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عمليات ت�شحيح النظر بالليزر.. املخاطر تتك�شف

با�ستخدام  القرنية  تعديل  عملية  اأن  حديثة،  طبية  درا���س��ات  ك�سفت 
مل�ساعفات  املري�ض  تعر�ض  ق��د  "الليزك"،  النظر،  لتح�سني  الليزر 
يحقق  قد ال  العالج  اأن  كما  الأع��وام طويلة،  ت�ستمر  جانبية خطرية 
فاإن  "نيويورك تاميز"،  املرجوة. وبح�سب ما نقلت �سحيفة  النتائج 
�سخ�سا ي�سمى جيوباين رامرييز، خ�سع للعملية املثرية للجدل قبل 

�سنتني، فاأ�سبح يرى كل �سيء ب�سورة ثالثية.
وكان رامرييز الذي يبلغ من العمر 33 عاما، ياأمل اأن يتح�سن ب�سره 
وح�سا�سية  االإب�سار  وا�سطرابات  امل��زدوج��ة  ال��روؤي��ة  من  عانى  بعدما 

مفرطة جتاه ال�سوء، لكن النتيجة كانت خميبة الآماله.
اأيا منهم مل يحذره  لكن  العيون،  املري�ض عددا من جراحي  وق�سد 
من احتمال ح�سول م�ساعفات جانبية جراء اإجراء عملية لت�سحيح 
اإدارة الغذاء والدواء االأمريكية يف ت�سعينيات  عيب الب�سر. و�سمحت 
القرن املا�سي باإجراء عمليات ت�سحيح عيوب الب�سر بالليزر، واأجرى 
من  التخل�ض  اإىل  منهم  �سعيا  العملية،  اأمريكي  ماليني   9.5 نحو 
امل��ق��اب��ل، ا�ستكى ع��دد م��ن االأم��ري��ك��ي��ني ال��ذي��ن اأجروا  ال��ن��ظ��ارات. يف 
لقاء  يف   ،2008 �سنة  وحت��دث��وا  خ��ط��رية،  م�ساعفات  م��ن  العملية، 
احت�سنته اإدارة الغذاء والدواء، عن تراجع ب�سرهم ومعاناتهم اآالما 

مزمنة اأدت اإىل فقدان الكثري منهم لوظائفهم.
اأخرى اإىل زيادة عدم اال�ستقرار  واأف�سى االإخفاق الطبي يف عمليات 

واالنعزال االجتماعي واالكتئاب.
واأعادت �سهادات املر�سى ال�سادمة اجلدل جمددا اإىل الواجهة، و�سط 
اأ�سئلة حول م�ساعفات العملية يف االأمدين القرب والبعيد، واأظهرت 
اأن االأعرا�ض التي �سجلت لدى  درا�سة حديثة الإدارة الغذاء وال��دواء 

املري�ض الذي �سار يرى االأمر ب�سكل ثالثي لي�ست حالة فردية.
وك�سفت الدرا�سة التي اأوردتها "نيوريوك تاميز" اأن ن�سف االأ�سخا�ض 
عانوا  العملية،  اإج����راء  ق��ب��ل  ج��ي��دة  �سحة  يف  عيونهم  ك��ان��ت  ال��ذي��ن 
م�ساعفات بعد اخل�سوع لها، حتى اأن قرابة 33 يف املئة كابدوا جفاف 

العني الذي ي�سبب اإزعاجا كبريا.

اأغرب طريقة ل�شعود ال�شالمل املتحركة؟
اأن ال�سالمل املتحركة ت�ساعد م�ستخدميها على االنتقال من  ال �سك 
طابق اإىل اآخر باأقل جهد ممكن، لكن اأحد م�ستخدمي هذه ال�سالمل 
الفا�سلة  املنطقة  يت�سلق  وه��و  �سوهد  حيث  اآخ��ر،  راأي  له  ال�سني  يف 
التوا�سل  م��واق��ع  تناقلته  ال��ذي  الفيديو  مقطع  ويف  ال�سالمل.  ب��ني 
بني  الفا�سلة  امل�سافة  على  يت�سلق  وه��و  ال��رج��ل،  يظهر  االجتماعي، 
جانبي ال�سلم املتحرك، وكاأن يت�سلق اجلبال، فيما راح باقي م�ستخدمي 

ال�سالمل ينظرون اإليه بده�سة، بح�سب موقع اإن دي تي يف.
ومت ت�سوير ه���ذا ال��ف��ي��دي��و يف حم��ط��ة م���رو االأن���ف���اق ت��واجن��ي��ه��و يف 
العا�سمة ال�سينية بكني يوم 9 يونيو اجلاري، ووفقاً للو�سف املرفق 
مع الفيديو، فقد متكن الرجل من الهرب، قبل اأن مي�سك به حرا�ض 
االأمن يف املحطة. ومن غري املعروف ما هو ال�سبب الذي دفع الرجل 
اإىل هذا الت�سرف الغريب، لكنه بال �سك، قد جذب اأنظار الكثريين، 
واأثار اإعجاب البع�ض على مواقع التوا�سل االجتماعي، فيما انتقده 

اآخرون على ت�سرفه الطائ�ض.

قرد يدخن املارغوانا 
اأثار نا�سط على يوتيوب �سجة كبرية بني م�ستخدمي مواقع التوا�سل 
يدخن  وه��و  ق��رد  فيه  يظهر  ف��ي��دي��و،  ملقطع  ن�سره  بعد  االج��ت��م��اع��ي، 
املارغوانا. وكان جنم اليوتيوب االأمريكي الرو�سي فيتايل زوروفيت�سكي، 
قد ن�سر الفيديو قبل اأيام على توير واإن�ستغرام، ويظهر فيه قرد، وهو 
يغيب عن الوعي، اأثناء تدخني مادة املارغوانا املخدرة، بح�سب موقع اإن 
دي تي يف. ومن غري الوا�سح اإذا كان زوروفيت�سكي قد اكتفى بت�سوير 
امل�سهد، اأو اأنه كان من قدم املادة املخدرة �سخ�سياً للقرد. وحظي مقطع 
الفيديو منذ ن�سره يف 9 يونيو اجلاري بنحو 100 األف م�ساهدة على 
 80 بنحو  م��رة، كما حظي   1200 اأك��ر من  تغريده  واأعيد  توير، 
األف م�ساهدة على اإن�ستغرام، واأكر من 11 األف تعليق. و�سارع العديد 
من املعلقني اإىل ا�ستنكار ا�ستغالل زوروفيت�سكي للقرد للح�سول على 
املزيد من االإعجابات على مواقع التوا�سل االجتماعي، وذهب البع�ض 

اإىل حد املطالبة بحذف الفيديو ومعاقبة نا�سره.
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ترامب »يق�شف« دي 
نريو من طائرة الرئا�شة

باأنه  الرئي�ض االأمريكي دونالد ترامب، على روبرت دي نريو، وو�سفه  رد 
�سخ�ض "حمدود الذكاء ب�سدة"، بعدما هاجم املمثل، احلا�سل على جائزة 
اأو�سكار، الرئي�ض االأمريكي باألفاظ نابية يف البث التلفزيوين احلي لتوزيع 

جوائز توين امل�سرحية يف نيويورك.
وبعد يومني من االنتقاد ال�سديد الذي وجهه دي نريو على خ�سبة امل�سرح، 
قال ترامب يف تغريدات من على منت طائرة الرئا�سة اإير فور�ض وان اإنه 

�ساهد مقطع الفيديو واأعتقد حقا اأنه كان خممورا.
ومل يرد ممثلون عن دي نريو على طلب للتعليق.

وا�ستخدم دي نريو، وهو اأحد املمثلني االأمريكيني الذين يحظون باحرام 
وت�سفيق حما�سي  �سياح  و�سط   ، ترامب  �سد  النابي مرتني  اللفظ  كبري، 
من اجلمهور الذي �سم ممثلني وخمرجني ومنتجني م�سرحيني يف م�سرح 

راديو �سيتي ميوزيك يف نيويورك.
ال�سوت  ونقلت كلمات دي نريو، بطل فيلم ريجينغ بول، مع تغطية على 

حلجب كلمات ال�سباب ملاليني امل�ساهدين ل�سبكة �سي.بي.اإ�ض يف املنازل.
�سربينغ�ستني.  ب��رو���ض  ال����روك  ل��ت��ق��دمي مغني  امل�����س��رح  ن���ريو  دي  واع��ت��ل��ى 
نابيا موجها  لفظا  واحدا" وا�ستخدم  �سيئا  "�ساأقول  اأي متهيد  دون  وقال 

لرامب.
كان ترامب وقت البث املبا�سر حلفل توزيع اجلوائز من برودواي يف طريقه 

اإىل �سنغافورة لالجتماع مع زعيم كوريا ال�سمالية كيم جونغ اأون.
وكتب ترامب يف تعليق على توير "�ساهدته الليلة املا�سية، واأعتقد حقا اأنه 
رمبا كان خممورا"، وو�سف دي نريو باأنه "�سخ�ض حمدود الذكاء ب�سدة".

في�شبوك تتيح مل�شتخدميها 
تقييم الإعالنات

�ست�سمح  اإن���ه���ا  ف��ي�����س��ب��وك  ���س��رك��ة  ق��ال��ت 
مل�ستخدمي �سبكتها للتوا�سل االجتماعي 
اإعالنات  تبث  التي  ال�سركات  مبراجعة 
ال�سركات  ال�سبكة ورمبا حظر تلك  على 
ق���در م��ن ردود الفعل  اأك����رب  ت��ن��ال  ال��ت��ي 

ال�سلبية.
الت�سدي  اإىل  اخل���ط���وة  ه����ذه  وت���ه���دف 
ل���ل�������س���رك���ات ال����ت����ي ت�����س��ل��ل اإع���الن���ات���ه���ا 
�سلعا  ي�����س��رون  وجتعلهم  امل�ستخدمني 
اأو خدمات ذات نوعية رديئة اأو ال�سركات 
يف  منتجاتها  ت�سليم  عن  تتقاع�ض  التي 

املوعد الذي حددته لذلك.
وق��ال��ت ال�����س��رك��ة يف ت��دوي��ن��ة اإن����ه ميكن 
مل�ستخدمي في�سبوك ترك رد فعلهم على 
عنوان  حتت  �ساهدوها  التي  االإع��الن��ات 

االإعالين". "الن�ساط 
و�سيتم اإعطاء املعلنني فر�سة للتح�سني 
قبل اتخاذ اإجراء اآخر والذي قد يت�سمن 
تقلي�ض كم االإعالنات التي ميكن لهذه 

ال�سركة بعينها ن�سرها.
وقالت في�سبوك "نعتقد اأن هذه الو�سيلة 
اأك��رب من الثقة يف  �ستعطي النا�ض ق��درا 

ال�سركات التي يتفاعلون معها".

الإعالن عن الفائزين 
بجائزة النيل

يف  للثقافة  االأع��ل��ى  املجل�ض  اأع��ل��ن 
جائزة  االأول  اأم�����ض  م�����س��اء  م�سر 
االآداب  يف  الثالثة  بفروعها  النيل 
االجتماعية  وال���ع���ل���وم  وال���ف���ن���ون 
بهذه  م�سرية  ج��ائ��زة  اأرف����ع  وه���ي 
املجاالت م�سافا اإليها جائزة النيل 
للمبدعني العرب والتي ا�ستحدثت 

هذا العام الأول مرة.
ويف فرع االآداب فاز باجلائزة الناقد 
فاز  الفنون  ف��رع  �سالح ف�سل ويف 
الرزاز  الت�سكيلي م�سطفى  الفنان 
فاز  االجتماعية  ال��ع��ل��وم  ف��رع  ويف 
امل��ف��ك��ر وال��ف��ي��ل�����س��وف م����راد وهبة 
فيما ذهبت يف فرع املبدعني العرب 
يو�سف  ال�سوري  الت�سكيلي  للفنان 

عبدلكي.
ك��ل فرع  وت��ب��ل��غ قيمة اجل��ائ��زة يف 
األف   28 جنيه )نحو  األ��ف   500
دوالر( اإ�سافة اإىل ميدالية ذهبية.
للثقافة  االأعلى  املجل�ض  اأعلن  كما 
ج������وائ������ز ال�������دول�������ة ال���ت���ق���دي���ري���ة 
يف  مت���ن���ح  وال����ت����ي   2017 ل����ع����ام 
والعلوم  واالآداب  ال��ف��ن��ون  ف����روع 
اجلائزة  قيمة  وتبلغ  االجتماعية. 
جنيه  األ�������ف   200 ف������رع  ك����ل  يف 
)نحو 11 األف دوالر( اإ�سافة اإىل 

ميدالية ذهبية.
الفنون  ف���رع  اجل���ائ���زة يف  وذه��ب��ت 
وامللحن  ل��ط��ف��ي  ن���ادي���ة  ل��ل��م��م��ث��ل��ة 
االآداب  ف���رع  ���س��ل��ط��ان. ويف  حم��م��د 
را�سي  احل��ك��ي��م  ع��ب��د  اإىل  ذه���ب���ت 
العربية  ال���ل���غ���ة  جم���م���ع  ع�������س���و 
والناقد  ق��ط��ب  حم��م��د  وال��ك��ات��ب 
العلوم  ف��رع  ويف  عيد  الدين  كمال 
االجتماعية اإىل اأ�ستاذة علم النف�ض 
�سعدية بهادر وعميد كلية الربية 
ال�سابق �سبل بدران واأ�ستاذ القانون 
ال�سابق  العدل  اأحمد رفعت ووزير 

عبد العزيز اجلندي.
للثقافة  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����ض  واأع���ل���ن 
للتفوق  ال����دول����ة  ج����وائ����ز  اأي�������س���ا 
االآداب  جم�����ال  يف  ذه���ب���ت  وال����ت����ي 
اللغة  واأ�ستاذ  مراد  اأحمد  للروائي 
وذهبت  ال��ع��ب��د  حم��م��د  ال��ع��رب��ي��ة 
ر�سا  للمو�سيقار  ال��ف��ن��ون  ف��رع  يف 
وذهبت  بدر  �سعيد  والنحات  بدير 
االجتماعية  ال���ع���ل���وم  جم�����ال  يف 
واأ�ستاذة  �سامل  �سالح  الكاتب  اإىل 
اإلهام  واملعا�سر  احل��دي��ث  ال��ت��اري��خ 
عبد  االأع��م��ال  اإدارة  واأ���س��ت��اذ  ذهني 

ال�سالم اأبو قحف.
ك��ل فرع  وت��ب��ل��غ قيمة اجل��ائ��زة يف 
األف جنيه   100 من هذه الفروع 
اإىل  اإ�سافة  دوالر(   5700 )نحو 

ميدالية ذهبية.

ل ت�شتخدمي املنا�شف 
القدمية يف املطبخ

حذر باحثون وخ��رباء يف جمال 
املنا�سف  ا�ستخدام  من  ال�سحة 
االأطباق  جت��ف��ي��ف  يف  ال��ق��دمي��ة 
نظراً  املطبخ،  اأ�سطح  تنظيف  اأو 
انت�سار  اإىل  ت������وؤدي  ق���د  الأن���ه���ا 

الت�سمم الغذائي.
جامعة  يف  ال���ب���اح���ث���ون  ووج������د 
ن�سف  اأن  موري�سيو�ض  يف  موكا 
كانت  حتليلها  مت  التي  املنا�سف 
"اإي  مثل  بكترييا  على  حتتوي 
كوالي" ال�سامة والقاتلة ب�سبب 

ا�ستخدام املنا�سف الأغرا�ض عدة 
منها جتفيف االأواين اأو االأيدي 
اأو  ال�����س��اخ��ن��ة  االأواين  ح��م��ل  اأو 

م�سح االأ�سطح.
 100 بتحليل  الباحثون  وق���ام 
من�سفة بعد �سهر من اال�ستخدام 
ال�سارة  البكترييا  اأن  ووج����دوا 
املنا�سف  ه�����ذه  ب����داخ����ل  ت���ن���م���و 
بن�سبة ت�سل اإىل %49، بح�سب 
ميل  داي��ل��ي  �سحيفة  يف  ورد  م��ا 

الربيطانية.

تكون  االأط��ف��ال  ل��دى  ال�سمعية  القناة  اأن  ذل��ك  اإىل  ي�ساف 
اأق�سر، وهو ما ي�سهل بالتايل انتقال امليكروبات اإىل االأذن 

الو�سطى.
التهاب  على  االأط��ف��ال  ل��دى  وا�سحا  م��وؤ���س��را  تعد  واالآالم 
يف  الو�سطى  االأذن  على  ي��زداد  فال�سغط  الو�سطى،  االأذن 
يوليا  اأكدته  ما  وه��ذا  االأمل.  ي��زداد  وبذلك  النوم،  و�سعية 
االأذن  يف  م�ساكل  م��ن  الثالثة  اأوالده����ا  يعاين  التي  روب��ن 
"كان  ابنها  اأن   ،DW مع  واأ�سافت يف حوارها  الو�سطى. 
يبكي دائماً عندما يرقد على ال�سرير، وعندما نرفعه من 
البداية  نعتقد يف  وكنا  البكاء،  كان يكف عن  ال�سرير  على 
اأنه جائع اأو يريد م�سايقتنا اأو اأي �سيء اآخر، وقد ذهبنا يف 
اأنه يعاين  اليوم التايل اإىل طبيب االأطفال، الذي اأخربنا 
اأذن��ه كانت توؤمله طوال  من التهاب يف االأذن الو�سطى، واأن 

الليل، وخا�سة عندما ي�ستلقي يف ال�سرير".
من جانبها، ذكرت االأخ�سائية االأملانية تاي�سمان اأن اجل�سم 
يفرز "�سائاًل خماطياً يتجمع خلف طبلة االأذن، مما يوؤدي 
اإىل زيادة ال�سغط يف االأذن الو�سطى وانتفاخ طبلة االأذن، 

وهو االأمر الذي يت�سبب يف حدوث اآالم.
االأذن��ني واالأنف  اأم��ا ت�سخي�ض االلتهاب فيتم عرب فح�ض 
االأذن  طبلة  كانت  واإذا  االلتهاب.  عن  للك�سف  واحلنجرة 
يدل  الذي خلفها عكر فهذا  وال�سائل  اأو منتفخة  حممرة 

على التهاب االأذن الو�سطى.

عالج االلتهاب
وقالت الطبيبة تاي�سمان اإن عالج االلتهاب يكون بوا�سطة 
م�سكن  اأن  اإىل  واأ����س���ارت  امل�سكنة.  واحل��ب��وب  االأن���ف  ب��خ��اخ 
وبعد  واأ�سافت:"  ل��ل��ع��الج.  ج��دا  منا�سب  "اإبوبروفني" 
هي  احلالة  كانت  ف��اإذا  النتائج،  من  التحقق  يجب  يومني 
عدوى بكتريية قوية، اأي اأن املاء خلف طبلة االأذن مل يعد 
ا�ستخدام  احل��ال��ة  ه��ذه  يف  يتعني  ف��اإن��ه  معكر،  ب��ل  �سافياً، 

م�ساد حيوي".
اأما يف حالة حدوث بع�ض امل�ساعفات، مثل ت�سبب االإفرازات 

الطبلة  اأن  الطبيبة  ف��ذك��رت  بتمزقها،  االأذن  طبلة  خلف 
ما ت�سفى مرة اأخرى. وبالطبع قد تت�سبب االإ�سابة  "عادة 
املتكررة يف حدوث ندبات يف االأذن الو�سطى، وبالتايل تقل 
القدرة على ال�سمع، ويكون هناك خطر االإ�سابة بال�سمم، 

ولكن هذا ن�سبته �سئيلة جداً".
عر�ض  يتعني  االإ���س��اب��ة  بعد  جيدا  ال�سمع  ع��دم  حالة  ويف 
املري�ض على طبيب االأنف واالأذن واحلنجرة، اإذ اأنه غالبا 
جدوى  ع��دم  حالة  ويف  االأذن،  طبلة  خلف  �سائل  يبقى  ما 
االأ�ساليب التقليدية، فاإنه يتم ا�ستخدام اأنبوب اأذن �سغري 

للتنظيف.
�سق  بعمل  ال�سدد:" نقوم  بهذا  تاي�سمان  الطبيبة  وقالت 
كان  واإذا  امل��راك��م،  امل���اء  ون�سحب  االأذن،  طبلة  يف  �سغري 
 . كاملخاط  يبدو  قد  فاإنه  امل��اء موجودا منذ فرة طويلة، 
االأذن لكي تتم تهويتها لفرة طويلة  اأنبوب يف  يتم و�سع 

وبحيث ت�سفى من جديد".
وحذرت الطبيبة من املداواة الذاتية، فقطرات االأذن مثال 
حتتوي غالبا على مواد تخدير مو�سعي قد ت�سر بجهاز 
من  التعايف  بعد  وحتى  بالدوار.  االإ�سابة  وت�سبب  التوازن 
االلتهاب تكون االأذن ح�سا�سة للربد، وين�سح لذلك بارتداء 

القبعات يف االأيام الباردة لتغطية االأذن.

دخول املاء لالأذن 
اأثناء  ل���الأذن  تدخل  التي  امل��اء  بقطرات  البع�ض  ي�ستهني 
اال�ستحمام اأو ال�سباحة، الأن االأمر ينتهي تلقائيا يف معظم 
االأحيان. لكن املو�سوع قد يتطور ويت�سبب يف خماطر على 
االأذن. فمتى يجب ا�ست�سارة الطبيب وما هي طرق حماية 

االأذن لل�سباحني؟
ال ت�ستمر م�سكلة دخول بع�ض قطرات من املاء لالأذن اأثناء 
اال�ستحمام اأو ال�سباحة طويال. اإذ اأن االأذن تقوم بتنظيف 
لكن  ق�����س��رية،  زم��ن��ي��ة  ف���رة  خ���الل  تلقائي  ب�سكل  نف�سها 
ال�سعور املزعج ال��ذي ي�سببه دخ��ول امل��اء ل��الأذن قد ي�ستمر 

لعدة اأيام ويتطلب اأحيانا التدخل الطبي.

وتتمثل اأف�سل طرق التخل�ض من املاء يف:
- حتريك الراأ�ض بقوة.

- مي��ك��ن ا���س��ت��خ��دام امل��ج��ف��ف ب��ال��ق��رب م��ن االأذن، ل��ك��ن مع 
احلفاظ على م�سافة منا�سبة ال تقل عن 30 �سنتيمرا.

- ويف حال عدم جناح هاتني الطريقتني، ميكن ا�ستخدام 
طرف منديل لتجفيف اجلزء اخلارجي من االأذن بحر�ض، 
كما تقول طبيبة االأنف واالأذن واحلنجرة االأملانية كري�ستني 

الم، يف حوار ملوقع "اأبوتيكني اأوم�ساو".
اإدخال  عن  التام  االمتناع  �سرورة  على  االأط��ب��اء  وي�سدد   -
اأعواد تنظيف االأذنني اأو اأي اآلة حادة لالأذن لتنظيفها من 
املاء، الأن هذا الت�سرف قد يوؤدي اإىل اإحداث اأ�سرار بالغة 

بطبلة االأذن.
لعدة  االأذن  داخل  املاء  بقطرات  ال�سعور  ا�ستمرار  ويف حال 
يف  ع���ادة  ي��ك��ون  ال�سبب  اأن  اإذ  الطبيب  زي���ارة  يف�سل  اأي���ام، 
زيادة  امل��اء يف  يت�سبب  التي  ال�سمع  وج��ود كمية كبرية من 
�سمكها. وال ميكن للمري�ض بنف�سه تنظيف االأذن يف هذه 
ب��اإدخ��ال ماء  احلالة، ل��ذا يجب زي��ارة الطبيب ال��ذي يقوم 
دافئ لالأذن الإذابة ال�سمع قليال لي�سهل خروجه من االأذن. 
واإذا حدث دوار �سديد نتيجة لدخول املاء لالأذن، فاإن هذا 
ي�سري عادة اإىل وجود ثقب يف طبلة االأذن، كما اأن القطرات 
بالتهاب  التي تتدخل لالأذن قد توؤدي لالإ�سابة  الب�سيطة 

االأذن الو�سطى.

