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هل توجد عالقة بني 
ال�سكري وال�سرطان؟

ال�سكري من  الإ�سابة مبر�ض  اإن  درا�سة �سينية مو�ّسعة  نتائج  قالت 
النوع2 ترتبط بزيادة خماطر الإ�سابة بال�سرطان، لكن ن�سبة اخلطر 
ونوعية الأورام تختلف من املراأة اإىل الرجل. وتوؤكد هذه النتائج ما 

اأ�سارت اإليه درا�سات حمدودة �سابقة. 
وبح�سب الدرا�سة التي اأجريت يف جامعة �سنغهاي جياو تونغ ون�سرتها 
دورية "ديابيت�ض" ترتبط الإ�سابة بال�سكري لدى الرجل بزيادة خطر 
الإ�سابة بال�سرطان بن�سبة 34 باملائة لدى الرجل، و62 باملائة لدى 

املراأة.
 11 بال�سكري  الإ�سابة  مع  حتدث  التي  املخاطر  يف  الزيادة  وت�سمل 

نوعاً من ال�سرطان لدى الرجل و13 نوعاً لدى املراأة.
ومتتاز الدرا�سة ال�سينية بعدد امل�ساركني الكبري الذي بلغ 410 األف 

رجل وامراأة، اأعمارهم بني 29 و99 �سنة.
بال�سكري:  امل�سابني  ال��رج��ال  تهدد  التي  ال�سرطان  اأن���واع  وتت�سمن 
اللوكيميا، و�سرطان اجللد والكليتني والكبد والبنكريا�ض والربو�ستاتا 

والرئة والقولون واملعدة والغدد الليمفاوية والغدة الدرقية.
بينما تت�سمن اأنواع ال�سرطان التي تهدد الن�ساء امل�سابات بال�سكري: 
اللوكيميا، و�سرطان الكبد واملريء والغدة الدرقية والرئة والبنكريا�ض 
واملعدة  الرحم  وعنق  والثدي  والقولون  واملثانة  الليمفاوية  والغدد 

واملبي�ض.
ولحظ فريق البحث اأن الإ�سابة بال�سكري ترتبط بانخفا�ض خطر 

الإ�سابة ب�سرطان املريء لدى الرجل، والبلعوم لدى املراأة.

كيف توؤثر اأ�ساليب الرتبية 
على منو الطفل؟

�سلوكه  ب�سبط  وت��ق��وم  للطفل  بها  ت�ستجيب  ال��ت��ي  الطريقة  ت��وؤث��ر 
التي  ال��ع��وام��ل  وتتعدد  والج��ت��م��اع��ي.  الذهني  من��وه  على  وتوجيهه 
والبيئة  الأف���راد  ب��ني  م��ا  الرحلة  ه��ذه  خ��ال  ال�سغري  معها  يتفاعل 
املحيطة، لكن نظراً للتاأثري الكبري لاأبوين، ي�سبح لطريقة الرتبية 

احل�سة الأكرب فيما يتعّر�ض له الطفل من موؤثرات.
اأطفالهم  من  الآب���اء  يطلب  النمط  ه��ذا  يف  املت�سامح.  غري  الأ�سلوب 
اأية  التوجيهات بدقة، وعدم خمالفة  اإىل  الكامل وال�ستماع  التعاون 
قواعد. ويوؤدي ذلك اإىل حتقيق الطفل درجات مرتفعة يف الدرا�سة، 
لكن يوؤثر �سلباً على النمو الجتماعي لاأطفال وقدرتهم على التعبري 

عن اآرائهم، وي�سعرون باخلوف من الت�سبب يف خذلن الآباء.
الرتبية باحلر�ض  النمط من  الآب��اء يف هذا  يقوم  احل��ازم.  الأ�سلوب 
والتاأّكد من متتع الطفل ب�سحة جيدة، ويتابعون منو الطفل جيداً، 
ويكون احلوار مفتوحاً بينهم وبني اأبنائهم مع متابعة تطبيق القواعد 
وعدم خمالفتها. ونظراً للتوا�سل اجليد بني الآباء والأطفال ي�سعر 
ال�سغار بالراحة، وي�ساعدهم ذلك على تنمية عاقاتهم الجتماعية 

اإىل جانب التقّدم الدرا�سي.
�سلة  بناء  اأن  على  الآب��اء  النمط يحر�ض  املت�سامح. يف هذا  الأ�سلوب 
ال�سداقة مع اأبنائهم، ويكون التوا�سل واحلوار بني الأب اأو الأم وبني 
الرتبوي  النمط  ه��ذا  وف��ق  ينمو  ال��ذي  الطفل  وي�سعر  قوياً.  الطفل 
بالثقة يف نف�سه، وينّمي مهاراته الجتماعية جيداً، ويكون لديه درجة 
اأق��ل م��ن الإح��ب��اط والك��ت��ئ��اب مقارنة ب��الأط��ف��ال الآخ��ري��ن. لكن قد 

يتاأخر اإح�سا�ض الطفل بامل�سوؤولية والن�سج وفق هذا النمط.
عدم امل�ساركة. هذا النمط الرتبوي لي�ض �سائعاً، ففيه ل ي�سارك الأبوان 
يف متابعة وتوجيه الطفل، وينمو ال�سغري دون اإح�سا�ض بالقواعد اأو 
اليومي  الأبوين  التوجيه، ورمبا غياب ح�سور  لغياب  نظراً  احل��دود 
لن�سغالهما بالأعمال اأو ال�سفر. ونتيجة نق�ض امل�ساعر والدفء الذي 
منوه  يتاأثر  وق��د  للطفل،  النف�سي  النمو  يتاأخر  ال�سغري  يحتاجه 

املعريف والذهني �سلباً اأي�ساً.
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حتدي الرق�ص يجتاح اإيران 
يف الوقت الذي مل ي�ستبعد فيه الرئي�ض الأمريكي دونالد ترامب، مواجهة 
نووي  اتفاق  على  التفاو�ض  اإىل  هناك  النظام  داعيا  اإي���ران،  مع  ع�سكرية 

جديد، ان�سغلت احلكومة بالق�ساء على اأغنية انت�سرت يف املدار�ض.
الوليات  يف  املقيم  الإي���راين  للمغني  "جنتلمان"  اأغنية  احتلت  اأن  فبعد 
الأيام  خ��ال  اإي���ران  يف  التوا�سل  مواقع  ���س��دارة  مانكان،  �سا�سي  املتحدة، 
املا�سية، دعا وزير التعليم الإيراين قوات ال�سرطة لتتبع م�سدر ما و�سفه 
ب�"الفيديوهات املزعجة"، والتي اأظهرت تاميذ يرق�سون على اأنغام تلك 

الأغنية.
مقاطع  بث  ي�سمل  وال��ذي  الرق�ض"،  "حتدي  �سمن  الفيديوهات  وتندرج 
لتاميذ يف مدار�ض خمتلفة يف جميع اأنحاء اإيران على اأغنية "جنتلمان" 

التي اأ�سدرها مانكان موؤخرا.
وزارة  ف��اإن طلب  اإيران"،  الإن�����س��ان يف  "مركز حقوق  ذك��ر موقع  م��ا  ووف��ق 
التعليم جاء بناء على طلب م�سوؤولني حمافظني مبا فيهم ع�سو يف جمل�ض 
ال�سورى، والذين حثوا ال�سلطات الأمنية على بذل كل جهد يف �سبيل وقف 

هذه الفيديوهات.
عدد  يف  ظهروا  الذين  واملدر�سني،  التاميذ  من  ع��ددا  ال�سرطة  وتاحق 
من الفيديوهات وهم يرق�سون على الأغنية، بح�سب املركز الذي نقل عن 
وزير التعليم حممد بطحائي قوله: "يحاول العدو طرقا خمتلفة لإثارة 
حالة من القلق بني املواطنني بن�سر مثل هذه الفيديوهات املزعجة التي 

راأيناها".
واأ�ساف: "اإين متاأكد من وجود موؤامرة �سيا�سية خلف ن�سر هذه الفيديوهات 
اأخ�سائيني  ي�سمل  فريق  تعيني  "مت  اأنه  اإىل  م�سريا  املدار�ض"،  امل�سورة يف 

لك�سف م�سدر هذه املقاطع".

األعاب الفيديو ترهق 
الأمريكيني

الأمريكيني  اأع���م���ار  اأن  ت��ق��ري��ر  ك�����س��ف 
الذين يقبلون على األعاب الفيديو يكون 
يف املتو�سط ويف�سلون اللعب  عاما   33
على هواتفهم املحمولة، وينفقون كثريا 
املئة  يف   20 تزيد  بن�سبة  املحتوى  على 
عام  عن  املئة  يف  عن العام ال�سابق و85 

.2015
وي���اأت���ي ال��ب��ح��ث ال�����س��ن��وي ال����ذي جتريه 
الوقت  يف  الرتفيه"،  ب��رام��ج  "جمعية 
ال�������ذي ت���ف���ك���ر ف���ي���ه م����زي����د م����ن الأ�����س����ر 
الأمريكية يف كيفية فر�ض �سوابط على 
الفيديو  األ��ع��اب  يحبون  الذين  اأطفالها 

وتخ�سي�ض ميزانياتها الرتفيهية.
دولر  مليار   43.4 الأمريكيون  واأنفق 
املحتوى  على  معظمها   2018 ع��ام  يف 

ولي�ض الأجهزة اأو لوازمها.
وقال �ستانلي بيري لوي�ض القائم باأعمال 
لها:  التنفيذي  واملدير  اجلمعية  رئي�ض 
الثقافة  يف  مهما  وترا  الألعاب  "تلم�ض 
الأم��ريك��ي��ة، وه��ذا ما يجعلها يف طليعة 
نقلت  م��ا  وف��ق  اليوم"،  الرتفيه  و�سائل 

"رويرتز".

خرباء يحددون عالقة �سماعات 
الراأ�ص الال�سلكية بـال�سرطان �ص 23

احلمل بعد الثالثني 
ُيطيل عمر املراأة 

هل ميكن اأن يوؤثر توقيت احلمل حقاً 
اأكدته  م��ا  ه��ذا  نعم،  الأم؟  حياة  على 
درا�����س����ة ل��ب��اح��ث��ني م���ن ك��ل��ي��ة الطب 
اإىل  اأ���س��ارت  والتي  بو�سطن،  بجامعة 
وطول  احلمل  وق��ت  ب��ني  عاقة  ثمة 

عمر الأم.
النطاق،  وا�سعة  الدرا�سة  خال  ومن 
اأ�سرة،   551 على  اإجراوؤها  والتي مت 
بعد  حملن  ال��ائ��ي  الن�ساء  اأن  تبني 
ب���ل���وغ ����س���ن ال���ث���اث���ني ُي���ت���وق���ع لهن 
اأط������ول م���ن الأم����ه����ات الائي  ح���ي���اة 
�سن  بلوغ  قبل  الأخ���ري  الطفل  ول��دن 

الثاثني.
الائي  الن�ساء  اأن  ال��درا���س��ة  واأف����ادت 
�سن  ب���احل���م���ل يف  اأج�������س���ام���ه���ن  مت����ر 
ب�سكل  ال��ع��م��ر  ي��ت��ق��دم��ن يف  م��ت��اأخ��رة 
اإليه  اأه��م ما تو�سلت  اأبطاأ، وه��ذا هو 

الدرا�سة العلمية.
�سبا�ستيان  ب�����اول  اأك�����دت  ذل����ك  وم����ع 
نف�ض  يعط  مل  ال�سناعي  احل��م��ل  اأن 
ال��ن��ت��ائ��ج يف اإط��ال��ة ع��م��ر امل�����راأة، حيث 
التي  امل����راأة  اإن  البحث  م��دي��رة  ت��ق��ول 
متر بفرتة حمل متاأخر تتمتع على ما 
يبدو بج�سم وجهاز تنا�سلي يتقدمان 
يف العمر بوترية اأبطاأ، كما اأن ال�ساعة 
تكون  الن�ساء  بع�ض  يف  البيولوجية 

اأبطاأ من غريها.
وق�����د اأك�������دت ال����درا�����س����ة اأي�������س���ا على 
الأ�سر  ففي جميع  تفا�سيل مده�سة؛ 
اأعمار  من  ن�ساء  هناك  كانت  امل�ساركة 
من   462 اأن  وج���د  وق���د  م��ت��ق��دم��ة، 
ولدتهن  عند  بلغن  الائي  الأم��ه��ات 
و�سلت  اأك���رب  اأو  ع��ام��اً   33 الأخ�����رية 

اأعمارهن اإىل 95 عاماً اأو اأكرث. 

ال���وراث���ي���ة يف احتمالت  ت���اأث���ري اجل��ي��ن��ات  ومل��ع��رف��ة م���دى 
اإ�سابة  تكرار  ن�سبة  الباحثون  فح�ض  بالت�سو�ض  الإ�سابة 
ذات  لديهما  وب��ال��ت��ايل  امل��ج��م��وع��ة،  يف  املتطابقة  ال��ت��وائ��م 
التي  املتطابقة  غري  بالتوائم  مقارنة  اجلينية،  اخلريطة 
ع��ادًة يف ن�سف خريطة اجلينات.  الطفان فيها  ي�سرتك 
تواأم،  طفلني  اإ�سابة  احتمالت  اأن  اإىل  الباحثون  وخل�ض 
وجتاويف  ب��ال��ت�����س��و���ض  م��ت��ط��اب��ق��ني،  غ���ري  اأو  م��ت��ط��اب��ق��ني 
الأ�سنان كانت مت�ساوية تقريباً مبا ي�سري اإىل اأن اجلينات 

ل تف�سر الكثري فيما يتعلق ب�سحة الفم والأ�سنان.
ويف هذه ال�سياق قالت كبرية الباحثني يف الدرا�سة ميهريي 
�سيلفا من جامعة ملبورن: "بناء على ذلك تعترب العوامل 
املوؤثرة بيئية يف اأغلبها وميكن تعديلها... هذا قد يدح�ض 
فكرة اأن الأفراد مقدر لهم جينياً اأن تكون اأ�سنانهم �سعيفة 
التي  اخلطر  عوامل  ملعاجلة  طرق  اإىل  للتو�سل  ويدفعنا 

نعلم اأنها مهمة ل�سحة الإن�سان".
دوري���ة طب  ن�سرت يف  التي  ال��درا���س��ة  الباحثون يف  واأ���س��ار 
الأطفال "بدياترك�ض" اإىل اأن ما يرتاوح بني 60 اإىل 90 
باملائة من الأطفال يف �سن املدر�سة حول العامل يعانون من 
ت�سو�ض الأ�سنان، مما قد يت�سبب يف اأمل والتهاب ودخولهم 
يف  يت�سبب  اأن  الأ���س��ن��ان  لأمل  اأي�����س��اً  ومي��ك��ن  للم�ست�سفى. 
الغياب عن املدر�سة و�سوء التغذية مبا يوؤثر �سلباً على منو 
وتطور الأطفال ويوؤثر �سلباً اأي�ساً على جودة حياة الأطفال 

والآباء على حٍد �سواء. كما اأ�ساف فريق الدرا�سة اأن �سحة 
اأقوى موؤ�سر على �سحتها لدى  الأ�سنان يف الطفولة هي 

البالغني.
وبدا اأن ثاثة عوامل بيئية لها تاأثري على زيادة احتمالت 
الأم  ل��دى  ال�سمنة  وه��ي  والتجاويف  بالت�سو�ض  الإ�سابة 
بالفلوريد.  املعاجلة  املياه  وقلة  الأ�سنان  مينا  والعيوب يف 
وقالت كبرية الباحثني يف جامعة ملبورن: "بناء على تلك 
على  درا�ستنا،  فيها  مبا  املتاحة،  الأبحاث  كل  من  النتائج 
الوالدين والأ�سر الرتكيز على ممار�سة العادات ال�سحية 
ال�سكريات  قليل  ال��غ��ذائ��ي  النظام  ي�سمل  مب��ا  ع��ام  ب�سكل 

وتنظيف الأ�سنان بانتظام".

هل ابتالع معجون الأ�صنان م�صر بال�صحة؟
ي��ح��ت��وي م��ع��ج��ون الأ���س��ن��ان ع��ل��ى ال��ف��ل��وراي��د ل��دع��م مينا 
متداولة  م��ع��ل��وم��ات  وه��ن��ال��ك  ت�سو�سها.  وم��ن��ع  الأ���س��ن��ان 
تتحدث عن اأ�سرار ابتاع الفلورايد على اجل�سم خ�سو�ساً 

عند الأطفال، فما �سحتها؟
معاجني  با�ستخدام  يومياً  اأ�سنانهم  ع���ادًة  النا�ض  ينظف 
اأ�سنان حلمايتها من الت�سو�ض وعواقبه. ويحتوي معجون 
الأ�سنان على الفلورايد الذي يعمل على دعم مينا الأ�سنان 

ت�سو�سها. منع  الأ�سنان" وكذلك  من  ال�سطحي  "اجلزء 
بنكهات  اأ�سنان  الأ�سنان معاجني  واأطباء  الآب��اء  وي�ستخدم 

وتكون  ا�ستخدامها،  على  الأط��ف��ال  ي�سجعوا  كي  خمتلفة 
معاجني الأ���س��ن��ان يف كثري م��ن الأح��ي��ان ل��ذي��ذة ج���دا، ما 
ي�سجع الأطفال على ابتاعها. وهو ما ي�سبب القلق لبع�ض 

الآباء، ب�سبب الفلورايد املوجود يف معجون الأ�سنان.
وذك����رت جم��ل��ة ف��وك��و���ض الأمل��ان��ي��ة اأن ال��ق��ل��ق ح���ول التهام 
الفلور.  وب���ني  ب��ي��ن��ه  ال��ف��رق  ه��و  الأول  �سببه  ال��ف��ل��وراي��د 
فالفلور هو غاز �سام. وعرب اقرتان الفلور بعنا�سر اأخرى 
وي�سمى  الفلورايد،  يتكون  الكال�سيوم  اأو  ال�سوديوم  مثل 

اأي�سا باأماح الفلور.
والفلورايد لي�ض �سارا على اأع�ساء اجل�سم اإذا كانت كمياته 
تناول  ويتم  املهمة.  اجل�سم  فعاليات  بع�ض  ويدعم  قليلة 
الفلورايد عرب الغذاء اليومي، مثل ال�ساي الأ�سود واملياه 

املعدنية والأ�سماك. ول ي�سكل خطرا على �سحة اجل�سم.
وكذلك معجون الأ�سنان ل ي�سكل تناوله خطرا على �سحة 
اجل�سم، حيث اأن كميات الفلورايد يف معجون الأ�سنان قليلة 
جدا ول ت�سكل خطرا على الب�سر. ويبلغ تركيز الفلورايد 
يف معجون الأ�سنان املخ�س�ض للبالغني 1450 جزء من 
املعجون اخلا�ض لاأطفال  املعجون، ويف  املليون من مادة 
تكون الن�سبة 500 جزء من املليون فقط. بينما يحتوي 
من  مليغرام   0.125 على  ال��ب��ازلء  م��ن  غ��رام   0.25
الفلورايد. وهذه الكمية اأقل بكثري مما تطالب بها الهيئة 

الأوروبية ل�سامة الأغذية، نقا عن جملة فوكو�ض.

درا�سة: عوامل بيئية تت�سبب يف ت�سو�ص اأ�سنان الأطفال

العامل يح�سم اتفاق 
البال�ستيك

نحو  اأن  امل���ت���ح���دة  الأمم  اأع���ل���ن���ت 
اتفاق،  اإىل  تو�سلت  دول��ة   180
يف  ح���اد  خف�ض  حتقيق  ي�ستهدف 
التي  البا�ستيك  خملفات  كميات 
املحيطات  يف  امل��ط��اف  ب��ه��ا  ينتهي 
الدول  هذه  واتفقت  العامل.  حول 
من  "بازل"  اتفاقية  تعديل  على 
اأج�����ل ج��ع��ل ال���ت���ج���ارة ال��ع��امل��ي��ة يف 
خملفات البا�ستيك اأكرث �سفافية 
يكون  اأن  ���س��م��ان  م���ع  وت��ن��ظ��ي��م��ا، 
اأكرث  املخلفات  ه��ذه  م��ع  التعامل 

اأمانا ل�سحة الإن�سان وللبيئة.
ال�سكرتري  ب��اي��ي��ت،  رول�����ف  وق�����ال 
التنفيذي لتفاقيات بازل وروتردام 
الأمم  برنامج  ل��دى  و�ستوكهومل 
"اأنا فخور  بيان  للبيئة يف  املتحدة 
بازل تو�سلت  اتفاقية  اأط��راف  باأن 
ه��ن��ا يف ج��ن��ي��ف ه���ذا الأ���س��ب��وع اإىل 
عاملية  اآلية  مع  قانونا  ملزم  اتفاق 
للتعامل مع خملفات البا�ستيك". 
وقال البيان: "التلوث الناجم عن 
خملفات البا�ستيك، املعروف باأنه 
قلقا  مت��ث��ل  ك���ربى  بيئية  م�سكلة 
يف  وبائية  ن�سب  اإىل  و�سل  عامليا، 
ظل وجود نحو مئة مليون طن من 
املحيطات،  يف  حاليا  البا�ستيك 
ياأتي ما بني 80 و90 يف املئة منها 

من م�سادر على الأر�ض".
املفاو�سات  اأن  اإىل  ب��اي��ي��ت  واأ����س���ار 
11 يوما،  ب����داأت ق��ب��ل ن��ح��و  ال��ت��ي 
موفد،   1400 ف��ي��ه��ا  و������س�����ارك 
متوقعا.  ك����ان  اأك�����رث مم���ا  ح��ق��ق��ت 
واأرج����ع م�����س��وؤول��ون م��ا حت��ق��ق من 
على  العام  الوعي  تزايد  اإىل  تقدم 
التلوث  مبخاطر  ال��ع��امل  م�ستوى 
البا�ستيك  خم��ل��ف��ات  ع��ن  ال��ن��اجت 
ع���ل���ى احل����ي����اة ال���ب���ح���ري���ة. وق����ال 
باييت اإن القواعد اجلديدة ينبغي 
تلوث  ع��ل��ى  ت���اأث���ري  ل��ه��ا  ي���ك���ون  اأن 
ينتهي  األ  و����س���م���ان  امل���ح���ي���ط���ات، 
يف  البا�ستيك  مبخلفات  امل��ط��اف 

مثل هذه الأماكن.

�سماعات الألعاب توفر جودة 
عالية يف اأغلب الأحيان 

اأوردت جملة "بي �سي جو" الأملانية 
احلالية  ال�����راأ������ض  ����س���م���اع���ات  اأن 
بجودة  متتاز  لاألعاب  املخ�س�سة 

عالية يف اأغلب الأحيان.
هذه  اإىل  الأملانية  املجلة  وتو�سلت 
النتيجة بعد قيامها باختبار ت�سعة 
امل��ن��ت��ج��ات احلالية  م���ودي���ات م��ن 
يف الأ������س�����واق، وع���ل���ى ال���رغ���م من 
وجود اختافات وا�سحة يف جودة 
ت��وج��د عيوب  اأن���ه ل  اإل  ال�����س��وت، 
ح��ق��ي��ق��ي��ة ب���ني ���س��م��اع��ات ال���راأ����ض، 
وقد ح�سلت جميع املوديات على 
تقييم اإجمايل يرتاوح بني "جيد" 

جداً". و"جيد 

تو�صلت درا�صة اأ�صرتالية اإىل اأن ثالثة عوامل بيئية 

لها الدور الأكرب من اجلينات يف ت�صو�س اأ�صنان الأطفال 

والتجاويف التي ت�صيبها، بع�س هذه العوامل ترتبط 

بوزن الأم واأخرى باملاء نف�صه.

ت�صري درا�صة اأجريت على توائم 

العوامل  اأن  اإىل  اأ�صرتاليا  يف 

ب�صكل  م�صوؤولة  تبدو  البيئية 

اإ�صابة  يف  اجل��ي��ن��ات  م��ن  اأك����رب 

بالت�صو�س.  الأط���ف���ال  اأ���ص��ن��ان 

تابع  ال���درا����ص���ة  ولإج�������راء 

التوائم  من   345 الباحثون 

م��ن��ذ م��رح��ل��ة احل��م��ل عند 

بلوغهم  اأ�صبوعًا وحتى   24

العمر  م���ن  ���ص��ن��وات  ���ص��ت 

لفح�س  جميعًا  خ�صعوا  حيث 

الأ�صنان. وبو�صولهم ل�صن ال�صاد�صة اأُ�صيب 

 24 اأ�صيب  فيما  بالت�صو�س،  الأطفال  من  باملئة   32

باملائة بتجاويف يف الأ�صنان.
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�ش�ؤون حملية

معر�ص رم�ساين ملنتجات 
نزيالت اإ�سالحية العني

•• العني - الفجر:

 ،" وع��م��ل  ح��ري��ة..   .. "ت�سامح  رم�سان  معر�ض  اأب��وظ��ب��ي،  �سرطة  نظمت 
واملخ�س�ض ملنتجات نزيات اإدارة املوؤ�س�سة العقابية والإ�ساحية يف العني 
العقابية  املوؤ�س�سة  اإدارة  مدير  الكتبي،  على  العقيد  امل��ع��ر���ض،  وافتتح    .
بقطاع  والإ�ساحية  العقابية  املوؤ�س�سات  مبديرية   ، بالعني  والإ�ساحية 
النزلءوالنزيات  برعاية  اأبوظبي  �سرطة  اهتمام  موؤكدا   ، املجتمع  ام��ن 
ال�سناعات  يف  متميزة  اإب���داع���ات  حتقيق  م��ن  متكنهم  ب�����س��ورة  وتاأهيلهم 

احلرفية واملهنية.
وي�ستمل املعر�ض على اأعمال النزيات والتي تت�سمن  الديكوباج باأ�سكاله 
احلرفية  ذات  اليدوية  ال�سغال  من   العديد  وعر�ض  البداعية،  اجلميلة 

العالية وي�ستمر املعر�ض طيلة اأيام ال�سهر الف�سيل.

مري�سة اإماراتية ت�سكر الأطباء يف م�ست�سفى 
زليخة على جناحهم باإنقاذ اأحد اأطرافها

•• دبي - الفجر: 

اأعلن م�ست�سفى زليخة يف دبي عن جناحه باإعادة القدرة على امل�سي ب�سكل 
طبيعي اإىل املري�سة الإماراتية ناجية ح�سن البالغة من العمر 44 عاماً، 
اأ�سابت  �سديدة  تقرحات  م��ن  للعاج  امل�ست�سفى  اإىل  قدومها  بعد  وذل��ك 
�ساقها  ملدة تزيد على 3 اأ�سهر، حيث كانت املري�سة عاجزة عن مّد �ساقها 

وا�سطرت اإىل ا�ستخدام الكر�سي املتحرك لأكرث من �سهر.
يف  التداخلية  القلب  اأم��را���ض  ا�ست�ساري  ب��ان�����س��ال،  اأن��ي��ل  ال��دك��ت��ور  وت���وىل 
امل�سكلة،  لت�سخي�ض  الازمة  الفحو�سات  اإج��راء  بدبي،  زليخة  م�ست�سفى 
يف  �سريانية  دع��ام��ات   3 ولديها  بال�سكري  م�سابة  املري�سة  ب��اأن  واكت�سف 
�ساقها مت تركيبها خال عملية جراحية �سابقة خ�سعت لها يف م�ست�سفى 
اآخر يف الإمارات. واأظهرت الفحو�سات اأي�ساً ان�سداد ال�سرايني من جديد، 

اإىل جانب ان�سداد اأحد ال�سرايني الأخرى بن�سبة 95%.
بت�سلب  لاإ�سابة  عر�سة  اأك��رث  ال�سكري  ب��داء  امل�سابون  الأ�سخا�ض  ويعّد 
اللويحات  تراكم  نتيجة  وت�سلبها  ال�سرايني  ت�سيق  حالة  وهي  ال�سرايني، 
املتكل�سة حول جدار ال�سريان. وعند حدوث انخفا�ض يف الرتوية الدموية 
نتيجة لن�سداد ال�سرايني، تزداد الحتمالت باأن يوؤدي ال�سكري اإىل الإ�سابة 
الرتوية  انخفا�ض  كان  احل��ظ، فقد  ول�سوء  القدم.  اأو  ال�ساق  بتقرحات يف 
الدموية اإىل جانب الإ�سابة بعدوى التهابية وتفاقم حالة املري�سة نتيجًة 

لعدم اتخاذ اإجراءات عاجية فورية عند حدوث هذه امل�سكلة.
املنت�سرة يف  ال�سديدة  التقرحات  كانت  بان�سال:  الدكتور  قال  ذل��ك،  وح��ول 
انعدام  ج��ان��ب  اإىل  ال�سكري،  مب��ر���ض  اإ�سابتها  ع��ن  ن��اجت��ة  املري�سة  ���س��اق 
الرتوية الدموية املائمة التي حالت دون �سفاء القروح. ولذلك فقد قمنا 
اإىل  الدم  بالونية لل�سماح بتدفق  اأنبوبية  با�ستخدام دعامة  ال�سريان  بفتح 

ال�ساق ب�سكل �سليم و�سفاءها من التقرحات".
اإج��راء تطعيم للجلد يف املنطقة امل�سابة بالتقرحات  عاوة على ذلك، مت 
مل�ساعدتها على ال�سفاء ب�سكل اأ�سرع، واأ�سبحت املري�سة الآن بحالة �سحية 
بان�سال:  لدكتور  واأ���س��اف  جم���دداً.  امل�سي  على  قدرتها  وا�ستعادت  جيدة 
�ساقها  كانت  زليخة،  م�ست�سفى  اإىل  ح�سن  ناجية  ال�سيدة  و�سلت  "عندما 
اأن تفقدها. ونحن �سعداء  اأنها كانت على و�سك  لدرجة  �سيئة جداً  بحالة 
للغاية لأنها جاءت اإلينا حتى نتمكن من اإنقاذ �ساقها، لتتمكن من العودة 

اإىل حياتها الطبيعية".

