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هكذا حتمي طفلك امل�ساب باحل�سا�سية 
طفلهم  حماية  للوالدين  ميكن  اأن��ه  "اإلترين" الأملانية  جملة  ذك��رت 
امل�صاب باحل�صا�صية ببع�ض التدابري الب�صيطة، مثل منع الطفل امل�صاب 
باحل�صا�صية من حليب الأبقار من تناول اأي منتجات حتتوي حليباً مدة 
الدجاج، فيجب  بي�ض  امل�صاب بح�صا�صية من  وبالن�صبة للطفل  ع��ام.  
كن حماولة اكت�صاف  المتناع عن تناوله اأكرث من عام، وبعد ذلك ميمُ
ما اإذا كان ج�صم الطفل يتحمل تناوله جمدداً اأم ل.  اأما الطفل امل�صاب 
بح�صا�صية من عث الغبار املنزيل، فيمكن للوالدين حمايته با�صتخدام 
غطاء خا�ض للمرتبة، ومراعاة غ�صل الدمى امل�صنوعة من الفرو مباء 

د من حني اإىل اآخر، لقتل العث.  �صاخن بانتظام، وو�صعها يف املمُجمِّ

�سم الأفعى بدياًل للم�سادات احليوية
اأظهرت درا�صة حديثة، اأن �صم الأفعى املجلجلة قد ي�صبح بديال طبيا 
حمتمال للم�صادات احليوية املثرية للجدل، يف امل�صتقبل، وفق ما نقلت 
ديلي ميل". وك�صف باحثون من جامعة كوين �صالند الأ�صرتالية، اأن 
احليوانات قد ت�صاعد بالفعل على اإيجاد حل لأزمة امل�صادات احليوية 

التي اأ�صحت عر�صة ملقاومة الأمرا�ض.
اأوف  "جورنال  مب��ج��ل��ة  امل��ن�����ص��ورة  درا���ص��ت��ه��م  يف  ال��ب��اح��ث��ون  و����ص���رح 
اإىل  يتحول  اأن  الأفعى  ل�صم  ميكن  كيف  �صمي�صرتي"،  بيولوجيكال 

دواء، دون اأن يلحق �صررا باخلاليا ال�صليمة يف ج�صم الإن�صان.
تطوير  اإن  ت��روي��ريا،  �صونيا  ال��درا���ص��ة،  يف  امل�صاركة  الباحثة  وتو�صح 
تعديالت  اإدخ��ال  بعد  �صيجري  ال�صامة،  امل��ادة  من  احليوية  امل�صادات 

جتعله ناجعا يف مكافحة الأمرا�ض.
فيما  البكترييا،  على  فعال  ب�صكل  يق�صي  اأن  الأفعى  �صم  وي�صتطيع 
ي�صتع�صي الأمر ب�صكل كبري على بع�ض امل�صادات احليوية، يف يومنا 
هذا، وهو ما جعل باحثني من الربتغال واإ�صبانيا والربازيل يبحثون 

عن بدائل ممكنة يف الطبيعة.

قريبا.. حليب الع�سفور
ي�صاعد  اأن  ميكن  "خلد املاء"  اأظهرت درا�صة حديثة، اأن حليب طري 

على حل اأزمة مقاومة اجلراثيم والأمرا�ض للم�صادات احليوية.
ال�صناعية  للدرا�صات  "كومنويلث"  منظمة  م��ن  باحثون  واكت�صف 
ب�"لتيبو�ض"،  امل��ع��روف  خ��ل��د  ط��ري  اأن  داي��ك��ني،  وج��ام��ع��ة  والعلمية 

اكت�صفوا بروتينا فريدا يف يف حليب الطري.
واأوردت الدرا�صة التي اأ�صرفت عليها الربوفي�صورة جانيت نيومان، اأن 
يف الأ�صل، ولذلك يبدو طبيعيا اأن تكون  غريب  املاء" حيوان  "خلد 

للطري كيمياء غريبة اأي�صا.
وينتمي "خلد املاء" اإىل فئة الثدييات، وتكمن غرابته يف كونه ي�صع 
وفق  �صغاره،  يطعم  نف�صه حتى  الوقت  احلليب يف  ينتج  لكنه  بي�صا، 
اإجراءهم بحثا على حليب  اإن  العلماء  "�صكاي نيوز". وقال  ما نقلت 
الطري، جعلهم يكت�صفون بروتينا ي�صتمل على مكونات فريدة ملقاومة 
النا�ض وتخفيف  اأرواح  اأنه قادر على حماية  البكترييا، وهو ما يعني 
ل�صغاره  تتيح  ثدي  حلمة  الطري  لدى  توجد  ول  م�صتقبال.  اآلمهم 
مكان  من  احلليب  على  احل�صول  اإىل  ي�صطرون  ولذلك  الر�صاعة، 
اآخر يف البطن، مما يعني اأن ال�صائل معر�ض ب�صكل كبري للجراثيم، 

ولذلك طور مقاومة مهمة �صد البكترييا.

من هو البن املف�سل لالآباء والأجداد؟
الوقت  اأ�صقاءهم عليهم، يف  الآب��اء  تف�صيل  الأبناء من  بع�ض  ي�صتكي 
حديثة،  بريطانية  اإح�صائية  درا���ص��ة  لكن  ذل���ك،  الآب����اء  ينكر  ال���ذي 
اأن العديد من الآباء وحتى الأج��داد، يمُف�صلون ابناً معيناً عن  اأثبتت 

الآخرين. 
اأبنائهم،  من  والأم��ه��ات  الآب���اء  مواقف  على  ال�صوء  الدرا�صة  واأل��ق��ت 
% من الآب��اء والأمهات امل�صاركني يف   23 واأظهرت النتائج، اأن نحو 
باأن  ن�صفهم  واع��رتف  الأق���ل،  على  واح���داً  ابناً  يف�صلون  ال�صتبيان، 

املف�صل هو الأ�صغر، مقابل 26 % يف�صلون  الأكرب.
وقال 13 % من الآباء والأمهات، اإنهم يعتقدون اأن اأبناءهم يدركون 

تف�صيل اأحدهم على الآخر.
يف�صلون احلفيد  % اإنهم  وفيما يتعلق بالأجداد واجلدات، قال 39 

الأول على البقية، بح�صب �صحيفة ديلي ميل الربيطانية.

األحد   18   مارس    2018  م   -   العـدد  12277  
Sunday   18   March   2018  -  Issue No   12277

اكت�ساف اأقدم جينات اإن�سانية يف اأفريقيا باملغرب 
اأق��دم جينات مبغارة �صمال �صرق املغرب  اآث��ار مغربي اكت�صاف  و�صف عامل 

باأنه مهم جدا على اأ�صا�ض اأن اأفريقيا هي املوطن الأ�صلي لالإن�صان.
وقال عبد اجلليل بوزوغار الباحث"يف املعهد الوطني لعلوم الآثار والرتاث" 

لرويرتز اإن اأقدم جينات يف اأفريقيا حتى عام 2017 كان عمرها
مبغارة  املكت�صفة  اجل��ي��ن��ات  ت��ع��ود  بينما  مب����الوي  ووج����دت  ع���ام   8100
�صمال  كيلومرت   500 نحو  تبعد  التي   ( ب��رك��ان  مدينة  ق��رب  تافوغالت 
�صرقي الرباط( اإىل 15 األف �صنة وتعد الأقدم على الإطالق يف اأفريقيا."

الب�صرية  اجلينات  يدمر  املرتفعة  حرارته  ب�صبب  اأفريقيا  اإن"مناخ  وق��ال 
يف  العلماء  وجدها  التي  تلك  من  اأق��دم  جينات  ال�صابق  يف  جند  مل  لذلك 
اأن  العلمية  الدرا�صة  اأ���ص��رف على ه��ذه  ال��ذي  ب��وزوغ��ار  مالوي." وا���ص��اف 
مغارة "تافوغالت املتواجدة يف جبل يقع على ارتفاع 720 مرتا عن �صطح 

البحر تتميز مبناخها املعتدل والبارد ن�صبيا."
وقال اإن الأهمية الثانية لهذا الكت�صاف تتمثل يف "ا�صتعمال تقنيات عالية 
ل  منطقة  يف  تواجدها  من  بالرغم  اجلينات  اإىل  لن�صل  املخترب  يف  ج��دا 
حتافظ مناخيا عليها." واأ�صاف انه يف ال�صابق كان" يتم البحث يف اأماكن 
ال�صدري  القف�ض  م��ث��ل  اجل��ي��ن��ات  ع��ل��ى  حت��اف��ظ  ل  العظمية  ال��ه��ي��اك��ل  يف 
اأ�صبه بدهاليز  والأرج��ل لكن بحثنا يف الأذن الداخلية حيث يوجد ما هو 
وهي منطقة تتواجد بها اجلينات بكثافة." وت�صكل فريق البحث بالإ�صافة 
اإىل مغاربة من املعهد الوطني لعلوم الآثار وجامعتي حممد الأول بوجدة 
وحممد اخلام�ض بالرباط وجامعة اأوك�صفورد بربيطانيا واملتحف الوطني 
للتاريخ الطبيعي بلندن ومعهد ماك�ض بالنك باأملانيا. واأو�صح اأن "منطقة 
�صمال اإفريقيا تعد اأهم منطقة لدرا�صة خروج الإن�صان العاقل من اأفريقيا 
على الرغم من اأن ال�صحراء الكربى قل�صت اأحيانا التحركات الب�صرية مع 
املتو�صط  الأبي�ض  للبحر  بالن�صبة  نف�صه  والأم��ر  ال�صحراء  اأفريقيا جنوب 

فيما يخ�ض جنوب اأوروبا".

احل�سبة ت�سافر من 
زيوريخ اإىل تورنتو 

العامة  ال�صحة  وكالة  اأكد م�صوؤولون يف 
اأن اأحد الركاب على  اأي��ام،  الكندية، قبل 
الكندية  اجل��وي��ة  للخطوط  رحلة  م��ن 
يف  تورنتو  اإىل  �صوي�صرا  يف  زي��وري��خ  م��ن 

كندا، كان م�صابا باحل�صبة.
وت��ع��د ه���ذه احل��ال��ة ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ي و�صل 
6 مار�ض اجلاري،  اإىل كندا يف  �صاحبها 
الثانية هذا ال�صهر، اإل اأن وكالة ال�صحة 
احلالتني  باأن  املواطنني  طماأنت  العامة 

ل ت�صكالن م�صدرا للقلق.
ويعترب فريو�ض احل�صبة �صديد العدوى، 
ن��ادر يف كندا، حيث  اأن تف�صي املر�ض  اإل 
يتلقى معظم ال�صكان اللقاحات الالزمة 

ملقاومته.
وظهرت 5 اإ�صابات باحل�صبة يف تورنتو 
مرتبطة  غالبيتها  كانت  املا�صي،  العام 

مب�صافرين.
وم���ن ب���ني الأ���ص��خ��ا���ض الأك�����رث عر�صة 
الذين  الر�صع  هم  باحل�صبة  لالإ�صابة 
واأ�صحاب  بعد،  �صدها  اللقاح  يتلقوا  مل 
املناعة  ج��ه��از  ت�صعف  ال��ت��ي  الأم���را����ض 

لديهم، بالإ�صافة للن�صاء احلوامل.

ر�سومات طفل تنقذ 
والديه من النف�سال

اإنقاذ  يف  بريطانيان  زوج���ان  جن��ح 
�صفا  ع��ل��ى  ك��ان��ا  ب��ع��دم��ا  عالقتهما 
الن����ف���������ص����ال، ب��ف�����ص��ل ر����ص���وم���ات 
طفلهما الذي كاد اأن يكون ال�صبب 
يف انهيار الأ�صرة.  قال اأدريان )46 
اإمي���ا )37 عاماً(  ع��ام��اً( وزوج��ت��ه 
ب����اأن ت�صرفات  وي���ل���ز،  م���ن ج��ن��وب 
����ص���ن���وات(   8( اإي����������وان  ط��ف��ل��ه��م��ا 
طالقهما.  يف  ت��ت�����ص��ب��ب  اأن  ك����ادت 
يت�صرف  اأن  اإي�������وان  اع���ت���اد  ف��ق��د 
والديه،  ���ص��د  م��ف��رط��ة  ب��ع��دوان��ي��ة 
الركالت  ويوجه  يع�صهما  ك��ان  اإذ 
م�صتمر.  ب�صكل  اإليهما  واللكمات 
ال����زوج����ان ذرع����اً  اأن ����ص���اق  وب���ع���د 
الأخ�صائية  ا�صتدعيا  بطفلهما، 
النف�صية لفرين اإنرتوبو�ض، والتي 
ت�صرفات  �صبب  ب��دوره��ا  اكت�صفت 
ر�صوماته.  عرب  العدوانية  الطفل 
وقالت لفرين باأن اإيوان كان دائماً 
ي��ظ��ه��ر وال���دت���ه ب��ح��ج��م اأك����رب من 
اإ�صافة  وال��ده يف معظم ر�صوماته، 
اإىل ر�صم نف�صه وهو يقف بني اأمه 
اأقرب لأمه  واأبيه ب�صكل يكون فيه 
اأب��ي��ه. وف�صرت لفرين  واأب��ع��د ع��ن 
باأن  ر�صومات الطفل هذه ب�صعوره 
ومتحابني،  متقاربني  لي�صا  اأبويه 
املتوترة  عالقتهما  عن  يعرب  واأن��ه 
وبعدوانية  اخل��ا���ص��ة،  ب��ط��ري��ق��ت��ه 

مفرطة جتاه الطرفني. 
ون�����ص��ح��ت لف�����رين الأب����وي����ن ب���اأن 
للتخل�ض  ال��ف��ري��ق  ب�����روح  ي��ع��م��ال 
يتجاوزا  واأن  امل�����ص��ك��ل��ة،  ه���ذه  م���ن 
انهيار  دون  للحيلولة  خالفاتهما 

الأ�صرة، وتفاقم م�صكلة طفلهما. 
التقارب  يف  الزوجان  ب��داأ  وبالفعل 
���ص��وي��ة ع��ل��ى ح��ل م�صكلة  وال��ع��م��ل 
عالمات  ب�������داأت  ال������ذي  ط��ف��ل��ه��م��ا 
التح�صن تظهر على �صلوكه ب�صكل 
�صحيفة  نقلته  ملا  وفقاً  تدريجي، 

ديلي ميل الربيطانية.  

في�سبوك يعود اإىل �سريالنكا
اإنهم  قال م�صوؤولون يف �صريالنكا، 
رفعوا احلظر على موقع في�صبوك 
عقب مناق�صات مع �صبكة التوا�صل 
ا�صتمر  بعدما  وذل��ك  الجتماعي، 
اأن  اإىل  ا�صتنادا  اأ�صبوعا،  احلجب 
"في�صبوك كان ي�صتخدم يف تغذية 
�صخ�صان  وقتل  الطائفي".  العنف 
الأ�صبوع  ا�صتباكات  يف  الأق���ل  على 
امل��ا���ص��ي ع��ن��دم��ا ه���اج���م ب���وذي���ون، 
اأيدي  على  �صائق  مقتل  اأغ�صبهم 
وممتلكات  م�����ص��اج��د  م�����ص��ل��م��ني، 
مل�صلمني يف منطقة كاندي بو�صط 
البالد. وذكرت احلكومة اأن بع�ض 
بتحري�ض  ج����اءت  ال��ع��ن��ف  اأع���م���ال 
احلكومة  وك��ان��ت  في�صبوك،  ع��ل��ى 
وفايرب  في�صبوك  م��واق��ع  حجبت 
ال�����ص��اب��ع م��ن مار�ض،  ووات�����ص��اب يف 

وفق ما نقلت "رويرتز".

هل يوجد عالج 
لإدمان الت�سوق؟

طّور باحثون من الرنوج طريقة لقيا�ض 
الت�صّوق تعتمد على طرق  اإدم��ان  درج��ة 
ت�صخي�ض "الو�صوا�ض القهري"، وميكن 
م���ن خ��الل��ه��ا ر����ص���د ه����ذه احل���ال���ة من 
الإدم��ان. ووجد فريق البحث اأن �صمات 
هذا النوع من الإدمان تت�صابه مع اأنواع 

اإدمان اأخرى على الكحول واملخدرات.
فئة  اأك���رث  ه��م  ال�صن  ���ص��غ��ريات  الن�صاء 
اإدمان  فخ  يف  للوقوع  ال�صتعداد  لديها 

الت�صوق 
ولح�����ظ ال���ب���اح���ث���ون م���ن ق�����ص��م الطب 
اأن  الرنوجية  بريجن  بجامعة  النف�صي 
فئة  اأك���رث  ه��م  ال�صن  ���ص��غ��ريات  الن�صاء 
اإدمان  فخ  يف  للوقوع  ال�صتعداد  لديها 

الت�صوق.
يتعّر�صون  م��ن  اأن  الأب���ح���اث  واأظ���ه���رت 

يلجوؤون  اكتئاب  اأو  وتوتر  قلق  لنوبات 
الكحول  لتعطي  ك��ب��دي��ل  ال��ت�����ص��وق  اإىل 
بنهم،  ال���ط���ع���ام  وت�����ن�����اول  وامل������خ������درات 
اأن يحقق يف الوقت نف�صه نف�ض  وميكن 

الإح�صا�ض املوؤقت باملكافاأة.
يف  نمُ�صرت  التي  الدرا�صة  نتائج  وبح�صب 
جملة "فرونتري اإن �صيكولوجي" يرجع 
املكافاأة  اإح�����ص��ا���ض  اإىل  ال��ت�����ص��وق  اإدم�����ان 
اإفرازات  الإن�صان نتيجة  به  الذي ي�صعر 
مع  يت�صابه  وال��ذي  الدماغ  يف  كيميائية 
اأنواع الإدمان الأخرى، ويتطلب عالجاً 

نف�صياً اجتماعياً.
وح����ّذرت ن��ت��ائ��ج ال��درا���ص��ة م��ن اأن توفر 
الإنرتنت  طريق  ع��ن  الت�صوق  اإمكانية 
من  ت��وؤخ��ر  وق��د  امل�صكلة،  م��ن  ت�صاعف 

ر�صدها.

واأج������اب امل�����ص��ارك��ون يف ال���درا����ص���ة ع��ل��ى اخ��ت��ب��ار موحد 
ثم بحث  وم��ن  تعاطفهم.  م��دى  ملعرفة  الإن��رتن��ت  عرب 
 )DNA( ال��ن��ووي  احلم�ض  الدرا�صة  على  امل�صرفون 

جلميع امل�صاركني، ح�صب موقع "�صكينيك�ض" الأملاين.
واأ�صارت نتائج الدرا�صة اإىل اأن نحو 10 باملائة من ن�صبة 
التعاطف عند امل�صاركني تعتمد على اجلينات، واأظهرت 
ال��ت��ح��ل��ي��الت اأن ب��ع�����ض ال��ع��وام��ل اجل��ي��ن��ي��ة ت��ظ��ه��ر عند 
اأكرب  تعاطف  اأو  بح�صا�صية  ي�صعرون  الذين  الأ�صخا�ض 

جتاه الآخرين.
الباحث  ع��ن  الأمل����اين  "في�صن�صافت"  م��وق��ع  نقل  فيما 
�صارك  وال��ذي  باري�ض،  جامعة  من  ب��ورج��ريون  توما�ض 
"الآليات  هي  ما  الآن  لغاية  يمُعرف  ل  باأنه  الدرا�صة  يف 
ترتبط  التي  احليوية  الإ���ص��ارات  وو�صالت  البيولوجية 
بالعوامل اجلينية". واأ�صار بورجريون اإىل اأن "كل عامل 
وراث��ي يلعب ج��زءا �صغريا وه��ذا ما يجعل من ال�صعب 

التعرف عليه".
وامللفت اأي�صا يف نتائج الدرا�صة هو اأن الن�صاء يف املعدل 
كانوا اأكرث تعاطفا من الرجال، رغم عدم وجود اأ�صباب 
لأن  "�صكينيك�ض"،  موقع  تقرير  ح�صب  لذلك،  وراث��ي��ة 
مقارنات احلم�ض النووي مل جتد اختالفات وا�صحة يف 

توزيع جينات التعاطف بني الرجال والن�صاء.
التعاطف  اأن  ال��درا���ص��ة  على  امل�����ص��رف��ون  يعتقد  ول��ذل��ك 
الأكرب عند الن�صاء ل يعود اإىل عوامل جينية، بل رمبا 
الجتماعية  للتن�صئة  يعود  اأو  هرمونية،  لعوامل  يعود 
باأنهم  مثال  ال��ذك��ور  الأط��ف��ال  يو�صف  عندما  وخا�صة 
تكرمي  يتم  اأو عندما  الفتيات،  يبكون"، على عك�ض  "ل 
كما  الآخ��ري��ن.  مع  الكبري  تعاطفها  ب�صبب  مثال  امل���راأة 
تو�صلت الدرا�صة اإىل اأن الأ�صخا�ض الذين لديهم ن�صبة 

كبرية من جينات التعاطف هم عر�صة لالإ�صابة مبر�ض 
التوحد.

العناق- ج�صر بني �صحة البدن وهناء الروح
ظاهرة  ولي�ض  فح�صب،  عاطفية  ظ��اه��رة  لي�ض  العناق 
غ��رب��ي��ة ف��ق��ط، ف��ال��ع��ن��اق ع��ن��د ك��ل ال�����ص��ع��وب ت��ع��ب��ري عن 
والتعاطف  القرب  م�صاعر  املعرّب عن  اجل�صدي  التما�ض 
اأّن له  اأك���دت  وامل��ح��ب��ة وح��ت��ى الح����رتام. درا���ص��ة علمية 

فوائد �صحية ملمو�صة.
اأ���ص��ك��ال، ففي  يتعانق ال��رج��ال يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي ب��ع��دة 
بع�ض املناطق يقع العناق مبقاربة الأكتاف، ويف مناطق 
الأكتاف،  ت��الم�����ض  ب��ع��د  الأن����وف  بتالم�ض  ي��ق��ع  اأخ����رى 
العناق مبعانقة اجلزء الأعلى من اجل�صم  يقع  واأحياناً 
على جانبي ج�صد ال�صخ�ض املعاَنق. والعناق هنا غالبا ما 
يكون تعبريا عن افتقادك ملن عانقت واإظهارك م�صاعر 
الود جتاهه، كما ي�صبح العناق واجبا يف مرا�صم التعزية 

يف بع�ض املناطق بوفاة قريب اإىل املعانق.
اإتخذ  الأك���ف  ب��ني  متا�ض  وه��ي  امل�صافحة،  العناق  مثل 

�صكال ر�صميا لدى كثري من ال�صعوب.
بل،  بالقمُ م�صفوعا  غالبا  العناق  فيقع  الن�صاء  عند  اأم��ا 
وهي قبل ل تقع على وجنة اأو وجه املقاِبلة، بل تمُطلق يف 

الهواء قرب وجهها، لتمُ�صبح تعبرياً رمزياً عن الود.
اىل  ذه��ب��ت  �صاين�ض"،  "اأمريكان  م��وق��ع  ن�صرها  درا���ص��ة 
اإ�صافة اىل �صعور الود الذي يبعثه يف نفو�ض  اأّن العناق 
املتعانقني، قد يكون �صببا يف وقاية النا�ض من كثري من 
الأمرا�ض. وقد يبدو الأمر اإىل هذا احلد متناق�صا، اإذ 
احتمال  ف��اإن  الغرباء،  ع�صرات  تعانق  اأن��َك  افرت�صنا  لو 
انتقال اأمرا�ض معينة اإليك �صي�صبح اأكرب، لكن الدرا�صة 
ك�صفت  "كارنغي ميلون" الأمريكي  اأطلقها معهد  التي 

الآخرين  من  ال�صعوري  والقرب  بالتالحم  ال�صعور  اأّن 
اأثناء العناق له دور فاعل يف التقليل من  الذي يح�صل 
احتمالت الإ�صابة باأمرا�ض مرتبطة بالكاآبة ومرتتبة 
اىل  وت�صل  ج��دا،  الأمرا�ض كبرية  عليها )وقائمة هذه 
اأمرا�ض املعدة واجلهاز اله�صمي، واإىل الدماغ واأمرا�ض 
الأع�صاب والأمرا�ض  اأمرا�ض  الدماغية، واىل  اجللطة 

الغام�صة ومنها فيربومولوجي(.
ايفوليو�صن"  "كوليكتف  م��وق��ع  ن�صره  تقرير  واأوج����ز 
املعني بال�صحة النف�صية والبدنية جملة فوائد ملمو�صة 

ناجمة عن العناق منها:
على  ال��دم��اغ  ي�صاعد  ق��د  فالعناق   ، ال��رتاب��ط  1.زيادة 
اإفراز هورمون اأوك�صيتو�صني التي ت�صيع يف النف�ض �صعور 

التقارب مع من نعانقه.
ع�صارة  ي��ط��ل��ق  ف���ال���ع���ن���اق  الأمل،  م����ن  2.التخفيف 
الآندروفني التي ت�صاعد يف تليني الأن�صجة، مبا يخفف 
كثرياً من الآلم، وخا�صة املرتبطة بالأمرا�ض الغام�صة، 
حني  اأحبتنا  نعانق  فهل  الإن��ف��ل��ون��زا،  ب��اإ���ص��اب��ات  وح��ت��ى 

ن�صاب بالإنفلونزا فتخف اآلمنا؟
حقل البايوجينتك  عرب  امل�صاعر  تبادل  يتيح  3.العناق 
مع  تعاطفنا  يثري  م��ا  بالقلب،  يرتبط  ال��ذي  الغام�ض 
الآخرين.هذه الآلية تبني ج�صور الثقة بني النا�ض، وهي 
م�صاعر ل تعرب عنها الكلمات مهما كانت موؤثرة. وهكذا 

يمُن�صح بعناق الذين تود اأن تفتح قلبك لهم.
4.العناق يخفف من الكتئاب، ومن الختالل التناق�صي 
لالأع�صاب. فالعناق يزيد من اإنتاج مادة دوبامني يف املخ، 
ويظهر اأثرها فورا يف تخطيطات الدماغ اإن جنح الفرد 
امل���ادة تنخف�ض  ه��ذه  ال��ع��ن��اق.  بعد  اإج��رائ��ه��ا مبا�صرة  يف 

ب�صدة لدى من يعانون من الإكتئاب.

درا�سة حديثة تك�سف تاأثري اجلينات على تعاطفنا مع الآخرين

التعاطف مع الآخرين هو جزء من حياة الإن�صان وتعاي�صه مع الآخرين، 
الأف��راح  يف  غريهم  من  اأك��ر  ب�صورة  للتعاطف  مييلون  الب�صر  وبع�ض 
والأتراح. لكن ما الذي يحدد ن�صبة تعاطفنا مع الغري ومن اأكرث تعاطفا 

املراأة اأم الرجل؟
خا�صة  ب�صورة  التعاطف  يتاأثر  ال�صائد  لالعتقاد  ووفقا 

بالتجارب الإن�صانية ال�صابقة للب�صر، ورمبا بالتاأثريات 
ما  ح�صب  اجلنني،  تكون  واأثناء  احلمل  رافقت  التي 

ذكر موقع "�صكينيك�ض" الأملاين الإلكرتوين.
جامعة  م��ن  علمية  درا���ص��ة  وبحثت 

اأ�صرف  الريطانية  ك��ام��ردج 
التعاطف  فارير،  فارون  عليها 
فارير  وب��ح��ث  ال��ب�����ص��ر.  ع��ن��د 
األف   46 نحو  جينات  وزم��الوؤه 

الدرا�صة  ه��ذه  وت��ع��د  �صخ�ض، 
الأ�صخم من نوعها حتى الآن. 
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حتت رعاية فاطمة بنت مبارك »اأم الأمارات«

تخريج الطالبات املتفوقات من جامعتي الإمارات وزايد وكليات التقنية العليا م�ساء اليوم يف امل�سرح الوطني باأبوظبي 
•• العني – الفجر

حتت رعاية �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك 
الرئي�ض  ال��ع��ام،  الن�صائي  الحت��اد  رئي�صة   -
رئي�صة  الأ�صرية،  التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأعلى 
يقام  والطفولة-  لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�ض 

حفل تخريج الطالبات املتفوقات من جامعتي 
اليوم  العليا  التقنية  وكليات  وزايد  الإم��ارات 
باأبوظبي. ويت�صمن  امل�صرح الوطني  الأحد يف 
من   37 ال�  الدفعة  تكرمي  الحتفال  برنامج 
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  جامعة  طالبات 

والدفعة 27 من طالبات كليات التقنية العليا، 
و16 من طالبات جامعة زايد.  واأكدت الهيئة 
ح�صور  �صرورة  على  الحتفال  على  امل�صرفة 
يف  تعقد  التى  لالأحتفالية  النهائية  الروفة 
هاما  �صرطا  وتعد  اليوم  �صباح  من  التا�صعة 

اأن  للم�صاركة يف الحتفالية م�صاء. ي�صار اإىل 
عدد اخلريجات اللواتي �صيت�صرفن بتكرمي اأم 
برامج  متفوقة من  502 طالبة  هو  الإم��ارات 
الثالث.   التعليمية  املوؤ�ص�صات  البكالوريو�ض يف 

وفيَم يلي اأ�صماء املكرمات
 ) 1( كلية العلوم الإن�صانية والجتماعية

تخ�ص�ض: بكالوريو�ض الآداب يف الأدب الإجنليزي
 1 حليمة هالل مبارك هالل الزعابي   

عبداهلل حممد �صليمان الزيودي   عائ�صة   2
خميمر   اأبو  ح�صن  عطية  اآمنة   3

�صرف   طه  ماهر  رزان   4
�صادق   م�صطفى  نور   5

خديجة �صعيد حممد علوان ال�صريدي    6
زين ال�صعيدي  الرب  عبد  �صاحلة   7

 
تخ�ص�ض: بكالوريو�ض الآداب يف درا�صات الرتجمة

الغول  توفيق  ممتاز  رول   1
الكعبي   حممد  �صعيد  �صامل  مرمي    2
اإبراهيم البلو�صي   ح�صن  علي  اأمرية   3

الراوي  يا�صني  ناظر  اإ�صالم   4
عبد احليارى  حممد  لينا   5

 
تخ�ص�ض: بكالوريو�ض الآداب يف اللغويات التطبيقية

عمرو   عبدالكرمي  يو�صف  1ولء 
تخ�ص�ض: بكالوريو�ض الآداب يف العلوم ال�صيا�صية  
اأمرية حارب خليفة را�صد الوح�صي      1

هالل القبي�صي    �صعيد  هالل  عائ�صة   2
الظاهري   �صامل  خمي�ض  �صعيد  مرمي   3
حممد �صيف حن�صول املحريبي   روان   4

ال�صحي  �صل�صول  �صعيد  عبيد  ح�صه   5
 

م�صار  اجلغرافيا  يف  الآداب  بكالوريو�ض  تخ�ص�ض: 
نظم املعلومات اجلغرافية  

ال�صويدي   �صيف  علي  حممد  مروة    1
حممد �صعيد اأحمد اليماحي  موزة    2

 
تخ�ص�ض: بكالوريو�ض الآداب يف اجلغرافيا م�صار التخطيط احل�صري

حممد عبا�ض احل�صن   بل�صم   1
تخ�ص�ض: اخلدمة الإجتماعية  
�صمه علي حممد �صام�ض النعيمي    1

العربي   �صعود  را�صد  �صارة    2

تخ�ص�ض: بكالوريو�ض الآداب يف اللغة العربية واآدابها   
النعيمي   را�صد  حمدان  را�صد  �صيخة   1

املزروعي املهريي   خليفة  �صعيد  مرمي   2
حممد  عدنان  اإينا�ض   3

 
تخ�ص�ض: بكالوريو�ض الآداب يف الإت�صال اجلماهريي 

م�صار العالقات العامة والإعالن
رمي ح�صن �صعيد حممد الها�صمي    1

متيمي   �صالح  عمر  فطوم   2
لري  عبداهلل  كاظم  نا�صر  حوراء   3

حاج علي   حممود  عبري   4
�صعيد  اإبراهيم  حكمت  حال   5

 
تخ�ص�ض: بكالوريو�ض الآداب يف علم النف�ض 

احلران اآل علي  اإبراهيم  �صعيد  ب�صرى   1
 

تخ�ص�ض: بكالوريو�ض الآداب يف الإت�صال اجلماهريي 
م�صار ال�صحافة  

احلو�صني  ح�صن  عبداهلل  خليل  وداد   1
 

تخ�ص�ض: بكالوريو�ض الآداب يف الإت�صال اجلماهريي م�صار التلفزيون
يا�صني   عمر  لني   1

واللغة  الفل�صفة  م���زدوج:  تخ�ص�ض  يف  الآداب  بكالوريو�ض 
العربية واآدابها 

م ا�صم اخلريج�����������ة
ودميه ح�صني رحم دل   1

  
بكالوريو�ض الآداب يف تخ�ص�ض مزدوج: علم النف�ض 

والفل�صفة
حممود م�صتاق حممود  نائلة   1

 
درا�صات  م��زدوج:  تخ�ص�ض  يف  الآداب  بكالوريو�ض 

الرتجمة واللغة العربية واآدابها
عبدالفتاح عيا�ض   م�صطفى  �صارة   1

) 2 ( كلية العلوم 

تخ�ص�ض: بكالوريو�ض يف الكيمياء  
اآل نهيان  حممد  بن  طحنون  بن  �صلطان  مرمي   1

حممود   مريغني  عو�ض  بيان   3
علي عبدالغني عبداملجيد  اأحمد  و�صام    4

تخ�ص�ض: بكالوريو�ض يف الكيمياء احليوية    
ال�صطري   حممد  اإبراهيم  حنني   1

�صامل النعيمي   را�صد  البادي  اأ�صماء   2
عمره  زياد  براء   3

حممد مر�صي   حممد  فوزي  رنا   4

تخ�ص�ض: بكالوريو�ض يف الريا�صيات     
رنني ه�صام حرز اهلل    1

م�صار  اجل��ي��ول��وج��ي��ا  يف  ب��ك��ال��وري��و���ض  تخ�ص�ض: 
جيولوجيا البرتول     

اليليلي    حممد  علي  م�صبح  �صمة   1
املزروعي   �صعيد  �صامل  عبداهلل  لطيفة   2

خ�صروي   مريزا  �صعدية   3
دوجان   جامز   4

م�صار  ال��ب��ي��ول��وج��ي��ا  يف  ب��ك��ال��وري��و���ض  ت��خ�����ص�����ض: 
البيولوجيا اخللوية واجلزيئية

عبداملنعم احل�صري   دمية   1
اآدم   عبدالرزاق  �صعيد  نائلة   2
اأحمد ح�صن   اإبراهيم  زينب   3

حممد   عبداهلل  نعيمة   4
اأبو زرقه   علي  غازي  اآيه   5

احللبي  حممد  �صريف  ولء   6
 

تخ�ص�ض: بكالوريو�ض يف الفيزياء 
�صاهني   حممد  فريد  اآلء   1

) 3 ( كلية الرتبية 

تخ�ص�ض: بكالوريو�ض الرتبية الإبتدائية / م�صار اللغة الإجنليزية  
احلمودي   �صامل  �صعيد  را�صد  خولة   1