اإجراءات وقائية
املائية  ال��ري��ا���س��ات  مي��ار���س��ون  م��ن  الم،  الطبيبة  وتن�سح 
وت��ت��م��ث��ل يف  االأذن  ال��وق��ائ��ي��ة حل��م��اي��ة  االإج������راءات  ببع�ض 
ا�ستخدام اأنواع قطرات االأذن التي حتتوي على الغلي�سرين 
والكحول، اإذ اأن التنقل بني املاء املالح والعذب وماء البحر 
احلمو�سة  درج��ة  تغيري  يف  يت�سبب  ال�سباحة،  حمام  وم��اء 
االأذن  التهاب  يف  يت�سبب  اأن  ميكن  ما  وهو  ل��الأذن   PH
الو�سطى. وتعترب �سدادات االأذن من احللول العملية اأي�سا، 

ملن تزعجهم م�سكلة دخول املاء لالأذن وكذلك لل�سباحني.

اأ�شباب التهابات الأذن الو�شطى عند الأطفال وطرق عالجها

اآالما كبرية عند االأطفال.  الو�سطى  التهاب االأذن  ي�سبب 
ولكن  الييلييوزتيين.  بت�سخم  االلتهاب  يرتبط  مييا  وغالبا 
طريقة ت�سخي�ص االلتهاب وعالجه �سهلة جدا وحتى اأن 
اأو  االأذن  طبلة  متزق  مثل  مب�ساعفات  االلتهابات  ت�سببت 

�سعف ال�سمع.
الو�سطى.  االأذن  بالتهابات  االأطييفييال  ي�ساب  مييا  كييثييريًا 
ترتافق  ما  وغالبًا  االأذن،  يف  �سديدة  اآالم  هي  االأعرا�ص 
مع حمى وغثيان. واأ�سارت الدكتورة االأخ�سائية االأملانية 
اأن  اإىل  تاي�سمان  كري�ستن  واحلنجرة  واالأذن  االأنييف  يف 
تت�سخم اللوزتن لدى االأطفال ي�سبب غالبا التهاب االأذن 
الو�سطى. وذكرت الطبيبة يف حوار مع DW، اأنه "عندما 
تتورم اللوزتن ب�سبب االإ�سابة مبيكروب فاإن ذلك يوؤدي 
البلعوم  بن  ت�سل  التي  ال�سمعية  القناة  يف  ان�سداد  اإىل 
اإىل  يوؤدي  القناة  هذه  ان�سداد  الو�سطى.  واالأذن  االأنفي 
لالإ�سابة  الطريق  ميهد  مما  االأذن،  تهوية  يف  ا�سطراب 

بالتهاب االأذن الو�سطى".
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�ش�ؤون حملية

ت�سم فعاليات ترفيهية و خريية

حدائق بلدية مدينة العني ت�شتكمل ا�شتعداداتها ل�شتقبال الزوار خالل عيد الفطر

يف جٍو عائلي

حديقة احليوانات بالعني تقدم باقة من الفعاليات والتجارب امل�شوقة يف عيد الفطر املبارك

تت�سمن تقاليد ح�سن ال�سيافة وفنون اأداء

متــاحف الــعني تـحتفي بــعيد الــفطر 

•• العني - الفجر

يف  الرفيهية  املنتزهات  و  احل��دائ��ق  اإدارات  ا�ستكملت 
مدينة العني جاهزيتها لعيد الفطر ال�سعيد يف جميع 
 61 و  عامة  حديقة   32 تبلغ  التي  و  املدينة  حدائق 
حديقة م�سغرة ، و اتخاذ االإجراءات الالزمة للتعامل 
ال��زوار خالل فرة  و  ال�سكان  املتزايد من  مع االقبال 

العيد.
و  العامة  ال�سيانة  اأعمال  احلدائق  اإدارات  انهت  قد  و 
ال�سيانة اليومية مثل ري املزروعات و ق�ض امل�سطحات 
اخل�سراء و ٍايجة و تقليم االأ�سجار و ال�سجريات ، اإىل 
و  امل��واق��ع  م��ن  املخلفات  اإزال���ة  و  االأ�سيجة  جانب ق�ض 
تع�سيب االأحوا�ض و ا�ستكمال زراعة الزهور يف املواقع 

الرئي�سية .
بعد  جديد  م��ن  ال���زوار  هيلي  األ��ع��اب  مدينة  وت�ستقبل 
اغالقها خالل �سهر رم�سان املبارك الإجراءات ال�سيانة 
و تاأمني االألعاب من خالل ال�سركات املخت�سة و تعديل 
االإنارات و مكربات ال�سوت  ، حيث تفتح مدينة األعاب 
ال�ساعة  ابتداًء من  العيد  اأيام  اأول  اأبوابها منذ  الهيلي 
10 �سباحاً و حتى 10 م�ساًء ، و تبلغ تذاكر الدخول 
، كما تقدم مدينة  60 دره��م  �سنوات   3 ف��وق  مل��ن ه��م 
األعاب هيلي هدايا لالأطفال و عيديات متنوعة خالل 

اأيام العيد.
و ق��د ق���ام ق��ط��اع و���س��ط امل��دي��ن��ة ب��االه��ت��م��ام بال�سوارع 
زراعة  و  اجلمالية  الناحية  من  تن�سيقها  و  الرئي�سية 
الزهور و ال�سيانة الالزمة ال بقائها ب�سكل الئق ل�سكان 
اأعمال  �سملت  ال�����س��وارع  ج��ان��ب  اإىل  و   ، املدينة  زوار  و 
ال�سيانة 17 حديقة ترفيهية و 23 حديقة م�سغرة و 

و�سط  قطاع  يقيم  كما   ، املدينة  و�سط  يف  مم�سى   14
املدينة عدد من االأن�سطة الرفيهية يف العني مول و 
اأق��وال ال�سيخ زايد بن �سلطان  توزيع جماين لكتاب ) 
اآل نهيان الذي مت اطالقه موؤخراً من قبل ديوان ممثل 
كما   ، العني  مدينة  بلدية  و  العني  منطقة  يف  احلاكم 
يف  املر�سى  االأطفال  بزيارة  القطاع  من  فريق  �سيقوم 

مركز بروفيتا العاملي الطبي بالعني يف ثاين اأيام عيد 
الفطر .

اإىل  القطاع  حدائق  بتجهيز  الغربي  القطاع  ق��ام  كما 
جانب ال�ساحة املائية يف حديقة اليحر ال�سمايل ، و قد 
حدد القطاع مواعيد العمل يف احلدائق من ال�ساعة 4 
ع�سراُ و حتى 11 م�ساًء ، بعدد زوار ي�سل اإىل 2000 

زائر لال�ستمتاع باحلدائق خالل هذه الفرة .
اال�ستعدادات  ك��اف��ة  ان��ه��ى  فقد  ال�سمايل  ال��ق��ط��اع  اأم���ا 
عيد  اأي��ام  طيلة  للجمهور  الكاملة  اخل��دم��ات  لتقدمي 
ال��ف��ط��ر ، ك��م��ا اأع��ل��ن ع��ن ا���س��ت��ق��ب��ال ال�����زوار يف حدائق 
القطاع االأربع و هي حديقة الهري و ال�سويب و الفقع و 
ناهل ، التي �ستفتح اأبوابها لفرتني فرة �سباحية من 
8 �سباحاً و لغاية 12 ظهراً ، و فرة م�سائية متتد من 

. م�ساًء   11 حتى  و  ع�سراً   5
و  ال��ع��ائ��الت  ح��دائ��ق  ا�ستعداد  اجلنوبي  القطاع  اأمت  و 
اإج��ازة عيد  %100  خالل  بن�سبة  امل�سغرة  احلدائق 
الفطر ، و هي 4 حدائق م�سغرة و 3  حدائق للعائالت 
ال�ساعة  اأبوابها للزوار من  التي �ستفتح  ، و  القطاع  يف 
اأن  املتوقع  من  و   ، م�ساًء   12 لغاية  و  �سباحاً   10
600 زائر خالل فرة العيد ،  ت�ستقبل مال يقل عن 
هذا اإىل تنفيذ فعالية ك�سوة العيد يف حديقة الوقن و 

حديقة القوع و مر�سى م�ست�سفى الوقن .

•• العني- الفجر

ت�ستقبل حديقة احليوانات بالعني زوارها يف عيد الفطر 
التي  الرفيهية  والربامج  الفعاليات  من  بباقة  املبارك 
حيث  امل��دي��ن��ة،  يف  االأوىل  العائلية  ال��وج��ه��ة  منها  جتعل 
ج��دي��دة من  خ��ي��ارات  م�����س��اه��دة  بفر�سة  ال��زائ��ر  يحظى 

عرو�ض وجتارب مثرية وم�سوقة.
خالل  تقام  التي  فعالياتها  يف  لزائريها  احلديقة  وتتيح 
15 يونيو حتى 17 يونيو، من 9 �سباحاً حتى 9 م�ساًء 
بفر�سة م�ساهدة عر�ض الطيور اجلارحة وهي حتلق يف 

ال�سماء باإ�سراف مدربني اإماراتيني اأكفاء، وح�سورعر�ض 
امللونة،  والع�سافري  ال���زراف  اإط��ع��ام  الببغاوات،وجتربة 
وم�����س��اه��دة اإط��ع��ام ال��ب��ط��اري��ق ،وع��رو���ض اإط��ع��ام االأ�سود 
وال��ت��م��ا���س��ي��ح ب��االإ���س��اف��ة اإىل خ��و���ض جت��رب��ة م�����س��وق��ة يف 
اأك���رب ���س��ف��اري م��ن �سنع االإن�����س��ان يف ال��ع��امل م��ن خالل 
مركبات و�سيارات �سممت بكل حرفية خ�سي�ساً لرحالت 
ال�سفاري حيث ي�ساهد فيها الزائرعجائب احلياة الربية 

االإفريقية. 
اإىل ق�س�ض مربي احليوانات حول  الزائر  �سي�ستمع  كما 
االآ�سيوية  وال�سمبانزيات،واحليوانات  والليمور  االأ���س��ود 

واالإف��ري��ق��ي��ة اإىل ج��ان��ب ل��ق��اء ال��زواح��ف ورك���وب البوين 
واجلمال. وميكن للزائر زيارة اأ�سهر معار�سنا للحيوانات 
مثل معر�ض فر�ض النهر والتم�ساح، بيت القطط الكبرية 

وغريها الكثري.
ويبداأ مركز ال�سيخ زايد لعلوم ال�سحراء فعالياته يف هذه 
املنا�سبة بعر�ض فيلم روؤية ال�سحراء العربية التي حتكي 
كفاح االن�سان االماراتي مع البيئة ومراحل نه�سة االمارات، 
واأن�سطة  وجن���وم،   كابو  ق�سة   و  املقنا�ض،  رحلة  فعالية 
اليدوية  ال�سح، احلرف  كنز  الدمى،  اأخ��رى مثل �سناعة 
مثل الغزل واحلناء والتعرف على مراحل اإعداد القهوة 

الثقافية  و  الرفيهية  الربامج  من  والعديد  االإماراتية 
 التي ت�ستهدف جميع الزوار مبختلف مراحلهم العمرية.                                        
اإدارة  مدير  البلو�سي  يو�سف  عمر  ق��ال  املنا�سبة  وب��ه��ذه 
احليوانات  ح��دي��ق��ة  يف  امل��وؤ���س�����س��ي  االت�����س��ال  و  الت�سويق 
وبراجمها  م��راف��ق��ه��ا  جميع  احل��دي��ق��ة  ه��ي��اأت  بالعني:" 
ما  وه���ذا  ال����زوار  م��ن  كبري  ع��دد  ال�ستقبال  االحتفالية 
حيث  الر�سمية،  والعطالت  االأع��ي��اد  اأي��ام  خ��الل  نتوقعه 
كبرياً  االأوق��ات كثافة جماهريية ون�ساطاً  ن�سهد يف هذه 
اأم���ام توفري  ال��دول��ة وخارجها م��ا يجعلنا يف حت��د  داخ��ل 

وجتديد و�سائل الرفية جلميع الفئات واالأعمار". 

•• العني - الفجر

احتفاًء بعيد الفطر ، تنّظم دائرة الثقافة وال�سياحة – 
اأبوظبي جمموعة من االأن�سطة والفعاليات املجتمعية 

من  والثالث  الثاين  يومي  اخلم�سة  العني  متاحف  يف 
اأيام العيد. 

من  ك��ل  ت�سمل  التي  املتاحف  يف  الفعاليات  وتتمحور 
العني،  وواح���ة  ال��ع��ني،  ق�سر  ومتحف  اجلاهلي،  قلعة 

ح�سن  تقاليد  ح��ول  املويجعي  وق�سر  العني،  ومتحف 
ال�سيافة االإماراتية، وفنون االأداء، واالأطعمة واالأزياء 
ال�سعبية. كما ي�ستقبل االأطفال �سخ�سيات كرتونية يف 
قلعة اجلاهلي. ويقيم متحف العني خالل االحتفاالت 

مالب�ض  ع��ن  م��وؤق��ت��اً  معر�ساً  اأي���ام  ثالثة  على  املمتدة 
العيد الراثية. وميكن للزاور امل�ساركة يف ور�ض عمل 
تثقيفية ملعرفة املزيد عن االأدوات والتقنيات القدمية 

التي ا�سُتخدمت يف النحت على الطني.

يحتفي بفناين املجتمع مبركز القطارة للفنون
معر�ض القّطارة ال�شيفي 

ي�شتقبل اجلمهور من 25 يونيو 
•• العني - الفجر

تنظم دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي "معر�ض القطارة ال�سيفي" يف 
25 يونيو احلايل حتى  الفرة من  بالعني خالل  القطارة للفنون  مركز 

 28 وي��ق��دم  ال���ق���ادم،  �سبتمرب   25
عماًل فنياً لطلبة املركز وفنانني من 

دولة االإمارات.
وا�سعة  املعر�ض جمموعة  وي�ستك�سف 
من الو�سائط والتعابري الفنية املميزة 
املدار�ض  خم��ت��ل��ف  م���ن  ف��ن��ان��اً  ل�23 
ال��ف��ن��ي��ة، م���ن ب��ي��ن��ه��م ال���ف���ن���ان منري 
كندي  ت�سكيلي  ف��ن��ان  وه���و  ط��وي��ل��ة، 
اللذين  الفنانني  م��ن  دب��ي،  يف  مقيم 
كوميكون،  م��ع��ر���ض  يف  ���س��ي��ت  ل��ه��م 
باأ�سلوبه  املعروف  االإماراتي  والفنان 
ال�ساخر خالد اجلابري، الذي  ي�ستهر 
باأعماله الكاريكاتورية التي ُتن�سر يف 
وكذلك  امل��ح��ل��ي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة  ال�سحف 

الكتاب الذي اأ�سدره لالأطفال بعنوان "يوميات م�ساغب".
ل��ي��ك��ون مقراً   2011 ع���ام  اف��ت��ت��ح  ق��د  للفنون  ال��ق��ّط��ارة  م��رك��ز  اأن  ي��ذك��ر 
وتطويرها.  وممار�ستها  والثقافة  الفنون  لدرا�سة  االإم��ارات��ي  للمجتمع 
واأ�سبح املركز على مدار االأعوام ال�سبعة املا�سية قيمة م�سافة اإىل امل�سهد 
الفنية  االأعمال  وا�سعة من  ويعر�ض جمموعات  العني،  والثقايف يف  الفني 
لفنانني من داخل الدولة، من خالل برناجمه العام الذي يقام على مدار 
ال�سنة، ويقدم معار�ض واأن�سطة وور�ض عمل فنية.  يقام "معر�ض القطارة 
ال��ق��ادم  مبركز  25 �سبتمرب  اإىل  25 يونيو  ال�سيفي" خ��الل الفرة من 
القطارة للفنون يف العني. ويفتح املركز يومياً من ال�ساعة 8 �سباحاً اإىل 8 

م�ساًء ويغلق اأيام اجلمعة. الدخول جماين للجميع.

جامعة نيويورك اأبوظبي ت�شت�شيف 
حفالت اإفطار جمتمعية

••  اأبوظبي - الفجر

 ا�ست�سافت جامعة نيويورك اأبوظبي يف حرمها بجزيرة ال�سعديات خم�ض 
حفالت اإفطار رم�سانية احتفاًء بال�سهر الف�سيل، وذلك بح�سور ما يقرب 

من األف �سخ�ٍض من جمتمع جامعة نيويورك اأبوظبي وعائالتهم.
هذا وتاألق مركز املوؤمترات يف اجلامعة بت�سميم جديد ال�ست�سافة ال�سيوف 
من عائالت هيئة التدري�ض واملوظفني،  وتخللت الفعاليات عرو�ض مميزة 
اإىل جانب  كاريكاتورية،  ور���س��وم  اأرك���ان ت�سوير  م��ع  اإم��ارات��ي  ع��ود  ل��ع��ازف 
اإبداعات الر�سم باحلناء والر�سم على الوجه لالأطفال، والتي نالت اإعجاب 
هذه  ت�ست�سيف  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  اأن  اإىل  االإ�سارة  جتدر  اجلميع. 

الفعالية ال�سنوية للمرة ال�ساد�سة.

يف جمل�ض باحلطم العامري الرم�شانى 
...  زايد كر�ض حياته لإ�شعاد �شعبه

•• العني - الفجر

الوطني  املجل�ض  ع�سو  العامري  باحلطم  حممد  احمد  الدكتور  ا�ستقبل 
من  ع��دد  العني  مدينة  يف  املرخانية  مبنطقة  مبجل�سهه  ال�سابق  االحت���ادي 
�سيوخ القبائل وجمموعة كبرية من ال�سخ�سيات العامة.   ورحب باحلطم 
باحل�سور وقال اننا يف الع�سر االواخر من �سهر رم�سان املبارك ن�ستذكر قيم 
الذي  الر�سيدة، ومدى احلب والتقدير  املتجذرة يف قيادتنا  وال��والء  الوفاء 
نكنه للمغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، الذي كر�ض 
واالزدهار  التنمية  رفاهيته، وحتقيق  �سعبه، و�سمان  اإ�سعاد  اأجل  حياته من 
هذه  جمال�سنا  ان  باحلطم  ،واأ���س��اف  اأمته  ق�سايا  ون�سرة  لوطنه،  والرفعة 
تاأتي لت�سليط ال�سوء على مناقب املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
وماآثره، واأبرز اإجنازاته حملياً واإقليمياً وعاملياً، وفر�سة مثالية ال�ستخال�ض 
الدرو�ض والعرب من التجارب احلياتية الرية التي عا�سها، طيب اهلل ثراه، 
والتحديات اجلمة التي عاي�سها وجتاوزها بحنكته وحكمته.  ويف ختام املجل�ض 
ت�سرع احل�سور بالدعاء اىل اهلل عز وجل ان يحفظ دولة االمارات وان تنعم 
باخلري واالمان يف ظل قيادتها الر�سيدة وعلى راأ�سها �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
ال�سمو  �ساحب  ونائبه  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم رعاه اهلل وويل عهده االمني �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان واخوانهم حكام االمارات.



ي�سري امليزان بكل و�سوح اإىل وزن مروان الزائد. 
لكن ميكن االتكال اأي�ساً على البطاقة ال�سحية 
بالندين  الدكتور  يو�سح  الزائد.  ال��وزن  لر�سد 
ف����ور امل��خ��ت�����ض ب��ب��دان��ة االأط����ف����ال: )ال ب���د من 
الوزن  احت�ساب موؤ�سر كتلة اجل�سم عرب تق�سيم 
امل��وؤ���س��ر على  ذل��ك  م��رّب��ع اخل�����س��ر. يو�سع  على 
كان  اإذا  ال�سحية.  البطاقة  يف  اجل�سم  منحنى 
ُيعترب  االأع��ل��ى،  ف��وق اخل��ط  موؤ�سر كتلة اجل�سم 

وزن الطفل زائداً(.

امل�سكلة ملعاجلة  ركائز   4
الطفل  حركة  تتكثف  ال�سنة،  عمر  من  اعتباراً 
وتزيد دق��ة. لكن ال يزيد وزن��ه ن�سبًة اإىل طوله 
جمدداً قبل عمر ال�ساد�سة وُت�سّمى هذه الظاهرة 
الظاهرة  ه���ذه  ن�����س��اأت  اإذا  ال���ده���ون(.  )ان��ت��ع��ا���ض 
يتحرك  اأن  االأف�سل  من  ال�ساد�سة،  ال�سنة  قبل 

الوالدان ب�سرعة.
ال يتعلق ال��ه��دف االأ���س��ا���س��ي ب��ف��ق��دان ال���وزن بل 
منحنى  اإىل  ن�سبًة  ال��وزن  اكت�ساب  م�سار  باإبطاء 

ال��زائ��د ع��ن ا�ستهالك  ال���وزن  ال��ن��م��و. ق��د ينجم 
���س��ع��رات ح���راري���ة ت��ف��وق ال��ك��م��ي��ة ال��ت��ي يحرقها 
يف  دوراً  ال��وراث��ي��ة  القابلية  ت���وؤدي  لكن  الطفل. 
ه���ذا امل��ج��ال اأي�����س��اً.ل��ل��ح��د م��ن اك��ت�����س��اب ال���وزن، 
ركائز  اأرب��ع  اإىل  باال�ستناد  ف��ور  الدكتور  يو�سي 
اأ�سا�سية. يجب اأن يكون النظام الغذائي متنوعاً 
املاأكوالت  اأن تبقى كمية  وع��ايل اجل��ودة، ويجب 
امل�����س��ت��ه��ل��ك��ة م��ن��ط��ق��ي��ة. ي��و���س��ح ال��ط��ب��ي��ب: )من 
االأف�سل اأن ياأكل الطفل و�سط عائلته واأن ياأخذ 

 20 اأن مي�سي  اإليه. يجب  ال��ذي يحتاج  الوقت 
دقيقة على االأقل على مائدة الطعام كي تتمكن 

املعدة من اإر�سال اإ�سارة ال�سبع اإىل الدماغ(.
ج�سدياً  ن�ساطاً  الطفل  اأن ميار�ض  كذلك، يجب 
ك��ل��م��ا ا���س��ت��ط��اع ت���زام���ن���اً م���ع احل����د م���ن الوقت 

املخ�س�ض ال�ستعمال ال�سا�سات.
اأخرياً، ُيعترب النوم عاماًل اأ�سا�سياً يف هذا االإطار 
املرتبط  ال��ل��ب��ت��ني  ه���رم���ون  ي��ف��رز  اجل�����س��م  الأن 
ينام  ال  ال��ط��ف��ل  ك���ان  اإذا  ال��ل��ي��ل.  خ���الل  بال�سبع 
التعب  و�سي�سيبه  اإ���س��ايف  بجوع  �سي�سعر  ك��ث��رياً، 
اأن  ال�سروري  من  لذا  التحرك!  يف  يرغب  ولن 
يحافظ على اإيقاع منتظم )مواعيد اال�ستيقاظ 
والنوم، ووجبات الطعام، ون�ساطات...( كي يعتاد 

على معايري ثابتة.

