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مباذا ت�شعر املراأة يف اأول �شهر من احلمل؟

بع�ض �ل��ن�����ص��اء ت��ب��د�أ ل��دي��ه��ن �أع���ر�����ض �حل��ام��ل م��ن��ذ حل��ظ��ة �إخ�صاب 
لدى  �حلمل  عالمات  تتاأخر  بينما  �لرحم،  �إىل  وو�صولها  �لبوي�صة 
ف���اإذ� كنت  ك��ام��ل.  �إىل �صهر  �أح��ي��ان��اً  ق��د ت�صل  ل��ف��رة  �لآخ���ر  �لبع�ض 
تخططني للحمل �لأول �صتفيدك معرفة �لتغري�ت �لتي مترين بها 

خالل �لأ�صابيع �لأوىل من رحلة �حلمل.
يف �لبد�ية قد تالحظني بع�صاً من هذه �لتغري�ت �جل�صمانية ب�صبب 
هرمونات �حلمل، ويحدث ذلك عقب �لإخ�صاب مبا�صرة، و�لتغري�ت 
هي: ح�صا�صية �لثدي للم�ض، وتغري لون �حللمة �إىل �لد�كن، و�لتعب، 
و��صتهاء �أطعمة معينة، و�لدوخة و�لقيء. وقد يكون هناك تقل�صات 
�أثناء �لتبول، وبع�ض نقاط �لنزيف �لتي حتدث نتيجة تنظيف �لرحم 

لنف�صه ��صتعد�د�ً للبوي�صة �ملخ�صبة.
�أما تغري�ت �مل�صاعر خالل �ل�صهر �لأول من �حلمل فهي متنوعة، فقد 
ت�صعرين بال�صعادة، و�لقلق، و�ل�صك، وحتدث تقلبات �ملز�ج لعدد كبري 

من �حلو�مل يف �لبد�ية، كما قد ت�صعرين بالنزعاج و�حلزن.
وتت�صم هذه �مل�صاعر باحلدة يف بد�ية �حلمل، ثم تخف حدة �لتقلبات 

تدريجياً مع مرور �أ�صهر �حلمل.
وم���ع ت��اأك��د ح����دوث �حل��م��ل ب��و����ص��ط��ة �ل��ف��ح��و���ص��ات ع��ل��ي��ك �لهتمام 
بالتغذية �جليدة �ملتو�زنة، وبالنوم �صاعات كافية، ومتابعة فح�صو�ت 

�حلمل وتو�صيات �لطبيب بدقة.

 ك�شف طبي ينهي عذاب ت�شو�س الأ�شنان
�أن ت�صاعد يف جتديد  �إنهم طورو� مادة ميكن  قال علماء بريطانيون 
ت�صو�ض  مل�صكلة  ح��د�  ي�صع  �أن  �صاأنه  م��ن  �ل��ذي  �لأم���ر  �لأ���ص��ن��ان،  مينا 

�لأ�صنان، �لتي يعاين منها ماليني �لب�صر يف �لعامل.
ج�صم  يف  ن�صيج  �أ�صعب  وتعد  لالأ�صنان،  �خلارجي  �لطالء  هي  و�ملينا 
للم�صروبات  �ملرتفعة  �حل����ر�رة  درج���ات  ت��ق��اوم  �أن  ومي��ك��ن  �لإن�����ص��ان، 

و�حلمو�صة �لعالية يف �لأغذية، وفقا ل�"�صكاي نيوز".
لكن مادة �ملينا، وبخالف �لأن�صجة �لأخرى، ل ميكن �أن تنمو لوحدها 
�إن �ه���ر�أت، مما ي��وؤدي �إىل �لأمل وف��ق��د�ن �لأ�صنان ل��دى ما  جم��دد� 

يقرب من 50 باملئة من �صكان �لعامل.
وقال باحثون يف جامعة كوين ماري يف �لعا�صمة �لربيطانية لندن، 
�إنهم طورو� طريقة لتنمية �ملو�د �ملعدنية، مما ميهد �لطريق لتجديد 

�لأن�صجة �ل�صلبة مثل مينا �لأ�صنان و�لعظام.
ووجد فريق �لباحثني بروتينا قادر� على حتفيز منو �لبلور�ت بطريقة 
م�صابهة للكيفية، �لتي تنمو بها �لبلور�ت عندما تتطور مينا �لأ�صنان 
يف ج�صم �لإن�صان. وقال �صريف �ل�صرقاوي، طبيب �لأ�صنان �مل�صارك يف 
�لدر��صة، �لتي ن�صرت نتائجها يف جملة �لعلوم �لطبيعية: "هذ� �أمر 
�أن�صجة  �أم��ام فر�ض جديدة للعالج وجتديد  �لباب  مثري، لأن��ه يفتح 
�صماد�ت  ن��ط��ور  �أن  ميكن  �مل��ث��ال،  �صبيل  "على  و�أ���ص��اف:  �لأ�صنان". 
�لأنابيب  وت��غ��ل��ف وحت��م��ي  ت��ت�����ص��رب  �أن  ل��الأح��م��ا���ض مي��ك��ن  م��ق��اوم��ة 
�أجل  من  �لإن�صان  �أ�صنان  يف  �ملجهرية(  )�لقنو�ت  �ملك�صوفة  �لعميقة 
عالج فرط �حل�صا�صية". وقال �ملوؤلف �لرئي�صي للدر��صة، �ألفارو ماتا، 
�إيجاد طريقة ل�صتغالل  �لأ�صا�صي" كان يتحور حول  "�لكت�صاف  �إن 

�لربوتينات للتحكم يف عملية �لتغليف وتوجيهها.

ما هو ال�شمت الختياري لدى الأطفال؟ 
�ل�صمت  �إن  �صوبيلوك  كاتيا  و�للغة  �لنطق  �أم��ر����ض  �أخ�صائية  قالت 
يعني  �لأط���ف���ال  ل���دى   "Selective Mutism" �لخ��ت��ي��اري 
بطالقة  يتحدث  بينما  معينة،  �جتماعية  مو�قف  يف  �لطفل  �صمت 
يف مو�قف �أخرى. و�أ�صافت �خلبرية �لأملانية �أنه ميكن �لتفريق بني 
خجل �لطفل و�ل�صمت �لختياري من خالل �ملدة، فعلى �صبيل �ملثال 
قد ي�صتغرق �لتاأقلم يف ريا�ض �لأطفال �صهرين �أو ثالثة �أ�صهر، �أما �إذ� 
مل يتحدث �لطفل ملدة �أطول من ذلك، فيتعني على �لو�لدين �لتحقق 
من �ل�صبب. و�أ�صارت �صوبيلوك �إىل �أن �صبب �ل�صمت �لختياري غري 
�أن��ه يرجع  �لأط��ب��اء  يعتقد  ولكن  �لآن،  �لدقة حتى  وج��ه  معلوم على 
�إىل عو�مل ور�ثية. و�إذ� �صاورت �ل�صكوك �لو�لدين يف �إ�صابة طفلهم 
�لنطق  �أمر��ض  �أخ�صائي  على  عر�صه  فعليهم  �لختياري،  بال�صمت 

و�للغة وكذلك �أخ�صائي نف�صي. 
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كم بي�شة ميكن للطفل 
تناولها يف اليوم؟

�لبي�ض م�صدر ر�ئع للربوتني وفيتامينات "�أ" و" د" ومغذيات �أخرى هامة 
يحتاجها �لطفل خالل مرحلة �لنمو، وهو يحتوي على �لكول�صرول �لذي 
كما  �ل�صغر.  يف  مل�صتوياته  ح��دود  هناك  لكن  �أي�صاً  �لنمو  عملية  يف  يفيد 
�أو  �لإفطار  على  �صو�ء  للطفل  �لأطعمة  من  متنوعة  جمموعة  تقدمي  �أن 

�لوجبات �لأخرى يوفر له تو�زناً غذ�ئياً.
و72  �ل��ربوت��ني،  6 غر�مات من  �لكبرية على  �ل��و�ح��دة  �لبي�صة  وحتتوي 
�صعرة حر�رية، و6 غر�مات من �لدهون، و71 ملغ من �ل�صوديوم، و0.36 

غر�م من �لكربوهيدر�ت، و186 ملغ من �لكول�صرول.
�صعرة   102 �صت�صيف  �لبي�صة  لطهي  �لزبدة  من  ملعقة  ��صتخدمت  و�إذ� 
حر�رية، و�أقل من 12 غر�ماً من �لدهون، و91 ملغ من �ل�صوديوم، و31 

ملغ من �لكول�صرول.
�لكول�صرول للطفل. للحفاظ على م�صتويات �صحية للكول�صرول  كمية 
ينبغي �أل يتجاوز �لطفل بعد بلوغه عامني وحتى �صن �ل�صباب حدود 300 
�أ�صهر  ملغ من �لكول�صرول يف �ليوم �لو�حد. �أما �لأطفال يف عمر بني 8 
4 مر�ت  �أك���ر م��ن -3  ت��ن��اول �لبي�ض  و�أق���ل م��ن ع��ام��ني ف��ال ينبغي لهم 
يف �لأ�صبوع، بو�قع بي�صة و�حدة يف �ليوم. ويف �صوء تو�صية �لكول�صرول 
ب��دًل من  ي��وم، لكن  تناول بي�صة كل  �ل�صنتني  �ل��ذي جت��اوز  ميكن للطفل 
تقدمي بي�صتني يف وجبة �لإفطار قدم بجانب �لبي�صة برتقالة �أو تفاحة، �أو 

بع�ض �أور�ق �ل�صبانخ �أو �خل�ض، مع قطعة من �خلبز.

بركان هاواي يدخل 
مرحلة جديدة

�مل�صح �جليولوجي  خ��رب�ء يف مركز  قال 
�لأمريكي �إن ثورة بركان جزيرة هاو�ي، 
دخلت  ���ص��ه��ر،  ن��ح��و  عليها  م�صى  و�ل��ت��ي 
�أن ت��ر�ج��ع معدل  م��رح��ل��ة ج��دي��دة ب��ع��د 

تدفق �حلمم من فوة �لربكان.
�مل�صتمرة  �ملر�قبة  �أن  �إىل  و�أ�صار �خلرب�ء 
للربكان منذ بدء ثورته �أظهرت تر�جع 
�لربكان  د�خ�����ل  �لن���ف���ج���ار�ت  يف  ك��ب��ري 
و�ن���خ���ف���ا����ض م���ع���دل �ن���ب���ع���اث �ل����غ����از�ت 

و�لأدخنة من فوة �لربكان
�ل���ذي���ن ر�قبو�  �ل���رب�ك���ني،  ل��ك��ن خ����رب�ء 
ور����ص���دو� ك��ل حت���رك يف �ل��ربك��ان طيلة 
�أن  �أ���ص��اف��و�  �ملا�صية  �لأرب��ع��ة  �لأ���ص��اب��ي��ع 
�لربكان  ���ص��ل��وك  يف  �لأخ������ري  �ل��ت��غ��ي��ري 
ب�����ص��اأن ما  ي��ق��ني  ي�صعهم يف ح��ال��ة ع���دم 

�لذي �صيحدث بعد ذلك.
و�أعلن خبري �جليوفيزياء، يف هيئة �مل�صح 
�جليولوجي �لأمربكية، كايل �أندر�صون، 
�أن فوهة �لربكان، �لتي بد�أت تطلق رماد� 
و�صخور� بركانية يف ثور�ن يومي متكرر 
�إىل  �أ�صبحت هادئة  منذ منت�صف مايو، 

حد كبري منذ  �لأربعاء.

اخل�س الروماين.. 
قتل 5 اأمريكيني

�ل���ولي���ات  �أم���ريك���ي���ني يف   5 ت����ويف 
�ملا�صي،  �ملتحدة، حتى يوم �جلمعة 
"�إي  ل��ب��ك��ت��ريي��ا  ج���دي���د  ت��ف�����ص��ي  يف 
ح����الت   4 ب��ي��ن��ه��ا  م����ن  كولي"، 
�لروماين  �خل�ض  بتناول  مرتبطة 

�مللوث بهذه �لبكترييا �لقاتلة.
وذك����ر م��رك��ز م��ك��اف��ح��ة �لأم���ر�����ض 
�أنه مت  �ملتحدة  بالوليات  و�لوقاية 
م�صابة  جديدة  حالة   25 ت�صجيل 
رفع  مم��ا  كولي"،  "�إي  ببكترييا 
�ل���ع���دد �لإج����م����ايل ل��ل��م��ر���ص��ى �إىل 
35 ولية، مت نقل  197 حالة يف 

للم�صت�صفيات. منهم  �صخ�صا   89
وربط م�صوؤولون يف �ملجال �ل�صحي 
كولي"  "�إي  بكترييا  تف�صي  ب��ني 
وت���ن���اول �خل�����ض �ل����روم����اين، �لذي 
ي�������زرع يف م��ن��ط��ق��ة ي����وم����ا ب���ولي���ة 
�إد�رة �لأدوية و�لغذ�ء  �أريزونا، لكن 
�إن��ه ل �أدل���ة على  �لأم��ريك��ي��ة تقول 
"�لغارديان"  ل�صحيفة  وفقا  ذل��ك، 
�ل��ربي��ط��ان��ي��ة. يف وق����ت ���ص��اب��ق، مت 
�لإب�����الغ ع���ن ح��ال��ة وف����اة يف ولية 
ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا، وق����ال م�����ص��وؤول��ون يف 
�ملجال �ل�صحي، �جلمعة، �إنهم علمو� 
ب��وج��ود 4 وف��ي��ات �أخ�����رى، و�ح���دة 
نيويورك  يف  وو�ح���د  �أركن�صا�ض  يف 
وقد  ميني�صوتا.  ولي��ة  يف  و�ثنتان 
�لوليات  م��وؤخ��ر� يف  �مل��ر���ض  ظ��ه��ر 
�ملتحدة لأول مرة يف مار�ض �ملا�صي، 
وع���اد �مل��ر���ض جم���دد� يف 12 مايو 
مكافحة  م����رك����ز  وف������ق  �مل����ا�����ص����ي، 
�لأم��ر����ض و�ل��وق��اي��ة. وق���ال بع�ض 
�مل��ر���ص��ى �إن��ه��م مل ي��ت��ن��اول��و� �خل�ض 
�أن��ه م�صدر  �ل��ذي يعتقد  �لروماين 
�ت�صال  �لبكريا، لكنهم كانو� على 
باأ�صخا�ض مر�صى بعد تناوله لهذ� 
�ل���ن���وع م���ن �خل�������ض. وت���ع���د معظم 
�صارة،  غ��ري  كولي"  "�إي  بكترييا 
ميكن  ���ص��م��وم��ا  ي��ن��ت��ج  بع�صها  ل��ك��ن 
وتظهر  ���ص��دي��د�.  مر�صا  ت�صبب  �أن 
�أع��ر����ض �لإ���ص��اب��ة ب��امل��ر���ض بعد 3 

�أيام من �لتعر�ض للبكريا.

اآنية ورد بـ 14.5 
مليون دولر

عمرها  ���ص��ي��ن��ي��ة  ورد  �آن���ي���ة  ب��ي��ع��ت 
قرون كانت يف خمازن �أحد متاحف 
مليون   14.5 مقابل  �أوكالهوما 
�لورد  �آن��ي��ة  ك��ون��غ.  دولر يف ه��ون��غ 
�لبور�صلني  من  �مل�صنوعة  �ل��ن��ادرة 
منحت ملتحف �لفن "فيلربوك" يف 
تول�صا يف 1960. وكانت جزء� من 
رغم  باملتحف،  �ل��د�ئ��م��ة  �ملقتنيات 
�أنها ظلت باملخزن لأكر من عقد. 
يعتقد �أن �لإمرب�طور ت�صيان لونغ 
 ،1700 م�صتهل  بت�صنيعها  �أم��ر 
�أو  تيانت�صويبينغ،  با�صم  وت��ع��رف 
مبا  ثمنها  وق��در  �ل�صماوية،  �لكرة 
بني 9 ماليني و11 مليون دولر 

قبل عر�صها باملز�د يوم �لأربعاء.

نوع من التوابل قد 
يحميك من تليف الكبد

"جوزة  ب�����اأن  در������ص����ة ح��دي��ث��ة  �أف�������ادت 
�صحة  حت�صني  على  ت�صاعد  �لطيب" 
�لكبد وقد حتمي �لإن�صان من �لتعر�ض 
لتليف �لكبد، ح�صب ما ذكرته �صحيفة 

ميل" �لربيطانية. "ديلي 
جامعة  من  باحثون  �لدر��صة  و�أج���رى 
ن���اجن���ي���ن���غ �ل�����ص��ي��ن��ي��ة ب���ال���ت���ع���اون مع 
و�لتطوير  للبحث  �لوطني  �لربنامج 
بعدما  وذل�����ك  �ل�����ص��ني،  يف  �ل��رئ��ي�����ص��ي 
ظلت  �لطيب  ج��وزة  تو�بل  �أن  لحظو� 
�لتقليدي  �لطب  يف  ل�صنو�ت  ت�صتخدم 
�ل�صيني لعالج جمموعة من �لأمر��ض 

�ملعوية.
�ل��ب��اح��ث��ون ف��ئ��ر�ن لتجربة  و����ص��ت��خ��دم 

و�خ��ت��ب��ار �ل��ت��اأث��ري�ت �ل��وق��ائ��ي��ة جلوزة 
�لطيب على �لكبد.

و�أظ���ه���رت �ل��ن��ت��ائ��ج �أن ه���ذ� �ل��ن��وع من 
�ل���ت���و�ب���ل ي���ح���ارب �رت���ف���اع �ل���ده���ون يف 
�ل��دم وف��رط �صكر �ل��دم، بالإ�صافة �إىل 
وتليف  �لقلب  �أن�صجة  ���ص��رر  مكافحة 

�لكبد.
�لطيب  ج�����وزة  �أن  �ل��ب��اح��ث��ون  ووج�����د 
حت��ت��وي ع��ل��ى م��رك��ب خ��ا���ض ل��ه تاأثري 

وقائي قوي �صد تليف �لكبد.
�صجرة  ثمرة  ن��و�ة  ه��ي  �لطيب  وج���وزة 
�ملناطق  تنمو يف  �ل��ت��ي  �ل��ط��ي��ب،  ج���وزة 
ت�صتخدم  ما  وع��ادة  فقط.  �ل�صتو�ئية 

جوزة �لطيب على �صكل م�صحوق.

�لبيولوجية  �ل��ع��ل��وم  يف  ب��اح��ث��ة   ، ن��وب��ل  �إمي��ي��ل��ي  وت���ق���ول 
على  �ل��دم��اغ  خ��الي��ا  يف  �لنا�ض  يفكر  م��ا  ع���ادة  باجلامعة: 
�أنها �إ�صار�ت ت�صاحلية من خالل نقاط �ل�صتباك �لع�صبي 
تكميلية  طريقة  لديه  �ل��دم��اغ  �أن   م�صيفة  بينها.  فيما 
�إر���ص��ال ه��ذه �لإ����ص���ار�ت �إىل  �أخ���رى للتو��صل ع��ن ط��ري��ق 

�ل�صائل �لنخاعي.
�لتحكم يف �ل�صهية

وقد عرف �لعلماء منذ فرة طويلة �أن �لإ�صار�ت �لع�صبية 
�نطالقها  خ��الل  من  �أو  لأخ���رى،  خلية  من  �إر�صالها  يتم 
�إل��ي��ه �لباحثون  يف �لأوع���ي���ة �ل��دم��وي��ة. ول��ك��ن م��ا ت��و���ص��ل 
�إىل  بنقل مالحظات  �لأع�����ص��اب تقوم  �أن  ه��و  �ل��در����ص��ة  يف 
�لأخ��رى يف عملية  �أو �خلاليا  �لفردية  �لع�صبية  �خلاليا 
تهدف للتو��صل بني �خلاليا وبع�صها �لبع�ض، �أما �ل�صائل 
�لنخاعي فيقوم بتوزيع �ل�صار�ت ملختلف �أع�صاء �جل�صم، 

وفقاً ملا ذكره �ملوقع �لعلمي.
وت��ظ��ه��ر �ل��در����ص��ة، �ل��ت��ي ن�����ص��رت  �أي�����ص��ا يف دوري����ة "�صيل 
ميتابوليزم "، �أن �لدماغ ينظم بع�ض �لعمليات عن طريق 
�فر�ز  يتم  �حل��ال��ة،  ه��ذه  ويف  وت�صتيتها  �جلزيئات  �إط��الق 
�لكيميائية  �مل���و�د  يف  تتحكم  �ل��ت��ي  �لع�صبية،  �لببتيد�ت 
ل��ذ� يهتم  �ل�صهية،  �لتحكم يف  �ل��دم��اغ. وم��ن ثم ميكن  يف 

�نتاج  لهم  يت�صنى  حتى  �ل��در����ص��ة  بتلك  �لأدوي����ة  م��ط��ورو 
ب�صكل  منها  و�حل��د  �ل�صهية  على  لل�صيطرة  عقاقري طبية 
�مل�صاكل  م��ن  وغ��ريه��ا  �ل�صمنة  مكافحة  وب��ال��ت��ايل  �آم����ن، 

�ل�صحية �ملتعلقة بالوزن.
ومن خالل �لتجربة، حفز �لباحثون �إطالق ببتيد �جلوع 
�ل�صائل  يف  بتتبعه  قامو�  ثم  �لفئر�ن  من  جمموعة  على 
�أطلقنا  "عندما  ك��ان��و���ص��ك��ي:  وق���ال  �ل�����ص��وك��ي.  �ل��دم��اغ��ي 
�لفئر�ن  ب��د�أت  �ل�صوكي،  �لدماغي  �ل�صائل  يف   MCH
يف تناول �لطعام، وعندما قمنا بتخفي�ض م�صتوياته، ر�أينا 
�لتاأثري �لعك�صي �إذ �نخف�صت �صهية �لفئر�ن ومل تاأكل �إل 
لالأخبار  دي��ل��ي  �صاين�ض  م��وق��ع  ذك���ره  م��ا  �لقليل." ح�صب 

�لعلمية.
وظيفة �ل�صائل �لنخاعي

و�أ�صتاذ  �ل��در����ص��ة  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م  كانو�صكي  ���ص��ك��وت  وي��ق��ول 
�ل�صائل  �أن  ب��اجل��ام��ع��ة،  �ل��ب��ي��ول��وج��ي��ة  �ل��ع��ل��وم  يف  م�صاعد 
�لنخاعي لديه ثالث وظائف وهي حماية �جلهاز �لع�صبي 
�ملركزي وهو �لدماغ و�حلبل �ل�صوكي، حيث يعمل �ل�صائل 
يتعّر�ض  ق��د  �لتي  و�ل��ك��دم��ات  �ل�صدمات  �مت�صا�ض  على 
ت���زوي���د �لأن�صجة  �ل��ث��ان��ي��ة ه���ي  ل��ه��ا �جل���ه���از. و�ل��وظ��ي��ف��ة 
�لأ�صا�صية  و�مل�����و�د  و�لأوك�����ص��ج��ني  ب��اجل��ل��وك��وز  �لع�صبية 

�لوقت ي�صاهم يف  �لتي حتتاجها للقيام بعملها، ويف نف�ض 
كما  �لأن�صجة.  ه��ذه  د�خ��ل  تنتج  �لتي  �لف�صالت  ت�صريف 
ع��ن طريق نقل  �ل��دم��اغ  د�خ��ل  �ل�صغط  �أن��ه يحافظ على 
ع�صبية.  نو�قل  على  �حتو�ئه  ب�صبب  �لع�صبية  �لإ���ص��ار�ت 
ه��رم��ون تركيز  �لباحثون على ج��زيء  رك��ز  �ل��در����ص��ة  ويف 
�لع�صبي  �لببتيد  هذ�  �نتاج  ويتم   .)MCH( �مليالنني  
عن طريق �خلاليا �لع�صبية يف مركز �جلوع بالدماغ فوق 
  MCH �لببتيد  �لنخامية مبا�صرة. وميكن لهذ�  �لغدة 
يف  �لطاقة  ��صتهالك  وخف�ض  �ل�صهية  بتحفيز  يقوم  �أن 

�جل�صم.
وبناًء على �لنتائج �لتي تو�صلو� �إليها، فقد �أو�صح �لباحثون 
�ليومية  بال�صاعة  �لأرج��ح  على  يتاأثر  �لببتيد  �إط��الق  �أن 
و�لروتني �ليومي لتناول �لطعام. و�أ�صاف كانو�صكي �أنهم 
�إىل  ب��الإ���ص��اف��ة  �لأخ����رى،  �ل�صلوكيات  ه��ي  م��ا  يت�صاءلون 
�ل�صوكي  �لدماغي  �صائل  ت�صاعد  �أن  �لتي ميكن   ، �لتغذية 
MCH  من  على �ل�صبط و�لتنظيم؟ وهل يتم �إط��الق 
وكيف  �لتدهور؟  �أو  �لتلف  من  حتميه  معينة  ب�صورة  �ملخ 
ينتقل MCH  �إىل �ل�صائل �لدماغي �ل�صوكي و�إىل �أين 
يذهب؟ �أ�صئلة وغريها كثري ل يز�ل �لباحثون ياأملون �أن 

يتم �لتو�صل لإجاباتها مبزيد من �لبحث و�لدر��صة.

درا�شة تك�شف طريقة للتحكم بال�شهية ما قد ي�شاهم يف حماربة ال�شمنة

ال�شعور  ل�شبب  التو�شل  من  العلماء  متكن 
يعمل  التي  املعقدة  الطريقة  وفهم  باجلوع 
من  اأن��ه  ثبت  اإذ  اله�شمي،  واجلهاز  امل��خ  بها 
املمكن التحكم يف ال�شهية ومعدالت الطاقة 
باب  تفتح  االأمريكية  الدرا�شة  اجل�شم.  يف 

االأمل ملن يعانون من ال�شمنة.
اأو�شحت درا�شة علمية 

جامعة  يف  اأج��ري��ت 
كاليفورنيا  ج��ن��وب 
 ،USC االأمريكية 

يعمل  الدماغ  يف  ال�شخ  نظام  اأن 
املخلفات  من  يتخل�ص  فهو  م���زدوج،  ب�شكل 
�شاحبه  ي�شعر  متى  يحدد  اأنه  كما  باجل�شم 
مبوقع  ن�شرت  درا�شة  يف  ذلك  جاء  باجلوع. 
نيوز ميديكال اليف �شاين�ص للأخبار الطبية 

والدرا�شات العلمية.  
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�ش�ؤون حملية

جمل�س بن ركا�س الرم�شاين ي�شت�شيف مبادرة قافلة ال�شواب

اإفطار جماعي  لل�شرطة الن�شائية الإماراتية �شمن مبادرة جمال�س بنات زايد

نيكول�س ري�س نائبا ملدير جامعة ابو ظبي لل�شوؤون الأكادميية

•• العني - الفجر

��صت�صاف �ملجل�ض �لرم�صاين لل�صيخ حممد بن ركا�ض 
لإمارة  �ل��وط��ن��ي  �ل���ص��ت�����ص��اري  �ملجل�ض  ع�صو  �ل��ع��ام��ري 
�ل��ع��ني فعاليات  �ل��ي��ح��ر مب��ن��ط��ق��ة  �أب��وظ��ب��ي يف م��دي��ن��ة 
دورتها  يف  �ل�صو�ب"  "قو�فل  مل��ب��ادرة  �ل��ث��ام��ن��ة  �مل��ح��ط��ة 
للم�صوؤولية  كوتوبيا  موؤ�ص�صة  تنظمها  و�ل��ت��ي  �لثامنة 
بن  حممد  موؤ�ص�صة  م��ن  ك��رمي��ة  ب��رع��اي��ة  �لجتماعية، 
و�لإن�صانية،وذلك  �خلريية  لالأعمال  مكتوم  �آل  ر��صد 

بح�صور عدد من �ل�صخ�صيات و�أبناء قبيلة �لعو�مر. 
�لطيبة،  �ملبادرة  بهذه  ركا�ض  بن  �ل�صيخ حممد  ورح��ب 
م�صري�ً �إىل �أنها تهدف لتعزيز قيمنا وعاد�تنا وتقاليدنا 
�ل�صن ورد �جلميل لهم ملا قدموه  من  يف �ح��ر�م كبار 
دور كبري يف بناء دولتنا �لغالية، موؤكد�ً �أنهم كانو� حجر 
و�ملتني،  �لقوي  وعمادها  �ل��دول��ة  ه��ذه  بناء  يف  �لأ�صا�ض 
بن  ز�ي��د  �ل�صيخ  له  �ملغفور  �ملوؤ�ص�ض  ما قدمه  م�صتذكر�ً 
�صلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه يف دعم �لأباء و�لأجد�د 
باعتبارهم م�صدر للخربة و�لتجربة �لتي ن�صتمد منها 

�لقوة و�لعزمية.
ومن جهته نوه �ل�صيخ �لدكتور �صامل حممد بن ركا�ض 

�لكبري  بالدور  �صابقاً  �لحت��ادي  �لوطني  �ملجل�ض  ع�صو 
�صاحب  بتوجيهات  �لر�صيدة  حكومتنا  ب��ه  تقوم  �ل��ذي 
�لدولة  رئي�ض  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�صيخ  �ل�صمو 
منازلهم  يف  �لفئة  ل��ه��ذه  �ل��و���ص��ول  يف  �هلل"  "حفظه 
و�لتو��صل �مل�صتمر معهم وتقدمي �أف�صل و�أرقى �أ�صاليب 
�ل��دع��م و�ل��رع��اي��ة �ل�صحية وت��ق��دمي �خل��دم��ات �لطبية 
�حر�م  �إىل  �ملجتمع  �أف����ر�د  د�ع��ي��ا  للجميع،  �مل��ن��ا���ص��ب��ة 
ون�صائحهم نظر� خلربتهم  و�لأخذ مب�صورتهم  �لكبري 
وجت��رب��ت��ه��م �ل��ط��وي��ل��ة. وق���دم ي��و���ص��ف �ل��ع��ب��ي��ديل �ملدير 
�لتنفيذي ملوؤ�ص�صة "كوتوبيا" �صرحاً مف�صالأ عن مبادرة 
على  �لثامنة  لل�صنة  تنظم  و�ل��ت��ي  "قو�فل �ل�صو�ب" 
�لتو�يل وهدفها �لهتمام بكبار �ل�صن وتقدمي �لرعاية 
لتوجيهات  تنفيذ�   وذل���ك  ل��ه��م  و�ملجتمعية  �ل�صحية 
�آل مكتوم نائب  �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد 
رعاه  دب��ي،  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�ض جمل�ض  �لدولة  رئي�ض 
لهم.   و�لطمئنان  �ل��ر�ح��ة  درج��ات  �أق�صى  لتوفري  �هلل، 
يف  �خلارجية  �مل�صاعد�ت  ق�صم  رئي�ض  علي  �صالح  و�أك��د 
لالأعمال �خلريية  �آل مكتوم  ر��صد  بن  موؤ�ص�صة حممد 
�لدين  ق��و�ع��د  ت��وؤك��د  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  �أن   و�لن�صانية على 
وجلهودهم  لهم  و�ل��وف��اء  بالو�لدين  و�ل��رب  �لإ�صالمي، 

و�لتي  �أب��ن��ائ��ه��م وجمتمعهم،  خ��دم��ة  ق��دم��وه��ا يف  �ل��ت��ي 
خ��الل هذه  م��ن  باأجمل �صورها  �ل��وط��ن  �أب��ن��اء  يكر�صها 
ي�صارك فيها هذ�  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  �أن  �إىل  �مل��ب��ادر�ت. لفتاً 
�لعام 561 م�صن و 250 يتيم بالإ�صافة �ىل جمموعة 

كبرية من �ملتطوعني و وجوه �إعالمية وفنية وريا�صية 
وقياد�ت �لعمل �لإن�صاين . كما حتدث يف �ملجل�ض عدد من 
�حلا�صرين فاثنو� على فعاليات هذه �ملبادرة و�لعو�طف 

�لنبيلة جتاه كبار �ل�صن  و�لوفاء للو�لدين .

•• ابوظبي - الفجر

�لن�صائية  �ل�����ص��رط��ة  ج��م��ع��ي��ة  ن��ظ��م��ت 
�لإمار�تية وبالتعاون مع مكتب �صوؤون 
�ل�����ص��رط��ة �ل��ن�����ص��ائ��ي��ة ب��ق��ط��اع �مل�����و�رد 
وبرعاية  �أب��وظ��ب��ي  ب�صرطة  �لب�صرية 
هيئة �لتاأمني، ماأدبة �إفطار جماعي يف 
فندق �لهيلتون باأبوظبي، �صمن مبادرة 
�إطار  وذلك يف  ز�يد"،  بنات  "جمال�ض 
عام ز�يد 2018م، و جت�صيًد� حلر�ض 
�صرطة �أبوظبي على تعزيز قيم �ل�صيخ 
�آل نهيان، طيب �هلل  ز�ي��د بن �صلطان 
ثر�ه، وتنفيًذ� ل�صر�تيجية عام ز�يد 
 �� �لح����ر�م   ���� لتعزيز قيمة )�حل��ك��م��ة 
بناء �لإن�صان �� �ل�صتد�مة(. و�أو�صحت 
�لر�ئد �لدكتورة �آمنه �لبلو�صي، مدير 
�أن  �لن�صائية،  �ل�صرطة  ���ص��وؤون  مكتب 
�ملكتب  �هتمام  �إط���ار  ت��اأت��ي يف  �مل��ب��ادرة 

روح  وب��ث  منت�صبيه،  باإ�صعاد  �مل�صتمر 
�ل��ر�ب��ط و�ل��ر�ح��م و�ل��ت��اآل��ف بينهم، 
وحتفيزهم وت�صجيعهم على م�صاعفة 
�صمن  و�ل��ت��ط��وي��ر  للتح�صني  �جل��ه��ود 
و�لأمني،  �ل�����ص��رط��ي  �ل��ع��م��ل  م�����ص��رية 
ت��ن��ع��ك�����ض ع��ل��ى حت��ق��ي��ق �ملزيد  و�ل���ت���ي 
�ملتميزة يف تعزيز �لأمن  من �ملعدلت 

و�ل�صتقر�ر و�لطماأنينة يف �ملجتمع.
و�أ�صافت: "�أردنا �أن تكون  هذه �ملبادرة 
�لكبرية  �جل��ه��ود  على  �ل��ث��ن��اء  مبثابة 
�مل�����ص��ارك��ات يف جمال�ض  ب��ذل��ت��ه��ا  �ل��ت��ي 
ب����ن����ات ز�ي�������د يف ����ص���ه���ر �ل�������ص���ي���ام من 
و�لحتاد  �أب��وظ��ب��ي  �صرطة  منت�صبات 

�لن�صائي �لعام باأبوظبي". 
ع�صو�ت  �لف����ط����ار  م����اأدب����ة  وح�������ص���ر 
ومنت�صبات  �لن�صائية  �ل�صرطة  جمعية 
���ص��رط��ة �أب��وظ��ب��ي و�أع�����ص��اء م��ن هيئة 

�لتاأمني.

