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ال�سجائر الإلكرتونية موؤذية حتى من دون نيكوتني

اأفادت درا�سة اأمريكية اأن ال�سوائل امل�ستخدمة يف ال�سجائر الإلكرتونية 
حتى  الرئتني،  ت��وؤذي  قد  القرفة،  اأو  الفانيال  مثل  بنكهات  واملحالة 

عندما ل حتتوي على النيكوتني.
ن��وع من  وه��ي  ال��ن��واة،  للخلية وح��ي��دة  م��ا يحدث  الباحثون  وفح�ص 
�سائعة  املنكهة  للكيماويات  تتعر�ص  عندما  البي�ساء،  ال��دم  ك��ري��ات 

ال�ستخدام يف �سوائل ال�سجائر الإلكرتونية.
ومل حتتو اأي من هذه ال�سوائل على النيكوتني ولكن بدا اأن الكيماويات 
التهاب  ح��دوث  على  الدالة  احليوية  املوؤ�سرات  يف  لزيادة  اأدت  املنكهة 

و�سرر يف الأن�سجة، كما �سبب الكثري منها اأي�سا موتا للخاليا.
الباحث يف جمال  ال��درا���س��ة،  الباحثني يف  اإرف���ان رحمن، كبري  وق��ال 
اإن  ال�سحة البيئية باملركز الطبي يف جامعة روت�س�سرت يف نيويورك، 
اإىل  ي��وؤدي  مع م��رور الوقت ف��اإن ه��ذا ال�سكل من ت�سرر اخلاليا قد 
الن�سداد  وداء  التليف  ذل��ك  يف  مبا  بالرئتني،  امل�سكالت  من  الكثري 

الرئوي املزمن والربو.
ال�سوائل  "تعترب  الإل���ك���رتوين:  ب��ال��ربي��د  ر���س��ال��ة  واأ���س��اف رح��م��ن يف 
اأبحاث كافية  اآمنة، ولكن مل جتر  اخلالية من النيكوتني ب�سكل عام 

عن تاأثري الكيماويات املنكهة خا�سة على اخلاليا املناعية".
اأداة  اإلكرتونية، وهي  التبغ الأمريكية �سجائر  وتطور كربى �سركات 
ال�سائل  النيكوتني  يحول  للت�سخني  م�سدر  فيها  بالبطارية  تعمل 

واملواد املنكهة اإىل �سحابة من البخار يتم ا�ستن�ساقها.
القرفة  تاأثري نكهتي  اأن  بدا  امل�ستخدمة مبفردها  النكهات  ومن بني 

والفانيال كان الأكرث �سررا على خاليا الرئتني.

ن�سائح لتنظيف زجاجة حليب الر�سيع
الر�ساعة  بتنظيف زجاجة  "الطفل والأ�سرة" الأملانية  اأو�ست جملة 
على الفور، واإل ف�ستتكون على املا�سة طبقة من بقايا الطعام، والتي 
تكون ُعر�سة للبكترييا من ناحية وي�سعب اإزالتها من ناحية اأخرى. 
املا�سة  تعد  ع��ام  ب�سكل  اأن��ه  الأ���س��رة  ب�سوؤون  املعنية  املجلة  واأو�سحت 
املا�سة  تكون  بينما  للبكترييا،  ُعر�سة  اأقل  ال�سيليكون  من  امل�سنوعة 

امل�سنوعة من الالتك�ص امل�سامية ويجب غليها وا�ستبدالها بانتظام. 
غ�سل  يكفي  والأ�سرة" اأن��ه  "الطفل  اأو�سحت  التنظيف،  كيفية  وع��ن 
زجاجة الر�ساعة مباء �ساخن و�سائل تنظيف الأواين، م�سريًة اإىل اأنه 
ل �سرورة لتعقيمها.  وبعد الغ�سل يجب جتفيف الزجاجة وو�سعها 

على راأ�سها على من�سفة نظيفة. 

َمن الأكرث ُعر�سة للوفاة بعد اأزمة قلبية؟
عوامل  يف  بالتحقيق  الربيطانية  �سيفيلد  جامعة  من  باحثون  ق��ام 
تكرار الأزمة القلبية وخطر الوفاة من اجللطات بعد الأزمة وهو ما 

ُيعرف طبياً با�سم "متالزمة ال�سريان التاجي احلادة". 
ال��الزم لإذاب��ة اجللطات  الوقت  اأن��ه كلما كان  اإىل  اأبحاثهم  وتو�سلت 
اأطول كلما زاد خطر الوفاة بعد الأمة القلبية، واأن هذا العامل يلعب 

دوراً رئي�سياً يف تدهور احلالة اأكرث من كثافة التجّلط.
حالة  لو�سف  احلادة"  التاجي  ال�سريان  "متالزمة  ا�ستخدام  ويتم 
والتي  القلب،  اإىل  ال��دم  تدفق  تباطوؤ  عن  الناجتة  ال�سديدة  اخلطر 

توؤدي يف كثري من الأحيان اإىل اأزمة قلبية قاتلة.
وتت�سمن عوامل اخلطر املعروفة وامل�سببة لهذه احلالة: ال�سن )اأكرث 
من 65 �سنة(، وال�سكري، وارتفاع �سغط الدم، وارتفاع الكول�سرتول، 

كما تزداد املخاطر لدى الرجال اأكرث من الن�ساء.
"يوروبيان  يف  نتائجها  ُن�سرت  التي  اجلديدة  الدرا�سة  اأ�سافت  وق��د 
هارت جورنال"، عالمة بيولوجية اأخرى على زيادة خماطر الإ�سابة 
مبتالزمة ال�سريان التاجي احلادة، والوفاة بعد الأزمة القلبية هي: 
وهو  ال��دم،  �سمات معينة يف بالزما  الناجت عن  ذوب��ان اجللطة  ب��طء 

عامل يزيد خطر الوفاة بن�سبة 40 باملائة بعد النوبة القلبية.
تقدميها  يتم  التي  الأدوي���ة  على  النتائج  ه��ذه  توؤثر  اأن  املتوقع  وم��ن 

للم�سابني بجلطات واأزمات قلبية.
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عادات يومية تزيد احتمالت الإ�سابة باخلرف
ت�سيب  ب��ات��ت  وال��ت��ي  املتنامية  ال�سحية  امل�ساكل  م��ن  واخل���رف  ال��زه��امي��ر 
يف  التقدم  مرحلة  ت��ب��داأ  اأن  قبل  واأح��ي��ان��اً  ال�سيخوخة،  ب��داي��ات  يف  البع�ص 
تطور  من  تبطئ  عالجات  لإيجاد  العلماء  �سعي  من  الرغم  وعلى  الُعمر. 
احلالة وتعاجلها اإل اأن العلم مل يتو�سل بعد لأدوية ناجحة، وكل ما ميكن 
واإبطاء  الغذائية واحلياتية للوقاية من اخلرف،  العادات  عمله هو تغيري 
بالزهامير  الإ�سابة  يف  ت�سهم  التي  ال��ع��ادات  من  جمموعة  اإليك  ت��ط��ّوره. 

واخلرف لتجّنبها:
الكثري من  تناول  ع��دم  لله�ستامني، مع  اأدوي��ة م�سادة  تناول  الإف���راط يف 

فيتامني �سي 
* عدم ا�ستخدام زيت الزيتون يف الطهي با�ستمرار.

يف  احليوانية  ال��ده��ون  مثل  كثرية،  �سلبة  ده��ون  على  الأطعمة  اح��ت��واء   *
اللحوم والزبدة، وال�سمن النباتي.

* الإفراط يف اأكل ال�سكريات واحللوى.
* جتاهل عالج امل�ساكل املزمنة مثل ال�سكري وارتفاع ال�سغط والبدانة. 

* الإفراط يف تعاطي الكحول، والتدخني ل�سنوات طويلة.
 150 الإن�سان  يحتاج  البدين.  الن�ساط  ونق�ص  النهار  ط��وال  اجللو�ص   *

دقيقة من امل�سي اأ�سبوعياً على الأقل.
* عدم حتفيز الدماغ مبمار�سة اأن�سطة وهوايات تتطلب التفكري.

* الوحدة ونق�ص التوا�سل الجتماعي.
* النوم لفرتات طويلة، اأو نق�ص النوم با�ستمرار.

* عدم موا�سلة مراحل التعليم.
* الإفراط يف تناول اأدوية م�سادة لله�ستامني، مع عدم تناول الكثري من 

فيتامني �سي.

حتذير دويل ب�ساأن 
خطر الأوبئة

����س���دد م�������س���وؤول ب������الأمم امل���ت���ح���دة، على 
����س���رورة ت��ك��ث��ي��ف ج��ه��ود ال��وق��اي��ة عامليا 
املعدية،  لالأمرا�ص  هائل  تف�ص  اأي  من 
ال��ت��ي ميكنها  الإن��ف��ل��ون��زا  ���س��اللت  مثل 
النتقال من احليوانات اإىل الب�سر وقتل 

املاليني.
للحد  املتحدة  الأمم  رئي�ص مكتب  وقال 
م��ن خم��اط��ر ال���ك���وارث روب����رت جال�سر 
ومراقبة  التطعيم  تقنيات  ا�ستخدام  اإن 
الأمرا�ص حمدود للغاية يف معظم اأنحاء 
العامل، لأن اأخطار الأوبئة "اإذا غابت عن 

العني غابت عن البال".
جديدة  "فريو�سات  ل��روي��رتز  واأ����س���اف 
ظهرت بعد حتور فريو�سات مثل اإنفلونزا 
التنف�سي  اجل����ه����از  وال���ت���ه���اب  ال���ط���ي���ور 
احلاد �سار�ص..." ولكن ل يتوفر للب�سر 
تهاجم  ل  لأنها  باأخطارها  كافية  دراي��ة 

كثريا".
واأو�سح اأن حت�سني اأنظمة الإنذار املبكر، 
التخطيط  يف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  وامل�������س���ارك���ة 
بنغالد�ص  مثل  دول،  ���س��اع��دا  ل��الإج��الء 
�سدمات  ام��ت�����س��ا���ص  ع��ل��ى  وامل��ك�����س��ي��ك، 

اأعا�سري وعوا�سف.

مايكرو�سوفت 
تعتزم توديع 
كلمات املرور 

"مايكرو�سوفت" اإىل  �سركة  تتجه 
كامل،  ب�سكل  امل���رور،  كلمات  اإل��غ��اء 
يف امل�ستقبل، وقالت خالل الأ�سبوع 
التجريبية  الن�سخة  اإن  اجل����اري 
اإ�ص"   10 "ويندوز  م���ن  امل��ق��ب��ل��ة 
�ستعفي امل�ستخدم من و�سع الكلمة 
حال  يف  ن��ه��ائ��ي،  ب�سكل  امل���روري���ة، 

�سلك املراحل املطلوبة منه.
�سحيفة  ن���ق���ل���ت  م�����ا  وب���ح�������س���ب 
الأمريكية،  بو�ست"  "وا�سنطن 
امل��روري��ة يف  الكلمة  اإل��غ��اء  يقت�سي 
"ويندوز"،  ل���  مقبل  ت�سغيل  نظام 
ي�سبح  ومل  مهمني،  ووق��ت��ا  عمال 

بعد اأمرا قريبا من التحقق.
و�سائل  اإح���دى  امل���رور  كلمة  وت��ع��د 
�سبكة  ع���ل���ى  الت���������س����ال  ت�����اأم�����ني 
املرورية  الكلمات  لكن  الن��رتن��ت، 
فادحا  ���س��ررا  ت�سبب  الآم��ن��ة  غ��ري 
ب�سكل م�ستمر، ذلك اأن 80 يف املئة 
ب�سببها،  الخ���رتاق���ات حت��دث  م��ن 
اأ�سدرته  ت��ق��ري��ر  اأورده  م���ا  وف����ق 

�سركة "فرييزون" الأمريكية.
كثريون  ين�سى  ذل���ك،  ع��ن  ف�سال 
ال��ت��ي حددوها  امل���روري���ة  ال��ك��ل��م��ات 
يوؤدي  مم��ا  ال��ب��داي��ة،  يف  باأنف�سهم 
ل���ع���دد من  اإجن����ازه����م  ت���اأخ���ري  اإىل 

املعامالت الإلكرتونية.
وم����ن الأم�������ور ال���ت���ي اأث������ريت على 
حاكم  اأن  م����وؤخ����را،  وا����س���ع  ن���ط���اق 
الأم���ريك���ي���ة ن�سي  ه������اواي  ولي�����ة 
كلمة املرور يف ح�سابه على تويرت، 
فتاأخر ملدة 15 دقيقة حتي يتاأكد 
�ساروخي  تهديد  وج��ود  ع��دم  م��ن 

حمدق باملنطقة.
اللحاق  اإىل  وت�سعى مايكرو�سوفت 
"اأبل"  اأخ��رى مثل  تقنية  ب�سركات 
اأك���رث  ت��ع��ت��م��د  ����س���ارت  و"غوغل" 
ف��اأك��رث ع��ل��ى اأن��ظ��م��ة ت��ع��رف ذكية، 
مثل ب�سمة الأ�سبع والتعرف على 

الوجه.
زودت  ل�"مايكرو�سوفت" اأن  و�سبق 
يف  اإ�ص"،  ���س��ي  ب��ي  "ويندوز  ن��ظ��ام 
عن  القفل  فك  بخا�سية   ،2015
ط��ري��ق ال��ت��ع��رف اإىل ال��وج��ه، لكن 
ال�سركة ما زالت ترى �سرورة ملزيد 
م���ن ال��ت��اأم��ني الإل����ك����رتوين، حتى 

تقطع الطريق على القرا�سنة.

حيلة للتخل�ص من 
ال�سعال املزعج لياًل

يعترب ال�سعال الليلي من اأكرث امل�سكالت ال�سحية التي يواجهها 
اىل  اإ�سافة  جيد،  ب�سكل  والتنف�ص  النوم  من  فتمنعهم  كثريون، 

ال�سعور بالنزعاج ال�سديد.
لكن ما ل يعرفه كثريون هو اأنه ميكن التخل�ص من هذه امل�سكلة 

.Vick�ب�سهولة من خالل ا�ستخدام كرمي ال
ول���ه���ذه ال��غ��اي��ة، ي��ج��ب ت��ط��ب��ي��ق ال��ق��ل��ي��ل م��ن��ه ع��ل��ى ك���ل م�ساحة 

القدمني، وخ�سو�ساً على اجلزء الأ�سفل منهما.
وبعد ذلك ين�سح بارتداء جوارب �سميكة، وهكذا ميكن اأن يزول 

ال�سعال خالل 5 دقائق.

مما ل �سك فيه اأن اإن�سان هذا الع�سر اأ�سبح يعي�ص اأطول 
وبحيوية اأكرث وبات مظهره اأكرث �سبابا باملقارنة مع جيل 

يف نف�ص العمر عا�ص قبل عقدين اأو اأكرث. 
ورغم ذلك فاإن الإن�سان مل يتوقف عن الت�ساوؤل: ما الذي 
رئي�ص  كرومتان،  جان  ال�سن؟  يف  متقدما  اأظهر  يجعلني 
معهد ليبنيت�ص لبحوث الطب البيئي، يو�سح باأن: "20 
اجللد  على  تطراأ  التي  التغريات  من  املائة  يف   30 حتى 
�سببها عوامل وراثية. اأما الن�سبة املتبقية بني 70 و80 
فوق  الأ�سعة  بيئية مثل  تاأثري عوامل  فنتيجتها  املائة  يف 
البنف�سجية وتلوث الهواء"، كما جاء يف موقع "هاندل�ص 

بالت" الأملاين.     

اخلاليا تلعب دورا هاما يف ال�شيخوخة
الإن�سان  ج�سم  ع��ل��ى  تظهر  ال��ت��ي  ال��ت��غ��ريات  ه���ذه  لفهم 
العتبار  بعني  احل��ي��اة  ومن��ط  البيئة  اأخ���ذ  علينا  ينبغي 
وباخل�سو�ص خاليا الإن�سان. وقال "مارتني دينزل" من 
معهد ماك�ص بالنك لبيولوجيا ال�سيخوخة: "ال�سيخوخة 
ل توؤثر فقط على ع�سو واحد لالإن�سان واإمنا على الكائن 
احلي باأكمله. ولذلك فاإن التغريات اخلارجية التي تظهر 
عليه ترتبط بعملية ال�سيخوخة باأكملها وميكن اأن تزودنا 

مبعلومات عن حالتنا اجل�سمية".
وتبقى طريقة التغذية غري ال�سحية وا�ستهالك الكحول 
اأ���س��ع��ة ال�سم�ص  وال��ت��دخ��ني وق�����س��اء وق���ت ط��وي��ل حت���ت 
بغ�ص  الإن�سان  خاليا  على  �سلبا  تاأثر  عوامل  والإج��ه��اد 
النظر عن عمره وبالتايل اإحلاق ال�سرر بحم�سه النووي 
اأن  دائما  تعني  ال�سيخوخة  دينزل:  وي�سيف   .)DNA(
اجل�سم غري قادر على التعامل مع الإجهاد. لذلك تتجمع 
يف خاليا اجل�سم طفراتDNA-، هذه الطفرات جتعل 
اأع�����س��اء اجل�����س��م اأك����رث ع��ر���س��ة ل��الأم��را���ص وت��ت�����س��ب��ب يف 

ال�سرطان.  
اآثارا  ب��دوره��ا  ت��رتك  اخل��الي��ا  ت��ط��راأ على  التي  التغريات 
وا�سحة على اجللد: "اأول تغريات يف لون جلد الإن�سان، 
هذا اللون ي�سبح غري متجان�ص وميكن اأن ي�سبب النم�ص 

ال�سيخوخي )بقع كبدية داكنة(. من ناحية 
اأخرى تنخف�ص مرونة اجللد ما يوؤدي اإىل 

كرومتان،  ج��ان  ي��ق��ول  جتاعيد" كما  ظ��ه��ور 
رئ���ي�������ص م��ع��ه��د لي��ب��ن��ي��ت�����ص ل���ب���ح���وث الطب 

البيئي.
وم���ن ي��ري��د ت���اأخ���ري ظ��ه��ور ع���الم���ات ال��ت��ق��دم يف 

الريا�سة،  مم��ار���س��ة  على  احل��ر���ص  فعليه  ال��ع��م��ر،  
خا�سة امل�سي، ملا له من اإيجابيات يف تاأخري التجاعيد 

وحت�سني النف�سية. مع مراجعة الطبيب واملوا�سبة 
ال�سحة  على  لالطمئنان  الطبي  الفح�ص  على 
ومراقبة ن�سبة الدهون والكول�سرتول يف اجل�سم. 

كما ُين�سح ب�سرب ما فيه الكفاية من املياه مع تناول بع�ص 
له  ما  كل  والبتعاد عن  والفيتامينات  الغذائية  املكمالت 
عالقة بال�سغط النف�سي والع�سبي وال�سعي للحفاظ على 

بيئة هادئة.

بالرق�ص تتغلب على �شيخوخة الدماغ
ي�����س��ع��ى خ����رباء ال�����س��ح��ة ب��ا���س��ت��م��رار اإىل اك��ت�����س��اف طرق 
املزمنة،  الأم��را���ص  ع��الج  على  ت�ساعد  جديدة  واأ�ساليب 
وحت�سني ظروف النا�ص ال�سحية. واأحدث ما مت التو�سل 
�سيخوخة  ع��ل��ى  للتغلب  وف��ع��ال��ة  ب�سيطة  ط��ري��ق��ة  اإل��ي��ه، 

الدماغ. فما هي ياترى؟
�سعر اأبي�ص م�سحوب بتجاعيد يف خمتلف اأنحاء اجل�سم، 
انقبا�ص يف ع�سالت اجل�سد، ا�سفرار الأ�سنان ويف اأحيان 
والذاكرة  ال��دم��اغ  ق��درة  يف  وانخفا�ص  ت�ساقطها،  كثرية 
ب�سكل وا�سح. هذه رمبا بع�ص عالمات ال�سيخوخة، التي 
متقدمة.  عمرية  مرحلة  يف  الإن�����س��ان  ج�سم  على  تظهر 
ميكن  فريدة،  طريقة  اإىل  تو�سلوا  الباحثني  بع�ص  لكن 
من خاللها التغلب على �سيخوخة الدماغ. فقد تو�سلت 
درا�سة حديثة اإىل  اأن كبار ال�سن الذين ميار�سون الرق�ص 
ممار�سة  يف  روتيني  ب�سكل  وي�ساركون  اخل�سو�ص،  على 
اأن يعك�سوا عالمات ال�سيخوخة  الريا�سة البدنية، ميكن 
اك�سرب�ص  ميديكل  اإليه موقع  اأ�سار  ما  الدماغ، ح�سب  يف 

العلمية  امل��ج��ل��ة  ع���ن  ن��ق��ال 
فروننتريز.

وق���ال���ت امل�����س��رف��ة ع��ل��ى ال���درا����س���ة التي 
�سدرت نهاية الأ�سبوع املا�سي، من املركز الأملاين 
لالأمرا�ص الع�سبية يف ماغدبورغ باأملانيا، الدكتورة  
"اإن ممار�سة الريا�سة لها تاأثري  كاثرين ريهفيلد 
يف  النخفا�ص  م��واج��ه��ة  حتى  اأو  اإب��ط��اء  يف  مفيد 
بالعمر"،  امل��رت��ب��ط��ة   وال��ب��دن��ي��ة  العقلية  ال��ق��درات 
م�سيفة اأن ممار�سة الرق�ص والتدرب على التحمل، 
التقدم  مع  ينخف�ص  ال��ذي  الدماغ  م�ساحة  من  يزيد 
اإىل تغيريات  ي��وؤدي  اأن الرق�ص  اإىل  ال�سن. بالإ�سافة  يف 

�سلوكية ملحوظة من حيث حت�سني التوازن.
اأجريت على متطوعني  الدرا�سة على جت��ارب  واعتمدت  
ي��ب��ل��غ م��ت��و���س��ط اأع��م��اره��م 68 ���س��ن��ة، ح��ي��ث ت���درب���وا على 

الرق�ص والقدرة على التحمل ملدة ت�سل اإىل 18 �سهرا. 
ت�سريحية يف  بنية   ( زي��ادة يف احل�سني  النتائج  واأظهرت 
الدماغ(، التي تنخف�ص قدرتها مع التقدم يف العمر، وتتاأثر 
باأمرا�ص مثل الزهامير، بالإ�سافة اإىل اأن احل�سني تلعب 
دورا هاما يف الذاكرة والتعلم واحلفاظ على التوازن. ويف 
الدكتور،  الدرا�سة  يف  امل�ساركني  اأح��د  ق��ال  ال�سياق،  نف�ص 
من  جمموعة  ال�سن  لكبار  ن��وف��ر  اأن  "حاولنا  ريهفيلد 
واأن��واع خمتلفة )  با�ستمرار  الرق�سات مع روت��ني متغري 
مو�سيقي اجلاز والرق�ص الالتيني(، اإذ تغريت اخلطوات 
كل  والإي��ق��اع��ات  وال�سرعة  والت�سكيالت  ال���ذراع  واأمن���اط 

اأ�سبوع، لإبقائهم يف عملية تعلم م�ستمرة".
واأ�����س����اف: وك����ان اجل���ان���ب الأك�����رث حت��دي��ا ب��ال��ن�����س��ب��ة لهم 
اأي  ودون  ال��وق��ت  �سغط  حت��ت  بالروتينات،  التذكري  ه��و 

تلميحات من املدرب.
اأن العي�ص حياة م�ستقلة و�سحية  واأكد الدكتور ريهفيلد 
لأطول فرتة ممكنة يتطلب ممار�سة اأن�سطة بدنية، ميكن 
ب��الأم��را���ص، موؤكدا  اإ���س��اب��ة اجل�سم  اأخ��ط��ار  اأن حت��د م��ن 
جديدة  حتديات  لو�سع  قوية  اأداة  الرق�ص  اأن  "اأعتقد 

للج�سم والعقل، وخا�سة يف �سن ال�سيخوخة".