حن ي�سبح الطعام مالذًا
ي��اأك��ل ك��ل �سخ�ض الأ���س��ب��اب��ه اخل��ا���س��ة: م��ن باب 
امللل...  اأو  الغ�سب  اأو  ال�سره  اأو  اأو احل��زن  املتعة 
الطعام  االأوالد  نعطي  اأال  م�سوؤوليتنا  من  لكن 
يحذر  ع��الج.  اأو  تعوي�ض  اأو  م��ك��اف��اأة  �سكل  على 
ال��ط��ف��ل حبة  اأن نعطي  ف���ور: )مي��ك��ن  ال��دك��ت��ور 
اآخر  اإىل  اأو ح�����س��ة م��ث��ل��ج��ات م��ن وق���ت  ���س��ك��اك��ر 
اأ�سبحت  اإذا  واإبعاد االإحباط عنه. لكن  الإ�سعاده 
التحلية اأ�سبه مبكافاأة، �ستن�ساأ عالقة �سائبة بني 
الطفل والطعام، ما يعني اأنه �سيعتاد هذا املنتج 
اأية  اإىل  اأو د�سماً ويفتقر  الذي يكون حلو املذاق 
اأن  االأف�سل  من  الطفل،  ملكافاأة  غذائية(.  قيمة 
تلعبي معه كرة القدم اأو تق�سدي معه احلديقة 

اأو ت�ساركيه لعبة اجتماعية ممتعة.

مـــنــ�عــــات
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 ُي�سّكل الفطام مرحلة مثرية لالهتمام 
د  لالأم تقّدم لها فر�سة حقيقية لتوطِّ
عالقتها بطفلها، ف�ساًل عن اأن البدء 
نوعًا  ي�سّكل  ال�سلب  الطعام  بتناول 
من املغامرة. ت�ساهم هذه املرحلة يف 
حتديد روتن معّن للطفل وتعّرفه 
اإىل نكهات، وخلطات، ومواد مغذية 

جديدة.

ي�سعر مروان باجلوع طوال الوقت ويطلب اأن ياأكل اأطباقًا اإ�سافية على مائدة الطعام دومًا، ويحب 
و�ساقيه  الكبرية  ب�سهيته  م�سروَرين  والداه  كان  الطعام.  وجبات  بن  ال�سغرية  احللوى  قطع  تناول 

املمتلئتن لكنهما يت�ساءالن االآن عن مدى �سالمة و�سعه.

كيف تت�شرفني عندما يعاين ابنك الوزن الزائد؟

مع بلوغ الطفل �سهره الرابع اإىل ال�ساد�ض، ي�سبح م�ستعداً 
من  ول��ك��ن  ال�سلبة.  االأط��ع��م��ة  ب��ت��ن��اول  للبدء  االأرج����ح  على 
على  البداية  تقوم يف  العملية  اأن هذه  تن�سي  اأال  ال�سروري 
التعرف اإىل االأ���س�����ض اأك���ر م��ن ت��ن��اول ال��ط��ع��ام. ل��ذل��ك من 
ال�سروري اأن ت�ستهلي هذه العملية بح�س�ض �سغرية تقت�سر 
على نوع من الطعام، ثم انتقلي تدريجياً اإىل ثالث وجبات: 
تعّلم  عملية  ه��ذه  اأن  وت��ذك��ري  والع�ساء.  وال��غ��داء  الفطور 

بالن�سبة اإليك واإىل طفلك على حد �سواء.

اأف�سل بداية
اأال  يجب  الفطام  عملية  اأن  ال�سحة  وزارة  تو�سيات  تذكر 
ال�سروري  من  واأن  ال�ساد�ض،  �سهره  الطفل  بلوغ  قبل  تبداأ 
اأال يتناول اأي طعام غري حليب االأم اأو احلليب اال�سطناعي 
خالل االأ�سهر ال�ستة االأوىل من حياته. كذلك ي�سري بع�ض 
البدء  قبل  املرحلة  ه��ذه  حتى  االن��ت��ظ��ار  اأن  اإىل  ال��درا���س��ات 
جلهازه  يتيح  الطفل  غ��ذاء  اإىل  ال�سلبة  االأط��ع��م��ة  ب��اإدخ��ال 
اأي�ساً  االأطباء  وي�سّدد  لين�سج.  الوقت  من  املزيد  اله�سمي 
ال�ستة  االأ�سهر  خ��الل  الطفل  طعام  يقت�سر  اأن  اأهمية  على 
�ساءت،  اإذا  االأخ�����رية،  وت�ستطيع  االأم.  حليب  ع��ل��ى  االأوىل 
احل�ساء  مثل  الطفل،  غ��ذاء  اإىل  ال�سوائل  ب��اإدخ��ال  ت��ب��داأ  اأن 
والع�سري. ابدئي ب�سنف واحد يف االأ�سبوع االأول، ثم �سنف 
اآخر يف االأ�سبوع الثاين وهكذا دواليك. ويف ال�سهر اخلام�ض، 

اأنواع الع�سائر اأو احل�ساء التي اأطعمتها  اأعدي خلطات من 
يف  التغري  تقّبله  م��دى  وراق��ب��ي  ال�سابق،  ال�سهر  يف  لطفلك 
اأمن���اط غ��ذائ��ه. وال ب��د م��ن االإ���س��ارة يف ه��ذا ال�سدد اإىل اأن 
ت�سو�ض  مثل  م�ساكل  اإىل  ي���وؤدي  ق��د  اال�سطناعي  احلليب 

االأ�سنان واختاللها، وغازات املعدة، وذات الرئة.
عالوة على ذلك، لكل طفل طريقة منو خمتلفة، وال ميكن 
تطبيق القواعد ذاتها على االأطفال كلهم. لذلك، على االأم 
اأن متّيز بنف�سها طريقة منو طفلها. واإذا الحظت اأنه م�ستعد 
لالنتفال من حليب االأم اإىل االأطعمة ال�سلبة، تن�سح وزارة 
ماأكوالت  اإىل  بتعريفه  تدريجياً  بالبدء  االأمريكية  ال�سحة 
�سلبة ب�سيطة. لكننا نن�سحك باالنتظار حتى نهاية ال�سهر 
الرابع قبل االإقدام على خطوة مماثلة الأن جهازه اله�سمي 
ال يكون ن�سج بالكامل قبل هذه ال�سن. واإن كنت تت�ساءلني 
ب��ات جاهزاً  اأن��ه  اإىل  اإ���س��ارات  ك��ان طفلك يعرب عن  اإذا  عما 

لال�ستمتاع باالأطعمة ال�سلبة، اإليك بع�ض املوؤ�سرات:
�سلبة  اأط��ع��م��ة  ب��ت��ن��اول  للبدء  م�ستعداً  الطفل  ي�سبح   •
راأ�سه  وي��ب��ق��ي  م�ستقيماً  اجل��ل��و���ض  يف  ينجح  ح��ني  ب�سيطة 

ثابتاً ومتوازناً.
ويديه،  تن�سيق احلركات بني عينيه،  يتمكن من  • وعندما 

وفمه.
الطفل  يعمد  طعامه.  بلع  على  القدرة  يطّور  وعندما   •
الطعام جمدداً  اإىل دفع  القدرة  ال��ذي مل يكت�سب بعد هذه 

اإىل خارج فمه بوا�سطة ل�سانه.

الفطام: املرحلة االأوىل
ولزجاً.  ناعماً  مطحوناً  طعاماً  البداية  يف  لطفلك  قدمي 
وت�سمل االأطعمة املثالية التي ميكنك البدء بها فاكهة مثل 
اأو خ�����س��راوات مثل  التفاح، واالإج��ا���ض، وامل���وز، واالأف���وك���ادو 
ياأكل  اأن  تتوقعي  ال  واليقطني.  احللوة،  والبطاطا  اجل��زر، 
طفلك كمية كبرية من الطعام خالل االأ�سبوع االأول. لذلك 
اكتفي يف البداية بوجبة من الطعام ال�سلب يومياً. واختاري 
ف����رة م���ن ال��ن��ه��ار ت��ك��ون��ني ف��ي��ه��ا اأن����ت وط��ف��ل��ك مرتاحني 
يبُد  مل  اإذا  اأم��ا  الوقت.  من  مت�سع  واأمامكما  وم�سرخيني 
ع��دة، فال داعي  له بعد حم��اوالت  لك مهتماً مبا تقدمينه 

للعجلة. انتظري ب�سعة اأيام اإ�سافية وعاودي الكرة.

اإعداد الوجبة
ملا  ولكن  �سعبة.  مهمة  االأط��ف��ال  وجبات  حت�سري  ُيعترب  ال 
كنت تتعاطني مع جهاز الطفل اله�سمي غري النا�سج ن�سبياً، 
فعليك اأن تويل النظافة اهتماماً بالغاً. لذلك احر�سي على 
غ�سل الفاكهة واخل�سراوات جيداً قبل البدء باإعداد الوجبة. 
وانتبهي لئال تفرطي يف طهوها الأن ذلك ي�سلبها كثرياً من 
موادها الغذائية. اإذاً، كيف ميكنك اأن تتاأكدي من اأن طفلك 
على  اجل��واب  يعتمد  ومتوازنة؟  �سحية  وجبة  على  يح�سل 

الطريقة التي تقررين حت�سري الطعام بها:
هذه  ُتعترب  البخار.  على  واخل�سراوات  الفاكهة  اطهي   •
امل����واد املغذية  اأف�����س��ل ط��ري��ق��ة ع��ل��ى االأرج����ح للحفاظ ع��ل��ى 

يف املكونات.
قليل  ا�ستخدام  على  احر�سي  ولكن  اأي�ساً،  فاعل  • ال�سلق 
من ماء ال�سلق اأثناء الطحن. وهكذا تنجحني يف االحتفاظ 

بكمية اأكرب من املواد املغذية.
اآخر. فاعاًل  خياراً  امليكروويف  ا�ستخدام  • ي�سّكل 

اإال  اأط���ول،  وق��ت��اً  ي�ستغرق  ال��ف��رن  يف  اخلبز  اأن  �سحيح   •
املواد  م��ن  اأك���رب ج��زء  اأن���ه �سحي وي�ساهم يف احل��ف��اظ على 

املغذية.

وجبات
اإليك بع�ض الوجبات ال�سريعة وال�سهلة التح�سري:

االإجا�ص املهرو�ص
نواتهما،  انزعي  ن�سفني،  اإىل  اق�سميهما  اإجا�ستني،  ق�سري 
االإجا�ض نا�سجاً جداً، قد ال حتتاجني  اإذا كان  وقطعيهما. 
اإىل اإ�سافة املاء. ولكن اإذا كان �سلباً، فاغمريه بقليل من املاء 

واطهيه على نار هادئة اإىل اأن يطرى. ت�ستغرق هذه العملية 
نحو اأربع دقائق. اطحنيه بعد ذلك وقدميه. كذلك ميكنك 
ا�ستبدال تفاحة باإحدى االإجا�ستني. وهكذا ي�ستمتع طفلك 

بخليط من االإجا�ض والتفاح املطحون.

اجلزر املطحون
وقطعيها  �ساقها،  ان��زع��ي  احل��ج��م،  متو�سطة  ج��زرة  ق�سري 
قليل من  على  قدر �سغرية حتتوي  �سعيها يف  �سرائح.  اإىل 
هادئة مدة  ن��ار  على  واتركيها  القدر،  ثم غطي  املغلي،  امل��اء 
بعد  جداً. �سفيه  ي�سبح اجلزر طرياً  اأن  اإىل  اأو  دقيقة   25
اجل��زر مع  ال�سلق. اطحني  بقليل من ماء  واحتفظي  ذل��ك، 
ماء ال�سلق اإىل اأن حت�سلي على خليط ناعم. قدميه لطفلك 

وراقبيه وهو ي�ستمتع به.

التفاح املطحون مع القرفة
اختاري تفاحة حلوة متو�سطة احلجم. وهكذا ال ُت�سطرين 
اإىل اإ�سافة ال�سكر. ق�سري التفاحة، واق�سميها اإىل ن�سفني، 
وقطعيها. �سعي قطع التفاح يف قدر �سغرية غليظة القعر 
مع اأربع اإىل خم�ض مالعق من املاء وعود قرفة )اختياري(. 
اأن يطرى  اإىل  نار خفيفة  الطهو على  وتابعي  القدر  غطي 
اإىل ثماين دقائق.  العملية نحو �سبع  التفاح. ت�ستغرق هذه 

اطحنيه بعد ذلك وقدميه.

ال تن�سي:
باإطعامه  البدء  قبل  احلليب  من  قلياًل  طفلك  اأعطي   •
الوجبة ال�سلبة. وهكذا ال يزداد ا�ستياوؤه مع تنامي �سعوره 

باجلوع و�سعيه اإىل اكت�ساب مهارات االأكل اجلديدة.
م�ستهل  يف  جديد  �سنف  كل  طفلك  تطعمي  اأن  • حاويل 
ال��ن��ه��ار. وه���ك���ذا ت��ت��ف��ادي��ن م��واج��ه��ة اأي رد ف��ع��ل اأرج�����ي يف 

منت�سف الليل.

ال ت�ستغني عن الر�ساعة
يبقى حليب االأم اأف�سل طعام طبيعي للطفل يف طور النمو 
الأنه يحتوي على املواد املغذية كافة التي يحتاج اإليها لينمو 

بطريقة �سليمة. 
الطفل  اإر���س��اع  يف  اال�ستمرار  اأهمية  على  اخل���رباء  وي�سدد 

خالل االأ�سهر الت�سعة االأوىل من حياته اإن اأمكن ذلك.
 اإىل جانب الفوائد العاطفية التي تقدمها الر�ساعة للطفل، 
يحتوي حليب االأم على م�سادات حيوية حتمي الطفل من 

االأخماج. 
اأو  اإر�ساع الطفل  عالوة على ذلك، من ال�سروري موا�سلة 
االأول.  عامه  ط��وال  اال�سطناعي  االأط��ف��ال  حليب  اإعطائه 
اإىل   500 الطفل  يحتاج  وال�����س��ن��ة،  ال�����س��اد���ض  ال�سهر  وب��ني 
�سحية  بطريقة  لينمو  يومياً  احلليب  من  مليلر   600

و�سليمة.

مرحلة الفطام.. فر�سة لتوطيد عالقتك بطفلك

تناول الطفل للطعام ال�شلب ي�شكل نوعا من املغامرة
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العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14

اإعييييييييييالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سيتيك خلدمات 

CN 13677912:حقول النفط والغاز رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبدالهادي �سيد حممد �سيد احمد احلمادي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف م�سلم ع�سكر عمر الربيكي

فعلى كل من له حق او اعرا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14

اإعييييييييييالن
طريق  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الن�سر للمقاوالت وال�سيانة العامة
رخ�سة رقم:CN 1012335 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سعيد حممد علي فا�سل الهاملي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد نا�سر ح�سني عبداهلل النعيمي

فعلى كل من له حق او اعرا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14

اإعييييييييييالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مغ�سلة و�ض افينيو 

رخ�سة رقم:CN 1712643 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/ا�سافة زايد خالد �سامل الطهبو�ض

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سر�ستينا جوي جوي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عمر �سعيد عبداهلل حممد بروك احلمريي

فعلى كل من له حق او اعرا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14

اإعييييييييييالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/االبعاد الرقمية للكمبيوتر 

ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 1048346 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد خليفه عبدالكرمي الب�ستاين االحمد %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة برهان الدين ن�سري الدين %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد خليفة عبدالكرمي عبداهلل الب�ستاين

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سيد ف�سل الدين ا�ض ن�سري الدين
فعلى كل من له حق او اعرا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14

اإعييييييييييالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بقالة ا�سحق ذ.م.م 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1030097 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سناء �سالح حم�سن عمر الكثريي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سالح �سلطان �سالح احلب�سي الزعاري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ا�سحق ن�سر يعقوب

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*9.75 اىل 1*6.60
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/بقالة ا�سحق ذ.م.م
ISHAQ BAQALA LLC

اىل/بقالة ا�سحق ذ.م.م- �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م
ISHAQ BAQALA LLC- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14

اإعييييييييييالن
النحا�سي  للمجال  االو�سط  ال�س�����ادة/ال�سرق  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب للمقاوالت ذ.م.م  رخ�سة رقم:1815235 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ريكي ثوما�ض ثوما�ض %25

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ا�سماء حممد عو�ض �سامل الغ�ساين %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة روبيلني رودريجيويز هرينانديز %24

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ريكي ثوما�ض ثوما�ض
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ا�سماء حممد عو�ض �سامل الغ�ساين

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1.2*0.2 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/ال�سرق االو�سط للمجال النحا�سي للمقاوالت ذ.م.م
COPPER FIELD MIDDLE EAST CONTRACTING LLC

اىل/كوبرفيلد ميدل اي�ست ملقاوالت ذ.م.م
COPPERFIELD MIDDLE EAST CONTRACTING LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14

اإعييييييييييالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/برزمان لل�سيانة 

العامة رخ�سة رقم:CN 1804508 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة احمد مبارك �سيف علي ال�ساحلي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف مبارك �سلطان �سامل جهويل املن�سوري
فعلى كل من له حق او اعرا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14

اإعييييييييييالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الكرامه 

CN 1968057:مارت  رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14

اإعييييييييييالن
ال�س�����ادة/حمل  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لوؤلوؤة مزيد لت�سليح الثالجات واملكيفات
رخ�سة رقم:CN 1135739 قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14

اإعييييييييييالن
ال�س�����ادة/حمل  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�سابر لقطع غيار ال�سيارات
رخ�سة رقم:CN 1106130 قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14

 اإعـــالن �شطب قيد
بي  اي�ست  ميدل  او�ستال  ال�سادة/�سركة  باأن  االقت�ساد  وزارة  تعلن 
تي واي ليمتد - ابوظبي )اجلن�سية: ا�سراليا( قد تقدمت بطلب 
�سطب قيد فرع ال�سركة يف اإمارة ابوظبي )العنوان:اخلليج العربي 
- بناية جمموعة البادي للتجارة - �ض.ب:46904( واملقيدة حتت 
رقم )4566( يف �سجل ال�سركات االجنبية بالوزارة. وتنفيذا الحكام 
القانون االحتادي رقم )2( ل�سنة 2015 يف �ساأن ال�سركات التجارية 
�ساأن  يف  2010م  ل�سنة   )377( رقم  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة 
اعتماد دليل اجراءات الرخي�ض لفروع ومكاتب املن�ساآت املوؤ�س�سة 
باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . يرجى من ال�سادة ا�سحاب احلق 
ال  ميعاد  يف  الوزارة  اىل  باعرا�سهم  يتقدموا  ان  االعرا�ض  يف 
يتجاوز �سهر من تاريخ الن�سر على العنوان التايل: وزارة االقت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري �ض.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14

اإعييييييييييالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/تارغت العاملية العمال االملنيوم والزجاج  

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1151400 
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/تارغت العاملية العمال االملنيوم والزجاج
GLOBAL TARGET ALUMINIUM & CLASS WORKS

اىل/كيت�سن اليف للمطابخ
KITCHEN LIVE FOR KITCHENS

تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال تركيب املطابخ بانواعها )4330007(
تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع معدات املطاعم واملطابخ ولوازمها - بالتجزئة )4773927(

تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال تركيب االبواب والنوافذ و�سيانتها )4330011(
تعديل ن�ساط/حذف اعمال تركيب االلواح الزجاجية )4330014(

تعديل ن�ساط/حذف جتارة االبواب املقاومة للحريق - باجلملة )4663039(
فعلى كل من له حق او اعرا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14

اإعييييييييييالن
العامة  للمقاوالت  االزدهار  ال�س�����ادة/برج  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب والعقارات ذ.م.م  رخ�سة رقم:1309778 

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/برج االزدهار للمقاوالت العامة والعقارات ذ.م.م

AL EZDIHAR TOWER GENERAL CONTRACTING REALESTATE LLC

اىل/برج االزدهار للمقاوالت وال�سيانة العامة ذ.م.م

AL EZDIHAR TOWER CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة �سيانة املباين )4329901(

تعديل ن�ساط/حذف خدمات تاأجري العقارات وادارتها )6820001(

فعلى كل من له حق او اعرا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14

اإعييييييييييالن
�ساين  ال�س�����ادة/اأوتو  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتنظيف وتلميع ال�سيارات
رخ�سة رقم:CN 2153094 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سند بن م�سعد بن فرج الكربي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف خالد احمد جمعة القندي الفال�سي

فعلى كل من له حق او اعرا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14

اإعييييييييييالن
ال�س�����ادة/هالل  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املرفاأ الدارة العقارات
رخ�سة رقم:CN 1910196 قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  يونيو 2018 العدد 12352

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  يونيو 2018 العدد 12352

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

Carl Stahl :طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم:276882    بتاريخ: 2017/7/21

باإ�سم:كارل �ستال ال�ست�سارات االمن وال�سالمة - فرع اأبوظبي 2
وعنوانه :ابوظبي - �ساحب ال�سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد بن �سلطان واخرون 

هاتف:025504443 فاك�ض:025504434 - �سندوق الربيد:92607 
francois.saab@carlstahl.ae:االمييل 

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41
التدريب على االمن وال�سالمة.

 و�سف العالمة:باعلى ال�سعار �سكل �سهم را�سه لالعلى باللون الرمادي وا�سفله كلمة كارل �ستال 
وهو جمرد ا�سم

اال�سراطات:
وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  على  اع��را���ض  لديه  من  فعلى 

االإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  يونيو 2018 العدد 12352

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

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية التالية:براري للموارد الطبيعية ذ.م.م 
Barari Natural Resources

املودعة بالرقم: 292436         بتاريخ :2018/5/20
با�س��م: براري للموارد الطبيعية ذ.م.م

وعنوانه: ابوظبي - ابوظبي - �سارع الكورني�ض - برج ني�سن 2 - طابق 22 - مكتب 2201
 هاتف:062818980 - فاك�ض:026810802 - �سندوق الربيد:113260

.heva.2010@hotmail.com:امييل 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :44
مقاوالت الت�سجري مقاوالت �سبكات الري

الطبيعية  للموارد  ب��راري  ب�سكل خا�ض وحتتها عبارة  العربي  ب��راري مكتوبة باخلط  العالمة:كلمة  و�سف 
بحروف عربية وحتتها Barari Natural Resources بحروف التينية.

اال�س��راطات: .
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  يونيو 2018 العدد 12352

العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14   
   اعالن حكم بالن�شر 

اعالن حكم غيابي يف الدعوى  رقم 02/04782/2018 اإيجارات  
املحكوم له طالب االعالن /  تامر حممود فكري حممد املاالح 

العنوان : ور�سان بناية بي 20 حمل رقم 14 ور�سان االوىل ، ت : 0557038944 
املحكوم عليه املطلوب اعالنه / ذا دون لتاأجري بيوت العطالت - �ض ذ م م 

العنوان : مبنى برج زفري �سقة رقم 209 - رقم االر�ض : 11 - احلبية االوىل  
منطوق احلكم ال�سادر بجل�سة 2018/6/10 

ال��زام املدعي عليه باخالء العني   : ال��زام بقيمة ايجارية  اللجنة مبثابة احل�سوري :-  حكمت 
املوؤجرة وت�سليمها للمدعية خالية من �سواغلها 

الزام املدعي عليه ب�سداد بدل االيجار 19000 درهم للفرة من 2018/3/13 وحتى 2018/5/12 
الزام املدعي عليه بان ي�سلم للمدعية براءة ذمة من هيئة الكهرباء واملياه للفواتري امل�ستحقة 

على املاأجور حتى تاريخ االخالء الفعلي 
تاريخ 2018/5/13  �سنويا من  دره��م   114000 واق��ع  ايجار  ي�ستجد من  عليه مبا  املدعي  ال��زام 

وحتى االخالء التام. 
الر�سوم وامل�ساريف : الزام املدعي عليه بر�سوم وم�سروفات الدعوى. 

