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�أطعمة جتعلك تتذكر �أحالمك

تو�سل علماء اإىل اأن اأ�سناف معينة من الطعام ت�ساعد املرء على تذكر 
الأحالم، التي يتعر�ض لها اأثناء نومه يف اليوم التايل.

وطبقا ملا اأوردت �سحيفة "ال�سن" الربيطانية، اأن تناول املوز و حبوب 
احلم�ض والتونة قبل النوم ت�ساعد يف تذكر الأحالم بعد ال�ستيقاظ 

من النوم.
غ��رام��ا من   240 ن�سفهم  ت��ن��اول  درا���س��ة  �سخ�ض يف   100 و���س��ارك 

فيتامني بي 6، ملدة 5 ليال.
وي�ساعد "فيتامني بي 6" يف حت�سني املهارات احلركية وتقوية مناعة 

اجل�سم، ف�سال عن التخل�ض من اخلوف والكوابي�ض
وقالت الدرا�سة اإن الذين يتناولون فيتامني بي 6، املوجودة بكثافة يف 
املوز واحلم�ض والتونة، يتذكرون اأحالمهم بن�سبة 64.1 باملئة اأكرث 

من غريهم و خ�سو�سا اأولئك الذين يتناولون دواء وهميا.
يواجهون  النوم  قبيل  �سيء  اأي  يتناولون  ل  الذين  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
نوم  اأنهم يح�سلون على  يوؤكدون  لكنهم  اأحالمهم،  �سعوبة يف تذكر 
اأدياليد  النف�ض بجامعة  كلية علم  باحثون يف  الدرا�سة  واأع��د   . جيد 
ال�سخ�ض  اإن  اآ�سبي،  الدرا�سة دينهومل  اأحد معدي  الأ�سرتالية، وقال 

الطبيعي مي�سي ما معدله 6 �ساعات من يومه وهو يحلم.
واأ�سار اإىل اأنه من اأجل احل�سول على اأحالم �سافية )اإدراك الإن�سان 
اأنه يحلم( ، فيجب اأن تكون لدينا القدرة على تذكر الأح��الم ب�سكل 

منتظم.
مثل  الإن�سان  ج�سم  على  ع��دة  فوائد  ال�سافية  لالأحالم  اأن  واأو���س��ح 
م��ع��اجل��ة ال��ره��اب وحت�����س��ني امل���ه���ارات احل��رك��ي��ة وامل�����س��اع��دة يف اإع���ادة 

التاأهيل بعد ال�سدمات اجل�سدية.

حليب �ل�ضر��ضري مينح طاقة 3 �أ�ضعاف �لبقري! 
من  معني  ن��وع  م��ن  امل�ستخل�ض  احلليب  اأن  ه��ن��ود  ب��اح��ث��ون  اكت�سف 
كوكروت�ض" وموطنه يف  بيتل  "با�سيفيك  ي�سمى  وال��ذي  ال�سرا�سري 
اأ�سرتاليا غني مبغذيات تفوق قيمتها تلك املوجودة يف حليب الأبقار 

واأكرث �سداقة للبيئة من الأخري.
التجديدي واخلاليا اجلذعية يف  الطب  الباحثون يف جامعة  ووجد 
الهند اأن احلليب الذي ينتجه هذا النوع من ال�سرا�سري ياأتي يف �سكل 
كري�ستال الربوتني الغني بالعنا�سر الغذائية املفيدة جل�سم الإن�سان 

ومتنحه طاقة تعادل 3 اأ�سعاف تلك املوجودة يف حليب الأبقار.
وقد ن�سر الباحثون نتيجة بحثهم عام 2016، واأثاروا اآنذاك �سجة 
اجلديدة  بنتائجهم  جم���دداً  الن��ت��ب��اه  لإث���ارة  ع���ادوا  اأن��ه��م  اإل  عاملية، 
الأبقار  ح��ل��ي��ب  م��ن  اأك����رث  للبيئة  ���س��دي��ق  ال�����س��را���س��ري  ح��ل��ي��ب  ب����اأن 

واجلامو�سي.
ح�سرات  مزرعة  من  ياأتي  ال�سرا�سري  حليب  اأن  الباحثون  واأو���س��ح 
م�ستدامة، اأكرث مالئمة للبيئة من مزرعة الأبقار التقليدية، بح�سب 
موقع نيوز كوم الأ�سرتايل. وبخالف بقية اأنواع ال�سرا�سري، فاإن هذا 
والكري�ستال  يلد،  بل  يبي�ض،  ل  كوكروت�ض"  بيتل  "با�سيفيك  النوع 
بالربوتني  غنية  متكاملة،  غ��ذائ��ي��ة  وج��ب��ة  ع��ن  ع��ب��ارة  ينتجه  ال���ذي 
والدهون وال�سكريات والزنك واحلديد والكال�سيوم، تلبي احتياجات 

ج�سم الإن�سان من العنا�سر الغذائية التي يحتاجها.

�أر��ضي كوريا �جلنوبية تت�ضع 24 كيلومرتً�
ازدادت م�ساحة اأرا�سي كوريا اجلنوبية بحوايل 24 كيلومرتاً مربعاً 
وزارة  ذكرته  ملا  وفقاً  الأرا���س��ي،  ا�ست�سالح  بف�سل عمل  املا�سي  العام 

النقل .
منطقة  حجم  اأ���س��ع��اف   8 تقريباً  امل����زادة  الأرا����س���ي  حجم  وي�����س��اوي 
 100،364 البالد  اأرا���س��ي  اإج��م��ايل  وبلغ  �سيول.  يف  املالية  يوئيدو 
مرت مربع عام 2017، بزيادة من 100،339 كيلومرت مربع قبل 
عام واحد. وتبلغ م�ساحة جزيرة يوئيدو حوايل 2.9 كيلومرت مربع، 

وفقاً لوزارة الأرا�سي والبنية التحتية والنقل يف بيان.
ويف العام املا�سي، انخف�ض حجم الأرا�سي الزراعية والغابات بن�سبة 
 85،645 م��ن  مربعاً  كيلومرتاً   82.727 اإىل  و���س��وًل   3.4%
يف  والت�سنيع  التح�سر  ب�سبب  �سبقه  الذي  العام  يف  مربعاً  كيلومرتاً 

مناطق اأقل منواً، وفقاً للبيانات الأخرية.
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�ضيارة مائية حتدث طفرة 
بو�ضائل �لتنقل

ابتكرت �سركة فرن�سية �سيارة مائية جديدة، و�سفتها باأنها اأ�سرع و�سيلة 
متكن الأ�سخا�ض من الو�سول اإىل وجهتهم، بعيداً عن الزدحام املروري، 

واأنها اأحدثت طفرة يف و�سائل التنقل.
اجلديدة،  "ال�سيارة  اإن  ال�سركة  قالت  "اإنهابيتات"  �سحيفة  وبح�سب 
اأو  ميكنها اأن تخرجك من �ساعات ال��ذروة، لل�سري فوق مياه اأقرب نهر 

بحر اأو بحرية".
واأ�سافت �سركة "�سي بابلز" امل�سنعة لل�سيارة، اأن "ال�سيارة تعمل يف �سمت، 

ول ينبعث منها اأي ملوثات، وتبحر يف املياه دون اإحداث موجات".
ون�سرت ال�سركة مقطع فيديو لختبارات اأحدث طراز لها على بحرية يف 

جنيف ال�سهر املا�سي، وجتري حالياً جتربة ملدة 5 اأ�سابيع يف باري�ض.
واأ�سارت اإىل اأنها "تريد تغيري و�سائل النقل عن طريق خف�ض النبعاثات 

وجعل الرحالت اأ�سرع".
الطرقات،  التخل�ض من  اإىل  ت��وؤدي  اأن  "�سيارتها ميكن  اأن  اإىل  واأ�سارت 
واتخاذ م�سارات مائية توؤدي اإىل خف�ض التنقالت اإىل الن�سف يف امل�سافة 

الزمنية يف بع�ض املدن".
دبي  و�سط مدينة  اإىل  دب��ي  النتقال من مر�سى  وق��ت  ال�سركة  وق��درت 
 26 �سيكون  اجل��دي��دة  ب�سيارتها  ولكن  بال�سيارة،  دقيقة   43 ب��ح��وايل 

دقيقة فقط.

�أكرث �لأع�ضاب فائدة 
جل�ضم �لإن�ضان!

مبجموعة  قائمة  التغذية  خ��رباء  ح��دد 
)النباتات(  اخل�������س���راء  الأع�������س���اب  م���ن 
الأك������رث ف���ائ���دة ل��ل�����س��ح��ة وخ��ا���س��ة بعد 
جملة  ون�����س��رت  ال�����س��ت��اء.  ف�سل  انق�ساء 
"Archyworldys" العلمية مقال 
اأكرث الأع�ساب فائدة للج�سم والتي  عن 
ت�ساعد على �سد نق�ض الفيتامينات لدى 

الإن�سان بعد مرور ف�سل ال�ستاء.
وج��اءت نبتة احلمي�ض ال��ربي يف قائمة 
تعزيز  على  ت�ساعد  لأن��ه��ا  املفيدة  امل���واد 
ع��م��ل ال��ق��ل��ب والأوع����ي����ة ال���دم���وي���ة كما 
اأم�����ا نبتة  ال����روؤي����ة.  ت��ق��وي��ة  ت�����س��اه��م يف 
ال�سفراء  واأوراق���ه���ا  ب��زه��وره��ا  الهندباء 
اللتهابات  م�سادات  تاأثري  متتلك  فهي 
ب�سرعة  التعامل  على  ت�ساعد  اأن  وميكن 
مع نزلت الربد. وحل الفجل يف املرتتبة 
الثالثة من حيث اأهميته يف بداية ف�سل 
الربيع فهو ي�ساعد على ا�ستقرار عملية 
الأي�ض ويح�سن اله�سم. واحتل امللفوف 
املواد  اأكرث  قائمة  �سمن  الرابعة  املرتبة 
ف���ائ���دة يف ���س��ه��ر م��اي��و ب��اع��ت��ب��اره ط���اردا 
لل�سموم. ثم ال�سبانخ لغناها باليود، وهو 
مفيد ل��الأ���س��خ��ا���ض ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون من 

اأمرا�ض الغدد ال�سماء.

حمم هاو�ي بتقنية 
�لت�ضارع �لزمني

ن�سر  ف����ي����دي����و  �����س����ري����ط  ر������س�����د 
التوا�سل  ���س��ب��ك��ات  م���واق���ع  ع��ل��ى 
الج����ت����م����اع����ي حل�����ظ�����ات ت���دف���ق 
�سوارع  اأح��د  الربكانية يف  احلمم 
ج��زر ه���اواي الأم��ريك��ي��ة، بتقنية 

الت�سارع الزمني.
ثانية   30 لنحو  الفيديو  وميتد 
احلمم  ت��غ��ط��ي��ة  ك��ي��ف��ي��ة  ت����وث����ق 
كيالويا  ب���رك���ان  م���ن  اخل����ارج����ة 
اأوردت  ما  وفق  باجلزيرة،  �سارعا 
الول  ام�����ض  "رويرتز"،  وك���ال���ة 

الثنني.
اأن  غ���اي���ة  اإىل  احل���م���م  وت��دف��ق��ت 
اقرتبت من منزل وغطت الأر�ض 

املحيطة به.
ال���ث���ال���ث حلمم  ال���ت���دف���ق  وك������ان 
ال���ربك���ان ب�����داأ، اخل��م��ي�����ض، حيث 
الهادئ،  اإىل مياه امليحط  امتدت 
اإىل  امل��اري��ن��ز  ق���وات  �سارعت  فيما 
اإخ��الء �سكان يف الأرخبيل ب�سبب 

الطروف اخلطرة املحيط بهم.
براكني  اأك��رث  م��ن  كيالويا  ويعد 
اأ�سبوعه  ودخ���ل  ن�����س��اط��ا،  ال��ع��امل 
ال������راب������ع������ة م�������ن ث�������ورت�������ه غري 

امل�سبوقة.
وك����ان ال���ربك���ان ب����داأ ث���وران���ه يوم 
ع�سرات  ودم��ر  مايو.  من  الثالث 
امل��ب��اين، و���س��درت اأوام���ر باإجالء 

الآلف خالل الأيام املا�سية.

وفاة رجل �ل�ضناعة 
�لفرن�ضي د��ضو

 قال متحدث با�سم جمموعة دا�سو 
الرائد  اإن رجل الأعمال الفرن�سي 
يف جمال �سناعة الطريان والدفاع 
�سريج دا�سو، الذي بنت جمموعته 
الطائرة رافال، تويف يف باري�ض  عن 

عمر بلغ 93 عاما.
وكان دا�سو خام�ض اأغنى �سخ�ض يف 
فرن�سا على حد ذكر جملة ت�سالنج 

القت�سادية.
التي  دا����س���و  وت��ت��ح��ك��م جم��م��وع��ة 
اأداره�����ا واأ���س�����س��ه��ا وال����ده يف �سركة 
ك����م����ا متلك  ل�����ل�����ط�����ريان،  دا������س�����و 
كما  اليمينية،  لوفيجارو  �سحيفة 
�سركتي  يف  الرئي�سي  امل�ساهم  اأنها 
بالإ�سافة  وتالي�ض  �سي�ستمز  دا�سو 
اإىل اأنها حتوز ح�س�سا اأقل يف عدة 

�سركات فرن�سية اأخرى.
دا�سو تويف يف  اأن  املتحدث  واأ�ساف 
ال�ساعة  ح��دود  يف  بباري�ض  مكتبه 

الرابعة م�ساء بالتوقيت املحلي.

�لتوتر �لنف�ضي يوؤذي 
�ضعرك

"هاوت.دي"  اجل���م���ال  ب���واب���ة  ح����ذرت 
يرفع  النف�سي  التوتر  اأن  من  الأملانية 
خطر ت�ساقط ال�سعر، حيث اإنه يت�سبب 
بالتهابات  ال�سعر  ب�سيالت  اإ�سابة  يف 
هرمونات  اأن  ك��م��ا  ال�����س��غ��ر.  متناهية 
التوتر، مثل الكورتيزول، ُت�سعف دورة 

منو ال�سعر.
واأ��������س�������اف اخل�������رباء 
النتيجة  اأن  الأمل������ان 
امل����رتت����ب����ة ع���ل���ى ذل���ك 
منو  ����س���ع���ف  يف  ت���ت���م���ث���ل 
ال�����س��ع��ر وت��ق�����س��ف��ه وت�����س��اق��ط��ه يف 

اأ�سواأ احلالت.
البوابة  تن�سح  اخلطر،  ه��ذا  ولتجنب 
خالل  م��ن  النف�سي  التوتر  مبواجهة 
مم���ار����س���ة ت��ق��ن��ي��ات ال����س���رتخ���اء مثل 

اجليدة  العناية  م��ع  وال��ي��وج��ا،  التاأمل 
يخلو  �سامبو  ا���س��ت��خ��دام  اأي  بال�سعر، 
وميد  ال�سديدة  الكيميائية  امل��واد  من 
ا�ستخدام  وك��ذل��ك  بالرطوبة  الب�سرة 
بالإ�سافة   ،E بفيتامني  غ��ن��ي  بل�سم 
بالزيوت  الغنية  ال�سعر  ما�سكات  اإىل 
وزيت  ال��زي��ت��ون  زي���ت  م��ث��ل  الطبيعية 
اجل���وج���وب���ا، م���ع جت��ن��ب غ�����س��ل ال�سعر 
ال�سعر من الدهون  يومياً، لأنه يحرم 

املرطبة له.
اأدوات  ا���س��ت��خ��دام  اأي�������س���اً  امل���ه���م  وم����ن 
ال�سعر  كمجفف  ال�ساخنة،  الت�سفيف 
وم���ك���واة ال���ف���رد، ب��اع��ت��دال، ن��ظ��راً لأن 
ال�����س��خ��ون��ة ال�����س��دي��دة مت��ث��ل اإج����ه����اداً 
الطريق جلفافه  لل�سعر ومتهد  كبرياً 

وتق�سفه ومن ثم �سقوطه. 

بذلك،  اأطفالهن  الأمهات �سعوبة يف م�سارحة  لكن جتد 
على  ين�سحب  اأن  اأو  نف�سيتهم  على  ذل��ك  يوؤثر  اأن  خ�سية 
التليغراف  �سحيفة  تنقل  كما  م�ستقباًل،  بنف�سهم  ثقتهم 

الربيطانية عن بع�ض اخلرباء.

اخلوف من التحدث عن ال�سمنة
رمبا يكون ذلك �سحيحاً، فقد اأكدت درا�سة مو�سعة اأجريت 
يف معهد اإمبرييال كوليج اللندين ون�سرتها منظمة ال�سحة 
يعانون  بريطاين  طفل  مليون   4.54 اأن  موؤخراً  العاملية 
حالياً من الوزن الزائد والذي ي�سل يف بع�ض احلالت اإىل 
كل  بني  من  اأربعة  اأن  الباحثون  ووج��د  املفرطة.  ال�سمنة 
ع�سرة اأطفال ترتاوح اأعمارهم ما بني اخلام�سة والتا�سعة 
ال��زائ��د، حم��ذري��ن يف درا�ستهم  ال���وزن  ي��ع��ان��ون م��ن  ع�سر 
معدلت  وارتفاع  الأطفال  �سحة  حقيقية" يف  "اأزمة  من 

الإ�سابة بالأمرا�ض القلبية وال�سكر وال�سرطان اأي�ساً.
باللوم  العاملية  ال�سحة  منظمة  م��ن  ب��ول  فيلونا  وتلقي 
اأي خ��ط��وات ملنع  ات��خ��اذ  امل�����س��وؤول��ني مم��ن ف�سلوا يف  ع��ل��ى 
تلك الكارثة من التحقق بالرغم من التحذيرات الكثرية 
التي بداأت منذ اأعوام. وت�سيف بول بالقول: "اإن ال�سمنة 
يف  تتفاقم  اأن  املمكن  وم��ن  عاملية  �سحية  اأزم���ة  امل��ف��رط��ة 
الأعوام القادمة اإل اإذا بداأنا الت�سدي لها. فالبيئة املحيطة 
بنا كلها غري �سحية والأطعمة م�سبعة بالدهون وكميات 
ال�سكر مرتفعة يف اأغلب الوجبات وهذا ما يتم الرتويج له 

يف الإعالنات عن املنتجات الغذائية خا�سة لالأطفال".

عوامل م�سوؤولة عن ال�سمنة
ل��ك��ن ه��ل الأم والأب م�����س��وؤولن ع��ن ب��دان��ة ال��ط��ف��ل؟! يف 
"الأم  ال�سخ�سي مات روبرت�ض:  املدرب  ال�سياق يقول  هذا 
والأب م�سوؤولن ب�سكل كبري عن ذلك فالأمور تخرج عن 

ال�سيطرة مع الأطفال ويخ�سى اأي منهم التحدث لطفله 
عن وزنه الزائد. ولكن يف احلقيقة ميكن اأن يقوما بذلك 

ب�سكل غري مبا�سر وبحر�ض"، كما تنقل التليغراف.
وهناك العديد من العوامل التي تلعب دوراً هاماً يف اكت�ساب 
والريا�سة  املتبع  الغذائي  النظام  بخالف  للوزن  الطفل 
مثل اختالف �سكل اجل�سم و�سرعة حرق اجل�سم للدهون 
و�سخ�سية كل طفل. يعني ذلك اأن يبداأ كل من الأب والأم 
اإىل  اإىل الأف�سل بالإ�سافة  اأوًل  يف تغري عاداته الغذائية 
كما  ذل��ك.  الطفل  يعتاد  حتى  الريا�سة  ممار�سة  �سرورة 
باأطعمة  املنزل  يف  واملخبوزات  احللويات  ا�ستبدال  ميكن 

�سحية وفاكهة وخ�سروات.
واإمن��ا ميكن  الأطفال  من  نهائياً  ول يجب منع احللوى 
امل��ن��زل فقط حيث  خ��ارج  اأوق���ات  على  تناولها  يقت�سر  اأن 
يكون لالأب والأم �سيطرة اأقل على الطفل يف كل الأحوال. 
و ين�سح مات باأن يتحرك الأب والأم دائماً يف املنزل كما 
يف  الأط��ف��ال  وا�سطحاب  التدخني  ع��ن  الم��ت��ن��اع  يف�سل 
من  وغ��ريه��ا  امل�سي  ريا�سة  وممار�سة  امل��ن��زل  خ��ارج  نزهه 
التي  الريا�سة  الطفل  يختار  اأن  اإىل  املختلفة  الريا�سات 

يحبها.
األعاب  هو  الأك��رب  اخلطر  اأن  ال�سخ�سي  امل��درب  وي�سيف 
الأطفال الإلكرتونية وو�سائل التوا�سل الجتماعي "التي 
انت�سرت ب�سكل مرعب بني الأطفال يف جميع الأعمار. فكم 
املراهقني  حتى  اأو  اأطفالها  اهتمام  من  تعاين  اأ�سرة  من 
ا�ستخدام  اأو  الأج���ه���زة  ب��ت��ل��ك  ط��وي��ل��ة  ل���ف���رتات  ب��ال��ل��ع��ب 
الهواتف املحملة للتحدث اإىل اأ�سدقائهم طوال الوقت". 
ويقول مات اإن "كل ما علينا كاآباء اأن ن�سجع اأبنائنا على 
كما  بخاطرهم  يجول  وم��ا  م�ساكلهم  عن  دوم��ا  التحدث 
بتلك  اهتمامهم  ن�سرف  حتى  يومهم  اأح���داث  ن�ساركهم 
الأجهزة واجللو�ض معها لفرتات طويلة اأو حتى نقلل من 

حدوث ذلك".
ن�سائح للمعاجلة دون التاأثري على احلالة النف�سية

ا�سطرابات  ع��الج  يف  املتخ�س�سة  دميب�سي  األيك�سيا  تقدم 
الطفل  لعالج  ن�سائح  ع��دة  بربيطانيا  لالأطفال  الطعام  
من ال�سمنة دون التاأثري بال�سلب على حالته النف�سية، كما 

تنقل التليغراف:
- يجب األ تتوقف فجاأة تقدمي كل الأطعمة، اأي ل حترم 
تناول  هي  ال�سحية  فاحلياة  يحبه،  ما  تناول  من  الطفل 
كل ما حتب ولكن بكميات معتدلة ولي�ض احلرمان متاماً 

والذي ياأتي بنتائج عك�سية.
- من ال�سروري تعليم الطفل اأن املظاهر لي�ست كل �سيء 
واأن املظهر اخلارجي مهماً لدرجة كبرية وحتدث اإليهم عن 
ال�سفات الداخلية مثل الثقة بالنف�ض والطيبة والتعاطف 
مع الأخرين بدًل من التحدث عن الوزن وال�سكل كقيمة 

اأ�سا�سية لالإن�سان.
اأن  اأي�ساً  ال��وزن  -  يجب على الآب��اء ممن يريدون خ�سارة 
ينتبهوا اإىل طريقة حتدثهم عن ذلك اأمام الأطفال. مثاًل، 
اهتم بالتحدث دوماً قائاًل : "لقد ا�ستمتعت باجلري اليوم 

و�سوف اأكرر التجربة مرة اأخرى".
- اإذا �سعر ابنك باجلوع اعر�ض عليه تناول املياه اأوًل حيث 

اأن العط�ض ميكن اأن يكون �سبباً لل�سعور باجلوع .
- ل ت�سع كميات كبرية من الطعام للطفل يف املرة الواحدة 
اإذا  ولكن قلل الكمية يف طبقه وكرر مرات تقدمي الطعام 

طلب املزيد.
املقدمة للطفل بدًل من ثالث  الوجبات  - اكرث من عدد 
وج���ب���ات رئ��ي�����س��ي��ة ف��ق��ط ح��ت��ى ل ت��ع��ط��ي��ه ف��ر���س��ة لتناول 
احل��ل��وي��ات م��ا ب��ني ال��وج��ب��ات ول��ك��ن ق��دم ل��ه ث��الث وجبات 
بالإ�سافة اإىل وجبتني خفيفتني من اخل�سروات اأو الفاكهة 

اأو حتى الع�سائر الطازجة.

كيف �أ�ضارح طفلي بوزنه �لز�ئد دون جرح م�ضاعره؟!

"ال تاأكل كثريا من احللوى"، "انظر كيف اأ�سبح �سكلك"، "كل 
لطفلها  االأم  تقولها  عبارات  كلها  منك"،  اأنحف  اأ�سدقائك 
وال تدري اأنها جترح م�ساعره وترهقه نف�سيًا، بل وميكن اأن 
توؤدي اإىل ازدياد حالته �سوءا. ن�سائح للتعامل مع االأطفال 

البدينني.
يعاين الكثري من االأمهات من اإ�سابة االأطفال بال�سمنة والتي 

ميكن اأن تت�سبب لهم يف اأمرا�ض خطرية على الرغم من 
�سغر �سنهم. وال تقت�سر االأمرا�ض التي ي�سببها الوزن 

فقط،  الع�سوية  االأم��را���ض  على  للطفل  الزائد 
واإمنا اأي�سًا ت�سبب لهم اأمرا�سًا نف�سية نتيجة 

االأكرث  اأقاربهم  اأو  باأ�سدقائهم  ملقارنتهم 
قدرتهم  ع��دم  اإىل  باالإ�سافة  ر�ساقة، 

على ممار�سة العديد من االأن�سطة التي 
ممار�سة  حتى  اأو  بدنيًا  جمهودًا  تتطلب 
بع�ض الريا�سات التي تتطلب وزنًا معينًا.
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�ش�ؤون حملية

احتفاء ب�سهر رم�سان

خدمات �ملز�رعني يقيم �إفطارً� جماعيًا لـ 300 عامل مزرعة 

مب�ضاركة م�ضلمني جدد �ضمن م�ضابقة �أف�ضل مرتل يف �ملهرجان �لرم�ضاين لنادي تر�ث �لإمار�ت

مدير قطاع �ملو�رد �لب�ضرية بالإنابة ي�ضارك �مل�ضتجدين �لإفطار مبد�ر�س �ضرطة �أبوظبي

•• اأبوظبي – الفجر

 نظم مركز خدمات املزارعني باأبوظبي بالتعاون مع 
�سركة "اأدفان�سد" للخدمات املتكاملة اإفطاراً جماعياً 
ومنطقة  والعني  اأب��و ظبي  كل من  امل���زارع يف  لعمال 
 100 بواقع  300 عامل  اأك��رث من  الظفرة ح�سره 
ع��ام��ل يف ك��ل م��ن��ط��ق��ة، ح��ي��ث ح��ر���ض ن��ا���س��ر حممد 
اجلنيبي الرئي�ض التنفيذي للمركز بالإنابة ومديري 
الإدارات على م�ساركة العمال الإفطار الذي اأقيم يف 
اإر�ساد الرحبة، بينما �سارك مديرو املناطق يف  مركز 

العني والظفرة يف اإفطار عمال املزارع يف مناطقهم.

