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التدخني ال�شلبي �شبب �شخري الأطفال 
له  يتعّر�ض  ال��ذي  ال�سلبي  التدخني  اإن  ج��دي��دة  درا���س��ة  نتائج  قالت 
الأطفال يزيد احتمال ال�سخري لديهم اأثناء النوم بن�سبة 45 باملائة. 
وحّذرت الدرا�سة من اأن ال�سخري لي�ض اأمراً غري موؤثر على ال�سحة، 
لأنه يعترب اخلطوة الأوىل لتطور م�سكلة توقف التنف�ض اأثناء النوم 

يف فرتة لحقة من الُعمر.
واأجريت اأبحاث الدرا�سة يف جامعة ولية جورجيا، وُن�سرت يف جملة 
الذين يولدون لآباء  الأطفال  اأن  نتائجها  ووجدت  "اإبدميولوجي"، 
 45 بن�سبة  لديهم  ال��ن��وم  اأث��ن��اء  ال�سخري  اح��ت��م��الت  ت���زداد  مدخنني 
 90 اإىل  املدخنات  غري  اأمهاتهم  ل��دى  الن�سبة  ترتفع  بينما  باملائة، 
باملائة نتيجة تدخني الزوج. واعتمدت الدرا�سة على البيانات ال�سحية 
اآثار  ع��ن  �سابقة  درا���س��ة   24 �سمن  جمعها  مت  �سخ�ض  األ���ف   88 ل��� 
التدخني والتدخني ال�سلبي. ودعت تو�سيات الدرا�سة الآباء املدخنني 
ل�سحتهم،  حماية  التدخني  عن  لالإقالع  فّعالة  خطوات  اتخاذ  اإىل 

ول�سحة الأبناء واأفراد العائلة.

حكة اجللد بعد ال�شباحة.. على ماذا تدل؟
قالت الرابطة الأملانية لأطباء الأمرا�ض اجللدية اإن ال�سعور بحكة يف 
اجللد بعد ال�سباحة يف امل�سطحات املائية الطبيعية ي�سري اإىل الإ�سابة 

.)Swimmer's itch( مبا يعرف بحكة ال�سباحني
ب�سبب  حت��دث  حت�س�سية  ا�ستجابة  هي  ال�سباحني  حكة  اأن  واأو�سحت 
الطفيليات وتظهر يف �سورة حكة �سديدة واحمرار وبثور بعد ال�سباحة 

يف مياه بركة اأو مياه �سحلة.
وغالبا ما تزول احلكة والبثور من تلقاء نف�سها. اأما اإذا كانت احلكة 
�سديدة وا�ستمرت البثور ملدة طويلة، فينبغي حينئذ ا�ست�سارة الطبيب. 
وللوقاية من حكة ال�سباحني تن�سح الرابطة الأملانية بتجنب ال�سباحة 
يف املناطق ال�سحلة من امل�سطحات املائية الطبيعية، والتي تنت�سر بها 
القواقع، حيث اإنه من الأف�سل ال�سباحة يف املناطق العميقة لتجنب 
ال�سباحة،  بعد  جيداً  اجللد  جتفيف  ينبغي  كما  القواقع.  مالم�سة 
غ�سل مالب�ض  اأي�ساً  وينبغي  اجللد.  داخ��ل  الطفيليات  تتوغل  ل  كي 

ال�سباحة مبا�سرة بعد العودة للمنزل. 

�شمنة الأطفال.. ال�شّر عند الأمهات
�سحيا،  حياة  اأ�سلوب  اأمهاتهم  تتبع  الذين  الأطفال  اأن  باحثون  اأك��د 
تقل فر�ض اإ�سابتهم بال�سمنة مقارنة باأقرانهم، ل �سيما واأن لالأمهات 

تاأثري قوي على اختيارات اأبنائهن فيما يتعلق باأ�سلوب احلياة.
التابعة  العامة  لل�سحة  ت�سان  اإت�ض.  تي.  كلية  من  �سون،  ت�سي  وق��ال 
جلامعة هارفارد يف بو�سطن، لرويرتز اإن "اتباع اأ�سلوب حياة �سحيا ل 
ي�ساعد الكبار فح�سب على حت�سني �سحتهم، وتقليل خطر اإ�سابتهم 

باأمرا�ض مزمنة بل اإنه قد يعود بفوائد �سحية على اأبنائهم".
بال�سمنة يف  الإ�سابة  �سون على خماطر  بقيادة  الدرا�سة  وركز فريق 

عمر يرتاوح بني ت�سعة اأعوام و18 عاما.
خطر  تقلل  احلياة  باأ�سلوب  مرتبطة  عوامل  خم�سة  الفريق  وح��دد 
واأن يكون موؤ�سر كتلة  اأطعمة �سحية  تناول  بال�سمنة، وهي  الإ�سابة 
اجل�سد يف النطاق الطبيعي وعدم التدخني وتناول الكحوليات بن�سبة 
قليلة اإىل متو�سطة وممار�سة ن�ساط بدين ملدة 150 دقيقة اأ�سبوعيا 

على الأقل.
وقال معدو الدرا�سة يف دورية )بي.اإم.جيه( اإن كل العوامل ذات ال�سلة 
باأ�سلوب حياة الأمهات غري النظام الغذائي ال�سحي مرتبطة ارتباطا 

وثيقا بانخفا�ض خطر الإ�سابة بال�سمنة لدى اأبنائهم.
فقد تراجع خطر الإ�سابة بال�سمنة بني الأبناء مع كل عامل اإ�سايف 
وانخف�ض  ب��ل  الأم��ه��ات،  تتبعه  ال�سحية  احل��ي��اة  اأ�سلوب  ع��وام��ل  م��ن 
املعي�سة  �سلوكيات  من  ثالثة  الأم  اتبعت  عندما  املئة  يف   23 بن�سبة 
وتناول  بدين  ن�ساط  وممار�سة  �سحية  اأطعمة  تناول  مثل  ال�سحية، 

الكحوليات مبعدل قليل اإىل متو�سط.
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م�شابقة لبتكارات الإن�شان الآيل 
يف  اأعمالهم  لعر�ض  بالتكنولوجيا  ال�سغوفني  لل�سباب  الفر�سة  اأُت��ي��ح��ت 
ياأمل  حيث  اجلزائرية،  العا�سمة  يف  )ال��روب��وت(  الآيل  لالإن�سان  م�سابقة 

املنظمون يف نقل بالدهم اإىل م�ستوى اأعلى يف هذه التكنولوجيا.
و�سارك يف امل�سابقة 20 فريقا من ثماين وليات جزائرية يف نادي �سباب 

بابا ح�سن.
امل�سار الذي  اأن يحرك روبوته لدقيقتني فقط على  وتعني على كل فريق 

حدده املنظمون.
اأع�ساء جلنة التحكيم  ومن خالل مراقبة عن كثب وبرتكيز �سديد، قيم 

عمل كل فريق واأعلنوا اأ�سماء الفائزين.
وقال غديد اإ�سماعيل، وهو رئي�ض جمعية �سبابية، اإن الهدف هو "اكت�ساف 
ميولت  لديها  التي  ال�سابة  املواهب  عن  والبحث  املواهب  و�سقل  املواهب 

اإلكرتونية وخا�سة روبوتية."
اأن نرى م�سابقات  "نود  امل�ساركة، يدعى يحيى  الفرق  اأحد  وذكر ع�سو يف 
كثرية كهذه.. فهكذا يتعود الأطفال على هذا ويكربون بحب الإلكرتونيك 

)الإلكرتونيات( ونقوم بتطوير هذا املجال."
من جهتها، قالت م�ساركة تدعى ميلي�سا اإن هذه اأول م�سابقة ت�سارك فيها 

واإنها تعلمت الكثري من التجربة.
اأول م�سابقة لنا.. فهي جتربة جديدة بالن�سبة لنا ولقد  "هذه  واأو�سحت 
تعلمنا اأ�سياء عديدة لأننا عملنا وحدنا وهذه املرة الأوىل. وهذا هو هدفنا 

من امل�ساركة.. تعلم اأ�سياء جديدة وك�سب جتارب جديدة اأي�سا".
وتراوحت اأعمار امل�ساركني يف امل�سابقة بني 12 و 35 عاما.

اإجالء الآلف واإبطال قنبلة 
يف مقر فولك�شفاغن

اإبطال  مت  اإن��ه  الأمل��ان��ي��ة  ال�سلطات  قالت 
العاملية  احل��رب  اإىل  تعود  قنبلة  مفعول 
الثانية بعد العثور عليها يف مقر �سركة 
يف  ال�سيارات  ل�سناعة  "فولك�سفاغن" 

مدينة فولف�سبورغ.
�سفحتها  يف  امل��دي��ن��ة،  ���س��ل��ط��ات  وذك����رت 
على تويرت، اأن القنبلة نزع فتيلها، اأثناء 
راحة الغداء. ومت اإجالء 4 اآلف �سخ�ض 
دائ���رة ن�سف قطرها  داخ���ل  ي��ت��واج��دون 
كيلومرت واحد، وهي املنطقة التي ت�سم 

و�سط فولف�سبورغ، كاإجراء احرتازي.
واأجربت العملية على وقف رحالت اأهم 
خطوط ال�سكك احلديدية ب�سكل موؤقت 
فولك�سفاغن  م��وق��ع  اأم�����ام  مت���ر  وق���ن���اة 
م��رتام��ي الأط������راف، ح��ي��ث ي��وج��د املقر 

الرئي�سي لل�سركة.
ورغ����م م����رور اأك����ر م��ن 70 ع��ام��ا على 
تعر  ال�سلطات  ت��زال  ل  احل��رب،  انتهاء 
ب��ان��ت��ظ��ام ع��ل��ى ق��ن��اب��ل غ��ري م��ن��ف��ج��رة يف 
ن����زع فتيلها  وي��ت��ط��ل��ب  ال���ب���ن���اء.  م���واق���ع 

اأحيانا عمليات اإخالء موؤقتة.

العلم يحذر من اجلانب املظلم 
لتقنيات الإجناب احلديثة

ك�سفت درا�سة اأمريكية جديدة،  اإىل 
�سبيل  يف  يعانني  الالتي  الن�ساء  اأن 
احلمل اأو يلجاأن اإىل تقنيات اإجناب 
رمبا  املجهري  احلقن  مثل  حديثة 
اأطفال  لإجن���اب  عر�سة  اأك���ر  يكن 
مبت�سرين اأو يعانون ت�سوهات خلقية 
مقارنة بغريهن الالتي مل يواجهن 

اأي م�ساكل تتعلق باخل�سوبة.
بني  وقت طويل  منذ  العلم  ويربط 
العقم وزيادة خماطر اإجناب اأطفال 
غ���ري م��ك��ت��م��ل��ي ال��ن��م��و وت���ق���دم هذه 

الدرا�سة دليال جديدا على ذلك.
من  اأن  اإىل  ال����درا�����س����ة  وت���و����س���ل���ت 
باخل�سوبة  تتعلق  م�ساكل  يواجهن 
باملئة   39 بن�سبة  اأك��ر عر�سة  يكن 
النمو  اأطفال غري مكتملي  لإجن��اب 
فيما ت�سل ن�سبة زيادة هذه املخاطر 
 79 اإىل  ال��ت��ل��ق��ي��ح  ت��ق��ن��ي��ات  ب�����س��ب��ب 
اأن  اأي�سا  الدرا�سة  واأظ��ه��رت  باملئة. 
اأو  اخل�سوبة"  "�سعيفات  ال��ن�����س��اء 
الإخ�ساب  يف  �سعوبة  واج��ه��ن  م��ن 
باملئة   21 بن�سبة  اأك��ر عر�سة  يكن 
خلقية  ب���ع���ي���وب  اأط�����ف�����ال  لإجن�������اب 

مقارنة مبن اأجننب دون م�ساكل.
ال��ب��اح��ث��ون مرحلة  وع��ن��دم��ا در�����ض 
ف��ي��ه��ا الطفل  ي���ول���د  ال���ت���ي  احل���م���ل 
امل��وال��ي��د لأم��ه��ات عانني  اأن  وج���دوا 
ا�ستخدمن  اأو  خ�سوبة  م�ساكل  من 
عر�سة  اأكر  كن  ال�سناعي  التلقيح 
اخللقية  ب��ال��ت�����س��وه��ات  ل���الإ����س���اب���ة 
الدموية  والأوعية  القلب  واأمرا�ض 
والأمرا�ض املعدية وم�ساكل اجلهاز 
ال��ت��ن��ف�����س��ي. وق��ال��ت ج����ودي �سترين 
دارمتاوث-هيت�سكوك  م��رك��ز  م���ن 
ل��ب��ان��ون يف ولية   ال��ط��ب��ي مب��دي��ن��ة 
اأن  "نعتقد  نيوهامب�سري الأمريكية 
ب�سعف  املتعلقة  ال�سحية  الظروف 
ال�سبب  ه���ي  الأم  ل���دى  اخل�����س��وب��ة 
الأكرب وراء الولدة غري احلميدة".

ب���ال���ربي���د  ر�����س����ال����ة  واأ������س�����اف�����ت يف 
اأن  ت��ذك��ر  امل��ه��م  "من  الل���ك���رتوين 
�سغري  املخاطر  يف  زي���ادة  اأي  حجم 
للغاية... ل نتحدث عن فروق كبرية 

يف معدلت احلالت املر�سية".
 40 ح���وايل  ع���ادة  احل��م��ل  وي�ستمر 
اأ�سبوعا ويعترب اأن املواليد بعد 37 

اأ�سبوعا قد اأكملوا فرتة احلمل.
الولدة  على  التالية  الأ�سابيع  ويف 
املبت�سرون  الأط��ف��ال  ع��ادة ما يعاين 
واله�سم.  التنف�ض  يف  م�سكالت  من 
يواجهوا كذلك حتديات  اأن  وميكن 
اأو  الإب�سار  اأم��دا مثل �سعف  اأط��ول 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  الإدراك  اأو  ال�سمع 

م�ساكل اجتماعية و�سلوكية.
ودر�ض الباحثون بيانات 336705 
يتمتعن  لأم����ه����ات  ول�������دوا  اأط����ف����ال 
 2004 م��ن  ال��ف��رتة  يف  باخل�سوبة 
م����ول����ودا  و5043   2010 اإىل 
لأمهات عانني من م�ساكل خ�سوبة 
و8375 مولودا لأمهات ا�ستخدمن 

التلقيح ال�سناعي.

ما معدل زيادة وزن 
الطفل حديث الولدة؟

عن  قلياًل  خمتلف  مبعدل  طفل  كل  ينمو 
اأن ال��ط��ف��ل الذي  الآخ����ر يف ال��ب��داي��ة، ك��م��ا 
الأ�سابيع  يف  ينمو  الأم  حليب  م��ن  ير�سع 
ل��ك��ن م��ع��دل منوه  اأ����س���رع،  الأوىل مب��ع��ّدل 
الذي  بالطفل  م��ق��ارن��ة  ذل��ك  بعد  يتباطاأ 
اإليك  ال�سطناعي.  احلليب  على  يتغّذى 
الطفل حديث  ما حتتاج معرفته عن منو 

الولدة:
يتغّذى  ايل  الطفل  ينمو  ال��ث��دي.  حليب 
على حليب الأم خالل ال�سهر الأول مبعدل 
112 و200 غ���رام، وخالل  ب��ني  ي���رتاوح 
الأ�سهر من الثاين اإىل ال�ساد�ض يزداد وزنه 
مبعدل بني 450 و900 غرام يف ال�سهر.

وخالل العام الأول بعد ولدته يزداد طول 

الطفل الذي يتغّذى على حليب الأم حوايل 
20 �سم تقريباً، وتكون زيادة الطول خالل 

الأ�سهر ال� 6 الأوىل اأ�سرع.
الذي  الطفل  اأم���ا  ال���س��ط��ن��اع��ي.  احلليب 
فينمو  ال�سطناعي  احلليب  على  يتغّذى 
زيادة  اإىل  ذل��ك  وي��رج��ع  خمتلف،  مب��ع��دل 

الدهون يف هذا احلليب. 
الأ�سابيع  يف  النمو  معدل  يختلف  ل  وق��د 
الذي  الطفل  لكن  الأط���ف���ال،  ب��ني  الأوىل 
وزناً  يكت�سب  ال�سطناعي  احلليب  يتناول 
6 الأوىل من  ال���  الأ�سهر  اكتمال  اأزي��د مع 
غراماً   450 بحوايل  اأزي��د  ويكون  عمره، 
يتغّذى على حليب  ال��ذي  بالطفل  مقارنة 

الأم بعد مرور عام.

ويعترب هذا النوع من امللفوف مفيد جدا لبناء اخلاليا 
وحم�ض  ك  و  ب��ي  فيتامني  ع��ل��ى  لح��ت��وائ��ه  وانق�سامها 
ل��ل��ح��وام��ل. ولح��ت��وائ��ه على  ب��ه  ل���ذا ين�سح  ال��ف��ول��ي��ك، 
وتقوية  بناء  على  ي�ساعد  فاإنه  والبوتا�سيوم  الكال�سيوم 
الأخ�سر  امللفوف  اأن  كما  ال��دم.  �سغط  وتنظيم  العظام 
الدم  ك��ري��ات  لت�سكيل  ال�����س��روري  احل��دي��د  على  يحتوي 
ح�سب  ال��دم،  اإىل  الأوك�سجني  بنقل  تقوم  التي  احلمراء 
حمية  يتبع  من  وين�سح  الطبي.  "غزوندهايت"  موقع 
ب��ت��ن��اول امل��ل��ف��وف الأخ�����س��ر لأنه  غ��ذائ��ي��ة لتخفيف وزن���ه 
م�سبع ويحتوي على ن�سبة قليلة من ال�سعرات احلرارية، 
حرارية  �سعرة   25 على  يحتوي  منه  غ��رام   100 اأن  اإذ 

فقط.

طرق �ضهلة لإعداد امللفوف الأخ�ضر
وبالن�سبة لتناول وطبخ امللفوف الأخ�سر هناك اأكر من 
اإ�سافته  ميكن  اإذ  "فوك�ض"،  جملة  موقع  ح�سب  طريقة 
تقطيعها  ميكن  كما  ال�سلطة.  يف  الأخ���رى  اخل�سار  اإىل 
على �سكل �سرائح رفيعة و �سلقها يف ماء مغلية مملحة ملدة 
ومن ثم اإخراجها وتركها لبع�ض الوقت  دقائق   4 –  3
حتى جتف بع�ض ال�سيء، ثم نقوم بقليها يف الزبدة حتى 
ت�سبح حمراء اللون بعدها ميكن اإ�سافتها على اخل�سار 
الأخرى مثل التي ت�ساف للمعكرونة، كما ميكن اإ�سافتها 

وتناولها مع فواكه البحر.
اأما التوابل املنا�سبة للملفوف الأخ�سر فهي كثرية ومن 

اأهمها: الكمون والقرنفل والكزبرة وجوزة الطيب والثوم 
طبعا الذي ي�سيف غليه نكهة مميزة ويزيد من فائدته 

ال�سحية.

هل تقي حبوب الربوكويل من ال�ضرطان حقا؟
كثريا ما تتحدث و�سائل الإعالم عن دور بع�ض اخل�سار 
ال���ربوك���ويل وال��ق��رن��ب��ي��ط واجل���رج���ري يف مكافحة  م��ث��ل 
ال�سرطان  اأب��ح��اث  م��رك��ز  يف  باحثني  اأن  بيد  ال�����س��رط��ان. 
واأن  الدقيقة،  املعلومات غري  الأمل��اين يحذرون من هذه 

التاأكد من �سحتها يحتاج لبع�ض الوقت.
مثل  النباتات  اأن���واع  لبع�ض  اأن  ال�سائد  العتقاد  ينت�سر 
الربوكويل واجلرجري والزجنبيل دورا فعال يف مكافحة 
دور  ع��ن  الإع���الم  و�سائل  تتحدث  م��ا  فكثريا  ال�سرطان، 
هذه الأع�ساب يف احلّد من منو الأورام اخلبيثة. وال�سوؤال 

ما مدى �سحة هذه العتقادات؟
هذه  �سحة  ح��ول  م��وؤك��دة  نتائج  ه��ن��اك  لي�ض  الآن  حتى 
العتقادات، وهو ما اأكدته �سوزانة فيغ رمير�ض من املركز 
الأملاين لأبحاث ال�سرطان يف هايدلربغ ملوقع "فوكو�ض" 
اخل�سروات  ب�ساأن  الت�سريحات  "تكر  قالت  اإذ  الأمل��اين، 
ودوره�����ا يف م��ك��اف��ح��ة ال�����س��رط��ان، ول��ك��ن ذل���ك مل يوؤكد 

متاما".

فعالية �ضد ال�ضرطان؟
اأن الزجنبيل ي�ساهم  اأظهرت درا�سة  الأخ��رية،  الآون��ة  يف 

اأف�سل  ب�سكل  ال�����س��رط��ان��ي��ة،  اخل��الي��ا  ع��ل��ى  ال��ق�����س��اء  يف 
ب��ع�����ض و�سائل  اأن  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي. ف�����س��ال ع��ن  ال��ع��الج  م��ن 
الإع����الم حت��دث��ت ع��ن اأب��ح��اث ج��دي��دة جل��ام��ع��ة "�ساوث 
مادة  على  حتتوي  التي  الأطعمة  اأن  فيها  داكوتا" تقول 
والكربيت  الأك�سجني  من  واملوؤلفة  "اأيزوثيو�سيانت�ض" 
اخلاليا  منو  تثبط  اأنزميات  تن�سيط  ميكنها  والغلوكوز، 
ال�سرطانية وتقاوم اخلاليا املوؤهلة لالإ�سابة بال�سرطان. 
توجد  "اليزوثيو�سيانيت�ض"  م���ادة  اأن  امل���ع���روف  وم���ن 
اأخ���رى م��ن نف�ض الفئة مثل  يف ال��ربوك��ويل وخ�����س��روات 

امللفوف والقرنبيط واجلرجري.
بيد اأن هذا الكت�ساف لزال مو�سع جدل كبري، وال�سبب 
ال�����س��رط��ان��ي��ة، من  الأويل للخاليا  ال��ع��الج  ب��ع��د  اأن���ه  ه��و 
ال�سرطانية  اخلاليا  من  خبيث  ن�سيج  يت�سكل  اأن  املمكن 
الأن�سجة  ه���ذه  اإىل  ال��و���س��ول  ال�����س��ع��ب  وم���ن  ال��ن��ائ��م��ة. 

بالعالج الكيماوي اأو ال�سعاعي.

معلومات لبد من التعامل معها بحذر!
اأن م���ادة  ال����درا�����س����ات  ال���ع���دي���د م���ن  اأث���ب���ت���ت  ال����واق����ع  يف 
اخلاليا  من���و  مت��ن��ع  اأن  مي��ك��ن  "الإيزوثيو�سيانت�ض" 
ال�سرطانية، اإذ من املفرت�ض للمركب الكيماوي الطبيعي 
الكيمياوي  ب��سلوفورفان  وامل���ع���روف  ل��الأك�����س��دة  امل�����س��اد 
- وه��و ع��ب��ارة ع��ن اإي��زوث��ي��ان��ات م��وج��ودة يف اخل�سروات 
اخلاليا  على  يق�سي  اأن   - والقرنبيط  ال��ربوك��ل��ي  مثل 

ال�سرطانية.

امللفوف الأخ�شر.. طعم
 لذيذ وفوائد �شحية كثرية

اأنواع امللفوف املختلفة فائدة لل�ضحة، حيث يقوي اجلهاز  يعترب امللفوف الأخ�ضر واحدا من اأكرث 
لذيذ  طعمه  اأن  كما  الأمينية  واحلمو�ض  والألياف  بالفيتامينات  غني  فهو  والع�ضبي  املناعي 

وميكن طبخه باأكرث من طريقة.
امللفوف الأخ�ضر مفيد جدا لل�ضحة ول�ضيما للجهازين املناعي والع�ضبي، وذلك لغناه بالفيتامينات 

ول�ضيما فيتامني �ضي اإذ اأن 200 غرام منه يغطي حاجة اجل�ضم اليومي لهذا الفيتامني، 
بح�ضب ما اأورده املوقع الإلكرتوين ملجلة فوك�ض الأملانية. وعالوة على ذلك يحتوي 

هذا النوع من امللفوف اأو الكرنب كما ي�ضمى اأي�ضا، على الكثري من فيتامني 
بي 6 الذي ي�ضاعد على ه�ضم الربوتني وبناء اخللية الع�ضبية. 

اأي�ضا  مفيد  الأخ�ضر  امللفوف 
الب�ضر  وي���ق���وي  ل��ل��ع��ي��ون 
فيتامني  على  لح��ت��وائ��ه 
اأنه يحتوي  األف ف�ضال عن 
على فيتامني اإي الذي يقوي 

ويحمي اخلاليا الع�ضبية.
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�ش�ؤون حملية

ملتقى ال�شمالية ال�شيفي يوا�شل فعالياته بالعني وجزيرة الأحالم وال�شمحة

�ضمن احلفل ال�ضنوي لتوزيع جوائز  املعهد امللكي للم�ضرتيات والتوريد

دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي حت�شد 3 جوائز عاملية مرموقة يف قطاع امل�شرتيات و التوريد

مب�ضاركة 170 طالبًا وطالبة 

انطالق برنامج اأبطال عام زايد يف اأبوظبي والعني

•• العني - الفجر 

 "2018 ال�سيفي  ال�سمالية  "ملتقى  فعاليات  تتوا�سل 
ت��راث الإم���ارات برعاية كرمية من  ن��ادي  ال��ذي ينظمه 
�ساحب  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو 
فعالياته  وت�ستمر  النادي،  رئي�ض  الدولة  رئي�ض  ال�سمو 
وا�سعة  م�ساركة  و���س��ط  ي��ول��ي��و،  م��ن  ع�سر  التا�سع  حتى 
ال��ث��اين للملتقى  الأ���س��ب��وع  ب��داي��ة  ال��ط��الب. و�سهد  م��ن 
اأن�سطة متنوعة على جزيرة ال�سمالية ويف مراكز النادي، 
البحرية مبا حتمله من  الواجهة  اأن�سطة  تراوحت بني 
جل�سات تراثية، والفرو�سية والهجن بجولتهما العملية 
ال�سعبية.  والألعاب  والإب��ل،  ركوب اخليل  لتعلم مهارات 
كما  ال��رتاث��ي��ة،  ال�سفينة  على  اجل���ولت  توا�سلت  حيث 
تلقى ال��ط��الب ���س��رح��اً ع��ن ع��ت��اد امل��ط��ي��ة ق��دم��ه املدرب 
��ل فيه  ال���رتاث���ي حم��م��د ب��ن ي��ع��روف امل��ن�����س��وري، وف�����سّ
اأجزاء العتاد ودور كل جزء واأهميته وطريقة و�سعه على 
ال��ق��دم يف  املطية، كما حت��دث ع��ن املطايا ودروره���ا منذ 
النقل على طريق احلرير، كما تطرق لأهميتها بالن�سبة 
اأنها  مبيناً  وت��رح��ال��ه،  وحله  وم�سربه  ماأكله  يف  للبدي 
الراهنة  الإب��ل  اأهمية  على  ال�سوء  واألقى  حياته.  عماد 
ال�سيخ  له  املغفور  رعاية  بف�سل  حتققت  التي  وقيمتها 
زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه بها كونها من 
يف  اأي�ساً  امللتقى  فعاليات  ال��رتاث. و�سمن  اأهم مفردات 
زيارة  للنادي  التابع  العني  مركز  نظم  الثاين،  اأ�سبوعه 

اأركان  على  املنت�سبون  تعرف  حيث  املويجعي،  ق�سر  اإىل 
الق�سر وتاريخه. كما نظم املركز كذلك اأن�سطة ميدانية 
وحما�سرات تراثية، بالتعاون مع القيادة العامة ل�سرطة 

اأبوظبي- اإدارة مدار�ض ال�سرطة.
فعاليات متميزة باملراكز الن�ضائية

الإمارات،  تراث  لنادي  التابعة  الن�سائية  املراكز  وا�سلت 
ال�سيفي  ال�سمالية  ملتقى  الثاين من  الأ�سبوع  فعاليات 
متنّوعة  فعاليات  والثنني  الأح��د  يوما  و�سهد   ،2018
للمراكز الن�سائية )العني وال�سمحة واأبوظبي الن�سائي(، 
حيث نظت العدي من ور�ض العمل داخل وخارج املراكز 

ب��اإ���س��راف م���درب���ات مم���ي���زات، وت��ن��ّوع��ت م��ا ب��ني احلرف 
اليدوية ومنها )التلي وال�سدو واخلو�ض وال�سنع والغزل 
ال�سعبية  اإىل الأك���الت  ب��الإ���س��اف��ة  وال��ن��ول وال��ت��ط��ري��ز(، 
الإماراتية التي ما زالت اإىل اليوم تاأخذ حيزاً كبرياً يف 
والرتفيهية  اليدوية  الفنون  واأم��ا  الإم��ارات��ي��ة.  البيوت 
فتنوعت ما بني الر�سم والتلوين و�سنع املج�سمات بلون 
العلم والألعاب ال�سعبية. ومتيز مركز اأبوظبي الن�سائي 
بن�ساط حتفيظ القراآن الكرمي والقراءة والكتابة، وزار 
اأبوظبي،  يف  الوطني  الأر�سيف  طالباته  ب�سحبة  املركز 
دولة  �سنوات  عن  حتدث  فيلما  الطالبات  �ساهدت  حيث 

الإمارات ما قبل وبعد الحتاد، و�سرح مف�سل عن املغفور 
له ال�سيخ زايد رحمه اهلل، وكيفية حمافظته على الدولة 
واطلعت  ال�����دول،  ب��ني  م��ا  امل�����س��ت��وي��ات  اأع��ل��ى  اإىل  لت�سل 
لل�سيوخ  القدمية  ال�سور  من  جمموعة  على  الطالبات 
توزيع  مت  النهاية  ويف  الإم����ارات،  ل��دول��ة  خريطة  واأول 

كتيب خا�ض للمغفور له ال�سيخ زايد "طيب اهلل ثراه".
ال��ن�����س��ائ��ي موؤ�س�سة  ال��ع��ني  زار م��رك��ز  اآخ����ر،  م��ن ج��ان��ب 
الطالبات  وح�سرت  العني،  مدينة  يف  الأ�سرية  التنمية 
حما�سرة توعوية ثقافية حتت عنوان )خريطة حياتي( 
األقتها الأ�ستاذة رفيعة الهاجري، تناولت اأهمية الأنثى يف 
ال�سحيح لإدارة حياتها،  احلياة وكيفية اختيار طريقها 
اأهدافها املرجوة،  اإىل  املنا�سبة للو�سول  وو�سع اخلطط 
واحتوت املحا�سرة على كيفية اإدارة الذات والتعويد على 
نعيمة  الأ�ستاذة  األقت  كما  ال�سغر.  منذ  احلياة  تنظيم 
الن�سائي  العني  العامري حما�سرة توعوية داخل مركز 
انهم  م��وؤك��دة  الأط��ف��ال،  ح��ي��اة  ال�سرطة يف  اأهمية  ح��ول 

م�سدر لالأمان وهم من يحافظون ويخافون علينا.
الن�سائي  ال�سمحة  مركز  نظم  امللتقى  ان�سطة  اط��ار  ويف 
داخل  بالطبيعة  اله��ت��م��ام  كيفية  ح���ول  خ��ا���س��ة  ور���س��ة 
امل��رك��ز واأه��م��ي��ة ت��دوي��ر ال��ن��ف��اي��ات، وذل���ك حت��ت اإ�سراف 
الطالبات  بتعليم  قامت  التي  الرميثي  م��وزة  الأ���س��ت��اذة 
اليومية،  حياتنا  يف  واأهميتها  النفايات  ت��دوي��ر  كيفية 
يعترب  ال��ذي  التدوير  عن  مف�ساًل  �سرحاً  قدمت  والتي 

و�سيلة للحد من التلوث واملحافظة على البيئة.