حلول جديدة مل تظهر يف الأ�صواق 

طالبات  البتكار التقني بجامعة زايد يقمن برحلة تدريبية اإىل كربى �سركات تقنية املعلومات باأملانيا 

لبناء طائرة بدون طيار 

فريق طلبة جامعة خليفة يحتل املركز 9 من بني 104 جامعات عاملية يف م�سابقة بالوليات املتحدة

جملة ال�صريعة والقانون بجامعة الإمارات ح�صلت على الت�صنيف الأول لعام 2018 على م�صتوى الوطن العربي

عميد القانون: 625 بحثًا من�سورًا يف املجلة وبثالث لغات: العربية والإجنليزية والفرن�سية

•• اأبوظبي –  الفجر: 

بجامعة  التقني  البتكار  كلية  طالبات  من  وف��د  ق��ام 
اإىل م��دي��ن��ة ميونيخ  ت��دري��ب��ي��ة م���وؤخ���راً  ب��رح��ل��ة  زاي���د 
باأملانيا، بهدف التعرف ميدانياً على اأحدث الأ�ساليب 
امل�ستخدمة يف ت�سميم وتنفيذ حلول تقنية املعلومات 
املبتكرة ملختلف مواقف العمل، والتي يجري تطبيقها 

يف خمتلف ال�سناعات هناك. 
الفندي،  ب��اإ���س��راف د. ع��م��ر  22 ط��ال��ب��ة  ال��وف��د  ���س��م 
و�سملت  الكلية،  يف  الطلبة  ل�����س��وؤون  العميد  م�ساعد 
الرحلة كًا من �سركة الربجميات الأملانية املرموقة 
حيث  الكمبيوتر،  لأج��ه��زة   IBM و���س��رك��ة   SAP
اأجرين  مكثفة  عملية  دورات  يف  الطالبات  ا�ستغرقت 
خ��ال��ه��ا م��ن��اق�����س��ات م���ع ال��ع��دي��د م���ن اخل�����رباء حول 
والعرو�ض  وممار�ستها  املعلومات  اأنظمة  تطبيقات 
خال  م��ن  مهاراتهن  و�سحذن  وغ��ريه��ا،  التقدميية 
اجتماعات  وع���ق���د  ج���دي���دة  واأ����س���ال���ي���ب  اأف���ك���ار  ت��ع��ل��م 
ومناق�سات وجهاً لوجه مع اخلرباء واملوؤثرين خال 

اجلل�سات التدريبية. 
وقال د. الفندي اإن الطالبات على دراية ووعي كبري 
ملمو�ساً  تفوقاً  اأظهرن  ولذا  ال�سناعية،  بالتطبيقات 
�سركات  تقدمها  التي  الرئي�سية  التطبيقات  فهم  يف 
الفر�ض  هذه  ومثل  اجلن�سيات،  متعددة  الربجميات 
يف  وجت��ارب��ه��ن  خ��ربات��ه��ن  ت��ع��زز  والعملية  التدريبية 
التعلم ب�سكل عام، ويف هذا امليدان التخ�س�سي ب�سكل 

عملي.   
وفعاًل  تعليمًيا  التدريب  منهج  ك��ان  "لقد  واأ���س��اف: 
للغاية واأداة تعليمية قوية �ساعدت على ت�سهيل التعلم 
ال�سريع والفعال لدى الطالبات وتزيدهن مبعلومات 
وتقنيات  اأنظمة  جم��الت  مبختلف  ومعرفة  جديدة 
املعلومات امل�ستخدمة يف املوؤ�س�سات الرائدة والعاملية"، 
لفتاً اإىل اأن توطيد عاقتهن مبا يتعلمنه من �ساأنه 
م�ساريع  يف  اأف�����س��ل  اأداء  ت��ق��دمي  على  ي�ساعدهن  اأن 
يختربن  اأن��ه��ن  حيث  ال��ت��خ��رج،  بعد  وك��ذل��ك  التخرج 
املعلومات مما  اأكرث �سمولية وتكامًا لأنظمة  �سورة 
اأنهن اكتفني بفهمها يف ال�سف الدرا�سي بطريقة  لو 

ن�سية وجمردة."
وقد وفرت الرحلة امليدانية اإىل IBM وور�ض العمل 
ا فريدة للطالبات لتعلم اأ�سياء  يف SAP باأملانيا فر�سً
اأن����واع خمتلفة  ا���س��ت��خ��دام  ج��دي��دة وم�����س��اه��دة كيفية 
جمالت  يف  معارفهن  لتنويع  املعلومات  تقنيات  من 
يف  ج��دي��دة  م��ه��ارات  واكت�ساب  املعلومات  تكنولوجيا 
كيفية تنفيذ تطبيقات تكنولوجيا املعلومات، وخا�سة 
الذكاء ال�سطناعي والنظم املوؤ�س�سية يف بيئات العمل 

الواقعية.
الرحلة،  لهذه  التعليمية  بالنتائج  الطالبات  واأ�سادت 
حيث زودتهن بزخم كبري من املعرفة والتطبيق خال 
جديدة  وم��ع��ل��وم��ات  م��ه��ارات  واكت�سنب  ق�سري،  وق��ت 
النقدي  التفكري  اأ�ساليب   َ وَبَننينْ عن معارفهن  َنوَّ كما 
ت��ق��دي��ره��ن وامتنانهن  اأع���رب���ن ع��ن  اجل���دي���دة. وق���د 
جلامعة زايد وكلية البتكار التقني على توفري هذه 
الدولية لهن ودعمهن يف رحلتهن  التجربة  الفر�سة 

التعليمية.
وق���ال���ت ل��ي��ن��ا ع��ل��ي ال���غ���اف���ل���ي، امل��ت��خ�����س�����س��ة يف نظم 

املعلومات الإداري��ة: " ي�سعدين اأن اأوؤكد اأننا يف �سركة 
وحلول  جديدة  منتجات  على  جميعاً  تعرفنا   IBM
لتكنولوجيا املعلومات مل يتم طرحها يف ال�سوق بعد، 
حيث مت اقرتاحها للموؤ�س�سات الكبرية والعاملية فقط 
اإم دبليو والطريان الأملاين واملوانئ، وهي يف  مثل بي 

املح�سلة النهائية كانت مثرية لاإعجاب ".
كان   ،  SAP Munichيف "كذلك  واأ����س���اف���ت: 
العديد  اأظهر  حيث  اأي�ساً،  لاإعجاب  مثرياً  العر�ض 
و�سملت  وامل�ساريع.  املعلومات  تكنولوجيا  حلول  من 
والتعلم  الأع��م��ال،  وري���ادة  الت�سويق  التطبيقات  ه��ذه 

الآيل وتطبيقات الذكاء ال�سطناعي. "
اأما منى عبد اهلل خمي�ض اآل علي فقالت: "لقد كانت 
اأن  واأعتقد  بالتعلم واخلربات اجلديدة.  رحلة مليئة 
العامل  يف  التعلم  لتجربة  عظيمة  فر�سة  كانت  ه��ذه 
الدر�ض.  ق��اع��ة  التعلم يف  م��ن جم���رد  ب���دًل  ال��واق��ع��ي 
خرباء  للقاء  الفر�سة  يل  اأتيحت  لأن��ن��ي  �سعيدة  اأن���ا 
م�ساريعهم  لنا  عر�سوا  الذين   IBM و   SAP من 

وحفزوين على العمل بجد لتحقيق اأهدايف ".

•• اأبوظبي -  الفجر:

اجلامعة  والتكنولوجيا،  للعلوم  خليفة  جامعة  اأعلنت 
خال  من  بالتعليم  النهو�ض  على  تركز  التي  البحثية 
اليوم  امل��ع��رف��ة  واك��ت�����س��اف وتطبيق  وال��ب��ح��ث  ال��ت��دري�����ض 
ع��ن ح�����س��ول ف��ري��ق اجل��ام��ع��ة، وامل��ك��ون م��ن 12 طالبا 
والهند�سة  والف�ساء  الطريان  هند�سة  تخ�س�سات  من  
امليكانيكية، على املركز التا�سع من اأ�سل 104 جامعات 
يف م�سابقة ت�سميم وبناء وت�سغيل الطائرات بدون طيار 
2019، والتي نظمها املعهد الأمريكي للماحة اجلوية 
والف�ساء يف مدينة تك�سون يف ولية اأريزونا الأمريكية.

وقد قام فريق جامعة خليفة بت�سميم وتطوير طائرة 
ب���دون ط��ي��ار، تعمل ع��ل��ى ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة وميكن 
التحكم بها عن بعد با�ستخدام املوجات الراديوية، حيث 
ب�سكل  اإلزامية  اإمت��ام ثاث مهمات  الطائرة  ا�ستطاعت 
اأف�سل  م�ساركة  �سهدت  التي  الدولية  امل�سابقة  يف  ناجح 
للمرة  خليفة  جامعة  وم�����س��ارك��ة  ال��ع��امل  يف  اجل��ام��ع��ات 
ال��ذي ينظمه  ال�سنوي  التوايل يف احل��دث  الثامنة على 
هذا العام املعهد الأمريكي للماحة اجلوية والف�سائية 
"ريثيون" لأنظمة  "�سي�سنا" للطائرات و�سركة  و�سركة 

ال�سواريخ.
ثاث  اإمت��ام  امل�ساركة  الطائرات  من  امل�سابقة  وتتطلب 
طريان  ب��رح��ل��ة  ال��ق��ي��ام  الأوىل:  ن��اج��ح.  ب�سكل  م��ه��م��ات 
2000 قدم حاملة  يتم حتديدها م�سبقا وهي  مل�سافة 

تقوم  اأن  ه��ي  والثانية  متحركة،  رادارية"  "قبة  معها 
الطائرة بالطريان ثاث دورات متبوعة بهبوط كامل، 
امل�ساركة  الطائرة  تقوم  اأن  الثالثة  املهمة  تقت�سي  فيما 
وزن كل منها  ي�سل  اأربعة خمزونات  امل�سابقة بحمل  يف 
واحدة  اإ�سقاط  والعمل على  0.187 رطل  اإىل حوايل 
امل�سابقة  م��ه��ام  يجعل  ال���ذي  الأم����ر  دورة،  ك��ل  يف  منها 
لهذا العام تت�سم بال�سعوبة ملا يتطلبه ت�سميم الطائرة 

الكبري  حجمها  اإىل  اإ�سافة  الأجنحة،  طّي  اإمكانية  من 
وكيفية ت�سغيلها.

وق���د ق���ام ف��ري��ق ط���اب ج��ام��ع��ة خ��ل��ي��ف��ة، وامل���ك���ون من 
الطريان  هند�سة  تخ�س�سات  م��ن  وطالبة  طالباً   20
لت�سميم  معا  بالعمل  امليكانيكية،  والهند�سة  والف�ساء 
واإن�ساء الطائرة بدون طيار، واإثبات قدراتها يف الطريان 

وذلك لإعدادها للم�سابقة.

احلمادي،  �سلطان  ع��ارف  الدكتور  قال  املنا�سبة،  وبهذه 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي جل��ام��ع��ة خ��ل��ي��ف��ة للعلوم  ال��رئ��ي�����ض  ن���ائ���ب 
والتكنولوجيا: "نبارك لفريق طلبة جامعة خليفة الذي 
حقق هذا الإجناز الكبري يف م�سابقة مهمة مثل م�سابقة 
الت�سميم والبناء والت�سغيل 2019. يثبت هذا الإجناز 
م�ستوى الكفاءات املوجودة لدى الطلبة، حيث ي�ستفيد 
اأع�ساء  بها  يتمتع  التي  الكبرية  اخل��ربات  من  الطلبة 
ب��ال��ب��اح��ث��ني ومهند�سي  م��دع��وم��ة  الأك���ادمي���ي���ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
املختربات يف جامعة خليفة والتي بدورها مل تاأل جهداً 
التميز  لتحقيق  الطلبة  اإل��ي��ه  يحتاج  م��ا  ك��ل  ت��وف��ري  يف 
الفوز عامل  ي�سكل هذا  ب��اأن  ناأمل  املجالت.  يف خمتلف 
حتفيز وت�سجيع للطلبة ملوا�سلة متيزهم والو�سول اإىل 

املراكز الأوىل يف خمتلف امل�سابقات املحلية والعاملية".
وقد كان من �سمن م�ست�ساري اأع�ساء الهيئة الأكادميية 
هذا العام الأ�ستاذ امل�ساعد الدكتور اأندريا�ض �سيفر من 
الدكتور  امل�ساعد  والأ���س��ت��اذ  امليكانيكية  الهند�سة  ق�سم 
والف�ساء،  ال��ط��ريان  ق�سم هند�سة  م��ن  ب���ارك،  ك��ي �سن 
عدنان  وهما،  العليا  الدرا�سات  من  طالبني  اإىل  اإ�سافة 
�سامل وعبدالنا�سر النقبي اللذان قدما الدعم والإر�ساد 

للفريق.
ُيذكر اأن جامعة خليفة قد احتلت املرتبة 20 من بني ما 
جمموعه 91 فريق دويل م�سارك يف م�سابقة الت�سميم 
مدينة  يف  ج���رت  وال���ت���ي   2018 وال��ت�����س��غ��ي��ل  وال��ب��ن��اء 

ويت�سيتا يف ولية كن�سا�ض الأمريكية.

•• العني - الفجر

ال�������س���ري���ع���ة وال����ق����ان����ون التي  ت���ع���د جم���ل���ة 
الإمارات  بجامعة  القانون  كلية  ت�سدرها 
���َم���ة م��ُت��خ�����س�����س��ة ت�����س��در كل  ���كَّ جم���ّل���ة حُمَ
واإلكرتونياً،  ورق��ي��اً  وتن�سر  اأ���س��ه��ر  ث��اث��ة 
املجالت  يف  املبتكرة  البحوث  ن�سر  بهدف 
القانونية  ب��ال��ق�����س��اي��ا  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 
اأجل  من  بالقانون  ال�سلة  ذات  وال�سرعية 
املجالت،  ه���ذه  ال��ع��ل��م��ي يف  ال��ب��ح��ث  اإث�����راء 
بني  والفكرية  العلمية  ال�سات  وتوطيد 
العربية  الإم��ارات  القانون يف جامعة  كلية 
الأخرى،  اجلامعات  يف  اتَها  وَنَظريرِ املتحدة 
يف  املعا�سرة  �َسانيَّة  الإننْ الق�سايا  ومعاجلة 
احلركة  اجت��اه��ات  ومتابعة  القانون،  اإط��ار 
ال���ق���ان���ون ع���ن طريق  ن���ط���اق  ال��ع��ل��م��ي��ة يف 
احلديثة،  وال��رتج��م��ات  بالكتب  التعريف 
ُتقّدم  التي  والبحوث  اجلامعية  والر�سائل 

يف املوؤمترات، والندوات العلمية.
واأك�������د الأ�����س����ت����اذ ال���دك���ت���ور حم���م���د ح�سن 
على   " باجلامعة-  القانون  كلية  –عميد 
العلمي  البحث  يوؤديه  ال��ذي  ال��دور  اأهمية 
الذي  الفّعال  وال��دور  التنمية،  يف جم��الت 

يلعبه يف تطوير جم��الت الإب��داع والتميز 
باعتباره  املعا�سرة،  الإن�سانية  للمجتمعات 
الإن�سانية.  املعرفة  اأرك��ان  من  اأ�سا�سياً  ركناً 
اأول����ت ك��ل��ي��ة القانون  امل��ن��ط��ل��ق،  وم���ن ه���ذا 
بالبحث  خا�ساً  اهتماماً  الإم��ارات  بجامعة 
والدرا�سات  ال��ب��ح��وث  يف  متمثًا  العلمي 
– وفقاً  ب��ن�����س��ره��ا  ت���ق���وم  ال���ت���ي  ال��ع��ل��م��ي��ة 
ل�����س��واب��ط ر���س��ي��ن��ة و���س��ارم��ة – يف جملة 

ال�سريعة والقانون. 
مع  "ات�ساقاً  ال���ق���ان���ون:  ع��م��ي��د  واأ�����س����اف 
الكلية  ت�سعى  للمجلة  امل��ح��ددة  الأه�����داف 
املحلي  املجتمع  على  الن��ف��ت��اح  تعزيز  اإىل 
الق�سايا  وامل�ساهمة يف معاجلة  واخلارجي 
ومن  ذل��ك،  اأج��ل  من  املعا�سرة.  القانونية 
امل�سكات  ع��اج  ب�سرورة  اإميانها  منطلق 
ب�سكل  للمجتمع  م��ن��ه��ا  وخ��دم��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة 
ب�سكل  القانوين  املجال  يف  وللعاملني  ع��ام 
العلمية  الكلية باملجلة  خا�ض، جاء اهتمام 
دائماً  وت�سعى  ت�سدرها  التي  التخ�س�سية 
الن�سر  مبعايري  والرت��ق��اء  تطويرها  اإىل 
املن�سورة  البحوث  ع��دد  جت��اوز  حيث  فيها. 
بحثاً.   625 عن  اأك��رث  تاريخه  حتى  فيها 
لعام  الأول  الت�سنيف  ع��ل��ى  ح�سلت  وق���د 

العربي،  ال��وط��ن  م�ستوى  ع��ل��ى   2018
وذلك من خال معامل التاأثري العربي. 

وم��ن جهته اأ���س��ار الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور نوري 
بكلية  امل���ج���ل���ة  حت���ري���ر  –رئي�ض  خ���اط���ر 
القانون- اإىل اأن املجلة حتث الباحثني على 
من  العلمية  مكانتها  تعزيز  يف  امل�ساهمة 
خال اإر�سال بحوث علمية معا�سرة تواكب 
وخا�سة  العلمية؛  والتطورات  امل�ستجدات 
الف�سائي،  واملجال  الرقمي،  النظام  جمال 
وجمال تطور تكنولوجيا اخلايا اجلذعية 
والوراثية، ويف مو�سوع التلوث البيئي وما 

نتج عنه من تقلبات مناخية خطرية.
املجلة  ن�سرت  لقد  التحرير:  رئي�ض  وذك��ر 
ت�����س��ري��ع��ات احت���ادي���ة م��ه��م��ة م��ث��ل: قانون 
الإي�ساحية،  ومذكرته  ال�سخ�سية  الأحول 
املعامات  وقانون  الب�سرية  امل��وارد  وقانون 
امل�سوؤولية  وق��ان��ون  اللكرتونية  التجارية 
املعلومات  تقنية  ج��رائ��م  وق��ان��ون  الطبية 
وق�����ان�����ون ح���م���اي���ة امل�������س���ت���ه���ل���ك، وق����ان����ون 
الإي�ساحية،  وم��ذك��رت��ه  املدنية  امل��ع��ام��ات 
ال�سركات  وق����ان����ون  الإف�����ا������ض،  وق����ان����ون 
ال��ق��ان��ون الحت����ادي رقم  ال��ت��ج��اري��ة، ون�سر 
حقوق  ق��ان��ون  ب�����س��اأن   2016 ل�سنة   )3(

الجتماعية  لأه��م��ي��ت��ه  )ودمي�����ة(  ال��ط��ف��ل 
اإط�����ار تنفيذ  وال��ق��ان��ون��ي��ة، وذل����ك ���س��م��ن 
ر�سالتها يف خدمة املجتمع، من خال ن�سر 
مثل ه��ذه ال��ق��وان��ني، ه��ادف��ًة ب��ذل��ك لن�سر 
اأك���رب �سريحة من  ال��ق��ان��وين ع��ل��ى  ال��وع��ي 
املجتمع واإىل جانب ن�سر البحوث املحكمة، 
املاج�ستري  ر�سائل  ملخ�سات  املجّلة  تن�سر 
والدكتوراه اّلتي منحت حديًثا يف جمالت 
القانون.  كما اأدرج يف املجلة ملحقاً خا�ساً 
القانونية  وال��ف��ت��اوى  امل��ب��ادئ  بن�سر  يهتم 
والت�سريع  الفتوى  دائ��رة  عن  ت�سدر  التي 
بوزارة العدل بدولة الإم��ارات وكذلك اأهم 
الأح���ك���ام احل��دي��ث��ة ال�����س��ادرة ع��ن املحكمة 
املجلة  اأن  اإىل  اأو�سح  كما  العليا  الحتادية 
نخبة  ت�سم  ا�ست�سارية  هيئة  عليها  ي�سرف 
والجتماعية  العلمية  ال�سخ�سيات  م��ن 
يف  العاملية  ب�سدارتها  واملعروفة  املرموقة 
جمال التخ�س�ض. وللهيئة ال�ست�سارية دور 
وم�ستوى  املجلة  ب�سمعة  الرتقاء  يف  موؤثر 

الن�سر العلمي فيها.
املجلة  الأول من  العدد  ب��اأن  بالذكر  جدير 
بالعديد  ت��زخ��ر  1987وهي  �سنة  ���س��در 
الر�سينة،  ال��ق��وّي��ة  العلمّية  ال��ب��ح��وث  م��ن 

والتحكيم  الن�سر  قواعد  تطّبيق  يتم  حيث 
الأبحاث  تامة، وتن�سر  مبو�سوعية و�سرية 
ب����ث����اث ل����غ����ات ال���ع���رب���ي���ة والإجن����ل����ي����زي����ة 
مكانة  تتبواأ  اأن  وا�ستطاعت  والفرن�سية.. 
مميزة بني نظرياتها من املجات العلمية 
لاأبحاث  الأول  امل�سدر  وهي  املتخ�س�سة، 

العلمية املن�سورة يف تخ�س�ض القانون.
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ان�صغلت �صبكة الإنرتنت خالل الأيام 
املا�صية باحلديث عن اأحدث خماطر 
�صماعات  ال�صحة،  على  التكنولوجيا 
حمتمل  كم�صدر  الال�صلكية  ال��راأ���س 
باأن هذه الأجهزة  لل�صرطان، والقول 
مبا�صر يف  ب�صكل  الإ�صعاع  ميكنها �صخ 
عقلك، ولكن قبل اأن نفزع دعونا نلقي 

نظرة على كل احلقائق.

نابعة من مقال  العناوين  فاإن هذه  يبدو  فكما 
م��ت��و���س��ط ن�����س��ر م���وؤخ���ًرا، وط����رح ال�����س��وؤال )هل 
واقتب�ض  اآم��ن��ة؟(،  الا�سلكية  ال��راأ���ض  �سماعات 
الكيمياء  اأ�ستاذ  فيليب�ض  كلمات د.جريي  بع�ض 
الذي  الأمريكية،  احليوية يف جامعة كولورادو 
اإن���ه ق��ل��ق ب�����س��اأن اأج��ه��زة AirPods ؛  ي��ق��ول 
يف  الأن�سجة  يعر�ض  الأذن  قناة  يف  و�سعها  لأن 
الراأ�ض مل�ستويات عالية ن�سبيًّا من اإ�سعاع الرتدد 
اأن فيليب�ض  اإىل  ا  اأي�سً املقال  الا�سلكي، وي�سري 
الأجهزة،  هذه  ب�ساأن  خماوفه  يف  مبفرده  لي�ض 
م�سرًيا اإىل عري�سة موجهة اإىل الأمم املتحدة 
باحًثا   250 بتوقيع  العاملية  ال�سحة  ومنظمة 

من اأكرث من 40 دولة.
املقال  ال���ذي مت جتاهله يف ه��ذا  ال�����س��يء  ول��ك��ن 
مل  العري�سة  ه��ذه  اأن  اقتبا�سات  من  تبعه  وم��ا 
الراأ�ض  �سماعات  حتى  اأو  معينة  م��ارك��ة  ت��ذك��ر 

ال��ا���س��ل��ك��ي��ة، وب�������دًل م����ن ذل�����ك حت���دث���ت عن 
املحتملة  ال�سحية  املخاطر  ب�ساأن  �سديد  قلق 
املوؤينة،  غري  الكهرومغناطي�سية  للتكنولوجيا 
البلوتوث،  اأج��ه��زة  جميع  ت�ستخدمها  وال��ت��ي 
فقد  ��ا،  اأي�����سً ج��دي��دة  لي�ست  العري�سة  اأن  كما 
واآخ���ر   2015 ع���ام  يف  م���رة  لأول  ن�����س��ره��ا  مت 
ال��ع��ام، ومن  ه��ذا  يناير م��ن  حت��دي��ث يف مطلع 
ب��ني الأج���ه���زة ال��ت��ي ت��ت��ح��دث ع��ن��ه��ا: الهواتف 
الأ�سا�سية،  وحمطاتها  والا�سلكية  اخل��ل��وي��ة 
ال���واي ف��اي، ه��وائ��ي��ات ال��ب��ث، ال��ع��دادات الذكية 
واأج���ه���زة م��راق��ب��ة الأط���ف���ال.وح���ول ذل���ك يعلق 
د.كني فو�سرت اأ�ستاذ الهند�سة احليوية بجامعة 
بن�سلفانيا، والذي ت�سمن بحثه �سامة احلقول 
حول  الأخ��رية  ال�سجة  اأن  الكهرومغناطي�سية، 
ما  �سخ�ض  م��ن  ه��ي حم��اول��ة  الأذن،  ���س��م��اع��ات 
�سماعات  اأن  و�سحيح  الإع����ام،  و�سائل  ل�سغل 

البلوتوث الا�سلكية ت�سدر اإ�سعاعات، اإل اأنه ل 
يوجد الكثري من الأبحاث طويلة الأجل حول 
�سامة هذا النوع من الإ�سعاع من عدمه، ولكن 
هذا ل يعني اأنه ل يوجد اأي بحث؛ حيث هناك 
التي  الإ�سعاع  كمية  ل�سامة  معايري مو�سوعة 
هوائي  اأن  كما  الأج��ه��زة،  م��ن  تنبعث  اأن  ميكن 
الراديو  موجات  ي�ستقبل  ال��ذي    AirPod
فيما  الأذن،  قناة  داخ��ل  يقع  ل  فعليًّا  وينقلها 
اأقل من  اإ�سعاعات  البلوتوث  اأجهزة  تنبعث من 

ُع�سر املنبعثة من الهواتف املحمولة.
ت�ستخدم  كنت  اإذا  اأن���ه  الباحثون  ي��ق��ول  ل��ذل��ك 
��ا، ف��م��ن ال��غ��ري��ب اأن تقلق  ��ا ي��وم��يًّ ه��ات��ًف��ا خ��ل��ويًّ
كنت  اإذا  ال�سماعات، خا�سة  هذه  ب�ساأن خماطر 
لإج����راء  اأ���س��ا���س��ي  ب�سكل  ال�����س��م��اع��ات  ت�ستخدم 
املو�سيقي،  ل�����س��م��اع  ول��ي�����ض  ه��ات��ف��ي��ة  حم���ادث���ات 
ا مما لو كنت  فهنا �ستكون يف الواقع اأقل تعر�سً
ترفع الهاتف اإىل راأ�سك، وح�سب اخلرباء فاإنه 
اأكرث ح��ذًرا، فيمكنهم  اأن يكونوا  اأراد النا�ض  اإذا 
بب�ساطة التوقف عن ا�ستخدام �سماعات الراأ�ض 
دراية  على  يكونوا  اأن  يجب  ولكن  الا�سلكية، 
باأنهم يتعر�سون لتعر�ض مماثل من هواتفهم 

املحمولة واأجهزة  البلوتوث الأخرى.
ع��دم وج��ود �سلة قاطعة بني  الرغم من  وعلى 
الراديوية،  ال��رتددات  وطاقة  ال�سحية  املخاطر 
�سحة  ودرا�سات  املعملية  التجارب  بع�ض  اأن  اإل 
الإن�سان قد اأ�سارت اإىل احتمال اأن يكون ا�ستخدام 
مرتبًطا  الطويل  املدى  على  اخللوية  الهواتف 
ال�سحية  والآث���ار  ال�سرطان  من  معينة  ب��اأن��واع 
ال�سحية  الإر���س��ادات  ول��ذل��ك تو�سي  الأخ���رى، 
باإبقاء الهواتف بعيًدا عن اجل�سم عندما ل تكون 
قيد ال�ستخدام، وبعيًدا عن ال�سرير اأثناء النوم، 
املكاملا؛ت  لإج���راء  ال��راأ���ض  �سماعات  وا�ستخدام 
مب�ستويات  ولكن  اإ�سعاعات  منها  تنبعث  حيث 
الا�سلكية من  الأج��ه��زة  اإزال���ة  اأق��ل، كما يجب 
ال�ستخدام.ويقدم  ع��دم  عند  والأذن���ني  ال��راأ���ض 

يرغبون  الذين  لأولئك  ذكيًّا  اقرتاًحا  اخلرباء 
يف تقليل تعر�سهم لاإ�سعاع، يتمثل يف ا�ستخدام 
الا�سلكية،  من  بدًل  ال�سلكية  الراأ�ض  �سماعات 
الراأ�ض  �سماعات  ن��وع  ع��ن  النظر  بغ�ض  ول��ك��ن 
التي ت�ستخدمها، من املهم النتباه اإىل املخاطر 
ال�سحية التي قد تكون اأكرث اإحلاًحا من كميات 
التجول مع  اأن  ي��رى اخل���رباء  الإ���س��ع��اع؛ حيث 
�سماعة يف اأذنيك خارج ال�سيارة، يعد اأمًرا اأكرث 
قد  ال��ت��ي  النظرية  الأورام  بع�ض  م��ن  خ��ط��ورة 
وتلك  الأ���س��رار  تهويل  ع��اًم��ا.اأم��ا   20 ت�ستغرق 
الراأ�ض،  ���س��م��اع��ات  ح���ول  والأخ���ب���ار  الأح���ادي���ث 
فيعتقد بع�ض اخلرباء اأنها اإحدى ثمار املعارك 
بعينه،  منتج  ذكر  يتم  التجارية، خا�سة عندما 
مثل  �سركة  اأن  الإح�ساءات  فيه  تظهر  وق��ت  يف 
مليون    28 بنحو  يقدر  م��ا  باعت   Apple

فقط. املا�سي  العام   AirPods

ميكنها �صخ الإ�صعاع ب�صكل مبا�صر يف عقلك

خرباء يحددون عالقة �سماعات الراأ�ص الال�سلكية بـال�سرطان

والأخ�سر  الأحمر  اللون  روؤي��ة  اأ�سافنا ط��وروا  اأن  يعتقد 
اأو  نا�سجة  فاكهة حمراء  التمييز بني  لغر�ض وحيد، هو 
هذه  رب��ط  ث��م  وم��ن  بعد،  تن�سج  مل  التي  اخل�سراء  تلك 

الألوان مبوا�سم الزراعة،
 ورمبا مل يدر بخلد هوؤلء اأن ن�ستخدم هذه الألوان الآن 
ا بني القيم الغذائية، وكذلك مل يتخيلوا اأن  للتفرقة اأي�سً
نرى تلك املزروعات حول العامل على رفوف املتاجر طوال 
العام، غري مرتبطة بالزمان واملكان واملو�سم اأو اأن نتحكم 

يف بع�ض موا�سفاتها من خال العلوم احلديثة.
و�سوًل  اكت�سبنا  ن�سبيًّا،  طويًا  لي�ض  وق��ت  غ�سون  ففي 
غري م�سبوق اإىل الفاكهة احللوة، والآن تنقل بع�ض هذه 
املزروعات من املناطق ال�ستوائية اإيل �سمال وجنوب الكرة 
الثمار  لتكون  هند�ستها؛  اإمكانية  مع  والعك�ض،  الأر�سية 
يف  م�سى  وق��ت  اأي  م��ن  اأك���رث  �سكر  على  ولتحتوي  اأك���رب 

التاريخ.
املوجود  ال�سكر  اخل�سو�ض  وج��ه  على  الفركتوز  ويعترب 
ما  فكثرًيا  الإ�سكالية،  مبثابة  الفاكهة  يف  طبيعي  ب�سكل 

ُيقال لنا اإنه ل باأ�ض به،
 حتى مع ا�ستهاك ثمار بعدد غري حمدود، لكن بالنظر 
اإىل م��ا ح���دث م��ن ت��ط��ور، ف��ق��د ت��ك��ون ال��ف��اك��ه��ة املزروعة 
خداع  يف  فريد  ب�سكل  بارعة  ال�سكر،  عالية  خا�سة  اليوم 

اأج�سادنا.
ي�سعف  الفركتوز  امت�سا�ض  اأن  اإىل  العلماء  تو�سل  فقد 

عند ا�ستهاكه بكميات كبرية، ويف حني اأن هذا قد يبدو 
اإيجابيًّا ب�سكل ما، اإل اأن الفركتوز الزائد املتبقي يف القناة 
ال�سارة،  الأع��را���ض غري  العديد من  اإىل  ي��وؤدي  اله�سمية 
اأعرا�ض  اإىل  و���س��وًل  والإ���س��ه��ال  والتقل�سات  ك��الن��ت��ف��اخ 

متازمة القولون الع�سبي،
 وت���اآك���ل ب��ط��ان��ة ال��ق��ن��اة ال��ه�����س��م��ي��ة والأم����ع����اء؛ ح��ي��ث اإن 
الفركتوز املركز قادر على اإحداث ثقب بها وزيادة نفاذية 
بت�سريب  اله�سمية  القناة  بطانة  ت�سمح  عندما  الأم��ع��اء، 
اإىل  اله�سمية  القناة  من  اللتهابية  البكتريية  املكونات 

الدورة الدموية،
والقلق؛  الكتئاب  اأعرا�ض  ا  اأي�سً ذلك  ي�سبب  اأن  وميكن   
حيث اإنه يحفز جهاز املناعة يف الدماغ واجل�سم اإىل و�سعه 

يف حالة تاأهب ق�سوى.
وقد ربطت بع�ض الدرا�سات بني زيادة تناول الفاكهة لدى 
مراكز  حجم  �سغر  مع  الأ�سحاء  والبالغني  ال�سن،  كبار 

الذاكرة،
 ودرا�سة اأخرى وجدت عاقة عك�سية بني مدخول الفاكهة 

وحجم ق�سرة الدماغ؛
للفاكهة  املفرط  ال�ستهاك  اأن  الباحثون  لح��ظ  حيث   
املوز والأنانا�ض  املاجنو،  التمر،  التني،  ال�سكر، مثل  عالية 

قد يحفز ال�سطرابات الأي�سية والإدراكية.
كجوز  ال�سكر  قليلة  ال��ف��واك��ه  ت��ع��د  احل���ظ  حل�سن  ول��ك��ن 
الهند، الأفوكادو، الزيتون، الكاكاو من بني اأكرث البدائل 

اجليدة، وهذا ل يعني اأن ال�سكولتة كالثمرة، لكن 
ال�سكولتة الداكنة لديها فوائد ل تعد ول حت�سى 
يف الدماغ وهي واحدة من الأغذية العبقرية، كما 

يعترب التوت رائًعا؛
 لأنه ل يحتوي فقط على ن�سبة منخف�سة من 
ا على ن�سبة مرتفعة  الفركتوز، لكنه يحتوي اأي�سً
من بع�ض م�سادات الأك�سدة التي لها تاأثري على 

تعزيز الذاكرة ومكافحة ال�سيخوخة،
طويلة  ا�ستق�سائية  درا�سة  وج��دت  وقد   

األف   120 ع��ل��ى  اأج���ري���ت  الأم����د 
الذين  اأول����ئ����ك  اأن  ���س��خ�����ض، 

م�ستمر  ب�سكل  التوت  تناولوا 
اأظ��ه��رت عمليات  وم��ت��وازن، 

لديهم  اأن  ال��ط��ب��ي  امل�����س��ح 
اأدم��غ��ة ت��ب��دو اأ���س��غ��ر �سًنا 
ون�سف  ع����ام����ني  ب���ن���ح���و 
ال���ع���ام، ويف ح���ني اأن����ه مل 
يعرث على اأي ارتباط بني 
اإجمايل مدخول الفاكهة 
الإ�سابة  خطر  وخف�ض 
ا�ستهاك  ك��ان  ب��اخل��رف، 
ال�ستثناء  ه�����و  ال�����ت�����وت 

الوحيد.

