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فوائد عظيمة لتناول املك�سرات

ك�سفت درا�سة طبية حديثة، اأن تناول ثالث حفنات من املك�سرات يف 
الأ�سبوع الواحد، يقلل من احتمالت تعر�ص الأ�سخا�ص ب�سكل كبري 

لالإ�سابة با�سطرابات القلب واجللطة الدماغية.
"كارولين�سكا"  معهد  م��ن  باحثون  اأج��راه��ا  التي  ال��درا���س��ة  واأظ��ه��رت 
�سربات  انتظام  ع��دم  الإن�سان  يجنب  املك�سرات  تناول  اأن  ال�سويدي، 

القلب.
الدرا�سة  ف��اإن  ميل" الربيطانية،  "ديلي  �سحيفة  نقلت  ما  وبح�سب 
فح�ست بيانات 60 األف �سخ�ص بالغ يف ال�سويد طيلة 17 عاما. ويعد 
عدم انتظام �سربات القلب اأحد الأ�سباب الرئي�سية لالإ�سابة بجلطة 
الدماغ، اإذ يزيد احتمال التعر�ص لها ب�18 يف املئة. وي�ساعد ا�ستهالك 
القلبية  الع�سلة  باحت�ساء  الإ�سابة  تقليل خطر  على  اأي�سا  املك�سرات 

والذي يوؤدي اإىل عجز الع�سلة عن �سخ الدم بال�سورة املطلوبة.

ن�سائح للتخل�ص من رائحة الفم يف رم�سان
ت�سّبب  التي  امل�ساكل  اأ�سعب  من  رم�سان  �سهر  يف  الفم  رائحة  تعترب 

اإحراجا لل�سائم، ولكن، هنالك طرق فعالة لتخل�ص منها.
وهنالك اأ�سباب كثرية م�سوؤولة عن ظهور هذه امل�سكلة، اأبرزها جفاف 
الفم ال�سديد نتيجة ال�سيام، اإفرازات املعدة دون اأن جتد �سيئا لته�سمه، 
حرق اجل�سم للدهون املخزنة لي�ستمد الطاقة ما ي�سبب اإنتاج اأج�سام 
كيتونية كريهة الرائحة، بالإ�سافة اإىل عدم الهتمام الكايف بنظافة 

الفم. لذا يتوجب على ال�سائم اتباع التعليمات التالية:
اإذ يعترب ال�سكر الغذاء املثايل للبكترييا  احللوة  الأطعمة  جتنب   1-
التي تلعب دورا مهما يف ظهور رائحة الفم الكريهة. كذلك البتعاد عن 

تناول الأطعمة التي تن�ّسط رائحة الفم، كالب�سل والثوم والبهارات.
الإكثار من �سرب املاء يف �ساعات الإفطار والبتعاد عن التدخني   2-
بعد الوجبات اأو التخفيف منه قدر الإمكان. كما ل ي�سح الإكثار من 
�سرب القهوة، لأنها تتميز برائحة قوية ت�ستمر لفرتة طويلة وبالتايل 

ت�سبب رائحة �سيئة للفم.
-3 تق�سيم الوجبات اإىل عدة ح�س�ص �سغرية لتجنب م�ساكل اله�سم 

والنتفاخ والغازات والتي توؤثر على زيادة رائحة الفم.
ي�ساعد  طبيعيا  معقما  يعترب  فهو  ال��ط��ازج  البقدون�ص  ت��ن��اول   4-
احلم�سية  الأط��ع��م��ة  وك��ذل��ك  ال��ك��ري��ه��ة،  ال���روائ���ح  م��ن  التخل�ص  يف 
كالربتقال والليمون اللذين يحفزان الغدد اللعابية، كما ي�ساهمان يف 

اإزالة اخلاليا امليتة يف الفم واأجزاء الطعام املرتاكمة فيه.
والنف�ص. الفم  ينع�ص  منظف  وغ�سول  لالأ�سنان  معقم  ا�ستخدام   5-

بهذه املوا�سفات حتمي النظارة ال�سم�سية عينيك 
اأناقة  مل�سة  ت�سفي  اإك�س�سوار  قطعة  جمرد  ال�سم�سية  النظارة  تعد  ل 
نهائية على املظهر فح�سب، بل اأي�ساً و�سيلة فعالة حلماية العني من 

الأ�سعة فوق البنف�سجية ال�سارة.
ولهذا الغر�ص، تن�سح جمعية "الروؤية اجليدة" الأملانية باختيار نظارة 
تغطي احلاجبني، كي ي�سل القليل من اأ�سعة ال�سم�ص اإىل العني. كما 
من  ال�ساقطة  الأ�سعة  من  العني  حتمي  العري�سة  النظارة  اأذرع  اأن 
اجلانب. ويعد هذا اأمراً هاماً، لأن الأ�سعة فوق البنف�سجية قد توؤذي 

ملتحمة العني.
ومن املهم اأي�ساً اأن تكون العد�سات، �سواء كانت ملونة ب�سدة اأو ب�سكل 
خفيف، قادرة على حجب الأ�سعة ذات الطول املوجي الأقل من 400 
التي ل حتجب  ال��داك��ن��ة،  العد�سات  ع��ن  الب��ت��ع��اد  وينبغي  ن��ان��وم��رت. 
الأ���س��ع��ة، ن��ظ��راً لأن��ه��ا تت�سبب يف تو�سيع ب��وؤب��وؤ ال��ع��ني، وم��ن ث��م تنفذ 

الأ�سعة بال عائق و�سوًل اإىل ال�سبكية.
اإىل درجة احلماية من الإبهار،  اإىل ذلك، ينبغي النتباه  وبالإ�سافة 

والتي ُي�سار اإليها برقم على مقيا�ص ميتد من �سفر اإىل 4.
ويكفي اختيار نظارة ذات درجة حماية 2 للتجول يف املدينة، يف حني 

ينبغي اختيار نظارة ذات درجة حماية 3 للرحالت ال�ساطئية.  
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لهذا ال�سبب جتنب اال�سطراب 
عند طبيب االأ�سنان

لكن  الأ�سنان،  طبيب  زي��ارة  عند  وال�سطراب  باخلوف  الكثريون  ي�سعر 
اأن الطبيب قادر على ال�سعور بهذا اخلوف، مما  درا�سة حديثة، اأظهرت 

ينعك�ص �سلباً على اأدائه يف العمل.
وك�سفت الدرا�سة، التي اأجريت على جمموعة من طالب طب الأ�سنان، 
يف املدر�سة الدولية املتقدمة يف تري�ستي-اإيطاليا، اأن اأطباء الأ�سنان، قد 
يكون لهم القدرة على �سم رائحة اخلوف لدى املري�ص، ويزيد ذلك من 

فر�ص اأدائهم ب�سكل �سعيف، بح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.
اأن الأ�سخا�ص  وتن�سجم نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سات �سابقة، اأظهرت 
ال�سلبية  وخا�سة  لديهم،  قوية  م�ساعر  حتفّز  مب��واق��ف،  مي��رون  الذين 
منها، توؤدي اإىل انبعاث روائح من اأج�سامهم، توؤثر على الأ�سخا�ص من 

حولهم.
اأول  هي  النتائج،  هذه  "اإن  الدرا�سة  على  امل�سرفة  بارما  فالنتينا  وقالت 
دليل واقعي، على اأن الإ�سارات الكيميائية املخباأة داخل اأج�سامنا، ميكن 

اأن تك�سف عواطفنا، وتوؤثر على ت�سرفات من حولنا".
ميكن  كاماًل،  تدريباً  املدربون  الأ�سنان  اأطباء  كان  اإذا  بارما،  تعرف  ول 
اإدراك  الآم��ال يف  املتدربني، لكن  الطالب  املر�سى مثل  بقلق  يتاأثروا  اأن 
من  ت�سحن  ق��د  امل��ر���س��ى،  ل��دى  املحتملة  امل�ساعر  اإدراك  على  الأط��ب��اء 

الرعاية املقدمة لهم.

�سالمة الدجاج 
االأمريكي على املحك

غ�سل  اأن  اإىل  ج���دي���دة  درا�����س����ة  ت��و���س��ل��ت 
اأ�سلوب  وه��و  ذب��ح��ه،  بعد  بالكلور  ال��دج��اج 
اإنتاج  تنظيف مثري للجدل تتبعه �سركات 
ال��دواج��ن الأم��ريك��ي��ة، ل يق�سي على كل 
علماء  ووجد  ال�سارة.  البكتريية  امللوثات 
التقنية  اأن  الأحياء املجهرية يف بريطانيا 
اللي�سترييا  بكترييا  تقتل  ل  الأم��ريك��ي��ة 
ال���ذي ي�سع جتارة  الأم����ر  وال�����س��امل��ون��ي��ال، 
ت�سدير من الوليات املتحدة اإىل بريطانيا 
يف مهب الريح. واكت�سف فريق من علماء 
ج��ام��ع��ة ���س��اوث��م��ب��ت��ون ال��ربي��ط��ان��ي��ة، اأن 
ت��ظ��ل ن�سطة  ال��ل��ي�����س��ت��ريي��ا وال�����س��امل��ون��ي��ال 
بالكامل بعد غ�سل املواد الغذائية بالكلور، 
هذا  ب��اأن  ال�سائد  النطباع  ين�سف  ما  وهو 
النوع من الغ�سل اآمن. وعلى الرغم من اأن 
الدرا�سة قد اختربت ال�سبانخ امللوثة مبادة 
الكلور، فاإن فريق الباحثني يوؤكد على اأن 
املغ�سول  ال���دج���اج  ع��ل��ى  ت��ن��ط��ب��ق  ال��ن��ت��ائ��ج 
"اأمبيو"  جملة  ون�����س��رت  اأي�����س��ا.  بالكلور 
الأمريكية نتائج الدرا�سة، التي اأ�سارت اإىل 
املتحدة  الوليات  يف  الدواجن  �سناعة  اأن 
املوجودة يف  غري منظمة مقارنة مع تلك 
دول الحت��اد الأوروب���ي، مما ي�سمح باإبقاء 

الدواجن عر�سة للعدوى البكتريية.

اإنقاذ بطويل 
لطفل يف باري�ص

بحياته  اأف��ري��ق��ي  م��ه��اج��ر  خ��اط��ر 
م���ن اأج����ل اإن���ق���اذ ط��ف��ل ك���اد يهوي 
العا�سمة  يف  م��ن��زل��ه  ���س��رف��ة  م���ن 
موقف  يف  ب����اري���������ص،  ال��ف��رن�����س��ي��ة 
اإن�ساين لقي اإ�سادة وا�سعة النطاق.

وذكرت تقارير اإعالمية، اأن املهاجر 
املايل، مامودو غا�ساما )22 عاما( 
طوابق   4 من  موؤلفا  مبنى  ت�سلق 
ب�����س��ورة م��ذه��ل��ة، وت����داول ماليني 
والعامل  ف��رن�����س��ا  يف  الأ����س���خ���ا����ص 

فيديو عملية الإنقاذ.
قد  الطفل  ك��ان  الفيديو،  وح�سب 
ال�سرفة ومت�سك  انزلق عمليا من 
ي��ح��اول رجل  ك���ان  ب��ط��رف��ه��ا، فيما 

وامراأة من جريانه عبثا انت�ساله.
ثوان  ���س��وى  الأم����ر  ي�ستغرق  ومل 
معدودة، لكي يت�سلق غا�ساما املبنى 
اأبعده  اإذ  امل��وت،  الطفل من  وينقذ 

عن حافة ال�سرفة اإىل داخلها.
ق���ال  الأم���������ر،  ع���ل���ى  ت��ع��ل��ي��ق��ه  ويف 
ت�سرف من  اإن��ه  غا�ساما،  م��ام��ودو 
:"�ساهدت  م�سيفا  ت��ف��ك��ري،  دون 
النا�ص ي�سرخون وال�سيارات تطلق 
واحلمد  املبنى  وت�سلقت  اأب��واق��ه��ا، 

هلل اأنقذت الطفل".
واأف��ادت تقارير باأن والدي الطفل 

مل يكونا يف املنزل وقت احلادث.
املكان  اإىل  ال��ط��وارئ  ف��رق  وو�سلت 
اإنقاذه،  ج��رى  الطفل  اأن  ليجدوا 
اإنه  الطوارئ  با�سم  وق��ال متحدث 
ك���ان هناك  اأن���ه  م��ن ح�سن احل���ظ 
رجل �سجاع ومنا�سب ج�سديا ملهمة 

الإنقاذ.
اإىل  الإن��ق��اذ  عملية  اأن��ب��اء  وو�سلت 
اإذ  امل�����س��ت��وي��ات يف ف��رن�����س��ا،  اأع���ل���ى 
الرئي�ص  م��ن  دع���وة  تلقى  غا�ساما 
ال��ف��رن�����س��ي، اإمي���ان���وي���ل م���اك���رون، 
ل��ل��ق��دوم اإىل ق�����س��ر الإل��ي��زي��ه من 

اأجل تكرميه على فعله النبيل.
ب��اري�����ص، غا�ساما،  ع��م��دة  وه��ات��ف��ت 
اخلطوة  لهذه  �سكرها  عن  معربة 

البطولية التي قام بها.

حريق �سخم يلتهم 
مدينة مالهي

مدينة  يف  ���س��خ��م  ح���ري���ق  ان���دل���ع 
رو�ست  يف  بارك"  "اأوروبا  مالهي 
)ج���ن���وب غ����رب اأمل���ان���ي���ا( م���ن دون 
اإ���س��اب��ات، كما  اأن ي�سفر ع��ن وق��وع 
الرتفيهي  امل���رف���ق  اإدارة  اأع��ل��ن��ت 

ال�سخم.
ال�سرطة  با�سم  متحدث  وبح�سب 
امل��ح��ل��ي��ة ف�����اإن احل���ري���ق ال�����ذي مل 
اأ���س��ب��اب اندلعه  ت��ع��رف يف احل���ال 

متت ال�سيطرة عليه يف امل�ساء.

هل يعالج فيتامني »د« 
اآالم املفا�سل؟

وقد  اجل�����س��م،  يف  ع��دي��دة  "د" اأدوار   
اأظهرت درا�سات اأن انخفا�ص م�ستواه 
الع�سالت  اآلم  ي�����س��ب��ب  اجل�����س��م  يف 
والعظام واملفا�سل، كما يرتبط نق�سه 
باأنواع التهاب املفا�سل املختلفة والتي 
ت�����س��ي��ب ال��رك��ب��ت��ني وال���ورك���ني ع���ادة. 
ويحظى فيتامني "د" باهتمام خا�ص 
لأدواره  ن��ظ��راً  ال�����س��ن��وات الأخ����رية  يف 
امل���رت���ب���ط���ة ب���امل���ن���اع���ة وال����وق����اي����ة من 
ال�سكري  مثل  اللتهابية  الأم��را���ص 

وم�ساكل ال�سمنة.
"د".  ف���ي���ت���ام���ني  ن���ق�������ص  اأع�������را��������ص 
املفا�سل  واآلم  وال���ت���ع���ب،  ال�������س���داع، 
ب�سبب  الأط�����راف  وتنميل  وال��ع��ظ��ام، 
م�ساكل الأع�ساب، و�سعف الع�سالت، 

وانخفا�ص املعنويات.
كيف اأح�سل على الفيتامني؟ 

من  ولي�ص  لل�سم�ص  املبا�سر  التعّر�ص 
اأف�سل  دق��ي��ق��ة   20 مل���دة  زج����اج  وراء 
فيتامني  على  اجل�سم  ح�سول  ط��رق 
جيدة من  م�ساحة  تعري�ص  مع  "د"، 
حلرارة  نظراً  لكن  لل�سم�ص،  اجل�سم 

ال��ط��ق�����ص يف ك��ث��ري م��ن اأوق����ات 
ي�سلح  ل  ق�����د  ال�������س���ن���ة 

اأ�سعة  ع��ل��ى  الع���ت���م���اد 
ال�سم�ص وحدها.

امل�سادر  يف  ذل���ك  ي��ل��ي 
وخا�سة  ال�����س��م��ك،  زي���ت 

اأ�����س����م����اك: ال�������س���ل���م���ون وامل���ك���اري���ل 
والتونة، واحلليب املدّعم بالفيتامني، 
وكبد البقر، و�سفار البي�ص، والفطر 

)امل�سروم(.
كذلك ميكنك احل�سول على فيتامني 
"د" من كب�سولت املكمالت الغذائية.

ال�سمك املدخن مثل ال�سلمون وثعبان البحر.  1-
اأن  ميكن  املعلبة  وال�سلطة  الأطعمة  املعلبة:  ال�سلطة   2-

حتتوي على بكترييا �سارة.
النيء اأو غري امل�سلوق جيدا: لأن البي�ص النيء  البي�ص   3-
ع�سيات  وه��ي  �سلمونيال  بكترييا  على  يحتوي  اأن  ميكن 
احلامل  على  نتموم�ص،  موقع  وح�سب  ل��ذا،  �سارة.  معوية 
ينء  بي�ص  على  حتتوي  التي  واحل��ل��وي��ات  املايونيز  جتنب 

مثل تريامي�سو.
ي�ستخدم  ال��ت��ي  وم�����س��ت��ق��ات��ه  امل��ب�����س��رت  غ���ري  احل��ل��ي��ب   4-
يف ���س��ن��اع��ت��ه��ا ح��ل��ي��ب غ���ري م��غ��ل��ي م��ث��ل اجل���ن ال���ط���ري اأو 
الكاممبري، لأنها ميكن اأن حتتوي على بكترييا اللي�سرتيا 

التي ت�سر باحلوامل واجلنني واملواليد اجلدد.
اأو  املغلي  النيء غري  احلليب  من  تنتج  التي  الأجبان   5-
املب�سرت، لإمكانية احتوائها على بكترييا مر�ص اللي�سترييا 
على  ي��ج��ب  ال�سبب  ولنف�ص  اجل��ن��ني.  ب��دم��اغ  ي�سر  ال���ذي 
احلامل جتنب تناول ال�سمك النيء مثل ال�سو�سي وال�سلمون 

املدخن.
من  عالية  ن�سبة  على  يحتوي  اأن��ه  حيث  الكبد،  حلم   6-

.A املواد ال�سارة للحامل واأي�سا لغناه الزائد بفيتامني
الكحول  �سرب  ع��ن  احل��ام��ل  بامتناع  ين�سح  الكحول:   7-
الكحول ي�سر كثريا  اأن  اإذ  ف��رتة احلمل،  ت��ام خ��الل  ب�سكل 

بنمو وتكون اجلنني.
وال�سايني،  الكوفايني  على  حتتوي  التي  امل�سروبات   8-
يجب على احلامل جتنبها. واإذا كانت ل ت�ستطيع ال�ستغناء 
عن القهوة وال�ساي وبع�ص م�سروبات الطاقة، فعليها �سرب 

اأقل كمية ممكن منها.
ب�سكل  اللحوم  وجتنب  اخل�سار  تناول  على  القت�سار   9-
كامل، اأمر ل تن�سح املراأة احلامل به. لأن اخل�سار وحدها 
الربوتني  م��ن  يكفي  مب��ا  وجنينها  احل��ام��ل  ج�سم  ت���زد  ل 
مثل  الفيتنامينا  وبع�ص  وال��زن��ك  واحل��دي��د  والكال�سيوم 
B12. لذا ين�سح الأطباء الن�ساء بعدم المتناع عن تناول 

اللحوم خالل فرتة احلمل.
قدر  منها  التقليل  يجب  وال��ك��رب��وه��ي��دارت،  ال�سكر   10-
عالية  ن�سبة  على  حتتوي  التي  باملواد  وتعوي�سها  الإم��ك��ان 
من الن�سويات مثل البطاطا واخلبز والرز الأ�سمرين، وفقا 

لن�سائح نتموم�ص الأملاين.

كيف ت�شتمتعي ب�شهور احلمل االوىل؟
تغيريات  وت�سهد  م��ره��ق��ة  الأوىل  احل��م��ل  ���س��ه��ور  اأن  رغ���م 
على  بالنفع  يعود  ب�سكل جيد  ا�ستثمارها  اأن  اإل  هورمونية 
الولدة.  قبل  الع�سبي  ال�سغط  من  ويخفف  واجلنني  الأم 
فكيف ميكن اأن ت�ستمتعي بالأ�سابيع ال�12 الأوىل للحمل؟

التي ترتبط  الأم��ور  ال�سريع من  بالغثيان والتعب  ال�سعور 
باأ�سابيع احلمل الأوىل، لكن اتباع بع�ص اخلطوات ي�ساعد 
الزوج  م��ع  العالقة  وتقوية  الأع��را���ص  ه��ذه  تخفيف  على 
اجلديد.  العائلة  ع�سو  لال�ستقبال  ال�ستعداد  على  عالوة 
وا�ستعر�ص موقع "فاميليه" الأملاين جمموعة من الن�سائح 
التي ت�ساعد على حتقيق اأق�سى ا�ستفادة من �سهور احلمل 

الثالثة الأوىل:

وقت العناية النف�س
التغيري  عمليات  احلمل  يف  الأوىل  الثالثة  ال�سهور  ت�سهد 
لذا  امل��زاج  وتقلب  بالتعب  ال�سعور  فيها  ويزيد  الهورموين 
ين�سح اخلرباء بال�سرتخاء يف هذه ال�سهور وتدليل النف�ص 
من خالل ال�ستمتاع اأ�سبوعياً بحمام دافئ طويل وا�ستخدام 

منتجات العناية بالب�سرة وعدم ن�سيان �سراء حذاء مريح.

وجبات خفيفة
ال�����س��ع��ور ب��ال��غ��ث��ي��ان حت���دي���داً يف ال�����س��ب��اح، م���ن الأع���را����ص 
املرتبطة ب�سهور احلمل الأوىل وهو اأمر ميكن عالجه عن 
طريق تناول الوجبات ال�سغرية قبل النهو�ص من ال�سرير. 
اأنواع  با�ستخدام  "فاميليه"،  ملوقع  وفقا  اخل���رباء  ين�سح 

من  والإكثار  بالغثيان  ال�سعور  لتخفيف  املخ�س�سة  العلكة 
�سرب املاء وال�سوائل كبديل للوجبات الد�سمة.

الهواء النقي
و�سائل  اأه��م  الطلق، من  الهواء  امل�سي يف  اأو  الدراجة  قيادة 
ع���الج ال�����س��ع��ور ب��ال��ت��ع��ب ال����ذي ي�����س��اح��ب احل���م���ل. القهوة 
مينع  ول  احلامل.  امل��راأة  تن�سيط  يف  ت�ساعد  اأي�ساً  وال�ساي 
ال�ساي وال��ق��ه��وة ب�سرط عدم  ���س��رب  الأط��ب��اء احل��ام��ل م��ن 

تناول اأكرث من 200 مليغرام من الكافيني يومياً.

االهتمام باالأ�شنان
ت�سبح الأ�سنان واللثة اأكرث ح�سا�سية يف فرتة احلمل لذلك 
ين�سح اخلرباء املراأة احلامل بتغيري فر�ساة الأ�سنان و�سراء 
فر�ساة اأنعم مع احلر�ص على ا�ستخدام امل�سم�سة وخيوط 

تنظيف ما بني الأ�سنان.

ا�شطحاب الزوج للطبيب
من  ال�ساد�ص  الأ�سبوع  يف  ع��ادة  الن�ساء  طبيب  زي��ارات  تبداأ 
فوق  ب��امل��وج��ات  للجنني  فح�ص  عملية  اأول  وت��ت��م  احل��م��ل 
رحلة  وهي  للحمل،  ع�سر  الثاين  الأ�سبوع  نهاية  ال�سوتية 
ين�سح اخلرباء باأن ي�سارك فيها الزوج، اإذ يف�سل اأن يكون 
ملتابعة تطور اجلنني خطوة  زي��ارة للطبيب  حا�سراً يف كل 

بخطوة.

اختيار امل�شت�شفى املنا�شب
ت�سعني  الذي  امل�ست�سفى  الأن�سب لختيار  الفرتة هي  هذه 
امل�ست�سفيات ل جتري مثاًل عمليات  فبع�ص  فيه مولودك، 
امل���اء غري  ال����ولدة حت��ت  ف��ك��رة  اأن  كما  القي�سرية  ال����ولدة 
لذلك  ال����ولدة،  ع��ي��ادات  اأو  امل�ست�سفيات  ك��اف��ة  يف  م��ت��واف��رة 
فاإن جمع املعلومات واتخاذ القرار املنا�سب يف بداية احلمل 

جتنبك ال�سغط الع�سبي قبيل الولدة.

ع�سر مواد غذائية على احلامل االمتناع عن تناولها

على املراأة احلامل جتنب تناول اللحم النيء اأو غري امل�شوي جيدا 
اللحوم فقط واإمنا  والنقانق وال�شجق واللحم املقدد. لي�س هذه 
للجنني،  م�شرة  الأنها  تناولها،  بعدم  ين�شح  اأخرى  اأ�شياء  هناك 

فيما يلي نعر�س ع�شرة اأطعمة على احلامل جتنبها.
امل�شوي  غري  اأو  النيء  اللحم  تناول  جتنب  احلامل  امل��راأة  على 
جيدا والنقانق وال�شجق واللحم املقدد، لي�س هذه اللحوم فقط 

بعدم  ين�شح  اأخرى  اأ�شياء  هناك  واإمنا 
فيما  للجنني،  م�شرة  الأنها  تناولها، 
على  اأط��ع��م��ة  ع�شرة  نعر�س  يلي 

احلامل جتنبها.
مولود  اإجناب  تريد  حامل  اإم��راأة  كل 

ذلك  اأج��ل  وم��ن  جيدة،  ب�شحة  يتمتع 
اأن  ميكن  ما  جتنب  احلمل  ف��رة  خ��ال  عليها 

اجليدة  التغذية  وب�شحته.  اجلنني  بتكوين  ال�شرر  يلحق 
وال�شحية ت�شاهم ب�شكل كبري يف �شامة اجلنني، لذا تن�شح املراأة 
احلامل بتجنب تناول بع�س االأطعمة التي ميكن اأن ت�شكل خطرا 

االأمرا�س،  ببع�س  واإ�شابته  اجلنني  �شحة  على 
نتماوم�س  موقع  ح�شب  االأطعمة  ه��ذه  وم��ن 

)netmoms( االأملاين للن�شائح الطبية:
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�ش�ؤون حملية

�سيوف رئي�ص الدولة يف جمل�ص ا�ست�سافه بن دومان العامري بالوقن

جامعة االإمارات تبتكر  طريقة جديدة للك�سف عن نق�ص فيتامني »د« من خالل عينة من ال�سعر

تعبريًا عن حمبتهم لزايد اخلري

اأ�سحاب الهمم يغر�سون زهورًا بق�سم تاأجري املركبات يف العني

خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سيوف  العلماء  وا�سل 
اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه اهلل امل�ساهمة  بن زايد 
الفاعلة يف املجال�ص الرم�سانية. فقد حا�سر الداعية 
اأم�سية  ال��ط��ري��ف��ي يف  ���س��ل��ي��م��ان  ال��دك��ت��ور  ال���س��الم��ي 
رم�سانية مبجل�ص عبد اهلل ن�سيب بن دومان العامري 
يف منطقة الوقن ح�سرها جمهور كبري من املواطنني 
حتدث فيها ان الوطن م�سوؤولية اجلميع والدفاع عنه 
م�سوؤولية اجلميع لقد قام املغفور له باأذن اهلل ال�سيخ 
الم���ارات  دول���ة  بتاأ�سي�ص  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د 
احلديثة التي جتمع بني التقدم وح�سارة الجداد على 
اأ�س�ص ومبادئ من اأهمها حب الوطن واملحافظ علية، 
ال�سالمية  الدولة  بداية  ومنذ  اأن  الطريفي  واأ�ساف 
وهي تدافع عن نف�سها من الفنت واطماع احلاقدين 

والدخالء على الدين.
العامة  الهيئة  م��ن  را���س��د  حممد  ال�سيخ  حا�سر  كما 
ل��ل�����س��وؤون الإ���س��الم��ي��ة والأوق�����اف وق���ال ان م��ن �سفاة 
امل�سلم الولء والنتماء لوطنه والوقوف خلف قيادته 
لال�ستمرار يف بناء الوطن واملحافظة عليه باأن يعمل 
ك��ل م��ن يعي�ص يف ه��ذا ال��وط��ن بجد واخ��ال���ص ودعي 
ال�سباب وه��م ذخ���رية ال��وط��ن اىل اجل��د وال��ك��ف��اح وان 

ينه�ص كال بامل�سوؤولية التي يكلف بها . 
ب��ن دوم���ان لبد  اأ���س��اف عبد اهلل ن�سيب  وم��ن جانبه 
ان نتذكر و�سيا املغفور له ال�سيخ ذايد موؤ�س�ص دولتنا 
�سرورة  اإىل  ال�سباب  اأبنائي  اأدع���و  اأن��ن��ي  ق��ول��ه   ومنها 

ي���وؤدوا  اأن  و   ، ج���ادة  ب���روح  الأم���ان���ة  م�سئولية  حت��م��ل 
واج��ب��ات��ه��م جت���اه ال��وط��ن ال���ذي ي��ح��ت��اج اإىل ب���ذل كل 
اجلهد من اأبناءه ال�سباب ، و اأن يتذكروا دائماً ما�سي 
الآباء والأجداد وكيف عانوا من م�ساعب احلياة ، واأن 

فمهدوا   ، ل��الإخ��ال���ص  رم���زاً  ك��ان��وا  حيث  بهم  يقتدوا 
اإىل ما نحن فيه من نعمة وخري  لن�سل  الطريق  لنا 
واأك���د بن  ي�ستحق احل��م��د وال��ث��ن��اء للخالق ع��ز و ج��ل 
ن�سيب ان التم�سك بو�سيا زايد هي واجب وطني وهي 

ال�سبيل المثل حلماية الوطن.
ومن جهته عرب مبارك بن دومان العامري عن فخره 
وال�����س��رف مبا  ال��ع��ز  م��ي��ادي��ن  ب�سهدائنا يف  واع���ت���زازه 
مكت�سباته  على  واملحافظة  ال��وط��ن   حلماية   قدموه 
ال�سهداء  ت�سحيات  على  املحافظة  اىل  ودع��ي اجلميع 
مبوا�سلة الوقوف خلف قيادتنا الر�سيدة يف م�سريتها 

املباركة.
اهلل  اىل  ب��ال��دع��اء  ت���درع* احل�سور  املجل�ص  خ��ت��ام  ويف 
عز وجل ان يحفظ دولة الم��ارات وان يجنبها الفنت 
ما ظهر منها وما بطن وان تنعم باخلري والم��ان يف 
ال�سمو  �ساحب  راأ���س��ه��ا  وع��ل��ى  الر�سيدة  قيادتها  ظ��ل 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه 
اهلل ونائبه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
ال�سمو  �ساحب  الم��ني  عهده  وويل  اهلل  رع��اه  مكتوم 
ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان واخ��وان��ه��م حكام 

المارات.   