بهذا الأ�سلوب ميكن التخفيف 
من عالمات ال�سيخوخة

مع  لكن  واحل��ي��وي،  ال�شبابي  مظهره  على  احلفاظ  يف  يرغب  معظمنا 
الأ�شباب  هي  فما  علينا،  تظهر  الكرب  عالمات  تبداأ  العمر  يف  التقدم 
العلمية لذلك؟ وكيف ميكننا التخفيف من عالمات التقدم يف ال�شن التي 

تظهر علينا؟
ي�شعر الإن�شان باأنه اأ�شبح يتقدم يف ال�شن عندما يبداأ ج�شمه يف التغري 
ب�شكل كبري وملحوظ، نتيجة ظهور جتاعيد على مالحمه، كما تظهر 
على ب�شرته بقع داكنة وينت�شر يف �شعره ال�شيب ب�شكل �شريع، فيلجئ 

وح�شب  التغريات.  هذه  لإخفاء  التجميل  وم�شتح�شرات  الكرميات  اإىل 
واختالف  اجلينات  اإىل  فبالإ�شافة  الأمل��اين،  اأولين"  "فوكو�ص  موقع 
ظهور تقدم ال�شن من �شخ�ص لآخر، هناك عوامل اأخرى تاأثر على ظهور 

تقدم ال�شن من بينها منط العي�ص والتغدية والبيئة.   
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�ش�ؤون حملية

العني ت�ستاهل .. مبادرة جديدة للحفاظ على املظهر احل�ساري ملدينة العني

�سـلـوفينيــا مقـ�ســد �سيــاحــي حــالـم بالــرومان�سـيـة 

�شمن الربنامج الثقايف

رحلة عرب عاداتنا ت�ستك�سف رحلة الإبل يف املقيظ يف منطقة العني

•• العني-الفجر:
ت�صوير-حممد معني:

جديدة  م����ب����ادرة   .. ت�ستاهل"  "العني 
مع  بالتعاون  العني  مدينة  بلدية  اأطلقتها 
تدوير-   – اأبوظبي  النفايات  اإدارة  مركز 
امل��ظ��ه��ر احل�ساري  ع��ل��ى  ب��ه��دف احل���ف���اظ 
ت�ستحقها  ال��ت��ي  مكانتها  ل��ت��اأخ��ذ  للمدنية 
وت��ل��ي��ق ب��ه��ا وي��ت��ط��ل��ع اإل��ي��ه��ا ���س��اك��ن��ي��ه��ا من 

مواطنني ومقيمني.
اأعلن عن ذلك اأم�ص يف موؤمتر �سحفي عقد 
نايل  بح�سور  ال��ع��ني  مدينة  بلدية  مبقر 
را�سد ال�سام�سي مدير مركز اإدارة النفايات 
ال�سام�سي   حمد  اهلل  وعبد  العني"  "فرع 
رئي�ص اللجنة العليا لت�سيري �سئون الرقابة 
والتفتي�ص ببلدية مدينة العني- والدكتور 
�سامل مغري العميمي املن�سق العام للتواجد 

البلدي.
الدكتور  ال��ذي ح�سره  امل��وؤمت��ر  ب��داي��ة  ويف 
اإدارة  م���رك���ز  ع����ام  م���دي���ر  ال��ك��ع��ب��ي  ����س���امل 
العميمي  مغري  "تدوير" ورا�سد  النفايات 
املناطق  خ��دم��ات  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر 
القطاع  الغربي – وحممد م�سبح الكتبي 
البلدية  خ��دم��ات  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر 
م��دي��ر ع��ام بلدية ال��ع��ني ب��الإن��اب��ة- حتدث 
املهند�ص نايل را�سد ال�سام�سي مدير مركز 
اأن  على  ليوؤكد  العني-  فرع  النفايات  اإدارة 
احلملة التي بداأت "اليوم" اأم�ص وتتوا�سل 
نوفمرب  من  ع�سر  الثالث  حتى  فعالياتها 

م���ن ال���ع���ام احل����ايل ت�����س��ع��ى اإىل احل���د من 
املخالفات التي تت�سبب يف اإحداث ت�سوهات 
احل�ساري  امل���ظ���ه���ر  ع���ل���ى  ت����وؤث����ر  ���س��ل��ب��ي��ة 
ال�سلبيات  ه���ذه  ب��ني  م��ن  ل��ي��ك��ون  للمدينة 
"الرمي الع�سوائي" ملخلفات البناء وكذلك 
خملفات العزب- واملزارع- اإ�سافة اإىل احلد 
املناطق  الزراعية" يف  املخلفات  "رمي  من 

ال�سكنية والطرقات العامة.
على  ال�سام�سي-  ن��اي��ل  املهند�ص  اأك���د  كما   
الكهربائية يف  والأجهزة  الأث��اث  منع رمي 
املناطق ال�سكنية والطرقات العامة وكذلك 
ال�سياحية  الأم��اك��ن  يف  النفايات  رم��ي  منع 
والرب"  واحل��دائ��ق  "الأ�سواق  منها  العامة 
ب��ال��ع��ني من  ال��ن��ف��اي��ات  اإدارة  وح���ذر م��دي��ر 
حاويات  منها  ال��ع��ام��ة-  ب��الأ���س��ول  ال��ع��ب��ث 
املخلفات  رم��ي  ع��دم  على  م��وؤك��دا  النفايات 

خارج احلاوية املخ�س�سة . 
الع�سوائي"  "الرمي  م������ن   ح������ذر  ك���م���ا 
اإىل  اجلميع  ودع���ا  "النافقة"  للحيوانات 
امل�ساهمة يف اإجناح احلملة خا�سة املوؤ�س�سات 

الإعالمية وقنوات التوا�سل الجتماعي. 
امل���وؤمت���ر ال�����س��ح��ف��ي الذي  ك��م��ا حت����دث يف 
ح�سره عدد من املدراء التنفيذيني ومدراء 
العني  ببلدية  الأق�����س��ام  وروؤ����س���اء  الإدارات 
اإدارة النفايات فرع العني - حتدث  ومركز 
اللجنة  رئي�ص  ال�سام�سي  اأح��م��د  اهلل  عبد 
والتفتي�ص  الرقابة  ���س��وؤون  لتي�سري  العليا 
اللوائح  ا�ستعر�ص  ح��ي��ث  ال��ع��ني-  ببلدية 
م�سريا  ال��ع��ام  املظهر  ل��ق��وان��ني  التنفيذية 
الغرامة  وقيمة  امل��خ��ال��ف��ات  م��ن   ع��دد  اإىل 
املخ�س�سة لكل منها- وموؤكدا على اأن اإلقاء 
املخ�س�سة-  الأم��اك��ن  غ��ري  البناء يف  م��واد 

اإىل  "الأوىل"  امل��خ��ال��ف��ة  يف  قيمتها  ت�سل 
اإىل  تنخف�ص  الت�سالح  وبعد  دره��م-  ال��ف 
حالة  ويف  دره���م-  خم�سمائة  اأي  الن�سف- 
قيمة  تت�ساعف  امل��خ��ل��ف��ة  اإىل  "العودة" 
األ���ف���ي دره������م- اأم���ا  امل��خ��ال��ف��ة ل��ت�����س��ل اإىل 
بالن�سبة للمخالفة "الثانية" ت�سل قيمتها 
الت�سالح  وب��ع��د  دره����م  اآلف  ع�����س��رة  اإىل 
تنخف�ص اإىل "الن�سف" لت�سل اإىل خم�سة 
اآلف درهم- ويف حالة العودة اإىل املخالفة 
الف  ع�سرون  اإىل  لت�سل  قيمتها  تت�ساعف 

درهم.
قيمة  ال�سام�سي  اهلل  عبد  ا�ستعر�ص  كما 
ال���غ���رام���ات الأخ�����رى وال���ت���ي ح����ددت باألف 
خ���ارج  "رمي" امل��خ��ل��ف��ات  ح���ال���ة  دره�����م يف 
احلاوية املخ�س�سة- وكذلك الف درهم يف 
ح��ال��ة ت��رك ال��ن��ف��اي��ات ك��ب��رية احل��ج��م مثل 

"الأثاث والأدوات الكهربائية" اأمام املنازل 
بلغت قيمة خمالفة  ، كما  الأر�سفة  وف��وق 
املناطق  يف  والبناء  الهدم  نفايات  "رمي" 
الف  مائة  اإىل  العامة  والأم��اك��ن  ال�سكنية 
اآلف دره��م لرمي نفايات  دره��م - وع�سرة 

املزارع ب�سكل ع�سوائي . 
لكل  درهم"  "األف  امل��خ��ال��ف��ة  ب��ل��غ��ت  ك��م��ا 
العامة  امل��م��ت��ل��ك��ات  ا����س���ت���خ���دام  اأ�����س����اء  م���ن 
رمي  وك��ذل��ك  النفايات  ب��ح��اوي��ات  وال��ع��ب��ث 
الرمي  جانب  اإىل  ع�سوائيا  العزب  نفايات 
الأماكن  يف  ال��ب��ن��اء  مل��خ��ل��ف��ات  ال��ع�����س��وائ��ي 
العامة واملفتوحة وكذلك الرمي الع�سوائي 
للحيوانات النافقة- وتناول الدكتور �سامل 
للتواجد  ال���ع���ام  امل��ن�����س��ق  ال��ع��م��ي��م��ي  م��غ��ري 
العام  "امل�سوهات" للمنظر  اأع��داد  البلدي- 
وخم�سون  خم�سة  اإىل  لت�سل  العني  ملدينة 
اإزالة منها ثمانية  الفا و�ستمائة م�سّوه مت 
وث��الث��ون ال��ف��ا وث��م��امن��ائ��ة- اأي م��ا يعادل 
مت  التي  امل�سوهات  املائة" من  يف  "�سبعون 
اأنه يتطلع  املا�سي- وقال  العام  ر�سدها يف 
ي�سهد  ���س��وف   2018 ال��ع��ام  ه���ذا  اأن  اإىل 

انخفا�سا ملحوظا يف ن�سبة امل�سوهات. 
العام  ه���ذا  اأن  اإىل  ���س��امل  ال��دك��ت��ور  واأ����س���ار 
التوعية  حمالت  من  العديد  ي�سهد  �سوف 
داخ�������ل امل�����ن�����ازل وامل������دار�������ص واجل���ام���ع���ات 
هذا  يف  املتبعة  بالقوانني  التعريف  بهدف 
الوعي  ن�سبة  ت��زي��د  اأن  اآم����ال  اخل�����س��و���ص 
التي ت�سهم يف اإظهار مدينة العني بال�سكل 

احل�ساري الذي يليق بها.  

•• دبي  - الفجر

تتميز �سلوفينيا باأن لديها كلمة حب مر�سومة با�سمها، 
فهي مق�سد �ساحر  للتجارب الرومان�سية. ف�ساًل عن 
الأزواج  احت�سانها مواقع طبيعية حاملة، حيث مي�سي 
الأحبة اأو الع�ساق حلظات ل تن�سى ،�سواء اأكان ذلك يف 
حفل زفاف اأو من خالل النخراط يف اجلولت املثالية 
من  واح���دة  يف  اأو  ال�سلوفينية  اخل��الب��ة  املناظر  داخ��ل 
ميكن  كما  املعا�سرة.   التاريخية  ال��ق��الع  م��ن  العديد 
تدليل ال�سياح والأزواج عرب ترف املنتجعات ال�سحية. 
مع  ب�سفائه  املكان  روح  تعانق  �سجرة  يف  ليلة  وق�ساء 
رن���ني اأج���را����ص ال��غ��اب��ات،و ت��ن��اول ال��ط��ع��ام م��ع اإطاللة 
الف�سيح  البحر  ال�سم�ص على  متزامنة مع وقت غروب 
،يف حني تاأخذ الرومان�سية اأ�سكال عديدة يف هذا البلد 

ذي اخل�سرة املنفردة والبيئة امل�ستدامة. 
مليئ  ع�سل  ل�سهر  �سلوفينيا  يف  مناطق  ع��دة  وتتوفر 
ب��ال��ع��زل��ة و الأج�����واء احل��ب��ي��ة مب��ا يف ذل���ك م��ن املنازل 
الفاخرة  الأ�����س����ج����ار،اخل����ي����ام  يف  ال���ف���ات���ن���ة  اخل�����س��ب��ي��ة 

اخلافتة،الفلل  والإ������س�����اءة  ب��ال�����س��م��وع  ت��ن��ب�����ص  ال���ت���ي 
والراحة  التقاليد  من  فريد  بنمط  ال��زاخ��رة  الريفية 
احلديثة،واملحاطة بالأع�ساب والنبابات الطبيعية التي 
ت�سدر الرواح العطرة ،لت�سفي مزيداً من الرومان�سية 
بليد،املتمو�سعة  بحرية  و�سط  ويف  امل��ك��ان.  ن��زلء  على 
العر�سان  اجلوليانية،ي�ستطيع  الأل���ب  ج��ب��ال  قلب  يف 
واملحبني الن�سمام اإىل تلك اجلنة احلقيقية برونقها 
امل���ذه���ل وج���ول���ة ���س��م��ن ق����ارب خ�����س��ب��ي راق����ي ليع�سوا 
اأب��ع��د م��دى م��ن مت���ازج احل��ب م��ع الطبيعة اخل�سراء 
الزاهية،ول تبعد البحرية �سوى 99 خطوة عن جر�ص 
امل�ساء  يف  اأما  ال�سغرية.  الباروكية  والكني�سة  التمنيات 
مع  بليد  قلعة  الع�ساء يف  بوجبة  التمتع  ل��الأزواج  يتاح 
ال�سعادة مع  اإطاللة بانورامية على البحرية. وتكتمل 
اأحبائك بركوب عربة خم�س�سة للتجوال حول بحرية 
بليد. ويتواجد مبجاور البحرية مرافق خدمية تلبي 
ال��زوار. وت�ستهر عا�سمة  احتياجات واأذواق كافة فئات 
وراحة  لال�سرتخاء  وجهة  بكونها  ليوبليانا  �سلوفينيا 
ي�سعدون  الع�سل   �سهر  �سياح  جتعل  نحٍو  البال،على 

امل��دي��ن��ة م��ن جهة  ل��ي�����س��اه��دوا ج��م��ال  ق��م��ة قلعتها  اإىل 
املا�سية من جهة  ويكت�سفوا طريقة احلياة يف احلقب 
اآخرى. ناهيك عن الأن�سطة امل�سوقة املتمثلة بالنزهات 
ب��رح��ل��ة القوارب  ال��ق��دمي��ة،وال��ق��ي��ام  امل��دي��ن��ة  يف و���س��ط 
الهند�سة  اإبداعات  لروؤية  ليوبلجانيكا  نهر  طول  على 
امل��ع��م��اري��ة اخل��الب��ة م��ن م��ن��ظ��ور خم��ت��ل��ف. و�سيحظى 
ال��ع�����س��اق ب��رتك��ي��ب الأق���ف���ال ع��ل��ى ج�����س��ر احل���ب كرمز  
املعلم  ل��ه��ذا  واإ���س��اف��ة ط��اب��ع خ��ا���ص  ع��اط��ف��ي حلبهما، 
مروا  ال��ذي��ن  الأزواج  ب�سمات  تزينه   ال��ذي  ال�سياحي 
املركزي،  ليوبليانا  �سوق  اإىل  اجل�سر  ويو�سل  ف��وق��ه. 
واأطباق  الطازجة  والفواكه  اخل�سار  اأ�سواق  املت�سمن 
الأطعمة املطهوة حملياً يف قائمة من املطاعم املختارة. 
التلفريك  يف  الرومان�سي  الع�ساء  خيار  اأي�ساً  وهناك 
بعد  على  ال��وا���س��ع��ة،و  وال�سهول  ال��ودي��ان  يعتلي  ال���ذي 
جبال  تعانق  ليوبليانا  م��ن  فقط  كيلومرتات  ب�سعة 
كامنيك التلفريك وتتيح الو�سول اإىل املطاعم املتنقلة 
بنكهاتها الع�سوية وال�سحية. ومتلك �سلوفينيا �سريط 
ذات  ال�ساحلية  م��دن��ه��ا  عليه  ج��ذاب،ت��ت��م��رك��ز  �ساحلي 

املناظر ال�سريالية مع �سوراها ال�سيقة الرائعة،ويف ظل 
هذه امليزات ميكن لالأزواج الأحبة اختيار مكان الع�ساء 
اإح��دى وجهات مدينة ب��ريان، وه��ي من امل��دن التي  يف 
يتكون طبقها  الو�سطى.  الع�سور  اإىلى  تاريخها  يعود 
الغذائي من جمموعة ماأكولت �سحية اإ�سافة الأ�سماك 
تقليد  ،لبريان  النادر  الطهي  نوع من ملح  و  البحرية 
متتد اإىل 700 �سنة ومازالت متداولة حتى الآن،حيث 
ي�سرب النا�ص كاأ�ساً من ال�سمبانيا احل�سرية وامل�سنوعة 
ال��ت��ي تعي�ص يف هي�ساب  ال��دوت�����س��ي  ���س��ج��رة  ث��م��ار  م��ن 
ي�سق  ال���ذي  م��ون  خليج  اإىل  بنزهة  القيام  بردا،تليها 
البحر  ملنح زواره م�ساحات وا�سعة داخل مياه الزرقاء. 
وتعد ه�ساب بردا مالذاً لالأزواج الباحثني عن ال�سالم 
الكروم،امل�ساتل  م���زارع  م��ن  حتتويه  وال���س��رتخ��اء.مب��ا 
الزراعية والأ�سجار املثمرة مع الطرق املتعرجة املوؤدية 
مع   جنب  اإىل  الفاتنة،جنباً  امل��ن��اظ��ر   ذات  ال��ق��رى  اإىل 
توفر العالمات التجارية الرائجة. وتقدم ه�ساب بردا 
مفاجئة اكت�ساف البقع ال�سرية على الدراجة الهوائية 

اأو ال�سري م�سياً على الأقدام.

•• العني - الفجر

مو�سمه  يف  ال��ع��ني  ملنطقة  ال��ث��ق��ايف  ال��ربن��ام��ج  �سمن 
–اأبوظبي  وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة  تنظم  احل��ايل، 
جولة "رحلة عرب عاداتنا " يوم 17 فرباير احلايل 
للتعريف ببع�ص العادات والتقاليد املرتبطة بقوافل 
الإبل.  تنطلق اجلولة من متحف العني الوطني عند 
ال�ساعة 3 ظهراً للتوجهة اإىل اإحدى العزب للتعرف 
على  وال��ت��ع��رف  الإب���ل،  برتبية  اخلا�سة  البيئة  على 
اأهمية العزب كمكان للرتفيه وال�ستمتاع بالطبيعة، 
الرمال  لت�سلق  بفر�سة  امل�����س��ارك��ون  �سيحظى  حيث 

وال�ستمتاع باأنغام الربابة.
لق����ت اجل���ول���ة ع��ن��د ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا ���س��اب��ق��ا اق����ب����اًل من 
لهذه  ان�سم  اجلمهور من خمتلف اجلن�سيات، حيث 
اطلعوا  �سخ�ص.   100 من  اأك��رث  الثقافية  التجربة 
على تفا�سيل تتعلق برحلة املقيظ التي كان يقوم بها 
اأهايل اأبوظبي على ظهور اجلمال و�سول اإىل العني 
يف  ال�سيف  اأ�سهر  يق�سون  حيث  ال�سيف،  بداية  مع 
العني التي تتمتع بجو معتدل يف هذا الف�سل �سديد 
باأبوظبي  وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة  وتعيد  احل��رارة. 
فرباير   24 عاداتنا"  يف  عرب  "رحلة  جولة  تنظيم 

احلايل نظرا لالإقبال الكبري عليها. 

ل�شبط املمار�شات اخلاطئة وتوعية العمال
»الرقابة الغذائية« ينفذ حملة 

م�سائية على املزارع مبدينة العني
•• اأبوظبي - الفجر

على  م�سائية  وتوعية  رقابية  حملة  الغذائية  للرقابة  اأبوظبي  جهاز  نفذ 
مزارع منطقة الهري يف مدينة العني، وذلك يف اإطار �سعيه لتوعية اأ�سحاب 
املزارع والعاملني فيها للمحافظة على البيئة و�سحة الإن�سان، واحلد من 
ظاهرة رمي وحرق املخلفات الزراعية، و�سبط املمار�سات اخلاطئة التي يتم 
املزارع  للتاأكد من تطبيق  وج��اءت احلملة  امل��زارع.  بع�ص هذه  ارتكابها يف 
للت�سريعات والقوانني والأنظمة ال�سادرة من اجلهاز والتي ت�سهم يف خلق 
فيها  والعاملني  امل��زارع  اأ�سحاب  وتثقيف  وتوعية  م�ستدامة،  زراعية  بيئة 
املخلفات  من  الآم��ن  التخل�ص  وطرق  اجليدة  الزراعية  املمار�سات  باأف�سل 
الزراعية وذلك بال�سرح املبا�سر من قبل امل�ساركني يف احلملة وتوزيع عدد 
املخلفات  امل��زارع��ني  دخ��ل  حت�سني  برنامج  ح��ول  التوعوية  الن�سرات  م��ن 
املخالفات  ر���س��د  ج��ان��ب  اإىل  منها،  للتخل�ص  الآم��ن��ة  وال��ط��رق  ال��زراع��ي��ة 
وحالت عدم املطابقة على املزارع خالل الفرتة امل�سائية خارج نطاق �ساعات 
للمزارع  اثنتني  خمالفتني  توجيه  عن  احلملة  واأ�سفرت  الر�سمية.  العمل 
غري امللتزمة با�سرتاطات اجلهاز فيما يتعلق بالتخل�ص الآمن من املخلفات 
امل��زارع بحرق املخلفات  اإح��دى ه��ذه  اأق��دم ع��دد من عمال  الزراعية، حيث 
خارج  الزراعية  املخلفات  برمي  اأخ��رى  مزرعة  عمال  ق��ام  بينما  الزراعية 
مزارع   9 واإر���س��اد  توعية  احلملة  �سهدت  كما  ل��ذل��ك،  املخ�س�سة  الأم��اك��ن 

باأهمية اللتزام با�سرتاطات اجلهاز واحلفاظ على البيئة.
ال�ستدامة  حتقيق  �سمان  يف  اجلهاز  اأه��داف  مع  ان�سجاماً  احلملة  وتاأتي 
الإنتاج  لتنمية  الأ�سا�سية  ال��رك��ائ��ز  اأه���م  م��ن  امل����زارع  تعد  حيث  ال��زراع��ي��ة 
الزراعي وحت�سني جودته، لذلك يحر�ص اجلهاز على توعية اأ�سحاب املزارع 
والعاملني فيها بتطبيق املمار�سات الزراعية ال�سحيحة، من خالل العديد 
من احلمالت التوعية التي يرافقها توزيع املطبوعات الإر�سادية التي يعمل 

اجلهاز على اإعدادها ب�سكل دائم.
ويعكف جهاز اأبو ظبي للرقابة الغذائية على ر�سم ال�سيا�سة العامة، واإعداد 
الزراعية  التنمية  حت��ق��ق  ال��ت��ي  املختلفة  والأن�����س��ط��ة  وال���ربام���ج  اخل��ط��ط 
اأبوظبي  حلكومة  العامة  ال�سيا�سة  لتحقيق  اأب��وظ��ب��ي،  لإم���ارة  امل�ستدامة 
خالل  من  م�ستدام  زراع��ي  قطاع  اإيجاد  اإىل  والرامية  ال��زراع��ي  املجال  يف 
تطبيق اأحدث النظم واملمار�سات الزراعية اجليدة، وتقدمي امل�سورة والدعم 
اللوج�ستي واخلدمات الفنية للمزارعني، و حت�سني تناف�سية املنتج الزراعي 

املحلي مما ي�سهم يف رفع معدلت الأمن الغذائي على م�ستوى الإمارة.

�شمن �شل�شلة جوجنهامي اأبوظبي حوارات الفنون 
ت�ستك�سف عمل الفنان املعا�سر عمران قري�سي

•• اأبوظبي - الفجر

اأبوظبي: حوارات الفنون"  "جوجنهامي  �سل�سلة  تتوا�سل هذا ال�سهر جمدداً 
تقييم  ومهمة  روؤية  تناق�ص  حمورية  لأفكار  ا�ستك�سافياً  طابعاً  تاأخذ  بجل�سة 
 19 ي��وم  القادمة  اجلل�سة  تقام  امل�ستقبل.   يف  اأبوظبي  جوجنهامي  متحف 
ف��رباي��ر اجل����اري يف م��ن��ارة ال�����س��ع��دي��ات، وي��ق��وده��ا ال��ف��ن��ان امل��ع��ا���س��ر عمران 
قري�سي. وت�ستك�سف اجلل�سة امل�سرية املهنية للفنان والأفكار التي طرحها من 
 ،)2014 – اأعماله، عرب مناق�سة عمله الفني، لوحة )جنة الداخل  خالل 
والتي مت �سمها اإىل جمموعة مقتنيات متحف جوجنهامي اأبوظبي.  وقالت 
اأبوظبي يف دائرة الثقافة  مي�ساء القا�سمي، مدير برامج متحف جوجنهامي 
الفنية،  والأع��م��ال  الفنانني  مع  اجلمهور  تفاعل  اإن  – اأبوظبي:  وال�سياحة 
يعترب  اأبوظبي،  جوجنهامي  متحف  مقتنيات  ح��ول  تتمحور  التي  والأف��ك��ار 
اأ�سا�سياً من مهمة املتحف. وي�سعدنا يف كل عام اأن نرى تزايد التفاعل  جزءاً 
اجلماهريي مع براجمنا التعليمية املخ�س�ص للجمهور، والذي يتيح م�ساركة 
ال�سرد الروائي والتقييمي للمتحف مع اجلميع. ونتطلع اإىل متابعة احلوار 
قري�سي  اأع��م��ال  تعك�ص  حيث  اجلمهور،  مع  قري�سي  عمران  �سيجريه  ال��ذي 
الذي  ال�سلوب  نف�ص  للثقافات وهو  العابر  الروائي  ال�سرد  الفنية  وم�سريته 
مييز متحف جوجنهامي اأبوظبي.  ولد الفنان عمران قري�سي يف حيدر اآباد، 
بباك�ستان عام 1972، وح�سل على �سهادة البكالوريو�ص يف الفنون اجلميلة 
ويعمل.  يعي�ص  حيث  له���ور  يف  للفنون  الوطنية  الكلية  م��ن   1993 ع��ام 
ح�سل على اجلائزة الأوىل يف الدورة العا�سرة لبينايل ال�سارقة عام 2011، 
وجائزة "فنان العام" من دويت�سه بنك عام 2013، وجائزة امليدالية الدولية 
للفنون من وزارة اخلارجية الأمريكية عام 2017. وقدم عمران جمموعة 
وجماعية  فردية  دولية  معار�ص  يف  عر�سها  مت  التي  املتميزة  الأع��م��ال  من 
اليابان،  ف��وك��وك��ا،  يف  الآ���س��ي��وي  ال��ف��ن  متحف  مقتنيات  �سمن  اإدراج��ه��ا  ومت 
وجوجنهامي اأبوظبي، ومتحف امليرتوبوليتان للفنون يف نيويورك، واملتحف 
بري�سبان،  يف  للفنون  كوينزلند  ومعر�ص  اآب���اد،  اإ���س��الم  يف  للفنون  الوطني 

اأ�سرتاليا، ومتحف فيكتوريا واألربت يف لندن.



غذاء واحد ي�شبب ا�شطرابًا �شاماًل
ُتعترب  ال��ت��ي  اله�سم  عملية  ح���ول  امل��ق��ارب��ة  ه���ذه  تتمحور 
الغذاء  بح�سب طبيعة  وح�سا�سة جداً.  �سل�سة  كيماوية  اآلية 
اأو عرب  ن��ف�����س��ه  امل���ك���ان  ال��ه�����س��م يف  ي��ح�����س��ل  امل�����س��ت��ه��لَ��ك، ل 
الع�سارات اله�سمية عينها اأو باإيقاع مت�سابه. لذا يجب اأن 
نحرتم اخللطات الغذائية ال�سحيحة ل�سمان ه�سم �سريع 
لأن  امل��اء،  واحتبا�ص  والنفخة  التخمري  من  وخ��اٍل  وخفيف 
الدم  ال�سموم يف  ن�سبة كبرية من  ال�سطرابات تطلق  هذه 
وتوؤدي اإىل اإثقال عمل الأع�ساء، ما يعني احتمال مواجهة 

عواقب متعددة كالتعب والوزن الزائد.

ت�شنيفات مفيدة
ُت�سنَّف الأغذية �سمن اأربع فئات وميكن تناولها كلها لكن 

لي�ص يف الوقت نف�سه:

نباتي  حليب  درنات،  بقوليات،  حبوب،  طحني،  • ن�سويات: 
مع الن�سا، خ�سراوات جذرية.

مثل  حم�سية  توابل  ليمون،  بالأحما�ص:  غنية  اأغذية   •
اخل����ل، خم��ل��ل، ك��ات�����س��اب، خ�����ردل، م��اي��ون��ي��ز، ف��اك��ه��ة نيئة 

وجمففة، مثلجات.
حلوم  حم��ار،  بحر،  ثمار  �سمك،  حيوانية:  بروتينات   •

مطبوخة اأو مرّبدة.
الأخرى  املاأكولت  مع  خلطها  ميكن  حيادية:  • ماأكولت 
احلم�سية  الأغ��ذي��ة  خمتلف  اإىل  الفئة  ه��ذه  ت�سري  ك��اف��ة. 
بعد الطبخ والزيوت النباتية وم�ستقات احلليب احليوانية 
والبي�ص  وال�سكر  والع�سل  واملربى  وال�سوكولتة  والنباتية 

والأفوكادو.
نوع  ا���س��ت��ه��الك  ب��ع��دم  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل��ق��ارب��ة  ه���ذه  • تق�سي 
وتخفيف  نف�سها  الوجبة  يف  حم�سي  غ��ذاء  م��ع  الن�سا  م��ن 

ُت�ساف  وال��ربوت��ي��ن��ات.  الن�سويات  تت�سمن  التي  اخللطات 
بتو�سيات  ن�سائح مفاجئة مقارنًة  الأ�سا�سي  املبداأ  اإىل هذا 
املاء  ب�سرب  مثاًل  نكتفي  اأن  يجب  التغذية:  خ��رباء  بع�ص 
الطعام، ويجب  ال�ساي حني نعط�ص بني وجبات  اأو  العادي 
هذا  ينظف  �سباحاً.  تخفيفه  مقابل  م�ساًء  الأك��ل  ُنكرثرِ  اأن 
اأيام  ع�سرة  خ��الل  ال�سموم  من  اجل�سم  الغذائي  الربنامج 

تقريباً.
ال�سحيحة  اخل��ل��ط��ات  بح�سب  ال��ط��ع��ام  ق��وائ��م  د  حُت����دَّ  •
ذلك،  بعد  ال��ف��ردي��ة.  وامل�ساكل  وال��ع��ادات  الأذواق  وبح�سب 
اأو  اإ�سايف  اأردن��ا فقدان وزن  اإذا  اأن نتابع هذه املقاربة  ميكن 

تثبيت الوزن عرب التم�ّسك بالعادات الغذائية ال�سليمة.

