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اإليك اأ�صل وفوائد جبنة موتزاريال؟ 
ملا تتميز  العامل،  الأجبان يف  اأ�شهر  تعد جبنة موتزاريال واح��دة من 
�شيما  ل  الأط��ب��اق،  خمتلف  يف  ال�شتخدام  يف  و�شهولة  �شرعة  من  به 

البيتزا، الأمر الذي يعطيها طعما لذيذا.
املائية،  العنا�شر  ذات  باملكونات  غنية  باأنها  موتزاريال  جبنة  وتتميز 
ملحبي  مثاليا  �شحيا  خيارا  يجعله  مما  الدهون،  قليلة  بالتايل  وهي 

الأجبان اأو اأولئك الذين يتبعون حمية غذائية.
اإي���ط���ال���ي���ا، وي�����ش��ت��خ��دم ا�شم  اأ����ش���ول ج��ن��ي��ة م���وت���زاري���ال اإىل  وت���ع���ود 
اللف  خ��الل  م��ن  ت�شنيعه  يتم  اجل��ن  م��ن  ن��وع  لأي  "موتزاريال" 
ث��م القطع، وم��ن ه��ان ج���اءت ت�شميتها م��ن الإي��ط��ال��ي��ة وال��ت��ي تعني 
موتزاريال التقليدية من  جبنة  يعدون  الإيطاليون  وكان  "يقطع". 
ل�شنع  الكثري من اجلامو�س  وج��ود  لكن مع عدم  حليب اجلامو�س. 
هذا النوع من الأجبان، فاإن معظم اأجبان موتزاريال املتوفرة حاليا 

يف الأ�شواق م�شنوعة من حليب البقر.
وم��ق��ارن��ة م��ن الأن����واع الأخ���رى م��ن الأج��ب��ان، ف��اإن جبنة موتزاريال 
تعد وجبة خفيفة وذات �شعرات حرارية قليلة، كما اأنها حتتوي على 

بروتينات ت�شاعد على ال�شعور بال�شبع لفرتة طويلة.
ويحتوي 250 غراما من جبنة موتزاريال على 18 باملئة من كمية 
الكال�شيوم التي يحتاجها ج�شم الإن�شان يوميا، كما اأنها حتتوي على 

الف�شفور، وهو معدن ي�شمح للج�شم بامت�شا�س الكال�شيوم.

حتذير للحوامل.. هذا ما تفعله تربية احليوانات 
يربني  الالئي  احل��وام��ل  الن�شاء  اأن  اإىل  حديثة،  طبية  درا���ش��ة  نبهت 
مبر�س  لالإ�شابة  عر�شة  اأك��ر  اأبناءهن  يجعلن  الأليفة  احليوانات 
الربو واحل�شا�شية. واأجرت عدة موؤ�ش�شات طبية يف كوريا اجلنوبية، 
�شملت  وا�شعة  درا���ش��ة  �شيول،  العا�شمة  يف  "اأ�شان"  معهد  بينها  من 
يف 2008. وك�شفت الدرا�شة اأن من ولدوا  ولدوا  ممن  طفال   554
ف��رتة احلمل، جعلت  خ��الل  اأو قططا،  تربي كالبا  كانت  عائالت  يف 
اأو  ب��ال��رب��و  اأو ���ش��ت م���رات ل��الإ���ش��اب��ة  اأك���ر ع��ر���ش��ة بخم�س  اأب��ن��اءه��ا 
ا�شطراب ال�شفري يف التنف�س، وذلك يف عمر ال�شهر الثاين ع�شر. اأما 
قابلية اأولئك الأطفال لالإ�شابة باحل�شا�شية جتاه الكالب والقطط، 
الذين مل ترب  الأطفال  م��رات، مقارنة مع  اأرب��ع  بواقع  اأعلى  فكانت 
عائالتهم اأي حيوانات خالل وجودهم يف الرحم. واأو�شح الباحث يف 
معهد "اأ�شان" الطبي يف �شيول، هونغ �شو جونغ، اأن الفرتة املمتدة بني 
احلمل والعام الثالث للطفل، مهمة جدا، لأن اجلهاز املناعي لالإن�شان 
اأنه حينما يتعر�س  يتطور فيها، ب�شكل ملحوظ. واأ�شاف �شو جونغ، 
قد  تفاعال  ف��اإن  الفرتة،  للح�شا�شية، خالل هذه  مل��ادة مثرية  الطفل 
يح�شل "ولتفادي الإ�شابة بالربو لدى الأطفال، ُين�شح بعدم تعري�س 

الطفل للحيوانات خالل فرتة احلمل اأو يف العام الأول".

ما هو اأف�صل وقت حلجز غرفة فندقية؟
التكاليف  اأك��ر  اأح��د  ال�شكن هو  اأن  اإل  ع��ام،  ب�شكل  ال�شفر مكلفاً  يعد 

املرتبطة بالرحلة. 
وت�شري الدرا�شات اإىل اأن اأف�شل وقت ل�شراء تذكرة الطائرة للح�شول 
الأمر  ينطبق  هل  ولكن  يوماً،   70 قبل  هو  �شعراً  اأق��ل  خيارات  على 
ال�����ش��وؤال، حتدثت  ه��ذا  ول��الإج��اب��ة على  ال��ف��ن��ادق؟  نف�شه على غ��رف 

�شحيفة هافينغتون بو�شت اإىل بع�س خراء ال�شفر.
يرتبط  غالباً  جيد  �شعر  على  احل�شول  اأن  البديهي  م��ن  ي��ب��دو  ق��د 
وق��ال ميل  الأخ��رية حلجز غرفة يف فندق.  اللحظة  بالنتظار حتى 
"يف�شل  اأوربيز  �شركة  البارز يف  التجارية  العالمات  دوهمني، مدير 
اأن  على  منخف�س  ب�شعر  م�شغولة  الغرفة  تكون  اأن  الفنادق  م�شغلو 
تارخي  اق��رتب  كلما  ال�شعر،  ينخف�س  اأن  ميكن  لذلك  فارغة،  تكون 

اإقامتك، اعتماداً على خمزون الغرف املتبقي".
ك��ب��رياً ع��ن تذاكر  وب��ه��ذا امل��ع��ن��ى، تختلف غ���رف ال��ف��ن��ادق اخ��ت��الف��اً 
الطريان، ويقول ديفون ناغل، رئي�س الت�شالت يف بري�شلني "الأمر 
الفنادق  م��ن  كبري  ع��دد  هناك  الأ���ش��ا���ش��ي.  والطلب  بالعر�س  يتعلق 
اأ�شعار  باملقارنة مع الطائرات، ومع امتالء الرحالت اجلوية، ترتفع 
املقاعد. الأمر نف�شه ل ينطبق بال�شرورة على الفنادق - فهي تتناف�س 
على الأ�شعار كل يوم، وتخف�س اأ�شعارها بانتظام يف اأية حلظة، ملحاولة 

تاأمني احلجوزات يف اللحظة الأخرية".

االثنني    4   نوفمبر    2019  م   -   العـدد  12774  
Monday   4   November   2019  -  Issue No   12774

»نورا حتلم« يفوز بالتانيت الذهبي لأيام قرطاج 
فاز الفيلم التون�شي "نورا حتلم" للمخرجة هند بوجمعة بجائزة التانيت 
ال�شتار  اأ�شدل  التي  الثالثني  دورتها  ال�شينمائية يف  قرطاج  لأي��ام  الذهبي 
عليها م�شاء اأم�س الأول ال�شبت كما فازت بطلة الفيلم هند �شري بجائزة 

اأف�شل ممثلة.
الفيلم Iهو العمل الروائي الأول ملخرجته ويتناول ق�شة امراأة من طبقة 
�شعبية متزوجة ولديها ثالثة اأبناء لكن �شلوك زوجها الإجرامي ودخوله 
م�شتقبل  والبحث عن  احلياة  تغيري هذه  اإىل  تتطلع  يجعلها  ال�شجن  اإىل 

اأف�شل.
التانيت  "جائزة  الطويلة  الروائية  الأف��الم  م�شابقة  حتكيم  جلنة  وقالت 

الذهبي ُتنح اإىل �شريط )فيلم( اتقن التحكم يف ال�شيناريو والإخراج".
التانيت  على  ديوب  ماتي  ال�شنغالية  "اأتالنتيك" للمخرجة  فيلم  وح�شل 
اأمني  �شهد  ال�شعودية  للمخرجة  البحر"  "�شيدة  فيلم  ف��از  فيما  الف�شي 

بجائزة التانيت الرونزي.
وح�شل الفيلم ال�شوداين "�شتموت يف الع�شرين" على جائزة اأف�شل �شيناريو 

ت�شوير. اأف�شل  جائزة  كما ح�شل الفيلم املغربي "اآدم" على 
جنيب  الراحل  والناقد  املنتج  ا�شم  املهرجان  من  العام  ه��ذا  دورة  وحملت 
عياد الذي توىل اإدارة احلدث ال�شينمائي الأبرز يف تون�س خالل الدورتني 

ال�شابقتني.
ويف م�شابقة الأفالم الوثائقية الطويلة ح�شل الفيلم ال�شوداين "احلديث 
عن الأ�شجار" للمخرج �شهيب قا�شم على جائزة التانيت الذهبي، وح�شل 
الفيلم ال�شوري "من اأجل �شما" للمخرجني وعد اخلطيب واإدوارد وات�س 
على جائزة التانيت الف�شي، وح�شل الفيلم التون�شي "الغياب" للمخرجة 

فاطمة الرياحي على جائزة التانيت الرونزي.

توفر وقتها يف ال�صباح بهذه احليلة
كابو�شاً  ال�����ش��ب��اح  روت����ني  ي��ك��ون  اأن  مي��ك��ن 
ل���الأم���ه���ات امل����ح����روم����ات م����ن ال����ن����وم اأث���ن���اء 
ذهابهم  قبل  الأط��ف��ال  حت�شري  حماولتهن 
جنمة  لموند،  ليزا  وك�شفت  املدر�شة.   اإىل 
عن  الأ�شرتايل"  البيت"  "قواعد  برنامج 
ح��ي��ل��ت��ه��ا غ���ري امل���ع���ت���ادة ل��ت��وف��ري ال���وق���ت يف 
الآباء  مع  احليلة  ه��ذه  وتقا�شمت  ال�شباح، 
والأم���ه���ات ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن ال��ت��اأخ��ري يف 
ال�شباح اأثناء حت�شري اأطفالهم. وتقول ليزا 
اأربيال  بناتها  لنتظار  الوقت  تلك  ل  اإنها 
ال�شباح،  ارت��داء مالب�شهما يف  وروب��ي حتى 
م�شاعدتهما  اإىل  تلجاأ  امل�شكلة،  ه��ذه  وحل��ل 
على ارتداء مالب�شهما يف الليلة ال�شابقة. ويف 
اليوم التايل، توقظ ليزا بناتها، وت�شاعدهما 
على تغيري حفا�شاتهما، وارتداء حذاءيهما، 
ليزا  وتو�شي  املدر�شة.  اإىل  تقلهما  اأن  قبل 
مع  املرهقة  الت�شوق  رح��الت  بتجنب  اأي�شاً 
حتتاجه  م��ا  ���ش��راء  اإىل  باللجوء  الأط���ف���ال، 
الإنرتنت،  على  ماركت  ال�شوبر  عر خدمة 
برفقة  للخروج  العطلة  ي��وم  من  وت�شتفيد 
وابتكرت  ممتعة.  عائلية  رح��ل��ة  يف  الأ���ش��رة 
على  طفلتيها  حلمل  ب�شيطة  حيلة  اأي�����ش��اً 
ات��ب��اع روت���ني ال�����ش��ب��اح وامل�����ش��اء، ع��ن طريق 

طباعة تعليمات مدعومة بال�شور.
عليهما  يجب  ما  فهم  على  ي�شاعدهما  مما 

فعله، بح�شب �شحيفة مريور الريطانية.

حياتك الزوجية ت�صتحق بذل 
املزيد من اجلهد من اأجل اإنقاذها �ص 23

الوجبات ال�صريعة �صبب 
رئي�س لبدانة الأطفال

قالت نتائج درا�شة جديدة اإن تركيبة الأكالت ال�شريعة هي ال�شبب الرئي�س لزيادة الوزن 
والبدانة بني الأطفال. وتخالف هذه النتائج النظرة التي مت تبنيها لظاهرة البدانة 
ال�شعرات احلرارية  اإىل زيادة عدد  بني الأطفال منذ ب�شع �شنوات، والتي كانت ت�شري 

منة. باعتبارها ال�شبب الرئي�س لل�شُّ
توؤثر  كارولينا  ن��ورث  يف  بابتي�شت  جامعة  يف  اأجريت  التي  اجلديدة  الدرا�شة  وبح�شب 

الأكالت ال�شريعة �شلباً على بكرتيا الأمعاء، فيتزايد تخزين الدهون.
وراقب فريق البحث النظام الغذائي لأمهات الأطفال امل�شاركني يف الدرا�شة، وتبني اأن 

الر�شاعة الطبيعية ت�شاعد كثرياً على وقاية الطفل من البدانة. 
وت�شري تقارير اأمريكية اإىل اأن ن�شبة البدانة بني الأطفال قد ت�شاعفت 3 مرات منذ 

�شبعينات القرن الع�شرين وحتى الآن، واأن معّدل الزيادة ال�شنوي بلغ 2.3 باملئة.
التي  اجلديدة  للدرا�شة  وفقاً  لكن  الهرموين،  التوازن  عدم  البدانة  �شبب  يكون  وقد 
ن�شرتها دورية "اأوبي�شيتي" تتوجه اأ�شابع التهام بالإ�شارة اإىل تركيبة الأكالت ال�شريعة 

واجلاهزة التي توؤثر على �شحة الأمعاء، وتوؤدي اإىل تزايد تراكم الدهون.

قبل ت�شريح ال�شعر:  ال�شتحمام   -  1
تكون جذور ال�شعر �شعيفة عندما يكون ال�شعر مبلال، ما 
يعني اأن ت�شيطه اأثناء ال�شتحمام يعد من اأكر العوامل 
العناية  خ���راء  ين�شح  ل���ذا  ت�����ش��اق��ط��ه،  اإىل  ت����وؤدي  ال��ت��ي 
فهذا  ال�شتحمام،  قبل  ال�شعر  ت�شريح  ب�شرورة  بال�شعر 
ي�شاعد على  املت�شابكة وهذا  ي�شاعد على فّك اخل�شالت 
"فوكو�س"  موقع  بح�شب  اأف�شل،  ب�شكل  ال�شعر  تنظيف 

الإلكرتوين.

من فروة الراأ�س: بدل  ال�شعر  خ�شالت  تنظيف   -  2
 ي��ح��ر���س ال��ك��ث��ريون ع��ل��ى و���ش��ع ال�����ش��ام��ب��و ب��ك��رة على 
الأط���راف ويهملون ف��روة ال��راأ���س، وه��و م��ا ي��راه خراء 
هو  ال��راأ���س  ف��روة  فتنظيف  كبري.  خطاأ  بال�شعر  العناية 
الأهم يف غ�شل ال�شعر ولذا ين�شح بتوزيع ال�شامبو على 

فروة الراأ�س وتدليكها ب�شكل كاف.

الراأ�س:  فروة  على  البل�شم  دهن   -  3
على عك�س ال�شامبو فاإن اأطراف ال�شعر تكون بحاجة اإىل 
البل�شم اأكر من فروة الراأ�س، وو�شع البل�شم على فروة 
الراأ�س يوؤدي اإىل تزييت ال�شعر �شريعا اأي يجعل مظهره 

دهنيا وغري نظيف.

غ�شل ال�شعر ب�شكل غري �شحيح:  -  4
 من املهم التاأكد من اإزالة ال�شامبو كليا من ال�شعر، وهنا 
جيدا،  ال�شعر  غ�شل  م��ن  للتاأكد  ب�شيطة  خ��دع��ة  ي��وج��د 
باملاء.  اأثناء غ�شله  ال�شعر  الأ�شابع خالل  بتمرير  وذلك 
اإزالته  مت  ال�شامبو  اأن  على  يدل  ب�شيطة،  زقزقة  ف�شماع 

كليا.

ال�شاخن:  باملاء  ال�شعر  غ�شل   -  5
ولكن  بالطبع،  اأم��ر ممتع  هو  ال�شاخن  باملاء  ال�شتحمام 
غ�شل ال�شعر باملاء ال�شاخن م�شر بال�شحة. فاملاء ال�شاخن 
يوؤدي اإىل جفاف ال�شعر، بح�شب موقع "غيزوندهايت�س 
فهذا  داف��ئ،  ال�شعر مب��اء  الأف�شل غ�شل  ل��ذا من  تيب". 

ي�شاعد يف احل�شول على �شعر لمع و�شحي.
ال�شتحمام يوميا:  -  6

ا�شتخدام  يف  ف��الإف��راط  يوميا،  ال�شعر  غ�شل  ينبغي  ل   

ال���راأ����س والزيوت  ال�����ش��ام��ب��و ي��وؤث��ر ع��ل��ى ف����روة 
اإىل جفاف  ي���وؤدي  م��ا  ت��ف��رزه��ا  ال��ت��ي  الطبيعة 

ال�شعر.
باملن�شفة:  ب�شدة  ال�شعر  جتفيف   -  7

الب��ت��ع��اد ك��ل��ي��ا ع��ن ت��دل��ي��ك ال�����ش��ع��ر ب�شدة 
باملن�شفة، فهذا يوؤدي اإىل تقطعه وتعقيده. 
ال�شعر  على  املن�شفة  و�شع  ه��و  والأف�����ش��ل 

وال�شغط عليها بلطف لتن�شيف ال�شعر.

ال�شعر الدهني
ذكر احتاد اأطباء اجللدية يف اأملانيا اأنه ل 

توجد خماوف من ظهور الدهون على 
ال�شعر يف حالة غ�شله ب�شورة م�شتمرة. 
لكن الأطباء بينوا اأن الإكثار من غ�شل 
لل�شعر  اأخ���رى  م�شاكل  ي�شبب  ال�شعر 
وقدموا بع�س الن�شائح. تكتب الكثري 
من ال�شركات امل�شنعة مل�شاحيق غ�شل 

"املنتج  ع��ب��ارة  وال�����ش��ام��ب��و  ال�����ش��ع��ر 
لل�شعر".  ال��ي��وم��ي  للغ�شل  ي�شلح 
ف��ي��م��ا ُي��ن�����ش��ح ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون من 

ال�شعر  ب��ع��دم غ�����ش��ل  ال��ده��ن��ي  ال�����ش��ع��ر 
ب��ا���ش��ت��م��رار. ل��ك��ن ال��ن�����ش��ائ��ح ه���ذه ل ع��الق��ة لها 

براك�شيز"  "هايل  م��وق��ع  ون��ق��ل  العلمية.  باحلقائق 
ايبي�س  الأملاين كري�شتوف  الأملاين عن طبيب اجللدية 

ال�شعر  غ�شل  للمرء  "ميكن  قوله:  ميونيخ  مدينة  من 
با�شتمرار وكلما يريد. ول يوؤثر ذلك على ظهور الدهن 
اأن��ه يجب  يف ال�شعر من عدمه". ون��وه الطبيب الأمل��اين 
فقط ا�شتخدام �شامبو معتدل لوقف تاأثري ال�شامبو على 
ظهور الدهن يف ال�شعر. لكنه من يحاول الإكثار جدا يف 
اأعرا�س اأخرى، منها جفاف  غ�شل ال�شعر قد يعاين من 
اجللدية  طبيب  ون�شح  ال�شعر.  وج��ف��اف  ال��راأ���س  ق�شرة 
جفاف  ل��ع��الج  امل��ن��زل��ي��ة  ال��و���ش��ف��ات  ب��ا���ش��ت��خ��دام  ليبي�س 
البي�س  �شفار  مع  الزيتون  ده��ن  ا�شتخدام  مثل  ال��راأ���س 
لكي  لفرتة  ال��راأ���س ولرتكه  ق�شرة  على  و�شعه  ثم  وم��ن 
يوؤدي مفعوله. فيما ن�شح موقع "اأغ�شبورغر األغيماينه" 
الأملاين بعدم غ�شل ال�شعر با�شتخدام "جل ال�شتحمام". 
ون��ق��ل امل��وق��ع ع��ن طبيب اجل��ل��دي��ة ف��ول��ف��غ��ان��غ ك��ل��ي من 

اأملانيا قوله: "اأن �شامبو ال�شعر  احتاد اأطباء اجللدية يف 
عن  خمتلفة  م��واد  على  يحتويان  ال�شتحمام‘‘  و‘‘جل 
بع�شهما". ويعمل "جل ال�شتحمام" على جتفيف ال�شعر. 
ون�شح الطبيب اأي�شا بعدم ا�شتخدام "دهن ال�شتحمام" 

يف غ�شل ال�شعر لأنه ي�شبب ظهور �شعر دهني.

ال�صني تطلق 
اأكرب �صبكة جيل 
خام�س يف العامل

ال�شينية  ال�������ش���رك���ات  اأط���ل���ق���ت 
ال������ث������الث امل�������ش���غ���ل���ة خل����دم����ات 
اجلمعة،  امل��ح��م��ول��ة  الت�����ش��الت 
املعتمدة  اجل����دي����دة  خ��دم��ات��ه��ا 
على تقنية اجليل اخلام�س عر 

�شبكة هي الأكر يف العامل.
ويداأت ال�شركات الثالث، "�شاينا 
يونيكوم"  و"�شاينا  موبايل" 
الأول  يف  تيليكوم"  و"�شاينا 
ت��ق��دمي اخلدمات  ن��وف��م��ر  م��ن 
يوان   128 م���ن  ت���ب���داأ  ب��اأ���ش��ع��ار 
وحتى  دولرا(   18 ي��ع��ادل  )م���ا 
599 يوان �شهريا، وفقا لوكالة 

الأنباء ال�شينية �شينخوا.
التجارية  اخل��دم��ات  و�شتتوافر 
اجلديدة للم�شتهلكني ال�شينيني 
بكني  بينها  م��ن  م��دي��ن��ة   50 يف 

و�شانغهاي وغوانزو.
ومن املنتظر اأن يتم ت�شغيل اأكر 
ات�شال  حمطة  األ���ف   130 م��ن 
ال�شني  يف  اخل���ام�������س  ل��ل��ج��ي��ل 
ال���ع���ام احل����ايل لتقدمي  ب��ن��ه��اي��ة 
اأف�شل  ودع������م  اأو�����ش����ع  ت��غ��ط��ي��ة 
وفقا  اخل��ام�����س،  اجل��ي��ل  ل�شبكة 

لبيان حكومي.
تبداأ  اأن  امل���ف���رت����س  م���ن  وك�����ان 
بحلول  العمل  ال�شينية  ال�شبكة 
ال�شركات  ل��ك��ن  امل���ق���ب���ل،  ال���ع���ام 
امل�����ش��غ��ل��ة ت���ك���ن���ت م����ن اإط�����الق 

ال�شبكة خالل عام 2019.
لعبت  ه����واوي  ���ش��رك��ة  اأن  ي��ذك��ر 
�شبكة  اإط�������الق  يف  ب�������ارزا  دورا 
اجليل اخلام�س يف ال�شني، وفقا 

لتقارير �شحفية حملية.
امل�شغلة  ال�شركات  وزودت هواوي 
الأدوات  م�����ن  ك����ب����رية  ب��ن�����ش��ب��ة 
لت�شغيل  امل���ط���ل���وب���ة  وامل�����ع�����دات 
�شركات  ب������اأن  ع��ل��م��ا  ال�������ش���ب���ك���ة، 
الت�شغيل تعاونت يف نف�س الوقت 
مع �شركات اأخرى لبناء ال�شبكة 

مثل اإريك�شون ونوكيا.
ويف وقت �شابق من العام اجلاري، 
اأط����ل����ق����ت ال�������ولي�������ات امل���ت���ح���دة 
اجلنوبية  وك���وري���ا  وب��ري��ط��ان��ي��ا 
ب��ال��ف��ع��ل خ����دم����ات ات�������ش���ال من 
ال�شبكة  ل��ك��ن  اخل��ام�����س،  اجل��ي��ل 
ال�شينية تتفوق كونها الأكر يف 

العامل.