التوايل  على  الثاين  للعام  املبادرة  هذه  تنظيم  ويتم 
حيث اأقام املركز العام املا�سي اإفطاراً جماعياً ح�سره 
ع���دداً ك��ب��رياً م��ن ع��م��ال امل����زارع، وذل���ك للتاأكيد على 
التوا�سل  تعزيز  على  وحر�سه  املجتمعية  م�سوؤوليته 
الأفكار  بتطبيق  املعنيني  باعتبارهم  العمال  فئة  مع 
والروؤى الرامية اإىل تغيري اأمناط الزراعة التقليدية 

وحتقيق التنمية الزراعية امل�ستدامة.
واأك�����د م���رك���ز خ���دم���ات امل����زارع����ني اأن�����ه ي��ع��ت��ز ب����دوره 
العطاء  ق��ي��م  ت��اأك��ي��د  يف  ت�سهم  ح��ك��وم��ي��ة  ك��م��وؤ���س�����س��ة 
حيث  والإن�����س��اين،  اخل��ريي  العمل  مفهوم  وتكري�ض 
الر�سيدة لرت�سيخ  القيادة  ي�ستنري بروؤية وتوجيهات 

هذه املبادئ الإيجابية والتوا�سل الإن�ساين مع كافة 
فئات املجتمع ل�سيما الفئات التي يعمل اإىل جانبها 

وت�ساعده على حتقيق اأهدافه.
هذه  تنظيم  تكرار  على  حر�سه  اأن  اإىل  املركز  واأ�سار 
ال��ث��اين على التوايل  امل��ب��ادرة واإق��ام��ة الإف��ط��ار للعام 
املا�سي  العام  اإفطار  حققه  ال��ذي  النجاح  اإىل  ي�ستند 
على  وحثهم  امل��زارع  عمال  فئة  مع  التوا�سل  لتعزيز 

تطبيق املمار�سات الزراعية املو�سى بها.
من جانبه قال اأحمد م�سطفى الدمنهوري الرئي�ض 

التنفيذي ل�سركة اأدفان�سد للخدمات املتكاملة
اخلريية  امل��ب��ادرة  ه��ذه  يف  بامل�ساركة  �سعداء  "نحن 

ل��ل��ع��ام ال��ث��اين ع��ل��ى ال���ت���وايل ون�����س��ك��ر م��رك��ز خدمات 
للم�ساهمة  ل��ن��ا  ال��ف��ر���س��ة  ات���اح���ة  ع��ل��ى  امل����زارع����ني 
رم�سان  �سهر  خالل  خا�سة  اخلري  وعمل  املجتمعية 
ال���ك���رمي، واأ����س���اف ن��ح��ر���ض ك��م��وؤ���س�����س��ة وط��ن��ي��ة على 
حتقيق مبادئ امل�سوؤولية املجتمعية لل�سركات وي�سرنا 
اأن ت�سل مبادرتنا املجتمعية اإىل فئة عمال املزارع يف 
فر�سة  امل��ب��ارك  رم�سان  �سهر  ي�سكل  حيث  اأبوظبي، 
املجتمع  م��ع  الإن�����س��اين  وال��ت��وا���س��ل  للتفاعل  رائ��ع��ة 
اخلري  عمل  يف  ال��ك��رمي  ال�سهر  وق��ي��م  روح  وجت�سيد 
يف  املتاأ�سلة  والن��ف��ت��اح  والت�سامح  والعطاء  وال��ب��ذل  

املجتمع الإماراتي.

•• اأبوظبي – الفجر

�سهد م�سرح اأبوظبي مبنطقة كا�سر الأمواج م�ساء اول 
من  الرابعة  اجلولة  مناف�سات  مع  خا�سة  ليلة  اأم�ض 
فعاليات  الكرمي، �سمن  للقراآن  ُمرتل  اأف�سل  م�سابقة 
نادي  ينظمه  الذي  ع�سر  الثالث  الرم�ساين  املهرجان 
زايد  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  برعاية  الإم���ارات  ت��راث 
رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  ال�سمو  �ساحب  ممثل  نهيان  اآل 
النادي، نظرا مل�ساركة ع�سرة من امل�سلمني اجلدد فاجاأو 
�سنان  ���س��ع��ادة  بح�سور  وذل���ك  متميز،  ب����اأداء  احل�����س��ور 
والفعاليات  لالأن�سطة  التنفيذي  املدير  املهريي  اأحمد 
املحريبي  ج��اب��ر  اهلل حممد  عبد  و���س��ع��ادة  ال��ن��ادي،  يف 
عبداهلل  وحممد  امل�ساندة،  للخدمات  التنفيذي  املدير 
احلمريي مدير اإدارة البيئة وال�سحة وال�سالمة، وعمر 
حممد الفالحي مدير اإدارة املوارد الب�سرية، وعدد من 
امل�سوؤولني يف النادي، وذوي املت�سابقني، وجمهور غفري 

من متابعي فعاليات املهرجان.
ع�سرة من  امل�سابقة  م��ن  اجل��ول��ة  ه��ذه  ���س��ارك يف  فقد 
امل�سلمني اجلدد ن�سفهم من الإناث،  والذين ت�ستوعبهم 
دار زايد للثقافة الإ�سالمية يف العني، اإذ متت دعوتهم 
ال�سباب  ت�سجيع  يف  امل�سابقة  اأه���داف  م��ع  ين�سجم  مب��ا 
القراآن  ت��رت��ي��ل  ع��ل��ى  م��ن خمتلف اجل��ن�����س��ي��ات  امل�����س��ل��م 
التجويد، مثلوا  اأحكام  اإتقان  اإطار  الكرمي وحفظه يف 
وال�سني  وروم��ان��ي��ا  امل��ت��ح��دة  اململكة  م��ن  ك��ل  جن�سيات 
والفلبني والهند واأوغندا وماليزيا، وفاجاأوا احل�سور 
اأجواء  امل�����س��رح  ق��اع��ة  واأ���س��ف��وا على  اأ���س��وات��ه��م  بجمال 
فخر  ال�سيني  واعترب  الكبري.  والتفاعل  اخل�سوع  من 
الثقافة  ومدر�ض  امل�ساركة  من�سق  جون،  ما�سيو  الدين 
الإ�سالمية والقراآن الكرمي للم�سلمني اجلدد يف الدار 
، هذه امل�ساركة ذات قيمة عالية واأثر كبري، كونها تاأتي 
لطلبة دار زايد يف عام زايد ويف �سهر رم�سان املبارك، 
امل�سلمني اجلدد وقع كبري يف نفو�ض  مما كان مل�ساركة 

امل�ساركني وحمفز  لهم ولغريهم من امل�سلمني اجلدد 
على تعلم اللغة العربية وحفظ القراآن وتعلم جتويده 
النادي على  لإدارة  امتنانه  وترتيله، معربا عن عميق 
يف  للم�ساركة  الكرمية  وال��دع��وة  الطيبة  امل��ب��ادرة  ه��ذه 
االعايل  والتنظيم  التطور  من  م�ستوى  على  م�سابقة 
من  غ��زال��ة  امل�����س��ارك��ات  ع��ربت  فيما  املتقن،  والتحكيم 
اململكة املتحدة وفاطمة من رومانيا وندى من ال�سني 
و�سربية من ماليزيا عن بالغ �سكرهن للقائمني على 
وكبري  ال�ستقبال  على حفاوة  النادي  ولإدارة  امل�سابقة 
اله��ت��م��ام وح�����س��ن ال��ت��ك��رمي، م�����س��ريات اإىل م��ا اختلج 
نفو�سهن من م�ساعر  الفخر  وال�سعادة مل�ساركتهن يف 

م�سابقة على هذا امل�ستوى من التطور والهتمام.
اأن�ض حممد  ال�سيخ الدكتور  اأو�سح ف�سيلة  من جانبه 
اجلولة  ه��ذه  اأن  امل�سابقة  حتكيم  جلنة  رئي�ض  ق�سار 
متيزت مب�ساركة ثلة من امل�سلمني اجلدد الذين �سكلوا 
اإ�سافة جديدة وممتعة للم�سابقة، مبينا اأن الهدف من 

القراآن  حفظ  على  الت�سجيع  ه��و  للم�ساركة  دعوتهم 
واملتميز  الطيب  ب����الأداء  اجلمهور  تفاجاأ  اإذ  ال��ك��رمي، 
امل�ساركني بتعلم القراآن الكرمي  قيا�سا على قرب عهد 
مما يب�سر مب�ستقبل طيب لهم مع كتاب اهلل عز وجل 
حفظا وتالوة، م�سريا اإىل اأن ذلك ما يت�سق مع غايات 
اإحياء ليايل رم�سان املباركة  امل�سابقة ومقا�سدها من 
بالقراآن الكرمي وت�سجيع امل�سلمني �سغارا وكبارا على 
حت�سني اأ�سواتهم بالتالوة والتي هي من هدي النبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم اإذ كان يدعو اإىل حت�سني ال�سوت 

بالقراآن الكرمي.
وكان قد مت تكرمي امل�ساركني من امل�سلمني اجلدد من 
ومدير  وال�سالمة،  وال�سحة  البيئة  اإدارة  مدير  قبل 
اإدارة املوارد الب�سرية يف النادي، فيما ا�ستكملت اجلولة 
كل  جن�سيات  مثلوا  املت�سابقني  من  اآخرين  ثمانية  مع 
والباك�ستان  وموريتانيا  و���س��وري��ا  وم�سر  امل��غ��رب  م��ن 

قدموا من اأكرث من اإمارة يف الدولة.

•• العني - الفجر

���س��اه��ني النعيمي  ���س��امل  ال��ل��واء  ���س��ارك 
بالإنابة  الب�سرية  امل���وارد  ق��ط��اع  م��دي��ر 
مدار�ض  ط����الب  اأب���وظ���ب���ي  ���س��رط��ة  يف 
اأقامتها  التي  الإفطار  ماأدبة  ال�سرطة، 
" ن�سارككم  م��ب��ادرت��ه��ا  �سمن  امل���دار����ض 

فطوركم "يف اإطار عام زايد 2018.
وجت�سد املبادرة حر�ض �سرطة ابوظبي 
على تعزيز قيم ال�سيخ زايد بن �سلطان 
" يف بناء  ث���راه  " ط��ي��ب اهلل  ن��ه��ي��ان  اآل 

الإن�سان، والحرتام.
مهنا  العميد  الإف��ط��ار  م��اأدب��ة  وح�سر 
النعيمي مدير الدارة وعدد من مديري 
والطلبة  الأق�������س���ام  وروؤ�����س����اء  الإدارات 
امل�ستجدين الذين عربوا عن �سعادتهم 

بهذه اللفتة الطيبة والكرمية.
النعيمي  ���س��اه��ني  ���س��امل  ال���ل���واء  ون��ق��ل 
تهاين القيادة ال�سرطية مبنا�سبة �سهر 
رم�سان املبارك، وا�ستمع اىل اآراء الطلبة 
ب�ساأن  واق���رتاح���ات���ه���م  وم��الح��ظ��ات��ه��م 
التدريبية  ال�����دورات  وت��ن��ظ��ي��م  ت��ط��وي��ر 
حاثاً اإياهم على الت�سلح بالعلم واملعرفة 
التدريبية  ال�����دورات  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة 
بعد  وتطبيقها  النظرية  واملحا�سرات 
وال�سداد  التوفيق  لهم  متمنياً  التخرج 

يف حياتهم العملية.
واك����د ال��ع��م��ي��د م��ه��ن��ا ال��ن��ع��ي��م��ي اهمية 
ا�سعاد  يف  املبا�سرة  ال��ل��ق��اءات  ه��ذه  مثل 
الآراء  ع���ل���ى  والط����������الع  امل���ن���ت�������س���ب���ني 
ت�����س��اع��د يف تطوير  ال��ت��ي  وامل���ق���رتح���ات 

العمل ال�سرطي.

للحد من ظاهرة تكد�ض العزاب
بلدية مدينة �لعني تنفذ �ضل�ضلة من �جلولت 

�لتفتي�ضية على مز�رع �لقطاع �ل�ضمايل
•• العني - الفجر

نفذت بلدية مدينة العني بالتعاون مع �سرطة اأبو ظبي �سل�سلة من اجلولت 
الت�سدي لظاهرة  ال�سمايل، بهدف  التابعة للقطاع  املزارع  التفتي�سية على 

�سكن وتكد�ض العزاب يف املزارع وتطبيقاً الإجراءات القانونية.
وتوزيع  بت�سكيل  ال�سمايل  للقطاع  والتفتي�ض  الرقابة  اإدارة  قامت  حيث 
جمموعات من الفرق التفتي�سية على خمتلف مزارع منطقة الفقع، جتاوبا 
القطاع  م��زارع  وم��الك  اأه��ايل  قبل  ال���واردة من  وال�سكاوى  البالغات  مع 

ال�سمايل.
و�سرح املهند�ض علي �سامل التاجر الظاهري مدير اإدارة الرقابة والتفتي�ض 
بالقطاع ال�سمايل ، باأن احلملة التفتي�سية جاءت بناًء على ال�سكاوى الواردة  
اأن�سطة جتارية غري مرخ�سة داخل مزارع  القطاع حول وجود  �سكان  من 
منطقة الفقع، وتكد�ض العمال فيها، و على الفور مت التن�سيق مع �سرطة 

اأبو ظبي وت�سكيل جمموعة من اللجان التفتي�سية للتاأكد من �سحتها.
وقال الظاهري، مت خالل اجلولت التفتي�سية ر�سد وحترير 4 خمالفات 
املزارع،  املقامة يف  ال�سكنية  املباين  بتاأجري  146 اخلا�ض  للبند رقم  وفقا 
وال�سالمة  ال�سحة  ال���س��رتاط��ات  جميع  وتطبيق  ا�ستيفاء  م��ن  وال��ت��اأك��د 
العامة، حفاظاَ على ال�سالمة والعامة وت�سديا جلميع املظاهر ال�سلبية يف 

املجتمع.
ب�سكل  تفتي�سية   وج��ولت  بزيارات  والتفتي�ض  الرقابة  اإدارة  تقوم  م��وؤك��داً، 
دوري لر�سد اي خمالفات خا�سة ب�سكن العزاب يف املزارع ، مو�سحاً يقوم 
�سكنات عمالية غري قانونية    املزارع لت�سيح  بتاأجري  املزارع  اأ�سحاب  بع�ض 
وبالتايل تكد�ض اأعداد كبرية من العمال يف غرف �سغرية، ومزاولة اأن�سطة 
ت�سكل تهديد كبري على �سالمة   ، قانونياً  و  جتارية غري مرخ�سة �سحياً 

املجتمع.
متعددة  م�سكلة  امل��زارع  يف  العمال  تكد�ض  ظاهرة  ت�سكل  الظاهري،  ولفت 
حماربتها  وعملية  والجتماعية،  وال�سحية  الأمنية  النواحي  من  البعاد 
اأهايل و�سكان املدينة واجلهات  والت�سدي لها هي م�سوؤولية م�سرتكة بني 
قانوين  غري  ن�ساط  او  عمل  اأي  مالحظة  اأو  ال�ستباه  حال  ويف  امل�سوؤولة، 

الإبالغ عنه عرب الرقم املجاين لإمارة اأبوظبي 800555.
وذكر الظاهري، يف ظل توجيهات احلكومة الر�سيدة لدولة الإمارات بتوفري 
بيئة جمتمعية خالية من املخالفات حتر�ض اإدارة الرقابة والتفتي�ض لبلدية 
مدينة العني باتخاذ جميع الإجراءات الالزمة وتطبيق اللوائح والقوانني 
ملا يخدم امن و�سالمة املجتمع، حيث تقوم اإدارة الرقابة والتفتي�ض بالعديد 
من احلمالت التوعوية املكثفة واجلولت التفتي�سية املفاجئة على خمتلف 
 ، التجارية  امل��ح��الت   ، وامل���زارع  ال��ع��زب   ، مثل  ال�سكانية  واملن�سئات  املناطق 
للتاأكد من تطبيق جميع ال�سرتاطات  العامة  ، واملرافق  ال�سكنية  املناطق 

واحلفاظ على املظهر العام ملدينة العني.

اختيار اأ�ستاذ بجامعة نيويورك اأبوظبي ليكون زمياًل بجامعة هارفارد 
بان�س نوموف ين�ضم لربنامج �لدر��ضات �ملتقدمة 

بجامعة هارفارد �إىل جانب 50 �ضخ�ضًا من 11 دولة 
•• اأبوظبي - الفجر

 اأعلنت جامعة نيويورك اأبوظبي عن ح�سول اأ�ستاذ الكيمياء امل�سارك بان�ض 
نوموف على زمالة معهد "رادكليف" للدرا�سات املتقدمة يف جامعة هارفارد 
ت�سم  التي  اجل��دي��دة  الدفعة  اإىل  بذلك  لين�سم   ،2019-2018 لعام 

دولة. اأكرث من 50 �سخ�ساً من 11 
 50 �سنوياً  ال��زم��ال��ة  ب��رن��ام��ج  وي��خ��ت��ار 
والباحثني  ال��ف��ن��ان��ني  ك��ب��ار  م��ن  ف����رداً 
يف  ا�ستثنائية  اإجن����ازات  حققوا  ال��ذي��ن 
جمالت الفنون وال�سحافة والدرا�سات 
والعلوم  الطبيعية  والعلوم  الإن�سانية 
الج����ت����م����اع����ي����ة، وذل��������ك ب����ه����دف دع���م 
الأ�ستاذ  و�سيقيم  البحثية.  اأعمالهم 
اأ�سهر اعتباراً   9 املعهد ملدة  نوموف يف 
�سيتابع  ح��ي��ث   ،2018 �سبتمرب  م��ن 
املتقدمة  امل���واد  اأب��ح��اث��ه يف علم  ه��ن��اك 
التي تهدف اإىل توفري حلول م�ستدامة 
�سمال  يف  البيئية  للتحديات  ج��دي��دة 

اإفريقيا وال�سرق الأو�سط.
ويجدر الذكر اأن نوموف نال درجة الدكتوراه يف الكيمياء وعلم املواد من 
معهد طوكيو للتكنولوجيا عام 2004، وقام بن�سر 200 ورقة بحثية مت 
القتبا�ض منها اأكرث من 3 اآلف مرة، كما قّدم خالل م�ساركته يف موؤمترات 
بحثية طوال م�سريته املهنية اأكرث من 280 عر�ض تو�سيحي، واألقى حوايل 
موؤ�س�سات  عدة  من  تلقاها  بدعوات  ندوة   50 قرابة  يف  و�سارك  كلمة   50
مرموقة خمتلفة.  ويعمل نوموف حالياً كع�سو جمل�ض اإدارة يف العديد من 
 ،)ECA( املوؤ�س�سات عالية ال�ساأن مثل الرابطة الأوروبية لعلم البلورات
واملوؤمتر   ،)ISBC( والكيميائية لل�سيائية احليوية  الدولية  و اجلمعية 
كما   .)ICCOSS( الع�سوية   للمواد  ال�سلبة  احلالة  لكيمياء  ال��دويل 
العربية  الإم��ارات  للعلماء بدولة  را�سد  يتمتع بع�سوية جممع حممد بن 
املتحدة، و"اجلمعية الكيميائية الأمريكية" يف الوليات املتحدة الأمريكية، 
مدققاً  يعمل  وهو  وغريها،  املتحدة  اململكة  يف  للكيمياء  امللكية  واجلمعية 

ل�سالح قرابة 10 وكالت بحثية.
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ي�سهل تراكم اللويحات يف موا�سع مثل:

الأ�سنان. يف  واحلزوز  والنقر،  • الت�سققات، 
الأ�سنان. • بني 

كانت مت�سققة  اإذا  • حول احل�سوات، خ�سو�ساً 
اأو منك�سرة.

اللثة. خط  • قرب 
مب�����رور ال����وق����ت، ي��ب��ل��غ ال��ت��ل��ف ط��ب��ق��ات ال�سن 
املرحلة،  بالعاج. يف هذه  ُيعرف  ما  اأو  الداخلية 
يبداأ الت�سو�ض بالظهور. ولكن من املمكن تفادي 
ذلك با�ستعمال عالجات منزلية، اإذا كان التلف 

ل يزال يف مرحلة ما قبل الت�سو�ض.
يف  ثقوباً  اأح���دث  التلف  يكون  املرحلة،  ه��ذه  يف 
ال�سن، اإل اأنه مل يبلغ بعد عاجها. اأما اإذا امتد 
التلف اإىل الأخري وبداأ الت�سو�ض بالظهور، فال 

مفر من احل�سول على عالج حمرتف.

ه���ل م���ن امل��م��ك��ن ال��ت��خ��ل�����ض م���ن ال��ت�����س��و���ض يف 
املنزل؟

زيارة  ال�سروري  من  بالت�سو�ض،  الإ�سابة  عند 
عدة  منزلية  ع��الج��ات  ل��ك��ن  الأ���س��ن��ان.  طبيب 
الت�سو�ض.  ال�سن يف مرحلة ما قبل  تقوي مينا 
ُتعرف هذه العملية بعودة التمعدن وحتول دون 

ظهور الت�سو�ض.
ي�سّكل تنظيف الأ�سنان مرتني يف اليوم مبعجون 
الفلوريد طريقة مدرو�سة  على  يحتوي  اأ�سنان 
وخمتربة لإع��ادة متعدن مينا الأ�سنان وتفادي 

الت�سو�ض.
ت�سري نتائج درا�سة اأُجريت عام 2014 اإىل اأن 

معجون الأ�سنان الذي ي�سم كمية كبرية من 
الأ�سنان  مينح  م��ا  املينا،  ي��ق��ّوي  الفلوريد 
احلماية التي حتتاج اإليها لتحارب التلف.

لكن البع�ض يف�سل اللجوء اإىل عالجات 
منتجات  ا�ستعمال  ب��دل  طبيعية  منزلية 
حت��ت��وي على ال��ف��ل��وري��د. اإل��ي��ك ع���دداً من 

هذه العالجات:

بالزيت التم�سم�ض   1-
اإىل نظام قدمي من  بالزيت  التم�سم�ض  يعود 

ال��ط��ب ال��ب��دي��ل ُي��دع��ى الأي��ورف��ي��دا. ت��ق��وم هذه 
من  ك��ب��رية  مبلعقة  التم�سم�ض  على  العملية 
زيت ال�سم�سم اأو جوز الهند لفرتة حمددة من 

الزمن، ثم ب�سقها.
�سحيح اأن البع�ض يّدعي اأن فوائد 

بالزيت  ال���ت���م�������س���م�������ض 
مثبتة  ل����ي���������س����ت 

اإل  ع��ل��م��ي��اً، 
ن  اأ

الأ�سنان.  اأنه يح�ّسن �سحة  اإىل  ت�سري  البحوث 
اأن   2009 ع��ام  اأُج��ري��ت  درا�سة  اأظهرت  كذلك 
يحّد  التم�سم�ض  يف  ال�سم�سم  زي��ت  ا�ستعمال 
كما  عينه  ب��امل��ق��دار  والبكترييا  ال��ل��وي��ح��ات  م��ن 

غ�سول الفم.
اإذا كان التم�سم�ض بالزيت يقلل من اللويحات، 
دون  املينا ويحول  اإع��ادة متعدن  ي�سهم يف  فاإنه 

. ظ�������ه�������ور  �ض لت�سو ا
لكننا 

نحتاج اإىل املزيد من الدرا�سات للتاأكد من هذه 
التاأثريات.

فريا االألوي   2-
اأ���س��ن��ان الأل����وي ف��ريا يف حماربة  ي�سهم )ِج���ل( 
البكترييا التي ت�سبب الت�سو�ض. يقتل تاأثري هذا 
)اجليل( امل�ساد للبكترييا البكترييا امل�سرة يف 

الفم، وفق مراجعة اأُجريت عام 2015.
اإل  البحوث،  املزيد من  اإىل  اأننا نحتاج  �سحيح 
اإعادة  يف  الأرج����ح  على  ت�سهم  ف��ريا  الأل����وي  اأن 

متعدن املينا يف مرحلة ما قبل الت�سو�ض.

الفيتيك حم�ض  تفادي   3-
ي��ل��ح��ق ح��م�����ض ال��ف��ي��ت��ي��ك ال�������س���رر مبينا 
ا�ستبعاده  اأن  البع�ض  ويعتقد  الأ���س��ن��ان. 
من النظام الغذائي ي�سهم يف تفادي تلف 

الأ�سنان وت�سو�سها.
ث��الث��ي��ن��ي��ات القرن  رب��ط��ت درا����س���ة يف 
الغذائية  بالأنظمة  الت�سو�ض  املا�سي 
الغنية بحم�ض الفيتيك. لكننا نفتقر 

اإىل اأدلة ع�سرية تدعم ذلك.
ك�سفت درا�سة يف عام 2004 اأن حم�ض 
الفيتيك يوؤثر يف امت�سا�ض املعادن من 
الطعام، ويعتمد عليها عدد من املقالت 
اإىل  للتو�سل  الإن���رتن���ت  �سبكة  ع��ل��ى 

ت  جا �ستنتا ا

املعادن يف  اأي�ساً  يفكك  اأنه  مثاًل  نقراأ  اإ�سافية. 
بد  ل  ولكن  الأ�سنان.  ت�سو�ض  اإىل  وي��وؤدي  املينا 
من الإ�سارة اإىل اأن هذه الدرا�سة �سملت اأقل من 

م�ساركاً.  20
يكرث حم�ض الفيتيك يف احلبوب واخل�سراوات، 

من بينها:
• الذرة.

• القمح.
• الأرز.

• ال�سيلم.
احلمراء. • الفا�سوليا 

اخل�سراء. • الفا�سوليا 
بنتو. • فا�سوليا 

البحرية. • الفا�سوليا 
ال�سوداء. العني  • فا�سوليا 

• الفول.
امل���زي���د من  ول���ك���ن ث��م��ة ح���اج���ة اإىل 

البحوث بغية حتديد ما اإذا كان حم�ض 
يف  املعدنية  الأم���الح  يف  ي��وؤث��ر  الفيتيك 

مينا الأ�سنان.

D الفيتامني   4-
ا�ستخل�ست مراجعة عام 2013 اأن مكمالت 

خف�ض  يف  ت�����س��ه��م   D ال��ف��ي��ت��ام��ني 
بت�سو�ض  الإ����س���اب���ة  اح��ت��م��ال 

الأ�سنان اإىل حد كبري. قد يكون لهذا الفيتامني 
ز مينا ال�سن. تاأثري يف متعدن الأ�سنان، ما يعزِّ

الغنية  وامل�سروبات  االأطعمة  تفادي   5-
بال�سكر

اأ�سباب ُيعترب ا�ستهالك ال�سكر  اأب��رز  اأح��د 
�ض  ت�سو

الفم  يف  بالبكترييا  ال�سكر  يختلط  الأ���س��ن��ان. 
وي�سّكل حم�ساً، ما يتلف مينا الأ�سنان.

بتفادي  النا�ض  العاملية  ال�سحة  منظمة  تن�سح 
من  اأق���ل  م��ق��دار  با�ستهالك  الأ���س��ن��ان  ت�سو�ض 
ح�سبما  بال�سكر،  الغنية  وامل�سروبات  الأطعمة 

ت�سري مراجعة اأُجريت عام 2016.

العرق�سو�ض جذور  تناول   6-
يف  للبكترييا  امل�����س��ادة  اخل�����س��ائ�����ض  ت�ستهدف 
ال���ت���ي ت�سبب  ال��ب��ك��ت��ريي��ا  ال��ع��رق�����س��و���ض  ج�����ذور 
 .2011 ع��ام  اأُج��ري��ت  جت��رب��ة  وف��ق  الت�سو�ض، 
العام  اأُج��ري��ت يف  درا���س��ة �سغرية  ت�سري  ك��ذل��ك 
عينه اإىل اأن م�ض م�سا�سة حتتوي على خال�سة 

العرق�سو�ض ي�ساعد يف تفادي الت�سو�ض.
ولكن ثمة حاجة اإىل املزيد من البحوث قبل اأن 
امل�سا�سات كو�سيلة  الأ�سنان بهذه  اأطباء  ين�سح 

للوقاية من الت�سو�ض.