•• اأبوظبي- الفجر

 3 على  اأبوظبي   – وال�سياحة  الثقافة  دائ���رة  ح�سلت 
للم�سرتيات  امللكي  "املعهد  من  مرموقة  عاملية  جوائز 
الأو�سط  ال�����س��رق  م��ن��ط��ق��ة  يف  والتوريد-بريطانيا" 
و�سمال اأفريقيا، وذلك تقديراً لعتمادها اأرقى املعايري 
و�سولها  وبعد  وامل�سرتيات.  التوريد  خدمات  اإدارة  يف 
ل��ل��ق��ائ��م��ة ال��ق�����س��رية ل��ع��دد 11 ف��ئ��ة م���ن اأ����س���ل فئات 
اجلائزة البالغة 14 فئة، فازت اإدارة التوريد يف الدائرة 
والفردي  للدائرة  امل��ح��رتف  ل���الأداء  تكرمياً  باجلوائز 
على  امل�سرتيات  قطاع  البارز يف  ودوره  ملوظفيه  املتميز 

م�ستوى العامل.
مدير  "اأف�سل  ج���ائ���زة  ال���ث���الث،  اجل���وائ���ز  وت�����س��م��ن��ت 
حمرتف يف اإدارة �سل�سلة التوريد وامل�سرتيات يف العام" 
ال�سعيدي،  �سامل  �سعيد  وليد  املهند�ض  عليها  وح�سل 
 – وال�سياحة  الثقافة  دائ���رة  يف  ال��ت��وري��د  اإدارة  م��دي��ر 

اأبوظبي؛ وجائزة "اأف�سل موظف حمرتف �ساب لإدارة 
عليها  وح�سل  العام"،  يف  وامل�سرتيات  التوريد  �سل�سلة 
مناق�سات  اخت�سا�سي  امل��رزوق��ي،  ح�سني  حمد  ال�سيد 
يف  ال��ت��وري��د  اإدارة  ق�سم  ح�سل  بينما  ال��دائ��رة؛  يف  اأول 
دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي على جائزة "اأف�سل 
اأدائه  ع��ن  امل�سرتيات"  قطاع  �سمعة  لتعزيز  م�ساهمة 

املميز العام املا�سي.
اأقيم حفل توزيع اجلوائز الأ�سبوع املا�سي يف دبي، بعد 
اأبوظبي، حيث ا�سطحب  اللوفر  زي��ارة ملتحف  يوم من 
امللكي  " املعهد  ف��روع  م��ن  اأع�����س��اًء  التوريد  اإدارة  ق�سم 
الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف   " وال��ت��وري��د  للم�سرتيات 
يف  الأول  العاملي  املتحف  اإىل  زي��ارة  يف  اأفريقيا  و�سمال 
قطاع  يف  رئي�سيني  اأع�����س��اء  ال��زي��ارة  وجمعت  املنطقة. 
امل�سرتيات من خمتلف دول العامل، مبا فيها زميبابوي 
�ساهم  ونيجرييا وم�سر وال�سودان وبوت�سوانا، وهو ما 
ل��ل��م��ع��ارف واملمار�سات  امل��ث��م��ر  ال��ت��ب��ادل  اآف����اق  ت��ع��زي��ز  يف 

وكيل  �سعيد غبا�ض،  �سيف  �سعادة  وق��ال  املجال.  يف هذا 
للغاية  "ي�سّرنا  اأبوظبي:   - وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة 
للم�سرتيات  ت�سارترد  "معهد  الفوز بثالث جوائز من 
والتوريد" هذا العام، مبا يعك�ض عملنا الدوؤوب و�سعينا 
اإدارة  تلعب  ال���دائ���رة.  يف  التميز  حتقيق  نحو  ال��دائ��م 
التوريد دوراً حيوياً يف تنفيذ ا�سرتاتيجية دائرة الثقافة 
عن  امل�سوؤولة  الإدارة  باعتبارها  – اأبوظبي،  وال�سياحة 
اإدارة النفقات بطريقة تدعم تنفيذ العمليات وامل�ساريع 

ل�سمان تنظيم الفعاليات على اأكمل وجه. 
مدير  ال�سعيدي،  �سامل  �سعيد  وليد  ق��ال  جهته،  وم��ن 
– اأبوظبي:  الثقافة وال�سياحة  دائرة  التوريد يف  اإدارة 
الفريدة لأبوظبي كوجهة  املكانة  ن�سعى لرت�سيخ  "اإننا 
باإدارة  املعنية  الأعمال  رائدة، وت�سهم  �سياحية وثقافية 
الت�سغيلية  الكفاءة  وزي��ادة  املخاطر  خف�ض  يف  املوردين 
التي  والفعاليات  لالأن�سطة  امل�سافة  القيمة  وتعزيز 
تنّظمها دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي. ولتحقيق 

ذلك، فاإننا نحر�ض على تطبيق اأف�سل املعايري العاملية 
اأمّت  على  الإن��ف��اق  عمليات  لإدارة  امل�سرتيات،  قطاع  يف 
وج���ه يف ال��رتوي��ج ل���الإم���ارة وت��ط��وي��ر اأ���س��ول��ه��ا املميزة 
التقنيات  اأحدث  اعتماد  وما تقّدمه للعامل، من خالل 
الأ�سواق  م��ع  التعامل  عند  امل�ستدامة  النهج  واأف�����س��ل 
العاملية". من جهة اأخرى، توا�سل اإدارة التوريد العمل 
" املعهد  البالتيني من  امل�ستوى  للح�سول على �سهادة 
�سهادة  نيله  بعد  وذل��ك  والتوريد"،  للم�سرتيات  امللكي 
برنامج  ا�ستكمال  بعد  املا�سي  العام  القيا�سية  العتماد 
الدبلوم من املعهد اإىل جانب دورة مكّثفة يف التطوير 

املهني ملعظم منت�سبي الإدارة.
والتوريد" موؤ�س�سًة  للم�سرتيات  امللكي  "املعهد  ويعترب 
التوريد،  و�سال�سل  امل�سرتيات  اإدارة  يف  رائ���دة  مهنيًة 
املهنية  املهارة  اأرقى معايري  تعزيز وتطوير  اإىل  تهدف 
وال���ق���درة وال���ن���زاه���ة ال��وظ��ي��ف��ي��ة ب���ني امل��ع��ن��ي��ني ب�����اإدارة 

امل�سرتيات و�سال�سل التوريد حول العامل.

•• العني – الفجر

 "  2 الغد  �سرطة  اأب��ط��ال  برنامج   فعاليات   انطلقت  
اأبوظبي  ���س��رط��ة  ت��ن��ظ��م��ه  زايد" وال�����ذي  ع���ام  اأب���ط���ال 
170 طالباً وطالبة من مواطني  اأكر من  مب�ساركة 
ال�سرطة  كلية  مقر  يف  ،وذل��ك  والعني  اأبوظبي  مدينة 

ونادي  الفوعة،  ال�سرطة يف  واإدارة مدار�ض   ، باأبوظبي 
اأفراد ال�سرطة. واأو�سح العميد مهنا حممد النعيمي، 
الب�سرية،   امل��وارد  بقطاع  ال�سرطة  مدار�ض  اإدارة  مدير 
اأن الربنامج  يهدف اإىل  �سغل اأوقات فراغ  الأبناء  يف  
العطلة  ال�سيفية  عرب تنفيذ جمموعة من الأن�سطة  
القيم   تعزيز  يف   ت�سهم   والتي  والريا�سية   الثقافية 

الوطنية والخالقية النبيلة يف نفو�ض اأبناءنا الطلبة.
 ولفت  اإىل  اأن الربنامج يت�سمن جمموعة كبرية من 
الفعاليات  التي  ت�سمل حما�سرات تثقيفية، وتدريب 
ريا�سية متنوعة منها  واأن�سطة  �سرطية،  على مهارات 
بع�ض  زي��ارة  اىل  بال�سافة  اخليل،  ورك��وب  ال�سباحة، 

املَعامل ال�سياحية يف الإمارة. 

واأكد  حر�ض �سرطة اأبوظبي على  تنمية روح الفريق 
املحا�سرات  خ��الل  من  املجتمعية،  وال�سراكة  ال��واح��د 
املعرفة،  تعميم  على  تركز  التي  والنقا�سية،  التفاعلية 
وغ���ر����ض ال��ق��ي��م والخ������الق احل���م���ي���دة، وح����ب الوطن 
والت�سحية من اأجلة، واملحافظة على املكت�سبات، التي 
جعلت دولة الإمارات من اأكر دول العامل اأمن واأمان.

تعر�ض تفا�ضيل منحة الرتجمة للنا�ضرين
جائزة ال�شيخ زايد للكتاب تنظم ندوة ثقافية 

يف نيويورك عن ترجمة الأدب العربي
•• اأبوظبي - الفجر

 تنظم جائزة ال�سيخ زايد للكتاب ندوة ثقافية حتت عنوان " ترجمة الأدب 
على  ال�سوء  لت�سليط  الأرب��ع��اء  اليوم  ال��ع��ام   نيويورك  مكتبة  العربي" يف 
مبادرة الرتجمة التي اأطلقتها اجلائزة موؤخراً، والتي تهدف اإىل دعم دور 
الن�سر يف ترجمة الأعمال الفائزة باجلائزة للغات الإجنليزية والفرن�سية 

والأملانية. 
واملرتجمني،  والنا�سرين  امل��وؤل��ف��ني  م��ن  جمموعة  بح�سور  ال��ن��دوة  تعقد 
ويلقي  الكلمات الرتحيبية يف حفل ال�ستقبال كل من يورغن بوز، مدير 
معر�ض فرانكفورت الدويل للكتاب ، و�سعادة ماجد ال�سويدي، قن�سل عام 
بالإنابة  التنفيذي  املدير  علي،  اآل  ماجد  اهلل  وعبد  نيويورك،  يف  الدولة 
لقطاع دار الكتب يف دائرة الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي، والذي يقدم عر�ساً 
تقدمها  التي  الرتجمة  ومنحة  للكتاب  زاي��د  ال�سيخ  جائزة  عن  تو�سيحياً 

اجلائزة للكتب املوؤلفة عن الثقافة العربية.  
وي�سارك يف الندوة كل من جون �سي�سليانو املحرر التنفيذي يف دار بنجوين 
وبنجوين كال�سيك�ض، وهو مرتجم رواية "فرانك�ستاين يف بغداد" للروائي 
الق�سرية  القائمة  اإىل  ت�سل  عربية  رواي��ة  اأول  �سعداوي،  اأحمد  العراقي 

جلائزة مان بوكر العاملية.
"معر�ض اجلثث" للكاتب العراقي ح�سن  كما ترجم املجموعة الق�س�سية 
واأحد  الأجنبي،  العاملية لالأدب  الإندبندنت  بال�سم، واحلا�سل على جائزة 
يف  امل�سارك  الأ�ستاذ  اإلن�سون  الك�سندر  و   .2014 لعام  كتب  ع�سرة  اأف�سل 
ويدير  برن�ستون،  جامعة  يف  امل�سارك  الأ�ستاذ  وي�ض  وماك�ض  هنرت،  كلية 
الندوة ت�سيب روزتي، مدير حترير �سل�سلة املكتبة العربية ال�سادرة عن دار 

ن�سر جامعة نيويورك.  
جائزة  "ت�سعى  للكتاب:  زايد  ال�سيخ  جائزة  مدير  ال�سام�سي،  موزة  وقالت 
الأخرى،  الثقافات  العربي يف  الأدب  تعزيز مكانة  اإىل  للكتاب  زايد  ال�سيخ 
اآف����اق احل����وار وال��ت��وا���س��ل يف خم��ت��ل��ف امل��وؤ���س�����س��ات الثقافية  وذل����ك ب��ف��ت��ح 
والأكادميية املرموقة والتي تهتم مبعرفة اآخر التوجهات الأدبية يف العامل 
العربي. ومن خالل �سل�سلة النقا�سات التي نعقدها حول العامل نعمل على 
تعزيز عالقاتنا مع هذه املوؤ�س�سات مبا يخدم حركة التاأليف ويروج للجائزة 

التي تقدر اإبداع املوؤلفني يف كل مكان". 
كما تنظم جائزة ال�سيخ زايد للكتاب عدة ندوات ثقافية اأخرى خالل هذا 
العام من �سمنها ندوة يف اململكة املتحدة واأخرى يف اإيطاليا وذلك لزيادة 

الوعي عن منحة الرتجمة املقدمة للنا�سرين.

فريق بحثي من جامعة نيويورك اأبوظبي وجامعة 
نيويورك ير�ضد تك�ّضر الأنهار اجلليدية يف جرينالند
الكت�شاف اجلديد ي�شلط ال�شوء على العوامل والقوى 

امل�شببة لرتفاع م�شتويات من�شوب مياه البحار حول العامل
•• اأبوظبي - الفجر 

اأب��وظ��ب��ي وجامعة  ن��ي��وي��ورك  ق���ام ف��ري��ق بحثي ي�سم ع��ل��م��اء م��ن ج��ام��ع��ة 
نيويورك بت�سوير مقطع فيديو ر�سد ظاهرة انف�سال جبل جليدي بطول 
بهدف  وذلك  جرينالند،  �سمال  يف  اجلليدية  الأنهار  اأحد  عن  اأميال   4
امل�سببة لرتفاع م�ستويات  الرئي�سية  الظواهر  اإحدى  ال�سوء على  ت�سليط 

من�سوب مياه البحار حول العامل.
جرينالند  يف  اجلليدي  هيليم  نهر  من  املنف�سل  اجلليدي  للجبل  وميكن 
امل�ساحة التي متتد من جنوب حي مانهاتن يف مدينة نيويورك  اأن ي�سغل 

وحتى و�سط املدينة.
 وتعليقاً على ذلك، قال ديفيد هولند، الأ�ستاذ بجامعة نيويورك اأبوظبي 
واأ�ستاذ الريا�سيات يف "معهد كورانت للعلوم الريا�سية" بجامعة نيويورك 
، والذي توىل قيادة فريق البحث: يعد ارتفاع من�سوب مياه البحار حول 
خالل  فمن  البالغة.  الأه��م��ي��ة  وذات  علمياً  املثبتة  ال��ظ��واه��ر  اأح��د  ال��ع��امل 
معرفة كيفية حدوثه، ميكننا اأن ن�سهد عن كثب مدى التاأثري املهم الذي 

يرتكه على عاملنا.
)اأي  النف�سال اجلليدي  با�سم  اأي�ساً  ُتعرف  التي  الظاهرة،  لهذه   وميكن 
انك�سار كتل �سخمة من الأنهار اجلليدية(، اأن تنطوي على فائدة معرفية 

بالغة الأهمية بالن�سبة للعلماء و�سّناع القرار على حد �سواء.
"مركز  يف  اللوج�ستية  اخل��دم��ات  من�ّسقة  ه��ولن��د،  ديني�ض  قالت  ب��دوره��ا، 
اأبوظبي  ن��ي��وي��ورك  جلامعة  ال��ت��اب��ع  البحر"  �سطح  م�ستوى  يف  ال��ت��غ��ريات 
قامت  والتي  نيويورك،  البيئية" بجامعة  ال�سوائل  ديناميكيات  و"خمترب 
واأمناط  كيفية  معرفة  "تنطوي  اجلليدي:  النف�سال  ظ��اه��رة  بت�سوير 
حدوث ظاهرة النف�سال اجلليدي على اأهمية بالغة بالن�سبة اإىل عمليات 
املحاكاة لكونها حتدد مدى ارتفاع من�سوب مياه البحار حول العامل. وكّلما 
عمليات  ت�سميم  باإمكاننا  اأ�سبح  الظاهرة  ه��ذه  ح��دوث  لآل��ي��ة  فهمنا  زاد 
اأن ي�ساعدنا على توّقع  ���س��اأن��ه  ال���ذي م��ن  اأك���ر دق���ة، وه��و الأم���ر  حم��اك��اة 

وحتديد م�سار التغري املناخي".
22 يونيو املا�سي   وبداأت عملية ت�سوير ظاهرة النف�سال اجلليدي يوم 

ال�ساعة 11:30 لياًل، وا�ستمرت ملدة 30 دقيقة تقريباً 
وت�سري اإحدى التقديرات التي �سدرت يف عام 2017 اإىل اأن ذوبان كامل 
اإىل  �سيوؤدي  اجلنوبي  القطب  م��ن  الغربية  املنطقة  يف  اجلليدي  الغطاء 
لغمر  يكفي  ارتفاع  وه��و  اأق���دام،   10 مبقدار  البحار  مياه  من�سوب  ارتفاع 

املناطق ال�ساحلية حول العامل - مبا يف ذلك مدينة نيويورك- باملياه.
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ا�ضتعر�ضت  ن�ضرت �ضحيفة )الكونفدن�ضيال( الإ�ضبانية تقريرا 
من  تعد  والتي  الرجال  �ضفوف  يف  �ضيوعا  الأمرا�ض  اأكرث  فيه 
اإن  تقريرها  يف  ال�ضحيفة  لوفاتهم.وقالت  الرئي�ضية  الأ�ضباب 
املرء ل يقدر على توقع التغيريات ال�ضحية التي ميكن اأن يعي�ضها 
يف امل�ضتقبل. بناء عليه، من ال�ضروري اأن نراقب �ضحتنا با�ضتمرار 
ونحافظ على �ضالمتها ب�ضكل مبكر. وقد واظبت مراكز املراقبة 
فيها  تعر�ض  �ضنوية،  قائمة  ن�ضر  على  الأمرا�ض  من  والوقاية 
 2015 �ضنة  ال�ضوء  �ضلطت  حيث  للوفيات،  الرئي�ضية  الأ�ضباب 

على اأكرث الأمرا�ض امل�ضببة للوفاة بني �ضفوف الرجال.

العمل  الرتكيز على  التي تفقدهم  البع�ض  التي ت�ضيب  املزعجة  الأمور  من  الن�ضفي  ال�ضداع  يعترب 
وتعيقهم عن القيام مبهامهم اليومية.

وا�ضتعر�ض تقرير ملوقع “�ضحتي” الطبي عددًا من الن�ضائح لكيفية الوقاية من ال�ضداع الن�ضفي:

امل�سروبات  من  بالليمون  ال�ساي  م�سروب  يعترب 
املُف�سلة عند البع�ض وخا�سة يف حالت الإ�سابة 
ب��ن��زلت ال��ربد والإن��ف��ل��ون��زا؛ وذل��ك لقدرته على 
ال�سفاء، لكن ل يعلم الكثري عن فوائده ال�سحية 

الأخرى.
من  ع����دداً  ال��ط��ب��ي   )curejoy( م��وق��ع و���س��رد 

الفوائد ال�سحية لل�ساي بالليمون كالآتي:

احلديد امت�ضا�ض  من  – يزيد   1
بفيتامني  غنياً  م�سدراً  الليمون  يعترب 
من  بع�ض  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  اأن���ه  ك��م��ا   ،C

واملغني�سيوم  واحل����دي����د   B6 ف��ي��ت��ام��ني 
اليومي  ال���س��ت��ه��الك  وي�����س��م��ن  وال��ك��ال�����س��ي��وم، 

اجل�سم  اأن�سجة  واإ���س��الح  ال�سليم  النمو  لليمون 
وتقوية اجلهاز املناعي.

من  ُي��ع��زز  الليمون  ف���اإن  لل�ساي؛  اإ�سافته  وع��ن��د 
ذلك  اإىل  اإ�سافة  اجل�سم،  يف  احلديد  امت�سا�ض 

اأنه ل يعيق من فوائد ال�ساي الأ�سود ال�سحية.

وت�ضلب  الكلى  ح�ضوات  من  الوقاية   –  2
ال�ضرايني

يحتوي كل من ال�ساي باإ�سافة 
م�سادات  على  الليمون 

الأك�������������س������دة ال���ت���ي 
على  ت����ق���������س����ي 
اجل��ذور احلرة 
ب������اجل�������������س������م؛ 
لأن  وذل����������ك 
ال�������������������س���������اي 
الأ�������������س������������ود 

على  ي���ح���ت���وي 
 ، فين�ض ثيفال

اأن  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

ع�سري الليمون يحتوي على حام�ض ال�سكوربيك 
اأو فيتامني )ج(.

وي�����س��اع��د ذل���ك يف ال��ق�����س��اء ع��ل��ى اجل����ذور احلرة 
اجل�سم،  من م��ن  وال����وق����اي����ة 

الأم���را����ض مثل 
مر�ض باركن�سون 

الكلى  وح�����س��ى  ال�����س��راي��ني  ت�سلب  وال���زه���امي���ر، 
والنوبات القلبية.

الوزن – فقدان   3
يحتوي ال�ساي الأ�سود على الكافيني؛ وهو منبه، 
يجعل  مم��ا  بال�سبع؛  ال�سعور  على  يعمل  وال���ذي 
الأمر  الطعام؛  تناول  من  يقلل  الإن�سان 
فقدان  اإىل  النهاية  يف  ي���وؤدي  ال���ذي 

الوزن الزائد من اجل�سم.
اأن  اإىل  ذل�����ك  يف  ال�����س��ب��ب  وي����رج����ع 
ال�ساي الأ�سود غري املحلى ل يحتوي 
يحتوي  بينما  ح��راري��ة،  �سعرات  على 
8 �سعرات حرارية لكل  الليمون على 

اأون�سة؛ وهو اأمر ل يكاد يذكر.

ال�ضموم من  اجل�ضم  – يطهر   4
الليمون  وع�����س��ري  ال��ك��اف��ي��ني  ي��ح��ت��وي 
ع��ل��ى خ�����س��ائ�����ض م����درة ل��ل��ب��ول؛ الأم����ر 
ال�سموم  م��ن  التخل�ض  يف  ي�ساعد  ال��ذي 
اأو  الفريو�سات  ط��رد  يتم  حيث  باجل�سم، 

البكترييا خالل فرتة ق�سرية.
ن�سيحة طبيبك  تاأخذ  اأن  ذل��ك، يجب  وم��ع 
بالليمون خالل فرتة  ال�ساي  تتناول  اأن  قبل 
بع�ض  مع  يتداخل  قد  الكافيني  لأن  مر�سك 

الأدوية.

احللق للتهاب  – عالج   5
مع  الأ���س��ود  ال�ساي  اإىل  الع�سل  اإ���س��اف��ة  يعترب 
الليمون عالجاً مثالياً للتهاب احللق ونزلت 
وم�سكن  ك��م��ن��ب��ه  ي��ع��م��ل  ال��ك��اف��ي��ني  لأن  ال�����ربد؛ 
والع�سل  ال�سموم،  يزيل  الليمون  بينما  ل���الأمل، 
ي���ه���دئ احل���ل���ق؛ مم���ا ي�����س��اع��د يف ال��ت��خ��ل�����ض من 

العدوى.

– جتنب ال�ضو�ضاء ال�ضاخبة   1
والأ�ضواء ال�ضاطعة

ال�����س��و���س��اء ال�����س��اخ��ب��ة، والأ�����س����واء 
ال�سائعة  امل�سببات  اإحدى  هي  القوية 
لل�سداع الن�سفي؛ لذلك من املهم اأن 
القيادة  مثل  العادات  بع�ض  تتجنبوا 
�سينمائي،  فيلم  م�ساهدة  الليل،  يف 
التواجد يف الأماكن املزدحمة وق�ساء 
ال�سم�ض  اأ�سعة  حت��ت  طويلة  �ساعات 

احلارقة.

خ��ي��ارات  اإىل  الن��ت��ب��اه   –  2
الطعام

ميكن  وامل�����س��روب��ات  الأط��ع��م��ة  بع�ض 
ال��ن�����س��ف��ي مثل  ال�����س��داع  ت�����س��ب��ب  اأن 

امل�سنعة،  ال���ل���ح���وم  ال�������س���وك���ولت���ة، 
امل��ح��ل��ي��ات والأج���ب���ان ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
ال��ق��ه��وة وامل�����س��روب��ات الأخ�����رى التي 

حتتوي على الكافيني.
على  تتعرفوا  اأن  امل��ه��م  م��ن  اأن���ه  كما 
اأن������واع الأط���ع���م���ة ال���ت���ي ت�����س��ب��ب لكم 
تختلف  ق��د  ال��ت��ي  وجتّنبها  ال�����س��داع 

من �سخ�ض لآخر.

ال��ت��غ��ريات  اآث�����ار  جت��ن��ب   –  3
الهرمونية

ما  يف  مهماً  دوراً  ال��ه��رم��ون��ات  تلعب 
ي��ت��ع��ل��ق ب��ال�����س��داع ال��ن�����س��ف��ي. متيل 
بع�ض الن�ساء اإىل املعاناة من ال�سداع 
الن�سفي اأثناء فرتة احلي�ض اأو قبلها 

تتبعن  اأن  ي��ج��ب  ه��ن��ا  م���ن  م��ب��ا���س��رًة 
وممار�سة  ���س��ح��ي��اً  غ���ذائ���ي���اً  ن���ظ���ام���اً 
ال���ت���م���اري���ن ال��ري��ا���س��ي��ة خ����الل هذا 
ال��وق��ت.اإن ه��ذه اخل��ط��وات الوقائية 
ال�سداع  اأعرا�ض  من  كثرياً  تخف�ض 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  بدئها  قبل  الن�سفي 
منع  حبوب  تناول  عن  كلياً  المتناع 
احلمل الفموية والعالج بالهرمونات 
البديلة )HRT( التي قد تزيد من 

�سّدته.

وال��ن��وم  ال��ط��ع��ام  ت��ن��اول   –  4
بح�ضب جدول منتظم

اأو تخطي  ال�����س��ي��ام  ي����وؤدي  اأن  مي��ك��ن 
ال�������س���داع  ح�������دوث  اإىل  ال����وج����ب����ات 

الطعام  تناول  من  تاأكدوا  الن�سفي. 
ثم  وم��ن  ال�ستيقاظ  من  �ساعة  بعد 

كل ثالث اإىل اأربع �ساعات.
ال�سداع  ي�سببان  واجل��ف��اف  واجل���وع 
الن�سفي لذلك من املهم اأن حتر�سوا 
على �سرب كمية كافية من املاء، وعدم 
توؤدي  اأن  وميكن  وج��ب��ة،  اأي  تخطي 
اأعرا�ض  تفاقم  اإىل  اأي�ساً  النوم  قلة 
ت��اأك��دوا من  ل��ذا  الن�سفي؛  ال�����س��داع 
ثماين  اإىل  �سبع  م��ن  ت��ن��ام��ون  اأن��ك��م 
اأن  اأي�ساً  الأقل.واعلموا  على  �ساعات 
اأن  �ساأنها  من  طويلة  ل�ساعات  النوم 
ت�سبب اأي�ساً ال�سداع الن�سفي؛ لذلك 
احر�سوا على اللتزام ب�ساعات النوم 

املحددة فقط.

