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هذا ما تفعله الدهون يف الدماغ
لط�مل� ك�نت �لدهون مو�شع �ته�م ب�ش�أن �لعديد من �الأمر��ض، �إال �أن 
جت�رب �ل�شنو�ت �الأخرية �أثبتت �أن بع�ض �أنو�ع �لدهون "جيدة"، بل 

وت�ش�هم يف تعزيز �شحة ج�شم �الإن�ش�ن.
وذكر موقع "مي دي لينك�ض" �أن �خلرب�ء وجدو� �أن �لدهون �الأح�دية 
قليلة  �لغذ�ئية  �لوجب�ت  �أن  كم�  جيدة"،  "دهون  ه��ي  �مل�شبعة  غ��ري 

�لدهون "تق�شي" على �لدهون �ل�شيئة.
وت�بع �أن للدهون �آث�ر� عديدة على مخ �الإن�ش�ن، على �عتب�ر �أن �لدم�غ 
دهنية  �أحم��ض  �إىل  ويحت�ج  �ل��ده��ون،  من  �ملئة  يف   60 على  يحتوي 

للعمل بطريقة �شحيحة.
�إال �أن �الإكث�ر من �لدهون و�تب�ع نظ�م غذ�ئي غني به�، يعيق وظ�ئف 
�لدم�غ، مثل �لذ�كرة و�لتعلم و�لوظ�ئف �ملعرفية �الأخرى، ح�شب م� 

يقول �ملتخ�ش�شون.
م�  غ�لب�  �لذي  �ملعريف،  �لرت�جع  �أن  �إىل  �الأبح�ث �حلديثة  وتو�شلت 
يحدث بني 45 و70 ع�م�، قد يكون ن�جت� عن �لنظ�م �لغذ�ئي غري 

�ل�شحي و�لغني ب�لدهون.
ت��رت��ب��ط مت�م�  �مل��رت��ف��ع��ة  �ل��ده��ون  "م�شتوي�ت  �أن  �خل��ا���ش��ة  وك���ن��ت 

ب�الإدر�ك �الأكرث �شعف�". 
و�أو�شح موقع "مي دي لينك�ض" �أن ن�شبة معينة من �لدهون مفيدة 
جل�شم �الإن�ش�ن وتعزز وظ�ئفه، �إال �أن جت�وز �مل�شموح به قد يوؤدي �إىل 

ظهور م�شكات كثرية. 

كيف ي�ستفيد اجل�سم من 
تناول التمر يوميًا؟

وغريه�  و�ملغنيزيوم،  و�لبوت��شيوم،  و�الأل��ي���ف،  ب�ل�شكر،  غني  �لتمر 
من �ملع�دن و�لفيت�مين�ت، كم� �أنه �شريع �له�شم و�المت�ش��ض، وميد 

�جل�شم ب�لط�قة.
لتن�ول  مده�شة  ت���أث��ري�ت  هن�ك  �أن  "فرويندين" �إىل  جملة  �أ���ش���رت 
دون  تن�وله  عند  �ل��وزن  �إنق��ض  على  ي�ش�عد  �أن��ه  حتى  يومي�ً،  �لتمر 

�إفر�ط. 

عالج للتوتر
�إنت�ج  �مل�����ش��وؤول ع��ن  �ل��ك��ث��ري م��ن فيت�مني ب6،  �ل��ت��م��ر ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي 
تنظيم  على  �لهرمون�ت  هذه  وتعمل  و�لنور�درين�لني،  �ل�شريوتونني 
�مل�شتمر  �الن��خ��ف������ض  ي���وؤدي  وق��د  �مل����ز�ج،  وحت�شني  �ل��ت��وت��ر،  م�شتوى 

لفيت�مني ب6 �إىل �الكتئ�ب.

تقوية العظام
ل��ك��ن �لفو�شفور،  �ل��ع��ظ���م،  ت��ق��وي��ة  �ل��ت��م��ر ع��ل��ى  �ل���ب���ورون يف  ي�����ش���ع��د 
هذه  يف  �مل��وج��ودة  و�مل��ع���دن  و�ملغني�شيوم،  و�لك�ل�شيوم،  و�لبوت��شيوم، 
مثل  �أم��ر����ض  وم��ن��ع  �لعظ�م  �شحة  يف  �أي�����ش���ً  ت�شهم  �ملجففة  �لثم�ر 

ه�ش��شة �لعظ�م.

اإنقا�ص الوزن
�حلر�رية،  و�ل�شعر�ت  �ل�شكري�ت  من  كثري  على  �لتمر  �ح��ت��و�ء  رغ��م 
�إال �أنه ي�ش�عد يف �إنق��ض �لوزن �إذ� ك�ن تن�وله با �إفر�ط، فم�ش�د�ت 
�ل�شعور  عن  ف�شا  �لغذ�ئي،  و�لتمثيل  �له�شم  حتفز  فيه  �الأك�شدة 

ب�المتاء، م� يقلل �لرغبة يف تن�ول �لطع�م.

امل�ضاعدة على اله�ضم
�جله�ز  لعمل  �ملهمة  �الأل��ي���ف  م��ن  ع�لية  ن�شبة  على  �لتمور  حتتوي 

�له�شمي ب�شكل �شحيح، كم� �أن تن�ول �لتمر يقي من �الإم�ش�ك.

التخفيف من اأعرا�ص احل�ضا�ضية
ي�ش�عد �لتمر على تخفيف �أعر��ض �حل�ش��شية مثل �لعط�ض، و�شيان 

�الأنف، ودموع �لعينني ب�شبب مكون�ته �مل�ش�دة لاأك�شدة.
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ما ال تعرفه عن الكافيني.. عدو الدهون وال�سكر 
�أكد ب�حثون على �الأهمية �لتي يتمتع به� �لك�فيني فيم� يتعلق ب�شحة �الإن�ش�ن 
�لتي  �الأ�شر�ر  تقليل  ق���در على  �لك�فيني  �أن  در��شة جديدة  ك�شفت  �إذ  ووزن��ه، 
ج�معة  م��ن  ب�حثون  ووج��د  و�ل�شكر.  ب�لدهون  �لغنية  �الأغ��ذي��ة  به�  تت�شبب 
�لك�فيني ق�در على تقليل تخزين �لدهون يف �خلاي�  �أن  �إلينوي �الأمريكية، 
�لثاثية ب�جل�شم. وب�إجر�ء  �لدهون  و�إنت�ج  �لوزن  �لدهنية، و�حلد من زي�دة 
�ختب�ر�ت على �لفئر�ن، وجد فريق �لبحث �أن �لفئر�ن �لتي ��شتهلكت �لك�فيني 
�ملئة، وجتمعت  16 يف  بن�شبة  �أق��ل  وزن���  �كت�شبت  "�ملتة"،  �ش�ي  �مل�شتخرج من 
��شتهلكت  �لتي  ب�لفئر�ن  مق�رنة  �ملئة،  يف   22 بن�شبة  �أق��ل  ده��ون  ج�شمه�  يف 
�ش�ي �ملتة منزوع �لك�فيني. و�أ�ش�رت �شحيفة "غلف نيوز" �أن �لت�أثري�ت ك�نت 
"�ملتة" هو  و�ش�ي  �لقهوة.  من  �مل�شتخرج  وذل��ك  �ل�شن�عي،  للك�فيني  مم�ثلة 
وي�شرب  �ملجففة،  و�أغ�ش�نه  �ملتة  نب�ت  �أور�ق  من  ي�شتخل�ض  �ش�خن  م�شروب 
�لرب�زيل  مثل  �جل��ن��وب��ي��ة،  �أم��ريك���  ب��ل��د�ن  بع�ض  يف  و�ل�����ش���ي  للقهوة  كبديل 
ولبن�ن. وترت�وح  �شوري�  �لعربية مثل  �لدول  وبع�ض  و�الأرجنتني،  وب�ر�غو�ي 
-65 �لفرد من م�شروب متة و�ح��د، بني  �لتي يح�شل عليه�  �لك�فيني  كمية 
130 ملغم، مق�رنة ب�30-300 ملغم من �لك�فيني يف فنج�ن �لقهوة. وق�لت 
"ب�لنظر �إىل �لنت�ئج، ميكن �عتب�ر  �إليفري� غونز�لي�ض:  �لب�حثة يف �لدر��شة، 
نت�ئج هذه  لل�شمنة. ميكن تطبيق  �مل�ش�دة  �لعو�مل  و�لك�فيني من  �ملتة  �ش�ي 
�لك�فيني يف منع  �أو  �ملتة  �ش�ي  يلعبه  �ل��ذي  �ل��دور  لفهم  �لب�شر  �لدر��شة على 
زي�دة �لوزن و�ل�شمنة، و�ال�شطر�ب�ت �الأي�شية �ملرتبطة بهذه �حل�الت". ووفق� 
للب�حثني، ف�إن �لفئر�ن �لتي �شملته� �لدر��شة، تن�ولت نظ�م� غذ�ئي� يحتوي 
�ملئة  يف  على 40 يف �ملئة من �لدهون، و45 يف �ملئة من �لكربوهيدر�ت، و15 
بكمية  �لك�فيني  �أ�شك�ل  �أح��د  تن�ولت  كم�  �أ�ش�بيع.  �أرب��ع��ة  مل��دة  �ل��ربوت��ني،  من 
�لقهوة  �أك��و�ب من   4 �الإن�ش�ن �لذي ي�شرب  �لتي يح�شل عليه�  �لكمية  تع�دل 
يومي�. ويف نه�ية فرتة �الأربعة �أ�ش�بيع، ك�نت �لن�شبة �ملئوية لكتلة �جل�شم لدى 

�لفئر�ن �لتي تن�ولت �أنظمة غذ�ئية خمتلفة، تختلف ب�شكل كبري.

اأجنح العالجات الطبيعية حل�سى الكلى
مع  للتع�مل  �أدو�ت  �لقدمي  �لطب  يوفر 
ح�شى  ومنه�  �ل�ش�ئعة،  �مل�ش�كل  بع�ض 
هذه  ف�علية  على  �أدل���ة  وت��وج��د  �ل��ك��ل��ى. 
�حل�شى  يت�شّكل  �لطبيعية.  �ل��ع��اج���ت 
وت�شتهدف  م��ع��ي��ن��ة،  م��ع���دن  ت��ر�ك��م  م��ن 
�حل�شوة  ت��ف��ت��ي��ت  �مل��ن��زل��ي��ة  �ل���ع���اج����ت 
�لبول من دون  �إىل �خل��روج مع  ودفعه� 
�جل�شم.  على  ت��وؤث��ر  ق��د  كيمي�ئية  م��و�د 
�إليك �أجنح �لعاج�ت �لطبيعية حل�شى 

�لكلى:
 * يحتوي �لريح�ن على حم�ض �الأزتيك 
�لذي ي�ش�عد على تفتيت �حل�شوة، وي�شع 

�شعوب�ت �أم�م ت�شّكله� من جديد.
مب�ش�د�ت  غ��ن��ي  �جل���رج���ري  ع�����ش��ري   *
�الأك�شدة �لتي تزيد �إنت�ج �لبول، وي�ش�عد 

على خروج �حل�شوة ب�شهولة.
وكذلك  )�حل�م�ض(  �لليمون  ع�شري   *
�لربتق�ل م�شدر غني بحم�ض �ل�شرتيك 
على  ي�ش�عد  م�  �لك�ل�شيوم،  يفتت  �ل��ذي 

تفتيت �حل�شوة.
* زيت �لزيتون �لبكر �ملمت�ز من �لعن��شر 

�لتي ت�شهل خروج �حل�شوة.
* ميكنك عمل خليط من هذه �لعن��شر 
للح�شول  يوم  كل  �أك��رث  �أو  وتن�وله مرة 

على نت�ئج فّع�لة.

طفلك  تدفع  خاطئة  اأ�ساليب   3
اإىل عدم اال�ستماع لِك �ص 23

اكت�ساف الطريقة التي يقلل 
بها زيت ال�سمك االلتهابات

�ل�شمك للح�شول على عدة فو�ئد منه� تقليل  بتن�ول مكمات زيت  ُين�شح 
نت�ئج در��شة  �لقلب. وقد ك�شفت  �إيج�بي�ً على �شحة  �اللته�ب�ت، م� ينعك�ض 
جديدة عن �الآلية �لتي يحقق به� زيت �ل�شمك هذه �لف�ئدة، حيث تبني �أن 
ب�إنت�ج جزيئ�ت  يقوم  �لزيت  �لتي يحتويه�  للدهون  �جل�شم خال حتطيمه 

م�ش�دة لالته�ب�ت.
و�أج����ري����ت �ل���در�����ش���ة يف ج���م��ع��ة ك���وي���ن م������ري ب��ل��ن��دن، وُن�������ش���رت يف دوري����ة 
�أوميغ�3 �لتي  �أن عملية حتطيم دهون  "�شريكولي�شن ري�شري�ض"، و�أظهرت 
�لبي�ش�ء،  �لدم  �ل�شمك تنتج جزئي�ت تدعم عمل خاي�  يحتوي عليه� زيت 

و�لتي ُت�شكل �أحد �أهم عن��شر �ملن�عة يف �جل�شم.
ذلك  ويحدث  دف�عية،  كو�شيلة  �اللته�ب�ت  ب�إنت�ج  نف�شه  �ملن�عة  جه�ز  ويقوم 
�أو تعّر�ض خاي�  �إ�ش�ب�ت وج��روح،  �أو  �أو مو�د ملوثة،  ل�شموم  �لتعّر�ض  عند 

�جل�شم لهجوم من �جلر�ثيم و�لبكرتي�، �أو حدوث تلف يف �خلاي�.
وعند �نته�ء �خلطر �مل�شبب الإنت�ج هذه �اللته�ب�ت، تلعب �جلزيئ�ت �مل�ش�دة 
 ،SPMs �لتخل�ض منه�، وُت�شّمى هذه �جلزيئ�ت  ه�م�ً يف  لالته�ب�ت دور�ً 

وي�ش�عد تن�ول دهون �أوميغ�3 �أو زيت �ل�شمك على �إنت�جه�.

�ملعر�شني  للم�ش�ركني  ب�لن�شبة  �خل��ط��ر  �نخف�ض  كم� 
لفريق  وفق�  ور�ثية،  الأ�شب�ب  �الأمر��ض  بهذه  لاإ�ش�بة 

�لبحث من ج�معة تولني يف نيو �أورلي�نز.
ت�شي،  لو  �لربوفي�شور  للدر��شة،  �لرئي�شي  �ملوؤلف  وق���ل 
�ل�شيطرة عليه جزئي�  �ملرتفع ميكن  �إن �خلطر �جليني 
�إىل  �لنت�ئج  تو�شلت  نوم �شحي، حيث  عن طريق منط 
�أن �أولئك �لذين لديهم خطورة ور�ثية ميكن �أن يفقدو� 
�أمر��ض �لقلب و�ل�شكتة �لدم�غية يف ح�ل  �حلم�ية من 

ك�ن لديهم منط نوم �شيء.
نوم �شحي"  "درجة  ت�شي وزم��اوؤه  �لربوفي�شور  وو�شع 
�لنوم �شحية،  �أمن�ط  �أكرث   5 �عتب�ر  مع   ،5 �إىل  من 0 
و�لتي ت�شمل �لنوم م� بني 7 �إىل 8 �ش�ع�ت يف �لليلة دون 

�أرق �أو �شخري �أو نع��ض �أثن�ء �لنه�ر.
وت�بع �لب�حثون �مل�ش�ركني ملدة 8.5 �شنو�ت يف �ملتو�شط، 
وخ����ال ت��ل��ك �ل���ف���رتة ك���ن��ت ه��ن���ك 7280 ح���ل��ة من 
من  ح�لة   4666 �شملت  �لوع�ئية،  �لقلبية  �الأم��ر����ض 

�أمر��ض �لقلب و2650 ح�لة �شكتة دم�غية.
من  ق��در  �أك��رب  حققو�  �ل��ذي��ن  �أن  �إىل  �لنت�ئج  وتو�شلت 

�حلم�ية هم �لذين ك�ن لديهم خم�طر ور�ثية منخف�شة 
�لور�ثي  للخطر  �ملعر�شون  ك�ن  بينم�  جيد،  نوم  ومنط 
نوم من  ب�نتظ�م )درج��ة  �شيء  نوم  ممن يح�شلون على 
0-1(، �أكرث عر�شة بنحو 2.5 مرة لاإ�ش�بة ب�أمر��ض 
ب�شكتة  �الإ�ش�بة  خلطر  معر�شني  �أي�ش�  وك���ن��و�  �لقلب، 

دم�غية مبقد�ر 1.5 مرة، خال فرتة �ملت�بعة.
�إال �أن �مل�ش�ركني �لذين ح�شلو� على درجة 5 قد �نخف�ض 
لديهم خطر �الإ�ش�بة ب�أمر��ض �لقلب و�الأوعية �لدموية 
بن�شبة %35، و�نخف��ض خطر �الإ�ش�بة ب�أمر��ض �لقلب 

و�ل�شكتة �لدم�غية بن�شبة 34%.
مرة   2.1 بن�شبة  عر�شة  ك���ن��و�  �أن��ه��م  �لنت�ئج  و�أظ��ه��رت 
�الإ�ش�بة  خطر  لديهم  وك���ن  �لقلب،  ب�أمر��ض  لاإ�ش�بة 

ب�ل�شكتة �لدم�غية بنحو 1.3 مرة.
وك����ن �مل��ت��ط��وع��ون �ل��ذي��ن ي��ع���ن��ون م��ن خم���ط��ر ور�ثية 
منخف�شة ومنط نوم غري �شحي �أكرث عر�شة لاإ�ش�بة 
�الإ�ش�بة  وخ��ط��ر  م���رة   1.7 بن�شبة  �ل��ق��ل��ب  ب����أم���ر�����ض 

ب�ل�شكتة �لدم�غية مبقد�ر 1.6 مرة.
منط  ي��ك��ون  �أن  �ح��ت��م���ل  ��شتبع�د  للب�حثني  مي��ك��ن  وال 

�لنوم �ل�شيئ موؤ�شر� على وجود بع�ض �مل�شكات �ل�شحية 
زي�دة  يف  دور�  تلعب  ق��د  و�ل��ت��ي  �ملكت�شفة  وغ��ري  �لك�منة 

خطر �الإ�ش�بة ب�أمر��ض �لقلب و�الأوعية �لدموية.
ومع ذلك، ح�ولو� تقليل هذ� �خلطر �إىل �حلد �الأدنى عن 
طريق ��شتبع�د جميع �ملر�شى �لذين يع�نون من �أمر��ض 
�أخذو�  �لدر��شة، كم�  �لدموية يف بد�ية  �لقلب و�الأوعية 
�لنت�ئج  على  توؤثر  �أن  ميكن  �لتي  �لعو�مل  �العتب�ر  يف 
و�جلن�ض  �لعمر  مثل  �ل�شخ�ض،  ب�شحة  مرتبطة  وك�نت 
و�لعرق و�لن�ش�ط �لبدين، و�لتدخني و��شتهاك �لكحول 
�الأخ���رى  �ل�شحية  و�مل�����ش��ك��ات  �جل�����ش��م،  كتلة  وم��وؤ���ش��ر 

و�لت�ريخ �لع�ئلي الأمر��ض �لقلب و�ل�شكتة �لدم�غية.
ولي�ض من �لو��شح م� هي �الآلي�ت �لتي قد تكون م�شوؤولة 
عن �ل�شلة بني �لنوم وخطر �الإ�ش�بة ب�الأمر��ض �لقلبية 
يزعزع  قد  �ل�شيء  �لنوم  �إن  �لب�حثون  ويقول  �لوع�ئية. 
ويزيد  للج�شم،  �ال���ش��ت��ق��اب��ي  �أو  �ل��ه��رم��وين  �لتنظيم 
ويزيد  �لهروب"،  �أو  "للقت�ل  �جل�����ش��م  ����ش��ت��ج���ب���ت  م��ن 
�لبيولوجية  لل�ش�عة  �لطبيعي  �الإيق�ع  ويعطل  �اللته�ب 

يف �جل�شم.

ن�سائح ب�سيطة 
للح�سول على 

�سعر المع
�أ�ش�رت جملة "فرويندين" �إىل �أنه 
ع��ل��ى �شعر المع  مي��ك��ن �حل�����ش��ول 
من خال �إجر�ء بع�ض �لتغيري�ت 
�لعن�ية  روت������ني  ع���ل���ى  �ل��ط��ف��ي��ف��ة 

ب�ل�شعر.
�مل��ج��ل��ة �الأمل����ن���ي���ة بع�ض  وق���دم���ت 

�لن�ش�ئح �ملفيدة ومنه�:
�خ��ت��ي���ر �ل�����ش���م��ب��و �مل��ن������ش��ب��ك رمب� 
ي����رج����ع ع�����دم مل����ع�����ن �ل�������ش���ع���ر �إىل 
���ش���م��ب��و خ��ط���أ، الأن كل  ����ش��ت��ع��م���ل 
نوع من �أنو�ع �ل�شعر له �حتي�ج�ت 
�أن لكل �ش�مبو ت�أثريه  فردية، كم� 
يحتوي  م������  وع�����������دة  �مل����خ����ت����ل����ف، 
ملع�ن  على  ي�ش�عد  �ل��ذي  �ل�ش�مبو، 
�شغرية  ج���زئ���ي����ت  ع��ل��ى  �ل�����ش��ع��ر، 

تعطي �ل�شعر بريق�ً وملع�ن�ً.
زي����ت �ل�����ش��ع��ر ق��ب��ل �ل��غ�����ش��ل: ع�دة 
بعد  �ل�شعر  زي��ت  ��شتعم�ل  يتم  م� 
ب�شيطة  �لغ�شل، ولكن هن�ك حيلة 
ت�����ش���ع��د ع��ل��ى مل��ع���ن �ل�����ش��ع��ر ب�شكل 
ر�ئ��������ع، وذل������ك م����ن خ�����ال و�شع 
�ل�شعر  زي����ت  م���ن  ق���ط���ر�ت  ب��ع�����ض 
�ل�شعر قبل  وف���رك  �ل��ي��د  ر�ح���ة  يف 
ي��ت��م تدليك  غ�����ش��ل��ه، وب���ع���د ذل����ك 
فروة �لر�أ�ض ب�لزيت ب�شكل �أ�ش��شي 
�إىل  �ل��دم  تن�شيط تدفق  �أج��ل  م��ن 
�ل�شعر،  وب�����ش��ي��ات  �ل���ر�أ����ض  ف���روة 
يعمل  �ل�شعر  زي��ت  �أن  على  ع��اوة 
ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��ف �جل������ذور وي���زوده���� 
يقوي  �أن��ه  كم�  �ملغذية،  ب�لعن��شر 
�ل�����ش��ع��ر ومي���ن���ع جف�ف  ت��رك��ي��ب��ة 

�ل�شعر بفعل �مل�ء �ل�ش�خن.
�أن  �ل���رغ���م  ع��ل��ى  ن���ع��م��ة:  من�شفة 
ف�����رك �ل�������ش���ع���ر ب���ق���وة ي�������وؤدي �إىل 
ي�شر  �أن����ه  �إال  ب�����ش��رع��ة،  جت��ف��ي��ف��ه 
عندم�  �حل�ش��شة  �ل�شعر  تركيبة 
ن�شحت  ول���ذل���ك  م���ب���ل���واًل،  ي���ك���ون 
من�شفة  ب��شتعم�ل  �الأمل�نية  �ملجلة 
ن���ع��م��ة ع��ن��د جت��ف��ي��ف �ل�����ش��ع��ر بعد 

غ�شله.
جم����ف����ف �ل���������ش����ع����ر: ي����ج����ب ع����دم 
��شتعم�ل جمفف �ل�شعر بعد غ�شل 
�ل�شخونة  الأن  م��ب������ش��رة،  �ل�����ش��ع��ر 
وجتففه،  �حل�ش��ض  �ل�شعر  ت�شر 
ول��ك��ن م��ن �الأف�����ش��ل ت���رك �ل�شعر 
�ل����وق����ت قبل  ل��ب��ع�����ض  �مل���غ�������ش���ول 
�ل�شعر،  جمفف  بو��شطة  جتفيفه 
�ل�ش�خن  �لهو�ء  توجيه  يجب  كم� 
�إىل �أطر�ف �ل�شعر و�شبط �ملجفف 
مع  متو�شطة  ح����ر�رة  درج���ة  ع��ل��ى 
�حلم�ية  و�ش�ئل  ��شتعم�ل  �شرورة 

من �ل�شخونة.

ما العالقة بني اأمناط النوم واأمرا�ض القلب وال�سكتة الدماغية؟

روتني  على  احل�ضول  اأن  الباحثون  زعم 
الإ�ضابة  فر�ص  من  يقلل  قد  جيد  ن��وم 
باأمرا�ص القلب وال�ضكتة الدماغية، حتى 

اإذا كان الفرد معر�ضا خلطر وراثي.
واأح�ضى الباحثون "درجة النوم" لدى 

�ضخ�ص، بناء على عوامل  األف   385
ينامون  التي  ال�ضاعات  عدد  مثل 
فيها كل ليلة، وبعد ذلك، مت فح�ص 

احلم�ص النووي اخلا�ص بكل م�ضارك 
مع  النوم  مبقارنة  للخرباء  لل�ضماح 

القلبية  لالأمرا�ص  الوراثي  ال�ضتعداد 
ت�ضمل  وال��ت��ي   ،)CVD( ال��وع��ائ��ي��ة 

اأمرا�ص القلب وال�ضكتة الدماغية.
بانتظام  احل�ضول  اأن  النتائج  وك�ضفت 
النوم  من  �ضاعات   8 اإىل   7 بني  ما  على 
من  لأي  التعر�ص  خطر  من  يقلل  اجليد 

هذه الأمرا�ص القاتلة.
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�ش�ؤون حملية

حتت رعاية هزاع بن طحنون وبح�ضور 3000 م�ضارك

بلدية منطقة العني تنظم اليوم العاملي الأ�سحاب الهمم حتت �سعار معًا نر�سم االبت�سامة

برعاية �ضامل بن ركا�ص وح�ضور اأع�ضاء يف الربملان الهندي

مركز العني الثقايف مل�سلمي كريال يختتم فعاليات عام الت�سامح

•• العني  - الفجر

نظم فريق �إ�شع�د �أ�شح�ب �لهمم �لت�بع لبلدية منطقة 
�لعني فع�لية �ليوم لع�ملي الأ�شح�ب �لهمم حتت رع�ية 
 – نهي�ن  �آل  ه��ز�ع بن طحنون بن حممد  ل�شيخ  �شمو 
وذلك   ، �لعني  منطقة  يف  �حل���ك��م  ممثل  دي���و�ن  وكيل 
�ملهند�ض  �لفع�لية   و�فتتح   ، �لهيلي  �أل��ع���ب  مدينة  يف 
علي خليفة �لقمزي – مدير ع�م بلدية منطقة �لعني 
بن  علي  بنت  ف�طمة  �ل�شيخة  �شمو  بح�شور  ب�الإن�بة 
�لع�مري  رك������ض  ب��ن  ���ش���مل  و�ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��رق��ي  �شيف 
و�شع�دة  �ل��ع���م��ري  ح��م  ب��ن  م�شلم  ب��ن  حممد  و�ل�شيخ 
�الأول  �مل�شت�ش�ر   - �ل�����ش���مل  حم��م��د  �مل�شطفى  حم��م��د 
ل��دى �ل�����ش��ف���رة �مل��وري��ت���ن��ي��ة و���ش��ع���دة �ل��دك��ت��ور عبد�هلل 
و�النتم�ء  �ل��والء  لوثيقة  �لتنفيذي  �ملدير  �ل�شيب�ين  
لرئي�ض �لدولة وعدد من �مل�شوؤولني وموظفي �جله�ت 

�حلكومية و�خل��شة.
و قد ت�شمنت �لفع�لية �لتي حملت �شع�ر " مع�ً نر�شم 
ومميزة  متنوعة  و�أن�شطة  فع�لي�ت  ع��دة  �البت�ش�مة" 
�الأليفة  �ملعرفة وركن �حليو�ن�ت  �أبرزه� ركن  ك�ن من 
وف��ق��ر�ت يف رك���ن �مل�����ش��رح وف���رق �جل���ل��ي���ت وع���دد من 
�الأن�شطة �لري��شية و�لرتفيهية و�البتك�رية، مب�ش�ركة 

عدد من �جله�ت �حلكومية و�شبه �حلكومية و�خل��شة 
و�ملتطوعني وقد و�شل عدد �حل�شور للفع�لية 3000 

ز�ئر.
فريق  رئي�ض  �لكتبي-  �شويد�ن  بن  ر��شد  �ش�مل  ق���ل  و 
�لفع�لي�ت  هذه  مثل  �إق�مة  �أن  �لهمم،  �أ�شح�ب  �إ�شع�د 

�لر�شيدة  �ل��ق��ي���دة  روؤي���ة  تر�شخ  �لهمم  �أ���ش��ح���ب  لفئة 
فع�لي�ت  ت��ق��دمي  و  ب�ملجتمع  �لهمم  �أ���ش��ح���ب  دم��ج  يف 
و�أن�������ش���ط���ة ت�����ش���ه��م يف ف��ه��م �أك�����رب الح���ت���ي����ج����ت هذه 
�ل�شريحة من �ملجتمع ودعم و�شم�ن حقوقهم وتهيئة 
دورهم  وتفعيل  �لهمم  �أ�شح�ب  لتمكني  �لو�ش�ئل  ك�فة 

وحت�شني جودة حي�تهم.
�لهمم،  �أ�شح�ب  �إ�شع�د  فريق  ب���ن  �لكتبي:   �أ���ش���ف  و 
من  مميز�  �لع�م  ه��ذ�  �الحتف�ل  يكون  �أن  على  حر�ض 
من  �لعديد  ت�شمني  فتم  و�مل�����ش��م��ون،  �لتنظيم  حيث 
�ملب�در�ت و�لفقر�ت �لتي تعك�ض قيم �لت�ش�من و�لرع�ية 
بني ك�فة فئ�ت �ملجتمع، �إ�ش�فة �إىل �إظه�ر روح �لت�ش�مح 
يف �ملجتمع، حيث �ش�ركت �ملوؤ�ش�ش�ت ب�لفقر�ت �ملتنوعة 
من �لفرتة �ل�شب�حية حتى �مل�ش�ئية مب�ش�ركة �لعديد 
من مر�كز �لت�أهيل و�أ�شح�ب �الخت�ش��ض ب�لفع�لي�ت، 
�لقط�ع �خل��ض بعرو�ض ثق�فية  �إىل م�ش�همة  �إ�ش�فة 
�أقيم  كم�  �ملجتمع،  يف  �لت�ش�مح  قيم  تعك�ض  وترفيهية 
�مل�ش�ركة،  �لفع�لية معر�ش� لك�فة �جله�ت  على ه�م�ض 
م�ش�ركة  �ىل  �إ����ش����ف���ة  ل��ل��ج��م��ه��ور  خ��دم���ت��ه���  ل��ع��ر���ض 
للدر�ج�ت  ��شتعر��شية  مب�شرية  ودول��ي��ة  حملية  ف��رق 

�لن�رية.
 وي�أتي تنظيم �ليوم �لع�ملي الأ�شح�ب �لهمم �شمن عدة 
مب�در�ت وجهود تقوم به� بلدية منطقة �لعني وفريق 
�أ���ش��ح���ب �ل��ه��م��م لفهم �ح��ت��ي���ج���ت ه���ذه �لفئة  ����ش��ع���د 
�أبرزه� ملتقى �لعني الأ�شح�ب �لهمم وتهيئة  ك�ن من 
مبنى �لبلدية و�خلدم�ت ومر�فق �ملدينة لتتن��شب مع 

�حتي�ج�تهم .

•• العني - الفجر

فع�لي�ت  ك���ريال  مل�شلمي  �ل��ث��ق���يف  �ل��ع��ني  م��رك��ز  �خ��ت��ت��م 
و�أن�شطة �ملركز خال �لع�م �ملن�شرم، �إىل ج�نب تكرمي 
�أبن�ء �جل�لية �لهندية خال  �مل�ش�ركني و�ملميزين من 
ع�م �لت�ش�مح، وذلك يف م�شرح مكتبة ز�يد �ملركزية يف 
�لعني برع�ية �ل�شيخ �لدكتور �ش�مل حممد بن رك��ض 
�ش�بق�ً،  �الحت�����دي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�ض  ع�شو  �ل��ع���م��ري 
وح�����ش��ور �أح��م��د ك��ب��ري وق��م��ر �ل��دي��ن حم��م��د ع�شوي 
�لربمل�ن �لهندي وحممد �لني�دي مدير �ملو�رد �لب�شرية 
و�ل���ت���وط���ني يف �ل���ع���ني وح���م���د �مل����ا م���دي���ر ب��ن��ك �لدم 
�الإقليمي، و�أ�شرف بلي كندى ن�ئب رئي�ض �ملركز �لثق�يف 
مل�شلمي كريال ومعني علي �شه�ب وعدد من �ل�شخ�شي�ت 
ورج�ل �الأعم�ل �لهنود و�أبن�ء �جل�لية، وتخلل �حلفل 
�ملجتمع  يف  و�لت�ش�مح  �لتع�ي�ض  جت�شد  فقر�ت  تنظيم 
و�لرت�ثية  �لثق�فية  �لفقر�ت  من  و�لعديد  �الإم�ر�تي، 
ومعر�ض �للوح�ت و�مل�أكوالت �ل�شعبية، وحملة للتربع 

ب�لدم ل�ش�لح �ملر�شى يف �مل�شت�شفي�ت.    
مت�نة  ع��ل��ى  كلمته  يف  رك������ض  ب��ن  ���ش���مل  �ل�شيخ  و�أك����د 
وجمهورية  �الإم�����ر�ت  دول��ة  ب��ني  �لت�ريخية  �لعاق�ت 
�لهند جلهة �لتع�ون �مل�شرتك يف �ملج�الت ك�فة، م�شيد�ً 
�لقط�ع�ت  �لهندية وجهوده� يف معظم  بدور �جل�لية 
�لت�ش�مح  نهج  �أن  م��ع��ت��رب�ً  و�ال���ش��ت��ث��م���ري��ة،   �ل��ت��ج���ري��ة 
�الإم�����ر�ت  ���ش��م���ت طيبة يف جمتمع  و�ل��ع��ط���ء  و�خل���ري 
غر�شه� ور�شخه� يف �لنفو�ض �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن 
�شلط�ن �آل نهي�ن "طيب �هلل ثر�ه" و�الآب�ء �ملوؤ�ش�شون، 
تر�شخت  بجهود  �ل��ر���ش��ي��دة  �ل��ق��ي���دة  تنتهجه  وم�����ش���ر�ً 
�لتمييز  ومك�فحة  �مل�شرتك  و�لعي�ض  �لت�ش�مح  بقيم 
�أجل  �الإن�ش�نية من  �الأخ��وة  و�لكر�هية، وتوقيع وثيقة 
�ل�����ش��ام �ل��ع���مل��ي. و�أ���ش���ف �إن دول���ة �الإم������ر�ت �شتبقى 
�لت�ش�مح  لن�شر  ومركز�  �لع�مل  ح�ش�ر�ت  لكل  ملتقى 

و�ل�شام و�ملحبة بني دول �لع�مل. 
بتكرمي  رك��ض  بن  �ش�مل  �ل�شيخ  ق���م  �حلفل  خت�م  ويف 
ع���دد م��ن �أب���ن����ء �جل���ل��ي��ة �ل��ه��ن��دي��ة �مل��ت��م��ي��زي��ن ورج�ل 

�الأعم�ل.