ال�سكر من  خالية  علكة   7-
ُتظهر نتائج درا�سة اأُجريت عام 2015 اأن م�سغ 
علكة خالية من ال�سكر بعد الوجبات يحّد من 

معدلت البكترييا التي تتلف املينا. 
وق���د ي�سهم خ��ف�����ض اأع�����داد ه���ذه ال��ب��ك��ت��ريي��ا يف 
تقوية املينا التي ت�سبح اأكرث جهوزية للت�سدي 

للتلف.

متى عليك زيارة طبيب االأ�سنان؟
احلد  يف  املنزلية  ال��ع��الج��ات  ت�سهم 
من خطر الت�سو�ض اأو عك�ض التلف 
الأ�سنان يف  يلحق مبينا  ال��ذي قد 

مرحلة ما قبل ظهور الت�سو�ض.
م��ن ال�����س��روري ا���س��ت��ع��م��ال هذه 
التقنيات  جانب  اإىل  العالجات 
طبيب  ب���ه���ا  ي��ن�����س��ح��ك  ال����ت����ي 

الأ�سنان،
بالفر�ساة  الأ�سنان  تنظيف  مثل   
ومب��ع��ج��ون اأ����س���ن���ان ي��ح��ت��وي على 

الفلوريد اإن اأمكن.
الأمل.  الت�سو�ض  اأ�سكال  كل  ت�سبب  ل 
زي������ارة عيادة  ال�������س���روري  م���ن  ل���ذل���ك 

الطبيب بانتظام.
الت�سو�ض  اكت�ساف  الأ���س��ن��ان  طبيب  ب��اإم��ك��ان 
وتقدمي  امل���ب���ك���رة  م���راح���ل���ه  يف 
اأف�سل  ح������ول  ال���ن�������س���ائ���ح 

اأ�ساليب الوقاية.
تلف  ح��������الت  ويف   
الأ�������������س������������ن������������ان 
امل������ت������ق������دم������ة، 
اأن  ي�����س��ت��ط��ي��ع 
يزود املري�ض 
ب����ح���������س����وة، 
اأو  ت���اج،  اأو 
ت  جا عال

اأخرى.

الت�سو�ض ثقوب �سغرية يف االأ�سنان تنجم عن التلف. وثمة عالجات منزلية عدة للوقاية من هذا التلف اأو وقفه 
قبل اأن يتحّول اإىل ت�سّو�ض.ي�سّكل تراكم االأطعمة والبكترييا �سريطًا على االأ�سنان. واإذا مل ُتزل هذه اللويحات، 

ت�سبب تلف ال�سن. كذلك ت�سّكل العقدية الطافرة نوعًا من البكترييا توؤدي دورًا يف تلف االأ�سنان.

من ال�سروري زيارة عيادة الطبيب بانتظام

عالجات طبيعية منزلية للوقاية من 
ت�ضو�س �ل�ضنان

�لدم �ضغط  �رتفاع   مو�جهة  على  قادرة  �أطعمة   5
الفراولة والتوت

وذل�����������ك لح�����ت�����وائ�����ه�����م�����ا ع�����ل�����ى م����رك����ب 
ُي�سبب  ال��ذي  الطبيعي،  "الفالفونويد" 
ال��دم��وي��ة؛ ما  ا�سرتخاء ج���دران الأوع��ي��ة 

يجعل تدفق الدم اأ�سهل.

االأفوكادو
ُي���ع���د معدًنا  ال�����ذي  ب��ال��ب��وت��ا���س��ي��وم  غ��ن��ي 
رئي�سيًّا م�ساعًدا للكلى يف ت�سفية ال�سوائل 

من الدم، وخف�ض �سغطه.

الكرف�ض
الكيميائية"،  "الفثالت  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي 
ا  اأي�سً تعمل  التي   NBP�ب ُي��ع��رف  م��ا  اأو 
ع��ل��ى ا���س��رتخ��اء ج�����دران ال�����س��راي��ني؛ ما 

ي��زي��د ت��دف��ق ال���دم وي��ق��ل��ل ال�����س��غ��ط، وفق 
التغذية  اخت�سا�سي  اإك�����ض  جو�ض  دك��ت��ور 

ال�سريرية.
بتناول   ،2014 ع����ام  درا����س���ة  واأو�����س����ت 

الكرف�ض املطبوخ بدًل من اخلام.

الكزبرة
يقول الدكتور جو�ض اإك�ض: "بالن�سبة اإىل 
ارت��ف��اع �سغط الدم،  ي��ع��ان��ون م��ن  ال��ذي��ن 
تبني اأن ا�ستهالك هذا النوع من التوابل 

يخف�ض �سغط الدم".
واأ�ساف: "اإنه ل ي�ساعد يف تعديل ن�ساط 
القناة اله�سمية باإيجابية فح�سب، بل له 
ا  جدًّ مفيد  وهو  ا،  اأي�سً للبول  مدر  تاأثري 

للذين يعانون من ارتفاع �سغط الدم".

اخل�سروات الورقية
ُيعزز م�ستويات املاغن�سيوم؛ ما ي�ساعد يف 

التغلب على ارتفاع �سغط الدم.
جم�����ل�����ة  يف  درا����������������س���������������ة  ُن���������������������س����������رت 
قدرة  اأو���س��ح��ت   ،Hypertension

الدم. �سغط  خف�ض  "املاغن�سيوم" على 
ويف مراجعة لأكرث من 34 درا�سة �سملت 
الباحثون  200 مري�ض؛ وجد  اأكرث من 
اأن الذين يتناولون ما بني 240 و960 
ملليجرام من املغن�سيوم يف اليوم، انخف�ض 

�سغط دمهم بعد اأقل من 3 اأ�سهر.

يجب  اأط��ع��م��ة   5 التغذية  خ���راء  ح��دد 
تناولها خالل ال�سيف خلف�ض ارتفاع �سغط 

الدم.
 "Express" �سحيفة  وا�ستعر�ست 
الريطانية، هذه االأطعمة، 

وهي:
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العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30

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

 CN 1042001:خلدمات الكمبيوتر رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية م غ 

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30

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

 CN 2454476:كافيه رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية م غ 

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة الع�سب للنقليات واملقاولت العامة

رخ�سة رقم:CN 1029213 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد �سعيد زايد �سعيد املزورعي %11

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حمده �سعيد زايد �سعيد املزورعي %5.5
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة رو�سه �سعيد زايد املزورعي %5.5
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عنود �سعيد زايد املزورعي %5.5

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة غامن �سعيد زايد �سعيد املزورعي %11
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مرمي �سعيد زايد �سعيد املزورعي %5.5
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد �سعيد زايد �سعيد املزورعي %11

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة فاطمة �سعيد زايد املزورعي %5.5
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة زايد �سعيد زايد �سعيد املزورعي %11

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة بخيته غنام بطي املزورعي %28.5
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سعريد زايد �سعيد املزروعي وميثلهم غامن �سعيد زايد املزروعي

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 14*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/موؤ�س�سة الع�سب للنقليات واملقاولت العامة
AL ASAB GENERAL TRANSPORT & CONTRACTING ESTABLISHMENT

اىل/الع�سب للنقليات واملقاولت العامة ذ.م.م
AL ASAB GENERAL TRANSPORT & CONTRACTING LLC

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

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية م غ 

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30

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

للمقاولت العامة ذ.م.م 
رخ�سة رقم:CN 1098099 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سعيد ح�سني حممد ابل اخلاجه %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد �سعد حمدان �سعد الهدار

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية م غ 

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم فايف �ستار 

رخ�سة رقم:CN 1246109 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة م�سعود ابو طاهر %100
تعديل وكيل خدمات

ا�سافة مطر �سامل را�سد عبيد املن�سوري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف مطر �سامل را�سد عبيد املن�سوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية م غ 

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/املدينة للتجارة العامة

رخ�سة رقم:CN 1456755  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة هار�ض كانديل احمد %25

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ان�سار احمد كونياكندي %24
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/هزاع �سليويح هزاع �سويدان العامري من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ هزاع �سليويح هزاع �سويدان العامري من 100% اىل %51
تعديل را�ض املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*15 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/املدينة للتجارة العامة
AL MADINA GENERAL TRADING

اىل/املدينة للتجارة العامة ذ.م.م
AL MADINA GENERAL TRADING LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية م غ 

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
CREPTASTIC : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم : 279643  بتاريخ : 2017/09/14
بيانات الأولوية :     

باإ�سم :  منو لال�ستثمار ذ.م.م
وعنوانة :  مكتب 10-1101 ملك حممد ا�سرف عثمان، اخلليج التجاري،  دبي ، الإمارات العربية املتحدة 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35
جتميع ت�سكيله من الب�سائع مل�سلحة الغري مبا ميكن جمهور امل�ستهلكني من القيام ب�سكل مالئم مبعاينه و 
�سراء تلك الب�سائع ؛ جتميع ت�سكيله من الب�سائع مل�سلحة الغري تت�سمن املواد الغذائية و حتديدا الفطائر 
املحالة )بانكيك(، والكريب، واملخبوزات، احللويات و ال�سكاكر و الفطائر و الكيك و البوظة )اآي�ض كرمي( 
وامل�سروبات مبا ميكن جمهور امل�ستهلكني من القيام ب�سكل مالئم مبعاينه و �سراء تلك الب�سائع؛ خدمات 
البيع باجلملة فيما يخ�ض املواد الغذائية وامل�سروبات؛ تقدمي املعلومات للم�ستهلكني حول منتجات الأغذية 

و امل�سروبات.
و�سف العالمة :    العالمة عبارة عن كلمة )CREPTASTIC( مكتوبة بالأحرف الالتينية.

ال�سرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
CREPTASTIC : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم : 279694  بتاريخ : 2017/09/14
بيانات الأولوية :     

باإ�سم :  منو لال�ستثمار ذ.م.م
وعنوانة :  مكتب 10-1101 ملك حممد ا�سرف عثمان، اخلليج التجاري،  دبي ، الإمارات العربية املتحدة 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :43
الوجبات  تقدمي  مطاعم  و  املقاهي  و  الطعام  ح��اف��الت  و  املطاعم  امل�سروبات؛  و  الأطعمة  توفري  خ��دم��ات 
اخلفيفة؛ الك�ساك و خدمات ال�سفري؛ خدمات املقاهي وردهات القهوة؛ خدمات جتهيز الطعام وال�سراب؛ 
خدمات املطاعم؛ خدمات التزويد بالطعام و ال�سراب؛ خدمات مطاعم الوجبات ال�سريعة؛ توفري الوجبات 
املتعلقة  ال�ست�سارية  اخلدمات  اخل��ارج؛  او  الداخل  يف  لتناولها  امل�سروبات  او  الأطعمة  حت�سري  املح�سرة؛ 

باخلدمات املذكورة اعاله.
و�سف العالمة :    العالمة عبارة عن كلمة )CREPTASTIC( مكتوبة بالأحرف الالتينية.

ال�سرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  ماي� 2018 العدد 12339

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم املحامي / 

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة حتت رقم : 111531                                                 
با�س��م: انرتنا�سونال تريد كوربوري�سن ليمتد

 وعنوانه: فكتوريا هاو�ض – 49 كالريندون رود – واتفورد – هريت�ض 
دبليو دي 17 - 1 ات�ض اك�ض  - اجنلرتا

الواق�عة بالفئة: 03
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انت��هاء احلم��اية يف : 27  / 04 /   2018
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  ماي� 2018 العدد 12339

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 280245     بتاريخ :  2017/9/28
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�س��م: مغني�سيا بينل لتجارة مواد البناء ذ. م.م
وعنوانه: . ب. 235495 دبي – المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
معدنية،  بناء  م��واد  منها،  وك��ل خليط  نفي�سة  معادن غري  ؛  معدنية  بناء غري  األ���واح  ؛  معدنية  بناء  األ���واح 
مباين متنقلة معدنية، مواد معدنية خلطوط ال�سكك احلديدية، حبال واأ�سالك غري كهربائية من معادن 
غري نفي�سة، م�سنوعات حدادة، خردوات معدنية �سغرية، موا�سري واأنابيب معدنية، خزائن حفظ الوثائق 

والأ�سياء الثمينة، منتجات م�سنوعة من معادن غري نفي�سة غري واردة يف فئات اأخرى، خامات معادن.
الواق�عة بالفئة: 6

و�سف العالمة :    الكلمة AQUAMAG  بالأحرف الالتينية ال�سغرية وفوقها ر�سم هند�سي مميز 
بال�سكل اعاله

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  ماي� 2018 العدد 12339

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : كريبتا�ستك

املودعة بالرقم : 279696  بتاريخ : 2017/09/14
بيانات الأولوية :     

باإ�سم :  منو لال�ستثمار ذ.م.م
وعنوانة :  مكتب 10-1101 ملك حممد ا�سرف عثمان، اخلليج التجاري،  دبي ، الإمارات العربية املتحدة 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35
جتميع ت�سكيله من الب�سائع مل�سلحة الغري مبا ميكن جمهور امل�ستهلكني من القيام ب�سكل مالئم مبعاينه و 
�سراء تلك الب�سائع ؛ جتميع ت�سكيله من الب�سائع مل�سلحة الغري تت�سمن املواد الغذائية و حتديدا الفطائر 
املحالة )بانكيك(، والكريب، واملخبوزات، احللويات و ال�سكاكر و الفطائر و الكيك و البوظة )اآي�ض كرمي( 
وامل�سروبات مبا ميكن جمهور امل�ستهلكني من القيام ب�سكل مالئم مبعاينه و �سراء تلك الب�سائع؛ خدمات 
البيع باجلملة فيما يخ�ض املواد الغذائية وامل�سروبات؛ تقدمي املعلومات للم�ستهلكني حول منتجات الأغذية 

و امل�سروبات.
و�سف العالمة :    العالمة عبارة عن الكلمة )كريبتا�ستك( مكتوبة باللغة العربية.

ال�سرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  ماي� 2018 العدد 12339
منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : كريبتا�ستك

املودعة بالرقم : 279697  بتاريخ : 2017/09/14
بيانات الأولوية :     

باإ�سم :  منو لال�ستثمار ذ.م.م
وعنوانة :  مكتب 10-1101 ملك حممد ا�سرف عثمان، اخلليج التجاري،  دبي ، الإمارات العربية املتحدة 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :43
الوجبات  تقدمي  مطاعم  و  املقاهي  و  الطعام  ح��اف��الت  و  املطاعم  وامل�����س��روب��ات؛  الأط��ع��م��ة  توفري  خ��دم��ات 
اخلفيفة؛ الك�ساك و خدمات ال�سفري؛ خدمات املقاهي وردهات القهوة؛ خدمات جتهيز الطعام وال�سراب؛ 
خدمات املطاعم؛ خدمات التزويد بالطعام و ال�سراب؛ خدمات مطاعم الوجبات ال�سريعة؛ توفري الوجبات 
املتعلقة  ال�ست�سارية  اخلدمات  اخل��ارج؛  او  الداخل  يف  لتناولها  امل�سروبات  او  الأطعمة  حت�سري  املح�سرة؛ 

باخلدمات املذكورة اعاله.
و�سف العالمة :    العالمة عبارة عن الكلمة )كريبتا�ستك( مكتوبة باللغة العربية.

ال�سرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  ماي� 2018 العدد 12339

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
THINKHOUSE : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم : 279947  بتاريخ : 2017/09/20
بيانات الأولوية :     

باإ�سم :  قاولينق دبليو ال جي )يو كيه( �سراكة ذات م�سوؤلية حمدودة
وعنوانة :  4 مور لندن، ريفر �سايد، اإ�ض ئي1 2اأيه يو، لندن، اململكة املتحدة

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41 
خدمات التعليم والتدريب؛ خدمات الرتجمة؛ تنظيم واإقامة الندوات واملوؤمترات والتدريبات وور�ض العمل 
والتدري�سية؛  التعليمية  امل��واد  للتنزيل؛  القابلة  غري  الإلكرتونية  املن�سورات  ن�سر  واملحا�سرات؛  واملعار�ض 
والدوريات  الإر�سادي  والدليل  والتقارير  والن�سرات  واملطويات  والكتيبات  والكتب  املطبوعة  املن�سورات  ن�سر 
الأدوات(  )با�ستثناء  التدريب  وم��واد  الأدوات(  )با�ستثناء  التدري�ض  وم��واد  املعلوماتية  والتعاميم  واملجالت 

واملواد التعليمية.
و�سف العالمة :    العالمة عبارة عن كلمة )THINKHOUSE( مكتوبة بالأحرف الالتينية.

ال�سرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  ماي� 2018 العدد 12339

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 280246     بتاريخ :  2017/9/28
 تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�س��م: بي يف ايه انغولف مولر جي ام بي ات�ض
وعنوانه: فانفمنوتينويج �سود 6؛ دي-04603 ويندي�ست�سليوبا؛ املانيا

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
خدمات الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي؛ خدمات وكالت الدعاية والإعالن وكذلك خدمات توزيع 
الن�سرات التعريفية مبا�سرة اأو من خالل الربيد؛ اأو توزيع العينات؛ الإعالن بالراديو؛ خدمات جتميع ت�سكيلة من الب�سائع ل�سالح 
الغري، وذلك لتمكني عا مة الزبائن من معاينتها و�سرائها عند احلاجة )ول ينطوي ذلك على خدمة النقل( خا�سة اجهزة التدفئة، 
الب�ساتني،  الب�ساتني، منتجات  التنظيف، معدات  ادوات  الأثاث،  الرا�ض،  الن�سيج، اغطية  ادوات طهي الطعام، املالب�ض وم�ستلزماتها، 
ال�سخانات، املعدات ال�سحية، ادوات التربيد، الإنارة، اغطية الأر�سيات، املنتجات الورقية التي ل يعاد ا�ستخدامها، ادوات احلدائق، 
الأحذية، مواد احلمام، اجهزة امداد املياه، الرتكيبات ال�سحية، معدات قيا�ض الوقت، اأدوات نقل الرتبة، ادوات التجميد، اأجهزة حماية 
ال�سمع، احلقائب، املواد املعدنية، معدات التربيد، املظالت، ال�سروج، احلقائب، املواد الكيميائية امل�ستخدمة يف الزارعة، زينة الأعياد، 
الكيميائية  املواد  الت�سحيم، اغطية اجلدران،  التنظيف، زيوت  اواين الطهي، م�ستح�سرات  الغزول،  املنازل، اخليوط،  الوقود، فر�ض 
املعدة لالإ�ستعمال يف الغابات، العدد التي تدار يدوياً امل�ستعملة يف البناء، املواد التي تدار يدوياً امل�ستعملة يف البناء، معدات الت�سييد، 
البيع  متاجر  خالل  من  اخلدمات  هذه  مثل  تقدم  وقد  املعلومات،  تكنلوجيا  معدات  القرطا�سية،  جتهيزات  املركبات،  البناء،  م��واد 
بالتجزئة، اأ�سواق البيع باجلملة، كتالوجات الطلب عرب الربيد املبا�سر اأو بوا�سطة الأو�ساط الإلكرتونية، مثل املواقع الإلكرتونية اأو 

برامج الت�سوق التلفزيونية؛ تاأجري امل�ساحات الإعالنية.
الواق�عة بالفئة: 35
و�سف العالمة :   

الكلمة  ال��الت��ي��ن��ي��ة.  ب���الأح���رف    clickandtools your goal is our passion GERMANY ال��ك��ل��م��ات 
 your goal is our passion الكلمات  منها  ا�سفل  والأ���س��ود؛  الأزرق  وبالونني  م�ستقل  �سطر  يف   clickandtools
ا�سغر وباللون الأ�سود  . والكلمة الأخرية GERMANY مكتوبة باللون الأبي�ض على خلفية  خط  بنمط   GERMANY
م�ستطيل احمر. ي�سار الكلمات دائرة داخها ر�سم هند�سي ي�سبة احلرف Y احلواف الداخلية للدائرة توجد بها مربعات �سغرية بي�ساء 

وخلفية الدائرة باللون الأزرق. احلرف Y له حواف بي�ساء مميزة وكل ذلك كما يف ال�سكل اعاله.
ال�س��رتاطات: عدم املطالبة بحق ح�سري عند ا�ستخدام كلمة GERMANY مبعزل عن العالمة وبالو�ساع الأخرى لعتبارها 

ا�سم منطقة جغرافية
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك 

خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  ماي� 2018 العدد 12339
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 279952     بتاريخ :  2017/9/21

تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

 با�س��م: تايزهو دونغوجن فورنيت�سر مانوفاكت�سر كو.، ليمتد

وعنوانه:    منرب 9 دوجنلني رود، �ساجنيا اند�سترييال زون ، جياوجياجن، تايزهو زهيجياجن، ال�سني

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

كرا�سي بدون ظهر اأو م�ساند ؛ اأثاث مكاتب ؛ اأثاث ؛  خزانات كتب )اأثاث( ؛ كرا�سي )مقاعد( ؛ مقاعد 

؛  كرا�سي ذات ذراعني ؛ طاولت ؛ مقاعد معدنية خامات معادن.

   الواق�عة بالفئة: 20

و�سف العالمة :  الأحرف DHF بالالتينية بخطوط افقية بي�ساء مميزة كما يف ال�سكل اعاله .

ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  ماي� 2018 العدد 12339
اإعالن جتديد

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم املحامي / 
بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة حتت رقم : 111728                                           
با�سم: �سوهو هاو�ض ليمتد

، اململكة  اأي��ه جي  ، لندن دبليو 1 دي  4  وعنوانه:  5-5 بامتان �سرتيت 
املتحدة 

الواق�عة بالفئة: 43
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انت��هاء احلم��اية يف :  29  /  4 /   2018
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  ماي� 2018 العدد 12339

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  ماي� 2018 العدد 12339

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  ماي� 2018 العدد 12339

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  ماي� 2018 العدد 12339

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  ماي� 2018 العدد 12339
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العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 872
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد را�سد فقري حممد - باك�ستاين  اجلن�سية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ جهانكري اقبال غالم 
حممد خان - باك�ستاين اجلن�سية وذلك يف الرخ�سة امل�سماة / ال�سهم الذهبي لتجارة خردة 

الملنيوم والنحا�ض( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )526326(. 
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  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 2018/321

 ، حمد  عبدالرحيم  مو�سى  حممد  ال�سيد/  كال  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اإماراتي اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته يف / �سالون ال�سرور 
للحالقة ترخي�سب رقم 214143 وذلك لل�سيد/ خالد عبد اهلل مراد يو�سف ال 
علي - اإماراتي اجلن�سية - وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
ن�سر هذا  اقت�سى  . فقد  العدل  الكاتب  �سان  ل�سنة  2013 يف  الحتادي رقم )4( 
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  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   
 اعـــــــالن       

ال�سيد/   : خورفكان  والت�سديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم 
الت�سديق على حمرر  الإم��ارات  وطلب   : ، اجلن�سية  البلو�سي  اأحمد حممد  هزاع �سابر 
يت�سمن )تنازل( يف ح�سته البالغة 100% يف ال�سم التجاري طريق الذيد لت�سليح املكيفات 
وتنقية  التربيد  معدات  الهواء  مكيفات  و�سيانة  اإ�سالح  الرخ�سة  ن�ساط   ، والثالجات 
الهواء ، واملرخ�ض من دائرة التنمية القت�سادية يف  خورفكان رخ�سة مهنية رقم 747440 
ال�سيد/  اىل  ب��خ��ورف��ك��ان.    القت�سادية  التنمية  دائ���رة  يف   2016/9/20 بتاريخ  ال�����س��ادر 
ابراهيم بلو�ض ديل مراد - اجلن�سية : باك�ستان - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
بعد  املذكور  املحرر  يف  ال�ساأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان  مدينة  يف 

انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
الكاتب العدل خ�رفكان
عائ�شة حممد علي 

  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خ�رفكان
العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   

  اعالن  
املرجع : 869

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/ امال عبدالر�سول احمد مربوك ، اإماراتية اجلن�سية 
ترغب يف بيع وتنازل كامل ح�س�سها البالغة 100% يف " مطعم حدائق قي�سر" رخ�سة 
رقم : 546896 وذلك اىل ال�سيد/ �سانوا�ض اجنليتا باديال - هندي اجلن�سية وكذلك مت 

تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل 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 فمن لديه اي  اعرتا�ض على 

ذلك عليه اتباع ال�سبل القانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   
  اعـــــــالن

املرجع : 871
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/  حممد علم جري ابو طاهر وال�سيد/ حممد جا�سم الدين - 
ح�سة  مائة   %100 البالغة  ح�ستهما  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغبان   ، اجلن�سية  بنغالدي�ض 
)ور�سة  �سركة  ، يف  اجلن�سية  بنغالدي�ض   - ديلوار ح�سني  الدين  كعبل  ال�سيد/ حممد  اىل  وذلك 
حممد جا�سم الدين ل�سبغ و�سمكرة ال�سيارات (  مبوجب الرخ�سة رقم )544108(  تعديالت : 

تغيري ال�سكل القانوين من �سركة اعمال مهنية اىل وكيل خدمات. 
�سان  يف   2013 ل�سنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض 
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  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدع�ى 2017/616  مدين كلي                 
اىل املدعي عليه / 1- �سامل حممد مطوع �سامل العيايل املهريي  جمهول حمل 
اأقام  البناي   قد  القامة مبا ان املدعي/ عبدالرحمن خليل عبداهلل حممود 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )667000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  12%   وحددت لها جل�سة 
 Ch2.E.21 يوم الثالثاء  املوافق  2018/6/5  ال�ساعة 10.00 �ض بالقاعة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2018/756  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-ك�سري لل�سفر وال�سياحة - ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ �سيد جعفر حممد جعفر نقوي �سيد عمران نقوي وميثله / عبداهلل مروان 
عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
الفائدة  ال�سيكات مع  يعادل قيمة  دره��م( مبا  وق��دره )495.000  املدعي عليهم مببلغ 
القانونية 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف والتعاب.   
بالقاعة  ���ض   9.30 ال�����س��اع��ة   2018/6/7 امل���واف���ق  اخل��م��ي�����ض  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.E.21
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

 يف  الدع�ى 2018/798  جتاري كلي 
اىل املدعي عليه / 1-بالعني للتجارة - �ض ذ م م  2-فيبان كومار راتان لل - عن نف�سه وب�سفته 
امل��دع��ي/ج��ران��د ميلينيوم  ان  ذ م م  جم��ه��ويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا  ���ض  م��دي��ر بالعني للتجارة - 
ال�سيك  املطالبة بوقف �سرف  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  م  قد  م  ذ  هوتل منطقة حرة - 
وقدره  مببلغ  عليهما  املدعي  ب��ال��زام  واملطالبة  دره��م(   95.000( وق��دره  مببلغ   )001496( رق��م 
رقم  ال�سيك  ب��رد  املطالبة  اىل  بال�سافة   ) الفا  وثمانون  وثالثة  )مليون  دره��م(   1.083.000(
)001496( م�ستحق ال�سرف بتاريخ 2018/6/25 ورد قيمة مامت �سرفه منه واحلكم برباءة ذمة 
الطلبات  )جميع  والتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  ال�سيك  بهذا  املبينة  القيمة  من  الثاين  املدعي 
املوافق  2018/6/5   الثالثاء   يوم  لها جل�سة  وح��ددت  الدعوى(   تف�سيليا يف �سحيفة  مو�سحة 
ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدع�ى 2018/619  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1- ام ايه بي انترييرز - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ م�سعود احمد للجب�ض - ذ م م وميثله / خالد حممد �سعيد بوج�سيم  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة ب�سحة احلجز التحفظي ال�سادر يف المر 
على عري�سة رقم 149/2018 بتوقيع احلجز على البنوك الواردة يف المر ولدى 
�سوق دبي و�سوق ابوظبي لالوراق املالية و�سحة احلجز على ال�سيارات واملركبات 
وعلى الرخ�سة التجارية والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها 
جل�سة يوم الربعاء  املوافق 2018/5/30 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة 