اختباران ناجحان
لنا )اأم، 35 عاماً(:

اأن كل واحد  10 كلغ مع  8 كيلوغرامات وزوجي  )خ�سرُت 
منا التزم بقوائم طعام خمتلفة. متكنُت من حتقيق النحافة 
يف املناطق التي اأريدها. اإنها مقاربة فاعلة جداً لكنها لي�ست 
�سحرية. كانت التجربة �سعبة بالن�سبة اإيّل يف البداية لأنني 
لكني  نف�سه،  الربنامج  اأتابع  ل  اليوم  باجلوع.  اأ�سعر  كنت 
اأتناول الفاكهة يف ال�سباح ونوعني من املاأكولت فقط على 
الغداء لأنني اأريد تر�سيخ النتائج التي حققُتها حتى الآن(.

فاطمة )موظفة، 29 عامًا(:
اأن  البداية كان ي�ستحيل  )العملية معقدة لكنها فاعلة. يف 
الطعام  وجبات  اأتناول  اأن  يجب  كان  طبيعية.  حياة  اأعي�ص 
وحدي دوماً. اإنها طريقة مكلفة ويتطلب حت�سري الوجبات 
ب��اأي ج��وع رغ��م ت��ب��ّدل ع��ادات��ي. كان  اأ�سعر  وق��ت��اً خا�ساً. مل 
د�سَمني. ل  والع�ساء  الغداء  كان  بينما  جداً  الفطور خفيفاً 
الطعام. لكن ميكن  املاء مع وجبات  اأ�سرب  األ  اأي�ساً  ي�سهل 
التخل�ص  عدا  الأول!  الأ�سبوع  منذ  كاماًل  مقا�ساً  نفقد  اأن 

�سعرُت  فائقة.  راح��ة  ا�ستعدُت  ال��زائ��دة،  الكيلوغرامات  من 
باأنني خفيفة وازدادت حيويتي وارتفعت معنوياتي، ف�ساًل 

عن اأنني تخّل�سُت من م�ساكل احلمو�سة املعوية والرجتاع 
املعدي املريئي والنفخة بعد الأكل(.

�شحة وتغذية
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للتقليل من ا�شتهالك امللح، وحماربة امل�شاكل ال�شحية التي ي�شببها، اأكثرِ من الأطعمة الطازجة وا�شتمّد 
الكمية املو�شى بها منه يوميًا من م�شادر �شحية مثل اخلبز املعّد من احلبوب الكاملة.

يف  امل�شاف  ال�شوديوم  كمية  من  احلّد  على  الغذاء  قطاع  الأمريكية  والأدوي��ة  الأغذية  اإدارة  ت�شّجع 
رة. ول �شك يف اأن هذه خطوة مهمة لأنها تذّكرنا باأن الإفراط يف  املاأكولت التجارية املعاجلة واملح�شَّ
ا�شتهالك ال�شوديوم يهّدد �شحتنا. ولكن متى يزيد تناول ال�شوديوم عن حده؟ يجيب الدكتور راندال 
زو�شمان، طبيب قلب يف م�شت�شفى ما�شات�شو�شت�ص العام التابع جلامعة هارفارد: )ل تزال هذه امل�شاألة 

مثار جدل، مع اأنني ل اأظن اأن اأحدًا يوؤيد ت�شجيع النا�ص على تناول القدر الذي يحلو لهم من امللح(.

هل ميكن التخلي عن احلميات الغذائية املعروفة والكتفاء باخللطات الغذائية ال�شحيحة؟ يزداد عدد موؤّيدي هذه 
النزعة اجلديدة. ترتكز تقنية التنحيف يف هذه احلالة على عملية اله�شم وت�شتهدف منطقة البطن حتديدًا.

اخللطات الغذائية ال�سحيحة.. لتحقيق النحافة

خماطره
امل��ل��ح لنحمي  ال�����س��ودي��وم يف  د م��ن  اإىل م��ق��دار حم���دَّ نحتاج 
توازن  على  احل��ف��اظ  ع��ن  ف�ساًل  ك��اف��ًة،  واأع�ساءنا  خاليانا 
عادًة  الإن�سان  ي�ستهلك  وعندما  اجل�سم.  يف  لل�سوائل  �سليم 
التخل�ص  يف  الكليتان  تنجح  ال�سوديوم،  من  كبرياً  مقداراً 
البع�ص  ل��ك��ن  اجل�����س��م.  ال��ف��ائ�����س��ة يف  كميته  م��ن  ب��ف��اع��ل��ي��ة 
ال�سوائل  ارتفاع ن�سبة  اإىل  الفائ�ص، ما يوؤدي  يحتفظ بهذا 
اإىل  القلب  ُي�سطر  لذلك،  نتيجة  ال��دم.  و�سغط  اجل�سم  يف 
املتوا�سل  ال���دم  �سغط  ارت��ف��اع  وي��ف��اق��م  اأك���رب.  ب��ق��وة  العمل 

وبالتايل خطر ت�سّكل �سفيحات ت�سّد ال�سرايني، 
ت�سلب  ب����داء  الإ����س���اب���ة 

لهذه  ال�������س���راي���ني. 
كلها،  الأ����س���ب���اب 
ي������زي������د ت�����ن�����اول 
كمية كبرية من 
با�ستمرار  امل��ل��ح 

خطر الإ�سابة 

)ميكن  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة  دماغية.  �سكتة  اأو  قلبية  بنوبة 
ارتفاع  ملعاجلة  تو�سف  كثرية  اأدوي���ة  تاأثري  يلغي  اأن  للملح 
املحّول  الإن��زمي  البول ومثبطات  ال��دم، مثل م��درات  �سغط 

لالأجنيوتن�سني(، وفق الدكتور زو�سمان.

متى تتخطى احلد؟
الذي  امللح  القائم؟ يدور حول مقدار  اإذاً، ما حمور اجلدل 
ُي��ع��ت��رب اآم���ن���اً. ول��ك��ن مل ي��ت��و���س��ل اخل����رباء ب��ع��د اإىل جواب 
كمية  تتجاوز  باأل  الأمريكية  القلب  تو�سي جمعية  نهائي. 
امللح 1500 مليغرام يومياً. يف املقابل، ترفع اإدارة الأغذية 
مليغرام   2300 اإىل  الأق�سى  احلد  الأمريكية  والأدوي���ة 
ال��ت��وج��ي��ه��ات الغذائية  اأم���ا  ال�����س��ودي��وم ي��وم��ي��اً.  م��ن 
الأمريكية، فاعتادت فر�ص حّد ال�1500 مليغرام 
ي��وم��ي��اً ع��ل��ى جم��م��وع��ة ك��ب��رية م��ن ال��ن��ا���ص )كل 
َم���ن ت��خ��ط��وا احل���ادي���ة واخل��م�����س��ني م���ن العمر، 
الأمريكيون املتحدرون من اأ�سول اأفريقية، وَمن 
الكلية،  مر�ص  اأو  ال���دم،  �سغط  ارت��ف��اع  يعانون 
تو�سياتها  ع��ّدل��ت  لكنها  ال�����س��ك��ري(.  ال���داء  اأو 
ا�ستهالك  يتخطى  ب��األ  ون�سحت  ال�سنة،  هذه 
حالة  يف  يومياً  مليغرام   1500 ال�سوديوم 
اأما  فح�سب.  ال���دم  �سغط  ارت��ف��اع  مر�سى 
ف���ئ���ات ال���ن���ا����ص الأخ�������رى، ف�����س��م��ح��ت لها 
 2300 اإىل  ي�سل  اأق�سى  ح��د  بتناول 

مليغرام.

م�شادر �شائعة
ي�سّلم اجلميع جدًل باأن معظم النا�ص 
ال�سوديوم  م��ن  ف��ائ�����س��اً  ي�ستهلك 
ي�سل كمعدل اإىل 3400 مليغرام 
ي��وم��ي��اً )م���ا حت��ت��وي ع��ل��ي��ه ملعقة 
امللح(.  من  ملعقة  ون�سف  �سغرية 
ولكن ما م�سادره؟ ياأتي بع�سه من 
الآخر  البع�ص  وي��ت��واف��ر  اململحة، 
احلليب،  مثل  الطعام،  يف  طبيعياً 
اأكرب  )لكن  والكرف�ص.  وال�سمندر، 
جزء منه م�سدره الأطعمة املعاجلة، 
واملعاجلة،  منها،  نة  املدخَّ خ�سو�ساً 
وال�����س��ري��ع��ة ال��ت��ح�����س��ري، وامل���ق���ددة(، 
كريفيت�سكاي،  دي��ب��ي  ت��وؤك��د  ح�سبما 
م���دي���رة ق�����س��م ال��ت��غ��ذي��ة ال�����س��ري��ري��ة يف 

م�ست�سفى ما�سات�سو�ست�ص العام.
خ����الل عملية  ال�������س���ودي���وم غ���ال���ب���اً  ُي�������س���اف 
الت�سنيع لأنه مينح الطعام نكهة األذ، وي�ساهم 

يف حفظه، وي�سّكل عامل ربط ي�ساعد اخلمرية على الرتفاع. 
اأثناء  بها  ن�ستمتع  التي  امل��اأك��ولت  يف  خ�سو�ساً  يكرث  كذلك 
م�ساهدة التلفزيون. على �سبيل املثال، حتتوي كل ح�سة من 
على   Stouffer من  ال�سويدية  واملعكرونة  اللحم  ك��رات 
1250 مليغراماً من ال�سوديوم. كذلك يختبئ ال�سوديوم 
املعكرونة  و���س��ل�����س��ة  اخل���ب���ز  م���ن  ال��ط��ع��ام  اأن������واع  ���س��ت��ى  يف 
على  ال��ف��ط��ور.  حبوب  وحتى  ال��ب��اردة  اللحوم  اإىل  اجل��اه��زة 
باجلوز  الفطور  م��ن حبوب  ك��وب  ك��ل  يحتوي  امل��ث��ال،  �سبيل 
والعنب من Post على 540 مليغراماً من ال�سوديوم. اأما 
ن�سف الكوب من �سل�سة الطماطم التقليدية من )بريغو(، 

في�سم 480 مليغراماً.

ما عليك فعله
من الأف�سل اأن تتفادى الأطعمة املعاجلة. اخرت خ�سراوات 
طازجة، جملدة )من دون �سل�سة اأو توابل(، اأو معلبة خالية 
من امللح امل�ساف. كذلك ا�سرترِ الأنواع الطازجة من الطيور، 
وث��م��ار ال��ب��ح��ر، وال��ل��ح��وم اخل��ال��ي��ة م��ن ال��ده��ن، م��ق��ل��اًل من 

ا�ستهالك الطيور واللحوم املعاجلة.
وجبة  كل  يف  ال�سوديوم  كمية  بخف�ص  كريفيت�سكاي  تن�سح 
من  ت��اأت��ي  اأن��ه��ا  م��ن  وال��ت��اأك��د  مليغرام   600 اأو   500 اإىل 
م�سادر �سحية، مثل اأنواع حبوب الفطور اأو اخلبز املعدة من 

احلبوب الكاملة.
ولكن كيف ميكنك اأن حتدد حمتوى ال�سوديوم يف وجبتك؟ 
ابداأ بقراءة املعلومات الغذائية املدونة على الغالف، ول �سك 
�سبيل  على  ال�سوديوم.  قليلة  اأ�سناف  على  �ستعرث  اأن��ك  يف 
 Post Shredded Wheat من  ك��وب  يخلو  امل��ث��ال، 
�سل�سة  من  الكوب  ن�سف  يحتوي  حني  يف  ال�سوديوم،  من 
م��ع��ك��رون��ة )ب��ري��غ��و( اخل��ال��ي��ة م��ن امل��ل��ح امل�����س��اف ع��ل��ى 40 

مليغراماً من ال�سوديوم فقط.
بالتخل�ص من اململحة وتطييب  اأي�ساً  تو�سي كريفيت�سكاي 
الطعام بالتوابل )مثل الكمون، اأو اإكليل اجلبل، اأو الريحان، 
احلام�ص  الليمون  ع�سري  اأو  امل��ن��ّك��ه،  اخل��ل  اأو  ال�سبث(،  اأو 
اأو الأخ�سر. وت�سري: )ل يعني احلد من ا�ستخدام  الأ�سفر 
ب�ساطة  ب��ك��ل  يعني  ب��ل  ال��ل��ذي��ذة،  النكهة  ع��ن  التخلي  امل��ل��ح 

ا�ستهالك كمية اأقل من امللح(.

ماذا عن البدائل؟
اإىل طعامك، ميكنك  نكهة ماحلة  اإ�سافة  يف  ترغب  عندما 
كلوريد  البدائل من  ُتعّد هذه  امللح.  بدائل  باأحد  ال�ستعانة 

البوتا�سيوم ال�سبيه مبلح املائدة )كلوريد ال�سوديوم(.
قليل  اأو  )خ��ف��ي��ف(  م��ل��ح  ف��ئ��ت��ني:  اإىل  ال��ب��دائ��ل  ه���ذه  ُتق�سم 
ن�سف  بنحو  البوتا�سيوم  كلوريد  فيه  ُي�ستبدل  ال�سوديوم 
كمية كلوريد ال�سوديوم، وملح )خاٍل من امللح( اأو ال�سوديوم 

يتاألف من كلوريد البوتا�سيوم فح�سب.
نكهة  يخّلف  البوتا�سيوم  كلوريد  ب��اأن  ي�سعر  البع�ص  اأن  اإل 
م���ّرة. ك��ذل��ك يو�سي الأط��ب��اء َم��ن ي��ع��ان��ون اأن���واع���اً حمددة 
اأدوي��ة حتتوي على  اأو يتناولون  اأو الكلية  من مر�ص القلب 

البوتا�سيوم.  التي حتتوي على  البدائل  البوتا�سيوم بتفادي 
البوتا�سيوم  ي��ك��ون  الأخ�����رى،  م��ن احل����الت  ع���دد  ول��ك��ن يف 
حمبذاً لأنه ل ي�ساعد يف جتّنب ا�ستهالك ال�سوديوم املفرط 

فح�سب، بل ي�ساهم اأي�ساً يف خف�ص �سغط الدم.

يجب األ تتجاوز كمية امللح 1500 مليغرام يوميًا

الإفراط يف ا�ستهالك ال�سوديوم يهّدد �سحتنا
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العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/2100  مدين  جزئي 
املدعي/ ان  القامة مبا  كاريليوك جمهول حمل  نادييا  عليه/1-  املدعي  اىل 

فيتن�ص 24 نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/11/16  
توؤدي  بان  املدعي عليها  بالزام  املذكورة اعاله ل�سالح/فيتن�ص 24  الدعوى  يف 
للمدعي مبلغ )43.000( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ 
املطالبة وحتى متام ال�سداد مع الر�سوم وامل�سروفات . حكما مبثابة احل�سوري 
هذا  لن�سر  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  م��ن  اع��ت��ب��ارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف  قابال 
العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/616  عقاري كلي 
اىل املدعي عليه/1- حممد عبداهلل ر�سيد القي�سي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/متويل م�ساهمة 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/12/28 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  خا�سة 
ل�سالح/متويل م�ساهمة خا�سة 1- بف�سخ التفاقية املربمة بني املدعية واملدعي عليه واملوؤرخة:2008/4/7 
ب�ساأن الوحدة العقارية الفيال اآر ام RM075 75 ذا فيال - بامارة دبي حمل التداعي يف الدعوى الراهنة 
املدعي عليه والتي  امللكية ل�سالح  �سهادة  ال��واردة يف  بالتملك  املنتهية  العقاري الج��ارة  القيد  ا�سارة  والغاء 
املنتهي بالتملك  املنتهية بالتملك طبقا لعقد اليجار  العقار اىل ترتيبات الجارة  مفادها )تخ�سع ملكية 
وملحقاته املودع لدى الدائرة( 2- بالزام املدعي عليه برد حيازة الوحدة حمل التداعي للمدعية خالية من 
ال�سواغل 3- بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )850.000( درهم على �سبيل التعوي�ص 4- وبالزام 
املدعي عليه بالر�سوم وامل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة 5- رف�ص ما عدا ذلك من طلبات 
. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/131 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1-  تيفكو العاملية للمقاولت �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد جا�سيم الدين مريداه حممد 
عليك  اأق���ام  ق��د  ال��زب��ادي   �سيف  �سعيد  �سيف  ومي��ث��ل��ه:را���س��د  ا�سحاق 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )330385( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه 
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/81 تنفيذ مدين  
ال�سالم  نظر  حممد  �سيخ   -2 ل��ل��م��ق��اولت  ال��ن��د  ����س���ده/1-   املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد �ساروار )اخ املتويف( 
ب�سفته من ورثة املتويف/حممد وميثله:ابراهيم ح�سن ابراهيم املال  قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )163379( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   
       اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/220  ا�شكاالت عقارية
مو�سوع الق�سية اإ�سكال يف التنفيذ رقم:7 ل�سنة 2017 بيع عقار مرهون

 لوقف الجراءات التنفيذية
طالب الإعالن:م�ست�سكل:فريد خليل ابراهيم ال�سايغ

املطلوب اعالنه:امل�ست�سكل �سده:1 راأ�ص للهند�سة �ص.ذ.م.م ، جمهول حمل القامة
مو�سوع العالن:

نعلنكم بانه قد حت��ددت جل�سة ي��وم الح��د امل���واف���ق:2018/2/25 ال�����س��اع��ة:11:00 �ص 
ويف  ح�سورها  عليكم  يتوجب  والتي  اع��اله  ال�سكال  يف  للنظر   ch1.A.5:بالقاعة

حالة تخلفكم عن احل�سور �سي�سدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اأثره القانوين بحقكم . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   

مذكرة اعالن بالن�شر
             يف  الدعوى 2017/28  ا�شتئناف تظلم عقاري    

للهند�سة  راأ���ص   -2 ����ص.م.ع  التجاري  دب��ي  بنك   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
�ص.ذ.م.م  جمهويل حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / فريد خليل ابراهيم 
ال�سايغ وميثله:عائ�سة حممد ح�سن طاهر  قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر 

بالدعوى رقم 2017/27 تظلم عقاري     
وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2018/2/28 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�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2016/194 عقاري كلي

العقارية  للو�ساطة  اخلليج  امل��ا���ص   -2 ����ص.م.ح  ديفليومبنت  /1-اك�����س��ون  امل��دخ��ل  اخل�سم  اىل 
GULF DALAMOND REAL ESTATE BROKER جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/�سيد ابراهيم علوي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية 
البيع وال�سراء املوؤرخة:2008/6/3 املربمة بني املدعي واملدعي عليهما مع احلكم بالزام املدعي 
التجارية  الفائدة  مع  درهم   )1.376.149.50( مبلغ  ي��وؤدوا  بان  والت�سامم  بالت�سامن  عليهم 
الحد  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  بالر�سوم  الزامهم  مع  قانونا  املقررة 
املوافق 2018/2/25 ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/13036  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-فوك�ص فاليو ملقاولت البناء �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  مبا ان املدعي /�سهزاد �ساردار �ساردار حممد قد 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )91714 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB990436006AE وحددت لها 
 ch2.E.22:بالقاعة �ص   08.30 ال�ساعة   2018/2/18 املوافق  الحد  يوم  جل�سة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/42  مدين جزئي

ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ح�سني  �سوكت  ح�سن  عليه/فرحت  املدعي  اىل 
املدعي/اكورد لال�ست�سارات الدارية وميثله:ح�سن علي مطر الريامي قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )22.237( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من ال�ستحقاق وحتى 
ال�سداد التام و�سم ملف النزاع رقم:2351/2017 نزاع مدين. وحددت لها جل�سة 
 ch2.D.17:بالقاعة ال�ساعة:08.30 �ص    2018/2/20 املوافق  الثالثاء  يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/8  ا�شتئناف عقاري    
غاريبيان  2-فار�سام  قا�سمي  اهلل  ن�سر  حممد   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
عبيات  ب��ور  العلي  عبد  /حبيب  امل�ستاأنف  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف/  ق��د  مكي  جا�سم  احمد  ح�سني  وميثله:حمده 
بالدعوى رقم 2017/130 عقاري كلي بتاريخ:2017/12/27  وحددت لها 
بالقاعة  10.00 �سباحا   ال�ساعة  املوافق 2018/2/19  الثنني  يوم  جل�سه 
رقم ch1.C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   

          مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�شر
�شادرة من حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية       
يف الق�شية رقم 2017/7622  مطالبات ب�شيطة - ال�شارقة

اعالن باالحاله اىل دائرة املطالبات الب�شيطة        
اىل املدعى عليه : 1- �سهزاد علي جولزار احمد حيث ان املدعي : موؤ�س�سة اأجرة ال�سارقة �ص.ذ.م.م  
قد اقام عليك الدعوى املذكورة رقمها اعاله لدى هذه املحكمة وتطالبك فيها: باداء مبلغ وقدره 
)4.200( درهم مع الفائدة القانونية 5% من تاريخ رفع الدعوى بال�سافة للزامكم بالر�سوم 
وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.لذلك يقت�سي ح�سورك امام هذه املحكمة )دائرة املطالبات 
يوم:2018/2/19 وذلك  والن�سف من �سباح  الثامنة  ال�ساعة  رقم 154 يف متام  قاعة  الب�سيطة( 
لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة تخلفك عن احل�سور او عدم ار�سال 

وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابك 
  مكتب اإدارة الدعوى 
امني ال�شر 

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   

          مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�شر
�شادرة من حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية       
يف الق�شية رقم 2017/7592  مطالبات ب�شيطة - ال�شارقة

اعالن باالحاله اىل دائرة املطالبات الب�شيطة        
ال�سارقة  اأجرة  موؤ�س�سة   : املدعي  ان  حيث  ح�سني  نظري  �ساجد  حممد   -1  : عليه  املدعى  اىل 
�ص.ذ.م.م  قد اقام عليك الدعوى املذكورة رقمها اعاله لدى هذه املحكمة وتطالبك فيها: باداء 
مبلغ وقدره )7.060( درهم مع الفائدة القانونية 5% من تاريخ رفع الدعوى بال�سافة للزامكم 
املحكمة )دائرة  امام هذه  املحاماة.لذلك يقت�سي ح�سورك  اتعاب  بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل 
املطالبات الب�سيطة( قاعة رقم 154 يف متام ال�ساعة الثامنة والن�سف من �سباح يوم:2018/2/19 
وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة تخلفك عن احل�سور او عدم 

ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابك 
  مكتب اإدارة الدعوى 
امني ال�شر 

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   
              مذكرة  اعادة اعالن املدعى عليه بالن�شر     

                        اىل املدعي عليه/اليت ل�سناعة الثاث �ص.ذ.م.م
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2018/2/18 ال�ساعة 8.30  م�ساًء .

لذا فانتم مكلفون باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات 
ايام على القل ويف حالة تخلفكم فان احلكم  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث 

�سيكون مبثابة ح�سوري.علما بان الدعوى احيلت اىل الدائرة اخلام�سة
ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�سية
10669/2017/13
10670/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
 �سوريندرا �ساندرا بهان 

حممد �سليم 

مبلغ املطالبة
18571 درهم + تذكرة العودة 
18571 درهم + تذكرة العودة
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املال والأعمال

القت�ساد الدائري والبتكار حمور اعمال 
منتديات جيبكا املنعقدة خالل مار�ص املقبل

•• دبي-الفجر:

ا�ست�سافة  )جيبكا(  وال��ك��ي��م��اوي��ات  للبرتوكيماويات  اخلليجي  الحت���اد  يعتزم 
وال���دورة  والب��ت��ك��ار  ل��الأب��ح��اث  جيبكا  منتدى  م��ن  اخلام�سة  وال����دورة  فعاليات، 
التا�سعة من منتدى جيبكا ال�سنوي للبال�ستيك يف دبي خالل الفرتة بني 11-

13 مار�ص، و14-15 مار�ص املقبل على التوايل.  و�سيتم الرتكيز خالل احلدثني 
البرتوكيماويات  ب�سناعة  النهو�ص  بهدف  والب��ت��ك��ار  ال��دائ��ري  القت�ساد  على 
ذات  الق�سايا  على  ال�����س��وء  وت�سليط  ال��ع��رب��ي  اخلليج  منطقة  يف  وال��ك��ي��م��اوي��ات 
الأهمية ال�سرتاتيجية بالن�سبة للقطاع يف املنطقة.  وبهذه املنا�سبة، قال الدكتور 
عبد الوهاب ال�سعدون، الأمني العام لالحتاد 
والكيماويات  ل��ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات  اخل��ل��ي��ج��ي 
جيبكا: “يتجه قطاع ال�سناعات البال�ستيكية 
ال����س���ت���دام���ة، وينبغي  م���ب���ادئ  ن��ح��و حت��ق��ي��ق 
الو�سول  بغر�ص  التوجه  ه��ذا  وت��رية  ت�سريع 
اإىل حتقيق قيمة حقيقية لالأعمال التجارية 
والبيئة واملجتمع ككل. و�سرتكز دورة هذا العام 
من منتدى جيبكا ال�سنوي للبال�ستيك ب�سكل 
خا�ص على تعريف القطاع باأف�سل املمار�سات 
العاملية اخلا�سة باحلد من التاأثريات البيئية. 
مثل  حتقيق  ميكن  “ول  ال�سعدون:  واأ���س��اف 
الفعالة  البتكارات  اإل من خ��الل  الأث��ر  ه��ذا 
وامل�����س��ت��م��دة م��ن ف��ه��م الح��ت��ي��اج��ات الفريدة 
للمنطقة. وينبغي اأن ي�سعى قطاع ال�سناعات 
دورة  على  نحو احلفاظ  اخلليجي  الكيماوية 
حياة ابتكارية ن�سطة وم�ستدامة للتغلب على 
اأي حتديات وعقبات من املمكن اأن حتول دون 
قدر  اأق�سى  وحتقيق  التجاري  الأث��ر  اإح��داث 
وهذه  امل�ستقبل.  يف  النمو  فر�ص  م��ن  ممكن 
اإليها خالل  املوا�سيع وغريها �سيتم التطرق 
والبتكار«.  فعاليات منتدى جيبكا لالأبحاث 
جيبكا  منتدى  م��ن  ال��ع��ام  ه��ذا  دورة  �سرتكز 
التنظيمية  البيئة  على  للبال�ستيك  ال�سنوي 
ملمار�سات  البال�ستيك  قطاع  اعتماد  �سرورة  ب�ساأن  املتزايدة  والتوقعات  املتغرية 
الدائري  بالقت�ساد  اخل��رباء  اأراء  املختلفة  اجلل�سات  و�ستعر�ص  ا�ستدامًة.  اأكرث 
والت�سريعات  التدوير  ب��اإع��ادة  املتعلقة  املوا�سيع  على   خا�ص  ب�سكل  �سرتكز  كما 
منتدى  �سي�ست�سيف  كما  تدويرها.  املعاد  املنتجات  ت�سدير  وفر�ص  لها  املنظمة 
جيبكا ال�سنوي للبال�ستيك، الدورة الثامنة من جوائز جيبكا للتميز يف �سناعة 
التحويلية  البال�ستيك  �سناعة  قطاع  يف  بالبتكار  حتتفي  وال��ت��ي  البال�ستيك، 
�سمن  البتكار  ثقافة  تعزيز  اإط��ار  و�سمن  ال�سلة.  ذات  الأك��ادمي��ي��ة  واملوؤ�س�سات 
الدورة اخلام�سة  �ستتطرق  الإقليمي،  ال�سعيد  الكيميائية على  ال�سناعات  قطاع 
على  “العتماد  �سعار:  حتت  تقام  والتي  والبتكار،  لالأبحاث  جيبكا  منتدى  من 
والبيئة.  املعاجلة  عمليات  زاوي��ة  من  املو�سوع  اإىل  حتمية”،  ���س��رورة  البتكار: 
النا�سئة  لل�سركات  املتاحة  الفر�ص  على  املنتدى  العام من  دورة هذا  �سرتكز  كما 
ومراكز تطوير التكنولوجيا، عالوة اإىل ت�سليط ال�سوء على النجاحات املحددة يف 
جمال البتكار يف قطاع ال�سناعات البرتوكيماوية والكيميائية يف منطقة اخلليج 
اإنتاج  اب��ت��ك��ارات  اأح��رزت��ه  ال��ذي  التقدم  على  ال�سوء  اخل���رباء  و�سي�سلط  العربي. 