ر والأيتام  يف اإطار حر�ضها على رعاية الق�ضّ
ر توفد  االأوقاف و�سوؤون الُق�سّ

للعمرة اأبنائها  من   40
•• دبي - الفجر 

ر يف دبي رحلة عمرة الأكرث من 40  نّظمت موؤ�ش�شة �الأوق�ف و�شوؤون �لق�شّ
ر من �أيت�م �الأب �أو �الأبوين و�أ�شر �ل�شهد�ء و�الأمه�ت �حل��شن�ت،  من �لق�شّ
وذلك �ن�شج�م�ً مع �ملب�در�ت �لتي تنظمه� �ملوؤ�ش�شة لرع�ية �الأطف�ل �الأيت�م 
و�الإن�ش�نية  �لوطنية  �لقيم  تعزيز  على  �لدولة  قي�دة  حر�ض  مع  ومت��شي�ً 
�الأخاق  مك�رم  على  و�لق�ئمة  �الإم����ر�ت  جمتمع  يف  و�لر��شخة  �الأ�شيلة 

و�لرب و�لت�ش�مح. 
ر،  �لق�شّ و�شوؤون  �الأوق���ف  ملوؤ�ش�شة  �ل�شنوية  �خلطة  �شمن  �ملب�درة  وتندرج 
�لتي تنظم للع�م �حل�دي ع�شر على �لتو�يل رحات الأد�ء من��شك �لعمرة، 
بو�لدتي"،  "بر�ً  ب�إ�شر�ف ق�شم �لرع�ية و�لت�أهيل يف �ملوؤ�ش�شة، وحتت �شع�ر 
من �أجل تعزيز م�ش�عر �لوف�ء و�لرب لدى �الأطف�ل جت�ه �أمه�تهم و�الأمه�ت 
رد �جلميل لهن على ت�شحي�تهن ورع�يتهن  �حل��شن�ت، وتكري�ض مفهوم 
�لو�لدين  �ملوؤ�ش�شة حم��شرة حول ف�شل  للرحلة نظمت  و��شتعد�د�ً  لهم.  
و�أهمية بّرهم� وط�عتهم� و�حرت�م ت�شحي�تهم� مل� لهم� من ف�شل كبري يف 

تربية �الأطف�ل وتن�شئتهم على �الأخاق �حلميدة.  
�ملكّرمة و�ملدينة  �أي�م و�شملت كًا من مكة  وتو��شلت �لرحلة على مدى 8 
�ملنورة، حيث ز�ر �ملعتمرون �مل�شجد �حلر�م و�مل�شجد �لنبوي �ل�شريف و�شّلو� 
فيهم�. و�شملت �لرحلة كذلك �لتعرف على عدد من �ملع�مل و�ملو�قع �لتي 

�شهدت �أحد�ث�ً ت�ريخية ه�مة.
�آل ث���ين، ن�ئب  �ل��ن��وع، ق���ل �شع�دة خ�لد  �مل��ب���در�ت م��ن ه��ذ�  �أهمية  وح��ول 
�لتي  "�ملب�در�ت  ب��دب��ي:  ر  �لق�شّ و���ش��وؤون  �الأوق�����ف  ملوؤ�ش�شة  �ل��ع���م  �الأم���ني 
على  لي�ض  و�الأي���ت����م،  ر  �لق�شّ متكني  �إىل  د�ئ��م���ً  ت��ه��دف  �ملوؤ�ش�شة  تطوره� 
تو�شيع  فيه  مل�  �أي�ش�ً،  �لرتبوي  �مل�شتوى  على  بل  وح�شب  �ملعريف  �مل�شتوى 
مد�ركهم و�إثر�ء مع�رفهم وجتربتهم �الإن�ش�نية وتطوير مه�ر�ت �الت�ش�ل 
مع حميطهم وجمتمعهم وتعزيز منظومة �لقيم �الأخاقية و�الجتم�عية 
جهود  مع  و�لتف�عل  و�لتقدير  �لعرف�ن  ح�ض  وتنمية  لديهم،  �الإيج�بية 
�الآخرين جت�ههم."   و�أكد �آل ث�ين �أن جمموعة �لقيم �لتي تغر�شه� مثل 
ر و�الأيت�م و�الأطف�ل، و�لتج�رب و�خلرب�ت  �لق�شّ �لرحات يف نفو�ض  هذه 
�لعملية �لتي تنميه� لديهم متّكنهم من تطوير �شخ�شية �إيج�بية ومتو�زنة 
نف�شه على  �لوقت  و�لهوية وتنفتح يف  �لعلي� و�الأخ��اق  �ملثل  حت�فظ على 

�لع�مل وتكون قدوة يف �لعرف�ن و�لوف�ء.
وتعّرف �الأطف�ل �مل�ش�ركون يف �لرحلة من م�شريف �حلملة على كيفية �أد�ء 
�شملت  كم�  �ملكرمة.  مكة  �إىل  و�شولهم  مع  ب��د�أت  و�لتي  �لدينية  �ل�شع�ئر 
ِم��ن��ى، وغ����ر ح���ر�ء، وغ����ر ثور،  �ل��رح��ل��ة حم��ط���ت ت�ريخية ه���م��ة يف و�دي 
�ل�شرب  يف  ق�ش�ش�ً  منه�  ك��ٌل  حتكي  عرفة،  وجبل  �ل��ن��ور،  وجبل  ومزدلفة، 

و�الإح�ش�ن و�لعط�ء وطلب �لعلم.
�ملدينة  �إىل  �ل��وف��د  ت��وّج��ه  �ملكرمة،  مكة  يف  �لدينية  �ل�شع�ئر  �نته�ء  وبعد 
�لر�شول -�شلى �هلل  �ملنورة، حيث تعرفو� عن قرب على حمط�ت يف حي�ة 
عليه و�شلم-، وتوقفو� يف عدد من �ملن�طق �لتي ت�شرفت بوجوده فيه�، مثل: 
منطقة �ملز�ر�ت، وجبل �لرم�ة، وجبل �أحد، ومقربة �لبقيع، وم�شجد قب�ء، 

وم�شجد �لقبلتني، وم�شجده -عليه �ل�شاة و�ل�شام.
وترفيهية  ثق�فية  م�ش�بق�ت  �لرحلة  تخلل  ع���م،  كل  يف  �لع�دة  ج��رت  وكم� 
�لر�شول  �إىل �لق�ش�ض �لرتبوية، و�شرية  �إ�ش�فة  ر،  �لق�شّ خ��شة ب�الأطف�ل 

�لكرمي -�شلى �هلل عليه و�شلم- وحمط�ت هجرته.

•• اأبوظبي  - الفجر

�شمن فع�لي�ت ملتقى �ل�شم�لية �لربيعي، و�لذي ينظمه ن�دي تر�ث �الإم�ر�ت 
وت�شتمر فع�لي�ته حتى �لت��شع من �شهر ين�ير �ملقبل، ق�م عدد من �الإعاميني 
بزي�رة جزيرة �ل�شم�لية و�طلعو� على �الأن�شطة و�لفع�لي�ت �لتي ُتق�م د�خله� 
�مللتقى �لذي يعترب من  �إعج�بهم بهذ�  و�أب��دو�  وبتغطية هذ� �حلدث �ملميز 
�أهم �ملهرج�ن�ت �لتي تغر�ض حب �لرت�ث يف نفو�ض �لطاب وتعليمهم كيفية 

�ملح�فظة على �لهوية �لوطنية و�ل�شنع �الإم�ر�تية. 
هذ� وقد و��شل مركز �أبوظبي و�ل�شمحة و�لوثبة �ل�شب�بي فع�لي�ت �الأ�شبوع 
بركوب  �لطلبة  ق�م  حيث  �جلزيرة،  يف  فع�لي�ته  تق�م  �لتي  للملتقى  �لث�ين 
�لع�م  �لفرتة من  �الإب��ل و�خليل، و�ال�شتمت�ع ب�جلو �جلميل خ��شة يف هذه 
�لقرم  ق���م��و� بجولة يف مم�شى  ث��م  �مل��در���ش��ي��ة،  �لعطلة  م��ع  ت��ت��ز�م��ن  و�ل��ت��ي 

و�ش�هدو� �لطيور و�ل�شقور و�لتقطو� �ل�شور �لتذك�رية. 
�للب��ض  كيفية  وتعلمو�  �لرت�ثية  �ل�شفينة  يف  مميزة  بجولة  �أي�ش�ً  وق�مو� 
لهم  ق��دم  �النته�ء  وبعد  ور�حتهم.  �لطلبة  ل�شامة  �جلولة  بهذه  �خل��ض 

�خلبري و�ملدرب �لرت�ثي حثبور كد��ض �لرميثي �شرح�ً مف�شًا حول رحات 
�لغو�ض �لتقليدية، وكل م� يلزمه� من �أدو�ت، �إىل ج�نب تنفيذ عملية فلق 
�ملح�ر و��شتخر�ج �للوؤلوؤ منه، وطرق �شن�عة �شب�ك �ل�شيد و�أدو�ت �لغو�ض، 
�إ�ش�فة �ىل م� تعر�شه �ل�شفينة من �أدو�ت متنوعة ي�شتخدمه� �أهل �لبحر يف 

طرق �شيدهم �لتقليدية، و�لبح�رة يف رحاتهم.
ونظم مركز �لعني �ل�شب�بي زي�رة لن�دي �لعني للرم�ية قدمو� من خاله� 
يف  متخ�ش�شني  م��درب��ني  قبل  م��ن  و�ل��رم���ي��ة  �لبندقية  ����ش��ت��خ��د�م  طريقة 

�لرم�ية، وبعد �ل�شرح مت �لتطبيق �لعملي لهذه �لور�شة. 
وز�ر �لطاب �أي�ش�ً و�حة �لعني للتعرف على م� حتتويه هذه �ملع�مل �لقدمية 

من �أ�شول ح�ش�رة وجذور دولة �الإم�ر�ت �ملرتبطه فيه� كبيئة زر�عية حول 
�شجرة �لنخيل، و�أهميته� يف �حلي�ة. 

ومن ج�نب �آخر قدمت �ملر�كز �لن�ش�ئية �لت�بعة لن�دي تر�ث �الإم�ر�ت د�خل 
�ملر�كز وخ�رجه� عدة فع�لي�ت تر�ثية وثق�فية وتوعوية �شمن �مللتقى، حيث 
قدم مركز �أبوظبي �لن�ش�ئي د�خل �ملركز ور�ض �حلرف �لتقليدية )ك�ل�شدو، 
و�ل��غ��زل، و���ش��ف �خل��و���ض، و�ل��ن��ول، و�ل�����ش��دو و�ل��ت��ل��ي، و�ل��ت��ط��ري��ز(، وتعرفت 
�إىل ور�شة �لديكوب�ج  �لط�لب�ت على م�شمي�ت �الأقم�شة �لرت�ثية، ب�الإ�ش�فة 
وم�ر�شن  �لعربية،  �لقهوة  �إعد�د  وكيفية  �لفخ�ر،  �ملد�خن" وتزيني  "تزيني 

�لط�لب�ت �للعب �ل�شعبية و��شتمتعن به�. 

وز�رت �لط�لب�ت موؤ�ش�شة �لتنمية �الأ�شرية يف مركز �لوثبة وح�شرن ور�شة 
�لط�لب�ت  ل�شامة  وذل��ك  �مل��رور  قو�نني  على  وتعرفن  �مل���رور،  عن  توعوية 

�شو�ء يف �ملدر�شة �أو يف �الأم�كن �لع�مة. 
ويف مركز �ل�شمحة �لن�ش�ئي تعرفت �لط�لب�ت على �حلرف �ليدوية بوجود 
و�خلو�ض  "ك�لتلي  �ل��ي��دوي��ة  �حل���رف  يف  متخ�ش�ش�ت  ت��ر�ث��ي���ت  ح��رف��ي���ت 
�لهد�ي�  �شنع  كيفية  وتعلم  �ل�شعبية  �الأل��ع���ب  �إىل  ب���الإ���ش���ف��ة  و�ل�شدو"، 
�لبحر،  �ش�طئ  �إىل  رحلة  يف  �مل��درب���ت  برفقة  �لط�لب�ت  وذه��ب��ت  وتغليفه�. 

و��شتمتعن بهذه �لرحلة �ملميزة يف �الأجو�ء �ملمتعة. 
و�ش�ركت ط�لب�ت مركز �لعني �لن�ش�ئي �حلرف �لتقليدية د�خل �ملركز وتعلمن 

�ل�شف و�خلو�ض على �أيدي حرفي�ت متدرب�ت ومتخ�ش�ش�ت. 
وز�رت �لط�لب�ت مكتبة ز�يد �ملركزية يف �لعني وح�شرن ور�شة بن�ء منظومة 
�إنذ�ر للكو�رث �لطبيعية، و�أقيمت ور�شة خ��شة لتعليمهن كيفية �شنع جه�ز 
�لطو�رئ  و�البتك�ر يف جم�ل  �مل�شتمر  �ملنطلق  وذل��ك �شمن  �لكو�رث،  �إن��ذ�ر 
�لطو�رئ  ح����الت  يف  �ال�شتج�بة  ج��ه��ود  وم�ش�ندة  دع��م  وب��ه��دف  و�الأزم������ت، 

و�الأزم�ت و�لكو�رث للحف�ظ على �الأرو�ح ومكت�شب�ت �لدولة.

اإ�ضادة اإعالمية بامللتقى

ملتقى ال�سمالية الربيعي يوا�سل فعالياته
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بالتوجه اإىل الطبيب؟

�جل��ل��دي��ة مثل  �لتهيج�ت  م��ن  �الأط��ف���ل  م��ن  �لكثري  ي��ع���ين 
وغريه�،  �لطفح  �لتق�شر�ت،  �الح��م��ر�ر،  �جل��ف���ف،  �ل��ب��ث��ور، 
�لرقيقة  �الأط��ف���ل  ب�شرة  و�ل��وج��ه.  �جل�شد  على  تظهر  وق��د 
�لتام�ض  �لطق�ض،  هرمونية،  بعملي�ت  تت�أثر  و�حل�ش��شة 
�إف��ر�ز�ت ح�م�شية )مثل �لبول و�ل��رب�ز(، �لتام�ض مع  مع 

�إنزمي�ت �للع�ب، �حل�ش��شي�ت وغريه�.
بع�ض  وت��وج��د  �أك���رث  للت�شرر  معر�شة  �لطفل  وج��ه  ب�شرة 
�الأمور �لتي يجب معرفته�.  �لبثور و�مليلي� )جروح بي�ش�ء 
�جللد،  تق�شر  �مل�شدودة(،  �لدهنية  �لغدد  عن  تنتج  �شغرية 

�ل��ت��ه���ب �جل��ل��د �مل��ث��ي )ج���ف����ف ف����روة �ل����ر�أ�����ض، �حل�جبني 
�خلفيفة،  و�الأكزمي�  �لتعرق(  )من  �حلر  طفح  و�جلفنني(، 
ت�ش�يق  ال  معظمه�  خفيفة،  جلدية  ك�أ�شر�ر  جميعه�  تعد 
وجه  ك��رمي  ��شتخد�م  طبي.  تدخل  �إىل  حتت�ج  وال  �لطفل 
حفيف يف منطقة �لوجه، وم�شتحلب للج�شم بعد �ال�شتحم�م، 
قد يخفف من �الأعر��ض. �جلف�ف و�لطفح �جللدي و�حلكة 
منطقة  ويف  �خلدين  مثل  �جل�شم،  من  خمتلفة  من�طق  يف 
�ملنت�شف، قد ت�شري �إىل وجود مر�ض �لته�ب �جللد �لت�أتبي. 
��شتخد�م �الأدوية �خل��شة قد يخفف على �لطفل ويقلل من 

�الأعر��ض. ين�شح ب��شت�ش�رة �لطبيب.

 
�ل�شت�ء يف منطقتن�، عندم� يكون  �ملو��شم �النتق�لية ويف  يف 
�الأطف�ل  مي��ي��ل  ك��ه��رب���ئ��ي��ة،  �شحن�ت  وي��ن��ت��ج  ج���ًف���  �لطق�ض 
�لر�شع �إىل �ملع�ن�ة من �الحمر�ر يف �لوجه. قد توؤدي �لري�ح 
�الأنف  و�شيان  �ملخ�ط  وكذلك  �حل�لة  تف�قم  �إىل  �لقوية 
و�ل��ل��ع���ب و�أم���ر�����ض �حل��م��ى وغ��ريه���. ت��ل��وث �جل��ل��د �جل�ف 
ي�شبب  �أن  وميكن  وتق�شر�ت،  ت�شقق�ت  ظهور  �إىل  ي��وؤدي  قد 

�الإح�ش��ض ب�حلرقة و�الأمل.
 

اأن  يجب  وماذا  اجللدية  الأ�ضرار  جتنب  ميكن  كيف 
نفعل للتخفيف عن الطفل؟

1. عندم� تكون �الأجو�ء ج�فة يف �خل�رج مع �لري�ح، �حمو� 
�شال  �أو  �ملغطية  �لعرب�ت  يف  و�شعهم  خ��ال  من  �أطف�لكم 

�حلمل، حيث يكون وجه �لطفل نحو ح�مله.
كيمي�ئية  مو�د  على  حتتوي  من�ديل  ��شتخد�م  جتنبو�   .2

قد تهيج �جللد. يف�شل تنظيف �لوجه و�الأرد�ف ب�مل�ء.
�لطفل،  ف��ي��ه���  ي�����ش��ت��ح��م  �ل���ت���ي  �مل������ر�ت  ع����دد  م���ن  3.قللو�   
ب����أن يحتوي  �مل��ه��دئ، وين�شح  زي���ت �الأط���ف����ل  و����ش��ت��خ��دم��و� 
�للوز،  زيت  �لهند،  زيت جوز  زي��وت مثل  �الأطف�ل على  زيت 
�ال�شتحم�م  ع�لية يف حو�ض  بوترية  �لطفل  و�شع  وغريه�. 
يزيل طبقة حم�ية �لب�شرة �لطبيعية. بعد خروج �لطفل من 
حو�ض �ال�شتحم�م، جففوه بلطف ودلكو� ب�شرته مب�شتحلب 

ن�عم لتزويد ب�شرته ب�لرطوبة وحلم�يته�.
خدي  على  بثور  ظهور  �إىل  �الآب���ء  من  �لعديد  ي�شري   .4
�لبثور  حت��دث  �لطلق.  �لهو�ء  يف  بنزهة  �لقي�م  بعد  �لطفل 
�ل��غ��ب���ر. ال  �أو جل��زي��ئ���ت  �ل��ط��ف��ل حل��ب��ي��ب���ت  ت��ع��ر���ض  ب�شبب 
وتعر�شه  لب�شرته،  ك�فية  و�ق��ي��ة  طبقة  بعد  �لطفل  ميلك 
مرطب  كرمي  بو�شع  ين�شح  حت�ش�شية.  فعل  ب��رد�ت  ينعك�ض 
بني  ع�زلة  طبقة  لت�شكيل  �خل���روج،  قبل  �لطفل  وج��ه  على 

ب�شرته �لن�عمة و�لرقيقة و�لعو�مل �لبيئية �خل�رجية.
�أ�شعة �ل�شم�ض خطرة على ب�شرة  �ل�شت�ء،  �أي�ش� يف ف�شل   .5
و�شعو�  �ل�شم�ض،  الأ�شعة  �ملب��شر  تعري�شه  جتنبو�  �لطفل. 

قبعة على ر�أ�شه.
للوجه  خفيف  كرمي  بو�شع  قومو�  و�مل�ش�ء،  �ل�شب�ح  يف   .6
زيوت  من  يرتكب  للوجه  كرمي  �خت�رو�  �لطفل.  وجه  على 
بجف�ف  ت�����ش��ع��رون  ع��ن��دم���  للطفل.  وودودة  �جل����ودة  ع���ل��ي��ة 
ب�شرة �لطفل �أو عندم� يكون �لطق�ض ج�ف�، ميكن ��شتخد�م 

�لكرمي بوترية �أعلى.
فين�شح  لع�به،  �شيان  �أو  �ل��ن��زل  م��ن  �لطفل  ع�نى  �إن   .7  

بزي�دة وترية و�شع كرمي �لوجه.
بوترية  �لطفل  �لقريبة من وجه  �الأقم�شة  بغ�شل  8.قومو� 

ع�لية، ��شتخدمو� مو�د تنظيف خفيفة.
 

متى ين�ضح بالتوجه اإىل الطبيب؟
�ن  حمتمل  بي�ش�ء:  طبقة  �لطفل  ل�ش�ن  تغطي  عندم�   .1

�حلديث يدور عن فطري�ت يجب مع�جلته� ب�مل�شتح�شر�ت 
�مل�ش�دة للفطري�ت.

حول  خ��شة  منتفخ،  طفح  �لطفل  لدى  يكون  عندم�   .2
�لقوب�ء - مر�ض معٍد  �لطفل من  �الأن��ف و�لفم: قد يع�ين 

�ش�ئع.
 يكون �لعاج ب��شتخد�م مرهم م�ش�د للبكتريي�.

3. عندم� يكون جلد �لطفل �أحمر �للون، يتق�شر مع طفح 
حت�ش�شي  ف��ع��ل  ك���رد  �حل�����دة  �الأك���زمي����  ع����دة  تظهر  ب�شيط: 
�لع�مل  ع��زل  حم���ول��ة  يجب  �ل��غ��ذ�ء.  �أو  �لبيئة  م��ن  مل�شبب 
ب�لكرمي�ت  ت��خ��ف��ي��ف �حل��ك��ة  ل��ل��ح�����ش������ش��ي��ة. مي��ك��ن  �مل�����ش��ب��ب 

�لطبية.
4. عندم� يكون �لطفح �جللدي على جلد �لطفل م�شحوب� 

ب�حلمى، �أو عندم� يكون �لطفل غري مب�ٍل.
�ال�شفر�ر. �إىل  م�ئًا  �لطفل  جلد  لون  ي�شبح  عندم�   .5

�لتهيج. من  �لطفل  يت�ش�يق  عندم�   .6
و�حلف�ظ  للطفل،  �مل��ن���ع��ي  �جل��ه���ز  يف  �أ���ش������ش��ي  دور  للجلد 
�أ�ش��شي ل�شحته ول�شعوره  �أمر  على ب�شرة �لطفل وحم�يته� 
�إع�دة  �مل�شتح�شر�ت يف  ��شتخد�م  ي�ش�عد  �أن  ب�لر�حة. ميكن 
وعمله�  مرونته�  على  للحف�ظ  للب�شرة  �حليوية  �ل��زي��وت 

ب�شكل �شليم. 

يف  خ�ضو�ضا  لالأ�ضرار  معر�ضة  الطفل  وج��ه  ب�ضرة 
الأ�ضهر الأوىل من حياته. كيف ميكن وقايتها؟ ماذا 

يجب اأن نتجنب؟ ويف اأي احلالت ين�ضح

كيف ميكن حماية ر�سيعك 
من جفاف الب�سرة؟

خاطئة بطريقة  طلبك  تطرحني   1-
�أواًل  عليِك  �شيء من طفلك،  عندم� حت�ولني طلب 
حتديد نوع هذ� �لطلب، هل هو �أمر �إجب�ري ال يقبل 
�لنوم؟  ب�لفر�ش�ة قبل  �أ�شن�نه  �لنق��ض، مثل تنظيف 

�أم �أمر �ختي�ري؟
�إج���ب����ري����ً، ف��ا ت��ط��رح��ي��ه ع��ل��ى طفلك  �إذ� ك����ن 

بطريقة �ختي�رية، مثل: هل �أ�شن�نك بح�جة 
�الأمر  عليه  �ط��رح��ي  ول��ك��ن  �لتنظيف؟  �إىل 
�أن تذهب  ب��ط��ري��ق��ة م��ب������ش��رة، م��ث��ل: ي��ج��ب 

�شيذهب  �حل���ل��ة  ه���ذه  يف  �أ���ش��ن���ن��ك،  لغ�شيل 
لغ�شيل  �ل��ط��ف��ل 

مب��شرة  بطريقة  و�شلت  �إليه  ر�ش�لتك  الأن  �أ�شن�نه 
ومق�شودة ومفهومة، ال بد من غ�شيل �الأ�شن�ن �الآن، 

�الأمر لي�ض �ختي�ري�ً.
 

�ضوتك  ن��ربة   2-
غا�ضبة

ع�������������ن�������������دم�������������� 
�إىل  ت��ت��ح��دث��ني 
ر�قبي  طفلك، 
�شوتك،  ن���ربة 
نربة  ب����د�أت  �إذ� 
�������ش������وت������ك 

ب�الرتف�ع، �أو و�شلت �إىل درجة �ل�شر�خ، �أو ك�نت تنقل 
لطفلك م�ش�عر غ�شب، فت�أكدي �أن طفلك لن ي�شتمع 
�إىل حديثك، فهو م�شغول مب�ش�عر �لقلق و�الإحب�ط 
ي�شتطيع  ال  ف��ه��و  ل��ه��ذ�  غ�شبك،  �إل��ي��ه  نقله�  �ل��ت��ي 

من  ج��دوى  ال  �أن��ه  وي�شعر  حديثك،  يف  �لرتكيز 
تنفيذ �أو�مرك الأنِك غ��شبة ب�لفعل، لهذ� حتى 

يجب  �الأم���ر،  ب�شيغة  حديثك  �أ�شلوب  ك���ن  �إن 
�أن تر�قبي نربة �شوتك، و�أن تخت�ري �أ�شلوب�ً 

لطيف�ً ونربة �شوت ه�دئة.
وا�ضحة عقوبات  ت�ضعني  ل   3- 

�الأطف�ل مييلون �إىل �ختب�ر �لعقوب�ت �لتي 
�شيح�ول  طفلك  �أن  مبعنى  �الآب�����ء،  ي�شعه� 

ع�����ش��ي���ن �أو�م������رك ف��ق��ط الخ��ت��ب���ر جدية 
يف  وقعِت  �إذ�  ت�شعينه�،  �لتي  �لعقوب�ت 
فخ تقدمي �الأعذ�ر لطفلك، و�ش�حمِته 
ب��ع��د ت���ك���ر�ر �خل����ط�����أ، ف���ت����أك���دي �أن���ه 
يعلم  ف��ه��و  ل��ك��ام��ك،  ي�شتمع  ل��ن 
�أن ع��ق��وب���ت��ك وه��م��ي��ة، و�أن����ه لن 
يح�شل على عق�ب مق�بل عدم 

�ال�شتم�ع لكامك.
حت�������ّددي  �أن  ي����ج����ب  ل�����ه�����ذ� 

تكون  و�أن  من��شبة،  عقوب�ت 
و��شحة،  �ل���ع���ق���وب����ت  ه�����ذه 

بتطبيقه�  �الل����ت����ز�م  وع��ل��ي��ِك 
مهم� تو�ّشل �إليِك طفلك.

طفلك  تدفع  خاطئة  اأ�ساليب   3
اإىل عدم اال�ستماع لِك

هل تعانني من م�ضكلة عدم ا�ضتماع طفلك لِك؟ رمبا تطّبقني العقوبات عليه ب�ضبب ذلك، بينما ال�ضبب احلقيقي يكمن يف اأ�ضلوب 
تعاملك معه!

اأوًل يجب اأن تعلمي اأن تاأثريك على طفلك كبريًا، وهذا التاأثري ي�ضمل قدرة الطفل على ال�ضتماع اإليِك، فقد تكون امل�ضكلة لديِك 
اأنِت، خا�ضة اإذا كنِت تعتمدين اأحد اأ�ضاليب التعامل اخلاطئة التالية..
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يعلن ق�شم �لعام�ت �لتج�رية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�شجيل �لعامة �لتج�رية :

�ملودعة حتت رقم: 321275    بت�ريخ: 2019/11/26
ب��ش��م : ��ض �يه �ي لتج�رة �ملن�شوج�ت �ض.ذ.م.م.

وعنو�نه: �الإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة ، دبي، �شندوق �لربيد: 94843.
وذلك لتمييز �لب�ش�ئع / �خلدم�ت / �ملنتج�ت :

�لو�قعة ب�لفئة : )25(
�ملاب�ض ولب��ض �لقدم و�أغطية �لر�أ�ض

و�شف �لعامة : عب�رة عن ر�شم و�لكلم�ت �لاتينية �لت�لية:)DENIM RTONE HOUSE)حيث 
كتبت �لكلمة )RTONE )ب�للون �الأحمر وبخط عري�ض وب�شكل ب�حلرف)E )كم�يوجد فوق �لكلمة ر�شم 
حلرف)R) �أفقي،حيث كتب �حلرف)N )ملت�شق�ً وملت�شق بر�شم �إيح�ئي على �شكل �إن�ش�ن وكاهم� ب�للون 
�لعامة  وك�مل  عري�ض،  �أ�شود  بخط   (  HOUSE DENIM( �لكلم�ت  كتبت  �الأ�شفل  �الأحمر،ومن 

كتبت على خلفية بي�ش�ء كم� هو مو�شح يف �ل�شكل وجممل �لعامة مميز ومبتكر.
�ال�شرت�ط�ت: ال توجد.

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوب�ً لق�شم �لعام�ت �لتج�رية يف وز�رة �القت�ش�د ، �أو �إر�ش�له 
ب�لربيد �مل�شجل للق�شم �مل�ش�ر �إليه،وذلك خال 30 يوم�ً من هذ� �الإعان.

ق�ض��م العالمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  26  دي�سمرب  2019 العدد 12816 

يعلن ق�شم �لعام�ت �لتج�رية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�شجيل �لعامة �لتج�رية :

�ملودعة حتت رقم: 321269    بت�ريخ: 2019/11/26
ب��ش��م : �مل�شتقر للتج�رة                                                     

وعنو�نه: �الإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة ، دبي.
وذلك لتمييز �لب�ش�ئع / �خلدم�ت / �ملنتج�ت :

�لو�قعة ب�لفئة : )25(
�ملاب�ض ولب��ض �لقدم و�أغطية �لر�أ�ض .

و�شف �لعامة : عب�رة عن �لكلمة �لاتينية : )DISTRICT 11( ، حيث كتبت �لكلمة ب�للون �ال�شود 
وب�شكل �أفقي،حيث كتب �حلرف )D( بخط كبري وبت�شميم مميز، وب�قي �الحرف ب�شكل ع�دي وبعده� كتبت 
يف  مو�شح  هو  كم�  بي�ش�ء  خلفية  على  كتبت  �لعامة  وو��شح،وك�مل  كبري  بخط   )11( �لعربية  �الأح��رف 

�ل�شكل، وجممل �لعامة مميز ومبتكر
�ال�شرت�ط�ت: ال توجد.

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوب�ً لق�شم �لعام�ت �لتج�رية يف وز�رة �القت�ش�د ، �أو �إر�ش�له 
ب�لربيد �مل�شجل للق�شم �مل�ش�ر �إليه،وذلك خال 30 يوم�ً من هذ� �الإعان.

ق�ض��م العالمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  26  دي�سمرب  2019 العدد 12816 

يعلن ق�شم �لعام�ت �لتج�رية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�شجيل �لعامة �لتج�رية :

�ملودعة حتت رقم: 321038    بت�ريخ: 2019/11/21
ب��ش��م : ف��شيلت�شوك �أليك�شي ف��شيليفيت�ض

وعنو�نه: ر و�شي�، مو�شكو ، �ش�رع بولف�ر ليتوف�شكي ، �ملبنى 18 ، �شقة 347
وذلك لتمييز �لب�ش�ئع / �خلدم�ت / �ملنتج�ت :

�لو�قعة ب�لفئة : )43(
�ملق�هي و�ملط�عم، �لك�فتريي�ت، مط�عم �لوجب�ت �خلفيفة، مط�عم �خلدمة �لذ�تية، �ملق��شف.

 VASILCHUKI CHAIHONA( :و�شف �لعامة : عب�رة عن ر�شم و  �لكلم�ت �لاتينية �لت�لية
No1( حيث كتبت ب�للون �الأبي�ض ، وب�شكل �أفقي ، على ي�ش�ره� مربع �شغري يحتوي على ر�شم مميز للحرف 
)N( ، و قد كتب فيه �أي�ش� �لرقم )4( ب�شكل �شغري من حتته خط �أ�شغر ، ور�شم �لرقم )1( ب�شكل �أكرب منه 
و بنف�ض �للون، وقد كتبت �لكلمة )VASILCHUKI( وبخط كبري و فوق �حلرف )I( خط �شغري ، و 
قد كتبت من حتته� على �ليمني �لكلمة )CHAIHONA No1( ب�شكل �أ�شغر و بنف�ض �للون �الأبي�ض 

، وك�مل �لعامة كتبت على خلفية �شود�ء كم� هو مو�شح ب�ل�شكل، وجممل �لعامة مميز ومبتكر.
�ال�شرت�ط�ت: ال توجد.

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوب�ً لق�شم �لعام�ت �لتج�رية يف وز�رة �القت�ش�د ، �أو �إر�ش�له 
ب�لربيد �مل�شجل للق�شم �مل�ش�ر �إليه،وذلك خال 30 يوم�ً من هذ� �الإعان.

ق�ض��م العالمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  26  دي�سمرب  2019 العدد 12816 

يعلن ق�شم �لعام�ت �لتج�رية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�شجيل �لعامة �لتج�رية :

�ملودعة حتت رقم: 321194    بت�ريخ: 2019/11/25
ب��ش��م : غام �شرور للتج�رة �لع�مة ذ.م.م
وعنو�نه: �الإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة ، دبي.

وذلك لتمييز �لب�ش�ئع / �خلدم�ت / �ملنتج�ت :
�لو�قعة ب�لفئة : )7(

�آالت وعدد �آلية ، حمرك�ت ومك�ئن  )عد� م� ك�ن منه� للمركب�ت �لربية( ، ق�رن�ت �آلية وعن��شر نقل �حلركة 
)عد� م�ك�ن منه� للمركب�ت �لربية( ، معد�ت زر�عية عد� م� ، يد�ر منه� ب�ليد، �أجهزة تفقي�ض �لبي�ض .

و�شف �لعامة : عب�رة عن �لكلمة �لاتينية �لت�لية : )APOLLO ( حيث كتبت ب�للون �ال�شود وب�شكل 
�أفقي وبخط عري�ض ، وك�مل �لعامة كتبت على خلفية بي�ش�ء كم� هو  مو�شح يف �ل�شكل، وجممل �لعامة 

مميز ومبتكر
�ال�شرت�ط�ت: ال توجد.

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوب�ً لق�شم �لعام�ت �لتج�رية يف وز�رة �القت�ش�د ، �أو �إر�ش�له 
ب�لربيد �مل�شجل للق�شم �مل�ش�ر �إليه،وذلك خال 30 يوم�ً من هذ� �الإعان.