ا�سم ال�سركة:  منان لتجارة احلا�سب االيل - �ض ذ م م  
العنوان : حمل 16 ملك هالل �سامل بن طراف - )ند ال�سبا للعقارات( - احل�سيبة - بردبي 
- ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة: 651298 رقم القيد بال�سجل 
التجاري : 1200093 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري 
اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم  يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة 
دبي بتاريخ 2018/4/18 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/4/18 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني �سامل ال�سيابي حما�سبون 
العنوان :  مكتب رقم 608 ملك عبداهلل �سعيد عبداهلل  قانونيون ومدققوا ح�سابات  
باحلب - اخلليج التجاري -  هاتف: 2272828-04 فاك�ض : 2274080-04  م�سطحباً معه 

كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/�سامل ال�سيابي حما�سبون قانونيون ومدققوا ح�سابات  
العنوان :  مكتب رقم 608 ملك عبداهلل �سعيد عبداهلل باحلب - اخلليج التجاري 
-  هاتف: 2272828-04 فاك�ض : 2274080-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
منان  لت�سفية   اأع��اله  املذكور  امل�سفي  تعيني  باأنه قد مت  بدبي  القت�سادية 
وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ  لتجارة احلا�سب االيل - �ض ذ م م   
2018/4/18 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2018/4/18  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�ستندات والأوراق  اأع��اله، م�سطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

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

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   
      مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     

   يف  الدع�ى 2018/329  تظلم جتارى               
 - رات��ان لل  م 2-فيبان كومار  م  ذ  �ض   - للتجارة  بالعني   -1 / املتظلم �سده  اىل 
عن نف�سه وب�سفته مدير بالعني للتجارة - �ض ذ م م جمهويل حمل القامة مبا 
التظلم  اق��ام عليك  م قد  م  ذ   - التظلم /جراند ميلينيوم هوتل منطقة حرة  اأن 
املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر يف  الدعوى رقم  2018/472 
ي��وم الحد   وال��ر���س��وم  وامل�ساريف. وح��ددت لها جل�سه  ام��ر على عري�ض جت��اري 
فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5 رق��م  بالقاعة  �سباحا   9.30 ال�ساعة   2018/6/3 امل��واف��ق 
مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 
اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على الأقل ويف حالة تخلفك فاإن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

فى الدع�ى رقم  2015/530   تنفيذ جتاري 
طالب التنفيذ: ال�سركة العربية للطريان - �ض م ع 

اإم��ارة ال�سارقة - مطار ال�سارقة - �سارع املطار - بالقرب من مطار ال�سارقة ال��دويل - بناية العربية للطريان - �ض م  عنوانه : 
ع - املقر الرئي�سي - مكتب ملك دائرة الطريان املدين - �ض ب 132  ال�سارقة - الهاتف : 0097165581166 

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

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

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   

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

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

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

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

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   
اعالن املتنازع �شدهم مب�عد اجتماع خربة   

املتنازع �سده الأول / خالد عبداهلل حميد مزينه املهريي 
املتنازع �سدها الثانية / ن�سوان للنقل الربي 

يعلن اخلرب احلا�سبي / اإيزي�ض جماهد اأن  اأعمال اخلربة املحا�سبية  مبوجب احلكم 
ال�سادر من مركز الت�سوية الودية للمنازعات  بتاريخ 2018/4/16 يف نزاع تعيني خربة 
خربة  اإجتماع  مبوعد  ميثلها  ومن  �سدهما  املتنازع  وتعلن   -  2018/25 رقم  عقاري 
لتقدمي كافة ما لديهم  من م�ستندات ودفوع  وذلك يوم الربعاء  املوافق 2018/6/6 
امارة  يف  الكائن  اخلبري   مكتب  مبقر  وذلك   ، ظهرا  ع�سر  احلادية  ال�ساعة  متام  يف 
دبي - ديرة - بناية مكاتب ، خلف ال�سركة العربية لل�سيارات - توكيل ني�سان - مقابل 

الفطيم اوتومول - الطابق التا�سع مكتب 910
هاتف/ 2947002-04 ،  فاك�ض / 04-2947003

اخلبري/ اإيزي�س جماهد 

اإعالن بالن�شر 
مكتب ا�شل املعايري لتدقيق احل�شابات 

اخلبري/ اإيزي�س جماهد  
العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   

  اإعالن �شطب قيد
اململكة   : ال�سادة/ �سركة نريا هو�سبيتالتي ليمتد )اجلن�سية  باأن  تعلن وزارة القت�ساد 
املتحدة(  قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع ال�سركة يف امارة دبي )العنوان : �سارع املطار 
- مكتب رقم )2-11( ملك عبدالعزيز ح�سني عبدالرحمن - ديرة - ام الرمول - �ض ب 
وتنفيذاً  بالوزارة.  الأجنبية  ال�سركات  �سجل  رقم )2950( يف  واملقيدة حتت   )114991 :
ال�سركات التجارية وتعديالته  القانون الحتادي رقم )2( ل�سنة 2015 يف �ساأن  لأحكام 
اإج���راءات الرتخي�ض  ال���وزاري رق��م )377( ل�سنة 2010م  يف �سان اعتماد دليل  وال��ق��رار 
ال�سادة  من  يرجى  بالدولة.  احلرة  واملناطق  باخلارج  املوؤ�س�سة  املن�ساآت  ومكاتب  لفروع 
ال��وزارة يف ميعاد ل يتجاوز  اأ�سحاب احلق يف العرتا�ض ان يتقدموا باعرتا�سهم اىل 

�سهر من تاريخ الن�سر على العنوان التايل :
وزارة االقت�ساد

 ادارة الت�سجيل التجاري
 �ض.ب )3625( دبي

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�شاد

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   
 اعالن بالن�شر 

الدع�ى رقم 298 ل�شنة 2018 
لدى حمكمة اب�ظبي البتدائية - عمايل جزئي 

املرفوعة من :- هوين فازهور �سودهري 
�سد : ال�سيدلية الأهلية املركزية 

املدعي عليها / ال�سيدلية الأهلية املركزية ، مدعو للح�سور �سخ�سيا او بوا�سطة 
وكيل معتمد لجتماع اخلربة احل�سابية املقرر عقده ال�ساعة العا�سرة �سباحا يوم 
اخلمي�ض املوافق 2018/6/7 وذلك مبقر اخلبري الكائن يف اأبوظبي - منطقة جزيرة 
تاور - الطابق 35 - مكتب رقم 3505 - م�سطحبني معكم  اأدك�ض  بناية  الرمي -  

ن�سختني من كافة امل�ستندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري. 
للتوا�سل / تليفون رقم )055-8653030( 

اخلبري/ اأ�شعد عبا�س  

اإجتمـــــــاع اخلبـــــــرة 

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 121
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/ احالم بو نعيم - مغربية  اجلن�سية ترغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف الرخ�سة امل�سماة / �سالون دار املها للتجميل  
- مبوجب رخ�سة )533603( وذلك لل�سيدة/ �ساميتا راجكومار لكروال - هندية اجلن�سية  

تعديالت اخرى : مت تنازل مالك الرخ�سة ال�سابق ل�ساحبها احلايل. 
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 الكاتب العدل- ال�شارقة    

وزارة العدل
 ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/3649

املنذرة : �سركة دار كنده للو�ساطة التجارية - �ض ذ م م 
املنذر اليها : ا�ض بي ا�ض ون ل�سيانة املباين - �ض ذ م م  )جمهول حمل القامة( 

ب���دل الي��ج��ار والغرامة  ���س��داد مبلغ وق����دره )20.540 دره����م( م��ق��اب��ل  ب�����س��رورة  ال��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذرة  ي��ن��ذر 
 ceo( او اي  ����س���ي  ب��ب��ن��اي��ة  ال���ك���ائ���ن   -  101 رق�����م  )م���ك���ت���ب  ال����ت����ايل  ب����امل����اأج����ور  امل��ت��ع��ل��ق��ان  ع��ل��ي��ه��ا   امل���ت���ف���ق 
تاريخ  building( مبنطقة جممع دبي لال�ستثمار رقم )1( وذلك خالل مدة اق�ساها ثالثون يوما من 
ن�سر النذار وت�سليمه للموجر خاليا من ال�سواغل وال�سرار وعلى احلالة التي ت�سلمتها وقت ابرام العقد مع 
�سداد ما قد ي�ستجد من ايجار وحتى تاريخ الخالء الفعلي مع �سداد كافة فواتري الكهرباء واملياه والت�سالت 
وكافة فواتري اخلدمات التي ا�ستخدمتها املنذر اليها طوال فرتة اليجار وحتى تاريخ الخالء الفعلي ويف حال 
اخالل املنذر اليها وامتناعها عن �سداد بدل اليجار املرتتب عليها واخالء العني املاأجورة خالل مدة 30 يوما 
من تاريخ ن�سر النذار فان املنذرة �سوف تقوم باتخاذ كافة الجراءات القانونية مبواجهة املنذر اليها ملطالبتها 
ب�سداد بدل اليجار امل�ستحق عليها واخالء العني املاأجورة وت�سليمها للمنذرة خالية من ال�سواغل وال�سرار مع 

ما ي�ستجد من ايجار حتى تاريخ الخالء الفعلي مع حتميل املنذر اليها كافة الر�سوم وامل�ساريف. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/3546

مقدم من املنذرة :- م�سنع نرتاج للمواد الغذائية - �ض ذ م م ، ميثله املدير / بركا�ض كومار بريالل  دو�سى هندي اجلن�سية جواز 
�سفر رقم 1920718 زد ، ميثله ال�سيد:- فيجاي كومار وا�سانت راى باتيل بريطاين اجلن�سية هوية اإماراتية رقم 2683635-8-

1963-784 مبوجب وكالة م�سدقة لدى الكاتب العدل بدبي حتت الرقم : 2015/1/9220  ، العنوان : م�ستودع م�ساريع نتوار 
للتجارة طريق العوير - هاتف : 043333269 ، فاك�ض : 043330951 ، الهاتف املتحرك : 0506251214 

�سد املنذر اليهم : ال�سادة / نوفا لالن�ساءات - �ض ذ م م ، رخ�سة جتارية رقم : 566324 ، مديرها : اجيت كومار �سينغ ، هندي 
اجلن�سية ، جواز �سفر رقم : 2708174/ج  - جمهولة حمل القامة 

تنذر املنذرة املنذر اليها مبوجب هذا النذار ب�سرورة بالآتي : 
اأول : �سداد مبلغ 16.200 درهم )�ستة ع�سر الف ومائتني درهم ( كبدل ق�سط ايجار 

قيمة ما ا�ستحق بذمتها عن رجوع ال�سيك رقم : 000230 مو�سوع النذار املاثل واملرجتع من البنك وامل�سار اليه اعاله
ثانيا : �سداد مبلغ : 22.275.00 درهم اثنني وع�سرون الف ومائتني وخم�سة و�سبعون درهم تعوي�ض عن الف�سخ 

ثالثا : �سداد مبلغ 500 درهم ح�سب �سروط العقد ال�سافية حال رجوع �سيك من البنك تلتزم امل�ستاأجرة بدفع مبلغ 500 درهم  
- وذلك خالل 30 يوم ثالثون يوما من تاريخه ويف حال عدم التزامكم �سوف ي�سطر املنذر اآ�سفا اىل اتخاذ كافة الجراءات 

القانونية للزامكم مبا �سبق وطلب من العني املوؤجرة وحتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف والتعاب.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/3545

مقدم من املنذرة :- م�سنع نرتاج للمواد الغذائية - �ض ذ م م ، ميثله املدير / بركا�ض كومار بريالل  دو�سى هندي اجلن�سية جواز 
�سفر رقم 1920718 زد ، ميثله ال�سيد:- فيجاي كومار وا�سانت راى باتيل بريطاين اجلن�سية هوية اإماراتية رقم 1963-2683635-8-
، العنوان : م�ستودع م�ساريع نتوار للتجارة  784 مبوجب وكالة م�سدقة لدى الكاتب العدل بدبي حتت الرقم : 2015/1/9220  

طريق العوير - هاتف : 043333269 ، فاك�ض : 043330951 ، الهاتف املتحرك : 0506251214 
�سد املنذر اليهم : ال�سادة / نوفا لالن�ساءات - �ض ذ م م  ، رخ�سة جتارية رقم : 566324 ، مديرها : اجيت كومار �سينغ - هندي 

اجلن�سية ، جواز �سفر رقم : 2708174/ج  - جمهولة حمل القامة 
تنذر املنذرة املنذر اليها مبوجب هذا النذار ب�سرورة بالآتي :  اول : �سداد مبلغ : 10.800 درهم )ع�سرة الف وثمامنائة درهم( ، 
كبدل ق�سط ايجار قيمة ما ا�ستحق بذمتها عن رجوع ال�سيك رقم : 000217 مو�سوع النذار املاثل واملرجتع من البنك وامل�سار اليه 
اعاله  - ثانيا : �سداد مبلغ 10.800 درهم )ع�سرة الف وثمامنائة درهم( ، كبدل ق�سط ايجار قيمة ما ا�ستحق بذمتها  عن رجوع 
ال�سيك رقم : 000218 مو�سوع النذار املاثل واملرجتع من البنك وامل�سار اليه اعاله  - ثالثا : �سداد مبلغ 16.200.00 درهم �ستة ع�سر 
الف ومائتني درهم تعوي�ض عن الف�سخ بدون مربر ودون تق�سري من املوؤجرة  - رابعا : �سداد مبلغ 1000 درهم )الف درهم( ح�سب 
�سروط العقد ال�سافية حال رجوع �سيك من البنك تلتزم امل�ستاأجرة بدفع مبلغ 500 درهم وقد ارتد عدد )02( �سيك  - وذلك خالل 
30 يوم ثالثون يوما من تاريخه ويف حال عدم التزامكم �سوف ي�سطر املنذر اآ�سفا اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية للزامكم مبا 

�سبق وطلب من العني املوؤجرة وحتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف والتعاب.
الكاتب العدل

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

يف  الدع�ى 2018/531  ا�شتئناف جتاري   
م  م  ذ  ���ض   - الغذائية  للمواد  انرتنا�سيونال  ب��ال   -1 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
2-كابيتال للتجارة املواد الغذائية - �ض ذ م م 3-هارجيت �سينغ �سا�سار اندار 
�سينغ  جمهويل حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /بنك اآى دى بى اآى املحدودة 
)فرع مركز دبي املايل العاملي(  قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم : 
2017/1929 جتاري كلي - وحددت لها جل�سه يوم الثنني  املوافق 2018/7/2 
ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2018/102  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- اوليفري ليو بولد لويب 2-لموم ماجنمنت - �ض م ح  جمهويل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ ريرب توار كولينري ال�سرق الو�سط للتجارة العامة - �ض 
ذ م م وميثله / علي ابراهيم حممد احلمادي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامم مببلغ وقدره )29413.96 درهم( والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.  
بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �ض  امل��واف��ق  2018/6/11   الث��ن��ني   ي��وم  وح��ددت لها جل�سة 
Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   
 اإعالن يف بيع �شيارة 

تعلن حمكمة خورفكان البتدائية ق�سم التنفيذ عن بيع �سيارة لكز�ض اراك�ض 350 بناء على قرار 
املحكمة يف التنفيذ رقم 2017/226   املنفذ له : بوعزة حجي  املنفذ �سده : عبداحلكيم حممد 
 2018/6/18 املوافق  الثنني  يوم  �سباحا  العا�سرة  ال�ساعة  املزايدة يف متام  تبداأ  ان  وعلى   - �ساه 
املعرو�سة  ال�سيارة  موا�سفات  يلي  وفيما  املحكمة.   قاعة  يف  البتدائية  خورفكان  حمكمة  مبقر 

للبيع باملزاد العلني :
نوع ال�سيارة :- لكز�ض ار اك�ض 350 ا�ستي�سن ، رقم اللوحة :-  21838 ال�سارقة ابي�ض خ�سو�ض  

طراز املركبة :  2008 ،  لون املركبة : ا�سود 
وملن يرغب يف املعاينة :  ال�سيارة متواجدة يف اإدارة �سركة املنطقة ال�سرقية - ق�سم املرور والرتخي�ض 
ال�سعر ال�سا�سي لل�سيارة 18000 درهم  )ثمانية ع�سر الف درهم ( �سروط البيع ، وعلى الراغبني يف 

ال�سراء اإيداع مبلغ 20% من الثمن ال�سا�سي يف خزينة املحكمة يف ذات يوم املزاد. 
ملزيد من التفا�سيل الت�سال على الهاتف رقم )092086762( 

القا�شي / عمر الرم�شي          
قا�شي حمكمة خ�رفكان الحتادية البتدائية 

دولة الإمارات العربية املتحدة   
وزارة العدل 

حمكمة خ�رفكان الحتادية البتدائية 
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املال والأعمال

اأطلقته الغرفة قبل 10 اأعوام

�لرم�ضاين �خليمة  ر�أ�س  مهرجان  يف  جناحًا   130

مفاجاأة امل�ستهلكني يف �سهر ال�سيام 

�أ�ضعار �لأ�ضماك ترتفع  يف رم�ضان �لف�ضيل بر�أ�س �خليمة

كهرباء وجامعة �ل�ضارقة تنفذ�ن م�ضروعا لإعادة ��ضتخد�م �ملياه �لرمادية

•• راأ�س اخليمة- الفجر

اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  النعيمي،  م�سبح  علي  حممد  اأك��د 
واملهرجانات  املعار�ض  اأهمية  على  اخليمة،  راأ���ض  غرفة 
التي تقام يف الإمارة كونها تعد دافعا لالقت�ساد وحافزا 
لتجربة  للم�ستثمرين  فر�سة  تعترب  حيث  لال�ستثمار، 

ال�سوق قبل الدخول فيه واإن�ساء الأعمال.
ج����اء ذل����ك خ����الل اف��ت��ت��اح��ه م���ه���رج���ان راأ�������ض اخليمة 
حممد  �سعيد  بح�سور  امل��ع��ار���ض  م��رك��ز  يف  الرم�ساين 
ال�سياح، النائب الأول لرئي�ض جمل�ض اإدارة غرفة راأ�ض 
اخليمة، ويو�سف ا�سماعيل، رئي�ض اللجنة العليا ملوؤ�س�سة 
�سعود بن �سقر لتنمية م�ساريع ال�سباب، وع�سو جمل�ض 
اإدارة غرفة راأ�ض اخليمة، وحممد ح�سن ال�سبب، مدير 
ود.عبدالرحمن  ب��ال��وك��ال��ة،  اخل��ي��م��ة  راأ�����ض  غ��رف��ة  ع���ام 
القت�سادية  التنمية  دائ��رة  عام  مدير  النقبي،  ال�سايب 

براأ�ض اخليمة.
واأ�سار النعيمي اإىل دور مركز راأ�ض اخليمة للمعار�ض يف 
جذب العديد من ال�سركات لال�ستثمار يف الإم��ارة على 
مدار الع�سرون عاماً املا�سية، م�سيفاً باأن هناك خطط 

التخ�س�سية  امل��ع��ار���ض  م��ن  العديد  لإق��ام��ة  م�ستقبلية 
التي تخدم عدة قطاعات اقت�سادية يف الإمارة، وموؤكداً 
التنويع  �سيا�سة  ودع����م  م��واك��ب��ة  ع��ل��ى  ال��غ��رف��ة  ح��ر���ض 

الإمارات  »روؤي��ة  وفق  دولتنا  تنتهجها  التي  القت�سادي 
والتوجيهات احلكيمة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ   »2021
الأعلى، حاكم  املجل�ض  القا�سمي، ع�سو  �سعود بن �سقر 

القت�سادية،  القطاعات  خمتلف  دعم  يف  اخليمة،  راأ���ض 
ودفع عجلة التنمية القت�سادية. 

وبجهود  للمهرجان  املتميز  بالتنظيم  النعيمي  واأ���س��اد 
تن�سيط  يف  ب��ه  ي�ساهم  ال���ذي  وب��ال��دور  عليه،  القائمني 
احلركة القت�سادية يف الإمارة ودعم جمتمع الأعمال، 
ال�سيافة،  وق��ط��اع  وال��ف��ن��ادق،  التجزئة،  قطاع  وخا�سة 
وا�سحة  ع��الم��ة  ي�سكل  اأ���س��ب��ح  امل��ه��رج��ان  اإن  م�سيفاً 
جدول  �سمن  والقت�سادي  الجتماعي  امل�ستويني  على 

الفعاليات املتميزة التي حتت�سنها راأ�ض اخليمة.
وياأتي املهرجان مب�ساركة 130 جناحا ت�سم العديد من 
دور الأزياء بالإ�سافة اإىل ال�ساعات والف�سيات والأجهزة 
واملنتجات  وال��دخ��ون  والعطور  والإك�س�سوارات  املنزلية 
اجللدية ومالب�ض الأطفال وكل م�ستلزمات الأ�سرة، كما 
يحتوي املعر�ض على ركن للمنتجات الغذائية املختلفة، 
وال�سالحية  العقابية  املوؤ�س�سة  م�ساركة  اإىل  بالإ�سافة 
يف كل من راأ�ض اخليمة ودبي لعر�ض منتجات نزلئهم، 
املبارك  رم�����س��ان  �سهر  نهاية  حتى  امل��ه��رج��ان  وي�ستمر 
 7.30 ال�ساعة  اب��ت��داًء م��ن  ال���زوار  اأم���ام  اأب��واب��ه  ويفتح 

م�ساًء وحتى ال�ساعة 1 بعد منت�سف الليل.

•• حتقيق - الفجر

بعك�ض ما كان يحدث يف كل مرة يحل فيها �سهر رم�سان 
�سجلت  الأ���س��ع��ار  يف  ملحوظا  ان��خ��ف��ا���ض  م��ن  الف�سيل 
اأ����س���واق الأ���س��م��اك يف راأ�����ض اخل��ي��م��ة ارت��ف��اع��ا تدريجيا 
ال�سيام  �سهر  ب��داي��ة  م��ن  اع��ت��ب��ارا  امل���رة   ه��ذه  ملحوظا 
بح�سب امل�ستهلكني. جولة يف �سوق ال�سمك مبدينة راأ�ض 
اخليمة القدمية ومثلها يف �سوق املعريي�ض يدور نقا�ض 
غالء  ح���ول  وال��ب��اع��ة  امل�ستهلكني  ب��ني  م�سموع  ب�����س��وت 
الأ�سعار  مع  مقارنة   7% بن�سبة  تقدر  التي  الأ�سعار 

قبل حلول �سهر رم�سان.

االإنتاج الوفري:
�سوق  يف  يتجول  وه��و  كا�سني  ع��ب��داهلل  امل�ستهلك  ق��ال   
غالء  م��ن  ح��دث  مل��ا  مقنعا  �سببا  اأرى  :" ل  املعريي�ض 
اأ�سعار الأ�سماك فاأ�سحاب الطرادات من جانبهم جاءوا 
الأ�سماك  من  متنوعة  واأ�سناف  وف��ري  باإنتاج  الأ���س��واق 
وتلك الوفرة كان من �ساأنها ان توؤدي لنخفا�ض الأ�سعار 
باأن  القناعة  ير�سخ  ال��ذي  ال�سيء  وه��و  ارتفاعها  ولي�ض 
الباعة هم وراء ما يحدث من غالء اأ�سعار الأ�سماك وهو 
يف  املفزعة  الق�سايا  ه��ذه  ملواجهة  يتطلب  ال��ذي  الأم��ر 
اأ�سواق ال�سمك الكثري من احل�سم واحلزم وعدم التاأجيل 
ولن يتاأتى ذلك ال مبتابعة دوؤوبة واأذرع  تفتي�ض قوية 

وعقوبات رادعة .
يف �سهر ال�سيام يقل القبال على �سراء الأ�سماك با�ستثناء  
ا�ستهالكيا ويف �سوء  اأ�سناف معينة تكون هي املرغوبة 
ذلك تنخف�ض الأ�سعار وهذا ما مل يحدث يف هذا ال�سهر 
الف�سيل اذ فاجاأ غالء الأ�سعار امل�ستهلكني الذين اأحجم 

بع�سم عن ال�سراء ريثما تنخف�ض الأ�سعار.

الرقابة الغائبة:
 وقال م�ستهلك اخر هو �سعيد النعيمي : " يف مثل هذا 
اأ�سعار  تكون  ال�سيام  املجتمع  فيها  ي���وؤدي  التي  ال��وق��ت 
الأ�سماك يف متناول امل�ستهلكني ومن الوا�سح ان الباعة 
الرقابة  غياب  م��ن  م�ستفيدين  الأ���س��ع��ار  ل��زي��ادة  جل���اأوا 
الثغرات  وتغلق  البيع  دك��ات  يف  تتحكم  التي  ال�سارمة 

التي تنفذ اأ�ساليب الغالء .
اأ�سباب  ع��ن  البيع  دك��ات  على  ال��واق��ف��ون  الباعة  ون�ساأل 
ارتفاع اأ�سعار الأ�سماك يف �سهر رم�سان فيقول ا�سماعيل 
حممد :" نحن ل نحدد الأ�سعار وامن��ا  ال�سيادون هم  

الباعة  البيع ويفر�سونها على  اأ�سعار  من يتحكمون يف 
ال�سياد  ك���ان  اذا  ف��م��ث��ال  جت���اوزه���ا   ميكنهم  ل  ال��ذي��ن 
ب�سعر  القباب  �سنف  ال�سمك  من  ال��واح��دة  احلبة  يبيع 
على  درهمني  ي�سع  الدكة  على  البائع  فان  درهما   80
�سعرها عند بيعها اىل امل�ستهلك فهل البائع هو ال�سبب 

يف الغالء ؟.     
�سلمان فار�ض البائع يف �سوق املعريي�ض يرى باأن اأ�سعار 
وجود  ع��ن  يقال  م��ا  على  ومعرت�سا  منا�سبة  الأ���س��م��اك 
غالء يف �سوق ال�سمك لفتا اىل اأن ذلك  يجايف احلقيقة 
يعرفون  هم  ال�سيادين  اأن  اىل  ال�سدد  ه��ذا  يف  م�سريا 
فريفعون  رم�����س��ان  يف  ا�ستهالكيا  امل��رغ��وب��ة  الأ���س��ن��اف 
اأ�سعارها بينما تكون غريها من الأ�سناف يف اأدنى �سعر 

لها.

الثواب يف االأ�سعار:
وق�����ال ال���ب���ائ���ع ع���ب���داهلل اأح�����د :" ن��ح��ن ن���ق���در اأح�����وال 
بقدر  فنحاول  رم�سان  �سهر  يف  ال�سائمني  امل�ستهلكني 
امل�ستطاع التخفيف عنهم باأ�سعار بيع منا�سبة ت�ساعدهم 
تناولها  يرغبون  التي  الأ�سماك  اأ�سناف  على  احل�سول 
النقدية  الأرب���اح  خ�سرنا  واذا  �سحور  اأو  اف��ط��ار  كوجبة 

فاإننا نك�سب الثواب يف هذا ال�سهر الف�سيل .
الأ�سماك  ���س��وق  " يف  البيع  "دكات  ب��ني  ج��ول��ة  وخ���الل 
ب��امل��ع��ريي�����ض ن��ل��ت��ق��ي ال��ب��ائ��ع م��ن��ري حم��م��د ع��ل��ي الذي 
الأ���س��ع��ار ط���راأ عليها  اأن  الأ���س��ع��ار مو�سحا  ع��ن  حت��دث 
الذي  الإع�سار  اأب��ار  ب�سبب  الأعلى  نحو  التغيري  بع�ض 
الأ�سعار  ع��ادت  ما  �سرعان  لكن  موؤخرا  ال�سلطنة  �سرب 
موعد  م��ن  ي��وم��ني  غ�����س��ون   يف  الطبيعي  و�سعها  اىل 

الإع�سار.

