 
املركزي  ال��ت��ربي��د  الأن��ظ��م��ة  االإم��������ارات 
الو�سول  اإىل  دائماً  تتطلع  “اإمباور”، 
الكفاءة، عرب زيادة  اأعلى م�ستويات  اإىل 
يف  واال�ستثمار  االب��ت��ك��ار  على  االع��ت��م��اد 
التكنولوجيا التي ت�ساعد على املحافظة 
على املوارد الطبيعية ومن اأهمها املياه؛ 
ك��م��ا ت�����س��ط��ل��ع امل��وؤ���س�����س��ة مب��ه��ام��ه��ا يف 
الوطنية  التنمية  ا�سرتاتيجيات  دع��م 
الر�سيدة  القيادة  وتطلعات  املُ�ستدامة، 
���س��ي��دي ���س��اح��ب ال�سمو  راأ���س��ه��ا  وع��ل��ى 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س 
ال�سمو  و���س��اح��ب  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة، 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
حاكم دبي، رعاه اهلل، عرب املحافظة على 

املوارد الطبيعية لالأجيال القادمة«.  
اأطلقت   “ بالقول:  �سعفار،  بن  واختتم 
دول����ة االإم�������ارات ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة االأم����ن 

املتوقع  وال��ن��م��و  امل�ستقبلية  ال��ت��و���س��ع 
مع  والتكيف  املقبلة،  ال�سنوات  خ��الل 
مبا  والعاملية  املحلية  االأ�سواق  حاجات 
مهنية  خ���دم���ات  ا���س��ت��ح��داث  ذل����ك  يف 
الطاقة  خ����دم����ات  م��ث�����������������������ل  ج����دي����دة 
االأزم����ات  واإدارة  والعق�������ارات  املتجددة 

واملخاطر.
وح�������س���ر ����س���ع���ادة ال��دك��ت�����������������ور طالل 
الذي  االجتم�������اع  من  ج��زءا  اأبوغزالة 
ب�سكل  ا�ستمر على مدار يومني وذلك 
ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي، ح��ي��ث ج����رت ال���ع���ادة عدم 
املجل�س  ال�س�������تقاللية  نظرا  احل�سور، 
وفقا الأ�س�س االإدارة العاملي�������ة حلوكمة 

ال�سركات.
افتتاح  ع��ن  اأب��وغ��زال��ة  الدكتور  واأع��ل��ن 
للمجموعة   110 رق��������م  امل����ك����ت����ب 
“طالل  امل���ج���م���وع���ة  ا�����س����م  ل��ي�����س��ب��ح 
Talal Abu-العاملية اأب���وغ���زال���ة 
»، موجها   Ghazaleh Global
املجل�س للرتكيز على خطط االنت�سار 

 •• عمان-الفجر: 

طالل  يف  املديرين”  “جمل�س  ع��ق��د 
اخلام�س  اجتماعه  العاملية  اأب��وغ��زال��ة 

�سمان  اإىل  ال���ه���ادف���ة   ،2036 امل���ائ���ي 
ا���س��ت��دام��ة وا���س��ت��م��راري��ة ال��و���س��ول اإىل 
املياه خالل الظروف الطبيعية وظروف 
ال���ط���وارئ ال��ق�����س��وى، وت�����س��ت��دع��ي هذه 
اجلهود  جميع  ت�سافر  اال�سرتاتيجية 
للو�سول اإىل خف�س الطلب على املوارد 
موؤ�سر  وزي����ادة   ،21% بن�سبة  امل��ائ��ي��ة 
لكل  دوالرات   110 اإىل  املياه  اإنتاجية 
املياه  ندرة  موؤ�سر  مرت مكعب، وخف�س 
اإعادة  ن�سبة  وزي���ادة  درج���ات،   3 مبقدار 

ا�ستخدام املياه املعاجلة اإىل 95%«.
تقدم  “اإمباور”  اأن  ذك����ره،  واجل���دي���ر 
خ����دم����ات ت���ربي���د امل���ن���اط���ق الأك������رث من 
1،090 مبنى، والأكرث من 100 األف 
االإنتاجية  ال��ق��درة  ت�سل  ك��م��ا  متعامل 
مليون   31،4 م��ن  اأك���رث  اإىل  لل�سركة 
ال�سركة  وت����ق����دم  ال���ت���ربي���د  م����ن  ط����ن 
للبيئة  �سديقة  مناطق  تربيد  خدمات 
اإمارة دبي  لعدد من امل�ساريع البارزة يف 
بيت�س  وج��م��ريا  ج��م��ريا  جمموعة  مثل 
امل����ايل العاملي  ري��زي��دن�����س وم��رك��ز دب���ي 
الطبية  التجاري ومدينة دبي  واخلليج 
ونخلة جمريا  ب��ح��ريات جمريا  واأب���راج 
وابن بطوطة مول  ودي�سكفري جاردنز 
العاملية  واملنطقة  للت�سميم  دب��ي  وح��ي 

لالإنتاج االإعالمي وغريها.

وال��ت��و���س��ع اجل���غ���رايف، وك��ي��ف��ي��ة تفعيل 
مكتبا   40 وع��دده��ا  اجل��دي��دة  املكاتب 
والتخطيط  مكاتب،   110 اأ���س��ل  م��ن 
العاملية  االقت�سادية  االأزم����ة  مل��واج��ه��ة 

القادمة.
ويعقد املجل�س اجتماعاته دورياً بواقع 
اأربع اجتماعات �سنويا، بحيث يعقد كل 
مرة يف دول��ة خمتلفة من ال��دول التي 

تتواجد فيها مكاتب املجموعة.
االأ�ستاذ  املديرين  جمل�س  رئي�س  وبني 
�سالح اأبوع�سبة اأنه �سيتم رفع تقرير 
رئي�س  اإىل  االجتماع  وتو�سيات  بنتائج 
العتمادها  امل��ج��م��وع��ة،  اإدارة  جمل�س 

واملبا�سرة بالتنفيذ العملي لها.
وبني اأبوع�سبة اأن املجل�س و�سع خطة 
العاملية  االقت�سادية  االأزم����ة  مل��واج��ه��ة 
ال���ق���ادم���ة وذل�����ك ت���زام���ن���ا م���ع خطط 
العاملية،  للمجموعة  احلالية  التو�سع 
كما طرح خدمات جديدة تتما�سى مع 

متطلبات ال�سوق العاملي.

والع�سرين يف دورته اخلام�سة يف عمان، 
بح�سور جميع اأع�سائه الذين ميثلون 
ومكاتب  ودوائ��������ر  ����س���رك���ات  خم��ت��ل��ف 

املجموعة حول العامل.

�أبوغز�لة: �لنت�سار �لعاملي من �أولويات �لجتماع �خلام�ص و�لع�سرين »ملجل�ص �ملديرين للمجموعة«
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املال والأعمال
مبادرة لتفعيل ال�ضراكة بني القطاعني العام واخلا�ض وتعزيز مفهوم الغرفة الذكية

غرفة دبي تطلق �ملرحلة �لتجريبية من من�سة »�سوت �لأعمال« 
لإ�سر�ك �لقطاع �خلا�ص يف حتفيز �لبيئة �لت�سريعية يف �لإمارة

»�لحتاد للطري�ن« و»طري�ن �خلليج« توقعان �تفاقية �سر�كة بالرمز لتعزيز �لتعاون بينهما

•• دبي-الفجر:

اأع��ل��ن��ت غ��رف��ة جت���ارة و�سناعة دب��ي عن 
من�سة  م��ن  التجريبية  املرحلة  اإط���الق 
“�سوت االأعمال” الذكية، التي �ستطلق 
العام  من  الثاين  الن�سف  خ��الل  ر�سمياً 
القطاع  م�����س��اه��م��ة  ل��ت��ف��ع��ي��ل  اجل��������اري، 
اخلا�س وخ�سو�ساً جمموعات وجمال�س 
االأعمال املن�سوية حتت مظلة الغرفة، يف 
و�سع روؤياها ومقرتحاتها حول م�سودات 
يف  وال��ق��وان��ني  وال�سيا�سات  الت�سريعات 

اإمارة دبي.
االأعمال”  “�سوت  م��ن�����س��ة  وت���ع���ت���رب 
التفاعلية، اإحدى املبادرات املبتكرة التي 
تطلقها غرفة دبي لتعزيز ال�سراكة بني 
واخل����ا�����س، وحتفيز  ال���ع���ام  ال��ق��ط��اع��ني 
جمموعات وجمال�س االأعمال على و�سع 
ت�سوراتها واآرائها حول خمتلف م�سودات 
يف  االأع��م��ال  لبيئة  املنظمة  الت�سريعات 
اخل��ا���س جزءاً  القطاع  دب��ي، مم��ا يجعل 
الت�سريعات  ����س���ّن  ع��م��ل��ي��ة  م���ن  اأ����س���ا����س���اً 
مكانته  وي���وط���د  دب����ي،  يف  االق��ت�����س��ادي��ة 
جمتمع  م��ن��ظ��وم��ة  يف  رئ��ي�����س  ك���م���ك���ّون 

االأعمال وبيئته يف االإمارة.
و�ست�ساهم جمموعات وجمال�س االأعمال 
م��ن خ���الل ه���ذه امل��ن�����س��ة ب��ت�����س��ري��ع اآلية 
جمتمع  تواجه  التي  التحديات  حتديد 
االأعمال، ومراجعة القوانني وال�سيا�سات 
بيئة  بتنظيم  ترتبط  التي  والت�سريعات 
االأعمال، واإي�سال هذه االآراء والتو�سيات 
اإىل الدوائر والهيئات احلكومية املعنية، 
وذل����ك ب��ن��اًء ع��ل��ى االآل���ي���ة امل��ب��ت��ك��رة التي 
طورتها غرفة دبي يف هذه املن�سة والتي 
وجتميعها  ال��ت��و���س��ي��ات  حت��دي��د  ت�سمن 
وعر�سها على الهيئات احلكومية املعنية 
ب�����س��رع��ة و����س���ال����س���ة ودي��ن��ام��ي��ك��ي��ة غري 

ماألوفة  يف املنطقة، االأمر الذي �سيكون 
ل���ه ان��ع��ك��ا���س��ات ك���ب���رية ع��ل��ى واق�����ع بيئة 
العام  القطاعني  وال�سراكة بني  االأعمال 
دب��ي على  و�سيعزز من مكانة  واخل��ا���س، 
خ�سو�ساً  العاملية  االقت�سادية  املوؤ�سرات 
يف جم����ال ���س��ه��ول��ة مم���ار����س���ة االأع���م���ال 
وال�سراكة الناجحة بني القطاعني العام 
التجريبية  امل��رح��ل��ة  وت�سكل  واخل��ا���س. 
من املن�سة الذكية التي اأطلقتها الغرفة 
ال���ي���وم خ����الل اج��ت��م��اع��ه��ا م���ع روؤو�����س����اء 
االأعمال  وجمال�س  جمموعات  وممثلي 
ال���غ���رف���ة، خ���ط���وة ه���ام���ة نحو  يف م���ق���ر 
يف  رئي�سياً  دوراً  لتلعب  املن�سة  تفعيل 
العام،  بالقطاع  اخل��ا���س  القطاع  و���س��ل 
القطاع  ممثلي  تو�سيات  دم��ج  وت�سريع 
اخل��ا���س يف ال��ت�����س��ري��ع��ات االق��ت�����س��ادي��ة ، 
االقت�سادية  الت�سريعات  لتتواءم  متهيداً 
وتلبي  ال��واع��دة،  احلكومية  مع اخلطط 
واال�سرتاتيجية  امل��وؤ���س�����س��ي��ة  االأه������داف 

للقطاع اخلا�س.
عام  مدير  بوعميم،  حمد  �سعادة  واأ���س��ار 

غرفة جتارة و�سناعة دبي اإىل اأن من�سة 
“�سوت االأعمال” تعترب من�سة تفاعلية 
ت�سريع حتول  ت�ساهم يف  وذكية،  مبتكرة 
الذكية  الغرفة  مفهوم  نحو  دب��ي  غرفة 
وتلبية  اأع�سائها  م�ساعدة  على  ال��ق��ادرة 
اأن  معترباً  قيا�سي،  وقت  يف  متطلباتهم 
هذه املن�سة �ستلعب دوراً جوهرياً يف دعم 
اإم��ارة دبي  امل�ستدامة يف  التنمية  م�سرية 
وفق روؤية دبي 2021 ومئوية االإمارات 

.2071
راعينا  ل��ق��د  قائاًل:”  ���س��ع��ادت��ه  ول���ف���ت 
يف ت�����س��م��ي��م ه����ذه امل��ن�����س��ة االب���ت���ك���ار يف 
حيث  املن�سة،  ه��ذه  عمل  م��راح��ل  جميع 
ومرئيات  اأف��ك��ار  ا�ستقبال  م��ن  �سنتمكن 
اخلا�س،  القطاع  ومقرتحات  وتو�سيات 
وتنظيمها وا�ستعرا�سها بطريقة مبتكرة 
التعقيد،  م��ن  وخ��ال��ي��ة  و�سريعة  و�سهلة 
ق��ب��ل ع��ر���س��ه��ا ع��ل��ى اجل��ه��ات احلكومية 
باالأخذ  ي�سمح  قيا�سي  وق���ت  يف  املعنية 
القطاع  مم��ث��ل��ي  ب��ت��و���س��ي��ات  ب��االع��ت��ب��ار 
اخلا�س، واعتبارهم ج��زءاً ال يتجزاأ من 

يف  ملتزمون  ونحن  ال��ق��رار.  اتخاذ  اآلية 
غرفة دبي  بتعزيز ال�سراكة بني القطاع 
اخلا�س الذي منثله وبني القطاع العام، 
لها  �سيكون  املن�سة  ه��ذه  ب��اأن  وم��وؤم��ن��ون 
تاأثري اإيجابي بارز على البيئة الت�سريعية 
القطاعني  ب��ني  احل����وار  الأن  االإم�����ارة  يف 
العام واخلا�س اأ�سا�سي ال�ستمرار امل�سرية 

التنموية وازدهارها.«
ولفت مدير عام غرفة دبي اإىل اأن من�سة 
ا�ستكمااًل  ت��ع��ت��رب  االأعمال”  “�سوت 
ا�ست�ساري  تاأ�سي�س جمل�س  ملبادرة  حديثاً 
لكربى ال�سركات العاملية العاملة يف دبي، 
والتي ك�سفت عنها الغرفة �سمن حزمة 
االقت�سادي،  النمو  لتحفيز  م��ب��ادرات��ه��ا 
ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات  وف���ق 
اآل مكتوم، نائب رئي�س  حممد بن را�سد 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء حاكم 
ممار�سة  ل��ت�����س��ه��ي��ل  اهلل-  -رع�������اه  دب�����ي 
االقت�سادي،  ال��ن��م��و  وحت��ف��ي��ز  االأع���م���ال 
ح��ي��ث اأن���ه���ا ���س��ت�����س��اه��م يف ال��ت��ع��رف على 
فيما  اخل��ا���س  القطاع  وم��ق��رتح��ات  اآراء 

يتعلق بالقوانني والت�سريعات التي توؤثر 
تاأثرياً مبا�سراً على ن�ساطاتها وعملياتها 
على  �سي�ساعدنا  مم��ا  االأع��م��ال،  بيئة  يف 
خدمة م�سالح جمتمع االأعمال بطريقة 

فعالة.
التجريبية  امل��رح��ل��ة  ال��غ��رف��ة  و�ستطلق 
م�����ن امل���ن�������س���ة خ�������الل اج���ت���م���اع���ه���ا مع 
جم��م��وع��ات وجم��ال�����س االأع���م���ال، وذلك 
وال��ت��ع��رف عليها من  امل��ن�����س��ة  ل��ت��ج��ري��ب 
ق��ب��ل امل��ج��م��وع��ات وجم��ال�����س االأع���م���ال، 
الر�سمي  االإط���الق  قبل  اأول��ي��ة  كمرحلة 
لها يف الن�سف الثاين من العام اجلاري، 
امل�ستمر  احل���وار  يف  رئي�سة  اأداة  لت�سبح 

بني القطاعني العام واخلا�س.
وتوفر املن�سة خا�سية املحادثات اخلا�سة 
بني اأفراد واأع�ساء جمموعات وجمال�س 
م��ن��ت��دى عام  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  االأع���م���ال، 
اأمام اجلميع، حيث ميكن كذلك  مفتوح 
اأعمال  جمل�س  اأو  ع��م��ل  جم��م��وع��ة  ل��ك��ل 
للغرفة.  م��ب��ا���س��رة  م��ق��رتح��ات��ه  ت��ق��دمي 
وت����وف����ر امل���ن�������س���ة الأع�������س���ائ���ه���ا و����س���واًل 
االإلكرتونية  امل��ك��ت��ب��ة  مل��ح��ت��وى  ���س��ه��اًل 
هاماً  مرجعاً  و�ست�سم  للغرفة،  التابعة 
والتقارير  املحلية  الت�سريعات  ملختلف 

االقت�سادية العاملية احلديثة.
وت��وؤك��د غ��رف��ة دب��ي م��ن خ��الل اإطالقها 
ل��ه��ذه امل��ن�����س��ة امل��ب��ت��ك��رة ال��ت��زام��ه��ا التام 
غري  واأنظمة  اآل��ي��ات  ابتكار  على  بالعمل 
اخلا�س  ل��ل��ق��ط��اع  ع��ون��اً  ت��ك��ون  تقليدية 
وجم����ت����م����ع االأع�������م�������ال ع����ل����ى م���واج���ه���ة 
ال���ت���ح���دي���ات يف ب��ي��ئ��ة االأع�����م�����ال، وذل���ك 
ودعم  بتمثيل  ر���س��ال��ت��ه��ا  م���ن  ان��ط��الق��اً 
وح��م��اي��ة م�����س��ال��ح جم��ت��م��ع االأع���م���ال يف 
دبي، الأن ال�سراكة مع القطاع اخلا�س هو 
ميزة تناف�سية ت�ساعد الغرفة على تعزيز 

مكانة دبي كوجهة عاملية لالأعمال.