اأخطاء نرتكبها عند غ�صل ال�صعر 
دون اأن نعلم

تبليل  �شوى  يحتاج  وال  رويتينيا  اأم��را  ال�شعر  غ�شل  يبدو  قد 
ال�شعر باملاء وفركه بال�شامبو. االأمر لي�س بهذه ال�شهولة، فهناك 

اأن ندرك خطورتها.  ال�شعر دون  اأثناء غ�شل  اأخطاء كثرية نرتكبها 
فما هذه االأخطاء؟

غ�شل ال�شعر هو من االأمور الروتينية التي نقوم بها يف حياتنا، لكن الروتني املعتاد 
يف غ�شل ال�شعر، والقائم على تبليله باملاء وغ�شله بال�شامبو، لي�س بهذه ال�شهولة. 
فكثريون يعتقدون اأنهم يجيدون غ�شل �شعرهم جيدا، لكن خرباء التجميل يرون اأن 
هناك كثري من االأ�شياء نقوم بها اأثناء غ�شل ال�شعر هي خاطئة، وقد تكون ال�شبب 

يف جفافه وت�شاقطه. نتعرف على بع�س من تلك االأخطاء:
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�ش�ؤون حملية

حتت رعاية �شما بنت حممد بن خالد اآل نهيان

انطالق فعاليات مهرجان الأفالم العلمية بالتعاون مع موؤ�ص�صات حممد بن خالد 
اآل نهيان الثقافية والتعليمية  ومعهد جوتة الأملاين مب�صاركة 200 طالب وطالبة

•• العني – الفجر
ت�صوير – حممد معني

بالتعاون  العلمية  الأف��الم  مهرجان  فعاليات  انطلقت 
مع معهد جوتة الأملاين حتت رعاية ال�شيخة الدكتورة 
�شما بنت حممد بن خالد اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة 
الثقافية  نهيان  اآل  خالد  بن  حممد  ال�شيخ  موؤ�ش�شات 
زايد  مكتبة  م�شرح  مبقر  اأم�����س   �شباح  والتعليمية  
وب��ح�����ش��ور خم�س مدار�س  ال��ع��ني  م��دي��ن��ة  امل��رك��زي��ة يف 
ح��ك��وم��ي��ة ومعلميها وم�����ش��رف��ي��ه��ا  ح��ي��ث  جت���اوز عدد 
ا���ش��اف��ة اىل املعلمني   200 ط��ال��ب وط��ال��ب��ة  احل�����ش��ور 
وامل�شرفني اإىل جانب عدد من القيادات الإدارية مبكتبة 
الظاهري  حممد  جمعة  مقدمتهم  فى  املركزية  زاي��د 
مدير املكتبة وحممد الظاهري وح�شني اجلنيبي من 

وحدة الأن�شطة باملكتبة 
بن  حممد  بنت  �شم  ال�شيخة  بكلمة  الفعاليات  ب���داأت 
حممد  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  خ��ال��د 
بن خالد اآل نهيان لأجيال امل�شتقبل القتها نيابة عنها 
بن  ال�شيخ حممد  عام موؤ�ش�شات  املحمود مدير  حمدة 
خالد اآل نهيان اأكدت فيها اأن الِعلُم هو قاطرة احل�شارة 
فلي�س هناك ح�شارة  للم�شتقبل،  والدخول  التطور،  و 
ظهرت على الأر�س وا�شتمرت، وتركت اأثرا اإيجابيا يف 
تاريخ الب�شرية ، اإل وكان العلم هو ركنها الأ�شا�شي الذي 
بنيت عليه وقالت  حني نزرع يف خمزون الطفل املعريف 
قيمة العلم ون�شعه على طريقه ،  و نعبد ج�شوراً ما بني 
الطفل والعلم ، كل هذا يخلق �شغفاً من نوع خا�س ما 
بني الطفل وبني العلم و احلقائق العلمية، والتجريب 
وال�شتنتاج واملعرفة، ونبني عقل الطفل على التفكري 

والتحليل وال�شتنتاج ، وذلك هو العقل الذي ي�شتطيع 
اأن ي�شاهم يف بناء احل�شارة ب�شورة فاعلة، وحني منزج 
العلم باملرح، و خا�شة حني يكون طرح العلم مرتبطاً 
باحل�س الب�شري لدى الطفل، فاإنه يدخل لعقليته من 
اأو�شع بواباته ، وخا�شة حني نغلفه بغالف جمايل من 
هو  فقط  لي�س  العلم  لي�شبح  وال�شعادة؛  وامل��رح  الفرح 
الدرا�شة والتعليم ، بل ي�شري هو البت�شامة والفرحة 

وال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي وه����ذا م���ا ن��ح��ر���س ع��ل��ي��ه يف بناء 
اأطفالنا ، ونتعاون فيه كل عام مع معهد جوتة الذين 
اأقدم لهم �شكري العميق وامتناين جلهودهم وعطائهم 
من اأجل تقدمي العلم واملرح للطفل حني نتعاون معا 
يف مهرجان الأفالم العلمية كل عام( كمااأكدت ال�شيخة 
اأجيال  بناء  نحو  خطوة  يعد  امل��ه��رج��ان  اأن  على  �شما  
امل�شتقبل،  بناء  يف  ودوره  العلم  بقيمة  واعية  اإماراتية 

اأجل  م��ن  وامل��ع��رف��ي��ة  العلمية  لطاقاتها  وم�شتك�شفة 
حتقيق روؤية القيادة يف م�شتقبل احل�شارة الإماراتية، 

يف ظل القيادة احلكيمة 
عقب ذلك قدمت املدير الإداري نعيمة قا�شم البطاقة 
م�شتوى  ع��ل��ى  ان��ط��الق��ه  م��ن��ذ  للمهرجان  التعريفية 
احت�شنته  الذي  العني  اإىل مدينة  و�شول  العامل  دول 
الثقافية  نهيان  اآل  خالد  بن  حممد  ال�شيخ  موؤ�ش�شات 
جمل�س  رئي�س  ب��دع��م  2015م  ع��ام  منذ  والتعليمية 
ال��ع��ني يف عام  ال����دورة اخل��ام�����ش��ة يف  اإدارت���ه���ا م�شطرا 
ا�شتعرا�س  مت  التقدمي  حفل  انتهاء  وبعد   ، 2019م 
م��ن خ��الل جتارب  الطلبة   فيه  ���ش��ارك  ع��ر���س علمي 
�شدت  حيث  فيها  وا�شتمتعوا   ، احل�شور  اأبهرت  مثرية 
انتباههم ملا فيها من معلومات حياتية مرتبطة بالعلوم 
.  اجلدير بالذكر اأن انطالق مهرجان الأفالم العلمية 
ق��د ت��زام��ن م��ع منا�شبة رف��ع العلم  وال���ذي حتتفل به 
الدولة يف كافة موؤ�ش�شاتها يوم الثالث من نوفمر كل 
عام حتت �شعار ) ارفعه عاليا ؛ليظل �شاخما ( وعليه 
فقد توجه جميع احل�شور اإىل ال�شاحة اخلارجية حيث 
تتواجد �شارية العلم و�شارك اجلميع بالتعاون مع اإدارة 
مكتبة زايد برفع العلم ال�شاعة احلادية ع�شرة وب�شوت 
الن�شيد الوطني اعتزازا وفخرا برفعة علم  اأدوا  واحد 
ال�شمو  ال��ق��ي��ادة  احلكيمة ل�شاحب  ال��وط��ن حت��ت ظ��ل 
اآل نهيان رئي�س الدولة ونائبه  ال�شيخ خليفة بن زايد 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل مكتوم 
ال�شمو  و�شاحب   ، ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  دب��ي  حاكم 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
حكام  واإخوانهم  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 

الإمارات لتتوا�شل الفعاليات يف اإطار املهرجان

يناق�س الروبوت وال�شخ�شية القانونية اجلديدة

موؤمتر قانون جامعة الإمارات... الذكاء ال�صطناعي والعدالة فر�س وحتديات ينطلق يومي 11-12 نوفمرب اجلاري
واالإمارات ال�شني  و  االأمريكية  املتحدة  الواليات  من  م�شاركًا    21

•• العني - الفجر

الإمارات  بجامعة  القانون  كلية  عميد  ح�شن   حممد  الدكتور  الأ�شتاذ  اأك��د 
ع��ل��ى اأن ال��ت��ح�����ش��ريات ل��ل��م��وؤت��ر  ال����دويل ال�����ش��ن��وي ال�����ش��اب��ع وال��ع�����ش��ري��ن " 
الذكاء ال�شطناعي والعدالة: فر�س وحتديات الذي تنظمه كلية القانون 
باجلامعة قد اكتملت ل�شتقبال ال�شيوف والباحثني واملخت�شني الذي يبلغ 
21 م�شاركاً  من: الوليات املتحدة الأمريكية، ال�شني والإمارات.  عددهم 
اأم�س يف مركز الأعمال  ي��وم  ال��ذي عقد  املوؤتر ال�شحفي  ج��اء ذل��ك خ��الل 
بجامعة الإم��ارات وبح�شور عدد من قيادات اجلامعة والذي �شيعقد يومي 

�شهر نوفمر اجلاري..  من   12-11
بالإ�شهام  الإم���ارات  جامعة  حر�س  – اإىل  باجلامعة  القانون  عميد  واأ���ش��ار 
الذكاء  مفاهيم  توظيف  خ��الل  م��ن  ل��ل��دول��ة  الطموحة  ال��روؤي��ة  تنفيذ  يف 
ال�شطناعي يف تعزيز منظومة العدالة وت�شهيل الإجراءات القانونية وبهدف 
حت�شني الكفاءة والدقة حيث اأنه بات من ال�شروري ا�شتخدام برامج الذكاء 
واأ�شار  اأقل.  اأف�شل يف وقت  نتائج  للم�شاعدة يف احل�شول على  ال�شطناعي 
الإمارات  ا�شرتاتيجية  الدولة  اإط��الق  مع  ياأتي تا�شياً  املوؤتر  اأن هذا  اإىل 
للثورة ال�شناعية الرابعة واإن الق�شاء ل بد اأن يتناغم مع التقنيات املتطورة 
وتو�شع ا�شتخداماتها لإجناز  مهامها و�شمان تي�شري الإجراءات املنوطة يف 
القوانني واملحاكم. وبدوره ذكر الدكتور عبد اهلل اخلطيب - رئي�س اللجنة 
اإىل درا�شة التحديات القانونية  اإن املوؤتر يهدف  العليا املنظمة للموؤتر- 

ال�شطناعي،  الذكاء  تكنولوجيا  وا�شتخدام  باعتماد  املرتبطة  والأخالقية 
للذكاء  الإم��ارات  ا�شرتاتيجية  لتنفيذ  الالزمة  القانونية  الأدوات  ومناق�شة 
ال�شطناعي ومراجعة مالمح وخ�شائ�س الإطار القانوين الوطني والدويل 
الفريدة  اجل��وان��ب  ا�شتيعاب  �ُشبل  وحت��دي��د  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  لتقنية 
الذكاء  اأن  على  ال�شحفي  املوؤتر  خ��الل  اخلطيب  واأ���ش��ار   التقنيات.  لهذه 
الذكاء  حتاكي  ع��دة  بتطبيقات  يحظى  وواق���ع  حقيقة  اأ�شبح  ال�شطناعي 
التحديات فيما يتعلق  العديد من  اأحياناً، مما يثري  الب�شري وتتفوق عليه 
الكلية  اأن  اإىل  م�شرياً  وال��ق��ان��ون،  الت�شريعات  جم��ال  يف  خا�شة  مبالئمتها 
القانون  ورج���ال  باحثني وخمت�شني    دع���وة  على  امل��وؤت��ر  ه��ذا  حر�شت يف 
املعنيني بتقنية الذكاء ال�شطناعي  بهدف تبادل اخلرات والط��الع على 
الذكاء ال�شطناعي  واخل��روج بحلول  برامج  وامل�شتجدات يف  البحوث  اآخر 
العمل  القادرة على  الذكية  الرامج  الناجمة عن ظهور  واقعية لل�شعوبات 
جلنة  رئي�شة  ال�شام�شي  حبيبة  الدكتورة  نوهت  جهتها  وم��ن  با�شتقاللية. 
اأن املوؤتر �شيناق�س ثالثة حماور رئي�شية  اإىل  العالقات العامة والإع��الم  
�شيلقي  حيث  ال�شطناعي  للذكاء  والأخالقية  القانونية  الإ�شكاليات  هي 
اجلديدة  القانونية  وال�شخ�شية  للروبوت  التنظيمي  الإط���ار  على  ال�شوء 
املحور  يف  اأما  ال�شطناعي.  الذكاء  برامج  عقود  عن  الناجمة  وال�شكاليات 
الذكاء  تطبيقات  ا�شتخدام  عن  النا�شئة  القانونية  امل�شوؤولية  ح��ول  الثاين 
واملدنية،  اجلنائية  امل�شوؤوليات  حتديد  ف�شيتم  ثباتها  وقواعد  ال�شطناعي 

ويف املحور الثالث حول الذكاء ال�شطناعي وحقوق الإن�شان.

جامعة االإمارات حتتفي بيوم العلم
مدير اجلامعة: يوم العلم منا�صبة وطنية 

وحكاية ولء وانتماء لدولة الحتاد
•• العني - الفجر

احتفلت جامعة الإمارات العربية املتحدة، �شباح اأم�س بيوم العلم الإماراتي 
الذي اعتمده �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، والذي ياأتي بالتزامن 
مع يوم تويل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، 

حفظه اهلل، مقاليد احلكم يف الثالث من نوفمر. 
الإم����ارات  جامعة  –مدير  البيلي  حممد  ال��دك��ت��ور  الأ���ش��ت��اذ  ���ش��ع��ادة  واأك���د 
اأن وقفة ال�شموخ والكرياء للعلم هي اعتزاز برمز  العربية املتحدة: على 
وتوثيقاً  الر�شيدة،  لقيادتنا  والفخر  ال��ولء  لقيم  وجت�شيداً  دولتنا  وهوية 
ملكانته  لل�شعور بالنتماء للوطن وتر�شيخاً  ملكانة العلم الإماراتي وتعزيزاً 
اأبناء  ب��ني  والتالحم  للوحدة  يرمز  الإم����ارات  فعلم  وال�شمحاء،  امل�شرقة 
الوطن وم�شدر للفخر والعزم والعز وال�شموخ، واأي�شاً هو منا�شبة غالية 
وبذلوا  العلم  راي���ة  رف��ع��وا  ال��ذي��ن  املوؤ�ش�شني  اآب��ائ��ن��ا  ج��ه��ود  فيها  ن�شتذكر 

واأخل�شوا له".
وذكر مدير اجلامعة " اإن الحتفال بيوم العلم ُيعد واجباً وطنياً ن�شتذكر 
فيه اإجنازات الدولة يف كافة املجالت، كما اأنه يج�شد عنوان وطن و�شعب، 
قلوبنا  على  عزيزة  منا�شبة  وه��ي   ، الحت���اد،  لدولة  وانتماء  ولء  وحكاية 
جميعاً والتي ت�شادف ذكرى تويل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان رئي�س الدولة، حفظه اهلل، رئا�شة الدولة، واإننا يف جامعة الإمارات 
ت�شم طلبة من خمتلف  الأم" والتي  الوطنية  "اجلامعة  املتحدة  العربية 
العلم يف جامعة  رف��ع  م��را���ش��م  خ��الل  م��ن  نعمل جميعاً  ال��دول��ة،  اإم����ارات 
وتاأ�شيل  للدولة  والثقايف  الوطني  ب��امل��وروث  ال�شباب  رب��ط  على  الإم���ارات 
مفهوم التم�شك بقيم الحتاد وروحه النبيلة، وغر�س قيم الولء والنتماء 

للوطن وقيادته". 
ورفع علم الدولة يف تام ال�شاعة 11:00 �شباحاً يف �شاحة املبنى الهاليل 
باحلرم اجلامعي اأثناء عزف ال�شالم الوطني، بعدها ردد الطلبة واحل�شور 
ق�شم الولء والإخال�س للعلم. م�شاركني بذلك كافة املوؤ�ش�شات والوزارات 
بالدولة هذه املنا�شبة الغالية، جمددين الولء للقيادة الر�شيدة والنتماء 

للوطن الغايل.
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زواجك،  جتاه  اأمل  بخيبة  ت�شعرين  كنِت  اإذا 
االنف�شال،  يف  وتفكري  للياأ�س  ت�شت�شلمي  فال 
حيث اإن زواجك ي�شتحق بذل املزيد من اجلهد 

من اأجل اإنقاذه،
زواج  اإن��ق��اذ  ميكن  ه��ل  هنا:  ال�����ش��وؤال  ويبقى 
وميكن  ب��ل  ن��ع��م،  االإج���اب���ة:  م��ن��ه؟  ميئو�س 
االنتقال به اإىل زواج مليء باالأمل، وذلك عرب 

تطبيق الطرق الع�شر التالية..

اأقل �شكوى   -  1
 ما تغّذيه ينمو، فاإن كنِت تغّذين الأفكار ال�شلبية يف 
راأ�شك، فاإنها تنمو وتت�شخم لت�شيطر على حياتك 
اجلوانب  على  اأك��ر  الرتكيز  عليِك  ل��ذا  الزوجية، 
الرتكيز  وتقليل  ب��زوج��ك،  عالقتك  يف  الإي��ج��اب��ي��ة 

على اأخطائه وال�شكوى امل�شتمّرة منها.
  

اأقل لوم   -  2
اإلقاء اللوم على الطرف الآخر اأ�شهل طريقة لدفع 
و�شيلة  احلقيقة  يف  ولكنها  النف�س،  عن  امل�شوؤولية 
دفاع �شلبية، وال�شحيح هو العرتاف بن�شيبك من 
امل�شوؤولية يف امل�شكلة، ما يدفعكما اإىل التعامل معها 

كفريق واحد.
 

اأقل مقارنة   -  3
ال��ن��ظ��ر اإىل م��ا ميلكه الآخ����رون،  ال��وق��ت يف  ق�����ش��اء 
ا�شتياًء  اإل  ي���زي���دك  ل���ن  ت��ل��ك��ي��ن��ه،  مب���ا  وم��ق��ارن��ت��ه 
ق�شور  �شوى  ترين  ل  اأن��ِك  دائ��م��اً  تذكري  و�شخطاً، 
العالقات، واأن املقارنات عادة �شلبية عليِك التخّل�س 

بال�شعادة.م�����ن�����ه�����ا ل���ت���ت���م���ت���ع���ي 
 

 -  4
ب  ن�شحا ا

اأقل
ال�شهل  م����ن 

الن�شحاب عند 
اأي  ان�������������دلع 

لي�س  الن�شحاب  ولكن  زوج��ك،  وب��ني  بينك  م�شكلة 
التفاهم،  ���ش��وء  ي��زي��د  احل����الت  بع�س  ب��ل يف  ح���اًل، 

ويخلق فجوات بينكما.
 

اأقل هروب   -  5
ال���ه���روب م���ن امل���ك���ان والبتعاد  اأي�����ش��اً  م���ن ال�����ش��ه��ل 
اإىل  ك��اأن يهرب زوج��ك  عن ح��دوث ازدي���اد امل�شاكل، 
اإىل م�شاهدة  اأنِت  اأو تهربي  العمل ل�شاعات طويلة، 
امل�شل�شالت اأو قراءة الروايات طول الوقت، هذا اأي�شاً 
والوح�شة،  البعد  املزيد من  اإىل  وي��وؤدي  لي�س حاًل، 
لهذا قاومي رغبتك يف الهروب من الأوقات ال�شعبة، 

وحتّلي ب�شجاعة املواجهة وال�شر.
 

اأكرث لطف   -  6
 تذّكري اأن اأب�شط الكلمات قد يكون لها تاأثري عميق 
وحتّلي  بعناية،  كلماتك  اخ��ت��اري  لهذا  العالقة،  يف 

باللطف.
 

اأكرث �شرب   -  7
حياتك  تتح�ّشن  ل��ن 
بني  ال�������زوج�������ي�������ة 
و�شحاها،  ع�شّية 
اأن��ِت بحاجة  لذا 
ال���ت���ح���ّل���ي  اإىل 
من  ب����ال���������ش����ر 
اأج��������������ل روؤي�����������ة 
جمهودك  نتائج 
يف احل��ف��اظ على 
وحتويله  ال�������زواج 
ع�������الق�������ة  اإىل 

�شعيدة.
 

اأكرث امتنان   -  8
ج�������������زء م����������ن حت�����وي�����ل 
ر�����ش����ى،  اإىل  ا�����ش����ت����ي����ائ����ك 
اجلوانب  ع��ل��ى  ال���رتك���ي���ز  ه���و 
�شخ�شية  م�����ن  الإي����ج����اب����ي����ة 
زوج�����ك، وم���ن زواج�����ك ككل، 
بالإيجابيات،  قائمة  اأن�شئي 
وع��������������ّري ع�������ن ام����ت����ن����ان����ك 

لوجودها.
 

اأكرث ر�شا   -  9
هناك ثقافة ترّوج اإىل اأن هناك دائماً �شيئاً ل منلكه 

�شيكمل �شعادتنا،
تقّدمه  مب��ا  والر�شا  منلك،  مب��ا  القناعة  اأن  فيما   
لنا العالقة احلالية هو ما يخلق ال�شالم الداخلي، 
ف��اأ���ش��ع��د ال���ن���ا����س ل م���ن مي��ت��ل��ك��ون اأك������ر، ب���ل من 

ي�شتفيدون مبا ميتلكون.

اأكرث ت�شامح   -  10 
عند  للوقوف  داع��ي  ل  يخطئ،  جميعنا  ب�شر،  نحن 
الأخطاء ون�شب مق�شلة العقاب، حاويل اأن تتحّلي 
باملرونة، واأن تكوين اأكر ت�شاحماً، خا�شة بالن�شبة 

اإىل الأخطاء العابرة، 
اأما بالن�شبة اإىل الأخطاء الكبرية، فاإن اأبدى زوجك 
ندماً، ووعد بعدم تكرارها، فاإن الت�شامح والغفران 
العالقة،  م�شتقبل  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  و���ش��ي��ل��ة  ي��ك��ون��ا 

واحل�شول على ال�شعادة.

ال ت�شت�شلمي للياأ�س وابتعدي عن االنف�شال

حياتك الزوجية ت�صتحق بذل املزيد من 
اجلهد من اأجل اإنقاذها

الأطفال الذين يلتحقون باملدر�صة 
يف �صن مبكرة اأكرث عر�صة لالكتئاب

ك�شفت درا�شة بحثية جديدة بكلية لندن لل�شحة والطب اأن الأطفال الذين 
يلتحقون باملدر�شة يف �شن مبكرة هم اأكر عر�شة بن�شبة %30 لالإ�شابة 
تكوين  اأو  الدرو�س  فهم  اأو  الرتكيز  اأج��ل  من  يكافحون  لأنهم  بالكتئاب، 

�شداقات مع اأقرانهم الأكر �شنا.
حللوا  العلماء  اأن  لها  تقرير  يف  الريطانية  ميل  ديلي  �شحيفة  وذك���رت 
اأنحاء اململكة املتحدة، وجاءت  �شجالت لأكر من مليون طفل من جميع 
الإ�شابة  ع��ر���ش��ة خل��ط��ر  اأك���ر  ه��م  ع��م��را  الأ���ش��غ��ر  ال��ط��الب  اأن  النتيجة 
%36 مقارنة بالطالب  با�شطراب فرط احلركة ونق�س النتباه بن�شبة 
لت�شخي�س   30% بن�شبة  عر�شة  اأك���ر  اأن��ه��م  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ع��م��را،  الأك���ر 

الذهنية”. “الإعاقة 
ولحظ العلماء اأن الأطفال يف العام الدرا�شي نف�شه يكونون متباينني تقريبا 
يف العمر، وتبني اأن الأ�شغر عمرا منهم قد يجدون �شعوبة يف الرتكيز اأو 

فهم الدر�س اأو احلفاظ على �شداقات مع اأقرانهم الأكر عمرا.
وقال ال�شيد جريميي براون املعد الرئي�شي للدرا�شة “لقد عرفنا لفرتة من 
اأكر عر�شة لالإ�شابة  الدرا�شية هم  ال�شنة  اأن الأطفال ال�شغار يف  الوقت 
با�شطرابات فرط الن�شاط ومييلون اإىل اأن يكونوا اأقل كفاءة من الناحية 
الأكادميية عن الأطفال الأكر عمرا، ومع ذلك نعتقد اأن هذا هو اأول دليل 
وزيادة  الدرا�شية  ال�شنة  الأ�شغر يف  الن�شبي  العمر  بني  على وجود عالقة 

ت�شخي�س الكتئاب”.

يف  تتكون  التي  اخل��ي��ارات  جميع  ب�شرد  لأولدك  ا�شمحي  اأوًل: 
روؤو�شهم حول اأمر معني، فهذا ي�شهل عليك الإ�شارة اإىل اخليار 

الأكر منا�شبة.
ثانًيا: ا�شرحي لهم كيفية و�شع اخليارات بح�شب اأهميتها، وهنا 
ا�شرحي لهم اأن هذا اخليار اأو ذاك، يعتر الأكر منا�شبة حلل 

املوقف الذي هم ب�شدده.
ثم  وم��ن  ومل���اذا،  تتخذينها  يومية  ق���رارات  لهم  ا�شرحي  ثالًثا: 

اأخريهم القرار الذي يبدو الأكر اأهمية.
رابًعا: علمي اأولدك خطوات اتخاذ القرارات، وهي:

- حتديد هوية القرار من حيث الأهمية وعدم الأهمية.
- التفكري يف اخليارات.

- تقييم اخليارات حول نف�س املو�شوع واختيار الأف�شل.
- واأخرًيا، و�شع اخليار الأن�شب حيز التنفيذ.

اأكر من  اإب��راز  اأ�شئلة ذكية ت�شاهم يف  خام�ًشا: اطرحي عليهم 
خيار اأو قرار، ومن ثم الأخذ باخليار الأكر منا�شبة.

للتحقيق،  القابلة  الأه��داف  دائًما و�شع  اأولدك  �شاد�ًشا: علمي 
وهذا يعني البتعاد عن اأهداف خيالية ل ميكن حتقيقها.

�شابًعا: علميهم اأننا نتخذ القرارات كل يوم، ولكن رمبا ل تكون 
جميعها قرارات �شعبة؛ لأن ال�شعب يظهر نف�شه بنف�شه.