مذهلة  �شحية  فوائد   5
لـ)ال�شاي بالليمون(

جتنبك  مهمة  ن�شائح   4
الإ�شابة بـال�شداع الن�شفي

الرجال  وف��ي��ات  ن�سبة  اأن  ال�سحيفة  واأوردت 
 24.4 باأمرا�ض القلب بلغت  ب�سبب الإ�سابة 
ال�سبب  القلب  اأم��را���ض  وتعد  �سنويا.  باملائة 
ال���ولي���ات  يف  ال����رج����ال  وف���ي���ات  وراء  الأول 
اأن الإ�سابة باأمرا�ض  املتحدة الأمريكية. كما 
الدم  �سغط  ارت��ف��اع  اإىل  اأ���س��ا���س��ا  ت��ع��ود  القلب 
وقد  ال�سمنة.  على  ف�سال  ال�سكري  وم��ر���ض 
ال��وق��اي��ة م���ن ه���ذه الأمرا�ض  ت���ع���ددت ط���رق 
ال��ت��دخ��ني وممار�سة  ال��ت��وق��ف ع��ن  على غ���رار 
الريا�سة بانتظام للحفاظ على �سحة القلب 
والأوع��ي��ة ال��دم��وي��ة. ع��الوة على ذل��ك، يجب 
ن��ظ��ام غ��ذائ��ي م���ت���وازن غ��ن��ي بالألياف  ات��ب��اع 
اللحوم  ت��ن��اول  وجتنب  الطبيعية،  وال��ده��ون 
امل�سنعة وامل�سروبات ال�سكرية وتناول الفواكه 

واخل�سراوات والبقول عو�سا عنها.
ال�سرطان  م��ر���ض  اأن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  واأ����س���اف���ت 
من  ب��امل��ائ��ة   22.8 ح����وايل  وف����اة  يف  يت�سبب 
لعلم  الإ���س��ب��ان��ي��ة  للجمعية  ووف��ق��ا  ال���رج���ال. 
الت�سخي�ض يف  الطبية، ك�سفت حالت  الأورام 
اإ�سبانيا �سنة 2015، عن وجود 247.771 
الرقم  ه���ذا  اإذ جت���اوز  ���س��رط��اين ج��دي��د،  ورم 
ت��وق��ع��ه��ا اخل������رباء ل�سنة  ال���ت���ي  ال���ت���ق���دي���رات 
وفيات  ن�سبة  بلغت  لذلك،  نتيجة   .2020
الأ�سيوية  الأ�سول  ذوي  الأمريكيني  الرجال 
26 باملائة ب�سبب الإ�سابة مبر�ض ال�سرطان.
واأردفت ال�سحيفة اأن حوايل 6.8 باملائة من 

احلوادث  ب�سبب  �سنويا،  لقوا حتفهم  الرجال 
من  ال�سقوط  غ���رار  على  اأ�سكالها  مبختلف 
بالإ�سافة  امل���رور  وح����وادث  العالية  الأم��اك��ن 
الرغم  وعلى  العر�سي.  الت�سمم  ح��الت  اإىل 
من عدم وجود طرق حمددة للوقاية من هذه 
اإىل  ال��ذه��اب  اأن���ه ميكن جتنب  اإل  احل����وادث، 
الأماكن اخلطرية وا�ستخدام الهاتف املحمول 

اأثناء القيادة.
اجلهاز  اأم��را���ض  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ����س���ارت 
التنف�سي اأدت اإىل وفاة 5.3 باملائة من الرجال 
الأكر  التنف�سية  الأمرا�ض  �سنويا. ومن بني 
التهاب  ن��ذك��ر؛  ال���رج���ال  ���س��ي��وع��ا يف ���س��ف��وف 
الق�سبات الهوائية وانتفاخ الرئة، ف�سال عن 
ال��رب��و وت��و���س��ع ال��ق�����س��ب��ات ال��ه��وائ��ي��ة ومر�ض 
الأعرا�ض  وتتمثل  املزمن.  الرئوي  الن�سداد 
التنف�ض  �سيق  يف  الأم��را���ض  لهذه  الرئي�سية 
وال�����س��ع��ال. وع��م��وم��ا، ي��ع��د ال��ت��دخ��ني العامل 
الأ���س��ا���س��ي مل��ر���ض الن�����س��داد ال��رئ��وي املزمن، 

الأكر خطورة يف اأمرا�ض اجلهاز التنف�سي.
اأدت  الدماغية  ال�سكتة  اأن  ال�سحيفة  وذك��رت 
�سنويا.  ال��رج��ال  م��ن  ب��امل��ائ��ة   4.2 وف���اة  اإىل 
انخفا�ض  ب�سبب  الدماغية  ال�سكتة  وحت��دث 
معدل تدفق الدم اإىل الدماغ وهو ما يعر�ض 
اأ�ساتذة  اأكد  خاليا املخ للموت. ومن جانبهم، 
م��در���س��ة ال��ط��ب يف ه���ارف���ارد، اأن���ه م��ن ال�سهل 
جتنب الإ�سابة بال�سكتة الدماغية من خالل 

البتعاد عن التدخني واتباع نظام غذائي غني 
والأ�سماك.  واخل�����س��روات  الكاملة  باحلبوب 
ف�سال عن ذلك، ي�ساهم هذا النظام الغذائي 
يف منع ارتفاع م�ستويات ال�سكر يف الدم، الذي 
اأ���س��ب��اب الإ���س��اب��ة بال�سكتة  اأب����رز  ي��ع��ت��رب م��ن 

الدماغية.
الرجال  وف��ي��ات  ن�سبة  اأن  ال�سحيفة  ونقلت 
 3.1 بلغت  ال�سكري  مبر�ض  الإ�سابة  ب�سبب 
ال�����س��ك��ري يف ارتفاع  ب��امل��ائ��ة. وي��ت��م��ث��ل م��ر���ض 
الدم طيلة فرتات طويلة.  ال�سكر يف  م�ستوى 
جتنب  اأج����ل  م��ن  الأ���س��ا���س��ي  ال�سبيل  اأن  ك��م��ا 
الإ�سابة بهذا املر�ض املزمن هو احلفاظ على 
اأن  اإىل  الإ���س��ارة  نظام غذائي �سحي. وجت��در 
اأقرباء  لديهم  اأو  بال�سمنة  امل�سابني  الرجال 
الأ�سخا�ض  اأك����ر  ه��م  ب��ال�����س��ك��ري،  م�����س��اب��ون 
املعر�سني لالإ�سابة بهذا املر�ض. وميكن اتباع 
ال�سكري  مر�ض  من  للوقاية  التدابري  بع�ض 
على غرار ممار�سة الريا�سة لتخفي�ض الوزن، 
ب��الأل��ي��اف واحلبوب  الغنية  الأغ��ذي��ة  وت��ن��اول 
على  الإق����دام  اأن  ال�سحيفة  ال��ك��ام��ل��ة.واأك��دت 
2.5 باملائة من  اأودى بحياة حوايل  النتحار 
اأكر  النتحار  ن�سبة  وبلغت  �سنويا.  ال��رج��ال 
من 85 باملائة بني الأمريكيني الذين ترتاوح 
اأعمارهم بني 45 و64 �سنة. وعموما، اأ�سحى 
اأ�سباب  على  ال�����س��وء  ت�سليط  ال�����س��روري  م��ن 

تف�سي هذه الظاهرة بهذا املقدار.

الزهامير  مر�ض  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ���س��ارت 
الرجال.  م���ن  ب��امل��ائ��ة   2.5 وف����اة  يف  ت�����س��ب��ب 
ويتج�سد هذا املر�ض يف فقدان الذاكرة ب�سكل 
ت��دري��ج��ي وت��ق��ل��ب امل����زاج ف�����س��ال ع��ن م�ساكل 
م��ن بني  الزهامير  اأخ���رى. كما يعد  اإدراك��ي��ة 
الأ�سباب الع�سرة الرئي�سية للوفاة يف اإ�سبانيا، 
األ��ف �سخ�ض يف   800 اأث��ر على ح��وايل  حيث 

اإ�سبانيا على �سبيل املثال.
�ساهم  الرئوي  اللتهاب  اأن  ال�سحيفة  وقالت 
�سنويا.  ال��رج��ال  وف��ي��ات  يف  ب��امل��ائ��ة   2 بن�سبة 
ويعد اللتهاب الرئوي عدوى ت�سيب الرئتني 
اأكدت  وق��د  وال��ب��ك��ت��ريي��ا.  ال��ف��ريو���س��ات  ب�سبب 
على  الأم��را���ض  من  والوقاية  املراقبة  مراكز 
الأنفلونزا  ���س��د  ال��ل��ق��اح��ات  م��واك��ب��ة  ���س��رورة 
واحل�����س��ب��ة وال�������س���ع���ال ال���دي���ك���ي، ك��م��ا يجب 
املحافظة على النظافة ال�سخ�سية على غرار 
غ�سل اليدين با�ستمرار واملحافظة على نظافة 

املحيط الذي نعي�ض فيه.
على  ال�����س��وء  ال�سحيفة  �سلطت  اخل���ت���ام،  يف 
مر�ض الكبد املزمن الذي اأدى اإىل وفاة 1.9 

باملائة �سنويا.
ومت��ك��ن ه��ذا امل��ر���ض م��ن اإ���س��اب��ة 5.7 باملائة 
من  باملائة  و4.2  الأ�سليني  الأمريكيني  من 
بالإ�سافة  الإ�سبانية.  الأ���س��ول  ذوي  الرجال 
ا�ستخدام  احل��ذر عند  توخي  ذل��ك، يجب  اإىل 

بع�ض الأدوية على غرار البارا�سيتامول.

من ال�ضروري اأن نراقب �ضحتنا با�ضتمرار

تعرف على اأ�شباب الوفاة الأكرث �شيوعا يف �شفوف الرجال
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العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2018/4384 
املنذر : ق�سر امللوك للعقارات - �ض م خ 

املنذر اليه : فرياند �سكوير خلدمات حزم الب�سائع 
يوجه املنذر هذا النذار العديل اىل املنذر اليه ويطلب منه �سداد مبلغ وقدره )12500( درهم وايداع 
باقي ال�سيكات الجلة اخلا�سة بالقيمة اليجارية امل�ستحقة ال�سداد خالل ثالثون يوما من تاريخ 
ور�سوم  ال�سداد  التاأخري يف  دره��م غرمة  ب�سداد مبلغ 3500  واملطالبة  املاثل  العديل  الن��ذار  اإع��الن 
جتديد التعاقد طبقا لبنود العقد او الخالء الفوري للماأجور يف حالة عدم �سداد القيمة اليجارية 
خالل املهلة القانونية مع املطالبة ب�سداد القيمة اليجارية حتى تاريخ الخالء التام واإح�سار �سهادة 
براءة ذمة من الكهرباء واملياه وينذره املنذر بانه يف حالة عدم ال�ستجابة خالل الجل املمنوح �سيقوم 
املنذر باتخاذ كافة الجراءات القانونية للمطالبة بالخالء و�سداد الجرة امل�ستحقة وما ي�ستجد من 

اجره حتى الخالء التام وحتميل املنذر اليه الر�سوم وامل�سروفات واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   

انذار عديل بالن�شر
   رقم   2018/4375     

اأنوار بيغم مبني احلق - املنذر 
�سد املنذر اليه  / 1- روما �سي�ض للتجارة العامة - �ض ذ م م 

املو�سوع -  ومبوجب هذا النذار فان املنذرين يخطركم ب�سرورة مبلغ 
وق��دره 150000 درهم وذلك يف موعد اق�ساه 5 ايام من تاريخ العالن 
بالن�سر وال �سي�سطر املنذر اىل اتخاذ الجراءات القانونية التي حتفظ 
حتميل  مع  ق�سائية  دع��اوى  واقامة  اداء  امر  ا�ست�سدار  ومنها  حقه  له 

املنذر اليه كافة الر�سوم واتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   

اإعالن  بالن�شر
رقم 4369/2018   

املنذر : تورابيك كايوموف 
املنذر اليه : دجا�سور �سوكورف 

ال�سركة  لت�سفية ح�سابات  التجارية  ال�سركة  دفاتر  بت�سليمه  اليه  املنذر   / املنذر  ينذر   -: املو�سوع 
رتبها  التي  املالية  اللتزمات  بت�سديد  اي�سا  وي��ن��ذره  ال�سركة  ارب��اح  من  ح�سته  بت�سديد  وي��ن��ذره 
ب�سرورة  وينذره  لل�سركة  مدير  ب�سفته  وقعها  التي  ال�سيكات  قيمة  بت�سديد  وينذره  علىال�سركة 
اأختام واأوراق ال�سركة واملفاتيح ودفاتر ال�سيكات وك�سف احل�سابات البنكية لل�سركة وينذره  ت�سليم 
العقود  فيها  والعمال مبا  لل�سركة  الر�سمية  الوراق  الر�سمية وجميع  والأختام  ودفاتر احل�سابات 
املربمة مع ال�سركات الخرى ، وذلك خالل مدة اق�ساها ثالثة ايام من تاريخ الن�سر ، او احل�سور 
لت�سفية ال�سركة والغاء الرتخي�ض واإل �سي�سطر املنذر اىل اتخاذ كافة الجراءات الق�سائية املدنية 
واجلزائية للمطالبة مبا ذكر مع حتميل املنذر اليه كافة الغرامات والر�سوم والتعوي�ض وم�ساريف 

التقا�سي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
اإعالن  بالن�شر

رقم 2018/4365   
املنذر : موؤ�س�سة اجلودة العقارية موؤ�س�سة فردية -  بالوكالة / املحامي علي ابراهيم 

املنذر اليه / �سركة بوينت لين للتجارة العامة - ذ م م  وميثلها ال�سيد/ لك�سمان كي�سان وادواين  
)جمهول حمل القامة( - اأننا ب�سفتنا املحامون وامل�ست�سارون القانونيون للمنذرة ننذركم مبوجب 
هذا الن�سر بالزامكم ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد يف ذمتكم وقدره )15.000 درهم( )خم�سة ع�سر 
الف درهم( قيمة ال�سيكات املرجتعة وقيمة النتفاع باملاأجور  بال�سافة اىل ما ي�ستجد من قيمة 
ايجارية مبوجب عقد اليجار املوؤرخ 2017/10/6 حتى 2018/10/5 وذلك يف خالل ا�سبوع من تاريخ 
ا�ستالم هذا الن�سر وال �سوف نقوم باتخاذ جميع الجراءات القانونية الالزمة �سدكم مع الزامكم 
ب��دون وجه حق  املبلغ  احتبا�ض هذا  التي حلقت مبوكلنا من ج��راء  ال�سرار  كافة  بالتعوي�ض عن 
والنتفاع باملاأجور مع حفظ حق املنذر والحتفاظ بها لنف�سه مع كافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل 

اتعاب املحاماة والفائدة القانونية من تاريخ ال�ستحقاق. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
اإعالن  بالن�شر

رقم 2018/4366   
املنذر : موؤ�س�سة الوقاف و�سئون الق�سر - حكومة دبي  بالوكالة / املحامي علي ابراهيم 

املنذر اليه / مطعم عرو�ض الرمال )جمهول حمل القامة( 
بالزامكم  الن�سر  ه��ذا  مبوجب  ننذركم  للمنذرة  القانونيون  وامل�ست�سارون  املحامون  ب�سفتنا  اأننا 
ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد يف ذمتكم وقدره )95.833.00 درهم( )خم�سة وت�سعون الفا وثمامنائة 
 2018/4/23 وحتى   2015/5/24 من  الفرتة  عن  باملاأجور  النتفاع  قيمة  دره��م(  وثالثون  وثالثة 
بال�سافة اىل ما ي�ستجد حتى تاريخ الخالء الفعلي ل�سالح املنذرة وذلك يف خالل ا�سبوع من تاريخ 
ا�ستالم هذا الن�سر وال �سوف نقوم باتخاذ جميع الجراءات القانونية الالزمة �سدكم مع الزامكم 
ب��دون وجه حق  املبلغ  احتبا�ض هذا  التي حلقت مبوكلنا من ج��راء  ال�سرار  كافة  بالتعوي�ض عن 
والنتفاع باملاأجور مع حفظ حق املنذر والحتفاظ بها لنف�سه مع كافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل 

اتعاب املحاماة والفائدة القانونية من تاريخ ال�ستحقاق. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
اعالن �شحيفة طعن بالن�شر

 يف الطعن   2018/243  طعن مدين  
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

الطاعن/ جمال عبدالقادر ح�سني القر�سي   باعالن املطعون 
�سده/1-  حممد هاين ق�ساب  - جمهول حمل القامة.

نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاله ويتوجب 
عليكم احل�سور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �سحيفة 

الطعن املقدمة �سدكم.
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/1599  جتاري جزئي              
اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-م���اري���ف���ى م���ي���دران���و ق��وي��ن��ا ج������وران  جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ نادر حممد عبداهلل فكري   قد اأقام عليك الدعوى 
درهم(   50000( وق���دره  مببلغ  عليها   امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  9% من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيك 
الثنني   يوم  لها جل�سة  وح��ددت  التام.  ال�سداد  الواقع يف 2017/1/24 وحتى 
املوافق 2018/7/22 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.13 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 ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/946  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-ح�سام حممد يو�سف  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
مطانيو�ض موري�ض اخلوري وميثله / حممد عبداهلل حممد العامري -  قد اأقام 
 446670( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
التام.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق 2018/8/1 ال�ساعة  وحتى ال�سداد 
8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.14 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 االبتدائية

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2338  جتاري جزئي              

ذ  �ض  اند�سرتي  �سرفي�سيز  ان��د  برودك�سن  ال  تي  بي  1-بول�سار   / عليه  املدعي  اىل 
حزم  خلدمات  انرتنا�سيونال  �سباندان  املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  م  م 
الب�سائع - �ض ذ م م وميثله / خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي - قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )194.752 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بقيمة 12% من تاريخ 
املطالبة  وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2018/7/23  
ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2339  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- �سركة احمد بن د�سمال للمقاولت - ذ م م  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ الغرير لالن�ساءات خر�سانة - �ض ذ م م   قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )151462 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  9 % من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيكني  
وحتى ال�سداد ال��ت��ام.  وح��ددت لها جل�سة ي��وم الرب��ع��اء  امل��واف��ق  2018/7/18  
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �ض   8.30 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 االبتدائية

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/4018  عمايل جزئي             
م   جمهول  م  ذ  �ض   - ال�سيارات  لتاأجري  ال�ساخن  املدعى عليه/1- اخل��ط  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا اأن امل��دع��ي/ف��وزي ب��ن ال�����س��اديل املثلوثي - ق��د اأق���ام عليك 
درهم(   92000( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
وت���ذك���رة ع����وده مب��ب��ل��غ )3000 دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف  رق���م ال�سكوى 
املوافق  الث��ن��ني  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت    )MB181508121AE(
مكلف  فاأنت  لذا    Ch1.B.10 بالقاعة  �سباحا    9.30 ال�ساعة   2018/7/16
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 ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/6723  عمايل جزئي             

ف���رع دبي   ال��ب��ن��اء - ذ م م -  مل��ق��اولت  امل��ل��ك��ي  ال��ف��ار���ض  امل��دع��ي عليه / 1-  اىل 
جم��ه��ول حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي / ه��اب��ي ه��ارم��ي��ت ���س��ي��ن��غ   ق���د اأق���ام 
 5125( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�����س��اري��ف ورقم 
ال�سكوى)MB182296220AE( وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا    Ch1.A.2 ب��ال��ق��اع��ة  ����ض    8.30 ال�����س��اع��ة    2018/7/29
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 االبتدائية

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2224   تنفيذ جتاري  
�سوزا  بابتي�ست دى  م  2-بريان  م  ذ  العامة - �ض  للتجارة  �ساي�سو  املنفذ �سده/1-  اىل 
ارون انتونى - ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية �ساي�سو للتجارة العامة - �ض ذ م م  3- 
ارون انتوين بابتي�ست ماريان دي�سوزا - ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية �ساي�سو للتجارة 
العامة - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك الفجرية الوطني 
- �ض م ع   و ميثله / حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
به وق��دره )249591.94( درهم اىل طالب  املنفذ  املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2062   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهما/1- �سداد كريايتيف م د م �ض - حاليا - �سداد كريايتيف جي 
اإل تي - �سابقا 2-قا�سم كي�ساو ارز عاديل - ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية �سداد 
جمهول   - �سابقا   - تي  اإل  جي  كريايتيف  �سداد   - حاليا   - �ض  م  د  م  كريايتيف 
اي��ران  و ميثله / حممد عي�سى  حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك ملي 
والزامك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سويدي  �سلطان 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )5693840( درهم بالت�سامن اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2223   تنفيذ جتاري  
م  م  ذ  ���ض   - العامة  للتجارة  انرتنا�سيونال  �ستار  جوبيتري  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
ملديونية  �سامن  وكفيل  �سريك  ب�سفته   - املهريي  خليفة  عبيد  حممد  2-خليفة 
جوبيتري �ستار انرتنا�سيونال للتجارة العامة - �ض ذ م م  جمهويل حمل القامة 
�سلطان  عي�سى  حممد   / ميثله  و  الوطني  ابوظبي  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مب��ا 
بالت�سامن  والزامكم  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  ال�سويدي قد 
او  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )790969.57(  به  املنفذ  املبلغ  والتكافل بدفع 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2158   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهما/1- الماين لتاأجري ال�سيارات - �ض ذ م م 2-دمونتى �ستافورد 
اوليور ب�سفته مدير و�سريك و�سامن ملديونية الماين لتاأجري ال�سيارات - �ض 
ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�سرف اأبوظبي ال�سالمي   
و ميثله / حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1035966.58( درهم اىل 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب 
يوما من   15 خ��الل  املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  التنفيذية بحقك يف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
 لدى حمكمة عجمان املوقرة 

دائرة االأمور امل�شتعجلة - امر اداء رقم 201/1572  
مقدم من : - 

املدعي : عاتق عبدالرحمن حممد ا�سحاق - باك�ستان - عن حممد �سابر - بريطاين اجلن�سية - مالك 
�سركة ال�سعد لطالء املعادن - بوكالة املحامي / عبداحلميد يو�سف البلو�سي - �سد املدعي عليها / 

يحيى كينار اماكال حمزه - هندي اجلن�سية - مدير �سركة �سبارو ليتنغ �سولو�سنز - �ض م ح 
بال�سارة  اىل املو�سوع اعاله يلتم�ض مقدم الطلب اإعالن املدعي عليه بالن�سر يف القرار ال�سادر يف امر 
الداء امل�سار اليه اعاله ، حيث انه �سدر قرار القا�سي المور امل�ستعجلة بتاريخ 2018/5/31 والذي 
ين�سه )ناأمر بالزام املدعي عليها ب�سته مالك ومدير �سركة �سبارو ليتنغ �سولو�سنز اأن يوؤدي للمدعي 
ب�سفته مالك �سركة ال�سعد لطالء املعادن مبلغ وقدره 3780 مع الر�سوم( - حيث ان املدعي لي�ض لديه 
بيانات او معلومات �سوى املدونة ب�سدر لئحة امر الداء - لذلك : يلتم�ض املدعي من عدالة املحكمة 

الت�سريح باعالن املدعي عليها بالأمر ال�سادر اعاله وذلك بالن�سر. 
بوكالة املحامي / عبداحلميد يو�شف البلو�شي  

طلب ت�شريح
 باإعالن املدعي عليها بالن�شر 

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
 حل�شور جل�شة اخلربة احل�شابية 

يف الدعوى رقم  2018/1301 مدين ال�شارقة  
املطلوب اإعالنه   حممد احمد حممد مقبل احلمريي 

بناء على تكليفنا باأعمال اخلربة احل�سابية يف الدعوى اعاله املرفوعة عليكم من 
/ حور�ض لتاأجري ال�سيارات ، نخطركم باأنه قد تقرر عقد جل�سة اخلربة احل�سابية 
يف متام ال�ساعة الثالثة والن�سف ع�سر يوم الثالثاء 2018/7/17 مبكتب اخلبري 
املنتدب - مكتب  بري�ستيج  للتدقيق الطابق 2 بناية املن�سور �سارع خليفة - مدينة 
العني ، ويتعني ح�سوركم او ممثلكم القانوين يف املوعد املحدد ، علما اأن اخلربة 

�ستبا�سر اعمالها قانونا حال تخلفكم عن احل�سور.     
اخلبرياحل�شابي املنتدب 
احمد ابراهيم عبدالرحيم

رقم القيد 523  

اإعـــــالن بالن�شـــر 

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2073   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ ���س��ده/1- ب��رتو ال��ط��اق��ة - ���ض ذ م م  جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/الراجحي لالإن�ساءات - �ض ذ م م   
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )1290( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2073   تنفيذ جتاري  
كومار جويل  2-راكي�ض  م  م  ذ   - للتجارة  املنفذ �سدهما/1- فرونت لين  اىل 
بن كي�سان �ساند - ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية فرونت لين للتجارة - ذ م م   
جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ بنك الفجرية الوين - فرع دبي 
وميثله / حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
به وقدره )5378262(  املنفذ  املبلغ  بدفع  بالت�سامن  والزامكم  اعاله  املذكورة 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15  الج��راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
تبليغ حكم بالن�شر

يف الدعوى 2017/1031 جتاري )جزئي( 
اململكة  امل��ح��دودة/  ال�سناعية  وامل��ع��اج��ني  وامل��ذي��ب��ات  ال��ده��ان��ات  �سركة   : عليه  امل��ح��ك��وم  اىل 
رقم  ال�سناعية  املنطقة  العام  ال�سويدي  �سارع  ال�سويدي  حي   - الريا�ض  ال�سعودية  العربية 

2 - )الرخ�سة ال�سناعية رقم 190( ها 
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2018/5/31 م 

قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم  اأعاله 
ل�سالح : ميدل اي�ست للعبوات املعدنية - ذ م م 

بالتايل : حكمت املحكمة / بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعية مبلغ 218345.60 درهم 
متام  وح��ت��ى   2017/4/18 يف  احلا�سل  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %5 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة 
ال�سداد والزمتها الر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة - حكما قابال 

لالإ�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لإعالنك بهذا التبليغ 
 مكتب اإدارة الدعوى 

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية
العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   

 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�شر
�شادرة من حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

يف الق�شية رقم  2018/136  جتاري جزئي  
  اإعالن املدعي عليه بورود التقرير 

اىل املدعى عليه / رومولو فريفالدوفريين 
املدعي / بنك اأم القيوين الوطني - �ض م ع 

قد اقام عليك لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة اعاله ويعلنك فيها : 
التجارية  املدنية  اجلزئية  )الدائرة  املحكمة  هذه  امام  ح�سورك  يقت�سي  لذلك 
يوم  �سباح  من  ون�سف  الثامنة  ال�ساعة  متام  يف   140 رقم  القاعة  الرابعة(  
2018/7/19  وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكما من بيانات ، ويف حال 
املحكمة  فان  املحدد  الوقت  يف  عنكما  وكيل  ار�سال  عدم  او  احل�سور  عن  تخلفكما 

�ستبا�سر نظرالدعوى يف غيابكما. 
مكتب اإدارة الدعوى          

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   

 اإعالن بالن�شر يف الدعوى رقم 2018/67  مدين جزئي   
)باللغة العربية(

اىل املدعي عليه / احمد حممد طلعت حامد ، اجلن�سية / م�سر
 / اجلن�سية   ، اب��راه��ي��م  علي  اب��راه��ي��م  عبداحلميد   / امل��دع��ي��ة  ان  حيث 
الإمارات - اقام عليك لدى املحكمة الدعوى املذكورة اعاله لذا يقت�سي 
الثامنة والن�سف  ال�ساعة  اإدارة الدعوى يف  اأمام مكتب  عليك احل�سور  
عن  تخلفك  ح��ال��ة  ويف   2018/7/24 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  م��ن  �سباحا 
احل�سور اأو عدم اإر�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر 

نظر الدعوى يف غيابك.
رئي�س مكتب اإدارة الدعوى     
مرمي �شعيد احلميدي                  

دولة االإمارات العربية املتحدة   
وزارة العدل 

حمكمة خورفكان االحتادية االبتدائية 

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
انذار عديل بالن�شر

رقم 4350/2018 
املنذرة : �سركة �سنتميرت كيوب للعقارات 

املنذر اليهم  : 1- ات�ض ام جيه للتجارة العامة 
2- حاجي بن ح�سني وهالن   - جمهول حمل القامة 

تاريخ  م��ن  الي��ج��اري��ة  القيمة  ل��دف��ع  اليهم  للمنذر  ال��ع��ديل  الن����ذار  ه��ذا  ير�سل  امل��ن��ذرة  ف��ان 
2018/3/9 حتى تاريخه بال�سافة اىل الغرامات وال�سرائب املرتتبة عليهم ح�سب عقد اليجار 
وبال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف وذلك خالل 30 يوما من تاريخه ، واإل �سوف تتخذ املنذرة 
جتاة املنذر اليهم كافة الجراءات القانونية املنا�سبة لخالء العني املوؤجرة مع حتميلهم كافة 
الغرامات وال�سرائب املرتتبة عليهم ح�سب عقد اليجار والفائدة  الر�سوم وامل�ساريف وكافة 

القانونية ومطالبتها بالتعوي�ض املنا�سب عما فاتها من ك�سب وما حلقها من خ�سارة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال

يت�ضمن 24 ور�ضة عمل ويهدف لتدريب 600 �ضخ�ض 
دبي لل�شياحة تنظم برناجمًا تدريبيًا 
لقطاع الفنادق يف اإدارة اليرادات 

•• دبي-الفجر

لل�سياحة( برناجماً  التجاري بدبي )دبي  والت�سويق  ال�سياحة  دائرة  تنظم 
تدريبياً تفاعلياً يف اإدارة اليرادات ي�سرف عليه خرباء من “ان�سايت�ض اوت« 
قطاع  يف  والإدارة  البحوث  جم��ال  يف  املتخ�س�سة   ،)InsightsOut(
اخلدمات وال�سيافة، وذلك ل�سمان ا�ستمرار تناف�سية ال�سعار التي يوفرها 
ال���س��غ��ال والأ�سعار  الرت��ق��اء مب��ع��دلت  وب��ال��ت��ايل  دب��ي  ال�سيافة يف  ق��ط��اع 
اإىل  اليومية والعائدات من الغرف املتوفرة يف فنادق الم��ارة. وبالإ�سافة 
والت�سويق  احلجوزات  متخ�س�سي  الربنامج  ي�ستهدف  الإي���رادات،  م��دراء 
على  والط��الع  عملية  تدريبات  لتلقي  املجال  لهم  �سيتاح  حيث  واملبيعات، 

ومراقبة  اإدارة  يف  امل��م��ار���س��ات  اأف�سل 
ال�سعار با�ستخدام اأحدث التطبيقات 

والدوات.   
املميز الذي  ال��ربن��ام��ج  وي��ه��دف ه��ذا 
اإىل  24 ور����س���ة ع���م���ل،  ي���ت���األ���ف م���ن 
ت���ق���دمي ال���ت���دري���ب ال������الزم حل���وايل 
كل  ت���ن���ظ���م  ح���ي���ث  ����س���خ�������ض،   600
ور���س��ة ع��ل��ى م���دى ي���وم ك��ام��ل يتلقى 
�سمن  تدريباتهم  �سخ�ساً   25 فيها 
كل  احتياجات  ت��راع��ي  تعليمية  بيئة 
املتدربني  اأمام  املجال  و�سيتاح  منهم. 
اإدارة  اأ�ساليب  اأح��دث  على  لالطالع 
البيانات  حتليل  فيها  مبا  الي���رادات 
وال�ستفادة من ارتفاع الطلب وتقييم 

�سيا�سات  اأف�������س���ل  ل��و���س��ع  امل��ع��ط��ي��ات 
الت�سعري املمكنة، كما ميكن للمتدربني يف هذا الربنامج الذي بداأ يف 20 
يونيو املا�سي وي�ستمر لغاية اأغ�سط�ض املقبل، احل�سول على مناذج ح�سرية 

جاهزة واأدوات مراقبة ت�سهل عملهم. 
والت�سويق  ال�سياحة  لدائرة  العام  املدير  امل��ري،  �سعيد  ه��الل  �سعادة  وق��ال 
التجاري بدبي: “يعترب قطاع ال�سيافة يف دبي، الذي يتمتع مبعدلت منو 
اأهم املقومات التي متّكن الم��ارة من املحافظة على  م�ستمرة، واح��داً من 
اإتاحة  ب�سرورة  نوؤمن  نحن  لذا  العامل،  م�ستوى  على  التناف�سية  ميزاتها 
املبيعات والت�سويق  املزيد من الفر�ض التدريبية والحرتافية ملتخ�س�سي 
ملواكبة  ال�سيافة  ق��ط��اع  ت��ط��ور  وم���ع  ال��ف��ن��دق��ي��ة.  امل��ن�����س��اآت  والإي������رادات يف 
اإدارة الإي��رادات والعمليات  اأدوات  الحتياجات العاملية املتزايدة، يبقى فهم 
وفقاً  فعالة  ا�سرتاتيجيات  لر�سم  اأ�سا�سياً  عن�سراً  ال���س��ول  اإدارة  وكيفية 
�سرورية  التدريبية  الربامج  ه��ذه  مثل  »وتعترب  ال���س��واق«.    لحتياجات 
الفنادق يف دبي  املتخ�س�سني يف قطاع  اإمكانيات  لدعم توجهاتنا يف تعزيز 
عام  ب�سكل  ال�سياحي  امل�سهد  يف  وم�ساهمته  القطاع  ه��ذا  مكانة  لرت�سيخ 
وحتقيق املزيد من الإيرادات. وتتيح ور�ض العمل التفاعلية لهذا الربنامج 
اخلربات  من  وال�ستفادة  اأفكارهم  مل�ساركة  اجلميع  اأم��ام  املجال  التدريبي 

املعمقة وال�سرتاتيجية للمتخ�س�سني القائمني على تنفيذ الربنامج«. 