البوليمرات، والتي ما زالت ت�سكل اأحد عوامل النمو الرئي�سية.

مركز الإمارات للتحكيم البحري يبحث �سبل 
التعاون امل�سرتك مع �سركة اأبوظبي لبناء ال�سفن

•• دبي-الفجر: 

لبناء  اأبوظبي  �سركة  مع  اجتماعا  البحري  للتحكيم  الإم���ارات  مركز  ام�ص  عَقد 
الجتماعات  �سل�سلة  اإط��ار  يف  الجتماع  ه��ذا  وي��اأت��ي  التعاون،  �سبل  لبحث  ال�سفن 
املقرر ان يعقدها املركز خالل العام اجلاري مع الأطراف القانونيني والتجاريني 
الرئي�سيني يف القطاع البحري، بهدف زيادة الوعي حول خدمات املركز يف جمال 
ويعك�ص  العاملية.   واملعايري  باملوثوقية  حتظى  التي  البحرية  والو�ساطة  التحكيم 
لبناء  اأبوظبي  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص  املزروعي  خالد  الدكتور  مع  الجتماع 
الإم����ارات  م��رك��ز  ال��ت��زام  ال�����س��رك��ة،  التنفيذيني يف  امل�����س��وؤول��ني  م��ن  وع���دد  ال�سفن 
الدكتور خالد  وَعلق  املنطقة.     البحري يف  القطاع  البحري نحو دعم  للتحكيم 
اأبوظبي  اأبوظبي لبناء ال�سفن: تفخر �سركة  املزروعي الرئي�ص التنفيذي ل�سركة 
لبناء ال�سفن باأن خدمات التحكيم يف القطاع البحري اأ�سبحت متاحة من خالل 
مركز الإمارات للتحكيم البحري، ونحن نوؤمن باأن هناك فائدة كبرية من اعتماد 
وومن  القطاع.   يف  املنازعات  ت�سوية  يف  باملركز  اخلا�ص  النموذجي  التحكيم  بند 
العام  والأم��ني  بالإنابة  الأم��ن��اء  رئي�ص جمل�ص  ب�سري  بن  اأك��د ماجد عبيد  جهته، 
البحري  القطاع  دعم  على  املركز  على حر�ص  البحري،  للتحكيم  الإم��ارات  ملركز 
يف املنطقة من خالل ت�سمني بند التحكيم النموذجي اخلا�ص باملركز يف العقود 
امل�ستقبلية، والعمل املتوا�سل على ا�ستعرا�ص فوائد اخلدمات التي يقدمها املركز 

حلل املنازعات البحرية واأهميتها جلميع اأ�سحاب امل�سلحة يف القطاع البحري.
هذا، ومنذ مطلع العام اجلاري، يعتزم مركز الإمارات للتحكيم البحري ا�ستعرا�ص 
فوائد خدماته يف القطاع البحري مع اجلهات الرئي�سية يف القطاع بدولة الإمارات 
العربية املتحدة، وذلك بهدف العمل على ت�سمني بند التحكيم النموذجي اخلا�ص 
باملركز يف العقود امل�ستقبلية، وقد مت تاأ�سي�ص املركز من اأجل دعم القطاع البحري 

يف املنطقة مع فريق عمل متخ�س�ص يف حل املنازعات البحرية.

»جلفار ال�سعودية « حت�سل على ت�سريح املمار�سات الت�سنيعية احلالية اجليدة

�شمن جهودها مل�شاعدة جمتمع الأعمال على النمو والتطور

غرفة دبي تنظم ور�سة عمل حول اجلوانب العملية ل�سياغة اتفاقيات الوكالة  

اأبوظبي ت�شت�شيف الدورة العا�شرة للمنتدى العمراين العاملي 2020

فالح الأحبابي: املنتدى يعزز مكانة اأبوظبي عامليا باعتبارها رائدة يف جمالت التطوير العمراين والتنمية امل�ستدامة 

ميدل اي�ست ال ال بي” حيث ا�ستعر�سوا 
الوكالت  لتفاقيات  العملية  اجل��وان��ب 
ب�ساأنها  وال��ت��ف��او���ص  �سياغتها  وكيفية 
القانونية  اجل��وان��ب  وف��ه��م  وتف�سريها 
ت�سليط  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ب��ه��ا،  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
ال�سوء على بع�ص الق�سايا وال�سعوبات 

هذه  �سياغة  عند  تن�ساأ  التي  امل�سرتكة 
التفاقيات.  واأكدت جهاد كاظم، مدير 
دبي  القانونية يف غرفة  اإدارة اخلدمات 
لتطوير  ال�سركات  ت�ساعد  ال��وك��الت  اأن 
ال��و���س��ائ��ل الفّعالة  اأع��م��ال��ه��م ع��رب  ومن��و 
دائماً  ه��ن��اك  اأن  اإىل  م�����س��رية  املختلفة، 

بالعالقات  مرتبطة  و�سعوبات  خماطر 
بني الوكالت، م�سددة كذلك على اأهمية 
ن�سر  يف  ودوره�����ا  ال��ور���س��ة  ه���ذه  تنظيم 
الوعي بني جمتمع الأعمال حول اأهمية 
�سياغة اتفاقيات الوكالت بالإ�سافة اإىل 
وال�سركات  الأع��م��ال  اأ���س��ح��اب  م�ساعدة 

دولة المارات.. م�سريا اىل اأن ا�ست�سافة 
تطبيق  على  الت�سجيع  يف  ت�سهم  املنتدى 
امل�ستدامة  احل�����س��ري��ة  التنمية  اأه�����داف 
لالأجيال  اأف�����س��ل  م�ستقبل  ول�سمان  يف 

القادمة.
ت�سهد  اأن  “ ن��ت��ط��ل��ع  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����س����اف 
ل��ل��م��ن��ت��دى احل�سري  ال��ع��ا���س��رة  ال�����دورة 
م�ساركة  اأب���وظ���ب���ي  يف   2020 ال��ع��امل��ي 
ك�����ب�����رية ل���������س����ن����اع ال�������ق�������رار واخل���������رباء 
التنمية احل�سرية  واملخت�سني يف جمال 
من  الب�سرية  وامل�����س��ت��وط��ن��ات  امل�����س��ت��دام��ة 
خرباتهم  ليتبادلوا  العامل  دول  خمتلف 
جمال  يف  التطورات  اأب��رز  على  ويطلعوا 
اأن  اإىل  م�����س��ريا  احل�������س���ري���ة..  ال��ت��ن��م��ي��ة 
�ستت�سمن  اأبوظبي  يف  املنتدى  فعاليات 
ع��ق��د ج��ل�����س��ات ح���واري���ة م��ت��ن��وع��ة ت�سلط 
اأبرزها  املحاور  من  العديد  على  ال�سوء 
كالعن�سر  امل��خ��ت��ل��ف��ة  امل��ج��ت��م��ع��ات  م�����وارد 
والأفكار  واملوا�سالت  والتعليم  الب�سري 
ت�ساهم  وال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ات  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ب�سكل كبري يف حتقيق التطور العمراين 

امل�ستدام.
الإع��الن عن تفا�سيل  اأن��ه �سيتم  واأو�سح 
املرحلة  خالل  املنتدى  ا�ست�سافة  تنظيم 
اأهم  امل��ن��ت��دى  ���س��ي��ن��اق�����ص  امل��ق��ب��ل��ة .. ك��م��ا 
يواجهها  ال��ت��ي  ال��ع��م��ران��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات 
ال��ت��ع��اون واحللول  �سبل  واأف�����س��ل  ال��ع��امل 
التي �ست�ساهم يف التغلب عليها من خالل 
مراجعة ال�سيا�سات احل�سرية وال�سكانية 
وخ��ط��ط ال���س��ت��دام��ة وال��ت��ي ت��ل��ع��ب دورا 

مهما يف ر�سم م�ستقبل املدن.

جتربة  على  ال�����س��وء  امل��ن��ت��دى  و�سي�سلط 
العمراين  التطوير  يف  الرائدة  الإم��ارات 
ال��ت��ي حققتها  والإجن������ازات وال��ن��ج��اح��ات 
الذي  ال�سريع  ال��ت��ط��ور  ظ��ل  اأب��وظ��ب��ي يف 
امل��ت��وا���س��ل��ة لتحقيق  ت�����س��ه��ده وج��ه��وده��ا 
امل�ستدام  احل�����س��ري  ال��ت��ط��ور  م��ق��وم��ات 
للوالد  الأوىل  خ��ط��وات��ه��ا  ت��ع��ود  وال���ت���ي 
املوؤ�س�ص املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 

اآل نهيان طيب اهلل ثراه.
اأبوظبي  اإم�����ارة  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ����س���ار 
حت��ر���ص ع��ل��ى ا���س��ت��ق��ط��اب اأه����م اخل���رباء 
وال�سمعة  الكفاءة  ذوي  م��ن  واملخت�سني 
التخطيط  جمالت  يف  الوا�سعة  الدولية 
العمراين والتنمية احل�سرية امل�ستدامة 
لال�ستعانة بهم وال�ستفادة من خرباتهم 
وم��ع��رف��ت��ه��م يف حت��ق��ي��ق ت��وج��ه��ات��ه��ا نحو 
وذلك  م�ستدامة  ع��م��ران��ي��ة  بيئة  اإي��ج��اد 
املعتمدة  واملمار�سات  املعايري  اأف�سل  وفق 
القيادة  حر�ص  من  وانطالقا  العامل  يف 
الر�سيدة لإمارة اأبوظبي ودولة الإمارات 
وحلقة  رئي�سية  حم��ط��ة  ت��ك��ون  اأن  ع��ل��ى 
و�سل لتبادل اخلربات العلمية والعملية 
بني خمتلف دول العامل ويف �ستى املجالت 
عاملية  الإنتماء  عربية  مدينة  باعتبارها 

التوجه.
ال���رائ���دة التي  امل��ك��ان��ة  اأن  واأك����د م��ع��ال��ي��ه 
اأبوظبي  واإم���ارة  الإم���ارات  حققتها دول��ة 
ت�سعنا اليوم اأمام م�سوؤولية اأكرب للحفاظ 
وت��ع��زي��زه��ا مب�����س��اع��ف��ة اجلهود  ع��ل��ي��ه��ا 
اإىل  التحديات  وال�ستفادة منها لتحويل 
فر�ص تدعم اخلطط التنموية وتتما�سى 

مع م�سرية التنمية امل�ستدامة والتطوير 
اأبوظبي  اإم��ارة  تنتهجها  التي  العمراين 
يف ظ��ل ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة ال��ت��ي حتر�ص 
العمراين  ال��ت��ط��وي��ر  ع��م��ل��ي��ة  دع����م  ع��ل��ى 
جاهزية  اإىل  لفتا  وامل�����س��ت��دام..  امل��ت��وازن 
الإمارة ل�ستقبال وتنظيم اأهم الفعاليات 
كافة  ف��ه��ي متتلك  ال��دول��ي��ة  والأح������داث 

املقومات التي توؤهلها لذلك.
التخطيط  دائ�����رة  يف  “ ن��ح��ر���ص  وق����ال 
مكانة  تعزيز  على  والبلديات  العمراين 
ملعاجلة  ال��ع��امل��ي  ال�سعيد  ع��ل��ى  اأب��وظ��ب��ي 
ال��ت��ح��دي��ات احل�����س��ري��ة م��ن خ���الل و�سع 
“الروؤية  وه��ي  متكاملة  عمرانية  روؤي���ة 
نحو  واإيجاد حلول   ”2030 العمرانية 
بيئة ح�سرية م�ستدامة واآمنة بالإ�سافة 
ن��ق��ل وب��ن��ى حتتية ذات  اأن��ظ��م��ة  ب��ن��اء  اىل 
ال�سكان  احتياجات  وتلبية  عاملي  م�ستوى 
بيئات  وت��ط��وي��ر  وامل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  احل��ال��ي��ة 
روؤية  م��ن  ا�ستلهاما  م�ستدامة  ح�سرية 
اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
القيادة  ث���راه ويف ظ��ل  ن��ه��ي��ان ط��ي��ب اهلل 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  الر�سيدة 
الدولة حفظه  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  وت��وج��ي��ه��ات  اهلل 
عهد  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأع���ل���ى للقوات 
الأمم  ب��رن��ام��ج  اأن  اإىل  ي�����س��ار  امل�����س��ل��ح��ة. 
املتحدة للم�ستوطنات الب�سرية كان اأعلن 
خالل العام املا�سي عن اختيار العا�سمة 
اأب��وظ��ب��ي ل��ت��ك��ون امل��ح��ط��ة ال��ت��ال��ي��ة التي 
للمنتدى  ال��ع��ا���س��رة  ال����دورة  �ستحت�سن 

•• دبي-الفجر:

ن��ظ��م��ت غ���رف���ة جت������ارة و����س���ن���اع���ة دبي 
مكتب  م��ع  بالتعاون  مقرها  يف  م��وؤخ��راً 
ذي جورجين�سن للمحاماة و�سركة تايلر 
ور�سة  ب��ي  ال  ال  اي�ست  م��ي��دل  وي�سينج 
العملية  “اجلوانب  ع��ن��وان  حت��ت  عمل 
يف  “ وذل��ك  الوكالة  اتفاقيات  ل�سياغة 
القطاع  �سركات  مل�ساعدة  جهودها  اإط��ار 
اخلا�ص بدبي يف التعرف على اجلوانب 
القانونية والتقنية التي ت�ساعدهم على 
اأع��م��ال��ه��م. وح�سر  ال��ن��م��و وال��ت��ط��ور يف 
ال����ن����دوة م��ه��ت��م��ون م���ن اأع�������س���اء غرفة 
قانونيون  وم�ست�سارون  وحمامون  دبي، 
وم�ستثمرون واأخ�سائيو عقود، واأ�سحاب 
العقود  ي�������س���ت���خ���دم���ون  مم����ن  اأع�����م�����ال 
با�ستمرار يف تعامالتهم التجارية، حيث 
امل�ساركني  ب��ت��ع��ري��ف  ال��ور���س��ة  ���س��اه��م��ت 
الوكالت  ات��ف��اق��ي��ات  ���س��ي��اغ��ة  ب��ك��ي��ف��ي��ة 
واأدار  وتف�سريها.   ب�ساأنها  وال��ت��ف��او���ص 
العمل بول جورجين�سن، حمامي  ور�سة 
للمحاماة،  جورجين�سن  ذي  مكتب  يف 
وجوليا اأوفر، حمام اأول يف �سركة تايلر 
وماري  بي،  ال  ال  اي�ست  وي�سينج ميدل 
بوري، حمام اأول يف �سركة “تايلر وي�سينج 

•• كواالملبور-وام:

اختتمت ام�ص فعاليات املنتدى احل�سري 
يف   2018 امل����ت����ح����دة  ل�������الأمم  ال����ع����امل����ي 
مب�ساركة  كوالملبور  املاليزية  العا�سمة 
اإمارة  م��ن  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن  وف��د 
التخطيط  ب����دائ����رة  مم��ث��ل��ة  اأب����وظ����ب����ي 
اأبوظبي  و���س��رك��ة  وال��ب��ل��دي��ات  ال��ع��م��راين 
وال�سياحة  ال��ث��ق��اف��ة  ودائ�����رة  ل��ل��م��ع��ار���ص 
والتعاون  اخلارجية  وزارة  وبالتعاون مع 
ال���������دويل. وق������ال م���ع���ايل ف�����الح حممد 
التخطيط  دائ�������رة  رئ���ي�������ص  الأح����ب����اب����ي 
التي  كلمته  يف   - وال��ب��ل��دي��ات  ال��ع��م��راين 
الإع��الن عن  األقاها خالل مرا�سم حفل 
ا�ست�سافة اإمارة اأبوظبي للدورة العا�سرة 
ل��ل��م��ن��ت��دى احل�������س���ري ال���ع���امل���ي ل����الأمم 
املتحدة 2020 يف ختام فعاليات املنتدى 
كوالملبور  يف   2018 العاملي  احل�سري 
العا�سرة  للدورة  اأبوظبي  ا�ست�سافة  اإن   -
باعتبارها  عامليا  مكانتها  يعزز  للمنتدى 
العمراين  ال��ت��ط��وي��ر  رائ����دة يف جم����الت 
املنتدى  واأن  ل�سيما  امل�ستدامة  والتنمية 

�سيكون الأول من نوعه يف املنطقة.
واأكد معاليه اأهمية دعم القيادة الر�سيدة 
مل�سرية التنمية امل�ستدامة بقيادة �ساحب 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
واملتابعة  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص 
الدائمة من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
واهتمام  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
اآل نهيان  ب���ن زاي����د  ال�����س��ي��خ ه����زاع  ���س��م��و 
لإمارة  التنفيذي  املجل�ص  رئي�ص  ن��ائ��ب 
اأبوظبي ذلك الدعم الذي يقود منظومة 
نحو  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  احلكومي  العمل 
لإر�ساء  امل�ستمرة  والنجاحات  الإجن��ازات 
امل�ستوى  ع��ل��ى  الإم������ارة  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  و 
والدفع  عامليا  تناف�سيتها  ودع��م  ال��دويل 
بعجلة التطور فيها مبا يخدم كافة فئات 

املجتمع.
لحت�سان  اأب��وظ��ب��ي  اخ��ت��ي��ار  اأن  واأو����س���ح 
جاء  للمنتدى  العا�سرة  ال��دورة  فعاليات 
�سهدته  الذي  العمراين  التطور  ح�سيلة 
بف�سل  امل���ا����س���ي���ة  اخل��م�����س��ة  ال���ع���ق���ود  يف 
اجل���ه���ود امل�����س��ت��م��رة ال���ت���ي ا���س��ت��ث��م��رت يف 
تنظيم وترية النمو العمراين من خالل 
واملبادئ  والأدل���ة  ال�سيا�سات  من  العديد 
العامة  املخططات  التوجيهية وعدد من 
ا�ست�سافة  اأن  اإىل  لف��ت��ا  ال�سرتاتيجية 
مع  بالتزامن  ي��اأت��ي  اأبوظبي  يف  املنتدى 
تاأ�سي�ص  على  عاما   50 الذهبي  اليوبيل 

والقانونية  العملية  اجلوانب  فهم  على 
والهدف  والتفاقيات  العقود  ه��ذه  ملثل 
ب��ول جورجين�سن:  ق��ال  وب���دوره  منها.  
ان ال���ع���الق���ات ال��ن��اجت��ة ع���ن ال���وك���الت 
توقعات  فو�سع  ج���داً،  معقدة  تكون  ق��د 
العمل  و���س��اح��ب  ال��وك��ي��ل  ب��ني  للعالقة 
هذه  ب�سياغة  البدء  عند  ج��داً  �سروري 
التفاقيات، فبالتايل يجب الطالع على 
وامل�ساكل  وال�سعوبات  احل��ق��ائ��ق  جميع 
للدولة  التجارية  وال��ق��وان��ني  امل�سرتكة 
وف��ه��م��ه��ا. ك��م��ا و���س��ل��ط��ت ج��ول��ي��ا اأوف����ر 
وماري بوري ال�سوء خالل ور�سة العمل 
على ق��ان��ون ال��وك��ال��ة يف دول���ة الإم����ارات 
للقانون،  امل�ساحبة  والأح��ك��ام  واملعايري 
بالإ�سافة اجلوانب الرئي�سية التي يجب 
على ال�سركات معرفتها عند التعامل مع 
املجال  اإت��اح��ة  بهدف  ال��وك��الت  اأ�سحاب 
لدخول  الأج��ن��ب��ي��ة  واجل��ه��ات  لل�سركات 
�سوق الإم��ارات.  وتدعم غرفة دبي منو 
الأعمال يف الإم��ارة، وتعمل على الدوام 
خللق بيئٍة حمفزٍة لها من خالل تنظيم 
تعزز وعي  التي  العمل  ال��ن��دوات وور���ص 
وث��ق��اف��ة جم��ت��م��ع الأع����م����ال ح����ول اأب����رز 
التي  وال��ق��وان��ني  الأع���م���ال،  م�ستجدات 

تنظم بيئة الأعمال. 

يعترب  ال���ذي   2020 العاملي  احل�سري 
ق�سايا  تتناول  التي  املنتديات  اأه��م  اأح��د 
التطوير العمراين ملا للتعمري والعمران 
جميع  على  واأث���ر  حياتنا  يف  اأه��م��ي��ة  م��ن 

اجلوانب القت�سادية والجتماعية.
اأب��وظ��ب��ي بعد مناف�سة  اإم����ارة  وج���اء ف��وز 
تقدمت  عاملية  م��دن  م��ع  خا�ستها  ق��وي��ة 
احلدث  ا�ست�سافة  بطلب  الأخ����رى  ه��ي 
اأبوظبي من  اإم��ارة  ال��دويل البارز لتوؤكد 
ت�ست�سيف  دولية  كوجهة  مكانتها  جديد 
الأح���داث ال��ك��ربى فهي واح���دة م��ن اأهم 
بني  للتوا�سل  وملتقى  القت�ساد  مراكز 

كافة ثقافات العامل.
للمنتدى  ال��ت��ا���س��ع��ة  ال��������دورة  و���س��ك��ل��ت 
احل�سري العاملي لالأمم املتحدة 2018 
حتت �سعار “ مدن 2030 “ التي عقدت 
ل��ت��ب��ادل اخلربات  ف��ر���س��ة  ك��والمل��ب��ور  يف 
دولة وح�سور   156 اكرث من  مب�ساركة 
ح�����وايل 27 ال����ف م�������س���ارك ف�����س��ال عن 
عالقات  اأ�س�ص  واإر���س��اء  ال�سراكات  تعزيز 
وقادة  ال��ق��رار  ���س��ن��اع  ب��ني  ت��ع��اون متينة 
يف  واملتخ�س�سني  واملنظمات  احلكومات 

جمال التطوير العمراين امل�ستدامة.
العاملي  احل�������س���ري  امل���ن���ت���دى  اأن  ي���ذك���ر 
ل�����الأمم امل���ت���ح���دة ي�����س��ك��ل م��ن�����س��ة تدعم 
ال���ن���ق���ا����ص ال�������دويل ال������ذي ي���دع���م روؤي�����ة 
ح�سرية  تنمية  اأ�س�ص  اإر���س��اء  اإىل  ت�سعى 
م�ساعي  دع��م  جانب  اإىل  ا�ستدامة  اأك��رث 
اأجندة  تنفيذ  �سبيل  يف  ال���دويل  املنتظم 
املتحدة  الأمم  مل�ستوطنات  اجلديد  امل��دن 
يف   2016 اأكتوبر  يف  اعتمدها  مت  التي 
كيتو  يف  املنعقد  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��وؤمت��ر 
اإكوادور حول مو�سوع الإ�سكان والتنمية 

احل�سرية امل�ستدامة.
اأنباء  ل��وك��ال��ة  اأك���د م�����س��وؤول��ون  اىل ذل���ك 
اختتام  ه��ام�����ص  “ ع��ل��ى  “ وام  الم�����ارات 
للمنتدى  ال��ت��ا���س��ع��ة  ال�������دورة  ف��ع��ال��ي��ات 
كوالملبور  يف   2018 العاملي  احل�سري 
املوؤمترات  واأك��رب  لأه��م  اأبوظبي  جاهزية 
العاملية ب�ساأن ق�سايا التطوير العمراين 
امل���خ���ت���ل���ف���ة وم���ن���اق�������س���ة اأه�������م الج����ن����دة 
تنعك�ص  باتت  التي  اجل��دي��دة  احل�سرية 
على اجلوانب القت�سادية والجتماعية.

م��ن ج��ان��ب��ه اأك���د ���س��ع��ادة ���س��ل��ط��ان املطوع 
لقطاع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل����دي����ر  ال���ظ���اه���ري 
وال�سياحة  ال��ث��ق��اف��ة  دائ����رة  يف  ال�سياحة 
اأبوظبي  العا�سمة  ا�ستعداد  اأب��وظ��ب��ي   -
من  العا�سرة  ال��دورة  فعاليات  ل�ستقبال 
بنية  ملا متتلكه من   2020 املنتدى عام 

حتتية م�ستدامة وح�سرية متميزة.

علي  جبل  يف  واح���دا  وم�سنعا  اخليمة 
موزعة  خارجية  م�سانع  وث��الث  بدبي 
واململكة  وب��ن��غ��الدي�����ص  اأث���ي���وب���ي���ا  ع��ل��ى 
ي�سوق  ح����ني  يف  ال�������س���ع���ودي���ة  ال���ع���رب���ي���ة 
50 بلدا  اأك��رث من  الدوائي يف  انتاجها 

حول العامل. 