ثامًنا: علميهم البحث عن املنافع يف كل قرار؛ فمعرفة منافع 
القرار، يدفع الإن�شان لتخاذه.

تا�شًعا: علميهم كيفية توقع النتائج املحتملة لكل قرار.
املدى،  قريبة  ال��ق��رارات  بني  التفريق  كيفية  علميهم  عا�شًرا: 

والقرارات بعيدة املدى؛ فهي تختلف من حيث التوقيت.

كيف تعلمني طفلك اجلراأة واتخاذ القرار؟
اأنت ال�شخ�س االأكرث اأهمية وتاأثرًيا لتعليم اأطفالك عملية اتخاذ القرارات ال�شعبة عرب مترير م�شاعر اجلراأة اإليهم، ومن اأهم 
مزايا القوانني ال�شعبة التي يتم اتخاذها، هو اأن تتمتعي بقدر كبري من املنطقية والتما�شك املنطقي، لكي تكون ناجحة وقابلة 

للتطبيق.هناك خطوات ومراحل ومتطلبات لتعليم االأوالد ال�شغار كيفية اتخاذ القرارات ال�شعبة والهامة وهي:
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العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4 

اإع����������الن
بل�س لتجارة  ال�ش�����ادة/زهرة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الزهور والنباتات ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1167374 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة بلي�س فالور هولدينج ليمتد
BLISS FLOWER HOLDING LIMITED

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ابى جهان دين

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4 

اإع����������الن
�شناك  ال�ش�����ادة/كافترييا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب فور�س  رخ�شة رقم:2248551 
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة عبداهلل علي احمد ح�شن الغرى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ليلى العمراين %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممود احمد حممد مري ح�شني اخلوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شبريال لال�شت�شارات 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�شريبية رخ�شة رقم:2846493 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة را�شد حممد عبدالقادر %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شعاده فرح ابو جرجى
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4 

اإع����������الن
ال�شيارات  لت�شليح  كايف  ال�ش�����ادة/ور�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�شة رقم:1182979 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد �شابر حممد عبداهلل %5

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبدالرحيم لت حممد يون�س %5
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة جابر حممد احمد يعروف املن�شوري %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد نزمول ح�شن �شودري %39
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف جابر حممد احمد يعروف املن�شوري

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد نزمول ح�شن �شودري
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فورمز اند �شريفي�شز 

لل�شيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2772761 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد �شالح �شليمان خويتم ال�شيعري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �شامل ح�شني �شعيد ال�شعدي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/النجوم 

اخلم�شه لالثاث امل�شتعمل
رخ�شة رقم:CN 1077006  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4 

الغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
اخلرات  التجاري  بال�شم    CN رقم:1018003 
الفنية لت�شليح الكهرباء واملكيفات بالغاء طلب تعديل 

الرخ�شة واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقاً.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ليف يارد كافيه

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1131001 
تعديل ا�شم جتاري من/ليف يارد كافيه

 LIFE YARD CAFE

اىل/يارد كافيه
YARD CAFE

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم رويال ريد �شيلى

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2810719 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة في�شنو �شيتاكات فياليودهان �شيتاكات %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/فهد �شالح م�شاعد بن �شحبل التميمي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ فهد �شالح م�شاعد بن �شحبل التميمي من 100% اىل %51

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة الإعالن/ اجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/مطعم رويال ريد �شيلى

ROYAL RED CHILLY RESTAURANT
اىل/مطعم رويال ريد �شيلى ذ.م.م

ROYAL RED CHILLY RESTAURANT LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شرور للخياطة الن�شائية

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2244595 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة باليت ح�شني مفي�س الرحمن %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شعيد طالب حممد �شليمان الفزاري %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل احمد حممد املال ال�شحي

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة الإعالن/ اجمايل من م�شاحة 6*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/ال�شرور للخياطة الن�شائية

AL SUROOR LADIES TAILORING
اىل/ال�شرور للخياطة الن�شائية ذ.م.م

AL SUROOR LADIES TAILORING LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/هوت لين للبطانيات واللكرتونيات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2630229 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد امتياج الدين �شيكدر ليت حممد �شليمان �شيكدر %25

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/احمد عبداهلل حممد ابراهيم مامدي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ احمد عبداهلل حممد ابراهيم مامدي من 100% اىل %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة جمال نور احمد %24
تعديل راأ�س املال/من 100000 اىل 150000

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/هوت لين للبطانيات واللكرتونيات

HOT LINE BLANKETS & ELECTRONICS
اىل/هوت لين لتجارة للبطانيات واللكرتونيات ذ.م.م

HOT LINE BLANKETS & ELECTRONICS TRADING LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل ابورفيق لقطع غيار ال�شيارات امل�شتعملة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1047529 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد رفيق اهلل حممد �شاريات اهلل من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد رفيق اهلل حممد �شاريات اهلل من 100% اىل %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شالح �شعيد �شالح العامري من وكيل خدمات اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شالح �شعيد �شالح العامري من 0% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد �شيف ال�شالم حممد رفيق اهلل %24

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/حمل ابورفيق لقطع غيار ال�شيارات امل�شتعملة

ABU RAFEEQ USED AUTOMOBILE SPARE PARTS SHOP
اىل/حمل ابورفيق لقطع غيار ال�شيارات امل�شتعملة ذ.م.م

ABU RAFEEQ USED AUTOMOBILE SPARE PARTS SHOP LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كوين توت�س للعبايا

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2623284 

تعديل راأ�س املال/من null اىل 50000

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/كوين توت�س للعبايا

QUEEN TUCH ABAYA

اىل/كوين توت�س للعبايا - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

QUEEN TUCH ABAYA - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ا�س بي ا�س لل�شيانة العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1194932 

تعديل راأ�س املال/من null اىل 50000

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/ا�س بي ا�س لل�شيانة العامة

S B S GENERAL MAINTENANCE

اىل/ا�س بي ا�س لل�شيانة العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

S B S GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مزرعة �شويحان النموذجية للدواجن

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2233823 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حامد خادم بطي ال حامد %95

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/جمعه مطلق �شعيد الظاهري من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ جمعه مطلق �شعيد الظاهري من 100% اىل %5

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة الإعالن/ اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/مزرعة �شويحان النموذجية للدواجن

SWAIHAN MODEL POULTRY FARM
اىل/مزرعة �شويحان النموذجية للدواجن ذ.م.م

SWAIHAN MODEL POULTRY FARM LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/ارت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بيلد لتجارة ال�شلع باجلملة - فرع اأبوظبي 1
رخ�شة رقم:CN 2658549  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ور�شة غياثي

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1078214 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شلطان ح�شن احمد م�شاعد املن�شوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف ح�شن احمد �شامل م�شاعد املن�شوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/ بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املن�شوري للمنتجات ال�شحية
رخ�شة رقم:CN 1272147  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/نهار الوثبة للنقليات 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة  رخ�شة رقم:1160567 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة احمد عبداحلميد عبداهلل احمد ال�شابري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف ح�شني علي �شالح فهيد امل�شعبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4 
رمـال لالأن�صـاءات ذ.م.م

التجارية  الدائرة   - البتدائية  اأبوظبي  بناء على حكم حمكمة 
رمال  �شركة  وت�شفية  حل  تقرر  بجل�شة:2019/9/16  ال�شادر 
ال�شيدة/ وتعيني   CN1069527:رقم رخ�شة  ذ.م.م  لالأن�شاءات 

مرمي عبداهلل املطرو�شي كم�شفي ق�شائي لل�شركة.
وعلى كل من له اي مطالبات ان يتقدم مب�شتنداته الثبوتية وذلك 
التايل:اأبوظبي  العنوان  على  وذلك  تاريخه  من  يوم   45 خالل 
ق�شر  امام   - الكرى  املحالت  خلف  بناية  ثالث   - اخلالدية   -
احل�شن - نف�س بناية جموهرات داما�س �شابقا - طابق امليزانني 

- مكتب:02 - تليفون:026331500 -فاك�س:026330703
امل�شفي الق�شائي:مرمي عبداهلل املطرو�شي

اإعــــــــالن ت�صفيـــــة �صركــــــــة 
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العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ملحمة الظفراويه

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1046306 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة مبارك هزمي �شيف عو�س املزروعي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شيف هزمي �شيف عو�س املزروعي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ور�شة تراند لت�شليح 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�شيارات رخ�شة رقم:2505718 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة مبارك هزمي �شيف عو�س املزروعي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شيف هزمي �شيف عو�س املزروعي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4 

اإع����������الن
لبيع  ال�ش�����ادة/الظفراوية  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الدواجن الطازجة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1009034 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة مبارك هزمي �شيف عو�س املزروعي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شيف هزمي �شيف عو�س املزروعي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

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

املودعة حتت رقم: 318698 بتاريخ: 13 اأكتوبر 2019
با�ش��م: ان�شومنيا ال تي دي

وعنوانه: الطابق 1، كننغهام هاو�س، 130 �شارع فران�شي�س، دبلن 8، اأيرلندا
املطاعم  خدمات  �شوب،  الكويف  خدمات  املقاهي،  خدمات  املنتجات:   / اخلدمات   / الب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
الن�شد  على  ال�شاي  وتقدمي  الن�شد  على  القهوة  وتقدمي  الن�شد  على  اخلفيفة  الوجبات  تقدمي  ومطاعم 
واأماكن و�شالت تقدمي ال�شاي وامل�شروبات وخدمات مطاعم الوجبات اخلارجية، خدمات التزويد بالطعام 
خدمات  املتنقلة،  وال�شراب  الطعام  توفري  خدمات  وال�شراب،  الطعام  لتوفري  الإط��ع��ام  خدمات  وال�شراب، 
املطاعم املتنقلة، اإعداد وتوفري الطعام وال�شراب لال�شتهالك الفوري، خدمات امل�شروبات التعاقدية، خدمات 
املقاهي واملطاعم التي تت�شمن برامج الولء للعمالء بحيث توفر فوائد وحوافز ملكافاأة العمالء املتكررين، 
خدمات توفري الطعام وال�شراب، خدمات املاأكولت وامل�شروبات للطلبات اخلارجية، توفري الطعام وال�شراب 
الوجبات  مطاعم  خدمات  املوؤقت،  الإي��واء  للمكاتب،  القهوة  توريد  خدمات  والعربات،  الطعام  اأك�شاك  عر 

ال�شريعة، خدمات اإعداد الطعام، مطاعم اخلدمة الذاتية.
الواق�عة بالفئة: 43

INSOMNIA COFFEE COMPANY   و�شف العالمة: العالمة هي عبارة
مكتوبة بالأحرف الالتينية

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثنني  4  نوفمرب  2019 العدد 12774 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
دايودبوتا انرتنا�شيونال

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 319184            بتاريخ : 22 / 10/ 2019
رقم الأولوية: 88398934

تاريخ الأولوية: 2019/04/23
البلد الأولوية: الوليات املتحدة المريكية

با�ش��م: ايرن�شيبت فارما�شوتوكول�س، انك.
وعنوانه: 10 هد�شون ياردز، ثريتي �شفنث فلور،  نيويورك، نيويورك 10001، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
م�شتح�شرات �شيدلنية؛ م�شتح�شرات �شيدلنية لعالج اأمرا�س الكبد وا�شطراباته وظروفه؛ م�شتح�شرات 

ال�شيدلنية لعالج التهاب الكبد الدهني غري الكحويل ومر�س الكبد الدهني غري الكحويل وتليف الكبد
بالفئة: 5

و�شف العالمة: عبارة عن كلمة SEKTAYOS بالالتينية ب�شكل باللون ال�شود
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثنني  4  نوفمرب  2019 العدد 12774 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
دايودبوتا انرتنا�شيونال

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 319185            بتاريخ : 22 / 10/ 2019
رقم الأولوية: 88398945

تاريخ الأولوية: 2019/04/23
البلد الأولوية: الوليات املتحدة المريكية

با�ش��م: ايرن�شيبت فارما�شوتوكول�س، انك.
وعنوانه: 10 هد�شون ياردز، ثريتي �شفنث فلور،  نيويورك، نيويورك 10001، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
م�شتح�شرات �شيدلنية؛ م�شتح�شرات �شيدلنية لعالج اأمرا�س الكبد وا�شطراباته وظروفه؛ م�شتح�شرات 

ال�شيدلنية لعالج التهاب الكبد الدهني غري الكحويل ومر�س الكبد الدهني غري الكحويل وتليف الكبد
بالفئة: 5

و�شف العالمة: عبارة عن ت�شميم مميز ل�شروق ال�شم�س
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثنني  4  نوفمرب  2019 العدد 12774 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  4  نوفمرب  2019 العدد 12774 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  4  نوفمرب  2019 العدد 12774 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  4  نوفمرب  2019 العدد 12774 

العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فورورد 

للمقاولت
رخ�شة رقم:CN 1101602  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون 

نور القمر للرجال - فرع 1
رخ�شة رقم:CN 1019127-1  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4 

اإع����������الن
ال�شالة  ال�ش�����ادة/خمتر  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب البيطري رخ�شة رقم:2106837 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبداهلل �شاملني مبارك اجلابري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عمر حا�شر عبيد املجيحيم ال�شمري
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ور�شة بنجاب لت�شليح 

CN قد تقدموا الينا بطلب الدراجات رخ�شة رقم:1113241 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شالح �شليم الدوده �شليم العامري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد عبداهلل حممد �شعيد الظاهري
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شينا لند للمقاولت وال�شيانه العامه

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1157289 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبداهلل ابراهيم حممد احمد عبداهلل %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مهنا عقله العقله %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شهيل بن م�شلم بن �شهيل �شوناخ زعبنوت

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة الإعالن/ اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/�شينا لند للمقاولت وال�شيانه العامه

SEENA LAND CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE
اىل/لريك�س لالن�شاء والتعمري ذ.م.م

LAREX CONSTRUCTION AND RECONSTRUCTION
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا فل فليفر

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2106618-1 
تعديل ا�شم جتاري من/كافترييا فل فليفر

 FULL FLAVOR CAFETERIA

اىل/كافترييا لوف برجر
LOAF BURGER CAFETERIA

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

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

املودعة حتت رقم: 318223 بتاريخ: 2 اأكتوبر 2019
با�ش��م: 1509 جروب

وعنوانه: رويال جرامر �شكوول، هاي �شرتيت، غيلدفورد، �شاري، جي يو 1 3 بي بي، اململكة املتحدة
التعليمية،  ال��دورات  توفري  التدريب،  والتهذيب،  :التعليم  املنتجات   / اخلدمات   / الب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
املدار�س  خدمات  امل��دار���س،  خدمات  الداخلية،  امل��دار���س  خدمات  التعليمية،  الأك��ادمي��ي��ات  املكتبات،  خدمات 
النهارية، توفري الدورات التدري�شية و املحا�شرات و احللقات الدرا�شية املتعلقة بالأمور الأكادميية اأو املهنية، 
توفري  وال�شحف،  والن�شو�س  الكتب  ن�شر  الن�شر،  خدمات  الدرا�شية،  احللقات  و  امل��وؤت��رات  واإدارة  تنظيم 
املطبوعات الإلكرتونية الفورية اون لين )الغري قابلة للتنزيل(، توفري دورات درا�شية باملرا�شلة، خدمات 
التعليمية،  بالمتحانات  املتعلقة  املرافق  توفري  تعليمية،  لأغرا�س  املرافق  توفري  التعليمية،  المتحانات 
وامل�شرحية،  املو�شيقية  و  الريا�شية  واملنا�شبات  واملعار�س  الدرا�شية  واحللقات  للموؤترات  املرافق  توفري 

خدمات املعلومات والن�شح و ال�شت�شارات املتعلقة بهذه اخلدمات.
الواق�عة بالفئة: 41

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن الأحرف الالتينية RGS جمتمعة يف كلمة واحدة وعلى ي�شار الأحرف 
يوجد ر�شم ل�شكل دائري بداخله اأ�شكال هند�شية متداخلة واأعلى ال�شكل ر�شم ي�شبه التاج كما هو مو�شح يف 

ال�شكل اأعاله.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثنني  4  نوفمرب  2019 العدد 12774 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
دايودبوتا انرتنا�شيونال

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 319687         بتاريخ : 31 / 10 / 2019
رقم الأولوية: 88453133

تاريخ الأولوية: 2019/05/30
البلد الأولوية: الوليات املتحدة المريكية

با�ش��م: اومريو�س كوربوري�شن
وعنوانه: 201 اليوت افنيو وي�شت، �شياتل، وا�شنطن 98119، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
امل�شتح�شرات ال�شيدلنية وم�شتح�شرات الأدوية؛ امل�شتح�شرات البيولوجية

بالفئة: 5
و�شف العالمة: كلمة YARTEMLEA باحرف لتينية باللون ال�شود

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثنني  4  نوفمرب  2019 العدد 12774 

INSOMNIA COFFEE COMPANY

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  4  نوفمرب  2019 العدد 12774 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  4  نوفمرب  2019 العدد 12774 
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حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية
�شادر من حمكمة ال�شارقة الإحتادية 

اعالن حكم بالن�شر 
199/2018 )جزئي(  

املرفوعة من املدعي/ بنك الإحتاد الوطني
�شد املدعي عليها / 1- �شركة فل�شطني للحا�شوب والأجهزة الكهربائية ذ م م  2-تارا حممد نا�شر 
اأديب فار�س ب�شفتها مديرة وكفيل �شامن للمدعي عليها الأوىل 3- طالل حممد طالل �شالحات 
ب�شفته كفيل �شامن للمدعي عليها الأوىل - نعلمك باأنه قد �شدر بحقكم حكما يف الدعوى امل�شار 
توؤدي  بان  الأوىل  عليها  املدعي  بالزام   : احل�شوري  مبثابة  املحكمة  حكمت   : بالآتي  ق�شى  اليها 
فل�شا  واربعني  واثنان  درهما  ع�شر  و�شتة  الفا  وخم�شني  وواحد  ومائة  مليون  قدره  مبلغا  للمدعي 
قدره  مبلغ  الأوىل يف حدود  عليها  املدعي  بالت�شامن مع  والثالث  الثانية  عليهما  املدعي  وبالزام   ،
ت�شعمائة وواحد وخم�شني الف درهم ، والفائدة التاأخريية بواقع 5% من تاريخ قيد �شحيفة الدعوى 
عليهم  املدعي  الزام  مع   ، به  املق�شى  املبلغ  ا�شل  على  الفائدة  تزيد  ال  على   ، ال�شداد  تام  وحتى 

بالر�شوم وامل�شاريف والف درهم اتعاب حماماة.  
مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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  اعــــالن  

املرجع : 449
كاريبادات-هندية  نيدوماتومال  �شاجي  ال�شيدة/نيمي  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
)المناء  يف   %100 البالغة  ح�ش�شها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب  اجلن�شية 
بهرامي  �شكينه حممد ح�شني  ال�شيدة/  اىل  وذلك  رقم )628073(  للب�شريات( رخ�شة 
- اإماراتية اجلن�شية 51% واىل ال�شيدة/ �شابيتا تيفياليل عبدال�شليم - هندية اجلن�شية 
�شركة  بوكيل خدمات اىل  القانوين من موؤ�ش�شة فردية  ال�شكل  تغيري  49% وكذلك مت 
ذات م�شوؤولية حمدودة ومت تغيري ا�شم التجاري من )المناء للب�شريات( اىل )المناء 
للب�شريات ذ م م( وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم 
)4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف 
يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه 

اي  اعرتا�س على ذلك عليه اتباع ال�شبل القانوين حيال ذلك. 
  الكاتب العدل بال�شارقة   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
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  اعــــالن بالن�شـــر  

املرجع : 450
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ حممد يا�شني احلاج بن حممد ها�شم - بنغالدي�س 
حممد  اخرت  ريحانه  ال�شيدة/  اىل   )%100( البالغة  ح�شته  كامل  عن  تنازل  اجلن�شية 
)حممد  امل�شماة  خدمات  بوكيل  الفردية  املوؤ�ش�شة  يف   - اجلن�شية  بنغالدي�س   - جعفر 
مهنية  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  التي  املالب�س(  لكي  ها�شيم  يا�شني 
ال�شم  تغيري  كما مت  بال�شارقة.  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  �شادرة من   )616571( رقم 
التجاري من )حممد يا�شني ها�شيم لكي املالب�س( اىل )ركن ال�شجعة لكي املالب�س(.  
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي  اعرتا�س على 

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

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
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 يف الدعوى رقم )2019/7504( جزاء اأموال - اأبوظبي 

ال�شاكية/�شركة تران�شميد اوفر�شيز اأنكوربوريتد اإ�س اأي دبي - فرع �شركة اأجنبية 
�شد/امل�شكو يف حقهم :جا�شون جورج اأنتوين ، ن�شال جمال حممد اإ�شماعيل ، �شاجي �شامويل يوهنان - 
ب�شفتي انا : تامر عبد احلميد ممدوح اأحمد )خبريا حما�شبيا( مكلفا من قبل حمكمة اأبوظبي املوقرة 
، باإجراء اخلرة احل�شابية يف الدعوى رقم )2019/7504( جزاء اأموال - اأبوظبي.  فاإننا قد قررنا دعوة 
ال�شادة : جا�شون جورج انتوين ، ن�شال جمال حممد اإ�شماعيل ، �شاجي �شامويل يوهنان او من ميثلها 
قانونا ب�شفتهم : امل�شكو يف حقهم بالدعوى املذكورة اأعاله.  للح�شور اإىل مقر مكتبنا يف دبي مبنطقة 
العزامي  البناية مطعم  اأ�شفل  الزرعوين  بناية   - التجاري  اأبوظبي  بنك  الرقة - مقابل  �شارع   - ديرة 
ال�شاعة   )2019/11/5( املوافق  القادم  الثالثاء  يوم   )602  ( رقم  مكتب   - ال�شاد�س  الدور   - العراقي 
العا�شرة �شبحا )10.00( �شباحا.  ويرجى منكم اإح�شار كافة امل�شتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند 

ح�شوركم لالإجتماع.
املحكم واخلبري احل�شابي - تامر عبد احلميد ممدوح اأحمد

رقم القيد ب�شجل اخلرباء )410( - ماج�شتري اإدارة االأعمال - حما�شبة ومتويل 
زميل جمعية املحا�شبني الدولية CPA - قيد مدققي احل�شابات بوزارة االقت�شاد )659(

اعالن ح�شور اجتماع خربة  
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 يف الإ�شتئناف رقم 2019/1901 جتاري  

امل�شتاأنف : بنك امل�شرق - �س م ع 
امل�شتاأنف �شده : بهارتى �شوري�شكومار كنعاين ب�شفتها كفيلة و�شامنة ملديونية ال�شمال لل�شياحة - �س ذ م م 
ال�شارد  �شعيد  را�شد  �شعيد حممد  الهادي واخلبري  تعلن جلنة اخلرة )اخلبري عقيل حممد هادي ح�شن 
الفال�شي واخلبري حممد كامل حممد عريان( املعينة من قبل حمكمة الإ�شتئناف يف دبي يف الإ�شتئناف رقم 
2019/1901 جتاري ، واملقامة من امل�شتاأنف املدعي / بنك امل�شرق �س م ع ، وتنفيذا للمهمة فان امل�شتاأنف �شده 
ال�شيد/ بهارتي �شوري�شكومار كنعاين ب�شفتها كفيلة و�شامنة ملديونية ال�شمال لل�شياحة - �س ذ م م ، حل�شور 
اجتماع جلنة اخلرة امل�شرفية او بوا�شطة وكيل معتمد ، واملقرر عقده يوم الأحد املوافق 2019/11/10 يف 
تام ال�شاعة 11.00 احلادية ع�شر �شباحا يف مقر مكتبنا الكائن يف اإمارة دبي - ديرة - بو�شعيد - بناية الو�شل 
بزن�س �شنرت - بجوار فندق جي 5 )فندق روتانا �شابقا( - �شارع رقم 27 - الطابق التا�شع - مكتب رقم )902( 
" واح�شار جميع  املوعد املحدد اعاله  التكرم باحل�شور يف  رقم مكاين : 94178 32428 - لذا نرجو منكم 

الأوراق وامل�شتندات التي توؤدون تقدميها لنا لنتمكن من اأداء مهمتنا. 
 اخلبري امل�شريف     
 الدكتور / عقيل حممد هادي ح�شن الهادي 

تكليف اإعالن بالن�شر 
حل�شور اجتماع اخلربة امل�شرفية 
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 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان : ال�شادة 
 : اجلن�شية  ال��زوي��ري  م��روان  ال�شيد/  بوكالة   ، املغرب   : اجلن�شية   - العابد  /كوثر 
التجاري مركز  ال�شم  يت�شمن )تنازل(  يف  الت�شديق على حمرر  املغرب - وطلب 
دانة ال�شمال للتجميل واملرخ�س من دائرة التنمية القت�شادية يف ال�شارقة رخ�شة 
الإقت�شادية  التنمية  دائ����رة   2010/3/15 ب��ت��اري��خ  ال�����ش��ادر   605632 رق���م  جت��اري��ة 
معلوما  ليكن  الإم����ارات.    : اجلن�شية  را�شد  حميد  م��رمي  ال�شيد/  اىل  بخورفكان. 
للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي 

ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء 14 يوم من تاريخ ن�شر هذا العالن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
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يف الدعوى رقم 2019/396 نزاع تعيني خربة جتاري - دبي 

املقامة من املتنازع : �شيبودي جاليخانوف 
�شد املتنازع �شدهما : زيلديز ماماداليفا

 الثاين / �شيتي �شتارز للو�شاطة العقارية 
قبل  تعيننا من  اأنه مت   ، املري  اليازية خليفة   / نعلن نحن اخلبري احل�شابي 
حمكمة دبي املوقرة لتنفيذ مهمة اخلرة احل�شابية الواردة بحكم املحكمة يف 
الدعوى املذكورة اأعاله - وعليه نعلن املتنازع �شده الأول )زيلديز ماماداليفا( 
واملتنازع �شده الثاين )�شيتي �شتار للو�شاطة العقارية(  حل�شور اجتماع اخلرة 
ال�شاعة 4.00  املوافق 2019/11/6 يف تام  الأربعاء  املقرر له جل�شة يوم  الأول 
وذلك مبقر مكتبنا الكائن يف دبي - ديرة - بور�شعيد بناية و�شل بزن�س �شنرتال 

مكتب رقم 702 بجوار �شركة املالحة العربية. 

