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تعرفها عن الف�صار
احتفلت الوليات املتحدة الأمريكية، 19 يناير كانون الثاين، باليوم 
الأفالم،  الأ�شا�شي عند م�شاهدة  الرفيق  يعد  الذي  للف�شار،  الوطني 
�شواء يف دور ال�شينما اأو يف املنزل، ومن املمكن اأن تتناوله اإما مملحا اأو 

باجلنب اأو بالكراميل، اأو حتى بال�شكولتة.
قام  حتى   ،1800 ع��ام  منت�شف  يف  اأمريكا  يف  رائجا  الف�شار،  اأ�شبح 
اآلة لت�شنيعه  �شاحب متجر حلوى يدعى ت�شارلز كريتورز، بت�شنيع 
بوا�شطة البخار، ومع حلول عام 1900، اأ�شبح لديه عربات للفي�شار 

جتول �شوارع مدينة �شيكاغو بوا�شطة اخليول.
ك��وارت��ات من  13 مليار  ال��وق��ت احل���ايل،  الأم��ري��ك��ي��ون يف  وي�شتهلك 
الف�شار يف العام الواحد، وهو معدل يفوق اأي دولة يف العامل، كما اأن 
اأمريكا، وحتديدا من ولية نربا�شكا،  ياأتي من  الف�شار  اإنتاج  غالبية 

وفقا ملا ذكره موقع "نا�شونال داي كالندار".
واإليك 5 فوائد �شحية عن الف�شار قد ل تعرفها، بح�شب ما اأو�شحه 

:"NDTV" موقع
املئة،  يف   100 بن�شبة  القمح  من  م�شنوع  الف�شار  طبيعي:  -1ملني 
كما اأنه يحتوي على الألياف التي ت�شاعد على اله�شم، وتتخل�ص من 

اإم�شاك املعدة.
-2مفيد ملر�شى ال�شكري: هو وجبة خفيفة مثالية ملر�شى ال�شكري، 
وتو�شح اأخ�شائية التغذية �شيليبا اأرورا: "الألياف املتواجدة يف الف�شار 
تبطئ من عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات يف ال�شكر، وهو ما 

ي�شبب خف�ص ا�شتجابة الأن�شولني.
املواد  م��ن  ك��ب��رة  كمية  على  الف�شار  يحتوي  ل��الأك�����ش��دة:  -3م�شاد 

امل�شادة لالأك�شدة املوجودة فيها، ومنها البوليفينول.
اإن ا�شتهالك الف�شار، جنبا اإىل جنب مع اتباع نظام غذائي متوازن، 
ميكن اأن يعزز كمية من املواد امل�شادة لالأك�شدة للحفاظ على �شحتك، 
الزهامير،  وم��ر���ص  التجاعيد،  وت�شكيل  ال�شيخوخة  م��ن  ويحميك 

وفقدان ال�شعر.
الوزن،  ف��ق��دان  على  ي�شاعد  الف�شار  ال���وزن:  تقليل  على  -4ي�شاعد 
ب�شبب احتوائه على �شعرات حرارية قليلة، ما يجعله بديال عن رقائق 

البطاطا املقلية.
مادة  م��ن  مت��ام��ا  ال��ف�����ش��ار  ي��خ��ل��و  ال��غ��ل��وت��ني:  م����ادي  م��ن  -5خايل 
الغلوتني، وهو مركب بروتيني، عبارة عن خليط من مادتي الغلوتنني 

والغليادين، وت�شكل 80 % من الربوتني املحتوى يف بذرة القمح.

التلميذ املتجمد لن 
ي�صتفيد من التربعات

ب�شعر  ظهر  بعدما  م��وؤخ��را،  وا�شعة،  تعاطف  موجة  �شيني  طفل  ث��ار 
ال�شقيع،  يف  كيلومرتات  لعدة  م�شيه  ج��راء  الثلج،  يك�شوه  متجمد 
كل يوم، يف �شبيل الو�شول اإىل مدر�شة ريفية، لكن وانغ فومان، لن 

ي�شتفيد كثرا من ال�شهرة التي نالها.
املتعاطفني  ف���اإن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  "�شن"  �شحيفة  نقلت  م��ا  وبح�شب 
من  املنحدر  الطفل  لفائدة  دولر  األ��ف  ب�76  دول،  ع��دة  من  تربعوا 
منطقة لوديان القروية، جنوبي البالد، لكن ن�شيب التلميذ منها لن 

يتعدى األف دولر.
األ يخ�ش�ص مبلغا  اإن��ه قرر  التعليم يف منطقة لوديان،  وق��ال مكتب 
�شليم،  ب�شكل  من��وه  على  واحل��ر���ص  حمايته  ب��اب  م��ن  للطفل،  كبرا 

وحتى يذهب املبلغ املتبقي مل�شاعدة فقراء اآخرين.
وتخ�شع الأعمال اخلرية وحمالت التربع ملراقبة �شارمة يف ال�شني، 
النا�ص  اأغدقه  مبا  اأح��ق  ك��ان  املتجمد  الطفل  اأن  راأوا  منتقدين  لكن 
لأجله، اإذ كان من املمكن اأن تنفَق التربعات لتح�شني م�شكنه وحياته، 

عو�شا عن تخ�شي�ص مبلغ هزيل ل يغر �شيئا.

االثنني   22   يناير    2018  م   -   العـدد  12230  
Monday  22   January   2018  -  Issue No   12230

اآالف اجلمال تتناف�س على 55 مليون دوالر
يدخل مهرجان امللك عبد العزيز لالإبل قرب الريا�ص مراحله احلا�شمة 
55 مليون دولر  باأكرث من  للفوز  املناف�شة  املقبل مع احتدام  الأ�شبوع 
تن�شيط  ال�شعودية  حت��اول  وق��ت  يف  وال�شرعة،  اجَل��م��ال  فئتي  يف  اأهمها 

قطاعها ال�شياحي.
وحتت�شن بلدة رماح الواقعة على بعد نحو 120 كيلومرتاً �شمال �شرق 
العا�شمة "اأكرب مهرجان لالإبل على م�شتوى العامل" يف ن�شخته الثانية 
ال�شحراء، بح�شب ما يقول  30 مليون مرت مربع و�شط  على م�شاحة 
منظموه. وتكمن اأهمية املكان التاريخية باعتباره نقطة انطالق جيو�ص 

امللك املوؤ�ش�ص عبد العزيز لتوحيد البالد.
الأول من  وي�شتمر حتى  احل��ايل  يناير  الأول من  املهرجان يف  وانطلق 
من  ب��دءاً  احلا�شمة  مراحلها  تبلغ  فيه  الأه��م  امل�شابقات  اأن  اإل  فرباير، 

الأ�شبوع املقبل.
وقال �شلطان البقمي املتحدث الر�شمي با�شم املهرجان اإن "عدد الزوار 
اإق��ب��اًل كبراً من  اأن هناك  األ��ف��اً، كما  25 و30  ما بني  ي��رتاوح يومياً 

الأجانب املقيمني باململكة والعاملني يف ال�شفارات".
يف بلدة رماح، ي�شارك نحو 26 الف جمل يف م�شابقة "مزاين البل" التي 
جمموعها  يبلغ  بجوائز  احليوانات  ه��ذه  بني  جمال  الأك��رث  فيها  تتوج 

ريال )نحو 31.7 مليون دولر(. مليون   119
اإجراء  اإىل حم��اول��ة  البع�ص  الإب���ل  م��الك  ب��ني  التناف�ص  ح��دة  ودف��ع��ت 
ع��م��ل��ي��ات جت��م��ي��ل لإ���ش��ف��اء م��زي��د م��ن ن��ق��اط اجل��م��ال وال���ف���وز مبراكز 
وغ�ص"  "عبث  حالة   20 اأك��رث من  املهرجان  اإدارة  متقدمة. و�شبطت 

حتى الآن، وفقاً للمنظمني.

كيف يتحرك اجل�صر 
الطائر بهذه ال�صرعة؟

نزعة  الطائر"  "اجل�شر  يج�شد 
ت�شميمات  ابتكار  اإىل  الهولنديني 
حتل  التي  للج�شور  تقليدية  غر 

م�شكالت عدة.
وي�����ق�����ع اجل���������ش����ر ال����������ذي ي���ع���رف 
مدينة  يف  ب��������������ش����الوره����وف����ربغ، 
ويربط  ال��ب��الد،  �شمايل  ي��وف��اردن 

بني �شفتي نهر.
وفكرة "اجل�شر الطائر" باخت�شار 
ل��ل��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى م�����ش��ك��الت ال���زي���ادة 
وحركة  ال�شيارات  عدد  يف  الكبرة 
التي  الأنهار  يف  املزدحمة  القوارب 

تقطع اأو�شال الياب�شة يف البالد.
وي���رف���ع ه����ذا احل�����ش��ر 10 م���رات 
يف ال��ي��وم ال���واح���د ي��راع��ي ازدح���ام 

ال�شيارات واملراكب.
وح�شب جملة "بيزني�ص اإن�شايدر" 
الأم�������رك�������ي�������ة، اجل�����م�����ع�����ة، ف������اإن 
�شالورهوفربغ من فئة اجل�شر ذي 
ال��ذن��ب، فهو م��رب��وط ب��ربج واحد 
النهر،  اأحد �شفتي  ومتحرك على 
العادية  اجل�شور  ع��ن  يختلف  مب��ا 
التي تعتمد اأبراج مثبتة يف النهر، 
حركة  اإح���داث  على  ي�شاعد  وه���ذا 

�شريعة للج�شر.
اإ�شطوانتني  وج����ود  اإىل  واأ����ش���ارت 
تتيح  "الذنب"  يف  هيدروليكيتني 

رفعه، واإعادته ب�شرعة اأي�شا.
 ،2002 ع�������ام  اجل���������ش����ر  وب�����ن�����ي 
وال�����ف�����ولذ، ويعرب  م����ن احل����دي����د 
علم  عن  والأ�شفر  الأزرق  اللونان 

املقاطعة.

هجمات متتالية ببنادق 
على با�صات اأبل

الأق���ل،  ع��ل��ى  ب��ا���ش��ات،   5 تعر�شت 
تابعة ل�شركة اأبل الأمركية لهجوم 
نوافذها خالل  اأ�شفر عن حتطيم 
ذكرت  ح�شبما  امل��ا���ش��ي،  الأ���ش��ب��وع 
الربيطانية.  "غارديان"  �شحيفة 
تنقل  ال��ت��ي  ال��ب��ا���ش��ات،  اأن  ويعتقد 
مقرها  اإىل  اأب����ل  ���ش��رك��ة  م��وظ��ف��ي 
فران�شي�شكو،  ���ش��ان  يف  ال��رئ��ي�����ش��ي 
ت��ع��ر���ش��ت ل��ه��ج��وم ب��ب��ن��ادق �شغط 

)بنادق هوائية(.
وجرى اأول هجوم على با�شات اأبل 
اآخر  هجوم  تاله  املا�شية،  اجلمعة 
نف�ص  م�شاء  واآخ��ر  الثالثاء  �شباح 
اليوم، وفقا ملا اأبلغت اأبل موظفيها 
عليه  اطلعت  اإل��ك��رتوين،  بريد  يف 

ال�شحيفة الربيطانية.
ال���ربي���د الإل���ك���رتوين  ي���وؤك���د  ومل 
ال���و����ش���ي���ل���ة ال���ت���ي ا����ش���ت���خ���دم���ت يف 
تكون  اأن  رج�����ح  ل��ك��ن��ه  ال���ه���ج���وم، 
اأحدا مل  اأن  �شغط"، واأكد  "بنادق 

ي�شب باأذى جراء تلك الهجمات.

ما �صبب اال�صتيقاظ يف 
منت�صف الليل؟

النوم هو حجر الزاوية لل�شحة اجليدة، لكن يف كثر 
من الأحيان ل يح�شل الإن�شان على الراحة الكافية 
العوامل  وتزاحم  التوتر،  زيادة م�شتويات  خا�شة مع 
درا�شة  وج��دت  وق��د  والقلق.  الت�شوي�ص  ت�شبب  التي 
حديثة اأن الإفاقة من النوم يف منت�شف الليل تعادل 

تقريباً عدم النوم من الأ�شا�ص!
جورنال"  "�شليب  ن�شرتها  ال��ت��ي  ال��درا���ش��ة  وبح�شب 
على  الليل  منت�شف  يف  ال�شتيقاظ  اآث���ار  تنعك�ص 
يقع  التي  الأخطاء  وت��زداد  الذهنية،  القدرات 

فيها الإن�شان.
وقد وجدت الأبحاث اأن بع�ص العوامل 
ت���زي���د اح���ت���م���ال ال����ش���ت���ي���ق���اظ يف 

منت�شف الليل، وهي:

ال��ك��اف��ي��ني يف اجل�����ش��م ملدة  ت��اأث��ر  ال��ك��اف��ي��ني. ي�شتمر 
ترتاوح بني 5 و6 �شاعات، واإذا تناولت اأحد م�شروبات 
ذل����ك احتمال  ي��ع��ن��ي  م�����ش��اًء   8 ال�����ش��اع��ة  ال��ك��اف��ي��ني 

ال�شتيقاظ بني ال�شاعة 1 و2 بعد منت�شف الليل.
امل�شاء،  يف  ال��ق��دمي��ة  ال��ذك��ري��ات  ا�شتعادة  ال��ذك��ري��ات. 
الإن�شان  بها  مر  التي  وال�شلبيات  الأخ��ط��اء  وخا�شة 
ي��ق��ّل��ب ع��ل��ي��ه امل���واج���ع. اح��ر���ص ع��ل��ى اأن ت��ذه��ب اإىل 

الفرا�ص مبت�شماً.
وهو  الرتيبتوفان،  نق�ص  يوؤثر  الرتيبتوفان.  نق�ص 
من الأحما�ص الأمينية، على قدرة اجل�شم على اإنتاج 
هرمون ال�شروتونني الذي ي�شاعد على ال�شرتخاء 

والنعا�ص.
الكحول. تفيد تقارير طبية اأن تعاطي الكحول يوؤثر 

على انتظام مواعيد النوم.
اأن الفرا�ص مريح، واأنه ل ت�شدر  تاأكد من  الفرا�ص. 

عنه اأ�شوات عند تقّلب اجل�شم اأثناء النوم.
لال�شتيقاظ  امل�شببة  العوامل  اآخر  ال�شحية.  امل�شاكل 
يف منت�شف الليل هي امل�شاكل ال�شحية، خا�شة التي 

ت�شبب اأملاً.

ال�شعر  تكون جذور  ال�شعر:  ت�شريح  قبل  ال�شتحمام   1-
اأن مت�شيطه  ال�شعر مبلال، ما يعني  �شعيفة عندما يكون 
اإىل  ت��وؤدي  التي  العوامل  اأك��رث  من  يعد  ال�شتحمام  اأثناء 
ب�شرورة  بال�شعر  ال��ع��ن��اي��ة  خ���رباء  ين�شح  ل���ذا  ت�شاقطه، 
فّك  على  ي�شاعد  ف��ه��ذا  ال�شتحمام،  قبل  ال�شعر  ت�شريح 
ال�شعر  تنظيف  على  ي�شاعد  وه���ذا  املت�شابكة  اخل�����ش��الت 

ب�شكل اأف�شل، بح�شب موقع "فوكو�ص" الإلكرتوين.
الراأ�ص:  ف���روة  م��ن  ب��دل  ال�شعر  خ�شالت  تنظيف   2-
يحر�ص الكثرون على و�شع ال�شامبو بكرثة على الأطراف 
ويهملون فروة الراأ�ص، وهو ما يراه خرباء العناية بال�شعر 
خطاأ كبر. فتنظيف فروة الراأ�ص هو الأهم يف غ�شل ال�شعر 
وتدليكها  الراأ�ص  فروة  على  ال�شامبو  بتوزيع  ين�شح  ولذا 

ب�شكل كاف.
ال�شامبو  الراأ�ص: على عك�ص  البل�شم على فروة  دهن   3-
فاإن اأطراف ال�شعر تكون بحاجة اإىل البل�شم اأكرث من فروة 
الراأ�ص، وو�شع البل�شم على فروة الراأ�ص يوؤدي اإىل تزييت 

ال�شعر �شريعا اأي يجعل مظهره دهنيا وغر نظيف.
ب�شكل غر �شحيح: من املهم التاأكد من  ال�شعر  -4 غ�شل 
اإزالة ال�شامبو كليا من ال�شعر، وهنا يوجد خدعة ب�شيطة 
الأ�شابع  بتمرير  وذل��ك  ج��ي��دا،  ال�شعر  غ�شل  م��ن  للتاأكد 
ب�شيطة،  زقزقة  ف�شماع  ب��امل��اء.  غ�شله  اأث��ن��اء  ال�شعر  خ��الل 

يدل على اأن ال�شامبو مت اإزالته كليا.
ال�شعر باملاء ال�شاخن: ال�شتحمام باملاء ال�شاخن  غ�شل   5-
ال�شاخن  باملاء  ال�شعر  ولكن غ�شل  بالطبع،  اأم��ر ممتع  هو 
ال�شعر،  اإىل جفاف  ي��وؤدي  ال�شاخن  فاملاء  بال�شحة.  م�شر 

الأف�شل  من  ل��ذا  تيب".  "غيزوندهايت�ص  موقع  بح�شب 
على  احل�شول  يف  ي�شاعد  فهذا  داف���ئ،  مب��اء  ال�شعر  غ�شل 

�شعر لمع و�شحي.
يوميا،  ال�شعر  غ�شل  ينبغي  ل  يوميا:  ال�شتحمام   6-
الراأ�ص  ف��روة  على  يوؤثر  ال�شامبو  ا�شتخدام  ف��الإف��راط يف 
جفاف  اإىل  ي����وؤدي  م��ا  ت��ف��رزه��ا  ال��ت��ي  الطبيعة  وال���زي���وت 

ال�شعر.
-7 جتفيف ال�شعر ب�شدة باملن�شفة: البتعاد كليا عن تدليك 
وتعقيده.  تقطعه  اإىل  ي��وؤدي  باملن�شفة، فهذا  ب�شدة  ال�شعر 
عليها  وال�شغط  ال�شعر  على  املن�شفة  و�شع  هو  والأف�شل 

بلطف لتن�شيف ال�شعر.
اأ�شهر 7 اأخطاء عند غ�شل ال�شعر توؤدي لت�شاقطه

يقومون  اأنهم  النا�ص  معظم  يعتقد  م�شاألة  ال�شعر  غ�شل 
التي  الأخطاء  من  �شل�شلة  هناك  لكن  �شحيح،  ب�شكل  بها 
لت�شاقط  ت���وؤدي  اأن  ومي��ك��ن  دراي���ة  دون  معظمنا  يرتكبها 

ال�شعر ورمبا ت�شبب ال�شلع على املدى الطويل.
لكن  الأم���ور،  اأب�شط  من  ال�شعر  غ�شل  اأن  للكثرين  يبدو 
هناك العديد من الأخطاء التي نرتكبها دون وعي والتي 
اإىل ت�شاقط ال�شعر ورمبا ال�شلع مع مرور الوقت.  توؤدي 
م��ن هذه  "فراوين" الأمل������اين، جم��م��وع��ة  م��وق��ع  ور���ش��د 

الأخطاء املدمرة لل�شعر:
-1 جتاهل التم�شيط قبل الغ�شيل: فك ال�شعر ثم الدخول 
هذا  اأن  اإذ  الأخطاء،  هذه  اأ�شهر  من  مبا�شرة  لال�شتحمام 
ين�شح  ل��ذا  ت�شاقطه،  وبالتايل  ال�شعر  ت�شابك  م��ن  يزيد 

اخلرباء بتم�شيط ال�شعر جيدا قبل غ�شله.

ال�شعر  غ�شيل  يعني  ال�شامبو:  ا�شتخدام  يف  الإ�شراف   2-
بو�شع كمية وفرة من ال�شامبو على الراأ�ص وتركها لعدة 
دقائق، وهنا ين�شح اخلرباء با�شتخدام كمية �شغرة من 

ال�شامبو ثم تدليك فروة الراأ�ص قبل غ�شل ال�شامبو.
ال�شامبو على فروة الراأ�ص  بقايا  ال�شامبو: وجود  اآثار   3-
ي�شبب �شررا بالغا لها، لذا فاإن ال�شطف اجليد من املراحل 

املهمة جدا يف غ�شل ال�شعر.
اأن  الن�شاء  من  الكثر  تعتقد  ليال:  العناية  منتجات   4-
ترك منتجات العناية بالب�شرة طوال الليل، يجعلها مفيدة 
املنتجات  ه��ذه  تكن  اإن مل  كبر ل�شيما  خ��ط��اأ  وه��و  اأك���رث 
خم�ش�شة للعناية الليلية، لأن هذا يوؤدي غالبا اإىل جفاف 

ال�شعر.
اله��ت��م��ام غالبا على  ين�شب  ال���راأ����ص:  ف���روة  اإه��م��ال   5-
ال�شعر مع اإهمال الفروة رغم اأنها تلعب دورا مهما يف منو 
ال�شعر، لذا ين�شح اخلرباء بالهتمام بعمل تدليك للفروة 

بحركات دائرية.
م�شط  بغ�شيل  الهتمام  ال�شعر:  اأدوات  غ�شل  اإهمال   6-
ال�شعر  بغ�شل  الهتمام  اأهمية عن  يقل  ل  ال�شعر  وفر�شاة 
لأن  اأ���ش��ب��وع��ني،  ك��ل  ال�شعر  اأدوات  غ�شل  ويف�شل  نف�شه. 
انت�شار  ال�شعر وعلى  ب��دوره على  يوؤثر  الأم��ر  جتاهل هذا 

الدهون فيه.
بعد  مراحله  اأ�شعف  يف  ال�شعر  يكون  املبلل:  ال�شعر   7-
يوؤدي  اأن  التجفيف بقوة ميكن  فاإن  الغ�شيل مبا�شرة، لذا 
على  القطن  من  ب�شكر  بو�شع  وين�شح  ال�شعر.  لت�شاقط 

ال�شعر بعد الغ�شل وتركه ليجف دون حركات عنيفة.

اأخطاء نرتكبها عند 
غ�صل ال�صعر دون اأن نعلم

قد يبدو غ�سل ال�سعر اأمرا رويتينيا وال يحتاج �سوى تبليل 

ال�سعر باملاء وفركه بال�سامبو. االأمر لي�س بهذه ال�سهولة، 

فهناك اأخطاء كثرية نرتكبها اأثناء غ�سل ال�سعر دون اأن 

ندرك خطورتها. فما هي هذه االأخطاء؟

نقوم  التي  الروتينية  االأم��ور  من  هو  ال�سعر  غ�سل 

بها يف حياتنا، لكن الروتني املعتاد يف غ�سل ال�سعر، 

لي�س  بال�سامبو،  وغ�سله  باملاء  تبليله  على  والقائم 

يجيدون  اأنهم  يعتقدون  فكثريون  ال�سهولة.  بهذه 

التجميل  خ���راء  لكن  ج��ي��دا،  �سعرهم  غ�سل 

يرون اأن هناك كثري من االأ�سياء نقوم بها اأثناء 

غ�سل ال�سعر هي خاطئة، وقد تكون ال�سبب يف جفافه 

وت�ساقطه. نتعرف على بع�س من تلك االأخطاء:

تفكيك قنبلة تزن 
كيلوغراما   50

مقاطعة  يف  امل���ف���رق���ع���ات  خ�����رباء  ف��ك��ك 
تعود  �شخمة،  مدفعية  قذيفة  اأوكيناوا 
طبقا  ال��ث��ان��ي��ة،  ال��ع��امل��ي��ة  احل���رب  لنهاية 
والتلفزيون  الإذاع�������ة  ه��ي��ئ��ة  ذك���رت���ه  مل���ا 

اليابانية "اإن.اإت�ص.كيه".
يف  �شخ�ص   2500 ح���وايل  اإج���الء  ومت 
للقيام  اليابان،  جنوب  الواقعة  املقاطعة 

بهذا الإجراء.
التي  القنبلة،  على  العثور  مت  ق��د  وك��ان 
والتي  ك��ي��ل��وغ��رام��ا   50 ح�����وايل  ت����زن 
يف  �شنتيمرتاً،   70 ح��وايل  طولها  يبلغ 
فندق يف  بناء  املا�شي، يف موقع  نوفمرب 

مركز مدينة ناها.
ويعتقد اأنه مت اإطالق القنبلة من �شفينة 
اأوكيناوا  اأمريكية، خالل معركة  حربية 

يف عام 1945.
ون����زع اأف�����راد م��ن ق����وات ال���دف���اع الذاتي 
املهمة  اإكمال  ومت  القنبلة،  فتيل  الربية 

باأمان، خالل حوايل 40 دقيقة.
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�ش�ؤون حملية
طائرة جناح جو �صرطة اأبو ظبي 
ترفع و�صم �صكرًا حممد بن زايد

•• ابوظبي - الفجر

مع  ظ��ب��ي،  اأب���و  ب�شرطة  اجل��و  ج��ن��اح  اإدارة  تفاعلت 
اأطلقها  زايد" ال��ت��ي  ب��ن  " ���ش��ك��راً حم��م��د  م���ب���ادرة 
اآل مكتوم،  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  �شاحب 
ال���وزراء حاكم  رئي�ص جمل�ص  ال��دول��ة  رئي�ص  نائب 

دبي، رعاه اهلل.
 اإىل ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي���د اآل 
الأعلى  القائد  ن��ائ��ب  ظ��ب��ي،  اأب���و  عهد  ويل  نهيان، 

للقوات امل�شلحة.

اأبو  ب�شرطة  اجل��و  ج��ن��اح  ط��ائ��رات  اإح���دى  وحلقت 
متتاليني  يوميني  م��دار  وعلى  �شاعتني  ملدة  ظبي، 
من  م���روراً  ظبي"،  "اأبو  العا�شمة  كورني�ص  ف��وق 
اأمام �شارية العلم، وق�شر الإمارات، وم�شجد ال�شيخ 
ال�شيخ  البطني، وج�شر  و�شاطئ بحر  الكبر،  زايد 
زايد، رافعة و�شم " �شكراً حممد بن زايد" تعبراً 
ع��ن احل���ب والع���ت���زاز وال��ف��خ��ر وال�����ولء ل�شموه، 
اأ�شم  ل�شموه على جهوده يف رفع  وتقديراً وعرفاناً 
املتقدمة  ال���دول  م�شاف  يف  عالياً  الإم����ارات  دول���ة 

وجعلها اأكرث دول العامل اأمناً واأماناً.

حتت رعاية عبداهلل بن زايد

مو�صم »مو�صيقى اأبوظبي الكال�صيكية« ي�صتعد الأثراء امل�صهد الفني والثقايف يف اأبوظبي 
عازف البيانو الكوري �سيوجن جني ت�سو يحيي حفلني مو�سيقيني يف اأبوظبي

عليا النيادي اأول راق�سة باليه اإماراتية تقدم عر�سًا خا�سًا مع اأوبرا دونيت�سك ومدر�سة م�سرح الباليه

يف االجتماع الثالثني للجنة امل�سرتكة

اعتماد اأربعة م�صاريع بحثية حيوية م�صرتكة بني جامعتي االإمارات وال�صلطان قابو�س

�سمن الرنامج الثقايف مبنطقة العني 

عــر�س فيـــلـم �صـــماء قــريبــة يف �صــينمـا القـطــارة 

•• اأبوظبي - الفجر

 برعاية �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان، وزير اخلارجية والتعاون 
الدويل، وبتنظيم دائرة الثقافة وال�شياحة باأبوظبي

ي�شتعد مو�شم »مو�شيقى اأبوظبي الكال�شيكية« لال�شتمرار يف اإثراء امل�شهد 
الفني والثقايف يف اأبوظبي، وذلك من خالل حفلني مو�شيقيني يحييهما 
ال�شاعد �شيوجن جني ت�شو من كوريا اجلنوبية واحلائز  املو�شيقي  النجم 
على امليدالية الذهبية يف م�شابقة �شوبان، يف حني �شتقدم عليا النيادي - 
اأول راق�شة باليه اإماراتية - عر�شاً خا�شاً مع اأوبرا ’دونيت�شك‘ ومدر�شة 
م�شرح الباليه، اإىل جانب جنمي م�شرح بول�شوي ال�شهر اإيفان فا�شيليف 

واإيكاترينا كري�شانوفا.  
وقد �شهد برنامج فعاليات املو�شم حتى الآن اهتمام جماهري وا�شع من 
حمبي وهواة املو�شيقى الكال�شيكية املتحم�شني ملتابعة العرو�ص املو�شيقية 

التي تقام �شمن اأكرث املواقع متيزاً يف اأبوظبي.  
ومن املقرر ان يحت�شن مركز الفنون يف جامعة نيويورك اأبوظبي عرو�شاً 

مو�شيقية من تاأليف بيتهوفن وديبو�شي و�شوبان:
كما ت�شتعد اأنامل �شيوجن جني ت�شو املوهوبة للعزف على مفاتيح اآلة البيانو 
على خ�شبة م�شرح »مركز الفنون« يف جامعة نيويورك اأبوظبي يوم الأربعاء 
7 فرباير املقبل، حيث �شيرثي ت�شو اأجندة العرو�ص املو�شيقية املقدمة يف 

هذا املوقع عرب تقدمي مقطوعتي �شوناتا البيانو رقم 8 و30 لبيتهوفن، 
و�شيكون ع�شاق  �شوبان.  الكبر  للمو�شيقار  �شوناتا  ف�شاًل عن مقطوعات 
اآلة البيانو وحمبو املو�شيقى الكال�شيكية على موعد مع عر�ص مو�شيقي 
حول  متنامية  �شهرة  يكت�شب  وال��ذي  ال�شاب،  ال��ع��ازف  ه��ذا  يقدمه  �شاحر 

العامل بف�شل عزفه املفعم بامل�شاعر.
جمهوره  ذائقة  ت�شو  جني  �شيوجن  �شيرثي  ف��رباي��ر،   8 اخلمي�ص  ي��وم  ويف 
املميز  الطابع  جت�شد  مو�شيقية  مقطوعات  تقدمي  خ��الل  من  املو�شيقية 
مل�شرح  ال�شاحرة  ال�شحراوية  الأج���واء  �شمن  وذل��ك  �شوبان،  للمو�شيقار 

منتجع ق�شر ال�شراب باإدارة اأنانتارا. 
اأرقى بقاع  اأحد  و�شتتاح للجمهور فر�شة اختبار جتربة فريدة متزج بني 
من  لواحد  املبدع  املو�شيقي  بالعزف  وال�شتمتاع  اخل��ايل  الربع  �شحراء 
اأف�شل العازفني على م�شتوى العامل والذي يحظى ب�شهرة متنامية �شمن 

امل�شهد املو�شيقي الكال�شيكي العاملي.  
اأبريل   20 كما �شتحيي الفرقة الأوكرانية عر�شها الراق�ص يوم اجلمعة 
املقبل، حيث �شتقدم حكاية كونراد، قائد القرا�شنة وق�شة ع�شقه للمراأة 

اليونانية ميدورا؛ وذلك على خ�شبة م�شرح فندق ق�شر الإمارات. 
مع  املرهفة  بالأحا�شي�ص  املفعمة  الكال�شيكية  املو�شيقى  روع��ة  و�شتندمج 

الأجواء امل�شرحية الغامرة يف اأداء اآ�شر 
 ، ا�شافة اىل ان اجلمهور �شيكون على موعد مع عر�ص مو�شيقي راق�ص 

اأوبرا  اإىل  النيادي  عليا  املتاألقة  الإماراتية  الباليه  راق�شة  �شتن�شم  حيث 
م�شرح  خ�شبة  على  ع��ر���ص  لتقدمي  الباليه  م�شرح  وم��در���ش��ة  دونيت�شك 
فندق ق�شر الإمارات.  و�شتعر�ص النيادي موهبتها املتميزة اأمام اجلمهور 
يتمتعون  الذين  الإماراتيني  الباليه  راق�شي  اأوائ��ل  واح��دة من  باعتبارها 
الراق�شة.  العرو�ص  من  الراقي  النمط  ه��ذا  يف  متنامية  حملية  ب�شهرة 
العام،  لهذا  الكال�شيكية«  اأبوظبي  »مو�شيقى  مو�شم  عرو�ص  اآخر  وخالل 
ت�شتعد النيادي لتقدمي اأداء يبهر ع�شاق الفن والثقافة مب�شاهدة عرو�ص 
العرو�ص  لالأذهان  ت�شتح�شر  التي  الراق�شة  حركاتها  خالل  من  الباليه 
الراق�شة خالل فرتة ع�شر النه�شة ملنطقة و�شط اأوروبا يف القرن التا�شع 
ع�شر.  و�شيختتم مو�شم »مو�شيقى اأبوظبي الكال�شيكية 2018/2017« 
الباليه  اأ���ش��ط��ورة  ي��ت��وىل  راق�����ص؛  مو�شيقي  بعر�ص  ال��ع��ام  ل��ه��ذا  عرو�شه 
فيه،  امل�شرحي  والأداء  الرق�شات  ت�شميم  غريغوروفيت�ص  يوري  الرو�شية 
والذي لن يت�شمن م�شاركة الراق�شة املتاألقة عليا النيادي فح�شب، واإمنا 
�شي�شارك فيه اأي�شاً اثنان من اأ�شهر راق�شي باليه م�شرح البول�شوي وهما 

اإيفان فا�شيليف واإيكاترينا كري�شانوفا. 
وم�شرح  دونيت�شك  اأوب��را  برفقة  اأي�شاً  الراق�شني عر�شهما  و�شيحيي كال 
الباليه، حيث �شيوؤديان م�شاهد الرق�ص التي جت�شد ق�شة لو كور�شر )اأو 
من  اأحداثها  وت�شتقي  واحلما�شية،  الدافئة  بامل�شاعر  املفعمة  القر�شان( 

ق�شيدة كور�شر ال�شهرة للموؤلف العاملي اللورد جورج بايرون.