 
تخ�ص�ض: بكالوريو�ض يف الطفولة املبكرة 

عبداهلل برمان املطرو�صي   علي  رميا   1
  

) 4 ( كلية الإدارة والإقت�صاد 

اإدارة  م�صار   / الأعمال  اإدارة  بكالوريو�ض  تخ�ص�ض: 
وتطوير املوارد الب�صرية   

يا�صمني �صعيد �صحده عقيالن    1
البلو�صي  ح�صن  �صكري  حممد  �صريفة   2

 
تخ�ص�ض: بكالوريو�ض يف التمويل وامل�صارف    

مرمي خليفة علي حلي�ض النيادي   1
قرقناوي  بدرالدين  اأحمد  نور   2

طيبة جنيب �صادق جنيب    3
عبدي  حممد  عثمان  هبة   4

النعيمي   �صام�ض  حممد  علي  مهره   5
را�صد ال�صام�صي   �صيف  حممد  موزة   6

العميمي  خليفة  حممد  خليفة  عائ�صة   7
�صعيد �صليمان حمد ال�صام�صي   موزة   8
النعيمي   حمد  خدوم  �صعيد  �صيخة   9

مبارك  حممد  مريفت   10

تخ�ص�ض: البكالوريو�ض يف املحا�صبة 
املهريي   زيتون  عتيق  عو�ض  ودمية   1
حممد زيتون املهريي  �صيف  فاطمة   2
الكعبي  �صامل  را�صد  حمدان  فاطمة   3

عائ�صة عبداهلل خمي�ض عبداهلل ال�صريدي   5
�صعيد الدرعي  عبداهلل  حمد  ح�صنة   6

النعيمي  زريج  را�صد  حمد  هاجر   7
حمدان حممد خليفة العميمي  فاطمة   8

بن خمي�ض البهلولية   جمعة  بن  خمي�ض  بنت  خلود   9
دروي�ض   �صلمان  اإبراهيم  دميا   10

ماجد حمدان   ب�صرى   11
اأحمد   فوؤاد  عبدال�صالم  �صروق   12

�صامل بن طالب املعولية   بنت  عنود   13
الظاهري   اأحمد  �صعيد  مبارك  لطيفة   14

مرية �صيف �صلطان خامت النعيمي   15
 

تخ�ص�ض: بكالوريو�ض اإدارة الأعمال / م�صار ريادة الأعمال 
الوقي�ض الهاجري  هادي  مهدي  نوال   1

الظاهري  ربيع  �صامل  ربيع  كليثم   2
 

تخ�ص�ض: بكالوريو�ض يف نظم املعلومات الإدارية
باح�صوان  �صعيد  كرامه  �صارة   1
اأزهري بدوي حممد   ن�صمة   2

املزروعي  حممد  بخيت  حممد  عو�صة   3
نور وليد فريج    4

تخ�ص�ض: بكالوريو�ض يف الإح�صاء 
النيادي عامر  �صعيد  حميد  عائ�صة   1

 
تخ�ص�ض: بكالوريو�ض يف الإقت�صاد

موزة بنت حممد بن غامن اخلمي�صانية    1
اإبراهيم خالد  ريا�ض  اأنوار   2

الدين  زين  اأحمد  ح�صن  مال  جا�صم  ولء   3

اإدارية / م�صار  تخ�ص�ض: بكالوريو�ض نظم معلومات 
اإدارة العمليات اللوج�صتية والإمداد

بامدهاف   اأحمد  �صامل  ب�صرى   1
تخ�ص�ض: بكالوريو�ض نظم معلومات اإدارية / م�صار ت�صويق 

اأ�صحق اأحمد اأبوجياب   ر�صا   1

تخ�ص�ض: بكالوريو�ض يف اإدارة الأعمال / م�صار مزدوج 
اإدارة وتطوير املوارد الب�صرية وريادة الأعمال     

رو�صة حممد �صامل الذيب الكتبي   1

م�صار   / الأع��م��ال  اإدارة  يف  بكالوريو�ض  تخ�ص�ض: 
واإدارة  الب�صرية  امل���وارد  وتطوير  اإدارة  م���زدوج 

العمليات اللوج�صتية والإمداد
ملي�ض �صعيد حمد املغربي    1

ال�صام�صي الظليم   حممد  �صامل  رمي   2
 

 ) 5 ( كلية القانون  

تخ�ص�ض: بكالوريو�ض يف القانون  
احلفيتي  �صعيد  حممد  �صعيد  مرية   1

خليفة حممد ال�صحي   عبداللطيف  �صيماء   2
احلمادي   جمعة  حممد  جا�صم  اإميان   3

خولة عي�صى نظر حممد رحمه    4
رواجبه   توفيق  رافع  لنا   5

علي  اآل  فا�صل  بن  علي  �صلطان  اأروى   6
�صامل �صعيد عبداهلل الكعبي  هدى   7

ال�صام�صي  �صيف  فالح  احلاج  جواهر   8
 

 ) 6 ( كلية الأغذية والزراعة   

تخ�ص�ض: بكالوريو�ض يف الب�صاتني 
الربيكي   علي  مبارك  ي�صلم  مرمي   1
عبداهلل �صعيد من�صور الكعبي   رمي   2

احلمادي   حممد  اأحمد  �صارة   3

تخ�ص�ض: بكالوريو�ض يف تنظيم التغذية 
مبارك حميد عبيد النعيمي  لطيفة   1

الزعفرللي   �صامر  �صنا   2
في�صل �صباتي   هديل   3

ق�صطه  عبداهلل  جمال  دينا   4

) 7 ( كلية الهند�صة   

تخ�ص�ض: بكالوريو�ض يف الهند�صة امليكانيكية
املن�صوري   �صالح  حممد  تركي  مرمي   1
الكعبي   حممد  هالل  حممد  طريفة   2
بالربك عي�صة العامري   �صاملني  نهلة   3

تخ�ص�ض: بكالوريو�ض يف الهند�صة الكهربائية 
الكتبي  علي  را�صد  علي  كنه   1

ال�صيبة �صعيد النعيمي  �صامل  هالة   2
الظاهري  مبارك  �صياح  بخيت  منى   3

اأكنان اأ�صامه يعقوب ال�صرقاوي   4
ب�صري   اأحمد  نعمات   5

يو�صف �صليمان ح�صن  غيداء   6
النقبي   علي  حممد  علي  فاطمة   7

خولة م�صطفى حممود م�صطفى ال�صنقيطي    8
حرميي�ض ال�صحي  �صعيد  را�صد  �صارة   9

اجلابري   غافان  �صعيد  حممد  اآمنه   10
حممود اإ�صماعيل عو�ض اهلل  عبري   11

 
تخ�ص�ض: بكالوريو�ض يف الهند�صة الكيميائية 

العامري   �صلطان  �صعيد  �صلطان  مرمي   1
�صيف حممد منينه ال�صام�صي   موزة   2
النعيمي  عبيد  جمعة  را�صد  فاطمة   3

موزة عي�صى هزمي عي�صى الزعابي   4
عبداهلل بن اإ�صحاق  �صامل  في�صل  اأماين   5

الربيكي  �صالح  عبداهلل  علي  ندى   6
اأروى فرج عمر را�صد   7

اأحمد   �صالح  حممد  فاطمة   8
حمده جمعة خلف الزري امل�صماري    9

العبدويل  �صعيد  اأحمد  علي  هاجر   10
احللبي  حممد  حيدر  رمي   11

فهيم رباين   حممد  فهيم  �صمية   12
اأحمد  �صرياج  �صرياج  �صيدرا   13

تخ�ص�ض: بكالوريو�ض يف الهند�صة املعمارية
حمدان  اأحمد  حممد  دانه   1
ح�صن   �صريف  حممد  دانه   2

بكر   اأبو  جنيب  اأروى   3

تخ�ص�ض: بكالوريو�ض يف الهند�صة املدنية 
اأحمد   فائقة   1

علي فار�ض   اإبراهيم  جنوى   2
تخ�ص�ض: بكالوريو�ض يف هند�صة البرتول

الروا�صدة   عبداحلميد  اإبراهيم  �صارة   1
البدعي�ض   ح�صان  خولة   2

) 8 ( كلية تقنية املعلومات 

 / املعلومات  تقنية  يف  العلوم  بكالوريو�ض  تخ�ص�ض: 
م�صار ال�صبكات   

ال�صام�صي حممد  �صعيد  حممد  فاطمة   1
 

املعلومات  تقنية  يف  العلوم  بكالوريو�ض  تخ�ص�ض: 
م�صار / تطوير الرجميات   

اآمنة حممد �صامل اجلابري    1
 / املعلومات  تقنية  يف  العلوم  بكالوريو�ض  تخ�ص�ض: 

م�صار اأمن املعلومات   
حمد الكتبي   حممد  علي  ميثة   1

) 9 ( كلية الطب والعلوم ال�صحية  

تخ�ص�ض: دكتور يف الطب   
العبدويل   غا�صب  حممد  اأحمد  وفاء   1

الرئي�صي   عبداهلل  مراد  عبداهلل  �صم�صة   2
مطر �صامل اإبراهيم الظاهري   مزون   3

الزيودي   العبد  �صليمان  را�صد  جواهر   4
�صلمى حممد اأحمد ح�صن الزعابي    5

هالل الرواحي   �صعيد  را�صد  مها   6
ال�صحي   اأحمد  عتيق  عبداهلل  علياء   7

اإبراهيم ح�صني عبداهلل البلو�صي   فاطمة   8
التميمي   �صعيد  اأحمد  عو�ض  فاطمة   9

ميثاء خليفة �صويدان بخيت النعيمي    10
نهيل النعيمي   �صعيد  عبداهلل  رقية   11

املزروعي   غنطو�ض  حامد  �صيف  فاطمة   12
علي مرزوق مهمل الأحبابي   نورة   13

الأحمدي   اأحمد  يو�صف  يعقوب  اأمرية   14
خلود �صالح علي اأحمد الزبيدي    15

حممد اجلابري   عبداهلل  عي�صة  مها   16
القايدي   غراب  علي  �صامل  �صيخة   17

عي�صى عبدالرحيم حممد ال�صيباين   �صريفة   18
 19 نورة اأحمد يو�صف ح�صن احلو�صني  
اأ�صماء �صعد خمي�ض ال�صيخ ال�صحي    20

ح�صن املرزوقي   علي  ح�صن  �صمه   21
احلب�صي  �صعيد  �صيف  �صليمان  �صاره   22

عتيق حممد عبيد الظاهري   رو�صة   23
الزيودي   �صامل  علي  �صامل  مرمي   24
اآمنه عارف جمعة �صقر الزعابي    25

القرين   مبارك  �صالح  �صيماء   26
النيادي   حمد  عامر  �صعيد  نورة   27

�صلطان حممد النيادي   حميد  عائ�صة   28
الظهوري   الأقرح  عبداهلل  اأحمد  �صيخة   29

ميثاء بطي عبيد حمد الغفلي    30
النعيمي   القرطا�صي  علي  جا�صم  موزة   31

حممد   اأحمد  قايد  حممد  اأمل   32
را�صد علي الظهوري   حممد  مرمي   33
العلوي   حممد  �صيف  �صعيد  اأ�صماء   34

عائ�صة �صعيد علي �صعيد ال�صحي    35
ال�صاعدي   خربا�ض  علي  را�صد  مرمي   36

املن�صوري   �صعيد  �صالح  ربيع  مديحه   37
�صامل م�صلم بن حم العامري   حمد  موزة   38

النعيمي   ف�صل  عي�صى  ف�صل  ب�صاير   39
العجمي   ال�صامري  عبداهلل  ع�صام  نورة   40

ح�صني اآل دروي�ض   فريد  عليا   41
املرزوقي   حممد  حميد  حممد  رها   42

اإليازية عبدالرحمن ح�صن حممد املعمري    43
املن�صوري   ع�صيان  حممد  جمعة  �صما   44

املهريي   خمي�ض  �صاعن  اأحمد  �صاعن  حمدة   45
 46 نوال حمد �صعيد حممد البدواوي  

)1( كلية الفنون وال�صناعات الإبداعية

الفنون  الفنون اجلميلة يف  بكالوريو�ض   : التخ�ص�ض 
املرئية

جمعة اآل مكتوم  بن  حمد  بن  ح�صر  �صنعاء    1

التخ�ص�ض : بكالوريو�ض الآداب يف الفنون والت�صميم 
/ الفنون املرئية 

الكعبي  مطر  حممد  خالد  ميثاء      1
 

 التخ�ص�ض : بكالوريو�ض العلوم يف ت�صميم الو�صائط 
الإعالمية املتعددة  

�صويلم الكتبي  علي  مهري  خلود     1
  

)2( كلية الإدارة 

التخ�ص�ض :  بكالوريو�ض العلوم يف املحا�صبة 
النعيمي   عبداهلل  �صامل  عبداهلل  مرمي    1

رمي عي�صة عبداهلل    2
لري  ح�صني  حممد  اإبراهيم  اإميان    3

فاطمة عبدال�صالم حممد �صالح كمال بور الب�صتكي    4
 5  فاطمة عبداهلل را�صد حممد الفال�صي  

املنهايل   �صاملني  علي  في�صل  نعيمة   6
ميعاد عبداهلل خمي�ض مبارك العامري     7

القا�صم    علي  ح�صني  بدر  ماريه   8
املرزوقي    اإبراهيم  عبدالرحمن  علي  خديجة   9

  10  بيان عبدال�صالم حممد دروي�ض املرزوقي   
 11 مرمي كرمي حممد كاظم حممد �صجاعي   

املنهايل    الربك  �صامل  مبارك  رمي   12
�صالح اآل رحمة    دروي�ض  اأحمد  هدى   13

ال�صقطري    اأحمد  �صامل  حممد  نوف   14
�صارة حممد عبداهلل يو�صف احل�صني    15
حممد ال�صام�صي    عديل  حمد  ميثاء   16

املناعي     حمد  عبداهلل  جا�صم  خواطر   17
بدر �صامل عبداهلل �صامل الزعابي  دانة   18

اخلوري    ح�صني  عبداهلل  عبدالعزيز  فاخره   19
الأن�صي    عبداهلل  حممد  عبداهلل  اأفنان   20

جعبل حممد العوذيل    نا�صر  خلود   21
العامري   عبداهلل  �صالح  جميل  �صمية   22

رو�صة يو�صف اإبراهيم عبداهلل     23

التخ�ص�ض : بكالوريو�ض العلوم يف التمويل 
املعلم      يو�صف  حممد  �صيماء   1

مهديه جواد ال�صيد �صرف �صليمان   ال�صيدة   2
الب�صر     علي  �صالح  اأحمد  منى   3

الأحبابي    حممد  ح�صني  رفدان  �صالمة   4
اأحمد حممد احلمادي    عبداهلل  هند   5

اخلاطري    هوي�صل  علي  مهري  مرمي   6
عائ�صة عبدالرحمن حممد نا�صر العوي�ض     7

بافقري  نا�صر  �صامل  خديجة   8
التميمي    عبداهلل  علي  �صاره   9

الكربي  حزيق  �صامل  ح�صان  و�صحى   10
علي   اآل  عبداجلبار  حممد  عبداجلبار  جواهر   11

حممد علي اأحمد احلمادي    12فاطمة 
البحري    عبداهلل  ح�صني  حممد  اأ�صماء   13

العطار    عبداهلل  اأحمد  وحيد  اإ�صراء   14
حممد حثبور الرميثي    حثبور  اأحمد  فاطمة   15

 16 خديجة حممد عامر يو�صف احلمادي   
مرمي �صامل �صلطان عبداهلل املعمري    17
الغيثي   خمي�ض  �صعيد  عبداهلل  موزة   18

ال�صويدي  ح�صن  حممد  ماجد  �صاحلة   19
را�صد �صامل العوي�ض   عبداهلل  ح�صه   20

ال�صويدي   م�صفر  عبداهلل  عي�صى  موزة   21
ح�صة حميد �صعيد الغوا�ض الزعابي   22

�صالح املن�صوري   مبارك  �صالح  حمدة   23
يو�صف  ال�صيد  زكي  حممد  علياء   24

�صامل فا�صل �صامل الهاملي  عفراء   25
اخلاجة   علي  فتح  عبداهلل  علي  عائ�صة   26

املن�صوري  بوهندي  حممد  عبداهلل  فاطمة   27
عبدالرحمن احلمادي  اإبراهيم  �صيماء   28

امل��وارد  اإدارة  يف  العلوم  بكالوريو�ض   : التخ�ص�ض 
الب�صرية 

املن�صوري   مبارك  �صالح  عبداهلل  نا�صر  حم�صنة    1
2  حمدة حممد ح�صني حممد املرزوقي  

املن�صوري  ح�صن  بدر  منى    3
 

وريادة  الت�صويق  يف  العلوم  بكالوريو�ض   : التخ�ص�ض 
الأعمال 

العمري   �صامل  نا�صر  نهى   1
اأحمد الغرير   �صيف  ماجد  علياء   2

الفطيم         ماجد  طارق  �صيخة   3

 ) 3 ( كلية علوم الإت�صال والإعالم  

التخ�ص�ض: بكالوريو�ض العلوم يف الإت�صال الإ�صرتاتيجي  
احلامد   �صامل  بكر  اأبو  حامد  اأ�صماء   1

فاطمة توفيق اإ�صحاق اأحمد كرم�صتجي    2
اإ�صماعيل العلي    اإبراهيم  اهلل  مال  مرمي   3

�صعيد   ي�صلم  ح�صن  عادل  م�صاعل   4
حممد عو�ض حممد العولقي   ليلى   5

العامري   ي�صلم  �صالح  ي�صلم  خديجة   6
اليافعي   �صيف  عبدالرب  حمد  لولوة   7

�صليمان لطفي اخلاجني  نا�صر  مرمي   8
 

التخ�ص�ض: بكالوريو�ض ال�صياحة والإت�صال الثقايف   
اإبراهيم   املال  علي  احلاج  عدنان  هدى   1

اأ�صامه حممود اإبراهيم اآل حممود   �صاره   2
العيدرو�ض  عمر  حممد  خ�صر  ندى   3

18
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التخ�ص�ض: بكالوريو�ض الإت�صال التلفزيوين وال�صينمائي   
مرمي اأحمد عبداهلل بناري العو�صي   1

 
) 4 ( كلية الرتبية  

والتعليم  الإبتدائي  التعليم  بكالوريو�ض  التخ�ص�ض: 
املتو�صط يف جمال اللغة الإجنليزية   

املرزوقي    علي  عبداهلل  حممد  هند   1
يو�صف حممد احلجي الفال�صي   حمدة   2

التخ�ص�ض: بكالوريو�ض الإر�صاد الإجتماعي املدر�صي   
املن�صوري   الهمامي  �صالح  مبارك  علي  فطيم   1

 2 �صيخة عبداهلل �صعيد با�صليب امل�صجري 
 

التخ�ص�ض: بكالوريو�ض التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة   
�صالح اآل علي   اهلل  مال  اأحمد  عائ�صة   1

املن�صوري   علي  �صلطان  علي  ميثاء   2
و�صحة علي مبارك عمري املن�صوري    3
خلفان الرومي   حممد  اأحمد  غايه   4

مكي   حممد  جا�صم  حممد  زينب   5
�صالح عون ع�صكر ال�صيعري  حمده   6

 
) 5 ( كلية العلوم الإن�صانية والإجتماعية    

التخ�ص�ض: بكالوريو�ض الآداب يف الدرا�صات الدولية 
/ ال�صوؤون الدولية    

ع�صريان   علياء   1
اجلروان   �صعيد  عبيد  حممد  علياء   2
نورة اإبراهيم عبداهلل علي احلمادي    3

عبيد ال�صويدي   �صامل  خليفة  فاطمة   4
ر�صا   علي  بن  علي  جان  عي�صى  �صوق   5

اإميان ح�صن عامر �صعد    6
حممد جناحي   احلاج  حممد  عبدالعزيز  اأ�صماء   7

 8 ملياء �صلطان اأحمد �صيف الغفلي  
خليل عثمان ح�صني احلو�صني   اأماين   9

جلبي   �صالح  ح�صني  فريد  علياء   10
�صاره �صعيد اأحمد عابر الهاملي    11

التخ�ص�ض: بكالوريو�ض الثقافة واملجتمع     
اآل نهيان    حممد  بن  �صيف  بن  خليفة  �صم�صه    1

 2  رانيا ح�صني عامر عمر احل�صرمي   
خليفة اأحمد جمرن الكندي  مرمي   3

 
التخ�ص�ض: بكالوريو�ض الآداب يف درا�صات جمتمع الإمارات      

العامري   عبداهلل  �صالح  عبداملجيد  مروة   1
املن�صوري   �صالح  مبارك  �صالح  ميثاء   2
مبارك املن�صوري  �صالح  نا�صر  فاطمة   3

 
) 6 ( كلية الإبتكار التقني     

التخ�ص�ض: بكالوريو�ض العلوم يف تقنية املعلومات / 
اأمن و�صبكات املعلومات     

عفراء عماد عي�صى عثمان احلميدان    1
املهري   علي  عو�ض  غالب  حمده   2
ال�صوري   علي  مبارك  علي  هند   3

عبداهلل حمد املناعي   جا�صم  �صيخة   4
الركن   عبداهلل  حممد  اأمل   5

عبدالكرمي عبداهلل حممد النظري ب�صتكي   اآمنه   6
 7 هيا را�صد عبدالرحمن �صعود الدو�صري 

 
التخ�ص�ض: بكالوريو�ض يف حو�صبة املوؤ�ص�صات      

حمده عبداهلل حممد    1
ال�صويدي   ال�صاعر  حممد  خليفة  ميثاء   2

مها خالد عبداهلل �صليمان الهنائي    3
ال�صام�صي  عبيد  حممد  عبدالرحمن  نورة   4

 
املعلومات  نظم  يف  العلوم  بكالوريو�ض  التخ�ص�ض: 

واإدارة التقنيات      
احلربي   قا�صم  �صرف  يا�صر  مروه   1

عو�ض مبارك �صلهوم القبي�صي   �صرينه   2
الداحمه   نا�صر  اأحمد  فاطمة   3

عفراء �صلطان علي �صلطان ال�صويدي    4

الربيكي   �صالح  �صامل  علي  اأ�صماء   5
�صالح   بني  حممد  ن�صر  حممد  اأ�صماء   6

علي من�صور بريك   ظبية   7
العلي  ماجد  حممد  ح�صن  مرمي   8

 
وال�صحية      الطبيعية  العلوم  كلية   )  7 (

التخ�ص�ض: بكالوريو�ض العلوم يف ال�صحة العامة والتغذية      
الواحدي   عبداهلل  نا�صر  عبداهلل  �صحى   1

املري   غامن  غامن  حممد  نورة   2

البيئة  علوم  يف  العلوم  بكالوريو�ض  التخ�ص�ض: 
والإ�صتدامة 

�صعيد اأحمد ال�صويدي   اأحمد  �صما   1
املع�صوم   حممد  عبدالرحمن  اأحمد  حمده   2

ال�صيده زهره جواد ال�صيد �صرف �صلمان    3
حممد العمري   مهدي  حممد  مرمي   4

مكتوم   اآل  ح�صر  بن  حممد  بن  مكتوم  لطيفة   5
 6 علياء را�صد ثاين العايل املهريي  
حممد احلمادي   عبداهلل  اأمرية    7

املهريي   املاجد  عبداجلبار  عبداهلل  ميثاء   8

النف�ض  علم  يف  العلوم  بكالوريو�ض  التخ�ص�ض: 
والتنمية الإن�صانية      

زينب اأحمد علي خمتار اليو�صف    1
املال   حممد  خالد  بدور   2

�صميدع  بن  نا�صر  هادي  �صالح  هبه   3
جا�صم عبيد جمعة   عيدة   4

اأحمد   حممد  عبدالقادر  عبداهلل  �صارة   5
�صاره اأحمد عبدالرحمن بن �صفيا املهريي    6

جمعان عمر بامطرف   حممد  �صوق   7
املرر  مبارك  خمي�ض  اهلل  مال  علياء   8
فاطمة اأحمد علي حممد احلو�صني    9

عبدالرحمن النجمي   حممد  اأحمد  مرمي   10
) 1 (  ق�صم الإت�صال التطبيقي

 / التطبيقية  العلوم  يف  البكالوريو�ض  التخ�ص�ض: 
الإت�صال املوؤ�ص�صي والإعالمي

اخلل�صان نا�صر  اأحمد  حممد  فاطمة   1
 

 / التطبيقية  العلوم  يف  البكالوريو�ض  التخ�ص�ض: 
الإعالم التطبيقي 

عبدالعزيز مبارك املبارك  مالك  مزون   1
احلمادي   القايد  عبداهلل  يو�صف  ح�صة   2
�صماء حممد غامن بن عفريا الفال�صي    3

بن م�صحار املهريي عبيد  �صيف  ظبية   4
 

) 2 ( ق�صم اإدارة الأعمال  

تخ�ص�ض: البكالوريو�ض يف العلوم التطبيقية / اإدارة 
اجلودة والإ�صرتاتيجية  

�صرينة اأحمد عبداجلليل حممد الفهيم   1
احلاج  حممد  عبداهلل  ح�صني  هدى    2

الزرعوين   اأحمد  حممد  اإبراهيم  فاطمة   3
حمود نا�صر را�صد   اأحمد  زينب   4

البلو�صي   اآدم  جالل  نواب  �صلمى   5
مي�صاء �صيف حممد علي احل�صرمي    6

حممد ال�صراري  �صليمان  علي  �صليمان  عذاري   7
املن�صوري   عمهي  حميد  �صعيد  �صيخة   8

عبداهلل حممد علي اأهلي  جواهر   9
وحيدي  علي  ح�صني  علياء   10

مرمي �صامل �صيف �صامل بن عوقد    11
اإبراهيم   حممد  �صابر  فاتن   12

ال�صويدي  علي  مبارك  نا�صر  مبارك  �صمه   13
اخلدمات   / الأعمال  اإدارة  بكالوريو�ض  تخ�ص�ض: 

املالية والأعمال امل�صرفية     
نهال علي حممد املازم     1

الها�صمي  �صرف  عبداهلل  �صيد  حبيب  منى   2
يو�صف   ح�صني  مو�صى  مرمي   3

عبداهلل اإبراهيم   �صفيع  حممد  اأمل   4
العلي   عبا�ض  غالم  حممد  عبري   5

علي حممد املازم   نوال   6
العلي   جابر  عبداهلل  حمد  فاطمة   7
�صفا اأحمد �صعيد حممد اخلزميي    8

غامن  عيد  عي�صى  مرمي   9
 

تخ�ص�ض: بكالوريو�ض اإدارة الأعمال / املحا�صبة    
�صامل عبيد �صامل الكعبي   �صيخة    1
علي      اآل  مفتاح  �صهيل  زعل  اأمل   2

م�صاعد  حممد  ها�صم  منى   3
حمفوظ علي   عو�ض  جالل  نوف   4

ال�صويدي   حميد  �صلطان  حميد  نورة   5
�صالح اأحمد كميل املدين   اأ�صماء   6

الرميثي   �صيف  خادم  اأحمد  مرمي   7
القبي�صي   حممد  عبداهلل  العنود   8

املنهايل   زين  �صعيد  عمر  خديجة   9
البلو�صي   اأحمد  عي�صى  عبداهلل  اآمنة   10
م�صبح عبيد الطنيجي   عبيد  فاطمة   11

ال�صحي   حله  ح�صن  �صامل  �صميه   12
خلود علي حممد بن ح�صني اآل علي    13

عبدالكرمي حممد جلفار   طالب  مرمي   14
ال�صويدي   توير  عبداهلل  اإبراهيم  رمي   15
منال يو�صف اإبراهيم حممد ال بركت    16
عبداهلل البلو�صي   غلوم  حممد  حمده   17

اخلليفي   �صامل  اأحمد  فهد  عيده   18
عبدالرحمن اإ�صماعيل اأحمد اآل نا�صر  فاطمة   19

 20 اآمنة يحيى عبداهلل اأحمد العيدرو�ض  
املري   ال�صافعة  �صايف  حممد  مرمي   21

حممد القر�صي اآل علي   عبداهلل  �صيماء   22
ال�صحي   املطوع  حممد  اأحمد  فاطمة   23

الكثريي  خمي�ض  مرعي  �صليمان  عائ�صة   24
 

اإدارة   / الأع��م��ال  اإدارة  بكالوريو�ض  تخ�ص�ض: 
الأعمال الدولية      

بن هده ال�صويدي    �صعيد  حممد  حور   1
القبي�صي   �صيف  عمران  اأحمد  �صم�صة   2

نورة اأحمد عبدالرحيم حممد كتيت   3
املن�صوري   الدحام  حممد  علي  جواهر   4

حاجي  عبداهلل  ح�صن  حممود  مرمي   5
اأحمد علي احلمادي   �صالح  نوف   6

املرزوقي   رهيده  اأحمد  حممد  اأروى   7
فاطمة عبدالرحمن علي حممد الب�صر    8

مر�صد   عبداهلل  نا�صر   رمي   9
العامري   خزام  حمد  هادي  بخيتة   10
حممد العي�صى   عي�صى  را�صد  هند   11

علي   اآل  �صعب  عبدالرحمن  حممد  مرمي   12
نورة يعقوب عبداهلل حممد املرزوقي    13

احلمود ال�صحي   عبداهلل  حمفوظ  حممد  �صروق   14
 15 مروه جا�صم حممد ح�صني را�صد 

 
تخ�ص�ض: بكالوريو�ض اإدارة الأعمال / اإدارة املوارد 

الب�صرية      
عبدالقادر حممد عبداهلل   مرمي   1

الزرعوين   غلوم  اأمني  غامن  اأمل   2

واملعلومات   الكمبيوتر  علوم  ق�صم   )  3 (

اأنظمة  التطبيقية  العلوم  يف  بكالوريو�ض  تخ�ص�ض: 
املعلومات / احللول التجارية 

عبيد �صقر النعيمي   �صقر  لطيفة   1
املنعي   حممد  م�صبح  مانع  مهرة   2

خولة �صعيد عبداهلل الربميي الزرعوين    3
م�صفر الأحبابي  حامد  اإبراهيم  هادية   4

النقبي  �صم�صوم  حممد  حمدون  اأمرية   5
 

الأنظمة   / املعلومات  اأنظمة  بكالوريو�ض  تخ�ص�ض: 
الأمنية واجلنائية  

بنت حمود بن خليفة الإ�صماعيلية    ميثا    1
املحريبي   خادم  عتيق  عمر  اآمنة   2

ال�صليمي   حممد  عبداهلل  فايز  اأ�صماء   3
عبيد الهرنكي املرزوقي   حممد  اأمرية   4

علي   اآل  البريق  را�صد  اإبراهيم  فاطمة   5

البلو�صي   اأحمد  ح�صن  حممد  �صاره   6
ح�صني البلو�صي  علي  عبداهلل  منرية   7
علي  اآل  حل�صوين  علي  حممد  مرية   8

 
 / املعلومات  تكنولوجيا  بكالوريو�ض  تخ�ص�ض: 

ال�صبكات الإلكرتونية 
خولة علي �صيف �صامل الكعبي    1

�صالح اجل�صمي   حممد  �صريف  حممد  اأمل   2

تخ�ص�ض: بكالوريو�ض تكنولوجيا املعلومات / تطوير 
التطبيقات

بن خلف اآل علي   عبيد  علي  حميد  علياء   1
�صامل   ح�صن  عبداهلل  �صلوى   2

ميثاء حممد علي �صامل �صعيد   3
العامري   حزام  عبداهلل  حممد  نورة   4

الزرعوين   الربميي  عبداهلل  عاطف  �صارة   5
�صالح خلف احلمادي   عبداهلل  خولة   6

احلمادي   اأحمد  �صيد  حممد  �صيد  منال   7
املهريي   حممد  خلف  حا�صر  مرمي   8

خ�صابي  حممد  علياء   9
ال�صحي   املهبوبي  حممد  عبداهلل  ح�صة   10

) 4 ( ق�صم الرتبية  
تخ�ص�ض: بكالوريو�ض الرتبية يف تعليم الإجنليزية 

يف املدار�ض    
املزروعي   �صعيد  ح�صن  عبيد  اأمرية   1

عبداهلل نعمان   اأيوب  اأ�صماء   2

  تخ�ص�ض: بكالوريو�ض الرتبية يف التعليم الإبتدائي 
العبيديل   حميد  مبارك  حممد  نوف   1

اإبراهيم حممد غالم   يا�صمني   2

) 5 ( ق�صم تكنولوجيا الهند�صة   

 / التطبيقية  العلوم  يف  البكالوريو�ض  تخ�ص�ض: 
الإدارة اللوج�صتية الهند�صية  

مها ح�صن خالد مراد ح�صن    1
علي الزيدية  بن  حممد  بنت  عذاري   2

 
 / التطبيقية  العلوم  يف  البكالوريو�ض  تخ�ص�ض: 

تكنولوجيا الهند�صة الكهربائية 
الأن�صاري   نادر  عو�ض  عبدالعزيز  اإميان   1

نورة حممد �صيف حممد النعيمي    2
العبيديل   حممد  عبداهلل  �صالح  منال   3
ال�صويدي   ال�صاعر  مطر  ماجد  �صيخة   4

يو�صف الدوخي ال�صناين   اأ�صامة  هند   5
الظاهري   دملوج  حميد  حمد  فاطمة   6

فرح حممد علي نا�صر    7
العربي  عي�صى  خلف  عي�صى  مرمي   8

 
 / التطبيقية  العلوم  يف  البكالوريو�ض  تخ�ص�ض: 

تكنولوجيا الهند�صة الكيميائية 
التميمي  �صحبل  بن  نا�صر  ح�صن  رمي    1

 / التطبيقية  العلوم  يف  البكالوريو�ض  تخ�ص�ض:   
تكنولوجيا الهند�صة املدنية 

حيدر   بن  ح�صني  بكار  عبداهلل  فاطمة   1
عبداهلل اأحمد علي احلداد   ح�صة   2

الزعابي   ليواد  حميد  عبيد  اأحمد  نورة   3
العمري  نعمان  �صالم  حممد  �صيخة   4

 
 / التطبيقية  العلوم  يف  البكالوريو�ض  تخ�ص�ض: 

تكنولوجيا هند�صة الإلكرتونيات
الب�صتكي   نقي  عبداهلل  عادل  مرمي   1

حممد ح�صني اخلوري   اإبراهيم  مرمي   2
ال�صحي   دلك  اأحمد  �صالح  ح�صة   3

فاطمة علي را�صد را�صدوه احلب�صي    4
الكثريي   كرامه  �صامل  مروه   5

اإميان حممد املر زهرو ال�صحي    6
�صم�ض احلمادي   اأحمد  عبداهلل  عائ�صة   7

علي   عبداهلل  عبدالرحمن  فاطمة   8
عبيد الليم اآل علي   حممد  اأ�صماء   9

ال�صحي   الكيتوب  علي  �صيف  خديجة   10
عائ�صة عبدالرحمن را�صد ال�صرهان النعيمي    11

