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رجل يواجه ال�سجن النتهاكه 
خ�سو�سية ابنه ال�سغري

يواجه رجل اإ�سباين ال�سجن ملدة عامني، بعد اأن وجهت له النيابة قبل 
�سنوات،   10 العمر  من  تبلغ  طفله  خ�سو�سه  بانتهاك  تهمة  يومني 

بح�سب ما ذكرت و�سائل اإعالم حملية.
يف جل�سة ا�ستماع عقدت الأربعاء املا�سي يف مدينة اإ�سبيلية الإ�سبانية، 
ر�سالة  فتح  خالل  من  طفله،  خ�سو�سية  بخرق  الأب  النيابة  اتهمت 

موجهة لبنه، وهو اأمر غري خمول به.
وا�ستخدمت املحكمة الر�سالة املفتوحة كدليل اإدانة �سد الأب، ب�سبب 

انتهاكه خ�سو�سية طفله، والقيام بفتح ر�سائله من دون علمه.
وبعثت الر�سالة اإىل الطفل من قبل عمته، التي ت�سرح فيها له كيف 
اأن ي�سهد �سد وال��ده يف ق�سية اعتداء على زوجته تعود  ينبغي عليه 
اإىل  العمة  وجهت  فقد  الر�سالة،  يف  ورد  ما  وبح�سب   .2012 للعام 
الوالد اإهانات، الأمر الذي دفعه اإىل ا�ستخدمها يف املحكمة لإثبات اأن 

عائلة زوجته قد اأرغمت ابنه على ال�سهادة �سده.
عقوبة  الآن  ي��واج��ه  لكنه  الق�سية،  ه���ذه  يف  الأب  ت��رئ��ة  مت��ت  وق���د 
املرا�سالت اخلا�سة  انتهاك  بال�سجن ملدة عامني وتعوي�ض مايل عن 

لطفله البالغ من العمر 10 �سنوات.
وكانت والدة ال�سبي قد اتخذت اإجراءات قانونية �سد زوجها ال�سابق، 

متهمة اإياه بقراءة املعلومات اخلا�سة لطفلها والك�سف عنها علنا.
وم���ن خ���الل حم��ام��ي��ه��ا، ط��ل��ب��ت امل�����راأة ع��ق��وب��ة ال�����س��ج��ن مل���دة عامني 
هذا  ب�سبب  دولر(   3340( ي���ورو   3000 اإىل  ت�سل  وتعوي�سات 
ال�سدفة،  اإنه فتح اخلطاب عن طريق  الأب  النتهاك. وقال حمامو 
واأ�سافوا اأنه حتى لو مل يكن الأمر كذلك، فاإن الأب فتح اخلطاب من 

منطلق ممار�سته ال�سلطة الأبوية، التي يحق له القيام بها.
من جانبه، طلب مكتب املدعي العام ترئة املدعى عليه يف الق�سية، 
بحجة اأن الأب مار�ض ال�سلطة الأبوية على ابنه القا�سر. ومع ذلك، 

فاإن القا�سي الذي يراأ�ض الق�سية مل ي�سدر بعد حكما نهائيا.

الوزن الزائد خالل املراهقة 
يزيد خطر اعتالل القلب

ال��زائ��د يف  اأن ال��رج��ال الذين عانوا من ال��وزن  اأظ��ه��رت درا���س��ة �سويدية 
فرتة املراهقة، اأكرث عر�سة لالإ�سابة بنوع نادر من �سعف ع�سلة القلب 
الذي قد يوؤدي لق�سور القلب، مقارنة بالرجال الذين حافظوا على وزن 

�سحي يف تلك املرحلة.
اأكرث من  وفح�ض الباحثون بيانات عن الطول والوزن واللياقة تخ�ض 
بني  بال�سويد  الإلزامية  الع�سكرية  باخلدمة  �ُسجلوا  رجل  مليون   1.6
19 عاماً. وكان  اأو   18 1969 و2005 عندما كانت اأعمارهم  عامي 
نحو ع�سرة باملئة منهم من اأ�سحاب الوزن الزائد، بينما عانى نحو اثنني 

باملئة من البدانة.
وبعد متابعة ا�ستمرت 27 عاما، وجد الباحثون اأن 4477 رجال اأ�سيبوا 
مبر�ض ي�سمى اعتالل ع�سلة القلب، يجعل �سخ الدم اإىل اجل�سم اأ�سعب 

على القلب، وقد يوؤدي ذلك لق�سور القلب.
وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن الرجال الذين يتمتعون بوزن �سحي لكنه كان 
اأعلى بقليل خالل مرحلة املراهقة، ي�سبحون اأكرث عر�سة بن�سبة 38 يف 

املئة لالإ�سابة باعتالل ع�سلة القلب.
ووج���دت ال��درا���س��ة اأن ال��رج��ال ال��ذي��ن ك��ان��وا م��ن اأ�سحاب ال���وزن الزائد 
الأقل  على  املثلني  مب��ق��دار  عر�سة  اأك��رث  اأ�سبحوا  امل��راه��ق��ة  مرحلة  يف 
اأمثال عند  اإىل خم�سة  الحتمال  ي��زداد  بينما  العتالل،  بهذا  لالإ�سابة 
اأ�سيبوا باعتالل  ال��رج��ال عندما  اأع��م��ار  ال��ب��دان��ة. وك��ان��ت  ال��ذي��ن ع��ان��وا 
نادرا،  املر�ض  ه��ذا  يعد  ذل��ك  وم��ع  املتو�سط.  46 عاما يف  القلب  ع�سلة 
اإذ مت ت�سخي�ض 0.27 يف املئة من الرجال فقط بالإ�سابة باأحد اأ�سكال 
هذا العتالل املختلفة خالل فرتة الدرا�سة. وهناك عدة اأنواع لعتالل 
ع�سلة القلب لكن �سببها غري مفهوم. ويف اأحد اأنواعه، وي�سمى اعتالل 
ق��ادرة على  القلب �سعيفة وغري  التو�سعي، ت�سبح ع�سلة  القلب  ع�سلة 
الت�سخمي  القلب  اآخر يدعى اعتالل ع�سلة  الدم بكفاءة، ويف نوع  �سخ 

ت�ساب الع�سلة بالتيب�ض ول ميتلئ القلب بالدم كما ينبغي.
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كمبيوتر م�ساب بـ6 فريو�سات يباع بـ1.3 مليون دوالر
بيع جهاز كمبيوتر قدمي يحوي �ستة من اأخطر فريو�سات املعلوماتية يف 
العامل، ويرمز اإىل خماطر الإنرتنت، يف مزاد يف نيويورك يف مقابل مليون 
نّظم  الذي  ال�سيني  الفنان  اأعلن موقع  ما  دولر، على  األف  و345  دولر 

عملية البيع هذه.
ول ميزة خا�سة جلهاز الكمبيوتر هذا وهو من نوع "نتبوك �سام�سونغ اأن. 
�سي. 10" يعود اإىل 2008 ويعمل بنظام ت�سغيل "ويندوز اإك�ض. بي. اأ�ض. 
دوم"  بي. 3"، �سوى اأنه يحوي فريو�سات "اأي لوف يو" )2000( و"ماي 
و"بالك   )2013( تيكيال"  و"دارك   )2003( و"�سوبيغ"   )2004(

اإنرجي" )2015( و"وانا كراي" )2017(.
وت�سببت هذه الفريو�سات ال�ستة باأ�سرار ل تقل قيمتها عن 95 مليار دولر 
يف العقدين املا�سيني، بح�سب غوو اأو دونغ �ساحب هذا العمل الفني الذي 

�ُسمي "ا�ستمرار الفو�سى".
اأعماله  معا�سر" تنتقد  رقمي  "فنان  باأنه  نف�سه  عن  الرجل  هذا  وُيعّرف 

"املغالة يف الثقافة الإلكرتونية املعا�سرة".
وك��ان يف الإم��ك��ان روؤي���ة جهاز الكمبيوتر ه��ذا امل��وج��ود يف ن��ي��وي��ورك، عر 
البث التدفقي خالل املزاد. وهو كان يف و�سعية عمل لكنه مل يكن مت�ساًل 
الكهربائية  التغذية  �سلك  مع  اجلديد  للمالك  �سُيمنح  وه��و  ب��الإن��رتن��ت. 
اخلا�ض به غري اأن ال�ساري تعهد بعدم الت�سال بالإنرتنت عر هذا اجلهاز 

لعدم ن�سر هذه الفريو�سات، وفق املوقع.
واأو�سح منظمو املزاد اأن هذا العمل الفني "يتيح درا�سة الرجميات اخلبيثة 
كما ي�سمح لالأ�سخا�ض املهتمني يف حتليل هذه الرجميات بالطالع على 
بوقف  للنا�ض  ال�سماح  اأو  عملها  طريقة  وحتليل  تعمل  ت��زال  ل  برجمية 

الرجميات اخلا�سة يف بيئتهم".

�سائق يخل�ص م�سنة 
من ل�ص

اأ�سادت ال�سرطة الريطانية بجراأة �سائق 
�سرق  لل�ض ح��اول  اأج��رة، ت�سدى  �سيارة 
ام��راأة م�سنة يف حادثة وثقتها كامريات 

املراقبة.
اخلمي�ض،  نيوز"،  "�سكاي  وذك��������رت 
فيديو  ن�����س��رت  م��ان�����س�����س��رت،  ���س��رط��ة  اأن 
الذي  املروع"  "الهجوم  تفا�سيل  يوثق 
ذهبية  حلى  �سرقة  ل�ض  فيه  ا�ستهدف 

من امراأة م�سنة.
وهي  امل�سنة  امل���راأة  تقرتب  الفيديو،  ويف 
نفايات  ح��اوي��ة  م��ن  قمامة  كي�ض  حتمل 
فيلد"  "فالو  �ساحية  يف  منزلها   خ��ارج 
يوم  النهار  منت�سف  ق��راب��ة  مبان�س�سرت 

مايو .  9
كان  ال��ذي  الل�ض  يتقدم  حل��ظ��ات،  وبعد 
ي��ق��ود م��رك��ب��ة ه��وائ��ي��ة ن��ح��و امل�����راأة، قبل 
حماولة  يف  اأر�سا  ويطرحها  يباغتها  اأن 

لنتزاع حلى ذهبية ترتديها.
وف��ج��اأة، ت��وق��ف ���س��ي��ارة اأج���رة ك��ان��ت متر  
م�سادفة باملكان، وترجل منها رجل �سارع 

اإىل مطاردة الل�ض الذي فّر من املكان.

ن�سائح تقربنا خطوات 
اإ�سافية من وظيفة اأحالمنا �ص 23

متى يكون وزن احلمل 
اأكرث من الالزم؟

احل��م��ل ه��و ال��ف��رتة ال��وح��ي��دة التي 
مرغوبة،  ال���وزن  زي���ادة  فيها  تكون 
ل���ك���ن ل ي��ع��ن��ي ذل�����ك ع�����دم وج����ود 
ح�����دود! ت��وج��د م�����س��اع��ف��ات ت���وؤدي 
بخطر  وتهدد  ال��ولدة  �سعوبة  اإىل 
الزيادة  ك��ان��ت  اإذا  احل��م��ل  ���س��ك��ري 
مفرطة. اإذن متى يكون وزن احلمل 

اأكرث من الالزم؟
احلامل  وزن  ي�������زداد  اأن  ي��ن��ب��غ��ي 
رحلة  ط��وال  وبا�ستمرار  تدريجياً 
الزيادة  ت��ق��دي��ر  وي��ع��ت��م��د  احل���م���ل، 
منها  ع��وام��ل  ع���دة  ع��ل��ى  ال�سحية 
العامة.  ال�سحية  واحل��ال��ة  ال�سن 
ال�سحية  ال��زي��ادة  تقدير  يتم  لكن 

كغم. لوزن احلامل بني 11 و14 

3 الأوىل من  ال����  الأ���س��ه��ر  وخ���الل 
ال�سحية  ال����زي����ادة  ت���ك���ون  احل���م���ل 
اث��ن��ني، لكن قد  اأو  ب��ني كغم واح���د 
 3 اإىل  احل���الت  بع�ض  ل��دى  ت�سل 
املقبولة  احل��دود  وتظل �سمن  كغم 
���س��ح��ي��اً، ل��ك��ن يف ب��ع�����ض احل����الت 
�سيئاً  ب��ع�����ض احل���وام���ل  ت��ف��ق��د  ق���د 
ال�سباح  غ��ث��ي��ان  ب�سبب  ال����وزن  م��ن 

والقيء.
اأن تكت�سب احلامل ما بني  وينبغي 
2 و3 كغم خالل الثلث الثاين من 
احلمل باأكمله. بينما يتزايد معّدل 
اك��ت�����س��اب ال����وزن ل��ي��ك��ون ب��ني 2 و3 
كغم كل �سهر من الثلث الأخري من 

احلمل.

والتغذية  "احلمية  ع��ن��وان  يحمل  ال��ذي  التقرير  ويبني 
كمية  ت��ن��اول  املعدة" اأن  و���س��رط��ان  ال��ري��ا���س��ي  وال��ن�����س��اط 
يعادل  م��ا  "اأي  يوميا  امل�سنع  اللحم  م��ن  غ��رام��ا  خم�سني 
ب�سرطان  الإ�سابة  خطر  من  هامرغر" يزيد  �سندوي�ض 
الرو�ستات والبنكريا�ض بن�سبة 18 باملائة. ي�ستند العلماء 
اللحم  ا�ستهالك  اأن  اأثبتت  �سابقة  درا���س��ات  على  ذل��ك  يف 

امل�سنع ي�سبب �سرطان الأمعاء الغليظة.

الغذاء ال�سحي يقيك من ال�سرطان
ال�سمنة  اأن  اإىل  اجل���دي���دة  ال��درا���س��ة  ت��و���س��ل��ت  امل��ق��اب��ل  يف 
تزيد  البطن  منطقة  عند  املتكد�سة  الدهون  يف  وال��زي��ادة 
من احتمال الإ�سابة ب�سرطان ما ي�سمى بفوؤاد املعدة وهي 
الإ�سابة  خطر  باملرئ.  املت�سلة  املعدة  من  العليا  املنطقة 
ارتفاع  ح��ال  يف  باملئة   23 بن�سبة  يرتفع  ال�سرطان  بهذا 
موؤ�سر كتلة اجل�سم "اأداة لتقييم الوزن الطبيعي للج�سم" 

بخم�ض نقاط.
اأج��ري��ت على  �سابقة  درا���س��ة   98 ق��ام��وا بتحليل  اخل���راء 
 77 اأن  لحقا  تبني  بالغ،  �سخ�ض  مليون   17.5 ح��وايل 
املعدة. جتدر  اأ�سيبوا مبر�ض �سرطان  األف �سخ�ض منهم 
املعدة  ���س��رط��ان  م��ر���ض  اأن  اإىل  الباحثني  ح�سب  الإ����س���ارة 
يت�سبب مبوت حوايل مليون �سخ�ض �سنويا. هذا ما يجعل 
�سرطان املعدة ح�سب موقع "دي فيلت كومباكت" خام�ض 
ب�سحة  فتكا  اأكرثها  وثالث  �سيوعا  ال�سرطان  اأن��واع  اأك��رث 

الإن�سان.
األي�ض بندر، مديرة برامج التغذية لدى املعهد الأمريكي 
اأن من��ط ح��ي��اة الإن�سان  ال�����س��رط��ان، حت���ذر م��ن  لأب���ح���اث 

الإ�سابة  وث���ي���ق مب��خ��اط��ر  ب�����س��ك��ل  م��رت��ب��ط��ان  وت��غ��ذي��ت��ه 
"الإكثار  ب�  الأمريكية  الطبيبة  تن�سح  لذلك  بال�سرطان. 
والفواكه  كاخل�سار  النباتية  الغذائية  امل���واد  ت��ن��اول  م��ن 
هذا  الريا�سة."  ممار�سة  على  الإق��ب��ال  م��ع  والبقوليات 
بال�سرطان.  الإ���س��اب��ة  خ��ط��ر  م��ن  راأي��ه��ا  ح�سب  يقلل  م��ا 
من  اجل��دي��دة  الطبية  املعطيات  اأن  اخل��ب��رية  ت�سيف  كما 
اأكرث على �سحتهم  اأن ت�ساعد النا�ض على احلفاظ  �ساأنها 

وحماولة فهم العوامل امل�سببة ملر�ض �سرطان الأمعاء.
كما ي�سري الباحثون اإىل اأن الن�سائح الطبية بتجنب تناول 
الكحول واللحم امل�سنع ميكن اأن يجنب يف الوليات املتحدة 
فقط حوايل 4000 �سخ�ض من الإ�سابة بال�سرطان. يف 
بحوايل  عالقة  لها  ال�سمنة  اأن  من  التقرير  ح��ذر  املقابل 
11 نوعا من ال�سرطانات املنت�سرة، بيد اأن جتنبها ممكن 

عر اتباع منط غذائي �سحي.

فريو�سات الغدد 
جن��ح ب��اح��ث��ون يف الأرج��ن��ت��ني يف اإج����راء ت��ع��دي��ل جيني يف 
بنزلت  الإ���س��اب��ة  ت�سبب  ال��ت��ي  ال���غ���دد-  ف��ريو���س��ات  اأح����د 
الهوائية-  ال�سعب  الرد والتهاب ملتحمة العني والتهاب 
ل�ستهداف اخلاليا ال�سرطانية وقتلها لدى املر�سى وذلك 

دون الإ�سرار بالأن�سجة ال�سليمة
املناعة  ظلت فكرة ال�ستعانة بالفريو�سات– لتنبيه جهاز 
كي يدمر اخلاليا ال�سرطانية- ت�سغل اأذهان العلماء منذ 
�سوطا ط��وي��ال يف جمال  ال��ب��اح��ث��ون  وق��ط��ع  ف��رتة طويلة 
ال��ه��ن��د���س��ة ال��وراث��ي��ة يف ال�����س��ن��وات الأخ�����رية م��ا اأت����اح لهم 

توظيف الفريو�سات يف مهاجمة الأورام.