•• العني - الفجر

اعتمدت اللجنة امل�شرتكة بني جامعة ال�شلطان قابو�ص 
ال��ذي عقد يف  وجامعة الإم��ارات يف اجتماعها الثالثني 
م�شقط خالل يناير اجلاري، 4 م�شاريع بحثية م�شرتكة 
من اأ�شل 11 م�شروعاً بحثياً، وتنوعت امل�شاريع املعتمدة 
اجلهاز  ع��ل��ى  "ال�شي�شة"  دخ���ان  ك��ت��اأث��ر  موا�شيعها  يف 
التنا�شلي للفئران، وبحث لت�شميم جهاز يحفز الأع�شاب 
كهربائياً للم�شابني يف اأقدامهم واإعادة تاأهيلهم للم�شي، 
ودرا�شة مقارنة للتنبوؤ بحدوث ازدهار للهائمات النباتية 

يف اخلليج العربي وبحر عمان، و�شكري احلمل.
تراأ�ص اللجنة من جانب جامعة ال�شلطان قابو�ص الأ�شتاذ 
الدكتور علي بن هوي�شل ال�شعيلي نائب رئي�ص اجلامعة 
الإمارات  جامعة  جانب  ومن  واملالية  الإداري���ة  لل�شوؤون 
العربية املتحدة الأ�شتاذ الدكتور غالب علي احل�شرمي 

نائب مدير اجلامعة لل�شوؤون الأكادميية.
نوق�ص يف الجتماع عدداً من النقاط التي تتعلق بتطوير 

الأن�شطة الطالبية امل�شرتكة بني اجلامعتني وتفعيلها، 
وتعزيز التبادل الطالبي، والتعاون بني املكتبات، وتبادل 
اخلربات والبحوث العلمية امل�شرتكة. كما اأقرت اللجنة 
على  ع��ام��اً  ثالثني  م��رور  مبنا�شبة  خا�ص  حفل  تنظيم 

ت�شكيل اللجنة امل�شرتكة.
العلمية  ال��زي��ارات  تبادل  اإىل  امل�شرتكة  اللجنة  وتهدف 
ال��ت��دري�����ص وب���ني الإداري�������ني والفنيني  لأع�����ش��اء ه��ي��ئ��ة 
وال��ط��ل��ب��ة ل��الط��الع ع��ل��ى جت����ارب اجل��ام��ع��ت��ني، وتبادل 
والن�شرات،  والب�شرية،  ال�شمعية  والربامج  املطبوعات، 
ثقافية  ل��ق��اءات  واإق���ام���ة  املختلفة،  العلمية  وال��ب��ح��وث 
والثقافية،  الأدب��ي��ة،  امل��ج��الت  يف  اجلامعتني  طلبة  ب��ني 
م�شرتكة  فنية  معار�ص  تنظيم  اإىل  اإ�شافة  وال�شبابية، 
واإقامة  م��ه��ارات��ه��م  و���ش��ق��ل  الطلبة  لإب���داع���ات  حت��ف��ي��زاً 
التن�شيق  اأنه مت  ريا�شية متنوعة م�شرتكة. كما  لقاءات 
لأبناء  ال��درا���ش��ي��ة  امل��ق��اع��د  م��ن  ع���دد  تخ�شي�ص  ب�����ش��اأن 
البلدين يف كل من اجلامعتني، وال�شتفادة من الدورات 

التدريبية املتخ�ش�شة. 

•• العني  - الفجر

"�شينما  برنامج  اأف��الم  ث��اين  عرو�ص  تنطلق 
يناير   26 اجلمعة  ي��وم  ال��ع��ني  يف  القطارة" 
احلايل بعر�ص فيلم "�شماء قريبة" للمخرجة 
اأف�شل  جائزة  على  واحلا�شل  الغامنن  جنوم 
ال�شينمائي  دب��ي  مهرجان  ع��ن  وثائقي  فيلم 

عام 2014. 
اأبوظبي قد  وكانت دائرة الثقافة وال�شياحة- 
"�شينما القطارة" يف نوفمرب  اأطلقت برنامج 
املا�شي �شمن الربنامج الثقايف ملنطقة العني 
يف مو�شمه الثاين، والذي يهدف اإىل التعريف 
اإليه  الإم����ارات����ي����ة، وم����ا و���ش��ل��ت  ب��ال�����ش��ي��ن��م��ا 
من�شة  وت��وف��ر  الفنية،  توجهاتها  مبختلف 
ع��ر���ص ���ش��ي��ن��م��ائ��ي��ة حت��ت��ف��ي ب�����ش��ن��اع الأف����الم 
اأكرب،  ب�شكل  اجلمهور  من  وتقربهم  املحلني 
للم�شاهدة  جديد  خيار  امل�شاهدين  واع��ط��اء 

وتوظيف مركز القطارة للفنون كحلقة و�شل 
امل�شاحات  وا�شتثمار  وال��ف��ن��ون،  املجتمع  ب��ني 
مبتكرة  بطريقة  باملركز  املحيط  التاريخية 
م���ن خ���الل ب��رن��ام��ج ال���ع���رو����ص، ال��ت��ي تتنوع 
الروائية  الق�شرة و الطويلة و  الأف��الم  بني 
م�شاهدة  ي��وف��ر  برنامج  �شمن  الوثائقية،  و 
م��غ��اي��رة ع��ن م��ا ي��ع��ر���ص يف ���ش��الت العر�ص 

التجارية.
يوثق فيلم �شماء قريبة لرحلة ال�شيدة فاطمة 
ال��ه��ام��ل��ي يف خ��و���ص حت��دي��ات م��زاي��ن��ة الإب���ل 
املقت�شرة على الرجال، وتخطيها العديد من 
�شبيل  يف  والتنظيمية  الجتماعية  العقبات 

حتقيق حلمها دون تقدمي اأية تنازلت. 
يعر�ص فيلم �شماء قريبة عند ال�شاعة الثامنة 
م�����ش��اًء يف م��رك��ز ال��ق��ط��ارة ل��ل��ف��ن��ون، الدخول 
دون  الأطفال  ماعدا  للجميع  ومفتوح  جماناً 

العا�شرة من العمر. 

الإر�ساء منظومة ال�سالمة وال�سحة املهنية
 بلدية مدينة العني تنفذ 6365 
زيارة تفتي�صية وت�صجل 51051 

مالحظة  يف مواقع البناء واالإن�صاء  
•• العني - الفجر

نفذت بلدية مدينة العني ممثلة مبكتب البيئة وال�شحة وال�شالمة 6365 
زيارة تفتي�شية لقطاع البناء والإن�شاء خالل العام 2017، وذلك مواكبة 
منها للنمو امل�شتمر يف معدلت البناء والإن�شاء يف املدينة، والذي يتطلب 
منظومة  اإر�شاء  اإىل  تهدف  تخ�ش�شية،  تفتي�شية  زي��ارات  بتنفيذ  اللتزام 
متكاملة من متطلبات ال�شالمة وال�شحة املهنية يف هذه املواقع، حيث ُنفذ 
�شهر  واأقلها يف  زي��ارة   781 بعدد  اأكتوبر  �شهر  للزيارات يف  اأعلى م�شتوى 
يناير بعدد 245 زيارة، مت تنفيذها من خالل فريق خمت�ص من مهند�شي 

التفتي�ص.
وتلتزم بلدية مدينة العني بتطبيق متطلبات ومعاير نظام اإمارة اأبوظبي 
بجودة  ل��الرت��ق��اء  والإن�����ش��اء  ال��ب��ن��اء  ق��ط��اع  يف  املهنية  وال�����ش��ح��ة  لل�شالمة 
اخلدمات وتوفر مواقع عمل اآمنة و�شحية لكافة العاملني والأفراد، حيث 
ت�شرف البلدية على تطبيق نظام اإمارة اأبوظبي لل�شالمة وال�شحة املهنية 
املهنية  لل�شالمة وال�شحة  اأبوظبي  القطاع بتخويل من مركز  �شمن هذا 

من خالل دائرة التخطيط العمراين والبلديات. 
علما باأن نظام اإمارة اأبوظبي لل�شالمة وال�شحة املهنية يعترب نظاماً اإدارياً 
متكاماًل، ل يقت�شر دوره على حماية �شحة و�شالمة املجتمع واملوؤ�ش�شات 
القطاعات  يف  العاملني  لكافة  املهنية  بال�شحة  ُيعنى  بل  فقط،  واملن�شاآت 

املختلفة.
 51051 نف�شه  ال��ع��ام  خ���الل  التفتي�ص  م��الح��ظ��ات  جم��م��وع  ب��ل��غ  فيما   
البناء والإن�شاء، والتي �شملت فلل  مالحظة تفتي�شية على م�شاريع قطاع 
ومباين جتارية ومدار�ص ومباين حكومية وغرها من املباين قيد الإن�شاء، 
حيث كان ملجال العمل يف املرتفعات الن�شيب الأكرب من ن�شبة مالحظات 
الرافعات  جم��ال  يف  اأق��ل��ه��ا  ك��ان  فيما  م��الح��ظ��ة،   9914 ب��ع��دد  التفتي�ص 

واملعدات الثقيلة الذي �شجل 635 مالحظة تفتي�شية.
يف  التطبيق  مراقبة  ق�شم  رئي�ص  ال�شام�شي،  عبداهلل  بثينة  م.  واأو�شحت 
مكتب البيئة وال�شحة وال�شالمة،  اأن عمليات التفتي�ص تعمل على حت�شني 
�شركات  لإل��زام  نتيجة  وذل��ك  العامة،  ال�شالمة  مبعاير  اللتزام  م�شتوى 
الزيارات  وتكثيف  املفرو�شة  باملتطلبات  والإن�شاء  البناء  قطاع  ومقاولت 
معاير  تطبيق  اأو  الإن�شائي  القطاع  واأع��م��ال  ن�شاط  يف  ���ش��واء  امليدانية، 
ال�شحة املهنية واحلر�ص على �شالمة الأفراد والعاملني، حيث حدد مكتب 
البيئة وال�شحة وال�شالمة ال�شوابط الالزمة لتعزيز م�شتويات ال�شالمة 
وال�شحة املهنية يف املواقع الإن�شائية، وياأتي ذلك حتقيقا لأهداف النظام 
البلدي لإمارة اأبوظبي يف تقدمي خدمات للمجتمع والعمالء وتعزيز جودة 

احلياة يف اإمارة اأبوظبي حاليا وم�شتقبال.
اأن مالحظات التفتي�ص تت�شمن ت�شعة  وذكرت م. بثينة عبداهلل ال�شام�شي 
والتوثيق،  وال�شقالت،  الثقيلة،  وامل��ع��دات  الرافعات  هي  اأ�شا�شية  جم��الت 
املنزلية،  وال��ت��داب��ر  امل���داخ���ل،  ���ش��الم��ة  و  ال�شخ�شية،  احل��م��اي��ة  وم��ع��دات 
الأولية،  ال��ط��ارئ��ة، وح���وادث احل��ري��ق، وال�شعافات  وا���ش��ت��ع��دادات احل���الت 
الكهربائية، وجمالت  وال�شالمة  املرتفعات،  والعمل يف  املنزلية،  والرعاية 

اأخرى تعنى ب�شالمة الأفراد واملن�شاآت.
وا�شتكملت اأن هناك عدة اأدوات ت�شتخدم يف مواقع البناء والإن�شاء قد ت�شكل 
م�شتمر  ب�شكل  للتوا�شل  التفتي�ص  فريق  ي�شعى  حيث  كبر،  خطر  م�شدر 
ال�شالمة  ملتطلبات  ال��الزم  التدريب  لتوفر  وال�شت�شاريني،  املقاولني  مع 
موؤكدة  كال�شقالت،  اخلطورة  ذات  الأدوات  بع�ص  با�شتخدامات  اخلا�شة 
التي حتول  الإج��راءات الحتياطية والحرتازية  بتوفر  اللتزام  �شرورة 
دون وقوع احلوادث نتيجة الإهمال مبعاير ال�شالمة املطلوبة يف مثل هذه 

الأعمال.
الذاتي مبعاير  اإىل تعزيز ثقافة اللتزام  العني  بلدية مدينة  ت�شعى  كما 
وال�شالمة  وال�شحة  البيئة  مكتب  كثف  حيث  املهنية،  وال�شحة  ال�شالمة 
البناء  قطاع  وم��ق��اولت  ل�شركات  املجال  ه��ذا  يف  املتخ�ش�شة  العمل  ور���ص 
والإن�شاء خالل العام 2017، حيث بلغ عدد الور�ص واحلمالت التوعوية 
يف هذا املجال  13 ور�شة، بالتعاون مع املقاولني وال�شت�شاريني، بالإ�شافة 
وال���دورات  العمل  ور����ص  عقد  على  وامل��ق��اولت  ال�شركات  ه��ذه  حتفيز  اإىل 
التدريبية املنتظمة جلميع العاملني باملواقع الإن�شائية بهدف رفع م�شتوى 

ثقافتهم ووعيهم مبتطلبات ال�شالمة وال�شحة املهنية. 
بلدية مدينة العني هي اإحدى بلديات دائرة التخطيط العمراين والبلديات 
يف امارة ابوظبي وتعمل جنباً اىل جنب مع بلدية مدينة ابوظبي وبلدية 

منطقة الظفرة.



ن��وب��ات ���ش��داع ح��ادة ترتاوح  اإىل  ال�����ش��داع الن�شفي  ي���وؤدي 
بالتايل  ي��ح��ّد  م��ا  اأي���ام،  وب�شعة  �شاعات  ب�شع  ب��ني  مدتها 
من اإنتاجية املري�ص ونوعية حياته. ل يتوافر عالج �شاٍف 
اأ�شبابه.  اإج��م��اع علمي ح��ول  لهذا امل��ر���ص ال��ي��وم، وم��ا م��ن 
الن�شفي،  ال�شداع  مل��داواة  ا�شتعماًل  الأك��رث  العالجات  اأما 
الأمل  وم�شكنات  الرتيبتانات  وت�شمل  اأعرا�شه  فت�شتهدف 

التي ل تتطّلب و�شفة طبية.
لكن الدكتور جوناثان م. بوركوم، باحث من جامعة ماين 
نوبات  اأن  اليوم نظرية جديدة، ويذكر  اأورون��و، يطرح  يف 
ذاتي  دف��اع  اآل��ي��ة  م��ن  ج���زءاً  ت�شّكل  رمب��ا  الن�شفي  ال�شداع 

يعتمدها الدماغ ملواجهة الإجهاد التاأك�شدي.
ي��ح��دث الإج���ه���اد ال��ت��اأك�����ش��دي ع��ن��دم��ا ي��ع��ج��ز ج��ه��ازن��ا عن 

التي  التفاعلية  اجل��زي��ئ��ات  ل��ت��اأث��ر  بفاعلية  الت�شدي 
حت��ت��وي ع��ل��ى الأوك�����ش��ج��ني، وال���ت���ي ُت���دع���ى )اأن�����واع 

اأعرا�ص  اإىل  ي���وؤدي  م��ا  التفاعلية(،  الأوك�شجني 
التقدم يف ال�شن البيولوجية، ف�شاًل عن ازدياد 

تعر�شنا للرتاجع الوظيفي.
اجلديدة  مقاربته  بوركوم  الدكتور  ل  يف�شّ
مقال  يف  الن�شفي  ال�����ش��داع  م��ر���ص  ب�����ش��اأن 

ن�شره اأخراً يف جملة )ال�شداع(.

تاأثريات
مر�شى  اأن  ���ش��اب��ق��ة  درا������ش�����ات  ُت���ظ���ه���ر 
ي���ع���ان���ون معدلت  ال��ن�����ش��ف��ي  ال�������ش���داع 

واأن  التاأك�شدي،  الإج��ه��اد  م��ن  اأع��ل��ى 
حمّفزات نوبات ال�شداع ال�شائعة، 

كال�شجيج، ونق�ص النوم، وتلوث 
يبدو  ما  على  تفاقم  ال��ه��واء، 

هذا اخللل يف التوازن.
اإ�شارة  التاأك�شدي  )الإج��ه��اد  اأن  ب��ورك��وم  ال��دك��ت��ور  يو�شح 
مفيدة اإىل ال�شرر الو�شيك لأن عدداً من احلالت ال�شلبية 
يف الدماغ يوؤدي اإىل ارتفاعه(. لذلك يقرتح اأن العالجات 
التي ترّكز على الإجهاد التاأك�شدي رمبا تكون اأكرث فاعلية 

يف الوقاية من نوبات ال�شداع الن�شفي.
اأخرى  عنا�شر  اأي�شاً  احل�شبان  يف  بوركوم  الدكتور  ياأخذ 
واخلمود  ال�شروتونني  اإف��راز  )مثل  الن�شفي  ال�شداع  يف 
الق�شري املنت�شر، الذي يتجلى من خالل غياب اأي ن�شاط 
كهربائي ميكن قيا�شه يف الق�شرة(، معترباً اأن كاًل من هذه 

العنا�شر ي�شّكل يف الواقع رد فعل حمائياً.
درا�شات  اإىل  الباحث  ي�شر  كذلك 
ت����ن����اول����ت ن���ق�������ص ال����رتوي����ة 
)ت����راج����ع ت���دف���ق ال����دم 
اإىل  ال�������������ش������روري 
ال��������������دم��������������اغ( يف 
وبني  امل���خ���ت���رب 
امل���������ر����������ش���������ى، 
اأن  م���وؤك���داً 

وظائف  ال��ن��م��وذج��ي��ة  الن�شفي  ال�����ش��داع  ن��وب��ات  لعنا�شر 
ع�شبية حامية.

حتّفز  ه����ذه  ال��ف��ع��ل  ردود  اأن  ب���ورك���وم  ال���دك���ت���ور  ي�����ش��ي��ف 
املوؤك�شدات،  اإنتاج  من  وحتد  لالأك�شدة،  امل�شادة  الإنزميات 
الع�شبية، وحت��ّف��ز منو  اخل��الي��ا  م��وت  ت��ف��ادي  وت�شاعد يف 

الأن�شجة الع�شبية باإطالق عوامل منو يف الدماغ.
)ثمة حلقات تغذية ا�شرتجاعية بني عنا�شر نوبة ال�شداع 
من  لذلك  متكامل.  نظام  يف  معاً  تربطها  ه��ذه  الن�شفي 
املمكن األ يكون الإجهاد التاأك�شدي حمّفزاً لنوبات ال�شداع 
الن�شفي فح�شب، بل قد ت�شّكل الأخرة اأي�شاً اآلية حلماية 

الدماغ منه واإ�شالحه(، وفق هذا الباحث.
يتابع مو�شحاً اأننا اعتدنا اعتبار ال�شداع الن�شفي مر�شاً، 
املفرطة  واحل�شا�شية  الأمل،  فيها  مب��ا  اأع��را���ش��ه،  اأن  غ��ر 
جتاه املحفزات ال�شوتية وال�شوئية، والغثيان، لي�شت �شوى 
خطر  �شد  الدفاعية  اآليته  اجل�شم  تن�شيط  اإىل  موؤ�شرات 

ما: الإجهاد التاأك�شدي يف هذه احلالة.
يذكر الدكتور بوركوم: )من هنا تن�شاأ النظرية القائلة اإن 
علينا، اإذا رغبنا حقاً يف عالج ال�شداع الن�شفي، النظر اإىل 
اأي ما  ما وراء النوبات كي نفهم ه�شا�شة الدماغ الكامنة، 

يوؤدي اإىل ن�شوء الإجهاد التاأك�شدي(.
اأمله  ع��ن  ال��ب��اح��ث  ه��ذا  ي��ع��رّب  النظرية،  ه��ذه  اأُث��ب��ت��ت  واإذا 
الن�شفي  اأكرث فاعلية لل�شداع  اإىل عالجات  بالتو�شل 
اأعرا�ص  ب����دل  ال��ت��اأك�����ش��دي  الإج����ه����اد  ت�����ش��ت��ه��دف 

نوباته.
املزيد  اكت�شاف  ي�شاعد  ذل��ك،  ع��الوة على 
عن اآلية احلماية الباحثني يف التو�شل 
وق��ائ��ي��ة �شد  اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  اإىل 
الع�شبية  احل���الت  م��ن  طيف 

التنك�شية الأخرى.
ي�����خ�����ت�����م ال������دك������ت������ور 
ب������ورك������وم: )رمب����ا 
وجود  اأن  ي��ت��ب��نّي 
متكامل  ن����ظ����ام 
حل���م���اي���ة ال���دم���اغ 
واإ�������ش������الح������ه اأم������ر 
مفيد جداً. على �شبيل 
امل���ث���ال، ق���د ن��ت��م��ك��ن ذات 
ي���وم م���ن ال��ت��ع��ّل��م م���ن هذه 
الآلية كيفية تفادي الأمرا�ص 

الع�شبية التنك�شية(.

تك�شف  لأنها  جمالها  يف  الأوىل  اجل��دي��دة  الدرا�شة  ُتعترب 
املعزز لإنتاج كلوثو يف  اأن حقن جرعة من العالج اجليني 
اجلهاز الع�شبي املركزي لفئران فتية يحول دون اإ�شابتها 
يف  تقدمها  م��ع  بال�شيخوخة  امل��رت��ب��ط  امل��ع��ريف  ب��ال��رتاج��ع 

ال�شن.
كذلك اكت�شف الباحثون اأن هذا العالج حمى الفئران اأي�شاً 
من )الرتاجع املعريف املرتبط بالتقدم يف ال�شن حتى عندما 

عوجلت يف �شيخوختها(.

البحث  عمليات  تقّدم  يف  نتائجه  ت�شهم  ب��اأن  الفريق  ياأمل 
ع�شبية  لأمرا�ص  جديدة  عالجات  ابتكار  بغية  والتطوير 
تنك�شية، كاخلرف، بال�شتناد اإىل كلوثو، الذي ا�شتهر �شابقاً 

ب�)حمايته الأع�شاب(.

جينة كلوثو
ارت��ك��ز ال��ب��ح��ث اجل��دي��د ع��ل��ى ع��م��ل ���ش��اب��ق اأج����راه ع���دد من 
اأع�شاء الفريق ذاته واأظهر اأن جينة كلوثو ت�شهم يف �شبط 

الآليات املرتبطة بالتقدم يف ال�شن. يف ذلك البحث ال�شابق، 
اكت�شف الباحثون اأن فرط التعبر عن كلوثو يطيل احلياة، 

واأن تثبيطه ي�شّرع تراجع الذاكرة والتعّلم.
يف الدرا�شة اجلديدة، ا�شتخدم الفريق العالج اجليني ليزيد 
التعبر عن كلوثو بغية تعزيز اإنتاج ذلك الربوتني. يو�شح 
وعلم  احليوية  الكيمياء  علم  يف  باحث  ت�شيلون،  ميغيل  د. 
الأحياء اجلزيئية يف مركَزي البحوث: )ي�شتند العالج اإىل 
زيادة معدلت هذا الربوتني يف الدماغ با�شتخدام النواقل 

الفرو�شية الغدانية(.

النواقل الفريو�سية الغدانية
واعدة  ال��غ��دان��ي��ة  الفرو�شية  ال��ن��واق��ل  ال��درا���ش��ة،  بح�شب 
يعتمد  ال���ذي  امل��رك��زي،  الع�شبي  اجل��ه��از  ك��ع��الج جيني يف 
على واقع اأن للفرو�شات قدرة طبيعية على دخول اخلاليا 
املواد  لتحمل  اجلينات  فُتعّدل  اجلينية.  تركيبتها  وتبديل 
ت�شببها  دون  من  اخلاليا  اإىل  للجينات  املبدلة  ال�شرورية 

بالأمرا�ص.
ي���در����ص ال��ب��اح��ث��ون ال��ن��واق��ل ال��ف��رو���ش��ي��ة ال��غ��دان��ي��ة منذ 
اأنواع  لبع�ص  جيني  كعالج  قدرتها  اأن  وتبني  �شنة،   55

ال�شطرابات اجلينية واعدة يف التجارب.
�شحيح اأن كثرين رمبا يوؤكدون اأن ثمة اأ�شباباً تدفعنا اإىل 
التفاوؤل ب�شاأن اأمان النواقل الفرو�شية الغدانية وفاعليتها 
ما  لكننا  الب�شر،  املر�شى  حالة  يف  اجليني  للعالج  ك���اأدوات 

زلنا نواجه اأ�شئلة كثرة ل منلك جواباً عنها.
رغم ذلك، يذكر د. اأ�شامب�شيو بو�ص، باحث يف علم الكيمياء 
احليوية وعلم الأحياء اجلزيئية، اأن اأحد تطبيقات النواقل 
الفرو�شية الغدانية )عندما ا�شتخدموها كعالج جيني يف 
تقدمها  التي  الأدل���ة  اأن  ُيظهر  امل��رك��زي(  الع�شبي  اجلهاز 

التجارب على مدى اآمانها وفاعليتها تزداد.

جتارب مع مناذج من الزهامير
�شركة  اإىل  اجليني  عالجهم  ا�شتخدام  حق  الباحثون  منح 
بر�شلونة  امل��ت��ح��دة وجل��ام��ع��ة  ال��ولي��ات  ج��دي��دة مقرها يف 

امل�شتقلة م�شلحة فيها. 
يهدف هذا امل�شروع اإىل جمع التربعات بغية اإكمال التجارب 
يف املرحلة ما قبل ال�شريرية التي جُترى راهناً والتي ت�شمل 

مناذج حيوانية تعاين داء الزهامير.
اأم���ام عالج  ب���اأن ميهد ه��ذا ال���درب  اأي�����ش��اً  ي��اأم��ل الباحثون 

على  يعتمد  ال��ذي  اجليني  التنك�شية  الع�شبية  الأم��را���ص 
جزيئات �شغرة اأو اأجزاء �شغرة من الربوتني بغية تعزيز 

تعبر كلوثو.
ي�شر ال��ب��اح��ث��ون: )مل��ا ك��ان��ت ه��ذه ال��درا���ش��ة اأُج��ري��ت على 

حيوانات �شاخت طبيعياً، 
فنعتقد اأن ذلك رمبا يحمل قدرة عالجية ملعاجلة اخلرف 
والت�شلب  كالزهامير  التنك�شية  الع�شبية  وال�شطرابات 

املتعدد وغرهما(.

�شحة وتغذية
ت�سري نظرية جديدة اإىل اأن نوبات 
اأحد  تكون  رمبا  الن�سفي  ال�سداع 
التي  الذاتية  احلماية  فعل  ردود 
يلجاأ اإليها الدماغ ملواجهة االإجهاد 
خلوية  عملية  وهي  التاأك�سدي، 
ترتبط بالتقّدم يف ال�سن وازدياد 

قابليتنا لالإ�سابة باالأمرا�س.

ُتظهر درا�سة جديدة للمرة االأوىل اأن من املمكن حماية الدماغ من تراجع الذاكرة والرتاجع املعريف املرتبطني بالتقدم يف ال�سن يف حالة الفئران 
با�ستخدام عالج جيني يزيد م�ستويات بروتني ُيدعى كلوثو يف الدماغ. ن�سر باحثون من جامعة بر�سلونة امل�ستقلة ومعهد فال ديرون للبحوث يف 

بر�سلونة باإ�سبانيا نتائجهم يف جملة )علم النف�س اجلزيئي(.

عالج يحمي الدماغ من الرتاجع املعريف املرتبط بال�صيخوخة

نوبات حادة ترتاوح مدتها بني ب�سع �ساعات وب�سعة اأيام

ال�صداع الن�صفي.. اآلية دفاع يعتمدها الدماغ ملواجهة االإجهاد التاأك�صدي؟
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با�ش���م: �ص. �شوين كوربوري�شن

وعنوان�ه:  1-7-1 كونان، ميناتو-كيو، طوكيو، اليابان
وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

الورق والورق املقوى واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد وغر واردة يف فئات اخرى، املطبوعات ، مواد جتليد الكتب ، ال�شور الفوتوغرافية ، القرطا�شية ، 
مواد الل�شق امل�شتعملة يف القرطا�شية او لغايات منزلية ، مواد الفنانني ، فرا�شي الدهان او التلوين ، اللت الكاتبة واللوازم املكتبية ) ماعدا الثاث ( ، مواد 
التوجية و التدري�ص  ) عدا الجهزة ( ، مواد التغليف البال�شتيكية ) غر الواردة يف فئات اأخرى (، حروف الطباعة ، الكلي�شيهات ) الرا�شمات (  الت كتابة 
العناوين ، بكرات لال�شرطة الال�شقة  ) لوازم مكتبية (  ، ا�شرطة ل�شقة للقرطا�شية او لالغرا�ص املنزلية ، مواد ل�شق ) غراء ( للقرطا�شية او لالغرا�ص 
املنزلية ، البومات ، اكيا�ص ) مغلفات واجربة  ( من الورق او البال�شتيك للتعبئة ، موؤ�شرات للكتب ، كتب ، تقاومي ، كنفا للر�شم الزيتي ، ورق مقوى، ورق 
لعب ) �شدة (، كتالوجات ) دليل م�شور (، ا�شرطة ت�شحيح ) لوازم مكتبية ( ، حامالت للوثائق ) قرطا�شية ( ، ادوات ر�شم ، دفاتر ر�شم ، اقالم ر�شم ، نا�شخات 
، اوراق حرب للنا�شخات ، الت ختم املغلفات للمكاتب � ،مغلفات قرطا�شية ، مماحي لوح الكتابة ، منتجات للمحو ، منا�شف للوجة من الورق ، ورق تر�شيح ، 
خرائط جغرافية ، غراء للقرطا�شية او لالغرا�ص املنزلية ، مطبوعات تخطيطية ، ر�شوم بيانية ، ن�شخ تخطيطية ، كتب موجزة ) ادلة ( ، مناديل من الورق 
، ورق �شحي ، ا�شرطة حتبر ، بطاقات غر م�شنوعة من الن�شيج ، �شواين الر�شائل ، احرف الطباعة ، حافظات للورق ال�شائب ، جمالت ) دوريات (، اجهزة 
والت نا�شخة ،مناديل من الورق لزالة م�شتح�شرات التجميل ، مناديل من الورق للموائد ، ن�شرات اخبارية دورية ، �شحف ، دفاتر ، طبعات للمحو ، لوازم 
مكتبية عدا الثاث ، دفاتر قطع ) قرطا�شية ( ، دفاتر قطع للكتابة ، علب الوان ) مواد مدر�شية ( ، �شواين ر�شم ، فرا�شي دهان او تلوين ، فرا�شي للر�شامني 
، م�شاند للر�شامني ، �شور زيتية  ) ر�شوم ( باطار او بدون اطار ، لوحات للوان الر�شامني، كرا�شات ، ورق ، اقوا�ص للورق ، م�شابك للورق ، ورق ملخطط القلب 
الكهربائي ، ورق للت الت�شجيل ، �شفائح من الورق ) قرطا�شية ( ، اللت تقديد الورق ) لال�شتخدام املكتبي ( ،  ا�شرطة وبطاقات من الورق  لت�شجيل برامج 
الكميبوتر ،ورق م�شمع ، اقالم تلوين ، علب لقالم احلرب ، حامالت اقالم الر�شا�ص ، مرباة اقالم الر�شا�ص ) كهربائية او غر كهربائية ( ، الت بري اأقالم 
الر�شا�ص ) كهربائية او غر كهربائية ( اقالم ر�شا�ص ، اقالم حرب ) لوازم مكتبية ( ، م�شاند لل�شور الفوتوغرافية ، �شور فوتوغرافية مطبوعة ، �شور 
، طوابع بريدية ، بطاقات بريدية ، اعالنات كبرة ، مطبوعات ، من�شورات مطبوعة ، جداول مواعيد مطبوعة ، اجهزة طباعة متنقلة ) لوازم مكتبية ( ، 
من�شورات مطبوعة ، ممحايات مطاط ، م�شاطر ر�شم ، م�شاطر قائمة الزاوية ، لوازم مدر�شية ) قرطا�شية (، مركبات ختم لغرا�ص القرطا�شية ، الت ختم 
للمكاتب ، اختام ) طبعات ( ، ا�شرطة تلقائية الل�شق للقرطا�شية او لالغرا�ص املنزلية ، دفاتر مو�شيقية ، م�شاند لقالم احلرب واقالم الر�شا�ص ، م�شابك 
�شلكية للمكاتب، مكاب�ص امل�شابك �شلكية ) لوازم مكتبية (، قرطا�شية، ل�شاقات ) قرطا�شية ( ، بيا�شات من الورق للموائد ، مناديل من الورق للموائد ،  اغطية 
من الورق للموائد، رقع للبطاقات الدليلية ، مواد تدري�ص ) عدا الجهزة ( ، ورق تواليت ، منا�شف من الورق ، الت كاتبة ) كهربائية او غر كهربائية ( ، 
اطباق لاللوان املائية للفنانني ، الوان مائية ) طالءات ( ، ممحايات لوح الكتابة ، علب ) اطقم ( كتابة ، علب كتابة )قرطا�شية ( ، طبا�شر الكتابة ، ادوات 

كتابة ، مواد كتابة �، دفاتر كتابة او ر�شم ، ورق كتابة
والواقعة يف الفئة: 16

) S ( و�شف العالمة: العالمة عبارة عن  �شكل هند�شي رباعي وبداخله �شكل مميز يرمز اىل احلرف الالتيني
فعلى من لديه اإعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل 

ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

اللعب وادوات اللعب ، ادوات الريا�شة اجلمنازية والدوات الريا�شية غر الواردة يف فئات اخرى ، زينة ل�شجرة عيد امليالد،  م�شد�شات هوائية )لعب(، الت 
ت�شلية تعمل اتوماتيكيا وبالنقد، اأجهزة العاب فديو النوادي، اأدوات رماية، العاب الرند )الزهر(، اأكيا�ص م�شممة خ�شي�شا للزلجات والواح التزلج على املاء، 
طعم ا�شطناعي ل�شيد ال�شمك، كرات للعب، قفازات بي�شبول، م�شارب للعب، قفازات م�شارب البي�شبول )ملحقات لالألعاب(، دراجات هوائية ثابتة للتمارين 
البليارد، طاولت بليارد، طاولت بليارد تعمل بالنقد،  البليارد، عدادات بليارد، بطائن حواف طاولة  البليارد، ع�شي  الريا�شية، كرات بليارد، روؤو�ص ع�شي 
اأكيا�ص كرات هوائية للعب، قوالب بناء )لعب(، العاب  بطاقات بنغو، موؤ�شرات اكل الطعم )عدة �شيد ال�شمك(، جم�شات اكل الطعم )عدة �شيد ال�شمك(، 
بنغو، ورق لعب )�شدة(، طبا�شر لع�شي  للم�شد�شات )لعب(، بطاقات  بناء، كب�شولت  العاب  للرماية، قفازات مالكمة،  اأقوا�ص  بولنغ،  اأجهزة والت  لوحية، 
اأجهزة �شحر )األعاب(، كو�شاكيوز )العاب  البليارد، رقع الداما، لعب الداما، العاب �شطرجن، رقع �شطرجن، مو�شعات �شدر )اأدوات مترين(، م�شارب غولف، 
او ل�شيد  البليارد، طعوم للقن�ص  البليارد،  ع�شي  روؤو���ص ع�شي  ال�شمك(،  )اأقرا�ص( للعب، اغطية نعال للزلجات، �شالل )معدات ل�شيد  ع��دادات  نارية(، 
اأ�شرة  ال�شمك، كب�شولت متفجرة )لعب(، لعبة الرند )الزهر(، كوؤو�ص للعبة الرند )الزهر(، عدد ا�شالح مالعب الغولف )ملحقات للعبة الغولف(، دمى، 
للدمى، مالب�ص للدمى، ر�شاعات للدمى، بيوت للدمى، غرف للدمى، لعبة الداما، حواف للزلجات، اأهداف الكرتونية، عجالت للدرجات الهوائية الثابتة 
اخلا�شة بالتمارين الريا�شية، �شنارات �شيد ال�شمك، عدة �شيد ال�شمك، طوافات ل�شيد ال�شمك، اأقرا�ص طائرة )لعب(، اأدوات تقليد �شوت احليوانات للعبة 
ال�شيد، العاب، اأجهزة للعاب، كرات للعب، م�شارب للعب، عدادات )اأقرا�ص( للعب، كرات رخامية او زجاجية للعب، اأجهزة لعب للمقامرة، قفازات بي�شبول، 
قفازات مالكمة، قفازات لالألعاب، قفازات لعبة الغولف، اأكيا�ص للعبة الغولف، مع او بدون عجالت، م�شارب غولف، قفازات لعبة الغولف، امعاء حيوانات 
ل�شيد ال�شمك، امعاء حيوانات للم�شارب، لعب حداوي اخليل، زلجات م�شتقيمة ذات عجالت، احاجي ال�شور املقطوعة، �شراك ل�شيد احليوانات اأو ال�شمك، 
�شراك )رائحة( ل�شيد احليوانات اأو ال�شمك، املهجونغ )لعبة �شينية(، اأقنعة لعب، هواتف نقالة )لعبٍ(، مركبات �شغرة، طائرات انزلقية �شراعية، العاب 
األعاب حممولة  األعاب م�شنوعة من املخمل،  اأدوات ا�شالح عالمة الرمية )ملحقات للعبة الغولف(،  اللعب،  منزلية، كب�شولت متفجرة )لعب(، م�شد�شات 
بالبلورات ال�شائلة، م�شارب، اأوتار للم�شارب، مركبات لعب يتم التحكم فيها ل�شلكيا، بكرات ل�شيد ال�شمك، العاب حلقية، زلجات ذات عجالت، غرف للدمى، 
مناذج م�شغرة ل�شخ�شيات كرتونية )العاب(، مناذج م�شغرة ملركبات، طعم برائحة مميزة لل�شيد اأو �شيد ال�شمك، �شكوترات )دراجات تدفع بالرجل( )األعاب(، 
كا�شطات للزلجات، بطاقات ك�شط لألعاب الينا�شيب، جلود الفقمة )اأغطية للزلجات(، زلجات ذات عجالت، اأربطة تزلج، زلجات، اأغطية نعال للزلجات، 
األعاب  الريا�شية،  للتمارين  ثابتة  الدوامة )لعب(، دراجات هوائية  )األعاب(، نفاخات فقاقيع �شابون )لعب(، لعبة  القناين اخل�شبية  �شمع للزلجات، لعبة 
حم�شوة، الواح ركوب الأمواج، زلجات ركوب الأمواج، مقاود الواح ركوب الأمواج، طاولت تن�ص، �شاحات للعبة كرة القدم الداخلية، عدة �شيد ال�شمك، اهداف 

ت�شديد الكرتونية، اقنعة لعب، م�شد�شات لعب، مركبات لعب، دمى للحيوانات الليفة املنزلية، اأجهزة األعاب فيديو، زلجات مائية
والواقعة يف الفئة: 28

) S ( و�شف العالمة:  العالمة عبارة عن  �شكل هند�شي رباعي وبداخله �شكل مميز يرمز اىل احلرف الالتيني
فعلى من لديه اإعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل 

ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  22  يناير 2018 العدد 12230
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�ش�م اأب�و النج�ا لت�شجيل براءات الإخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2017/06/05 املودعة حتت رقم: 274494 
با�ش���م: �ص. �شوين كوربوري�شن

وعنوان�ه:  1-7-1 كونان، ميناتو-كيو، طوكيو، اليابان
وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

ان�شاء املباين وال�شالح وخدمات الرتكيب او التجميع، تركيب و�شيانة واإ�شالح اأجهزة الكمبيوتر، تركيب 
واإ�شالح الأجهزة الكهربائية، ا�شالح و�شيانة الت عر�ص الأفالم، معلومات عن الإ�شالح، اإزالة الت�شوي�ص يف 
الأجهزة الكهربائية، تركيب واإ�شالح معدات الري، تركيب و�شيانة واإ�شالح املعدات اللية، تركيب و�شيانة 
واإ�شالح اللت واملعدات املكتبية، اإ�شالح اأجهزة الت�شوير الفوتوغرايف، اإعادة بناء املاكينات املعطلة اأو التالفة 

جزئيا، تركيب واإ�شالح التلفونات
والواقعة يف الفئة: 37

و�شف العالمة:  العالمة عبارة عن  �شكل هند�شي رباعي وبداخله �شكل مميز يرمز اىل احلرف الالتيني 
) S (

فعلى من لديه اإعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  22  يناير 2018 العدد 12230
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�ش�م اأب�و النج�ا لت�شجيل براءات الإخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2017/06/05 املودعة حتت رقم: 274495 
با�ش���م: �ص. �شوين كوربوري�شن

وعنوان�ه:  1-7-1 كونان، ميناتو-كيو، طوكيو، اليابان
وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

اخللوي،  بالتلفون  الت�شال  بالتلفزيون،  البث  ب��ال��رادي��و،  الإذاع���ة  الكبلي،  بالتلفزيون  البث  الت�����ش��الت، 
نقل  بالتليفونات،  الت�شال  الب�شرية،  اللياف  �شبكات  عرب  الت�شال  احلا�شوبية،  الطرفيات  عرب  الت�شال 
الربيد  ات�����ش��الت(،  )خ��دم��ات  الإل��ك��رتون��ي��ة  الن�شرات  ل��وح��ات  خ��دم��ات  الكمبيوتر،  ع��رب  وال�شور  الر�شائل 
اللكرتوين، معلومات حول الت�شالت، ار�شال الر�شائل، توفر الو�شول اىل قواعد البيانات، توفر غرف 
بالراديو،  الإذاع��ة  للكمبيوتر،  العاملية  بال�شبكة  الرتباط  عرب  الت�شالت  تقدمب  النرتنت،  عرب  الدرد�شة 
تاأجر اأجهزة الفاك�ص، تاأجر اأجهزة ار�شال الر�شائل،  تاأجر اأجهزة املودم، تاأجر معدات الت�شال، تاأجر 
التلفونات، البث اأو الر�شال عرب الأقمار ال�شناعية، توفر معلومات حول الت�شالت، خدمات عقد املوؤمترات 

عن بعد، ار�شال امللفات الرقمية، خدمات الربيد ال�شوتي، البث الال�شلكي
والواقعة يف الفئة: 38

و�شف العالمة:  العالمة عبارة عن  �شكل هند�شي رباعي وبداخله �شكل مميز يرمز اىل احلرف الالتيني 
) S (

فعلى من لديه اإعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  22  يناير 2018 العدد 12230

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 را�ش�م اأب�و النج�ا لت�شجيل براءات الإخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2016/06/06 املودعة حتت رقم: 274628 
با�ش���م: �ص. �شينزهني اإل اآند واي اأوديو كو.، ليمتد

وعنوان�ه:  الطابق الأول والثاين، بناية رقم 5، زونغهي رود، تانغ اك�شيا يونغ، �شونغانغ ريفينيو، 
باوان دي�شرتيكت، �شينزهني، ال�شني

وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:
اأغ�شية ) �شوتية (، مكربات �شوت، ميغافونات ) م�شخمات �شوتية (،  كبائن ملكربات ال�شوت، 
ال�شوتية،  للمكربات  اأب��واق  ال�شوت،  تو�شيل  قنوات  رادار،  اأجهزة  رادي��و،  اأجهزة  ميكروفونات، 

اأجهزة نقل ال�شوت
والواقعة يف الفئة: 09

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمات الالتينية ) DREAM - WAVE ( مكتوبة 
) D ( بطريقة مميزة، وفوقها ر�شم مميز للحرف الالتيني

فعلى من لديه اإعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  22  يناير 2018 العدد 12230
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 را�ش�م اأب�و النج�ا لت�شجيل براءات الإخرتاع
بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2017/06/28 املودعة حتت رقم: 275644 
با�ش���م: �ص. بايوفارما

وعنوان�ه:  50 رو كارنوت، 92284 �شوري�شني�ص �شيديك�ص، فرن�شا
وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

رقع   ، طبية  لغايات  �شحية  م�شتح�شرات   ، بيطرية  م�شتح�شرات   ، �شيدلنية  م�شتح�شرات 
، مواد حمية  ، مواد حمية معدة لالإ�شتخدام الطبي   ،  رقع جراحية  م�شتح�شرات �شيدلنية 
معدة لال�شتعمال البيطري ، اأغذية للر�شع والأطفال  مكمالت غذائية و م�شتح�شرات للحمية 
الأ�شنان  ، مادة ح�شو  ، �شمادات  ، ل�شقات ومواد �شماد  الغذائية للحيوانات  ، مكمالت للحمية 
، مبيدات فطريات،  ، مواد ب�شمة لالأ�شنان ، مطهرات، م�شتح�شرات لإب��ادة احليوانات ال�شارة 

مبيدات اأع�شاب
والواقعة يف الفئة: 05

) INXITU ( و�شف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة الالتينية
فعلى من لديه اإعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 

اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  22  يناير 2018 العدد 12230
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 را�ش�م اأب�و النج�ا لت�شجيل براءات الإخرتاع
بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2017/06/28 املودعة حتت رقم: 275645 
با�ش���م: �ص. بايوفارما

وعنوان�ه:  50 رو كارنوت، 92284 �شوري�شني�ص �شيديك�ص، فرن�شا
وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

م�شخات  ط��ب��ي��ة،  ل��غ��اي��ات  زرع   ، طبية  رق���ع   ، ل��ل��ع��الج  ق�شيبية  اج��ه��زة  ط��ب��ي��ة،  واأدوات  اأج��ه��زة 
ال��دواء، اجهزة حلقن  لالإ�شتعمالت الطبية لإي�شال الأدوي��ة من الأوعية، اجهزة �شخ لإي�شال 
 ، للخياطة اجلراحية  م��واد   ، الطبية  ل���الأدوات  اأجهزة ومعدات جراحية، علب معدة   ، الأدوي���ة 
م�شارط ، �شكاكني لغرا�ص جراحية ، مق�شات للجراحة ، علب وادوات الطباء ، اوعية م�شنوعة 

خ�شي�شا للف�شالت الطبية ، اوعية لعطاء الدواء
والواقعة يف الفئة: 10

) INXITU ( و�شف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة الالتينية
فعلى من لديه اإعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 

اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  22  يناير 2018 العدد 12230
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 را�ش�م اأب�و النج�ا لت�شجيل براءات الإخرتاع
بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2017/07/04 املودعة حتت رقم: 275909 
با�ش���م: �ص. بايوفارما

وعنوان�ه:  50 رو كارنوت، 92284 �شوري�شني�ص �شيديك�ص، فرن�شا
وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

رقع   ، طبية  لغايات  �شحية  م�شتح�شرات   ، بيطرية  م�شتح�شرات   ، �شيدلنية  م�شتح�شرات 
، مواد حمية  ، مواد حمية معدة لالإ�شتخدام الطبي   ،  رقع جراحية  م�شتح�شرات �شيدلنية 
معدة لال�شتعمال البيطري ، اأغذية للر�شع والأطفال  مكمالت غذائية و م�شتح�شرات للحمية 
الأ�شنان  ، مادة ح�شو  ، �شمادات  ، ل�شقات ومواد �شماد  الغذائية للحيوانات  ، مكمالت للحمية 
، مبيدات فطريات،  ، مواد ب�شمة لالأ�شنان ، مطهرات، م�شتح�شرات لإب��ادة احليوانات ال�شارة 

مبيدات اأع�شاب
والواقعة يف الفئة: 05

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة ) اينك�شيتو ( باحلروف العربية
فعلى من لديه اإعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 

اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  22  يناير 2018 العدد 12230

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�ش�م اأب�و النج�ا لت�شجيل براءات الإخرتاع
بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2017/06/05 املودعة حتت رقم: 274496 
با�ش���م: �ص. �شوين كوربوري�شن

وعنوان�ه:  1-7-1 كونان، ميناتو-كيو، طوكيو، اليابان
وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

التعليم والتهذيب ، التدريب والرتفية الن�شطة الريا�شية والثقافية، تقدمي خدمات قاعات الت�شلية، حدائق املالهي، الت�شلية، تنظيم و اإدارة 
اإدارة الندوات، تنظيم  اإدارة الإجتماعات، تنظيم و  اإدارة املومترات، تنظيم و  اإقامة احلفالت املو�شيقية، تنظيم و  احللقات الدرا�شية، تنظيم و 
النوادي  خدمات  ال�شينمانية،  الأف��الم  عرو�ص  توفر،  املتجولة،  املكتبات  خدمات  اجلمال،  م�شابقات  تنظيم  )تدريب(،  العمل  ور�شات  اإدارة  و 
فار�ص  خدمات  الريا�شية،  املباريات  تنظيم  الرتفيه(،  او  )للتعليم  املناف�شات  اأو  املباريات  تنظيم  )التدريب(،  التمرين  التعليم(،  اأو  )للرتفية 
الأ�شطوانات، خدمات الدي�شكو، اإعادة ت�شجيل ال�شوت، معلومات عن الرتبية و التعليم، التعليم الديني، الإمتحانات التعليمية، خدمات الرتبية 
والتعليم، الن�شر املكتبي الإلكرتوين، خدمات امل�شيف، الرتفيه، معلومات عن الرتفيه، تنظيم املعار�ص لالأغرا�ص الثقافية اأو التعليمية، تنظيم 
تاأجر  اأف��الم الدعاية و الإع��الن، خدمات الألعاب املقدمة مبا�شرة من �شبكة كمبيوتر،  اأف��الم بخالف  اإنتاج  الأزي��اء لغايات الرتفيه،  عرو�ص 
معدات الألعاب، تعليمات الريا�شية البدنية، معلومات عن الإ�شتجمام، خدمات التدري�ص، خدمات ت�شميم بخالف امل�شتخدمة لغايات الدعاية 
والإعالن، عر�ص متثيليات حية، الت�شوير بامليكروفلم، تزويد العار�شني للفنانني، تاأجر الفالم ال�شينمائية، تاأجر بروجكرتات )الت عر�ص( 
املو�شيقي،  التاأليف  املتاحف )عر�ص و معار�ص(، خدمات  ال�شينما، توفر ت�شهيالت  و ملحقاتها، �شتوديوهات �شينمائية، توفر ت�شهيالت دور 
قاعات مو�شيقية، خدمات مرا�شلي الأنباء، خدمات الأورك�شرتا، تنظيم احلفالت الراق�شة، تنظيم املباريات اأو املناف�شات )للتعليم اأو الرتفيه(، 
تنظيم العرو�ص )خدمات متعهدي احلفالت(، تنظيم املباريات الريا�شية، حدائق املالهي، تنظيم حفالت )ترفيه(، عر�ص متثيليات حية، تقدمي 
التقاوير امل�شورة، الت�شوير الفوتوغرايف، اإنتاج املو�شيقى، اإنتاج برامج الراديو و التلفزيون، اإنتاج عرو�ص م�شرحية، اإنتاج اأفالم الفيديو، توفر 
خدمات قاعات الت�شلية، توفر خدمات الكاروكي، توفر املطبوعات الإلكرتونية الفورية غر القابلة للتنزيل، ن�شر الكتب، ن�شر الكتب و ال�شحف 
الإلكرتونية الفورية، الرتفية بالراديو، خدمات �شتديوهات الت�شجيل، توفر ت�شهيالت الإ�شتجمام، معلومات عن الإ�شتجمام، التعليم الديني، 
تاأجر معدات اإر�شال و اإ�شتقبال ال�شوت، تاأجر الأفالم ال�شينمائية، تاأجر اأجهزة الإ�شاءة للم�شارح او �شتوديوهات التلفزيون، تاأجر اأجهزة 
الراديو و التلفزيون، تاأجر م�شاهد العر�ص، تاأجر م�شجالت ال�شوت، تاأجر م�شاهد م�شرحية، تاأجر كامرات الفيديو، تاأجر م�شجالت 
اأ�شرطة  اإع��داد  امل�شرحي،  الإنتاج  التلفزيوين،  الرتفيه  التدري�ص،   ، الأف��الم  ترجمة  الفيديو،  ا�شرطة  تاأجر  ال�شريطية،  باحلافظات  الفيديو 

الفيديو، انتاج اأفالم الفيديو، ت�شجيل اأ�شرطة الفيديو، تنظيم و اإدارة ور�شات العمل )تدريب(
والواقعة يف الفئة: 41

) S ( و�شف العالمة:  العالمة عبارة عن  �شكل هند�شي رباعي وبداخله �شكل مميز يرمز اىل احلرف الالتيني
فعلى من لديه اإعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه 

وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  22  يناير 2018 العدد 12230
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�ش�م اأب�و النج�ا لت�شجيل براءات الإخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2017/06/05 املودعة حتت رقم: 274497 
با�ش���م: �ص. �شوين كوربوري�شن

وعنوان�ه:  1-7-1 كونان، ميناتو-كيو، طوكيو، اليابان
وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�شميم املتعلقة بها ، خدمات التحاليل والبحاث ال�شناعية ، 
خدمات ت�شميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر ، ا�شت�شارات يف جمال  ت�شميم و تطوير معدات الكمبيوتر، 
ت�شميم  الكمبيوتر،  برامج  ا�شت�شارات  كمبيوتر،  اأجهزة  تاجر  الكمبيوتر،  برامج  ن�شخ  الكمبيوتر،  برجمة 
اأنظمة  كمبيوتر، حتليل  برامج  كمبيوتر، حتديث  برامج  �شيانة  كمبيوتر،  برامج  كمبيوتر، حتميل  برامج 
برامج  يف  ال�شت�شارات  الفرو�شات،  م��ن  الكمبيوتر  حماية  خ��دم��ات  كمبيوتر،  اأنظمة  ت�شميم  كمبيوتر، 
اأو�شاط  من  الوثاق  او  البيانات  حتويل  الكمبيوتر،  معدات  تطوير  و  ت�شميم  يف  ال�شت�شارات  الكمبيوتر، 
مادية اإيل اإلكرتونية، اإن�شاء و�شيانة املواقع علي �شبكة الإنرتنت لالخرين، حتويل بيانات برامج الكمبيوتر 
ومعلوماته )حتويل غر مادي(، الت�شميم ال�شناعي، ت�شميم الديكور الداخلي، خدمات ت�شميم العبوات، 
ت�شميم الأزياء، ت�شميم الفنون التخطيطية، ن�شخ برامج كمبيوتر، تفعيل مواقع الإنرتنت، حتميل برامج 
اإ�شرتجاع  املعلومات عن الأح��وال اجلوية،  املواقع علي �شبكة الإنرتنت لالخرين،  اإن�شاء و�شيانة  كمبيوتر، 
بيانات الكمبيوتر، تاجر برامج كمبيوتر، تاجر خوادم ال�شبكة، ت�شميم برامج كمبيوتر، التنبو بالأحوال 

اجلوية
والواقعة يف الفئة: 42

و�شف العالمة:  العالمة عبارة عن  �شكل هند�شي رباعي وبداخله �شكل مميز يرمز اىل احلرف الالتيني 
) S (

فعلى من لديه اإعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  22  يناير 2018 العدد 12230
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 را�ش�م اأب�و النج�ا لت�شجيل براءات الإخرتاع
بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2016/06/06 املودعة حتت رقم: 274567 
با�ش���م: �ص. بيجينغ اوتوموبيل جروب كو. ليمتد

وعنوان�ه:  رقم. 99 �شواجنهي �شرتيت، �شوين دي�شرتيكت، بيجينغ، ال�شني
وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

للمركبات  مكائن  عربات،  كهربائية،  مركبات  ج���رارات،  ق��اط��رات،  احلديدية،  ال�شكك  قاطرات 
الربية، اليات دفع للمركبات الربية، هياكل مركبات، �شناديق م�شننات للمركبات الربية، عربات 

الدراجات
والواقعة يف الفئة: 12

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة  ) SENOVA ( بحروف لتينية
فعلى من لديه اإعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 

اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  22  يناير 2018 العدد 12230
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

را�ش�م اأب�و النج�ا لت�شجيل براءات الإخرتاع
بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2016/06/06 املودعة حتت رقم: 274568 
با�ش���م: �ص. بيجينغ اوتوموبيل جروب كو. ليمتد

وعنوان�ه:  رقم. 99 �شواجنهي �شرتيت، �شوين دي�شرتيكت، بيجينغ، ال�شني
وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

ال�شراف على ان�شاء املباين، معلومات عن الإ�شالح، بناء اك�شاك وحمالت عر�ص، تركيب واإ�شالح 
بالوقود  ال��ت��زود   ( املركبات  خدمة  حمطات  ال�شيارات،  واإ���ش��الح  �شيانة  الكهربائية،  الأج��ه��زة 

وال�شيانة (، �شيانة املركبات، ا�شالح املركبات، بناء ال�شفن، اإعادة تلبي�ص الإطارات باملطاط
والواقعة يف الفئة: 37

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة  ) SENOVA ( بحروف لتينية
فعلى من لديه اإعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 

اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  22  يناير 2018 العدد 12230

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
را�ش�م اأب�و النج�ا لت�شجيل براءات الإخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2017/07/04 املودعة حتت رقم: 275910 
با�ش���م: �ص. بايوفارما

وعنوان�ه:  50 رو كارنوت، 92284 �شوري�شني�ص �شيديك�ص، فرن�شا
وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

م�شخات  ط��ب��ي��ة،  ل��غ��اي��ات  زرع   ، طبية  رق���ع   ، ل��ل��ع��الج  ق�شيبية  اج��ه��زة  ط��ب��ي��ة،  واأدوات  اأج��ه��زة 
ال��دواء، اجهزة حلقن  لالإ�شتعمالت الطبية لإي�شال الأدوي��ة من الأوعية، اجهزة �شخ لإي�شال 
 ، للخياطة اجلراحية  م��واد   ، الطبية  ل���الأدوات  اأجهزة ومعدات جراحية، علب معدة   ، الأدوي���ة 
م�شارط ، �شكاكني لغرا�ص جراحية ، مق�شات للجراحة ، علب وادوات الطباء ، اوعية م�شنوعة 

خ�شي�شا للف�شالت الطبية ، اوعية لعطاء الدواء
والواقعة يف الفئة: 10

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة ) اينك�شيتو ( باحلروف العربية
فعلى من لديه اإعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 

اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  22  يناير 2018 العدد 12230
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�ش�م اأب�و النج�ا لت�شجيل براءات الإخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التالية:
بتاري��خ: 2017/07/09 املودعة حتت رقم: 276101 

با�ش���م: �ص. ني�شيموتو كو.، ليمتد
وعنوان�ه:  4-1-38 اي�شوبيدوري، �شو- كو، كوبه، اليابان 

وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:
اللحوم وال�شماك وحلوم الدواجن وال�شيد، خال�شات اللحم، فواكه وخ�شراوات حمفوظة وجمففة ومطهوة، هالم ) جيلي ( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�شكر، 
البي�ص واحلليب ومنتجات احلليب، الزيوت والدهون ال�شاحلة لالكل، خملل الفلفل احلار ) فلفل حمفوظ (، زلل بي�ص لغرا�ص الطهو، لنب البوميني، اجلينات 
لغرا�ص الطهو، لوز مطحون، اللو فرا املعد لال�شتهالك الب�شري، �شمك الن�شوفة، نخاع عظم احليوانات للطعام، هري�ص تفاح، بقول حمفوظة، �شجق من الدم، 
زيت عظام معد لالكل، مرق حلم، رك��ازات مرق اللحم، م�شتح�شرات لعداد مرق اللحم، زبدة، زبدة لب ال�شوكولته، زبدة الكاكاو، زبدة جوز الهند، زبدة فول 
�شوداين، كرمية الزبدة، كافيار، حلوم مطبوخة، جبنة، رقائق فواكه، رقائق بطاطا، حلزون �شديف ) غر حي (، جوز هند جمفف، دهن جوز الهند، زيت جوز الهند، 
زيت لفت للطعام، زيت ذرة، توت بري مطبوخ ) فواكه مطبوخة بال�شكر (، �شرطان النهر ) غر حي (، ق�شدة ) منتجات البان (، ق�شدة خمفوقة، كبة، ق�شريات 
) غر حية (، فواكه مغطاة بال�شكر، خثارة اللنب، متور، بي�ص �شالح لالكل، دهون �شاحلة لالكل، زيوت �شاحلة لالكل، �شراب بي�ص غر كحويل، بي�ص، بي�ص 
م�شحوق، بي�ص حلزون لال�شتهالك، خماليط حتتوي على دهن ل�شرائح اخلبز، مواد دهنية ل�شنع دهون �شاحلة لالكل، اطعمة من اخل�شروات املخمرة ) الكيمت�شي 
(، خمرة احلليب لغرا�ص الطهو، �شرائح �شمك طرية ) فيليه (، منتجات غذائية معدة من ال�شمك، دقيق �شمك لال�شتهالك الب�شري، �شمك غر حي، �شمك 
حمفوظ، �شمك مملح، بي�ص ال�شمك املعالج، �شمك معلب، زيت الكتان لغرا�ص الطهو، فواكه مثلجة، فواكه جممدة، رقائق فواكه، هالم ) جلي الفواكه (، ق�شور 
فواكه، فواكه حمفوظة، لب فواكه، �شلطة فواكه، فواكه مطبوخة، اطعمة خفيفة ا�شا�شها الفواكه، فواكه معلبة، حلوم ال�شيد غر حية، ثوم حمفوظ، جيالتني 
) هالم ( للطعام، خيار خملل، مربى زجنبيل، �شمك ف�شيخ، حم�ص ) عجينة احلم�ص (، غراء ال�شمك للطعام، مربيات، جلي ) هالم للطعام (، ع�شر خ�شروات 
للطبخ، كفر ) م�شروب من اللنب (، كومي�ص ) م�شروب من اللنب (، اع�شاب بحرية حمم�شة، اللي�شتني ) مادة دهنية ( لغرا�ص الطهو، عد�ص حمفوظ، زيت بزر 
الكتان لغرا�ص الطهو، حلم الكبد، عجينة حلم الكبد، �شرطان بحري ) غر حي (، جراد بحري ) غر حي (، رقائق بطاطا قليلة الدهن، زيت الذرة ال�شفراء، 
�شمن نباتي، مربى فواكه، حلوم، خال�شات حلم، هالم حلم، حلم حمفوظ، حلم معلب، حلوم مملحة، حليب، م�شروبات احلليب ) يكون احلليب هو ال�شائد فيها 
(، منتجات حليب، خمفوق احلليب، مو�شيه ال�شماك، مو�شيه اخل�شار، فطر حمفوظ، بلح البحر ) غر حي (، بندق حم�شر، زيت زيتون للطعام، زيتون حمفوظ، 
ب�شل حمفوظ، حمار ) غر حي (، زيت لب النخيل للطعام، زيت نخيل للطعام، فول �شوداين معالج، بازلء حمفوظة، بكتني للطعام، خملالت، غبار طلع معد كمادة 
غذائية، فطائر بطاطا مقلية، حلوم دواجن غر حية، قريد�ص ) غر حي (، بروتني لال�شتهالك الب�شري، زبيب، انفحة ) خمرة اللنب من معدة العجل (، �شلطة 
خ�شروات، �شلمون، �شردين، خملل امللفوف، �شجق، عجينة �شجق، خيار البحر ) غر حي (، بذور معاجلة، بذور عباد ال�شم�ص املعاجلة، زيت �شم�شم، ا�شماك ق�شرية 
غر حية، جمربي غر حي، �شرنقات دودة القز لال�شتهالك الب�شري، م�شتح�شرات لعداد ال�شوربة، م�شتح�شرات �شوربة اخل�شروات، �شوربات، فول �شويا حمفوظ 
للطعام، حليب ال�شويا ) بديل احلليب (، دهن ما�شية للطعام، زيت عباد ال�شم�ص للطعام، طحينية ) عجينة بذور ال�شم�شم (، توفو ) فول �شويا خممر (، ع�شر 
بندورة للطبخ، معجون بندورة، كر�ص ) معدة (، كماأة حمفوظة، �شمك تونا، ع�شر خ�شروات للطبخ، خ�شروات مطبوخة، خ�شروات جمففة، خ�شروات حمفوظة، 

خ�شروات معلبة، خال�شات طحالب للطعام، لنب خمي�ص، بيا�ص بي�ص، لنب رائب ) زبادي (، �شفار بي�ص.        والواقعة يف الفئة: 29
و�شف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة ) SHIRAKIKU  ( مكتوبة بحروف لتينية

اإليه وذلك خالل  امل�شار  للق�شم  امل�شجل  بالربيد  اإر�شاله  اأو  الإقت�شاد  وزارة  التجاريه يف  العالمات  لق�شم  به مكتوبا  التقدم  ذلك  اإعرتا�ص على  لديه  فعلى من 
ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  22  يناير 2018 العدد 12230
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�ش�م اأب�و النج�ا لت�شجيل براءات الإخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التالية:
بتاري��خ: 2017/07/09 املودعة حتت رقم: 276102 

با�ش���م: �ص. ني�شيموتو كو.، ليمتد
وعنوان�ه:  4-1-38 اي�شوبيدوري، �شو- كو، كوبه، اليابان 

وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:
القهوة وال�شاي والكاكاو والقهوة ال�شطناعية، الرز، التابيوكا وال�شاغو، الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب، اخلبز والفطائر واحللويات، احللويات املثلجة، ع�شل النحل 
والع�شل ال�شود، اخلمرة وم�شحوق اخلبيز، امللح، اخلردل، اخلل وال�شل�شات ) التوابل (، البهارات، الثلج، فلفل حلو، حلوى لوز، عجينة لوز، يان�شون، م�شتح�شرات عطرية للطعام، 
البرة،  النحل، خل  البقول، �شمع  ال�شعر، دقيق  (، �شعر مطحون، �شعر مق�شر، دقيق  الطهو  ال�شودا لغرا�ص  بيكربونات  قهوة ا�شطناعية، م�شحوق اخلبيز، �شودا اخلبيز ) 
م�شروبات ا�شا�شها ال�شوكولته، م�شروبات ا�شا�شها الكاكاو، م�شروبات ا�شا�شها القهوة، منكهات للم�شروبات بخالف الزيوت العطرية ) منكهات (، م�شروبات ا�شا�شها ال�شاي، عوامل 
متا�شك البوظة ) مثلجات �شاحلة لالكل (، ب�شكويت، خبز، خبز زجنبيل، خبز افرجني، لب خيز، كعك، عجينة كيك، م�شحوق كيك، كيك، منكهات للكيك بخالف الزيوت العطرية، 
اقرا�ص ارز، حلوى، براعم نبات الكرب املخللة، كراميل ) حلوى (، نكهة الكرف�ص، م�شتح�شرات احلبوب، وجبات خفيفة ا�شا�شها احلبوب، برغر جبنة ) �شاندوي�شات (، علكة، هندبا 
برية ) بدائل للقهوة (، رقائق ) منتجات حبوب (، �شوكولته، م�شروبات �شوكولته مع حليب، الت�شاوت�شاو ) توابل (، حلويات لتزيني ا�شجار عيد امليالد، مقبالت هندية ) توابل 
(، قرفة ) بهار (، كب�ص قرنفل ) بهار (، كاكاو، م�شروبات كاكاو مع حليب، منتجات كاكاو، قهوة، قهوة ا�شطناعية، م�شروبات قهوة مع حليب، منكهات للقهوة، م�شتح�شرات نباتية 
ت�شتخدم كبدائل للقهوة، قهوة غر حمم�شة، توابل، حلويات، كعك حملى، ملح، رقائق ذرة، دقيق ذرة، ذرة مطحونة، بو�شار ) حب الذرة (، ذرة حمم�شة، �شل�شة فواكه ) �شل�شات (، 
ك�شك�ص ) �شميد (، بوظة ) اي�شكرمي (، كرمية من �شل�شة املايونيز باخلردل ) طرطور ( لغرا�ص الطبخ، كرمية من �شل�شة املايونيز باخلردل ) طرطور ( لغرا�ص الطهو، كري ) 
بهار (، ك�شرتد، توابل �شلطة، مثلجات �شاحلة لالكل، خال�شات للمواد الغذائية عدا اخلال�شات اليرثية والزيوت العطرية، معاجني اغذية ن�شوية، اغذية ن�شوية، خمائر للعجني، 
منكهات بخالف الزيوت العطرية، بزور كتان لال�شتهالك الب�شري، دقيق، منتجات طحن الدقيق، اقرا�ص �شكرية ) حلويات (، طبقة من مادة حلوة منكهة لدهنها على الكعك ) 
تثليج (، لنب جممد ) حلويات مثلجة (، جلى فواكه ) حلويات (، اع�شاب ب�شاتني حمفوظة ) توابل (، زجنبيل ) بهار (، غلوكوز لغرا�ص الطهو، ا�شافات غلوتني لغرا�ص الطهو، 
غلوتني حم�شر كمواد غذائية، دب�ص ال�شكر، �شل�شات مرق اللحم، برغل للطعام الب�شري، مهلبية باحلليب للطعام، حالوة طحينية، قوالب من البقوليات عالية ن�شبة الربوتني، 
ع�شيدة الذرة، ع�شيدة الذرة املطحونة، ع�شل نحل، �شوفان مق�شر، ثلج للمرطبات املنع�شة، ثلج طبيعي او �شناعي، �شاي مثلج، عوامل متا�شك املثلجات ال�شاحلة لالكل، م�شاحيق 
للمثلجات ال�شاحلة لالكل، منقوعات غر طبية، جلي فواكه ) حلويات (، كت�شاب ) �شل�شة (، خمرة، �شو�ص ) حلويات (، قطع حلوى ) حلويات (، معكرونة، معكرون ) معجنات 
(، ب�شكويت من ال�شعر املنبت ) امللت (، خال�شة ال�شعر املنبت ) امللت ( للطعام، �شعر منبت ) ملت ( لال�شتهالك الب�شري، مالتوز، ماء مالح، مرزبانية، مايونيز، فطائر حلم، 
مطريات حلوم لالغرا�ص املنزلية، نعناع للحلويات، دب�ص للطعام، مو�شيه �شوكولته، مو�شيه حلوى الفاكهة، موزريل، خردل، دقيق اخلردل، دقيق حم�شر من النودلز ) املعكرونة 
الرقيقة (، نودلز ) معكرونة رقيقة (، جوزة الطيب، رقائق �شوفان، طعام ا�شا�شه ال�شوفان، دقيق �شوفان، �شوفان مطحون، فطائر حمالة ) بانكيك (، عجينة فول ال�شويا ) توابل (، 
عجني اغذية ن�شوية، فطائر باللحم، اقرا�ص حمالة ) حلويات (، فطائر، معجنات، حلويات فول �شوداين، فلفل، حلويات بالنعناع، فلفل ) توابل (، البي�شتو اليطالية ) �شل�شات (، 
ب�شكويت بالزبدة، بتي فور ) كعك (، فطائر، بيتزا، بو�شار، دقيق بطاطا للطعام، م�شاحيق للبوظة، برالني ) حلوى اللوز او اجلوز (، ملح حلفظ املواد الغذائية، �شمع النحل ) عكرب 
(، مهلبية، كي�ص ) فطرة ك�شرتد (، رافيول ) فطائر باجلبنة وال�شل�شة احلمراء (، مقبالت ) توابل (، �شعرية رقيقة، وجبات خفيفة ا�شا�شها الرز، جلي ملكي، قر�شلة، زعفران ) 
توابل (، �شاغو، ملح طعام، �شندوي�شات، �شل�شة بندورة، �شل�شات ) توابل (، مواد متا�شك ال�شجق، ماء البحر للطهو، �شميد، �شراب ) مثلجات (، دقيق �شويا، �شل�شة �شويا، �شباغيتي 
) معكرونة رفيعة (، بهارات، فطائر �شينية، يان�شون جنمي، ن�شا للطعام، ا�شابع �شو�ص ) حلويات (، م�شتح�شرات لتكثيف الكرمية املخفوقة، �شكر، حلويات ال�شكر، �شو�شي، حمليات 
طبيعية، حلويات �شكرية، تبولة، تاكو ) تورتيلال ذرة مقلية (، تابيوكا، دقيق التابيوكا للطعام، تورتات ) كيك بالفواكه (، �شاي، عوامل تغليظ لطهو املواد الغذائية، كعكة ذرة ) 
التورتيلال (، كركم للطعام، خبز بدون خمرة، فانيال ) منكهة (، فانيلني ) بديل للفانيال (، �شعرية ) نودلز (، خل، كعكة الوفل، اع�شاب بحرية ) توابل (، طحني قمح، نتا�ص القمح 

والواقعة يف الفئة: 30 لال�شتهالك الب�شري. 
و�شف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة ) SHIRAKIKU  ( مكتوبة بحروف لتينية

اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من  اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار  اأو  اإعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد  فعلى من لديه 
هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  22  يناير 2018 العدد 12230
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�ش�م اأب�و النج�ا لت�شجيل براءات الإخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التالية:
بتاري��خ: 2017/07/09 املودعة حتت رقم: 276103 

با�ش���م: �ص. ني�شيموتو كو.، ليمتد
وعنوان�ه:  4-1-38 اي�شوبيدوري، �شو- كو، كوبه، اليابان 

وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:
الغالل واملنتجات الزراعية، ومنتجات الب�شاتني والغابات غر الواردة يف فئات اخرى، احليوانات احلية، الفواكه واخل�شراوات الطازجة، البذور والنباتات 
والزهور الطبيعية، املواد الغذائية اخلا�شة باحليوانات، ال�شعر املنبت ) امللت (، طحالب لال�شتهالك الب�شري او احليواين، الغاروفيال لال�شتهالك احليواين، 
لوز ) ثمر (، م�شتح�شرات لت�شمني احليوانات، مواد غذائية للحيوانات، كل�ص لعلف احليوانات، منتجات لفرا�ص احليوانات، م�شغ �شاحلة لالكل للحيوانات، 
حيوانات حية، حيوانات تعر�ص يف حدائق احليوان، رمل معطر للحيوانات الليفة ) فرا�ص للحيوانات (، ثفل ق�شب ال�شكر ) مادة خام (، طعم حي ل�شيد 
ال�شمك، حلاء خام، �شعر، بقول طازجة، ثمار اخلروب، �شمندر، توت فواكه طازجة، �شراب للحيوانات الليفة، طعام للطيور، ب�شكويت للكالب، نخالة، هري�ص 
) علف ( لال�شتهالك احليواين، ما�شية، ب�شيالت، �شجرات، منتجات ثانوية من معاجلة احلبوب لال�شتهالك احليواين، ثفل الزيت، ثفل الفول ال�شوداين 
للحيوانات، ثفل اللفت للما�شية، ثفل للما�شية، طعام للما�شية، بذور حبوب غر معاجلة، منتجات متبقية من احلبوب لال�شتهالك احليواين، ك�شتنة طازجة، 
خماريط  الكولة،  جوز  الهند،  جوز  الهند،  جوز  ق�شور  خ��ام،  كاكاو  حبوب  حم�شيات،  امليالد،  عيد  ا�شجار   ،) لل�شلطة   ( برية  هندبا  الربية،  الهندبا  ج��ذور 
ح�شي�شة الدينار، خماريط �شنوبر، لب النارجيل، فلني خام، �شرطان النهر ) حي (، ق�شريات ) حية (، خيار طازج، ل�شان البحر للطيور، ف�شالت التقطر 
لال�شتهالك احليواين، ثفل البرة، م�شتح�شرات للدواجن التي تبي�ص، بي�ص خم�شب للتفقي�ص، ا�شماك حية، دقيق ال�شمك لال�شتهالك احليواين، بي�ص 
ال�شمك، م�شحوق الكتان ) علف (، بذور الكتان لال�شتهالك احليواين، وجبات بذور الكتان لال�شتهالك احليواين، ب�شيالت زهور، زهور جمففة للتزيني، 
اع�شاب طازجة،  الفواكه،   ) بقايا ) ثفل  اكاليل من زهور طبيعية، علف، طعام للحيوانات الليفة، مواد غذائية للحيوانات، فواكه طازجة،  زهور طبيعية، 
جنني البذرة لالغرا�ص النباتية، غالل ) حبوب (، غالل لال�شتهالك احليواين، غالل ) بذور (، عنب طازج، برغل للدواجن، تنب، بندق، ح�شي�شة الدينار، 
ثمار العرعر، كراث، ليمون، عد�ص طازج، خ�ص، خث لفرا�ص احليوانات، �شرطان بحري ) حي (، جراد بحري ) حي (، ثمار اخلروب، ذرة �شفراء، ثفل الذرة 
ال�شفراء للما�شية، �شعر منبت ) ملت ( للتخمر والتقطر، ثفل الفواكه املع�شورة، كو�شا، هري�ص لت�شمني املا�شية، دقيق للحيوانات، حيوانات تعر�ص يف 
حدائق احليوان، اغطية من الق�ص، غزل فطري للتكاثر، فطر طازج، بلح البحر ) حي (، قرا�ص، ثمار اجلوز ) فواكه (، �شوفان، زيتون طازج، ب�شل طازج، 
برتقال، حمار ) حي (، ا�شجار نخيل، نخيل ) اوراق �شجر النخيل (، م�شحوق الفول ال�شوداين للحيوانات، فول �شوداين ) ثمر (، بازلء طازجة، فلفل ) نبات (، 
ورق رملي للحيوانات الليفة ) فرا�ص للحيوانات (، خماريط �شنوبر، بذور نباتات، نباتات، نباتات جمففة للتزيني، غبار الطلع ) مادة خام (، بطاطا طازجة، 
دواجن حية، بقايا التقطر، راوند، م�شحوق ارز للعلف، ارز غر معالج، جذور �شاحلة لالكل، �شجرات ورد، ج��اودار، ملح للما�شية، خيار البحر ) حي (، 
�شم�شم، ا�شماك ق�شرية حية، �شجرات، بي�ص دود القز، دود القز، مرج، �شبانخ طازج، قرع، علف للحيوانات، ق�ص ) علف (، فرا�ص من الق�ص للحيوانات، علف 
لتقوية احليوانات، ق�شب �شكر، خ�شب غر م�شوى، خ�شب غر من�شور، ا�شجار، جذوع ا�شجار، طبقات ع�شبية طبيعية، خ�شروات طازجة، نباتات الكروم، نباتات 

مائية لال�شتهالك الب�شري او احليواين، قمح، نتا�ص القمح لال�شتهالك احليواين، رقائق خ�شبية ل�شنع لب اخل�شب، خمرة.
والواقعة يف الفئة: 31

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة ) SHIRAKIKU  ( مكتوبة بحروف لتينية
فعلى من لديه اإعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل 

ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  22  يناير 2018 العدد 12230

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�ش�م اأب�و النج�ا لت�شجيل براءات الإخرتاع
بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2017/07/09 املودعة حتت رقم: 276105 
با�ش���م: �ص. ني�شيموتو كو.، ليمتد

وعنوان�ه:  4-1-38 اي�شوبيدوري، �شو- كو، كوبه، اليابان 
وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

البرة ) �شراب ال�شعر ( واملياه املعدنية والغازية وغرها من امل�شروبات غر الكحولية، م�شروبات م�شتخل�شة من الفواكه 
الغازية، حليب  املياه  امل�شروبات، مياه غازية، م�شتح�شرات لتح�شر  الفواكه، �شراب وم�شتح�شرات اخرى لعمل  وع�شائر 
اللوز ) م�شروب (، م�شروب اللوة فرا غر الكحويل، م�شروبات فاحتة لل�شهية غر كحولية، برة، ماء ال�شعر، م�شروبات 
غر كحولية، م�شتح�شرات لتح�شر امل�شروبات، م�شروبات م�شل اللنب، ع�شر تفاح غر كحويل، كوكتيالت غر كحولية، 
اقرا�ص حمالة للم�شروبات الفوارة، خال�شات لتح�شر امل�شروبات، خال�شات فواكه غر كحولية، م�شروبات ع�شر فواكه 
غر كحولية، ع�شائر فواكه، �شراب فواكه غر كحويل، جعة زجنبيل، برة زجنبيل، ع�شر عنب غر خممر، م�شروبات 
غر كحولية ا�شا�شها الع�شل، خال�شات ح�شي�شة الدينار لتح�شر البرة، م�شروبات تواترية، ع�شر فواكه، م�شروب غر 
كحويل حم�شر من حبوب اجلاودار، ليمونا�شة، ماء الليثيا، برة �شعر منبت ) ملت (، ماء �شعر منبت ) ملت (، حليب 
اللوز ) م�شروب (، حليب الفول ال�شوداين ) م�شروب غر كحويل (، مياه معدنية ) م�شروبات (، م�شتح�شرات لتح�شر 
املياه املعدنية، ع�شر عنب، رحائق فواكه ) غر كحويل (، �شراب اللوز، �شراب الف�شاغ ) م�شروب غر كحويل (، ماء معدين 
فوار، �شربات ) م�شروبات (، ماء ال�شودا، ع�شر فاكهة مركز لعمل امل�شروبات، ع�شر فاكهة مركز لعمل الليمونادا، مياه 
ال�شرب ال�شحية ) ماء الينابيع (، ع�شر طماطم ) م�شروبات (، ع�شر خ�شراوات ) م�شروبات (، مياه طبيعية فوارة، مياه 

) م�شروبات (، م�شروبات م�شل اللنب.
والواقعة يف الفئة: 32

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة ) SHIRAKIKU  ( مكتوبة بحروف لتينية
فعلى من لديه اإعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 

للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  22  يناير 2018 العدد 12230
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 را�ش�م اأب�و النج�ا لت�شجيل براءات الإخرتاع
بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2017/07/10 املودعة حتت رقم: 276205 
رقم الأولوية: 016777567        بتاريخ: 2017/05/30

با�ش���م: �ص. لينزينغ، اكتينجي�شيل�شافت             
وعنوان�ه:  ويرك�شرتا�شي 2، 4860 لنزينغ، النم�شا

وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:
مواد  املطبوعات،  اأخ���رى،  فئلت  واردة يف  وغ��ر  امل��واد  ه��ذه  امل�شنوعة من  واملنتجات  املقوى  وال���ورق  ال��ورق 
جتليد الكتب، ال�شور الفوتوغرافية، القرطا�شية، مواد الل�شق امل�شتعملة يف القرطا�شية اأو لغايات منزلية، 
ومواد الفنانني، فرا�شي الدهان اأو التلوين، الآلت الكاتبة واللوازم املكتبية ) عدا الأثاث (، مواد التوجيه 
والتدري�ص ) عدا الأجهزة (، مواد التغليف البال�شتيكية ) غر الواردة يف فئات اأخرى (، حروف الطباعة، 

الكلي�شيهات ) الرا�شمات (.
والواقعة يف الفئة: 16

)TENCEL( و�شف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة الالتينية
فعلى من لديه اإعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  22  يناير 2018 العدد 12230
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 

را�ش�م اأب�و النج�ا لت�شجيل براءات الإخرتاع
بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2017/07/10 املودعة حتت رقم: 276206 
رقم الأولوية: 016777567        بتاريخ: 2017/05/30

با�ش���م: �ص. لينزينغ، اكتينجي�شيل�شافت             
وعنوان�ه:  ويرك�شرتا�شي 2، 4860 لنزينغ، النم�شا

وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:
الثاث واملرايا واطارات ال�شور، املنتجات ) غر الواردة يف فئات اخرى ( امل�شنوعة من اخل�شب او 
الفلني او الق�شب او اخليزران او ال�شف�شاف او ال�شندان او العظام او العاج او عظم فك احلوت او 
ال�شدف او الكهرمان او املحار او املر�شوم واملواد البديلة لكل هذه املواد او من املواد البال�شتيكية   

والواقعة يف الفئة: 20
)TENCEL( و�شف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة الالتينية

فعلى من لديه اإعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 را�ش�م اأب�و النج�ا لت�شجيل براءات الإخرتاع
بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2017/07/10 املودعة حتت رقم: 276207 
رقم الأولوية: 016777567        بتاريخ: 2017/05/30

با�ش���م: �ص. لينزينغ، اكتينجي�شيل�شافت             
وعنوان�ه:  ويرك�شرتا�شي 2، 4860 لنزينغ، النم�شا

وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:
لتغطية  اخ��رى  وم��واد  الر�شيات  فر�ص  وم�شمع  احل�شر  ومفار�ص  واحل�شر  والب�شط  ال�شجاد 

الر�شيات القائمة ومطرزات تعلق على اجلدران ) من مواد غر ن�شيجية (
والواقعة يف الفئة: 27

)TENCEL( و�شف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة الالتينية
فعلى من لديه اإعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 

اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  22  يناير 2018 العدد 12230
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عوي�صة املرر يبحث مع ال�صركات الوطنية 
م�صتقبل قطاع الطاقة يف اأبوظبي 

•• اأبوظبي-وام:

بحث معايل املهند�ص عوي�شة مر�شد املرر رئي�ص دائرة الطاقة - اأبوظبي 
املتخ�ش�شة يف قطاع  الوطنية  لل�شركات  التنفيذيني  وامل��دراء  الروؤ�شاء  مع 
الطاقة خالل فعاليات اأ�شبوع اأبوظبي لال�شتدامة اخلطط ال�شرتاتيجية 
مبا  الطاقة  مزيج  تنويع  و  ا�شتدامة  اإىل  تهدف  وال��ت��ي  القطاع  مل�شتقبل 

يتما�شى مع خطة اإمارة اأبوظبي .
واأو�شح معاليه خالل اللقاء الروؤية الطموحة لإمارة اأبوظبي والتي تهدف 
ب�شكل  امل�شاهمة  اإىل  اإ�شافة  الطاقة  جم��ال  يف  ا�شرتاتيجيتها  تنويع  اإىل 
اأ�شعار الطاقة ال�شم�شية التي ك�شرت بالفعل  رئي�شي يف ا�شتمرار تخفي�ص 

حاجز ال�2 �شنت.
“تبادل  واأ�شاد املرر بنوعية امل�شاريع الإماراتية التي مت عر�شها يف ملتقى 
القمة  ت�شت�شيفها  التي  العاملية  املن�شة  كليك�ص  املناخ”  مبجال  البتكارات 
العاملية لطاقة امل�شتقبل ودورها يف تعزيز احللول امل�شتدامة واملبتكرة بني 

ال�شباب، الذين ثمن ابتكاراتهم لتعزيز كفاءة ا�شتهالك الطاقة.
من  اأخ���رى  باأ�شكال  دعمها  اإىل  حتتاج  املتجددة  الطاقة  اأن  معاليه  واأك���د 
اأن القمة  الطاقة مثل الطاقة الأحفورية والطاقة النووية .. م�شرا اإىل 
ابتكارا  اأك��رث  وح��ل��ول  اأف��ك��ارا  طرحت  ال��ع��ام  ه��ذا  امل�شتقبل  لطاقة  العاملية 

ت�شاهم يف ت�شكيل م�شتقبل الطاقة.
وقال رئي�ص دائرة الطاقة اإن مثل هذه الفعاليات ت�شهم يف ت�شجيع احلوار 
ال�شرتاتيجية  ال�شراكات  لتعزيز  وا���ش��ع  نطاق  على  املعنية  اجل��ه��ات  ب��ني 
وحتفيز ال�شتثمارات يف م�شاريع الطاقة واملياه بالإ�شافة اإىل متكني جيل 
تعزيز  ذات قيمة م�شافة يف  نوعية  لعمل مبادرات  الأعمال  ورواد  ال�شباب 
ال�شتدامة. واأ�شاد املرر بنجاح فعاليات الدورة ال�شاد�شة من اأ�شبوع اأبوظبي 
النجاح  هذا  اأن  اإىل  م�شرا  مظلته،  حتت  املن�شوية  واملعار�ص  لال�شتدامة 
وحر�ص ال�شركات العاملية على امل�شاركة والتواجد ب�شكل دوري يف معار�ص 
اأبوظبي يف  واإم��ارة  الإم��ارات  الريادية لدولة  املكانة  يوؤكدان على  الأ�شبوع 

قطاع الطاقة.

» كهرباء دبي« تر�صي م�صروع توريد 
وتد�صني نظام اإدارة التوزيع الذكي للمياه

•• دبي-وام:

اأر�شت هيئة كهرباء ومياه دبي م�شروع توريد وتد�شني نظام اإدارة التوزيع 
�شبكة  بعد ومراقبة  البيانات عن  التحكم بجمع  اإىل  للمياه يهدف  الذكي 
اأح���دث الربجميات  امل�����ش��روع على  دب���ي.  وي�شتمل  اإم����ارة  امل��ي��اه يف  ت��وزي��ع 
والتقنيات املتطورة بالإ�شافة اإىل برنامج لتدريب الفنيني العاملني لإدارة 

النظام بكفاءة عالية وتقدر تكلفته الإجمالية بنحو 65.4 مليون درهم.
وقال �شعادة �شعيد حممد الطاير الع�شو املنتدب الرئي�ص التنفيذي لهيئة 
الكفاءة  رف��ع  يف  يتمثل  للم�شروع  الرئي�شي  الهدف  ان  دب��ي  ومياه  كهرباء 
الت�شغيلية من خالل تنفيذ نظام ذكي لإدارة توزيع املياه عن طريق تركيب 

عدادات ذكية يف كل منطقة .
واأو�شح �شعادته اأن تنفيذ امل�شروع �شيتم وفق الربنامج املخطط له م�شبقاً 

ومن املتوقع الإنتهاء من الأعمال اخلا�شة به خالل عامني.
ا�شتهالك  م��ع  الرئي�شي  ال��ع��داد  ا�شتهالك  ومقارنة  ق���راءة  النظام  ويتيح 
جمموع العدادات الفرعية داخل املنطقة مما ي�شهم يف مراقبة ال�شتهالك 
ال��ف��رق يف  ف��ان  للمياه  ت�شرب  اأو  وج��ود خلل  ح��ال  ويف  ال�شاعة  م��دار  على 
القراءات يتم ا�شت�شعارها عن طريق نظام املراقبة الذكي يف مركز التحكم.

»االحتاد العقارية« تبيع كامل ح�صتها 
يف »اإمييكول« لـ »دبي لال�صتثمار«

•• دبي-وام: 

اأعلنت جمموعة “ الحتاد العقارية “ - اإحدى �شركات التطوير العقاري 
كولينج  دي�شرتيكت  الإم����ارات  �شركة  يف  ح�شتها  ك��ام��ل  بيع   - ال��دول��ة  يف 
دبي  �شركة  اإىل   - املناطق  تربيد  خ��دم��ات  يف  املتخ�ش�شة   - “اإمييكول” 
مليار  ن�شف  مقابل  اإمييكول  اأ�شهم  من   50% متتلك  التي  لال�شتثمار 

درهم اإماراتي – ما يقارب 137 مليون دولر اأمريكي-.
و�شت�شتثمر الحتاد العقارية الإيرادات املتاأتية من هذه ال�شفقة يف تعزيز 
ودعم  التطويرية  وم�شاريعها  عملياتها  وتو�شيع  ال�شتثمارية  حمفظتها 

ا�شرتاتيجيتها التو�شعية.
وكانت الحتاد العقارية قد تلقت عرو�شا عديدة ل�شراء ح�شتها من جانب 
بيع  بنيتها  لال�شتثمار  دبي  واأخطرت  والعاملية  املحلية  ال�شركات  من  عدد 
والذي  لإمييكول  الأ�شا�شي  النظام  اإىل  ا�شتنادا  ال�شركة  يف  ح�شتها  كامل 
اأعربت  وقد  للبيع  اأية ح�ش�ص معرو�شة  ل�شراء  الأولوية  ال�شريك  يعطي 
دبي لال�شتثمار عن رغبتها بال�شتحواذ على ح�شة الحتاد العقارية البالغة 

%50 من �شركة اإمييكول.
ومت ا�شتكمال الإجراءات القانونية النهائية لإمتام ال�شفقة يوم اخلمي�ص 
التي  لال�شتثمار  دبي  ملكية  اإىل  العقارية  الحت��اد  ح�شة  وانتقلت  املا�شي 

اأ�شبحت بذلك ت�شتحوذ على كامل اأ�شهم �شركة اإمييكول.
اإدارة جمموعة الحتاد  نا�شر بطي عمر بن يو�شف رئي�ص جمل�ص  وقال 
العقارية اإن العام 2018 ميثل بداية مرحلة جديدة من التطور والنمو 
يف م�شرة املجموعة فبعد اأن اأنهت خالل الن�شف الثاين من العام املا�شي 
الطويل  امل���دى  ع��ل��ى  لل�شركة  اجل��دي��دة  التنموية  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  و���ش��ع 
بيع  ياأتي  لها  التابعة  اجلديدة  وال�شركات  امل�شاريع  من  العديد  واأطلقت 
“الحتاد العقارية” لكامل ح�شتها يف اإمييكول لي�شب يف اإطار توجهاتها 
ال�شرتاتيجية وال�شتثمارية اجلديدة حيث �شتعمل على ا�شتثمار الإيرادات 
املتاأتية منها يف تعزيز حمفظتها ال�شتثمارية وتو�شيع عملياتها وم�شاريعها 

التطويرية ودعم ال�شرتاتيجية التنموية للمجموعة.
ذات  اإمييكول-  كولينج  دي�شرتيكت  الإم���ارات  �شركة  تاأ�شي�ص  تاريخ  ويعود 
امل�شوؤولية املحدودة - اإىل العام 2003 وترتكز اأعمالها على تزويد خدمات 
ونقل  وتوزيع  وال�شناعية  والتجارية  ال�شكنية  للمناطق  املركزي  التربيد 
ال�شركات  التربيد لعمالئها من  امل�شتخدمة يف معدات  الباردة  املياه  وبيع 

والأفراد على حد �شواء.

على مدار 3 اأيام وبح�سور اأكرث من 65 م�ساركًا

غرفة عجمان تنظم برنامج �صريبة القيمة امل�صافة وتطبيقاتها

•• عجمان ـ الفجر 

عجمان  و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  نظمت 
بالتعاون مع املعهد العربي للمحا�شبني 
القيمة  “�شريبة  برنامج  والقانونيني 
امل�شافة وتطبيقاتها � الإقرار ال�شريبي 
وذلك  والأعمال”  املوؤ�ش�شات  يف  واأث���ره 
ب��ح�����ش��ور اأك�����رث م���ن 65 م�����ش��ارك��ا من 
وموؤ�ش�شات  و���ش��رك��ات  ح��ك��وم��ي��ة  ج��ه��ات 
اأي��ام يف مقر غرفة  خا�شة على م��دار 3 
الدكتور عامر  الربنامج  عجمان، وقدم 

نعمان عا�شور.
�شريبة  تعريف  اإىل  ال��ربن��ام��ج  وه���دف 
وكيفية  ح�شابها  وطرق  امل�شافة  القيمة 
لل�شركات  ال�����ش��ري��ب��ي��ة  امل��ق��ا���ش��ة  ع��م��ل 
لمت�شا�ص  ال�����ش��رك��ة  ه��ي��ك��ل��ة  واإع��������ادة 
الربنامج  �شهد  كما  ال�شريبي،  الإق��رار 
يف اليوم الثالث ور�شة عمل عن �شريبة 
ال��ق��ي��م��ة امل�����ش��اف��ة وت�����اأث�����رات الق�����رار 
ال�شريبي على املوؤ�ش�شات ومناذج عملية 
عن القرار ال�شريبي، وتناول الربنامج 
اأثر �شريبة القيمة امل�شافة على الدول 
وان��ع��ك��ا���ص ذل���ك ع��ل��ى م��ي��زان��ي��ة الدولة 
وامليزات التجاري ومتو�شط دخل الفرد، 
والناجت  اخل��ا���ص  ال��ق��ط��اع  واأث��ره��ا على 
وا�شعار  العام  والدين  والبنوك  القومي 

ال�شرف والتحويالت املالية.
وع����رف امل��ح��ا���ش��ر ال�����ش��ري��ب��ة ع��ل��ى انها 
احلكومات  خاللها  م��ن  حت�شل  و�شيلة 
العامة  اخلدمات  لتغطية  اي��رادات  على 
تكاليف  ل��ت��غ��ط��ي��ة  ع�����ادة  وت��خ�����ش��ي�����ش��ه��ا 
للح�شور  و����ش���رح  ال���ع���ام���ة،  اخل����دم����ات 
ال�����ش��ري��ب��ة امل��ب��ا���ش��رة وال�����ش��ري��ب��ة الغر 
القيمة  �شريبة  مت��ث��ل  وال��ت��ي  م��ب��ا���ش��رة 
القيمة  �شريبة  ان  مو�شحا  امل�����ش��اف��ة، 
امل�������ش���اف���ة ه����ي ���ش��ري��ب��ة ت���ف���ر����ص على 
مراحل  ج��م��ي��ع  واخل����دم����ات يف  ال�����ش��ل��ع 
التوريد، وهى واحدة من اكرث �شرائب 
ال�شتهالك �شيوعا يف العامل حيث تطبق 

يف اكرث من 160 دولة.
 وت�����ن�����اول ال����ربن����ام����ج ح�������ش���اب ال���وع���اء 
ال�������ش���ري���ب���ي و�����ش����رب ب���ع�������ص الأم���ث���ل���ة 
ع����رف احل�شور  ك��م��ا  ب���ذل���ك،  اخل��ا���ش��ة 
ال��ق��ي��م��ة امل�شافة  ب��ني ���ش��ري��ب��ة  ب��ال��ف��رق 
امل�شاركني  واأط���ل���ع  امل��ب��ي��ع��ات،  و���ش��ري��ب��ة 
ال�شريبية  وامل��خ��ال��ف��ات  ال��غ��رام��ات  على 
امل�شافة  القيمة  وطرق معاجلة �شريبة 
ب���اإ����ش���دار فواتر  وال���ق���واع���د اخل��ا���ش��ة 

�شريبة القيمة امل�شافة.
و�شرح املحا�شر للم�شاركني قواعد اإ�شدار 
لتلبي  امل�شافة  القيمة  �شريبة  فواتر 
عرف  كما  املتطلبات  من  ع��دد  الفاتورة 
واملتمثلة  ال�شريبي  التهرب  بني  الفرق 
وما  امل�شتحقة  ال�����ش��رائ��ب  دف���ع  ع���دم  يف 
والتحايل  خمالفات،  من  عليها  يرتتب 

ال�����ش��ري��ب��ي م���ن خ���الل خ��ف�����ص التاجر 
لأرباحه لتقليل القيمة التي �شوف تدفع 

عليها ال�شرائب.
ه��ذا واأو���ش��ح ع��ب��داهلل عمر امل��رزوق��ي – 
املدير التنفيذي لقطاع خدمات ت�شجيل 
واملعامالت يف غرفة عجمان،  الع�شوية 
الغرفة  جهود  �شمن  ياأتي  الربنامج  اأن 
ومنت�شبيها  اع�����ش��ائ��ه��ا  وع����ي  ب��ت��ع��زي��ز 
واآليات  امل�شافة  القيمة  �شريبة  مباهية 
وا�شتدامة  من��و  يحفز  ب�شكل  تطبيقها 
م�شرا  التجارية،  واأن�شطتهم  اعمالهم 
اإىل ح��ر���ص غ��رف��ة ع��ج��م��ان  م��ن خالل 
ال��ق��ان��ون��ي��ة التي  ال����ربام����ج وال����ن����دوات 
كافة  م��ع  تعاونها  تعزيز  على  تنظمها 
ال�شتفادة  ل��ت��ع��م��ي��م  امل��ع��ن��ي��ة  اجل���ه���ات 

والو�شول لالأهداف املرجوة.

هذا واأ�شار اأحمد خليفة املويجعي مدير 
غرفة  يف  ال��ق��ان��ون��ي��ة  اخل���دم���ات  اإدارة 
تكثف  �شوف  عجمان  غرفة  ان  عجمان 
جهودها خالل الن�شف الأول من العام 
والتعريف  ال��ت��وع��ي��ة  ل����زي����ادة  اجل������اري 
يخ�ص  فيما  امل�شافة  القيمة  ب�شريبة 
ت�شملها  ال���ت���ي  ال���ق���ط���اع���ات  م���ن  ع�����ددا 
العقارات  قطاع  راأ�شها  وعلى  ال�شريبة 
التجزئة  وق����ط����اع  امل�����ق�����اولت  وق����ط����اع 
وغ���ره���ا م���ن ال��ق��ط��اع��ات، م�����ش��را اإىل 
�شريحة  تعريف  ايل  تهدف  الغرفة  ان 
واملحا�شبية  املالية  ب��الأم��ور  املخت�شني 
ال���ق���ط���اع���ني احل���ك���وم���ي واخل����ا�����ص  يف 
مع  التعامل  واآل��ي��ات  الفنية  باملتطلبات 

�شريبة القيم امل�شافة.  
م���ن ج��ان��ب��ه وج���ه ال��دك��ت��ور ع���دن���ان اأبو 

للمعهد  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������ص  ع������ودة 
والقانونيني،  ل��ل��م��ح��ا���ش��ب��ني  ال���ع���رب���ي 
دورها  ع��ل��ى  ع��ج��م��ان  غ��رف��ة  اىل  ال�شكر 
الريادي يف تثقيف اأكرب �شريحة ممكنة 
اإىل  م�شرا  امل�شافة،  القيمة  ب�شريبة 
وتف�شيالت  ج��وان��ب  ت��ن��اول  ال��ربن��ام��ج 
التجار  مفهوم  تعزز  ان  �شاأنها  من  ع��دة 
يف  املالية  وال�شوؤون  باحل�شابات  واملعنني 
ال��ق��ط��اع��ني احل��ك��وم��ي واخل��ا���ص ب�شكل 

اأ�شمل ل�شريبة القيمة امل�شافة.
وا�شاد الدكتور حممد عبداملجيد حنون، 
�شرح  يف  ودوره  ال��ربن��ام��ج  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
امل�شافة  القيمة  �شريبة  قانون  تطبيق 
جديد  ال�شريبة  ق��ان��ون  ان  اإىل  م�شرا 
ع���ل���ى جم��ت��م��ع الع����م����ال وي���ح���ت���اح اإىل 
تطبيقه  اليات  لإي�شال  وافية  �شروحات 
لأكرب �شريحة من املجتمع، كما اكد على 
مبراقبة  املعنية  للجهات  الكبر  ال��دور 

ال�شواق ور�شد املخالفات.
� مدير  واأ���ش��اف حمد اح��م��د احل��م��ادي 
اأن  ال�������ش���ارق���ة،  ب��ل��دي��ة  يف  امل��ال��ي��ة  اإدارة 
من  بالعديد  احل�شور  ع��رف  الربنامج 
الأمور اخلا�شة ب�شريبة القيمة امل�شافة 
واآليات التعامل بها، موؤكدا اأن الربنامج 
الأ�شئلة،  م���ن  ل��ل��ع��دي��د  الإج����اب����ات  ق���دم 
واأكد على اهمية هذه الربامج للجهات 
على  للغرفة  ال�شكر  موجها  احلكومية 
املعهد  مع  بالتعاون  الربنامج  تنظيمها 

العربي للمحا�شبني والقانونيني.
ال�شريبة  ق��ان��ون  اأن  ن����وار،  وائ���ل  وق���ال 
ج��دي��د وي��ح��ت��اج ل��ل��ع��دي��د م���ن ال�����دورات 
�شواء  ب��ه  للتعريف  وال��ربام��ج  وال��ور���ص 
على النطاق القانوين والفني واملحا�شبي 
املرتتبة على  العقوبات  اأو على م�شتوى 

املخالفني.
ودورها  ال�شريبة  اأهمية  على  مو�شحا 
يف يف زيادة اليرادات والتي تنعك�ص على 
خمتلف  ليلم�شها  اخل���دم���ات  م�����ش��ت��وى 

�شرائح املجتمع. 