•• اأبوظبي-الفجر: 

الناقل  ل���ل���ط���ريان،  االحت�������اد  اأع���ل���ن���ت 
العربية  االإم��������ارات  ل���دول���ة  ال��وط��ن��ي 
الناقلة  اخل���ل���ي���ج،  وط������ريان  امل���ت���ح���دة 
توقيع  عن  البحرين،  ململكة  الوطنية 
على  بينهما،  بالرمز  �سراكة  اتفاقية 
االتفاقية  مب��وج��ب  ال�����س��ف��ر  ي���ب���داأ  اأن 
ب���ال���ت���زام���ن م����ع ب�����دء ت��ط��ب��ي��ق ج����دول 

الرحالت ال�سيفية. 
اأعقاب  يف  االت���ف���اق���ي���ة  ت��وق��ي��ع  وج�����اء 
الناقلتني  ب��ني  ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  اإب�����رام 
يف  للطريان  البحرين  معر�س  خ��الل 
تر�سيخ  بهدف  وذل��ك  املا�سي،  نوفمرب 
اأوا�سر  وتعزيز  البلدين  بني  العالقة 
التعاون امل�سرتك بني الناقلتني، حيث 
املقر  االإع���الن عن االتفاقية يف  ج��رى 
باأبوظبي  للطريان  لالحتاد  الرئي�س 
الرئي�س  دوغ����ال�����س،  ت����وين  ب��ح�����س��ور 
للطريان،  االحتاد  ملجموعة  التنفيذي 
الرئي�س  ك���وت�������س���ك���و  وك���ري�������س���ي���م���ري 

التنفيذي لطريان اخلليج.
ومب���وج���ب االت��ف��اق��ي��ة، ���س��ُي��و���س��ع رمز 
االحتاد للطريانEY  على 12 وجهة 
م��ن وج��ه��ات ط���ريان اخل��ل��ي��ج املتجهة 
ومنهما  وال���ب���ح���ري���ن  اأب���وظ���ب���ي  ب����ني 
البي�ساء  وال��������دار  ب���ن���غ���الدي�������س  اإىل 

اأب����اد والرن���اك���ا ومالقا  ودك����ا وف��ي�����س��ل 
و�سيالكوت  وبي�ساور  والنجف  وُملتان 

وتبلي�سي.
اخلليج  ط����ريان  ���س��ت��ق��وم  امل��ق��اب��ل،  ويف 
ع�سر  ع����ل����ى   GF رم�����زه�����ا  ب����و�����س����ع 
للطريان  االحت��اد  وجهات من وجهات 
وومنهما  وال��ب��ح��ري��ن  اأب���وظ���ب���ي  ب���ني 
اإىلبري�سنب و�سيكاغو اأوهري وجاكاترا 
اأجن��ل��و���س وملبورن  ول��و���س  والغ��و���س 
كينيديفي  اآف  ج��������ون  و”مطار 

نيويورك” و�سيدين ووا�سنطن. 
�سي�ستفيد  ذل������ك،  اإىل  وب���االإ����س���اف���ة 
الواليات  اإىل  امل�����س��اف��رون  ال�����س��ي��وف 
رحالت  منت  على  االأمريكية  املتحدة 
“االحتاد للطريان” من مرافق اإنهاء 
مكتب  يوفرها  التي  ال�سفر  اإج����راءات 
اجلمارك وحر�س احلدود االأمريكي يف 
املبنى رقم )3( مبطار اأبوظبي الدويل، 
والذي يتيح ل�سيوف ال�سركة خدمات 
واجل����وازات  ال��ه��ج��رة  اإن��ه��اء فحو�سات 
اجلمركي  وال��ت��خ��ل��ي�����س  وال������زراع������ة 
املغادرة  قبل  اأبوظبي  مطار  يف  ُم�سبقاً 
االأمريكية.  امل��ت��ح��دة  ال����والي����ات  اإىل 
املتحدة  ال��والي��ات  اإىل  ال��و���س��ول  وبعد 
على  ال�سيوف  معاملة  يتم  االأمريكية 
اأنهم م�سافرين داخليني ما يجعل من 
اإجراءات الو�سول والربط مع الرحالت 

الداخلية اأكرث �سرعة و�سهولة. وبهذه 
الرئي�س  دوغال�س  توين  قال  املنا�سبة، 
التنفيذي ملجموعة االحتاد للطريان: 
بالرمز  ال�سراكة  اتفاقية  اإب��رم  “يوؤكد 
ال��ي��وم م��ع ط���ريان اخل��ل��ي��ج ع��ل��ى عمق 
اأبوظبي  ب���ني  جت��م��ع  ال���ت���ي  ال���ع���الق���ة 
واملنامة والتي متتد لنحو �سبعني عاماً، 
االأمر الذي ي�سهم يف تر�سيخ العالقات 
بني البلدين والناقلتني. وتعك�س هذه 
ال�سراكة التزام االحتاد للطريان جتاه 
ت��ر���س��ي��خ ال��ت��ع��اون م��ع ط���ريان اخلليج 
املربمة  التفاهم  م��ذك��رة  توقيع  عقب 

عملياً  �ساهداً  تقف  كما  املا�سي،  العام 
الناقلتني الوطنينت نحو  على حر�س 
ت��ع��زي��ز جت��رب��ة ال�����س��ي��وف م���ن خالل 
الوجهات  م���ن  اأك����رب  خ���ي���ارات  ت��وف��ري 
واخل���دم���ات ال���رائ���دة ع��امل��ي��اً ع��ل��ى منت 
روح  ع��ل��ى  ال�����س��وء  وت�سليط  ال��ط��ائ��رة 

ال�سيافة العربية«.
كري�سمري  ال�����س��ي��د  ق����ال  ج��ان��ب��ه،  م���ن 
لطريان  التنفيذي  الرئي�س  كوت�سكو 
“ ه��ذا احل��دث يعترب مميزاً  اخلليج: 
للطريان،  واالحت����اد  اخلليج  ل��ط��ريان 
العالقة  ه���ذه  بتوطيد  نفخر  ون��ح��ن 

�سراكة  اتفاقية  توقيع  اأكرب مع  ب�سكل 
واأثناء  املا�سي،  العام  يف  ه��ذه.   الرمز 
للطريان،  ال���دويل  البحرين  معر�س 
تفاهم  م����ذك����رة  م����ع االحت�������اد  وق���ع���ن���ا 
ل��ل��ت��ع��اون ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ن��ا؛ وال���ي���وم نحلق 
اأرح������ب مع  اآف������اق  اإىل  ب��ت��ع��اون��ن��ا ه����ذا 
لدى  و�سيكون  امل�����س��رتك.  ال��رم��ز  ه��ذا 
املزيد  االآن  الناقلتني  كلتا  م�سافري 
من اخليارات لل�سفر اإىل وجهات اأكرث 
�سبكتي  عرب  جديدة  مدن  وا�ستك�ساف 
ارت���ب���ط���ت مملكة  ف��ل��ط��امل��ا  وج���ه���ات���ن���ا. 
العربية  االإم�������ارات  ودول�����ة  ال��ب��ح��ري��ن 
املتحدة باأوا�سر عميقة؛ ونفخر لكوننا 
ج����زءاً م��ن ه���ذا ال��ت��اري��خ ال��ط��وي��ل من 
خالل عملنا عن قرب مع اأ�سدقائنا يف 

االحتاد للطريان«.
ومن جانب اآخر، ي�سعى برنامج امل�سافر 
وبرنامج  االحتاد”  “�سيف  ال���دائ���م 
“الوالء” فالكون فاليرالتابع لطريان 
اخلليج اإىل اإجراء مباحثات حول منح 
فر�سة  على  الربناجمني  كال  اأع�ساء 

الكت�ساب وا�ستبدال اأميال ال�سفر.
وت�����س��غ��ل ط����ريان اخل��ل��ي��ج ح��ال��ي��اً اأرب���ع 
رح������الت ي���وم���ي���ة ذه����اب����اً واإي�����اب�����اً بني 
ت�سغل  ب��ي��ن��م��ا  واأب���وظ���ب���ي،  ال��ب��ح��ري��ن 
االحتاد للطريان ثالث رحالت يومية 

ذهاباً واإياباً بني اأبوظبي والبحرين.

�سيتي بنك يطلق �لن�سخة �ملطورة من 
تطبيقه للهو�تف �لذكية يف �لإمار�ت 

•• دبي-الفجر: 

اأطلق »�سيتي بنك« االإمارات موؤخراً الن�سخة املطورة من تطبيقه اخلا�س 
بالهواتف الذكية واملخ�س�س لعمالئه حاملي بطاقات ائتمان �سيتي بنك 
يف دولة االإمارات. ومينح البنك عمالءه من خالل طرحه هذا التطبيق 
على  باالعتماد  املالية  �سوؤونهم  الإدارة  �سهولة  واأك��رث  متقدمة  طريقة 
باقة جديدة و�ساملة من املزايا �سمن مظهر جديد وت�سفح بديهي مع 

وظائف ذكية. 
%80 من  اأك��رث من  ف��اإن  “�سيتي بنك”  التي جمعها  للبيانات  ووفقاً 
الرقمية،  القنوات  خمتلف  يف  م�سجلون  االإم����ارات  بنك  �سيتي  عمالء 
وي�سرتك معظمهم يف خدمة احل�سول على ك�سف احل�سابات واالإ�سعارات 
اخلدمات  ا�ستخدام  ن�سبة  ارت��ف��اع  اأي�����س��اً  البيانات  واأظ��ه��رت  الرقمية. 
امل�سرفية عرب تطبيق الهواتف الذكية بن�سبة %35 خالل االثني ع�سر 

�سهراً االأخرية..
ارتفاع  اإىل  ي��وؤدي طرح اجليل اجلديد من تطبيقه  اأن  البنك   ويتوقع 

ن�سبة العمالء الذين ي�ستخدمونه هذا العام.
امل�سرفية لالأفراد يف �سيتي بنك  وقال ديني�س �سارما، رئي�س اخلدمات 

ملنطقة ال�سرق االأو�سط :
 »نوا�سل العمل على حت�سني اخلدمات امل�سرفية لعمالئنا جلعلها اأكرث 
رقمية  ق��درات  بتقدمي  العميل  يحتاجها  التي  اخلدمات  وتوفري  راح��ة 

قوية. 
و�ستوفر الن�سخة املطورة من تطبيق �سيتي بنك للهواتف الذكية جتربة 
مب�سطة واآمنة و�سخ�سية لعمالئنا الكرام حاملي بطاقات االئتمان ما 

مينحهم راحة البال واحلرية لفعل املزيد.«
منافع  توفري  على  بنك  �سيتي  يف  ل��الأف��راد  امل�سرفية  اخل��دم��ات  وتركز 
التحول الرقمي للعمالء من خالل تعزيز االإمكانيات والقدرات املتوفرة 
التي ت�سهل رحلة العميل على مت�سفح احلا�سوب اأو على تطبيق الهواتف 
احتياجات  تطور  بنك  �سيتي  وي��واك��ب  الهاتف.  مت�سفح  يف  اأو  الذكية 
العمالء من خالل االبتكار وا�ستخدام التقنيات املتقدمة واال�ستفادة من 

البيانات ليقدم لهم جتارب جديدة وم�سوقة.
يف  والت�سويق  الرقمية  امل�سرفية  اخلدمات  رئي�س  فيالريل،  روي  وقال 
عرب  امل�سرفية  اخلدمات  »ت�سهد  االأو���س��ط:  ال�سرق  ملنطقة  بنك  �سيتي 
تطبيق الهواتف الذكية اأ�سرع ن�سب النمو يف دولة االإمارات باملقارنة مع 
قنوات �سيتي بنك االأخرى ونتوقع اأن يوا�سل ت�سجيل الدخول الرقمي 
وا�ستخدام اخلدمات الرقمية ت�سجيل اأرقام مت�ساعدة. ونحن يف �سيتي 
م�سرفية  ح��ل��ول  وت��ق��دمي  االب��ت��ك��ار  يف  ب��اال���س��ت��م��رار  عمالئنا  نعد  بنك 

جديدة ومطورة لتلبية احتياجات عمالئنا يف الع�سر الرقمي.

�لعدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2019/1458  عمايل جزئي
�����س.ذ.م.م جمهول  ال�سالمة  احل��ي��اة النظمة  1-ط��ري��ق   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /حم��م��د ان���ور حم��م��ود ع��ي��اد  ق��د اأق���ام عليك 
ال���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )14434 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )3000( دره����م وال���ر����س���وم وامل�����س��اري��ف رقم 
املوافق  االح���د  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   mb191135655ae:ال�سكوى
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة ���س   08.30 ال�ساعة   2019/3/31
او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   

مذكرة �عالن بالن�سر
   يف  �لدعوى 2018/490  ��ستئناف جتاري    

�سات   -2 ����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  عبا�س  �سمري   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
ل�سناعة املواد العازلة ���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف / 
�سالح �سفا حكيم خليلي وميثله:�سرحان ح�سن حممد ح�سن املعيني  قد 
كلي  جت��اري   2017/1529 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف 
امل��واف��ق 2019/4/2  الثالثاء   ي��وم  ب��ت��اري��خ:2018/3/7 وح��ددت لها جل�سه 
ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف
�لعدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   

       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�سر
             يف  �لدعوى 2019/182  �حو�ل نف�س م�سلمني

اىل املدعي عليه / 1- جناة ق�سر  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ خالد عبدالغني 
عبداحلميد ابوهالل وميثله:نوال حممد �سيف البادي ظفوري  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها احلكم بطالق املدعي عليها من املدعي طلقة بائنة مع اثبات ابراءها املدعي 
من اي ديون تخ�س جميع النفقات وموؤخر ال�سداق واي ديون مالية اذا وجدت بناءا 
على اقرارها بذلك بدون بدل احلكم بالزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل 
اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم  االحد املوافق  2019/3/31   ال�ساعة 8.30 �س 
فاأنت مكلف  لذا  القرهود  ال�سخ�سية يف منطقة  االح��وال  رقم )10( يف مبنى  بالقاعة 
م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   

       مذكرة �عالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  �لدعوى 2019/45  تظلم �سرعي

مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  �سالح  حممد  املحمدي  1-ول��ي��د   / �سده  املتظلم  اىل 
اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله  ان املتظلم / مادلني عطوان ابراهيم عامر قد 
 .2018/1018 رق��م  عري�سة  على  االم��ر  يف  ال�سادر  ال��ق��رار  م��ن  تظلم  ومو�سوعه 
وح��ددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2019/3/25   ال�ساعة 11.00 �س بالقاعة  
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا  ال��ق��ره��ود   منطقة  يف  ال�سخ�سية  االح����وال  مبنى  يف   )1( رق���م 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 
اأي��ام على االأق��ل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم   wp& للمحكمة قبل اجلل�سة ب�� 

�سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف �لدعوى رقم 2019/650 تنفيذ جتاري
����س.ذ.م.م جمهول حمل  اىل املنفذ ���س��ده/1- �سوبر ماركت درمي م��ارت 
���س.ذ.م.م وميثلها  التجارية  التنفيذ/�سركة �سيام  االقامة مبا ان طالب 
مديرها/ا�سحاق كاتوبورات وميثله:حمد علي عبداهلل الدباين النعيمي 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد 
املنفذ به وقدره )17092.95( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.