زيادة الفركتوز توؤدي اإىل تاآكل الأمعاء 
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العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز ولدي الطبي

رخ�سة رقم:CN-2525848  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد احمد ر�ساد منا�سره %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/نا�سر خليفه �سامل را�سد الفا�سي من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/نا�سر خليفه �سامل را�سد الفا�سي من 100% اىل %51

تعديل راأ�ض املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العان/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/ مركز ولدي الطبي

WLDY MEDICAL CENTER
اىل/مركز ولدي الطبي ذ.م.م

WLDY MEDICAL CENTER LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/داتا  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املحا�سبية وم�سك ال�سجات
رخ�سة رقم:CN 2562287 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/باك اند 

وايت اوتليت للتجارة العامه
رخ�سة رقم:CN 2513624 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/ال�ساطر  بان  التنمية القت�سادية  دائ���رة  تعلن 

فلورز للمقاولت وال�سيانة العامة
رخ�سة رقم:CN 1133859 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بقالة نور ال�سفاء للتجارة 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1107112 
تعديل وكيل خدمات/ا�سافة عبدالرحمن �سعيد را�سد مر�سد املقبايل

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة جعفر �سادق بوثوفات زين الدين %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد علي كيزهيداثيل كامد كوتى
تعديل وكيل خدمات/حذف �سليمان علي را�سد را�سود الظاهري

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/رمال اخلليج ملواد البناء 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�سة رقم:1466195 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة خمتيار خان حاجي حممد %5

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة علي فا�سل عبداهلل ح�سني ال مهدي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة جن�ساو لني %44
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف علي فا�سل عبداهلل ح�سني ال مهدي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف جن�ساو لني
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/رويال  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للتعهدات الرتفيهية
رخ�سة رقم:CN 1180597 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13 

اإع����������الن
القر�ض  ال�س�����ادة/خمبز  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب الذهبي  رخ�سة رقم:1022945 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة احمد جمعه احمد غيث احلمادي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ورثة �سامل جمعه احمد غيث احلمادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 309600         بتاريخ: 2019/04/14
UK00003357042 :رقم الأولوية

تاريخ الأولوية: 2018/11/28
البلد الأولوية: اململكة املتحدة

با�س��م: فاآ�سجم هولدينح ليمتد
وعنوانه: 25 مادوك�ض �سرتيت لندن، دبليو 1 ا�ض 2 كيو ان، املمكلة املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
العرق؛ م�ستح�سرات  ال�سلبة؛ مزيات  العطور  التواليت؛  العطور؛ كولونيا؛ ماء كولونيا؛ مياه  التجميل؛  م�ستح�سرات 
اأو اجللد؛ م�ستح�سرات التجميل لعاج اجللد اجلاف؛  تنظيف اجل�سم والعناية باجلمال؛ م�ستح�سرات العناية بالب�سرة 
م�ستح�سرات التجميل لا�ستخدام يف عاج جتاعيد اجللد؛ م�ستح�سرات العناية بالب�سرة لإزالة التجاعيد؛ املرطبات؛ جل 
اليدين والقدم؛ م�ستح�سرات  اليدين؛ م�ستح�سرات فرك  ال�سابون؛ غ�سول  بالد�ض؛ زيوت احلمام؛  احلمام وال�ستحمام 
للوجه  التنغيم  غ�سول  للوجه؛  لو�سن  اأو  غ�سول  اليدين؛  لو�سن  اجل�سم؛  لو�سن  اأو  غ�سول  اجل�سم؛  زي��وت  اجل�سم؛  ف��رك 
كرميات  ال��وج��ه؛  مناديل  ال��وج��ه؛  واملطهرات  غ�سول  اجل�سم؛  كرميات  اجل�سم؛  حليب  اجللد؛  اأح��ب��ار  واليدين؛  واجل�سم 
الوجه؛ م�ستح�سرات فرك الوجه )غري الطبية(؛ اأقنعة اجلمال؛ جل العني؛ لو�سن العني؛ كرمي العني؛ كرمي الأظافر؛ 
زيوت  ال�سعر؛  لو�سن  اأو  ال�سعر؛ غ�سول  ال�سامبو؛ مكيفات  بال�سعر؛  العناية  بالأظافر؛ م�ستح�سرات  العناية  م�ستح�سرات 
ما  جل  و  بل�سم  احلاقة؛  بعد  ما  م�ستح�سرات  التواليت؛  م�ستلزمات  معطر؛  التلك  م�سحوق  معطر؛  م�سحوق  ال�سعر؛ 
احلاقة؛  م�ستح�سرات  احل��اق��ة؛  بل�سم  احل��اق��ة؛  رغ���وة  اأو  معجون  احل��اق��ة؛  �سابون  احل��اق��ة؛  ج��ل  احل��اق��ة؛  بعد 
الغرف؛  الغرفة؛ عطر  العطر لتعطر  انبعاث  التدليك؛ فتائل  التجميل؛ زيوت  العطرية؛ زيوت  الزيوت  املعطرة؛  الزيوت 

م�ستح�سرات العبري او ال�سدا للغرفة؛ رذاذ معطر الغرفة
الواق�عة بالفئة: 3

و�سف العامة: عبارة كلمة BioSKNFIT باللغة الجنليزية باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 13 مايو  2019 العدد 12630 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 131560

با�س��م:  دوانكو لل�سناعات ذ.م.م

وعنوانه: �ض . ب 26094، املنامة، مملكة البحرين

وامل�سجلة حتت رقم : )149057(  بتاريخ:  2011/08/23

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2019/07/12 وحتى تاريخ : 2029/07/12

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 13 مايو  2019 العدد 12630 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 309602         بتاريخ: 2019/04/14
UK00003357042 :رقم الأولوية

تاريخ الأولوية: 2018/11/28
البلد الأولوية: اململكة املتحدة

با�س��م: فاآ�سجم هولدينح ليمتد
وعنوانه: 25 مادوك�ض �سرتيت لندن، دبليو 1 ا�ض 2 كيو ان، املمكلة املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
الربوتينبة؛  املكمات  باحلمية؛  واخلا�سة  الغذائية  املكمات  الفيتامينات؛  وم�ستح�سرات  الفيتامينات 
املكمات الغذائية واملكمات الفيتامينات واملعادن؛ امل�ستح�سرات طبية؛ املواد الغذائية للحمية، امل�سروبات 

واملنتجات للغايات الطبية
الواق�عة بالفئة: 5

و�سف العامة: عبارة كلمة BioSKNFIT باللغة الجنليزية باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 13 مايو  2019 العدد 12630 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 131902

با�س��م: ديكو البحرين ذ.م.م.

وعنوانه: �ض . ب 26512، املنامة، مملكة البحرين

وامل�سجلة حتت رقم : )133793(  بتاريخ:  2011/03/07

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2019/07/21 وحتى تاريخ : 2029/07/21

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 13 مايو  2019 العدد 12630 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 309603         بتاريخ: 2019/04/14
UK00003357040 :رقم الأولوية

تاريخ الأولوية: 2018/11/28
البلد الأولوية: اململكة املتحدة

با�س��م: فاآ�سجم هولدينح ليمتد
وعنوانه: 25 مادوك�ض �سرتيت لندن، دبليو 1 ا�ض 2 كيو ان، املمكلة املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
العرق؛ م�ستح�سرات  ال�سلبة؛ مزيات  العطور  التواليت؛  العطور؛ كولونيا؛ ماء كولونيا؛ مياه  التجميل؛  م�ستح�سرات 
اأو اجللد؛ م�ستح�سرات التجميل لعاج اجللد اجلاف؛  تنظيف اجل�سم والعناية باجلمال؛ م�ستح�سرات العناية بالب�سرة 
م�ستح�سرات التجميل لا�ستخدام يف عاج جتاعيد اجللد؛ م�ستح�سرات العناية بالب�سرة لإزالة التجاعيد؛ املرطبات؛ جل 
اليدين والقدم؛ م�ستح�سرات  اليدين؛ م�ستح�سرات فرك  ال�سابون؛ غ�سول  بالد�ض؛ زيوت احلمام؛  احلمام وال�ستحمام 
للوجه  التنغيم  غ�سول  للوجه؛  لو�سن  اأو  غ�سول  اليدين؛  لو�سن  اجل�سم؛  لو�سن  اأو  غ�سول  اجل�سم؛  زي��وت  اجل�سم؛  ف��رك 
كرميات  ال��وج��ه؛  مناديل  ال��وج��ه؛  واملطهرات  غ�سول  اجل�سم؛  كرميات  اجل�سم؛  حليب  اجللد؛  اأح��ب��ار  واليدين؛  واجل�سم 
الوجه؛ م�ستح�سرات فرك الوجه )غري الطبية(؛ اأقنعة اجلمال؛ جل العني؛ لو�سن العني؛ كرمي العني؛ كرمي الأظافر؛ 
زيوت  ال�سعر؛  لو�سن  اأو  ال�سعر؛ غ�سول  ال�سامبو؛ مكيفات  بال�سعر؛  العناية  بالأظافر؛ م�ستح�سرات  العناية  م�ستح�سرات 
ما  جل  و  بل�سم  احلاقة؛  بعد  ما  م�ستح�سرات  التواليت؛  م�ستلزمات  معطر؛  التلك  م�سحوق  معطر؛  م�سحوق  ال�سعر؛ 
احلاقة؛  م�ستح�سرات  احل��اق��ة؛  بل�سم  احل��اق��ة؛  رغ���وة  اأو  معجون  احل��اق��ة؛  �سابون  احل��اق��ة؛  ج��ل  احل��اق��ة؛  بعد 
الغرف؛  الغرفة؛ عطر  العطر لتعطر  انبعاث  التدليك؛ فتائل  التجميل؛ زيوت  العطرية؛ زيوت  الزيوت  املعطرة؛  الزيوت 

م�ستح�سرات العبري او ال�سدا للغرفة؛ رذاذ معطر الغرفة
الواق�عة بالفئة: 3

و�سف العامة: عبارة كلمة FacePops باللغة الجنليزية باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 13 مايو  2019 العدد 12630 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 131903

با�س��م: ديكو البحرين ذ.م.م.

وعنوانه: �ض . ب 26512، املنامة، مملكة البحرين

وامل�سجلة حتت رقم : )131903(  بتاريخ:  2017/01/18

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2019/07/21 وحتى تاريخ : 2029/07/21

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 13 مايو  2019 العدد 12630 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 309845         بتاريخ: 2019/04/17
با�س��م: كوبا ا�سى �سي�ستملريي �سانايى قي تيجاريت اأنونيم �سريكيتي

وعنوانه: مينالرييت�سافو�ض او ا�ض بي ماهالي�سى، جيفز جادي�سى، نو:21، نيلوفر ،بور�سا، تركيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأ�سواء للمركبات وامل�ساحات الداخلية واخلارجية؛ من�ساآت ت�سخني ت�ستخدم الوقود ال�سلب  اأو تركيبات الإ�ساءة؛  من�ساآت 
او ال�سائل او الغازي اأو الكهرباء، مراجل التدفئة املركزية، مراجل ملن�ساآت التدفئة، م�سعات حرارية )للت�سخني(، مبادلت 
)للت�سخني(؛  ال�سم�سية احلرارية  الطاقة  املطبخ، جممعات  اأف��ران  الأف��ران،  اأو  الآلت، مواقد  اأج��زاء من  ولي�ست  حرارية 
مولدات البخار والغاز وال�سباب؛ مراجل بخار بخاف اأجزاء من الآلت؛ مولدات الأ�سيتيلني، مولدات الأك�سجني، مولدات 
النيرتوجني؛ من�ساآت لتكييف الهواء والتهوية؛ من�ساآت التربيد واملجمدات؛ الأجهزة واملن�ساآت واملعدات التي تعمل بالغاز 
والكهرباء للطبخ والتجفيف والغلي، الطباخات، اأواين الطبخ الكهربائية، �سخانات املياه الكهربائية، اأجهزة �سواء اللحم، 
جمففات الغ�سيل الكهربائية؛ جمففات �سعر؛ اجهزة لتجفيف اليدين؛ من�ساآت اأو تركيبات ال�سحية، حنفيات )�سنابري(، 
احوا�ض  والد�ض،  لا�ستحمام  )مق�سورات(  حجريات  مياه(،  )دورات  مراحي�ض  بالد�ض،  ال�ستحمام  تركيبات  اأو  من�ساآت 
ا�ستحمام، مقاعد املراحي�ض، اأحوا�ض املغا�سل، اأحوا�ض غ�سل اليدين )اجزاء من الرتكيبات �سحية(؛ حلقات �سد )جلب( 
حلنفيات املياه؛ اجهزة لزالة ع�سر املاء؛ جهاز تنقية املياه؛ من�ساآت تنقية املياه؛ من�ساآت تنقية مياه ال�سرف ال�سحي؛ مدافئ 
ال�سرير الكهربائية والبطانيات الكهربائية لي�ست لا�ستخدام الطبي؛ مدافئ و�سادة الكهربائية؛ دفايات للقدمني كهربائية 
تنقية  واأجهزة  ال�سمك  ُمدفاأة كهربائياً؛ مر�سحات لأحوا�ض  ال�ساخن؛ جوارب  املاء  اأو زجاجات  اأو غري كهربائية؛ قوارير 

احلو�ض؛ املن�ساآت ال�سناعية لأغرا�ض الطهي والتجفيف والتربيد؛ املب�سرتات و اأجهزة تعقيم
الواق�عة بالفئة: 11

و�سف العامة: عبارة كلمة copa باحرف لتينية  باللون الحمر
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 13 مايو  2019 العدد 12630 

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 130115
باإ�سم : الوكالت التجارية عرب  القارات  ذ م م

وعنوانه: �ض.ب 5475  ، دبي ،  الإمارات العربية املتحدة.
وامل�سجلة حتت الرقم: 130115   بتاريخ: 2009/10/08

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :19
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2019/06/08 وحتى تاريخ: 2029/06/08

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 13 مايو  2019 العدد 12630 

EAT 44788

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 132615
باإ�سم : بيو�سن�ض ويب�سرت، اإنك.

وعنوانه: 33 تكنولوجي درايف ،  اإرفني ، كاليفورنيا  ، الوليات املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم: 132615      بتاريخ: 2011/02/10

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :10
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2019/08/09 وحتى تاريخ: 2029/08/09

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 13 مايو  2019 العدد 12630 

EAT 45750

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 132561
باإ�سم : بريت�ض اأمريكان توباكو  )براند�ض( ليمتد 

اململكة     ، بي جي   2 �س�ي2اآر  دبليو   ، لندن   ، بلي�ض  4  متبل   ، هاو�ض  وعنوانه: جلوب 
املتحدة.

وامل�سجلة حتت الرقم: 132227       بتاريخ: 2011/02/10
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :34
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2019/08/05 وحتى تاريخ: 2029/08/05

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 13 مايو  2019 العدد 12630 

EAT 45843

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
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املال والأعمال
االثنني    13   مايو    2019  م   -   العـدد  12630  
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انتعا�س ملحوظ بفعل الت�صهيالت احلكومية وتوفر بيئة حمفزة لال�صتثمار

2018 عام  خالل  عجمان  يف  الأعمال  % منو   18
•• عجمان-الفجر:

نتائج  عجمان  يف  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  اأعلنت 
وقد   ،2018 امل��ا���س��ي  للعام  الأع��م��ال  رخ�����ض  ح��رك��ة 
الرتاخي�ض  اإ���س��دار  يف  اإيجابياً  من��واً  النتائج  اأظهرت 
�سبقه،  ال��ذي  بالعام  مقارنة   18% بن�سبة  اجل��دي��دة 
4831 رخ�سة، يف  الرخ�ض اجلديدة  بلغ عدد  حيث 
25499 رخ�سة،  امل��ج��ددة  ال��رخ�����ض  ب��ل��غ ع���دد  ح��ني 
القت�ساد  اإىل متانة  الرت��ف��اع  ه��ذا  ال��دائ��رة  واأوع���زت 
املحلي وجاذبية بيئة ال�ستثمار، اإ�سافًة اإىل جملة من 
الت�سهيات التي قدمتها حكومة الإمارة للم�ستثمرين، 
واحلوافز التي �سدرت على امل�ستوى الحتادي، موؤكدًة 
تفاوؤلها با�ستمرار النمو الإيجابي خال العام احلايل 

.2019
قال   ،2018 للعام  النتائج  اإع��ان هذه  على  وتعليقاً 
" اإن  الدائرة  عام  مدير  النعيمي،  عي�سى  علي  �سعادة 
ارتفاع اإ�سدار الرخ�ض اجلديدة بن�سبة %18 خال 
العام 2018 يثبت متانة القت�ساد يف دولة الإمارات 
ب�سكل عام، ويف اإمارة عجمان ب�سكل خا�ض، حيث متتاز 
ال�ستثمار  ج��ذب  على  بقدرتها  املحلية  الأع��م��ال  بيئة 
التي  الت�سريعات  من  متكاملة  منظومة  لتوفر  نظراً 
�سهولة  اإىل  اإ���س��اف��ة  الأط������راف،  جميع  ح��ق��وق  تكفل 
حديثة  رقمية  خدمات  وتبني  احلكومية  الإج����راءات 
عامل  ت��وف��ر  ج��ان��ب  اإىل  املتعاملني،  تطلعات  ت��واك��ب 
مما  املتنوعة،  ال�ستثمارية  والفر�ض  ال�سرائية  القوة 
�ساهم يف تعزيز انتعا�ض الأ�سواق وارتفاع الطلب على 

خمتلف الأن�سطة "
واأ�ساف �سعادته " ت�سعى الدائرة با�ستمرار اإىل تعزيز 
والأعمال،  لا�ستثمار  مهمة  كوجهة  عجمان  مكانة 
وذلك من خال جهودها يف تطوير الأداء القت�سادي 
اإط��ار من  يف  للم�ستثمرين،  اخلدمات  اأف�سل  وتقدمي 
مظلة  حتت  احلكومية  اجلهات  خمتلف  مع  التكامل 
روؤية عجمان 2021، حيث تواكب الدائرة التطلعات 
القت�سادية لاإمارة من خال روؤيتها ال�سرتاتيجية 
نحو اقت�ساد تناف�سي متنوع م�ستدام قائم على املعرفة 
اأهدافها  وم��ن خ��ال   ،2021 ع��ام  والب��ت��ك��ار بحلول 
القت�سادي  ال��ن��م��و  دع���م  يف  املتمثلة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
الأعمال،  ممار�سة  بيئة  وتطوير  ال�ستثمار،  وت�سجيع 
حيث  امل�ستهلك،  وحماية  التجارية  الرقابة  وتعزيز 
تتكامل هذه الأهداف لت�ساهم يف تعزيز الدور الريادي 
الإمارة،  يف  وامل�ستدامة  ال�ساملة  التنمية  يف  للدائرة 
اإقليمياً  عجمان  لقت�ساد  التناف�سية  املكانة  وتعزيز 

وعاملياً "
بدوره قال �سعود �سلطان ال�سمري، مدير اإدارة الت�سجيل 
التجاري بالدائرة " �سهدت الإمارة خال عام 2018 
املزيد  تقدمي  نتيجة  الأعمال  حركة  يف  اإيجابياً  من��واً 
من الت�سهيات احلكومية للم�ستثمرين، وجاء ارتفاع 
الكبري  الرتفاع  نتيجة  اجلديدة  الرتاخي�ض  اإ�سدار 
وبعدد   32% مبعدل  زادت  التي  املهنية  الرخ�ض  يف 

املجددة  ال��رخ�����ض  ارت��ف��اع  كما ج��اء  رخ�����س��ة،   3233
نتيجة زيادة الرخ�ض ال�سناعية املجددة بن�سبة 11% 
وبعدد 781 رخ�سة، وارتفاع الرخ�ض املهنية املجددة 

" رخ�سة   11764 وبعدد  بن�سبة 6% 
واأو�سح ال�سمري " جاءت هذه النتائج الإيجابية نتيجة 
ال�سعيدين  على  اأُط��ل��ق��ت  ال��ت��ي  امل��ح��ف��زات  م��ن  جملة 
الحت����ادي وامل��ح��ل��ي، وال��ت��ي ك��ان م��ن بينها ق���رار عدم 
زي������ادة ال���ر����س���وم احل��ك��وم��ي��ة الحت����ادي����ة مل����دة ثاث 
امل�ستثمرين  باإقامة ومتلك  �سنوات، وت�سهيات تتعلق 
ل�سنة   19 رقم  بقانون  املر�سوم  اإىل  اإ�سافة  الأجانب، 
اأتاح  الذي  املبا�سر  الأجنبي  ال�ستثمار  ب�ساأن   2018
 100% بن�سبة  العاملية  وال�سركات  الأج��ان��ب  متّلك 
يف عدد من الأن�سطة وفق �سروط حمددة، كما يعترب 
وعلى  الدولة،  يف  الأجنبي  ال�ستثمار  لتنظيم  مرجع 
الأمريي  ال��ق��رار  ���س��در  ع��ج��م��ان،  يف  املحلي  ال�سعيد 
خدمات  ر���س��وم  تعديل  ب�ساأن   2018 ل�سنة   1 رق��م 
تراخي�ض  اأع��ف��ى  وال���ذي  القت�سادية،  التنمية  دائ���رة 
" من كافة الر�سوم املحلية، وهي تراخي�ض  " بدايات 
التجاري  الن�ساط  مل��زاول��ة  للمواطنات  اإ���س��داره��ا  يتم 
م��ن امل��ن��زل، اإىل ج��ان��ب اإ���س��دار ال��ق��رار الأم���ريي رقم 
القت�سادية  املن�ساآت  اإعفاء  ب�ساأن   2018 ل�سنة   16
باإمارة عجمان املنتهية تراخي�سها حتى 31 دي�سمرب 
2017 من الر�سوم والغرامات املحلية، حيث �ساهمت 
الن�ساط القت�سادي  القرارات وغريها يف تعزيز  هذه 

يف الإمارة "
القت�سادية  الأن�سطة  معظم  �سهدت  التفا�سيل  ويف 
الأن�سطة  اأك��رث  اأن  اإل  امل�ستثمرين،  من  جيداً  اإق��ب��اًل 
ن�ساط  ت�سدرها   2018 ع��ام  خ��ال  طلباً  اجل��دي��دة 
ومبعدل  جديدة  رخ�سة  �سيانة املباين بعدد 1137 
منو بلغ  %60 عن عام 2017، يليه ن�ساط خدمات 
التنظيف اخلارجي "واجهات املباين" يف املرتبة الثانية 
الذي زاد بثمانية اأ�سعاف ليبلغ 189 رخ�سة جديدة، 
ويف املرتبة الثالثة جاء ن�ساط اأعمال تنفيذ الت�سميم 

منو  ومبعدل  رخ�سة  الداخلي "الديكور" بعدد 157 
للمناطق  وبالن�سبة   ،2017 ع���ام  ع��ن   59% ب��ل��غ  
الأكرث طلباً خال عام 2018 فقد جاءت يف املرتبة 
رخ�سة   381 ب��ع��دد  الرو�سة3"  "منطقة  الأوىل 
ج��دي��دة، ومب��ع��دل من��و بلغ  %99 ع��ن ع��ام 2017 
ال�سيخ عمار بن حميد،  �سارع  املنطقة على  تقع  حيث 
زايد،  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ب�سارع  الإم���ارة  يربط  ال��ذي 
"منطقة  ثم  امل�ستثمرين،  من  متزايداً  اإقباًل  وي�سهد 
 315 بعدد  الثانية  املرتبة  يف  ال�سناعية2"  عجمان 
رخ�سة جديدة ومبعدل منو 13% عن العام ال�سابق، 
حيث متثل ال�سناعة قطاعاً رئي�ساً يف اقت�ساد الإمارة،، 
وبعدد  الثالثة  امل��رت��ب��ة  2" يف  ال��رو���س��ة  "منطقة  ث��م 
.2017 العام  7% عن  314 رخ�سة ومبعدل منو 

ومن حيث الأن�سطة الأكرث طلباً يف الرخ�ض املجددة، 
بعدد  الأوىل  امل��رت��ب��ة  يف  امل��ب��اين  �سيانة  ن�ساط  ي��اأت��ي 
الرخ�ض التي مت جتديدها، حيث مت جتديد 2244 
2018، ثم جاء يف املرتبة الثانية  رخ�سة خال عام 
رخ�ض،   810 بعدد  املباين  م�ساريع  مقاولت  ن�ساط 
وخياطة  تف�سيل  ن�����س��اط  ي��اأت��ي  ال��ث��ال��ث��ة  امل��رت��ب��ة  ويف 

املاب�ض الن�سائية بعدد 798 رخ�سة.
القت�سادية خال  الت�ساريح  �سهدت  اآخر  على جانب 
العام 2018 ارتفاعاً بن�سبة %19 عن العام ال�سابق، 
ليبلغ عددها الإجمايل 52739 ت�سريحاً اقت�سادياً، 
التجاري،  ال��ت�����س��اري��ح لف���ت���ات ال����س���م  وت�����س��م��ل ه���ذه 
والافتات الإعانية للمن�ساآت القت�سادية، وت�ساريح 

توزيع املنتجات، واحلمات الرتويجية وغريها.
العام  ال��دائ��رة خ��ال  اأ�سهمت م��ب��ادرات وج��ه��ود  وق��د 
املا�سي يف تعزيز النمو وجذب املزيد من امل�ستثمرين، 
من خال تركيز الدائرة على ت�سهيل اإجراءات تاأ�سي�ض 
املعتمد،  الوكيل  نظام  الدائرة  ط��ّورت  الأع��م��ال، حيث 
الذي يقوم على فكرة تعهيد عدد من خدمات الدائرة 
اإىل مراكز خا�سة، وفق �سروط و�سوابط معينة ت�سمن 
ج���ودة اخل��دم��ة، وق��د مت تعهيد خ��دم��ات الرتاخي�ض 

القت�سادية لأربعة مراكز تقّدم خدماتها على فرتتني 
املتميزة  ملعايري اخلدمة  وتخ�سع  وم�سائية،  �سباحية 
 " م�����س��روع  اإط���اق  كما مت  املتعاملني،  اإ���س��ع��اد  ب��ه��دف 
الهيئة  م��ع  بالتعاون   " دقيقة   15 يف  اأعمالك  با�سر 
تتيح  خدمة  وه��ي  الت�����س��الت،  قطاع  لتنظيم  العامة 
للم�ستثمرين تاأ�سي�ض ال�سركات عرب من�سة الكرتونية 
و�سهل  �سريع  اإج���راء  وبا�ستخدام  قليلة  دقائق  خ��ال 
واآمن، اإىل جانب ذلك حققت الدائرة مرحلة متقدمة 
اأطلقت  كما  الذكية،  واخل��دم��ات  الرقمي  التحول  يف 
املرحلة الأوىل من م�سروع " النافذة الواحدة " الذي 
يجمع اإجراءات وموافقات خمتلف اجلهات احلكومية 
الكرتوين  نظام  يف  القت�سادي  بالرتاخي�ض  املعنية 
م��وح��د وم��ت��ك��ام��ل، ح��ي��ث تعمل ال���دائ���رة خ���ال العام 
بالتعاون مع عدة  امل�سروع  ا�ستكمال هذا  احلايل على 
اأوائل  م��ن  ال��دائ��رة  وتعترب  وحملية،  احت��ادي��ة  جهات 
خدمات  اأطلقت  التي  الدولة  يف  القت�سادية  الدوائر 
�سدور  اأع��ق��اب  يف  ال�سركات،  تاأ�سي�ض  عقود  توثيقات 
 2018 "7" ل�سنة  رق���م  احت����ادي  ب��ق��ان��ون  امل��ر���س��وم 
بتعديل بع�ض اأحكام القانون الحتادي رقم "2" ل�سنة 
2015 يف �ساأن ال�سركات التجارية والذي مبوجبه مت 
ال�سلطة  اإىل  ال�سركات  عقود  توثيق  اخت�سا�ض  اإ�سناد 
املخت�سة بالإمارة "دائرة التنمية القت�سادية"، و�ساهم 
هذا الإجراء يف ت�سهيل رحلة املتعامل بحيث تكون جهة 
اإ�سدار الرتاخي�ض القت�سادية هي نف�سها اجلهة التي 
تقوم بتوثيق عقود تاأ�سي�ض ال�سركات، وت�سب كل هذه 
امل�ساريع واملبادرات واجلهود يف توفري خدمات متميزة 
بهدف ت�سهيل خطوات تاأ�سي�ض الأعمال، وتعزيز املكانة 

التناف�سية لاإمارة.
يف  امل��ح��وري��ة  واأدواره������ا  اخت�سا�ساتها  منطلق  وم���ن 
الإمارة، تتوىل الدائرة م�سوؤولية التنمية القت�سادية 
اإىل  التحّول  �سيا�سات  بتبني  الهتمام  مع  امل�ستدامة 
ال�سوؤون  تنظيم  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  الأخ�����س��ر،  القت�ساد 
من  الإم���ارة  يف  الأع��م��ال  قطاع  وتن�سيط  القت�سادية 
وو�سع  املتكاملة،  والت�سريعات  ال�سيا�سات  تبني  خال 
ال�سليمة ل�سمان ال�ستغال الأمثل للموارد  اخلطط 
املادية والب�سرية املتاحة يف الإمارة، كما تتوىل توفري 
والأن�سطة  املن�ساآت  على  والرقابة  التجارية  احلماية 
ال�سارية  ال��ت�����س��ري��ع��ات  ملقت�سيات  وف��ًق��ا  الق��ت�����س��ادي��ة 
الفر�ض  تعزيز  اإىل  وت�سعى  الإم����ارة،  ويف  ال��دول��ة  يف 
ال�ستثمارية الواعدة التي تتمتع بها الإمارة وحتفيز 
العالية،  امل�سافة  القيمة  ذات  القت�سادية  الأن�سطة 
بهدف حتقيق اأرقى م�ستويات التناف�سية والريادة على 
والعاملية،  والإقليمية  املحلية  القت�سادية  اخل��ارط��ة 
عام  حتى  الإم��ارة  ل�سرتاتيجية  وفقاً  الدائرة  وتركز 
ال�سناعة،  رئي�سة هي  قطاعات  خم�سة  على   ،2021
ال�سياحة، النقل والإمداد، التعهيد والتعاقد اخلارجي، 
والإع��ام، حيث ي�سهد العام احلايل ا�ستمرار اجلهود 
ن��ح��و م��وا���س��ل��ة ال��ن��م��و وحت��ق��ي��ق ن��ت��ائ��ج اإي��ج��اب��ي��ة تعزز 

املكانة القت�سادية لاإمارة وت�سهم يف اإ�سعاد املجتمع.