•• اأبوظبي - الفجر

�لدكتور  ت��ع��ي��ني  �أب���وظ���ب���ي  ج��ام��ع��ة  �أع��ل��ن��ت 
نيكول�ض ري�ض مبن�صب نائب مدير �جلامعة 

�مل�صارك لل�صوؤون �لأكادميية.
وبال�صر�كة مع فريق �إد�رة �جلامعة، �صيتوىل 
وتنفيذ  تطوير  م�صوؤولية  ري�ض  �لربفي�صور 
جناح  ت�����ص��ع  �ل���ت���ي  �لإد�رة  ����ص��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
مع  �لرئي�صية،  �أه��د�ف��ه��ا  �صلب  يف  �ل��ط��الب 
بالعمل على تر�صيخ مكانة �جلامعة  تكليفه 
باعتبارها موؤ�ص�صة تعليمية ر�ئدة يف �لتزويد 
ب��اخل��رب�ت �لأك��ادمي��ي��ة �لأم��ث��ل م��ن خمتلف 
�لربفي�صور  ج���ه���ود  وت��ن�����ص��ج��م  �ل���ن���و�ح���ي. 
ري�����ض م���ع م�����ص��اع��ي �جل��ام��ع��ة ن��ح��و تاأهيل 
حيوية،  وظائف  ل�صغل  م�صتعدين  خريجني 
�مل�صتوى،  ع��امل��ي  حت���ويل  تعليم  خ���الل  م��ن 

و�عتماد�ً  م��رن��ة،  �إب��د�ع��ي��ة  ب��ر�م��ج  يت�صمن 
�لتفاعل  ف�صاًل  تطبيقية،  و�أب��ح��اث��اً  دول��ي��اً، 
�مل��وؤث��ر م��ع ب��اق��ي ه��ي��ئ��ات �ل��ق��ط��اع �لتعليمي 
و�مل��ج��ت��م��ع.    ورح���ب �ل��دك��ت��ور وق���ار �أحمد، 
�لربفي�صور  بتعيني  �أبوظبي،  جامعة  مدير 
قائاًل:  �جلديد،  من�صبه  يف  ري�ض  نيكول�ض 
بدور حيوي يف  �ملتميزون  "ي�صهم خريجونا 
�لهادفة  �لر�صيدة  قيادتنا  طموحات  تلبية 
يف  و�بتكار�ً  �إ�صر�قاً  �أك��ر  م�صتقبل  لتحقيق 
دول���ة �لإم������ار�ت. وم���ن ه���ذ� �مل��ن��ط��ل��ق، تلتزم 
خريجينا  مهار�ت  بت�صخري  �أبوظبي  جامعة 
لتطوير  �أ���ص��ا���ص��ي��اً  د�ف��ع��اً  لتكون  وخ��رب�ت��ه��م 
و�مل�صتقبل".    �حلا�صر  يف  �لوطني  �قت�صاد 
�إط��ار جهودنا  "يف  �أح��م��د:  و�أ���ص��اف �لدكتور 
�هتمامنا  �صميم  يف  �لطلبة  لو�صع  �لر�مية 
على  �أبوظبي  جامعة  حتر�ض  به،  نقوم  وما 

�لطالب  مت��ك��ني  ع��ل��ى  ق����ادرة  �إد�رة  ت�صكيل 
قادة  لي�صبحو�  توؤهلهم  �لتي  �لأدو�ت  عرب 
�مل�صتقبل. وياأتي تعيني �لربفي�صور نيكول�ض 
طالبنا  ب��اإع��د�د  �لتز�منا  على  ت��اأك��ي��د�ً  ري�ض 
�مل�صتقبلية". ومن  للنجاح يف مو�قع عملهم 
طرفه قال �لربفي�صور نيكول�ض ري�ض، نائب 
م��دي��ر �مل�����ص��ارك ل��ل�����ص��وؤون �لأك��ادمي��ي��ة، "�إنه 
جامعة  �إىل  �لن�صمام  ���ص��روري  دو�ع���ي  م��ن 
�أبوظبي، �ملوؤ�ص�صة �لر�ئدة �لتي حر�صت منذ 
تاأ�صي�صها على توفري �أعلى معايري يف �لتعليم 
تعمل  حيث  لطلبتها.  و�ل��ت��دري��ب  و�لربية 
خالل  وم��ن  م�صتمر،  ب�صكل  �جلامعة  �إد�رة 
توحيد جهود كادرها �لأكادميي، على تقدمي 
�أف�صل جتربة تعليمية �صاملة للطلبة ب�صكل 
�ملهني  م�صتقبلهم  مالمح  ت�صكيل  يف  ي�صهم 
يف  قيادية  �أدو�ر  للعب  ويهيئهم  و�لأكادميي 

خمتلف جمالت �لعمل يف �لدولة".
�صغل  �أبوظبي،  �إىل جامعة  �ن�صمامه   وقبل 
�لربفي�صور ري�ض من�صب عميد كلية �لآد�ب 
و�لعلوم �لإن�صانية، و�أ�صتاذ �ل�صيا�صة �لدولية 
ليفربول  ج��ام��ع��ة  يف  �مل��ع��ا���ص��ر  و�ل���ت���اري���خ 
ت���وىل خالل  ك��م��ا  �مل��ت��ح��دة،  �ململكة  ه���وب يف 
نائب  من�صب  �ل�صابقة  �لأكادميية  م�صريته 
�ل��رئ��ي�����ض ل��الأب��ح��اث و�ل���در�����ص���ات �ل��ع��ل��ي��ا يف 
�لكلية �لوطنية يف �أيرلند� )دبلن(، و�لعميد 
جامعة  يف  �لعليا  �ل��در����ص��ات  لكلية  �ملوؤ�ص�ض 
ق���اد مبادر�ت  ح��ي��ث  �أي���رل���ن���د�،  ل��ي��م��ري��ك يف 
و�لتقييم  و�ل��ت��دري�����ض  �لتعليم  يف  م��ب��ت��ك��رة 
ري�ض  �لربفي�صور  وي��ع��ّد  �ل��ط��الب.  وجت��رب��ة 
�لعالقات  جم����ال  يف  ب���ارع���اً  �أب���ح���اث  خ��ب��ري 
�ل���دول���ي���ة، ح��ي��ث �أ����ص���رف ع��ل��ى �ل��ع��دي��د من 
على  �ملمولة  و�لتدري�ض  �لأب��ح��اث  م�صاريع 

�أربعة  وحترير  بتاأليف  وق��ام  �لنطاق،  نطاق 
كتب و�لعديد من �ملقالت �لدورية، وف�صول 

�لكتب ومد�ولت �ملوؤمتر�ت.   

برعاية نهيان مبارك
فتح باب امل�شاركة يف م�شابقة النخلة 

باأل�شنة ال�شعراء بدورتها الثالثة 2019
•• العني - الفجر

رئي�ض  �لت�صامح،  وزير  نهيان،  �آل  مبارك  نهيان  �ل�صيخ  رعاية معايل  حتت 
جمل�ض �أمناء جائزة خليفة �لدولية لنخيل �لتمر و�لبتكار �لزر�عي، �أعلنت 
�لأمانة �لعامة للجائزة عن فتح باب �مل�صاركة يف م�صابقة "�لنخلة باأل�صنة 
للجائزة  �لعامة  �لأمانة  تنظمها  �لتي   2019 �لثالثة  �ل�صعر�ء" بدورتها 
�صمن �أن�صطتها �لثقافية بهدف توظيف �ل�صعر �لنبطي كو�صيلة مهمة يف 
�لر�ثية  �لناحية  من  �لتمر  نخيل  �صجرة  لأهمية  �جلمهور  وع��ي  تنمية 

و�لزر�عية و�لغذ�ئية و�لقت�صادية.
وبنّي �صعادة �لدكتور عبد �لوهاب ز�يد 
�لدولية  �لعام جلائزة خليفة  �لأمني 
�أن  �لزر�عي،  و�لبتكار  �لتمر  لنخيل 
تعزيز  هو  �مل�صابقة  ه��ذه  من  �لهدف 
و�إح���ي���اء غر�ض  �ل��ت��م��ر  ث��ق��اف��ة نخيل 
م��ه��م م���ن �أغ���ر�����ض �ل�����ص��ع��ر )و�صف 
�صجرة �لنخيل( ورفد �ملكتبة �لعربية 
مميزة  بنوعية  �ل�صعرية  و�ل�����ص��اح��ة 
من �لق�صائد �خلا�صة بهذ� �لغر�ض، 
وكتابة  �إب��د�ع  �ل�صعر�ء على  وت�صجيع 
�أمام  �لفر�صة  و�إتاحة  نوعية  ق�صائد 
�صفافة  ب��ط��ري��ق��ة  للتناف�ض  �جل��م��ي��ع 

ت�صليط  خ����الل  م���ن  �ل�����ص��ه��رة  وحت��ق��ي��ق 
�لأمني  �صعادة  ووج��ه  بامل�صابقة.  �لفائزين  �ل�صعر�ء  جت��ارب  على  �لأ���ص��و�ء 
�لعام �لدعوة �إىل جميع �ل�صعر�ء من خمتلف �لدول �لعربية للم�صاركة يف 
هذه �مل�صابقة لتعزيز ثقافة �ل�صجرة �ملباركة كجزء هام من �ملوروث �لعريق 
لدى �لعديد من �ل�صعوب �لعربية و�لعاملية، 
�أف�صل  �ختيار  �صيتم  �أن���ه  �إىل  و�أ���ص��ار 
ثالث ق�صائد من قبل جلنة حتكيم 
متخ�ص�صة �عتمدتها �لأمانة �لعامة 
�صعر�ء  وت�صم يف ع�صويتها  للجائزة 
ونقاد من �أهل �خلربة و�لخت�صا�ض 
ممن لهم باع طويل يف �صاحة �ل�صعر 
و�لأدب وحتكيم مثل هذه �مل�صابقات، 
و�لنز�هة  �ل�صفافية  ل�صمان  وذل���ك 
�مل�����ص��ارك��ة فر�صا  �ل��ق�����ص��ائ��د  وم���ن���ح 

مت�صاوية لتحقيق �لفوز.
جلائزة  �لعامة  �لأم��ان��ة  ح���ددت  كما 
�لتمر  ل��ن��خ��ي��ل  �ل����دول����ي����ة  خ��ل��ي��ف��ة 
و�آلية  ���ص��روط��اً  �ل����زر�ع����ي،  و�لب���ت���ك���ار 
حمددة للم�صاركة يف �مل�صابقة �ملتخ�ص�صة بال�صعر �لنبطي، ور�صدت جو�ئز 
نقدية قّيمة للفائزين باملر�كز �لأوىل.  يذكر �أن باب �مل�صاركة مفتوح لكافة 
�ل�صعر�ء و�ل�صاعر�ت �ملهتمني بال�صعر �لنبطي من دولة �لإم��ار�ت �لعربية 
 31 لغاية  �لعربية  �ل��دول  �لتعاون �خلليجي وكافة  �ملتحدة ودول جمل�ض 
دي�صمرب 2018 على �أن تر�صل �مل�صاركات ح�صرياً على �لربيد �للكروين 
�خلا�ض بامل�صابقة poetry@kiaai.ae �صمن ملف word مع كتابة 
��صم �ل�صاعر وجن�صيته ورقم هاتفه وعنو�نه، وتعلن �لنتائج يف �صهر فرب�ير 
2019. وللمزيد من �ملعلومات يرجى ت�صفح �ملوقع �للكروين وحتميل 

.www.kiaai.ae صتمارة �مل�صاركة��

يت�شمن ار�شاد وور�ص عمل
متحف العني الوطني يخ�ش�س �شهر يونيو 

ل�شحن من الفخار الإ�شالمي املزجج 
•• العني- الفجر

�لثقافة  لد�ئرة  �لتابع  �لوطني،  �لعني  ملتحف  �لتعليمي  �لربنامج  �إطار  يف 
على  �ل�صوء  ت�صليط  �جل��اري  يونيو  �صهر  خ�ص�ض  ظبي،  �أب��و  و�ل�صياحة- 
�ملتاأخرة يف  �إىل �لفرة �لإ�صالمية  �صحن د�ئ��ري من �لفخار �ملزجج يعود 
�لفرة من �لقرن 16 �إىل �لقرن 20، وذلك �صمن برنامج �لقطعة �ملميزة 
�إر�صاد  �أثناء  خا�صاً  �هتماماً  �ملتحف  يف  �ل��زو�ر  خدمة  فريق  يوليها  �ل��ذي 
�ل�صياح يف �ملتحف. كما تقام ور�ض عمل �لقطعة �ملميزة يومي �لثاين و�لثالث 
من عيد �لفطر �ل�صعيد على عدة فر�ت �بتد�ء من �ل�صاعة �حلادية ع�صرة 
فئات  جلميع  خم�ص�صة  ور���ض  وه��ي  ع�صر�ً،  �لر�بعة  �ل�صاعة  �إىل  �صباحاً 
�ملجتمع، كما تقام ور�صة مبنا�صبة عام ز�يد لتعريف �لزو�ر مب�صرية �لقائد 

موؤ�ص�ض �لدولة ومنجز�ته و�لتوعية مببادئ وقيم �لو�لد �ملوؤ�ص�ض. 
�ملزجج،  �لفخار  د�ئ��ري من  �ل�صهر عبارة عن �صحن  لهذ�  �ملميزة  �لقطعة 
وجد مك�صور�ً ورمم ب�صكل غري كامل، تظهر عليه ر�صومات هند�صية ونباتية 
باللونني �لأ�صود و�لأخ�صر، ويف و�صط �ل�صحن توجد ر�صمة على �صكل زهرة 
ت�صنيع  بتقنية  �ل�صحن  �صنع  �لأ�صود.   باللون  �لأخ�صر وحدودها  باللون 
�أ�صكال هند�صية ونباتية  �لفخار عندها وهو �لدولب، وقام �ل�صانع بر�صم 
�إج��ر�ء عملية �لتزجيج �لتي تتمثل باإ�صافة  �أل��و�ن متعددة قبل  با�صتخد�م 
�صطح  على  لمعة  طبقة  تت�صكل  حتى  وحرقها  �لفخار  �إىل  �مل��زج��ج  �ملينا 
�لقطعة.  مت �لعثور على هذه �لقطعة يف منطقة غابة ظبيان يف �خلزنة، 
من قبل فريق �مل�صح �ملحلي وهي من �صمن لقي �صطحية �أخرى عر عليها 
2009، كما مت �لعثور على بع�ض �للقى �لأثرية من �لنوع نف�صه يف  عام 
عدة مو�قع �أثرية يف �إمارة �بوظبي. تعد هذه �لقطعة �لفخارية ذ�ت �أهمية 
�لأهمية  بالغة  �ل��ذي عرت فيه، وتقدم دلئ��ل  ت��وؤرخ للموقع  كبرية، فهي 
تتعلق بالتجارة و�لتو��صل �حل�صاري �لوثيق بني منطقة �لعني وح�صارة 
�أن تكون ه��ذه �لقطعة من  �أن��ه من �ملرجح  �مل��ج��اورة، حيث  �لرفدين  ب��الد 
�لفخاريات �مل�صتوردة من بالد �لر�فدين. كما �أنها تعطي فكرة عن طبيعة 

حياة �ل�صكان وعالقاتهم وتبادلتهم �لتجارية يف تلك �حلقبة من �لزمن.
"قطعة �ل�صهر" يهدف �إىل ت�صليط �ل�صوء على  �أن برنامج  جدير بالذكر 
�أهم �ملقتنيات و�لقطع �لفنية �ملميزة �لتي يحتويها �ملتحف، حيث يتم �ختيار 
�لقطع بعناية من قبل �ملخت�صني. كما ير�فق �لربنامج ور�ض عمل تعليمية 

لالأطفال تهدف �إىل �لرتقاء مبعرفتهم بالكنوز �لتي ي�صمها �ملتحف.

برنامج حافل لـ »ثقافية ال�شارقة« يف مو�شم 2018 - 2019
•• ال�شارقة-وام:

�ل�صنوي  برناجمها  بال�صارقة  �لثقافة  د�ئ���رة  �أق���رت 
يبد�أ  حيث  �لد�ئمة  و�مللتقيات  باملهرجانات  �خلا�ض 
 2018 �صبتمرب  �صهر  بالأن�صطة من  �ملو�صم �حلافل 
�ل�صارقة  ل��دور  ��صتمر�ر�ً  وذل��ك   2019 يونيو  حتى 
�ملحلي  �ل��ث��ق��ايف  �مل�صهد  رف��د  يف  و�لتفاعلي  �ل��ري��ادي 

و�لعربي و�لعاملي.
د�ئرة  رئي�ض  �لعوي�ض  حممد  عبد�هلل  �صعادة  و�أو�صح 
�لأن�صطة  م��ن  �ل��ع��دي��د  ي�صم  �ل��ربن��ام��ج  �ن  �ل��ث��ق��اف��ة 
�ل�صوؤون  �لد�ئرة  يف  �لأق�صام  و  ل���الإد�ر�ت  و�لفعاليات 
لل�صعر  �ل�صارقة  �ل�صعر مركز  بيت  �مل�صرح،   ، �لثقافية 
�ل�صعبي، �لدر��صات و �لن�صر، �ملنطقة �ل�صرقية ..منوها 
�ل�صمو  �صاحب  روؤي���ة  وف��ق  تعمل  �لثقافة  د�ئ���رة  �ن 
ع�صو  �لقا�صمي  حممد  ب��ن  �صلطان  �لدكتور  �ل�صيخ 
�ملجل�ض �لأعلى حاكم �ل�صارقة وتنفيذ�ً لتوجيهاته يف 
رفد �ل�صاحة �لثقافية وبناء �لفكر �لإن�صاين باملعارف 
يري  مب��ا  و�لفكر  و�لثقافة  �لأدب  بنتاج  و�لرت��ق��اء 
�ملجتمع  يف  و�لثقافية  �لفكرية  مكانته  ويعزز  �لفرد 
ف��ه��ي ت�����ص��ب��و م���ن خ����الل �ل���رب�م���ج و�لأن�����ص��ط��ة على 

�لعربية  �ملنطقة  يف  و�لفكري  �لثقايف  �مل�صهد  مو�كبة 
ومتابعة �لأدب �لإن�صاين يف �لعامل من خالل �لإنتاج 
�لفكري و�لأدب���ي وم��ن خ��الل �لإ���ص��د�ر�ت و�لأن�صطة 
�ملجتمع  ���ص��ر�ئ��ح  جميع  فيها  ت�����ص��رك  �ل��ت��ي  �ل��ف��اع��ل��ة 
و  �مل�����ص��رح  و  -�ل�صعر  �لثقافية  �هتماماته  مبختلف 
�لذي  �ل�صهري  ن�صاطها  جممل  يف  �لفنون-  و  �لأدب 

و�لتقارب  �لتو��صل  يحقق  و  �ل��ث��ق��ايف  �لفعل  يكر�ض 
�لأفق  و  بالفكر  و�لرت��ق��اء  �ملختلفة  �ملجتمعات  ب��ني 
تنظم  �لد�ئرة  �أن  �لعوي�ض  �أردف  و  لالإن�صان.  �لثقايف 
�ل�صهرية و�ل�صنوية �لتي  �لثقافية  عدد�ً من �لرب�مج 
و�ملعار�ض  �لفنية  و�ل�����دور�ت  �ل��ع��م��ل  ور����ض  تت�صمن 
و�لأم�صيات و�ملحا�صر�ت و�لندو�ت و�مللتقيات �ل�صعرية 

�لثقافية و�لعرو�ض  و�لق�ص�صية و�لرو�ئية و�لندو�ت 
�مل�صرحية �إ�صافة للعديد من �جلو�ئز يف كافة حقول 
�لإبد�ع عرب بر�مج جديدة تاأتي نتيجة لتقييم مامت 
طرحه يف دور�ت �صابقة بالإ�صافة لدر��صة �قر�حات 
تنفيذ�ً  و  �ملعرفية  و�حتياجاتها  �ملجتمعية  �ل�صر�ئح 
�إقامتها  و  �لتخ�ص�صية  �مللتقيات  ق��ر�ر�ت  و  لتو�صيات 
يف بلد�ن عربية خمتلفة للو�صول �إىل �ملثقف و �ملبدع 
قائاًل  ت�صريحه  �لعوي�ض  عبد�هلل  و�ختتم   . �لعربي 
تقام مبعدل  �لتي  �ملهرجانات  �ل�صارقة من خالل  �أن 
م��ه��رج��ان ك��ل ���ص��ه��ر يف ب��ي��وت �ل�����ص��ع��ر �ل��ت��ي �نطلقت 
من  ومبكرمة  �لعربية  �لبلد�ن  خمتلف  يف  بفاعلية 
�صاحب �ل�صمو حاكم �ل�صارقة وبتفاعل مري للفعل 
م�صتد�مة  منظومة  مثلت  �لعربي  �لوطن  يف  �لثقايف 
�لإن�صاين  �لتفاعل  لأدو�ت  وحم��رك��اً  �ل��ث��ق��ايف  للفعل 
ومناهجه  مد�ر�صه  على  و�نفتاحاً  �ل�صعر  خ��الل  من 
�أن  �إىل  لفتاً  �ملجتمع  يف  وت�صكله  �لفرد  مع  بالتناغم 
��صتكماٌل  كلها  هي  �ل�صارقة  يف  �ل�صعرية  مهرجانات 
�لعام  خ���الل  للجهد  وت��ت��وي��ٌج  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  ل��ل��م�����ص��اري��ع 
�ل�صاحة  حتريك  يف  بدورها  �أ�صهمت  لقامات  وتكرمٌي 

�ل�صعرية نحو �حلياة و�صريورتها.



)ل���دي���ن���ا خ����وف م���ن �ل��ل��ي��ل ورث����ن����اه منذ 
�حليو�نات  فيه  نخ�صى  كنا  �ل���ذي  �ل��زم��ن 
�ملفر�صة �لتي جندها يف حكايات �لأطفال 
تقول  �صوغان(،  �ل�صيد  )عنزة  ق�صة  مثل 

عيادية  نف�ض  ة  عاملمِ روي��ر،  كوبر  بياتري�ض 
 Peur du وك���ات���ب���ة  ن��ف�����ص��ي��ة  ���ّل���ل���ة  وحمحُ
)�خلوف   loup، peur de tout
من �لذئب، خوف من كل �صيء( )د�ر ن�صر 

م�صكلة  تقت�صر  ل  لكن  م��ي�����ص��ال(.  �أل��ب��ني 
خوف �لأولد من �لذئب على هذ� �ل�صبب 

من وجهة نظر �خلرب�ء.

خليط من امل�شاعر
�لذئب  ي�صّكل �خل��وف من  �لأول،  �ملقام  يف 
�لأولد(.  من��و  مرحلة  يف  طبيعياً  )خ��وف��اً 
بياتري�ض كوبر روير: )يظهر هذ�  تو�صح 
�خل��وف حني يبدي �لطفل رغبة قوية يف 

�كت�صاب ��صتقالليته،
�أنه يريد فر�ض �صلطته �ملطلقة   ما يعني 
�لوقت  يف  ي���ح���ت���اج  ل��ك��ن��ه  و�ل�����دي�����ه،  ع���ل���ى 
من  خليط  �إن��ه  ثابتة.  معايري  �إىل  نف�صه 

�لعو�طف(.
�أن يكرب  �ل��ط��ري��ق��ة  ب��ه��ذه  �ل��ط��ف��ل  ي��ري��د 
ببع�ض  م��ت��اأث��ر�ً  يبقى  لكنه  نف�صه  ويثبت 
�ملخاوف �ملرتبطة بعمره �ل�صغري. ت�صاعده 
و�إدر�ك  �صخ�صيته  بناء  على  �ملخاوف  تلك 
�ملخاطر �لقائمة و�لحتماء منها. تحَُرَجم 
ه���ذه �حل���ال���ة ب���اخل���وف م���ن �ل���ذئ���ب، لكن 
ميكن �أن يخاف �لطفل �أي�صاً من �ل�صاحرة 

�أو �لوح�ض �أو �أي حيو�ن �آخر...
بعدما يتعلم �لطفل �لكالم، �صي�صبح قادر�ً 
على �لتعبري عما يقلقه وقد يغ�صب �إذ� مل 
ة �لنف�ض  ّلل عاملمِ يتدّخل و�لد�ه ب�صرعة. حتحُ

�لو�صع قائلة: 
�أحياناً فريغب  )قد يبدو �لطفل م�صتبد�ً 
يف �لنوم من دون �إغالق باب غرفته ومن 
به  يلحق  �أن  وي��ري��د  �ل�����ص��وء  �إط��ف��اء  دون 

�لر��صدون حلمايته من �لذئب... ير�فق 
هذ� �لو�صع غالباً مع م�صاكل على م�صتوى 
�لنوم. تن�صط خمّيلة �لطفل يف هذ� �لعمر 
�صيء  كل  �أن  يعني  ما  �ل�صاد�صة،  �صن  حتى 
ممكن بالن�صبة �إىل �لأولد(. لإبعاد طفلك 
ت�صاأليه  �أن  مي��ك��ن��ك  �لأج�������و�ء،  ه����ذه  ع���ن 
�إ�صاءة  و�صعه:  لتح�صني  فعله  ميكن  عما 
�لقما�صية  باللعبة  �لإم�����ص��اك  �أو  �ل����رو�ق، 
ن��ف�����ص��ه بطاًل  �ع��ت��ب��ار  �أو  ل���دي���ه،  �مل��ف�����ص��ل��ة 

خارقاً...

ال بد من جتاوز هذا اخلوف
مل�صاعدة طفلك على جتاوز خوفه، ميكنك 
�أن تقرئي له ق�ص�صاً فيها �صخ�صية �لذئب 
وتك�صفي له �أنه يخ�صر يف �لنهاية. ناق�صي 
معه �ملو�صوع كي يفّرغ خماوفه ول تغّذي 

�أفكاره �خليالية يف هذ� �ملجال. 
�إل���ي���ك �أن ت��ن��ظ��ري حتت  ح��ت��ى ل���و ط��ل��ب 
���ص��ري��ره ل��ل��ت��اأك��د م��ن ع���دم وج���ود �لذئب، 

يو�صي �خلرب�ء بعدم �لر�صوخ ملطالبه.
�صتطاردين  ب����اأن����ك  ت���خ���ربي���ه  ل  ك���ذل���ك 
�حل���ي���و�ن ب��ب��ن��دق��ي��ت��ك. ���ص��ت��ع��ززي��ن بذلك 
كوبر  بياتري�ض  ت�صتنتج  �خليالية.  �أفكاره 
روير: )يحتاج �لطفل �إىل �لطمئنان و�إىل 

�أجوبة عن �أ�صئلته. 
�أن��ك ل�صَت  ل��ه: )�أع���رف  �أن تقويل  ميكنك 

بخطر. ثق بي. 
�أنا موجودة �إىل جانبك(. يجب �أن تكوين 
مقتنعة مبا تقولينه وتتم�صكي مبوقفك(.
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ال تتعلق قوة االإرادة بالطباع اأو العوامل الوراثية 
اأو الذكاء اأو املهارة بل ميكن تطويرها عمدًا عرب 

خطوات حمددة...

اأن  والَديها  املنزل. تطلب من  اأن تتنّقل وحدها يف  �شنوات(  الليل، ترف�ص �شمرية )3  حني يحّل 
يت�شاءل  لذا  الذئب!  من  الفتاة  هذه  تخاف  احلّمام.  اإىل  اأو  غرفتها  اإىل  ال�شالون  من  يرافقاها 

والداها: هل تتعلق م�شكلتها باحلكايات التي ت�شمعها يف ال�شف ويف املنزل؟

اخلوف عند الطفل.. كيف ت�شاعدينه على جتاوزه

حّدد اأهدافك
رّك����ز ع��ل��ى �أه������د�ف �أو م�����ص��اري��ع ت��ه��ّم��ك ك���ث���ري�ً كي 
لبلوغ  جهدك  ق�صارى  وتبذل  لتحقيقها  تتحّم�ض 
�أهد�فك  �صياغة  ت��ك��ون  �أن  ي��ج��ب  �إل��ي��ه.  تطمح  م��ا 
�لوقت  يف  تفكر  �أن  ويجب  �أي�صاً  وو�قعية  و��صحة 
�إىل خط  �لتي تقودك  �لتدريجية  نف�صه باخلطو�ت 

�لنهاية.

مت�ّشك بالرغبة يف التقدم
لتح�صني  م�صتعدين  �لقوية  �لإر�دة  �أ�صحاب  يكون 
نف�صهم باأي ثمن وبغ�ض �لنظر عن م�صتوى �لتطور 
�صتزيد  �لتقدم،  �ل�صخ�ض  �أح��رز  كلما  بلغوه.  �ل��ذي 
للن�صال  ����ص��ت��ع��د�د�ً  �أك���ر  و�صي�صبح  بنف�صه  ثقته 
تاأجيل  �إىل  م��ي��ل��ه  ع���ن  و���ص��ي��ت��خ��ل��ى  �جل���ه���ود  وب����ذل 
عامل  �أول  �ل��د�ئ��م  �ل��ت��اأج��ي��ل  ي��ك��ون  �ل�صتحقاقات. 

يعيق م�صرية �لتقدم.

جتاوز التحديات
حّدد �لتحديات �لتي تريد جتاوزها لتحقيق �أهد�فك 
تبد�أ  �أن  ميكنك  لتخّطيها.  جهدك  ق�صارى  و�ب��ذل 
باأب�صط �لتحديات �ليومية قبل �أن تنتقل �إىل �أ�صعب 
�لتحديات �ملرتبطة باأكرب م�صاريعك �ملرتقبة. بهذه 
�لطريقة �صتزيد ثقتك بنف�صك و�صتفتخر باإجناز�تك 

و�صتك�صب روحاً قتالية يف جمالت �أخرى. قد تتمكن 
�أو  �أفكارك خالل �لجتماعات  مثاًل من �لدفاع عن 

قد تقنع �ملمولني بدعم م�صروعك.

تدّرب يوميًا
يجب  �صخ�صيتك،  يف  �لقتالية  �ل���روح  تر�صخ  ك��ي 
�أمكن. لكن من �لأف�صل  �إذ�  �أن تتدرب عليها يومياً 
�لنجاح.  ل�صمان  بها  تقوم  �لتي  �لتمارين  تنّظم  �أن 
حدد �ملكان و�لزمان �للذين ينا�صبانك و�لتزم بهما. 
�لذين  �لأ���ص��خ��ا���ض  �أن  تثبت  �ل��ت��ي  �لأب��ح��اث  تتعدد 
ي��ع��ت��ادون ع��ل��ى ه���ذ� �ل�����ص��ك��ل م��ن �ل��ت��دري��ب �ليومي 
�صمن �لظروف نف�صها لن يجدو� �صعوبة يف تطوير 
تلقائياً  �ل�صخ�ض  �صيتقّدم  �لأي���ام.  مر  على  نف�صهم 

و�صرعان ما ت�صبح هذه �مليزة جزء�ً منه.

ثابر رغم امل�شاعب
يجب �أل تخجل من �لف�صل حتى لو تكرر يف منا�صبات 
عدة. من �لطبيعي �أن ت�صعر باخليبة ومتر بلحظات 
ع�صيبة وحمبطة لكن يجب �أل تعترب نف�صك نكرة 
�أو �أقل م�صتوى من زمالئك �أو مناف�صيك لأي �صبب. 
نف�صك  وتقنع  �ل�صلبية  �لأف��ك��ار  بهذه  تتم�صك  حني 
باأنك لن تنجح مهما فعلت، ي�صهل عليك �أن ت�صت�صلم 
ومتتنع عن �إطالق حماولت جديدة. ل تتعلق قوة 

�لنجاح  ي�صمن  �صيء  ول  �لفطرية  باملوهبة  �لإر�دة 
بالتحلي  �لأ�صا�صي  �لعامل  يتعلق  بل  جتربة  �أي  يف 
بال�صجاعة �لكافية يف جميع �لظروف. بعبارة �أخرى، 
�أهد�فك  حتقيق  على  وت�صّر  مثابر�ً  تكون  �أن  يجب 
مهما كرت �لعو�ئق �لتي تو�جهها. يف �لوقت نف�صه 
�حر�ض على حتليل �أ�صباب �لف�صل و��صتخل�ض درو�صاً 
تفيدك يف �لتجارب �لالحقة. هل عجزت عن تنظيم 
عن  باإلهائك  خارجية  لعو�مل  �صمحت  هل  وقتك؟ 
ه��دف��ك �حل��ق��ي��ق��ي؟ ه��ل ح��رق��ت ب��ع�����ض �مل���ر�ح���ل �أو 
طرح  خ��الل  من  �لأ�صا�صية؟  �ملعايري  بع�ض  �أهملت 
هذه �لأ�صئلة، �صتفكر مبقاربات �أو حلول جديدة قد 

تقودك �إىل �لنجاح يف �ملرة �ملقبلة.

اخرت املحيطني بك بعناية
ح����اول �أن ت��ت��و�ج��د و���ص��ط �أ���ص��خ��ا���ض �إي��ج��اب��ي��ني ل 
ك��ان جناحها  �لتجارب حتى لو  ي��رددون يف خو�ض 
�إذ�  ومثمر�ً.  �صلوكهم معدياً  �صيكون  غري م�صمون. 
ر�أي  �إىل طريق م�صدود، �طلب  باأنك و�صلت  �صعرت 
�آخ��ر كي حت�صل على وجهة نظر مو�صوعية  طرف 
وت��ت��م��ك��ن م���ن �لن���ط���الق م���ن ج���دي���د. مي��ك��ن��ك �أن 
�صديق  �أو  زم��ي��ل  �أو  متخ�ص�ض  مب��ر���ص��د  ت�صتعني 
�إلينا  �ل��ن��ا���ض  �أق����رب  �أن  �ل��ع��ائ��ل��ة م��ع  �أف����ر�د  �أح���د  �أو 
لأن��ه��م يريدون  �ل���دور دوم���اً  �أد�ء ه��ذ�  ي��ج��ي��دون  ل 

حمايتنا ويحملون خماوفهم �خلا�صة وقد يعيقون 
م�صارنا بدل �أن ي�صاعدونا. يف مطلق �لأحو�ل جتّنب 
�لأ�صخا�ض �ل�صلبيني و�لغيورين وكل من يوّجه لك 

�نتقاد�ت غري مربرة.