 12 مرمي خالد علي يو�صف اآل علي  
اخلنبويل   احليلي  خمي�ض  ح�صن  �صعيدة   13

مهرة حممد عبيد كمته اآل علي    14
عبدالرحمن لياقت اآل علي   علي  اإميان   15

الزعابي   العود  ح�صن  حممد  فاطمة   16
و�صحة حممد خلفان مفلح املزروعي    17

النوا ال�صميلي   علي  اأحمد  عائ�صة   18
العو�صي   امل�صلي  عبداهلل  عبدالغفور  عزه   19

اأحمد را�صد علي النقبي   مزون   20
ال�صحي   اهلل  مال  اأحمد  حممد  اآ�صيا   21

املن�صوري   من�صور  اإبراهيم  جا�صم  �صمية   22
�صعيد خلفان املن�صوري   حممد  �صيخة   23

ال�صحي   مو�صى  حممد  هيام   24
حممد �صعيد ال�صحاك املن�صوري   قما�صة   25

الربيكي   بركات  عبداهلل  بركات  هاجر   26
�صيخة عبدالرحمن ح�صن عبدالرحمن الب�صر    27

 28 نورة عبدالعزيز حمد ح�صني احلمادي  
احلنطوبي   رحمه  را�صد  �صعيد  بيان   29

حممد �صعيد را�صد ال�صريدي   م�صاعر   30
حممد   ح�صن  يو�صف  مرمي   31

مريه عبداهلل اأحمد ربيع الطنيجي   32
 

�صيانة  تكنولوجيا  يف  البكالوريو�ض  تخ�ص�ض: 
الطائرات/ علوم الطريان

�صامل عبداهلل حمران املنهايل  وفاء   1
 

تخ�ص�ض: البكالوريو�ض يف علوم الطريان / الدفاع اجلوي 
البلو�صي  �صاملني  رم�صان  املا�ض  بدرية   1

 
) 6 ( ق�صم العلوم ال�صحية 

 / ال�صحية  ال��ع��ل��وم  يف  ال��ب��ك��ال��وري��و���ض  تخ�ص�ض: 
الت�صوير بالأ�صعة 

حياي   زايد  ح�صن  را�صد  فاطمة   1
الفال�صي   العبار  اأحمد  عي�صى  ملياء   2

ح�صن غلوم حممد   اأحمد  مريه   3
احلمادي   اجلوهري  حممد  اأحمد  علي  نورة   4

تخ�ص�ض: البكالوريو�ض يف ال�صيدلة / ال�صيدلية 
عبداهلل را�صد عبداهلل الزعابي  �صما   1

 
اإدارة   / ال�صحية  العلوم  يف  البكالوريو�ض  تخ�ص�ض: 

املعلومات ال�صحية   
زايد حيايي   را�صد  حممد  �صارة    1

اجلابري   حتي�ض  �صامل  حتي�ض  مروة   2
�صعد اأحمد الأن�صاري   خديجة   3

اإدارة   / ال�صحية  العلوم  يف  البكالوريو�ض  تخ�ص�ض: 
وقيادة الرعاية ال�صحية 

علي   حممد  اأحمد  حممد  نوف   1
ال�صالمي   حممد  �صعيد  اأحمد  �صارة   2
�صلطان علي املحرزي   عارف  عائ�صة   3

تخ�ص�ض: البكالوريو�ض يف العلوم ال�صحية / برنامج 
اخلدمة الإجتماعية 

علي   اأحمد  حممد  عبداهلل  اأمل   1

تخ�ص�ض: البكالوريو�ض يف العلوم ال�صحية / �صحة 
الأ�صنان والفم 

ال�صيزاوية   عبداهلل  بن  �صالح  بنت  اأنفال   1
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 6 اأغ�صط�ض 2017 املودعة حتت رقم:  277709 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

 با�ص��م:  انيك جوتال، �صركة م�صاهمة 
وعنوانه: 14، ري دو ك�صتجليون، اإف-75001 باري�ض، فرن�صا     

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
)لو�صن(  غ�صول  التجميل؛  م�صتح�صرات  العطرية؛  واخلال�صات  العطرية  ال��زي��وت  العطور؛  ال�صابون؛ 
ال�صعر؛ مواد التواليت؛ م�صتح�صرات التنظيف والتعطري؛ اأطقم م�صتح�صرات التجميل؛ م�صاحيق املكياج؛ 
ال�صفاه؛ م�صكرة؛  اأحمر  التجميل؛  اأقنعة  املكياج؛  اأ�صا�صات  املكياج؛  اإزالة  املكياج؛ م�صتح�صرات  م�صتح�صرات 
التجميل؛  لأغ��را���ض  لالأوعية  قاب�صات  الب�صرة؛  منظفات  الب�صرة؛  تق�صري  وك��رمي��ات  )لو�صن(  غ�صولت 
العناية  م�صتح�صرات  يد؛  كرميات  ب��اردة؛  كرميات  زائلة؛  كرميات  احلالقة؛  كرميات  التجميل؛  كرميات 
للب�صرة؛  تونر  التدليك؛  زيوت  التدليك؛  يف  ت�صتخدم  التي  الطبية  غري  الكرميات  الطبية؛  غري  بالب�صرة 
مرطب للب�صرة؛ كرميات اجل�صم؛ غ�صول )لو�صن( للج�صم؛ زيت الأطفال؛ زيوت عطرية؛ األبان جتميلية؛ 
اأ�صنان؛ غ�صول فم  التجميل؛ منظفات  لغايات  األ��وان(  م�صتح�صرات حالقة؛ م�صتح�صرات ق�صر )مزيالت 
غري طبي؛ م�صتح�صرات تنظيف اأطقم الأ�صنان؛ م�صاحيق الأ�صنان؛ معجون الأ�صنان؛ م�صتح�صرات تبيي�ض 
العناية  م�صتح�صرات  الأظ��اف��ر؛  مينا  اأظافر؛  طالء  م�صتعارة؛  اأظافر  الأظ��اف��ر؛  طالء  مزيالت  الأ�صنان؛ 
م�صتعارة؛  رمو�ض  ؛  احلواجب  اأق��الم  اجلفون؛  ظل  العيون؛  مكياج  مزيالت  العيون؛  حم��ددات  بالأظافر؛ 
األوان �صفاه؛ م�صتح�صرات العناية  اأقالم لغايات التجميل؛ م�صتح�صرات جتميل للرمو�ض؛ طالء لل�صفاه؛ 
للحمام  �صفاه غري طبي؛ م�صتح�صرات جتميل  بل�صم  �صفاه؛  �صفاه؛ حم��ددات  الطبية؛ ملمع  بال�صفاه غري 
تواليت(؛  )م��واد  الكريهة  الروائح  اإزال��ة  لغايات  اأو  ال�صخ�صية  للنظافة  دو���ض  م�صتح�صرات  وال�صتحمام؛ 
رذاذ  لل�صعر؛  معجون  لل�صعر؛  ج��ل  طبية؛  غ��ري  ا�صتحمام  اأم���الح  الفقاقيع؛  وحمامات  ا�صتحمام  �صابون 
)�صرباي( لل�صعر؛ غ�صول )لو�صن( لل�صعر؛ م�صتح�صرات العناية بال�صعر؛ ملونات لل�صعر؛ م�صقرات ال�صعر؛ 
ال�صم�ض؛  من  الوقاية  م�صتح�صرات  ال�صوارب؛  �صمع  الدائمة؛  ال�صعر  متويج  م�صتح�صرات  بل�صم؛  �صامبو؛ 
ماء  كولونيا؛  ماء  التجميل؛  لغايات  بال�صم�ض  الت�صمري  م�صتح�صرات  ال�صم�ض؛  من  العناية  م�صتح�صرات 
م�صادات  الأليفة؛  للحيوانات  �صامبو  للحيوانات؛  اأو  للب�صر  الكريهة  ال��روائ��ح  مزيالت  عطور؛  تواليت؛ 
اأطفال؛ م�صتح�صرات جتميل غري طبية للحد  بودرة  بودرة تلك؛  بودرة معطرة؛  تواليت(؛  للتعرق )مواد 
اأعواد قطن لغايات جتميلية؛  التجميل؛ حممرات الوجنتني؛  اأقنعة  ال�صعر؛  من ت�صققات اجللد؛ مزيالت 
قطن  قطيالت  التجميل؛  ل�صتخدامات  ل�صقة  مواد  جتميلية؛  )لو�صن(  بغ�صولت  م�صربة  ورقية  مناديل 
املعطرة؛  املجففة  الورد  اأوراق  التجميل؛ �صابون حالقة؛ مزيجات من  لغايات جتميلية؛ مراهم لأغرا�ض 
معطرات الغرف؛ اأعواد البخور؛ زيوت عطرية لغايات جتميلية؛ العنرب؛ م�صتح�صرات ق�صر الأقم�صة ومواد 
تنظيف و�صقل وجلي وك�صط؛ م�صتح�صرات تنظيف  املالب�ض؛ م�صتح�صرات  ت�صتعمل يف غ�صل وكي  اأخ��رى 
الغ�صيل؛ ملمع  ن�صا  التواليت؛  اأحوا�ض  املالب�ض؛ منظفات  ت�صتعمل يف غ�صل وكي  اأقم�صة  الزجاج؛ منعمات 

 الأحذية؛ كرمي الأحذية؛ ملمع الأثاث؛ ملمع الأر�صيات؛ �صمع الأر�صيات. 
 الواق�عة بالفئة:  3 

و�صف العالمة:  كتبت كلمة " GOUTAL " باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
 ال�ص��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18  مار�س 2018 العدد 12277

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 19 فرباير 2014 املودعة حتت رقم:  206430 
تاريخ اإيداع الأولوية:  19 اأغ�صط�ض 2013

با�ص��م:  �صوين كمبيوتر اإنرتتينمنت يوروب ليمتد 
وعنوانه: 10 جريت مارلبورو �صرتيت، لندن دبليو1اإف 7 اإل بي، اململكة املتحدة     

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
اأجهزة احلا�صوب وطرفيات احلا�صوب؛ اأجزاء احلا�صوب؛ برجميات احلا�صوب؛ تطبيقات الربجميات القابلة 
األعاب  لفافات  احلركة؛  تتبع  برجميات  الفيديو؛  األعاب  برجميات  احلا�صوب؛  األعاب  برجميات  للتنزيل؛ 
اإر�صال البيانات والر�صائل ل�صلكيا؛  اإلكرتونية حتمل باليد ل�صتقبال و/اأو تخزين و/اأو  اأجهزة  احلا�صوب؛ 
م�صغالت مو�صيقى رقمية؛ م�صغالت ملفات اإم بي ثري؛ اأجهزة ات�صالت؛ اأجهزة واآلت وبرجميات وو�صائط 
لت�صجيل ون�صخ وحمل وتنظيم وتخزين ومعاجلة وحترير وا�صتخراج وترميز وفك رموز وت�صفري وت�صغيل 
ال�صوت  املو�صيقى و/اأو  اإنتاج  واإع��ادة  وا�صتقبال وا�صرتجاع  واإر�صال وبث  وا�صتغالل وتنزيل وحتميل وتدفق 
الرموز؛  و/اأو  البيانات  و/اأو  املعلومات  و/اأو  الربجميات  و/اأو  الإ�صارات  و/اأو  الن�صو�ض  و/اأو  ال�صور  و/اأو 
واملعلومات  والربجميات  والإ���ص��ارات  والن�صو�ض  والأل��ع��اب  وال�صور  املحمول  ورن��ات  والأ���ص��وات  املو�صيقى 
والبيانات والأكواد املقدمة عرب �صبكات الت�صالت و/اأو عن طريق الت�صليم املبا�صر و/اأو بوا�صطة الإنرتنت 
وال�صبكة العنكبوتية العاملية؛ برجميات حا�صوب لو�صل وتن�صيق ات�صالت الوقت احلقيقي والت�صالت غري 
�صبكات  ال�صمعية/ال�صوتية عرب  والبيانات  املعلومات  يتبادلون  الذين  املتزامنة بني م�صتخدمي احلوا�صيب 
اإلكرتوين؛  �صكل  على  التعليمات  اأدلة  للتنزيل(؛  )القابلة  الإلكرتونية  املن�صورات  الإلكرتونية؛  الت�صالت 
ت�صجيالت  و/اأو ب�صرية؛  �صمعية  ت�صجيالت  الرقمية؛  الفوتوغرافية  ال�صور  ال�صا�صة؛ اخللفيات؛  حافظات 
ب�صرية؛  و/اأو  مغناطي�صية  بيانات  حامالت  بيانات؛  حامالت  للتنزيل؛  قابلة  رقمية  ب�صرية  و/اأو  �صوتية 
الأذن؛ مكربات �صوت؛  داخ��ل  تو�صع  �صماعات  �صرتيو؛  راأ���ض  �صماعات  ال��راأ���ض؛  �صماعات  ال��ذاك��رة؛  بطاقات 
م�صخمات �صوت؛ كامريات؛ كامريات فيديو؛ اأجهزة واآلت وبرجميات لت�صجيل وتخزين ومعاجلة وحترير 
ال�صور والفيديو؛ اأجهزة لت�صجيل اأو اإر�صال اأو ن�صخ ال�صوت اأو ال�صور؛ �صماعات راأ�ض لأجهزة األعاب الفيديو 
ال�صتهالكية لال�صتخدام مع �صا�صة اأو لوحة عر�ض خارجية؛ �صماعات اأذن لأجهزة األعاب الفيديو ال�صتهالكية 
والطرفيات  الإن��رتن��ت  ع��رب  للتنزيل  قابلة  برجميات  خ��ارج��ي��ة؛   عر�ض  لوحة  اأو  �صا�صة  م��ع  لال�صتخدام 
احلا�صوبية  والطرفيات  احلوا�صيب  على  لال�صتخدام  للتنزيل  قابلة  غري  برجميات  املحمولة؛  احلا�صوبية 
اأو مهياأة حلمل  املحمولة واأجهزة الألعاب والأجهزة الإلكرتونية والهواتف املحمولة؛ حقائب وعلب معدة 

 اأي من املنتجات املذكورة اأعاله؛ قطع غيار ولوازم لكافة املنتجات املذكورة اأعاله 
 الواق�عة بالفئة:  9 

و�صف العالمة:  تتكون العالمة من مزيج من الأحرف الالتينية والرقم "PS4" مكتوبة باأحرف عادية.
 ال�ص��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  18  مار�س 2018 العدد 12277

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك

ال�صيد / حممد حمي الدين عبداهلل

بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 109178      بتاريخ 2008/03/16             

با�ص��م: ال�صيد / حممد حمي الدين عبداهلل

وعنوانه: �ض ب 57814، دبي، المارات العربية املتحدة

وامل�صجلة حتت رقم : )104160(        

والواقعة بالفئة : 14

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�صتظل 

احلماية يف : 2018/03/16                 وحتى تاريخ :  2028/03/16    

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18  مار�س 2018 العدد 12277

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 6 اأغ�صط�ض 2017 املودعة حتت رقم:  277713 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

 با�ص��م:   انيك جوتال، �صركة م�صاهمة 
وعنوانه: 14، ري دو ك�صتجليون، اإف-75001 باري�ض، فرن�صا    

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات التجزئة اأو اجلملة لل�صابون؛ العطور؛ الزيوت العطرية واخلال�صات العطرية؛ م�صتح�صرات التجميل؛ 
التجميل؛  م�صتح�صرات  اأط��ق��م  والتعطري؛  التنظيف  م�صتح�صرات  ال��ت��وال��ي��ت؛  م���واد  ال�صعر؛  )ل��و���ص��ن(  غ�صول 
م�صاحيق املكياج؛ م�صتح�صرات املكياج؛ م�صتح�صرات اإزالة املكياج؛ اأ�صا�صات املكياج؛ اأقنعة التجميل؛ اأحمر ال�صفاه؛ 
التجميل؛  لأغرا�ض  لالأوعية  قاب�صات  الب�صرة؛  منظفات  الب�صرة؛  تق�صري  وكرميات  )لو�صن(  غ�صولت  م�صكرة؛ 
بالب�صرة  العناية  ب��اردة؛ كرميات يد؛ م�صتح�صرات  زائلة؛ كرميات  التجميل؛ كرميات احلالقة؛ كرميات  كرميات 
غري الطبية؛ الكرميات غري الطبية التي ت�صتخدم يف التدليك؛ زيوت التدليك؛ تونر للب�صرة؛ مرطب للب�صرة؛ 
حالقة؛  م�صتح�صرات  جتميلية؛  األبان  عطرية؛  زيوت  الأطفال؛  زيت  للج�صم؛  )لو�صن(  غ�صول  اجل�صم؛  كرميات 
م�صتح�صرات ق�صر )مزيالت األوان( لغايات التجميل؛ منظفات اأ�صنان؛ غ�صول فم غري طبي؛ م�صتح�صرات تنظيف 
اأطقم الأ�صنان؛ م�صاحيق الأ�صنان؛ معجون الأ�صنان؛ م�صتح�صرات تبيي�ض الأ�صنان؛ مزيالت طالء الأظافر؛ اأظافر 
م�صتعارة؛ طالء اأظافر؛ مينا الأظافر؛ م�صتح�صرات العناية بالأظافر؛ حمددات العيون؛ مزيالت مكياج العيون؛ 
ظل اجلفون؛ اأقالم احلواجب ؛ رمو�ض م�صتعارة؛ اأقالم لغايات التجميل؛ م�صتح�صرات جتميل للرمو�ض؛ طالء 
�صفاه غري  بل�صم  �صفاه؛  �صفاه؛ حمددات  الطبية؛ ملمع  بال�صفاه غري  العناية  �صفاه؛ م�صتح�صرات  األ��وان  لل�صفاه؛ 
طبي؛ م�صتح�صرات جتميل للحمام وال�صتحمام؛ م�صتح�صرات دو�ض للنظافة ال�صخ�صية اأو لغايات اإزالة الروائح 
الكريهة )مواد تواليت(؛ �صابون ا�صتحمام وحمامات الفقاقيع؛ اأمالح ا�صتحمام غري طبية؛ جل لل�صعر؛ معجون 
لل�صعر؛ م�صقرات  بال�صعر؛ ملونات  العناية  لل�صعر؛ م�صتح�صرات  لل�صعر؛ غ�صول )لو�صن(  رذاذ )�صرباي(  لل�صعر؛ 
ال�صم�ض؛  الوقاية من  ال�صوارب؛ م�صتح�صرات  �صمع  الدائمة؛  ال�صعر  بل�صم؛ م�صتح�صرات متويج  �صامبو؛  ال�صعر؛ 
الت�صمري بال�صم�ض لغايات التجميل؛ ماء كولونيا؛ ماء تواليت؛  ال�صم�ض؛ م�صتح�صرات  العناية من  م�صتح�صرات 
)مواد  للتعرق  م�صادات  الأل��ي��ف��ة؛  للحيوانات  �صامبو  للحيوانات؛  اأو  للب�صر  الكريهة  ال��روائ��ح  م��زي��الت  ع��ط��ور؛ 
ت�صققات اجللد؛  اأطفال؛ م�صتح�صرات جتميل غري طبية للحد من  ب��ودرة  ب��ودرة تلك؛  ب��ودرة معطرة؛  تواليت(؛ 
م�صربة  ورق��ي��ة  مناديل  جتميلية؛  لغايات  قطن  اأع���واد  الوجنتني؛  حم��م��رات  التجميل؛  اأقنعة  ال�صعر؛  م��زي��الت 
مراهم  جتميلية؛  لغايات  قطن  قطيالت  التجميل؛  ل�صتخدامات  ل�صقة  م��واد  جتميلية؛  )لو�صن(  بغ�صولت 
اأعواد البخور؛  اأوراق الورد املجففة املعطرة؛ معطرات الغرف؛  لأغرا�ض التجميل؛ �صابون حالقة؛ مزيجات من 
زيوت عطرية لغايات جتميلية؛ العنرب؛ م�صتح�صرات ق�صر الأقم�صة ومواد اأخرى ت�صتعمل يف غ�صل وكي املالب�ض؛ 
م�صتح�صرات تنظيف و�صقل وجلي وك�صط؛ م�صتح�صرات تنظيف الزجاج؛ منعمات اأقم�صة ت�صتعمل يف غ�صل وكي 
املالب�ض؛ منظفات اأحوا�ض التواليت؛ ن�صا الغ�صيل؛ ملمع الأحذية؛ كرمي الأحذية؛ ملمع الأثاث؛ ملمع الأر�صيات؛ 
والت�صدير؛  ال�صترياد  وكالت  خدمات  الأعمال؛  اإدارة  ا�صت�صارات  الت�صويق؛  والإع��الن؛  الدعاية  الأر�صيات؛  �صمع 
جتميع ت�صكيلة من املنتجات حل�صاب الغري مبا ميكن جمهور امل�صتهلكني من معاينة تلك املنتجات ب�صكل منا�صب 
اأو عرب  اأو من خالل كاتالوجات الطلب الربيدي  البيع باجلملة  اأو متاجر ومنافذ  و�صرائها من متاجر التجزئة 
النرتنت )اأونالين( اأو باأي و�صيلة الكرتونية اأخرى وحتديداً منتجات م�صتح�صرات التجميل وحقائب التواليت 
لال�صتخدام  املخ�ص�ض  وال�صابون  التجميل  واأدوات  املكياج  اإزال��ة  يف  امل�صتخدمة  القما�صية  واملناديل  فارغة(  )تباع 
ال�صخ�صي احلقائب / اجلزادين ومنظفات الأ�صنان واملظالت ومناديل من الن�صيج والعطور واللوازم ال�صيدلنية 
ال�صلع واخلدمات  ال�صراء لالآخرين )�صراء  الطبية؛ خدمات  واللوازم  ال�صحية  وامل�صتح�صرات  البيطرية  واللوازم 
املبيعات  ت��روي��ج  ال�صناعية؛  اأو  التجارية  الأع��م��ال  اإدارة  يف  امل�صاعدة  والإع����الن؛  ال��دع��اي��ة  الأخ����رى(؛  ل��الأع��م��ال 
باآخرين؛  اخلا�صة  واخلدمات  ال�صلع  لرتخي�ض  التجارية  الإدارة  املوظفني؛  �صوؤون  اإدارة  )لالآخرين(؛اإ�صت�صارات 
لباعة  )اأون��الي��ن(  النرتنت  عرب  الكرتونية  �صوق  توفري  البيع؛  اآلت  تاأجري  ال�صراء؛  لطلبات  الإداري���ة  املعاجلة 
اإدارة  يف  امل�صاعدة  ال�صوبرماركت؛  حمالت  تقدمها  التي  بالتجزئة  البيع  خدمات  واخلدمات؛  الب�صائع  وم�صرتي 
الأعمال؛ اإنتاج اأفالم الدعاية والإعالن؛ ل�صق الإعالنات؛ الدعاية والإعالن اخلارجي؛ ا�صت�صارات يف اإدارة وتنظيم 
اأعمال مهنية؛ تقدمي  ا�صت�صارات  اأبحاث الأعمال؛  ا�صت�صارات تنظيم الأعمال؛  اإدارة الأعمال؛  ا�صت�صارات  الأعمال؛ 
املعلومات والأخبار عن الأعمال من خالل موقع الكرتوين؛ عر�ض ال�صلع؛ ت�صميم مواد الدعاية والإعالن؛ الإعالن 
بالربيد املبا�صر؛ ن�صر مواد الدعاية والإعالن؛ توزيع العينات؛ حترير الفواتري؛ الإعالن والدعاية املبا�صرة على 

 �صبكات الكمبيوتر؛ خدمات العار�صات لأغرا�ض الدعاية والإعالن اأو ترويج املبيعات. 
 35  الواق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة " GOUTAL " باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج الطلب. و�صف العالمة:  
 ال�ص��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد 
امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18  مار�س 2018 العدد 12277

تعلن ادارة العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 الرقيم للملكية الفكرية. 

بطلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت الرقم: 111594          بتاريخ: 2008/04/28
با�ص��م :  �ض. اإ�صراق )دبي( )�ض.ذ.م.م(        

العنوان : الإمارات العربية املتحدة، دبي، �ض ب : )282318(، هاتف:04/3415657
 فاك�ض:0406/3415276.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
الدعاية والإعالن وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�صاط املكتبي .

والواقعة يف الفئة )35( 
 اإدارة العالمات التج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18  مار�س 2018 العدد 12277

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 6 اأغ�صط�ض 2017 املودعة حتت رقم:  277715 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

 با�ص��م:   انيك جوتال، �صركة م�صاهمة 
وعنوانه: 14، ري دو ك�صتجليون، اإف-75001 باري�ض، فرن�صا   

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
)لو�صن(  غ�صول  التجميل؛  م�صتح�صرات  العطرية؛  واخلال�صات  العطرية  ال��زي��وت  العطور؛  ال�صابون؛ 
ال�صعر؛ مواد التواليت؛ م�صتح�صرات التنظيف والتعطري؛ اأطقم م�صتح�صرات التجميل؛ م�صاحيق املكياج؛ 
ال�صفاه؛ م�صكرة؛  اأحمر  التجميل؛  اأقنعة  املكياج؛  اأ�صا�صات  املكياج؛  اإزالة  املكياج؛ م�صتح�صرات  م�صتح�صرات 
التجميل؛  لأغ��را���ض  لالأوعية  قاب�صات  الب�صرة؛  منظفات  الب�صرة؛  تق�صري  وك��رمي��ات  )لو�صن(  غ�صولت 
العناية  م�صتح�صرات  يد؛  كرميات  ب��اردة؛  كرميات  زائلة؛  كرميات  احلالقة؛  كرميات  التجميل؛  كرميات 
للب�صرة؛  تونر  التدليك؛  زيوت  التدليك؛  يف  ت�صتخدم  التي  الطبية  غري  الكرميات  الطبية؛  غري  بالب�صرة 
مرطب للب�صرة؛ كرميات اجل�صم؛ غ�صول )لو�صن( للج�صم؛ زيت الأطفال؛ زيوت عطرية؛ األبان جتميلية؛ 
اأ�صنان؛ غ�صول فم  التجميل؛ منظفات  لغايات  األ��وان(  م�صتح�صرات حالقة؛ م�صتح�صرات ق�صر )مزيالت 
غري طبي؛ م�صتح�صرات تنظيف اأطقم الأ�صنان؛ م�صاحيق الأ�صنان؛ معجون الأ�صنان؛ م�صتح�صرات تبيي�ض 
العناية  م�صتح�صرات  الأظ��اف��ر؛  مينا  اأظافر؛  طالء  م�صتعارة؛  اأظافر  الأظ��اف��ر؛  طالء  مزيالت  الأ�صنان؛ 
م�صتعارة؛  رمو�ض  ؛  احلواجب  اأق��الم  اجلفون؛  ظل  العيون؛  مكياج  مزيالت  العيون؛  حم��ددات  بالأظافر؛ 
األوان �صفاه؛ م�صتح�صرات العناية  اأقالم لغايات التجميل؛ م�صتح�صرات جتميل للرمو�ض؛ طالء لل�صفاه؛ 
للحمام  �صفاه غري طبي؛ م�صتح�صرات جتميل  بل�صم  �صفاه؛  �صفاه؛ حم��ددات  الطبية؛ ملمع  بال�صفاه غري 
تواليت(؛  )م��واد  الكريهة  الروائح  اإزال��ة  لغايات  اأو  ال�صخ�صية  للنظافة  دو���ض  م�صتح�صرات  وال�صتحمام؛ 
رذاذ  لل�صعر؛  معجون  لل�صعر؛  ج��ل  طبية؛  غ��ري  ا�صتحمام  اأم���الح  الفقاقيع؛  وحمامات  ا�صتحمام  �صابون 
)�صرباي( لل�صعر؛ غ�صول )لو�صن( لل�صعر؛ م�صتح�صرات العناية بال�صعر؛ ملونات لل�صعر؛ م�صقرات ال�صعر؛ 
ال�صم�ض؛  من  الوقاية  م�صتح�صرات  ال�صوارب؛  �صمع  الدائمة؛  ال�صعر  متويج  م�صتح�صرات  بل�صم؛  �صامبو؛ 
ماء  كولونيا؛  ماء  التجميل؛  لغايات  بال�صم�ض  الت�صمري  م�صتح�صرات  ال�صم�ض؛  من  العناية  م�صتح�صرات 
تواليت؛ عطور؛ مزيالت الروائح الكريهة للب�صر اأو للحيوانات؛ �صامبو للحيوانات الأليفة؛ م�صادات للتعرق 
)مواد تواليت(؛ بودرة معطرة؛ بودرة تلك؛ بودرة اأطفال؛ م�صتح�صرات جتميل غري طبية للحد من ت�صققات 
اجللد؛ مزيالت ال�صعر؛ اأقنعة التجميل؛ حممرات الوجنتني؛ اأعواد قطن لغايات جتميلية؛ مناديل ورقية 
م�صربة بغ�صولت )لو�صن( جتميلية؛ مواد ل�صقة ل�صتخدامات التجميل؛ قطيالت قطن لغايات جتميلية؛ 
الغرف؛  املعطرة؛ معطرات  املجففة  الورد  اأوراق  التجميل؛ �صابون حالقة؛ مزيجات من  مراهم لأغرا�ض 
اأعواد البخور؛ زيوت عطرية لغايات جتميلية؛ العنرب؛ م�صتح�صرات ق�صر الأقم�صة ومواد اأخرى ت�صتعمل 
يف غ�صل وكي املالب�ض؛ م�صتح�صرات تنظيف و�صقل وجلي وك�صط؛ م�صتح�صرات تنظيف الزجاج؛ منعمات 
كرمي  الأحذية؛  ملمع  الغ�صيل؛  ن�صا  التواليت؛  اأحوا�ض  منظفات  املالب�ض؛  وكي  غ�صل  يف  ت�صتعمل  اأقم�صة 

 الأحذية؛ ملمع الأثاث؛ ملمع الأر�صيات؛ �صمع الأر�صيات.                الواق�عة بالفئة:  3 
و�صف العالمة:  كتبت عبارة " NUITS ET CONFIDENCES" باأحرف لتينية كما هو مبني 

يف منوذج الطلب.
 ال�ص��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18  مار�س 2018 العدد 12277

تعلن ادارة العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 الرقيم للملكية الفكرية. 

بطلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت الرقم: 114074          بتاريخ: 2008/06/08
با�ص��م :  رعد رحمة اهلل

، ،هاتف:  امل��ت��ح��دة، ع��ج��م��ان، ���ض ب : )3889(  ال��ع��رب��ي��ة  وع��ن��وان��ه: الإم�����ارات 
06/7438886   فاك�ض: 06/7439398

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
املالب�ض ولبا�ض القدم واأغطية الراأ�ض .

والواقعة يف الفئة )25( 
 اإدارة العالمات التج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18  مار�س 2018 العدد 12277

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 19 فرباير 2014 املودعة حتت رقم:  206431 
تاريخ اإيداع الأولوية:  19 اأغ�صط�ض 2013

با�ص��م:  �صوين كمبيوتر اإنرتتينمنت يوروب ليمتد
وعنوانه: 10 جريت مارلبورو �صرتيت، لندن دبليو1اإف 7 اإل بي، اململكة املتحدة    

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
األعاب لال�صتخدام  اللعب والألعاب والأحاجي واأدوات اللعب؛ الألعاب الإلكرتونية؛ اأجهزة الألعاب؛ اأجهزة 
مع اأجهزة ا�صتقبال و/اأو �صا�صات التلفزيون؛ الألعاب الإلكرتونية التي حتمل باليد؛ اأجهزة األعاب )بخالف 
املعدة لال�صتخدام اأجهزة ال�صتقبال التلفزيوين(؛ علب احلمل احلامية املعدة خ�صي�صا لألعاب الفيديو التي 
حتمل باليد بخالف تلك املعدة لال�صتخدام مع لوحة اأو �صا�صة عر�ض خارجية؛ األعاب؛ اأجهزة حتكم لأجهزة 
الألعاب؛ اأجهزة التحكم بالألعاب لأجهزة األعاب الفيديو ال�صتهالكية لال�صتخدام مع لوحة اأو �صا�صة عر�ض 
خارجية؛ الألعاب التعليمية التفاعلية لال�صتخدام مع اأجهزة ا�صتقبال و/اأو �صا�صات التلفزيون؛ حقائب وعلب 

معدة اأو مهياأة حلمل اأي من املنتجات املذكورة اأعاله؛ قطع غيار ولوازم لكافة املنتجات املذكورة اأعاله.
 الواق�عة بالفئة:  28 

و�صف العالمة:  تتكون العالمة من مزيج من الأحرف الالتينية والرقم "PS4" مكتوبة باأحرف عادية.
 ال�ص��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18  مار�س 2018 العدد 12277

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 114632
باإ�صم : ديبوي �صينثي�ض، اإنك

وعنوانه: 700 اأورثوبيديك  درايف وار�صو،  اإنديانا 46581،  الوليات املتحدة الأمريكية.
بتاريخ:2011/09/14 وامل�صجلة حتت الرقم: 150634 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :10
اأجهزة التحديد امل�صتخدمة مع الأن�صجة احلية املزدرعة لالأربطة التجبريية ، اأجهزة التحديد 

امل�صتخدمة مع الأربطة ال�صطناعية.
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2008/06/15 

وحتى تاريخ: 2028/06/15

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18  مار�س 2018 العدد 12277

EAT 114777

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 27140
باإ�صم : جون�صون اند جون�صون

وعنوانه: وان جون�صون اند  جون�صون بالزا ، نيوبرنزويك ،  نيو جري�صي، 7001-08933،
 الوليات املتحدة الأمريكية.

بتاريخ:2000/02/05 وامل�صجلة حتت الرقم: 23510 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3
 ، �صفاه  ، مرطب  ، م�صتح�صرات جتميل )غري طبية(  وال�صعر  بالب�صرة  للعناية  والزينة  التجميل  منتجات 
ملمع �صفاه ، بودرة )غري طبية( ، غ�صول اجل�صم )غري طبي( ، منظفات )غري طبية( ، م�صتح�صرات فرك 

الوجه )غري طبية( ، لبادات تق�صري الوجه )غري طبية(.       
انتهاء حلماية يف: 2008/06/15 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �صنوات  ملدة ع�صر  املفعول  نافذة  احلماية 

تاريخ: 2028/06/15

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18  مار�س 2018 العدد 12277

EAT 35482

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 27138
باإ�صم : جون�صون اند جون�صون

وعنوانه: وان جون�صون اند   جون�صون بالزا ، نيوبرنزويك ،  نيو جري�صي، 7001-08933،
 الوليات املتحدة الأمريكية.

بتاريخ:1999/10/31 وامل�صجلة حتت الرقم: 22599 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5
�صمادات و�صرائط للجروج.

احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2008/06/15 
وحتى تاريخ: 2028/06/15

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18  مار�س 2018 العدد 12277

EAT 35483

العدد 12277 بتاريخ 2018/3/18

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم اليام

رخ�صة رقم:CN 1932684 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة �صيف هزمي �صيف عو�ض املزروعي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف عمر حممد �صالح حمر عني املحريبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ص�ؤون التجارية م غ 

العدد 12277 بتاريخ 2018/3/18

اإع����������الن
للزهور  ال�ص�����ادة/الدفنه  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

والهدايا رخ�صة رقم:CN 2158624 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة عبداهلل نا�صر عبداهلل احلمادي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف حممد داوود عثمان حممد احلو�صني
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ص�ؤون التجارية م غ 

العدد 12277 بتاريخ 2018/3/18

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم 

وم�صاوي �صو�صل - فرع 1
رخ�صة رقم:CN 1198174-1 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ص�ؤون التجارية م غ 

العدد 12277 بتاريخ 2018/3/18   
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

يف  الدع�ى 2017/477  ا�صتئناف عقاري    
اجلن�صية  اي��راين   - طالبي  اهلل  �صكر  طالب  1-اب��و  �صده/  امل�صتاأنف  اىل 
امل�صتاأنف /يرزهان دولدايف  وميثله /  - جمهول حمل القامة مبا ان 
احلكم  القرار/  ا�صتاأنف  قد   - ها�صم  بو  عبدالرحمن  علي  احمد  حممد 
    2017/10/22 بتاريخ  كلي  عقاري   2016/763  : رق��م  بالدعوى  ال�صادر 
وحددت لها جل�صه يوم الربعاء  املوافق 2018/5/2 ال�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch1.C.11 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
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بنك الفجرية الوطني يح�سل على »عالمة 
غرفة دبي للم�سوؤولية املجتمعية لل�سركات«

•• دبي-الفجر:

اأعلن بنك الفجرية الوطني عن ح�صوله على عالمة غرفة دبي للم�صوؤولية 
املمار�صات يف  اأف�صل  امل�صتمر باعتماد  املجتمعية لل�صركات نتيجة للتزامه 
جمال امل�صوؤولية الجتماعية لل�صركات وعلى دعمه لتنمية بيئة م�صتدامة. 
وت�اأتي نيل هذه العالمة تقديراً للتقّدم الذي اأحرزه بنك الفجرية الوطني 
يف تطوير ا�صرتاتيجية ممّيزة واإج��راءات عملية مهّمة تهدف اإىل تر�صيخ 

امل�صوؤولية الجتماعية لت�صبح جزءاً ل يتجزاأ من عمليات البنك. 
الوطني  الفجرية  بنك  اإىل  بالن�صبة  مهّماً  اإجن���ازاً  العالمة  نيلمُ  ويمُعترَب 
بتزامنه مع احتفاء دولة الإمارات العربية املتحدة بعام زايد واإ�صهاماته يف 

تعزيز البيئة واحلفاظ عليها.
لتقّدم  لل�صركات  املجتمعية  للم�صوؤولية  دب��ي  غرفة  عالمة  ّممت  �صمُ وق��د 
ا�صرتاتيجياتها  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  دب���ي  يف  امل��وؤ���ّص�����ص��ات  ت�صاعد  ع��م��ل  منهجية 
اأربعة جمالت موؤثرة  و�صيا�صاتها وممار�صاتها يف  الجتماعية  للم�صوؤولية 
هي مكان العمل وال�صوق واملجتمع والبيئة. وتقّدم العالمة معياراً اختيارياً 
وا�صحاً لتطبيق امل�صوؤولية املجتمعية لل�صركات يف جمتمع الأعمال يف دبي 

والإمارات العربية املتحدة.
لبنك  التنفيذي  الرئي�ض  العالمة، قال فين�ض كوك،  نيل  تعليقه على  ويف 
ي�صبح  اأن  اإىل  بجهد  الوطني  الفجرية  بنك  “ي�صعى  الوطني:  الفجرية 
على  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  للموؤ�ص�ّصات  م��ايل  �صريك  اأف�صل 
ممار�صات  وتطوير  حولنا  البيئة  دعم  ذلك  ويت�صّمن  ممكن.  نطاق  اأو�صع 
م�صتدامة حيثما نعمل واأي�صاً من امل�صّجع اأن يروا عمالوؤنا اأهمّية املنّظمات 
املتيّقظة من الناحية الجتماعية. لذلك، نحن نفتخر جداً بنيلنا التقدير 
املعنيني  ك��ّل  تعطي  التي  لل�صركات  املجتمعية  للم�صوؤولية  دب��ي  غرفة  من 
وعلى مدى  اأ�صا�صه.  على  املحرز  التقّدم  قيا�ض  جداً ميكن  وا�صحاً  معياراً 
ال�صنتني الأخريتني، عّززنا م�صاركتنا يف م�صاريع بيئية جمتمعية، مبا فيها 
عالقات الت�صارك مع عمالئنا، مثل “اإنيبل”، ونحن نتطّلع اإىل فر�ض اأكرب 
لتحقيق املزيد.« وتقّدر عالمة غرفة دبي للم�صوؤولية املجتمعية لل�صركات 
جهود بنك الفجرية الوطني الرامية اإىل تخفيف تاأثريه على البيئة من 
خالل اتخاذ اإجراءات حيال كفاءة ا�صتخدام الطاقة واملياه واإدارة النفايات. 
و�صوًل  الطاقة  ت�صتهلك  �صهرية  ممار�صات  من  املبادرات  بع�ض  وتراوحت 
األف كيلوواط �صنوياً   80 اإىل مبادرات للطاقة ال�صم�صية توّفر اإىل حدود 
وتخّف�ض انبعاثات الكربون اإىل 6 اآلف كلغ �صنوياً. وكانت اإدارة النفايات 
ممار�صة اأخرى مّت تطبيقها، ا�صتطاع من خاللها البنك اأن يفرز اأكرث من 
4 اأطنان من الورق و40 كلغ من املواد البال�صتيكية و13 كلغ من العلب 

وحواىل 80 كلغ من الزجاج.
للبيئة.  ال�صديقة  للم�صاريع  رائ���داً  داع��م��اً  الوطني  الفجرية  بنك  ��ع��ّد  ويمُ
ففي اأواخر فرباير، اختتم افتتاحيَة املبادرة املمتّدة على مدى عام بعنوان 
البيئية  التوعية حول املحافظة  لالحتفاء بعام زايد ولن�صر  “ازرع معنا” 
وا�صتدامتها. وال�صنة املا�صية، بات البنك راعي “متجر اإنيبل املتنّقل”، وهو 
عبارة عن �صاحنة ي�صرّيها طاقم اإماراتي من اأ�صحاب الهمم جتول يف اأنحاء 
دولة الإمارات العربية املتحدة لبيع النباتات يف دعٍم لالإدماج الجتماعي 
والتوعية البيئية. و يف عام 2016، وّقع بنك الفجرية الوطني على اإعالن 
جهود  دع��م  يف  ي�صتمّر  وه��و  املحّلية،  التحديات  ملعاجلة  لال�صتدامة  دب��ي 

املحافظة على حممّية وادي الوريعة الوطني يف اإمارة الفجرية.

اعلن عن اإن�صاء فرع لأكادميية اأبو غزالة يف املبنى

اأبو غزالة ي�سع حجر الأ�سا�س ملبنى موؤ�س�سة اإعمار موؤاب اجلديد 
•• م�ؤاب، الكرك – الفجر:

غزالة  اأب��و  ط��الل  الدكتور  �صعادة  و�صع 
ملوؤ�ص�صة  اجلديد  للمبنى  الأ�صا�ض  حجر 
اإعمار موؤاب، يف حمافظة الكرك، بح�صور 
رئي�ض جمل�ض ادارة موؤ�ص�صة اإعمار موؤاب 
بالكرك عطوفة  امل��زار اجلنوبي  ل��واء  يف 
ال����ط����راون����ة، واأع�������ص���اء جمل�ض  ح�����ص��ني 
الدارة واأع�صاء جمل�ض حمافظة الكرك 

وعدد من ال�صخ�صيات يف املنطقة
اأب��و غزالة  الدكتور ط��الل  �صعادة  واأك��د   
من  اململكة  مناطق  وخمتلف  م���وؤاب  اأن 
العام  القطاعني  يف  جميعا  م�صوؤوليتنا 
نعمل  اأن  يجب  “اإننا  م�صيفا  واخلا�ض، 
امللك  ال��ب��الد  �صيد  اإرادة  لتحقيق  �صويا 
تنمية  اب��ن احل�صني يف  ال��ث��اين  اهلل  عبد 

جميع املناطق وتطويرها«
“ع�صو  اأب�����و غ���زال���ة  ال���دك���ت���ور  واأع�������رب 
اإعمار  ملوؤ�ص�صة  العليا  التوجيهية  اللجنة 
بتكرميه  وف��خ��ره  اع��ت��زازه  ع��ن  موؤاب” 
مبينا  للمبنى،  الأ���ص��ا���ض  ح��ج��ر  لي�صع 
اأهمية امل�صروع ودوره م�صتقبال يف تنمية 
ا�صتقطاب  خ��الل  م��ن  املنطقة  اقت�صاد 
ال�صركاء الدوليني، واملوؤ�ص�صات الدولية.

واأعلن عن تاأ�صي�ض فرع لأكادميية طالل 
اأبو غزالة للتدريب املهني وبناء القدرات 
يف م��ق��ر امل��وؤ���ص�����ص��ة ال����ذي ي��ج��ري العمل 
عليه حاليا، لتدريب وخدمة اأبناء ق�صاء 
م�����وؤاب ب�����ص��ك��ل خ��ا���ض واأب����ن����اء حمافظة 
للدخول  وتاأهيلهم  ع���ام،  ب�صكل  ال��ك��رك 
وتلبية  فيه،  واملناف�صة  العمل  �صوق  اإىل 

الربامج  تنفيذ  خ��الل  من  متطلباتهم، 
التدريبية التي توفرها الأكادميية والتي 

يزيد عددها عن 300 برنامج. 
اإدارة  اأك�����د رئ��ي�����ض جم��ل�����ض  م���ن ج��ان��ب��ه 
م��وؤ���ص�����ص��ة اإع���م���ار م�����وؤاب يف ل�����واء امل����زار 
ح�صني  ع���ط���وف���ة  ب����ال����ك����رك  اجل����ن����وب����ي 
اإىل  ت�����ص��ع��ى  امل��وؤ���ص�����ص��ة  اأن  ال����ط����راون����ة، 
اإحداث نقلة نوعية يف م�صتوى اخلدمات 
املجتمع  خلدمة  والجتماعية  التنموية 
يف لواء املزار اجلنوبي، من خالل ع�صو 
الدكتور  ����ص���ع���ادة  ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 

اأب��و غ��زال��ة، وه��و اأح��د اأب��رز ال�صخ�صيات 
ملوؤ�ص�صة  ال��داع��م��ة  الأردن����ي����ة  ال��وط��ن��ي��ة 
موؤاب، من خالل اإ�صهامه يف ر�صم خارطة 

الطريق للموؤ�ص�صة. 
واأ���ص��اد ب��ال��دور ال��ذي تقوم ب��ه جمموعة 
املجتمعات  غ��زال��ة يف متكني  اأب���و  ط��الل 
اململكة  وحم��اف��ظ��ات  ال��ك��رك  يف  املحلية 
ع���رب ت���وف���ري ب���رام���ج ت��دري��ب��ي��ة وخطط 
تهدف  جمتمعية  وم����ب����ادرات  تعليمية 
وتعزيز  الوطن  وبنات  اأب��ن��اء  خدمة  اإىل 

قدراتهم العلمية والعملية. 

اأبوغزالة �صخ�صية وطنية  اأن  اإىل  واأ�صار 
عربية قومية دولية، له دور هام يف خدمة 
احلراك الثقايف والقت�صادي، م�صتعر�صا 
التي  وال��رئ��ا���ص��ات  امل��ن��ا���ص��ب  م��ن  بع�صا 
تقلدها خالل م�صريته العملية، وم�صريا 
���ص��خ�����ض طموح  ل��ك��ل  اأن����ه من���وذج���ا  اإىل 
يطرق اأبواب امل�صتقبل ويطل على العامل 

احلديث بكل اأمل.
اأن امل�صروع بو�صر العمل  وبني الطراونة 
امل��ا���ص��ي مب��ك��رم��ة ملكية، على  ال��ع��ام  ب��ه 
اأر�ض م�صاحتها 10 دومنات، وهو يتكون 

من عدة مكاتب خدمية لدوائر ر�صمية، 
للمعار�ض،  واأخ���رى  للتدريب  و���ص��الت 
ل��ل��م��وؤمت��رات، وم���راف���ق خدمية  وق�����ص��ر 

متنوعة خلدمة اأبناء املنطقة. 
يتكون  امل�������ص���روع  م��ب��ن��ى  اأن  اإىل  ي�����ص��ار 
مب�صاحة  ط���واب���ق،  اأرب���ع���ة  م��ن  مبجمله 
مربع،  مرت  اآلف   9 عن  تزيد  اإجمالية 
الق�صاء  يف  املحلي  املجتمع  وي�صتهدف 
ولواء املزار اجلنوبي ذو الكثافة ال�صكانية 
العالية التي تزيد عن 120 األف ن�صمة، 

ون�صبة التعليم فيه عالية.

يقام خالل الفرتة من 20 اإىل 22 مار�ض اجلاري يف اإك�صبو ال�صارقة

واحة ال�سجعة ال�سناعية ت�ستعد للم�ساركة يف معر�س وموؤمتر ال�سرق الأو�سط لال�ستثمار العقاري 2018

انتعا�س ال�سوق العقاري يف عجمان العام 2017

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�صناعية،  ال�����ص��ج��ع��ة  واح�����ة  اأع���ل���ن���ت 
اأح����د م�����ص��اري��ع ���ص��رك��ة ال�����ص��ارق��ة لإدارة 
حلكومة  ال�صتثمارية  ال��ذراع  الأ���ص��ول، 
م�����ص��ارك��ت��ه��ا يف معر�ض  ع���ن  ال�����ص��ارق��ة، 
لال�صتثمار  الأو����ص���ط  ال�����ص��رق  وم��وؤمت��ر 
ال���ذي   ”2018 “اإيكر�ض  ال���ع���ق���اري 
تقام فعالياته مبركز اإك�صبو ال�صارقة يف 
الفرتة ما بني 20-22 مار�ض اجلاري، 
الفر�ض  م���ن  ال���ع���دي���د  ل��ع��ر���ض  وذل�����ك 
خ�صو�صاً  تقدمها،  ال��ت��ي  ال�صتثمارية 
املخ�ص�صة  الأرا�����ص����ي  ق��ط��ع  جم����ال  يف 
لالأن�صطة ال�صناعية، ومتاجر التجزئة، 

وال�صتخدامات املتعددة.
����ق����ام امل���ع���ر����ض ب���رع���اي���ة ك���رمي���ة من  ويمُ
�صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
املجل�ض  ال��ق��ا���ص��م��ي، ع�����ص��و  ب���ن حم��م��د 
وبتنظيم  ال�������ص���ارق���ة،  ح���اك���م  الأع����ل����ى 
و�صناعة  جت�����ارة  غ���رف���ة  م���ن  م�����ص��رتك 

يف  العقاري  الت�صجيل  ودائ��رة  ال�صارقة، 
وامل�صاحة  التخطيط  ودائ���رة  ال�صارقة، 
يف ال�������ص���ارق���ة، وي��ت�����ص��م��ن ���ص��ل�����ص��ل��ة من 
واملحا�صرات،  وال��ن��دوات،  العمل،  ور���ض 
جانب  اإىل  ال���ت���دري���ب���ي���ة،  وال������ربام������ج 
التي  ال�صتثمارية  وال��ف��ر���ض  ال��ع��رو���ض 
امل�صاركة،  وال�صركات  املوؤ�ص�صات  تقدمها 

من القطاعني العام واخلا�ض.
وقال عبد العزيز فكري، مدير اأول واحة 
امل�صاركة  “ي�صعدنا  ال�صجعة ال�صناعية: 
املهم،  ال�صنوي  واملوؤمتر  املعر�ض  هذا  يف 
املحليني  للم�صتثمرين  بات وجهة  الذي 
لكت�صاف  وال���دول���ي���ني  والإق���ل���ي���م���ي���ني 
القطاع  يف  املميزة  ال�صتمارية  الفر�ض 
واملنطقة،  الإم������ارات  ب��دول��ة  ال��ع��ق��اري، 
اإبراز  على  م�صاركتنا  خالل  و�صنحر�ض 
ال�صجعة  ل���واح���ة  ال���ف���ري���دة  امل���م���ي���زات 
جمزياً  ف��ر���ص��اً  ت���ق���دم  ايل  ال�����ص��ن��اع��ي��ة 
وع����وائ����د م��رت��ف��ع��ة ل��ف��ئ��ات وا����ص���ع���ة من 

امل�صتثمرين«. 

واأكد فكري اأن واحة ال�صجعة ال�صناعية 
توؤهلها  ال��ت��ي  امل���ق���وم���ات  ك��اف��ة  مت��ت��ل��ك 
ال�صناعية  املجمعات  اأك��رب  اأح��د  لت�صبح 
ت�صم  املنطقة، حيث  يف  تقدماً  واأكرثها 
353 قطعة اأر�ض خم�ص�صة لالأغرا�ض 
ال�صتخدامات،  وم��ت��ع��ددة  ال�����ص��ن��اع��ي��ة، 
للموظفني  و�صكناً  ال��ت��ج��زئ��ة،  ول��ت��ج��ارة 
فر�صة  تقدم  بكونها  وتتميز  وال��ع��م��ال، 
ال���ت���م���ل���ك احل�����ر ل���ل���م���واط���ن���ني ال���ع���رب، 
والإي��ج��ار ط��وي��ل الأم���د مل��دة 100 عام 
كافة  من  للم�صتثمرين  النتفاع(  )ح��ق 

اجلن�صيات الأخرى. 
اإىل  ال�صناعية  ال�صجعة  واح��ة  وت�صعى 
اإم������ارة ال�����ص��ارق��ة كبيئة  ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة 
امل�صتقر،  الق��ت�����ص��ادي  ل��ل��ن��م��و  م��ث��ال��ي��ة 
اللوج�صتية،  للخدمات  رئي�صياً  ومركزاً 
والعقار.  ال�����ص��ن��اع��ة  لقطاعي  ومن�صة 
ال�صتفادة  للم�صتثمرين  الواحة  وتتيح 
العاملي،  ال���ط���راز  ب��ن��ى حت��ت��ي��ة م���ن  م���ن 
و�صبكة  م��ت��ط��ورة،  ط��رق  �صبكة  تت�صمن 

وم�صاحات  احل��ري��ق،  ملكافحة  متكاملة 
م��ر���ص��وف��ة، وم��راف��ق وخ��دم��ات، و�صبكة 
غاز، واإنارة �صوارع مزودة باإ�صاءة “ليد” 
وا�صعة  وم�����ص��اح��ات  ل��ل��ب��ي��ئ��ة،  ال�����ص��دي��ق��ة 

•• عجمان-وام:

انتعا�صا  عجمان  اإم��ارة  يف  العقاري  ال�صوق  �صهد 
ملحوظا العام املا�صي ، وزي��ادة يف حجم عمليات 
التداول بلغت 3002 معاملة مقارنة ب� 2654 
العام  خ����الل  و2540   2016 ال���ع���ام  خ����الل 
للتنمية  ال���دائ���م���ة  ال��ل��ج��ن��ة  وت��ب��ح��ث   .،2015
القت�صادية التابعة للمجل�ض التنفيذي بعجمان 
اأهمية ت�صكيل جلنة من عدد من اجلهات املعنية 
بالقطاع العقاري للعمل على زيادة انعا�ض حجم 
منو  ان  ب��اع��ت��ب��ار  م�صتقبال  وزي���ادت���ه  ال���ت���داولت 
مبا�صر  ب�صكل  ي�صب  العقاري  القطاع  وتطوير 

اإىل جانب �صرورة  القطاعات، هذا  كافة  يف منو 
جهة  من  احليوية  العقارية  للم�صاريع  الرتويج 
وخمتلف امل�صاريع الكربى التي تنفذ على اأر�ض 
المارة يف قطاعات ال�صحة والتعليم والقت�صاد 
التحتية وغريها.  والبنية  وال�صياحة  واخلدمات 
واك������دت ال��ل��ج��ن��ة اأه��م��ي��ة الب������داع والب���ت���ك���ار يف 
والن�صاط  الأع���م���ال  ل��ق��ط��اع  امل��ق��دم��ة  اخل���دم���ات 
تكاتف اجلهود  و���ص��رورة  الإم���ارة  القت�صادي يف 
خللق بيئة ا�صتثمارية جاذبة وحمفزة ل�صتدامة 
ال�����ص��رك��ات واك���د ���ص��ع��ادة ع��ب��داهلل امل��وي��ج��ع��ي على 
اأه��م��ي��ة الب����داع والب��ت��ك��ار يف اخل��دم��ات املقدمة 
لقطاع الأعمال والن�صاط القت�صادي يف الإمارة 

ا�صتثمارية  بيئة  خللق  اجلهود  تكاتف  و���ص��رورة 
وامل�صانع.  ال�صركات  ل�صتدامة  وحمفزة  جاذبة 
للتنمية  الدائمة  اللجنة  انعقاد  ذلك خالل  جاء 
الثالثة  اجلل�صة  اأعمال  عجمان،  يف  القت�صادية 
عبداهلل  م.  �صعادة  تراأ�صها  والتي   2018 للعام 
للتنمية  ال���دائ���م���ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ض   � امل��وي��ج��ع��ي 
�صري  �صبل  ناق�صت  حيث  عجمان  يف  القت�صادية 
وامل�صاريع  الأع��م��ال  م��ن  وع���ددا  باللجنة  العمل 
القت�صادية القائمة واآخر امل�صتجدات والدرا�صات 
املعنية بالقطاع القت�صادي يف الإمارة مبا ي�صب 
يف تناف�صية القطاع القت�صادي لالمارة وتعزيز 

مقوماته ويج�صد روؤية اإمارة عجمان 2021.

ملواقف ال�صيارات، ومناطق خدمية. كما 
ال�صرتاتيجي  مبوقعه  امل�����ص��روع  يتميز 
على �صارع الإم��ارات وبالقرب من مطار 

ال�صارقة الدويل وميناء احلمرية.

اأدنوك للتوزيع واأوربن فودز تفتتحان 
مواقع عدة بالدولة يف  جيان  متاجر   10

•• اأب�ظبي-وام:

الوقود  قطاع  يف  الدولة  م�صتوى  على  ال��رائ��دة  ال�صركة  للتوزيع،  اأدن��وك  اأعلنت 
ومتاجر التجزئة، توقيع اتفاقية مع “اأوربن فودز”، لفتتاح 10 متاجر حتمل 
عالمة “جيان” يف حمطات اخلدمة التابعة لأدنوك للتوزيع يف اأنحاء عدة من 
وا�صعة  ال�صبكة  ب��ني  التكامل  التفاقية  وحتقق  املقبلة.  الأ�صهر  خ��الل  ال��دول��ة 
وخربات  جهة،  من  للتوزيع  اأدن���وك  ل�صركة  ال��رائ��دة  اخلدمة  ملحطات  النت�صار 
عالمة  م��ال��ك  الفرن�صي  ال���ص��رتات��ي��ج��ي  و�صريكها  امل��ت��م��ي��زة  فودز”  “اأوربن 
متاجر التجزئة من جهة ثانية. وقال املهند�ض �صعيد مبارك  جمال  “جيان” يف 
“اأدنوك للتوزيع عازمة  الرا�صدي، الرئي�ض التنفيذي بالإنابة لأدنوك للتوزيع: 
على الرتقاء بكل ما نقدمه يف متاجر التجزئة التابعة لنا، وذلك يف اإطار حتولنا 
ت�صبح  اأن  ي�صّرنا  ل��ذل��ك،  اهتمامها.  حم��ور  العميل  م��ن  جتعل  ك�صركة  النوعي 
املنتجات  وجودة  الدولة  م�صتوى  وعلى  عاملياً  ب�صمعتها  املعروفة  ’جيان‘،  عالمة 
واخلدمات التي توفرها، متواجدًة قريباً يف 10 من مواقعنا احليوية. ونوه اىل 
’اأوربن فودز‘  اأدن��وك للتوزيع و’جيان‘ مبوجب اتفاقيتنا مع  ان تعاون عالمتي 
�صريتقي باخليارات واخلدمات التي نوفرها لعمالئنا.” ومبوجب هذه التفاقية 
تابعة  جتزئة  متاجر   10 حتمل  �صوف  تناف�صية،  عملية  بعد  اإب��رام��ه��ا  مت  التي 
لأدنوك للتوزيع عالمة “جيان” لتقدم ت�صميماً جديداً ومنتجات متنوعة، مبا 
يف ذلك خيارات الأطعمة الطازجة عالية اجلودة، والوجبات اجلاهزة، والبقالة، 
اإدارة  على  فودز” ب��الإ���ص��راف  “اأوربن  وت��ق��وم  واحل��ل��وي��ات.  اخلفيفة  وال��وج��ب��ات 
التجزئة  متاجر  تبقى  فيما  اللوج�صتية،  والعمليات  التوريد  و�صل�صة  املعرو�صات 
التي ت�صملها التفاقية مملوكة لأدنوك للتوزيع وحتت اإدارتها العامة. بدوره قال 
“ي�صعدنا التعاون  “اأوربن فودز”، مارك لك:  نائب الرئي�ض الأول للعمليات يف 
م�صتوى  على  ال��رائ��دة  اخلدمة  حمطات  �صبكة  متتلك  التي  للتوزيع  اأدن��وك  مع 
�صن�صتطيع  للتوزيع  اأدن��وك  مع  �صراكتنا  باأننا من خالل  واثقون  ونحن  الدولة. 
دولة  ’جيان‘ للم�صتهلكني يف  توفري عالمة  خ��الل  م��ن  ج��ذاب��ة  خ��ي��ارات  تقدمي 
الإمارات الذين يتطلعون دوماً اإىل اأف�صل م�صتويات اخلدمة والراحة واملزيد من 
عدة  اأنحاء  اخليارات.” وتتوزع املواقع الع�صرة التي �صتحمل عالمة “جيان” يف 

من الدولة؛ �صبعة منها يف اأبوظبي، وموقعان يف ال�صارقة، وموقع يف عجمان.

العدد 12277 بتاريخ 2018/3/18   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�ص���م ال�صركة : “ ما�صا�صي اكيدا & احمد العور خلدمات العمال “ )�ض.ذ.م.م(
رقم الرخ�ص��ة : 722895  عن�وانها : مكتب رقم 109 ملك علي حممد �صعيد بوج�صيم 
ال�صك�ل القانوين    : ذات م�صئولية حمدودة   رقم القيد بال�صجل   - ديرة    - – القرهود 
التجاري : 1149955   مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه ، قد مت 
مبوجب  وذل��ك   ، اع��اله  امل��ذك��ور  ال�صركة  بانحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري 
لدى  وامل�صدق   )2018/02/04( بتارخ  لل�صركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�صادر  القرار 
ال�صيد الكاتب العدل بتاريخ )2018/02/04(  وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم 
اىل امل�صفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني -  هاتف 
والأوراق  امل�صتندات  كافة  – 04( م�صتحبا معه   2223773( فاك�ض   )04 –  2226266(  :

الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
 دائرة التنمية القت�صادية 

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12277 بتاريخ 2018/3/18   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�ص����م امل�صفي :  يو�صف بن خادم لتدقيق احل�صابات  
البطني      مبوجب  رق��ة  عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري 
لديها بتعيني امل�صفي املذكور اعاله للقيام بت�صفية » ما�صا�صي اكيدا & احمد العور 
خلدمات العمال » )�ض.ذ.م.م( وعنوانها  : مكتب رقم 109 ملك علي حممد �صعيد 
بوج�صيم – القرهود - ديرة وذلك مبوجب القرار ال�صادر من اجلمعية العمومية 
بتاريخ  ال��ع��دل  ال��ك��ات��ب  ال�����ص��ي��د  ل���دى  وامل�����ص��دق   )2018/02/04( ب��ت��ارخ  ل��ل�����ص��رك��اء 
)2018/02/04(   وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�صفي املعني يف 
مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني - هاتف : )2226266 – 04( 
فاك�ض )2223773 – 04( م�صتحبا معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك يف 

خالل 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن .
 دائرة التنمية القت�صادية 

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12277 بتاريخ 2018/3/18   

اإعالن رهن رخ�صة جتارية       

    تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأن الرخ�صة 
املذكورة قد مت رهنها وفقا للتفا�صيل املذكورة اأدناه : 

رقم الرخ�صة   : 584956 ،  رقم ال�صجل التجاري  : 1007648،  
العنوان :  مكتب 1 ملك حممد جمع النابودة - ال�صفا الوىل  
الن�صاط : �صيدلية ، عيادة الطب العام ، م�صت�صفي عام.   ا�صم 
بنك   : املرتهن  ا�صم  م    م  ذ   - : م�صت�صفى ميدكري  ال��راه��ن 
ابوظبي التجاري - �ض م ع - م�صتمالت الرهن  : الأ�صول 
 : الرهن  مبلغ  ال��ره��ن   عقد  املنقولة ح�صب  وغ��ري  املنقولة 

28.577.400  درهم اإماراتي 
  دائرة التنمية القت�صادية   

العدد 12277 بتاريخ 2018/3/18   

اإعالن رهن رخ�صة جتارية       

    تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأن الرخ�صة 
املذكورة قد مت رهنها وفقا للتفا�صيل املذكورة اأدناه : 

رقم الرخ�صة   : 621332 ،  رقم ال�صجل التجاري  : 1040214،  
موبين�ض  د.  م��ل��ك   )3504-3402-3801( مكتب   : ال��ع��ن��وان 
يف  ال�صتثمار   : الن�صاط    خليفة   ب��رج   - ب��ردب��ي   - القاب�صة 
 : ال��راه��ن    ا�صم  واإدارت���ه���ا   وتاأ�صي�صها  التجارية  امل�صروعات 
اأبوظبي  بنك   : املرتهن  ا���ص��م  م   م  ذ   - ال�صحية  للرعاية  دم 
التجاري - �ض م ع  م�صتمالت الرهن  : الأ�صول املنقولة وغري 
املنقولة ح�صب عقد الرهن  مبلغ الرهن   : 67.696.795 درهم 

اإماراتي 
  دائرة التنمية القت�صادية   



22

املال والأعمال
األحد   18   مارس    2018  م   -   العـدد  12277  

Sunday   18   March   2018  -  Issue No   12277

اأبوظبي ت�ست�سيف قمة الأعمال 
امل�ستدامة 2018 يف ابريل املقبل

•• اأبوظبي-وام:
ت�صهد اأبوظبي انطالق فعاليات الن�صخة الأوىل من قمة الأعمال امل�صتدامة 
اإيكونومي�صت”  “فعاليات ذي  املقبل والتي تنظمها  اأبريل   17 2018 يف 
التابعة ل�صحيفة “ذي اإيكونومي�صت” الربيطانية وبدعم من هيئة البيئة 
التنمية  املوؤ�ص�صات وحتقيق  بني  ال�صراكة  تعزيز  بهدف  وذل��ك  اأبوظبي   –
البيئة  قطاع  يف  القت�صادي  النمو  تاأثري  على  ال�صوء  وت�صليط  امل�صتدامة 

على م�صتوى منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا.
اأبوظبي  يف  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  برعاية  تقام  التي  القمة  وتهدف 
ال��ف��ر���ص��ة لتعزيز  واإت���اح���ة  امل��ع��رف��ة واخل����ربات  ل��ت��ب��ادل  ت��وف��ري من�صة  اإىل 
البيئية  واملبادرات  التجارية  بالأعمال  املهتمني  التعاون بني جميع  اأوا�صر 

امل�صتدامة، واإبراز اأثرها على ال�صناعات الأ�صا�صية يف املنطقة.
يف  ال��ع��امل  م�صتوى  على  القطاع  م��ن  وروادا  خ���رباء  القمة  و�صت�صت�صيف 
امل�صاركني  وحتفيز  دوليا  املتبعة  ال�صيا�صات  ومناق�صة  ل�صتعرا�ض  اأبوظبي 
املجال  تنمية  يف  املوؤثر  ال�صتثمار  تعزيز  اإىل  ال�صاعية  امل��ب��ادرات  دعم  على 

البيئي وق�صايا املناخ.

»جلوبال لل�سناعات الغذائية« على قائمة نهائيات 
»جوائز البتكار العاملي لالأغذية« يف اململكة املتحدة

•• دبي-الفجر:

اإحدى ال�صركات املخت�صة بت�صنيع  اأعلنت “جلوبال لل�صناعات الغذائية”، 
املواد الغذائية املجمدة ذات القيمة امل�صافة والتابعة ملجموعة “البطحاء”، 
وه��ي واح��دة من اأك��رب جمموعات الأع��م��ال يف دول��ة الإم���ارات، عن حتقيق 
اإجناز هو الأول من نوعه يف تاريخها باعتبارها ال�صركة الأوىل والوحيدة 
من منطقة ال�صرق الأو�صط التي متكنت من الو�صول اإىل قائمة نهائيات 
م�صابقة “جوائز البتكار العاملي لالأغذية 2018” التي اختتمت موؤخراً 

يف اململكة املتحدة. 
و�صهدت الفعالية الأبرز يف �صناعة الأغذية على م�صتوى العامل، مناف�صًة 
�صر�صة بني 220 جهة م�صاركة من ما يزيد على 29 دولة، حيث متكنت 
اخلم�صة  ب��ني  متقدمة  مكانة  بلوغ  م��ن  الغذائية”  لل�صناعات  “جلوبال 
منتج  “اأف�صل  فئة  يف  العاملية  ال�صركات  اأب��رز  على  بذلك  متفوقًة  الكبار 
لالأطفال” وذلك بعد تقييم اأجرته جلنة من نخبة اخلرباء املتخ�ص�صني 
يف هذا املجال.  وياأتي تر�صيح “جلوبال لل�صناعات الغذائية” اإىل نهائيات 
ال�صركة  التزام  على  ليوؤكد  الأغ��ذي��ة  قطاع  الرائد يف  العاملي  احل��دث  ه��ذا 
اإطالق  ترافق مع  الذي  �صيء نخفيه، اخليار لك”،  “ل  ب�صعارها  الرا�صخ 
املبنية على  فل�صفتها  ويج�صد  فارم”،  “هيلثي  الرائدة  التجارية  عالمتها 
تقدمي منتجات لذيذة و�صحية تت�صمن كافة املعلومات والفوائد الغذائية 

بكل و�صوح و�صفافية، ما ميّكن امل�صتهلكني من اتخاذ اخليار ال�صحيح.
وكانت ال�صركة قد اأطلقت منتجاتها املبتكرة برغر الدجاج بالكينوا والكرنب 
الأجعد و �صوبر ناجت�ض الدجاج بالكينوا والكرنب الأجعد، وهي منتجات 
اأكرث  بروتني  على  اإذ حتتوي  عالية،  قيمة غذائية  وذات  بالكامل  طبيعية 
بن�صبة %30، واألياف اأكرث بن�صبة %90، و�صوديوم اأقل بن�صبة 40%، 
 60% بن�صبة  اأق��ل  ح��راري��ة  و�صعرات   40% بن�صبة  اأق��ل  وك��رب��وه��ي��درات 
اأق��ل ب� 12 مرة وكال�صيوم اأعلى ب�  اأق��ل ب� 8 م��رات وده��ون م�صبعة  وده��ون 
6 مرات مقارنًة بفطائر وناجت�ض برغر الدجاج العادية املتوفرة يف ال�صوق 
لل�صناعات  “جلوبال  �صركة  بلوا، مدير عام  اأيامنا هذه. وقال جا�صيك  يف 
“نحن فخورون بهذا الإجناز الذي انطلق بنا اإىل العاملية وجاء  الغذائية”: 
ثمرة جهودنا احلثيثة من اأجل تطوير منتجات غذائية �صحية لالأطفال 
فارم”،  “هيلثي  الرائدة  باإطالق منتجاتنا  العامل. وقمنا  اأنحاء  يف جميع 
يواجهها  التي  الهائلة  ال�صحية  التحديات  مواجهة  اإىل  تهدف  خطوة  يف 
الوا�صع لأ�صاليب احلياة غري  جمتمعنا يف الوقت احلايل يف ظل النت�صار 
ال�صحية. ونحن �صعداء اليوم بهذا التكرمي، الذي يعد اإجنازاً قّيماً بالن�صبة 
هذا  اإىل  ت�صل  التي  الإم����ارات  دول��ة  م��ن  ال��وح��ي��دة  ال�صركة  باعتبارنا  لنا 
امل�صتوى املتقدم يف هذا احلدث العاملي البارز. و�صينعك�ض هذا الإجناز على 
اأدائنا ويحفزنا على امل�صي قدماً نحو ابتكار مزيد من املنتجات املتميزة مبا 
يعزز من حر�صنا على لعب دور اإيجابي يف حت�صني جودة احلياة يف املجتمع«.  
وتربز اأهمية م�صابقة “جوائز البتكار العاملي لالأغذية” ال�صنوية يف كونها 
باأحدث  والتعريف  املبتكرة  املنتجات  اأب��رز  ل�صتعرا�ض  هامة  من�صًة  متثل 
من  وا�صعة  جمموعة  مب�صاركة  الأغذية،  جمال  يف  والبتكارات  التطورات 

ال�صركات العاملية ال�صغرية والكبرية. 
“هوتيليمبيا«  ف���ن���دق  يف  احل�����دث  ه����ذا  م���ن  ال���راب���ع���ة  ال������دورة  واأق���ي���م���ت 
واملبتكرة  امل��ت��م��ي��زة  امل��ن��ت��ج��ات  ل��ت��ك��رمي  ل��ن��دن،  يف   )Hotelympia(
والتكنولوجيا  والت�صويق  والتغليف  التعبئة  تت�صمن:  فئات  ع��دة  �صمن 

وال�صتدامة.