»اأبوظبي للجودة« مينح »االإمارات لل�صيارات« �صهادة مطابقة الأجهزة �صحن ال�صيارات الكهربائية
ال�����ش��ارة وحماية  ال��ك��رب��ون��ي��ة  الن��ب��ع��اث��ات 
القت�شادي  ال��ن��م��و  ع��ج��ل��ة  ودف����ع  ال��ب��ي��ئ��ة 
امل�شتدام وتعزيز نوعية احلياة للمواطنني 

واملقيمني يف الإمارة.
وه���ن���اأ ���ش��رك��ة الإم��������ارات ل��ل�����ش��ي��ارات على 
اإجن���ازه���ا ك����اأول ���ش��رك��ة حت�����ش��ل ع��ل��ى هذه 
ال�����ش��ه��ادة.. داع��ي��ا ال�����ش��رك��ات الأخ�����رى اأن 
حتذو حذوها من خالل التقدم للح�شول 
املهند�ص  ق��ال  م��ن جانبه  ال�����ش��ه��ادة.   على 
خالد ها�شم املدير التنفيذي لقطاع النقل 
ال���دائ���رة تدعم  اإن  ال��ن��ق��ل  ب���دائ���رة  ال����ربي 
جميع املبادرات املحلية الرامية اإىل تعزيز 
للبيئة.  ال�����ش��دي��ق��ة  ال�����ش��ي��ارات  ا���ش��ت��خ��دام 

•• اأبوظبي-وام:

واملطابقة  ل��ل��ج��ودة  اأب��وظ��ب��ي  جمل�ص  منح 
التحتية  البنية  بتطوير  املعنية  اجلهة   -
للجودة يف اإمارة اأبوظبي - �شركة الإمارات 
لل�شيارات املوزع العام ملر�شيد�ص بنز يف اإمارة 
اأبوظبي وال�شركة الرائدة �شمن جمموعة 
الفهيم اأول �شهادة مطابقة لأجهزة �شحن 

ال�شيارات الكهربائية.
على  لل�شيارات  الإم����ارات  �شركة  وح�شلت 
�شهادة املطابقة لأجهزة ال�شحن احلائطية 
ت�شتخدم  ال���ت���ي   22kWو  11kW
الكهربائية  م��ر���ش��ي��د���ص  ���ش��ي��ارات  ل�شحن 
وذل�����ك ب��ع��د ال��ت��ح��ق��ق م���ن م��ط��اب��ق��ة هذه 
الدولية  الكهربائية  للمعاير  امل��ن��ت��ج��ات 
وقدرتها على حتمل اأج��واء الطق�ص احلار 

يف دولة الإمارات.
يف  املعتمدة  ال�شحن  اأجهزة  تركيب  و�شيتم 
ت�شوق  مراكز  ل�10  تابعة  �شيارات  مواقف 
ب��ال��ت��ع��اون مع  وذل���ك  اأب��وظ��ب��ي  رئي�شية يف 

دائرة النقل يف اأبوظبي.
وقال املهند�ص عبداهلل ح�شن املعيني املدير 
املطابقة  برامج  خدمات  لقطاع  التنفيذي 
واملطابقة  ل��ل��ج��ودة  اأب���وظ���ب���ي  جم��ل�����ص  يف 
�شحن  اأج��ه��زة  مطابقة  �شهادة  برنامج  ان 
اجلهود  مع  يتما�شى  الكهربائية  ال�شيارات 
اأب��وظ��ب��ي لت�شجيع  ت��ب��ذل��ه��ا ح��ك��وم��ة  ال��ت��ي 
وت�شهيل  للبيئة  ال�شديقة  النقل  و�شائل 
خالل  من  الكهربائية  ال�شيارات  ا�شتخدام 

حت�شني البنية التحتية لأنظمة ال�شحن.
خف�ص  يف  ي�شاهم  ال��ربن��ام��ج  اأن  واأ����ش���اف 

م�شيفا اأن التقديرات وفقا لروؤية اأبوظبي 
بعدد  ك���ب���رة  زي������ادة  اإىل  ت�����ش��ر   2030
يتطلب  ال���ذي  الأم���ر  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال�شكان 
امل��زي��د م��ن امل���ب���ادرات ال��ت��ي م��ن ���ش��اأن��ه��ا اأن 
ت�شهم يف التوجه اأكرث نحو النقل ال�شديق 
يف  احلا�شلة  ال��ت��ط��ورات  وم��واك��ب��ة  للبيئة 
التعاون مع  قطاع النقل من خالل تعزيز 
التحتية  البنية  لإر���ش��اء  املحلية  ال�شركات 
الالزمة لدعم هذا التوجه مبا فيه اإن�شاء 
لت�شجيع  ال��ك��ه��رب��ائ��ي  ال�����ش��ح��ن  حم���ط���ات 
الكهربائية  املركبات  ا�شتخدام  على  النا�ص 
املحافظة  لتعزيز  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود  ودع��م 
الإم���ارة.  يف  العامة  وال�شحة  البيئة  على 

واملطابقة  للجودة  اأبوظبي  جمل�ص  وك��ان 
اأط��ل��ق ب��رن��ام��ج ���ش��ه��ادة امل��ط��اب��ق��ة لأجهزة 
يونيو  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة يف  ال�����ش��ي��ارات  ���ش��ح��ن 
ملحطات  التنظيمي  لالإطار  دعما   2017
“امللحق  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ال�������ش���ي���ارات  ���ش��ح��ن 
التنظيم  مكتب  اأ����ش���دره  “ ال���ذي   1 رق���م 
�شمان  اإىل  الربنامج  وي�شعى  وال��رق��اب��ة.. 
واخلا�شة  ال��ع��ام��ة  ال�شحن  اأن��ظ��م��ة  ال��ت��زام 
على  وقدرتها  الدولية  ال�شالمة  مبعاير 

حتمل الظروف اجلوية املحلية.
امل��ت��وا���ش��ل��ة للحد من  اإط����ار ج��ه��وده��ا  ويف 
اإىل  اأبوظبي  حكومة  ت�شعى  ال��ه��واء  تلوث 
ن��ق��ل خ���ال م��ن النبعاثات  ق��ط��اع  ت��ط��وي��ر 

ال�شتثمار  موا�شلة  خ��الل  من  الكربونية 
النظيفة  للطاقة  التحتية  البنية  يف قطاع 
و����ش���م���ان ج���ودت���ه���ا وق���درت���ه���ا ع��ل��ى تلبية 

احتياجات الإمارة احلالية وامل�شتقبلية.
اأبوظبي جلنة فنية مكلفة بتنفيذ  و�شكلت 
النبعاثات  ذات  للمركبات  ا�شرتاتيجيتها 
اإ�شراف  حتت  وذل��ك  املنخف�شة  الكربونية 

دائرة النقل.
وم��ن املتوقع اأن ي��وؤدي زي��ادة الإق��ب��ال على 
اأبوظبي  اإم����ارة  يف  الكهربائية  ال�����ش��ي��ارات 
اإىل حتقيق  الإم���ارات عامة  ودول��ة  خا�شة 
ال��ع��دي��د م���ن ال��ف��وائ��د ال��ب��ي��ئ��ي��ة وحت�شني 

نوعية الهواء لأفراد املجتمع.

عبداهلل عمر املرزوقي

حممد عبداملجيد حنون

عدنان اأبو عوده عامر نعمان عا�سور

وائل نوار

حمد احمد احلمادي احمد خليفة املويجعي
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»اأمنيات العقارية« متنح »تران�س جارد« عقدا 
الإدارة املرافق بقيمة 14.5 مليون درهم

•• دبي-وام:

اأعلنت جمموعة اأمنيات العقارية التي تتخذ من دبي مقرا لها عن تعاقدها 
يف  الأع��م��ال  خدمات  توفر  قطاع  يف  العاملة  ج��ارد  تران�ص  جمموعة  مع 
دولة الإمارات العربية املتحدة لتوفر خدمات اإدارة املرافق ملحفظتها من 
مبا  دبي  مبدينة  التجاري  اخلليج  منطقة  يف  التجارية  العقارية  امل�شاريع 
يف ذلك مبنى اأوبو�ص الذي مت ت�شميمه من قبل امل�شممة العاملية الراحلة 
زها حديد. ومبوجب هذه التفاقية التي تبلغ قيمتها 14.5 مليون درهم 
وتدوم لثالث �شنوات �شتكون جمموعة تران�ص جارد م�شوؤولة عن خدمات 
والتنظيف  ال�شيانة  وخدمات  وال�شباكة  والكهربائية  امليكانيكية  الأعمال 
اأخ��رى وت�شكل هذه التفاقية ج��زءا من عملية دمج كبرة  وع��دة خدمات 
ملتطلبات اخلدمات ملحفظة م�شاريع 
جم���م���وع���ة اأم����ن����ي����ات ال���ع���ق���اري���ة يف 
والتي  ال���ت���ج���اري  اخل��ل��ي��ج  م��ن��ط��ق��ة 
ت�شم مبنى اأوبو�ص و ون من اأمنيات 
بايناري  ذا  وم��ب��ن��ى  ب��اي��زووت��ر  وب���رج 
يف  الأخ�����ش��ائ��ي��ني  م��ن   87 و�شيعمل 
جمموعة  من  امل��راف��ق  اإدارة  خدمات 
هذا  متطلبات  لإجن��از  ج��ارد  تران�ص 
اإدارة  العقد. وقالت لني ويلي مدير 
جمعية  لإدارة  كالريتي  يف  املمتلكات 
ا�شتكمال مبنى  اق��رتاب  امل��الك: مع 
حديد  زه���ا  �شممته  ال����ذي  اأوب���و����ص 
حر�شنا على اختيار ال�شركة الأف�شل 
لهذه  املرافق  اإدارة  خدمات  لتقدمي 
املباين  ب��ق��ي��ة  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  امل��ب��ن��ى 
اأمنيات  جمموعة  ل�شالح  امل���الك  جمعية  لإدارة  ك��الري��ت��ي  ت��دي��ره��ا  ال��ت��ي 
بالتعامل مع �شركة ميكنها توفر كافة اخلدمات ب�شكل  العقارية ورغبنا 
مبا�شر مع وجود عدد حمدود من ال�شركات يف دولة الإم��ارات التي لديها 
اكد  جانبه  من  اأمنيات.  تطورها  التي  املرموقة  املباين  اإدارة  على  القدرة 
التعاون  التنفيذي ملجموعة تران�ص جارد احلر�ص على  املدير  جريج وارد 
ب�شكل وثيق مع اأمنيات لت�شميم حلول اإدارة املرافق املتكاملة واملتخ�ش�شة 
لتلبية كافة الق�شايا وال�شوؤون الت�شغيلية احلالية وتعزيز م�شتوى تقدمي 
ال�شراكة  بتعزيز  املباين  اإدارة  جمال  يف  املتكامل  نهجنا  وي�شهم  اخلدمات 
بني تران�ص جارد واأمنيات لتوفر اأف�شل م�شتويات الكفاءة. ويعترب مبنى 
اأوبو�ص الإ�شافة الأحدث ملحفظة اأمنيات ويقع بالقرب من اأبرز الوجهات 
وو�شط  العاملي  امل��ايل  دبي  مركز  يف  املرموقة  الأعمال  ومراكز  الرتفيهية 

مدينة دبي ومركز دبي التجاري العاملي وحي دبي للت�شميم .

تو�صعة جممع دبي ال�صناعي 
بقيمة 135 مليون درهم

•• دبي -وام:

مدينة  �شمن  بال�شناعة  املتخ�ش�شة  املنطقة  ال�شناعي  دب��ي  جم��ّم��ع  اأع��ل��ن 
والتو�شعة  التحتية  البنية  اإن�شاء  اأعمال  تر�شية  ام�ص عن  لتجارة اجلملة  دبي 
حتتية  بنية  توفر  بهدف  املجّمع  مكونات  خمتلف  تربط  التي  الطرقات  يف 
متطورة وقادرة على ال�شتجابة حلاجات �شركاء الأعمال املتنوعة. وياأتي هذا 
531 مليون  نحو  اإىل  الإجمالية  كلفتها  ت�شل  التي  التو�شعة  باإجراء  القرار 
درهم يف ظل منو متزايد لن�شاط القطاع ال�شناعي يف دبي والإمارات انعكا�شاً 
للنجاح الوا�شع الذي حققته ا�شرتاتيجية دبي ال�شناعية منذ اإطالقها يف العام 
�شعود اأبو ال�شوارب الرئي�ص التنفيذي للعمليات يف جممع دبي  وقال   .6102
الإم��ارات من��واً غر م�شبوق يف  النفطية يف  القطاعات غر  ت�شهد  ال�شناعي: 
التنوع القت�شادي  التي تعزز وتدعم  الإم��ارات  ظل ا�شرتاتيجيات دبي وروؤي��ة 
فاإننا  ال�شناعية،  دبي  ا�شرتاتيجية  يف  اأ�شا�شياً  �شريكاً  ..وباعتبارنا  الدولة  يف 
القطاعات  لتطوير  ال��ه��ادف��ة  العملية  اخل��ط��وات  م��ن  ع��دد  اإج���راء  على  نعمل 
ال�شناعية الأ�شا�شية وتوفر اخلدمات واملرافق والبنية التحتية الداعمة لها 
. ووفقاً لنتائج ا�شرتاتيجية دبي ال�شناعية فقد حقق القطاع ال�شناعي منواً 
5.9% من  ح�شته  5102 لت�شل  6.0% يف  6102 من  بلغ 4.3% يف 
التحويلية  لل�شناعة  امل�شافة  القيمة  وارتفعت  لدبي  الإجمايل  املحلي  الناجت 
من 9.92% يف 5102 اإىل 2.13% يف 6102، فيما يقدر الناجت املحلي 
نتائج  6102 واأظ��ه��رت  دره��م يف  6.53 مليار  ال�شناعي بحوايل  الإج��م��ايل 
 6102 6.8% يف  ال�شناعية مبعدل  ال�شادرات  اإجمايل  ال�شرتاتيجية منو 

حيث بلغ الإجمايل 341 مليار درهم.

»دبي مل�صاريع الطريان« تتعاقد مع »بيانات 
الهند�صية« لتزويد مطارات دبي بحلول ذكية

•• دبي -وام: 

لتحديث  �شعيها  يف   - الهند�شية  الطران  مل�شاريع  دب��ي  موؤ�ش�شة  اعتمدت 
مطار  “ يف  اأر����ص   - “اجلو  ال��رادي��و  لنظم  ترقيات   - اجل��وي��ة  ات�شالتها 
ال��دويل ومطار دب��ي ورل��د �شنرتال من خ��الل منح جمموعة بيانات  دب��ي 
�شافر  الذكية  اجل��دي��دة  ال��رادي��و  حلول  وتركيب  لتوريد  عقد  الهند�شية 

تي-6 من �شركة نورثروب غرومان بارك اير �شي�شتمز. 
ال��ع��امل ازدح��ام��ا جلهة  اأك��رث م��ط��ارات  ال���دويل  وبالنظر لكون مطار دب��ي 
89 مليون  امل�شافرين الدوليني - حيث من املتوقع ان يتعامل املطار مع 
م�شافر هذا العام بالإ�شافة اىل احتالل مطار دبي ورلد �شنرتال املركز ال� 
20 دوليا بالن�شبة لل�شحن - فاإن نظم الراديو “ اجلو- اأر�ص “ املثبتة يف 
موقع كل من املطارين حتتاج للرتقية ب�شبب منو احلركة كما هي بحاجة 
اأماكن  وذل��ك يف  وردي��ف��ة منف�شلة  رئي�شية  رادي��وي��ة  اأج��ه��زة  لها  يكون  لأن 

متفرقة تتوزع عليها اماكن الراديو و�شواري الهوائيات.
جديدة  برجميات  وظيفة  على  اجل��دي��د  النظام  ترقية  برنامج  وا�شتمل 
مل�شاعدة برج مراقبة احلركة اجلوية والك�شف املتزامن عن اإر�شال املكاملات 
حيث تعمل تكنولوجيا “بارك ا�ص �شي تي” على تنبيه امل�شغل اإىل اإمكانية 
ع��رق��ل��ة امل��ك��امل��ات وف��ق��د الت�����ش��الت احل��ي��وي��ة ب��ني ال��ط��ي��اري��ن والعمليات 
ميثل   2017 العام  اأن  الهند�شية”  “بيانات  جمموعة  وذك��رت  الأر�شية. 
اأحد اأكرث �شنوات املجموعة جناحا جلهة التعاون مع موؤ�ش�شة مطارات دبي 
وموؤ�ش�شة دبي مل�شاريع الطران الهند�شية وموؤ�ش�شة دبي خلدمات املالحة 
يف  ال��ط��ران  حللول  موثوق  كمزود  ومركزيتها  اهميتها  يعزز  ما  اجلوية 

املنطقة.

خالل ثاين حلقات نقا�س مبادرة »�سوت اأعمال ال�سباب« بالتعاون مع مركز ال�سباب

»دبي للم�صاريع النا�صئة« تعّرف ال�صباب بكيفية مواجهة التحديات يف ال�صركات العائلية 

 38 األف م�صارك من 170 دولة ير�صمون م�صتقبل قطاع الطاقة يف اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة

من  وط���ال���ب���ة  ط��ال��ب��ا   2688 ح�����ش��ور 
مدار�ص الدولة.

وا���ش��ت��ح��وذت امل�����ش��اري��ع الإم��ارات��ي��ة على 
ن�شبة %25 �شمن من�شة ملتقى تبادل 
“كليك�ص”  امل���ن���اخ  مب��ج��ال  الب���ت���ك���ارات 
على  احل�شول  بهدف  امل�شتثمرين  اأم��ام 
التمويل الالزم لتنفيذها وقام م�شتثمر 
 10 ال�شتثمار يف  ع��ن  ب��الإع��الن  ع��امل��ي 
من  الأع��م��ال  رواد  من  مقدمة  م�شاريع 

اأ�شل 27 م�شروعا.
اأ�شبوع  واأعلنت الإم��ارات خالل فعاليات 
اأبوظبي لال�شتدامة عن املرحلة الثانية 
م��ن ���ش��ن��دوق ال�����ش��راك��ة م��ع دول البحر 
البالغة  امل���ت���ج���ددة  ل��ل��ط��اق��ة  ال��ك��اري��ب��ي 
مبنح  وال��ب��دء  دولر  مليون   50 قيمته 

عقود م�شاريع املرحلة الأوىل.
ومتيز اأ�شبوع اأبوظبي لال�شتدامة يف عام 
عام  م��ع  لتزامنه  بخ�شو�شية   2018

زاي��د ال��ذي حتتفي فيه دول��ة الإم���ارات 
بالذكرى املئوية للقائد املوؤ�ش�ص املغفور 
نهيان،  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه 
ط��ي��ب اهلل ث�����راه، واأي�������ش���اً مب����رور ع�شر 
زاي��د لطاقة  اإط��الق جائزة  �شنوات على 

امل�شتقبل.
امل�شتقبل  لطاقة  زاي��د  جائزة  واحتفلت 
التي  اإطالقها  �شنوات على  مبرور ع�شر 
زايد  ال�شيخ  لإرث  تكرميا  تاأ�شي�شها  مت 
“طيب اهلل ثراه”  اآل نهيان  بن �شلطان 
وتكري�شا لروؤيته يف جمالت ال�شتدامة 
اإلهام  ب���ه���دف  ال��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ي  واحل����ف����اظ 
ال���ق���ادم م���ن امل��ب��دع��ني لتقدمي  اجل��ي��ل 
حلول مبتكرة لطاقة امل�شتقبل وحت�شني 
العامل  ح��ول  للكثرين  احل��ي��اة  ظ���روف 
حياة  حت�شني  يف  اجلائزة  �شاهمت  حيث 
307 م��الي��ني �شخ�ص حول  اأك���رث م��ن 
واملبادرات  امل�����ش��اري��ع  م��ن خ���الل  ال��ع��امل 

الفائزون  اأط��ل��ق��ه��ا  ال���ت���ي  امل�����ش��ت��دام��ة 
باجلائزة اأفراد وجهات.

لال�شتدامة  اأب���وظ���ب���ي  اأ����ش���ب���وع  و���ش��ه��د 
م�شاركة  ال���ت���وايل  ع��ل��ى  ال���ث���اين  ل��ل��ع��ام 
مم���ي���زة ل��ل�����ش��ع��ودي��ة م����ن خ�����الل جناح 
ك��ب��ر خ���ا����ص ب��امل��م��ل��ك��ة ���ش��م اأك�����رث من 
تخ�شي�ص  ..ومت  وموؤ�ش�شة  �شركة   18
اململكة  اأع��ل��ن��ت  ح��ي��ث  ا�شتثمار  جل�شتي 
عن تخ�شي�ص 7 مليارات دولر مل�شاريع 
2018..وح�شر  لعام  املتجددة  الطاقة 
“اجتماع  م�����ش��ت��ث��م��را   150 م���ن  اأك����رث 
 16 تنظيم  ومت  لال�شتثمار”،  اململكة 

جل�شة عمل خا�شة بال�شعودية.
على  ال�شوء  ت�شليط  الأ�شبوع  �شهد  كما 
للطاقة  ال�����دويل  “التحالف  اج��ت��م��اع 
العاملية  “القمة  يف  الأول  ال�شم�شية” 
ت�شعة  وت���وق���ي���ع  امل�شتقبل”  ل���ط���اق���ة 
م�شاريع يف خم�ص دول اأع�شاء مل�شروعات 

•• اأبوظبي-وام:

�شكل اأ�شبوع اأبوظبي لال�شتدامة من�شة 
ع���امل���ي���ة ل��ت�����ش��خ��ر امل����ع����ارف واخل������ربات 
تبني  واملجتمعات على  الدول  وم�شاعدة 
ق�شاياها  ومناق�شة  ال�شتدامة  مفاهيم 
العاملي  التحول  جهود  دف��ع  اإىل  اإ�شافة 
وذلك  واملتجددة  النظيفة  الطاقة  نحو 
و�شمان  امل��ن��اخ��ي��ة  ال��ت��غ��رات  م��ن  للحد 

اأمن الطاقة واملياه.
العاملية  ال��ق��م��ة  اف���ت���ت���اح  ح��ف��ل  وح���ظ���ي 
اأبرز  اأح���د  ت��ع��د  ال��ت��ي  امل�شتقبل  ل��ط��اق��ة 
وم�شاركة  ب��ح�����ش��ور  الأ���ش��ب��وع  ف��ع��ال��ي��ات 
الرئي�ص حممد ولد عبدالعزيز  فخامة 
رئ��ي�����ص ج��م��ه��وري��ة م��وري��ت��ان��ي��ا وفخامة 
جمهورية  رئ��ي�����ص  ف����ور،  داين  ال��رئ��ي�����ص 
ال�شي�شل، و�شاحب ال�شمو امللكي الأمر 
ال��ث��اين، ويل عهد  احل�شني ب��ن ع��ب��داهلل 
من  واأك���رث  الها�شمية  الأردن��ي��ة  اململكة 
و500  دول������ة  و����ش���ف���ر  وزي��������راً   180
م�شوؤول تنفيذي من 150 دولة بن�شبة 
..و�شارك  ال�شابق  العام  %20 عن  منو 
العاملية  ل��ل��ق��م��ة  امل�����ش��اح��ب  امل��ع��ر���ص  يف 
20 جناحا دوليا فيما  امل�شتقبل  لطاقة 
بلغ اإجمايل عدد احل�شور خالل اأ�شبوع 

اأبوظبي لال�شتدامة 38 األف �شخ�ص.
وبلغ اإجمايل قيمة امل�شاريع ال�شتثمارية 
املوقعة خالل اأ�شبوع اأبوظبي لال�شتدامة 
 850 وم�����ش��ارك��ة  دولر  م��ل��ي��ار   15.2
ا�شتحوذت  ب��ل��دا   40 م��ن  ع��ار���ش��ة  جهة 
منهم   70% على  الأجنبية  ال�شركات 
بلدا   170 م���ن  م�������ش���ارك  األ�����ف  و38 
تنفيذي  رئ��ي�����ص   2000 ن��ح��و  ب��ي��ن��ه��م 
من 130 بلدا واأك��رث من 100 �شركة 
نا�شئة و�شهد اأ�شبوع اأبوظبي لال�شتدامة 

يف دولة الإم��ارات وال�شعودية ونيجريا 
وال��ه��ن��د واأ���ش��ب��ان��ي��ا ح��ي��ث ي��ل��ت��زم “بنك 
دولر  م��ل��ي��ارات   5 ق��دره  بتمويل  ِي�ص” 
ل�”التحالف الدويل للطاقة ال�شم�شية” 

بحلول العام 2030.
اأ�شبوع  يف  “م�شدر”  م�����ش��ارك��ة  وب����رزت 
توقيع  خ��الل  من  لال�شتدامة  اأبوظبي 
ع������دد م����ن الت����ف����اق����ي����ات امل���ه���م���ة وم���ن 
لتطوير  ت��ع��اون  اتفاقية  توقيع  اأب��رزه��ا 
حم��ف��ظ��ة ك���ب���رة م����ن م�������ش���اري���ع طاقة 
“دايو  م��ع  وال�����ش��راك��ة  ال��ري��اح يف م�شر 
للهند�شة والإن�شاءات” لتطوير تقنيات 
ا�شتهالك  وذات  م�شتدامة  مياه  حتلية 
اإطالق  اإىل  اإ���ش��اف��ة  للطاقة  منخف�ص 
املياه  لتحلية  التجريبي  برنامج م�شدر 
والذي  املتجددة  الطاقة  على  بالعتماد 
يوؤكد اإمكانية حتقيق اجلدوى التجارية 

لتحلية املياه بالطاقة ال�شم�شية.

م�صرف الهالل يح�صد جائزة  اأف�صل برنامج للم�صوؤولية 
املجتمعية بني موؤ�ص�صات ال�صريفة االإ�صالمية يف االإمارات  

•• اأبوظبي-الفجر: 

ال���ه���الل ع��ل��ى جائزة  ح�����ش��ل م�����ش��رف 
املجتمعية  للم�شوؤولية  برنامج  “اأف�شل 
يف  الإ�شالمية  ال�شرفة  موؤ�ش�شات  بني 
الإمارات” عن حملته اخلا�شة ب�شالمة 
الأط���ف���ال ع��ل��ى ال��ط��رق وذل���ك م��ن قبل 
فاينن�شال”،  اآي  ب���ي  “�شي  م��وؤ���ش�����ش��ة 
ال�شرق  يف  ال����رائ����دة  امل��ال��ي��ة  امل��ط��ب��وع��ة 
األيك�ص  ال�شيد  وت�شلم اجلائزة  الأو�شط، 

مل�شرف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص  ك���وي���ل���و، 
العقربي،  ���ش��ال��ح  ال�����ش��ي��د  م���ن  ال���ه���الل 
رئي�ص جمل�ص اإدارة �شي بي اآي فاينن�شال 
يف  العقارات  لإدارة  التنفيذي  والرئي�ص 

مركز دبي املايل العاملي.
وق��د اأق��ي��م حفل ت��وزي��ع ج��وائ��ز الأعمال 
وال��ت��م��وي��ل الإ���ش��الم��ي ل��ع��ام 2017 يف 
اأب��راج الإم���ارات بدبي ، بح�شور  جمرا 
كبار  م����ن  ���ش��خ�����ش��ي��ة   20 م����ن  اأك�������رث 
م����ن خمتلف  وامل���م���ول���ني  امل�������ش���رف���ي���ني 

و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  اأنحاء 
اأفريقيا.

بهذه املنا�شبة قال األيك�ص كويلو، الرئي�ص 
اأن  ي�شرفنا  الهالل:  مل�شرف  التنفيذي 
الأطفال  �شالمة  بحملة  الع��رتاف  يتم 
والتمويل  الأع����م����ال  ج���وائ���ز  ق��ب��ل  م���ن 
ن���اأخ���ذ  ون����ح����ن   ،2017 الإ�����ش����الم����ي 
لل�شركات  املجتمعية  امل�شوؤولية  برنامج 
على حممل اجل��د لأن��ن��ا ن��وؤم��ن اأن���ه من 
املجتمع  يف  ن�شطاً  دوراً  نلعب  اأن  واجبنا 

يف  امل�شاعدة  على  ن�شجع  اأن  اأردن����ا  وق��د 
دولة  يف  الأط��ف��ال  �شالمة  ثقافة  تعزيز 
وتعترب هذه  املتحدة،  العربية  الإم��ارات 
اجلائزة �شهادة على عملنا ال�شاق وناأمل 
الأطفال يف  ت�شتمر مبادرتنا �شالمة  اأن 

اإحداث تغير اإيجابي باملجتمع.
وت�����ش��م��ل ح��م��ل��ة ���ش��الم��ة الأط����ف����ال من 
م�شرف ال��ه��الل ع��دة حم���اور ت��ب��داأ من 
ت��رك��ي��ب م��ق��اع��د الأم������ان ل���الأط���ف���ال يف 
حول  تدريبات  اإىل  بالإ�شافة  املركبات، 
توعوية  وحمالت  املجتمعية،  امل�شوؤولية 
ع���ام���ة ح�����ول الخ����ت����ن����اق يف امل���رك���ب���ات، 
وا�شتخدام الهاتف املتحرك اأثناء القيادة، 
الأطفال يف  و�شالمة  الأم��ان،  وم�شافات 
اختناقات  وخماطر  ال�شباحة،  حمامات 
اإط���الق حملة �شالمة  ال��ط��ع��ام، وق��د مت 
املا�شي، حيث مت  اأغ�شط�ص  الأط��ف��ال يف 
ل�شالمة  مقعداً   150 من  اأك��رث  توزيع 
الأطفال يف املركبات على املواليد اجلدد. 
�شاعدت   ،2005 ع��ام  تاأ�شي�شها  وم��ن��ذ 
الإ�شالمي  وال��ت��م��وي��ل  الأع���م���ال  ج��وائ��ز 
للقطاع  ال���دويل  النمو  عجلة  دف��ع  على 
امل�����ش��ريف الإ���ش��الم��ي، وم��ع ق��ي��ام خرباء 
املوؤ�ش�شات  ب��اإدراج  الإ�شالمية  ال�شرفة 
امل��ال��ي��ة ���ش��م��ن جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من 
الفئات، مت الت�شويت مبا يقارب من 28 
ل�شالح  ت�شنيف   49 ع��رب  ���ش��وت  األ���ف 
الفئات املختلفة يف ال�شتطالع الذي مت 

عرب الإنرتنت هذا العام.

اإجناز لـ »�صلطة دبي املالحية« 
يدعم جاهزية القطاع البحري

•• دبي -وام:

املالحية”  دب���ي  م��دي��ن��ة  “�شلطة  ت�شلمت 
�شهادة اعتماد من املنظمة الدولية لتوحيد 
 ”31000:2009 “اآيزو:  امل��ق��اي��ي�����ص 
اإدارة املخاطر املعتمد  اعرتافا باإطار عمل 

لديها واملطابق لأعلى املعاير العاملية.
الريادي  امل�شتوى  الع���رتاف  ه��ذا  وي��وؤك��د 
البحرية  ال�����ش��ل��ط��ة  اإل���ي���ه  و���ش��ل��ت  ال�����ذي 
كاإحدى اجلهات امللتزمة باأف�شل ممار�شات 
احلثيثة  م�شاعيها  اإط��ار  يف  املخاطر  اإدارة 
يدعم  واآم���ن  متجدد  ب��ح��ري  ق��ط��اع  لبناء 
ا�شتعدادا  الق��ت�����ش��ادي  ال��ت��ن��وي��ع  م�����ش��رة 
وقال  ال��ن��ف��ط«.  بعد  م��ا  “اقت�شاد  ملرحلة 
“�شلطة  يف  التنفيذي  امل��دي��ر  ع��ل��ي  ع��ام��ر 
على  احل�شول  اإن  املالحية”  دب��ي  مدينة 
متقدمة  خ���ط���وة  مي���ث���ل  ال�������ش���ه���ادة  ه�����ذه 
لالرتقاء  متينة  دع��ائ��م  اإر���ش��اء  درب  على 
بجاهزية القطاع البحري ملواجهة حالت 
ال��ق��درة على التعايف  ال��ط��وارئ م��ع زي���ادة 
يتما�شى  مبا  الأعمال  ا�شتمرارية  و�شمان 
مع اجلهود الوطنية الرامية اإىل الرتقاء 
باإمكانات دولة الإمارات يف اإدارة الطوارئ 
جاهزية  وت��ع��زي��ز  وال����ك����وارث  والأزم��������ات 
الأمثل  بال�شكل  املجتمع  خلدمة  ال��دول��ة 

وفق روؤية الإمارات 2021.
الطريق  ميهد  الإجن����از  ه��ذا  اأن  واأ���ش��اف 
اأمام احل�شول على �شهادة اإدارة ا�شتمرارية 
الأعمال يف دبي و�شعيا لتعزيز ثقة جمتمع 
البحرية  ب��ال��ب��ي��ئ��ة  ال������دويل  ال���ش��ت��ث��م��ار 
يت�شم  بحري  جتمع  تطوير  ع��رب  املحلية 
ب��ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة وال�������ش���م���ول���ي���ة واجل���اذب���ي���ة 
ال���ش��ت��ث��م��اري��ة وال���ق���درة ع��ل��ى دف���ع عجلة 
التنمية القت�شادية والنه�شة احل�شارية.