العالج  معمل  مدير  بوديا�سر  اوزف��ال��دو  الدكتور  وابتكر 
اخللوي واجلزيئي مبعهد ليلوار يف بوين�ض اأير�ض وفريقه 
اخلاليا  واإذاب�����ة  ا���س��ت��ه��داف  مهمتها  ف��ريو���س��ات  ال��ب��ح��ث��ي 

اخلبيثة وجميع الأن�سجة امل�سوؤولة عن ن�ساط الأورام.
وقالت دورية "نيت�سر" يف اأكتوبر- ت�سرين الأول املا�سي اإن 
املوافقات على ا�ستخدام الفريو�سات يف عالج الأورام بداأت 

توؤتي ثمارها.
بجامعة  الأورام  ع���الج  اأخ�����س��ائ��ي  ي���اجن  ل��وران�����ض  وق����ال 
اإنه فيما جتري جتارب مماثلة منذ عدة �سنوات  فارفيك 
اإل اأن بوديا�سر وفريقه البحثي اأ�ساف اإليها اآليات للتاأثري 

على اخلاليا املحيطة بالورم نف�سه.
لكنه حذر من وجود عدد من العقبات يتعني تذليلها منها 
املناعة لدى املري�ض  اأن جهاز  الباهظة كما  تكلفة العالج 

قد ي�سهم يف جعل اجلرعات العالجية اأقل فاعلية.
وتقول دورية "نيت�سر" اإن اإ�سرتاتيجية العالج ترتكز على 

ظاهرة معروفة منذ اأكرث من قرن.
كان الأطباء قد لحظوا يف القرن التا�سع ع�سر اأن مر�سى 
اأعقاب  اأحيانا يف  ال�سرطان يتعافون ب�سورة غري متوقعة 
اأي ع����دوى ف��ريو���س��ي��ة وب��ن��اء ع��ل��ى ذل���ك ق���ام الأط���ب���اء يف 
الأورام  بحقن مر�سى  املا�سي  القرن  و�ستينات  خم�سينات 

مبجموعة من الفريو�سات.
الأحيان  بع�ض  يف  ال��ورم  على  تق�سي  الفريو�سات  وكانت 

وتقتل املري�ض نف�سه يف اأحيان اأخرى.
ب�سرعة  تقدم  املناعي  العالج  جمال  اإن  يقول  ياجن  اأن  اإل 
خالل العقد الأخري فيما يحمل امل�ستقبل اأدلة اإيجابية يف 

جمال مكافحة ال�سرطان.

كيم كاردا�سيان 
تعتمد ال�سعر الق�سري

الواقع  تلفزيون  جنمة  حت��ر���ض 
على  كاردا�سيان   الأم��ريك��ي��ة  كيم 
لوكات  يف  وال��ت��غ��ي��ري  ال��ت��ج��دي��د 
تليق  م��ا  ودائ��م��ا  ول��ون��ه،  �سعرها 
كونه  بوجهها  الت�سريحات  ه��ذه 

بي�ساويا.
ور�سدت جملة "دبليو ماغازين" 
بق�سة  الأخ�������رية،  ك��ي��م  اإط���الل���ة 
بخ�سالت  ال���ق�������س���رية  ال�������س���ع���ر 

�سمراء �ساحرة.
ف�سل  لكل  ت�ستعد  كيم  اأن  يبدو 
من ف�سول ال�سنة بق�سة جديدة، 
ففي ال�سيف املا�سي اختارت ق�سة 
الب����وب  بق�سة  امل��ع��روف��ة  ال��ل��وب 
الطويل، واتخذت اخلطوة نف�سها 
هذا ال�سيف، وتظهر على و�سائل 
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي يف �سورة 
بق�سة ال�سعر الق�سرية جدا اأثناء 

عملها على احلا�سوب.

الريا�سة للياقة 
الذهنية 

ق��������ال ال�����روف�����ي�����������س�����ور غ���ون���رت 
اإي��ك��رت اإن���ه مي��ك��ن احل��ف��اظ على 
على  باملواظبة  ال����ذهنية  اللياقة 
ال��ري��ا���س��ة، خ��ا���س��ًة ري��ا���س��ات قوة 
ال��ت��ح��م��ل م���ث���ل امل�������س���ي، ورك�����وب 

الدراجة الهوائية.
ال�سحية  الوقاية  اأ�ستاذ  واأو���س��ح 
اأن ريا�سات قوة التحمل  الأمل��اين 
الدم  �سريان  حت�سني  على  تعمل 
اإفراز  وزي���ادة  ناحية،  م��ن  امل��خ  يف 
ه��رم��ون��ات ال��ن��م��و، وب��ن��اء خاليا 
ناحية  م�����ن  ج�����دي�����دة  ع�����س��ب��ي��ة 

اأخرى.
وبالتايل ت�سهم الأن�سطة احلركية 
النتباه  على  ال��ق��درة  حت�سني  يف 
والقدرة  ال��ق�����س��ري،  امل����دى  ع��ل��ى 
الطويل،  املدى  التذكر على  على 

خا�سًة مع التقدم يف العمر.
الريا�سة  اأن  اإىل  اإي��ك��رت  واأ���س��ار 
ال��������������وق�����������اي��������������ة من  ت�����س�����������������اع��د يف 
على  امل�����خ  ي�����س��ت��م��ل  اإذ  اخل�������رف، 
خاليا  ي��ن�����س��ئ  �سباب"  "ينبوع 
تن�سيط  وميكن  جديدة.  ع�سبية 
والأن�سطة  بالتعلم،  الينبوع  هذا 

احلركية.
امل��������ث��������ايل اجل�������م�������ع بني  وم����������ن 
بع�ض  ممار�سة  اأي  الطريقتني، 
امل�سي  اأث��ن��اء  الذهنية  ال��ت��م��اري��ن 
ح�سابية  ع��م��ل��ي��ات  اإج�������راء  م��ث��ل 
بع�ض  ح���روف  تهجئة  اأو  امل���خ  يف 

الكلمات معكو�سًة. 

الكحول والنقانق وال�سمنة ت�سبب هذا ال�سرطان القاتل

امل�سروبات  ا�ستهالك  من  بالتقليل  واأمريكيون  بريطانيون  باحثون  ين�سح 
كفيلة  عوامل  لأنها  ال�سمنة  من  الوقاية  واأي�سا  امل�سنع  واللحم  الكحولية 

بالإ�سابة بهذا النوع من ال�سرطان القاتل واخلبيث.
لأبحاث  الأمريكي  واملعهد  لندن  يف  ال�سرطانية  الأبحاث  موؤ�س�سة  اأ�سارت 

اللحوم  وا�ستهالك  يوميا  الكحول  تناول  اأن  موحد  تقرير  يف  ال�سرطان 
هي  ال�سمنة  اإىل  بالإ�سافة  املقدد  واللحم  كالنقانق  امل�سنعة 

يف  وجاء  املعدة.  �سرطان  مر�ض  ت�سبب  اأن  ميكن  عوامل 
"دي  موقع  على  نتائجه  ن�سرت  ال��ذي  التقرير 

فيلت كومباكت" الأملاين اأن �سرب ثالثة 
امل�سروبات  م��ن  اأواأك����ر  ك��وؤو���ض 

الكحولية يوميا يكفي لزيادة 
ب�سرطان  الإ�سابة  احتمال 
ح��ذروا  الباحثون  امل��ع��دة. 

واملدخنني  ال��رج��ال  اأن  م��ن 
واملدخنني ال�سابقني هم الأكر 

عر�سة لالإ�سابة باملر�ض.
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�ش�ؤون حملية

»اإح�ساء ال�سارقة« تنظم اإفطارًا جماعيًا لتعزيز الروابط االجتماعية واالأ�سرية

�سرطة اأبوظبي توزع وجبات اإفطار �سائم بالعني مب�ساركة اأ�سحاب الهمم

•• ال�شارقة-الفجر:

جماعياً  اإف��ط��اراً  ال�سارقة  يف  املجتمعية  والتنمية  الإح�����س��اء  دائ���رة  نظمت 
ملنت�سبي دار رعاية امل�سنني يف ال�سارقة والعاملني يف الدائرة الذين �ساركوا 
للعام  ال��دائ��رة  نفذتها  التي  رم�سان(  )ع��م��رة  »فلن�سعدهم«  م��ب��ادرة  �سمن 

الثالث على التوايل وذلك يف مركز اجلواهر للمنا�سبات واملوؤمترات.
وتاأتي هذه املبادرة، يف اإطار م�ساعي الدائرة لإدخال البهجة وال�سرور والفرح 
يف نفو�ض الآباء والأمهات امل�سنني والعاملني يف الدائرة، انطالقاً من القيم 
على  ال�سن  كبار  لفئة  وتقديره  الإماراتي  املجتمع  بها  يتحلى  التي  النبيلة 
من  وح��ر���س��اً  حياتهم،  م�سرية  خ��الل  ملجتمعهم  قدموها  ال��ت��ي  ال��ع��ط��اءات 
وتكري�ض  لديها  العاملني  ب��ني  الجتماعية  ال��رواب��ط  تعزيز  على  ال��دائ��رة 

الأجواء الأ�سرية يف بيئة العمل.
والتنمية  الإح�ساء  دائ��رة  رئي�ض  القا�سمي  حميد  بن  حممد  ال�سيخ  وق��ال 

واأجواء  الروحانية  القيم  عن  امل��ب��ادرة  ه��ذه  »تعّر  ال�سارقة:  يف  املجتمعية 
املجتمع، كما  اأف��راد  املبارك بني  �سهر رم�سان  التي يعززها  امل��ودة والرحمة 
تاأتي املبادرة جت�سيداً للمبادىء واخل�سال احلميدة التي يت�سف بها ال�سعب 
الإماراتي، يف احرتامه وتقديره للم�سنني واأهمية وجودهم يف حياتنا وتثمني 

دورهم وخدماتهم ملجتمعهم«.
واأ�ساف ال�سيخ حممد القا�سمي: »كما نحر�ض كل عام على اإ�سعاد العاملني 
ل���دى ال���دائ���رة، م��ن خ���الل م���ب���ادرة الإف���ط���ار ال�����س��ن��وي اجل��م��اع��ي ومبادرة 
»فلن�سعدهم« ، بهدف متتني الروابط الأخوية والتوا�سل بني اأبناء الدائرة 
من  املزيد  على  وحتفزهم  العاملني  بني  واملحبة  الفرح  تنرث  اأج��واء  �سمن 

البذل والعطاء يف اأداء واجبهم الوظيفي«.
ي�سار اإىل اأن الدائرة نظمت للعام الثالث مبادرة »عمرة رم�سان« حتت �سعار 
رم�سان،  اأداء عمرة  لهم  يت�سنى  الذين مل  املوظفني  لتمكني  »فلن�سعدهم«، 

القيام بهذه الرحلة يف ال�سهر الف�سيل.

•• اأبوظبي-الفجر:

وم�ستخدمي  ال�سائقني  على  �سائم  اإفطار  وجبات  اأبوظبي  �سرطة  وزع��ت 
الطريق يف املناطق احليوية يف منطقة العني.

و�سارك 15 من اأ�سحاب الهمم  من مركز العني لرعاية وتاأهيل املعاقني يف 
الفوعة يف املبادرة التي نفذتها اإدارة ترخي�ض ال�سائقني واملركبات مبنطقة 

العني بقطاع العمليات املركزية . 
امتنانه  عن  الإدارة  مدير  ال�سام�سي  �سعيد  �سعيد  حممد  العقيد  واأع��رب 

وتقديره على م�ساركة مركز العني لرعاية وتاأهيل املعاقني يف اإجناح هذه 
املبادرة الإن�سانية.

ال����خري،   �س�����هر  يف  والت�����راحم  ال����خري  الع������طاء  روح  اأب������رزت  وال�����تي   
الع����طاء والتكافل يف �سهر رم�سان الكرمي وتزامناً مع عام  اإح����ياء لقي����م 

الت�سامح.
 واأو�سح اأنه مت خالل توزيع الوجبات تقدمي الإر�سادات املرورية لل�سائقني  
الطرق  امل��ق��ررة يف  وال�����س��رع��ات  وامل���رور  ال�سري  الل��ت��زام بقواعد  ب�����س��رورة 

متمنني لهم دوام الأمن وال�سالمة.

بلدية احلمرية ت�ستقبل عيد الفطر ال�سعيد بحزمة من اال�ستعدادات : تزيني املدينة و جتهيز م�سلى العيد...
••  احلمرية -الفجر

ان����ت����ه����ت ب����ل����دي����ة احل����م����ري����ة من 
عيد  ل����س���ت���ق���ب���ال  وال���ت���ج���ه���ي���زات 
با�سرت  ح��ي��ث  ال�����س��ع��ي��د،  ال��ف��ط��ر 
فرق البلدية من خمتلف الأق�سام 
التنفيذية  اخل�����ط�����ط  ل����و�����س����ع 
مدينة  وت����زي����ني  وال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة 
النهائية  وال��ت��ج��ه��ي��زات  احل��م��ري��ة 
مل�سلى العيد، بجانب اإعداد حزمة 
م���ن الإج�������راءات ل���س��ت��ق��ب��ال زوار 

ومرتادي �ساطئ املدينة اخلالب.
املنطقة  بلدية  ج��ه��ود  وت�سافرت 
بتزيني  امل��خ��ت�����س��ة،  ف��رق��ه��ا  ع���ر 
الرئي�سة كمبنى  امل��ب��اين  م��ن  ع��دد 
الرتاث باحلمرية  البلدية وقرية 
ال���������س����وارع  ت�����زي�����ني  ج�����ان�����ب  اإىل 
العامة  وامل����ي����ادي����ن  وال������������دوارات 
الرئي�سة  والتقاطعات  واحل��دائ��ق 
بالأ�سكال الهند�سية والأعمدة ذات 

والأق�سام  الإدارات  خمتلف  م��ن 
الأعمال  ك��اف��ة  مل��ت��اب��ع��ة  ب��ال��ب��ل��دي��ة 
اأث���ن���اء ف���رتة ال��ع��ي��د، ورف����ع درجة 
لفرق  وال����س���ت���ج���اب���ة  اجل���اه���زي���ة 
الريادة  لتحقيق  وذل���ك  البلدية، 
اخل����دم����ي����ة امل���ط���ل���وب���ة ل����الأه����ايل 
وفقاً  احل��م��ري��ة،  وزوار  وم��رت��ادي 

واملج�سمات  الإ�سالمية  الزخارف 
عبارات  ت��ت�����س��م��ن  ال��ت��ي  امل�����س��ي��ئ��ة 
باملنا�سبة  وال���ت���ري���ك  ال��ت��ه��ن��ئ��ة 
ال�������س���ع���ي���دة، ل���ت���ع���ك�������ض الأج���������واء 
الحتفالية والكرنفالية والفرحة 

بقدوم العيد.
كما ا�ستكملت البلدية ا�ستعداداتها 
ل���س��ت��ق��ب��ال امل�����س��ل��ني، م���ن خالل 
باحلمرية،  العيد  م�سلى  جتهيز 
بامل�ستوى  امل��دي��ن��ة  لإظ��ه��ار  وذل���ك 
امل��ب��ارك��ة، حيث  املعهود يف الع��ي��اد 
ال��ب��ل��دي��ة على  ف���رق  ج��ه��ود  تكللت 
ت��ه��ي��ئ��ة م�����س��ل��ى ال��ع��ي��د وت���زوي���ده 
بكافات الإمكانات خدمة جلمهور 
لأداء  ي��ت��واف��دون  ال��ذي��ن  امل�سلني 
وتوفري  باحلمرية،  العيد  �سالة 

اأف�سل الأجواء املنا�سبة لهم.
وب�������ني �����س����ع����ادة م������ب������ارك را�����س����د 
احلمرية  بلدية  مدير  ال�سام�سي، 
باأنه مت ت�سكيل فرق عمل خمت�سة 

لأع���ل���ى امل��ع��اي��ري واأرق����اه����ا يف هذا 
املجال.

وب����ه����ذه امل��ن��ا���س��ب��ة امل���ب���ارك���ة رفع 
التهاين  اآي����ات  اأ���س��م��ى  ال�����س��ام�����س��ي 
�ساحب  م���ق���ام  اإىل  وال���ت���ري���ك���ات 
ال��دك��ت��ور �سلطان  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و 
بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�ض 
الأع���ل���ى، ح��اك��م ال�����س��ارق��ة »حفظه 
�سلطان  ال�سيخ  �سمو  واإىل  اهلل«، 
القا�سمي  �سلطان  ب��ن  حممد  ب��ن 
ال�سارقة  ح��اك��م  ن��ائ��ب  العهد  ويل 
»حفظه  التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض 
املواطنني  ج��م��ه��ور  واإىل  اهلل«، 
عيد  ح��ل��ول  مبنا�سبة  وامل��ق��ي��م��ني، 

الفطر املبارك.
اإدارة  ت��ن��ف��ذ  ال�������س���ي���اق،  ذات  ويف 
البلدية  يف  امل��وؤ���س�����س��ي  الت�������س���ال 
املجتمعية  امل���ب���ادرات  م��ن  ال��ع��دي��د 
الرامية اإىل تعزيز اأوا�سر الرتابط 
حيث  املحلي،  املجتمع  اأف���راد  ب��ني 

�سيتم توزيع احللوى عقب �سالة 
مبادرة  تنفيذ  ج��ان��ب  اإىل  ال��ع��ي��د، 

العيديات  ت��وزي��ع  ف��ي��ه��ا  ���س��ي��ج��ري 
الأبناء  ع��ل��ى  ال��ت��ه��ن��ئ��ة  وب��ط��اق��ات 

جم��ت��م��ع��ي��ة ت�����س��ت��ه��دف الأط���ف���ال 
املرافقني لالأهايل بامل�سلى والتي 

العيد  ي��وم  �سبيحة  يف  لإ�سعادهم 
ال�سعيد.
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مع  التعامل  وكيفية  مالب�ض  من  يرتدوه  اأن  بهم  يجدر  مبا  يخربهم  دليل  اإىل  الأ�سخا�ض  من  الكثري  يحتاج 
اأ�سئلة املُ�سغلني، وغريها من الن�سائح العملية لإجناح مقابلة العمل اخلا�سة بهم.

ويف مقال ن�سره موقع )بيزن�ض اإن�سايدر( الأمريكي، قدمت �سانا ليبوويتز اخلبرية الإ�سرتاتيجية والكاتبة 
البارزة التي تعنى بريادة الأعمال والتطوير الوظيفي ن�سائح تقربنا خطوات اإ�سافية من وظيفة اأحالمنا.

البحث عن عمل
تدعو كاثرين مين�سو واألك�سندرا كافولكو�ض موؤ�ِس�ستا موقع “ذي ميوز” لإر�سال ر�سالة اإلكرتونية لالأ�سخا�ض 
الذين تعرفهم لإعالمهم باأنك �ستتخذ خطوة هامة بحياتك املهنية. واحر�ض على ت�سمينها �سريتك الذاتية 

ونوع الوظيفة التي تبحث عنها و�سركة اأحالمك. 