االأ�سعار:
وي�سرح البائع حممد ح�سني اأ�سعار الأ�سماك يف رم�سان 
قائال : مثال �سعر احلبة الواحدة من �سمك القباب 45 
30 درهما واجلت  القرفة  ال�سمك �سنف  درهما وكيلو 
70 درهما  واجلرجور 50 درهما وال�سلع 50 درهما  
و���س��م��ك ال��ب��ي��اح 30 دره��م��ا. اأم����ا  ال�����س��ع��ري ال���ذي يعد  
اأحد الأ�سناف املهمة يف �سهر ال�سيام  فيباع  ب�سعر 45 

درهما للكيلو الواحد.
وقال اأحد باعة الأ�سماك وهو �سيد علمي : بالن�سبة لنا 
مل يكن انخفا�ض اأ�سعار الأ�سماك نقمة واإمنا نعمة فقد 

�ساهم يف حفز الكثري من امل�ستهلكني على ال�سراء. 

•• ال�شارقة- وام:

بداأت هيئة كهرباء ومياه ال�سارقة بالتعاون مع جامعة 
تقييم  لإع��ادة  متكامل  بحثي  م�سروع  تنفيذ  ال�سارقة 
".. وهي املياه الناجتة  نظام معاجلة "املياه الرمادية 

من املغا�سل وال�ستحمام والو�سوء.
ومت ت�سكيل فريق عمل م�سرتك لتنفيذ امل�سروع وو�سع 
اقرتاحات بالت�سريعات والقوانني والإجراءات املنظمة 
ملجالت ا�ستخدام املياه املعاجلة واآليات التطبيق وذلك 
التي وقعت  امل�سرتك  التعاون  اتفاقية  تفعيل  اإط��ار  يف 
يف  وامل�ساهمة  امل�سرتك  العمل  لتعزيز  اجلانبني  بني 
تنمية املجتمع وتاأ�سي�ض �سراكة ا�سرتاتيجية ت�ساعد يف 

حتقيق التنمية امل�ستدامة.
رئي�ض  الليم  را�سد  املهند�ض  الدكتور  �سعادة  واو���س��ح 
م�ستمر  التن�سيق  اأن  ال�����س��ارق��ة  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة 
والدرا�سات  البحوث  اإع���داد  يف  واجلامعة  الهيئة  بني 
وم�سادر  والبيئة  الطاقة  كفاءة  جم��الت  يف  العلمية 
املياه والتحلية وتطوير �سبكات توزيع الكهرباء واملاء 

والغاز و التطوير الإداري واملايل و تر�سيد ا�ستهالك 
الطاقة و الطاقة املتجددة والبديلة و تنظيم الربامج 
وع��ق��د ال�����دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة وور�����ض ال��ع��م��ل املتقدمة 

املوؤمترات  تنظيم  يف  وال��ت��ع��اون  املختلفة  امل��ج��الت  يف 
اأحدث  وت�ستعر�ض  تناق�ض  والتي  العلمية  وامللتقيات 
التطورات واأف�سل املمار�سات يف جمالت الطاقة واملياه 

والبيئة واأية جمالت اأخرى ذات عالقة بن�ساط الهيئة 
التي عليها اأن تتيح فر�ض التدريب لطلبة اجلامعة يف 

التخ�س�سات ذات العالقة .
واأكد ان الهيئة ت�سعى لتحقيق ال�سبق والريادة يف تطبيق 
فكرة  تبنت  وقد  العلمية  والبحوث  الدرا�سات  اأح��دث 
خا�سة  الرمادية  املياه  معاجلة  نظام  وتطوير  تقييم 
الأغرا�ض  يف  ا�ستخدامها  لإع��ادة  الكبرية  امل�ساريع  يف 
التي ليكون هناك ات�سال مبا�سر بينها وبني الن�سان 
ملا متثله من ثروة مهدرة مثل ابراج التربيد وخزانات 
امل�ستخدمة يف خزانات  املياه  كمية  ت�سل  الطرد حيث 
الطرد اإىل 39 باملائة من اإجمايل املياه امل�ستخدمة يف 
دورات املياه والتي تعد ن�سبة عالية ول يلزم اأن تكون 
موا�سفاتها كمياه ال�سرب العذبة ولكن ي�سرتط فيها 
انبعاث  وع��دم  املعتمدة  والتحاليل  للن�سب  مطابقتها 
.وطبقاً  بالبيئة  �سارة  م��واد  من  وخلوها  منها  روائ��ح 
يف  املنفذة  املعاجلة  وح��دات  ع��دد  و�سل  لالإح�سائيات 
والفنادق  التجارية  املباين  يف  م�سروع   201 ال�سارقة 

و�سكن العمال واملدار�ض وامل�ساجد.

�ل�ضارقة لإد�رة �لأ�ضول توزع مكافاآت مالية 
لل�ضيادين خالل �ضهر رم�ضان �ملبارك

•• ال�شارقة-الفجر: 

قررت اإدارة �سوق اجلبيل، اأكرب �سوق للمنتجات الطازجة يف دولة الإمارات، 
واأحد م�ساريع �سركة ال�سارقة لإدارة الأ�سول، توزيع مكافاآت مالية خالل 

املبارك على ال�سيادين  �سهر رم�سان 
الإم����ارات����ي����ني امل��رخ�����س��ني يف اإم�����ارة 
امل�سنية  ن��ظ��راً جل��ه��وده��م  ال�����س��ارق��ة 
وتقديراً لدورهم يف تلبية احتياجات 

امل�ستهلكني. 
ال��ق��رار، ق��ال وليد  وتعقيباً على ه��ذا 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  ال�سايغ، 
"تاأتي  الأ�����س����ول:  لإدارة  ال�����س��ارق��ة 
الذي  للنهج  ا�ستكماًل  امل��ك��اف��اأة  ه��ذه 
ر�سمه �ساحب ال�سمّو ال�سيخ الدكتور 
ع�سو  القا�سمي،  حممد  بن  �سلطان 
ال�سارقة،  ح���اك���م  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����ض 
لتقدمي يد العون وامل�ساعدة ل�سيادي 

الإمارة، وت�سخري كل الإمكانيات لت�سهيل اأمورهم، وامل�ساهمة يف املحافظة 
على هذه املهنة كاإرث تاريخي".

املواطنني  الإم����ارة  ���س��ي��ادي  ت�سمل  امل��ك��اف��اآت  ه��ذه  اأن  على  ال�سايغ  واأك���د 
اأو  ال�سيادين  جمعية  اأع�ساء  من  �سواء  ال�سيد،  ن�ساط  ملزاولة  املرخ�سني 
غريهم من ال�سيادين يف اإمارة ال�سارقة، ممن تنطبق عليهم املعايري التي 
املكافاآت وفق معيارين  قيمة  �سوق اجلبيل، وقد مت حتديد  اإدارة  و�سعتها 
اإدارة  قبل  من  �سرائها  يتم  التي  الأ�سماك  مبيعات  بح�سب  اأولهما  اثنني، 
تقام  التي  امل���زادات  خ��الل  م��ن  اأو  ال�سغرية  ال��ق��وارب  اأ�سحاب  م��ن  ال�سوق 
بال�سوق، اأما املعيار الثاين يعتمد على الكميات التي يوردها ال�سيادون ويتم 

تداولها يف مزاد ال�سوق. 
تاأكيداً على  التوايل،  الثاين على  املكافاأة للعام  "تاأتي هذه  ال�سايغ:  وتابع 
التزام �سركة ال�سارقة لإدارة الأ�سول على دعم ال�سيادين، وو�سع احللول 
�سيادي  جمعية  مع  بالتعاون  تواجههم  قد  م�سكالت  اأي��ة  ملعاجلة  الكفيلة 

ال�سارقة".
الأول من  كانون  دي�سمرب  تاأ�س�ض يف  الذي  �سوق اجلبيل  اأن  بالذكر  جدير 
وجهة  يعد  ال�سارقة،  حاكم  ال�سمو  �ساحب  من  بتوجيهات   ،2015 العام 
مرتكزات  لأرب��ع��ة  وفقاً  واح��د،  �سقف  حتت  و�سياحية  وترفيهية  ت�سويقية 
ووجهة  �سياحي،  ج��ذب  ومنطقة  معمارية،  حتفة  يكون  اأن  ه��ي  اأ�سا�سية، 
ت�سوق متكاملة توفر للم�ستهلك حتت �سقف واحد خمتلف احتياجاته من 

خ�سراوات وحلوم وفواكه باأ�سعار منا�سبة، ودعم ال�سيادين يف ال�سارقة.

�ل�ضعودية تبد�أ �لت�ضغيل �لتجريبي 
ملطار �مللك عبد�لعزيز �جلديد بجدة

•• جدة -وام:

الت�سغيل  مرحلة  ب��دء  ال�سعودية  امل��دين  للطريان  العامة  الهيئة  اأعلنت 
التجريبي ملطار امللك عبدالعزيز الدويل اجلديد مبحافظة جدة. 

تهيئة  بعد  للمطار  القادمة  الرحالت  اأوىل  ام�ض  املطار اجلديد  وا�ستقبل 
متطلبات الت�سغيل التجريبي التي ت�ستهدف يف مرحلتها الأوىل ا�ستقبال 
ع���دد م��ن ال��رح��الت ع��رب ���س��ت ب��واب��ات تت�ساعد ت��دري��ج��ي��ا خ���الل مراحل 

الت�سغيل التجريبي للمطار.
بن  عبداحلكيم  ال�سعودية  امل��دين  للطريان  العامة  الهيئة  رئي�ض  وك�سف 
امللك  ملطار  التجريبي  للت�سغيل  مراحل  اأرب��ع  الهيئة  اعتماد  عن  التميمي 
الت�سغيل  ال��دويل اجلديد تبداأ يف �سهر مايو احلايل عرب بدء  عبدالعزيز 
يوليو  �سهر  من  ت�ستمر  التي  الثانية  باملرحلة  م��رورا  للمطار  التجريبي 
حتى �سبتمرب القادم ويتم فيها ا�ستقبال عدد من الرحالت الداخلية والتي 
خاللها  ويتم  املقبل  دي�سمرب  حتى  نوفمرب  م��ن  الثالثة  للمرحلة  متّهد 
الكامل  الت�سغيل  مرحلة  اإىل  و�سول  الداخلية  الرحالت  جميع  ا�ستقبال 
املطار  �سي�ستقبل  حيث   2019 مار�ض  حتى  يناير  من  الفرتة  يف  للمطار 

الرحالت الداخلية والدولية عرب 46 بوابة.

توقيع �تفاقية ل�ضت�ضافة �لإمار�ت مقر �أمانة 
�ملنتدى �لدويل لهيئات �عتماد �حلالل

•• دبي -وام:

الدويل  والتعاون  الإم��ارات - ممثلة يف وزارة اخلارجية  وقعت حكومة دولة 
- واملنتدى الدويل لهيئات اعتماد احلالل اتفاقية ثنائية ت�ست�سيف الدولة 
- يف  التفاقية  دبي. وقع  للمنتدى يف مدينة  العامة  الأمانة  مبوجبها مقر 
مكتب وزارة اخلارجية والتعاون ال��دويل يف دبي - من جانب ال��وزارة �سعادة 
حممد �سرف م�ساعد وزير اخلارجية والتعاون الدويل لل�سوؤون القت�سادية 
والتجارية .. فيما وقعها عن املنتدى �سعادة حممد �سالح بدري الأمني العام 
للمنتدى - وهو �سبكة م�ستقلة غري حكومية ت�سم هيئات ووكالت العتماد 
املخولة بتطبيق معايري احلالل يف بلدانها واأقاليمها -. ويعد ان�ساء املنتدى 
الإم���ارات  دول��ة  بها  دول��ي��ة تقدمت  م��ب��ادرة  اعتماد احل��الل  لهيئات  ال���دويل 
نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيذا 
اإىل  "رعاه اهلل" والرامية  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�ض جمل�ض  ال��دول��ة  رئي�ض 
تكري�ض مكانة اإمارة دبي كعا�سمة لالقت�ساد الإ�سالمي. وتهدف اإىل متكني 
املنتدى من اأداء دورا حموريا يف و�سع ب�سمة الدولة على امل�ستوى الدويل يف 
قطاع احلالل من خالل توفري من�سة لالعرتاف املتبادل ب�سهادات احلالل 
املنتجات  يف  وامل�سداقية  الثقة  وبناء  املعنية  اجلهات  خمتلف  من  ال�سادرة 
العامل  م�ستوى  على  ال�سهادات  ه��ذه  على  احلا�سلة  والأن��ظ��م��ة  واخل��دم��ات 
وامل�ساهمة يف ت�سهيل حركة التجارة الدولية يف قطاع املنتجات احلالل بجانب 
اإزالة احلواجز التي ت�سكل عائقا اأمام جتارة احلالل الدولية وفقا لتفاقية 

احلواجز التقنية اأمام التجارة التي اأقرتها منظمة التجارة العاملية. 

ا�سماعيل حممد  �سلمان فار�ض عبداهلل اأحد  عبداهلل كا�سني منري حممد علي 
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املال والأعمال
برئا�سة مكتوم بن حممد

جمل�س �ل�ضوؤون �ل�ضرت�تيجية يناق�س تعزيز �ل�ضحن �جلوي و�لبحري و�لتكامل �للوج�ضتي 

غرفة عجمان ت�ضتقبل وفد منطقة عجمان �حلرة لتعزيز �لتعاون �مل�ضرتك

ينظم ور�سات تدريبية مكثفة لتو�سيع معارف احلرفيات وتطوير مهاراتهن

�إرثي للحرف �ملعا�ضرة يطلق �أول برنامج للتبادل �حلريف مع �لباك�ضتان

•• دبي-وام:

اآل  ب��ن را���س��د  ب��ن حم��م��د  ت��راأ���ض �سمو ال�سيخ م��ك��ت��وم 
مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئي�ض املجل�ض 
ال�سرتاتيجية  ال�����س��وؤون  جمل�ض  اجتماع  التنفيذي، 
التابع للمجل�ض التنفيذي والذي عقد يف مقر املجل�ض 
باأبراج الإمارات، بح�سور �سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد 
التنفيذي  املجل�ض  لرئي�ض  ال��ث��اين  النائب  مكتوم  اآل 

رئي�ض مطارات دبي، وباقي اأع�ساء املجل�ض.
ون���اق�������ض امل��ج��ل�����ض ���س��ي��ا���س��ة ت��ع��زي��ز ال�����س��ح��ن اجل���وي 
موؤ�س�سة  م��ن  امل��ع��دة  اللوج�ستي  والتكامل  وال��ب��ح��ري 
املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة والهادفة اإىل حتديد 
الفر�ض والتحديات التي تواجه القطاع يف اإمارة دبي 
واحل���ل���ول امل��ق��رتح��ة م��ن اأج����ل ت��ع��زي��ز من����وه، ملواكبة 
الأ�سواق  يف  املناف�سة  طبيعة  اأفرزتها  التي  املتغريات 
اإم��ارة دبي  العاملية. وتاأتي هذه ال�سيا�سة يف ظل �سعي 
ال�سمو  روؤي��ة �ساحب  من  انطالقاً  اقت�سادها،  لتنويع 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�ض الدولة 
رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، وتوجيهات 
�سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، ويل 
عهد دبي رئي�ض املجل�ض التنفيذي، الرامية اإىل العمل 
على تعزيز كفاءة وتناف�سية القطاعات احليوية، ومن 
لتطور  قوية  ركيزة  �سكل  ال��ذي  التجارة  قطاع  بينها 
دبي ونه�ستها، و�ساهم يف تعزيز ريادتها على خريطة 

التجارة العاملية، كمحور عاملي رئي�ض يف جمال الربط 
اللوج�ستية، والذي يعد  البحري واجلوي واخلدمات 

اأمراً حيوياً لتعزيز تدفق التجارة الدولية.
واطلع اأع�ساء املجل�ض على اأهم املبادرات ال�سرتاتيجية 
واملنطقة  واجلمارك  املوانئ  موؤ�س�سة  اقرتحتها  التي 
احلرة والتي متثلت يف اأربعة حماور هي تعزيز التكامل 
احلكومي من خالل مبادرة النافذة الواحدة، وت�سهيل 
مقا�سة  نظام  خالل  من  الإلكرتونية  التجارة  حركة 

القيمة  �سال�سل  وربط  الإلكرتونية،  للتجارة  وقانون 
ومنخف�سة  القيمة  مرتفعة  املنتجات  دعم  خالل  من 
الربط  وتعزيز  ال��دوائ��ي��ة،  امل�ستح�سرات  مثل  ال���وزن 
وج�سور  اأ���س��واق  فتح  خ��الل  م��ن  واللوج�ستي  اجل��وي 

جتارية جديدة.
املحلية  اجل��ه��ات  م��ع  التن�سيق  بعد  ال�سيا�سة  واأع���دت 
امل�ساركة  اجل���ه���ات  ق��ائ��م��ة  ت�����س��م��ن��ت  ح��ي��ث  امل��ع��ن��ي��ة 
املناطق  جمل�ض  اجلنوب،  دبي  دب��ي،  مطارات  موؤ�س�سة 

الطرق  هيئة  امل��الح��ي��ة،  دب���ي  م��دي��ن��ة  �سلطة  احل����رة، 
احلرة  املنطقة  دب��ي،  بلدية  دب��ي،  موانئ  واملوا�سالت، 
ال��دويل، وت�ستهدف ال�سيا�سة  جلبل علي، ومطار دبي 
النقل  قطاع  تعزيز  �سنوات   4 خ��الل  اإجن��ازه��ا  امل��ق��رر 
واخلدمات اللوج�ستية يف دبي لتعزيز موقعها كمركز 
التجارة  موؤ�سرات  املجال وحت�سني  يف هذا  عاملياً  رائ��د 
وخروج  دخ���ول  عمليات  �سال�سة  وت��اأم��ني  اخل��ارج��ي��ة، 
"مطارات وموانئ" واملناطق  الب�سائع ما بني املرافق 

احلرة وباقي الإمارات.
وت��ت��م��ت��ع دب���ي مب��ك��ان��ة م��رم��وق��ة ك��م��رك��ز دويل للنقل 
ال�سحن  خل��دم��ات  حيوية  من�سة  وت�سكل  وال��ت��وزي��ع، 
اأهمية  وت����رُبز  ع����ام،  ب�سكل  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة  واخل���دم���ات 
ي�سهده  الذي  املتوا�سل  التو�سع  ال�سيا�سة يف ظل  هذه 
القت�سادي  والتنوع  النمو  الإم��ارة يف ظل  القطاع يف 
مناطق  م��ن  ال��ع��دي��د  وج���ود  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  امل�ستمر، 
تر�سيخ  �ساهمت يف  وال��ت��ي  الإم���ارة  احل��رة يف  التجارة 
اإق��ل��ي��م��ي��اً ودول���ي���اً. وي��اأت��ي ه���ذا الج��ت��م��اع يف  اأهميتها 
دعم  يف  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ال�����س��وؤون  جمل�ض  دور  اإط����ار 
اخلطط  اق��رتاح  خ��الل  من  التنفيذي  املجل�ض  جهود 
وال�سرتاتيجيات التي ت�سهم يف تطبيق وجت�سيد روؤية 
القيادة الرامية اإىل حتقيق التميز يف كافة القطاعات، 
وابتكار احللول واملبادرات لتطوير اخلدمات، يف �سبيل 
حتقيق الأه��داف التي تر�سخ مكانة الإم��ارة الريادية، 

وحتقيق �سعادة ورفاه املجتمع.

•• عجمان ـ الفجر

ا���س��ت��ق��ب��ل ���س��ع��ادة ع���ب���داهلل امل��وي��ج��ع��ي رئ��ي�����ض جمل�ض 
منطقة  من  وف��د  عجمان  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  اإدارة 
ع��ج��م��ان احل���رة ب��ه��دف ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك مبا 
يخدم الهداف والروؤى ال�سرتاتيجية لغرفة عجمان 

ومنطقة عجمان احلرة.
ب��ن خليفة بن  ���س��ع��ادة حم��م��د  امل�����س��رتك  ال��ل��ق��اء  ح�سر 
عجمان،  غرفة  اإدارة  جمل�ض  ع�سو  ال��ع��ري��اين  �ساملني 
وحممد علي اجلناحي مدير عام غرفة عجمان بالإنابة 
الدعم  لقطاع خدمات  التنفيذي  املدير  وخولة خلفان 
التنفيذي  – املدير  امل��رزوق��ي  عمر  وعبداهلل  املوؤ�س�سي 

لقطاع خدمات ت�سجيل الع�سوية واملعامالت.
وتراأ�ض وفد منطقة عجمان احلرة فاطمة حممد �سامل 
املدير العام بالتكليف وب�ساير الكميتي املدير التنفيذي 
لقطاع ال�سرتاتيجية و�سيخة النعيمي املدير التنفيذي 
ل��ق��ط��اع ال���س��ت��ث��م��ار وع��ب��دال��رح��م��ن اجل��ن��اح��ي املدير 

التنفيذي لقطاع اإدارة املمتلكات.
املويجعي  ع���ب���داهلل  ����س���ع���ادة  رح����ب  ال���ل���ق���اء  ب���داي���ة  يف 
القائمة  ال�������س���راك���ة  اأه���م���ي���ة  ع��ل��ى  واأك������د  ب���احل�������س���ور، 
ب��ني اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة يف الإم�����ارة وامل��ع��ن��ي��ة بال�ساأن 
القت�سادي وما يتبعه ذلك من تهيئة املناخ القت�سادي 
وا�ساد  اخلارجية،  ال�ستثمارات  وامل�سجع جلذب  املالئم 
بجهود منطقة عجمان احل��رة ودوره��ا يف رفد القطاع 
القت�سادي يف المارة بتقدمي خدمات تواكب تطلعات 
مبدعة  ا�ستثمارية  ح��ل��ول  وت��ق��دمي  الع��م��ال  جمتمع 

تت�سم باملرونة وال�سرعة.
وثمن حر�ض القيادة يف توفري مناخ ت�سريعي جاذب يعزز 
اخلارجية  ال�ستثمارات  جذب  يف  الدولة  تناف�سية  من 
القت�سادية،  امل��ج��الت  ملختلف  م�ستدام  من��و  وي�سمن 
بتملك  ل��ل��دول��ة  ال�������وزراء  ق����رار جم��ل�����ض  اأن  م��و���س��ح��ا 
 100% ل�  بالدولة   لل�سركات  العامليني  امل�ستثمرين 
10 �سنوات  ل�  اإقامة ت�سل  تاأ�سريات  امل�ستثمرين  ومنح 
تاأ�سريات  ملنح  بالإ�سافة  اأ�سرهم،  اأف���راد  وجلميع  لهم 

يف  التخ�س�سية  للكفاءات  اأع���وام  لع�سرة  ت�سل  اإق��ام��ة 
ولكافة  والتقنية  والبحثية  والعلمية  الطبية  املجالت 
العلماء واملبدعني، يعك�ض مواكبة البيئة القت�سادية يف 

الدولة وتطورها امل�ستمر. 
من جانبها اأكدت فاطمة حممد �سامل مدير عام منطقة 
عجمان احلرة بالتكليف على �سرورة وجود فرق عمل 
بني  امل�����س��رتك  ال��ت��ع��اون  اآل��ي��ات  تنفيذ  ملتابعة  م�سرتكة 
ودرا�سات  اح�سائيات  وتوفري  احل��رة  واملنطقة  الغرفة 
ح���ول اه���م ال��ق��ط��اع��ات ال���واع���دة ل���س��ت��ق��ط��اب �سركات 
نوعية، هذا اإىل جانب متابعة املعار�ض والفعاليات التي 
للخروج  امل�سرتكة  اللقاءات  وتنظيم  الطرفان  ينظمها 
باأفكار وروؤى ابداعية ت�ساهم يف تطوير منظومة العمل 

والتعاون امل�سرتك.
تنفيذ معار�ض  وا���س��ادت بجهود غرفة عجمان يف  ه��ذا 
الم���ارة  يف  الق��ت�����س��ادي��ة  امل���ج���الت  ت��دع��م  متخ�س�سة 
بال�ساأن  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  ت��ع��اون��ه��ا  ع��ل��ى  وح��ر���س��ه��ا 

القت�سادي.

م���ن ج��ان��ب��ه ق���دم حم��م��د اجل��ن��اح��ي م��دي��ر ع���ام غرفة 
التي  املعار�ض  اأهم  عجمان بالإنابة نبذة للح�سور عن 
تنظمها الغرفة وكذلك املعار�ض اخلارجية التي ت�سارك 

فيها الغرفة على راأ�ض عدد من رواد الأعمال.
وا�ستعر�ض للح�سور  معر�ض "م�ستقبل البناء" خالل 
الإم���ارة ليربز  الأول من نوعه يف  ال��ق��ادم وه��و  اأكتوبر 
والبناء  واملبتكرة  احلديثة  والتقنيات  الو�سائل  اأح��دث 
الذكي والخ�سر وانظمة احلماية والت�سالت والتحكم 
وغريها، وت�سليط ال�سوء على كربى ال�سركات وامل�سانع 

يف القطاع مب�ساركة حملية ودولية وا�سعة.
ه��ذا وق��ام وف��د منطقة عجمان احل��رة ب��الط��الع على 
عجمان  ل��غ��رف��ة  ال��ت��اب��ع��ة  "ريج�ض"  الع��م��ال  حا�سنة 
واخل���دم���ات ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا احل��ا���س��ن��ة ل����رواد ورائ����دات 
ذكية  خدمات  توفري  خالل  من  وامل�ستثمرين  العمال 
المر  اأق���ل  بتكلفة  لالجتماعات  وق��اع��ات  مكاتب  م��ن 
الذي يعزز توفري بيئة حمفزة لحت�سان اأعمال ال�سباب 

وتطوير اأعمالهم و�سركاتهم.

•• ال�شارقة-الفجر:

ملوؤ�س�سة  التابع  املعا�سرة،  للحرف  اإرث��ي  جمل�ض  اأعلن 
من���اء ل��الرت��ق��اء ب���امل���راأة، ع��ن اإط����الق م��ب��ادرة جديدة 
اإىل  تهدف  الجتماعية،  للتنمية  بدوة  برنامج  �سمن 
تبادل املعارف واخلربات بني جمموعة من احلرفيات 
برنامج  املتدربات اجلدد يف  الباك�ستان وعدد من  من 

بدوة مبدينة دبا احل�سن بال�سارقة. 
 22 احلريف"مب�ساركة  ال���ت���ب���ادل  ب���رن���ام���ج  وي����ق����ام 
للتنمية  ب��دوة  برنامج  اإىل  ان�سممن  جديدة  متدربة 
الربنامج ور�ض  لتعلم احلرف، ويت�سمن  الجتماعية 
تدريبية لتعليم حرفة التطريز بال�ستفادة من خربة 
�سيدة حرفية من الباك�ستان ممن تدربن على يد   16

م�سمم الأزياء العاملي ر�سوان بيغ. 
اإىل  اأ���س��ه��ر،   8 مل���دة  ي�ستمر  ال���ذي  ال��ربن��ام��ج  وي�سعى 
اإعداد جيل جديد من ال�سيدات احلرفيات اللواتي مت 
توظيفهن يف بدوة موؤخراً يف اإمارة ال�سارقة ودعمهّن 
اأ�سغر  ع��م��ر  اأن  ح��ي��ث  ال���ي���دوي���ة،  احل�����رف  مل��م��ار���س��ة 

امل�ساركات 23 عاماً. 
من  �سل�سلة  ع��ل��ى  اخل����ربات  ت��ب��ادل  ب��رن��ام��ج  وي�ستمل 
تهدف  التي  العملية  واجلل�سات  التدريبية  ال���دورات 
التطريز،  جم���ال  يف  ال�����س��ي��دات  م���ه���ارات  ت��ط��وي��ر  اإىل 

واخلياطة، تتبعها اختبارات تقييم للم�ساركات يف ختام 
الدورات. 