•• العني – الفجر

اإىل طريقة  الإم��ارات  تو�سل فريق بحثي يف جامعة 
"د" يف ج�سم  ف��ي��ت��ام��ني  م�����س��ت��وى  ل��ق��ي��ا���ص  م��ب��ت��ك��رة 
ماأخوذة  ال�سعر  عينة من  الإن�سان من خالل حتليل 
من اأعلى الراأ�ص بدًل عن حتليل الدم وهي الطريقة 

ال�سائدة عاملياً.
 وذكر الدكتور األطاف �ساه -باحث يف جمال الكيمياء 
ما  باأنه  الإم���ارات-  بجامعة  العلوم  كلية  احليوية يف 
"د" من خالل  القيام بتحليل فيتامني  اإىل  بنا  حدا 
اأطول  مب��دة  يكون  كونه  ال�سعر  م��ن  عينة  ا�ستخدام 
ترتاوح من �سهر اإىل عام للك�سف عن الفيتامني كما 
ت�ساعد هذه الطريقة يف الك�سف عن التاريخ الكامل 
اختبار  اأن  اإل  اجل�سم  يف  "د"  فيتامني  لمت�سا�ص 
�سوى  ي��وف��ر  ل  ال���دم  خ��الل  م��ن  الفيتامني  م�ستوى 

معلومات ق�سرية املدى مل�ستوياته يف اجل�سم. اإ�سافة 
اأن �سركات التاأمني ال�سحي يف الدولة ل تغطي  اإىل 
تكاليف اختبار فيتامني د  ب�سبب تكلفته العالية على 
% م��ن �سكان الإم����ارات يعانون   90 اأن  ال��رغ��م م��ن 
م���ن ن��ق�����ص ه���ذا ال��ف��ي��ت��ام��ني وال��ن�����س��ب��ة الأك�����رب عند 
الن�ساء لهذا ال�سبب يعد من املهم جداً اإيجاد تقنيات 
مبتكرة واأقل تكلفة لختبار فيتامني د  لذلك فكرنا 
اختبار م�ستوى  وه��ي  اأخ��رى،  تقنية  اإىل  التو�سل  يف 
فيتامني د  من خالل ال�سعر وهي طريقة ل تتطلب 
اأي تدخاًل جراحياً فال حاجة ل�سحب الدم، ول يوجد 
هناك قلق من التعر�ص لعدوى لإمكانية جمع عينات 
ال�سعر وتخزينها ونقلها ب�سهولة، مقارنة بالطريقة 

الأخرى التي تعتمل على عينات الدم". 
الثلج  يف  ال�سعر  و�سع  الطريقة  ه��ذه  تتطلب  ل  كما 
اجل���اف اأو يف درج���ة ح����رارة 80 درج���ة م��ئ��وي��ة مثل 

فيتامني  ا�ستخراج  عملية  وتت�سمن  ال���دم.   عينات 
وامللوثات  ال�سعر  ل��ون  اإزال���ة  مرحلة  ال�سعر  من  "د" 
الأخ������رى امل��ل��ت�����س��ق��ة ب��ال�����س��ع��ر، وط��ح��ن ال�����س��ع��ر اإىل 
ال�سوتية  ف��وق  الأم����واج  تقنية  وا���س��ت��خ��دام  م�سحوق 
الفيتامني  حترير  ليتم  اأك��رث  ب�سكل  ال�سعرة  لطحن 
تو�سع  ث��م  ع�سوي،  مذيب  با�ستخدام  وا�ستخراجه 
ي�ستخدم  اختبار زجاجي  اأنبوب  د  يف  فيتامني  عينة 
ي�ساف  ث��م  وم���ن  لتجفيفه  ال��ن��ي��رتوج��ني  غ���از  ف��ي��ه 
اإعادة تذويب العينة، التي يتم حقنها  امليثانول ليتم 
بعد ذلك يف جهاز )LC-MSMS(، ملعرفة ماهية 
�ساه:  الدكتور  وق��ال  كميته.  وحتديد  وكتلته  املركب 
عينة  يف  د   فيتامني  كمية  ن���رى  اأن  حينئذ  ميكننا 
مبقدورنا  ك��ان  اإذا  م��ا  معرفة  حاولنا  ولقد  ال�سعر. 
د،  فيتامني  من  م�ستقلبات   10 اإىل  ي�سل  ما  قيا�ص 
لكننا متكنا فقط من اكت�ساف م�ستقلب رئي�سي )من 

فاأن  م��ع��ل��وم��ات��ن��ا،  وبح�سب  ه��ي��دروك�����س��ي(.   25 ن���وع 
جديد  مبتكر  اختبار  ه��و  لل�سعر  د  فيتامني  اختبار 

وناأمل يف تقدمي براءة اخرتاع يف امل�ستقبل القريب.
م�سكلة  يعد  د  فيتامني  نق�ص  ب���اأن  البحث  واأو���س��ح 
وجود  من  الرغم  فعلى  الإم����ارات،  دول��ة  يف  منت�سرة 
كمية كبرية من اأ�سعة ال�سم�ص، اإل اأن النا�ص يق�سون 
يعر�سون  ول  الداخلية  الأم��اك��ن  يف  اأوقاتهم  معظم 
يعاين  الباحث:  وق��ال  ال�سم�ص  اأ�سعة  اإىل  اأج�سامهم 
ي��ع��رف��ون ماذا  د، ول  ف��ي��ت��ام��ني  ن��ق�����ص  م���ن  ال��ن��ا���ص 
الآن  بها  القيام  مت  التي  التحاليل  تعد  ول  يفعلون، 
كافية لإعطاء �سورة وا�سحة عن م�ستوى الفيتامني 
اأن يكون لنق�ص فيتامني د عواقب  باجل�سم. وميكن 
وخيمة، وخا�سة بالن�سبة للن�ساء احلوامل واملر�سعات، 
والأط����ف����ال ال���ذي���ن مي��ك��ن اأن ي�����س��اب��وا مب��ر���ص لني 

العظام.

•• العني - الفجر

ا�ستقبلت اإدارة تاأجري الآليات بقطاع املالية واخلدمات 
من  الهمم  اأ���س��ح��اب  م��ن  جمموعة  اب��وظ��ب��ي  ب�سرطة 
زايد  ملوؤ�س�سة  التابع  والتاأهيل  للرعاية  العني  مركز 
الإن�سانية وذوي الحتياجات اخلا�سة،  للرعاية  العليا 

�سمن مبادرات �سرطة ابوظبي يف عام زايد  2018 .
الهمم بغر�ص زهور وورود يف فناء ق�سم  اأ�سحاب  وقام 
الذي  الكبري  للدور  عرفانا  العني  يف  املركبات  تاأجري 
 " نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  به  قام 
العربية  الإم����ارات  دول���ة  تاأ�سي�ص  يف  ثراه"  اهلل  طيب 

وبناء نه�ستها.

الإدارة  مدير  ال�سام�سي  نا�سر  اإبراهيم  العميد  وك��رم 
رئي�ص  الكعبي  عو�ص  خمي�ص  املقدم  بح�سور  بالإنابة 
مل�ساركتهم  الهمم  اأ�سحاب  ال�سباط  من  وعدد  الق�سم 
يف ه����ذه امل����ب����ادرة ال���ت���ي ت��ع��ك�����ص ال��ت��ق��دي��ر والح�����رتام 
ملوؤ�س�ص الدولة وباين  اأبناء الوطن  واحلب الذي يكنه 

نه�ستها.

واأكد ال�سام�سي حر�ص القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي 
بالهتمام  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  توجيهات  جت�سيد  على 
باأ�سحاب الهمم، والإ�سهام يف دجمهم باملجتمع، م�سريا 
بدور  ت�سهم  الجتماعية  امل��ب��ادرات  ه��ذه  مثل  اأن  اإىل 
رائد يف ن�سر ثقافة الهتمام بالزراعة وزيادة امل�ساحات 

اخل�سراء يف مدينة العني لتزداد خ�سرة وجمال.

لتقييم ملكات النحل االإماراتية
جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية يعقد 

ور�سة تدريبية ملربي نحل الع�سل 
•• العني - الفجر

عقد جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية، موؤخراً، ور�سة تدريبية ملربي النحل 
امل�ساركني يف تقييم اجليل الثالث من ملكات النحل -ال�ساللة الإماراتية- 
يف حمطة اأبحاث الكويتيات مبدينة العني، لتعريف امل�ساركني على معايري 
واأ�س�ص التقييم التي مت حتديدها يف ا�ستبيان تقييم اأداء امللكات، حيث �سمل 
اإنتاج  اأهمها  من  امللكات  اأداء  لتقييم  معيار   11 من  اأك��رث  على  ال�ستبيان 
الع�سل،  من  الإن��ت��اج  والع�سل،  احل�سنة  اإط���ارات  ع��دد  البي�ص،  من  امللكات 
الإ�سابة من الأمرا�ص، واإنتاج الذكور، وغريها من املعايري املهمة يف عملية 

التقييم واملبنية على اأ�س�ص علمية. 
يف  الع�سل  نحل  لرتبية  احلديثة  الأ�ساليب  اأه��م  على  امل�ساركون  وت��ع��رف 
الدولة والتي �سملت مكافحة اآفة حلم الفاروا، املكمالت الغذائية املنا�سبة، 
للنحل خالل  املنا�سب  امل��اأوى  توفري  بطابقني،  النحل  تربية  نظام  ادخ��ال 
التي  وال�سعوبات   التحديات  اأه��م  امل�ساركون  ناق�ص  كما  ال�سيف،  ف��رتة 
تواجه مربي النحل، حيث تقدم فريق العمل بتو�سيات عملية التي ت�سهم 
يف ا�ستدامة قطاع نحل الع�سل يف الدولة، واأعربوا عن �سعادتهم و�سكرهم 
جلهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية للم�ساركة يف مثل هذه الأن�سطة العلمية 

مما يعزز �سبل التعاون لتحقيق ال�ستدامة يف قطاع النحل يف الدولة.
 2015 عام  يف  انطالقه  منذ  الع�سل  نحل  �ساللت  تطوير  م�سروع  عمل 
على ا�ستنباط �ساللة نحل اإماراتية متاأقلمة مع الظروف املناخية للدولة 
وُقيمت  اأُدخ��ل��ت  التي  ال�����س��اللت  اأف�سل  ب��ني  ال��ت��زاوج اخللطي  ع��ن  نتجت 
حتت ظروف الدولة. وقد متيزت خاليا ملكات النحل الإماراتية التي مت 
وحتمل  ال�سيف  اأ�سهر  خالل  ال�ستمرار  على  وقدرتها  بقوتها  ا�ستنباطها 
ب�سورة  البي�ص  و�سع  على  وقدرتها  امللكة  وخ�سوبة  ال�سائدة،  ال��ظ��روف 
م�ستمرة، وهدوء طباع اأفراد اخللية، وعدم تدهور طوائفها نتيجة افرتا�ص 

طيور الوروار لها. 
ومت اإنتاج اأعداد من اجليل الثالث مللكات نحل ال�ساللة الإماراتية مبحطة 
من  ع��دد  على  نحل  ملكة   200 ح��وايل  توزيع  مت  وق��د  الكويتات،  ابحاث 
مربي النحل يف الدولة لتقييم اأداء ملكات النحل لل�ساللة الإماراتية حتت 
النحل  ملكات  املربني، وحتديد اخلطوط من  مناحل  الرتبية يف  ظ��روف 
التي يرغب بها مربو النحل، مما ي�ساهم يف اإن�ساء قاعدة بيانات لالعتماد 

عليها يف انتخاب اجليل الرابع من ال�ساللة الإماراتية يف العام القادم. 

�سرطة اأبوظبي تعزز جهود 
التوعية املرورية يف ليايل رم�سان

•• ابوظبي - الفجر

ليايل  خالل  املرورية  للتوعية  واأن�سطتها  جهودها  اأبوظبي  �سرطة  عززت 
�سهر رم�سان املبارك من بعد �سالة الع�ساء والرتاويح.

امل��رك��زي��ة م��ن خالل  العمليات  امل���رور وال���دوري���ات بقطاع  ودع���ت م��دي��ري��ة 
ال�سري واملرور،  اإىل �سرورة اللتزام بقانون  ال�سائقني  الربامج والأن�سطة 

واإتاحة الفر�سة للم�ساة بالعبور الآمن من الأماكن املخ�س�سة. 
 واأو�سح النقيب خالد حممد العزيزي مدير فرع اأبوظبي يف ق�سم العالقات 
املجتمعية  التوعية  اإطار حملة  تاأتي يف  الربامج  اأن هذه  باملديرية  العامة 
اأمن واأمان"  "رم�سان  اأبوظبي حتت �سعار  اأطلقتها �سرطة  التي  والأمنية 
املجتمع  واإ�سعاد  وال�سالمة  الأم��ن  لتعزيز  الرامية  ا�سرتاتيجيتها  �سمن 

بتوفري اأرقى اخلدمات.
موقعا   12 خ��الل  م��ن  تنفيذها  يتم  الرم�سانية  التوعية  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
مبدينة اأبوظبي، ت�سمل م�ساجد ومراكز جتارية وحمطات تزويد الوقود، 

اإىل جانب توعية �سائقي مركبات الأجرة باإمارة اأبوظبي.
على  تثقيفية  كتيبات  وزع���ت  باملديرية  امل��روري��ة  التوعية  ف��رق  اإن  وق���ال 
ال�سرعات  وامل��رور، وخف�ص  ال�سري  ال�سائقني، حتثهم على اللتزام بقانون 
وا�ستخدام حزام الأمان وعدم الن�سغال بالهاتف اأثناء القيادة، وعدم جتاوز 
خالل  امل�ساجد  من  بالقرب  الع�سوائي  الوقوف  وع��دم  ال�سوئية،  الإ���س��ارة 

�سالتي الع�ساء والرتاويح.
الداخلية  الطرق  على  امل��ق��ررة  بال�سرعات  الل��ت��زام  اأهمية  العزيزي  واأك��د 
واحلر�ص  والنتباه  املركبات،  بني  كافية  اأم��ان  م�سافة  وت��رك  واخلارجية، 
واإعطاء الأول��وي��ة للم�ساة يف العبور، ورب��ط ح��زام الأم��ان وع��دم الن�سغال 
بالهاتف، والتاأين اأثناء القيادة خ�سو�ساً يف فرتة ما قبل الإفطار لتجنب 
الناجت  املرورية ب�سبب ال�ستعجال وعدم الرتكيز، والتوتر  وقوع احلوادث 

عن القلق من عدم اللحاق مبوعد الإفطار.
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ُن�شر بحث جديد يف جملة )حتقيق املخترب( واكت�شف تغريات بارزة و�شبه فورية 
د�شمة  وجبة  تناولهم  بعد  اأ�شحاء  باأ�شخا�س  اخلا�شة  الدموية  االأوعية  يف 

واحدة.
خطر  عامل  ت�شّكل  م�شبعة  بدهون  الغنية  احلمية  اأن  املعروف  من 
ر )مراكز ال�شيطرة على االأمرا�س  لاإ�شابة باأمرا�س القلب. حتذِّ
والوقاية منها( من احتمال اأن توؤدي احلمية الغنية بالدهون 
باأمرا�س  االإ�شابة  خماطر  زي��ادة  اإىل  والكول�شرول 
قد  ال�شرايني:  ت�شلب  مثل  الدموية  واالأوعية  القلب 

تخ�شر ال�شرايني مرونتها ب�شبب هذا اال�شطراب.

يتكتل بيتا-اأميلويد وي�سّكل ) �سفيحات( يف الدماغ، تعوق التوا�سل بني اخلاليا، 
ما يقود اإىل فقدان الذاكرة، وتبدلت يف ال�سلوك، وكثري من الأعرا�ص الأخرى 

التي متيز الزهامير.
يف درا�سة ُن�سرت ال�سنة املا�سية، ك�سف الدكتور ماكغري وزمالوؤه اأن بيبتيد بيتا-

اأميلويد، الذي ُيعرف باأميلويد-بيتا Abeta 42( 42( يتوافر يف اللعاب كما 
الدماغ، واأن معدلت هذا البيبتيد تكون اأعلى يف حالة البالغني الذين ُيعتربون 
ا�ستخدام  اإمكان  النتائج، طرح الفريق  اإىل هذه  اأكرث عر�سة للزهامير.ا�ستناداً 
فح�ص لعاب لتوّقع خطر الإ�سابة بالزهامير قبل �سنوات من ظهور الأعرا�ص.

يذكر الدكتور ماكغري: ) اكت�سفنا من خالل بحثنا اأن الأكرث عر�سة لالإ�سابة 
اأ�سيبوا  َمن  كما  ذاتها  املرتفعة   42 اأميلويد-بيتا  معدلت  يعانون  بالزهامير 
ال��داء. عالوة على ذلك، ميلكون هذه املعدلت العالية طوال حياتهم، ما  بهذا 

يعني اأن من املمكن نظرياً اإخ�ساعهم للفح�ص يف اأية مرحلة من حياتهم(.

هل هذا )اإجناز حقيقي(؟
يحول  ق��د  الإي��ب��وب��روف��ني  اأن  الباحثون  ي��ّدع��ي  التقرير،  يف 

دون الإ�سابة بالزهامير يف حالة َمن يعانون 
اأميلويد-بيتا  م��ن  مرتفعة  م��ع��دلت 

ماكغري  ال��دك��ت��ور  ي�سري   .42
وفريقه اإىل بحوث �سابقة 

فيها  واأظهروا  اأجروها 
اأميلويد-بيتا  اأن 
فعل  رد  ي�سّكل   42

التهابياً.
من املمكن احلد من رد 

بالإيبوبروفني  ه��ذا  الفعل 
وغريه من م�سادات اللتهاب غري 

ال�ستريويدية، ح�سبما يوؤكد الباحثون، 
ما قد يعوق تقّدم األزهامير.

اأن حت���دي���د خطر  ال��ف��ري��ق  ي��و���س��ح 
خالل  م��ن  بالزهامير  الإ���س��اب��ة 

للنا�ص  ي��ق��ّدم  اللعاب  فح�ص 
الإ�سابة  ل��ت��ف��ادي  ف��ر���س��ة 

يومية  ج��رع��ة  بتناولهم 

الزهامير  انت�سار  اأن  نعلم  كنا  الدكتور ماكغري: )ملا  الإيبوبروفني. وي�سري  من 
للفح�ص  باخل�سوع  النا�ص  فنن�سح  وال�ستني،  اخلام�سة  �سن  يف  يبداأ  ال�سريري 
قبل 10 �سنوات نحو �سن اخلام�سة واخلم�سني، عندما يبداأ الزهامير بالتكّون(. 
ي�سيف: )اإذا تبني اأن معدلت اأميلويد-بيتا 42 مرتفعة يف حالتهم، يكون الأوان 

قد حان لتناولهم جرعة يومية من الإيبوبروفني بغية تفادي هذا املر�ص(.
ي�سيد الدكتور ماكغري بفح�ص اللعاب معترباً اإياه )اإجنازاً حقيقياً( لأنه )يدلنا 
ا�سطدمت  الباحث  هذا  ادع��اءات  لكن  الزهامير(.  من  للتخل�ص  الطريق  على 

بعدد من النتقادات.

انتقاد
والبحوث يف جمعية  ال�سيا�سة  امل�سوؤولني عن  كبري  ب��راون،  دوغ  الدكتور  يعتقد 
من  يومية  بجرعة  التو�سية  ج��داً  املبكر  من  اأن  املتحدة،  اململكة  يف  الزهامير 

الإيبوبروفني للوقاية من هذا الداء.
كبرية  كمية  جت��م��ع  ال��ت��ي  ال�سعبية،  ال��درا���س��ات  ط��رح��ت   ( م��و���س��ح��اً:  ي�سيف 
تناول  اأن  ف��ك��رة  الأ���س��خ��ا���ص،  لآلف  الطبية  ال�����س��ج��الت  م��ن  امل��ع��ل��وم��ات  م��ن 
برتاجع  يرتبط  قد  اللتهاب  م�سادات  من  وغ��ريه  الإيبوبروفني 

خطر الإ�سابة باخلرف. 
لكن نتائج التجارب ال�سريرية التي تناولت هذه الأدوية 

جاءت خميبة لالآمال حتى اليوم(.
يتابع الدكتور براون:

اأخذ  التقرير  ه��ذا  يف  الباحثني  اق���رتاح  ُيعترب   (  
اإن  م��ا  لاللتهاب،  م�ساد  دواء  م��ن  يومية  ج��رع��ة 
اإىل  ت�سري  اإيجابية  نتائج  اللعاب  فح�ص  ُيظهر 
لأوانه  �سابقاً  بالزهامير،  الإ�سابة  خطر  ارتفاع 

بال�ستناد اإىل الأدلة املتوافرة اليوم(.
ي�سري الدكتور براون اأي�ساً اإىل خماطر ا�ستعمال 
الطويل  ال�ستريويدية  غري  اللتهاب  م�سادات 
الأم��د، من بينها النزف يف الأمعاء 

وقرحة املعدة.
 ك���ذل���ك ق���د ت��ت��ف��اع��ل هذه 
امل�سادات مع اأدوية اأخرى، 
وتوؤدي  ال��وارف��اري��ن،  مثل 

اإىل تاأثريات م�سرة.

زالت  وما  اخل��رف.  من  انت�شارًا  االأك��ر  ال�شكل  الزهامير  ل  ي�شكِّ
ُيدعى  دبقًا  بروتينًا  اأن  اإال  اأ�شبابه،  لتحديد  متوا�شلة  البحوث 

بيتا-اأميلويد يوؤدي على ما يبدو دورًا يف هذا الداء.

االإيبوبروفني... قد يحول دون االإ�سابة بالزهامير

امل�ستهلكني  ُتعّر�ص  اأن حمية مماثلة  النا�ص  يفهم معظم 
لأمرا�ص القلب مع مرور الوقت، لكن هل ميكن ر�سد اآثار 
وجبة د�سمة واحدة �سريعاً وهل ميكن اأن ت�سبب الأ�سرار 

فوراً؟
اإن��ه الف��رتا���ص ال��ذي يطرحه بحث جديد اأج��راه علماء 
تايلر  يف كلية الطب بجامعة جورجيا يف )اأوغ�ستا(. كان 
بن�سون، طالب دكتوراه يف كلية الدرا�سات العليا يف جامعة 
ال��درا���س��ة. ق�ّسم هو  امل�����س��رف الأ���س��ا���س��ي على  )اأوغ�����س��ت��ا(، 
الريا�سة  ميار�سون  )ك��ان��وا  اأ�سحاء  رج��ال   10 وزم���الوؤه 
الكول�سرتول  من  �سحية  م�ستويات  وي�سجلون  بانتظام 

والدهون يف دمهم( اإىل جمموعتني.
حليباً  رج��ال  خم�سة  من  املوؤلفة  الأوىل  املجموعة  تلّقت 
خمفوقاً د�سماً جداً. احُت�سبت ن�سبة الدهون يف كل وجبة 
امل�ساركون على م�ستويات دهون  ب�سكل فردي كي يح�سل 

تنا�سب وزن اأج�سامهم.
فيها  وجبة  الآخ���رون  اخلم�سة  ال��رج��ال  تلقى  املقابل،  يف 
قليلة  كانت  لكنها  احل��راري��ة  ال�سعرات  م��ن  نف�سه  ال��ع��دد 

الدهون.

بعد  للم�ساركني  بيوكيماوية  فحو�ساً  الباحثون  اأج���رى 
اأربع �ساعات على تناول الوجبات وركزوا على اأثر الطعام 
تنقل  التي  اخل��الي��ا  اأي  احل��م��راء،  ال��دم  الد�سم يف خاليا 
الأوك�سجني يف الدم. يو�سحون اأن اجل�سم ي�سمل نحو 25 

تريليون خلية دم حمراء توؤثر يف اخلاليا الأخرى كافة.
القلب  �سحة  اإىل  بالن�سبة  مهمة  اخل��الي��ا  ت��ل��ك  ُت��ع��ت��رب 
نظام  عرب  الكول�سرتول  حتمل  لأنها  الدموية  والأوع��ي��ة 
النيرتيك.  اأك�سيد  عن  ف�ساًل  الدموية،  والأوعية  القلب 

يوؤثر هذان العن�سران يف مرونة الأوعية الدموية.

اأطراف �شائكة على خايا الدم احلمراء
لحظ الباحثون تغريات متعددة يف خاليا الدم احلمراء 
لدى امل�ساركني يف الدرا�سة. يقول الدكتور راين هاري�ص، 
يف  والوعائية  الريا�سية  الأع�ساء  بوظائف  عيادي  خبري 
)تغرّي  )اأوغ�ستا(:  جامعة  يف  للوقاية(  جورجيا  )معهد 
حجم اخلاليا و�سكلها، فاأ�سبحت اأ�سغر مما كانت عليه(.

علم  يف  اخت�سا�سية  ب��ري��ت��ني،  ج��ول��ي��ا  ال��دك��ت��ورة  ت��و���س��ح 
الأحياء الوعائي يف )مركز علم الأحياء الوعائي( يف كلية 

الإ�سراف  يف  امل�ساِركات  واإح��دى  جورجيا  بجامعة  الطب 
ع��ل��ى ال���درا����س���ة، ت��ل��ك ال���ت���غ���ريات ق��ائ��ل��ة: )خ���الي���ا الدم 
احلمراء ناعمة و�سل�سة وجميلة يف احلالت العادية، لكن 
غنية  وجبة  ا�ستهالك  بعد  �سائكة  اأط��راف  عليها  تت�سكل 

بالدهون(.
الأوعية  اإي����ذاء  ق���ادرة على  ال���دم احل��م��راء  ت�سبح خ��الي��ا 
تلك  ب�سبب  القلب  ب��اأم��را���ص  لالإ�سابة  ومُت��ّه��د  الدموية 

الأطراف ال�سائكة.
الأوك�سيجني  اأن����واع  يف  زي���ادة  الباحثون  اكت�سف  ك��ذل��ك، 
طريقة  ا�سطراب  اإىل  التغرّي  هذا  ي��وؤدي  وقد  التفاعلية، 

عمل اخلاليا احلمراء.
يتمثل  ب����ارزاً  ت��غ��رياً  ال��ب��اح��ث��ون  اآخ���ر، لح��ظ  على �سعيد 
بزيادة م�ستوى اأنزمي ُيقال اإنه مرتبط بت�سّلب ال�سرايني 

والنوبات القلبية.
وربطته  )ميلوبريوك�سيديز(  ا�سم  الأن���زمي  ذل��ك  يحمل 
ف�ساًل  الدموية،  الأوعية  مرونة  برتاجع  �سابقة  درا�سات 
ُي�سّمى  ما  اأو  الكثافة  الدهني عايل  الربوتني  اأك�سدة  عن 

الكول�سرتول اجليد.
)مركز  يف  م�ساِعد  م��دي��ر  وي��ن��رتوب،  نيل  ال��ب��اح��ث  تكّلم 
ع��ل��م الأح���ي���اء ال���وع���ائ���ي(، ع��ن ارت���ف���اع م�����س��ت��وي��ات اأن���زمي 

امليلوبريوك�سيديز معترباً هذا الكت�ساف قوياً جداً.

اآثار م�شرة غري دائمة
اأخ����رياً، لح��ظ ال��ب��اح��ث��ون اأي�����س��اً ت��غ��ريات يف خ��الي��ا الدم 
اأدت احلمية الد�سمة اإىل ارتفاع م�ستويات  البي�ساء، فقد 
الذي  الأث��ر  ي�سبه  اللتهابية، مبا  النوى  اخلاليا وحيدة 
امل�����س��رة يف  ال��ت��غ��ريات  اأن ه���ذه  ي�سببه الل��ت��ه��اب.���س��ح��ي��ح 
تناول  �ساعات على  اأرب���ع  بعد  ُر���س��دت  ال��دم��وي��ة  الأوع��ي��ة 
َعك�ص  اإمكانية  عن  الباحثون  يتكلم  لكن  الطعام،  وجبة 
ثماين  بعد  التال�سي  اإىل  اأ�ساًل  التغريات  ومتيل  ال�سرر 
�ساعات.لكن يحذر الباحثون من احتمال اأن تدوم امل�سار 

اإذا تالحقت الوجبات الد�سمة.
ت��و���س��ح ال��دك��ت��ورة ب��ري��ت��ني: )ب��اخ��ت�����س��ار، ي��ج��ب اأن يفهم 
اجلميع اأّن اجل�سم ي�ستطيع التعامل مع الو�سع يف العادة 
ب�����س��رط األ ن�����س��ّر ع��ل��ى ت��ن��اول ال��وج��ب��ات ال��د���س��م��ة ب�سكل 

متالحق(.