اإعالن اإجتمـاع خبـرة
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 اخطار دفع بالن�شر
 يف الق�شية التنفيذية رقم 2018/25 التنفيذ املدين 

اىل املحكوم عليه :
الهاتف   - الفنية  �شارع   - الفلية  را���س اخليمة  الإم���ارات   : العنوان   ، التجارية   للو�شاطة  العامل  ح��ول  �شركة 

املتحرك : 971072272317+
ريا�س عدنان عربي ، اجلن�شية : العراق ، العنوان : الإمارات راأ�س اخليمة �شيح العريبي �شيح العريبي ، الهاتف 

املتحرك : 9710553898966+ 
ق�شية  يف   2015/10/18 بتاريخ  حكما  بحقك  ا���ش��درت  ق��د  اخليمة  را����س  حمكمة  ب��ان  ل��دي��ك  معلوما  ليكن 

)333/2015( مدين كلي ، بالزامك بدفع مبلغ وقدره 26. 1394673 درهم �شامال الر�شوم وامل�شاريف  
، العنوان : الإم��ارات راأ�س  املحكوم له : عبداهلل ابراهيم احمد �شليمان احمد اليفكاوي ، اجلن�شية : الكويت 

اخليمة بجانب ال�شفري مول الظيت ال�شمايل - راأ�س اخليمة ، الهاتف املتحرك : 971504860040+
ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�شجل بالرقم امل�شار اعاله. 

مالحظات : بالإ�شافة اىل باقي منطوق احلكم - فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل 15 يوم 
من تاريخ اليوم التايل للتبليغ ويف حالة تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك الج��راءات القانونية 

املنا�شبة لتنفيذ احلكم ، والر�شوم املرتتبة عليك. 
رئي�س ق�شم التنفيذ

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/7945(

املنذر : زكريا لتجارة قطع غيار ال�شيارات - ذ م م 
املنذر اليه : اثري للنقل الري - ذ م م 

تنفيذ ما  ���ش��رورة  تبليغكم الخ��ط��ار اىل  وف���ور  ي��ن��ذرك��م  امل��ن��ذر  ف���ان 
)ت�شعة  دره��م   89.896 مبلغ  �شداد  �شرورة  مع  العديل  بالخطار  جاء 
وثمانون الف وثمامنائة و�شتة وت�شعون درهم( املرت�شدة يف ذمة املنذر 
اليه ل�شالح املنذر يف خالل �شبعة ايام من ت�شلمكم هذا الإخطار واإل 
�شن�شطر ا�شفني لتخاذ كافة الإجراءات القانونية �شدكم. مع حفظ 

كافة حقوق املنذر الأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/7942(
املنذرة : بريندون توما�س ديكروز - اجلن�شية الهند 

املنذر اليه : خالد حممد احمد قا�شم - اإماراتي اجلن�شية 
العدل  كاتب  ل��دى  وامل�شجل  ع��ديل  ان��ذار  رق��م 2019/1/204261  الإن���ذار  مبوجب 
بدبي فان املنذرة تنذر املنذر اليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدره )105000 درهم( )مائة 
وال�شيك   2019/2/25 يف  امل���وؤرخ   100048 رق��م  ال�شيك  قمية  دره��م(  ال��ف  وخم�شة 
رقم 100049 وامل��وؤرخ يف 2019/2/20 وامل�شحوبني على بنك دبي الإ�شالمي وذلك 
خالل �شبعة ايام   من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر ا�شفا اىل اتخاذ الإجراءات 
واتعاب  وامل�شاريف  بالر�شوم  الزامه  اليه مع  املنذرة  والق�شائية �شدها  القانونية 

املحاماة املرتتبة على ذلك مع حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/7930(

املنذر : اجلري للتكنولوجيا 
املنذر اليها / ام كي بي خلدمات �شبكات تقنية املعلومات - �س ذ م م 
�شداد  ب�شرعة  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذرة  الق��ام��ة( تنذر  )جم��ه��ول حم��ل 
و�شبعون  و�شتة  ومائة  )مليون  دره��م   1.176.000/= وق��دره  مبلغ 
الف( درهم وذلك خالل �شهر من تاريخ ا�شتالمها هذا الإنذار واإل 
اتخذت املنذرة الجراءات القانونية املتبعة يف هذا ال�شاأن �شد املنذر 

اليها لقت�شاء حقها الثابت بذمتها.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/7944(

املنذر : مدينة العمال الكويتية العقارية فرع دبي 
املنذر اليه : �شانكو للمقاولت - �س ذ م م

مبوجب الإن��ذار رقم 2019/1/176626 انذار عديل وامل�شجل لدى كاتب العدل بدبي 
فان املنذرة تنذر املنذر اليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدره )35100 درهم( )خم�شة وثالثون 
الف ومائة درهم( قمية �شيكات اليجار ارقام 158 ، 157 ، 156 املرجتعني دون �شرف 
لعدم كفاية الر�شيد وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر 
ا�شفا اىل اتخاذ الإجراءات القانونية والق�شائية لالخالء املنذر اليها من املاأجور مع 
املحاماة حتى  الق�شائية واتعاب  الزامها ببدل اليجار والر�شوم وامل�شاريف والر�شوم 

تاريخ الأخالء التام املرتتبة على ذلك مع حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4   
 مذكرة تبليغ املدعي عليه  بالن�شر

يف جريدتني احداهما باللغة الجنبية
�شادرة من حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

يف الدعوى رقم  2019/4148 م�شتعجل 

اىل املدعى عليها / بيني�س فاطمة غالم عبا�س - باك�شتانية اجلن�شية 
بناء على طلب املدعي / باري خان حممد افاق خان  

اقام عليك لدى املحكمة هذه الدعوى املذكورة اعاله ويعلنك فيها 
يف   148 القاعة  يف  امل�شتعجلة(  )الدائرة  املحكمة  امام  ح�شورك  يقت�شي  لذلك 
الدعوى  على  اجابة   2019/11/6 من  �شباحا  والن�شف  الثامنة  ال�شاعة  تام 
وتقدمي مالديك من بيانات ويف حالة تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل 

عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيباك.
مكتب اإدارة الدعوى

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية

العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4   
يعلن امل�شفي / ح�شن علي املرزوقي بناء على قرار اجلمعية العمومية غري العادية 
امل�شدق اأ�شول لدى الكاتب العدل مبح�شر ت�شديق رقم بتاريخ 2019/10/22 بحل 

وت�شفية �شركة / ريتيل وبيوند لال�شتثمار التجاري - ذ م م  - فرع ابوظبي - وتعيينه 
م�شفي ق�شائي للقيام باأعمال الت�شفية فعلى من لديه اأي اعرتا�شات او مطالبات 
على ال�شركة املذكورة اعاله التقدم بامل�شتندات الثبوتية خالل خم�شة واربعون يوما 
من تاريخ ن�شر هذا الإعالن اىل مكتب امل�شفي على العنوان التايل - اإمارة ابوظبي 

- اخلالدية - غرب 4 - بناية ح�شة حاجي عبداهلل واأخرين - الطابق الثاين - مكتب 
رقم 201 - اأ�شفل البناية حمل راأ�س اخليمة للدجاج - وبجوار بناية املق�س الفني - 

تليفون : 02/6668826 وفاك�س 02/6668856 �س ب 10441
 unity_auditing@yahoo.com : اإمييل

امل�شفي الق�شائي 
ح�شن علي املرزوقي  

اإعــــــــالن
بحل وت�شفية �شركة وتعيني م�شفي 

العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر

يف الدعوى رقم 2018/1302 تنفذ جتاري    
مو�شوع الق�شية : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى 2013/237 جتاري كلي واملعدل 

بالإ�شتئنافني رقمي 887 و 2014/893 جتاري القا�شي بالزام املنفذ �شدهم ب�شداد مبلغ وقدره 
22092239.50 درهم �شامل الر�شوم وامل�شاريف.  
طالب العالن : طالب التنفيذ : بنك الإمارات دبي الوطني - �س م ع  

املطلوب اعالنه : املنفذ �شده : 1- را�شد عبداهلل العمران - جمهول حمل القامة  
بانه مت احلجز على  بتاريخ 2019/10/28  الإبتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة   : الإع��الن  مو�شوع 
اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن )ا�شهم لدى �شوق دبي املايل �شركة دي اك�س بي انرتتيمن�س 
�س ذ م و�شركة اعمار العقارية 50000 �شهم وال�شركة اخلليجية لال�شتثمارات العامة 200000 
به  املطالبة  ملبلغ  وفاء  �شهم   200000( )�شالمة(  للتاأمني  العربية  ال�شالمية  وال�شركة  �شهم 

وقدره )12842628.70( درهم وهذا للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا.  
رئي�س الق�شم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/485 عقاري جزئي                 

مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ا�شفهاين  غفراين  حممد  ر�شا  علي  عليه/1-  املدعي  اىل 
اأقام  ابراهيم حممد احلمادي - قد  املدعي/جميد ر�شا غفور فاقدى وميثله/علي  ان 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه ان يوؤدي للمدعي مبلغ 900.000 
الفرتة  الدعوى خالل  للفيال حمل  الريع  قيمة  اإماراتي(  درهم  الف  )ت�شعمائة  درهم 
رفع  تاريخ  من   %12 وقدرها  القانونية  الفائدة  مع   2016/9/6 وحتى   2010/1/1 من 
بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �شمول  و  وامل�شاريف  والر�شوم  التام  ال�شداد  وحتى  الدعوى 
بالقاعة  ال�شاعة 8.30 �س  املوافق 2019/11/11  الإثنني  كفالة. وحددت لها جل�شة يوم 
Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/9396 عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1- ح�شن �شليم للخدمات الفنية - ذ م م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / حممد عبدالروؤوف عاطف �شح�شاح -  قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )18500 
 )MB196878834AE(والر�شوم وامل�شاريف ورقم ال�شكوى )درهم
وحددت لها جل�شة يوم الأربعاء املوافق  2019/11/13  ال�شاعة 8.30 �س  
بالقاعة Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2019/277 اإ�شتئناف عقاري      

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-اوليج زاجانيوف 2-بريان�شي بارفي�س كومار بارجا 
ماج  /�شركة  امل�شتاأنف  ان  القامة مبا  كومار جمهويل حمل  3-بارفي�س 
بروبرتيز ليمتد وميثله / احمد مهدي فهد بادي العتيبي - قد ا�شتاأنف 
بتاريخ  ع��ق��اري كلي  رق��م 2017/550  ب��ال��دع��وى  ال�����ش��ادر  ال��ق��رار/احل��ك��م 
2018/3/25 وحددت لها جل�شه يوم الأربعاء املوافق 2019/11/13 ال�شاعة 
17.30 �شباحا بالقاعة رقم ch1.B.8 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2019/1321 اإ�شتئناف مدين      

النوبي املحرمي - جمهول  امل�شتاأنف �شده/ 1-ف��الح احمد مهنا  اىل 
حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /ال�شيخ خالد بن حمدان بن را�شد بن 
حميد النعيمي وميثله / هند حميد علي غدير الكتبي - قد ا�شتاأنف 
القرار/احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2019/670 مدين جزئي  وحددت 
ال�شاعة 10.00 �شباحا  املوافق 2019/11/14  يوم اخلمي�س  لها جل�شه 
او من ميثلكم  يقت�شي ح�شوركم  ch1.C.11 وعليه  رقم  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/1886 تنفيذ مدين  
املنفذ �شده/1- جويل لجراما فلوري�س جمهول حمل القامة  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/الفار�س لتاأجري املعدات - �س ذ م م وميثله / 
يو�شف حممد ح�شن حممد البحر - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )107623( درهم 
�شتبا�شر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/2212 تنفيذ مدين  
غالم  2-حممود  عبا�شي  ح�شني  غالم  احمد  �شدهما/1-  املنفذ  اىل 
ح�����ش��ني ع��ب��ا���ش��ي  جم��ه��ول حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان ط��ال��ب التنفيذ/
امل�شت�شفى المريكي دبي - �س ذ م م قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
 )418277.76( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة 
املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  بالت�شامن اىل طالب  درهم 
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/2224 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- �شابر مري حممد جمهول حمل القامة مبا 
اأقام  قد  م  م  ذ  �س   - دب��ي  المريكي  امل�شت�شفى  التنفيذ/  ان طالب 
املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك 
املنفذ به وقدره )341896.11( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر 

هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/492 تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �شده/1- موري�س يو�شف حداد جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأقام  قد  ليمتد  ديفيلومبنتز  �شنرتال  التنفيذ/باي 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )194473.54( درهم اىل 
التحكيم  هيئة  حكم  على  بالت�شديق   -2 املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب 
بتاريخ   2014-142 رق��م  الدعوى  يف  ال��دويل  للتحكيم  دب��ي  مركز  من  ال�شادر 
2014/9/28 واحلكم ال�شايف املكمل له ال�شادر بتاريخ 2014/10/11 وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/399  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �شده/1- موؤ�ش�شة لينك اب انرتنا�شيونال للو�شاطة العقارية 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بيرت كري�شتان موجلبريج 
اأق��ام عليك  - قد  البحر  هان�شني وميثله /يو�شف حممد ح�شن حممد 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
بطالن   -2 املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )1241520(
�شتبا�شر  املحكمة  ف���ان  وع��ل��ي��ه   2010/6/17 امل���وؤرخ���ة  ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رة 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4   
دي�شك  اك�شكلوزف  ب�  والكائنة  �شركة/ جيه ات�س �شي �شي�شتمز، رخ�شة رقم : 94368 

رقم 5، الطابق 1، مبني رقم 12، مدينه دبي لالإنرتنت، دبي، الإمارات العربية املتحدة، 
واملرخ�شة لدى �شلطة دبي للتطوير ، ترغب هذه ال�شركة املذكورة يف اإعالن قرارها للكافة 
والذي مت اإتخاذه بوا�شطة جمل�س اإدارة �شركة/ جي ات�س �شي �شي�شتمز ال تي دي )ال�شركة 

تهيب   ، لذلك  وفقاً  ال�شركة.  وحل  اإغالق  ب�شاأن  الرئي�شية( بتاريخ 2019/10/21 
ال�شركة باأي طرف معني بالأمر ولديه اأى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي هذه 

املطالبات خالل 45 يوماً من تاريخ هذا الإعالن عن طريق الريد امل�شجل اأو الإت�شال
ب� : ال�شّيد/ جاريث روبرت اندير�شون
اإ�شم ال�شركة: جيه ات�س �شي �شي�شتمز 

الإمارات  دب��ي،   ،12 رقم  1، مبني  الطابق   ،5 رقم  دي�شك  اك�شكلوزف    500188 ���س.ب: 
العربية املتحدة  ، هاتف رقم : 0097143912444

gareth.anderson@jhc.financial :الريد الإلكرتوين
لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد اإنتهاء فرتة الإ�شعار واملحددة ب�  45 يوماً. 

ا�شعار ت�شفية
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امل�صرف املركزي يرفع حيازته من الذهب 
اإىل 2.71 مليار درهم خالل �صبتمرب

•• اأبوظبي -وام:

وا�شل م�شرف الإمارات املركزي تعزيز ر�شيده من ال�شبائك الذهبية التي 
وبنمو  دره��م  مليار   1.6 قدرها  بزيادة  دره��م  مليار   2.71 قيمتها  بلغت 

ن�شبته %39 تقريبا خالل الأ�شهر الت�شعة الأوىل من العام 2019.
مليار   1.134 بلغ  الذهبية  ال�شبائك  من  املركزي  امل�شرف  ر�شيد  وك��ان 

درهم يف نهاية العام 2018 بح�شب الح�شائيات الر�شمية.
وتزامن الرتفاع الكبري يف ر�شيد امل�شرف املركزي من الذهب مع ال�شعود 
“ عامليا  “ الأون�شة  الأوقية  الأ�شفر حيث جت��اوزت قيمة  القوي للمعدن 
بداية  منذ   17% ف��اق��ت  بن�شبة  مكا�شب  ب��ذل��ك  حمققة  دولر   1500
غالبية  على  ت�شيطر  التي  ال�شتقرار  ع��دم  حالة  ظل  ويف   .2019 العام 
انخفا�س  توا�شل  الأ�شهم ومع  اأ�شواق  ال�شتثمارية ويف مقدمتها  القنوات 
اأ�شعار الفائدة على الودائع فاإن ال�شتثمار يف املعدن الأ�شفر بات ي�شتقطب 
اجلزء الأكر من امل�شتثمرين . وتظهر بيانات امل�شرف املركزي عودته اإىل 
اأن ر�شيده لي���زال ل  اإل   2015 ال��ع��ام  ال��ذه��ب منذ  تكوين خم��زون م��ن 
ي�شكل ن�شبة كبرية من اإجمايل ر�شيده من العمالت الجنبية، الأمر الذي 
يعني اأن حيازته من الذهب بهدف ال�شتثمار . وكانت دولة الإمارات ممثلة 
اخلا�س  العاملي  الذهب  جمل�س  قوائم  من  خرجت  قد  املركزي  بامل�شرف 
باحتياطيات الذهب لدى امل�شارف يف العامل منذ عدة �شنوات، لكنها عادت 
للظهور جمددا يف القائمة خالل الثلث الأول من العام 2015 بعدما قرر 

املركزي اإعادة تكوين ر�شيد من الذهب.

مليار درهم زيادة يف �صايف الحتياطيات   43.3
الدولية للجهاز امل�صريف خالل 9 اأ�صهر

•• اأبوظبي-وام:

ارت��ف��ع ���ش��ايف الح��ت��ي��اط��ي��ات ال��دول��ي��ة للجهاز امل�����ش��ريف يف دول���ة الإم�����ارات اإىل 
461.5 مليار درهم خالل الأ�شهر الت�شعة الأوىل من 2019 بزيادة ن�شبتها 
يف  دره��م  مليار   418.1 م��ع  مقارنة  دره��م  مليار   43.3 % وبقيمة   10.4
امل�شريف  الدولية للجهاز  الزيادة يف الحتياطات  وتعك�س   .2018 العام  نهاية 
وال�شرق  للدولة كمركز مايل يف منطقة اخلليج  املتميزة  املكانة  الإماراتي من 
الأو�شط. وتظهر اأحدث الأرقام ال�شادرة عن امل�شرف املركزي ام�س اأن الرتفاع 
احتياطي  �شايف  ب��زي��ادة  مدعوما  ج��اء  امل�شريف  للجهاز  ال��دول��ة  احتياطات  يف 
دره��م يف  مليار   59.6 مع  باملقارنة  تقريبا  دره��م  مليار   87.86 اإىل  البنوك 
للم�شرف  الدولية  الحتياطيات  زي��ادة  بجانب  وذل��ك   2018 دي�شمر  نهاية 
فرتة  خ��الل  دره���م  مليار   373.7 اإىل  دره���م  مليار   358.44 م��ن  امل��رك��زي 
اأرقام امل�شرف املركزي اأن الرتفاع امل�شجل  املقارنة نف�شها . ويت�شح من خالل 
يف �شايف الحتياطيات الدولية للبنوك جاء مرتافقا اأي�شا مع ارتفاع املطلوبات 
الأجنبية لدى البنوك العاملة بالدولة مبقدار 46.3 مليار درهم تقريبا مع 
نهاية �شهر �شبتمر املا�شي، فقد ارتفع اإجمايل قيمتها اإىل 666.3 مليار درهم 
اأن  اإىل  ي�شار   .2018 دي�شمر  �شهر  نهاية  يف  دره��م  مليار   620 مع  مقارنة 
املادة 75 من القانون الحتادي رقم 10 ل�شنة 1980 يف �شاأن امل�شرف املركزي 
ن�شبة  باملحافظة على  املركزي ملزم  “امل�شرف  اأن  النقدي، تن�س على  والنظام 
تغطية للعملة، بحيث ينبغي لالأ�شول الحتياطية املعرتف بها دولياً اأن يقابلها 
ن�شبة  وتزيد  الطلب،  حتت  وال��ودائ��ع  املتداولة  العملة  من  الأق��ل  على   70%
التغطية لدى امل�شرف املركزي على هذه الن�شبة بكثري بح�شب املعطيات التي 

تظهرها الأرقام ال�شادرة عن امل�شرف املركزي«.

ت�صجيل 1217 عالمة جتارية 
يف الإمارات خالل اأكتوبر 2019

•• اأبوظبي-وام: 

بلغ عدد العالمات التجارية التي جرى ت�شجيلها يف الإم��ارات خالل �شهر 
املكانة  تعك�س  ب��اأن��ه��ا  و�شفت  خ��ط��وة  يف  ع��الم��ة   1217  - اأكتوبر2019 
الوجهات اجلاذبة ملمار�شة  اأكر  الدولة يف موؤ�شر  بها  التي حتظى  املتميزة 
العمال اإقليميا وعامليا. وكانت الإمارات جاءت باملرتبة الأوىل �شرق او�شطيا 
والثانية عامليا يف ا�شتقطاب العالمات التجارية اجلديدة بقطاع التجزئة، 
�شركة  اأ�شدرته  ال��ذي   »2018 التجزئة  »عاملية جت��ارة  تقرير  وف��ق  وذل��ك 
ال�شت�شارات العقارية العاملية �شي بي اآر اإي. وتتميز الإمارات كذلك بكونها 
من اأكر الدول جذبا للعالمات التجارية العاملية حيث جنح قطاع التجزئة 
يف ا�شتقطاب 63 عالمة جتارية عاملية جديدة خالل العام 2018، يف جاء 
 51 ونحو  جت��اري��ة  عالمة   54 ا�شتقطبت  التي  بريطانيا  ال��ث��اين  باملركز 
عالمة جتارية يف اأملانيا، و47 يف اليابان. ويالحظ من خالل قائمة اأ�شدرتها 
ادارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ت�شجيل العديد من العالمات 
ومايكرو�شوفت  وه���واوي  اي��رب��ا���س  مثل  عاملية  �شركات  ل�شالح  التجارية 
وغريها من ال�شركات الأخرى . وتقت�شم الإمارات وال�شعودية �شدارة دول 
منطقة ال�شرق الأو�شط يف اأقوى العالمات التجارية باملنطقة للعام اجلاري، 
بح�شب تقرير اأقوى 50 عالمة جتارية يف منطقة ال�شرق الأو�شط 2019، 
الذي اأ�شدرته يف وقت �شابق �شركة »براند فاينين�س« الريطانية املتخ�ش�شة 

يف تقييم العالمات التجارية حول العامل.

انطالق اأعمال املوؤمتر العام 
الـ 18 ملنظمة اليونيدو يف اأبوظبي

•• اأبوظبي -وام: 

انطلقت ام�س اأعمال املوؤتر العام الثامن ع�شر ملنظمة الأمم املتحدة للتنمية 
ال�شناعية اليونيدو يف فندق ق�شر الإمارات باأبوظبي مب�شاركة 800 وزير 
7 نوفمر  170 دولة ع�شو يف املنظمة وت�شتمر حتى  وم�شوؤول و ممثلي 
اجلاري بهدف �شياغة م�شتقبل التنمية ال�شناعية العاملية وحتقيق اأهداف 
التنمية امل�شتدامة. ويعقد املوؤتر العام 25 جل�شة نقا�س حول ال�شيا�شات 
التي من �شاأنها امل�شاهمة يف حتقيق خطة التنمية امل�شتدامة لعام 2030 
جدول  ويرافق  املتحدة،  ل��الأمم  ع�شر  ال�شبعة  امل�شتدامة  التنمية  واأه��داف 
والتي  امل�شتوى  رفيعة  م�شاحبة  فعالية   14 للموؤتر  الرئي�شي  الأعمال 
تتمحور حول �شتة موا�شيع رئي�شية وهي ال�شباب وريادة الأعمال وتكني 
امل�شتدامة  والطاقة  الرابعة  ال�شناعية  والثورة  ال�شناعي  القطاع  امل��راأة يف 

واملجمعات ال�شناعية والقت�شاد التدويري.