التنفيذية بحقك يف حالة عدم  �ستبا�سر االج��راءات  املحكمة  وعليه فان 
االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2019/510  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-حممد فهد حممد ي�سني 2- ليجيند لتجارة الدراجات النارية 
للتاأمني  دب��ي  /�سركة  املدعي  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  وا�سالحها 
)�سركه م�ساهمه عامه( قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )65547( وق��دره  مببلغ  والت�سامم  بالت�سامن  عليهما 
لها  التام.وحددت  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   ٪9 والفائدة  املحاماة  واتعاب 
  ch2.D.17:جل�سة يوم االثنني املوافق:2019/3/25 ال�ساعة:08:30 �س بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2019/49  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ان�ساري حممد ابراهيم جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/�سميل عبداحلق نها�س قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليه باداء ما ي�ستحق على ال�سيارة هوندا �سيفيك 70844 - كود A دبي خ�سو�سي 
اللون رمادي موديل 2009 وذلك الرتكابه عدد خمالفتان ح�سوريا )نقل ركاب بدون 
ترخي�س( مببلغ وقدره )60000( درهم والر�سوم وامل�ساريف.وحددت لها جل�سة يوم 
اخلمي�س املوافق:2019/4/11 ال�ساعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.B.10  لذا فاأنت 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   

       مذكرة �عالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  �لدعوى 2019/90  تظلم جتاري

اىل املتظلم �سده / 1-مع�سومة ابراهيمي دري 2- هيرني نادير زولني جمهول 
حمل االقامة مبا ان املتظلم / عي�سى خليفة يو�سفي وميثله:�ساره �ساه بيك حممد 
البلو�سي قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه الغاء القرار املتظلم منه 
والق�ساء جمددا مبنع املتظلم �سدهما من ال�سفر وايداع جوازي �سفرهما خزينة 
�سدهما  املتظلم  ال��زام  مع  الدولة  منافذ  كافة  على  باالمر  التعميم  مع  املحكمة 
بالر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2019/3/31   ال�ساعة 
اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  ل��ذا    Ch 1.A.5  : بالقاعة  08.30 �س 
قبل اجلل�سة  للمحكمة  او م�ستندات  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

اخلميس    21   مارس    2019  م   -   العـدد  12585  
Thursday   21   March   2019  -  Issue No   12585



28 اخلميس    21   مارس    2019  م   -   العـدد  12585  
Thursday   21   March   2019  -  Issue No   12585

�لعدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   

  �ل�سماء
امل���دع���وة/ اليازيه  ب���اأن  تعلن دائ����رة حم��اك��م راأ�����س اخل��ي��م��ة 
القبيلة  م�سمى  اإ�سافة  بطلب  تقدمت   ، �سالح  عبداخلالق 
اليازيه   / االإ�سافة  بعد  ا�سمها  ليكون   ، ال�سمها  )ال�ساعر( 

عبداخلالق �سالح ال�ساعر. 
وان من له م�سلحة يف االعرتا�س ان يتقدم خالل خم�سة 
ع�سر ي��وم��ا م��ن ت��اري��خ االع����الن ام���ام ق�سم اال���س��ه��ادات يف 

حمكمة راأ�س اخليمة.
 قا�سي حمكمة ر�أ�س �خليمة �لبتد�ئية 
ه�سام طلعت ن�سيف 

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : مايند�ضبي�ض بروداك�ضن لرتكيب املعار�ض - �ض ذ م م  
دبي  جممع   - العقاري  للتطوير  ال��رمي  موؤ�س�سة  ملك   13 رق��م  م�ستودع   : العنوان 
لالإ�ستثمار 1 - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 727238 
رقم القيد بال�سجل التجاري : 1154579 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية 
بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله 
العدل  كاتب  واملوثق لدى  بتاريخ 2018/12/16  دبي  ، وذلك مبوجب قرار حماكم 
حماكم دبي بتاريخ  2018/12/16  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم 
اإىل امل�سفي املعني من�ضور مال ملراجعة احل�ضابات  العنوان : مكتب 301 اىل 305 
ملك حممد الزبري علي - اخلليج التجاري / ا�ستدامة B - هاتف : 04-2838562  
فاك�س : 3617679-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : من�ضور مال ملراجعة احل�ضابات
العنوان : مكتب 301 اىل 305 ملك حممد الزبري علي - اخلليج التجاري 
/ ا�ستدامة B - هاتف : 2838562-04  فاك�س : 3617679-04 مبوجب هذا 
تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله 
لت�سفية  مايند�ضبي�ض بروداك�ضن لرتكيب املعار�ض - �ض ذ م م  وذلك 
العدل  بتاريخ  2018/12/16 واملوثق لدى كاتب  مبوجب قرار حماكم دبي 
اأو مطالبة  اعرتا�س  اأي  لديه  وعلى من  بتاريخ 2018/12/16  دبي  حماكم 
التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   
يف  �لدعوى 2018/2405 جتاري كلي

املدعي عليها : خديجة ابراهيم مفتاح رباع ال�سحي
اال�سالمي  االإمارات  م�سرف    / املدعي  قبل  من  �سدكم  مرفوعة  دعوى  هنالك  ان  مبا 
احلكم  مبوجب  م�سرفيا  كخبريا  تكليفنا  مت  واأنه  دبي  حماكم  اأمام   - عامة  م�ساهمة 
ال�سادر بالدعوى اأعاله فاإننا ندعوكم حل�سور اجتماع اخلربة وذلك يوم الثالثاء املوافق 
2019/3/26 يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا  مبقر مكتبنا انرتا لال�ست�سارات املالية 
وذلك بالعنوان التايل : االإمارات العربية املتحدة - دبي - حمي�سنة 4 - �سارع بريوت - 
بناية امليزان - الطابق الثالث - مكتب  303 ،،،  مقابل مركز كلداري لتعليم قيادة ال�سيارات 
- وبذات البناية يوجد بنك دبي التجاري وهيئة كهرباء ومياه دبي ، هاتف : 04-2206899 
، 2206244-04  ، فاك�س : 042206877 ،  يرجى االإطالع واحل�سور باملوعد املحدد اعاله 

واإح�سار كافة ما لديكم من م�ستندات مع الرتجمة اىل العربية. 
�خلبري �ملح�سابي و�مل�سريف  
د. علي ر��سد �لكيتوب 

�إعــالن بالن�سـر
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يف  �لدعوى 2018/4603 جتاري جزئي  

املدعي عليهم :
1- توب لتاأجري ال�سيارات - �س ذ م م  2- عبداحلميد غالم حيدر  3- نور ال�سرق للتجارة - �س ذ م م  

4- �سعيد احمد مزرائي 5-داريو�س لتاأجري ال�سيارات  6- على احمد حميدى غالم حيدر حميدى 
مبا ان هنالك دعوى مرفوعة �سدكم من قبل املدعي/ بنك �سادرات ايران الفرع الرئي�سي  

فاإننا  اأعاله  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  مبوجب  م�سرفيا  كخبريا  تكليفنا  مت  واأنه  دبي  حماكم  اأمام 
العا�سرة  ال�ساعة  متام  يف   2019/3/26 املوافق  الثالثاء  يوم  وذلك  اخلربة  اجتماع  حل�سور  ندعوكم 
املتحدة -   العربية  االإمارات   : التايل  بالعنوان  املالية وذلك  �سباحا مبقر مكتبنا انرتا لال�ست�سارات 
دبي - حمي�سنة 4 - �سارع بريوت - بناية امليزان - الطابق الثالث - مكتب  303 ،،،  مقابل مركز كلداري 
لتعليم قيادة ال�سيارات - وبذات البناية يوجد بنك دبي التجاري وهيئة كهرباء ومياه دبي ، هاتف : 
2206899-04 ، 2206244-04  ، فاك�س : 042206877 ،  يرجى االإطالع واحل�سور باملوعد املحدد اعاله 

واإح�سار كافة ما لديكم من م�ستندات مع الرتجمة اىل العربية. 
�خلبري �ملح�سابي و�مل�سريف  
د. علي ر��سد �لكيتوب 

�إعــالن بالن�سـر
�لعدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   

�ملو�سوع : �لدعوة �إىل ح�سور �إجتماع خربة حما�سبية 
يف �لدعوى رقم  2018/4508 جتاري جزئي

ال�سيد/ادم مايكل ارون �سوينى - ب�سفتكم املدعي عليه : يف الدعوى رقم )2018/4508( 
جتاري جزئي - املرفوعة من /تيموتي دافيد مونك�س - نود االفادة بانه مت تكليفنا من 
قبل حمكمة دبي االبتدائية املوقرة- للقيام مبهمة اخلربة احل�سابية يف ) الدعوى رقم 
مكتبنا  مقر  يف  بكم  االجتماع  يف  نرغب  فاننا  عليه  وبناء  جزئي(  جت��اري   2018/4508
الكائن مبنطقة النهدة 2 )دبي( �سارع بغداد مقابل مدر�سة االلفية بجانب كليات التقنية 
العليا للطالبات - بناية مركز بالتنيوم لالعمال - الطابق الرابع - مكتب رقم )406( 
هاتف رقم 2344403-04 فاك�س رقم 2344330-04 يف يوم االربعاء  املوافق 2019/3/27 
اعاله  املذكورة  الدعوى  ملناق�سة مو�سوع  وذل��ك   ، الظهر  بعد   12.30 ال�ساعة  م يف متام 
التي حتقق دفاعكم يف ح�سور  الثبوتية  امل�ستندات واالوراق  كافة  ا�سطحاب  لذا يرجى 

موكلكم او من ينوب عنكم.
اخلبري املح�ضابي /ماجد حممد فهاد تربان 

�إعالن بالن�سر
مبوعد �جتماع �خلربة للمدعي عليه

�لعدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   
يف  �لدعوى 2019/356 جتاري جزئي - دبي 

املدعي / �سركة االأخوة لتعبئة وتوزيع الغاز 
بوكالة املحامي/بيت احلكمة للمحاماة واال�ست�سارات القانونية  

املعلن اليه/ املدعي عليها/ �سركة بريدمانيا ل�سناعة اخلبز  
فقد  اعاله  الدعوى  يف  اخلربة  العمال  املوقرة  دبي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
حددنا يوم االثنني املوافق 2019/3/25 يف متام ال�ساعة الثانية ظهرا لعقد االجتماع االأول  
للخربة وذلك مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�سارد - دبي ، ديرة ، �سارع املطار ، مبنى 
او من ميثلكم  ، مكتب رقم 119. لذا يطلب ح�سوركم  االأول  الطابق   ، الفجر لالأعمال 
اإح�سار كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى ، وعليكم  قانونا حل�سور االجتماع املذكور مع 
مراجعة اخلبري اوال باأول ب�ساأن اية ا�ستف�سارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ املاأمورية 

وا�ستالم امل�ستندات والتعقيب عليها. 
�خلبري/ �سعيد حممد �ل�سارد 
رقم �لقيد مبحاكم دبي 153 

 دعوة حل�سور
   �لجتماع �لثاين للخربة
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 �خطار دفع بالن�سر

 يف �لق�سية �لتنفيذية رقم 2019/331 �لتنفيذ �ملدين
اىل املحكوم عليه : �سعيد احمد يو�سف ابو الري�س املن�سوري ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته �ساحب /النخبة 
الهيلتون  راأ���س اخليمة بالقرب من فندق  االإم��ارات  العنوان :   ، االإم��ارات  ، اجلن�سية :  العقارات  الإدارة 

املعريي�س ، الهاتف املتحرك : 971506474722+ 
ليكن معلوما لديك بان حمكمة را�س اخليمة قد ا�سدرت بحقك حكما بتاريخ 2018/12/26 يف ق�سية 

)245/2018( مدين جزئي ، بالزامك بدفع مبلغ وقدره 94176.64 درهم �سامال الر�سوم وامل�ساريف  
ل�سالح : املحكوم له : حممد ابراهيم حممد حمميد العلي ، اجلن�سية : االإمارات ، العنوان : االإمارات 
 : املتحرك  الهاتف   ، املعريي�س  النخبة  م��ارك��ت  �سوبر  م��ن  بالقرب   - املعريي�س  �سعبية  اخليمة  را���س 

 +971556566625
ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل بالرقم امل�سار اعاله. 

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

املرتتبة عليك. 
 رئي�س ق�سم �لتنفيذ

 حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم
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 �خطار دفع بالن�سر

 يف �لق�سية �لتنفيذية رقم 2019/343 �لتنفيذ �ملدين 
اىل املحكوم عليه : �سركة اي اي اي ال�سترياد وجتارة مواد البناء - ذ م م  ، اجلن�سية :   ، العنوان 
عبداهلل  علي  ملك  عقار  القدمي  االإت�����س��االت  �سارع   - النخيل  منطقة  اخليمة  را���س  االإم���ارات   :

ال�سرهان ، الهاتف املتحرك : 9710503492000+ 
ليكن معلوما لديك بان حمكمة را�س اخليمة قد ا�سدرت بحقك حكما بتاريخ 2018/10/22 يف 

ق�سية )193/2018( ، بالزامك بدفع مبلغ وقدره 128271.34 درهم �سامال الر�سوم وامل�ساريف  
ل�سالح : املحكوم له : �سركة البحار ال�سبع للتجارة - ذ م م  ، اجلن�سية :  العنوان : االإمارات دبي 
بردبي - جممع دبي لال�ستثمار اجلزء 1 - بلوك 898 - 598 بالقرب من ريج لل�سناعات املعدنية 
، الهاتف املتحرك : 971048853663+  ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم 
و�سجل بالرقم امل�سار اع��اله.  فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل مدة 15 يوم 
من تاريخ اليوم التايل للتبليغ ويف حالة تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك االجراءات 

القانونية املنا�سبة لتنفيذ احلكم ، والر�سوم املرتتبة عليك. 
 رئي�س ق�سم �لتنفيذ

 حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم
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 �إعالن بالن�سر يف �لدعوى رقم 2019/48 مدين جزئي

)باللغة �لعربية(
اىل املدعي عليه/ حممد را�سد علي ربيع / اجلن�سية / االإمارات 

حيث ان املدعية/ اميبت نيجو�س فينتي ، اجلن�سية / اثيوبيا 
عليك  يقت�سي  لذا  اع��اله  املذكورة  الدعوى  املحكمة  لدى  عليك  اقامت 
والن�سف �سباحا  الثامنة  ال�ساعة  الدعوى يف  اإدارة  امام مكتب  احل�سور 
اأو  احل�سور  عن  تخلفك  حالة  ويف   .2019/4/1 املوافق  االثنني  يوم  من 
نظر  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  امل��ح��دد  ال��وق��ت  وك��ي��ل عنك يف  اإر���س��ال  ع��دم 

الدعوى يف غيابك.
رئي�س مكتب �إد�رة �لدعوى     
مرمي �سعيد �حلميدي               

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة   
وز�رة �لعدل 

حمكمة خورفكان �لحتادية �لبتد�ئية
�لعدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   