ق�ض��م العالمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  26  دي�سمرب  2019 العدد 12816 

يعلن ق�شم �لعام�ت �لتج�رية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�شجيل �لعامة �لتج�رية :

�ملودعة حتت رقم: 321044    بت�ريخ: 2019/11/21
ب��ش��م : ف��شيلت�شوك �أليك�شي ف��شيليفيت�ض

وعنو�نه: ر و�شي�، مو�شكو ، �ش�رع بولف�ر ليتوف�شكي ، �ملبنى 18 ، �شقة 347
وذلك لتمييز �لب�ش�ئع / �خلدم�ت / �ملنتج�ت :

�لو�قعة ب�لفئة : )43(
�ملق�هي و�ملط�عم، �لك�فتريي�ت، مط�عم �لوجب�ت �خلفيفة، مط�عم �خلدمة �لذ�تية، �ملق��شف.

و�شف �لعامة : عب�رة عن ر�شم و �لكلمة �لاتينية �لت�لية: )VASILCHUKI ( حيث كتبت ب�للون 
�الأ�شود ، وب�شكل �أفقي ، يوجد فوقه� ر�شم هند�شي ملجموعة من �خلطوط ب�للون �الأ�شود ت�شكل  مربع كبري  
يحتوي على ر�شم مميز للحرف )N( ، و قد كتب فيه �أي�ش� �لرقم )4( ب�شكل �شغري من حتته خط �أ�شغر ، 
و قد ر�شم فيه� �أي�ش� �لرقم )1( ب�شكل كبري و بنف�ض �للون �الأ�شود، وك�مل �لعامة كتبت على خلفية بي�ش�ء 

كم� هو مو�شح ب�ل�شكل، وجممل �لعامة مميز ومبتكر. 
�ال�شرت�ط�ت: ال توجد.

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوب�ً لق�شم �لعام�ت �لتج�رية يف وز�رة �القت�ش�د ، �أو �إر�ش�له 
ب�لربيد �مل�شجل للق�شم �مل�ش�ر �إليه،وذلك خال 30 يوم�ً من هذ� �الإعان.

ق�ض��م العالمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  26  دي�سمرب  2019 العدد 12816 

يعلن ق�شم �لعام�ت �لتج�رية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�شجيل �لعامة �لتج�رية :

�ملودعة حتت رقم: 321040    بت�ريخ: 2019/11/21
ب��ش��م : ف��شيلت�شوك �أليك�شي ف��شيليفيت�ض

وعنو�نه: ر و�شي�، مو�شكو ، �ش�رع بولف�ر ليتوف�شكي ، �ملبنى 18 ، �شقة 347
وذلك لتمييز �لب�ش�ئع / �خلدم�ت / �ملنتج�ت :

�لو�قعة ب�لفئة : )43(
�ملق�هي و�ملط�عم، �لك�فتريي�ت، مط�عم �لوجب�ت �خلفيفة، مط�عم �خلدمة �لذ�تية، �ملق��شف.

 VASILCHUKI CHAIHONA( :و�شف �لعامة : عب�رة عن ر�شم و  �لكلم�ت �لاتينية �لت�لية
No1( حيث كتبت ب�للون �الأبي�ض ، وب�شكل �أفقي ، على ي�ش�ره� مربع �شغري يحتوي على ر�شم مميز للحرف 
)N( ، و قد كتب فيه �أي�ش� �لرقم )4( ب�شكل �شغري من حتته خط �أ�شغر ، ور�شم �لرقم )1( ب�شكل �أكرب منه 
و بنف�ض �للون، وقد كتبت �لكلمة )VASILCHUKI( وبخط كبري و فوق �حلرف )I( خط �شغري ، و 
قد كتبت من حتته� على �ليمني �لكلمة )CHAIHONA No1( ب�شكل �أ�شغر و بنف�ض �للون �الأبي�ض 

، وك�مل �لعامة كتبت على خلفية �شود�ء كم� هو مو�شح ب�ل�شكل، وجممل �لعامة مميز ومبتكر.
�ال�شرت�ط�ت: ال توجد.

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوب�ً لق�شم �لعام�ت �لتج�رية يف وز�رة �القت�ش�د ، �أو �إر�ش�له 
ب�لربيد �مل�شجل للق�شم �مل�ش�ر �إليه،وذلك خال 30 يوم�ً من هذ� �الإعان.

ق�ض��م العالمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  26  دي�سمرب  2019 العدد 12816 

يعلن ق�شم �لعام�ت �لتج�رية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�شجيل �لعامة �لتج�رية :

�ملودعة حتت رقم: 320638    بت�ريخ: 2019/11/14
ب��ش��م : م�يكرو �شيف قروب )دبي لل�شلع(
وعنو�نه: �الإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة ، دبي

وذلك لتمييز �لب�ش�ئع / �خلدم�ت / �ملنتج�ت :
�لو�قعة ب�لفئة : )5(

لا�شتعم�ل  معدة  حمية  م��و�د   ، طبية  لغ�ي�ت  �شحية  م�شتح�شر�ت   ، وبيطرية  �شيدالنية  م�شتح�شر�ت 
�لطبي و�أغذية للر�شع و�الأطف�ل ، ل�شق�ت ومو�د �شم�د ، مو�د ح�شو �الأ�شن�ن و�شمع طب �الأ�شن�ن ، مطهر�ت، 

م�شتح�شر�ت الإب�دة �حل�شر�ت و�حليو�ن�ت �ل�ش�رة ، مبيد�ت فطري�ت ومبيد�ت �أع�ش�ب .
و�شف �لعامة : عب�رة عن �لكلمة �لاتينية �لت�لية : )Microcyn(، وقد كتبت ب�للون �البي�ض وب�شكل 
�أفقي وبخط عري�ض د�خل د�ئرة ر�شمت ب�للون �ال�شود ويعلو �لكلمة مت�يز ب�للون �البي�ض و�ال�شود  ، وك�مل 

�لعامة كتبت على خلفية بي�ش�ء كم� هو مو�شح يف �ل�شكل، وجممل �لعامة مميز ومبتكر .
�ال�شرت�ط�ت: ال توجد.

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوب�ً لق�شم �لعام�ت �لتج�رية يف وز�رة �القت�ش�د ، �أو �إر�ش�له 
ب�لربيد �مل�شجل للق�شم �مل�ش�ر �إليه،وذلك خال 30 يوم�ً من هذ� �الإعان.

ق�ض��م العالمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  26  دي�سمرب  2019 العدد 12816 

يعلن ق�شم �لعام�ت �لتج�رية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�شجيل �لعامة �لتج�رية :

�ملودعة حتت رقم: 320637    بت�ريخ: 2019/11/14
ب��ش��م : م�يكرو �شيف قروب )دبي لل�شلع(
وعنو�نه: �الإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة ، دبي.

وذلك لتمييز �لب�ش�ئع / �خلدم�ت / �ملنتج�ت :
�لو�قعة ب�لفئة : )3(

م�شتح�شر�ت ق�شر �الأقم�شة ومو�د �أخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي �ملاب�ض، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل و جلي 
وك�شط، �ش�بون، عطور، زيوت عطرية، م�شتح�شر�ت جتميل، غ�شول ]لو�شن] لل�شعر، منظف�ت �أ�شن�ن.

و�شف �لعامة : عب�رة عن �لكلمة �لاتينية �لت�لية : )Microcyn(، وقد كتبت ب�للون �البي�ض وب�شكل 
�أفقي وبخط عري�ض د�خل  د�ئرة ر�شمت ب�للون �ال�شود ويعلو �لكلمة مت�يز ب�للون �البي�ض و�ال�شود   ، وك�مل 

�لعامة كتبت على خلفية بي�ش�ء كم� هو مو�شح يف �ل�شكل، وجممل �لعامة مميز ومبتكر .
�ال�شرت�ط�ت: ال توجد.

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوب�ً لق�شم �لعام�ت �لتج�رية يف وز�رة �القت�ش�د ، �أو �إر�ش�له 
ب�لربيد �مل�شجل للق�شم �مل�ش�ر �إليه،وذلك خال 30 يوم�ً من هذ� �الإعان.

ق�ض��م العالمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  26  دي�سمرب  2019 العدد 12816 

يعلن ق�شم �لعام�ت �لتج�رية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�شجيل �لعامة �لتج�رية :

�ملودعة حتت رقم: 320840    بت�ريخ: 2019/11/19
ب��ش��م : ب�ور الند جروب يو �يه ئي �ض.ذ.م.م

وعنو�نه: �الإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة، دبي، نخيل، �ملدينة �لع�ملية.
وذلك لتمييز �لب�ش�ئع / �خلدم�ت / �ملنتج�ت :

�لو�قعة ب�لفئة : )8(
عدد و�أدو�ت يدوية )تد�ر ب�ليد( ، �أدو�ت قطع )�ل�شوك و�ل�شك�كني و�ملاعق( ، �أ�شلحة بي�ش�ء ، �أدو�ت حاقة 
�لت�لية  :)BoSidin( ،حيث كتبت ب�للون �الأ�شود وب�شكل  �لكلمة �لاتينية  و�شف �لعامة : عب�رة عن 
�أفقي  وبخط عري�ض ، وقد كتب �حلرفني)B،S( بخط كبري ، وك�مل �لعامة كتبت على خلفية بي�ش�ء كم� 

هو  مو�شح يف �ل�شكل، وجممل �لعامة مميز ومبتكر.
�ال�شرت�ط�ت: ال توجد.

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوب�ً لق�شم �لعام�ت �لتج�رية يف وز�رة �القت�ش�د ، �أو �إر�ش�له 
ب�لربيد �مل�شجل للق�شم �مل�ش�ر �إليه،وذلك خال 30 يوم�ً من هذ� �الإعان.

ق�ض��م العالمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  26  دي�سمرب  2019 العدد 12816 

يعلن ق�شم �لعام�ت �لتج�رية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�شجيل �لعامة �لتج�رية :

�ملودعة حتت رقم: 320345    بت�ريخ: 2019/11/12
ب��ش��م : ري�شكو م.م.ح

وعنو�نه: �الإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة ، �لفجرية ، برج �الإبد�ع . 
وذلك لتمييز �لب�ش�ئع / �خلدم�ت / �ملنتج�ت :

�لو�قعة ب�لفئة : )18(
�مل�شي  �ملظات و�ملظات. ع�شي  ؛ حق�ئب وحق�ئب حمل  ؛ جلود وجلود �حليو�ن�ت  �جللود وتقليد �جللود 

�ل�شي�ط ، ت�شخري و�ل�شروج ؛ �لي�ق�ت ، �ملق�ود و�ملاب�ض للحيو�ن�ت.
و�شف �لعامة : عب�رة عن �لكلم�ت �لاتينية �لت�لية : )RISAECO RECREATE( ، و قد كتبت 
ب�شكل �أفقي و ب�للون �الأزرق ، حيث كتبت كلمة )RISAECO( ب�خلط �لكبري و ب�للون �الأزرق �لد�كن 
بج�نبه� �شورة جت�شد  �شكل د�ئري مر�شوم  ب�أ�شهم و�حدة تلو �الأخرى و به� خطوط و ر�شوم هند�شية و ك�مل 
�ل�شكل متدرج ب�لون �الأزرق �لف�حت و �الأخ�شر  ، وت�أتي �لكلمة �لث�نية )RECREATE( ب�شكل �أفقي من 
�أ�شغر.  وك�مل �لعامة كتبت على خلفية بي�ش�ء كم� هو  مو�شح يف  حتته� ب�للون �الأ زرق �لف�حت و بخط 

�ل�شكل، وجممل �لعامة مميز ومبتكر.
�ال�شرت�ط�ت: ال توجد.

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوب�ً لق�شم �لعام�ت �لتج�رية يف وز�رة �القت�ش�د ، �أو �إر�ش�له 
ب�لربيد �مل�شجل للق�شم �مل�ش�ر �إليه،وذلك خال 30 يوم�ً من هذ� �الإعان.

ق�ض��م العالمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  26  دي�سمرب  2019 العدد 12816 

يعلن ق�شم �لعام�ت �لتج�رية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية� 

بطلب لت�شجيل �لعامة �لتج�رية :

�ملودعة حتت رقم: 320072    بت�ريخ: 2019/11/07
ب��ش��م : �ر�ر هولدينج ليميتد

وعنو�نه: �الإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة ، دبي.
وذلك لتمييز �لب�ش�ئع / �خلدم�ت / �ملنتج�ت :

�لو�قعة ب�لفئة : )35(
�لدع�ية و�الإعان وتوجيه �الأعم�ل وتفعيل �لن�ش�ط �ملكتبي .

 )RR HOLDINGS LTD( :و�شف �لعامة : هي عب�رة عن �حلروف و�لكلم�ت �لاتينية �لت�لية
حيث كتبت �لكلم�ت ب�شكل �فقي وبخط كبري ب�للون �الزرق ،وفوقه� ت�أتي �لكلم�ت �لاتينيه )RR( ، وقد 
كتبت ب�شكل فني  وب�للون �الزرق ويكون �ل�شكل من جهة �لي�ش�ر �أكرب و من جهة �ليمني �أ�شغر وب�للون �الزرق 
وقد �أدخل عليه �للون �ال�شفر من �أحد جه�ته وك�مل �ل�شكل يحتوي على خطوط بي�ش�ء .وك�مل �لعامة 

كتبت على خلفية بي�ش�ء، و�شكل �لعامة مميز ومبتكر كم� هو مو�شح يف �ل�شكل.
�ال�شرت�ط�ت: ال توجد.

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوب�ً لق�شم �لعام�ت �لتج�رية يف وز�رة �القت�ش�د ، �أو �إر�ش�له 
ب�لربيد �مل�شجل للق�شم �مل�ش�ر �إليه،وذلك خال 30 يوم�ً من هذ� �الإعان.

ق�ض��م العالمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  26  دي�سمرب  2019 العدد 12816 

يعلن ق�شم �لعام�ت �لتج�رية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�شجيل �لعامة �لتج�رية :

�ملودعة حتت رقم: 320223    بت�ريخ: 2019/11/11
ب��ش��م : �أربي�ن غز�ل م.م.ح

، بن�ي�ت �ل�شموخ ، مركز �الأعم�ل. وذلك  ، �ملنطقة �حلرة  �أم �لقيوين   ، وعنو�نه: �الإم���ر�ت �لعربية �ملتحدة 
لتمييز �لب�ش�ئع / �خلدم�ت / �ملنتج�ت :

�لو�قعة ب�لفئة : )41(
خدم�ت �لتعليم و�لتدريب و�لرتفيه و�الن�شطة  �لري��شية و�لثق�فية ..

كتبت  وق��د   )ARABIAN Gazelles( �لت�لية  �لاتينية  �لكلم�ت  ع��ن  ع��ب���رة   : �ل��ع��ام��ة  و���ش��ف 
�لكلم�ت ب�شكل �أفقي و ب�للون �الأ�شود ، حيث كتبت كلمة )ARABIAN( بخط �شغري و من حتته� كلمة 
 )AG( د�ئ��ري حتمل حرفني �شكل  بج�نبه� �شورة جت�شد    . �للون  بنف�ض  و  �أك��رب  ب�شكل   )Gazelles(
ب�للون �الأحمر يف و�شطه� �شورة ل�شي�رة ري��شية �شغرية بنف�ض �للون . و ك�مل �لعامة كتبت على خلفية 

بي�ش�ء كم�هو مو�شح يف �ل�شكل وجممل �لعامة مميز ومبتكر.
�ال�شرت�ط�ت: ال توجد.

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوب�ً لق�شم �لعام�ت �لتج�رية يف وز�رة �القت�ش�د ، �أو �إر�ش�له 
ب�لربيد �مل�شجل للق�شم �مل�ش�ر �إليه،وذلك خال 30 يوم�ً من هذ� �الإعان.

ق�ض��م العالمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  26  دي�سمرب  2019 العدد 12816 

يعلن ق�شم �لعام�ت �لتج�رية عن  تقدم �لوكيل 
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية� 

بطلب لت�شجيل �لعامة �لتج�رية :

�ملودعة حتت رقم: 137930    بت�ريخ: 2010/01/10
ب��ش��م : �شركة �شو�شن �ملحدودة

وعنو�نه: بلوك F/12 A �لوحدة 1207 ، مركز فوك�ل �ل�شن�عي ، �ش�رع م�ن لوك 21 هوجن كوجن
ه�تف: 27642666 )852(  ف�ك�ض:  27650578 )852(

وذلك لتمييز �لب�ش�ئع / �خلدم�ت / �ملنتج�ت :
�أغطية  معدنية،  ملولبة  م�ش�مري  مز�ليج،  )م�شطحة(،  ملولبة  م�ش�مري  ملولبة،  م�ش�مري  �أملنيوم،  نفي�شه،  غري  مع�دن  من  �شب�ئك 
معدنية للقو�رير، �أدو�ت �إغاق معدنية للقو�رير، مر�بط معدنية للقو�رير، �شن�ديق من مع�دن غري نفي�شة، دع�م�ت قو�شية معدنية 
كهرب�ئية،  غري  معدنية  كبات  و�ملو��شري،  للك�بات  معدنية  م�ش�بك  متنقلة،  معدنية  مب�ين  معدنية،  بن�ء  �أل��و�ح  برونز،  للبن�ء، 
�أطر  لاأبو�ب،  مز�ليج  م�شكلة،  �شبه  �أو  م�شكلة  غري  نفي�شة  غري  مع�دن  معدنية،  �شن�ديق  معدنية،  �شا�شل  معدنية،  نقد  �شن�ديق 
معدنية لاأبو�ب، �أقف�ل لاأبو�ب )غري كهرب�ئية(، جتهيز�ت معدنية لاأبو�ب، مق�ب�ض معدنية لاأبو�ب، مط�رق لاأبو�ب، فت�ح�ت 
ل��اأب��و�ب)غ��ري كهرب�ئية(، م�شد�ت  نو�ب�ض  ل��اأب��و�ب،  �أح��ذي��ة  ك��شط�ت  ل��اأب��و�ب،  �إط���ري��ة معدنية  �أل���و�ح  ل��اأب��و�ب،  غري كهرب�ئية 
�شي�ج�ت معدنية، بو�ب�ت معدنية، بيوت زر�عية معدنية متنقلة، مف�شات  �أبو�ب معدنية، م�ش�مري ذ�ت عر�وي،  معدنية لاأبو�ب، 
�أو �شبه م�شكل، م�شنوع�ت ح��د�دة، مف�تيح، حلق�ت من مع�دن غري نفي�شة للمف�تيح، مق�ب�ض معدنية،  معدنية، حديد غري م�شكل 
ق�شب�ن مزالجية معدنية، مز�ليج معدنية، ر�ش��ض غري م�شكل �أو �شبه م�شكل، �أقف�ل معدنية للحق�ئب، �أقف�ل معدنية للمركب�ت، 
�أقف�ل ذ�ت حلق�ت، م�ش�مري، عو�ر�ض معدنية لل�شكك �حلديدية، مو�د معدنية لل�شكك �حلديدية،  �أقف�ل معدنية)غري كهرب�ئية(، 
حلق�ت من مع�دن غري نفي�شة للمف�تيح، حلق�ت معدنية، م�ش�مري بر�ش�م معدنية، حلق�ت معدنية للحب�ل، بكر�ت معدنية لاأبو�ب، 
�الإنزالقية، خز�ئن حفظ �لوث�ئق و�الأ�شي�ء �لثمينة، �أقف�ل در�بية معدنية للنو�فذ، بر�غي معدنية، �أغطية متحركة معدنية، باط 
معدنية  م�شد�ت  للنو�فذ،  بكر�ت  للجدر�ن،  معدنية  بط�ن�ت  للجدر�ن،  �ملعدين  �لتغليف  مو�د  تيت�نيوم،  ق�شدير،  للمب�ين،  معدين 

للنو�فذ، تر�كيب معدنية للنو�فذ، نو�فذ معدنية، �أ�شاك من مع�دن غري نفي�شة، �لو�قعة يف �لفئة )6( .
و�شف �لعامة:   هي عب�رة عن كلمة ))YETI ب�للغة �لاتينية ب�للون �الأ�شود بخط عري�ض مميز كم� هو مو�شح ب�ل�شكل �أعاه 

وجممل �لعامة ب�شكل جديد مبتكر ومميز.
�ال�شرت�ط�ت: ال توجد.

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوب�ً لق�شم �لعام�ت �لتج�رية يف وز�رة �القت�ش�د ، �أو �إر�ش�له ب�لربيد �مل�شجل للق�شم 
�مل�ش�ر �إليه،وذلك خال 30 يوم�ً من هذ� �الإعان.

 ق�ض��م العالمات التج��ارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  26  دي�سمرب  2019 العدد 12816 
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جمارك دبي تبحث تعزيز 
التبادل التجاري مع بنني

•• دبي-وام:

بحث �شع�دة �أحمد حمبوب م�شبح �ملدير �لع�م جلم�رك دبي مع �شع�دة �أد�مو 
�لتع�ون  تعزيز  �شبل  �لدولة  ل��دى  بنني  جمهورية  ع���م  قن�شل  ب�جن�ن  �آب��� 

�مل�شرتك بني �لطرفني دعم� لنمو �لتب�دل �لتج�ري بني �الإم�ر�ت وبنني.
�ل��ع��اق���ت �القت�ش�دية  ت��ط��وي��ر  �ل���د�ئ���رة ع��ل��ى دع���م  و�أك����د م�شبح ح��ر���ض 
و�لت�شهيات  �خلدم�ت  �أف�شل  تقدمي  خال  من  �لبلدين  بني  و�لتج�رية 
�لتج�رية و�جلمركية للتج�ر و�مل�شتثمرين من بنني لتمكينهم من حتقيق 
�أق�شى ��شتف�دة ممكنة من �ختي�رهم دبي مق�شد� وممر� لتج�رتهم حملي� 

و�إقليمي� وع�ملي�.
�الأول  �لن�شف  خ��ال  بنني  مع  �خل�رجية  دب��ي  جت���رة  قيمة  �أن  �إىل  ولفت 
�ل���و�رد�ت بقيمة  1.12 ملي�ر دره��م توزعت على  �لع�م �جل���ري بلغت  من 
49 مليون درهم و�إع���دة �لت�شدير  756 مليون درهم و�ل�ش�در�ت بقيمة 
311 مليون درهم حيث تتنوع �لب�ش�ئع �ملتب�دلة يف �لتج�رة بني �لطرفني 
وي��ت�����ش��دره��� �ل��ذه��ب و�ل���زي���وت �ل��ب��رتول��ي��ة و�ل�����ش��ي���ر�ت و�ل��ت��ب��غ و�لعطور 

و�ملك�شر�ت.
و�أو�شح �أن ��شت�ش�فة دبي ملعر�ض �إك�شبو 2020 متثل فر�شة جدية لتطوير 
�لعاق�ت �لتج�رية و�القت�ش�دية مع �لدول �الفريقية حيث �شتتيح م�ش�ركة 
�لتج�ر و�ل�شرك�ت �الأفريقية يف �ملعر�ض �لفر�شة للتعرف على �الإمك�ني�ت 
�ل��ت��ج���رة �القليمية  ل��دع��م ح��رك��ة  �ل��ت��ي تقدمه� دب��ي  �ل��ك��ب��رية  و�ل���ق���در�ت 
�الأ�شو�ق  �إىل  للو�شول  متميزة  فر�ض  م��ن  �الم����رة  ت��وف��ره  وم���  و�لع�ملية 
�لع�ملية تتعزز مع �إطاق م�شروع خط دبي للحرير. من ج�نبه �أعرب �شع�دة 
�أد�م��و �آب� ب�جن�ن عن تقديره �لكبري جلهود جم�رك دبي ودوره��� �حليوي 
يف ت��ط��وي��ر �ل��ت��ج���رة ب��ني �الإم������ر�ت وب��ن��ني م��ن خ���ال �الرت���ق����ء مب�شتوى 
�خلدم�ت و�لت�شهيات �لتج�رية و�جلمركية �لتي تقدمه� �لد�ئرة للتج�ر 
و�مل�شتثمرين من بنني، م�شري� �إىل �شرورة �لتقدم يف �لتع�ون و�لتن�شيق بني 
�لطرفني ملو�كبة �لتطور �مل�شتمر يف �لعاق�ت �القت�ش�دية و�لتج�رية بني 

�لبلدين �ل�شديقني.

طرق ال�سارقة تنجز تقاطع 
رقم8 بتكلفة 67 مليون درهم

•• ال�شارقة-وام:

�أع���ل���ن ���ش��ع���دة �مل��ه��ن��د���ض ي��و���ش��ف ���ش���ل��ح �ل�����ش��وي��ج��ي رئ��ي�����ض ه��ي��ئ��ة �لطرق 
طريق  على   8 رق��م  تق�طع  م�شروع  �إجن����ز  ع��ن  �ل�ش�رقة،  يف  و�مل��و����ش��ات 
 67 �إجم�لية  بتكلفة  �ملرور،  �أم�م حركة  ر�شمي�ً  و�فتت�حه  �ل�ش�رقة-�لذيد، 

مليون درهم.
و�أكد �أن �لهيئة م��شية يف تعزيز �لبنية �لتحتية وتنفيذ عدد من �مل�ش�ريع 
وتر�شيخ�ً  �الإم�ر�ت2021  لروؤية  �لوطنية  �الأجندة  مع  مت��شي�ً  �لكربى 

ملب�دىء ��شرت�تيجية جودة �حلي�ة 2031.
ف�طمة  �ملهند�شة  �لهيئة  �لطرق يف  م�ش�ريع  �إد�رة  ق�لت مدير  من ج�نبه� 
�لكتبي �إن �لهيئة �أجنزت عدد� من �مل�ش�ريع �حليوية هذ� �لع�م، وعلى ر�أ�شه� 
�إحال �جل�شر �لث�من �ملفرد �ملكون من ح�رة لل�شري لكل �إجت�ه و�ملتق�طع 
لل�شري  ح�رتني  من  مكون  م��زدوج  جديد  ج�شر  و�إن�ش�ء  �لذيد،  طريق  مع 
لكل �إجت�ه بعر�ض 7.3 مرت يف كل �جت�ه، ويت�شل هذ� �جل�شر عند طرفيه 

بدورين مع عدد 4 طرق كمخ�رج حرة بطول �إجم�يل يبلغ 2.6 مرت.
�ل�شجعة  م��ن���ط��ق  ب��ني  ن��ق��ل �حل��رك��ة  ع��ل��ى  �أن �جل�����ش��ر �شيعمل  و�أ���ش���ف��ت، 
�ل�شن�عية ومنطقة جويزع �ملج�ورة لطريق �لذيد ب�شورة مثلى، ال �شيم� 
حركة �ل�ش�حن�ت �لق�دمة من �ش�رع �الإم�ر�ت و�ملتجهة �إىل �ل�شجعة، و�لتي 
يتم نقله� ب�شورة مب��شرة عرب طريق حلقي �أن�شىء لربط �جل�شر �جلديد 
م�شرية   ، �مل�ش�حبة  �خلدم�ت  �أعم�ل  �مل�شروع  ت�شمن  وقد  �لذيد،  بطريق 
�إىل �أن �جل�شر ي�شمح �أي�ش� ب�أعم�ل �لتو�شعة �مل�شتقبلية لطريق �لذيد، كم� 
ت�شهيل  يف  ي�شهم  وب�لت�يل  للطريق  �ال�شتع�بية  �ل�شعة  زي���دة  على  �شيعمل 

�حلركة �ملرورية وتقليل �الزدح�م�ت.

وزارة املالية تعقد االجتماع الثالث ملجل�ض تن�سيق ال�سيا�سات املالية احلكومية

 »جولة �سياحية يف ال�سارقة« تر�سد جماليات االإمارة بعد�سات امل�سورين

•• دبي-الفجر: 

�أم�����ض يف  �مل���ل��ي��ة ���ش��ب���ح  ع��ق��دت وز�رة 
مقره� يف دبي، �الجتم�ع �لث�لث ملجل�ض 
�حلكومية  �مل���ل��ي��ة  �ل�شي��ش�ت  تن�شيق 
يون�ض  ���ش��ع���دة  برئ��شة   ،2019 ل��ع���م 
�مل�لية  وز�رة  وك��ي��ل  �خل�����وري،  ح���ج��ي 
�ل�شي��ش�ت  ت��ن�����ش��ي��ق  جم��ل�����ض  ورئ��ي�����ض 

�مل�لية �حلكومية.
�أع�������ش����ء جمل�ض  وح�����ش��ر �الج���ت���م����ع 
�حلكومية  �مل���ل��ي��ة  �ل�شي��ش�ت  تن�شيق 
و�ملمثلون عن  �الإم����ر�ت،  من حكوم�ت 
�شع�دة  وهم  �لدولة،  �مل�لية يف  �لدو�ئر 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل��و���ش��و����ش��ي  ���ش��اح 
لقط�ع متويل �ملب�ين �لتج�رية يف د�ئرة 
�مل�لية حلكومة �إم�رة �أبوظبي، و�شع�دة 
�ملدير  �أه����ل����ي  �ل���رح���م���ن  ع���ب���د  ع�������رف 
و�لتخطيط  �ملو�زنة  لقط�ع  �لتنفيذي 
دبي،  �إم�����رة  �مل���ل��ي��ة حلكومة  د�ئ���رة  يف 
مدير  �ل�ش�يغ  �إبر�هيم  وليد  و�شع�دة 
ع����م د�ئ����رة �مل���ل��ي��ة �مل��رك��زي��ة حلكومة 
�إم�رة �ل�ش�رقة، و�شع�دة مرو�ن �آل علي 
�إم�رة  �مل�لية حلكومة  د�ئرة  مدير ع�م 

حممد  علي  يو�شف  و���ش��ع���دة  عجم�ن، 
�مل�لية  د�ئ������رة  ع�����م  م���دي���ر  �ل��ب��ل��و���ش��ي 
ر�أ�ض �خليمة،  �إم�رة  ب�لوك�لة حلكومة 
و�شع�دة يو�شف عبد �هلل �لعو�شي ن�ئب 
�إم�رة  حلكومة  �مل�لية  �ل��د�ئ��رة  م��دي��ر 

�لفجرية.

و�أك����د ���ش��ع���دة ي��ون�����ض ح���ج��ي �خل���وري 
�أهمية �لدور �لذي تقوم به �جتم�ع�ت 
�مل�لية  �ل�����ش��ي������ش���ت  ت��ن�����ش��ي��ق  جم��ل�����ض 
�حل��ك��وم��ي��ة وم�����ش���ه��م���ت �أع�����ش���ئ��ه من 
حكوم�ت  يف  �مل����ل���ي���ة  �ل����دو�ئ����ر  ك����ف���ة 
�الإم���������ر�ت و�جل���ه����ت �حل��ك��وم��ي��ة ذ�ت 

�لروؤية  وت��وح��ي��د  �إع�����د�د  يف  �ل��ع��اق��ة، 
و�ل�����ش��ي������ش���ت �مل���ل��ي��ة و�ل��ن��ق��دي��ة على 
م�شتوى �لدولة، ومو�ءمته� مع �أف�شل 
�لعمل  �شعيد  على  �لع�ملية  �ملم�ر�ش�ت 
ب�لنظم  ل��ارت��ق���ء  �حل��ك��وم��ي،  �مل�����يل 
�مل�لية وتعزيز تن�ف�شية دولة �الإم�ر�ت.

�الجتم�ع  خ����ال  �الأع�������ش����ء  ون���ق�����ض 
ويف  �لرئي�شة،  �ملو��شيع  من  جمموعة 
للمعي�ر  �الن�شم�م  م��ق��رتح  مقدمته� 
 )SDDS( �لبي�ن�ت  بن�شر  �خل������ض 
ل�شندوق �لنقد �لدويل، و�لذي يعترب 
من �أف�شل �ملم�ر�ش�ت �لدولية يف جم�ل 
و�القت�ش�دية  �مل���ل��ي��ة  �ل��ب��ي���ن���ت  ن�����ش��ر 
�لبي�ن�ت  من  كل  و��شتعر��ض  ل��ل��دول، 
لع�م  �الإم�����ر�ت  ب��دول��ة  �خل��شة  �مل�لية 
�ملخ�طر  و�شجل   ،2019  –  2018
�مل���ل��ي��ة ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �ل���وط���ن���ي، �إىل 
وثيقة  �إع���د�د  م�شروع  من�ق�شة  ج�نب 
�مل���ل��ي��ة يف دولة  �الأه������د�ف و�ل���ق���و�ع���د 
�مل�لية  �ل���ت���ط���ور�ت  و�أه�����م  �الإم����������ر�ت، 
و�لنقدية يف �لدولة. جتدر �الإ�ش�رة �إىل 
�ل�شي��ش�ت  تن�شيق  جمل�ض  ت�شكيل  �أن 
�مل���ل��ي��ة �حل��ك��وم��ي��ة ق���د مت ب���ق���ر�ر من 
ع�شويته  وت���ت���ك���ون  �ل�������وزر�ء  جم��ل�����ض 
�مل���ل��ي��ة وممثلني عن  وز�رة  وك��ي��ل  م��ن 
حكوم�ت �الإم�ر�ت وع�شو من م�شرف 
�ملجل�ض  وي��ع��ق��د  �مل����رك����زي.  �الإم��������ر�ت 
ثاثة �جتم�ع�ت دورية �شنوي�ً كم� يتم 

�إع�دة ت�شكيله دوري�ً كل ثاث �شنو�ت.