مليار درهم قيمة التداولت العقارية يف ال�صارقة خالل الربع الثالث من عام 2019   4.2

•• دبي-وام:

خالل  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  مكتوم  ال�شيخ  �شمو  التقى 
ام�س،  �شباح  دب��ي  يف  العاملية  امل�شتقبل  جمال�س  فعاليات  اف��ت��ت��اح  �شموه  ح�شور 
حممد  معايل  بح�شور  العاملي،  القت�شادي  املنتدى  رئي�س  برندي  بورجيه  �شعادة 
امل�شارك  الرئي�س  وامل�شتقبل  ال���وزراء  جمل�س  ���ش��وؤون  وزي��ر  القرقاوي  عبداهلل  بن 
امل�شرتك  التعاون  تعزيز  �شبل  برندي  مع  �شموه  وبحث  العاملية.  امل�شتقبل  ملجال�س 
يف  امل�شتقبل  و�شناعة  ال�شتدامة  اأج��ن��دة  دع��م  يف  العاملي،  القت�شادي  املنتدى  مع 
العامل. واأك��د �شموه خالل اللقاء حر�س دولة الإم��ارات ودبي على تعزيز التعاون 
ال�شرتاتيجي املثمر مع املنتدى القت�شادي العاملي وكافة املنظمات الدولية والدول 
املهتمة ب�شناعة م�شتقبل اأف�شل لالأجيال القادمة وخري املجتمعات، جت�شيدا لروؤى 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وتوجيهات 
القطاعني  بني  ال�شراكات  بتعزيز  اهلل”،  “رعاه  دبي  حاكم  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س 
احلكومي واخلا�س واملهتمني من رواد الأعمال واأ�شحاب العقول واملبتكرين حول 
العامل يف املجالت امل�شتقبلية الأكر ارتباطا بحياة النا�س. من جهته، اأ�شاد رئي�س 
امل�شتقبلية،  وتوجهاتهم  الإم���ارات،  دول��ة  قيادة  ب��روؤى  العاملي،  القت�شادي  املنتدى 
واملبادرات  اجلهود  يف  بفعالية  للم�شاركة  ال��دائ��م  و�شعيها  دب��ي  جت��ارب  على  مثنيا 

العاملية لتحقيق ال�شتدامة. 

�شمن فعاليات جمال�س امل�شتقبل العاملية 

مكتوم بن حممد يبحث تعزيز التعاون مع رئي�س املنتدى القت�صادي العاملي

حا�شنة  بيئة  لتوفري  اهلل،  حفظه  ال�����ش��ارق��ة،  اإم����ارة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س 
لال�شتثمار العقاري مما �شاهم يف اإعطاء قوة دفع اإ�شافية اأدت اإىل منو هذا 
القطاع احليوي الذي يعد اأحد اأكر القطاعات فعالية يف الدولة.  واأو�شح 
املنطقة، وهي  العائلية يف  الإم��ارة غدت وجهة مف�شلة لل�شياحة  اأن  �شعادته 
العائالت  قبل  من  والعمل  للعي�س  كوجهة  املميزة  مكانتها  لرت�شيخ  ت�شعى 
حياتهم  وط��رق  اأمن���اط  يف  واملعا�شرة  الأ���ش��ال��ة  ب��ني  اجلمع  ع��ن  والباحثني 
موؤخراً  ال�شارقة  ام��ارة  ف��وز  اإىل  ال�شام�شي  اأ���ش��ار  املجال  ه��ذا  ويف  وعي�شهم. 
بجائزة “املدن ال�شديقة لالأطفال واليافعني” املمنوحة من منظمة الأمم 
عن فئة “اخلدمات الجتماعية  املتحدة للطفولة والأمومة “اليوني�شيف”، 
بعد تفوقها يف ت�شويت اجلمهور وتقييم اخلراء على  ال�شديقة للطفل”، 
اأك��ر من 200 مدينة ح��ول ال��ع��امل، وذل��ك يف اإجن��از عربي واإم��ارات��ي غري 
م�شبوق، هذا اإ�شافة اإىل ان�شمام الإمارة ر�شمياً لل�شبكة العاملية للمدن املراعية 
لل�شن التابعة ملنظمة ال�شحة العاملية، وح�شولها على ع�شوية ال�شبكة كاأول 
مدينة عربية تنال ع�شوية  هذه  ال�شبكة العاملية للمدن املراعية لل�شن مما 
جعل من ال�شارقة مثاًل يحتذى به يف منطقة ال�شرق الأو�شط، ونقطة جذب 
للعائالت من �شتى اأرجاء العامل لالإقامة فيها والتمتع بحياة اآمنة م�شتقرة 

و�شعيدة يف ربوعها.

تت�شدر  ال�����ش��ارق��ة  مدينة 
الفرع  اأن  ال�شام�شي  وذك���ر   ..
على  ا�����ش����ت����ح����وذ  ال����رئ����ي���������ش����ي 
حجم  اإج���م���ايل  م���ن   96.9%
الربع  خ���الل  امل�شجل  ال���ت���داول 
الثالث من عام 2019، وكانت 
اأعلى منطقة يف عدد التداولت 
اخل����ان يف مدينة  م��ن��ط��ق��ة  ه���ي 
معاملة   127 ب��واق��ع  ال�شارقة 
ب��ي��ع، واأع��ل��ى قيمة ت����داولت يف 
بواقع  التجارية  مويلح  منطقة 
بينما  دره��������م،  م���ل���ي���ون   253
الأفرع  يف  ال��ت��داول  حجم  �شكل 
اإجمايل  م��ن   3.1% الأخ����رى 

التداول،  اإجمايل حجم  %1.2 من  الذيد  فرع  التداول، حيث حقق  حجم 
كلباء  فرع  بينما حقق  التداول،  اإجمايل حجم  %1.1 من  وفرع خورفكان 

%0.8 من اإجمايل حجم التداول.

•• ال�صارقة-الفجر:

حقق القطاع العقاري يف اإمارة ال�شارقة حجم تداولت و�شل اإىل 4.2 مليار 
 .2019 ع��ام  م��ن  الثالث  ال��رب��ع  دره��م كت�شرفات وره��ون��ات عقارية خ��الل 
وو�شل احلجم الإجمايل للم�شاحة املتداولة يف معامالت البيع بالإمارة اإىل 
العقارية يف مناطق  الت�شرفات  9.5مليون قدم، وذلك ح�شب تقرير حركة 
ومدن الإمارة الذي اأ�شدرته دائرة الت�شجيل العقاري يف اإمارة ال�شارقة. وو�شل 
عدد املعامالت خالل اأ�شهر يوليو واأغ�شط�س و�شبتمر من العام اجلاري اإىل 
14،974 معاملة يف خمتلف مناطق الإم��ارة، مقارنة ب� 11،393 معاملة 
اإىل  و�شلت  تغيري  بن�شبة   ،2018 امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  م��ن  ال��ف��رتة  نف�س  خ��الل 
%31.4، منها 646 معاملة بيع، و1453 معاملة عقد بيع مبدئي، فيما 
و�شل عدد معامالت الرهن اإىل 694 معاملة بقيمة و�شلت اإىل نحو 1.8 

مليار درهم، كما بلغ عدد معامالت التثمني 210 معاملة.
اأحمد  العزيز  عبد  �شعادة  ق��ال   .. املنطقة  يف  للعائالت  مف�شلة  وجهة 
ال�شارقة  اإم��ارة  ان  بال�شارقة  العقاري  الت�شجيل  دائ��رة  عام  مدير  ال�شام�شي 
بف�شل  وخ��ارج��ه��ا  ال��دول��ة  داخ���ل  م��ن  للم�شتثمرين  ج��اذب��اً  م���الذاً  اأ�شبحت 
توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 

�شم ممثلني عن 32 �شركة اأوروبية للتعرف اإىل اأداء ال�شوق املحلية 

دافزا ت�صتقبل وفدًا من �صبكة امل�صاريع الأوروبية
•• دبي-الفجر: 

املنطقة احلرة مبطار  �شلطة  ا�شتقبلت 
دبي “دافزا” وفداً من “�شبكة امل�شاريع 
ال�شركة  “مهمة  اإط���ار  يف  الأوروبية” 
الأوروبية” التي تنظمها ال�شبكة، والذي 
اأوروبية  �شركة   32 ع��ن  ممثلني  �شم 
احليوية  القطاعات  من  ع��دد  يف  تعمل 
“اإك�شبو  ع��ل��ى  رئ��ي�����ش��ي  ب�����ش��ك��ل  وت���رك���ز 
2020 دبي«.   وكان يف ا�شتقبال الوفد 
اأول  اإدارة  م��دي��ر  م���رغ���وب  ب���ن  ج��م��ال 
امل��ن��ط��ق��ة احل����رة مبطار  ل��ل��م��ب��ي��ع��ات يف 
دبي، اإىل جانب عدد من كبار امل�شوؤولني 
اإىل  ال��وف��د  ا�شتمع  حيث  “دافزا”،  يف 
اأداء  اإىل  ت��ط��رق��ت  ال��ع��رو���س  ع���دد م��ن 
واملنطقة  الدولة  م�شتوى  على  ال�شوق 
فيه،  عملياتها  لإطالق  ال�شبل  واأف�شل 
والتوا�شل مع �شركات حملية واأوروبية 
اأعمالها يف دبي، ف�شاًل  ت��زاول  متنوعة 
نظمتها  اج��ت��م��اع��ات  يف  امل�����ش��ارك��ة  ع���ن 
غرفة جتارة و�شناعة دبي.  وتحورت 
النقا�شات حول جمموعة من املوا�شيع 
ال���ه���ام���ة، م��ث��ل الق���ت�������ش���اد ال����دائ����ري، 
والت�شالت،  امل��ع��ل��وم��ات  وتكنولوجيا 
والروبوتات،  ال���ش��ط��ن��اع��ي،  وال���ذك���اء 
القطاعات  الذكية، وغريها من  واملدن 
الرقمية. وياأتي الرتكيز على القطاعات 
�شلطة  ا�شرتاتيجية  اإط���ار  يف  الرقمية 
لتعزيز  دب����ي  امل��ن��ط��ق��ة احل�����رة مب���ط���ار 

الق�شايا  ح���ول  ال���الزم���ة  وامل��ع��ل��وم��ات 
الأوروبية ب�شكل جماين، وت�شب ال�شبكة 
ت��رك��ي��زه��ا ع��ل��ى جم��م��وع��ة م��ن النقاط 
وال�شيا�شات  الت�شريعات  ت�شمل  ال��ت��ي 
اخل��ا���ش��ة ب��الحت��اد الأوروب�����ي، وفر�س 
اإىل  بالإ�شافة  اأوروب��ا،  العام يف  القطاع 
التعاون  �شركاٍء يف جمال  اإىل  الو�شول 
القت�شادي. وتتمتع اأكر من 60 دولة 
باإمكانية الو�شول اإىل هذه ال�شبكة التي 
ت�شم 600 موؤ�ش�شة ع�شو من خمتلف 

اأنحاء العامل.

32 مليار  2018، وبقيمة  خالل عام 
النتائج  ه����ذه  ت���اأت���ي  اإم�����ارات�����ي.  دره�����م 
ت���اأك���ي���داً ع��ل��ى الأث�����ر الإي���ج���اب���ي جلذب 
ال���ش��ت��ث��م��ارات الأج��ن��ب��ي��ة امل��ب��ا���ش��رة من 
ال�شركات  فيها  مب��ا  العاملية،  ال�شركات 
ل��دع��م اخل��ط��ط احلكومية  الأوروب���ي���ة، 
القت�شادي.   ال��ت��ن��وع  وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
الأوروبية”  امل�����ش��اري��ع  “�شبكة  وتعتر 
العامل،  يف  امل�شاريع  لدعم  �شبكة  اأك��ر 
ال�شغرية  ال�شركات  تزويد  على  وتعمل 
واملتو�شطة بالن�شائح العملية وامل�شاعدة 

ال���ن���م���و لهم.  ي��ح��ق��ق  ال�������ش���رك���ات مب����ا 
جمال  يف  للتعاون  كبرية  فر�شاً  ون��رى 
تكنولوجيا املعلومات بني اأوروبا ودولة 
�شنعمل  لذا  املتحدة،  العربية  الإم��ارات 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ه���ذا ال��ت��ع��اون يف الأع����وام 
ال���ق���ادم���ة«. وت��ع��ت��ر اإم�����ارة دب���ي وجهة 
الأوروبية  لل�شركات  متميزة  جت��اري��ة 
ال���ت���ي ت��ت��ط��ل��ع ل��ت��اأ���ش��ي�����س اأع���م���ال���ه���ا يف 
الأوروبية  ال��دول  �شكلت  املنطقة، حيث 
ال���ت���ب���ادل  ح���ج���م  م�����ن   22% ن�������ش���ب���ة 
دبي  اإم����ارة  النفطي يف  غ��ري  ال��ت��ج��اري 

خ��دم��ات��ه��ا ل��ت��ك��ون ق����ادرة ع��ل��ى مواكبة 
القت�شاد الرقمي املتطور، حيث ت�شكل 
بتكنولوجيا  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة  ال�����ش��رك��ات 
اإجمايل  م��ن   29% ن�شبة  امل��ع��ل��وم��ات 
ع�����دد ال�������ش���رك���ات يف امل��ن��ط��ق��ة احل�����رة. 
مرغوب  بن  جمال  ق��ال  ال�شدد،  وبهذا 
اأهم  اأح��د  من  الأوروب��ي��ة  ال�شوق  “ُتعد 
الأ�شواق ل�شلطة املنطقة احلرة مبطار 
توفري  على  دائ��م  ب�شكل  تعمل  اإذ  دب��ي، 
البيئة املنا�شبة التي جتذب امل�شتثمرين 
واأن�شطة  الأم���د  طويلة  وال�شتثمارات 

•• دبي-الفجر: 

مذكرة  دب��ي  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  وقعت 
تفاهم مع بنك اأبوظبي الأول، اأكر بنك يف 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة واأحد اأكر 
موؤخراً  العامل،  يف  املالية  املوؤ�ش�شات  واأاأم��ن 
فيما  والتن�شيق  التعاون  لتعزيز  مقرها  يف 
يتعلق برقمنة التجارة يف الدولة من خالل 
ت�شني”  “البلوك  تقنيات  اأح��دث  ا�شتخدام 

املواكبة للمتغريات العاملية.
ووقع التفاقية كل من �شعادة حمد بوعميم، 
م��دي��ر ع����ام غ��رف��ة جت����ارة و���ش��ن��اع��ة دبي، 
التنفيذي  الرئي�س  نائب  �شايغ،  واأن��دري��ه 
ورئي�س  الأول  اأب���وظ���ب���ي  ب��ن��ك  مل��ج��م��وع��ة 
للموؤ�ش�شات  امل�����ش��رف��ي��ة  اخل���دم���ات  ق��ط��اع 
بح�شور  وذل���ك  للمجموعة،  وال���ش��ت��ث��م��ار 
ع���دد م��ن امل����دراء وم�����ش��وؤويل الأق�����ش��ام من 
�شتتعاون  التفاقية،  ومب��وج��ب  اجلهتني. 
لربط  الأول  اأبوظبي  بنك  مع  دب��ي  غرفة 
امل�شروعني خلدمة ال�شرتاتيجية الوطنية 
ل���دول���ة الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة فيما 
يتعلق برقمنة التجارة وت�شهيل معامالتها 
واحلماية  ال�شفافية  وت��وف��ري  واإج��راءات��ه��ا 
التجاري  بالتبادل  املعنية  الأط��راف  لكافة 
مما ير�شخ من مكانة الدولة كوجهة عاملية 

رائدة يف جمال التجارة الرقمية.
وي��ع��ت��ر م�����ش��روع ط��ري��ق احل��ري��ر الرقمي 
ال�����ذي ت���ط���وره غ���رف���ة دب����ي ب��ال��ت��ع��اون مع 
���ش��رك��ائ��ه��ا، وال����ذي ي��ت��وق��ع اأن ي��دخ��ل حيز 
التطبيق بداية العام 2020، اأحد امل�شاريع 
حيث  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  لت�شهيل  امل��م��ي��زة 

اإىل ان م�شروع طريق احلرير الرقمي هو 
املتقدمة  الروؤية  ويعك�س  التجارة  م�شتقبل 
الدولة  مكانة  تعزيز  يف  الر�شيدة  للقيادة 
يف املنظومة القت�شادية التجارية العاملية، 
ان رب���ط م�����ش��روع ط��ري��ق احلرير  م��ع��ت��راً 
يف  �شي�شاهم   UTC من�شة  م��ع  ال��رق��م��ي 
ال��ت��ج��ارة يف الدولة،  ت��وط��ي��د رك��ائ��ز ق��ط��اع 
وم�شاهمته يف دعم وحتفيز التجارة العاملية، 
بتقنية  ���ش��ي��ك��ون  ال��ت��ع��اون  وان  خ�����ش��و���ش��اً 
البلوك ت�شني املبتكرة، الأمر الذي �شيكون 
ل��ه ان��ع��ك��ا���ش��ات اإي��ج��اب��ي��ة ج���داً ع��ل��ى التجار 
يتعلق  فيما  خا�س  ب�شكل  التجارة  وق��ط��اع 
ب��ت��وف��ري ال��وق��ت واجل��ه��د و���ش��م��ان الأم����ان 
خيارات  وت���وف���ري  وال�����ش��ف��اف��ي��ة  واحل���م���اي���ة 
قال  جانبه،  من  متطورة.  مالية  تويلية 
التنفيذي  الرئي�س  ن��ائ��ب  ���ش��اي��غ،  اأن��دري��ه 
ملجموعة بنك اأبوظبي الأول ورئي�س قطاع 
اخلدمات امل�شرفية للموؤ�ش�شات وال�شتثمار 
هذه  يف  ن�شارك  اأن  “ي�شعدنا  للمجموعة: 
اإىل ج��ن��ب م��ع غ��رف��ة دبي،  امل���ب���ادرة ج��ن��ب��اً 
امل�شروع  ه��ذا  حتقيق  يف  دور  لنا  يكون  واأن 
امل�شتوى  على  كبرية  باأهمية  يتميز  ال��ذي 
املحلي. وباعتبارنا موؤ�ش�شة مالية رائدة يف 
دولة الإمارات العربية املتحدة؛ ف�شنوا�شل 
املنطقة  يف  اجلهات  لأب��رز  خراتنا  تقدمي 
وت�شجيع  الح��ت��ي��ال��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات  مل��ك��اف��ح��ة 
الأع��م��ال ال��ت��ج��اري��ة، وب��ال��ت��ايل دع��م النمو 
دوراً  التفاقية  ه��ذه  وتلعب  الق��ت�����ش��ادي. 
حمورياً يف تعزيز الكفاءة وت�شهيل الأعمال 
واملتو�شطة،  ال�شغرية  لل�شركات  بالن�شبة 

وخمتلف ال�شركات ب�شكل عام. 

ال��ت��ك��ال��ي��ف وت���ع���دد وتنوع  ارت���ف���اع  وم��ن��ه��ا 
حمد  واأ�شار  ال�شفافية.  وغياب  الت�شريعات 
و�شناعة  عام غرفة جت��ارة  بوعميم، مدير 
اأبوظبي  ب��ن��ك  م���ع  ال�����ش��راك��ة  اأن  اإىل  دب���ي 
املو�شوعة  اخل��ط��ط  ���ش��م��ن  ت��ن��درج  الأول 
قطاع  اإىل  ال��ت��ج��ارة  ق��ط��اع  حت��وي��ل  لتعزيز 
والتقنيات  املتغريات  اأح��دث  يواكب  رقمي 
املالية  احللول  تفعيل  ان  معتراً  العاملية، 
التجارية  امل��ع��ام��الت  وت�����ش��ه��ي��ل  ال��رق��م��ي��ة 
املخاطر  خف�س  اإىل  بالإ�شافة  وت�شريعها 
امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��ت��م��وي��ل ال���ت���ج���اري ه���ي جزء 
قطاع  �شتنقل  التي  التفاقية  من  اأ�شا�شي 
التجارة يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة 
اآفاق وا�شعة من النمو. ولفت بوعميم  اإىل 

للم�شارف من خماطر التمويل والحتيال 
يف التجارة.

وي����اأت����ي ال���ت���ع���اون ب���ني غ���رف���ة دب����ي وبنك 
العاملية  ال���ت���ج���ارة  ل��دع��م  الأول  اأب���وظ���ب���ي 
وت��ر���ش��ي��خ م��ك��ان��ة دول����ة الإم�������ارات كوجهة 
التقنيات  اأح�����دث  ت��ع��ت��م��د  رائ�����دة  جت���اري���ة 
دبي  لغرفة  �شبق  حيث  التجارية،  العاملية 
الرقمي  اأطلقت م�شروع طريق احلرير  اأن 
�شمن مبادرة “دبي X10«، والذي ي�شمل 
متكاملة  وطنية  اإلكرتونية  من�شة  تطوير 
ت�شني  البلوك  تقنية  ا�شتخدام  خ��الل  من 
التجارة  م���ع���ام���الت  ل��ت�����ش��ه��ي��ل  امل���ت���ط���ورة 
على  والتغلب  والعاملية،  الإقليمية  البينية 
بالتجارة  امل��رت��ب��ط��ة  ال��ت��ح��دي��ات  م��ن  ع���دد 

ي��ع��ت��ر امل�����ش��روع ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة ع��ل��ى �شعيد 
موقع  وت��ع��زي��ز  ال��ع��امل��ي��ة،  ال��ت��ج��ارة  ت�شهيل 
العاملية.  ال��ت��ج��اري��ة  امل��ن��ظ��وم��ة  �شمن  دب���ي 
�شفافية  ت���ع���زي���ز  يف  امل��ن�����ش��ة  و���ش��ت�����ش��اه��م 
معايري  وحت�شني  التوريد  �شال�شل  وكفاءة 
كل  وحتويل  التجارية  للمعامالت  الأم��ان 
الإج������راءات اإىل م��ع��ام��الت رق��م��ي��ة.   وقد 
بالتعاون  م��وؤخ��راً  الأول  اأبوظبي  بنك  ق��ام 
دولة  يف  وطنية  م�شارف  و7  ات�شالت  مع 
 UAE Trade الإمارات بتطوير من�شة
Connect )UTC( الرقمية املتقدمة 
لعمليات التمويل التجاري با�شتخدام تقنية 
ال�شطناعي  الذكاء  وتقنية  ت�شني  البلوك 
الكاملة  احل��م��اي��ة  ل��ت��وف��ري  وال����روب����وت����ات 

غرفة دبي وبنك اأبوظبي الأول يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز رقمنة التجارة يف الدولة
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العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/4535 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شدهما/1- خياط املغرب اجلديد )موؤ�ش�شة فردية( 2-طاهر 
بيج جان حممد  جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ م�شرف 
الهالل - �س م ع - مكتب اإدارة - فرع برج البحر - وميثله / عبدالعزيز 
خمي�س علي فرج ال�شام�شي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
درهم  وق����دره )104633.98(  ب��ه  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  وال���زام���ك  اع���اله 
املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  بالت�شامن 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/3277  تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- را�شد عتيق حممد حميد املحريبي جمهول حمل 
م ع( وميثله  التجاري )�س  دبي  التنفيذ/بنك  ان طالب  القامة مبا 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د   - ال�شام�شي  جابر  �شليمان  حمد  نا�شر   /
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)547588.44( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/4203 تنفيذ جتاري  
م( جمهول حمل  م  ذ  )���س  التجارية  ب��ان جلوبال  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
 / ومي��ث��ل��ه  اي���ه  ا����س  فرن�شا  التنفيذ/اخلليجي  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
عليك  اأق����ام  ق��د   - الكتبي  ه��وي��دن  ب��ن  ع��ب��داهلل  �شعيد  ع��ب��داهلل  خليفة 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )43014915.99(
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/3170 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شدهم/1- �شركة دملا للم�شاريع الهند�شية - ذ م م 2-�شركة مباين دملا 
للمقاولت العامة )�س ذ م م( 3-جمموعة دملا الإمارات )موؤ�ش�شة فردية( 4-مرمي 
القامة  حمل  جمهويل  حيدر  التنوير  الفقار  5-ذو  املريخي  خالد  خليل  احمد 
ال��دويل - �س م ب - مكتب تثيل وميثله /  التنفيذ/ بنك اخلليج  مبا ان طالب 
عامر �شيد حممد �شيد حمي رو�شن املرزوقي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )41028605( درهم بالت�شامن 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/4765 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- بريل ا�شت ما جنمنت �شريف�شز - ذ م م - فرع 
للنقل  التنفيذ/ريليبيل  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  دب��ي 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  م  م  ذ  �س   - واخلفيفة  الثقيلة  بال�شاحنات 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)2533868( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

 يف الدعوى رقم 2019/4950 تنفيذ جتاري 
 - �شودهري جاندي  اتيت  - ب�شفتها مدين  2-  �س  م  د  م   - املنفذ �شدهم/1- ندهى جيمز  اىل 
ب�شفته كفيل �شخ�شي   3- املا�س المريات - �س ذ م م - ب�شفته كفيل  4- ميهول ديليب ميهتا 
- ب�شفته حمرر ال�شيك �شند الكفالة  5- عمرى جيويلري تريدجن - م م ح - ب�شفتها كفيل  6- 
نايتي كومار جيتيندرا بهاي ميفادا ميفادا جيتيندرا - ب�شفته حمرر  7- الواحد للتجارة العامة 
-  م م ح - ب�شفتها كفيل  8- �شاجيفو نيال كاندان نامبوترييباد - ب�شفته حمرر ال�شيك �شند 
الكفالة   جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/البنك التجاري الدويل - �س م ع وميثله 
/حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم 
التنفيذ او  املنفذ به وقدره )60716530.84( درهم بالت�شامن والتكافل اىل طالب  املبلغ  بدفع 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/4812 تنفيذ جتاري  
عبدالهادي  حممد  ران��ي��ه   -2 م  م  ذ  ���س   - كوكوبك�س  ���ش��ده��م��ا/1-  املنفذ  اىل 
ب�شفتها الكفيلة ال�شخ�شية للمدعي عليها الأوىل )كوكوبك�س �س ذ م( جمهويل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�شرف الهالل - �س م ع - مكتب اإدارة - 
فرع برج البحر - وميثله / عبدالعزيز خمي�س علي فرج ال�شام�شي - قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)31046.28( درهم بالت�شامن والتكافل اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4   
دي�شك  اك�شكلوزف  ب�  والكائنة  �شركة/ جيه ات�س �شي �شي�شتمز، رخ�شة رقم : 94368 

رقم 5، الطابق 1، مبني رقم 12، مدينه دبي لالإنرتنت، دبي، الإمارات العربية املتحدة، 
واملرخ�شة لدى �شلطة دبي للتطوير ، ترغب هذه ال�شركة املذكورة يف اإعالن قرارها للكافة 
والذي مت اإتخاذه بوا�شطة جمل�س اإدارة �شركة/ جي ات�س �شي �شي�شتمز ال تي دي )ال�شركة 

تهيب   ، لذلك  وفقاً  ال�شركة.  وحل  اإغالق  ب�شاأن  الرئي�شية( بتاريخ 2019/10/21 
ال�شركة باأي طرف معني بالأمر ولديه اأى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي هذه 

املطالبات خالل 45 يوماً من تاريخ هذا الإعالن عن طريق الريد امل�شجل اأو الإت�شال
ب� : ال�شّيد/ جاريث روبرت اندير�شون
اإ�شم ال�شركة: جيه ات�س �شي �شي�شتمز 

الإمارات  دب��ي،   ،12 رقم  1، مبني  الطابق   ،5 رقم  دي�شك  اك�شكلوزف    500188 ���س.ب: 
العربية املتحدة  ، هاتف رقم : 0097143912444

gareth.anderson@jhc.financial :الريد الإلكرتوين
لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد اإنتهاء فرتة الإ�شعار واملحددة ب�  45 يوماً. 