احلمية الغنية بالدهون والكول�سرتول تزيد خماطر االإ�سابة باأمرا�ص القلب
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العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29

اإع����������ان
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حمل نور 

جول لتجارة املفار�ص ولعب الطفال - فرع 1
 رخ�سة رقم:CN 1015883-1 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية م غ 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك
        CANDELA SPA :طلب لت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 291955                بتاريخ : 2018/5/9 م
با�س��م: مركز دار العناية واجلمال لل�سيدات.

وعنوانه: ال�سارقة - دولة المارات العربية املتحدة - امارة ال�سارقة مويلح حمل رقم 2 ملك في�سل ابراهيم 
Beautyandcareuae@gmail.com:ال�سمري - هاتف:050613341 - �سندوق الربيد:986 - امييل

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:44
اخلدمات الطبية ، اخلدمات البيطرية ، خدمات العناية ال�سحية واملحافظة على اجلمال للكائنات الب�سرية 

او احليوانات ، خدمات الزراعة والب�ستنة والغابات. 
و�سف العالمة: العالمة التجارية عبارة عن �سكل دائري مميز يوحي ل�سكل �سمعه باللون البي�ص وال�سود 
ومن ا�سفل ال�سكل كتابة CANDELA باللغة الالتينية باللون ال�سود ب�سكل مميز ومن ا�سفل الكلمه 

مميز. ب�سكل  ال�سود  باللون  الالتينية  باللغة   SPA
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  ماي� 2018 العدد 12338

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  ماي� 2018 العدد 12338

منوذج اإعان الن�شرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

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

املودعة بالرقم: 118395
باإ�سم : يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت-ويرال- مر�سي�سايد -اجنلرتا
بتاريخ:2010/03/16 وامل�سجلة حتت الرقم: 100647 

�شورة العامة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :39
النقل املحلي والدويل ، نقل ال�سحن اجلوي والبحري ، تغليف وتخزين الب�سائع ، نقل الطرود عن طريق 
يف  ال�ست�سارات   ،)39 بالفئة  )املدرجة  املتخ�س�سة  للقطاعات  اللوج�ستية  اخلدمات   ، املعلومات  تكنولوجيا 

جمال اخلدمات اللوج�ستية)املدرجة بالفئة 39(.
انتهاء حلماية يف: 2008/08/25 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ملدة ع�سر  املفعول  نافذة  احلماية 

تاريخ: 2028/08/25

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  ماي� 2018 العدد 12338
EAT 39782

منوذج اإعان الن�شرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

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

املودعة بالرقم: 118396
باإ�سم : يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت-ويرال- مر�سي�سايد -اجنلرتا
بتاريخ:2010/03/16 وامل�سجلة حتت الرقم: 100646 

�شورة العامة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :39
النقل املحلي والدويل ، نقل ال�سحن اجلوي والبحري ، تغليف وتخزين الب�سائع ، نقل الطرود عن طريق 
يف  ال�ست�سارات   ،)39 بالفئة  )املدرجة  املتخ�س�سة  للقطاعات  اللوج�ستية  اخلدمات   ، املعلومات  تكنولوجيا 

جمال اخلدمات اللوج�ستية)املدرجة بالفئة 39(.
انتهاء حلماية يف: 2008/08/25 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ملدة ع�سر  املفعول  نافذة  احلماية 

تاريخ: 2028/08/25

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  ماي� 2018 العدد 12338
EAT 39783

منوذج اإعان الن�شرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

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

املودعة بالرقم: 118377
باإ�سم : يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت-ويرال- مر�سي�سايد -اجنلرتا
بتاريخ:2010/02/01 وامل�سجلة حتت الرقم: 99733 

�شورة العامة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5
م�ستح�سرات �سيدلنية ، معطرات اجلو و مزيالت الروائح الكريهة ، املطهرات و املعقمات ، م�ستح�سرات 
املنتجات ال�سحية ، �سمادات ، ل�سقات لغايات طبية ، مواد ح�سو ال�سنان و�سمع طب ال�سنان ، م�ستح�سرات 
دوائية للجلد و ال�سعر ، م�ستح�سرات دوائية لل�سفة ، امل�ستح�سرات التي ت�ستخدم يف عالج وتلطيف حروق 
لالأغرا�ص  اأع�ساب  م�ستح�سرات   ، الطبي  لال�ستخدام  معدة  حمية  م��واد   ، طبية  لغايات  فازلني   ، ال�سم�ص 
 ، وامل��ع��ادن  الفيتامينات   ، الطبية  الأع�ساب  م�سروبات   ، الأع�ساب  م�ستخل�سات   ، تكميلية  اأع�ساب   ، الطبية 

مكمالت غذائية لغايات طبية.
انتهاء حلماية يف: 2008/08/24 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ملدة ع�سر  املفعول  نافذة  احلماية 

تاريخ: 2028/08/24

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  ماي� 2018 العدد 12338
EAT 116196

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 277721  بتاريخ : 2017/08/7
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م
با�س��م: �سامويل اونو اوبا�سيه اكووروتو

وعنوانه: 1 �سارع اأولي،اأغو-اأوكوتا، اإي�سولو،لغو�ص –نيجرييا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : اخلدمات.

الإع��الن؛ الإع��الن عرب النرتنت. الإع��الن عرب ال�سحف، الإع��الن عرب التلفاز، الإع��الن عرب الالفتات، 
خدمات  مكتبية،  وظائف  الأع��م��ال،  اإدارة  الأع��م��ال،  اإدارة  الطرقات،  على  الإع��الن  الكتيبات،  عرب  الإع��الن 

التجزئة وخدمة جتارة البيع باجلملة  وخدمات التوزيع وجميع اخلدمات امل�سمولة يف الفئة 35
الواق�عة بالفئة: 35

و�سف العالمة:عبارة  SMARTTTORS كتبت باأحرف لتينية ب�سكل فني مميز، مع وجود احلرفني 
T براأ�ص مزدوج ي�سبه عالمة = وبينهما حرف T ثالث مت ا�ستبداله ب�سكل ال�سهم لأعلى، وا�ستبدال احلرف 

 .s بر�سم دائرة بلون اأحمر بداخلها ر�سم يخرج منها �سريط بلون اخ�سر يتجه اإىل احلرف   O
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد- اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية   

الثالثاء  29  ماي� 2018 العدد 12338

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 277720  بتاريخ : 2017/08/7
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م
با�س��م: �سامويل اونو اوبا�سيه اكووروتو

وعنوانه: 1 �سارع اأولي،اأغو-اأوكوتا، اإي�سولو،لغو�ص –نيجرييا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : الب�سائع.

الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�سرية واأدوات الوزن والقيا�ص والإ�سارة واملراقبة )الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات 
لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ 
ال�سوت اأو ال�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية، اأقرا�ص ت�سجيل، اأقرا�ص مدجمة، اأقرا�ص فيديوية رقمية 
وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية؛ اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت ت�سجيل النقد، اآلت 

حا�سبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ اأجهزة اإطفاء احلرائق.  
الواق�عة بالفئة: 09.

و�سف العالمة:عبارة  SMARTTTORS كتبت باأحرف لتينية ب�سكل فني مميز، مع وجود احلرفني 
T براأ�ص مزدوج ي�سبه عالمة = وبينهما حرف T ثالث مت ا�ستبداله ب�سكل ال�سهم لأعلى، وا�ستبدال احلرف 

 .s احلرف  اإىل  يتجه  اخ�سر  بلون  �سريط  منها  يخرج  ر�سم  بداخلها  اأحمر  بلون  دائرة  بر�سم    O
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد- اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية   

الثالثاء  29  ماي� 2018 العدد 12338

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 277657  بتاريخ : 2017/08/3
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�س��م: كوكونا ا�ستيتيك تران�سفورمي�سن �سنرت 
وعنوانه: �سندوق الربيد: 73279 – دبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : اخلدمات.
اخلدمات الطبية، اخلدمات البيطرية، خدمات العناية ال�سحية، واملحافظة على اجلمال للكائنات الب�سرية 

اأو احليوانات، خدمات الزراعة والب�ستنة والغابات.
الواق�عة بالفئة: 44.

و�سف العالمة:عبارة COCOONA BEACH HOSPITAL كتبت باأحرف لتينية.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد- اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية   

الثالثاء  29  ماي� 2018 العدد 12338

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 278426  بتاريخ : 2017/08/20
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�س��م: تو ام انريجي �ص م ح 
وعنوانه: �سندوق الربيد: 53564 – ال�سارقة، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : الب�سائع.
اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�ص، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل  الأقم�سة ومواد  م�ستح�سرات تبيي�ص 
وجلي وك�سط، �سابون، عطور وزيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�سول )لو�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان، 

وجميع الب�سائع الواردة يف الفئة رقم )03(
الواق�عة بالفئة: 03.

 THE( كتبت باأحرف لتينية ب�سكل مميز، وكتب حتتها ال�سعار  VENDUE و�سف العالمة:كلمة  
لتينية.  باأحرف   )ESSENCE OF LIFE

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد- اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية   

الثالثاء  29  ماي� 2018 العدد 12338

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 278789  بتاريخ : 2017/08/28
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�س��م: جنمة �سمرية لالأزياء )�ص.ذ.م.م(.
وعنوانه: �سندوق الربيد: 46233 –  دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : الب�سائع.
املالب�ص ولبا�ص القدم واأغطية الراأ�ص؛ مالب�ص، ف�ساتني، اأحزمة، قفازات، ع�سابات للراأ�ص، قبعات، بلوفرات، 
مالب�ص  حرميي،  مالب�ص  رج��ال،  مالب�ص  اأطفال،  مالب�ص  مدار�ص،  زي  )ملالب�ص(  اأحذية  اأو�سحة،  زنانري، 
ر�سمية، مالب�ص عمل، مالب�ص نوم، عباءات، جالبيب، برن�ص حمام، جاكيتات )مالب�ص(، بناطيل، قم�سان، 
مالب�ص  بلوزات،  �سماقات،  معاطف،  �سراويل،  العنق،  ربطات  تنورات،  ب��ذلت،  �سريت،  تي  ريا�سية،  قم�سان 
داخلية، كور�سيهات، �سراويل، �سروايل ق�سرية و�سراويل داخلية، �سديرية للثديني، تنورات داخلية، )مالب�ص 
جواري،  )مالب�ص(  مرايل  ال�ستحمام(،  )قبعات  �سباحة،  قبعات  )م��اي��وه��ات(،  �سباحة،  مالب�ص  داخلية(، 
للفئات  لي�ست  اأحذية  �سالت، خمارات،  الفرو،  دثار من  الريا�سية اخلا�سة،  املالب�ص  وتخزين وغريها من 
الأخرى، اأغطية للراأ�ص لي�ست للفئات الأخرى، وماآزر،اجلوارب، وال�سالت الفراء ، وال�سالت ، واخلمارات ، 

غطاء الراأ�ص لي�ص لفئات اأخرى، و جميع الب�سائع م�سمولة يف الفئة 25.
الواق�عة بالفئة: 25.

فوق  اإح��داه��ا  مميز  ب�سكل  لتينية  ب��اأح��رف  كتبت   )MYRA FASHION( العالمة:عبارة  و�سف 
الأخرى على التوايل حيث كتبت الكلمة الثانية منهما باأ�سفل الأوىل باللونني الأبي�ص والأ�سود. 

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد- اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية   

الثالثاء  29  ماي� 2018 العدد 12338

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 278382  بتاريخ : 2017/08/20
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�س��م: ايت�ص اأر اي للتجارة العامة �ص.ذ.م.م
وعنوانه: �سندوق الربيد 35549  ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : الب�سائع.
البرية )�سراب ال�سعري( واملياه املعدنية والغازية وغريها من امل�سروبات غري الكحولية، م�سروبات م�ستخل�سة 
من الفواكه وع�سائر الفواكه، �سراب وم�ستح�سرات اأخرى لعمل امل�سروبات، وجميع الب�سائع الواردة بالفئة 32 

الواق�عة بالفئة: 32
باأحرف لتينية ب�سكل مميز باللون الأبي�ص على خلفية  و�سف العالمة:كلمة )LYCHENA( كتبت 
الن�سف  ويف  خ�سراء،  �سجر  واأوراق  اللون  حمراء  فاكهة  ثمار  من  العلوي  الن�سف  يف  مكونة  ملون  مل�سق 
ال�سفلي �سكل حلبتني من الثمار تطفو فوق املاء، مع وجود �سعار )Fruit Drink( مكتوب داخل �سريط 

اأحمر اأ�سفل كلمات العالمة.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد- اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية   

الثالثاء  29  ماي� 2018 العدد 12338

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

يف  الدع�ى 2014/1197  ا�شتئناف جتاري   
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- نيكال�ص روبرت روبن�سون  جمهول حمل 
القرار/  ا�ستاأنف  ق��د  �سينغ  ك��ور  /ت��ان  امل�ستاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
بتاريخ  كلي  جت��اري   2013/816  : رق��م  بالدعوى  ال�سادر  احلكم 
2014/8/6 وحددت لها جل�سه يوم الثالثاء  املوافق 2018/6/13  
ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�سي 
�ستجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدع�ى 2018/1721  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه /1-  جمموعة ماكفادن العاملية للمقاولت - �ص ذ م م  جمهول 
 حمل القامة مبا ان املدعي/ واتر�سيل لتجهيز املباين باملواد العازلة - �ص ذ م م 
اأق���ام عليك  ق��د    - الكتبي  ه��وي��دن  ب��ن  ع��ب��داهلل  �سعيد  ع��ب��داهلل  / خليفة  وميثله 
 139.065.51( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
املوافق   التام.  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص   ال�سداد  تاريخ ال�ستحقاق وحتى 
2018/6/7  ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.13 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 البتدائية

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدع�ى 2018/1057  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- اكتيف فاير لنظمة احلماية - ذ م م - مديرها / بابو �سينجا 
نالورا يا�سوامي 2-بابو �سينجا نالورا يا�سوامي  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ 
�سركة اخلليج للتمويل - �ص م خ وميثله / ابراهيم ح�سن ابراهيم املال - قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل مببلغ وقدره 
وحتى  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   296479.71(
ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  2018/6/10 ال�ساعة 8.30 �ص 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.14 بالقاعة 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2018/5434  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1- �سركة كومودور للمقاولت - ذ م م - فرع دبي  جمهول 
اأق��ام عليك الدعوى  حمل القامة مبا ان املدعي / وائ��ل خليل ف��احت   قد 
وتذكرة  درهم(   65471( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
 )MB182617588AE(ورقم ال�سكوى   )عودة مببلغ )2000 درهم
9.30 �ص   ال�ساعة    2018/5/31 املوافق  اخلمي�ص   ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا    Ch1.A.1 بالقاعة 
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 البتدائية

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2018/1980  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- �سولف اأي تي دي دبليو �سي - �ص ذ م م   جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ طارق عبدالعزيز كارامان وميثله / جو�سلني 
�سبلي خري اهلل - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
او خزينة  التنفيذ  به وق��دره )196370( دره��م اىل طالب  املنفذ  املبلغ  بدفع 
املحكمة. بال�سافة اىل مبلغ 9254 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 البتدائية
العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
 يف  الدع�ى رقم 2017/702 عقاري كلي 

اىل املدعي عليهما/1- جراند موف للعقارات - �سابقا - باركليز العقارية - ذ م م 2-الوا�سل 
اقام  وف��اء خمي�ص حمد علي اجلنيبي قد   / املدعي  اأن  القامة مبا  للعقارات  جمهول حمل 
الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2018/4/29 احلكم التمهيدي 
التايل : باعادة املاأمورية للخبري ال�سابق ندبه يف النزاع رقم 2016/66 نزاع تعيني خربة عقاري 
ورد  النزاع ولبحث ما  ذات  ال�سادر يف  التمهيدي  �سلفا باحلكم  املحددة  ال�سالحيات  وب��ذات   ،
اتعاب  ذمة  على  درهما(  الف  درهما )خم�سة   5.000 قدرها  اأمانة  وق��درت  التمهيدي  باحلكم 
وح��ددت جل�سة 2018/5/29 وحتى  املحكمة  اإيداعها خزانة  املدعية  كلفت  وم�ساريف اخلبري 
يقدم اخلبري تقريره.  وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2018/5/29 ال�ساعة 30 

 .Ch1.B.8 9 �سباحا يف القاعة :
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/1433  جتاري جزئي

القامة  حمل  جمهول  ����ص.ذ.م.م  للحدائق  فارم�ص  عليه/جرين  املدعي  اىل 
احلدائق  وت��ن��ف��ي��ذ  ت�سميم  خل��دم��ات  خمي�ص  �سعيد  امل��دع��ي/حم��م��د  ان  مب��ا 
عليك  اأق���ام  ق��د  )ح��ال��ي��ا(  احل��دائ��ق  وت�سميم  تنفيذ  خل��دم��ات  زينية  )�سابقا( 
 )43000( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
درهم والر�سوم وامل�ساريف.وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق:2018/6/10 
اأو من  فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة:ch.1.C.12 لذا  ال�ساعة:08:30�ص 
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 البتدائية
العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدع�ى 2018/1175  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- مطعم ال�سوكة الذهبية ���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ا�ص اي فودز اند �سيب�ساندلرز �ص.ذ.م.م وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )386391( 
تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم 
املطالبة وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2018/6/10 ال�ساعة 
قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch 1.C.14 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 البتدائية

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/905  جتاري جزئي

الغذائية جمهول حمل القامة  املواد  بريلينت لتجارة  املدعي عليه/موؤ�س�سة  اىل 
مبا ان املدعي/�سركة ا�ص اي فودز اند �سيب�ساندلرز �ص.ذ.م.م وميثله:علي ابراهيم 
حممد احلمادي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )71841.50( وق��دره  مببلغ 
12% من تاريخ ال�ستحقاق يف:2016/7/29 وحتى ال�سداد التام.وحددت لها جل�سة 
لذا   ch.1.C.12:بالقاعة ال�ساعة:08:30�ص  امل��واف��ق:2018/6/11  الثنني  يوم 
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 البتدائية
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العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 862
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سراج علي �ساه حممد - باك�ستاين  اجلن�سية يرغب 
احل�سن  �سبيه   / ال�سيد  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
طالب ح�سني �سيمه - باك�ستاين اجلن�سية يف الرخ�سة با�سم )�سماء ميل�سون للمقاولت 
تغيريات   -  )725532( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  والتي  ال�سحية( 

اخرى :- تنازل �ساحب الرخ�سة لخر. 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 861
اإماراتي اجلن�سية يرغب يف  اآل علي -  ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ احمد عبداهلل احمد 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  اىل ال�سيد/ انور �سريوفات فيتيل عبدالرحمن 
- هندي اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماة )ا�ستوديو املنامة( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة 
رقم )525045( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة - تعديالت اخرى : مت تغيري 

ال�سل القانوين من )موؤ�س�سة فردية( اىل )موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات( 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ص  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 865
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سلطان عبيد بن طار�ص املهريي ، اإماراتي  اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيدة/ حمده 
�سلطان �سامل ال�سويدي ، اإماراتية اجلن�سية وذلك يف الرخ�سة التجارية امل�سماة با�سم 
فردية با�سم )�سكوك العقارية( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة جتارية رقم 
القانون الحتادي رقم  املادة )14( فقرة )5( من احكام   )721728( -  وعمالبن�ص 
)4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه 
�سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن 
فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 855

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سيد اهلل حقيار ، افغان�ستان اجلن�سية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف )ال�سندوق ال�سود ملقاولت النجارة امل�سلحة( 
مبوجب رخ�سة رقم )752699( اىل ال�سيد/ ب�سم اهلل ميانور خيل ، افغان�ستاين اجلن�سية - 

تعديالت اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة اىل اخر وتغيري وكيل خدمات 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   

تعلن �سركة / �سادق ال�سويدي لالدوات الكهربائية )ال�سويدي لل�سناعات( 
عن قطع عالقتها بال�سيد/ ه�سام علي حممد علي )م�سري( جواز �سفر 
  784/1968/4170535/1 رقم  هوية   A13711843 رقم 
والذي كان يعمل لدينا بوظيفة )مندوب( ولهذا نعلن عن قطع عالقته 
املذكور  به  يقوم  ت�سرف  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  ال�سركة  واأن  بال�سركة 
وكل  املذكور  ونحمل   2018/5/24 تاريخ  من  ال�سركة  و�سفة  با�سم 

من يتعامل معه امل�سوؤولية القانونية عن ذلك. 
�سركة �سادق ال�سويدي لالدوات الكهربائية )ال�سويدي لل�سناعات( 

الإعالن على م�سوؤولية املعلن 

اعالن قطع عالقة
العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدع�ى رقم 2017/1472 جتاري جزئي 
املرفوعة من املدعي/ بيرب لينك انرتنا�سيونال - �ص م ح 

اىل املدعي عليه / اونيك�ص باكيجينج - �ص م ح 
عليها  املدعي  بالزام   : ح�سوري  ومبثابة  عليها  املحكمة  حكمت 
بان توؤدي للمدعية مبلغ 75.210.95 درهما )خم�سة و�سبعني الفا 
تاريخ  من  �سنويا   %7 وفائدة  فل�سا(   95 و  درهما  وع�سرة  ومائتان 
قيد الدعوى اىل غاية ال�سداد التام والزامها الر�سوم وامل�سروفات 

ومبلغ 200 درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
مكتب اإدارة الدع�ى 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية          

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدع�ى رقم 2017/2571  جتاري كلي  
اىل املحكوم عليه/1- حممد ح�سني اكرب مولئي جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/3/14  يف الدعوى املذكورة 
عليهما  املدعي  بالزام  الرئي�سي(  )الفرع  اي��ران  ���س��ادرات  ل�سالح/بنك  اع��اله 
درهم   )16.803.461.92( مبلغ  املدعي  للبنك  يوؤديا  بان  والتكافل  بالت�سامن 
ال�سداد  مت��ام  وحتى   2017/10/30: يف  �سنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة 
املحاماة  اتعاب  درهم مقابل  الف  بامل�سروفات ومببلغ  املدعي عليهما  والزمت 
اعتبارا من  يوما  . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
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 البتدائية

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   
اإعادة اإعالن بالن�شر

 يف الدع�ى املدنية رقم 2018/25  عمايل جزئي   
 / ل�ساحبها  والر�سيات  التك�سية  ملقاولت  الدائم  ال�سالم  املدعي عليه/  اىل 

حممد روخان حممد اياز خان ، اجلن�سية / باك�ستان 
حيث ان املدعية / ار�سد خان ر�سا خان / اجلن�سية / باك�ستان 

اقام عليك لدى املحكمة الدعوى املذكورة اعاله لذا يقت�سي عليك احل�سور  
املوافق  الح��د  ي��وم  من  �سباحا  والن�سف  التا�سعة  ال�ساعة  يف  املحكمة  اأم��ام 
يف  عنك  وكيل  اإر���س��ال  ع��دم  اأو  احل�سور  عن  تخلفك  حالة  ويف   2018/6/10

الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابك.
رئي�س مكتب اإدارة الدع�ى     
مرمي �شعيد احلميدي 

دولة الإمارات العربية املتحدة   
وزارة العدل 

حمكمة خ�رفكان الحتادية البتدائية 

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   
اإنذار عديل بالن�شر
رقم )3543/1/2018(

املنذرة / �سيتي ووك ريتيل ����ص.ذ.م.م.  -  اإعمار �سكوير – املبنى رقم 1 – مكتب 301 – هاتف 045114750 
وميثلها ال�سيد / حممد يو�سف حممد يو�سف مبوجب وكالة رقم 2018/1/111319  املوؤرخة لدى الكاتب العدل 

بدبي بتاريخ  : 2018/5/14 
الر����ص  ق��ط��ع��ة  ع��ل��ى  ال��ك��ائ��ن   B12-00-01 رق���م  امل��ح��ل    - ال��ع��ام��ة  ل��ل��ت��ج��ارة  ب��ي��وت��ي  اوف  اآرت   / ال��ي��ه��ا  امل���ن���ذر 
 : رق����م  ه���ات���ف   - دب����ي  اإم�������ارة   - ال�����س��ف��ا  ����س���ارع   - ال��ث��ان��ي��ة  امل���رح���ل���ة   - ���س��ي��ت��ي ووك  9452-343 مب�������س���روع  رق����م 
، رقم مكاين :    ، الإمارات العربية املتحدة  293596 دبي  042045292 ، �ص ب :  ، فاك�ص :   042045289

40RCN2494889069
-00-01 اإليها ب�سرورة  فتح املحل و�سداد متاأخرات اليجار املرت�سدة بذمتها على املحل رقم  املنذر  املنذر  يخطر 

9452-343 مبنطقة الو�سل – اإمارة دبي يف غ�سون ثالثني يوماً وذلك  رقم  الأر�ص  قطعة  على  الكائنة   B12
املوؤجرين  بني  باملنازعات  اخلا�سة  الق�سائية  لللجنة  اللجوء  اإىل  املنذرة  �ست�سطر  واإل  الإع��الن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
وامل�ستاأجرين باإمارة دبي بغر�ص اإلزام املنذر اإليها باإخالء العني املوؤجرة و�سداد متاأخرات الإيجار املرتتبة عليها حتى 

تاريخ الإخالء الفعلي مع اإلزامها بالر�سوم وامل�ساريف واأتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى.  

 الكاتب العدل                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   

اإنذار عديل بالن�شر
رقم )3544/1/2018(

املنذرة / �سيتي ووك ريتيل ����ص.ذ.م.م.  -  اإعمار �سكوير – املبنى رقم 1 – مكتب 301 – هاتف 045114750 
وميثلها ال�سيد / حممد يو�سف حممد يو�سف مبوجب وكالة رقم 2018/1/111319  املوؤرخة لدى الكاتب العدل 

بدبي بتاريخ  : 2018/5/14 
املنذر اليها / مطعم �سي �سي وان - �ص ذ م م  ، املحل رقم B12-00-05 الكائن على قطعة الر�ص رقم 343-9452 
مب�سروع �سيتي ووك - املرحلة الثانية - �سارع ال�سفا - اإمارة دبي - هاتف رقم 042506767 / 043432707 
، فاك�ص : 042506868/ 043432729 ، �ص ب : 113719 دبي ، الإمارات العربية املتحدة ،  رقم مكاين :   

40RCN2494889069
-00-05 اإليها ب�سرورة  فتح املحل و�سداد متاأخرات اليجار املرت�سدة بذمتها على املحل رقم  املنذر  املنذر  يخطر 

9452-343 مبنطقة الو�سل – اإمارة دبي يف غ�سون ثالثني يوماً وذلك  رقم  الأر�ص  قطعة  على  الكائنة   B12
املوؤجرين  بني  باملنازعات  اخلا�سة  الق�سائية  لللجنة  اللجوء  اإىل  املنذرة  �ست�سطر  واإل  الإع��الن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
وامل�ستاأجرين باإمارة دبي بغر�ص اإلزام املنذر اإليها باإخالء العني املوؤجرة و�سداد متاأخرات الإيجار املرتتبة عليها حتى 

تاريخ الإخالء الفعلي مع اإلزامها بالر�سوم وامل�ساريف واأتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى.  