اأن���ه���م موهوبون،   ن��الح��ظ ع��ل��ى ال��ع��دي��د م���ن الأط���ف���ال 
اإىل  يحتاجون  الأط��ف��ال  وه���وؤلء  غريهم،  عن  ويتميزون 

الكثري من احلوافز الداخلية واخلارجية.
الطفل  متيز  التي  واملالحظات  العالمات  بع�ض  وهناك 
فعلى  تعليمه،  م�����س��وؤول��ي��ة  يتحمل  ط��ف��ل  ف��ه��و  امل���وه���وب، 

الأمهات معرفة اأن التعلم الذاتي يتيح للطفل املوهوب اأن 
ينغم�ض يف طبيعته ال�سديدة للف�سول.

الأطفال  ي�سل  ما  غالباً  املعلم:  هو  كاأنه  الفهم  �سريع   -
املتو�سط  من  بكثري  اأ�سرع  معرفة  مراحل  اإىل  املوهوبون 

ملهارات اللغة، على وجه اخل�سو�ض.

العالمة  باملعلومات، هذه  واإ�سباع ف�سوله  القراءة  -يحب 
وا�سحة ب�سكل خا�ض عندما يثري �سيء اهتمامهم.

اأو الفنون، تكاد تكون املواهب  اأو العلوم  - يحب الريا�سة 
املتطرفة موؤ�سراً على وجود ذكاء موهوب.

�سناً:  الأك���ر  الأط��ف��ال  اأو  البالغني  �سراكة  يحبون  اإن��ه��م 
مع  التوا�سل  يف  �سعوبة  يجدون  املتقدم،  ذكائهم  ب�سبب 

اأقرانهم.
املوهوبني  الأط��ف��ال  معظم  يتمتع  مم��ت��از:  تركيز  لديهم 

بقدرات ا�ستثنائية للرتكيز على الأ�سياء التي تهمهم.
ل  للم�ستقبل:  بنظرة  امل�ساكل  ح��ل  على  ال��ق��درة  لديهم 
امل�سكالت  مع  التعامل  على  الأط��ف��ال  ه��وؤلء  دور  يقت�سر 
ا  اأي�سً يقدمون  ق��د  ب��ل  فح�سب،  خمتلف  ب�سكل  اليومية 

اقرتاحات حول كيفية حت�سني �سيء ما.
ملحوظة  ق��درة  يظهرون  املوهوبون  الأطفال  ق��ادة:  -هم 
عندما  اأكرث و�سوحاً  املهارات  بالطبع، هذه  القيادة.  على 

يكون الطفل يف و�سع مرغوب فيه.
-يقوم بطرح الأ�سئلة قبل املعلم: يقفز الأطفال املوهوبون 
لديهم  لي�ض  لأنهم  عليه؛  الأ�سئلة  ويطرحون  املعلم  اإىل 

�سر ملعرفة الأجوبة.
اإىل التحدث  اأقرانهم: مييل  - لديهم طاقة عالية تفوق 

ب�سرعة كبرية. للحاق باأفكاره.
امل�ساهد  يحبون  املوهوبون  الأطفال  الطبيعة:  يحبون   -
على  ومواهبهم  ف�سولهم  يكون  ق��د  الطبيعة،  واأ���س��وات 

ال�سا�سة كاملة عند اخلروج يف الطبيعة.
املوهوبون يحبون  الأطفال  بالتعلم:  للغاية  ي�ستمتعون   -
املتقدم  ذكائهم  ب�سبب  هواية؛  ي�سبح  اأن��ه  لدرجة  التعلم 

وحبهم للتعلم

كيف تكت�سفي موهبة طفلك ؟

اكتب ر�سالة احرتافية 
�سركة  يف  م��ا  ل�سخ�ض  اإل��ك��رتوين  بريد  ر�سالة  وجهت  ح��ال  يف 
جهة  اأو  �سخ�ض  ا�سم  ت�سمني  عن  ف�سال  لديها،  للعمل  تتوق 
ات�سال ماألوفة لكليكما ليت�سنى له التاأكد اأنك موظف جيد، ول 
تطلب �سيًئا غري طبيعي مثل مكاملة هاتفية ملدة ثالثني دقيقة 

اليوم التايل لر�سالتك.

تقّدم لأكرب عدد من الوظائف
هاو�ض  غ��ري��ن  ل�سركة  التنفيذي  امل��دي��ر  �سيت  دان��ي��ال  ين�سح 
العمل  لعرو�ض  انتقائية  اإ�سرتاتيجية  اتباع  بعدم  للرجميات 
املتوفرة يف الإنرتنت. ويف حال كان %10 فقط من العرو�ض 
حلوايل  التقدم  فعليك  مقابالت  لإج���راء  دع���وات  عنها  تنجم 

خم�سني وظيفة. 

ل تتقدم لوظائف ل�سَت موؤهالاً لها
موقع  يف  املهنية  امل�سورة  خبرية  اأوغ�ستني  اأم��ان��دا  راأي  ح�سب 
تفتقر  كنَت  اإذا  للوظيفة  التقدم  عدم  ريزميي” يجب  “توب 

للمقومات الرئي�سية اأو اأنك ل تالئم ثقافة ال�سركة. 

اكتب ر�سالة خا�سة ب�سكل منا�سب
مقدمة ر�سالتك يجب اأن تكون احرتافية وتت�سمن ا�سم مدير 
ُذكر  الذي  التوظيف  امل�سوؤول عن  ال�سخ�ض  اأو  الب�سرية  امل��وارد 

ا�سمه باإعالن الوظيفة.

تدرب على �سوؤال )حدثني عن نف�سك(
القيادة �ساميون  اأ�سعب مما يبدو. وين�سح خبري مهارات  هذا 
ال�سوؤال  ه��ذا  ع��ن  والإج��اب��ة  الأ���س��دق��اء  اختبار  ب��اإج��راء  �سينك 
ل�سياغة  اإجاباتهم  ا�ستخدام  ميكنك  حيث  اأ�سدقائك،  برفقة 

اإجابة مثالية خالل املقابلة.
ويف ح���ال ق���ال ل��ك اأ���س��دق��اوؤك اإن��ه��م ي��ري��دون اإل��ه��ام��ك، اأخر 
ال�سخ�ض الذي يطرح عليك الأ�سئلة باملقابلة باأنك تريد اإلهام 

عمالء ال�سركة.

اللبا�ض املنا�سب 
الظفر  على  بال�سرورة  ي�ساعدك  ل��ن  ر�سمية  مالب�ض  ارت���داء 

بالوظيفة، لكن عليك التاأكد من ارتداء مالب�ض تنا�سب ثقافة 
التوجه  وميكنك  امل��وظ��ف��ون.  يرتديها  التي  والأزي����اء  ال�سركة 

بال�سوؤال لق�سم املوارد الب�سرية اأو �سوؤال اأحد املوظفني.

اإرجاء املقابلة مع �سركة اأحالمك
الفتاة -التي تلقت عرو�ض تدريب  اأو�سحت جي�سيكا بوينتينغ 
ينبغي  اأنه  واآبل وفي�سبوك-  رائدة مثل غوغل  ب�سركات  داخلي 
وا�ستغالل  اأح��الم��ك،  بوظيفة  اخلا�سة  املقابلة  موعد  تاأجيل 
مقابالت العمل الأخرى كتدريب لت�سل للمقابلة املن�سودة وقد 

ا�ستكملت ا�ستعداداتك.احر�ض على الت�سال الب�سري
�سنة  الأمريكية  اإي�سرتن  نورث  جامعة  اأجرتها  درا�سة  اأظهرت 
الذي يجري  لل�سخ�ض  الذين ينظرون  الأ�سخا�ض  اأن   2005
من  ذك���اء  اأك���رث  اأن��ه��م  على  اإل��ي��ه��م  ُينظر  العمل  مقابلة  معهم 
بال�سخ�ض  التحديق  عليك  اأن��ه  الأم��ر  ه��ذا  يعني  ول  غريهم. 
الذي يجل�ض قبالتك، لكن يتعني عليك عدم ا�سرتاق النظرات 

اأو جتنب الت�سال الب�سري.

اأظهر يديك
وف���ق���ا مل���وؤل���ف���َي ك���ت���اب )اإج�������راء م��ق��اب��الت ع��م��ل ب���ط���رق جيدة 
اليدين  اإبعاد  يعني  بارو�ض،  وبربرا  موليدور  جون  وجمنونة( 
�سيًئا  تخفي  اأن��ك  املقابلة  باإجراء  املكلف  ال�سخ�ض  ناظري  عن 
اأن��ك تت�سرف  ما، يف حني يدل و�سع راح��ة يدك على الطاولة 

ب�سكل مهيمن.
ي���دك يف مرمى  ك��ف  ج��ع��ل  بب�ساطة  ذل���ك، ميكنك  م��ن  وب����دًل 
ب�سر حُماورك اأو لم�ض اأطراف اأ�سابع يديك بع�سهما ببع�ض 

للدللة على ثقتك بنف�سك.

ل تقلل من اأهمية الأحاديث اجلانبية
باحل�سول  فر�سك  زيادة  اجلانبية  والأحاديث  للدرد�سة  ميكن 
على العمل اأو تع�سف بها. ووجدت درا�سة ن�سرت �سنة 2016 

برعوا  الذين  الأ�سخا�ض  اأن  التطبيقي  النف�ض  علم  جملة  يف 
باملحادثات ال�سغرية حققوا نقاًطا اأكر من اأولئك الذين كانوا 
اأقل خرة على م�ستوى احلديث دون تكلف واإج��راء املحادثات 

اجلانبية.

التحدث بوترية ثابتة
هارفارد  بجامعة  ك��ودي  اإمي��ي  الجتماعي  النف�ض  عاملة  اأ�سارت 
يتبعها  اأن  ي��ج��ب  ال��ت��ي  ال��ط��رق  “اإحدى  اأن  اإىل  الأم��ريك��ي��ة 
الأ�سخا�ض اخلجولون للنجاح مبقابالت العمل احلديث ببطء 

والتوقف اأحيانا”.
ل  لكن  عمقا.  اأك��رث  تبدو  يجعلك  الإ�سرتاتيجية  ه��ذه  وات��ب��اع 
تدل  اأن��ه عالمة  لذلك على  ُينظر  لأن��ه  �سديد،  ببطء  تتحدث 

على اأنك ت�سعر بال�سطراب. 

جتنب التفاخر املتوا�سع

ت�سري اأبحاث اأجرتها جامعة هارفارد اإىل اأن التفاخر املتوا�سع 
يكون  اأن  اأفعله” ميكن  ما  لإتقان  اأ�سعى  “اأنا  ق��ول  خ��الل  من 
مبثابة منعطف يف مقابلة عمل. بدًل من ذلك، وجدت الدرا�سة 
اأن املر�سحني الذين اأجابوا عن الأ�سئلة املتعلقة بعيوبهم باأمانة 

كانت فر�سة جناحهم بالظفر بالعمل اأكر.
يف  الب�سرية  للموارد  التنفيذية  املديرة  ويلك  تري�سي  واأف���ادت 
عن  املر�سحني  اأح���د  بحديث  اأُع��ج��ب��ت  باأنها  �ستاربك�ض  �سركة 
“كيفية تاأثري نقاط �سعفه الن�سبية على اأدائه يف الوظيفة التي 

ي�سغلها”.

اعرتف مبا تعلمته من اأخطائك
عندما ي�ساألك امل�سوؤول عن اإجراء املقابلة عن اأخطاء ارتكبتها 
امل�ساكل،  باملا�سي، فاإنه يريد معرفة ما الذي تعلمته من تلك 
وذلك على حد تعبري توين توم�سون املدير التنفيذي للموارد 

الب�سرية ب�سركة ميوز.

ل تتكلم بال�سوء عن مديرك احلايل
ال�سخ�ض امل�سوؤول عن اإجراء املقابلة معك يرغب مبعرفة �سبب 
باأن  تخرهم  “ل  توم�سون  اأف��اد  ال�ساأن،  وبهذا  لعملك.  تركك 
تكمن  امل�سكلة  اأن  يظنوا  اأن  املحتمل  من  لأن��ه  جمنون  رئي�سك 
ت�سمح  ل  احلالية  وظيفتك  اإن  ت��ق��ول  اأن  اأنت”.ميكنك  فيك 
حُت�سن  اأو  بتطويرها،  حًقا  ترغب  التي  امل��ه��ارات  باكت�ساب  لك 

م�سريتك املهنية.

التباهي بقدراتك
من املوؤكد اأنك قمت بالكثري من الإجن��ازات. لكن من املحتمل 
اأن يكون امل�سوؤولون عن اإجراء املقابلة معك اأكرث انبهاًرا ب�ساأن 
اإليه الأبحاث التي  ما �ستفعله لتطوير ال�سركة، ح�سبما ت�سري 

اأجرتها جامعتا �ستانفورد وهارفارد.

ا�سرح كيف ت�سعى لتطوير الآخرين
ي���ح���اول م���دي���رو ال��ت��وظ��ي��ف ب�����س��رك��ة ف��ي�����س��ب��وك ال��ت��خ��ل�����ض من 
املر�سحني الأنانيني من خالل �سوؤالهم عن كيف ميكن تطوير 
ا ي�سعون �سركتهم  وظائف الآخرين، لأن في�سبوك يريد اأ�سخا�سً

وفريقهم قبل اأنف�سهم.

كيف جتتاز اختبار مقابلة العمل؟

ن�سائح تقربنا خطوات اإ�سافية من وظيفة اأحالمنا
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دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�ل�شبت 1 يونيو  2019 �لعدد 12646 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�ل�شبت 1 يونيو  2019 �لعدد 12646 

يعلن ق�سم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�سجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 3 مايو 2019 املودعة حتت رقم: 310627  
با�س��م:   ذا ويلينجتون كوليدج

وعنوانه: ويلينجتون كوليدج، كراوثورن، بريك�ساير، اآرجي45 7بيه يو، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: التعليم والتهذيب، التدريب، الرتفيه، الأن�سطة الريا�سية 
طريق  ع��ن  امل���زودة  الل��ك��رتون��ي��ة  الأل��ع��اب  خ��دم��ات  لي���ن(،  )اون  مبا�سرة  اخل��ط  على  الرتفيه  والثقافية، 
النرتنت، توفري املن�سورات اللكرتونية على اخلط مبا�سرة )اون لين(، خدمات املدار�ض، خدمات املدار�ض 
تنظيم  تعليمية،  اأو  ثقافية  لأغرا�ض  والعرو�ض  املعار�ض  تنظيم  والريا�سي،  البدين  التدريب  الداخلية، 
التدريب  الثقافية،  الفعاليات  تنظيم  التعليمية،  الفعاليات  تنظيم  الريا�سية،  الفعاليات  تنظيم  املوؤمترات، 
الوظيفي واملهني، تقدمي امل�سورات املهنية املتعلقة بالتعليم و التدريب، الإر�ساد، توفري ت�سهيالت ريا�سية، 

خدمات املعلومات والن�سح وامل�سورة املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله.
الواق�عة بالفئة:41 

و�سف العالمة: العالمة هي �سعار يتاألف من ر�سم ل�سورة اأ�سد يحمل بكلتا يديه علم و حتته �سكل على هيئة 
تاج كما هو مبني يف ال�سورة.

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�ل�شبت 1 يونيو  2019 �لعدد 12646 

فقد�ن �شهادة ��شهم
فقدت �سهادة ال�سهم رقم 10175949 با�سم/ 
حممد جابر حممد املحريبي �سادرة من م�سرف 

ابوظبي الإ�سالمي وعددها 151 �سهم 
وعلى من يجدها الت�سال بالرقم 

 0506617171

فقد�ن �شهاد�ت ��شهم
فقد املدعو/ مبارك حممد خمي�ض را�سد املن�سوري ،

�سهادة  برقم امل�ستثمر ADIB10189320  وعددها 5663 �سهم 
و �سهادة  برقم امل�ستثمر AKIC16193  وعددها 2872 �سهم 
و�سهادة برقم امل�ستثمر ADSB21820 وعددها 3707 �سهم 

و �سهادة  برقم امل�ستثمر OILC11100777  وعددها 3511 �سهم  
�سادرة من م�سرف ابوظبي ال�سالمي 

وعلى من يجدها الت�سال بالرقم 0503202300 
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�لعدد 12646 بتاريخ 2019/6/1   
  �إعالن �شطب قيد

ليمتد  كو  اند�سرتيز  هيفي  �سام�سوجن  �سركة  ال�سادة/  ب��اأن  القت�ساد  وزارة  تعلن   
فرع  قيد  �سطب  بطلب  تقدمت  ق��د  )اجل��ن��وب��ي��ة(  جمهورية   ، ك��وري��ا   : )اجلن�سية 
ال�سركة يف امارة  دبي )العنوان : ال�سيخ زايد - برج ارنكو - مكتب رقم 1703 ، �ض ب 

: 576( واملقيدة حتت رقم )1624( يف �سجل ال�سركات الأجنبية بالوزارة.
وتنفيذاً لأحكام القانون الحتادي رقم )2( ل�سنة 2015 يف �ساأن ال�سركات التجارية 
وتعديالته والقرار الوزاري رقم )377( ل�سنة 2010م يف �سان اعتماد دليل اإجراءات 

الرتخي�ض لفروع ومكاتب املن�ساآت املوؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة.
يرجى من ال�سادة اأ�سحاب احلق يف العرتا�ض ان يتقدموا باعرتا�سهم اىل الوزارة 

يف ميعاد ل يتجاوز �سهر من تاريخ الن�سر على العنوان التايل:
وزارة القت�ساد - ادارة الت�سجيل التجاري

 �ض.ب )3625( دبي 

  �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �الإقت�شاد

�لعدد 12646 بتاريخ 2019/6/1   
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : ايديل تار لل�سحن -  �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 304 ملك حممد طارق وردك - ديرة - بور �سعيد - ال�سكل القانوين 
 : التجاري  بال�سجل  القيد  رق��م   804461  : الرخ�سة  رق��م    ، حم��دودة  م�سوؤولية  ذات   :
يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1338948
، وذلك مبوجب قرار حماكم  اأعاله  باإنحالل ال�سركة املذكورة  ال�سجل التجاري لديها 
  2019/4/28 بتاريخ   دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق    2019/4/28 بتاريخ   دبي 
فيجن  �سمارت  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  م��ن  وعلى 
ذ   - الأعمال  مركز  باي  بلو  ملك   201-50 رقم  مكتب   : العنوان  احل�سابات  ملراجعة 
م م- بردبي - اخلليج التجاري  هاتف :      فاك�ض :      م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