ا�شعار ت�شفية

العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/173  مدين كلي
اىل اخل�شم املدخل / 1-النظم ملحا�شبة والتدقيق - حما�شبون قانونيون جمهول حمل 
املطالبة  مو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ا�شعد  املدعي/م�شطفى  ان  مبا  القامة 
بالزام املدعي عليها واخل�شم املدخل بالت�شامن والنفراد مببلغ )16000000( درهم 
كتعوي�س جابر لال�شرار املادية واملعنوية والدبية 2- احتياطيا احالة الدعوى للخرة 
املدعي  ال��زام   -3 باملدعي  حلقت  التي  واخل�شائر  املادية  ال�شرار  لح�شتاب  املحا�شبية 
عليها واخل�شم املدخل بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماه.وحددت لها جل�شة 
لذا    ch1.C.15:بالقاعة ال�����ش��اع��ة:09:30 �س  امل���واف���ق:2019/11/6  الرب��ع��اء  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/1500  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-بيوتري او�شن لل�شحن ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/امل�شتقلة للتبغ 
تقليد  بثبوت  احلكم  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  اجلرمن  ابراهيم  ا�شماعيل  وميثله:علي  م.م.ح 
حمتويات  ب��ات��الف  والم���ر   )BUSINESS ROYALS( التجارية  املدعية  لعالمة  عليها  امل��دع��ي 
احلاوية رقم )TCKU156196( املوجودة مبيناء جبل علي من ال�شجائر التي حتمل عالمة جتارية 
مقلدة لعالمة املدعية التجارية )BUSINESS ROYALS( املحجوز عليها مبيناء جبل علي او ما 
تراه املحكمة املوقرة ب�شاأنها وذلك على نفقة املدعي عليها والمر بن�شر احلكم الذي �شي�شدر يف الدعوى 
وبالر�شوم  املدعي عليها  نفقة  ال��دوىل على  ت�شدر يف  التي  ال�شحف  اح��دى  او يف  الق�شتاد  وزارة  ن�شرة  يف 
ال�شاعة:09:30  امل���واف���ق:2019/11/11  الثنني  يوم  جل�شة  لها  املحاماة.وحددت  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف 
�س بالقاعة:ch1.C.15  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/1412  جتاري كلي

دروي�س/ب�شفته  �شليمان  مياه  ح�شن   -2 ����س.ذ.م.م  لل�شناعات  1-ايليجانت   / عليه  املدعي  اىل 
الوىل  عليها  للمدعي  كفيلة  دروي�س/ب�شفتها  ح�شن  ميمونه   -3 الوىل  عليها  للمدعي  كفيل 
دروي�����س/ ح�شن  ط��ال��ب   -5 الوىل  عليها  للمدعي  كفيل  دروي�����س/ب�����ش��ف��ت��ه  ح�شن  اح�����ش��ن   -4

كفيلة  �س.ذ.م.م/ب�شفتها  التجارية  �شتار  ميجا  �شركو   -6 الوىل  عليها  للمدعي  كفيل  ب�شفته 
اأقام  قد  بنك  ت�شارترد  املدعي/�شتاندرد  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  الوىل  عليها  للمدعي 
وقدره  مببلغ  والت�شامم  بالت�شامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  مو�شوعها  الدعوى  عليك 
ا�شتحقاق الدين  )23.635.961( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من 
ال�شاعة:09:30 �س  امل��واف��ق:2019/11/13  الربعاء  يوم  لها جل�شة  ال�شداد.وحددت  وحتى تام 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا    ch2.E.22:بالقاعة

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/1441  جتاري كلي

وورلد  ب��ي��ت   -2 ليمتد  ه��ول��دي��ن��ج��ز  ج����روب  1-ت�����ش��ام��ن   / ع��ل��ي��ه  امل��دع��ي  اىل 
انف�شتمنت�س ليمتد 3- حممد هاين حممد ه�شام ق�شاب جمهول حمل القامة 
باقر  الدويل وميثله:خمتار حممد  ال�شالمي  الت�شامن  املدعي/بنك  ان  مبا 
غريب قد اأقام عليك الدعوى مو�شوعها املطالبة بحل وت�شفية �شركة ت�شامن 
جروب هولدينجز ليمتد.وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق:2019/11/5 
ال�شاعة:09:30 �س بالقاعة:ch1.C.15  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/9677  عمايل جزئي
����س.ذ.م.م  �شي  ام  اأ����س  املعدنية  الأ���ش��ق��ف  لتجارة  1-ال�شعودية   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
امل��ط��ران وميثله:حبيب  املدعي/�شامي  ان  الق��ام��ة مب��ا  دب��ي جمهول حم��ل  ف��رع   -
حم��م��د ���ش��ري��ف ع���ب���داهلل امل����ال ق���د اأق������ام ع��ل��ي��ك ال����دع����وى م��و���ش��وع��ه��ا املطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )451877( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
وال��ف��ائ��دة 12% م��ن ت��اري��خ امل��ط��ال��ب��ة و���ش��م��ول احل��ك��م ب��ال��ن��ف��اذ امل��ع��ج��ل ب��ال كفالة 
الثالثاء  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  .وح����ددت   MB196552126AE:ال�شكوى رق���م 
مكلف  فاأنت  لذا    ch1.A.1:بالقاعة �س  ال�شاعة:08:30  امل���واف���ق:2019/11/12 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/1424  جتاري كلي

���س.ذ.م.م ب�شفتها كفيلة  اند�شرتيز  ���س.ذ.م.م 2- تيكنوفا باكينغ  اند�شرتيز  اىل املدعي عليه / 1-تيكنوفا 
للمدعي عليها الوىل 3- طالب ح�شن دروي�س/ب�شفته كفيل للمدعي عليها الوىل 4- ايليجانت لل�شناعات 
كفيلة  ب�شفتها  ����س.ذ.م.م  التجارية  �شتار  ميجا  �شركة   -5 الوىل  عليها  للمدعي  كفيله  ب�شفتها  ����س.ذ.م.م 
للمدعي عليها الوىل 6- ميمونه ح�شن دروي�س ب�شفتها كفيلة للمدعي عليها الوىل 7- ح�شن مياه �شليمان 
دروي�س ب�شفته كفيل للمدعي عليها الوىل 8- اح�شن ح�شن دروي�س/ب�شفته كفيل للمدعي عليها الوىل 
املطالبة  الدعوى مو�شوعها  عليك  اأق��ام  قد  بنك  ت�شارترد  املدعي/�شتاندرد  ان  القامة مبا  جمهول حمل 
بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )44.766.818.00( درهم اماراتي والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة مع 
الفائدة التجارية بواقع 12% من تاريخ ا�شتحقاق الدين وحتى تام ال�شداد.وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء 
املوافق:2019/11/26 ال�شاعة:09:30 �س بالقاعة:ch1.C.15  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2019/152 تظلم �شرعي                                                

بان  ف��اروق ج��ري  جمهول حمل القامة نعلنكم  اىل املحكوم عليه/1- عمر 
املذكورة  ال��دع��وى  يف   2019/8/19 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة 
اعاله ل�شالح/ �شوزان عبدالرحمن زرزور بحكمت املحكمة مبثابة احل�شوري 
املنع  برفع  والق�شاء  املتظلم  الم��ر  بالغاء  املو�شوع  ويف  �شكال  التظلم  بقبول 
من ال�شفر بحق ال�شغري )عبداهلل( بالمر رقم 771/2016 امر على عري�شة 
درهم  وثالثمائة  امل�شروفات  �شده  املتظلم  والزمت  بذلك  والتعميم  �شرعي 
اتعاب حماماه.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4   

اعالن حكم بالن�شر
                   يف  الدعوى رقم 2019/1468 احوال نف�س م�شلمني                    

املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  القامة  فلي�س جمهول حمل  بياتا  عليه/1-  املحكوم  اىل 
بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2019/10/23 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ ح�شام بن 
يو�شف بن ابراهيم ر�شوان بحكمت املحكمة مبثابة احل�شوري 1- تطليق املدعي عليها 
بياتا فلي�س من املدعي ح�شام بن يو�شف بن ابراهيم ر�شوان طلقة بائنة لل�شرر وعليها 
اح�شاء عدتها من تاريخ �شريورة حكم التطليق باتا 2- ا�شقاط ح�شانة املدعي عليها 
لبنتها ليا و�شم ح�شانتها اىل والدها املدعي مع الزام املدعي عليها بعدم التعر�س له 
يف احل�شانة ال فيما يبيحه ال�شرع والقانون 3- الزام املدعي عليها بامل�شروفات.  حكما 
مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر 
اآل مكتوم  ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد  ال�شمو  هذا الع��الن �شدر با�شم �شاحب 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/2602  مدين جزئي

القامة  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  للنقليات  غ��ول  1-را���ش��د   / عليه  املدعي  اىل 
احلمادي  حممد  ابراهيم  وميثله:علي  عبدالرزاق  خان  املدعي/قا�شم  ان  مبا 
ب��ال��زام امل��دع��ي عليها مببلغ  اأق����ام عليك ال��دع��وى وم��و���ش��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة  ق��د 
 %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم   )110.000( وقدره 
لها جل�شة يوم اخلمي�س  التام.وحددت  ال�شداد  الدعوى وحتى  تاريخ رفع  من 
فاأنت  ل��ذا    ch2.D.19:بالقاعة �س  ال�شاعة:08:30  امل���واف���ق:2019/11/7 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

                  يف  الدعوى 2018/15  ادخال واخراج وارث م�شلمني
اىل املدعي عليه / 1-بروين كل 2- عثمان كل 3- ناياب عامر جمهول حمل القامة 
عليك  اأق��ام  قد  ال�شحي  �شعيد  را�شد  �شعيد  وميثله:زايد  كوثر  املدعي/�شريا  ان  مبا 
الدعوى ومو�شوعها احلكم ببطالن ح�شر الرث رقم 2016/685 ح�شر ورثة م�شلمني 
ح�شر   2016/872 رق��م  يحمل  وال���ذي  املدعية  م��ن  امل��رف��وع  الرث  بح�شر  والع��ت��داد 
ور�شة م�شلمني.وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق:2019/11/20 ال�شاعة:08:30 
فاأنت مكلف  لذا  القرهود   ال�شخ�شية يف منطقة  الح��وال  بالقاعة:)5( يف مبنى  �س 
او م�شتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/3029 مدين جزئي                                                
���س.ذ.م.م جمهول حمل  انرتنا�شيونال  فاكي�شن  عليه/1- كنرتي  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/جابر فالياكات مان�شريي وميثله:علي ابراهيم حممد 
احلمادي نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2019/6/27 يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ جابر فالياكات مان�شريي بالزام املدعي عليه 
بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )53.500( درهم مع الفائدة القانونية بواقع 
9% من تاريخ املطالبة الق�شائية والزمته بالر�شوم وامل�شاريف وثالثمائة درهم 
اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/2118 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- حممد الكان اي�شيكان جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2018/9/9 يف الدعوى املذكورة اعاله 
املدعي  بالزام  البحر  برج  ادارة -فرع  ���س.م.ع مكتب  الهالل  ل�شالح/ م�شرف 
الف ومائتي وت�شعة وت�شعني  املدعي مبلغ )اربعني  يوؤدي للم�شرف  بان  عليه 
درهم مقابل  الف  بامل�شروفات ومببلغ  والزمته  فل�شا(  واثنني وثالثني  درهم 
اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري قابال 
العالن  لن�شر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لال�شتئناف خالل ثالثني 
اآل مكتوم حاكم  �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/7875(
املنذر : حمد بن نا�شر البلو�شي - عماين اجلن�شية 

بوكالة املحامي / �شامل عبداهلل �شلطان احلمادي 
املنذر اليه : معلم مو�شى معلم ح�شن - اإماراتي اجلن�شية

)جمهول حمل الإقامة( 
اليه بوجوب �شداده مبلغ وق��دره )193.000 دره��م( )مائة  املنذر   ، املنذر  ينذر 
وث��الث��ة وت�����ش��ع��ون ال���ف دره���م ( خ���الل خم�شة اي���ام م��ن ت��اري��خ��ه واإل ا�شطر 
املنذر اىل اتخاذ كافة الإج��راءات القانونية �شد املنذر اليه ل�شتيفاء حقه مع 
ال�شداد والر�شوم  القانونية حتى تام  بالتعوي�شات الالزمة والفوائد  تكليفه 

وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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 يف الدعوى رقم )2019/1288(  مدين جزئي - عجمان 

املرفوعة من املدعية / املدينة للتغليف 
�شد املدعي عليها الأوىل : النخيل للتعبئة والتغليف  املدعي عليه الثاين : ناجع طالل حممود 

املدعي عليها الثالثة : برذرز للتجارة العامة  املدعي عليها الرابعة : حنان خالد علي ال�شلبي 
ب�شفتي انا : تامر عبد احلميد ممدوح اأحمد )خبريا حما�شبيا( مكلفا من قبل حمكمة عجمان الإبتدائية املوقرة 
، باإجراء اخلرة احل�شابية يف الدعوى رقم )2019/1288( مدين جزئي - عجمان. فاإننا قد قررنا دعوة ال�شادة : 
النخيل للتعبئة والتغليف & ناجع طالل حممود & برذرز للتجارة العامة & حنان خالد علي ال�شلبي او من 
ميثلهم قانونا ب�شفتهم : املدعي عليهم  بالدعوى املذكورة اأعاله.   للح�شور اإىل مقر مكتبنا يف دبي مبنطقة ديرة 
- �شارع الرقة - مقابل بنك اأبوظبي التجاري - بناية الزرعوين اأ�شفل البناية مطعم العزامي العراقي - الدور 
ال�شاد�س - مكتب رقم ) 602( يوم اخلمي�س القادم املوافق )2019/11/7( ال�شاعة احلادية ع�شر �شبحا )11.00( 

�شباحا. ويرجى منكم اإح�شار كافة امل�شتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�شوركم لالإجتماع.

املحكم واخلبري احل�شابي - تامر عبد احلميد ممدوح اأحمد
رقم القيد ب�شجل اخلرباء )410( - ماج�شتري اإدارة االأعمال - حما�شبة ومتويل 

زميل جمعية املحا�شبني الدولية CPA - قيد مدققي احل�شابات بوزارة االقت�شاد )659(

اعالن ح�شور اجتماع خربة  

العدد 12774 بتاريخ 2019/11/4   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�شر

                       اىل املدعي عليه/ نا�شر ا�شماعيل لالأعمال الفنية - �س ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�شة يوم الأربعاء 2019/11/13 م ، يف ال�شاعة 8.30 

لذا فانتم مكلفون باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل ، ويف حالة تخلفكم فان احلكم 

�شيكون مبثابة احل�شوري.
 رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
 10585/2019/13
 10590/2019/13
 10653/2019/13

م
1
2
3

ا�شم املدعي
امين طه ن�شري ن�شر 

احمد جمال حممد ح�شني 
ثابت عبدالعزيز جمعة جامع 

مبلغ املطالبة
19400 درهم + 2000 درهم تذكرة العودة 
20947 درهم + 2000 درهم تذكرة العودة 
19400 درهم + 2000 درهم تذكرة العودة 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  4  نوفمرب  2019 العدد 12774 

االثنني    4   نوفمبر    2019  م   -   العـدد  12774  
Monday   4   November   2019  -  Issue No   12774



29

�شحة وتغذية

يتم ق�س 10 �شم من ال�شعر.

التغذية ال�شحية
على  للحفاظ  الن�شائح  اأه��م  م��ن 
�شعر قوي ملئ باحليوية واجلمال 
الطعام  نظام �شحي يف  ات��ب��اع  ه��و 

ومنط يف احلياة �شليم.
- ين�شح بتناول الأطعمة ذات قيمة 
والروتينات  ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات  م���ن 
املفيدة خا�شة  وامل��ع��ادن  وال��ده��ون 

احلديد.
لفة ال�شعر

- ي��ن�����ش��ح ع��ن��د ل���ف ال�����ش��ع��ر حتت 
مريحة  اللفة  ت��ك��ون  اأن  احل��ج��اب 
وغ���ري ل��ف��ه ب��ط��ري��ق��ة ج��ام��دة لأن 
ال�شعر  ت�����ش��اق��ط  اإىل  ي�����وؤدي  ه���ذا 

وتق�شفه.
لل�شع�����ر  ا�شتخ������دام  يف�ش����ل   -
ال��ت�����ش��ري��ح��ات ال���ت���ي جت��ع��ل��ه غري 
ال�شفائر  ت�شريحة  مثل  م�شدود 

وت�شريحة الكعكة.
ين�شح عند ت�شريح ال�شعر اأن تكون 
عند  م��ن  ف�شفا�شة  ال��ت�����ش��ري��ح��ة 
لتك�شري ال�شعر  فروة الراأ�س منعاً 

وتق�شفه وتلفه من اجلذور.

عدم ارتداء الطرحة وال�شعر 
مبلل

اأن  احل��ج��اب  ارت�����داء  ع��ن��د  ين�شح 
يكون  اأي  مبلل  غري  ال�شعر  يكون 

جاف ب�شكل تام.
مبلل  وال�شعر  احل��ج��اب  ارت���داء   -
ال�شعر  ف����روة  ���ش��ع��ف  اإىل  ي�����وؤدي 

ت�شاقطه  اإىل  ي������وؤدي  وب���ال���ت���ايل 
وظهور عليه الق�شرة.

ا�شتخدام طرح من القطن
يف�شل ا�شتخدام طرح من اخلامات 
القطنية اأو امل�شنوعة من احلرير، 
حيث اأن تلك اخلامات اخلفيفة ل 

ت�شر ال�شعر.
العرق  القطنية  الطرح  تت�س   -
ال�شعر  ي��ف��ي��د  ال�����ش��ع��ر وه�����ذا  م���ن 

وتنع من زيادة الرطوبة فيه.
األوان  ذات  طرح  بارتداء  ين�شح   -
النهار  فرتة  خالل  خا�شة  فاحتة 

لأن الألوان الغامقة
- ت�شاعد على جذب اأ�شعة ال�شم�س 
ل���ه، وب��ال��ت��ايل ي��وؤث��ر ع��ل��ى ال�شعر 

ويزيد احلرارة فيه.
واح���دة  ط��رح��ة  ارت�����داء  يف�شل   -
حتى ت�شمح مبرور الأك�شجني اإىل 

فروة ال�شعر.

تهوية ال�شعر
كان  كلما  احلجاب  خلع  يف�شل   -
هناك فر�شة ت�شمح بذلك وخا�شة 

يف فرتة النهار.
امل�شام  وت��ه��وي��ة  ال�����ش��ع��ر  ت��ه��وي��ة   -
ت�شاقطه  من  وتنع  ال�شعر  تفيد 

وتعر�شه للق�شرة.

 عدم تعر�س ال�شعر اإىل اأ�شعة 
ال�شم�س

مبا�شر  ب�����ش��ك��ل  ال�����ش��ع��ر  ت��ع��ر���س 
جفافه  اإىل  ي����وؤدي  ال�����ش��م�����س  اإىل 

 E ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات م��ث��ل ف��ي��ت��ام��ني
والبيوتن وحم�س الفوليك.ا

ما هي اأ�شباب م�شاكل ال�شعر؟
ونق�س  �شليمة،  الغري  التغذية   -
تعد  ال��ت��ي  الفيتامينات  ت��ن��اول  يف 
ال�شعر  ل��ت��غ��ذي��ة  اأ���ش��ا���ش��ي  م�����ش��در 

ومنوه.
- التوتر النف�شي وعدم الإح�شا�س 

بالراحة والجهاد ال�شديد.
الكثري  ال�شع������ر  ا�شتخ�����دام على   -
مثل  الكيم������يائية  امل�����واد  م�����ن 
والكرمي�����ات  ال�شع�����ر  �شبغ������ة 
ال�شع������ر  ف�����������������رد  يف  امل�����ش��ت��خ��دم��ة 
ال�شع����ر  غ�ش�����ل  م��ن  والكث������ار 

بال�ش�امبو.
ف����روة  ب���ال���ت���ه���اب يف  الإ�����ش����اب����ة   -

الراأ�س.
عن  الناجت  ال��دم  بفقر  الإ�شابة   -

نق�س التغذية وخا�شة احلديد.
- حدوث ا�شطراب يف الهرمونات 
وب��الأخ�����س ا���ش��ط��راب يف هرمون 

الغدة الدرقية.
وم�شاكله  امل��ن��اع��ة  ج��ه��از  �شعف   -

املتعددة.
- تناول الأدوية التي حتتوي على 

مادة الكورتيزون.
امل���������ش����ادة  الأدوي���������������ة  ت������ن������اول   -

لالإكتئاب.
- ي��ت��ع��ر���س ال�����ش��ع��ر ل��ل��ك��ث��ري من 
امل�����ش��اك��ل ���ش��واء ك���ان ت�����ش��اق��ط��ه اأو 
تق�شفه خالل فرتة احلمل ويليها 

فرتة الر�شاعة.

اخ���ت���ي���ار ال�����ش��ام��ب��و اجل��ي��د 
واملنا�شب لل�شعر

من  ن��وع  لل�شعر  اختيار  يف�شل   -
يتنا�شب  ال���ذي  اجل���يد  ال�شامبو 

مع طبيعة ال�شعر.
اإىل  م��رت��ني  م��ن  ال�شعر  يغ�شل   -
اأجل  ثالث م��رات يف الأ�شبوع من 
وعدم  منه  العرق  وازال���ة  نظافته 

تعر�شه مل�شاكل فروة الراأ�س.
غ�شله  يف  امل��ب��ال��غ��ة  ع���دم  يف�شل   -
الطبيعية  ال��زي��وت  يفقد  ل  حتى 

التي تغذيه والتي يحتوي عليها،
 وبالتايل يت�شبب يف تق�شف ال�شعر 

وجفافه.

ا�شتخدام كرمي اأو زيت
- ين�شح من اأجل العتناء بال�شعر 
له  ا�شتخدام  ه��و  عليه  واحل��ف��اظ 
كرمي اأو زيت لل�شعر ويتم تطبيقه 

عليه مرة كل اأ�شبوع.
ب�شكل  ال�شعر  ل��ف  ع��دم  يف�شل   -

مبا�شر بعد ال�شتحمام بل يف�شل 
لل�شعر  وال�شماح  تركه حتى يجف 

بالتهوية الطبيعية وال�شحية.

ا�شتخدام الزيوت الطبيعية
التي  ال���ع���الج���ات  اأف�������ش���ل  م���ن   -
لبقائه  ال�شعر  عنها  ي�شتغنى  ل 
���ش��ح��ي وح���ي���وي ه���و و���ش��ع عليه 

جمموعة من الزيوت الطبيعية.
ب����ال����زي����وت  ال�������ش���ع���ر  ت����دل����ي����ك   -
ال�شعر  اإىل  ال��دم  يدفق  الطبيعية 
الأك�شجني  م���ن  م��ع��دل  وي��ع��ط��ي��ه 

ال�شحي والنقي.
خ�شالت  على  ال��زي��وت  تطبيق   -
�شحته  ع���ل���ى  حت����اف����ظ  ال�������ش���ع���ر 
واملحافظة  تغذيته  على  وي�شاعد 

على اللمعان والنعومة.