وملا كان هذا احلكم قد �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد ال مكتوم حاكم دبي 
وتلي علنا مبثابة احل�سوري ، فهو قابل لالإ�ستئناف خالل 15 يوما اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا 

االإعالن واإال �سار نهائيا قابال للتنفيذ

مركز ف�س املنازعات االيجارية
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
 LIGHTWAVE :بطلب لت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 283614        بتاريخ : 28 /11 /2017
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�س��م: تي ال ام انرنا�سيونال م م ح
وعنوانه: �سندوق الربيد 43139  جبل علي ، دبي، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : الب�سائع.
االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي واالأجهزة 
واالأدوات الب�سرية واأدوات الوزن والقيا�ض واالإ�سارة واملراقبة )االإ�سراف( واالإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات 
اأو  اإر�سال  اأو  اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل  اأو تنظيم  اأو تكثيف  اأو حتويل  اأو فتح  لو�سل 
اأقرا�ض فيديوية  اأقرا�ض مدجمة،  اأقرا�ض ت�سجيل،  اأو ال�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية،  ن�سخ ال�سوت 
رقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية؛ اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآالت ت�سجيل النقد، 
اآالت حا�سبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ اأجهزة اإطفاء احلرائق، وجميع 

الب�سائع الواردة يف الفئة 09.
 الواق�عة بالفئة: 09.

و�سف العالمة: الكلمات )LIGHT WAVE( كتبت باأحرف التينية بخط مميز اأعالها ت�سميم ب�سكل 
هند�سي باللون االأ�سود فوق خلفية بي�ساء. 

اال�س��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  14  يونيو 2018 العدد 12352
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
LOVELOCK :بطلب لت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 283704  بتاريخ : 2017/11/29
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�س��م: اإيتان جولز م.د.م.�ض.
وعنوانه: �سندوق الربيد 938898 ، دبي، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : املنتجات.
املعادن النفي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�سنوعة من معادن نفي�سة اأو مطلية بها، غري الواردة يف فئات 

اأخرى، املجوهرات واالأحجار الكرمية، اأدوات قيا�ض الوقت واأدوات قيا�ض الوقت الدقيقة.
الفئة رقم )   14  (

و�سف العالمة: الكلمات )LOVELOCK( كتبت باأحرف التينية بخط اأ�سود.
اال�س��راطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  14  يونيو 2018 العدد 12352
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

 RAW LAB :بطلب لت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 280944        بتاريخ : 11 /10 /2017
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�س��م: زاكلينا بيكفينوف�سكا.
وعنوانه: 22 باد�ستوم اأفنيو، اللور، 3075، ملبورن، فيكتوريا، اأ�سراليا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : الب�سائع.
الدقيق  وال�����س��اغ��و؛  ال��ت��اب��ي��وك��ا؛  االأرز؛  اال�سطناعية؛  وال��ق��ه��وة  وال��ك��اك��او  وال�����س��اي  ال��ق��ه��وة  مثل  الب�سائع 
وامل�ستح�سرات امل�سنوع من احلبوب؛ اخلبز والفطائر واحللويات؛ احللويات املثلجة؛ ع�سل النحل والع�سل 
االأ�سود؛ اخلمرية وم�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�سل�سات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج، وجميع 

الب�سائع الواردة يف الفئة 30.
 الواق�عة بالفئة: 30.

و�سف العالمة: الكلمات الالتينية )RAW LAB(  كتبت بخط مميز يعلوها ت�سميم على �سكل زهرة 
الكل   ،)THE REAL NATURAL( سغرية تتكون من اأربعة اأوراق، وكتبت حتتها كلمات ال�سعار�

باللون االأ�سود فوق خلفية بي�ساء. 
اال�س��راطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  14  يونيو 2018 العدد 12352
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

 RAW LAB :بطلب لت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 280944        بتاريخ : 11 /10 /2017
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�س��م: زاكلينا بيكفينوف�سكا.
وعنوانه: 22 باد�ستوم اأفنيو، اللور، 3075، ملبورن، فيكتوريا، اأ�سراليا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : الب�سائع.
الدقيق  وال�����س��اغ��و؛  ال��ت��اب��ي��وك��ا؛  االأرز؛  اال�سطناعية؛  وال��ق��ه��وة  وال��ك��اك��او  وال�����س��اي  ال��ق��ه��وة  مثل  الب�سائع 
وامل�ستح�سرات امل�سنوع من احلبوب؛ اخلبز والفطائر واحللويات؛ احللويات املثلجة؛ ع�سل النحل والع�سل 
االأ�سود؛ اخلمرية وم�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�سل�سات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج، وجميع 

الب�سائع الواردة يف الفئة 30.
 الواق�عة بالفئة: 30.

و�سف العالمة: الكلمات الالتينية )RAW LAB(  كتبت بخط مميز يعلوها ت�سميم على �سكل زهرة 
الكل   ،)THE REAL NATURAL( سغرية تتكون من اأربعة اأوراق، وكتبت حتتها كلمات ال�سعار�

باللون االأ�سود فوق خلفية بي�ساء. 
اال�س��راطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  14  يونيو 2018 العدد 12352

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

املودعة حتت رقم : 280963        بتاريخ : 11 /10 /2017
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

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

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : الب�سائع.
الكحولية،  غري  امل�سروبات  من  وغريها  والغازية  املعدنية  وامل��ي��اه  ال�سعري(  )���س��راب  البرية  مثل  الب�سائع 
م�سروبات م�ستخل�سة من الفواكه وع�سائر الفواكه، �سراب وم�ستح�سرات اأخرى لعمل امل�سروبات، وجميع 

الب�سائع الواردة بالفئة 32.
 الواق�عة بالفئة: 32.

الثانية  وكتبت  التينية،  ب��اأح��رف  االأوىل  كتبت  ب��اح��وب��ول(   BAHUBOL( الكلمات  العالمة:  و�سف 
باأ�سفلها باللغة العربية، الكل ب�سكل مميز بلون اأحمر مميزفوق خلفية بي�ساء.

اال�س��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  14  يونيو 2018 العدد 12352
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

CARVE :بطلب لت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 284157        بتاريخ : 07 /12 /2017
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�س��م: اأ�سراليان اآباريل بي تي واى ليميتد
وعنوانه: 75 اأ�سفورد اأفنيو – ميلبريا- �سيدين  اإن اإ�ض دابليو –اأ�سراليا  2214  

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : الب�سائع.
االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي واالأجهزة 
واالأدوات الب�سرية واأدوات الوزن والقيا�ض واالإ�سارة واملراقبة )االإ�سراف( واالإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات 
اأو  اإر�سال  اأو  اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل  اأو تنظيم  اأو تكثيف  اأو حتويل  اأو فتح  لو�سل 
اأقرا�ض فيديوية  اأقرا�ض مدجمة،  اأقرا�ض ت�سجيل،  اأو ال�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية،  ن�سخ ال�سوت 
رقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية؛ اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآالت ت�سجيل النقد، 
اآالت حا�سبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ اأجهزة اإطفاء احلرائق، وجميع 

الب�سائع الواردة يف الفئة 09.
 الواق�عة بالفئة: 09.

و�سف العالمة: الكلمات )CARVE( كتبت باأحرف التينية بخط اأ�سود.
اال�س��راطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  14  يونيو 2018 العدد 12352   
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

CHEVON :بطلب لت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 285338        بتاريخ : 2017/12/30
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�س��م: ت�سيفون اأجروتك اخلا�سة املحدودة.
وعنوانه: 302 جممع جتاري فا�سانت فيهار، طريق د/ �سي. جيدواين، بجوار كيوبيك مول، ت�سيمبور �سرق، 

مومباي 400704 ماهرا�سرا، الهند.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : الب�سائع.

حلوم وخال�سات حلوم جممدة، ومربدة، وحمفوظة، ومملحة، وجمففة ومعباأة، ومطهوة، ومعلبة؛ اأ�سماك 
ق�سرية، غري حية؛ جمربي، غري حي؛ حلوم مطبوخة؛ فواكه مغطاة بال�سكر؛ خ�سروات وفواكه جممدة ، 
بال�سكر؛ دهون �ساحلة لالأكل؛ زيوت  وم��ربدة، وحمفوظة، وم�سنعة، وجمففة، ومطهوة، و فواكه مغطاة 
اللحوم  حمفوظة؛  اأطعمة  �سوربات؛  �سجق؛  �سلمون؛  للطعام؛  زيتون  زي��ت  �سلطة؛  زي��ت  ل��الأك��ل؛  �ساحلة 
واالأ�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد، خال�سات اللحم، فواكه وخ�سروات حمفوظة وجمففة ومطهوة، هالم 
)جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر، البي�ض واحلليب ومنتجات احلليب، الزيوت والدهون ال�ساحلة 

لالأكل، وجميع الب�سائع الواردة يف الفئة 29. 
 الواق�عة بالفئة: 29

و�سف العالمة: كلمة )CHEVON( كتب باأحرف التينية باللون االأ�سود.
اال�س��راطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  14  يونيو 2018 العدد 12352
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

CHEVON :بطلب لت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 285339        بتاريخ : 2017/12/30
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�س��م: ت�سيفون اأجروتك اخلا�سة املحدودة.
وعنوانه: 302 جممع جتاري فا�سانت فيهار، طريق د/ �سي. جيدواين، بجوار كيوبيك مول، ت�سيمبور �سرق، 

مومباي 400704 ماهرا�سرا، الهند.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : الب�سائع.

اأطعمة واردة يف الفئة 30؛ بهارات؛ خلطات بهارات؛ منكهات طعام وتوابل؛ خلطات اأغذية فورية؛ خلطات 
لعمل املخبوزات واملعجنات، مقبالت هندية؛ كاري؛ ما�ساال؛ اأطعمة معدة لالأكل وحم�سرة مبا فيها االأطعمة 
االأول من اخل�سروات والبقوليات واالأرز؛ وجبات خفيفة؛ فطائر دواجن وحلوم �سيد؛  املقام  املح�سرة يف 
والكاكاو  وال�ساى  واالأ�سماك؛القهوة  للحوم  توابل مطحونة  اللحم؛  ب�سكويت بطعم  اللحم؛  �سل�سات مرق 
اخلبز  احلبوب؛  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات  الدقيق  ال�ساغو؛  و  التابيوكا  االأرز؛  اال�سطناعية؛  والقهوة 
امللح؛  االأ�سود؛ اخلمرية وم�سحوق اخلبيز؛  النحل والع�سل  املثلجة؛ ع�سل  والفطائر واحللويات؛ احللويات 

اخلردل؛ اخلل وال�سل�سات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج، وجميع الب�سائع الواردة يف الفئة 30.
 الواق�عة بالفئة: 30

و�سف العالمة: كلمة )CHEVON( كتب باأحرف التينية باللون االأ�سود.
اال�س��راطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  14  يونيو 2018 العدد 12352

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

املودعة حتت رقم : 280943        بتاريخ : 11 /10 /2017
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�س��م: زاكلينا بيكفينوف�سكا.
وعنوانه: 22 باد�ستوم اأفنيو، اللور، 3075، ملبورن، فيكتوريا، اأ�سراليا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : الب�سائع.
البرية )�سراب ال�سعري( واملياه املعدنية والغازية وغريها من امل�سروبات غري الكحولية، م�سروبات م�ستخل�سة 

من الفواكه وع�سائر الفواكه، �سراب وم�ستح�سرات اأخرى لعمل امل�سروبات.
 الواق�عة بالفئة: 32.

و�سف العالمة: الكلمات الالتينية )RAW LAB(  كتبت بخط مميز يعلوها ت�سميم على �سكل زهرة 
الكل   ،)THE REAL NATURAL( سغرية تتكون من اأربعة اأوراق، وكتبت حتتها كلمات ال�سعار�

باللون االأ�سود فوق خلفية بي�ساء. 
اال�س��راطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  14  يونيو 2018 العدد 12352
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

 RAW LAB :بطلب لت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 280963        بتاريخ : 11 /10 /2017
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�س��م: زاكلينا بيكفينوف�سكا.
وعنوانه: 22 باد�ستوم اأفنيو، اللور، 3075، ملبورن، فيكتوريا، اأ�سراليا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : الب�سائع.
خدمات توفري االأطعمة وامل�سروبات، االإيواء املوؤقت.

الواق�عة بالفئة: 43.
و�سف العالمة: الكلمات الالتينية )RAW LAB(  كتبت بخط مميز يعلوها ت�سميم على �سكل زهرة 
الكل   ،)THE REAL NATURAL( سغرية تتكون من اأربعة اأوراق، وكتبت حتتها كلمات ال�سعار�

باللون االأ�سود فوق خلفية بي�ساء. 
اال�س��راطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  14  يونيو 2018 العدد 12352
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

 REXLINE :بطلب لت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 282586        بتاريخ : 11/08 /2017
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�س��م: جلوبال وير �سوليو�سنز لتجارة قطع غيار االالت واملعدات �ض.ذ.م.م
وعنوانه: �سندوق الربيد 115745  ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : الب�سائع.
�سالمة  �ستائر  اأ�سب�ستو�ض؛  ورق  اأ�سب�ستو�ض؛  لباد  اأ�سب�ستو�ض؛  اأن�سجة  اأ�سب�ستو�ض؛  قما�ض  �سخري(؛  )حرير  اأ�سب�ستو�ض 
االأوعية؛  اأغطية  لفك  مطاطية  اأربطة  للتغليف؛  املطاط  من  واأجربة(  )مغلفات  اأكيا�ض  اأ�سب�ستو�ض؛  �سفائح  اأ�سب�ستو�ض؛ 
اأغطية حلائية لعزل ال�سوت؛ �سمامات مطاطية مطقطقة؛ بطانات للقاب�ض )الكلت�ض(؛ قطن خام للح�سو )ل�سد ال�سقوق(؛ 
�سوف  للعزل؛  معدنية  رقائق  للتغليف؛  لي�ست  بال�ستيكية  اأغطية  اأ�سب�ستو�ض؛  األياف  للعزل؛  زجاجية  األياف  من  اأن�سجة 
الزجاج للعزل؛ قفازات عازلة؛ �سمغ خام اأو معالج جزئيا؛ غوتابر�سا؛ اأن�سجة عازلة؛ قفازات عازلة؛ زيوت عازلة؛ دهانات 
اأو معالج جزئيا؛ �سوف معدين  عازلة؛ ورق ع��ازل؛ ل�سقات عازلة؛ ورني�ض ع��ازل؛ لثي )مطاط(؛ بالط رخو؛ ميكا خام 
اأغلفة غري معدنية لالأنابيب؛ جلب غري معدنية لالأنابيب؛ حلقات مطاطية؛  الت�سرب لالأنابيب؛  اأط��واق منع  )ع��ازل(؛ 
مفلكن؛  ليف  حمكمة؛  �سدادات  مطاطية؛  �سدادات  مطاطية؛  حماليل  االإط���ارات؛  لتلبي�ض  مطاطية  م��واد  �سائل؛  مطاط 
والغوتابر�سا  املطاط  للعوامل اجلوية،  اأ�سرطة مقاومة  املاء؛  ت�سرب  ملنع  املاء؛ حلقات  لت�سرب  مانعة  اأغلفة  ري؛  خراطيم 
وال�سمغ واالأ�سب�ستو�ض وامليكا واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى، مواد بال�ستيكية مت�سكلة بالبثق 

لالإ�ستعمال يف الت�سنيع، مواد التغليف واحل�سو والعزل، اأنابيب مرنة غري معدنية، وجميع الب�سائع الواردة يف الفئة 17.
 الواق�عة بالفئة: 17.

و�سف العالمة: كلمة )REXLINE( كتبت باأحرف التينية.
اال�س��راطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  14  يونيو 2018 العدد 12352
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

 THREE SAILS :بطلب لت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 280354        بتاريخ : 02/ 2017/10
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�س��م: �سيرونيل للتجارة العامة )ذ.م.م(.
وعنوانه: �سندوق الربيد: 5188 عجمان ال�سناعية 1 – االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : الب�سائع.
الدقيق  وال�����س��اغ��و؛  ال��ت��اب��ي��وك��ا  االأرز؛  اال���س��ط��ن��اع��ي��ة؛  وال��ق��ه��وة  وال��ك��اك��او  وال�����س��اي  ال��ق��ه��وة  م��ث��ل  الب�سائع 
وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب؛ اخلبز والفطائر واحللويات؛ احللويات املثلجة؛ ع�سل النحل والع�سل 

االأ�سود؛ اخلمرية وم�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�سل�سات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج
 الواق�عة بالفئة: 30.

�سفينة  ل�سكل  ر�سم  اأعلى  ب�سكل مميز  الالتينية )THREE SAILS( كتبت  الكلمات  العالمة:  و�سف 
داكن  اأ�سفر  بلون  الكل   )TASTE REFINED( ال�سعار  كلمات  الر�سم  اأ�سفل  وكتب  تبحر  �سراعية 

فوق خلفية بلون اأزرق داكن.
اال�س��راطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  14  يونيو 2018 العدد 12352

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

املودعة حتت رقم : 285344        بتاريخ : 2017/12/30
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�س��م: ت�سيفون اأجروتك اخلا�سة املحدودة.
وعنوانه: 302 جممع جتاري فا�سانت فيهار، طريق د/ �سي. جيدواين، بجوار كيوبيك مول، ت�سيمبور �سرق، 

مومباي 400704 ماهرا�سرا، الهند.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : الب�سائع.

حلوم وخال�سات حلوم جممدة، ومربدة، وحمفوظة، ومملحة، وجمففة ومعباأة، ومطهوة، ومعلبة؛ اأ�سماك 
ق�سرية، غري حية؛ جمربي، غري حي؛ حلوم مطبوخة؛ فواكه مغطاة بال�سكر؛ خ�سروات وفواكه جممدة ، 
بال�سكر؛ دهون �ساحلة لالأكل؛ زيوت  وم��ربدة، وحمفوظة، وم�سنعة، وجمففة، ومطهوة، و فواكه مغطاة 
اللحوم  حمفوظة؛  اأطعمة  �سوربات؛  �سجق؛  �سلمون؛  للطعام؛  زيتون  زي��ت  �سلطة؛  زي��ت  ل��الأك��ل؛  �ساحلة 
واالأ�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد، خال�سات اللحم، فواكه وخ�سروات حمفوظة وجمففة ومطهوة، هالم 
)جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر، البي�ض واحلليب ومنتجات احلليب، الزيوت والدهون ال�ساحلة 

لالأكل، وجميع الب�سائع الواردة يف الفئة 29. 
 الواق�عة بالفئة: 29

و�سف العالمة: كلمة )KUZO( كتب باأحرف التينية باللون االأبي�ض فوق ت�سميم ل�سكل �سريط مائل 
بلون اأحمر، بني خطني بلون اأ�سفر داخل ال�سكل. 

اال�س��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  14  يونيو 2018 العدد 12352
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

KUZO :بطلب لت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 285345        بتاريخ : 2017/12/30
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�س��م: ت�سيفون اأجروتك اخلا�سة املحدودة.
وعنوانه: 302 جممع جتاري فا�سانت فيهار، طريق د/ �سي. جيدواين، بجوار كيوبيك مول، ت�سيمبور �سرق، 

مومباي 400704 ماهرا�سرا، الهند.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : الب�سائع.

اأطعمة واردة يف الفئة 30؛ بهارات؛ خلطات بهارات؛ منكهات طعام وتوابل؛ خلطات اأغذية فورية؛ خلطات 
لعمل املخبوزات واملعجنات، مقبالت هندية؛ كاري؛ ما�ساال؛ اأطعمة معدة لالأكل وحم�سرة مبا فيها االأطعمة 
االأول من اخل�سروات والبقوليات واالأرز؛ وجبات خفيفة؛ فطائر دواجن وحلوم �سيد؛  املقام  املح�سرة يف 
�سل�سات مرق اللحم؛ ب�سكويت بطعم اللحم؛ توابل مطحونة للحوم واالأ�سماك؛ القهوة وال�ساى والكاكاو 
اخلبز  احلبوب؛  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات  الدقيق  ال�ساغو؛  و  التابيوكا  االأرز؛  اال�سطناعية؛  والقهوة 
امللح؛  االأ�سود؛ اخلمرية وم�سحوق اخلبيز؛  النحل والع�سل  املثلجة؛ ع�سل  والفطائر واحللويات؛ احللويات 

اخلردل؛ اخلل وال�سل�سات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج، وجميع الب�سائع الواردة يف الفئة 30. 
 الواق�عة بالفئة: 30

و�سف العالمة: كلمة )KUZO( كتب باأحرف التينية باللون االأبي�ض فوق ت�سميم ل�سكل �سريط مائل 
بلون اأحمر، بني خطني بلون اأ�سفر داخل ال�سكل. 

اال�س��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  14  يونيو 2018 العدد 12352
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 
CHEVON NATURALLY HEALTHIER

املودعة حتت رقم : 285341        بتاريخ : 2017/12/30
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�س��م: ت�سيفون اأجروتك اخلا�سة املحدودة.
وعنوانه: 302 جممع جتاري فا�سانت فيهار، طريق د/ �سي. جيدواين، 

بجوار كيوبيك مول، ت�سيمبور �سرق، مومباي 400704 ماهرا�سرا، الهند.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : الب�سائع.

ق�سرية،  اأ�سماك  ومعلبة؛  ومطهوة،  ومعباأة،  وجمففة  ومملحة،  وحمفوظة،  وم���ربدة،  جممدة،  حل��وم  وخال�سات  حل��وم 
، وم��ربدة، وحمفوظة،  بال�سكر؛ خ�سروات وفواكه جممدة  غري حية؛ جمربي، غري حي؛ حلوم مطبوخة؛ فواكه مغطاة 
وم�سنعة، وجمففة، ومطهوة، و فواكه مغطاة بال�سكر؛ دهون �ساحلة لالأكل؛ زيوت �ساحلة لالأكل؛ زيت �سلطة؛ زيت زيتون 
للطعام؛ �سلمون؛ �سجق؛ �سوربات؛ اأطعمة حمفوظة؛ اللحوم واالأ�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد، خال�سات اللحم، فواكه 
ومنتجات  واحلليب  البي�ض  بال�سكر،  مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هالم  ومطهوة،  وجمففة  حمفوظة  وخ�سروات 

احلليب، الزيوت والدهون ال�ساحلة لالأكل، وجميع الب�سائع الواردة يف الفئة 29. 
 الواق�عة بالفئة: 29

حيث  التينية،  باأحرف  كتبت   )CHEVON NATURALLY HEALTHIER( و�سف العالمة: الكلمات
اأعلى املقطع الثاين وكتب بلون اأخ�سر واأعلى احلرف h ر�سم  كتبت الكلمة االأوىل chevon على مقطعني املقطع االأول 
لورقة �سجر �سغرية بلون اأخ�سر، ويوجد ر�سم لراأ�ض ماعز بلون ر�سا�سي فوق احلرف e وكتب املقطع الثاين بلون ر�سا�سي 
الثانية والثالثة  الكلمتني  اأخ�سر، وكتبت  اأي�سا بلون  الكل داخل �سكل دائري بلون زيتي غامق وحدد باطار داخلي دائري 

اأ�سفل بع�سهما البع�ض على الرتيب بني خطني بلون اأخ�سر اأ�سفل الت�سميم الدائري وذلك بلون بني.
اال�س��راطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  14  يونيو 2018 العدد 12352
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 
CHEVON NATURALLY HEALTHIER

املودعة حتت رقم : 285343        بتاريخ : 2017/12/30
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�س��م: ت�سيفون اأجروتك اخلا�سة املحدودة.
وعنوانه: 302 جممع جتاري فا�سانت فيهار، طريق د/ �سي. جيدواين،

 بجوار كيوبيك مول، ت�سيمبور �سرق، مومباي 400704 ماهرا�سرا، الهند.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : الب�سائع.