اكت�شب عقلية الفائزين
ح���ني ت��ف��ك��ر مب�����ص��اك��ل��ك ط����و�ل �ل���وق���ت ل م��ف��ر من 
�لتي  �ل�صلبية  �لعو�طف  م��ن  عا�صفة  جتتاحك  �أن 
�أي  �تخاذ  وت��ردد يف  بنف�صك  ثقتك  تخ�صر  جتعلك 
�أن  �إر�دت��ك، يجب  خطوة جديدة. كي تتم�صك بقوة 
تهنئ نف�صك �إذ�ً على �أب�صط جناح حتققه كي تكت�صب 
عقلية �إيجابية ومتنع �لأفكار �ل�صلبية من �ل�صيطرة 
�جلو�نب  على  رّك��ز  ي��وم،  كل  ت�صتيقظ  حني  عليك. 
تبد�أ  ك��ي  مزعج  �أو  �صلبي  ح��دث  �أي  م��ن  �لإيجابية 
تر�ودك  �لتي  �لأفكار  دّون  مثمرة.  بطريقة  نهارك 
ور�قب ما يح�صل من حولك و�خر �لعو�مل �لتي 

تنا�صبك وتريحك ول تفكر بالأحد�ث �ل�صيئة.

عد اإىل املا�شي لل�شتفادة منه
عند �ل�صعور بالإحباط �أو �ل�صك، ل تردد يف ت�صغيل 
ذ�كرتك. �صتجد يف ما�صيك حلظات جنحَت خاللها 
يف جتاوز �لتحديات �ل�صعبة �أو حتقيق �مل�صاريع من 
خالل �إيجاد �ملو�رد �لتي ت�صمح لك ب�صمان �لنجاح 
�لتي  �لعو�ئق  عن  �لنظر  بغ�ض  ق��ر�ر�ت��ك  تنفيذ  �أو 
)�لبطولية(  �ل��ذك��ري��ات  ت��ل��ك  ����ص��رج��ع  و�ج��ه��َت��ه��ا. 
وق�����ّص��م خم��ت��ل��ف م��ر�ح��ل��ه��ا وح�����ّدد �ل��و���ص��ائ��ل �لتي 
�صابقاً  �كت�صابها  من  متكّنَت  �لتي  و�مل��ز�ي��ا  تنا�صبك 
�لتي  و�خ�����ر �جل���ه���ات  ت��ف��ي��دك ر�ه���ن���اً  �أن  ومي���ك���ن 
�صت�صمح  ق��دم��اً.  �مل�صي  على  م�صاعدتك  ت�صتطيع 
وحت�صني  بنف�صك  ثقتك  با�صتعادة  �ملقاربة  هذه  لك 

قدرتك على حل �مل�صاكل وتخّطي �لعقبات.

اهتّم بنف�شك
ي�صعب �أن تتم�صك بالدفاع عن �لق�صية �لتي توؤيدها 
�أو ت�صتجمع قوتك لتخاذ �خلطو�ت �لعملية �لالزمة 
من �أجل حتقيق م�صروعك �ملرتقب �إذ� كانت طاقتك 
بنوعية نومك بل  تهتم  �أن  �أ�صاًل. ل يكفي  �صعيفة 
يجب �أن حتمي نف�صك من فائ�ض �ل�صغط �لنف�صي 
كفياًل  �لنف�صي  �ل�صغط  ذلك  يكون  قد  وتد�عياته. 
بجرعة  بقي  �إذ�  �لتقدم  على  وت�صجيعك  بتحفيزك 
�صغرية �أو معتدلة لكنه قد ين�صف قوتك بعد جتاوز 

عتبة معينة. يجب �أن يجد كل �صخ�ض �لتقنية �لتي 
تنا�صبه ملكافحة �ل�صغط �لنف�صي. تتعدد �لن�صاطات 
�جل�صدية  �لتمارين  �أب��رزه��ا  �مل��ج��ال،  ه��ذ�  �ملفيدة يف 

و�لر�صم و�لتاأمل و�ملو�صيقى...

كن مت�شاحمًا
بل  �لآخ���ري���ن!  �صحق  �لإر�دة  ق��وة  تطوير  يعني  ل 

بق������درة  �ع������ر�فاً  �لعملية  ه��ذه  منك  تتطل�����ب 
و�كت�ص�����اب  و�لتق������دم  �لتح�صن  على  �لن�����ا�ض  جم����يع 

�لن�صج. 
جمالك  يف  وتتفوق  �إر�دت����ك  تقوي  �أن  تريد  مثلما 
لالآخرين  ت�صمح  �أن  يجب  �ل�صقوط،  بعد  وتنه�ض 
ل  حني  ت�صّجعهم  و�أن  �خلا�صة  م�صريتهم  باإطالق 

يحققون �لنجاح �ملتوّقع منذ �ملرة �لأوىل.

ال تخجل من الف�شل حتى لو تكرر يف منا�شبات عدة

ركز على اأهدافك وعزز قوة ارادتك
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�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �صنو�ت  ع�صر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�صتظل 
�حلماية يف : 07 / 11 / 2018 وحتى تاريخ :  07 / 11 / 2028

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  4  يونيو 2018 العدد 12343
منوذج اإعلن الن�شرعن التجديد 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك : 
�ملجموعة �لقانونية حمامون وم�صت�صارون قانونيون  

بن�صر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:
بتاريخ:   2004/4/14 �ملودعة بالرقم:  28968  

باإ�صم:  �ض. �لر�صا�صي ل�صناعة �لعطور ذ.م.م
وعنو�نة:  �ض.ب. 16878، جبل علي، دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

و�مل�صجلة حتت �لرقم: 46371  
�شورة العلمة

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �صنو�ت  ع�صر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�صتظل 
�حلماية يف : 07 / 11 / 2018 وحتى تاريخ :  07 / 11 / 2028

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  4  يونيو 2018 العدد 12343
منوذج اإعلن الن�شرعن التجديد 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك : 
�ملجموعة �لقانونية حمامون وم�صت�صارون قانونيون  

بن�صر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:
بتاريخ:   1999/06/29 �ملودعة بالرقم:  28960  

باإ�صم:  �ض. �لر�صا�صي ل�صناعة �لعطور ذ.م.م
وعنو�نة:  �ض.ب. 16878، جبل علي، دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

و�مل�صجلة حتت �لرقم: 21527  
�شورة العلمة

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �صنو�ت  ع�صر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�صتظل 
�حلماية يف : 07 / 11 / 2018 وحتى تاريخ :  07 / 11 / 2028

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  4  يونيو 2018 العدد 12343

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / 

بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 281207بتاريخ: 2017/10/17

با�ص��م: �صركة �لقادة �لتجارية )ذ.م.م(

وعنو�نه: �ض ب: 13561، دبي -�لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�للعب و�دو�ت �للعب، �دو�ت �لريا�صة �جلمنازية و�لدو�ت �لريا�صية غري �لو�ردة يف فئات �خرى، زينة ل�صجرة 

عيد �مليالد.

�لو�ق�عة بالفئة: 28

و�صف �لعالمة:  Sempertex مكتوبة بطريقة مميزة ور�صم باعلى حرفها �لخري �صكل هند�صي �صبيه 

ب�صكل �لوردة و�لكل بطريقة مميزة.

على من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 

بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  4  يونيو 2018 العدد 12343
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل/

هوروث ماك لعمال �ل�صت�صار�ت
بن�صر �لتعديالت �ملو�صحة �أدناه على طلب ت�صجيل  �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم :800280  بتاريخ : 2006/4/26
�مل�صجلة حتت رقم : - بتاريخ :2007/1/10

با�ص��م: مركز دي تو دي للتخفي�صات )�ض.ذ.م.م(
وعنو�نه: وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لد�خلية  و�ملالب�ض  �ل��ر����ض  و�غطية  �ل��ق��دم  ولبا�ض  �جل��اه��زة  �ملالب�ض  وبالتحديد  �ملنتجات  م��ن  ت�صكيلة  جتميع  خ��دم��ات 
�ملالب�ض،  وكي  غ�صيل  يف  ت�صتعمل  �لتي  و�ملنتجات  �لعطرية  و�لزيوت  و�ل�صابون  �لتجميل  منتجات  )مالب�ض(.  و�لحزمة 
و�أدو�ت  و�أجهزة  و�مل�صاحية  و�ملالحية  �لعلمية  و�لأدو�ت  �لأجهزة  و�لتنظيف. ومنتجات  �لك�صط  ت�صتعمل يف  �لتي  و�ملنتجات 
)�لإ�صر�ف(  و�ملر�قبة  و�لإ�صارة  و�لقيا�ض  �ل��وزن  و�أدو�ت  �لب�صرية  و�لأدو�ت  و�لأجهزة  و�ل�صينمائي  �لفوتوغر�يف  �لت�صوير 
و�لإنقاذ و�لتعليم ، �أجهزة و�أدو�ت �لو�صل و�لتنظيم و �لتحكم يف �لطاقة �لكهربائية، �أجهزة ت�صجيل �أو �إر�صال �أو ن�صخ �ل�صوت 
�لت  �لنقد،  بقطع  تعمل  �لتي  لالجهزة  �لية  بيع  ماكينات  �لت�صجيل،  �أقر��ض  �ملغناطي�صية،  �لبيانات  حامالت  �ل�صور،  �أو 
ت�صجيل  �لنقد، �لت حا�صبة، معد�ت و�جهزة �حلا�صوب ملعاجلة �لبيانات، �جهزة �طفاء �حلر�ئق، معد�ت و�جهزة �حلا�صوب 
ملعاجلة �لبيانات،�جهزة �طفاء �حلر�ئق �أقر��ض مدجمة، �أقر��ض فيديوية رقمية وغريها من و�صائط �لت�صجيل �لرقمية؛ 
�آليات لالأجهزة �لتي تعمل بقطع �لنقد، �آلت ت�صجيل �لنقد، �آلت حا�صبة، معد�ت معاجلة �لبيانات، �أجهزة �لكمبيوتر؛ بر�مج 
و�لعد�صات  �لت�صلية،  �جهزة  �لن��ذ�ر،  �جهزة  �لبيانات،  ملعاجلة  و�جهزة �حلا�صوب  �إطفاء �حلر�ئق. معد�ت  �أجهزة  كمبيوتر؛ 
�لال�صقة و�لنظار�ت، �جهزة كهربائية جلذب  وقتل �حل�صر�ت ؛  منتجات �للعب و�دو�ت �للعب، �دو�ت �لريا�صة �جلمنازية، 
)�دو�ت  �ل�صباحة  برك  �لزلجات،  �لوتوماتيكية،  �للعب  �لدمي، مركبات  �مليالد،  عيد  ل�صجرة  �لزينة  �لريا�صية،  و�لدو�ت 
لعب(، �صمع للزلجات، جميع منتجات �للعب، �ملفرقعات �لنارية )لعب(، جميع �ملنتجات �ملذكورة جتلب مل�صلحة �لخرين 

لتمكني �لزبائن من معاينتها و�صر�ئها ب�صهولة عند �حلاجة )عد� نقلها(. �لفئة )35(.
�لو�ق�عة بالفئة : )35(

رقم وتاريخ �لن�صر �ل�صابق يف �جلريدة �لر�صمية: )( – )م (
�لتعديالت على �لطلب بعد �لن�صر �ل�صابق:

تعديل �لعالمة مما كانت عليه لتكون كما يف منوذج �لتعديل.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  4  يونيو 2018 العدد 12343
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل/

 هوروث ماك لعمال �ل�صت�صار�ت
بن�صر �لتعديالت �ملو�صحة �أدناه على طلب ت�صجيل  �لعالمة �لتجارية �لتالية:

بتاريخ : 2006/4/26 �ملودعة حتت رقم :800260   
�مل�صجلة حتت رقم : - بتاريخ :2007/1/10

با�ص��م: مركز دي تو دي للتخفي�صات )�ض.ذ.م.م(
وعنو�نه: وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

مالب�ض  �لن�صائية،  �جلاهزرة  �ملالب�ض  �لرجالية،  �جلاهزة  �ملالب�ض  �لر��ض،  و�غطية  �لقدم  ولبا�ض  �ملالب�ض 
منها  )�لرجالية  �لتحتية  �ملالب�ض  �لن�صيج،  م��ن  �لط��ف��ال  وحفا�صات  �لط��ف��ال  ف��وط  �جل��اه��زة،  �لط��ف��ال 
بالطفال(، مالب�ض  و�لن�صائية و�خلا�صة  )�لرجالية  و�لقم�صان  �لبناطلني  �لد�خلية،  �ملالب�ض  و�لن�صائية(، 
�لبذلت،  �لو�صحة،  �لفرو،  من  �صالت  )مالب�ض(،  قفافيز  �ملحبوكة،  �ملالب�ض  �ملعاطف،  �ملقلد،  �جللد  من 
مالب�ض م�صادة للماء، بذلت رطبة للتزلج على �ملاء، �صد�ر�ت ل�صيد �ل�صمك، �لحزمة )مالب�ض(، �لقبعات، 
��حذية و�ل�صنادل، جميع ملحقات �لحذية، جاكيتات �ل�صوف، بذ�ت نظامية مالب�ض م�صادة للتعرق، )جميع 

�ملنتجات �ملذكورة هي يف حدود وقوعها بالفئة )25( وغري �ملت�صمنة بالفئات �لخرى.
�لو�ق�عة بالفئة : )25(

رقم وتاريخ �لن�صر �ل�صابق يف �جلريدة �لر�صمية: )( – )م (
�لتعديالت على �لطلب بعد �لن�صر �ل�صابق:

تعديل �لعالمة مما كانت عليه لتكون كما يف منوذج �لتعديل.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  4  يونيو 2018 العدد 12343
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / 

بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 204334 بتاريخ: 2014/1/14
با�ص��م: �ض. نور �جلمعة للتجارة

وعنو�نه: �ض ب: 252362، دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

م�صتح�صر�ت تبيي�ض �لقم�صة ومو�د �خرى ت�صتعمل يف غ�صل وكي �ملالب�ض، م�صتح�صر�ت تنظيف و�صقل 
وجلي وك�صط، �صابون وزيوت عطرية، م�صتح�صر�ت جتميل، غ�صول )لو�صن( لل�صعر، منظفات ��صنان. 

�لو�ق�عة بالفئة: 3
و�صف �لعالمة:  �صكل خلفية م�صتطيلة د�كنة كتب يف جزئها �لعلوي �لعبارة Klenz بخط عري�ض وحجم 
كبري ور�صم فوق حرفها �لخري يف ركنه �لعلوي �صكل هالة �صوء مكونة من عدة خطوط كما يف �ل�صكل وكتب 
كلينز بخط  �لعبارة  �مل�صتطيل  �ل�صفلي من  ROYAL WASH وكتب يف �جل��زء  �لعبار�ت  �ل�صفل  يف 
با�صفلها  وكتب  ع��دة خطوط  مكونة من  �صوء  هالة  �صكل  منها  ز  ح��رف  ف��وق  ور�صم  كبري  وبحجم  عري�ض 
�لعبار�ت �لعربية رويال و��ض وجلميع كلمات �لعالمة خلفية تت�صكل ح�صب �حرف كلماتها و�لكل بطريقة 

مميزة.
على من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 

بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  4  يونيو 2018 العدد 12343

منوذج اإعلن الن�شرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك : 

�ملجموعة �لقانونية حمامون وم�صت�صارون قانونيون  
بن�صر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

بتاريخ:   1999/06/29 �ملودعة بالرقم:  28962   
باإ�صم:  �ض. �لر�صا�صي ل�صناعة �لعطور ذ.م.م

وعنو�نة:  �ض.ب. 16878، جبل علي، دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.
و�مل�صجلة حتت �لرقم: 21528  

�شورة العلمة

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �صنو�ت  ع�صر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�صتظل 
�حلماية يف : 07 / 11 / 2018 وحتى تاريخ :  07 / 11 / 2028

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  4  يونيو 2018 العدد 12343
منوذج اإعلن الن�شرعن التجديد 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك : 
�ملجموعة �لقانونية حمامون وم�صت�صارون قانونيون  

بن�صر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:
بتاريخ:   1999/06/29 �ملودعة بالرقم:  28964  

باإ�صم:  �ض. �لر�صا�صي ل�صناعة �لعطور ذ.م.م
وعنو�نة:  �ض.ب. 16878، جبل علي، دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

و�مل�صجلة حتت �لرقم: 21529  
�شورة العلمة

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �صنو�ت  ع�صر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�صتظل 
�حلماية يف : 07 / 11 / 2018 وحتى تاريخ :  07 / 11 / 2028

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  4  يونيو 2018 العدد 12343
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / 

بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 204334 بتاريخ: 2014/1/14
با�ص��م: �ض. نور �جلمعة للتجارة

وعنو�نه: �ض ب: 252362، دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

م�صتح�صر�ت تبيي�ض �لقم�صة ومو�د �خرى ت�صتعمل يف غ�صل وكي �ملالب�ض، م�صتح�صر�ت تنظيف و�صقل 
وجلي وك�صط، �صابون وزيوت عطرية، م�صتح�صر�ت جتميل، غ�صول )لو�صن( لل�صعر، منظفات ��صنان. 

�لو�ق�عة بالفئة: 3
و�صف �لعالمة:  �صكل خلفية م�صتطيلة د�كنة كتب يف جزئها �لعلوي �لعبارة Klenz بخط عري�ض وحجم 
كبري ور�صم فوق حرفها �لخري يف ركنه �لعلوي �صكل هالة �صوء مكونة من عدة خطوط كما يف �ل�صكل وكتب 
كلينز بخط  �لعبارة  �مل�صتطيل  �ل�صفلي من  ROYAL WASH وكتب يف �جل��زء  �لعبار�ت  �ل�صفل  يف 
با�صفلها  وكتب  ع��دة خطوط  مكونة من  �صوء  هالة  �صكل  منها  ز  ح��رف  ف��وق  ور�صم  كبري  وبحجم  عري�ض 
�لعبار�ت �لعربية رويال و��ض وجلميع كلمات �لعالمة خلفية تت�صكل ح�صب �حرف كلماتها و�لكل بطريقة 

مميزة.
على من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 

بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  4  يونيو 2018 العدد 12343
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / 

هورو�ث ماك لعمال �ل�صت�صار�ت
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :280591  بتاريخ: 2017/10/5
با�ص��م: د�رك بلو للمالحة �ض.ذ.م.م

وعنو�نه: �ض ب: 32990، دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لنقل وتغليف وتخزين �ل�صلع وتنظيم �لرحالت و�ل�صفر.
�لو�ق�عة بالفئة: 39

منها  كتب   DB DARK BLUE SHIPPING LLC �لالتينية  �لعبارة  �ل��ع��الم��ة:   و�صف 
�حلرفني �لول��ني باللون �لبي�ض بطريقة متد�خلة �صمن خلفية  د�ئرية زرق��اء �للون وكتب با�صفل ذلك 

عبار�ت �لعالمة �لخرى باللون �لزرق و�لكل بطريقة مميزة.
على من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 

بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  4  يونيو 2018 العدد 12343

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / 
هورو�ث ماك لعمال �ل�صت�صار�ت

بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :280591  بتاريخ: 2017/10/5
با�ص��م: د�رك بلو للمالحة �ض.ذ.م.م

وعنو�نه: �ض ب: 32990، دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لنقل وتغليف وتخزين �ل�صلع وتنظيم �لرحالت و�ل�صفر.
�لو�ق�عة بالفئة: 39

منها  كتب   DB DARK BLUE SHIPPING LLC �لالتينية  �لعبارة  �ل��ع��الم��ة:   و�صف 
�حلرفني �لول��ني باللون �لبي�ض بطريقة متد�خلة �صمن خلفية  د�ئرية زرق��اء �للون وكتب با�صفل ذلك 

عبار�ت �لعالمة �لخرى باللون �لزرق و�لكل بطريقة مميزة.
على من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 

بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  4  يونيو 2018 العدد 12343

اإعلن جتديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / ر��صم حممد �أبو �لنجا

بطلب لتجديد ت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرق�م:  122593
كمبني باإ�ص������م:  �ض. دبليو دي – 40 

�ملتحدة  �ل��ولي��ات   ،92110 كاليفورنيا  دييغو،  �صان  بال�ض،  ك��ود�ه��ي   1061 وعنو�ن����ه: 
�لمريكية

و�مل�صجلة حتت رقم: 103965             بتاريخ: 2010/06/01 
�إنت��هاء  تاريخ  من  �إع��ت��ب��ار�ً  �أخ��رى  �صنو�ت  ع�صر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�صتظل   

�حلم��اية يف: 2018/11/19
هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �أخرى متتالية كل منها ع�صر �صنو�ت وفقاً لالأو�صاع 
و�ل�صروط �ملن�صو�ض عليها باملادة )19( من �لقانون �لإحتادي رقم 1992/37 �ل�صادر 

يف �شاأن العلمات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  4  يونيو 2018 العدد 12343
اإعلن جتديد 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / ر��صم حممد �أبو �لنجا
بطلب لتجديد ت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرق�م:  122594
كمبني باإ�ص������م:  �ض. دبليو دي – 40 

�ملتحدة  �ل��ولي��ات   ،92110 كاليفورنيا  دييغو،  �صان  بال�ض،  ك��ود�ه��ي   1061 وعنو�ن����ه: 
�لمريكية

و�مل�صجلة حتت رقم: 103966             بتاريخ: 2010/06/01 
�إنت��هاء  تاريخ  من  �إع��ت��ب��ار�ً  �أخ��رى  �صنو�ت  ع�صر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�صتظل   

�حلم��اية يف: 2018/11/19
هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �أخرى متتالية كل منها ع�صر �صنو�ت وفقاً لالأو�صاع 
و�ل�صروط �ملن�صو�ض عليها باملادة )19( من �لقانون �لإحتادي رقم 1992/37 �ل�صادر يف 

�صاأن �لعالمات �لتجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  4  يونيو 2018 العدد 12343
اإعلن جتديد 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / ر��صم حممد �أبو �لنجا
بطلب لتجديد ت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرق�م:  122595
كمبني باإ�ص������م:  �ض. دبليو دي – 40 

�ملتحدة  �ل��ولي��ات   ،92110 كاليفورنيا  دييغو،  �صان  بال�ض،  ك��ود�ه��ي   1061 وعنو�ن����ه: 
�لمريكية

و�مل�صجلة حتت رقم: 103967             بتاريخ: 2010/06/01 
�إنت��هاء  تاريخ  من  �إع��ت��ب��ار�ً  �أخ��رى  �صنو�ت  ع�صر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�صتظل   

�حلم��اية يف: 2018/11/19
هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �أخرى متتالية كل منها ع�صر �صنو�ت وفقاً لالأو�صاع 
و�ل�صروط �ملن�صو�ض عليها باملادة )19( من �لقانون �لإحتادي رقم 1992/37 �ل�صادر يف 

�صاأن �لعالمات �لتجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  4  يونيو 2018 العدد 12343
يعلن ق�صم �لعالمات �لتجارية عن �نتقال ملكية

ت�صجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:
بتاريخ: 2013/05/22 �ملودعة حتت رقم: 192048 
بتاريخ: 2015/07/29 �مل�صجلة حتت رقم: 

با�ص��م: تابور� جويلري فريمز �وف ليو�ن �ريا �وف جو�نغزو                   
وعنو�نه:  غرفة 635 و 636، �ي�صت بلوك رقم 2، ��صتي�صن روود، منطقة ليو�ن، جو�نغزو �صيتي، �ل�صني

رقم وتاريخ �لن�صر �ل�صابق يف �جلريدة �لر�صمية: )      ( – )      (
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�ملعادن �لنفي�صة وكل خليط منها و�ملنتجات �مل�صنوعة من معادن نفي�صة �و �ملطلية بها، غري �لو�ردة يف فئات 
�أخرى، �ملجوهر�ت و�لحجار �لكرمية، �أدو�ت قيا�ض �لوقت و�أدو�ت قيا�ض �لوقت �لدقيقة

�لو�ق�عة بالفئة: 14
* �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�صر �ل�صابق: 

تنازل رقم:  1 
��صم مالك �لعالمة:  تابور� جويلري فريمز �وف ليو�ن �ريا �وف جو�نغزو.

��صم �ملتنازل له: وو �ك�صاودي
مه�نته:  �لتجارة و �ل�صناعة

جن�صيته: �ل�صني
عنو�ن وحمل �قامته:  جروب 32، كيانهونغ فيليج، بييو�ن �صريت، ييوو �صيتي، زيغيانغ بروفين�ض، �ل�صني

تاري�خ �نت�قال �مللكية  ) �لندماج (:  2018/05/31
تاريخ �لتا�صري يف �ل�صجل:

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  4  يونيو 2018 العدد 12343

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / 

بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 281207بتاريخ: 2017/10/17

با�ص��م: �صركة �لقادة �لتجارية )ذ.م.م(

وعنو�نه: �ض ب: 13561، دبي -�لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�للعب و�دو�ت �للعب، �دو�ت �لريا�صة �جلمنازية و�لدو�ت �لريا�صية غري �لو�ردة يف فئات �خرى، زينة ل�صجرة 

عيد �مليالد.

�لو�ق�عة بالفئة: 28

و�صف �لعالمة: Sempertex مكتوبة بطريقة مميزة ور�صم باعلى حرفها �لخري �صكل هند�صي �صبيه 

ب�صكل �لوردة و�لكل بطريقة مميزة.

على من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 

بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  4  يونيو 2018 العدد 12343
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل/

 هوروث ماك لعمال �ل�صت�صار�ت
بن�صر �لتعديالت �ملو�صحة �أدناه على طلب ت�صجيل 

�لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة حتت رقم :800280  بتاريخ : 2006/4/26

�مل�صجلة حتت رقم : - بتاريخ :2007/1/10
با�ص��م: مركز دي تو دي للتخفي�صات )�ض.ذ.م.م(

وعنو�نه: وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لد�خلية  و�ملالب�ض  �ل��ر����ض  و�غطية  �ل��ق��دم  ولبا�ض  �جل��اه��زة  �ملالب�ض  وبالتحديد  �ملنتجات  م��ن  ت�صكيلة  جتميع  خ��دم��ات 
�ملالب�ض،  وكي  غ�صيل  يف  ت�صتعمل  �لتي  و�ملنتجات  �لعطرية  و�لزيوت  و�ل�صابون  �لتجميل  منتجات  )مالب�ض(.  و�لحزمة 
و�أدو�ت  و�أجهزة  و�مل�صاحية  و�ملالحية  �لعلمية  و�لأدو�ت  �لأجهزة  و�لتنظيف. ومنتجات  �لك�صط  ت�صتعمل يف  �لتي  و�ملنتجات 
)�لإ�صر�ف(  و�ملر�قبة  و�لإ�صارة  و�لقيا�ض  �ل��وزن  و�أدو�ت  �لب�صرية  و�لأدو�ت  و�لأجهزة  و�ل�صينمائي  �لفوتوغر�يف  �لت�صوير 
و�لإنقاذ و�لتعليم ، �أجهزة و�أدو�ت �لو�صل و�لتنظيم و �لتحكم يف �لطاقة �لكهربائية، �أجهزة ت�صجيل �أو �إر�صال �أو ن�صخ �ل�صوت 
�لت  �لنقد،  بقطع  تعمل  �لتي  لالجهزة  �لية  بيع  ماكينات  �لت�صجيل،  �أقر��ض  �ملغناطي�صية،  �لبيانات  حامالت  �ل�صور،  �أو 
ت�صجيل  �لنقد، �لت حا�صبة، معد�ت و�جهزة �حلا�صوب ملعاجلة �لبيانات، �جهزة �طفاء �حلر�ئق، معد�ت و�جهزة �حلا�صوب 
ملعاجلة �لبيانات،�جهزة �طفاء �حلر�ئق �أقر��ض مدجمة، �أقر��ض فيديوية رقمية وغريها من و�صائط �لت�صجيل �لرقمية؛ 
�آليات لالأجهزة �لتي تعمل بقطع �لنقد، �آلت ت�صجيل �لنقد، �آلت حا�صبة، معد�ت معاجلة �لبيانات، �أجهزة �لكمبيوتر؛ بر�مج 
و�لعد�صات  �لت�صلية،  �جهزة  �لن��ذ�ر،  �جهزة  �لبيانات،  ملعاجلة  و�جهزة �حلا�صوب  �إطفاء �حلر�ئق. معد�ت  �أجهزة  كمبيوتر؛ 
�لال�صقة و�لنظار�ت، �جهزة كهربائية جلذب  وقتل �حل�صر�ت ؛  منتجات �للعب و�دو�ت �للعب، �دو�ت �لريا�صة �جلمنازية، 
)�دو�ت  �ل�صباحة  برك  �لزلجات،  �لوتوماتيكية،  �للعب  �لدمي، مركبات  �مليالد،  عيد  ل�صجرة  �لزينة  �لريا�صية،  و�لدو�ت 
لعب(، �صمع للزلجات، جميع منتجات �للعب، �ملفرقعات �لنارية )لعب(، جميع �ملنتجات �ملذكورة جتلب مل�صلحة �لخرين 

لتمكني �لزبائن من معاينتها و�صر�ئها ب�صهولة عند �حلاجة )عد� نقلها(. �لفئة )35(.
�لو�ق�عة بالفئة : )35(

رقم وتاريخ �لن�صر �ل�صابق يف �جلريدة �لر�صمية: )( – )م (
�لتعديالت على �لطلب بعد �لن�صر �ل�صابق:

تعديل �لعالمة مما كانت عليه لتكون كما يف منوذج �لتعديل.
اإدارة العلمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  4  يونيو 2018 العدد 12343
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل/

 هوروث ماك لعمال �ل�صت�صار�ت
بن�صر �لتعديالت �ملو�صحة �أدناه على طلب ت�صجيل  �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم :800260  بتاريخ : 2006/4/26
�مل�صجلة حتت رقم : - بتاريخ :2007/1/10

با�ص��م: مركز دي تو دي للتخفي�صات )�ض.ذ.م.م(
وعنو�نه: وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

مالب�ض  �لن�صائية،  �جلاهزرة  �ملالب�ض  �لرجالية،  �جلاهزة  �ملالب�ض  �لر��ض،  و�غطية  �لقدم  ولبا�ض  �ملالب�ض 
منها  )�لرجالية  �لتحتية  �ملالب�ض  �لن�صيج،  م��ن  �لط��ف��ال  وحفا�صات  �لط��ف��ال  ف��وط  �جل��اه��زة،  �لط��ف��ال 
بالطفال(، مالب�ض  و�لن�صائية و�خلا�صة  )�لرجالية  و�لقم�صان  �لبناطلني  �لد�خلية،  �ملالب�ض  و�لن�صائية(، 
�لبذلت،  �لو�صحة،  �لفرو،  من  �صالت  )مالب�ض(،  قفافيز  �ملحبوكة،  �ملالب�ض  �ملعاطف،  �ملقلد،  �جللد  من 
مالب�ض م�صادة للماء، بذلت رطبة للتزلج على �ملاء، �صد�ر�ت ل�صيد �ل�صمك، �لحزمة )مالب�ض(، �لقبعات، 
��حذية و�ل�صنادل، جميع ملحقات �لحذية، جاكيتات �ل�صوف، بذ�ت نظامية مالب�ض م�صادة للتعرق، )جميع 

�ملنتجات �ملذكورة هي يف حدود وقوعها بالفئة )25( وغري �ملت�صمنة بالفئات �لخرى.
�لو�ق�عة بالفئة : )25(

رقم وتاريخ �لن�صر �ل�صابق يف �جلريدة �لر�صمية: )( – )م (
�لتعديالت على �لطلب بعد �لن�صر �ل�صابق:

تعديل �لعالمة مما كانت عليه لتكون كما يف منوذج �لتعديل.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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املال والأعمال

مطارات اأبوظبي ت�شارك يف الدورة 
للنقل  الدويل  موؤمتر الحتاد  142 من 

اجلوي )اأياتا( جلداول الطريان
•• اأبوظبي-الفجر: 

142 من  �ل��دورة  �ملقبلة يف  �م�ض عن م�صاركتها  �أبوظبي  �أعلنت مطار�ت 
"موؤمتر �لحتاد �لدويل للنقل �جلوي �أياتا جلد�ول �لطري�ن" يف فانكوفر، 
كند�، بهدف فتح وتعزيز حلقات �لو�صل و�لتو��صل مع �ملجتمع �لدويل يف 
جمال �صناعة �لطري�ن، وذلك جنباً �إىل جنب مع د�ئرة �لثقافة و�ل�صياحة 

يف �أبوظبي و�صركة برول �أبوظبي �لوطنية �أدنوك.
ومن �ملقرر �أن تنطلق �أعمال "موؤمتر �أياتا جلد�ول �لطري�ن"، �لذي يحُقام 
ويحُتوّقع   ،2018 يونيو   21 �إىل   19 �لفرة ما بني  �ل�صنة، يف  مرتني يف 
75 �صركة يتوزعون ما بني  �صاركاً من  1،200 محُ �أكر من  �أن ي�صتقطب 
�لعار�صني و�لرعاة، ميثلون 230 �صركة طري�ن، و 75 مطار�ً من �ملطار�ت 
من�صة  �مل��وؤمت��ر  ويوفر  مر�فقها.  من  منتظمة  جوية  رح��الت  ت�صّغل  �لتي 
غري  �أو  �أي��ات��ا  �أع�صاء  من  ���ص��و�ًء  �جلوية  �خلطوط  جهود  لتن�صيق  �صاملة 
�ل�صريكة، لبحث �جلد�ول �لزمنية �ملالئمة بني �صركات �لطري�ن و�ملطار�ت 
�إىل  ل  �ملقدمة لعمالئها، و�لتو�صّ مبا ي�صمن �لرتقاء مب�صتوى �خلدمات 

�تفاق حول تعديالت �جلدول �لزمني ��صتناد�ً �إىل �صعة كل مطار.
�صركاء  مع  للتو��صل  مبادرتها  �إط��ار  يف  �أبوظبي  مطار�ت  م�صاركة  وتاأتي 
�لطري�ن �ملحتملني لتنفيذ خططها �لت�صغيلية �ل�صاملة من مطار �أبوظبي 
�لدويل �أو مطار �لعني �لدويل، ومو��صلة مناق�صة فر�ض �لتو�صع مع �صركاء 

�خلطوط �جلوية �حلاليني �لعاملني من مطار�تها.
�لرئي�ض  �ل�صام�صي،  �صعود  قال  �ملحُ�صاركة،  �إع��الن  على  تعليقه  معر�ض  ويف 
�لتنفيذي لل�صوؤون �لتجارية بالإنابة يف مطار�ت �أبوظبي: يحُعّد موؤمتر �أياتا 
جلد�ول �لطري�ن و�حد�ً من �أكرب فعاليات �لحتاد �لدويل للنقل �جلوي، 
ويهدف �إىل جمع كربى �ل�صركات �لإقليمية و�لدولية يف �صناعة �لطري�ن، 
و�لتي  �ل�صوق  و��صتك�صاف فر�ض جديدة يف  ��صر�تيجية  �صر�كات  لت�صكيل 
نطاق  على  �ل��دول  يف  و�ل�صياحة  �ل�صفر  �صناعة  تعزيز  يف  بدورها  �صتحُ�صهم 
و��صتخد�م  مو�كبة  على  وبا�صتمر�ر،  �أبوظبي،  م��ط��ار�ت  يف  ونعمل  و����ص��ع. 
�لدويل  �أبوظبي  �لتكنولوجيا �حلديثة يف مطار  تقنيات  تفرزه  ما  �أح��دث 
للطري�ن  رئي�صية  كمر�كز  �مل��ط��ار�ت  مكانة  لتعزيز  �ل��دويل  �لعني  ومطار 

و�ل�صفر يف �ملنطقة.
و�خ��ت��ت��م �ل�����ص��ام�����ص��ي ح��دي��ث��ه ق���ائ���اًل: ي�صهد ق��ط��اع �ل�����ص��ف��ر و�ل�����ص��ي��اح��ة يف 
�أعلنت عنها  �لإم��ار�ت زيادة ملحوظة كل عام، كما ت�صري �لتوقعات، و�لتي 
يف   12.4٪ بن�صبة  تحُ�صهم  ���ص��وف  �ل�صناعة  ه��ذه  �أن  �إىل  �لإم�����ار�ت،  دول���ة 
 .2027 �لناجت �ملحلي �لإجمايل لدولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة يف عام 
�أبوظبي �إىل �مل�صاهمة يف �لنجاح �ل�صامل للبالد وروؤيتها  وتهدف مطار�ت 
�لقت�صادية وذلك من خالل زيادة وتو�صيع نطاق �ل�صر�كات �لتي �صتجذب 

�ملزيد من �ل�صائحني �إىل �لبالد".