•• عجمان ـ الفجر 

�ط��ل��ع وف���د م��ن غ��رف��ة جت����رة و�شن�عة 
�ل����ف����ج����رية ع���ل���ى �أف���������ش����ل �مل���م����ر����ش����ت 
و�مل���ب����در�ت �مل��وج��ه��ة ل�����ش��ي��د�ت ور�ئ����د�ت 
�شيد�ت  مل��ج��ل�����ض  �مل��ن��ت�����ش��ب���ت  �الأع����م�����ل 
�أعم�ل عجم�ن يف غرفة جت�رة و�شن�عة 

عجم�ن.
����ش��ت��ق��ب��ل �ل���وف���د مب��ق��ر غ��رف��ة عجم�ن 
ع�شو  ع��ل��ي  �آل  خليفة  �آم��ن��ة  �ل��دك��ت��ورة 
رئي�ض   � ع��ج��م���ن  غ��رف��ة  �إد�رة  جم��ل�����ض 
وتر�أ�ض  �أعم�ل عجم�ن،  �شيد�ت  جمل�ض 
�جل��شم  حم��م��د  ع�ئ�شة  ���ش��ع���دة  �ل��وف��د 
�لفجرية  غ��رف��ة  �إد�رة  جم��ل�����ض  ع�����ش��و 
و�شع�دة �شلط�ن جميع �لهند��شي مدير 
�للق�ء  �ل��ف��ج��رية، وح�����ش��ر  ع����م غ��رف��ة 
حممد علي �جلن�حي � �ملدير �لتنفيذي 
غرفة  يف  و�ال�شتثم�ر  �ل��رتوي��ج  لقط�ع 
�إد�رة  مدير  �ل�ش�م�شي  وخ���ل��د  عجم�ن 
�ملو�رد �لب�شرية و�مل�لية يف غرفة عجم�ن 
وعبري عيد �لفرج مدير مكتب جمل�ض 

�شيد�ت �أعم�ل عجم�ن.
�لدكتورة  رح���ب���ت  �ل���ل���ق����ء  ب���د�ي���ة  ويف 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

ر�أ��������ض �خليمة  م���ن����ط���ق  ه��ي��ئ��ة  ت��ع��ك��ف 
تنفيذ  ع���ل���ى   “ر�كز”  �الق���ت�������ش����دي���ة 
�المتث�ل  �شم�ن  مع  تطويرية  م�ش�ريع 
�ل����ك�����م����ل ل����ب�����رج����ي����ل- ل�����و�ئ�����ح �مل���ب����ين 
�أول  لتكون  �خليمة-  ر�أ���ض  يف  �خل�شر�ء 
وعلني  ت���م  ب�شكٍل  تلتزم  حكومية  جهة 
ب�رجيل  يحدده�  �لتي  �ملع�يري  بتطبيق 
على ك�فة م�ش�ريعه� وذلك قبل �أن تدخل 
�الإلز�مي  �ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ح��ي��ز  �ل��ل��و�ئ��ح  ه���ذه 
�خلطوة  ه���ذه  مت��ث��ل  ح��ي��ث   .2020 يف 
��شرت�تيجية  �أه��د�ف  دعم ر�كز لتحقيق 
و�لط�قة  �لط�قة  لكف�ءة  �خليمة  ر�أ����ض 

�ملتجددة 2040.  
م�شتودع�ت  بن�ء  على  ح�لي�ً  ر�ك��ز  تعمل 
�حلمر�  م��ن��ط��ق��ة  يف  ع���م����ل  وم�������ش����ك���ن 
ولو�ئح  ت��ت��و�ف��ق  ب��ط��ري��ق��ة  �ل�����ش��ن���ع��ي��ة 
�إىل رف���ع كف�ءة  ت��ه��دف  ب���رج��ي��ل و�ل��ت��ي 
��شتهاك  خ��ف�����ض  خ����ال  م���ن  �مل���ب����ين 
�ل��ط���ق��ة و�مل���ي����ه. ح��ي��ث مت ت��زوي��د هذه 
�ملن�ش�آت ب�أنظمة للط�قة �ل�شم�شية متكن 
عماء ر�كز من �العتم�د عليه� كم�شدر 
معد�تهم  ل��ت�����ش��غ��ي��ل  �ل���ازم���ة  ل��ل��ط���ق��ة 
��شتهاك  ع�����ن  ع����و�����ش�����ً  وم���ك����ئ���ن���ه���م 
�إىل ذل��ك مت تزويد  �إ���ش���ف��ًة  �ل��ك��ه��رب���ء. 
�ملن�ش�آت ب�أنظمة عزل للحر�رة �خل�رجية 
�مت�ش��ض  ت��ق��ل��ي��ل  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  و�ل���ت���ي 
وب�لت�يل  �لنه�ر  �ش�ع�ت  خ��ال  �حل��ر�رة 
��شتهاك معدل �أقل من �لط�قة لتربيد 
و تهوئة �ملن�ش�أة وتهيئة �لظروف �ملن��شبة 
�شرح  ذل��ك،  �شوء  ويف  فيه�.   للع�ملني 
ر�مي جاد، �لرئي�ض �لتنفيذي ملجموعة 

نبذة  وق��دم��ت  ب�حل�شور،  خليفة  �آم��ن��ة 
�أعم�ل  ���ش��ي��د�ت  �إن�������ش����ء جم��ل�����ض  ح����ول 
عجم�ن ومر�حل تطوره و�أهم �ملب�در�ت 
ينفذه�  �ل��ت��ي  و�مل���ع����ر����ض  و�ل��ف��ع���ل��ي���ت 
ع�شو�ته  ت�����ش��ت��ه��دف  و�ل���ت���ي  �مل��ج��ل�����ض 
و�حل����������ش����ات ع���ل���ى رخ�������ش���ة ب���د�ي����ت 

و�شيد�ت �الأعم�ل ب�شكل ع�م.
يف  �لر�شيدة  �لقي�دة  توجيه�ت  وثمنت 
��شتد�مة  ل�شم�ن  �ل��ازم  �لدعم  توفري 
وتطوره�،  �الأع���م����ل  ���ش��ي��د�ت  م�����ش���ري��ع 
�الأعم�ل  �شيد�ت  منتج�ت  �أن  مو�شحة 
ت�ش�هم  وب���ت��ت  و�لتنوع  ب���جل��ودة  تت�شم 
كم�  �مل��ح��ل��ي،  �ل��ن���جت  يف  رئ��ي�����ش��ي  ب�شكل 
�أ�����ش�����دت ب���ل��ت��ع���ون �ل��ك��ب��ري م���ن ج�نب 
الإجن�ح  �الإم�����رة  يف  �حلكومية  �جل��ه���ت 

م�ش�ريع ومب�در�ت �ملجل�ض.
و��شتعر�شت للح�شور نبذة حول رخ�شة 
و”رفوف”  “�شي�رتي”  بد�ي�ت ومب�درة 
ب�أهم  �لتعريف  ج�نب  �إىل  “ريوقي”  و 
خال  �ملجل�ض  �شينفذه�  �لتي  �ملب�در�ت 
�لع�م 2020 ومنه� مب�درة “نو�شلك” 
“تر�ك”  وهي عب�رة عن �شي�رة متنقلة 
يقدم  و�ل�������ذي  “�شي�فة”  وم�����ب������درة 

ع�شري،  ب���أ���ش��ل��وب  �مل��ح��ل��ي��ة  �مل��ن��ت��ج���ت 
ومب�درة “�أن�قة” وهو عب�رة عن م�شغل 
حري�ض  �ملجل�ض  �أن  �أك��دت  كم�  خي�طة، 
على تنفيذ �شل�شلة من �لدور�ت و�لور�ض 
�لتدريبية �لعملية و�لنظرية لع�شو�ته.

وت����ن�����ول �ل���ل���ق����ء �أه���م���ي���ة م��ب��ن��ى غرفة 
يف  ودوره  “ري�دة”،  �جل��دي��د  ع��ج��م���ن 

توفري من�شة ت�شويقية م�شتد�مة لرو�د 
ور�ئد�ت �الأعم�ل، �إىل ج�نب ��شتعر��ض 
�ملجل�ض  يعتمده�  �لتي  �ل�شر�ك�ت  �أه��م 

مع �لقط�ع �خل��ض.

نبذة عن تاأ�ضي�ص املجل�ص
عجم�ن  �أع��م���ل  �شيد�ت  جمل�ض  ت�أ�ش�ض 

مهم�ً  دور�ً  يلعب  �مل�شروع  “�أن هذ�  ر�كز 
�ال�شتهاكية،  �لفو�تري  يف خف�ض قيمة 
بديلة  م��ن خ��ال توفري م�ش�در  وذل��ك 
�ملتجددة  �ل��ط���ق��ة  م�����ش���در  م��ن  للط�قة 
و�لتي تتمثل يف توفري �الألو�ح �ل�شم�شية 
ذلك  �إىل  �إ���ش���ف��ًة  �ملن�ش�آت.  �أ�شطح  على 
ت���ع���ود ب�لنفع  ل���ن  ف������إن ه����ذه �خل���ط���وة 
ع��ل��ى ع��م��اء �مل��ج��م��وع��ة وح�����ش��ب و�إمن���� 
�ملتمثل  هدفن�  حتقيق  على  �شت�ش�عدن� 
يف رف����ع وع����ي جم��ت��م��ع �الأع����م�����ل حول 
�أهمية كف�ءة ��شتخد�م �لط�قة و�لفو�ئد 
�ل��ع���ئ��دة م��ن��ه��� ع��ل��ى �ل��ب��ي��ئ��ة و�الأج���ي����ل 
�لق�دمة. ويف هذ� �ل�شدد، ف�إنن� يف ر�كز 
نعمل على عقد دور�ت تدريبية وتوعوية 
لعمائن� �ملعنيني وذلك لتعريفهم على 

لو�ئح ومتطلب�ت ب�رجيل و�لتي �شتدخل 
حيز �لتنفيذ �الإلز�مي يف ع�م 2020.« 
د�ئرة  �أ���ش��درت  �ل��ع���م،  ه��ذ�  ففي مطلع 
ب��ل��دي��ة ر�أ������ض �خل��ي��م��ة ب����رج���ي���ل، لو�ئح 
�ملب�ين �خل�شر�ء يف �إم�رة ر�أ�ض �خليمة، 
على  �ال���ش��ت��د�م��ة  مع�يري  تطبق  و�ل��ت��ي 
�مل��ب���ين �جل��دي��دة يف �الإم������رة. ح��ي��ث �أن 
�لتطبيق  �ل��ل��و�ئ��ح مت���ر مب��رح��ل��ة  ه���ذه 
�لتنفيذ  ت��دخ��ل ح��ي��ز  �أن  ق��ب��ل  �ل��ط��وع��ي 
2020. ويف م�شتهل  ع���م  �الإل��ز�م��ي يف 
�حل����دي����ث ح�����ول م����ب�����درة ر�ك�������ز، �شرح 
�شع�دة منذر حممد بن �شكر، مدير ع�م 
ر�أ�ض �خليمة ورئي�ض جلنة  د�ئرة بلدية 
و�لط�قة  �لط�قة  لكف�ءة  �خليمة  ر�أ����ض 
ر�أ�ض  بلدية  د�ئ��رة  يف  “ نحن  �ملتجددة، 

�خل��ي��م��ة ن��ق��در �جل���ه���ود �مل��ت��م��ي��زة �لتي 
��شتخد�م  ك��ف���ءة  ر�ك��ز يف جم���ل  تبذله� 
لب�رجيل،  ب�عتم�ده�  ون��رح��ب  �لط�قة، 
مم� �شي�ش�هم يف رفع م�شتوى �لت�شميم 

و�لبن�ء يف �الإم�رة.«
“مت��شي�ً  ج����اد،  �أ����ش����ف  ج���ن��ب��ه  وم���ن 
لكف�ءة  �خليمة  ر�أ����ض  ��شرت�تيجية  م��ع 
 ،2040 �مل��ت��ج��ددة  و�ل��ط���ق��ة  �ل��ط���ق��ة 
م�شتمر  وب�����ش��ك��ٍل  ن�شعى  ر�ك����ز  يف  ف���إن��ن��� 
الإيج�د �أف�شل �ملم�ر�ش�ت لتوفري �لط�قة 
يف من�ش�آتن�. حيث يكمن هدفن� يف �ل�شعي 
لتح�شني �أد�ء �لط�قة يف هذه �ملن�ش�آت من 
خ��ال �الم��ت��ث���ل لب�رجيل وغ��ريه��� من 
�لتي �شتمكنن� من توفري بيئة  �لتد�بري 

عمل �أف�شل لعمائن�.« 

غ��رف��ة جت�رة  2005 حت��ت مظلة  ع���م 
�ال�شتثم�ر�ت  لي�شجع  عجم�ن  و�شن�عة 
مب�در�ته�  ودع���م  ل��ل��م��ر�أة  �الق��ت�����ش���دي��ة 
م��ن خ���ال �ل��ع��م��ل �حل���ر د�خ���ل �لدولة 
و�مل�ش�ريع  �ل��رب�م��ج  وتنفيذ  وخ���رج��ه��� 
�ملوجهة وتنمية �قت�ش�ده� وفق �ملع�يري 

�لعلمية و�لعملية.

وفد غرفة الفجرية يطلع على اأف�سل املمار�سات املوجهة ل�سيدات االأعمال يف غرفة عجمان

•• ال�شارقة-الفجر:

ل����ط�����مل����� �����ش����ّك����ل ت�������ش���وي���ر �مل���ن����ط���ق 
�إم�������رة  �ل�����ش��ي���ح��ي��ة و�ل����رت�ث����ي����ة يف 

فر�شًة  �ل�ش�رقة”  يف  ���ش��ي���ح��ي��ة 
القتن��ض  �لت�شوير  لع�ش�ق  ثمينًة 
ع�����ش��ر�ت �ل��ل��ق��ط���ت و�حل�����ش��ول على 
جم�لي�ت  ُت��ل��ّخ�����ض  م���ت���ف���ّردة  ����ش���ور 

�حل�فات،  يف  �مل��ب������ش��ر  و�ل��ت��ح��م��ي��ل 
م�ش�ركة  ل��ل��م�����ش��وري��ن  ت��ت��ي��ح  �ل���ت���ي 
و�ش�ئل  على  ف��وري  ب�شكل  لقط�تهم 
وم�ش�ركته�  �الج��ت��م���ع��ي،  �ل��ت��و����ش��ل 

�ل�����ش���رق��ة، ���ش��غ��ًف��� ل���دى �ل��ع��دي��د من 
و�ملوهوبني  �مل��ح��رتف��ني  �مل�����ش��وري��ن 
من د�خل �لدولة وخ�رجه�. ولتلبية 
“جولة  ح�فات  تقدم  �ل�شغف،  هذ� 

�الإم������رة، وت���أخ��ذه��م يف رح��ل��ٍة �شّيقٍة 
م�ش�رين  ����ش���م���ن  وج���ه����ت���ه����  ب�����ني 
خم��ت��ل��ف��ني.  وت��وف��ر ج��ول��ة �شي�حية 
يف �ل�������ش����رق���ة خ����دم����ة �ل��������و�ي ف����ي 

�شي�حية  “جولة  ل�ح�ش�ب  ب���الإ���ش���رة 
�ن�شتغر�م  على تطبيق  �ل�ش�رقة”  يف 
 ،citysightseeingshj@.

من خال ��شتخد�م ه��شت�غ.

�سيا�سة » راكز « تنفذ م�ساريع تطويرية �سديقة للبيئة يف راأ�ض اخليمة دب����ي:  اق��ت�����س��ادي��ة 
ال�سناعات تعك�ض حر�ض القيادة 
املبتكر االقت�ساد  اإىل  للتحول 

•• دبي - وام:

�أك������د ����ش���ع����دة ����ش����م���ي �ل���ق���م���زي م���دي���ر ع�م 
�ل���وزر�ء  جمل�ض  �عتم�د  �أن  دب��ي  �قت�ش�دية 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �ش�حب  برئ��شة 
رئي�ض  �لدولة  رئي�ض  ن�ئب  مكتوم  �آل  ر��شد 
جمل�ض �ل��وزر�ء ح�كم دبي رع�ه �هلل �شي��شة 
�ملتقدمة يعك�ض حر�ض  �الإم�ر�ت لل�شن�ع�ت 
�لقي�دة ومو��شلة م�ش�عيه� �لر�مية للتحول 
و�ملعرفة  �الب��ت��ك���ر  ع��ل��ى  مبني  �ق��ت�����ش���د  �إىل 
�لدول  ق�ئمة  على  �ل��دول��ة  مك�نة  وتر�شيخ 
�م�ض  له  �لقمزي يف ت�شريح  �مل�شنعة. وق�ل 
�لنت�ئج  تعزيز  يف  �شت�شهم  �ل�شي��شة  هذه  �أن 
�لقوية �لتي حققه� �القت�ش�د �لوطني يف �شتى 
�أنه عندم� ن�أخذ �إم�رة  �لقط�ع�ت، الفت� �إىل 
دبي منوذج� جند �أن �لن�جت �ملحلي �الإجم�يل 
%2.1 للع�م  ق��دره  لاإم�رة قد حقق منو� 
 3.2 �إىل  �شريتفع  بينم�   ،2019 �جل����ري 
و   2020 �لع�مني  يف  ب�مل�ئة   3.0 و  ب�مل�ئة 
قط�ع  بنمو  مدعوم�  �ل��ت��و�يل  على   2021
�لت�شنيع �لذي من� بن�شبة 1 ب�مل�ئة هذ� �لع�م 
�أ���ش��ع���ف يف   3 ق��ر�ب��ة  يرتفع  �أن  ل��ه  ويتوقع 
3.1 ب�مل�ئة و�شت�شل ن�شبة  2020 لي�شجل 

منوه �إىل 3.3 ب�مل�ئة يف �لع�م �لذي يليه«.
تتو�فق  �ل�شي��شة  ه��ذه  �أن  �لقمزي  و�أو���ش��ح 
�ل�شن�عية  �ال�شرت�تيجي�ت  من  �لعديد  مع 
“ ��شرت�تيجية دبي  ذل��ك  �ل��دول��ة مب� يف  يف 
�إىل جعل  “ �لتي تهدف   2030 �ل�شن�عية 
�لق�ئمة  لل�شن�ع�ت  ع�ملية  من�شة  �الإم�����رة 
م�شري�  و�ال�شتد�مة،  و�البتك�ر  �ملعرفة  على 
�إىل �أن هذه �جلهود جمتمعة �شتوؤدي �إىل منو 
�الأخرى  �لقط�ع�ت  مع  وتك�مله�  �شن�ع�تن� 

وتعزيز �جل�ذبية �ال�شتثم�رية للدولة.
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% ن�سبة منو الناجت  امل�سرف املركزي يتوقع :2 
املحلي احلقيقي خالل الربع االأخري من 2019

•• اأبوظبي -وام: 

�الإج��م���يل �حلقيقي  �ل��ن���جت �ملحلي  �مل��رك��زي من��و  �الإم�����ر�ت  توقع م�شرف 
�أعلى من  2019 وهي ن�شبة  �لع�م  �لربع �الأخ��ري من  %2 خال  بن�شبة 
%1.7 �الأم��ر �لذي  �لب�لغة  تلك �مل�شجلة يف �لربع �لث�ين من �لع�م ذ�ته 
يعد موؤ�شر� على �لتح�شن �لكبري �لذي ي�شهده �القت�ش�د �لوطني مبختلف 

قط�ع�ته رغم ح�لة �لتب�طوؤ �لتي ت�شيطر على �القت�ش�دي�ت �لع�ملية.
ويف ظل هذه �ملوؤ�شر�ت �الإيج�بية من �ملتوقع ..وفق� للم�شرف..�رتف�ع ن�شبة 
منو �لن�جت �ملحلي �حلقيقي �لكلي �ىل %2.3 خال �لع�م 2019 بدعم 

من �لنمو يف �لقط�عني غري �لنفطي و�لنفطي على حد �شو�ء.
كم� يدعم هذ� �لتح�شن يف موؤ�شر�ت �لنمو ..�لتوقع�ت ب�رتف�ع �النف�ق �لع�م 
و�خل��ض على م�شتوى دولة �الإم�ر�ت ب�شكل ع�م ب�الإ�ش�فة �ىل زي�دة حجم 
�ال�شتثم�ر�ت قبل بدء معر�ض �ك�شبو2020 و�لتع�يف لبع�ض �القت�ش�دي�ت 

�لكربى.
وك�ن �لنمو �حلقيقي �ملقدر يف �الإم�ر�ت بح�شب �مل�شرف �ملركزي �شهد زي�دة 
بن�شبة 1.3 % على �أ�ش��ض �شنوي يف �لربع �لث�لث من 2019 فيم� و�شلت 

ن�شبة �لنمو %2.4 خال �لربع �لث�ين من �لع�م ذ�ته .
�لنفطي  غ��ري  �ملحلي  �ل��ن���جت  الإج��م���يل  توقع�ته  �مل��رك��زي  �مل�شرف  وي�شع 
ب��شتخد�م منوذج خ��ض وحمدد، حيث يتم تف�شري �لنمو على �أ�ش��ض �شنوي 
�أ�ش��ض  �ملت�أخر على  ب�لنمو  �لربعي  �لنفطي  �ملحلي غري  �لن�جت  �إجم�يل  يف 
�شنوي يف �إنف�ق �مل�لية �لع�مة، و�الئتم�ن �لربعي، و�أ�شع�ر مبيع�ت �لعق�ر�ت 
�جم�يل  منو  ويقدر  و�لتوظيف.  �مل�شرتي�ت  مديري  وموؤ�شر  �الإم����ر�ت،  يف 
بعني  وب�الأخذ  �لهيدروكربون�ت  �إنت�ج  �أ�ش��ض  على  �لنفطي  �ملحلي  �لن�جت 

�العتب�ر �الأن�شطة �الأخرى �لتي ت�شيف قيمة يف هذ� �لقط�ع.
ي�ش�ر �ىل �أن م�ش�همة �إجم�يل �لن�جت �ملحلي غري �لنفطي ت�شل �ىل 70% 
و�لهيئة  �مل��رك��زي  �مل�شرف  �ح�ش�ئي�ت  بح�شب  �ملحلي  �لن�جت  �إج��م���يل  من 

�الحت�دية للتن�ف�شية و�الح�ش�ء.

مليار درهم ت�سرفات عقارات دبي ام�ض   9.3
•• دبي -وام:

حققت �لت�شرف�ت �لعق�رية يف د�ئرة �الأر��شي و�الأماك يف دبي �م�ض �أكرث 
بقيمة  141 مب�يعة  ت�شجيل  �لد�ئرة  �شهدت  دره��م حيث  9.3 ملي�ر  من 
300 مليون درهم منه� 20 مب�يعة لاأر��شي بقيمة 100 مليون درهم و 

121 مب�يعة لل�شقق و �لفلل بقيمة 200 مليون درهم.
وج�ءت �أهم مب�يع�ت �الأر��شي بقيمة 35 مليون درهم فى منطقة �لرب�ش�ء 
جنوب �لر�بعة تليه� مب�يعة بقيمة 35 مليون درهم فى منطقة �لرب�ش�ء 
جنوب �خل�م�شة تليه� مب�يعة بقيمة 7 مايني درهم يف منطقة �أم �شقيم 

�الأوىل .
�إذ  �ملب�يع�ت  ع��دد  حيث  م��ن  �ملن�طق  �الأوىل  علي  جبل  منطقة  وت�����ش��درت 
�شجلت 3 مب�يع�ت بقيمة 9 مايني درهم وتلته� منطقة �لثنية �خل�م�شة 
�ل�ش�د�شة  �حلبية  يف  وث�لثة  دره��م  مايني   5 بقيمة  مب�يعتني  بت�شجيله� 

بت�شجيله� مب�يعتني بقيمة 3 مايي ن درهم.
وفيم� يتعلق ب�أهم مب�يع�ت �ل�شقق و �لفلل ج�ءت مب�يعة بقيمة 12 مليون 
10 مايني  بقيمة  تلته� مب�يعة  �ملب�يع�ت  ك�أهم  �جل��د�ف  دره��م مبنطقة 
4 مايني دره��م يف  �أخ��ري� مب�يعة بقيمة  ب��رج خليفة و  دره��م يف منطقة 

منطقة برج خليفة.
وت�شدرت منطقة برج خليفة �ملن�طق من حيث عدد مب�يع�ت �ل�شقق و �لفلل 
�إذ �شجلت 20 مب�يعة بقيمة 55 مليون درهم وتلته� منطقة مر�شى دبي 
بت�شجيله� 17 مب�يعة بقيمة 38 مليون درهم وث�لثة يف �لو�شل بت�شجيله� 

11 مب�يعة بقيمة 11 مليون درهم.
و�شجلت �لرهون قيمة قدره� 9 ملي�ر�ت درهم منه� 16 رهن �أر��ض بقيمة 
و  دره��م  8.7 ملي�ر  بقيمة  ره��ن فلل و�شقق   226 و  دره��م  300 مليون 
ك�ن �أهمه� مبنطقة مر�شى دبي بقيمة 8.6 ملي�ر درهم و�أخرى يف منطقة 

�لورق�ء �الأوىل بقيمة 147 مليون درهم .

خالل ا�ضتقبال القن�ضل العام الهندي لتعزيز دور القطاعات ال�ضناعية والتجارية يف البلدين 

غرفة ال�سارقة ت�ستعر�ض مع الهند املزايا اال�ستثمارية اجلاذبة لالإمارة 
•• ال�شارقة-الفجر:

�ل�ش�رقة  و�شن�عة  جت�رة  غرفة  ��شتعر�شت 
مع جمهورية �لهند، �لعاق�ت �القت�ش�دية 
�لقط�ع�ت  دور  ت��ع��زي��ز  و���ش��ب��ل  �مل�����ش��رتك��ة 
�ل�شن�عية و�لتج�رية و�لهيئ�ت �ملتخ�ش�شة 
يف ظل �لتع�ون �ملثمر و�لبّن�ء بني �لبلدين 
�ل�شديقني، ف�شا عن تب�دل �الآر�ء ووجه�ت 
�لنظر حول كيفية �ال�شتف�دة من �خلرب�ت 
�ملتوفرة لدى كل ج�نب، مب� ي�شهم يف �إق�مة 

م�ش�ريع ��شتثم�رية م�شرتكة.
ج�ء ذلك خال �للق�ء �لذي �إنعقد موؤخر� 
يف مقر �لغرفة، بني �شع�دة عبد �هلل �شلط�ن 
جت�رة  غرفة  �إد�رة  جمل�ض  رئي�ض  �لعوي�ض 
فيبول  ���ش��ري  و���ش��ع���دة  �ل�����ش���رق��ة،  و�شن�عة 
بح�شور  دب���ي،  يف  �ل��ه��ن��دي  �ل��ع���م  �لقن�شل 
مدير  �لعو�شي  �أم��ني  �أحمد  حممد  �شع�دة 
ع�م غرفة �ل�ش�رقة، وهبة حممد �ملرزوقي 
ت���ن���ف���ي���ذي جم����ل�������ض �الأع�����م������ل و�ل���ل���ج����ن 
عدد  �للق�ء  بحث  حيث  ب�لغرفة،  �مل�شرتكة 
من �ملو��شيع ذ�ت �لعاقة بتطوير وتقوية 
�لعاق�ت �القت�ش�دية بني �الإم�ر�ت و�لهند 
�خل�شو�ض،  وجه  على  �ل�ش�رقة  ومع  ع�مة 
�لتع�ون  وف��ر���ض  و�الط����اع على جم����الت 

�لتج�ري و�ال�شتثم�ري بني �لبلدين.

م�ضالح م�ضرتكة 
�لعوي�ض،  ���ش��ل��ط���ن  �هلل  ع��ب��د  ���ش��ع���دة  و�أك����د 
وجمهورية  �الإم��������ر�ت  ب���ني  �ل��ع��اق���ت  �أن 
�ل�����ش��دي��ق��ة، ه��ي ع��اق���ت ت�ريخية  �ل��ه��ن��د 
ق���ئ��م��ة ع��ل��ى �أ���ش�����ض ر����ش��خ��ة م��ن �الح���رت�م 
�ملتب�دل، و�مل�ش�لح �مل�شرتكة يف �لعديد من 
وال�شيم�  و�لثق�فية،  �الجتم�عية  �ملج�الت 
�أكرب  �الإم���ر�ت من  �القت�ش�دية، حيث تعد 
ل��ل��ه��ن��د يف منطقة  �ل��ت��ج���ري��ني  �ل�����ش��رك���ء 

•• اأبوظبي-وام:

�مل�شتهلك  حلم�ية  �لعلي�  �للجنة  بحثت 
ُمقرتح�ً ب�ش�أن مب�درة “�شلة �مل�شتهلك” 
لل�شلع �لغذ�ئية �الأ�ش��شية، و�لتي تهدف 
و�ل�شلع  �مل������و�د  م���ن  ع����دد  حت���دي���د  �إىل 
�مل�شتهلك  معه�  يتع�مل  �لتي  �الأ�ش��شية 
حد  و���ش��ع  �إىل  و�ل�����ش��ع��ي  ي��وم��ي  ب�شكل 
�أرفف من�فذ  بيعه� على  تك�ليف  لزي�دة 

�لبيع و�جلمعي�ت �لتع�ونية.
�شعيد  ب�����ن  ����ش���ل���ط����ن  م�����ع������يل  وق����������ل 
�إن �شبط  �الق��ت�����ش���د  وزي����ر  �مل��ن�����ش��وري 
�الأ����ش���و�ق و�حل��ي��ل��ول��ة دون �أي���ة زي����د�ت 
غري مربرة الأ�شع�ر �ل�شلع �ال�شتهاكية 
�للجنة  عمل  �أجندة  على  �أولوية  ي�شكل 
�لعلي� حلم�ية �مل�شتهلك، م�شري�ً �إىل �أن 
مع  و�ل�����ش��ر�ك��ة  ب�لتع�ون  تعمل  �للجنة 
�جله�ت �ملعنية على �مل�شتويني �الحت�دي 
و�مل��ح��ل��ي و�أي�����ش���ً م��ع �ل��ق��ط���ع �خل��ض 
���ش���أن��ه��� حم�ية  م����ب�����در�ت م���ن  ل��ت��ب��ن��ي 
م�شلحة �مل�شتهلك و�أي�ش�ً �شم�ن نز�هة 
ب�الأ�شو�ق مب� يعود  �لتج�رية  �ملع�مات 

ب�لنفع على جميع �الأطر�ف �ملعنية.
خال  �للجنة  حر�ض  �ملن�شوري  و�أك���د 
�لق�ش�ي�  ك�فة  تن�ول  على  �جتم�ع�ته� 
�مل�شتهلكني  �ه���ت���م����م����ت  ت�����ش��غ��ل  �ل���ت���ي 
�لتي  �لتكنولوجية  �مل��ت��غ��ري�ت  وت��و�ك��ب 
ت����ط����ر�أ ع���ل���ى �الأن�������ش���ط���ة و�مل���ع����م���ات 

�لتج�رية ب�الأ�شو�ق.
ج�ء ذلك خال �نعق�د �الجتم�ع �لر�بع 
لع�م  �مل�شتهلك  حل��م���ي��ة  �لعلي�  للجنة 
ب��رئ������ش��ة مع�يل  ع��ق��د  و�ل����ذي   ،2019
���ش��ل��ط���ن ب���ن ���ش��ع��ي��د �مل���ن�������ش���وري وزي���ر 
وبح�شور  �للجنة،  رئي�ض   - �القت�ش�د 
����ش���ع����دة �مل���ه���ن���د����ض حم���م���د �أح����م����د بن 
ع���ب���د�ل���ع���زي���ز �ل�����ش��ح��ي وك���ي���ل �ل�������وز�رة 
لل�شوؤون �القت�ش�دية، و�شع�دة حميد بن 
لقط�ع  �مل�ش�عد  �ل��وك��ي��ل  �مل��ه��ريي  بطي 
�ل��ت��ج���ري��ة، و�ل��دك��ت��ور ه��شم  �ل�����ش��وؤون 
وحم�ية  �ملن�ف�شة  �إد�رة  مدير  �لنعيمي 

�ل�شريك  �لهند  تعد  فيم�  �الأو�شط،  �ل�شرق 
�أن  �إىل  م�شري�  ل��اإم���ر�ت،  �الأول  �لتج�ري 
�المتي�ز�ت  ه���ذه  ت����درك  �ل�����ش���رق��ة  غ��رف��ة 
�لتي جتمع بني �لبلدين �ل�شديقني، �الأمر 
�ل����ذي ك��ّث��ف م���ن ف��ر���ض ت���ب����دل �ل���زي����ر�ت 
�أعم�ل  لق�ء�ت  وتنظيم  �لتج�رية  و�لبعث�ت 
�لتع�ون  دفع عجلة  �ش�همت يف  متخ�ش�شة 
�القت�ش�دي وجم�الت �ل�شر�كة فيم� بينهم� 

�إىل �آف�ق �أرحب و�أو�شع.
و�أ�ش�ر �لعوي�ض، �إىل حر�ض غرفة �ل�ش�رقة 
على تر�شيخ �لعاق�ت بني �ل�ش�رقة و�لهند 
ودف��ع��ه��� ن��ح��و �الأم�������م م���ن خ����ال �ل�شعي 
�لتو��شل  م���ن  م��زي��د  ب��ن���ء  �إىل  �مل�����ش��رتك 
��شتثم�رية  م�����ش���ري��ع  وت��ن��ف��ي��ذ  و�ل���ت���ع����ون 
م�����ش��رتك��ة ب���ني جم��ت��م��ع��ي �الأع���م����ل تخدم 
�إىل  وتقوده�  �ل�شديقني  �لبلدين  م�ش�لح 
م��زي��د م���ن �ل��ن��م��و و�الزده���������ر، م��ع��رب��� عن 

�أ�ش�ض  ب��ن���ء  �ل��ل��ق���ء يف  ب����أن يثمر ه��ذ�  �أم��ل��ه 
�لفع�لي�ت  ب��ني  �جل����د  �مل�شتقبلي  للتع�ون 
�الق��ت�����ش���دي��ة، وك���ذل���ك و���ش��ع خ��ط��ة عمل 
�لتج�رية،  �ل���وف���ود  ب���ني  �ل���زي����رت  ل��ت��ب���دل 
و�مل�����ش���رك��ة يف �الأح����د�ث و�مل��ع���ر���ض �لع�مة 
�ل�ش�رقة  يف  ���ش��و�ء  تق�م  �لتي  و�ملتخ�ش�شة 
ي�شهم يف  �ل��ه��ن��دي��ة مب���  �جل��م��ه��وري��ة  �أو يف 
�ال�شتثم�رية  �لفر�ض  على  �ل�شوء  ت�شليط 
�لتج�ري  �لتب�دل  معدالت  لزي�ردة  �ملو�تية 
على  مث�لية  جت���ري��ة  ���ش��ر�ك��ة  �إىل  و���ش��وال 

خمتلف �ل�شعد.

موا�ضلة للم�ضاعي احلثيثة
على  فيبول،  �شري  �شع�دة  �أثنى  جهته  من 
ح�شن ومت�نة �لعاق�ت �لق�ئمة بني �لهند 
و�الإم���ر�ت عموم� ومع �إم�رة �ل�ش�رقة على 
�للق�ء  ه���ذ�  �أن  م���وؤك���د�  �خل�����ش��و���ض،  وج���ه 

تنمية  للم�ش�عي �حلثيثة يف  ت�أتي مو��شلة 
�أط���ر �ل��ت��ع���ون �ل��ث��ن���ئ��ي م��ع ت��ن���م��ي �لعمل 
�القت�ش�دي و�لتج�ري �إىل م�شتوي�ت ع�لية 
من �لتن�شيق و�ل�شر�كة وتدفق �ال�شتثم�ر�ت 
�لتنمية  م�����ش��ي��د� مب�����ش��رية  �ل��ب��ل��دي��ن،  ب���ني 
�ل�ش�ملة �لتي ت�شهده� �ل�ش�رقة وم� حققته 
من تطور �قت�ش�دي ومك�نة مرموقة كمركز 
�الإقليمي،  �مل�شتوى  على  ن�شط  �قت�ش�دي 
ومب� توفره من ت�شهيات لرج�ل �الأعم�ل 
�لهنود �لع�ملني فيه�، الفت� �إىل �ملز�ي� �لتي 
حتظى به� �الإم�رة من مقوم�ت ��شتثم�رية 
حمفزة ف�شا عن �لت�شهيات و�المتي�ز�ت 
�لتي تتمتع به�، كم� حث �أ�شح�ب �الأعم�ل 
وتب�دل  �ال�شتف�دة  على  �جل�نبني  كا  من 
�خلرب�ت، �شعي� لتوثيق �لعاق�ت �لتج�رية 
و�لعمل على ت�أ�شي�ض �شر�ك�ت طويلة �الأمد 

بني �لبلدين �ل�شديقني.