غرفة ال�صارقة ت�صدد على دعم القطاع اخلا�ض مببادرات وخدمات مبتكرة

العوي�س: ا�ستهداف الأ�سواق اخلارجية والرتويج للم�سوؤولية
 املجتمعية واإطالق خدمات مبتكرة اأولويتنا نحو اقت�ساد م�ستدام
خالد بن بطي: دورنا يكمن يف م�صاعدة القطاع اخلا�ض على  حتويل  التحديات اإىل فر�ض والفر�ض اإىل جناحات موؤ�ص�صية

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�صارقة  و���ص��ن��اع��ة  جت�����ارة  غ���رف���ة  اأك������دت 
ال���ت���زام���ه���ا ال����ت����ام ب��ت��ع��زي��ز ال�������ص���راك���ة بني 
القطاعني العام واخلا�ض يف اإمارة ال�صارقة، 
ببيئة  ل��الرت��ق��اء  الطرفني  ج��ه��ود  وتوحيد 
كوجهة  ال�صارقة  مكانة  وتوطيد  الأع��م��ال، 
ا���ص��ت��ث��م��اري��ة رائ�����دة يف ك��اف��ة امل���ج���الت مبا 
ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب  روؤي����ة  م��ع  ين�صجم 
الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو 
امل��ج��ل�����ض الأع���ل���ى ح��اك��م ال�����ص��ارق��ة )حفظه 
اإىل  م�����ص��رية  وت��وج��ي��ه��ات��ه احل��ك��ي��م��ة،  اهلل(، 
اإط��الق ع��دد من  العام اجل��اري �صي�صهد  اأن 
�صتحفز احلوار بني  التي  النوعية  املبادرات 
على  اخلا�ض  القطاع  وت�صاعد  القطاعني، 
لالإمارة  التناف�صية  امل��زاي��ا  م��ن  ال���ص��ت��ف��ادة 
اآدائ��ه ون�صاطاته. جاء ذلك خالل  يف تعزيز 
الجتماع الدوري الرابع ملجل�ض اإدارة غرفة 
والذي  ع�صرة  ال�صاد�صة  ب��دورت��ه  ال�����ص��ارق��ة 
عقد موؤخراً برئا�صة �صعادة عبداهلل �صلطان 
وح�صور  الإدارة،  جمل�ض  رئي�ض  العوي�ض، 
ال�صيخ ماجد بن في�صل بن خالد القا�صمي، 
النائب الول لرئي�ض جمل�ض الدارة، و�صعادة 
وليد عبد الرحمن بوخاطر، النائب الثاين 
اع�صاء  ومب�صاركة  الدارة  جمل�ض  لرئي�ض 
الهاجري،  بطي  بن  خالد  و�صعادة  املجل�ض 
ال��غ��رف��ة، ا���ص��اف��ة اىل م�صاعدي  م��دي��ر ع��ام 
الإدارات  م�����دراء  م���ن  وع����دد  ال���ع���ام  امل���دي���ر 

وامل�صوؤولني التنفيذيني يف الغرفة.
و�صدد جمل�ض اإدارة الغرفة خالل اجتماعه 
التحديات  تذليل  على  العمل  �صرورة  على 
بال�صارقة  الأع���م���ال  ق��ط��اع  ي��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي 
الأعمال،  لبيئة  الت�صريعية  البنية  وتطوير 
العام  ال��ق��ط��اع��ني  ب���ني  احل�����وار  اأن  م���وؤك���داً 
واخل���ا����ض خ��ط��وة اأ���ص��ا���ص��ي��ة ن��ح��و جمتمع 
اأع��م��ال م�����ص��ت��دام، م��ع��ت��رباً ان ال����دور الذي 
تلعبه غرفة ال�صارقة يف هذا املجال قد �صاهم 
وحتويل  اخلا�ض،  القطاع  تناف�صية  بتعزيز 

درا�سة ا�ستخدام الطاقة ال�سم�سية يف اإنارة بع�س �سوارع ال�سارقة
بطول  ك��ي��ب��الت  ومت���دي���د  واط   250
اأع���م���دة الإن�����ارة  ل��ت��غ��ذي��ة  6000 م���رت 
ثالثة  و  ال��ط��ري��ق  م�صتخدمي  حلماية 
حم�����ولت ل��ل��ت��ح��ك��م يف ت�����ص��غ��ي��ل الإن�����ارة 
اأف�����ص��ل امل��وا���ص��ف��ات ال��ت��ي تراعي  وف���ق 
الديكورية  واملوا�صفات  الإ�صاءة  نوعية 
خطة  اأن  الليم  �صعادة  واأك���د  اجلمالية. 
ال�صراكة ال�صرتاتيجية  الهيئة تت�صمن 
لتنفيذ  والعاملية  املحلية  ال�صركات  م��ع 
املناطق  خمتلف  يف  الن����ارة  م�����ص��روع��ات 
تطبيق  على  الهيئة  م��ن  حر�صاً  وذل���ك 
اأف�����ص��ل ال��ن��ظ��م ال��ع��امل��ي��ة يف جم���ال اإن���ارة 
ت��رك��ي��ب م�صابيح  ال�����ص��وارع م��ن خ���الل 
ح��دي��ث��ة وم���ت���ط���ورة يف اأع���م���دة الإن�����ارة 

التطوير  ح���ال���ة  م���ع  ت��ت��ن��ا���ص��ب  ب��ح��ي��ث 
كافة  يف  ال�صارقة  اإم����ارة  ت�صهدها  ال��ت��ي 
درا�صات  تنفيذ  اإىل  اإ���ص��اف��ة  مناطقها 
اإنارة  يف  ال�صم�صية  ال��ط��اق��ة  ل�صتخدام 
اأن  اإىل  واأ�صار  بال�صارقة.  ال�صوارع  بع�ض 
ا�صرتاتيجية  تنفيذ  على  تعتمد  الهيئة 
م��ت��ك��ام��ل��ة يف م�����ص��روع��ات الإن�������ارة ذات 
البيئة  على  وحتافظ  اقت�صادية  جدوى 
م�صروعات  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  وت��ت�����ص��م��ن 
الطاقة  على  الع��ت��م��اد  بجانب  الإن����ارة 
ال�صم�صية، ا�صتبدال الك�صافات وامل�صابيح 
يف  للطاقة  م��وف��رة  ب��اأخ��رى  التقليدية 

عدد من مناطق اإمارة ال�صارقة.
التي  الإن�������ارة  م�����ص��روع��ات  اأن  واأو�����ص����ح 

ياأتي  امل��ن��اط��ق  ك��اف��ة  يف  الهيئة  تنفذها 
روؤيتها  لتحقيق  الهيئة  �صعي  اإط���ار  يف 
مع  امل�صتدامة ومتا�صياً  التنمية  ب�صمان 
من  ال�صرتاتيجية  وخطتها  �صيا�صتها 
خالل م�صاريع ومبادرات وا�صحة تكون 
منوذجاً يحتذى به ويتما�صى مع اأهداف 
التي  الرت�صيد  وثيقة  وا�صرتاتيجيات 
الكابوري  را�صد  واأو�صح  الهيئة.  اأعدتها 
باإدارة  مدير التطوير والتميز املوؤ�ص�صي 
التي  الإن�����ارة  اأن م�����ص��روع��ات  خ��ورف��ك��ان 
وال�صعبيات  خ��ورف��ك��ان  يف  تنفيذها  مت 
وال�صوارع الرئي�صية وفرت كميات كبرية 
م���ن ال���ص��ت��ه��الك وخ��ف�����ص��ت م���ن ن�صبة 

النبعاثات الكربونية .

•• ال�شارقة-وام:

اأكد �صعادة الدكتور املهند�ض را�صد الليم 
ال�صارقة  وم���ي���اه  ك��ه��رب��اء  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ض 
تنفيذ  ���ص��رع��ة  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  ال��ه��ي��ئ��ة  ان 
توجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور 
���ص��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���ص��م��ي ع�صو 
باتخاذ  ال�صارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ض 
كافة الإج��راءات اخلا�صة باإنارة املناطق 
وف��ق جدول  ال�صارقة  اإم��ارة  يف  املختلفة 

زمني حمدد.
تركيب  الهيئة  اأجن��زت  ال�صدد  ه��ذا  ويف 
اإنارة بجزيرة دبا احل�صن ت�صمل  اأعمدة 
بقدرة  ال�����ص��ودمي  م�صابيح  م��ن   304

وامل��ت��ع��ام��ل��ني. ون��ح��ن خ���الل ال��ع��ام احلايل 
ملتزمون مبتابعة هذا التوجه الذي نتوقع 
ت��اأث��ري كبري على من��و وتطور  ل��ه  ي��ك��ون  اأن 
م�صرية التنمية امل�صتدامة يف اإمارة ال�صارقة 
امل��ع��رف��ة والأبحاث  اق��ت�����ص��اد  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة 
�صعادة خالد بن  اأك��د  وب���دوره  وال��ت��ط��وي��ر.« 
�صريحة  توفري  اأهمية  على  الهاجري  بطي 
مبا  الغرفة  لأع�صاء  اخل��دم��ات  من  وا�صعة 
ومتطلباتهم،  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م  م���ع  ي��ت��واف��ق 
معترباً اأن الغرفة جنحت يف تقدمي خدمات 
متنوعة ملجتمع الأعمال كالتحكيم التجاري 
لقاءات  وتنظيم  املن�صاأ  ���ص��ه��ادات  وخ��دم��ات 
اأعمال متخ�ص�صة ح�صب القطاعات، م�صدداً 
يف هذا املجال على دور الغرفة يف م�صاعدة 
القطاع اخلا�ض على حتويل التحديات اإىل 
موؤ�ص�صية  جن��اح��ات  اإىل  وال��ف��ر���ض  ف��ر���ض، 

تعود بالفائدة على اجلميع.
اإجمايل عدد  اأن  اإىل  بن بطي  واأ���ص��ار خالد 
خالل  بلغ  قد  ال�صارقة  غرفة  يف  الأع�صاء 
بلغ  بنمو  ع�����ص��واً   79925 امل��ا���ص��ي  ال��ع��ام 
وال���ذي   2016 ب��ال��ع��ام  م��ق��ارن��ًة   9.1%
الغرفة  لأع�صاء  الإج��م��ايل  ال��ع��دد  فيه  بلغ 
النمو  ه���ذا  اأن  م��ع��ت��رباً  ع�����ص��واً،   73249
وا�صحاً  جن��اح��اً  يعك�ض  الأع�����ص��اء  ع���دد  يف 
ا�صتقطاب  يف  ال����غ����رف����ة  ل����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 
الإم��������ارة،  اإىل  والأع�����م�����ال  ال����ص���ت���ث���م���ارات 
ومتيزها يف تلبية متطلباتهم وفق خدمات 

مبتكرة ومتخ�ص�صة.
و�����ص����ادق امل��ج��ل�����ض خ����الل الج���ت���م���اع على 
اجتماعه  عن  ال�صادرة  وتو�صياته  ق��رارات��ه 
املتعلقة  التنفيذي  املكتب  واجتماع  ال�صابق 
ب��اآل��ي��ات تطبيق الن��ظ��م��ة امل��ال��ي��ة والداري����ة 
اقرارها،  بعد  التنظيمية  الوحدات  كافة  يف 
والرتقاء  املمار�صات  اأف�صل  تطبيق  وبحث 
تقرير  واعتماد  داخلياً،  العمل  بيئة  بجودة 
مدققي ح�صابات الغرفة للعام املايل لل�صنة 
العاملية  للمعايري  وف��ق��اً   2018 احل��ال��ي��ة 

املعتمدة يف هذا املجال. 

ا�صرتاتيجية فعالة  �صراكة  اإىل  هذا احلوار 
غرفة  ولفتت  اجلميع.  على  بالفائدة  تعود 
الفرتة  خ��الل  اع��ت��م��دت  اأن��ه��ا  اإىل  ال�صارقة 
املا�صية على اآلية جديدة ومتطورة لتحفيز 
قنوات التوا�صل بينها وبني ممثلي القطاع 
الأعمال  جمموعات  يف  خ�صو�صاً  اخل��ا���ض 
عقدت  اأن��ه��ا  على  م�����ص��ددًة  للغرفة،  التابعة 
خ���الل ال��ع��ام امل��ا���ص��ي ف��ق��ط اأك����رث م��ن 30 
اجتماعاً مع ممثلي القطاعات القت�صادية 
كقطاعات  ال�����ص��ارق��ة  يف  ال��ع��ام��ل��ة  امل��ت��ن��وع��ة 
ال��ع��ق��ارات وال��ت��ج��ارة وغ��ريه��ا، الأم���ر الذي 
الأعمال  بيئة  واق��ع  الإط��الع على  اأ�صهم يف 
والعمل  اخل��ا���ض،  القطاع  نظر  وج��ه��ة  م��ن 
تطويرها،  و���ص��ب��ل  ال��ف��ر���ض  مناق�صة  ع��ل��ى 
كان  مما  تذليلها  وط��رق  التحديات  وبحث 
ل���ه الأث�����ر ال��ك��ب��ري يف ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة قطاع 
تفاعلية  بيئًة  باعتباره  بال�صارقة  الأع��م��ال 
ال�صركات  م��ت��ط��ل��ب��ات  ك���اف���ة  ب��ت��ل��ب��ي��ة  ت��ه��ت��م 
اإدارة  واملوؤ�ص�صات العاملة به. واأ�صاد جمل�ض 

ال��غ��رف��ة ب��ال��ت��ع��اون امل��ل��م��و���ض ال���ذي تظهره 
خمتلف الدوائر والهيئات احلكومية باإمارة 
اجلهود  ت�صافر  على  وحر�صها  ال�����ص��ارق��ة، 
ب��ال�����ص��راك��ة م��ع ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض مب��ا يعزز 
من �صمعة اإمارة ال�صارقة كوجهة اقت�صادية 
وث��ق��اف��ي��ة وت��ع��ل��ي��م��ي��ة وت��ن��م��وي��ة رائ������دة يف 
اإطالق  ب�صدد  الغرفة  اأن  معترباً  املنطقة، 
مبادرات نوعية خالل الفرتة القادمة  تعزز 
من خاللها دورها كممثل حقيقي ومرجٍع 
ل غنى له لقطاع الأعمال، �صواء من خالل 
اآليات  ابتكار  اأو  ال��دوري��ة  ال��ل��ق��اءات  تكثيف 
العام  القطاعني  احل��وار بني  جديدة حتفز 
اإجراءاته  تب�صيط  عرب  وت�صهله  واخل��ا���ض، 
اأن  اإىل  العوي�ض  واأ���ص��ار  ل��ق��اءات��ه.  وت�صريع 
الرتقاء  ع��ل��ى  ب��ال��ع��م��ل  م�����ص��ت��م��رة  ال��غ��رف��ة 
خطتها  وفق  ومبادراتها  وخدماتها  باآدائها 
ومواكبة  ال��ق��ادم��ة،  للفرتة  ال�صرتاتيجية 
الإمارة  ت�صهدها  التي  القت�صادية  النه�صة 
ال�صمو  �صاحب  وتوجيهات  ل��روؤي��ة  ترجمة 

ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي 
ال�صارقة،  ح���اك���م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����ض  ع�����ص��و 
واملتابعة احلثيثة من �صمو ال�صيخ �صلطان بن 
حممد بن �صلطان القا�صمي ويل عهد نائب 
خالل  الأول��وي��ة  اأن  معترباً  ال�صارقة  حاكم 
العام احلايل هي لدعم قطاع الأعمال عرب 
مبادرات  واإط���الق  مبتكرة  خ��دم��ات  ت��وف��ري 

نوعية ت�صهل ممار�صة الأعمال بالإمارة.
واأ�صاف رئي�ض جمل�ض اإدارة غرفة ال�صارقة 
نقلة  امل��ا���ص��ي��ة  امل���رح���ل���ة  ���ص��ك��ل��ت  قائاًل:” 
ا�صتهدفت  ال��ت��ي  ال��غ��رف��ة  ع��م��ل  يف  ن��وع��ي��ة 
اأ�صواقاً خارجية واعدة عرب ا�صتغالل �صبكة 
عالقاتها الدولية الوا�صعة لتح�صني ا�صتفادة 
اأع�صائها من الفر�ض ال�صتثمارية، يف حني 
ركزنا كذلك على تعزيز امل�صاهمة املجتمعية 
جماًل  ت�صكل  لأنها  وال�صركات  للموؤ�ص�صات 
اإ���ص��اف��ي��اً ل��ت��ح�����ص��ني ���ص��م��ع��ة ال�����ص��رك��ات بني 
فيها  تعمل  التي  الأ�صواق  و�صمن  عمالئها 
للعمالء  وجاذبيتها  تناف�صيتها  ي��ع��زز  مم��ا 

رئي�س غرفة ال�سارقة يثني على جهود جمل�س �سيدات اأعمال الإمارات يف الرتقاء بالعمل القت�سادي الن�سائي
•• ال�شارقة-الفجر:

نائب  العوي�ض  �صلطان  ع��ب��داهلل  �صعادة  اأك��د 
الدولة  غ��رف جت��ارة و�صناعة  احت��اد  رئي�ض 
ال�صارقة  و���ص��ن��اع��ة  جت�����ارة  غ���رف���ة  رئ��ي�����ض 
�صيدات  ملجل�ض  والبناء  الفعال  ال���دور  على 
قطاع  وتنمية  تطوير  يف  الم����ارات  اأع��م��ال 
وت�صجيع  وحتفيز  بالدولة  العمال  �صيدات 
التجاري  العمل  امل��راأة الماراتية يف مزاولة 
ادارة  يف  العاملية  النماذج  �صمن  جعلها  مما 
وقيادة ال�صركات واملوؤ�ص�صات القت�صادية ويف 
وجناح،  وثقة  اق��ت��دار  بكل  القطاعات  كافة 
املجال�ض  ادارات  جهود  على  �صعادته  مثنيا 
القت�صادي  العمل  دف��ة  ق��ي��ادة  يف  ال�صابقة 
التى  العديدة  بالدولة والجن��ازات  الن�صوي 
اعمال  ���ص��ي��دات  جمل�ض  ج��ع��ل  مم��ا  حتققت 
الم�����ارات اح���دى امل��وؤ���ص�����ص��ات ال���رائ���دة التي 
عملت ومازالت تعمل بالتعاون مع جمال�ض 
متكامل  اط�����ار  يف  الم�������ارات  يف  ال�����ص��ي��دات 
وال�صهام  ع��ام��ة  الع��م��ال  جمتمع  خل��دم��ة 
ا�صتهدفت  وت��ع��اون  �صراكة  ع��الق��ات  بناء  يف 
اع�����ص��اء امل��ج��ل�����ض وج��م��ي��ع ���ص��ي��دات العمال 
بالدولة ومبتابعة حثيثة وتوجيهات �صامية 
خالل  ذل���ك  ج���اء   . ال�صيا�صية  ال��ق��ي��ادة  م��ن 

العوي�ض  �صلطان  اهلل  عبد  �صعادة  ا�صتقبال 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ض احت���اد غ���رف جت���ارة و�صناعة 
الدولة رئي�ض غرفة جتارة و�صناعة ال�صارقة 
موؤخرا باملقر الرئي�صي بغرفة ال�صارقة لوفد 
من جمل�ض �صيدات اعمال المارات برئا�صة 
ال��ع��و���ص��ي رئي�ض  ���ص��ع��ادة ف���ري���ده ع���ب���داهلل 
ترمي  حمد  رغ���ده  ���ص��ع��ادة  بح�صور  املجل�ض 
المارات  اعمال  �صيدات  ادارة  ع�صو جمل�ض 
وتناول  ال�صارقة.  ادارة غرفة  ع�صو جمل�ض 
ال��ل��ق��اء اوج���ه ال��ت��ع��اون امل��ت��اح��ة ب��ني الحتاد 
�صيدات  وجمل�ض  جهة  من  ال�صارقة  وغرفة 
اع��م��ال الم���ارات م��ن جهة اخ��رى مب��ا يعزز 
من اجلهود املبذولة يف خدمة قطاع العمال 
وبرامج  م��ب��ادرات  وايجاد  بالدولة  الن�صائي 
العوي�ض  واط��ل��ع  ا���ص��ه��ام��ات��ه.  م��ن  ي�صاعف 
خ���الل ال��ل��ق��اء م��ن رئ��ي�����ض جم��ل�����ض �صيدات 
اع��م��ال الم�����ارات ع��ل��ى اله����داف واخلطط 
القادمة  ال��ف��رتة  ع��ن  للمجل�ض  الت�صغيلية 
والتي ت�صب يف النهو�ض بالعمل القت�صادي 
الن�صائي وو�صع مبادرات تنمي وتاأهل مهارات 
وقدرات القيادات الن�صائية يف ادارة امل�صاريع 
ال���ص��ت��ث��م��اري��ة واي�����ص��ا ت��ع��م��ل ل��ن�����ص��ر ثقافة 
العمال  لرائدات  جتارية  م�صاريع  تاأ�صي�ض 
م��ن ف��ئ��ة ال�����ص��ب��اب واي���ج���اد ب��رام��ج لتعريف 

القت�صادية  ال��درا���ص��ات  اع���داد  اهمية  على 
قبل البدء بتا�صي�ض م�صروع جتاري. وابدى 
����ص���ي���دات اعمال  رئ��ي�����ض واع�������ص���اء جم��ل�����ض 
الم������ارات ال�����ص��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر ل��دع��م احتاد 
املا�صية  ال��ف��رتة  للمجل�ض يف  ال��دول��ة  غ��رف 
ا�صهاماتها  على  ال�����ص��ارق��ة  لغرفة  واي�����ص��ا   ،

تعد  ال�����ص��ارق��ة  غ��رف��ة  وان  ل�صيما  اجلليلة 
ولها  للمجل�ض  امل��وؤ���ص��ي�����ص��ن  الع�����ص��اء  م���ن 
حمطات نريه ومتميزة يف تاريخ دعم العمل 
اللقاء  ن��ه��اي��ة  ويف  ال��ن�����ص��ائ��ي.  الق��ت�����ص��ادي 
اعمال  �صيدات  جمل�ض  واع�صاء  رئي�ض  ق��ام 
غرفتي  حل�صانة  تعريفية  ب��زي��ارة  الم���ارت 

افتتحت  وال��ت��ي  للغرفة  التابعة  ال�صغرية 
حديثا بحلتها اجلديدة والتي مت جتهيزها 
اىل  ال��ه��ادف��ة  وامل�صتلزمات  امل��ع��دات  ب��اح��دث 
ب��ي��ئ��ة م��الئ��م��ة لح��ت�����ص��ان الطفال  اي���ج���اد 
وتثقيفية  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ت��وف��رب��رام��ج  ي��ع��ززه��ا 

با�صراف كوارد اماراتيية موؤهلة .
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الهاملي يكرم ال�سركات الأكرث تفاعال مع »حتدي ت�سريع التوطني النوعي« يف قطاع الت�سالت والتكنولوجيا
•• دبي-وام: 

كرم معايل نا�صر بن ثاين الهاملي وزير 
املوؤ�ص�صات  وال��ت��وط��ني  الب�صرية  امل����وارد 
وال�����ص��رك��ات الأك����رث ت��ف��اع��ال ح��ت��ى الأن 
ال��ت��وط��ني النوعي  ت�����ص��ري��ع  م���ع حت���دي 
خالل مائة يوم �صمن قطاع الت�صالت 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال����ذي ي��ع��د واح�����دا من 
القطاعات القت�صادية امل�صتهدفة �صمن 
للم�صرعات  ال��ث��ال��ث��ة  ال��دف��ع��ة  م���ب���ادرات 
قطاعات  اي�صا  ت�صم  وال��ت��ي  احلكومية 
العقاري  وال��ت��ط��وي��ر  وال���ط���ريان  ال��ن��ق��ل 

ومراكز اخلدمة.
خالل  الهاملي  ث��اين  بن  معاليه  وثمن 
ال���ذي نظم  ال��ت��ك��رمي  كلمة ل��ه يف ح��ف��ل 
احلكومية  امل�����ص��رع��ات  م��ق��ر  يف  م���وؤخ���را 
املوؤ�ص�صات  اأب�����دت�����ه  ال�������ذي  ال����ت����ج����اوب 
وال�������ص���رك���ات امل���ك���رم���ة م���ن ح��ي��ث طرح 
واجراء  والتوظيف  الوظيفية  ال�صواغر 
الباحثني  م����ع  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  امل���ق���اب���الت 
ع����ن ال���ع���م���ل ال����ذي����ن �����ص����ارك����وا يف اي����ام 
نظمتها  ال���ت���ي  امل���ف���ت���وح���ة  ال���ت���وظ���ي���ف 
�صمن  �صركائها  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال�����وزارة 
اج��ن��دة ال��ع��م��ل امل��و���ص��وع��ة وال��ت��ي �صيتم 
مبوجبها موا�صلة تنظيم ايام التوظيف 
بهدف  العمل  عن  الباحثني  ل�صتقطاب 

واأ�صاف “ ان توجيهات القيادة الر�صيدة 
وت���ط���ل���ع���ات امل���واط���ن���ني ال���ب���اح���ث���ني عن 
العمل حتتم علينا يف القطاع احلكومي 
الحت��������ادي وامل���ح���ل���ي وامل���ن���اط���ق احل����رة 
القت�صادية  القطاعات  لعمل  املنظمة 
امل�صتهدفة بالتوطني النوعي وال�صركات 
تكثيف  ال���ق���ط���اع���ات  ه����ذه  يف  ال��ع��ام��ل��ة 
ميكننا  مب��ا  �صراكاتنا  وتطوير  جهودنا 
للموارد  املنا�صبة  الوظائف  توفري  م��ن 
الب�صرية الوطنية ل �صيما خالل مرحلة 

لدى  امل��ت��اح��ة  الوظيفية  ال��ف��ر���ض  �صغل 
ال�صركات املعنية.

قبل  م��ن  الكثيف  احل�����ص��ور  ان  وقال” 
امل��واط��ن��ني وامل���واط���ن���ات ال��ب��اح��ث��ني عن 
العمل لأيام التوظيف التي مت تنظيمها 
للح�صول  اجل��اد  �صعيهم  يوؤكد  الن  اىل 
لنا  بالن�صبة  يعد  ما  وهو  الوظيفة  على 
بقدر  معه  التعامل  يجب  كبريا  حتديا 
طموحات  لتحقيق  اله��ت��م��ام  م��ن  كبري 

هوؤلء ال�صباب«.

الذي  الأ���ص��ا���ض  ت�صكل  ال��ت��ي  ي���وم  امل��ائ��ة 
ل��ت��م��ك��ني التوطني  ال��ب��ن��اء ع��ل��ي��ه  مي��ك��ن 
النوعي م�صتقبال كاأحد م�صارات اجلهود 
الجندة  م�صتهدفات  لتحقيق  املبذولة 

.« الوطنية لروؤية المارات 20121 
وا�صار “اىل ان الوزارة ويف �صوء �صراكاتها 
املعنية  اجل����ه����ات  م����ع  ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 
ت��ت��ع��ام��ل م���ع م��ل��ف التوطني  اأ���ص��ب��ح��ت 
بطريقة اأكرث �صمولية وذلك من خالل 
وال�صيا�صات  ال��ربام��ج  من  حزمة  تنفيذ 

الواقع  متطلبات  تلبية  ت�صتهدف  التي 
و�صمل  امل�����ص��ت��ق��ب��ل.  حت����دي����ات  وادراك 
و�صركة  “ات�صالت”  م��ن  ك��ل  ال��ت��ك��رمي 
 “ “ دو  املتكاملة  لالت�صالت  الم���ارات 
و  اوراكل”  و  املاجد  جمعة  جمموعة  و 
ال��ل��ول��وه��اي��رب م���ارك���ت. وم���ن امل��ق��رر ان 
ال��وزارة يف الي��ام املقبلة ال�صركات  تكرم 
الكرث تفاعال يف القطاعات القت�صادية 
ت�صريع  حت���دي  يف  امل�صتهدفة  الخ����رى 

التوطني النوعي.

»كهرباء دبي« تر�سي عقود اإن�ساء 4 حمطات نقل 
رئي�سية بقيمة اأكرث من 1.28 مليار درهم

•• دبي -وام:

جهد  رئي�صية  نقل  حمطات  اأرب��ع  اإن�صاء  عقود  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة  اأر�صت 
اأك��رث من  اإىل  اإجمالية ت�صل  واح��د وبقيمة  وق��ت  400 -132 كيلوفولت يف 
1.28 مليار درهم لت�صاف اإىل العدد الإجمايل للمحطات احلالية البالغ 21 
حمطة لت�صبح 25 حمطة وذلك �صمن باقة من امل�صروعات التطويرية الهادفة 
اإىل تعزيز ورفع كفاءة �صبكة النقل. و�صملت امل�صاريع تر�صية عقد اإن�صاء حمطة 
قنال جاردن على جريد �صوليو�صن اأ�ض اأيه اأ�ض بقيمة 314 مليونا و 932 األفا 
و395 درهما وذلك للوفاء مبتطلبات النمو يف الأحمال املتوقعة للم�صروعات 
اجلديدة وتخفيف ال�صغط عن مناطق جاردن والرب�صاء ومن املزمع النتهاء 
اإن�صاء حمطة دبي  كما متت تر�صية عقد   .  2020 منها بحلول �صهر فرباير 
جنوب على �صركة �صيمنز بقيمة 323 مليونا و 38 األفا و910 دراهم للوفاء 
مبتطلبات النمو يف الأحمال للمحطات اجلديدة 132 كيلو فولت والتي يلزم 
بناوؤها داخل م�صروع دبي وورلد �صنرتال ومن املزمع النتهاء منها بحلول �صهر 
ومتت تر�صية عقد اإن�صاء حمطة دبي �صمال على �صركة الفنار  مار�ض 2020. 
النمو يف  للوفاء مبتطلبات  درهما  و763  األفا   544 و  304 ماليني  بقيمة 
اأجل  من  بناوؤها  يتعني  والتي  فولت  كيلو   132 اجل��دي��دة  للمحطات  احلمل 
يف  كيلوفولت   132 ق��درة  اجلديدة  للمحطات  املقبلة  والإ���ص��اف��ات  التو�صعات 

منطقة مطار دبي ومن املزمع النتهاء منها بحلول �صهر يناير 2021.
كما متت تر�صية عقد اإن�صاء حمطة �صم�ض على �صركة اأيه بي بي بقيمة 338 
نظرا  احلمل  يف  النمو  مبتطلبات  للوفاء  درهما   270 و  األفا  و871  مليونا 
انتاج  لتو�صعة  ميجاواط   1500 بقدرة  اإج��راوؤه��ا  املزمع  اجلديدة  للتو�صعات 
الطاقة با�صتخدام الألواح الكهرو�صوئية يف جممع حممد بن را�صد اآل مكتوم 
 .2020 دي�صمرب  �صهر  بحلول  منها  النتهاء  املزمع  وم��ن  ال�صم�صية  للطاقة 
اخلا�صة  الرقمية  التقنيات  اأح���دث  على  الرئي�صية  النقل  حمطات  وحت��ت��وي 
املحطات  ه��ذه  عمل  وك��ف��اءة  اعتمادية  دع��م  يف  ي�صاهم  مبا  التحويل  مبحطات 

ويخدم يف النهاية خطط دبي العمرانية والقت�صادية الطموحة.
وقال �صعادة �صعيد حممد الطاير الع�صو املنتدب الرئي�ض التنفيذي للهيئة اإنه 
نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  توجيهات  مع  متا�صيا 
رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” وحتقيقا لأهداف 
“ مئوية الإمارات 2071 وروؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 لتاأمني 
لت�صبح  الإم��ارات  مكانة  ورفع  القادمة  لأجيالنا  اأف�صل  وحياة  �صعيد  م�صتقبل 
نقل  �صبكات  وك��ف��اءة  ق���درة  ورف���ع  ل��دع��م  الهيئة  ت�صعى  ال��ع��امل  دول���ة يف  اأف�صل 
من  للطاقة  مميزة  خدمية  وم��راف��ق  حتتية  بنية  توفري  خ��الل  م��ن  الكهرباء 
�صاأنها اأن تلبي جميع احتياجات التنمية امل�صتدامة يف اإمارة دبي وتوفري خدمات 

الكهرباء واملياه وفق اأعلى معايري التوافرية والعتمادية والكفاءة.