اأطعمة واردة يف الفئة 30؛ بهارات؛ خلطات بهارات؛ منكهات طعام وتوابل؛ خلطات اأغذية فورية؛ خلطات لعمل املخبوزات 
املقام االأول من  اأطعمة معدة لالأكل وحم�سرة مبا فيها االأطعمة املح�سرة يف  واملعجنات، مقبالت هندية؛ كاري؛ ما�ساال؛ 
اخل�سروات والبقوليات واالأرز؛ وجبات خفيفة؛ فطائر دواجن وحلوم �سيد؛ �سل�سات مرق اللحم؛ ب�سكويت بطعم اللحم؛ 
الدقيق  ال�ساغو؛  و  التابيوكا  االأرز؛  اال�سطناعية؛  والقهوة  والكاكاو  وال�ساى  واالأ�سماك؛القهوة  للحوم  مطحونة  توابل 
وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب؛ اخلبز والفطائر واحللويات؛ احللويات املثلجة؛ ع�سل النحل والع�سل االأ�سود؛ اخلمرية 

وم�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�سل�سات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج، وجميع الب�سائع الواردة يف الفئة 30.
 الواق�عة بالفئة: 30

حيث  التينية،  باأحرف  كتبت   )CHEVON NATURALLY HEALTHIER( و�سف العالمة: الكلمات
كتبت الكلمة االأوىل chevon على مقطعني املقطع االأول اأعلى املقطع الثاين وكتب بلون اأخ�سر واأعلى احلرف h ر�سم 
لورقة �سجر �سغرية بلون اأخ�سر، ويوجد ر�سم لراأ�ض ماعز بلون ر�سا�سي فوق احلرف e وكتب املقطع الثاين بلون ر�سا�سي 
الثانية والثالثة  الكلمتني  اأخ�سر، وكتبت  اأي�سا بلون  الكل داخل �سكل دائري بلون زيتي غامق وحدد باطار داخلي دائري 

اأ�سفل بع�سهما البع�ض على الرتيب بني خطني بلون اأخ�سر اأ�سفل الت�سميم الدائري وذلك بلون بني.
اال�س��راطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  14  يونيو 2018 العدد 12352

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

املودعة حتت رقم : 238793        بتاريخ : 2015/08/18
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�س��م: حممدمعتزعبداهلل �سكريه
وعنوانه: مكتب رقم 229، بنايه رقم.4، جولد اينددائمندبارك، - دبئي، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : اخلدمات.
اأمنية  اأخرون تلبية حلاجات االفراد، وخدمات  القانونية: خدمات �سخ�سية واجتماعية يقدمها  اخلدمات 

حلماية املمتلكات واالفراد.
 الواق�عة بالفئة: 45

و�سف العالمة: العالمة التجارية اأعاله هي عبارة عن عبارتني مكتوبة بحروف من االأبجدية الالتينية 
.) Business Solutions( و االأخرى اأ�سفلها و هي )Smart Money( االأوىل هي

اال�س��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  14  يونيو 2018 العدد 12352
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 
SRI BHARANI MIXTURE

املودعة حتت رقم : 282038        بتاريخ : 2017/10/31
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�س��م: ا�ض بي ام انرنا�سيونال لتجارة ال�سلع باجلملة �ض.ذ.م.م.
وعنوانه: �سندوق الربيد 124963  ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة .   

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : الب�سائع.
الدقيق  وال�����س��اغ��و؛  ال��ت��اب��ي��وك��ا؛  االأرز؛  اال�سطناعية؛  وال��ق��ه��وة  وال��ك��اك��او  وال�����س��اي  ال��ق��ه��وة  مثل  الب�سائع 
وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب؛ اخلبز والفطائر واحللويات؛ احللويات املثلجة؛ ع�سل النحل والع�سل 
االأ�سود؛ اخلمرية وم�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�سل�سات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج، وجميع 

الب�سائع الواردة يف الفئة 30.
 الواق�عة بالفئة: 30

باللون  التينية  ب��اأح��رف  كتبت   )SRI BHARANI MIXTURES( الكلمات  العالمة:  و�سف 
االأزرق ، ويوجد اأعالها ت�سميم مميز باللونني االأحمر واالأزرق الكل فوق خلفية بي�ساء.

اال�س��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  14  يونيو 2018 العدد 12352

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  14  يونيو 2018 العدد 12352

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  14  يونيو 2018 العدد 12352
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املال والأعمال

ارتفاع ر�شيد ودائع لأجل من
 6  - 12 �شهرا اإىل 190 مليار درهم 

•• اأبوظبي-وام: 

 190 مل�ستوى  �سهرا   12 اإىل   6 الودائع الأج��ل من  ر�سيد  اإجمايل  ارتفع 
العام اجل��اري بنمو  االأربعة االأوىل من  ال�سهور  مليار درهم تقريبا خالل 
 165.3 دره��م مقارنة مع  24.7 مليار  وزي��ادة قدرها   14.9% ن�سبته 

مليار درهم يف نهاية العام 2017.
الودائع عقب  ال�سريحة من  العمالء على هذه  اقبال  وت��رية  ارتفاع  وج��اء 
الزيادة الكبرية التي �سهدتها وال زالت اأ�سعار الفائدة منذ نحو عام االأمر 
الذي �سجع على اال�ستثمار يف الودائع البنكية وذلك نظرا لعوائدها اجليدة 

وامل�سمونة مقارنة مع االأدوات اال�ستثمارية االأخرى.
اإجمايل  %22.7 من  �سهرا نحو   12 اإىل   6 ال��ودائ��ع الأج��ل من  وت�سكل 
ر�سيد الودائع ملختلف االآجال لدى اجلهاز امل�سريف يف الدولة والتي بلغت 

قيمتها 837.8 مليار درهم تقريبا مع نهاية �سهر اأبريل املا�سي.
وتظهر االأرقام ال�سادرة عن م�سرف االإمارات املركزي اأن الن�ساط االأكرب 
�ُسجل لهذه ال�سريحة من الودائع خالل �سهر اأبريل من العام اجلاري حيث 
تدفق نحو 16 مليار درهم كودائع الأجل من 6 اإىل 12 �سهرا اإىل اجلهاز 
وحتى  يناير  من  الفرة  خ��الل  القيمة  بلغت  حني  يف  ال��دول��ة  يف  امل�سريف 

مار�ض من العام ذاته 8.7 مليار درهم.
وعلى �سعيد ر�سيد الودائع الأجل ثالثة �سهور لدى اجلهاز امل�سريف فقد 
دره��م خالل  مليار   6.1 ق��دره��ا  ب��زي��ادة  دره��م  مليار   474 القيمة  بلغت 

ال�سهور االأربعة االأوىل من العام اجلاري.
ثالثة  الأج��ل  ودائ��ع  ا�ستحوذت  فقد  امل��رك��زي  امل�سرف  اح�ساءات  وبح�سب 
االآج��ال االأخرى  الودائع ملختلف  اإجمايل  % من   56.6 �سهور على نحو 

والتي بلغت قيمتها 837.8 مليار درهم يف نهاية �سهر اأبريل املا�سي.
اأك���ر م��ن ع��ام انخف�ست وت��ريت��ه��ا خ��الل ال�سهور  وك��ان��ت ال��ودائ��ع الأج���ل 
االأربعة االأوىل من العام اجلاري حيث بلغ اإجمايل الر�سيد 34.8 مليار 
درهم خالل �سهر اأبريل املا�سي مقارنة مع 43.6 مليار درهم نهاية العام 

.2017

�شكوى حماية م�شتهلك   114
يف اقت�شادية راأ�ض اخليمة

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

ا�ستقبل ق�سم احلماية التجارية يف اقت�سادية راأ�ض اخليمة 114 �سكوى من 
امل�ستهلكني يف �سهر مايو من العام اجلاري، وت�سدرت ال�سكاوى التي تتعلق 
باالأمانة وامل�سداقية املرتبة االوىل، اإذ بلغ عددها 54 �سكوى بن�سبة 47% 
التجارية  العالمات  باأ�سحاب  تتعلق  �سكاوى  تلتها  ال�سكاوى،  اإجمايل  من 

العاملية بن�سبة %39، والعقود بن�سبة %11، وال�سمانات بن�سبة 3%.
واأكدت فاطمة عبد العزيز ال�سويدي – مديرة ق�سم احلماية التجارية - 
اإج��راءات متبعة يف خدمة  باأن الدائرة تلتزم بتقدمي اأف�سل ما لديها من 
امل�ستهلكني وامل�ستثمرين يف االإمارة، واأن اأحد اأهم واأبرز هذه اخلدمات هو 
وعادل،  من�سف  بوجه  وامل�ستثمرين  للم�ستهلكني  التجارية  ال�سكاوى  حل 

مما يعزز الثقة يف الدائرة كطرف يحمي حقوق اجلانبني.
اإج��راءات بعد ا�ستقبال ال�سكاوى  اأن الق�سم يتخذ عدة  واأ�سافت ال�سويدي 
وديا،  عالجها  حماولة  ثم  ال�سكوى  وتقييم  بدرا�سة  تبداأ  امل�ستهلك،  من 
التي  ال�سكاوى  ن�سب  بلغت  وق��د  ب�ساأنها،  النهائي  القرار  اإ���س��دار  ثم  وم��ن 
اإج��م��ايل ع��دد ال�سكاوى،  %81 م��ن  ب��ني الطرفني ح��وايل  مت حلها ودي��ا 
اأما بقية االإج��راءات املتخذة فيتم تنفيذها عرب عدة مراحل منها تقدمي 
اإنذار للمن�ساأة والذي بلغ 4 اإنذارات يف ال�سهر املذكور، اإ�سافة اإىل ت�سجيل 
8 تعهدات، وحالة  بلغ  وال��ذي  املقبول  الغري  ال�سلوك  تعهدات بعدم تكرار 

واحدة بتجميد الرخ�سة التجارية.
امل�ستهلك  حماية  ق�سم  م��ع  ال��ت��ع��اون  املجتمع  اأف����راد  ال�����س��وي��دي  وط��ال��ب��ت 
يف ال��دائ��رة م��ن خ��الل االإب����الغ ع��ن اأي���ة مم��ار���س��ات جت��اري��ة خاطئة ت�سر 

بامل�ستهلكني.

جمارك دبي تعلن مواعيد 
مراكزها خالل عيد الفطر 

•• دبي-وام:

اأعلنت جمارك دبي عن اأوقات العمل الر�سمية يف املراكز اجلمركية التابعة 
لها خالل فرة اإجازة عيد الفطر ال�سعيد لتخلي�ض الب�سائع �سواء لالأفراد 

اأو ال�سركات وفق مواعيد مالئمة لطبيعة عمل كل منها.
و�ستعمل املراكز اجلمركية اجلوية يف كل من قرية دبي لل�سحن واملنطقة 
احلرة مبطار دبي مبنى البوابة رقم “5” ومركز دبي للزهور طيلة اأيام 
عيد الفطر املبارك على مدار ال�ساعة اأما مركز ال�سلع واملعادن ومركز بريد 
االإمارات �سيعمل ق�سم التفتي�ض من متام ال�ساعة 9 �سباحا اإىل ال�ساعة 2 

ظهراً ابتداء من ثالث اأيام عيد الفطر.
تفتي�ض جبل  اإدارة مراكز جبل علي اجلمركية يف كل من مركز  و�ستعمل 
را�سد  ميناء  تفتي�ض  ومركز  اللوج�ستية  دب��ي  مدينة  تفتي�ض  ومركز  علي 
اأم��ا مركز خدمة عمالء جبل  ال�ساعة،  م��دار  الفطر على  اأي��ام عيد  طيلة 
علي ومركز خدمة عمالء ميناء را�سد �سيعمالن ابتداًء من ثالث اأيام عيد 

الفطر من ال�ساعة الثامنة �سباحاً اإىل الثانية ظهراً.
و�سيعمل مركز خدمة عمالء مدينة دبي اللوج�ستية بعد اإجازة عيد الفطر 
املبارك الر�سمية. اأما على م�ستوى اإدارة املراكز اجلمركية الربية .. �سيعمل 
مركز جمارك حتا احلدودي على مدار ال�ساعة طيلة اأيام اإجازة العيد اأما 
مركز امليناء اجلاف ودوكامز �سيبداآن العمل من ثالث اأيام عيد الفطر من 

ال�ساعة الثامنة �سباحاً اإىل الواحدة ظهراً.
مبنفذ  العمل  �سيكون   .. ال�ساحلية  اجلمركية  املراكز  اإدارة  م�ستوى  وعلى 
اخلروج والدخول “العمليات البحرية والتفتي�ض” 24 �ساعة ومرفاأ ديرة 
“التفتي�ض” 24 �ساعة  “التفتي�ض” 24 �ساعة ومركز جمارك خور دبي 
ومركز ميناء احلمرية “التفتي�ض” 24 �ساعة .. اأما مركز خدمة عمالء 
اخلور ومركز خدمة عمالء احلمرية ف�سيبداآن العمل من ثالث اأيام عيد 
الفطر من ال�ساعة الثامنة �سباحا اإىل الواحدة ظهراً كما �ستعمل البيانات 

اجلمركية على مدار ال�ساعة خالل فرة االإجازة.

دعمًا للجهود الرامية اإىل تعزيز العالقات التجارية بن االإمارات وكوريا اجلنوبية

»دافزا« توقع مذكرة تفاهم مع �شلطة املنطقة احلرة القت�شادية مبدينة »دايجو جيوجنبوك«

»اإك�شبو 2020 دبي« يطلع املكتب الدويل للمعار�ض على اأحدث امل�شتجدات والتح�شريات
املوقع الذي مل يكن �سوى �سحراء قبل 
اأكر  اأكملنا  18 �سهرا وحتى االآن  نحو 
والنتائج  ع��م��ل  ���س��اع��ة  م��ل��ي��ون   16 م��ن 
يعلم  كما  ونهدف  نف�سها..  عن  تتحدث 
الكثري منكم، اإىل اإنهاء جميع االإن�ساءات 
الرئي�سية امل�سوؤول عنها اإك�سبو يف اأكتوبر 
افتتاح  على  كامل  ع��ام  قبل  اأي   2019

اأبوابنا«.
وعن الدول امل�ساركة قال العلي “ نوؤمن 
حتقيق  ع��ل��ى  �ست�ساعدنا  دول���ة  ك��ل  ب���اأن 
و�سنع  ال��ع��ق��ول  “توا�سل  يف  ط��م��وح��ن��ا 
مو�سوعاتنا  م��ظ��ل��ة  حت���ت  امل�ستقبل” 
والتنقل  ال��ف��ر���ض،   : ال��ث��الث��ة  الفرعية 
اأق���ل من  وف��ي��م��ا يتبقى  واال���س��ت��دام��ة.. 
اإك�سبو  عامني ون�سف عام على انطالق 
تلقينا تاأكيدات مب�ساركة اأكر من 170 
منظمات  ث����الث  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  دول����ة 

م�سارك  كل  ف��اإن  تذكرون  وكما  دولية.. 
�سيحظى  ال���دول���ي���ني  امل�������س���ارك���ني  م����ن 
الدولية  اإك�سبو  م��ع��ار���ض  يف  م��رة  الأول 
اإجنازاتهم  اأف�سل  لعر�ض  خا�ض  بجناح 
ونحث  امل�ستقبلية..  وروؤيتهم  الوطنية 
مبتكرة  ت��ك��ون  اأن  على  امل�ساركة  ال���دول 
عر�ض  كيفية  يف  ت��ف��ك��ر  واأن  وط��م��وح��ة 
اأن تقدمه عند تطوير  اأف�سل ما ميكن 

املحتوى اخلا�ض بها«.
وحت��دث العلي ع��ن ث��الث م��ن مبادرات 
اإك�سبو اأوالها برنامج اإك�سبو اليف املعني 

بالتاأثري االجتماعي العاملي.
ت��وف��ر الدعم  امل���ب���ادرة  اأن ه���ذه  واأو����س���ح 
العامل  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  م��ن  للمبتكرين 
اأماكن  جم��ت��م��ع��ات��ه��م  ي��ج��ع��ل��ون  ال���ذي���ن 

اأف�سل للعي�ض فيها مع حماية بيئتهم.
وهو  امل����وؤث����ر  االب���ت���ك���ار  م���ن���ح  اأن  وق������ال 

اأ�سبح  الي��ف  الإك�سبو  ال��رائ��د  الربنامج 
احلائزين  م��ن   70 جمموعه  م��ا  ل��دي��ه 
42 دول����ة م���ن كينيا  ع��ل��ى م��ن��ح��ه م���ن 
كولومبيا  اإىل  فنلندا  اإىل  �سربيا  اإىل 
اململكة  اإىل  اإندوني�سيا  اإىل  باك�ستان  اإىل 
املتحدة  وامل��م��ل��ك��ة  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
و����س���وف ي��ك��ون ه��ن��اك امل���زي���د ال��ك��ث��ري يف 
الثانية  امل��ب��ادرة  اأن  واأ���س��اف  امل�ستقبل. 
ي��ق��ع يف �سميم  ال����ذي  ب�����س��ب��اب��ن��ا  ت��ت��ع��ل��ق 
توا�سل  برنامج  دبي ومن خالل  اإك�سبو 
ال�سباب يف اإك�سبو ن�سعى اإىل اإلهام �سبابنا 
الأن  واإ���س��راك��ه��م  ومتكينهم  وحتفيزهم 
هذه هي العقول التي �ست�سكل م�ستقبل 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  ويف  دول��ن��ا 
األ��ف طالب   36 اأك��ر من  توا�سلنا مع 
م��ن 620 م��در���س��ة وع��م��ل��ن��ا م��ع 800 
م��ع��ل��م. وخ���اط���ب مم��ث��ل��ي ال�����دول قائال 

•• دبي-وام:

اأط����ل����ع جن���ي���ب حم���م���د ال���ع���ل���ي امل���دي���ر 
دبي   2020 اإك�����س��ب��و  ملكتب  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
على  للمعار�ض  ال���دويل  املكتب  اأع�����س��اء 
ا�ست�سافة  ن��ح��و  ال���رح���ل���ة  م�����س��ت��ج��دات 
منطقة  يف  يقام  اإك�سبو  الأول  ا�ستثنائية 

ال�سرق االأو�سط واأفريقيا وجنوب اآ�سيا.
ال��ع��ل��ي خ���الل اج��ت��م��اع اجلمعية  وق����ال 
رحلة  اإن  ام�����ض  ب��اري�����ض  يف  ال��ع��م��وم��ي��ة 
التح�سري جتري وفق اجل��دول الزمني 
اأكتوبر  يف  البناء  مرحلة  من  و�سننتهي 
ت�سييد  بالفعل  ب���داأت  وال����دول   2019

اأجنحتها.
واأ���س��اف “ يف ك��ل ي��وم اأن��ظ��ر م��ن نافذة 
ك��ل يوم  امل��وق��ع خم��ت��ل��ف��ا،  ي��ب��دو  مكتبي 
اأر�ض  ب��ن��اي��ات ج��دي��دة م��ن  ت��ربز هياكل 

االأم���ر ال يتعلق مب��ا يحدث يف  ولكن   “
االإمارات فح�سب، بل نريدكم التعاون يف 
اإ�سراك �سباب بالدكم وجعلهم جزءا من 

اإك�سبو 2020 دبي«.
اأن  اأود  ال��ت��ي  ال��ث��ال��ث��ة  “ امل���ب���ادرة  وق����ال 
���س��يء جديد  ال��ي��وم ه��ي  اأخ���ربك���م عنها 
امل�ستوى  على  يلم�سني  وبرنامج  للغاية 
تنفيذي  كمدير  فقط  لي�ض  ال�سخ�سي، 
كمواطن  ب���ل   ،2020 اإك�����س��ب��و  مل��ك��ت��ب 
�سل�سلة فعاليات  اإط��الق  اإم��ارات��ي.. وهو 
انطالق  وقبل  م��وؤخ��را،  العاملي  املجل�ض 
نعتزم  اإق��ام��ت��ه،  واأث��ن��اء   2020 اإك�سبو 
ع��ق��د ج��ل�����س��ات امل��ج��ل�����ض ال��ع��امل��ي يف 20 
دولة خمتلفة حول املو�سوعات احلالية 
التي توؤثر علينا جميعا.. بعبارة اأخرى، 
فرقا”،  حت�����دث  “حوارات  ���س��ن��ج��ري 
ون��ح��ن ن��خ��ط��ط يف امل��ج��م��وع ل��ع��ق��د 80 
ذلك  يف  مب���ا  ال��ع��امل��ي  للمجل�ض  ج��ل�����س��ة 
خالل اإك�سبو 2020 - وندعوكم اليوم 

لالن�سمام«.
الفر�سة  ه��ذه  اأغتنم  اأن  “ اأود  وا���س��اف 
الثالث  باالجتماع  اأخ��رى  مرة  الأذكركم 
يف  �سنعقده  الذي  الدوليني  للم�ساركني 

نوفمرب القادم«.

تعاون بني »كهرباء دبي« و�شنغافورة يف قطاع الطاقة

غرفة دبي ت�شتعر�ض مزايا الإمارة التناف�شية مبعر�ض ال�شادرات الوطنية يف اوكرانيا
••  دبي-الفجر:

التناف�سية  امل��زاي��ا  دب��ي  و�سناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  ا�ستعر�ست 
الإم������ارة دب����ي، وذل����ك خ����الل م�����س��ارك��ت��ه��ا، مم��ث��ل��ًة مبكتبها 
التمثيلي يف اأذربيجان، يف منتدى ال�سادرات الوطنية الرابع 
اوكرانيا  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  نظمته  ال��ذي  اوك��ران��ي��ا،  يف 

بالتعاون مع اإدارة والية مدينة كييف موؤخراً.
وجمع املنتدى اأكر من 150 م�ساركاً من دول مثل املانيا 
االإم��ارات وجورجيا  ودول��ة  وليتوانيا  وكندا  واملجر  وبولندا 
فر�سة  امل��ن��ت��دى  مثل  حيث  وغ��ريه��ا،  ونيجرييا  واي��ط��ال��ي��ا 
كوجهة  اأعمالها  وبيئة  لدبي  للرويج  دب��ي  لغرفة  مثالية 
املنطقة  اإىل  االأوك��ران��ي��ة  ال�����س��ادرات  منظومة  يف  اأ�سا�سية 
و�سائر دول العامل. واأكد عمر خان، مدير املكاتب اخلارجية 
يف غرفة دبي اإن امل�ساركة يف مثل هذه املنتديات والفعاليات 

اإبراز ما تتميز به دبي من قدرات تناف�سية تعزز  ي�ساهم يف 
جتارة العامل، وتربط بني دوله املختلفة، موؤكداً ان دبي حتتل 
متطورة  حتتية  بنية  ومتتلك  متميزاً،  ا�سراتيجياً  موقعاً 
االأ�سواق  اإىل  الو�سول  على  االأوك��ران��ي��ة  ال�����س��ادرات  ت�ساعد 
امل�ستهدفة. ولفت خان اإىل اأن اأبرز ال�سادرات االأوكرانية اإىل 
دبي �سملت خدمات النقل واالت�ساالت وخدمات الكومبيوتر 
وتقنية املعلومات والتاأمني، م�سرياً اإىل وجود فر�ٍض اإ�سافية 
يف قطاعات وجماالت اأخرى للتعاون امل�سرك ت�سمل االأمن 
والرعاية  الذكية  واخلدمات  ال�سيرباين،  واالأم��ن  الغذائي 
الطبية، وال�سياحة وال�سيافة باالإ�سافة اإىل العلوم والتعليم. 
ال��غ��رف��ة ع��رب مكاتبها  ال���ذي تلعبه  ال���دور  واأك���د خ��ان على 
اأعمالها، حيث ت�سكل  التمثيلية يف الرويج لدبي وجمتمع 
التجارة اإحدى الركائز االأ�سا�سية القت�ساد االإمارة، ويعترب 

التنوع االقت�سادي اأحدى اأبرز �سمات اقت�ساد االإمارة.