 الكاتب العدل                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   

اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر
   يف  الدع�ى رقم 2018/198  ا�شكالت جتارية  

مو�سوع الق�سية : اإ�سكال يف التنفيذ رقم 4027/2017 جتاري 
طالب الإعالن : م�ست�سكل : ا�سماعيل عي�سى حاجي امريو  

املطلوب اعاله : امل�ست�سكل �سدهما / 1-  �سركة ات�ص ان ات�ص ب�سن�ص �سلتين�ص - 
�ص ذ م م  2- حممد وقا�ص اعجاز احمد - جمهول حمل القامة

املوافق  الرب��ع��اء   ي��وم  ق��د حت���ددت جل�سة  ب��ان��ه  نعلنكم   -  : الإع���الن  مو�سوع 
ال�سكال  يف  للنظر   ch1C.15 بالقاعة  �سباحا   9.30 ال�ساعة    2018/6/6
اعاله والتي يتوجب عليكم ح�سورها ويف حالة تخلفكم عن احل�سور �سي�سدر 

قرار يف غيابكم مع نفاذ اثره القانوين بحقكم.
رئي�س الق�شم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2018/3  عر�س واإيداع عقاري                 

اىل امل��ع��رو���ص ع��ل��ي��ه / 1- دي����ار ل��ل��ت��ط��وي��ر - ���ص م ع  
2-�سركة ديار لدارة جمعيات املالك - ذ م م  جمهويل 
حمل القامة مبا ان العار�ص / حممد ن�سرت طاهر 
-  نعلنكم بان العار�ص تقدم اىل املحكمة عر�سا عليكم 

مبلغ وقدره 2.031.463.6 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2018/2195  تنفيذ عمايل 
ان�ستيتوت اوف ماجنمنت تكنولوجي منطقة حرة  املنفذ �سده/1-  اىل 
�سيده �سدف  التنفيذ/  ان طالب  الق��ام��ة مبا  م   جمهول حمل  م  ذ   -
اأقام  قد    - كلندر عبداهلل ح�سني  / خالد  ا�سغر عبا�ص بخاري وميثله 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة.   وعليه  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )98759( 
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 البتدائية

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   
يف الدع�ى رقم 2018/395 جتاري كلي 

�سد املدعي عليهما / فال�ص للعقارات - علي عبداهلل نا�سر عبداهلل 
املقامة من قبل املدعي : م�سعل بن عمار بن عبدالواحد اخل�سريي 

مبا اأن هناك دعوى مقامة �سدكما امام حماكم دبي حتت رقم 2018/395 جتاري كلي ، وحيث 
انه مت ندبنا خبريا حما�سبيا يف الدعوى ، فاننا وعمال باحكام قانون الثبات رقم 10 ل�سنة 1992 
ندعوكما حل�سور اجتماع اخلربة او من ميثلكما قانونا والذي �سوف يعقد مبكتبنا على العنوان 
املو�سوع ادناه وذلك يوم الحد املوافق 2018/6/10 يف متام ال�ساعة 12.00 ظهرا مع اح�سار كافة 
امل�ستندات املوؤيدة ملوقفكم يف الدعوى.  عود ميثاء ، �سارع ام هرير ، بالقرب من ج�سر ال مكتوم 
القادم من بردبي باجتاه ديرة ، بناية الفجر ، ا�سفل البناية هومز ار ا�ص للمفرو�سات ، خلف 

البناية نادي الن�سر الريا�سي ، الطابق الثاين مكتب رقم 207.  
اخلبري  املحا�شبي 
حممد �شعيد الظنحاين 

اإعالن اجتمـــــــاع اخلبـــــــرة 

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   
يف  الدع�ى 2017/4100 جتاري جزئي   دبي

املدعي / �سركة اخلليج للتمويل - �ص م خ - فرع ل�سركة 
بوكالة املحامي / بر�ستيج للمحاماة وال�ست�سارات القانونية  

املعلن اليه / املدعي عليها الوىل / �ستل لتجهيز الهدايا العالنية 
املدعي عليه الثاين / جميل احمد حممد حزام

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم 
الحد املوافق 2018/6/3 يف متام ال�ساعة العا�سرة �سباحا لعقد الجتماع الأول للخربة وذلك  مبقر 
مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�سارد - دبي ، ديرة ، �سارع املطار ، مبنى الفجر لالأعمال ، مكتب رقم 119.    
امل�ستندات  كافة  اإح�سار  املذكور مع  الجتماع  قانونا حل�سور  او من ميثلكم  لذا يطلب ح�سوركم 
تطورات  وملتابعة  ا�ستف�سارات  اية  ب�ساأن  باأول  اول  اخلبري  مراجعة  وعليكم   ، بالدعوى  املتعلقة 

اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�ستالم امل�ستندات والتعقيب عليها. 
اخلبري / �شعيد حممد ال�شارد الفال�شي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133 

 دع�ة حل�ش�ر 
الجتماع الأول للخربة 

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   
يف الدع�ى رقم 2018/165  جتاري جزئي  

املعلن اليه / املدعي عليها الوىل : ماأكولت بون - ذ م م 
املدعي عليه الثاين / ابوبكر فالياكات �سديق 

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلربة امل�سرفية يف الدعوى اعاله 
فقد حددنا يوم الربعاء  املوافق 2018/6/6، وذلك يف متام الثالثة ع�سرا ،   موعدا لعقد 
ال�سيخ  �سارع   - بر دبي  الكائن دبي -  امل�سرفية وذلك مبكتبنا  الجتماع الول للخربة  
،  الطابق  ، برج العطار ، مكتب رقم 2403  زايد بالقرب من حمطة مرتو املركز املايل 
الرابع والع�سرون - هاتف رقم  3589996-04 وفاك�ص 3589966-04 �ص ب 91153 دبي 
- لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا حل�سور الجتماع املذكور مع اح�سار كافة 

امل�ستندات املتعلقة بالدعوى.
 i2an م�سعل الزرعوين للمحا�سبة القانونية- ع�سو يف

اخلبري امل�سريف : د. م�سعل عبداهلل الزرعوين

   دع�ة حل�ش�ر الجتماع الول
 للخربة امل�شرفية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/3638

املنذر : حممد موفق حممد مظهر امل�سري - �سوري اجلن�سية 
املنذر اإليه : لوؤي اأحمد مزاز - �سوري اجلن�سية 

جمهول حمل القامة 
وواحد  مائة   )121.000( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  ينذر  املنذر 
لهذا  الن�سر  تاريخ  اي��ام من  اق�ساها خم�سة  دره��م خالل فرتة  الف  وع�سرون 
النذار العديل ، وال ي�سطر املنذر اآ�سفا لتخاذ كافة الجراءات القانونية التي 
حتفظ فيه حقه مبا فيها اقامة الدعوى الق�سائي مع حتميل لك كافة ر�سوم 

وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة وغريها. 
الكاتب العدل

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   

  اعـــــــــالن تغيري ا�شم
تقدمت املواطنة/ مانعة حممد �سامل �سعيد الكثريي - بطلب اىل 
حمكمة اأبوظبي البتدائية - ق�سم التوثيقات بتغيري ا�سمها من 

)مانعه( اىل)احام(  
فمن لديه اعرتا�ص يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر العالن.
بدر احمد احلمادي - م�ثق

القا�شي / �شلطان حممد خمي�س الكعبي 
قا�شي تركات الدائرة الثالثة 

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�شاء(
اإدارة الكاتب العدل والت�ثيق

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   

  اعـــــــــالن تغيري ا�شم
تقدمت املواطنة/ معتز علي عبداهلل مانع املن�سوري  - بطلب اىل 
ا�سمه من  بتغيري  التوثيقات  ق�سم   - البتدائية  اأبوظبي  حمكمة 

)معتز( اىل)زايد(  
فمن لديه اعرتا�ص يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر العالن.
ع�اطف ال�شريف - كاتب عدل 

القا�شي / �شلطان حممد خمي�س الكعبي 
قا�شي تركات الدائرة الثالثة 

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�شاء(
اإدارة الكاتب العدل والت�ثيق

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدع�ى رقم 2018/842 جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه/1- ال�سماء املا�سية للتجارة العامة - �ص ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
اأن املدعي / ال�سامل لل�سفر - ذ م م  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 
2018/4/18 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ ال�سامل لل�سفر - ذ م م  بحكمت املحكمة 
مبثابة احل�سوري : بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ مائتي و�ستة وع�سرين 
الف واربعمائة و�سبعني درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل 
اتعاب  الف درهم مقابل  بامل�سروفات ومببلغ  ال�سداد والزمتها  يف 2017/7/4 وحتى متام 
لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات.   من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�ست  املحاماة 
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 البتدائية

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدع�ى رقم 2017/4223 جتاري جزئي                                              
اىل املدعي عليه/1- جورج بابي �سيبو  جمهول حمل القامة مبا اأن املدعي / بروجري�ص 
بروفايلز ال�سرق الو�سط - �ص ذ م م  وميثله / جو�سلني �سبلي خري اهلل - نعلنكم بان 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2018/4/25 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
بان  عليه  املدعي  بالزام   - م  م  ذ  �ص   - الو�سط  ال�سرق  بروفايلز  بروجري�ص  ل�سالح/  
يوؤدي للمدعية مبلغ 28.146 درهم قيمة ال�سيكني �سند الدعوى )ثمانية وع�سرين الف 
ومائة و�ستة واربعني درهم( والفائدة 9% من تاريخ ال�ستحقاق 2016/4/25 وحتى متام 
ال�سداد والزمت املدعي عليه بامل�ساريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
اآل  �سعيد  بن  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  ه��ذا  لن�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

يف  الدع�ى 2018/196  ا�شتئناف جتاري   
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- الفهيم لل�سناعات ال�سمنتية - �ص ذ م م  جمهول 
حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /مركز املخترب املتطور - ذ م م وميثله / 
عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري - قد ا�ستاأنف  احلكم ال�سادر بالدعوى 
رقم : 2017/2419 جتاري جزئي بتاريخ 2018/1/25    وحددت لها جل�سه 
رقم  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة    2018/6/24 امل��واف��ق  الح��د   ي��وم 
ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   

اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده   
فى الدع�ى رقم  2015/530   تنفيذ جتاري 

طالب التنفيذ: ال�سركة العربية للطريان - �ص م ع 
اإم��ارة ال�سارقة - مطار ال�سارقة - �سارع املطار - بالقرب من مطار ال�سارقة ال��دويل - بناية العربية للطريان - �ص م  عنوانه : 

ع - املقر الرئي�سي - مكتب ملك دائرة الطريان املدين - �ص ب 132  ال�سارقة - الهاتف : 0097165581166 
املنفذ �سده : �سركة ابيار للتطوير العقاري - �ص م ع - ممثله ب�سخ�ص مديرها العام - عنوانه :  اإمارة دبي - و�سط دبي )داون 
تاون(  - بناية ريزيدن�ص اإعمار كورت جاردن - مدخل فندق بال�ص اوتيل - قرب دبي مول - الطابق الر�سي - مكتب رقم 313 
اي - هاتف : 04/8848668 - انه يف يوم الربعاء املوافق 2018/6/6 ال�ساعة 9.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان 
اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن 20% 
من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل 
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 
ال�سفوح الوىل -   : املنطقة  املمتلكات  : �سقة �سكنية -  البيع. وفيما يلي او�ساف  التالية جلل�سة  ايام  وامل�سارييف خالل ع�سرة 
رقم الر�ص : 138 - رقم  املبنى : 1 - ا�سم املبنى : برج هيليانا - رقم العقار : P09 - امل�ساحة : 41.37 مرت مربع - املقدرة ب��� 
)622423( درهم - �سقة �سكنية - املنطقة : ال�سفوح الوىل - رقم الر�ص : 138 - رقم  املبنى : 1 - ا�سم املبنى : برج هيليانا 

- رقم العقار : P08 - امل�ساحة : 43.84 مرت مربع - املقدرة ب��� )660520( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   

اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   
فى الدع�ى رقم  2016/19  تنفيذ عقاري  

الريامي  املحتار  مكتب  الدامنارك - ويعلن على موطنه  الدولة -   ب��ول  كري�ستيان �سني  - عنوانه : خ��ارج  التنفيذ:  طالب 
للمحاماة وال�ست�سارات القانونية / دبي - طريق ال�سيخ زايد - تيكوم - ال�سعفار تاور 1  مكتب رقم 2408  

املنفذ �سده : �سركة �سن لند الإمارات الكهرو�سوئية املحدودة  واآخرون  عنوانه : تعلن على مكتب وكليها القانوين / مكتب 
اتفاق الدولية للمحاماة وال�ست�سارات القانونية - الكائن بدبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - برج جروفينز هاو�ص - الطابق 
ان  التالية  الثالث  الي��ام  9.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2018/6/6 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف   -   1207 رق��م  مكتب   12
اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة الم��ارات للمزادات وعلى 
ل  تاأمني  اي��داع  ال��دول��ة   مواطني  من  ال�سراء  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae( الل��ك��رتوين  موقعها 
مبا  معززا  باعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ص  لديه  من  ولكل  املزايدة  دخ��ول  قبل  الأ�سا�سي  الثمن  من   20% عن  يقل 
من  وعلى  املدنية  الإج����راءات  قانون  من   301 ب��امل��ادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  امل��ح��ددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  من  ي��ربره 
  : املمتلكات   او���س��اف  يلي  وفيما  ال��ب��ي��ع.  جلل�سة  التالية  اي���ام  ع�سرة  خ��الل  وامل�سارييف  الثمن  ك��ام��ل  اي���داع  ع��ط��اوؤه  يعتمد 
 �سقة �سكنية - املنطقة : اجل��داف - رقم الر���ص : 40 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : بالزو فري�سات�سي - ارق��ام الوحدات : 
168.83 مرت   : امل�ساحة   - دره��م  )2416(  ب��� )4.030.779(  املقدرة   - 208.04 مرت مربع   : امل�ساحة   -  )2320(
مربع - املقدرة ب��� )3.174.209( درهم )2323( - امل�ساحة : 187.68 مرت مربع - املقدرة ب��� )3.636.303( درهم 

)2324( - امل�ساحة : 187.68 مرت مربع - املقدرة ب��� )5.254.458( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

موظفو البنك التجاري الدويل يكملون بنجاح برناجمًا تدريبيًا يف معهد االإمارات للدرا�سات امل�سرفية واملالية

تراأ�شتها موؤ�ش�شة دبي لتنمية اال�شتثمار

جناح البعثة التجارية اإىل والية اأوهايو للتعريف مبزايا اإمارة دبي كمركز اأعمال رائد على م�ستوى العامل

تكرمي اأبو غزالة للملكية 
الفكرية يف اأفغان�ستان

ام�ص بدبي  العقارات  ت�سرفات  قيمة  درهم  ماليني   410
•• دبي -وام:

حققت الت�سرفات العقارية يف دائرة الأرا�سي والأمالك بدبي اأكرث 
من 410 ماليني درهم حيث �سهدت الدائرة ام�ص ت�سجيل 155 
لالأرا�سي  مبايعة   13 منها  دره��م  مليون   262 بقيمة  مبايعة 
بقيمة  الفلل  و  لل�سقق  دره��م و142 مبايعة  102 مليون  بقيمة 

درهم. مليون   160
وجاءت اأهم مبايعات الأرا�سي بقيمة 38 مليون درهم يف منطقة 
18 مليون درهم يف منطقة نخلة  2 تليها مبايعة بقيمة  جزيرة 
جمريا تليها مبايعة بقيمة 10 ماليني درهم يف منطقة املركا�ص. 
اإذ  املبايعات  ع��دد  م��ن حيث  امل��ن��اط��ق  امل��رك��ا���ص  وت�����س��درت منطقة 
�سجلت مبايعتني بقيمة 18 مليون درهم وتلتها منطقة جزيرة 2 
بت�سجيلها مبايعة بقيمة 38 مليون درهم وثالثة يف ور�سان الأوىل 

بت�سجيلها مبايعة بقيمة مليونني درهم.

وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�سقق و الفلل .. جاءت مبايعة بقيمة 
2 كاأهم املبايعات تلتها مبايعة  جزيرة  مبنطقة  درهم  مليون   25
اأخ���ريا مبايعة  و  امل��رك��ا���ص  دره���م يف منطقة  م��الي��ني   10 بقيمة 

بقيمة 6 ماليني درهم يف منطقة املركا�ص .
عدد  حيث  من  املناطق  الرابعة  جنوب  الرب�ساء  منطقة  وت�سدرت 
14 مليون  بقيمة  21 مبايعة  �سجلت  اإذ  والفلل  ال�سقق  مبايعات 
 32 بقيمة  مبايعة  بت�سجيلها19  املركا�ص  منطقة  وتلتها  دره��م 
مليون درهم وثالثة يف منطقة اليالي�ص 2 بت�سجيلها 16 مبايعة 

درهم. مليون  بقيمة 21 
17 رهن  148 مليون درهم منها  و�سجلت الرهون قيمة قدرها 
بقيمة  و�سقق  فلل  ره��ن   61 و  دره���م  مليون   48 بقيمة  اأرا�����ص 
7 بقيمة  وادي ال�سفا  مبنطقة  اأهمها  وكان  درهم  مليون   100
 19 24 مليون درهم واأخرى يف منطقة اخلليج التجاري بقيمة 

مليون درهم.

•• دبي-الفجر: 

اأع��ل��ن ال��ب��ن��ك ال��ت��ج��اري ال�����دويل، اأح����د اأب����رز م���زودي 
اخل���دم���ات امل�����س��رف��ي��ة ل��ل�����س��رك��ات والأف�������راد يف دولة 
الإمارات ومقره دبي، اأن 19 من موظفيه قد اأكملوا 
بنجاح برناجماً تدريبياً مكثفاً حول القيادة واملهارات 
الإم�����ارات  "معهد  اأي����ام يف   10 م���دى  ع��ل��ى  الإداري������ة 
املوؤ�س�سات  اأب���رز  اأح��د  واملالية"،  امل�سرفية  للدرا�سات 
التوطني  جهود  بدعم  امللتزمة  والتدريبية  التعليمية 

يف الدولة. 
مهارات  تطوير  "برنامج  خ��الل  م��ن  البنك  وي�سعى 
املديرين" اإىل تعزيز مهارات مدراء الأق�سام الداخلية 
املكاتب  عمليات  اإدارة  يف  اإمكانياتهم  وتطوير  لديه 
يحقق  مب��ا  وف��ع��ال��ي��ة  ب��ك��ف��اءة  عملهم  وف���رق  اخللفية 

اأهداف البنك ويدعم ا�سرتاتيجيته العامة. 
ت�����س��ل��م املوظفون  ب��ن��ج��اح،  ال���ربن���ام���ج  اإك���م���ال  وع��ق��ب 
ال��رئ��ي�����ص التنفيذي  ال��غ��ري��ر،  ���س��ه��ادات��ه��م م��ن ح�����س��ة 
الجتماعية  امل�سوؤولية  ورئي�ص  الب�سرية  املوارد  لإدارة 
اأحمد  ج��م��ال  بح�سور  ال����دويل،  ال��ت��ج��اري  ال��ب��ن��ك  يف 

اجل�سمي، املدير العام للمعهد.
ويف هذه املنا�سبة، قالت ح�سة الغرير: نحن فخورون 
التدريبي  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا  اإك��م��ال  يف  موظفينا  بنجاح 
ت�سريع  على  وم�ساعدتهم  متكينهم  اإىل  يهدف  ال��ذي 
وترية تطورهم الوظيفي. وقد �سررت على مدار فرتة 
الربنامج التي امتدت لع�سرة اأيام، مب�ساهدة تقدمهم 
امل���ه���ارات التي  اأن  ب�سكل م��ب��ا���س��ر، واأن����ا ع��ل��ى ث��ق��ة م��ن 
تعلموها �ست�ساعدهم على حتقيق التقدم يف م�سوارهم 
اأن  اإل  امل��ق��ام  ه��ذا  يف  ي�سعني  ول  البنك.  ل��دى  املهني 

اأ�سكر معهد الإمارات للدرا�سات امل�سرفية واملالية على 
هذه الفر�سة القيمة، ونتطلع اإىل التعاون جمدداً مع 

املعهد يف امل�ستقبل. 
اأثمن  لنا  بالن�سبة  موظفونا  ميثل  ح�سة:  واأ�سافت 
اأ���س��ول��ن��ا وه���م ث��روت��ن��ا احل��ق��ي��ق��ي��ة، ول���ذل���ك نحر�ص 
التدريبية  الربامج  باأف�سل  تزويدهم  على  با�ستمرار 
التقدم  حتقيق  على  مل�ساعدتهم  العملية  واخل���ربات 
ال�����ذي يت�سم  امل��ال��ي��ة  وال���ن���ج���اح يف ق���ط���اع اخل���دم���ات 

بتناف�سيته العالية يف دولة الإمارات.
م���ن ج��ان��ب��ه، ق����ال ج���م���ال اأح���م���د اجل�����س��م��ي: �سررنا 

مب�ستوى احلما�ص واملهنية الذي اأظهره امل�ساركون من 
البنك التجاري الدويل على مدى فرتة م�ساركتهم يف 
برناجمنا التدريبي املكثف الذي �سمم خ�سي�ساً لرفع 
م�ستوى كفاءة موظفي البنوك عرب م�ساعدتهم على 
اكت�ساب مهارات اإدارية اأ�سا�سية ميكنهم تطبيقها اأينما 
ذهبوا. وناأمل اأن يتمكن هوؤلء اخلريجون من تطبيق 
م��ا ت��ع��ل��م��وه خ���الل ال��ربن��ام��ج ل��ل��ت��ع��ام��ل ب��ف��ع��ال��ي��ة مع 

التحديات التي قد تواجههم يف بيئة عملهم.
التجاري  بالبنك  الب�سرية  امل��وارد  اإدارة  فريق  ويعمل 
هة لدعم جميع  الدويل على تنفيذ ا�سرتاتيجية ُموجَّ

خالل  من  املهنية  مهاراتهم  وتطوير  البنك  موظفي 
الربامج التدريبية والتوجيه والإر�ساد.

الذي  املديرين"  م��ه��ارات  ت��ط��وي��ر  "برنامج  ��م��م  و���سُ
يقدمه "معهد الإمارات للدرا�سات امل�سرفية واملالية" 
اإدارية  مهام  يتولون  الذين  الداخلية  الأق�سام  مل��دراء 
�سمن موؤ�س�ساتهم. وتغطي الدورة املكثفة التي متتد 
على 10 اأيام مو�سوعات متعددة، وت�سمل ور�ص عمل 
واأخالقيات  والقيادة،  الفعال،  التوا�سل  اأ�ساليب  حول 
الأداء،  على  والتدريب  ال�سخ�سية،  وامل��ه��ارات  العمل، 

وبناء فرق عمل كفوؤة.

•• دبي-الفجر: 

تعلن موؤ�س�سة دبي لتنمية ال�ستثمار، اإحدى موؤ�س�سات 
البعثة  جن��اح  عن  بدبي،  القت�سادية  التنمية  دائ��رة 
كولومبو�ص  مدينتي  �سملت  التي  العاملية  التجارية 
للتعريف  الأمريكية  اأوه��اي��و  ولي��ة  يف  و�سين�سيناتي 
مبزايا دبي التناف�سية كاأحد مراكز الأعمال الرائدة 
مفاو�سات  ع��ن  اث��م��رت  حيث  ال��ع��امل،  م�ستوى  على 
دبي  يف  لال�ستثمار  الأم��ري��ك��ي��ة  ال�سركات  بع�ص  م��ع 
التجارية  البعثة  وه��دف��ت  ال��ق��ادم��ة.  ال��ف��رتة  خ��الل 
اإىل  ال�ستثمار  لتنمية  دب��ي  موؤ�س�سة  تراأ�ستها  التي 
دعوة وت�سجيع ال�سركات الأمريكية اإىل ال�ستثمار يف 
القطاعات الرئي�سية يف دبي ودولة الإم��ارات وتعزيز 
العالقات التجارية بني البلدين على نحو يرقى اإىل 

م�ستويات التعاون املتينة القائمة بينهما.
نوعها  م���ن  خ���ط���وة  اأول  ال���ت���ج���اري���ة  ال��ب��ع��ث��ة  وت���ع���د 
للموؤ�س�سة نحو �سوق و�سط اأمريكا، حيث مت خاللها 
النقا�ص  ال����ن����دوات وج��ل�����س��ات  م���ن  ع��ق��د جم��م��وع��ة 
املوؤ�س�سة  �سركاء  مع  بالتعاون  املبا�سرة  والجتماعات 
يف الوليات املتحدة الأمريكية، مبا يف ذلك موؤ�س�سة 
"فو�سرت  املحاماة  و�سركة  2020"؛  "كولومبو�ص 
براون تود"، التي متثل �سركات �سين�سيناتي املدرجة 
الأعمال  وجم��ل�����ص  500"؛  "فورت�سن  ق��ائ��م��ة  يف 
النقا�ص  و���س��ه��دت ج��ل�����س��ات  الإم����ارات����ي.  الأم���ري���ك���ي 
ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة م�����س��ارك��ة ك���ب���رية م���ن اأك�����رث م���ن 100 
مم��ث��ل ع��ن جم��م��وع��ة م��ن ال��ق��ط��اع��ات، مب��ا يف ذلك 
والتعليم  ال�سحية  وال��رع��اي��ة  وال�����س��ي��اح��ة  الب��ت��ك��ار 
اللوج�ستية  واخل��دم��ات  ال�سيارات  و�سناعة  وال��دف��اع 
خاللها  مت  حيث  احلكومي،  والقطاع  والتكنولوجيا 
ت��ب��ادل الأف���ك���ار وال�����روؤى ال��ت��ي ت��ه��م ه���ذه القطاعات 

وبحث �سبل التعاون يف جمايل ال�ستثمار والتجارة.
دبي  موؤ�س�سة  م��ن  امل�ستوى  رفيعو  متحدثون  وق���ام 
ودبي  املتعددة  لل�سلع  دبي  ومركز  ال�ستثمار  لتنمية 
الأعمال  الإم�������ارات وجم��ل�����ص  اجل���ن���وب وجم��م��وع��ة 
الأم���ري���ك���ي الإم����ارات����ي و���س��ف��ارة دول����ة الإم�������ارات يف 
ال������دويل يف مدينة  ري��ك��ن��ب��ي��ك��ر  وم���ط���ار  وا���س��ن��ط��ن 
كولومبو�ص، باإجراء نقا�سات �ساملة وتقدمي عرو�ص 

للنمو  كمن�سة  دب���ي  ب��ه��ا  تتمتع  ال��ت��ي  امل��زاي��ا  ت��و���س��ح 
والتو�سع لل�سركات العاملية، مع الرتكيز على قدرتها 
الأعمال  ممار�سة  و�سهولة  عاملية  كمدينة  التناف�سية 
امتالكها  اإىل جانب  ال�ستدامة  فيها وتبنيها ملفهوم 

لبنية حتتية متطورة للت�سدير واإعادة الت�سدير.
وقال خالد راعي البوم، نائب املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة 
التجارية  بعثتنا  "�سملت  ال���س��ت��ث��م��ار:  لتنمية  دب��ي 
الن�ساط  اأب��رز مناطق  املتحدة  الوليات  اإىل  الأخ��رية 
الفعاليات  اأوهايو. وا�ستقطبت  ال�ستثماري يف ولية 
التي عقدناها يف مدينتي كولومبو�ص واأوهايو العديد 
اللتقاء  فر�سة  لهم  اأتيحت  ال��ذي��ن  امل�ساركني  م��ن 
الق�سايا  ملناق�سة  امل��راف��ق  وال��وف��د  املوؤ�س�سة  مبمثلي 
الأفكار  تبادل  اإىل  بالإ�سافة  امل�سرتك،  الهتمام  ذات 

والروؤى حول جمالت وبيئة ال�ستثمار يف دبي".
بالتعريف  الزيارة  هذه  لنا  "�سمحت  البوم:  واأ�ساف 
اأك�����رث ب���دب���ي وامل����زاي����ا ال���ت���ي ت���وف���ره���ا ع��ل��ى �سعيد 
اإظهار  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  الأع��م��ال،  وتنمية  ال�ستثمار 

اهتمام الإمارة بتطوير �سراكات ذات منفعة متبادلة 
يف جمايل الأعمال وال�ستثمار. كما قمنا بالتوا�سل 
اأجل  من  واخلا�ص  احلكومي  القطاعني  ممثلي  مع 
وال�ستثمارية  التجارية  الفر�ص  تعزيز  �سبل  بحث 
بني دبي وال�سوق الأمريكية. واأود اأن اأ�سري هنا اإىل اأن 
حجم التبادل التجاري بني دولة الإمارات والوليات 
املتحدة بلغ حوايل 90 مليار درهم اإماراتي يف العام 
اأكرب الوليات  اأوهايو �سابع  املا�سي، كما كانت ولية 

امل�سدرة اإىل دولة الإمارات يف العام 2016".
اإىل  ال��ت��ج��اري��ة  البعثة  يف  امل�����س��ارك��ني  قائمة  و�سمت 
مدينتي كولومبو�ص و�سين�سيناتي جمموعة من كبار 
وليد  فيهم  مب��ن  التنفيذيني  وامل��دي��ري��ن  امل�سوؤولني 
مرهون، مدير اأول ترويج ال�ستثمار يف موؤ�س�سة دبي 
لتنمية ال�ستثمار؛ واآل هينتون، م�ست�سار يف موؤ�س�سة 
اأول  مدير  حممد،  وحممد  ال�ستثمار؛  لتنمية  دب��ي 
الأن�ساري،  واأح��م��د  امل��ت��ع��ددة؛  لل�سلع  دب��ي  م��رك��ز  يف 
اجلنوب؛  دب����ي  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص  م�����س��ت�����س��ار 

الأمريكي  الأع��م��ال  جمل�ص  رئي�ص  �سربايت،  وداين 
يف  التجاري  اخلبري  ج���ارون،  وجوناثان  الإم��ارات��ي؛ 
احلاج  وكاميليا  وا�سنطن؛  يف  الإم���ارات  دول��ة  �سفارة 
م�سك، مدير مبيعات اأول يف و�سط الوليات املتحدة 
اإجنلربي�سنت،  وجين�ص  الإم�����ارات؛  جمموعة  ل��دى 
املتحدة  ال��ولي��ات  و�سط  يف  الإقليمي  ال�سحن  مدير 

.)SkyCargo( "لدى "�سكاي كارجو
وتن�سم مدينتي كولومبو�ص و�سين�سيناتي اإىل قائمة 
متنامية من املدن الأمريكية التي قامت موؤ�س�سة دبي 
التجارية  اإطار بعثتها  لتنمية ال�ستثمار بزيارتها يف 
العاملية والتي تهدف من ورائها اإىل بناء �سراكات مع 
القطاعني اخلا�ص  الفاعلة يف  امل�ستثمرين واجلهات 
التجارية  ال��ب��ع��ث��ة  ت��ت��م��ا���س��ى ه���ذه  ك��م��ا  واحل���ك���وم���ي. 
ال�سناعية  دب���ي  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اأه�����داف  ال��ع��امل��ي��ة م��ع 
عاملياً  مركزاً  دبي  اإمارة  جعل  اإىل  الرامية   2030
لالأن�سطة ال�سناعية امل�ستدامة القائمة على املعرفة 

والبتكار.

•• كابول – الفجر:

مت منح �سركة اأبو غزالة للملكية الفكرية "اأجيب" 
والتجارة  ال�سناعة  وزارة  قبل  م��ن  تقدير  �سهادة 
الأفغانية  امل��راأة  غرفة  مع  وبالتعاون  اأفغان�ستان  يف 

للتجارة وال�سناعة. 
الأ�ستاذة  ���س��ع��ادة  ق��دم��ت��ه  ال����ذي  ال��ت��ك��رمي  وي���اأت���ي 
وال�سناعة يف  التجارة  وزير  نائب  كاميال �سديقي، 
مكتب  مدير  ن��ام��رباث،  بابو  لالأ�ستاذ  اأفغان�ستان، 
التي  املميزة  خلدماتها  اأفغان�ستان،  يف  "اأجيب" 
ال��ت��ج��اري��ة يف  وال��ع��الم��ات  ال����رباءات  ملكتب  تقدمها 
امللكية  الدعم ملجتمع  اأفغان�ستان ودوره��ا يف تقدمي 

الفكرية يف اأفغان�ستان، حيث قدم ال�سهادة.  