 حمكمة عجمان �لحتادية �ل�ستئنافية/مكتب �إد�رة �لدعوى 
 �عالن للم�ستاأنف �سدها  للح�سور �أمام مدير �إد�رة �لدعوى  - ن�سر� 

الدعوى اال�ستئنافية رقم )144( ل�سنة )2019( ا�ستئناف مدين 
�سادر بتاريخ 2019/1/20 ، يف الق�سية رقم )1753( ل�سنة )2018( م مدين كلي

امل�ستاأنف / عبداهلل حممد احمد املطاوعة 
امل�ستاأنف �سدها / �سركة ا�سالم للعقارات - ذ م م 

ال���دع���وى يف حم��ك��م��ة ع��ج��م��ان االحتادية  اإدارة  ام����ام م��دي��ر  ب��احل�����س��ور  ان���ت م��ك��ل��ف 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   2019/3/27 املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم   ، اال�ستئنافية 
اال�ستئنافية  ال��دع��وى  على  جوابية  م��ذك��رة  �سمنها  وم��ن  امل�ستندات  كافة  وت��ق��دمي 
املرفوعة من امل�س�تاأنف ويف حال عدم ح�سورك �سخ�سيا او بوا�سطة وكيلك املعتمد فان 

اال�ستئناف �سي�سمع يف غيبتك ،
حرر االعالن يف 2019/3/17 

مكتب �د�رة �لدعوى�ل�ستئنافية  

  وز�رة �لعدل
حمكمة عجمان �لحتادية �ل�ستئنافية

مكتب �د�رة �لدعوى
�لعدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   

  �عالن بالن�سر للح�سور �مام مدير �لدعوى )�لد�ئرة �جلزئية(  
 مبحكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية 

يف �لدعوى رقم  2019/114 جتاري جزئي )باللغتني �لعربية و�لإجنليزية(
اىل املدعى عليه / �سمناد ابوبكر �سم�س الدين �سم�س الدين - هندي اجلن�سية 

نعلمك بان املدعي / بنك االإحتاد الوطني 
قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها ب���� :   

املو�سوع - الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي 
والر�سوم   ٪39 بواقع  التاأخريية  والفائدة  بواقع  التاأخريية  والفائدة  درهم   30507 وق��دره  مبلغ 
وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  انت مكلف باحل�سور امام )مدير دعوى - الدائرة اجلزئية( 
�سباحا   8.30 ال�ساعة   2019/3/26 املوافق  الثالثاء  يوم  االبتدائية  االحتادية  عجمان  مبحكمة 
وذلك لالإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، ويف حال تخلفكم عن احل�سور او عدم 

ار�سال وكيل عنكم فانه �سيتم ا�ستكمال االجراءات القانونية يف غيابيكم.  
مكتب �د�رة �لدعوى
خلود �ل�سويدي - مدير دعوى

  وز�رة �لعدل
حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية

مكتب �د�رة �لدعوى

�لعدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   
  �عالن بالن�سر

املرجع : 401
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سجاد احل�سن جيالين �سيد حممد �سخي ، باك�ستاين 
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل احل�س�س البالغة 100٪  يف �سجاد جيالين 
لتجارة االجهزة الكهربائية ، مبوجب رخ�سة رقم )541502( وذلك اىل ال�سيد/ �سيد علي 
ر�سا جيالين �سيد �سجاد احل�سن جيالين ، باك�ستاين اجلن�سية - تعديالت اخرى : تنازل 

�ساحب الرخ�سة ال�سابق ل�ساحبها احلايل. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات
�لعدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   

  �عالن بالن�سر
املرجع : 399

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ بينيت روبري ت�سون بينيت - هندي اجلن�سية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100٪  وذلك اىل ال�سيدة/ �سيجا روبرت�سون 
بينيت روبرت�سون - هندية اجلن�سية وذلك يف الرخ�سة التجارية امل�سماة )ال�سهاب االزرق 

للمقاوالت الفنية( مبوجب رخ�سة جتارية رقم )604305( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات
�لعدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   

  �عالن بالن�سر
املرجع : 403

يف  ترغب  اجلن�سية  م�سر   - اهلل  جاب  كمال  عبداحلميد  وفاء  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100٪  وذلك اىل ال�سيد/ عامر م�سطفى البحريي - م�سر 
ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  امل�ستندات(  وت�سوير  لطباعة  القاهرة  )�سماء  الرخ�سة  يف  وذلك  اجلن�سية 
مبوجب رخ�سة رقم )560542( ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة.  تعديالت اخرى 
: تغيري الن�ساط حيث كان الن�ساط ال�سابق )طباعة امل�ستندات ، ت�سوير امل�ستندات( لي�سبح الن�ساط 
اجلديد )خدمات الطباعة وت�سوير امل�ستندات ، �سناعة االختام وادوات الطبع اليدوية وما يلزمها ، 
بيع االختام وم�ستلزماتها - بالتجزئة(  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي 
اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم  . فقد  العدل  الكاتب  رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات
�لعدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   

�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2019/2109(

املنذر : جمموعة رجيد للمقاوالت - �س ذ م م 
املنذر اليه : مطعم كوزيكود دبار - �س ذ م م 

باإجمايل  املرت�سدة يف ذمته  املالية  املبالغ  �سداد  :  ب�سرورة  اأوال   -: يلي  اليه مبا  املنذر   / املنذر  ينذر    : املو�سوع 
قدره )55000( درهم عن الفرتة من 2018/9/16 وحتى 2018/12/31 خالل 30 يوم من تاريخ الن�سر ، باالإ�سافة 
اىل قيمة ال�سريبة امل�سافة 5٪ عن فرتة من 2018/11/14 حتى 2018/12/31 ، وما ي�ستجد من ايجار حتى متام 
االخالء ، �سداد قيمة غرامة ال�سيك املرتجع بقيمة )1000( الف درهم ،  ثانيا : �سداد الغرامة التاأخريية االتفاقية 
املن�سو�س عليها يف العقد واملقدرة بن�سبة 2٪ من اإجمايل املبالغ املرت�سدة يف ذمتكم وما ي�ستجد من مبالغ مالية 
نتيجة اتخاذ اجراءات التقا�سي وخ�سائر مادية ومعنوية.  ثالثا : االلتزام من قبل املنذر اليه بجميع االلتزامات 
املحددة  املدة  بتنفيذها خالل  وااللتزام  بالعقد  عليها  املن�سو�س  البنود  وااللتزام بجميع  قانونا  عليها  املن�سو�س 
قانونا 30 يوما من تاريخ الن�سر ، واال �سي�سطر املنذر لالتخاذ كافة االجراءات القانونية ل�سمان احلقوق املالية 
واقامة دعوى اخالء وت�سليمها خالية من ال�سواغل وما ي�ستجد من ايجار وت�سليم �سهادة براءة ذمة للكهرباء واملياه 

يف حالة عدم اال�ستجابة لهذا االنذار وف�سخ العقد ، مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى.  
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2019/2124(

املنذر : �سبري حيدربهاي بادراواال 
املنذر اليها االوىل / بي ايه اإل ديفلومبنت�س - �س ذ م م 

املنذر اليه الثاين / يا�سر اإقبال اإقبال 
املنذر اليه الثالث / حممد عتيق مر�سانت - جمهويل حمل االإقامة 

 )00171( رقم  ال�سيك  بقيمة  بالوفاء  اليهم  املنذر  بتكليف   املنذر  يقوم  العديل  االن��ذار  مبوجب هذا 
 ، دره���م(  ال��ف  وع�سرون  وخم�سة  )مليون  دره��م   1.025.000 وق���دره  مببيع   ،  2018/5/15 يف  وامل���وؤرخ 
وامل�سحوب على بنك االإحتاد الوطني ، والتنبيه عليهم ب�سداد قيمة ال�سيك مع الفائدة القانونية بواقع 
وذل��ك خالل   ، التام  ال�سداد  ال�سيك احلا�سل يف 2018/5/15 وحتى  ا�ستحقاق  تاريخ  �سنويا من   ٪12
موعد اق�ساه خم�سة ايام من تاريخ هذا االإعالن. ويف حالة الزامهم موقفا �سلبيا او ردهم بعدم ال�سداد 
اليه  املنذر  ال�سيك مع حتمل  املنذر باتخاذ كافة االإج��راءات القانونية للمطالبة بقيمة  ، �سوف يقوم 

ر�سوم وم�سروفات التقا�سي واتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   

�إعالن بالن�سر
رقم )2090/2019(
املنذر :  حممد حميد حممد املري - اإماراتي اجلن�سية 

املنذر اليه : حنني علي حممد رم�سان دمياطي - اردنية اجلن�سية 
خمي�س بن عبداهلل بن خمي�س الغداين مالك موؤ�س�سة را�سية الريان خلدمات حقول 
ب�سداد كامل  اليهما  املنذر   / املنذر  الربية والبحرية - ينذر  والغاز  النفط  ومن�ساأت 
املبلغ امل�ستحق يف ذمته من بدالت االيجار باإجمايل مبلغ وقدره )42.000 درهم( عن 
الفرتة 2018/8/4 حتى 2019/1/3 وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا االنذار 
العديل حتت طائلة اتخاذ كافة االج��راءات القانونية �سدكم الخالئكم من املاأجور 
اليهما  املنذر  حتميل  مع  ال�سكني  فريفيو   - التجاري  اخلليج  منطقة  يف  امل�ستاأجر 

الر�سوم وامل�ساريف والفوائد القانونية ومقابل اتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   

 مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر 
 يف  �لدعوى 2019/866  جتاري جزئي 

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1-م��ن��ال خ���ادم رب��ي��ع �سعيد نا�سر جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مبا 
قد  امل��ه��ري-  احلر�سي  اح��م��د  ���س��امل  للتمويل-وميثله/عي�سى  امل��دع��ي/م��وارد  ان 
وقدره  مببلغ  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام 
)67.913.50 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  12٪ من تاريخ 
املطالبة وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها 
 Ch1.C.14 جل�سة يوم االثنني  املوافق  2019/3/25  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   

�عالن حكم بالن�سر
   يف  �لدعوى رقم 2018/1377 جتاري كلي 

بان  نعلنكم  م م  جمهول حمل االقامة  ذ  للمقاوالت - �س  املحكوم عليه/1- كيلي  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2018/12/9 ب��ت��اري��خ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
ل�سالح/ اف ا�س اي ام ئي للمقاوالت - �س ذ م م - بالزام ال�سركة املدعي عليها ان ت�سدد 
لل�سركة املدعية مبلغا وقدره )1.032.766.66 درهم( م�سافا اليه فائدة قانونية ب�سيطة 
قدرها 9٪ �سنويا ، اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2018/6/20 وحتى 
متام ال�سداد والزمت ال�سركة املدعي عليها بامل�ساريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة 
خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات.   من  ذلك  عدا  ما  ورف�ست 
ال�سمو  با�سم �ساحب  االع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  ثالثني 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   
�عالن بيع  عقار بالن�سر

فى �لدعوى رقم  2016/139 بيع عقار مرهون
طالب التنفيذ: بنك �ستاندرد ت�سارترد  عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �سارع خالد بن الوليد - بناية مركز 

االأعمال - الطابق االر�سي جناح ب - مقابل حمطة مرتو برجمان 
املنفذ �سده : خالد عبداهلل احمد الغرير - واآخرون - عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - املطينة - ديرة - �سارع �سالح 

الدين - بناية ايه تي ايه �ستار - الطابق ال�ساد�س - مقابل الريف مول 
انه يف يوم االربعاء  املوافق 2019/3/27 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال يقل عن 20% 
من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  نوع العقار 
: ار�س ف�ساء - املنطقة : مدينة دبي املالحية - رقم االر�س : 10  - رقم - امل�ساحة : 21333.22 مرت مربع واملقدرة 

قيمتها ب��� )129.166.114( درهم ويباع العلى عطاء  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   

�عالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده   
فى �لدعوى رقم  2016/139 بيع عقار مرهون

طالب التنفيذ: بنك �ستاندرد ت�سارترد  عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �سارع خالد بن الوليد - بناية مركز االأعمال 
- الطابق االر�سي جناح ب - مقابل حمطة مرتو برجمان 

املنفذ �سده : خالد عبداهلل احمد الغرير - واآخرون - عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - املطينة - ديرة - �سارع �سالح الدين - 
بناية ايه تي ايه �ستار - الطابق ال�ساد�س - مقابل الريف مول 

املنفذ �سده : خالد عبداهلل الغرير  ،  املنفذ �سده : خالد عباهلل الغرير ،  املنفذ �سده : عي�سى عبداهلل الغرير 
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  م�ساء ويف   5.00 ال�ساعة   2019/3/27 امل��واف��ق  االرب��ع��اء   ي��وم  ان��ه يف 
االلكرتوين  للمزادات وعلى موقعها  االم��ارات  البيع )�سركة  بها  انيط  التى  ادن��اه لدى اجلهة  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
من   20% عن  يقل  ال  تاأمني  اي��داع  الدولة   مواطني  من  ال�سراء  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae(
الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل 
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 
وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  نوع العقار : ار�س ف�ساء - املنطقة : مدينة 
دبي املالحية - رقم االر�س : 10  - رقم - امل�ساحة : 21333.22 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )129.166.114( درهم 

ويباع العلى عطاء  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   

حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية
�سادر من حمكمة �ل�سارقة �لإبتد�ئية 

 8252/2018 �ملطالبة �لب�سيطة   
املرفوعة من املدعي اخلطوط امللكية لتاأجري ال�سيارات 

�سد املدعي عليها / و�سام علي �سلمان 
نعلمك باأنه قد �سدر بحقك يف الدعوى امل�سار اليها القرار املبني ادناه

حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري :- 
وخم�سة  الف  ع�سر  اثني  درهم    12075 مبلغ  بدفع  عليه  املدعي  بالزام 
والزامها  ذلك  عن  زاد  فيما  املطالبة  ورف�س  للمدعي  درهم  و�سبعني 

بالر�سوم وامل�ساريف املنا�سبة. 
مكتب �إد�رة �لدعوى 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   
حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية
�سادر من حمكمة �ل�سارقة �لإبتد�ئية 

 7846/2018 �ملطالبة �لب�سيطة   
املرفوعة من املدعي اخلطوط امللكية لتاأجري ال�سيارات 

�سد املدعي عليها / �سلوى التون�سي 
نعلمك باأنه قد �سدر بحقك يف الدعوى امل�سار اليها القرار املبني 

ادناه ، حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري :- 
بالزام املدعي عليه بدفع مبلغ 7200 درهم �سبعة االف ومئتي درهم  
بالر�سوم  والزامها  ذلك  عن  زاد  فيما  املطالبة  ورف�س  للمدعي 

وامل�ساريف املنا�سبة. 
مكتب �إد�رة �لدعوى 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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�لعدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : قلعة اخلور للمقاولت - �ض ذ م م   
م�سوؤولية  ذات   : القانوين  ال�سكل  ند ح�سة    - نا�سر  2208 ملك حممد  : مكتب  العنوان 
مبوجب   1291680  : ال��ت��ج��اري  بال�سجل  القيد  رق��م   596230  : الرخ�سة  رق��م   ، حم���دودة 
هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها 
بتاريخ  2019/3/4   دب��ي  ق��رار حماكم  ، وذل��ك مبوجب  اأع��اله  امل��ذك��ورة  ال�سركة  باإنحالل 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/3/4 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ميثاء الزعابي لتدقيق احل�ضابات  العنوان : مكتب 
برج   - التجاري  - اخلليج  بردبي   - ب��رج خليفة   - ليمتد  ليمتد  ما�سالرو  رق��م 1710 ملك 
�سيتاديل - الهاتف : 8768662-04  حممول : 0555578859  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ميثاء الزعابي لتدقيق احل�ضابات
 - خليفة  ب���رج   - ليمتد  ليمتد  م��ا���س��ال��رو  م��ل��ك   1710 رق���م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
بردبي - اخلليج التجاري - برج �سيتاديل - الهاتف : 8768662-04 حممول : 
مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   0555578859
م   م  ذ  �ض   - للمقاولت  اخلور  قلعة  لت�سفية  اأع��اله  املذكور  امل�سفي  تعيني 
العدل  كاتب  لدى  واملوثق  بتاريخ 2019/3/4  دبي  قرار حماكم  وذلك مبوجب 
حماكم دبي بتاريخ 2019/3/4 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم 
اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً 
معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر 

هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   

�عـالن تغيري ��سـم
تقدم املواطن )عبداهلل خمي�س عبداهلل العباب( ب�سفته الويل على 
ابنه القا�سر بطلب اىل حمكمة ابوظبي االإتبدائية ق�سم التوثيقات 

بتغيري ا�سمه ابنه من )مرعي( اىل )را�سد(
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر االعالن
�إ�سماعيل �إبر�هيم �حلو�سني - كاتب عدل 

�لقا�سي / �سلطان حممد خمي�س �لكعبي  
قا�سي تركات �لد�ئرة �لثالثة 

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء(
�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لتوثيق

�لعدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   
�عالن حكم بالن�سر

 يف  �لدعوى رقم 2018/3233 جتاري جزئي 
م م جمهول حمل االقامة  ذ  انرتنا�سونال - �س  املحكوم عليه/1- وود ما�سرت  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/1/17 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/ تريفي فرينت�سر وردة - �س ذ م م بالزام املدعي عليها ان  توؤدي اىل 
املدعية مبلغ وقدره )27500 درهم( )�سبعة وع�سرين الفا وخم�سمائة درهما( وفائدة 
ال�سداد  متام  وحتى   2018/5/31 تاريخ  من  �سنويا   ٪9 باملائة  ت�سعة  بواقع  ب�سيطة 
والزمتها بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست 
ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   
�عالن حكم بالن�سر

 يف  �لدعوى رقم 2018/281 عقاري كلي
حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  االقامة  حمل  جمهول  حفار  جو�س  غ�سان  عليه/1-  املحكوم  اىل 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2018/12/18  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ بنك دبي اال�سالمي 
العقاري  القيد  اإ���س��ارة  وال��غ��اء  ومالحقها  بالتملك  املنتهية  االج���ارة  اتفاقية  بف�سخ  ع  م  �س   -
)االإجارة املو�سوفة يف الذمة( امل�سجلة لدى دائرة االرا�سي واالأمالك والواردة يف �سهادة امللكية 
ل�سالح املدعي عليه وبالزام املدعي عليه بت�سليم الوحدة العقارية حمل التداعي للمدعي ورد 
احليازة له خالية من ال�سواغل وبالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )215.000 درهم( 
مائتان وخم�سة ع�سرة الف درهم والر�سوم وامل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ورف�س ما عدا ذلك من طبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2019/907  جتاري جزئي              

حمل  جمهول  عبدالقدو�س   حاجي  �سايف  ح�سرت  عليه/1-غالم  امل��دع��ي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي/ بنك راأ�س اخليمة الوطني )�س م ع( وميثله /عبدالرحمن 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  - قد  ن�سيب عبدالرحمن بن ن�سيب 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )709608.97 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
�سمول احلكم  و  التام  ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  والفائدة  12٪ من  املحاماة 
املوافق 2019/4/1   االثنني   يوم  لها جل�سة  وح��ددت  كفالة.   املعجل بال  بالنفاذ 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.14 بالقاعة  ���س   8.30 ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2019/909  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- �ساندرا �سيكهارا بانيكر ماجنونات  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ بنك را�س اخليمة الوطني - �س م ع وميثله / عبدالرحمن ن�سيب 
بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  بن ن�سيب  قد  عبدالرحمن 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   475349.93( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي 
املحاماة والفائدة   12٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  املوافق 2019/3/27 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2019/908  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- بيجوي مينوتوبارمبيل فا�سو جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع وميثله / عبدالرحمن ن�سيب 
عبدالرحمن بن ن�سيب - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   354575.94( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي 
التام.  وح��ددت لها  ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  املحاماة والفائدة  12٪ من 
 Ch1.C.12 جل�سة يوم االحد املوافق 2019/3/31  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   
�إخطار باإلغاء وكالة بالن�سر

رقم )2019/2121(
  )13FV28308( املخطر / اندري ترو�سي ، فرن�سي اجلن�سية احمل جواز �سفر رقم

العنوان : دبي - ت : 0504608469 
املخطر اليه : حممد يا�سر خان حممد اف�سل خان - باك�ستاين اجلن�سية يحمل جواز 

�سفر رقم )EA4108852( - وعنوانه : دبي - اإ.ع.م 
بتاريخ   )2019/1/15968( ب��رق��م  امل�سجل  التوكيل  ب��اإل��غ��اء  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  يخطراملنذر 
2019/1/22 م ، اعتبارا من تاريخ ن�سر االإخطار واعتباره غري منتج الآثاره القانونية 
ويحذره من العمل مبقت�ساه مبجرد ن�سر االإخطار باالإلغاء ويحمله كافة امل�سوؤوليات 
املدنية واجلنائية ومن جميع اجلود لو ثبت تعامله مبوجب التوكيل امللغي ، مع حتميل 

املخطر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   

�إخطار باإلغاء وكالة بالن�سر
رقم )2019/2120(

املخطر / اندري راميوند جني جو�سي ترو�سي ، فرن�سي اجلن�سية احمل جواز �سفر رقم 
)13FV28308(  العنوان : دبي - ت : 0504608469 

امل��خ��ط��ر ال��ي��ه : حم��م��د ي��ا���س��ر خ���ان ، ب��اك�����س��ت��اين اجل��ن�����س��ي��ة ي��ح��م��ل ج����واز ���س��ف��ر رقم 
)EA4108852( - وعنوانه : دبي - اإ.ع.م 

بتاريخ   )2019/1/31515( ب��رق��م  امل�سجل  التوكيل  ب��اإل��غ��اء  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  يخطراملنذر 
2019/2/11 م ، اعتبارا من تاريخ ن�سر االإخطار واعتباره غري منتج الآثاره القانونية 
ويحذره من العمل مبقت�ساه مبجرد ن�سر االإخطار باالإلغاء ويحمله كافة امل�سوؤوليات 
املدنية واجلنائية ومن جميع اجلود لو ثبت تعامله مبوجب التوكيل امللغي ، مع حتميل 

املخطر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم  2017/3470 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- ال�سركة اخلليجية لال�ستثمارات العامة - �س م ع  جمهول حمل االقامة مبا 
ان طالب التنفيذ/�سركة ميادين لال�ستثمارات وميثله / عبدالرحمن حممد عي�سى جمعة قررت 
 )113785326.55( املطالبة  قيمة  ل�سداد  اعالنكم   2019/3/12 بتاريخ  االإبتدائية  دبي  حمكمة 
درهم يف امللف التنفيذ اعاله واإال بيع العقار حمل احلجز )الوحدة رقم 107 - منطقة احلبية 
اك�سي�س  مبنى   - ح�سة  ن��د  منطقة   -  112 رق��م  ال��وح��دة   -  2 ب��ارك  اوليمبيك  مبنى   - ال��راب��ع��ة 
الوحدة   -  5 رييدن�سز  اك�سي�س  مبنى   - ح�سة  ن��د  منطقة   -  112 رق��م  ال��وح��دة   -  8 رييدن�سز 
اك�سي�س رييدن�سز 5 - الوحدة 807 - منطقة ند ح�سة -  رقم 202 - منطقة ند ح�سة - مبنى 
رقم الوحدة   Y10 - مبنى  االوىل  ور�سان  - منطقة   S16 الوحدة   1 رييدن�سز  اك�سي�س   مبنى 

 A512 - A504   B408 - A406- A719 - A518 - B512 خالل 15 يوما من 
تاريخ االعالن.

رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   
    �عالن �سحيفة طعن بالن�سر

 يف �لطعن 2019/152  طعن جتاري 
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

الطاعن/ عارف احمد حممد عقيل �سلطان العلماء  باعالن 
م وميثلها  م  ذ  �س  للمقاوالت  روي��ال جلف  املطعون �سده/1- 
مديرها/ح�سام كمال حممد علي  - جمهول حمل االقامة. 
امل���ذك���ورة اعاله  ال��ط��ع��ن  ع��ل��ي��ك��م  اق����ام  ال��ط��اع��ن  ب���ان  نعلنكم 
ويتوجب عليكم احل�سور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على 

�سحيفة الطعن املقدمة �سدكم.
رئي�س �لق�سم  

حماكم دبي

حمكمة �لتمييز

�لعدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   
يف  �لق�سية رقم  2018/2616 مدين كلي - عجمان 

املرفوعة من "املدعي" : بنك الفجرية الوطني )فرع دبي( 
�سرى كومار   -3  ، �س  م  د  م  2- برتودام   ح  م  �س   - تريدويل   -1 "املدعي عليهم" :  �سد 
فايايل موريل 4- �سيفاكاما �سونداري مورايل 5- مورايل فايايل كري�سنا مورتي - بناء 
على تكليف حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية - الدائرة املدنية الكلية بندبي خبريا 
بوا�سطة  او  �سخ�سيا  احل�سور  عليهم  املدعي  على  اعاله.  املذكورة  الدعوى  يف  م�سرفيا 
وكيل معتمد الجتماع اخلربة املقرر عقده يوم االحد املوافق 2019/3/24 يف متام ال�ساعة 
�سامل  بناية  �سارع حمدان  ابوظبي  اإمارة  الكائن يف  ، وذلك مبقر اخلبري  10.30 �سباحا 
اإبراهيم ال�سامان - املدخل االمين - الطابق 13 مكتب رقم 20 - م�سطحبني معكم كافة 

امل�ستندات التي ترغبون يف تقدميها 
للتوا�سل : موبايل : 0504110038 فاك�س : 02-6780767

�خلبري �مل�سريف / معن ناظم �آل بريج  

�عالن بالن�سر حل�سور 
�جتماع �خلربة �مل�سرفية   

�لعدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   
يف �لدعوى رقم 2018/3611 جتاري كلي - عجمان 

املعلن اليه / املدعي عليها / املنامة للمواد الغذائية - ذ م م 
املحا�سبية  اخل��ربة  العمال  املوقرة  عجمان  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم االربعاء املوافق 2019/3/27 ، وذلك يف متام 
الرابعة والن�سف ع�سرا ، موعدا لعقد االجتماع االأول للخربة املحا�سبية وذلك 
مبكتبنا الكائن دبي - بر دبي - �سارع ال�سيخ زايد بالقرب من حمطة مرتو املركز 
رقم   - هاتف  والع�سرون  الرابع  الطابق   ، رقم 2403  العطار مكتب  برج   ، امل��ايل 
3589996-04 وفاك�س 3589966-04 لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا 

حل�سور االجتماع املذكور مع اح�سار كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى.
 xlnc م�سعل الزرعوين للمحا�سبة القانونية - ع�سو يف

اخلبري املحا�سبي/ د. م�سعل عبداهلل الزرعوين

دعوة حل�سور
�جتماع �خلربة �ملحا�سبي �لأول

�لعدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   
يف �لدعوى رقم 2018/2518 جتاري كلي 

املعلن اليهما / املدعي عليها االأوىل : اللحظات القيمة لتنظيم املعار�س وخدمات االفراح 
)موؤ�س�سة فردية ملالكها �سامل �سعيد خليفة �ساري الكعبي( ، املدعي عليه الثاين/�سامل �سعيد 
لتنظيم   القيمة  اللحظات  وب�سفته مالك  �سخ�سي  ب�سفته �سامن   - الكعبي  �ساري  خليفة 
املعار�س وخدمات االف��راح بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة العمال اخلربة 
يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم االحد املوافق 2019/3/31 وذلك يف متام اخلام�سة م�ساء  
ال�سيخ  �سارع   - دبي  بر   - دبي  الكائن  االأول للخربة وذلك مبكتبنا  االإجتماع  لعقد  موعدا 
زايد بالقرب من حمطة مرتو املركز املايل ، برج العطار مكتب رقم 2403 ، الطابق الرابع 
والع�سرون - هاتف رقم  3589996-04 وفاك�س رقم  3589966-04 �س ب 91153 دبي. لذا 
يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا حل�سور االجتماع املذكور مع اح�سار كافة امل�ستندات 

املتعلقة بالدعوى.
 xlnc م�سعل الزرعوين للمحا�سبة القانونية - ع�سو يف

اخلبري/ د. م�سعل عبداهلل الزرعوين

دعوة حل�سور
�لجتماع �لأول للخربة 

�لعدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   
�عالن حكم بالن�سر

   يف  �لدعوى رقم 2018/4206 جتاري جزئي                                                
االقامة  حمل  جمهول  العامري  �سلطان  نا�سر  �سلطان  ذي��اب  عليه/1-  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2019/2/14  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/ م�سرف عجمان - �س م ع  بالزام املدعي عليه ان يوؤدي اىل املدعي مبلغ 
مقداره )236071.15 درهم( )مائتني و�ستة وثالثون الفا واربعمائة وواحد و�سبعون 
درهما وخم�سة ع�سر ف�سا( والفائدة بواقع ت�سعة باملائة 9٪ �سنويا من تاريخ 2018/11/7 
اتعاب  وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل  بالر�سوم  والزمته  ال�سداد  حتى متام 
املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
با�سم �ساحب  االع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2019/306  جتاري كلي
حمل  جم��ه��ول  التميمي  ع��ب��داهلل  ح�سن  حممد  1-ع����ادل   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي /البنك العربي املتحد �س.م.ع وميثله:موزة عبيد ربيع 
اخلظر قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )763.716.95( وق��دره 
االربعاء  يوم  جل�سة  لها  التام.وحددت  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   ٪12
فاأنت  ل��ذا    ch2.E.22:بالقاعة �س  ال�����س��اع��ة:09:30  امل���واف���ق:2019/4/10 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2019/385  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-ملكيوى للتجارة العامة ���س.ذ.م.م 2- قدرت اهلل جميد مع�سوري 
ايران  املدعي /بنك ملي  ان  االق��ام��ة مبا  اق��ار جنرب جمهول حمل  3- عبداهلل حاجي 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  الكبان قد  وميثله:ريا�س عبداملجيد حممود 
بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )30.789.517.70( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   ٪9 والفائدة  املحاماة 
املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق:2019/4/2 ال�ساعة:09:30 �س 
بالقاعة:ch1.C.15  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2019/413  جتاري كلي

جمهول  فرع  ���س.ذ.م.م  الغذائية  بالوجبات  للتموين  1-الرحمانية   / عليه  املدعي  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي /�سركة علي غالمي للخ�سار والفواكه ذ.م.م وميثله:�ساره 
�ساه بيك حممد البلو�سي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
مببلغ وقدره )1.775.971.63( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة ٪12 
من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت 
  ch2.E.22:بالقاعة ال�ساعة:09:30 �س  املوافق:2019/4/15  االثنني  يوم  لها جل�سة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2019/167  جتاري كلي
لال�ستثمارات  اي  ت��ي  اي��ه   -2 ليمتد  اي  ت��ي  1-اي���ه   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اي�ست للمطاعم  امل��دع��ي /54  ان  �����س.ذ.م.م جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا 
اأق����ام عليك ال��دع��وى وم��و���س��وع��ه��ا دع���وى ح��ل وت�سفية  ������س.ذ.م.م ق��د 
�سركة ايه تي اي لال�ستثمارات �س.ذ.م.م.وحددت لها جل�سة يوم االحد 
املوافق:2019/4/7 ال�ساعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.C.13  لذا فاأنت 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2019/477  مدين جزئي

ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  ح�سن  بن  حممد  بن  1-من�سور   / عليه  املدعي  اىل 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  جون  كويتتارايل  /جون�سون  املدعي 
واتعاب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره��م   )50.000( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 9٪ م��ن ت��اري��خ امل��ط��ال��ب��ة وح��ت��ى ال�����س��داد ال��ت��ام و���س��م��ول احلكم 
امل���واف���ق:2019/3/28  اخلمي�س  ي��وم  جل�سة  لها  ك��ف��ال��ة.وح��ددت  ب��ال  املعجل  بالنفاذ 
ال�ساعة:08:30 �س بالقاعة:ch2.D.18  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2019/822  جتاري جزئي