الرئي�ص التنفيذي بالإنابة لـ »اأدنوك للتوزيع« 
يعلن خطة تو�سع خم�سية داخل الدولة وخارجها

•• نيويورك-وام:

اأعلن املهند�ض �سعيد مبارك الرا�سدي، الرئي�ض التنفيذي بالإنابة ل�سركة 
اأدنوك للتوزيع اعتزام ال�سركة التو�سع يف من�ساأتها وخدمتها ال�ستثمارية 
يف اإمارات الدولة كافة، خا�سة يف دبي التي تخدم بها حاليا اأربع حمطات 
زيادة  القادمة  �سنوات  اخلم�ض  خال  ال�سركة  تنوي  حيث  فقط،  لل�سركة 
عدد حمطاتها هناك اإىل نحو 75 حمطة جديدة اأي ما يعادل اإن�ساء 15 

حمطة اإ�سافية يف العام الواحد.
حمطات  ثاث  بافتتاح  والقا�سي  ال�سركة،  اإدارة  جمل�ض  ق��رار  اإىل  واأ�سار 
اأمتت  حمطتني  جانب  اإىل  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  جديدة  اإ�سافية 
اأعقاب جناح  اأن هذا القرار جاء يف  2018، مو�سحا  اإن�سائهما هناك عام 
اأداء هاتني املحطتني يف اململكة يف بيع الوقود فقط، اأي حتقيقهما لن�سبة 
زيادة يف اأرباحهما ت�سل اإىل ما يزيد عن %30 بعد و�سع �سعار "اأدنوك" 

التجاري عليهما.
اأ�سواق  اأي��ام  ولفت - يف ت�سريحات خا�سة له على هام�ض فعاليات موؤمتر 
املال يف نيويورك بالوليات املتحدة - اإىل الن�ساط الكبري لل�سركة يف ال�سوق 
ال�سعودية والذي �سي�سمل لحقا التو�سع يف قطاعي الوقود، وقطاع اأعمال 

اخلدمات، كخدمات زيوت وغ�سيل ال�سيارات واملطاعم وغريها.
اأعمال  اأن  اإىل  للتوزيع  اأدن��وك  ل�سركة  بالإنابة  التنفيذي  الرئي�ض  ولفت 
الرائدة  للمكانة  نتيجة  النمو وذلك  املزيد من  ت�ستمر يف حتقيق  ال�سركة 
دولة  يف  بالتجزئة  وال��ب��ي��ع  ل��ل��وق��ود  الأول  امل����زود  ب�سفتها  حققتها  ال��ت��ي 
الإمارات، واأعطى مثال على ذلك، حتقيقها لهام�ض ربح بقيمة 10 �سنتات 
2015 وهو ما يعد معدل  اأغ�سط�ض  الوقود منذ  الواحد من  اللرت  على 

جيد يف اإطار املقيا�ض العاملي.
عمليات  م�ستوى  على  النمو  املزيد من  ال�سركة حتقيق  توا�سل  اأن  وتوقع 
الزيوت �سواء داخل الدولة اأوخارجها، والتو�ّسع يف عمليات التجزئة املتعلقة 
اإىل  اأخ���رى  ال��وق��ود يف مناطق جغرافية ج��دي��دة  ال��وق��ود وغ��ري  مبنتجات 
جانب اململكة العربية ال�سعودية، ورهن هذا التو�سع بتوفري معايري حمددة 
ودرا�سة  ا�ستك�ساف  امل�ستقبلية،  خططنا  اإط��ار  يف  �سنحاول  وقال" نحن   ..
اأخ��رى خ��ارج دول��ة الإم���ارات، بحيث يويف كل  اأ�سواق  اإمكانية ال�ستثمار يف 
قيمته  اإجمايل  ربح  عائد  توفري  فيها  املطلوبة مبا  املعايري  منها  ا�ستثمار 

من قيمة ال�ستثمار الأ�سلي". اأدنى  كحد   15%
وجدد تاأكيده على اأن تو�سع ن�ساط ال�سركة يف قطاع الوقودي وقطاع خدمات 
الأعمال الأخرى �سين�سب بالدرجة الأوىل بعد �سوق دولة الإم��ارات، على 
املنطقة اخلليجية، وبعدها �ستنطلق ال�سركة م�ستقبا تدريجيا للتو�سع يف 
عملياتها ال�ستثمارية يف املناطق املجاورة، كبع�ض الدول الأ�سيوية كالهند 
على  كم�سر  املجاورة،  اأفريقيا  مناطق  يف  واأي�سا  الزيوت،  قطاع  جمال  يف 
للمعايري  املناطق  ه��ذه  اإي��ف��اء  ب�سرط  ال��وق��ود،  بيع  امل��ث��ال يف جم��ال  �سبيل 

الكفيلة بتحقيق هام�ض احلد الأدنى من الربح املحدد لل�سركة.
واأعرب الرا�سدي عن ارتياحه ال�سديد مل�ستوى النجاح الذي حققته فعاليات 
موؤمتر "اأيام اأ�سواق املال" الذي نظمته ال�سركة ولأول مرة، يف كل من لندن 
الدوليني  امل�ستثمرين  من  كبري  عدد  مب�ساركة   ، التوايل  على  ونيويورك 
وم�سار  ال��ق��وي،  امل��ايل  باأدائها  التعريف  بهدف  القت�ساديني  وامل�سوؤولني 
�سيا�ستها الت�ساعدية اجلديدة لتوزيع الأرباح، وخططها امل�ستقبلية للنمو 

واملدرو�سة بعناية على ال�سعيدين الإنتاجي ال�ستثماري والربحي.
وقال : "لقد حققنا نتائج اإيجابية عرب هذا املوؤمتر، هدفت ب�سكل اأ�سا�سي، اإىل 
تعريف امل�ستثمرين وامل�ساركني، وبو�سوح تام، بالإ�سرتاتيجية ال�ستثمارية 
ت�ستهدف  التي  للنمو  اخلم�سية  ال�ستثمارية  وخطتها  وبروؤيتها  لل�سركة، 
وال�سريبة  الفوائد  خ�سم  قبل  الأرب���اح  م��ن  اأك��رب  لعائد  م�ستوى  حتقيق 
وال�ستهاك ملا يزيد عن مليار دولر بحلول عام 2023، واأي�سا تعريفهم 

بال�سيا�سة الت�ساعدية اجلديدة التي اتبعتها ال�سركة لتوزيع الأرباح".
فقد   .. الأرب���اح  لتوزيع  اجل��دي��دة  الت�ساعدية  بال�سيا�سة  يتعلق  فيما  اأم��ا 
اأ�سار املهند�ض الرا�سدي اإىل اأن ال�سركة اتبعت �سيا�سة جديدة، ت�ستند على 
التوازن ما بني توزيع الأرباح ب�سورة ت�ساعدية وم�ستدامة على امل�ساهمني 
النمو  م��ن  امل��زي��د  ال�ستثمار وحتقيق  ال�سركة يف  ق��درة  على  احل��ف��اظ  م��ع 

امل�ستقبلي مما يدعم القدرات الإ�سافية لل�سركة ب�سكل كبري.
خال  اأرباحها  �سقف  من  املزيد  حتقيق  يف  ال�سركة  جناح  ا�ستمرار  وتوقع 
الأع����وام ال��ق��ادم��ة، ���س��واء م��ن ع��ائ��دات قطاعها ال��وق��ودي، واأي�����س��ا عائدات 
القطاع غري الوقود الذي يركز على تو�سع وتطوير قطاع اخلدمات كتلك 
للخدمة  مثل"جيان"  التجاري  �سعارها  وحتمل  متاجرها  تقدمها  التي 

ال�سريعة اإ�سافة اإىل فروع مقهى الواحة.
و�سم وفد ال�سركة يف موؤمتر "اأيام اأ�سواق املال" يف لندن ونيويورك، برئا�سة 
املهند�ض �سعيد مبارك الرا�سدي الرئي�ض التنفيذي بالإنابة، كل من جون 

كاري نائب رئي�ض جمل�ض الإدارة، وبيرتي بينتتي املدير املايل لل�سركة.

ال�سعودية متثل دول ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا 
يف جمل�ص اإدارة البحوث العاملي حتى 2022

•• �ساوباولو-وام:

ر�سح الجتماع ال�سنوي ملجل�ض البحوث العاملي 2019م املنعقد يف مدينة 
امللك  مدينة  يف  ممثلة   - ال�سعودية  العربية  اململكة  الربازيلية  �ساوباولو 
و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  دول  لتمثيل  والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز 

اأفريقيا MENA يف املجل�ض حتى عام 2022م.
الجتماع  خال  اأي�سا  جرى  اأنه  "وا�ض"  ال�سعودية  وذكرت وكالة الأنباء 
ب���الآث���ار الج��ت��م��اع��ي��ة والقت�سادية  امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ب��ي��ان امل��ب��ادئ اخل��ا���ض 
لاأبحاث، التي تت�سمن بع�ض املفاهيم والتعليمات الإر�سادية ذات العاقة 
مبراعاة معايري تقييم الآثار الجتماعية والقت�سادية عند اتخاذ قرارات 
متويل الأبحاث العلمية من م�سادر متويل حكومية وخال فرتة تنفيذها 

وتطبيق نتائجها.
البحوث  املدينة ملعاهد  نائب رئي�ض  الفار�ض  اأن�ض  الدكتور  اأن  اإىل  واأ�سارت 
الأو���س��ط و�سمال  ال�سرق  ل��دول منطقة  انتخابه ع�سوا ممثا  ال��ذي مت   -
اأفريقيا يف جمل�ض اإدارة جمل�ض البحوث العاملي - قدم ورقة عمل تت�سمن 
الفر�ض  اأفريقيا حول  الأو�سط و�سمال  ال�سرق  اململكة ودول منطقة  روؤية 
البحث  اأن�����س��ط��ة  واإدارة  ت��واج��ه��ه��ا يف جم���الت مت��وي��ل  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات 
اإىل  بينهااإ�سافة  امل�سرتك  اله��ت��م��ام  ذات  العلمية  وامل��وا���س��ي��ع  والتطوير 
تطلعات دول املنطقة لدور جمل�ض البحوث العاملي للم�ساهمة يف مواجهة 

التحديات وا�ستثمار الفر�ض على م�ستوى دول املنطقة والعامل.

اللجنة الفنية الدائمة ملعايري اأبوظبي الفنية تتوافق على 3 وثائق فنية جديدة

خالل الجتماع ال�صنوي للمجمع الدويل العربي للمحا�صبني القانونيني

اأبوغزالة: التحول الرقمي بات حاجة ملحة ملواكبة التطور التكنولوجي

•• اأبوظبي-الفجر: 

ع��ق��د جم��ل�����ض اأب���وظ���ب���ي ل��ل��ج��ودة وامل��ط��اب��ق��ة، اجلهة 
اإم����ارة  ل��ل��ج��ودة يف  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ب��ت��ط��وي��ر  امل��ع��ن��ي��ة 
الفنية  ل��ل��ج��ن��ة  الأول  ال�����س��ن��وي  اأب��وظ��ب��ي،الج��ت��م��اع 
ب�سكل  تهدف  التي  الفنية،  اأبوظبي  ملعايري  الدائمة 
منظومة  حلوكمة  �سمولية  نظرة  تقدمي  اإىل  اأ�سا�سي 
يف  وت�سم  اأب��وظ��ب��ي،  اإم����ارة  م�ستوى  على  امل��وا���س��ف��ات 
من  املعنيني  ال�سركاء  جميع  ع��ن  ممثلني  ع�سويتها 
اعتماد  اإىل  بالإ�سافة  واخلا�ض  احلكومي  القطاعني 
خم��رج��ات ال��ع��م��ل م��ن ال��وث��ائ��ق ال��ف��ن��ي��ة، وال��ت��ي يتم 
الفنيني  اخل��رباء  عمل  جمموعات  قبل  من  اإع��داده��ا 

املنبثقة عن هذه اللجنة. 
ومت خال الجتماع التوافق بالإجماع على عدد "3" 
اللجنة لاعتماد،  املعرو�سة على  الفنية  الوثائق  من 
وه����ي دل���ي���ل امل���وا����س���ف���ات امل�����س��رتك��ة ل��ت�����س��م��ي��م غرف 
لاأفراد  املهنية  اأب��وظ��ب��ي  وا���س��رتاط��ات  الت�����س��الت، 
الكن�ض  وخ��دم��ات  ال��ن��ف��اي��ات  ون��ق��ل  جمع  يف  العاملني 
الإر�سادي  اأب��وظ��ب��ي  دليل  اإىل  بالإ�سافة  والتنظيف، 

لنظام مراقبة النبعاث امل�ستمر.
وحول هذا املو�سوع قال اأن�ض جودت الربغوثي، املدير 
جمل�ض  يف  املطابقة  برامج  خدمات  لقطاع  التنفيذي 
الفنية  اللجنة  ورئ��ي�����ض  وامل��ط��اب��ق��ة  ل��ل��ج��ودة  اأب��وظ��ب��ي 
الدائمة ملعايري اأبوظبي الفنية، "اإن خمرجات اأعمال 
يف  املجل�ض  ج��ه��ود  م��ع  متا�سياً  ت��اأت��ي  ال��دائ��م��ة  اللجنة 

التحتية  بالبنية  الرتقاء  اإىل  ال�ساعية  روؤيته  حتقيق 
للجودة وامل�ساهمة يف متكني اإمارة اأبوظبي من التميز 
التنمية  ودع��م  اجل��ودة،  ثقافة  تعزيز  وبالتايل  عاملياً، 
ال�سناعية، والتناف�سية والنتاجية، و�سامة امل�ستهلك 

وامل�ساهمة يف متكني روؤية اأبوظبي 2030.
الجتماع  ه���ذا  ان��ع��ق��اد  "ياأتي  ال���ربغ���وث���ي،  واأ����س���اف 
املجل�ض  يبذلها  ال��ت��ي  امل��ت��وا���س��ل��ة  للجهود  ا���س��ت��ك��م��اًل 
مل�ساركة كافة اجلهات املعنية، من القطاعني احلكومي 

واخل����ا�����ض يف ت��ط��وي��ر ال���وث���ائ���ق ال��ف��ن��ي��ة ال���ت���ي تلبي 
املتطلبات التنظيمية وحتقق القيمة املرجوة للجهات 

واملجتمع ككل.
على  بالعمل  ي��ق��وم  املجل�ض  اأن  ال��ربغ��وث��ي،  واأو����س���ح 
وذلك  وم�ستمر،  دوري  ب�سكل  الفنية  الوثائق  حتديث 
ال�سركاء  لح��ت��ي��اج��ات  تلبيتها  ا���س��ت��م��راري��ة  ل�����س��م��ان 
وامل�ستجدات  ال��ت��غ��ريات  ظ��ل  يف  الإم�����ارة،  يف  املعنيني 
التكنولوجيا  جم����ال  يف  ت���ط���راأ  ال���ت���ي  والب����ت����ك����ارات 

ال�سناعية، والتي تتطلب ال�ستجابة ال�سريعة واملرونة 
يف منظومة اإعداد املوا�سفات. 

امل�سرتكة  املوا�سفات  لدليل  املحدث  الإ�سدار  ويعترب 
بناء على طلب  وال��ذي مت  الت�سالت  لت�سميم غرف 
من هيئة تنظيم الت�سالت، منهجاً ي�ست�سرف امل�ستقبل 
فيما يخ�ض البنية التحتية للمباين الداخلية، والذي 
من �ساأنه امل�ساهمة يف تنظيم وتاأمني املناف�سة يف قطاع 
الت�سالت، وتقليل تكاليف املطورين العاملني يف هذا 

القطاع.
مراقبة  لنظام  الإر���س��ادي  اأبوظبي  دليل  وي�ساهم  كما 
النبعاثات امل�ستمر يف متكني اجلهة التنظيمية املعنية 
وتطوير  دع���م  يف  ال��ب��ي��ئ��ة-اأب��وظ��ب��ي،  بهيئة  واملتمثلة 
والتغري  وال�سو�ساء،  ال��ه��واء  نوعية  مراقبة  برنامج 
اإىل  بالإ�سافة  فعال،  ب�سكل  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  املناخي 
املداخن  انبعاثات  ر���س��د  ع��ن  بيانات  ت��وف��ري  اإمكانية 
لل�سركاء املعنيني لإجراء الأبحاث والدرا�سات البيئية 
يف  البيئة  �سامة  على  اإي��ج��اب��اً  ينعك�ض  مم��ا  العلمية، 

اإمارة اأبوظبي.
للعاملني  املهنية  اأبوظبي  ا�سرتاطات  تطوير  مت  كما 
والتنظيف  الكن�ض  وخ��دم��ات  النفايات  ونقل  جمع  يف 
من  وذل��ك  النفايات-تدوير،  اإدارة  مركز  م��ن  بطلب 
اأجل الرتقاء بجودة اخلدمات املقدمة يف هذا املجال، 
يف  العاملني  ل��اأف��راد  الأداء  كفاءة  �سمان  خ��ال  من 
الأث���ر الكبري يف  ل��ه  ال��ذي �سيكون  الأم���ر  املهنة،  ه��ذه 

احلفاظ على ال�سامة العامة وحماية البيئة. 

••  القاهرة -الفجر: 

عقد املجمع الدويل العربي للمحا�سبني القانونيني 
الإدارة  ال�سنوي ملجل�ض  اجتماعه  القاهرة،  يف مدينة 
والهيئة العامة بح�سور جمموعة من اأع�ساء املجمع 
املهنيني من خمتلف الدول العربية، وبرئا�سة رئي�ض 

وموؤ�س�ض املجمع �سعادة الدكتور طال اأبوغزالة.
ال�سنوي  التقرير  ا�ستعرا�ض  الج��ت��م��اع  خ��ال  ومت 
لأع����م����ال امل��ج��م��ع وق���ائ���م���ة امل���رك���ز امل�����ايل وامل����وازن����ة 
من  جمموعة  مناق�سة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ت��ق��دي��ري��ة، 
الق�سايا املحورية التي تهم املهنيني، اأبرزها التحول 
املهنية  املجمع  ودورات  ومناهج  لمتحانات  الرقمي 

واملتخ�س�سة الإلكرتونية.  
الرقمي  التحول  اأن  اإىل  اأب��وغ��زال��ة  ال��دك��ت��ور  واأ���س��ار 
الذي قام به املجمع يف الفرتة الق�سرية املا�سية جاء 
التكنولوجي  التطور  ملواكبة  امللحة  احلاجة  ب�سبب 
قام  املجمع  اأن  مبينا  والتدقيق،  املحا�سبة  مهنة  يف 
بطرح نظام المتحانات الإلكرتوين وال�ستغناء عن 
التدريبية  ال����دورات  اإىل  وال��ت��ح��ول  ال��ورق��ي،  النظام 
اأوناين  ت���دري���ب  الإل��ك��رتون��ي��ة م���ن خ���ال م��ن�����س��ة 

طرح  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة   "Tadrib Online"
معتمد  قانوين  دويل عربي  "حما�سب  موؤهل  منهاج 
لت�سهيل  اإلكرتونية  دورات  �سكل  "IACPA" على 

و�سول جميع الطاب له يف جميع دول العامل. 
ال�سهادات  م��ن��اه��ج  ط���رح  �سيتم  اأن���ه  اأب��وغ��زال��ه  وب���ني 
"حما�سب  �سهادة  وه��ي  املجمع  يقدمها  التي  املهنية 

و�سهادة   "IACMA" معتمد  اإداري  عربي  دويل 
املالية  ال��ت��ق��اري��ر  لإع����داد  ال��دول��ي��ة  امل��ع��اي��ري  "خبري 
على  اإل��ك��رتون��ي��ة  ك�����دورات   "IFRS Expert"
من�سة تدريب اأوناين"Tadrib Online" يف 

الفرتة القادمة. 
وخ�����ال الج���ت���م���اع مت الإع�������ان ع���ن ع��ق��د موؤمتر 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ج��ام��ع��ة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة حت��ت عنوان 
"النتقال من التعليم اإىل البتكار" ليكون الأول من 
التعليم  التغيري يف  املوؤمتر على  نوعه، حيث �سريكز 

املحا�سبي. 
للمحا�سبني  ال��ع��رب��ي  ال����دويل  امل��ج��م��ع  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
غري  حما�سبية  مهنية  كهيئة  ت��اأ���س�����ض  ال��ق��ان��ون��ي��ني 
ومت  امل��ت��ح��دة،  لندن-اململكة  يف   1984 ع��ام  ربحية 
ت�سجيله ر�سمياً يف عمان بتاريخ عام 1994، ويهدف 
واملوا�سيع  وال��ت��دق��ي��ق  املحا�سبة  بعلم  الرت��ق��اء  اإىل 
الأخرى ذات العاقة على امل�ستوى الدويل، بالإ�سافة 
للمحا�سبني  املهنية  ال�ستقالية  على  املحافظة  اإىل 
الإ�سراف  م��ع��اي��ري  وتطبيق  ل��ه��م  احل��م��اي��ة  و���س��م��ان 
املحا�سبة  مبهنتي  ل��ارت��ق��اء  كو�سيلة  عليهم  املهني 

والتدقيق.
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القت�ساد: 75 % خ�سومات على بع�ص ال�سلع 
ال�ستهالكية.. والتزام منافذ البيع بتخفي�ص الأ�سعار

•• اأبوظبي-وام:

الوزارة  الدولة بخطة  البيع يف  منافذ  التزام  ام�ض  القت�ساد  وزارة  اأك��دت 
رم�سان  �سهر  خ��ال  ال�ستهاكية  ال�سلع  اأ���س��ع��ار  تخفي�ض  اإىل  ال��رام��ي��ة 
املبارك وذلك مع انخفا�ض �سكاوى امل�ستهلكني وطرح العرو�ض الرتويجية 
واخل�سومات التي نفذتها غالبية منافذ البيع والتي ترتاوح ن�سبتها ما بني 

.75% % اإىل   35
وقال الدكتور ها�سم النعيمي مدير اإدارة حماية امل�ستهلك يف وزارة القت�ساد 
خال جولة رقابية حلماية امل�ستهلك بوزارة القت�ساد يف منفذ بيع اللولو 
اأي  ال����وزارة مل ت�سجل  اإن  باأبوظبي  ال��وح��دة م��ول  ه��اي��رب م��ارك��ت مب��رك��ز 
�سهر  بداية  منذ  الأ�سعار  ارتفاع  تخ�ض  الدولة  يف  البيع  ملنافذ  خمالفات 
وتزايد  الغذائية  ال�سلع  من  املعرو�ض  لوفرة  ذلك  معزيا  املبارك  رم�سان 

الوعي لدى امل�ستهلكني.
ال�سلع  اأ�سعار العديد من  ال��وزارة لن�سب خف�ض  ارتياح  النعيمي عن  وعرب 
قبل  من  كبريا  اإق��ب��ال  لق��ت  التي  رم�سان  �سهر  بداية  منذ  ال�ستهاكية 
امل�ستهلكني لا�ستفادة من العرو�ض الرتويجية التي نظمتها مراكز البيع 
الكربى خال الأ�سبوعني املا�سيني اإذ رفعت جمموعة اللولو هايرب ماركت 
�سهر رم�سان  درهم خال  110 مايني  اإىل  ال�ستهاكية  لل�سلع  دعمها 
ينعك�ض  مبا  الأ�سعار  خلف�ض  املنافذ  بني  الكبري  التناف�ض  ظل  يف  احل��ايل 

ب�سكل مبا�سر على امل�ستهلك.
 - بالإنابة  امل�ستهلك  حماية  ق�سم  رئي�ض  الها�سمي  حامد  ق��ال  جانبه  من 
الإنذارات  اإن عدد  التنمية القت�سادية..  التجارية يف دائرة  اإدارة احلماية 
 %  30 بن�سبة  تراجعت  الأ�سعار  ارت��ف��اع  ح��ول  البيع  منافذ  اإىل  املوجهة 
خال الأ�سبوع الأول من رم�سان مقارنة مع الفرتة ذاتها من العام املا�سي 
مع معزيا ذلك اإىل زيادة الوعي لدى امل�ستهلكني حيث مل تر�سد اأو تتلقى 
الرقابية  احلمات  خ��ال  الأ�سعار  ارتفاع  ح��ول  حقيقية  �سكاوى  ال��دائ��رة 
املحددة  بالأ�سعار  البيع  منافذ  التزام  يوؤكد  ما  الأ�سواق  على  والتفتي�سية 

واخل�سومات والعرو�ض املطروحة للم�ستهلكني.

اإمباور �سريكا رئي�سا يف مبادرة 
حتالف التربيد لالأمم املتحدة للبيئة

•• دبي-وام:

اختيارها  "اإمباور"،  امل��رك��زي  التربيد  لأنظمة  الإم���ارات  موؤ�س�سة  اأعلنت 
 ،"Cool Coalition" "التربيد "حتالف  م��ب��ادرة  يف  رئي�سا  �سريكا 
النظيف،  وال��ه��واء  امل��ن��اخ  وحت��ال��ف  للبيئة،  امل��ت��ح��دة  الأمم  اأطلقته  ال���ذي 
امل�ستدامة  الطاقة  "مبادرة  جانب  اإىل  التربيد،  لكفاءة  كيغايل  وبرنامج 
للجميع" "SEforALL" التابعة لاأمم املتحدة، يف اإجناز جديد يوؤكد 
على  املناطق  ريادتها يف جمال تربيد 
امل�ستوى العاملي. وتهدف املبادرة اإىل 
على  العمل  وت�سريع  الطموح  اإل��ه��ام 

النتقال اإىل تربيد نظيف وفعال.
حتالف   " م������ب������ادرة  اإط����������اق  ومت 
العاملي  امل���وؤمت���ر  خ����ال  التربيد"، 
الأول املعني بتعزيز اأوجه التاآزر بني 
خ��ط��ة ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة 2030 
باري�ض  وات�����ف�����اق  امل���ت���ح���دة  ل�������اأمم 
اإىل  املناخي، وتهدف  ملكافحة التغري 
اإحداث تاأثري اإيجابي على تغري املناخ 
بالإ�سافة  املنا�سبة  احللول  وحتديد 
تربيد  ن��ح��و  ال��ت��ح��ول  ت�����س��ري��ع  اإىل 
القائمون  وي��ج��ه��ز  وف���ع���ال.  ن��ظ��ي��ف 
2019، والتي �ستعقد  على املبادرة - حاليا - لقمة الأمم املتحدة للمناخ 

اجتماعا حت�سرييا يف اأبوظبي خال �سهر يونيو 2019.
العامل،  اأنحاء  خمتلف  من  موؤثرا  عامليا  قائدا   20 من  التحالف  ويتكون 
اإىل روؤ�ساء �سركات  اإ�سافة  وي�سم وزراء من ت�سيلي، وروان��دا، والدمنارك، 
التربيد والهند�سة، وقادة املجتمع املدين، واملوؤ�س�سات البحثية والأكادميية 

واملوؤ�س�سات دولية.
املناطق على م�ستوى  م��زود خلدمات تربيد  اأك��رب  "اإمباور"،  لكون  ونظرا 
العامل، وال�سركة الرائدة يف دولة الإم��ارات يف جمال تربيد املناطق، فقد 
�ستلعب  حيث  التربيد"؛  "حتالف  مبادرة  يف  رئي�سيا  �سريكا  اختيارها  مت 
"اإمباور" دورا رائدا يف حتقيق الأهداف التي حددتها املبادرة؛ خا�سة واأنها 
املناطق يف  "املدينة احلا�سنة" لقطاع تربيد  بلقب  دبي  تتويج  وراء  كانت 
الدويل  "املوؤمتر  من  الثامنة  ال���دورة  اأع��م��ال  اختتام  هام�ض  على  ال��ع��امل، 

لتربيد املناطق 2018" املنعقد يف �سهر دي�سمرب املا�سي بدبي.
التنفيذي  الرئي�ض  �سعفار،  ب��ن  اأح��م��د  ق��ال  امل���ب���ادرة،  يف  م�ساركتها  وع��ن 
ل�"اإمباور" "ي�سرفنا اختيار الأمم املتحدة للبيئة "اإمباور" �سريكا رئي�سيا 
امل�ساركة من مكانة دولة  "حتالف التربيد"؛ حيث �ستزيد هذه  يف مبادرة 

الإمارات العربية املتحدة يف اجلهود العاملية للتحول نحو ال�ستدامة".
واأو�سح ابن �سعفار، "اأن املبادرة تعترب حلقة و�سل بني تعديل كيغايل على 
املتحدة  ل��اأمم   2030 امل�ستدامة  التنمية  وخطة  مونرتيال  بروتوكول 
واتفاق باري�ض ملكافحة التغري املناخي، حيث يدعم تعديل كيغايل باأهداف 
وا�ستهاك  املتوقع  الإنتاج  خف�ض  اإىل  ويهدف  وال�ستدامة،  باملناخ  تتعلق 
مدى  على   80% من  "HFCs"باأكرث  الهيدروفلوروكربون  مركبات 
على  دولر  تريليون   2.9 اإىل  ي�سل  م��ا  وي��وف��ر  ال��ق��ادم��ة،  �سنة  الثاثني 

م�ستوى العامل حتى 2050".
الر�سيدة  لقيادتنا  الثاقبة  ال��روؤي��ة  بف�سل  الإم���ارات  دول��ة  "اأولت  واأ���س��اف 
اهتماما كبريا بال�ستدامة، حيث وجهت ب�سرورة جمابهة حتديات التغري 
على  والزده���ار  النمو  حتقيق  �سبيل  يف  حقيقية  عقبة  يعد  ال��ذي  املناخي 
الأ�سعدة كافة، ولذلك و�سعت العديد من ال�سرتاتيجيات الداعمة لهذا 
التوجه، من اأهمها روؤية الإمارات 2021، وا�سرتاتيجية الإمارات للطاقة 
دولة  يف  اأخ�سر  اقت�ساد  لبناء  امل��دى  طويلة  الوطنية  وامل��ب��ادرة   2050
الإمارات حتت �سعار "اقت�ساد اأخ�سر لتنمية م�ستدامة". وقال ابن �سعفار 
اإ�سهامات عديدة يف جمال دعم اجلهود العاملية للت�سدي  لدولة الإم��ارات 
لتغري املناخ وحتقيق اأهداف الأمم املتحدة لا�ستدامة؛ حيث قدمت منذ 
عام 2013، م�ساعدات بنحو مليار دولر للدول النامية بهدف ن�سر حلول 
والتكيف  املناخي  التغري  تداعيات  من  باحلد  والتزمت  املتجددة،  الطاقة 

معها عرب حافظة امل�ساعدات ال�سنوية التي تبلغ قيمتها 5 مليارات دولر.

جمل�س املناطق احلرة بدبي: النتهاء من درا�صة م�صروع التجارة الإلكرتونية ورفعه اإىل املجل�س التنفيذي 

اعتماد مبادرة  ترخي�ص واحد  لت�سهيل ممار�سة ال�سركات اأعمالها يف اأكرث من منطقة حرة 

اتفاقية �سراكة بني مبادرة بريل وجمموعة اينوك لتعزيز ممار�سات امل�ساءلة يف منطقة اخلليج

دو حتتفي بروح ريادة الأعمال يف الإمارات خالل م�ساركتها يف معر�ص
 SME Expo لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة 2019 يف اأبوظبي 

•• دبي-الفجر:  

ب��دب��ي خ��ال اجتماعه  امل��ن��اط��ق احل���رة  اأن��ه��ى جمل�ض 
�سعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  �سمو  برئا�سة  ع�سر  ال��ث��اين 
امل��ج��ل�����ض، درا���س��ة م��ب��ادرة التجارة  اآل م��ك��ت��وم، رئ��ي�����ض 
الإلكرتونية، حيث رفعها اإىل املجل�ض التنفيذي للبدء 

يف تنفيذها.
�ساحب  اأطلقها  التي  اخلم�سني  وثيقة  ببنود  وعمًا 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض 
"رعاه اهلل"  ال��وزراء حاكم دبي  الدولة رئي�ض جمل�ض 
لتعزيز مكانة دبي كوجهة عاملية لا�ستثمار وتاأ�سي�ض 
اخلارطة  ر�سم  عمل  فريق  املجتمعون  �سّكل  الأعمال، 
ل���دب���ي. ويتكون  ال�����س��ام��ل��ة  الق��ت�����س��ادي��ة اجل��غ��راف��ي��ة 
الفريق من دائرة التنمية القت�سادية، وغرفة جتارة 
و�سناعة دبي، و�سلطة دبي للتطوير ، واملنطقة احلرة 
يف جبل علي، ومركز دبي املايل العاملي، وجمارك دبي، 
وبلدية دبي، واملنظمة العاملية للمناطق احلرة، ووزارة 

القت�ساد.
رئي�ض  مكتوم،  اآل  �سعيد  بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمو  وق��ال 
بدبي  احل��رة  "املناطق  بدبي:  احل��رة  املناطق  جمل�ض 
قاطرة للنمو القت�سادي امل�ستدام وخمترب ل�ست�سراف 
م�ستقبل القت�ساد العاملي يف جمالت املعرفة والبتكار 
ال�سناعية  ال���ث���ورة  خم���رج���ات  وم��واك��ب��ة  وال��ت��ط��وي��ر 
الرابعة، الذي اعتمدت حكومة دولة الإمارات، برئا�سة 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه  رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 
موؤخراً.   2031 ل��ع��ام  الوطنية  ا�سرتاتيجيته  اهلل، 
ويف ه���ذا ال�����س��ي��اق ا���س��ت��ك��م��ل جم��ل�����ض امل��ن��اط��ق احلرة 
ومت  اأع��ّده��ا،  التي  الإلكرتونية  التجارة  مبادرة  بدبي 
اإعداد  من  النتهاء  بعد  التنفيذي  املجل�ض  اإىل  رفعها 

الدرا�سات املطلوبة لها". 
واأكد �سموه اأن جتربة املناطق احلرة بدبي، التي �سكلت 
با�ستمرار  توا�سل  املنطقة،  م�ستوى  على  ريادياً  �سبقاً 
جتديد نف�سها وتطوير اأدائها لا�ستفادة من الفر�ض 
من  اجل��دي��د،  القت�ساد  �سيغ  توفرها  التي  ال��واع��دة 
والذكي،  والرقمي  والإلكرتوين  الت�ساركي  القت�ساد 
ف�سًا عن القت�ساد الأخ�سر، وهو ما يعمل جمل�ض 
املناطق احلرة بدبي على بحث خمتلف اأبعاده واآفاقه 
على  ي�سمها  التي  والتخ�س�سات  اجلهات  كافة  بعمل 
ر�سم اخلارطة القت�سادية اجلغرافية لإمارة دبي وفق 

روؤية وثيقة اخلم�سني. 
اجتماعه  يف  ب��دب��ي  احل���رة  امل��ن��اط��ق  جمل�ض  واأو����س���ى 
منتجات  قطاع  لدعم  مف�سلة  درا�سة  باإعداد  ال��دوري 
احلال، ونقل خربات املناطق احلرة بدبي اىل اخلارج، 
املتخ�س�سة  للمناطق  �سامل  تقييم  اإج��راء  اإىل  اإ�سافًة 

واحلرة منذ تاريخ اإن�سائها وحتى تاريخه. 
ونّوه املجل�ض باعتماد حكومة الإمارات "ال�سرتاتيجية 
ملا  م��وؤخ��راً،   "2031 ال�سطناعي  للذكاء  الوطنية 

امل�ستقبل  والبتكار و�سناعة  املعرفة  اقت�ساد  فيه دعم 
حت�ّسن  متكاملة  حيوية  اقت�سادية  منظومة  وتوفري 

جودة احلياة وا�ستدامة التنمية.
اعتماد  مقرتح  على  الج��ت��م��اع  خ��ال  املجل�ض  واأث��ن��ى 
وثيقة التاأمني بدل ال�سمان البنكي لل�سركات العاملة 
يف املناطق احلرة بدبي، وهو ما ي�سمن حقوق العاملني 
لديها ويحقق يف الوقت نف�سه وفورات نقدية و�سيولة 
احلرة  املناطق  يف  وامل�ستثمرين  لل�سركات  اأكرب  مالية 
وي�سهم يف �سخ مزيد من ال�سيولة يف الأ�سواق واجتذاب 

روؤو�ض الأموال ال�ستثمارية املحلية والأجنبية. 
كما اعتمد املجل�ض ب�سكل مبدئي مبادرة جديدة تهدف 
اأعمالها يف العديد من  اإىل ت�سهيل ممار�سة ال�سركات 
املناطق احلرة بدبي، مبجرد ح�سولها على "ترخي�ض 
يف   "one free zone passportواحد
اإحدى  ا�ستئجار  املبادرة  وت�سهل  املناطق.  هذه  اإح��دى 
�سناعية  وح��دات  او  ملكاتب  ح��رة  ال�سركات يف منطقة 
يف مناطق حرة اأخرى بدبي ملمار�سة اأن�سطتها، بحيث 
مناطق  يف  العمل  من  احل��رة  املناطق  �سركات  تتمكن 
حرة اأخرى غري املرخ�سة بها دون احلاجة ل�ست�سدار 
من  ���س��ادر  برتخي�ض  وبالكتفاء  ج��دي��دة،  تراخي�ض 

املنطقة احلرة الأوىل التي �سجلت ال�سركة فيها.
تفاهم مع جمارك  توقيع مذكرة  املجل�ض على  واأثنى 
دب���ي ب��خ�����س��و���ض ن��ظ��ام امل���خ���زون الف��رتا���س��ي بهدف 
املناطق  العاملة يف  لل�سركات  الت�سدير  ت�سهيل حركة 

احلرة، من خال ا�ستبدال ال�سمانات النقدية املودعة 
لدى اجلمارك باأخرى افرتا�سية.  