توازن وبوليتكنك اأبوظبي 
يوقعان مذكرة تفاهم

•• اأبوظبي-وام:

وقع جمل�ض �لتو�زن �لقت�صادي "تو�زن" وكلية بوليتكنك �أبوظبي - �لتابعة 
ملعهد �لتكنولوجيا �لتطبيقية - مذكرة تفاهم مدتها خم�ض �صنو�ت بهدف 
�لوطنية  �ل��ك��و�در  ورعاية  تدريب  جم��ال  يف  �لطرفني  بني  �لتعاون  تعزيز 

وتاأهيلها يف �ملجالت �لتقنية.
وقع �ملذكرة يف مقر �ملجل�ض يف �أبوظبي كل من مطر علي �لرميثي �لرئي�ض 
هالل  علي  و�لدكتور  �لقت�صادي  �لتو�زن  جمل�ض  يف  لل�صناعة  �لتنفيذي 

�لنقبي مدير بوليتكنك �أبوظبي بح�صور عدد من �ملديرين يف �جلهتني.
و�أجهزة  بالتربع مبعد�ت   - �لتفاهم  " - مبوجب مذكرة  " ت��و�زن  ويقوم 
حديثة ومتطورة ل�صالح كلية بوليتكنك �أبوظبي بهدف تعزيز �إمكانياتها 
�ل�صوق  رف��د  م��ن  ومتكينها  و�لتدريبية  و�لتعليمية  �لتاأهيلية  وق��در�ت��ه��ا 

�ملحلية بكو�در وطنية ذ�ت قدر�ت فنية متقدمة.
و�تفق �لطرفان على �ل�صتفادة من �لإمكانيات وو�صائل �لتدريب �خلا�صة 
بكليهما .. م�صددين على �صرورة �لعمل لتعزيز �لتعاون يف �أي جمالت �أو 
�لأولوية  باإعطاء  �أبوظبي  بوليتكنك  كلية  �صتقوم  فيما   .. م�صتقبلية  �آفاق 
قطاع  رف��د  بهدف  �لكلية  ل��دى  للدر��صة  ت��و�زن  تر�صحهم  �لذين  للطالب 

�ل�صناعات �لدفاعية و�لأمنية بالكو�در �ملوؤهلة.
وقال مطر علي �لرميثي �إن جمل�ض �لتو�زن �لقت�صادي نفذ خالل �ل�صنو�ت 
�ملا�صية �لعديد من �لرب�مج �لتدريبية �ملتخ�ص�صة و�ملتقدمة د�خل �لدولة 
مبثابة  ليكونو�  �مل��و�ط��ن��ني  �ملهند�صني  م��ن  جيل  �إع����د�د  ب��ه��دف  وخ��ارج��ه��ا 
�لتقنيات  على  تعتمد  �لتي  �ملتقدمة  لل�صناعات  �لب�صري  �لفقري  �لعمود 
��صتفادو�  مو�طن   600 نحو  �أن  �ىل  لفتا   .. �لإم���ار�ت  دول��ة  يف  �ملتطورة 
على  "تو�زن"  من بر�مج �لتدريب و�ملنح �لدر��صية �ملختلفة �لتي طرحها 
تهيئة  على  يعمل  �ل���ذي   - �ملجل�ض  �أن  و�أ���ص��اف  �ل�صابقة.  �لأع����و�م  م���د�ر 
 - للدولة  �لقت�صادية  �لنه�صة  يف  وم�صاهم  فعال  و�أم��ن��ي  ع�صكري  قطاع 
هذ�  يف  �لوطنية  �ل��ك��و�در  ق���در�ت  وتنمية  وت��دري��ب  تاأهيل  باأهمية  ي��وؤم��ن 
�ملجال.. م�صيد� بالدور �ملهم لكلية بوليتكنك �أبوظبي �لتي متتلك مقومات 
و�ملهند�صني  �خل��رب�ء  �إع��د�د جيل من  و�إمكانيات كبرية ومميزة يف جمال 
�ملحرفني و�لقادرين على تطبيق �أعلى �ملعايري �لدولية لبناء �قت�صاد قائم 
على �ملعرفة يف �لدولة. من جهته �أ�صاد �لدكتور علي هالل �لنقبي بالدعم 
�لذي قدمه جمل�ض �لتو�زن �لقت�صادي للكلية من خالل رفد خمترب�تها 
�لتدريب  وم�صتوى  نوعية  تطوير  يف  �صت�صاهم  ومتطورة  حديثة  باأجهزة 

�ملتاح للكو�در �لوطنية عرب بر�مج ودور�ت �لكلية �ملتنوعة.
و�أو�صح �أن مهمة "بوليتكنك �أبوظبي" تتمثل يف تخريج مهند�صني يحملون 
�صهادة �أكادميية معتمدة ومهار�ت وكفاء�ت معرف بها �صناعيا وذلك من 
�لعالية  �لتخ�ص�صات  من  �لعديد  مع  م��زدوج  تعليمي  تدريب  نظام  خالل 
�لتقنية لإنتاج �لقوى �لعاملة خلدمة �لقوى �لعاملة �ل�صناعية يف �لدولة 
�لتعاون  �أن  م��وؤك��د�   ..  2030 �لقت�صادية  �أب��وظ��ب��ي  روؤي���ة  م��ع  �ملتو�فقة 
�ل�صر�تيجي مع تو�زن �صيعزز من فر�ض جناح �لكلية يف حتقيق هذه �ملهمة 
�لوطنية. ي�صار �إىل �أن جمل�ض �لتو�زن �لقت�صادي يطمح يف �مل�صاهمة برفد 
�ل�صوق �ملحلي بكو�در مهنية وفنية مو�طنة متخ�ص�صة يف قطاعات معينة 
�لتعليمية  �ملوؤ�ص�صات  �أعرق  طور وطرح �لعديد من �لرب�مج و�ملبادر�ت مع 

و�لتدريبية �ملحلية و�لعاملية.

اتفاقية تعاون  بني التكنولوجيا التطبيقية وتوازن لتاأهيل الكوادر الوطنية يف املجالت التقنية

احتاد م�شارف الإمارات ي�شدر دليل التثقيف املايل لل�شركات ال�شغرية واملتو�شطة

•• ابوظبي – الفجر

�ل��ع��ور مدير  �مل��ن��ان  �أح��م��د عبد  �لدكتور  �صعادة  �أب���رم 
مطر  و�صعادة  �لتطبيقية،  �لتكنولوجيا  معهد  ع��ام 
علي �لرميثي �لرئي�ض �لتنفيذي لل�صناعة يف جمل�ض 
�لتو�زن �لقت�صادي )تو�زن( �تفاقية لتعزيز �لتعاون 
ت���دري���ب وت��اأه��ي��ل ورعاية  �ل��ط��رف��ني يف جم���ال  ب���ني 
�لكو�در �لوطنية وتاأهيلها يف �ملجالت �لتقنية، وذلك 
بح�صور �لدكتور علي هالل �لنقبي مدير بوليتكنك 
�لت�صال  مدير  �لنيادي  حامد  و�لدكتور  ظبي،  �أب��و 
�ملوؤ�ص�صي و�حلكومي يف معهد �لتكنلوجيا �لتطبيقية، 
ونخبة من �مل�صوؤولني. وقال �صعادة �لدكتور �أحمد عبد 
�ملنان �لعور مدير عام معهد �لتكنولوجيا �لتطبيقية، 
على  �ملعهد  حر�ض  �إط��ار  يف  تاأتي  �لتفاقية  ه��ذه  �أن 
�لتعاون  ب�صرورة  �لر�صيدة،  �لقيادة  توجيهات  تنفيذ 
�لرتقاء  �مل��ت��م��ي��زة مب��ا ي�صمن  �مل��وؤ���ص�����ص��ات  ك��اف��ة  م��ع 
�أبوظبي،  بوليتكنك  يف  �لتعليمية  باملخرجات  �لد�ئم 
وكلية فاطمة للعلوم �ل�صحية وثانويات �لتكنولوجيا 
�لتفاقية  ه��ذه  مب��وج��ب  �أن���ه  �ىل  لف��ت��ا  �لتطبيقية، 

بوليتكنك  برفد  �لقت�صادي  �لتو�زن  �صيقوم جمل�ض 
�أبوظبي مبعد�ت و�أجهزة حديثة ومتطورة من �صاأنها 
و�لتعليمية  �لتاأهيلية  وق���در�ت���ه  �إم��ك��ان��ي��ات��ه  ت��ع��زي��ز 
بكو�در  �ملحلية  �ل�صوق  رفد  و�لتدريبية ومتكينه من 
�أن  �ىل  م�����ص��ري�ً  متقدمة،  فنية  ق���در�ت  ذ�ت  وطنية 
للتعاون  د�ئ��م��ا  ي�صعى  �لتطبيقية"  "�لتكنولوجيا 
ن��خ��ب��ة من  �حل����اق  "تو�زن" يف جم����ال  م���ع  �ل��ك��ام��ل 

موظفيه للدر��صة يف بوليتكنك �أبوظبي.
وبدوره �أعرب �صعادة مطر علي �لرميثي عن تقديره 
�صناعة  يف  �لتطبيقية  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  م��ع��ه��د  ل����دور 
�لكفاء�ت �لوطنية يف خمتلف �لتخ�ص�صات �ل�صناعية، 
م�صري� �ىل �أن جمل�ض �لتو�زن �لقت�صادي نفذ خالل 
�لتدريبية  �ل��رب�م��ج  م��ن  �ل��ع��دي��د  �ملا�صية  �ل�����ص��ن��و�ت 
�ملتخ�ص�صة و�ملتقدمة د�خل �لدولة وخارجها بهدف 
�إعد�د جيل من �ملهند�صني �ملو�طنني ليكونو� مبثابة 
�لتي  �ملتقدمة  لل�صناعات  �لب�صري  �لفقري  �لعمود 
تعتمد ع��ل��ى �ل��ت��ق��ن��ي��ات �مل��ت��ط��ورة يف دول���ة �لإم����ار�ت 

�لعربية �ملتحدة.
�لذي يعمل على تهيئة  �ملجل�ض  �أن  �لرميثي  و�أ�صاف 

�لنه�صة  يف  وم�����ص��اه��م  ف��ع��ال  و�أم��ن��ي  ع�صكري  ق��ط��اع 
يوؤمن  �ملتحدة  �لعربية  �لم��ار�ت  لدولة  �لقت�صادية 
ت��اأه��ي��ل وت���دري���ب وت��ن��م��ي��ة ق�����در�ت �لكو�در  ب��اأه��م��ي��ة 
�لذي  �ملهم  ب��ال��دور  م�صيد�  �مل��ج��ال،  ه��ذ�  �لوطنية يف 
�أعد�د  جم��ال  يف  ظبي  �أب���و  بوليتكنك  كلية  ب��ه  ت��ق��وم 
�ملحرفني  �ملهرة  مهند�صني  و�ل  �خل��رب�ء  من  جيل 
لبناء  �لدولية  �ملعايري  باأعلى  �لقيام  على  و�لقادرين 
�قت�صاد قائم على �ملعرفة يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية 

�ملتحدة.
ومن جهته �أ�صاد �لدكتور علي هالل �لنقبي بالدعم 
من  للكلية  �لقت�صادي  �لتو�زن  جمل�ض  قدمه  �لذي 
خ���الل رف���د خم��ت��رب�ت��ه��ا ب��اأج��ه��زة ح��دي��ث��ة ومتطورة 
�ملتاح  �لتدريب  وم�صتوى  نوعية  تطوير  يف  �صت�صاهم 
للكو�در �لوطنية عرب بر�مج ودور�ت �لكلية �ملتنوعة.

وقال "تتمثل مهمة "بوليتكنك �أبو ظبي" يف تخريج 
�أكادميية  ���ص��ه��ادة  يحملون  ومهند�صني  مهند�صني 
ب��ه��ا �صناعياً  م��ع��ت��م��دة وم���ه���ار�ت وك���ف���اء�ت م��ع��رف 
وذل���ك م��ن خ��الل ن��ظ��ام ت��دري��ب تعليمي م���زدوج مع 
لإنتاج  �لتقنية  �ل��ع��ال��ي��ة  �لتخ�ص�صات  م��ن  �ل��ع��دي��د 

�لقوى �لعاملة خلدمة �لقوى �لعاملة �ل�صناعية يف 
روؤية  م��ع  �ملتو�فقة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة 
�لتعاون  �أن  م��وؤك��د�   ،.2030 �لقت�صادية  ظبي  �أب��و 
�ل�صر�تيجي مع جمل�ض �لتو�زن �لقت�صادي �صيعزز 
من فر�ض جناح �لكلية يف حتقيق هذه �ملهمة �لوطنية. 
وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال �ل��دك��ت��ور ح��ام��د �ل��ن��ي��ادي مدير 
�لتكنولوجيا  �ملوؤ�ص�صي و�حلكومي يف معهد  �لت�صال 
مع  �ملتميزة  �ل�صر�كات  عقد  �يل  �لتطبيقية،" ن�صعى 
�لناجحة مبا ي�صمن  �ملوؤ�ص�صات �حلكومية و�خلا�صة 
للكو�در  و�مل��ه��ن��ي  �لأك���ادمي���ي  �لتح�صيل  يف  �ل��ت��ف��وق 
�لقت�صادي  �لتو�زن  جمل�ض  فان  وبالتاأكيد  �ملو�طنة 
�صد  يف  م�صهود  ب��دور  تقوم  �لتي  �ملوؤ�ص�صات  ه��ذه  من 
�لفجوة �لكبرية �ملوجودة يف �ل�صوق بني �لطلب على 
يف  �ملتنامي  و�لطلب  �ملو�طنني  �ملهنيني  �ملخت�صيني 
�ل��ن��وع م��ن �ل��وظ��ائ��ف حيث ق��ام بتطوير وطرح  ه��ذ� 
�ملوؤ�ص�صات  �أع��رق  و�مل��ب��ادر�ت مع  �لرب�مج  �لعديد من 
�لتعليمية و�لتدريبية �ملحلية و�لعاملية ومنها بالطبع 
بوليتكنك  �لتطبيقية ممثاًل يف   �لتكنولوجيا  معهد 

�أبوظبي".

•• دبي-وام: 

�أ�صدر �حتاد م�صارف �لإمار�ت دليل 
لل�صركات �ل�صغرية  �ملايل  "�لتثقيف 
من  �لأول  يعد  �ل���ذي  و�ملتو�صطة" 
نوعه يف �لدولة �إذ ي�صلط �ل�صوء على 
�لأعمال  لتمويل  �ملختلفة  �جلو�نب 
مبا يف ذلك �حلوكمة و�لإد�رة �ملالية 
�لو�صول  و�إم��ك��ان��ي��ة  �ل��دي��ون  و�إد�رة 

�ىل خدمات �لتمويل و�لقر��ض.
�أ�صحاب  تزويد  �إىل  �لدليل  ويهدف 
�لتي  و�مل���ه���ار�ت  باملعرفة  �ل�����ص��رك��ات 
مالية  ق����ر�ر�ت  �ت��خ��اذ  م��ن  متكنهم 
��صتمر�ر  ع��ل��ى  و�مل��ح��اف��ظ��ة  �صليمة 
�لنجاح  وحت���ق���ي���ق  �ل�������ص���رك���ة  ع���م���ل 
�ل�صركات  وت�������ص���ك���ل  و�لزده��������������ار. 
�لع�صب  و�مل���ت���و����ص���ط���ة  �ل�������ص���غ���رية 
�لرئي�صي لقت�صاد �لدولة �إذ ت�صاهم 
�لناجت  م���ن  ب��امل��ئ��ة   60 م���ن  ب���اأك���ر 
وتوظف  ل��ل��دول��ة  �لإج��م��ايل  �ملحلي 
42 باملئة تقريبا من �لقوى �لعاملة 
من  باملئة   94 ح���و�يل  لتمثل  فيها 
جمموع �ل�صركات �لعاملة يف �ل�صوق 
من  جيدة  ن�صبة  ت�صكل  فهي  لذلك 
قاعدة عمالء �لبنوك �ملحلية و�لتي 
�لدعامات  �إح������دى  ب���دوره���ا  مت��ث��ل 
�لدولة  لقت�صاد  �لأخ��رى  �لرئي�صة 
قطاع  ����ص���خ���ام���ة  �إىل  وب���ال���ن���ظ���ر 

�ل�صركات �ل�صغرية و�ملتو�صطة كقوة 
�قت�صادية فاعلة فاإن �لتوعية �ملالية 
�مل�صاريع  ل���رو�د �لأع��م��ال و�أ���ص��ح��اب 

باتت بالتايل يف غاية �لأهمية.
�لغرير  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز  م��ع��ايل  وق����ال 
رئ��ي�����ض �حت�����اد م�����ص��ارف �لإم������ار�ت 
مزيد�  ي�����ص��ه��د  �ل��ت��م��وي��ل  ق��ط��اع  �ن 
م����ن �ل���ت���ع���ق���ي���د م����ع م�������رور �لأي�������ام 
لأ�صحاب  �ل�����ص��روري  ف��م��ن  ل��ذل��ك 
�ل�صغرية  تلك  وخ�صو�صا  �مل�صاريع 
�أ�صا�ض  لديهم  يكون  �أن  و�ملتو�صطة 
م��ع��ريف ق����وي ح����ول م���ب���ادئ متويل 
للحفاظ  و�مل���������ص����اري����ع  �لأع������م������ال 
ع��ل��ى ����ص��ت��م��ر�ري��ة �أع��م��ال��ه��م وت���وؤدي 
دور�  و�ملتو�صطة  �ل�صغرية  �ل�صركات 
�قت�صاد  بناء  عجلة  دف��ع  يف  �أ�صا�صيا 

وت�صهم  و�لتناف�صية  بالكفاءة  يت�صم 
�ل�صركات  ل��ه��ذه  �مل���زده���رة  �لأع���م���ال 
�ل�صتقر�ر  �إيجابي يف حتقيق  ب�صكل 

�لقت�صادي و�لتنمية �ملجتمعية.
و �و�صح �ن دليل "دليل �لتثقيف �ملايل 
و�ملتو�صطة"  �ل�����ص��غ��رية  ل��ل�����ص��رك��ات 
يتطرق �إىل معاجلة خمتلف جو�نب 
�أ�صحاب  ل��ت��زوي��د  �لأع���م���ال  مت��وي��ل 
و�ملهار�ت  �ملنا�صبة  باملعرفة  �مل�صاريع 
�تخاذ  م���ن  ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��م  �لأ���ص��ا���ص��ي��ة 
قر�ر�ت مالية �صليمة وبالتايل �إد�رة 

�صركاتهم بفعالية �أكرب.
وي�����ص��دد �ل��دل��ي��ل ع��ل��ى ����ص���رورة �أن 
يكت�صب �أ�صحاب �ل�صركات �ل�صغرية 
و�ملتو�صطة �ملهار�ت �لالزمة للتمييز 
و�لتمويل  �ل�صخ�صي  �لتمويل  ب��ني 
�ملعرفة  مي��ت��ل��ك��و�  و�أن  �ل���ت���ج���اري 
�لرئي�صة  �ملحا�صبة  �لكافية مبعايري 
�لأطر  ع��ن  ف�صال  �ل��دف��ات��ر  وم�صك 
وحقوقهم  و�لتنظيمية  �لقانونية 
مثقفني  ي�صبحو�  لكي  وم���و�رده���م 
م��ال��ي��ا وي���وؤك���د �ل��دل��ي��ل ع��ل��ى �أهمية 
لل�صركة  �ل�صحيح  �لهيكل  معرفة 
وي�صلط �ل�صوء على �لأنو�ع �ملختلفة 
�لفعالة  و�خل�����ص��ائ�����ض  ل��ل�����ص��رك��ات 
�ل�صركات و�ل��ذي يعد  لأطر حوكمة 
�صركة  لإن�صاء  �لرئي�صة  �لأ�ص�ض  من 

م�صتقرة.

رئي�شة وزراء بريطانيا وويل العهد ال�شعودي 
يوؤكدان على اأهمية ا�شتقرار �شوق النفط 

•• لندن-رويرتز:

ماي  ترييز�  �لربيطانية  �ل���وزر�ء  رئي�صة  مكتب  ق��ال 
�ل�صعودي  �ل��ع��ه��د  م��ع ويل  �إن��ه��ا بحثت  �لأح����د  �م�����ض 
�صوق  �ل�صتقر�ر يف  �أهمية  �صلمان  بن  �لأم��ري حممد 

�لنفط خالل مكاملة هاتفية �أم�ض �لأول �ل�صبت.
وقد  �لعام  للنفط يف  دول��ة م�صدرة  �أك��رب  و�ل�صعودية 
يوؤدي �حتمال رفع �ململكة ورو�صيا، �أكرب دولة منتجة 

للخام، �لإنتاج �إىل هبوط �لأ�صعار.
وحاء يف بيان �صادر عن �ملكتب "�أ�صارت رئي�صة �لوزر�ء 
ماي وويل �لعهد لأهمية �ل�صتقر�ر يف �أ�صو�ق �لنفط 

�لذي قال �إنه ل�صالح �مل�صتهلكني و�ملنتجني على حد 
هذ�  �صابق  وقت  يف  لندن  يف  �لثنان  و�جتمع  �صو�ء". 
�لعام حيث ناق�صا �لتفاق �لنووي بني �لقوى �لعاملية 
و�إير�ن و�لذي �أعلنت بريطانيا �لتز�مها به رغم قر�ر 

�لوليات �ملتحدة �لن�صحاب منه.
وتابع �لبيان "�أكدت ماي �لتز�م بريطانيا به.. كاأف�صل 

�صبيل ملنع �إير�ن من متلك �أ�صلحة نووية.
�صرورة �لتعامل مع �أن�صطة �إير�ن  على  �أكد�  "لكنهما 
لزعزعة �ل�صتقر�ر يف �ملنطقة. ويف �إطار ذلك �أ�صارت 
رئي�صة �لوزر�ء لأهمية �لتعاون بني �لبلدين حلماية 

�ل�صعودية من هجمات �ل�صو�ريخ �لبالي�صتية".

خبري بالأمم املتحدة: فقراء اأمريكا 
اأ�شبحوا اأكرث عوزا يف عهد ترامب 

•• جنيف -رويرتز:

ب�صوؤون  خمت�ض  �ملتحدة  �لأمم  يف  حمقق  خل�ض 
�ملتحدة  �لوليات  �لفقر يف  �أن  �إىل  �لإن�صان  حقوق 
�لرئي�ض  �إد�رة  ظ��ل  يف  وي�صتفحل  �ل��ن��ط��اق  و����ص��ع 
�صيا�صاته هو  �أن هدف  يبدو  �ل��ذي  تر�مب  دونالد 
�لفقر�ء  ماليني  حتمي  �لتي  �لأم���ان  �صبكة  �إل��غ��اء 

فيما تكافئ �لأغنياء.
ب�صاأن  �ملتحدة  �لأمم  مقرر  �أل�صتون  فيليب  ودع��ا 
�لفقر �ملدقع وحقوق �لإن�صان �ل�صلطات �لأمريكية 
ومعاجلة  ق��وي��ة  �ج��ت��م��اع��ي��ة  ح��م��اي��ة  ت��وف��ري  �إىل 
"معاقبة  م��ن  ب��دل  ذل��ك  ور�ء  �لكامنة  �مل�صكالت 

وحما�صرة �لفقر�ء".
وق����ال يف ت��ق��ري��ره �إن����ه ع��ل��ى �ل���رغ���م م���ن تقلي�ض 
�ل��رع��اي��ة �لج��ت��م��اع��ي��ة و�إم��ك��ان��ي��ة �حل�����ص��ول على 
تاأمني �صحي فقد منح �لإ�صالح �ل�صريبي �لذي 
�لكربى  و�ل�صركات  �لأغنياء  كبار  تر�مب  به  ق��ام 

مكافاآت مالية غري متوقعة مما ز�د من �لتفاوت.
لي�ض  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  �مل��دق��ع  �لفقر  �أن  غ��ري 
�لأمريكية  �ل�صيا�صات  �إن  �أل�صتون  وق��ال  ج��دي��د�. 
ليندون  �لرئي�ض  �أعلنها  �لتي  �حل��رب  منذ  �ملتبعة 
�ملا�صي  �ل��ق��رن  �صتينات  يف  �لفقر  على  جون�صون 

كانت "تت�صم بالتق�صري يف �أف�صل �لأحو�ل".
و�أ�صاف �أل�صتون "لكن �ل�صيا�صات �لتي مت �نتهاجها 
يبدو  فيما  عمد  عن  ��صتهدفت  �ملن�صرم  �لعام  يف 
�إل��غ��اء و���ص��ائ��ل �حل��م��اي��ة �لأ���ص��ا���ص��ي��ة ل��الأك��ر فقر� 
�ل�صحية  �لرعاية  �لعاطلني وجعل حتى  ومعاقبة 
تكون  �أن  من  بدل  �كت�صابه  يتم  �متياز�  �لأ�صا�صية 

�أحد حقوق �ملو�طنة".
ومل يرد �لبيت �لأبي�ض على طلب �لتعقيب.

وقال م�صوؤول �أمريكي يف جنيف لرويرز رد� على 
طلب �لتعقيب "�إد�رة تر�مب جعلت توفري فر�ض 

�قت�صادية لكل �لأمريكيني �أولوية".
وقال �أل�صتون �إن ما ي�صل �إىل 41 مليون �صخ�ض 
�أو نحو 12.7 باملئة يعي�صون يف فقر فيما يعي�ض 
�لأطفال  وي�صكل  م��دق��ع  ف��ق��ر  يف  م��ل��ي��ون   18.5
�أن �لوليات  و�حد� من كل ثالثة فقر�ء. و�أ�صاف 
�مل��ت��ح��دة ل��دي��ه��ا �أع��ل��ى م��ع��دل ل��ف��ق��ر �ل�����ص��ب��اب بني 

�لدول �ل�صناعية.
من  �لتقرير  يف  بها  ��صت�صهد  �لتي  �لبيانات  لكن 
مكتب �لإح�صاء �لأمريكي تتوقف عند عام 2016 
�أرقاما للمقارنة ب�صاأن م�صتويات �لفقر  ومل تقدم 
قبل وبعد و�صول تر�مب لل�صلطة يف يناير كانون 

�لثاين من عام 2017.
�لإن�صان  حقوق  ملجل�ض  �لتقرير  �أل�صتون  و�صيقدم 
�صوؤون  يف  خم�صرم  خبري  و�أل�صتون  �ل�صهر.  ه��ذ� 
يف  قانون  و�أ�صتاذ  �ملتحدة  ب��الأمم  �لإن�صان  حقوق 

جامعة نيويورك.
�أل�صتون  خاللها  ق��ام  مهمة  �إىل  �لتقرير  و��صتند 
�لأمريكية يف دي�صمرب  �ل��ولي��ات  ع��دد من  ب��زي��ارة 
ولو�ض  �لب��ام��ا  �ل���زي���ار�ت  و�صملت  �لأول.  ك��ان��ون 

�جنلي�ض وكاليفورنيا وبويرتوريكو.
�أقره  �ل��ذي  �ل�صريبي  �لإ�صالح  �إن  �أل�صتون  وق��ال 
يف  �جلمهوريون  عليه  ي�صيطر  �ل��ذي  �لكوجنر�ض 
�أن تبقى �لوليات  دي�صمرب كانون �لأول �صي�صمن 
�لعامل  يف  �ملتكافئة  غري  �ملجتمعات  �أك��ر  �ملتحدة 

�ملتقدم.
�صتوؤدي  �ل�صريبية  �لتخفي�صات  �إن  تر�مب  وق��ال 
�إىل زي�����ادة �لأج�����ر �ل����ذي ي��ت��ق��ا���ص��اه �ل��ع��ام��ل بعد 
�لأخرى وو�صف  �ل�صر�ئب و�ل�صتقطاعات  خ�صم 
باأنها دليل  �ملكافاآت �لتي �صيكت�صبها بع�ض �لعمال 

على جناح �لقانون.
لدعم  �إج��ر�ء�ت  �أي�صا  �ل�صر�ئب  قانون  ويت�صمن 

�جلهود �ملحلية ملكافحة �لبطاقة و�لفقر.
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املال والأعمال

حتى 30 �شبتمرب 

راأ�س اخليمة لتنمية ال�شياحة تنقل زوار الإمارة من مطار دبي جمانًا 

رواد تنظم امللتقى الأول لريادة الأعمال يف الذيد

الر�شوم اجلمركية المريكية تلقى حتذيرا �شينيا واحتجاجات يف جمموعة ال�شبع 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

توفري  �ل�صياحة  لتنمية  �خليمة  ر�أ���ض  هيئة  �أعلنت 
و�ىل  م��ن  �خليمة  ر�أ����ض  ل���زو�ر  نقل جمانية  خدمة 
بحافالت  �ل�صيف  �أ�صهر  �ل��دويل  طيلة  دب��ي  مطار 
ب���الإن���رن���ت �ل��ال���ص��ل��ك��ي وزج����اج����ات �ملياه  جم���ه���زة 
و�خلر�ئط �لتو�صيحية ، مما يتيح لل�صياح و�ملقيمني 
ونهاية  ب��ب��د�ي��ة  �ل�صتمتاع  فر�صة  ���ص��و�ء  ح��د  على 

مريحة وممتعة عند زيارتهم �لإمارة.
ومي��ك��ن ل���ل���زو�ر ح��ج��ز ت��ذ�ك��ر �خل��دم��ة ع��رب �ملوقع 
 www.rakshuttle.com �لإل����ك����روين 
و�ختيار نقطة �ل�صعود �لأن�صب لهم من مطار دبي 
�لدويل )مبنى �مل�صافرين 1 و3(، و�لتمتع باملناظر 
ت�صتغرق  �لتي  �لرحلة  خالل  �خلالبة  �ل�صحر�وية 
�لفنادق �لكربى  من  �أي  يف  �لنزول  ثم  دقيقة،   45

يف ر�أ�ض �خليمة.

�أطول  ر�أ���ض �خليمة متتلك  �إم��ارة  �أن  �ملعروف  ومن 
وت���ع���د وج���ه���ة مثالية  �ل���ع���امل  �ن����زلق����ي يف  م�����ص��ار 
�ملمتدة  �صو�طئها  وبف�صل  و�ل��ع��ائ��الت.  لالأ�صدقاء 
�ل�صحر�وية  ومناظرها  كيلومر�ً   64 ط��ول  على 
�لفريدة و�حت�صانها جبل جي�ض - �أعلى قمة جبلية 
�لإمارة  تعترب  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  يف 
و�ح����دة م��ن �أك����ر �ل��وج��ه��ات ت��ن��وع��اً ع��ل��ى م�صتوى 
�لزو�ر  خاللها  ينعم  ر�ئ��ع��ة  عطلة  لق�صاء  �ملنطقة 
و�ل�صرخاء.  و�مل��غ��ام��ر�ت  و�مل����رح  �ل�صم�ض  ب��اأ���ص��ع��ة 
وت��وف��ر ���ص��و�ط��ئ وف��ن��ادق �لإم����ارة طيفاً و����ص��ع��اً من 
�لأن�صطة، يف حني متثل �ل�صحر�ء و�جلبال خيار�ت 
مثالية لع�صاق �لتنزه بني �أح�صان �لطبيعة ورحالت 

�ل�صفاري.
ويف هذ� �ل�صياق، قال هيثم مطر �لرئي�ض �لتنفيذي 
لهيئة ر�أ�ض �خليمة لتنمية �ل�صياحة: "لت�صهيل رحلة 
ت�صتغرق  و�ل��ت��ي  �خليمة،  ر�أ����ض  �إم���ارة  �إىل  �لو�صول 

خدمة  وفرنا  �ل��دويل،  دبي  مطار  من  دقيقة   45
للزو�ر  لتتيح  �ل�صيف،  هذ�  �ملخ�ص�صة جماناً  �لنقل 
�جللو�ض و�ل�صرخاء و�ل�صتمتاع باملناظر �خلالبة 
�مل�صتوى  عاملية  م��غ��ام��ر�ت  خ��و���ض  يف  �ل�����ص��روع  قبل 
و�لتنعم  ع��ائ��الت��ه��م  ب��رف��ق��ة  �أوق����ات ممتعة  وق�����ص��اء 
�ل�صياحية.  �لإم��ارة  و�لفخامة يف مر�فق  بالرفاهية 
حتت�صن �إمارة ر�أ�ض �خليمة هذ� �ل�صيف �لعديد من 
للمقيمني  �لر�ئعة  و�لعرو�ض  و�لفعاليات  �لأن�صطة 
و�ل�صياح على حد �صو�ء. وبف�صل جمموعة متنوعة 
�لبوتيك  فنادق  من  ب��دء�ً  و�ملنتجعات،  �لفنادق  من 
�لتي  جن��وم  �خلم�ض  فئة  من  �لفاخرة  �لفنادق  �إىل 
�لإمارة  تعترب  �ملتميزة،  �لعرو�ض  من  �لكثري  تقدم 

وجهة مثالية للعائالت و�لأ�صدقاء هذ� �ل�صيف".