حمل  جمهول  كون�سارى  نيكو  مو�سا  م��و   -2 جاوثيري  1-ان���دري   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي /مارك اندرو ان�سورت وميثله:حممد مرت�سى يعقوب مرت�سى 
عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الها�سمي  برهان 
مببلغ وقدره )126303( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من 
كفالة.وحددت  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ 
  ch1.C.12:لها جل�سة يوم االربعاء املوافق:2019/3/27 ال�ساعة:08:30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2019/606  جتاري جزئي

م�سري   -3 ب�����س��ارت  ح�سن  ب��ه��روز   -2 يو�سفي  عبا�سعلي  1-م��ه��ن��ا   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اي��ران )الفرع  ان املدعي /بنك �سادرات  عبا�سعلي يو�سفي جمهول حمل االقامة مبا 
مببلغ  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الرئي�سي( 
التاأخريية  املحاماة والفائدة  وقدره )46.932.03( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
جل�سة  لها  التام.وحددت  ال�سداد  وحتى  اال�ستحقاق  تاريخ  من   ٪15 بواقع  االتفاقية 
بالقاعة:ch1.C.13  لذا  ال�����س��اع��ة:08:30 ���س  امل����واف����ق:2019/3/25  االث��ن��ني  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12585 بتاريخ 2019/3/21   

�عالن حكم بالن�سر
         يف  �لدعوى رقم 2018/3967  جتاري جزئي 

جمهول  ذ.م.م  املعدنية  واالعمال  لالن�ساءات  االبي�س  احلر  عليه/1-  املحكوم  اىل 
حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/1/29 يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/دي ا�س ا�س للحديد �س.ذ.م.م بالزام املدعي عليها 
بان توؤدي للمدعية مبلغ )146700( درهم وفوائده بواقع 9٪ �سنويا اعتبارا من تاريخ 
املطالبة وحتى متام ال�سداد والزمتها امل�سروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية



قد يتم اللجوء لعملية جتميل الأنف لأ�ضباب عديدة، 
عليك  الذي  فما  طبي،  وبع�ضها  بحت  جتميلي  بع�ضها 

معرفته عن هذه العملية؟ اإليك اأهم املعلومات.
من  يتم  جراحية  عملية  هي  الأن��ف  جتميل  عملية 
خاللها القيام بتغيري �ضكل الأنف اأو ميالنه عرب اإجراء 
عليك  الذي  فما  الأن��ف.  عظام  على  حمددة  تغيريات 

معرفته عن هذه العملية؟

تناوله  على  ا�ضتخدامه  ينح�ضر  ل  ال�ضتخدامات.  من  العديد  لديه  الأخ�ضر  ال�ضاي 
مع وجبة فقط ، بل هناك فوائد عديدة لل�ضاي الأخ�ضر، ولي�ض من امل�ضتغرب اأن يكون 

ال�ضاي الأخ�ضر هو امل�ضروب الأكرث ا�ضتهالكًا يف العامل بعد املاء.

ون�ضارة  �ضحة  يف  به  ي�ضتهان  ل  دورًا  الأف��وك��ادو  يلعب 
التجاعيد،  م��ن  خالية  ب�ضرة  مينحك  فهو  الب�ضرة، 
اجللد  ت�ضاعد  اأك�ضدة  م�ضادات  على  يحتوي  و�ضبابية، 
ال�ضارة  ال�ضم�ض  اأ�ضعة  من  يقي  كما  يتنف�ض،  اأن  على 
اإذ  الب�ضرة  ينظف  كما  ت�ضببها،  التي  احل��روق  ويعالج 

الكولجني  ب�  ويغذيها  للبكترييا،  م�ضادات  على  يحتوي 
الطبيعي املوجود به.

مـــــــــــــراأة

30

الأ�ضباب ال�ضائعة لعملية جتميل الأنف
ك��م��ا ���س��ب��ق وذك���رن���ا، ال ي��ت��م ال��ق��ي��ام ب��ه��ذه العملية 
الأغ����را�����س جت��م��ي��ل��ي��ة ب��ح��ت��ة ف��ح�����س��ب، وه����ذه اأهم 
وامل�ساكل  االأن��ف  جتميل  لعملية  ال�سائعة  االأ�سباب 

التي ميكن لهذه العملية اأن ت�سلحها:
التنف�س. يعيق  الذي  االأنف  فتحة  • ت�سيق 

االأنف. • ك�سر 
االأنف. تركيبة  يف  خلقية  • م�ساكل 

مثل:  االأن������ف،  ���س��ك��ل  يف  م��ع��ي��ن��ة  اأم�����ور  • ت��غ��ي��ري 
امليالن، احلجم.

االأنف. عظمة  • اعوجاج 
اأكرث  م��ن  االأن����ف  جتميل  عملية  تعترب  وع��م��وم��اً 

عمليات التجميل �سيوعاً يف ع�سرنا احلايل.

العمر املنا�ضب لإجراء عملية جتميل الأنف
اإذا كان الغر�س من اإجراء العملية جتميلياً بحتاً، 
االأنف  عظمة  من��و  يكتمل  اأن  اإىل  االن��ت��ظ��ار  يجب 

متاماً، اأي بعد جتاوز �سن املراهقة على االأقل.
اأما اإذا كان الغر�س من العملية طبياً اأو حتى اأمراً 
وقت  اأي  يف  العملية  ب��اإج��راء  القيام  ميكن  ط��ارئ��اً، 

حتى ولو يف �سن �سغرية.

التح�ضريات وخطوات عملية جتميل الأنف

القرار  التاأكد من  اأواًل  بالعملية يجب  القيام  قبل 
وبحثه مع الطبيب، فبع�س املر�سى واحل��االت قد 
طلب  يتم  كما  االأن���ف،  جتميل  عملية  تالئمها  ال 
الداخل  م��ن  االأن����ف  وم��ع��اي��ن��ة  ال��ف��ح��و���س��ات  بع�س 

واخلارج اأواًل مع اأخذ �سور له. 
العملية،  ق��ب��ل  ال��ت��دخ��ني  ع���ن  االإق������الع  وي��ف�����س��ل 

فاملدخن تكون فرتة �سفائه اأطول.
وه�����ذه ه���ي اخل���ط���وات امل��ت��وق��ع��ة ل��ع��م��ل��ي��ة جتميل 

االأنف:
• عادة يتم ا�ستخدام خمدر مو�سعي على املري�س 
)اأما  الوجه  منطقة  يف  كامل  بخدر  ي�سعر  يجعله 
ا���س��ت��خ��دام تخدير  ي��ت��م  امل��ري�����س ط���ف���اًل،  ك���ان  اإذا 

كامل(.
• يتم عمل �سق يف جلد االأنف من اخلارج واإبعاده 

لك�سف العظم.
ت�سكيل  اإع����ادة  على  بالعمل  اجل���راح  ي��ب��داأ  ث��م   •
اإ�سافة غ�سروف  اأو حتى  االأن��ف،  وت�سحيح عظمة 
احتياجات  ح�����س��ب  م���ث���اًل،  اإل���ي���ه���ا  زائ�����د  ع��ظ��م  اأو 

احلالة.
وع��ادة ما ينتهي اجل��راح خالل 1-2 �ساعة، ولكن 
ويف احلاالت االأكرث تعقيداً قد يحتاج االأمر فرتة 

اأطول من ذلك بقليل.

التعايف من عملية جتميل الأنف
بعد العملية، هذا ما عليك توقعه:

• �سوف يقوم الطبيب غالباً بو�سع دعامة خا�سة 
�سكله وهيئته  االأن��ف على  يثبت  ريثما  االأن��ف  على 

اجلديدة، وقد يحتاج االأمر لدعامات داخل االأنف 
كذلك، هذه الدعامات قد تبقى مع املري�س فرتة 

اأ�سبوع كامل.
• يتم مراقبة املري�س ب�سعة �ساعات بعد العملية، 
بعد  اأو  ال��ي��وم  نف�س  يف  للمنزل  اإر���س��ال��ه  ي��ت��م  وق���د 

املري�س. حلالة  تبعاً  العملية  من  يوم   2-1
العملية  ب��ع��د  اال���س��ت��ل��ق��اء  امل��ري�����س  ع��ل��ى  • ي��ج��ب 
ل����ف����رتات م���ط���ول���ة، م����ع رف�����ع ال�����راأ������س اأع����ل����ى من 

م�ستوى ال�سدر.
حتتاج  ال  قطب  الطبيب  ي�ستعمل  �سوف  • غالباً 
ل��ل��ف��ك، وت��ت��م��اه��ى م���ع ج���ل���دك وت�����ذوب ف��ي��ه مع 
ا�ستخدم  ق��د  الطبيب  ك���ان  ح���ال  اأم���ا يف  ال��وق��ت، 
بعد  الطبيب  زي��ارة  عليك  وهنا  تتحلل،  ال  قطب 

العملية باأ�سبوع لفك القطب.
اأو  االأن���ف  يف  باحتقان  ال�سعور  الطبيعي  م��ن   •

حتى نزيف خفيف ومتكرر.
طبية  بقطعة  اأنفك  فتحة  لتغطية  حتتاج  قد   •

خا�سة المت�سا�س املخاط واأي بواقي دم.
ال�سداع  م��ن  بنوع  املري�س  ي�سعر  ق��د   •

باالإ�سافة  ال���ذاك���رة  يف  وم�����س��اك��ل 
خدر  ح���ت���ى  اأو  ت�������ورم  اإىل 

اأمور  وه����ذه  ال���وج���ه،  يف 
طبيعية.

• �سوف يقوم الطبيب 
اأمل  م�سكنات  بو�سف 
ومنعك  م���ن���ا����س���ب���ة، 
باأن�سطة  ال��ق��ي��ام  م��ن 

م��ع��ي��ن��ة، م��ث��ل: اجل����ري، ن��ف��خ حم��ت��وي��ات االأن����ف يف 
االأ�سنان  تنظيف  اأو  بقوة  امل�سغ  ال�سباحة،  املنديل، 
ال�سحك  ب��ق��وة، 
و  اأ

االبت�سام.
التعايف،  لل�سم�س يف فرتة  التعر�س  • يف�سل عدم 

خوفاً من االإ�سابة بت�سبغات جلدية.
التورم  ع��ل��ى  ال���ك���م���ادات  ا���س��ت��ع��م��ال  ت�����س��ت��ط��ي��ع   •
واالن��ت��ف��اخ ب��ع��د ا���س��ت�����س��ارة ال��ط��ب��ي��ب ح���ول �سالمة 

ا�ستخدامها.
لك  و�سفها  التي  االأدوي���ة  تناول  على  احر�س   •

الطبيب بانتظام وتبعاً للتعليمات.
ح�سول  حال  يف  الطبيب  مع  توا�سل  على  • ابق 

اأي طارئ، مثل نزيف مفاجئ من االأنف.
ي�ستمر  قد  االأن��ف  عظام  اأمل  اأن  ت��درك  اأن  وعليك 
معك فرتة اأق�ساها 8 اأ�سابيع، وت�ستطيع اأن تخفف 
من االأمل احلا�سل عن طريق ا�ستخدامك مل�سكنات 

االأمل بعد ا�ست�سارة الطبيب ب�ساأن املنا�سب لك.

م�ضاعفات حمتملة لعملية جتميل الأنف
رغبتك  بخ�سو�س  اأم���رك  وحت�سم  ت��ق��رر  اأن  قبل 
باخل�سوع لعملية جتميل االأنف من عدمها، عليك 
اأن تكون مدركاً للمخاطر املحتملة للعملية، وهذه 

قائمة باأهمها:
التنف�س. يف  • م�ساكل 

الوجه. على  دائمة  واثار  • ندوب 
االأنف. يف  م�ستمرين  وتنميل  • خدر 

االأنف. • نزيف 
االأنف. منطقة  يف  الدموية  االأوعية  يف  • متزق 

العملية،  نتائج  ع��ن  مت��ام��اً  را���س��ي��اً  تكن  اإذ مل  اأم���ا 
من  لتتمكن  ���س��ن��ة  اأق��ل��ه��ا  ف���رتة  االن��ت��ظ��ار  فعليك 

اخل�سوع جمدداً لعملية جتميل اأنف اأخرى.

تتم لأ�ضباب جتميلية وطبية

عملية جتميل �لأنف: �أهم �ملعلومات �لتي عليك معرفتها

ال�ضاي الأخ�ضر ملكافحة الب�ضرة الباهتة
الب�سرة.  على  ال�سحر  مفعول  االأخ�����س��ر  لل�ساي 
وب�سرتهن  جيداً،  هذا  االآ�سيويات  الن�ساء  وتعرف 
اجلميلة هي نتيجة ال�ستهالكهن ال�ساي االأخ�سر 
ب�سكل كبري. لال�ستفادة من فوائد ال�ساي االخ�سر 
للب�سرة، واإزالة ال�سموم التي جتعل الب�سرة تبدو 
لي�س  اليوم ولكن  اأك��واب يف  ا�سربي ثالثة  باهتة، 
امت�سا�س  ال��ك��اف��ي��ني مي��ن��ع  الأن  ذل���ك  م��ن  اأك����رث 

احلديد.

ال�ضاي الأخ�ضر ملكافحة التجاعيد
االأك�سدة  مب�������س���ادات  م���ل���يء  االأخ�������س���ر  ال�������س���اي 

وال�سيلينيوم…(.  والزنك   E و   C )فيتامينات 
الب�سرة.  ي�سد  ف��ه��و  ال��وج��ه  ع��ل��ى  و���س��ع��ه  مت  واإذا 
ميكنك ا�ستخدامه على �سكل قناع م�سنوع منزلياً، 

لال�ستفادة من فوائد ال�ساي االأخ�سر للب�سرة.

ال�ضاي الأخ�ضر ملكافحة الهالت ال�ضوداء
العينني  حميط  منطقة  االأخ�سر  ال�ساي  يحفز 
ا�ستخدامه  ميكنك  وين�سطها.  احتقانها  ويخفف 
احتقان  لتخفيف  االأخ�سر  ال�ساي  من  ككمادات 
جيوب العينني: اغم�سي كي�س من ال�ساي االأخ�سر 
ملدة 3-5 دقائق يف 250 مل من املياه املعدنية ثم 
�سعيها يف الثالجة ملدة �ساعة. �سبي ب�سع قطرات 

من املنقوع على قطعتني من القطن و�سعيها على 
عينيك ملدة 10 دقائق.

مي��ك��ن��ك اأي�������س���ا ت��خ��ف��ي��ف ال����ه����االت ال���داك���ن���ة عن 
طريق و�سع ال�ساي االأخ�سر البارد على عينيك. 
فوائد  م��ن  وا�ستفيدي  الو�سفات  ه��ذه  اعتمدي 

ال�ساي االأخ�سر للب�سرة.

ال�ضاي الأخ�ضر ملكافحة التجاعيد
االأك�سدة  مب�������س���ادات  م���ل���يء  االأخ�������س���ر  ال�������س���اي 
وال�سيلينيوم…(.  والزنك   E و   C )فيتامينات 
الب�سرة.  ي�سد  ف��ه��و  ال��وج��ه  ع��ل��ى  و���س��ع��ه  مت  واإذا 
ميكنك ا�ستخدامه على �سكل قناع م�سنوع منزليا، 

لال�ستفادة من فوائد ال�ساي االخ�سر للب�سرة.

ال�ضاي الأخ�ضر ملكافحة الهالت ال�ضوداء
العينني  حميط  منطقة  االأخ�سر  ال�ساي  يحفز 
ا�ستخدامه  ميكنك  وين�سطها.  احتقانها  ويخفف 
احتقان  لتخفيف  االأخ�سر  ال�ساي  من  ككمادات 

جيوب العينني:
 5-3 مل���دة  االأخ�����س��ر  ال�����س��اي  م��ن  كي�س  اغم�سي   
دقائق يف 250 مل من املياه املعدنية ثم �سعيها 
من  قطرات  ب�سع  �سبي  �ساعة.  مل��دة  الثالجة  يف 
على  و�سعيها  القطن  م��ن  قطعتني  على  املنقوع 

عينيك ملدة 10 دقائق.
مي��ك��ن��ك اأي�������س���ا ت��خ��ف��ي��ف ال����ه����االت ال���داك���ن���ة عن 
طريق و�سع ال�ساي االأخ�سر البارد على عينيك. 
فوائد  م��ن  وا�ستفيدي  الو�سفات  ه��ذه  اعتمدي 

ال�ساي االخ�سر للب�سرة.