»الأوراق املالية « توافق على قيد �شركة 
جديدة مبجال ال�شتثمار العقاري وال�شياحي

•• اأبوظبي -وام:

وافقت هيئة الأوراق املالية وال�سلع على قيد �سركة “ الوطنية لال�ستثمار” 
“ �سركة م�ساهمة خا�سة “ للعمل مبجال ال�ستثمار العقاري و ال�سياحي 
لالأوراق  اأبوظبي  �سوق  ل��دى  الثانية  ال�سوق  يف  لإدراج��ه��ا  متهيداً  ذل��ك  و 
الهيئة  لدى  املقيدة  اخلا�سة  امل�ساهمة  �سركات  عدد  ي�سبح  وبذلك  املالية 
�ست �سركات. كانت الهيئة قد اأطلقت عام 2014 ال�سوق الثانية املخ�س�سة 
لتداول اأ�سهم ال�سركات اخلا�سة وذلك يف اإطار خطة ا�سرتاتيجية متكاملة 
ت�ستهدف حتقيق الريادة يف تطوير الأ�سواق املالية وامل�ساهمة يف دعم منو 
متا�سياً  وذلك  العاملية،  واملمار�سات  املعايري  اأف�سل  وفق  الوطني  القت�ساد 
مع الأهداف التي ت�سمنتها “روؤية الإمارات 2020” وتعزيزاً لتناف�سية 

الدولة يف �ستى املوؤ�سرات والتقارير واملحافل الدولية.
زيادة  اإطالقها يف  �سنوات على   4 بعد مرور نحو  الثانية  ال�سوق  واأ�سهمت 
الذي  الإيجابي  ال��دور  اإىل جانب  عام  ب�سكل  املالية  الأ�سواق  التداولت يف 
لعبته يف توفري نافذة ا�ستثمارية منظمة و�سفافة تفيد الأفراد وال�سناديق 
الراغبة يف طرح ح�س�ض  والعائلية  وال�سركات اخلا�سة  بالأ�سواق  العاملة 
اخلا�سة  ال�����س��رك��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  ال��ث��ان��ي��ة  ال�����س��وق  �سجعت  و  للم�ساهمة. 
فيها  ح�س�ض  لتملك  خ��ارج��ه��ا  م��ن  م�ستثمرين  اإ���س��راك  على  والعائلية 
الأمر الذي زاد من قاعدة امل�ستثمرين بالأ�سواق ب�سكل عام و اأوجد فر�سا 

ا�ستثمارية جديدة.

غالء يف الأ�ضعار وندرة يف الأ�ضناف 

حرارة الطق�س متنع ال�شيادين من ممار�شة املهنة وتطرد الأ�شماك اىل الأعماق الباردة 

•• حتقيق - الفجر

 ت�سهد اأ�سواق الأ�سماك يف راأ�ض اخليمة 
ال�سمكي  الن��ت��اج  يف  ملحوظا  انخفا�سا 
ولدى ال�سوؤال يجيب املعنيون باأن الأمر 
يتعلق بارتفاع درجة حرارة الطق�ض مما  
ت�سببت يف حرمان العديد من ال�سيادين 
امل�سكلة  وتفاقمت  مهنتهم  ممار�سة  من 
ب��ه��روب الأ���س��م��اك ب��ك��م��ي��ات ك��ب��رية من 
املعروفة  ال�سيد  مواقع  يف  املياه  ح��رارة 
اىل اأعماق البحر حيث املياه هناك متتاز 
ب���ال���ربودة. ول���دى ال�����س��وؤال ع��ن ارتفاع 
الظهوري  عبدالعزيز  يجيب  الأ���س��ع��ار 
الأ�سماك  ����س���وق  يف  ال�����س��ح��ة  م���راق���ب 
مب��دي��ن��ة راأ������ض اخل��ي��م��ة ق��ائ��ال :” من 
ال�سمكي  الن��ت��اج  انخفا�ض  اأن  الوا�سح 
اأ�سعار بع�ض  اأ�سفر عن زي��ادة   هو ال��ذي 
الأ����س���ن���اف ف��م��ث��ال ال��ق��ب��اب ت��ب��اع احلبة 
140 دره��م وكيلو  ال��واح��دة منه ب�سعر 
يرتاوح  وال�سخيلي  دره��م   40 ال�سعري 

�سعره من 30 اىل 35 درهم .

الثلج املدرو�ض:
ارتفاع  م��ع  بالتزامن  الظهوري  وي��ق��ول 
درج�����ة ح������رارة ال��ط��ق�����ض ي��ت�����س��دد ق�سم 
الوقائية  املراقبة ال�سحية مع اجراءات 
دكات  على  التفتي�سية  اجل��ولت  بتكثيف 
الباعة  حر�ض  من  التاأكد  بهدف  البيع 
على و�سع الثلج املدرو�ض على الأ�سماك 
املعرو�سة على دكات البيع حلمايتها من 

التلف املحتمل من حرارة الطق�ض.
البقي�سي  ع��ب��دال�����س��الم  ي����رى  وب������دوره 
ه����روب  ح����رك����ة  اأن  ال�������س���ح���ة  م����راق����ب 
الطق�ض  ارتفاع ح��رارة  الأ�سماك ج��راء  

الأ�سناف  ل��ب��ع�����ض  ن��ق�����ض  يف   ت�����س��ب��ب��ت 
املطلوبة ا�ستهالكيا وان مت التغلب على 
بها  ياأتي   التي  الأ�سماك  باأ�سناف  ذلك 

التجار من املناطق الأخرى.

ال�ضيادون وال�ضيف :
كبار  اأح���د  وه��و  ا�سماعيل  علي  وي�����س��رح 
التجار يف �سوق ال�سمك اأن حالة الرتباك 
اأ�سواق  اأحدثتها حرارة الطق�ض يف  التي 
م�سريا  الن���ت���اج  ق��ل��ة  �سببها  الأ����س���م���اك 
اخلروج  عن  اأحجموا  ال�سيادين  اأن  اىل 
اأن  اأدرك��وا  ملمار�سة مهنة ال�سيد بعدما  
خروجهم اىل البحر ل مينحهم املكا�سب 
احتياجات  لتغطية  عنها  يبحثون  التي 
م���ه���ن���ت���ه���م م����ث����ل: ال������وق������ود والآل������ي������ات 
البيع  دكة  واإيجار  والعمالة  والقراقري 
وغ��ري ذل��ك وج���راء ذل��ك تتعر�سون  يف 
ال�سديدة  املناخية  ال��ظ��روف  ه��ذه  مثل 

احلرارة خل�سائر مادية مزعجة .
ال�سمك  �سوق  خ��الل جولة ميدانية  يف 
ومثلها  القدمية  اخليمة  راأ���ض  مبدينة 
ب�سوت  نقا�ض  ي��دور  املعريي�ض  �سوق  يف 
حول  والباعة  امل�ستهلكني  ب��ني  م�سموع 

غالء الأ�سعار.

النتاج الوفري:
 قال امل�ستهلك �سعيد املهريي وهو يتجول 
يف �سوق ال�سمك  :” منذ ال�سباح الباكر 
راأ�ض  مدينة  يف  ال�سمك  �سوق  اىل  جئت 
اأ�سناف  من  كمية  �سراء  برغبة  اخليمة 
جولة  وبعد  الأ���س��رة  حتتاجها  الأ�سماك 
بني دكات البيع مل تتكون عندي القناعة 
لكن  الأ�سعار  تدفع لرتفاع  الم��ور  ب��اأن 
م��ن ال��وا���س��ح اأن ال��ب��اع��ة ي��ن��ت��ه��زون كل 
فر�سة حتى ولو ارتفاع ح��رارة الطق�ض 
ال���ذي  ي�سبع  ل��ي��زي��دوا الأ���س��ع��ار بالنحو 

�سهيتهم .
وتابع : “ ملواجهة هذه الق�سايا املفزعة 
ال��ك��ث��ري من  ينبغي  ال�����س��م��ك  اأ����س���واق  يف 
احل�����س��م واحل�����زم وع����دم ال��ت��اأج��ي��ل ولن 
واأذرع   ذل���ك ال مب��ت��اب��ع��ة دوؤوب�����ة  ي��ت��اأت��ى 

تفتي�ض قوية وعقوبات رادعة .

الرقابة الغائبة:
 وق��ال م�ستهلك اخ��ر ه��و اأح��م��د علي  : 
ال�سديد احلرارة  الوقت  يف مثل هذا   “
يلجاأ  الباعة لزيادة الأ�سعار م�ستفيدين 
من غياب الرقابة ال�سارمة التي تتحكم 
يف دكات البيع وتغلق الثغرات التي تنفذ 

اأ�ساليب الغالء.

ون�ساأل حممد م�ستاق  عن اأ�سباب ارتفاع 
اأ���س��ع��ار الأ���س��م��اك فيجيب :” ات��ف��ق مع 
ارتفاعا  ت�سهد  الأ�سعار  ب��اأن  امل�ستهلكني 
م��ت��زاي��دا ل���درج���ة اأن���ن���ي اأف���ك���ر ج��دي��ا يف 
التي  الأ�سماك  غري  من  ال�سوق  مغادرة 

جئت ل�سرائها.
الباعة   ”: الباعة  ي��ق��ول  جانبهم  وم��ن 
ل ي��ح��ددون الأ���س��ع��ار وامن���ا  ال�سيادون 
البيع  اأ����س���ع���ار  ي��ت��ح��ك��م��ون يف  ه����م  م���ن 
الذين  الباعة  على  يفر�سونها  ثم  ومن 
لي�ض بو�سعهم  جتاوزها  فمثال اذا كان 
ال�سياد يبيع احلبة الواحدة من ال�سمك 
فان  دره��م��ا   80 ب�سعر  ال��ق��ب��اب  ���س��ن��ف 
على  دره��م��ني  ي�سع  ال��دك��ة  على  البائع 
فهل  امل�ستهلك  اىل  بيعها  عند  �سعرها 

البائع هو ال�سبب يف الغالء ؟.     
وب��ائ��ع اخ��ر ه��و حممد �سليم  ي��رى باأن 
ومعرت�سا  م��ن��ا���س��ب��ة  الأ����س���م���اك  اأ���س��ع��ار 

على م��ا يقال ع��ن وج��ود غ��الء يف �سوق 
يجايف  ذل������ك   اأن  اىل  لف���ت���ا  ال�����س��م��ك 
ال�����س��دد اىل  ه���ذا  وم�����س��ريا يف  احلقيقة 
الأ�سناف  ي��ع��رف��ون  ه��م  ال�����س��ي��ادي��ن  اأن 
اأ�سعارها  فريفعون  ا�ستهالكيا  املرغوبة 

بينما تكون اأ�سناف اأخرى اأدنى �سعرا.

ال�ضيطرة على  الأ�ضعار :
وقال البائع عبداهلل اأحد :” نحن نحاول 
بقدر امل�ستطاع احلد من ال�سيطرة على  
اأ�سناف  ���س��راء  م��ن  لتمكينهم   الأ���س��ع��ار 
الأ�سماك  التي يرغبون تناولها كوجبة 

غذائية مع اأ�سرهم.
وخ���الل ج��ول��ة ب��ني “دكات ال��ب��ي��ع “ يف 
حممد  ال��ب��ائ��ع  نلتقي  الأ���س��م��اك  ���س��وق 
م��ن��ري ال���ذي حت���دث ع��ن غ���الء الأ�سعار 
يف  ت�سببت  الطق�ض  ح���رارة  اأن  مو�سحا 
ال�سيء  وه���و  ال�سمكي  الن��ت��اج  ا���س��ع��اف 

الذي ت�سبب يف ارتفاع الأ�سعار.

الأ�ضعار:
 وي��ق��ول ب��ائ��ع اخ���ر ه���و  حم��م��د ح�سني 
اأ���س��ع��ار الأ����س���م���اك ق��ائ��ال : م��ث��ال �سعر 
 45 القباب  �سمك  م��ن  ال��واح��دة  احلبة 
درهما وكيلو ال�سمك �سنف القرفة 30 
70 دره��م��ا  واجلرجور  دره��م��ا واجل���ت 
50 درهما وال�سلع 50 درهما  و�سمك 
الذي  ال�سعري  اأم��ا   30 دره��م��ا.  البياح 
يعد  اأحد الأ�سناف املهمة فيباع  ب�سعر 
اأحد  ال��واح��د. وق��ال  45 دره��م��ا للكيلو 
باعة الأ�سماك وهو �سيد علمي : بالن�سبة 
الأ�سماك  اأ�سعار  انخفا�ض  يكن   مل  لنا 
�ساهم يف حفز  ع وامن��ا نعمة فقد  نقمة 

الكثري من امل�ستهلكني على ال�سراء. 

بقيمة 200 مليون دولر

الرئي�س الت�شادي ي�شهد توقيع اتفاقية لإنتاج الطاقة ال�شم�شية مع القطاع اخلا�س الإماراتي

علي ا�سماعيلاأحمد علي املهريي 

عبدال�سالم البقي�سي عبد العزيز الظهوري

يف اإط����ار ال����دور ال��ه��ام ال����ذي ي��ق��وم به 
ال�ستثمار  اخل��ا���ض يف جم��ال  ال��ق��ط��اع 
قامت ال�سركة الإماراتية »باور امرت�ض 
ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة  لإن��ت��اج   ، ف��ور���س��ن« 
ال���ت���ي ي����راأ�����ض جم��ل�����ض اإدارت�����ه�����ا غامن 
املزروعي بتوقيع اتفاقية لإنتاج الطاقة 

اجلمهورية  ع��ا���س��م��ة  يف  ال�����س��م�����س��ي��ة 
الرئي�ض  الت�سادية »بنجامينا« بح�سور 
الت�سادي وذلك لإنتاج 200 ميجاوات 
دولر  مليون   200 اإىل  ت�سل  بتكلفة 
امل�����س��روع خ���الل ع���ام من  وي��ت��م تنفيذ 

توقيع التفاقية.

اجلانب  م���ن  الت��ف��اق��ي��������������������������ة  وق��������������������������ع 
الإم��ارات��������������������������ي غ����امن امل����زروع����ي ومن 
الطاقة  وزي�������ر  ال����ت���������س����ادي  اجل�����ان�����ب 

الت�سادية.
القطاع  اأن  امل���زروع���ي  غان���������م  واأك����د 
يتمتع  الإم��������������������ارات  ب���دول���ة  اخل���ا����ض 

ال�ستثمار  جم����ال  يف  ق����وي  ب��ح�����س��ور 
داخ�����ل وخ������ارج ال����دول����ة ح��ي��ث حظيت 
اجلانب  م��ن  برتحيب  التفاقية  ه��ذه 

الت�سادي ..
 ودعا الرئي�ض الت�سادي يف اللقاء الذي 
رئي�ض  الإم��ارات��ي ممثل يف  الوفد  �سم 

املزروعي  غ��امن  ال�سركة  اإدارة  جمل�ض 
اأنور ح�سني  لل�سركة  التنفيذي  واملدير 
الإماراتية  ال�ستثمارات  اأهمية  اإىل   ،
زيادة  ���س��رورة  على  م��وؤك��دا   .. ت�ساد  يف 
هذه ال�ستثمارات التي ترحب بها ت�ساد 

وتعمل على تنميتها.

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11

اإع����������الن
جود  ال�س�����ادة/مغ�سلة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بدر�ض رخ�سة رقم:CN 1503087 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ابراهيم ادم عبدالعزيز ادم %100
تعديل وكيل خدمات

ا�سافة علي مبارك علي الق�سيلي املن�سوري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف علي مبارك علي حممد الق�سيلي املن�سوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11

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

ال�سحرية رخ�سة رقم:CN 1122522 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة فا�سل ابراهيم علي حممد العفيفي %100
تعديل وكيل خدمات

حذف فا�سل ابراهيم علي حممد العفيفي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سيد علوي نا لكات

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11

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

املزروعي لتنظيم املعار�ض 
رخ�سة رقم:CN 2500801 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
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�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/العافية للتوريدات الطبية ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2283359 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/جمعه جميل بخيت اجلنيبي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ جمعه جميل بخيت اجلنيبي من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف را�سيكا ل�سانثي ويج�سورياءاراكت�سيج
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عا�سق جورج �سرييان مون كوناكاتيل

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 3*0.90 اىل 3*0.80
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/العافية للتوريدات الطبية ذ.م.م
AL AFIYA MEDICAL SUPPLIES LLC

اىل/العافية للتوريدات الطبية- �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م
AL AFIYA MEDICAL SUPPLIES- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع املعدات والجهزة الطبية- بالتجزئة )4772015(
تعديل ن�ساط/حذف جتارة املعدات والجهزة الطبية- باجلملة )4659930(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

األربعاء  11   يوليو    2018  م   -   العـدد  12374  
Wednesday   11   July   2018  -  Issue No   12374



26

املال والأعمال

 %96 منوا بعدد الرخ�س 
التجارية يف اأبوظبي خالل 3 اأ�شهر

•• اأبوظبي - وام:

 46993 اأب��وظ��ب��ي اإىل  اإج��م��ايل ع��دد ال��رخ�����ض ال��ت��ج��اري��ة يف ام���ارة  قفز 
تقريبا   96% ن�سبته  بنمو   2018 العام  من  الأول  الربع  نهاية  رخ�سة 
2017 وذلك وفقا  العام  مقارنة مع 23981 رخ�سة يف الربع ذاته من 
حيث  من  اأبوظبي  يف  امل�سجل  النمو  ويعد  الر�سمية.  الإح�ساءات  لأح��دث 
اجلاري  العام  من  الأوىل  الثالثة  الأ�سهر  خالل  التجارية  الرخ�ض  عدد 
الأن�سطة  ت�سهده  ال��ذي  التطور  مدى  يعك�ض  ما  �سنوات  عدة  منذ  الأعلى 
التجارية على اختالف ت�سنيفاتها يف المارة. وجاء النمو الكبري امل�سجل 
و  املحلي لالإمارة  الناجت  الزيادة يف  لتوا�سل  التجارية مواكبا  الرخ�ض  يف 
%8.9 خالل الربع الأول من العام اجلاري  الذي بلغ بالأ�سعار اجلارية 
بالغا م�ستوى 223.58 مليار درهم مقارنة مع 205.31 مليار درهم يف 

الربع ذاته من العام 2017.
وعلى �سعيد الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار الثابتة لالإمارة فقد ارتفع 
اإىل   2017 ع��ام  م��ن  الأول  ال��رب��ع  يف  تقريبا  دره���م  مليار   196.6 م��ن 

196.8 مليار درهم يف الربع الأول من العام 2018.
اأبوظبي  يف  القت�سادي  و  التجاري  الن�ساط  اإن  اقت�ساديون  خ��رباء  وق��ال 
توا�سل منذ بداية العام اجلاري وعلى نحو يعك�ض مدى القوة التي يتمتع 
بها وذلك رغم حالة التباطوؤ التي ت�سهدها الأو�ساع القت�سادية يف العامل 
ب�سكل عام.. معربني عن اعتقادهم با�ستمرار النمو خالل الفرتة القادمة 
بن�سب جيدة. وبالعودة اإىل تفا�سيل حركة ن�ساط الرخ�ض التجارية خالل 
الأ�سهر الثالثة الأوىل من العام اجلاري من حيث ت�سنيفاتها فقد ارتفع 
عدد الرخ�ض اجلديدة امل�سجلة اإىل 5779 رخ�سة بنمو ن�سبته 148 % 

تقريبا مقارنة مع 2332 رخ�سة يف الربع الأول من العام 2017.
وعلى �سعيد الرخ�ض املجددة فقد و�سل عددها اإىل 39616 رخ�سة يف 
مع  مقارنة   88.5% ن�سبته  بنمو  اجل��اري  العام  من  الأول  الربع  نهاية 

21008 رخ�ض يف الفرتة املقابلة من العام 2017.
وو�سل عدد الرخ�ض امللغاة 1598 رخ�سة يف الأ�سهر الثالثة الأوىل من 

العام اجلاري مقابل 641 رخ�سة يف الفرتة ذاتها من العام ال�سابق.
اأن عدد الرخ�ض التجارية امل�سجلة يف الربع الأول من  اإىل  جتدر الإ�سارة 
امل�سجلة  الرخ�ض  ع��دد  اجمايل  من   51.2% نحو  ت�سكل  اجل��اري  العام 
اأبوظبي الأم��ر ال��ذي يعك�ض زي��ادة يف ن�ساط  2017 يف ام��ارة  طيلة العام 

الرخ�ض خالل الفرتة املقبلة من العام 2018.

الأ�شهم الإماراتية تربح 6.6 مليار درهم 
بدعم من قطاعي البنوك و العقار

•• اأبوظبي -وام:

و�سط  ام�ض  جل�سة  خالل  ال�ساعد  م�سارها  اإىل  الإماراتية  امل��ال  اأ�سواق  ع��ادت 
ربحت  و  القيادية  الأ�سهم  من  كبرية  �سريحة  على  ال��ت��داول  �سهية  يف  حت�سن 
القيمة ال�سوقية لأ�سهم ال�سركات املتداولة يف ختام التعامالت نحو 6.6 مليار 

درهم ح�سبما اأظهره الر�سد اخلا�ض بحركة التعامالت.

تعزيزًا جلهود الإمارات يف دعم ريادة الأعمال وامل�ضاريع التنموية

»�شندوق خليفة« يوقع مذكرة تفاهم مع »موؤ�ش�شة ويل العهد« يف الأردن
  تخ�ضي�ض 100 مليون دولر لتحقيق الأهداف املتفق عليها 

 106 % منو يف عدد الوفود الزائرة للغرفة للتعرف على بيئة ال�ضتثمار يف الإمارة

مكاتب غرفة دبي اخلارجية تعقد 482 اجتماعًا مع م�شتثمرين يرغبون بنقل ان�شطتهم اإىل دبي

•• اأبوظبي-الفجر:

تنفيذاً لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�ض الدولة، 
حممد  ال�����س��ي��خ  واأوام���������ر  اهلل،  ح��ف��ظ��ه 
اأبوظبي،  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
امل�سلحة،  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  ن��ائ��ب 
املمكنة  ال���دع���م  ���س��ب��ل  ك��اف��ة  ت��ق��دمي  يف 
ال�سقيقة،  الها�سمية  الأردن��ي��ة  للمملكة 
وموؤ�س�سات  احل���ك���وم���ات  ���س��ع��ي��د  ع��ل��ى 
امل��ج��ت��م��ع امل����دين، وّق���ع ���س��ن��دوق خليفة 
ل��ت��ط��وي��ر امل�����س��اري��ع م���ذك���رة ت��ف��اه��م مع 
تهدف اإىل دعم  “موؤ�س�سة ويل العهد”، 
التنموية يف  وامل�����س��اري��ع  الأع��م��ال  ري���ادة 
اململكة الأردنية الها�سمية، مبا يتما�سى 
م���ع ر���س��ال��ة ال�����س��ن��دوق ال���وا����س���ح���ة، يف 
ال��ري��ادة وامل��ب��ادرة، وت�سجيع  دع��م ثقافة 
امل�ستدام  ال���ن���م���و  وحت���ق���ي���ق  الب����ت����ك����ار 
وعماًل  واملتو�سطة،  ال�سغرية  للم�ساريع 
با�سرتاتيجيته التي ت�سمل نقل جتربته، 
تطوير  يف  ال���ن���اج���ح  من���وذج���ه  وت����ك����رار 
امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة، يف العديد 
ب�سفته  والعاملية  الإقليمية  ال��دول  من 
حافزا رئي�سياً للنمو القت�سادي يف تلك 

الدول.
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وك��ان 
نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د 
ال���ق���ائ���د الع���ل���ى ل���ل���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة قد 
امل�ساريع  لتطوير  خليفة  �سندوق  كّلف 
اململكة  يف  ب��رن��ام��ج  تنفيذ  على  بالعمل 
لدعم وتطوير امل�ساريع متناهية ال�سغر 
وال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة، وذل���ك لتنمية 
ال�سغرية  امل�������س���اري���ع  ق���ط���اع  وت���ط���وي���ر 
الدولة  يف  القت�ساد  ودع��م  واملتو�سطة 

ال�سقيقة.
وت��ن�����ض الت��ف��اق��ي��ة ع��ل��ى ال���ت���ع���اون بني 
ال���ط���رف���ني ل���دع���م الب�������داع والب���ت���ك���ار، 

يتنا�سب  ، مب��ا  الأع��م��ال  ري���ادة  وتطوير 
للبلدين  الوطنية  ال�سرتاتيجيات  مع 
الأنظمة  م����راع����اة  وم�����ع  ال�����س��ق��ي��ق��ني، 
دولة  يف  املطبقة  الوطنية  وال�سيا�سات 
واململكة  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات 
الطرفان  ويتعهد  الها�سمية.  الأردن��ي��ة 
مب��وج��ب ه���ذه امل���ذك���رة ب��ت��ن��ف��ي��ذ برامج 
الإبتكار  لدعم  خا�سة  ومبادرات  نوعية 
وال�سغري  ال�����س��غ��ر  م��ت��ن��اه��ي  وال��ت��م��وي��ل 
واملتو�سط، اإ�سافة اإىل امل�ساهمة الفعالة 
و�سكان  وال�سباب،  الن�ساء  بناء قدرات  يف 
املناطق الأقل حظاً ً، مبا يهدف اإىل خلق 

م�ساريع ريادية يف �سفوف ال�سباب.
وقال �سعادة ح�سني جا�سم النوي�ض، رئي�ض 
لتطوير  خليفة  �سندوق  اإدارة  جمل�ض 
من  خليفة  �سندوق  “ي�سعى  امل�ساريع: 
تعزيز  اإىل  ه��ذه  التفاهم  مذكرة  خ��الل 
واملوؤ�س�سات  اجلهات  مع  التعاون  اأوا�سر 
لريادة  ال��داع��م��ة  وال��ع��امل��ي��ة  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
الأعمال وامل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة، 
وت��ف��ع��ي��ل ال��ع��م��ل امل�����س��رتك م���ع اإح����دى 

الأردنية  اململكة  يف  امل��رم��وق��ة  اجل��ه��ات 
م�ستقبل  ببناء  تلتزم  والتي  الها�سمية، 
م�سرق ل�سباب الأردن، موؤكدين حر�سنا 
املوؤ�س�سات  اإقامة عالقات قوية مع  على 
الإقليمية  والج��ت��م��اع��ي��ة  الق��ت�����س��ادي��ة 
القت�ساد  دع��م  يف  ي�سهم  مب��ا  املختلفة 
يف  ال��ت��ج��اري��ة  احل��رك��ة  وتن�سيط  املحلي 

الدولة ومع الدول ال�سقيقة.«
هذا  يف  “نهدف  قائاًل:  النوي�ض  واأردف 
ال���ت���ع���اون ال���س��رتات��ي��ج��ي م���ع امل��م��ل��ك��ة ، 
الناجحة،  خليفة  �سندوق  جتربة  بنقل 
من اأبوظبي والإم��ارات العربية املتحدة 
التي باتت منارة لريادة الأعمال ومتكني 
لالإجنازات  به  يقتدى  وم��ث��اًل  ال�سباب، 
روؤية  تعك�ض  التي  القيا�سية  والنجاحات 
بتوجيهات  املتمثلة  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  �سديدة 
ب���ن زاي�����د اآل ن���ه���ي���ان، رئ��ي�����ض ال���دول���ة، 
قد  خليفة  ���س��ن��دوق  وك���ان  اهلل.  حفظه 
الإقليمية يف دعم ومتكني  بداأ م�سريته 
نقل  عرب  وال�سغرية  املتو�سطة  امل�ساريع 

ال��ع��دي��د من  اإىل  ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي  من���وذج���ه 
الدول القليمية والدولية.«

م���ن ج��ه��ت��ه اأّك������د ال���دك���ت���ور ف�����واز حامت 
موؤ�س�سة  اأم��ن��اء  جمل�ض  رئي�ض  الزعبي، 
ويل العهد، على الأهمية ال�سرتاتيجية 
ال���ت���ي حت��م��ل��ه��ا ه�����ذه امل�����ذك�����رة، وق�����ال: 
�سيا�سة  م��ع  التفاهم  م��ذك��رة  “تن�سجم 
والهادفة  العهد،  موؤ�س�سة ويل  عملنا يف 
اإىل تعزيز ال�سراكات مع خمتلف اجلهات 
يرفد  الذي  بال�سكل  والدولّية،  العربّية 
التنموية  ب��ال��ف��ر���ض  الأردين  ال�����س��ب��اب 
من  وت��ع��زز  وطموحاتهم  تن�سجم  ال��ت��ي 
الجتماعية  التنمية  يف  القيادي  دورهم 
هذه  “�ستعمل  واأ�ساف  والقت�سادية«.  
ال�سراكة على دعم ال�سباب الأردين ب�سكل 
ب�سكل  حظاً  الأق��ل  املناطق  و�سباب  ع��ام، 
خا�ض، و�سنويل يف املوؤ�س�سة، ق�سايا دعم 
امل�ساريع ال�سغرية واملتو�ّسطة واملتناهية 
ال�سغر اأولوّية كبرية، كونها مكملة حلد 
وملا  املوؤ�س�سة  ب��رام��ج  م��ن  للعديد  كبري 
التنمية  م�سرية  تعزيز  يف  دور  م��ن  لها 

ننتهجها  ال��ت��ي  ال�����س��ام��ل��ة  الق��ت�����س��ادي��ة 
املوؤ�س�سة  يف  ل��ه  نطمح  وم���ا  الأردن،  يف 
دور  تعزيز  ال�سراكة هو  من خالل هذه 
ال�سباب لقيادة هذه امل�سرية “.  واأو�سح 
املقبلة  الفرتة  خ��الل  “�سنعمل  الزعبي 
على تبادل اخلربات مع �سندوق خليفة، 
جناح  ق�س�ض  م�سرتك،  ب�سكل  و�سنبني 
بها  ق��ام  التي  تلك  اإىل  ت�ساف  ج��دي��دة، 

ال�سندوق يف كثري من دول العامل«. 
���س��ن��دوق خليفة مب��وج��ب هذه  وي��ع��م��ل 
الت���ف���اق���ي���ة ع��ل��ى ���س��م��ان ت���وف���ري �سبل 
والعمل  وم��راق��ب��ت��ه��ا  امل�����س��اري��ع  ت��ن��ف��ي��ذ 
ع��ل��ى ت���ق���دمي ت���داب���ري ت�����س��ح��ي��ح��ي��ة اإن 
اإىل تقدمي الدعم املايل  اإ�سافة  وجدت، 
العهد  ويل  ملوؤ�س�سة  املطلوبة  واخل���ربة 
يتم  ل��ه��ا  ت��اب��ع��ة  ج��ه��ة  اأي  اأو  م��ب��ا���س��رة 
جزء  اأو  حم��ددة  م��ب��ادرة  لإدارة  تكليفها 
م��ن م��ب��ادرة. وي��اأت��ي ذل��ك ان��ط��الق��اً من 
م�����س��اع��ي ال�����س��ن��دوق امل�����س��ت��م��رة يف تبني 
حمالت ومبادرات تهدف اإىل غر�ض قيم 
يف  وم�ساهماته  املجتمعية،  امل�����س��وؤول��ي��ة 
تطوير امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف 
والعاملية،  الإقليمية  ال��دول  من  العديد 
ثقافة  بغر�ض  الكامل  التزامه  يعزز  مبا 
ريادة الأعمال وحتفيز البتكار والإبداع 
بامل�ساريع  والرت����ق����اء  ال�����س��ب��اب،  ل����دى 
ال�سغر  واملتناهية  واملتو�سطة  ال�سغرية 
اقت�ساد  لبناء  الأ�سا�ض  حجر  باعتبارها 

تناف�سي متنوع وم�ستدام. 
هذا و�ستلتزم موؤ�س�سة ويل العهد مبوجب 
امل�ستفيدين  متكني  ب�سمان  الت��ف��اق��ّي��ة 
والعمل  ومراقبتها  امل�ساريع  تنفيذ  من 
ع��ل��ى ت���ق���دمي ت���داب���ري ت�����س��ح��ي��ح��ي��ة اإن 
وجدت، اإ�سافة اإىل ت�سهيل التعامل بني 
وال�سلطات  وال��وك��الت  خليفة  �سندوق 
واأ�����س����ح����اب امل�����س��ل��ح��ة ل�������س���م���ان جناح 

امل�ساريع يف الأردن.