اجل��دي��دة، كما ميكن  العمل  على فر�ص 
ال�شرتاك باأهم الأحداث التي تركز على 
التكنولوجيا، والدورات ولقاءات وغرها 

من املعلومات املتطورة الهامة.
النا�شئة  ل���ل���م�������ش���اري���ع  دب������ي  وت�����دع�����م 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة غ��رف��ة دب���ي ال��رام��ي��ة اإىل 
البتكار،  وت�شجيع  الأع���م���ال  رواد  دع���م 
ح��ي��ث اأط��ل��ق��ت ال��غ��رف��ة يف ع���ام 2015، 
ا�شرتاتيجية البتكار الهادفة اإىل متثيل 
الأعمال  ودعم وحماية م�شالح جمتمع 
الغرفة جهودها يف  توا�شل  دبي. كما  يف 
دعم اأ�شحاب امل�شاريع من خالل برنامج 
جت���ار دب����ي، وال����ذي ي��ع��م��ل ع��ل��ى تطوير 
اأف��ك��ار رج���ال الأع��م��ال الإم��ارات��ي��ني مبا 

يخدم بيئة العمل يف دبي.

•• دبي-الفجر: 

اإط��ار جهودها لدعم رواد الأعمال يف  يف 
املنطقة، وتعزيز دور ال�شركات واأ�شحاب 
امل�شاريع النا�شئة، نظمت “دبي للم�شاريع 
احدى مبادرات غرفة جتارة  النا�شئة”، 
و���ش��ن��اع��ة دب���ي امل��ب��ت��ك��رة، م���وؤخ���راً ثاين 
ال�شباب”  اأع��م��ال  “�شوت  نقا�ص  حلقات 
بالتعاون مع مركز ال�شباب وذلك يف مقر 

املركز يف اأبراج الإمارات بدبي.
التحديات  “مواجهة  ع���ن���وان  وحت����ت 
العائلية”،  ال�شركات  يف  النمو  وحتقيق 
هدفت الور�شة اإىل تعريف امل�شاركني من 
التحديات  مواجهة  بكيفية  ال�شباب  فئة 
ال�شوء  وت�شليط  العائلية،  ال�شركات  يف 

الإر�شادات  واأب���رز  الن�شائح  بع�ص  على 
حول كيفية منو وتطوير هذه ال�شركات. 
الفهيم،  خ���ال���د  ال��ن��ق��ا���ص  ح��ل��ق��ة  واأدار 
م�شت�شار جمل�ص اإدارة جمموعة الفهيم، 
العمليات  رئ��ي�����ص  امل�����زروع�����ي،  وع���ل���ي���اء 
ال���ع���امل���ي���ة، حيث  امل�����زروع�����ي  ����ش���رك���ة  يف 
ا���ش��ت��ع��ر���ش��وا جت��ارب��ه��م ال�����ش��خ�����ش��ي��ة مع 
امل�شاركني  وع��رف��وا  العائلية،  �شركاتهم 
التي  ال���ت���ح���دي���ات  م����واج����ه����ة  ب��ك��ي��ف��ي��ة 
العائلية  ال�����ش��رك��ات  اأ���ش��ح��اب  ي��واج��ه��ه��ا 
ال�شركات،  ه����ذه  وت��ط��وي��ر  من���و  وط����رق 
على  ال�����ش��وء  ت�����ش��ل��ي��ط  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
يف  امل��وج��ودة  البتكارية  املمار�شات  اأب���رز 

ال�شركات العائلية. 
واأك����د ال��ف��ه��ي��م وامل���زروع���ي خ���الل حلقة 

ال��ن��ق��ا���ص وج����ود ق��وا���ش��م م�����ش��رتك��ة بني 
النا�شئة  وال�شركات  العائلية  ال�شركات 
يف خمتلف جم��الت العمل، حيث تعترب 
العائلية  لل�شركات  املثالية  الوجهة  دبي 
النا�شئة  ال�������ش���رك���ات  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
وال�شغرة واملتو�شطة نظراً ملا تتمتع من 

مزايا ا�شتثنائية وتناف�شية.
التي  النقا�ص  حلقات  �شل�شلة  اأن  ي��ذك��ر 
النا�شئة”  ل��ل��م�����ش��اري��ع  “دبي  ت��ن��ظ��م��ه��ا 
من�شة  هي  ال�شباب  مركز  مع  بالتعاون 
وتر�شيخ  ل��ت��ط��وي��ر  ل��ل�����ش��ب��اب  م��ث��ال��ي��ة 
اأف�شل  ع���ل���ى  وال����ت����ع����رف  اإم���ك���ان���ات���ه���م 
امل���م���ار����ش���ات يف جم����ال ري������ادة الأع���م���ال 
بالإ�شافة اإىل تطوير مهاراتهم القيادية 
امل�شاريع  اأ���ش��ح��اب  ف��دع��م  وال���ري���ادي���ة. 

النا�شئة وال�شغرة واملتو�شطة يف دبي كان 
ا�شرتاتيجية  من  رئي�شياً  ج��زءاً  وم���ازال 
با�شتمرار  الغرفة  تعمل  حيث  ال��غ��رف��ة، 
التي  والفعاليات  العمل  ور����ص  بتنظيم 
واأ�شحاب  ال�����ش��ب��اب  م�شلحة  يف  ت�����ش��ب 

امل�شاريع النا�شئة يف املنطقة.
التي  النا�شئة،  للم�شاريع  دب��ي  وتعترب 
 ،2016 ال��ع��ام  خ��الل  الغرفة  اأطلقتها 
ال�شرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  ن��وع��ه��ا  م���ن  الأوىل 
الأو���ش��ط واأف��ري��ق��ي��ا، وال��ت��ي تعمل حتت 
مظلة مدينة دبي الذكية، وجت�شد قيمة 
واخلا�ص  العام  القطاعني  بني  ال�شراكة 
الأعمال،  وريادة  البتكار  ت�شجيع  بهدف 
ح��ي��ث ت��ع��ت��رب م�������ش���دراً رئ��ي�����ش��ي��اً ل����رواد 
الأعمال يف دبي، وميكن للزوار الطالع 
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بيع 750 وحدة �صكنية من املراحل االأوىل مل�صروع »املم�صى« بال�صارقة
•• ال�شارقة-وام:

التطوير  �شركات  اإح���دى   - “األف”  جمموعة  ق��ال��ت 
750 وحدة  بيع  انه مت   - ال�شارقة  اإم��ارة  العقاري يف 
طرحت  التي  ال�شكنية  ال��وح��دات  اإج��م��ايل  من  �شكنية 
املم�شى خالل  والثانية من م�شروع  الأوىل  املرحلة  يف 
�شبتمرب  امل�شروع يف  اإط��الق  منذ  قيا�شية  زمنية  فرتة 

املا�شي.
واأكد ال�شيخ خالد بن �شلطان القا�شمي رئي�ص جمموعة 
امل�شاريع  م���ن  ي��ع��د  “املم�شى”  م�����ش��روع  اأن  “األف” 
ال�شتثمارية  احل��رك��ة  تدعم  التي  املتكاملة  ال�شكنية 
تطوير  ع��ل��ى  ا�شتثنائية  ب�شمة  وي�شيف  الإم�����ارة  يف 
تاأ�شي�ص  يف  ف��ع��ال  ب�شكل  وي�����ش��اه��م  ال��ع��ق��اري  ال��ق��ط��اع 
وجهة ا�شتثمارية جديدة يف قطاعات العقار والتجزئة 

وال�شياحة.
وق�����ال اأن امل�������ش���روع ي��ن�����ش��ج��م م���ع ت��وج��ي��ه��ات الإم�����ارة 
الروؤى  ي��ت��الءم م��ع  ب��ه��ذا اخل�شو�ص ومب��ا  واأه��داف��ه��ا 
القطاع  من��و  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال��رام��ي��ة  ل���الإم���ارة  احلكيمة 
ال�شياحية  احلركة  يعزز  ان��ه  كما  والعقاري  ال�شياحي 
وحدات  من  يت�شمنه  ملا  والتجزئة  ال�شيافة  وقطاعي 
جتارية  وحمال  والت�شاميم  امل�شاحات  متعددة  �شكنية 

ومرافق خدمية وترفيهية وريا�شية متنوعة.
نتائج  اأن  القا�شمي  �شلطان  بن  خالد  ال�شيخ  واأو���ش��ح 
البيع توؤكد جناح فكرة امل�شروع احل�شري الذي يواكب 
اأن���ه من  م��ق��وم��ات احل��ي��اة الع�شرية ك��اف��ة وي���دل على 
امل�شروعات التطويرية املميزة التي حتقق قيمة م�شافة 
لإمارة ال�شارقة ملا يتمتع به من مقومات كبرة اإ�شافة 
الفئات املجتمعية  اأنه �شيوفر حياة مميزة جلميع  اإىل 
امل�شروع  كونه  اىل  ا�شافة  اأذواق��ه��م  مع  يتنا�شب  ومب��ا 
الأول من نوعه يف ال�شارقة الذي يتيح لل�شكان والزوار 
امل�شروع �شرا على الأقدام  اأرجاء  التنقل بني  اإمكانية 
اأر�شفة وف��رة ومم���رات م�شي  ب��ه م��ن  مل��ا يتميز  نظرا 
م�شتوحاه من ت�شاميم عاملية على م�شاحات مفتوحة 

وم�شطحات خ�شراء ومائية متنا�شبة مع الطبيعية.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال عي�شى ع��ط��اي��ا م��دي��ر ع���ام جمموعة 
امل�شاريع  اأه��م  يعد من  “املم�شى”  اإن م�شروع  “األف” 
�شمن  و�شعت  ال��ت��ي  املجموعة  بتنفيذها  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
امل�شروع  ت�شميم  يتم  اأن  وا�شرتاتيجياتها  اأولوياتها 
وفق تطلعات ال�شكان والأفراد ويلبي طموحات الإمارة 
امل�شروعات  ب��ني  مم��ي��ز  ت��ك��ام��ل  اإي���ج���اد  يف  امل�شتقبلية 
القت�شادية  التناف�شية  ظل  يف  والعقارية  ال�شياحية 

والتجارية بني ال�شركات العاملية واملحلية.

اقت�صادية راأ�س اخليمة تنفذ 
22 حملة رقابية يف عام 2017

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

يف �شياق التزام اقت�شادية راأ�ص اخليمة بتنفيذ احلمالت الرقابية يف اأ�شواق 
اإمارة راأ�ص اخليمة �شمن خططها ال�شرتاتيجية، فقد اأجنز موظفو اإدارة 
الرقابة واحلماية التجارية 22 حملة رقابية خالل عام 2017، تنق�شم 

اإىل 13 حملة جماعية على خمتلف مناطق الإمارة، واأخرى فردية. 
باأن  التجارية  واحلماية  الرقابة  اإدارة  مدير  البلو�شي  علي  اأحمد  واأ���ش��ار 
بهدف  العام،  موا�شم  ط��وال  على  احلمالت  بتنفيذ  ملتزمة  لدينا  الإدارة 
الطمئنان على و�شع الأ�شواق، والتاأكد من خلوها من املمار�شات اخلاطئة 
وردع املخالفني، ومعرفة مدى التزامها بتطبيق الأنظمة واللوائح املعمول 
 8 وج���ود  ع��ن  الك�شف  احل��م��الت  تنفيذ  ع��ن  نتج  لقد  ق��ائ��ال  واأردف  ب��ه��ا. 
منتجات غر مطابقة للموا�شفات واملقايي�ص، وت�شوية 5 �شكاوى �شد 18 

حمل جتاري تتعلق بالعالمات التجارية املعروفة. 

»مطارات اأبوظبي« حت�صل على 
ت�صنيف لوؤلوؤتني من ا�صتدامة

•• اأبوظبي-وام:

نظام  وهو  ا�شتدامة،  من  لوؤلوؤتني  ت�شنيف  على  اأبوظبي  مطارات  ح�شلت 
لت�شنيف  وال��ب��ل��دي��ات  ال��ع��م��راين  التخطيط  دائ���رة  تطبقه  ال���ذي  التقييم 
وذلك  وال���ش��ت��دام��ة،  بالبيئة  تعنى  التي  موا�شفاتهم  يخ�ص  فيما  امل��ب��اين 
اإطفاء  وحم��ط��ة  اجل��دي��د،  امل��ط��ار  ملبنى  الرئي�شية  ال��ت��ربي��د  حمطة  لبناء 
املباين  لت�شنيف  اللوؤلوؤ  نظام  ويهدف  يا�ص.  بني  �شر  مطار  يف  احلرائق 
اإن  حيث  احل��ي��اة  من��ط  وحت�شني  امل�شتدامة  امل��ب��اين  لتطوير  ال��رتوي��ج  اإىل 
وهي  رئي�شية،  اأربعة حماور  دمج  اإىل  يحتاج  م�شتدام  مبنى  على  احل�شول 
الثقافة، واملجتمع، والقت�شاد والبيئة، �شمن منظومة تعاونية نحو تطوير 
النظام يف  التطوير املدجمة. وي�شعى هذا  اآلية  املباين، والتي يطلق عليها 
الت�شنيف اإىل خف�ص ا�شتهالك املياه، والطاقة، واإنتاج املخلفات، وا�شتخدام 
املواد املحلية مما يح�شن من �شل�شلة التوريد ويقدم منتجات ومواد معادة 
التدوير وم�شتدامة. وح�شل مبنى املطار اجلديد م�شبقاً على درجة ثالث 
املنطقة،  يف  احلجم  بهذا  ت�شنيفاً  الأع��ل��ى  املبنى  لي�شبح  لت�شميمه  لآل��ئ 
ومبنى املطار الأول للح�شول على هذا الت�شنيف. وقال عبد املجيد اخلوري 
اأبوظبي  مطارات  ح�شول  اإن  اأبوظبي  ملطارات  بالإنابة  التنفيذي  الرئي�ص 
على ت�شنيف لوؤلوؤتني من ا�شتدامة لكل من حمطة التربيد الرئي�شية ملبنى 
ياأتي �شمن  يا�ص  بني  ملطار �شر  اإطفاء احلرائق  املطار اجلديد وحمطة 
معاير ال�شتدامة التي ت�شعها مطارات اأبوظبي يف اأوىل اأولوياتها يف كافة 
اأبوظبي  القيادة احلكيمة لت�شبح  روؤية  مع  املباين متا�شياً  عمليات تطوير 
اإمارة م�شتدامة وذات توعية بيئية عالية. وتت�شع حمطة التربيد الرئي�شية 
يف مبنى املطار اجلديد، التي مت تد�شينها خالل بداية العام املا�شي، اإىل 55 
األف طن مرتي من مياه التربيد لتكييف املبنى وذلك من خالل ا�شتخدام 
18 جهازا للتربيد وخزانني يعمالن بنظام العزل احلراري لتخزين املياه 
الباردة. وتوفر حمطات التربيد املياه الباردة من مرفق تربيد مركزي من 

خالل �شبكة من الأنابيب وذلك لغر�ص تكييف الهواء والتربيد.

مليون درهم قيمة   439
ت�صرفات العقارات يف دبي ام�س

•• دبي -وام:

حققت الت�شرفات العقارية يف دائرة الأرا�شي والأمالك يف دبي اأكرث من 
مبايعات   207 ت�شجيل  ام�ص  ال��دائ��رة  �شهدت  .فقد  دره��م  مليون   439
بقيمة 341 مليون درهم منها 19 مبايعة لالأرا�شي بقيمة 101 مليون 

درهم و 188 مبايعة لل�شقق والفلل بقيمة 240 مليون درهم.
وجاءت اأهم مبايعات الأرا�شي بقيمة 13 مليون درهم يف منطقة احلبية 
الرب�شاء جنوب  درهم يف منطقة  12 مليون  بقيمة  تليها مبايعة  الثالثة 
دبي  جممع  منطقة  يف  دره���م  مليون   11 بقيمة  مبايعة  تليها  ال��راب��ع��ة 
حيث  م��ن  املناطق  الثالثة  احلبية  منطقة  ال��ث��اين.وت�����ش��درت  لال�شتثمار 
عدد املبايعات اإذ �شجلت 3 مبايعات بقيمة 22 مليون درهم وتلتها منطقة 
جبل على ال�شناعية الأوىل بت�شجيلها 3 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم 
 12 بقيمة  واح��دة  مبايعة  بت�شجيلها  الرابعة  جنوب  الرب�شاء  يف  وثالثة 
مبايعة  ج��اءت  والفلل  ال�شقق  مبايعات  باأهم  يتعلق  وفيما  دره��م.  مليون 
تلتها  املبايعات  كاأهم  الثانية  هرير  اأم  مبنطقة  دره��م  مليون   12 بقيمة 
مبايعة بقيمة 6 ماليني درهم فى منطقة اخلران الأوىل واأخرا مبايعة 
املركا�ص  منطقة  وت�شدرت  الو�شل.  منطقة  يف  دره��م  ماليني   6 بقيمة 
املناطق من حيث عدد مبايعات ال�شقق والفلل اإذ �شجلت 26 مبايعة بقيمة 
17 مبايعة  بت�شجيلها  الأوىل  وتلتها منطقة اخل��ران  دره��م  17 مليون 
بقيمة 37 مليون درهم وثالثة يف اخلليج التجاري بت�شجيلها 16 مبايعة 

بقيمة 19 مليون درهم.

  PLASTEX   بروج« ت�صارك يف معر�س«
•• اأبوظبي- وام:

ا�شتعر�شت �شركة بروج البرتوكيماوية خالل م�شاركتها يف املعر�ص الدويل 
ال�شاد�ص ع�شر لل�شناعات البال�شتيكية يف ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا 
»PLASTEX 2018« اأحدث جمموعاتها املتنوعة من اأ�شناف البويل 

اأوليفينات اخلا�شة بتطبيقات البنية التحتية والطاقة والتغليف املطور.
وقال ومي رولز الرئي�ص التنفيذي ل�شركة بروج برايفت ليمتد اكدنا خالل 
القاهرة الدويل للمعار�ص  املنعقد مبركز   - «  PLASTEX  « معر�ص 
21 يناير احلايل - التزامنا مبوا�شلة دعمنا  18 اىل  خالل الفرتة من 
واإطالعهم  اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  ومنطقة  م�شر  يف  لعمالئنا 
تنا�شب  ال��ت��ي  املبتكرة  البال�شتيكية  احل��ل��ول  م��ن  منتجاتنا  اأح���دث  على 
�شركات  كربى  ممثلي  مع  لقاءات  عدة  عقد  مت  انه  واأ�شاف  احتياجاتهم. 
مكانتنا  ت��ع��زي��ز  وب��ه��دف  ال��ن��ظ��ر  وج��ه��ات  ل��ت��ب��ادل  املنطقة  يف  البال�شتيك 
وموقعنا يف ال�شوق كاأف�شل مزود للحلول البال�شتيكية يف هذا اجلزء من 

العامل.

االإمارات ت�صارك بوفد رفيع امل�صتوى يف اجتماعات »دافو�س«

•• دبي-وام:

ت�������ش���ارك دول�����ة الإم��������ارات ب���وف���د رفيع 

امل�������ش���ت���وى ي�����ش��م ع������ددا م����ن ال��������وزراء 
وامل�������ش���وؤول���ني وروؤ������ش�����اء ال�������ش���رك���ات يف 
اج����ت����م����اع����ات امل����ن����ت����دى الق����ت���������ش����ادي 
“دافو�ص”  مبنتجع  تعقد  التي  العاملي 
 -  23 م��ن  ال��ف��رتة  خ���الل  ال�شوي�شري 
“ بناء  2018 حتت عنوان  يناير   26
 “ م��ف��ك��ك  ع���امل  يف  م�����ش��رتك  م�شتقبل 
القادة  بني  جتمع  عاملية  من�شة  ليمثل 
يف ال��ق��ط��اع��ني احل��ك��وم��ي واخل���ا����ص يف 
حوايل  مب�شاركة  العامل  اأنحاء  خمتلف 
و340  وزراء  ورئي�ص  دول��ة  رئي�ص   70
من كبار ال�شا�شة وامل�شوؤولني يف العامل.

وي�شم وف��د ال��دول��ة ك��ال م��ن .. معايل 
حم��م��د ب���ن ع���ب���داهلل ال���ق���رق���اوي وزير 
وامل�شتقبل  ال���������وزراء  جم��ل�����ص  �����ش����وؤون 
املن�شوري  �شعيد  ب��ن  �شلطان  وم��ع��ايل 
الدكتور  وم����ع����ايل  الق���ت�������ش���اد  وزي������ر 
اأن���ور ب��ن حممد ق��رق��ا���ص وزي���ر الدولة 
ل��ل�����ش��وؤون اخل��ارج��ي��ة وم��ع��ايل عبيد بن 
لل�شوؤون  ال��دول��ة  وزي���ر  ال��ط��اي��ر  حميد 
اإب���راه���ي���م  ب���ن���ت  امل���ال���ي���ة وم����ع����ايل رمي 
التعاون  ل�شوؤون  دول��ة  وزي��رة  الها�شمي 
فرج  بن حممد  �شهيل  ومعايل  ال��دويل 
فار�ص املزروعي وزير الطاقة وال�شناعة 
وم����ع����ايل ال����دك����ت����ور ث������اين ب����ن اأح���م���د 
والبيئة  املناخي  التغر  وزي��ر  ال��زي��ودي 
ب��و حميد  عي�شى  ب��ن��ت  ح�����ش��ة  وم��ع��ايل 
جميلة  وم��ع��ايل  املجتمع  تنمية  وزي���رة 
دولة  وزي��رة  املهري  م�شبح  �شامل  بنت 
مرمي  وم��ع��ايل  ال��ع��ام  التعليم  ل�����ش��وؤون 
بنت حممد �شعيد حارب املهري وزيرة 
دولة امل�شوؤولة عن ملف الأمن الغذائي 
بنت  ���ش��ارة  وم��ع��ايل  ل��ل��دول��ة  امل�شتقبلي 
امل�شوؤولة  دول��ة  وزي��رة  الأم���ري  يو�شف 
امل��ت��ق��دم��ة ومعايل  ال���ع���ل���وم  م��ل��ف  ع���ن 
ع��م��ر ب��ن ���ش��ل��ط��ان ال��ع��ل��م��اء وزي����ر دولة 
من  ع��دد  بجانب  ال�شطناعي  ل��ل��ذك��اء 
احلكومي  ال��ق��ط��اع��ني  يف  ال�شخ�شيات 

واخلا�ص يف الدولة.
والربوفي�شور  القرقاوي  معايل  ويوقع 
املنتدى  ورئي�ص  موؤ�ش�ص  �شواب  كالو�ص 
اتفاقية  “دافو�ص”  العاملي  القت�شادي 
واملنتدى  الإم�������ارات  دول����ة  ب���ني  ت���ع���اون 
لإن�شاء مركز للثورة ال�شناعية الرابعة 
يف الدولة وتهدف لتقدمي الدعم الفني 
ل��ل��ج��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة يف جم���ال حتويل 
اإىل  الرابعة  ال�شناعية  الثورة  مفاهيم 

تطبيقات على اأر�ص الواقع.
كما يوقع معاليه و�شواب اتفاقية تعاون 

ال�شناعية  الثورة  بروتوكول  بخ�شو�ص 
تنظيمية  اأطر  تركز على و�شع  الرابعة 
املتعلقة  ال��ب��ي��ان��ات  وق��ان��ون��ي��ة حل��وك��م��ة 
ال�شناعية  ال���ث���ورة  ق��ط��اع��ات  مبختلف 
يف  التفاقيتني  توقيع  وي��اأت��ي  الرابعة. 
اإط����ار ت��وج��ه��ات دول����ة الإم������ارات وروؤى 
توجهات  ل��ت��ب��ن��ى  ال���ر����ش���ي���دة  ق���ي���ادت���ه���ا 
متثل  التي  امل�شتقبل  حلكومات  مبتكرة 
الرابعة  ال�شناعية  ال��ث��ورة  تكنولوجيا 
الرئي�ص  امل��ح��ور  ال�شطناعي  وال��ذك��اء 
يوؤكد  ما  احليوية  بقطاعاتها  لالرتقاء 
عاملي  كمخترب  ال��ري��ادي  ال��دول��ة  موقع 
الرابعة  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  ال���ث���ورة  ل��ت��ق��ن��ي��ات 
تنظيمي  اإط���ار  ب��ن��اء  يف  دوره���ا  ويعك�ص 
وتقنيات  اأدوات  تبني  من  ال��دول  ميكن 
م�شتقبل  م����ن  امل���ه���م���ة  امل���رح���ل���ة  ه�����ذه 
الإن�����ش��ان��ي��ة م���ن خ����الل ال��رتك��ي��ز على 
ل��ل��ب��ي��ان��ات و�شياغة  اآم��ن��ة  ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ر 
ال�شيا�شات والت�شريعات املنا�شبة وت�شكيل 
منظومة قيم واأخالقيات لهذه املحطة 

املهمة يف رحلة العامل اإىل امل�شتقبل.
املن�شوري  ���ش��ل��ط��ان  م���ع���ايل  وي����رتاأ�����ص 
جل�شة بعنوان “ البتكار وريادة العمال 
“ تناق�ص التوجهات  امل�شتقبل  واقت�شاد 
ودور  الق���ت�������ش���اد  امل����وؤث����رة يف  ال��ع��امل��ي��ة 
اقت�شاد  يف  الع���م���ال  وري�����ادة  الب��ت��ك��ار 
دور  بتفعيل  الكفيلة  وال�شبل  امل�شتقبل 
ال�شيناريوهات  ومناق�شة  الأعمال  رواد 
الرئي�شية  املحتملة واحللول للتحديات 
والأث�����ر امل��ت��وق��ع ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى العاملي 
لتطوير ودعم البتكار وريادة الأعمال.

وت�شارك حكومة دولة الإمارات يف لقاء 
ل���ق���ادة ع��امل��ي��ني ي��ت��ن��اول خ��الل��ه معايل 
���ش��ب��ل �شياغة  اأن�����ور ق��رق��ا���ص  ال��دك��ت��ور 
حلول م�شرتكة لل�شرق الأو�شط ل�شيما 
الإرهابي  “داع�ص”  تنظيم  بعد هزمية 

يف كل من العراق و�شوريا.
الفعالة  الآل��ي��ات  على  معاليه  و�شركز 

�شوريا  يف  ال�شتقرار  لتحقيق  ال��الزم��ة 
وو�شع حد للمعاناة الإن�شانية بعد اأعوام 
ال�شيا�شي  ج��ن��ي��ف  م�����ش��ار  ان��ط��الق  م��ن 
�شيتناول  ك��م��ا  امل��ت��ح��دة  الأمم  ب��رع��اي��ة 
الت�شدعات  على  ال��ع��راق  تغلب  كيفية 
م�شتقبل  ب���ن���اء  اأج������ل  م����ن  ال���داخ���ل���ي���ة 
اإىل  اإ�شافة  العراقيني  جلميع  م�شرتك 
للدولة  مي��ك��ن  ال��ت��ي  املقبلة  اخل��ط��وات 
التحديات  ملعاجلة  ات��خ��اذه��ا  اللبنانية 
ال�شيا�شية وتداعيات التطورات الأخرة 
اآف���اق  ي��خ�����ص  م���ا  يف  “القد�ص”  ح���ول 
معايل  و�شي�شارك  املنطقة.  يف  ال�شالم 
“البحث  اأنور قرقا�ص يف جل�شة بعنوان 
ت�����وازن ج���دي���دة يف منطقة  ع���ن ح���ال���ة 
ال�شوء  ت�شلط  التي  الأو�شط”  ال�شرق 
ن���ظ���ام مرتابط  اإم��ك��ان��ي��ة ظ���ه���ور  ع��ل��ى 
م���الم���ح منطقة  ر����ش���م  ي��ع��ي��د  ج���دي���د 
ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا يف ظل 
اأمناط جديدة من العالقات الإقليمية 
وال��دول��ي��ة. ك��م��ا ي�����ش��ارك م��ع��ايل �شهيل 
م�شتقبل  ب��ع��ن��وان  جل�شة  يف  امل���زروع���ي 
املناخية  ال���ت���غ���رات  ظ����ل  يف  ال���ط���اق���ة 
املتقدمة  اجل����دي����دة  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
وامل�شادر البديلة التي توفرها للطاقة.

بن  ث��اين  الدكتور  معايل  ي�شارك  فيما 
اأح���م���د ال����زي����ودي يف ج��ل�����ش��ة ب��ع��ن��وان “ 
املناخ”  لتغر  ب��اري�����ص  اتفاقية  بعد  م��ا 
اتفاقية  اأه���داف  حتقيق  �شبل  وتناق�ص 
املتعلقة  امل���ن���اخ  ت��غ��ر  مل��ك��اف��ح��ة  ب��اري�����ص 
باحلد من ارتفاع درجة احلرارة العاملية 
م�شتويات  ف��وق  مئوية  درج��ة   1.5 اإىل 
ما قبل الثورة ال�شناعية والعمل العاملي 
خلف�ص النبعاثات حيث تعهدت العديد 
م��ن ال���دول وامل���دن وال�����ش��رك��ات متعددة 
بن�شبة  مب�شتقبل  م���وؤخ���را  اجل��ن�����ش��ي��ات 

100 % من الطاقة املتجددة.
وت�شلط معايل ح�شة بوحميد - خالل 
م�شاركتها يف اأعمال املنتدى القت�شادي 

يف  املجتمع  �شكل  على  ال�شوء   - العاملي 
ظل التغرات التكنولوجية املت�شارعة يف 
التنوع  التحيز:  “حتليل  بعنوان  جل�شة 
�شبل  وت�����ش��ت��ع��ر���ص  الت�شميم”  ع���رب 
املجتمع  ف��ئ��ات  خ��دم��ات جلميع  ت��ق��دمي 
با�شتخدام  ���ش��ح��ي��ة  جم��ت��م��ع��ات  وب���ن���اء 
ح�شب  التكنولوجيا  تقدمه  م��ا  اأف�شل 
حاجة كل فئة �شواء من اأ�شحاب الهمم 
اأو كبار ال�شن اأو الأفراد ذوي اخللفيات 

الثقافية املتنوعة يف جمتمع متطور.
حول  جل�شة  يف  م��ع��ال��ي��ه��ا  ت�����ش��ارك  ك��م��ا 
ا�شتيعاب  يف  الإم���������ارات  دول�����ة  جت���رب���ة 
متطورة  خدمات  لتقدمي  التكنولوجيا 

و�شريعة ملختلف �شرائح املجتمع.
املهري  �شامل  جميلة  معايل  وت�����ش��ارك 
الفجوة  ���ش��د  ت��ت��ن��اول  خ��ا���ش��ة  جل�شة  يف 
امل����ه����ارات احل���ال���ي���ة وال���رتك���ي���ز على  يف 
ال���ش��ت��ث��م��ار يف ال��ت��ع��ل��ي��م وامل�����ه�����ارات يف 
امل�شتقبل والذي �شيمثل جزءا ل يتجزاأ 
من تاأمني �شبل العي�ص لالأفراد وت�شميم 
“البنية التحتية غر املادية” الالزمة 
لتحقيق النمو امل�شتدام وتناق�ص اإمكانية 
التعليم  منظومتي  يف  الب��ت��ك��ار  تعزيز 
املهارات  متطلبات  لتلبية  وال��ت��دري��ب 

احلالية وامل�شتقبلية.
القادة  من  نخبة  اجلل�شة  ه��ذه  وجتمع 
واخلرباء الذين �شيعملون على ت�شكيل 
حت��ال��ف ع��امل��ي غ��ر ر���ش��م��ي ي��ه��دف اإىل 
واإ�شافة  املهارات  جمال  يف  الفجوة  �شد 
احلالية  ل����ل����م����ب����ادرات  ال���ت���ط���رق  اإىل 
القطاعني  ب��ني  ال��ت��ع��اون  على  القائمة 
التعليم  لتطوير  واخل��ا���ص  احل��ك��وم��ي 
ت�شارك  كما  امل��ه��ارات.  يف  الفجوة  و�شد 
املهري يف جل�شة خا�شة  م��رمي  معايل 
ت�شلط  امل�����ش��ت��دام��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة  ب����امل����وارد 
ال�شوء على العالقة بني قطاع الزراعة 
احلراري  الحتبا�ص  م�شتوى  ارتفاع  يف 
ال�شيارات  ان��ب��ع��اث��ات  على  ت��زي��د  بن�شبة 

والطائرات  وال���ق���ط���ارات  وال�����ش��اح��ن��ات 
ح��ي��ث ت��ب��ح��ث ال�����ش��ب��ل ال��ت��ي مي��ك��ن من 
خاللها التكنولوجيا املتقدمة الغذائية 
املتطورة ودور مناذج الأعمال النا�شئة يف 
احلد من تلك النبعاثات والتغلب على 
م�شكلة الغذاء غر ال�شحي التي تتفاقم 
ي��وم��ا ب��ع��د ي���وم. يف ال�����ش��ي��اق ذات���ه تلقي 
تتمحور  كلمة  الأم�����ري  ���ش��ارة  م��ع��ايل 
جمموعتنا  ا�شتك�شاف  يف  التو�شع  حول 
ال�����ش��م�����ش��ي��ة يف ظ���ل م�����ش��روع الإم������ارات 
املراأة  دع��م  واأه��م��ي��ة  امل��ري��خ  ل�شتك�شاف 
الأم��ري يف  العلوم. وت�شارك  يف جمال 
جل�شة خا�شة ت�شتعر�ص خاللها الآفاق 
العاملية للعلوم التي تبحث دور التعاون 
العلوم  تعزيز  اأب��ح��اث  يف  النطاق  وا�شع 

وتهيئة بيئة اأو�شع للتعاون الدويل.
�شلطان  ب����ن  ع���م���ر  م����ع����ايل  وي���ت���ط���رق 
جل�شة  يف  م�����ش��ارك��ت��ه  خ����الل  ال��ع��ل��م��اء 
للذكاء  امل����رن����ة  احل���وك���م���ة   “ ب���ع���ن���وان 
ال�شناعية  ال��ث��ورة  ظل  يف  ال�شطناعي 
“ اإىل  التكنولوجية  الرابعة والتغرات 
حكومات  يف  ال���ش��ط��ن��اع��ي  ال��ذك��اء  دور 
اأدوات  وان��ت�����ش��ار  امل�شتقبل  واق��ت�����ش��ادات 
احلالية  والقدرات  ال�شطناعي  الذكاء 
واملعاير  ال��ق��ط��اع  ه��ذا  يف  وامل�شتقبلية 
العاملية  التكنولوجيا  لتبني  الوطنية 