•• دبي-وام:

بحث �سعادة �سعيد حممد الطاير الع�سو 
املنتدب الرئي�ض التنفيذي لهيئة كهرباء 
وم��ي��اه دب��ي ال��ت��ع��اون امل�����س��رك يف قطاع 
ت�سني  بيت  لو  �سعادة  واملياه مع  الطاقة 
يف  �سنغافورة  جلمهورية  العام  القن�سل 

دبي واملناطق ال�سمالية.
جاء ذلك خالل اللقاء الذي ح�سره من 
االأكرف  يو�سف  الدكتور  الهيئة  جانب 
لقطاع  ل��ل��رئ��ي�����ض  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���ن���ائ���ب 
الب�سرية وخولة  وامل���وارد  االأع��م��ال  دع��م 
للرئي�ض  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��ن��ائ��ب  امل���ه���ريي 
ل���ق���ط���اع اال����س���رات���ي���ج���ي���ة واالت�������س���ال 

ال�سنغافوري  اجل��ان��ب  وم���ن  احل��ك��وم��ي 
امل��دي��ر االإق��ل��ي��م��ي ملوؤ�س�سة  اإ���س��الم  ن��ائ��ل 

�سنغافورة الدولية.
وتطرق الطاير خالل اللقاء اىل جهود 
الطاقة  م�����س��روع��ات  ت��ط��وي��ر  يف  الهيئة 
ال��ب��ح��وث والتطوير يف  امل��ت��ج��ددة ودع���م 
اإطار ا�سراتيجية دبي للطاقة النظيفة 
االإمارة  جعل  اإىل  تهدف  التي   2050
مركزا عامليا للطاقة النظيفة واالقت�ساد 
النظيفة  االأخ�س��ر وزيادة ن�سبة الطاقة 
بحلول   75% اإىل  ل��ت�����س��ل  دب�����ي  يف 

.2050
وحتدث �سعادته عن م�ساريع املياه التي 
االنتاجية  الكفاءة  لرفع  الهيئة  تنفذها 

التدفق  ك��م��ي��ات  وزي�������ادة  وال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة 
امل��ائ��ي وزي���ادة ك��ف��اءة �سبكات امل��ي��اه حيث 
ت���ق���وم ب��ن�����س��ر ع�������دادات و���س��ب��ك��ات ذكية 
الذكي  التوزيع  اإدارة  نظام  بناء  بهدف 
اط�����ار خطتها  ذل����ك يف  وي���اأت���ي  ل��ل��م��ي��اه 
الطلب  يف  النمو  ملواكبة  اال�سراتيجية 
على خدماتها والو�سول بهذه اخلدمات 
اإىل اأعلى م�ستويات الكفاءة واالعتمادية 

والتوافرية.
اللقاء  ال��ط��اي��ر خ����الل  ���س��ع��ادة  وت�����س��ل��م 
دعوة للم�ساركة يف فعاليات قمة قيادات 
اأ�سبوع �سنغافورة العاملي للمياه 2018 
وم���ن���ت���دى االأع����م����ال ل��ل��ت��ح��ل��ي��ة واإع������ادة 
ا�ستخدام املياه وذلك خالل الفرة بني 

النفط  يف  وامل�ساريع  احليوية  امل��ج��االت 
االأ�سياء  وانرنت  والتكنولوجيا  والغاز 

واملدن الذكية. 
وي�سار اإىل اأن جتارة دبي اخلارجية غري 
�سهدت  اجل��ن��وب��ي��ة  ك��وري��ا  م��ع  النفطية 
القليلة  االأع������وام  خ���الل  م���ط���رداً  من����واً 
7.5 مليار  املا�سية، حيث بلغت قيمتها 
دوالر اأمريكي يف عام 2017. وباملقابل، 
اأ�سواق  اإح����دى  اجل��ن��وب��ي��ة  ك��وري��ا  ت�سكل 
امل�سدر الرئي�سية للمنتجات الكهربائية 
يجري  وال��ت��ي  واالآالت  واالإل��ك��رون��ي��ة 
عدد  اإىل  االإم����ارة  م��ن  ت�سديرها  اإع���ادة 
من اأبرز االأ�سواق يف املنطقة مثل اململكة 

العربية ال�سعودية. 
للطاقة  ال���ك���وري���ة  ال�����س��رك��ة  ت��ع��د  ك��م��ا 
الرئي�سي  امل���ق���اول  ك��ي��ب��ك��و  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
النووية  للطاقة  براكة  مل�سروع حمطات 
باإمارة  ال��ظ��ف��رة  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال�����س��ل��م��ي��ة 
اأبوظبي.  ويذكر اأن “دافزا” ُتعد مقراً 
ال�����س��رك��ات الكورية  ل��ع��دد م��ن  اإق��ل��ي��م��ي��اً 
ال����رائ����دة، م���ن ك���ول���ون ج��ل��وب��ال وه���اال 
واأتال�ض  ول��ي��درز  وم����ورمي  هولدينجز 

بك�ض واإ�ض بي وغريها. 
كما تتوىل دافزا اإدارة عدد من املبادرات 
التي تركز على زيادة م�ستويات التعاون 
وت��ع��زي��ز ال��ف��ر���ض ال��ت��ج��اري��ة م��ع كوريا 
موؤخراً  قيامها  ت�سمل  والتي  اجلنوبية، 
رفيع  ر���س��م��ي  جت����اري  وف���د  با�ست�سافة 
امل�������س���ت���وى ب���رئ���ا����س���ة ����س���ع���ادة ي���ون���غ �سو 
كوريا  جل��م��ه��وري��ة  ال��ع��ام  القن�سل  ك��ي��م 

اجلنوبية.

•• دبي-الفجر: 

وقعت �سل�طة املنطق�ة احلرة مبط�ار دبي 
ا�سراتيجية  ت��ع��اون  اتفاقية  “دافزا” 
مبدينة  االقت�سادية  احلرة  املنطقة  مع 
ال����ك����وري����ة  جيوجنبوك”  “دايجو 
اجل��ن��وب��ي��ة، وذل����ك ب��ه��دف حت��دي��د اأطر 
نطاق  وتو�سيع  اجل��ان��ب��ني  ب��ني  ال��ت��ع��اون 
ال���ت���ج���ارة ال��ث��ن��ائ��ي��ة، مب���ا ي��ع��زز ويدعم 
العالقات التجارية بني دولتي االإمارات 

وكوريا اجلنوبية. 
وجرى توقيع االتفاقية من قبل �سعادة 
ال��دك��ت��ور حم��م��د ال���زرع���وين م��دي��ر عام 
واإن�سيون يل، مفو�ض املنطقة  “دافزا”، 
“دايجو  االق��ت�����س��ادي��ة مب��دي��ن��ة  احل����رة 
حيث �سيتعاون اجلانبان  جيوجنبوك”، 
ذات  اال�ستثمارات  تعزيز  على  مبوجبها 
امل�سركة، وزي��ادة م�ستويات نقل  املنفعة 
امل��ع��رف��ة وت���ب���ادل امل��ع��ل��وم��ات واخل����ربات 
والعمليات  االأ�������س������واق  ح�����ول  ب��ي��ن��ه��م��ا 
كما  ال�����دول�����ت�����ني،  ك�����ال  يف  ال����ت����ج����اري����ة 
ال��ت��ع��اون يف جماالت  االت��ف��اق��ي��ة،  ت�سمل 
ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا واالب����ت����ك����ار وال���ت���ج���ارة 
وال�سحن  للحدود  العابرة  االإلكرونية 

واخلدمات اللوج�ستية. 
االقت�سادية  احل����رة  امل��ن��ط��ق��ة  و���س��ت��ق��وم 
خالل  م��ن  جيوجنبوك  داي��ج��و  مبدينة 
االتفاقية بت�سجيع امل�ستثمرين الكوريني 
اجل��ن��وب��ي��ني ع��ل��ى اإط����الق ���س��رك��ات��ه��م يف 
دافزا، يف حني �ستعمل دافزا باملقابل على 
توفري العرو�ض واحلوافز اإىل ال�سركات 

القادمة من املنطقة احلرة االقت�سادية 
والتي  ج���ي���وجن���ب���وك  داي����ج����و  مب���دي���ن���ة 
ال�سراكة  مب��وج��ب  اإن�����س��اوؤه��ا  ���س��ي��ج��ري 
االإم���ارة  يف  امل�ستثمرين  ت�سجيع  وع��ل��ى 
ع��ل��ى اال���س��ت��ث��م��ار يف ال�����س��رك��ات ب��ني دبي 
وكوريا اجلنوبية. كما �سينظم اجلانبان 
مع  امل�ستوى،  رفيعة  وم�ساورات  زي��ارات 
ال�سيا�سات  على  خ��ا���ض  ب�سكل  الركيز 
اال�ست�سارية  واخل���دم���ات  االق��ت�����س��ادي��ة 

التجارية.
الدكتور  ���س��ع��ادة  ق����ال  ال�������س���دد،  وب���ه���ذا 
دولتي  “جتمع  ال������زرع������وين:  حم���م���د 
وك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة عالقات  االإم�������ارات 

و�سُت�سهم  قوية،  واجتماعية  اقت�سادية 
وتطويرها  تعزيزها  يف  ال�����س��راك��ة  ه��ذه 
الفر�ض  م�����ن  ال����ع����دي����د  ت����وف����ري  ع�����رب 
كما  اجل��دي��دة،  واال�ستثمارية  التجارية 
�ستفتح املجال اأمامنا ال�ستعرا�ض البنية 
امل�ستوى  رف��ي��ع��ة  واخل���دم���ات  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
من  “�سنعمل  واأ���س��اف:  نوفرها«.  التي 
خالل هذه االتفاقية على دعم ال�سركات 
الإطالق  تتطلع  التي  اجلنوبية  الكورية 
عملياتها يف دبي، وتزويدها باال�ست�سارات 
الالزمة حول الظروف والفر�ض املتاحة 
اأ���س��واق االإم�����ارة، مب��ا ي��دع��م امل�ساعي  يف 
الرامية لتحقيق روؤي��ة دبي واملتمثلة يف 

امل�ستدامة،  االقت�سادية  التنمية  اإر���س��اء 
ف�ساًل  ومتوازن،  متنوع  اقت�ساد  واإن�ساء 
عن زيادة اال�ستثمارات االأجنبية القادمة 

من اأهم االأ�سواق العاملية«.
من جانبها،  عّلقت اإن�سيون يل، مفو�ض 
االق��ت�����س��ادي��ة مبدينة  امل��ن��ط��ق��ة احل����رة 
اجلنوبية  ال��ك��وري��ة  جيوجنبوك  داي��ج��و 
ال�سراكة  م���ن  ���س��ت��ع��زز  امل���ذك���رة  اأن  اإىل 
دولتي  جت���م���ع  ال���ت���ي  اال����س���رات���ي���ج���ي���ة 
التي  وك��وري��ا اجلنوبية، وه��ي  االإم����ارات 
رئي�ض  اإن  ج��ي  م��ون  اأهميتها  على  اأك���د 
جمهورية كوريا اجلنوبية خالل زيارته 
االأخ���رية اإىل دب��ي، وخا�سة يف ع��دد من 

جمهورية  يف   2018 ي��ول��ي��و  و12   8
القن�سل  اأب���دى  جانبه  م��ن  �سنغافورة. 
اعجابه  ���س��ن��غ��اف��ورة  ال���ع���ام جل��م��ه��وري��ة 
الكبرية  وب��اجل��ه��ود  ال��ه��ي��ئ��ة  مب�����س��اري��ع 

والتقدم النوعي الذي حققته يف جمال 
انتاج الطاقة النظيفة وحتلية املياه مبا 
يدعم م�سرية التنمية امل�ستدامة حمليا 

واإقليميا وعامليا.
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املال والأعمال

»دو« حت�شد جائزة »اأف�شل 
�شبكة حممول للعام 2018« 

•• دبي -وام:

ح�سدت “دو” جائزة اأف�سل �سبكة حممول يف العام 2018 يف حفل توزيع 
.»MEA Markets« جوائز االإمارات لالأعمال التي تقدمها جملة

وتعتمد جوائز االإمارات لالأعمال يف ن�سختها الثانية على معايري حمددة عند 
منحها للجوائز وتكرم ال�سركات واالأف��راد الذين �ساهموا بتحقيق اإجنازات 
النامية يف  االأ�سواق  اأ�سرع  باعتبارها واح��دة من  االإم��ارات  ملمو�سة يف دولة 
تقدم  التي  لل�سركات  حممول  �سبكة  اأف�سل  ج��ائ��زة  املجلة  ومتنح  ال��ع��امل. 
لعمالئها اأف�سل اأداء ل�سبكة الهاتف املتحرك مقارنة مع املناف�سني اإىل جانب 
عرو�ض وخدمات ات�سال اأخرى مميزة. وقال فهد احل�ساوي نائب الرئي�ض 
لالت�ساالت  االإم����ارات  �سركة  يف  االت�سال  خ��دم��ات  قطاع  رئي�ض  التنفيذي 
املتكاملة اأن ال�سركة حر�ست منذ تاأ�سي�سها على توفري خدمات ات�سال ذات 
جودة عالية للعمالء عرب كافة اأنحاء دولة االإمارات وهذه اجلائزة املرموقة 

تاأتي دليال على جهودنا املبذولة يف �سبيل تعزيز التزامنا جتاه عمالئنا.

مليار و888 مليون درهم ت�شرفات 
عقارات دبي خالل اأ�شبوع

•• دبي -وام:

حققت الت�سرفات العقارية يف دائرة االأرا�سي واالأمالك بدبي خالل االأ�سبوع 
احلايل اأكر من مليار و888 مليون درهم كان اأبرزها رهون بقيمة مليار 
ال��دائ��رة خالل  اإج����راء. و���س��ه��دت   263 245 مليون دره���م م��ن خ��الل  و 
االأ�سبوع ت�سجيل 384 مبايعة بقيمة 643 مليون درهم منها 41 مبايعة 
لالأرا�سي بقيمة 156 مليون درهم و 343 مبايعة لل�سقق والفلل بقيمة 
487 مليون درهم. وجاءت اأهم مبايعات االأرا�سي بقيمة 20 مليون درهم 
يف منطقة جبل علي االأوىل تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم يف منطقة 
ال�سبا  ند  منطقة  يف  دره��م  ماليني   8 بقيمة  مبايعة  تليها  الرابعة  الثنية 
املبايعات  عدد  حيث  من  املناطق  الثالثة  احلبية  منطقة  وت�سدرت  االأوىل. 
اإذ �سجلت 6 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم وتلتها منطقة معي�سم االأول 
بت�سجيلها 5 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم وثالثة يف جبل علي االأوىل 
بت�سجيلها 4 مبايعات بقيمة 26 مليون درهم. وفيما يتعلق باأهم مبايعات 
ال�سقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 11 مليون درهم مبنطقة نخلة جمريا 
نخلة  منطقة  يف  دره��م  ماليني   10 بقيمة  مبايعة  تلتها  املبايعات  ك��اأه��م 
ب��رج خليفة.  دره��م يف منطقة  10 ماليني  بقيمة  واأخ���ريا مبايعة  جمريا 
وت�سدرت منطقة اخلليج التجاري املناطق من حيث عدد مبايعات ال�سقق 
منطقة  وتلتها  دره���م  مليون   81 بقيمة  مبايعة   63 �سجلت  اإذ  وال��ف��ل��ل 
اليالي�ض 2 بت�سجيلها 32 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم وثالثة يف مر�سى 
دبي بت�سجيلها 27 مبايعة بقيمة 61 مليون درهم. و�سجلت الرهون قيمة 
قدرها مليار و 245 مليون درهم منها 71 رهن اأرا�ض بقيمة مليار درهم 
اأهمها مبنطقة  245 مليون درهم و كان  192 رهن فلل و�سقق بقيمة  و 
ال�سطوة بقيمة 214 مليونا و 800 األف درهم واأخرى يف منطقة الرب�ساء 

جنوب الثانية بقيمة 176 مليونا و 900 األف درهم.

مليون درهم قيمة   586
ت�شرفات العقارات يف دبي ام�ض

•• دبي-وام:

اأك��ر من  االأرا�سي واالأم��الك بدبي  دائ��رة  العقارية يف  الت�سرفات  حققت 
586 مليون درهم حيث �سهدت الدائرة ام�ض ت�سجيل 96 مبايعة بقيمة 
درهم  مليون   46 بقيمة  لالأرا�سي  مبايعات   9 منها  دره��م  مليون   173

و87 مبايعة لل�سقق والفلل بقيمة 127 مليون درهم.
الثنية  20 مليون درهم يف منطقة  االأرا�سي بقيمة  اأهم مبايعات  وجاءت 
الرابعة تليها مبايعة بقيمة 7 ماليني درهم يف منطقة حمي�سنة الثالثة 

تليها مبايعة بقيمة 6 ماليني درهم يف منطقة وادي ال�سفا 6.
وت�سدرت منطقة الثنية اخلام�سة املناطق من حيث عدد املبايعات اإذ �سجلت 
مبايعتني بقيمة 7 ماليني درهم وتلتها منطقة معي�سم االأول بت�سجيلها 
بت�سجيلها  ال��راب��ع��ة  الثنية  يف  وثالثة  دره���م  م��الي��ني   3 بقيمة  مبايعتني 

مبايعة بقيمة 20 مليون درهم .
وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�سقق والفلل .. جاءت مبايعة بقيمة 7 ماليني 
درهم مبنطقة مر�سى دبي كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 4.9 مليون 
درهم يف منطقة جمريا االأوىل واأخريا مبايعة بقيمة 4.5 مليون درهم يف 

منطقة الو�سل .
ال�سقق  مبايعات  عدد  حيث  من  املناطق  الثالثة  احلبية  منطقة  وت�سدرت 
14.3 مليون درهم وتلتها منطقة  12 مبايعة بقيمة  اإذ �سجلت  و الفلل 
مر�سى دبي بت�سجيلها11 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم وثالثة يف اخلليج 

التجاري بت�سجيلها 6 مبايعات بقيمة 9 ماليني درهم.
اأرا�ض  ره��ن   15 منها  دره��م  مليون   413 قدرها  قيمة  الرهون  و�سجلت 
بقيمة 381 مليون درهم و34 رهن فلل و�سقق بقيمة 32 مليون درهم 
وكان اأهمها مبنطقة ال�سطوة بقيمة 215 مليون درهم واأخرى يف منطقة 

الثنية االأوىل بقيمة 63 مليون درهم.

حممد املبارك : تخفي�ض ر�شوم ال�شياحة والبلدية يعزز التناف�شية

من اأ�سجار النخيل التي يتم جني ثمارها 
يف هذه الفرة من ال�سنة وذلك حر�سا 
على جودة الثمار وخلوها من متبقيات 
املبيدات. وين�سح املركز جميع املزارعني 
ب�سرورة  ال��ن��خ��ي��ل  م������زارع  واأ����س���ح���اب 
ما  بفرة  اخلا�سة  ب��االإر���س��ادات  التقيد 
قبل احل�ساد واالمتناع عن ر�ض املبيدات 
واملواد  باملبيدات  تلوثها  لتجنب  وذل��ك 
الكيميائية واحلد من متبقيات املبيدات 

يف ثمار الرطب.

ب��رن��ام��ج �سندوق  ن��ط��اق  ت��و���س��ي��ع  ع��ل��ى 
اإدارة  �سركات  يف  واال�ستثمار  ال�سناديق 
ال�سناديق- القدمية منها والنا�سئة- يف 

القارة االأوروبية.  
ومن خالل �سندوق ال�سناديق االأوروبي 
�ستعمل  املبا�سر،  التمويل  وا�سراتيجية 
وحدة اال�ستثمارات يف ال�سركات النا�سئة 
اأي�ساً على م�ساعدة �سركات التكنولوجيا 
اأبوظبي  يف  اأعمالها  لتاأ�سي�ض  االأوروبية 
وال�سرق  اخل��ل��ي��ج  اأ�����س����واق  وا���س��ت��ه��داف 
قال  املنا�سبة،  وب��ه��ذه  عموماً.  االأو���س��ط 
ن��ائ��ب الرئي�ض  امل���ه���ريي،  امل��ق��رب  ول��ي��د 
والرئي�ض  ل��ل��م��ج��م��وع��ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
البديلة  اال�ستثمارات  لقطاع  التنفيذي 
مبادلة:  ���س��رك��ة  يف  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال��ب��ن��ي��ة 
نحن على ثقة باأن �سوق اململكة املتحدة 
من  التي  هائلة  اإم��ك��ان��ات  متتلك  ق��وي��ًة 
لالبتكار  مثالية  بيئة  ت��وف��ر  اأن  �ساأنها 
ويوؤكد  االأع��م��ال.  وري����ادة  التكنولوجي 
اأهمية  لندن’  يف  التكنولوجيا  ’اأ�سبوع 
التكنولوجيا  ����س���رك���ات  م����ن  ق���اع���دت���ه 
احلالية كما ي�ستقطب م�ستثمرين جدد 
اإىل اململكة املتحدة. يرتكز نهج ’مبادلة‘ 
ال�سراكة،  م����ب����داأ  ع���ل���ى  اال����س���ت���ث���م���اري 
ويتجلى ذلك وا�سحاً يف عالقات العمل 
بنك  ’�سوفت  مع  اأ�س�سناها  التي  القوية 
ومن هنا، فاإن اإطالق �سندوق  جروب‘. 
دوالر  مليون   400 بقيمة  ا�ستثماري 
النا�سئة  ال�سركات  من��و  لدعم  اأم��ري��ك��ي 

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل حممد خليفة املبارك رئي�ض 
اأن  اأبوظبي   - وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة 
اعتماد مقرح دائرة الثقافة وال�سياحة 
ال�سياحة  ر���س��وم  لتخفي�ض  اأب��وظ��ب��ي   -
تناف�سية  ت��ع��زي��ز  ���س��اأن��ه  م���ن  وال��ب��ل��دي��ة 
العا�سمة ال�سياحية وت�سجيع اال�ستثمار 
وال�سياحي  ال��ف��ن��دق��ي  ال��ق��ط��اع��ني  يف 

وخا�سة مع حتقيق املن�ساآت الفندقية يف 
ال�سوق املحلية معدالت اإ�سغال عالية يف 
املنطقة واأغلب االأ�سواق ال�سياحية حول 

العامل.
وقال معاليه - يف ت�سريح له - اإن اعتماد 
هذا املقرح من �ساأنه ت�سجيع امل�ستثمرين 
يف العا�سمة اأبوظبي وتطوير املزيد من 
واملن�ساآت  ال�سياحية  واملرافق  امل�سروعات 
التخفي�ض  ه����ذا  اأن  ح��ي��ث  ال��ف��ن��دق��ي��ة 

�سي�سب يف تعزيز موقع اأبوظبي كوجهة 
والرفيه.  واالأع��م��ال  لل�سياحة  رئي�سة 
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ����س���ع���ادة ���س��ي��ف �سعيد 
وال�سياحة  الثقافة  دائ���رة  وكيل  غبا�ض 
البلدية  ر���س��وم  اع��ت��م��اد  اإن  اأب��وظ��ب��ي   -
وال�������س���ي���اح���ة اجل�����دي�����دة ي����واك����ب روؤي�����ة 
االهتمام  يف  املتمثلة  الر�سيدة  قيادتنا 
بالقطاعني ال�سياحي والفندقي وتنويع 
م�����س��ادر االق��ت�����س��اد وج����ذب امل���زي���د من 

ان  واأ���س��اف  اأبوظبي.  اإىل  اال�ستثمارات 
دائرة  ملقرح  التنفيذي  املجل�ض  اعتماد 
بتخفيف  اأبوظبي   - وال�سياحة  الثقافة 
الر�سوم املتوجبة على ال�سائحني والزوار 
والت�سويق  ل���ل���روي���ج  ج���ه���ودن���ا  ي���دع���م 
مبا  تناف�سية  ك��وج��ه��ة  اأب��وظ��ب��ي  الإم����ارة 
ت��ق��دم��ه مب�����س��ت��وى ع��امل��ي وحت��ف��ي��ز منو 
واالأعمال  والرفيه  ال�سياحة  قطاعات 

يف العا�سمة.