ممثلي  من  ونخبة  ب���ل��وز�رة،  �مل�شتهلك 
و�ملحلية  �الحت���دي��ة  �حلكومية  �جله�ت 

من �أع�ش�ء �للجنة.
�مل�شتهلك  ب�شلة  �خل��ض  �ملقرتح  و�شمل 
�ل��ي��وم��ي��ة 11 جم��م��وع��ة �أ���ش������ش��ي��ة من 
ب�شكل  �لتي ت�شتخدم  و�ل�شلع  �مل��و�د  �أهم 
�إعط�ء  ���ش��ب��ل  مل��ن���ق�����ش��ة  وذل�����ك  ي���وم���ي، 
�لبيع  �ل�شلع يف من�فذ  لهذه  تف�شيات 
مزيد  لتحقيق  �لتع�ونية  و�جل��م��ع��ي���ت 
من �ال�شتقر�ر و�لتو�زن يف �شوق �ل�شلع 
�الإيج�بي  �الأث���ر  وتعزيز  �ال�شتهاكية 

على �مل�شتهلكني.
وت�������ش���م جم����م����وع�����ت ����ش���ل���ة �الأغ�����ذي�����ة 
ومنتج�ته�،  و�حلبوب  �خلبز  �ملقرتحة، 
و�للحوم، و�الأ�شم�ك و�مل�أكوالت �لبحرية، 
و�ل���ل���ن و�جل�����ن و�ل��ب��ي�����ض، و�ل���زي���وت 
و�خل�شرو�ت،  و�ل���ف���و�ك���ه،  و�ل����ده����ون، 
و�ل�ش�ي  و�حل��ل��وي���ت،  و�مل��رب��ى  و�ل�شكر 
و�لن و�لك�ك�و، و�ملي�ه �ملعدنية و�لغ�زية 

و�لع�ش�ئر.
�ل�شدد  ه��ذ�  يف  �لعلي�  �للجنة  و�أو���ش��ت 
ب�لبدء يف فتح حو�ر يف هذ� �ل�شدد مع 
من�فذ �لبيع �لكربى لتطبيقه تدريجي�ً 

و�شم�ن عدم رفع �الأ�شع�ر لل�شلع �ملخت�رة 
من قبل �ملوردين.

�للجنة  ��شتعر�شت  ذل���ك،  ج���ن��ب  و�إىل 
�شمن جدول �أعم�له�، �إجر�ء�ت جديدة 
و��شرتد�د  �ال�شتدع�ء  عملي�ت  لتطوير 
�ل�����ش��ل��ع، و�ل���ت���ي ت��ت��م ع��ن��د ث���ب���وت عدم 
�لقي��شية  للمو��شف�ت  �ل�شلع  مط�بقة 
�جلديدة،  �الإج���ر�ء�ت  وت�شمل  �ملعتمدة، 
لتتبع  �إل����ك����رتون����ي����ة  خ����دم����ة  �إ�����ش�����ف����ة 
و�لت�أكد  عنه  �الإع����ان  بعد  �ال����ش���رتد�د 
�آلي�ت  �إجن���زه وتوثيقه، مع تطوير  من 
بحمات  �مل�شتهلكني  الإع���ام  �إ���ش���ف��ي��ة 
�ال�شتدع�ء، و�أي�ش�ً و�شع �آلية ال�شتقب�ل 
�مل�شتهلكني يف ح�ل وجود عيب  �شك�وى 
ب���ل��ت��ع���ون مع  وذل���ك  �مل��ب���ع��ة  �ل�شلع  يف 
�جله�ت �ملخت�شة يف �لدولة خ��شة هيئة 

�ملو��شف�ت و�ملق�يي�ض.
حمات  �أهمية  �ملن�شوري  مع�يل  و�أك��د 
�لدولة  جهود  تخدم  و�لتي  �ال�شتدع�ء 
�لع�مة،  و�ل�شامة  �ل�شحة  حم�ية  يف 
�لتج�ري،  �ل��غ�����ض  ع��م��ل��ي���ت  م��ن  و�حل����د 
�ل�شلع  وتن�ف�شية  ج��ودة  تعزيز  و�شم�ن 

ب�أ�شو�ق �لدولة.

ب��ن��د�ً بخ�شو�ض  �ل��ل��ج��ن��ة  ن���ق�����ش��ت  ك��م��� 
�أهمية و�شع �شي��شة لل�شروط �ملن�شو�ض 
فيم�  تتم  �لتي  �لعقود  بع�ض  يف  عليه� 
وذل��ك يف �شوء  و�مل�شتهلك،  �لت�جر  بني 
ت�شمني بع�ض �لعقود ل�شروط جمحفة 
ب�لتوقيع  �إلز�مهم  مع  �مل�شتهلكني  بحق 
عليه� للح�شول على �خلدمة �ملطلوبة، 
لتنظيم  تتم  �لتي  �لعقود  �أب��رزه���  وم��ن 
�أحي�ن�ً  ت�شتمل  و�لتي  �ل��زف���ف،  حفات 
للمب�لغ  �مل�����ش��ب��ق  ل��ل��دف��ع  ����ش���روط  ع��ل��ى 
�مل���ل��ي��ة وع����دم �����ش���رتد�د �أي����ة دف��ع���ت �و 
مب�لغ مدفوعة �ش�بق�ً يف ح�ل حدوث �أي 

�ختاف يف �لعقد.
و�أو�����ش����ت �ل��ل��ج��ن��ة ب��ت�����ش��ك��ي��ل ف��ري��ق من 
لكثري  ع���م��ة  مع�يري  لو�شع  �أع�ش�ئه� 
�ل��ت��ي يتم �الت��ف���ق فيه� بني  �مل��ه��ن  م��ن 
دون  �لعقود  الإب���ر�م  و�مل�شتهلك  �لت�جر 

مر�جعة �جله�ت �ملخت�شة.
وت���ن����ول���ت �ل��ل��ج��ن��ة �أي�������ش���� �الإج��������ر�ء�ت 
�ملطلوبة للتن�شيق مع ك�فة دو�ئر �لتنمية 
�القت�ش�دية وغريه� من �جله�ت �ملعنية 
 61 �ل���وزر�ء رق��م  لتنفيذ ق��ر�ر جمل�ض 
�الإم�ر�تي  �لنظ�م  ب�ش�أن   2019 ل�شنة 

تطوير العمل القت�ضادي امل�ضرتك
�أمني  �أحمد  حممد  �شع�دة  �أك��د  ج�نبه  من 
�ل�ش�رقة  غ��رف��ة  ط��م��وح���ت  �أن  �ل��ع��و���ش��ي، 
كبرية لتطوير �لعمل �القت�ش�دي �مل�شرتك 
مع �لهند، و�أن �لغرفة لن توفر جهد� لرفع 
�لبلدين  بني  �لتج�رية  �لعاق�ت  م�شتوى 

�ل�شديقني ..
�لدعم  �أن������و�ع  ك���ف��ة  ت��ق��دمي  �إىل  �إ���ش���ف��ة   
م�شتعر�ش�  �لهندية،  لل�شرك�ت  و�مل�ش�عدة 
�مل�شهد �القت�ش�دي يف �إم�رة �ل�ش�رقة و�ملز�ي� 
�ال���ش��ت��ث��م���ري��ة �جل����ذب���ة �ل���ت���ي ت��ت��م��ت��ع به� 
�الإم�رة، ف�شا عن �خلدم�ت �لتي تقدمه� 
ب�ال�شتثم�ر،  �ل��ر�غ��ب��ة  ل��ل�����ش��رك���ت  �ل��غ��رف��ة 
و�ل�������دور �ل�����ذي ت��ل��ع��ب��ه يف �مل��ح���ف��ظ��ة على 
�لتج�رية  �لتنمية  م�شرية  يف  �ال���ش��ت��د�م��ة 
�ل��ع��دي��د م���ن �خلدم�ت  و�ل�����ش��ن���ع��ي��ة ع���رب 
�حلثيثة  و�مل�ش�هم�ت  �مل�ش�فة  �لقيمة  ذ�ت 
�لنم�ء  حتقيق  يف  ت�شهم  ف��ر���ض  �إي��ج���د  يف 

و�الزده�ر لبيئة �الأعم�ل.
�ملز�ي�  ����ش��ت��ع��ر����ض  �ل��ل��ق���ء  ك��م��� مت خ���ال 
�إك�شبو  م��رك��ز  ي��وف��ره���  �ل��ت��ي  و�خل���دم����ت 
دولية  من�شة  ك��ون��ه  ل��ل��ع���ر���ش��ني  �ل�����ش���رق��ة 
حيوية متّكن �ل�شرك�ت من عر�ض منتج�ته� 
�ملن��شبني،  ب�ل�شرك�ء  و�اللتق�ء  وخدم�ته�، 
وتو�شعة �أعم�لهم وفتح �أ�شو�ق جديدة، ومت 
�أي�ش� ت�شليط �ل�شوء على �لدور �لذي يلعبه 
�لدويل  �لتج�ري  للتحكيم  �ل�ش�رقة  مركز 
يف ن�شر ثق�فة �لتحكيم بني رج�ل �الأعم�ل 
�مل�شتوي�ت  ع��ل��ى  و�ل��ق���ن��ون��ي��ني،  و�مل��ه��ن��ي��ني 
عن  ف�شا  و�ل��دول��ي��ة،  و�الإقليمية  �ملحلية 
�إىل  للمهتمني  م��رج��ع���  ي��ع��د  �مل���رك���ز  ك���ون 
ج���ن��ب ت��ق��دمي��ه ل��رب�م��ج ت��دري��ب��ي��ة وور�ض 
عمل وحم��شر�ت يف جم�ل �لتحكيم، وذلك 
�لتعليمية  �ملوؤ�ش�ش�ت  �أف�شل  مع  ب�لتع�ون 

و�ملتخ�ش�شني يف �ملج�الت �ملطلوبة.

�إ�شاح ومر�كز خدمة  ملتطلب�ت من�ش�أة 
قد  �لعلي�  �للجنة  ك�نت  حيث  �ملركب�ت، 
قي��شية  مو��شفة  �إع��د�د  �أهمية  ن�ق�شت 
ع��ن �ل��ور���ض يف دول���ة �الإم������ر�ت وو�شع 
�الإ�شاح  ور���ض  ك�فة  لت�شنيف  مع�يري 
ومر�كز �خلدمة للمركب�ت بح�شب نظ�م 

�ل�5 جنوم.
�ل��ق��ر�ر من جمل�ض  ه��ذ�  ��شت�شد�ر  ومت 
�لوزر�ء �ملوقر حول تنظيم هذه �لور�ض 
�مل�شتهلكني  على  �يج�بي  �أث��ر  من  له  مل� 

ب�لدولة.
�للجنة  ����ش��ت��ع��ر���ش��ت  ذل����ك،  ج���ن��ب  �إىل 
تو�شي�ت  بتنفيذ  �خل��شة  �مل�شتجد�ت 
ب�����ش���أن تطبيق  �ل�����ش���ب��ق��ة  �الج��ت��م���ع���ت 
�ملن�فذ  يف  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ل��غ��ة  ����ش��ت��خ��د�م 
�لتج�رة  وت��ط��ور  �ل��ت��ج���ري��ة،  و�مل��ح��ات 
�لرئي�شية  �لبيع  من�فذ  يف  �الإلكرتونية 
وت�شجيع �لقط�ع �لتج�ري لتفعيل �أكرث 
كم�  �الإلكرتونية،  �لتج�رة  مع  للتع�مل 
موؤ�شر  على  �للجنة  �أع�����ش���ء  �ط���اع  مت 
الأ�شع�ر  و�ل����زر�ع����ة  �الأغ����ذي����ة  م��ن��ظ��م��ة 
�لت�شخم،  وم���وؤ����ش���ر  “ف�و”،  �ل����غ����ذ�ء 

وتقرير �ال�شرتد�د.

»العليا حلماية امل�ستهلك« تبحث مبادرة »�سلة امل�ستهلك اليومية على اأرفف منافذ البيع«

يف اإطار برناجمها »قادة م�ضتقبل ال�ضتدامة«

»م�سدر« تعلن عن الفريق الفائز مب�سابقة »ايكوثون بل�ض«
•• اأبوظبي-الفجر:

�مل�شتقبل  ل��ط���ق��ة  �أب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة  �أع��ل��ن��ت 
�إحدى �ل�شرك�ت �لع�ملية �لر�ئدة  “م�شدر”، 
فوز  عن  �أم�ض  �ملتجددة،  �لط�قة  جم���ل  يف 
فريق “ذ� �ميربوفرز” مب�ش�بقة “�يكوثون 
“ق�دة  �إط���ر برن�جمه�  �لتي تق�م يف  بل�ض” 
�ملندرج حتت من�شة  م�شتقبل �ال�شتد�مة”، 

“�شب�ب من �أجل �ال�شتد�مة«. 
وق���د �أق��ي��م��ت ه���ذه �مل�����ش���ب��ق��ة ب���ل��ت��ع���ون مع 
وتن�ف�شت  �الإم���ر�ت��ي،  �الأحمر  �لهال  هيئة 
ذ�ت  ح��ل��ول  لتطوير  فيه�  �مل�����ش���رك��ة  �ل��ف��رق 

لا�شتف�دة  �ل��ط���ق��ة  ����ش��ت��ه��اك  يف  ك���ف����ءة 
منه� يف �ملخيم �الإم�ر�تي �الأردين لاجئني 
ف�ز  وق���د  ب�������الأردن.   �لفهود”  “مريجيب 
كل  ي�شم  �ل���ذي  �ميربوفرز”،  “ذ�  ف��ري��ق 
من بال فيليب ه�ين و�إك��ر�م دوب� ويحيى 
خ�ن، ب�مل�ش�بقة عن م�شروعه لتطوير نظ�م 
�لط�قة  ع��ل��ى  يعتمد  مبتكر  ه����و�ء  ت��دوي��ر 
�ل�شم�شية، بهدف تعزيز دور�ن �لهو�ء �شمن 
ك��ب���ئ��ن �الإق����م���ة ل��ل��ح��د م��ن �الع��ت��م���د على 
يف  �لفرق  ومل�ش�عدة  �ل��ه��و�ء.  تكييف  �أج��ه��زة 
�أع�ش�ء  م��ن  �ث��ن��ني  ق���م  �لبحثية،  ج��ه��وده��� 
برن�مج “ق�دة م�شتقبل �ال�شتد�مة” موؤخر�ً 

حيث  ب�������الأردن،  للمخيم  م��ي��د�ن��ي��ة  ب���زي����رة 
جدوى  در����ش��ة  �إج���ر�ء  فر�شة  لهم�  �أتيحت 
حللول م�شتد�مة ت�شهم يف حت�شني �لظروف 
�ملعي�شية الأكرث من �أربعة �آالف الجئ �شوري 

يعي�شون يف �ملخيم.
ملي�ء  �ل��دك��ت��ورة  توجهت  �ملن��شبة،  ه��ذه  ويف 
�لهوية  الإد�رة  �لتنفيذي  �ملدير  ف��و�ز،  نو�ف 
�مل��وؤ���ش�����ش��ي��ة و�مل����ب�����در�ت �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة يف 
�لفرق  ك����ف���ة  �إىل  ب���ل��ت��ه��ن��ئ��ة  “م�شدر”، 
بل�ض”،  “�يكوثون  م�����ش���ب��ق��ة  يف  �مل�����ش���رك��ة 
�مل�شتد�مة  ب�حللول  �إعج�به�  ع��ن  و�أع��رب��ت 
�مل���ق���رتح���ة مل��خ��ي��م �ل���اج���ئ���ني �الإم������ر�ت�����ي 

ت���أت��ي يف  �أن ه��ذه �جل��ه��ود  �الأردين، م��وؤك��دة 
�إط�ر تعزيز هدف “م�شدر” �ال�شرت�تيجي 
ليكونو�  �ل�شب�ب  ومتكني  �إع���د�د  يف  �ملتمثل 
ق���دة �لغد يف جم���ل �ال���ش��ت��د�م��ة.  و�شهدت 
برن�مج  م��ن  ف��رق  ثاثة  م�ش�ركة  �مل�ش�بقة 
طلبة  �شمت  �ال�شتد�مة”،  م�شتقبل  “ق�دة 
قدمت  وق��د  ودول��ي��ة.  م��ن ج�مع�ت حملية 
لتعزيز  طورته�  �لتي  �حل��ل��ول  �ل��ف��رق  ه��ذه 
كف�ءة ��شتهاك �لط�قة يف خميم �لاجئني 
�لهال  ه��ي��ئ��ة  ���ش��م��ل��ت  حت��ك��ي��م  جل��ن��ة  �إىل 
�الأح��م��ر �الإم����ر�ت���ي، ووح���دة دع��م �البتك�ر 
و�ل�شن�عة،  �لط�قة  ووز�رة  �لتكنولوجي، 
و”م�شدر«.  “�شرت�تي�شي�ض”،  و���ش��رك��ة 
بجودة  �لتحكيم  �أع�����ش���ء جل��ن��ة  �أ���ش���د  وق���د 
�مل�ش�ركة،  �ل��ف��رق  قدمته�  �ل��ت��ي  �ل��ع��رو���ض 
فريق  من  �ملقدم  �مل�شتد�م  �حلل  وخ�شو�ش�ً 
�لذي من �ش�أنه �مل�ش�همة  “ذ� �ميربوفرز” 
يف �حلد من ��شتخد�م �أجهزة تكييف �لهو�ء 
�شمن �ملخيم. ويعد برن�مج “ق�دة م�شتقبل 
“�شب�ب من  ج��زء�ً من من�شة  �ال�شتد�مة” 
�شركة  �أط��ل��ق��ت��ه���  �ل��ت��ي  �ال�شتد�مة”  �أج����ل 
تثقيف  يف  �مل�����ش���ه��م��ة  ب���ه���دف  “م�شدر” 
ومتكني و�إ�شر�ك �ل�شب�ب. ويركز �لربن�مج 
�لطلبة  منح  على  �ل��ع���م  م���د�ر  على  �ملمتد 
وخ�رجه�،  �الإم����ر�ت  من  �ل�شب�ب  و�ملهنيني 
و�ل��ذي��ن ت����رت�وح �أع��م���ره��م ب��ني 20 و25 
�مل�شوؤولني  م��ع  �ل��ت��و����ش��ل  �إم��ك���ن��ي��ة  ع����م����ً، 
ورو�د  و�خل������������ض  �ل����ع�����م  �ل���ق���ط����ع���ني  يف 
�لتكنولوجي�، وذلك لتعزيز �إمل�مهم بق�ش�ي� 

مهنية،  م���ه����ر�ت  و�ك��ت�����ش���ب  �ال����ش���ت���د�م���ة، 
و�إت�حة �ملج�ل �أم�مهم للح�شول على فر�ض 
�أن �شركة  مهنية مميزة. جتدر �الإ�ش�رة �إىل 
“م�شدر” ك�نت قد �أطلقت كل من برن�مج 
ت�شتهدف  م��ب���درة  وه��و  �ال�شتد�مة،  �شفر�ء 
“ق�دة  وب��رن���م��ج  �ل��ث���ن��وي��ة،  �مل��د�ر���ض  طلبة 
م�شتقبل �ال�شتد�مة” �لذي يهدف �إىل دعم 
لاأمم  �مل�شتد�مة  �لتنمية  �أه���د�ف  حتقيق 
�ل�شب�ب  و�إ�شر�ك  �ملتحدة من خال متكني 
وت���رية  ت�����ش��ري��ع  �إىل  �ل���ر�م���ي���ة  يف �جل���ه���ود 

�لتنمية �مل�شتد�مة. 
و�شيتم تنظيم مركز�ً تف�علي�ً خ��ش�ً مبب�درة 
مد�ر  على  �ال�شتد�مة”  �أج���ل  م��ن  “�شب�ب 
�لتي  �مل�شتقبل  �لع�ملية لط�قة  �لقمة  �نعق�د 
 ،2020 ي��ن���ي��ر   16-13 �ل��ف��رتة  يف  ت��ق���م 
�آالف  ث����اث����ة  ن���ح���و  ي�����ش��ت��ق��ط��ب  و������ش�����وف 
�أجل  �شب�ب من  ط�لب. و�شوف ي�شم مركز 
�ال�شتد�مة كل من ملتقى “تب�دل �البتك�ر�ت 
مبج�ل �ملن�خ” )كليك�ض( �لذي ميثل من�شة 
�الأعم�ل  ورو�د  �ل�شب�ب  ب��ني  جتمع  ف��ري��دة 
بهدف  �ال�شتثم�رية  و�جل��ه���ت  و�ملبتكرين 
�حلد  يف  ت�شهم  م���وؤث���رة  ���ش��ر�ك���ت  ���ش��ي���غ��ة 
تعزيز  �ملن�خ، من خال  تغري  تد�عي�ت  من 
�لقمة  ومتثل  و�لتمويل.  و�البتك�ر  �ملعرفة 
�لرئي�شة  �لفع�لية  �مل�شتقبل  لط�قة  �لع�ملية 
لا�شتد�مة،  �أب��وظ��ب��ي  �أ���ش��ب��وع  �أج��ن��دة  على 
�ل���ذي ي��ع��د �أح���د �أك���رب �ل��ت��ج��م��ع���ت �لع�ملية 
“م�شدر”  وت�شت�شيفه  ب�ال�شتد�مة  �ملعنية 

يف �لفرتة 11-18 ين�ير 2020. 
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 الق�سية رقم )2019/1261( جتاري كلي     

�ملدعى : بنك ملي �ير�ن 
، ح  م  م   - للتج�رة  �شليكتور   )2  ، ح  م  م   - �لع�مة  للتج�رة  ف�ين�يل   )1 �ملدعي عليهم/   �إىل 

3( ف�طمة �شب دو�شت م�المريي ، 4( �شب دو�شت تيمور م�المريي
يف �لدعوى رقم 2019/1261 جت�ري كلي - دبي - لقد تقرر عقد جل�شة �خلربة �مل�شرفية 
وذلك  ظهر�   1.00 �ل�ش�عة   2019/12/31 �ملو�فق  �لثاث�ء  ي��وم  �ع��اه  �لدعوى  يف  �الأوىل 
خلف  �ل�شيد(  الأدو�ت  �ل�شي�د   - �شيتي  �شري�ميك  )بن�ية  �الحت���د  ببن�ية  �لك�ئن  مبكتبن� 
�شيتي �شنرت ديرة - �لط�بق �لث�لث - مكتب رقم 301 ، ه�تف رقم 04/2588900 وف�ك�ض رقم 
04/2581055 لذ� يرجى منكم �حل�شور �و من ميثلكم يف �ملوعد �ملذكور �أعاه مع �ح�ش�ر 

ك�فة دفوعكم وم�شتند�تكم وم� ترونه من��شب� لتي�شري �عم�ل �خلربة يف �لدعوى
اخلبري املحا�ضبي / امل�ضريف 
عبداهلل فايز ال�ضام�ضي 

 دعوة حل�سور
 اجتماع اخلربة االأول
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  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 577
ليكن معلوم� للجميع ب�ن �ل�شيد/ حممد جم�ل نبيه �ش�بر - م�شر �جلن�شية يف تن�زل عن جزء من ح�شته 
بن�شبة )50%( وذلك �ملن�ش�أة �ملذكورة بك�فة مقوم�ته� �مل�دية و�ملعنوية و�ال�شم �ش�ما هذ� �لبيع ك�فة �ملوجود�ت 
وتن�زل  ، كم�  بعل�شه� م�شر �جلن�شية  �ل�شيد/ وليد �شيف حممد �شيف  �ملب�عة وذلك �ىل  �ملن�ش�أة  و�ملعد�ت يف 
�ل�شيد/ حممد جم�ل نبيه �ش�بر - م�شر �جلن�شية - تن�زل عن جزء من ح�شته بن�شبة )50%( يف �ملن�ش�أة �ملذكورة 
وذلك  �ملب�عة  �ملن�ش�أة  يف  و�ملعد�ت  �ملوجود�ت  ك�فة  �لبيع  هذ�  �ش�ما  و�ال�شم  و�ملعنوية  �مل�دية  مقوم�ته�  بك�فة 
�لفردية بوكيل خدم�ت  �ملوؤ�ش�شة  �ل�شيد م�شطفى ق��شم - م�شر �جلن�شية وذلك يف  �ل�شيد/ �شبحي علي  �ىل 
�مل�شم�ة )خمبز �لرغيف �لبلدي( و�ملرخ�شة برقم )766855( من د�ئرة �لتنمية �الإقت�ش�دية ب�ل�ش�رقة ، كم� ومت 
�لق�نوين من )موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدم�ت( لت�شبح )�شر�كة �عم�ل مهنية بوكيل خدم�ت(.  �ل�شكل  تغيري 
وعمابن�ض �مل�دة )14( فقرة )5( من �حك�م  �لق�نون �الحت�دي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �ش�ن �لك�تب �لعدل . 
فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العان للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �الجر�ء �مل�ش�ر �ليه بعد ��شبوعني من ت�ريخ 

هذ� �العان فمن لديه �ي  �عرت��ض على ذلك عليه �تب�ع �ل�شبل �لق�نوين حي�ل ذلك. 

مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26   

مذكرة اإعالن مدعي عليه فرعيا بالن�سر 
يف  الدعوى رقم 2019/2800 مدين جزئي  

م   م  ذ  ���ض   - �ل�����ش��ي���ر�ت  �مل��دع��ي عليه� �الوىل )ف��رع��ي���(/1-م��ون الي��ت ل�شف  �ىل 
عليه�  �مل��دع��ي  �ن  مب���  �ش�ه  د�يل  ن��ور  )فرعي�(/2-عبيد�هلل  �ل��ث���ين  عليه  و�مل��دع��ي 
ل��ل��ت���أم��ني )����ض م ع( وميثله� : حممد  ف��رع��ي���(/���ش��رك��ة ع��م���ن  �ل��ث���ن��ي��ة )�مل��دع��ي��ة 
عبد�مللك وعبد�حلميد عبد�مللك  قد �ق�م عليك �لدعوى �لفرعية ومو�شوعه� : 
�لز�م  مع  ��شلي�  �لث�نية  عليه�  �ملدعي  جت�ه  برف�شه�  �ال�شلية  �لدعوى  يف   : �أوال 
�ملدعي ب�لر�شوم و�مل�ش�ريف ومق�بل �تع�ب �ملح�م�ة ، ث�ني� : ب�لز�م �ملدعي عليهم� 
�لدعوى  يف  ب�لتق�بل  �ملدعية  على  به  يحكم  �ن  ع�شى  مب�  و�لت�ش�مم  ب�لت�ش�من 
�ال�شلية مع �لز�مهم� ب�لر�شوم و�مل�ش�ريف ومق�بل �تع�ب �ملح�م�ة. وحددت جل�شة 

لنظر �لدعوى.  CH2.D.17 2019/12/31 ب�لق�عة
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26   

انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/9376(
�ملنذر: �شرتكو لت�أجري مو�قف �ل�شي�ر�ت - �ض ذ م م 

بوك�لة �ملح�مي / �حمد �مليدور 
�شد �ملنذر �ليه / 1- خ�لد عبد�هلل �حمد �لغرير 

�ملو�شوع
ومبوجب هذ� �الإنذ�ر ف�ن �ملنذر يخطر �ملنذر �ليه ب�شرورة جتديد عقد �اليج�ر 
بت�ريخ  منه  �النته�ء  مت  و�ل��ذي   312  -611 رق��م  للقطعة   2020 �جل���ري  للع�م 
2019/11/16 يف مدة �ق�ش�ه� خم�شة �ي�م من ت�ريخ �لن�شر ، و�إال �شي�شطر �ملنذر 
�ىل �تخ�ذ �الإجر�ء�ت �لق�نونية �لتي حتفظ له حقه و�ق�مة دع�وى ق�ش�ئية مع 

حتميل �ملنذر �ليه ك�فة �لر�شوم و�تع�ب �ملح�م�ة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/9375(

�ملنذرة : �النظمة �ملتقدمة للمق�والت �لفنية 
�ملنذر �ليه : دي �ر �شي �نرتن��شيون�ل �لكرتوميك�نيكية - ذ م م 

ع�لية  ب�النذ�ر  ج�ء  م�  و�آث���ر  مب�شمون  �ليه�  �ملنذر  تخطر  �ملنذرة  ف�ن 
�ملبلغ  �شد�د  ب�شرعة  عليهم�  وتنبه  ق�نون� يف مو�جهتهم�  ونف�ذ مفعوله 
�ي���م من  �مل�شتحق له� بذمتهم� وق��دره )769.188 دره��م( خال خم�شة 
ت�ريخ ��شتام هذ� �الخط�ر و�إال �شت�شطر �ملنذرة �آ�شفة التخ�ذ �الإجر�ء�ت 
مع  وف��و�ئ��ده(  �ملديونية  )مبلغ  حقوقه�  ب�قت�ش�ء  �لكفيلة  �لق�نونية 

حتميلكم� �مل�شوؤولية عن ذلك. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26   
اإعالن بالن�سر  الدعوى رقم  2018/97 جتاري كلي 

حمكمة راأ�ض اخليمة االإبتدائية
�ملدعي / �شركة جبوب�ل تريد ��شيت�ض ��ض �يه 

�ملدعي عليه / �شركة �الكليل �لذهبي للنفط - م م ح  - �ل�شركة �ملدينة - ب�ال�ش�رة �ىل قر�ر عد�لة حمكمة ر�أ�ض �خليمة 
�ملوقرة يف �لدعوى رقم 2018/97 جت�ري كلي و�لذي ق�شى ب��شه�ر �فا�ض �ل�شركة �ملدعي عليه� وندبن� كخبري المت�م 
عملية �الفا�ض وت�شفية �مو�ل �ل�شركة �ملدعي عليه� نقوم بن�شر حكم �ملحكمة �ملوقرة بهذ� �ل�ش�أن وهي على �لنحو 
�لت�يل : حكمت �ملحكمة �لتج�رية �لكلية يف �لدعوى رقم 2018/97 جت�ري كلي :  �أوال - ب��شه�ر �فا�ض �ل�شركة �ملدعي 
عليه� )�شركة �الكليل �لذهبي للنفط م م ح  ر�أ�ض �خليمة( - �ملدين - وت�شفية �مو�له�.  ث�ني� - ب��شتمر�ر تعيني �مني 
�لتفلي�شة �ل�ش�بق ال�شتكم�ل مه�م �ج��ر�ء�ت �الفا�ض وت�شفية �مو�ل �ل�شركة �ملدعي عليه� - �ملدين - وفق� للمه�م 
�ملوكلة �ليه يف ذلك بق�نون �الفا�ض مع تكليفه مبخ�طبة �لبنك �ملركزي للح�شول على �حل�ش�ب�ت �لبنكية للمدعي 
عليه� وحركة تلك �حل�ش�ب�ت خال �لع�مني �ل�ش�بقني على حكم �ملحكمة لتحديد �ملدفوع�ت �لتي تدخل يف نط�ق 
عدم �لنف�ذ �ملقرر وفق� للم�دتني 169 ، 168 من ق�نون �الفا�ض و�تخ�ذ ك�فة �الإجر�ء�ت حي�له�. ث�لث� : ب�لز�م مدير 
�ل�شركة �مل�شهر �فا�شه� �شلف� / �شيد عب��ض علي مرع�شى ب�لت�ش�من معه� للوف�ء ب�لدين �مل�شتحق للمدعية و�ملعتمد 

من قبل �ملحكمة ب�شجل �لد�ئنني وقدره )44. 32.799.305 درهم(  
اأمني التفلي�ضة/عبداملجيد حممد املرزوقي 

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26   
يف  الدعوى 568 ل�سنة 2019 جتاري كلي - دبي 

�ملدعي / �آت�ي �ض م ح 
بوك�لة �ملح�مي / �بر�هيم �حلو�شني للمح�م�ة و�ال�شت�ش�ر�ت �لق�نونية 

�ملعلن �ليه� / �لث�نية / ه�يدون �نرتن��شيون�ل للمق�والت �مليك�نيكية و�لكهرب�ئية �ض ذ م م 
بن�ء على تكليفن� من قبل حمكمة دبي �ملوقرة العم�ل �خلربة يف �لدعوى �عاه فقد حددن� 
�الأول  �الجتم�ع  لعقد  م�ش�ء�  �خل�م�شة  �ل�ش�عة  مت�م  يف   2020/1/6 �ملو�فق  �الثنني  يوم 
للخربة وذلك  مبقر مكتبن� �لك�ئن يف : مكتب �ل�ش�رد - دبي ، �لقرهود - �ش�رع �ملط�ر ، مبنى 
�لفجر لاأعم�ل ، �لط�بق �الأول ، مكتب رقم 120 ، لذ� يطلب ح�شوركم �و من ميثلكم ق�نون� 
حل�شور �الجتم�ع �ملذكور مع �إح�ش�ر ك�فة �مل�شتند�ت �ملتعلقة ب�لدعوى ، وعليكم مر�جعة 
�خلبري �وال ب�أول ب�ش�أن �ية ��شتف�ش�ر�ت وملت�بعة تطور�ت �جر�ء�ت تنفيذ �مل�أمورية و��شتام 

�مل�شتند�ت و�لتعقيب عليه�. 
اخلبري/ اأحمد ال�سارد الفال�سي 
رقم القيد بوزارة العدل 493 
رقم القيد مبحاكم دبي 154                 

دعوة حل�سور 
االجتماع االأول للخربة   

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/9379(

�ملنذر : حممد م�زن عبد�لغ�لب �الأبر�ض - جن�شية �ش�نت كيت�ض ونيفي�ض 
�شد �ملنذر �ليه : عاء �لدين حممد �شفوح �ملدر�ض - �شوري �جلن�شية

)جمهول حمل �الإق�مة( 
ننذركم ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدره مببلغ 300.000 درهم ثاثم�ئة �لف درهم �إم�ر�تي 
قيمة �شند �إقر�ر ب�لدين بت�ريخ 2019/7/27 بخاف �لف�ئدة �لق�نونية 12% من ت�ريخ 
ت�ريخ  �ي���م من  ، وذل��ك خال خم�شة  �لت�م  �ل�شد�د  �ال�شتحق�ق يف 2019/7/27 وحتى 
�العان بهذ� �الإن��ذ�ر ، و�إال �شوف ي�شطر �ملنذر �ىل �تخ�ذ ك�فة �الإج��ر�ء�ت �لق�نونية 
و�مل�ش�ريف.  �لر�شوم  �ىل  ب�الإ�ش�فة  ب�ملبلغ  ب�ملط�لبة  اللز�مكم  مو�جهتكم  يف  �لازمة 
مع حفظ ك�فة �حلقوق �لق�نونية �الخرى للمنذر مع حفظ ك�فة �حلقوق �لق�نونية 

�الخرى للط�لب. 
 الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26   
اإخطار عديل بالن�سر

رقم )2019/9354(
�ملخطر : �شركة �لقدوة للمو�د �لغذ�ئية - �ض ذ م م 

بوك�لة �ملح�مي / عبد�هلل علي �ل�شويدي 
�ملخطر �ليه� : حممد منري هيثم عدي - �شوري �جلن�شية 

جمهول حمل �الإق�مة 
ف�ن �ملخطر يخطر �ملخطر �ليه ويكلفه ب�لوف�ء وب�شرورة �شد�د �ملبلغ �ملرت�شد يف ذمته 
وقدره 28000 درهم )فقط ثم�نية وع�شرون �لف درهم� ال غري( وذلك يف مدة �ق�ش�ه� 
ومت�بعة  �تخ�ذ  �ىل  ��شفني  ن�شطر  �شوف  و�إال  ب�لن�شر  �الع��ان  ت�ريخ  من  �ي���م  �شبعة 
ك�فة �الإجر�ء�ت �لق�نونية مع حتملكم ك�فة م� ينتج عن ذلك من م�شروف�ت ق�ش�ئية 
ومق�بل �تع�ب �ملح�م�ة وفق� للم�دة 63 من ق�نون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية. مع حفظ ك�فة 