•• دبي-الفجر:

عن  دب��ي  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  ك�سفت 
ت�ساعف عدد الوفود التي زارتها خالل 
الن�سف الأول من العام اجلاري ومنوها 
بن�سبة %106 حيث بلغ عددها 721 
وف���داً زائ���راً م��ن 23 ب��ل��داً �سم 1432 
�سخ�ساً، مقارنًة ب� 350 وفداً زائراً �سم 
من  الفرتة  نف�ض  خ��الل  �سخ�ساً   849

العام املا�سي.
وبحثت الغرفة مع هذه الوفود الزائرة 
الأعمال  جمتمع  ب��ني  ال��ع��الق��ات  تعزيز 
الدول  يف  الأع��م��ال  وجمتمعات  دب��ي  يف 
التي ميثلونها، مع الرتكيز على تاأ�سي�ض 
العالقات  وتطوير  اقت�سادية،  �سراكات 
ال�ستثمارات  وا���س��ت��ق��ط��اب  ال��ت��ج��اري��ة، 
منتديات  وتنظيم  امل��ب��ا���س��رة،  الأج��ن��ب��ي��ة 
ف���ر����ض النمو  ت���ع���زز  اأع����م����ال  ول����ق����اءات 

وال�ستثمار.
اأ���س��ا���س��ي��اً يف  دوراً  دب����ي  غ���رف���ة  ول��ع��ب��ت 
ال���رتوي���ج لإم������ارة دب����ي ك��وج��ه��ة عاملية 
ل��ال���س��ت��ث��م��ار والأع�����م�����ال، ح��ي��ث روج���ت 
اجلاري  العام  من  الأول  الن�سف  خالل 
 32 يف  خ��ارج��ي��ة  فعالية   41 يف  ل��دب��ي 
العامل،  ح���ول  دول���ة   24 �سمن  م��دي��ن��ة 
حيث �سملت هذه الدول كل من ال�سني 
وا�سبانيا  وا�ستونيا  وليتوانيا  ولت��ف��ي��ا 
وكولومبيا  وبيالرو�سيا  ورو�سيا  وكينيا 

وغريها. 
وعقدت املكاتب اخلارجية للغرفة 482 
���س��رك��ات م��ه��ت��م��ة ب�سوق  م���ع  اج��ت��م��اع��اً 
للتو�سع  دب��ي تتطلع  م��ن  واخ���رى  دب���ي، 
مكاتب  فيها  تتواجد  التي  الأ���س��واق  يف 
ت��ع��ت��رب م��ك��ات��ب الغرفة  ال��غ��رف��ة، ح��ي��ث 
التمثيلية ركيزة اأ�سا�سية يف ا�سرتاتيجية 
اخلارجية  الأ���س��واق  يف  للتو�سع  الغرفة 

الواعدة.
ال�سراكات  لتحفيز  ج��ه��وده��ا  اإط���ار  ويف 
ال�سركات  اأب��رز  وا�ستقطاب  القت�سادية 
والتعريف  الإم���������ارة  اإىل  اخل���ارج���ي���ة 
الغرفة  نظمت  ال�ستثمارية،  بالفر�ض 
اجلاري  العام  من  الأول  الن�سف  خالل 

�سارك  ل��الأع��م��ال  وفعالية  منتدًى   14
اأبرزها  2694 م�ساركاً،  اأكر من  فيها 
العاملي  امل��ن��ت��دى  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة  ال������دورة 
الالتينية،  اأم���ري���ك���ا  ل�����دول  ل���الأع���م���ال 
اليوناين،  الإم��ارات��ي  الأع��م��ال  ومنتدى 
الكوري،  الإم���ارات���ي  الأع��م��ال  وم��ن��ت��دى 
ومنتدى الأعمال وال�ستثمار الإماراتي 
الإماراتي  الأع��م��ال  ومنتدى  التنزاين، 

املولدايف.
واعترب �سعادة حمد بوعميم، مدير عام 
الغرفة  اأن  دب��ي  و�سناعة  جت���ارة  غ��رف��ة 

تعمل عرب �سراكات متنوعة مع خمتلف 
الهيئات العاملية وغرف التجارة الأخرى 
ع���ل���ى ت��ف��ع��ي��ل ق����ن����وات ال���ت���وا����س���ل بني 
الأ�سواق  يف  ونظرائها  دبي  يف  ال�سركات 
تعقد  التي  اللقاءات  ان  حيث  الأخ���رى، 
مع الوفود الزائرة هدفها الرتويج لدبي 
كوجهة عاملية لالأعمال، وبحث الفر�ض 

ل�سركات دبي يف الأ�سواق الواعدة.
واأ�ساف بوعميم  اإن الغرفة تركز يف هذه 
التناف�سية  امل��زاي��ا  اإب����راز  على  ال��ل��ق��اءات 
املتنوع  اق���ت�������س���اده���ا  وف����ر�����ض  ل����دب����ي، 

م�ستقبلها،  ل�سناعة  الطموحة  وروؤيتها 
الزائرة  ال��وف��ود  م��ن  العديد  ان  م��وؤك��داً 
التي  الفعاليات  قد �ساركت بعد ذلك يف 
مع  ل���ق���اءات  وع��ق��دت  ال��غ��رف��ة،  نظمتها 
اهتماماتها  ح�����س��ب  اإم���ارات���ي���ة  ���س��رك��ات 
ف��ر���ض تعاون  ل��ب��ح��ث  واخ��ت�����س��ا���س��ات��ه��ا 

م�سرتك.
ول��ف��ت م��دي��ر ع���ام غ��رف��ة دب���ي قائاًل:” 
ال�����ذي تلعبه  ال������دور  ب��ال��ت��اأك��ي��د  وي�����ربز 
مكاتبنا التمثيلية اخلارجية يف التعريف 
وم�ساعدة  دب������ي،  يف  الأع�����م�����ال  ب��ب��ي��ئ��ة 

التي  الأ�سواق  يف  التو�سع  على  اأع�سائنا 
مكاتبنا  تقوم  حيث  املكاتب،  فيها  تعمل 
الأ�سواق  بعثات من هذه  بتنظيم  كذلك 
فر�ض  على  كثب  ع��ن  للتعرف  دب��ي  اإىل 
وم���زاي���ا ب��ي��ئ��ة الأع���م���ال وال���س��ت��ث��م��ار يف 
م�ستثمرين  مع  ل��ق��اءات  وعقد  الإم���ارة، 
اأن مكاتبنا  نوؤمن  الإم���ارات. ونحن  من 
يف  رئ��ي�����س��ي��ة  اأداة  ت���ع���ت���رب  اخل����ارج����ي����ة 
امل�ستثمرين  ل�ستقطاب  ا�سرتاتيجيتنا 
على  اأع�سائنا  وم�ساعدة  الإم����ارة،  اإىل 
تعزيز تناف�سيتهم يف الأ�سواق اخلارجية، 
وبالتايل دعم خطط حكومتنا الر�سيدة 
بتنويع الق��ت�����س��اد، واإن�����س��اء ���س��راك��ات يف 
مطلوبة  م�ستقبلية  وجم��الت  قطاعات 
وريادة  والبتكار  ال�سطناعي  كالذكاء 
وال�سناعة  الذكية  واخل��دم��ات  الأع��م��ال 

والطاقة املتجددة.«
ت�ستعد  ال��غ��رف��ة  ان  ���س��ع��ادت��ه  واأو�����س����ح 
الفرتة  لتنظيم فعاليات متنوعة خالل 
املقبلة واأبرزها القمة العاملية لالقت�ساد 
العاملي  امل��ن��ت��دى  وت��ن��ظ��ي��م  الإ����س���الم���ي، 
ل��الأع��م��ال ل����دول ام��ري��ك��ا ال��الت��ي��ن��ي��ة يف 
لبعثة  الإع�������داد  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ب��ن��م��ا، 
ال�سفن  بناء  معر�ض  يف  ت�سارك  جتارية 
وامل���ع���دات وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ب��ح��ري��ة يف 
ال��غ��رف��ة ملتزمة  ان  م���وؤك���داً  ه��ام��ب��ورغ، 
دعم القطاع اخلا�ض، وت�سهيل ممار�سته 

لالأعمال. 

•• دبي-الفجر:

الدويل،  التجاري  البنك  و�سراكة مع  تعاون  اتفاقية  وامل��اء،  للكهرباء  الحتادية  الهيئة  وقعت 
منافذه  عرب  الهيئة  متعاملي  من  الفواتري  حت�سيل  خدمة  بتوفري  البنك،  مبوجبها  يقوم 
املختلفة، داخل وخارج دولة الإمارات العربية املتحدة. وقع التفاقية من جانب الهيئة، �سيخة 
اإدارة الإي��رادات والئتمان، ومن جانب البنك، �ساكر زينل، رئي�ض ق�سم  مراد البلو�سي، مدير 
اخلدمات امل�سرفية لالأفراد. ويف معر�ض تعليقها على هذه التفاقية، قالت البلو�سي اأن الهيئة 
عرب  راحتهم،  وحتقيق  متعامليها  على  الت�سهيل  اإىل  دائماً  ت�سعى  وامل��اء،  للكهرباء  الحتادية 

اإتاحة املزيد من قنوات ال�سداد اأمامهم، والتي ياأتي توقيع هذه التفاقية يف اإطارها.
التجاري الدويل،  البنك  املوقعة مع  “التفاقية  اأن  الإي��رادات والئتمان  اإدارة  واأ�سافت مدير 
تو�سع بال �سك من دائ��رة �سركاء الهيئة يف جمال حت�سيل الر�سوم ب�سفة خا�سة، ويف جمال 
العموم،  وج��ه  على  واخل��ا���س��ة  احلكومية  القطاعات  خمتلف  م��ع  ال�سرتاتيجية  ال�����س��راك��ات 
رئي�ض  زينل،  �ساكر  ق��ال  جهته،  وم��ن  خدماتها«.  م�ستوى  تطوير  اإىل  الدائم  �سعيها  وتعك�ض 
ق�سم اخلدمات امل�سرفية لالأفراد واملوؤ�س�سات املتو�سطة وال�سغرية يف البنك التجاري الدويل، 
اأنه يف ظل جهود البنك امل�ستمرة لتقدمي اأف�سل اخلدمات لعمالئه وحتقيق راحتهم يف اإمتام 
معامالتهم، فقد مت اإبرام هذه ال�سراكة اجلديدة مع الهيئة الحتادية للكهرباء واملياه، والتي 
مبوجبها �سيتمكن عمالئنا من �سداد فواتريهم عرب قنواتنا الذكية املتنوعة، و�سي�سهم بالتايل 

يف مواكبة الحتياجات املتنامية لعمالئنا وتوفري احللول لهم.

الهيئة الحتادية للكهرباء واملاء توقع اتفاقية تعاون و�شراكة مع البنك التجاري الدويل
فاطمه   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
اثيوبيا     ، ح������اج  حم���م���د 
�سفره  ج����واز   - اجلن�سية 
 )4636024( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

 0509559953

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو / �سردار احمد 
باك�ستان     ، دي�����ن  حم���م���د 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )1158042NT( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

 0509097977

فقدان جواز �شفر

اي�سو�سا   / امل���دع���و  ف��ق��د 
نيجرييا   ، ادي����اغ  جيفت 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )8962198( رق������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
الت�����س��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  

 0582564380

فقدان جواز �شفر
مياه  را�سيل   / املدعو  فقد 
بنغالدي�ض     ، احل��ق  م��وم��ن 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )0869799BA( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

    0505468308

فقدان جواز �شفر

بريكي�سا   / امل����دع����و  ف���ق���د 
اثيوبيا     ، اب��اج��وج��ام  راي����ه 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )EP3927918( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

 0505332442

فقدان جواز �شفر
اأحمد  رئي�ض   / املدعو  فقد 
باك�ستان     ، اح���م���د  ر���س��ي��د 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )1169421AT( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������س����ال 

 0559312532

فقدان جواز �شفر

ا�سماعيل   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
ع���ب���دال���ع���ال ال�����س��ي��د ال�����س��ي��د ، 
م�سر اجلن�سية - جواز �سفره 
و   05424238A( رق����م 
22599172A( من يجده 
رقم   بتليفون  الت�����س��ال  عليه 

 0551149129

فقدان �شهادة اأ�شهم تفقدان جواز �شفر
ف���ق���دت ����س���ه���ادة ال����س���ه���م رقم 
1184394 با�سم / عبداهلل 
حم���م���د ���س��ل��ط��ان ال���ع���ري���ف���ى ، 
����س���ادرة م����ن   ���س��رك��ة الواحة 
ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ت��اأج��ري - ���ض م ع - 
وعلى  ���س��ه��م    271 وع���دده���ا 
بالرقم  الت�����س��ال  يجدها  م��ن 

 0551337500
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املال والأعمال

راأ�س اخليمة حتفز قطاع ال�شياحة 
ل�شفافية ا�شتخدام زيت الطبخ 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

على  امل��ت��وا���س��ل  تركيزها  اإط���ار  يف 
امل�ستدامة،  ال�������س���ي���اح���ة  ت��ن��م��ي��ة 
راأ���ض اخليمة توقيع  اإم��ارة  �سهدت 
خم�سة  م���دت���ه���ا  ت���ف���اه���م  م����ذك����رة 
راأ�������ض اخليمة  ب���ني ه��ي��ئ��ة  اأع�������وام 
اإدارة  وموؤ�س�سة  ال�سياحة  لتنمية 
ال�سحي  ال�سرف  وهيئة  املخلفات 
اإىل  تهدف  اخليمة،  راأ����ض  وبلدية 
زيت  اإدارة  عمليات  مواكبة  �سمان 
الطهي امل�ستخدم يف الإمارة لأرقى 
امل���م���ار����س���ات ال��ع��امل��ي��ة يف جم���الت 
والتخل�ض من  وال�سالمة  ال�سحة 
اأويل على  املخلفات، يف ظل تركيز 

قطاع ال�سيافة.
واإعراباً عن دعمهم ملذكرة التفاهم، 
اأج��م��ع م��ن��ذر ال��زع��اب��ي م��دي��ر عام 
املهند�ض  و  اخل��ي��م��ة؛  راأ����ض  بلدية 
عام  مدير  احلمادي  حممد  اأحمد 
العامة  واخلدمات  الأ�سغال  دائ��رة 
التي تن�سوي حتتها موؤ�س�سة اإدارة 
نا�سر  ب�����س��ون��ي��ا  امل��خ��ل��ف��ات مم��ث��ل��ه 
للموؤ�س�سة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  -ال��رئ��ي�����ض 
وه��ي��ئ��ة ال�����س��رف ال�����س��ح��ي، ممثله 
التنفيذي  امل���دي���ر  ت���رين���ر،  ب�����اآلن 
الرئي�ض  م��ط��ر،  وهيثم  ل��ل��وك��ال��ة؛ 
راأ������ض اخليمة  ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
“مذكرة  اأن  ال�سياحة على  لتنمية 

اإيجابية  خ��ط��وة  جت�سد  ال��ت��ف��اه��م 
ال�ستدامة  اأه�����داف  حتقيق  ن��ح��و 
ال���ت���ي ت�����س��ع��ى اإل���ي���ه���ا اإم�������ارة راأ�����ض 
انطالقاً  ذل����ك  وي����اأت����ي  اخل���ي���م���ة. 
والتن�سيق  ال���ت���ع���اون  اأه��م��ي��ة  م���ن 
امل�ستمرين بني اجلهات احلكومية 
النفايات  اإدارة  ع����ن  امل�������س���وؤول���ة 
واملمار�سات  ال�����س��ي��ا���س��ات  وتطبيق 
القطاع  وتعزيز  املبتكرة  البلدية 
جوهرية  ك��ع��ن��ا���س��ر  ال�������س���ي���اح���ي 
ل�����س��م��ان الم���ت���ث���ال ل����الإج����راءات 
ب�سفافية  وتطبيقها  التنظيمية 
وكفاءة يف �سّتى اأنحاء الإمارة. ويف 
اإطار دورها �سمن مذكرة التفاهم، 
�ستعمل هيئة راأ�ض اخليمة لتنمية 
القواعد  اإي�����س��ال  ع��ل��ى  ال�����س��ي��اح��ة 
الإر���س��ادي��ة والإج�����راءات اجلديدة 
املتعلقة مبعايري جودة زيت الطهي 
بقطاع  املعنية  الأط��راف  كافة  اإىل 

ال�سياحة وال�سيافة يف الإمارة«.
اإىل  ال���ت���ف���اه���م  وت�����دع�����و م�����ذك�����رة 
ت��وح��ي��د وت��ن��ظ��ي��م م��ع��اي��ري ج���ودة 
الفنادق  يف  امل�ستخدم  الطهي  زيت 
وامل����ط����اع����م وامل����ق����اه����ي وامل���ط���اب���خ 
اخليمة.  راأ����ض  اإم���ارة  يف  التجارية 
ويف اإطار املذكرة، �ستتوىل اجلهات 
م�سوؤولية  الإم�����ارة  يف  احل��ك��وم��ي��ة 
عمليات  منع  ع��رب  البيئة  حماية 
وبالتايل احلد  الطهي،  زيت  طمر 

الدفيئة  غ�������ازات  ان���ب���ع���اث���ات  م����ن 
املرتبطة بها.

ومت��������ا���������س��������ي��������اً م����������ع خ����ط����ط����ه����ا 
اقت�سادها  لتنويع  ال�سرتاتيجية 
ي���ت���وق���ع ل��ك��م��ي��ة زيت  امل�������س���ت���دام، 
راأ�ض  اإم����ارة  يف  امل�ستخدم  الطهي 
األف   244 نحو  تبلغ  اأن  اخليمة 
لرت �سهرياً. ومن هنا تاأتي اأهمية 
تدوير  اإع����ادة  اإم��ك��ان��ي��ة  ا�ستك�ساف 
زيت الطهي لإنتاج الوقود احليوي 
واب���ت���ك���ار ح���ل���ول م�����س��ت��دام��ة تلبي 
ال��ط��ل��ب امل��ت��ن��ام��ي ع��ل��ى ال���وق���ود يف 
الإمارة وت�سهم يف تقلي�ض الب�سمة 
وع����الوة  م���ع���اً.  اآن  يف  ال��ك��رب��ون��ي��ة 
مذكرة  �ست�سمل  ت���ق���دم،  م���ا  ع��ل��ى 
وتنفيذ  واق���رتاح  تطوير  التفاهم 
املنا�سبة  التنظيمية  الإج�������راءات 

جمع  يف  املثلى  الأ�ساليب  ل�سمان 
الطهي  زي��ت  وت�سريف  ومعاجلة 

امل�ستخدم. 
احلكومية  اللجنة  اأع�ساء  ويعمل 
فيولز  نيوترال  �سركة  جانب  اإىل 
ت����دوي����ر زيت  اإع��������ادة  ال�����رائ�����دة يف 
الطهي امل�ستخدم يف دولة الإمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، ب��ه��دف حتديد 
ور�سد  امل���ت���وف���رة  ال���زي���ت  ك��م��ي��ات 
اأف�سل ال�سبل لإدارة هذه ال�سلعة. 

موؤ�س�سة  ���س��ت��ت��ع��اون  ذل����ك،  وع��ق��ب 
فيولز  نيوترال  مع  املخلفات  اإدارة 
التدوير  لإع����ادة  حم��ط��ة  لت�سييد 
امل�ستخدم  ال��ط��ه��ي  زي���ت  ل��ت��ح��وي��ل 
حيوي  وق��������ود  اإىل  الإم������������ارة  يف 
ل�ستخدامه بدًل من وقود الديزل 
ال������ذي ت�����س��ت��ه��ل��ك��ه ����س���ي���ارات جمع 

النفايات التابعة للموؤ�س�سة. 
ومن جهة اأخرى، �سيواظب اأع�ساء 
الفنادق  م��ت��اب��ع��ة  ع���ل���ى  ال��ل��ج��ن��ة 
ومرافق ال�سيافة عن كثب ل�سمان 
توفر املعدات الالزمة لقيا�ض جودة 
زيت الطهي الذي ت�ستخدمه، كما 
لتنمية  راأ�ض اخليمة  هيئة  �ستقوم 
راأ������ض اخليمة  وب��ل��دي��ة  ال�����س��ي��اح��ة 
دوري����ة،  تفتي�ض  ع��م��ل��ي��ات  بتنفيذ 
واملخالفات  الإن��������ذارات  واإ�����س����دار 
ب����ح����ق اجل������ه������ات غ������ري امل���ل���ت���زم���ة 
ب��ال��ل��وائ��ح اجل���دي���دة. وم���ن املقرر 
والتوعية  التدريب  ن��دوات  تنظيم 
حول املبادرة اجلديدة، مما �سيثمر 
عن بناء حلقة اقت�سادية م�ستدامة 
لإعادة تدوير هذه ال�سلعة القيمة 

وحتويلها اإىل وقود حيوي.

•• ال�شارقة -وام:

بحثت غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة 
����س���ب���ل ت���ق���وي���ة ع�����الق�����ات ال���ت���ع���اون 
الق��ت�����س��ادي وال��ت��ج��اري م��ع غرفة 
واجلمعيات  وال�����س��ن��اع��ة  ال���ت���ج���ارة 
جانب  اإىل  اأبابا  اأدي�ض  يف  القطاعية 
املتبادل  ال���س��ت��ث��م��ار  ت��ع��زي��ز  ف��ر���ض 
ب���ني جمتمعي  ال��ت��وا���س��ل  اآل���ي���ات  و 
الأعمال بني ال�سارقة واأثيوبيا. جاء 
لقاء عقد موؤخرا مبقر  ذلك خالل 
الغرفة وجمع �سعادة وليد بوخاطر 
غرفة  ل���رئ���ي�������ض  ال�����ث�����اين  ال����ن����ائ����ب 
رئي�ض  جينيتي  اإل��ي��ا���ض  و  ال�����س��ارق��ة 
غرفة التجارة وال�سناعة واجلمعيات 
القطاعية يف اأثيوبيا بح�سور �سعادة 
حممد اأحمد اأمني مدير عام غرفة 
خليفة  وفاطمة  بالوكالة  ال�سارقة 
الدويل  التعاون  ق�سم  رئي�ض  املقرب 
م�ست�سار  اأدم  وع���ب���داهلل  ال��غ��رف��ة  يف 
ال��غ��رف��ة ل��ل�����س��وؤون الأف��ري��ق��ي��ة اإىل 
عام  اأم���ني  ريجا�سا  جيتا�سو  ج��ان��ب 
اأرما�سو  تامرات  و  اأبابا  اأدي�ض  غرفة 
اأمني عام مركز اأدي�ض اأبابا للمعار�ض 

وتنمية الأعمال.
من  ع���������ددا  اجل�����ان�����ب�����ان  ن����اق���������ض  و 
املو�سوعات و الق�سايا ذات الهتمام 
امل�سرتك وتفعيل عدد من التفاقيات 
امل��وق��ع��ة ���س��اب��ق��اً ب���ني اجل��ان��ب��ني مبا 
التعاون  ع����الق����ات  دف�����ع  يف  ي�����س��ه��م 
خمتلف  يف  وال�ستثماري  ال��ت��ج��اري 
القطاعات القت�سادية بني ال�سارقة 
واأدي�ض اأبابا ومن بينها درا�سة جدوى 
م�سروع بناء مركز معار�ض يف اأدي�ض 

م�ستثمرين  ا�ستقطاب  وفر�ض  اأبابا 
اإماراتيني ك�سركاء يف امل�سروع.

و تطرق الطرفان اإىل م�ساألة ت�سجيع 
يف  امل�ساركة  على  الأع��م��ال  جمتمعي 
التي  الدورية  القت�سادية  املعار�ض 
تقام يف كل من ال�سارقة و اأدي�ض اأبابا. 
و مت بحث تنظيم فعاليات م�سرتكة 
لتعريف بالفر�ض ال�ستثمارية لدى 
اخلا�ض  القطاع  وحتفيز  جانب  كل 
القت�سادية  الأح���داث  يف  بامل�ساركة 
اأبابا  واأدي�����ض  ال�سارقة  يف  تقام  التي 
بتنظيم  التن�سيق  اإم��ك��ان��ي��ة  وم���دى 
ال�سارقة  من  اقت�سادي  لوفد  زي��ارة 
لإثيوبيا  خم��ت��ل��ف��ة  ق��ط��اع��ات  ي�����س��م 
اخلارجية  ال����زي����ارات  خ��ط��ة  ���س��م��ن 
تنظمها  ال��ت��ي  ال��ت��ج��اري��ة  ل��ل��ب��ع��ث��ات 
ا�سرتاتيجيتها  من  اإنطالقا  الغرفة 
واعدة  اأ���س��واق  اكت�ساف  اإىل  الهادفة 
لأع�����س��ائ��ه��ا امل��ن��ت�����س��ب��ني م���ن ممثلي 
تطوير  و  ب��الإم��ارة  اخلا�ض  القطاع 
حجم  ورف��ع  القت�سادية  العالقات 

دول  خمتلف  مع  التجارية  املبادلت 
بو  وليد  �سعادة  وا�ستعر�ض  ال��ع��امل. 
الزائر  الأثيوبي  الوفد  اأم��ام  خاطر 
املتاحة يف خمتلف  فر�ض ال�ستثمار 
واملجالت  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
على  ال�سوء  ُم�سلطاً   .. ال�سارقة  يف 
وموؤ�س�ساتها  الإم��������ارة  ت����وّف����ره  م���ا 
م��ن ح��واف��ز وم���زاي���ا ج��اذب��ة لرجال 
الأعمال من خمتلف دول العامل يف 
تتبواأها  التي  ال��رائ��دة  املكانة  �سوء 
الإقليمي  ال�سعيدين  على  الإم���ارة 
وال��ع��امل��ي ك��م��رك��ز اق��ت�����س��ادي حيوي 
وبارز خا�سة يف �سوء ال�سماح بتملك 
باملائة   100 العامليني  امل�ستثمرين 
اعتباراً  ال���دول���ة  يف  ���س��رك��ات��ه��م  م���ن 
م��ن ن��ه��اي��ة ال��ع��ام اجل����اري مقرونة 
لتاأ�سريات  م��ت��ك��ام��ل��ة  مب���ن���ظ���وم���ة 
اإق��ام��ة ت�سل  ت�سمح مب��دد  ال��دخ��ول 
واأفراد  اأعوام للم�ستثمرين   10 اإىل 

اأ�سرهم.
على  الغرفة  حر�ض  بوخاطر  واأك���د 

القت�سادي  ال��ت��ع��اون  جم���الت  دف��ع 
مراحل  اإىل  واأثيوبيا  ال�سارقة  ب��ني 
م�����ت�����ق�����دم�����ة م��������ن خ����������الل ت����وف����ري 
الأعمال  لرجال  املمكنة  الت�سهيالت 
بال�ستثمار  ال��راغ��ب��ني  الأث��ي��وب��ي��ني 
الدوؤوب  �سعيها  اإط��ار  ال�سارقة يف  يف 
الأجنبية  ال�ستثمارات  ل�ستقطاب 
وبناء ال�سراكات التجارية والرتويج 
لبيئة الأعمال التناف�سية يف الإمارة 
اإىل جانب تعزيز التوا�سل مع غرف 
التجارة وال�سناعة يف خمتلف الدول 
ال�سديقة لبحث الآفاق املتاحة اأمام 
لتعزيز  امل��ح��ل��ي  الأع����م����ال  جم��ت��م��ع 

وتنويع ا�ستثماراتهم يف اخلارج.
الغرفة  اأن  اإىل  ب���وخ���اط���ر  واأ�����س����ار 
�ستبادر اإىل ت�سجيع جمتمع الأعمال 
امل��ح��ل��ي ع��ل��ى امل�����س��ارك��ة يف الأح����داث 
اأدي�ض  يف  تنظم  ال��ت��ي  الق��ت�����س��ادي��ة 
ال�ستثمار  ف��ر���ض  ُي���ع���ّزز  مب���ا  اأب���اب���ا 
والتجارية  القت�سادية  والعالقات 
 .. واأث��ي��وب��ي��ا  ال�����س��ارق��ة  ب��ني  القائمة 

اإىل ت�سجيع  الأثيوبية  الغرفة  داعياً 
رج�����ال الأع����م����ال الإث���ي���وب���ي���ني على 
القت�سادية  امل��ع��ار���ض  يف  امل�����س��ارك��ة 
املتخ�س�سة  وال��ث��ق��اف��ي��ة  وال��ت��ج��اري��ة 
مركز  وي�ست�سيفها  ينظمها  ال��ت��ي 

اك�سبو ال�سارقة على مدار العام.
اإل��ي��ا���ض جينيتي  اأ����س���اد  م���ن ج��ان��ب��ه 
وال�سناعة  ال��ت��ج��ارة  غ��رف��ة  رئ��ي�����ض 
اأثيوبيا  يف  ال��ق��ط��اع��ي��ة  واجل��م��ع��ي��ات 
ال���ذي ت�سهده  ب��ال��ت��ط��ور والزده������ار 
ال�سعد  خم���ت���ل���ف  ع���ل���ى  ال�������س���ارق���ة 
القت�سادي  ال�سعيدين  على  خا�سة 
املنطقة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  وال���ت���ج���اري 
بتعزيز  ب�����الده  اه���ت���م���ام  م���ب���دي���اً   ..
وال�ستثمار  ال��ت��ج��اري��ة  ال���ع���الق���ات 
املتبادل وتطوير الروابط بني قطاع 
الأعمال اخلا�ض يف اإثيوبيا ونظريه 
اإىل  ودف���ع���ه���ا  ال�������س���ارق���ة  اإم��������ارة  يف 
م�ستويات اأف�سل مبا يحقق تطلعات 
امل�سالح  وي���خ���دم  الأط������راف  ج��م��ي��ع 

القت�سادية للبلدين ال�سديقني.