ياأتي  النجاح  هذا  "اإن  نامرباث  بابو  الأ�ستاذ  وق��ال 
من خالل التوجيه امل�ستمر ل�سعادة الدكتور طالل 
ما  لكل  املجموعة  تقدمي  على  وحر�سه  غزالة  اأب��و 
اإىل  اأن هذا التكرمي ي�ساف  اإىل  هو جديد، م�سريا 
العديد من التكرميات التي ح�سلت عليها ال�سركة 

والتي بدورها تتعهد دوما بتقدمي الأف�سل.
بهذا  ج����داً  و���س��ع��ي��دون  ف���خ���ورون  "نحن  واأ�����س����اف 
ال��ت��ك��رمي، وه���ذا ي��ع��د ح��اف��زا ل��ن��ا ك�����س��رك��ة لتطوير 

خدماتنا دائماً". 
للملكية  غزالة  اأب��و  �سركة  اختيار  مت  اأن��ه  اإىل  ي�سار 
ال�سرق  يف  فكرية  ملكية  �سركة  كاأف�سل  الفكرية 
الأو�سط من قبل جملة اإدارة امللكية الفكرية وذلك 

على مدار عدة �سنوات. 

احل�ساب  فائ�ص  درهم  مليار   97.1
اجلاري خالل عام 2017 

•• اأبوظبي-وام: 

من   - % ارتفع فائ�ص احل�ساب اجل��اري من 48.5 مليار درهم - 3.7 
 - 2017 97.1 مليار دره��م يف  اإىل   2016 الناجت املحلي الإجمايل يف 

الإجمايل. املحلي  الناجت  من   - %  6.9
ويعزى الرتفاع يف الفائ�ص خالل �سنة 2017 اإىل ارتفاع فائ�ص امليزان 
الن�ساط  وحت�سن  النفط  اأ�سعار  بتطورات  اأ�سا�سي  ب�سكل  املرتبط  التجاري 
دخل  يف  ارتفاع  التجاري  امليزان  فائ�ص  يف  الرت��ف��اع  و�ساحب  القت�سادي 
ال�ستثمار وانخفا�ص عجز ميزان اخلدمات على الرغم من العجز الكبري 

يف التحويالت يف �سنة 2017.
 25.1 2016 بن�سبة  وارتفعت ال�سادرات الهيدروكربونية مقارنة ب�سنة 
اخلام  النفط  اأ�سعار  الرتفاع  نتيجة  وذلك   - درهم  مليار   42.9  -  %
واملنتجات الأخ��رى.. وهذا الرتفاع جاء متزامنا مع الزيادة يف ال�سادرات 

غري الهيدروكربونية بن�سبة 0.3 % اأو ما يعادل 1.1مليار درهم.
ونتيجة ملا �سبق فاإن املجموع الكلي لل�سادرات " فوب" ارتفع مبقدار 49.5 

مليار درهم اأو ما ن�سبته 4.6%.
ويف الوقت نف�سه جند اأن اإجمايل ال��واردات " �سيف " - مت�سمنة تكاليف 
ارتفعت  قد  الرئي�سيني  ال�سركاء  بلدان  من  للب�سائع  وال�سحن  التاأمني 
بحوايل 11.5 مليار درهم يف 2017 مما خف�ص من الزيادة املتوقعة يف 
امليزان التجاري.. ومع ذلك ل يزال فائ�ص امليزان التجاري "فوب" كبريا 

حيث بلغ 20.7 % من الناجت املحلي الإجمايل.
وفيما يتعلق باخلدمات فقد اأدى ارتفاع عدد ال�سياح والتح�سن يف الن�ساط 
للخدمات حيث متثل  وامل��دي��ن  ال��دائ��ن  ب��ن��دي  زي���ادة يف  اإىل  الق��ت�����س��ادي 
الدائنة  احل�سابات  من   69% والنقل  ال�سفر  لبندي  الفرعية  احل�سابات 
و37 %من احل�سابات املدينة و�سجل �سايف بند ال�سفر تدفقا اىل الداخل 
2016 كما  7.8 مليار دره��م يف  12.5 مليار دره��م باملقارنة مع  بقيمة 
املتحدة م�سجلة  العربية  الإم��ارات  اإىل  الوافدة  ال�سياحة  اإي��رادات  ارتفعت 
زيادة بن�سبة 8 ? ومع ذلك انخف�ص معدل النمو ب�سبب انخفا�ص الإنفاق 

لكل م�سافر.
وارتفع �سايف دخل ال�ستثمار حيث �سجل تدفقا اىل الداخل بقيمة 10.2 
مليار درهم يف 2017 نتيجة الرتفاع اأ�سعار الفائدة واأ�سعار النفط.. اأما 
حتويالت  وتراجعت  مغايرة  اجت��اه��ات  �سجلت  فقد  للتحويالت  بالن�سبة 

القطاع العام للخارج ب�سكل طفيف.
وباملقابل ارتفعت حتويالت القطاع اخلا�ص للخارج نتيجة لزيادة حتويالت 
العاملني مما ت�سبب يف زيادة �سايف التحويالت اإىل اخلارج يف �سنة 2017 

بقيمة 7.7 مليار درهم مقارنة مع عام 2016 .
وانخف�ص عجز احل�ساب املايل بقيمة 8.4 مليار درهم يف 2017 مقارنة 
مع 2016 لي�سل اإىل 62.6 مليار درهم اأو ما يعادل 4.5 %من الناجت 
املبا�سرة  الأجنبية  ال�ستثمارات  الرت��ف��اع  نتيجة  وذل��ك  الإج��م��ايل  املحلي 
ال�ستعداد  اإط��ار  يف  الأجنبية  ال�ستثمارات  ارت��ف��اع  عن  الناجمة  الداخلة 
الدولة  �ست�ست�سيفه  ال���ذي   "EXPO  -  2020  " ال��ع��امل��ي  للمعر�ص 

والتغري يف ن�ساط القطاع امل�سريف.
و�سجل ارتفاع طفيف يف تدفقات ال�ستثمار املبا�سر اإىل اخلارج بقيمة 1.6 
مليار درهم يف �سنة 2017 نتيجة لزيادة يف ال�ستثمارات الأجنبية املبا�سرة 
بالإ�سافة  دره��م  مليار   38 لتبلغ  دره��م  مليار   2.7 بحوايل  ال��دول��ة  اإىل 
مقارنة  اخلارجية  ا�ستثماراتها  قيمة  امل�سارف من  فقد خف�ست  ذلك  اإىل 
املالية  التحويالت  ف��اإن  وكذلك  2017 يف  �سنة  اخلارجي يف  بالقرتا�ص 
اإىل خارج الدولة من قبل القطاع العام بقيت م�ستقرة عند م�ستواها البالغ 

درهم. مليارات   3
الرتفاع يف فائ�ص احل�ساب اجلاري  الناجمة عن  الآث��ار  ونتج عن جممل 
وانخفا�ص العجز يف احل�ساب املايل فائ�ص يف ميزان املدفوعات الكلي الذي 
و�سل اإىل 36.3 مليار درهم يف �سنة 2017 - 2.6 % من الناجت املحلي 
للم�سرف  الأجنبية  الأ���س��ول  �سايف  ارتفع  ذل��ك  على  وبناء   ..- الإج��م��ايل 
ال��دويل خالل  النقد  الحتياطي مع �سندوق  ذل��ك و�سع  امل��رك��زي مبا يف 

الفرتة نف�سها مبقدار 36.3 مليار درهم.

من  اأبوظبي  جتارة  % تراجع   92
التبغ وم�ستقاته خالل �سهرين

•• اأبوظبي-وام: 

 9 اإىل  وم�ستقاته  اخل��ام  التبغ  م��ن  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة  قيمة جت��ارة  تراجعت 
 92% اأول �سهرين من العام اجلاري وبن�سبة  ماليني درهم فقط خالل 

مقارنة مع نف�ص الفرتة من العام 2017.
وجاء انخفا�ص جتارة الإمارة من التبغ وجميع املواد امل�سنعة منه لل�سهر 
اخلام�ص على التوايل وحتديدا منذ اأكتوبر املا�سي الذي �سهد بدء تطبيق 
واأعقبه  العامة  بال�سحة  امل�سرة  ال�سلع  ال�سريبة النتقائية على عدد من 
واخلدمات  ال�سلع  جميع  على  امل�سافة  القيمة  �سريبة  فر�ص  ذل��ك  بعد 
با�ستثناءات حمدودة. وتوقع جتار يف القطاع ا�ستمرار تراجع جتارة اأبوظبي 
ودولة الم��ارات ب�سكل عام يف هذا النوع من ال�سلع خالل الفرتة القادمة 

وعلى نحو اأكرب من ذلك امل�سجل يف الربع الأخري من العام املا�سي.
%53.4 يف  بن�سبة  تراجعا  �سهد  املا�سي  ال��ع��ام  م��ن  الأخ���ري  ال��رب��ع  وك��ان 
العام  م��ن  ال��ف��رتة  نف�ص  م��ع  مقارنة  ومنتجاته  التبغ  م��ن  اأبوظبي  جت��ارة 

ابوظبي. اأح�ساء  مركز  عن  ال�سادرة  الأرقام  بح�سب  وذلك   2016
وفرباير  يناير  �سهري  خ��الل  التبغ  جت��ارة  حركة  تفا�سيل  اىل  وبالعودة 
لالإح�ساء  اأبوظبي  مركز  ا�سدرها  التي  الأرق���ام  اأظ��ه��رت  فقد  املا�سيني 
ذات  يف  دره��م  مليون   113 م��ع  مقارنة  دره��م  ماليني   9 اىل  انخفا�سها 

ال�سهرين من العام 2017.
و�سنفت الغالبية العظمى من جتارة الإمارة من التبغ يف اأول �سهرين من 
العام اجلاري �سمن بند اإعادة ت�سدير وبقيمة و�سلت اىل 8 ماليني درهم 

مقارنة مع 112 مليون درهم يف يناير 2017.
اأبوظبي من التبغ وم�ستقاته  وبح�سب ارقام مركز الإح�ساء فاإن �سادرات 
بلغت  العام اجل��اري فيما  �سهرين من  اأول  ال�سفر يف  اإىل م�ستوى  و�سلت 

قيمة الواردات 1.1 مليون درهم فقط.
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املال والأعمال

متر باأكر من 12 حمطة

جولة �سياحية يف ال�سارقة ت�سرد لزوارها تاريخ االإمارة وحا�سرها

كهرباء ومياه دبي ترعى تطوير الور�ص الزراعية الأ�سحاب الهمم

 اإمباور تطلع على م�ستجدات مبادرة تطوير تربيد املناطق يف املدن احلديثة يف كوبنهاجن

•• ال�شارقة-الفجر:

تزخر اإمارة ال�سارقة بالعديد من الأماكن ال�سياحية، 
واملعامل التاريخية والأثرية، التي تروي ق�س�ساً  متالأ 
الأجيال،  تتناقلها  وث��ق��اف��ة  ب��اأ���س��رار  ال�سياح  حقائب 
حيث  ال��دي��ار  اإىل  ال��ع��ودة  رح��ل��ة  يف  معهم  يحملونها 
لأبنائهم  ي�سردونها  حكايات  اإىل  حتويلها  باإمكانهم 

واأحفادهم. 
وي�ستطيع ال�سائح ا�ستك�ساف معامل ال�سارقة والتعرف 
واحلديثة،  القدمية  واأ�سواقها  �سوارعها  اأ���س��رار  اإىل 
احلافالت  ال�سارقة"،  يف  �سياحية  "جولة  خ��الل  م��ن 
لال�ستثمار  ال�سارقة  هيئة  اأطلقتها  التي  ال�سياحية 
�سركة  مع  بالتعاون   2012 عام  )�سروق(  والتطوير 

وورلدوايد". �سيينج  �سايت  "�سيتي 
ب��ن��ظ��ام ���س��وت��ي ي��ح��اك��ي املر�سد  ومت ت��زوي��د احل��اف��ل��ة 
م��ع��ل��وم��ات مف�سلة حول  ي��ق��دم  ال����ذي  الإل����ك����رتوين، 
لغات  ب�سبع  التي تقرتب منها احلافلة  الأماكن  كافة 
والرو�سية،  والإجن��ل��ي��زي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة،  ت�سمل  خمتلفة 
والإ�سبانية، والأملانية، وال�سينية، والهندية، لختالف 

جن�سيات وثقافات ال�سياح.
وت�����س��ت��م��ل اجل���ول���ة ال�����س��ي��اح��ي��ة ال��ي��وم��ي��ة ع��ل��ى ثالثة 
م�سارات، حيث مي�سي امل�سار الأخ�سر يف رحلة ثقافية 
وتنطلق  التاريخ،  عبق  خاللها  من  ال�سائح  ي�ست�سف 
جولة امل�سار الأزرق م�ساًء حتت عنوان اجلولة الليلية، 
التي ت�سحر ال�سياح باأ�سواء املدينة وانعكا�ساتها، فيما 
تبداأ  التي  الرتفيهية  اجل��ول��ة  الأح��م��ر  امل�سار  ي�سكل 

منها احلكاية.

الكورني�س.. الواحة اخلابة 
يف  الرتفيهية  اجل��ول��ة  م�سار  �سمن  احلافلة  تنطلق 
املركزي  ال�سوق  90 دقيقة، من  اإىل نحو  رحلة متتد 
الذي يعترب اإحدى التحف املعمارية يف اإمارة ال�سارقة، 
والرتفيهية  ال�سياحية  الأم��اك��ن  اأب���رز  على  لتطلعك 
الذي  الكورني�ص  ب�سارع  ، م�ستهلة م�سارها  الإم��ارة  يف 
اإذ  واحل��ي��وي��ة،  ال�سياحية  امل��راف��ق  م��ن  ال��ع��دي��د  ي�سم 
من  ال�سارع  هذا  جمالية  ا�ست�سفاف  ال�سائح  ي�ستطيع 

اآلف اأ�سجار النخيل التي تزين اأحد جوانبه.

مب�سهد  ال�ستمتاع  م��ن  ينتهي  اأن  ال��ن��اظ��ر  يلبث  ول 
اأط�����راف الطريق،  امل��رتام��ي��ة ع��ل��ى  ال��ن��خ��ي��ل  اأ���س��ج��ار 
املزدانة  امل��ج��از  وح��دي��ق��ة  خ��ال��د  ببحرية  ُي��ف��اج��اأ  حتى 
بنافورة مو�سيقية، ت�سدو كل يوم وتقدم لزوارها اأبرز 
ب��ه من  ت��زخ��ر  م��ا  ج��ان��ب  اإىل  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�سيمفونيات 
لالأطفال،  خم�س�سة  األعاب  واأماكن  للرتفيه،  مرافق 
ف�ساًل عن املقاهي واملطاعم التي تقدم اأ�سهى الأطباق 

العربية والغربية.

م�شرح املجاز.. ملتقى الثقافة والفنون
وت��وا���س��ل احل��اف��ل��ة م�����س��اره��ا م�����روراً مب�����س��رح املجاز، 
���س��ي��دت يف ج���زي���رة املجاز،  ال��ت��ي  امل��ع��م��اري��ة  ال��ت��ح��ف��ة 
العديد  ي�ستقبل  �سخ�ص، حيث   4500 لنحو  ويت�سع 
ل  الطلق،  الهواء  يف  والثقافية  الفنية  الفعاليات  من 
�سيما تلك التي تتعلق بهوية ال�سارقة واإجنازاتها مثل 
التي  الإ�سالمية  الثقافة  عا�سمة  ال�سارقة  احتفالت 

نظمت عام 2014.

علم يخفق وحديقة تتاألق
وما اأن ينتهي الزائر من م�سرح املجاز، حتى يحلق به 

النظر اإىل م�سافة ت�سل اإىل 123 مرتاً، مل�ساهدة علم 
دولة الإمارات يخفق على قمة �سارية، اعتربت ال�سابعة 
اإن�����س��اءه��ا، ويف اجلهة  وق��ت  الرت��ف��اع  م��ن حيث  عاملياً 
ت�سحر  التي  املنتزه  تقع حديقة  العلم  ل�ساحة  املقابلة 
ت�سدهم  حيث  املتنوعة،  ال�سياحية  مبرافقها  ال�سياح 
املائية، التي  الأنظار نحو  املناظر اخلالبة، والألعاب 
تزخر بها احلديقة وتنا�سب خمتلف الفئات العمرية.

التعرف  لل�سياح  ميكن  حيث  �سريها  احلافلة  وتتابع 
التي  احل��ك��وم��ي��ة  ل��الأب��ن��ي��ة  الهند�سية  الأمن����اط  ع��ل��ى 
تقع  والتي  الإ�سالمية،  للهند�سة  وفقاً  ت�سميمها  مت 
مبحاذاة ميناء خالد التاريخي، هذا امليناء الذي اعتمد 
ال��زوارق ال�سغرية يف  19 على  ال�  اأواخ��ر القرن  حتى 
اليوم  ت��ت��ج��اوز  ب��ات��ت  ال��ت��ي  الب�سائع،  وحتميل  اإن����زال 

�سنوياً. حاوية  األف   400
�ساطئ اخلان .. حيث تلتقي احلداثة بالتاريخ

وت��ك��م��ل احل��اف��ل��ة ب���اجت���اه ���س��اط��ئ اخل����ان ح��ي��ث تتيح 
التي  التحديات  على  التعرف  فر�سة  للزائر  اجلولة 
اإىل املدينة ال�ساحلية  واجهها الأج��داد مبجرد النظر 
اأبنية تذكر  الأث��ري��ة املطلة على  �ساطئ اخل��ان، وه��ي 
ت�سييد  واجهوها يف  التي  والتحديات  الأج��داد  بتاريخ 

البحرية و�سعف  ال�سخور  املنازل، م�ستخدمني بذلك 
النخيل.

ومبحاذاة هذه املدينة ال�ساحلية الأثرية ميكن لل�سياح 
الأ�سماك  ع��ل��ى  مف�سل  ب�سكل  ال��ت��ع��رف  وال���زائ���ري���ن 
املحلية، التي تزخر بها مياه الدولة من خالل مربى 
عرب  باأكمله  تاريخ  روؤي��ة  ميكنهم  كما  املائية،  الأحياء 
ال�سفن  ج��ان��ب  اإىل  ال��ب��ح��ري،  املتحف  يف  امل��ع��رو���س��ات 

القدمية التي اأبدعتها اأيدي ال�سكان قدمياً.
وم���ن ال��ت��اري��خ وال��ت��ق��ال��ي��د اإىل احل���داث���ة ح��ي��ث تنقل 
احلافلة ركابها اإىل الق�سباء، الوجهة الأبرز ل�ستمتاع 
ال�سياح خ�سو�ساً اإذا ما تزامنت مع تنظيم املهرجانات 
�سياحية  مرافق  من  به  ت�ستهر  ملا  الفنون،  ومعار�ص 
تنت�سر  ومقاهي  ومطاعم  الأع��م��ار،  خمتلف  تنا�سب 
التي  اخل�سبية  ال���ق���وارب  ع��ن  ف�����س��اًل  جنباتها،  ع��ل��ى 
تاأخذ زوارها يف جولة بحرية يف القناة املائية وبحرية 

اخلان.

�شارع الوحدة.. نهاية امل�شار
وقبيل اأن ت�سل اجلولة اإىل نهايتها متر حافلة "جولة 
�سياحية يف ال�سارقة" ب�سارع الوحدة الذي يعترب من 
اأط����ول واأق����دم ���س��وارع ال�����س��ارق��ة، وت���اأخ���ذك ع���ربه اإىل 
�سيتي �سنرت ال�سارقة، اأحد اأبرز املراكز التجارية التي 
ومقيمني،  م��واط��ن��ني،  م��ن  املت�سوقني  اآلف  ت�ستقبل 
هذا  على  لالطالع  فر�سة  ال���زوار  متنح  حيث  وزوار، 
ال�����س��رح ال��ت��ج��اري، وزي���ارت���ه يف وق���ت لح���ق للت�سوق 

وال�ستمتاع.
رفد   ع��ن��د  ال�سارقة"  يف  �سياحية  "جولة  ت��ت��وق��ف  ل 
ال�سياح باملعلومات حول املحطات التي تتوقف عندها 
اأو تلك التي متر بها، بل اإنها تقدم لهم خمزون وافر 
من املعلومات حول ال�سياحة يف خمتلف مناطق اإمارة 
ال�سارقة، وتعرفهم كذلك باأبرز الأن�سطة التي ميكنهم 

ممار�ستها اأو امل�ساركة فيها خالل مدة تواجدهم.
وتعود احلافلة ب�سياحها من رحلة ال�سفر عرب الزمن 
تت�سكل مالمح  ب��داأت  التي منها  اإىل نقطة النطالق 
لريوونها  حقائبهم  يف  �سيحملونها  التي  حكاياتهم، 
لالأبناء والأحفاد، الذين رمبا �سيعي�سون هذه التجربة 

باأنف�سهم يف امل�ستقبل القريب.

•• دبي- وام:

ق��ام��ت ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دب���ي ب��رع��اي��ة وتطوير 
وحت��دي��ث ور����ص ال��زراع��ة اخل��ا���س��ة ب��ال��ط��الب الذين 
تزيد اأعمارهم عن 18 عاماً يف "مركز را�سد لأ�سحاب 

امل�ستفيدين  الطالب  ع��دد  ي��زداد  ان  الهمم" متوقعة 
من الور�ص الزراعية اإىل اأكرث من 150 طالباً.

�سوبات  اإ�سافة  تت�سمن  الرعاية  ان  الهيئة  وذك��رت 
للزراعة الع�سوية وتبديل الرتبة الزراعية لتتنا�سب 
واإدخ��ال نظام  ال��ري  املناخ وحت�سني �سبكة  مع طبيعة 

الزراعة املائية اإ�سافة اإىل اإن�ساء منافذ لبيع منتجات 
�سعيد  �سعادة  وق��ال  التطوير  عملية  وبعد  ال��ط��الب. 
التنفيذي  الرئي�ص  امل��ن��ت��دب  الع�سو  ال��ط��اي��ر  حممد 
لهيئة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب��ي ان ه��ذه ال��رع��اي��ة ترتجم 
ال��ه��م��م م��ن خ���الل برامج  ب��اأ���س��ح��اب  الهيئة  اه��ت��م��ام 

وم����ب����ادرات ف��اع��ل��ة ت�����س��ه��م يف ت��اأه��ي��ل��ه��م ودجم���ه���م يف 
املجتمع.

عام  م��دي��ر  عثمان  م��رمي  ال�سيدة  ثمنت  جهتها  م��ن 
ال��ه��م��م رع��اي��ة هيئة كهرباء  م��رك��ز را���س��د لأ���س��ح��اب 

ومياه دبي لتطوير ور�ص الزراعة يف املركز.

•• دبي - وام:

املركزي  التربيد  لأنظمة  الإم���ارات  موؤ�س�سة  �ساركت 
"اإمباور" يف الجتماع ال�سنوي الرابع ل�سركاء مبادرة 
املناطق يف املدن احلديثة " اخلا�ص  تربيد  " تطوير 
موؤخرا  اأق��ي��م  ال���ذي  للبيئة  امل��ت��ح��دة  الأمم  ب��ربن��ام��ج 

العا�سمة  النظيفة" يف  الطاقة  " اأ�سبوع  هام�ص  على 
الدمناركية كوبنهاجن.

ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�ص  �سعفار  بن  اأحمد  و�سارك 
رئي�سا  ب�سفته  امل��رك��زي  ال��ت��ربي��د  لأن��ظ��م��ة  الإم�����ارات 
تربيد  لتطبيق  دول��ي��ا  وم�ست�سارا  لإم��ب��اور  تنفيذيا 
املناطق يف العامل بجل�ستني نقا�سيتني م�سلطا ال�سوء 

خا�سة  م�ساريع  وتبنيها  دب��ي  اإم���ارة  جن��اح  ق�سة  على 
الرابع  ال�سنوي  الج��ت��م��اع  وتخلل  امل��ن��اط��ق.  بتربيد 
ل�����س��رك��اء م���ب���ادرة " ت��ط��وي��ر ت��ربي��د امل��ن��اط��ق يف املدن 
احلديثة " ا�ستعرا�ص النتائج التي تو�سلت لها املبادرة 
اأنظمة  لإدخ���ال  التقييم  ونتائج  املا�سي  ال��ع��ام  خ��الل 
تربيد املناطق يف املدن النامية من جميع اأنحاء العامل 

فيما مت اإلقاء ال�سوء على خطوات تعزيز ون�سر اأنظمة 
تربيد املناطق يف املزيد من مدن العامل.

واأكد بن �سعفار خالل اجلل�سة اخلتامية العامة التي 
امل���دن وال�����س��ح��ة و�سبل  ت��راب��ط  ع��ل��ى  ال�����س��وء  �سلطت 
العي�ص على اأن املدن امل�ستدامة ترتكز على جودة الهواء 

وتطوير �سناعة تربيد املناطق والأهداف ال�سحية.

م�سرف اأبوظبي االإ�سالمي يدعم فريق 
االإدارة العليا بكفاءات وطنية جديدة

•• اأبوظبي-الفجر: 

الإ�سالمية  املالية  اخلدمات  جمموعة  الإ�سالمي،  اأبوظبي  م�سرف  اأعلن 
الرائدة، ام�ص عن تعيني ال�سّيد ح�سن الزعابي رئي�ساً لق�سم املوارد الب�سرية 

وال�سّيدة ب�سرى ال�سحي رئي�ساً لق�سم التوظيف والتوطني لدى امل�سرف. 
املواقع  اإث����راء  على  امل�����س��رف  اإدارة  ح��ر���ص  �سمن  التعيينات  ه��ذه  وت��اأت��ي 
القيادية بكوادر وطنية موؤهلة واختيار اأف�سل املواهب واخلربات الوطنية 

ل�سغل منا�سب حيوية يف �سبيل حتقيق املزيد من النجاح. 
و�سيتوىل ال�سّيد ح�سن الزعابي من خالل من�سبه اجلديد قيادة فريق اإدارة 
املوارد الب�سرية احلائز على العديد من اجلوائز،  كما �سيعمل على حت�سني 
للم�سرف من  التابع  املهني  والتطوير  والتدريب  التوظيف  برنامج  جودة 
اإحراز مزيد من التقدم  اأف�سل الكوادر ودعم املوظفني يف  اأجل ا�ستقطاب 
اأف�سل  وتوظيف  ا�ستقطاب  ال�سحي  ب�سرى  ال�سيدة  �ستتوىل  كما  املهني، 
تعزيز  يف  رئي�سياً  دوراً  و�ستلعب  امل�سريف  القطاع  يف  وال��ك��ف��اءات  اخل��ربات 
ب��الأدوات واملهارات  الإماراتية  الكوادر  التوطني، مبا ي�سمن متكني  جهود 

الالزمة لإحراز النجاح داخل قطاع اخلدمات املالية. 
وجنح ال�سّيد ح�سن الزعابي، على مدار م�سريته املهنية املمتدة لأكرث من 
30 عاماً يف جمال املوارد الب�سرية، يف تطوير وتنفيذ ا�سرتاتيجيات ناجعة 
يف تعزيز م�ساركة املوظفني داخل �سركة "اأدنوك لالأ�سمدة"، وتطوير اآليات 
التي متتلك  ال�سحي،  ب�سرى  ال�سّيدة  اأما  الب�سرية.  امل��وارد  اإدارة  و�سيا�سات 
متنقلة  الب�سرية  امل���وارد  قطاع  يف  ع��ام��اً   15 ال���  تتجاوز  خ��ربة  جعبتها  يف 
ال�سابق  يف  ت�سغل  ك��ان��ت  فقد  واخل��ا���ص،  ال��ع��ام  القطاعني  موؤ�س�سات  ب��ني 
القت�سادية  التنمية  دائ���رة  ل��دى  والتوظيف  التخطيط  رئي�ص  من�سب 
مع  متا�سياً  املتمّيزة  ال��ك��وادر  وتطوير  توظيف  ع��ن  م�سوؤولة  كانت  حيث 
اأهداف ا�سرتاتيجية الدائرة مع �سمان حتقيق اأعلى م�ستوى من الر�ساء 

الوظيفي بني املوظفني.
وبهذه املنا�سبة، قال خمي�ص بوهارون، نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة والرئي�ص 
هذه  "تن�سجم  الإ���س��الم��ي:  اأب��وظ��ب��ي  م�����س��رف  ل���دى  ب��الإن��اب��ة  التنفيذي 
التعيينات مع ا�سرتاتيجية امل�سرف الرامية اإىل النهو�ص باأدائه من خالل 
النمو  م�سرية  دف��ع  على  وال��ق��ادرة  املتميزة  الوطنية  ال��ك��ف��اءات  ا�ستقطاب 
وموا�سلة الإجن��ازات التي مت حتقيقها يف ال�سنوات الأخ��رية. كما اإن تويل 
ثمرة  متثل  امل�سرف   يف  اداري���ة  منا�سب  املوؤهلة  الوطنية  ال��ك��ف��اءات  ه��ذه 
ال�سيا�سة التي اتبعها امل�سرف نحو كوادره املواطنة والقائمة على ا�ستقطاب 
خمتلف  تويل  على  بعد  فيما  قادرين  ليكونوا  املواطنني  وتاأهيل  وتدريب 

املنا�سب الإدارية العليا وامل�سي يف م�سرية منو امل�سرف. 
اإىل امل�سرف كما �ستمكن  اإ�سافة قّيمة  التعيينات �ست�سكل  اأن هذه  واأ�ساف 
فريق عمل اإدارة املوارد الب�سرية احلائز على اجلوائز من امل�سي قدماً نحو 

حتقيق املزيد من النجاحات والإجنازات. 
اأبوظبي  �سارك م�سرف  الإم���ارات،  دول��ة  امل�سارف يف  اأب��رز  اأح��د  وباعتباره 
الإ�سالمي ب�سكل فاعل يف العديد من معار�ص التوظيف بهدف ا�ستقطاب 
نظاماً  امل�سرف  يطبق  كما  عليها.  واملحافظة  الإماراتية  املواهب  وتدريب 
جديداً قائماً على النقاط ومعتمداً من قبل احلكومة الإماراتية وم�سمماً 
قطاع  اإىل  الن�سمام  على  الإماراتيني  املواطنني  ت�سجيع  بهدف  خ�سي�ساً 
ب��رام��ج تدريبية خم�س�سة لدعم   3 امل�����س��رف  ول���دى  امل��ال��ي��ة.   اخل��دم��ات 
لالأفراد"  امل�سرفية  "اخلدمات  برنامج  ذلك  الإماراتيني مبا يف  موظفيه 
الذي يقوم امل�سرف من خالله باختيار املواهب الإماراتية ال�سابة بناًء على 
ب��دوام كامل لتطوير  برنامج تدريب  اإىل  املتوقعة قبل �سّمهم  احتياجاته 
"قيادات"  برنامج  للعمل �سمن فريق عمله. ويعترب  واإعدادهم  مهاراتهم 
مبادرة ريادية م�سممة ملنح موظفي امل�سرف الإماراتيني اخلربات الإدارية 
ملوظفيه  امل�سرف  ي��ق��دم  كما  العملي.  وال��ت��دري��ب  املمار�سة  ع��رب  ال��الزم��ة 
اإىل ت�سجيع املواطنات على تبووؤ  "متكني" التدريبي الذي يهدف  برنامج 

منا�سب قيادية عليا يف امل�سرف.