حقوق �ملخطر �الخرى. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/9364(

خمي�ض  حميد  خمي�ض  علي   /2 للمق�والت   �ل�شويدي  علي   /1 �ليهم�  �مل��ن��ذر 
�ل�ش�لفة �ل�شويدي - �إم�ر�تي �جلن�شية  - جمهويل حمل �الإق�مة 

�ملنذرة / �الجنحة �مل��شية للتج�رة �لع�مة - �ض ذ م م
وميثله� / �ش�مل �شعيد �ش�مل 

�ملو�شوع 
 50096 رقم  و�ل�شيك   269 رقم  �ل�شيك  قيمة  �شد�د  ب�شرورة  �ملنذرة  تخطركم 
�ملرت�شدة بذمتكم و�لب�لغ مقد�ره / = 139.500 درهم )م�ئة وت�شعة وثاثون 
ت�ريخ �الع��ان ب�النذ�ر  �ي�م من  �لف وخم�شم�ئة دره��م( وذلك خال خم�شة 

و�إال �شن�شطر �ملنذرة التخ�ذ ك�فة �الإجر�ء�ت �لق�نونية جت�هكم.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/9366(

�ملنذر : �شركة �مورك�ض هولدينجز وميثله� / علي ر�ش� حممد 
بوك�لة �ملح�مي / حممد عبيد �لر�شة 

�ملنذر �ليه : مطعم بيلي بوب - وميثله� ب�بك �حمد �شيخ �حلرم م�شهدي 
على  ب�ملو�فقة  �لتكرم  �شي�دتكم  من  نلتم�ض   - �ملنذر  عن  �لق�نونيني  �لوكاء  ب�شفتن� 
�إعان �ملنذر �ليه ب�لن�شر يف �الإنذ�ر �ملرفق مو�شوعه "يكلف �ملنذر �ليه ب�شرورة �لوف�ء 
بهذ�  �إعانه  ت�ريخ  �ي���م من  �ق�ش�ه� خم�شة  م��دة  خ��ال  دره��م  ب�شد�د مبلغ 191.600 
�لن�شر - و�إال �شن�شطر ب�تخ�ذ ك�فة �الإجر�ء�ت �لق�نونية �لتي حتفظ له حقه و�ق�مة 
ر�شوم  بك�فة  �ليه�  �ملنذر  و�ل��ز�م  �ملعجل  ب�لنف�ذ  م�شموال  �لق�نونية  �لف�ئدة  مع  دعوى 

وم�ش�ريف �لتق��شي ومق�بل �تع�ب �ملح�م�ة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/8952(

�ملنذر : �شركة �مورك�ض هولدجنز  
بوك�لة �ملح�مي / حممد عبيد �لر�شة 

�ملنذر �ليه : �شركة �شركة جامور ه�و�ض �ش�لون للتجميل 
على  ب�ملو�فقة  �لتكرم  �شي�دتكم  من  نلتم�ض   - �ملنذر  عن  �لق�نونيني  �لوكاء  ب�شفتن� 
ب�شرورة  �ليه  �مل��ن��ذر  "يكلف  مو�شوعه  �مل��رف��ق  �الإن����ذ�ر  يف  ب�لن�شر  �ليه  �مل��ن��ذر  �إع���ان 
�إعانه  �ي�م من ت�ريخ  �لوف�ء ب�شد�د مبلغ 280.000 درهم خال مدة �ق�ش�ه� خم�شة 
له حقه  �لتي حتفظ  �لق�نونية  �الإج���ر�ء�ت  ك�فة  ب�تخ�ذ  �شن�شطر  و�إال   - �لن�شر  بهذ� 
�ليه�  �ملنذر  �ملعجل و�لز�م  ب�لنف�ذ  �لق�نونية م�شموال  �لف�ئدة  �لدعوى مع  و��شت�شد�ر 

بك�فة ر�شوم وم�ش�ريف �لتق��شي ومق�بل �تع�ب �ملح�م�ة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/8948(

�ملنذر : �شركة �مورك�ض هولدينجز وميثله� �ال�شت�ذ / علي ر�ش� حممد 
بوك�لة �ملح�مي / حممد عبيد �لر�شة 

�ملنذر �ليه : �شركة اليف ف�رم� م م ح  مكتب متثيل - وميثله� مديره� �ش�م�شري 
على  ب�ملو�فقة  �لتكرم  �شي�دتكم  من  نلتم�ض   - �ملنذر  عن  �لق�نونيني  �لوكاء  ب�شفتن� 
ب�شرورة  �ليه  �مل��ن��ذر  "يكلف  مو�شوعه  �مل��رف��ق  �الإن����ذ�ر  يف  ب�لن�شر  �ليه  �مل��ن��ذر  �إع���ان 
�إعانه  �ي�م من ت�ريخ  �لوف�ء ب�شد�د مبلغ 246.680 درهم خال مدة �ق�ش�ه� خم�شة 
له حقه  �لتي حتفظ  �لق�نونية  �الإج���ر�ء�ت  ك�فة  ب�تخ�ذ  �شن�شطر  و�إال   - �لن�شر  بهذ� 
�ليه�  �ملنذر  �ملعجل و�لز�م  ب�لنف�ذ  �لق�نونية م�شموال  �لف�ئدة  �لدعوى مع  و��شت�شد�ر 

بك�فة ر�شوم وم�ش�ريف �لتق��شي ومق�بل �تع�ب �ملح�م�ة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/8946(

�ملنذر : �شركة �مورك�ض هولدينجز وميثله�  �ال�شت�ذ/ علي ر�ش� حممد 
بوك�لة �ملح�مي / حممد عبيد �لر�شة 

�ملنذر �ليه : �شركة اليف ف�رم� م م ح  مكتب متثيل - وميثله� مدير �ش�م�شري 
على  ب�ملو�فقة  �لتكرم  �شي�دتكم  من  نلتم�ض   - �ملنذر  عن  �لق�نونيني  �لوكاء  ب�شفتن� 
ب�شرورة  �ليه  �مل��ن��ذر  "يكلف  مو�شوعه  �مل��رف��ق  �الإن����ذ�ر  يف  ب�لن�شر  �ليه  �مل��ن��ذر  �إع���ان 
�إعانه  �ي�م من ت�ريخ  �لوف�ء ب�شد�د مبلغ 209.000 درهم خال مدة �ق�ش�ه� خم�شة 
له حقه  �لتي حتفظ  �لق�نونية  �الإج���ر�ء�ت  ك�فة  ب�تخ�ذ  �شن�شطر  و�إال   - �لن�شر  بهذ� 
�ليه�  �ملنذر  �ملعجل و�لز�م  ب�لنف�ذ  �لق�نونية م�شموال  �لف�ئدة  �لدعوى مع  و��شت�شد�ر 

بك�فة ر�شوم وم�ش�ريف �لتق��شي ومق�بل �تع�ب �ملح�م�ة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/8956(

�ملنذر : �شركة �و�رت هولدجنز 
بوك�لة �ملح�مي / حممد عبيد �لر�شة 

�ملنذر �ليه : �حمد �ش�ملني عبيد خمي�ض عي�ل �ش�ملني 
على  ب�ملو�فقة  �لتكرم  �شي�دتكم  من  نلتم�ض   - �ملنذر  عن  �لق�نونيني  �لوكاء  ب�شفتن� 
ب�شرورة  �ليه  �مل��ن��ذر  "يكلف  مو�شوعه  �مل��رف��ق  �الإن����ذ�ر  يف  ب�لن�شر  �ليه  �مل��ن��ذر  �إع���ان 
�إعانه  ت�ريخ  �ي�م من  �ق�ش�ه� خم�شة  ب�شد�د مبلغ 70.000  درهم خال مدة  �لوف�ء 
له حقه  �لتي حتفظ  �لق�نونية  �الإج���ر�ء�ت  ك�فة  ب�تخ�ذ  �شن�شطر  و�إال   - �لن�شر  بهذ� 
�ليه�  �ملنذر  �ملعجل و�لز�م  ب�لنف�ذ  �لق�نونية م�شموال  �لف�ئدة  �لدعوى مع  و��شت�شد�ر 

بك�فة ر�شوم وم�ش�ريف �لتق��شي ومق�بل �تع�ب �ملح�م�ة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/8954(

�ملنذر : �شركة �مورك�ض هولدجنز
بوك�لة �ملح�مي / حممد عبيد �لر�شة 

�ملنذر �ليه : �شركة زهرة  �لغ�ر ديني� للتجميل ح�ش�م خليل رم�ش�ن 
على  ب�ملو�فقة  �لتكرم  �شي�دتكم  من  نلتم�ض   - �ملنذر  عن  �لق�نونيني  �لوكاء  ب�شفتن� 
ب�شرورة  �ليه  �مل��ن��ذر  "يكلف  مو�شوعه  �مل��رف��ق  �الإن����ذ�ر  يف  ب�لن�شر  �ليه  �مل��ن��ذر  �إع���ان 
�إعانه  �ي�م من ت�ريخ  �لوف�ء ب�شد�د مبلغ 177.060 درهم خال مدة �ق�ش�ه� خم�شة 
له حقه  �لتي حتفظ  �لق�نونية  �الإج���ر�ء�ت  ك�فة  ب�تخ�ذ  �شن�شطر  و�إال   - �لن�شر  بهذ� 
�ليه�  �ملنذر  �ملعجل و�لز�م  ب�لنف�ذ  �لق�نونية م�شموال  �لف�ئدة  �لدعوى مع  و��شت�شد�ر 

بك�فة ر�شوم وم�ش�ريف �لتق��شي ومق�بل �تع�ب �ملح�م�ة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26   
اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 4130/2019/16 جتاري جزئي   
مو�شوع �لدعوى : �ملط�لبة ب�لز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )232.298.55 درهم( و�لر�شوم و�مل�ش�ريف 
و�تع�ب �ملح�م�ة و�لغر�مة �لت�أخريية بو�قع 9% من ت�ريخ �ملط�لبة وحتى �ل�شد�د �لت�م  ط�لب �الإعان 
:  م�شرف �الإم�ر�ت �ال�شامي - �شركة م�ش�همة ع�مة - �شفته ب�لق�شية : مدعي  وميثله : ج�بر ر��شد 
�ش�مل  ربيع  ف��رج  1- عمر   : �إعانه  �ملطلوب  وكيل    : ب�لق�شية  �شفته   - �ل�شامي  ر��شد   حممد ج�بر 
مقر�ف �لفا�شي - �شفته ب�لق�شية : مدعي عليه - جمهول حمل �الإق�مة  مو�شوع �الإعان : نعلنكم 
ب�ن �ملحكمة حكمت بجل�شته� �ملنعقدة بت�ريخ 2019/11/13 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاه ل�ش�لح/م�شرف 
�الإم�ر�ت �ال�شامي )�شركة م�ش�همة ع�مة(  ب�لز�م �ملدعي عليه �ن يوؤدي �ىل �مل�شرف �ملدعي �الول مبلغ 
وقدره )2232.298.55 م�ئت�ن و�ثن�ن وثاثون �لف وم�ئت�ن وثم�نية وت�شعون درهم وخم�شة وخم�شون 
ومبلغ  و�مل�ش�ريف  ب�لر�شوم  �ل�شد�د  مت�م  وحتى   2019/9/19 من   %9 بو�قع  �لت�أخريية  و�لغر�مة  فل�ش� 
خم�شم�ئة درهم مق�بل �تع�ب �ملح�م�ة. حكم� مبث�بة �حل�شوري ق�با لا�شتئن�ف خال ثاثني يوم� 
�عتب�ر� من �ليوم �لت�يل لن�شر هذ� �العان �شدر ب��شم �ش�حب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد 

�آل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26   
اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 3388/2019/16  جتاري جزئي   
و�لر�شوم  دره���م(   173958.83( وق���دره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ي  ب���ل��ز�م  �ملط�لبة   : �ل��دع��وى  مو�شوع 
و�مل�ش�ريف و�تع�ب �ملح�م�ة و�لغر�مة �لت�أخريية بو�قع 9% من ت�ريخ �ملط�لبة وحتى �ل�شد�د �لت�م  
ط�لب �الإعان :  م�شرف �الإم�ر�ت �ال�شامي - �شركة م�ش�همة ع�مة - �شفته ب�لق�شية : مدعي  
وميثله : ج�بر ر��شد حممد ج�بر ر��شد �ل�شامي - �شفته ب�لق�شية : وكيل  �ملطلوب �إعانه : 1- 
حممد ر��شد �ش�مل خمي�ض خمي�ض �آل علي - �شفته ب�لق�شية : مدعي عليه - جمهول حمل �الإق�مة  
مو�شوع �الإعان : نعلنكم ب�ن �ملحكمة حكمت بجل�شته� �ملنعقدة بت�ريخ 2019/11/12 يف �لدعوى 
�ملذكورة �أعاه ل�ش�لح/م�شرف �الإم�ر�ت �ال�شامي )�شركة م�ش�همة ع�مة(  ب�لز�م �ملدعي عليه �ن 
يوؤدي �ىل �مل�شرف �ملدعي مبلغ وقدره  83 و 173958 درهم و�لغر�مة �لت�أخريية بو�قع 9% من ت�ريخ 
�ملط�لبة وحتى مت�م �ل�شد�د و�لزمته �مل�شروف�ت و�لف درهم مق�بل �تع�ب �ملح�م�ة. حكم� مبث�بة 
�حل�شوري ق�با لا�شتئن�ف خال ثاثني يوم� �عتب�ر� من �ليوم �لت�يل لن�شر هذ� �العان �شدر 

ب��شم �ش�حب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26   

 اعالن بالن�سر
يف  االإ�ستئناف رقم 3109/2019/315 اإ�ستئناف عمايل  

 7136/2019 رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�ش�در  �حلكم  �إ�شتئن�ف   : �الإ�شتئن�ف  مو�شوع 
م�ترز  غ��ر�ي   : �الإع���ان  ط�لب  و�الت��ع���ب.  و�مل�ش�ريف  و�لر�شوم  جزئي  عم�يل 
يعقوب  مرت�شى  حممد   : وميثله  م�شت�أنف   : ب�لق�شية  �شفته   - لا�شت�ش�ر�ت 
 -1  : �إع��ان��ه  �ملطلوب  وكيل   : ب�لق�شية  �شفته    - �له��شمي  ب��ره���ن  مرت�شى 
ف�دي جنيب ع�يد �لبق�عني - �شفته ب�لق�شية : م�شت�أنف �شده. جمهول حمل 
�الإق�مة  مو�شوع �الإعان : وحددت له� جل�شه يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2020/1/30  
�ل�ش�عة 10.00 �شب�ح� ب�لق�عة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و 

من ميثلكم ق�نوني� ويف ح�ل تخلفكم �شتجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26   

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 1686/2019/20 جتاري كلي  

وقدره  مببلغ  بينهم  فيم�  و�لت�ش�من  ب�لتك�فل  عليهم  �مل��دع��ي  ب���ل��ز�م  �ملط�لبة   : �ل��دع��وى  م��و���ش��وع 
و�ثنني  و�شتم�ئة  �لف  و�شبعون  وخم�شة  و�ربعم�ئة  مليون  وع�شرون  )ثم�نية  درهم   /  28.475.682.54(
�لق�نونية بو�قع 12% من ت�ريخ �ملط�لبة  �لف�ئدة  وثم�نون درهم و�ربعة وخم�شون فل�ض( ب�الإ�ش�فة �ىل 
�ملتحد - �شفته ب�لق�شية : مدعي  وميثله :   �ل�شد�د.   ط�لب �الإع��ان /1- �لبنك �لعربي  وحتى مت�م 
موزة عبيد ربيع �خلظر -  �شفته ب�لق�شية : وكيل  �ملطلوب �إعانه : 1- �شحر عبد�هلل حممد عبيد �حمد 
- �شفته ب�لق�شية : مدعي عليه  - جمهول حمل �الق�مة. مو�شوع �الإع��ان : قد �أق�م عليك �لدعوى 
ومو�شوعه� �ملط�لبة ب�لز�م �ملدعي عليهم ب�لتك�فل و�لت�ش�من فيم� بينهم مببلغ وقدره )28.475.682.54 
/ درهم )ثم�نية وع�شرون مليون و�ربعم�ئة وخم�شة و�شبعون �لف و�شتم�ئة و�ثنني وثم�نون درهم و�ربعة 
�ل�شد�د.    مت�م  وحتى  �ملط�لبة  ت�ريخ  من   %12 بو�قع  �لق�نونية  �لف�ئدة  �ىل  ب�الإ�ش�فة  فل�ض(  وخم�شون 
ف�أنت  لذ�   Ch1.C.15 ب�لق�عة  �ض   9.30 �ل�ش�عة   2020/1/5 �ملو�فق  �الح��د  يوم  جل�شة  له�  وح��ددت 
مكلف ب�حل�شور �أو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثاثة �أي�م على �الأقل

رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 3605/2019/207 تنفيذ جتاري  

 2018/2131 رقم  �لدعوى  يف  �ل�ش�در  �حلكم  تنفيذ   : �لتنفيذ  مو�شوع 
جت�ري كلي ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وق��دره ) 1239325 دره��م( ، �ش�ما 
- �شفته  لوي�ض منعم  �ل��ي������ض   : �الإع����ان  ط���ل��ب  و�مل�����ش���ري��ف   للر�شوم 
ب�لق�شية : ط�لب �لتنفيذ  �ملطلوب �إعانه : 1- ��ش�مة فوؤ�ر �ل�شع�ر 2- 
��ش�مة �ل�شع�ر للديكور - �ض ذ م م - �شفتهم� ب�لق�شية : منفذ �شدهم� 
- جمهويل حمل �الإق���م��ة  مو�شوع �الإع��ان : مبوجب �لقر�ر �ل�ش�در 
بت�ريخ 2019/12/16 �عانكم ب�شم وحتويل ملف حجز حتفظي جت�ري 
رقم 2018/474 �ىل حجز تنفيذي �ملذكورة �عاه وذلك يف رد �ملبلغ �ملنفذ 

به وقدره )1239325 درهم( 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/8939(

�ملنذر : �شركة �و�رت هولدجنز 
بوك�لة �ملح�مي / حممد عبيد �لر�شة 

�ملنذر �ليه : �شركة �ل بي �شي �نرتن��شيون�ل ملق�والت �لبن�ء - �ض ذ م م 
على  ب�ملو�فقة  �لتكرم  �شي�دتكم  من  نلتم�ض   - �ملنذر  عن  �لق�نونيني  �لوكاء  ب�شفتن� 
ب�شرورة  �ليه  �مل��ن��ذر  "يكلف  مو�شوعه  �مل��رف��ق  �الإن����ذ�ر  يف  ب�لن�شر  �ليه  �مل��ن��ذر  �إع���ان 
�إعانه  �ي�م من ت�ريخ  �لوف�ء ب�شد�د مبلغ 608.000 درهم خال مدة �ق�ش�ه� خم�شة 
له حقه  �لتي حتفظ  �لق�نونية  �الإج���ر�ء�ت  ك�فة  ب�تخ�ذ  �شن�شطر  و�إال   - �لن�شر  بهذ� 
�ليه�  �ملنذر  �ملعجل و�لز�م  ب�لنف�ذ  �لق�نونية م�شموال  �لف�ئدة  �لدعوى مع  و��شت�شد�ر 

بك�فة ر�شوم وم�ش�ريف �لتق��شي ومق�بل �تع�ب �ملح�م�ة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/8936(

�ملنذر : �شركة �و�رت هولدجنز 
بوك�لة �ملح�مي / حممد عبيد �لر�شة 

�ملنذر �ليه : �شركة �لوزير للمق�والت 
على  ب�ملو�فقة  �لتكرم  �شي�دتكم  من  نلتم�ض   - �ملنذر  عن  �لق�نونيني  �لوكاء  ب�شفتن� 
ب�شرورة  �ليه  �مل��ن��ذر  "يكلف  مو�شوعه  �مل��رف��ق  �الإن����ذ�ر  يف  ب�لن�شر  �ليه  �مل��ن��ذر  �إع���ان 
�إعانه  �ي�م من ت�ريخ  �لوف�ء ب�شد�د مبلغ 272.800 درهم خال مدة �ق�ش�ه� خم�شة 
له حقه  �لتي حتفظ  �لق�نونية  �الإج���ر�ء�ت  ك�فة  ب�تخ�ذ  �شن�شطر  و�إال   - �لن�شر  بهذ� 
�ليه�  �ملنذر  �ملعجل و�لز�م  ب�لنف�ذ  �لق�نونية م�شموال  �لف�ئدة  �لدعوى مع  و��شت�شد�ر 

بك�فة ر�شوم وم�ش�ريف �لتق��شي ومق�بل �تع�ب �ملح�م�ة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26   
مذكرة اإعالن مدعي عليه فرعيا بالن�سر 
يف  الدعوى رقم 2019/2235 مدين جزئي  

�لع�م  للنقل  �شيدر  1- جرين   / فرعي�(  �الوىل  عليه�  )�ملدعي  �أ�شلي�  �لث�نية  عليه�  �ملدعي  �ىل 
�شوتو  ر�شتم علي  �لث�ين فرعي�( / 2-  )�مل��دع��ي عليه  ��شلي�  �ل��ر�ب��ع  و�مل��دع��ي عليه  م   م  ذ  - �ض 
علي )هندي �جلن�شية( - جمهول حمل �الق�مة  مب� �ن �ملدعي عليه� �الوىل )�ملدعية فرعي�(/ 
�شركة وك�لة �خلليج )دب��ي( ذ م م وميثله� : �ش�مل �حل�رثي مكتب �ش�مل �ملدفع للمح�م�ة.  قد 
�ملدعي عليهم� فرعي� )جرين  ب�لز�م  �أوال : �حلكم   : �لفرعية ومو�شوعه�  �لدعوى  �ق�م عليك 
يوؤدي� للمدعية  ب�ن  ب�لت�ش�من و�لتك�فل  م  ور�شتم علي �شوتو علي(  م  ذ  �لع�م �ض  �شيدر للنقل 
 : ث�ني�   ، �ال�شلية  �لدعوى  يف  عليه�  به  يحكم  �ن  ع�ش�ه  م�  دب��ي(  �خلليج  وك�لة  )�شركة  فرعي� 
�لق�ش�ء ب�لز�م �ملدعي عليهم� فرعي� ب�لت�ش�من و�لتك�فل ب�لر�شوم و�مل�شروف�ت ومق�بل �تع�ب 
�ملح�م�ة و�لف�ئدة �لق�نونية بو�قع 12% من ت�ريخ �ال�شتحق�ق وحتى �ل�شد�د �لت�م وحددت جل�شة 

�ل�ش�عة 8.30 �شب�ح� لنظر �لدعوى.  CH2.D.19 2020/1/7 ب�لق�عة
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26   
اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 3772/2019/16 جتاري جزئي  
مو�شوع �لدعوى : قبول �لدعوى �شكا - �لز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ )367000( درهم للمدعي مع �لف�ئدة 

�لق�نونية بو�قع 12% �شنوي� من ت�ريخ �ملط�لبة �لق�ش�ئية وحتى �ل�شد�د �لت�م - �لز�م �ملدعي عليه ب�لر�شوم 
و�مل�ش�ريف ومق�بل �تع�ب �ملح�م�ة

ط�لب �الإعان :  جم�ل لطفي ك�مل �بو �لوف�  - �شفته ب�لق�شية : مدعي 
�ملطلوب �إعانه : 1- حممد فهد �ش�مل �شيد�ن �لعتيبي �شفته ب�لق�شية : مدعي عليه

جمهول حمل �الإق�مة 
مو�شوع �الإعان : نعلنكم ب�ن �ملحكمة حكمت بجل�شته� �ملنعقدة بت�ريخ 2019/12/10 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاه 
ل�ش�لح/جم�ل لطفي ك�مل �بو �لوف� ب�لز�م �ملدعي عليه ب�ن يوؤدي للمدعي مبلغ )95000( دوالر �مريكي �و م� 
يع�دله ب�لدرهم �الم�ر�تي وقت �لتنفيذ وفو�ئده بو�قع 9% �شنوي� �عتب�ر� من ت�ريخ �ملط�لبة وحتى مت�م �ل�شد�د 
و�لزمته �مل�شروف�ت و�لف درهم مق�بل �تع�ب �ملح�م�ة   حكم� مبث�بة �حل�شوري ق�با لا�شتئن�ف خال ثاثني 
يوم� �عتب�ر� من �ليوم �لت�يل لن�شر هذ� �العان �شدر ب��شم �ش�حب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل 

مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26   

اعالن بالن�سر
يف  الدعوى رقم 2431/2019/16 جتاري جزئي  

مو�شوع �لدعوى : �ملط�لبة ب�لز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )194000( درهم و�لر�شوم و�مل�ش�ريف و�تع�ب 
�ملح�م�ة و�لف�ئدة 9% من ت�ريخ �الجن�ز 2016/1/5

ط�لب �الإعان :  د�ين للمق�والت �ض.ذ.م.م  - �شفته ب�لق�شية : مدعي 
وميثله:عبد�لرحمن عبد�هلل ح�شني �مل�شرب - �شفته ب�لق�شية : وكيل

�ملطلوب �إعانه : 1- حممد ��شم�عيل مريز� �ل رحمه  �شفته ب�لق�شية : مدعي عليه
جمهول حمل �الإق�مة 

مو�شوع �الإعان : نعلنكم ب�ن �ملحكمة حكمت بجل�شته� �ملنعقدة بت�ريخ 2019/10/6 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاه 
�لف  وت�شعني  و�ربعة  )م�ئة  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  ب���ن  عليه  �ملدعي  ب�لز�م  ����ض.ذ.م.م  للمق�والت  ل�ش�لح/د�ين 
درهم( و�لف�ئدة �لق�نونية بو�قع 9% من ت�ريخ �ال�شتحق�ق �حل��شل يف:2016/1/5 وحتى مت�م �ل�شد�د و�لز�مه 
ب�مل�شروف�ت ومببلغ �لف درهم مق�بل �تع�ب �ملح�م�ة   حكم� مبث�بة �حل�شوري ق�با لا�شتئن�ف خال ثاثني 
يوم� �عتب�ر� من �ليوم �لت�يل لن�شر هذ� �العان �شدر ب��شم �ش�حب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل 

مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26   

اعالن بالن�سر
يف  الدعوى رقم 1593/2019/16 جتاري جزئي  

مو�شوع �لدعوى : �ملط�لبة مببلغ 43000 �لف درهم و�لف�ئدة �لق�نونية بو�قع 9% و�لر�شوم و�مل�ش�ريف ومق�بل 
�تع�ب �ملح�م�ة

ط�لب �الإعان :  �ل�شكب للت�شميم �ض.ذ.م.م  - �شفته ب�لق�شية : مدعي 
وميثله:عبد�لرحمن عبد�هلل ح�شني �مل�شرب  �شفته ب�لق�شية : وكيل 

�ملطلوب �إعانه : 1- تر��شت �ك�شربي�ض خلدم�ت تو�شيل �لطلب�ت �ض.ذ.م.م  �شفته ب�لق�شية : مدعي عليه
جمهول حمل �الإق�مة 

مو�شوع �الإعان : نعلنكم ب�ن �ملحكمة حكمت بجل�شته� �ملنعقدة بت�ريخ 2019/11/12 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاه 
���ض.ذ.م.م ب�لز�م �ملدعي عليه� ب�ن توؤدي للمدعية مبلغ )ثاثة و�ربعني �لف درهم(  ل�ش�لح/�ل�شكب للت�شميم 
و�لف�ئدة �لق�نونية بو�قع 9% من ت�ريخ �ملط�لبة �لق�ش�ئية �حل��شل يف 2019/3/5 وحتى مت�م �ل�شد�د و�لزمته� 
ب�مل�شروف�ت ومببلغ �لف درهم مق�بل �تع�ب �ملح�م�ة   حكم� مبث�بة �حل�شوري ق�با لا�شتئن�ف خال ثاثني 
يوم� �عتب�ر� من �ليوم �لت�يل لن�شر هذ� �العان �شدر ب��شم �ش�حب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل 

مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26   
اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 510/2019/16 عقاري جزئي  
مو�شوع �لدعوى : قبول �لدعوى �شكا - ف�شخ عقد �لبيع بني �ملدعية و�ملدعي عليه� - �ملط�لبة ب�لز�م �ملدعي 
عليه مببلغ وقدره )379790.11( درهم و�لر�شوم و�مل�ش�ريف و�تع�ب �ملح�م�ة و�لف�ئدة 12% من ت�ريخ �ملط�لبة 

�لق�ش�ئية وحتى �ل�شد�د �لت�م و�لز�م �ملدعي عليه� ب�لر�شوم و�مل�ش�ريف ومق�بل �تع�ب �ملح�م�ه
ط�لب �الإعان :  حممد عدن�ن �شعب�ن �ش�دق  - �شفته ب�لق�شية : مدعي 

وميثله:مرمي �حمد �ش�مل م�شلم �ملحرمي  �شفته ب�لق�شية : وكيل 
�ملطلوب �إعانه : 1- �رثر �ند ه�رد م�ن للتطوير �لعق�ري ذ.م.م  �شفته ب�لق�شية : مدعي عليه

جمهول حمل �الإق�مة 
مو�شوع �الإعان : نعلنكم ب�ن �ملحكمة حكمت بجل�شته� �ملنعقدة بت�ريخ 2019/12/5 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاه 
ل�ش�لح/حممد عدن�ن �شعب�ن �ش�دق 1- بف�شخ �لعقد �لبيع �ملربم بني �ملدعي و�ملدعي عليه� �ملوؤرخ 2017/2/23 
2- ب�لز�م �ملدعي عليه� �ن ترد للمدعي مبلغ ومقد�ره )289.916.11( درهم و�لفو�ئد بو�قع 9% �شنوي� �عتب�ر� من 
ت�ريخ �ملط�لبة �لق�ش�ئية �حل��شل يف 2019/10/10 وحتى مت�م �ل�شد�د و�لزمته� ب�مل�شروف�ت وخم�شم�ئة درهم 
مق�بل �تع�ب �ملح�م�ة ورف�ض م� عد� ذلك من طلب�ت   حكم� مبث�بة �حل�شوري ق�با لا�شتئن�ف خال ثاثني 
يوم� �عتب�ر� من �ليوم �لت�يل لن�شر هذ� �العان �شدر ب��شم �ش�حب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل 

مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  العقارية  
العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26   

اعالن بالن�سر
يف  الدعوى رقم 511/2019/18 عقاري جزئي  

مو�شوع �لدعوى : قبول �لدعوى �شكا - ف�شخ عقد �لبيع بني �ملدعية و�ملدعي عليه� �ملوؤرخ 2017/2/12- �ملط�لبة 
ب�لز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )385159.85( درهم و�لر�شوم و�مل�ش�ريف و�تع�ب �ملح�م�ة و�لف�ئدة 12% من ت�ريخ 

�ملط�لبة �لق�ش�ئية وحتى �ل�شد�د �لت�م و�لز�م �ملدعي عليه� ب�لر�شوم و�مل�ش�ريف ومق�بل �تع�ب �ملح�م�ه
ط�لب �الإعان :  ح�ش�م عدن�ن �شعب�ن �ش�دق  - �شفته ب�لق�شية : مدعي 

وميثله:مرمي �حمد �ش�مل م�شلم �ملحرمي  �شفته ب�لق�شية : وكيل 
�ملطلوب �إعانه : 1- �رثر �ند ه�رد م�ن للتطوير �لعق�ري ذ.م.م  �شفته ب�لق�شية : مدعي عليه

جمهول حمل �الإق�مة 
مو�شوع �الإعان : نعلنكم ب�ن �ملحكمة حكمت بجل�شته� �ملنعقدة بت�ريخ 2019/12/5 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاه ل�ش�لح/
ح�ش�م عدن�ن �شعب�ن �ش�دق 1- بف�شخ �لعقد �لبيع �ملربم بني �ملدعي و�ملدعي عليه� �ملوؤرخ 2017/2/12 2- ب�لز�م �ملدعي 
عليه� �ن ترد للمدعي مبلغ ومقد�ره )294.014.85( درهم و�لفو�ئد بو�قع 9% �شنوي� �عتب�ر� من ت�ريخ �ملط�لبة �لق�ش�ئية 
�حل��شل يف 2019/10/10 وحتى مت�م �ل�شد�د و�لزمته� ب�مل�شروف�ت وخم�شم�ئة درهم مق�بل �تع�ب �ملح�م�ة ورف�ض م� 
عد� ذلك من طلب�ت   حكم� مبث�بة �حل�شوري ق�با لا�شتئن�ف خال ثاثني يوم� �عتب�ر� من �ليوم �لت�يل لن�شر هذ� 

�العان �شدر ب��شم �ش�حب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  العقارية  
العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26   

اعالن بالن�سر
يف  الدعوى رقم 512/2019/18 عقاري جزئي  

مو�شوع �لدعوى : قبول �لدعوى �شكا - ف�شخ عقد �لبيع بني �ملدعية و�ملدعي عليه� �ملوؤرخ 2017/2/23- �ملط�لبة 
ب�لز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )37862.12( درهم و�لر�شوم و�مل�ش�ريف و�تع�ب �ملح�م�ة و�لف�ئدة 12% من ت�ريخ 

�ملط�لبة �لق�ش�ئية وحتى �ل�شد�د �لت�م و�لز�م �ملدعي عليه� ب�لر�شوم و�مل�ش�ريف ومق�بل �تع�ب �ملح�م�ه
ط�لب �الإعان :  �ش�مية جمعه �بر�هيم �ش�دق  - �شفته ب�لق�شية : مدعي 

وميثله:مرمي �حمد �ش�مل م�شلم �ملحرمي  �شفته ب�لق�شية : وكيل 
�ملطلوب �إعانه : 1- �رثر �ند ه�رد م�ن للتطوير �لعق�ري ذ.م.م  �شفته ب�لق�شية : مدعي عليه

جمهول حمل �الإق�مة 
مو�شوع �الإعان : نعلنكم ب�ن �ملحكمة حكمت بجل�شته� �ملنعقدة بت�ريخ 2019/12/5 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاه ل�ش�لح/
�ش�مية جمعه �بر�هيم �ش�دق 1- بف�شخ �لعقد �لبيع �ملربم بني �ملدعي و�ملدعي عليه� �ملوؤرخ 2017/2/23 2- ب�لز�م �ملدعي 
�ملط�لبة  ت�ريخ  من  �عتب�ر�  �شنوي�   %9 بو�قع  و�لفو�ئد  دره��م   )288.826.12( وم��ق��د�ره  مبلغ  للمدعية  ت��رد  �ن  عليه� 
�لق�ش�ئية �حل��شل يف 2019/10/10 وحتى مت�م �ل�شد�د و�لزمته� ب�مل�شروف�ت وخم�شم�ئة درهم مق�بل �تع�ب �ملح�م�ة 
ورف�ض م� عد� ذلك من طلب�ت   حكم� مبث�بة �حل�شوري ق�با لا�شتئن�ف خال ثاثني يوم� �عتب�ر� من �ليوم �لت�يل 

لن�شر هذ� �العان �شدر ب��شم �ش�حب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  العقارية  