2003 خلال  اأح���دث الح��ت��الل الأم��ري��ك��ي للعراق ع��ام 
والبنية  ال��ع��راق��ي��ة،  ل��ل��دول��ة  ال��ع��ام  ال��ه��ي��ك��ل  يف  ج�سيما 
 ، الأ���س��ع��دة  خمتلف  على  ال��ع��راق��ي  للمجتمع  الداخلية 
واأول هذه الت�سدعات ، تدمري البنية الأ�سا�سية للدولة 
وموؤ�س�ساتها  ك��اف��ة  ح��ل  ح��ي��ت مت   ، احل��دي��ث��ة  ال��ع��راق��ي��ة 
 ، ووزاراتها وقواتها امل�سلحة واأجهزتها الأمنية املختلفة 
اإ�سافة اإىل تدمري كافة البنى التحتية لل�سناعة العراقية 
ماليني  خلق  مما   ، الكهربائية  ال�سبكة  منظومة  واإىل 
العاطلني عن العمل فارتفع بذلك م�ستوى البطالة اإىل 
اأرقام خميفة ونتج عنه ارتفاع م�ستوى الفقر يف بلد كان 
�سعيد  على  النمو  م�ستوى  يف  البلدان  اأف�سل  م��ن  يعد 
وطريقة  لالحتالل  ونتيجة  الأو���س��ط.  ال�سرق  منطقة 
الطائفي  العنف  ، ظهر  العراقيني  تعامله مع م�سكالت 
والذي خلف وراءه تدهورا يف الن�سيج الجتماعي لل�سعب 
العراقي ، واأ�سبح العراق لأول مرة يف تاريخه يعاين من 
م�ساألة التفرقة الطائفية ، ونتيجة لذلك نزح اأكر من 
ثالثة ماليني عراقي داخل بلدهم واأكر من هذا العدد 
الأمان  بحثا عن  العامل  دول  اجل��وار وخمتلف  دول  اإىل 
املفقود يف بلدهم نتيجة لالحتالل الأمريكي ، وا�ستمرت 
عمليات التهجري والنزوح بعد عام 2014 حيث �سيطرت 

تنظيمات داع�ض الرهابية على ثلث م�ساحة العراق.
امليلي�سيات  م���رة  لأول  ال��ع��راق��ي��ة  ال�����س��اح��ة  يف  وزرع�����ت 
الطائفية املرتبطة باأحزاب ، والتي تعمل ل�سالح اأجندة 
للعراقيني  الجتماعية  القيم  زع��زع��ة  بهدف  خارجية 
واأح������داث ���س��رخ يف م�����س��ت��وى ال��ع��الق��ة ب���ني اأب���ن���اءه على 
بقتل  فقامت   ، واأديانهم  وطوائفهم  قومياتهم  خمتلف 
النا�ض على الهوية ، اإ�سافة اإىل ا�ستهدافها لعلماء العراق 
ومفكريه ورموزه الوطنية ، بهدف اإفراغه من مبدعيه 

وفق خمطط خمابراتي لدول لها م�سلحة يف ذلك. 
اإن تردي الأو�ساع الأمنية يف العراق القى بظالله على 
هي  القت�سادية  الأو���س��اع  وكانت  احل��ي��اة،  مناحي  كافة 
الأك����ر ت��اأث��را ، ح��ي��ث ان��ح�����س��رت ف��ر���ض ال��ع��م��ل وتف�ست 
املتحدة  الأمم  تقرير  ق��در  وق��د  كبري،  حد  اإىل  البطالة 
اخلا�ض بحقوق الإن�سان يف العراق ، الذي �سدر يف 31 
ارتفعت ب�سكل  البطالة  اأن ن�سبة   ،  2006 اأغ�سط�ض  اآب 
كبري يف العراق واأن اأكر من %70 من ال�سعب العراقي 

يعي�سون حتت خط الفقر.
اإىل  الرئي�سة  والتحديات  امل�ساعب  اأح��د  البطالة  وتعد 
عميقة  انعكا�سات  من  لها  ملا  العراقي  القت�ساد  تواجه 
يزيد من  والقت�سادية ومما  الجتماعية  الأو�ساع  على 
م��دة طويلة مع  وج��وده��ا  ا�ستمرارها  امل�سكلة  ه��ذه  ح��دة 
ا�ستمرار ارتفاع معدلتها يف ال�سنوات الأخرية وظهورها 

باإ�سكال واأنواع خمتلفة.
وقد زادت معاناة العراقيني مع البطالة يف الأ�سهر التي 
للعراق يف  والربيطانية  الأمريكية  القوات  احتالل  تلت 
الدفاع  وزارت��ا  ، عندما حلت   2003 اأبريل  التا�سع من 
لت�سيف  الأخ���رى  ال��دوائ��ر احلكومية  وبع�ض  والإع���الم 
اأعددا غفرية من العاطلني اإىل جمهور العاطلني املتخم 
اأ�ساًل بالبطالة. اإ�سافة اإىل اإن هذه البطالة يف معظمها 
الختالل  ظ���اه���رة  ت��ف��اق��م  ع���ن  ن��اج��م��ة  هيكلية  ب��ط��ال��ة 
الإنتاج  قطاعات  لتوقف  كنتيجة  الإن��ت��اج��ي  الهيكل  يف 
التحويلية  وال�سناعة  الزراعة  قطاع  وبخا�سة  الرئي�سة 
ومعظم الأن�سطة اخلدمية ، اإل اأنها ا�ستفحلت بعد العام 
عن  وامل�سانع  امل�ساريع  معظم  لتوقف  نتيجة   2003
املتحدة  ال��ولي��ات  ال��ع��راق من قبل  الإن��ت��اج بعد احتالل 
وتدهور الو�سع الأمني وعدم توفر الطاقة الكهربائية، 
وبعد اأن اتخذت اإدارة الحتالل الإجراءات بحل اجلي�ض 
واملكلفني  املطوعني  من  الآلف  مئات  وت�سريح  ال�سابق 
يف اجلي�ض وال�سرطة وقوى الأمن الداخلي، ف�سال عن 

توقف العمل بقانون اخلدمة الإلزامية.
الإنتاج  تدهور  ا�ستمرار  نتيجة  كذلك  الأزم��ة  وتفاقمت 
الإجراءات  اتخاذ  وع��دم  واخلدمي  وال��زراع��ي  ال�سناعي 
ال�����س��ري��ع��ة مل��ع��اجل��ة ال��ب��ط��ال��ة ال��ع��ال��ي��ة وال��ف��ق��ر وارتفاع 
ال�سناعات  وتاأهيل  الأ�سا�سية،  البنية  وتعمري  الأ�سعار، 
الرئي�سة املخربة، وخا�سة حمطات اإنتاج الكهرباء ومياه 
البطالة  كانت  واإذا  العامة.  اخلدمات  وتقدمي  ال�سرب، 
احد املعوقات يف حركة القت�ساد الوطني وتطوره ، فاإن 
الب�سري كذلك يف حال عدم متكنه من مواكبة  العامل 
التطور العلمي والتقني احلا�سل يف اأدوات الإنتاج يعترب 
اإىل  بالنتيجة  ت��وؤدي  اأخ��رى  عوامل  اإىل  م�سافاً،  عاماًل 

تدين م�ستوى الإنتاج.
م�ستوى  ت��دن��ى  ك��ذل��ك 
خمتلف  يف  الإن�������ت�������اج 
القت�سادية  القطاعات 
البنى  ان���ه���ي���ار  ن��ت��ي��ج��ة 
دمرها  ال��ت��ي  التحتية 
ال����ق���������س����ف اجل�����������وي ، 
وتقدر م�سادر املنظمات 
الدولية حاليا ، احلجم 
للبطالة  احل���ق���ي���ق���ي 

الإجمالية يف العراق الن 
وح��دة حتليل  تقرير �سادر عن  اأ���س��ار  كما   30% بنحو 

املعلومات التابعة ملنظمة الأمم املتحدة.
وتفاقمت اأزمة البطالة بعد عام 2018 على الرغم من 
ارتفاع ميزانية العراق اىل اأرقام فلكية ب�سبب دعم ت�سليح 
تنظيمات  �سد  حربها  خا�ست  التي  الع�سكرية  ال��ق��وات 
واملايل  الإداري  الف�ساد  وتف�سي ظاهرة  الإرهابية  داع�ض 
ان  ال��دول��ي��ة  املنظمات  اأغ��ل��ب  ع��دت  حيث  خميف  ب�سكل 
العراق يقع يف املراتب الدولية املتقدمة بالف�ساد  ، لكن 
ل يلغي هذا م�سوؤولية الدولة بعدم توفر بيئة ا�ستثماريه 
اإيجاد فر�ض عمل لقطاع ال�سباب يف م�ساريع  ت�ساهم يف 

ت�ساهم با�ستقطابهم. 
وملعاجلة م�سكلة البطالة يف العراق نقرتح اتخاذ مايلي:

-1تدقيق البيانات للوقوف على الو�سع احلقيقي حلجم 
حقيقية  خطة  لأي  كاأ�سا�ض  العراق  يف  البطالة  ومعدل 
مل��واج��ه��ة ال��ب��ط��ال��ة امل��ت��ف��اق��م��ة، و����س���رورة ال��رتك��ي��ز على 

القطاعني اخلا�ض والعام خللق الوظائف احلقيقية. 
ل�سغار ومتو�سطي  لتنحاز  امل�سرفية  ال�سيا�سة  -2تغيري 
املقرت�سني من القطاع اخلا�ض املعنى باإقامة امل�سروعات 
ال�سغرية ب�سفة عامة وال�سناعية ب�سفة خا�سة، ورعاية 
هذه امل�سروعات من خالل بناء حا�سنات وطنية حقيقية 

للم�سروعات ال�سغرية.
العام من اأجل خلق فر�ض عمل  الإنفاق  هيكلة  -3اإعادة 

حقيقية وم�ستمرة يف م�سروعات اإنتاجية 
�سيا�سات  وج���ود  ع��دم  يف  كامنة  لي�ست  امل�سكلة  -4اإن 
اأزمة البطالة وا�ستيعاب القوي العاملة  منظمة ملعاجلة 
اإعادة  اأي�سا يف عدم الهتمام يف  واإمن��ا تكمن   ، اجلديدة 
للدولة  التابعة  واملعامل  وامل�ساريع  واملوؤ�س�سات  امل�سانع 
كانت  امل�سانع  فهذه   ، الأمريكي  الحتالل  دمرها  التي 
املاهرة  ال��ع��ام��ل��ة  الأي����دي  م��ن  ك��ب��رية  اأع������داداً  ت�ستوعب 

والهند�سية واخلدمية.
دورها  ال�سريبة  لتلعب   ، ال�سريبي  النظام  تفعيل   5-
القت�سادية  لل�سيا�سة  وك���اأداة  امليزانية  م��وارد  تعزيز  يف 
ميكن ا�ستخدامها من اجل اإعادة توزيع الدخل والروة 

وحتقيق الت�سامن الجتماعي على ال�سعيد الوطني.
ي�سكل  اأ�سبح  الذي  املايل  و  الإداري  الف�ساد  -6حماربة 
وقوانني  اإج��راءات  وو�سع  التنمية،  اخطر معوقات  احد 

لإيقاف اإي جتاوز على الروة العامة. 
الإعانات  وت��ق��دمي  الجتماعي  ال�سمان  �سبكة  -7بناء 
العمل  ع�����ن  وال����ع����ج����ز  ال���ب���ط���ال���ة  ح��������الت  يف  امل����ال����ي����ة 

وال�سيخوخة 
الأموال  روؤو���ض  اأ�سحاب  امل�ستثمرين  مهام  -8ت�سهيل 
ال��ع��راق��ي��ني والأج���ان���ب وف���ق ق��وان��ني و����س���روط تتالءم 
م�ساريع  لإقامة  والبيئية  القت�سادية  العراق  وطبيعة 
تلك  تكون  اأن  ج��دي��دة على  وزراع��ي��ة وجت��اري��ة  �سناعية 
امل�ساريع ذات روؤو�ض اأموال �سخمة بحيث تغطي امل�سروع 
فاعاًل يف  اإ�سهاماً  ي�سهم  وال��ذي  واإجن��اح��ه  اإقامته  امل��راد 
ال��ع��راق��ي��ة حيث ي�سبح  العمالة  م��ن  ع��دد  اأك���رب  اح��ت��واء 

الطلب على الأيدي العاملة العراقية ملحاً.
جراء  ت�سررت  التي  الكهربائية  املنظومة  اإ�سالح   9-
اإم��دادات الطاقة �سيهم يف  العدوان الأمريكي لأن توفر 
ت�سغيل امل�ساريع ال�سناعية والزراعية مما يقلل من ن�سبة 

البطالة. 
يف  كبري  ب�سكل  �سي�ساهم  البطالة  م�سكلة  من  احل��د  اإن 
الوطنية بني  اللحمة  واع��ادة  الم��ن الجتماعي  حتقيق 
اأبناء ال�سعب العراقي لكي يعود العراق اىل �سابق عهدة 

ودوره باملنطقة العربية والعامل.
د عبدالعزيز اجلبوري

اأ�ضتاذ الإعالم - كلية الإمارات للتكنولوجيا

البطالة يف العراق ..  الأ�شباب واحللول

»غرفة ال�شارقة« تبحث تعزيز عالقات التعاون القت�شادي مع القطاع اخلا�س الإثيوبي

»الإمارات للطاقة النووية« حتقق اإجنازات مهمة يف العمليات الإن�شائية للمحطة الثالثة يف براكة
•• اأبوظبي-وام:

حققت “موؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية” �سل�سلة من الإجنازات النوعية يف املحطة الثالثة يف م�سروع حمطات براكة للطاقة 
النووية ال�سلمية اجلاري تطويره يف منطقة الظفرة يف اإمارة اأبوظبي متثلت بال�ستكمال الناجح للعمليات الإن�سائية اخلر�سانية 
الرئي�سية وعمليات الإن�ساء الرئي�سية اخلا�سة مبولد التوربينات ومكونات حاوية املفاعل الداخلية. وقالت املوؤ�س�سة اإن ا�ستكمال 
العمليات الإن�سائية الرئي�سية يف املحطة الثالثة مبا يف ذلك اأعمال �سب اخلر�سانات الأ�سا�سية وتركيب مولد التوربينات واإجناز 
اأعلى معايري ال�سالمة واجلودة ميهد الطريق لبدء مرحلة الختبارات وال�ستعدادات  املكونات الداخلية حلاوية املفاعل وفق 
الت�سغيلية باملحطة. وجاء ا�ستكمال العمليات الإن�سائية الرئي�سية يف املحطة الثالثة بعد عام من اإجنازها يف املحطة الثانية وبعد 
عامني من ا�ستكمالها يف املحطة الأوىل ما يظهر اأهمية تطوير اأربع حمطات متطابقة يف اآن واحد حيث �ستنتقل فرق الأعمال 
الإن�سائية من املحطة الثالثة اإىل الرابعة لتطبيق كل اخلربات والدرو�ض املكت�سبة خالل مراحل العمليات الإن�سائية يف املحطات 
اإبراهيم احلمادي الرئي�ض التنفيذي ملوؤ�س�سة الإم��ارات للطاقة النووية - بهذه  الثالث ال�سابقة. وقال �سعادة املهند�ض حممد 
املنا�سبة - “ تعد �سل�سلة الإجنازات التي مت حتقيقها يف العمليات الإن�سائية الرئي�سية يف املحطة الثالثة دليال جديدا يربز التزام 
موؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية الرا�سخ وامل�ستمر بتطبيق اأرقى معايري اجلودة وال�سالمة والأمان كما يوؤكد موا�سلة جهود 

املوؤ�س�سة بهدف اإر�ساء معايري جديدة للكفاءة واجلودة مل�ساريع حمطات الطاقة النووية ال�سلمية حول العامل«.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11االأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

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

ام فا�سن ديزاين للمالب�ض الن�سائية 
رخ�سة رقم:CN 2377384 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
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�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
اإنذار عديل بالن�شر  رقم )2018/1/4383( 

ا   املنذرة : تيكوم لالإ�ستثمارات منطقة حرة - ذ م م 
�سد املنذر اليها الأوىل / جنوم تي يف - منطقة حرة - ذ م م 

املنذر اليه الثاين / �سهيل عبداهلل علي عبدول - اإماراتي اجلن�سية(  
تخطر املنذرة املنذر اليهما ب�سرورة �سداد قيمة ال�سيكات املو�سحة باجلدول التايل : 

وال�سادرة ل�سالح املنذرة والبالغ قيمتها 1.02.612 درهم والتي ارتدت دون �سرف لعدم وجود ر�سيد قائم يف ح�سابهم 
واملرت�سد بذمتهما ل�سالح املنذرة على ان يتم ال�سداد خالل خم�سة ايام من تاريخ ن�سر هذا العالن وال �ست�سطر املنذرة 

اىل اتخاذ الجراءات القانونية الكفيلة با�سرتداد حقوقها مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى
الكاتب العدل    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم ال�سيك 
133 
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

تاريخ ال�سدار   
2015/11/1 
2015/12/1
2016/1/1
2016/2/1
2016/3/1
2016/4/1
2016/5/1
2016/6/1
2016/7/1
2016/8/1
2016/9/1

2016/10/1

قيمة ال�سيك   
85.551 درهم 
85.551 درهم 
85.551 درهم 
85.551 درهم 
85.551 درهم 
85.551 درهم 
85.551 درهم 
85.551 درهم 
85.551 درهم 
85.551 درهم 
85.551 درهم 
85.551 درهم 

البنك امل�سحوب عليه   
 بنك اأبوظبي الوطني  
بنك اأبوظبي الوطني  
بنك اأبوظبي الوطني  
بنك اأبوظبي الوطني  
بنك اأبوظبي الوطني  
بنك اأبوظبي الوطني  
بنك اأبوظبي الوطني  
بنك اأبوظبي الوطني  
بنك اأبوظبي الوطني  
بنك اأبوظبي الوطني  
بنك اأبوظبي الوطني  
بنك اأبوظبي الوطني  

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
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العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/4174  عمايل جزئي
���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا  بيكولو موندو  املدعي عليه / 1-مقهى  اىل 
الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأق��ام  قد  /ر�سا عبدال�سميع حممد حاجي  املدعي  ان 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )18917 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB181569925AE.وحددت لها 
جل�سة يوم الحد املوافق 2018/8/5 ال�ساعة 10.00 �ض بالقاعة:ch1.A.4  لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فاأن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/4713  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اون�ست اك�سربي�ض لتاأجري ال�سيارات �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
الدعوى  اأق���ام عليك  ق��د  البلو�سي  اك��رب  م��ه��دي  امل��دع��ي /ح�سني  ان  الق��ام��ة مب��ا 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )36000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
.MB181959369AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )3000(

�ض   08.30 ال�����س��اع��ة   2018/8/31 امل���واف���ق  ال���ث���الث���اء  ي����وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا    ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1056  ا�شتئناف جتاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- دن��داري للتجارة ���ض.م.ح جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�ستاأنف /�سركة ال�سمغ العربي املحدودة وميثله:خليفة عبداهلل 
�سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر بالدعوى 
املوافق  الثنني  يوم  لها جل�سه  وح��ددت  رقم 2478/2017 جت��اري جزئي 
وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة   2018/8/6
�ستجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي 

حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/301  ا�شتئناف جتاري    

مديرها/اأنبار�سوا  وميثلها  م.م.ح  اأف��ت��ك  �سركة   -1 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
بن  /خليفة  امل�ستاأنف  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  بيالي  �ساجنا  ميالبا 
عبا�ض  م��ال��ك  وميثله:ها�سم  القانونية  وال���س��ت�����س��ارات  للمحاماة  ه��وي��دن 
جتاري   2015-1474 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف/  قد  البلو�سي 
كلي بتاريخ:2018/2/12 وحددت لها جل�سه يوم الربعاء املوافق 2018/9/5 
ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.D.18 وعليه يقت�سي ح�سوركم 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/452 تنفيذ �شرعي 
اىل املنفذ �سده/1- حامت عامر حممد حمفوظ جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/اينا�ض احمد حممد احمد وميثله:فهد �سلطان علي لوتاه قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بتنفيذ احلكم ال�سادر 
يف الدعوى رقم:2017/762 احوال نف�ض م�سلمني ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)229.979( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف من تاريخ ال�ستحقاق وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/2248 تنفيذ جتاري
اأدي��ب عادل عكاوي  انرتنا�سيونال ليمتد 2-  تليكوم  ايرو  املنفذ �سده/1-  اىل 
���ض.ذ.م.م 4- رول خمايل حرب جمهول حمل  3- ايرو تليكوم انرتنا�سيونال 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك الفجرية الوطني )فرع دبي( وميثله:علي 
املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  ابراهيم اجلرمن قد  ا�سماعيل 
والزامكم بالت�سامن  بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )590734( درهم اىل طالب 
التنفيذية  �ستبا�سر الج��راءات  املحكمة  املحكمة وعليه فان  او خزينة  التنفيذ 
ن�سر  تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  بحقك يف 

هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2018/3268  عمايل جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- جمموعة باغالن �ض.م.ح جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
اعاله  املذكورة  الدعوى  2018/5/8  يف  بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت 
ل�سالح/�ساجهان تاج نوح بحكمت املحكمة مبثابة احل�سوري بالزام املدعي عليها 
بان توؤدي للمدعي مبلغ )140082( درهم وبتذكرة العودة لوطنه عينا او نقدا ما 
مل يلتحق بخدمة �ساحب عمل اخر وباملنا�سب من الر�سوم وامل�سروفات ورف�ست 
ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   

اعالن حكم بالن�شر
                  يف  الدعوى رقم 2018/657  عمايل جزئي 

اىل املدعي عليه/1- املحيط الذهبي لل�سفريات ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  �سريكانومال  املدعي/ابوبكر  ان 
2018/5/3  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ابوبكر �سريكانومال بحكمت املحكمة 
مبثابة احل�سوري بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )16956( درهم وتذكرة 
العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �ساحب 
عمل اخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه فيها ورف�ست ما 
عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/5143  تنفيذ عمايل 
واخلفيفة  الثقيلة  ب��ال�����س��اح��ن��ات  للنقل  قرنفلة  ����س���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
�ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ناجي بكر دعاك 
اع��اله والزامك  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام  عليك  ق��د  حممد  
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )21606( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )1654( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2018/2221  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- الزخم مل�ستح�سرات التجميل جمهول حمل القامة 
الدعوى  عليك  اأق����ام   ق��د  ورده   �سائب  التنفيذ/جمد  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )82765( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )5972( 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2016/1489  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- يف اي بي ات�ض ا�ض م.د.م.���ض جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
مروان  وميثله:عبداهلل  جوزيف  �سيبا�ستيان  باتيكولجنارا  دفا�سى  التنفيذ/جودف 
عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي  بناءا على القرار ال�سادر بتاريخ:2018/5/17 نعلنكم 
بانه مت احلجز  على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن وحدات عقارية - املنطقة )الثنية 
 A1 - V3 - 05 - 05F:اخلام�سة - رقم الر�ض 1066 - ا�سم املبنى:املا�ض - ارقام الوحدات
يف امللف رقم تنفيذ عمايل/3817/2016 وا�سراك احلجز املاثل يف احلجز ال�سابق وفاءا 
ملبلغ املطالبة وقدره )60139( درهم وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.  
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2016/3817  تنفيذ عمايل 
ا���ض م.د.م.����ض جمهول حمل القامة مبا  اىل املنفذ ���س��ده/1- يف اي بي ات�ض 
ان طالب التنفيذ/راجي�ض امانكوفيل جلي�سان وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل 
احمد بخيت املطرو�سي  بناءا على القرار ال�سادر بتاريخ:2018/5/17 نعلنكم 
بانه مت و�سع ا�سارة احلجز على العقارات العائدة اليكم يف حدود مبلغ املطالبة 
وقدره )27190( درهم وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2016/3781  تنفيذ عمايل   
ب�سداد   ، عمايل  ا�ستنئاف  رق���م:2016/527  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  الق�سية:تنفيذ  مو�سوع 
املبالغ املنفذ بها وقدرها )271.658( درهم ل�سالح العامل ومبلغ )13676( ر�سوم ل�سالح املحكمة 

البتدائية.
طالب الإعالن:طالب التنفيذ:باتيكو لجنارا �سبا�ستيان جوزيف

املطلوب اعالنه:املنفذ �سده:1- يف اي بي ات�ض ا�ض م.د.م.�ض جمهول حمل القامة
مو�سوع العالن:

بناءا على القرار ال�سادر بتاريخ:2018/5/27 نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي 
عبارة عن وحدات عقارية - املنطقة الثنية اخلام�سة - رقم الر�ض:1066 - ا�سم املبنى:املا�ض - 
 )285334( وقدره  املطالبة  للمبلغ  وفاءا   a1 - v3 - 05 - 05g - 05f:ارقام الوحدات

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

               يف  الدعوى 2018/29  دعاوى م�شتعجلة جتارية
اىل املدعي عليه / 1-�سركة اي جي بي ال انف�ستمنت�ض ذ.م.م وميثلها:عبداهلل جمعة 
ماجد ال�سري جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /حممد عبداهلل جمعة ال�سري - 
ال�سري  القا�سرين:عبداهلل حممد عبداهلل جمعة  ابنيه  الطبيعي على  الويل  ب�سفته 
وع��ب��دال��ع��زي��ز حم��م��د ع��ب��داهلل ج��م��ع��ة ال�����س��ري ومي��ث��ل��ه:م��رمي اب��راه��ي��م حم��م��د علي 
العامري قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها فر�ض احلرا�سة الق�سائية على ال�سركة 
�ض   08.30 ال�ساعة   2018/7/15 املوافق  الح��د  يوم  جل�سة  لها  عليها.وحددت  املدعي 
بالقاعة:ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
               يف  الدعوى 2018/30  دعاوى م�شتعجلة جتارية

ذ.م.م ومي��ث��ل��ه��ا:ع��ب��داهلل جمعة  ل��ال���س��ت��ث��م��ارات  ال�����س��ور  / 1-���س��رك��ة  امل��دع��ي عليه  اىل 
ال�سري  جمعة  عبداهلل  /حممد  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ال�سري  ماجد 
ع��ب��داهلل جمعة  ال��ق��ا���س��ري��ن:ع��ب��داهلل حم��م��د  اب��ن��ي��ه  ع��ل��ى  الطبيعي  ال���ويل  ب�سفته   -
ال�سري وعبدالعزيز حممد عبداهلل جمعة ال�سري وميثله:مرمي ابراهيم حممد علي 
العامري قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها فر�ض احلرا�سة الق�سائية على ال�سركة 
�ض   08.30 ال�ساعة   2018/7/15 املوافق  الح��د  يوم  جل�سة  لها  عليها.وحددت  املدعي 
بالقاعة:ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
               يف  الدعوى 2018/31  دعاوى م�شتعجلة جتارية

جمعة  وميثلها:عبداهلل  ذ.م.م  العامة  للتجارة  ال�سور  1-�سركة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
ال�سري  جمعة  عبداهلل  /حممد  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ال�سري  ماجد 
ع��ب��داهلل جمعة  ال��ق��ا���س��ري��ن:ع��ب��داهلل حم��م��د  اب��ن��ي��ه  ع��ل��ى  الطبيعي  ال���ويل  ب�سفته   -
ال�سري وعبدالعزيز حممد عبداهلل جمعة ال�سري وميثله:مرمي ابراهيم حممد علي 
العامري قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها فر�ض احلرا�سة الق�سائية على ال�سركة 
�ض   08.30 ال�ساعة   2018/7/15 املوافق  الح��د  يوم  جل�سة  لها  عليها.وحددت  املدعي 
بالقاعة:ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2226  تنفيذ جتاري  
املنفذ �سده/1- بريرى لويول بينهريو  جمهول حمل القامة  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/بنك ابوظبي التجاري  و ميثله / حممد عي�سى 
املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  ال�سويدي قد  �سلطان 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )302015.96( درهم اىل طالب 
�ستبا�سر الجراءات  املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/1878   تنفيذ جتاري  
اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- حميد ع��ب��ا���ض خ�����س��رى جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مبا 
 - حاليا   - خ  م  �ض   - للتمويل  ال�سالمي  امل�سرق  التنفيذ/�سركة  ان طالب 
البدر للتمويل   و ميثله / حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي قد اأقام عليك 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )582944.49(
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2242   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- حممد ا�سد اقبال - ب�سفته حمرر ال�سيك ل�سالح 
���س��رك��ة ان��رتب��ال���س��ت امل���ح���دودة  جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان طالب 
عي�سى  و ميثله / حممد  ع    م  �ض   - ال��دويل  التجاري  التنفيذ/البنك 
اعاله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال�سويدي  �سلطان 
دره��م اىل طالب  وق��دره )287113.37(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12171 بتاريخ 2017/11/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/103   تنفيذ مدين  
حمل  جمهول  فا�سقويز   وبو�سان  فيت�ستوا  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
�سردار  �ساه  رف��اق��ت  حممد  التنفيذ/�سيد  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
امل��ذك��ورة اعاله  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د  ���س��اه   ح�سني 
دره��م اىل طالب  وق��دره )11546(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/1794  جتاري جزئي              
قا�سم   قا�سم  2-حميد  م   م  ذ   - العامة  للتجارة  ال�سايف  1-ال��ذه��ب   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ موارد للتمويل - �ض م خ وميثله / عي�سى �سامل 
املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    - املهري  احلر�سي  احمد 
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   476529.78( وق��دره  مببلغ  والتكافل  بالت�سامن  عليهم 
�سمول  و  التام  ال�سداد  الدعوى وحتى  اقامة  تاريخ   والفائدة 12% من  املحاماة  واتعاب 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض  املوافق  2018/7/19  
ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة  ���ض   8.30 ال�ساعة 
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 االبتدائية
العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/1199  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- تيا لال�ستثمار - �ض ذ م م جمهول حمل القامة 
عليك  اأق��ام  قد  بارانريوبا�سينجام    م��اي��وران  التنفيذ/  طالب  ان  مبا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�سافة  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )10898(
�ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  ر�سوم خلزينة  دره��م   963 مبلغ 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1657  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1-  مايرا للتطوير العقاري - �ض ذ م م   جمهول حمل القامة 
مبا اأن املدعي/�سامي علي حممود حممد   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )43580 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
  )MB991503156AE( ال�سكوى  رق��م  وامل�����س��اري��ف   وال��ر���س��وم  دره���م( 
�سباحا    9.30 ال�ساعة    2018/7/23 امل��واف��ق  الث��ن��ني   ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
بالقاعة Ch1.B.10  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2200  مدين جزئي