•• راأ�س اخليمة- الفجر

لل�سناعات  اخل���ل���ي���ج  ����س���رك���ة  اأع���ل���ن���ت 
اأك����رب  اإح�������دى  “جلفار”،  ال����دوائ����ي����ة 
منطقة  يف  ل��الأدوي��ة  املُ�سّنعة  ال�سركات 
اأفريقيا،  و����س���م���ال  الأو�����س����ط  ال�������س���رق 
على  ال�سعودية  يف  م�سنعها  ح�سولها 
احلالية  الت�سنيعية  املمار�سات  ت�سريح 
الهيئة  اإم بيه” م��ن  “�سي ج��ي  اجل��ي��دة 
العامة للغذاء والدواء يف اململكة العربية 
ال�سعودية “اإ�ص اإف دي اإيه”  ما ميكنه 

من ت�سويق منتجاته الدوائية .
اهلل  عبد  ال�سيخ  قال  ذلك  على  وتعليقا 
جمل�ص  رئ��ي�����ص  ال��ق��ا���س��م��ي،  في�سل  ب��ن 
ال�سعودية”:  “جلفار  ���س��رك��ة  اإدارة 
ل��ك��ّل م��ن جعل  ال�سكر  ب��ج��زي��ل  ن��ت��وّج��ه 
احل�����س��ول ع��ل��ى ه����ذا ال��ت�����س��ري��ح اأم�����راً 
ال�سعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  يف  مم��ك��ن��اً 
اأ�سواق  اأك���رب  ل��ن��ا  بالن�سبة  مت��ث��ل  ال��ت��ي 
ج��ل��ف��ار وحت��ر���ص ع��ل��ى ال���س��ت��ف��ادة من 
ت�سريح  اأن  م��وؤك��دا  فيها  النمو  ف��ر���ص 
“املمار�سات الت�سنيعية احلالية اجليدة 
ملوؤ�س�ستنا،  م��ه��م��ة  ق��ي��م��ًة  �سي�سيف   “

وي��ع��زز ال��ت��زام��ن��ا ب��ال��ق��ط��اع ال�����س��ح��ي يف 
يف  وي�سهم  ال�سعودية  العربية  اململكة 
التي   ”2020 “جلفار  روؤي���ة  حتقيق 
جمال  يف  ح�سورنا  تو�سيع  على  تن�ّص 

الت�سنيع الدوائي باملنطقة.
ال�سعودية”  “جلفار  م�سنع  اأن  ي��ذك��ر 
توفيق  ال��دك��ت��ور  قبل  م��ن  افتتح  ال���ذي 
الربيعة وزير ال�سحة يف اململكة العربية 
ال�سعودية، يف اأبريل عام 2017 ر�سمّيا  
ريال  مليون   300 ان�سائه  تكلفة  بلغت 
لت اإليه  �سعودي ومزّود باأحدث ما تو�سّ
�سناعة  يف  املتخ�س�سة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
يف  النتاجية  طاقته  تبلغ  حيث  ال���دواء 
و300  قر�ص  مليار  احلالية   املرحلة 
مليون كب�سولة و30 مليون قارورة من 
يف  املعلقة  الطبية  واملحاليل  ال�سرابات 
العام. وقال ابراهيم املاخذي املدير العام 
جللفار ال�سعودية : ي�سرنا احل�سول على 
احلالية  الت�سنيعية  املمار�سات  ت�سريح 
اجليدة �سي جي اإم بيه، وهو اجناز ميهد 
الطريق حل�سور قوي يف قطاع الأعمال 
اململك�ة  روؤي�����ة  م��ع  ويتما�سى  اململكة  يف 

العربية ال�س�عودّية 2030.

اأت���وّج���ه  اأن  “ي�سرين  ق����ائ����اًل:  وت���اب���ع 
فريق  اأع�ساء  جلميع  وال�سكر  بالتهنئة 
بجٍد  عملوا  الذين  ال�سعودية‘  ’جلفار 
و�سغف وبذلوا ق�سارى جهدهم لتحقيق 
جميع  اأ�سكر  اأن  اأود  كما  الإجن���از.  ه��ذا 
اخليمة‘  راأ�����ص  ’جلفار  ف��ري��ق  اأع�����س��اء 

لتحقيق  ال���دع���م  ل��ن��ا  ق����ّدم����وا  ال���ذي���ن 
ه���ذا ال���ه���دف«. وي��ذك��ر اأن ج��ل��ف��ار التي 
�سركة  اأك��رب  تعد   1980 ع��ام  تاأ�س�ست 
ال�سرق  منطقة  يف  ل���الأدوي���ة  ُم�����س��ّن��ع��ة 
متتلك  حيث  اأفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط 
براأ�ص  الرئي�سي  مقرها  يف  م�سنعا   12
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حاكم الفجرية ي�سدر قرارًا بتعيني »احلمودي«
مديرا ملنطقة ال�سناعة البرتولية »فوز«

•• الفجرية-وام:

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو املجل�ص الأعلى 
حاكم الفجرية القرار رقم 2 ل�سنة 2018 القا�سي بتعيني ال�سيد �سامل 
الفجرية لل�سناعة  الأفخم احلمودي مديرا ملنطقة  عبداهلل عبدالرحمن 

البرتولية “فوز«.
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ �سدوره.

»اأبوظبي للجودة « ينفذ حملة تفتي�ص وا�سعة 
يف الأ�سواق على لعب الطفال ل�سمان �سالمتها

•• اأبوظبي-وام:

نفذ جمل�ص اأبوظبي للجودة خالل عام 2017 عمليات تفتي�ص وا�سعة 
اإىل فح�ص ما  اإ�سافة  اأطفال  23881 لعبة  على لعب الأطفال �سملت 
يقارب 04 عينة يف املختربات و�سحب لعبة واحدة لعدم توافر متطلبات 
الأطفال  قبل  من  للنزع  قابلة  �سغرية  اأج��زاء  على  لحتوائها  ال�سالمة 

وقد تت�سبب مب�ساكل الختناق.
واأكد �سلطان املهريي مدير اإداره خدمات املعلومات وامل�ساركة يف جمل�ص 
“ اأن مفت�سي  “ وام  الإم���ارات  اأنباء  لوكالة  اأبوظبي للجودة يف ت�سريح 
املجل�ص يقومون باإجراء م�سح لأ�سواق اأبوظبي ب�سكل منتظم ل�سمان اأن 
يف  الأطفال  األعاب  لبيع  الإلزامية  املتطلبات  مع  تتوافق  الألعاب  جميع 
اأ�سواق الإمارة والتي تت�سمن وجود �سارة املطابقة اخلليجية على األعاب 
الأطفال اأو العبوة اخلا�سة بها اإ�سافة اإىل احتواء علبة اللعبة على اأهم 
البيانات الي�ساحية اخلا�سة باللعبة كا�سم ال�سانع اأو عالمته التجارية 
والفئة العمرية املنا�سبة وبيان ما اإذا ما كانت اللعبة حتتاج اإىل اإ�سراف 
اأو مراقبة من الكبار والرقم التعريفي للمنتج مبا يف ذلك رقم الت�سغيل 

وكود املنتج واإر�سادات ال�ستخدام باللغتني العربية والجنليزية.
اإذا ما كانت هذه املعلومات غري متوفرة يقوم املجل�ص  اأنه يف حال  وقال 
مع  تتوافق  حتى  اللعبة  بيع  وق��ف  منه  ويطلب  للبائع  ان���ذار  بتحرير 
املتطلبات اإ�سافة اإىل اتخاذ اإجراءات قانونية اإ�سافية �سد اأولئك الذين 

يبيعون الألعاب دون المتثال للقوانني الإلزامية.
اأو ل تتوفر فيها متطلبات  اآمنة  اأن��ه يف ح��ال وج��ود لعبة غري  واأ���س��اف 
وا�ستيفاء  الو�سع  ت�سحيح  حلني  تداولها  مبنع  املجل�ص  يقوم  ال�سالمة 
ال�سرتاطات واإجراء حتقيق لتقييم الأ�سباب الكامنة وراء بيع املنتجات 

غري الآمنة مع اتخاذ الإجراءات الالزمة.
امل�سنعني  تعريف  على  وامل��ط��اب��ق��ة  ل��ل��ج��ودة  اأب��وظ��ب��ي  جمل�ص  وي��ح��ر���ص 
واملوردين واأ�سحاب املحال بال�سروط واملعايري الواجب توافرها يف األعاب 

الطفال واملتعلقة باجلودة وال�سالمة.
وملتابعة تقيد املحال ومتاجر بيع الألعاب بهذه ال�سروط واملعايري يقوم 
والعني  اأبوظبي  من  كل  يف  منتظمة  تفتي�سية  بحمالت  املجل�ص  مفت�سو 
ومطابقتها  الأل��ع��اب  �سالمة  م��ن  ال��ت��اأك��د  يتم  حيث  ال��ظ��ف��رة  ومنطقة 
ملتطلبات اجلودة وال�سالمة ل �سيما عالمة املطابقة اخلليجية التي تدل 
على مطابقة املنتج للوائح واأنظمة ال�سالمة.. كما يقوم املفت�سون باأخذ 

عينات لإجراء الفحو�ص املخربية يف خمتربات معتمدة.
ولفت املهريي اإىل اأنه يف حال تعر�ص امل�ستهلك لأي اإ�سابة اأو حادث يجب 
كما  “مانع”  اأبوظبي للجودة واملطابقة عن طريق نظام  اإب��الغ جمل�ص 
من  امل�سحوبة  املنتجات  قائمة  على  الإط���الع  اأي�سا  للم�ستهلكني  ميكن 
الأ�سواق من خالل املوقع الإلكرتوين لنظام “مانع” الذي يقوم بن�سر 

قائمة بتفا�سيل املنتجات امل�سحوبة.

مليار درهم �سيولة فائ�سة   26.9
�سحبها »املركزي« خالل 2017 

•• اأبوظبي-وام:

اأعلى  اىل  املركزي  الإم���ارات  ل��دى م�سرف  الإي���داع  �سهادات  ر�سيد  قفز 
نهاية  مع  دره��م  مليار   135.1 م�ستوى  بالغا  عامني  منذ  له  م�ستوى 
قيمتها  فائ�سة  �سيولة  �سحب  عمليات  اثر  وذل��ك  املا�سي  دي�سمرب  �سهر 

26.9 مليار درهم خالل العام 2017.
املركزي  امل�سرف  قبل  البنوك من  لدى  الفائ�سة  ال�سيولة  �سحب  وجاء 
بهدف منع ا�ستخدامها على نحو ل يخدم ال�ستقرار النقدي اأو يف تقدمي 

متويالت ل ت�ساهم يف تعزيز القت�ساد الوطني.
ويظهر الر�سد اخلا�ص بحركة ن�ساط �سهادات الإيداع اأن اجلزء الأكرب 
من ال�سيولة املتوفرة لدى البنوك جرى �سحبها يف ال�سهر الأخ��ري من 
2017 وذلك عقب �سيا�سية املركزي يف �سخ �سيولة لدى اجلهاز  العام 

امل�سريف منذ بداية العام ذاته.
وكانت قيمة ال�سيولة التي قام امل�سرف املركزي ب�سخها يف ال�سوق بلغت 
يف  املا�سيني  واك��ت��وب��ر  �سبتمرب  �سهري  خ��الل  دره���م  م��ل��ي��ارات   10 نحو 

خطوة و�سفت حينها باأنها جاءت لتلبية حاجة ال�سوق من ال�سيولة.
�سهر  �سهد  فقد  امل��رك��زي  امل�سرف  ي�سدرها  التي  ل��الإح�����س��اءات  وطبقا 
قيمتها يف  و�سلت  دره��م يف حني  مليار   7.9 بقيمة  �سيولة  اكتوبر �سخ 

�سهر نوفمرب 2.1 مليار درهم.
�سيولة  ب�سحب  امل��رك��زي  امل�سرف  ق��ي��ام  عقب  ال�سيولة  ه��ذه  �سخ  وج���اء 
منها  املا�سي  العام  من  الثالث  الربع  يف  دره��م  مليار   21 نحو  قيمتها 
يعاود  اأن  قبل  و�سبتمرب  اغ�سط�ص  �سهري  خ��الل  دره���م  مليار   11.3

جمددا �سخ ال�سيولة يف ال�سوق اعتبارا من اكتوبر من ذات العام .
ي�ستخدمها  التي  الأدوات  واح��دة من  تعد  الإي��داع  �سهادات  اأن  ي�سار اىل 
يف  ال�سيولة  اإدارة  و  النقدية  �سيا�سته  اأه��داف  لتحقيق  املركزي  امل�سرف 

القت�ساد الوطني..
الأدن����ى لالحتياطي  احل��د  ومنها  اأخ���رى  ادوات  اىل  ب��الإ���س��اف��ة  وذل���ك   
ال�سلف  وت�سهيالت  ال��دره��م   / ال����دولر  املقاي�سة  وعمليات  الإل���زام���ي 
اداة  با�ستثناء  اخل��رى  الدوات  وبع�ص  للبنوك  املك�سوف  على  وال�سحب 
الدرهم  �سرف  �سعر  ارتباط  نتيجة  الفاعلة  غري  الفائدة  �سعر  حتديد 

بالدولر المريكي.

اطالق جممع البيانات املعيارية اجلديد يف مطار دبي الدويل 
•• دبي-وام:

د����س���ن ���س��م��و ال�����س��ي��خ اأح���م���د ب���ن �سعيد 
دب���ي للطريان  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ص  م��ك��ت��وم  اآل 
ال���رئ���ي�������ص الأع�����ل�����ى مل���ج���م���وع���ة ط����ريان 
من  املعيارية  البيانات  جممع  الإم���ارات 
الدويل  دب��ي  م��ط��ار  يف  ال��ث��ال��ث  امل�ستوى 
من  م��رخ�����ص  جم��م��ع  اأول  يعترب  ال���ذي 
ن��وع��ه يف ال��ع��امل. وق��ام��ت م��ط��ارات دبي 
بتكليف �سركة “هواوي” الرائدة يف هذا 

وق��ت قيا�سي  امل�����س��روع يف  بتنفيذ  امل��ج��ال 
400 يوم فقط بالتزامن  ا�ستغرق نحو 
م��ع ���س��ه��ر الب��ت��ك��ار ال����ذي ت�����س��ه��ده دولة 
الم������ارات خ���الل ���س��ه��ر ف��رباي��ر م��ن كل 
التايل  باجليل  املجمع  جتهيز  ومت  ع��ام. 
من التكنولوجيات الكفيلة ب�سمان اأعلى 
واملرونة  وال�سيانة  اجلاهزية  م�ستويات 
بهدف  لالأعمال  ال�سل�سة  وال�ستمرارية 
ملطار  واملعقدة  املتنامية  العمليات  دع��م 
دب��ي ال���دويل. وعملت م��ط��ارات دب��ي عن 

كثب مع �سركة “هواوي” لت�سميم وبناء 
املركز م�سبق ال�سنع الذي ي�سم عمليات 
ل�ست�سافة  ذك��ي��ة  اإدارة  ومن�سات  ذك��ي��ة 
املعلومات  ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ح��ي��وي��ة  ن��ظ��م 
بيئة  املن�ساأة اجلديدة  �ستوفر هذه  حيث 
موؤ�س�سة  مت��ك��ن  ب��ه��ا  وم���وث���وق  م�ستقرة 
ال�سحابة  ا�ست�سافة  م��ن  دب��ي  م��ط��ارات 
اإبت�سون نائب  اخلا�سة بها. وقال مايكل 
الرئي�ص التنفيذي موؤ�س�سة مطارات دبي 
م�سافر   240،000 ع��ن  ي��زي��د  م��ا  م��ع 

والعمل  ال����ي����وم  يف  رح���ل���ة   1،100 و 
لإدارة  واحل����اج����ة  ال�����س��اع��ة  م�����دار  ع��ل��ى 
فاإن  واخلارجية  الداخلية  النظم  مئات 
ت�سكالن  العاليتني  وامل��رون��ة  امل��وث��وق��ي��ة 
اإىل  بالن�سبة  للغاية  حا�سمة  متطلبات 
الأعمال  لتكنولوجيا  التحتية  البنية 
دب��ي مب��ا يعزز من  يف موؤ�س�سة م��ط��ارات 
النمو  على  وقدرتنا  الت�سغيلية  كفاءتنا 

والبتكار وتعزيز جتربة العمالء.
الع�سو  ال�سيمي  اأع��رب عالء  من جانبه 

اأعمال  ملجموعة  الرئي�ص  ونائب  املنتدب 
يف  واملوؤ�س�سات  امل�ساريع  لقطاع  ه���واوي 
مع  بالعمل  الفخر  عن  الأو�سط  ال�سرق 
موؤ�س�سة مطارات دبي لتنفيذ هذه املن�ساأة 
ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة وه���ي واح�����دة م���ن مراكز 
الثالثة  ال��ف��ئ��ة  م���ن  امل��ع��ت��م��دة  ال��ب��ي��ان��ات 
م��ن نوعها يف  وال��ف��ري��دة  الأك���رث تقدما 
ال��ع��امل وال��ت��ي م��ن ���س��اأن��ه��ا ���س��م��ان اأعلى 
واملرونة  وال�سيانة  اجلاهزية  م�ستويات 

وال�ستمرارية ال�سل�سة لالأعمال.

�شمن فعاليات �شهر المارات لالبتكار يف اأبوظبي

وزارة املالية تنظم فعالية »ال�سباب يبتكر «
•• اأبوظبي-الفجر: 

البتكار،  بت�سجيع  ال��ت��زام��ه��ا   اإط����ار  يف 
تنفيذ  له من خالل  داعمة  بيئة  وتهيئة 
الوطنية  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  م�����س��ت��ه��دف��ات 
الإم�������ارات يف م�ساّف  ل��الب��ت��ك��ار، جل��ع��ل 
ال�سعيد  ع��ل��ى  اب���ت���ك���اراً  الأك������رث  ال������دول 
مقرها  يف  املالية  وزارة  نظمت  ال���دويل، 
التي  “ال�سباب يبتكر”  باأبوظبي فعالية 
الإبداعي  والتفكري  البتكار  على  ت�سجع 
وحت���ث ع��ل��ى ري�����ادة الأع���م���ال ب���ني طلبة 
الوزارة  امل��دار���ص، وذل��ك �سمن م��ب��ادرات 

“�سهر  ف��ع��ال��ي��ات  ���س��م��ن   تنظمها  ال��ت��ي 
الإمارات لالبتكار”، مب�ساركة وا�سعة من 
خمتلف امل�سوؤولني واملوظفني يف الوزارة. 
واأو�سحت الوزارة اأن الفعالية تهدف اإىل 
مل�ستقبل  الطلبة  م��ن  واع���د  جيل  اإع����داد 
ال��ذك��اء ال���س��ط��ن��اع��ي، وذل���ك م��ن خالل 
بتوجيه  اخل��ا���س��ة  تطبيقاتهم  ت�سميم 

مدربني حمرتفني ..
متنوعة  واأن�سطة  فعاليات  �سملت  حيث   
اأ�سا�سيات  امل�����س��ارك��ني  ال��ط��ل��ب��ة  ل��ت��ع��ل��ي��م 
التفاعلية  الأل��ع��اب  خ��الل  من  الربجمة 
تقنيات  تطبيق  التي يجري من خاللها 
ال��ربجم��ة وال���روب���وت���ات. وي��ق��وم مفهوم 
النجاح  على   ”2018 الب��ت��ك��ار  “�سهر 

الإم����ارات  “اأ�سبوع  حققه  ال���ذي  امل��ذه��ل 
تنظيم  �سهد  ال��ذي   ،”2017 لالبتكار 
اإبداعياً  ن�����س��اط��اً   1،250 ع��ن  ي��زي��د  م��ا 
العام  ه��ذا  ليعود  ال��دول��ة،  اأنحاء  �ستى  يف 
ك��ام��ل. ويف م��ا يلي  ب��ع��د مت��دي��ده ل�سهر 
املالية  وزارة  لفعاليات  الكامل  اجل���دول 

التي ت�ست�سيفها دبي:

و24 فرباير يف   23 البتكار:  �ساحة   •
رايز خور دبي

• املدار�ص املتنقلة - 25 اإىل 28 فرباير 
يف عدد من مدار�ص الإمارات املعروفة يف 

دبي
-26 ف��ع��ال��ي��ة ف��ي��ن��وف��اي��ت ال��ع��امل��ي��ة :   •

مدينة  يف  جوهرة  قاعة  يف  فرباي��ر   27
جمريا

• معر�ص وظائف امل�ستقبل:  26 و27 
فرباير يف قاعة جوهرة يف مدينة جمريا 
• مناظرة البتكار- 26 فرباير يف قاعة 

جوهرة يف مدينة جمريا

بتكلفة بلغت 19.5 مليون درهم 

بلدية منطقة الظفرة تنجز م�سروع مول بدع املطاوعة
معايري  م��ع  ويتما�سى  احل�����س��اري  وارث��ه��ا 
ال�ستدامة اإ�سافة اإىل توفري م�ستوى عاٍل 
م��ن اخل��دم��ات مب��ا ي�سمن ج���ودة احلياة 

جلميع ال�سكان.
وقال اإن تنفيذ امل�سروع ياأتي انطالقاً من 
توجيهات ودعم قيادتنا الر�سيدة وحر�سها 
على توفري اأف�سل اخلدمات و�سبل احلياة 
الكرمية لأهايل منطقة الظفرة، وانطالقاً 
من روؤية النظام البلدي الرامية اإىل توفري 
نظام بلدي ذو كفاءة عاملية يحقق التنمية 

•• الظفرة -الفجر:

اأكد املهند�ص عتيق خمي�ص حمد املزروعي 
مدير عام بلدية منطقة الظفرة بالإنابة ان 
البلدية اأجنزت م�سروع مول بدع املطاوعة 
 19.5 بلغت  بتكلفة  غ��ي��اث��ي  مب��دي��ن��ة   –
 28 اإن م�سروع ي�سم  مليون دره��م، وقال 
حماًل جتارياً خمتلفاً وكويف �سوب ومطعم 
وحمل �سرافة و�سكن للموظفني وم�سلى 
البنية  خدمات  مع  للن�ساء  واآخ��ر  للرجال 

التحتية، ويهدف امل�سروع اإىل توفري مكان 
ليخفف  امل��ط��اوع��ة  ب���دع  ل�����س��ك��ان  للت�سوق 
ال�سفر وقطع م�سافات طويلة  عنهم عناء 
للت�سوق يف مدينة غياثي واملناطق املجاورة 
،وحاجات  املول متطلبات  يوفر  لها، حيث 
الفتتاح  ي��ت��م  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن   ، ال�����س��ك��ان 

خالل الفرتة القادمة.   
وفقاً  ج���اء  امل���ول  ت�سميم  اأن  اإىل  م�����س��ريا 
للمباين  وال��ث��ق��اف��ي��ة  امل��ع��م��اري��ة  ل��ل��ه��وي��ة 
تراثها  اإث���راء  وي�سهم يف  اأب��وظ��ب��ي  ب��اإم��ارة 

جودة  معايري  وي��ع��زز  املن�سودة  امل�ستدامة 
احل��ي��اة يف اإم����ارة اب��وظ��ب��ي وت��وف��ري متعة 
الظفرة  منطقة  ل�سكان  العي�ص  و�سهولة 
ال�سحية  ببيئتها  تتميز  يف منطقة جاذبة 
توفري  خ��الل  م��ن  احل�سرية  ومظاهرها 

بنية حتتية وخدمات بلدية مميزة.   
من  الظفرة  منطقة  بلدية  ح��ر���ص  واأك���د 
خ�����الل امل��ل��ت��ق��ي��ات ال���ت���ي ت��ن��ظ��م��ه��ا مبدن 
متطلبات  ع��ل��ى  الط������الع  اإىل  امل��ن��ط��ق��ة 
ق�سايا  ح��ل  على  والعمل  املحلي  املجتمع 

ال�ساملة” ركيزًة اأ�سا�سيًة يف ال�سيا�سة التنموية للدولة.
اقت�سادنا  حت��وي��ل  اأن  ن��وؤم��ن  “ نحن  معاليه  واأ���س��اف 
منخف�ص  م�����س��ت��دام  اأخ�������س���ر  اق��ت�����س��اد  اإىل  ال���وط���ن���ي 
فح�سب  احلكومي  القطاع  عاتق  على  يقع  ل  الكربون 
بل هي م�سوؤولية م�سرتكة بني خمتلف �سرائح املجتمع 
ال��ق��ط��اع��ني احلكومي  ال��ت��ن��م��ي��ة يف  وامل��ع��ن��ي��ني مب��ج��ال 
فر�ص  ت�سجيع  على  احلكومة  حر�ست  وقد  واخلا�ص. 
بيئة  خلق  خ��الل  من  اخل�سراء  امل�ساريع  يف  ال�ستثمار 
على  عالوة  واإدارة  وتنظيماً  ت�سريعاً  جاذبة  ا�ستثمارية 
ت��ع��زي��ز م���ب���ادرات ال�����س��راك��ة ب��ني ال��ق��ط��اع��ني احلكومي 

واخلا�ص واملنظمات الدولية ذات ال�سلة.« 
واملباين  امل��دن  من  الكربونية  النبعاثات  معدل  وح��ول 
اأن  اأن الدرا�سات والأبحاث العاملية بينت  اأو�سح معاليه 
اإجمايل  املائة من  80يف  املدن احل�سرية م�سوؤولة عن 

•• دبي-وام:

الأرا�سي  ودائ��رة  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  اأطلقت 
“تقرير حالة ال�ستدامة يف املنطقة  والمالك يف دبي 
فعاليات  هام�ص  على  موؤمتر �سحفي  خالل  العربية” 
الدورة ال�ساد�سة من القمة العاملية للحكومات 2018. 
التفاهم  اتفاقية  على  بناًء  التقرير  ه��ذا  اإع���داد  وي��اأت��ي 
دائرة  وب��ني  للبيئة  املتحدة  الأمم  برنامج  م��ع  املوقعة 
والتغيري  البيئة  ووزارة  دب��ي  يف  والأم����الك  الأرا����س���ي 
حالة  ت��ن��اول  خالله  م��ن  ليتم  املتحدة  والأمم  املناخي 
على  خا�ص  ب�سكل  الرتكيز  ومت  العربية  للمدن  البيئة 

ال�ستدامة العقارية يف مو�سوع الأبنية والإن�ساءات.
الدرا�سات  ل��ك��اف��ة  م��ه��م��ة  م��رج��ع��ي��ة  ال��ت��ق��ري��ر  ومي��ث��ل 
والتقارير املقبلة املعنية بهذا ال�ساأن حيث متكن فريق 

اخلرباء لأول مرة من توثيق معلومات اإقليمية تخت�ص 
ال��ع��ق��اري��ة و�سي�سهم  الأخ�����س��ر وال���س��ت��دام��ة  ال��ب��ن��اء  يف 
اإقليمية  تعاون  م�ساريع  تنفيذ  يف  ق��دوره  التوثيق  هذا 
ودعم  العقارية  ال�ستدامة  جوانب  خمتلف  يف  تخت�ص 

جهود املوؤ�س�سات والوكالت العاملة يف هذا ال�ساأن.
وي��اأت��ي اإ���س��دار ه��ذا التقرير ك��ج��زء م��ن جم��ه��ود دويل 
لتوثيق حالة ال�ستدامة العقارية يف العامل حتت مظلة 
منطقة  يف  تقرير  اأول  اإ���س��دار  مت  حيث  املتحدة  المم 

اأمريكا اجلنوبية.
وزير  ال��زي��ودي  اأحمد  بن  ث��اين  الدكتور  واأ���س��ار معايل 
بني  امل��ت��وازن��ة  العالقة  اأن  اإىل  والبيئة  املناخي  التغري 
حظيت  املتحدة  العربية  الإم���ارات  يف  والبيئة  التنمية 
�سّكل  حيث  الر�سيدة  القيادة  من  وُمبكر  بالغ  باهتمام 
التنمية  خطط  يف  البيئية  الع��ت��ب��ارات  “اإدماج  م��ب��داأ 

العقاري وحده  القطاع  الكربون يف اجلو وان  انبعاثات 
يت�سبب يف 30 يف املائة عامليا من هذه النبعاثات لفتاً 
اإىل اأن روؤية القيادة الر�سيدة واعتمادها ل�سرتاتيجية 
الإمارات للتنمية اخل�سراء يف 2012 ومعايري الأبنية 
اخل�����س��راء اأ���س��ه��م يف خ��ف�����ص ه���ذه ال��ن�����س��ب ب��ك��ل كبري 
ل  الم��ارات��ي  العقاري  القطاع  من  النبعاثات  فمعدل 
يتجاوز %13 كما يوجد ما يزيد عن 800 مبنى يف 
الدولة حا�سل على �سهادة “ليد«. واأّكد معايل الدكتور 
ثاين الزيودي اأن تقرير ال�ستدامة ميّثل ثمرة اجلهود 
دولة  يف  املعنية  الأط����راف  كافة  تبذلها  التي  النوعية 
الإم��ارات وفق روؤية الإم��ارات 2021 لتحقيق الريادة 
العاملية على �سعيد ال�ستدامة العقارية وتعزيز قدرتنا 
املتاحة  ال��ف��ر���ص  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  واإم��ك��ان��ي��ة  التناف�سية 

وال�سمود يف وجه التحديات امل�ستقبلية.