م������ا�������ض������ك������ات 
الأفوكادو للب�ضرة

زيت  م��ع  الأف���وك���ادو  ما�ضك 
الزيتون والرتم�ض

ثمرة اأفوكادو مهرو�سة
ملعقة �سغرية زيت زيتون

ترم�س  ����س���غ���رية  م��ل��ع��ق��ة 
مطحون

امل�����ك�����ون�����ات مع  اخ����ل����ط����ي 
ووزع����ي����ه����ا على  ب��ع�����س��ه��ا، 
املا�سك  ف��رك  مع  ب�سرتك 
ب�سرتك  ع��ل��ى  ب��ل��ط��ف 
ل����ت����ق���������س����ري اجل����ل����د 

امليت.
اتركي اخلليط على 
ب�������س���رت���ك مل����دة 
دقيقة.  20

ا�����س����ط����ف����ي 
وج����������ه����������ك 
ب��������������امل��������������اء 
ثم  ال�����داف�����ئ 
الإزالة  البارد 

املا�سك.

ك���رري���ه م����رة اأ���س��ب��وع��ي��ا اأي����ا كانت 
جافة  ك��ان��ت  اإذا  ول��ك��ن  ب�����س��رت��ك، 
احلليب  من  القليل  اأ�سيفي  ج��داً، 
ترطيب  على  للح�سول  للخليط 

م�ساعف.

الزبادي  مع  الأفوكادو  ما�ضك 
والع�ضل والتوت

ثمرة اأفوكادو مهرو�سة
ملعقة �سغرية زبادي
ملعقة �سغرية ع�سل

مهرو�سة بري  توت  حبات   5
بع�سها،  م����ع  امل���ك���ون���ات  اخ���ل���ط���ي 
و���س��ع��ي��ه��ا ع��ل��ى ب�����س��رت��ك مل���دة 15 

دقيقة.
اأزيلي اخلليط باملاء الفاتر.

اأ�سبوعياً،  م�����رة  امل���ا����س���ك  ك������رري 
�سبابية،  ب�����س��رة  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول 
بفعل  ح����ي����وي����ت����ه����ا  ول�����ت�����ج�����دي�����د 
ال�����ك�����والج�����ني امل������وج������ود ب���ال���ت���وت 

واالأفوكادو، 
الع�سل  ب��ل�����س��م��ة  ن���اع���م���ة  وب�������س���رة 

والزبادي.

ما�سكات لكل �أنو�ع �لب�سرة من  �لأفوكادوفو�ئد �ل�ساي �لأخ�سر للب�سرة
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تزوجُت كي اأكّون عائلة وبيتًا

رول �ســــامية: �لعمــــل يجعـــلني 
قـــــادرة علـــى �لعطــــاء

راأيك، ملاذا فوجئ اجلميع بخرب  • يف 
زواج���ك ال���ذي اأع��ل��ن��ِت عنه اأخ����رياً من 

ال�ساب رودي �سعد؟
ت��زوج��ُت يقولون  اإذا   . ���ريرِّ االأم���ر حُمَ  -

ملاذا تزّوجْت، 
واإذا مل اأتزوج يعرت�سون ويقولون ملاذ 
مل تتزّوج حتى االآن. وملاذا يتفاجاأون 
طّنة  )اأعمل  اأن  يفرت�س  ك��ان  هل 

ورّنة( قبل اأن اأتزّوج!
بزوجك  اأَْق���َن���َع���ِك  ال���ذي  م��ا   •
يكون  ك��ي  اخ��رتِت��ه  رودي حتى 

�سريكاً حلياتك؟
رودي  م����ن  ب�����ال�����زواج  ق�������راري   -
ي�سبه قرار اأي امراأة عند اختيارها 
لَفَتني  ما  واأك��رث  حياتها.  ل�سريك 
وتربيته  و�سخ�سيته  اأخ��الق��ه  ب��ه 

وعائلته.
ال�سريك  اخ���ت���ي���ار  ك����ان  ه���ل   •
امل������راأة  اأن  خ�����س��و���س��اً  ����س���ع���ب���اً، 
ع���ن���دم���ا ت���ك���ون يف االأرب����ع����ني، 
اأ�سعب  خ����ي����ارات����ه����ا  ت�������س���ب���ح 
ت���ك���ون عليه  وت��خ��ت��ل��ف ع��م��ا 

عندما تكون يف الع�سرين؟
وه������ذا  �����س����ح����ي����ح،  ه�������ذا   -
كثرياً  اقتنعُت  اأنني  يعني 
بزوجي قبل اأن اأقرر اأن 
���س��ري��ك حياتي  ي��ك��ون 
وم�ستقبلي. اختياري 
له مل يكن عن جهل 
وجدُت  )وْل���دن���ة(.  اأو 
الرجل  ه��و  رودي  اأن 
امل������ن������ا�������س������ب ال���������ذي 
يتحمل  اأن  ي�ستطيع 
يكون  واأن  امل�����س��وؤول��ي��ة 

اأباً الأوالدي.
خ����ارج  م����ن  • زوج������ك 
فكيف  الفني.  الو�سط 
ح�����������س�����ل ال������ت������ع������ارف 

بينكما؟
ح�سل  ال���ت���ع���ارف   -
اأ�سدقاء  طريق  عن 
كل  م���������س����رتك����ني. 
�������س������يء ن�������س���ي���ب، 
ه�����و  ورودي 

ن�سيبي يف هذه احلياة.
فهل  العمل،  عن  اأبداً  تنقطعي  مل  زواجك  • بعد 

عملك هو هاج�س عندك؟
من  عاماً   25 اأم�سيُت  واأن��ا  ج��داً،  اأ�سا�سي  - عملي 
ح��ي��ات��ي يف ال��ع��م��ل وال مي��ك��ن اأن اأن��ه��ي��ه ب���)ل��ي��ل��ة ما 
فيها �سو قمر(. العمل هو حافز رئي�سي يف حياتي 
ق��ادرة على  الأنه يجعلني  ب�سعادة،  اأكملها  ويجعلني 

العطاء.
• ال �سك يف اأن العمل اأ�سا�سي يف حياتك، ولكن هل 
املقبلة  ال��ف��رتة  االأك���رب خ��الل  ال��وق��ت  �ستخ�س�سني 

لالإجناب واالهتمام بالبيت والعائلة واالأوالد؟
االإجن����اب مب�سيئة اهلل  ب��وق��ت��ه. م�ساألة  ���س��يء  ك��ل   -
وحده ولي�ست ق��راراً. اإذا ُكتب يل اأن اأجنب واأ�سبح 
اأماً ف�ساأكون �سعيدة، الأنني تزوجُت كي اأكّون عائلة 

وبيتاً.
• انتهيِت من ت�سوير م�سل�سل جديد يف اأبو ظبي. 

ما تفا�سيله؟
�سّورنا  ونحن  الدرا�سة(.  )اإي��ام  بعنوان  امل�سل�سل   -
املو�سم  ُي���ع���ر����س يف  م���ن���ه، ورمب�����ا  ال���ث���ال���ث  اجل�����زء 
منه  والثاين  االأول  اجل��زءان   .2019 الرم�ساين 
اأن  لبثوا  م��ا  ولكنهم  اأع���وام،   10 نحو  قبل  ُعر�سا 

قّرروا ت�سوير اجلزء الثالث منه.
الكوميدي؟ النوع  من  هو  • هل 

- بل )بالك كوميدي(.
اأنِت �سعيدة الأن امل�سل�سل �سُيعر�س يف املو�سم  • هل 

الرم�ساين، وما االإ�سافة التي تتوقعينها منه؟
- كل �سيء جديد نقوم به يعطينا اإ�سافة. م�سل�سل 
)�سايكو( مع اأمل عرفة كان يفرت�س اأن ُيعر�س يف 
املو�سم الرم�ساين 2018، ولكن ح�سل خالف مع 
حمطات التلفزيون، وهو ُيعر�س حالياً على �سا�سة 

)لنا تي يف(.
وال �سك يف اأن املُ�ساَهدة يف املو�سم الرم�ساين تكون 
التلفزيونية،  ال��درام��ا  يتابعون  النا�س  الأن  اأك���رب، 
عْر�سه  لو مت  اأك��رث مما  ينال حقه  امل�سل�سل  وتالياً 
العمل اجلّيد ال  املقابل،  خارج مو�سم رم�سان. ويف 
توقيت  عن  النظر  ب�سرف  باملتابعة  يحظى  اأن  بد 

عر�سه.
جديدة؟ لربامج  حت�سريات  هناك  • هل 

وا�سح  �سيء  يوجد  - هناك جمموعة عرو�س، وال 
وحمّدد.

اللبنانية؟ الدراما  عرو�س  اإىل  • وبالن�سبة 
- ال توجد عرو�س.

ُتعر�س  التي  الدراما  على  تركزين  كاأنك  • يبدو 
عليك من خارج لبنان؟

وُيْعِجبني ويكون  التي تعر�س علّي عماًل  - اجلهة 
الدور جيداً ومنا�سباً اأقبل به، �سواء داخل لبنان اأو 

خارجه.
املمّثلني  غالبية  تعد  مل  االأخ���رية  االأع����وام  يف   •

تتوّقف عند جن�سية امل�سل�سل؟
- هذا �سحيح، املمثل يلحق رزقه.

املُْنِتجني  اأعمال  عن  م�ستبَعدة  اأنك  الفتاً  • يبدو 
اللبنانيني؟

- ال اأعرف، رمبا الأن هناك عدداً كبرياً من املمثالت 
اللبنانيات على ال�سا�سة.

 مع مالحظة اأن الوجوه نف�سها تتكّرر من م�سل�سل 
اإىل اآخر. وهذا يعني اأن �سركات االإنتاج لديها فريق 

معنّي تتعامل معه.
موؤ�سف؟ • هذا 

- طبعاً! ما يح�سل خ�سارة لهم ويل.
تزعلني؟ • وهل 

- اأبداً. اأنا ال اأتاأثر، الأن َمن اأعمل معهم ي�ستفيدون 
ي�ستفيدون  لبنان فال  اأما يف  واأ�ستفيد منهم،  مني 

مني وال اأ�ستفيد منهم.
اعتدِت  ثم  ومن  املو�سوع،  هذا  يزعجك  كان  • هل 

عليه؟
- اأب�����داً، م��ن��ذ 25 ع��ام��اً واأن����ا اأط����ّل اأ���س��ب��وع��ي��اً على 

التلفزيون،
 ومل اأكن اأنتظر م�سل�ساًل. هناك الكثري من النجوم 
النا�س ال يحبونهم،  ولكن  50 م�سل�ساًل،  اأطلوا يف 
النا�س  اأن��ن��ي حم��ب��وب��ة ع��ن��د  اأك���رث م��ا يهّمني  واأن����ا 

وي�سعرون باأنني فرد من عائلتهم.
ال  وال��ن��ا���س  م�سل�ساًل   60 يف  اأط���ل  اأن  يهّمني  وال   

يحبونني.
املُْنِتجون  كان  ملاذا  النا�س،  يحبه  ا�سم  اأنك  مبا   •

ي�ستبعدونك عن اأعمالهم؟
اأطّل  ال�سابق، كنت  ال��ي��وم. يف  الو�سع  َت��َغ��ريَّ  - رمب��ا 
بربنامج )ما يف مثلو( الذي توّقف و�سار كل ممّثل 
يعمل مبفرده، ولذلك مل يكن يهّم املنتجني اأن اأطل 
على  اأ�سبوعي  ب�سكل  اأظهر  كنت  الأنني  اأعمالهم  يف 

ال�سا�سة.

�أ�سالة: عالقتي باأنغام تو�جه مطّبًا قويًا

األبوم اأنغام 
وف����ور ط���رح األ���ب���وم اأن���غ���ام اجل���دي���د، ع����رّبت اأ���س��ال��ة يف 
واأنها  اأن��غ��ام  ب��األ��ب��وم  ك��ث��رياً  اأُع��ج��ب��ت  اأن��ه��ا  ت�سريحاتها 

ا�ستمعت اإىل اأغنياته كاملة واأحبتها كثرياً.
اأنها  اأ�سالة  فعّلقت  يجمعهما،  ال��ذي  اخل��الف  عن  اأم��ا 
واأن���غ���ام ���س��دي��ق��ت��ان و���س��ت��ظ��الن ه��ك��ذا، م�����س��ريًة اإىل اأن 
مطّباً  وت��واج��ه  الطريق  منت�سف  يف  حالياً  عالقتهما 

قوياً، واأ�سافت: "اإن �ساء اهلل متّر دون خ�سائر".

زيارة لبنان
ال�سديد  با�ستياقها  ن�����س��ري  اأ���س��ال��ة  ���س��ّرح��ت  اأخ�����رياً، 
بعد  عامني  م��ن  الأك��رث  عنه  غيابها  بعد  لبنان  ل��زي��ارة 
اأزمتها االأخرية يف مطار بريوت، واأكد لنا م�سدر مقرب 
منها اأنها تلقت دعوة ر�سمية لزيارة لبنان خالل االأيام 
املا�سية واأنها تفكر جدياً يف التنازل عن قرارها القدمي 
ب��ع��دم دخ��ول��ه��ا لبنان م��رة اأخ���رى وت��ع��ود ل��زي��ارة البلد 
النهائي  قرارها  ولكنها مل حت�سم  احل��ايل  العام  خالل 

حتى االآن.

حفل جدة
ول��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة، اأّط���ل���ت اأ���س��ال��ة على 

جمهورها يف اململكة العربية ال�سعودية 
ب��ج��دة ح��ي��ث ���س��ارك��ت يف ي����وم امل����راأة 
ال��ع��امل��ي ب��ح��ف��ل غ��ن��ائ��ي ���س��خ��م ليلة 
عبادي  احلفل  و�ساركها  مار�س،   8
اجل��وه��ر م��ن خ��الل دوي��ت��و غنائي 
باأغنية "قد احلروف".وقد نفدت 
تذاكر احلفل يف ال�ساعات االأوىل 
م���ن االإع�����الن ع��ن��ه، خ��ا���س��ة اأن 
اأ�سالة لديها قاعدة جماهريية 
وتعترب  امل��م��ل��ك��ة  يف  وا����س���ع���ة 
ال�سعودية  اأه����ل  م��ن  نف�سها 
اأهل  مبحّبة  وفخرها  حلبها 
ال�����س��ع��ودي��ة ح��ي��ث ق���ال���ت يف 
"اأنا  اخل��ا���س��ة  ت�سريحاتها 

واأفتخر  ���س��ع��ودي��ة  ان��ت��م��اءات��ي 
بهذا كثرياً".

فاجاأْت املمثلة اللبنانية رول �ضامية النا�ض بزواجها من �ضاب من خارج الو�ضط 
الفني ا�ضمه رودي �ضعد، وتعّرفْت عليه عن طريق اأ�ضدقاء م�ضرتكني.

وتوؤكد �ضامية اأن اختيارها لزوجها مّت عن اقتناٍع، مو�ضحة اأنها وجدْت فيه الرجل 
املنا�ضب كي يكون اأبًا لأولدها، لفتة اإىل اأنها تزّوجُت لتاأ�ضي�ض بيت وعائلة... 

)واإذا ُكتب يل اأن اأجنب ف�ضاأكون �ضعيدة(.
من  الثالث  اجلزء  ت�ضوير  من  انتهْت  اأنها  عن  �ضامية  ك�ضفْت  اأخ��رى،  ناحية  من 
م�ضل�ضل )اأيام الدرا�ضة( الذي �ضُيعر�ض يف املو�ضم الرم�ضاين 2019، كما حتّدثت 
عن ا�ضتبعادها عن الدراما املحلية، موؤكدة اأن هذا الأمر ل يزعجها على الإطالق، 
عند  حمبوبات  ل�ضن  ولكنهن  م�ضل�ضاًل   50 يف  �ضارْكن  جنمات  هناك  اأن  ومو�ضحة 

النا�ض ويكفيها اأن النا�ض يحبونها وي�ضعرون باأنها فرد من العائلة.