الإمارات اأول دولة يف ال�سرق الأو�سط تعد قانونا ل�سالمة املنتجات يف الأ�سواق
•• اأب�ظبي-وام:

عام  مدير  املعيني  اهلل  عبد  �صعادة  اأك��د 
واملقايي�ض  للموا�صفات  الإم���ارات  هيئة 
“موا�صفات” اأن دولة الإمارات العربية 
منطقة  يف  دول���ة  اأول  اأ�صبحت  املتحدة 
اخل��ل��ي��ج وال�����ص��رق الأو����ص���ط ت��ع��د قانونا 
امل��ت��داول��ة يف  امل��ن��ت��ج��ات  خ��ا���ص��ا ب�صالمة 
ال�صحة  ح��م��اي��ة  ي�صمن  مب��ا  اأ���ص��واق��ه��ا 
املجل�ض  وك����ان  ل��ل��م�����ص��ت��ه��ل��ك��ني.  ال��ع��ام��ة 
ال��وط��ن��ي الحت�����ادي ق���د واف����ق - نهاية 
الأ�صبوع املا�صي - على م�صروع القانون 
الحت�����ادي ب�����ص��اأن ���ص��الم��ة امل��ن��ت��ج��ات يف 
بذلك مرحلة  ال��دول��ة  لتدخل  الأ���ص��واق 
جديدة من مراحل دعم الرتقاء بجودة 
ت�صريحات  يف   - املعيني  وق���ال  احل��ي��اة. 
اإن   - “ “ وام  اأن���ب���اء الإم������ارات  ل��وك��ال��ة 
ال��ق��ان��ون يعترب مب��ث��اب��ة مظلة  م�����ص��روع 
عامة جلميع الت�صريعات املتعلقة بتداول 
املنتجات يف الأ�صواق حيث يعنى بحماية 
القت�صاد  ودع����م  امل�صتهلكني  م�����ص��ال��ح 
التناف�صية  م���وؤ����ص���رات  ورف����ع  ال��وط��ن��ي 

التجارية للدولة.
�صيطبق  ال��ق��ان��ون  م�����ص��روع  اأن  واأ����ص���اف 
قبل  كافة  املنتجات  على  ���ص��دوره  عقب 

الإمارات  اأ���ص��واق  اإىل  بدخولها  ال�صماح 
و�صيلزم املنتجني وامل�صنعني اأو املزودين 
واملعلومات  ال���وث���ائ���ق  ج��م��ي��ع  ب��ت��وف��ري 
خلو  تثبت  وال��ت��ي  مبنتجاتهم  املتعلقة 
ه�����ذه امل���ن���ت���ج���ات م����ن اأي������ة خم���اط���ر اأو 
و�صالمة  العامة  ال�صحة  على  تهديدات 
التاجر  ال��ق��ان��ون  يحمل  كما  امل�صتهلك 
امل�صتهلك  ���ص��الم��ة  تعري�ض  م�����ص��وؤول��ي��ة 
نتيجة  اأ���ص��رار  اأو  اأخطار  لأي  البيئة  اأو 

تداول وا�صتخدام منتجه اأو ب�صائعه.
واأو���ص��ح اأن ال��ت��اج��ر اأو امل���زود اأ���ص��ب��ح يف 
اإذا م��ا حاول  م��واج��ه��ة ع��ق��وب��ات رادع����ة 
يف  عليها  املن�صو�ض  الأح���ك���ام  خم��ال��ف��ة 
م�صروع القانون الحتادي ب�صاأن �صالمة 
على  امل��خ��ال��ف��ات  بند  ين�ض  اإذ  املنتجات 
والغرامة  احل��ب�����ض  اإىل  ت�صل  ع��ق��وب��ات 
األ���ف دره���م ول  ال��ت��ي ل تقل ع��ن 500 
اإحدى  اأو  دره��م  ماليني  ثالثة  تتجاوز 
من  ك��ل  على  ترتتب  العقوبتني  هاتني 
ملتطلبات  م��ط��اب��ق  غ���ري  م��ن��ت��ج��ا  ي��ط��رح 
منتج  بطرح  ال�صتمرار  اأو  الآم��ن  املنتج 
اأو ا�صرتجاعه  رغم �صدور قرار ب�صحبه 
حلني  عليه  التحفظ  مت  منتج  ط��رح  اأو 

ا�صتكمال اإجراءات التاأكد من �صالمته.
وبالغرامة  باحلب�ض  يعاقب  اأنه  واأ�صاف 

األ���ف دره���م ول  ال��ت��ي ل تقل ع��ن 100 
هاتني  باإحدى  اأو  دره��م  مليون  تتجاوز 
العقوبتني كل من طرح منتجا يف ال�صوق 
املخاطر  ت��ق��ي��ي��م  ت��ق��ري��ر  ت���ق���دمي  ق��ب��ل 
ال�صتجابة  ع��دم  اأو  جلوانبه  اأو  للمنتج 
اأجل  املخت�صة من  ال�صلطة  مع  للتعاون 
تفادي املخاطر التي قد تنجم من املنتج 
اأو عدم تنفيذ قرار ال�صحب  غري الآمن 
الفرتة  خ��الل  املنتج  ا���ص��رتج��اع  ع��دم  اأو 

التي حتددها ال�صلطة املخت�صة.
م�صروع  اأح��ك��ام  اأن  اإىل  ���ص��ع��ادت��ه  واأ����ص���ار 
املنتجات  ت�����ص��ري ع��ل��ى ج��م��ي��ع  ال��ق��ان��ون 
التي  ال��دول��ة وحتى  اأ���ص��واق  املتداولة يف 
يجري تداولها يف املناطق احلرة وما يف 
املنتجات  بع�ض  ا�صتثنى  حني  يف  حكمها 
حتتاج  ال��ت��ي  امل�صتعملة  امل��ن��ت��ج��ات  م��ث��ل 
تعديل  اأو  ت��اأه��ي��ل  اإع����ادة  اأو  اإ���ص��الح  اإىل 
وذلك خالل املدة ال�صابقة على طرحها 
الب�صرية  والأدوي����ة  املحلية  الأ���ص��واق  يف 
وال��ب��ي��ط��ري��ة وال��ط��ع��وم والأم�����ص��ال وما 
اأنها  على  ت��ورد  التي  وال�صلع  حكمها  يف 
حت��ف وم��ق��ت��ن��ي��ات. وك�����ص��ف امل��ع��ي��ن��ي عن 
تخت�ض  وطنية  جلنة  �صكلت  الهيئة  اأن 
واحلمالت  وال��ربام��ج  الأن�صطة  بجميع 
وم�صح  م��راق��ب��ة  بعملية  ال��ع��الق��ة  ذات 

والإج����راءات  النتائج  ومتابعة  الأ���ص��واق 
الت�صحيحية ف�صال عن اأن هذه اللجنة 
الهيئة  ب���رئ���ا����ص���ة  ���ص��ت��ك��ون  الحت�����ادي�����ة 
ل��ل��رق��اب��ة وم�����ص��ح الأ������ص�����واق وت�����ص��م يف 
يف  ال��رق��اب��ي��ة  اجل��ه��ات  جميع  ع�صويتها 

اإمارات الدولة.
الفرتة  خالل  عملت  الهيئة  اأن  واأ�صاف 
القانون  م�����ص��روع  اإح���ال���ة  ���ص��ب��ق��ت  ال��ت��ي 
الحت������ادي على  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����ض  اإىل 
املنتجات  جلميع  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة  اإع����داد 
وت��ت��ب��ع��ه��ا ف�صال  ال���دول���ة  امل���ت���داول���ة يف 
الإلكرتوين  الهيئة  ن��ظ��ام  ت��ط��وي��ر  ع��ن 
الأ�صواق  يف  املتداولة  املنتجات  لت�صجيل 
ب��ي��ان��ات مف�صلة  اإع�����داد ق���اع���دة  ب��ه��دف 
ودق���ي���ق���ة جل��م��ي��ع امل��ن��ت��ج��ات ال���ت���ي يتم 
تداولها يف اأ�صواق الإمارات. كما اأجنزت 
تطبيقا اإلكرتونيا عرب الهواتف الذكية 
توفري  ه��دف��ه��ا  خ��ط��وة  يف  للم�صتهلكني 
نظام ذكي للتوا�صل لتمكني امل�صتهلكني 
م��ن ت��ق��دمي ال�����ص��ك��اوى وال��ب��الغ��ات عن 
على  اخل��ط��ر  وذات  ال��ردي��ئ��ة  امل��ن��ت��ج��ات 

ال�صحة العامة للم�صتهلك.
وين�ض م�صروع القانون على و�صع اإطار 
ال�صوق  يف  امل��ن��ت��ج��ات  ل���ط���رح  ت�����ص��ري��ع��ي 
واملمار�صات  ال��ت�����ص��ري��ع��ات  ي������واءم  مب���ا 

واملوا�صفات  الفنية  وال��ل��وائ��ح  ال��دول��ي��ة 
املخاطر  ت��ق��ي��ي��م  وت���ق���اري���ر  ال��ق��ي��ا���ص��ي��ة 
وحت����دي����د ا�����ص����رتاط����ات امل���ن���ت���ج الآم�����ن 
والتدابري الوقائية والعالجية وحتديد 
املنتجات  ت�����داول  ل�����ص��ب��ط  امل�����ص��وؤول��ي��ات 
ودعم  وامل�صتوردة  الدولة  داخل  امل�صنعة 
وبيئتها  واأمنها  الدولة  اقت�صاد  وحماية 
اأو  الآمنة  املمار�صات واملنتجات غري  من 
غري املطابقة للوائح الفنية واملوا�صفات 
ال��ق��ي��ا���ص��ي��ة امل��ع��ت��م��دة. وق����ال امل��ع��ي��ن��ي اإن 
ملتزمون  اأ�صبحوا  وامل��وردي��ن  امل��زودي��ن 
اأك����رث م���ن اأي وق���ت م�����ص��ى ب��ع��دم طرح 
منتجات غري اآمنة يف اأ�صواق الدولة كما 
يرتتب عليهم مبوجب م�صروع القانون 
���ص��م��ان ب��ق��اء امل��ن��ت��ج اآم���ن���ا ب��ع��د الطرح 
وخ���الل ال���ص��ت��خ��دام وه���ي م��ي��زة مهمة 

حققها م�صروع القانون للم�صتهلكني.
للقانون  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��الئ��ح��ة  وحت����دد 
واآليات  الأ���ص��واق  الرقابة على  اإج���راءات 
�صحب وا�صرتجاع املنتجات عند اكت�صاف 
والإج���راءات  ال�صوابط  اآم��ن  منتج غري 
املعلومات  ج��م��ي��ع  ل���ت���وف���ري  ال����الزم����ة 
املخاطر  ب�����ص��اأن  وحت��دي��ث��ه��ا  ال�صلة  ذات 
والإ�صابات واحلوادث وال�صكاوى املتعلقة 

باملنتجات.

العدد 12277 بتاريخ 2018/3/18   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر

                         يف الدع�ى رقم  2018/75  تنفيذ عقاري   
ري��ا���ض  جمهول حمل الق��ام��ة مبا ان طالب  املنفذ ���ص��ده/1-  �صيخ عاطف ريا�ض �صيخ احمد  اىل 
نعلنكم   - علي  اآل  رم�صان  ح�صن  احمد   / وميثله  ع  م  �ض   - ال�صالمي  الإم���ارات  التنفيذ/م�صرف 
باعتباره  بتاريخ 2017/9/26  الثالثاء  يوم  كلي  2017/232 عقاري  رقم  الدعوى  ال�صادر يف  باحلكم 
�صندا تنفيذيا وذلك  1- بالزامكم ب�صداد مبلغ وقدره ) 68040 ( درهم وت�صليمه اىل طالب التنفيذ اأو 
خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�صر هذا الإعالن.  2- بف�صخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك 
مو�صوع الدعوى ومالحقها ، والزام املدعي عليه بت�صليم العقار )ال�صقة ال�صكنية رقم )1401( الطابق 
رقم )14( الكائنة بربج فينيتيان )VENETIAN BUILDING( مدينة دبي الريا�صية ، 
خايل من ال�صواغل ، وحمو القيد الذى فحواه )خ�صوع العقار لرتتيبات الجارة املنتهية بالتملك 
ل�صالح املدعي عليه(  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12277 بتاريخ 2018/3/18   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر

                         يف الدع�ى رقم  2018/103  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �صده/1-  عمار ممدوح احمد ال�صخن جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/

م�صرف الإم��ارات ال�صالمي - �ض م ع وميثله / احمد ح�صن رم�صان اآل علي -  قد اأقام عليك 
اىل  دره��م  وق��دره )10000(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى 
املنتهية بالتملك مو�صوع الدعوى  اتفاقية الج��ارة  او خزينة املحكمة 2- ف�صخ  التنفيذ  طالب 
ومالحقها ، والزام املدعي عليه بت�صليم العقار )ال�صقة ال�صكنية رقم )1605( الطابق رقم )6( 
الكائنة بربج فينيتيان )VENETIAN BUILDING( مدينة دبي الريا�صية ، خايل 
بالتملك  املنتهية  العقار لرتتيبات الج��ارة  القيد الذى فحواه )خ�صوع  ، وحمو  ال�صواغل  من 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه  عليه(  املدعي  ل�صالح 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12277 بتاريخ 2018/3/18   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر

                         يف الدع�ى رقم  2018/634   تنفيذ جتاري  
اىل امل��ن��ف��ذ ����ص���ده/1- رك���ن احل�����ص��ن ل���ل���وازم ال��ت��دخ��ني  جم��ه��ول حمل 
)�صابقا(  املباين  ل�صيانة  الذكية  التنفيذ/الروؤية  ان طالب  القامة مبا 
�صوبر �صمارت في�صن للخدمات الذكية الفنية - ذ م م - حاليا  قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
او خزينة املحكمة.  وعليه  التنفيذ  وق��دره )197771( دره��م اىل طالب 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12277 بتاريخ 2018/3/18   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر

                         يف الدع�ى رقم  2018/407   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- جرين هفني للتنظيف واخلدمات الفنية - �ض 
ذ م م   جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/جاي براكا�ض 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - باجريا  باجريا  �صاند  ت��ارا 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8990( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12277 بتاريخ 2018/3/18   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر

                         يف الدع�ى رقم  2018/689   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- نوبي بالل �صامل �صنقور  جمهول حمل القامة 
عبداهلل   / وميثله  ال��وط��ن��ي  الحت���اد  التنفيذ/بنك  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  حممد ر�صول علي الهرمودي - قد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )176062( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12277 بتاريخ 2018/3/18   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر

                         يف الدع�ى رقم 2018/13   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ ���ص��ده/1- اأوراك����ل خل��دم��ات رج���ال الأع��م��ال  جم��ه��ول حمل 
عليك  اأق��ام  قد   - غريبه  اأحمد  التنفيذ/ح�صني  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)10618( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12277 بتاريخ 2018/3/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدع�ى 2017/603  عقاري كلي                 

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1- حم�صن ب��اق��ر ك��اوي��اين ف��ر  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/ بنك دبي الإ�صالمي - �ض م ع قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
بف�صخ العقد بني املدعي واملدعي عليه والزام املدعي عليه مببلغ وقدره )197.998( 
و  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  تاريخ 2017/3/19  كتعوي�ض حتى  درهم  
يف  تف�صيليا  مو�صحة  الطلبات  )جميع  كفالة  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �صمول 
�صحيفة الدعوى(.   وحددت لها جل�صة يوم الحد  املوافق  2018/3/25  ال�صاعة 
11.00 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12277 بتاريخ 2018/3/18   

  اعالن بالن�صر للح�ص�ر اأمام مكتب اإدارة الدع�ى 
  يف الدع�ى رقم  2018/43 مدين 

بناء علي طلب امل�صتاأنف/ اأدجمي ان�صوران�ض كومباين ليمتد 
اىل امل�صتاأنف �صدها / �صركة مزايا لنقل املواد بال�صاحنات الثقيلة 
مبحكمة  ال��دع��وى  اإدارة  مكتب  ام���ام  ب��احل�����ص��ور  مكلف  ان���ت   -
ال�صارقة   ال�صتئنافية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وتقدمي 
وذلك   امل�صتندات  كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة 

يوم الإثنني املوافق 2018/3/19  
مديرة ادارة الدع�ى
 ندى حممد حمم�د

  وزارة العدل
حمكمة ال�صارقة  الحتادية ال�صتئنافية

مكتب ادارة الدع�ى

العدد 12277 بتاريخ 2018/3/18   
  حمكمة عجمان الحتادية ال�صتئنافية / مكتب اإدرة الدع�ى 

  اإعادة اعالن امل�صتاأنف �صدهما للح�ص�ر اأمام مدير اإدارة الدع�ى ن�صرا  
الدعوى ال�صتئنافية رقم )814( ل�صنة )2017( ا�صتئناف مدين عجمان 

�صادر بتاريخ 2017/10/31 م ، يف الق�صية رقم )2476( ل�صنة )2017( م جتاري كلي - عجمان 
امل�صتاأنف / بنك الحتاد الوطني 

امل�صتاأنف �صدها / 1- �صتار انريجي لتجارة الديزل - ذ م م ، 2- عبدالنا�صر كانتو بارامبيل ..  
العنوان / ن�صرا 

انت مكلف باحل�صور امام مدير الدعوى يف حمكمة عجمان الحتادية ال�صتئنافية يوم الربعاء  
2018/4/4  ال�صاعة 10.10 �ض �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وتقدمي كافة امل�صتندات خالل 
ال�صتئنافية  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  �صمنها  وم��ن  الع��الن  ا�صتالم  تاريخ  من  اي��ام  ع�صرة 
املرفوعة من امل�ص�تاأنف ، ويف حال عدم ح�صورك �صخ�صيا او بوا�صطة وكيلك املعتمد فان ال�صتئناف 

�صي�صمع يف غيبتك ، 
حرر العالن يف  2018/3/14 

          مكتب ادارة الدع�ى ال�صتئنافية

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية ال�صتئنافية

مكتب ادارة الدع�ى

العدد 12277 بتاريخ 2018/3/18   
 يف الدع�ى  رقم  2017/2407 جتاري كلي 

املدعي : بنك دبي ال�صالمي - �ض م ع 
املدعي عيه : زد كوربوي�صن - �ض م ح 

دبي  حمكمة  قبل  من  واملعني   ، الهادي  ح�صن  هادي  حممد  الدكتور/عقيل  اخلبري  "يعلن 
دبي  بنك  املدعي/  من  واملقامة   ، كلي  جتاري   2017/2407 رقم  الدعوى  يف  البتدائية 
ال�صالمي - �ض م ع  وتنفيذا للمهمة فان املدعي ال�صادة / 3 زد كوربوي�صن  - �ض م ح - مدعوون 
حل�صور اجتماع اخلربة امل�صرفية او بوا�صطة وكيل معتمد واملقرر عقده يوم الربعاء املوافق 
2018/3/21  يف متام ال�صاعة العا�صرة �صباحا موعدا لالجتماع يف  مقر مكتبنا الكائن يف اإمارة 
دي - ديرة - بو�صعيد - بناية الو�صل بزن�ض �صنرت - بجوار فندق جي 5 )فندق روتانا �صابقا( - 
�صارع رقم 27  - الطابق التا�صع - مكتب رقم ) 902( رقم مكاين : 94178  32428 - لذا نرجو 
منكم التكرم باحل�صور يف املوعد املحدد اعاله " واح�صار جميع الأوراق وامل�صتندات التي توؤدون 

تقدميها لنا لنتمكن من اأداء مهمتنا. 
مكتب اخلبري    
د - عقيل حممد هادي ح�صن  الهادي 

تكليف الإعالن بالن�صر 
حل�ص�ر اجتماع اخلربة امل�صرفية 

العدد 12277 بتاريخ 2018/3/18   
 يف الدع�ى  رقم  2017/3018 جتاري جزئي  

املدعي / ماجد �صامل خمي�ض البا�ض ال�صويدي 
املدعي عليهم / 1- ا�صطول امل�صتقبل لتاأجري ال�صيارات  ، 2- رم�صان �صبيل احمد متوت - ب�صفته مالك موؤ�ص�صة 

ا�صطول امل�صتقبل لتاأجري ال�صيارات. 
يعلن اخلبري الدكتور / عقيل حممد هادي ح�صن الهادي ، واملعني من قبل حمكمة دبي البتدائية يف الدعوى 
، واملقامة من املدعي ال�صيد/ ماجد �صامل خمي�ض البا�ض ال�صويدي  وتنفيذا  رقم 2017/3018 جتاري جزئي 
للمهمة فان املدعي عليهم ال�صادة / ا�صطول امل�صتقبل لتاأجري ال�صيارات ، وال�صيد/ رم�صان �صبيل احمد متوت 
او  امل�صرفية  اجتماع اخلربة  ال�صيارات  مدعوان حل�صور  لتاأجري  امل�صتقبل  ا�صطول  موؤ�ص�صة  ب�صفته مالك   -
بوا�صطة وكيل معتمد ، واملقرر عقده يوم الربعاء املوافق 2018/3/14 م  يف متام ال�صاعة الثانية ع�صر ظهرا 
موعدا لالجتماع يف مقر مكتبنا الكائن يف اإمارة دبي - ديرة - بو�صعيد - بناية الو�صل بزن�ض �صنرت - بجوار 
فندق جي 5 )فندق روتانا �صابقا( - �صارع رقم 27 - الطابق التا�صع - مكتب رقم )902( رقم مكاين : 94178 
32428 - لذا نرجو منكم التكرم باحل�صور يف املوعد املحدد اعاله " واح�صار جميع الأوراق وامل�صتندات التي 

توؤدون تقدميها لنا لنتمكن من اأداء مهمتنا. 
مكتب اخلبري    
د - عقيل حممد هادي ح�صن  الهادي 

تكليف الإعالن بالن�صر 
حل�ص�ر اجتماع اخلربة امل�صرفية 

العدد 12277 بتاريخ 2018/3/18   
انذار عديل بالن�صر
   رقم 2018/1439   

املنذر : ال�صويب للعقارات - ذ م م 
املنذر اليه / كن�صبت للديكور الداخلي - �ض ذ م م 

)جمهول حمل القامة( 
ي��ن��ذر امل��ن��ذر امل��ن��ذر ال��ي��ه ويف ح��ال ع���دم  ال�����ص��داد لقيمة امل��ت��اأخ��رات الغري 
ا�صتحقاق ب�صبب رجوع  مدفوعة بح�صب عقد اليجار لوجود فرتة بدون 
�صيك اليجار بتاريخ 2017/12/16م ، ومبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ 
ن�صر هذا العالن وذلك ح�صب الجراءات املتبعة لدى مركز ف�ض املنازعات 

اليجارية - ننذركم بالخالء وت�صليمنا املاأجور او ال�صداد.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�صر
 رقم 2018/1777   

املنذر : خمزن بيك العام 
املنذراليها : ديزاين ديفا - �ض ذ م م 

1( وجوب �صداد قيمة ال�صيكات املرجتعة والتي متثل بدل اليجار امل�صتحق عن عقدي اليجار مبلغ اجمايل وقدره )131310( درهم 
)مائة وواحد وثالثون الفا وثالثمائة وع�صر دراهم( يف موعد اق�صاه ثالثون يوما من تاريخ ا�صتالم هذا النذار 

املبادرة اىل توقيع عقد اليجار للم�صتودعني رقمي )14.13( وذلك عن الفرتة من 2018/1/1 وحتى 2018/12/31  2( �صرورة 
و�صداد بدل اليجار امل�صتحق وقدره 175080 درهم بال�صافة اىل مبلغ 26262 درهم متثل ن�صبة 15% ر�صوم جممع دبي لال�صتثمار 

يف موعد اق�صاه ثالثون يوما من تاريخ ن�صر هذا النذار 
3( �صرورة املبادرة اىل توقيع عقد اليجار للم�صتودع رقم )15(  وذلك عن الفرتة من 201/1/1 وحتى 2018/12/31  و�صداد بدل 
امل�صتحق وقدره 87540 درهم بال�صافة اىل مبلغ 13131 درهم متثل ن�صبة 15% ر�صوم جممع دبي لال�صتثمار يف موعد  اليجار 

اق�صاه ثالثون يوما من تاريخ ا�صتالم هذا النذار 
ويف حال رف�صت امل�صتاأجرة / املنذر اليها  التجاوب مع م�صمون هذا النذار يف املنذر �صوف يتخذ الج��راءات القانونية الالزمة 
ا�صتنادا  دبي  باإمارة  اليجارية  املنازعات  ف�ض  مركز  ام��ام  وذل��ك  املاأجور  من  اخالئه  طلب  ذلك  يف  مبا  حقوقه  على  للمحافظة 
لحكام الفقرة )اأ( من البند رقم )1( والوارد باملادة رقم )25( من القانون رقم 33 ل�صنة 2008 ب�صاأن تنظيم العالقة بني موؤجري 
وم�صتاأجري العقارات يف اإمارة دبي وذلك على كامل م�صوؤولية املنذر اليه حمملني اياه منذ الآن اية م�صاريف ور�صوم واتعاب قد 

تن�صاأ عن اتخاذ مثل هذا الجراء القانوين. 

الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12277 بتاريخ 2018/3/18   
اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   

فى الدع�ى رقم  2017/167 بيع عقار مره�ن 
طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي الوطني - �ض م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �صارع بني يا�ض - بجوار - غرفة جتارة و�صناعة دبي - مكاين رقم 3113783794 
املنفذ �صده : �صرينوج - م د م �ض  - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - الثنية اخلام�صة ، ابراج بحريات جمريا - برج املا�ض - مبني 

رقم )1( الطابق 41 مكتب )almas41-d( مكاين رقم )1248473843( 
بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�صاء ويف  ال�صاعة   2018/3/28 املوافق  الربعاء  يوم  انه يف 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صارييف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : نوع العقار 
 A1-V3 : صقة �صكنية - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم الر�ض : 1066 - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : املا�ض - رقم الوحدة� : 

 - درهم   )2.755.407.00( ب��  قيمتها  واملقدرة  مربع  مرت   150.58  : امل�صاحة   -   16-16D 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12277 بتاريخ 2018/3/18   
اعالن بيع  عقار بالن�صر  للمنفذ �صده 

فى الدع�ى رقم  2017/115 بيع عقار مره�ن  
طالب التنفيذ: م�صرف الإمارات ال�صالمي - �ض م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية - مبنى رقم 16 - الطابق الثالث ، هاتف رقم 043834587
املنفذ �صده : مرمي ر�صا حمبي فريوز ابادي  عنوانه : اإمارة دبي - منطقة وادي ال�صفا اخلام�صة - جممع �صكاي كورت�ض 

 -  272 رقم  ار�ض   1313 رقم  الوحدة   13 رقم  الطابق   C
اقت�صى احلال �صيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�صاء ويف  ال�صاعة   2018/3/28 املوافق  انه يف يوم الربعاء 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صارييف 
خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية 
لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : وادي ال�صفا 5 - رقم الر�ض : 272 - 
78.29 مرت مربع - التقييم :  1313 - امل�صاحة :  C - رقم الوحدة :  3 - ا�صم املبنى : �صكاي كورت�ض  رقم املبنى : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم    589.894.00

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12277 بتاريخ 2018/3/18   

اعالن بيع  عقار بالن�صر للمنفذ �صده   
فى الدع�ى رقم  2017/134   بيع عقار مره�ن 

طالب التنفيذ: بنك اخلليج الول - فرع دبي 
عنوانه : دبي  - ديرة - �صارع ابوبكر ال�صديق - بجوار مركز القبائل 

العربي  امل�صرف  بناية   - يا�ض  بني  �صارع   - دي��رة �صرق   - دب��ي    : م - عنوانه  م  ذ  املنزلية - �ض  للوازم  : فيفا  املنفذ �صده 
لال�صتثمار والتجارة اخلارجية - بالقرب من بلدية دبي  - مكتب رقم 801 

اقت�صى احلال �صيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�صاء ويف  ال�صاعة   2018/3/28 املوافق  انه يف يوم الربعاء 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صارييف 
خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية 
لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : �صقة �صكنية - املنطقة : جبل علي الوىل - رقم الر�ض : 59 - رقم املبنى : 1 - ا�صم 

املبنى : MED78 - رقم العقار : 113 - امل�صاحة : 93 مرت مربع - املقدرة ب��� )700.729( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12277 بتاريخ 2018/3/18   
اعالن بيع  عقار بالن�صر    

فى الدع�ى رقم  2017/167 بيع عقار مره�ن 
طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي الوطني - �ض م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �صارع بني يا�ض - بجوار - غرفة جتارة و�صناعة دبي - مكاين رقم 3113783794 
املنفذ �صده : �صرينوج - م د م �ض  - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - الثنية اخلام�صة ، ابراج بحريات جمريا - برج املا�ض - مبني 

رقم )1( الطابق 41 مكتب )almas41-d( مكاين رقم )1248473843( 
بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�صاء ويف  ال�صاعة   2018/3/28 املوافق  الربعاء  يوم  انه يف 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صارييف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : نوع العقار 
 A1-V3 : صقة �صكنية - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم الر�ض : 1066 - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : املا�ض - رقم الوحدة� : 

درهم     )2.755.407.00( ب��  قيمتها  واملقدرة  مربع  مرت   150.58  : امل�صاحة   -  16-16D 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12277 بتاريخ 2018/3/18   
اعالن بيع  عقار بالن�صر  

فى الدع�ى رقم  2017/115 بيع عقار مره�ن  
طالب التنفيذ: م�صرف الإمارات ال�صالمي - �ض م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية - مبنى رقم 16 - الطابق الثالث ، هاتف رقم 043834587
املنفذ �صده : مرمي ر�صا حمبي فريوز ابادي  عنوانه : اإمارة دبي - منطقة وادي ال�صفا اخلام�صة - جممع �صكاي كورت�ض 

 -  272 رقم  ار�ض   1313 رقم  الوحدة   13 رقم  الطابق   C
اقت�صى احلال �صيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�صاء ويف  ال�صاعة   2018/3/28 املوافق  انه يف يوم الربعاء 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صارييف 
خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية 
لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : وادي ال�صفا 5 - رقم الر�ض : 272 - 
78.29 مرت مربع - التقييم :  1313 - امل�صاحة :  C - رقم الوحدة :  3 - ا�صم املبنى : �صكاي كورت�ض  رقم املبنى : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم    589.894.00

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12277 بتاريخ 2018/3/18   
اعالن بيع  عقار بالن�صر  

فى الدع�ى رقم 2015/332  تنفيذ عقاري
طالب التنفيذ / بنك اخلليج الأول 

عنوانه / اإمارة دبي - ديرة - �صارع ابوبكر ال�صديق - بجوار مركز القبائل 
املنفذ �صده / حممد علي مهدي ذاكر خطيباين  

عنوانه / اإمارة دبي - بردبي - يعلن على مقر عمله ، يعمل مدير مايل لدى بنك ملي ايران - �صارع خالد الوليد 
اقت�صى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�صاء ويف  ال�صاعة   2018/3/28 املوافق  الرب��ع��اء   ي��وم  ان��ه يف 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة او�صافه على الراغبني يف ال�صراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�صركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�صراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد 
الثمن وامل�صارييف خالل  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة 
ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : اأو�صاف العقار : -  عبارة عن �صقة �صكنية - املنطقة : 
جبل علي الوىل - رقم الر�ض : 28 - رقم البلدية : 0 - 591 - امل�صاحة : 45 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�صم 

املبنى : MED65 - رقم الوحدة : 309 - القيمة التقديرية : 387500 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12277 بتاريخ 2018/3/18   
اعالن بيع  عقار بالن�صر   

فى الدع�ى رقم 2017/134 بيع عقار مره�ن 
طالب التنفيذ: بنك اخلليج الول - فرع دبي 

عنوانه : دبي  - ديرة - �صارع ابوبكر ال�صديق - بجوار مركز القبائل 
املنفذ �صده : فيفا للوازم املنزلية - �ض ذ م م - عنوانه :  دبي - ديرة �صرق - �صارع بني يا�ض - بناية امل�صرف 

العربي لال�صتثمار والتجارة اخلارجية - بالقرب من بلدية دبي  - مكتب رقم 801 
5.00 م�صاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال  2018/3/28 ال�صاعة  انه يف يوم الربعاء املوافق 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى 
موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة  ايداع 
تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم 
باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
التالية جلل�صة  اي��ام  وامل�صارييف خالل ع�صرة  الثمن  اي��داع كامل  يعتمد عطاوؤه  املدنية وعلى من  الإج���راءات 
البيع. وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : �صقة �صكنية - املنطقة : جبل علي الوىل - رقم الر�ض : 59 - رقم املبنى 
: 1 - ا�صم املبنى : MED78 - رقم العقار : 113 - امل�صاحة : 93 مرت مربع - املقدرة ب��� )700.729( 

درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12277 بتاريخ 2018/3/18   
اعالن بيع  عقار بالن�صر     

فى الدع�ى رقم  2017/109 بيع عقار مره�ن  
طالب التنفيذ: بنك اخلليج الول - فرع دبي 

عنوانه : دبي - ديرة - �صارع ابوبكر ال�صديق - بجوار مركز القبائل 
املنفذ �صده : �صان ت�صري �صلمان ت�صري - عنوانه :  اإمارة ال�صارقة - يعمل مدير �صوؤو مالية وحما�صبة لدى جمموعة 
بوخاطر - ذ م م ، الكائن منطقة الرولة - �صارع البنوك ، بناية ال�صفا - الطابق الرابع - بنف�ض البناية فرع بنك الحتاد 
الوطني - انه يف يوم الربعاء املوافق 2018/3/28  ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل 
عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا 
يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من 
يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صارييف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع. وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
�صقة �صكنية : املنطقة : جبل علي الوىل - رقم الر�ض : 32 - ا�صم املبنى : MED54 - رقم املبنى : 1 - رقم العقار 

: G11 - امل�صاحة : 45 - مرت مربع - املقدرة ب�� )411.719( درهم  
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12277 بتاريخ 2018/3/18   

اعالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده      
فى الدع�ى رقم  2017/109 بيع عقار مره�ن  

طالب التنفيذ: بنك اخلليج الول - فرع دبي 
عنوانه : دبي - ديرة - �صارع ابوبكر ال�صديق - بجوار مركز القبائل 

املنفذ �صده : �صان ت�صري �صلمان ت�صري - عنوانه :  اإمارة ال�صارقة - يعمل مدير �صوؤو مالية وحما�صبة لدى جمموعة 
بوخاطر - ذ م م ، الكائن منطقة الرولة - �صارع البنوك ، بناية ال�صفا - الطابق الرابع - بنف�ض البناية فرع بنك الحتاد 
الوطني - انه يف يوم الربعاء املوافق 2018/3/28  ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل 
عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا 
يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من 
يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صارييف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع. وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
�صقة �صكنية : املنطقة : جبل علي الوىل - رقم الر�ض : 32 - ا�صم املبنى : MED54 - رقم املبنى : 1 - رقم العقار 

: G11 - امل�صاحة : 45 - مرت مربع - املقدرة ب�� )411.719( درهم  
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12277 بتاريخ 2018/3/18   
اعالن بيع  عقار بالن�صر  للمنفذ �صده   