وبرجمة قيم الت�شامح لدى الآلة.
بنت  عائ�شة  ال��دك��ت��ورة  �شعادة  وت�شارك 
ب��ن ب�شر م��دي��ر ع���ام دب���ي الذكية  ب��ط��ي 
يف  القيم  دور  حتديد  هدفها  جل�شة  يف 
عمليات تطوير التكنولوجيا وا�شتطالع 
الذكاء  “قرارات”  ل�  ال�شفافية  معاير 
ال�شطناعي وحتديد حلقات ا�شتق�شاء 
الآراء بني �شناع القرار واملتعاملني حيث 
ت�شلط ال�شوء على املدن الذكية القائمة 
الدمج  ينطوي  وق��ت  يف  البيانات  على 
الأفراد  حياة  يف  للتكنولوجيا  احلتمي 
ع��ل��ى ف��ر���ص ل��ل��ت��وا���ش��ل وال��ت��ع��اون وهو 
املدن  قيام  لتحديد  حاجة  ي�شتدعي  ما 
وحتلل  وجت��م��ع  ت��ول��د  ال��ت��ي  امل�شتقبلية 
اأف�شل  اإط��ارا  بو�شع  البيانات  وت�شارك 
اأف�شل.  خ���دم���ات  ل��ت��ق��دمي  ل��ل��ح��وك��م��ة 
منها  حم��اور  على  اجلل�شة  �شرتكز  كما 
والت�شغيل  ج��دي��دة  من�شات  ا���ش��ت��خ��دام 
ملراقبة  حوافز  وو�شع  لالبتكار  البيني 
وتبني  التكنولوجيا  جم��ال  يف  ال��ت��ق��دم 
عملية و�شع �شيا�شات مفتوحة وموزعة 
عرب  الأخ��الق��ي��ات  اإىل  اإ���ش��اف��ة  و�شاملة 
التكنولوجيا  يف  القيم  ودم��ج  الت�شميم 
م���ع ال���ت���اأث���ر امل���ت���زاي���د ل��ل��ت��ق��ن��ي��ات بدءا 
اإىل  وو���ش��ول  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  م��ن 
ال��ق��ي��ادة ع��ل��ى هويتنا  امل��رك��ب��ات ذات���ي���ة 

وموؤ�ش�شاتنا.
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د. عائ�شة بن ب�شر
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العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/12822  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اخلدمات الهند�شية التقنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /عبدول عزيز ابراهيم قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   32615( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وح���ددت   MB990199520AE:ال�شكوى رق��م  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم 
 ch1.A.2:جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق 2018/1/25 ال�شاعة 08.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل   .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/11990  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�شفوة الرواد للمقاولت �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها  ان املدعي /وليد حممد احمد ن�شر عفيفي قد 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )6094 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره)2000 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف يف ال�شكوى رقم:AE179191900MB وحددت 
لها جل�شة يوم الحد املوافق 2018/2/4 ال�شاعة 08.30 �ص مبكتب ادارة الدعوى 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل   .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/10809  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�شمايا لتنظيف املباين ���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /عاطف عبدالرا�شي رم�شان حفنى قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   5667( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
وحددت   MB178044805AE:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م( 
 ch1.A.2:لها جل�شة يوم الحد املوافق 2018/2/4 ال�شاعة 08.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل   .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/11789  عمايل جزئي
�������ص.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  الفنية  ل��ل��خ��دم��ات  ك���رو  امل��دع��ي عليه / 1-ج��ل��وب��ال  اىل 
القامة مبا ان املدعي /حممد فيا�ص احل�شن قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
 )1500( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   8919( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
درهم والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB178560613AE وحددت لها 
لذا   ch1.A.2:بالقاعة �ص   08.30 ال�شاعة   2018/2/4 املوافق  الحد  يوم  جل�شة 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/11386  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-الفر�شه الذهبية ل�شالح ال�شيارات جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /احمد باليت حارث احمد قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم   )2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   48082( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB178676559AE وحددت لها جل�شة 
يوم اخلمي�ص املوافق 2018/1/25 ال�شاعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/346  مدين  جزئي 
نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ذ.م.م  لل�شحن  جيميني  �شركة  عليه/1-  املحكوم  اىل 
اعاله  املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2017/5/3  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان 
ل�شالح/الحتاد الوطني )�شركة ال�شمان العامة لل�شرق الدنى( بالزام املدعي عليها 
بواقع %9  القانونية  الفائدة  للمدعية مع  دره��م(  وت�شعمائة  الف  )اربعة  ب��اداء مبلغ 
من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام والزامها الر�شوم وامل�شروفات وخم�شمائة 
درهم كاتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/3064  جتاري  جزئي 

الكهربائية ذ.م.م جمهول  التمديدات  ادوات  التحدي لتجارة  املحكوم عليه/1- �شركة  اىل 
حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/10/29  يف الدعوى 
توؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  م.م.ح  �شي  ان  ا�ص  ليجراند  ل�شالح/�شركة  اع��اله  املذكورة 
للمدعية مبلغ خم�شة و�شبعني الف ومائتي واثنني واربعني دولر امريكي وثمانية وت�شعني 
القانونية  والفائدة  التنفيذ  وقت  ال�شرف  ب�شعر  الم��ارات��ي  بالدرهم  يعادله  ما  او  �شنتا( 
بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل يف:2017/9/5 وحتى متام ال�شداد والزمتها 
قابال  احل�����ش��وري  مبثابة  حكما  امل��ح��ام��اه.  ات��ع��اب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومببلغ  بامل�شروفات 
با�شم  الع��الن �شدر  لن�شر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لال�شتئناف خالل ثالثني 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/217  مدين  كلي 

جمهول  �����ص.ذ.م.م  واخل�شبية  املعدنية  لل�شناعات  ال�شلب  عليه/1-  امل��دع��ي  اىل 
و�شابقا   - حاليا   - ����ص.ذ.م.م  ال�شناعي  دب��ي  املدعي/جممع  ان  مبا  القامة  حمل 
املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  ����ص.ذ.م.م  ال�شناعية  دب��ي  مدينة 
ال�شناعي  دب��ي  ل�شالح/جممع  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/6/12 بتاريخ 
�ص.ذ.م.م - حاليا - و�شابقا مدينة دبي ال�شناعية �ص.ذ.م.م بف�شخ اتفاقية اليجار 
الزام املدعي عليها بالر�شوم وامل�شاريف  امل��وؤرخ��ة:2005/12/19 �شند الدعوى مع 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/2483  جتاري جزئي 
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1- عبد اجل��ب��ار �شتار جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/

بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  �����ص.ذ.م.م  البناء  م���واد  لتجارة  الن�����ش��اف 
املنعقدة بتاريخ 2017/11/20  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/الن�شاف لتجارة 
مواد البناء �ص.ذ.م.م بالزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل املدعية مبلغ )35149.50( 
درهم والزامته بالر�شوم وامل�شاريف . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2017/842 تنفيذ �صرعي
اىل املنفذ �شده/1- �شعيد فوؤاد تهامي ح�شب اهلل جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/�شوزان حممود الكياجي وميثله:�شوق حم�شن بدر الكثري 
بتنفيذ احلكم  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق��ام عليك  قد 
ال�شادر يف الدعوى رقم:1132/2015 احوال نف�ص م�شلمني ب�شداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )1351363( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف من تاريخ ال�شتحقاق 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2017/3821 تنفيذ جتاري
جمهول  ����ص.ذ.م.م  العقاري  للتطوير  فينو  بورتو  �شده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/الكيتوب ملقاولت البناء �ص.ذ.م.م 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ل��وت��اه  علي  �شلطان  وميثله:فهد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )452410( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/2072  ا�صتئناف جتاري    

جمهول  ال�شيباين  داخ��ل  بن  �شويلم  بن  عو�ص   -1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
ا�شتاأنف/  قد  جو�شام  جوزيف  �شيمون   / امل�شتاأنف  ان  مبا  القامة  حمل 
احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2016/945 جتاري كلي بتاريخ:2017/11/5     
وحددت لها جل�شه يوم الحد املوافق 2018/2/18 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2015/855  ا�صتئناف جتاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- مرجان لالما�ص لتجارة وت�شنيع الملا�ص اخلام 
للمجوهرات  البنية  النجمة   / امل�شتاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول 
�ص.ذ.م.م وميثله:�شعيد مبارك عبيد احمد الزحمي قد ا�شتاأنف القرار/ 
احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2015/317 جتاري كلي بتاريخ:2015/6/22     
وحددت لها جل�شه يوم الثنني املوافق 2018/1/29 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/2537  جتاري كلي
وتنقيتها  امل��ي��اه  معاجلة  م��ع��دات  ل��ت��ج��ارة  ري��ف��ر  جلف   -1/ عليه  امل��دع��ي  اىل 
املدعي/ ان  ام��داوي جمهول حمل القامة مبا  ذ.م.م وميثلها مديرها/وليد 
عماد عزمي عبداملوجود الدويك قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها امر اداء 
للمطالبة ب�شداد مبلغ وقدره )740000( درهم. وحددت لها جل�شة يوم الثنني 
مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  9.30 �ص  ال�شاعة   2018/1/29 املوافق 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   

اعالن حم�صر حجز بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/171  بيع عقار مرهون   

بي  املنطقة   15 الطابق   1505 ال�شقة  عن  عبارة  مرهون  م��ال  بيع  اذن  الق�شية:طلب  مو�شوع 
06 تي 02 رقم الر�ص 173 دبي ، مر�شى دبي ، اجلمرا ، جمرا بيت�ص ريزيدن�ص ، الرمال 1 ، 

واحلكم لطالب التنفيذ بكافة طلباتهما يف الالئحة.
طالب الإعالن:طالب التنفيذ:م�شرف دبي �ص.م.ع

املطلوب اعالنه:املنفذ �شده:1- �شاليم نيفيلي هوات جمهول حمل القامة
مو�شوع العالن:

املنطقة:مر�شى   - �شكنية  �شقة  عن  عبارة  وهي  اخلا�شة  اموالكم  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم 
دب��ي - رق��م الر����ص:173 - رق��م املبنى:1 - ا�شم املبنى:الرمال 1 - رق��م ال��وح��دة:1505 - رقم 
به )1.600.000( درهم وذلك  املطالب  للمبلغ  امل�شاحة:128.95 مرت مربع وفاء   - الطابق:15 

للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/4310  عمايل  جزئي 
بان املحكمة  اىل املحكوم عليه/1- كتارا لل�شياحة  جمهول حمل القامة نعلنكم 
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/11/2  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/
املدعي  بالزام  احل�شوري  مبثابة  املحكمة  بحكمت  اجلندي  جمعه  فتحي  حممد 
او  موطنه  اىل  ال��ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م   )24000( مبلغ  للمدعي  ت���وؤدي  ب��ان  عليها 
قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �شاحب عمل اخر والزمتها 
باملنا�شب من امل�شروفات واعفت املدعي من ن�شيبه فيها ورف�شت ما عدا ذلك من 
طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/12849  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-كابيتال رويال للمقاولت �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /حممود ح�شن عبدالفتاح ح�شن قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
وق���دره)2000  ع��ودة مببلغ  وت��ذك��رة  مب�شتحقات عمالية وق��دره��ا )27633 دره��م( 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف يف ال�شكوى رقم:AE990504387MB وحددت 
 ch1.A.1:لها جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق 2018/2/1 ال�شاعة 08.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل   .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/12945  عمايل جزئي

����ص.ذ.م.م جمهول حمل  ب��ارك للدعاية والع��الن  املدعي عليه / 1-كريتيف  اىل 
القامة مبا ان املدعي /اميان علي جمعة عثمان قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )20000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb990780882ae وحددت لها 
 ch1.B.10:جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق 2018/1/25 ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل   .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/7557  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-الطرفانه لتنظيف و�شيانة املباين ���ص.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /ديني�ص جاجنادهاران ناير قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )53355 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb175599359ae وحددت لها 
 ch1.B.10:بالقاعة 09.30 �ص  ال�شاعة  املوافق 2018/2/5  الثنني  يوم  جل�شة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل   .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/12665  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-فاينايل بيزن�ص للتجارة العامة م.م.ح جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /�شيدحممد ر�شا نقوي �شيد مظفر ح�شني قد اأقام عليك الدعوى 
عودة  وتذكرة  دره��م(   59485( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
مببلغ )2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
2018/2/6 ال�شاعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل   .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/10845  عمايل جزئي

���ص.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  ذوالفقار لعمال  املدعي عليه / 1-حممد ثاقب  اىل 
القامة مبا ان املدعي /حممد غلفام عبداجلبار قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )11361 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 
جل�شة  لها  وح��ددت   MB177986149AE:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم 
يوم الحد املوافق 2018/1/28 ال�شاعة 08.30 �ص مبكتب ادارة الدعوى لذا فاأنت مكلف 
او م�شتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 
اأي��ام على الأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون  للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

مبثابة ح�شوري ، علما بان الدعوى احيلت اىل الدائرة العماليه اجلزئية التا�شعة.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/11790  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ال�شايغ لالعالم جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /روان 
يو�شف عبدربه ال�شاللده قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات 
والر�شوم  دره���م   )3000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   25533( وق��دره��ا  عمالية 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت   MB178626830AE:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف 
فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة �ص   08.30 ال�شاعة   2018/1/28 امل��واف��ق  الح��د 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 
فاأن  الأق��ل، ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/10292  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اورينت هاو�ص للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد  املدعي /حمزه خملوف حمزه زعر  ان  مبا 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )27695 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:NB177544521AE وحددت لها 
جل�شة يوم الحد املوافق 2018/2/25 ال�شاعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/10996  عمايل جزئي

حمل  جمهول  ذ.م.م  الفنية  للخدمات  لي��ن  اوميغا  1-�شركة   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /احمد حممد حممود علي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )29275 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
وحددت   MB177378645AE:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م( 
 ch1.A.2:لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2018/1/29 ال�شاعة 08.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل   .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/10861  عمايل جزئي
ببلي�شر�ص  ان���د  م��ي��دي��ا  ان��رتن��ا���ش��ي��ون��ال  1-اك�����ش��ي��ل��ن�����ص   / ع��ل��ي��ه  امل���دع���ي  اىل 
�������ص.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /ج����ويل ب��ون��ام��ا ق��د اأق���ام 
 70729( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ش���وم وامل�������ش���اري���ف رقم 
املوافق  الربعاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت   mb170318955ae:ال�شكوى
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   ch1.B.10:بالقاعة ���ص   09.30 ال�����ش��اع��ة   2018/1/31
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل   .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/12298  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ويزارد اخلدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  ان املدعي /�شجاد علي ا�ص كي الفاظ الدين قد 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )18160 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB179312891AE وحددت لها 
 ch2.E.22:جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2018/1/23 ال�شاعة 08.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/12808  عمايل جزئي

���ص.ذ.م.م جمهول حمل  الركاب باحلافالت  املدعي عليه / 1-�شوبر �شتل لنقل  اىل 
الدعوى  اأق��ام عليك  قد  ا�شرف طاهر  ا�شرف حممد  /وق��ار  املدعي  ان  الق��ام��ة مبا 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )38576 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
)2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB179206351AE وحددت 
 ch1.A.5:لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2018/2/6 ال�شاعة 08.30 �ص بالقاعة
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل   .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/5278  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- ريجن�شي انرتيرز ���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى  عليك  اأق����ام   ق��د  ب��رك��ات  حممد  التنفيذ/علي  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )345521( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )3925( 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/5027  تنفيذ عمايل 
ان��دل��ج لل�شعر جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مبا  اىل املنفذ ���ش��ده/1- م��رك��ز 
الدعوى  عليك  اأق���ام   قد  احمد  �شبر  �شبر  التنفيذ/�شلمى  طالب  ان 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )10740( 
او خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )972(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/5104  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- و�شط املدينة لالعمال الفنية جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ايا�شني حممد قا�شم مياه قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9740( 
او خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )907(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   

مذكرة اعالن بالن�صر
             يف  الدعوى 2017/307  ا�صتئناف تظلم جتاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- برا�شاد �شو�شانثا �شينيفراتنا ما هادي جمهويل 
وميثله:علي  ���ص.م.ع  الهالل  م�شرف   / امل�شتاأنف  ان  مبا  القامة  حمل 
بالدعوى رقم  ال�شادر  ا�شتاأنف/ احلكم  ابراهيم اجلرمن  قد  ا�شماعيل 

2017/321 تظلم جتاري     
وحددت لها جل�شه يوم الربعاء  املوافق 2018/2/14 ال�شاعة 17.30 م�شاءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/1118 تنفيذ �صرعي

اىل املنفذ �شده/1- علي اكرب غالمر�شا جعفريان لري جمهول حمل القامة مبا 
اأقام  باقر غريب قد  التنفيذ/فريال ح�شن احمدي وميثله:خمتار حممد  ان طالب 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بتنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى 
ب��رق��م:2016/275 احوال �شخ�شية  رق���م:2015/554 احوال نف�ص م�شلمني وامل�شتاأنف 
ومواريث والطعن رق��م:130+2017/131 طعن احوال �شخ�شية ب�شداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )788113( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف من تاريخ ال�شتحقاق وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/840  جتاري كلي
عي�شى   -2 )�شريك(  نهيان  ال  بن حمدان  �شلطان  بن  املدخل/ال�شيخ/حممد  اخل�شم  اىل 
)�شريك(  العلوي  ع��ب��داهلل  نا�شر  جمعة  علي   -3 )���ش��ري��ك(  امل��زروع��ي  ربيع  حممد  عتيق 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/تت�شويا ياماموتو وميثله:حممد عبيد خلفان الر�شة 
يوؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال�شويدي 
 %12 بواقع  القانونية  والفائدة  فقط  اماراتي  دره��م   )3.437.932( وق��دره  مبلغ  للمدعي 
من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام مع الزام املدعي عليها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
ال�شاعة:09:30 �ص  املوافق 2018/1/29   الثنني  يوم  لها جل�شة  . وح��ددت  املحاماة  اتعاب 
بالقاعة:ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/3635  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه/1- �شركة يورو موفر�ص انرتنا�شيونال �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
خليفة  وميثله:خالد  والتغليف  التعبئة  م��واد  لتجارة  كرياتيف  املدعي/�شركة  ان  مب��ا 
قد  والتغليف  التعبئة  مواد  لتجارة  كرياتيف  املدعي/�شركة  ان  �شيف حثبور مبا  حممد 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعنلكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2018/1/17 احلكم 
التمهيدي التايل الطالع على ملف الدعوى وم�شتنداتها وماع�شى ان يقدمه اخل�شوم 
والنتقال اىل مقر املدعية واملدعي عليها ان لزم المر والطالع على املرا�شالت الورقية 
وحددت  واللكرتونية  الورقية  التجارية  والدفاتر  ال�شجالت  وج��دت  ان  واللكرتونية 
امانة خربة قدرها �شبعة الف درهم والزمت املدعي ب�شدادها، وحددت لها املحكمة جل�شة 

 .ch1.C.14:يوم الربعاء املوافق:2018/1/24 ال�شاعة:08:30 �شباحا يف القاعة
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/1948 تنفيذ مدين  
اقبال احمد جمهول حمل القامة مبا ان طالب  املنفذ �شده/1-   اىل 
التنفيذ/�شركة لك�شري خلدمات ال�شراف الداري جلمعيه املالك ذ.م.م 
وميثله:هند حميد علي غدير الكتبي قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية 
وق��دره )112320( درهم  به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  اعاله  املذكورة 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   

اعالن �صحيفة طعن بالن�صر 
يف الطعن 2018/2 طعن جتاري

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/1- �شايف قري�شي وميثله:ابراهيم علي املو�شى احلمادي 

اأرمان  اهلل  حبيب  �شهره  به  م�شهور  زاه��را  �شدهم:1-  املطعون  باعالن 
جمهويل حمل القامة نعلنكم باأن الطاعن اأقام عليكم الطعن املذكور 
للرد على  وذل��ك  التمييز  اىل حمكمة  عليكم احل�شور  ويتوجب  اأع��اله 

�شحيفة الطعن املقدمة �شدكم .
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز
العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2443  مدين جزئي

اىل املدعي عليه/كال�شيك ديل لتجارة الهواتف املتحركة - �ص.ذ.م.م وميثلها حممد 
املدعي/بلو  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  اجلن�شية  م�شري   - ج��ودة  عبداهلل  حممد 
وميثله:بدر  علي  حممد  علي  وميثلها/حممد  ����ص.ذ.م.م  اللكرتونيات  لتجارة  رينج 
املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  عبداهلل  خمي�ص  عبداهلل 
بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   )115100( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  ب��ان  عليها 
ومقابل  وامل�شاريف  بالر�شوم  الزامها  مع  التام  ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9
اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2018/1/28  ال�شاعة:08.30 �ص 
بالقاعة:ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2984  مدين جزئي

املدعي/جاويابي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ندات�شيجام  عليه/ا�شوفا  املدعي  اىل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال��زب��ادي  �شيف  �شعيد  �شيف  وميثله:را�شد  ����ص.م.ح  تريدينغ 
والر�شوم  دره���م   )43995( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها 
جل�شة  لها  وح��ددت  التام.  ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  وامل�شاريف 
لذا   ch1.B.10:بالقاعة ���ص  ال�����ش��اع��ة:08.30    2018/1/24 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/2081  جتاري كلي
اىل املدعي عليه /1- اأزياء �شناء �ص.ذ.م.م امارة الفجرة جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/بنك ابوظبي التجاري )فرع( وميثله:علي ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن قد 
املدخلني  املدعي عليهم واخل�شوم  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأقام عليك 
بالت�شامن والت�شامم فيما بينهم بان يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره )45.301.733.33( 
الدعوى  رفع  تاريخ  12% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم 
وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2018/2/5 ال�شاعة 9.30 
�ص بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2556  جتاري كلي

اىل املدعي عليه /1- دانيل فران�شي�شكو كونرتيرا�ص جويرا جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/بنك امل�شرق �ص.م.ع وميثله:خالد خليفة حممد �شيف حثبور قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )721995.54( 
الدعوى  رفع  تاريخ  12% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم 
ال�شاعة   2018/1/31 املوافق  الربعاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  التام.  ال�شداد  وحتى 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �ص   9.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2503  جتاري كلي

اىل املدعي عليه /1- انرتاكت ل�شيانة املباين ���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها  ���ص.ذ.م.م قد  اي�شت  ان املدعي/ا�ص اي جي ميدل 
املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )856556.81( درهم والر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2018/1/29 ال�شاعة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �ص   9.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/568  عقاري كلي
اىل املدعي عليه /1- �شانايل هولدينجز م.م.ح )منطقة حرة الفجرة( جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/حممد بن مانع بن �شلطان ابالعال وميثله:امل عمر ال�شبيعي 
عليهما  املدعي  وال��زام  التفاقية  بف�شخ  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
تاريخ  من  �شنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   )31.000.000( وق��دره  مببلغ 
الخالل وحتى ال�شداد التام والتعوي�ص مببلغ وقدره )20.000.000( درهم والر�شوم 
وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2018/1/28 
ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/392  عقاري كلي 

اىل املحكوم عليه/1- املا�شة انرتنا�شيونال للو�شاطة العقارية ���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اعاله  املذكورة  الدعوى  يف    2017/8/24 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
ل�شالح/ليفينتي بيرت روز�شا هجيي بف�شخ اتفاقية البيع وال�شراء املربمة بني املدعي واملدعي 
دبي  مبدينة  ت��اور  امل�شمى  بامل�شروع  رق���م:414  ال��وح��دة  عن  ب��ت��اري��خ:2009/11/8  الوىل  عليها 
الريا�شية والزام املدعي عليهما الوىل والثالثة بالت�شامن فيما بينهما بان توؤديا للمدعي مبلغ 
)527459.08( درهم وفائدة على هذا املبلغ بواقع 9% �شنويا من تاريخ:2017/7/2 وحتى ال�شداد 
التام ورف�ص ما عدا ذلك من طلبات والزمت املدعي عليهما الوىل والثالثة امل�شروفات والف 
يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/2654  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه/1- هو�ص كونتي�شنا ميدل اي�شت �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/رابيد اك�شي�ص �ص.ذ.م.م وميثله:يو�شف حممد ح�شن حممدالبحر نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/10/4  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�شالح/رابيد اك�شي�ص �ص.ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )مائتي 
وت�شعة وثالثني الف ومائة و�شتة ع�شر درهم وثمانية و�شتني فل�شا( والفائدة القانونية 
والزمتها  ال�شداد  مت��ام  وحتى  يف:2017/8/3  احلا�شل  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع 
بامل�شروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قابال 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/1328  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه/1- حممد حميد عبداهلل يو�شف بوكتارة ال�شام�شي جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/م�شرف الهالل �ص.م.ع نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
الهالل  ل�شالح/م�شرف  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/9/5 بتاريخ  املنعقدة 
وق�����دره)226.534.55 درهم(  ي��وؤدي للمدعي مبلغ  ب��ان  املدعي عليه  بالزام  ���ص.م.ع 
والر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ص ما عدا ذلك من 
طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/4100  جتاري جزئي
ملالكها/ اماراتية(  الهدايا العالنية )موؤ�ش�شة فردية  املدعي عليه/�شتل لتجهيز  اىل 
والكفيل  امل��ال��ك  ب�شفته   - ح��زام  حممد  احمد  جميل   -2 ح��زام  حممد  احمد  جميل 
ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  العالنية  الهدايا  لتجهيز  ملوؤ�ش�شة/�شتل  ال�شخ�شي 
ابراهيم  ا�شماعيل  املدعي/�شركة اخلليج للتمويل �ص.م.خ - فرع ل�شركة وميثله:علي 
مببلغ  عليهما  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  اجلرمن 
12% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم   )356.469.77( وقدره 
تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت 
 ch1.C.14:لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2018/1/30  ال�شاعة:08.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/4095  جتاري جزئي

ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �����ص.ذ.م.م  فاوندي�شن�ص  عليه/ا�شرتوجنيايل  امل��دع��ي  اىل 
�شيف  وميثله:را�شد  ����ص.ذ.م.م  الرا���ش��ي  جتفيف  واع��م��ال  املياه  ل�شحب  املدعي/الوطنية 
عليها  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ال��زب��ادي  �شيف  �شعيد 
 %9 بواقع  قانونية  بفائدة  عليها  املدعي  وال��زام  دره��م  وق��دره )289.957.50(  ب�شداد مبلغ 
ومقابل  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليها  املدعي  وال��زام  ال�شداد  املطالبة وحتى متام  تاريخ  من 
�ص  ال�شاعة:08.30    2018/1/24 املوافق  الربعاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب 
بالقاعة:ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/4073  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه /1- عالء عبدالكرمي الطوير جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
ا�شماعيل  وميثله:علي  البحر  ب��رج  ف��رع   - ادارة  مكتب   - ����ص.م.ع  ال��ه��الل  م�شرف 
عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  اجلرمن  ابراهيم 
و�شمول  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )285498.57( وق��دره  مببلغ 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2018/1/31 
اأو من ميثلك  Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة  قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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ج���اء ذل���ك خ���الل ل��ق��اء م�����ش��رتك ُع��ق��د م���وؤخ���راً مب��ق��ر وزارة 
بالريا�ص، ح�شره من جمعية  ال�شعودية  والإع��الم  الثقافة 
النا�شرين الإماراتيني �شعادة را�شد الكو�ص، املدير التنفيذي 
واإع��الم، ومي  العبيديل، تنفيذي ت�شويق  للجمعية، ومرمي 
وزارة  مثّل  فيما  للجمعية،  التنفيذي  ال�شكرتر  اهلل،  عبد 
الدكتور عبدالرحمن  كاًل من  ال�شعودية  والإع��الم  الثقافة 
الثقافية  ال�����ش��وؤون  على  ال��ع��ام  امل�شرف  العا�شم،  نا�شر  ب��ن 
الريا�ص  العتيبي، مدير معر�ص  بالوزارة، وحممد مزاهب 
ال�����دويل ل��ل��ك��ت��اب، وح�����ش��ني ع��ب��ا���ص، رئ��ي�����ص جل��ن��ة عالقات 

النا�شرين مبعر�ص الريا�ص الدويل للكتاب.
الإم���ارات���ي���ني خالل  ال��ن��ا���ش��ري��ن  وف���د جمعية  وا���ش��ت��ع��ر���ص 
ب�شناعة  تبذلها اجلمعية، لالرتقاء  التي  الجتماع اجلهود 
الن�شر يف دولة الإمارات، و�شلطوا ال�شوء على الزدهار الذي 
حققه القطاع خالل العامني املا�شيني اللذان �شهدا ارتفاعاً 
رقعة  وتو�شع  الإم��ارات��ي��ة،  الن�شر  دور  اإن��ت��اج  حجم  يف  كبراً 
يف  �شيما  ل  والعاملية  الإقليمية  بالأ�شواق  اإ�شدارتها  انت�شار 
واأمريكا  واأوروب��ا،  اأفريقيا،  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  منطقة 

الالتينية.

واأج���م���ع ال���ط���رف���ان ع��ل��ى ����ش���رورة اإط�����الق ب���رام���ج ثقافية 
ال��ذي تزخر به كل من دولة  الثقايف  ال��رثاء  م�شرتكة تربز 
اأوا�شر الأخ��وة واملحبة ووحدة  الإم��ارات وال�شعودية، وتعزز 
اآخر  ناق�شوا  كما  ال�شقيقني،  ال�شعبني  يجمع  ال��ذي  امل�شر 
يف  الإماراتية  الن�شر  دور  م�شاركة  �شعيد  على  ال�شتعدادات 
الفرتة  يف  املقام   ،2018 للكتاب  ال��دويل  الريا�ص  معر�ص 
ا�شتمرار  اأهمية   على  واأك���دوا  املقبل،  مار�ص   24  14- من 
الإماراتيني  ال��ن��ا���ش��ري��ن  ج��م��ع��ي��ة  ب���ني  امل�����ش��رتك  ال���ت���ع���اون 
الن�شر  ال�شعودية مبا يخدم قطاع  الثقافة والإع��الم  ووزارة 

والنا�شرين يف البلدين. 
ويف هذا ال�شدد قال �شعادة را�شد الكو�ص: »ياأتي هذا اللقاء 
متا�شياً مع ا�شرتاتيجيتنا يف جمعية النا�شرين الإماراتيني 
املندرجة  الن�شر  ل��دور  الت�شهيالت  كل  تقدمي  اإىل  الرامية 
الثقافية  امل��ح��اف��ل  يف  امل�����ش��ارك��ات  �شعيد  على  مظلتنا  حت��ت 
الدولية، وذلك عرب فتح قنوات ات�شال مبا�شرة مع املوؤ�ش�شات 
العاملة بال�شاأن الثقايف يف خمتلف دول العامل ل �شيما تلك 
املعنية بتنظيم معار�ص الكتب والربامج املهنية ذات ال�شلة 

بقطاع الن�شر«.

تكون  اأن  الجتماع  »�شعينا من خالل هذا  الكو�ص:  واأ�شاف 
جمعية النا�شرين الإماراتيني حلقة الو�شل بني دور الن�شر 
املعنية بقطاع  املوؤ�ش�شات  وال�شعودية، ومع جميع  الإماراتية 
بجملة  اخل���روج  خالله  م��ن  جنحنا  وق��د  اململكة،  يف  الن�شر 
املكا�شب التي ت�شب يف م�شلحة ع�شويتنا، حيث بحثنا  من 
الإماراتية  الن�شر  ل���دور  خ��ا���ص  رك���ن  تخ�شي�ص  اإم��ك��ان��ي��ة 
امل�شاركة يف معر�ص الريا�ص الدويل للكتاب 2018، الذي 
من  نا�شرين  جتمع  التي  املنطقة  معار�ص  اأب��رز  من  يعترب 

خمتلف اأنحاء العامل.
يذكر اأن جمعية النا�شرين الإماراتيني تاأ�ش�شت عام 2009، 
بجهود ال�شيخة بدور بنت �شلطان القا�شمي، موؤ�ش�ص ورئي�ص 
اجلمعية، وتهدف اإىل خدمة وتطوير قطاع الن�شر يف دولة 
بدور  والنهو�ص  ب��ه،  والرت��ق��اء  املتحدة،  العربية  الإم����ارات 
النا�شر م��ن خ��الل ب��رام��ج ال��ت��اأه��ي��ل وال��ت��دري��ب ال��ت��ي ترفع 
ال��ع��ام��ل��ني يف قطاع  ك��ف��اءت��ه، وت��ع��م��ل اجلمعية ع��ل��ى رع��اي��ة 
والقوانني  املهنة  �شروط  وحت�شني  الإم���ارات،  بدولة  الن�شر 
اخلا�شة بها بالتن�شيق والتعاون مع اجلهات املعنية بالن�شر 

داخل الدولة وخارجها.

موؤمتر اللغة العربية الدويل ينطلق بال�صارقة 31 يناير

»حمدان بن حممد للت�صوير« تعلن الفائزين مب�صابقتي »تعابري« و»االإخوة واالأخوات«
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•• الريا�س-الفجر:

يف اإطار �سعيها املتوا�سل اإىل االرتقاء ب�سناعة الن�سر يف دولة االإمارات العربية املتحدة، وتو�سيع فر�س م�ساركة ع�سويتها يف معار�س الكتب 
املحلية واالإقليمية والدولية، بحثت جمعية النا�سرين االإماراتيني مع وزارة الثقافة واالإعالم باململكة العربية ال�سعودية، �سبل تعزيز 

التعاون امل�سرتك، ودفع عجلة التبادل الفكري، واإطالق برامج  وم�ساريع ثقافية م�سرتكة تنعك�س اإيجابًا على حركة الن�سر يف البلدين.