فتح  ت�سهيل  م��واءم��ة  اآل��ي��ات  اإىل  املجتمعون  وت��ط��رق 
الدولة،  وامل�ستثمرين يف  لل�سركات  ح�سابات م�سرفية 
م���ع الإج�������راءات ال��دول��ي��ة امل��ط��ل��وب��ة مل��ك��اف��ح��ة غ�سيل 
عن  املنبثقة  الرتاخي�ض  جلنة  تكليف  ومت  الأم���وال. 
اأف�سل  لبحث  البنوك  اإدارات  مع  بالتوا�سل  املجل�ض 

الآليات التي تر�سي كافة الأطراف يف هذا املجال.
والتوا�سل  والتن�سيق  التعاون  تعزيز  اأوجه  ناق�ض  كما 
مع الإدارة العامة لاإقامة و�سوؤون الأجانب بخ�سو�ض 
الت�سهيات التي ميكن توفريها لل�سركات العاملة يف 
التوا�سل  بتعزيز  املجل�ض  وّج���ه  كما  احل���رة.  املناطق 
لت�سهيل  لل�سرائب  الحت��ادي��ة  الهيئة  م��ع  والتن�سيق 
لل�سركات  امل�سافة  القيمة  �سريبة  مبالغ  ا���س��رتداد 

العاملة يف املناطق احلرة. 
واتفق املجل�ض على عقد عدد من الجتماعات مع دائرة 
الأرا�سي والأماك يف دبي واللجنة العليا للت�سريعات 
احل���رة من  املنطقة  ���س��رك��ات  اإع��ف��اء  م��و���س��وع  ملناق�سة 
املنطقة  يف  امل�ستاأجرة  العقارات  اإيجار  عقود  ت�سجيل 

احلرة لدى الدائرة وبحث اأن�سب احللول. 
كما رحب املجتمعون ب�سدور قرار من جمل�ض الوزراء 
الدولة،  يف  ال��ع��ام��ل��ة  لل�سركات  م��وح��د  �سجل  ب��و���س��ع 
ال��ع��ام��ة للمجل�ض م��ع وزارة  ت��ع��اون��ت الأم��ان��ة  وال���ذي 

القت�ساد من اأجل اإن�سائه. 

•• ال�سارقة-الفجر:

"مبادرة بريل"، املنظمة غري الربحية املعنية  وقعت 
معايري  وتعزيز  وال�سفافية،  امل�ساءلة  ثقافة  بن�سر 
موؤخراً،  اخل��ل��ي��ج،  منطقة  يف  امل��وؤ���ّس�����س��ي��ة  احل��وك��م��ة 
الوطنية  الإم��ارات  �سركة برتول  �سراكة مع  اتفاقية 
بتعزيز ممار�سات  التزامها  اإطار  يف  وذلك  ’اينوك‘، 
منطقة  يف  الر�سيدة  واحلوكمة  املوؤ�س�سية  امل�سوؤولية 

اخلليج.
تبادل  اإىل  الت��ف��اق��ي��ة،  مب��وج��ب  ال��ط��رف��ان،  وي�سعى 
امل���ع���ارف واخل�����ربات وال��ت��ج��ارب ال��ن��اج��ح��ة يف جمال 
بتعزيز  الل���ت���زام  ج��ان��ب  اإىل  امل��وؤ���س�����س��ي��ة،  احل��وك��م��ة 
ال�سلوكيات واملمار�سات الأخاقية يف ال�سركات، وعلى 
راأ�سها ال�سفافية وامل�ساءلة، اإ�سافة اإىل اإطاق املبادرات 
التي من �ساأنها حتفيز ريادة الأعمال الجتماعية يف 

الأ�سواق املختلفة.
وقال �سعادة �سيف حميد الفا�سي، الرئي�ض التنفيذي 
ملجموعة اينوك: "تلتزم اينوك التزاماً را�سخاً بتطبيق 

مع  نتعاون  اأن  وي�سعدنا  املوؤ�س�سية،  احلوكمة  مبادئ 
مبادرة بريل واأن ن�سارك يف فعالياتها الرامية لتعزيز 

املمار�سات امل�سوؤولة، وامل�ساءلة وال�سفافية يف ال�سركات، 
وهو ما ياأتي اإدراكاً منا لأهمية هذه القيم يف التاأقلم 

موارد  لتوظيف  ونتطلع  امل��ت��غ��ري،  ال�����س��وق  واق���ع  م��ع 
ملجموعتنا  التابعة  املوؤ�س�سات  لت�سجيع  بريل  مبادرة 

على تبني اأف�سل املمار�سات والأهداف النوعية."
ومن جهتها قالت يا�سمني عمري، املديرة التنفيذية 
اينوك،  جمموعة  مع  العمل  "ي�سعدنا  بريل:  ملبادرة 
التي ُتعد واحدة من اأبرز ال�سركات العاملية يف قطاع 
على  ك��ب��رياً  ا�ستح�ساناً  ن��ال��ت  وال��ت��ي  وال��غ��از،  النفط 
الرائدة وممار�ساتها  لقيمها  العاملي تقديراً  امل�ستوى 
امل�سوؤولة، ونحن على ثقة باأن التزامها بدعم روؤيتنا 
واإبراز  امل��ب��ادرة،  نطاق  بتو�سيع  �سي�سهم  وتوجهاتنا 
املوؤ�س�سية كمحرٍك  امل�ساءلة وال�سفافية  اأهمية ثقافة 

رئي�سٍي ل�ستدامة ال�سركات والأعمال".
العام  تاأ�سي�سها يف  اأن مبادرة بريل تعمل، منذ  يذكر 
على تطوير الربامج ون�سر نتائج الأبحاث   ،2010
اإيجابي  اأث���ر  اإح����داث  ���س��اأن��ه��ا  م��ن  والدرا�سات، التي 
على  الطاب  وحتفيز  املنطقة،  يف  الأع��م��ال  بيئة  يف 
منطقة  يف  الر�سيدة  احلوكمة  معايري  تطبيق اأعلى 

اخلليج.

•• دبي-الفجر: 

لل�سركات  الدعم  بتقدمي  امل�ستمر  التزامها  اإط��ار  يف 
ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة يف دول���ة الإم�����ارات العربية 
امل���ت���ح���دة، اأع��ل��ن��ت دو، ال��ت��اب��ع��ة ل�����س��رك��ة الإم������ارات 
 SME لات�سالت املتكاملة، م�ساركتها يف معر�ض
 2019 واملتو�سطة  ال�سغرية  لل�سركات   Expo
للمعار�ض يف  الوطني  اأبوظبي  ال��ذي يقام يف مركز 
العا�سمة اأبوظبي، كراٍع من الفئة الف�سية للحدث. 
اإىل ت�سليط  امل�����س��ارك��ة  وت��ه��دف دو م��ن خ���ال ه���ذه 
ال�سوء على اأهمية التقنيات احلديثة يف تعزيز منو 
ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة اإىل جانب ا�ستعرا�ض 
حمفظتها املتكاملة من احللول واخلدمات احلديثة 
لتمكني  وا���س��ت��ق��دم��ت��ه��ا  ط��ورت��ه��ا  ال��ت��ي  واملخ�س�سة 
ريادة  روح  وتعزيز  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات 

الأع����م����ال ع���رب ج��م��ي��ع اأن���ح���اء دول����ة الإم�������ارات مبا 
يتما�سى مع توجيهات القيادة الر�سيدة.

متكني ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة
ويف معر�ض حديثه عن امل�ساركة يف املعر�ض، قال فريد 
فريدوين، نائب الرئي�ض التنفيذي ل�سركة الإمارات 
" متثل  امل��وؤ���س�����س��ات:  ح��ل��ول  املتكاملة،  ل��ات�����س��الت 
الأ�سا�سية  الركيزة  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات 
التي يقوم عليها القت�ساد الوطني، ونعتقد اأن من 
واجبنا جميعاً العمل على تقدمي الدعم لها وتلبية 
متطلباتها مبا ي�سمن تعزيز وت�سريع منوها يف ظل 

التحولت التي ي�سهدها عاملنا حالياً. 
ت���اأت���ي م�����س��ارك��ت��ن��ا يف معر�ض  واأ����س���اف ف���ري���دوين: 
واملتو�سطة  ال�سغرية  لل�سركات   SME Expo
اإط���ار ج��ه��ودن��ا امل��ب��ذول��ة وال��ه��ادف��ة اإىل  يف   2019

مت��ك��ني ه����ذه ال�����س��ري��ح��ة امل��ه��م��ة وت�����س��ج��ي��ع ري����ادة 
واحدة  بكوننا  فخورون  ونحن  الدولة.  يف  الأعمال 
ملنظومة  الدعم  تقدم  التي  الوطنية  ال�سركات  من 
ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة من خال حمفظتنا 
الرقمية.  واخل��دم��ات  احللول  اأح��دث  من  املتكاملة 
ون��ح��ن م��ل��ت��زم��ون مب��وا���س��ل��ة ت��ق��دمي ال��دع��م لهذه 
ال�سريحة املهمة مبا ي�ساهم يف تعزيز روؤية التحول 
التقنيات  على  ب��الع��ت��م��اد  ال��رق��م��ي  الق��ت�����س��اد  نحو 

احلديثة واملتطورة. 

حمفظة متكاملة وخم�س�سة من احللول 
القت�ساد  وزارة  ع���ن  ال�������س���ادرة  ال��ب��ي��ان��ات  ت�����س��ري 
واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  اأن  اإىل  الإم��ارات��ي��ة 
ال�سركات  اإج���م���ايل  م���ن   94% م���ن  اأك����رث  ت�����س��ك��ل 
ال��ع��ام��ل��ة يف ال���دول���ة. وت��وظ��ي��ف ه���ذه ال�����س��رك��ات يف 

وت�ساهم  العاملة  ال��ق��وى  م��ن   42% وح��ده��ا  دب��ي 
املحلي  الإج����م����ايل  ال���ن���اجت  م���ن   24% ح�����وايل  يف 
ملدينة دبي. و�سلطت ال�سركة يف من�ستها التفاعلية 
الرقمية والاورقية بالكامل ال�سوء على حمفظتها 
املتكاملة من احللول واخلدمات املخ�س�سة لل�سركات 
ال�سغرية واملتو�سطة، حيث عك�ست من�سة دو املبتكرة 
ودعم  احلديثة  التقنيات  دمج  نحو  الهادفة  روؤيتها 

ا�سرتاتيجية الإمارات للتعامات الاورقية.
وقّدمت اأندرا فلورينا فا�سيلي، املدير بالإنابة لوحدة 
الت�سويق لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة يف دو، خال 
احلدث، عر�ساً تو�سيحياً حول الفوائد التي ميكن 
اأن جتنيها ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة من تقنية 
بلوك ت�سني واأهمية هذه التقنية يف تعزيز م�ستقبل 
الأعمال يف دولة الإمارات العربية املتحدة باعتبارها 

اإحدى الركائز الأ�سا�سية لابتكار.
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العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2019/750  ا�ستئناف جتاري   
ر�سا  2-حميد  م  م  ذ  ���ض   - العامة  للتجارة  النجم  1-ن���ور  ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
�ض   - العامة  للتجارة  النجم  نور  ملديونية  و�سامن  كفيل  ب�سفته  ديزجي  كاركر 
نور  ملديونية  و�سامن  كفيل  ب�سفته  ديزجي  كاركر  ا�سمعيل  ر�سا  3-على  م  م  ذ 
/ امل�ستاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  م  م  ذ  ���ض   - العامة  للتجارة  النجم 

احمد ر�سا كاركر ديزجي وميثله/�سوق حم�سن بدر الكثريي - قد ا�ستاأنف احلكم 
وحددت  2019/4/14م.  بتاريخ  كلي  جت��اري   2017/2075 رقم  بالدعوى  ال�سادر 
لها جل�سه يوم الثاثاء املوافق 2019/5/21 ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة رقم 
ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13   
�سركة/  اورك�سيجن ثريابيوتيك�ض ايرلند ال ال �سي ، )رخ�سة رقم : 93731 ( والكائنة ب� 

املقر مكتب تنفيذي رقم 7 الطابق ال�سابع املبني برج ارورا- دبي – المارارت العربية املتحدة  
�ض.ب .9275 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة  ، واملرخ�سة لدى �سلطة دبي للتطوير ، 

ترغب هذه ال�سركة املذكورة يف اإعان قرارها للكافة والذي مت اإتخاذه بوا�سطة املالك �سركة/ 
اورك�سيجن ثريابيوتيك�ض ايرلند ال ال �سي )ال�سركة الرئي�سية(  والذي عقد بتاريخ 11 ابريل 
2019 ب�ساأن اإغاق وحل ال�سركة.  وفقاً لذلك ، تهيب ال�سركة باأي طرف معني بالأمر ولديه 

اأى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خال 45 يوماً من تاريخ هذا الإعان 
عن طريق الربيد امل�سجل اأو الإت�سال ب� :  ال�سّيد/ عمر حممد ريفي 

اإ�سم ال�سركة: اورك�سيجن ثريابيوتيك�ض ايرلند ال ال �سي 
�ض.ب : 9275 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة 

هاتف رقم : 043317161
orifi@nalpropion.com :الربيد الإلكرتوين

  لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد اإنتهاء فرتة الإ�سعار واملحددة ب�  45 يوماً. 

ا�سعار ت�سفية
العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر 
 يف  الدعوى 2019/867 مدين جزئي 

ان  الق��ام��ة مبا  ع��ب��داهلل  جمهول حمل  م��راد علي  املدعي عليه /1-مديحة  اىل 
حممد  عبدالرحمن  وميثله/عبداهلل  ع  م  �ض   - للتاأمني  الإحت���اد  �سركة  امل��دع��ي/ 
ال�سعيدي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها دعوى مطالبة بالزام املدعي عليها 
القانونية  للفائدة  ا�سافة   ، دره���م(   51.200( وق���دره  مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان 
بواقع 9% �سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد ، ا�سافة اىل الر�سوم 
وامل�����س��روف��ات وم��ق��اب��ل ات��ع��اب امل��ح��ام��اة. وح���ددت لها جل�سة ي��وم الث��ن��ني املوافق 
2019/5/20 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/1369  تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهم/1- عرب البحار خلدمات التوزيع املحدودة - ب�سفتها - ال�سركة 
مظهرة ال�سيك ل�سالح البنك 2-�ساندان بانريجي كريتى بو�سان - ب�سفته املوقع 
على ال�سيك املظهر ل�سالح البنك 3- ال�سنوبر لتجارة الورق ومواد التغليف - ذ م م 
- ب�سفتها ال�سركة م�سدرة ال�سيك  جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/
بنك الفجرية الوطني - فرع دبي وميثله / حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي  قد 
املبلغ  بدفع  بالت�سامن  والزامكم  اع��اه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )298240.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

مبعدل 30 اإىل 40 معاملة يوميًا.. ال�صودان جاءت يف املرتبة الأوىل

ارتفاع ن�سب ت�سدير ال�سيارات اإىل ال�سوق الأفريقي يف �سوق احلراج بال�سارقة 

حمطة طاقة �صم�صية يف ميناء العرب بقدرة اإنتاجية ت�صل اإىل 1 ميغاواط

راأ�ص اخليمة العقارية تعلن عن تخفي�ص ر�سوم اخلدمات

اأمانات القاب�سة ت�سجل منوًا ملفتًا بن�سبة 34 % يف �سايف اأرباح الربع الأول 2019

•• ال�سارقة-الفجر:

ي�سهد �سوق احلراج بال�سارقة، اأحد الإدارات 
الأ�سول،  لإدارة  ال�سارقة  ل�سركة  التابعة 
ال�سارقة،  حل��ك��وم��ة  ال���س��ت��ث��م��اري��ة  ال�����ذراع 
من  العماء  قبل  من  ن�سطة  اإقبال  حركة 
املرتبة  ال�سودان  اأفريقيا حيث احتلت  دول 
لل�سوق  امل�������س���درة  الآل����ي����ات  ب���ع���دد  الأوىل 
املعامات  ع����دد  ي�����رتاوح  اإذا  ال�����س��ودان��ي��ة 
معاملة   40 اإىل   30 ب��ني  ال�����س��وق  ل��ه��ذه 
ي��وم��ي��اً وب��ح��ج��م م��ع��ام��ات ي�����س��ل اإىل ما 
 ، اإ�سبوعياً  معاملة   250 اإىل   200 ب��ني 
،اثيوبيا،  بنني   ، الكونغو  نيجرييا،  وجاءت 
غانا، موريتانيا ومدغ�سقر يف املركز الثاين 
افريقيا،  غينيا، جنوب  دول  ج��اءت  بينما   ،
الكامريون،   ، كينيا   ، ت��ن��زان��ي��ا   ، جيبوتي 
ليبيا يف  اجن���ول،  ب��رون��دي،  ال��ع��اج،  �ساحل 
املركز الثالث، اأما ما تبقى من دول اأفريقيا 
ف��ك��ان��ت الأق�����ل م���ن ح��ي��ث ع���دد املعامات 

امل�سدرة.
ه����ذا وق����د ���س��ه��د ال���ع���ام 2019 زي�����ادة يف 
الطلب على املركبات اخلفيفة حيث �سجل 
التقرير ال�سادر عن قرية ت�سجيل والقيادة 
يف  النمو  ن�سبة  ال�سارقة  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة 
 42% الربع الأول من هذا العام مبعدل 
 37% و  املتو�سطة  و  الثقيلة  للمركبات 
للمركبات اخلفيفة ، يف حني بلغت �ساعات 
ال�����ذروة ل�����س��وق احل����راج ب��ال�����س��ارق��ة ب�سكل 
اإذ  الرابعة ع�سراً،  ال�ساعة  ابتداءا من  عام 
الزوار لل�سوق بالتزايد ولغاية  تبداأ حركة 

ال�ساعة التا�سعة ويغلق ال�سوق اأبوابه خال 
اأيام الأ�سبوع يف ال�ساعة العا�سرة.

م��ن جهته اأك���د م��اج��د امل��ع��ا، م��دي��ر �سوق 
ت�سدير  ن�سب  ارت��ف��اع  اأهمية  على  احل���راج 
اإىل  م�سرياً  الأف��ري��ق��ي��ة  لل�سوق  ال�����س��ي��ارات 
تلبية  على  بال�سارقة  احل���راج  ���س��وق  ق���درة 
قائًا" يعترب  الأفريقية  ال�سوق  متطلبات 
�سوق احلراج بال�سارقة، الأكرب على م�ستوى 
املنطقة، والوجهة الأبرز لتجار ومت�سوقي 
وع�ساق ال�سيارات، ويهدف اإىل اإعادة �سياغة 
اأنظمة ومعايري هذه ال�سناعة يف اإطار من 
ال�سفافية، �سمن وجهة واحدة ت�سفي على 
هذه ال�سناعة اأجواء من الراحة، والقيمة، 

والثقة، والتنوع".
واأ�����س����اف امل��ع��ا ق���ائ���ًا " ه��ن��اك زي�����ادة يف 
الثقيلة  ال�����س��ي��ارات  ����س���راء  ع��ل��ى  الإق����ب����ال 

على  الإق��ب��ال  بحجم  م��ق��ارن��ة   ، واخلفيفة 
غ���ريه���ا م���ن ال�������س���ي���ارات ال���ت���ي من���ا معدل 
ال��ط��ل��ب عليها خ���ال ال��ف��رتة امل��ا���س��ي��ة يف 
الفرتة  خال  الن�سبة  بزيادة  توقعات  ظل 

املقبلة".
اأن �سوق احلراج لل�سيارات  اجلدير بالذكر 
ي�سكل وجهة رئي�سة لبيع و�سراء ال�سيارات 
ال�سرتاتيجي،  ملوقعه  ن��ظ��راً  ال�سارقة،  يف 
كما اأنه ي�سهم يف دعم قطاع جتارة ال�سيارات 
الإمارة،  يف  القت�سادية  احلركة  وتن�سيط 
يف  ال�سرتاتيجية  خططها  م��ع  ويتما�سى 
اإن�ساء موقع خم�س�ض ي�سم كل الت�سهيات 

احتياجات  تلبي  التي  واملرافق  واخلدمات 
املهتمني ب�سوق ال�سيارات.

ويقع ال�سوق على م�ساحة تزيد على 420 
اأكرث  ال�سوق  ي�سم  حيث  مربع،  مرت  األ��ف 
خلدمات  حم��ًا  و70  معر�ساً   415 م��ن 
ال��ع��ن��اي��ة ب���ال�������س���ي���ارات، والإك�������س�������س���وارات، 
وغريها من م�ستلزمات ال�سيارات، ويتوافر 
ا�سطفاف  م���وق���ف  األ������ف   20 ن���ح���و  ف���ي���ه 
موقف  اآلف   5 ونحو  امل��ع��ار���ض،  ل�سيارات 
بالإ�سافة  ال�سوق،  ومرتادي  للزوار  يت�سع 
لتخزين  خم�س�سة  م�ساحات  ت��واف��ر  اإىل 
ال�سيارات، بهدف توفري وجهة رئي�سة لبيع 

و�سراء ال�سيارات يف ال�سارقة، 
الفح�ض  خ��دم��ات  كافة  ال�سوق  ي�سم  كما 
وخمتلف   ، امل���رك���ب���ات  وت�����س��ج��ي��ل  ال���ف���ن���ي 
ب���ن���وك ومكاتب  م���ن  الأخ������رى  اخل���دم���ات 
�سقف  والتاأمني، ومطاعم حتت  ال�سرافة، 
اأ���س��ح��اب املعار�ض  واح�����د، م���ا ي��وف��ر ع��ل��ى 
ال���وق���ت واجلهد،  م���ن  ال��ك��ث��ري  وال���زب���ائ���ن 
ال�سيارات  جت����ارة  ق��ط��اع  دع���م  يف  وي�����س��ه��م 
الإمارة،  يف  الإقت�سادية  احلركة  وتن�سيط 
ال�سيارات  جتار  من  الكبري  الطلب  وتلبية 
من  التجاري  ن�ساطهم  مبزاولة  الراغبني 

هذا املوقع ال�سرتاتيجي املتميز.

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

�سركة  العقارية،  اخليمة  راأ���ض  �سركة  اأعلنت 
ال��ت��ط��وي��ر ال��ع��ق��اري ال���رائ���دة، ع��ن تخفي�ض 
الفرتة  الفيات خ��ال  اخل��دم��ات يف  ر���س��وم 
منوذج  لإي���ج���اد  �سعيها  م���ن  ك��ج��زء  امل��ق��ب��ل��ة، 
ملتطلبات  ي�ستجيب  ا���س��ت��دام��ة  اأك���رث  اأع��م��ال 
احتياجات  وي��ل��ب��ي  اأف�����س��ل،  ب�����س��ورة  ال��ب��ي��ئ��ة 
اإعادة هيكلة  املنازل. وتاأتي  الراغبني بتملك 
ر����س���وم اخل���دم���ات ج�����زءاً م���ن ج���ه���ود عاملية 
ت�����س��ارك ب��ه��ا دول����ة الإم��������ارات، وت�����س��ع��ى اإىل 
ال�ستفادة من م�سادر الطاقة املتجددة ب�سكل 
التدوير  اإع���ادة  اأهمية  على  والرتكيز  فعال 

وتبني خطط ا�ستدامة.
ال��ع��ق��اري��ة من  راأ����ض اخليمة  �سركة  وت��ه��دف 
ال��ت��ع��ري��ف بجهود  اإىل  امل���ب���ادرة  ه���ذه  خ���ال 
املزايا  م���ن  ال��ب��ي��ئ��ي��ة، وال����س���ت���ف���ادة  الإم�������ارة 
القت�سادية طويلة الأجل وا�ستخدام الطاقة 
البديلة. وت�سجيعاً ملزايا �سراء منازل ت�ستمد 
جزءاً من طاقتها من الطاقة املتجددة، قامت 
 8% ر�سوم اخلدمات من  ال�سركة تخفي�ض 
�سحية  خطوة  يف  م�ساريعها،  على   6% اإىل 

حظت با�ستح�سان ماك الفيات. 

الرئي�ض  ����س���دي���ق���ي،  ال����دي����ن  ���س��م��ي��ع  وق������ال 
العقارية:  اخليمة  راأ����ض  ل�سركة  التنفيذي 
قطعت �سركة راأ�ض اخليمة العقارية اأ�سواطاً 
كبرية لرت�سيد ا�ستهاك املياه واإعادة تطوير 
منازل ت�ستخدم الطاقة امل�ستمدة من �سبكتنا 
اخلا�سة متمثلة مبجموعة األواح �سم�سية يف 
الأدن����ى من  احل��د  ل�سمان  ال��ب��ح��رية  مم�سى 
على  اإيجاباً  يعك�ض  مما  البيئة  على  التاأثري 

ماك الفيات. و�سنوا�سل امل�سي قدماً نحو 
القيم  جت�سيد  خ��ال  م��ن  اأخ�����س��ر  م�ستقبل 

التي نتم�سك بها. 
تركيب  ال�ستدامة  م��ب��ادرات  بع�ض  وت�سمل 
اأول حمطة طاقة �سم�سية يف مم�سى البحرية 
 1 اإىل  ت�سل  اإنتاجية  ب��ق��درة  ال��ع��رب  مبيناء 
ت��غ��ط��ي م�ساحة  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن  م��ي��غ��اواط، 
ال�سركة  تخطط  كما  مربع.  مرت   7،000
لإن�ساء حديقة ترفيهية من املتوقع اأن ُت�سهم 
يف توفري الطاقة عرب لوحة �سم�سية �سوئية 
بقدرة اإنتاجية 375 كيلو واط. وبالإ�سافة 
منوذج  لع��ت��م��اد  التخطيط  ي��ت��م  ذل���ك،  اإىل 
ال��ع��ام��ة بالطاقة  ال�����س��وارع وال��ط��رق  لإن����ارة 
ال�سم�سية خارج ال�سبكة الكهربائية با�ستخدام 
م�سابيح الطاقة ال�سم�سية للحد من احلاجة 

للطاقة الكهربائية قدر الإمكان. 
اجلديدة  ال�سكنية  امل�ساريع  حمفظة  وت�سم 
ل��ل�����س��رك��ة يف م��ي��ن��اء ال���ع���رب ك���ل م���ن )ب���اي 
ريزيدن�ض(، و)ماربيا(، وتتميز هذه امل�ساريع 
مبزايا ا�ستثنائية من حيث الت�سميم، واملواد، 
على  الرتكيز  ال�سركة  و�ستوا�سل  والعمارة. 
املعماري،  فيها اجلمال  ت�سييد مباين جتمع 
مع اإبراز عنا�سر كفاءة الطاقة وال�ستدامة.