�لعدد 12646 بتاريخ 2019/6/1   
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي :  �سمارت فيجن ملراجعة احل�سابات
ذ م م- بردبي - اخلليج  الأع��م��ال -  ب��اي مركز  بلو  العنوان : مكتب رق��م 50-201 ملك 
التجاري  هاتف :      فاك�ض :         مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
لل�سحن  تار  ايديل  لت�سفية   اأع��اله  املذكور  امل�سفي  تعيني  قد مت  باأنه  بدبي 
-  �ض ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2019/4/28  واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/4/28 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

�لعدد 12646 بتاريخ 2019/6/1   
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : جيلدما�سرت ال�سرياوي اإنريجي �سوليو�سنز - �ض ذ م م  
العنوان : م�ستودع رقم 3 ملك عقارات حكومة دبي - راأ���ض اخلور ال�سناعية الثانية - 
بردبي - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 819199  رقم القيد 
بال�سجل التجاري : 1375229 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد 
مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
ق���رار حم��اك��م دب��ي بتاريخ 2019/2/5 وامل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي بتاريخ 
2019/5/20 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ال�سرق 
1304 ملك  رقم  : مكتب  العنوان  العامري   لتدقيق احل�سابات - عو�ض  الو�سط 
ملي�ض حممد فواز - بردبي - بزن�ض باي -  هاتف : 5148248-04   فاك�ض : 04-5148252  
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر 

هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

�لعدد 12646 بتاريخ 2019/6/1   
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ال�سرق الو�سط لتدقيق احل�سابات - عو�ض العامري
العنوان : مكتب رقم 1304 ملك ملي�ض حممد فواز - بردبي - بزن�ض باي   هاتف 
التنمية  دائ����رة  تعلن  ه���ذا  مب��وج��ب   04-5148252  : ف��اك�����ض   ،  04-5148248  :
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية  جيلدما�سرت 
ال�سرياوي اإنريجي �سوليو�سنز - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2019/2/5 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/5/20 وعلى من 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي  لديه اأي اعرتا�ض 
الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  اأع��اله، م�سطحباً  املذكور  العنوان  على 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

�لعدد 12646 بتاريخ 2019/6/1   
 مذكرة �عالن �ملدعى عليه بالن�شر

اىل املدعي عليه/برايفت باور خلدمات احلرا�سة - �ض ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها 

جل�سة يوم الربعاء بتاريخ 2019/6/12 ال�ساعة 11.00 �سباحا  

لذا فانتم مكلفون باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 
قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل ، ويف حالة تخلفكم فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، بال�سافة اىل 

الر�سوم وامل�ساريف واحلكم م�سمول املعجل بال كفالة 
ق�شم �لق�شايا �لعمالية

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

رقم الق�سية
 4239/2019/5383
 4240/2019/5383
 4241/2019/5383
 4242/2019/5383
 4243/2019/5383
 4266/2019/5383
 4269/2019/5383

م
1
2
3
4
5
6
7

ا�سم املدعي
على حماده حممود حممد 

ع�سام عبدالتواب جمعه �سويفي 
حممد �سيد عبدالعليم عبدالعاطي 

موؤمن جمعه متويل فراج 
احمد ابوالعال خمتار عبداملاجد 

علي م�سلح �سلمان �سالح 
احمد حماده عبداحلميد ابو طالب    

مبلغ املطالبة
12833 درهم +  تذكرة العودة
16793 درهم +  تذكرة العودة
16793 درهم +  تذكرة العودة
15400 درهم +  تذكرة العودة
18080 درهم +  تذكرة العودة
13934 درهم +  تذكرة العودة
16207 درهم +  تذكرة العودة

�لعدد 12646 بتاريخ 2019/6/1   
يف �لدعوى 2018/2985 جتاري جزئي - عجمان  

1- �سركة / انرتنا�سيونال �سبالي - �ض م ح - اند�سرتيال 
2- الهواء النظيف لتجارة اجهزة التكييف والتريد وقطع غيارها - ذ م م 

3- ال�سو�سن ملقاولت البناء - ذ م م   ،  4- حممد علي حممد ح�سن املال 
ب�سفتكم املدعي عليه :  بالإ�سارة اىل املو�سوع اعاله ، فاإننا نحيطكم علما بانه قد مت حتديد موعد 
اجتماع اخلرة بكم يف الدعوى املذكورة اعاله يوم الحد 2019/6/9 م ال�ساعة الواحدة ظهرا ، على 
ان يكون مكان الجتماع املحدد مبقر مكتب اخلبري احل�سابي ال�سيد/ ي�سرى عادل ، موبايل رقم : 
1019871-055  هاتف ار�سي : 5588206-04  - عنوان املكتب : اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - اخلليج 

التجاري - برج اونتاريو - امام فندق اوبراي )الطابق ال�سابع( مكتب رقم 703. 
يرجى التكرم باحل�سور اىل مقر مكتبنا يف املوعد املقرر وتزويدنا بكافة امل�ستندات الثبوتية التي تخ�ض 

الدعوى املاثلة على ان تكون كافة امل�ستندات مرتجمة اىل اللغة العربية ح�سب ال�سول 
�خلبري�حل�شابي / ي�شرى عادل 
مدقق ح�شابات بو�رزة �القت�شاد رقم 495 
خبري ح�شابي معتمد لدى وز�رة �لعدل رقم 386

�إجتمـــــاع خبــــــرة

�لعدد 12646 بتاريخ 2019/6/1   
�إعالن بالن�شر يف �لدعوى رقم 2018/707 �إ�شتئناف مدين - �ل�شارقة  

املرفوعة من / 1- �سعيد عبداهلل حممد ح�سني  2-جنالء عبدالرقيب اوي�ض الغوري - 
�سد / �سابقا - �سركة الطائر احلر للمنتجعات ال�سياحية )حاليا( - انوار ال�سرق الو�سط 
للمنتجعات ال�سياحية - ذ م م - امل�ستاأنف �سدها / )�سابقا( �سركة الطائر احلر للمنتجعات 
ال�سياحية - )حاليا( - اأنوار ال�سرق الو�سط للمنتجعات ال�سياحية ذ م م - مدعو للح�سور 
الثالثاء  يوم  عقده  املقرر  احل�سابية  لجتماع اخلرة  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا 
2019/6/18 ويف متام ال�ساعة الثانية ظهرا )2.00( موعدا لعقد اجتماع اخلرة والنتقال 
ملنتجع دبي لجن ، وذلك مبقر اخلبري مكتب اأك�ض اإ�ض لتدقيق احل�سابات - بدبي - منطقة 
اخلليج التجاري - برج اوبال - تقاطع �سارع برج خليفة و�سارع مرا�سي درايف - الدور العا�سر 
- رقم 1005 ، هاتف رقم : 3287778-04 ، فاك�ض رقم : 04/3284449 ، م�سطحبني معكم 

كافة امل�ستندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري.   
�خلبري �حل�شابي / �حمد �بر�هيم حممد �ل�شيد  

�إجتمـــــاع خبــــــرة

�لعدد 12646 بتاريخ 2019/6/1   
يف �لدعوى رقم 2018/2490 جتاري كلي 

املعلن اليه / املدعي عليه الثاين / هاين ميالد جدعون الع�سي 
اخل�سم املدخل / مقهى ت�سي ت�سي - �ض ذ م م )حاليا(  ،  مقهي ومطعم الف ليلة وليلة 
)�سابقا( - بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلرة املحا�سبية يف 
الدعوى اعاله فقد حددنا يوم الأحد املوافق 2019/6/16 وذلك يف متام الرابعة والن�سف  
بر  دب��ي-  الكائن  وذل��ك مبكتبنا  الرابع   املحا�سبية  اخل��رة  اجتماع  لعقد  م�ساءا موعدا 
امل��ايل برج العطار مكتب رقم  دب��ي- �سارع ال�سيخ زاي��د بالقرب من حمطة مرتو املركز 
2403 الطابق الرابع والع�سرون- هاتف رقم  3589996-04 وفاك�ض 3589966-04 �ض ب 
91153 دبي - لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا حل�سور الجتماع املذكور مع 

اح�سار كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى.
  XLNC م�سعل الزرعوين للمحا�سبة القانونية- ع�سو موؤ�س�ض يف

اخلبري املحا�سبي : د. م�سعل عبداهلل الزرعوين

دعوة حل�شور 
�إجتماع �خلربة �ملحا�شبية �لر�بع 

�لعدد 12646 بتاريخ 2019/6/1   
مهمة �خلربة يف �لدعوى رقم 2019/889 مدين جزئي 

�إعالن �ملدعي عليها بالن�شر 
حمكمة  قبل  من  املعني   ، فرحات  علي  احل�سابي/حممد  اخلبري  يعلن 
من  واملقامة  جزئي  مدين   2019/889 رقم  الق�سية  يف   - الإبتدائية  دبي 
حممد  عبداهلل  احمد   - م  م  ذ   - التنظيف  خلدمات  �سيب  ما�سرت  املدعيتان 
باروت احلمادي.  وتنفيذا للمهمة فاإن املدعي عليه جهاد ح�سن تركي مدعو  
منه  وكيال معتمدا  بوا�سطة  او  ب�سخ�سه  احل�سابية  اجتماع اخلرة  حل�سور 
واملقرر عقده يوم الحد املوافق 2019/6/16 ال�ساعة الواحدة ظهرا " مبقر 
مكتب اخلبري والكائن يف دبي - ديرة - �سارع الرقة - مركز الرقة لالأعمال 
، بناية فندق ايب�ض ، الطابق 5 ، مكتب رقم )5001( ، هاتف : 04/2500251 ، 

متحرك : 050-6466748  
�خلبري �حل�شابي / حممد علي فرحات    

�إعالن ح�شور
 �إجتماع خربة ح�شابية 

�لعدد 12646 بتاريخ 2019/6/1   
يف �لدعوى رقم 2018/837 جتاري جزئي 

حمكمة �بوظبي �الإبتد�ئية
املدعي عليه الأول / هوم اند مور لإدارة العقارات 

املدعي عليه الثاين / نايف كولتور 
ال�سم�ض  واملرفوعة �سدكم من / مكتب  اعاله  بالق�سية  انتدابنا خبري ح�سابي  اأنه مت  نحيطكم علما 
لتاأجري ال�سيارات وعليه فانتم مكلفني او من ميثلكما قانونا بح�سور اجتماع اخلرة املقرر عقده يوم 
اخلمي�ض املوافق 2019/6/13 وذلك ال�ساعة احلادية ع�سر )11.00( �سباحا وذلك مبكتب اخلبري املنتدب 
الكائن / ابوظبي - اخلالدية - ثالث بناية خلف املحالت الكري - بناية رقم 63 - اعلى م�سبغة التاأمل - 
بناية دما�ض للمجوهرات )�سابقا( - مكتب M2 يرجى احل�سور باملوعد واملكان املحدد واإح�سار امل�ستندات 
املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�سور فان اخلرة �ستبا�سر اعمالها وفقا 

لل�سالحيات املخولة لها قانونا.  لالإ�ستف�سار الإت�سال ب���� : 0556867728  
�خلبري �حل�شابي 
�يهاب نريوز معو�ض  

�إعــالن للح�شــور
�مــــــام �خلربة بالن�شـــر

�لعدد 12646 بتاريخ 2019/6/1   
يف �لدعوى 2018/7193 جتاري جزئي - �ل�شارقة  

1- جلوبال اجنينريينج �سي�ستمز 
ب�سفتكم املدعي عليه : 

بالإ�سارة اىل املو�سوع اعاله ، فاإننا نحيطكم علما بانه قد مت حتديد موعد اجتماع اخلرة بكم يف 
الدعوى املذكورة اعاله يوم  الثنني 2019/6/10 م ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا - على ان يكون مكان 
الجتماع املحدد مبقر مكتب اخلبري احل�سابي ال�سيد/ ي�سرى عادل ، موبايل رقم : 055-1019871  
هاتف ار�سي : 5588206-04  عنوان املكتب : اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - اخلليج التجاري - برج 

اونتاريو - امام فندق اوبراي )الطابق ال�سابع( مكتب رقم 703.
يرجى التكرم باحل�سور اىل مقر مكتبنا يف املوعد املقرر وتزويدنا بكافة امل�ستندات الثبوتية التي 

تخ�ض الدعوى املاثلة على ان تكون كافة امل�ستندات مرتجمة اىل اللغة العربية ح�سب ال�سول.  
�خلبري�حل�شابي / ي�شرى عادل 
مدقق ح�شابات بو�رزة �القت�شاد رقم 495 
خبري ح�شابي معتمد لدى وز�رة �لعدل رقم 386

�إجتمـــــاع خبــــــرة

�لعدد 12646 بتاريخ 2019/6/1   
يف �لدعوى  رقم  )2019/1783( جتاري جزئي 

املدعي : حافظ احمد علي احمد 
اعاله  املذكورة  بالدعوى  م�سريف  خبري  ندب  مت  بانه  علما  �سيادتكم  نحيط 

واملرفوعة �سدكم من دنيا للتمويل ذ م م  ، 
املقرر  اخلرة  اجتماع  بح�سور  قانونا  ميثلكم  من  او  مكلفني  فاأنتم  وعليه 
عقده يوم الثنني املوافق 2019/6/10 يف متام ال�ساعة 00 : 10 �سباحا ،  وذلك 
ال�سطوة  دوار  بجوار   - �سنرت  الهناء   - دبي  الكائن  املنتدب  اخلبري  مبكتب 
نطلب   )229/228( رقم  مكتب   - ت�سيل�سي  فندق  بجانب   - كارفور  مقابل   -
احل�سور باملوعد واملكان املحدد واإح�سار امل�ستندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى 
وفقا  اعمالها  �ستبا�سر  فاإن اخلرة  تخلفكم عن احل�سور  بانه يف حال  علما 

لل�سالحيات املخولة لها قانونا. 
       حممد ح�شن �ملرزوقي/ �خلبري �مل�شريف    

�إعالن بالن�شر جلل�شة �خلربة 

�لعدد 12646 بتاريخ 2019/6/1   
�عالن للح�شور �مام حمكمة عجمان �الإحتادية �الإبتد�ئية   

 يف �لدعوى رقم 2017/2832 - مدين )جزئي( 
�إعالنكم باإحالة �لدعوى من حمكمة �الإ�شتئناف - بو��شطة �لن�شر  

بناء على طلب حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
اىل املدعي علي��ها / �سركة امرييكان هوم ا�سواران�ض كومباين    جن�سيته /  

اقام املدعي / موؤ�س�سة املوا�سالت العامة -عنوانه / متثلها اإدارة ق�سايا الدولة بوزارة 
عجمان   - )ج��زئ��ي((  )م��دين   2017/2832  / برقم  ال��دع��وى  ال�سارقة(   )ق�سم  ال��ع��دل 
ومو�سوعها : املطالبة مببلغ درهم والفائدة 2.79% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد 
عجمان  حمكمة  ام��ام  باحل�سور  مكلف  فانت  املحاماة.  واتعاب  وامل�ساريف  الر�سوم  مع 
الحتادية البتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وذلك يف ال�ساعة 8.30 من يوم 11 

�سهر يونيو ل�سنة 2019 م.  وذلك للنظر يف الدعوى بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ :  2019/5/21 

 مكتب �د�رة �لدعوى

  وز�رة �لعدل
حمكمة عجمان �الحتادية �البتد�ئية

مكتب �د�رة �لدعوى
�لعدد 12646 بتاريخ 2019/6/1   

مكتب �إد�رة �خلرب�ء 
د�ئرة �ملحاكم - مكتب �إد�رة �خلربة 

�إعالن بالن�شر للح�شور �مام �خلبري �مل�شريف و�ملايل 
دعوى رقم 2019/837 جز�ء حماكم ر�أ�ض �خليمة  

 ال�ساكي/براين باتريك مانلي بوكالة/هادف و�سركاوؤه للمحاماة وال�ست�سارات القانونية
امل�سكو يف حقهم /1- الكاثرين خربو�ض 2-عماد حممود خربو�ض 

اخليمة  را���ض  حماكم  دائ��رة  مقر  اىل  الر�سمية  العمل  �ساعات  خ��الل  احل�سور  يتعني 
املايل  اخلبري  ملقابلة  اخليمة  راأ����ض   - املحاكم  دائ���رة  يف  الكائن  اخل��رة  اإدارة  مكتب   -
الدعوى  توؤيد موقفكم يف  التي  والوثائق  امل�ستندات  كافة  واإح�سار  املذكور  وامل�سريف   
رقم )2019/837( جزاء - راأ�ض اخليمة وذلك يوم الثالثاء املوافق 2019/6/11 يف متام 

ال�ساعة العا�سرة �سباحا )10.00(. 
 حماكم ر�أ�ض �خليمة 

مكتب �إد�رة �خلرب�ء - �خلبري �ملايل و�مل�شريف 
علي يا�شني   

 حكومة  ر��ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12646 بتاريخ 2019/6/1   
�عالن للح�شور �مام مدير �د�رة �لدعوى بالن�شر 

 يف �لدعوى رقم  128/2018 مدين )جزئي( 
�إحالة �لدعوى من حمكمة �الإ�شتئناف - بو��شطة �لن�شر  

بناء على طلب حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
اىل املدعي علي��ه/اخل�سم املدخل /1- عبيد حميد �سالح حميد  2-حميد �سالح حميد 

جن�سيته/ اإمارات  
اقام املدعي عليه / �سركة ميثاق للتاأمني 

الدعوى برقم / 2018/128 )مدين)جزئي(( - عجمان  
ومو�سوعها : باإحالة الدعوى من حمكمة الإ�ستئناف اىل املحكمة الإبتدائية لنظرها 

فانت مكلف باحل�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
وذلك يف ال�ساعة 8.30 من يوم 11 �سهر يونيو ل�سنة 2019 م.  وذلك يف النظر يف الدعوى بو�سفك 

مدعي عليه.  حرر بتاريخ :  2019/5/30 
حمرر الإعالن : 