ل تزال عالقة املطربة اأ�ضالة ن�ضري و�ضديقتها اأنغام متوترة بعد اإعالن الأخرية زواجها باملوزع اأحمد اإبراهيم؛ 
ما اأثار قطيعة بني ال�ضديقتني لعالقة الن�ضب التي جتمع زوج اأ�ضالة طارق العريان بزوجة اأحمد اإبراهيم الأوىل، 

حتى اإن البع�ض رّدد اأن اأ�ضالة هي من �ضّربت خرب الزواج لو�ضائل الإعالم وال�ضحافة.
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�لثوم و�لب�سل للوقاية من �سرطان �لقولون 
م��ن خطر  للوقاية  والب�سل  ال��ث��وم  ت��ن��اول  ب��زي��ادة  درا���س��ة ج��دي��دة  ن�سحت 
�سرطان القولون، حيث اأظهرت نتائج االأبحاث التي اأجريت يف ال�سني اأن 
االأورام  النوع من  بهذا  االإ�سابة  احتمال  يقلل  والب�سل  الثوم  تناول  زي��ادة 

بن�سبة 79 باملائة.
كلينيكال  اأوف  ج���ورن���ال  با�سيفيك  )اآ���س��ي��ا  يف  ال��درا���س��ة  ن��ت��ائ��ج  وُن�����س��رت 
تناول  بزيادة  اخلا�سة  الن�سائح  الدرا�سة  تو�سيات  زت  وع��زَّ اأونكولوجي(، 

اخل�سراوات والفواكه حلماية القولون من االأورام.
دت الدرا�سة، على اأهمية تناول الثوم والب�سل للح�سول على م�سادات  و�سدَّ

االلتهابات الطبيعية التي تقاوم منو االأورام.
وبح�سب تقارير منظمة ال�سحة العاملية يعترب �سرطان القولون من اأكرث 

االأورام التي تهاجم الرجال حول العامل.

ريا�سات مفيدة ملر�سى �لف�سال �لعظمي
اأهمية  ال��ري��ا���س��ي، على  وال��ط��ب  ال��ع��ظ��ام  االأمل��ان��ي��ة لطب  ���س��ددت اجلمعية 
)الف�سال  ب��ا���س��م  امل��ع��روف  التنك�سي  امل��ف��ا���س��ل  ال��ت��ه��اب  مل��ر���س��ى  ال��ري��ا���س��ة 
العظمي(، ب�سرط ممار�سة الريا�سة ال�سليمة وبقدر معتدل بني التحميل 

وتخفيف احلمل.
هي  العظمي  الف�سال  ملر�سى  املنا�سبة  ال��ري��ا���س��ات  اإن  اجلمعية:  وق��ال��ت 
املائية.  والتمارين  الع�سي،  با�ستخدام  وامل�سي  الهوائية،  الدراجات  رك��وب 
تغيري  اأو  عاليًة  �سرعًة  تتطلب  ال��ت��ي  فهي  املنا�سبة  غ��ري  ال��ري��ا���س��ات  ���ا  اأمَّ
االجتاه على نحو مفاجئ اأو التالم�س اجل�سدي مع الغري، مثل القفز على 

الرتامبولني وريا�سات الكرة مثل كرة القدم وكرة ال�سلة وكرة اليد.
وبطبيعة احلال، ينبغي احل�سول على ال�سوء االأخ�سر من الطبيب املعالج 

قبل ممار�سة الريا�سة.
و)ال��ف�����س��ال ال��ع��ظ��ام��ي( ه��و ال��ن��وع االأك����رث ���س��ي��وًع��ا م��ن ال��ت��ه��اب املفا�سل؛ 
الن�سيج  تاآكل  العامل، ويحدث عند  االأ�سخا�س حول  حيث ي�سيب ماليني 

الغ�سرويف الواقي املوجود عند اأطراف العظام مع مرور الوقت.
اأي مف�سل باجل�سم،  اإتالف  اأن الف�سال العظامي ميكنه  وعلى الرغم من 
والركبتني،  ال��ي��دي��ن،  ي��وؤث��ر على  ال���ذي  �سيوًعا  االأك���رث  اال���س��ط��راب  ف��اإن��ه 

واالأرداف واحلبل ال�سوكي.
وميكن التعامل مع اأعرا�س الف�سال العظامي بفاعلية، على الرغم من اأنه 
ال ميكن عك�س العملية الكامنة؛ فاحلفاظ على الن�ساط وال��وزن ال�سحي 
وغريهما من العالجات االأخرى من �ساأنها اإبطاء تطور املر�س وامل�ساعدة 

يف حت�سني االأمل ووظيفة املف�سل.
وين�سح االأطباء باحلركة رغم املر�س و�سعوبته؛ وذلك لتاليف حالة االإعاقة 
الكاملة. وحتتاج املفا�سل امل�سابة اإىل احلركة والتمرين؛ اإذ اإّن )اإراحتها( 
يت�سبَّب يف �سعف الع�سالت وتخاذلها؛ ما يوؤدي بعد ذلك اإىل عدم القدرة 

على احلركة.
زيادة  من  يعانون  الذين  لدى  اأك��رب  املر�س  بهذا  االإ�سابة  خماطر  وتكون 
الوزن، اأو لديهم �ساق واحدة اأطول من االأخ��رى، اأو لديهم وظائف توؤدي 
اإح�ساءات طبية  واأ�سارت  املفا�سل.  ال�سغط على  اإىل م�ستويات عالية من 
ات مر�سية يف  ال�65 لديهم تغريرُّ %80 من االأ�سخا�س فوق �سن  اأن  اإىل 
املفا�سل، لكن ما بني 25 و%30 فقط يعانون من اأعرا�س املر�س، والبقية 
ال ي�سعرون ب�سيء، فيما يقدر اأن هناك اأكرث من 21 مليون �سخ�س يعانون 

من املر�س يف الواليات املتحدة االأمريكية، اأي نحو %7 من ال�سكان.

م�ضر؟ يف  الهول  اأبو  متثال  بنى  الذي  • من 
- خفرع

تنتمي؟ لغة  اأي  اإىل  )معلم(  تعني  التي  اأ�ضتاذ  • كلمة 
- اللغة الفار�سية

الزمرد؟ حجر  لون  • ما 
- اأخ�سر

؟ اللبناين  النابغة  املخرتع  هو  • من 
- ح�سن كامل ال�سباح

اأ�ضلها؟ يرجع  لغة  اأي  اإىل  بنطلون  • كلمة 
- اللغة االإيطالية

العامل؟ يف  بناء  اأ�ضخم  هو  • ما 
- �سور ال�سني العظيم

بخاري. حمرك  لت�سغيل  كاف  الب�سلة  يف  خلية  كل  داخل  املاء  • �سغط 
واملرايا. الت�سوير  اأفالم  �سنع  يف  كيماويا  ا�ستعماله  يتم  الف�سة  من  العامل  اإنتاج  ن�سف  من  • اأكرث 

كامل. اإن�سان  ابتالع  باإمكانه  ال�سديف  بال�سمك  يدعى  االأ�سماك  من  نوعا  • هنالك 
االأ�سقر وال�سعر  البي�ساء  الب�سرة  ذوي  النا�س  لدغ  يف�سل  • البعو�س 

الطيور  اأما  اأ�سفل  و  الأعلى  منقارها  حتريك  ت�ستطيع  التي  الوحيدة  هي  كلها  الطيور  دون  من  • الببغاء 
االأخرى فاإنها حترك منقاراً واحداً.

مرة. مليون   40 يدق  الواحد  العام  يف  و  مرة   80  �  60 من  الدقيقة  يف  يدق  • القلب 
اخل�سب  يف  املوجودة  الكيماوية  املادة  ب�سبب  وذلك  البلوط  خ�سب  تثبيت  يف  ت�سلح  ال  احلديد  • م�سامري 

والتي تت�سبب يف �سداأ امل�سامري .
اجلاف. اجلليد  اإنه  يتبخر،  بل  ين�سهر  ال  اجلليد  من  نوعا  • هنالك 

اأ�سبوع.  كل  املليون  ون�سف  مليون  مبعدل  يزدادون  العامل  • �سكان 
املياه  يف  تنمو  اأن  ميكن  التي  القليلة  االأنواع  من  واحدة  تعد   ، ا�ستوائية  �سجرة  وهي  املانغروف،  • �سجرة 

املاحلة.
، وي�سمى يف بريطانيا يوم اخلدعة ، ويف فرن�سا يوم  اإبريل  اإبريل )ني�سان( يدعى عندنا كذبة  • االأول من 

ال�سمك، ويف اليابان يوم الدمية اأما يف اأ�سبانيا فيدعى بيوم املغفل.

�سعاد ونعمة
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جوزة الطيب

“جوزة  باأن  اأفادت درا�سة حديثة 
حت�سني  ع��ل��ى  ت�����س��اع��د  الطيب” 
�سحة الكبد، وقد حتمي االإن�سان 
الكبد،  ل��ت��ل��ي��ف  ال���ت���ع���ر����س  م����ن 
“ديلي  ح�سب ما ذكرته �سحيفة 

ميل” الربيطانية.
واأج�����رى ال��درا���س��ة ب��اح��ث��ون من 
ال�سينية  ن���اجن���ي���ن���غ  ج���ام���ع���ة 
الوطني  الربنامج  مع  بالتعاون 
يف  الرئي�سي  والتطوير  للبحث 

ال�سني؛ وذلك بعدما الحظوا اأن توابل جوزة الطيب ظلت ت�ستخدم ل�سنوات 
يف الطب التقليدي ال�سيني لعالج جمموعة من االأمرا�س املعوية.

جلوزة  الوقائية  التاأثريات  واختبار  لتجربة  فئران  الباحثون  وا�ستخدم 
يحارب  التوابل  من  النوع  ه��ذا  اأن  النتائج  واأظ��ه��رت  الكبد.  على  الطيب 
�سرر  مكافحة  اإىل  باالإ�سافة  ال��دم،  �سكر  وف��رط  ال��دم،  يف  الدهون  ارتفاع 

اأن�سجة القلب وتليف الكبد.
ووجد الباحثون اأن جوزة الطيب حتتوي على مركب خا�س له تاأثري وقائي 

قوي �سد تليف الكبد.
وج��وزة الطيب هي نواة ثمرة �سجرة جوزة الطيب، التي تنمو يف املناطق 

اال�ستوائية فقط. وعادة ما ت�ستخدم جوزة الطيب على �سكل م�سحوق.

قارب ك�ضمريي ينقل ركابًا يحملون املظالت اأثناء هطول الأمطار على بحرية دال يف �ضريناجار. اأ ف ب

وجها  جميل..  فيها  ما  كل  كان  احلليب،  لتبيع  �سارعنا  اإىل  تاأتي  فكانت  نعمة  تدعى  حليب  بائعة  هناك  كان 
�سبوحا وابت�سامة عذبة جميلة وكلمة طيبة ونداء ب�سوت جميل ينتظره جميع من يف ال�سارع وحليبا طازجا 
عندما تاأتي به ينزل اجلميع باأوانيهم لل�سراء فتفرغ كل ما معها يف �سارعنا وتعود لبيتها م�سرورة �سعيدة .. 
ويف و�سط هذا كله كان هناك جمموعة من االأطفال ينتظرون دائما قدومها في�سريون بجانبها وعندما تنادي 
على احلليب يقلدها اجلميع خا�سة فتاه تدعى �سعاد فكانت تقلد �سوتها متاما في�سحك االأطفال وت�سحك 

نعمه .
جاء وقت مل حت�سر فيه نعمه لب�سعه ايام فقلق اجلميع عليها فاأخذوا يت�ساءلون عما بها وهم قلقون..  بعد 
يومني جاءت نعمه وهي حتمل احلليب لكنها كانت متعبة ومري�سة، وعند اأول ال�سارع قابلها االطفال بفرحة 

غامرة و�سالم وحتية، ففاجاأتهم باأنها ال ت�ستطيع الكالم.. هنا �سكت اجلميع حزنا.
 ح�سنا وماذا �سنفعل االن كيف �سيباع كل هذا احلليب.. ال تقلقوا.. كانت هذه �سعاد.. قالت �ست�سري نعمة وهي 
حتمل احلليب و�سن�سري معها، �ساأنادي انا على احلليب، و�سفق اجلميع فرحني و�ساروا جميعهم يهللون جاءت 
نعمة، جاء احلليب، اخذت �سعاد ت�ستعر�س نغمات �سوتها اجلميل، وهي تنادي على احلليب ونعمة ت�سحك حتى 
مت بيع احلليب كله مع �سالمات وا�سواق وحتيات �سكان ال�سارع و�سرورهم و�سحكهم ملا فعلته �سعاد، ومن يومها 

مل تن�س نعمة هذا املعروف، ومن يومها اي�سا و�سكان ال�سارع يقولون ل�سعاد يا نعمة.

تعرف على م�سببات �أوجاع �لرقبة وطرق عالجها �لطبيعية
22 و70%   تفيد تقارير منظمة ال�سحة العاملية باأن ما بني 
من الب�سر يعانون من اآالم الرقبة والكتفني مرة واحدة يف العمر 
على االأقل. وتعترب هذه االأوجاع من امل�ساكل ال�سحية ال�سائعة 

وخا�سة يف ال�ستاء، وقد ت�سبب اإعاقة موؤقتة عن العمل.
ا�ستخدام  ب�سبب كرثة  الرقبة  اأوج��اع  ال�سكوى من  تزايدت  وقد 

الكومبيوتر والهواتف، وزيادة العمل املكتبي ب�سكل عام.
اأثناء  االأ�سنان  طحن  نتيجة  الرقبة  اآالم  حت��دث  اأن  ميكن  لكن 
الهاتف  للتحدث يف  كنتيجة  اأو  االإج��ه��اد،  ب�سبب  اأو  مثاًل،  النوم 
بعد  اأو  باليد،  ب��ه  االإم�����س��اك  دون  والكتف  ال�سدغ  ب��ني  بو�سعه 
تعّر�س الرقبة للفحة من الهواء البارد، خا�سة اإذا كانت ع�سالت 
االأمل،  تخفيف  على  ال��ب��اردة  الكّمادات  وت�ساعد  �سعيفة.  العنق 
كان  اإذا  عام  وب�سكل  التيب�س.  بعالج  الدافئة  الكمادات  تقوم  ثم 
االأمل يف الع�سالت ُين�سح با�ستخدام الكّمادات الدافئة، اأما اآالم 

املفا�سل فينا�سبها الكّمادات الباردة.

وقد يفيد لبع�س الوقت ا�ستخدام امل�سكنات مثل اأ�سيتامينوفني 
ُين�سح باال�ستخدام طويل االأمد لالأدوية  واأيبوبروفني، لكن ال 

امل�سكنة.
اأوجاع  لتخفيف  طبيعياً  عالجاً  والالفندر  النعناع  زيت  ويوفر 
وال�سداع  االأمل  يخفف  النعناع  فزيت  والعنق.  الرقبة  وتيب�س 

املرتبط به، ويزيد من مرونة الع�سالت، ويقلل االلتهابات.
وي�ساعد زيت الالفندر على خف�س االلتهابات وتخفيف االأوجاع 

والتوتر الذي يرتبط باإجهاد ع�سالت الرقبة والكتفني.
يفيد  ق��د  م��زم��ن��ة  اأو  ت��ت��ك��ّرر  ال��رق��ب��ة  اأوج����اع  م�سكلة  ك��ان��ت  واإذا 
ا�ستبدال الو�سائد القدمية غري املنا�سبة واختيار نوعية �سحية 
ع�سالت  تقوية  اإع���ادة  ال�����س��روري  وم��ن  اجل�سم.  حجم  تنا�سب 
الرقبة والكتفني بعد تراجع االإح�سا�س باالأمل. وميكنك ممار�سة 
يف  وو�سعها  الرقبة  ع�سالت  مط  على  تعتمد  ب�سيطة  متارين 

مقاومة �سد اليد كما هو بني بال�سورة اأعاله.