•• دبي-الفجر:

����ض.م.ع  القاب�سة  اأم���ان���ات  ���س��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
يف  ا���س��ت��ث��م��اري��ة  ���س��رك��ة  اأك����رب  "اأمانات"، 
يف  والتعليم  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  ق��ط��اع��ي 
اأم�ض عن  دول جمل�ض التعاون اخلليجي، 
الأوىل  ال��ث��اث  لاأ�سهر  املالية  نتائجها 
 31 يف  واملنتهية   "2019 الأول  "الربع 
�سايف  اأم���ان���ات  و�سجلت   .2019 م��ار���ض 
اإماراتي  20.7 مليون دره��م  اأرب��اح ق��دره 
خال الربع الأول 2019، بزيادة 43% 
 .2018 العام  الفرتة من  بنف�ض  مقارنة 
 35.4 اأم��ان��ات  اإي����رادات  اإج��م��ايل  كما بلغ 
م��ل��ي��ون دره�����م اإم����ارات����ي ب����زي����ادة 30% 

مقارنة بنف�ض الفرتة من العام 2018. 
عك�ض الأداء الإيجابي الذي �سجلته اأمانات 
خال الربع الأول 2019، الزيادة امللفتة 
يف الدخل من ال�سركات احلليفة والتابعة 
اأ�سا�ض  على   127% ن�سبة  بلغت  وال��ت��ي 
درهم  م��ل��ي��ون   30.2 اإىل  لت�سل  ���س��ن��وي 
اإم���ارات���ي. ويف الإج���م���ايل ارت��ف��ع��ت ح�سة 
الدخل من الأن�سطة الرئي�سة من اإجمايل 
اإي��رادات ال�سركة من %49 خال الربع 
الربع  خ��ال   85% اإىل   2018 الأول 

الأول 2019.
للن�ساء  امل��ل��ك��ي  امل�ست�سفى  اف��ت��ت��اح  و���س��ك��ل 

والأط���ف���ال يف ال��ب��ح��ري��ن، ح��دث��ا م��ه��م��اُ يف 
اأع��م��ال ال�����س��رك��ة خ���ال ال��رب��ع الأول من 
اأ�سهر  م�سي  ب��ع��د  وذل���ك   ،2019 ال��ع��ام 
على  بال�ستحواذ  اأمانات  قيام  على  قليلة 
امل�ست�سفى يف اأغ�سط�ض من العام 2018. 
وفق  الطبي  ال�سرح  هذا  ت�سميم  وقد مت 
ال�ست�سفائية  واملتطلبات  املعايري  اأح��دث 
وال�����س��ح��ي��ة ل��ي��ك��ون ق�������ادراً ع��ل��ى تقدمي 
خدمات طبية رائدة تتمحور حول العناية 
وي�سكل  والأط����ف����ال.  ب��ال��ن�����س��اء  ال�����س��ح��ي��ة 
املحدد  الوقت  قبل  امل�ست�سفى  هذا  افتتاح 
اأعماله، خري دللة على  فعالية  لإط��اق 

ال�سرتاتيجية ال�ستثمارية التي تعتمدها 
تكاملياً  ن���ه���ج���اً  ت��ت��ب��ن��ى  ح���ي���ث  اأم�����ان�����ات، 
تت�سافر فيه جهودها مع جهود �سركائها، 
ل�سالح  وق��درات��ه��ا  خ��ربات��ه��ا  م�ستخدمًة 
الأمد معهم وحتقيق  خلق �سراكة طويلة 

قيمة م�ستدامة.
والفعال  ال���ك���ف���وء  ال����س���ت���خ���دام  ون��ت��ي��ج��ة 
لفائ�ض ال�سيولة  النقدية، بلغ العائد على 
الربع  خ���ال   3.70% ن�سبة  ال��ف��ائ�����ض 
%3.39 للربع  ب�  2019 مقارنًة  الأول 
الإيرادات  توافق  ظل  ويف   .2018 الأول 
م��ع اأح���ك���ام ال�����س��ري��ع��ة الإ���س��ام��ي��ة، تكون 
�سركة  اإىل  حتولها  ا�ستكملت  قد  ال�سركة 
الإ�سامية  ال�سريعة  اأحكام  مع  متوافقة 
وفق املعايري مرعية الإج��راء  ل�سوق دبي 

املايل.
ال�سيد  ق���ال  ال��ن��ت��ائ��ج،  ه���ذه  ع��ل��ى  وتعليقاً 
جمل�ض  رئي�ض  ال�سام�سي  ع��ب��داهلل  حمد 
تكون  اأن  "اأمانات":"ي�سرين  �سركة  اإدارة 
ال�سكل،  بهذا  واع��دة   2019 العام  بداية 
يف ظل ما �سجلناه من منو كبري يف اأدائنا 
املايل خال الربع الأول من العام احلايل، 
انتقالنا  ا�ستكمال  يف  جناحنا  اإىل  اإ�سافة 
ال���س��رتات��ي��ج��ي اإىل ���س��رك��ة م��ت��واف��ق��ة مع 
ال�سريعة الإ�سامية. وبعد الإجنازات التي 
حققناها يف عام 2018 ، من�سي قدًما يف 

ا�سرتاتيجيتنا  خ���ال  م��ن   2019 ع���ام 
املركزة التي تعك�ض التزامنا بدعم قطاعي 
الرعاية ال�سحية والتعليم يف دول جمل�ض 
التعاون اخلليجي وخارجها. هدفنا املعلن 
وتو�سيع  ا���س��ت��ث��م��ارات��ن��ا  ح��ج��م  زي�����ادة  ه���و 
وثيق  ب�سكل  وال��ع��م��ل   ، اجل��غ��رايف  نطاقنا 
املن�سات  وربحية  منو  لدعم  �سركائنا  مع 
الرائدة التي اأن�ساأناها يف قطاعي الرعاية 
باأننا  ثقة  على  نحن  والتعليم.  ال�سحية 
لتحقيق  ال�سحيح  ال��ط��ري��ق  ع��ل��ى  ن�سري 
الأم��ث��ل يف  اخل��ي��ار  ن��ك��ون  اأن  يف  طموحنا 
والتعليم،   ال�����س��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة  ق��ط��اع��ي 

القطاعني  ه��ذي��ن  ت��ط��وي��ر  وامل�����س��اه��م��ة يف 
الرئي�سيني يف كافة الأ�سواق التي نتواجد 

فيها".
بويو�سون  دي  ت��ري�����س��ت��ان  ق�����ال  ب�������دوره 
"اأمانات":  ل�سركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض 
 2019 ال��ع��ام  م��ن  الأول  ال��رب��ع  "�سهد 
تقدًما جيداً يف م�سرية ا�ستثماراتنا، متثل 
خ�سو�ساً يف الفتتاح الر�سمي للم�ست�سفى 
امل��ل��ك��ي ل��ل��ن�����س��اء والأط����ف����ال وال�����ذي �سكل 
البحرين.  مملكة  يف  ا�ستثماراتنا  ب��داي��ة 
ال�سحي  والنمو  القوية  النتائج  وتعك�ض 
عام  م���ن  الأول  ال���رب���ع  يف  حت��ق��ق  ال�����ذي 
ال�ستثمار  ا�سرتاتيجية  م��زاي��ا   2019
التكاملي  وال��ن��ه��ج  نطبقها  ال��ت��ي  الن�سط 
الذي نعتمده خللق قيمة اإ�سافية يف كافة 
اأ���س��ول��ن��ا ال���رائ���دة. ن��ح��ن ح��ري�����س��ون على 
موا�سلة حت�سني اأداء من�ساتنا املتخ�س�سة 
ال�سحية  ال��رع��اي��ة  جم���ايل  يف  وال���رائ���دة 
ال�ستفادة  اإىل  ن��ه��دف  ح��ي��ث   ، وال��ت��ع��ل��ي��م 
قدرتنا  وتعزيز  اإ�سايف  دخل  لتوليد  منها 
ع��ل��ى خ��ل��ق ق��ي��م��ة ط��وي��ل��ة الأج����ل وعوائد 
م�ستدامة مل�ساهمينا. مع ترقبنا املزيد من 
و�سع جيد  نحن يف  امل�ستقبل،  الفر�ض يف 
ل��ا���س��ت��ف��ادة م��ن ال��ف��ر���ض امل��ت��اح��ة يف ظل 
املوقع الذي نتبواأه كاعب رئي�سي يف كافة 

اأ�سواقنا املختارة."

م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي ُيوؤّجل اأق�ساط التمويل 
ال�سخ�سي لعمالئه خالل �سهر رم�سان الكرمي

•• اأبوظبي-الفجر:

الإ�سامية  املالية  اخلدمات  جمموعة  الإ�سامي،  اأبوظبي  م�سرف  اأعلن 
كافة  ع��ن  واح���د  �سهر  ���س��داد ق�سط  ب��ت��اأج��ي��ل  �سيقوم  اأن���ه  ال��ي��وم  ال���رائ���دة، 
التمويات ال�سخ�سية امل�ستحقة على عمائه خال �سهر رم�سان املبارك 
دون فر�ض اأية ر�سوم اإ�سافية. وكان م�سرف اأبوظبي الإ�سامي قد اأطلق 
والتي  املالية،  نفقاتهم  اإدارة  على  عمائه  مل�ساعدة  خطوة  يف  املبادرة  هذه 

تت�سم بارتفاعها عادة خال ال�سهر الف�سيل.   
وقد باتت هذه املبادرة اإحدى التقاليد ال�سنوية التي يقوم بها امل�سرف والتي 
تتيح لعمائه املرونة يف �سداد اأق�ساط متوياتهم امل�ستحقة، انطاقاً من 

جهوده املبذولة يف تلبية متطلبات التمويل ال�سخ�سي للعماء.
امل��ن��ا���س��ب��ة، ق���ال فيليب ك��ي��ن��ج، ال��رئ��ي�����ض ال��ع��امل��ي ل��ق��ط��اع اخلدمات  وب��ه��ذه 
تلبية  ك��ان��ت  لطاملا  الإ���س��ام��ي:  اأب��وظ��ب��ي  م�سرف  يف  ل��اأف��راد  امل�سرفية 
يف  به  نقوم  ما  كل  �سميم  يف  تاأتي  توقعاتهم  وجت��اوز  عمائنا  احتياجات 
م�سرف اأبوظبي الإ�سامي. ومبنا�سبة هذه ال�سهر الف�سيل، يتبّنى اأبوظبي 
اأق�ساط متوياتهم  الإ�سامي هذه املبادرة التي ت�ساعد عمائنا يف �سداد 
املرتفعة  املالية  نفقاتهم  احتياجات  وتلبية  اإدارة  من  لتمكينهم  امل�ستحقة، 
خ���ال �سهر رم�����س��ان ال��ك��رمي. واإن��ن��ا ب��ذل��ك نعمل ج��اه��دي��ن ع��ل��ى تزويد 
عمائنا مبنتجات متمّيزة وخدمات خم�س�سة من �ساأنها اأن ت�ساعدهم يف 
اإدارة نفقاتهم املالية ب�سكل فّعال وب�سا�سة تامة. و�سيتوا�سل امل�سرف مع 
العماء الذين ي�ستوفون �سروط تاأجيل �سداد الأق�ساط من خال الر�سائل 
الن�سية الق�سرية )SMS(، علماً باأن التاأجيل �سيتم تلقائياً. وي�سري هذا 
العر�ض على الأق�ساط امل�ستحقة خال الفرتة 1 مايو31- مايو 2019، 

وللعماء حرية رف�ض العر�ض يف حال مل يرغبوا بتاأجيل اأق�ساطهم.
ويقدم امل�سرف على مدار العام الدعم لعمائه مل�ساعدتهم يف اإدارة �سوؤونهم 
املالية من خال منتجات وخدمات فريدة، ومن الأمثلة على ذلك برنامج 
اأبوظبي الإ�سامي والذي  )اخلري( ل�سداد اللتزامات املالية من م�سرف 
يتيح للعماء تخفي�ض اأق�ساطهم ال�سهرية بن�سبة %30 يف املتو�سط. كما 
اأن�ساأ امل�سرف وحدة متخ�س�سة بتقدمي امل�سورة وامل�ساعدة للعماء الذين 
اأو�ساعاً مالية �سعبة. وتتمثل مهمة هذه الوحدة يف العمل مع  يواجهون 
توفر  كما  امل��ح��ددة.  ظروفهم  وف��ق  ديونهم  لإدارة  خطط  لو�سع  العماء 
لهم الوحدة اإر�سادات حول الو�سائل املمكنة لتخفي�ض حجم ديونهم واإدارة 
ال�ستفادة من  العميل من  يتمكن  اأف�سل. ولكي  بكفاءة  املالية  التزاماتهم 
فر�سة التاأجيل، ي�سرتط م�سرف اأبوظبي الإ�سامي اأن يكون ممن يلتزم 
اأق�ساط  ثاثة  اآخ��ر  ذل��ك  يف  مبا  منتظم،  ب�سكل  ال�سهرية  اأق�ساطه  ب�سداد 
على الأقل، واأن يكون راتبه حموٌل اإىل امل�سرف، علماً باأنه ل توجد ر�سوم 
على هذا العر�ض. ويتمتع م�سرف اأبوظبي الإ�سامي ب�سجل طويل حافل 
بالتميز والإجنازات على �سعيد مبادرات امل�سوؤولية الجتماعية املوؤ�س�سية، 
الذي  املجتمع  جت��اه  م�ساهمته  وتعظيم  لتعزيز  خالها  من  يهدف  حيث 
امل�سرف خال  و�سيقوم  املبارك.  رم�سان  �سهر  �سّيما خال  ل  فيه،  يعمل 
اأنحاء  كافة  عرب  الرم�سانية  اخليم  من  عدد  بتنظيم  املبارك  ال�سهر  هذا 
الإمارات لتقدمي موائد الإفطار وذلك حتت اإ�سراف موظفي امل�سرف ممن 

تطوعوا يف هذه املبادرة اخلريية خال ال�سهر الف�سيل.

مل�ساريع  مالية  ت�سهيالت  درهم  مليار   1.4
املاء والغاز والكهرباء خالل 3 اأ�سهر

•• اأبوظبي -وام:

حظيت م�ساريع املاء والكهرباء والغاز باأهمية كبرية يف قائمة امل�ساريع التي 
حر�ست البنوك العاملة يف دولة الإمارات على توفري التمويل الازم لها 
والذي منا بن�سبة %8.2 وبقيمة 1.4 مليار درهم خال الربع الأول من 
املركزي  الإم��ارات  م�سرف  ي�سدرها  التي  الأرقام  ووثقت  العام 2019. 
ا�ستمرار ت�ساعد املوؤ�سر التمويل املقدم مل�ساريع املاء والكهرباء والغاز خال 
الأ�سهر املا�سية وهو ما رفع اإجمايل ر�سيد الت�سهيات املالية التي ح�سل 
عليها القطاع اىل 18.4 مليار درهم يف نهاية �سهر مار�ض املا�سي مقارنة 

. مع نحو 17 مليار درهم يف دي�سمرب من العام 2018 
مع  امل�ساريع  من  النوع  ه��ذا  متويل  موا�سلة  يف  البنوك  �سيا�سة  وتتواكب 
الهتمام احلكومي يف تعزيز مرافق البنية التحتية وهو الأمر الذي مكن 
اأك��رث الدول  دول��ة الإم��ارات من حجز موقعا متقدما يف قائمة ت�سنيفات 
املوؤ�س�سات  بح�سب  العامل  م�ستوى  على  التحتية  البنية  جم��ال  يف  تقدما 
التي  املالية  الت�سهيات  اأن  الر�سمية  الأرق��ام  املتخ�س�سة. وتظهر  الدولية 
ح�سلت عليها م�ساريع املاء والكهرباء والغاز �سكلت نحو %2 من اجمايل 
مع  كافة  القت�سادية  لاأن�سطة  امل�سريف  اجلهاز  قدمها  التي  التمويات 
نهاية الربع الأول من العام اجلاري والتي بلغت قيمتها 1.529 تريليون 
درهم. ومن املتوقع تو�سع اجلهاز امل�سريف يف متويل م�ساريع البنية التحتية 
ومن �سمنها م�ساريع املاء والكهرباء والغاز خال املرحلة القادمة خا�سة 
مع ا�ستمرار الإعان عن م�ساريع تنموية وعقارية �سخمة يف الدولة وذلك 
اإطار  يف  تنفيذها  يجري  التي  الكبرية  الأخ���رى  امل�ساريع  اىل  بالإ�سافة 

ا�ستعدادات الدولة ل�ست�سافة معر�ض اأك�سبو 2020.

التقرير الأ�صبوعي من ال�صركاء املتحدون لال�صتثمار: 
�ست�ستمر العوامل العاملية يف ال�سيطرة 

على حركة الأ�سواق الإقليمية
•• دبي-الفجر:

جتدد  خلفية  على  الأ�سبوع  خال  �سلبياً  العاملية  الأ�سهم  اأ�سواق  اأداء  كان 
ترامب  اإدارة  فر�ست  وال�سني.  املتحدة  الوليات  بني  التجارية  التوترات 
املفاو�سات  وان��ت��ه��ت  ال�����س��ني،  م��ن  ال�����واردات  ر���س��وم جمركية ج��دي��دة على 

التجارية بني البلدين دون اأي اتفاق حا�سم.
وح�سب تقرير ال�سركاء املتحدون لا�ستثمار، �سهد خام برنت اأي�ساً �سغوطاً 
خال الأ�سبوع حيث انخف�ض بن�سبة %0.32 على خلفية حالة عدم اليقني 
املتزايدة ب�ساأن التوترات التجارية. بالن�سبة لاأ�سواق الإقليمية، كان الأداء 

خال الأ�سبوع �سلبياً مّتبعاً الأداء يف الأ�سواق العاملية.
الأ�سبوع،  خ��ال  ال�سلبية  املنطقة  يف  الإقليمية  امل��وؤ���س��رات  جميع  اأغلقت 
با�ستثناء البحرين. كانت م�سر الأ�سواأ اأداًء اإقليمياً حيث خ�سرت 5.51% 
و %3.62 يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  بلغت %5.14 يف  تليها خ�سائر   ،

اأبوظبي.

اخلليج لال�ستثمار الإ�سالمي جتمع متوياًل 
ل�سركة اأخرى يف وادي ال�سليكون

•• دبي-الفجر: 

�سفقة  اإمت��ام  عن   ،  )GII( الإ�سامي(  لا�ستثمار  )اخلليج  �سركة  اأعلنت 
 - �سبي�ض(  )زد  ل�سركة  الإ���س��ام��ي��ة  ال�سريعة  اأح��ك��ام  م��ع  متوافقة  مت��وي��ل 
zSpace..   يقع مقر �سركة ) زد �سبي�ض( - zSpace يف وادي ال�سيليكون 
تكنولوجيا  يف  عاملياً  الرائدة  ال�سركة  وتعترب  الأمريكية،  املتحدة  بالوليات 
التعليم  ق��ط��اع  يف   )VR( الف��رتا���س��ي  وال���واق���ع   )AR( امل��ع��زز ال��واق��ع 
والتدريب. و تعزز هذه ال�سفقة من اعتماد )اخلليج لا�ستثمار الإ�سامي( 
ال�ستثماري مبنطقة جمل�ض  امل��ال  راأ���ض  يف  ال��رائ��دة  ال�سركات  كواحدة من 
نيابة  الإ���س��ام��ي(  لا�ستثمار  )اخلليج  جمعت  بعدما  اخلليجي؛  التعاون 
ال�سركات  400 مليون دولر ملجموعة متنوعة من  اأكرث من  عن عمائها 
يف وادي ال�سيليكون. ت�ستعد �سركة” اخلليج لا�ستثمار الإ�سامي بالنمو يف 

جمال التكنولوجيا والتعليم لتطوير جمالت ال�ستثمار لعمائها.
وقال حممد احل�سن -  ال�سريك املوؤ�س�ض والرئي�ض التنفيذي ملنطقة جمل�ض 
التعاون اخلليجي يف )اخلليج لا�ستثمار الإ�سامي(: نحن �سعداء لتوفري 
فر�سة ا�ستثمارية اأخرى فريدة من نوعها لعمائنا، حيث جتمع هذه الفر�سة 
ا�ستثمارية  ب�سهية  حالًيا  يتمتعان  كاهما  و  والتكنولوجيا،  التعليم  ب��ني 
و  العامل  يجتاح  والتدريب  التعليم  يف  الرقمي  التحول  اأن  حيث  متزايدة، 
60 % من اجلامعات  2021  �ستقوم  اأن��ه بحلول ع��ام  اإىل  الأب��ح��اث  ت�سري 
قد  و   ،  AR / VR املعزز  الواقع  و  الفرتا�سي  الواقع  تقنيات  باعتماد 
اأخرى مثل اليابان والهند لديها  اأن الوليات املتحدة و ال�سني ودول  تبني 
 -  zSpace  - )اإمكانيات منو هائلة يف قطاع التعليم، و �سركة )زد �سبي�ض
رائ��دة يف هذا املجال، فهي يف و�سع جيد لا�ستفادة من هذا الطلب  كونها 
الكامن. و اأ�ساف بانكاج غوبتا- ال�سريك املوؤ�س�ض والرئي�ض التنفيذي ل�سوق 
وادي  ك��ان  الإ���س��ام��ي(:  لا�ستثمار  )اخلليج  يف  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
ال�سيليكون دائًما يف طليعة من �سنع ابتكارات تكنولوجية غريت حياة النا�ض، 
نتائج  بالفعل  ت�سهد   -  zSpace  - �سبي�ض(  )زد  و خدمات  اأن منتجات  اإذ 
اإيجابية، و نرى اإمكانات م�ستقبلية يف )زد �سبي�ض( حيث اأن ال�سركة م�ستعدة 
لزيادة ح�ستها يف �سوق الوليات املتحدة ويف ذلك فان ا�ستهداف عدد كبري 
اأكرب دولتني من حيث عدد ال�سكان يف العامل، �سنوجه )زد  من الطاب يف 
�سبي�ض( - zSpace - للو�سول اإىل اآفاق جديدة ونكون �سريًكا للنمو، وهي 

قيمة م�سافة ملحفظة اخلليج لا�ستثمار الإ�سامي.
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حمكمة ال�سارقة االإحتادية االإبتدائية 

ق�سم التنفيذ
اإخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية رقم 523 ل�سنة 2019 

اىل املحكوم عليه / 1- اخلط اخلليجي الأول ملقاولت الطرق - ذ م م 
ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية قد ا�سدرت بحقكم حكما 
بتاريخ 2018/9/12 يف الق�سية رقم 2813 ل�سنة 2018 جتاري كلي بالزامكم بدفع مبلغ 

وقدره )579080( درهم. 
ل�سالح املحكوم له / واحة الغدير للنقل الربي العام - �ض م م  

لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خال 15 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�سر. ويف حال 
الق�سية يف  �ستبا�سر نظر  املحكمة  املحدد فان  امليعاد والتاريخ  تخلفك عن احل�سور يف 

غيابك. 
رئي�س ق�سم التنفيذ 
حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية                   

    االمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل
العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13   

اعالن مدعي عليه بالن�سر مذكرة 
�سادرة من حمكمة ال�سارقة االإحتادية االإبتدائية 

يف الق�سية رقم )2019/1731( الدائرة الكلية التجارية
اىل املدعى عليه / عبداهلل عبدالرحمن حممد الها�سمي  -  �سركة العلم امل�سيئ للتجارة العامة 

نعلمكم بان املدعي / حممد علي عبداهلل الدباين النعيمي 
يف الدعوى رقم 2019/1731 كلي - قد اقام عليك الدعوى املذكور رقمها اأعاه يطالبك فيها : 

وما  الدعوى  ملف  على  الإطاع  ماأموريته  تكون  اجلدول  يف  الدور  �ساحب  املخت�ض  احل�سابي  خبري  بندب  الق�ساء 
ملقر  والنتقال   ، الدعوى  بطريف  والجتماع  اخرى  م�ستندات  من  اخل�سوم  يقدمه  ان  ع�سى  وما   ، م�ستندات  من  به 
ال�سركة املدعي عليها الثانية للطاع على ما يكون لديها من م�ستندات ودفاتر و�سجات )ال�ستاذ - واليومية العامة 
املالية وذلك عن الفرتة )من  ال�سنوات  املالية املدققة واملعتمدة عن كافة  ال�سهرية( وامليزانيات  - وموازين املراجعة 
تاريخ �سداد احل�سة الوىل براأ�ض مال يف 2015/5/30 حتى �سدور احلكم البات - واحت�ساب الرباح املدعي وقدرها %40 

من ارباح ال�سركة وذلك منذ 2015/9/30 حتى تاريخه. 
بالزام املدعي عليهم الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 

وذلك   2019/5/27 بتاريخ  وذلك   138 القاعة   ، البتدائية  الحتادية  ال�سارقة  حمكمة  اأمام  ح�سورك  يقت�سي  لذا 
لاإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، ويف حالة تخلفكم عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنكم يف 

الوقت املحدد و�سيتم اتخاذ الجراءات القانونية يف غيابكم. 
مكتب اإدارة الدعوى  

    االمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل
العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13   

 اخطار للح�سور امام حمكمة ال�سارقة االإحتادية االإبتدائية 
يف الدعوى 2018/7479 جتاري جزئي ال�سارقة

اعالن املدعي عليها بالن�سر
بناء على طلب املدعي/ �سركة فري�سن�ض التجارية )ت�سامنية( 

اىل املدعي عليه/ 1- م�سنع املاجد للبا�ستيك )فردية(  2-ماجد عبداهلل ح�سن املاجد 
- اإماراتي - يطالب فيها بالزام املدعي عليهم بان يدفعا للمدعية على �سبيل الت�سامن 
مبلغ وقدره 518.659.20 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى 

وحتى ال�سداد التام ، بالإ�سافة للر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
الحتادية  ال�سارقة  مبحكمة  اخلام�سة  اجلزئية  الدائرة  لدى  باحل�سور  مكلف  انت 
يوم 20 من  ال�ساعة 8.30 من  بوا�سطة وكيل معتمد وذلك يف  او  الإبتدائية �سخ�سيا 
�سهر 5 �سنة 2019 وذلك للنظر يف الدعوى بو�سفك مدعي عليه. رقم قاعة املحكمة. 

قاعة املحكمة 141 
حرر بتاريخ 2019/5/7

مكتب اإدارة الدعوى  

    االمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل
العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13   

اإعالن بالن�سر
رقم )2018/3575(

املخطر : احمد علي ح�سن الزرعوين 
وميثله بالتوقيع احمد احل�سيني عبداملنعم ال�سويني مبوجب وكالة م�سدقة ا�سول بالكاتب العدل 

يف دبي مبحرر رقم )2017/1/159588( بتاريخ 2017/7/19 
املخطر اليه : �سامي خمي�ض بخيت خمي�ض 

نظرا لتاأجريكم املكتب رقم )102( الكائن مببنى احمد الزرعوين والواقع على قطعة ار�ض رقم 
ملكيته  والعائد  بدبي  العيد  م�سلي  مقابل   - امل��رر  منطقة  يف   )666-117( البلدية  رقم   -  )242(
هذا  مبوجب  نخطركم  فاإننا   .2019/1/22 بتاريخ  فعليا  انتهي  ايجار  عقد  مبوجب   ، للمخطر 
عقد  عن  املتاأخر  اليجار  بدل  و�سداد   2019/1/22 بتاريخ  املنتهي  اليجار  عقد  بتجديد  الإخطار 
اليجار للمخطر خال ثاثون يوما من ا�ستامكم الخطار املاثل وفق املقرر ب�سريح املادة )25/اأ( 
من القانون رقم 2008/33 واإل �سن�سطر ا�سفني اىل اتخاذ الجراءات القانونية بحقكم ملطالبتكم 

ب�سداد املتاأخر من بدل اليجار والخاء ، مع الزامكم بالر�سوم وامل�سروفات. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2019/750  ا�ستئناف جتاري   
ر�سا  2-حميد  م  م  ذ  ���ض   - العامة  للتجارة  النجم  1-ن���ور  ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
�ض   - العامة  للتجارة  النجم  نور  ملديونية  و�سامن  كفيل  ب�سفته  ديزجي  كاركر 
نور  ملديونية  و�سامن  كفيل  ب�سفته  ديزجي  كاركر  ا�سمعيل  ر�سا  3-على  م  م  ذ 
/ امل�ستاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  م  م  ذ  ���ض   - العامة  للتجارة  النجم 

احمد ر�سا كاركر ديزجي وميثله/�سوق حم�سن بدر الكثريي - قد ا�ستاأنف احلكم 
وحددت  2019/4/14م.  بتاريخ  كلي  جت��اري   2017/2075 رقم  بالدعوى  ال�سادر 
لها جل�سه يوم الثاثاء املوافق 2019/5/21 ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة رقم 
ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13   
�سركة/  اورك�سيجن ثريابيوتيك�ض ايرلند ال ال �سي ، )رخ�سة رقم : 93731 ( والكائنة ب� 

املقر مكتب تنفيذي رقم 7 الطابق ال�سابع املبني برج ارورا- دبي – المارارت العربية املتحدة  
�ض.ب .9275 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة  ، واملرخ�سة لدى �سلطة دبي للتطوير ، 

ترغب هذه ال�سركة املذكورة يف اإعان قرارها للكافة والذي مت اإتخاذه بوا�سطة املالك �سركة/ 
اورك�سيجن ثريابيوتيك�ض ايرلند ال ال �سي )ال�سركة الرئي�سية(  والذي عقد بتاريخ 11 ابريل 
2019 ب�ساأن اإغاق وحل ال�سركة.  وفقاً لذلك ، تهيب ال�سركة باأي طرف معني بالأمر ولديه 

اأى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خال 45 يوماً من تاريخ هذا الإعان 
عن طريق الربيد امل�سجل اأو الإت�سال ب� :  ال�سّيد/ عمر حممد ريفي 

اإ�سم ال�سركة: اورك�سيجن ثريابيوتيك�ض ايرلند ال ال �سي 
�ض.ب : 9275 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة 

هاتف رقم : 043317161
orifi@nalpropion.com :الربيد الإلكرتوين

  لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد اإنتهاء فرتة الإ�سعار واملحددة ب�  45 يوماً. 

ا�سعار ت�سفية
العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر 
 يف  الدعوى 2019/867 مدين جزئي 

ان  الق��ام��ة مبا  ع��ب��داهلل  جمهول حمل  م��راد علي  املدعي عليه /1-مديحة  اىل 
حممد  عبدالرحمن  وميثله/عبداهلل  ع  م  �ض   - للتاأمني  الإحت���اد  �سركة  امل��دع��ي/ 
ال�سعيدي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها دعوى مطالبة بالزام املدعي عليها 
القانونية  للفائدة  ا�سافة   ، دره���م(   51.200( وق���دره  مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان 
بواقع 9% �سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد ، ا�سافة اىل الر�سوم 
وامل�����س��روف��ات وم��ق��اب��ل ات��ع��اب امل��ح��ام��اة. وح���ددت لها جل�سة ي��وم الث��ن��ني املوافق 
2019/5/20 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/1369  تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهم/1- عرب البحار خلدمات التوزيع املحدودة - ب�سفتها - ال�سركة 
مظهرة ال�سيك ل�سالح البنك 2-�ساندان بانريجي كريتى بو�سان - ب�سفته املوقع 
على ال�سيك املظهر ل�سالح البنك 3- ال�سنوبر لتجارة الورق ومواد التغليف - ذ م م 
- ب�سفتها ال�سركة م�سدرة ال�سيك  جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/

بنك الفجرية الوطني - فرع دبي وميثله / حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي  قد 
املبلغ  بدفع  بالت�سامن  والزامكم  اع��اه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )298240.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/1368   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهم/1- �سيلبي وورلد م د م �ض ب�سفتها ال�سركة مظهرة ال�سيك ل�سالح البنك 
املدعي 2-بي ا�ض جرنال تريدجن �ض م ح - ب�سفتها ال�سركة م�سدرة ال�سيك 3-راجيني �سا�سار 
ا�ض جرنال تريدجن -  ال�سادر من �سركة بي  ال�سيكات  �سا�سار ب�سفته حمرر  ا�سوك كومار 
�ض م ح  4-هيت�ض جوييند ت�سوبرا )ال�سم ح�سب اجل��واز( هيت�ض جوبيند ت�سوبرا ت�سوبرا 
القامة  ا جمهويل حمل  ال�سيك  على  املوقع  )ب�سفته  والإق��ام��ة(  )ال�سم ح�سب اجلن�سية 
مبا ان طالب التنفيذ/بنك الفجرية الوطني )فرع دبي( وميثله / حممد عي�سى �سلطان 
ال�سويدي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بالت�سامن بدفع املبلغ 
املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  به وق��دره )1754620.50( دره��م اىل طالب  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/1452   تنفيذ جتاري  
النوبي  عي�سى   -2 م  م  ذ  �ض   - الفندقية  لل�سقق  وين�س�سرت  �سدهم/1-  املنفذ  اىل 
�ض   - الفندقية  لل�سقق  وين�س�سرت  ملديونية  �سامن  كفيل  ب�سفته   - حممد  �سامل 
ذ م م 3- من�سور عي�سى النوبي �سامل - ب�سفته كفيل �سامن ملديونية وين�س�سرت 
التنفيذ/ ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ويل  م  م  ذ  ���ض   - الفندقية  لل�سقق 

اأقام  قد  ال�سويدي   �سلطان  عي�سى  حممد   / وميثله  ال�سامي  ابوظبي  م�سرف 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
)458789.64( درهم بالت�سامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : �صالح هوم للديكور - �س ذ م م  
العنوان : معر�ض رقم 4 مركز دبي العقاري / ال�سيخ احمد بن را�سد بن �سعيد ال 
مكتوم - ال�سفا - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 604746 
رقم القيد بال�سجل التجاري : 1021254 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحال ال�سركة املذكورة اأعاه 
، وذل���ك مب��وج��ب ق���رار حم��اك��م دب��ي بتاريخ 2019/5/8 وامل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب العدل 
اإىل  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�ض  حماكم دبي بتاريخ 2019/5/8 وعلى من لديه 
امل�سفي املعني دوكيوبيليتي لتدقيق احل�صابات العنوان : مكتب رقم 1006 ملك 
ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة - هاتف : 4421762-04  فاك�ض : 04-4421764  
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : دوكيوبيليتي لتدقيق احل�صابات
العنوان : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة - هاتف 
التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   04-4421764  : فاك�ض   04-4421762  :
�صالح  لت�سفية  اأع��اه  املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية 
هوم للديكور - �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/5/8  
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/5/8 وعلى من لديه اأي 
بدبي على  الكائن  املعني يف مكتبه  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�ض 
الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اه،  املذكور  العنوان 

وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

يف الدعوى رقم 2019/1421 تنفيذ جتاري 
اىل املنفذ �سده/1- ديربي للمقاولت - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/م�سنع اخلليج لا�سباغ واملواد الا�سقة وميثله/ 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال�سويدي  �سلطان  عي�سى  حممد 
به وقدره )365909( درهم  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  املذكورة اعاه 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات 

خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : مورجان لتجارة مواد البناء - �س ذ م م   
العنوان : م�ستودع رقم 5 ملك �سامل �سعيد �سرور املزروعي - بردبي - القوز ال�سناعية   
القيد  رق��م   563440  : الرخ�سة  رق��م   ، حم���دودة  م�سوؤولية  ذات   : القانوين  ال�سكل 
بال�سجل التجاري : 1017787 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه 
، وذلك  اأعاه  ال�سركة املذكورة  باإنحال  التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها  قد مت 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/5/5 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ 2019/5/5 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
دوكيوبيليتي لتدقيق احل�صابات العنوان : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير 
، فاك�ض : 4421764-04  م�سطحباً  - بردبي - برج خليفة - هاتف : 04-4421762 
معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا 

الإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : دوكيوبيليتي لتدقيق احل�صابات
العنوان : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة - هاتف 
التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   04-4421764  : فاك�ض   04-4421762  :
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاه لت�سفية مورجان 
بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  م   م  ذ  �س   - البناء  مواد  لتجارة 
وعلى   2019/5/5 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2019/5/5
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اه،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13   
 اخطار للح�سور امام حمكمة ال�سارقة االإحتادية االإبتدائية 

يف الدعوى 2018/6831 جتاري جزئي - ن�سرا   
بتعديل الطلبات يف الدعوى - وبورود التقرير 

بناء على طلب املدعي/بنك را�ض اخليمة الوطني - �ض م ع - �ض م ع 
اىل املدعي عليه/ �سيبا�ستيان لوران�ض 

انت مكلف باحل�سور لدى الدائرة املدنية والتجارية اجلزئية الثالثة 
وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الإبتدائية  الحتادية  ال�سارقة  مبحكمة 
معتمد وذلك يف ال�ساعة 8.30 من يوم 21 من �سهر 5 �سنة 2019 وذلك 

للنظر يف الدعوى بو�سفك مدعي عليه.
رقم قاعة املحكمة. قاعة املحكمة 152

مكتب اإدارة الدعوى  

    االمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل

العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13   
حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية

اعالن حكم بالن�سر
يف  الدعوى رقم 2018/8332 جتاري كلي 

املرفوعة من املدعي/ اكورتيك لطاء ق�سبان الدعم ومعاجلتها 
املدعي عليه / بريفيكت انرتنا�سيونال 

حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري 
وبالأغلبية بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 1.324.415.91 
ع�سر  وخم�سة  واربعمائة  الفا  وع�سرون  واربعة  وثاثمائة  مليون  درهم 
تاريخ  من   %5 مبقدار  قانونية  فائدة  مع  فل�سا  وت�سعني  وواحد  درهما 
املطالبة الق�سائية والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف و 500 درهم 

مقابل اتعاب املحاماة.  
مكتب اإدارة الدعوى 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13   
اإعـــــالن 

تعلن حمكمة عجمان ال�سرعية ان ال�سيد حبيب ها�سم حميدي ، يحمل جواز 
�سفر رقم T96327953 �سادر من ايران بتاريخ 2017/6/6 م قد تقدم 
بامللف رقم 2019/87 مرياث ، بطلب اثبات اأن اأن العقارين الكائنني باإمارة 
عجمان رقم ال�سند : ن/638/10 امل�سجل با�سم ها�سم ح�سن حميدي والعقار 
يعودان   ، احلمادي  حممود  ح�سن  ها�سم  با�سم  امل�سجل  ن/156/14   : رقم 

للمتويف ها�سم ح�سون حميدي وان امل�سميات مل�سمى واحد. 
الأحوال  قلم  رئي�ض  اىل  احل�سور  الطلب  هذا  على  اعرتا�ض  لديه  فمن 
الإعان لبداء  ن�سر هذا  تاريخ  يوما من  ال�سخ�سية خال مدة خم�سة ع�سر 

اأ�سباب اعرتا�سه.     
القا�سي مبحكمة عجمان ال�سرعية 
ه�سام علي عبدالرحمن الزرعوين  

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2018/447  ا�ستئناف تنفيذ جتاري   
العقاري - �ض م ع - ممثله  ابيار للتطوير  امل�ستاأنف �سده/1-�سركة  اىل 
ب�سخ�ض مديرها العام  جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /ال�سركة 
العربية للطريان - �ض م ع وميثله / احمد ح�سن رم�سان اآل علي - قد 
ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2015/530 تنفيذ جتاري  وحددت 
لها جل�سه يوم الربعاء املوافق 2019/6/12 ال�ساعة 17.30 م�ساءا  بالقاعة 
رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2018/2371  ا�ستئناف جتاري   

املنوه   -2 م  م  ذ  ���ض   - ال��ع��ام��ة  للتجارة  1-اأم��ي��ت��ك��و  ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
للتجارة - �ض ذ م م جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /بنك �سادرات 
بالدعوى  ال�سادر  القرار/احلكم  ا�ستاأنف  قد  الرئي�سي(  )الفرع  اي��ران 
رقم : 2017/1755 جتاري كلي بتاريخ 2018/10/24  وحددت لها جل�سه 
رقم  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة   2019/5/21 املوافق  الثاثاء   يوم 
ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2018/2015  ا�ستئناف جتاري   
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-�سركة كو�سي التجارية - �ض ذ م م  جمهول 
حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل�����س��ت��اأن��ف / ���س��رك��ة ت��ط��وي��ر جم��م��ع دبي 
بالدعوى  ال�سادر  القرار/ احلكم  ا�ستاأنف  قد  م   م  ذ   - لا�ستثمار 
رقم 2017/2512 جتاري كلي بتاريخ 2018/9/10 وحددت لها جل�سه 
يوم الحد  املوافق 2019/5/19 ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة رقم 
ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2018/1555  ا�ستئناف جتاري   

م   م  ذ  �ض   - الطبية  معدات  لتجارة  اي��ف��ورت   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
ايران )الفرع  امل�ستاأنف /بنك �سادرات  ان  جمهول حمل القامة مبا 
الرئي�سي(  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم  2018/124 
جتاري كلي بتاريخ  2018/7/9 وحددت لها جل�سه يوم الحد املوافق 
2019/5/19  ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه 
�ستجري  قانونيا ويف حال تخلفكم  او من ميثلكم  يقت�سي ح�سوركم 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/578   تنفيذ مدين  
ي��وك��اي �سني جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  اىل املنفذ ���س��ده/1- 
طالب التنفيذ/ريكيت بنكيزر ارابيا - م م ح وميثله / �سيف �سعيد 
را�سد الغبار ال�سام�سي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اع��اه وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره )23363( دره��م اىل 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2018/3770 جتاري جزئي                                                

بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  م   م  ذ  ���ض   - للمقاولت  كيلي  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2019/4/9 يف الدعوى املذكورة اعاه ل�سالح/ 
وقدره  مبلغا  املدعية  لل�سركة  ت�سدد  ان  عليها  املدعي  ال�سركة  بالزام  ح  م  م   - او�سرتمري 
179.695 درهم )مائة وت�سعة و�سبعون الف و�ستمائة وخم�سة وت�سعون درهما( م�سافا اليه 
فائدة قانونية ب�سيطة قدرها 9% �سنويا ، اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 
2018/10/9 وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليها بامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم 
يوما  قابا لا�ستئناف خال ثاثني  املحاماة.   حكما مبثابة احل�سوري  اتعاب  مقابل 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2019/1067  تنفيذ جتاري 

اىل املنفذ �سده/1- الريامي لعمال الكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/هيبورث بي.ام.اي �ض.ذ.م.م  قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )457658.76( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2019/1121  تنفيذ جتاري 

اىل املنفذ �سده/1- بيربك�ض للتجارة العامة �ض.ذ.م.م 2- بيربك�ض العاملية 
ذ.م.م 3- حممد يا�سر عبداجلبار عبداجلبار 4- عبداجلبار كمايل عثمان 
الوطني  ال��ف��ج��رية  التنفيذ/بنك  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
- ف���رع دب���ي ومي��ث��ل��ه:ع��ل��ي ا���س��م��اع��ي��ل اب��راه��ي��م اجل��رم��ن  ق��د اأق����ام  عليك 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى 
املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  بالت�سامن  دره��م   )1613953.62(
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/864  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-علياء علي بن علي ال علي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
اأقام عليك الدعوى مو�سوعها املطالبة بالزام  امل�ست�سفى المريكي دبي ���ض.ذ.م.م قد 
درهم   )121.947.56( مبلغ  للمدعي  ي�سددا  ان  والتكافل  بالت�سامن  عليهما  املدعي 
دخول  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
يوم  جل�سة  لها  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�سداد  وحتى  يف:2016/12/12  امل�سفى  عليها  املدعي 
فاأنت  ل��ذا    ch1.B.10:بالقاعة �ض  ال�ساعة:9:30  امل���واف���ق:2019/5/16  اخلمي�ض 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/128  مدين كلي

اىل املدعي عليه / 1-غيتا غوتام جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/حممد حديد 
عن  ال�سادرة  امل��زورة  التاأمني  وثائق  والغاء  ف�سخ  مو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
املدعي عليها )1( واملن�سوب �سدورها للمدعي اأرقام )11933 و 12307 و 13437( والزام 
املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل برد مبلغ )1952000( درهم وفائدة 9% �سنويا من 
تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.وحددت 
  ch1.C.15:لها جل�سة يوم الربعاء املوافق:2019/5/15 ال�ساعة:10:00 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/1899  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-حممد ح�سني جوهر فرحان احلمادي 2- جا�سم ح�سني جوهر 
يحي  بن  بن ح�سن  املدعي/�سليمان  ان  الق��ام��ة مبا  احل��م��ادي جمهول حمل  فرحان 
مو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  احل��م��ادي  املو�سى  علي  وميثله:ابراهيم  غ��زواين 
املطالبة بف�سخ عقد التفاق املوؤرخ 2019/4/1 ورد مبلغ )55.500( درهم بال�سافة اىل 
الر�سوم وامل�سروفات واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بدون كفالة.وحددت 
  ch1.C.14:لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق:2019/5/30 ال�ساعة:9:30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/1841  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اندري جاوثيري 2- مو مو�سا نيكو كون�سارىجمهول حمل القامة 
املدعي/احمد حممد ر�ض حممد عو�ض اهلل وميثله:حممد مرت�سى يعقوب  ان  مبا 
املدعي  بالزام  املطالبة  مو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الها�سمي  برهان  مرت�سى 
عليه مببلغ وقدره )87490( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة %12 
من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة.وحددت 
  ch1.C.13:لها جل�سة يوم الثنني املوافق:2019/5/27 ال�ساعة:9:30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2019/186  جتاري جزئي

القامة  بن عبداهلل اخلليوي  جمهول حمل  بن خالد  ل��وؤي  املحكوم عليه/1-  اىل 
الدعوى  يف    2019/3/26 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
يوؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  ال�سيارات  لتاجري  ل�سالح/عجيب  اع��اه  امل��ذك��ورة 
من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م(  وثاثني  ومائتي  )الفي  مبلغ  للمدعية 
والزمته  ال�سداد  متام  وحتى  يف:2018/12/26  احلا�سل  الق�سائية  املطالبة  تاريخ 
احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  مائتي  ومببلغ  بامل�سروفات 
قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان 
دبي  اآل مكتوم حاكم  �سعيد  را�سد بن  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  با�سم �ساحب  �سدر 

وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2019/533  جتاري جزئي

حمل  جمهول  كون�سارى  نيكو  مو�سا  مو   -2 جاوثيري  ان��دري  عليه/1-  املحكوم  اىل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2019/4/7  يف الدعوى 
املذكورة اعاه ل�سالح/ح�سام كايد الياجوري بف�سخ عقد ال�ستثمار املربم بني طريف 
التداعي والزام املدعي عليهما بان يردا للمدعي مبلغ )مائتي الف و�سبعمائة واربعة 
و�سبعني درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 
2019/1/24 وحتى متام ال�سداد والزمتهما بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف 
خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/1567  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-عادل �سيفو للتجارة العامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/كريى بروجكت لوجي�ستيك�ض ميدل اي�ست �ض.ذ.م.م وميثله:مارون 
وديع مطر قد اأقام عليك الدعوى مو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )159970.29( وق��دره  مبلغ  للمدعية 
والفائدة التاأخريية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.وحددت لها 
  ch1.C.12:جل�سة يوم الربعاء املوافق:2019/5/15 ال�ساعة:9:30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/619  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-مطبخ منديلي�س�ض ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
حممد  يو�سف  وميثله:فتوح  ذ.م.م  العامة  للتجارة  الو�سط  ال�سرق  املدعي/ما�ض 
عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  مو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الن�سار  ح�سني 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )1480000( وق��دره  مببلغ 
الثنني  ي��وم  جل�سة  لها  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12
مكلف  فاأنت  لذا    ch2.E.22:بالقاعة �ض  ال�ساعة:8:30  امل��واف��ق:2019/5/20 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2018/3908  جتاري جزئي

���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم بان  اىل املحكوم عليه/1- بايون لل�سناعه 
املذكورة اعاه  املنعقدة بتاريخ  2019/2/13  يف الدعوى  املحكمة حكمت بجل�ستها 
ت��وؤدي للمدعية  بان  املدعي عليها  بالزام  ���ض.م.ح  ا�ستيل  ا�ض �سي  ام  ل�سالح/دي بي 
والفائدة  فل�سا(  وخم�سني  دره��م  وخم�سني  واثنني  و�سبعمائة  ال��ف  )ت�سعني  مبلغ 
متام  وحتى   2017/9/12 يف  احلا�سل  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية 
ال�سداد والزمتها بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة 
احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا 
العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2018/613  عقاري كلي

اىل املحكوم عليه/1- دبي اخلليج للعقارات ���ض.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
حكمت املحكمة - اول:بف�سخ التفاقيتني �سند التداعي املحررتني بني املدعي 
واملدعي عليها - ثانيا:بالزام املدعي عليها بان توؤدي اىل املدعي مبلغ وقدره 
درهم  ثاثمائة  ومبلغ  بامل�ساريف  عليها  املدعي  وال��زم��ت  دره��م   )866.529(
خال  لا�ستئناف  ق��اب��ا  احل�����س��وري  مبثابة  حكما  امل��ح��ام��اة.  ات��ع��اب  مقابل 
ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/2927  عمايل جزئي
جمهول  ذ.م.م  الفنية  للخدمات  ك��رم  خ��ان  1-حم�سن   / عليه  املدعي  اىل 
اأق��ام عليك  حمل القامة مبا ان املدعي /حممد �سدام منظور ح�سني قد 
 15608( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ )1000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم 
ال�سكوى:MB191878531AE وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة ���ض   10.30 ال�ساعة   2019/5/19
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13   

اعالن حكم بالن�سر
                     يف  الدعوى رقم 2018/88  احوال نف�س غري م�سلمني

اىل املدعي عليه/1- �ستيفاين جابريلي ريك جيب بوجك جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/كاي ريك نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2019/4/8  يف 
الدعوى املذكورة اعاه ل�سالح/كاي ريك بحكمت املحكمة مبثابة احل�سوري 1- بتطليق 
املدعي عليها �ستيفاين جابريلي ريك جيب بوجك على زوجها املدعي كاي ريك طلقة 
بائنة لل�سرر وعلى املدعي عليها اح�ساء عدتها ال�سرعية وفق حالها عقب �سريورة هذا 
احلكم باتا 2- بالزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�سروفات. حكما مبثابة احل�سوري قابا 
لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
             يف  الدعوى 2019/524  احوال نف�س م�سلمني

اىل املدعي عليه / 1- عارف حممد عبد الرحيم بنار العو�سي  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/ بدريه حممد عبدالرحمن ح�سن اجلناحي  
)حممد(  الب��ن  بح�سانة  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
واجرة ح�سانة ونفقة بنوة وبدل م�سكن واجرة خادمة. وحددت لها جل�سة 
يوم  الحد املوافق  2019/5/26   ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة رقم )10( يف 
مبنى الحوال ال�سخ�سية مبنطقة القرهود لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13   

مذكرة اعالن بالن�سر
             يف  الدعوى 2018/388  ا�ستئناف تظلم جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- حممد م�سعل عبداهلل الظريف ال�سام�سي  
قد  روزاي���و   لومباردو   / امل�ستاأنف  ان  الق��ام��ة مبا  جمهويل حمل 
ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2018/521 تظلم جتاري     

وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2019/5/15 ال�ساعة 17.30 
او من  ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم  بالقاعة رقم  م�ساءا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 13 مايو  2019 العدد 12630  حك���وم��ة دب�����ي- �صلط�ة واح�ة دب�ي لل�صيليك�ون

اإع��ان رق��م )2019/17(
تعلن �سلطة واحة دبي لل�سيلكون عن اإلغاء / تعديل بع�ض بيانات الرخ�ض ح�سبما هو حمدد بكل اإعان، فعلى كل �سخ�ض اأو جهة اأي 

حق اأو اإعرتا�ض مراجعة املحكمة املخت�سة خال اأ�سبوعني من تاريخ الإعان دون حتمل ال�سلطة اأدنى م�سئولية جتاه حقوق الغري.

اإلغ��اء الرخ�ص�ة:

العن����وان: دبي،  دولة الإمارات العربية املتحدة - �صلطة واح�ة دب��ي لل�صيليك��ون

تغيري الأ�صم التجاري /ال�صكل القانوين:

رقم الرخ�سة
2648
2674
2978
1934
2750
1499
209
677

2794

�ساحب الرخ�سة:    
EBB AND FLOW TECHNOLOGIES - FZE    اإب اآند فلو تكنولوجيز - م م ح

HUBPAY TECHNOLOGIES - FZE          هب بيه تكنولوجيز - م م ح
PETROSERVE INTERNATIONAL FZCO   بيرتو �سريف انرتنا�سونال �ض م ح

Allrig Middle East DMCC           اأولريغ ميدل اي�ست دي ام �سي �سي
X10D CREATIVE TECHNOLOGIES - FZE اك�ض 10 دي كرييتف تكنولوجيز – م م ح

 3TP SOLUTIONS - FZCO            م ح �ض  �سوليو�سنز  بي  3تي 
ADB SAFEGATE BVBA       ايه دي بي �سيف جيت بي يف بي ايه

Shapra Exim FZCO               سربا اك�سيم �ض م ح�
Tulip Dry Cleaning Services Laundry FZE مغ�سلة توليب خلدمات التنظيف بالبخار م م ح

رقم الرخ�سة

2142

 57  /A
 57/  B"

E MINDWARE - FZE
اإي مايندوير - م م ح

ARROW ECS FZE
ايرو اي �سي ا�ض م م ح

To                        ال�سم التجاري اجلديد
RheinBrucke IT Consulting EMEA FZE
رينربوك اآي تي كون�سالتنج اإي اأم اإي ايه - م م ح

From                   ال�سم التجاري القدمي
RheinBrucke IT Consulting EMEA FZCO
رينربوك اآي تي كون�سالتنج اإي اأم اإي ايه - �ض م ح

العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13 

كينج�سلى   / امل���دع���و  ف��ق��د 
نيجرييا     ، اي���زى  �سينيدو 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )A10169762( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0551714300

فقدان جواز �سفر
اح����م����د   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
موكرى  ����س���ريوىل  حم��م��د 
الهند   اجلن�سية   ، كادافاث 
رق������م   �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
من    )K2008958(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0504104327 

فقدان جواز �سفر
م�سطفى   / امل���دع���و  ف��ق��د 
جيبوتى   ، ح�����س��ني  حم��م��د 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)1282014( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم  

0567840413

فقدان �سهادة اأ�سهم تفقدان جواز �سفر
ف��ق��دت ���س��ه��ادة ال���س��ه��م رقم 
هدى   / با�سم    282719
زين علوي العطا�ض ، �سادرة 
امل�سلحة   القوات  من جمعية 
وعلى  �سهم    100 وعددها 
من يجدها الت�سال بالرقم 

 0505927629

عبدالرحيم   / امل��دع��و  فقد 
ب�����وك�����ات�����ي�����ل ك���ون���ه���ي���ك���وي���ا 
الهند   اجلن�سية   ، بوكاتيل 
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
)J2736575( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم  

0503284223

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / حممد م�ستقيم 
باك�ستان   ، ح�����س��ني  ���س��اب��ر 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )CL0879552( رق��م 
م��������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������س����ال 

0557697939

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / ح�سن م�سطفى 
م�سر     ، حم����م����د  ح���������س����ن 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )A16896622( رق��م 
م��������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������س����ال 

0502325522

فقدان جواز �سفر
ك���ري���ب���اه   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
اوغ����ن����دا     ، م����ولج����و�����س����ي 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )B1486989( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0502718287

فقدان جواز �سفر

العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/2832  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1-مونامى تك - م د م �ض جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / جانيت اليزابيث بلوريت وميثله / حممد حمد م�سعود علي 
امل�سلم  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية 
وقدرها )555792  درهم( وتذكرة عودة مببلغ )5000  درهم( والر�سوم 
امل��واف��ق 2019/6/24  ي��وم الث��ن��ني    وامل�����س��اري��ف.  وح���ددت لها جل�سة 
ال�ساعة 8.30 �ض  بالقاعة Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/1321  تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- بطر�ض نعيم ح�سيمه - ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية 
الإم��ارات ل�سناعة م�ستلزمات التكييف )�ض ذ م م ( جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي التجاري )�ض م ع( وميثله / حممد عي�سى 
اعاه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - ال�سويدي  �سلطان 
بالت�سامن  دره��م   )1294025.07( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
والتكافل اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12630 بتاريخ 2019/5/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/1314   تنفيذ جتاري  
اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1-ع���اي���ده ب��ن��ت ع���ب���داهلل ب���ن ����س���امل  جم��ه��ول حمل 
م ب  ���ض  الو����س���ط(  )ال�����س��رق  التنفيذ/اميك�ض  ط��ال��ب  ان  الق��ام��ة مب��ا 
عليك  اأق��ام  قد  ال�سويدي  �سلطان  عي�سى  وميثله/حممد  الإم���ارات  )م( 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )96552.78(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12312 بتاريخ 2018/4/29   

المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/329 

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2019/05/15 الربعاء  يوم  م�صاء   2:00 ال�صاعة 

�صده جيبيز للمقاولت �س.ذ.م.م او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                           الو�صف        �صعر التقييم  

                                                      اغرا�س مكتبيه                   1،500 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية



 فوائد املايونيز هل ت�صتمتعون بتناول املايونيز اللذيذ مع الوجبات؟ 
ميكنكم اأي�صًا ال�صتفادة من هذه املادة البي�صاء يف الكثري من املجالت 

غري التقليدية وغري املتوقعة بعيدًا عن الطعام.
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فوائد املايونيز لل�سعر 
والوجه والظافر

املنتجات املحقونة
• مواد النفخ: يزول مفعول بع�سها �سريعاً )بني ثاثة 
و�ستة اأ�سهر( مثل حم�ض الهيالورونيك، ويدوم مفعول 
6 و24 �سهراً( مثل  اأط��ول )بني  البع�ض الآخ��ر لفرتة 
الكال�سيوم  وهيدروك�سيباتيت  الهيالورونيك  حم�ض 

وعديد حم�ض اللبنيك.
اآثاراً  تعطي  قد  لأنها  املفعول  طويلة  ب��امل��واد  يو�سى  ل 

غري مرغوب فيها بعد �سنوات مثل الأورام احُلَبينْبية.
عن  امل�سوؤول  الع�سل  يجّمد  البوتولينوم:  توك�سني   •
التجاعيد التي تر�سم تعابري الوجه لفرتة ترتاوح بني 
جمالية  غاية  الأدوي���ة  بع�ض  يحمل  �سهراً.  و12   6

منها)اأزالور( و)في�ستابيل( و)بوكوتور(.

حقنة لِك اأم لالآخرين؟

اأثراً  لأنها تعطي  تلقي احلقن  امل��راأة من  ل ميكن منع 
جتميلياً حقيقياً. قد تكون هذه اخلطوة مبكرة يف عمر 
الع�سرين لكنها لي�ست كذلك يف عمر الأربعني! لكن من 
تتاأكد  كي  نف�سياً  امل��راأة طبيباً  اأن ت�ست�سري  اأوًل  الأف�سل 
من ال�سبب الذي يدفعها اإىل اأخذ هذه اخلطوة. �ستكون 
العملية ناجحة اإذا اختارتها املراأة اإر�ساًء لنف�سها ولي�ض 

لاآخرين!

تغيري الوجه مرفو�س
اأن  الأف�سل  بهذه احلقن، ومن  اأح��د  ي�ستخف  األ  يجب 
تناق�ض املراأة املو�سوع مطوًل وتتخذ قرارها النهائي بعد 
مرحلة طويلة من التفكري. اليوم، يوحي عامل التجميل 
باأن تعديل اجل�سم خيار حميد، لكن يحمل هذا اجل�سم 

تاريخاً حافًا ومل يتطور ع�سوائياً!

حني يبداأ التجميل باكرًا
امل��ي��ل اإىل بدء  ي���زداد  ال�����س��وائ��ب، ق��د  يف جم��ال ت�سحيح 
توك�سني  بتلقي  امل��راأة  تبداأ  العمليات يف مرحلة مبكرة. 
البوتولينوم يف بع�ض احلالت بدءاً من عمر الثاثني، 
حني ت�سبح جتاعيد اجلبني بارزة وتوحي بتعابري وجه 
قا�سية. ل يهدف العاج اإىل متلي�ض اجلبني بالكامل بل 

تخفيف التجاعيد البارزة.
الأكرث  العمليات  ت�ستهدف  التعبئة،  حقن  يخ�ض  ما  يف 
التجميل  اأ�سباب  معظم  يكون  الأنفية.  الطيات  �سيوعاً 
منطقياً ول حتتاج املراأة اإىل عملية معقدة كي ت�ستعيد 

الثقة بنف�سها.

هل يرف�س الطبيب العمليات املبالغ فيها؟
ال��ذي يحكم  امل���ادي  املنطق  ع��ن  نغفل  اأن  ال�سذاجة  م��ن 

جزءاً من العاقة القائمة بني املري�سة والطبيب. لكن 
من واجب الأخري اأن يحّد من العمليات املبالغ فيها.

ل  جتاعيد  لطم�ض  البوتوك�ض  تلقي  امل����راأة  طلبت  اإذا 
باأن  الطبيب  اأن يخربها  ال��راح��ة، يجب  وق��ت  تظهر يف 

الوقت ل يزال مبكراً على اإجراء عملية مماثلة.
�صهادة

�سعاد )62 عاماً(: تلقيُت احلقن يف مرحلة متاأخرة
)تلقيُت احلقن يف مرحلة متاأخرة، يف عمر ال�ستني تقريباً، 
لنفخ اخلّدين. حقن اجلّراح حم�ض الهيالورونيك على 
م�ستوى اخلدين والطيات الأنفية وو�سع كمية قليلة يف 

ال�سفتني وكانت العملية موؤملة جداً يف هذه
النتيجة  كانت  فعلُته.  ما  على  اأن��دم  مل  لكني  املنطقة! 
اأحتاج  �سنوات ول  م��ّرت ثاث  الأم��د.  ية وطويلة  ُمر�سرِ

حتى الآن اإىل جتديد احلقن!.

اإنه �صوؤال �صائع يف النقا�صات املرتبطة بعامل التجميل: هل تدمن املراأة احلقن اإذا بداأت تتلقاها يف 
مرحلة مبكرة، اأم ت�صبح النتيجة خمّيبة لالآمال عند تلقيها يف مرحلة متاأخرة؟

تهدف اإىل تخفيف التجاعيد البارزة

حقن التجميل.. يف اأي �سن يف�سل 
ا�ستخدامها؟

احتمالية  من  تزيد  عوامل   9
الإ�سابة بـ�سرطان الثدي

احتمالية  من  تزيد  اأنها  اأك��دوا  عوامل،  ع��دة  من  وخمت�سون  اأطباء  ح��ذر 
الإ�سابة ب�سرطان الثدي.

ون�سر ح�ساب )التثقيف ال�سحي(  اخلا�ض بالتثقيف ال�سحي الإلكرتوين 
مب�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي على )تويرت(، عددا من تلك العوامل، 

لانتباه لها، والتعامل معها ب�سكل �سحي و�سليم، حيث جاءت كالآتي:
الأ�سرة. وتاريخ  الوراثة   1-

الرجال. من  اإ�سابة  اأكرث  فالن�ساء  اجلن�ض   2-
بالعمر. التقدم   3-

الطبيعي. الإر�ساع  عدم   4-
احلمل. عدم  اأو  �سنة   30 عمر  بعد  املتاأخر  احلمل   5-

�سنة.  12 ال�  قبل  ما  مبكر  �سن  يف  البلوغ   6-
�سنة.  55 عمر  بعد  املتاأخر  الطمث  انقطاع   7-

وال�سمنة. الزائد  الوزن   8-
الريا�سة. ممار�سة  عدم   9-

جيل ال�سبار فوائد عديدة 
لل�سعر والب�سرة

الرغم  فعلى  تفكرينا،  تغيب عن  األ  يجب  ت��اه حقيقة  ف��ات قدمية    من 
من تعدد م�ستح�سرات التجميل وكرثتها وكل ماركة تعد مبا لي�ض عند 
الأخرى اإل اأن الطبيعة تعد بالكثري والكثري وبثمن قليل، وتوؤكد خبرية 
اأقوى  م��ن  ال�ستاء  ف��ى  الطبيعى  ال�سبار  جيل  اأن  �سامي  مها  التجميل 

م�ستح�سرات التجميل التي لها مفعول ال�سحر.
واإعادة  ترطيبها  على  ق��ادر  ال�سبار  بجيل  امل�ساء  يف  الب�سرة  ده��ان   1-

التوازن لها الذى فقدته على مدار اليوم.
التق�سف  من  الأطراف  يخل�ض  ال�سبار  جيل  من  لل�سعر  قناع  عمل   2-

وقادر على منع الق�سرة التي تظهر يف ال�ستاء.
اآثارها  على  ويق�سى  الب�سرة  من  احلبوب  ظهور  مينع  ال�سبار  جيل   3-

ب�سكل فعال ويعمل على توحيد لون اجللد
قناع  لدينا  ي�سبح  ال�سكر  حبيبات  من  مبلعقة  ال�سبار  جيل  خلط   4-
العديد  امليتة ومينحها  التخل�ض من اخلايا  ق��ادر  للب�سرة  رائ��ع  �سنفرة 

من ترطيب عاٍل و�سرعة يف جتديد اخلايا.
التنظيف  يف  ال�سبار  جيل  على  تعتمد  اأن  ميكن  الدهنية  الب�سرة   5-

الأ�سبوعي مع حمام بخار دون اأن تتعر�ض لالتهابات.

ي�صتخدم املايونيز لرتطيب ال�صعر
�سعي املايونيز، ودّلكيه على ال�سعر وفروة الراأ�ض كما 
ت�ستخدمني اأي مرطب، غّطي راأ�سك بقبعة احلّمام، 
بال�سامبو،  اغ�����س��ل��ي��ه  ث���م  دق���ائ���ق،  ل��ب�����س��ع  ان��ت��ظ��ري 

�سريطب املايونيز �سعرك ومينحه ملعاناً.

ي�صتخدم كما�صك جتميلي
ل ت���ه���دري امل����ال ع��ل��ى ال��ك��رمي��ات ال��ب��اه��ظ��ة، ميكن 
بب�ساطة ا�ستخدام ما�سك ناعم 
بالبي�ض  املايونيز  م��ن 
بلطف  ال����ك����ام����ل، 
على  م��ددي��ه 
وج���ه���ك 

واتركيه ملدة 20 دقيقة، ام�سحيه، ثم ا�سطفيه مباء 
بارد، و�ست�سعرين بوجهك نظيفاً وناعماً.

ي�صتخدم لتقوية الأظافر
لإ�سافة بع�ض ال�سحر على اأظافرك، فقط اغم�سيهم 
ثم  دقائق   5 لنحو  واتركيهم  املايونيز  من  وع��اء  يف 

اغ�سليهم مباء �ساخن.

ي�صتخدم لتهدئة اأمل حروق ال�صم�س
ال��وق��اي��ة من  ا�ستخدام ك��رمي  اأح��ده��م  يف ح��ال ن�سي 
ال�سم�ض، وملعاجلة اجلفاف، اجللد املتعر�ض حلروق 
امل�سابة،  املنطقة  على  املايونيز  و�سع  يتم  ال�سم�ض، 

و�سي�سكن الأمل ويرطب اجللد.

لإزالة اجللد امليت
لإزالة اجللد امليت وتنعيم املرافق والأقدام، يتم فرك 
املايونيز على املنطقة اخل�سنة واجلافة، وتركه ملدة 

رطبة. بخرقة  مي�سح  ثم  دقائق،   10

لقتل قمل الراأ�س
ي��ل��ج��اأ م��ع��ظ��م اأط���ب���اء اجل��ل��دي��ة اإىل 
ا���س��ت��خ��دام امل��اي��ون��ي��ز ل��ق��ت��ل واإزال����ة 
بدًل  الأط���ف���ال  �سعر  م��ن  ال��ق��م��ل 
ال�سامة، ويتم  امل�ستح�سرات  من 
القليل  تدليك  طريق  عن  ذل��ك 
من املايونيز على ال�سعر وفروة 
تغطيته  ال����ن����وم،  ق��ب��ل  ال����راأ�����ض 
الفعالية،  لزيادة  احلّمام  بقبعة 
ثم  ال�سباح،  يف  بال�سامبو  �سطفه 
للتخل�ض  ن��اع��م  م�سط  ا���س��ت��خ��دام 
من القمل املتبقي، وميكن تكرار 

العملية كل 7 – 10 اأيام.