وي��وف��ر ال��ربن��ام��ج ف��ر���س��ة اأم����ام احل��رف��ي��ات لكت�ساب 
مهارات جديدة يف التطريز مما �سيحفزهّن على ابتكار 
للم�سممني  خدماتهن  وتقدمي  اخلا�سة  ت�ساميمهن 
العامليني والإقليميني، وبالتايل م�ساعدتهّن على بناء 

م�ستقبل م�ستدام.   
امل��ع��ا���س��رة احلرفيات  ل��ل��ح��رف  اإرث����ي  وي����درب جمل�ض 
التنمية  مثل  ال�سخ�سية  امل��ه��ارات  على  الباك�ستانيات 
اإىل  بالإ�سافة  الأعمال،  وريادة  واملهنية،  الجتماعية، 
مثل  الإم��ارات��ي��ة  التقليدية  احل���رف  ع��ل��ى  تعريفهن 
)ال�سفائر  والتلي  النخيل(،  �سعف  )ج��دل  ال�سفيفة 
خم�س�سة  تدريبية  جل�سات  �سمن  ي��دوي��اً(  املن�سوجة 

تقدمها 36 �سيدة من اأمهر حرفيات برنامج بدوة.
وي��ع��م��ل امل��ج��ل�����ض م��ن خ���الل ال��ت��دري��ب ع��ل��ى ت�سجيع 
اآليات  التفاعل والتعلم املهني والجتماعي من خالل 
من  يعزز  مم��ا  وال��ق��ي��ادة،  والتوا�سل  العمل  ف��رق  بناء 
دورات  تقدمي  على  ق���ادرات  حرفيات  �سيدات  ح�سور 

تدريبية يف مناطق ال�سرق الأو�سط وجنوب اآ�سيا. 
ودورة  الباك�ستان  مع  احلريف  التبادل  برنامج  وي�سكل 
لتبادل  �سامل  برنامج  م��ن  الأوىل  املرحلة  التطريز 
اأنحاء  جميع  م��ن  احل��رف��ي��ة  املجتمعات  م��ع  امل���ه���ارات 

اآ�سيا  �سرق  وجنوب  اأفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق 
من  متنوعة  جمموعة  ت�سمل  التي  الو�سطى،  واآ�سيا 

احلرف اليدوية يف بلدانها.
م��دي��ر موؤ�س�سة من��اء لالرتقاء  ك���رم،  ب��ن  وق��ال��ت رمي 
بعًدا  احلرفية  املهارات  تبادل  برنامج  ي�سيف  باملراأة: 
اللواتي  للحرفيات  والتطوير  التعلم  مل�سار  ج��دي��ًدا 
ال��ل��وات��ي مت تدريبهن  واأي�����س��اً  ب���دوة  يعملن ح��ال��ي��اً يف 
فهماً  �سيكت�سنب  كما  باك�ستان،  من  واأقرانهّن  حديثاً، 
حقيقياً ملبادئ عمل بع�سهن و�سيتعرفن على  املمار�سات 

املتبعة يف هذه احلرف على امل�ستوى الدويل.
ودعم  تعزيز  اإىل  با�ستمرار  اإرث���ي  "ي�سعى  واأ���س��اف��ت: 
بدوة  برنامج  يف  امل�ساركات  للن�ساء  احلرفية  امل��ه��ارات 
اأطلقنا  وق��د  معا�سر،  اإط���ار  يف  الجتماعية  للتنمية 
هذه املبادرة حتت رعاية وتوجيهات كرمية من قرينة 
ال�سيخة جواهر  �سمو  ال�سارقة،  ال�سمو حاكم  �ساحب 
رئي�سة موؤ�س�سة مناء لالرتقاء  القا�سمي،  بنت حممد 
امل���راأة يف كال  ب��امل��راأة، لنعمل من خاللها على متكني 

البلدين من الناحيتني املهنية والجتماعية".
الأوىل  لتكون  امل��ب��ادرة  ه��ذه  بت�سميم  "قمنا  وتابعت: 
�سمن �سل�سلة من املبادرات التي تفتح اأفق التعاون مع 
اإذ ن�سعى  عدد من البلدان امل�سهورة بحرفها اليدوية، 
لتطوير  وامل��ه��ن��ي  ال��ث��ق��ايف  ال��ت��ب��ادل  تعزيز جم��ال  اإىل 

م���ه���ارات ح��رف��ي��ات ب����دوة وم�����س��اع��دت��ه��ّن ع��ل��ى تقدمي 
اأعمالهن على نطاق اأو�سع واإي�سالها اإىل العاملية".

وقال ر�سوان بيغ، اأحد اأ�سهر امل�سممني الذين تدربت 
كرات�سي،:  يف  واملقيم  ال��زائ��رات  احلرفيات  يديه  على 
ت��ت��م��ت��ع ح��رف��ة ال��ت��ط��ري��ز مب��ك��ان��ة ث��ق��اف��ي��ة ع��ري��ق��ة يف 
املناطق  ال��ن�����س��اء يف  غ��ال��ب��ي��ة  ب��ه��ا  وت��ع��م��ل  ب��اك�����س��ت��ان 
بدعم  وناأمل  ثيابهن.  لتزيني  وي�ستخدمنها  الريفية 
مهارات  ننقل  اأن  املعا�سرة  للحرف  اإرث��ي  جمل�ض  من 
احلرفيات  يد  على  ال�سارقة  لن�ساء  جديدة  وتقنيات 
اأعوام   3 م��دار  على  تدريبهن  الباك�ستانيات، ممن مت 
اإنتاج مطرزات على م�ستوى الأزياء الراقية  من اأجل 

لعالمتنا املتميزة. 
املبادئ  اإط����ار  ���س��م��ن  م��ن عملنا  ان��ط��الق��اً  واأ����س���اف: 
الأخالقية للعمل يف جمال لأزي��اء، ناأمل امل�ساهمة يف 
توريد دخل اإ�سايف وتعزيز فر�ض عمل للن�ساء املحليات 
رزق  م�����س��در  ي��ج��دن  اأن  امل�ستقبل  يف  مي��ك��ن  ال��ل��وات��ي 
وف��ري من �سناعة الأزي���اء امل��زده��رة يف دول��ة الإمارات 
للم�سممني  التطريز  جم��ال  يف  خدماتهّن  وت��ق��دمي 
الإماراتيني. فالواقع اليوم اأن امل�سممني يلجوؤون اإىل 
ال�ستعانة مب�سادر خارجية من بلدان اأخرى اأو اإقامة 
ور�ض تطريز باهظة الثمن ت�ستخدم العمالة الوافدة 

للح�سول على مثل هذه اخلدمات.

�لعمالة  حتويالت  درهم  مليار   43.5
�لأجنبية خارج �لدولة يف �لربع �لأول

•• اأبوظبي- وام: 

ارتفعت قيمة حتويالت العمالة الأجنبية يف دولة الإم��ارات اإىل اخلارج ل� 
بزيادة قدرها  اجل��اري  العام  الأول من  الربع  خ��الل  دره��م  مليار   43.5
درهم تقريبا وبنمو ن�سبته %17.3 مقارنة مع 37.1 مليار  مليار   6.5

درهم خالل الربع الأول من العام 2017.
واأظهر تقرير املراجعة الربعية - الذي اأ�سدره م�سرف الإمارات املركزي 
ام�ض - اأن 30.9 مليار درهم من التحويالت وبن�سبة 71 % نفذت من 
خالل �سركات ال�سرافة خالل الربع الأول من العام 2018 بنمو ن�سبته 
جرى  حني  يف   2017 العام  من  نف�سها  الفرتة  مع  مقارنة   %  10.9

البنوك. خالل  من  التحويالت  هذه  من  حتويل ن�سبة 29% 
اأكرث اجلن�سيات ن�ساطا من حيث  الهندية ت�سدر قائمة  العمالة  ووا�سلت 
ن�سبته  م��ا  ت�سكل  دره���م  م��ل��ي��ار   15.96 بلغت  وال��ت��ي  ال��ت��ح��وي��الت  قيمة 
قيمة التحويالت امل�سجلة خالل الربع الأول من  اجمايل  من   36.7%
العام اجلاري تالها العمالة من اجلن�سية الباك�ستانية بن�سبة 8.8 % ثم 
حتويالت العاملة الفلبينية التي ا�ستحوذت على %6.9 من اإجمايل قيمة 

التحويالت.
وبلغت ن�سبة حتويالت العمالة من اجلن�سية العمانية %5.1 ثم العمالة 
اجلن�سية  من  العمالة  حتويالت  ن�سبة  و�سلت  حني  يف   4.9% امل�سرية 
الأمريكية %4 و3.4 % حلملة اجلن�سية الربيطانية ونحو 3.1 %من 

اجلن�سية البنغالية .
العام  م��ن  الأول  ال��رب��ع  خ��الل  الأجنبية  العمالة  حت��وي��الت  قيمة  وت�سكل 
%26.5 من اإجمايل قيمة احل�ساب اجلاري للدولة خالل  اجلاري نحو 

العام 2017 بح�سب تقرير امل�سرف املركزي.
العاملني  الزيادة يف حتويالت  اأن توا�سل  املركزي  امل�سرف  واأو�سح تقرير 
للخارج خالل الربع الأول من العام اجل��اري جاءت رغم انخفا�ض معدل 
�سرف الدرهم بن�سبة %7 خالل ال�سهور الثالثة الأوىل من يناير وحتى 

مار�ض املا�سيني مقارنة مع م�ستوياته حالل الفرتة نف�سها من 2017.
 82.7% ت�سكل  العربية  الآ�سيوية غري  ال��دول  العمالة من  اأن  اىل  ي�سار 
من اإجمايل العمالة يف دولة المارات وذلك ا�ستنادا اإىل اإح�ساءات الهيئة 

الحتادية للتناف�سية والح�ساء ل�سنة 2008.

�ملن�ضاآت  �إير�د�ت  درهم  مليار   1.5
�ضهور �لفندقية يف �أبو ظبي خالل 3 

•• اأبوظبي -وام:

بلغت ايرادات املن�ساآت الفندقية يف اإمارة ابوظبي 1.5 مليار درهم تقريبا 
خالل الربع الأول من العام اجلاري و�سط ارتفاع عدد الغرف التي يوفرها 
وبنمو   78% اىل  ال���س��غ��ال  م��ع��دل  وزي���ادة  غ��رف��ة   31483 اىل  القطاع 

ن�سبته %2.7 مقارنة مع ال�سهور الثالثة الأوىل من العام 2017.
3436 ليلة  1.29 مليون وعدد ليايل الإقامة  وارتفع عدد النزلء اىل 
2.7 ليلة وذلك وفقا لأح��دث الح�ساءات  ومتو�سط مدة الإقامة - ليلة 

التي ا�سدرها مركز اأح�ساء اأبو ظبي ام�ض.
وو�سل معدل ايراد الغرف الفندقية 364 درهما، ومع نهاية الربع الأول 
163 يف مارة ابوظبي منها  من العام اجلاري بلغ عدد املن�ساآت الفندقية 

فندقا و46 �سقة فندقية.  117
ال�سقق  يف  ال�سغال  معدل  اأن  الأرق���ام  تظهر  القطاع  ن�ساط  �سعيد  وعلى 
الفندقية ارتفع اىل %82 خالل الربع الأول من العام اجلاري فيما و�سل 
 277 ايراد الغرفة لل�سقق  %77 وو�سل معدل  معدل ال�سغال للفنادق 

درهما و386 درهما للفنادق.
جاء  فقد  الم��ارة  يف  الفندقية  املن�ساآت  يف  النزلء  بجن�سيات  يتعلق  وفيما 
باملركز  تالهم  تقريبا  نزيل  األ��ف  واقع357  ب  الأول  باملركز  امل��واط��ن��ون 
والذي  العربية  ال���دول  با�ستثناء  ال�سيوية  اجلن�سية  م��ن  ال��ن��زلء  ال��ث��اين 
350 األف نزيل فيما  و�سل عددهم خالل الربع الأول من العام اجلاري 
بلغ عدد النزلء من اجلن�سية الأوروبية 269 الفا تقريبا ونحو 134 الفا 
الفا  و68  واجلنوبية  ال�سمالية  امريكا  من  الفا  من الدول العربية و74 
من دول جمل�ض التعاون اخلليجي وتوزع بقية العدد على حملة اجلن�سية 

ال�سرتالية وافريقيا با�ستثناء الدول العربية.
مدة  متو�سط  حيث  م��ن  الأول  امل��رك��ز  الأوروب��ي��ة  اجلن�سية  حملة  وت�سدر 
3.9 ليلة يف حني و�سلت بالن�سبة ملن هم من امريكا  القامة التي بلغت 
العام  م��ن  الأول  ال��رب��ع  خ��الل  ليلة   3.51 اجلنوبية  وامريكا  ال�سمالية 
واجلنوبية  ال�سمالية  اأم��ري��ك��ا  م��ن  اجلن�سية  حلملة  ليلة  و3.2  اجل���اري 
المريكية و2.9 ليلة حلملة اجلن�سية الفريقية من غري الدول العربية 
وفقا  ليلة   2.3 املواطنني  اقامة  متو�سط  وبلغ  لالأ�سرتاليني  ليلة  و2.8 

لأرقام مركز ابوظبي لالإح�ساء.

قيمة  درهم  مليون   452
ت�ضرفات �لعقار�ت بدبي �م�س

•• دبي -وام:

حققت الت�سرفات العقارية يف دائرة الأرا�سي والأمالك يف دبي اأكرث من 
مبايعة   118 ت�سجيل  ام�ض  ال��دائ��رة  �سهدت  حيث  دره��م  مليون   452
بقيمة 245 مليون درهم منها 24 مبايعة لالأرا�سي بقيمة 138 مليون 

درهم. ماليني   107 بقيمة  والفلل  لل�سقق  مبايعة  درهم و 94 
وجاءت اأهم مبايعات الأرا�سي بقيمة 60 مليون درهم يف منطقة حمي�سنة 
تليها  ال�سطوة  منطقة  يف  دره��م  مليون   15 بقيمة  مبايعة  تليها  الأوىل 

مبايعة بقيمة 7 ماليني درهم يف منطقة وادي ال�سفا 2.
 7 �سجلت  اإذ  املبايعات  املناطق من حيث عدد   2 اليفرة  وت�سدرت منطقة 
مبايعات بقيمة 10 ماليني درهم وتلتها منطقة احلبية الثالثة بت�سجيلها 
وادي ال�سفا 2 بت�سجيلها  يف  وثالثة  درهم  مليون   15 بقيمة  مبايعات   4

مبايعتني بقيمة 10 ماليني درهم.
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العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2018/1658  تنفيذ عمايل 
م    م  ذ  �ض   - الفنية  ذوالفقار لعمال  ثاقب  ���س��ده/1- حممد  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد غلفام عبداجلبار   
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  قد 
املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )5758( وق��دره  به  املنفذ 
بال�سافة اىل مبلغ 688 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2018/1770  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- ابراهيم العيناوي للنقليات - �ض ذ م م   جمهول 
اأقام  قد  �سرتوح    تركي  التنفيذ/ ماهر  ان طالب  القامة مبا  حمل 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )10017( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�سافة 
املحكمة  ف���ان  امل��ح��ك��م��ة. وع��ل��ي��ه  ر���س��وم خل��زي��ن��ة  اىل مبلغ 201 دره���م 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدع�ى 2018/3923  عمايل جزئي             
الفنية - �ض ذ م م   جمهول  اىل املدعى عليه/1- �ستار ا�ض بي جي لالعمال 
اأن امل��دع��ي/ك��وراب��و���س��ام��ي موروجين�ض م��وروج��ي��ن�����ض   قد  حم��ل الق��ام��ة مب��ا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )6854  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك 
درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف  رقم ال�سكوى 
املوافق  ال��ث��الث��اء   ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB181664839AE(
مكلف  فاأنت  ل��ذا    Ch1.A.4 بالقاعة  �سباحا    10.30 ال�ساعة   2018/6/5
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2018/5352  عمايل جزئي             

ف��رع  جمهول حمل القامة مبا   - املالب�ض  املدعي عليه / 1-فهد لكي  اىل 
ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  ان املدعي / مانو دا���ض مانيك دا����ض   قد 
وت���ذك���رة عودة  دره�����م(  وق���دره���ا )13800  ع��م��ال��ي��ة  امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات 
مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�������س���اري���ف وات���ع���اب امل���ح���ام���اة.  ورق���م 
الحد    ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB182198761AE(ال�سكوى
املوافق 2018/6/10  ال�ساعة 9.30 �ض  بالقاعة Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف 
او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2018/5330  عمايل جزئي             

م   م  ذ  الفنية - �ض  الذهبية لالعمال  الهالل والنجمه  املدعي عليه / 1-  اىل 
ا�سماعيل    عبدالواحد  رم�سان  ع��الء   / املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
)16686 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف ورقم 
الربعاء   ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB182091432AE(ال�سكوى
املوافق 2018/6/13  ال�ساعة 9.30 �ض  بالقاعة Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2018/250  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1- �سركة تعمري القاب�سة لال�ستثمار - ذ م م  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/بدري علي غيث وميثله / حبيب عبدالرحيم عبداهلل احلو�سني 
املنفذ به  املبلغ  التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع  اأق��ام عليك الدعوى  -  قد 
1-بابطال  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )26511377.11( وق��دره 
حكم التحكيم يف خ�سو�ض ما ق�سى به 2-يف الدعوى ال�سلية بامل�سادقة علىاحلكم 
ال�سادر يف الدعوى التحكمية رقم 114 ل�سنة 2014 من مركز دبي للتحكيم الدويل.  
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدع�ى 2018/520  اح�ال نف�س م�شلمني                 
اىل املدعي عليه / 1-ال�سيخ حممد بن  خ��ادم بن بطي ال حامد  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ لطيفة حممد خادم بطي ال حامد وميثله / عبداهلل ح�سن 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بع�سل الويل وتعيني  احمد طاهر   قد 
وليا �سرعيا يف زواج املدعية لطيفة حممد خادم مع الزام املدعي عليهم بالر�سوم 
وامل�ساريف والتعاب.  وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  2018/6/10  ال�ساعة 
9.30 �ض بالقاعة رقم )10( يف مبنى الأحوال ال�سخ�سية يف منطقة القرهود  لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2018/1352  جتاري جزئي              

لل�سرافة 2-حممد فريوز حممد علي احل�سن  جمهويل  املدعي عليه / 1-اتالنت�ض  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ ار ام ات�ض كيه جرنال تريدينج - م م ح   قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامم والت�سامن برد مبلغ وقدره )221.709 
درهم( )ثالثمائة وواحد وع�سرون الف و�سبعمائة وت�سعة دراهم( والفائدة القانونية بواقع 
12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام والزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�ساريف 
بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �ض  املوافق  2018/6/6  والتعاب. وح��ددت لها جل�سة يوم الربعاء  
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 ويف حالة تخلفك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة 

ا�سم ال�سركة:  ابينا ال�سرق االو�سط - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب 1 ملك جمموعة احلبتور - بور �سعيد - ديرة - ال�سكل القانوين : ذات 
القيد بال�سجل التجاري : 1063856  م�سوؤولية حم��دودة. رقم الرخ�سة: 643427  رقم 
ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2018/5/15  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/5/15  وعلى من لديه 
احل�سابات   لتدقيق  بل�ض  �سكور  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي 
العنوان :  مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - 
بور�سعيد  -  هاتف  2973060-04 فاك�ض : 2973071-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

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

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة :  ايكوتايل لتجارة البالط واالر�سيات - ذ م م
العنوان : مكتب رقم 09-203 - ملك تي بيه انف�ستمنت�ض ليمتد - بردبي اخلليج التجاري 
- ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة: 783563  رقم القيد بال�سجل 
التجاري : 1288515 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 قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2018/5/15  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/5/15 وعلى من 
لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني �سكور بل�ض لتدقيق احل�سابات  
العنوان :  مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - 
امل�ستندات  بور�سعيد  -  هاتف  2973060-04 فاك�ض : 2973071-04  م�سطحباً معه كافة 

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

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي/�سكور بل�ض لتدقيق احل�سابات 
العنوان :  مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - 
ديرة - بور�سعيد  -  هاتف  2973060-04 فاك�ض : 2973071-04  مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية 
دب��ي بتاريخ  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  ابينا ال�سرق االو�سط - �ض ذ م م  
2018/5/15 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ   2018/5/15   وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  ه،  اأع��ال  املذكور  العنوان  على 

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

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي/�سكور بل�ض لتدقيق احل�سابات 
م�ساريع  لدعم  را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  ملك   914 رق��م  مكتب    : العنوان 
  04-2973071 : دي��رة - بور�سعيد  -  هاتف  2973060-04 فاك�ض  ال�سباب - 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي 
املذكور اأعاله لت�سفية ايكوتايل لتجارة البالط واالر�سيات - ذ م م  وذلك 
العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2018/5/15 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب 
مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  من  وعلى   2018/5/15 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
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 االقت�سادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/1495  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/عبدالرازق �سيخ ح�سن جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ���ض.م.ع  الوطني  القيوين  ام 
والفائدة  دره��م  وق��دره )33192.36(  املدعي مبلغ  للبنك  ت��وؤدي  بان  املدعي عليها 
التفاقية بواقع 2.49% �سهريا من تاريخ:2011/12/20 وحتى ال�سداد التام و�سمول 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق:2018/6/11 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch.1.C.12:بالقاعة ال�����س��اع��ة:08:30���ض 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/1670  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/تالكابان �سودهاكاران جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك ام 
القيوين الوطني �ض.م.ع قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليها بان توؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره )24323.89( درهم بال�سافة اىل الفائدة 
التفاقية بواقع 2.49% �سهريا من تاريخ:2011/12/20 وحتى ال�سداد التام وتثبيت 
املنع من ال�سفر ال�سادر بالمر على عري�سة رق��م:447/2018 جتاري.وحددت لها 
 ch.1.C.12:جل�سة يوم الحد املوافق:2018/6/24 ال�ساعة:08:30�ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   

اعالن حكم بالن�شر
                  يف  الدع�ى رقم 2017/3457  جتاري جزئي 

القامة  ���ض.ذ.م.م جمهول حمل  �سريف�سيز  �ستيل  ال�سعفار  املحكوم عليه/1-  اىل 
الدعوى  يف    2018/1/16 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
عليها  املدعي  بالزام  ذ.م.م  احلديد  لتجارة  النمر  �سركة  ل�سالح/  اع��اله  املذكورة 
تاريخ  �سنويا من  بواقع %9  والفائدة  ت��وؤدي للمدعية مبلغ )126.375( درهم  بان 
مقابل  دره��م  ال��ف  ومبلغ  بامل�ساريف  والزمتها  التام  ال�سداد  وحتى   2014/9/29
يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  ه��ذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   

اعالن حكم بالن�شر
                  يف  الدع�ى رقم 2018/718  جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- تكنوكرافت اجنثريينج �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/4/18  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�سالح/ الن�ساف لتجارة مواد البناء ���ض.ذ.م.م بالزام املدعي 
بالر�سوم  والزمتها  دره��م  وق��دره )363.780(  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها 
وامل�سروفات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   
اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر

 يف  الدع�ى رقم 2018/217 ا�شكالت جتارية 
مو�سوع الق�سية اإ�سكال يف التنفيذ رقم 1047/2017 تنفيذ جتاري بوقف 

الإجراءات والغاء امر الالح�سار ال�سادر بحق امل�ست�سكل 
طالب الإعالن : م�ست�سكل : عبداهلل علي ابراهيم عبداهلل ال�سعدي 

املطلوب اعاله : امل�ست�سكل �سده : احمد مهند عزت زغلوله - جمهول حمل 
القامة مو�سوع الإعالن : - نعلنكم بانه قد حتددت جل�سة يوم الربعاء املوافق 
ال�سكال  يف  للنظر   ch1C.15 بالقاعة  �سباحا   9.30 ال�ساعة    2018/6/6
اعاله والتي يتوجب عليكم ح�سورها ويف حالة تخلفكم عن احل�سور �سي�سدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدع�ى 2017/2263  ا�شتئناف جتاري   

العني  ن��ور  عبدالبا�سط  حممود  ال��دي��ن  1-ح�����س��ام  ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /م�سرف الهالل - �ض م ع وميثله 
ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  قد   - علي  اآل  الناخي  غريب  خمي�ض  عبداهلل   /
بالدعوى رقم : 2017/1074 جتاري جزئي بتاريخ 2017/12/4 وحددت 
لها جل�سه يوم الحد  املوافق 2018/6/24  ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة 
رقم ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف الدع�ى 2017/48  ا�شتئناف تظلم مدين 

2-حممد  ليمتد  انف�ستمنت  ورال��د  بيت  �سركة  ���س��ده/1-  امل�ستاأنف  اىل 
ان  القامة مبا  قائد حممد جمهويل حمل  3-عمر عبده  ق�ساب  هاين 
امل�ستاأنف / ن�سر علي علي مق�سع وميثله / ب�سار عبداهلل علي ابراهيم 
تظلم   2017/122 رق��م   بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  قد   - امل�سايبة 
مدين وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2018/6/13  ال�ساعة 17.30 
م�ساءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2018/281  عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-غ�سان جو�ض حفار  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك 
دبي ال�سالمي - �ض م ع وميثله / نا�سر حمد �سليمان جابر ال�سام�سي - قد اأقام عليك 
ومالحقها  بالتملك  املنتهية  الي��ج��ارة  اتفاقية  بف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
املوؤرخة يف 2008/9/10 والتعوي�ض مببلغ وقدره )340.000 درهم( للمدعي تعوي�سا عن 
العجز يف املبالغ امل�سلمة وعما ا�سابه من �سرر والزام املدعي عليه ب�سداد ر�سوم اخلدمة 
وفواتري املاء والكهرباء حتى الخالء التام والر�سوم وامل�ساريف والتعاب.    وحددت 
 Ch1.B.8 لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2018/6/12  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2018/959  مدين  جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-اكرم حممد بلبل حممد املر�سى  جمهول حمل القامة مبا 
ابراهيم  ابراهيم ح�سن   / املن�سوري وميثه  املال  ابراهيم ح�سن  املدعي/ منال  ان 
املال -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها مطالبة بتعوي�ض وقدره )-/500.000( 
درهم خم�سمائة الف درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة حتى 
متام ال�سداد والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها 
 Ch1.B.10 جل�سة يوم الحد  املوافق  2018/6/10  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2017/2882  مدين جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-مامون فاروق �سليمان حممود  جمهول حمل القامة مبا 
اأقام عليك الدعوى  ان املدعي/ ال�سيافة لل�سقق الفندقية 3 - ت�سامنية  قد 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي  للمدعية مبلغ )10170( درهم 
)ع�سرة الف ومائة و�سبعون درهم( والر�سوم وامل�ساريف.   وحددت لها جل�سة 
 Ch2.D.17 يوم الثنني  املوافق  2018/4/16  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2018/6009  عمايل جزئي             