فى الدع�ى رقم  2015/332 تنفيذ عقاري         
طالب التنفيذ:  بنك اخلليج الأول 

عنوانه / اإمارة دبي - ديرة - �صارع ابوبكر ال�صديق - بجوار مركز القبائل 
املنفذ �صده :   حممد علي مهدي ذاكر خطيباين  

عنوانه / اإمارة دبي - بردبي - يعلن على مقر عمله ، يعمل مدير مايل لدى بنك ملي ايران - �صارع خالد الوليد 
اقت�صى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�صاء ويف  ال�صاعة   2018/3/28 املوافق  الرب��ع��اء   ي��وم  ان��ه يف 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة او�صافه على الراغبني يف ال�صراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�صركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�صراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد 
الثمن وامل�صارييف خالل  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة 
ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : اأو�صاف العقار : -  عبارة عن �صقة �صكنية - املنطقة : 
جبل علي الوىل - رقم الر�ض : 28 - رقم البلدية : 0 - 591 - امل�صاحة : 45 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�صم 

املبنى : MED65 - رقم الوحدة : 309 - القيمة التقديرية : 387500 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12277 بتاريخ 2018/3/18   
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

   يف  الدع�ى رقم 2017/2990  مدين جزئي 
ومالكها   - فردية  موؤ�ص�صة   - املعلومات  تقنية  حللول  املتحدون   -1/ عليه  املدعي  اىل 
راأ�ض  �صركة  املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  املقهوى  حممد  �صعد  اب��ن  نبيل   /
املدعي/ اأن  ، مبا  اإبراهيم  اإبراهيم ح�صن  ع وميثله/  م  �ض   - للتاأمني  الوطنية  اخليمة 

NAME&  - PARTY قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بتاريخ  2018/2/14 احلكم التمهيدي التايل: بندب خبري تاأميني �صاحب الدور 
باجلدول خبريا يف الدعوى ، وقدرت مبلغ ثالثة الف درهم امانة م�صروفات واتعاب 
الدعوى يف حالة  ، وح��ددت جل�صة 2018/2/25 لنظر  ب�صدادها  املدعية  ، كلفت  اخلبري 
���ص��داده��ا.   وحددت  التقرير يف حالة  ، وجل�صة 2018/3/21 لي��داع  المانة  �صداد  ع��دم 
القاعة  8 �صباحا يف   :  30 ال�صاعة    2018/3/25 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  املحكمة جل�صة  لها 

.  Ch1.B.10

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12277 بتاريخ 2018/3/18   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدع�ى رقم 2017/2872 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- مليحة اأنور  بيكاين ، 2- �صركة البيكاين التجارية - �ض ذ م م جمهويل 
حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2018/1/17  يف الدعوى 
امل��دع��ي عليهما  ب��ال��زام   - الرئي�صي  ال��ف��رع  اي���ران  ���ص��ادرات  بنك  اع���اله ل�صالح/  امل��ذك��ورة 
التجارية - �ض ذ م م( بالت�صامن فيما بينهما بان  البيكاين  ، �صركة  انور بيكاين  )مليحة 
يوؤديا بالت�صامن والتكافل للمدعي )بنك �صادرات ايران( مبلغ وقدره 380.273.63 درهم 
)ثالثمائة وثمانون الفا ومائتان وثالثة و�صبعون درهما وثالثة و�صتون فل�صا( ، والفائدة 
بامل�صاريف  عليهما  املدعي  والزمت  ال�صداد  متام  وحتى   2017/8/17 من  �صنويا   %9 بواقع 
ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو 

ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12277 بتاريخ 2018/3/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدع�ى 2017/1544  جتاري كلي               

�صالح  احمد  2-�صميح  م   م  ذ  ���ض   - البناء  مل��ق��اولت  الظاهر  /1-�صميح  عليه  امل��دع��ي  اىل 
البنك  املدعي/  ان  القامة مبا  �صميح احمد حميدات  جمهويل حمل  3- احمد  حميدات 
العربي - �صركة م�صاهمة عامة - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي 
 )9420867.96( وقدره  مبلغ  للمدعي  يدفعو  بان  بينهم  فيما  والتكافل  بالت�صامن  عليهم 
وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم 
 450/2017 رقم  النزاع  ، �صم ملف  كفالة  بال  املعجل  بالنفاذ  و�صمول احلكم  التام  ال�صداد 
نزاع جتاري. وحددت لها جل�صة يوم الثنني  املوافق  2018/4/2  ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة 
Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12277 بتاريخ 2018/3/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدع�ى 2018/69  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- دورجا دا�ض كي�صان لل بهاييابهاييا  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ �صركة الغزال لالأعمال احلديدية - �ض ذ م م وميثله / علي اإ�صماعيل 
بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - الزرعوين  عبداهلل  حممد 
والر�صوم  دره��م(   127.360( وق��دره  مببلغ  والت�صامم  بالت�صامن  عليهم  املدعي 
ال�صتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  والفائدة    املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف 
املوافق   اخلمي�ض  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت  ال��ت��ام.  ال�����ص��داد  وح��ت��ى   2016/2/18 يف 
2018/3/22 ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12277 بتاريخ 2018/3/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدع�ى 2017/1986  اح�ال نف�س م�صلمني                 

اىل املدعي عليه / 1-حممد عطاهلل ح�صني الربتوي  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ ديربا لكون النجاد - خديجة بعد ال�صالم -  قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالنفقة املوؤقتة وعن ال�صرار املعنوية والتعوي�ض 
ولنفاذ �صروط عقد الزواج يف �صاأن املالية الزوجية والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
املحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق  2018/3/20  ال�صاعة 8.30 
�ض بالقاعة رقم )7( يف مبنى الأحوال ال�صخ�صية يف منطقة القرهود  لذا فاأنت 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12277 بتاريخ 2018/3/18   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدع�ى 2017/2686   جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1- فواز عبدالغفار حممد العلوي بني ها�صم 2-عبداهلل عبدالغفار 
حممد العلوي بني ها�صم  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بلوم بنك فرن�صا وميثله 
املطالبة   الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  قد   - املال  �صريف عبداهلل  / حبيب حممد 
بالزام املدعي عليهم بالت�صامن بان ي�صددوا للمدعي مبلغ وقدره )508.750.44 درهم( 
والر�صوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة والزام املدعي عليهم بالفوائد القانونية بواقع 
12% �صنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 
كفالة.   وحددت لها جل�صة يوم الحد  املوافق  2018/3/25   ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�صور  لذا   Ch1.C.15
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12277 بتاريخ 2018/3/18   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدع�ى 2018/439  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- �صوزي�ض للتجارة - ذ م م   جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ هوجنبينغ �صي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها  اأمر اأداء 
للمطالبة ب�صداد مبلغ وقدره )47600( درهم.   وحددت لها جل�صة يوم 
 Ch1.C.12 الربعاء  املوافق  2018/3/21  ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12277 بتاريخ 2018/3/18   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدع�ى 2018/89  مدين  جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- عبداهلل بن علوي احلامد حبيب  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ يحيى حبيب اأحمد جيالين وميثله / عبداهلل خمي�ض غريب الناخي 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ  اآل علي - قد 
كتعوي�ض  دره��م(  وق��دره )20.000  بال�صافة اىل مبلغ  دره��م(  وق��دره )100.000 
بالنفاذ  احلكم  �صمول  و  املحاماة.  وات��ع��اب  وامل�صاريف  والر�صوم  لال�صرار  جابر 
املعجل بال كفالة.   وحددت لها جل�صة يوم الثنني  املوافق  2018/3/26   ال�صاعة 
8.30 �ض بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12277 بتاريخ 2018/3/18   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدع�ى 2018/228  مدين  جزئي 

ال�صويدي   بر�صيد  خلفان  خليفة  �صلطان  �صامل   -1/ عليه  امل��دع��ي  اىل 
�صالندانان  اي��زاب��ي��ل  لورين�ض  امل��دع��ي/  ان  الق��ام��ة مب��ا  جمهول حم��ل 
وقدره  مببلغ  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  م��ي��دي��ز   
=/10500 درهم - والر�صوم وامل�صاريف.   وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ض  
املوافق  2018/3/29  ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12277 بتاريخ 2018/3/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدع�ى 2018/388  مدين  جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- كوم كولين�ض فوكوي  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ فيدلي�ض ت�صوت�صم   قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   17600( وق��دره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام 
وال��ف��ائ��دة  9% م��ن ت��اري��خ ال��دع��وى وح��ت��ى ال�����ص��داد ال��ت��ام.  وح���ددت لها 
بالقاعة  �ض   8.30 ال�صاعة    2018/3/20 امل��واف��ق   الثالثاء   ي��وم  جل�صة 
Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12277 بتاريخ 2018/3/18   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر

                         يف الدع�ى رقم  2018/100  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �صده/1- بيجو ماثيو جاكوب  2- انيتا ماتيو زوجة بيجو ماتيو جاكوب جمهويل حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/م�صرف الإمارات ال�صالمي - �ض م ع وميثله / احمد ح�صن رم�صان اآل علي -  نعلنكم باحلكم 
ال�صادر يف الدعوى رقم 2017/299 عقاري كلي يوم الحد  بتاريخ  2017/9/13  باعتباره �صندا تنفيذيا وذلك 
1- بالزامكم ب�صداد مبلغ وقدره ) 183480.65 ( درهم والفائدة القانونية بواقع  9% حتى متام ال�صداد  وت�صليمه 
 ) بالذمة  )اج��ارة مو�صوفة  بالتملك  املنتهية  الج��ارة  اتفاقية  بف�صخ   -2 املحكمة.  اأو خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
 ،  Venetialn Tower امل�صمى  املبنى  يف   ،  1004 رقم  العقارية  الوحدة  عن  الدعوى  مو�صوع  ومالحقها 
يف م�����ص��روع ك��ن��ال ري��زي��دن�����ض وي�����ص��ت ، ال��ك��ائ��ن يف م��دي��ن��ة دب���ي ال��ري��ا���ص��ي��ة امل��ق��ام ع��ل��ى الأر������ض رق���م 18 )682-
عن  وال�����ص��ادرة  ال��وح��دة  ملكية  �صهادة  يف  ال���واردة  العبارة  �صطب   ، دب��ي  ب��اإم��ارة  الرابعة  احلبية  مبنطقة   )1402
دائرة الأرا�صي والأمالك بدبي بالآتي : تخ�صع اتفاقية ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة بالتملك طبقا لعقد 
اليجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة ل�صالح املدعي عليهما والواردة ب�صجالتها ، والزام املدعي 
عليهما بت�صليم الوحدة العقارية مو�صوع الدعوى خالية من ال�صواغل. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 

التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12277 بتاريخ 2018/3/18   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر

                         يف الدع�ى رقم  2018/102  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �صده/1-  هارديب �صينغ �صوخي  جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�صرف الإمارات 
ال�صالمي - �ض م ع وميثله / احمد ح�صن رم�صان اآل علي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )118876.46( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.   2- بف�صخ 
اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك )اجارة مو�صوفة بالذمة ( ومالحقها مو�صوع الدعوى عن الوحدة العقارية 
رقم 309 ، يف املبنى امل�صمى Venetialn Tower، يف م�صروع كنال ريزيدن�ض وي�صت ، الكائن يف مدينة 
دبي الريا�صية املقام على الأر�ض رقم 18 )682-1402( مبنطقة احلبية الرابعة باإمارة دبي. 2- �صطب العبارة 
الواردة يف �صهادة ملكية الوحدة وال�صادرة عن دائرة الأرا�صي والأمالك بدبي بالآتي : خ�صوع اتفاقية ملكية 
الدائرة  لدى  امل��ودع  وملحقاته  بالتملك  املنتهي  اليجارة  لعقد  بالتمليك طبقا  الج��ارة  ترتيبات  اىل  العقار 
ل�صالح املدعي عليه والواردة ب�صجالتها ، والزام املدعي عليه بت�صليم الوحدة العقارية مو�صوع الدعوى خالية 
من ال�صواغل 3. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12277 بتاريخ 2018/3/18   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر

                         يف الدع�ى رقم  2018/101  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �صده/1-  عبيد اهلل �صامل حممد جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �صركة ات�ض ا�ض 
بي �صي ال�صرق الو�صط للتمويل املحدودة وميثله / احمد ح�صن رم�صان اآل علي -  نعلنكم باحلكم ال�صادر 
يف الدعوى رقم 2017/421 عقاري كلي يوم الربعاء  بتاريخ  2017/9/27  باعتباره �صندا تنفيذيا وذلك 
1- بالزامكم ب�صداد مبلغ وقدره ) 46790 ( درهم وت�صليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 
يوم من تاريخ ن�صر هذا الإعالن.  2- بف�صخ العقد مو�صوع الدعوى وملحقاته )الجارة املنتهية بالتملك( 
و�صطب عبارة ) تخ�صع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية  بالتملك ل�صالح املدعي عليه طبقا لعقد 
الجارة املنتهي بالتملك املودع لدى الدائرة عن وحدة التداعي والواردة يف �صهادة ملكية العقار ال�صادرة عن 
دائرة الرا�صي والأمالك وبالزام املدعي عليه بت�صليم الوحدة العقارية حمل التداعي للمدعية ورد احليازة 
لها خالية من ال�صواغل. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأذهاننا �صور  اإىل  "ال�صيخوخة" تتداعى  عندما تذكر كلمة 
املعاين  من  وغريها  الأم��ل  وانتهاء  والأمل  باملر�ض  مرتبطة 
ال�صلبية. نادًرا ما ينظر بع�صنا اإىل هذه املرحلة ال�صنية على 
اأنها مثل بقية املراحل التي ميكن اأن تنب�ض بالن�صاط واحلياة 

وال�صحة.
هي بالفعل- كذلك- اإذا اأردنا اأن نعي�صها ب�صعادة والتزمنا بعدد 
من الن�صائح التي ن�صرتها جملة اجلمعية الطبية الكندية يف 
تقرير � ترجمته عاجل � كي يعي�ض كبار ال�صن �صعداء، وهي 
ن�صائح ميكن البدء بها حتى من قبل الدخول يف تلك املرحلة، 

اأهمها:

ي�صبب ارتفاع م�صتويات الكولي�صرتول يف اجل�صم الكثري من امل�صكالت ال�صحية اخلطرية، اأهمها اأمرا�ض القلب القاتلة، ولتفادي ذلك يتعنينّ علينا جتنب العادات ال�صيئة التي ترفع من 
م�صتوياته ل�صمان �صحة اأف�صل.

موقع "بولد �صكاي"، املتخ�ص�ض يف ال�صئون الطبية، يقدم يف تقرير� ترجمته عاجل- اأهم العادات ال�صيئة التي تت�صبب يف ارتفاع م�صتويات الكولي�صرتول باجل�صم، وهي كما يلي:
جتنب الدهون ال�صحية

يعتقد كثريون منا اأنَّ جميع الدهون غري �صحية واأنها قد 
زي��ادة م�صتويات  اأو  ال��وزن  زي��ادة  تت�صّبب يف 

احلقيقة  لكن  الكولي�صرتول. 
اإىل دهون  اأنَّ اجل�صم يحتاج 
ب�صكل  ي��ع��م��ل  ك���ي  ���ص��ح��ي��ة 
�صحة  يف  وي���ب���ق���ى  ج���ي���د 

�صليمة.
ال�����ده�����ون امل������وج������ودة يف 

ال�������ب�������ي�������ت�������زا 

الأفوكادو  املوجودة يف  الدهون  لكن  والربجر غري �صحية، 
وال�����ص��م��ن احل���ي���واين وج����وز ال��ه��ن��د ���ص��ح��ي��ة مت���اًم���ا، لذلك 
فاإ�صافة دهون �صحية اإىل الطعام ي�صاعد يف تقليل م�صتويات 

الكولي�صرتول العالية ب�صكل طبيعي.

ا�صتهالك اللحوم احلمراء 
يزيد ا�صتهالك اللحوم احلمراء من م�صتويات الكولي�صرتول، 
ميكن  ل��ذل��ك  خ��ط��رية،  �صحية  م�صاعفات  يف  ويت�صّبب 
الدجاج  م��ث��ل  ال��ده��ن  م��ن  خ��ال��ي��ة  ب��ل��ح��وم  ا�صتبدالها 

واملاأكولت البحرية.

نق�ض تناول الكال�صيوم
يلعب الكال�صيوم دوًرا كبرًيا يف خف�ض م�صتويات 
الهتمام  يتعنّي  ل��ذل��ك  العالية،  الكولي�صرتول 
مثل  امل��ه��م  العن�صر  ب��ه��ذا  غنية  اأط��ع��م��ة  ب��ت��ن��اول 

منتجات الألبان والبي�ض وال�صبانخ.

الإفراط يف تناول املخبوزات
الكعك  م���ث���ل  خم����ب����وزات  ت��ت�����ص��ب��ب 
واخلبز الأبي�ض، والتي حتتوي على 
واخلمرية  ال�صكر  م��ن  ك��ب��رية  كمية 
م�صتوى  رف���ع  امل�����ص��ن��ع��ة، يف  وامل���ك���ون���ات 
الكولي�صرتول يف الدم وحدوث العديد من 
من  التقليل  يجب  لذلك  ال�صحية.  امل�صكالت 

هذا النوع من املخبوزات.

اإهمال تناول الألياف
الغنية  الأط����ع����م����ة  غ����ي����اب  مي���ث���ل 
بالألياف م�صكلة كبرية توؤدي اإىل 
ارتفاع م�صتويات الكولي�صرتول، 
لذلك ين�صح الذين ي�صعون اإىل 
تقليل م�صتويات الكولي�صرتول 
الفواكه  ب��ت��ن��اول  ب��اله��ت��م��ام 

واخل�صروات الورقية.

زيادة الوزن
لإبقاء م�صتويات الكولي�صرتول حتت ال�صيطرة، يتعني العمل 
ب�صكل جّدي على خف�ض الوزن من خالل نظام غذائي �صارم؛ 

لأن زيادة الوزن اأحد اأكرب اأ�صباب زيادة الكولي�صرتول.

قلة تناول املك�صرات
اأهميتها  رغ��م  للمك�صرات  املنتظم  ال��ت��ن��اول  البع�ض  يغفل 

على  لحتوائها  باجل�صم  الكولي�صرتول  ن�صبة  من  احل��د  يف 
م��رك��ب��ات ت�صمى ال�����ص��ت��ريولت. ل��ذل��ك ف��ت��ن��اول ح��ف��ن��ة من 
م�صتويات  م��ن  احل���ّد  يف  ت�صاعد  اأن  ميكن  يومًيا  املك�صرات 

الكولي�صرتول ال�صار.

عدم التحكم يف التوتر 
ومنها  ال�صحية  امل�صكالت  كبري من  عدد  التوتر يف  يت�صبب 
ارتفاع الكولي�صرتول يف اجل�صم، وبالتايل فتعلم التحكم يف 

التوتر ي�صاعد يف تقليل ن�صبته.

تقرير طبي ير�سد 8 عادات �سيئة ترفع ن�سبة الكولي�سرتول

ممار�صة الريا�صة
على  الأمريكية  ه��ارف��ارد  جامعة  اأجرتها  درا���ص��ة  اأك��دت 
اأن ممار�صة  وال��ن�����ص��اء  ال��رج��ال  م��ن   1600 م��ن  اأك���رث 
الإعاقة  اأن��واع  ح��دوث  احتمالت  تقلل  خفيفة  تدريبات 
املختلفة التي ميكن اأن يعاين منها كبار ال�صن، كما تعمل 
املفا�صل  التهاب  عن  الناجت  املزمن  الأمل  تخفيف  على 
والأع�صاب، وت�صهم يف منع تطور اأمرا�ض مثل ال�صكري 
وال�صمنة، وتعزز عمل جهاز املناعة؛ لكن الدرا�صة تن�صح 
التي  ال��ت��دري��ب��ات  ن��وع  اخ��ت��ي��ار  قبل  الطبيب  با�صت�صارة 

�صتمار�صها.

الهتمام بنوع الطعام الذي تتناوله
قبل  املهم  من  اأن��ه  اإىل  توفت  جامعة  من  باحثون  اأ�صار 
كان  �صواء  الطعام،  معه  تتناول  ال��ذي  ال�صخ�ض  اختيار 
�صديًقا اأو اأحد اأفراد العائلة. كما ين�صح هوؤلء الباحثون 
)فواكه،  ب��الأل��ي��اف  غنية  ال�صن  كبار  وج��ب��ات  تكون  ب��اأن 

مك�صرات(  كاملة،  حبوب  خ�����ص��راوات، 
م�����ع الإك�����ث�����ار 

م������ن امل������اء 
لتقليل  ا و

من الربوتني. ومن املهم اأي�صا تناول مكمالت الكال�صيوم 
واملاغني�صيوم. 

خطة للتقاعد
هناك  تكون  اأن  ال�صيخوخة  مرحلة  دخ��ول  قبل  يف�صل 
خطة لق�صاء فرتة ما بعد التقاعد، واإن مل تكن موجودة 
اأن  ال��درا���ص��ات  ت��وؤك��د  بو�صعها.  الإ���ص��راع  عليك  فيتعني 
اأن�صطة مثل العمل اخلريي، ال�صفر، اأو تعلم �صيء جديد 
يقي امل�صنني من كثري من امل�صكالت ال�صحية والنف�صية. 

كما تن�صح بالبدء بالدخار لتلك املرحلة من الآن. 

ق�صاء الوقت مع العائلة والأ�صدقاء اجلدد وكبار 
ال�صن

اأج����راه م��رك��ز ج��ال��وب ل�صتطالعات  ا���ص��ت��ط��الع  اأظ��ه��ر 
الراأي يف عام 2011 اأن ق�صاء اأوقات كافية مع العائلة 
والأ�صدقاء اجلدد جعل كثرًيا من كبار ال�صن اأكرث �صعادة 

وراحة، وقلل من فر�ض املر�ض والكتئاب لديهم.

يف  دعم  جمموعة  اإىل  الن�صمام 
اأوقات التغيري

ظروفك  يف  ت��غ��ري  ي���ح���دث  ع��ن��دم��ا 
اأو  مثاًل  مالية  خ�صارة  ك��وق��وع 
التعر�ض ملر�ض، ب��ادر ف��وًرا يف 
التعبري عاطفًيا ملن تثق فيهم 
لهوؤلء  وان�����ص��ت  م�صكلتك  ع��ن 
الأ�صخا�ض الذين مروا بتجارب 
مماثلة. �صيكون ذلك مهدًئا للروح 

وعاماًل م�صاعًدا يف ال�صفاء.

الطالع امل�صتمر على اجلديد
اب��ح��ث ع��ن اجل��دي��د يف اجلوانب 
التي تهمك من معلومات وفنون 
�صي�صاعدك  ه���ذا  لأن  وم���ع���ارف؛ 
ك����ث����رًيا يف حت�����ص��ني ال�����ذاك�����رة ويف 
ميكنك-  اخل������رف.  م���ن  ال���وق���اي���ة 
ا- البحث عن عرو�ض رخي�صة  اأي�صً
الغذائية واملالب�ض.  املواد  الثمن يف 
ا- ال�صرتاك يف مواقع  وميكن- اأي�صً
التوا�صل الجتماعي التي �صتبقيك 
ع���ل���ى ت����وا�����ص����ل دائ�������م ب���الأ����ص���دق���اء 

والأقارب وباجلديد يف العامل.

العناية مبظهرك
اهتمامك مبظهر مالب�صك و�صعرك واأ�صنانك وب�صرتك 
من الأمور التي ت�صعر الفرد بالثقة يف نف�صه وتزيد من 

�صعوره بالراحة النف�صية.

تعلم �صيًئا جديًدا كل يوم
اأف�صل و�صيلة للحفاظ على تنبه املخ تعلم لغة اأو مهارة 
اأو ريا�صة جديدة؛ لأن ذلك ي�صاعدك على اخلروج من 

روتينك اليومي ويح�صن ذاكرتك.

ال�صحك كثرًيا
ي��خ��ف�����ض ال�����ص��ح��ك م����ن ه����رم����ون الإج�����ه�����اد امل���ع���روف 
فاإن   ،2014 يف  اأج��ري��ت  ل��درا���ص��ة  وف��ًق��ا  بالكورتيزول. 
كبار  ت�صاعد  م�صحك  فيديو  من  دقيقة   20 م�صاهدة 
الأبحاث  بع�ض  الذاكرة. كما تظهر  ال�صن على حت�صني 
الإ�صابة  خ��ط��ر  وان��خ��ف��ا���ض  ال�����ص��ع��ادة  ب��ني  وج���ود �صلة 

باأمرا�ض القلب.

اإ�سابتك  تك�سف  اأعرا�س   4
بـاملياه البي�ساء 

املياه البي�صاء.. م�صطلح يعرفه جيدا مر�صى العيون والأطباء، لأنه من 
اأكرث الأعرا�ض �صيوعاً امل�صببة ل�صعف الإب�صار، وقد يت�صبب يف فقده نهائياً، 

يف حالة عدم التعامل معه جيداً.
لذلك من املهم معرفة الأعرا�ض الدالة على الإ�صابة باملياه البي�صاء، وهي 

اأعرا�ض مبكرة، مثل:
عدم  نتيجة  لياًل؛  ال�صيارة  قيادة  �صعوبة  ترجع  لياًل:  القيادة  – �صعوبة 

و�صوح الروؤية؛ ولأن م�صابيح ال�صيارة الأمامية تبدو اأكرث توهًجا.
الغائمة  الروؤية  اأعرا�ض  تتزايد  قد  الأحيان،  بع�ض  يف  الروؤية:  – ازدواج 

وال�صبابية؛ لت�صبح هناك ازدواجية يف الروؤية.
– الألوان الباهتة: الذين يعانون من املياه البي�صاء، ل يرون الألوان يف 

ظلها ال�صحيح، واإمنا يرون ن�صخة باهتة من اللون.
بني  التناق�ض  متييز  على  ال��ق��درة،  تراجع  ب�صبب  ال��ق��راءة:  �صعوبة   –
البي�صاء؛ لأن  املياه  اأعرا�ض  القراءة من  الأبي�ض والأ�صود، تعترب �صعوبة 

من ي�صكو من امل�صكلة، يجد �صعوبة يف قراءة ال�صحف والكتب.
املياه  اأو  العني،  عد�صة  اإع��ت��ام  م�صكلة  اأع��را���ض  من  الغائمة:  ال��روؤي��ة   –
ب�صكل �صبابي، وت�صعر بوجود غيمة  الكائنات والأ�صياء  اأن تظهر  البي�صاء 

اأمام عينيك.

ن�صائح ميكن البدء بها حتى من قبل الدخول يف تلك املرحلة

ال�ســـيخوخة �ســـن  يف  لل�ســـعـادة  اأ�ســـرار   9
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مب�صارك حممد املر وجاك لنغ و�صمن جناح ال�صارقة �صيفًا مميزًا للمعر�ض

معر�س باري�س للكتاب يتناول املالمح ال�ستثنائية ل�سخ�سية ال�سيخ زايد

بالتزامن مع فعاليات �صهر القراءة الوطني

كلمة ي�سدر ترجمة رواية »طق�س �سّيء« للروائية الفرن�سية ماري ندياي

قدمتا قراءة يف الرتاث ال�صعبي وواقع اأدب الطفل العربي

»الأثر اخلالد« و»الكتابة لالأطفال« نافذتان على الثقافة الإماراتية يف »باري�س للكتاب«

•• باري�س-الفجر:

حتت عنوان »زايد اخلري«، ا�صت�صاف جناح ال�صارقة 
2018، يوم اأم�ض الأول  يف معر�ض باري�ض للكتاب 

املر، رئي�ض جمل�ض  اجلمعة، كاًل من معايل حممد 
وجاك  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ص��د  ب��ن  حم��م��د  مكتبة  اإدارة 
بباري�ض، يف ندوة  العربي  العامل  لنغ، رئي�ض معهد 
ا�صتعادت جتربة املغفور له باإذن اهلل ال�صيخ زايد بن 

�صلطان اآل نهيان، واإجنازاته ال�صتثنائية يف ال�صيا�صة 
والثقافة واإثراء احلوار بني ال�صرق والغرب.

اختيار  ف��ع��ال��ي��ات  �صمن  ج���اءت  ال��ت��ي  ال��ن��دوة  واأدار 
امل��ع��ر���ض، د. ع��ل��ي بن  ع��ل��ى  ال�����ص��ارق��ة �صيفاً مم��ي��زاً 
مت��ي��م، م��دي��ر ع��ام اأب��وظ��ب��ي ل��الإع��الم، ال���ذي حتدث 
ب�«زايد اخلري«  الحتفاء  البداية عن خ�صو�صية  يف 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  وب��رع��اي��ة  ال��ن��ور  عا�صمة  يف 
الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي، ع�صو املجل�ض 
الأعلى حاكم ال�صارقة، معترباً اأن يف ذلك دللة على 
ي��زال حا�صراً  اأن حياة زاي��د مل تنتِه مبوته، فهو ل 
يف قلوب النا�ض.ورّحب بن متيم باملتحّدثني، حممد 
املر وجاك لنغ، مذكراً باأن لنغ كان حا�صراً يف حفل 
افتتاح اأّول ن�صخة من معر�ض باري�ض الدويل للكتاب 
عام 1981، حيث اأطلقت هذه التظاهرة حني كان 
وزيراً للثقافة يف فرن�صا، كما اأ�صار اإىل اأنه طاملا كان 
»ج�صراً معرفياً بني ال�صرق والغرب، وهو الذي كان 
حا�صراً يف حدث ثقايف اآخر جمع فرن�صا بالإمارات، 
وامل��ت��م��ث��ل ب��اف��ت��ت��اح ل��وف��ر اأب��وظ��ب��ي يف ن��وف��م��رب من 
ال��ع��ام امل��ا���ص��ي.وت��وج��ه م��ع��ايل حممد امل��ر يف بداية 
ال�صمو حاكم  اإىل �صاحب  بال�صكر والتقدير  حديثه 

ال�صارقة، على جهوده ومبادراته الثقافية واملعرفية، 
ال�صيخ  م�����ص��رية  ع���ن  احل���دي���ث  اإىل  الن���ت���ق���ال  ق��ب��ل 
زايد، رحمه اهلل، حيث اعتربه »ظاهرة بني قيادات 
ال���ع���امل ال��ث��ال��ث، ف��ب��ع��د ن��ه��اي��ة ال���ص��ت��ع��م��ار، حكمت 
اإرثاً  وراءه��ا  تاركة  بلدانها،  تاريخية عديدة  قيادات 
خمتلطاً، بع�صها فر�ض ديكتاتورية واآخرون ف�صلوا 
ال��ت��ي علقت  اأن الآم�����ال  ال��ت��ن��م��ي��ة ح��ت��ى  يف حت��ق��ي��ق 
لكن  قليلة،  عقود  بعد  تبّخرت  القيادات  ه��ذه  على 
املر  اأ�صار  اآخر،  ا�صتثناء«.من جانب  ال�صيخ زايد كان 
اإىل  اأن »كثريين يعيدون نه�صة دولة الإم��ارات  اإىل 
النفط، غري اأن دوًل كثرية حتّولت فيها هذه الرثوة 
قيادات  ت�صتفد  ومل  نقمة  اإىل  نعمة  من  الطبيعية 
دول كثرية منه لتطوير �صعوبها، لكن زايد واإدارته 
وهي  عليه،  هي  ما  اإىل  الإم���ارات  اأو�صلت  احلكيمة 
منوذج لي�ض يف اخلليج العربي وحده بل يف كل بالد 
العامل«.ويف كلمته بالندوة، قال جاك لنغ: »ي�صّرين 
كثرياً امل�صاركة يف هذه الحتفالية، حيث نتحّدث عن 
هو  الذي  وحاكمها  ال�صارقة  �صيافة  يف  زايد  ال�صيخ 
رجل ثقافة بامتياز، وهو ما يظهر ب�صكل جلي من 
خالل ما قّدمه لل�صارقة على مدار العقود املا�صية 

ال�صيخ  كثرية«.وحول  وفكرية  ثقافية  اإجن��ازات  من 
باأنه التقاه حني  اأن��ه كان حمظوظاً  زاي��د، قال لنغ 
كان ع�صواً باحلكومة الفرن�صية يف ثمانينيات القرن 
املا�صي، �صواء يف الإم��ارات اأو يف فرن�صا، ويح�صب له 

اإم��ارات متفّرقة يف دولة قوية، وقد  معجزة جتميع 
توا�صلت هذه القوة بعد رحيله ما ي�صري اإىل ح�صن 
اإجناز  الإم��ارات  دول��ة  اإن�صاء  اأن  التخطيط، م�صيفاً 

�صيا�صي مهم، لي�ض من ال�صهل حتقيقه.

•• اأب�ظبي-الفجر:

ب��ال��ت��زام��ن م���ع ف��ع��ال��ي��ات ���ص��ه��ر ال���ق���راءة 
»كلمة« للرتجمة  اأ�صدر م�صروع  الوطني، 
اأبوظبي   - وال�����ص��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة  دائ����رة  يف 
�صّيء«  »طق�ض  ل��رواي��ة  العربية  الرتجمة 
»ل���ل���روائ���ي���ة ال��ف��رن�����ص��ي��ة م�����اري ن���دي���اي«، 
وترجمة ماري طوق، �صمن �صل�صلة »روائع 
ي�صرف  ال��ت��ي  احل��دي��ث«  ال��ف��رن�����ص��ّي  الأدب 
جهاد.  ك��اظ��م  ترجماتها  وي��راج��ع  عليها 
و�صبق للقارئ العربّي اأن تلّقى يف ال�صل�صلة 
»ثالث  بعنوان  للكاتبة  روائّياً  عماًل  ذاتها 

ن�صاء قديرات«. 
جتمع اأعمال ماري ندياي بني الواقعّي اإىل 
يف  ي�صود  ما  وغالباً  وال��رم��زّي،  الفانتازيا 
بالّدللت  وثرّي  مق�صود  تاأرجح  اأعمالها 
بني م�صتويات التعبري هذه. فتجد لديها 
غرابة واألفة يف اآٍن معاً، من منِط ما �صّماه 

فرويد الألفة الغريبة اأو املمُقلقة.
ة هرمان،  وت���دور ه��ذه ال��رواي��ة ح��ول ق�صّ
ال�صتبعاد  اأج�����واء  يف  اأي�����ص��اً  ت��ن��درج  وه���ي 
ال���ت���ي حت���ف���ل ب���ه���ا رواي��������ات ن����دي����اي، كما 
�صعوبته  اأو  ال��ت��وا���ص��ل  ا���ص��ت��ح��ال��ة  ت�����ص��ّور 
اأّن هفوة �صغرية تقف وراء  اإّل  الق�صوى. 
الرواية: فهرمان،  تنّميها  ماأ�صاة عري�صة 
وابنهما  روز  وزوج��ت��ه  الريا�صّيات،  معّلم 
ال�����ص��غ��ري م��ع��ت��ادون ع��ل��ى ال���ص��ط��ي��اف يف 

ت�صّورها  ال��ت��ي  ال�����ص��غ��رية  ال��ق��ري��ة  ه����ذه 
باري�ض.  بعيد عن  والواقعة غري  الرواية، 
العودة  ع��ن  ي��ت��اأّخ��رون  معلوم  غ��ري  ل�صبب 
اإىل باري�ض يف نهاية اأغ�صط�ض متاماً، كما 
اأّنه ما اإن  يفعل بقّية امل�صطافني. واحلال 
يحّل مطلع �صبتمرب حّتى يتبّدل الطق�ض 
وي�����ص��وء، وت��ت��ح��ّول ط��ب��اع ال��ق��ري��ة برحيل 
زياراتهم  م��ن  تعتا�ض  ال��ذي��ن  امل�صطافني 
احلقيقّي.  وجهها  عن  وتك�صف  ال�صيفّية، 
����ص���وء ال��ط��ق�����ض وت����ب����ّدل ط���ب���اع الأه������ايل 
رمزاً  ي��ك��ون  الأّول  وي��ك��اد  ب��ق��ّوة  يتكافالن 
للثاين اأو مبّلراً له. ذات �صباح باكر تذهب 
الزوجة وابنها ل�صراء البي�ض من مزرعة 
جم��اورة ثّم ل يعودان. وبعد بحث طويل 
م�صاحة  و�صفها  ي�صغل  مبفاجاآت  وحافل 
هذه الرواية، يكت�صف هرمان اأّنهما بقيا يف 
�صا اإىل حتّول اأو امت�صاخ  القرية، ولكْن تعرَّ
لن نك�صف هنا عن طبيعته حّتى ل يخ�صر 

القارئ عن�صر املفاجاأة. 
وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن مت���وق���ع ال��ع��م��ل قرب 
مبالحمهم  ال���������ص����ّك����ان،  ي����ب����دو  ب����اري���������ض 
قرة،  ال�صُّ الغام�صة  و�صعورهم  اجل�صمانية 
العا�صمة  ���ص��ّك��ان  ع��ن  ال��ب��ع��د  ك���ّل  بعيدين 
اأّن  اإّل  واأ�صولهم.  مكّوناتهم  اختالف  يف 
ب ن��وع��اً م��ا يف  الإط�����ار ه��ن��ا واق���ع���ّي وم���غ���رَّ
الأوان ذاته. وميكن لهذه املاأ�صاة اأن حتدث 

يف كّل مكان. 