 "جبل جي�ص فليت":
وبدء�ً من مغامرة "جبل جي�ض فاليت: �أطول م�صار 

دولة  قمة جبلية يف  �أعلى  �لعامل" على  �نزلقي يف 
�لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة حيث تقل درجة �حلر�رة 
فيها مبعدل 10 درجات مئوية عن معدلها يف باقي 
�لدولة؛ �إىل حديقة "�آي�ض لند" لالألعاب �ملائية ذ�ت 
�لتي حتت�صنها  �لت�صوق  �مل�صوقة؛ ومر�كز  �ملنزلقات 
�لإمارة و�لتي تعد وجهة مف�صلة تزخر بالعديد من 
�لتجزئة،  ومتاجر  �ل�صينما  ودور  و�ملقاهي  �ملطاعم 
توفر �لإمارة هذ� �ل�صيف �لعديد من �خليار�ت �لتي 

تنا�صب �أذو�ق �جلميع.
وكانت هيئة ر�أ�ض �خليمة لتنمية �ل�صياحة قد �أعلنت 
يف مطلع �ل�صهر �جلاري �أن زو�ر �لإمارة هذ� �ل�صيف 
توفرها  �ل��ت��ي  �مل��ت��م��ي��زة  �ل��ع��رو���ض  �غ��ت��ن��ام  بو�صعهم 
 12 دون  لل�صغار  �ملجانية  �لإقامة  ومنها  �لفنادق، 
en.rasalkhaimah. بزيارة  تف�صلو�  عاماً. 
ae/summer  لالطالع وحجز عرو�ض ف�صل 

�ل�صيف �ملتنوعة �لتي يقدمها �صركاوؤنا �ملختارون.

•• الذيد-وام: 

�لريادية  �مل�����ص��اري��ع  ل��دع��م  �ل�����ص��ارق��ة  موؤ�ص�صة  نظمت 
يف  �لأعمال  لريادة  �لأول  �مللتقى  �لأول  "رو�د" �أم�ض 

�ملركز �لثقايف مبدينة �لذيد حتت �صعار "�نطالقة".
ح�صر �مللتقى �صعادة عبد �هلل �لطنيجي ع�صو جمل�ض 
�ملوؤ�ص�صة  مدير  �ملحمود  حمد  و�صعادة  �ملوؤ�ص�صة  �إد�رة 
يف  �مل�����ص��اري��ع  تنمية  م�صت�صار  مقلد  خ��ال��د  و�ل��دك��ت��ور 
�أ�صحاب  �لأع��م��ال من  رو�د  ع��دد من  بجانب  �ملوؤ�ص�صة 

�مل�صاريع و�لر�غبني يف �ل�صتثمار يف �لقطاع �خلا�ض.
يهدف �مللتقى �إىل ن�صر ثقافة ريادة �لأعمال يف �أو�صاط 
باخلدمات  وتعريفهم  �لو�صطى  �ملنطقة  يف  �ل�صباب 
تاأ�صي�ض  نحو  ل�صتقطابهم  لأع�صائها  تقدمها  �لتي 
�لتو��صل  قنو�ت  فتح  عن  ف�صال  �خلا�صة  م�صاريعهم 
�مل�صاريع  زي���ادة  على  و�لعمل  و�ملوؤ�ص�صة  �ل�صباب  ب��ني 

�لريادية يف �ملنطقة.
�إن   - كلمته  - يف  �ل��ط��ن��ي��ج��ي  �هلل  ع��ب��د  ���ص��ع��ادة  وق����ال 
�أن  تطمح  �ل��ت��ي   " رو�د   " ملوؤ�ص�صة  �لأول  ه��و  �مللتقى 

من  ع��دد  جن��اح  �إىل  لف��ت��ا   .. �أخ���رى  بفعاليات  تتبعه 
�أبناء �ملنطقة �لو�صطى يف تاأ�صي�ض م�صاريعهم �لتجارية 
ي�صكلون  وه��م  خارجها  �أو  �لو�صطى  �ملنطقة  يف  �صو�ء 
م��ن جتارب  ل��غ��ريه��م مب��ا يحملونه  �إي��ج��اب��ي��ة  من���اذج 
وم�صاريع ناجحة لأنهم مل يعرفو� بامل�صتحيل ووثقو� 

مبا ميلكون من قدر�ت و�إمكانات.
�أمام  �لتحديات  لتذليل  ت�صعى  �ملوؤ�ص�صة  �أن  و�أو���ص��ح 
رو�د �لأعمال من �أبناء وبنات �لوطن وتوفري خمتلف 
�خلدمات و�لت�صهيالت �لتي ت�صاعدهم على �لنطالق 

و�لنجاح يف �إمارة �ل�صارقة.
�مللتقى يحقق  �إن  �ملحمود  �صعادة حمد  من جهته قال 
�أب���ن���اء �ملنطقة  �ل��ت��و����ص��ل و�لل���ت���ق���اء �لإي���ج���اب���ي م���ع 
�ل��و���ص��ط��ى ف�صال ع��ن ك��ون��ه ف��ر���ص��ة وم�����ص��اح��ة رحبة 
�لأعمال  �لنقا�ض و�لتفاعل حول مفهوم ريادة  لإث��ر�ء 
ودعم �مل�صاريع �لريادية يف �إمارة �ل�صارقة.. م�صري� �إىل 
�أن "رو�د" ت�صعى ومنذ 13 عاما لأن تكون جزء� فاعال 
من ن�صيج هذ� �ملجتمع و�أح��د رو�ف��د تنمية �لقت�صاد 
�مل�صاهمة يف تهيئة مناخ  �لإم��ارة من خالل  �ملحلي يف 

�مل�����ص��اري��ع �لريادية  حت��ف��ي��زي م��الئ��م لإط����الق ودع���م 
�لوطنية وقطاع ريادة �لأعمال يف �لإمارة.

�ل�صمو  م��ن �صاحب  ب��دع��م  " حتظى  " رو�د  �أن  و�أك���د 
ع�صو  �لقا�صمي  حممد  ب��ن  �صلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�صيخ 
�ل�����ص��ارق��ة وم��ت��اب��ع��ة م��ن �صمو  �ملجل�ض �لأع��ل��ى ح��اك��م 
ويل  �لقا�صمي  �صلطان  بن  حممد  بن  �صلطان  �ل�صيخ 
�لتنفيذي  �ملجل�ض  رئي�ض  �ل�صارقة  حاكم  ونائب  عهد 
حيث ت�صكل توجيهات �صموهما ��صر�تيجية وخارطة 

عمل للموؤ�ص�صة لرجمتها على �أر�ض �لو�قع.
تقدمها  �لتي  �خلدمات  �أه��م  عن  نبذة  �ملحمود  وق��دم 
جمل�ض  م��ن  ب��دع��م  ومنت�صبيها  لأع�صائها  �ملوؤ�ص�صة 
�ملبا�صر وعن طريق  �لتمويل  بر�مج  بينها  �لإد�رة من 
�ل��ت��ع��اون م���ع �جل���ه���ات �حلكومية  ب��ج��ان��ب  �مل�����ص��ارف 
�لحتادية و�ملحلية لإعفاء �مل�صاريع ملدة ثالث �صنو�ت 
�ل�صمان  من  �ملن�صاآت  و�إع��ف��اء  �حلكومية  �لر�صوم  من 
�مل�����ص��ريف وم��ن��ح �مل�����ص��اري��ع �مل�����ص��ارك��ة يف م��ع��ار���ض مركز 
"�ك�صبو" �ل�صارقة خ�صما بن�صبة %50 مع عدد من 

�لمتياز�ت �لأخرى.

من ناحية �أخرى �ألقى �لدكتور خالد مقلد حما�صرة 
يف  حم��اوره��ا  م�صروعك" متثلت  ت��ب��د�أ  "كيف  بعنو�ن 
ع��ر���ض ���ص��ف��ات ر�ئ����د �لأع���م���ال وق���درت���ه ع��ل��ى حتليل 
�إ�صافة  �لأعمال  وتنظيم  و�لإد�رة  و�لتخطيط  �ل�صوق 
�ل�صغرية  �مل�����ص��روع��ات  خل�صائ�ض  عملية  لتطبيقات 
وعو�مل جناحها وف�صلها وكيفية تقييم و�ختيار فكرة 
م�صروع و�إعد�د در��صة �جلدوى �لقت�صادية �لتي تهيئ 
�رتكاز�  �خلا�صة  م�صروعاتهم  لإق��ام��ة  �لأع��م��ال  رو�د 
على �لأ�ص�ض �ل�صليمة و�لقو�عد �ل�صحيحة وتوعيتهم 
باملفاهيم و�لأ�صاليب �لالزمة لإد�رة �مل�صروع ت�صويقيا 
�لتجارب  لبع�ض  ع��ر���ص��ا  �مل��ل��ت��ق��ى  وت�����ص��م��ن  وم��ال��ي��ا. 
�لريادية �لناجحة من �أع�صاء �ملوؤ�ص�صة �لذين حتدثو� 
ودور  م�صاريعهم  تاأ�صي�ض  يف  �ل��ري��ادي��ة  جتربتهم  ع��ن 

"رو�د" جتاههم.
ويف ختام �مللتقى عقدت جل�صة حو�رية بني �ملحا�صرين 
و�مل�صاركني تباحثو� خاللها حول �لعديد من �لق�صايا 
�ل��ري��ادي��ة �ل��ت��ي تهم �ل��ر�غ��ب��ني يف دخ���ول ع��امل ريادة 

�لأعمال.

•• بكني-اأ ف ب:

ح���ّذرت بكني �لأح���د و��صنطن م��ن �أن���ه ل��ن ي��ك��ون من 
�ملمكن �لتو�صل �إىل �أي ت�صوية جتارية يف حال م�صت 
ت��ر�م��ب يف فر�ض  دون��ال��د  �لأم���ريك���ي  �ل��رئ��ي�����ض  �إد�رة 
ع��ق��وب��ات ج��م��رك��ي��ة ع��ل��ى �ل�����ص��ني، ف��ي��م��ا ع���رّب حلفاء 
�لوليات �ملتحدة خالل �جتماع لوزر�ء مالية جمموعة 
�ل�صيا�صة  على  جماعي  �ح��ت��ج��اج  ع��ن  ك��ن��د�  يف  �ل�صبع 

�لتجارية �لمريكية.
وت��ز�م��ن��ا م��ع زي���ارة ق��ام بها وزي���ر �ل��ت��ج��ارة �لأمريكي 
ويلبور رو�ض لبكني توعدت وكالة "�ل�صني �جلديدة" 
"�إذ� م��ا طّبقت  ب��اأن��ه  ل��الأن��ب��اء )���ص��ي��ن��خ��و�(  �ل��ر���ص��م��ي��ة 
ذل��ك من  �ملتحدة عقوبات جت��اري��ة، مب��ا يف  �ل��ولي��ات 
خالل رفع �لر�صوم �جلمركية، فعندها �صتلغى مفاعيل 
بني  و�لقت�صادية"  �ل��ت��ج��اري��ة  �مل��ف��او���ص��ات  نتائج  ك��ل 

�لقوتني �لقت�صاديتني �لأوليني يف �لعامل.
�ملالية  ل��وزر�ء  �جتماع  �نتهى  كند�،  بغرب  وي�صلر  ويف 
�ل�صبع  �مل��رك��زي��ة يف دول جم��م��وع��ة  �مل�����ص��ارف  وح��ك��ام 
�ل�صبت بدون �صدور �إعالن م�صرك، وذلك على خلفية 
��صتياء معمم حيال �لوليات �ملتحدة بعد قر�ر تر�مب 
�لوليات  و�رد�ت  على  م�صددة  جمركية  ر�صوم  فر�ض 
�لأوروبي  �لحت��اد  من  و�لملنيوم  �ل�صلب  من  �ملتحدة 

وكند� و�ملك�صيك.

وتزيد هذه �لر�صوم من خماطر ن�صوب حرب جتارية، 
�إذ خّل�ض وزير �ملالية �لفرن�صي برونو لومري �لأجو�ء 
�لتي �صادت �جتماع جمموعة �ل�صبع باأنها كانت "متوترة 
و�صعبة"، معترب� �أن �لجتماع كان ل�"جمموعة �ل�صت 
ز�ئد و�حد" حيث كانت �لوليات �ملتحدة "وحيدة �صد 

�جلميع، ما طرح خماطر بزعزعة �قت�صاد �لعامل".
ورف���ع �لحت����اد �لأوروب�����ي وك��ن��د� ���ص��ك��وى �إىل منظمة 
�صد  ت��د�ب��ري  �ملك�صيك  �ت��خ��ذت  فيما  �لعاملية  �ل��ت��ج��ارة 
منتجات �أمريكية رد� على �لر�صوم �جلمركية �مل�صددة.

وتتبنى �لإد�رة �لأمريكية حيال �ل�صني موقفا متّقلبا 
ما بني �لت�صاهل و�لت�صديد، ما يهدد هنا �أي�صا باإثارة 

�آلية عقوبات متبادلة.
يف  هدنة  عن  مايو  �أي��ار  خ��الل  �لبلد�ن  �أعلن  وبعدما 
خالفهما �لتجاري، عاد �لبيت �لأبي�ض ولّوح �لثالثاء 
بفر�ض ر�صوم جمركية م�صّددة على و�رد�ت بقيمة 50 

مليار دولر �صنويا من �ملنتجات �ل�صينية.
ب�تبديل يف موقف  �لفور  على  �ل�صيوعي  �لنظام  ون��ّدد 
و����ص��ن��ط��ن، وه����ّدد ب��ات��خ��اذ �إج������ر�ء�ت ح��ازم��ة حلماية 

م�صاحله.
ويف ظل هذه �لأجو�ء �ملتوترة، قام ويلبور رو�ض يومي 
�ل�صبت و�لأحد بزيارة �ىل بكني ل�صتئناف �ملفاو�صات 

بهدف �إعادة �لتو�زن �إىل �ملبادلت �لتجارية �لثنائية.
و�أث��ن��ى �ل��وزي��ر �لم��ريك��ي �لأح��د �أم��ام �ل�صحافة على 

"ودية و�صريحة" �أجر�ها مع نائب رئي�ض  مفاو�صات 
جينبينغ  �صي  �لرئي�ض  م��ن  �مل��ق��ّرب  ه��ي  ليو  �ل����وزر�ء 

و�مل�صوؤول عن ملف �ل�صيا�صة �لقت�صادية �ل�صينية.
ويف خ��ت��ام ه���ذه �مل���ح���ادث���ات �جل���دي���دة، �أع�����رب ل��ي��و يف 
لتحقيق  �رت��ي��اح��ه  ع��ن  �صينخو�  نقلتها  ت�����ص��ري��ح��ات 
يتعنّي  ز�ل  م���ا  وم��ل��م��و���ص��ة...  �إي��ج��اب��ي��ة  "خطو�ت 
و�لزر�عة"،  �ل��ط��اق��ة  "مثل  ق��ط��اع��ات  يف  تر�صيخها" 
من  و�رد�تها"  لزيادة  "��صتعد�دها  �ل�صني  �أب��دت  كما 

�ملنتجات �لأمريكية.
�ل��وق��ت نف�صه حت��ذي��ر� �صارما  وّج��ه��ت يف  ب��ك��ني  ل��ك��ن 
�ل�صينية- �ملحادثات  �أن  �صينخو�  �أّك��دت  �إذ  لو��صنطن، 

�أل  �لطرفني  على  �أن  م��ب��د�أ  م��ن  "تنطلق  �لأم��ريك��ي��ة 
يخدع �أحدهما �لآخر و�أل يخو�صان حربا جتارية".

وتطالب �لوليات �ملتحدة بفتح �ل�صوق �ل�صينية �أكر 
�لهائل  �لعجز  وبخف�ض  ومنتجاتها،  �صركاتها  �أم���ام 
مليار  مئتي  مبقد�ر  بكني  مع  �لتجارية  مبادلتها  يف 
عام  دولر  مليار   375 �لعجز  ه��ذ�  بلغ  بعدما  دولر 
�لنظام �ل�صيوعي مل يو�فق على هذ�  �أن  2017، غري 
�ملبلغ �لذي �عتربه بع�ض �خلرب�ء �لقت�صاديني "غري 

و�قعي".
با�صتمر�ر  ت���ر�م���ب  ي��ن��دد دون���ال���د  �أخ�����رى،  م���ن ج��ه��ة 
منتقد�  �لنزيهة"،  "غري  �لتجارية  بكني  مبمار�صات 
�لتنظيمات �لتي ت�صكل حو�جز حتّد من �ل�صتثمار�ت 

�لأج��ن��ب��ي��ة وم����ن ع��م��ل��ي��ات ن��ق��ل �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �لتي 
�لأمريكية. �ل�صركات  "تفر�ض" على 

�لأمريكي  �خل��ز�ن��ة  وزي���ر  �أّك����د  �ل�صعيد،  ه���ذ�  وع��ل��ى 
ع��ل��ى ه��ام�����ض �جتماع  �ل�����ص��ب��ت  م��ن��وت�����ص��ني  ���ص��ت��ي��ف��ن 
و��صنطن  �أن  �ل�صبع  جمموعة  يف  �ملاليني  �مل�صوؤولني 

�قت�صادها. بنيوية" يف  تطالب بكني ب�"تغيري�ت 
تغيري�ت  ح�صلت  "�إذ�  �إن���ه  �لم��ريك��ي  �ل��وزي��ر  وق���ال 
�لبلد،  هذ�  يف  حرة  مناف�صة  ل�صركاتنا  ت�صمن  بنيوية 

فاإن ذلك �صيوؤثر على �لعجز �لتجاري".
�ل�صعيد  على  �لنفتاح  بعدم  �ملتهمة  �ل�صني  �أن  غري 
�ل��ت��ج��اري، ت�����ص��ّر ع��ل��ى ت��ق��دمي ���ص��م��ان��ات ع��ل��ى ح�صن 

نو�ياها.
ع��ن تخفي�صات ج��دي��دة على  �لأرب��ع��اء  و�أع��ل��ن��ت بكني 
من  �ملنتجات  م��ن  جمموعة  على  �جلمركية  �لر�صوم 
و�أدو�ت  وم�����ص��ت��ح�����ص��ر�ت جت��م��ي��ل  و�أح����ذي����ة  م��الب�����ض 
كهربائية، وذلك بعيد �لك�صف عن تخفي�صات �صريبية 
على  عزمها  توؤكد  �نها  كما  �مل�صتوردة،  �ل�صيار�ت  على 

تعزيز حماية �مللكية �لفكرية.
�ملوقف  ت�صّلب  �مل��ب��ادر�ت مل تخّفف من  ه��ذه  �أن  غري 
يف  �ل�صبع  جمموعة  حمادثات  �نتهاء  فمع  �لأمريكي، 
بكني،  يف  �ملفاو�صات  رو���ض  ويلبور  و��صتئناف  وي�صلر 
بالتبادل  تنّدد  جديدة  تغريد�ت  تر�مب  دونالد  ن�صر 

�حلر.

اإدارة احللول الإلكرتونية 
يف اأبو غزالة تطور اأنظمة 

اجلامعة الأمريكية يف كرد�شتان
 

•• كرد�شتان العراق –الفجر: 

�أرب��ي��ل م��ع �جلامعة  �أب��و غ��ز�ل��ة م��ن خ��الل مكتب  �تفقت جمموعة ط��الل 
�لإلكرونية  �لأن��ظ��م��ة  جميع  لتطوير  �ل��ع��ر�ق  ك��رد���ص��ت��ان  يف  �لأم��ري��ك��ي��ة 

للجامعة، من قبل د�ئرة �حللول �للكرونية يف �ملجموعة.  
و�ملحا�صبية،  �ملالية  �لأنظمة  �جلامعة  يف  تطويرها  �مل��ر�د  �لأنظمة  وت�صم 
و�صل�صلة  �مل�صتودعات  و�أن��ظ��م��ة  �ل��رو�ت��ب،  ون��ظ��ام  �لب�صرية،  �مل���و�رد  ون��ظ��ام 

�لتوريد، ونظام �صوؤون �لطلبة و�لت�صجيل، و�لبو�بة �لإلكرونية للطالب.
�لإلكرونية  �حللول  لد�ئرة  �لتنفيذي  �ملدير  �لنوبة  ريا�ض  �لأ�صتاذ  وقال 
وتطوير  �بتكار  يف  متخ�ص�صا  خبري�   40 ع�صويتها  يف  ت�صم  �ل��د�ئ��رة  �أن 
�ل��ربجم��ة مثل  �أدو�ت ول��غ��ات  �ل��رب�م��ج �لإل��ك��رون��ي��ة م��ن خ��الل خمتلف 
 Oracle، JAVA، .net، PHP، Angular، Node JS،
 JAVA Script، AJAX، Joomla، Drupal، Moodle

وخمتلف برجميات �حلا�صوب. 
و�أ�صاف �أن �خلرب�ء �لفنيني وموظفي �لدعم ي�صعون خرب�تهم وجتربتهم 
ومتطلباتها  �حتياجاتها  لتلبية  و�ملنظمات  �ملوؤ�ص�صات  م�صاعدة  �لو��صعة يف 

�لتقنية ل�صمان عملية �إدخال برجميات جديدة �أو حتديثها بتميز.
وتوفر �لد�ئرة خدمة تطوير �لأنظمة لتمنح خدمات ون�صاطات عمالئها 
ميزة �إ�صافية للمناف�صة، من خالل در��صة وحتليل وتقييم بر�مج �ملوؤ�ص�صات 

�لت�صغيلية �حلالية، فتوفر �لتكنولوجيا �ملنا�صبة لأعمالها. 

بنك اأبوظبي الأول يعنينّ رئي�شًا تنفيذيًا 
جديدًا لعمليات البنك يف اململكة املتحدة

•• اأبوظبي-الفجر: 
�أعلن بنك �أبوظبي �لأول، �أكرب بنك يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�أحد 
ليتوىل  هارتويل  ب��ول  تعيني  عن  �لعامل،  يف  �ملالية  �ملوؤ�ص�صات  و�آم��ن  �أك��رب 
بعد  وذل��ك  �ملتحدة،  �ململكة  يف  �لبنك  لعمليات  �لتنفيذي  �لرئي�ض  من�صب 
�لتنظيمية.  ويتمتع بول هارتويل بخربة  �حل�صول على مو�فقة �جلهات 
30 عاماً يف جمال �خلدمات �مل�صرفية لل�صركات  و��صعة متتد لأكر من 
من�صب  م��وؤخ��ر�ً  هارتويل  و�صغل  �ملخاطر.  و�إد�رة  �لت�صغيلية  و�لعمليات 
ذلك  قبل  و�صغل  �لربيطاين،  �لعربي  �لتجاري  للبنك  �لتنفيذي  �لرئي�ض 
كما  �ملالية،  جي  �إف  يو  ميت�صوبي�صي  ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  من�صب 
من  ك��ل  ل��دى  �لت�صغيلية  للعمليات  ورئي�صاً  �ملخاطر  لإد�رة  رئي�صاً  عمل 
�صتاندرد بنك، وباركليز وبنك وي�صت �إل بي.  وتعليقاً على ذلك، قال �ل�صيد 
�لأول:  �أب��وظ��ب��ي  بنك  ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  �صعيد،  عبد�حلميد 
ي�صعدنا �أن نرحب بان�صمام بول هارتويل �إىل �أ�صرة بنك �أبوظبي �لأول، و�أن 
ن�صتفيد من خربته �لو��صعة يف �لقطاع �مل�صريف، وخا�صة  يف �ملجالت �لتي 
نركز عليها يف �ململكة �ملتحدة، وكلنا ثقة باأنه �صيلعب دور�ً حمورياً يف �مل�صي 

قدماً بعملياتنا �لت�صغيلية وتنمية �أعمالنا.

اأرباح  درهم  مليار   4.35
ال�شركات العقارية خالل3 اأ�شهر

•• اأبوظبي-وام: 

قفزت �لأرباح �ملجمعة ل� " 13 �صركة " تعمل يف �لقطاع �لعقاري ومدرجة 
�لعام  �لأول من  �لربع  خ��الل  دره��م  مليار   4.35 �إىل  �ملالية  �لأ���ص��و�ق  يف 
29.4 % مقارنة مع 3.36 مليار درهم يف �لربع  ن�صبته  بنمو   2018

�لأول من �لعام 2017 .
وفاق �لنمو - �لذي �صجلته �صركات �لعقار يف �لفرة من يناير �إىل مار�ض 
�أحدث  �أظ��ه��رت  و�ل���ذي  �لعقاري  �لقطاع  يف  �خل���رب�ء  توقعات   - �ملا�صيني 
تقارير م�صرف �لمار�ت �ملركزي �أنه ل يز�ل يف طور �لن�صاط بعدما باتت 
�جلهاز  تو��صل  خالل  من  جليا  يظهر  ما  وهو  لال�صتثمار  جاذبة  �أ�صعاره 

�مل�صريف تقدمي �لتمويالت للقطاع.
�ل�صركات  �أك��ر  من  �ملالية  �لأ���ص��و�ق  يف  �مل��درج��ة  �لعقارية  �ل�صركات  وتعد 
�ل�صركات  �أ�صهم  �أ�صهمها يف مقدمة  وتاأتي  �مل�صاهمني  للعو�ئد على  توزيعا 

�لن�صطة نظر� لالإقبال �لكبري عليها بالإ�صافة �ىل �أ�صهم �لقطاع �لبنكي.
وتف�صيال فقد �رتفعت �أرباح 8 �صركات عقارية مدرجة يف �صوق دبي �ملايل 
�جلاري  �لعام  من  �لأوىل  �لثالثة  �لأ�صهر  خالل  دره��م  مليار   3.65 �إىل 
بزيادة ن�صبتها %36.2 مقارنة مع 2.68 مليار درهم تقريبا يف �لفرة 
عن  �ل�صادرة  �لر�صمية  �لإح�صاء�ت  ح�صب  وذل��ك   2017 �لعام  من  ذ�تها 

�ل�صركات �لعاملة يف �لقطاع.
وعلى �صعيد �أد�ء �ل�صركات �لعقارية �ملدرجة يف �صوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية 
فقد بلغت �أرباح 5 �صركات 704 ماليني درهم مع نهاية �لربع �لأول من 
�لعام �جلاري بنمو ن�صبته %3.8 مقارنة مع 678 مليون درهم يف �لربع 

ذ�ته من �لعام 2017.
�مل��ايل ل  �ملدرجة يف �صوق دبي  �إعمار  �أن �صركة  �لر�صد  ويت�صح من خالل 
مليار   1.5 بلغت  و�لتي  �لقيمة  حيث  من  للربحية  حتقيقا  �لأك��ر  ت��ز�ل 
باأرباح  % مقارنة   8 ن�صبتها  وبزيادة   ،2018 �لأول  �لربع  بنهاية  دره�م 

�لفرة نف�صها من عام 2017.
وجاءت �لزيادة يف �أرباح �ل�صركة خالل �لربع �لأول من �لعام �جلاري نتيجة 
نتائج  �رتفاع �حل�صة من  �إىل  بالإ�صافة   ،%  37 بن�صبة  �لإي���ر�د�ت  زي��ادة 
�ل�صركات �ل�صقيقة لت�صل �إىل 71.9 مليون درهم مقابل 8.3 مليون درهم 

خالل �لفرة نف�صها من �لعام �ل�صابق.
�لعقار�ت  �لتي تقوم بتطوير  �لعقاري  للتطوير  �إعمار  �صركة  �أرب��اح  وبلغت 
�لربع  نهاية  دره�م يف  819 مليون  �لدولة  �لعقارية يف  �مل�صروعات  و�إد�رة 
حتقيقها  مت  دره��م  ماليني   505 ق��دره��ا  ب��اأرب��اح  مقارنة   ،2018 �لأول 
�ملالية  ل��الأور�ق  �أبوظبي  �صوق  2017. ويف  �لفرة نف�صها من عام  خالل 
667 مليون درهم فيما و�صلت ربحية  �ل��د�ر �لعقارية  �أرب��اح �صركة  بلغت 

�صركة ر�أ�ض �خليمة �لعقارية نحو 25 مليون درهم.
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اإعلن جتديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / ر��صم حممد �أبو �لنجا

بطلب لتجديد ت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرق�م:  112036
باإ�ص������م:  ذ� ت�صارلز ما�صني وورك�ض، �نك

وعنو�ن����ه: 1959 وي�صت فري �فينيو، �ض ب 66 بريي، �وكالهوما 730770066، �لوليات 
�ملتحدة �لمريكية

و�مل�صجلة حتت رقم: 103964             بتاريخ: 2010/06/01 
�إنت��هاء  تاريخ  من  �إع��ت��ب��ار�ً  �أخ��رى  �صنو�ت  ع�صر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�صتظل   

�حلم��اية يف: 2018/11/09
هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �أخرى متتالية كل منها ع�صر �صنو�ت وفقاً لالأو�صاع 
و�ل�صروط �ملن�صو�ض عليها باملادة )19( من �لقانون �لإحتادي رقم 1992/37 �ل�صادر يف 

�صاأن �لعالمات �لتجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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اإعلن جتديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / ر��صم حممد �أبو �لنجا

بطلب لتجديد ت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرق�م:  113883
باإ�ص������م:  �ض. �وبري� نا�صيونال دي باري�ض

وعنو�ن����ه: 120، ريو دي ليون، 75012 باري�ض، فرن�صا
و�مل�صجلة حتت رقم: 101336             بتاريخ: 2010/04/04 

�إنت��هاء  تاريخ  من  �إع��ت��ب��ار�ً  �أخ��رى  �صنو�ت  ع�صر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�صتظل   
�حلم��اية يف: 2018/06/01

هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �أخرى متتالية كل منها ع�صر �صنو�ت وفقاً لالأو�صاع 
و�ل�صروط �ملن�صو�ض عليها باملادة )19( من �لقانون �لإحتادي رقم 1992/37 �ل�صادر يف 

�صاأن �لعالمات �لتجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2016/802  مدين جزئي              
                               �ىل �ملدعي عليه / 1-�صامل خمي�ض ر��صد حبيب �ملزروعي ، 2-فاطمة 
عبد�لرحمن  خ��ان  4-جنجريز  ر�صو�ن  عبد�حلميد  3-عبد�لاله  �صعيد  حممد 
5-خليل �بر�هيم �صعيد �حلو�صني 6-جامي�ض �يفياين �وفايزوكي 7-في�صل خان 
جنان 8-عامر �صهز�د ب�صري 9-حممد حيات عبد�لكرمي 10-�بر�هيم خان ملو�ن 
11- �صيد حممد عزيز حممد 12- �صامل ربيع حممد ربيع �لبو�صي 13-عبد�هلل 
جمهويل  �ملنهايل   ع��ب��د�هلل  مبخوت  حاكم  14-ع��ب��د�هلل  �لحبابي  علي  بخيتان 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �صركة �أك�صا للتاأمني )�خلليج( �ض م ب )م( وميثله 
�ل��دع��وى ومو�صوعها لئحة  �أق��ام عليك  / �صعد حممد عبد�هلل �حل��م��ادي   قد 
و�لفو�ئد  دره��م   525.226.00 مبلغ  جمموعها  يف  تبلغ  مببالغ  مطالبة  دع��وى 
�لقانونية 12٪ من تاريخ رفع �لدعوى حتى �ل�صد�د �لتام.  وحددت لها جل�صة يوم 
فاأنت  لذ�   Ch1.B.10 بالقاعة  �ض   8.30 �ل�صاعة   2018/6/4 �ملو�فق  �لثنني 
مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
�لأقل ويف حالة تخلفك فان  �أيام على  م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة 

�حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
 رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



االثنني  4   يونيو    2018  م   -   العـدد  12343  31
Monday   4   June   2018  -  Issue No   12343

العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�صر  

�صادرة من حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 
يف الق�صية رقم 2018/591 جتاري كلي ال�صارقة 

اإعالن املدعي عليه بالدعوى   
�ىل �ملدعى عليه / 1-فيبني فيجايان - هندي �جلن�صية 

حيث �ن �ملدعي / �صركة فاريتي لالدو�ت �حلديدية 
قد �قام عليك �لدعوى �ملذكورة �عاله لدى هذه �ملحكمة ، وتطالبكم فيها بندب 

خبري ، بال�صافة للر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
لذلك يقت�صي ح�صوركم �مام هذه �ملحكمة يف متام �ل�صاعة �لثامنة و�لن�صف من 
�صباح يوم 2018/6/5 وذلك لالطالع و�لرد على �لدعوى ، ويف حالة  تخلفكم 
عن �حل�صور �و عدم �ر�صال وكي عنكم يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �صتبا�صر نظر 

�لدعوى يف غيابكم.
قلم اإدارة  الدعوى 

     المارات العربية املتحدة 

وزارة العدل

العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/85  احوال نف�س غري م�صلمني                 
�ىل �ملدعي عليه / 1-بيدرو رينمان فيري� ماجالهاي�ض جمهول حمل �لقامة 
جرب  بن  حممد  ر��صد  حممد   / وميثله  ميهتا  كيم  �صوهيون  �ملدعي/  �ن  مبا 
لل�صرر  بالطالق  �ملطالبة  ومو�صوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد   - �ل�صويدي 
ونفقة متعة وتوفري م�صكن وتاأثيث م�صكن ونفقة عدة و�لر�صوم و�مل�صاريف.   
وحددت لها جل�صة يوم �لحد  �ملو�فق  2018/6/24  �ل�صاعة 9.30 �ض بالقاعة 
فاأنت مكلف  ل��ذ�  �لقرهود   �ل�صخ�صية يف منطقة  �لأح���و�ل  رق��م )3( يف مبنى 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�صور 
م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/1059  مدين  جزئي              