التم�شيط الب�شيط
ال�������ش���ع���ر  ت�������ش���ي���ط  ي���ف�������ش���ل   -
وا�شعة  اأ�شنانه  م�شط  با�شتخدام 

اأف�شل من ت�شيطه بفر�شاه.
- ي��ن�����ش��ح ب��ت��م�����ش��ي��ط ال�����ش��ع��ر من 
ل  ال�شعر  ح��ت��ى  اأع��ل��ى  اإىل  اأ���ش��ف��ل 

يتعر�س للتك�شر والتق�شف.
- كرة ت�شيط ال�شعر يكون من 
التي  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  الأ���ش��ب��اب  �شمن 

توؤدي اإىل تك�شري ال�شعر.
- ين�شح بعدم ت�شيط ال�شعر وهو 
رطب ومبلل حتى ل يت�شاقط لأن 
اأ�شعف  ت��ك��ون يف  ال�����ش��ع��ر  خ�����ش��ل��ة 

حالتها وهو مبلل.
ال�شعر الطبيعي  - معدل ت�شاقط 
 100 اإىل   50 ب���ني  م���ا  ي�����رتاوح 
�شعرة يف اليوم، اأما زيادة عن ذلك 

تعتر م�شكلة.

ق�س االأطراف
التي  ال�شحية  ال��ع��ادات  اأك��ر  م��ن 
حتافظ على �شحة ال�شعر وجعله 
قوي هو ق�س اأطراف ال�شعر حتى 
ل يتعر�س للتق�شف، اأي كل �شهر 

هذا  ك����ان  اإذا  خ��ا���ش��ًة  وت��ق�����ش��ف��ه، 
ال�شعر م�شبوغ.

قبعة عند اخلروج  ارت��داء  يف�شل 
يف ال�شم�س وكانت حامية.

عدم ا�شتخدام جمفف ال�شعر
ت�شفيف  اأدوات  لل�شعر  ا�شتخدام 
�شاخنة كمجفف ال�شعر يوؤثر ب�شكل 
اخلارجية  ال��ط��ب��ق��ة  ع��ل��ى  ���ش��ل��ب��ي 
تلفها  اإىل  ت������وؤدي  ح��ي��ث  ل��ل�����ش��ع��ر 
بالرغم من اأنها هي امل�شئولة عن 
وبالتايل  ال�شعر،  خ�شالت  حماية 

ت�شبح اأطراف ال�شعر متق�شفة.
ين�شح با�شتخدام الروتني لعالج 
م�شكلة تق�شف ال�شعر، فهم له دور 

كبري يف ذلك.

ا�شتخدام ال�شيليكون
ال�شعر  منتجات  با�شتخدام  ين�شح 
ال�شيليكون،  ع��ل��ى  حت��ت��وي  ال��ت��ي 
ح��ي��ث اأن�����ه م���ن ����ش���اأن���ه ي���زي���د من 
ملئ  على  وي�شاعد  ال�شعر،  كثافة 
خ�شالت  بني  املوجودة  الفراغات 

ال�شعر.
ترتك مادة ال�شيليكون على ال�شعر 

عند ا�شتخدامه حتى بعد غ�شله.

ا�شتخدام الفيتامينات املفيدة
العديد  ال�شعر  بو�شع على  ين�شح 
ت�ش�������اعد  التي  الفيت�������امينات  من 
ع����ل����ى ت���غ���ذي���ت���ه وح����م����اي����ت����ه من 

التعر�س مل�شاكله الكثرية.
بع�س  ع����ل����ي����ه  و������ش�����ع  ي���ف�������ش���ل 

ما هي اأف�شل الو�شفات؟
و�شفة زيت الروزماري

الزيوت  اأكر  الزيت من  يعد هذا 
منو  على  ت�شاعد  التي  الطبيعية 
الفراغات  وملئ  ال�شعر  خ�شالت 
امل���وج���ودة ف��ي��ه، ف��ه��ذا ي��ع��ت��ر حل 
ال�شعر  م���ن  ل��ل��ت��خ��ل�����س  ���ش��ح��ري 

اخلفيف.

املكونات
زي����ت  م������ن  م���ل���ع���ق���ة واح������������دة   -

الروزماري كبرية.
- ملعقتان من زيت اللوز كبرية.

طريقة التح�شري
ال����ل����وز م����ع زيت  زي�����ت  ي��خ��ل��ط   -

الروزماري.
- ُتدلك فروة الراأ�س بهذه الزيوت 

با�شتخدام اأطراف الأ�شابع.
ع�شر  مل��دة  التدليك  يف  ي�شتمر   -

دقائق.
با�شتخدام م�شط ذات اأ�شنان �شيقة 
مي�����ش��ط ب��ه ال�����ش��ع��ر ح��ت��ى تت�شه 

الفروة ب�شكل جيد.

و�شفة زيت جوز الهند
م��ن امل��ع��روف اأن زي��ت ج��وز الهند 
ال�شعر  اإىل  اإع���ادة  دور كبري يف  له 
مل���ع���ان���ه وب���ري���ق���ه وي���ج���ع���ل���ه اأك����ر 
من  ت��ام  ب�شكل  ويتخل�س  نعومة، 

ت�شاقطه.

املكونات
- رب������ع ف���ن���ج���ان م����ن زي������ت ج���وز 

الهند.

طريقة التح�شري
الهند  جوز  بزيت  ال�شعر  ُيدلك   -

وتركه عليه ملدة دقائق.
ال��زي��ت على  ت��ك��رار ه��ذا  - يف�شل 

ال�شعر مرتني كل اأ�شبوع.

و�شفة من خل التفاح
ي�شاعد خل التفاح يف تخل�س فروة 
ال�شعر من اأي �شوائب اأو فطريات، 

كما اأنه يحفز على منو ال�شعر.

املكونات
ك����ب����ري م�����ن خل  ك�������وب واح��������د   -

التفاح.
- ك������وب واح�������د ك���ب���ري م�����ن امل�����اء 

البارد.

طريقة التح�شري
- ُت��خ��ل��ط ك��م��ي��ة خ���ل ال��ت��ف��اح مع 

كمية املاء.
بهذه  ال������راأ�������س  ف�������روة  ت����دل����ك   -

املكونات.
- ي���رتك ع��ل��ى ال�����ش��ع��ر مل���دة �شاعة 

تقريباً.
البارد  ب��امل��اء  ذل���ك  ب��ع��د  -ي�شطف 

وال�شامبو.

ن�صائح للعناية بال�صعر للمحجبات واأف�صل 
الو�صفات الطبيعية

 حيث تتعر�س ال�شيدات املحجبات اإىل م�شاكل كثرية تخ�س ال�شعر مبا فيها م�شكلة ق�شرة 
ال�شعر وم�شكلة حكة فروة الراأ�س، حيث اأن عدم تعر�شه للهواء واحلرارة الزائدة والتعرق 
تفقد لل�شعر رونقه وجاذبيته ومن خالل متابعتكم لهذا املقال �شوف نقدم لكم بالتف�شيل 

11 ن�شيحة للعناية بال�شعر للمحجبات واأف�شل الو�شفات الطبيعية حلمايته.
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�شوريندار   / امل���دع���و  ف��ق��د 
رام��ال��ي��ن��ج��ام رام��ال��ي��ن��ج��ام ، 
الهند   اجلن�شية - جواز �شفره 
)N4467609(  رق�����م 

م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت���������ش����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م  

 0552914252

فقدان جواز �صفر
ك��������الرا   / امل��������دع��������و  ف������ق������د 
نيجرييا     ، اوب��ي��اك��ور  �شينيلو 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)a0918103(  رق��������م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

0544555990

فقدان جواز �صفر
�شامل  القرع   / املدعو  فقد 
اليمن     ، اجل���اب���ري  ح�����ش��ني 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)07774200(  رق�����م 

م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0568884555

فقدان جواز �صفر
نيجات   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
اثيوبيا   ، ب�شريا  �شيكريال 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )4586600EP( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0561029777

فقدان جواز �صفر
ارن����ي����ل����ني   / امل������دع������و  ف����ق����د 
الفلبني    ، م��ي��ل��ي��ك��ور  م��ان��ال��و 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)B2563417P(  رق����م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0505387063

فقدان جواز �صفر
ف�����ق�����د امل��������دع��������و/ ال����ي����ا�����س 
موريتانيا   ، م���ع���ل���وم  ح����د 
رقم  �شفره  ج���واز  اجلن�شية 
)5735642(يرجى ممن 
ب�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعر 
مركز  اق����رب  او  م��وري��ت��ان��ي��ا 

�شرطة بالمارات. 

فقدان �شهادة اأ�شهم تفقدان جواز �صفر
ف��ق��دت ���ش��ه��ادة ال���ش��ه��م رقم 
1087082 با�شم / حممد 
ع���������ش����وان ع�����ب�����داهلل م���ب���ارك 
من  ������ش�����اردة    - امل������زروع������ي 
الإ�شالمي،  اأبوظبي  م�شرف 
وعلى  ���ش��ه��م   163 وع���دده���ا 
بالرقم  الت�شال  يجدها  من 

 0502731116
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•• ال�صارقة – د.حممود علياء

  لأول مرة ي�شهد ركن التوقيعات 
يف م���ع���ر����س ال�������ش���ارق���ة ال�����دويل 
 ، اك�شبو  يف  حاليا  امل��ق��ام  للكتاب 
ظ��اه��رة ف��ري��دة اأق��دم��ت عليها “ 
من�شورات القا�شمي “ يف اأن تقدم 
الفنانة  الدكتورة  موؤلفيها  اأح��د 
ركن  اإىل  ي��ح��ي��ى  ر���ش��ا  امل�����ش��ري��ة 
املو�شيقية  اآلت��ه��ا  م��ع  ال��ت��واق��ي��ع 
معزوفات  ل��ت��ق��دم   “ ال��ك��م��ان   “

مو�شيقية معروفة حية جلمهور 
امل��ع��ر���س ال��ذي��ن اح��ت�����ش��دوا  اأمام 
اإعجابهم  ع���ن  للتعبري  امل��ن�����ش��ة 
مبوهبة املوؤلفة الفنانة الدكتورة 

ر�شا ، 
ال��ع��زف كثريا  ي��اأخ��ذه��ا  حيث مل 
بالإ�شافة   فقامت  ال���ق���راء،   ع��ن 
املو�شيقى  ب�شوت  التطريب  اإىل 
احت�شد  ال��ذي  للح�شور  اجل��ذاب 
موؤلفها اجلديد  توقع  اأن  باملئات 
“ ال�شادر عن  الناعمة  “ القوى 

من�شورات القا�شمي .
الدكتورة  املوؤلفة  الفنانة  برعت 
يف  احل�شور  امتاع  يف  يحيى  ر�شا 
عزف منفرد ، فقدمت مقطوعات 
امل�شرية  ال�شعبية  الأحل����ان  م��ن 

املعروفة ، 
ب����ع���������س من  ك������ذل������ك ق������دم������ت 
حلظة  يف  العاملية  ال�شمفونيات 
اأك�����دت على   ، ان�����ش��ج��ام وت��ف��اع��ل 
الختيار  يف  امل��ت��م��ي��زة  ق���درت���ه���ا 
ع���ازف���ة يف  ر����ش���ا  واأن  ، ل���ش��ي��م��ا  

ال�شيمفوين  القاهرة  اأورك�����ش��رتا 
ت���دري�������س مبعهد  وع�����ش��و ه��ي��ئ��ة 

“الكون�شريفتوار”، 
وقد ح�شلت حديثاً على الدكتوراة 
الفنون  اأكادميية  من  الفنون  يف 
بتقدير ممتاز مع مرتبة ال�شرف 

الأوىل .
الأعمال  بتقدمي  ا�شتهرت  وق��د 
املوؤلفني  اأعمال  وكذلك  الغربية 
ال�شرقية  والأحل������ان  امل�����ش��ري��ني 
على اآلة الفيول الغربية يف مذاق 

�شاحر.
من جهة اأخرى مت توقيع موؤلفي 
من�شورات  م��ن  ال�����ش��ادرة  ال��ك��ت��ب 
القا�شمي يف ركن التواقيع بح�شور 
وجمهور  زوار  م���ن  ك��ب��ري  ع����دد 
للح�شول  ب���ال���ت���زاح���م  امل���ع���ر����س 
الدكتور   ، املوؤلفني  تواقيع  على 
يو�شف احل�شن “ كتاب القد�س يف 
الزمن ال�شائع “ ، القا�س جمعة 
ال�شارقة  “ ك��ت��اب دف��رت  ال��الم��ي 
الدكتور    ، الع�شاق”  ترجمان   -

حم���م���د ح����م����دان ب����ن ج����ر�����س “ 
دولة  يف  الثقافية  التنمية  كتاب 
من   ، املتحدة  العربية  الإم����ارات 
التكوين اإىل التمكن “ ، الباحث 
عبد اهلل �شيف لينيد ال�شويهي “ 
كتاب املاجدي بن ظاهر .. الفهيم 
 “ “ الدكتورة ر�شا يحيى  املثقف 
كتاب القوى الناعمة .. �شموم يف 
اأواين اجلاذبية “ ، الدكتور علي 
القا�شمي “ كتاب طرائف النوادر 

عن اأ�شحاب املاآثر » .

  الأول مرة يحدث : 

على اأنغام املو�صيقى املبا�صرة من�صورات القا�صمي 
توقع كتب موؤلفيها 

•• ال�صارقة ـ الفجر 

العا�شمة  ل��ق��ب  ال�����ش��ارق��ة  بنيل  اح��ت��ف��اًء 
وحتت   ،2019 ل��ل��ع��ام  للكتاب  ال��ع��امل��ي��ة 
�شعار افتح كتاباً.. تفتح اأذهاناً ، ت�شتقبل 
ال�شارقة  م��ع��ر���س  م���ن  ال�38  ال������دورة 
الدويل للكتاب التي تقام يف مركز اإك�شبو 
ال�����ش��ارق��ة ال����زوار ي��وم��ي��ا يف ح���دث ثقايف 
 11 م��دار  فعلي  اجلميع،  ينتظره  عاملي 
املعر�س  ال�38 من  ال��دورة  ت�شهد  يوماً، 
ن�شر  دار   2000 م���ن  اأك�����ر  م�����ش��ارك��ة 
ليج�شد  واأجنبية،  عربية  دول��ة   81 من 
امل���ع���ر����س ال����روؤي����ة ال���ت���ي ت��ن��ط��ل��ق منها 
وقدرته  الكتاب  قيمة  تاأكيد  يف  ال�شارقة 
العامل  على  لالنفتاح  باباً  يكون  اأن  على 

بكل ثقافاته وعوامله.
وي�شيد اجلميع مبكانة معر�س ال�شارقة 
الحتفاء  يف  ودوره  ل��ل��ك��ت��اب  ال�������دويل 

بالكتاب ودور الن�شر املحل�شة والقليمية 
الفعاليات  بزخر  اأ���ش��ادوا  كما  والعاملية، 
اهمية معار�س  موؤكدين على  للمعر�س 
دور معر�س  ومثمنني  عام  ب�شكل  الكتب 
ال�شارقة للكتاب ب�شكل خا�س يف احلفاظ 
ع��ل��ى م��ك��ان��ة ال��ك��ت��اب وري���ادت���ه، ك��م��ا يعد 
املحفزة  ال��و���ش��ائ��ل  اأه����م  اأح����د  امل��ع��ر���س 
مبا  الكتب  اقتناء  على  املجتمع  لأف���راد 

يفيد يف احلياة العلمية والعملية.
ال���رواق للن�شر  � دار  واأك��د ه��اين عبداهلل 
الكتب  م��ع��ار���س  اهمية  على  وال��ت��وزي��ع، 
الكتاب، موؤكدا على الدور  ابراز  ودوره��ا 
الرائد ملعر�س ال�شارقة للكتاب باعتباره 
الوطن  ال��ك��ت��ب يف  م���ع���ار����س  اه����م  م���ن 
الكتاب  �شناعة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار  ال��ع��رب��ي، 
ك��ب��رية م��ن��ه��ا قر�شنة  ت���واج���ه حت���دي���ات 
الكتب اإىل جانب ارتفاع تكاليف الطباعة 

والت�شويق والتوزيع.

اليا�شمني  بيت   � اب��راه��ي��م  زي���اد  واأ���ش��اف 
للن�شر والتوزيع، ان املعر�س ي�شهد تيزا 
احلايل  ال��ع��ام  ن�شخة  لت�شهد  ع����ام،  ك��ل 
امل�شاركة  ال��ن�����ش��ر  دور  اأع������داد  يف  زي�����ادة 
الفعاليات  يف  ك���ب���ريا  ت���ن���وع���ا  وك����ذل����ك 
واملدر�شة  ال���ش��رة  اأن  واأ����ش���اف  امل��ق��ام��ة، 
على  الن�شئ  حتفيز  يف  ه��ام  دور  عليهما 
ال����ق����راءة واق���ت���ن���اء ال��ك��ت��ب وال���ب���ح���ث يف 
ال��ك��ت��اب لهم  ل��ي��ك��ون  ال��ع��ن��اوي��ن  خمتلف 
�شديقا دائما يتعلمون ويبحثون فيه عن 
وتفيدهم  فكرهم  تري  التي  املعلومات 
يف حياتهم العملية والعلمية وتنري لهم 

الطريق نحو امل�شتقبل.
وق���ال ال��ري��ح خ��ل��ي��ف��ة، امل��ج��ل�����س الوطني 
الكويت،   � والآداب  وال��ف��ن��ون  ل��ل��ث��ق��اف��ة 
معر�س ال�شارقة للكتاب له اهمية كبرية 
كونه ي�شم يف جنباته واأجنحته عناوين 
ال�شعب جدا احل�شول عليها  وكتب من 
خارج املعر�س، م�شرياً اإىل ريادة ال�شارقة 
يف جم�����ال ال���ك���ت���ب وال���ك���ل���م���ة امل����ق����روءة 
م����ا يتجلى  وه������ذا  ب���ذل���ك  واه���ت���م���ام���ه���ا 
الكبري  ه���ذا احل���دث  م��ن خ���الل تنظيم 

وال�شخم.
وقال حممد علي � �شما للن�شر والتوزيع، 
اهم  م��ن  للكتاب  ال�شارقة  معر�س  يعد 
م��ع��ار���س ال��ك��ت��ب، لأن�����ه ي��ر���ش��ي جميع 
الأذواق ويقدم مئات الفعاليات والأن�شطة 
امل�شاحبة مما يزيد من اأعداد الزائرين 
ال��ورق��ي م��ازال��ه له  ، واو���ش��ح ان الكتاب 
�شحره اخل��ا���س وج��اذب��ي��ت��ه، واأ���ش��اف ان 
كثرية  تواجه حتديات  و�شناعته  الكتاب 

اهما قر�شنة الكتب .
موؤ�ش�شة   � ع���ب���ده  حم��م��د  ���ش��ام��ي  واك�����د 
الدور  على   ، والتوزيع  للن�شر  الفر�شان 

الهام ملعار�س الكتب ب�شكل عام يف احلفاظ 
امل��ط��ب��وع يف ظ��ل املتغريات  ال��ك��ت��اب  ع��ل��ى 
وثمن  والتكنولوجي،  الرقمي  والتطور 
معر�س  تنظيم  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ني  ج��ه��ود 
تطوير  على  وحر�شهم  للكتاب  ال�شارقة 

املعر�س وتيزه عام بعد عام.
م���در����س، ملعار�س   � ف��ت��وح  وق����ال حم��م��د 
ل�شيما  كبرية  اهمية  ع��ام  ب�شكل  الكتب 
يف ظل التطور التكنولوجي الكبري الذي 
ن�شهده حاليا، ومعر�س ال�شارقة الدويل 
للكتاب ميثل قناة هامة تعزز من توجيه 

افراد املجتمع لقتناء الكتب والقراءة.
اأح����م����د ���ش��ل��ب��ي، امل���ع���ر����س يعتر  وق������ال 
اح���د اه���م ع��وام��ل دع���م ال��ك��ت��اب املطبوع 
وال����رتوي����ج ل���ه وحت��ف��ي��ز اجل��م��ي��ع على 
اق���ت���ن���ائ���ه واله����ت����م����ام ب�����ه، وا�����ش����اف ان 
املعر�س تيز هذا العام بتنوع الفعاليات 
زواره  كافة  ا�شتهدفت  وال��ت��ي  امل�شاحبة 
م�شريا اإىل اأن كافة ايام املعر�س �شهدت 

ح�شور لفت من خمتلف اجلن�شيات.
وق����ال ع�����ش��ام ع��ب��دال��ب��دي��ع � م���در����س، ان 
����ش���ح���ره اخلا�س  ل����ه  امل���ط���ب���وع  ال���ك���ت���اب 
يخدم  التكنولوجي  التقدم  ان  وا�شافت 
بني  تكاملية  فالعالقة  املطبوع  الكتاب 
ال��ك��ت��اب امل��ط��ب��وع وال��ك��ت��اب ال��رق��م��ي كما 
اك�����دت ع��ل��ى دور امل���در����ش���ة وال�����ش����رة يف 

حتفيز الن�شئ باأهمية القراءة.
وا�����ش����اد ج���م���ال ع���ل���م ال����دي����ن � م���در����س، 
املوؤ�ش�شات ودور الن�شر امل�شاركة يف  بتنوع 
املعر�س وكذلك التنوع الكبري للفعاليات 
امل�شاحبة المر الذي انعك�س على زيادة 

زوار املعر�س ب�شكل كبري.
معر�س  بزيارة  لال�شتمتاع  ن�شائح  �شبع 

ال�شارقة الدويل للكتاب 2019 

اإعداد قائمة الكتب املطلوبة   )1
م�شبقاً، ول تكن مرتدداً يف اختيارك

التي  الكتب  عن  تبحث  اأن  الأف�شل  من 
عر  املعر�س  اإىل  زي��ارت��ك  قبل  تريدها 
الط��الع على اأح��دث الإ���ش��دارات �شمن 
جم����ال اه��ت��م��ام��ك ����ش���واء يف ال�����ش��ع��ر اأو 
التاريخية  اأو  العلمية  الكتب  اأو  الرواية 
اأو غريها، واأن تعد قائمك التي حتتوي 
موؤّلفه  وا�شم  كاماًل  الكتاب  عنوان  على 

ودار الن�شر.
مكتبة  ت���اأ����ش���ي�������س  يف  ف����ّك����ر   )2

العائلة.
ب��ي��ت��ك هدفاً  ت��اأ���ش��ي�����س م��ك��ت��ب��ة يف  اج��ع��ل 
ينبغى حتقيقه هذه ال�شنة، وخّطط لأن 
حتتوي على موؤّلفات يف مو�شوعات عامة 

تهّم جميع اأفراد اأ�شرتك.
انتقاء  يف  ط���ف���ل���ك  ����ش���اِع���د   )3

الكتب.
ال��ع��دي��د م��ن اخليارات  ق����ّدم لأط��ف��ال��ك 
يف جم����الت م��ع��رف��ي��ة م��ت��ن��ّوع��ة ح��ت��ى ل 
حمّدد،  مو�شوع  يف  اهتمامهم  ينح�شر 
واأجِر حواراً معه حول حمتوى ما يريد 
اقتناءه من كتب وقّدم له ن�شائحك من 
دون اأن تفر�شها عليه، بحيث يختار كتبه 
بنف�شه، ويت�شفحها ويتعامل مبا�شرًة مع 
النا�شر ويطرح عليه ما يخطر بباله من 

اأ�شئلة.
واح��د يجمع  ف�شاء  املعر�س   )4

العائلة بروؤى واجتاهات متعّددة.
ا���ش��ت��غ��ل ف���ر����ش���ة وج������ود ج��م��ي��ع اأف������راد 
واحد  واح��د وف�شاء  �شقف  العائلة حتت 
الكتب  ح��ول  والتقييمات  الآراء  لتبادل 
ف��رٍد منهم والتي ينوي  ك��ّل  ق��راأه��ا  التي 
خراتهم  م���ن  وال����ش���ت���ف���ادة  ق���راءت���ه���ا، 

وكيف  لديهم،  والثقافة  املعرفة  وتراكم 
الوعي  ت��ط��وي��ر  يف  وت�����ش��اه��م  ���ش��اه��م��ت 

وتغيري ال�شلوك والعادات.
رّتب موعد زيارتك يف اأوقات   )5

فعاليات تهّمك اأو تهّم عائلتك.
انتهز فر�شة زيارتك للمعر�س حل�شور 
مفتوحة  ل����ق����اءات  اأو  ث��ق��اف��ي��ة  ن������دوات 
والإعالميني،  وال��ف��ن��ان��ني  ال��ك��ّت��اب  م���ع 
بالإ�شافة اإىل فعاليات الطفل، وفعاليات 
ر�شومات  وامل�شرحيات وفعاليات  الطهي، 
معر�س  يحتفي  كما  امل�شورة،  الق�ش�س 
ال��ك��ت��اب ب���دول���ة م��ع��ي��ن��ة ك�����ش��ي��ف �شرف 
ا�شتغالل  م����ن  مي��ك��ن��ك  م����ا  امل����ع����ر�����س، 
ثقافة  على  العام  هذا  للتعرف  الفر�شة 
وفنونها  واأدب����ه����ا  وت��اري��خ��ه��ا  امل��ك�����ش��ي��ك 

وعمارتها.
ه���ذا  ق�������ّدم  م�������اذا  اك���ت�������ش���ف   )6

املعر�س لأطفالك.