م  جمهول  م  ذ  ���ض   - الفنية  ل��ل��خ��دم��ات  ف���ايل  1-����س���وات   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي / ع��ظ��م��ت ع��ل��ي خ����ان ان����ور خ����ان -  ق���د اأق����ام 
 13430( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�����س��اري��ف ورقم 
الثالثاء   ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB182565209AE(ال�سكوى
املوافق 2018/6/26  ال�ساعة 8.30 �ض  بالقاعة Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدع�ى رقم 2018/739  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- فيكرام بيكوباى نايك 2- �سركة اخلليج البحرية لل�سيانة واخلدمات 
املالحية - دبي - ذ م م -جيمو�ض دبي جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بيالي  با�سكارا  ل�سالح/  اعاله  املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2018/5/6  يف  املنعقدة  بجل�ستها 
رادهاكري�سنان ناير بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل ان يوؤديا اىل املدعية مبلغ 
املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %9 وف��ائ��دة  التداعي  مو�سوع  ال�سيك  قيمة  دره��م   )22866( م��ق��داره 
يف:2016/12/20 وحتى ال�سداد التام والزمتها بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم 
قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما   . طلبات  من  ذلك  عدا  ما  ورف�ست  املحاماة  اتعاب  مقابل 
با�سم  الع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لال�ستئناف خالل ثالثني 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/3004  عمايل جزئي
ان  امل��دخ��ل/ 1-�سمري حممود من��ر جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا  اىل اخل�سم 
املدعي / يف.اي.بي تات�ض ديزاين قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
 )2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م   )8548( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
.MB181266377AE:ال�سكوى رق��م  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره���م 
�ض   10.30 ال�ساعة   2018/6/12 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.A.4:بالقاعة
للمحكمة قبل اجلل�سة  او م�ستندات  ما لديك من مذكرات  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/4524  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-ن����ور ال�����س��ه��اب ل��الع��م��ال ال��ف��ن��ي��ة �������ض.ذ.م.م جمهول 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي / حم��م��د زب���ري ع��ب��دال�����س��ت��ار ق��د اأق����ام عليك 
ال���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )13466( 
دره�����م وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000( دره�����م وال���ر����س���وم وامل�������س���اري���ف رقم 
الثالثاء  ي���وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  ال�سكوى:mb181873182ae.وحددت 
املوافق 2018/6/5 ال�ساعة 10.30 �ض بالقاعة:ch1.A.4  لذا فاأنت مكلف 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   

       مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/1137  عمايل جزئي

فرع   - ذ.م.م  اللكرتوميكانيكية  للمقاولت  1-انفوتك   / عليه  املدعي  اىل 
دب����ي جم��ه��ول حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي / حم��م��د ب��اب��ر خ����ان حممد 
مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  خان  علي  �سفدر 
ال�سكوى  يف  وامل�������س���اري���ف  وب���ال���ر����س���وم  دره�����م   )2000( وق����دره����ا  ع��م��ال��ي��ة 
املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  لها  رقم:AE991264383MB.وحددت 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.A.2:بالقاعة ���ض   08.30 ال�ساعة   2018/6/19
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

  يف الدع�ى رقم 2018/1512 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- �سركة بتلرز للتنظيف على البخار وخدمات الغ�سيل 
م.م.ح  تريد  التنفيذ/فري  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ذ.م.م 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  امل��ازم��ي  ع��ب��داهلل  حممد  ح�سن  وميثله:احمد 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )30387( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
                  يف الدع�ى رقم 2018/3 تنفيذ ام�ر م�شتعجلة مدين

اىل املنفذ ���س��ده/1- ال��ن��وار���ض م��وت��ورز �����ض.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
للمحاماة  املو�سى  علي  التنفيذ/ابراهيم  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
احلمادي  املو�سى  علي  وميثله:ابراهيم  القانونية  وال�ست�سارات 
بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )51418( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 

املحكمة   �سامال الر�سوم وامل�ساريف.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
  يف الدع�ى رقم 2015/612 تنفيذ عقاري

اىل امل��ن��ف��ذ ���س��ده��م��ا/1- ع��ب��دال��ق��ادر اح��م��د حم��م��د ال ع��ل��ي 2- يو�سف 
اح��م��د اب��راه��ي��م حممد احل���واي جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان طالب 
التنفيذ/درر المارات العقارية �ض.ذ.م.م قررت حمكمة دبي البتدائية 
بتاريخ:2018/5/24 اعالنكم ل�سداد قيمة املطالبة )2879554( درهم يف 
العقار حمل احلجز )عبارة عن ح�سة يف  التنفيذ اعاله وال بيع  ملف 
عقار - املنطقة الرب�ساء جنوب الرابعة - رقم الر���ض 1357 - م�ساحة 

العقار 557.5 قدم مربع( خالل 30 يوم من تاريخ العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

  يف الدع�ى رقم 2017/1399 تنفيذ جتاري

اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- م��اج��د �سيف اح��م��د ال��غ��ري��ر جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك امل�سرق �ض.م.ع وميثله:عبا�ض 
وهي  اموالكم  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم  املالكي  فندي  م�ستت 
عبارة عن عقار مبنطقة الق�سي�ض الثالثة رقم الر�ض:260 وذلك 
يف حدود املبلغ املنفذ به )143371623.64( درهم وذلك للعلم مبا 

جاء فيه ولنفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/11846  عمايل جزئي
امل���دخ���ل / 1-اك�����س��ول��وت��ي��ل جم��ه��ول حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان املدعي  اىل اخل�����س��م 
/ ���س��ني داري����ل ل��وي��د ه��ي��ل��ري ومي��ث��ل��ه:ح�����س��ني ع��ل��ي ع��ب��دال��رح��م��ن ل��وت��اه ق��د اأق���ام 
 239700( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى  عليك 
ب��ق��ي��م��ة )4000 دره�������م( وال����ر�����س����وم وامل�������س���اري���ف  رقم  دره�������م( وت����ذك����رة ع������وده 
يوم اخلمي�ض  لها جل�سة  ال�سكوى:MB178066737AE/2017  وحددت 
مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.B.10:بالقاعة �ض   09.30 ال�ساعة     2018/6/7 املوافق 
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 .

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/2344  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سهيل ت�سميم الزياء واملالب�ض �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / �سجاد ظفر ظفر اقبال وميثله:مع�سومة ح�سن نا�سر ال�سايغ قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )24020 درهم( والفائدة 
  MB180519937AE:القانونية بواقع 9% والر�سوم وامل�ساريف  رقم ال�سكوى
�ض   10.30 ال�������س���اع���ة     2018/6/10 امل����واف����ق  الح������د  ي�����وم  ج��ل�����س��ة  ل���ه���ا  وح�������ددت 
بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/3885  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-فر�ست جلف لين ام اي بي للمقاولت �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / حممد نا�سر حممد رفيق قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
وتذكرة عودة مببلغ )2000(  دره��م(  املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )22047 
لها  ال�سكوى:mb181504446ae  وحددت  رقم  وامل�ساريف   والر�سوم  درهم 
 ch1.A.5:جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2018/6/19   ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/4818  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جمعان ال�سمراين لالعمال الفنية جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / احمد دفع اهلل مو�سى الفكى قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم   )2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   19800( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
  MB182069252AE:ال�سكوى رقم  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
�ض   09.30 ال�����س��اع��ة     2018/6/5 امل����واف����ق  ال���ث���الث���اء  ي����وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   
       اعالن ب�رود التقرير بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/4649  عمايل جزئي
اىل اخل�����س��م امل��دخ��ل / 1-ال���ري���ام���ي ل��ل��زج��اج والل��وم��ن��ي��وم ������ض.ذ.م.م 
فريي�ض  كارجوفايل  برا�سانت   / املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
املحكمة  ب���ان  نعلمكم  امل���ازم���ي  ع��ب��داهلل  ح�����س��ن حم��م��د  ومي��ث��ل��ه:اح��م��د 
املذكورة  ال��دع��وى  يف  ب���ت���اري���خ:2018/5/24  امل��ن��ع��ق��دة  بجل�ستها  ق���ررت 
وقد  الدعوى  املنتدب يف  اخلبري  ال�سيد  تقرير  ب��ورود  اخطاركم  اع��اله 
ال�ساعة:10:30 �سباحا  املوافق:2018/6/7  حتددت جل�سة يوم اخلمي�ض 

بالقاعة:ch1.B.10 للتعقيب على التقرير .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدع�ى 2014/1042  ا�شتئناف جتاري    

حمل  جمهول  تبريوال  كومار  الب��ون  تيربو  بريانكا   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
وب�سفته  ال�سخ�سية  ب�سفته  باجاج  برا�ساد  كا�سي   / امل�ستاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة 
وميثله:ريا�ض  باجاج  كونال  كافيا  القا�سر  املتوفى  بنت  على  ال�سرعي  الو�سي 
رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  القرار/  ا�ستاأنف  قد  الكبان  حممود  عبداملجيد 

2013/2144 جتاري كلي بتاريخ:2013/12/18 
�سباحا    10.00 ال�ساعة   2018/6/6 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
بالقاعة رقم ch2.D.18 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   
مذكرة اعالن بالن�شر

             يف  الدع�ى 2018/7  ا�شتئناف تظلم عقاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- اراي�ض جونزاليز فوروزان جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�ستاأنف / بنك ابوظبي الول �ض.م.ع )حاليا( بنك اخلليج الول 
- فرع دبي )�سابقا( وميثله:حممد عبدامللك م�سطفى اهلي  قد ا�ستاأنف/ 
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2017/64 تظلم عقاري بتاريخ:2018/3/4     
وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2018/6/20 ال�ساعة 17.30 م�ساءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدع�ى رقم 2017/8444  عمايل جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- اي �سي اف ال اي اك�ض ميديا منطقة حرة ذ.م.م جمهول حمل 
الدعوى  بتاريخ 2018/1/9  يف  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  القامة 
املذكورة اعاله ل�سالح/ فالفني كري�ستيان فولكن بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعي 
مبلغ )74.728( درهم وتذكرة عودة بالطائرة اىل موطنه عينا على الدرجة ال�سياحية 
او مايقابلها نقدا مامل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �ساحب عمل اخر والزمت 
املدعي عليها باملنا�سب من امل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة 3000 درهم واعفت املدعي 
من ن�سيبه من امل�ساريف . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  ه��ذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدع�ى رقم 2017/3749  عمايل جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- هاى تك لتجارة املعدات الطبية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/12/20  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/ جي�سيكا �سريا كابينجان باندوما بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعية 
مبلغ وقدره )30.158( درهم وتذكرة عودة اىل موطنها على الدرجة ال�سياحية عني او 
نقدا ما مل تلتحق بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت 
ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  فيها.  ن�سيبها  من  املدعية 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  ه��ذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

  يف الدع�ى رقم 2018/244 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �سدهما/1- �سركة ديراج اند اي�ست كو�ست �ض.ذ.م.م وميثلها ال�سيد/

ديراج وادوان جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/اكرب علي مال فخر 
الدين قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
 -2 املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )6796810( وق��دره  به  املنفذ 
ببطالن عقدي البيع )ا�ستمارتي احلجز( املوؤرختني 2007/6/6 عن الوحدتني 
مو�سوع الدعوى )الطابقني الثاين والثالث يف امل�سروع امل�سمى كوربوريت باي( 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدع�ى 2017/1200  ا�شتئناف مدين    

ال�سيارات  لتاجري  �سبيد  وي��ل   -2 قي�سر  خ��ان  ن��اه��ل   -1 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 

ام��ان اهلل ري��ا���ض ح�سني  امل�ستاأنف /  �����ض.ذ.م.م جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 

جزئي  م��دين   2016/1920 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف  قد 

بتاريخ:2017/9/6 وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2018/7/4 ال�ساعة 

من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة  �سباحا    10.00

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/1663  ا�شتئناف مدين    

امل�ستاأنف �سده/ 1- حممد جهان زيب خمتيار احمد خان جمهول  اىل 
حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / بريانكا بريتفي داوار قد ا�ستاأنف/ احلكم 
بتاريخ:2017/12/18  جزئي  مدين   2017/1192 رقم  بالدعوى  ال�سادر 
 10.00 ال�ساعة   2018/6/26 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.C.11 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   
       مذكرة اإعالن بالن�شر

                    يف  الدع�ى 2018/85  اح�ال مال امل�شلمني
اىل الغائب / 1- حليمه حممود جمهول حمل القامة مبا ان الطالب املادة/

راوية عوي�ض لبيب بوكالة/مرمي يو�سف احمد احلاج املهريي قد اقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها طلب حكم اثبات وفاة غائب حكما. وحددت لها جل�سة 
يوم  الثالثاء املوافق  2018/6/12   ال�ساعة 09.30 �ض بالقاعة رقم )3( يف 
باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  القرهود  منطقة  يف  ال�سخ�سية  الح���وال  مبنى 
م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو 
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/659  ا�شتئناف عمايل    

����ض.ذ.م.م   والع���الن  للدعاية  ب��ارك  كرييتيف   -1 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
امل�ستاأنف / امي��ان علي جمعة عثمان  قد  ان  جمهول حمل القامة مبا 
ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2017/14945 عمايل جزئي 

بتاريخ:2018/3/20     
وحددت لها جل�سه يوم الثنني  املوافق 2018/6/18 ال�ساعة 11.00 �سباحا  
بالقاعة رقم ch1.A.4 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر

             يف  الدع�ى 2018/388  اح�ال نف�س م�شلمني
اح��م��د  جم��ه��ول حمل  وائ���ل حم��م��د ر���س��ا �سعيد �سيد  امل��دع��ي عليه / 1-  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ ا�سراء حممود احل�سيني املر�سي  قد اأقام عليك الدعوى 
واثبات  ومتعة  ع��دة  ونفقة  للمح�سونني  موؤقتة  بنفقة  املطالبة  ومو�سوعها 
واج��رة خادمة  �سابقة  بنوة  ونفقة  وايجار م�سكن  والدرا�سية  والر�سوم  ح�سانة 
والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم  الحد املوافق  2018/6/10   ال�ساعة 
القرهود  ال�سخ�سية يف منطقة  بالقاعة رقم )9(  يف مبنى الح��وال  9.30 �ض 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدع�ى 2018/935  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- عبيد �سبت مبارك املري جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/فهد 
اأقام  العو�سي قد  اآل علي وميثله:�سعيد احمد حممد حممود  ا�سحاق مال اهلل �سالح 
درهم  املدعي عليه مببلغ وقدره )99500(  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  عليك 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة 
 2018/6/7 امل��واف��ق  اخلمي�ض  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  ال��ت��ام.  ال�سداد  وحتى  الق�سائية 
اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا   Ch 2.D.18 بالقاعة  8.30 �ض  ال�ساعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12339 بتاريخ 2018/5/30   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدع�ى 2018/559  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- �سركة ابيك�ض لل�سيارات - دبي جمهول حمل القامة مبا ان 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سعار  عبداهلل  املدعي/ريهام 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )20000( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي 
والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل 
بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2018/6/3 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
Ch 2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
اأيام على الأقل ويف  لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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االأ�سرتوجني والروج�ستريون
�سّد  فاعليته  الطمث  لنقطاع  ال��ه��رم��وين  ال��ع��الج  اأث��ب��ت 
اإن بع�ض  الأعرا�ض املزعجة املرتبطة بهذه املرحلة. حتى 
�سيخوخة  كبح  اإىل  متيل  الهرمونات  اأن  يذكر  الدرا�سات 
العالج  ه��ذا  ي��اأخ��ذن  ال��ل��وات��ي  الن�ساء  ت�ساب  ول  الب�سرة 
م��ن اخلرباء  ف��ري��ق  اأّك���د  الأخ���ري���ات. لكن  ب��ق��در  بالك�سور 
اأخ�����رياً وج���وب ع���دم ا���س��ت��ع��م��ال ال��ه��رم��ون��ات ل��ل��وق��اي��ة من 
اأمرا�ض مزمنة كه�سا�سة العظام، متطرقاً اإىل زيادة خطر 

الربوج�ستريون  ن��وع  بح�سب  ال��ث��دي  ب�سرطان  الإ���س��اب��ة 
امل�ستعمل.

اإذا  اإل  الهرمونات  نتيجًة لذلك، ل ي�سف اخل��رباء عالج 
اأو �سعرت بانزعاج حاد يف فرتة انقطاع  طلبت امل��راأة ذلك، 
الطمث. لكن اإذا بقيت هذه املرحلة طبيعية، فمن الأف�سل 
ونبتة   D كالفيتامني  طبيعية  و�سائل  اإىل  امل��راأة  تلجاأ  اأن 
ب�����س��رت��ه��ا وعظامها.  ال���ث���ور ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ���س��ح��ة  ل�����س��ان 
كذلك مُيَنع ا�ستعمال الهرمونات عند وجود تاريخ عائلي 

اأو التهاب الأوردة. عندما يكون  ب�سرطان الثدي واملبي�ض 
العالج مربراً، يجب اأن ُتوؤخذ منه اأدنى جرعة فاعلة مبا 
يتنا�سب مع التقييم الطبي للمراأة. يجمع العالج دوماً بني 
الأ�سرتوجني والربوج�ستريون على �سكل رقع ُتل�َسق على 

املوؤخرة اأو البطن، مرة اأ�سبوعياً، اأو اأقرا�ض ُتوؤخذ م�ساًء.

الت�ستو�ستريون
تراجع  لأن  اأي�ساً  للمراأة  �سروري  الذكري  الهرمون  هذا 
اجلن�سية  ال��رغ��ب��ة  ُي�سعف  ال��ط��م��ث  ان��ق��ط��اع  ب��ع��د  ن�سبته 
وطاقة اجل�سم عموماً. يذكر بع�ض الدرا�سات اأن مكمالت 
واأداء  الفكرية  القدرات  حت�سني  يف  ت�سهم  الت�ستو�ستريون 

ز نق�ض هذا الهرمون زيادة الوزن. الذاكرة، بينما يعزِّ
التي تواجه  امل��راأة  الت�ستو�ستريون  اأن يفيد هرمون  ميكن 

م�ساكل على م�ستوى الرغبة اجلن�سية، حتى اأنه يفيد 
الرجل امل�ساب مب�ساكل يف النت�ساب، لكن يجب اأن 

تبقى اجلرعة �سغرية.
ُيوؤخذ العالج عن طريق اجللد، على �سكل كرمي 
اجلرعة  ت�سّبب  األ  ب�سرط  رق��ع��ة،  اأو  ه��الم  اأو 
اآثاراً جانبية على م�ستوى ال�سوت وكثافة �سعر 

اجل�سم.

ديهيدرو اإيبي اأندرو�ستريون
ت��ن��ت��ج ال��غ��دد ال��ك��ظ��ري��ة ه���ذا ال��ه��رم��ون الذي 
ي���رتاج���ع يف اجل�����س��م ط��ب��ي��ع��ي��اً م���ع ال��ت��ق��دم يف 

ال�����س��ن: يف ع��م��ر ال�����س��ت��ني، ب��ال��ك��اد ينتج اجل�����س��م ب��ني 15 
و%20 من هرمون الديهيدرو اإيبي اأندرو�ستريون الذي 
هذا  عن  التعوي�ض  ي�سمح  الع�سرين.  عمر  يف  ينتجه  ك��ان 
اأنه يوؤثر  الرتاجع بتجديد اخلاليا وزيادة الطاقة. حتى 
نتائج  اأن  مع  الفكرية  والقدرات  وال�سعر  الب�سرة  حالة  يف 
امل��ج��ال. على �سعيد  ه��ذا  ت��زال متناق�سة يف  ل  الدرا�سات 
اأندرو�ستريون  اإيبي  الديهيدرو  هرمون  ي�سهم  قد  اآخ��ر، 
العظام  ه�����س��ا���س��ة  م���ك���اف���ح���ة  يف 
مكمالت  م����ع  اأخ�������ذه  ع���ن���د 
والفيتامني  الكال�سيوم 

.D
الدم  فح�ض  ك�سف  اإذا  اإل  العالج  بهذا  التفكري  ميكن  ل 
اأندرو�ستريون  اإيبي  الديهيدرو  م�ستوى  يف  ح��اداً  تراجعاً 
اأو اأخذ عالج  نتيجة خلل يف وظيفة الغدد الكظرية مثاًل 

مطّول من ال�ستريويدات الق�سرية.
يف املقابل، ل ميكن اأخذ العالج اإذا كان م�ستوى الهرمون 
وجود  اأو  بال�سرطان،  الإ�سابة  عند  اأو  اجل�سم،  يف  مقبوًل 
تاريخ عائلي باملر�ض. اإذا كان العالج مربراً، تبلغ اجلرعة 
املنا�سبة 25 ملغ كحد اأق�سى يومياً اإىل اأن ي�ستقر م�ستوى 

هرمون الديهيدرو اإيبي اأندرو�ستريون يف اجل�سم.

للنوبات  متنوعة  ���س��ف��ات  ع��ن  �سمعَت  رمب���ا 
القلبية، بدءًا من النوبات )اخلفيفة( و�سواًل 
اإىل النوبات )القوية( اأو حتى نوبة )الرتّمل( 
تنتج  قد  لكن  بال�سوء.  ينذر  ا�سمًا  حتمل  التي 
االرت��ب��اك  م��ن  �سيئًا  كلها  امل�سطلحات  ه��ذه 
والقلق. ال تنجم النوبات القلبية عن ان�سداد 
ال�سرايني بال�سرورة، وحتى اأ�سغرها قد يرتافق 

مع عواقب حادة.

تنق�سم االآراء اليوم حول فاعلية الهرمونات، اإذ يعترها البع�ض ذات مفعول �سحري بينما ي�سّر 
البع�ض االآخر على خطورتها. ما دور الهرمونات احلقيقي، وما هي اأف�سل طريقة ال�ستعمالها؟

العالج الهرموين.. بني النافع وال�سار

�لهرمونات.. دورها �حلقيقي، و�أف�ضل 
طريقة ل�ضتعمالها

النا�ض  معظم  ينجو  الإي��ج��اب��ي��ة،  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن 
الناحية  من  لكن  قلبية.  بنوبة  ي�سابون  الذين 
ال�سلبية يقول الدكتور جيم�ض جانوزي، طبيب 
قلب يف م�ست�سفى )ما�سات�سو�ست�ض( العام التابع 
جل��ام��ع��ة ه���ارف���ارد: )ق���د ت��ك��ون اأي���ة ن��وب��ة قلبية 
اأو مكان وقوعها  النظر عن قّوتها  قاتلة، بغ�ض 
اللغط  ع��ن  اأي�ساً  ج��ان��وزي  يتحدث  القلب(.  يف 

ال�سائد و�سط الراأي العام ب�ساأن طبيعة النوبات 
القلبية.

الفرق بني النوبة وال�سكتة
يتعلق اأبرز �سبب لالرتباك ال�سائد على الأرجح 
وال�سكتة  القلبية  ال��ن��وب��ة  ب��ني  ال��ق��ائ��م  ب��ال��ف��رق 
ي�سّميه  م��ا  )اأو  القلبية  النوبة  ف  ُت��ع��رَّ القلبية. 

الذي  بال�سرر  القلب(  ع�سلة  احت�ساء  الأط��ب��اء 
تدفق  ب�سبب  ال��ق��ل��ب  ع�سلة  م��ن  ج����زءاً  ي�سيب 

كمية غري منا�سبة من الدم اإىل تلك املنطقة.
ب�سبب  القلبية  ال��ن��وب��ات  م��ن  الأول  ال��ن��وع  ي��ق��ع 
القلب غالباً. حت�سل هذه  �سرايني  اأحد  ان�سداد 
املليء  الكي�ض  يتمزق  ح��ني  عموماً  الن�����س��دادات 
فتت�سّكل  ال�����س��ري��ان،  ط��رف  على  بالكول�سرتول 
جلطة وت�����س��ّد ال��وع��اء ال���دم���وي. ل��ك��ن ب���داأ عدد 
اإ�سايف من الأطباء يعرتف باأن ن�سبة كبرية من 
التوازن بني  القلبية تنجم عن اختالل  النوبات 

اإمدادات الدم وم�ستوى احلاجة اإليه.
ال�سرايني،  بان�سداد  القلبية  النوبة  تتعلق  فيما 
اأي  كهربائية،  مب�سكلة  القلبية  ال�سكتة  ترتبط 
القلب،  يف  الكهربائي  النظام  عمل  يختّل  ح��ني 
وع�سوائية  مت�سارعة  ب��وت��رية  يخفق  يجعله  م��ا 
اأو ق���د ي��ت��وق��ف ع���ن اخل��ف��ق��ان ن��ه��ائ��ي��اً. ح���ني ل 
ي�سل الدم اإىل الدماغ والرئتني واأع�ساء اأخرى، 
�سيلهث ال�سخ�ض اأو يتوقف عن التنف�ض ول يعود 

يتجاوب لثواٍن.
لل�سكتة  ���س��ائ��ع��اً  ���س��ب��ب��اً  ال��ق��ل��ب��ي��ة  ال��ن��وب��ة  ُت��ع��ت��رب 
القلبية، لكن ل يوؤدي معظم النوبات اإىل �سكتة 
قلبية. تربز اأ�سباب حمتملة اأخرى لل�سكتة، من 
الرئتني،  يف  جلطة  وت�سّكل  القلب،  ق�سور  بينها 
معادن  اأو  البوتا�سيوم  ت���وازن  يف  ح��اد  واخ��ت��الل 
ال����دم، وج��رع��ة زائ����دة م��ن املخدرات،  اأخ����رى يف 

و�سربة على ال�سدر.

ما النوع الثاين من النوبات القلبية؟
يقع النوع الثاين من النوبات القلبية عندما ل 
ال��دم مع حاجة اجل�سم  اإم���دادات  يتطابق حجم 
ال�سخ�ض  يتمكن  ل  قد  املثال،  �سبيل  على  اإليه. 
حاجات  لتلبية  ال��دم  م��ن  كافية  كمية  �سخ  م��ن 
�سرايينه  ك���ان���ت  اإذا  الأوك�������س���ج���ني  اإىل  ال��ق��ل��ب 
اأ�سيب  اإذا  اأو  القلب،  يف  مر�ض  ب�سبب  مت�سّيقة 

بنزف داخلي، اأو كان �سغط دمه منخف�ساً جداً.
ت�سارعت  اإذا  اأخ����رى:  م�سكلة  تقع  اأن  ميكن  اأو 
ارتفع  اأو  كبرية  بدرجة  ال�سخ�ض  قلب  �سربات 
اإىل الدم  ك��ث��رياً، ق��د تفوق احل��اج��ة  �سغط دم��ه 
م�����س��ت��وى الإم�������دادات امل��ت��اح��ة. امل�����س��ك��ل��ت��ان اأكرث 

���س��ي��وع��اً ل���دى الأ���س��خ��ا���ض ال��ذي��ن ي��دخ��ل��ون اإىل 
امل�ست�سفى ب�سبب اإ�سابتهم مب�ساكل قلبية اأخرى 

اإىل جانب مر�ض القلب.
قد يح�سل النوع الثاين من النوبات القلبية 

اأي�����س��اً ل���دى غ��ري امل�����س��اب��ني مب��ر���ض يف 
القلب. عموماً، تكون هذه الفئة اأ�سغر 

�سناً وتتمتع ب�سحة اأف�سل، لذا يزيد 
احتمال جناتها. اأحياناً، ينقب�ض اأحد 
هذه  ُتعَرف  موؤقتاً.  القلب  �سرايني 
التاجي.  ال�سريان  بت�سّنج  احل��ال��ة 
للنوبات  ن���ادر  �سبب  يتعلق  ك��ذل��ك 

القلب  �سريان  بتمزق جدار  القلبية 
اأو ما ُي�سّمى ت�سريح ال�سريان التاجي 

العفوي.