�ىل �ملدعي عليه /1-خالد حممود ح�صني مر�د  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/ جنوم لل�صقق �لفندقية - �ض ذ م م   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها 
�لر�صوم  وت�صمينه   )13.709.00( و�لبالغ  به  �ملدعي  باملبلغ  عليه  �ملدعي  �ل��ز�م 
و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12٪ وحتى �ل�صد�د �لتام 
ومبنع �ملدعي عليه من �ل�صفر حلني �لف�صل يف �لق�صية.  وحددت لها جل�صة 
 Ch2.D.17 بالقاعة  9.30 �ض  �ل�صاعة    2018/6/10 �ملو�فق   �لح��د   يوم 
لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   
 يف الدعوى  رقم  2018/498 جتاري جزئي - العني  

دعوة �ىل �ملرفوعة �صده �لطبقة �لعلياء للنقليات �لعامة 
�لق�صية  يف  و�ملعاينة  �خلربة  جل�صة  موعد  حتديد  مت  باأنه  نعلمكم 
�ملرفوعة �صدكم يف موؤ�ص�صة ق�صر �لبي�ض للنجارة و�حلد�د�ة �مل�صلحة 
على �ن يكون �لتجمع بجانب �جل�صر على طريق �لغويفات يف منطقة 
ويتوجب  �صباحا  �لعا�صرة  �ل�صاعة   2018/6/6 �لربعاء  يوم  �ملفرق 

عليكم �حل�صور م�صطحبني معكم �لوثائق �لتي تخ�ض �لدعوى  
هاتف اخلبري 
املهند�س �صليم لوند 
 050-7921696

اعالن اإجتمــــاع اخلبـــرة 
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الدعوى رقم 2016/1381 جتاري كلي - حمكمة دبي البتدائية 

اعادة تنظيم مايل �صركة ثريمو 
دعوة اجتماع دائنني 

�ل�صيد/  �لتفلي�صة  �م���ني  �ج��ت��م��اع  ع��ق��د  ت��ق��رر   ، بعالية  �مل��و���ص��وع  �ىل  ب��ال���ص��ارة 
و�لد�ئنني  �لعقارية  �لحت��اد  ثريمو  �صركتي  م�صئوىل  مع  �مل��رزوق��ي  عبد�ملجيد 
�مني  ملكتب  ثريمو  �صركة  قبل  بديونهم  �خلا�صة  م�صتند�ت  تقدمي  �صبق  �لتي 
 / �لجتماع  �نعقاد  مكان  لل�صركة.   �لهيكلة  �ع��ادة  خطة  لعر�ض  �لتفلي�صةوذلك 
دبي �وتودريوم - �ملوتور �صيتي ، طريق حممد بن ز�يد قاعة رقم 1&2&3 يوم 
�لثالثاء �ملو�فق 2018/6/5 �ل�صاعة 11 �صباحا - ي�صرط ح�صور مالكي �ل�صركات 

�لد�ئنة بنف�صهم �و مفو�صني عنهم ر�صميا لهم �صالحية �تخاذ �لقر�ر.  
موبايل : 0506111421   ت : 042555363    ف : 042555433 

اخلبري  امل�شريف /عبداملجيد حممد املرزوقي 

اعالن اإجتمــــاع اخلبـــرة 
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   اعالن بالن�صر   

يف ال�صتئناف رقم 301 ل�صنة 2018 م جتاري 
�ىل �مل�صتاأنف �صدهما/ 1-�ل�صركة �ل�صعبية للهند�صة - ذ م م 

2- خالد بن ح�صني بن خي�صاي - عماين �جلن�صية  
نعلنكم بان �مل�صتاأنف : �لبنك �لعربي �ملتحد )�ض م ع ( 

قد ��صتاأنف �حلكم �ل�صادر يف �لق�صية �ملدنية رقم 4048 ل�صنة 2017 جتاري )كلي( �ل�صارقة 
وقد حتدد لنظره جل�صة  2018/6/27م - يف متام �ل�صاعة �لتا�صعة و�لن�صف �صباحا مبقر 
هذه �ملحكمة �مام �لد�ئرة �ملدنية �لوىل - لذ� يرجى �لتف�صل باحل�صور �و من ميثلكم 
وفقا  �ل�صتئناف  نظر  �صتبا�صر  �ملحكمة  فان  غيابكم  حالة  ويف  لديكم  ما  لتقدمي  قانونا 
�أية م�صوؤولية  لحاكم �لقانون.  ملحوظة : ين�صر هذ� �لعالن على نفقة �مل�صتاأنف دون 

على �ملحكمة جتاه حقوق �لغري
 مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية  املتحدة
وزارة العدل
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رقم الرخ�صة : 23301

غرفة جتارة و�صناعة عجمان -  ق�صم ال�صجل التجاري 
اإعالن وحل وت�صفية 
�ل�صم �لتجاري : فونيك�ض للتجارة �لعامة - ذ م م    

ذ   - �لعامة  للتجارة  فونيك�ض    : �ع��اله هي  �مل��ذك��ورة  �ل�صركة  ب��ان  للجميع  نعلن 
قانون  مبوجب  عجمان  �م���ارة  يف  تا�ص�صت  حم���دودة  م�صوؤولية  ذ�ت  �صركة   - م  م 
�ل�صركات �لحتادي  رقم  )8( ل�صنة )1984( وتعديالته مرخ�صة يف د�ئرة �لتنمية 
�لقت�صادية و�صجلته  بالتنمية �لقت�صادية  حتت رقم )23301( وقد قرر �ل�صركاء 

حلها وت�صفيتها وتعيني �ل�صيد.
  موؤ�ش�شة النداء لتدقيق احل�شابات      

م�صفى  قانوين لل�صركة فعلى كل من له �ي حق �و �عر��ض للتقدم به للم�صفي 
�مل��ذك��ورة �ع��اله خ��الل م��دة )45( يوما من تاريخ ن�صر �لع��الن وعلى  �لقانوين 

�لعنو�ن �لتايل :  �مارة عجمان ،  هاتف : 067470980  ، �ض.ب :  5628 

دائرة التنمية القت�صادية    
حكومة عجمان
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اعالن حكم بالن�صر

                  يف  الدعوى رقم 2017/2604  جتاري كلي 
بان  نعلنكم  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول  م.م.ح  للتجارة  �نرنا�صونال  �يفنت�ض  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 2018/4/3  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�صالح/ موؤ�ص�صة 
�لو�ن �ل�صحر�ء للتجارة ل�صاحبتها �لمرية فوزية بنت �صعود بن عبد�لعزيز بالز�م �ملدعي عليها 
وثمانية  وثمامنائة  �لفا  و�ربعون  )�ربعمائة  دولر(    340.808( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان 
دولر�(  �و ما يعادله بالدرهم �لمار�تي مبلغ )1.250.756( درهما )مليون ومائتان وخم�صون �لفا 
�لق�صائية  �ملطالبة  تاريخ  �لقانونية بو�قع 9٪ من  �لفائدة  و�صبعمائة وخم�صة و�صتون درهما( مع 
درهم  �لف  ومبلغ  و�مل�صروفات  بالر�صوم  و�لزمتها  �لتام  �ل�صد�د  وحتى   2017/12/19 يف  �حلا�صل 
مقابل �تعاب �ملحاماة . حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من 
�آل  �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد  �ل�صمو  با�صم �صاحب  �لتايل لن�صر هذ� �لع��الن �صدر  �ليوم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 يف الدعوى رقم 2015/15  نزاع تعيني خربة مدين

�ملتنازع �صده �لأول / �صاجد حممد نو�ز حممد نو�ز  
�لعنو�ن : 

�ملتنازع �صده �لثالث / عبد�حلفيظ مو�صى غياث 
 abumousa79@hotmail.com : لعنو�ن�

بناء على قر�ر مركز �لت�صوية �لودية للمنازعات ، بتعيني خبري عقاري ، يرجى من 
�لطر�ف �ملذكورة �حل�صور لجتماع �خلربة يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2018/6/7 �ل�صاعة 
�لثانية ع�صر ظهر� )12.00(  يف �ملركز �لأول لالأعمال ، �لطابق �لأر�صي ، برج �خلور 
مع �صارحة  مبذكرة  �خلبري  تزويد  يرجى   - و�لأمالك  �لأر��صي  د�ئرة  بجانب   ، 

حافظة م�صتند�ت.   
 اخلبري املهند�س / علي احمد غافان    
 نقال : 050-6969653

 Email: ghafan69@gamail.com 

 اإعالن بالن�صر لجتماع خربة
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  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

��صم �ل�صركة:  ابيدو�ص لنقل الركاب باحلافلت - �ص ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب رقم 301 ملك �صركة �ل�صعفار للمقاولت �لعامة - �لقوز - بردبي - �ل�صكل 
�لقانوين : ذ�ت م�صوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�صة: 688185  رقم �لقيد بال�صجل �لتجاري : 
1114958 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�صري يف �ل�صجل 
�لتجاري لديها باإنحالل �ل�صركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
2018/5/3  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2018/5/3 وعلى من لديه �أي 
�عر��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي �ملعني �شكور بل�ص لتدقيق احل�شابات  �لعنو�ن 
: مكتب رقم 914 ملك موؤ�ص�صة حممد بن ر��صد لدعم م�صاريع �ل�صباب - ديرة - بور�صعيد 
و�لأور�ق  �مل�صتند�ت  كافة  معه  م�صطحباً    04-2973071 فاك�ض:   04-2973060 هاتف     -

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

��صم �مل�صفي/�شكور بل�ص لتدقيق احل�شابات  
�لعنو�ن : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ص�صة حممد بن ر��صد لدعم م�صاريع �ل�صباب 
- ديرة - بور�صعيد -  هاتف  2973060-04 فاك�ض: 2973071-04  مبوجب هذ� 
تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�صفي �ملذكور �أعاله 
وذلك مبوجب قر�ر  لت�صفية ابيدو�ص لنقل الركاب باحلافلت - �ص ذ م م  
بتاريخ    دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2018/5/3 بتاريخ  دبي  حماكم 
2018/5/3  وعلى من لديه �أي �عر��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي �ملعني يف 
مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله ، م�صطحباً معه كافة �مل�صتند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية

ق�صم التنفيذ - اخطار بالن�صر 
اخطار دفع بالن�صر يف الق�صية التنفيذية 2930 ل�صنة 2017 

�ىل �ملحكوم عليه / �لهالل لو�صطاء �لتاأمني 
حكما   بحقكم  ����ص��درت  قد  �لبتد�رية  �لحت��ادي��ة  �ل�صارقة  حمكمة  ب��ان  لديكم  معلوما  ليكن 
بتاريخ  2016/4/28  يف �لق�صية رقم 4834 ل�صنة 2015 مدين كلي بالز�مكم بدفع مبلغ وقدره 
)1144090( درهم ، بال�صافة للفائدة �لقانونية بو�قع 9٪ من تاريخ 2015/12/6 وحتى �ل�صد�د 

�لتام.  ل�صالح �ملحكوم له/ �صركة �لإمار�ت للتاأمني - �ض م ع 
وحيث �ن �ملحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم و�صجل برقم �مل�صار �ليه �عاله، لذ� يتوجب 
�ل��ت��ايل للن�صر. ويف ح��ال تخلفك عن  �ل��ي��وم  ت��اري��خ  �ل��ق��ر�ر خ��الل 15 يوما م��ن  عليكم تنفيذ 

�حل�صور يف �مليعاد و�لتاريخ �ملحدد فان �ملحكمة �صتبا�صر �لنظر �لق�صية يف غيابك
 مدير مكتب اإدارة التنفيذ 
مبحكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية                    

     المارات العربية املتحدة 

وزارة العدل
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 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�صر    

                       �ىل �ملدعي عليه/ مرزوق بخيت للمقاولت �للبناء - �ض ذ م م 
نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة 

لها جل�صة 2018/6/26 �ل�صاعة 8.30 �صباحا 

لذ� فانتم مكلفون باحل�صور �و من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكر�ت 
�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �يام على �لقل ،  ويف حالة تخلفكم فان �حلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري. 

ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�صية
  4298/2018/13 
  4299/2018/13

م
1
2

��صم �ملدعي
 مع�صوم هولدير عبد�للطيف هولدير

�صريكانتا د�تا هيما جن�صود�تا  

مبلغ �ملطالبة
17150 درهم + تذكرة �لعودة 
14950 درهم + تذكرة �لعودة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�صر
   رقم 2018/2127   

�ملنذر : �صعيد مطر �صعيد بن بليله 
�ملنذر �ليه : جي دبليو تي برودك�صانز - �ض ذ م م 

�ملو�صوع / �نذ�ر قانوين باإخطار �ملنذر �ليه ب�صرعة �صد�د �لقيمة �ليجارية �ملر�صدة يف 
�لر�بعة بتاريخ 2018/3/22 حتى �لن باجمايل مبلغ  ��صتحقاق �لدفعة  ذمته من تاريخ 

)35.000( درهم وما ي�صتجد حتى متام �ل�صد�د 
لذ� ينبه �ملنذر على �ملنذر �ليه ب�صرعة �صد�د �ليجار �ملتاأخر بو�قع مبلغ )35.000 درهم( 
بتاريخ  �ل��ر�ب��ع��ة  �لدفعة  ��صتحقاق  ت��اري��خ  �ل��ف��رة م��ن  �ل��ف دره���م ع��ن  خم�صة وث��الث��ون 
2018/3/22 وحتى �للن وما ي�صتجد حتى متام �ل�صد�د. وذلك خالل )30( يوم من تاريخ 

�لنذ�ر و�ل �صوف ن�صطر �ىل �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �صدكم. 
  الكاتب العدل
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  اعالن قرار بالتنفيذ

                         يف الدعوى رقم  2018/1041  تنفيذ جتاري    
 �ىل �ملنفذ �صده/1- �صركة فيهان لنقل �ملو�د بال�صاحنات �لثقيلة - �ض ذ م م 
2-����ص��ف��ي��ن��ي و�ل��ي��ا ���ص��وري��ن��در و�ل��ي��ا جم��ه��ويل حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن طالب 
حممد  ح�صن  �صالح   / وميثله  م  م  ذ  �ض   - �لديزل  لتجارة  �لتنفيذ/�لغز�ل 
مبا�صري - نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�صة يف �حلجز �لتحفظي 
 )3364598( وق���دره  ب��ه  �مل��ط��ال��ب  للمبلغ  وف���اء   ، جت���اري   )659/2017( رق��م 
رقم  م��ل��ف  تنفيذي يف  ح��ج��ز  �ىل  �لتحفظي  �حل��ج��ز  وت��ق��رر حت��وي��ل  دره���م 
بناء على  )1041/2018( جتاري وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا 

قر�ر قا�صي �لتنفيذ.  
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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مذكرة اعادة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2017/1446  ا�صتئناف مدين    

�ىل �مل�����ص��ت��اأن��ف ����ص���ده/ 1-حم���م���د ب�����ص��ري �ت��ي��ك��ال ب���اف���ا �ت��ي��ك��ال جمهول 
عبد�ل�صالم  روبي�صن  �ل��ر�ح��ل  �أم  /ليلى  �مل�صتاأنف  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل 
بوتينبيدكايبل وميثله / هانى رجب مو�صى عبد�هلل �جل�صمي - قد ��صتاأنف 
�ل�صادر بالدعوى رقم   2017/1553 مدين جزئي بتاريخ  �لقر�ر/ �حلكم 
2017/10/30 وحددت لها جل�صه يوم �لربعاء  �ملو�فق 2018/7/11  �ل�صاعة 
10.00 �صباحا  بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
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مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2017/2463  ا�صتئناف عمايل    

�لقامة  حمل  جمهول  هولدينجز   1-كوبنز  �صده/  �مل�صتاأنف  �ىل 
�لقر�ر/  ��صتاأنف  ق��د  ريبيلو   ج��وزي��ف  /كليفورد  �مل�صتاأنف  �ن  مب��ا 
�حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم : 2017/4842 عمايل جزئي وحددت 
لها جل�صه يوم �خلمي�ض  �ملو�فق 2018/6/7  �ل�صاعة 11.00 �صباحا  
بالقاعة رقم ch1.A.4 وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   

مذكرة اعادة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2018/20  ا�صتئناف جتاري   

ل��ل��م��ق��اولت  جم��ه��ول حمل  1-روي����ال خلف  ���ص��ده/  �مل�صتاأنف  �ىل 
�لقامة مبا �ن �مل�صتاأنف /نيو تارجت للخدمات �لفنية - �ض ذ م م   قد 
��صتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم : 2017/1832 جتاري 
جزئي بتاريخ 2018/5/23    وحددت لها جل�صه يوم �لربعاء  �ملو�فق 
 ch2.D.18 رقم  بالقاعة  �صباحا    10.00 �ل�صاعة    2018/6/13
�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�صي ح�صوركم 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   

مذكرة اعادة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2018/246  ا�صتئناف جتاري   

�ىل �مل�صتاأنف �صده/ 1-جنمة حر�ء للتجارة �لعامة - �ض ذ م م 2-�صمري 
عبد�لروؤوف نور حممد  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �مل�صتاأنف /�صان 
�ل�صادر بالدعوى رقم : 2017/1652  ��صتاأنف  �حلكم  ب��او   قد  �صينغ 
�لربعاء   ي��وم  جل�صه  لها  وح���ددت    2018/2/1 بتاريخ  ج��زئ��ي  جت���اري 
 ch2.D.19 ملو�فق 2018/6/6  �ل�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة رقم�
تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2017/2397  ا�صتئناف جتاري   

�ىل �مل�صتاأنف �صده/ 1 - �ليون لتجارة �ملعادن - �ض ذ م م  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �مل�صتاأنف /هاو�رد جون باكر وميثله / هاين رجب مو�صى 
رقم  بالدعوى  �ل�صادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��صتاأنف  قد   - �جل�صمي  عبد�هلل 
جل�صه  ل��ه��ا  وح����ددت   2017/12/20 ب��ت��اري��خ  ك��ل��ي  جت���اري   2017/1699  :
بالقاعة رقم  �ل�صاعة 10.00 �صباحا   �ملو�فق 2018/6/19   يوم �لثالثاء  
ch2.E.23 وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   
اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/4084  عمايل جزئي 
�ىل �ملدعي عليه / 1- نرجيز� كابايفا  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
�ملطالبة  ومو�صوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  �لعقارية  للو�صاطة  �صرمد 
 ... و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م(  وق��دره )10.000  �ملدعي عليه مببلغ  بالز�م 
رقم �ل�صكوى )MB181585567AE(   وحددت لها جل�صة يوم �لحد  
�ملو�فق  2018/6/10  �ل�صاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.A.1 لذ� فاأنت مكلف 
�و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�صور 
�أي��ام على �لأق��ل ويف حالة تخلفك  م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة 

فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم  2018/1960   تنفيذ جتاري  

جمهول  ثريوتي  �لفيكوتي  ثريوثي  بابو  في�صل  ���ص��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�صوجاتا  تانكابان  فيلو  �لتنفيذ/�صاجيت  طالب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل 
�أقام  قد   - �لكتبي  هويدن  بن  عبد�هلل  �صعيد  عبد�هلل  خليفة   / وميثله 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
�و خزينة �ملحكمة.  وعليه  �لتنفيذ  وق��دره )391380( دره��م �ىل طالب 
فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/940  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1-م�صنع جبل علي لال�صمنت - �ض م خ  جمهول حمل �لقامة 
�أق����ام عليك �لدعوى  ل��ل��م��ق��اولت - ذ م م ق��د  ���ص��رك��ة �جل��ن��دول  �مل��دع��ي/  مب��ا �ن 
ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )1074877.50 درهم( و�لز�م 
�ملدعي عليه بدفع مبلغ )2600000 درهم( كتعوي�ض لل�صركة عما �صببه لها من 
من   ٪12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  ومادية  معنوية  ��صر�ر 
تاريخ �ل�صتحقاق وحتى �ل�صد�د �لتام.   وحددت لها جل�صة يوم �لربعاء  �ملو�فق 
2018/6/6 �ل�صاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/1549  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-رويال �صكال للمقاولت - �ض ذ م م  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/ عمر زمان للخدمات �لفنية - �ض ذ م م قد �أقام عليك �لدعوى 
درهم(   218.250( وق���دره  مببلغ  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها 
�ملطالبة وحتى  تاريخ  و�لفائدة  9٪ من  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم 
�ل�صد�د �لتام.  وحددت لها جل�صة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2018/6/26  �ل�صاعة 
ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch1.C.12 بالقاعة  �ض   8.30
قبل  للمحكمة  م�صتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

�جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/3296  عمايل جزئي
جمهول  �����ض.ذ.م.م  �لفنية  لالعمال  �ل�صعولة  1-زه���رة   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
قد  �لبنا  �ل�صاوي  كامل  عبد�ل�صالم  حممد   / �ملدعي  �ن  مبا  �لقامة  حمل 
وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ص��وع��ه��ا  �ل��دع��وى  عليك  �أق����ام 
و�مل�صاريف  و�ل��ر���ص��وم  دره���م   )2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م   )11848(
�لحد  ي��وم  جل�صة  لها  �ل�صكوى:MB181006000AE.وحددت  رق��م 
�ملو�فق 2018/6/24 �ل�صاعة 10.00 �ض بالقاعة:ch1.A.4  لذ� فاأنت مكلف 
�و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/5856  عمايل جزئي

دبي  ف����رع   - ذ.م.م  ل��ل��م��ق��اولت  ك����وم����ودور  1-����ص���رك���ة   / ع��ل��ي��ه  �مل���دع���ي  �ىل 
�أق��ام عليك  �لزغبي قد  �ملدعي / فر��ض مهنا  �ن  جمهول حمل �لقامة مبا 
 )387570( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�صتحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ص��وع��ه��ا  �ل���دع���وى 
دره�����م وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )8500( دره�����م و�ل���ر����ص���وم و�مل�������ص���اري���ف رقم 
�لثالثاء  ي��وم  جل�صة  لها  �ل�صكوى:MB182796555AE.وحددت 
�ملو�فق 2018/6/12 �ل�صاعة 09.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5  لذ� فاأنت مكلف 
�و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/4456  عمايل جزئي

�ىل �مل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ك��ل��رت��ك ل�����ص��ن��اع��ة �ل��الف��ت��ات �لع��الن��ي��ة ������ض.ذ.م.م 
ر�غافان  �ك��ل  بادينهاريبور  ر�جي�ض   / �ملدعي  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول 
وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  �ملطالبة  ومو�صوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد 
)26296( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف رقم 
�خلمي�ض  ي��وم  جل�صة  لها  �ل�صكوى:MB182016863AE.وحددت 
�ملو�فق 2018/6/7 �ل�صاعة 09.30 �ض بالقاعة:ch1.B.10  لذ� فاأنت مكلف 
�و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

  يف الدعوى رقم 2018/1835 تنفيذ جتاري
جينتال  �صاكيت   -2 �����ض.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  بر�تيك  ���ص��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لعامة  للتجارة  بر�تيك  ملديونية  و�صامن  ب�صفته   - �ل  جيند  �صانت  �صوبا�ض 
�ض.ذ.م.م 3- �صوبا�ض �صاند جور� لل جند�ل - ب�صفته كفيل و�صامن ملديونية 
بر�تيك للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/
�لبنك �لعربي �ض.م.ع وميثله:حممد عي�صى �صلطان �ل�صويدي قد �أقام عليك 
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى 
فان  وعليه  �ملحكمة    خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )11447784.81(
بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

  يف الدعوى رقم 2018/206 تنفيذ �صرعي
�ىل �ملنفذ �صده/1- �حمد �صعيد خلفان ر��صد بو عجيل جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/منرية جمعة مبارك عبد�لكرمي وميثله:�صالح ح�صن 
و�لز�مك  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  مبا�صري  حممد 
�ح���و�ل نف�ض م�صلمني  رق������م:383/2014  �ل��دع��وى  �ل�����ص��ادر يف  بتنفيذ �حل��ك��م 
ومو�ريث  �صخ�صية  �ح���و�ل  ��صتئناف  رق������م:168/2015  بال�صتئناف  و�مل��ع��دل 
�صامال للر�صوم و�مل�صاريف من تاريخ �ل�صتحقاق   وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15  �لج��ر�ء�ت 

يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

  يف الدعوى رقم 2018/286 تنفيذ عقاري
�لتنفيذ/متويل  طالب  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  غا�صيميلى  �صارة  ���ص��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لدعوى  �أق����ام عليك  ق��د  م���ال �هلل حم��م��د غ���امن  )���ص��رك��ة م�صاهمة خ��ا���ص��ة( ومي��ث��ل��ه:ن��ا���ص��ر 
�ملنفذ به وق��دره )36710( دره��م �ىل طالب  �ملبلغ  و�ل��ز�م��ك بدفع  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
�ملوؤرخة  ومالحقها  بالتملك  �ملنتهية  �لج��ارة  �تفاقية  بف�صخ   -1 �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ 
2008/4/2 �ملربمة بني �ملدعية و�ملدعي عليها عن �لوحدة �لعقارية مو�صوع �لدعوى رقم 306 
�لوحدة  بت�صليم  �ملدعي عليها  و�ل��ز�م  دي�صكفري جاردنز   - بي 069  �مل�صمى دي جي  �لعقار  يف 
�لعقارية خالية من �ل�صو�غل ورد حيازة للمدعية ومتكني �ملدعية منها و�لغاء �لقيد �لعقاري 
- �لج��ارة �ملو�صوفة يف �لذمة - �ل��و�ردة يف �صهادة �مللكية ل�صالح �ملدعي عليها وتكليف د�ئرة 
�لر��صي و�لمالك لتنفيذ ذلك   وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف 

حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/4137  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-هاي �ند لعمال تنفيذ �لت�صميم �لد�خلي ���ض.ذ.م.م جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /منيب �حمد �صودري مهدي ح�صن قد �أقام عليك �لدعوى 
عودة  وت��ذك��رة  دره��م(   16933( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  �ملطالبة  ومو�صوعها 
  mb181567721ae:مببلغ )2000( درهم  و�لر�صوم و�مل�صاريف رقم �ل�صكوى
�ض   10.30 �ل�����ص��اع��ة     2018/6/12 �مل���و�ف���ق  �ل���ث���الث���اء  ي����وم  ج��ل�����ص��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   ch1.A.4:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على 

�لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/1844  عمايل جزئي

�����ض.ذ.م.م جمهول حمل  �لفنية  للخدمات  �ل���ص��ط��ورة  �مل��دع��ي عليه / 1-جن��م  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /ت�صيديرب�صمارت مبايري قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها 
�ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )7525 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم  
و�لر�صوم و�مل�صاريف رقم �ل�صكوى:MB180445963AE  وحددت لها جل�صة 
يوم �لثالثاء �ملو�فق 2018/6/19   �ل�صاعة 10.00 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذ� فاأنت 
�و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  �لأق���ل،  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتند�ت 

�حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/1101  ا�صتئناف جتاري    
حمل  جم��ه��ول  فطيم  �ب��و  �ح��م��د  علي  م��ه��دي   -1 ���ص��ده/  �مل�صتاأنف  �ىل 
�لقامة مبا �ن �مل�صتاأنف / بيزن�ض ت�صانيل تي يف منطقة حرة ذ.م.م )حتت 
�لت�صفية( قد ��صتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم 2015/653 

جتاري كلي بتاريخ:2015/4/24 
وحددت لها جل�صه يوم �لربعاء �ملو�فق 2018/6/13 �ل�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/2191  ا�صتئناف جتاري    
حمل  جم��ه��ول  �صامي  كري�صنا  مانيم  ���ص��وب��ر�   -1 ���ص��ده/  �مل�صتاأنف  �ىل 
وميثله:عبد�هلل  فرع  �لتجاري  �بوظبي  بنك   / �مل�صتاأنف  �ن  مبا  �لقامة 
خمي�ض غريب �لناخي �ل علي قد ��صتاأنف/ �حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم 

2017/3073 جتاري جزئي بتاريخ:2017/11/22 
وحددت لها جل�صه يوم �لحد �ملو�فق 2018/6/24 �ل�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2018/1924  تنفيذ عمايل 
�ن  �ير�ض كافيه جمهول حمل �لقامة مبا  ب��الك  ���ص��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
طالب �لتنفيذ/هارون مياه مياه خان  قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )21332( درهم �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�صافة �ىل مبلغ )1676( درهم ر�صوم 
�لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة 
بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2018/2118  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �صده/1- جرين فلج لل�صياحة �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/��صرف ر�صاد فوزي علي  قد �أقام  عليك �لدعوى 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )33494( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�صافة �ىل مبلغ )2545( 
�لجر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر�صوم  درهم 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2018/1887  تنفيذ عمايل 
�ض.ذ.م.م  للمقاولت  �لدولية  �لم���ار�ت  �صحارى  ���ص��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
خور�صيد  �لتنفيذ/عبد�لرحمن  طالب  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول 
عامل  قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع 
خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م   )15224( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ 
�ملحكمة بال�صافة �ىل مبلغ )1267( درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2018/1754  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �صده/1- �صركة كومودور للمقاولت ذ.م.م - فرع دبي  جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ح�صني د�ود ��صتى  قد �أقام  عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)120997.50( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�صافة �ىل 
مبلغ )8165( درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   
       مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر  

   يف  الدعوى 2018/326  تظلم جتاري
/ �ملتظلم  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  بنك  ت�صارترد  1-�صتاندرد   / �صده  �ملتظلم  �ىل 
من  تظلم  ومو�صوعه  �ع��اله  �ملذكور  �لتظلم  عليكم  �أق��ام  قد  ��صف  حممد  عبد�حل�صيب 
مركبات  حتفظي  حجز   2017/5445 رق��م  بالق�صية  �ل�����ص��ادر  �لم���ر  يف  �ل�����ص��ادر  �ل��ق��ر�ر 
رقم  �ل�صنع  يابانية  لكزي�ض  ن��وع  م��ن  �ملركبة  على  �لتحفظي  �حلجز  بايقاع  و�لقا�صي 
�ل�صا�صي )JTHBN36F655003341( وجعله كان مل يكن وعلى �ن ينفذ �حلكم 
مب�صودته وت�صمني �ملتظلم �صده �لر�صوم و�مل�صاريف. وحددت لها جل�صة يوم �لحد �ملو�فق 
2018/6/10   �ل�صاعة 09.30 �ض بالقاعة : Ch 1.A.5  لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو 
قبل  للمحكمة  م�صتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  من ميثلك 

�جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   
اعالن حكم بالن�صر

                  يف  الدعوى رقم 2017/12623  عمايل جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/1- و�صيم عو�د �خلريط جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 2018/3/8  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�صالح/�ماجينيت �يجن�صي 
منطقة حرة - ذ.م.م بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )63750( درهم وبتذكرة 
عودة �ىل موطنه على �لدرجة �ل�صياحية عينا �و قيمتها نقد� ما مل يلتحق بخدمة رب عمل 
�خر و�لزمت �ملدعي عليها باملنا�صب من �لر�صوم و�مل�صروفات و�عفت �ملدعي من ن�صيبه منها 
ورف�صت ما عد� ذلك من طلبات . حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد 

بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/1360  مدين جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1- �ك�صا �ن�صور�ن�ض �ض م ب م - فرع دبي  جمهول حمل 
�لدعوى  �أق��ام عليك  توينى   قد  �رحيم  �ملدعي/ ح�صن  �ن  �لقامة مبا 
ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه  تعوي�ض مببلغ وقدره )41000 
�ملو�فق   درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف.  وحددت لها جل�صة يوم �خلمي�ض  
Ch2.D.19 لذ� فاأنت مكلف  2018/6/7  �ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة 
باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/38  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �صده/1- مطعم ومقهي لوي�ض   جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/ تونى حم�صن عبد�للطيف تونى   قد �أقام عليك 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى 
وقدره )8300( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. بال�صافة 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر���ص��وم  دره���م   835 مبلغ  �ىل 
�صتبا�صر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم  2018/1953  تنفيذ عمايل 

ذ م م   جمهول حمل  �لنمر �ل�صود للزر�عة - �ض  �ملنفذ �صده/1-  �ىل 
�أقام  ��صحق   قد  ��صحق وج��دى وهيب  �لتنفيذ/  �ن طالب  �لقامة مبا 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )20691( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. بال�صافة 
�ىل مبلغ 1649 درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم  2017/2803  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �صده/1- �حمد �لعدو�ين للخدمات �لفنية - �ض ذ م م   جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �حمد ح�صني حممد �مام   قد �أقام 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )10940( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. بال�صافة 
�ىل مبلغ 939 درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/1409   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �صده/1- منري فا�صل عبود  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/علي عبد�ل�صالم مربوك  عبد�ل�صمد  قد �أقام 
�ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك 
�ملنفذ به وقدره )706294.80( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�لتنفيذية  �لج�����ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �مل��ح��ك��م��ة.  
بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم  2018/1763   تنفيذ جتاري  

�ىل �مل��ن��ف��ذ ����ص���ده/1- ج��م��ال د�ود ���ص��امل �مل��ن��ا���ص��رة  جم��ه��ول حمل 
ح وميثله  م  م   - لوج�صتيك�ض  �لتنفيذ/كليك  �ن طالب  �لقامة مبا 
�لتنفيذية  �ل��دع��وى  �أق���ام عليك  ق��د  �ل��ري��ام��ي   / ح�صن علي مطر 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )138761( درهم 
�ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 2018/1371   تنفيذ مدين  

جمهول  و�ل��زج��اج   �لملنيوم  لعمال  �لبديع  ���ص��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/علياء �ملا�ض علي عبد�هلل  قد 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�و خزينة  �لتنفيذ  به وق��دره )37778.50( درهم �ىل طالب  �ملنفذ 
�ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك 
يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر 

هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2017/2397  ا�صتئناف جتاري   
�ىل �مل�صتاأنف �صده/ 1- حممد خمي�ض ماجد ��صماعيل �ل علي - ب�صفته �لو�يل 
فاروق  عمر  2-حممد  علي  �ل  ماجد  خمي�ض  حممد  حمد�ن  لل�صيد/  �ل�صرعي 
فاروق �حمد �صودري جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�صتاأنف / هاو�رد جون باكر 
�حلكم  �لقر�ر/  ��صتاأنف  قد    - �جل�صمي  عبد�هلل  مو�صى  / هاين رجب  وميثله 
�ل�صادر بالدعوى رقم : 2017/1699 جتاري كلي بتاريخ 2017/12/20 وحددت 
لها جل�صه يوم �لثالثاء  �ملو�فق 2018/6/19  �ل�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة رقم 
ch2.E.23 وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف



العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2018/1236  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1- �صهيل �جنوم ناز منري �خر جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/
باحل�صا لتزويد �لعماله قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه 
 ٪9 و�ل��ف��ائ��دة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�صاريف  و�ل��ر���ص��وم  دره��م   )112.000( وق���دره  مببلغ 
�لتام  ومبلغ وق��دره )5.000( درهم على �صبيل  �ل�صد�د  من تاريخ رفع �لدعوى وحتى 
يوم  لها جل�صة  ��صابتها. وحددت  �لتي  و�ملعنوية  �ملادية  �ل�صر�ر  �ملوؤقت عن  �لتعوي�ض 
�لثنني �ملو�فق 2018/6/11 �ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.13 لذ� فاأنت مكلف 
م�صتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�صور 
�صيكون  �حلكم  ف��ان  تخلفك  �لأق��ل ويف حالة  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�صة  قبل  للمحكمة 

مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   
اعالن حكم بالن�صر

                  يف  الدعوى رقم 2017/1863  جتاري كلي 
�ىل �ملدعي عليه/1- �بهيجيت فيجاي ماينكار 2- �خل�صم �ملدخل/�صركة �يه يو �ر �وفر �صيز 
هولدينجز ليمتد بي يف �ي جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/�صوذبيز�ض �نرنا�صيونال 
حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �ل��ع��ام��ري  حممد  ع��ب��د�هلل  وميثله:حممد  �����ض.ذ.م.م  للعقار�ت 
�صوذبيز�ض  ل�صالح/  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف   2017/12/28 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�صتها 
للمدعية  يوؤديا  بان  �ملدخل  و�خل�صم  عليه  �ملدعي  بالز�م  ���ض.ذ.م.م  للعقار�ت  �نرنا�صيونال 
 1.185.873 دره��م(  و�صبعون  وثالثة  وثمامنائة  �لف  ثمانون  وخم�صة  ومائة  )مليون  مبلغ 
درهم و�لفائدة بو�قع 9٪ �صنويا من تاريخ �ل�صتحقاق �حلا�صل يف 2017/1/1 وحتى �ل�صد�د 
�لتام و�لز�مكما بامل�صروفات ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة . حكما مبثابة �حل�صوري 
قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم 

�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2018/190  مدين كلي
�ىل �ملدعي عليه / 1- رو�صري� موخرجي ��صوك كومار موكرجي جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/خالد حممد �صاحي �صعيد �ملهريي )ب�صفته من ورثة �ملرحوم/حممد 
ومو�صوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  ب��ان��ور�م��ا(  فندق  مالك  �مل��ه��ريي  �صعيد  �صاحي 
�لق�صاء بف�صخ �لعقد مو�صوع �لدعوى ومطالبة �ملدعي عليها مببلغ وقدره )836.996( 
و�لتعوي�ض عن �ل�صر�ر  �لتام  �ل�صد�د  تاريخ �ل�صتحقاق وحتى  بو�قع 12٪ من  درهم 
�ملادية و�ملعنوية �لتي حلقت باملدعني و�لز�م �ملدعي عليها بالر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب 
�ملحاماة. وحددت لها جل�صة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2018/6/5 �ل�صاعة 10.00 �ض بالقاعة 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  Ch 2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور 
لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2018/931  جتاري كلي
�ىل �ملدعي عليه / 1- جوردهان رو�صو�ين رو�صو�ين عن نف�صه وب�صفته مالك �لرخ�صة 
عن  عبد�هلل  �صعيد  علي  �ملدعي/حممد  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  للرفيه  �ر  جي 
مو�صى  رجب  وميثله:هاين  للرفيه  �ر  جي  �لرخ�صة  يف  خدمات  وكيل  وب�صفته  نف�صه 
عبد�هلل �جل�صمي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ 
وقدره )9000000( درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12٪ من تاريخ 
�مل��ادي و�لدب��ي بقيمة  �لتام و�ل��ز�م �ملدعي عليه بالتعوي�ض  رفع �لدعوى وحتى �ل�صد�د 
�ل�صاعة 9.30 �ض  �ملو�فق 2018/6/27  )50000( درهم. وحددت لها جل�صة يوم �لربعاء 
بالقاعة Ch 2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
�أي��ام على �لأق��ل ويف  ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة 

حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/149  جتاري جزئي

�ىل �خل�صم �ملدخل/1- �صركة بي �ت�ض �ي للخدمات �لفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
وميثله:�حمد  ����ض.ذ.م.م  �ل�صيار�ت  لتاأجري  تريب  �مل��دع��ي/روي��ال  �ن  مبا  �لقامة 
�أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة مببلغ  ح�صن حممد عبد�هلل �ملازمي قد 
و�مل�����ص��اري��ف.وح��ددت لها جل�صة يوم  و�ل��ر���ص��وم  و�ل��ف��ائ��دة  وق���دره )30000( دره��م 
�لثالثاء �ملو�فق:2018/6/12 �ل�صاعة:08:30�ض بالقاعة:ch.1.C.14 لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�صور 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/1770  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه/عبد�هلل عبد�ل�صالم �لعزب �جلابري جمهول حمل �لقامة مبا 
�لدعوى ومو�صوعها  �أق��ام عليك  ���ض.م.ع قد  �لوطني  �لقيوين  �م  �ملدعي/بنك  �ن 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )36016.16( درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف 
و�صمول  �لتام  �ل�صد�د  وحتى   2011/12/20 من   ٪2.49 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب 
�حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.وحددت لها جل�صة يوم �لثنني �ملو�فق:2018/6/11 
من  �أو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   ch.1.C.13:بالقاعة �ل�����ص��اع��ة:08:30���ض 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/1577  جتاري جزئي

�ملدعي/حممد  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  حممد  ح�صني  عليه/عابد  �ملدعي  �ىل 
عليك  �أق��ام  قد  علي  �آل  حممد  عبد�هلل  وميثله:ح�صن  حممد  خو�صي  �صهز�د  عمر�ن 
�لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه �ن ي�صدد مبلغ وقدره )70000( درهم 
��صافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع 12٪ من تاريخ �ل�صتحقاق يف:2017/4/15 وحتى 
متام �ل�صد�د و�لز�م �ملدعي عليه بالر�صوم و�مل�صاريف و�لتعاب.وحددت لها جل�صة يوم 
فاأنت  لذ�   ch.1.C.14:بالقاعة �ل�صاعة:08:30�ض  �مل��و�ف��ق:2018/6/26  �لثالثاء 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�صور  مكلف 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/1697  جتاري جزئي
�ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  �حمد  ن�صري  �حمد  عليه/ر�صو�ن  �ملدعي  �ىل 
�ملطالبة  ومو�صوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  عجيج  �صود�جار  �مل��دع��ي/ع��ز�ز 
بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )25000( درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف و�لفائدة 
9٪ من تاريخ �ل�صتحقاق وحتى �ل�صد�د �لتام.وحددت لها جل�صة يوم �لثالثاء 
فاأنت  ل��ذ�   ch.1.C.12:بالقاعة �ل�����ص��اع��ة:08:30���ض  �مل���و�ف���ق:2018/6/26 
مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/1121  جتاري جزئي

�ن  �ب��ر�ه��ي��م ح��اج علي جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا  �مل��دع��ي عليه/��صامة  �ىل 
�أقام  ق��د  �صالح  جعفر  مكي  وميثله:طارق  �صالح  جعفر  مكي  �مل��دع��ي/ط��ارق 
وقدره  مبلغ  بدفع  عليه  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �ل��دع��وى  عليك 
تاريخ �ل�صتحقاق وحتى  بو�قع 12٪ من  �لقانونية  و�لفو�ئد  )90.000( درهم 
جل�صة  لها  �مل��ح��ام��اة.وح��ددت  �تعاب  ومقابل  و�مل�صروفات  �لتام  �ل�صد�د  تاريخ 
 ch.1.C.12:بالقاعة �ل�صاعة:08:30�ض  �ملو�فق:2018/6/12  �لثالثاء  يوم 
لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/834  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه/كويناي يف ريي�ض جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/�ن�صانة 
ر�ديامود� حاجي نور قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
�لقانونية  و�لفائدة  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م   )8600( وق��دره  مببلغ  عليها 
9٪ من تاريخ �ل�صتحقاق وحتى �ل�صد�د �لتام.وحددت لها جل�صة يوم �لثالثاء 
فاأنت  ل��ذ�   ch.2.D.17:بالقاعة �ل�صاعة:08:30�ض  �مل���و�ف���ق:2018/6/26 
مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/50  عقاري جزئي

�ملدعي/ �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  �مل��ح��دودة  للعقار�ت  عليه/كرياند  �ملدعي  �ىل 
كيميا�صن م.د.م.�ض وميثله:عبد�هلل علي عبد�لوهاب عبد�هلل �ل�صويدي قد �أقام عليك 
كانو�  �لتي  للحالة  �ملتعاقدين  و�ع��ادة  �لتفاقية  وف�صخ  ببطالن  ومو�صوعها  �لدعوى 
عليها قبل �لتعاقد و�لز�م �ملدعي عليهما بالتكافل و�لت�صامن مببلغ وقدره )90.000( 
و�مل�صاريف  و�لر�صوم  �لتام  �ل�صد�د  تاريخ  �ملطالبة حتى  تاريخ  9٪ من  و�لفائدة  درهم 
و�تعاب �ملحاماة.وحددت لها جل�صة يوم �لثالثاء �ملو�فق:2018/6/12 �ل�صاعة:08:30�ض 
بالقاعة:ch.1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/291  عقاري كلي
�ىل �ملدعي عليه/مانوهر بر�صومت د��ض جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/
�ملازمي  عبد�هلل  حممد  ح�صن  وميثله:�حمد  �صوجني  ناري�ض  �صاندر  يوجي�ض 
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره 
)884.293( درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12٪ من تاريخ 
�قامة �لدعوى وحتى �ل�صد�د �لتام وحتى �ل�صد�د �لتام.وحددت لها جل�صة يوم 
لذ�   ch.1.B.8:بالقاعة �ل�صاعة:09:30�ض  �مل���و�ف���ق:2018/6/19  �لثالثاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/703  جتاري كلي
 -3 ����ض.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  �صتار  فيفا   -2 ����ض.ذ.م.م  فيفا  عليه/�قم�صة  �ملدعي  �ىل 
كري�ن   -5 �م��رن��اين  هاري�ض  �م��رن��اين  هاري�ض  فيكر�م   -4 �م��رن��اين  ناريند��ض  هاري�ض 
فيكر�م �مرناين �صولين ليالر�م 6- فيفا فين�صور �ض.م.ح 7- فيفا �نرنا�صونال م.م.ح 
�ن �ملدعي/بنك �لفجرية �لوطني )فرع دبي( وميثله:علي  جمهول حمل �لقامة مبا 
��صماعيل �بر�هيم �جلرمن قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م   )19698293( وق��دره  مببلغ  و�لت�صامم  بالت�صامن  عليهم 
�لو�قع يف 12 فرب�ير 2018 وحتى  و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 8٪ من تاريخ �ل�صتحقاق 
�ل�صاعة:09:30�ض  �مل��و�ف��ق:2018/6/11  �لثنني  يوم  جل�صة  لها  �لتام.وحددت  �ل�صد�د 
بالقاعة:ch.2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/930  جتاري كلي
�ىل �ملدعي عليه/�صركة �حل�صن للمطبوعات و�لقرطا�صية ذ.م.م جمهول حمل 
وميثله:جو�صلني  ����ض.ذ.م.م  و�لن�صر  للطباعة  �ملدعي/�لغرير  �ن  مبا  �لقامة 
�ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  �هلل  خري  �صبلي 
عليها  مببلغ وقدره )546747.06( درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة 
يوم  لها جل�صة  �لتام.وحددت  �ل�صد�د  �ملطالبة وحتى  تاريخ  و�لفائدة 12٪ من 
لذ�   ch.2.E.22:بالقاعة �ل�صاعة:09:30�ض  �مل���و�ف���ق:2018/6/6  �لرب��ع��اء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/295  تنفيذ عقاري   
�ىل �ملنفذ �صده/1- �أنور �ديب �بو �حل�صن  جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/

�صركة د�ماك �صتار �لعقارية ذ.م.م وميثله:عبد�لرحمن عمر عبد�هلل خمري
ن��ع��ل��ن��ك��م ب��احل��ك��م �ل�������ص���ادر يف �ل���دع���وى رق�����������م:2016/510 ع���ق���اري ك��ل��ي ي����وم �لحد 

بتاريخ:2016/11/13   باعتباره �صند� تنفيذيا وذلك:
1- بالز�مكم ب�صد�د مبلغ وقدره )283725.88( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9٪ حتى 

متام �ل�صد�د وت�صليمه �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة. 
وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   
      مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر     

   يف  الدعوى 2018/264  تظلم جتارى               
�ىل �ملتظلم �صده / 1- حمي �لدين حممد حممد �حمد  جمهول حمل �لقامة 
مبا �أن �لتظلم /بنك �أم �لقيوين �لوطني - �ض م ع قد �قام عليك �لتظلم �ملذكور 
�عاله ومو�صوعه تظلم من �لقر�ر �ل�صادر يف  �لدعوى رقم 377/2018 �مر على 
�ملو�فق  عري�صة جتاري و�لر�صوم و�مل�صاريف. وح��ددت لها جل�صه يوم �لح��د  
مكلف  فاأنت  لذ�   ch1.A.5 2018/6/10  �ل�صاعة 9.30 �صباحا بالقاعة رقم
�أو  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور 
م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �يام على �لأقل ويف حالة تخلفك فاإن 

�حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري   
 رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   

      مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر     
   يف  الدعوى 2018/262  تظلم جتارى               

�لعزب �جل��اب��ري   جمهول حمل  �ىل �ملتظلم �صده / 1- عبد�هلل عبد�ل�صالم 
�لقامة مبا �أن �لتظلم /بنك �أم �لقيوين �لوطني - �ض م ع قد �قام عليك �لتظلم 
�ملذكور �عاله ومو�صوعه تظلم من �لقر�ر �ل�صادر يف  �لدعوى رقم 366/2018  
�لم��ر على عري�صة جت��اري و�ل��ر���ص��وم و�مل�����ص��اري��ف.  وح���ددت لها جل�صه يوم 
لذ�   ch1.A.5 لحد  �ملو�فق 2018/6/10 �ل�صاعة 9.30 �صباحا بالقاعة رقم�
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت 
مذكر�ت �أو م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �يام على �لأقل ويف حالة 

تخلفك فاإن �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري   
 رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   

      مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر     
   يف  الدعوى 2018/261  تظلم جتارى               

�أن  �ملتظلم �صده / 1- عبد�لغفار علي خليل  جمهول حمل �لقامة مبا  �ىل 
�لتظلم /بنك �أم �لقيوين �لوطني - �ض م ع  قد �قام عليك �لتظلم �ملذكور �عاله 
ومو�صوعه تظلم من �لقر�ر �ل�صادر يف  �لدعوى رقم 367/2018  �لأمر على 
�ملو�فق  عري�صة جتاري و�لر�صوم و�مل�صاريف. وح��ددت لها جل�صه يوم �لح��د  
مكلف  فاأنت  لذ�   ch1.A.5 2018/6/10  �ل�صاعة 9.30 �صباحا بالقاعة رقم
�أو  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور 
م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �يام على �لأقل ويف حالة تخلفك فاإن 

�حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري   
 رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   

      مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر     
   يف  الدعوى 2018/263  تظلم جتارى               

�ىل �ملتظلم �صده / 1- فريوز تاج �لدين   جمهول حمل �لقامة مبا �أن �لتظلم 
�عاله  �مل��ذك��ور  �لتظلم  �ق���ام عليك  ق��د  ع  م  ���ض   - �ل��وط��ن��ي  �لقيوين  �أم  /ب��ن��ك 
�م��ر على  رق��م 365/2018   �لدعوى  �ل�صادر يف   �لقر�ر  تظلم من  ومو�صوعه 
�ملو�فق  عري�صة جتاري و�لر�صوم و�مل�صاريف. وح��ددت لها جل�صه يوم �لح��د  
مكلف  فاأنت  لذ�   ch1.A.5 2018/6/10  �ل�صاعة 9.30 �صباحا بالقاعة رقم
�أو  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور 
تخلفك  حالة  ويف  �لأق��ل  على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتند�ت 

فاإن �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري   
 رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   

انذار عديل بالن�صر
 رقم 2018/3218   

�ملنذر : جممع دبي �ل�صناعي - �ض ذ م م 
بتاريخ  بدبي  �لعدل  �لكاتب  ل��دى  �مل��وؤرخ��ة   2017/1/261060 رق��م  وكالة  مبوجب   ، قا�صم  حممد  �ل�صيد/  وميثلها 

2017/11/28   �لعنو�ن : دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة - �ض ب : 73311 ، ت : 43304444 971+ 
�ملنذر �ليه : �لجنحة �مللكية لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية - �ض ذ م م ، يحمل �لرخ�صة �لتجارية رقم 543833 �ل�صادرة من 
د�ئ��رة �لتنمية �لقت�صادية - وعنو�نه : مكتب رقم 104  �ملبنى ملك ورث��ة عبد�هلل �حمد علي - قطعة �لر���ض رقم 

3 - ديرة - �لر��ض - �إمارة دبي - �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة - هاتف : 505256455 971+ 
C( �ملبنى رقم  يخطر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�صرورة �صد�د متاأخر�ت �ليجار �ملر�صدة بذمتها على �مل�صتودع رقم ) 30 
)warehouse-p1/block C( �لكائنة على قطعة �لر�ض رقم 176 �لو�قعة مبنطقة �صيح �صعيب 2 - �إمارة 
�ملنذر �ىل �للجوء لللجنة �لق�صائية  دبي يف غ�صون ثالثني يوما وذلك من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل �صت�صطر 
و�صد�د  �ملوؤجرة  �لعني  باخالء  �ليها  �ملنذر  �ل��ز�م  بغر�ض  دبي  باإمارة  و�مل�صتاأجرين  �ملوؤجرين  بني  باملنازعات  �خلا�صة 
متاأخر�ت �ليجار �ملرتبة عليها حتى تاريخ �لخالء �لفعلي مع �لز�مها �لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة مع حفظ 

كافةحقوق �ملنذرة �لخرى.  

  الكاتب العدل

العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/1020  جتاري جزئي              
م وميثلها مديرها/ عالء  م  ذ   - للنظار�ت منطقة حرة  1-�لعي�صى   / عليه  �ملدعي  �ىل 
 �صليمان فالج �حل�صيان  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ م�صنع �يغما للز - ذ م م 
�لدعوى ومو�صوعها  �أق��ام عليك  وميثله / عبد�هلل �صالح عبد�لرحمن �حلمد�ين  قد 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )66.233 درهم( )�صتة و�صتون �لف ومائتان 
تاريخ  من   ٪9 و�لفائدة   �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م(  وثالثون  ثالثة 
�ل�صتحقاق  وحتى �ل�صد�د �لتام.   وحددت لها جل�صة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2018/6/5  
ميثلك  م��ن  �أو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch1.C.12 بالقاعة  ���ض   8.30 �ل�صاعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة 

�أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2018/92  ا�صتئناف تنفيذ جتاري   

�ىل �مل�صتاأنف �صده/ 1-ور�صة رجنيت للخر�طة �لهند�صية  جمهول حمل 
 �لقامة مبا �ن �مل�صتاأنف /�صركة علي حاجي عبد�هلل عو�صي قرقا�ض - ذ م م 
�ل�صادر  ��صتاأنف �حلكم  قد    - �صمرية عبد�هلل علي قرقا�ض   / وميثله 
بالدعوى رقم : 2017/521 تنفيذ جتاري بتاريخ 2018/3/27 وحددت 
م�صاء�    17.30 �ل�صاعة    2018/6/27 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء   ي��وم  جل�صه  لها 
ميثلكم  من  �و  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه    ch1.B.7 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم  2018/249   تنفيذ عقاري   

2-�صركة  م  م  ذ   - �لعقاري  و�لتطوير  لال�صتثمار  تنميات  �صركة  ���ص��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�ن طالب  �لق��ام��ة مب��ا  م  جم��ه��ويل حم��ل  م  ذ   - �ل��ع��ق��اري  للتطوير  تنميات جلوبال 
قد   - قرقا�ض  علي  عبد�هلل  �صمرية   / وميثله  كا�صاين  �صان  مولها  �لتنفيذ/م�صعود 
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام 
�ملوؤرخ  �لبيع  عقد  1-بف�صخ  �ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )668625(
�لوحدة 1011  �مل��وؤرخ  2008/6/4 عن  �لبيع  رقم 207 وعقد  �لوحدة  2007/5/17 عن 
�صتبا�صر  �ملحكمة  فان  وعليه  لن��د.  منطقةدبي   - �ل�صاد�صة  �ملرحلة  ��صاطري  مب�صروع 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12343 بتاريخ 2018/6/4   
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2018/768  جتاري جزئي 
�ىل �ملدعي عليه /1 - خو�جة مات جل حيدر خان   جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ بنك �لحتاد 
�لوطني - �ض م ع  - قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة 
بتاريخ  2018/5/28  �حلكم �لتمهيدي �لتايل : بندب �خلبري �مل�صريف �صاحب �لدور باجلدول - وتكون 
مهمته كالتي :- �لطالع على ملف �لدعوى و�مل�صتند�ت �ملقدمة فيها وما ع�صى �ن يقدمه �خل�صوم 
- �لنتقال ملقر�ت طريف �لدعوى و�لطالع على �ملر��صالت �لورقية و�للكرونية �و وجدت �ل�صجالت 
و�لدفاتر �لتجارية �لورقية و�للكرونية �ملنتظمة - بيان عالقة �لو�قع بني طريف �لدعوى - بيان 
�ذ� كان طريف  �لتي ربطت طريف �لدعوى و�صندها و�صببهاوما ترتب عليها - بيان ما  �ملعامالت  نوع 
�لدعوى قد �فيا بالتز�ماتهما فيها من عدمه وحددت مبلغ �صبعة �لف درهم كامانة على ذمة ح�صاب 
وم�صروفات �خلبري و�تعابه �لزمت �ملدعي ب�صد�دها خلز�نة �ملحكمة.  وحددت لها �ملحكمة جل�صة يوم 
�لثنني �ملو�فق 2018/4/6  �ل�صاعة 30 : 8 �صباحا يف �لقاعة Ch1.C.13 يف حالة عدم �صد�د  �لمانة 

وجل�صة 2018/7/16 ليد�ع �لتقرير يف حالة �صد�دها. 
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اأن ُتخفف االأدوية حدة االأعرا�ص وت�شمح اجلوارب  تظهر م�شكلة الدوايل حني يفوق قطرها 3 ملم. ميكن 
الوريد  ال�شاق. حني يتو�شع  ربلة  ال�شغط على  الوذمات من خلل  ال�شاغطة بتخفيف االأمل واحلد من ظهور 

بدرجة فائقة، من االأف�شل تدمريه منعًا للإ�شابة بالتهاب وريدي اأو تقرح ال�شاق.

�ل���دم���وي���ة لأن  ت���وؤث���ر �جل���ر�ح���ة يف �ل������دورة  ل 
�ل�صطحية  �لوريدية  بال�صبكة  ترتبط  �ل��دو�يل 
�لأع�صاء  دم  م��ن   10% �إل  �����ص��ّف��ي  تحُ ل  �ل��ت��ي 
�ل�صفلية. بعد �لق�صاء على �لوريد، يتخذ �لدم 

م�صار�ت خمتلفة.
�ل�صنو�ت  يف  ملحوظاً  تطور�ً  �لعالجات  �صهدت 

باإز�لة  �لتقليدية  �جل��ر�ح��ة  تق�صي  �لأخ����رية. 
بالقدر  �صائعة  تعد  مل  لكنها  �ل�صائب  �ل��وري��د 
نف�صه، فقد ظهرت تقنيات غري غازية لتدمري 
�ل��وري��د م��ن �ل��د�خ��ل خ��الل جل�صة �أو ع��دد من 

�جلل�صات �ملتالحقة.
�إيجابيات  مع  �جلديدة  �خليار�ت  هذه  تر�فق 

ك���ث���رية، �أب����رزه����ا ع����دم �حل���اج���ة �إىل �مل��ب��ي��ت يف 
��صتعمال  وع��دم  �لعمل  عن  و�لتغّيب  �مل�صت�صفى 
ندوب.  �أي  وع��دم ظهور  �لتخدير  �صكل من  �أي 
يحُحقق �لليزر و�لردد �لر�ديوي �أف�صل �لنتائج. 
حت�صل  ل  �حل�������الت،  م���ن   90% �أو   85 يف 
خم�ض  ب��ع��د  �مل�صتهدفة  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  �ن��ت��ك��ا���ص��ات 
�ل��ع��الج��ي��ة. ت�صمح هذه  ���ص��ن��و�ت م��ن �جل��ل�����ص��ة 
م�صكلة  م��ن  بالتخل�ض  �إذ�ً  �جل��دي��دة  �لتقنيات 

�لدو�يل من دون �أي تدّخل جر�حي...

التجربة قيد  تقنيات   3
بالت�شليب املعاجلة   1-

�لدو�يل  ملعاجلة  ��صتعماًل  �لأك��ر  �لتقنية  �إنها 
�لطريقة  ه��ذه  ت�صتهدف  �ل��وري��دي��ة.  و�مل�صاكل 
ب�����ص��ك��ل خ���ا����ض �ل������دو�يل �ل�����ص��ف��ل��ي��ة �ل���ت���ي يبلغ 
و�لب�صعة.  �مل��ت��ك��ررة  و�ل�����دو�يل  م��ل��م   8 ق��ط��ره��ا 
حت�صل �جلل�صة �لعالجية يف عيادة �لطبيب ول 

حتتاج �إىل �أي تخدير.
 �أثناء ت�صوير �ملنطقة �مل�صتهدفة باملوجات فوق 
�لوريد حلقن  �إب��رة يف  ج  �ملعالمِ ل  يحُدخمِ �ل�صوتية، 

منتج �صائل �أو على �صكل رغوة.

يف ح��الت ن��ادرة، قد يظهر ��صطباغ على طول 
�لوريد ويرتبط عموماً بالتهاب مو�صعي ناجم 
�مل�صكلة تلقائياً مع  �ملنتج. لكن تزول  عن حقن 
مرور �لوقت. بعد �صنة، لن يبقى �إل 1 �أو 2% 
�ملحتملة،  �ملخاطر  م��ن  للحد  �ل�صطباغ.  م��ن 

يجب �أل يتعر�ض �ملري�ض لأ�صعة �ل�صم�ض.

الراديوي الرتدد   2-
ت��ق�����ص��ي ه����ذه �ل��ت��ق��ن��ي��ة ب��ت�����ص��خ��ني �ل���وري���د من 
�لد�خل لإغالقه وتنا�صب ب�صكل �أ�صا�صي �لدو�يل 
غري �ملتعرجة. حت�صل �لعملية يف �مل�صت�صفى �أو 
تخدير  خاللها  ويحُ�صتعمل  �لطبيب  ع��ي��ادة  يف 
مو�صعي تز�مناً مع ت�صوير �ملنطقة �مل�صتهدفة 

باملوجات فوق �ل�صوتية.
��ح��َق��ن حم��ل��ول يحتوي على م���ادة خم���ّدرة يف  يحُ
�لأن�����ص��ج��ة من  �ل��وري��د لعزله وح��م��اي��ة  حميط 

�حلر�رة،
��وّل��د يف  مّت�صاًل مبمِ �ّصاً  �لطبيب جممِ ��ل  ��دخمِ يحُ ثم   

�لوريد بعد �إحد�ث �صق �صغري.
�لتهابي  ف��ع��ل  رد  يح�صل  �حل�����الت،  ب��ع�����ض  يف 
�لوريد.  طول  على  بالوخز  �ل�صعور  مع  تز�مناً 

لكن غالباً، ميكن �لكتفاء باأخذ �لبار��صيتامول 
ملعاجلة �مل�صكلة. رمبا ي�صعر �ملري�ض �أي�صاً بوخز 

عابر ل يتطلب �أي عالج.

الليزر  3-
ي�����ص��ب��ه م���ب���د�أ �ل��ل��ي��زر �ل�����ردد �ل����ر�دي����وي لكن 

يختلف م�صدر �حل��ر�رة يف هذه �حلالة. يحُعترب 
�لر�ديوي  �لردد  �أكر من  عملياً  �لليزر خيار�ً 
حت�صل  وم��ت��ع��رج��ة.  ق�صرية  �لأوردة  ك��ان��ت  �إذ� 
باملوجات  �ل��وري��د  ت�صوير  م��ع  ت��ز�م��ن��اً  �لعملية 
ل �لطبيب �صكاًل من �لليزر  فوق �ل�صوتية. يحُدخمِ

�لليفي يف �لوريد حتت تخدير مو�صعي.

اف�شل الطرق للتعامل مع م�شكلة دوايل ال�شاقني

التمرن العالج الف�شل
 للتهاب املفا�شل

 
�آلم  يحُعترب �لتمّرن �لعالج �خلايل من �لأدوي��ة �لأكر فاعلية للتكّيف مع 
�أطبائهم  م��ن  بن�صائح  �لنا�ض  م��ن  �أك��رب  ع��دد  يحظى  وتيب�صها.  �ملفا�صل 
حول كيفية �حلفاظ على ن�صاطهم، وفق در��صة نحُ�صرت يف تقرير  �ملر�صية 
و�لوفاة  �لأ�صبوعي �لذي ي�صدر عن مر�كز �صبط �لأمر��ض و�لوقاية منها 
�لباحثون در��صات �صحية وطنية جمعوها بني  تاأمل  يف �لوليات �ملتحدة. 
عاَمي 2002 و2014، فالحظو� �أن تلك �لفرة �صهدت زيادة يف عدد َمن 
ذكرو� ممن يعانون �لتهاب �ملفا�صل )�لف�صال �لعظمي، �أو �لتهاب �ملفا�صل 
�أن طبيبهم  �لليفية(  �لع�صلية  �لآلم  �أو  �لذئبة،  �أو  �لنقر�ض،  �أو  �لرثياين، 
�رتفعت ن�صبة  �لن�صاط �جل�صدي يخفف من �لأعر��ض. فقد  باأن  ن�صحهم 
هوؤلء من %52 يف عام 2002 �إىل %60 يف عام 2014. ولكن بحلول 
�أنهم ل  �ملفا�صل  �لتهاب  %40 من مر�صى  ذل��ك  �أّك��د رغ��م   ،2014 ع��ام 
 91 كان  ملا  مهماً  �أم��ر�ً  ويحُعترب هذ�  �لتمرن.  ب�صاأن  ��صت�صارة  باأية  يحظون 
مليون �صخ�ض يبلغون من �لعمر 18 �صنة �أو �أكر يعانون �لتهاب �ملفا�صل، 
�ملف�صلية(.  �لأم��ر����ض  وطب  �ملفا�صل  )�لتهاب  جملة  ن�صرتها  در��صة  وفق 
�لتمرن عالج للتهاب  ب��اأن  �لطبيب  ين�صحك  �أن  �إىل  تنتظر  د�ع��ي لأن  ل 

�ملفا�صل. جّرب ن�صاطاً لطيفاً مثل �مل�صي، �أو �لتاي ت�صي، �أو �ليوغا �ملعدلة.

ل �لعلماء �إىل طريقة لتن�صيط )�خلاليا �لتائية �لقاتلة �لطبيعية( يف  تو�صّ
�جل�صم يف معركته �صد �ل�صرطان. وقد توؤدي هذه �لكت�صافات �إىل عالجات 

�أكر فاعلية للحيلولة دون �نت�صار �ل�صرطان.
 Cell Chemical قادت هذه �لدر��صة �جلديدة، �لتي نحُ�صرت يف جملة 
من  �لكيمياء  يف  متخ�ص�صة  بروف�صورة  وهي  هويل،  �إمي��ي   ،Biology

جامعة كونيتيكت يف مان�صفيلد.
�إىل تطوير مرّكب  وفريقها  �إمي��ي هويل  �لربوف�صورة  �صعت  �صنو�ت،  ط��و�ل 
ين�ّصط خاليا �لإن�صان �ملناعية �لتي تحُدعى �خلاليا �لتائية �لقاتلة �لطبيعية 

.)iNKT( لثابتة�
�صد  حربنا  يف  مهمة  �أ�صلحة  �مل��ن��اع��ي  ج��ه��ازن��ا  �لتائية  �خل��الي��ا  ه��ذه  متنح 

�لأخماج، ف�صاًل عن �أمر��ض مثل �ل�صرطان، و�لذئبة، و�لت�صلب �ملتعدد.
�لقاتلة  �لتائية  �خلاليا  ين�ّصط  �ملركبات  بع�ض  �أن  �صابقة  در����ص��ات  �أظهرت 
�لطبيعية �لثابتة يف �لفئر�ن بتحفيز رد فعل نوع �آخر من �خلاليا �ملناعية 

يحُدعى �ل�صيتوكينات.
هدف  حتقيق  عن  �ليوم  حتى  عجزو�  �لعلماء  لكن 

م�صابه يف �خلاليا �لب�صرية. ويعود ذلك يف 
�خلاليا  تن�صيط  �أن  �إىل  منه  ج��زء 

�لطبيعية  �ل��ق��ات��ل��ة  �ل��ت��ائ��ي��ة 
خمتلفة  �أنو�عاً  يطلق  �لثابتة 
يحّفز  �ل�����ص��ي��ت��وك��ي��ن��ات:  م���ن 

مناعياً،  ف��ع��ل  رد  بع�صها 
يف حني �أن �لبع�ض �لآخر 

يثبطه.
تو�صلو�  �ل��ب��اح��ث��ني  ل��ك��ن 

لتخطي  ط��ري��ق��ة  �إىل  �أخ�����ري�ً 
ب��ت��ط��وي��ره��م مركباً  �مل��ع�����ص��ل��ة  ه���ذه 

ي��ح��ّف��ز رد فعل  ك���ي ل  ��م��م خ�����ص��و���ص��اً  ���صحُ
مناعياً مت�صارباً.