والعمل  املجتمعية  امل�ساركة  ودعم  ال�سكان 
ع��ل��ى حت�����س��ني وت��ط��وي��ر خ��دم��ات اجلهات 
الظفرة،  مبنطقة  واخل��ا���س��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
الفعال  ودوره����ا  البلدية  ح��ر���ص  اإط���ار  يف 
عجلة  دف��ع  يف  ال�ستمرار  على  املنطقة  يف 
الفر�ص  ف��ت��ح  اإىل ج��ان��ب  ال��ت��ط��ور.  ه���ذا 
وامل����ج����الت اأم������ام الأه�������ايل ل��ل��ت��ع��ب��ري عن 
ت�سم  م��ب��ا���س��رة  ملتقيات  يف  متطلباتهم 
احلكومية  والهيئات  اجل��ه��ات  ممثلي  ك��ل 

واخلا�سة يف منطقة الظفرة. 

»التغري املناخي« و»الأرا�سي والأمالك« يف دبي تطلقان تقرير ال�ستدامة يف املنطقة العربية
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العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/328  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اي ان ات�ص للو�ساطة العقارية جمهول حمل القامة مبا ان 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الدين من�سور  /ان�ص حمي  املدعي 
درهم   )2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   39693( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت   MB990922331AE:ال�سكوى رق��م  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم 
 ch1.A.1:جل�سة يوم اخلمي�ص املوافق 2018/2/22 ال�ساعة 08.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   
      مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/324  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سحر اللوان لالعمال الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  خليل  م�سري  حممد  /علي  املدعي  ان  مبا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )28337 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB991172211AE وحددت لها 
 ch1.A.1:بالقاعة �ص   08.30 ال�ساعة   2018/3/1 املوافق  اخلمي�ص  يوم  جل�سة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   
      مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/13457  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مطعم الريف امل�سري جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  ال�سيد حممد �سامل رم�سان قد  /�سامل 
درهم   )2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   18657( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت   MB990641789AE:ال�سكوى رق��م  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم 
جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2018/3/6 ال�ساعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/11749  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-العالمة الرائدة لالعمال الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /بايرى جوى جار�سوتا بينجيل قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
وقدره  وتذكرة عودة مببلغ  درهم(  وقدرها )17128  املطالبة مب�ستحقات عمالية 
 AE178634262MB:1400( درهم والر�سوم وامل�ساريف يف ال�سكوى رقم(
وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2018/2/18 ال�ساعة 08.30 �ص مبكتب ادارة 
الدعوى لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3361  عمايل جزئي

القامة  ������ص.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل  للنقليات  ا���س��ف  1-ارم����ان   / امل��دع��ي عليه  اىل 
اأق���ام عليك ال��دع��وى ومو�سوعها  مب��ا ان امل��دع��ي /ي��ا���س��ر اق��ب��ال حممد اك��رب ق��د 
امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )18498 دره�����م( وت���ذك���رة ال���ع���ودة اىل 
رقم  وامل�����س��اري��ف  ب��ال��ر���س��وم  عليها  امل��دع��ي  وال����زام  دره���م  م��وط��ن��ه مببلغ )1000( 
املوافق  اخل��م��ي�����ص  ي���وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   mb168510811:ال�سكوى
باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا   ch1.A.5:بالقاعة 08.30 �ص  ال�ساعة   2018/2/15
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/12807  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سعيد املطرو�سي خلدمات التنظيف �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /حممد خمتار عبدالغني قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
وتذكرة عودة مببلغ )2000(  درهم(  املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )8000 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB178671409AE وحددت لها 
جل�سة يوم الحد املوافق 2018/2/25 ال�ساعة 08.30 �ص مبكتب ادارة الدعوى لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/6  عمايل كلي
اىل املدعي عليه / 1-فيدرال ا�ستايت بادجيت ايديوكاي�سونال ان�ستيتيو�سون اوف هاير 
يونيفري�سيتي  ايكونوميك  ا�ستايت  �سبري  بيرت  �سانت  كاي�سون  ايديو  بروفي�سيونال 
اأقام  النعاج قد  ابو  فرع م.د.م.���ص جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /حممد علي 
درهم(   619.942( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
تاريخ  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره��م   )10.000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
ال�ساعة   2018/2/20 املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  ال�����س��ك��وى:2017/12/4 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   ch2.E.22:بالقاعة �ص   10.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/12338  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-رينا انتونيتي براكامونتي بابا�ص جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /�سركة نافايدا �سوليو�سونز & �سريفي�سز م.د.م.�ص وميثله:�سعاد حممد 
مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  عبدالغني  عبدالعزيز 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   12500( وقدرها  عمالية 
9% من تاريخ املطالبة. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2018/3/6 ال�ساعة 
08.30 �ص 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 بثالثة 

اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/252 تنفيذ جتاري
قا�سم  2-جميد  ����ص.ذ.م.م  العامة  للتجارة  هاو�ص  �سده/1-اك�سبورت  املنفذ  اىل 
عادليان 3-جمتبى قا�سم عادليان 4-�سلفر بوينت للتجارة العامة ذ.م.م 5-حممد 
�سادرات  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  عادليان  قا�سم  ر�سا 
امل��ذك��ورة اع��اله وال��زام��ك��م بالت�سامن  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د  اي���ران 
والتكافل بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )103835175.44( درهم  اىل طالب التنفيذ 
او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/747 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �سده/1-داريل مانفريد ريجان 2- لورنا ريجان جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/م�سرف المارات ال�سالمي �ص.م.ع وميثله:احمد ح�سن رم�سان اآل علي قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )466110( درهم  اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 2- ف�سخ العقد مو�سوع الدعوى وملحقاته )الجارة املنتهية 
بالتمليك( و�سطب عبارة )تخ�سع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك ل�سالح 
املدعي عليه طبقا لعقد الجارة املنتهي بالتملك املودع لدى الدائرة عن وحدة التداعي والواردة 
بت�سليم  املدعي عليهما  دائ��رة الرا�سي والم��الك وبالزام  ال�سادرة عن  العقار  يف �سهادة ملكية 
الوحدة العقارية حمل التداعي للمدعي الول ورد احليازة له خالية من ال�سواغل وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/257  ا�شتئناف مدين    
حمل  جمهول  كامل  �سيد  �سالح  �سيد  ها�سمي   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
�سيف  وميثله:را�سد  احمدي  حممد  /عبداهلل  امل�ستاأنف  ان  مبا  القامة 
رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  القرار/  ا�ستاأنف  قد  الزبادي  �سيف  �سعيد 
ل��ه��ا جل�سه  وح����ددت  ب����ت����اري����خ:2017/2/26   ج��زئ��ي  م���دين   2016/1959
رقم  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة   2018/2/14 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم 
ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2014/665 تنفيذ مدين  
ال��ن��ع��اج  جمهول حم��ل الق��ام��ة مبا  اب��و  اىل املنفذ ���س��ده/1-  �سهيل �سليم 
العقارية(  اخلليجية  )املجموعة   21 �سن�سرى  التنفيذ/موؤ�س�سة  طالب  ان 
اأق���ام عليك الدعوى  امل��ه��ريي  ق��د  امل��ي��دور  وميثله:احمد احل��اج خ��ادم بطي 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )2634071( 
املعدلة. التنفيذية  بالالئحة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 

عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 
اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/29  تنفيذ عقاري   

اىل املنفذ �سده/1- توبيا�ص دوجال�ص باركر 2-ي�سا باتيل باركر  جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/متويل )م�ساهمة خا�سة(  وميثله:عبداهلل خمي�ص غريب الناخي اآل علي

نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2017/462 عقاري كلي يوم الحد بتاريخ:2017/9/13   
باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك:

1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )74280( درهم وت�سليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة 
خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

2- بف�سخ العقد مو�سوع الدعوى عن الفيال رقم اآر اأي 22 )فيلل مزايا( مب�سروع دبي لند وبالزام 
املدعي عليهما برد حيازة الوحدة العقارية حمل التداعي للمدعية والر�سوم وامل�سروفات.

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 
خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/3185  جتاري  جزئي 
اىل امل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه/1- ال�����س��رح ل��ل��م��ق��اولت ��������ص.ذ.م.م جم��ه��ول حم���ل القامة 
الدعوى  يف    2017/10/30 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
املدعي  بالزام  ذ.م.م  الغاز  وتوزيع  لتعبئة  الخ��وة  ل�سالح/�سركة  اع��اله  امل��ذك��ورة 
ت��وؤدي للمدعية )�سركة الخ��وة لتعبئة  بان  ���ص.ذ.م.م(  عليها )ال�سرح للمقاولت 
بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   )101.341( وق��دره  مبلغ  ذ.م.م(  الغاز  وت��وزي��ع 
ومبلغ  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزمتها  ال�سداد  مت��ام  وحتى  م�����ن:2017/9/18   %9
خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/9  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- الريامي للزجاج واللومنيوم جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/جميد بارامال وميثله:احمد ح�سن حممد عبداهلل 
اأق���ام  عليك ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع��اله والزامك  امل��ازم��ي  قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )61257( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )4271( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/5371  تنفيذ عمايل 

حمل  جم��ه��ول  الفنية  للخدمات  الجن���از  �سرعة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد �سعيد حامد احمد  قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )12048(
مبلغ )1029( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/357 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1-�سيام اياليبويل بن �سوبر امنيان جمهول حمل القامة مبا 

ان طالب التنفيذ/بنك ابوظبي التجاري فرع وميثله:عبداهلل خمي�ص غريب 

والزامك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  علي  ال  الناخي 

بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1903491.22( درهم  اىل طالب التنفيذ او خزينة 

املحكمة وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/916  ا�شتئناف مدين    
اىل امل�����س��ت��اأن��ف ���س��ده/ 1- ���س��ريي��ل ك���ارول���ني ك���الرك 2- م���ه���رزاد حممدي 
دقماق  نبيل  الدين حممد  امل�ستاأنف /ح�سام  ان  القامة مبا  جمهول حمل 
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي قد ا�ستاأنف القرار/ 
بتاريخ:2017/7/5   جزئي  مدين   865/2017 رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم 
�سباحا    10.00 ال�ساعة   2018/2/25 املوافق  الح��د  ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت 
بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/22  تنفيذ عمايل 
حمل  جمهول  �����ص.ذ.م.م  للمقاولت  �سي  ات�ص  ان  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأق��ام  عليك  القامة مبا ان طالب التنفيذ/كابيل كومار اندرجيت  قد 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )12490(
مبلغ )1095( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2018/187  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- ريت�سموند لل�سقق الفندقية �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
اأقام   التنفيذ/في�سل معني معني خان خ��ان  قد  ان طالب  القامة مبا 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة بال�سافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )50020( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )3702( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2018/184  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- ايه ام ال اي دي لدارة املن�سات �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
ابراهيم  وميثله:علي  ماهاجان  التنفيذ/فايبهاف  طالب  ان  مبا  القامة 
حممد احلمادي  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )155114( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )11756( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر

             يف  الدعوى 2017/1056  احوال نف�س م�شلمني
املدعي/  ان  الق��ام��ة مبا  ب��ريغ  جمهول حمل  ب��روك كيمربيل  املدعي عليه / 1-  اىل 
احمد عبدالعزيز حممد عبدالدامي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها يلتم�ص مقدم 
بناءا  وذل��ك  نف�ص م�سلمني  اح��وال  دع��وى رقم )/2017(  ت�سجيل  املوافقة على  الطلب 
على قرار الحالة )ار�سالية رقم 2 - للقرار رقم 4( يف ملف احلالة رقم:2660/2017 
املوافق   ب��ت��اري��خ:2017/6/22. وح��ددت لها جل�سة يوم  الثنني  حالت زوجية وال�سادر 
2018/2/26   ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة رقم )3( يف مبنى الحوال ال�سخ�سية يف منطقة 
القرهود لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/33 تنفيذ مدين  
عامة(  م�ساهمة  )�سركة  للتاأمني  الظفرة  �سركة  ���س��ده/1-   املنفذ  اىل 
بوتارا  التنفيذ/ريتي�ص  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  دب��ي  ف��رع 
الدعوى  اأق��ام عليك  قد  ابراهيم حممد احلمادي   كونات وميثله:علي 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )13892( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   

       مذكرة اعالن متنازع �شده بالن�شر
                يف  الدعوى 2018/11  نزاع تعيني خربة عقاري

ان  املتنازع �سده / 1-علري�سا ر�سا كدخدائي جمهول حمل القامة مبا  اىل 
املتنازع / را�سد دروي�ص احمد �سيف الكتبي وميثله:ماجد �سعيد حمد اجلالف 
ال�سويهي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بندب خبري متخ�س�ص 
مع الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.وحددت لها جل�سة 
فاأنت  لذا  امل�سلح   8.30 �ص مبكتب  ال�ساعة   2018/2/21 املوافق  الربعاء  يوم 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

الت�شويات  الودية



العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/885 تنفيذ �شرعي
ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  مع�سومي  ابراهيم  احمد  �سده/1-حممد  املنفذ  اىل 
عليك  اأق��ام  قد  احمد  علي  وميثله:عبداملطلب  اناخي  ابراهيم  التنفيذ/مينا  طالب 
الدعوى  يف  ال�����س��ادر  احل��ك��م  بتنفيذ  وال���زام���ك  اع���اله  امل���ذك���ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
احوال  رق��������م:907/2016-951(  واملت�ستانفة  م�سلمني  نف�ص  اح���وال  رق������م:263/2016 
�سخ�سية ومواريث والطعن رقم:2017/84 طعن احوال �سخ�سية وبعد ان ا�سبح احلكم 
قابال للتنفيذ اجلربي. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1629  ا�شتئناف مدين    
جمهول  البلو�سي  �سرحان  كرمي  عبا�ص  حمده   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /علوي كوتى كالودي وميثله:هاين رجب 
بالدعوى  ال�سادر  احلكم  القرار/  ا�ستاأنف  قد  اجل�سمي  عبداهلل  مو�سى 
رقم 2017/2444 مدين جزئي بتاريخ:2017/12/12  وحددت لها جل�سه 
رقم  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة   2018/3/5 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم 
ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/224  ا�شتئناف عقاري    

2-�سركة  ذ.م.م  العقاري  والتطوير  لال�ستثمار  تنميات  �سركة   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
�سريك  ب�سفته  نا�سر  بن  عبدالعزيز  بن  �سليمان   -3 ذ.م.م  العقاري  للتطوير  تنميات 
يف جمموعة تنميات املكونة من ال�سركات الثالث 4- عبداهلل بن عبدالعزيز بن نا�سر 
املاجد - ب�سفته �سريك يف جمموعة تنميات املكونة من ال�سركات الثالث جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف /�سوفية زيجاجنريوفا قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر بالدعوى 
رقم 2013/29 عقاري كلي بتاريخ:2017/5/4  وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�ص املوافق 
2018/2/15 ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch1.C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   

       مذكرة اعالن متنازع �شده بالن�شر
                يف  الدعوى 2018/10  نزاع تعيني خربة عقاري

ان  املتنازع �سده / 1-علري�سا ر�سا كدخدائي جمهول حمل القامة مبا  اىل 
املتنازع / را�سد دروي�ص احمد �سيف الكتبي وميثله:ماجد �سعيد حمد اجلالف 
ال�سويهي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بندب خبري متخ�س�ص 
احلكم  و�سمول  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  املدعي  ال��زام  مع 
بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2018/2/21 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  امل�سلح   مبكتب  �ص   8.30 ال�ساعة 
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

الت�شويات  الودية
العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   

       مذكرة اعالن متنازع �شده بالن�شر
                يف  الدعوى 2018/9  نزاع تعيني خربة عقاري

القامة  ر�سا علري�سا كدخدائي جمهول حمل  / 1-حميد  املتنازع �سده  اىل 
مبا ان املتنازع / را�سد دروي�ص احمد �سيف الكتبي وميثله:ماجد �سعيد حمد 
بندب خبري  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سوبهي  اجل��الف 
متخ�س�ص مع الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.وحددت 
امل�سلح   8.30 �ص مبكتب  ال�ساعة   2018/2/21 املوافق  الربعاء  يوم  لها جل�سة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

الت�شويات  الودية

العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

        يف الدعوى رقم 2017/41 بيع عقار مرهون
�سوبا�ص  جينتال  2-�ساكيت  ذ.م.م  العامة  للتجارة  براتيك  �سركة  �سده/1-  املنفذ  اىل 
�ص.م.ع  امل�سرق  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  جنيدال   �سانت 

وميثله:منى احمد عبدالعزيز يو�سف ال�سباغ.
املطالب  القيمة  ل�سداد  اعالنكم  ب��ت��اري��خ:2018/2/12  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت 
املبني  ال��ع��ق��ار  بيع  وال  الع���الن  ت��اري��خ  م��ن  ي��وم   30 خ��الل  دره���م   )1.150.000( بها 
او�سافه ادناه بطريق املزايده وفقا لن�ص املادة 295 من قانون الجراءات املدنية )نوع 
العقار:�سقة �سكنية - املنطقة:الثنية اخلام�سة - رقم الر�ص:910 - ا�سم املبنى:جمريا 

باي تاور اك�ص 2 - رقم الوحدة:3302 - م�ساحة العقار:105.73 مرت مربع(
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   

مذكرة اعالن بالن�شر
             يف  الدعوى 2017/359  ا�شتئناف تظلم جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- اجني�ص ليتا �سارمينتو رينو  جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�ستاأنف / بنك ام القيوين الوطني �ص.م.ع وميثله:عبداهلل حمد 
عبداهلل عمران العمران ال�سام�سي  قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر بالدعوى 

رقم 2017/512 تظلم جتاري بتاريخ:2017/11/15    
وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2018/3/14 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�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   

مذكرة اعالن بالن�شر
             يف  الدعوى 2017/358  ا�شتئناف تظلم جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- ثواب كل مينا كل  جمهول حمل القامة مبا ان 
امل�ستاأنف / بنك ام القيوين الوطني �ص.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل 
رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف/  قد  ال�سام�سي   العمران  عمران 

2017/523 تظلم جتاري بتاريخ:2017/11/15    
وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2018/3/14 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�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/86  مدين جزئي
اىل املدعي عليه/حمتاب �سيكندر �سيكندر علي ماجني جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/موؤ�س�سة كار مارت وميثله:عبدالرحمن حممد عبدالرحمن ال�سرهان 
عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  النعيمي 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )77764( وق��دره  مببلغ  والتكافل  بالت�سامن 
املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة 
يوم الحد املوافق 2018/3/4  ال�ساعة:08.30 �ص بالقاعة:ch1.B.10 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
                       يف  الدعوى 2016/44  ادخال واخراج وارث م�شلمني

اىل املدعي عليه / 1- في�سل حممد يو�سف من ورثة/حممد يو�سف عبداهلل �سكري 
�سكري  جمهول حمل  عبداهلل  يو�سف  ورثة/حممد  يو�سف من  2-هياثم حممد 
القامة مبا ان املدعي/ �سامينا ماتني قري�سي وميثله:خمتار حممد باقر غريب  
ال�سرعي  اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بادخال املدعي يف الع��الم  قد 
رق���م:873/2015. وح��ددت لها جل�سة يوم  الربعاء املوافق  2018/2/28   ال�ساعة 
8.30 �ص بالقاعة رقم )5( يف مبنى الح��وال ال�سخ�سية يف منطقة القرهود لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1488  جتاري كلي

اىل اخل�سم املدخل/فينا�ص جولد ذ.م.م وميثلها قانونا �سكور لتدقيق احل�سابات جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/بنك الحتاد الوطني وميثله:منى احمد عبدالعزيز يو�سف ال�سباغ قد 
ي��وؤدوا للمدعي  ان  بالت�سامن والت�سامم  املدعي عليهما  الزام  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك 
مبلغ وقدره )625.202( درهم والفائدة القانونية بواقع 16% �سنويا من تاريخ املطالبة وحتى 
الر�سوم وامل�سروفات ومقابل  والزامهما  املعجل بال كفالة  بالنفاذ  التام و�سمول احلكم  ال�سداد 
لها  وح��ددت  الوىل.  عليها  للمدعي  ب�سفتك ممثال  الدعوى  ادخلك يف  وقبول  املحاماة  اتعاب 
فاأنت  بالقاعة:ch2.E.21 لذا  ال�ساعة:09.30 �ص  املوافق 2018/2/22   جل�سة يوم اخلمي�ص 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/15  جتاري كلي

اح��م��د خمتار  ������ص.ذ.م.م 2- ح��ام��د  ك��اب��ي��ت��ال لال�ستثمار  ع��ل��ي��ه/ف��ورت��ر���ص  امل��دع��ي  اىل 
كابيتال  ف��ورت��ر���ص  ال��ق��ان��وين/  امل��م��ث��ل  وب�سفته  ال�سخ�سيه  ب�سفته   - حم��م��د  ح��ام��د 
علي  مو�سى  املدعي/يحيى جمعة  ان  القامة مبا  ���ص.ذ.م.م جمهول حمل  لال�ستثمار 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  لوتاه  علي  �سلطان  وميثله:فهد  العطار 
بالت�سامن مببلغ وقدره )550.770( درهم والر�سوم وامل�ساريف  املدعي عليهما  بالزام 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ:2015/12/28 ما فاته من ك�سب وما حلق به 
ال�ساعة:09.30 �ص  املوافق 2018/2/20   الثالثاء  يوم  لها جل�سة  من خ�ساره. وحددت 
بالقاعة:ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2176  جتاري كلي

اىل املدعي عليه/ال�سرح للمقاولت �ص.ذ.م.م 2-احمد عبداهلل �سيف بن دروي�ص ال�سحي - ب�سفته 
ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �����ص.ذ.م.م  للمقاولت  ال�سرح  �سركة  ملديونية  ال�سخ�سي  الكفيل 
اأقام عليك  املدعي/بنك دبي التجاري �ص.م.ع وميثله:عبداهلل خمي�ص غريب الناخي ال علي قد 
وقدره  مبلغ  للمدعي  يوؤديا  بان  والتكافل  بالت�سامن  عليهما  املدعي  ال��زام  ومو�سوعها  الدعوى 
)34.209.805.63( درهم والزامهما الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 
ال�سداد  الدعوى وحتى  تاريخ رفع  الدعوى ومن  تاريخ رفع  ت��اري��خ:2017/8/29 وحتى  12% من 
التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2018/3/5  
ال�ساعة:09.30 �ص بالقاعة:ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/3536  جتاري  جزئي 

املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهول  الميل  �سامل  عليه/1-  املحكوم  اىل 
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/12/18  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/

حممد خان باركزي بالزام املدعي عليه )�سامل الميل( بان يوؤدي للمدعي )حممد 
خان باركزي ( مبلغ وقدره )465000( درهم والفائدة بواقع 9% من تاريخ ا�ستحقاق 
كل �سيك وحتى متام ال�سداد والزمته بالر�سوم وامل�ساريف ومببلغ خم�سمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/4258  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/الريامي لتجارة مواد البناء �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ح�سن  وميثله:مع�سومة  ����ص.ذ.م.م  الخ�ساب  ق�سرة  لتجارة  املدعي/ريليان�ص  ان 
عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سايغ  نا�سر 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )77.749.04( وقدره  مببلغ 
12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 
2018/2/26  ال�ساعة:08.30 �ص بالقاعة:ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/2625  جتاري  جزئي 

مبا  القامة  حمل  جمهول  ���ص.ذ.م.م  بروكرز  ان�سوران�ص  ليفيبلو�ص  عليه/1-  املدعي  اىل 
ان�سوران�ص كومباين ليمتد نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها  ان املدعي/زيوريخ ليف 
املنعقدة بتاريخ 2017/11/15  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/زيوريخ ليف ان�سوران�ص 
كومباين ليمتد اول:بالزام املدعي عليهما )ليفيبلو�ص ان�سوران�ص بروكرز �ص.ذ.م.م ، جون 
ويليام م�سهيفريي( بالت�سامن فيما بينهما ان يوؤديا اىل املدعي )زيوريخ ليف ان�سوران�ص 
املبلغ  ذلك  على  القانونية  والفائدة  دره��م   )410.973.31( وق��دره  مبلغ  ليمتد(  كومباين 
وامل�ساريف  الر�سوم  والزمتها  ال�سداد  متام  وحتى  ال�سيك  ا�ستحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع 
وخم�سمائة درهم اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/3898  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه /1-�سوبر ماركت مردف ئي مارت ���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ال�سركة العربية المريكية للتكنولوجيا )ارامتك( وميثله:منى احمد 
عبدالعزيز يو�سف ال�سباغ قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليه مببلغ وقدره )19.505.24( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  
احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  الدعوى  رف��ع  تاريخ  من   %12 بواقع  التاخريية 
بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2018/2/26 ال�ساعة 
قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  8.30 �ص 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/3611  جتاري  جزئي 