وي���ويل م��رك��ز خ��دم��ات امل��زارع��ني عناية 
خا�سة باأ�سجار النخيل ملا لها من اأهمية 
ك��ب��رية ل���دى امل���زارع���ني ح��ي��ث يخ�س�ض 
خلدمات  تدريبية  ودورة  ور���س��ة   296
النخيل واإنتاج التمور والتوعية بربنامج 
االإدارة املتكاملة الآفات النخيل من بداية 
املو�سم وحتى مرحلة جني ثمار الرطب 
وذل�����ك م���ن م��ن��ط��ل��ق االه���ت���م���ام الكبري 
باإنتاج التمور باعتبارها اإحدى املنتجات 

الزراعية اال�سراتيجية يف الدولة.

توعية  على  دائ���م  ب�سكل  امل��رك��ز  ويعمل 
ون�������س���ح اأ����س���ح���اب امل��������زارع وامل����زارع����ني 
الإنتاج  توؤدي  التي  االأ�سا�سية  باملعلومات 
اأف�سل اأنواع التمور .. كما يحث اأ�سحاب 
امل�����زارع ع��ل��ى ال��ع��ن��اي��ة ب��اأ���س��ج��ار النخيل 
ينق�سم  االإن��ت��اج حيث  م��راح��ل  يف جميع 
املو�سم الزراعي اإىل عدة مراحل خلدمة 
مبرحلة  يتعلق  وفيما  النخيل.  اأ�سجار 
امل��رك��ز جمموعة من  ي��ق��دم   .. احل�����س��اد 
املزارعني  ويحث  واالإر���س��ادات  الن�سائح 
اإنتاجية  اأف�����س��ل  لتحقيق  اتباعها  على 
اأن  اإىل  .. م�سريا  الرطب  من حم�سول 
االأ�سناف تتفاوت يف قوة و�سالبة ثمارها 
اأث���ن���اء م��رح��ل��ة ال��رط��ي��ب ب��ج��ان��ب قوة 
فال�سنف   .. بال�سماريخ  الثمار  الت�ساق 
يتميز  امل���ث���ال  ���س��ب��ي��ل  ع��ل��ى  “خال�ض” 
بقوة الت�ساق ثماره بال�سماريخ لذا فقد 
يوؤدي جذب الثمار بقوة اإىل تلف الثمرة 
يف  �سيما  ال  الطبيعي  �سكلها  ت�سرر  اأو 
املراحل املتقدمة من الرطيب يف حني 
بكون  واخلنيزي  الربحي  �سنفي  يتميز 
حلم ثمارهما رهيفا لذا قد يت�سوه �سكل 
التعامل معها برفق.  اإذا مل يتم  الثمرة 
الطبيعي  ال�����س��ك��ل  ع��ل��ى  ول��ل��م��ح��اف��ظ��ة 

للثمار .. ين�سح مركز خدمات املزارعني 
الكي�ض  مبراعاة عدة خطوات منها فتح 
بعناية  ال����ع����ذق  ي��غ��ل��ف  ال������ذي  امل�����س��ب��ك 
به  علق  ونف�سه مما  العذق  واإزالته من 
اأثناء  الثمار  من االأتربة حتى ال تتلوث 
ال��ف��ت��ح واالإغ�����الق وم���ن ث��م اإع���ادت���ه اإىل 
املناطق  يف  مهمة  النقطة  وه��ذه  العذق 
التي تغلب عليها االأجواء املغربة ف�سال 
عن عدم خلط الثمار التي تظهر عليها 
اأعرا�ض االإ�سابة باحل�سرات اأو التعفن اأو 
التحم�ض مع الثمار ال�سليمة اإىل جانب 
عدم خلط الثمار وهي يف مرحلة الب�سر 
مع الثمار املرطبة لزيادة وزنها الأن ذلك 
مما  الطبيعي  �سكلها  ت�سوه  اىل  ي���وؤدي 

يقلل من قيمتها الت�سويقية.
“اجلداد”  التمور  جني  عملية  وتعترب 
دورا  تلعب  وال��ت��ي  املهمة  العمليات  م��ن 
الت�سويقية  ال��ق��ي��م��ة  حت��دي��د  يف  م��ه��م��ا 
على  املحافظة  �سريطة  امل��زرع��ة  لتمور 
ال�سم�ض  ال��ت��ع��ر���ض الأ���س��ع��ة  ال��ث��م��ار م��ن 
ورب����ط ال���ع���ذوق ب��احل��ب��ل واإن���زال���ه���ا اىل 
االأر�������ض وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ث��م��ار من 
واأخ��ريا فرز  باالأتربة واالأو���س��اخ  التلوث 

الث�مار بعناية.

العاملية  ا���س��ت��ث��م��ارات��ن��ا  حم��ف��ظ��ة  ي��ك��ّم��ل 
التكنولوجيا  ق��ط��اع  اأع���م���ال  ل��ت��غ��ط��ي��ة 
ق���ال ابراهيم  ب��ال��ك��ام��ل.  م���ن ج��ان��ب��ه، 
يف  اال�ستثمارات  “وحدة  رئي�ض  عجمي، 
“مبادلة”:  ل��دى  النا�سئة”  ال�سركات 
ل��ل��ن��م��و يف �سوق  ق���وي���ة  اإم���ك���ان���ات  ث��م��ة 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا االأوروب������ي������ة م����ع وج����ود 
ال��ع��دي��د م��ن ال�����س��رك��ات ال��ن�����س��ط��ة التي 
للح�سول  وت�سعى  موؤ�س�سوها  ي��ق��وده��ا 
�سريك  م����ن  وال����دع����م  ال���ت���م���وي���ل  ع���ل���ى 
عاملية  �سبكة  ’مبادلة‘  ومتتلك  ملتزم. 
ال�سخمة،  واالأ�����س����ول  ال���ع���الق���ات  م���ن 
الالزمة  ال�����س��راك��ة  عقلية  ع��ن  ف�����س��اًل 
التكنولوجيا  ���س��رك��ات  ت��ط��ور  لت�سريع 
االأوروب���ي���ة ال��ت��ي حتظى ب��اإم��ك��ان��ات منو 
كبرية. وترتكز هذه اال�سراتيجية على 
االأ�س�ض التي بنيناها يف الواليات املتحدة 
ال���ك���ب���رية يف جم����ال متويل  وج���ه���ودن���ا 
املحوري  ال��دور  وم��ع  النا�سئة.  امل�ساريع 
والتكنولوجيا  االب��ت��ك��ار  ي��ل��ع��ب��ه  ال����ذي 
االقت�سادي  ال��ت��ن��وي��ع  ع��ج��ل��ة  دف����ع  يف 
قوية  مبكانة  نتمتع  االإم�����ارات،  ل��دول��ة 
التكنولوجيا  �سركات  الج��ت��ذاب  توؤهلنا 
اأب��وظ��ب��ي«. ويف  االأوروب���ي���ة امل��م��ي��زة اإىل 
االإع�����الن، قال  ه���ذا  ع��ل��ى  تعليقه  اإط����ار 
رون في�سر، ع�سو جمل�ض االإدارة ونائب 
“�سوفت  جمموعة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
فريق  مع  تعاونا  “لقد  جروب”:  بنك 
كافيًة  ك��ان��ت  ع���دة  ل�����س��ن��وات  ’مبادلة‘ 

اال�ستثمارية،  بقدراتهم  اإعجابنا  الإث��ارة 
املتميز  وف��ه��م��ه��م  ال���ت���ع���اوين،  ون��ه��ج��ه��م 
التعاون  وي�����س��رن��ا  ال��ن��ا���س��ئ��ة.  للتقنيات 
من  ع��دد  يف  لال�ستثمار  جم���دداً  معهم 
اململكة  يف  ال��واع��دة  النا�سئة  ال�����س��رك��ات 
بت�سريع  نرغب  حيث  واأوروب����ا،  املتحدة 
النا�سئة  ال�����س��رك��ات  م���ن  امل���زي���د  ت��ط��ور 
م�ستدام  منو  حتقيق  على  وم�ساعدتها 

على م�ستوًى عاملي«.         
وتتوىل وحدة اال�ستثمارات يف ال�سركات 
النا�سئة، التي تعمل انطالقاً من مكتب 
االإ�سراف  فران�سي�سكو،  �سان  يف  ال�سركة 
قيمتها  البالغة  مبادلة  ا�ستثمارات  على 
�سوفت  ���س��ن��دوق  يف  دوالر  م��ل��ي��ار   15
�سندوق  اإدارة  وك���ذل���ك  ف��ي��ج��ن،  ب��ن��ك 
 –  ”1 النا�سئة  لال�ستثمارات  مبادلة 
يف  لال�ستثمار  خم�س�ض  �سندوق  وه��و 
�سركات ال تزال يف مراحل منوها االأوىل 
مع الركيز ب�سورة خا�سة على ال�سوق 
برنامج  اإدارة  اإىل  باالإ�سافة  االأمريكية، 
كاًل  ي�سمل  ال���ذي  ال�����س��ن��ادي��ق  ���س��ن��دوق 
من داتا كوليكتيفو8VC و”فاوندري 
من  كجزء  فينت�سرز  واأب��ف��رون��ت  ج��روب 
حم��ف��ظ��ة ���س��ن��ادي��ق��ه.   وت��ع��م��ل “وحدة 
النا�سئة”  ال�����س��رك��ات  يف  اال���س��ت��ث��م��ارات 
لال�ستثمارات  “مبادلة  م��ظ��ل��ة  حت���ت 
املالية  اال����س���ت���ث���م���ارات  ذراع  املالية”، 
على  ت��رك��ز  وال��ت��ي  “مبادلة”،  ل�سركة 
�سمن  ال��ب��دي��ل��ة  اال����س���ت���ث���م���ارات  اإدارة 

االأ�سول  ف��ئ��ات  م��ن  متنوعة  جم��م��وع��ة 
على ال�سعيد العاملي مبا يف ذلك االأ�سهم 
واالأوراق  االئتمان،  وحمافظ  اخلا�سة 
واخلا�سة،  ال��ع��ام��ة  ل��ل�����س��رك��ات  امل��ال��ي��ة 
اأو  مبا�سرة  بطريقة  امل��دارة  وال�سناديق 
من قبل مديرين م�ستقلني، اإىل جانب 
اال�ستثمارية  ال�سراكات  من  ع��دد  اإدارة 
مبادلة  وحتظى  �سيادية.   �سناديق  مع 
بخربة ا�ستثمارية تزيد على 10 �سنوات 
ا�ستحوذت  حيث  التكنولوجيا،  قطاع  يف 
عام 2007 على ح�سة كبرية يف �سركة 
دي.  اإم  اإي��ه  ديفاي�سز  مايكرو  اأدفان�سد 
وهي متتلك اأي�ساً كاًل من �سركة جلوبال 
فاوندريز، ثاين اأكرب ُم�سنِّع متخ�س�ض 
بالكامل يف اأ�سباه املو�سالت على م�ستوى 
لالت�ساالت  ال����ي����اه  و����س���رك���ة  ال����ع����امل؛ 
الف�سائية ياه �سات، والتي متتلك ثالثة 
و�سركة  الت�سغيل؛  قيد  �سناعية  اأق��م��ار 
بي  اآي  مع  امل�سرك  امل�سروع  كوجنيت، 
االإدراكية  احلو�سبة  تقنيات  لتوفري  اإم 
ال��ع��رب��ي��ة يف منطقة  ب��ال��ل��غ��ة  وات�������س���ون 
ال�سرق االأو�سط؛ و�سركة اإجنازات لنظم 
البيانات، املزود الرائد حللول وخدمات 
احلو�سبة ال�سحابية يف املنطقة؛ و�سركة 
خدمات  ب��ت��ق��دمي  امل��ت��خ�����س�����س��ة  خ���زن���ة 
م���راك���ز ال���ب���ي���ان���ات ل��ل�����س��رك��ات يف دول���ة 
متتلك  كما  املتحدة.  العربية  االإم���ارات 
االإمارات  مبادلة ح�سة كبرية يف �سركة 

لالت�ساالت املتكاملة “دو.    

»خدمات املزارعني« يكثف من حمالت التوعية مع بدء جني الرطب

»مبادلة« تطلق �شندوقًا بقيمة 400 مليون دولر لال�شتثمار يف �شركات التكنولوجيا الأوروبية 

»جولة �شياحية يف ال�شارقة« تد�شن برناجمها ال�شيفي مع اأول اأيام عيد الفطر
•• ال�شارقة-الفجر:

ال�سارقة”  يف  �سياحية  “جولة  ك�سفت 
اأطلقتها  احلافالت ال�سياحية التي   –
والتطوير  لال�ستثمار  ال�سارقة  هيئة 
�سايت  “�سيتي  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ���س��روق 
�سينج وورلد وايد” عن برنامج عملها 
خالل مو�سم ال�سيف احلايل، م�سرية 
اإىل اأنها �ستقدم عرب حافالتها املريحة 
للزوار  فر�سة  طابقني،  م��ن  وامل��ك��ون��ة 
ال�ستك�ساف  م��ت��م��ي��زة  جت��رب��ة  خل��و���ض 
اأب�������رز امل����واق����ع ال�����س��ي��اح��ي��ة يف اإم������ارة 

ال�سارقة.
وت��ن��ط��ل��ق احل����اف����الت ال�����س��ي��اح��ي��ة يف 
جوالتها يف الفرة من يونيو اجلاري 
اأول  م��ن  اع��ت��ب��اراً  املقبل  �سبتمرب  اإىل 
يف  االأوىل  اجلولة  تبداأ  اإذ  العيد،  اأي��ام 
ال�����س��اع��ة ال���� 10 ���س��ب��اح��اً وح��ت��ى ال���� 6 

م�ساًء، حيث ميكن للزوار ال�سعود اإىل 
45 دقيقة، وبدء مغامرة  احلافلة كل 
االآ�سرة  ال�����س��ارق��ة  م��ع��امل  م�����س��اه��دة  يف 
احلديثة  املعمارية  كنوزها  وا�ستك�ساف 
والتطور الذي �سهدته املدينة على مر 
ال�سنني. وتتوافر جولة م�سائية خا�سة 
اأيام اجلمعة وال�سبت من ال�ساعة 9-7 
م�ساًء لتمنح ال�سياح فر�سة اال�ستمتاع 
ال�ساحرة  امل���دي���ن���ة  ول����ي����ايل  ب�����اأج�����واء 
و����س���روح���ه���ا امل���ع���م���اري���ة ال���ت���ي جتمع 
واحلديث  التقليدي  االأ���س��ل��وب��ني  ب��ني 

لت�سفي على م�سهدها تنوعاً واألقاً.
اإىل معامل  ال��ت��ع��رف  ل��ل�����س��ي��اح  ومي��ك��ن 
االإم��������������ارة احل���������س����اري����ة وم���واق���ع���ه���ا 
القدمية  واأ�سواقها  العريقة  االأث��ري��ة 
ال�سوتي  الدليل  با�ستخدام  واحلديثة 
معلومات  ي��ق��دم  ال����ذي  االإل����ك����روين، 
مف�سلة حول كل االأماكن التي تقرب 

خمتلفة  ل��غ��ات  ب�سبع  احل��اف��ل��ة،  منها 
ل���ت���الئ���م ت����ن����وع ج��ن�����س��ي��ات وث���ق���اف���ات 
واالإجنليزية،  العربية،  وهي:  ال�سياح، 
واالأملانية،  واالإ���س��ب��ان��ي��ة،  وال��رو���س��ي��ة، 

وال�سينية، والهندية.
اليومية  ال�سياحية  اجل��ول��ة  وت�ستمل 

على ثالثة م�سارات: 
الثقافية  اجل��ول��ة  االأخ�����س��ر:  امل�سار   •
مدتها )75 دقيقة( ي�ستك�سف ال�سائح 
القدمية  امل���ع���امل  اأب������رز  خ��الل��ه��ا  م���ن 

وتاريخ املدينة العريق.
امل�سائية  اجل���ول���ة  االأزرق:  امل�����س��ار   •
ال�سياح  ت�سحر  دق��ي��ق��ة(،   60 )مدتها 

باأ�سواء املدينة وانعكا�ساتها. 
الرفيهية  اجلولة  االأح��م��ر:  امل�سار   •
)مدتها 90 دقيقة( ي�ستك�سف ال�سائح 
امل��ع��امل الرفيهية  اأب����رز  م��ن خ��الل��ه��ا 

وال�سياحية يف االإمارة. 

•• اأبوظبي-وام:

يكثف مركز خدمات املزارعني باأبوظبي 
م���ن ج���ه���وده ل��ت��وع��ي��ة اأ����س���ح���اب امل����زارع 
ال�����س��ح��ي��ح��ة جل��ن��ي وجتفيف  ب��ال��ط��رق 
ال��رط��ب وذل���ك ت��زام��ن��ا م��ع ب���دء مو�سم 
احل�ساد الذي ينق�سم اإىل ثالث مراحل 
ج��ن��ي ال��رط��ب اخل���راف���ة وج��ن��ي التمور 

اجلداد واأخريا جتفيف الثمار.
واأوقف املركز عمليات ر�ض اأنواع حمددة 

•• لندن-اأبوظبي-الفجر:

لال�ستثمار”  م��ب��ادل��ة  “�سركة  اأع��ل��ن��ت 
مقراً  اأبوظبي  من  تتخذ  التي  مبادلة، 
لها، ام�ض عن نيتها اإن�ساء �سندوق بقيمة 
اأمريكي لال�ستثمار  400 مليون دوالر 
يف ����س���رك���ات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا االأوروب����ي����ة 
ال�سندوق  اإدارة  و���س��ي��ت��وىل  ال����واع����دة. 
اجلديد وحدة اال�ستثمارات يف ال�سركات 
ال�سركات  يف  اال�ستثمار  ذراع  النا�سئة، 
ل�مبادلة،  ال��ت��اب��ع��ة  النا�سئة  وامل�����س��اري��ع 
بنك  �سوفت  جمموعة  �ست�سارك  بينما 
ج�����روب ك��م�����س��ت��ث��م��ر ا���س��رات��ي��ج��ي من 
يو  �سيمي  اال�ستثمارية  ذراع��ه��ا  خ��الل 
ال�سندوق  و�سي�ستهدف  هولدجنز؛  اإ�ض 
���س��رك��ات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ن��ا���س��ئ��ة التي 
باإمكانات  وتتمتع  موؤ�س�سوها  ي��ق��وده��ا 
من���و ع��ال��ي��ة م���ع ت���اأث���ري م��ت��ن��اٍم ونطاق 
اأع���م���ال ع��امل��ي امل�����س��ت��وى. ج���اء االإع����الن 
“اأ�سبوع  فعاليات  خ��الل  ال�سندوق  عن 
موؤمتر  وه��و  لندن”،  يف  التكنولوجيا 
ل��الب��ت��ك��ار وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ع��ل��ى م���دار 
ف��ر���ض جديدة  ي��رك��ز على خلق  اأ���س��ب��وع 
باململكة  امل��ب��ت��ك��ر  اال���س��ت��ث��م��ار  جم���ال  يف 
كثب  ع��ن  ال�سندوق  و�سيعمل  املتحدة. 
مع �سناديق اململكة املتحدة واأوروبا التي 
ال تزال يف مراحل منوها االأوىل، وكجزء 
�ستعمل  االأوروب��ي��ة،  ا�سراتيجيتها  من 
وحدة اال�ستثمارات يف ال�سركات النا�سئة 
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العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14   
يف الدعوى رقم 2018/1294 - اإيجارات - ابوظبي 

ال�سادة / نور املها العقارية 
،  فانتم  يف الدعوى املرفوعة من قبل املدعية / منى للحداده واللحام - ذ م م 
مكلفون او من ينوب عنكم قانونا حل�سور جل�سة اخلربة معكم مو�سوع الدعوى 
اأم��ام خبري  واأدلتكم  املوافق 2018/6/20 وتقدمي م�ستنداتكم  االربعاء   ي��وم   يف 
الدعوى ال�ساعة الواحدة ظهرا يف مقر اخلربه ، يف �سارع الن�سر برج حمر عني  
1401 ، واالت�سال مع اخلبري على الرقم 0556658511 لالهمية -  مع العلم اأنه يف 
حال عدم اال�ستجابة والتعاون مع مهمة اخلبري فيعترب موافقة واإقرار وتفوي�ض 

منكم ب�سحة النتائج و�سيتم ال�سري يف الدعوى وتتحملون كافة العواقب.
�سدر با�سم وتوقيع 
اخلبري الهند�سي املنتدب 
غ�سان عبد القادر هربه      

اعالن اجتماع خربة

العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14   

املطلوب اعالنه : املا�سة انرنا�سيونال للو�ساطة العقارية - �ض ذ م م  
بهذا يعلن اخلبري احل�سابي / ايوب عبداهلل اأحمد / املعني من قبل حماكم 
دبي يف الق�سية رقم 2018/61  عقاري كلي ، املقامة من املدعية / مرمي احمد 
للو�ساطة  انرنا�سيونال  املا�سة   / املدعي عليها  اليا�سي �سد  ال�سويدي  را�سد 
ب��اأن املدعي عليها مدعوة لتقدمي دفاعها وح�سور  العقارية - �ض ذ م م   -  
اجتماع اخلربة املحدد لعقده يوم االإثنني املوافق 2018/6/18  وذلك يف متام 
الق�سي�ض  يف  الكائن  اخلبري  مكتب  يف  �سباحا  والن�سف  العا�سرة  ال�ساعة 
�سارع   -  )216( رق��م  مكتب   - الثاين  الطابق   - كا�سكو  بناية   -  3 ال�سناعية 

دم�سق - هاتف : 043433131
 اخلبري / ايوب عبداهلل

اعالن بالن�شر
   حل�شور اجتماع خربة ح�شابية 

العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14   
 اعادة اإعالن بالن�شر 

اىل املدعى عليهم / 1- تاغ بروانريجي  2-�سيلفر فليت خلدمات ال�سحن البحري والب�سائع ذ م م   
3- �سيد راني�ض حيدري �سيد عزيو اختار - باك�ستاين اجلن�سية 

نعلمكم بان املدعي /  نايت انريجي �ض م ح - يف الدعوى رقم 2018/1997  الدائرة الكلية الثالثة 
قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :  

وقدره  مبلغ  للمدعية  يوؤدوا  بان  واالنفراد  والتكافل  والت�سامم  بالت�سامن  عليهم  املدعي  الزام 
خم�سة وخم�سون مليون درهم )55.000.000( وهي قيمة الفارق والتعوي�ض مع الفائدة القانونية 

بواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�سائية مع الزام املدعي عليهم بامل�سروفات واتعاب املحاماة. 
لذا يقت�سي ح�سورك اأمام حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية - الدائرة الكلية الثالثة - القاعة 
139 -  وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات وذلك بتاريخ  2018/6/28 للنظر 
يف الدعوى املذكورة ارقامها بو�سفك مدعي عليه ويف حالة تخلفكم عن احل�سور او عدم ار�سال 

وكيل عنكم فانه �سيتم ا�ستكمال االجراءات القانونية يف غيابك.  
 حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 

العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 952
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ الطاف ح�سني منري احمد ، باك�ستاين  اجلن�سية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ مق�سود احمد حممد 
والتي  التكييف(  وحدات  تركيب  ملقاوالت  الفجر  )نور  يف  اجلن�سية  باك�ستاين   - نذير 

تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )570477( 
تغريات اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة الخر

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

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 953
هندي   - عبدالرحمن  باجناراكونو  اني�ض  حممد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  اىل ال�سيد/ عبدول 
ال�سكوالتة  عزيز كولريى كانديل �سوبى حاجي - هندي اجلن�سية يف )الب�ستان لتجارة 

واملك�سرات( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )754536( 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر
املرجع : 955

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/ �سهري فرج احل�سن ، �سورية  اجلن�سية ترغب يف البيع 
الدهان  فن  امل�سماة   التجارية  الرخ�سة  يف    %100 البالغة  ح�ستها  كامل  عن  والتنازل 
 - ا�سماعيل احللبي   ال�سيد/ ح�سان  اىل  ، رخ�سة رقم 749122 وذلك  اال�سباغ  ملقاوالت 