 مكتب �د�رة �لدعوى

  وز�رة �لعدل
حمكمة عجمان �الحتادية �البتد�ئية

مكتب �د�رة �لدعوى

�لعدد 12646 بتاريخ 2019/6/1   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف �لدعوى رقم 2019/1881  تنفيذ جتاري 
اي�ساكوفيك جمهول حمل القامة  املنفذ �سده/1- �سربوجلوب  اىل 
مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ال��ب��ن��ك امل�����س��رق )���س��رك��ة م�����س��اه��م��ة عامة( 
الدعوى  عليك  اأق���ام   قد  حثبور  �سيف  حممد  خليفة  وميثله:خالد 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)355388.07( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12646 بتاريخ 2019/6/1   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف �لدعوى رقم 2019/175  تنفيذ عقاري 
اىل املنفذ �سده/1- جان هوجر ماتي�سني 2- جي�سرهوجر ماتي�سني جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/علي عزيز اله طاهر بور قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى 
ا�ستئناف  رق����م:2016/620  بال�ستئناف  واملعدل  كلي  عقاري  رق����م:2018/136 
عقاري والقا�سي بدفع املبلغ املنفذ به بالت�سامن وقدره )798362( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 2- بطالن عقد البيع املوؤرخ يف:2011/5/24.  
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12646 بتاريخ 2019/6/1   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف �لدعوى رقم 2019/1075  تنفيذ مدين 
اىل املنفذ �سده/1- هاي راي�ض خلدمات ال�سراف الداري جلمعيات 
املالك جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/زياد ح�سن احلاج 
الدعوى  عليك  اأق���ام   ق��د  اجل��رم��ن  ابراهيم  ا�سماعيل  وميثله:علي 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )10497(
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12646 بتاريخ 2019/6/1   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/595  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سركة الطريان ال�سوي�سرية جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/�سلطان عبداهلل عتيق جمعه املرر قد اأقام عليك الدعوى 
وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م   )500.000( مببلغ   املطالبة  مو�سوعها 
ومقابل اتعاب املحاماة.وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق:2019/6/9 
ال�ساعة:8:30 �ض بالقاعة:ch2.D.17  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12646 بتاريخ 2019/6/1   

       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�شر
             يف  �لدعوى 2019/590  �حو�ل نف�ض م�شلمني

اىل املدعي عليه / 1- مرمي حمزة مطوري  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
اأقام  قد  ابراهيم  دروي�ض  غ��الم  وميثله:حميد  اأهلي  علي  عبداهلل  احمد  عبداهلل 
عليك الدعوى ومو�سوعها اثبات ن�سب البنت/رمي لوالدها املدعي ل�سحة اأ�سبابه 
اتعاب  ومقابل  وامل�����س��اري��ف  ال��ر���س��وم  عليها  امل��دع��ي  ت�سمني  وال��ق��ان��وين  الواقعية 
ال�ساعة 9.30 �ض  املوافق  2019/6/12  املحاماة. وح��ددت لها جل�سة يوم  الربعاء 
بالقاعة رقم )9( يف مبنى الحوال ال�سخ�سية يف منطقة القرهود لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12646 بتاريخ 2019/6/1   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف �لدعوى رقم 2019/1916  تنفيذ عمايل 
املباين  تنظيف  خلدمات  عا�سق  حممد  عبدالعزيز  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
������ض.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/���س��ري ده���ا م 
ديبناث جوبال ديب ناث  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )12554( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )823( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12646 بتاريخ 2019/6/1   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف �لدعوى رقم 2019/1307  تنفيذ عمايل 
جمهول  �����ض.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  امللكي  ال��ع��امل  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حبيب الرحمن �سرياز مياه  قد اأقام  
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
وقدره )7305( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   ر�سوم خلزينة  دره��م   )760( مبلغ 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12646 بتاريخ 2019/6/1   

       مذكرة �عالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  �لدعوى 2019/207  تظلم جتاري

اىل املتظلم �سده / 1-فريد احمد �سيخ داود عبداملجيد جمهول حمل القامة مبا 
ان املتظلم / الدانوب ملواد البناء �ض.م.ح وميثله:علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن 
ال�سادر يف  القرار  اع��اله ومو�سوعه تظلم من  املذكور  التظلم  اأق��ام عليكم  قد 
الدعوى رقم 412/2019 امر على عري�سة جتاري والر�سوم وامل�ساريف. وحددت 
 Ch  : بالقاعة  ال�ساعة 09.30 �ض  املوافق 2019/6/9    لها جل�سة يوم الح��د 
A.5.1  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، 

ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�ض �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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�عـالن تغيري ��شـم
بطلب  املهري(  �سامل  �سامل حممد  )بدريه  املواطنة  تقدمت 
بتغيري  التوثيقات  ق�سم  البتدائية  اأبوظبي  حمكمة  اىل 
ا�سمها من )بدريه( اىل)البدور(.  وتقرر خماطبتكم لالإفادة 

عما اإذا كان هناك ما مينع من تغيري ا�سمها من عدمه. 
�إ�شماعيل �بر�هيم �حلو�شني 

كاتب عدل 
�لقا�شي / �شلطان حممد خمي�ض �لكعبي 
قا�شي تركات �لد�ئرة �لثالثة  

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�شاء(
�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لتوثيق
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  �عالن بالن�شر

املرجع : 695
 ، كونهامو  كونهامو  باباليبانا  ابراهيم  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
هندي اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك 
رقم  رخ�سة  مبوجب  اجلن�سية  هندية   ، خلفان  بيغم  �ساجده   / ال�سيدة  اىل 
)534541( با�سم / بقالة املعلم.  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  
القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى 
اليه  امل�سار  الجراء  على  الت�سديق   يتم  �سوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�سر 
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه 

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

�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات
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  �عالن بالن�شر

املرجع : 697
اإماراتية   - الظنحاين  املوؤذن  احمد  عبداهلل  هند  ال�سيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�سية لها الرغبة يف بيع كامل ح�ستها البالغة )100%( اىل ال�سيد/ ازهر زين العابدين 

زين العابدين - هندي اجلن�سية يف )م�سبغة امليدان( مبوجب رخ�سة رقم )29306(. 
تعديالت : 

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

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

�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات
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  �عالن بالن�شر
املرجع : 693

اجلن�سية  بنغالدي�ض   - علي  حممد  جباد  حممد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب بالتنازل وبيع كامل ح�سته البالغة 100% ح�سة يف الرخ�سة التجارية )املحال 
لتجارة النفايات واخلردة املعدنية( ترخي�ض رقم )502807( وذلك اىل ال�سيد/ عاملغري 
التنازل مالك  الدين حولدار - بنغالدي�سي اجلن�سية حيث مت  ح�سني حولدار دليل 
يف الرخ�سة. وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( 
ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف 
يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه 

اي  اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانوين حيال ذلك. 
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات
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  �عالن بالن�شر

املرجع : 689
الإمارات   - تاغزيروفا  م�سطفى  رابادان  انديرا  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�سية ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة )100%( وذلك اىل ال�سيد/ 
يعقوب حممد علي احلمادي - الإمارات اجلن�سية ، يف الرخ�سة امل�سماة / الأمري لتاأجري 
مواقف ال�سيارات( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )733510( ال�سادرة من 

دائرة التنمية الإقت�سادية بال�سارقة. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

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

�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات
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  �عالن بالن�شر
املرجع : 691

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ احمد ابراهيم يو�سف الق�سري - اإماراتي اجلن�سية وال�سيد/ تاج الدين 
جر اهلل - هندي اجلن�سية وال�سيدة/ رميا رادهاكري�سنان رادهاكري�سنان - هندية اجلن�سية يرغبون يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�ستهم البالغة )100%( وذلك اىل ال�سيدة/ �سيتالك�سمي ايالور �سرينيفا�سان 
�سرينيفا�سان ايالور �ساجنامي�سواران - هندية اجلن�سية يف )باب البحرية للتجارة العامة - ذ م م( مبوجب 
رخ�سة رقم )741127(  تعديالت : مت تغيري الن�ساط من )جتارة عامة ، مكتب( اىل )جتارة املواد الغذائية 
املعلبة واملحفوظة - باجلملة( - مت تغيري ال�سم التجاري من )باب البحرية للتجارة العامة - ذ م م( اىل 
)باب البحرية لتجارة املواد الغذائية( - مت تغيري ال�سكل القانوين من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل 
وكيل خدمات.  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 

اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن.
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 
�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات
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�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2019/4111 (

املنذر : ورثة احمد حممد بورحيمة 
املنذر اليه : باحل�سا لل�سفريات 

فاإننا نطلب ما يلي :  فاإن املنذر يوجه هذا الإنذار القانوين عن طريق كاتب العدل بدبي اىل 
املنذر اليه خمطرا اإياه ب�سرورة �سداد امل�ستحقات اليجارية املتاأخرة عليكم بقيمة 190000 درهم 
ا�ستالمكم  تاريخ  ايجار وذلك خالل فرتة 30 يوم من  القيمة اليجارية وما ي�ستجد من  من 
لهذا الن�سرالقانوين ، وننذركم باأنه يف حالة عدم ا�ستجابتكم لهذا الإنذار بال�سداد خالل الأجل 
املمنوح لكم فاإنه يتوجب عليكم �سداد كافة امل�ستحقات ، واإنه �سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات 
القانونية املتبعة ل�سداد امل�ستحقات املتاأخرة عليكم حتى تاريخ ت�سليمكم للعني املوؤجرة للموؤجر 
باحلالة التي ت�سلمه عليها وقت التعاقد ، بالإ�سافة اىل الزامكم وت�سليمه بالإ�سافة اىل الزامكم 

بالفوائد القانونية والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2019/4127 (

املنذر : املوؤجر / طالل احمد الع�سكر - �سوري اجلن�سية 
رقم  جتارية  رخ�سة   - م  م  ذ  �ض   - العامة  للتجارة  �سيلي  بينك   / اليه  املنذر 

)746264( - حمهويل حمل الإقامة 
الفا  ع�سرون   )20.000( والبالغة  اليجارية  للقيمة  الكامل  بال�سداد  نكلفكم 
درهم خالل ثالثني )30( يوما من تاريخ تبلغكم الن��ذار ب�سكل قانوين وال 
�ساأ�سطر ا�سفا بالإ�سافة ملوكلي باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والق�سائية 
مبطالبتكم واخالءكم من الوحدة التجارية املذكورة اعاله والزامكم بت�سليمها 

للمنذر خالية من ال�سواغل مع ت�سمينكم كافة الر�سوم وامل�ساريف. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم )2019/1/4132 (
املنذر : وائل ان�سي احمد احلمامي 

املنذر اليه : عبداجلبار نالكاتو بوكاي تاكال 
املو�سوع / انذار عديل بالن�سر بالتكليف بالوفاء مببلغ )50000 درهم(

املنذر ينذر املنذر اليه بهذا النذار للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا يف مواجهته ، وينبه 
عليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )50000 درهم خم�سون الف درهما( قيمة ال�سيك رقم )00018( 
وذلك خالل   - الوطني  راأ���ض اخليمة  بنك  وامل�سحوب على  بتاريخ 2017/1/3  الأداء  وامل�ستحق 
خم�سة ايام من تاريخ اعالمه لهذا الن��ذار او اعالنه به ، ويف حالة امتناعه عن الوفاء �سوف 
ي�سطر الطالب "املنذر " ا�سفا اىل اللجوء للق�ساء واتخاذ كافة الج��راءات القانونية الكفيلة 
الخرى  القانونية  احلقوق  كافة  حفظ  مع   ، �سده  اداء  اأم��ر  ا�ست�سدار  ومنها  حقوقه  بحفظ 

للطالب املنذر. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2019/4104(

 M559364 املنذر : مامون عبداملعطي �سالح زعرت - اردين اجلن�سية جواز �سفر
بوكالة املحامي / را�سد عبداهلل احلفيتي 

امل���ن���ذر ال��ي��ه / ع��ب��داحل��ن��ان ع��ب��دال��رح��م��ن ح�����س��ني - ����س���وري اجل��ن�����س��ي��ة - ج����واز ���س��ف��ر / 
القامة  حمل  جمهول   -  N008459556

ينذر املنذر املنذر اليه برد مبلغ وقدره )50.000 دولر امريكي( واملرت�سد بذمته املنذر 
اليه مبوجب �سند المانة املوؤرخ 2015/1/18 املوقع من املنذر اليه بعد ا�ستالمه املبلغ 
2016/1/15 وذلك خالل  املحدد  بالتاريخ  املبلغ  رد  اليه  املنذر  بالكامل ورف�ض  اعاله 
القانونية ل�سرتداد  املنذر لتخاذ كافة الج��راءات  الن�سر وال �سي�سطر  ا�سبوع من تاريخ 

املبلغ. مع حفظ كافة حقوق املنذر. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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�إنذ�ر عديل بالن�شر
رقم 2019/4123 

املنذر : جممع دبي ال�سناعي - �ض ذ م م  )املوؤجر( - العنوان : مكتب ملك ابراج الإمارات - الطابق 49 - بردبي - �سارع ال�سيخ 
زايد - اإمارة دبي - الإمارات العربية املتحدة - هاتف : 43304444 971+  �ض ب : 73311 

�سد املنذر اليها : الواجهة الهند�سية لأعمال التلبي�ض - �ض ذ م م )امل�ستاأجر( - العنوان / م�ستودع رقم 2 ملك دبي اإند�سرتيال 
�سيتي - مدينة دبي ال�سناعية - �سيح �سعب 2 ، دبي - الإمارات العربية املتحدة - هاتف : 3546604 4 971+  - فاك�ض : 

املتحدة  العربية  الإمارات  دبي   232778  : ب  �ض    +971  50  6243434  : متحرك   -  +971  4  3546604
 01B تخطر املنذرة  املنذر اليه ب�سرورة الإلتزام بجميع احكام عقد اليجار املوؤرخ يف  2018/7/11  اخلا�سة امل�ستودع رقم
و 03B الواقعة يف �سيح �سعب 2 على قطعة الر�ض رقم 176 )رقم البلدية 501-531( جممع دبي ال�سناعي بني كل من 
جممع دبي ال�سناعي �ض ذ م م - ب�سفته املوؤجر و الواجهة الهند�سية لأعمال التلبي�ض - �ض ذ م م - ب�سفته امل�ستاأجر وب�سداد املبلغ 
املرت�سد يف ذمتها وبخالف ما ي�ستجد من بدل اليجار والر�سوم امل�ستحقة و�سريبة القيمة امل�سافة حتى تاريخ الخالء الفعلي 
وبراءة ذمة العني املوؤجرة من ر�سوم ا�ستهالك املاء والكهرباء من هيئة كهرباء ومياه دبي وت�سليم العني ومفاتيحها للمنذرة 
خالية من ال�سخا�ض وال�سواغل وباحلالة التي كانت عليها عند التعاقد وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ ا�ستالم النذار 
وال �ست�سطر املنذرة  اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية �سد املنذر اليها واللجوء اىل اللجنة الق�سائية بالف�سل يف املنازعات 
بني املوؤجرين وامل�ستاأجرين للمطالبة بالخالء و�سداد القيمة اليجارية املرت�سدة من تاريخ المتناع عن ال�سداد وحتى تاريخ 

الخالء الفعلي وحتميل املنذر اليها كافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى. 

  �لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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�إنذ�ر عديل بالن�شر

رقم 2019/4125 
املنذر : جممع دبي ال�سناعي - �ض ذ م م  )املوؤجر( - العنوان : مكتب ملك ابراج الإمارات - الطابق 49 - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - 

اإمارة دبي - الإمارات العربية املتحدة - هاتف : 43304444 971+  �ض ب : 73311 
�سد املنذر اليها : الواجهة الهند�سية لأعمال التلبي�ض - �ض ذ م م )امل�ستاأجر( - العنوان / م�ستودع رقم 2 ملك دبي اإند�سرتيال �سيتي - 
مدينة دبي ال�سناعية - �سيح �سعيب 2 ، دبي - الإمارات العربية املتحدة - هاتف : 3546604 4 971+  - فاك�ض : 3546604 4 
"971+ - متحرك : 6243434 50 971+  �ض ب : 232778 دبي الإمارات العربية املتحدة ، رقم قطعة الأر�ض 531-501.
تخطر املنذرة  املنذر اليه ب�سرورة الإلتزام بجميع احكام عقد اليجار املوؤرخ يف 29  يونيو 2017 اخلا�سة �سكن العمال رقم 023 
، 025 ، 024  يف املبنى رقم LV1 - 2 الواقعة يف �سيح �سعب 2 على قطعة الر�ض رقم 188 )رقم البلدية 601- 531( بني 
كل من جممع دبي ال�سناعي �ض ذ م م - ب�سفته املوؤجر و الواجهة الهند�سية لأعمال التلبي�ض - �ض ذ م م - ب�سفته امل�ستاأجر وب�سداد 
املبلغ املرت�سد يف ذمتها وبخالف ما ي�ستجد من بدل اليجار والر�سوم امل�ستحقة و�سريبة القيمة امل�سافة حتى تاريخ الخالء الفعلي 
وبراءة ذمة العني املوؤجرة من ر�سوم ا�ستهالك املاء والكهرباء من هيئة كهرباء ومياه دبي وت�سليم العني ومفاتيحها للمنذرة خالية من 
ال�سخا�ض وال�سواغل وباحلالة التي كانت عليها عند التعاقد وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ ا�ستالم النذار وال �ست�سطر املنذرة  
اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية �سد املنذر اليها واللجوء اىل اللجنة الق�سائية بالف�سل يف املنازعات بني املوؤجرين وامل�ستاأجرين 
للمطالبة بالخالء و�سداد القيمة اليجارية املرت�سدة من تاريخ المتناع عن ال�سداد وحتى تاريخ الخالء الفعلي وحتميل املنذر اليها 

كافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى. 

  �لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12646 بتاريخ 2019/6/1   
�إنذ�ر عديل بالن�شر

رقم 2019/4126 
املنذر : جممع دبي ال�سناعي - �ض ذ م م  )املوؤجر( - العنوان : مكتب ملك ابراج الإمارات - الطابق 49 - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - 

اإمارة دبي - الإمارات العربية املتحدة - هاتف : 43304444 971+  �ض ب : 73311 
�سد املنذر اليها : الواجهة الهند�سية لأعمال التلبي�ض - �ض ذ م م )امل�ستاأجر( - العنوان / م�ستودع رقم 2 ملك دبي اإند�سرتيال �سيتي 
- مدينة دبي ال�سناعية - �سيح �سعيب 2 ، دبي - الإمارات العربية املتحدة - هاتف : 3546604 4 971+  - فاك�ض : 3546604 

املتحدة  العربية  الإمارات  دبي   232778  : ب  �ض    +971  50  6243434  : متحرك   -  +971  4
تخطر املنذرة  املنذر اليه ب�سرورة الإلتزام بجميع احكام عقد اليجار املوؤرخ يف 21 مايو 2017 اخلا�سة �سكن العمال رقم 40 ، 37 
، 32 ، 31 ، 30 يف املبنى رقم LV1 - 11 الواقعة يف �سيح �سعب 2 على قطعة الر�ض رقم 188 )رقم البلدية 601- 531( بني 
كل من جممع دبي ال�سناعي �ض ذ م م - ب�سفته املوؤجر و الواجهة الهند�سية لأعمال التلبي�ض - �ض ذ م م - ب�سفته امل�ستاأجر وب�سداد 
املبلغ املرت�سد يف ذمتها وبخالف ما ي�ستجد من بدل اليجار والر�سوم امل�ستحقة و�سريبة القيمة امل�سافة حتى تاريخ الخالء الفعلي 
وبراءة ذمة العني املوؤجرة من ر�سوم ا�ستهالك املاء والكهرباء من هيئة كهرباء ومياه دبي وت�سليم العني ومفاتيحها للمنذرة خالية من 
ال�سخا�ض وال�سواغل وباحلالة التي كانت عليها عند التعاقد وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ ا�ستالم النذار وال �ست�سطر املنذرة  
اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية �سد املنذر اليها واللجوء اىل اللجنة الق�سائية بالف�سل يف املنازعات بني املوؤجرين وامل�ستاأجرين 
للمطالبة بالخالء و�سداد القيمة اليجارية املرت�سدة من تاريخ المتناع عن ال�سداد وحتى تاريخ الخالء الفعلي وحتميل املنذر اليها 

كافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى. 

  �لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12646 بتاريخ 2019/6/1   
�إنذ�ر عديل بالن�شر

رقم 2019/4124 
املنذر : جممع دبي ال�سناعي - �ض ذ م م  )املوؤجر( - العنوان : مكتب ملك ابراج الإمارات - الطابق 49 - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - 

اإمارة دبي - الإمارات العربية املتحدة - هاتف : 43304444 971+  �ض ب : 73311 
املنذر اليها : اليفي�سن خلدمات املباين - �ض ذ م م )امل�ستاأجر( - العنوان / م�ستودع رقم 3 ملك مدينة دبي ال�سناعية - �سيح �سعيب 
2 ، دبي - الإمارات العربية املتحدة - هاتف : 3546604 4 971+  - فاك�ض : 3546604 4 971+ - متحرك : 6243434 
اليه  املنذر  املنذرة   531.   تخطر   -  501 الأر�ض  رقم قطعة   ، املتحدة  العربية  الإمارات  دبي   232778  : ب  971+  �ض   50
BLOCK B املبنى  يف   02B رق��م  بامل�ستودع  اخلا�سة   2017/7/28 يف  امل��وؤرخ  اليجار  عقد  احكام  بجميع  الإل��ت��زام   ب�سرورة 
دبي  جممع  من  كل  بني    )531  -  501 البلدية  )رقم   176-0 رقم  الر�ض  قطعة  على  الواقعة   WAREHOUSE-P1
ذمتها  يف  املرت�سد  املبلغ  وب�سداد  امل�ستاأجر  ب�سفته   - م  م  ذ  �ض   - املباين  خلدمات  اليفي�سن  و  امل��وؤج��ر  ب�سفته   - م  م  ذ  �ض  ال�سناعي 
العني  ذمة  وب��راءة  الفعلي  الخ��الء  تاريخ  امل�سافة حتى  القيمة  و�سريبة  امل�ستحقة  والر�سوم  اليجار  بدل  ي�ستجد من  ما  وبخالف 
ال�سخا�ض  من  خالية  للمنذرة  ومفاتيحها  العني  وت�سليم  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  من  والكهرباء  املاء  ا�ستهالك  ر�سوم  من  املوؤجرة 
وال�سواغل وباحلالة التي كانت عليها عند التعاقد وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ ا�ستالم النذار وال �ست�سطر املنذرة  اىل اتخاذ 
كافة الجراءات القانونية �سد املنذر اليها واللجوء اىل اللجنة الق�سائية بالف�سل يف املنازعات بني املوؤجرين وامل�ستاأجرين للمطالبة 
بالخالء و�سداد القيمة اليجارية املرت�سدة من تاريخ المتناع عن ال�سداد وحتى تاريخ الخالء الفعلي وحتميل املنذر اليها كافة 

الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى. 

  �لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12646 بتاريخ 2019/6/1   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2019/3883  عمايل جزئي
جمهول  ذ.م.م  ال��ف��ن��ي��ة  ل���ل���خ���دم���ات  1-ك���وه���ي���ن���ور   / ع��ل��ي��ه  امل����دع����ي  اىل 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /م��ون��ي�����س��واران م��وت��ان��دي ق��د اأق����ام عليك 
 14090( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
وامل�����س��اري��ف رقم  وال��ر���س��وم  ع���ودة مببلغ )2000( دره���م  وت���ذك���رة  دره����م( 
الحد  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB193669711AE:ال�سكوى
املوافق 2019/6/16 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12646 بتاريخ 2019/6/1   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2019/3258  عمايل جزئي
حمل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  للمقاولت  ال���رواد  1-�سفوة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /م�سطفى اح��م��د اح��م��د اب��راه��ي��م ق��د اأق���ام عليك 
 14080( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
وامل�����س��اري��ف رقم  وال��ر���س��وم  ع���وده مببلغ )2000( دره���م  وت���ذك���رة  دره����م( 
يوم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   mb192945865ae/2019:ال�سكوى
الثالثاء املوافق 2019/6/11 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  .
رئي�ض �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12646 بتاريخ 2019/6/1   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/3753  عمايل جزئي

���ض.ذ.م.م جمهول حمل  اىل املدعي عليه / 1-ام اي بي انرتنا�سيونال للخدمات 
وميثله:جمعة  كوتي  جوفيندان  باتهاليل  كومار  /اني�ض  املدعي  ان  مبا  القامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات  خليفة جمعة احلام�ض قد 
والر�سوم  دره���م   )2000( مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره���م(   91910( وق��دره��ا  عمالية 
لها  وح���ددت   MB188447145AE/2019:ال�سكوى رق��م  وامل�����س��اري��ف 
 ch1.A.1:بالقاعة �ض   08.30 ال�ساعة   2019/6/10 املوافق  الثنني  يوم  جل�سة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12646 بتاريخ 2019/6/1   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2018/11344  عمايل جزئي

بالتقابل( جمهول حمل  امل��دع��ي عليه / 1-رو���س��ن ج��ورج ج��اك��وب )امل��دع��ي عليه  اىل 
بالتقابل(  )امل��دع��ي��ة  �����ض.ذ.م.م  املعدنية  لل�سناعات  /ال��واح��ة  امل��دع��ي  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  النعيمي  هوي�سل  علي  ع��ب��داهلل  وميثله:را�سد 
من   %12 القانونية  والفائدة  دره��م(   90.197( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
ت��اري��خ املطالبة وح��ت��ى مت��ام ال�����س��داد وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف وم��ق��اب��ل ات��ع��اب املحاماة 
)املدعي  بالتقابل  املدعية  ل�سالح  به  يحكم  ما�سوف  بني  الق�سائية  املقا�سة  واج��راء 
اأ�سليا(  )املدعية  بالتقابل  عليها  املدعي  ل�سالح  بها  يق�سي  مبالغ  واي  اأ�سليا(  عليها 
املوافق  اخلمي�ض  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت   mb186417424ae:ال�سكوى رق��م 
اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة �ض   8.30 ال�ساعة   2019/6/13
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12646 بتاريخ 2019/6/1   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/3822  عمايل جزئي

املدعي عليه / 1-�سيد ع��ارف ح�سني �سيد نكني ح�سني جمهول حمل  اىل 
القامة مبا ان املدعي /فانتوم خلدمات ا�ستيقاف و�سف ال�سيارات �ض.ذ.م.م 
وقدرها  املطالبة مب�ستحقات عمالية  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأق��ام  قد 
)100.000 درهم( املرت�سدة يف ذمته وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة ���ض   10.00 ال�ساعة   2019/6/26
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12646 بتاريخ 2019/6/1   
�عالن حكم بالن�شر

         يف  �لدعوى رقم 2018/12809  عمايل  جزئي 
�����ض.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1- تا�سك ات�سيور خل��دم��ات احل��را���س��ة 
حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  حمبوب  حممد  وليد  املدعي/حممد  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
ل�سالح/حممد  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف    2019/2/5 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها 
وليد حممد حمبوب بحكمت املحكمة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 
)26.488( دره��م وتذكرة ع��وده ملوطنه ما مل يكن قد التحق بخدمة �ساحب عمل 
اخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه منها 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�ض �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12646 بتاريخ 2019/6/1   

�عالن حكم بالن�شر
         يف  �لدعوى رقم 2019/103  تظلم جتاري 

اىل املحكوم عليه/1- �سركة ايفوري التجارية م.م.ح جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/5/8  يف الدعوى املذكورة اعاله 
�سكال  التظلم  بقبول  قانونيون  وم�ست�سارون  حمامون  واملطرو�سي  ل�سالح/القرق 
الثاين 2-  للمتظلم �سده  بالن�سبة  التظلم  التظلم 1- برف�ض  ثانيا:ويف مو�سوع   -
بتقدير اتعاب املتظلم يف الدعوى رقم 16 ل�سنة 2015 جتاري كلي مببلغ )300.000( 
درهم والزمت املتظلم �سده الوىل بان توؤدي هذا املبلغ للمتظلم والزمتها بامل�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�ض �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12646 بتاريخ 2019/6/1   
�عالن حكم بالن�شر

         يف  �لدعوى رقم 2018/3612  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- و�سام النيل للتجارة العامة �ض.ذ.م.م 2- ابراهيم ال�سعيد ال�سعيد 
حممد رخا جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 
2018/12/9  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/حامت فوؤاد ح�سن علي بالزام املدعي 
دره���م( قيمة  ال��ف  )ث��م��ان��ون  م��ق��داره  امل��دع��ي مبلغ  اىل  ي��وؤدي��ا  ان  بالت�سامن  عليهما 
ال�سيكني مو�سوع التداعي وفائدة 9% �سنويا من تاريخ 2018/5/24 وحتى متام ال�سداد 
والزمتها بالر�سوم وامل�ساريف ومببلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 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�ض �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12646 بتاريخ 2019/6/1   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/1670  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اي��راج حالجي للتجارة ���ض.ذ.م.م 2- اي��راج احمد حالجي 3- �سركة 
حالجي التجارية ذ.م.م 4- فتاح واخوانه للتجارة العامة �ض.ذ.م.م 5- فتح اله جعفر فتاح 
املدعي/بنك �سادرات  ان  ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا  التجارية  6- �سركة كرم�سريي 
املدعي عليهم )1.2.3.4.5.6.7(  بالزام  املطالبة  الدعوى مو�سوعها  اأقام عليك  ايران قد 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )272233( وقدره  والت�سامن مببلغ  بالتكافل 
والفائدة التاأخريية التفاقية بواقع 17% من تاريخ ال�ستحقاق  احلا�سل يف 2019/2/21 
وحتى ال�سداد التام.وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق:2019/6/11 ال�ساعة:08:30 �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�ض �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

الإعالناتكم يف 

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

email:advt@alfajrnews.ae
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بع�ض  املقابل هناك  ولكن يف  الكثيف يعطي مظهر جذاب،  ال�سعر 
وكيف  هي؟  فما  الكثيف،  ال�سعر  �ساحبة  تواجه  التي  امل�سكالت 

ميكن التعامل معها؟
على الرغم من اأن ال�سعر الكثيف ي�سيف للمراأة جمال وجاذبية، 
ال�سعر  عك�ض  على  املزعجة،  امل�سكالت  بع�ض  ي�سبب  قد  ولكنه 

اخلفيف الذي ي�سهل ت�سريحه والعناية به.
اأن  للمراأة  ميكن  وكيف  الكثيف؟  ال�سعر  م�سكالت  اأب��رز  هي  فما 

حتافظ على كثافته ونعومته؟

ال�سعر مت�سيط  -1�سعوبة 
مت�سيط  �سعوبة  م�سكلة  الكثيف  ال�سعر  ذوات  الن�ساء  من  كثري  تواجه 
ال�سعر، حيث تزداد فر�ض ت�سابكه، وحتتاج اإىل وقت طويل لالإنتهاء من 

ت�سفيفه.
ويرجع هذا اإىل نوع ال�سعر، فيمكن اأن يكون كثيفاً ولكنه لي�ض اإن�سيابياً 

وناعماً،
 وبالتايل ي�سهل تداخل خ�سالت ال�سعر �سريعاً.

اأن  ب��الم وميكن  امل��راأة  ت�سعر  واملت�سابك،  الكثيف  ال�سعر  واأث��ن��اء مت�سيط 
تت�ساقط كثري من اخل�سالت.

اأوًل  الأ�سابع  خ��الل  من  ال�سعر  بفك  ين�سح  الت�سابك،  فر�ض  ولتقليل 
برفق، فهذا �سي�سهل مت�سيطه فيما بعد.

جيدااً وترطيبه  تنظيفه  -2�سعوبة 
ي�سعب على �ساحبات ال�سعر الكثيف تنظيف �سعرها جيداً وتطبيق البل�سم 
اأو حمام الكرمي على كامل ال�سعر، فال ت�سمن و�سول هذه امل�ستح�سرات 

اإىل كافة اأنحاءه وجذوره.
ك��م��ا اأن ه���ذا ي��ح��ت��اج اإىل وق���ت ط��وي��ل��ة، وك��ذل��ك اإىل ك��م��ي��ات ك��ب��رية من 

م�ستح�سرات غ�سل وترطيب ال�سعر.
بقدر  اأث��ن��اء غ�سله  ال�سعر  ك��ل  اإىل  ال��و���س��ول  امل����راأة حم��اول��ة  ول��ك��ن على 

امل�ستطاع.

ال�سعر -3هي�سان 
الهائ�ض،  ومظهره  تطايره  ف��ر���ض  زادت  كلما  كثيفاً،  ال�سعر  ك��ان  كلما 

وخا�سًة اإذا كان ال�سعر جافاً وتالفاً.
غري  ومظهر  كبري  بحجم  ال�سعر  ي�سبح  وجفافه،  ال�سعر  مت�سيط  فبعد 
حمبب، وت�سطر املراأة لعمل ت�سريحة تخفي هذا الهي�سان وتتجنب تركه 

حراً، اأو تلجاأ ل�ستخدام مكواة ال�سعر، مما يزيد من تلفه.

ب�سهولة ال�سعر  جفاف  -4عدم 
عندما يكون ال�سعر خفيفاً، في�سهل جفافه مبجرد الإنتهاء من الإ�ستحمام، 
اأما ال�سعر الكثيف فيتطلب وقت كبري حتى يجف، وت�سطر بع�ض الن�ساء 

ل�ستخدام جمفف ال�سعر،
 وهو اأي�ساً من الأمور اخلاطئة على �سحته.

ولذلك يف�سل اأن تقوم املراأة بغ�سل �سعرها يف امل�ساء، لتمنحه وقت كاف 
حتى يجف وتكون م�ستعدة لأي مهام يف اليوم التايل.

ال�سعر ت�ساقط  -5كرة 
مواقف  يف  امل���راأة  ي�سع  مما  كثيفاً،  ك��ان  اإذا  ال�سعر  ت�ساقط  فر�ض  ت��زداد 
حرجة، فتجد كثري من ال�سعر على املالب�ض ويف املكان الذي جتل�ض فيه 

وكذلك على الفرا�ض بعد الإ�ستيقاظ.
وبالتايل يحتاج ال�سعر الكثيف اإىل عناية واهتمام للحد من ت�ساقطه.

طرق العناية بال�سعر الكثيف
ولتفادي كافة امل�سكالت ال�سابقة بقدر امل�ستطاع، ين�سح باتباع الإر�سادات 

التالية:
• ق�ض اأطراف ال�سعر بانتظام: حتى ل يتعر�ض والتلف وي�سبح مظهره 

جافاً وجمعداً، فعادًة ما تكون الأطراف خفيفة ومتق�سفة.
ويجب  جيدة،  اأنواع  واختيار  ل�سعرك:  املنا�سبة  امل�ستح�سرات  • تطبيق 
ال�سعر  �سحة  على  للحفاظ  اأ�سبوعياً  م��رة  ال��ك��رمي  حمام  بعمل  القيام 

وفروة الراأ�ض.
• اإ�ستخدام م�ستح�سر احلد من الت�سابك عند مت�سيط ال�سعر: ويعتر 
اخ��ت��ي��ار ما  ال��غ��ر���ض، وي��ج��ب  ل��ه��ذا  امل��ث��ال��ي��ة  امل�ستح�سرات  ال�����س��ريم م��ن 

ينا�سب �سعرك.
• مت�سيط ال�سعر يومياً: فيجب تخ�سي�ض وقت لتم�سيط ال�سعر يومياً، 

وذلك للحفاظ عليه وتقليل فر�ض حدوث الت�سابك.
الفر�ساة  وجتنب  الوا�سعة،  الأ�سنان  ذو  اخل�سبي  امل�سط  ا�ستخدام  ويجب 

القا�سية التي توؤدي لتمزق ال�سعر وت�ساقطه.
ال�سعر من  ال�سعر، ثم  ولتكون بداية التم�سيط من الأط��راف، ثم و�سط 

اأعلى.
التلف  من  املزيد  ت�سبب  لأنها  ال�ساخنة:  الأدوات  ا�ستخدام  تقليل   •
على  ت��وؤث��ر  التي  ال�سبغة  ا�ستخدام  جتنب  وك��ذل��ك  بال�سعر،  وامل�سكالت 

ال�سعر بال�سلب.

لفرتة  الكثيف  ال�سعر  ت��رك  فعند  اأ�سبوعياً:  مرتني  ال�سعر  غ�سل   •
الدهون وتزداد  اأكرث عر�سة لالإت�ساخ وتراكم  طويلة دون غ�سله، ي�سبح 

فر�ض ت�سابكه.
ويف�سل غ�سل ال�سعر مباء فاتر ولي�ض �ساخن لأنه ميكن اأن ي�سر ال�سعر. 
ولكن ل ين�سح بالإفراط يف اإ�ستخدام ال�سامبو والبل�سم حتى ل يتخل�ض 
ال�سعر من الزيوت الأ�سا�سية التي حتافظ على مظهره اجلذاب و�سحته.