دائرة االأرا�سي تطور م�سروع  الت�سرف العقاري 
الذاتي اأول �سوق رقمي للعقارات يف دبي

•• دبي -وام:

"الت�سرف  دب��ي عن تطوير م�سروع  والأم���الك يف  الأرا���س��ي  دائ��رة  اأعلنت 
العقاري الذاتي" كاأول �سوق رقمي للعقارات يف دبي يتيح للم�ستثمر اتخاذ 
قرارات ال�ستثمار العقاري عرب جمموعة متكاملة من الإجراءات الرقمية 
الو�ساطة  اج����راءات  وتقليل  ال��ورق��ي��ة  امل�ستندات  اإىل  احل��اج��ة  دون  وم��ن 
العقارية بهدف الإ�سهام يف تر�سيخ مكانة الإمارة كوجهة عاملية لال�ستثمار 
العقاري. وياأتي امل�سروع �سمن م�ساريع مبادرة "دبي X10" التي اعتمدها 
رئي�ص  دب��ي  عهد  مكتوم ويل  اآل  را�سد  بن  بن حممد  ال�سيخ حمدان  �سمو 
القمة  من  ال�ساد�سة  ال��دورة  خالل  للم�ستقبل  دبي  موؤ�س�سة  اأمناء  جمل�ص 
العاملية للحكومات فرباير املا�سي بهدف تعجيل وترية التنمية والتطوير 
ال�سنوات  اأخ��رى خ��الل  اليوم ما يعادل مع �ستطوره م��دن  دب��ي لتحقق  يف 
الع�سر املقبلة. وعن الأهداف ال�سرتاتيجية للم�سروع قال �سعادة �سلطان 
بطي بن جمرن مدير عام دائرة الأرا�سي والأمالك يف دبي : يهدف امل�سروع 
اإىل حت��ري��ر ���س��وق ال��ع��ق��ار يف دب��ي م��ن ال��ق��ي��ود الإج��رائ��ي��ة مب��ا يتيح ملالك 
العقارات اإمكانية التداول والت�سرف بالعقار يف اأي وقت ومن اأي مكان يف 
العامل وذلك بالعتماد على منظومة عمل عقاري رقمية تعد من الأكرث 
املتغريات  مواكبة  اإىل  امل�سروع  يهدف  كما  ال��ع��امل..  م�ستوى  على  تطورا 
اإذ يعينهم على اإجراء كافة  التي ي�سهدها ال�سوق وتلبية احتياجات املالك 
اخلدمة  مراكز  اأو  الدائرة  مقر  اإىل  احل�سور  اإىل  احلاجة  دون  املعامالت 
الت�سرفات  امل�سروع  وي�سمل  خارجها.  من  كانوا  اإذا  دب��ي  اإىل  احل�سور  اأو 
العقارية كافة كالبيع وال�سراء ف�سال عن اخلدمات الأخرى كالرهن الذي 
ذك��ي خا�ص  البنك عرب تطبيق  املالك مع  رب��ط  �سيتم مبا�سرة من خ��الل 
بامل�سروع بحيث ميكن للبنك املخول من قبل العميل رهن العقار مبا�سرة 
واإيداع مبلغ الرهن يف ح�ساب العميل اأو فك الرهن لغر�ص البيع وال�سراء. 
عقاراتهم  ت��اأج��ري  على  خارجها  اأو  دب��ي  يف  ���س��واء  امل��الك  امل�سروع  وي�ساعد 
دون احلاجة لوكالء اإدارة الأمالك كما ميكنهم من تو�سيل ودفع فواتري 
تاأثيث عقاراتهم من خالل تخويل  اإىل  الكهرباء واملاء والإنرتنت و�سول 
�سركات الأثاث والديكور من الو�سول اإىل الر�سومات الهند�سية للعقارات 
وذلك بالإ�سافة اإىل اإدارة كافة اللتزامات املالية للعقار مع جمعيات املالك 

وح�سابات ال�سمان للم�سروعات قيد الجناز.
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العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2018/4167  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1- ارون موزهتنتيو فيجايان  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / الإمارات للمزادات - �ص ذ م م   قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )7500 درهم( والر�سوم 
 )MB181265539AE(وامل�ساريف واتعاب املحاماة  رقم ال�سكوى
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2018/6/5  ال�ساعة 10.30 �ص  
بالقاعة Ch1.A.4  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2018/1334  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-ج�سميت �سينغ امريتبال �سينغ  جمهول حمل القامة مبا 
احلمادي  حممد  ابراهيم  علي   / وميثله  م�سم�ص  مو�سى  رم�سان  املدعي/  ان 
مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   -
وقدره )170.000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12 
الربعاء   يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  التام.   ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من 
املوافق  2018/6/6  ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر 
 يف  الدع�ى 2017/2493  جتاري كلي 

مبا  القامة  حمل  جمهول  الدين   �سالح  حممد  1-�سيد   / عليه  املدعي  اىل 
ان املدعي/ بنك اخلليج التجاري قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والنفراد مببلغ وقدره )78134630.80 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ  اقامة الدعوى 
امل��واف��ق  2018/6/5   ال��ث��الث��اء   ي��وم  ال��ت��ام.  وح���ددت لها جل�سة  وحتى ال�سداد 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.15 بالقاعة  �ص   9.30 ال�ساعة 
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 البتدائية

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   
اجتمع ال�سركاء يف �سركة / الربهان لال�ست�سارات القانونية والدارية �سركة ال�سخ�ص الواحد 
-ذ م م - رقم الرخ�سة / CN-2326389 - العنوان : و�سط املدينة - حي ال�سالمة روابي 

العني - قطعة ار�ص رقم 120 - �سارع �سالح الدين اليوبي - ميزان 1 مكتب رقم 104  
ال�سكل القانوين  : �سركة ال�سخ�ص الواحد - ذ م م 

 : برقم  العدل  كاتب  لدى  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  اجتماع  يف  ال�سركاء  قرر  فقد 
1850010344  بتاريخ 2018/5/24 حل وت�سفية ال�سركة وفقا للقوانني والنظمة 
املعمول بها يف دولة الإمارات العربية املتحدة  وفك عقد ال�سراكة وت�سفية والغاء ال�سركة وتعني 
م�سفي ال�سادة/ مكتب الدرة للمراجعة والتدقيق ومفو�ص عن املكتب ال�سيد / احمد جمال 

عبدالعزيز 
وعلى من لديه اي اعرتا�ص او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف العنوان التايل م�سطحبا 
مع كافة امل�ستندات والوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن 

العنوان  - �سارع التخطيط - العني - بناية بالقرين العامري - مكتب رقم : 204 
الهاتف : 0503419153  ، الهاتف : 037219858 

مكتب الدرة للمراجعة والتدقيق   

حم�شر اجتماع
 جمل�س ادارة واعالن ت�شفية 

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   
 دع�ة اجتماع خربة ح�شابية 

يف الدع�ى رقم 2018/231 جتاري جزئي  
اىل املدعي عليها / �سركة / �سان مون لل�سحن - ذ م م 

مبوجب احلكم ال�سادر من حماكم دبي ندبنا خبري ح�سابي يف الدعوى املذكورة 
اعاله ، وقد مت البدء يف اعمال اخلربة احل�سابية ، وعليه يتوجب عليكم احل�سور 
امل�ستندات  كافة  وبرفقتكم  قانونيون  حما�سبون  وم�ساركوه  اخل�سر  مكتبنا  اىل 
اخلا�سة مبو�سوع الدعوى املقامة من ال�سادة/ �سركة / فا�ست لوجي�ستك�ص لل�سحن 
- ذ م م ، وذلك حل�سور اجتماع خربة مبقر مكتبنا الكائن يف )دبي - املمزر - بناية 
ابراج املمزر - مكتب )A-506(  والذي يتم عقده يف تاريخ 2018/6/5 يف متام 

ال�ساعة 11.00 �سباحا.
اخلبري املحا�شبي  
�شامل را�شد �شامل اخل�شر ال�شام�شي 

اإجتمـــــــاع اخلبـــــــرة 

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   

  اعـــــــــالن تغيري ا�شم
تقدمت املواطنة/ عفاف عمر احمد �سعيد امل�سجري - بطلب اىل 
ا�سمها من  بتغيري  التوثيقات  ق�سم  البتدائية-  اأبوظبي  حمكمة 

)عفاف( اىل )رو�شه(  
فمن لديه اعرتا�ص يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر العالن 
امرية ال�شرقي املحرمي - م�ثق  

حممد �شامل املن�ش�ري  - قا�شي ت�ثيقات         

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�شاء(
اإدارة الكاتب العدل والت�ثيق

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   

  اعـــــــــالن تغيري ا�شم
تقدمت املواطنة/ ماجده عمر احمد �سعيد امل�سجري - بطلب اىل 
حمكمة اأبوظبي البتدائية - ق�سم التوثيقات بتغيري ا�سمها من 

)ماجده( اىل )حمده(  
فمن لديه اعرتا�ص يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر العالن 
امرية ال�شرقي املحرمي - م�ثق  

حممد �شامل املن�ش�ري  - قا�شي ت�ثيقات         

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�شاء(
اإدارة الكاتب العدل والت�ثيق

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/3633

املنذرة : �سركة داماك �ستار العقارية - ذ م م بوكالة املحامي / هند الكتبي 
املنذر اليها : �سركة تي بيه ا�ص انف�ستمنت�ص ليمتد 

 J08 العنوان : املنطقة احلرة ملطار دبي مقابل بوابة ال�سحن رقم 5 م�ستودع رقم
املو�سوع : -  ا�ستالم الوحدات العقارية ارقام :- 

 EBB/4/401  ،  EBB/4/402  ،  EBB/4/403  ،  EBB/4/405  ،  EBB/5/501   ،  EBB/5/502(
، EBB/5/503 ، EBB/5/504 ، EBB/5/505 ، EBB/5/506 ، EBB/5/507 ، قامت املنذرة منذ 
مطلع �سهر مار�ص لعام 2014  وحتى تاريخ بتوجيه العديد من اخلطابات �سواء الورقية منها 
العقارية  وحداته  وجاهزية  البناء  باجناز  املنذر  ا�سعار  بغر�ص  اليها  املنذر  اىل  اللكرتونية  او 
للت�سليم مبا فيها الوحدات العقارية مو�سوع هذا الن�سر ال ان املنذر اليها ممتنعة حتى  الن عن 
ا�ستالم هذه الوحدات دون حق - وبناء على ما�سبق ، تتقدم املنذرة بالن�سر املاثل والذي تدعو فيه 

املنذر اليها مرة اخرى ل�ستالم الوحدات العقارية جميعا يف ا�سرع وقت 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/3632

املنذرة : �سركة داماك �ستار العقارية - ذ م م بوكالة املحامي / هند الكتبي 
املنذر اليها : �سركة ان �سي بيه ليمتد 

 J08 العنوان : املنطقة احلرة ملطار دبي مقابل بوابة ال�سحن رقم 5 م�ستودع رقم
املو�سوع : -  ا�ستالم الوحدات العقارية ارقام :-  404 يف الطابق رقم )4( بال�سافة اىل موقفها مببنى 
اكزيكوتيف باي ، منطقة اخلليج التجاري ، اإمارة دبي )ي�سار اليها فيما بعد ب "الوحدة العقارية"( 
قامت املنذرة منذ مطلع �سهر مار�ص لعام 2014  وحتى تاريخ بتوجيه العديد من اخلطابات �سواء 
البناء وجاهزية وحداته  املنذر باجناز  ا�سعار  اليها بغر�ص  املنذر  او اللكرتونية اىل  الورقية منها 
العقارية للت�سليم مبا فيها الوحدات العقارية مو�سوع هذا الن�سر ال ان املنذر اليها ممتنعة حتى  
الن عن ا�ستالم هذه الوحدات دون حق - وبناء على ما�سبق ، تتقدم املنذرة بالن�سر املاثل والذي تدعو 

فيه املنذر اليها مرة اخرى ل�ستالم الوحدات العقارية جميعا يف ا�سرع وقت 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/3637

املنذر : مهدي اأحمد كرميي - اجلن�سية : ايراين
�سد املنذر اليه : احمد خمتار حممد �سهدور - اجلن�سية : اإماراتي 

تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   500.000 مبلغ  ب��رد  اإن��ذار   / املو�سوع 
ا�ستالم النذار وحتى ال�سداد التام وجتديد جميع م�ستندات ال�سركة 

نحن مكتب الكمايل وم�ساركوه ب�سفتنا ال�سابقة ننذر املنذر اليه بالتي : 
اي��رادات وايجارات املباين  ال��زام املنذر اليه مبلغ 500.000 درهم التي ت�سلمها من   -1
اخلا�ص ب�سركة النظام الهند�سي لتكنولوجيا �سناعة اللت - �ص ذ م م - بدون وجه حق 
2- جتديد الرخ�سة لل�سركة وكارت املن�ساأة والهجرة واجلن�سية والعمل والعمال وكافة 

م�ستندات ال�سركة التي حتتاج توقيعه. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/3636

املنذر : حممد علي كمايل - اإماراتي اجلن�سية  
بوكالة املحاميني / احمد الكمايل وحممد الكمايل 

املنذر اليها / �سركة بن �سهيل لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة 
املو�سوع / انذار ب�سداد القيمة اليجارية املرت�سدة يف ذمة املنذر اليها والخالء 
لعدم �سداد الجرة - فاننا ننذركم ب�سرورة �سداد القيمة اليجارية املرت�سدة 
يف ذمتكم مببلغ 141.000 درهم عن الفرتة من 2015/3/16 وحتى 2018/3/15 
يف غاية �سهر من تاريخ ا�ستالمكم النذار وال فاننا �سن�سطر لتخاذ الجراءات 

القانونية الالزمة واخالئكم من العني. 
الكاتب العدل

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/3642   

املنذر :  حممد م�سطفي علي ال�ساعر  وميثله / حممد �سفيق ابو ال�سعود ، مبوجب وكالة رقم املحرر 
)2017/1/178851( وميثله / رجاء ادري�سي ت�سويل مبوجب وكالة م�سدقة 

 P20 رقم املحرر )2017/1/17439( - عنوانه : دبي - انرتنا�سيونال �سيتي احلي الفرني�سي بناية
حمل رقم 14 رقم الر�ص 842-117 ور�سان الوىل ت : 0555564669 

 امل���ن���ذر ال��ي��ه : ع��اي�����س��ه ج��ل��وب��ال ل��ل��ت��ج��ارة ال��ع��ام��ة - ذ م م - ع��ن��وان��ه : ان��رتن��ا���س��ي��ون��ال ���س��ي��ت��ي مبنى
: cbd-universal apartment - حمل رقم s02 - رقم الر�ص : 0 - 53 ور�سان الوىل 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة الخالء التام للعقار ) cbd-universal apartment - حمل 
رقم s02( و �سداد قيمة اليجار امل�ستحقة بال�سافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�ساها 
�سهر من تاريخ ن�سر هذا النذار وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات القانونية التي حتفظ حقه يف 
اىلال�سلطات  اللجوء  ذلك  واملياه مبا فى  الكهرباء  اليجارية وم�ساريف  القيمة  كامل  ب�سداد  املطالبة 
املخت�سة واجلهات الق�سائية حلفظ حقوقه وحتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي مبا 

فيها اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/3641   

بوت وميثلها / حممد  الدين فهيم  زه��را قمر  العقارية  ومتثلها  للو�ساطة  بروبارتي �سريت�ص   : املنذر 
�سفيق ابو ال�سعود ، مبوجب وكالة رقم املحرر )2017/1/66857( وميثلها / رجاء ادري�سي ت�سويل 
مبوجب وكالة م�سدقة رقم املحرر )2017/1/17439(  عنوانه : دبي - انرت نا�سيونال �سيتي احلي 

الفرن�سي بناية p20 حمل رقم 14 ور�سان الوىل ت : 0555564669 - 042958825 
املنذر اليه : بينت لل�سحن - �ص ذ م م  

عنوانه : مكتب رقم 102 ملك �سيتي بزن�ص �سنرت - ديرة - القرهود - رقم الر�ص : 214-507 
اىل  درهما  و�سبع  ومائتان  الف  )ع�سرة  دره��م   )10207( وق��دره  مبلغ  ب��اداء  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
هذا  تاريخ  من  اي��ام   )5( خ��الل  وذل��ك  لديكم  املعروف  مقره  يف  العقارية  للو�ساطة  �سريت�ص  بروبارتي 
القانونية  الج���راءات  كافة  اتخاذ  اىل  ا�سفا  املنذر  ي�سطر  �سوف  الوفاء  امتناعكم عن  الن��ذار ويف حال 
الكفيلة بحفظ حقوقه كافة ومنها ا�ست�سدار امر اداء مع حفظ كافة احلقوق القانونية الخرى للمنذر 

مع الزامكم بكافة الر�سوم وامل�سروفات واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2018/1491  تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهم/1- عبدالعزيز حممد �سالح زينلي 2-حممد عاطف عقيل عقيل حممود خواجا 3-�سركة 
�سنتيميرت كيوب - �سركة اعمال مدنية -جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ عمران علي نا�سر 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  ابراهيم اجلرمن - قد  ا�سماعيل  ال�سام�سي وميثله / علي  العوي�ص 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8040( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 2-حل �سركة 
�سنتيميرت كيوب - اعمال مدنية وتعيني اخلبري املحا�سبي �ساحب الدور باجلدول ما مل يتفق اخل�سوم على 
ت�سمية غريه خالل خم�سة ايام من تاريخه م�سفيا لل�سركة تكون مهمته جرد موجودات ال�سركة واموالها 
يلزم  ما  بجميع  يقوم  وان  للق�سمة  مهيا  امل��ال  ي�سبح  حتى  اموالها  وبيع  ديونها  ووف��اء  حقوقها  وا�ستيفاء 
للمحافظة على اموال ال�سركة وحقوقها وان يودع الأموال التي يقب�سها يف اأحد امل�ساريف حل�ساب ال�سركة 
ال�سركاء  الت�سفية وتوزيع ما قد يتبقى على  الت�سفية فور قب�سها وتقدير ح�سة كل �سريك يف ناجت  حتت 
كال ح�سب ن�سيبه يف را�ص مال ال�سركة واتخاذ كل ما تقت�سيه اجراءات الت�سفية وا�سافة امل�ساريف اخلا�سة 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم  بالت�سفية - على عاتق الت�سفية.   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدع�ى 2017/191  ا�شتئناف عقاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-حممود ر�سا عزيز اله عزيزي تر�سيزي  جمهول 
الزعابي  /فاطمة حممد خمي�ص حممد  امل�ستاأنف  ان  القامة مبا  حمل 
وميثله / احمد حممد خمي�ص ال�سليع الزعابي -  قد ا�ستاأنف القرار/ 
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم : 2017/37 عقاري كلي بتاريخ 2017/4/19 
 10.00 ال�ساعة    2017/9/13 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.C.11 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدع�ى 2018/455  ا�شتئناف عمايل    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-ح�سني ماجد حممد ابو ملوح  جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف /�سلمان املريخي للخدمات الفنية - �ص ذ م 
ال�سادر بالدعوى رقم : 2017/9152 عمايل  ا�ستاأنف   احلكم  م   قد 
جزئي بتاريخ 2018/2/22    وح��ددت لها جل�سه يوم الثنني  املوافق 
 ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة    2018/6/18
تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

  يف الدع�ى رقم 2017/1207 تنفيذ �شرعي
اىل املنفذ �سده/1- عبداهلل بن يحيى بن عي�سه املالكي جمهول حمل القامة 
ابراهيم  عا�سور وميثله:علي  التنفيذ/هبة مدحت عبداحلميد  ان طالب  مبا 
والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  حممد احلمادي 
اح���وال نف�ص م�سلمني  ال��دع��وى رق������م:2016/1802  ال�����س��ادر يف  تنفيذ احل��ك��م 
القا�سي بالزام املنفذ �سده ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )148910( درهم �سامال 
للر�سوم وامل�ساريف مع اللتزام ب�سداد النفقة ال�سهرية يف تواريخ ال�ستحقاق   
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 البتدائية
العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدع�ى 2018/39  تظلم مدين

ان  الق��ام��ة مبا  احمد جمهول حمل  احمد عيا�ص  / 1-جم��از  املتظلم �سده  اىل 
املتظلم /وكالت الري�ص لل�سحن �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة وميثله:عبدالرحمن 
اع��اله ومو�سوعه تظلم من  املذكور  التظلم  اأق��ام عليكم  املطوع قد  ح�سن حممد 
القرار ال�سادر يف الدعوى رقم 118/2018 امر على عري�سة والر�سوم وامل�ساريف. 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2018/6/5   ال�ساعة 11.00 �ص بالقاعة : 
Ch 1.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 ، 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   

       مذكرة اإعالن بالن�شر
                    يف  الدع�ى 2015/1046  ا�شتئناف اح�ال �شخ�شية وم�اريث

1- حممد خالد حاجي حممد رم�سان جمهول حمل   / املدخل  اىل اخل�سم 
وميثله:را�سد  رم�سان  حممد  حاجي  اجمد  امل�ستاأنف/حممد  ان  مبا  القامة 
رقم  بالدعوى  ال�سادر  القرار/احلكم  اأ�ستاأنف  قد  تهلك   حممد  عبدالرزاق 
امل��واف��ق  2018/6/10   ال�ساعة 10.00 �ص  ي��وم  الح��د  /. وح��ددت لها جل�سة 
بالقاعة رقم )14( 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

حمكمة  ال�شتئناف
العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/911  مدين جزئي

اىل املدعي عليه/ن�سيم علي جريوديه جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
عليك  اأق��ام  قد  ع��رب  بن  علي  عبداهلل  وميثله:را�سد  القا�سي  عبداهلل  احمد 
 )125000( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
دره���م وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 12% م��ن ت��اري��خ رفع 
الدعوى وحتى ال�سداد التام.وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق:2018/6/4 
اأو من  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا   ch.1.B.10:بالقاعة ال�ساعة:08:30�ص 
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 البتدائية

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/284  عقاري كلي
املدعي/بنك نور  ان  املدعي عليه/�سادي �سدقني جاد جمهول حمل القامة مبا  اىل 
عليك  اأق��ام  قد  بوعميم  ال  عبداهلل  �ساحي  عبداهلل  وميثله:احمد  عامة(  )م�ساهمة 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية الجارة ومالحقها ب�ساأن الوحدة العقارية 
مو�سوع الدعوى وت�سليم العقار خاليا من ال�سواغل وال�سطب وفق املذكور يف ال�سحيفة 
لها  والت��ع��اب.وح��ددت  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )3.749.152( وق��دره  مبلغ  و�سداد 
جل�سة يوم الثالثاء املوافق:2018/6/12 ال�ساعة:09:30�ص بالقاعة:ch.1.B.8 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 البتدائية
العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/269  عقاري كلي

اىل املدعي عليه/�سركة اجلوي لال�ستثمار ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
قد  بوعميم  ال  عبداهلل  �ساحي  عبداهلل  علي وميثله:احمد  وحيد  عبا�ص  وكيل غالم 
املدعي  قبل  ال�سادر من  الت�سرف  نفاذ  بعدم  الدعوى ومو�سوعها احلكم  اأق��ام عليك 
عليها واخلا�ص ببيعها عدد �ستني وحدة من وحدات الربج الكائن يف موقع تيكوم �سي 
المارات على القطعة رقم )c008 - 021( دبي والنفاذ العجل والر�سوم وامل�ساريف 
ال�ساعة:09:30�ص  امل����واف����ق:2018/6/5  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�سة  لها  والت��ع��اب.وح��ددت 
بالقاعة:ch.1.B.8 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 البتدائية
العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدع�ى 2018/803  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- حممد عوي�ص طارق حممد طارق جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/جولدن جاردينز لتجارة املواد الغذائية �ص.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى 
والر�سوم  درهم   )136687( وق��دره  مببلغ  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص املوافق 2018/6/7 ال�ساعة 9.30 �ص 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   Ch 2.D.19 بالقاعة 
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 البتدائية
العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدع�ى 2018/231  مدين كلي

اىل املدعي عليه / 1- جماهد ديلوار اكون جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
ربيع  خمي�ص  ال�سيد/عبدالواحد  زوجها  قانونيا  وميثلها   - احمد  حممد  بدرية 
بان  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  �سقر 
والر�سوم  بذمتهم  املرت�سدة  املبالغ  قيمة  دره��م   )510000( مبلغ  للمدعي  ي��وؤدوا 
وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2018/6/5 ال�ساعة 10.00 �ص 
بالقاعة Ch 2.E.21 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 فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/3675  عمايل جزئي
اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ن���ي���ون رك�����ص ل��ل��م��ق��اولت ��������ص.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي / حم��م��ود جم���دي حم��م��ود ام���ني ال�����س��ن��ج��اب��ي قد 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال��دع��وى  عليك  اأق����ام 
وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م   )2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م   )44600(
الربعاء  يوم  جل�سة  لها  ال�سكوى:MB177134021AE.وحددت  رقم 
املوافق 2018/5/30 ال�ساعة 09.30 �ص بالقاعة:ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/1848  عمايل جزئي

جمهول  ������ص.ذ.م.م  الفنية  ل��الع��م��ال  امل�سيئ  1-ال��ن��ج��م   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق��ام عليك  قد  اليا�ص  ا�سفاق حممد  املدعي / حممد  ان  القامة مبا  حمل 
درهم   )25.332( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
وتذكرة عودة مببلغ وقدره )1500( درهم وبالر�سوم وامل�ساريف يف ال�سكوى 
املوافق  اخلمي�ص  يوم  جل�سة  لها  رقم:MB180009425AE.وحددت 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.A.1:بالقاعة ���ص   09.30 ال�ساعة   2018/5/31
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

  يف الدع�ى رقم 2018/387 تنفيذ جتاري
املنفذ ���س��ده/1- وق��ا���ص احمد ع��ب��داهلل ه��ادي جمهول حمل  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/�سيد وىل خان عبدالكرمي قد اأقام 
املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك 
خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )81141( وق���دره  ب��ه  املنفذ 
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 البتدائية

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

  يف الدع�ى رقم 2018/1049 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- ماهيا ان�ساءات برتول توريزم تكريت ليمتد �سركت - فرع 
مبا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  اوراك  مديرها/كينان  وميثلها   - اجنبية  �سركة 
حممد  وميثله:عبدالرحمن  �����ص.ذ.م.م  للخدمات  التنفيذ/دناجي  طالب  ان 
عبدالرحمن ال�سرهان النعيمي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )190410.24( درهم اىل طالب التنفيذ او 
بحقك يف  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة    خزينة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/2336  عمايل جزئي

الق���ام���ة مبا  زادا جم���ه���ول حم���ل  اق�����ال  زادا  1-ح�����س��ني   / ع��ل��ي��ه  امل���دع���ي  اىل 
الدعوى  عليك  اأق����ام  ق��د  ال�����س��ي��ارات  لتلميع  ال���س��ج��ان  م��وؤ���س�����س��ة   / امل��دع��ي  ان 
رقم  دره����م(     9049( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها 
املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  لها  وحددت   MB991384936AE:ال�سكوى
2018/6/5 ال�ساعة 10.30 �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 )واأمرت املحكمة بتق�سري مدة العالن(
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/2361  ا�شتئناف جتاري    

اىل اخل�سم املدخل/ 1- مركز تالنت جيرني�سن لتدريب الفنون الدائية �ص.ذ.م.م 

وميثله:هاين  ال�سباعي  مغوار  ايهم   / امل�ستاأنف  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 

رجب مو�سى عبداهلل اجل�سمي قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2418-

2016 جتاري جزئي بتاريخ:2017/12/17 وحددت لها جل�سه يوم الثنني  املوافق 

ch2.D.16 وعليه يقت�سي  2018/6/4 ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم 

ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
يف الدع�ى رقم 2017/389  تنفيذ عقاري   

مو�سوع الق�سية:تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2017/23 عقاري كلي ، ب�سداد 
املبلغ املننفذ به وقدره )5788409( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب الإعالن:طالب التنفيذ:لويدز تي ا�ص بي بنك بي ال �سي
املطلوب اعالنه:املنفذ �سده:1- حممد العلمي جمهول حمل القامة

مو�سوع العالن:
املنطقة   - �سكنية  �سقة  اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن  بانه مت احلجز على  نعلنكم 
برج خليفة - رقم الر���ص 155 - ا�سم املبنى برج خليفة - املنطقة 2ب - رقم الوحدة 
2504 - امل�ساحة 216.74 مرت مربع وفاء للمبلغ املطالب به )5788409.00( درهم وذلك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
             يف  الدع�ى 2018/11  ا�شتئناف تظلم جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- حممد ح�سني ابو ال�سعود ح�سني جمهول حمل 
ا�ستاأنف/  ق��د  ال���س��الم��ي   ابوظبي  / م�سرف  امل�ستاأنف  ان  الق��ام��ة مب��ا 

احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2017/589 تظلم جتاري     
وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2018/6/13 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 ال�شتئناف

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/1668  جتاري جزئي
ان  ع��ل��ي��ه/رولن��دو ان فيجو يدري�ص جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا  امل��دع��ي  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  ���ص.م.ع قد  القيوين الوطني  ام  املدعي/بنك 
والر�سوم  دره���م   )27642.96( وق����دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 2.49% م��ن:2011/12/20 وحتى ال�سداد 
التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�سة يوم الربعاء 
املوافق:2018/6/6 ال�ساعة:08:30�ص بالقاعة:ch.1.C.13 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/1675  جتاري جزئي

ان  را�سد احمد بن ب�سري احمد جمهول حمل القامة مبا  املدعي عليه/  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  ���ص.م.ع قد  القيوين الوطني  ام  املدعي/بنك 
والر�سوم  دره���م   )26877.82( وق����دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 2.49% م��ن:2011/12/20 وحتى ال�سداد 
التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء 
فاأنت  ل��ذا   ch.1.C.14:بالقاعة ال�����س��اع��ة:08:30���ص  امل���واف���ق:2018/6/12 
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 البتدائية
العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/1812  جتاري جزئي

ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ����ص.ذ.م.م  للوحات  العربيه  التقنيه  عليه/  املدعي  اىل 
وميثله:عبدالرحمن  حم��دودة(  م�سئولية  ذات  )�سركة  احلديد  لتوريد  املدعي/ديال 
ح�سن حممد املطوع قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
مببلغ وقدره )39901( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 18% من 
تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت 
 ch.1.C.12:لها جل�سة يوم اخلمي�ص املوافق:2018/6/7 ال�ساعة:08:30�ص بالقاعة
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 البتدائية
العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/1494  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/زياد طارق نايف ال�سقر جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
بنك ام القيوين الوطني �ص.م.ع قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم  وق��دره )46006.89(  املدعي مبلغ  للبنك  ت��وؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام 
بال�سافة اىل الفائدة التفاقية بواقع 2.49% �سهريا من تاريخ:2016/12/20 
وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�سة 
 ch.1.C.12:بالقاعة ال�ساعة:08:30�ص  امل��واف��ق:2018/6/6  الربعاء  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 البتدائية

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/1700  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/خالد علي ابراهيم احمد �سومبي البلو�سي جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/احمد �سعيد خالد احمد ال علي وميثله:حممد مرت�سى يعقوب مرت�سى 
برهان الها�سمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
وقدره )70000( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 
لها  كفالة.وحددت  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة 
جل�سة يوم الربعاء املوافق:2018/6/6 ال�ساعة:08:30�ص بالقاعة:ch.1.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 البتدائية

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدع�ى 2018/1671  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- �سركة كيلى للمقاولت العامة ���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/�سركة ايه ام �سي للحماية �ص.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
بالر�سوم  وال��زام��ه��ا  دره����م  وق����دره )388999(  ع��ل��ي��ه مب��ب��ل��غ  امل��دع��ي  ب���ال���زام  امل��ط��ال��ب��ة 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق 2016/12 وحتى ال�سداد 
املوافق  الح��د  يوم  لها جل�سة  املعجل بال كفالة. وح��ددت  بالنفاذ  التام و�سمول احلكم 
اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch 1.C.14 بالقاعة  �ص   8.30 ال�ساعة   2018/6/3
من ميثلك قانونيا 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 البتدائية

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدع�ى 2018/1288  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- العوير للنقل الربي العام �ص.ذ.م.م 2- هاكنو�ص موكاتيل كوناث 
بانهيكايل - كفيل �سخ�سي ل�سركة العوير للنقل الربي العام ���ص.ذ.م.م جمهول حمل 
فرج  علي  خمي�ص  وميثله:عبدالعزيز  ���ص.م.ع  الهالل  املدعي/م�سرف  ان  مبا  القامة 
مببلغ  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سام�سي 
احلكم  و�سمول  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره��م   )369.069.02( وق���دره 
ال�ساعة  املوافق 2018/6/6  الربعاء  يوم  لها جل�سة  املعجل بال كفالة. وح��ددت  بالنفاذ 
قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch 1.C.13 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 البتدائية

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدع�ى رقم 2017/1371  جتاري كلي 
اىل املدعي عليه/1- ملتي لينك �ستار للتجارة �ص.ذ.م.م 2- نيهاز دو�سا جمهول حمل القامة مبا 
���ص.م.ع( وميثله:منى احمد  �سابقا بنك نور ال�سالمي  املدعي/نور بنك )م�ساهمة عامة( -  ان 
عبدالعزيز يو�سف ال�سباغ نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/2/26  يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ نور بنك )م�ساهمة عامة( - �سابقا بنك نور ال�سالمي �ص.م.ع( 
بالزام املدعي عليهم بالت�سامن فيما بينهم بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ وقدره )2.679.506.59( 
والزامكم  ال�سداد  اعتبارا من 2017/6/13 وحتى متام  �سنويا  بواقع %9  درهم ف�سال عن فائدة 
امل�سروفات ومبلغ الف 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 البتدائية

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدع�ى رقم 2017/2275  جتاري جزئي 
انفال ر�سا  ���ص.ذ.م.م 2- غالم ر�سا اكرب علي 3-  التجارية  تيما  �سركة  املدعي عليه/1-  اىل 
غالم ر�سا جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/�سركة اخلليج للتمويل �ص.م.خ وميثله:�سيخه 
حممد �سيف علي املحرزي نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/3/21  
امل��دع��ي عليهم  ب��ال��زام  ����ص.م.خ  للتمويل  �سركة اخلليج  ل�سالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف 
تاريخ  م��ن   %9 وف���ائ���دة  دره����م   )409686.14( م��ب��ل��غ  امل��دع��ي��ة  اىل  ي�����س��ددوا  ب���ان  مت�سامنني 
2016/12/22 حتى 2017/7/3 وفائدة 9% على اجمايل املبلغ يف التاريخ الخري وحتى ال�سداد 
ورف�ست  املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  ومبلغ خم�سمائة  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزمتهما  التام 
مازاد على 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 البتدائية

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدع�ى رقم 2017/2836  جتاري جزئي 
بيليكوث  اف�سل   -2 �����ص.ن.م.م  املكتبية  الدوات  لتجارة  ب��ول  رد  �سركة  عليه/1-  امل��دع��ي  اىل 
بوزاكارا حممد م�سطفى جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/�سركة اخلليج للتمويل �ص.م.خ 
املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  ال�سباغ  يو�سف  عبدالعزيز  احمد  وميثله:منى 
بتاريخ 2017/12/28  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ �سركة اخلليج للتمويل �ص.م.خ بالزام 
املدعي عليهما بالت�سامن بان يوؤديا للمدعية )�سركة اخلليح للتمويل( مبلغ )189.053.20( 
التام  ال�سداد  وحتى  يف:2017/8/15  ال��دع��وى  رف��ع  تاريخ  من   %9 القانونية  والفائدة  دره��م 
والزمتها بالت�سامن بينهما بامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست 
ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
بن  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  با�سم �ساحب  الع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   

اعالن حكم بالن�شر
                  يف  الدع�ى رقم 2017/1913  جتاري جزئي 

ذ.م.م جم��ه��ول حمل  ال��غ��ذائ��ي��ة  ب��ال��وج��ب��ات  التموين  ابيك�ص خل��دم��ات  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ال�سركة العربية المريكية للتكنولوجيا - ارامتك وميثله:منى احمد 
بتاريخ 2017/9/27   املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم  ال�سباغ  يو�سف  عبدالعزيز 
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ال�سركة العربية المريكية للتكنولوجيا - ارامتك بالزام 
املدعي عليها بان توؤدي اىل املدعية مبلغ )78428.12( درهم وفائدة 9% من تاريخ 2017/1/31 
وحتى ال�سداد التام والزمتها بر�سوم وم�سروفات الدعوى ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب 
لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما   . طلبات  من  ذلك  على  زاد  ما  ورف�ست  املحاماة 
ال�سمو  با�سم �ساحب  الع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدع�ى 2018/735  جتاري كلي
عبد  �سيد  تقى  حممد  �سيد   -2 ذ.م.م  التجارية  امل��ه��د  �سركة   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اناركى  امل��دع��ي/ن��اه��د حم��م��ود �سفارى  ان  الق��ام��ة مب��ا  علي ها�سمي جم��ه��ول حم��ل 
وميثله:را�سد عبداهلل علي بن عرب قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ 
التفاقية املوقعة واملطالبة مببلغ وقدره )10.982.500( درهم والفائدة بواقع 9% من 
تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت 
لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2018/6/4 ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة Ch 2.E.21 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 فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدع�ى 2018/759  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- �سركة نا�سر الفال�سي للتجارة العامة �ص.ذ.م.م 2- ديني�ص كومار 
�ساولين - كفيل �سخ�سي ل�سركة نا�سر الفال�سي للتجارة العامة �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
فرج  علي  خمي�ص  وميثله:عبدالعزيز  ����ص.م.ع  الهالل  املدعي/م�سرف  ان  مبا  الق��ام��ة 
ال�سام�سي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )900.434.46( وق��دره  مببلغ  بينهما  فيما  والتكافل 
املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص املوافق 
2018/6/7 ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة Ch 2.E.21 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 فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/1056  جتاري كلي

اىل املدعي عليه/حميد كرمي قلعه جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
ح�سني ح�سينى قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليه مببلغ وقدره )2000000( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
ال�ساعة:09:30�ص  امل��واف��ق:2018/6/6  .وح��ددت لها جل�سة يوم الربعاء 
بالقاعة:ch.2.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 البتدائية

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/939  جتاري كلي
كومار  �سو�سيل   -2 ������ص.ذ.م.م  ل��ل��ت��ج��ارة  احلقيقية  ع��ل��ي��ه/ال��روؤي��ة  امل��دع��ي  اىل 
���س��رين��اين جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/م�����س��رف ال��ه��الل �����ص.م.ع - 
ال�سام�سي  البحر وميثله:عبدالعزيز خمي�ص علي فرج  ادارة - فرع برج  مكتب 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بندب خبري والر�سوم وامل�ساريف  قد 
املوافق:2018/6/11  الثنني  ي��وم  جل�سة  لها  .وح��ددت  املحاماة  اتعاب  ومقابل 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   ch.2.E.22:بالقاعة ال�ساعة:09:30�ص 
للمحكمة  او م�ستندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12338 بتاريخ 2018/5/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/1016  جتاري كلي

اىل املدعي عليه/احمد حممود �سفوت فرحات من�سور 2- علي عبداهلل احمد عبداهلل 
العمودي 3- بيوند لل�سفر والعطالت الدولية �ص.ذ.م.م 4- ويلث جيت خلدمات رجال 
العمال �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/خالد بن احمد بن عبدالقادر 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  حممد  قمرب  ع��ب��داهلل  وميثله:فهد  ال��ع��ام��ودي 
درهم   )830000( وق��دره  مببلغ  والت�سامم  بالت�سامن  عليهم  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد 
لها جل�سة يوم  رق���م:550/2016.وح���ددت  النزاع تعيني خربه جت��اري  التام و�سم ملف 
الثنني املوافق:2018/6/4 ال�ساعة:09:30�ص بالقاعة:ch.2.E.22 لذا فاأنت مكلف 
م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



املرء  ُي�شاب  االأمعاء  اأو  املعدة  يف  الع�شات  تنقب�س  عندما   
غالبية  ُتلحق  ال  ومدتها.  حدتها  يف  تختلف  بت�شنجات، 
تكون  قد  اأنها  اإال  باجل�شم،  االأذى  املعدة  ت�شنجات  حاالت 
اأي�شًا اإ�شارة اإىل م�شكلة كامنة من ال�شروري عاجها. نقّدم 
ت�شمل  املعدة  ت�شنجات  عن  وا�شعة  معلومات  يلي  فيما  لك 

اأ�شبابها واخليارات العاجية املتوافرة.
 اإليك عددًا من احلاالت التي نعرف اأنها ت�شبب ت�شنجات يف 

املعدة:

االإم�شاك:  1-
الإم�ساك  اأع��را���ص  م��ن  والت�سنجات  النقبا�سات 

ال�سائعة، بالإ�سافة اإىل:
ثالث  اإىل  م��رة  من  )اأق��ل  الأم��ع��اء  حركة  • قلة 

مرات اأ�سبوعياً عادًة(.
قا�ٍص. �سغري  براز  • مترير 

املعدة. • انتفاخ 
الرباز. لتمرير  • ال�سد 

اجلفاف:  2-
الإلكرتوليتات  ت��وازن  اإىل خلل يف  ي��وؤدي اجلفاف 
والبوتا�سيوم(.  ال�سوديوم  )خ�سو�ساً  اجل�سم  يف 
لكن الع�سالت حتتاج اإىل هذه املواد املغذية لتعمل 
ب�سكل �سليم. لذلك تبداأ بالتقل�ص والت�سنج عندما 

ل حتظى بالكمية الكافية منها.

اأبرز اأعرا�ص اجلفاف الأخرى:
داكن. • بول 

• دوار.
حاد. • عط�ص 

• �سداع.

الغازات:  3-
فيما  ت�سنجات،  اإىل  املعدة  الغازات يف  ي��وؤدي فرط 
كذلك  منها.  للتخل�ص  الأم��ع��اء  ع�سالت  ت�سغط 

يقود فرط الغازات اإىل:
• انتفاخ.

بالتخمة. • �سعور 
املعدة. يف  • اأمل 

املعوي: املعدي  وااللتهاب  املعدة  التهاب   4-
ينح�سر التهاب املعدة باملعدة كما ي�سري ا�سمه، يف 
املعدة  التهاب  املعوي  املعدي  اللتهاب  ي�سمل  حني 
احلالتان  هاتان  وتعود  ���س��واء.  حد  على  والأم��ع��اء 
توؤديان  الت�سنجات،  عن  ف�ساًل  ع��دوى.  اإىل  غالباً 

اإىل الأعرا�ص التالية:
• النتفاخ.
• الغثيان.

املعدة. • اأمل 
• التقيوؤ.

املعوي  امل��ع��دي  الل��ت��ه��اب  ح��ال��ة  )يف  • الإ���س��ه��ال 
فح�سب(.

املعدة: و�شلل  املعوي  االن�شداد   5-
ميّر الطعام عرب الأمعاء يف اجل�سم بف�سل حركة 
احلركة  ُتدعى  الع�سلية  التقل�سات  متماوجة من 
اأي��ة مرحلة  يف  تتوقف  اأو  تتباطاأ  الدودية. عندما 
الن�سداد  احلالة  ه��ذه  ُتدعى  اله�سم،  عملية  من 
املعوي. ثمة اأ�سباب عدة لهذا الن�سداد، من بينها:

• عدوى.
• التهاب.

الن�ساط. • نق�ص 
• جراحة.

املخدرات. • تناول 

بني اأعرا�ص الن�سداد املعوي الأخرى:
البطن. يف  • انزعاج 

• غثيان.
• تقيوؤ.

اخلمجي: القولون  التهاب   6-
القولون  يف  ال��ت��ه��اب  اإىل  ال��ق��ول��ون  ال��ت��ه��اب  ي�سري 
)امل��ع��ي ال��غ��ل��ي��ظ(، وث��م��ة اأن����واع ع��دة م��ن��ه. اإذا كان 
اللتهاب ناجماً عن خمج )عدوى(، ُيدعى التهاب 
القولون اخلمجي. بالإ�سافة اإىل ت�سنجات املعدة، 

ت�سمل الأعرا�ص:
• اجلفاف.
• الإ�سهال.

املتكررة. الأمعاء  • حركة 
القولون  ال���ت���ه���اب  ي���ع���ود 

غالباً  اخل���م���ج���ي 
ا�ستهالك  اإىل 

اأط�����ع�����م�����ة 
م���ي���اه  اأو 
م�����ل�����وث�����ة 
حت����ت����وي 
ع���������ل���������ى 

مم���ر����س���ات م���ث���ل الإ����س���ري���ك���ي���ة ال���ق���ول���ون���ي���ة، اأو 
ال�سلمونيال، اأو اجلياردية.

االلتهابي: االأمعاء  داء   7-
من اأنواع داء الأمعاء اللتهابي الأكرث �سيوعاً داء 
هاتان  ت�سبب  التقرحي.  القولون  والتهاب  ك��رون 

احلالتان ت�سنجات واأعرا�ساً اأخرى، من بينها:
• الإم�ساك.
• الإ�سهال.

• التعب.
• احلمى.

متكرر. ب�سكل  التغّوط  اإىل  • احلاجة 
الوزن. • فقدان 

اأما اإذا طال الن�سداد املعوي املعدة، فُيعرف يف هذه 
احلالة ب�سلل املعدة، الذي ُي�سبب اأي�ساً الت�سنجات، 

خ�سو�ساً بعد الوجبات.

املتهيجة: االأمعاء  متازمة   8-
ا�سطراب  املتهيجة  الأم��ع��اء  م��ت��الزم��ة 
يعني  م����ا  وظ���ي���ف���ي،  ه�����س��م��ي 
يبدو  اله�سمي  اجل��ه��از  اأن 
ي�سبب  اأن������ه  اإل  ���س��ل��ي��م��اً، 

الأعرا�ص رغم ذلك.
ت�سيب هذه املتالزمة 
 15% اإىل   10%
ال���ن���ا����ص حول  م���ن 
العامل، ما يجعلها 
ال��������س�������ط�������راب 
ال�����ه�����������س�����م�����ي 
ال�����وظ�����ي�����ف�����ي 
الأك��������������������������رث 

�سيوعاً.
عن  ف�ساًل 
ت  ت�سنجا
امل�������ع�������دة، 
ت���������س����ب����ب 

متالزمة الأمعاء املتهيجة:
البطن. • اأمل 

• النتفاخ.
• الإم�ساك.
• الإ�سهال.
• الغازات.

االإقفاري: القولون  اأو  االأمعاء  التهاب   9-
اللتهاب  اإىل  ال����دم  اإم�����داد  ���س��ع��ف  ي����وؤدي  ع��ن��دم��ا 
التهاب  احل��ال��ة  ه��ذه  ُت��دع��ى  الغليظة،  الأم��ع��اء  يف 
امل�سكلة  ه��ذه  ت�سيب  وعندما  الإق��ف��اري.  القولون 
الأم�����ع�����اء ال���دق���ي���ق���ة، ُت����ع����رف ب���ال���ت���ه���اب الأم����ع����اء 

الإقفاري.
ت�سبب احلالتان ت�سنجات يف املعدة واأعرا�ساً اأخرى، 

من بينها:
• الإ�سهال.

• احلمى.
ال�سهية. • فقدان 

• الغثيان.
• التقيوؤ.

الع�شلي: ال�شّد   10-
عندما متّرن ع�سالت البطن بقوة اأو ب�سكل متكرر، 
َم���ن ميار�سون  ت��ع��اين ت�����س��ن��ج��ات امل���ع���دة. وُي��ع��ت��رب 
متارين البطن واملعدة بانتظام اأكرث عر�سة لهذه 

الت�سنجات.

ومن اأعرا�س ال�شد الع�شلي االأخرى:
احلركة. عند  �سوءاً  يزداد  • اأمل 

طرية. • ع�سالت 

ت�شنجات املعدة خال احلمل
اأحياناً  احلمل  خ��الل  اجل�سم  يف  ال��ت��غ��ريات  ت���وؤدي 
حالت  معظم  ُيعترب  ل  امل��ع��دة.  يف  ت�سنجات  اإىل 
ولكن  للقلق.  �سبباً  احلمل  خ��الل  املعدة  ت�سنجات 
اأو  متكررة  بت�سنجات  ي�سعرن  اللواتي  الن�ساء  على 

موؤملة ا�ست�سارة الطبيب.
اإليك عدداً من اأ�سباب الت�سنجات خالل احلمل:

تقل�شات براك�شتون- هك�س
ُت��دع��ى ه��ذه احل��ال��ة امل��خ��ا���ص الكاذب. 
حت���دث ه���ذه ال��ت��ق��ل�����س��ات ع�����ادًة نحو 
الأ�����س����ه����ر ال���ث���الث���ة الأخ���������رية من 
احل���م���ل، م���ع اأن���ه���ا ق���د ت���ب���داأ بني 
ال�����س��ه��ري��ن ال���راب���ع وال�����س��اد���ص يف 

بع�ص احلالت.
براك�ستون-  تقل�سات  تظهر   •
ع�سالت  ت����ت����وت����ر  ح�����ني  ه���ك�������ص 
ثانية   30 م���دة  وت�����س��ت��د  ال��رح��م 
ت�سرتخي  اأن  قبل  دقيقتني  اإىل 
جم������������������دداً. ق��������د ت�������ك�������ون ه������ذه 

التقل�سات:
• متباعدة.

احلدة. منتظمة  • غري 
موؤملة. منها  اأكرث  • مزعجة 

تخف  ال��ت��ي  التقل�سات  ت��ك��ون   •
تقل�سات  �����س����وءاً  ت������زداد  اأن  ب����دل 
اإذا  خ�سو�ساً  هك�ص،  براك�ستون- 
املخا�ص  م����ن  وق�����ت  ق���ب���ل  ح���دث���ت 

املتوقع.

الغازات
تعاين حوامل كثريات الغازات نتيجة 
ارت����ف����اع م����ع����دلت ال���ربوج�������س���رتون يف 
اجل�سم. �سحيح اأن هذا الهرمون �سروري 

ل�سحة احلمل، اإل اأنه يدفع ع�سالت الأمعاء اإىل 
اإىل  ويقود  اله�سم  عملية  يبطئ  ما  ال���س��رتخ��اء، 

تراكم الغازات.

متّدد الع�شات
تتمّدد ع�سالت املعدة والرحم طوال فرتة احلمل 
ُت�ساب  التمّدد،  ومع  بالنمو.  للطفل  ال�سماح  بغية 

الع�سالت بت�سنجات ب�سيطة وت�سبب وخزاً موؤملاً.
لذلك من الطبيعي اأن ت�سعر املراأة احلامل بقليل 
من اأمل الع�سالت والت�سنجات. ولكن اإذا كان الأمل 
اأو حمى، فمن ال�سروري  اأو ترافق مع نزف  ح��اداً 

نيل عناية طبية طارئة.

حركة الطفل
ذلك  ي��ب��دو  ق��د  اأو يتحرك،  اجل��ن��ني  ي��رك��ل  عندما 
لالأم اأ�سبه بت�سنج، خ�سو�ساً بني ال�سهرين الرابع 
اأكرث  ع��ادًة  ت�سبح  ال��رك��الت  ه��ذه  لكن  وال�ساد�ص. 
قوة وو�سوحاً يف الأ�سهر الثالثة الأخرية، ما يتيح 

للحامل متييزها عن الت�سنجات.

الت�شخي�س
الكامنة  املعدة  ت�سنجات  اأ�سباب  الطبيب  ي�سّخ�ص 

بال�ستناد اإىل:
اجل�سدية. • املعاينة 

الطبي. • التاريخ 
الدم. • فحو�ص 

فوق  م��ا  ب��امل��وج��ات  الت�سوير  م��ث��ل  الت�سوير   •
ال�سوتية اأو الت�سوير املقطعي.

ب��الإ���س��اف��ة اإىل ذل����ك، ق���د ي��ط��رح ال��ط��ب��ي��ب على 
اأو  ب��داأت؟  اأعرا�سه، مثل: متى  اأ�سئلة عن  املري�ص 

هل من م�سائل معينة حتفزها؟
كذلك قد يطلب الطبيب من املري�ص اإعداد �سجل 
والطعام  بالت�سنجات،  بها  ُي�ساب  التي  بالفرتات 
والن�ساطات  ال���ي���وم،  ذل���ك  خ���الل  ي��ت��ن��اول��ه  ال����ذي 
اجل�����س��دي��ة ال��ت��ي مي��ار���س��ه��ا، وذل����ك ب��غ��ي��ة حتديد 

ال�سبب الكامن.

متى عليك ا�شت�شارة الطبيب؟
تلقاء  من  كثرية  ح��الت  يف  املعدة  ت�سنجات  ت��زول 
املعدة  ت�سنجات  لكن  قلق.  م�سدر  متّثل  ول  ذاتها 
التي تكون حادة اأو متكررة ت�سّكل اإ�سارة اإىل حالة 

اأكرث خطورة من ال�سروري ت�سخي�سها.
اأياً من الأعرا�ص التالية، فعليه  اإذا عانى املري�ص 

طلب العالج الطبي من دون تاأخري:
الرباز. يف  • دم 

ال�سدر. يف  • اأمل 
التنف�ص. يف  • �سعوبة 

الت�سنجات. ب�سبب  عاطفية  • ا�سطرابات 
• حمى.

حاد. • اأمل 
• تقيوؤ.

الب�سرة. • ا�سفرار 
الوزن. • خ�سارة 

عاجات
الكامن  ال�سبب  على  املعدة  ت�سنجات  عالج  يعتمد 

وراءها. ت�سمل اخليارات املتوافرة:

عاجات منزلية
متنح العالجات املنزلية راحة للكثري ممن يعانون 
ت�����س��ن��ج��ات امل���ع���دة. ول��ك��ن ع��ل��ى ال��ن�����س��اء احلوامل 
اأي عالج  اإىل  ال��ل��ج��وء  ق��ب��ل  ال��ط��ب��ي��ب  ا���س��ت�����س��ارة 

منزيل.

على  تعود  التي  املنزلية  العاجات  بع�س 

املري�س بفائدة:
يعانون  َم��ن  حالة  يف  الأمل  يرتاجع  ال��راح��ة:   •
يريحون  عندما  ع�سلي  �سد  عن  ناجمة  ت�سنجات 

ع�سالت املعدة ويتفادون متارين املعدة والبطن.
ماء  ق��ارورة  اأو  �ساخنة  �سمادة  �سع  احل���رارة:   •
����س���اخ���ن ع���ل���ى م���ع���دت���ك ل���ت���دف���ع ال���ع�������س���الت اإىل 

ال�سرتخاء وتخفف الت�سنجات.
املعدة  ع�����س��الت  ت��دل��ي��ك  ي�����س��ه��م  ال��ت��دل��ي��ك:   •
الت�سنجات  ويخفف  ال��دم  تدفق  حت�سني  يف  برفق 

والنقبا�سات.
�سرب  من  الإكثار  ي�ساعدك  اجل�سم:  ترطيب   •
ت�سنجات  ي�سبب  ال���ذي  اجل���ف���اف،  ت��ف��ادي  يف  امل���اء 
امل�سروبات  اأن  �سحيح  ����س���وءاً.  ي��زي��ده��ا  اأو  امل��ع��دة 
تكون  قد  بالإلكرتوليتات  متدك  التي  الريا�سية 
مفيدة. ولكن من ال�سروري تناولها باعتدال لأنها 

حتتوي على كمية كبرية من ال�سكر.
احلمامات  ت�سّكل  الإن��ك��ل��ي��زي:  امل��ل��ح  حمامات   •
عالجاً  الإنكليزي  امللح  على  حتتوي  التي  الدافئة 
حالت  يف  والنقبا�سات  للت�سنجات  رائجاً  منزلياً 
كثرية. ي�سهم املاء الدافئ يف ا�سرتخاء الع�سالت، 
الت�سنجات  م��ن  الإن��ك��ل��ي��زي  امل��ل��ح  يخفف  ح��ني  يف 
الع�سلية نظراً اإىل حمتواه الكبري من املغنيزيوم.

اأدوية
اأدوي��ة عدة لت�سنجات املعدة يحتاج بع�سها  تتوافر 
الدواء  لكن  ل.  الآخ��ر  وبع�سها  طبية  و�سفة  اإىل 
امل�ستخدم يختلف باختالف الأ�سباب الكامنة وراء 
اأن��واع الأدوي��ة التي ُيو�سى  ت�سنجات املعدة. ت�سمل 

بها:
الق�سرية:  ال�ستريويدات  اأو  • الأمينو�سالي�سيالت 
داء  م��ن  اأ�سكال  لعالج  الأدوي���ة  ه��ذه  ُت�ستخدم  ق��د 

الأمعاء اللتهابي.
م�سخة  م��ث��ب��ط��ات  اأو  احل��م��و���س��ة  م�������س���ادات   •
ال�����ربوت�����ون: حت����د ه�����ذه الأدوي���������ة م����ن معدلت 
الناجمة  بالت�سنجات  ترتبط  التي  املعدة  اأحما�ص 

عن التهاب املعدة.
العدوى  ملعاجلة  تو�سف  احليوية:  امل�سادات   •
اللتهاب  اأو  املعدة  التهاب  ت�سبب  التي  البكتريية 

املعدي املعوي.
مر�سى  يحظى  للت�سنجات:  م�����س��ادة  اأدوي�����ة   •
الت�سنجات  يف  برتاجع  املتهيجة  الأمعاء  متالزمة 

عند تناول هذه الأدوية.
الإي����ب����وب����روف����ني  ي�����س��ه��م  الأمل:  م�������س���ك���ن���ات   •
الأ�سيتامينوفني  اأو   )Motrin اأو   Advil(

)Tylenol( يف احلد من الأمل.