الهندي قد  امل��دع��ي/م��ازن جميل  ان  الق��ام��ة مب��ا  امل��دع��ي عليه/حممد علي اهلل رخ��اء جمهول حم��ل  اىل 
 R دبي  )36385( خ�سو�سي  رقم  بيع مركبة  ونفاذ عقد  ب�سحة  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأق��ام 
واملوا�سالت  الطرق  هيئة  وخماطبة  دره��م   )29000( مبلغ  بقيمة   2008 �سنة  ا�سود  اللون  ا�سكاليد  كاديلك 
ا�سم املدعي عليه بدون ح�سوره واكمال الج��راءات الر�سمية لت�سجيلها يف ا�سمه  ال�سيارة يف  دبي لت�سجيل 
او الت�سريح للمدعي ويف حال العدم خماطبة هيئة الطرق واملوا�سالت بامارة دبي للت�سريح للمدعي بنقل 
ملكية ال�سيارة املذكورة حتت ا�سم املدعي عليه ويف كل احلالت نقل كافة املخالفات التي ترتبت على ال�سيارة 
نقل  تاريخ  ال�سيارة يف:2018/3/10 وحتى  بيع  تاريخ  امل��روري منذ  املدعي عليه  املدعي اىل ملف  من ملف 
امللكية الفعلي والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف.وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق:2018/7/19 
ال�ساعة:08:30�ض بالقاعة:ch.2.D.19 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1933  جتاري جزئي
املدعي/ ان  نيل ن�سور جمهول حمل القامة مبا  املدعي عليه / 1- مك�سيم  اىل 

اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها  ���ض.ذ.م.م قد  ال�سيارات  فورمول دراي��ف لتاجري 
املدعي عليهما مببلغ وقدره )30000( درهم والر�سوم وامل�ساريف  بالزام  املطالبة 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد. وحددت لها 
 Ch 1.C.13 جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2018/7/19 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1055  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/طاقات لال�ستثمار ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
علي حممد علي �سهيل العامري ب�سفته )ابن( املتويف حممد علي �سهيل العامري قد 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )29158(  اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م 
ال�سداد التام )نخطركم بان املدعي قام بت�سحيح �سكل الدعوى(.وحددت لها جل�سة يوم 
الحد املوافق:2018/7/15 ال�ساعة:08:30�ض بالقاعة:ch.1.C.14 لذا فاأنت مكلف 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1067  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/غامن �سامل علي غامن الدباين جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
كرمي ا�سامه �سحاته عنان قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )120000( وقدره  عليه مببلغ 
القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.وحددت لها جل�سة يوم 
فاأنت  لذا   ch.1.C.12:بالقاعة ال�ساعة:08:30�ض  امل��واف��ق:2018/8/28  الثالثاء 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2037  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/�سعيد خمي�ض �سعيد خمي�ض احلمادي جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/فهيم ابراهيم واجهو قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )300000( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.وحددت لها جل�سة 
 ch.1.C.14:بالقاعة ال�ساعة:08:30�ض  املوافق:2018/7/17  الثالثاء  يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

     يف الدعوى رقم 2018/1565 تنفيذ مدين 
البطيحي جم��ه��ول حمل  ب���الل  ن���واف خمي�ض  ����س���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
وميثله:�سعيد  لويني  �سيخ  التنفيذ/�ساحبي  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
مبارك عبيد احمد الزحمي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )361360( درهم اىل طالب 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1257  جتاري كلي

اىل املدعي عليه/ويربو ليميتد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ام كية 
�سعيد  عبداهلل  وميثله:خليفة  ���ض.ذ.م.م  املعلومات  تقنية  �سبكات  خلدمات  بي 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  الكتبي  ه��وي��دن  ب��ن  ع��ب��داهلل 
وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م   )2119213( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
وات���ع���اب امل���ح���ام���اة.وح���ددت ل��ه��ا جل�سة ي���وم اخل��م��ي�����ض امل�����واف�����ق:2018/7/19 
اأو من  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   ch.2.E.21:بالقاعة ال�ساعة:09:30�ض 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/870  جتاري كلي
التاج  �سركة  عام  مدير  وب�سفته  ال�سخ�سيه  ب�سفته  وهيب  يا�سني  عليه/راقي  املدعي  اىل 
امللكي ل�سناعة الغذية واخل�سار املجففه �ض.ذ.م.م وب�سفته مدير عام �سركة التاج امللكي 
ل�سناعة الغذية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/�سركة اكد للتجارة العامة 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سواب  عبدالر�سول  �سالح  وميثله:علي  ����ض.ذ.م.م 
املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل مببلغ وقدره )36437094( درهم والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 12% �سنويا حتى ال�سداد التام.وحددت لها 
جل�سة يوم الحد املوافق:2018/7/29 ال�ساعة:09:30�ض 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 .  
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2018/27  عقاري كلي 
اىل املدعي عليه/1- دبي اخلليج للعقارات �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
نعلنكم  احلمادي  علي  �سلطان  عبداهلل  وميثله:�سامل  �س�سريباك  املدعي/�سريجي 
املذكورة  الدعوى  يف    2018/6/10 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان 
مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  �س�سريباك  ل�سالح/�سريجي  اعاله 
الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفوائد  دره��م   )834.000(
احلا�سلة يف:2018/1/21 حتى متام ال�سداد مع الزامها بالر�سوم وامل�ساريف 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 االبتدائية

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2016/1504  جتاري كلي 
اىل املدعي عليه/1- امربيال كراون لتجارة احلديد �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/�سركة البحار ال�سبع للتجارة ذ.م.م وميثله:اأمل عمري ال�سبيعي نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/4/19  يف الدعوى املذكورة اعاله 
للمدعي  بالن�سبة  الدعوى  برف�ض  اول  ذ.م.م  للتجارة  ال�سبع  البحار  ل�سالح/�سركة 
ت��وؤدي للمدعية مبلغ  بان  املدعي عليها الوىل  ثانيا:بالزام   - والثالث  الثاين  عليهما 
املطالبة  تاريخ  �سنويا من  بواقع %9  القانونية  والفائدة  درهم  وقدره )907.288.04( 
الق�سائية احلا�سلة يف:2016/10/18 وحتى متام ال�سداد ف�سال عن امل�ساريف ومبلغ 
قابال لال�ستئناف خالل  . حكما مبثابة احل�سوري  املحاماة  اتعاب  درهم مقابل  الف 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   

اعالن حكم بالن�شر
                  يف  الدعوى رقم 2017/1738  جتاري كلي 

اىل املدعي عليه/1- اأناتوليا للتجارة العامة �ض.ذ.م.م 2- حياتي عطا 3- ح�سن با�ض جمهول حمل القامة 
املنعقدة بتاريخ 2017/11/15   مبا ان املدعي/م�سرف الهالل �ض.م.ع نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
بالت�سامن والتكافل  املدعي عليهم  بالزام  اول  الهالل �ض.م.ع  املذكورة اعاله ل�سالح/م�سرف  الدعوى  يف 
فيما بينهم بان توؤدوا للم�سرف املدعي مبلغ )553.148.59( درهم - ثانيا:ب�سحة وتثبيت احلجز التحفظي 
رقم:355/2017 جتاري على الرخ�سة التجارية للمدعي عليها الوىل لدى دائرة التنمية القت�سادية وما 
بنك  ل��دى  الثالث  عليه  للمدعي  وم��ا  الوطني  دب��ي  الم���ارات  بنكي  ل��دى  والثالث  الوىل  عليهما  للمدعي 
ابوظبي الول وعلى مركبات املدعي عليها الوىل لدى هيئة الطرق واملوا�سالت يف حدود املبلغ املحكوم به 
والزمتهم بامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة 
التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم  اليوم  احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2017/3110  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه/1- ديفيجني 9 للت�سميم الداخلي ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
حممد  ح�سن  وميثله:احمد  حم��دودة(  م�سوؤولية  ذات  )�سركة  املدعي/�سكيمز  ان  مبا 
يف    2018/3/6 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  املازمي  عبداهلل 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/�سكيمز )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( بالزام املدعي 
�سنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  درهم  للمدعية مبلغ )21960(  ت��وؤدي  بان  عليها 
الر�سوم  التام ف�سال عن  ال�سداد  من تاريخ املطالبة الق�سائية يف:2017/9/11 وحتى 
وامل�ساريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2018/656  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- نوره خمي�ض علي خمي�ض الظهوري جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/4/11  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/دار التمويل ال�سالمي �ض.م.خ بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
ثالثة و�سبعني الف وثمامنائة وثمانني درهم وواحد وت�سعني فل�سا والفائدة القانونية 
ال�سداد  الق�سائية احلا�سل يف:2018/2/28 وحتى متام  املطالبة  تاريخ  بواقع 9% من 
ذلك  ماعدا  ورف�ست  املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  الف  ومببلغ  بامل�سروفات  والزمتها 
من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
       اإعالن �شحيفة التما�س اعادة النظر

                 يف  الدعوى 2018/8  التما�س اعادة نظر عمايل
اىل امللتم�ض �سده / 1- امييلني موليت لجري�سول جمهول حمل القامة مبا ان 
امللتم�ض/ متيمي اأويل & غاز �سريفي�سيز م.د.م.�ض  وميثله:عبدالرحمن جنيد 
اعاله  املذكورة  الدعوى  عليكم  اقام  امللتم�ض  بان  نعلنكم  عي�سى  ح�سن حممد 
ال�ساعة:08:30  امل��واف��ق:2018/7/24  الثالثاء  يوم  لها ملحكمة جل�سة  وح��ددت 
�ض بالقاعة:ch1.A.5 والتي يتوجب عليكم ح�سورها ونخطركم بانه لكم 
احلق بتقدمي ما لديكم من مذكرات او م�ستندات موقع عليها منكم ويف حالة 

تخلفكم عن احل�سور فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/946  ا�شتئناف جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- احمد �سالح الدين الزروق �سالح دخيل ب�سفته كفيال 
حمل  جمهول  حم��دودة(  م�سوؤولية  )ذات  العامة  للتجارة  الرمال  ذات  ل�سركة 
اخلارجية  وال��ت��ج��ارة  لال�ستثمار  العربي  /امل�����س��رف  امل�ستاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
)امل�سرف( قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2017/2170 جتاري 
امل��واف��ق 2018/7/29  ي��وم الح��د  ب��ت��اري��خ:2018/4/29 وح���ددت لها جل�سه  كلي 
ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1025  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- يونيفري�سال �ستيل �ض.م.ح 2- جرا�سيو�ض فورتادو موكلى 
3- روبريت جوليان فورتادو جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/م�سرف الهالل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سام�سي  فرج  علي  خمي�ض  وميثله:عبدالعزيز  ���ض.م.ع 
وقدره  مببلغ  والت�سامن  بالتكافل  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها 
احلكم  و�سمول  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره��م   )2.081.379.65(
 2018/9/6 امل��واف��ق  اخلمي�ض  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ 
ال�ساعة 9.30 �ض 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 االبتدائية

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1064  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- حافظ حممد اح�سان اهلل ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته مدير �سركة 
عدن اخل�سراء للتجارة العامة ذ.م.م 2- �سركة عدن اخل�سراء للتجارة العامة �ض.ذ.م.م 
اأقام  قد  حيمد  اب��و  نا�سر  بن  عثمان  بن  املدعي/حممد  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول 
والر�سوم  درهم   )1204000.00( وقدره  املدعي مببلغ  بالزام  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة م��ن:2015/8/15 وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2018/8/27 ال�ساعة 9.30 �ض 
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 ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/994  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1- حممد علي حممد �سامل جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
اأقام  عبدالعزيز احمد �سعود احل�سن وميثله:ا�سماعيل ح�سن علي حممد اجلعبي قد 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )7621/45( دينار 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )100020( يعادله  ما  او  كويتي 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  التام.  ال�سداد  وحتى  م����ن:2008/7/27   %12 بواقع  القانونية 
فاأنت  ل��ذا   Ch 1.B.10 بالقاعة  �ض   8.30 ال�ساعة   2018/7/19 امل��واف��ق  اخلمي�ض 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/992  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- �سالم بدوى جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/حممد ماهر 
نبيل وميثله:حنان �سامل ح�سن البي�ض ال�سميلي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
مببلغ  مقدر  وتعوي�ض  دره��م   )425000( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة 
)25000( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة 
التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم  ال�سداد  وحتى 
فاأنت  ل��ذا   Ch 2.D.17 بالقاعة  �ض   8.30 ال�ساعة   2018/7/17 املوافق  الثالثاء 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/943  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- جهانكري خدايار بهمنيار جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
حمريا هادي اعتمادي وميثله:عبداهلل مطر عبداهلل الزعابي قد اأقام عليك الدعوى 
والر�سوم  دره��م   )20.000( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها 
التام  ال�سداد  وحتى  الق�سائية  املطالبة  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت  كفالة.  ب��ال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول 
2018/7/17 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 2.D.19 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 االبتدائية

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/179  مدين كلي
اىل املدعي عليه / 1- �سريل فيجر �سانتو�ض 2- ماك فاليت �سبورت م.م.ح - ملك عبداهلل 
بن  يحيي  بن  حممد  املدعي/ال�سيخ  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  الزبريي  لطف  احمد 
حرة  منطقة  موؤ�س�سه  م.م.ح  �سرفي�سز  افيي�سن  �سبا  �سركة  مالك  ب�سفته  الروي�سان  ناجي 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ح�سني  عبداهلل  كلندر  وميثله:خالد 
وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )5434338( وق��دره  مببلغ  والتكافل  بالت�سامن  عليهم  املدعي 
واتعاب املحاماة والفائدة 9% من املطالبة وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الثنني 
املوافق 2018/7/16 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
او م�ستندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2017/4073  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- عالء عبدالكرمي الطوير جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/4/25  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/م�سرف الهالل �ض.م.ع مكتب ادارة - فرع البحر بالزام املدعي 
درهم   )280.263.77( مبلغ  الهالل(  )م�سرف  املدعي  للبنك  ي��وؤدي  بان  عليه 
املحاماة  اتعاب  امل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل  املدعي عليه  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 االبتدائية

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2008/415  مدين جزئي 
املدعي/ ان  املدعي عليه/1- حممد عبيد فرج جمعه جمهول حمل القامة مبا  اىل 
�سركة امل�سرق العربي للتاأمني وميثله:يو�سف عبدالغفار عبدالرحمن ال�سريف نعلنكم 
اعاله  املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2012/4/2  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان 
بالزام  احل�سوري  مبثابة  املحكمة  بحكمت  للتاأمني  العربي  امل�سرق  ل�سالح/�سركة 
املدعي عليه باداء مبلغ )ثالثون الفا ومائة �سته و�سبعون درهما( للمدعيه مع الفائدة 
9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام والزامه الر�سوم وامل�سروفات وخم�سمائة 
درهم كاتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   

اعالن حكم بالن�شر
                  يف  الدعوى رقم 2010/104  مدين جزئي 

اىل املدعي عليه/1- ح�سن علي عبداهلل ح�سني جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  ���ض.م.ع  للتاأمني  العربي  امل�سرق  �سركة 
بتاريخ 2010/6/28  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/�سركة امل�سرق العربي للتاأمني 
ال��ف وخم�سة  وث��الث��ون  للمدعية مبلغ )�ستة  ي��وؤدي  ب��ان  املدعي عليه  ب��ال��زام  ����ض.م.ع 
وخم�سون درهما( مع الزامه الر�سوم وامل�سروفات وخم�سمائة درهم كاتعاب للمحاماة 
ورف�ض ما عدا ذلك من مطالبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
لإعالناتكم يف 

يرجى الت�ضال على
هاتف:024488300 - فاك�ض:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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بالقدمني  العتناء  عليِك  بالب�سرة  تعتني  مثلما 
ذلك،  يتحقق  اأن  ب�سيط  ب��روت��ني  وميكن  ��ا،  اأي�����سً
اأ�سا�سية  خ���ط���وات   6 ال���روت���ني  ه����ذا  وي��ت�����س��م��ن 

ن�سرحها يف ال�سطور التالية:
القدمني تعرق  من  -1احلد 

يت�سبب  اأوًل  اجللد  جتفيف  دون  احل��ذاء  ارت���داء 
عليِك  ل��ذا  الفطريات،  وتنامي  التعرق  زي��ادة  يف 
ُين�سح  كما  اخل��روج،  قبل  جتفيف قدميِك جيًدا 
اأحذية م�سنوعة من جلد طبيعي للحد  بارتداء 

من العرق.
�ضحيح ب�ضكل  الأظافر  ق�ض   .2

دور  لها  القدمني  اأظافر  لق�ض  املتبعة  الطريقة 
يف احلفاظ على �سحة القدمني، ويف هذا ال�سدد 
ُين�سح ب�سرورة ق�سم الأظافر يف خط م�ستقيم، 
ك��م��ا ي��ج��ب ت��وخ��ي احل����ذر، ح��ت��ى ل ت��زي��ل��ي جزًءا 
الأ�سابع  ي�سيب  قد  اخلطاأ  هذا  لأن  اجللد،  من 

بعدوى فطرية.

ال�ضوديوم بيكربونات  حمام   3-
م��ن اأف�����س��ل ط���رق ال��ع��ن��اي��ة ب��ال��ق��دم��ني ه��و حمام 
بيكربونات ال�سوديوم، الذي ي�ساعد يف التخل�ض 
من خاليا اجللد امليتة التي ت�سبب البقع الداكنة، 

ويقت�سر الأمر على غم�ض القدمني يف املاء 
بيكربونات  م��ن  3 مالعق  م��ع  ال��داف��ئ 

20 دق��ي��ق��ة مرة  مل���دة  ال�����س��ودي��وم 
واحدة اأ�سبوعًيا.

ا�ستخدام مكونات  ميكنِك 
امللح  م���ث���ل  اإ����س���اف���ي���ة 

والزيوت الطبيعية اأو 
حتى بع�ض الأع�ساب، 

با�ستخدام  وُي���ن�������س���ح 
احلجر اخلفاف بعد رفع القدمني من 

للتخل�ض  مبا�سرًة  ال�سوديوم  بيكربونات  حمام 
من اجللد الزائد.

الرتطيب  4-

يوؤكد املتخ�س�سون على �سرورة ا�ستخدام مرطب 
لليدين  مت��اًم��ا  نفعل  كما  القدمني،  على  يومي 
تكون  رمب���ا  ال���ق���دم  اأن  يف  ن��ب��ال��غ  ول  وال��ب�����س��رة، 
بحاجة اإىل الرتطيب اأكر، لأنها تتعر�ض للعرق 

والحتكاك باحلذاء لعدة �ساعات.
اأو  وهنا ل مانع من ا�ستخدام الكرميات املرطبة 
اأو  الزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند اخلام 

حتى زبدة ال�سيا الطبيعية.
القدمني تدليك   5-

اأ���س��ب��اب خمتلفة  ل��ع��دة  ال��ق��دم مفيد  ت��دل��ي��ك  اإن 
اإىل تخفيف  الدموية  ال��دورة  تن�سيط  بداية من 
�سحية  حالة  يف  القدمني  على  واحلفاظ  التعب 
جيدة، كل ما يتطلبه الأمر هو 5 دقائق يف اليوم 
با�ستخدام قطرات من اأي زيت عطري مثل زيت 

الالفندر.
القدمني تق�ضري   6-

وزيت  والليمون  امل��ل��ح  مق�سر  با�ستخدام  ُين�سح 
ثم  م��ن  بقع،  اأي  لإزال���ة  القدمني  على  ال��زي��ت��ون 
تبدو القدمان ناعمتان وبلونها الطبيعي، بعيًدا 

عن اآثار ال�سم�ض والعرق.

غنى  احلليب  اإن  اجللدية  الأمرا�ض  اأطباء  قال 
اإزالة  على  ت�ساعد  التى  وامل��ع��ادن  بالفيتامينات 
خاليا اجللد ومنع التجاعيد وحت�سني الب�سرة .
األ��ت�����س��ي��ك، طبيب  واأك������د ال���دك���ت���ور دوج����ال�����ض 
الأمرا�ض اجللدية فى نيويورك احتواء منتجات 
الألبان على الربوتينات واملعادن املغذية للب�سرة 
اأن  الزنك، مو�سحا  مثل فيتامني )ه�( وعن�سر 
تاأثري  اأى  ت��اأث��ري  حتييد  على  يعمل  الفيتامني 
����س���ار ل��ل��ج��ذور احل�����رة، وه����ى اجل���زي���ئ���ات التى 
الدقيقة  اجل��ل��د واخل��ط��وط  ف��ى  ج��ف��اف  ت�سبب 
وال��ت��ج��اع��ي��د، ك��م��ا ت��ع��م��ل اجل�����ذور احل����رة على 
التى  ال�سامة  الأن�سجة  اأو  ال��ك��ولج��ني  تدمري 

حتافظ على اجللد.
يلعبه  ال���ذى  احل��ي��وى  ال���دور  األت�سيك  اأك���د  كما 
ف��ي��ت��ام��ني )ه��������( ف���ى ت��ق��ل��ي��ل ف��ر���ض ظ��ه��ور حب 
ال�سباب وزيادة مرونة اجللد، ف�سال عن تقليله 

للبقع الداكنة.
ت�سريع  على  و)د(  )ه��(  فيتامني  ي�ساعد  وتابع 
اآل��ي��ة اإ���س��الح اجل��ل��د نف�سه م��ن الأ����س���رار، التى 
ق���د ت��ل��ح��ق م���ن ك���رة ال��ت��ع��ر���ض ل��الأ���س��ع��ة فوق 
كما  وامل��ل��وث��ات،  وال��ري��اح  وال�سم�ض  البنف�سجية 
اآخر وهو حم�ض  رئي�سيا  ميتلك احلليب مكونا 

الالكتيك وله اأي�سا فوائد للعناية بالب�سرة.
واأ�ساف اأن حم�ض الالكتيك – وهو حم�ض األفا 

هيدروكى�سى – ي�سجع اجللد على التخل�ض من 
خاليا اجللد امليتة القدمية للك�سف عن اخلاليا 
اجللد اجلديدة وال�سحية املخفية حتتها، وحال 
ا�ستخدامه برتكيزات عالية، يعمل احلم�ض على 

تقليل الت�سبغ ويعيد اإ�سراق الب�سرة.
احلليب  ا�ستخدام  الأف�سل  من  اأن��ه  على  و�سدد 
داف���ئ���ا ل�����س��رع��ة اخ���رتاق���ه ل��ل��ج��ل��د ب�����س��ك��ل اأ�سرع 
فى  البقاء  يحذر من  لكنه  ال��ب��ارد،  احلليب  من 
اأن البقاء  احل��م��ام ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة، حم���ذرا م��ن 
ي�سيب  ق��د  احلليب  ح��م��ام  ف��ى  ل��ف��رتات طويلة 
الإن�سان باجلفاف؛ لذلك يجب اآل تتجاوز فرتة 

ال�ستحمام باحلليب عن 15 دقيقة.

بالقدمني  للعناية  ن�شائح   6
خالل ف�شل ال�شيف

احلليب يزيل خاليا اجللد امليت 
ويحد من التجاعيد

اهتمي بهما مثل وجهك
مرّطب  ب���ك���رمي  ي��وم��ي��اً  ي���دي���ك  اح���م���ي   •
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى م��وؤ���س��ر ح��م��اي��ة م��ن ال�سم�ض 
منا�سبات  يف  لل�سم�ض  تتعر�سان  كانتا  اإذا 
البقع  لتزيد  التلوث  مظاهر  ت��اأت��ي  ك��ث��رية. 
با�ستعمال  امل��ث��ايل  ل��ذا يق�سي احل��ل  ���س��وءاً. 
جتدد  بعنا�سر  وغ��ن��ي  وواٍق  م��رّط��ب  ع��الج 
ويجب   ،C الفيتامني  مثل  الب�سرة  اإ�سراقة 

دهنه ب�سكل متكرر بعد غ�سل اليدين.
املنزلية:  الأعمال  خالل  قفازين  �سعي   •
عدائية  املنزل  لتنظيف  امل�ستعملة  املنتجات 
ال��ي��دي��ن وتزيد  ُت�����س��ِع��ف  اأن  ج����داً، وي�����س��ه��ل 
ال��ت��ه��اب ال��ب�����س��رة ومت��ّه��د ل��ظ��ه��ور ال��ب��ق��ع. ل 
ت�ستعملي الهالم املائي والكحويل اأي�ساً لأنه 

ي�سيء اإىل التوازن اجللدي.
• فّكري بتق�سري ب�سرة يديك للتخل�ض من 
اخلاليا امليتة وتفتيح لون البقع: ت�ستهدف 
الب�سرة  عمق  احلبوب  اأو  الفاكهة  اأحما�ض 
بعد  لل�سم�ض  يديك  تعّر�سي  األ  يجب  لكن 
كل  م��رة  ي��دي��ك  تق�ّسري  اأن  يكفي  ال��ع��الج. 

ع�سرة اأيام.
ي�سعب  املاكياج:  من  كمية  اأقل  • ا�ستعملي 

اإىل  ن��ظ��راً  اليدين  على  امل��اك��ي��اج  ي�سمد  اأن 
معينة،  �سهرة  خ��الل  ا�ستعمالتهما.  تعدد 
الأ�سا�ض  ك��رمي  من  مل�سة  ت�سعي  اأن  ميكنك 
اأو  ال��ب��ق��ع م��و���س��ع��ي��اً  ل��ل��م��اء لطم�ض  امل���ق���اوم 
البقع  كانت  اإذا  اليدين  ظهر  على  ادهنيه 

متعددة.

عنا�ضر ن�ضيطة وتقنيات
اأثبتت  عنا�سر  عن  الكرميات  يف  ابحثي   •
وحم�ض   C الفيتامني  اأب��رزه��ا  فاعليتها، 
ال��ك��وج��ي��ك وال��ن��ي��ك��وت��ي��ن��ام��ي��د. ع��ل��ى �سعيد 
الأ�سباغ  نقل   B3 الفيتامني  مينع  اآخ���ر، 
ومن  ال��ك��ريات��ني.  تنتج  ال��ت��ي  اخل��الي��ا  اإىل 
الفيتامني  ي�����وّزع  ال��ب�����س��رة،  حت��ف��ي��ز  خ���الل 
ت�سّكل  التي  امليالنني  كميات  احلم�سي   A
ل��ك��ل عن�سر ط��ري��ق��ة عمله،  مل��ا ك���ان  ال��ب��ق��ع. 
ف�����س��ي��ك��ون ج��م��ع خم��ت��ل��ف ال��ع��ن��ا���س��ر مثرياً 

لالهتمام.
اإذا  التجميل:  مراكز  يف  احللول  تتعّدد   •
النيرتوجني  ي���ك���ون  ق��ل��ي��ل��ة،  ال��ب��ق��ع  ك���ان���ت 
اأق������ل ك��ل��ف��ة م����ن ال����ل����ي����زر. تبقى  ال�������س���ائ���ل 
امل�����س��اع��ف��ات ال��الح��ق��ة خ��ف��ي��ف��ة: ق���د تظهر 

جتاويف �سغرية لكنها تختفي خالل ب�سعة 
اأيام. لكن يجب التحّكم بهذه التقنية بحذر 
بقع  وت��رت���س��خ  عميقة  ح���روق  تظهر  ل  ك��ي 

بي�ساء.
• يفيد التق�سري ال�سطحي اإذا كانت تركيبة 
اأحما�ض  خ��ل��ي��ط  وي���ك���ون  م�����س��ّن��ة.  ال��ب�����س��رة 
فاعاًل،  ال�سطباغ  اإزال���ة  وعنا�سر  الفاكهة 
فرتة  بينها  تف�سل  ح�س�ض  اأرب����ع  مب��ع��دل 

ترتاوح بني 15 يوماً وثالثة اأ�سابيع.

فاعلية مع الليزر وال�ضوء
وتق�سي  اأ���س��ا���س��ي��ة  الأوىل  ال���س��ت�����س��ارة   •
ال��ب��ق��ع ع���ب���ارة ع���ن من�ض  اأن  ب��ال��ت��اأّك��د م���ن 
���س��م�����س��ي واأن���ه���ا ل��ي�����س��ت م�����س��ب��وه��ة. ميكنك 
ال�سوء  اأو  ال�سبغي  ال��ل��ي��زر  اخ��ت��ي��ار  لح��ق��اً 

القوي الناب�ض.
• ي�ستهدف الليزر كل بقعة ويعطي فاعلية 
ي�سبب  ل��ك��ن��ه  واح�����دة.  جل�سة  خ���الل  لف��ت��ة 
جت���اوي���ف ���س��غ��رية خ����الل 15 ي���وم���اً. اأم���ا 
خالل  اليد  �سطح  فيعالج  الناب�ض  ال�سوء 
الالحقة،  امل��رح��ل��ة  يف  جل�ستني.  اأو  جل�سة 
ت�سبح البقع داكنة ثم تنق�سر خالل ثمانية 

اأيام. يف املقام الأول، ت�ستفيد الب�سرة من اأثر 
م�ساد لل�سيخوخة.

الداكنة  البقع  التخّل�ض من  الليزر  • يفيد 
على الب�سرة الفاحتة وي�ستهدف ال�سطباغ. 
تعديل  عرب  اجلافة  الب�سرة  معاجلة  ميكن 
تكون  ل  لكن  امل�ستعملة،  الأج��ه��زة  م�ستوى 
مر�ّسحة  ج���داً  وال��داك��ن��ة  الهجينة  الب�سرة 

منا�سبة لهذا العالج.
العالج  لهذا  تخ�سعي  اأن  الأف�سل  من   •
خ��الل اخل��ري��ف وال�����س��ت��اء. لإق��ام��ة تناق�ض 
تكون  األ  يجب  والب�سرة،  البقع  بني  مفيد 
بعد  جل�ستك  اح��ج��زي  م�����س��م��ّرة.  الأخ�����رية 

�سهر على الأقل من انتهاء العطلة.
بغ�ض  م�سبقاً:  النتكا�سات  من  احتمي   •
النظر عن التقنية امل�ستعملة، ادهني كرمياً 
مل����داواة ال��ن��دوب خ��الل الأ���س��ب��وع ال���ذي يلي 
�سم�سياً  واق��ي��اً  واده��ن��ي  العالجية  اجلل�سة 
عند التعر�ض لالأ�سعة فوق البنف�سجية واإل 
يجب اأن تكرري العملية كل �سنتني اأو ثالث 
طوال  لالأ�سعة  ت��ع��ّر���س��ِت  ل��و  حتى  ���س��ن��وات. 
�سنوات، ميكنك حماية يديك من النم�ض اإذا 

بقيتا مبناأى عن الأ�سعة فوق البنف�سجية.

ُت�ضّمى البقع على اليدين بقع ال�ضيخوخة غالبًا، لكن يظهر 
النم�ض الذي ي�ضري اإىل ا�ضطباغ مفرط يف مرحلة مبكرة 

اأحيانًا. اإليك ن�ضائح اخلرباء ل�ضتعادة يدين جميلتني.