ت�سبب  ال��ت��ي  احل����رارة  وجت��ن��ب  طبيعية:  بطريقة  ال�سعر  جتفيف   •
الهواء،  ليجف من خالل  فين�سح برتكه حراً  بال�سعر،  م�سكالت عديدة 

واإن كان هذا يتطلب وقتاً طوياًل.
حدوث  من  يقلل  فهذا  ال��ي��وم:  م��دار  على  بالأ�سابع  الت�سابك  فك   •
الت�سابك وي�سهل عليك مت�سيط ال�سعر. ويف�سل عمل جديلة "�سفرية" 

بال�سعر قبل النوم،
 حتى ل تتداخل اخل�سالت اأثناء النوم.

حتى  لل�سعر،  عديدة  فوائد  من  لها  ملا  ال�سمك:  زيت  مكمالت  • تناول 
يبقى اأمل�ض و�سحي، ومينع تراكم الدهون وتكون الق�سرة.

الأفوكادو  وزيت  الأرغ��ان  زيت  مثل  لل�سعر:  املفيدة  الزيوت  تطبيق   •
وزيت اجلوجوبا وزيت �سجرة ال�ساي وزيت اللوز، وكذلك زيت الزيتون، 

فكل هذه الأنواع مفيدة لل�سعر وترطيبه وملعانه.
اأن يكون دافئاً، مع عمل تدليك  ين�سح بتطبيق الزيت مرة �سهرياً، على 

لفروة الراأ�ض اأثناء تطبيقه.

تعلمي كيف حتافظي على كثافته ونعومته

اأهم م�ساكل ال�سعر الكثيف وطرق العناية به

ماأكوالت طبيعية 
لتعزيز الكوالجني 

يف ب�سرتِك
الب�سرة  ب�سكل طبيعي يف  م��وج��ود  ب��روت��ني  ه��و  ال��ك��ولج��ني 
ال�سيخوخ�����ة  ع���الم���ات  م���ن  وي��ح��م��ي��ه��ا  ب���امل���رون���ة  مي���ده���ا 

والرتّهل. 
اخلارجية  للعوامل  والتعر�ض  ال�سن  يف  التقّدم  مع  ولكن 

امل�سّرة،
الب�سرة مرونتها  وتفقد  بالت�ساوؤل  الكولجني  ن�سبة  تبداأ   

ومظهرها ال�سحّي وال�ساب.
اإىل  امل��وؤدي��ة  الأ���س��ب��اب  اأك������رث  ف������اإن  اخل���راء  وبح�س�������ب   
خ�س������ارة الك�������ولجني هي العوام������ل البيئية املل������ّوثة واأ�سع��ة 

ال�سم�ض.
بتعزيز  بتناولها  ُين�سح  التي  امل��اأك��ولت  بع�ض  ي��اأت��ي  م��ا  يف 

الكولجني يف الب�سرة.

ال�سلمون م�سدر لالأحما�ض الدهنية
وها  معروفة،  القلب  ل�سحة  ال�سلمون  �سمك  فوائد  باتت 
هو يثبت فعاليته يف تغذية الب�سرة وحمايتها من اأعرا�ض 

ال�سيخوخة.
الأحما�ض  م��ن  عالية  ن�سبة  على  ال�سلم������ون  يحت������وي   
ال��ده��ن��ي��ة م���ن ن����وع اأوم���ي���ج���ا 3 وال���ت���ي ت�����س��اع��د يف عالج 
الذي  التلف  م��ن  ال��ك��ولج��ني وحتميه  وت��ع��ّزز  الل��ت��ه��اب��ات 

ت�سّببه العوامل البيئية امللّوثة.
 وميك�����ن اأن جت�����دي الأحما�ض الدهنية اأوميغ���ا 3 كذلك 
وبذور  واجل��وز  والأف��وك��ادو  والزيتون  النباتية  الزيوت  يف 

�سيا.

C الفلفل الأحمر غنّي بالفيتامني
ي�ساعد الفيتامني C على تن�سيط عملية اإنتاج الكولجني 
لالأك�سدة  م�ساد  عن�سر  اأن���ه  كما  ع��ام  ب�سكل  اجل�سم  يف 

وبالتايل فهو يحمي الب�سرة من التلف.
الغنية  امل��اأك��ولت  اأك��رث  الأحمر من  الفلفل   ويعتر 

امل�سادر  من  غ��ريه  اإىل  بالإ�سافة   C بالفيتامني 
مثل اجلريب فروت، الكيوي، الفلفل الأخ�سر، 

القرنبيط، الرتقال.

للفيتامني  م�سدر  احللوة  البطاطا 
A

مي�����ك�����ن حل�����ب�����ة واح��������������دة من 
متنحك  اأن  احل���ل���وة  ال��ب��ط��اط��ا 

يحتاج  التي  القيمة  اأ�سعاف   6
اإليها ج�سمك يومياً من الفيتامني 

�سحة  تعزيز  على  يعمل  وال��ذي   A
الب�س������رة واملف���ا�سل.

تن�سيط  على   A الفيتامني  يعمل   
النووية  الأحما�ض 
ال������ت������ي ت������دخ������ل يف 
الكولجني  �سناعة 
ك���م���ا اأن��������ه ي���ح���ارب 
التجاعيد واأعرا�ض 

التقّدم يف ال�سن.

غذاء نباتي يوقف
 ت�ساقط ال�سعر لدى الن�ساء

ق����ال ال��ط��ب��ي��ب الأمل�������اين ك��ري�����س��ت��ي��ان األ���ري���ن���ج، اإن 
الأنثوي  ال��ه��رم��ون  اإىل  ي��رج��ع  ق��د  ال�����س��ع��ر  ت�����س��اق��ط 

)الإ�سرتوجني(،
 وذلك يف حال تعاطي حبوب منع احلمل اأو التوقف 
املفاجئ عن تعاطيها اأو يف نهاية فرتة احلمل اأو بدء 

مرحلة انقطاع الطمث )�سن الياأ�ض(.
ت�ساقط  ب��اأن  الأمل��اين،  الن�ساء  اأمرا�ض  وطماأن طبيب 
يعد  )اإ�سرتوجني(  اجلن�سي  الهرمون  ب�سبب  ال�سعر 

م�سكلة موؤقتة؛ 
ا�ستعادة  بعد  ال�سعر  ت�ساقط  يتوقف  ما  غالًبا  حيث 

اجل�سم ل��ل��ت��وازن ال��ه��رم��وين، وه��و م��ا قد 
ي�ستغرق ب�سعة �سهور.

ال�سليمة  ال��ت��غ��ذي��ة  وت�����س��ه��م 
نق�ض  م������واج������ه������ة  يف 

الإ�سرتوجني؛ حيث 
تناول  ي��ن��ب��غ��ي 

الأغ������ذي������ة 

ال��ن��ب��ات��ي(، مثل  ي��ع��رف )ب��الإ���س��رتوج��ني  الغنية مب��ا 
منتجات ال�سويا وبذر الكتان وبذر القرع الع�سلي.

ويلعب الإ�سرتوجني دوًرا رئي�ًسا يف �سحة املراأة العامة، 
ويوؤثر ا�سطراب معدلت هرمون ال�سرتوجني على 

�سلًبا على �سحة املراأة العامة.
ُيعرف الإ�سرتوجني بالهرمون الأنثوي، اإل اأنه يوجد 
املتو�سط  لكن يف  �سواء،  والرجال على حد  الن�ساء  يف 

متتلك الن�ساء م�ستويات اأعلى منه،
اإىل  اجلن�سي  ال��ت��ط��ور  ب��دء  على  ي�ساعد  ب��اأن��ه  علًما   
جانب هرمون اآخر لالأنثى يعرف با�سم 
ينّظم  فهو  ال��روج�����س��رتون، 
للمراأة  ال�سهرية  ال���دورة 
نظامها  على  وي��وؤث��ر 
الإجن����������������اب����������������ي 

باأكمله.
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اختارت عائلتها واأولدها على ح�ساب فنها

ريتا بر�سونا: اعتزلت 
ب�سبب ابتعادي عن اأوالدي 

العتزال؟ اإىل  َدَفَعْتِك  التي  الأ�سباب  • ما 
- جتربتي الأخرية يف م�سل�سل )اأ�سحاب ثالثة( كانت 
ُمْتِعَبة جداً. الت�سوير ا�ستغرق 5 اأ�سهر. كنُت اأتواجد 
يف لبنان ملدة �سهرين من اأجل الت�سوير، ثم اأ�سافر ملدة 
اأعي�ض يف  لأنني  الأولد  اأج��ل  اأ�سبوعني من  اأو  اأ�سبوع 
اخلارج. وهذا الأمر اأَْتَعَبني نف�سياً، وكنُت اأتابع الأولد 
عر )�سكايب( حتى يف مر�سهم. وقد اأّثر هذا الو�سع 
على نف�سيتهم، خ�سو�ساً اأن مهنة زوجي تْفر�ض عليه 
التنقل كثرياً، وكل عامني ننتقل اإىل بلد جديد، وهذا 
الأمر حال دون �سعور الأولد بال�ستقرار. الآن اأنا يف 
لبنان وزوجي يف تون�ض، ولذلك اتخذنا قراراً باأن تكون 

هذه ال�سنة هي الأخرية التي نفرتق فيها كعائلة.

منك؟ جاءْت  • والت�سحية 
- وزوجي �سحى اأي�ساً.

التمثيل؟ هجرِت  • ولكنك 
- هذا �سحيح. ولكن الأولوية هي للعائلة ول يوجد 
العائلة،  كما  الت�سحية  ي�ستحق  الدنيا  ه��ذه  يف  �سيء 
الإن�سان  باإمكان  نحبه.  كنا  مهما  ثانوي  الباقي  وكل 
اأن ينتقل لعمل اآخر وُيْرِبُحه، ولكنه ل ميكن اأن يربح 

عائلته عندما يخ�سرها.
نهائي؟ اعتزالك  قرار  • هل 

- نعم، خ�سو�ساً اأنني ل اأعي�ض يف لبنان. 
ت�سعرين  اأم  ال����ق����رار  اإىل  م���رت���اح���ة  اأن�������ِت  ه����ل   •

بالغ�سة؟

يف  اأنني  خ�سو�ساً  بالغ�سة،  اأ�سعر  اأن  الطبيعي  من   -
عّز �سحتي وعطائي. ولكن يف النهاية ي�سل الإن�سان 

اأحياناً اإىل نقطة حيث ل بّد اأن يختار.
اللبنانية؟ الدراما  انتعا�ض  مع  َتزامن  • قرارك 

َمْت كثرياً و�سار  - هذا �سحيح. الدراما اللبنانية َتَقدَّ
جنوُمها مطلوبني عربياً.

اإىل  الفنية  ال�����س��اح��ة  حت��ت��اج  وق���ت  يف  تن�سحبني   •
اأن عدد املوجودات حالياً  اأول، خ�سو�ساً  جنمات �سف 

حمدود جداً؟
اجليدات،  املمثالت  م��ن  الكثري  ه��ن��اك  اأن  اأج���د  ب��ل   -
كما  اأن��ه  راأي��ي  ويف  املنا�سبة.  الفر�ض  تنق�سهّن  ولكن 
اللواتي  الأول  ال�����س��ف  ل��ن��ج��م��ات  ال��ف��ر���س��ة  اأُْع���ِط���َي���ْت 

م فر�ض  ُت���ق���دَّ اأن  ب����رْزن يف الأع�����وام الأخ�����رية، مي��ك��ن 
عربياً  مطلوبني  �سي�سبحون  لأنهم  للنجوم  مماثلة 
التي  النتاج  �سركات  ذك��اء  يلعب  وهنا  النجمات،  كما 
ُتْنِتج اأعماًل عربية، ومن املوؤكد اأن املوهوب �سيفر�ض 

نف�سه.
اأق��ول اإن نادين جنيم ب��رزْت بف�سل تيم  ول ميكن اأن 
معروف  لأن��ه  اأمامها  املجال  َفَتَح  اأن��ه  �سحيح  ح�سن. 
معه  ومتثيلها  لبنانية  جنمة  هي  كانت  بينما  عربياً، 
�ساَعَدها كي ت�سيح جنمة عربياً، ولكنها متلك املوهبة 
ول���ول ذلك  وال��ك��اري��زم��ا وف��ر���س��ْت نف�سها وجن��ح��ْت، 
ال���س��ت��م��راري��ة. ولذلك،  م��ن حتقيق  ك��ان��ت متّكنت  مل��ا 
معاك�سة  خطة  تعتمد  اأن  الإن��ت��اج  ب�سركات  ُيفرت�ض 
لبنانيني  جن��وم  بني  جتمع  خلطٍة  اعتماد  خ��الل  من 
وجن��م��ات ع��رب��ي��ات، وب��ذل��ك ال��ك��ل ي�ستفيد م��ن خالل 

�سخ دم جديد يف الدراما امل�سرتكة واإطالقه عربياً.
لبنان؟ يف  الأبرز  النجمة  هي  • من 

نادين  جمهورها.  لديها  فنانة  وك��ل  اجلميع  اأت��اب��ع   -
جنيم متلك جماهريية عري�سة، و�سريين عبدالنور 
بقوة وماغي  رزق اهلل )طاح�سة(  وكارين  بقوة  ع��ادت 
بوغ�سن لديها جمهورها، وورد اخلال وداليدا خليل 
با�سم  م��ع  ���ود(  )اأ����سْ م�سل�سل  يف  ج��ي��داً  ع��م��اًل  تقدمان 

مغنية.
مب�ستوى  راأيك  ما  اأي�ساً.  كاتبة  اأنِت  التمثيل  • اإىل 

الن�سو�ض يف الدراما اللبنانية؟
- هناك اأعمال مقت�سبة ون�سو�ض لبنانية. الن�سو�ض 
احلال  ه��ي  ك��م��ا  ج��ي��دة،  لْبننتها  ت��ت��م  ال��ت��ي  املقتب�سة 
يتناول  ال��ذي  ون�ض(  )خم�سة  م�سل�سل  اإىل  بالن�سبة 
املعاجلة  طريقة  اأعجبْتني  وق��د  دي��ان��ا،  الليدي  ق�سة 
رزق  ل��ك��اري��ن  م���ني(  )اإن���ت���ي  وف��ك��رة م�سل�سل  ك���ث���رياً. 
ل  رمب��ا  ولكنه  حقيقي،  ح���وار  وفيها  مه�سومة  اهلل 
لبنانية  عامية  مفردات  ت�ستعمل  لأنها  عربياً،  ُيفهم 
املناطق  كل  ُتفهم يف  األ  اإنها ميكن  ح��واره��ا، حتى  يف 

اللبنانية. 
للممثالت  ت���ق���ّدم���ي���ن���ه���ا  ال����ت����ي  ال��ن�����س��ي��ح��ة  م����ا   •

اللبنانيات؟
ِمن  يعرفن  لأن��ه��ن  ن�سيحتي  اإىل  يحتجن  ل  ه��ّن   -
لأنف�سهن  وي�سّوقن  �ساطرات  الكل  الكتف.  توؤكل  اأين 
بطريقة جيدة. الن�سحية الوحيدة هي اأن تعّم املحبة 
ب��ني اجل��م��ي��ع واأن ت��ك��ون امل��ن��اف�����س��ة م��ن اأج����ل تقدمي 
لأن  واحلقد  واحل�سد  الغرية  بدافع  ولي�ض  الأف�سل، 

ال�ساحة تت�سع للجميع.

اإميان اأيوب �سعيدة مب�ساركتها 
يف )عالمة ا�ستفهام(

اإنها �سعيدة مب�ساركتها ك�سيفة  اأيوب  قالت الفنانة امل�سرية ال�سابة اإميان 
الدراما  باقة  �سمن  ُيعر�ض  ال��ذي  ا�ستفهام(،  )عالمة  م�سل�سل  يف  �سرف 
جيد.  ب�سكل  ومكتوب  وخمتلف  جميل  عمل  اأن��ه  اإىل  منوهًة  الرم�سانية، 
ُمعّرة عن فرحتها ب�)ردود الأفعال الإيجابية التي و�سلتها من اجلمهور، 
ف�ساًل عن طرحهم لت�ساوؤلت عدة حول م�سمون العمل، حتى يفهموا ما 

داخل احلدوتة(.
�سخ�سية  بتج�سيد  )اأق����وم  ق��ائ��ل��ة:  دوره����ا،  تفا�سيل  ع��ن  حت��دث��ت  اأي����وب، 
دكتورة داخل امل�سحة النف�سية، التي يعالج فيها الفنان حممد رجب، وهو 
الأدوار  عن  خمتلف  ب�سكل  ي��راين  اجلمهور  ولهذا  ومتميز،  مفاجاأة  دور 

ال�سابقة(.
ُيذكر اأن )عالمة ا�ستفهام( من بطولة حممد رجب وهيثم زكي ونورهان 
ومرييهان ح�سني واإدوارد وعبدالرحمن اأبوزهرة، بينما توىل تاأليفه اإ�سالم 

حافظ، وهو من اإخراج �سميح النقا�ض، واإنتاج �سركة )�سيرنجي(.

اأعلنت املمثلة اللبنانية ريتا بر�سونا اعتزالها التمثيل نهائيااً ب�سبب ظروف 
كل  لأن  فنها،  ح�ساب  على  واأولده��ا  عائلتها  واختارت  لبنان،  خارج  �سكنها 

�ض يف احلياة ما عدا العائلة. �سيء ميكن اأن ُيَعوَّ
بر�سونا التي كانت قّدمْت اآِخر اأعمالها )اأ�سحاب ثالثة(، اأكدْت اأنها تعبت 
نف�سيااً ب�سبب ابتعادها عن اأولدها، خ�سو�سااً اأن الت�سوير ا�ستغرق 5 اأ�سهر 
وكانت تتوا�سل معهم عرب )�سكايب(، يف وقت يعمل زوجها يف مهنٍة تفر�ض 
على  �سلبااً  انعك�ض  الذي  الأم��ر  عامني،  كل  جديد  بلد  اإىل  النتقال  عليه 

الأولد، فكان قرارها بالن�سحاب مع اأنها يف عّز عطائها وتاألُّقها.