الوقاية
ت�سنجات  ت��ف��ادي  يف  التالية  اخل��ط��وات  ت�ساعدك 

املعدة:
اجلفاف  ي��وؤدي  ج�سمك:  رطوبة  على  حافظ   •
اأن  ال�سروري  من  لذلك  امل��ع��دة.  يف  ت�سنجات  اإىل 
ت�����س��رب م���ق���داراً ك��اف��ي��اً م��ن ال�����س��وائ��ل. ك��ذل��ك قد 
الطق�ص  ال�����س��وائ��ل يف  م��ن  اأك���رب  اإىل كمية  حت��ت��اج 

احلار اأو عند التمرن ب�سدة.
مترين  يف  تفرط  ل  املنا�سب:  بال�سكل  مت��ّرن   •

ع�سالتك،
واإ�سابات.  ت�سنجات  اإىل  ي���وؤدي  ق��د  ذل��ك  اأن  مب��ا   
كذلك اتخذ الو�سعية املنا�سبة عند اأداء التمارين، 
راحة  ف��رتات  وح��دد  ج�سمك،  رطوبة  على  حافظ 

منتظمة كي تتفادى الت�سنجات.
اأن  امل���ع���روف  م��ن  امل��زع��ج��ة:  الأط��ع��م��ة  • جت��ّن��ب 
ويوؤدي  ه�سمياً  ا�سطراباً  ي�سبب  الأطعمة  بع�ص 
لذلك  اأخ����رى.  واأع���را����ص  امل��ع��دة  يف  ت�سنجات  اإىل 
اأو  بالتوابل  الغنية  امل��اأك��ولت  ا�ستهالكك  من  حد 

الدهون.
اإذا  الغذائي  اإىل نظامك  اأخرى  • اأدخل تعديالت 

دعت احلاجة:
متالزمة  اأو  امل��ع��دة،  التهاب  يعانون  َم��ن  يالحظ   
الأمعاء املتهيجة، اأو داء الأمعاء اللتهابي اأن اعتماد 

بع�ص التغيريات الغذائية يخفف الأعرا�ص. 
على �سبيل املثال، يقلِّل احلد من ا�ستهالك الألياف 
الغازات املوؤملة. لذلك من املفيد اأن تعمل مع طبيب 
وما  تناوله  ميكنك  ما  د  حت��دِّ كي  تغذية  خبري  اأو 

عليك تفاديه.
ت�سنجات  تختفي  ال��ك��ام��ن��ة:  احل���الت  ا�سبط   •
الأمعاء  م��ت��الزم��ة  مثل  ب��ح��الت  املرتبطة  امل��ع��دة 
ترتاجع  اأو  الل��ت��ه��اب��ي  الأم���ع���اء  داء  اأو  املتهيجة 
الكامنة  احل��ال��ة  �سبط  يف  املري�ص  ينجح  عندما 
التعديالت يف منط احلياة  اأو  الأدوي���ة  من خ��الل 

اأو كلتيهما.

ت�سنجات املعدة.. اأ�سبابها واخليارات العالجية املتوافرة

طـــــــــــــــب
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اأثار كليب نقول الأ�سطا )م�ص هيك بيحبو( ردود فعل اإيجابية، 
ذلك اأن الفنان اللبناين ظهر فيه ب�سورة خمتلفة عن كليباته 
ال�سابقة، وقد اأراد املخرج جورج بو عبدو من وراء ذلك اأن يبني 
اأن الفنان اإن�سان تنتابه م�ساعر متناق�سة، يفرح ويحزن ويغ�سب 
وينفعل، لذا حر�ص على اأن تت�سمن الق�سة حركة ودراما تتوزع 

بني احلب واخليانة، وما ي�ستتبع ذلك من ت�سرفات.
ب��و ع��ب��دو، رجل  ن��ق��ول الأ���س��ط��ا يف الكليب، كما ���س��ّوره ج���ورج 
اإظهار  كلها ومل يخ�َص  باأبعاده  الواقع  يعي�ص  ال�سعبة،  املهمات 

جانباً من �سخ�سيته يجهله اجلمهور.
ح��ول ه��ذه الإط��الل��ة لنقول الأ���س��ط��ا ي��ق��ول امل��خ��رج ج���ورج بو 
عبدو: )جتمعني به �سداقة، وبناء عليها تناق�سنا طوياًل حول 
عليه  اقرتحتها  التي  ال�����س��ورة  فاأعجبته  والإط��الل��ة،  الق�سة 

وه����ي اأن ي��ظ��ه��ر ك��م��ا ه���و يف 

الواقع من دون متثيل اأو ت�سّنع، واقتنع بها، وخالل الت�سوير 
اإقباًل واإعجاباً وحقق ن�سبة  نفذ الفكرة كاملة، فالقى الكليب 

م�ساهدة عالية(.
فقد  كيفو(،  على  )يعي�سني  زغيب  ج��ورج  كليب  اإىل  بالن�سبة 
�سّوره املخرج جورج بو عبدو ب�سكل واقعي واأراده منوذجاً لل�ساب 
احلب  بني  متناق�سة  م�ساعر  �سبابه  م�ستهل  يف  تتنازعه  ال��ذي 
اإ�سباع �سهواته. وكان بو عبدو تعاون مع زغيب يف  والرغبة يف 
كليب )�سو حلوي اإن��ت(، اإل اأنه يف الكليب الأخ��ري حر�ص على 
اأن تكون الق�سة دراماتيكية، يو�سح يف هذا املجال: )ا�ستلهمت 
الثامنة  ���س��اب يف  ك��ل  يعي�سه  ال���ذي  ال��واق��ع  م��ن  الكليب  ف��ك��رة 
ع�سرة من عمره ويف طور التعرف اإىل احلياة، و�سورت امل�ساعر 
املتناق�سة التي تنتابه بني حبه لفتاة هي ابنة احلي الذي تربى 
بالطبع  ه��وى...  بائعة  وانقياده وراء ملذاته مع فتاة هي  فيه 
راف��ق ذل��ك كله ح��رية وقلق وغ�سب وح���الت جنح 
جورج زغيب يف ترجمتها كما اأردتها، 
ف���ع���ك�������س���ت ب���واق���ع���ي���ة 

حالت ميّر بها كل �ساب(.
اأما بالن�سبة اإىل كليب ح�سنا مطر )عيدك مبارك يا كرد�ستان( 

اأعياد  ملنا�سبة  ال��ك��رد���س��ت��اين  بال�سعب  خ��ا���ص  ف��ه��و 
النوروز.

املو�سيقار  اأحل������ان  م���ن  الأغ���ن���ي���ة   
وكلمات  زاه���ر  هلكوت  ال��ك��ردي 

ال���������س����اع����ر ال�����ع�����راق�����ي ك����رمي 
العراقي. حول هذا الكليب 

ي���ق���ول امل���خ���رج ج�����ورج بو 
عبدو: 

قلعة  يف  )�������س������ورن������اه 
اأرب��ي��ل ال��ت��اري��خ��ي��ة، وهو 
والفرح  بالتهليل  يزخر 
وي����ع����ط����ي �������س������ورة عن 
الذي  ال���ك���ردي  ال�����س��ع��ب 

يع�سق احلياة(.

�شوق العمل
يعرتف املخرج جورج بو عبدو باأن �سوق 
نف�سه  الوقت  يف  لكنه  �سعب،  العمل 
ومبادئ  م��ع��اي��ري  ع���ن  ي���ت���ن���ازل  ل 
يعتمدها يف عمله اأهمها اأن يكون 
ب��ي��ن��ه وب���ني الفنان  ت��ن��اغ��م  ث��م��ة 
الذي يق�سده كي ينفذ له كليباً، 
الأغنية  ب��ك��ل��م��ات  ي��ت��اث��ر  واأن 
ابتكار  على  لتحفزه  واأحل��ان��ه��ا 
اأف���ك���ار ج���دي���دة وق�����س��ة تظهر 
يو�سح  �سورة.  باأف�سل  الفنان 
يف هذا املجال: )تهمني الفكرة 
يف الطليعة واأن تكون التفا�سيل 
ولي�ص  خ��دم��ت��ه��ا  ال��ك��ل��ي��ب يف  يف 
على  اأرك���ز  ل  هنا  م��ن  العك�ص. 
عار�سات  ال��ك��ل��ي��ب  يت�سمن  اأن 
يهمني  ول  ج��م��ي��الت،  ف��ت��ي��ات  اأو 
كثرية،  ب��ل��دان  يف  الكليب  اأ���س��ور  اأن 
ب���ل اع��ت��م��د ت��ف��ا���س��ي��ل حم�����ددة تخدم 

الفكرة(.
ل���ب���ن���ان  )يف  ي���������س����ي����ف: 
طبيعية  م����ن����اظ����ر 
رائعة ومناطق 
 ، جميلة

اأراد  اإذا  اإل  الكليب؟  لت�سوير  اأخ��رى  بلدان  اإىل  ال�سفر  فلماذا 
الفنان اأن ي�سرف عليه ببذخ، عندها اأنفذ له ما يريد لكن من 
دون اقتناع كلي مني(. وي�سري اإىل اأن ثمة كليبات �سرفت عليها 
مبالغ باهظة مع ذلك جاءت �سطحية وفارغة من اأي م�سمون، 

ما يعزز قناعته باأن الأولوية للفكرة ولي�ص للبهرجة.
يلفت اإىل اأن الكليب ميّر مبراحل عدة قبل اأن يرى النور بدءاً 
من مناق�سة الفكرة مع الفنان وحت�سريه للتمثيل و�سوًل اإىل 
العمل على اإطاللته، لذا يتطلب التح�سري اأحياناً اأ�سهراً. ومبا 
اأن الع�سر اليوم هو ع�سر ال�سورة، فيويل بو عبدو �سكل الفنان 
واإطاللته اأهمية من دون اأن يطغى ذلك على امل�سمون بالطبع، 
)وكي  ي��ق��ول،  مبا�سرة(،  القلوب  تخرتق  اجلميلة  )الإط��الل��ة 
اأن تتكامل عنا�سره كافة، ول يخفى على  الكليب يجب  ينجح 
يف  خلل  اأي  تف�سح  اليوم  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  اأن  اأح��د 

الكليب اإن وجد وتثري �سجة ت�سبب يف ف�سله(.

اأفام وثائقية وفيلم �شينمائي
اإىل جانب ت�سوير الكليبات نفذ املخرج جورج بو عبدو اأفالماً 
مركز  ح��ول  وثائقي  فيلم  بينها  من  وعربية  لبنانية  وثائقية 
يف  ال�سحى  ���س��ارع  ح��ول  واآخ���ر   ،)2012( الكويت  يف  التجارة 
لبنانية...  وب��ل��دات  م���دن  ح���ول  واأف����الم   ،)2014( ال��ري��ا���ص 
خ�سو�سية  اإب���راز  على  امل��خ��رج  حر�ص  بينها  امل�سرتك  القا�سم 
ك��ل منطقة ي�����س��ّوره��ا وال��ت��ع��ري��ف ب��اأب��رز م��ع��امل��ه��ا، ل���ذا جن��ح يف 
ا�ستقطاب جمهور وا�سع ويف اإي�سال ر�سالة مهمة وهي اأن يف كل 
زاوية جماًل ظاهراً اأو خمفياً، واأنه يحل حمل عني امل�ساهد يف 

اكت�ساف هذه اجلماليات وت�سويرها...
فنية  وتظاهرات  الق�سرية  الأف��الم  كذلك �سّور جمموعة من 
يف بريوت...بالن�سبة اإىل الأفالم ال�سينمائية، فهو ب�سدد در�ص 
فكرة ُطرحت عليه وهي حتويل كتاب تلقاه من اأمريكا اإىل فيلم 

�سينمائي، وثمة مناق�سات جارية يف هذا ال�سياق.

عاقة مع الكامريا
رحلة جورج بو عبدو مع الكامريا بداأت يف ال�سابعة من عمره 
عندما اأهداه والده كامرياً، ف�سغف بها ومنا تعلقه بالت�سوير 
والإخراج والأفالم، وعندما اأنهى مرحلة الدرا�سة الثانوية 
الذي  الإخ��راج  اللبنانية وتخ�س�ص يف  اإىل اجلامعة  دخل 

اأ�سبح يف ما بعد مهنته وكل حياته.
 من ثم نال املا�ستري يف الإخراج ال�سينمائي والتلفزيوين 
يف جامعة الألبا.اأول كليب اأخرجه كان للفنان جاد نخلة 
)2008(، ثم كّرت �سبحة الكليبات مع فنانني لبنانيني 

وعرب من بينهم:
 غ�����س��ان خ��ل��ي��ل، وج����ورج ف����رح، وال��ي��ا���ص ن��ا���س��ر، ونقول 
الأ���س��ط��ا، وج���ورج زغ��ي��ب، ورام���ي عيا�ص، ون��غ��م، وجويل 
���س��ع��ادة، وه���اين ال��ع��م��ري، ودي��ن��ا ح��اي��ك، وغ��اب��ري��ال عبد 
النور، وروين احلاج، و�سومط خوري، واأّن��ا، ورواد جنم، 

ومارلني يون�ص، وح�سنا مطر، ووئام فخري...

ال يتنازل عن معايري ومبادئ يعتمدها يف عمله

جورج بو عبدو: كي ينجح الكليب يجب اأن تتكامل عنا�سره كافة

ر األبومه رامي �سربي يح�سِّ
بداأ رامي �سربي حت�سري األبومه اجلديد متهيداً لطرحه يف الن�سف الثاين 
من العام اجلاري. وبا�سر ال�ستقرار على الأغاين متهيداً للبدء يف ت�سجيل 

الألبوم، علماً باأنه تعاقد على اأكرث من حفلة يف اخليام الرم�سانية.

جورج بو عبدو، خمرج لبناين �شاب برز ا�شمه يف جمال الكليبات واالأفام 
الوثائقية يف لبنان والعامل العربي، وتعاون مع معظم الفنانني على ال�شاحة 
الغنائية، فكانت له ب�شمة مميزة وروؤية تركز على الفنان وكلمات االأغنية 
كاال�شتعانة  تفا�شيل،  تعترب  التي  الكليب  عنا�شر  بقية  من  اأكر  واالأحلان 
اأحدث  على  االعتماد  اأو  بلد،  من  اأكر  يف  الت�شوير  اأو  وعار�شات  بعار�شني 
باالنفعاالت  عابقة  ب��اأج��واء  كليباته  تنب�س  ل��ذا  الب�شرية،  التقنيات 
واملواقف االإن�شانية. اآخر اأعماله كليب )م�س هيك بيحّبو( لنقوال االأ�شطا، 

و)يعي�شني على كيفو( للفنان جورج زغيب، وثاثة كليبات حل�شنا مطر.

والقالب...  القلب  جميلة  هي  وعفوية...  حنونة،  طيبة، 
مي حريري فنانة قريبة من النا�س، تع�شق فّنها وجتتهد 
االأخرية  اأغنيتها  ولعّل  عندها،  ما  اأف�شل  لتقدمي  دومًا 
على  دليل  حياتي"  يف  "كتحّكم  املغربية،  باللهجة 

جناحها امل�شتمّر.

مي حريري : اأجمل حلظات 
حياتي عندما اأمل�ص حمبة النا�ص

جاذبيتك؟ على  حتافظني  • كيف 
النا�ص  م��ع  التعاطي  ذات���ي،  م��ع  امل�ساحلة  م��ب��ك��راً،  ال��ن��وم 
بتوا�سع وعفوية وطيبة، اأن اأحب النا�ص والتمني لهم ما 

اأمتناه لنف�سي.

 • اأجمل حلظات يف حياتك.
كثرياً  نتعب  فنحن  ال��ن��ا���ص،  حمبة  اأمل�����ص  عندما   -

للو�سول اإىل هذه املرحلة،
وتر�سمي  املحّبة  ه��ذه  تنايل  اأن  �سهاًل  لي�ص  اإذ   

ال�سعادة على وجوههم،
العائلي،  ل  ال��ع��م��ل��ي  ال�سعيد  ع��ل��ى  ّ��م  اأت��ك��ل������������  

فالعائلة هي ال�سعادة بحّد ذاتها.

 • 5 اأمور تع�شقينها يف ملحم بركات.

مو�سيقار  التوا�سع،  عّلمني  وعفويته،  قلبه  طيبة  اأح��ب  كنت   -
عظيم مثل ملحم بركات كان الأكرث توا�سعاً،

 ك����نت اأحّب ع�سبيته املليئة بالطي���بة، ح���نانه، اأع�س�����ق الف����را�سة 
فيه، حيث ك����ان يقراأ ما يف داخل كل اإن�سان، فهو كان يبني �سعادة 

الآخر على ح�ساب تعا�سته.

املو�شيقار  ع��ن  ج��ون��ي��ور  ملحم  ورث��ه��ا  ���ش��ف��ات   5  •
الراحل.

- ملح����م جونيور اأخ������ذ من والده م�س�����داقيته، اأم������انته، ملحم 
اأكرث  م��ن  ك��ان  فمل����حم  ج���داً،  "اآدمياً"  �سخ�س���اً  ك��ان  برك�����ات 

الن������ا�ص توا�سعاً.
م����ي ال����تي حتدثت بعفوية تامة، حتتف�����ل اليوم بنج�����اح اأغنيتها 
اأي��ام من  بعد ثالثة  األف م�ساهدة  التي تخّطت مئة  اجل����ديدة 

طرحها على موقع الفيديوهات ال�سهري.
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علماء يتحكمون يف نب�سات 
القلب »عن ُبعد«

متكن علماء من جامعة كاليفورنيا الأمريكية، من تطوير طريقة جديدة 
للتحكم يف نب�سات القلب با�ستخدام الليزر ومادة اجلرافني، يف جتربة ُتعد 

الأوىل من نوعها.
اإنهم  الطريقة  هذه  عن  العلماء  يقول  "في�ستي" الطبي،  موقع  وبح�سب 
زرعوا عدًدا من اخلاليا القلبية يف اأو�ساط خمتلفة، ودر�سوا تاأثري ا�ستجابة 

اخلاليا للمواد الكيميائية يف هذه الأو�ساط.
تعري�سها  بعد  اأ���س��رع  ب�سكل  تنمو  القلبية  اخلاليا  اأن  املالحظ  من  وك��ان 
للجرافني، كما اأنها كانت ت�ستجيب ب�سكل ملحوظ لأ�سعة الليزر، ومن هنا 
القلب باجلرافني، ومن ثم تعري�سها لالأ�سعة  العلماء بحقن ع�سلة  فكر 
وبالتايل �سيكونون قادرين من حيث املبداأ على التحكم يف عمل القلب عن 

ُبعد.
من  الأط��ب��اء  �سيتمكن  الطريقة،  ه��ذه  تطبيق  ح��ال  اأن��ه  العلماء،  واأو���س��ح 
اإيقاف القلب اأو التحكم بنب�ساته، ما �سي�سّهل اجلراحات املختلفة ل �سيَّما 

زراعة القلب يف ج�سم اآخر.

ك�سف ال�سبب الرئي�ص 
لوباء  ال�سرطان يف العامل

تو�سل علماء جامعة اأريزونا اإىل اأن الن�ساط الب�سري ي�ساعد على انت�سار 
التي  احليوانات  وبني  بل  الب�سر،  بني  لي�ص فقط  ال�سرطانية  الأمرا�ص 

تعي�ص يف الو�سط املحيط.
 Nature Ecology وي�سري الباحثون يف مقالهم املن�سور يف جملة
Evolution & اإىل اأن العوامل امل�ساعدة يف تطور وانت�سار الأمرا�ص 
واملائي  اجل���وي  للغالفني  الكيميائي  ب��ال��ت��ل��وث  مرتبطة  ال�سرطانية 
ال��ن��ووي��ة، وتراكم  امل��ن�����س��اآت  املنبعثة م��ن  الإ���س��ع��اع��ات  ل��الأر���ص، وك��ذل��ك 

البال�ستيك وا�ستخدام مبيدات احل�سرات.
كما اأن التلوث ال�سوئي الذي ي�سبب خلال يف الإيقاعات اليومية وتغريات 

هرمونية يزيد من احتمال الإ�سابات بالأمرا�ص ال�سرطانية.
وت�����س��اب ج��م��ي��ع الأن������واع ال��ت��ي خ�����س��ع��ت ل��درا���س��ة ال��ع��ل��م��اء بالأمرا�ص 
ماأمن  يف  يعترب  كان  ال��ذي  العاري  احلفار  حيوان  فيها  مبا  ال�سرطانية 
من هذه الأمرا�ص. ويف نف�ص الوقت ل توجد معلومات عن اإ�سابة كثري 
تاأثري  ال�سعوبة تقييم  الأمرا�ص، وهذا يجعل من  من احليوانات بهذه 

الن�ساط الب�سري يف هذا املجال.

والتبيني؟  البيان  �شاحب  • من 
هو ابو عثمان عمرو بن بحر اجلاحظ وهو من ائمة الدب العبا�سي 
واملعرفة يف  العلوم  اطلع على جميع  بالب�سرة،  العربي ولد وتويف  بل 
ع�سره، كان ثاقب الب�سرية - متزن العقل - دقيق التعليل - حر الفكر، 
البيان والتبيني  ا�سهر موؤلفاته  العلم والدب ومن  فجاءة كتبه تلقن 

والبخالء.  
؟ �شقط  ومتى  الفرن�شية  ال�شجون  ا�شهر  هو  • ما 

اأ�سهر �سجون فرن�سا هو �سجن البا�ستيل وقد �سقط يف الرابع ع�سر من 
يوليو عام 1880 وهذا اليوم يعترب عيدا قوميا يف فرن�سا. 

الليزر؟ خمرع  هو  • من 
خمرتع الليزر هو الدكتور يثودوره ماميان

املادة الكيماوية املوجودة يف اخل�سب  • اأن م�سامري احلديد ل ت�سلح يف تثبيت خ�سب البلوط وذلك ب�سبب 
والتي تت�سبب يف �سداأ امل�سامري.

 • اأن كلمة )ملاذا( يف الإجنليزية لي�ست فقط اأداة ا�ستفهام بل هي ا�سم لنوع من اأنواع البقر.
اأ�سجار الغابات . يختبئ يف غطاء ثخني من النباتات  • اأن احليوان امل�سمى بالك�سالن وهو حيوان يقيم يف 

حتى ل يظهر منه �سوى راأ�سه.
من  روؤيتها  ميكن  والتي  الإن�سان  �سنعها  التي  القليلة  الأ�سياء  من  واحد  هو  العظيم  ال�سني  �سور  • ان 

على �سطح القمر.
النجوم  ترى  و�سوف  النهار  و�سح  يف  بئر  قاع  اإىل  انظر  النهار   ،  يف  واأن��ت  النجوم  روؤي��ة  باإمكانك  اأنه   •

املتالألئة.
 • هل تعلم اأن اأول معركة بحرية اإ�سالمية هي )ذات ال�سواري ( التي وقعت يف البحر املتو�سط بني امل�سلمني 

و البيزنطيني يف عهد عثمان بن عفان �سنة 34ه� و انت�سر فيها امل�سلمون. 
2 ( وك��ان ذلك يف �سبتمرب   � اإىل �سطح القمر هي املركبة الرو�سية ) لونا  اأول مركبة ت�سل  اأن  • هل تعلم   

1959م. 
 ( املركبة  الرو�سي على منت   ) ي��وري جاجارين   ( الف�ساء اخلارجي هو  اإىل  اأول من �سعد  اأن  • هل تعلم   

افو�ستيك(. 
• هل تعلم اأن التم�ساح الأمريكي و التم�ساح الإفريقي وفر�ص البحر تق�سي فرتات نومها يف الوقت الذي 

تطفوا فيه على املاء خ�سو�ساً عندما يكون املاء دافئاً وهي حتب اأن ت�سند روؤو�سها اإىل ظهور زمالئها.

ال�صبي الكاذب
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فوائد اليمون
اأحمد  الدكتور  اأو���س��ح 
اأخ�سائي  اخل���ط���ي���ب، 
العالجية  ال���ت���غ���ذي���ة 
وع���������������الج ال���������س����م����ن����ة 
جامعة  وال����ن����ح����اف����ة، 
الليمون  اأن  ال��ق��اه��رة، 
ن�سبة  ع���ل���ى  ي���ح���ت���وي 
  C عالية من فيتامني
الفوليك  وح���ام�������ص 
وغريها  والبتا�سيوم، 
املفيدة  الأم������الح  م���ن 
من  والوقاية  لل�سحة 

الأمرا�ص.
وعن فوائد الليمون قال الدكتور اأحمد، يفيد تناول الليمون كم�سروب دافئ 
اأو اإ�سافة ع�سري الليمون لوجبات مثل طبق ال�سلطة وال�سوربة وغريها يف 

وقاية اجل�سم من الإ�سابة بالعديد من الأمرا�ص، وتقوية مناعة اجل�سم.
يجعل  م��ا  لل�سخ�ص  الع�سبي  اجل��ه��از  تهدئة  يف  الليمون  ت��ن��اول  وي�ساهم 
تناوله مفيدا لالأ�سخا�ص الذين يعانون من القلق والتوتر وال�سطرابات 

الع�سبية والنفعال، كمهدئ طبيعي للجهاز الع�سبي.

الأمريكية  كولورادو  بولية  بولدر  جامعة  من  علماء  تو�سل 
اإىل اأن عدم النوم ليلتني فقط يوؤدي اإىل ا�سطراب عمل اأكرث 
من 100 بروتني خمتلف، مبا فيها املتعلقة بعمليات الأي�ص 

املختلفة.
ون�سر العلماء نتائج درا�ستهم يف جملة PNAS، حيث جرت 
مب�ساركة �ستة رجال اأ�سحاء دون الثالثني من العمر، ق�سوا 

�ستة اأيام معزولني حتت مراقبة الأطباء.
ووجباتهم  امل�����س��ارك��ني  ن�ساط  ت�سجيل  مت  ال��ت��ج��رب��ة،  وخ���الل 
الغذائية و�ساعات نومهم وكمية ال�سوء الذي يح�سلون عليه، 
وعا�سوا اليومني الأولني ب�سكل طبيعي، ثم حتولوا تدريجيا 

اإىل نظام معكو�ص: الن�ساط والتغذية ليال، والنوم نهاراً ثماين 
�ساعات.

اأربع  امل�ساركني كل  دم  اأخ��ذ عينات من  الأط��ب��اء على  وواظ��ب 
بولدر، جدول  ابتكره علماء جامعة  �ساعات. و�ساعدهم جهاز 

زمني، لر�سد عمل اأكرث من 1000 بروتني.
العتيادي  اليومي  احل��ي��اة  من��ط  تغيري  اأن  للعلماء،  وات�سح 
الذي  جلوكاجون  بينها  من  بروتيناً،   129 ت�سوه  اإىل  ي��وؤدي 
ال��دم، ما يف�سر  اإىل  اأك��رب  �سكر  اإف��راز كمية  الكبد على  يحفز 
�سبب اإ�سابة العاملني لياًل مبر�ص ال�سكري اأكرث من العاملني 

نهاراً.

ك�سف خماطر االإخالل بال�ساعة البيولوجية للنوم

كايل بو�س �شائق �شيارة تويوتا من طراز اإم اآند اإم يحتفل مع زوجته وابنه بريك�شتون ، بعد فوزه ب�شباق 
مون�شر اإنرجي يف نورث كارولينا.   )ا ف ب(

كان لدى احدى الأ�سر �سبي طيب القلب وحلو الكالم وح�سن الوجه لكنه كذاب كان الكذب كاأمنا ولد معه لذا 
كانت هذه ال�سفه غري احلميدة �سيئا موؤملا وقا�سيا على ابيه وامه ودائما كانت ن�سيحتهم له ل تكذب فيق�سم 
انه لن يكذب ثم ين�سى ما اق�سم به ويعود للكذب مرة ثانية وهكذا كانت حياته ت�سري على الكذب فقط حتى 
جاء يوم من ايام اخلريف خرجت الم مع ولدها حمدان ليلتقطوا بع�ص اخل�سر من احلقل ال�سغري الذي 
ميلكونه فراأى حمدان جمموعة كبرية من الطيور حتلق يف ال�سماء مل يكن راآها قبال ف�ساأل امه ما هذه الطيور 
ياامي فكرت الم ب�سرعه وهي تنظر اليها وقالت هذه الطيور احلقيقة دائما تنزل لقريتنا كل عام تبقى ب�سع 
ا�سابيع ثم ترحل ولكن ل ترحل كلها بل يبقى احدها وهو طائر احلقيقة يختفي ويظهر وقتما ي�ساء وبدون ان 
ن�سعر به ويقال انه احيانا ينقلب اإىل �سفدع واحيانا اإىل ع�سفور وديع ول نعرفه و�سط كل هذا وعندما ي�سمع 
احدهم يكذب يعود حلالته كما كان طائرا كبريا ليق�سى على الكذاب مبنقاره الذي ي�سق الراأ�ص ويخرج الل�سان 
من مكانها ليمزقها جزاء كذبها وهكذا �سرتى ان كل الذين يعرفونه ل يكذبون حتى ل يتعر�سون لعقابه فما 

اأق�سى عقابه.
تركته الم وذهبت بعيدا لترتكه وافكاره قليال حتى تعرف ماذا �سيفعل لكنه جرى وراءها وبقى �سامتا ثم �ساألها 

وهل تعرفني �سكل طائر احلقيقة بينهم فقالت ل واخذته وذهبا للبيت ومل ينطق بكلمة طوال الطريق.
جهزت الم الغذاء لياأكل لكنه مل ياأكل وقال ل�ست بجائع ف�سرخت الم وقالت ل تكذب فاأ�سرع وجل�ص للطعام 
لكنه مل يكن ي�ستطع ان ياأكل ب�سهية بل ب�سع لقيمات وقام ذاهبا لغرفته وعلى بابها �ساأل امه: ماما متى يذهب 
اإىل بلده فقالت رمبا نهاية مو�سم اخلريف واحيانا يبقى ملو�سم اخر اهلل اعلم .. �سهور مرت  طائر احلقيقة 
وحمدان ل يكذب خوفا من طائر احلقيقة بعد ذلك اعتاد قول ال�سدق دون اأن ي�سعر وعندما اأخربته امه يوما 

اأنها �سمعت ان طائر احلقيقة رحل قال ب�سعادة ل يهم فاأنا ل اأخاف منه اأنا ل اأكذب ابداً.