اىل املدعي عليه/1- منريح�سني كاظمي ولية �ساه جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك 
ام القيوين الوطني �ص.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�سام�سي نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/12/5  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/بنك 
ام القيوين الوطني �ص.م.ع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ )ثالثة ع�سر الف 
وت�سعمائة واربعة وع�سرين درهم واربعة وع�سرين فل�سا( والفائدة القانونية الب�سيطة بواقع %9 
�سنويا من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف:2011/12/20 وحتى متام ال�سداد والزمته بامل�سروفات 
. حكما مبثابة  املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات  اتعاب  دره��م مقابل  ومبلغ ثالثمائة 
التايل لن�سر هذا العالن  اليوم  اعتبارا من  احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/2777  جتاري  جزئي 

ان  القامة مبا  مو�سى جمهول حمل  كونهي حممد  ا�سماعيل حممد  عليه/1-  املدعي  اىل 
العمران  ع��م��ران  ع��ب��داهلل  حمد  وميثله:عبداهلل  ����ص.م.ع  الوطني  القيوين  ام  املدعي/بنك 
الدعوى  يف    2017/12/19 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  ال�سام�سي 
املذكورة اعاله ل�سالح/بنك ام القيوين الوطني �ص.م.ع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك 
والفائدة  فل�سا(  وخم�سة  دره���م  وخم�سني  و�سبعة  وثالثمائة  ال��ف  )ث��الث��ني  مبلغ  امل��دع��ي 
القانونية الب�سيطة بواقع 9% �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف:2011/12/20 وحتى 
مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  الف  ومبلغ  بامل�سروفات  والزمته  ال�سداد  متام 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن 
�سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/179  جتاري جزئي

���ص.ذ.م.م جمهول حمل  اعمال  رج��ال  �سبيد خدمات  املدعي عليه/�سركة  اىل 
اأق��ام عليك  الطباخه قد  �سعد م�سطفى  املدعي/حممد هاين  ان  القامة مبا 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )37826( درهم 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم 
لذا   ch1.C.12:بالقاعة �ص  ال�ساعة:08.30    2018/2/25 املوافق  الح��د 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/554  عقاري كلي
اىل املدعي عليه/تريدينت انرتنا�سيونال هولدينجز �ص.م.ح )مكتب متثيل( جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/�سن فيو با�سيفيك جلوبال انك قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة ب�سحة ونفاذ عقد البيع املوؤرخ:2008/1/5 واخلا�ص ببيع الوحدة 
املبني املعامل واحل��دود ب�سدر هذه العري�سة ل�سالح املدعيه وجعل احلكم ال�سادر يف 
الدعوى مبثابة �سند التمليك الناقل للملكية والقابل للت�سجيل العقاري والزام املدعي 
عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 
اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.B.8:بالقاعة �ص  ال�ساعة:09.30    2018/2/25
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/4156  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه/1- الغرب املتو�سط للتجارة العامة �ص.ذ.م.م 2-ابوبكر عبدالرحمن مان جمهول 
���ص.م.ع قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه  حمل القامة مبا ان املدعي/بنك دبي ال�سالمي 
امل�سريف  بندب اخلبري  املو�سوع  الف�سل يف  ب��ت��اري��خ:2018/2/12 وقبل  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم 
�ساحب الدور باجلدول وتكون مهمته كالتي:الطالع على ملف الدعوى وامل�ستندات املقدمة فيها 
وماع�سى ان يقدمه اخل�سوم - النتقال ملقرات طريف الدعوى والطالع على املرا�سالت الورقية 
واللكرتونية و�سرحت للخبري يف �سبيل اداء املامورية بالنتقال اىل اي جهة يرى �سرورة النتقال 
اليها و�سماع من يرى �سرورة �سماع اقواله وحدد مبلغ �سبعة الف درهم كامانة على ذمة اتعاب 
وم�سروفات اخلبري الزمت املدعي بها ، وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الثنني املوافق:2018/2/26 
وجل�سة:2018/3/26  المانة  �سداد  عدم  حال  يف   ch1.C.13:ال�ساعة:08:30 �سباحا يف القاعة

يف حال �سدادها وحتى يقدم اخلبري تقريره. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/88  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه /1-يون�ص في�سل يون�ص عو�ص جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
بنك امل�سرق )�سركة م�ساهمة عامة( وميثله:خالد خليفة حممد �سيف حثبور قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 
بواقع 12% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  )213.849.67( درهم 
تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2018/2/19 
اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �ص 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12250 بتاريخ 2018/2/14   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/1783  جتاري  جزئي 

املدعي/بنك  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ذ.م.م  اخلليج  ريلو  عليه/1-  املدعي  اىل 
بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  ذ.م.م  والتغليف  التعبئة  مواد  لتجارة  كرياتيف 
لتجارة  ل�سالح/كرياتيف  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف    2017/10/11 بتاريخ  املنعقدة 
مواد التعبئة والتغليف ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان توؤدي اىل املدعية مبلغ )168198( 
ال��ت��ام والزمتها بالر�سوم  ال�����س��داد  ت����اري����خ:2017/5/20 وح��ت��ى  دره���م وف��ائ��دة 9% م��ن 
وامل�ساريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست مازاد على ذلك من 
من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات. 
اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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الأعرا�ص النموذجية.. 
منطقة  يف  الفرد  بها  ي�سعر  املعدة:  يف  • حرقة 
تناول  ب��ع��د  الأوق�����ات  وت��ظ��ه��ر يف معظم  ال�����س��در 

وجبات الطعام.
املاأكولت  اأو  املعدة  �سائل  الطعام: ي�سعد  • تقيوؤ 
وقد  احل��ن��ج��رة  ن��ح��و  امل���ع���دة  ته�سمها  مل  ال��ت��ي 

ت�سل الروا�سب اأحياناً اإىل الفم.
وحجم  اجل�سم  و�سعية  بح�سب  ح��اد  ان��زع��اج   •

ال�سغط: 
يزداد احتمال �سعود الأحما�ص وبدء حرقة املعدة 
والتقيوؤ ب�سبب النحناء اإىل الأمام لربط احلذاء 
اختيار  اأو  احلديقة  باأعمال  القيام  عند  اأو  مثاًل 

مالب�ص واأحزمة �سيقة جداً.
اأعرا�ص ذات �سلة

و�سعور  ال���������س����دري  ال���ق���ف�������ص  يف  اأوج����������اع   •
بال�سغط.

يف  ا�سطرابات  حت�سل  قد  ال�سوت:  يف  بّحة   •
ال�سوت ب�سبب حت�ّس�ص املريء.
الليل. خالل  مزمن  • �سعال 

اأكرث  ن�سبح  ق��د  والأذن:  احل��ن��ج��رة  ال��ت��ه��اب   •
حني  والأذن  والبلعوم  احلنجرة  للتهاب  عر�سة 

ي�سطرب املريء.
خالل  باحل�سا�سية  مرتبطة  غري  ربو  نوبات   •

الليل.
ع�سالت  انقبا�ص  ب�سبب  ب��الخ��ت��ن��اق  �سعور   •

احلنجرة.
كيف يح�سل الت�سخي�ص؟

يف العادة ميكن اأن ي�سّخ�ص الطبيب العام امل�سكلة 
ب�سهولة. 

وتتكرر  العالجات  بعد  الأع��را���ص  تتجدد  وح��ني 

اإج��راء تنظري  الطبيب  الأ�سبوع، يطلب  على مر 
احلم�ص  بهجوم  املرتبط  امل��ريء  التهاب  لر�سد 
احلجاب  بفتق  اأو  بقرحة  اأو  ج��داره  على  املتكرر 
اأن يطلب  �سكوك ميكن  اأي  راودت���ه  اإذا  احل��اج��ز. 

فح�ساً لقيا�ص م�ستوى احلمو�سة يف املريء.

العالجات املحتملة
وخفيفاً  مبكراً  ع�ساًء  تناول  غذائية:  تدابري   •

وجت��ن��ب امل�����س��روب��ات ال��غ��ازي��ة وال��ده��ون والقهوة 
واخ�سر الوزن عند احلاجة.

من  ال���ع���ل���وي  اجل������زء  ارف������ع  ال���ل���ي���ل  • خ�����الل 
ال�سرير.

اأو  احل��م��و���س��ة  م�����س��ادات  ا���س��ت��ع��م��ال  • مي��ك��ن��ك 
حمتوى  مفعول  لإب��ط��ال  اله�سمية  ال�����س��م��ادات 
مثبطات  اأو  الأغ�سية،  وحماية  احلم�سي  املعدة 

م�سخة الربوتون لتخفيف حمو�سة املعدة.

وجبة  ب��ع��د  ب����ارزة،  بطريقة  الأع���را����ص  تظهر 
�ساعات  و�ست  �ساعة  بني  ت��رتاوح  الطعام مب��دة 
اإذا كانت العدوى مرتبطة باملكورات العنقودية 

الذهبية اأو الإي كولي.
 واإذا ظ��ه��رت بعد الأك���ل مب��دة ت���رتاوح ب��ني 8 
و24 �ساعة، يعني ذلك على الأرجح اأن العدوى 
املطثية  ج��راث��ي��م  اأو  ب��ال�����س��امل��ون��ي��ال  م��رت��ب��ط��ة 

احلاطمة. تتعدد الأعرا�ص املحتملة:
الإ�سهال  ي�سري  اإ���س��ه��ال:   •

ال�ساملونيال  ع��دوى  اإىل 
اإذا ترافق مع حمى 

وتقيوؤ. لكن اإذا 

مل ي�سعر املري�ص بالغثيان ومل ترتفع حرارته، 
�سيكون م�ساباً على الأرج��ح بجرثومة املطثية 

احلاطمة.
 ع��م��وم��اً، ينتهي الإ���س��ه��ال خ��الل اأق��ل م��ن 24 

�ساعة.
ع������دوى  اإىل  ع�����م�����وم�����اً  ت�������س���ري  ح������ّم������ى:   •

ال�ساملونيال.
العنقودية  املكورات  اإىل  عموماً  ي�سري  • تقيوؤ: 
امل�سبوه  الغذاء  اأك��ل  بعد  ويبداأ  الذهبية 
����س���اع���ة و�ست  ب�����ني  ت���������رتاوح  مب������دة 

�ساعات.
البطن. يف  • اأوجاع 

معاقل اجلراثيم
 -

ال�ساملونيال: تنت�سر هذه اجلرثومة يف الدواجن 
البحر  ثمار  ويف  وم�ستقاتها  والبي�ص  واللحوم 

اأي�ساً.
هذه  تنت�سر  ال��ذه��ب��ي��ة:  العنقودية  امل��ك��ورات   -
واملثلجات  احل��ل��وي��ات  يف  ع��م��وم��اً  اجل��رث��وم��ة 

واملايونيز...
اجلرثومة  ه��ذه  تتكاثر  احل��اط��م��ة:  املطثية   -
مبناأى عن الهواء، حتديداً يف اللحوم املطبوخة 
يف مرق اأو �سل�سة عند ا�ستهالكها بن�سخة باردة 

اأو فاترة.

العالج
ب��اإع��ط��اء حم��ال��ي��ل خا�سة  ح��ل  اأف�����س��ل  يق�سي 
املاء  وباإعطاء  لل�سغار،  اجل�سم  ترطيب  باإعادة 

واأدوية تعالج الأعرا�ص للكبار.

ا�شتعمال  اإىل  والريا�شيني  النجوم  ميل  يزداد 
ت�شفط  ال��ت��ي  ال�شغرية  الزجاجية  الأك����واب 
وعادت  ب�)احلجامة(،  ُيعرف  ما  اأو  الب�شرة، 
هذه الطريقة للظهور الآن ملعاجلة حب ال�شباب 
الظهر  اأ�شفل  واأمل  الهوائية  الق�شبات  والتهاب 
والتعب  الن�شفي  وال�شداع  الل��ت��واء  وح��الت 

والإحباط العابر...

يرتبط الرجتاع املعدي املريئي مبرور ال�شائل احلم�شي املعدي نحو املريء ب�شبب تراخي 
الع�شلة العا�شرة امل�شوؤولة عن منع �شعود ال�شائل اأو ب�شبب فتق احلجاب احلاجز.

الرجتاع املعدي املريئي..
الأعرا�ص والعالج

الت�سّمم الغذائي... اأعرا�سه 
وطرق عالجه

لتحديد  امل��ري�����ص  نب�ص  ب��اأخ��ذ  )احل��ج��ام��ة(  جل�سة  ت��ب��داأ 
اأع�ساء  وم��دى �سعف  واليانغ،  ال��ني  ال��ت��وازن بني  م�ستوى 
اجل�سم. ثم ي�ساهم التدليك الدقيق يف تهيئة اجل�سم لو�سع 
الأكواب ال�سافطة: ي�سغط املعالج على النقاط التي ت�سبب 
الأمل. يف املرحلة الالحقة، �سي�سعر املري�ص بحرارة مريحة 
املت�سّنجة. ميكن  املناطق  يف  موؤملاً  ي�سبح  وخ��ٍز  ترتافق مع 

ا�ستعمال هذا احلل ملعاجلة برودة اليدين ورطوبتهما.
ال�سافطة  والأك�����واب  التدليك  ب��ني  اجل��م��ع  فاعلية  ثبتت 
ب�سرعة، فقد متكنت هذه الطريقة من اإخفاء حب ال�سباب 
املري�ص  يكّرر  اأن  وميكن  الظهر.  على  واحل��ب��وب  ال��زه��ري 
هذا النوع من العالجات تزامناً مع التغريات املو�سمية كي 

ي�ستعيد القوة والن�ساط، وينام بعمق وهدوء يف امل�ساء.

عالج ب�شيط وطبيعي
بالأكواب  ال��ع��الج  يح�سده  ال���ذي  الكبري  ال����رواج  وج��ه  يف 
ال�سافطة، حتمل الأو�ساط الطبية ت�ساوؤلت كثرية عن هذا 
العالج الطبيعي الذي يخلو من الآثار اجلانبية. لذا حاولت 
ال�سافطة بطريقة  الأك��واب  الدرا�سات تقييم فاعلية  مئات 

ال�سباب،  ح��ب  م��ع��اجل��ة  ت�ستطيع  اإن��ه��ا  ُي��ق��ال  علمية. 

والقوباء املنطقية، والإكزميا، و�سلل الوجه، والروماتيزم، 
والتهاب املفا�سل، والأمل الع�سلي الليفي، وارتفاع ال�سغط، 
وال�سداع الن�سفي، وم�ساكل اخل�سوبة، والقلق، والكتئاب، 

واحتقان ال�سدر...
اإىل �سرورة  ن��ظ��راً  اإث��ب��ات ه���ذه ال��ن��ت��ائ��ج ر���س��م��ي��اً  ل مي��ك��ن 
مقارنة اأي عالج مع دواء وهمي للتاأكد من فاعليته. لكن 
طبعاً.  ال�سافطة  الأك����واب  م��ع  امل��ب��داأ  ه��ذا  تطبيق  ي�سعب 
اأثر  يطالب الأطباء باإجراء درا�سات ع�سوائية والتاأكد من 
الدواء الوهمي. لكن يقول دانيال هرني، خبري يف جل�سات 
الأكواب ال�سافطة: )حني يعجز النا�ص عن امل�سي رغم اأخذ 
الكورتيزون اأو يتاأملون منذ �سنوات ثم يختفي الأمل خالل 

جل�سة اأو جل�ستني، ل حاجة اإىل اإثباتات اإ�سافية!(.
ا�ستعمل هرني معارفه يف العالج باحلركة وتقومي العظام 
والطب ال�سيني لبتكار طب الأكواب ال�سافطة عرب اأنظمة 
وت�ستهدف  اأداة ب�سيطة ومفيدة جداً  اإنها  عالجية دقيقة. 
ا�ستقامتهم  النا�ص  ي�ستعيد  حتديداً.  الع�سلية  التقل�سات 
هذا  فاعلية  وتّت�سح  العالجية.  اجلل�سة  من  اخل��روج  بعد 
العالج اأي�ساً على م�ستوى اأمل اأ�سفل الظهر وع�سر الطمث، 
وح���ت���ى ن���وب���ات ال���رب���و اأو 
الإح�������ب�������اط ال���ع���اب���ر 

واخلفيف.
ك���ي���ف ميكن  ل���ك���ن 
ت������ف�������������س������ري ه�������ذه 
املفاجئة؟  النتائج 
ت����ت����ع����دد ال����ع����وام����ل 
هرني.  بح�سب  امل���وؤث���رة 
توؤدي اإزالة ال�سغط بعد 
ت���ف���ري���غ ال����ه����واء 
م������ن الأك�����������واب 
اإىل  ال�����س��اف��ط��ة 
الب�سرة  ���س��ف��ط 
وت����دف����ق ال�����دم. 
وي�سمح تن�سيط 
الأوع����������������ي����������������ة 
ال���������دم���������وي���������ة 
م�����و������س�����ع�����ي�����اً 
ب�����ت�����ح�����������س�����ني 
ال�������������������������������دورة 
ال�����دم�����وي�����ة 
واإزال������������������������ة 
الح����ت����ق����ان 
لتخل�ص  ا و

اأو  الب�سرة،  �سطح  على  العملية  هذه  حت�سل  ال�سموم.  من 
يف عمقها، اأو بعيداً عنها لأن الب�سرة والأح�ساء والع�سالت 

والأع�ساب تكون مرتابطة.
اأخرياً، ت�ستهدف الأكواب ال�سافطة اأي�ساً نقاط وخز الإبر 
واملناطق التي يرتاكم فيها الربد واحلّر والهواء واجلفاف 
ال�سيني  الطب  يعتربها  التي  ال��ع��وام��ل  اأي  ال��رط��وب��ة،  اأو 

م�سوؤولة عن الأمرا�ص حني يختّل توازنها.

عالج فاعل لت�شكني الأمل
ال�سطرابات  ملعاجلة  معروفة  ال�سافطة  الأك���واب  فاعلية 
الرئوية، لكن ترتاجع الأدلة على مفعولها لت�سكني الأمل. 
الظهر  اأوج���اع  اختفاء  على  املر�سى  بع�ص  ي��وؤك��د  ذل��ك  م��ع 

لديهم بف�سل الأكواب ال�سافطة.
التقنية  ه��ذه  ا�ستخدام  على  اأي�ساً  اخل��رباء  بع�ص  ت��دّرب   
وي�ستعملونها لتخفيف الأورام الدموية املوؤملة حني ترتبط 

بك�سور والتهاب الأوتار واأوجاع الكتف.
النتائج مده�سة على م�ستوى هذه الأوج��اع وفورية  تاأتي   
وتر  يف  م�ساكل  يواجهون  الذين  الريا�سيني  اإىل  بالن�سبة 

العرقوب حتديداً.
عموماً، يكفي اخل�سوع جلل�سة اأو جل�ستني لتخفيف التهاب 
لقيمة الع�سد الوح�سية واأمل اأ�سفل الظهر وان�سداد العنق 
وم�ساكل اللتواء والف�سال العظمي. كذلك، ميكن معاجلة 
قبل  م��ا  مبتالزمة  املرتبطة  والأوج����اع  الن�سفي  ال�����س��داع 
الدورة ال�سهرية بالدرجة نف�سها. من خالل اإعادة التناغم 
اإىل اأع�ساء اجل�سم، �ستمّر فيها الطاقة ب�سكٍل �سليم ويتجدد 

ال�سعور بالراحة.
ي�سمل الظهر نقاطاً ت�سمح با�ستهداف العواطف واملعنويات 
��ج اأن ي��ح��دد ال��ن��ق��اط ال��ت��ي يجب  وم���ن م�����س��وؤول��ي��ة امل��ع��الرِ
)حزن،  املري�ص  وع��واط��ف  التعب  ن��وع  بح�سب  ا�ستهدافها 

قلق...(.

خطوات عملية
ع�سرين  ط��وال  تو�سع  ال�سافطة:  الأك���واب  و�سع  م��دة   •

دقيقة عموماً، اإل يف مناطق حمددة تتطلب وقتاً اأقل.
يف  ال�سافطة  الأك���واب  و�سع  ميكن  ا�ستعمالها:  مكان   •
كاحل  ���س��اق،  م��رف��ق،  كتف،  )ظ��ه��ر،  تقريباً  املناطق  جميع 
ي�����د...( وي�����رتاوح ع��دده��ا ب��ني ك���وب وع�����س��رة اأك������واب. اأما 
الأك���واب  ا�ستعمال  طريقة  على  فتتوقف  ال��ع��الج  فاعلية 

ال�سافطة.
لدى  ��ل  امل��ف�����سّ ال���س��ت��ع��م��ال  من��ط  اإن���ه  ���س��اخ��ن��ة:  • اأك����واب 
��ج ب�����س��رع��ة ل��ه��ي��ب��اً يف وع���اء زجاجي  اخل�����رباء. مي���رر امل��ع��الرِ

�سغري لتفريغ الهواء ثم يو�سع على الب�سرة وي�سفطها.

• اأكواب باردة: ميكن ا�ستعمالها يف حالت معينة )لالأولد 
ال�سغار اأو يف املناطق القريبة من ال�سعر(. يح�سل ال�سفط 

يف هذه احلالة يدوياً اأو بوا�سطة م�سّخة.
م�سبقاً  الب�سرة  �سّق  ميكن  ال�سقوق:  اإحداث  بعد  • �سفط 
الحتقان  ن��ق��اط  يف  ال��ع��الج  فاعلية  ل��زي��ادة  معّقمة  ب����اأداة 

واملناطق التي ي�ستّد فيها الأمل.
العالمات  با�ستثناء  �سلبية  اآث��ار  من  ما  جانبية:  اآث��ار   •

ال�سهرية التي تختفي عموماً خالل ب�سعة اأيام.
يف  اإل  قليلة  ال�ستعمال  موانع  تبقى  ا�ستعمال:  • موانع 

حال اأخذ م�سادات تخرث.

)احلجامة( ..عالج ب�سيط وطبيعي



الثاين  املو�سم  يف  حالياً  • ت�ساركني 
وهناك  كيدز(،  فوي�ص  )ذا  من 
ي���ك���ون  اأن  ي����ت����وق����ع  َم�������ن 
�سيفوز  ال������ذي  ال���ط���ف���ل 
فريقك.  م����ن  ب��ال��ل��ق��ب 
على  ت�����ع�����ّل�����ق�����ني  ك�����ي�����ف 
ه����ذا ال���ك���الم، وَم����ن كان 
مناف�سك الأول يف خطف 
الأ�سوات: تامر ح�سني اأم 

كاظم ال�ساهر؟
اأن  ب���ال���ط���ب���ع  اأمت�����ن�����ى   -
فريقي،  م��ن  الفائز  يكون 
بالتاأكيد  ����س���اأف���رح  ول��ك��ن��ن��ي 
امل�ساركني،  م��ن  طفل  اأي  بفوز 
مبواهب  ي��ت��م��ت��ع��ون  ف��ج��م��ي��ع��ه��م 
ك��ب��رية وي�����س��ت��ح��ق��ون ال���ف���وز. اأع���رتف 
اأمتنى  كنُت  عندما  انزعجت  طاملا  باأنني 
مدّرباً  تختار  لكنها  فريقي،  اإىل  موهبة  �سّم 
اآخر، ومع ذلك كنُت اأفرح بال �سك ل�سرتاكه 
املجموعة.  اإىل  وان�����س��م��ام��ه  ال���ربن���ام���ج  يف 
لختيار  م��ع��اً  نتناف�ص  كنا  وت��ام��ر  وك��اظ��م  اأن���ا 
املواهب  م��ن  ته  ح�سّ ن��ال  منا  وك��ل  الأ����س���وات، 

املميزة. 
الثاين  امل��و���س��م  مت��ّي��ز  ال��ت��ي  الأ���س��ي��اء  اأب���رز  • م��ا 
وعالقتهم  امل��دّرب��ني  م�ستوى  على  الربنامج  من 
بينكم  العالقات  اأ�سبحت  وه��ل  ببع�ص،  بع�سهم 
وحماطة  فنانة  اأن��ك  خ�سو�ساً  اأف�سل،  كمدربني 

بفناَنني، ما يخفف من املناف�سة؟ 
د بع�سنا على بع�ص  - ل �سك اأننا يف هذا املو�سم تعوَّ
اأكرث كمدّربني، لأننا �سبق اأن ع�سنا نف�ص الختبار 
املو�سم الأول من الربنامج. وميكن  والتجربة يف 
�سابقه،  واأ�سهل من  اأف�سل  املو�سم  اإن هذا  القول 
والعالقة بيننا اأ�سبحْت اأكرث �سال�سة، كما اأننا 
املواجهات  مرحلتْي  يف  بع�ساً  بع�سنا  دعْمنا 
الأ���س��ع��ب يف  املرحلتان  والخ��ت��ي��ارات، وه��م��ا 

الربنامج. 
الثاين  امل��و���س��م  ت��ت��وق��ع��ني  ك��ن��ترِ  • ك��ي��ف 
م��ن )ذا ف��وي�����ص ك��ي��دز( ل��و ق���ّرر كاظم 

ال�ساهر امل�سي يف قرار ان�سحابه؟
ين�سحب  مل  كاظم  اأن  هلل  احلمد   -
ثقة  على  كنت  واأن��ا  الربنامج،  من 
تامة باأنه �سيغرّي راأيه. ب�سراحة... 