ي�صتخدم ملنح النباتات 
بع�س اللمعان

خمت�سو  ي�����س��ت��خ��دم 
ال��������ن��������ب��������ات ه�������ذه 
الطريقة، للحفاظ 
على الأوراق لمعة 
وميكن  ون��ظ��ي��ف��ة. 
اتباع نف�ض الأ�سلوب 
يف املنزل، يتم فقط 
ال���ق���ل���ي���ل من  ف�������رم 

ورقية،  م��ن��ادي��ل  با�ستخدام  الأوراق  على  امل��اي��ون��ي��ز 
و�سيبقون لمعني لأ�سابيع وحتى ل�سهور.

والأقالم  الطبا�صري  عالمات  لإزال��ة  ي�صتخدم 
امللونة

وال�سخربة  بالر�سم  الأوق��ات  اأك��رث  الأطفال يف  يقوم 
ب�سيط  واحل��ل  بالطبا�سري،  اخل�سبي  الأث��اث  على 

يكمن يف دهن القليل من املايونيز على املكان 
ونقعه لعدة دقائق ثم م�سح ال�سطح بخرقة 

نظيفة.

مفاتيح  لتنظيف  ي�����ص��ت��خ��دم 
البيانو

ت�سبح  ال��ب��ي��ان��و  مفاتيح  ب����داأت  اذا 
و�سع  فقط  ميكن  اللون،  �سفراء 
خرقة  على  املايونيز  من  القليل 
النتظار  ال���ع���اج،  وف����رك  ن��اع��م��ة 

بخرقة  م�سحه  ثم  دقائق،  لب�سع 
كاأنها  امل��ف��ات��ي��ح  و���س��ت��ع��ود  رط���ب���ة، 

جديدة.

ي�صتخدم لإزالة املل�صقات
عن  املل�سقات  ب���اإزال���ة  ال��رغ��ب��ة  ع��ن��د 

فقط  بل  خلد�سها،  داع��ي  ل  ال�سيارة، 
مي��ك��ن ف��رك��ه��ا ب��ال��ك��ام��ل ب��ال��ق��ل��ي��ل من 
املايونيز، تركه لعدة دقائق ثم م�سحه، 

حيث �سيذيب ال�سمغ.

ي���������ص����ت����خ����دم 
امل��اي��ون��ي��ز 

لنف�س القطران عن ال�صيارة
ال�سيارة  اط���ار  ع��ن  ال��ط��ري��ق  اإ�سفلت  م��ن  للتخل�ض 
املنطقة  ف���وق  م��اي��ون��ي��ز  و���س��ع  ي��ت��م  �سهلة،  بطريقة 
املتاأثرة، تركه لب�سع دقائق ثم م�سحه بخرقة ناعمة 

ونظيفة.
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احلايل.  الرم�ساين  املو�سم  يف  غ�سب(  )موجة  م�سل�سل  يف  تطلني   •
كيف تتحدثني عنه وعن دورك فيه؟

- امل�سل�سُل اجتماعي، وهو اأكرث من رائع. وعادًة ل اأحب اأن اأحتدث عن 
امراأة  هو  دوري  د.  للُم�ساهرِ عليها  ��َم  احُل��كنْ اأت��رك  اأن  ل  اأف�سّ بل  اأدواري، 
مت�سّلطة، ولكنها تتعّر�ض للخيبة والنك�سار من اأولدها. ل �سيء َيك�سر 

املراأة اإل اأولدها مهما كانت قوية.
ينال  األ  تخافني  هل  قوية.  واملناَف�سة  كثرية  اللبنانية  الإنتاجات   •

امل�سل�سل ن�سيَبه من املُ�ساَهدة؟
ي�����س��ارك فيه ح��ّق��ه. واجلميع  ال���ذي  ي��ن��ال العمل  األ  - ك��ل ف��ن��ان ي��خ��اف 
الدراما  تبقى  واأن  للجميع  التوفيق  واأمت��ن��ى  ج��ي��دة  اأع��م��اًل  ي��ق��ّدم��ون 

اللبنانية يف اأف�سل اأحوالها.
لينها  تف�سّ هل  الأعمال...  من  الكثري  يف  ال�سريرة  املراأة  دور  • قّدمترِ 

عن غريها؟
در عني  حة وكل ما َي�سنْ ل الأدوار الكوميدية، لأن نف�سيتي مررِ - بل اأف�سّ

يكون عفوياً وتلقائياً.
ال�سر؟ باأدوار  برزترِ  • ولكنك 

- رمبا لأن �سكلي تنا�سبه هذه الأدوار، ولكن دوري يف )موجة غ�سب( فيه 
الكثري من الدراما.

�سريرة؟ لقب  َمك  ُيازرِ اأن  جك  عرِ ُيزنْ • هل 
- اأبداً، لأنهم ياأتون على �سرية املمثل، فهذا يعني اأنه 

َنَع اجلمهور. ناجح واأنه اأَقنْ
كيف  فني.  جيل  من  اأك��رث  عاي�سترِ   •

تقارنني بينها؟
- بكل ���س��راح��ة، ل ي��وج��د مثل 
يوجد  اأن���ه  م��ن  بالرغم  جيلنا، 
مم���ث���ل���ون ج����ّي����دون ب����ني اأب���ن���اء 
اجليل اجلديد. حتى الآن نحن 
نحرتم �سغلنا ون�سل قبل موعد 
ال��ت�����س��وي��ر ب�����س��اع��ة، وك����ل ذلك 

واحرتامنا  للتمثيل  حبنا  ب�سبب 
للعمل.

اجلديد؟ • واجليل 
والآَخ���رون  جيد  منهم  البع�ض   -

ي�ستمروا  ل��ن  ولكنهم  العك�ض، 
اأو عملني.  باأكرث من عمل 

ال����ك����ث����ري من  ه�����ن�����اك 

املواهب اجليدة.
واأداء؟ • وكموهبة 

- هناك اإجماع على اأنه ل يوجد مبوهبة جيلي واجليل الذي �َسَبَقني.
اأكرث؟ الإقناع  على  قدرًة  متلكون  كنتم  لأنكم  • هل 

- ل اأعرف. كنا ن�ستغل من كل قلبنا. اليوم البع�ض ل يريد اإل ال�سهرة، 
واآَخرون يعملون من كل قلبهم.

اجلديد؟ اجليل  ن  مرِ يلفتك  • َمننْ 
- لن اأ�سمي كي ل يزعل الآَخرون. البع�ض جّيدون والبع�ض الآخر )ما 

اإلن عازة(.
الآخ�����رية،  ال���ف���رتة  يف   •
������س�����ارت ال�����درام�����ا 
ال�����ل�����ب�����ن�����ان�����ي�����ة 
على  تعتمد 
ب�����ع�����������ض 

الأ���س��م��اء امل��خ�����س��رم��ة واأن�����ترِ م��ن ب��ي��ن��ه��ا، ف��ه��ل ت��ري��ن اأن ه��ن��اك اجتاهاً 
لتقدير هذه الأ�سماء بعد فرتة من التجاهل؟

- هو لي�ض جَتاُهًا، بل نحن َمن قرر البتعاد ب�سبب الظروف التي مّر 
بها لبنان. نحن عمود امل�سل�سات التي ن�سارك فيها.

اأعمالك؟ تتابعني  • هل 
ول�سنا مع�سومني عن اخلطاأ،  ب�سر  فنحن  اأخطائي،  اأكت�سف  كي  نعم   -
علماً اأنني اأقع يف احلرية ول اأعرف ماذا اأ�ساهد ب�سبب كرثة الأعمال التي 
ُتعر�ض يف رم�سان. عدا عن اأنها ُتعر�ض يف توقيٍت واحد، ولذلك ل األبث 

اأن اأ�ساهدها عند الإعادة.
مثًا؟ ك�)الهيبة(  اأجزاء  من  املوؤلَّفة  امل�سل�سات  مع  اأنترِ  • هل 

- اجلزء الأول من )الهيبة( كان رائعاً، ولكن اجلزء الثاين مل يعجبني 
كثرياً، وكان �سعيفاً مقارنًة مع الأول، ولكنني علمُت من بع�ض الزماء 
ل اأن يكون العمل  كني فيه اأن اجلزء الثالث �سيكون جميًا جداً. اأف�سّ امل�ساررِ
ع الكاتب يف  نقه، لأن التكرار يوقرِ الناجح جزءاً واحداً كي يحافظ على رونْ

اأزمة ول يعرف ماذا يكتب، ولذلك ياأتي اجلزء الثاين �سعيفاً.
اأن ت�ساركي يف جزء ثان من )موجة غ�سب(  اأنك ل ميكن  • هل نفهم 

ترِج ذلك؟ يف حال قّرر املُننْ
يف  ودوري  الن�ض  ��َج��َب��ن��ي  اأَعنْ اإذا  اأ���س��ارك  اأن  ميكن  ب��ل   -

العمل.
بعد  تقدميه  تتمنني  الذي  الدور  • ما 

�سنوات طويلة من العطاء؟
الأدوار  م���ن  ال��ك��ث��ري  ل��ع��ب��ُت   -
ودور  والدرامية  الكوميدية 
دور  واأي  ال���ق���وي���ة،  امل�������راأة 
ُي��ع��ر���ض ع���ل���ّي م���ن هذه 
واأوؤدي���ه  ب��ه  اأق��ب��ل  الأدوار 
الكثري  ه��ن��اك  ب�����س��ه��ول��ة. 
كنُت  ال���ت���ي  الأدوار  م���ن 
ولكنها  األعبها،  اأن  اأمت��ن��ى 

بة لُعمري.  مل َتُعد ُمنا�سرِ
عن  ت����ت����ح����ّدث����ني  ك����ي����ف   •

جتربتك ال�سينمائية؟
اأف����ام، بينها   7 ���س��ارك��ُت يف   -
دريد  م��ع  و2  ���س��ب��اح،  م��ع   4
ب����دور خ��ط��ي��ب��ت��ه. ولكن  حل����ام 
بعدها مل ُتعر�ض علّي الأدوار 
ال����ت����ي ك����ن����ُت اأن����ت����ظ����ره����ا، مع 
كثرياً.  ال�سينما  اأحببُت  اأنني 
للية( ت�سيطر  اأن )ال�سرِ امل�سكلة 

على الو�سط الفني.
امل�سرح؟ اإىل  • وبالن�سبة 

- جتربتي غنية و�ساركُت يف 50 
م�سرحية.

عليه؟ ال�سينما  لني  • تف�سّ
خمتلفة  امل�������س���رح  جت���رب���ة  ك����ا.   -
وفيها احتكاٌك مبا�سر مع اجلمهور، 
�سريع  ي��ك��ون  اأن  عليه  يخطئ  وَم���ن 
ي�سّحح  ك��ي��ف  ي��ع��رف  واأن  ال��ب��دي��ه��ة 
والتلفزيون  ال�سينما  يف  اأم���ا  خ��ط��اأه. 
رحاً  َمننْ ي�ستغل م�سنْ فالو�سع خمتلف. 

ل تعني له ال�سينما والتلفزيون �سيئاً.

جيني اإ�سرب متفائلة 
بالدراما ال�سورية   

اأبدت املمثلة ال�سورية جيني اإ�سرب تفاوؤلها بالدراما ال�سورية لعام 2019، 
متمنية اأن تعود كما كانت يف �سدارة الدرامات العربية. وقالت "�سحيح اأننا 
كنا ننتج اأكرث من خم�سني عمًا قبل احلرب، والآن ل ن�سل اإىل الثاثني، 
وم��ت��م��ي��زاً، خا�سة م��ع ع���ودة الدراما  ي��ب��دو خمتلفاً  ال��ع��ام  ال��ن��وع ه��ذا  لكن 

التاريخية اإىل الواجهة بقوة.
اإ�سافياً مثل  اأن عودة بع�ض النجوم قد ي�سفي جناحاً  واأ�سافت: ل نن�سى 

عابد فهد وقي�ض ال�سيخ جنيب، اإ�سافة اإىل توهج جنوم وجنمات اآخرين.
وواحد  تاريخي  اأعمال هي عمل  بثاثة  �سهر رم�سان  اإ�سرب خال  وتطل 
الهوى  و)ع��ن  ذه��ب(  و)�سا�سل  وه��ي )حرملك(  اجتماعي،  واآخ��ر  �سامي 

واجلوى(.

مايا دياب : اأف�سل 
نف�سي بال مكياج 

اعتربت الفنانة مايا دياب ان النا�ض تثني على �سكلها وهي من دون مكياج 
وهذا ما ت�سعر به من خال تعليقاتهم وردات فعلهم، وا�سارت اىل انها اي�سا 

حتب نف�سها من دون مكياج وبيومياتها.
من جهة ثانية تتابع مايا التح�سري لعمال فنية جديدة بالفرتة املقبلة 

وق�سة رومان�سية فيها الكثري من ال�سجن بني حبيبني وبطريقة جديدة.

تنتمي املمثلة اللنانية وداد جبور اإىل اجليل املخ�صرم من الفنانات. ي�صّم ر�صيدها 50 م�صرحية و7 اأفالم، اإىل جانب مئات 
امل�صل�صالت، وهي اليوم ت�صارك يف م�صل�صل )موجة غ�صب( الذي ُيعر�س يف املو�صم الرم�صاين.

وتوؤكد جبور اأن كل �صيء اختلف بني املا�صي واليوم. ومع اأنها تعترب اأنه ل يوجد جيل فني اأهّم من جيلها على م�صتوى 
الأداء واملوهبة، ولكنها ترى اأن املواهب ما تزال موجودة بني بع�س اأبناء اجليل الفني اجلديد، اأما الباقي ف�)ما اإلو عازة( 

على حد قولها.

غادة عبد الرازق: نعم اأخطاأت ونادمة على خياراتي

اعرتافات غادة
اأنها  غ�����ادة  اع���رتف���ت  ب���داي���ة احل���ل���ق���ة،  يف 
تقع  جعلها  م��ا  وه��ذا  مت�سّرعة  �سخ�سية 
ت�سّرعها،  ب�سبب  امل�ساكل  من  العديد  يف 
ب الكثري من اأ�سدقائها  الأمر الذي يغ�سرِ

املقّربني.
اأه��م ثاث مراحل يف حياتها  وذك��رت اأن 
ه��ي ولدت���ه���ا ل��روت��ان��ا ث��م دخ��ول��ه��ا الفن 

واأخرياً مرحلة اأحفادها.
واأك�����دت خ���ال ح��دي��ث��ه��ا اأن��ه��ا ت��زوج��ت 10 
ن���اف���ي���ًة زواج����ه����ا م���ن امل��م��ث��ل اأحمد  م������رات، 
اآخر زيجاتها كانت من  اأن  اأك��دت  فلوك�ض، كما 

رجل ي�سغرها يف العمر.
الزواج،  قرار  اأثناء  ي�سغلها  العمر ل  اأن  واأ�سافت 
عاماً  ال�18  تتجاوز  ومل  م��رة  اأول  ت��زوج��ت  واأن��ه��ا 
وكان زوجها، والد روتانا، يكربها ب�11 عاماً حيث 

اأكدت اأنها ندمت على النف�سال عنه.

عمليات جتميل
غ��ادة عبد  اع��رتف��ت  اأث��ن��اء احللقة،  ويف حديثها 
باأنفها  اأج�����رت ع��م��ل��ي��ة جت��م��ي��ل  اأن���ه���ا  ال������رازق 
بندم  �سعرت  اأنها  واأك���دت  اأ�سنانها،  وجّملت 
الوجه"  "نفخ  عملية  اأج��رت  عندما  �سديد 

يف فرتة نحافتها الزائدة.

هيفاء وهبي ورانيا يو�صف
اأما عن وجود خافات بينها وبني الديفا هيفاء وهبي اإثر ت�سريحها 
امل�سيء لختيارها م�سل�سلها الأول "كام على ورق"، فاأّكدت غادة اأنها 
ل ميكن اأن تعطي راأيها جتاه اختيارات زمائها يف املهنة، فهي فنانة 

فقط ول تتدخل يف عمل زمياتها يف ال�ساحة.
يو�سف، موؤكدة  برانيا  ي��زال هناك خاف يجمعها  يكون ل  اأن  ونفت 
اأنها �ساحمتها على ت�سريحاتها امل�سيئة لها من فرتة واأنها �ساندتها يف 

اأزمتها الأخرية يف مهرجان القاهرة ال�سينمائي.
اأزمته  ب�سبب  عنه  احلديث  غ��ادة  رف�ست  يو�سف،  خالد  املخرج  وع��ن 
الأخرية، م�سريًة اإىل اأنه خمرج مهم وعملها معه يف اأكرث من جتربة 

�سينمائية اأ�ساف اإىل جتربتها الفنية كثرياً.

حرب غادة عبد الرازق
ذا  �ساحاً  تراها  اأنها  غ��ادة  اأك��دت  ميديا،  ال�سو�سيال  عن  وبحديثها 

حّدين ما جعلها تبتعد عنها خال الفرتة املا�سية.
داخل  لها من  ال�سهري  الفيديو  ال�سديد على  بندمها  واعرتفت غادة 
غرفة نومها، موؤكدة اأنها اأخطاأت بن�سر هذا الفيديو ما دفعها لتعتذر 

جلمهورها على الفور ومل يجربها اأحد على ذلك.
التي تواجهها مبفردها  واختتمت غادة احللقة بحديثها عن احلرب 
منذ دخولها العمل الفني واأنها متر يف فرتات ياأ�ض ت�سعر بندمها على 

دخولها اإىل ال�ساحة الفنية.

"عاي�صة �صو" لتك�صف  اأطّلت غادة عبد الرازق على جمهورها ب�صراحتها وجراأتها من خالل حلقة جديدة من برنامج 
الكثري من اأ�صرارها اخلا�صة لأول مرة على كر�صي العرتاف.

امراأة مت�صّلطة يف )موجة غ�صب(

ل الأدوار الكوميدية، وداد جبور: اأف�سّ
 لأن نف�سيتي مِرحة
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الربقوق الأخ�سر.. 
فوائد �سحية مذهلة 

املو�سمية  الفواكه  من  ب�)اجلنارك(  يعرف  ما  اأو  الأخ�سر  الربقوق  يعترب 
التي ينتظرها الكثريون؛ فمذاقه احلام�ض يجد قبوًل لدى النا�ض.

ال�سحية؛ فهو  الفوائد  بالعديد من  امل��ذاق، ميتاز )اجلنارك(  وبعيًدا عن 
ي�ساعد على فتح ال�سهية، وينظف احُللَينْمات الل�سانية، وله فوائد جمة يف 

عملية اله�سم؛ اإذ يحتوي على �سوائل واأحما�ض ع�سوية.
من  اله�سمي  اجلهاز  حتمي  التي  باملواد  ا  غنًيّ الأخ�سر  الربقوق  ويعترب 
وم�سادات  غ��ذائ��ي��ة  األ��ي��اف  م��ن  عليه  يحتوي  مب��ا  ال�سرطانية  امل�سكات 
الأك�سدة، كما اأنه مدر للبول ومفيد للوقاية من اأمرا�ض الكلى،   وي�سبط 

ال�سغط ال�سرياين مبا يحتوي عليه من البوتا�سيوم.
ورغم فوائده الكثرية، ين�سح اخلرباء بعدم زيادة الكمية املُتناَولة عن ع�سر 
ا؛ فالإكثار منه يوؤثر �سلًبا يف املعدة؛ فهو ي�سبب الإ�سهال  حبات فقط يومًيّ
) ف�سيلة  م��ن  واجل��ان��رك  الغذائية.  الأل��ي��اف  م��ن  الكبري  ب�سبب حم��ت��واه 
وُيثمر  اأزه��اره  والكرز- لكن تظهر  واللوز  وال��دراق  -اأي اخلوخ  اللوزيات) 
موعد  ت��اأخ��ر  كلما  ويحلو  حام�ض،  بطعم  ويتميَّز  �سهرين،  بنحو  قبلها 

قطافه يف مايو ويونيو، ثم يتحول اإىل خوخ اأ�سفر يف �سهر يوليو.

هل يوؤثُر الفلفل الأ�سود 
على �سغِط الدم؟

ي��ت��م و���س��ع��ه حتت  اإذا مل  ال�سحة  ع��ل��ى  ك��ب��رية  اآث����ار  ال���دم  لرت��ف��اع �سغط 
ال�سيطرة، وميكن عاج امل�سكلة عن طريق الأدوية والتغذية ومنط احلياة، 
لكن قد ت�سبب زيادة ال�سوديوم )امللح( يف الطعام خروج الأمر عن ال�سيطرة، 
يف الوقت الذي يحتوي فيه الفلفل الأ�سود على عن�سر يعمل على خف�ض 

ال�سغط املرتفع.
ارتفاع  العامل لديهم  بليون �سخ�ض حول  اأن  اإىل  الطبية  التقارير  وت�سري 
يف �سغط الدم، ويتوقع اأن ي�سل العدد اإىل 1.6 بليون اإن�سان بحلول عام 

.2025
امل�ستقر  احلياة  ومنط  والتدخني،  ال��وزن،  بزيادة  ال�سغط  ارتفاع  ويرتبط 
وتعاطي  بال�سكري،  والإ���س��اب��ة  النهار،  ط��وال  اجللو�ض  على  يعتمد  ال��ذي 

الكحول.
من  الأ�سا�سي  العن�سر  تعترب  التي  البربين  م��ادة  ت�ساعد  لدرا�سات  وفقاً 
ميكن  ل  لكن  املرتفع.  ال��دم  �سغط  خف�ض  على  الأ���س��ود  الفلفل  مكونات 
العتماد عليه كو�سيلة عاجية خلف�ض ال�سغط نظراً لعدم وجود اأبحاث 

تقي�ض الكمية والتاأثري بدقة.
ل مذاق الفلفل الأ�سود ولديك  لكن اإذا كنت من ع�ساق التوابل احلارة وتف�سّ
من  كجزء  الطعام  اإىل  با�ستمرار  باإ�سافته  ُين�سح  ال��دم  �سغط  يف  ارت��ف��اع 

تعديات التغذية التي ت�ساعد على �سبط معدل ال�سغط.

؟ طعم  للطعام  يكون  ل  ملاذا  م�صدودا  الأنف  يكون  •عندما 
على  ي�ساعد  الن��ف  خلف  املوجود  النفي  والتجويف  الفم  تكوين  اأن 
ان يتم التذوق وال�سم معا ففي الوقت الذي نقوم فيه بقطع الطعام 
فان الرائحة تذهب اإىل ا�سفل النف ويلتقطها غ�ساء ال�سم ثم تر�سل 
امل�ستقبات ال�سميه الر�سالة اإىل املخ ملعرفة الرائحة فيجيب بحاوة 
طعامها .. لذلك فعندما تتعطل حا�سة ال�سم ل نتمكن من �سم الطعام 

وي�سعب متييزه ويكون طعم كل �سئ م�سابها .
؟ �صمني  ذيل  ذات  اغنام  توجد  • ملاذا 

هذه الأغنام تنت�سر �سالتها يف اآ�سيا خا�سة و�سمال افريقيا فتجد ان 
لها اذيال �سمان لأنها تختزن الدهن يف هذا الذيل مثل اجلمل متاماً 
�سناديق  على  اغنامهم  اذي��ال  يريحون  لاأغنام  رع��اة  هناك  ان  حتى 

خ�سبية او عربات �سغرية من �سدة ثقلها 

الربازيل.  و  اأ�سرتاليا  يف  عليها  العثور  مت  اخلام  الذهب  من  كتل  اأ�سخم  اأن  تعلم  • هل 
 • هل تعلم اأن الأنثى من ال�سباع اإذا و�سعت و لدها ترفعه يف الهواء اأياماً تهرب به من الذر و النمل لأنها 
ت�سعه كقطعة من حلم فهي تخاف عليه من الذر و النمل فا تزال ترفعه و ت�سعه و حتركه من مكان اإىل 

مكان حتى ي�ستد. 
 • هل تعلم اأن التم�ساح الأمريكي و التم�ساح الإفريقي و فر�ض البحر تق�سي فرتات نومها يف الوقت الذي 

تطفوا فيه على املاء خ�سو�ساً عندما يكون املاء دافئاً و هي حتب اأن ت�سند روؤو�سها اإىل ظهور زمائها. 
 • هل تعلم اأن القطة الأم تلد ثاث مرات يف ال�سنة و تنجب من 15 : 20 هرة ، و اأغلب النا�ض ل يرغبون 

يف اأن تزاحم القطط بيوتهم و لذلك فاإنهم يوزعونها على الغري .. اأو .. يغرقونها. 
1965م.  يونيو  يف   ) ليونوف  األك�سي   ( الرو�سي  هو  اخلارجي  الف�ساء  يف  م�سى  من  اأول  اأن  تعلم  • هل 
 • هل تعلم اأن اأول من و�سع قدمه على �سطح القمر هو الأمريكي ) نيل اأرم�سرتونخ ( يف يوليو 1969م. 

 • هل تعلم اأن اأول فتاة �سعدت اإىل الف�ساء هي ) فالنتينا تري�سكوفا ( على منت املركبة ) فو�ستك � 6 (. 
 • هل تعلم اأن ) الراأراأة ( تعني حتريك العينني و اإدارتهما لت�سديد النظر على الهدف.

 • هل تعلم اأن اأول من اكت�سف الدورة الدموية ال�سغرى يف الإن�سان هو ابن النفي�ض. 
 • هل تعلم اأن اأول من قال بقابلية الأع�ساء ال�سلبة يف اجل�سم كالعظام لالتهاب و الت�سخم و الأورام هو 

ابن �سينا. 

الثعبان االليف!
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الربوكلى
م��ع��ي��ن��ا ل ين�سب  ال��ربوك��ل��ى  ي��ع��ت��رب 
الغذائية  والعنا�سر  منالفيتامينات 
اآلية  اأن  اإل  الن�����س��ان  ل�سحة  املهمة 
ت��ك��ن معلوم  ل��ل�����س��راي��ني مل  ح��م��اي��ت��ه 
تو�سل  اأن  اىل  الآن  حتى  تفا�سيلها 
الربيطانيني  ال��ع��ل��م��اء  م���ن  ف���ري���ق 
هذه  عن  النقاب  وك�سف  تف�سري  اإىل 

الألية.
فقد تو�سل فريق من العلماء بالكلية امللكية اإىل دلئل علمية جديدة ت�سري 
اإىل اأحتواء الربوكلى وعدد من اخل�سراوات الورقية على مركبات كيميائية 
اجل�سم  ف��ى  الطبيعية  الدفاعية  الآل��ي��ات  ك��ف��اءة  ورف���ع  تعزيز  على  تعمل 

حلماية ال�سرايني ووقايتها من اجللطات امل�سببة لازمات القلبية.
املركب  اأن  ال��ت��ج��ارب  ف��ئ��ران  اأج��ري��ت على  التى  الأب��ح��اث الول��ي��ة  وك�سفت 
القدرة  لديه  الربوكلى  فى  "�سولفورافني" املتواجد  الطبيعى  الكيميائى 
ع��ل��ى اإث����ارة وت��ع��زي��ز ع��م��ل ال��ربوت��ي��ن��ات ال��واق��ي��ة وامل��داف��ع��ة ع��ن ال�سرايني 

لوقايتها من ال�سابة باجللطات اخلطرية .
اخل�����س��راوات خا�سة  ف��وائ��د  القاطع  بالدليل  لتف�سر  ال��درا���س��ة  ه��ذه  ت��اأت��ى 
زيادة  ب�����س��رورة  املطالبة  ال�سيحات  ول��ت��دع��م  الن�����س��ان  ل�سحة  البوركلى 

ال�ستهاك من اخل�سراوات املفيدة ل�سحة القلب.

خريجون يعربون عن �صعادتهم وهم يحتفلون يف جامعة ليربتي يف لين�صربج، فرجينيا، الوليات املتحدة الأمريكية. رويرتز

يحكى ان ثعبانا �سخما كان ي�سكن احد اجلحور يف حائط كبري ملنزل احد العائات وقد اعتاد عليه ا�سحاب 
البيت كبارا و�سغارا، ويف احدى املرات احبت اجلدة ان ترى اإننْ كان للثعبان �سغار اأم ل.. لنه قبل فرتة كان 
منتفخا قليا والآن ا�سبح �سكله طبيعيا، وهنا انتظرت اجلدة حتى يخرج الثعبان للبحث عن طعام ونظرت 
يف اجلحر فوجدت عددا كبريا من ال�سغار تتلوى بداخله وما زالت مغم�سة العينني فاح�سرت كي�سا واخذت 

ال�سغار داخله ثم و�سعتهم يف مكان اخر او�سع وادفاأ وذهبت لتق�سي حوائج بيتها.
رجع الثعبان اإىل جحره فلم يجد ال�سغار فاأخذ يلف حول نف�سه كالتائه ال�سائع وهو غا�سب ل يعرف ماذا 
يفعل فقد ادرك ان احدا ما اخذ �سغاره ول احد يعرف هذا اجلحر غري ا�سحاب البيت الذين اعتادوا عليه 
واعتاد عليهم، فنزل من جحره وزحف لداخل البيت وجتول يف فنائه الوا�سع فوجد يف طرف الفناء اناء كبريا 
وقد امتاأ باحلليب الطازج فاقرتب منه وبخ بداخله ال�سم بغزاره وعاد ادراجه جلحره ويف ذلك الوقت كان 
رب البيت قد راآه يزحف يف كل مكان وكاأنه يبحث عن �سغاره فاأخرب اجلدة التي حملت ال�سغار وعادت بهم 
الثعبان ونزل  اح��د.. فا�سرع  يوؤذهم  ان �سغاره مل  الثعبان وجدهم ففرح وع��رف  القدمي وملا عاد  اإىل اجلحر 
من جحره وذهب اإىل الفناء متجها اإىل اناء احلليب الذي كانت اجلدة تقرتب منه وقام على الفور باللتفاف 
حوله ثم قام ب�سكبه على الر�ض جميعه حتى ل ي�ستعمله احد وي�سره �سمه.. وعاد ل�سغاره، وهنا ولأن اجلدة 
غ�سبت من �سكب احلليب على الر�ض اإل ان رب البيت قد اخربها مبا حدث ومن انه قد �ساهد الثعبان وهو 
يبخ ال�سم بداخله وانه كان ينوي �سكبه لكن الثعبان ملا رجع وراأى �سغاره واطماأن عاد ادراجه ليلغي انتقامه 

من اهل البيت و�سبحان اهلل.

التخل�ص من رائحة القدم الكريهة باخلل وال�ساي
ي���ع���اين ال���ك���ث���ريون م���ن م�����س��ك��ل��ة رائ���ح���ة ال���ق���دم ال��ك��ري��ه��ة، وذل�����ك عند 
ارت����داء الأح���ذي���ة ال��ت��ي ت��زي��د م��ن ت��ع��رق��ه��ا، اأو ع���دم الع��ت��ن��اء بنظافتها 
ب�����س��ك��ل ي���وم���ي، وخ����ال الأ���س��ط��ر ال��ق��ادم��ة ���س��ن��ت��ع��رف ع��ل��ي و���س��ف��ة من 
 ( مل��وق��ع  الأزم����ة وذل���ك وف��ق��ا  ه���ذه  ع��ل��ي  ال��ق�����س��اء  ت�ساهم يف  الطبيعية 

.) top10homeremedies
ب�سكل كبري يف  ت�ساهم  التي  العديد من احليل  وج��ود  امل��وق��ع، علي  اأك��د 

الق�ساء علي رائحة القدمني الكريهة، ومنها:
-من اأف�سل الن�سائح التي ين�سح بها هي و�سع القدمني يف املاء الدايفء 
امل�ساف اليها امللح، فيقوم ب�سحب الرطوبة من القدمني واأي�سا يق�سي 

علي البكترييا املتواجدة علي جلد القدمني، ولذا عليك ال�ستمرار بها.

-عليك غ�سل وتنظيف قدميك باخلل، فهذه الطريقة اأثبتت كفائتها يف 
الق�ساء والتخل�ض علي رائحة القدمني الكريهة، ولذا عليك القيام بهذه 

العادة يوميا بعد الرجوع من العمل.
يف  ت�ساهم  التي  الأ�سياء  من  يجعله  ال�ساي،  يف  التانيك  حم�ض  -تواجد 
البكترييا  قتل  علي  تعمل  اأن��ه��ا  كما  القدمني،  يف  ال��ع��رق  كمية  تخفيف 

امل�سببة لرائحة العرق ال�سديدة يف القدمني. 
-زيت الافندر له رائحة مميزة ومنع�سة ولها العديد من الفوائد علي 
ثم  جيدا  القدمني  تنظيف  فيمكنك  القدمني،  وخا�سة  الن�سان،  ج�سم 
عليك و�سع زيت الافندر علي القدمني فانت بهذه الطريقة تعمل علي 

قتل الفطريات امل�سببة لهذه الرائحة.