اأط��ف��ال��ك يف  ف��ر���ش��ة م�����ش��ارك��ة  ل ت�شّيع 
لهم  امل��ع��ر���س  �شها  يخ�شّ ال��ت��ي  ال��ور���س 
والتي  احلالية،  للدورة  برناجمه  �شمن 
تت�شّمن ق�ش�شاً تفاعلية وتقنيات الكتابة 
والت�شوير  ال��ك��ت��اب  وت�شميم  وال��ر���ش��م 
املفاهيمي والت�شكيل بال�شل�شال وم�شرح 
ومهارات  مو�شيقية  اآلت  و�شنع  الدمى 

اللغة والأ�شاليب البالغية.
مبكراً. اح�شر   )7

يعد معر�س ال�شارقة الدويل للكتاب من 
العامل،  يف  للكتاب  معار�س  ثالثة  اأك��ر 
وهو ي�شتقبل �شنوياً اأكر من مليوين زائر 
من داخل دولة الإمارات العربية املتحدة 
وخارجها. ومع كل هذا العدد الكبري من 
الزوار املت�شوقني لقتناء الكتب وح�شور 
الفعاليات، ي�شهد املعر�س اإقباًل اأكر يف 
ا�شت�شافة م�شاهري  تت�شمن  التي  الأي��ام 

الثقافة والفن والإعالم.

حتت �شعار افتح كتابًا.. تفتح اأذهانًا 

م�صاركون وزوار ي�صيدون بفعاليات الدورة الـ38 من معر�س ال�صارقة الدويل للكتاب

الريح خليفةهاين عبداهلل حممد فتوحع�شام عبدالبديع حممد عليزياد ابراهيم جمال علم الدين اأحمد �شلبي
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»الفجر« حتتفل بيوم العلم 

مب�شاركة طلبة من 41 مدر�شة 

اللواء املري ي�صهد رفع العلم اأمام 
مبنى القيادة العامة ل�صرطة دبي

•• اأبوظبي - الفجر: 

رفع �شعادة عبيد حميد املزروعي 
»الفجر«  �شحيفة  حترير  رئي�س 
العربية  الإم����������ارات  دول������ة  ع���ل���م 
املخ�ش�شة  ال�شارية  على  املتحدة 
ل���ذل���ك اأم������ام م��ق��ر اجل����ري����دة يف 
احتفالية  خ���الل  اأم�����س  اأب��وظ��ب��ي 
بيوم  اح��ت��ف��اء  اجل���ري���دة  نظمتها 
العلم  رف��ع  مرا�شم  ح�شر  العلم. 
���ش��ع��ادة الأ����ش���ت���اذة ع��ائ�����ش��ة عبيد 

اأر���س الإم��ارات ، واإن��ه من دواعي 
نحتفل  اأن  ال��ف��خ��ر  و  ال����واج����ب 
الغالية  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ب���ه���ذه  ال���ي���وم 
عهود  وجن��دد  لنعر  قلوبنا  على 
لقيادتنا احلكيمة  والولء  الوفاء 
الذي  ولعلمنا  الغايل  ولوطننا   ،
اأرواحنا  ن��ب��ذل  اأن  م��ن��ا  ي�شتحق 
ودماءنا من اأجل اأن يبقى خفاقا 

عاليا و�شاخما.
على ال�شعيد ذاته اأعربت الأ�شتاذة 
عائ�شة عبيد املزروعي عن فخرها 

العام لدار  حميد املزروعي املدير 
والطباعة  ل��ل�����ش��ح��اف��ة  ال���ف���ج���ر 
امل�شوؤولني  م���ن  وع�����دد  وال��ن�����ش��ر 
واملوظفني. من جانبه اأكد �شعادة 
الحتفال  اأن  امل�����زروع�����ي  ع��ب��ي��د 
باإجنازات  احتفاء  هو  العلم  بيوم 
عظيمة امتدت منذ عهد موؤ�ش�س 
الدولة املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ 
طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د 
اإىل  ال��ط��اه��ر و����ش���ول  ث�����راه  اهلل 
ال�شمو  ل�����ش��اح��ب  امل���ب���ارك  ال��ع��ه��د 

التي حققتها  بالريادة  واعتزازها 
الإمارات حتت ظل علمها ورايتها 
امل��وح��دة، م��وؤك��دة اأن راي��ة الوطن 
�شتبقى عزيزة على كل الطامعني 
، م�شانة �شد احلاقدين وخفاقة 
وتعلو  بفخر،  ت�شمو  الأع����ايل  يف 
الأم�����ارات،  اأب��ن��اء  بهمة و���ش��واع��د 

وبحكمة قيادتنا الر�شيدة.
بيوم  احتفال  اأن��ه مع كل  واأ�شارت 
ال��ع��ل��م ت��ع��ل��ن الإم���������ارات اإجن�����ازا 
جديدا ورياديا لي�س على امل�شتوى 

نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
تلك   ، اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
الإمارات  التي و�شعت  الإجن��ازات 
ب���ني الأمم  الأم����ام����ي  ال�����ش��ف  يف 
واأو�شلتها   ، ال����رائ����دة  وال�������دول 
اأبنائها وحكمة  وب�شواعد  باقتدار 

قيادتها اإىل الف�شاء.
اأن علم الإمارات  واأ�شاف �شعادته 
ه�����و رم������ز وح����دت����ن����ا واحت������ادن������ا، 
وع������ن������وان ال���������ش����رف و ال�����ع�����زة و 
الكرامة لكل اإماراتي ومقيم على 

على  وبناتها  باأبنائها  الإم�����ارات 
قدما  امل�شي  و  املعجرات  حتقيق 
وال�شتقرار  ال���ن���م���اء  ط���ري���ق  يف 

والزدهار .
واأ�شافت عائ�شة املزروعي اأن علم 
بف�شل  وع��زي��ز  م�شان  الإم�����ارات 
اأبطال  الإم��������ارات  اأب���ن���اء  ب�����ش��ال��ة 
الذين  ال�شجعان  امل�شلحة  القوات 

العربي فح�شب بل والعاملي اأي�شا، 
واإن و�شول الإمارات اإىل الف�شاء 
هزاع  الف�شاء  رائ���د  وا���ش��ط��ح��اب 
امل���ن�������ش���وري ع��ل��م الإم���������ارات اإىل 
دليل  الدولية  الف�شائية  املحطة 
املكانة  و  الإجن�����ازات  عظمة  على 
اأ�شبحت حتظى بها  التي  العاملية 
، وب���ره���ان ع��ل��ى قدرة  الإم�������ارات 

�شربوا اأن�شع املالحم والبطولت 
رايتنا  ع���ن  ودف����اع����ا  ا���ش��ت��ب�����ش��ال 
العربية  ة  الأم  وكرامة  ووحدتنا 

يف كل حمفل وميدان.
عائ�شة  الأ������ش�����ت�����اذة  واخ���ت���ت���م���ت 
املزروعي ت�شريحها جمددة عهد 
وللوطن  احلكيمة  للقيادة  الولء 

ورايته العزيزة .

املو�شيقية  دب�����ي  ����ش���رط���ة  ف���رق���ة 
الإمارات  لدولة  الوطني  ال�شالم 

العربية املتحدة.
العلم  رف����ع  اح��ت��ف��ال��ي��ة  و����ش���ه���دت 
�شرطة  يف  اخليالة  فرقة  م�شاركة 
طالب  اآلف   3 وم�����ش��ارك��ة  دب����ي، 
دبي،  يف  مدر�شة   41 اإىل  ينتمون 
حماية  م��دار���س  طلبة  فيهم  مب��ا 
ل�����ش��رط��ة دب����ي، و3 فرق  ال��ت��اب��ع��ة 
الهمم  اأ����ش���ح���اب  م����ن  ت��ط��وع��ي��ة 
ال���ذي���ن ���ش��ك��ل��وا ب��اأج�����ش��ام��ه��م علم 
دول���ة الإم����ارات على م���درج مبنى 
القيادة العامة، فيما التقط �شعادة 
اللواء عبد اهلل خليفة املري عقب 
مع  التذكارية  ال�شور  الحتفالية 

امل�شاركني.
واأك�������د ����ش���ع���ادة ال����ل����واء امل������ري اأن 

•• دبي-الفجر:

�شهد �شعادة اللواء عبد اهلل خليفة 
دبي،  ل�شرطة  ال��ع��ام  القائد  امل��ري 
اح��ت��ف��ال��ي��ة رف���ع ال��ع��ل��م اأم����ام مقر 
ال���ق���ي���ادة ال���ع���ام���ة مب��ن��ا���ش��ب��ة يوم 
القائد  م�شاعدي  بح�شور  العلم، 
ال����ع����ام ل�������ش���رط���ة دب�����ي وم���دي���ري 
ال�شرطة  ومراكز  العامة  الإدارات 
والعاملني  والأف������راد  وال�����ش��ب��اط 
يف ���ش��رط��ة دب���ي، وط��ل��ب��ة م��ن 41 

مدر�شة يف دبي.
بتقدم  العلم  وبداأت احتفالية يوم 
دبي  ل�شرطة  العام  القائد  �شعادة 
تزامنا  العلم،  ورف��ع  ال�شارية  اإىل 
من  امل�������ش���ارك���ني  ج��م��ي��ع  اأداء  م���ع 
عزفت  ث��م  العلم،  حتية  ال�شباط 

والعتزاز بالعلم الذي يعتر رمزاً 
للعزة والكرامة وقوة الحتاد.

ودع���ا ال��ل��واء امل����ري، اهلل ع��ز وجل 
اأن يحفظ دولتنا وعلمنا ورئي�شنا 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
الدولة،  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي����د 
حفظه اهلل، واأخيه �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال�������وزراء ح���اك���م دب�����ي، رع�����اه اهلل، 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
اأبوظبي  اآل نهيان، ويل عهد  زايد 
للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
اأ�شحاب  واإخ����وان����ه����م  امل�����ش��ل��ح��ة، 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  اأع�����ش��اء  ال�����ش��م��و 
واأولياء  الإم���ارات،  حكام  لالحتاد 

العهود ونوابهم.

ت��اأت��ي يف  ال��ت��ي  العلم  ي��وم  منا�شبة 
ذكرى تويل �شيدي �شاحب ال�شمو 
نهيان،  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
الدولة، تعتر  رئا�شة  حفظه اهلل، 
لقيادتنا  ال���ولء  لتجديد  فر�شة 
والنتماء لوطننا الغايل، وتعبرياً 
���ش��ادق��اً ���ش��اف��ي��اً ع��ن ح��ب الوطن 
وال����ش���ت���ع���داد ل���ب���ذل ال�������روح من 
بعزة  خفاقاً  العلم  يبقى  اأن  اأج��ل 

وكرياء �شاخماً ك�شموخ اأبنائه.
و�شكر �شعادة القائد العام ل�شرطة 
الفعالية  يف  امل�شاركني  جميع  دبي 
العامة  الإدارات  خم��ت��ل��ف  م����ن 
جهودهم  على  ال�شرطية  وم��راك��ز 
يف تنظيم فعالية يوم العلم، موؤكداً 
اأن يوم العلم يعتر يوماً ا�شتثنائياً 
من اأجل التعبري عن حب الوطن 

عبيد املزروعي: علم الإمارات هو رمز وحدتنا وعنوان عزتنا وكرامتنا
عائ�صة املزروعي: راية الوطن �صتبقى خفاقة تعلو بهمة اأبناء الإمارات وبحكمة قيادتها
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الأمهات  ترّددها  اأكاذيب   3
لتربير ان�صغالهن عن اأطفالهن

احلياة اأ�شبحت �شريعة، اليوم مزدحم باملهام وال�شغوط، ما ي�شبب ان�شغال 
الأب  والأم عن الأطفال، يف احلقيقة اإن اجلميع م�شغولون، ولكّن الأطفال 
اأولوية  ميّثلون  باأنهم  ال�شعور  ويحبون  والأب  الأم  مع  التوا�شل  يتوقعون 

بالن�شبة اإىل اآبائهم، واأن اآباءهم يعرفونهم ويهتمون بتفا�شيل حياتهم.
الرحلة،  متعة  م��ن  الكثري  يفقدك  الأط��ف��ال  ع��ن  الن�شغال  اإن  احلقيقة، 
�شخ�شياتهم  تتغري  النجاحات،  يحققون  ي��ك��رون،  اأطفالك  اأن  تفاجئني 
واأنِت ل تتذكرين الكثري من الذكريات بينكم، اأو اأنِك مل ت�شاركي مبا يكفي 
يف حياتهم، كيف تاأتي هذه ال�شحوة متاأخرة؟ ب�شبب املررات الكاذبة التي 

ترددها الأمهات لال�شتمرار يف الن�شغال عن اأطفالهن، وهي:

اأ�شاركهم اأنا  اإذن  م�شغولة،  اأنا   -  1
الن�شغال ل يعني اأنِك ت�شاركني اأطفالك حياتهم، وهذا فخ تقع فيه الكثري 
من الأمهات، فهن يعتقدن اأن اأي مهمة ينجزنها، ت�شاوي مهمة التوا�شل 

مع اأطفالهن وم�شاركتهم، وهو اأمر غري �شحيح. 
ففيما اأن امل�شوؤوليات واملهام التي ت�شغلك هي جزء من حياة اأ�شرتك، ُيعد 
د، اأنِت تف�شحني الوقت  الن�شغال اأمراً طبيعياً، اأما امل�شاركة فهي فعل متعمَّ

وتبذلني اجلهد من اأجل التوا�شل مع اأطفالك، من اأجل م�شاركتهم.

نتوا�شل نحن  اإذن  نتحدث،  نحن   -  2
التوا�شل مع طفلك يتطّلب احلديث معه، ولكن التوا�شل لي�س مقت�شراً 

على احلديث فح�شب. 
اإىل طفلك عن تفا�شيل يومه،  اأنِك قد تتحّدثني يومياً  وعلى الرغم من 
م�شاعره  اإىل  ال�شتماع  لطفلك،  الإن�شات  اإىل  منِك  يحتاج  التوا�شل  لكن 
واأفكاره وتفّهمها واحرتامها، اأن تنحي طفلك الوقت والفر�شة للتعبري 

عما يدور داخل قلبه وعقله، واأن ت�شتمعي اإليه بقلبك ل باآذانك فقط.

اأعرفه اأنا  اإذن  اأحبه،  اأنا   -  3
تعرف  اأنها  افرتا�س  هي  الأم��ه��ات  فيها  تقع  التي  اخلطرية  امل�شاكل  اأح��د 
اإذا كنِت تفكرين بهذه  دائماً،  واأنها حوله  طفلها جيداً، فقط لأنها حتبه، 
عنه  و�شتكت�شفني  طفلك،  على  والرتكيز  قلياًل  التوقف  عليِك  الطريقة، 

الكثري. 
ون�شيان  الطفل،  عن  الن�شغال  هي  التفا�شيل  ه��ذه  فقدان  وراء  وال�شبب 
الغر�س الأ�شا�شي من الأمومة، الذي ل يقت�شر على الرعاية فح�شب، واإمنا 

معرفة الطفل وتعزيز العالقة معه.
اعلمي اأن معرفتك لطفلك ل حتدث تلقائياً، فهي مهارة تدوم مدى احلياة، 
وهي حتتاج منِك اإىل الكثري من الوقت واجلهد ملحاولة معرفة احتياجات 

ورغبات طفلك، اأفكاره، م�شاعره، ما يحبه، وما يكرهه.

الذاكرة؟ فقدان  يعني  الذي  الطبي  امل�شطلح  • ما 
اأميبيا

االت�شاع؟ حيث  من  العامل  يف  حميطات  ثالث  اأكرب  هي  • ما 
املحيط الهادي - املحيط الأطل�شي - املحيط الهندي

والكتلة؟ احلجم  يف  االأر�س  يقارب  الذي  الكوكب  • ما 
الزهرة

اليابان؟ ت�شكل  التي  اجلزر  بني  جزيرة  اأكرب  • ما 
جزيرة هون�شو

اجلزر؟ من  عدد  اأكرب  يوجد  حميط  اأي  • يف 
يف املحيط الهادي

يوماً.  25 اإىل   10 بني  ما  املنزلية  للذبابة  الإفرتا�شي  العمر  اأن  تعلم  • هل 
ال�شاعة. يف  ميل   37 ال�شاعة،  يف  مرت  كيلو   60 تبلغ  للدلفني  الق�شوى  ال�شرعة  اأن  تعلم  • هل 

ت�شيهواهوا. هو  كالب  نوع  اأ�شغر  اأن  تعلم  • هل 
ال�شاعة. يف  ميل   44 ال�شاعة،  يف  مرت  كيلو   70 هي  القر�س  لأ�شماك  الق�شوى  ال�شرعة  اأن  تعلم  • هل 

ال�شكان. من  ن�شمة  ماليني   4 مقابل  نيوزيلندا  يف  غنم  راأ�س  مليون   70 هناك  اأن  تعلم  • هل 
كوبا. يف  عليه  العثور  ومت  النحل  طنان  طائر  هو  العامل  يف  طائر  • اأ�شغر 

فقط. اأ�شنان   4 لديه  الأفريقي  • الفيل 
1755م. عام  يف  كتب  الجنليزية  اللغة  يف  قامو�س  • اأول 

الأخ�شر. املا�س  هو  املا�س  من  نوع  • اأندر 
.MasterCharge شركة ما�شرت كارد كانت ت�شمى �شابقا� •

الن�شاء. من  مرات   7 ب�  اأكر  الرق  ب�شعقات  ي�شابون  • الرجال 

كركور ال�صغري 
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فوائد املوز 
حت����ت����وي امل����ائ����ة 
غ�����رام م���ن امل���وز 
 %  70 ع����ل����ى 
م����ن وزن�������ه م���اء 
وحوايل 25 % 
ن�شا و2 % من 
�شكر عنب  وزن��ه 
ق�شب  و�����ش����ك����ر 
والياف  وده����ون 
وبروتني - ومن 
المالح املعدنية 

60  مليغرام حديد وحوايل 40 مليغرام كال�شيوم وبوتا�شيوم وفيتامني 
 .B2 وفيتامني C

فوائده: 
- ي�شتعمل يف مكافحة زيادة امالح ال�شوديوم. 

- مينع ت�شلب الكلى وال�شرايني. 
-مقاوم لالإ�شهال. 

وجود   اىل  نظرا  امللح  اف���راز  يف  وي�شاعده  ال��دم  فقر  م��ن  اجل�شم  يحمي   -
البوتا�شيوم فيه. 

- مزج ع�شري املوز مع احلليب ي�شاعد على تهدئة قرح املعدة. والكال�شيوم 
املوجود يف املوز اجود من الكال�شيوم املوجود يف اجلن واحلليب. 

موؤلفة االأغاين االأمريكية بينك توؤدي عر�شا خالل حفل �شباق اجلائزة الكربى للواليات املتحدة لعام F1 2019 يف اأو�شنت ، تك�شا�س.  ا ف ب

يحكي انه يف قدمي الزمان كان يعي�س رجل طيب القلب هادئ النف�س حلو الكالم يحبه كل من يعرفه لكنه كان 
فقريا ووحيدا مل يرزق من زوجته بطفل لكنه كان يحبها فبقي عليها.. ويف احد اليام دعت الزوجة ربها ان 

يرزقها بطفل حتى لو كان قزما او اقل من القزم لكنه طفل، فهل من جميب؟
 حملت الزوجة واجنبت بعدها طفال �شغريا بحجم الكف ا�شماه وال��ده كركور، عا�س كركور وبقي على هذا 
املقا�س ل يكر ابدا لكنه كان ميتاز بخا�شية عجيبة وغريبة، فبعد ان امت الع�شر �شنوات امتنع عن ال�شتحمام 
ال عند اول �شوء للفجر، وقال لو و�شعتوا املاء على ج�شدي �شاأكر جدا ول ي�شعني هذا البيت، ف�شحكت الم 
و�شحك الب. فقال كركور: ح�شنا هيا �شريوا خلفي وعند نبع النهر و�شعت الم على كركور ملء كفيها ماء ويف 
احلال انتف�س كركور وانتف�س ليكر ويكر وي�شبح بحجم الب والم ا�شعاف املرات، ثم قال ب�شوت جهوري 
الن هذا �شري و�شركم.. كتم الب هذا ال�شر حتى جاء وقت طلب فيه احلاكم من اهايل القرية ان يرتكوها 
ويرحلوا لنه �شيجعل منها ق�شرا عظيما وحدائق غناء ف�شيحة لبنته المرية، فغ�شب النا�س وث��اروا، لكنه 
اطلق عليهم كالبه وحرا�شه. واول من تاأذى من ذلك كان والد كركور.. فقد �شربه احد احلرا�س فادمى راأ�شه، 
ال�شرر من عينيه،  فثار وتطاير  بعيد جاء كركور يجري وعرف ماحدث..  ام كركور و�شرخت، ومن  ففزعت 
واق�شم ان يهد ق�شر احلاكم على راأ�شه. فوقف احلرا�س ي�شحكون ورف�شه اأحدهم بقدمه والقى به عند النهر، 
وبالطبع مل تر ال حلظات حتى كان كركور ينتف�س ويكر وا�شبحت قدمه وحدها بحجم ثالثة رجال، فمد 
يده وجمع حرا�س احلاكم وم�شى اإىل الق�شر واألقاهم ثم مد كفيه واخذ ي�شرب الق�شر حتى هده هدا ودكه 
دكا وجعله مثل فطرية، واخذ يرفع الرتاب واحلجارة ويلقي بها بعيدا حتى نظف املكان ثم �شرخ وقال: الن ل 
يوجد حاكم فاحلاكم بينكم هو اهلل، عي�شوا يف �شالم وا�شكروا اهلل، وم�شى كركور واختفى يف الظالم، حتى جف 

املاء وعاد كما كان كركور ال�شغري.

ن�صائح للتعامل مع الزوج يف حلظات غ�صبه
من امل�شكالت الزوجية التي تعاين منها الكثري من الن�شاء اإ�شابة 
نتيجة  واأخ���رى  ف��رتة  ب��ني  ال�شديد  الغ�شب  م��ن  اأزواج��ه��م بحالة 

بع�س ال�شغوطات اخلارجية.
التي  الن�شائح  بع�س  امل��ق��ال��ة  ه���ذه  يف  ح��ي��ات��ِك  جم��ل��ة  ت�شتعر�س 
ال��غ�����ش��ب لتتمكني من  ���ش��ري��ع  ال����زوج  ال��ت��ع��ام��ل م��ع  ت�����ش��اع��دِك يف 
التعامل معه لال�شتنتاع بحياة زوجية هادئة وخالية من امل�شكالت 

التي توؤثر على هدوء العالقة الزوجية.
- لفت النتباه: قومي بلفت انتباه زوجك اإىل غ�شبك يف حلظات 
يتقبل  لن  زوجك  فاإن  للغ�شب  امل�شبب  املوقف  بعد مرور  انفعاله 

العتاب على ما يفعله وقت غ�شبه بل يزيد ذلك من غ�شبه.
-�شبب الغ�شب: من ال�شروري معرفة الأ�شباب التي تدعوا زوجك 
�شبب  معرفة  اإن  حيث  بتفاديها،  تقومي  حتى  بالع�شبية  لل�شعور 
الع�شبية �شي�شاعدِك على وجود طرق املنا�شبة للتعامل مع زوجك 
الع�شبي كما �شتتمكني من ك�شب زوج هادئ، كما عليِك حتديد هذه 

الع�شبية هل هي دائمة اأم اأنها ظاهرة حديثة.
الفرتة الأخرية  اأ�شبح ع�شبًيا يف  اأن زوجك  اإذا لحظت  -التنزه: 
قومي با�شطحابه لنزهة يف مكان جديد اأو مكان يف�شل الذهاب 
كما  والع�شبية،  للغ�شب  امل�شببة  ال�شلبية  الطاقة  يفرغ  اإليه حتى 
اإحدى  اإحدى الفنادق املوجودة يف  ميكنك القيام بحجز غرفة يف 
على  ي�شاعده  ال�شاطئ  على  هادئ  بيوم  لت�شتمتعا  ال�شاحلية  املدن 
على  رومان�شي  بيوم  لال�شتمتاع  بالغ�شب  ال�شعور  من  التخل�س 

ال�شاطئ.
- ال�شتماع: املرور بفرتات �شعبة كاملرور ب�شائقة مالية اأو ظروف 
�شعبة يف العمل من الأمور التي تت�شبب يف ظهور بع�س اأعرا�س 
لزوجك  ال�شتماع  عليِك  احلالة  ه��ذه  ويف  زوج��ك،  على  الع�شبية 
ب��ج��وار زوج��ك يف  ف��وج��ودك  زوج���ك،  اأ�شباب غ�شب  للتعرف على 
تلك املواقف من الأمور التي تت�شبب يف زيادة التقارب بينكما كما 

ي�شاعد يف عالج م�شكلة الع�شبية الزائدة بني الزوجني.