ينظم املركز الرتبوي للغة العربية لدول اخلليج بالتعاون مع وزارة الرتبية 
الثالث بعنوان  الدويل  العربية  اللغة  القا�شمية موؤمتر  والتعليم واجلامعة 
والتحديات  الفر�ص  امل�شتقبل:  نحو  تطلع  وتعلمها  العربية  اللغة  تعليم 
31 يناير اجل��اري حتى الأول من فرباير املقبل  »ويقام خالل الفرتة من 
حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 

املجل�ص الأعلى حاكم ال�شارقة .
وذل��ك يف  بال�شارقة  القا�شمية  ال��ذي يعقد يف اجلامعة   - املوؤمتر  ي�شارك يف 

تعليمها  وتطوير  انت�شارها  وتعزيز  العربية  باللغة  النهو�ص  جهود  اإط��ار 
على  وتعلمها  العربية  اللغة  تعليم  جم��ال  يف  وب��اح��ث��ون  خ��رباء   - وتعلمها 

امل�شتوى الإقليمي والدويل.
العربية  للغة  الرتبوي  املركز  مدير  احلمادي  �شالح  عي�شى  الدكتور  واأك��د 
لدول اخلليج بال�شارقة - اأحد اأجهزة مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج - 
اأهمية املوؤمتر الذي ي�شعى ل�شتجالء واقع اللغة العربية والتعريف باجلهود 
الإبداع  وت�شجيع  وتعلمها  تعليمها  ودوره��ا يف تطوير  واملوؤ�ش�شاتية  الفردية 

واملبدعني وجعلها م�شايرة ملتطلبات الع�شر وو�شع احللول العلمية والعملية 
لتطويرها  اجل��اد  للبحث  م�شتقبلية  اآف��اق  لفتح  ال�شعوبة  مواطن  ملعاجلة 
ت�شجيع  اإىل  اإ���ش��اف��ة  تعليمها  يف  احل��دي��ث��ة  وال��ن��ظ��ري��ات  املفاهيم  وت��وظ��ي��ف 
التحديات  ملناق�شة  العربية  اللغة  بخدمة  اخلا�شة  وال��درا���ش��ات  البحوث 

الع�شرية التي تواجه م�شتقبل تعليمها وتعلمها.
واأ�شار اإىل اأن املوؤمتر ي�شعى لتحقيق العديد من الأهداف الرتبوية يف جمال 
اللغة العربية .. م�شيفا اأنه مت حتديد املحاور الرئي�شية للموؤمتر يف جمال 

تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها وقدم احلمادي ال�شكر والتقدير اإىل كل 
تعاونهما وجهودهما  القا�شمية على  والتعليم واجلامعة  الرتبية  من وزارة 
بالأبحاث  الهتمام  اأهدافه يف  املوؤمتر  يحقق  اأن  اآم��ال   .. املوؤمتر  تنظيم  يف 
وتعلمها  العربية  اللغة  تعليم  تطوير  ح��ول  اجل��دي��دة  وال����روؤى  والأف���ك���ار 
املقرتحات  وتقدمي  تواجهها  التي  التحديات  معامل  وا�شت�شراف  ونه�شتها 
ال�شارقة  اإم��ارة  �شينطلق يف  وال��ذي  املوؤمتر  ه��ذا  لها من خ��الل  التطويرية 

عا�شمة الكتاب والثقافة.

اأعلنت الأمانة العامة جلائزة حمدان بن حممد 
ال�شوئي  للت�شوير  الدولية  اآل مكتوم  را�شد  بن 
ل�شهري  ان�شتغرام  مب�شابقة  الفائزين  ا���ش��م��اء 
»تعابر«  ب��ع��ن��وان  املا�شيني  ودي�شمرب  نوفمرب 

و«الإخوة والأخوات« على التوايل.

عمر  خليفة  امل�شوران  فاز  »تعابر«  م�شابقة  يف 
ال��ري��ام��ي وزي�����اد حم��م��د ال��دغ��ي�����ش��ي م���ن عمان 
وخالد اإبراهيم عبد الكرمي من البحرين ومن 
داما�شو  ن��ولن  فران�شي�ص  امل�شور  ف��از  الفلبني 
وم���ن اإن��دون��ي�����ش��ي��ا امل�����ش��ور ه��اردي��ج��ان��ت��و لقمان 

هاردي.
فاز  ف��ق��د  والأخ������وات«  »الإخ�����وة  اأم���ا يف م�شابقة 
امل�����ش��وران ج��ا���ش��م حم��م��د احل���رز وحم��م��د علي 
حممد  خالد  امل�شور  و  ال�شعودية  من  البدراين 
احل��م��ري م��ن الم����ارات وم��ن اجل��زائ��ر حممد 

قدوري ومن اندوني�شيا كامل اأردي با�شكارا.
التقديرية  امليدالية  على  الفائزون  و�شيح�شل 
واأ�شماوؤهم  و�شتن�شر �شورهم  باجلائزة  اخلا�شة 
ان�شتغرام  على  للجائزة  الر�شمي  احل�شاب  على 
نوفمرب  �شهر  م�شابقة  و�شهدت   HIPAae
HIPAContest_ ال��و���ش��م  ا���ش��ت��خ��دام 
�شهر  وم�������ش���اب���ق���ة   #Expressions
HIPAContest_ ال���و����ش���م  دي�����ش��م��رب 

.#Siblings
العام  الأم��ني  وقال �شعادة علي خليفة بن ثالث 
على  فريدة  ق��درة  الت�شوير ميتلك  اأن  للجائزة 
الب�شرية  امل�شاعر  بع�ص  على  ال�����ش��وء  ت�شليط 
لأجزاء  رمبا  الوجوه  على  تظهر  التي  الدقيقة 
التي تعجز عن  بالإ�شافة للم�شاعر  الثانية  من 

و�شف روعتها الكلمات.

خالل لقاء جمعها بوزارة الثقافة واالإعالم ال�سعودية

جمعية النا�صرين االإماراتيني تبحث م�صاركة دور الن�صر 
االإماراتية يف معار�س الكتب ال�صعودية 
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بعد غياب اعوام عدة

اي�صاف يعود لل�صينما بفيلم 
)�صباح اخلري(

تعكف حاليًا على ت�سوير م�ساهدها يف )ن�سيبي وق�سمتك(

نادية ر�صاد �صعيدة بنجاح 
م�صل�صل )الطوفان(

دح�����ص ال��ف��ن��ان امل�����ش��ري اإي�����ش��اف ال�����ش��ائ��ع��ات حول 
اأحداثه  ت�شابه  واحلديث عن  اخل��ر(  )�شباح  فيلم 
منذ  قدمه  ال��ذي  منة(،  فيها  )احلكاية  فيلمه  مع 
اإن   : اإي�شاف  وقال  ب�شرى.  الفنانة  مع  �شنوات   10
من  اأ�شا�ص  اأي  لها  لي�ص  �شائعات  جم��رد  ي��رتدد  م��ا 
ال�شحة واأعرف جيداً اأن اجلمهور لديه وعي كبر، 
نف�شي يف عمل  اأك����رر  اأن  اأ���ش��ت��ط��ي��ع  ول���ن  ل��ذل��ك مل 
متثيلي جديد، م�شراً اإىل اأن اجلمهور �شيحكم على 
جمرد  ي��رتدد  م��ا  اأن  و�شيعرف  ط��رح��ه،  بعد  العمل 

تفاهات لي�ص اأكرث. 

ال�شينما  �شا�شة  اإىل  ي��ع��ود  ال���ذي  اإي�����ش��اف،  واأو���ش��ح 
اأن )اأح��داث الفيلم  ع��دة،  اأع��وام��اً  بعد غياب ا�شتمر 
اجلديد تدور حول عامل ت�شوير الإعالنات، واأج�شد 
اإع��الن��ات يقع يف فخ احل��ب من النظرة  دور خم��رج 
اإلهام  ال��ف��ن��ان  جت�شدها  لفتاة  روؤي��ت��ه  بعد  الأوىل، 
اإىل  النارية  بدراجتها  حت�شر  وال��ت��ي  عبدالبديع، 
ال�شدفة  طريق  عن  به  يتواجد  ال��ذي  نف�شه  املكان 
يف  وي�����ش��اع��ده  عنها،  يبحث  وي��ظ��ل  انتباهه  فتلفت 
اإليها �شديقه الذي يج�شده الفنان اأحمد  الو�شول 
التي  البحري،  ران��دا  الفنانة  و�شديقته  التهامي 

اأمور  اإ���ش��الح  اإىل  دائ��م��اً  وت�شعى  م��ون��ت��رة،  تعمل 
حياته ال�شخ�شية كافة، حتى يعرث عليها ويكت�شف 
اأنها م�شممة اأزياء لأحدث �شيحات املو�شة، فيقنعها 
مل  عاطفية،  عالقة  بعد  وي��ت��زوج��ان  معه،  بالعمل 
ت��خ��ُل م��ن العقبات وامل�����ش��ك��الت، ل��ت��ت��واىل الأح���داث 

وتتطور يف اإطار رومان�شي كوميدي.
ي�شارك يف متثيل فيلم )�شباح اخلر( كل من كوكي 
�شالم،  واإمي���ي  ف���اروق  واأح��م��د  ه��ري��دي  وم�شطفى 
فيما كتب ال�شيناريو واحلوار هيثم وحيد، ويخرجه 

اأ�شامة فا�شل.

م�شل�شل  ح��ق��ق��ه  ال����ذي  ال��ن��ج��اح  اأن  ع���ن  م��ع��رب��ًة 
ر�شاد،  نادية  امل�شرية  الفنانة  قالت  )الطوفان(، 
اإنها تعكف حالياً على ت�شوير م�شاهدها يف اجلزء 

الثاين من اأحداث م�شل�شل )ن�شيبي وق�شمتك(.
حالياً  من�شغلة  اأن��ه��ا  ع��ن  النقاب،  ر���ش��اد  وك�شفت 
امل�شل�شل،  ح��ك��اي��ات  �شمن  م��ن  ح��ك��اي��ة  بت�شوير 
اأح��داث��ه يف  ت��دور  اأن اجل��زء اجلديد  اإىل  م�شرًة 

ولي�شت مت�شلة، م�شيفًة  �شكل حكايات منف�شلة 
اأنها ت�شارك يف احلكاية التي يتوىل اإخراجها اأكرم 
بقية  ت�شوير  من  تنتهي  اأن  املتوقع  وم��ن  فريد، 

م�شاهدها قريباً.
انتهت من  اأنها  اأكدت ر�شاد  الآخر  وعلى اجلانب 
ت�شوير م�شاهدها الأخرة يف م�شل�شل )الطوفان( 
الذي حققت حلقاته الأوىل ن�شبة م�شاهدة عالية 

للغاية، واأثار دورها بالتحديد جدًل وا�شعاً، حيث 
قتلها  على  امل�شل�شل  اأح��داث  خالل  اأبناوؤها  اأق��دم 
ر�شاد،  نادية  الفنانة  املراث.واأو�شحت  اأجل  من 
حققه  ال��ذي  الكبر  النجاح  تتوقع  تكن  مل  اأنها 
ردود  اأن  مبينًة  بالفرح،  غمرها  اإن��ه  بل  امل�شل�شل، 
اأفعال اجلمهور فاقت كل توقعاتها، خا�شة اأنه يف 

مو�شم بعيد عن رم�شان.

حّدد مقدم الربامج مي�شال قزي برناجمه اجلديد )اأمي 
باأنه يقوم على مبداأ الرتفيه والت�شلية  اأم��ك(  اأق��وى من 
اأن  كا�شفاً  الطعام،  حت�شر  على  ترتكز  األعاب  خالل  من 
واملق�شود بذلك  الأحيان،  كافياً يف بع�ص  الوقت ل يكون 

اأن تكون الطبخة غر جاهزة.
 Spot on جاء كالمه هذا خالل ا�شت�شافته يف برنامج
تقدمي الإعالمي رالف معتوق، موؤكداً اأن عالقة ال�شداقة 
بينه وبني ال�شيف اأنطوان، الذي ي�شاركه يف تقدمي فقرات 
يف الربنامج، ن�شاأت خالل م�شاركتهما يف )ديو امل�شاهر(.

�شخ�شيته  اإ�شفاء  اإىل  ي�شعى  اأن��ه  ق��زي  مي�شال  اأو���ش��ح  و 
ع��ل��ى ال��ربن��ام��ج، م��ن خ���الل ح��دي��ث��ه اإىل ال��ك��ام��را مثاًل 
�شركات  ثمة  اأن  العلم  م��ع  ج��دي��دة،  ف��ق��رات  وا���ش��ت��ح��داث 
برنامج  اإىل  ميله  كا�شفاً  ل��ل��ربام��ج،  ك��ام��اًل  اإط����اراً  ت��ق��دم 
وعازياً  وتقدمياً،  واإع��داداً  فكرة  ال�شخ�شية،  �شناعته  من 
تف�شيل  لكل  الدقيقة  متابعته  اإىل  حققه  ال��ذي  النجاح 
تتابعه  التي  املتحركة  الكامرا  اإىل  و�شوًل  الربنامج،  يف 

وتر�شد اأية حركة يقوم بها.
اأنه  رغ��م  ال��ربن��ام��ج،  تقدمي  قبوله  ح��ول  ���ش��وؤال  على  رداً 
ال��ذي �شّور حلقة  ب��ارود  املقدم ط��وين  على  �شابقاً  ُعر�ص 
تلقى  ب��ذل��ك ح��ني  ع���دم علمه  ق���زي  اأّك����د  م��ن��ه،  جتريبية 
غره  ع��دة  اأ�شخا�شاً  اأن  اإىل  لف��ت��اً  املحطة،  م��ن  ات�شال 
اإىل  اأ�شماء معروفة، وم�شراً  خا�شوا التجربة من بينهم 
برنامج  اإن  وقال  ت�شر،  ول  تخدم  �شريفة  مناف�شة  وجود 
ع���دة كانت  اأف���ك���اراً  واإن  ب���ه،  ب����ارود اجل��دي��د يليق  ط���وين 

مطروحة للعمل مع ال�موؤ�ش�شة اللبنانية لالإر�شال.
اأ�شاف: )بات )اأمي اأقوى من اأمك( يل اليوم ولن ياأخذه 
اأحد، وي�شفي ال�شيف اأنطوان اأجواء طيبة على الربنامج، 

متاماً كما تعطي املطيبات نكهة للطعام(.
ب��ال��ن��ا���ص وي���رح���ب بالعالقات  ق���زي ع��ل��ى ع��الق��ة ط��ي��ب��ة 
الجتماعية، وقد ميّر باأوقات �شعبة ل ي�شعر فيها بالراحة 
فيبتعد قلياًل، كما اأو�شح، م�شراً اإىل اأن غياب �شنتني مل 
املرة  كاأنها  ي�شعر  يطّل  �شا�شة  اأي��ة  فعلى  �شهرته،  يوؤثر يف 
اأنه  ولو  والتلفزيون،  له، معرباً عن حبه لالإذاعة  الأوىل 
مييل اإىل الأخر اأكرث، فيما يف الإذاعة التوا�شل مبا�شر 

مع اجلمهور، وهو ما افتقده يف الربنامج التلفزيوين.
فهو  ل،  اأو  ب��الإع��الم��ي  بت�شنيفه  ق��زي  مي�شال  يهتّم  ل 

اإعالمي رغماً عمن ل يريدون، 
العربي  العامل  )ا�شمي موجود يف  ال�شياق:  ه��ذا  وق��ال يف 
التمثيلية  الأعمال  وحول  كافة(.  الربامج  اأن��واع  وخ�شت 
اأنه  التي ���ش��ارك فيها، حت��ّدث ع��ن جت��ارب ج��ي��دة، م��وؤك��داً 
يرى نف�شه يف دور )بطولة(، وقد لفته اأكرث من دور لكنه 

لي�ص ممثاًل.
�شيا�شياً، يقوم مفهومه على جعل لبنان بلداً طبيعياً بعيداً 
من ال�شطفافات ال�شيا�شية، مبدياً اأ�شفه لأن كل �شخ�ص 
اأنه  ف��اأك��د  ال�شخ�شي،  ال�شعيد  على  اأم���ا  م��ذه��ب��ه.  اأ���ش��ر 
يع�شق العزوبية واحلرية ومي�شي فرتة الأعياد يف اأجواء 

عائلية.
و حول قراره ترك تلفزيون امل�شتقبل والنتقال اإىل �شا�شة 

 24 اأم�شى  اأنه  قزي  اأو�شح  لالإر�شال،  اللبنانية  املوؤ�ش�شة 
عرب  ك��ان  ل��ه  ظهور  اأول  واأن  امل�شتقبل،  تلفزيون  يف  �شنة 
هذه ال�شا�شة، اإل اأن و�شع الإنتاج ال�شعب خالل ال�شنتني 
الأخرتني والتعرث املايل يف القناة دفعاه اإىل اتخاذ قراره 

وتركها باأجواء ي�شودها الحرتام.
امل�شتقبل،  تلفزيون  مغادرة  من  قليلة  اأي��ام  )بعد  اأ�شاف: 
حللت �شيفاً على �شا�شة املوؤ�ش�شة اللبنانية واأعلنت حينها 
اإىل  القناة لالن�شمام  �شريعاً من  الطرح  اأنني حر، فجاء 

اأ�شرتها(.
ك�شف قزي اأنه تلقى عرو�شاً من قنوات عربية ومل يتقا�ص 
امل�شتقبل، وهو يف �شدد حت�شيلها،  اأمواله من قناة  كامل 
قد  امل�شاألة  ه��ذه  يف  الق�شاء  اإىل  اللجوء  اأن  اإىل  م�شراً 
يكون اخليار الأخر اأمامه يف حال التقاع�ص عن ت�شديد 

املتوجبات.
اأ�شفه لكون تلفزيون امل�شتقبل مل ياأخذ  اأعرب عن  كذلك 
حقه يف ظل عوامل عدة، ل �شيما ال�شرخ ال�شيا�شي، موؤكداً 
اأح��د ويتوقع  ال�شا�شة من دون م�شاكل مع  اأن��ه ترك هذه 
احل�شول على حقوقه من دون اإ�شكالت اأي�شاً، )وانتقايل 
عاماً   24 ي�شتمر  اأن  واأمت��ن��ى  ب��ه  اأت�����ش��رف   LBCI اإىل 

اإ�شافياً اأي�شاً(.
بال�شيف  ات�����ش��اًل  م��ع��ت��وق  اأج����رى   ،  face off ف��ق��رة  يف 
ال�شداقة  وم��دى  مي�شال  ب�شخ�شية  اأ���ش��اد  ال��ذي  اأن��ط��وان 
لربنامج  اإيجابية  اأ���ش��داء  ع��ن  وحت���دث  جتمعهما،  ال��ت��ي 
)اأمي اأقوى من اأمك( وعن حت�شرات للمبا�شرة بت�شوير 

مو�شم جديد.
اأك��د ق��زي اأن��ه م�شتمر م��ا دام الن��دف��اع م��وج��وداً لديه 
اجلمهور  دام  وم��ا  اأي�شاً،  وال�شغف  اجل��دي��دة  والأف��ك��ار 
ان��زع��اج��ه من  م��دى  ح��ول  ���ش��وؤال  على  ورداً  ينتظره. 
اأزعجه  اأن ذلك  اأج��اب  الفنانني،  اأحد  ا�شمه  اأن يحمل 
الأم��ر عادياً  ب��ات  الوقت  م��رور  البداية، لكن وم��ع  يف 
اأن الفنان مي�شال قزي الذي  بالن�شبة اإليه، خ�شو�شاً 

يحمل ال�شم حمبوب وناجح.
ق��زي يف خانة  و���ش��ع مي�شال   On- Off ف��ق��رة  ويف 
مقابلتها  اأن  معترباً  يعقوبيان،  بول  من:  كاًل   On
ال��رئ��ي�����ص �شعد احل���ري���ري م��ه��م��ة، وول��ي��د عبود،  م��ع 

وعماد مرمل، ومار�شيل غامن، م�شراً اإىل اأن ما ح�شل 
معه اأخراً اأخذ اأكرث من حجمه، وجورج �شليبي، ورميا 

رب���اط، وه�شام ح���داد، وفوؤاد  وب��ي��ار  ك��رك��ي، وج��و معلوف، 
ميني، واأنابيال هالل، وكارل حداد، وهيلدا خليفة، وو�شام 
التقدمي،  اأك��رث من  التمثيل  اأن��ه يحبه يف  اإىل  حنا، لفتاً 
ومالك مكتبي، و�شربل خليل، وفريق )كتر �شلبي( لكنه 
�شد التعابر البذيئة، كذلك بيار ال�شاهر، ومي�شال املر، 

وفريق )ما يف متلو(.

يف خ��ان��ة Off و���ش��ع ج��ان ع��زي��ز لأنه 
لرئي�ص  م�������ش���ت�������ش���اراً  ي���ك���ون  ع���ن���دم���ا 
عن  ي��ب��ت��ع��د  اأن  ي���ج���ب  اجل���م���ه���وري���ة 
خانة  ويف  ال�������ش���ي���ا����ش���ي���ة،  ال�����ربام�����ج 

ك���رم  ع�������ادل  و�����ش����ع   pause
وعبا�ص �شاهني، وكري�شتينا 

تقدميها  يف  ����ش���واي���ا 
 loca ب���رن���ام���ج 

.beach

رغم النجاح الذي يحققه يف برناجمه اجلديد )اأمي اأقوى من 
اأمك( على �سا�سة املوؤ�س�سة اللبنانية لالإر�سال، فاإن مقدم الرامج 
اللبناين مي�سال قزي يطمح اإىل اأن يكون له برناجمه اخلا�س 
الذي يعك�س اأفكاره و�سخ�سيته بالكامل، موؤكدًا اأن برنامج )مي�سو 
�سو( �سّكل مرحلة انتقالية له وحّقق ب�سمة يف االإعالم اللبناين 

والعربي، وهو ينوي اإعادة اإحيائه يف املرحلة املقبلة.

ي�سعى اإىل اإ�سفاء �سخ�سيته على برنامج)اأمي اأقوى من اأمك(
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علماء يحذرون: اأمرا�س خطرية 
تنتظر م�صتخدمي اأطقم االأ�صنان

 "Geriatrics & Gerontology International " حذرت �شحيفة 
ت��اأث��رات جانبية خ��ط��رة على  مل��ا لها م��ن  الأ���ش��ن��ان  اأط��ق��م  ا�شتخدام  م��ن 

ال�شحة.
وقالت ال�شحيفة: اإنَّ علماء من الكلية امللكية يف لندن تو�شلوا اإىل اأّن اأطقم 
ت�شبب  لأنها  التغذية؛  �شوء  مبر�ص  م�شتخدميها  د  تهدِّ البديلة  الأ�شنان 
نف�ص امل�شاكل التي يعاين منها من فقد اأ�شنانه كلًيا ول ي�شتخدم البدائل، 
ففي احلالتني يت�شبب �شوء التغذية يف اإ�شعاف ع�شالت وعظام الفك مما 

يوؤّدي لإ�شابات وك�شور خطرة.
واأّكد وائل �شّباح اأحد وا�شعي هذه الدرا�شة العلمية، اأن "كفاح الأخ�شائيني 
الإ�شابات  على  ه��ذا  يومنا  اإىل  من�شب  وال�شحة  الأ�شنان  طب  جم��ال  يف 
الناجمة عن �شوء التغذية، و�شعيهم لإي�شال فكرة الغذاء ال�شليم املتوازن 

واإي�شاح دور الأ�شنان يف م�شاكل ال�شيخوخة".
 62 اأعمارهم  متو�شط  يبلغ  �شخ�ص،   1800 من  اأك��رث  الدرا�شة  و�شملت 
يزالون  ل  لأ�شخا�ص  الأوىل  جمموعات؛  ث��الث  اإىل  تق�شيمهم  مت  ع��اًم��ا، 
اأ�شنانهم وي�شتخدمون  اأخريني ملن فقدوا  �شًنا، وجمموعتني   20 ميلكون 
الأطقم البديلة، اأو من فقدوها ول ي�شتخدمون الأطقم. واأظهرت النتائج 
بعد قيا�ص موؤ�شر كتلة اجل�شم وحالة الأ�شنان والأن�شجة والعظام اأن وجود 

الأ�شنان ال�شطناعية يزيد من خطر �شوء التغذية بن�شبة 32 %.

الكريو.. �صيحة جديدة يف عامل التخ�صي�س
واحل�شول  ال�شمنة  معاجلة  يف  جديدة  واأ�شاليب  تقنيات  ف��رتة  كل  يظهر 
على القوام املثايل، كنحت اجل�شم، وعمليات تدبي�ص املعدة، وغرهما من 

اأ�شاليب التخ�شي�ص.
وال�شمنة  العالجية  التغذية  ا�شت�شاري  حلمي  حممد  ال��دك��ت��ور  وي��ق��ول 
والنحافة: اإن الكريو هو اأحدث تقنية يف عالج م�شكلة ال�شمنة، الذي يعمل 
على التخل�ص من اخلاليا الدهنية بالتربيد؛ ما يوؤدي اإىل عالج م�شكلة 

ال�شمنة املو�شعية بدون اأي عمليات اأو بنج اأو اأمل.
من  تخلو  ل  التي  ال�شمنة  جل��راح��ات  فعاًل  بدياًل  الكريو  يجعل  ما  وه��و 
املخاطر والآثار اجلانبية، كما اأنه يوؤدي اإىل موت اخلاليا الدهنية ومن ثم 
عدم زيادة الوزن من جديد، ول يرتك عالمات دائمة على اجل�شم ويوفر 

كثًرا من الوقت.
ومن امل�شاعفات امل�شاحبة للكريو، ظهور احمرار اأو اأمل موؤقت وب�شيط يف 

ن�شبة قليلة من احلالت.
ول ي�شلح الكريو ملن ل يتحملون الربودة، اأو يعانون من اأمرا�ص متعلقة 

بالربودة، ول للحوامل واملر�شعات، وذوي الأمرا�ص املزمنة.
والدكتور حممد حلمي هو ا�شت�شاري عالج ال�شمنة والنحافة، حا�شل على 
ماج�شتر يف التغذية العالجية واأثرها يف عالج ال�شمنة املو�شعية وع�ش����و 
الطبية،  للتغذية  امل�شرية  اجلمعية  وع�شو  لل�شمنة،  الأمريك�ية  اجلمعية 

وع�شو اجلمعية الأوروبية للتغذية العالجية.

الكرمي؟ القراآن  يف  نحلة  كلمة  وردة  مرة  • كم 
- مرة واحدة

حنبل؟ بن  اأحمد  االإمام  ولد  • متى 
- �شنة 164 للهجرة

االإن�سان؟ ج�سم  يف  الدقيقة  االأمعاء  طول  • كم 
- ثمانية اأمتار

؟ البحر  على  تطل  ال  العامل  يف  دولة  • كم 
- 26 دولة

االأمن؟ رجال  على  ال�سرطة  اأ�سم  اأطلق  • من 
- علي بن اأبي طالب

العامل؟ يف  االإ�سالمية  الدول  عدد  • كم 
- 44 دولة

يقوم  اأي رجل  انف  تق�شم  اأن  للمراأة  انه يجوز  على  ن�ص  بريطاين حكما  قا�ٍص  ا�شدر   1837 العام  • يف 
بتقبيل �شفتيها دون رغبتها. 

اأ�شخا�ص يف العامل يزيد بكثر على اإجمايل الدخل ال�شنوي الذي يح�شل عليه   3 اأغنى  • اإجمايل ثروات 
العامل.  يف  فقرا  الأكرث  الدول  �شكان  من  �شخ�ص  مليون   600

عند  فقط   206 اإىل  يرتاجع  العدد  ذلك  اأن  اإل   ، عظمة   300 ج�شمه  يف  يكون  الإن�شان  يولد  • عندما 
الو�شول اإىل �شن البلوغ .

فقط.  �شنة   11 العمر  من  يبلغ  كان  الفاتيكان  تاريخ  يف  �شناً  البابوات  • ا�شغر 
اأفريقيا.  جنوب  بجمهورية  جوانبها  جميع  من  حماطة  الأفريقية  )لو�شوتو(  • مملكة 

والفواكه  ن�شبة ممكنة من فيتامني )�شي( مقارنة بجميع اخل�شراوات  اأعلى  • الفلفل احلار يحتوي على 
الأخرى. 

لرت.  األف   227 من  لأكرث   747 البوينغ  طائرة  وقود  خزانات  • تت�شع 
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الفلفل احلار وال�سرطان

الإ�شابة  "الكاب�شاي�شني"، وهي مادة تقي  الفلفل احلار على مادة  يحتوي 
باأمرا�ص القلب، وحتمي اجل�شم من املواد الكيميائية امل�شببة لل�شرطان.

واأثبتت بع�ص الدرا�شات اأن الفلفل احلار يبطئ منو اخلاليا ال�شرطانية يف 
الربو�شتاتا، ف�شاًل عن قدرته على الق�شاء عليها، كما ميكن اأن ي�شاعد على 
ال�شفاء من احلر�شفية، وهي ثاين اأنواع �شرطان اجللد انت�شاًرا، بقدرته على 

ت�شريع قتل اخلاليا ال�شرطانية.

�شن  الأطفال يف  اأن معاقبة  الربيطانيون  الباحثون  اأعلن 
اأمرا�ص  تطور  يف  ي�شهم  نف�شي  �شغط  اإىل  ت��وؤدي  مبكرة، 

كثرة لديهم يف امل�شتقبل.
املتكررة  العقوبات  اأن  ل��ن��دن  جامعة  م��ن  علماء  اأك���د  وق��د 
الدموية  والأوعية  القلب  اأمرا�ص  وراءه��ا  لالأطفال، جتر 
وتوؤدي للنوبات القلبية. فالتاأثر ال�شلبي يف عمل اجلهاز 
الع�شبي اأكرث خطورة على �شحة القلب والأوعية الدموية 
اخللقية.  القلب  اأمرا�ص  اأو  ال�شرايني  ت�شلب  مر�ص  من 
هو  امل�شاألة  هذه  يف  احلا�شم  العامل  ف��اإن  العلماء  وبح�شب 
�شدة العقوبة اجل�شدية وم�شتوى ال�شغط البدين والنف�شي 

الذي يعاين منه الطفل اأثناء وبعد العقوبة.
الطفولة  يف  العقوبة  ع��ام��ل  ت��اأث��ر  قبل  م��ن  ي��در���ص  ومل 
هذه  بع�ص  اأن  اإىل  ت�شر  البيانات  فبع�ص  النهاية،  حتى 
ال�شغوطات التي يعي�شها الطفل ل توؤثر عمليا على �شحة 
ال�شديدة  ال�شغوطات  الآخ��ر من  البع�ص  وي��وؤدي  اجل�شم. 
اأو غرها  اإىل نوبات قلبية  اأو  اإىل �شكتات دماغية مباغتة 

من الأمرا�ص اخلطرة الأخرى.
البدنية  العقوبات  اأن  ال�شابق  يف  برهنوا  العلماء  اأن  يذكر 
الأمرا�ص  ت��ط��ور  ت�شهم يف  ���ش��غ��وط��ات  م��ن  ي��راف��ق��ه��ا  وم���ا 

العقلية لدى الأطفال.

العقوبات البدنية لالأطفال توؤدي اإىل 
اأمرا�س خطرية

عنا�سر من اجلي�س الهندي يوؤدون األعابًا بهلوانية على دراجاتهم خالل بروفة قبل موكب يوم اجلمهورية يف كلكتا ام�س. )ا ف ب(

كانت احدى ال�شاحرات ال�شريرات م�شتاءة كثرا من �شاحرة اخرى لكنها طيبة ت�شمى ام اخلرات، فعملت 
على �شحرها وحتويلها اإىل بومة فانطلقت ام اخلرات بعيدا حتى ت�شتطيع ان جتد عالجا لها وعرفت ان 
عالجها يف تخلي�ص مدينة كبرة من �شراً ميتلكها، وبعد مرور اياما، رمبا �شهور و�شلت اإىل احدى املدن 
التي كان يحكمها �شاحر �شرير عرفته عندما راأته لكنه مل يعرفها لنه مل ي�شاهدها فقررت ان تكون هذه 
�شديد اجلمال يطمع  فتاة  ي�شكنها  التي  البيوت  اح��دى  اإىل  الفور فذهبت  على  العمل  وب��داأت  مدينتها.. 
ال��زواج منها ذلك ال�شاحر واخ��ذت تراقبها عن كثب حتى ا�شتغربت الفتاة �شر تلك البومة التي تقف  يف 
بجوار نافذتها فقررت طردها وعندما حاولت ذلك قالت لها ام اخلرات انتظري.. انا ل�شت �شريرة دعيني 
اق�ص عليك ق�شتي وبده�شة كبرة ا�شتمعت لها الفتاة وعرفت �شرها و�شر حاكمهم ال�شاحر ال�شرير وكيف 

ت�شتطيع ان تق�شي عليه. 
�شالحهم،  هو  �شيكون  ال�شاحر  يع�شقه  ال��ذي  ال�شهي  الحمر  التوت  من  طبق  ان  اخل��رات  ام  لها  وقالت 
وبالفعل يف �شباح اليوم الثاين كانت الفتاة متر عرب الغابة وهي حتمل طبق من التوت الحمر يظن من 
يراه انها قطفته منذ دقائق لكنه كان توتا م�شموما جهز خ�شي�شا لل�شاحر ال�شرير الذي راآها تعرب الغابة 
فقطع عليها الطريق والقي عليها حتية خبيثة فقدمت له طبق التوت وتناوله من يديها ليلتهمه وهو 
عائد اإىل ق�شره �شعيدا جدا مبحادثة فتاته التي يع�شقها وحينما و�شل اإىل ق�شره كانت او�شاله ترتعد 
وقدماه ل ي�شتطيعان حمله فخر على الر�ص وقد تيب�ص ج�شده ثم جف كثرا وا�شبح مثل لوح كبر من 
الفتاة اجلميلة وام�شكت بقطعة كبرة من احلجر لتفتت  ام اخلرات وهي تطر ودخلت  الثلج فدخلت 
ال�شاحر ال�شرير الذي حتول اإىل قطرات من املاء �شربتها الر�ص واختفى اإىل البد وعادت ام اخلرات كما 

كانت �شاحرة طيبة، وبعودتها احرتقت ال�شاحرة ال�شريرة ليعي�ص اجلميع يف اطمئنان.