ما اأهمية حجم النوبة؟
اأ�سراراً  القلبية  ال��ن��وب��ات  بع�ض  ي�سّبب 

اأك����رث م��ن غ����ريه. خ���الل ال��ن��وب��ة، توحي 
م�����س��ت��وي��ات ب���روت���ني ال���رتوب���ون���ني ال���ذي 

تطلقه ع�سلة القلب املت�سررة يف الدم 
ب��خ��ط��ورة احل��ال��ة. ث��م مي��ك��ن اأن 

يك�سف ت�سوير القلب باملوجات 
)تخطيط  ال�����س��وت��ي��ة  ف����وق 

حجم  ال�����ق�����ل�����ب(  ������س�����دى 
الدكتور  يو�سح  ال�����س��رر. 

النوبة  )ت��وؤدي  جانوزي: 
اإىل  ال���ك���ربى  ال��ق��ل��ب��ي��ة 
ال�سغط  ق��وة  اإ���س��ع��اف 
ال���ق���ل���ب  ع�������س���ل���ة  يف 

بدرجة ملحوظة(.
م�سطلح  ي�������س���ري 
اإىل  )ال�������رتّم�������ل( 
القلبية  ال���ن���وب���ة 
عن  ال����ن����اج����م����ة 
بالقرب  ان�سداد 
م�������������ن اأع���������ل���������ى 

ال�سريان الهابط 
الأي�سر  الأم��ام��ي 

ال�سريان  )اإن��������ه 

الأ�سا�سي الذي يو�سل الدم اإىل اجلهة الأمامية 
القلبية  النوبات  القلب(. لكن ل تكون هذه  من 
قاتلة بال�سرورة بل 
اأن  مي�����ك�����ن 
ت�������ك�������ون 

النوبات التي ت�سمل �سرايني اأخرى مميتة.

ما العمل عند التعّر�ض الأزمة قلبية؟
اأ�سيب  اأو  اأ�سبَت  اإذا  الطوارئ فوراً  برقم  اّت�سل 
�سخ�ض بالقرب منك باأعرا�ض النوبة اأو ال�سكتة 
القلبية. اأبرز اأعرا�ض النوبة القلبية ال�سائعة ما 

يلي:
ال�سدر. يف  اأمل  اأو  �سيق  اأو  مزعج  • �سغط 

العنق  اأو  الظهر  اأو  الذراع  يف  انزعاج  اأو  • اأمل 
اأو الفك اأو املعدة.

تنّف�ض. • �سيق 
مفاجئ. تقيوؤ  اأو  • غثيان 

دوار. اأو  • دوخة 
تعب غري ماألوف.

فقدان  اأبرزها  القلبية،  ال�سكتة  موؤ�سرات  تتعدد 
القدرة على التجاوب فجاأًة والتنف�ض ب�سكل غري 
طبيعي. طّبق الإنعا�ض القلبي الرئوي با�ستخدام 

اليدين فقط حتى و�سول امل�ساعدة.

االغلب ال يعرف الفرق بني النوبة القلبية وال�سكتة القلبية

�لزمة �لقلبية.. �أ�ضبابها و�أنو�عها وكيفية �لتعامل معها

طـــــــــــــــب
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)عوامل  م�سل�سل  يف  للظهور  حما�ستك  �سبب  • ما 
خفية(؟

اأوؤدي  اأظ��ه��ر يف )ع����وامل خ��ف��ي��ة( ���س��ي��ف ���س��رف.   -
الدرامية.  الأح���داث  يف  مهم  وه��و  واح���داً،  م�سهداً 
مل اأتردد يف املوافقة عندما حتدث اإيّل املخرج رامي 
اإمام، واأخربين برغبته يف اأن اأكون معه يف امل�سل�سل، 
فاأنا اأحب عادل اإمام، ورغم اأننا مل نتعاون منذ 30 
عاماً ولقاءاتنا قليلة، فاإنني اأحتفظ مبعزة خا�سة 

له يف قلبي.

توّقع اجلمهور  �سوياً  انت�سار �سورتكما  بعد  • لكن 
اأن يكون ظهورك اأقوى يف امل�سل�سل.

امل��خ��رج وال�سركة املنتجة،  اأع��ت��رب ذل��ك ذك��اء م��ن   -
لأنهما ا�ستغال هذا الأمر يف الرتويج للعمل ب�سكل 
مواقع  على  اأم��ل��ك ح�سابات  ل  اأن��ن��ي  ورغ���م  ج��ي��د. 
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي ف��اإن��ن��ي ت��اب��ع��ت م���ن خالل 
والرتحيب  ال�ستح�سان  وراأي��ت  الفعل  ردود  ابنتي 
اجلماهريي مبجرد الإعالن عن وجودي يف العمل، 
اأ�سعدين كثرياً. عموماً، يبقى هّم الفنان  اأمر  وهو 
اأعماله امل�ساهد، وهذه املرة  اأن تر�سي  اأوًل واأخ��رياً 
ج���اء ال��رتح��ي��ب ح��ت��ى ق��ب��ل م�����س��اه��دة الأح�����داث اأو 

معرفة التفا�سيل.

فيه  اأجن����زت  ال����ذي  ال��ت�����س��وي��ر  ي���وم  ك���ان  • ك��ي��ف 
م�سهدك؟

ل- ا ميكن اأن اأ�سف مدى �سعادتي بالرتحيب الذي 
وجدته من فريق العمل، ومن عادل اإمام حتديداً، 
بحفاوة  ا�ستقبلني  ال���ذي  اإم����ام  رام���ي  م��ن  ك��ذل��ك 
اأعمل فيها معه،  اأنها املرة الأوىل التي  كبرية رغم 
وكانت فر�سة كي اأجل�ض مع الزعيم وا�سرتجع معه 
واحد،  م�سهد  ت�سوير  باخت�سار،  تعاوننا.  ذكريات 

عاد بنا اإىل ذكريات عمرها �سنوات.

على  اأ�سلوبك  اإ�سفاء  اإىل  �سعيك  عنك  يعرف   •
امل�����س��اه��د ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا. ه���ل اع���ت���م���دت ذل����ك يف 

)عوامل خفية(؟
- مل يكن امل�سهد ارجتالياً، بل هو مكتوب فعاًل يف 
ليخرج  اإمام  اأنا وعادل  فيه  تعاونا  ال�سيناريو، وقد 

ب�سكل اأف�سل،
 واأ�سفت مل�ستي اخلا�سة طبعاً اإىل ال�سخ�سية لأترك 
ب�سمتي يف العمل واأمتنى اأن جتد رد فعل جيداً من 

اجلمهور.

�سديد. بحب  اإمام  عادل  عن  • تتحدث 
- ب��ال��ت��اأك��ي��د، ف��ه��و مم��ث��ل ع��ظ��ي��م، وك��وم��ي��دي رائع، 
اأعماله جميعها جنحت  الزعيم لأن  وا�ستحق لقب 
اأو  اأو الأع���م���ال الج��ت��م��اع��ي��ة  ���س��واء يف ال��ك��وم��ي��دي��ا 

امليلودرامية. اإنه ب�سراحة زعيم يف التمثيل.

عدة؟ اأعمال  يف  �سرف  �سيف  تظهر  • ملاذا 
- عندما ُيعر�ض علي الظهور يف اأحد الأعمال �سيف 
�سرف، اأنظر اإىل الدور باإمعان: اإذا كان موؤثراً اأوافق 
اأو  اأعمال عدة مب�ساهد حم��دودة  �ساركت يف  ف��وراً. 
بينها  م��ن  لف��ت��ة،  ع��الم��ات  و�سّكلت  واح���د،  م�سهد 

فيلم )عقدة اخلواجة( مع ح�سن الرداد.

فح�سب؟ الكوميديا  على  تركيزك  �سبب  • ما 
ف  - لأن اجلمهور بحاجة اإىل اأعمال كوميدية، تخفِّ
التي  ال���ذي يعي�سه وج��رع��ات احل���زن  ال��واق��ع  عليه 
هديف  امل�ساهد  ثغر  على  ابت�سامة  ر�سم  ب��ه.  حتيط 
اأعمايل  خ���الل  م��ن  حتقيقه  اإىل  واأ���س��ع��ى  ال���دائ���م 

املختلفة.

الأعمال  من  كبري  ع��دد  ط��رح  اإىل  تنظر  كيف   •

الكوميدية يف رم�سان؟
- خطوة جيدة بالتاأكيد، لأنها تاأتي مبنزلة اعرتاف 
ال�����س��ا���س��ة يف خريطتها  ع��ل��ى  ال��ك��وم��ي��دي��ا  ب��اأه��م��ي��ة 
الدرامية، واأمتنى ان ي�ستمر هذا الأمر طوال العام، 

لأن اجلمهور بحاجة اإىل ال�سحك.

)عزمي  يف  ال���درام���ي���ة  جت��رب��ت��ك  ع���ن  ح��دث��ن��ا   •
واأ�سجان(.

- اأتعاون يف امل�سل�سل مع اإميي وح�سن الرداد بعدما 
تعاونت مع دنيا يف ال�سنوات املا�سية. العمل كوميدي 
واأج�سد فيه �سخ�سية حمببة اإىل قلبي ومتفائل به، 
خ�سو�ساً اأن اإميي وح�سن يبذلن جمهوداً كبرياً يف 

الت�سوير لتقدمي كوميديا حقيقية.

واإمي����ي  دن���ي���ا  جن����اح  غ����امن  ���س��م��ري  ي����رى  • ك��ي��ف 
�سينمائياً ودرامياً؟

- اأ���س��ع��ر ب�����س��ع��ادة ل ت��و���س��ف م���ع ك���ل ع��م��ل ناجح 
�سوقاً  اأجد لديهما  اأكرب عندما  وب�سعادة  تقدمانه، 
لأنهما  لهما،  م�سروع  اأي  على  وتخوفاً  واهتماماً 
ت��ع��ت��م��دان على  ال��ت��ق��دم، ول  اإىل  دائ���م���اً  ت�����س��ع��ي��ان 
يف  م��ا  واأج��م��ل  ال�سابقة،  اأعمالهما  يف  حققتاه  م��ا 
جناحهما اأنه مبجهودهما ال�سخ�سي ومن دون اأية 

م�ساندة اأو دعم مني اأو من والدتهما.

الرم�ساين  ال�سباق  عن  دنيا  ابنته  ابتعاد  • وحول 
املقبل، يقول غامن:

باأن حت�سر عماًل قوياً  -  )�ساندت دنيا يف قرارها 
وم�ساريع اأخرى خالل الفرتة املقبلة، ول بد من اأن 
وتفا�سيل  باأن لدى اجليل احلايل ظروفاً  نعرتف 

خمتلفة.
ي�سلح  يعد  املا�سي مل  نطبقه يف  كنا  م��ا  ث��م،  م��ن   

الآن(.

ي�سارك ك�سيف �سرف يف )عوامل خفية(

�ضمري غامن: عادل �مام زعيم يف �لتمثيل
ف عليه الواقع الذي يعي�سه -اجلمهور بحاجة اإىل اأعمال كوميدية، تخفِّ

حنان ر�ضا .. )�ضنو م�ضتاك(
على  م�ستاك(  )�سنو  اجل��دي��دة  اأغنيتها  كليب  ر�سا  حنان  الفنانة  اأطلقت 
)يوتيوب(، الأغنية من كلمات حيدر الأ�سري، واأحلان همام ح�سن، وتوزيع 

عمار عدنان، ومك�ض وما�سرت ح�سن العراقي.
اأن���ا( )اإخ����راج خليل  اأ���س��درت منذ ف��رتة كليب )�سفتي  ك��ان��ت ح��ن��ان ر���س��ا 
املالود(، من كلمات م�سعب البازي، واأحلان ر�سوان الديري، وتوزيع جالل 

حمداوي.

يعود �سمري غامن اإىل التعاون مع عادل اإمام من خالل م�سهد واحد يف م�سل�سل )عوامل خفية( الذي يعر�ض حاليا �سمن 
املو�سم الرم�ساين الدرامي. يف هذا احلوار يتحّدث الفنان القدير عن �سبب حما�سته للظهور �سيف �سرف يف امل�سل�سل، 

باالإ�سافة اإىل جتربته الدرامية اجلديدة يف )عزمي وا�سجان( مع ابنته اإميي وزوجها ح�سن الرداد.

تعود مي عز الدين اإىل جمهورها من خالل م�سل�سلها الدرامي 
الرم�ساين اجلديد )ر�سايل( الذي تناف�ض به يف اخلريطة 
الرم�سانية ، بعد اأن غابت عن امل�ساركة الدرامية للمو�سم 

الرم�ساين املا�سي.
فمنذ  وا�سعًا؛  جداًل  �ستثري  العام  هذا  جتربتها  اأن  ويبدو 
ترتدي  وهي  للعمل  الر�سمي  البو�سرت  �سور  طرحت  اأن 
التي  ال�سخ�سية  تفا�سيل  عن  اجلمهور  ت�ساءل  احلجاب، 
�سنك�سف  والتي  اأي��ام،  بعد  جمهورها  اإىل  مي  بها  �ستعود 

عنها، كما �سنك�سف عن حقيقة ارتباطها مبمثل �ساب.

مي عـز�لدين : �أترك �حلكم للجمهور على م�ضل�ضل )ر�ضايل(

حقيقة هالة
رغم كل ما ُن�سر عن �سخ�سية 
���ده���ا مي  ه���ال���ة ال���ت���ي جت�������سّ
ع���ز ال���دي���ن ���س��م��ن اأح����داث 
الرم�ساين  م�����س��ل�����س��ل��ه��ا 
اجل����������دي����������د، اأك����������������دت يف 
اخلا�سة  ت�����س��ري��ح��ات��ه��ا 
اأن���ه���ا ت��ع��ّج��ب��ت م���ن ك���ل ما 
ُن�سر حول هذه ال�سخ�سية، 
�سترتك  اأن���ه���ا  اإىل  م�����س��ريًة 
عر�ض  بعد  للجمهور  احلكم 

امل�سل�سل.
اإم�������راأة متزوجة  ���س��خ�����س��ي��ة  ���س��ت��ج�����س��د  م���ي 
ُت��دع��ى ه��ال��ة ول��دي��ه��ا اب���ن، حيث ت��ع��اين من 
ك��واب��ي�����ض ل��ي��ل��ي��ة ت��ق��ل��ب ح��ي��ات��ه��ا راأ����س���اً على 
عقب، و�ستظهر مي باحلجاب للمرة الأوىل 
يف  ه��ذا  ع��ن  الفني.وتقول  م�سوارها  �سمن 
ت�سريحاتها اخلا�سة اإن ال�سخ�سية تعّر�ست 
امل�سل�سل  اأحداث  �ستك�سفها  الظروف  لبع�ض 

ما جعلها ترتدي احلجاب.

ا�ساعات ونفي

قوية  �سداقة  عالقة  وتربطها  �سنوات  منذ 
ال�سعدين،  اأح��م��د  ال�����س��اب  ال��ن��ج��م  بزميلها 
واأخ��رياً بعد ا�سرتاكهما معاً ببطولة عملها 
"وعد" منذ عامني، بداأت  الأخ��ري  الدرامي 
ال�سائعات تالحقهما، وفور ن�سرها لأي �سور 
على  اخلا�سة  �سفحتها  عرب  معاً  جتمعهما 
موقع التوا�سل الجتماعي، تبداأ التعليقات 
ع��الق��ة ح��ب جتمعهما،  اإىل وج���ود  م�����س��رية 
وهذا ما نفته مي عز الدين اأكرث من مرة يف 
ال�سعدين  اأن  معتربًة  ال�سابقة،  ت�سريحاتها 

اأكرث من اأخ فهو �سديق عمرها.
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�لأطعمة �لبحرية تزيد 
فر�س  �حلمل

تناول  على  للحمل  الذين يخططون  الأزواج  درا�سة جديدة  نتائج  حّثت 
املاأكولت البحرية اأكرث من مرتني يف الأ�سبوع، بعدما تبني اأن هذا املعدل 

يزيد احتمالت حدوث احلمل.
وحتتوي الأ�سماك والأطعمة البحرية على كثري من املغذيات التي تعّزز 

ال�سحة الإجنابية وخا�سة الزنك وال�سيلينيوم.
واأجريت جتارب الدرا�سة يف جامعة هارفارد، واأظهرت جناح 92 % من 
الأزواج الذين حاولوا احلمل وتناولوا الأطعمة البحرية مرتني اأو اأكرث 
الأ�سماك  تناولوا  الذين  الأزواج  % من   79 جن��اح  مقابل  الأ�سبوع،  يف 

مبعدل اأقل.
وُن�سرت نتائج الدرا�سة يف دورية “كلينيكال اإندوكرينولوجي”، واأظهرت 
اأن تناول املزيد من الأطعمة البحرية يزيد من مرات اجلماع بني الأزواج، 

ويخت�سر وقت حماولت احلمل.
وقاموا  ال���زواج،  حديثي  الأزواج  من   500 الدرا�سة  جت��ارب  يف  و���س��ارك 
بتوثيق معدل تناولهم لالأطعمة البحرية وعدد مرات اجلماع، كما بينت 
املنوية مع  احليوانات  ج��ودة  الدرا�سة حت�سن  اأبحاث  اأخ��رى من  جوانب 

زيادة معدل اأكل الأكالت البحرية.

»�لكلمات �ملتقاطعة« تقي 
من فقد�ن �لذ�كرة

ك�سفت درا�سة علمية اأجراها فريق من الباحثني الأمريكيني يف جامعة 
 18- بني  ما  اأعمارهم  تراوحت  البالغني  من  جمموعة  على  نيويورك، 
اأن ا�سطراب الذاكرة الناجم عن التقدم يف العمر يرجع  93 عاما، عن 
اإىل اختالل يف التطابق بني وظائف املناطق املختلفة يف املخ ب�سبب تدهور 
م�ستوى املادة البي�ساء يف املخ، وهي الن�سيج الأ�سا�سى املكون من الألياف 

الع�سبية امل�سوؤولة عن �سريان املعلومات يف اجلهاز الع�سبي.
اإذا ما  اأن التدهور يف القوة الإدراكية يظل �سئيال  اإىل  واأ�سارت الدرا�سة 
قورن بالأ�سخا�ض الذين يعانون من الزهامير، حيث تظهر ا�سطرابات 

تخزين املعلومات والتذكر على فرتات بعيدة.
تن�سح  العمر،  يف  بالتقدم  املرتبطة  ال��ذاك��رة  ا�سطرابات  من  وللوقاية 
الدرا�سة باإتباع منط حياة �سحى مع تدريب الذاكرة بالأن�سطة املن�سطة 
لها، مثل حل الكلمات املتقاطعة، األعاب الفيديو التىي تركز على الذاكرة 

والتداخل يف العالقات الجتماعية املختلفة، مع ممار�سة الريا�سة.

والتبيني؟  البيان  �ساحب  • من 
�سرياميك؟  كلمة  اأ�سل  هو  • ما 

- فرن�سية وتطلق على فن اخلزف 
برتول؟  كلمة  اأ�سل  • ما 

- لتينيه وتعني زيت ال�سخر. 
اللغة؟  يف  الريد  كلمة  اأ�سل  • ما 

- عربية وتعني العباءة لأن ر�سل الربيد كانوا يلب�سون عباءة حمراء. 
نف�سه؟  رثاء  يف  ال�سعر  نظم  من  اأول  • من 

- زيد بن حذاق 
اأ�سلها؟  هو  وما  ع�سكري  كلمة  تعني  • ماذا 

- رومانية وهي من العملة القدمية ) �سوليدو�ض (. 
االإ�سبانية؟  اللغة  يف  العربية  اللغة  كلمات  عدد  يقدر  • كم 

- 6000  كلمة 
الرو�سي؟  لالأدب  احلقيقي  املوؤ�س�ض  يعتر  • من 

- الأديب بو�سكني 

• هل تعلم اأنه يف ارتقائنا جباًل ما يقع يف املنطقة املعتدلة، ن�سل اأوًل اإىل قطاع تغطية الغابات النف�سية، 
يليه حزام تغطيه غابة خمتلطة من الأ�سجار العري�سة الأوراق والأ�سجار ال�سنوبرية. بعد ذلك جند غابة 
�سنوبرية حقيقية متتد حتى النطاق ال�سجري قبل الو�سول اإىل منطقة اجلليد الدائم. حيث متتد منطقة 

من اجلنبات ثم املروج واأخرياً حزام من الأ�سنة واخللنج يدعى التندرة الألبية. 
عمٍق  على  يعي�ض  طعمه  ولذة  حلمه  لطراوة  ال�سيادون  وراءه  ي�سعى  الذي  التونة  �سمك  اأن  تعلم  • هل 
كبري جداً. يف ف�سل الربيع تتجمع اأ�سماك التونة يف قطعان للتوالد وت�سعد اإىل ال�سطح حيث يقع الكثري 
منها يف �سباك ال�سيادين. ي�ستعمل ال�سيادون جمموعة من ال�سباك متر عربها الأ�سماك حتى ت�سل اإىل اآخر 

�سبكة، وهي معروفة با�سم غرفة املدن حيث يتم اأخرياً رفعها. 
يتاألف  وهو  امل�سطحات،  حتده  هند�سي  ب�سكل  يتميز  �سلب  ج�سم  هو  البلور  اأو  الكري�ستال  اأن  تعلم  • هل 
اأجزاء  كل  نف�سه يف  الجت��اه  يتكرر هو عينه ويف  ل�سكل معني  وفقاً  نحو منتظم  تتجمع على  من ج�سيمات 
البلور. ا�ستعمالته ترتاوح بني ملح الطعام اأو اليودا والكربيت واأثمن الأحجار الكرمية مثل املا�ض والزمرد 

والزبرجد والياقوت والبلور اجلنديل وغريها. 

جحا وحماره
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فوائد البطيخ 
غ���رام من  امل��ائ��ة  يحتوي 
البطيخ على 90 % من 
وزنة ماء - 10 غرامات 
غ�����رام  ن�������س���ف   - ����س���ك���ر 
مليغرام   7  - ب���روت���ني 
مليغرام   9  - ده��������ون 

كال�سيوم 
على  ي����ح����ت����وي  ك�����ذل�����ك 
فيتامني اأ - فيتامني �سي 
- و حديد و مغني�سيوم و 

فو�سفور و�سوديوم وبوتا�سيوم 
يفيد البطيخ للم�سابني بالروماتيزم و مدر للبول و عالج فعال لالم�ساك 
لحتوائة على كمية كبرية من اللياف و ع�سري يقي من مر�ض التيفوئيد 
بذور البطيخ لها قيمة غذائية عالية لحتوائه على ن�سبة %42 من وزنها 

بروتني و حوايل %15 �سكر ون�ساء و حوايل %27 زلليات 
ين�سح بعدم الكثار من اكل البطيخ للم�سابني مبر�ض ال�سكر.

والبيولوجيا  ال��ري��ا���س��ي��ات  ع��ل��م��اء  م��ن  ف��ري��ق  ���س��رح 
درجة  ارت��ف��اع  ت��اأث��ري  ومان�س�سرت  ورك  جامعتي  يف 

احلرارة على اأداء اجلهاز املناعي للج�سم.
املناعة  خ��الي��ا  اأن  ال��ربي��ط��ان��ون  ال��ب��اح��ث��ون  وب����ني 
اجل�سم  ينتجه  خا�ض  بروتني  مع  تتفاعل  الب�سرية 
عند و�سول حرارته 37.2، يزيد مقاومة اجل�سم ما 
يجعل املري�ض يتعافى ب�سكل اأ�سرع. واأ�سمى العلماء 
 ،"Nuclear Factor" �هذا الربوتني اخلا�ض ب

وقارنوه اأي�سا بال�ساعة اخللوية.
وتبداأ بروتينات "Nuclear Factor" بالتحرك 
ب�سرعة من واإىل نوى اخلاليا لدى اأي ارتفاع ب�سيط 

يف درجة حرارة اجل�سم 73 اأو اأكرث بقليل. وت�ستنفر 
حينها اخلاليا وتتفاعل اأكرث مع الورم اأو اجلرح اأو 
العدوى وهكذا يبداأ اجل�سم مبقاومة املر�ض وياأتي 

ال�سفاء ب�سرعة يف هذه املرحلة.
يوؤكد مقولة تقليدية تو�سي  العلماء هذا  وا�ستنتاج 
بعدم تناول خاف�سات احلرارة لدى ارتفاعها ب�سكل 
اجل�سم  اأن  وعلى  ال�سحة  على  عالمة  لأنها  ب�سيط 
بالطبع  ال��ع��ل��م��اء  ي��ت��ح��دث  ول  الأم����را�����ض.  ي���ق���اوم 
38.5 لأن  ت���زي���د ع���ن  ال���ت���ي  ع���ن درج�����ة احل������رارة 
اأخذ  وعليه  للخطر  الإن�����س��ان  تعر�ض  ال��درج��ة  ه��ذه 

خاف�سات احلرارة مثل بارا�سيتامول.

متى تعطى خاف�ضات �حلر�رة؟

اأ�سخا�ض يرتدون االأزياء ذات الطراز القدمي خالل اأم�سية اللبا�ض التقليدي غرب باري�ض. )ا ف ب(

جاءت زوجة جحا وهي ت�سرخ وتبكي وت�سكو له ان احدهم قد القى عليها ثعبانا �سغريا مما جعلها ت�سقط 
ار�سا من �سدة اخلوف والهلع ف�سحك عليها الرجل وا�ستلقى على قفاه من �سدة ال�سحك .. فقال لها جحا 
ح�سنا �ساأقت�ض منه بطريقتي اخلا�سة ..فاحتجب جحا عن النا�ض عدة ايام مل يره خاللها احد وكان ذلك 
الوقت ميرن ويدرب حماره كيف يقفز على احد وينطحه وكيف يجره من قفاه جرا وي�سعه عند اقدام 
جحا ،وبعد اأن امت تدريبه اخذه ونزل به اإىل ال�سوق فوجد الرجل يجل�ض هناك و�سط ا�سحابه ويتيه فخرا 
اإىل الرجل وقال كيف  ا�سار  ال�سالم ثم  بنف�سه والعابه ال�سغرية فذهب جحا ووقف هناك والقى عليهم 
تفعل بزوجتي مافعلت وعند هذه ال�سارة هجم احلمار على الرجل و�سط ا�سحابه ونطحه فانقلب الرجل 
ار�سا ف�سحك النا�ض وجروا بعيدا لكن احلمار عاد والتف حول الرجل ثم ام�سك به من قفاه وجاء به حتى 
اقدام جحا واخذ يلعق يف قفاه والرجل ي�سرخ ويقول ماذا يفعل ذلك احلمار فقال جحا اذا كنت ت�ستطيع 
اللعب بالثعابني فانا ا�ستطيع اللعب باحلمري وهو الن يفعل ما فعله حمار مثلك مع زوجتي فاحذر من 
العابك ال�سغرية التي جتعل مثل هذا احلمار يهزاأ بك ..ومنذ ذلك اليوم وهذا الرجل ل ي�سخر من احد 

فكفاه ان هزاأ منه احلمار .