مل اأتخّيل الربنامج من دونه.
وكذلك  اأعمالك،  حققْتها  امل�ساهدات  • ماليني   
مواقع  على  يتابعونك  ال��ذي��ن  )ال��ف��ان��ز(  ع��دد  زاد 
التوا�سل الجتماعي، فهل هذه الأرقام هي نتيجة 
وع�سو  كمدّربة  ر�سيدك  لأن  اأم  مطربة  لكونك 

جلنة حتكيم كان له دور يف زيادة عدد املتابعني؟ 
التحكيم  م��دّرب��ًة وع�سوًة يف جلنة  اختياري  - مت 
بف�سل اأعمايل وم�سريتي الفنية، لذلك ل ميكنني 
اإىل �سبب دون  املتابعني يل  ع��دد  ارتفاع  ���ع  اأُْرجرِ اأن 
اآخر، بل اأعتقد اأن جمموعة العنا�سر كلها تتكامل 

يف ما بينها.
يف  ال��ف��ن��ان��ني  م�����س��ارك��ة  اإن  ال��ق��ول  مي��ك��ن  • ه��ل 
حتّدد  التي  املنابر  اأح��د  اأ�سبحت  ال��ه��واة،  ب��رام��ج 

حجم جنوميتهم؟
ال�سوؤال، بل  - لي�ست خمّولًة يل الإجابة عن هذا 

اجلمهور هو َمن يحدد ذلك. 
�سنتك  ك��ان��ت   2017 اإن  ال��ق��ول  مي��ك��ن  ه��ل   •

فنياً؟ 
فقد  اإيّل،  بالن�سبة  ج��داً  مميزة  كانت   2017  -
و�سّورُت  بيك(،  )حا�سة  الأخ��ري  األبومي  اأطلقُت 
ف��ي��دي��و ك��ل��ي��ب، ك��م��ا ���س��ارك��ُت يف ب��رن��اجم��ْي )اآراب 
اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  ك����ي����دز(،  ف��وي�����ص  و)ذا  اأي��������دول( 
�ساركُت  التي  واملنا�سبات  واحل��ف��الت  املهرجانات 
فيها. لذا اأعترب اأنها كانت �سنة جيدة جداً وحافلة 
املزيد   2018 ال�  اأن حتمل  باخلري علّي، واأمتنى 

من اخلري والنجاح يل كما للنا�ص اأجمعني. 
 • ط��رح��ترِ األ��ب��وم��ك الأخ��ري)ح��ا���س��ة ب��ي��ك( الذي 
اأغ��ل��ب النجوم  اأن  حقق جن��اح��ات ك��ب��رية، يف ح��ني 
األبومات.  اإ���س��دار  ع��ن  الب��ت��ع��اد  لون  يف�سّ ���س��اروا 
اأعمالك  يف  خطاهم  على  ت�سريي  اأن  ميكن  فهل 

املقبلة، وملاذا؟ 
- ك����ال، ل اأع��ت��ق��د اأن���ن���ي ���س��اأت��وق��ف ع���ن اإ����س���دار 
الأل���ب���وم���ات لأن���ن���ي ك���� ن��ان�����س��ي ع��ج��رم اأع��ت��ق��د اأن 
جمهوري ي�ستحّق اأن اقّدم له األبوماً كل �سنتني اأو 
ثالث �سنوات، مع العلم اأنني اأقّدم بع�ص الأغنيات 

املنفردة بني احلني والآخر.
• من الوا�سح اأنك الفنانة الأكرث توازناً وجناحاً 
اإن  تقولني  ودائ��م��اً  اأولده���ا.  يف فنها وبيتها وم��ع 
الأول����وي����ة ه���ي ل��ب��ي��ت��ك، ف��ه��ل مي��ك��ن ال���ق���ول اإنك 
الذي  الفني  الو�سط  يف  الأك���رث جن��اح��اً  ال��ن��م��وذج 
�سّجع بقية النجمات على الزواج والإجناب واأثبت 
يف  تتعار�سان  ل  وال�سخ�سية  الفنية  احلياتني  اأن 

ما بينهما؟ 
- على كل �سخ�ص اأكان فناناً اأم ل، اأن ينّظم وقته 
ويق�ّسم واجباته جلهة عائلته ومنزله وجلهة عمله 
ومهنته. الأمر لي�ص �سهاًل بالتاأكيد، لكن التنظيم 
وي�����س��ه��م يف احل���ف���اظ ع��ل��ى اجلانبني  م��ه��م ج����داً 

العائلي واملهني عند الفنان يف وقت واحد.
 • غالباً ما حتظى �سورك العائلية باإعجاب النا�ص 
ال���ذي ي��ن��ت��ظ��رون ج��دي��دك م��ع زوج���ك واأولدك. 
يف راأي��ك ما ال��ذي ميّيز عالقتك مع عائلتك عن 

�سائر الفنانني؟
اأق�����س��ي وقتاً  اأن  ك���ث���رياً، واأح����ب  اأح����ب ع��ائ��ل��ت��ي   -
جمياًل معها، ولذلك ينعك�ص هذا الأمر يف ال�سور 

التي اأت�سارك فيها مع النا�ص. 
�ست�ستمّرين  وه��ل  التمثيل؟  م��ن  موقفك  م��ا   •
يوجد  اأن��ه ل  اأم  املقبلة،  ال��ف��رتة  خ��الل  رف�سه  يف 

مكان للرف�ص املطلق يف ح�ساباتك الفنية؟
التمثيل،  جتربة  خلو�ص  ج��اه��زة  ل�سُت  حالياً   -  
ولن اأقبل اأي عر�ص مهما كانت اإغراءاته قبل اأن 

اأكون جاهزًة 100 يف املئة.
ع�سر  يف  الفنان  حياة  اأ�سبحت  هل  راأي��ك  يف   •
اأ�سبح  ومعها  املجهر  حت��ت  ميديا(  )ال�سو�سيال 
اأك����رث ُع��ر���س��ة ل��ل��ق��ي��ل وال��ق��ي��ل، وه����ذا م���ا توؤكده 
بع�ص  ل��ه��ا  يتعر�ص  ال��ت��ي  والن���ت���ق���ادات  الأزم�����ات 
ال��ف��ن��ان م�سوؤولية  ي��ت��ح��ّم��ل  ه��ل  ال��ن��ج��وم، وت��ال��ي��اً 
التي قد تنتج عن ت�سرفاته على هذه  التداعيات 

املواقع؟
- يف ع�سر )ال�سو�سيال ميديا( واملواقع الإعالمية 
اخل�سو�سية  م�ساحة  انح�سرت  ب��غ��زارة،  املنت�سرة 
ولذلك  وعلنياً،  �سيء معروفاً  كل  واأ�سبح  للغاية، 
اأ����س���ب���ح ال���ف���ن���ان ع��ر���س��ة ل��ل��ك��ث��ري م���ن الأق����اوي����ل 
والنتقادات كما للكثري من الثناء واملديح. لذلك 
ع��ل��ى ك���ل ف��ن��ان اأن ي���در����ص ك���ل خ��ط��وة ي��ق��وم بها 
على  املحافظة  يحاول  واأن  منها،  الب�سيطة  حتى 
خ�سو�سيته قدر الإمكان، من خالل احلر�ص على 
الف�سل بني م�سريته الفنية واأعماله وبني حياته 
ال�سخ�سية؛ كي يتفادى امل�ساكل والنتقادات التي 

ل لزوم لها.
املقبلة؟  للفرتة  حت�سرياتك  • ما 

فيديو  لت�سوير  التح�سري  ب�����س��دد  اأن���ا  ح��ال��ي��اً   -
من  النهائية  للحلقة  ر  اأحت�سّ كما  جديد،  كليب 
اإعجاب  ت��ن��ال  اأن  اأمت��ن��ى  ال��ت��ي  ك��ي��دز(  فوي�ص  )ذا 

امل�ساهدين.

فــن عــربــي
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نان�سي عجرم: ل�سُت جاهزة خلو�ص جتربة التمثيل

�شت النجمة نان�شي  )مل اأتخيَّل برنامج ذا فوي�ص كيدز... من دون كاظم ال�شاهر(.  هكذا خلَّ
عجرم، موقفها من زميلها النجم يف الربنامج ال�شهري، اإىل جانب الفنان تامر ح�شني، يف ان�شجام 

ان�شحابه.   اإىل فرحتها برتاجع كاظم عن  م�شريًة  الربنامج،  ينعك�ص على مالمح  ملحوظ  ثالثي 
ويف حني يحّقق املو�شم الثاين من )ذا فوي�ص كيدز( جناحًا لفتًا، تتلقى نان�شي عجرم )اتهامات( 

باأنها تخطف اأف�شل الأ�شوات يف هذا املو�شم! 
عجرم، حتدثت عن الربنامج وعالقتها بزميليها، وباملوهوبني ال�شغار اأي�شًا، متطرقًة اإىل فنها 

واألبوماتها، واحتمال اأن تتجه اإىل التمثيل، وتقدميها لأ�شرتها على اأي اعتبار اآخر..

حممد هنيدي يخو�ص ال�سباق 
الرم�ساين بـ )اأر�ص النفاق(

هنيدي ب�سخ�سية فوؤاد املهند�ص يف )اأر�ص النفاق(! فقد ك�سف الفنان امل�سري حممد 
هنيدي الغطاء عن اأنه م�سغول ب�سدة هذه الفرتة مب�سل�سله اجلديد )اأر�ص النفاق(، 
اإذ يعقد جل�سات مكثفة مع الكاتب الدرامي اأحمد عبداهلل، لو�سع اللم�سات النهائية 
الرم�ساين  امل��اراث��ون  به هنيدي على جمهوره يف  �سُيطل  ال��ذي  امل�سل�سل  ورق  على 

املقبل.
 هنيدي اأو�سح، اأن اأحداث امل�سل�سل ماأخوذة من الفيلم املعروف بال�سم ذاته )اأر�ص 

النفاق( الذي �سبق اأن قام ببطولته الراحل الكبري فوؤاد املهند�ص، يف �سخ�سية م�سعود 
اأبو ال�سعد املوظف الب�سيط، وهي ال�سخ�سية ذاتها التي �سيج�سدها حممد هنيدي. 

 يدور امل�سل�سل حول اأبو ال�سعد الذي ل ي�ستطيع اأن يتعاي�ص مع حياته وواقعه الذي 
يعج بال�سراعات، وهيمنة القوة بدًل من احلق، وتراجع الأخالق، ليلجاأ اإىل 

اأن جتربه  اإىل  اأك��رث،  اأخذ حبوب ال�سراحة التي جتعله يخ�سر 
ال���ظ���روف و���س��غ��وط احل��ي��اة ع��ل��ى ت��ع��اط��ي ح��ب��وب النفاق، 

ل��ت��ت��ح��ول ح��ي��ات��ه راأ����س���اً ع��ل��ى ع��ق��ب، واأ���س��ب��ح يف مقدوره 
التحايل على بيته وزوجته وعمله، ليكرب ويعتلي العديد 

من املنا�سب.
 هنيدي اأزاح النقاب عن اأن امل�سل�سل ي�ستمل على بع�ص 
يف  �سواء  الفيلم  عن  يختلف  جتعله  التي  التغيريات 
�سخ�سيات جديدة،  ا�ستحداث  يف  اأو  الأح��داث  �سياق 
حتى يتحقق التنا�سب والت�ساق بني العمل والواقع 

الذي نعي�سه حالياً. 
نحو  كتابة  من  انتهى  املوؤلف  )ان  هنيدي  واأ���س��اف 
15حلقة تقريباً، ومن املفرت�ص اختيار بقية فريق 
واملطربة  عبدالعزيز  دلل  مع  الت��ف��اق  بعد  العمل 
املخرج  قيادة  حتت  قريباً  الت�سوير  و�سيبداأ  بو�سي، 

�سامح عبدالعزيز(.

�الزمات تالحق حممد �إمام.. يف 
)ليلة هنا و�سرور(

عادل  حممد  ال�ساب  امل�سري  الفنان  اأن  يبدو 
اإم����ام، ي��خ��رج م��ن اأزم���ة ليقع يف اأخ���رى ب�سبب 

فيلمه اجلديد )ليلة هنا و�سرور(!
 فبعد اأن اتهم الكثريون حممد اإمام باأنه يعمد 
ال�����س��اب حم��م��د رم�����س��ان يف  ال��ف��ن��ان  اإىل تقليد 
فيلمه اجلديد، على اإثر ن�سره �سورة له معلقاً 
عليها بقوله: )اأثناء حت�سري الفيلم اجلديد(، 
قرر اإمام وخمرج الفيلم تاأجيل الت�سوير لأيام 
على  التعديالت  بع�ص  لإدخ���ال  ان��ت��ظ��اراً  ع��دة، 

�سيناريو العمل، 
�ص اإمام لحقاً  وهذا التاأجيل من املمكن اأن ُيعرِّ
جنوم  غالبية  اأن  خ�سو�ساً  ال��وق��ت،  يف  لأزم���ة 
الفيلم �سيبداأون يف الفرتة احلالية النخراط 
يف ت�سوير اأعمالهم الدرامية التي �سيخو�سون 
بها ال�سباق الرم�ساين املقبل، ما قد ي�سهم يف 

تعطيل اإ�سايف للفيلم!
تاأليف  و���س��رور(، من  هنا  )ليلة  فيلم  اأن  ُيذكر 
ح�سني  واإخ����راج  ع��ز،  وحم��م��د  �سقر  م�سطفى 
املنباوي، ومن املقرر اأن ي�سارك يف �سباق اأفالم 

عيد الفطر املقبل. 
وك����ان اآخ����ر ف��ي��ل��م ُع���ر����ص مل��ح��م��د اإم�����ام يف دور 
و���س��ارك��ه يف  ال��ه��ن��د(،  ه��و )ج��ح��ي��م يف  ال�سينما 
بطولته يا�سمني �سربي وبيومي فوؤاد وحممد 

�سالم واأحمد فتحي وحمدي مرغني،
عز  وحممد  �سقر  م�سطفى  تاأليف  م��ن  وه��و   
اأي�����س��اً، وم��ن اإخ���راج معتز ال��ت��وين واإن��ت��اج زين 

الكردي.
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م الوجه جملة حتدد 3 اأ�سباب لتورُّ
الوجه،  تورمات  لظهور  اأ�سباب  ثالثة  "فرويندين" الأملانية  جملة  و�سعت 
م�سرية اإىل، اأن الأ�سخا�ص الذين يبدو على مالحمهم اأن وجوههم ممتلئة 
رغم عدم اإ�سابتهم بالبدانة، يتعر�سون لأحد هذه امل�سببات اأو جميعها مًعا.

احتبا�ص املاء
اأول الأ�سباب التي ت�سبب تورم الوجه هو احتبا�ص املاء، الذي يحدث نتيجة 
قدر  وال�سكر  امل��ل��ح  م��ن  الإق����الل  ينبغي  ل��ذا  ال�سكر،  اأو  امل��ل��ح  ت��ن��اول  ل��ف��رط 

الإمكان.
ح�شا�شية الطعام

وذكرت املجلة اأن ثاين هذه امل�سببات هو ح�سا�سية الطعام، والتي حتدث بعد 
تناول اأطعمة معينة كالتي حتتوى على اجللوتني اأو الالكتوز، الذي يت�سبب 

يف حدوث خلل بعملية اله�سم، وهو ما يوؤدي اإىل ظهور تورم بالوجه.
ون�سحت املجلة با�ست�سارة الطبيب وتعديل النظام الغذائي، يف حال التحقق 

من الإ�سابة بح�سا�سية اأو عدم حتمل الطعام.
تقلبات هرمونية

بالن�سبة  بقليل  ال�سهرية  ال���دورة  بعد  اأو  قبل  بالوجه،  ت��ورم  ظهور  ح��ال  يف 
للن�ساء، فاإن ذلك قد يكون ناجتا عن تقلبات هرمونية؛ حيث يرتفع خالل 
مبا  الإ�سابة  عن  امل�سوؤول  الربوج�ستريون،  هرمون  م�ستوى  الفرتة  ه��ذه 
يعرف ب�"املتالزمة ال�سابقة للحي�ص" ويف هذه احلالة تنبغي ا�ست�سارة طبيب 

اأمرا�ص ن�ساء.

كيف حتمي طفلك من احل�سا�سية؟
يف  �سيق  اأو  ح��م��راء  بثور  �سكل  على  احل�سا�سية  اأع��را���ص  تظهر  م��ا  غالباً 
املناعي  اإ�سارة من اجلهاز  اأو عيون دامعة، وتعترب هذه الأعرا�ص  التنف�ص 

على اأن اجل�سم لي�ص على ما يرام.
الأمرا�ص  من  اجل�سم  حماية  على  الإن�سان  ل��دى  املناعي  اجلهاز  ويعمل 
وال�سموم واخلاليا ال�سرطانية واجل�سيمات الغريبة، ويتعرف على م�سببات 
الأمرا�ص مثل امليكروبات والفريو�سات وُيحييدها اأو يق�سي عليها، عالوة 
على بالتمييز بني خاليا اجل�سم ال�سليمة واأن�سجته احليوية وبني الكائنات 

الغريبة عنه امل�سببة الأمرا�ص، ويتعرف عليها ويقاومها ب�سرعة.
�سارة،  اأ�سياء غري  الأ�سخا�ص مبقاومة  بع�ص  لدى  املناعي  اجلهاز  ويقوم 
مثال عند حدوث ات�سال بني اجل�سم وحبوب اللقاح اأو تناول بع�ص الأطعمة 
وامل�سروبات اأو حتى التعر�ص للغبار والأتربة، فُيطلق اجلهاز املناعي يف مثل 
حت�س�سية  ا�ستجابات  ظهور  يف  يت�سبب  ما  امل�سادة،  الأج�سام  احل��الت  هذه 

غري مريحة، ورمبا خطرية يف بع�ص الأحيان.
والتنا�سلية  اجللدية  الأمرا�ص  ق�سم  رئي�ص  فيتا،  يانا  الطبيبة  واأو�سحت 
مب�ست�سفى هامبورج اجلامعي، اأن اجل�سم يعتاد على احل�سا�سية يف غ�سون 
ثالث اإىل خم�ص �سنوات يف اإطار العالج املناعي املحدد، وميكن اأن يحدث 

ذلك مع ح�سا�سية حبوب اللقاح اأو ح�سا�سية �سم احل�سرات.
م�سببات  ع��ل��ى  امل��ن��اع��ي  اجل��ه��از  ت��دري��ب  عملية  ف���اإن  ل��الأط��ف��ال  وبالن�سبة 
الطبيعية،  بالر�ساعة  اأ�سهر  اأربعة  الر�سع  بتغذية  تبداأ مبكراً،  احل�سا�سية 

ثم اإدخال الأطعمة املكملة حلليب الأم بداية من ال�سهر اخلام�ص.
ون�سحت الطبيبة الأملانية بالمتناع عن الطعام الواحد، واملبالغة يف حماية 

الطفل من اجلراثيم اأي�ساً.

الر�شا�ص؟ واقالم  الملا�ص  امل�شرتك بني  العامل  • ما 
ال��ك��رب��ون ه��و ق����وام الأمل���ا����ص وه���و ق����وام امل����ادة ال��ت��ي ت��ك��ت��ب ب��ه��ا اأقالم 

الر�سا�ص
القريوان؟ يف  الأ�شنام  معركة  يف  امل�شلمني  • قائد 

حنظلة بن �سفوان
الع�شى؟ لقب  عليهم  اطلق  الذين  ال�شعراء  عدد  • كم 

22
ا�شا�شا  يتكون  الهوائية  للق�شبة  ال�شا�شي  الهيكل   •
ت�شل  لكي  بالق�شبة  حتيط  حلقية  غ�شاريف  م��ن 
حتيط  ل  الغ�شاريف  حلقات  لكن  دائما  مفتوحة 
يكون  ف��اأي��ن  الكامل  مبحيطها  الهوائية  بالق�شبة 

النق�ص يف الغ�شاريف؟
يف اجلزء اخللفي من الق�سبة الهوائية

الثديية احليوانات  اأذكى  هو   - الدلفني   - اأن  تعلم  • هل 
مرة  24 التاريخ  مدى  على  احتلت  القد�ص  ان  تعلم  • هل 

ج�سر  عن  عبارة  هو  و  تركيا  يف  يقع  و  م  ق   850 اإىل  تاريخه  يعود  العامل  يف  ج�سر  اقدم  اأن  تعلم  • هل 
حجري فوق نهر ملي�ص يف تركيا 

 4.5 مبقدار  البحر  �سطح  م�ستوى  عن  تنخف�ص  منطقة  يف  يقع  بهولندا  بروتدام  مطار  اأن  تعلم  • هل 
مرت 

ميل  مليون   93 حوايل  تبعد  و  ال�سم�ص  هي  الأر�ص  اإىل  جنم  اأقرب  اأن  تعلم  • هل 
جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  الفيل  جلد  �سمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ل  الإن�سان  جلد  �سمك  اأن  تعلم  هل   •
الإن�سان يحتوي على عدة اآلف من الغدد التي تفرز العرق بينما جلد الفيل خال من هذه الغدد با�ستثناء 

جفون العينني
�سنة ثالثني  املتو�سط  يف  يتجاوز  ل  القرد  عمر  اأن  تعلم  • هل 

الواحدة الثانية  يف  مرة   )32( حوايل  جناحها  تهز  الذبابة  اأن  تعلم  • هل 
املر�ص ب�سبب  تنتحر  لكنها  و  متوت  ل  الن�سور  اأن  تعلم  • هل 

عازف املزمار
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اخل�ص
اخل�������������ص م�������ن ال����ع����ائ����ل����ة 
امل��������رك��������ب��������ة، وه�����������و م���ن 
امل��ح��ا���س��ي��ل امل��رت��ف��ع��ة يف 
ال���غ���ذائ���ي���ة، كما  ال��ق��ي��م��ة 
اأن��������ه ن����ب����ات ح������ويل ول���ه 
ولذلك  متنوعة،  اأ���س��ك��ال 
الأوراق  ط�����ول  ي��خ��ت��ل��ف 
اأما  اأ���س��ن��اف��ه،  ب��اخ��ت��الف 
فهي  ال���ب���ذور  اأو  ال��ث��م��ار 

�سغرية احلجم ولونها غالباً بني غامق مييل اإىل الأ�سود، واأهم الأ�سناف 
املنت�سر زراعتها الإتوب والبلدي والرومي.  حتتوي اأوراق اخل�ص على ن�سبة 
كبرية من ال�سكريات وكميات قليلة من الأمالح املعدنية مثل البوتا�سيوم 
واملنجنيز والف�سفور والكال�سيوم واحلديد، وهو م�سدر غنى بالفيتامينات 
الأبي�ص  البحر  اأوروب���ا ومنطقة  و�سط  يوجد يف  )ه���(.   فيتامني  وخا�سة 

وجنوب رو�سيا. 
الأجزاء امل�ستعملة اجلذور والأوراق. 

الأع�ساب وعالج  تهدئة  فى  وفوائده  اخل�ص  نبات  امل�سريني  قدماء  عرف 
العقم وزيادة اخل�سوبة؛ نظرا لحتوائه على فيتامني )ه�(. 
واخل�ص دواء م�سكن اأو مهدئ ومرطب للب�سرة و�ساف لالأرق 

وي��ع��ت��رب اخل�����ص م��ل��ني ج��ي��د، وي��ف��ي��د ف��ى ح���الت ال���س��ط��راب��ات الوظيفية 
وت�سلب ال�سرايني 

ك�سف علماء اأمريكيون عن طريقة جديدة ت�ساعد على فقدان 
العمل.  اأثناء  �سنويا  الزائد  الوزن  من  غرامات  كيل   3

وقال العلماء اإن التخلي عن املقعد يف مكتب العمل مفيد جدا 
للذين يريدون التخل�ص من وزنهم الزائد، دون احلاجة اإىل 
يوميا  �ساعات  �ست  ق�ساء  ويكفي  الغذائية.  اأنظمتهم  تغيري 
تخفي�ص  يف  مر�سية  نتائج  على  للح�سول  الوقوف  بو�سعية 

الوزن بح�سب الدرا�سة.
�سعرة   0.15 الطاقة  ا�ستهالك  يف  ال��ف��رق  متو�سط  و�سّكل 
حرارية يف الدقيقة الواحدة بني و�سعّيتي اجللو�ص والوقوف، 

وهذا يعني اإمكانية التخل�ص من 54 �سعرة حرارية اإ�سافية 
لو وقف الإن�سان 6 �ساعات يف اليوم.

منا�سب  ال��وزن  اإنقا�ص  يف  الطريقة  ه��ذه  ا�ستخدام  اأن  يذكر 
مقارنة  الع�سالت  من  اأك��رب  لكتلة  امتالكهم  ب�سبب  للرجال 

بالن�ساء.
ولفت رئي�ص جمموعة الدرا�سة الربوف�سور فران�سي�سكو لوبيز 
جيمينيز اإىل املزايا الإ�سافية للوقوف اأثناء العمل، من زيادة 
يف ن�ساط الع�سالت وفقدان ال�سعرات احلرارية الزائدة واحلد 

من خطر الإ�سابة باأزمة قلبية اأو �سكتة دماغية.

طريقة جديدة ت�ساعد على اإنقا�ص 
الوزن اأثناء العمل

وافدون من �شالغويرو يوؤدون عر�شًا خالل الليلة الثانية من موكب كرنفال �شامبادروم يف ريو دي جانريو، بالربازيل.   )رويرتز(

يف احدى الأ�ساطري ال�سينية يحكى ان �سبياً �سغرياً كان يهوى عزف املزمار وهو يرعى غنمه، فكان كلما مر 
مبكاناً زرع فيه البامبو قطع منه قطعه ت�سلح لعمل مزمار فاأ�سبح كي�سه ممتالأ مبقا�سات كثرية من املزامري 
يجل�ص بجوار غنمه وهى تاأكل فيعزف لها اعذب الأحل��ان وكان �سوت مزماره ي�سل مع الهواء اإىل كل مكان 
الهادئه احلاملة فكان  الرائعه  ع�سق �سوت مزماره واحلانه  ي�سمعه وكان هناك ح�ساناً  له من  حوله فيطرب 
النغمات  بتلك  ذيله معجباً  براأ�سه ويهز  ان�سان وهو يتمايل  مثله مثل  �سمعه يقرتب منه ويقف من�ستاً  كلما 
ويوماً بعد يوم ا�سبح الأثنان �سديقان رائعان يذهبا معاً وياأتيا معاً وا�سبح احل�سان اهورا كما ا�سماه ال�سبي 
رائعاً ل مثيل له يناديه  ينام عنده بجوار بيته ول يرتكه ابداً حتى ا�سبح ال�سبي فتى رائعاً ميتطي ح�ساناً 
فاأخذوا  لها  اع��داًء  ال�سغرية  اململكة  على  هجم  الأي��ام  اح��د  يف  ب�سرعة.   فيفهمه  مبزماره  ويحدثه  مبزماره 
الفتى من بني ا�سراهم والقوا به يف احدى اخليام و�سط ا�سرى كثريين خلف جبل �سغري خارج حدود اململكة 
فجل�سوا يتحدثون فيما يفعلون وكيف يهربون وعلى حني وجد الفتى بجواره عوداً من البامبو فاأخذه بني 
يديه وب�سرعه ال�سانع املاهر قطعه اإىل ثالث قطع و�سنع منه ثالث مزامري خباأ اثنان وام�سك الثالث يف يده 
واخذ يعزف عليه بهدوء ورقة متناهيه حتى قال احدهم: اح�ص باأن املالئكة تطري حولنا.. وعندما اح�ص احد 
احلرا�ص باأن �سوت املو�سيقى �سيجعل زمالءه احلرا�ص ينامون قام من فوره واخذ املزمار وذهب به بعيداً لكنه 

كان يريد ان يجربه ل ان يلقي به.
ليفك  وق��ام  ت�سلل  وب�سرعه  احل��را���ص  ال��ن��وم  وه���دوء حتى غ�سي  برقة  وت��اب��ع عزفه  غ��ريه  وام�سك  الفتى  ع��اد 
اإىل اجلبل ال�سغري فوقف يعزف من فوقه ينادي  اإىل خ��ارج اخليمة ليهربوا بكل قوه  قيود زم��الءه وهربوا 
على ح�سانه وعندما و�سلت اأحلانه اإىل اذان احل�سان )اه��وارا( ا�سرع بدق اقدامه يف الأر�ص وكان من حوله 
يعرفونه ف�سرخ احدهم عرف )اهوارا( مكان الأ�سرى هيا لننقذهم ومن فورهم �سابقوا الريح على خيولهم 
حتى و�سولوا اجلبل يف الوقت املنا�سب وكان الفتى قد ام�سك باملزمار الثالث الأعلى �سوتاً يعزف به من بعيد 
لي�سمعه احلرا�ص ويظلوا يف نوم احلاملني وعندما و�سل ا�سدقاءه كانت قواه قد انهارت فرمى بنف�سه على ظهر 
ح�سانه وراح يف نوم عميق وهو ما يزال مي�سك يف يده املزمار والن عندما تذهب هناك �ستجد على مدخل 

اململكة متثاًل لفتى ميتطي ح�ساناً ويف يده مزمار.