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 635/2019/13 عمايل جزئي 
مو�شوع �لدعوى : �ملط�لبة مب�شتحق�ت عم�ليه وقدره� )141300( درهم وتذكرة عوده مببلغ )2000( 
درهم و�لر�شوم و�مل�ش�ريف و�تع�ب �ملح�م�ة و�لف�ئدة 12% من ت�ريخ �ملط�لبة وحتى �ل�شد�د �لت�م رقم 

 mb189070291ae:ل�شكوى�
ط�لب �الإعان / 1-حممد �بر�هيم حممد وهبي �شفته ب�لق�شية : مدعي 

وميثله :  مرمي �حمد �ش�مل م�شلم �ملحرمي  �شفته ب�لق�شية : وكيل 
�ملطلوب �إعانه :  1-  توت�ل �وتو موتيف �شريفي�شز ���ض.ذ.م.م  �شفته ب�لق�شية : مدعي عليه  - جمهول 

حمل �الق�مة 
بت�ريخ 2019/7/10 يف  �ملنعقدة  بجل�شته�  �ملحكمة حكمت  ب�ن  نعلنكم   : �الإع��ان  :  مو�شوع  �الإع��ان  مو�شوع 
�لدعوى �ملذكورة �أعاه ل�ش�لح/حممد �بر�هيم حممد وهبي بحكمت �ملحكمة مبث�بة �حل�شوري ب�لز�م �ملدعي 
عليه� �ن توؤدي للمدعي مبلغ )129254( درهم وتذكرة عودة �ىل وطنه عين� �و م� يق�بله� نقد� وهو مبلغ )2000( 
ق�با  �ملدعي عليه�   حكم� مبث�بة �حل�شوري  و�لزمت  �خ��ر  �لتحق بخدمة �ش�حب عمل  يكن قد  م���مل  دره��م 
لا�شتئن�ف خال ثاثني يوم� �عتب�ر� من �ليوم �لت�يل لن�شر هذ� �العان �شدر ب��شم �ش�حب �ل�شمو �ل�شيخ 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�

رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  العمالية 
العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26   

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 12781/2019/13 عمايل جزئي 

مو�شوع �لدعوى : �ملط�لبة مب�شتحق�ت عم�ليه وقدره� )23745( درهم وتذكرة عوده مببلغ 
)2000( درهم و�لر�شوم و�مل�ش�ريف و�تع�ب �ملح�م�ة و�لف�ئدة 12% من ت�ريخ �ملط�لبة رقم 

 mb199284243ae:ل�شكوى�
ط�لب �الإعان / 1-حممد �شبري اللو �شفته ب�لق�شية : مدعي 

وميثله :  مرمي �حمد �ش�مل م�شلم �ملحرمي  �شفته ب�لق�شية : وكيل 
�ملطلوب �إعانه :  1-  ميغز �شت�ر تكنولوجي للتج�رة �لع�مة ���ض.ذ.م.م  �شفته ب�لق�شية : مدعي عليه  - 

جمهول حمل �الق�مة 
مو�شوع �الإع��ان :  مو�شوع �الإع��ان : نعلنكم ب�ن �ملحكمة حكمت بجل�شته� �ملنعقدة بت�ريخ 2019/12/18 يف 
�لدعوى �ملذكورة �أعاه ل�ش�لح/حممد �شبري اللو بحكمت �ملحكمة مبث�بة �حل�شوري ب�لز�م �ملدعي عليه� ب�ن 
توؤدي للمدعي مبلغ )18945( درهم و�لفو�ئد �لت�خريية من ت�ريخ �ملط�لبة �لق�ش�ئية عد� تعوي�ض �لف�شل 
�ل�شد�د   حكم� مبث�بة �حل�شوري ق�با  ت�ريخ �شريورة �حلكم نه�ئي� بو�قع 9% وحتى مت�م  �لتع�شفي فمن 
لا�شتئن�ف خال ثاثني يوم� �عتب�ر� من �ليوم �لت�يل لن�شر هذ� �العان �شدر ب��شم �ش�حب �ل�شمو �ل�شيخ 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  العمالية 

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 4635/2019/16 جتاري جزئي 
مو�شوع �لدعوى : �ملط�لبة ب�لز�م �ملدعي عليهم� ب�لت�ش�من و�لت�ش�مم مببلغ وقدره )419100.00( درهم 
و�لر�شوم  دره��م   )200000( وق��دره  مبلغ  و�الدب��ي��ة  �مل���دي��ة  �ال���ش��ر�ر  عن  ب�لتعوي�ض  عليهم�  �ملدعي  و�ل���ز�م 
�لت�م و�شمول  �ل�شد�د  �لق�نونية بو�قع 12% من ت�ريخ �ملط�لبة وحتى  و�مل�ش�ريف و�تع�ب �ملح�م�ة و�لف�ئدة 
�حلكم ب�لنف�ذ �ملعجل با كف�لة  ط�لب �الإعان /1-يحيى عي�شى ح�شني خليل  �شفته ب�لق�شية : مدعي 
�إعانه:1-ه�ين مياد  �ل�شامي - �شفته ب�لق�شية وكيل �ملطلوب  وميثله:ج�بر ر��شد حممد ج�بر ر��شد 
جدعون �لع�شي �شفته ب�لق�شية : مدعي عليه  - جمهول حمل �الق�مة. مو�شوع �الإعان :  قد �أق�م عليك 
 )419100.00( وق��دره  مببلغ  و�لت�ش�مم  ب�لت�ش�من  عليهم�  �ملدعي  ب�لز�م  �ملط�لبة  ومو�شوعه�  �لدعوى 
درهم و�لز�م �ملدعي عليهم� ب�لتعوي�ض عن �ال�شر�ر �مل�دية و�الدبية مبلغ وقدره )200000( درهم و�لر�شوم 
�لت�م و�شمول  �ل�شد�د  �لق�نونية بو�قع 12% من ت�ريخ �ملط�لبة وحتى  و�مل�ش�ريف و�تع�ب �ملح�م�ة و�لف�ئدة 
�ل�ش�عة 8.30 �ض  �ملو�فق  2020/1/27   �ملعجل با كف�لة. وح��ددت له� جل�شة يوم �الثنني   ب�لنف�ذ  �حلكم 
من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  من  �أو  ب�حل�شور  مكلف  ف�أنت  ل��ذ�   Ch1.C.13 ب�لق�عة 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أي�م على �الأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 4437/2019/16 جتاري جزئي 
مو�شوع �لدعوى : �ملط�لبة ب�لز�م �ملدعي عليه� مببلغ وقدره )308.375( درهم و�لر�شوم و�مل�ش�ريف و�تع�ب 

�ملح�م�ة و�لف�ئدة 12% من ت�ريخ �ملط�لبة وحتى �ل�شد�د �لت�م و�شمول �حلكم ب�لنف�ذ �ملعجل با كف�لة
ط�لب �الإعان / 1-ميت�ل - بان بروجنري جي �م بي �ت�ض - ميثله�/بيرت برين�رد بروجرن  �شفته ب�لق�شية 

: مدعي  
�ملطلوب �إعانه:  1-  �ش�دويك تكنولوجي )�ل�شرق �الو�شط( )فرع(  �شفته ب�لق�شية : مدعي عليه

جمهول حمل �الق�مة 
مو�شوع �الإعان :  قد �أق�م عليك �لدعوى ومو�شوعه� �ملط�لبة ب�لز�م �ملدعي عليه� مببلغ وقدره )308.375( 
و�شمول  �لت�م  �ل�شد�د  وحتى  �ملط�لبة  ت�ريخ  من   %12 و�لف�ئدة  �ملح�م�ة  و�تع�ب  و�مل�ش�ريف  و�لر�شوم  دره��م 
�حلكم ب�لنف�ذ �ملعجل با كف�لة. وحددت له� جل�شة يوم �الحد  �ملو�فق  2020/1/5  �ل�ش�عة 8.30 �ض ب�لق�عة 
�و  لديك من مذكر�ت  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  �أو من ميثلك  ب�حل�شور  ف�أنت مكلف  لذ�   Ch1.C.13

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أي�م على �الأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 11873/2019/13 عمايل جزئي  
و�لر�شوم  دره����م(   55100( وق��دره���  عم�لية  مب�شتحق�ت  �ل��دع��وى:�مل��ط���ل��ب��ة  م��و���ش��وع 
و�مل�ش�ريف رقم �ل�شكوى )MB198402859AE(  ط�لب �الإعان / 1- هوت �ير 
�حمد   / وميثله  مدعي   : ب�لق�شية  �شفته   - م  م  ذ  و�شي�نته�  �ملن�طيد  لت�شغيل  ب�لونز 
عبد�هلل حممد ملك �أنوهي - �شفته ب�لق�شية : وكيل  �ملطلوب �إعانه : 1- جي�نفر�نكو 
�ورالن��دو - �شفته ب�لق�شية : مدعي عليه - جمهول حمل �الق�مة  مو�شوع �الإعان 
 55100( وق��دره���  عم�لية  مب�شتحق�ت  ومو�شوعه��ملط�لبة  �ل��دع��وى  عليك  �أق����م  ق��د   :
�ل�شكوى )MB198402859AE(. وحددت له�  درهم( و�لر�شوم و�مل�ش�ريف رقم 
جل�شة يوم �خلمي�ض �ملو�فق   2019/12/26 �ل�ش�عة 8.30 �ض ب�لق�عة Ch1.A.5 لذ� 
�أو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكر�ت �و  ف�أنت مكلف ب�حل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أي�م على �الأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  العمالية   

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 3275/2019/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�ش�در يف �لدعوى رقم 2017/1762 جت�ري جزئي ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره ) 70401.5 درهم( ، �ش�ما للر�شوم و�مل�ش�ريف 
ط�لب �الإعان : هوم ج�لريي فرع من جمموعة �شعيد �حمد لوت�ه و�والده )�شركة م�ش�همة خ��شة( �شفته 

ب�لق�شية : ط�لب �لتنفيذ 
وميثله :  ن��شر حمد �شليم�ن ج�بر �ل�ش�م�شي  �شفته ب�لق�شية : وكيل

�ملطلوب �إعانه : 1- كر�مي �ش�مل بن ع��شور - �شفته ب�لق�شية : منفذ �شده 
جمهويل حمل �الإق�مة 

مو�شوع �الإعان :
ب��ت���ري��خ:2019/12/12 ب�نه مت �حلجز على �ملو�لكم �خل��شة وهي عب�رة عن  قررت حمكمة دبي �البتد�ئية 
)��شهم لدى م�شرف عجم�ن 2322 �شهم و�ملجموعة �لعربية للت�مني )�ريج( 5496 �شهم ولدى �ر�مك�ض 3802 
وبنك دبي �ال�شامي 1407 �شهم ولدى مو�نئ دبي �لع�ملية 192 �شهم ولدى �الم�ر�ت لات�ش�الت �ملتك�ملة 
دو 4496 �شهم ولدى �شركة �لعربية للطري�ن 2641 �شهم( وف�ء للمبلغ �ملط�لب به وقدره )70401.50( درهم 

وهذ� للعلم مب� ج�ء به ونف�ذ مفعوله ق�نون�.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26   

اعالن بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2726/2019/60 امر اداء 

مو�شوع �لدعوى :�ملط�لبة ب��شد�ر �الأمر ب�لز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ )15.963.70( درهم 
و�لر�شوم و�مل�ش�ريف  

ط�لب �الإعان : �لغرير لان�ش�ء�ت خر�ش�نة �ض.ذ.م.م �شفته ب�لق�شية : مدعي 
�ملطلوب �إعانه : 1- جر�ند �اليت للمق�والت �ض.ذ.م.م - �شفته ب�لق�شية : مدعي عليه  

جمهويل حمل �الإق�مة 
مو�شوع �الإعان : طلب ��شت�شد�ر �مر �د�ء فقد قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بت�ريخ 2019/11/3 
ب�لز�م �ملدعى عليه� جر�ند �اليت للمق�والت ���ض.ذ.م.م  ب�ن توؤدي للمدعية �لغرير لان�ش�ء�ت 
ت�ريخ  من  �شنوي�   %9 بو�قع  �لق�نونية  و�لف�ئدة  دره��م   )15.963.70( مبلغ  ����ض.ذ.م.م  خر�ش�نة 

�ال�شتحق�ق يف:2019/7/14 و�لر�شوم و�مل�ش�ريف ومبلغ ثاثم�ئة درهم مق�بل �تع�ب �ملح�م�ة 
ولكم �حلق يف �إ�شتئن�ف �الأمر خال 15 يوم من �ليوم �لت�يل لن�شر هذ� �العان.

رئي�ض الق�سم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  6090/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�ش�در يف �لدعوى رقم 2019/2286 جت�ري جزئي ، 
ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )40705.48 درهم( ، �ش�ما للر�شوم و�مل�ش�ريف  ط�لب 
�الإعان : د�ر �لتمويل - �ض م ع - �شفته ب�لق�شية : ط�لب �لتنفيذ  وميثله : �شيخه 
حممد �شيف علي �ملحرزي - �شفته ب�لق�شية : وكيل �ملطلوب �إعانه : 1- نوره �حمد 
�حمد حممد �حلن�وي - �شفته ب�لق�شية : منفذ �شده  - جمهويل حمل �الإق�مة  
مو�شوع �الإعان : قد �أق�م عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع 
�ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  ط�لب  �ىل  دره��م   )40705.48( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ 
�اللتز�م  ع��دم  ح�لة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �شتب��شر  �ملحكمة  ف���ن  وعليه 

ب�لقر�ر �ملذكور خال 15 يوم� من ت�ريخ ن�شر هذ� �العان.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26   

ق�سم التنفيذ  
اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية رقم 2341 ل�سنة 2019    

�ىل �ملحكوم عليه / 1- موؤ�ش�شة ع�مل �لبن�ء للتج�رة )موؤ�ش�شة فردية( 
2- طيورة �خلليج لتج�رة مو�د �لبن�ء  3-ف�ر�ض حممد يو�شف �بومي�لية 

ليكن معلوم� لديكم ب�ن حمكمة �ل�ش�رقة �الحت�دية �الإبتد�ئية قد ��شدرت بحقكم حكم� 
ب�لز�مكم مبلغ وقدره )41989131( درهم ، ب�الإ�ش�فة �ىل �لف�ئدة �لق�نونية بو�قع %5 
من ت�ريخ 2017/12/27 وحتى �ل�شد�د �لت�م  ل�ش�لح �ملحكوم له/ �لبنك �لعربي �ملتحد 
- �ض م ع. وحيث �ن �ملحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم و�شجل برقم �مل�ش�ر �ليه 
�عاه، لذ� يتوجب عليكم تنفيذ �لقر�ر خال 15 يوم� من ت�ريخ �ليوم �لت�يل للن�شر. 
�لنظر  �شتب��شر  �ملحكمة  ف�ن  �ملحدد  و�لت�ريخ  �مليع�د  تخلفك عن �حل�شور يف  ويف ح�ل 

�لق�شية يف غي�بك
 رئي�ض ق�سم التنفيذ 
حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية                   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية         
العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26   

 اعالن بالن�سر
يف  االإ�ستئناف رقم 1656/2019/305 اإ�ستئناف جتاري  

مو�شوع �الإ�شتئن�ف: �إ�شتئن�ف �حلكم �ل�ش�در يف �لدعوى رقم 2018/402 
جت�ري كلي و�لر�شوم و�مل�ش�ريف و�التع�ب. 

ط�لب �الإعان : �شويت�ض �وف �يفنت�ض - �شفته ب�لق�شية : م�شت�أنف  �ملطلوب 
 : ب�لق�شية  �شفته   - م  م  ذ  �ض   - للتج�رة  �شتب�ض  ريجين�ل  �شركة   -1: �إع��ان��ه 
م�شت�أنف �شده. جمهول حمل �الإق�مة مو�شوع �الإعان : قد ��شت�أنف �لقر�ر/
�حلكم �ل�ش�در ب�لدعوى رقم 2018/402 جت�ري كلي بت�ريخ 2019/7/30 وحددت 
له� جل�شه يوم �لثاث�ء �ملو�فق 2020/1/7 �ل�ش�عة 10.00 �شب�ح� ب�لق�عة رقم 
ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم ق�نوني� ويف ح�ل تخلفكم 

�شتجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  6003/2019/207 تنفيذ جتاري  
ب�شد�د   ، كلي  جت���ري   2018/17 رقم  �لدعوى  يف  �ل�ش�در  �حلكم  تنفيذ   : �لتنفيذ  مو�شوع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )14907664.45دره���م( ، �ش�ما للر�شوم و�مل�ش�ريف  ط�لب �الإعان 
: �شعيد حممد  �لتنفيذ وميثله  ب�لق�شية : ط�لب  �بوظبي �ال�شامي - �شفته  : م�شرف 
�شركة   -1  : �إعانهم  �ملطلوب  وكيل   : ب�لق�شية  �شفته   - �لغ�فري  �ل�ش�يغ  �ش�مل  عبد�هلل 
 �قم�شة فيف� )ذ م م( 2- �شركة فيف� �شت�ر للتج�رة �لع�مة )ذ م م( 3- فيف� �نرتن��شون�ل م م ح
كري�ن   -6 �مرن�ين  ه�ري�ض  �مرن�ين  ه�ري�ض  فيكر�م   -5 �مرن�ين  ن�ر�يند��ض  ه�ري�ض   -4
�الإق���م��ة  مو�شوع  منفذ �شدهم  جمهويل حمل   : ب�لق�شية  �شفتهم   - �م��رن���ين  فيكر�م 
�الإعان : قد �أق�م عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )14907664.45( درهم ب�لت�ش�من �ىل ط�لب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه ف�ن 
�ملحكمة �شتب��شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف ح�لة عدم �اللتز�م ب�لقر�ر �ملذكور خال 

15 يوم� من ت�ريخ ن�شر هذ� �العان.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  6156/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�ش�در يف �لدعوى رقم 2019/1859 جت�ري جزئي ، 
ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )98449 درهم( ، �ش�ما للر�شوم و�مل�ش�ريف  ط�لب �الإعان 
 : وميثله  �لتنفيذ   ط�لب   : ب�لق�شية  �شفته   - �شمد�ين  حممود  �شمد�ين  فرق�ن   :
حممد مرت�شى يعقوب مرت�شى بره�ن �له��شمي - �شفته ب�لق�شية : وكيل �ملطلوب 
�إعانه : 1- مو مو�ش� نيكو كون�ش�رى - �شفته ب�لق�شية : منفذ �شده - جمهويل حمل 
�الإق�مة  مو�شوع �الإعان : قد �أق�م عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك 
�ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  ط�لب  �ىل  دره��م   )98449( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع 
وعليه ف�ن �ملحكمة �شتب��شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف ح�لة عدم �اللتز�م ب�لقر�ر 

�ملذكور خال 15 يوم� من ت�ريخ ن�شر هذ� �العان.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 6808/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�ش�در يف �لدعوى رقم 2019/2111 �مر �أد�ء ، 
ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )8151 درهم( ، �ش�ما للر�شوم و�مل�ش�ريف  ط�لب 
�الإعان : �وتو ��شي�شت لت�أجري �ل�شي�ر�ت - �شفته ب�لق�شية : ط�لب �لتنفيذ  
 : ب�لق�شية  �لكردي  - �شفته  : 1-ر�م��ي عبد�ل�شام عبد�هلل  �إعانه  �ملطلوب 
منفذ �شده - جمهويل حمل �الإق�مة  مو�شوع �الإعان : قد �أق�م عليك �لدعوى 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )8151( درهم 
�ىل ط�لب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه ف�ن �ملحكمة �شتب��شر �الجر�ء�ت 
يوم� من   15 خ��ال  �ملذكور  ب�لقر�ر  �الل��ت��ز�م  ع��دم  �لتنفيذية بحقك يف ح�لة 

ت�ريخ ن�شر هذ� �العان.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  5476/2019/207 تنفيذ جتاري  
 ، رقم 2018/4794 جت���ري جزئي  �لدعوى  �ل�ش�در يف  تنفيذ �حلكم   : �لتنفيذ  مو�شوع 
ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 62261 درهم( ، �ش�ما للر�شوم و�مل�ش�ريف  ط�لب �الإعان 
: حمات �لغاب وميثله� / �ن�ند كيم�شند مري�ش�ند�ين �شفته ب�لق�شية : ط�لب �لتنفيذ  
�إعانهم� :  �ملطلوب  : وكيل  ب�لق�شية  :  بدر عبد�هلل خمي�ض عبد�هلل - �شفته  وميثله 
1- نيو في�ض للتج�رة - �ض ذ م م  2- ه�ريد��ش�ن ت�نك�ب�ن - �شفتهم� ب�لق�شية : منفذ 
�شدهم�  جمهويل حمل �الإق�مة  مو�شوع �الإعان : قد �أق�م عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )62261( درهم �ىل ط�لب �لتنفيذ �و 
خزينة �ملحكمة.  وعليه ف�ن �ملحكمة �شتب��شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف ح�لة عدم 

�اللتز�م ب�لقر�ر �ملذكور خال 15 يوم� من ت�ريخ ن�شر هذ� �العان.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  7204/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�ش�در يف �لدعوى رقم 2016/1375 جت�ري كلي ، 
ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )32714725 درهم( ، �ش�ما للر�شوم و�مل�ش�ريف  ط�لب 
�الإعان : �ترينيتي - �ض م ح - ذ م م - �شفته ب�لق�شية : ط�لب �لتنفيذ  وميثله 
�إعانه :  : عبد�لرحمن حممد عي�شى جمعه - �شفته ب�لق�شية : وكيل �ملطلوب 
1- ه�رجيف �شينك ك�نده�ري - �شفته ب�لق�شية : منفذ �شده  - جمهويل حمل 
�مل��ذك��ورة �عاه  �ل��دع��وى �لتنفيذية  �أق���م عليك  �الإق���م��ة  مو�شوع �الإع���ان : قد 
�و  �لتنفيذ  ط�لب  �ىل  دره��م   )32714725( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك 
خزينة �ملحكمة.  وعليه ف�ن �ملحكمة �شتب��شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف ح�لة 

عدم �اللتز�م ب�لقر�ر �ملذكور خال 15 يوم� من ت�ريخ ن�شر هذ� �العان.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 6247/2019/207 تنفيذ جتاري  
 ، جزئي  جت���ري   2018/630 رقم  �لدعوى  يف  �ل�ش�در  �حلكم  تنفيذ   : �لتنفيذ  مو�شوع 
و�مل�ش�ريف  ط�لب  للر�شوم  �ش�ما   ، دره��م(  وق��دره )204450.5  به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�شد�د 
�الإعان : �ض �ض لوت�ه للخر�ش�نة �جل�هزة - �ض ذ م م  - �شفته ب�لق�شية : ط�لب �لتنفيذ  
�ملطلوب �إعانه / 1- هيمن علي عبد�لب�قي علي - ب�شفته م�لك خمترب �الد�ء �لع�يل 
�الوروبي لفح�ض �لرتبة ، موؤ�ش�شة فردية - �شفته ب�لق�شية : منفذ �شده - جمهويل 
�مل��ذك��ورة �عاه  �أق���م عليك �لدعوى �لتنفيذية  حمل �الإق���م��ة  مو�شوع �الإع��ان : قد 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )204450.5( درهم �ىل ط�لب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة.  وعليه ف�ن �ملحكمة �شتب��شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف ح�لة عدم �اللتز�م 

ب�لقر�ر �ملذكور خال 15 يوم� من ت�ريخ ن�شر هذ� �العان.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  6093/2019/207 تنفيذ جتاري  
2019/1564 جت�ري جزئي  رقم  �لدعوى  �ل�ش�در يف  �حلكم  تنفيذ   : �لتنفيذ  مو�شوع 
ط�لب  و�مل�ش�ريف   للر�شوم  �ش�ما   ، دره��م(   91338( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�شد�د   ،
�الإعان : �ر بي �م لت�أجري �ل�شي�ر�ت - ذ م م - �شفته ب�لق�شية : ط�لب �لتنفيذ  وميثله 
: حممد مرت�شى يعقوب مرت�شى بره�ن �له��شمي - �شفته ب�لق�شية : وكيل �ملطلوب 
�إعانه :1- عم�د حممد �لفت�ح �شعد�هلل - �شفته ب�لق�شية : منفذ �شده - جمهويل 
�ملذكورة �عاه  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق���م عليك  �الإع��ان : قد  �الإق�مة  مو�شوع  حمل 
�و خزينة  �لتنفيذ  �ىل ط�لب  دره��م   )91338( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك 
عدم  ح�لة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج����ر�ء�ت  �شتب��شر  �ملحكمة  ف���ن  وعليه  �ملحكمة.  

�اللتز�م ب�لقر�ر �ملذكور خال 15 يوم� من ت�ريخ ن�شر هذ� �العان.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  6299/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�ش�در يف �لدعوى رقم 2019/601 جت�ري جزئي ، 

ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )89829 درهم( ، �ش�ما للر�شوم و�مل�ش�ريف 
ط�لب �الإعان : ركن �ملحرتفني للمق�والت �لفنية - �شفته ب�لق�شية : ط�لب �لتنفيذ  
وميثله : عبد�هلل علي عبد�لوه�ب عبد�هلل �ل�شويدي - �شفته ب�لق�شية : وكيل �ملطلوب 
�إعانه : 1- �شيجم� �لهند�شية - �ض ذ م م  - �شفته ب�لق�شية : منفذ �شده - جمهويل 
�ملذكورة �عاه  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق���م عليك  �الإع��ان : قد  �الإق�مة  مو�شوع  حمل 
�و خزينة  �لتنفيذ  �ىل ط�لب  دره��م   )89829( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك 
عدم  ح�لة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج����ر�ء�ت  �شتب��شر  �ملحكمة  ف���ن  وعليه  �ملحكمة.  

�اللتز�م ب�لقر�ر �ملذكور خال 15 يوم� من ت�ريخ ن�شر هذ� �العان.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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�شهد �شمو �ل�شيخ نهي�ن بن ز�يد �آل نهي�ن رئي�ض 
جمل�ض �أمن�ء موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلط�ن �آل نهي�ن 
�الأوىل  �الأم�شية  و�الإن�ش�نية  �خلريية  لاأعم�ل 
مو�شمه  يف  �ملليون  �ش�عر  برن�مج  م��ن  �ملب��شرة 
على  �الأول  �أم�����ض  م�ش�ء  �أق��ي��م��ت  و�ل��ت��ي  �لت��شع 

م�شرح �ش�طئ �لر�حة يف �أبوظبي.
بن  �شلط�ن  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �الأم�شية  ح�شر 
ف���ر���ض خلف  �ل��ل��و�ء  �آل نهي�ن وم��ع���يل  ح��م��د�ن 
رئي�ض  �أبوظبي  ل�شرطة  �لع�م  �لق�ئد  �مل��زروع��ي 
�لثق�فية  و�ل���رب�م���ج  �مل��ه��رج���ن���ت  �إد�رة  جل��ن��ة 
ن�ئب  �مل��زروع��ي  �أب��وظ��ب��ي وعي�شى   - و�ل��رت�ث��ي��ة 
�لدكتور  و�شع�دة  �ملهرج�ن�ت  �إد�رة  جلنة  رئي�ض 
علي بن متيم رئي�ض جمل�ض �إد�رة هيئة �أبوظبي 

للغة �لعربية.
�لذي   - �ل��ربن���م��ج  م��ن  �الأوىل  �حللقة  و�شهدت 

ميثل �أ�شخم م�ش�بقة يف �ل�شعر �لنبطي وتنظمه 
�لثق�فية  و�ل���رب�م���ج  �مل��ه��رج���ن���ت  �إد�رة  جل��ن��ة 
و�لرت�ثية ب�أبوظبي - لوح�ت فنية من �لفلكلور 
�الإم�ر�تي قدمته� فرقة جمعية �أبوظبي للفنون 

�ل�شعبية و�شممه� �لفن�ن ف�يز �ل�شعيد.
عقب ذلك .. مت عر�ض فيلم ت�شجيلي تن�ول دور 
 - نهي�ن  �آل  �شلط�ن  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور 
طيب �هلل ثر�ه - يف ت�أ�شي�ض �لدولة وتر�شيخ قيم 

�لت�ش�مح و�لتع�ي�ض وقبول �الآخر.
وجرى ��شتعر��ض �آلية توزيع �أم�شي�ت �لربن�مج 
���ش���ع��ر� ع��ل��ى مر�حله   48 ف��ي��ه  ي�����ش���رك  �ل����ذي 
�أم�شي�ت  �خلم�ض وتت�شمن �ملرحلة �الأوىل ثم�ن 
ي��ت���أه��ل منهم  ���ش��ع��ر�ء  �شتة  ك��ل منه�  ي�����ش���رك يف 
�جلمهور  وت�شويت  �للجنة  بقر�ر  �شعر�ء  ثاثة 
�أربع  تت�شمن  و�لتي  �لث�نية  �ملرحلة  �إىل  و�شوال 

�شعر�ء  �شتة  �أي�ش�  منه�  ك��ل  يف  ي�ش�رك  حلق�ت 
ليت�أهل يف نه�يته� 12 �ش�عر�.

يف  ي��ت���أه��ل  �أم�شيتني  �لث�لثة  �مل��رح��ل��ة  وتت�شمن 
و�خل�م�شة  �لر�بعة  و�ملرحلة  �شعر�ء   6 نه�يته� 
ت�شهد �الأم�شي�ت �لن�شف نه�ئية و�لنه�ئية حيث 
لل�شعر�ء  قيمة  ومك�ف�آت  جو�ئز  �لربن�مج  مينح 
 15 �إىل  ت�شل  �الأوىل  ب�ملر�تب  �لف�ئزين  �ل�شتة 

مليون درهم.
�ش�عر  لقب  على  �الأول  ب�ملركز  �لف�ئز  ويح�شل 
مايني  و5  �ل�شعر  ب���ريق  �إىل  �إ���ش���ف��ة  �مل��ل��ي��ون 
على  �لث�ين  ب�ملركز  �لف�ئز  يح�شل  بينم�  دره��م 
3 مايني درهم  4 مايني درهم و�لث�لث على 
و�لر�بع على مليوين درهم و�خل�م�ض على مليون 

درهم و�ل�ش�د�ض على 600 �ألف درهم.
و�ش�رك يف �الأم�شية �الأوىل �ل�شعر�ء �لعنود فر�ج 

�ل�شبيعي  �مل�جد  وخ�لد  �ل�شعودية  من  �ملطريي 
م���ن �ل��ك��وي��ت وع���ب���د�هلل �ل��ع��ج��وري م���ن �الأردن 
ب�لعود  ومب�رك  �ل�شعودية  من  �ل�شيب�ين  وعن�د 
�لعويلي  ر��شد  وحممد  �الإم����ر�ت  من  �لع�مري 

من �لعر�ق.
�لعنود فر�ج �ملطريي  �الأوىل مع  وك�نت �ملحطة 
��شتح�ش�ن  ن�لت  �لتي  وق�شيدته�  �ل�شعودية  من 
تاه�  وجم�ليته�  بقوته�  �الإ���ش���دة  م��ع  �للجنة 
�ل�ش�عر خ�لد �مل�جد �ل�شبيعي من �لكويت و�لذي 
فل�شفي�  �أ�شلوب�  ق�شيدته  �للجنة يف  �أع�ش�ء  ر�أى 
يعك�ض موقف �ل�ش�عر يف �الإ�شر�ر على �لو�شول 

وحتقيق �لطموح ولو مت�أخر�.
ث�لث  �الأردن  م���ن  �ل���ع���ج���وري  ع���ب���د�هلل  وك������ن 
�لتحكيم  جلنة  �أ�ش�دت  حيث  �الأم�شية  مت�ش�بقي 
ت���اه عن�د  لن�شه  �ل��رف��ي��ع  �ل�����ش��ع��ري  ب���مل�����ش��ت��وى 

ب�لعود  م��ب���رك  �ل�����ش��ع��ودي��ة.وك���ن  م��ن  �ل�شيب�ين 
�الأم�شية  �شعر�ء  خ�م�ض  �الإم���ر�ت  من  �لع�مري 
�لتي  ق�شيدته  يف  ومت�ألق�  بقوة  ح��شر�  �الأوىل 
تعرب عن تف�ين �ل�شعر يف حب �الأوط�ن وتخليده 
بطوالت جنود �الإم�ر�ت �لبو��شل و�شهد�ء �لوطن 
�الأبر�ر تاه �ش�د�ض �شعر�ء �الأم�شية حممد ر��شد 
م��وؤث��رة يف حب  �ل��ع��ر�ق بق�شيدة  �ل��ع��وي��ل��ي م��ن 

�لعر�ق و�لعروبة.
نت�ئج  ع��ن  �الإع�����ان  .. مت  �الأم�����ش��ي��ة  خ��ت���م  ويف 
وقر�ر  �ل��ر�ح��ة  �ش�طئ  م�شرح  جمهور  ت�شويت 
جل��ن��ة �ل��ت��ح��ك��ي��م ح��ي��ث ح�����ش��دت �ل���ع���ن���ود ف���ر�ج 
�ل�شبيعي  �مل�جد  خ�لد  و  �مل�ئة  يف   11 �ملطريي 
13 يف �مل�ئة وعبد �هلل �لعجوري 4 يف �مل�ئة وعن�د 
�ل�شيب�ين 11 يف �مل�ئة و مب�رك ب�لعود �لع�مري 
�أعلى  �لعويلي  ر��شد  حممد  ون�ل  �مل�ئة  يف   28

ن�شبة من ت�شويت جمهور م�شرح �ش�طئ �لر�حة 
وبلغت 33 يف �مل�ئة.

�أع�����ش���ء جل��ن��ة �لتحكيم ك��ل من  ب��ق��ر�ر  وت����أه���ل 
حم��م��د ر�����ش���د �ل��ع��وي��ل��ي ب��ن�����ش��ب��ة 47 م���ن 50 
 50 م��ن   46 بن�شبة  �ل��ع���م��ري  ب�لعود  وم��ب���رك 
ب��ي��ن��م��� ج�����ءت �ل��ن�����ش��ب��ة ل��ب��ق��ي��ة �ل�����ش��ع��ر�ء �لذين 
�شيخ�شعون لت�شويت �جلمهور من خال موقع 

وتطبيق �ش�عر �ملليون طو�ل �أ�شبوع ك�مل.
ومت �الإعان عن �ل�شعر�ء �مل�ش�ركني يف �الأم�شية 
�ل��ث���ن��ي��ة �ل��ت��ي ���ش��ت��ق���م ي���وم �الث��ن��ني �مل��ق��ب��ل وهم 
�لعنزي  حممد  و�ش�لح  �حل��رب��ي  �ملخلفي  حمد 
�ل�شعودية  م���ن  �ل��ق��ح��ط���ين  �ل���رح���م���ن  وع���ب���د 
و���ش���ل��ح �ل��ر���ش��ي��دي م���ن �ل�������ش���ود�ن وم���زي���د بن 
جدع�ن �لو�شمي من �لكويت و ن��شر بن خمي�ض 

�لغياين من �شلطنة عم�ن.