اخلام�صة،  ندياي  رواي��ة  الرواية هي  هذه 
والع�صرين،  ال�صابعة  �صّن  يف  وه��ي  كتبتها 
ال�صّن التي يبداأ فيها بع�صهم جمّرد بداية 
للوجود،  الأ���ص��ا���ص��ّي��ة  احل��ق��ائ��ق  مب��ع��اجل��ة 
ولكن نراها وهي تعالج فيها اأعمق الأ�صئلة 
واأخطرها. اأ�صئلة مت�ّض الهوية واحّماءها، 
اجلماعة  و����ص���راع  امل���ن���ّظ���م،  وال��ت��ه��م��ي�����ض 
م القانون ال�صمنّي  والفرد الأعزل، وت�صادمُ

اأو امل�صترت والوعي ال�صفيف. 
علينا  ت��خ��ف��ي  اأّل  ي��ن��ب��غ��ي  ال��ق��ري��ة  غ���راب���ة 
ال�صو�صيولوجّي  ال������رواي������ة  حم����م����ول 
وال�������ص���ي���ا����ص���ّي. م���زي���ج ال���غ���راب���ة والأل����ف����ة 
ال�صتبطانات  وق����ّوة  ال��و���ص��ف  و���ص��اع��ري��ة 
اأف�صل  ندياي  م��اري  ل��دى  هي  النف�صانية 
يدور  �صيا�صّي  حم��م��ول  لإي�����ص��ال  طريقة 
حول م�صاألة الإق�صاء والتمييز ال�صافر اأو 
امل�صترت ورف�ض املختِلف اأو غري املتطابق. 
امل��رء يف  �صعوبة الن��دم��اج: كيف ينخرط 
ة م�صيئة  املحيط دون اأن يتخّلى عن ح�صّ
اأن  اأو دون  ��ة ال��غ��ري��ب«،  م��ن روح���ه، »ح�����صّ

يتنازل عن فردانّيته الثمينة وفرادته؟ 
املواطن  ل��ه  يتعّر�ض  ال���ذي  التهمي�ض  اإّن 
ب�صيط،  بانزياٍح  قيامه  مبجّرد  الفرن�صّي 
و���ص��ب��ه م��ن��ب��وٍذ يف قرية  ف��ي�����ص��ري غ��ري��ب��اً 
بلده  اإىل  ع��ائ��دة  اأّن��ه��ا  ��ف��رت���ض  يمُ �صياحّية 
ن��ف�����ص��ه، مي��ك��ن ال��ت��و���ّص��ع يف ق���راءت���ه لرنى 
اأخ���رى. وهذا  فيه رم��زاً لأمن���اٍط تهمي�ٍض 

اختالف  يف  ال��ت��ف��ك��ري  اإىل  ي���ح���دون���ا  م����ا 
الأدبية  ال�صاحة  يف  نف�صها  ن��دي��اي  م���اري 
الفرن�صية، اختالف جعل منها كاتبة على 
الت�صاوؤل عن  اإىل  النّقاد  بع�ض  ودفع  حدة 
وهو  فرانكفونّية؟  اأم  فرن�صية  ت�صنيفها: 
الفّن.  �صعيد  على  له  م���رّبرات  ل  ت�صاوؤل 
ولكّنها  اأفريقّي،  لأب  ولدت  اأّنها  ف�صحيٌح 
اأف��ري��ق��ي��ا ق����ّط. و���ص��ح��ي��ٌح اأّن  مل ت��ع�����ض يف 
ح�صور الغرباء وذوي ال�صخ�صيات املتفّردة 
ال�صائد  عن  العميق  بافرتاقها  واملو�صومة 
ماثل يف اأعمالها بقّوة، اإّل اأّن الروائّية اإمّنا 
يف  وت��وؤ���ّص��ر  الفرن�صّي  الأدب  بذلك  ت��رثي 
الأوان ذاته على اأزمته الطاغية عليه منذ 

عقود من ال�صنوات.
ول���������دت ال������روائ������ّي������ة م���������اري ن������دي������اي يف 
واأب  فرن�صّية  لأّم  بفرن�صا،  ال��ن��ورم��ان��دي 
�صنغايّل مل تعرفه حّقاً، ون�صاأت هي واأخوها 
علم  يف  واأ�صتاذ  باحث  اليوم  )ه��و  الوحيد 
الباري�صية  ال�صاحية  يف  معروف(  التاريخ 
ب���ور ل يف ك��ن��ف وال��دت��ه��م��ا امل��ع��ّل��م��ة. ومل 
حني  �صنة  ع�صرة  �صبع  من  اأك��رث  لها  يكن 
امل�صتقبل  »اأّم��ا عن  الأوىل  روايتها  �صدرت 
الباري�صّية  »مينوي«  ال��رثّي« يف من�صورات 
يف 1985. ث��ّم ت��وال��ت اأع��م��ال��ه��ا، رواي���اٍت 
للنا�صئة،  وكتابات  وم�صرحّيات،  وق�ص�صاً 
والتهمي�ض  ال�صتبعاد  ح��ول  اأغلبها  ي��دور 
ل�صطراب  وال�صر�صة  الأليمة  واملجابهة 

وم�صّقة  ال��ع�����ص��ر  وت���ن���اق�������ص���ات  ال���ه���وّي���ة 
�ٍض للكيان. ال�صطالع باختالٍف موؤ�صِّ

اأّما ناقلة العمل اإىل العربّية، ماري طوق، 
ف��ه��ي ك��ات��ب��ة وم��رتج��م��ة م���ن ل��ب��ن��ان، من 
يف  اإج����ازة  على  ح�صلت   ،1963 م��وال��ي��د 
اللبنانية  اجل��ام��ع��ة  م��ن  الفرن�صّي  الأدب 
وت��ع��م��ل ح���ال���ّي���اً يف  وت��ق��ي��م   ،1990 ع����ام 
بلبنان.  جبيل  مدينة  يف  التعليم  جم��ال 
نقدية  وم��ق��الت  ق�صرية  ق�ص�صاً  ن�صرت 
ونقلت  وال��ع��رب��ي��ة،  اللبنانية  ال�صحف  يف 
بي�صون  ل��ع��ّب��ا���ض  ق�صائد  الفرن�صية  اإىل 
�صيناريوهات  وجم��م��وع��ة  وازن  وع���ب���ده 
للمخرجة الراحلة رندا ال�صهال. ترجمت 
اإىل العربّية عدداً من الأعمال الأدبّية من 
ليا�صوناري  النائمات«  »اجلميالت  اأهّمها 
هاندكه،  لبيرت  الع�صراء  وامل���راأة  ك��واب��ات��ا، 
وخّفة الكائن التي ل تمُطاق مليالن كونديرا، 
وتاريخ بريوت  واأوريليا جلريار دونرفال، 
لإليا�ض  الغائبني  وم��ْل��ك  ق�صري،  ل�صمري 
���ص��ن��رب، وامل��ث��ّق��ف��ون ل�����ص��ي��م��ون دوب���وف���وار، 
)بال�صرتاك  �صنغجيان  لغاو  الروح  وجبل 
مع ال�صاعر واملرتجم الراحل ب�ّصام حّجار(، 
واأ�صدر م�صروع »كلمة« عّدة ترجمات اأدبية 
لها، منها الع�صفور الأزرق وحكايات اأخرى 
با«  ال�صِّ و«ن�صو�ض  دون���وا،  كاترين  مل��اري 
جلريار  اللهب  وبنّيات  فلوبري،  لغو�صتاف 

دونرفال وثالث روايات ملاري ندياي.

•• باري�س-الفجر: 

مميزاً  �صيفاً  ال�صارقة  اختيار  فعاليات  اإط���ار  يف 
ع��ل��ى م��ع��ر���ض ب��اري�����ض ل��ل��ك��ت��اب، ا���ص��ت�����ص��اف جناح 
الإم�����ارة ن���دوة ب��ع��ن��وان: »الأث�����ر اخل���ال���د« حتدث 
فيها ك��ل م��ن ال��دك��ت��ور ال��ب��اح��ث ال��ل��ب��ن��اين وجيه 
فانو�ض، والدكتور حمد بن �صراي، اأ�صتاذ التاريخ 
والجتماعية  الإن�صانية  العلوم  كلية  يف  القدمي 
الإماراتي  الإم��ارات، والناقد وال�صاعر  يف جامعة 
�صعيد حمدان، و اأدارتها الكاتبة الإماراتية اإميان 

اليو�صف.

الذاكرة  وق��ال:  فانو�ض  وجيه  د.  الندوة  وا�صتهل 
ل��ه��ا ت���اأث���ري وا����ص���ح ع��ل��ى الإرث وال��ن��ت��اج الأدب����ي 
ذاكرة،  بال  يعي�ض  اأن  للفرد  ميكن  ول  والفكري، 
تاريخ  م��ن  يتجزاأ  ال���رتاث ج��زء ل  ف��اإن  وبالتايل 

ال�صعوب وفعالية ح�صورها.
امل�����وؤرخ اللبناين  اأع���م���ال  وت���وق���ف ف��ان��ون�����ض ع��ن��د 
ج��ورج��ي زي����دان ل��ي��وؤك��د ع��الق��ة ال��ف��رد بذاكرته 
التاريخية، وقدرة الإبداع على توظيفها يف اأعمال 
اأدبية، فاأ�صار اإىل اأن املعاين لأعمال جورجي زيدان 
اأعماله  يف  ال��ت��اري��خ��ي��ة  للحكايات  دجم���اً  �صيجد 

الأدبية، حيث يظهر تاأثره بالرتاث الإ�صالمي.

اإن على الكّتاب  من جهته، قال حمد بن �صراي: 
كتاباتهم،  يف  امل��ن��ه��ج��ي  اجل���ان���ب  ع��ل��ى  احل���ر����ض 
و�صرورة التقيد ب�«املنهجية العلمية«، يف تناولهم 
ل��ل��ت��اري��خ وع�����دم اخل���ل���ط ب���ني ال���ت���دوي���ن الأدب�����ي 
وال���ت���اأري���خ ك��م��ب��ح��ث ل��ت��وث��ي��ق م���راح���ل وح�����وادث 

�صيتناقلها الآخرون ويتعاملون معها كمادة. 
الأدب  عالقة  مداخلته  يف  حمدان  �صعيد  وتناول 
الف�صل  »�صعوبة  اإىل  م�صرياً  بالتاريخ،  الوثيقة 
بني احلقلني«، ملا فيهما من ترابط. وت�صاءل عن 
ال�صعبية وفرادتهما يف  ال�صعبي واحلكايات  الأدب 

النهل من الرتاث والعادات. 

اأر���ص��اً خ�صبة لرفد  ت���زال  الإم�����ارات ل  اأن  واأك���د 
من  بالكثري  والتوثيق  وال��ت��اري��خ  وال�صعر  الأدب 
 2018 اأن »اختيار ع��ام  اإىل  امل���واد احل��ّي��ة، لف��ت��اً 
ليكون )عام زايد( يفتح امل�صارات كلها لإعادة نتاج 

الإرث الإماراتي«.

الكتابة لالأطفال يف العامل العربي
ندوة  ال�صارقة  جناح  ا�صت�صاف  ذات��ه  ال�صياق  ويف 
العامل  يف  ل��الأط��ف��ال  ال��ك��ت��اب��ة  ح���ول  متخ�ص�صة 
اللبنانية  الكاتبة  من  كل  فيها  �صاركت  العربي، 
فاطمة �صرف الدين، وهي اأحد اأبرز كّتاب الق�صة 

ل��الأط��ف��ال يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي، والإم���ارات���ي���ة دبي 
الإماراتيات،  ال��روائ��ي��ات  اأ���ص��غ��ر  وه���ي   ، ب��ال��ه��ول 
وم��ت��خ�����ص�����ص��ة يف ال��ك��ت��اب��ة ل���الأط���ف���ال، واأدارت����ه����ا 

ال�صحفية اأوليفيا �صنيجي.
ال�صخ�صية  جتربتها  عن  الدين،  �صرف  وحتدثت 
وتراكمت  ال��زم��ن  م��ع  حت��ول��ت  وك��ي��ف  الكتابة  يف 
ثقايف متكامل، م�صرية  نا�صجة كم�صروع  لت�صبح 
وامل�صاعر  الإبداعي  العمل  اإىل »وجود تكامل بني 

ال�صخ�صية«.
تكر�ض  اأن  ا�صتطاعت  ال�صنوات  وم��ع  اأنها  واأك���دت 
وق���ت���ه���ا ل�������ص���رد ح���ك���اي���ات حت���م���ل ر����ص���ائ���ل تطور 

نف�صه،  ال���وق���ت  يف  ومت��ت��ع��ه  ال��ط��ف��ل  ���ص��خ�����ص��ي��ة 
وتكمن  �صعبة  ل��الأط��ف��ال  ال��ك��ت��اب��ة  اأن  م��و���ص��ح��ة 
�صعوبتها يف الف�صل بني �صخ�صية الكاتب كبالغ، 
وبني جمهوره من الأطفال الذين يتعاملون مع 

ر�صائله وم�صامني اأعماله بذكاء.
من جهتها، اأكدت اأبو الهول، على َ»�صرورة البتعاد 
عن الأحكام امل�صبقة« يف الكتابة لالأطفال، م�صرية 
اإىل اأن اأعمالها تبتعد عن املثالية وتكري�ض عوامل 
ال�صر واخلري، بقولها: »كتبي تريد اإثراء خميلة 
ه���ي رحلة  ت��ن��ظ��ري.  اأو  اأح���ك���ام  دون  م���ن  ال��ط��ف��ل 

لالإمتاع وفتح املجال له للتفكري واخليال«. 
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يف  دورك  ح������ول  ال���ف���ع���ل  رد  وج��������دت  ك���ي���ف   •
)الطوفان(؟

- �صعدت برد فعل امل�صاهدين ون�صب امل�صاهدة التي 
رم�����ص��ان، وهو  خ���ارج  ع��ر���ص��ه  ب��ع��د  امل�صل�صل  ن��ال��ه��ا 
مع  اجلمهور  وتفاعل  توقعاتي.  ف��اق  جناحاً  حّقق 
واجهناها  ع��دة  �صعوبات  علينا  ه��ّون  ال�صخ�صيات 
التي  الدقيقة  امل�صاهد  اأو  املكثف  الت�صوير  ���ص��واء 
ال�صفعة  اأن�صى  اأن  ميكن  فال  الأح���داث،  ت�صمنتها 
خالل  ال��وه��اب  عبد  فتحي  م��ن  لها  تعر�صت  التي 

الت�صوير وغريها من تفا�صيل كثرية.
العر�ض؟ بتوقيت  نف�صك  ت�صغلني  • هل 

- ت��وق��ي��ت ال���ع���ر����ض م���ن اخ��ت�����ص��ا���ض امل���ن���ت���ج، ول 
اإليه. لكن ثمة م�صاريع  اأتطرق  اأو  اأتدخل فيه 

اأواف��ق عليها واأك��ون على علم باأنها 
مثاًل.  رم�����ص��ان  يف  ���ص��ت��ع��ر���ض 

بعمل  اأرت����ب����ط  وع���ن���دم���ا 
اأ�صاأل عن جدول 

األتزم مبواعيدي  اأنني  الت�صوير الزمني، خ�صو�صاً 
ول اأرغب يف اأن اأكون �صبباً يف تعطيل اأي عمل ب�صبب 
ارت����ب����اط����ي 

مب�صاريع اأخرى.
نوعية  يف  حم�����ص��ورة  زل���ت  م��ا  اأن���ك  ت��ري��ن  • ه��ل 

حمددة من الأدوار؟
بالن�صبة  املا�صي  اأ�صبح من  الأم��ر  اأن هذا  اأعتقد   -
اإيّل لأنني اأثبتت قدرتي، وب�صهادة النقاد واجلمهور، 
على تقدمي اأنواع خمتلفة من الأدوار متثِّل خمتلف 
الفئات الجتماعية، وهذا هو دور املمثل. �صحيح 
اأن ثمة اأدواراً اأمتيز بها اأكرث من غريها، لكن 
يف ال��ن��ه��اي��ة اأ���ص��ب��ح��ت اأم��ل��ك ال��ق��درة على 
اإيل  ت�صيف  ال��ت��ي  ال�صخ�صيات  اخ��ت��ي��ار 
كل  يف  خمتلف  ب�صكل  اأظ��ه��ر  وجتعلني 

مرة.
يف  للم�صاركة  حما�صتك  �صبب  م��ا   •

م�صل�صل )الأب الروحي 2(؟
درامية  وح���ال���ة  امل�����ص��ل�����ص��ل جت��رب��ة   -
خمتلفة عن غريها ب�صكل كامل، 
اأجزاء  خم�صة  م��ن  مكون  وه��و 
فريق  م��ن��ه��ا  ك�����اًل  ي���ت���وىل 
وثمة  خم���ت���ل���ف،  ع���م���ل 
تدخل  ����ص���خ�������ص���ي���ات 
تختفي.  واأخ��������رى 
هذه  ت�صتهويني 
من  ال���ن���وع���ي���ة 
الأع��م��ال لأن 
اجل�����م�����ه�����ور 
ي�����ع�����رف  ل 
ميكن  م���ت���ى 
دور  ينتهي  اأن 
ذاك.  اأو  امل��م��ث��ل  ه���ذا 
عموماً، امل�صروع ممّيز عن غريه 
اأع���م���ال درام���ي���ة، ب��الإ���ص��اف��ة اإىل اأن  م��ن 
رميون  للمنتجني  م�صر(  )فنون  املنتجة  ال�صركة 
املحرتمة  ال�صركات  العزيز من  مقار وحممد عبد 

التي تهتم مبا تقّدمه للجمهور.
التمرينات. عن  • حدثينا 

- عقدت جل�صات عمل مع املخرج تامر حمزة، وهو 
التي  ال�صخ�صية  ك��ام��اًل.  اجل��زء  اإخ���راج  يتوىل  من 
 ،30 احللقة  يف  بل  البداية،  يف  تظهر  ل  اأج�صدها 

وهي موؤثرة بقوة وظهورها يغري م�صار الأحداث.
يف  حت��دي��داً  امل��ت��اأخ��ر،  ال��ظ��ه��ور  م��ن  تقلقي  اأمل   •

منت�صف احللقات؟
- ل اأهتّم اإل بطبيعة الدور الذي اأقوم به. تتوافر 

ويهمني  امل�����ص��ل�����ص��ل،  يف  دوري  يف  ال��ن��ج��اح  ع��ن��ا���ص��ر 
اأن ي��ك��ون ت��اأث��ريه يف الأح����داث ق��وي��اً كما ق��راأت��ه يف 

ال�صيناريو.
جديدة  درام���ي���ة  م�����ص��اري��ع  ع��ل��ى  ت��ع��اق��دت  • ه���ل 

لرم�صان املقبل؟
- حتى الآن مل اأوقع تعاقدات درامية جديدة، لكن 
ثمة م�صاريع درامية عدة اأح�صم موقفي منها خالل 

الأيام القليلة املقبلة.
طالقك؟ اإعالن  يف  تاأخرت  • ملاذا 

اأحت����دث عن  اأت���اخ���ر يف ه���ذا الأم�����ر، لكني ل  - مل 
اأحد  يف  �صئلت  عندما  ك��ث��رياً.  ال�صخ�صية  حياتي 
اأعلنت  بزوجي  عالقتي  عن  التلفزيونية  الربامج 
اأننا انف�صلنا. اأرغب يف الرتكيز يف عملي با�صتمرار، 
حياتي  ت��ك��ون  األ  ويف  ورق�����ص��ات،  ج��ي��دة  اأدوار  م��ن 

ال�صخ�صية حمور احلديث يف الإعالم.
الأمر. هذا  حول  عدة  اإ�صاعات  خرجت  • لكن 

فر�صة  اأجد  وعندما  كثرياً،  الإ�صاعات  تالحقني   -
اأخفي  ول  ك��ت��اب مفتوح  اأت��اخ��ر، فحياتي  ل��ن  ل��ل��رد 
بها  الهتمام  ت�صتحق  ل  اأخ��ب��ار  ثمة  لكن  اأم��ر.  اأي 
ول اأعرف م�صدرها اأو �صبب ن�صرها وتكون خاطئة 
اأو عن  فنية  لأع��م��ال  تر�صيحي  ع��ن  ���ص��واء  مت��ام��اً، 
معها  ال��ت��ع��ام��ل  اأجت���اه���ل  ل���ذا  ال�صخ�صية.  ح��ي��ات��ي 

لتختفي كما ظهرت.
توقف  مل���اذا  ال��رق�����ض،  ع��ن  احل��دي��ث  مبنا�صبة   •

م�صروعك مدر�صة الرق�ض ال�صرقي؟
- لأن��ن��ي اأرغ����ب يف اإق���ام���ة امل�����ص��روع مب�����ص��ر، ولكن 
با�صم  ر�صمية  ت�����ص��اري��ح  ل��دي��ن��ا  ت��ت��واف��ر  ل��الأ���ص��ف ل 
يف  امل��وج��ودة  وامل��دار���ض  ال�صرقي،  للرق�ض  مدر�صة 
ه��ذا امل��ج��ال ه��ي ف���روع مل��دار���ض يف اخل����ارج، م��ن ثم 
اأمتنى  تنفيذه.  يف  اأرغ��ب  عما  خمتلفة  ت�صاريحها 

معاجلة هذا الأمر قانونياً.
برنامج  م���ن  ال���ث���اين  اجل����زء  ت��ق��دم��ي  مل  مل����اذا   •

)الراق�صة(؟
- لأ�صباب خمتلفة، لكن اأمتنى تقدمي موا�صم اأخرى 
منه �صواء على القناة نف�صها اأو عرب قناة اأخرى، فهو 

جتربة مهمة بالن�صبة اإيّل واأعتز بها كثرياً.
؟ ال�صينمائية  م�صاريعك  عن  • ماذا 

- اأ�صارك يف )حليمو اأ�صطورة ال�صواطئ( مع طلعت 
زكريا ورمي البارودي، وهو فيلم كوميدي اجتماعي 
خفيف طرح منذ اأ�صابيع. اأمتنى اأن يحقق اإيرادات 
ج���ي���دة، خ�����ص��و���ص��اً اأن���ن���ا ب��ذل��ن��ا جم���ه���وداً ك���ب���رياً يف 

الت�صوير بني القاهرة وعدد من املحافظات.

)الأب الروحي 2( جتربة وحالة درامية خمتلفة

دينا: حياتي كتاب مفتوح ول اأخفي اأي اأمر

ال�صعادة بعد ردود  الفنانة دينا حالة من  تعي�ض 
الفعل اجليدة عن دورها يف م�صل�صل )الطوفان(. 
بالإ�صافة  امل�صل�صل  عن  احل��وار  هذا  يف  تتحدث 
)الأب  من  الثاين  اجلزء  اجلديدة  جتربتها  اإىل 

الروحي(.

)هارون الر�سيد( يجمع رمي غـزايل بعابد 
فهد وق�سي خويل يف رم�سان

ت�صتعد الفنانة رمي غزايل لت�صوير اوىل 
الر�صيد"  "هارون  م�صل�صل  يف  ادوره����ا 
اب��رز جنوم العامل  اىل جانب نخبة من 
ال���ع���رب���ي م���ن اب����رزه����م: ق�����ص��ي خ���ويل، 

وعابد فهد، ويا�صر امل�صري،
وكندة  ع��م��ران،  واآ�صيل  ب�صار،  وكاري�ض 
ح���ن���ا، وع��ب��دامل��ح�����ص��ن ال���ن���م���ر يف دول����ة 
الم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة اب��وظ��ب��ي ، 
وه����و م���ن ان���ت���اج ���ص��رك��ة غ���ول���دن لين 

دي��ال الأح��م��ر ون��اي��ف الأح��م��ر، واإخراج 
عبدالباري اأبو اخلري، و�صيناريو عثمان 
جحا، والذي �صيعر�ض يف �صهر رم�صان 

من العام احلايل.
رمي  اجل��زائ��ري��ة  النجمة  اختيار  وي��ات��ي 
العربي  العمل  بهذا  للم�صاركة  غ��زايل 
خالل  ع��ر���ص��ه  �صيتم  وال����ذي  ال�����ص��خ��م 
�صخ�صيتها  لقوة  املبارك  رم�صان  �صهر 
ابرز  اح��د  ا�صناد  ليتم  �صوتها  وع��ذوب��ة 

دور  وجت�صيد  امل�صل�صل  ه��ذا  يف  الدوار 
من  كانت  مغنية  وهي   ،" اخلال  " ذات 
الع�صر  يف  واأك���م���ل���ه���ن  ال��ن�����ص��اء  اأج���م���ل 
اإبراهيم  ف��ي��ه��ا  ق����ال  ح��ي��ث   ، ال��ع��ب��ا���ص��ي 
هارون  فبلغ   ، به  وغنى  �صعراً  املو�صلي 
ال��ر���ص��ي��د خ��ربه��ا ل��ت��ت��واىل م��ن خاللها 

العديد من احلكايات واملغامرات.
والفنانة رمي غزايل ا�صتطاعت ان ت�صق 
ط��ري��ق ال��ن��ج��وم��ي��ة ب��ع��د ان ���ص��ارك��ت يف 

قدمت  كما  اكادميي"،  "�صتار  ب��رن��ام��ج 
بعد م�صاركتها تلك العديد من العمال 
يف  م�صاركتها  اىل  بالإ�صافة  الغنائية، 
 ،"2 العا�صر  "ال�صلطان عا�صور  م�صل�صل 
هيام"،   "ال�صلطانة  دور  ف��ي��ه  وق��دم��ت 
���ص��ات وف���رق���ة التدخل  وب��رن��ام��ج ج���ات 
الإث����ارة  ع��ل��ى  تعتمد  �صل�صلة   B 73
قامت  كما  ط��اه��ر،  واملفت�ض  والأك�����ص��ن، 
حقق  والذي  "الواعرة"،  برنامج  بانتاج 

املدن  خمتلف  يف  م�صاهدة  ن�صبة  اع��ل��ى 
اجلزائرية، بالإ�صافة اىل املغرب العربي 
غزايل  رمي  الفنانة  انهت  كما  وفرن�صا 
عر�صه  �صيتم  ك��ب��ري  م�صل�صل  ت�����ص��وي��ر 
 2018 ال��ق��ادم  رم�صان  �صهر  يف  اي�صا 
من انتاجها واإخراجها، لتح�صد النجمة 
اجلزائرية ثمار هذا النجاح  مب�صاركتها 
التاريخي هارون الر�صيد اىل  بامل�صل�صل 
جانب نخبة من جنوم الدراما العربية.

الي�سا ت�ستكمل حت�سرياتها 
للبومها اجلديد

والإ�صتعدادات  الجواء  اإلي�صا م�صاركة جمهورها  اللبنانية  الفنانة  توا�صل 
فرتة  خ��الل  ���ص��دوره  واملتوقع  املنتظر  لألبومها  حت�صرياً  بها  تقوم  التي 

ال�صيف املقبل.
عن  الإجتماعي  التوا�صل  مواقع  اأح��د  على  اإلي�صا  جملة  �صفحة  واأعلنت   
حمم�صًة  عنها،  التفا�صيل  بع�ض  مع  اأغنيات  ث��الث  ت�صجيل  من  اإنتهائها 
األبومها  اأغاين من   3 اإلي�صا �صجلت  الآن  جمهورها لها حيث قالت:«حتى 
امل�صرية  باللهجة  والثانية  خ��وري  كميل  اإب���داع  بلم�صات  الأوىل  اجل��دي��د، 
)اأقوى اأهم اأغنية يف الألبوم( وكذلك الثالثة تتعاون للمرة الأوىل مع فنان 

م�صري وهو رامي جمال«.
اأغنيتني،  اأول  ت�صجيلها  تفا�صيل  جمهورها  اإلي�صا  �صابقاً  �صاركت  وكانت 
اإنها  العاملي، قائلًة  امل��راأة  اأتت مع يوم  اأن الأوىل رومان�صية والثانية  معلنًة 

مّوجهة لها كدعم وقّوة للمراأة.
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هاوي ال�شعب
ك������رب يف  اأم�������������ص������ي������ت  ال��������ب��������ارح��������ة 

ن���������������ريان ت�����������ص�����ع�����ر داخ���������������ل ال����ق����ل����ب

احل���������رب يف  م��������اأ���������ص��������ور  ������ٍد  م������ت������ق������ينّ

وغ����������رب �����������ص����������رٍق  ون�������ي�������ن�������ي  وال 

ع�������اي�������ف ل�������ذي�������ذ ال���������������زاد وال�����������ص�����رب

ال����������درب وح�����������ص�����ة  ي�������ا  ال�������ه�������وى  درب 

ب�����ال�����ق�����رب ط�����������اع  م��������ا  ��������ص�������اح�������ٍب  يل 

لع��������������ب ب������ق������ل������ب������ي ي�����������ا م�����������ال ل����ع����ب

وال�����ن�����ه�����ب ال��������ذب��������ح  يف  ب��������ي  راف  ل 

ال����ع���������ص����ب رب����������������وة  يف  رت�������������ع  رمٍي 

م�������������ص������م������وح ل���������و ي�����ج�����ف�����ا ب���������ال ذن������ب

��������ي غ���������������رمٍي ه���������������اوي ال���������ص����ع����ب ل��������ننّ

ع��������م��������ري وه������ب������ت������ه م������������ايل ال����ي����ن����ب

���������������اد م��������ع��������ل��������وق ك���������ب���������دي ج��������م��������ر وقنّ

اد واع�������������م�������������اق ي���������������ويف ك���������������ور ح���������������دنّ

د ٍب ت���������ع���������ذي���������ب ج�������������النّ م������������ت������������ع������������ذنّ

اد ت ع����������������ونّ ������������اه ب���������ال�������������������ص���������النّ غ������������ننّ

�����اد وا�������ص������ج������ع ك������م������ا ب�����ال�����������ص�����ج�����ع ق�����������صنّ

اد ودنّ وال�������������������ص���������بنّ  وع��������������ر  درٍب 

������اد �������������������ضٍ م�����������ا ه�����������و ب������ن�������������صنّ م���������ت���������وننّ

��������اد ن��������قنّ احل����������������ب  م  وي��������ل��������وم��������ن��������ي 

������اد ب ع�������ل�������ي ب����������زن����������اد �������ص������ينّ �����������ص����������ونّ

�������اد م����������ا ي�������ع�������ذل�������ه وا�����������ص����������ي وح���������������صنّ

���������������اد �����������وه رغنّ وال�������������رب�������������ع ل�����������و ك�����������فنّ

��������اد واخل�����������ل�����������ق ت�������ع�������رف�������ن�������ي و���������ص��������هنّ

اد م���������وت���������ي ك�������م�������ا ق�������ي���������������ضٍ و�����������ص����������دنّ

ريــتـ�يــت
 

طفولية مالمح ... هالعيون احلور

َخلق ربي من الفردو�ض : نظراتك

ر ه� ال�صباح و ما لفانا : نور تاأخنّ

اأكيد ال�صم�ض نامت بني خ�صالتك ؟

******

يف م�صرق ال�صم�ض ترويحة وُف�صحة حياه 

ويف وجهك احل�صن ما خلنّى ال�صهر يهزمه !

البيت مت�حد
ت����ه����ادى و ت��خ��ت��ال ال����ي����وم اح��ا���ص��ي�����ص��ي 

ل ت��ن�����ص��دوين ي���ا ع����رب ك��ي��ف الح�����وال

ب ال��ت��ح��زنّ ب����   .. ت���ع���رتف  م���ا   .. م���ت���وح���دة 

! ب  امل����ع����زنّ ���ص��ف��ت  و  م�����ص��ت��ان�����ض  و  را�����ص����ي 

حامد الها�شمي

كلنا خليفة
���ت���ه���ا م���ث���ل م����ا ي��ري��د زاي������د ب���ن���اه���ا وث���بنّ

���ص��دي��د ���ص��ي��ٍخ  راأي  م���ع  ن������ادرة  ع���زمي���ٍة 

ر�صيد ب��ح��ك��ٍم  ن��ه��ج��ه  ع��ل��ى  خليفة  ��ل  وك��منّ

بالطلب وج����ت  اخل���ال���ق  م���ن  ط��ل��ب��ه��ا  ك��ن��ه 

الغ�صب ت�����ص��ت��ف��ز  ال��ل��ي  واحل��ك��م��ة  وال��ع��ق��ل 

اأ���ص��ب��ال زاي���د م��ن ي��ف��ك الن�صب وح��ول��ه م��ن 

زايد الروي�س

حمدان املحرمي

����ى ول������و م���ات  ط����اري����ه ح����ي م����ا م������ات ح����تنّ
الإم��������ارات   : ت���ق���ول  اإذا  دل���ي���ل  اأك������ر  و 

 .. ع����اي����د  ط����اري����ه  ط���ي���ب  حم���ف���ل  ك����ل  يف 
 ) زاي������د  ال�����ص��ي��خ  ي���رح���م  اهلل   ( ب��ت�����ص��م��ع 
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