طرق للتخل�س من بقع 
ال�شيخوخة على يديك



بعدما اأطّل املمثل اللبناين و�ضام حّنا يف بطولة م�ضل�ضل رم�ضاين �ضوري )ق�ضمة وحب( يف ثنائية 
ال�ضوري، ي�ضّور  وا�ضعًا لدى اجلمهور  انت�ضارًا  �ضلطان يف دور كوميدي حّقق  املمثلة �ضفاء  مع 
ي�ضتمّر يف تقدمي مو�ضم  ة حقيقية. كذلك  امل�ضتوحى من ق�ضّ اأنا(  م�ضل�ضل )بردانة  راهنًا 
جديد من برنامج الألعاب )ح�ضابك عنا( عرب �ضا�ضة LBCI. عن اأعماله ون�ضاطاته كان 

معه هذا احلوار:

فــن عــربــي

31
ت�����ع�����زو  اإلم   •
برنامج  ا�ستمرارية 
)ح�سابك  الأل���ع���اب 
للمو�سم  ع������ّن������ا( 
ال�������ث�������ال�������ث ع���ل���ى 

التوايل؟
ه����ذه  اأع������������زو   -
ال�����س����ت����م����راري����ة 
ال����ت����ج����دي����د  اإىل 
من  وال�����ت�����ط�����وي�����ر 
اآخ������ر.  اإىل  م���و����س���م 
الربنامج  ا����س���ت���ط���اع 
م����لء ث���غ���رة وف������راغ يف 
الألعاب  ب���رام���ج  جم����ال 
وال����������رتف����������ي����������ه ف����ح����ق����ق 
وحافظ  وا�سعة  جماهريية 
منذ  الأوىل  امل���رت���ب���ة  ع���ل���ى 

ثالثة موا�سم.
على  ال�����ربن�����ام�����ج  ي���ع���ت���م���د   •
ال��ع��ف��وّي��ة، فما  م��ن  ع���اٍل  م�ستوى 

اأهمية هذا العن�سر يف رواجه؟
التقدمي دوراً مهماً  - يوؤدي عن�سر 
يف ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال��ربام��ج لأن جّو 
ميّيز  م��ا  اأن  اإل  مت�سابه،  امل�سابقات 
اآخ�����ر خ��ف��ة ظ����ّل املقّدم  ب��رن��ام��ج ع���ن 
الالئقة يف  النكات  اإلقاء  على  وقدرته 
و�سل  حلقة  في�سّكل  املنا�سب  التوقيت 

بني التقدمي وامل�سرتكني.
يف  قّدمته  الذي  ال�سّر  دور  لفتاً  • كان 
اأ�سامة  )اإخ����راج  ق��ل��ب(  )ع��ن��دي  م�سل�سل 
احل��م��د، وت��األ��ي��ف م����روان ق�����اووق، ورنيم 

عودة(
- اأردت من خالله تقدمي �سخ�سية جديدة 
يعانيه  الذي  التكرار  اأقع يف  لئال  والتنويع 
ب��ع�����ض امل��م��ث��ل��ني ال����ذي ح��اف��ظ ع��ل��ى رتابة 
يف  ب�سقوطه  فن�سعر  اأدواره  نوعّية  يف  معّينة 
على  اجلمهور  يحّم�ض  التنويع  معنّي.  مكان 
انتظار اأعمايل اجلديدة والهتمام مبا اأقّدم. 
امل�سل�سل  يف  الكوميديا  اإىل  بعده  توجهت  ل��ذا 
الرم�ساين )ق�سمة وحب( و�سّورت دور اإن�سان 

طّيب يف م�سل�سل )بردانة اأنا(.
ال�سوري  ال��رم�����س��اين  م�سل�سلك  اأ����س���داء  م��ا   •

)ق�سمة وحب(؟
- �سحيح اأنه ُعر�ض عرب قناتي ال�سورية وال�سومرّية 
ن�سبة  و�سّجل  متوقعة  اأ���س��داء غري  اإمن��ا حقق  فقط، 
الإلكرتونية.  ال�����س��ف��ح��ات  ع��رب  مرتفعة  م�����س��اه��دي��ن 
اأن النوع الكوميدي حمّبب لدى اجلمهور  فاكت�سفت 
ال�سوري  ال��ن��ط��اق  ال�����س��وري. وال��دل��ي��ل الن��ت�����س��ار على 
الذي ُترجم بتلّقي ن�ّض كوميدي �سوري جديد اأقراأه 

راهناً.
التجربة؟ هذه  �ستكّرر  اأنك  ذلك  يعني  • هل 

عامل  يف  نوعّية  ونقلة  رائ��ع��ة  جتربة  فهي  طبعاً،   -
الكوميديا.

�سوري؟ رم�ساين  م�سل�سل  بطولة  بلغت  • كيف 

م�سريتي  خالل  يف  قّدمت  التي  ال�سعبة  الأدوار  اأن  اأعتقد   -
و)�سمرا(  الن�ساء(  )بع�سق  م��روراً  )ج��ذور(  من  ب��دءاً  الفنّية 
و)يا ريت(، هي التي مّهدت اإزاء و�سويل اإىل بطولة م�سل�سل 
دور  اأداء  على  ق��ادر  اأنني  املخرجون  راأى  اإذ  �سوري،  رم�ساين 

مرّكب و�سعب.
�سلطان. �سفاء  مع  الثنائية  عن  • اأخربنا 

- �سفاء �سلطان مدر�سة على �سعيد الأداء وتتمّيز ب�سخ�سيتها 
الداعمة ل�سريكها يف الثنائية فت�ستوعبه وتفيه حّقه.

اأنا(؟ )بردانة  م�سل�سل  تفا�سيل  • ما 
اأُفاجاأ  اأ�سارك جم��دداً يف عمل من كتابة كلوديا مر�سليان.   -
يف كل مّرة بجمالية الدور املكتوب يل. اإنه عمل �سخم ميتّد 
على 60 حلقة تلفزيونية اإخراج ندمي مهّنا الذي اأقف للمرة 
الأوىل اإزاء عد�سته. اأ�سارك يف ثنائية مع املمثلة الكاتبة كارين 
رول  اأم��ث��ال  نخبة  لبنانيني  ممثلني  العمل  وي�سّم  اهلل  رزق 
داود،  ونهال  ار،  ن�سّ بو  وج��وزف  �سركي�ض،  ومارينال  ح��م��ادة، 

وبديع اأبو �سقرا، وجناح فاخوري.
فيه؟ توؤدي  دور  • اأي 

اإن��ه��ا ق�سة  امل��خ��ف��ر.  ل��دي��ه يف  ُي��غ��رم بفتاة م��وق��وف��ة  - حمقق 
عن  )ك��ف��ى(  جمعية  ق�س�ض  اإح����دى  م��ن  م�ستوحاة  جميلة 

جرائم م�سهورة لأزواج قتلوا ن�ساءهم يف لبنان.
لفت  دور  تقدمي  بعد  جناحنا  ا�ستمرارية  ن�سمن  كيف   •

وممّيز؟
والنجاح،  النجومية  ا�ستمرارية  ي�سمن  ل  اأح��د  �سراحة،   -
واأحد ل ي�سمن امل�ستقبل، لكنني فوجئت بنف�سي ومما حققت 
حتى الآن، واأطمح اإىل ال�ستمرارية عرب الطريق التي �سرت 
اأ���س��ا���ض �سحيح  بنيت على  اأن��ه��ا  �سّك يف  م��ن  م��ا  وال��ت��ي  فيها، 

وثابت.
على  مبنّية  املحلية  اللبنانية  الإنتاجات  ب��اأن  تعقتد  هل   •

اأ�سا�سات ثابتة؟
- اأ�سبح للممثلني اللبنانيني وزنهم عربياً وتناف�ض املمثالت 
باأن  ن�سمع  كّنا  بعدما  ال�����س��دارة.  يف  وه��ّن  عربياً  اللبنانيات 
واأعمالنا  العربي  ال��وط��ن  يف  حمببة  غ��ري  اللبنانية  اللهجة 
النمطية  ه��ذه  ك�سر  من  متكّنا  هناك،  مرغوبة  غري  املحلية 
مهماً يف هذا  دوراً  اأّدت  التي  الكاتبة كلوديا مر�سليان  بف�سل 
اأعمالها  لبنانية يف  اأ���س��م��اء  ف��ر���ض  م��ن  ح��ني متكنت  الإط���ار 
لقد فر�ست  ذل��ك.  اأج��ل حتقيق  العربية وحاربت بجهد من 
وو�سعت  وامل��خ��رج��ني  املنتجني  بع�ض  على  �سخ�سياً  ا�سمي 

ثقتها يف اأدائي واأنا بدوري مل اأخذلها.
حملّية؟ رم�سانية  اأعمال  اأي  تابعت  • هل 

- تابعت م�سل�سل ال�سديقة الكاتبة كارين رزق اهلل )وم�سيت( 
)ُعر�ض عرب MTV(، اأمتنى لها ال�ستمرارية يف النجاح.

رم�سان؟ يف  املحلية  الدراما  حققته  مبا  راأيك  • ما 
- فرح مبا حققه م�سل�سل )كل احلب كل الغرام( وهذا دليل 
واإنتاجها  ب�ساطتها  رغ��م  على  اللبنانية  امل�سل�سالت  اأن  على 
املحدود تتفوق وحتتل املراكز الأوىل بن�سبة م�ساهدة مرتفعة، 
و�سا�سة  معلوف  اإيلي  املخرج  للمنتج  الإط���ار  ه��ذا  يف  واأب���ارك 

.LBCI
�سنوياً. كثرية  اإنتاجات  توافر  رغم  ال�سينما  عن  • غائب 

اأ�سبو  ما  ولي�ست  جتارية  لأنها  بعد  لل�سينما  جاهزاً  ل�ست   -
اإليه، كذلك ل�ست متحم�ّساً للم�ساركة مبا اأراه عرب ال�سا�سات 
�سعيد مبا حققت  ي�ستفّزين ويحم�ّسني.  اأجد ما  اإذ ل  راهناً، 
درامياً ول�ست يف وارد تكرار الأخطاء التي ارتكبتها يف بداياتي 

الدرامية يف ال�سينما.
• ل يزال عر�ض م�سل�سل )ثورة الفالحني( موؤجاًل والتكّتم 

حول الأدوار م�ستمراً.
حمطة  ق��درة  وع��دم  العالية  اإنتاجه  كلفة  ب�سبب  �سحيح،   -
تلفزيونية على حتّملها. براأيي عندما �سُيعر�ض �سُيخّلد ذكراه 
اإنتاجه  على  رفت  �سُ التي  املبالغ  لأن  املقبلة،  الأج��ي��ال  حتى 

خيالية ومن ال�سعب اأن يتمكن منتج اآخر من القيام باملثل.
والجتماعية.. الن�سانية  ن�ساطاتك  • حدثناعن 

- لدي التزام ديني مّوجه اإىل الإن�سان بغ�ض النظر عن دينه 
وطائفته. نحن يف مركز جماعة )ر�سالة حياة( من خمتلف 
اإن�سانية عّدة من �سمنها ا�ستقبال  الطوائف، نقوم بن�ساطات 
على  فن�ساعدهم  ال�سفاء  الأم��ل يف  فاقدي  ال�سرطان  مر�سى 
بني  من��ّي��ز  ل  وطماأنينة.  ب�سالم  الآخ����رة  دن��ي��ا  اإىل  الن��ت��ق��ال 

الفقري والغني اأو بني الأديان والطوائف لأن الوجع واملر�ض 
مت�ساويان لدى اجلميع. اكت�سفت اأن ال�سعادة احلقيقية تكمن 
هناك ولي�ض يف مكان اآخر، �سحيح اأنني �ساركت هوؤلء فرحهم 
�ساعات  ول��و  ثغرهم  على  ابت�سامة  زرع  يف  واأ�سهمت  وحزنهم 
ذاتية  اأق��وم مبراجعة  اأغادرهم  قليلة ولكن يف احلقيقة حني 
اإّي��اه اهلل ع��ّز وج��ل. ل��ذا اأدعو  اأك��ر مبا وهبني  تثّبت قناعتي 
اجلميع اإىل امل�ساركة يف ن�ساطات اإن�سانية لأنها متنح �سعادة ل 

ميكن اأن جندها يف مكان اآخر.
هدف وجودنا يف هذه الدنيا زرع احلب وعمل الرحمة ل اأكر 
ات�سال كبري  اأق��ل ومن ي�ستطيع حتقيق ذلك يكون على  ول 

مع اخلالق.

ل اأحد ي�ضمن ا�ضتمرارية النجومية والنجاح

و�شام حّنا: فوجئت بنف�شي 
ومما حققت حتى الآن

هي عفوّية، ذكّية ومرحة .. عك�ضت �ضخ�ضيتها على امل�ضرح ودخلت باأ�ضلوبها 
املحرتف اإىل كل بيت، فبات امل�ضاهدون يت�ضّمرون اأمام �ضا�ضات التلفزة مل�ضاهدة 
هيلدا خليفة م�ضاء كل جمعة، يف برنامج "�ضتار اأكادميي" على مدار موا�ضمه، 
واأ�ضبحت الإطاللة التي تبهرنا بها كل اأ�ضبوع على ل�ضان كل �ضابة، ومن 

يتعّرف اإىل هيلدا �ضخ�ضيًا يلم�ض طبيعة �ضخ�ضّيتها وخّفة ظّلها.

ت�ستعد  الرم�ساين،  املو�سم  عن  غيابها  بعد 
م�سل�سل  يف  للم�ساركة  حجاج  ريهام  املمثلة 

ان  ال  قريبا،  ت�سويره  املقرر  من  جديد، 
ويتاألف  الآن،  لغاية  ُي��ع��رف  مل  ا�سمه 

من 60 حلقة، ويحمل توقيع املخرج 
ال�سركة  تعمل  �سوكت.كما  ح�سني 
املنتجة حاليا على ا�ستكمال اختيار 

املمثلني.
اجلدير ذكره ان اآخر عمل قّدمته 

بعنوان  ك����ان  احل���ج���اج  ري���ه���ام 
الذي  املتوح�سة"  "رغدة 

لق����ى جن��اح��ا ك��ب��ريا يف 
عر�سه،  اث���ن���اء  م�����س��ر 

بطولة  م������ن  وه��������و 
العديد من املمثلني 
م����ن ب��ي��ن��ه��م رام����ز 
ج����������الل، ب���ي���وم���ي 
فوؤاد، احمد فتحي، 
وحم����م����د ث�������روت، 
وغ������ريه������م، وم����ن 

ال�سيد،  ل���وؤي  ت��األ��ي��ف 
واإخراج حممود كرمي.

ر  ريهام حجاج تتح�شّ
للم�شاركة يف م�شل�شل جديد

هيلدا خليفة .. دخلت 
باأ�شلوبها املحرتف اإىل كل بيت

ب�سرائها. مهوو�سة  اأ�سياء   5 • عّددي 
اأنا مهوو�سة ب�سراء الأحذية، حقائب اليد،   -
ونظارات  املاأكولت  التجميل،  م�ستح�سرات 

ال�سم�ض.
بعيداً  بها  تقومني  اأ�سياء   5 هي   وما   •

عن الأ�سواء؟
- اأحب القراءة وممار�سة الريا�سة، اأحب 
اأولدي واأ�سدقائي،  مت�سية الوقت مع 

كما اأع�سق الرق�ض جداً.
اأ���س��ي��اء حت��ّب��ي��ن��ه��ا ع��ل��ى جزيرة   5 •  

ميكونو�ض اليونانية.
رّده����ا على  ل���دى  ه��ي��ل��دا  - ت�سحك 
ه���ذا ال�����س��وؤال، وت��ق��ول اأح���ب اأكر 
اأ���س��ي��اء ع��ل��ى جزيرة  م���ن خ��م�����س��ة 

الراحة،  ال�����س��ه��ّي،  وال��ط��ع��ام  البحر  منها:  ميكونو�ض، 
ال�ستجمام، ال�سهر، واأمور اأخرى كثرية غريها.

امل�سرح. اإىل  ال�سعود  قبل  بها  تقومني  اأ�سياء   5 •
اأن  مّني  املطلوب  مراجعة  اأُع��ي��د  بعمق،  اأتنف�ض  اأوًل   -
اأق��ّدم��ه واأح��ف��ظ��ه ج��ي��داً، واأ���س��ع مل�ساتي الأخ����رية على 

اللوك اخلا�ض بي واأ�سّلي.
 • 5 اأ�سياء ل ت�ستغنني عنها يف حقيبة يدك.

- نظارتي، �ساحن الهاتف، مرهم ال�سفاه، وكرمي اليد.
الراهن مبتجرها اخلا�ض  الوقت  التي تهتّم يف   هيلدا 
Noiro الذي افتتحته قبل فرتة يف منطقة ال�سيفي 

و�سط بريوت،
يف  نراها  اأن  قبل  املحارب  ا�سرتاحة  �ستاأخذ  اأنها  يبدو   
قريباً  نراها  اأن  اأم��ل  على  �سخ�سّيتها،  ينا�سب  برنامج 

على ال�سا�سة.
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رائحة الأثاث اجلديد.. متى 
تتحول اإىل م�شدر خطر؟

قالت اجلمعية الأملانية ل�سناع وجتار الأثاث: اإن انبعاث رائحة من الأثاث 
امل�ستخدمة  الطبيعية  اخلامات  ب�سبب  للغاية؛  طبيعًيا  اأم��ًرا  يعد  اجلديد 

كاخل�سب واجللد اأو طبقات ال�سمغ والطالء.
وللتخل�ض من هذه الرائحة ين�سح اخل��رباء الأمل��ان بتهوية الغرفة جيًدا 

خالل الأ�سابيع الأوىل.
املعاناة  اأ�سابيع مع  م��رور عدة  بعد  املزعجة  الرائحة  ا�ستمرار  اأم��ا يف حال 
اإف����رازات دم��وع العني  ال�����س��داع والغثيان وزي���ادة  امل��ت��اع��ب، مثل  م��ن بع�ض 
وا�ستجابات حت�س�سية، فينبغي حينئذ الت�سال بالتاجر وطلب التغلب على 
هذه امل�سكلة اأو ا�ستبدال الأثاث؛ نظًرا لأنه من املمكن اأن يحتوي على ن�سبة 

تركيز عالية من املواد ال�سارة بال�سحة.

تعرف على احلد الأق�شى جلهد 
الأجهزة الكهربائية يف غرف الأطفال

الأجهزة  ا�ستخدام  يقت�سر  باأن  ال�سحية  للتوعية  الحت��ادي  املكتب  ين�سح 
24 فولت  التي تعمل بجهد  الأجهزة،  الأطفال على  الكهربائية يف غرف 

كحد اأق�سى.
ب�سورة  بها  التو�سيل  وك��اب��الت  الأج��ه��زة  ه��ذه  الآب���اء فح�ض  وينبغي على 
منتظمة، والتاأكد من اأنها �سليمة من الناحية الفنية، وبالإ�سافة اإىل ذلك 
يجب اأن تكون الرتكيبات الكهربائية املوجودة يف هذه الغرف مزودة بو�سائل 
حماية الأطفال، كما ين�سح اخلرباء الأملان ب�سرورة حتديث قواطع التيار 

الكهربائي املوجودة يف املباين القدمية.
وتعمل قواطع التيار الكهربائي عندما تكون التو�سيالت الكهربائية تالفة 
اأو بها �سرر، فعندئذ ل يتدفق جزء من التيار الكهربائي عرب التو�سيالت 
الكهربائية، ولكن يبحث عن طرق جديدة، فاإذا قام ال�سخ�ض بلم�ض اجلهاز 
ج�سده  عرب  التيار  ينتقل  ف�سوف  كافية،  غري  بدرجة  املعزول  اأو  املت�سرر 
ب�سورة  التيار  تدفق  بقيا�ض  الكهربائي  التيار  قواطع  وتقوم  الأر���ض،  اإىل 
م�ستمرة، ومع ظهور اأقل فرق يف دائرة التيار يقوم ُمرحل بقطع الدائرة 

الكهربائية.
واملقاب�ض  الكهربائية  املقاب�ض  تكون  اأن  �سرورة  اإىل  الأمل��اين  املكتب  واأ�سار 
ب�سكل  الكابالت  يتم متديد  واأن  الأطفال،  بو�سائل حماية  م��زودة  املتعددة 
حتت  الكهربائية  التو�سيالت  مت��دي��د  يتم  مل  واإذا  الإم���ك���ان،  ق��در  ث��اب��ت 
الرتكيبات اجل�سية ومل يتم اإخفاوؤها بوا�سطة قطع الأثاث، فعندئذ يتعني 

على الآباء تثبيت الكابالت بوا�سطة امل�سابك اأو جماري الكابالت.
وبالإ�سافة اإىل ذلك، يتعني و�سع الأجهزة الكهربائية بعيداً عن متناول يد 
الأطفال وخا�سة يف احلمامات، مع �سرورة ف�سل اجلهاز عن �سبكة التيار 

الكهربائي بعد ا�ستعماله على الفور.

؟ النهر  م�ضب  هو  • ما 
يلتقي  النهر هي حيث  عندها  ينتهي  التي  النقطة  هو  النهر   م�سب 
النهر بالبحر وي�سب فيه . ي�سمى اي�سا فم النهر قد يح�سل مد وجزر 

عند م�سب النهر مما يجعل م�سب النهر موحاًل 
الدلتا؟  �ضكل  الأنهار  بع�ض  م�ضب  ياأخذ  • ملاذا 

 قد يحدث ل جتري بع�ض الأنهار بخط م�ستقيم اإىل البحر بل تنق�سم 
اإىل عدة انهار �سغرية اأو اإىل قنوات متعددة تتكون الدلتا من الوحل 
النهر  م�سب  اإىل  والقنوات  ال�سغرية  الأن��ه��ار  جترفه  ال��ذي  والطني 

�سميت دلتا لأنها ت�سبه احلرف اليوناين املعروف دلتا.

يف  املمثالت  اإحدى  اإرتدته  وقد   . مرتا   80 هو  العامل  يف  زفاف  ف�ستان  ذيل  اأطول  طول  اأن  تعلم  • هل 
اأحدالأفالم الأجنبية

الذين   ، العرب  البحارة  اإىل  ذلك  بعد  ونقلوها   ، البو�سلة  اخرتعوا  الذين  هم  ال�سينيون  اأن  تعلم  • هل 
التجارية  اأ�سفارهم  بعد  البو�سلة  بجلب  البندوقية  اأه��ل  ق��ام  وق��د  الأطل�سي  املحيط  �سمال  يجوبون  كانوا 

اإىل بالد امل�سرق 
املقدوين  الإ�سكندر  هو  العملة  على  �سورة  و�سع  من  اأول  اأن  تعلم  • هل 
الألغاز حل  يف  فراغه  وقت  يق�سي  كان  بونابرت  نابليون  اأن  تعلم  • هل 

فنهر  الأمزون  نهر  يليه  ميال   40157 طوله  و  النيل  نهر  هو  العامل  يف  الأنهار  اأطول  اأن  تعلم  • هل 
امل�سي�سبي 

فيه  عمق  اأكرب  و  مياًل  مليون   64 م�ساحته  و  الهادي  املحيط  هو  العامل  حميطات  اأكرب  اأن  تعلم  • هل 
قدماً   36201

�سخمة جوفية  مياه  خزانات  حتتها  تخفي  ال�سحراء  رمال  اأن  تعلم  • هل 
 ، املتو�سط  البحر  حو�ض  بالد  يف  الزيتون  �سجر  ويكر   ، ال�سالم  اإىل  يرمز  الزيتون  غ�سن  اأن  تعلم  • هل 

واأن �سجر الزيتون تعمر 200 �سنة

جحا واملتل�ص�ص
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الكركم 
ن�سره  ت����ق����ري����ر  ك���������س����ف 
ال�سحة(  )رع���اي���ة  م��وق��ع 
الأم�����ري�����ك�����ي، ع�����ن اأب������رز 
ال�������ف�������وائ�������د ال�������س���ح���ي���ة 
ما  ت�سمل  والتي  للكركم، 
ي��ل��ي، ي�����س��اه��م ال��ك��رك��م يف 
ال�سرطان،  م��ن  ال��وق��اي��ة 
على  لح�����ت�����وائ�����ه  ن����ظ����را 
والتي  ال��ك��رك��م��ني،  م����ادة 
ثبت اأنها حتد من انت�سار 

�سرطان البنكريا�ض. يتمتع الكركم بخوا�ض رائعة م�سادة لاللتهابات، وهو 
يتفوق على الكثري من الأدوي��ة امل�سادة لاللتهابات، ويدخل �سمن قائمة 

اأكر الأطعمة امل�سادة لاللتهابات على م�ستوى العامل.
ي�����س��اه��م ال��ك��رك��م يف خ��ف�����ض ال��ك��ول�����س��رتول ب���ال���دم، وذل����ك ب�����س��ب��ب قدرة 
م���ادة ال��ك��رك��م��ني ع��ل��ى اإح����داث ت��غ��ي��ريات يف اآل��ي��ة ع��م��ل اجل��ي��ن��ات املتعلقة 

بالكول�سرتول.
وي�ساهم يف الوقاية من مر�ض الزهامير، نظرا لأن مادة الكركمني تتمتع 
وت�ساهم  امل��خ،  اإىل  والو�سول  املخي  ال��دم��وي  احلاجز  عبور  على  بالقدرة 
خ�سائ�سها امل�سادة لاللتهابات وامل�سادة لالأك�سدة يف الوقاية من الزهامير، 

ح�سب العديد من الدرا�سات التي اأجريت موؤخرا.
ي�ساهم الكركم يف حماربة الكتئاب، وك�سفت اإحدى الدرا�سات التي اأجريت 
موؤخرا اأنه يتمتع بخوا�ض �سبيهة لعقار الربوازك ال�سهري، والذي ي�ستخدم 

يف عالج الكتئاب.
وللكركم خوا�ض رائعة يف تطهري الكبد من ال�سموم وتظهري اجل�سم ب�سكل 

عام، ولذا ين�سح بتناوله ب�سكل يومي منتظم.

�ضياح يتناولون الغذاء خالل ماأدبة اأقيمت على حافة جرف ارتفاعه 2000 مرت، يف جبل لوجون
 يف مقاطعة خنان بو�ضط ال�ضني.   )اأ ف ب(

كان ي�سكن بجوار جحا رجل غليظ الظل والقلب و�سر�ض الطباع، ودائم التل�س�ض على بيت جحا وكانت اذنه 
حادة ال�سمع لذا كان جحا يقول لزوجته دائما ان هذا الرجل �ستدخله اذنه جهنم ولن جحا كاد يختنق من كرة 
حماولة خفت �سوته وزوجته وكاد ين�سى الكالم فقد قرر ان يجعل هذا اجلار يتوب عن التل�س�ض والتن�ست 

عليهم فاأتفق وزوجته على اأمر ما.
وقف جحا وزوجته يتكلمان بجانب حائط منزلهما املال�سق للجار وقال لها ب�سوت هادىء يا زوجتي العنيدة 
ننام  ان  ن�ستطيع  واي�سا  اأي ل�ض يف وج��ود ذهب يف احلائط  يفكر  الذهب فلن  لو�سع قطع  اأح�سن مكان  هنا 
مطمئنني حتى ن�ستيقظ لل�سفر مع بوادر الفجر وان مل ترغبي يف ذلك املكان فعلينا ان نخبئه داخل جتويف 

عامود ال�سرير فاأيهما تف�سلني فقالت دعني افكر و�ساأخربك بعد ان ا�ستيقظ من النوم .
اأخذ اجلار يفكر يف ذلك الكنز وي�ستعجل ان ي�سافر جحا وزوجته.. وعند الفجر خرج جحا من بيته وهو يقول 
اغلقي الباب جيدا، وجعال اجلار ي�سمع �سوت اغالق الباب وم�سى جحا ودخلت زوجته اإىل غرفتها بدون ان 
يدري اجلار ذلك فقد ظن �سفرهما معا..ا�سرع جحا اإىل �ساحب ال�سرطة يف الوقت الذي جهز فيه اجلار نف�سه 
وقام بفتح باب بيت جحا ودخل متل�س�سا يبحث عن الفتحة يف احلائط التي خباأ فيها جحا الذهب وقد قام 
بفتح اكر من مكان يف احلائط معتمدا على عدم وجود اأحد يف البيت وملا ياأ�ض قال اذن �ساأجدها يف جتويف 
عامود ال�سرير، ودخل اإىل غرفة النوم يتح�س�ض عامود ال�سرير لتظهر له فجاأة زوجة جحا ب�سرا�ستها وتتعارك 
معه عراكا عنيفا مل يرحمه منه غري دخول �ساحب ال�سرطة الذي كان جحا قد ذهب اليه ليبلغه نية جارهم 
اإىل  ال�سرطة يف رحلة  القب�ض عليه لي�سحبه �ساحب  القي  بالفعل  اليوم وهذا ما حتقق  ال�سطو على منزله 

ال�سجن يرتاح فيها جحا من ت�سرفاته ال�سر�سة.

ي��وم طويل من  اإل��ي��ه بعد  م��ا ل حتتاجني 
موّظفة،  كنت  اإذا  ًة  َوخا�سّ والعناء  التعب 
ب��ك ول���دك م�����س��اًء، ف��ال يقبل  ه��و اأن ي��ع��ِذّ

اخللود اإىل فرا�سه باكًرا.
���س��ّن��ي قوانني  احل����وار...دائ����ًم����ا احل������وار! 
الأوام���ر  ت�سدري  ل  لكن  م��ًع��ا.  تريحكما 
ب���ذل���ك لن  ل����ه، لأّن������ه  ت�����س��رح��ي  اأن  ق��ب��ل 
�سيعار�سك  اإرادّي���ة  ل  وبطريقة  ي�ستوعب 

ويخالفك.
توّجهي اإليه بهذه التعليمات الوا�سحة

والدُتك  كانت  ل��و  حّتى  امل�ساء،  عند   .1
وتو�سيب  ال��ب��ي��ت  ت��رت��ي��ب  فعليها  م��ت��ع��ب��ًة 

الأغرا�ض وحت�سري الثياب لليوم التايل.
الذهاب  عليك  الع�ساء،  فبعد  اأنت  اأّما   .2

اإىل فرا�سك لت�ستفيق باكًرا اإىل املدر�سة.
هادًئا  وكن  مزعجًة  اأ�سواًتا  ت�سدْر  ل   .3

والدتك  م��ن��ك  ت��غ�����س��ب  ل  ك���ي  وم��ط��ي��ًع��ا 
لأّنها متعبة.

اإىل  الذهاب  قبل  تقّبلها  اأن  تن�َض  ل   .4
فرا�سك.

الأ�سبوع  نهاية  بعطلة  فّكر  النوم  قبل   .5
بها  �سنقوم  ال��ت��ي  والت�سلية  وب��ال��رح��الت 
ب�����س��ه��رة هادئة  م���ًع���ا. واأخ�������رًيا مت��ّن��ي��ات��ي 

ودافئة.

اتبعي هذه الطرق لت�شجيع طفلك على النوم باكرا