يحُدعى هذ� �ملركب AH10-7. وت�صفه �لربوف�صورة 
�أه����د�ف ه��ذ� �حل��ق��ل تطوير  �أح���د  ه��وي��ل بقولها: )ك���ان 

مركبات تدفع �خلاليا �لتائية �لقاتلة �لطبيعية �لثابتة �إىل رّد 

�أو �نتقاء. وقد متكنا من ت�صمني AH10-7 خ�صائ�ض  فعل �أكر حتيز�ً 
حتّقق ذلك(.

جنح حيث ف�شل غريه
مم هذ� �ملركب �جلديد كي ي�صتهدف ب�صكل �نتقائي �أنو�عاً حمددة فقط  �صحُ

.Th1 من �ل�صيتوكينات �ملحاربة لالأور�م: �صيتوكينات
�صعى �لباحثون �إىل حتقيق هذ� �لهدف منذ عقود. و�أظهرت در��صات �صابقة 
ربيطات  )وه��ي   α-GalCer ربيطات  يحُدعى  مما  ��صطناعية  ن�صخة  �أن 
�لأور�م(  م��ع  �ملناعي  جهازنا  تفاعل  وكيفية  �ملناعية  �لفعل  ردود  ت�صبط 

ت�صتطيع حماربة �لأور�م يف �لفئر�ن.
بغية �إعد�د ن�صخة ��صطناعية فاعلة من هذ� �ملركب يف �لب�صر، �أدخلت �إليه 

�لربوف�صورة هويل وفريقها تعديلني رئي�صني.
يف  �ل�صكر  �إىل  �إ�صتري  هيدرو�صينامويل  �أن���و�ع  �أح��د  �لباحثون  �أ���ص��اف  �أوًل، 
م�صتقرة  ج��ع��ل��ه��ا  م���ا  �ل��رب��ي��ط��ة، 
على  ق�����درت�����ه�����ا  وع������������ّزز 

�أقرب �إىل �صطح  تن�صيط �خلاليا �لتائية �لقاتلة �لطبيعية �لثابتة باإبقائها 
�جلزيئات �مل�صت�صدة.

ثانياً، بّدل �لفريق قاعدة �جلزيء، ما دفع �ملركب �إىل ��صتهد�ف �صيتوكينات 
�صو�ها. دون   Th 1

ع��م��ل ه����ذ�ن �ل��ت��غ��ي��ري�ن م��ع��اً ب��ت��ن��اغ��م جل��ع��ل ه���ذ� �مل��رك��ب �أك����ر ف��اع��ل��ي��ة يف 
تن�صيط �خلاليا �لتائية �لقاتلة �لطبيعية �لثابتة يف �لب�صر، ح�صبما تو�صح 

�لربوف�صورة هويل.

فئران معدلة جينيًا
يو�صح جريوم لو نور�ض، عامل �أحياء بنيوية يف جامعة مونا�ض يف ميلبورن 
�لفريق  �عتمدها  �لتي  �لتكنولوجيا  �ل��در����ص��ة،  يف  ب��ارز  وب��اح��ث  باأ�صر�ليا 

للتاأكد من فاعلية هذ� �ملركب.
يذكر لو نور�ض: )بتعري�صنا �صكاًل متبلور�ً من �ملرّكب �جلزيئي ل�صعاع عايل 
من  متّكنا  �لأ�صر�يل،  �ل�صنكروترون  مركز  يف  �ل�صينية  �لأ�صعة  من  �ل�صدة 
�حل�صول على �صورة مف�صلة ثالثية �لأبعاد للتفاعل �جلزيئي بني م�صتقبالت 

.)7-AH10خلاليا �لتائية �لقاتلة �لطبيعية �لثابتة و�
ي�صيف: )�أتاح لنا ذلك حتديد �لعو�مل �لبنيوية �مل�صوؤولة عن 
قدرة AH10-7 على تن�صيط هذه �خلاليا �لتائية. وقد توؤدي 
هذه �ملعلومات �لقيمة �إىل تطوير ربيطات م�صادة لالنبثاث �أكر 

فاعلية(.
ّدلت جينياً لتحاكي رد  �أخري�ً، �خترب �لباحثون �أي�صاً هذ� �ملركب على فئر�ن عحُ
 7-AH10 فعل �خلاليا �لتائية �لقاتلة �لطبيعية �لثابتة �لب�صرية. فنجح

يف منع خاليا �لورم �مليالنيني من �لنمو و�لنت�صار.
يلّخ�ض جوزي غا�صكون، بروف�صور م�صاعد متخ�ص�ض يف �لكيمياء يف جامعة 
تو�صلو�  �لتي  �لنتائج  �لدر��صة،  تقرير  �إع��د�د  يف  �صارك  وباحث  كونيتيكت 
�لبيولوجية،  بالبيانات  �إليها.يقول: )�صّنعنا مركباً جديد�ً، برهنا فاعليته 
�لبلور�ت  در��صة  خالل  من  �لربوتينات  بني  �لتفاعالت  عن  �ملزيد  وتعّلمنا 

بالأ�صعة �ل�صينية و�لتحليل �ملحو�صب(.
�آخ��رون من ت�صميم  يختم غا�صكون: )نقّدم بروتوكولت كي يتمكن علماء 
بطريقة مدرو�صة جزيئات ذ�ت �صلة توّلد ردود �لفعل �ملرجوة من �خلاليا 

�لتائية �لقاتلة �لطبيعية �لثابتة(.
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�لأخري  م�صل�صلك  �لفعل حول  ردود  • حدثينا عن 
)�صابع جار(.

- ك����ان �ل���ن���ج���اح �أك�����رب ب��ك��ث��ري مم���ا ت��وق��ع��ن��ا خالل 
�لتح�صري.

 �صعر �جلمهور بالألفة مع �ل�صخ�صيات وبالو�قعية 
لأن �لق�ص�ض �لتي يعر�صها �مل�صل�صل جتدها يف كل 

بيت.
 من وجهة نظري، �أجده �أكر عمل يحاكي �لو�قع 
مقارنة بامل�صل�صالت �لتي �صهدتها �ل�صنو�ت �لأخرية، 
وب�صاطته هي �صر تفاعل �جلمهور معه ومع حلقاته 
م��ن حياتنا.  ج��زء  ك��اأن��ه��م  �لأب��ط��ال  م��ع  و�لتعاي�ض 

ومل�صت ذلك يف ردود �لفعل يف �ل�صارع.

�مل�صل�صل  يف  �صخ�صيتك  ق��رب  �لبع�ض  مل�ض   •
�إليك ب�صورة كبرية؟

- ثمة ت�صابه كبري بيني وبني )ملياء(، وهو 
مل ي��ك��ن ول��ي��د �مل�����ص��ادف��ة ب��ل م��ن خالل 

�ملناق�صات حول �لعمل، وما حملت من 
�إ�صافات. 

ك��اأن��ه��ا من  �ل�صخ�صية  خ��رج��ت  ل��ذ� 
ميزها  م���ا  �أه����م  وه����ذ�  ودم،  حل���م 

وجعل �جلمهور ي�صدقها.
- جاءت �لإ�صافات �إىل �ل�صخ�صية 
عرب مرحلتني، �لأوىل مع �ملوؤلفة 

تفا�صيل  يف  معها  تناق�صت  �ل��ت��ي 
روؤيتها  ع���ن  وح��دث��ت��ن��ي  ت��خ�����ص��ن��ي 

و�لدتها يف �لدور خالل فرة �لكتابة، 
ويف �ملرحلة �لتالية مع �ملخرجة �لتي 

حياتي  يف  ت�صرفاتي  م��ن  ��صتلهمت 
�ل��ع��ادي��ة، وه��و م��ا جعل �ل���دور يخرج 

قريباً �إىل �صخ�صيتي �حلقيقية.

يف  �ملعجبات  �إحدى  قابلت  �أنك  • تردد 
موقع ت�صوير �مل�صل�صل.

- جاء �لأمر عن طريق �مل�صادفة. �أخربين 
�لإع��الم��ي ر�م��ي ر���ص��و�ن، زوج �بنتي دنيا، 

رغبتها  عن  )في�صبوك(  عرب  كتبت  فتاة  عن 
�أ���ص��ب��ه و�ل��دت��ه��ا �ل��ت��ي رح��ل��ت قبل  يف لقائي ك��وين 

فرة وجيزة. طلبت �إليه �لتو��صل معها و�حل�صول 
حل�صور  ودعوتها  رقمها  �ل����ت���������ص����وي����ر يف على 

فعاًل،  �لأي�������ام.  �أح����د 
ك����ان �أح�����د �أك���ر 

�ملو�قف �ملوؤثرة 
بالن�صبة �إيل، 

حلقيقة  � و
�أنها لي�صت 
وح�������ده�������ا 
�لتي قالت 

�إنني  يل 

يف  ي�صتوقفونني  ك��ث��ريون  ثمة  ب��ل  و�ل��دت��ه��ا،  �أ�صبه 
�أو  و�لدتهم  ت�صبه  )مل��ي��اء(  �إن  يل  ويقولون  �ل�صارع 

خالتهم، وهو ما �عتربه �أكرب جناح للعمل.

مع  خ�����ص��و���ص��اً  �ل��ع��م��ل،  ك��و�ل��ي�����ض  ع��ن  • ح��دث��ي��ن��ا 
����ص���ريي���ن �ل���ت���ي ���ص��ّك��ل��ت م��ع��ه��ا دوي����ت����و ن���اج���ح���اً يف 

�مل�صل�صل؟
- ت��رب��ط��ن��ي ب�����ص��ريي��ن ���ص��د�ق��ة ق��وي��ة مم��ت��دة منذ 
�صنو�ت، وعالقتنا �لإن�صانية �أكر من ممتازة، وهي 

حتّب عملها بقوة. 
خالل �لت�صوير،

 كنا نتعامل بحب و�صل �إىل �جلمهور، وحالة �حلب 
�ملخرجات  م��ن  �لعمل كله  ب��ني فريق  ���ص��ادت  ه��ذه 
و�مل��م��ث��ل��ني و�مل��م��ث��الت، ويف ر�أي����ي �حل���ب �أحد 

�أ�صباب جناح �لعمل.

�مل�صل�صل  ت�����ص��ن��ي��ف  وج�������دت  ك���ي���ف   •
عمرياً؟

عمرياً  �ل��در�م��ي��ة  �لأع���م���ال  ت�صنيف   -
�أن ثمة م�صل�صالت  �أمر مهم، خ�صو�صاً 
تت�صمن م�صاهد ل تتنا�صب مع مر�حل 
�أن  عمرية حم���ددة، م��ن ث��م م��ن �ملهم 

تكون م�صنفة للكبار فقط.

طاولت  �لفجاجة  �تهامات  لكن   •
)�صابع جار(.

- مل يت�صمن �مل�صل�صل �صوى م�صهد 
�أو �ثنني )نافرين(،

فيه،  �صلباً  �صيوؤثر  غيابهما  وك��ان   
دما يف �لإطار �لدر�مي لإي�صال  قحُ
وج���اء  �جل���م���ه���ور،  �إىل  �ل��ر���ص��ال��ة 
���ص��ي��اق��ه��م��ا ط��ب��ي��ع��ي��اً يف �لأح������د�ث 
�أننا  ���ص��ي��م��ا  ل  م���ف���ت���ع���اًل،  ول���ي�������ض 

ن�صتعر�ض ق�ص�صاً حقيقية.

• جت�صدين �صخ�صية �لأم با�صتمر�ر 
�أد�ء  ت���ق���دم���ني  م�����رة  ك����ل  يف  ل���ك���ن 

جديد�ً.

�ل�صيناريو  بح�صب  �صخ�صية  ك��ل  م��ع  �أت��ع��اي�����ض   -
وطبيعة �لعمل.

 بد�أت تقدمي دور �لأم منذ �صنو�ت طويلة، يف مرحلة 
عمرية مبكرة مقارنة ببنات جيلي،

 لكن ه��ذ� �لأم���ر مل ي�صغلني م��ا دم��ت �أمت��ّك��ن من 
�لأد�ء بالطريقة �ملنا�صبة من وجهة نظري.

�لنفاق(. )�أر�ض  �جلديدة  جتربتك  عن  • حدثينا 
- وهو �أحد �لأعمال �ملحببة �إىل قلبي، خ�صو�صاً �أنه 
يجمعني مع حممد هنيدي �لذي يعجبني متثيله 

على �مل�صتوى �ل�صخ�صي، و�أحب �أن �أتعاون معه. 

دورك؟ مالمح  عن  • ماذ� 
�أج�����ص��د و�ل����دة ه��ن��ا �صيحة زوج���ة ه��ن��ي��دي، وهي   -
�صخ�صية قريبة �إيّل على �مل�صتوى �ل�صخ�صي وبيننا 

عدد من �ل�صفات �مل�صركة.
 لكن لن �أ�صتطيع ك�صف تفا�صيلها.

خالل  �ل�صينمائية  �لنتعا�صة  من  حالة  • تعي�صني 
هذه �لفرة..

�صينمائية  �أع��م��ال  ثالثة  قبويل  ور�ء  �مل�صادفة   -  
ب���الأدو�ر  لإع��ج��اب��ي  �ملقبل  �ل�صيف  خ��الل  �صتطرح 

�لتي ر�صحت لها، 
متقارب  توقيت  يف  عر�صها  ور�ء  �أي�صاً  و�مل�صادفة 

للغاية رغم ت�صويرها ب�صكل متتاٍل.
�أ�صارك يف )كارما( مع خالد يو�صف، وهو �أول تعاون 
كونه  معه  بالعمل  �صعيدة  وكنت  يجمعنا  �صينمائي 

خمرجاً مميز�ً ولديه ب�صمة فنية. 
يحمل �لفيلم ق�صايا �جتماعية خمتلفة و�أمتنى �أن 
ي�صتقبله �جلمهور بحالة �حلب نف�صها �لتي ع�صتها 

خالل قر�ءة �ل�صيناريو. 
كذلك �أظهر يف )�لبدلة( مع تامر ح�صني، وهو �أحد 

�لأفالم �ملهمة �أي�صاً،
 و�أنتظر عر�ض )�صوق �جلمعة( �لذي تعاونت فيه 

مع �ملخرج �صامح عبد �لعزيز، 
�أحد�ثه يف منطقة �صوق  وهو فيلم �جتماعي تدور 
�جلمعة �ل�صعبية، و�أعتز به و�أقدم من خالله دور�ً 

خمتلفاً.

احلب اأحد اأ�شباب جناح )�شابع جار(

دلل عبد العزيز اأتعاي�س مع كل �شخ�شية 
بح�شب ال�شيناريو وطبيعة العمل

جي�شي عبدو تبداأ فرتة 
ا�شرتاحة

م�صر  يف  �خو�تك"  على  "�صك  م�صل�صل  م��ن  عبدو  جي�صي  �ملمثلة  �نتهت 
و�ختارت  �ىل م�صر،  لبنان  �لتنقل من  ف��رة من  بعد  ب��ريوت  �ىل  وع��ادت 
عبدو �ن تق�صي فرة ��صتجمام ور�حة بعد فرة من �لت�صوير يف �مل�صل�صل 

�ملذكور ويف م�صل�صل "جوليا".
�جلدير ذكره �ن جي�صي تخو�ض �ل�صباق �لرم�صاين من خالل م�صل�صلني، 
و�صام  جنيب،  �ل�صيخ  قي�ض  غ�صن،  بو  جانبماغي  �ىل  "جوليا"  هو  �لأول 
"�صك  �لثاين هو  �لعمل  �ما  �صباغ، �صلطان ديب، وتقال �صمعون وغريهم، 

على �أخو�تك" من بطولة علي ربيع.

ملاذا حذف ا�شم درة من �شارة 
م�شل�شل )ن�شر ال�شعيد(؟

كثرية هي �مل�صكالت �لتي يو�جهها م�صل�صل )ن�صر �ل�صعيد( للممثل �مل�صري 
حممد رم�صان، كانت بد�يتها مع جمموعة من �لأخطاء �لإخر�جية �لتي 

لحظها �مل�صاهدين.
�إىل  �مل�صل�صل  وموؤخر�ً ظهرت م�صكلة جديدة متثلت يف �صر�ع بني بطلتي 
�إ�صم  جانب رم�صان �ملمثلتني درة ووفاء عامر، فبعد �أن طلبت درة بحذف 
عامر من �للوحة �لثانية للتر �لتي حتمل ��صميهما معا، وبعد رف�ض منتج 
�لعمل هذ� �لأمر، طلبت درة حذف ��صمها من على �لتر�ت لرغبتها يف عدم 

وجود ��صم �آخر معها على �للوحة �لثانية.
وكانت عامر قد �إتفقت مع منتج �لعمل على و�صع �إ�صمها بعد �إ�صم حممد 
لوحة مبفردها  ��صمها على  و�صع  درة  �أخ��رى طلبت  ناحية  رم�صان، ومن 

وهو ما رف�صته �لأوىل نظًر� لتاريخها �لفني، مما جعل �لأزمة تتفاقم.

بطولة  يف  العزيز  عبد  دالل  �شاركت 
ق  حقَّ ال���ذي  ج���ار(  )�شابع  م�شل�شل 
املا�شية  الفرتة  خلل  كبريًا  جناحًا 
هذا  يف  ال�شا�شات.  على  عر�شه  عند 
امل�شرية  الفنانة  تتحّدث  احل���وار 
حوله،  الفعل  وردود  امل�شل�شل  ع��ن 
اجلديدة  م�شاريعها  اإىل  باالإ�شافة 

بني ال�شينما والتلفزيون.

ا�شابة يا�شمني عبدالعزيـز 
تعطلها عن املناف�شة يف العيد

ماغي بو غ�شن تك�شف عن 
�شر جناح )جوليا(

يف ظل غياب �لنجمة  يا�صمني عبد�لعزيز  عن �ملو�صم 
�لدر�مي �حلايل، كانت خالل �لفرة �ملا�صية تو��صل 
" �لأبلة طم طم "، للمخرج  ت�صوير فيلمها �جلديد 
�لفطر  عيد  مو�صم  ب��ه يف  ت�����ص��ارك  ك��ي  �أدري�����ض  علي 

�ل�صينمائي �ملقبل.
ولكن عني �حل�صود ��صابت يا�صمني عبد�لعزيز و�لتي 

��صيبت يف يدها وعلى فور نقلت لأحد �مل�صت�صفيات يف 
�ل�صاد�ض من �أكتوبر وبعد �لفحو�صات مت و�صع يدها 

يف "�جلب�ض" بالإ�صافة لإ�صابتها ببع�ض �لكدمات.
وقد ت�صبب يف ذلك م�صهدها مع �لفنان بيومي فوؤ�د 
وكانت معلقة يف �لهو�ء و�صقطت على �لأر�ض ب�صكل 

مفاجئ وقد �مرها �لطبيب بالتز�م �لر�حة �لتامة.

تو��صل  غ�صن   ب��و  �للبنانية  ماغي  �لفنانة  ت���ز�ل  ل 
فيه  ت��خ��و���ض  �ّل�����ذي  "جوليا"  م�صل�صلها  جن���اح���ات 
�ل�صباق �لرم�صاين �حلايل. لت�صكر يف �لآونة �لأخرية 
كل �مل�صاهدين، �ّلذين ي�صاهمون يف جناح هذ� �لعمل 

وجعله بال�صفوف �لأوىل من ناحية ن�صبة �مل�صاهدة.
م�صل�صل  "جناح  �لأخ���ري:  بو غ�صن  من�صور  وج��اء يف 

عم  �ل��ل��ي  و�مل��رت��ب��ة  �لعالية  �مل�����ص��اه��دة  و�أرق����ام  جوليا 
بتحملني  �ل��ك��ب��رية  ثقتكن  �صببها..  �إن��ت��و�  يحققها 
لكل  �صكر�ً  كبرية..  م�صوؤولية  �لعمل  �أبطال  وكل  �أن��ا 
�آخد  رح  حبوه  ما  و�للي  ل��ه��الأ..  �مل�صل�صل  حّبو�  �للي 
�صكر�ً  �جلايي..  بالعمل  �لعتبار  بعني  مالحظاتهن 

كتري".
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الريا�شة مهمة ملر�شى تاآكل 
مف�شل الركبة

�أكدت �لر�بطة �لأملانية لأطباء �لروماتيزم �أهمية �لريا�صة بالن�صبة ملر�صى 
�لتي بدورها  �ل��وزن،  زي��ادة  �إنها تقي من  بالركبة، حيث  �لعظمي  �لف�صال 
�صال �لعظمي بالركبة؛ �أي تاآكل مف�صل �لركبة. تت�صبب يف تفاقم حالة �لفحُ

باملف�صل  �لزليل  �ل�صائل  توزيع  �لريا�صة يف  ت�صاهم  ذلك،  �إىل  وبالإ�صافة 
بقدر مت�صاو �أثناء ثني �أو فرد �لركبة.

وعن �لريا�صات �ملنا�صبة، �أو�صت �لر�بطة �ملر�صى بركوب �لدر�جات �لهو�ئية 
باعتد�ل �صو�ء يف �لهو�ء �لطلق �أو �لدر�جة �لثابتة يف �صالة �للياقة �لبدنية؛ 

لبناء �لع�صالت �ملحيطة بالركبة تدريجياً، �لتي حتمي مف�صل �لركبة.
�ملحُجهدة مثل  وعلى �جلانب �لآخ��ر، ل يجوز للمر�صى ممار�صة �لريا�صات 

كرة �لقدم، �أو �لعدو مل�صافات طويلة.

هل املُحليات ال�شناعية اأقل 
�شررًا من ال�شكر؟

لذ�  �ل��وزن،  وزي��ادة يف  ��صتهالكه م�صاكل �صحية  زي��ادة  �ل�صكر عند  ي�صبب 
�ل�صعر�ت  قليلة  �ل�صناعية  كاملحليات  �ل�صكر  ب��د�ئ��ل  �لبع�ض  ي�صتخدم 

�حلر�رية.
باحتو�ئها على  و�لأ�صبارتام،  �ل�صكرين  �ملحليات، مثل  �أن��و�ع  بع�ض  وتتميز 
يجعلها  م��ا  وه��و  للغاية،  قليلة  ج��رع��ات  يف  �حللو  �مل���ذ�ق  م��ن  عالية  ن�صب 
�حلر�رية  �ل�صعر�ت  منخف�صة  �لغازية  �مل�صروبات  يف  لال�صتخد�م  مثالية 

و�لعلك �خلايل من �ل�صكر.
ولكن ي�صعب �جلزم بجدوى ��صتبد�ل �ل�صكر باملحليات، ول ي�صمن تناول 
�صتبقى  �أنك  �ل�صعر�ت �حلر�رية  �ل�صكر ومنتجات منخف�صة  قليلة  �أطعمة 

لئقاً بدنياً ونحيفاً.
كما �أن مدى �صحية �ملحلي تعتمد ب�صكل كبري على �ملو�د �لد�خلة يف تركيبه، 
فبع�صها مركب من مو�د �صناعية، ولكن بع�صها �لآخر م�صنوع من مو�د 
�أور�ق  “�لإ�صتيفا” ت�صنع من  �لتي تعتمد على حلوى  طبيعية، فاملحليات 
�أنها غري  يعني  م��و�د �صناعية ل  �ملركبة من  �ملحليات  ف��اإن  �لنبات، كذلك 

�صحية باملطلق.
فح�ض  باختبار�ت  ومت��ر  كثب،  عن  للرقابة  �ل�صناعية  �ملحليات  وتخ�صع 
�لأغذية  ���ص��الم��ة  هيئة  ت�صع  ك��م��ا  �لأط��ع��م��ة،  يف  ل�صتخد�مها  ���ص��روري��ة 
يوميا  تناوله  �لآم��ن  �لأق�صى  يومية مقبولة، وهو �حلد  �لأوروبية ح�صة 

على مدى �حلياة، ومن �ل�صعب جتاوزها.
ويف �ملح�صلة، فاإن �حلد من كمية �ل�صكر �لتي تتناولها هو حتماً �أمر جيد، 
�إذ ي�صاعدك على تقليل خماطر �لإ�صابة مبر�ض �ل�صكري و�لبد�نة وت�صو�ض 
�لغازية  �ملياه  من  �لعادية  �لعبوة  �أن  �عتبارك  يف  ت�صع  وعندما  �لأ�صنان. 
�ل�صكر  �لبديل منخف�ض  باإمكان  ي�صبح  �صكر،  مكعبات  ت�صعة  على  حتتوي 

�أن يحدث فارقاً كبري�ً.

؟ عينا  احليوانات  اأكرب  •  ما 
) Squid صمك �لكلمار �لعمالق ) �حلبار� -

؟ اجلمل  يعي�ص  �شنة  •  كم 
- حو�يل 40 عاما

؟ االأبل  حمل  فرتة  تبلغ  •  كم 
- �صنة

؟ لطائر  جناحني  فتحة  اكرب  •  ما 
- 3.60 م

؟ االأنهار   �شدور  على  االأزهار  االأطواق  كتاب   موؤلف  •  من 
- �لأب�صيهي

اأن  خل�شيت  قلبي  املوت  ذكر  فارق  لو  القائل   •  من 
يف�شد علّي قلبي  ؟

- �صعيد بن جبري

�لدموية  �ل��دورة  وتنظيم  �لكل�ض  يف  وي�صاهم  للج�صم  عنه  غنى  ول  حيوي   2 ج  فيتامني  �أن  تعلم  • هل 
ونق�صه يوؤّدي �ىل مر�ض �ل�صقربوط و�لنزلت �ل�صدرية على �أنو�عها

و�لق�صدة  و�لزبدة  �لبي�ض  و�صفار  �حلوت  كبد  وزيت  �ل�صمك  زيت   ، يف  �ملوجود  �أ  فيتامني  �أن  تعلم  • هل 
عملية  �لنمو  يعوق  ونق�صه  �لطفل  لنمو  لزم  و�لكمرى  و�جل��زر  �لأور�ق  طويلة  �ل�صفر�ء  و�خل�صرو�ت 
و�لفر�ط يف تناوله ي�صبب �صغطا متز�يد يف �لدماغ ودو�ر و�صد�ع وت�صاقط �ل�صعر وي�صقق �جللد و�ل�صفاه 

ويغري يف تكوين �لعظام ويوؤمل �ملفا�صل
�جل�صم وزن  من  باملائة   90 حو�يل  يكّون  �ملاء  �أن  تعلم  • هل 

�أو  �ل�صاعة  يف  خفقة   432. �أو  �لدقيقة  يف  خفقة   72 �ىل  ي�صل  �لقلب  خفقات  معّدل  �أن  تعلم  هل   •
�ل�صنة يف   37843200

325غم  �ملتو�صط فهو  �أما وزنه   . �أبعاده  �آخر وكذلك  �لقلب يختلف من �صخ�ض �ىل  �أن حجم  • هل تعلم 
بالن�صبة للرجال �أما متو�صط وزنه عند �لن�صاء فهو 245غم ولكن يتفاوت مع حجم �جل�صم ووزنه

من  كبرية  كمّية  حت��وي  -�ل��ب��ن��دورة-  و�لطماطم  �حلم�صيات  وبالأخ�ض  كافة  �لفو�كه  �أن  تعلم  هل   •
ل �أكل �خل�صرو�ت �حلاوية على �لفيتامني طازجة لغناها بالفيتامني فيتامني ج ويف�صّ

�ملوجود يف �خلمائر و�للنب و�لبي�ض و�للحم و�لأجا�ض و�لفول و�حلنطة  �أن نق�ض فيتامني ب  • هل تعلم 
غري �مل�صّنعة و�حلبوب كالفا�صولياء و�للوبياء و�لبطاطا يوؤخر �لنمو وي�صّوه وي�صبب تهيجات و��صطر�بات 

يف �لأع�صاب و�م�صاكا حاّد� 

�ضابط املباحث
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فوائد الثوم

 - غّني بالفيتامينات و�لأمالح �ملعدنّية ، مثل �لف�صفور و�لكال�صيوم 
-  يعمل كم�صاد حيوي يف مو�جهة �ملر�ض 

- يكافح �أمر��ض �لقلب ويخّف�ض �ل�صغط �ملرتفع 
- يعّزز جهاز �ملناعة يف �جل�صم 

- يعمل على تقليل ن�صبة �لكول�صرول يف �لّدم 
- ي�صاعد يف عالج �أمر��ض �لروماتيزم 

- ي�صاعد يف عالج �آفات �لب�صرة مثل �لدمامل و�جلروح 
عال ويعمل على عالج �أمر��ض �جلهاز �لتنف�ّصي  - يقاوم �ل�صحُ

- فاحت لل�ّصهية ويكافح �لتحُخمة 
- طارد للديد�ن �لتي ت�صتوطن يف �أمعاء �لإن�صان 

منظر عام يظهر الربج التجاري "الختا �شنرت" ، وهو قيد االإن�شاء ، يف �شان بطر�شربج ، رو�شيا. )رويرتز(

خلعت فرفورة �أ�صاورها ونامت.. ويف �ل�صباح مل جتد �لأ�صاور يف مكانها.. فت�صت بيتها، فلم جتدها فقالت: �بلغ 
�ل�صرطة.. دخلت مكتب �صابط �ملباحث، فوجدت �ل�صابط قطا يلب�ض مالب�ض �ل�صباط.. فقالت: ياخرب!! جئت 
�أنا هنا يف خدمة  لياأكلنى!! وخرجت جتري.. لكن �لقط عرف �صبب خوفها، فناد�ها: تعاىل لتخافى منى.. 
�ل�صعب.. �طماأنت ورجعت تقول له: �صرق بيتي.. �صاعت �أ�صاوري.. خرج �ل�صابط وم�صاعده مع فرفورة.. خرج 
ليعاين �لبيت، ويعرف كيف حدثت �ل�صرقة.. وكان يفكر وهو مي�صي معها يف �لطريق و�صلو� �إىل حديقة �لبيت.. 
ونظر �مل�صاعد �إىل �لر�ض و�صاح قائال.. كان هنا ثعبان!! ل بد �ن يكون هو �لل�ض �خلبيث.. م�صى �لثالثة ور�ء 
طريق �لثعبان حتى و�صلو� �إىل جحره، فقال �مل�صاعد: هنا �ختفى �لل�ض، و�أخفى �مل�صروقات.. و�أم�صك جمرفة 
ياأكلني.. ووقفت  �لثعبان  �لثعبان بامل�صد�ض.. �ما فرفورة فقالت:  ور�ح يحفر �جلحر، و��صتعد �ل�صابط لقتل 
بعيد� حفر �مل�صاعد حفر، حتى قلب �جلحر لكنه مل يجد �لثعبان ومل يجد �ل�صاور.. فقال �ل�صابط: نبحث 
يف مكان �آخر.. وطلع �لثالثة �إىل حجرة �لنوم، ونظر �ل�صابط يف كل مكان فيها، ثم �صاأل فرفورة قائال: �أين 
و�صعت �ل�صاور بعد خلفها؟ فاأ�صارت �إىل �ل�صباك وقالت: هنا، هنا و�صعتها كما تعودت �ن ��صعها كل ليلة.. نظر 
�ل�صابط من �ل�صباك و�صحك.. ونزل �لثالثة يجرون، وقال �ل�صابط مل�صاعده: ت�صلق هذه �ل�صجرة و�نظر يف 
بيده و�صاح: وجدتها.. وجدتها.. فقال  فاأم�صكها  �لع�ض،  �ل�صاور يف  �مل�صاعد  �لذي عليها.. وجد  �لغر�ب  ع�ض 

�ل�صابط لفرفورة: ل تركي �ل�صباك مفتوحاً عند �لنوم!!.

�أم��ر�ً خطري�ً يهدد �حلياة؛ وهو �أحد  يعد �رتفاع �صغط �لدم 
�لعو�مل �لرئي�صية للجلطة �لدماغية، و�إذ� مل يتناول �مل�صاب 
�لأدوية �لالزمة للحفاظ على م�صتوى م�صتقر ل�صغط �لدم؛ 
ي��وؤدي �إىل  فاإنه يعر�ض نف�صه حلدوث نزف يف �لدماغ ما قد 

�لوفاة.
ومن �ملوؤ�صف �أن معظم حالت �رتفاع �صغط �لدم جتري من 
دون �أعر��ض و��صحة حتى �أطلق عليه �لقاتل �ل�صامت؛ لذلك 
من �ل�صروري قيا�ض �صغط �لدم ب�صورة دورية وخالل فر�ت 
زمنية حمددة، خا�صة �إذ� كان يف �لعائلة من يعاين من �رتفاع 

�صغط �لدم.
كما �أنه من �ل�صروري على �ل�صخ�ض �لذي يعاين من �رتفاع 
بل  منتظمة،  ب�صورة  �ل���دو�ء  تناول  فقط  لي�ض  �ل��دم،  �صغط 
و�أي�صاً مر�عاة قو�عد �أخرى يف �حلياة ت�صاعده على ��صتقر�ر 

�لغذ�ئي من  �لنظام  �ل��دم؛ لذلك قبل تغيري  م�صتوى �صغط 
�ل�صروري �لت�صاور مع �لطبيب، وعدم �للجوء �إىل �ختبار هذه 

�ملو�د �لغذ�ئية �أو تلك.
وين�صح مر�صى �رتفاع �صغط �لدم بتناول خم�ض وجبات من 

�ملعجنات  تناول  وجتنب  يومياً،  و�لفو�كه  �خل�صرة 
مثل �لتورتة و�لكعك و�خلبز �لأبي�ض، و�إذ� كان 
لي�ض مب�صتطاع �ل�صخ�ض �لعي�ض من دون هذه 

�ملو�د، فعليه �أن يتناول خبز �حلبوب �لكاملة.
يتناولها  �لتي  �لكحول  كمية  تقليل  يجب  كما 
و�لمتناع  �ل�صريعة،  و�لأك��الت  �لقهوة  وكذلك 

متاماً عن �لتدخني، كما يجب عدم ن�صيان ممار�صة 
يف  ي��وم��ي��اً  �ل���دم  �صغط  وق��ي��ا���ض  �لبدنية،  �لتمارين 

نف�ض �لوقت.

ن�شائح هامة ملر�شى ارتفاع �شغط الدم