ر�سيد ع�ساف: )البا�سا( دور رائد تر�ّسخ يف اأذهان امل�ساهدين
ر�سيد  ال�سوري  املمثل  اأعلن  لالإعالم  ح��وار  يف 
ع�ساف الذي يج�سد �سخ�سية البا�سا يف م�سل�سل 
)البا�سا(، اأنه على عتبة ال�ستني من العمر اأخذ 
واأع��ط��ى. اأخ��ذ من املنتج م��روان ح��داد بطولة 
حمورية وجناحاً كبرياً، واأعطى بدوره �سركة 
رائداً  دوراً  اللبنانية  وال��درام��ا  غ��روب  م��روى 
تر�ّسخ يف اأذهان امل�ساهدين بنرة وطبقة �سوته 
)اأنا  ي���رّددون  النا�ض  من  فكم  وهويته،  ولغته 

البا�سا ولك(، اأو تغزًل ببيا�ض الب�سرة.

اإن���ه ت��اأّخ��ر يف خ��و���س��ه التجربة  وق���ال ع�����س��اف 
الدرامية اللبنانية، وهو كان �سيخو�ض العمل 
التمثيلي اللبناين اأكرث من مّرة، ومثال عندما 
امل�سرح  الرحباين يف  م��روان  الفنان  مع  تعاون 
الفنان  م�سرح  على  ليكون  ع��ر���س��ا،  ال��ي��ه  ق���ّدم 
بدور  املتنبي  م�سرحية  يف  الرحباين  من�سور 
�سيف الدولة، اإل اأن ان�سغالته باأعمال متثيلية 
امل�سرح  ه��ذا  وق��وف��ه على  م��ت��ع��ّددة ح��ال��ت دون 

الذي يطمح للوقوف على خ�سبته كل ممثل.
ر�سيد ع�ساف الذي غاب عن الدراما ال�سورية 
اليها  ع��اد  العز"،  "رجال  م�سل�سل  بعد  �سنوات 
الثنائية  ال��ب��ط��ولت  ك��ب��ري، وه��و يعتر  ب��زخ��ٍم 
للتفاعل،  فر�سة  الأ�سماء  واملتعددة  والثالثية 
"اخلربة" الذي جمعه  م�سل�سل  ويعطي مثال 

باملمثل الكبري دريد حلام.

اأم�سى ع�ساف وقته باجلزء الأول من ت�سوير 
"البا�سا" بني لبنان وتون�ض، حيث �سور هناك 

م�سل�سل "ممالك النار"، واأجنز م�ساهده.
وتون�ض  ال���درام���ا يف م�سر  ب��ني  ع�����س��اف  ت��ن��ّق��ل 
جتربته  ك��ان��ت  م�سر  ففي  والأردن،  واخل��ل��ي��ج 
اللبنانيني  م��ع  "الهاربة"  م�سل�سل  يف  املميزة 
فوؤاد  و�سقيقه  اإخ��راج��ا  ال��دي��ن  ���س��رف  يو�سف 

متثيال.
من م�سر اىل اخلليج وم�سل�سل "اآخر الفر�سان" 
املمثل  اأي�ساً  اللبنانيني  ومع  الق�سائد  وجمال 
ال�سابقة جويل  عمار �سلق وملكة جمال لبنان 

بحلق.
اللهجة  اأدى  امل�����س��ري��ة  ال��ل��ه��ج��ة  اأّدى  وك���م���ا 
اخرى،  "احليتان" ومب�سل�سالت  يف  اخلليجية 
جديدة  �سريحة  ي��ج��ذب  "البا�سا"  اإن  وي��ق��ول 
للدراما هي الأولد الذين يح�سرون اىل مواقع 

الت�سوير، ويتابعون العمل بحب و�سغف".
ويعتر "ان كل ما اأ�سافه اىل �سخ�سية البا�سا 
من حمطات كالم وحركات وطبقة �سوتية يف 
اأو  خدمه  اأو  حبي�������بته  اأو  اأولده  مع  ح��وارات��ه 
يكفي  ل  وليون����������ته  ب�سالبته  اخلم������������ارة  يف 
ظهر  من  كل  يعد  ال��ذي  الع�����������مل  هذا  لنجاح 
با�ساوات  ب��ا���س��ا م��ن  ه��و  ت��ع��ب لأج���ل���ه،  اأو  ف��ي��ه 
اللبنانيني  باملمثلني  اإعجابه  مبديا  "البا�سا"، 

وح�سورهم".
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االإفراط يف تناول 
الكال�سيوم يوؤدي للوفاة

حّذرت اجلمعية الأملانية لعلم الغدد ال�سماء من تناول كميات اإ�سافية من 
عن�سر الكال�سيوم يف �سورة مكمالت غذائية، حيث مُيكن اأن يت�سبب ذلك 
يف الإ�سابة بالأزمات القلبية وال�سكتات الدماغية وقد ي�سل الأمر اإىل حد 

الوفاة.
وت�ستند اجلمعية الأملانية -التي تتخذ من مدينة دو�سلدورف مقراً لها- يف 
ذلك اإىل نتائج درا�سات علمية حديثة، موؤكدًة اأن اتباع نظام غذائي متوازن 
ُي�سهم يف اإمداد اجل�سم بكميات كافية من هذا العن�سر، ومن ثّم ل يوجد اأي 

حاجة لتناول كميات اإ�سافية منه يف �سورة مكمالت غذائية.
فقط،  الأطعمة  طريق  عن  الكال�سيوم  من  كافية  كميات  على  وللح�سول 
اأو�ست اجلمعية الأملانية بتناول منتجات الألبان واخل�سراوات كالروكلي 
هذا  اأن  اإىل  لف��ت��ًة  املعدنية،  امل��ي��اه  جانب  اإىل  وال�سمر  والكرنب  وال��ك��راث 

العن�سر يتمتع باأهمية كبرية يف بناء العظام والأ�سنان يف ج�سم الإن�سان

رائحة الفم ال�سبيهة برائحة 
الفاكهة تنذر بال�سكري

قال الدكتور هيلمار جودزيول اإن رائحة الفم الكريهة رغم العناية اجليدة 
بالأ�سنان تدق ناقو�ض اخلطر، حيث اإنها تنذر بالإ�سابة باأمرا�ض خطرية 

كاأمرا�ض الرئة والكبد والكلى. 
الفم  رائ��ح��ة  �سبب  اأن  الأمل����اين  واحل��ن��ج��رة  والأذن  الأن���ف  واأو���س��ح طبيب 
الفم  نطاق  يف  واللتهابات  اللثة  التهابات  اإىل  الأغلب  يف  يرجع  الكريهة 

والبلعوم واللوزتني واجليوب الأنفية. 
املعدة، يف  اإىل م�ساكل  الفم احلم�سية ت�سري  اأن رائحة   واأ�ساف جودزيول 

حني تنذر رائحة الفم ال�سبيهة برائحة الفاكهة بالإ�سابة بال�سكري.
الإ�سابة  اإىل  ذل��ك  ي�سري  ف��اإن  القيح  رائحة  ت�سبه  الفم  رائحة  كانت  واإذا   

ب��اأم��را���ض ال���رئ���ة، اأم����ا رائ��ح��ة الفم 
الأمونيا  رائ���ح���ة  م���ن  ال��ق��ري��ب��ة 

البول  اأو  ال��ن�����س��ادر(  )غ����از 
فتنذر بالإ�سابة باأمرا�ض 

الكلى والكبد.
ا�ست�سارة  ينبغي  ل���ذا   
لتحديد  ال���ط���ب���ي���ب 
احلقيقي  ال���������س����ب����ب 

انبعاث  وراء  ال��ك��ام��ن 
رائحة كريهة من الفم.

على  اأطلقه  ومن  مهامتا  الهندي  اللقب  يعني  •  ماذا 
الزعيم غاندي؟ 

- الروح الفا�سله واأطلقه طاغور. 
البيجاما؟  كلمة  جاءت  اللغات  اأي  • من 

- فار�سية وتعني غطاء الأرجل. 
العربية؟  للغه  اخليام  رباعيات  ترجم  الذي  ال�ساعر  هو  •  من 

- ال�ساعر اأحمد رامي 
العربية؟  اللغه  يف  القامو�ض  كلمة  تعني  • ماذا 

- البحر الوا�سع. 
الرياع؟  هو  • ما 

-القلم. 

ج�سمه. حرارة  درجة  لتنظيم  اآذانه  ي�ستخدم  الفيل  اأن  تعلم  • هل 
العامل. يف  الأ�سغر  هو  ال�سمايل  املتجمد  املحيط  اأن  تعلم  • هل 

والإكتئاب. القلق  هي  �سيوعاً  الأكرث  النف�سية  الأمرا�ض  اأن  تعلم  • هل 
املحفز(. الإ�سعاع  باإنبعاث  ال�سوء  )ت�سخيم  تعني  ليزر  اأن  تعلم  • هل 

بها. تعي�ض  التي  الرك  خارج  تنمو  اأن  ميكنها  ل  التما�سيح  اأن  تعلم  • هل 
�سغرية  ثقوب  عر  احلرير  يخرج  حمددة.  بطنية  غدد  من  م�سنوعة  العنكبوت  خيوط  اأن  تعلم  هل   •
لهذه  للهواء.  يتجمد عند مالم�سته  ما  �سرعان  ك�سائل  ويخرج  البطن.  راأ���ض  عند  النزل  اأع�ساء  من  ج��داً 
اخليوط احلريرية اأنواع هي: احلرير اللزج الذي ي�ستعمل يف الن�سيج للتقاط الفري�سة، والنوع القوي الذي 
يدعم الكوالج التي لي�ست لزجة، وحرير ال�سرانق الذي تو�سع فيه البيو�ض. وبع�سها ناعم ومنفو�ض، والآخر 

متني ليفي. 
النحلة رحيقاً  تكت�سف  والرق�ض. فعندما  الروائح  البع�ض عن طريق  ببع�سه  النحل يت�سل  اأن  تعلم  • هل 

اأو لقاحاً يف ب�ستاٍن ما، تعود اإىل اخللية وتبداأ بالرق�ض وهي تدور وتدور �سمن دوائر �سيقة. 
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القهوة 
ك�����������س�����ف�����ت درا��������س�������ة 
القهوة  اأن  ح��دي��ث��ة، 
يف  ف����ع����ال  دور  ل����ه����ا 
احلماية من خماطر 
ال�������وف�������اة امل����ب����ك����رة؛ 
اإىل  بالإ�سافة  وذلك 
الطبية  ف����وائ����ده����ا 

املعروفة.
واأج�����اب�����ت ال���درا����س���ة 

بني  انت�سر  ت�ساوؤل  عن  الطبية،  الأمريكية  اجلمعية  دوري��ة  ن�سرتها  التي 
“، وجاءت  املبكرة؟  الوفاة  ت�سبب  القهوة  “هل  القهوة؛ وهو  تناول  حمبي 

النتائج عك�ض ما هو معروف.
الوفاة،  ت�سببان  ل  الكافيني  من  اخلالية  وتلك  الفورية  القهوة  اأن  وتبني 
القهوة  دور  اإىل  بالإ�سافة  النب،  ب�حبوب  مقارنة  للج�سم  �سرراً  اأقل  وهما 

الفعال يف احلماية من خطر الوفاة املبكرة.
كالوقاية  للقهوة،  املعروفة  الطبية  الفوائد  بع�ض  اإىل  الدرا�سة،  واأ���س��ارت 
الباحثون  وق��ام  ال��دم.  يف  الكولي�سرتول  ن�سبة  وتقليل  القلب  اأمرا�ض  من 
القائمون على الدرا�سة، بتحليل بيانات متعلقة بالعادات ال�سحية لن�سف 
مليون �سخ�ض، تراوحت اأعمارهم ما بني 38 عاماً و73 عاماً. على الرغم 
اأنها  اإل  اأجريت موؤخراً،  درا�سات كثرية  تتوافق مع  الدرا�سة  نتائج  اأن  من 
ت�سطدم مع حكم حمكمة لو�ض اأجنلو�ض العليا، التي اأقرت فيها باأن عبوات 
لكونها  ال�سرطان؛  من  حتذير  ي�ساحبها  اأن  يجب  كاليفورنيا  يف  القهوة 

حتتوي على مادة كيماوية م�سرطنة ت�ستخدم يف عملية التحمي�ض.

طالب املدار�ض الثانوية يلعبون يف نافورة اأثناء احتفالهم باليوم الأخري من املدر�سة يف و�سط  العا�سمة الأوكرانية كييف.رويرتز

اآل  ت�ساجرت جمموعه من الن�ساء مع زوجة جحا وقالت لها احداهن انت يا زوجة الرجل التافه اذهبي عنا 
ترين نف�سك ل ترتدين حتى قطعة واحدة من الذهب.. هيا اذهبي من هنا.. ف�سرخت زوجة جحا وقالت بل 

عندي من الذهب الكثري لكني ل احب ان الب�سه حتى ل حت�سدين احداكن، وتركتهن وان�سرفت باكيه. 
يف البيت عرف جحا ما حدث وغ�سب جلرح كرامة زوجته وام اولده وقال لها نعم انت �سليطة الل�سان وجباره 
لكني احبك فاأنت ام اولدي ولن اجعلك تخجلني بينهن ابداً.. قام جحا من فوره اإىل غرفته وجل�ض وحيداً 

يفكر فيما العمل مع هوؤلء الن�سوة وكيف يحقق امنية زوجته حتى ل يقلن عليها كاذبة.. 
حاول جحا النوم لكنه ظل قلقاً حتى اتته فكرة، يف ال�سباح خرج جحا مبكراً جداً من بيته وقد تنكر يف �سورة 
رجل عجوز وارتدى ثياباً قدمياً كان والده ميلكها ولب�ض معها عمامة كبرية خ�سراء وعباءة بي�ساء ثم خرج 
على طريق القرية وجل�ض هناك حتت احدى ا�سجار وعندما بداأ النا�ض ي�ستيقظون ويخرجون قام من مكانه 
و�سار بهدوء ليدخل القرية فراآه بع�ض من اهلها و�ساأله احدهم من اين جئت ايها ال�سيخ الطيب؟ وماذا تريد؟  
به  الرجل ليدعوه عنده ليترك  فاأ�سرع  ارت��اح قلياًل.   ان  واري��د  قريتكم  فقال جئت من بالد احلجاز عابراً 
وهناك يف بيت الرجل الذي كان يعرفه جحا متاماً نظر جحا اإىل زوجة الرجل وقال انت يا ام مروكة كيف 
حالك؟ فقال الرجل: وكيف عرفت ان ابنتي تدعى مروكة؟ فقال جحا: اآه كان هذا مكتوباً امام وجهى لكنك 

ل تراه يا علي. ف�ساح الرجل من فرحته وقال. وعرفت ا�سمي اي�ساً انت بالفعل رجل مبارك. 
يف خالل �ساعات قليلة عرفت القرية كلها بالرجل املبارك الذي ح�سر من احلجاز وينادي النا�ض باأ�سمائهم 
عندما ينظر لوجوههم وعرفوا انه يقراأ الطالع ويك�سف لهم امل�ستور ويتنباأ مب�ستقبلهم فتدفق النا�ض عليه، 
كل منهم يعطيه بع�ض املال لي�ستطيع ان يعرف منه طالعه او م�ستقبله او اخباره فكان جحا يتظاهر بالتفكري 
والتمعن يف وجه ال�سخ�ض ثم يبداأ يف الكالم ول ي�سكت ابداً.  ا�سبوعان مرا وجحا يجل�ض �سيفاً يف كل بيت يوم 
واحد فقط حتى جمع من املال الكثري الكثري ثم اعلن نيته يف الرحيل فحزن النا�ض ب�سدة وجاءوا ليودعوه 
حمملني بالهدايا الكثرية الغالية فحملها و�سكرهم وخرج من القرية راكباً بغاًل غالية منحها له احد املوثرين 
يف القرية. فذهب اإىل القرية املجاورة وباع البغلة ب�سعر كبري وا�سرتى حمارين وعاد كما كان اإىل ا�سله جحا 
وقد حمل احلمارين بالهدايا وو�سل اإىل بيته و�سم زوجته اإىل �سدره وهو يقول انتقمت لك. ومنحها ما معه 
من نقود كثرية جداً ا�سرتت بها ذهب ومالب�ض جديدة وح�سرت بهم احدى الأعرا�ض فكانت اجمل من العرو�ض 
واخر�ست األ�سنة ن�ساء القرية كلهن وعادت لتمنح جحا قبلة حانية وهى تقول ل �سمت اهلل فيك الن�ساء ابداً يا 

جحا.. اوح�ستنا فقال لها: اآ�سف يا زوجتى احلبيبة كنت يف احلجاز!. 

باأمان الر�سيع  لينام  ن�سائح    5
للر�سيع  امل���ف���اج���ئ  امل�������وت  م���ت���الزم���ة  ت���ع���د 
 Sudden Infant Death(
التي  امل��خ��اط��ر  اأك���ر  م��ن   )Syndrome
ت���ه���دد ح��ي��ات��ه، خ��ا���س��ة اأث���ن���اء ال���ن���وم ب�سبب 

الختناق.
املركز  يقدم  املتالزمة  ه��ذه  ح��دوث  ولتجنب 
الأملاين الحتادي للتوعية ال�سحية الن�سائح 

التالية كي ينام الر�سيع ب�سكل اآمن:
 -1النوم على الظهر، وهو ميثل النوم الأكرث 
اأمانا، يف حني ل يجوز للر�سيع اأن ينام على 

بطنه اأو على جانبه.
 -2�سرير خا�ض، حيث ينبغي اأن ينام الر�سيع 

يف �سرير خا�ض به، ولي�ض بني الأم والأب،على 
اأن يكون ال�سرير يف غرفة نوم الوالدين.

 -3كي�ض النوم، ويعد اأكرث اأمانا من الأغطية، 
مع مراعاة األ تكون فتحة الرقبة بكي�ض النوم 

اأكر من راأ�ض الطفل.
يخلو  اأن  ينبغي  ح��ي��ث  اإ���س��اف��ات،   -4ب���دون 
الو�سائد  مثل  اإ�سافات  اأي  من  الطفل  �سرير 

والدمى القما�سية.
ينام  اأن  ي��ن��ب��غ��ي  ح��ي��ث  احل�������رارة،   -5درج����ة 
ت���رتاوح بني  الر�سيع يف درج��ة ح���رارة غرفة 
يتعر�ض  اأن  ي��ج��وز  ل  ل��ذا  مئوية،  و18   16

�سريره ل�سوء ال�سم�ض املبا�سر.