نهيان بن زايد ي�سهد االأم�سية االأوىل من برنامج �ساعر املليون

••  دبي - د.حممود علياء

ر��شد  ب��ن  حممد  مكتبة  �أم��ن���ء  جمل�ض  رئي�ض  �مل��ر  حممد  مع�يل  �فتتح 
و�لعلوم  �لثق�فة  “م�شك�ة �حلروف” و�لذي نظمته ندوة  معر�ض �خلط 

ب�لتع�ون مع جمعية �الإم�ر�ت لفن �خلط و�لزخرفة،
 وح�شر �الفتت�ح بال �لبدور رئي�ض جمل�ض �الإد�رة وخ�لد �جلاف رئي�ض 
جمعية �الإم�ر�ت لفن �خلط �لعربي، ون�ئب رئي�ض حترير جملة »حروف 
�إد�رة �لندوة و�أع�ش�ء جمعية �خلط و�لزخرفة  عربية«، و�أع�ش�ء جمل�ض 

ونخبة من �حل�شور.
و�لزخرفة،  �خل��ط��وط  وت��ن��وع  �للوح�ت  بتميز  �مل��ر  حممد  مع�يل  و�أ���ش���د 
�الأفك�ر  وح��د�ث��ة  وري�شته  قلمه  ور���ش���ق��ة  �الإم����ر�ت���ي  �خل��ط���ط  وح�شور 

�ملعرو�شة. 
و�أ�ش�ر بال �لبدور �إىل �أن هذ� �ملعر�ض ي�أتي �شمن �حتف�ء �لندوة ب�للغة 
�أ�شل  ف�حلرف  ومنته�ه�،  مبد�أه�  �لعربي  �خل��ط  يعترب  و�لتي  �لعربية 

�مل��و�ه��ب من خال  بتبني  �ل��ن��دوة  �هتم�م  و�أك��د  رونقه�،  و�خل��ط  �لكلمة 
�إق�مة �ملعرو�ش�ت وعقد �لندو�ت و�ملح��شر�ت �لتي تثقل �الإبد�ع.

�خلط  لفن  �الإم����ر�ت  جمعية  الأع�ش�ء  �ملعر�ض  �أن  �جل��اف  خ�لد  و�أك��د 
�ملر  حممد  مع�يل  ودع��م  و�لعلوم  �لثق�فة  ن��دوة  مع  ب�لتع�ون  و�لزخرفة 
حلر�شهم على �إبر�ز قدر�ت �أع�ش�ء �جلمعية من �خلط�طني و�ملدر�شني، 
�لعرب،  و�ملبدعني  و�لو�فدين  �ملو�طنني  من  كت�تيب  برن�مج  وخط�طي 
و�قتن�ء  و�مل�ش�بق�ت  �ملع�ر�ض  ب�إق�مة  �لفنية  للحركة  دعمهم  خ��ال  من 

�الأعم�ل و�لدفع لتحقيق مزيد من �لتطور و�الإبد�ع.
و�أ�ش�ف �جلاف �أن معر�ض “م�شك�ة �حلروف” هو �إ�ش�ءة ونور للحرف 

�لعربي،
 و�أن م� حققته �الإم�ر�ت يف جم�ل فن �خلط و�لزخرفة ميثل نقلة نوعية 
وتطور م�شهود يف هذ� �ملج�ل، حتى �أن �خلط�ط �الإم�ر�تي �أ�شبح م�ش�رك� 
ومتو�جد� يف كثري من �ملع�ر�ض �لعربية و�لع�ملية، وله ح�شور م�شهود يف 

�أروقة �لفن و�الإبد�ع.

لوحته  �إىل  �ل�شيمي  خليفة  �لفن�ن  �أ�ش�ر  �مل�ش�ركة  �لفنية  �الأع��م���ل  وع��ن 
به��������  �بته������الت وهي من�ج�������ة حروفي������ته� عب�رة عن همهم��������ت يبتهل 
�حل�لة  ليعك�ض  �الأزرق  �للون  لوحته  على  وغل�������ب  لربه  من�ج�ة  �لد�عي 
درج�������ت  ب��ني  وم��زج  �ملن�ج�ة  ع��ن  �الأف���ق  و�ت�ش�ع  و�لروح����ية  �الإن�ش�نية 
فيه�  يكون  �لتي  و�الن�شج�م  �لتب�ين  ح�لة  يو�شح  حتى  �الأزرق  �لل������تون 

�لد�عي.
�أعم�ل   3 ب�  �أن��ه م�ش�رك   - �إم���ر�ت��ي  – خط�ط  �لبلو�شي  و�أ�ش�ف عمر�ن 
�ملكتوبة  للم�ش�حف  حم�ك�ة  �أحدهم�  �مل�شحفي  �لكويف  ب�خلط  :عمان 

يف �لقرنني �لث�لث و�لر�بع هجري،
 و�الآخر جتديد للخط �لكويف �مل�شحفي و�إخر�جه بحلة جديدة، ب�الإ�ش�فة 
لعمل بخط �لثلث وهو �حلديث �ل�شريف “م� ك�ن �لرفق يف �شيء �إال ز�نه” 

وهو مزيج من �للونني �الأ�شود و�الأ�شفر.
بتنوع  متيزت  و�لتي  �لفنية  ب�الأعم�ل  �إعج�بهم  عن  �حل�شور  عرب  وق��د 

�خلطوط وروعته�.

والعلوم الثقافة  ندوة  احلروف” يف  “م�سكاة 
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ق�ش�ي�  ع��ن  م��د�ف��ع��ة  ممثلة  نف�شك  تعتربين  ه��ل   •
�ملر�أة؟

�أن - �أد�فع عن ق�ش�ي� �ملر�أة �أكرث ف�أكرث دون 
�أكون من��شلة ب�ل�شرورة، ف�لدف�ع 

عن حقوق �ملر�أة رد فعل طبيعي 
تع�نيه  �ل������ذي  �ل���ظ���ل���م  �إز�ء 

ي���وم يف �لع�مل  �ل��ن�����ش���ء ك��ل 
�أنح�ء  �ش�ئر  ويف  �لعربي، 

�لع�مل.
مهنة  �أم������ر������ض  و�أن�������� 

�ل����ت����م����ث����ي����ل 

���ش��ن �الأربعني  �ل��ي��وم و�أن����� يف  ���ش��ن��ة، و�أ���ش��ع��ر   25 م��ن��ذ 
ملتزمة،  ق�ش�ي�  �إىل  �لتطرق  يف  �أك��رب  رغبة  ل��دي  ب���أن 
و�أفتخر ب�أين �مر�أة وب�أين تون�شية، نظر� لر�شيد �لن�ش�ء 

�لتون�شي�ت يف �لدف�ع عن �حلرية وحقوق �ملر�أة.
تقيم  متزوجة  �م���ر�أة  وه��ي  )ن���ورة(،  دور  ت��وؤدي��ن   •
ع���اق���ة م���ع ���ش��خ�����ض �آخ�����ر يف ف��ي��ل��م )ن������ورة ري����ف(، 
هذ�  ب��ت���أدي��ة  قبلت  مل����ذ�  ب��وج��م��ع��ة،  ه��ن��د  للمخرجة 

�لدور؟
�أح���ك����م���� على  - ت���ث���ريين �الأف�������ام �ل���ت���ي ال ت�����ش��در 
تعي�ض  ك���ن��ت  ل��و  ح��ت��ى  �لن�ش�ئية،  �ل�شخ�شي�ت 
جمتمع�ت  يف  ����ش����دم���ة  ت��ع��ت��رب  �أو�����ش�����ع����� 
�أب��وي��ة، وع���دة م� تكون �مل��ر�أة يف �ل�شينم� 
)زوجته(  �أو  ف��ان(  )خطيبة  �لعربية 
�أو )���ش��ح��ي��ت��ه(، وق��ل��ي��ا م��� ي��ت���ح يل 
�ملج�ل الأعرب عم� تفكر فيه �لن�ش�ء 
و�لعربية  �مل��غ���رب��ي��ة  ب���ل��ب��ل��د�ن 

عموم�.
متزوجة  �م�����ر�أة  و�شخ�شية 
ت���ق���ي���م ع����اق����ة م�����ع رج����ل 
�ملجتمع  ث���و�ب���ت  ت��ه��ز  �آخ�����ر 
�ملجتمع  فعل  وردة  �ل��ذك��وري، 
ت��ت��غ��ري ب�����ش��ك��ل م��ده�����ض جت�ه 
�خل���ي����ن���ة �ل����زوج����ي����ة من 
مق�رنة  �م�������ر�أة  ط����رف 

برجل.
يف  �ل��دور  هذ�  يت�شبب  • هل 

�أي خطر مهني عليك؟
من  ب�شهرة  �أح��ظ��ى  �أن��ن��ي  �إىل  ب�لنظر   -
خال �الأعم�ل �لتي �أ�ش�رك فيه� ب�لق�هرة، 
خطر�  �ل����دور  ه���ذ�  ي�شكل  �أن  �ل�����و�رد  م��ن 
�مل�شتقبلية، فقد ترى فئة  على م�ش�ريعي 
نورة هي  �أن �شخ�شية  �ملجتمع  كبرية من 

�شخ�شية �مر�أة ف��شقة
ال ت�شتحق �أن جت�شد يف فيلم �شينم�ئي.

كممثلة؟ روؤيتك  • م� 
�إىل  ي��ح��ت���ج  �ل��ع��رب��ي  �ل���ع����مل  �أن  �أرى   -
عن  و�لتعبري  �ملي�دين،  كل  يف  �حلقيقة 
�حلقيقة قد يكون من خال �ل�شينم� 

جن�شده�،  �ل��ت��ي  �ل�شخ�شي�ت  وع���رب 
�أنن� نح�كم بع�شن� �لبع�ض  و�أالحظ 

طو�ل �لوقت، دون تفهم �أو ت�ش�مح 
وه��ذ� يعرب ع��ن خ��وف م��ن �الآخر، 

حلقة  �إنه�  �لعنف.  �إىل  ي��وؤدي  خ��وف 
يع�ين  عموم�  �لع�مل  �أن  و�أج��د  مفرغة 

يف  ���ش��و�ء  كبري  ب�شكل  �ل��ذك��وري��ة  طغي�ن 
ي�شنعه  ع����مل  ك����أن���ه  �مل���غ���رب،  �أو  �مل�����ش��رق 

�لرج�ل الأجل �لرج�ل.
على  �أي�ش�(  )�أن���  )#�أن�_ز�دة(  حملة  دعمت  مل���ذ�   •

�لن�ش�ء  �شد  �لتحر�ض  لف�شح  ت��و(  )م��ي  غ���ر�ر 
يف تون�ض؟

�ل��وق��ت لتتحرر �الأل�����ش��ن، وقد  - ح���ن 
حتررت يف تون�ض، لكنه� م� ز�لت �أقل 

حترر� يف م�شر، ومم� يجعل ذلك 
�لتحر�ض  م�ش�ألة  ف�شح  �أن  �شعب� 
���ش��د �ل��ن�����ش���ء غ���ل��ب��� م��� ي��ك��ون من 
ط��رف �م���ر�أة م��ن��ف��ردة، وغ�لب� م� 
يت�شبب يف تهجم�ت عنيفة عليه�، 

ونن�شى  �ل�����ش��م��ت،  تف�شل  جتعله� 
ب�دع�ء  �ل�شحية  ون��ه���ج��م  �جل���اد 

)�أن��ه��� �مل��خ��ط��ئ��ة(، وه���ذ� �أم���ر موؤمل 
جد� ب�لن�شبة لل�شح�ي�.

ت�شوير  ع��ن  توقفت  مل����ذ�   •
تعترب  م�������ش����ه���د 

)جريئة(؟
- مل يتوجب علي �أن �أحتمل مبفردي م�شوؤولية �لدف�ع 
يردن  �ل��ل��و�ت��ي  �ل��ن�����ش���ء  وع���ن  نف�شي  ع��ن 
�لتعبري  حرية  �أو  ب�حلرية  �لتمتع 
�أح��د يدعمني،  ب��ج��ر�أة، بينم� ال 
ب�لن�شبة  �إنه� معركة خ��شرة 
�إيل، ومن �ل�شعب خو�شه�، 
وع�دة م� �أحظى ب�لت�شجيع 
ع��ن��دم��� �أت��خ��ط��ى �حل���دود 
�ملجتمع  م���ن  �مل���ف���رو����ش���ة 
ولي�ض  فقط  �لكو�لي�ض  يف 
يف �ل��ف�����ش���ء �ل���ع����م، ح��ي��ث ال 
�إنه�  �أح�����د ي��ع��رب ع���ن دع���م���ه، 
هن�ك  يكن  مل  �إذ�  خ��شرة  ق�شية 

ت�ش�من.

حممد ريا�ض يعود 
للدراما ال�سعيدية

م�شل�شل  خ��ال  م��ن  �ل�شعيدية  �ل��در�م���  �إىل  ري������ض  حممد  �لنجم  يعود 
ف�ر�ض  �شخ�شية  ق��دم  �أن  منذ  �شنة   21 نحو  غي�ب  بعد  وزه���رة(،  )رحيل 

�لعز�يزي يف م�شل�شل )�ل�شوء �ل�ش�رد(،
 مع �لفن�ن �لر�حل ممدوح عبد�لعليم و�شميحة �أيوب ويو�شف �شعب�ن ومنى 

زكي ور�ني� فريد �شوقي.
وق�ل ري��ض �إنه ير�هن على م�شل�شل )رحيل وزهرة( بقوة، و�لذي يقدمه 

ب�شكل خمتلف و�شخ�شية �شعيدية جديدة عليه عم� قدمه من 21 
ع�م�، ويعتربه� خطوة مهمة يف م�شو�ره �لفني، م�شيف� �أنه 

�نتهى من ت�شوير عدد من �مل�ش�هد �لتي جمعته بعدد 
من �أبط�ل �لعمل مبنطقة ده�شور، ومن �ملقرر 

طرح �لعمل خ�رج �ل�شب�ق �لرم�ش�ين.
)رحيل زهرة(، عمل �شعيدي من 

45 حلقة، ميزج بني �خلي�ل 
و�الأ����ش���ط���ورة، م��ن �إخ���ر�ج 

وبطولة  �ش�لح،  ح�شني 
�لنجوم حممد ري��ض 

عبد�ملغني  وحم��م��ود 
وح�������ن��������ن م�����ط������وع 

وم�����ن�����ة ف�������ش����يل، 
و�آخرين.

اأحمد �سالح ح�سني 
يبداأ ت�سوير 
)ختم النمر(

�لنمر" �لذي  "ختم  م�شل�شل  م�ش�هد  �أول  ت�شوير  موؤخر�  �نطلق 
يلعب بطولته �لنجم �أحمد �شاح ح�شني، من �إنت�ج "�شيرنجي"، 
حيث جتمع �مل�ش�هد �الأوىل بني ح�شني وعف�ف �شعيب و�إ�شام 

جم�ل يف �لديكور �الأول للعمل، وذلك مبدينة 6 �أكتوبر.
�لتع�قد�ت،  ب�قي  "�شيرنجي" �إب��ر�م  �شركة  ح�لي�ً  وجت��ري 
بعدم� تع�قدت مع كل من �لفن�نة عف�ف �شعيب، وجميل 
وجمموعة  ح�شني،  وم��ريه���ن  جم�ل،  و�إ���ش��ام  بر�شوم، 
�أن يعر�ض �مل�شل�شل يف ين�ير  من �ل�شب�ب، ومن �ملقرر 

�ملقبل وقبل �ل�شب�ق �لدر�مي يف رم�ش�ن �ملقبل.
م�شل�شل "ختم �لنمر" يعد �لبطولة �الأوىل الأحمد 
�شاح ح�شني يف �لدر�م� �لتلفزيونية، بعدم� قدم 
�مل��شية،  �لفرتة  �لن�جحة  �الأع��م���ل  من  �لعديد 
ي��شمني  �لفن�نة  "حك�يتي" مع  م�شل�شل  �آخره� 
"ختم  �شربي �لع�م �مل��شي، وي�ش�رك يف بطولة 
وجميل  ج��م���ل،  و�إ���ش��ام  �شعيب،  �لنمر" ع��ف���ف 
حممد  ت�أليف  من  وه��و  ح�شني،  وم��ريه���ن  بر�شوم، 
و�إنت�ج  ف���رج،  �شمري  �أح��م��د  و�إخ����ر�ج  عبد�ملعطي، 

"�شيرنجي".

هند �سربي: دفاعي عن 
حقوق املراأة رد فعل طبيعي 

ملا تتعر�ض له من ظلم
اإنها  �ضربي  هند  التون�ضية  ال�ضينمائية  النجمة  قالت 
اأ�ضبحت اأكرث التزاما بق�ضية املراأة، مو�ضحة يف ت�ضريحات 
اإعالمية، اأثناء مهرجان مراك�ص الدويل للفيلم، اأن لديها 

رغبة اأكرب يف التطرق اإىل ق�ضايا ملتزمة.

نيللي كرمي تبداأ حت�سريات 
)الن�سابني(

�ملقبل،  �ل��رم�����ش���ين  م�شل�شله�  حت�����ش��ري�ت  ك���رمي  نيللي  �ل��ن��ج��م��ة  ب����د�أت 
مع  �لعمل  جل�ش�ت  عقد  �الأخ��ري  وب��د�أ  �لعدل،  جم�ل  للمنتج  )�لن�ش�بني( 
�ملوؤلف عمرو �لد�يل، ��شتعد�د� النطاق �لت�شوير بعد مع�ينة �لديكور�ت 

وتر�شيح �الأبط�ل �لذين ي�ش�ركون يف بطولة �لعمل �إىل ج�نب �آ�شر ي��شني.
م�شل�شل )�لن�ش�بني( ك�ن من �ملفرت�ض تقدميه يف رم�ش�ن �مل��شي، �إال �أن 
�أي�م فقط قبل   4 �شيق �لوقت ح�ل دون تنفيذه، حيث �شور فريق �لعمل 
و�آخرون،  ع���دل،  ي��شني، حممد  �آ�شر  ك��رمي،  نيللي  يتوقف، من بطولة  �أن 

وت�أليف �أحمد و�ئل وعمرو �لد�يل، و�إخر�ج �أحمد مدحت.
مت  بعدم�  �مل��شية،  �الأي����م  ت�شويره  ��شتكم�ل  ع���ودة  �ل��ع��دل  �ملنتج  و�أع��ل��ن 

�الإعان عن �لتع�قد مع �ملتحدة للخدم�ت �الإعامية.
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6 اأع�ساب تتحكم فى ارتفاع �سغط الدم وال�سكرى
يعد مر�ض �ل�شكري و�رتف�ع �شغط �لدم من �أكرث �الأمر��ض �شيوع�ً، ميكن �أن 
توؤدي كلت� �حل�لتني، �إذ� مل تتم مع�جلتهم� على �لفور، �إىل م�شكات �شحية 
كبرية �أخرى مثل �ل�شكتة �لدم�غية و�شعف �لب�شر و�لنوبة �لقلبية وتلف 
�لكلى وف�شل �لقلب �الحتق�ين و�خلرف �لوع�ئي و�أمر��ض �الأوعية �لدموية 
�لطرفية وغريه�، فى هذ� �لتقرير نتعرف على جمموعة من �الأع�ش�ب �لتى 

تتحكم فى �رتف�ع �شغط �لدم و�ل�شكرى، وفق�ً ملوقع ت�ميز �أوف �إندي�.

- �لريح�ن :
�لكيمي�ئي  �الأوجينول  على  يحتوى  حيث  �ل��دم،  �شغط  خف�ض  يف  ي�ش�عد   
تقليل  ي�ش�عد يف  وب�لت�يل  �لدموية  �الأوعية  ت�شد  �لتي  �مل��و�د  �لذى يح�رب 

�شغط �لدم.

- �لثوم : 
مع بد�ية ف�شل �ل�شت�ء، يزد�د ��شتهاك �لثوم تلق�ئًي�، ال تعطي هذه �لع�شبة 
لديه  �ل�شحية،  �لفو�ئد  من  �لعديد   � �أي�شً له�  بل  فح�شب،  طع�مك  نكهة 
�لقدرة على خف�ض �شغط �لدم عن طريق زي�دة �أك�شيد �لنيرتيك يف �جل�شم. 
وي�ش�عد �لثوم �الأوعية على �ال�شرتخ�ء و�لتمدد، مم� يقلل من �شغط �لدم 

وي�شمح للدم ب�لتدفق بحرية.

- �لقرفة :
�إنه� مفيدة للغ�ية يف  �لتو�بل �ش�ئعة �ال�شتخد�م، حيث  �لقرفة من   تعترب 
�أن م�شتخل�ض  �لقو�ر�ض  �أجريت على  در��شة  ووج��دت  �ل��دم،  خف�ض �شغط 

�لقرفة يخف�ض من ظهوره �ملف�جئ و�رتف�ع �شغط �لدم لفرتة طويلة.

- �لكركم :
 يحتوي �لكركم على مركب يعرف ب��شم �لكركمني، و�لذي �أظهر �أنه يتحكم 
يف م�شتوي�ت �ل�شكر يف �لدم ومينع ظهور مر�ض �ل�شكري، يف در��شة ��شتمرت 
9 �أ�شهر، على  240 م�ش�رًك� ممن لديهم مر�ض م� قبل �ل�شكري على تن�ول 

كب�شوالت �لكركمني يومًي�.

- �حللبة : 
�ل�شكري وقد ثبت ذلك من خال كل من �لدر��ش�ت  �حللبة مفيدة ملر�ض 
بد�ء  م�ش�بون   � �شخ�شً  25 على  �أج��ري��ت  در����ش��ة  و�لب�شرية،يف  �حليو�نية 
�ل�شكري من �لنوع �لث�نى، وجدت �أن بذور �حللبة له� ت�أثري ر�ئع يف �لتحكم 
 2015 �أخ��رى �أجريت يف ع�م  يف م�شتوي�ت �ل�شكر يف �ل��دم. وج��دت در��شة 
 10 تن�ول  �أن  و�لتغذية،  �لفيت�مين�ت  الأبح�ث  �لدولية  �ملجلة  ون�شرت يف   ،
جر�م�ت من بذور �حللبة �ملنقوعة يف �مل�ء ميكن �أن ي�ش�عد يف �ل�شيطرة على 

د�ء �ل�شكري من �لنوع �لث�ين.

- �لزجنبيل: 
�لدم.  �ل�شكر يف  �له�شم وخف�ض م�شتوي�ت  ي�ش�عد على حت�شني  �لزجنبيل 
م�شتخل�ض �لزجنبيل، كم� �أن  له ت�أثري م�ش�د لفرط �شكر �لدم، ميكن �أن 
وزي�دة  �لثاثية  �لدهون  �ل��دم،  يف  �لكلي  �لكولي�شرتول  خف�ض  يف  ت�ش�عد 
م�شتوي�ت �لكولي�شرتول �جليد )HDL(، غ�لًب� م� ي�شبب مر�ض �ل�شكري 
�له�شمي  �جل��ه���ز  تلطيف  على  �لزجنبيل  وي�ش�عد  �حلم�شي،  �الرجت�����ع 

ب�أكمله.

ال�ضّديق؟ بكر  اأبو  تويف  • متى 
- ع�م 13 للهجرة

الريموك؟ معركة  يف  امل�ضلمني  عدد  كان  • كم 
- 13 �ألف مق�تل

عائ�ضة؟ املوؤمنني  اأم  توفيت  • متى 
- ع�م 57 للهجرة

ال�ضال�ضل؟ ذات  معركة  قائد  هو  • من 
- عمرو بن �لع��ض

هو موؤ�ض�ص الدولة الأموية؟ • من 
- مع�وية بن �أبي �شفي�ن

طعن علي بن اأبي طالب؟ الذي  هو  • من 
- عبد �لرحمن بن ملجم

�إن  6 ب�لذ�ت ومل�ذ� ال يقول  6 على  �إن نظرك  �إذ� ك�ن نظرك قوي�ً  • هل تعلم مل�ذ� يقول لك طبيب �لعيون 
بو�شوح  �لتي ترى  �ل�شحيحة هي  �لعني  �أن  و�ل�شبب يف ذلك   ،100 100 على  �أو  10 على ع�شرة  نظرك 
�الأرق�م و�الإ�ش�ر�ت �مل�شتعملة لفح�ض قوة �لعني من على بعد �شتة �أمت�ر ف�لرقم يف �لب�شط ميثل قوة �لعني 

فمثًا 4 على 6 يعني �أن م� ير�ه �ل�شحيح من بعد 6 �أمت�ر تر�ه �أنت على يعد 4 �أمت�ر وهكذ�.
ن�شمة  ف  �الآ   )  6  ( �شك�نه�  عدد  يبلغ  �إفريقي�  �شرق  يف  زجنب�ر  من  ب�لقرب  تقع  �شغرية  جزيرة  • م�في� 

�غرب م� يف هذه �جلزيرة �له�دئة هو عدم وجود رج�ل �شرطة ، وال حتى �شجن �شغري. 
به�  لي�ض  �لتم��شيح  �أن عيون  لي�شت دموع�ً، حيث  �ملثل هي يف �حلقيقة  به�  �لتي ي�شرب  �لتم��شيح  • دموع 

غدد دمعية ك�الأ�شم�ك، و�أن م� نر�ه على عيونه� ونظنه دموع�ً م�
ر��شه. يف  �لربي�ن  • قلب 

جوية  ك�رثة  وقوع  عن  �الإعان  عقب  عنه  �لبحث  بدء  عن  ن�شمع  م�  كثري�ً  و�لذي  �الأ�شود(  • )�ل�شندوق 
�للون كم� يظن �لبع�ض، ولكن  �أ�شود  �أ�شب�ب �حل�دث، هذ� �ل�شندوق �الأ�شود لي�ض  الإحدى �لط�ئر�ت ملعرفة 
ت�شميته  يف  و�ل�شبب  �ملحيط�ت،  �أعم�ق  يف  �أو  �لط�ئرة  حط�م  و�شط  عليه  �لعثور  ي�شهل  حتى  برتق�يل  لونه 

ب�ل�شندوق �الأ�شود يرجع الرتب�طه د�ئم�ً ب�لكو�رث و�مل�ش�ئب �جلوية.

املراأة الطيبة 
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الكيوي 
غنية  ف����ك���ه���ة 
بفيت�مني  جد� 
ح�������ي�������ث   C
حتتوي �لثمرة 
على  �ل���و�ح���دة 
ع�لية  ن�����ش��ب��ة 
منه ترت�وح م� 
�إىل   200 بني 
ملغم   300

لكل م�ئة غر�م �ي حو�يل وزن ثمرتني متو�شطتي �حلجم. 
فو�ئده�: 

�جل�شم  تعطي  �لو�حدة  ف�لثمرة  للج�شم،  قليلة  حر�رية  وح��د�ت  توؤمن   -
من  ع�لية  ن�شبة  على  حتتوي  �نه�  �ىل  نظر�  ح��ر�ري��ة  �شعرة   20 ح��و�يل 

�الألي�ف. 
- مفيدة جد� للنظم �لغذ�ئية �خل��شة بعملي�ت �نق��ض �لوزن النه� ت�ش�عد 

على �ل�شعور ب�ل�شبع و�المتاء. 
�الن�شجة  �ل��ت��ه���ب���ت  م��ق���وم��ة  ع��ل��ى  للم�ش�عدة  �ل��ك��ي��وي  ب��ت��ن���ول  ين�شح   -

و�لتخل�ض من ح�الت �لر�شح �ل�شديد. 
�لكولي�شرتول  معدل  وتخفي�ض  تطهري  ويف  �له�شم  عملي�ت  يف  ت�ش�عد   -

يف �لدم. 

امراأة تلتقط �ضورة فوتوغرافية خالل ح�ضورها احتفالت اأعياد امليالد يف بانكوك. )رويرتز(

ك�نت �ملر�أه جتل�ض يف د�ره� وقد �نحنى ظهره� من كرثة �لعمل �ل�ش�ق �لذي تقوم به كل يوم الأطع�م �شغ�ره� 
وكم ك�نت تتمنى �ن يكون فيهم من ي�شتطيع م�ش�عدته� لكن لاأ�شف ثاثتهم �شغ�ر.. مر عليه� رجل غليظ 

�لقلب وق�ل له� بغ�شب: م�زلت ت�شرين على �ن حتتفظي بهذ� �لبيت.. بيعيه يل وكلي بثمنه.
 فق�لت له: وم� ف�ئدة �لطع�م بدون بيت ي�أوين� و�شقف يحمين�.. م�لك ببيتي �تركنى حل�يل.

 فق�ل: ح�شن�ً، لن يحميك �حد مني ولن جتدي عمًا منذ �لغد يف �أي بيت، وفكري جيد�ً يف �ن ترتكي �لقرية 
قبل �ن متوتي و�شغ�رك من �جلوع.

 ج�ء �لغد و�جلميع يف خوف من فتح �بو�بهم الأم م�شعد لتعمل وترتزق، فع�دت �إىل بيته� �ل�شغري تبكي، وعند 
عليهم  فيغ�شب  م�ش�عدته�  يخ�فون  فهم  ح��زن،  يف  بيته�  �إىل  ينظرون  و�ي���ب  ذه���ب  يف  �لن��ض  ك���ن  �لظهرية 
عمدتهم، ووقفو� يته�م�شون حني ج�ءت حد�أة كبرية حتمل بني خم�لبه� ديك كبري يرفرف ب�شدة حيث �ألقت 

به فوق بيت �م م�شعد، ف�ألتقطت �م م�شعد �لديك وق�لت: رزق�ً من �هلل.
وتع�ىل �لهم�ض و�شط �لده�شة �لكبرية حني ق�ل �لن��ض: �حلد�أه �ألقت ب�لديك الأم م�شعد، هذ� �شئ فوق �لو�شف، 

�نه� �مر�أه يف حر��شة �هلل ي� له� من بركة.
 غ�شب �لعمدة مل� حدث وق�ل: �شدفة وحدثت.

�ملقود من  و�نفلت  بيته�  �شي�رة بقرب  لتعود حزينة.. ومل مير وقت حتى مرت  �خر مر ومل جتد عما   يوم 
�ل�ش�ئق و�دى ذلك �إىل ت�ش�قط بع�ض �الأقف��ض من �ل�شي�رة، فوقف �شغ�ر �م م�شعد ي�ش�عدون �ل�ش�ئق يف ترتيب 
�شي�رته مرة �خرى، فمنحهم بع�ض من �خل�شر و�لف�كهة جز�ء م�ش�عدتهم، ف�شكرته �م م�شعد وق�لت: حمدهلل 
رزق�ً من �هلل.  وكرث �حلديث مرة �خرى �نه� �مر�أه يحميه� �هلل.  ج�ء �ليوم �لث�لث ومل جتد عمًا فخرجت 
�إىل �لطريق �لع�م حيث �ملحطة �لكبرية رمب� تعمل يف حمل �الأمتعة من و�ىل �لقط�ر ومل جتد من ين�ديه� فهى 
�مر�أه ، و�ثن�ء خروجه� من �ملحطة حزينة �ذ به� جتد حقيبة �شغرية ح�شرت بني �لكر��شي، ومدت يده� لتذهب 
ب�حلقيبة �إىل ك�شك �ل�شرطة وت�شلمه�، فوجدت �مر�أه �نيقة تبكي حقيبته� �ل�ش�ئعة، ومل مت�ض حلظ�ت حتى 
ك�نت �م م�شعد تقب�ض مبلغ كبري من �مل�ل مك�ف�أه له�، بعد ذلك �ليوم خ�ف �لعمدة من �القرت�ب منه� فقد ك�ن 
�لن��ض يقولون �نه� �مر�أه كله� بركة ومن يوؤذيه� �شت�شيبه �للعن�ت فرتكه� وح�له�، �م� م�ل �ملك�ف�أة فقد ��شرتت 

به م� تبيعه لرو�د �ملحطة �لكبرية وهى �الن ال حتت�ج للعمل يف خدمة �شك�ن �لقرية. 

الثوم يعزز �سحة االأمعاء وي�ساعدك على العي�ض لفرتة اأطول
�لثوم  ت��ن���ول  �أن  �إىل  در����ش��ة ج��دي��دة  ت�شري 
ل��ت��ع��زي��ز �شحة  م��ف��ت���ح���  ي��ك��ون  �أن  مي��ك��ن 
�الأم���ع����ء و�ل��ع��ي�����ض ح��ي���ة م���دي���دة، بف�شل 
�الألي�ف  م��ن  ه�ئلة  كمي�ت  على  �ح��ت��و�ئ��ه 

�لطبيعية �لتي تعزز "�لبكتريي� �جليدة".
وهذه �مليزة ت�ش�عد على مو�جهة �لبكتريي� 
�ل�����ش���رة يف �الأم���ع����ء، و�ل��ت��ي م��ن �ملعروف 
�الأم��ر����ض مثل  �لكثري م��ن  �أن��ه��� ت�شهم يف 
وبع�ض  و�ل�����ش��م��ن��ة  و�خل������رف  �ل�������ش���رط����ن 

�الأمر��ض �لعقلية.
ونوق�شت نت�ئج هذه �لدر��شة يف موؤمتر عن 
 Yakult �شركة  ��شت�ش�فته  �ل�شيخوخة 
ت�أثري  ت��در���ض  و�ل��ت��ي  ب���ل��ي���ب���ن.  يف طوكيو 

م�������ش���روب����ت �ل����زب�����دي �ل���ت���ي حت���ت���وي على 
�لبكتريي� �جليدة على �ل�شك�ن �الأوروبيني.

�لب�حثني يف  قبل  م��ن  �ل��در����ش��ة  و�أج��ري��ت 
ج�معة �أم�شرتد�م، وق�ل �لربوفي�شور �إريك 
يحتوي  �لذي  �لغذ�ئي  �لنظ�م  �إن  كا�شن، 
ومنخف�ض  �خل�ش�ر  من  ع�لية  ن�شبة  على 
�ل�����ش��ك��ر ه���و �الأف�������ش���ل ل��ب��ك��ت��ريي��� �الأم���ع����ء 

�جليدة.
�أن  تك�شف  �لنت�ئج  �أن  �إىل  �لدر��شة  وت�شري 
و�ش�ئل مك�فحة  م��ن  يتجز�أ  ج��زء ال  �ل��ث��وم 
و�الأوعية  �ل��ق��ل��ب  �شحة  ودع���م  �الأم���ر�����ض 
�لغذ�ئي  �ل��ن��ظ���م  �إىل  و�إ���ش���ف��ت��ه  �ل��دم��وي��ة، 
وي�ش�عد  �ل�شحة  �أن يح�شن  �ليومي ميكن 

ع��ل��ى �إب���ط����ء �آث�����ر ب��ع�����ض �الأم����ر������ض، وقد 
وب�لت�يل  �مل��ب��ك��ر  �مل���وت  خ��ط��ر  م��ن  يخف�ض 
ف�إنه ي�ش�عد على �لعي�ض �أطول قدر ممكن.
�ملن�عة  تعزيز  على  �أي�����ش���  �ل��ث��وم  وي�ش�عد 
مت�م� مثل �مل�ش�د�ت �حليوية، كونه يحفز 
�ل���دف����ع����ت �ل�����ش��ح��ي��ة ع��ل��ى �إط�����اق م���و�د 
للعثور  �مل��ن���ع��ي  �جل��ه���ز  تن�شط  كيمي�ئية 
و�لق�ش�ء  �جل�شم  �الأج���ن��ب يف  �ل��غ��ز�ة  على 

عليهم.
ع�لية  ن�شبة  على  �أي�ش�  �لثوم  يحتوي  كم� 
ي�����ش���ع��د يف  ق���د  "�شي"، م����  ف��ي��ت���م��ني  م���ن 
�لربد  ن��زالت  مثل  ب�أمر��ض  �الإ�ش�بة  منع 

و�الإنفلونز� و�اللته�ب�ت �لد�خلية.