�سوري اجلن�سية بن�سبة )%100( 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر
املرجع : 954

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ ر�سيد علي حممد - الهند اجلن�سية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  ح�سة يف الرخ�سة التجارية )مركز 
مل�سة هبه لل�سيدات( ترخي�ض رقم )613656( وذلك اىل ال�سيد/ �سافى حممد �سيخ 

امام - الهند اجلن�سية ، حيث مت التنازل مالك يف الرخ�سة. 
ل�سنة    )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض 
2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم 
الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه 

اي  اعرا�ض على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر
املرجع : 957

باك�ستاين اجلن�سية يرغب  ال�سيد/ �سري نواز غالم حبيب -  بان  ليكن معلوما للجميع 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ جالل خان حممد 
غالب - باك�ستاين اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماة )اجلاده ملقاوالت التك�سية واالر�سيات( 
التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )745185( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست 

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

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/354  جتاري كلي                              
حمل  جمهول  الداخلي  الت�سميم  تنفيذ  الع��م��ال  جلف  ري�سي   -1/ عليه  امل��دع��ي  اىل 
الدعوى  اق��ام  -  قد  العنزي   ن�سميه بنت مون�ض بن ملحان  امل��دع��ي/  ان  االق��ام��ة مبا 
التمهيدي  احلكم    ....... بتاريخ  حكمت  املحكمة  ب��اأن  نعلنكم  وعليه  اأع���اله  امل��ذك��ورة 
الهند�سي  اخلبري  بندب  املو�سوع  يف  الف�سل  وقبل  ح�سوريا  املحكمة  حكمت   : التايل 
املخت�ض �ساحب الدور باجلدول ، وتكون مهمته كاالتي -  االطالع على ملف الدعوى 
عليها  واملدعي  املدعية  اىل مقر  واالنتقال  يقدمه اخل�سوم  ان  وما ع�سى  وم�ستنداتها 
ال�سجالت  وج��دت  ان  وااللكرونية  الورقية  املرا�سالت  على  واالط���الع  االم��ر  ل��زم  ان 
والدفاتر التجارية الورقية وااللكرونية وحددت امانة خربة وقدرها 10000 والزمت 
)املدعي( ب�سدادها.  وحددت لها املحكمة جل�سة يوم االحد  املوافق 2018/7/15  ال�ساعة 

.Ch1.C.15 30 : 9 �سباحا يف القاعة
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر
يف الدعوى رقم 2017/4047  تنفيذ جتاري      

الدعوى رقم 1975/207 جتاري كلي،  ال�سادر يف  : تنفيذ احلكم  الق�سية  مو�سوع 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 2566411 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف  طالب 
االعالن : طالب التنفيذ : بنك دبي اال�سالمي - �ض م ع -  املطلوب اعالنه : املنفذ 
�سدهما : 1- �ساحله احمد ابراهيم الكيت ال علي  - جمهول حمل االقامة مو�سوع 
ا�سهم  وه��ي عبارة عن  اموالكم اخلا�سة  بانه مت احلجز على  نعلنكم   -  : االإع��الن 
لدى  �سهم   2.347 اال�سهم  عدد  التاأمني  واإع��ادة  للتاأمني  اال�سالمية  دبي  �سركة  يف 
�سوق دبي املايل وفاء للمبلغ )2566411.00( درهم   وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ 

مفعوله قانونا - بناء على قرار املحكمة ال�سادرة بتاريخ : 2018/6/4 
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/209  عقاري كلي                 

 اىل املدعي عليه / 1- جي بي دي انف�ستمنتز اإ�ض بي يف ون ليمتد ، 2- االإمارات للمزاد - �ض ذ م م  
جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ نها �سابناين وميثله / فاطمة مو�سى علي - قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  ببطالن التنفيذ رقم 2015/42 بيع عقار مال مرهون 
ووقف جميع اجراءاته واملطالبة بالزام املدعي عليهم مت�سامنني مببلغ وقدره )896.538.50( 
الوحدة  بت�سجيل  والت�سريح  البيع  ونفاذ عقد  ب�سحة  واحلكم  الوحدة  ملكية  واثبات  درهم 
العقارية با�سم املدعية والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم االحد  املوافق  2018/6/24  ال�ساعة 9.30 �ض 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   Ch1.B.8 بالقاعة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1836  جتاري جزئي              

2-غنوى ح�سني �سعب جمهويل حمل  ربيع عدنان �سعب   -1/ عليه  املدعي  اىل 
وميثله  خا�سة  م�ساهمة  �سركة   - اال�سالمي  دب��ي  بنك  امل��دع��ي/  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - علي  اآل  الناخي  عبداهلل خمي�ض غريب   /
وقدره  مببلغ  وال��ت��ك��اف��ل  وال��ت�����س��امم  بالت�سامن  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة 
و  التام  ال�سداد  وحتى  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   168673.87(
�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  املوافق  
2018/6/27  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2011  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه /1- �سلمان وقار احمد وقار احمد  جمهول حمل االقامة 
اأق�����ام ع��ل��ي��ك الدعوى  ق���د  ����ض م ع -  امل���دع���ي/ م�����س��رف ع��ج��م��ان /  مب���ا ان 
درهم(   133985( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  9 % من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  املوافق  2018/6/27  ال�ساعة 
اأو من ميثلك  Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  8.30 �ض بالقاعة 
للمحكمة قبل  او م�ستندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/853  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- �سركة كرو�ض بوينت - ذ م م  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
�سريف  ات�ض دي  وميثله / حبيب حممد  بي  ان  ا���ض دي  اوب��ل برودكت�ض  ديليما  �سركة 
عبداهلل املال -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها احلكم بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
للمدعية مبلغ وقدره بقيمة 246.252 دوالر امريكيا او ما يعادله بالدرهم االإماراتي مبلغ 
ال�سداد  الدعوى وحتى  رفع  تاريخ  �سنويا من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة   904.976
التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة بالزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف 
ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض  املوافق  2018/6/28  ال�ساعة 
9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2176  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- ال�سرح للمقاوالت - �ض ذ م م  2-احمد عبداهلل �سيف بن دروي�ض ال�سحي 
حمل  جمهول  م   م  ذ  �ض   - للمقاوالت  ال�سرح  �سركة  ملديونية  ال�سخ�سي  الكفيل  ب�سفته   -
االقامة مبا ان املدعي/ بنك دبي التجاري - �ض م ع   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  الزام  
املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل بان يوؤديا للمدعي  مبلغ وقدره )34.209.805.63 درهم( 
تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  الر�سوم  والزامهما 
2017/8/29 وحتى تاريخ رفع الدعوى ومن تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و�سمول 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  املوافق  2018/7/4  ال�ساعة 
قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   Ch2.E.22 بالقاعة  9.30 �ض 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14   

 اعادة اعالن بالن�شر        
 يف  الدعوى 2018/1059  مدين  جزئي 

اىل املدعي عليه / 1- خالد حممود ح�سني م��راد  جمهول حمل االقامة مبا ان 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها  املدعي/ جنوم لل�سقق الفندقية - �ض ذ م م  قد 
والبالغ ) 13.709.00( وت�سمينه  به  املدعي  باملبلغ  املدعي عليه  الزام  به  املطالبة 
الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% وحتى ال�سداد 
التام ومبنع املدعي عليه من ال�سفر حلني الف�سل يف الق�سية. وحددت لها جل�سة 
يوم االحد  املوافق  2018/7/8  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 
فان  تخلفك  حالة  ويف  االأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14   
 اعالن ت�شفية �شركة الهدير لرتكيب احلجر - ذ م م  

بناء على قرار اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
بالرقم 1850011479 بتاريخ 2018/6/13 واخلا�ض بحل وت�سفية ال�سركة :  الهدير 
لركيب احلجر - ذ م م - يعلن امل�سفي مكتب / امل�ستوى االأول لتدقيق احل�سابات 
واال�ست�سارات ال�سريبية - عن ت�سفية ال�سركة املذكورة اعاله فكل من له مطالبة 
او حقوق على ال�سركة املذكورة اعاله عليه التقدم مبطالبته مع امل�ستندات املوؤيدة 
لذلك اىل امل�سفي وذلك خالل الدوام الر�سمي وملدة  45  يوم من تاريخ االعالن 
وكل من مل يتقدم خالل املدة املحددة باالعالن ي�سقط حقه باملطالبة - تليفون 
امل�سفي : 03/7323000 ،   فاك�ض : 03/7323000  - العني / و�سط املدينة ، الربينه ، 

�سارع زايد بن �سلطان ، وحدة ال�سيدة ال�سيخة / �سالمة بنت زايد 

اعــــــــالن ت�شفيـــــة 

العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/1137  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- الكجوري ورل��دواي��د م د م ���ض  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ ارامك�ض االإم��ارات - �ض ذ م م وميثله / اأمل عمري ال�سبيعي   قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )50.780.71 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 9 % 
من تاريخ  اال�ستحقاق احلا�سل يف 2016/10/30 وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها 
 Ch1.C.12 جل�سة يوم الثالثاء   املوافق  2018/6/26  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14   
  بالنزاع  رقم  2018/705  - مدين جزئي - دبي   

املدعي عليه / حممود حدرج رميل ب�سخ�سه وب�سفته مدير �سركة حدرج رمييل للتجارة - �ض 
م م  - العنوان : جمهول حمل االقامة 

انتدابنا خبري ح�سابي بالدعوى اعاله واملرفوعة �سدكم من  املدعي /  انه مت  نحيطم علما 
احمد علي يو�سف املاجد ب�سخ�سه و�سفته مدير �سركة تنال للتجارة العامة واملقاوالت - احمد 
قانونا  او من ميثلكم  مكلفون  فانتم  وعليه   - م�سوؤولية حمدودة  ذات   - و�سركاه  املاجد  علي 
بح�سور اجتماع اخلربة واملقرر عقده يوم  االربعاء  املوافق 2018/6/20  ال�ساعة 2 ظهرا   وذلك 
 -  5 الطابق   -  4 البوابة   - عني  حمر  مكز   - ال�سديق  ابوبكر  �سارع   - )دبي  يف  مكتبنا  مبقر 
5BG(  يرجى احل�سور باملوعد واملكان املحدد واح�سار امل�ستندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى 
علما باأنه يف حال تخلفكم عن احل�سور فان اخلربة �ستبا�سر اعمالها وفقا لل�سالحيات املخولة 

لها قانون   لال�ستف�سار ب : 050-6317417
اخلبري احل�شابي 
ناهد  ر�شاد حممد      

اعالن بالن�شر
 للح�شور اأمام  اخلربة 

العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/3876   

املنذر  : بنك ام القيوين الوطني 
املنذر اليه : طروادة للنقل بال�ساحنات الثقيلة 

فاننا نطلب ما يلي : 
اخطار املخطر اليه ب�سداد الدين املر�سد بذمتها للبنك والبالغ قدره حتى تاريخه 
وخم�سمائة  االف  وخم�سة  وثمامنائة  ماليني  )�ستة  دره��م   6.805.591.60 وق��دره 
التام يف  مدة ال تتجاوز ثالثني  الفاء  وواح��د وت�سعون درهما و�ستون فل�سا( وحتى 
املدة  الدين خ��الل  اليه عن  املنذر  - ويف حالة تخلف  االه���ذار  ه��ذا  تاريخ  يوما من 
لل�سروط  املرهون وفقا  املال  بيع  اج��راءات  �سيبا�سر  املنذر  البنك  ، فان  انفا  املذكورة 

املتفق عليها واحكام القانون. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1/3734    

املنذر  : اخلاجة للعقارات - �ض ذ م م  - اإماراتي اجلن�سية 
املنذر اليها : نيلى للتجارة العامة - �ض ذ م م  )جمهول حمل االقامة( 

وقدره  مبلغ  بواقع  املتاأخر  االيجار  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  على  املنذر  ينبه 
القيمة  ع��ن  وذل���ك   ، دراه����م(  وخم�سة  دره���م  ال��ف  و���س��ت��ون  )خم�سة   )65005(
، مع  االخ���الء  ي�ستجد حتى مت��ام  وم��ا  االن  بذمته حتى  املر�سدة  االي��ج��اري��ة 
من  خالية  وت�سليمها  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  م��ن  نهائية  خمال�سة  تقدمي 
ال�سواغل ، وذلك خالل )30( يوم من تاريخ االنذار واال �سوف ن�سطر اىل اتخاذ 

االجراءات القانونية �سدكم ، مع حفظ كافة حقوق املنذرة االخرى،،، 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2017/2462  ا�شتئناف جتاري   
املحدودة  لال�ستثمار  جلوبك�ض  ���س��رك��ة   -1 ���س��ده/  امل�����س��ت��اأن��ف  اىل 
2-���س��رك��ات دي ج��ي اآي ج���روب ليمتد جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مبا 
ان امل�ستاأنف /جوليان انتوين هاوكينز  قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر 
بالدعوى رقم : 2017/323 جتاري جزئي - وحددت لها جل�سه يوم 
االربعاء   املوافق 2018/7/11  ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم 
ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر 
 يف  الدعوى 2018/254  عمايل كلي 

اىل املدعي عليه / 1-الفا ديزل �ض م ح  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
الن�سار   يو�سف حممد ح�سني  / فتوح  رو�سكوي وميثله  توما�ض  / مال�سي 
وقدرها  املطالبة مب�ستحقات عمالية  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأق��ام  قد 
)1259675 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف و 
اتعاب املحاما.  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2018/6/21 ال�ساعة 
10.30 �ض  بالقاعة Ch2.E.22  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/6581  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1- الريامي ل�سناعة الزجاج واالملنيوم - �ض ذ م م  جمهول 
وميثله  اونيكيتاراث  �سيني�سريي  راجيندران   / املدعي  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  الن�سار    يو�سف حممد ح�سني  فتوح   /
املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )77.782 درهم( 
عودة مببلغ  وتذكرة  دره��م(  و�سبعون  واثنان  وثمامنائة  الف  و�سبعون  )�سبعة 
وقدره )3000 درهم(  وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2018/7/8  ال�ساعة 
اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا    Ch2.E.22 بالقاعة  8.30 �ض  
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى  2018/4366   عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1-ريد ارت�ض للخدمات الفنية - �ض ذ م م  جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي/ اوبيندرا ماهتو   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )6250 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
 )MB181783475AE(ال�سكوى ورق��م  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2018/6/24  ال�ساعة 10.00 �ض  بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    Ch1.A.4
بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي 

اأيام على االأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى  2018/4363  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1-ريد ارت�ض للخدمات الفنية - �ض ذ م م  جمهول حمل 
اأق���ام عليك ال��دع��وى ومو�سوعها  االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ ان��وج ماهتو  ق��د 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )6250 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
 )MB181784472AE(ال�سكوى ورق��م  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2018/6/24  ال�ساعة 10.00 �ض  بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا     Ch1.A.4
بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي 

اأيام على االأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى  2018/4368  عمايل جزئي             

���ض ذ م م  جمهول  ال��ف��ن��ي��ة -  ل��ل��خ��دم��ات  ارت�����ض  امل��دع��ي عليه / 1-ري����د  اىل 
حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان امل���دع���ي/ الالن م��اه��ت��و رام��ي�����س��وار م��اه��ت��و   ق��د اأقام 
 6250( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف ورقم 
ال�سكوى)MB181784694AE( وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    Ch1.A.4 بالقاعة  ���ض    10.00 ال�ساعة    2018/6/24
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى  2018/4364  عمايل جزئي             

���ض ذ م م  جمهول  ال��ف��ن��ي��ة -  ل��ل��خ��دم��ات  ارت�����ض  امل��دع��ي عليه / 1-ري����د  اىل 
حم���ل االق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي/ ك���ي���دار م��اه��ت��و م���ي���واالل م��اه��ت��و   ق���د اأق���ام 
 6750( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف ورقم 
ال�سكوى)MB181783700AE( وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    Ch1.A.4 بالقاعة  ���ض    10.00 ال�ساعة    2018/6/24
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/5223  عمايل جزئي             

م م  جمهول  ذ  لل�سحن والتخلي�ض - �ض  املدعي عليه / 1-ميان واوالده  اىل 
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / اح�سن حممود حممد اك���رب   ق��د اأق���ام عليك 
ال����دع����وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )26468 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�������س���اري���ف  رقم 
ال�سكوى)MB182023749AE( وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    Ch1.B.10 بالقاعة  ���ض    9.30 ال�ساعة    2018/7/16
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى  2018/4365  عمايل جزئي             

���ض ذ م م  جمهول  ال��ف��ن��ي��ة -  ل��ل��خ��دم��ات  ارت�����ض  امل��دع��ي عليه / 1-ري����د  اىل 
حم���ل االق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي/ جن���م ال���دي���ن ���س��اه خم��ت��ار ����س���اه   ق���د اأق����ام 
 6750( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف ورقم 
ال�سكوى)MB181782982AE( وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    Ch1.A.4 بالقاعة  ���ض    10.00 ال�ساعة   2018/6/24
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/804  مدين جزئي              

رقم   - ح��رة  منطقة   - ليمتد  �سيلكت  ن��ور���ض  �سركة   -1 امل��دخ��ل/  اخل�سم  اىل 
الت�سجيل اإ.ف 1193  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ �سعيد مبارك عبيد 
احمد الزحمي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   499000( وق��دره  مببلغ 
الثالثاء   يوم  لها جل�سة  التام.  وح��ددت  ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  12% من 
املوافق  2018/7/3  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1141  جتاري كلي               

�سيفا  م  2-راجي�ض  م  ذ   - �سوليو�سنز منطقة حرة  د�سبالي  املدعي عليه / 1- مارينا  اىل 
�سانكارا بيالى ب�سفته مدير / مارينا د�سبالي �سوليو�سنز منطقة حرة - ذ م م و�سامن 
وكفيل �سخ�سي للقر�ض 3- موهانان بيالي ب�سفته ال�سخ�سية ك�سامن للقر�ض جمهويل 
حمل االقامة مبا ان املدعي/ �سعيد مبارك عبيد احمد الزحمي -  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�سامن مببلغ وقدره )1565789.37 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ االدعاء وحتى ال�سداد 
ال��ت��ام.   وح��ددت لها جل�سة ي��وم االرب��ع��اء  امل��واف��ق  2018/7/4  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2018/1731  جتاري جزئي 
املدعي/ ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  �سرياز  حممد  �سفيق  خ��رم  عليه/1-  املدعي  اىل 

املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  اعاله وعليه  املذكورة  الدعوى  اقام  ���ض.م.ع قد  امل�سرق  بنك 
اخلبري  بندب  املو�سوع  يف  الف�سل  وقبل  التايل  التمهيدي  احلكم  ب��ت��اري��خ:2018/6/10 
امل�سريف املخت�ض �ساحب الدور باجلدول خبريا يف هذه الدعوى تكون مهمته االطالع 
على ملف الدعوى وم�ستنداتها وماع�سى ان يقدمه اخل�سوم واالنتقال اىل مقر املدعية 
الورقية وااللكرونية ان وجدت  املرا�سالت  واملدعي عليها ان لزم االمر واالط��الع على 
ال�سجالت وال��دف��ات��ر ال��ت��ج��اري��ة ال��ورق��ي��ة واالل��ك��رون��ي��ة وح���ددت ام��ان��ة خ��ربة وقدرها 
االحد  ي��وم  جل�سة  املحكمة  لها  وح���ددت  ب�����س��داده��ا،  امل��دع��ي  وال��زم��ت  دره���م  االف  �سبعة 
عدم  حالة  ويف   .ch1.C.14 القاعة:  يف  �سباحا  ال�ساعة:08:30  امل��واف��ق:2018/6/24 

�سداد االمانة وجل�سة 2018/7/8 للتقرير يف حاله �سدادها. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2018/718  مدين جزئي 
اىل امل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه/1- اب����رار ع��ل��ي ���س��اه م��ري ع����ادات ���س��اه جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة نعلنكم بان 
ل�سالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2018/5/17 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
ت�سمنه  ما  يف  عليه  وامل��دع��ي  املدعية  بني  امل��ربم  البيع  ونفاذ  ب�سحة  خ��ان  �ساجي  مرجان  زاىل 
ت��اي��ون رقم  ف�����س��ي  م��ودي��ل 2013  ���س��ال��ون  ك����وروال  ت��وي��وت��ا   53710M:امل��رك��ب��ة رقم ب��ي��ع  م��ن 
القاعدة:RKLBC42E1D5307804 رقم املحرك 2ZRX253287 وبالزام املدعي 
عليه بت�سجيل هذه ال�سيارة وحتويلها يف ا�سم املدعية لدى ال�سلطات املخت�سة اعتبارا من تاريخ 
البيع او متكني املدعية من القيام بتلك االجراءات على نفقة املدعي عليه بعد ا�ستيفاء اجراءات 
و�سروط الت�سجيل لدى تلك ال�سلطات مع الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف . حكما مبثابة 
التايل لن�سر هذا االعالن  اليوم  اعتبارا من  احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/857  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- �سركة ثريي�ض لالعمال الكهروميكانيكية ذ.م.م جمهول حمل 
عبداملجيد  وميثله:ريا�ض  ����ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  املدعي/ا�ستيك  ان  مبا  االقامة 
عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  الكبان  حم��م��ود 
 %12 والفائدة  املحاماة  اتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )88.450.28( وقدره  مببلغ 
املوافق  االربعاء  لها جل�سة يوم  التام. وح��ددت  ال�سداد  ت��اري��خ:2017/6/20 وحتى  من 
اأو  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   Ch 1.C.13 بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �ض   2018/7/4
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1530  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/نوترا فود �سريفي�سز �ض.ذ.م.م 2- �ساربيل جو�سيف نيمري جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي/�سركة اخلليج لتجارة الفواكة �ض.ذ.م.م وميثله:ريا�ض 
املدعي عليهما  ال��زام  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  الكبان قد  عبداملجيد حممود 
بالت�سامن والتكافل بتاأديتهما للمدعية مبلغ )485.137( درهم و الفائدة القانونية 
بواقع 12% من تاريخ االقرار باملديونية يف:2016/11/28 وحتى ال�سداد التام والر�سوم 
وامل�����س��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة.وح��ددت لها جل�سة ي��وم االح���د امل����واف����ق:2018/6/24 
ال�ساعة:08:30�ض بالقاعة:ch.1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  من مذكرات  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1862  جتاري جزئي

ان  االقامة مبا  ���ض.ذ.م.م جمهول حمل  للكهروميكانيك  عليه/تكنووات  املدعي  اىل 
املدعي/�سركة ايرو�ض للمعدات الهند�سية وميثله:احمد علي عبداحلميد القاري قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )15652.1( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى 
يوم  جل�سة  لها  رق���م:2704/2017.وح���ددت  التجاري  النزاع  ملف  و�سم  التام  ال�سداد 
فاأنت  لذا   ch.1.C.13:بالقاعة ال�ساعة:08:30�ض  امل��واف��ق:2018/7/10  الثالثاء 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1484  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- �سيجما انربراي�سز ميدل اي�ست ���ض.ذ.م.م 2- �ساتفيندر �سينغ 
جيان �سينغ مقار �سينغ 3- عود الريحان انترييز �ض.ذ.م.م 4- جيفان براديب امربو�ض 
رودريجو�ض جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/بنك الفجرية الوطني قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم مببلغ وقدره 
واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  والت�سامم  بالت�سامن  عليهم  ت�سمني  درهم   )185135(
املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�ستحقاق الواقع يف:2014/11/20 
ال�ساعة 8.30  املوافق 2018/6/24  يوم االحد  لها جل�سة  التام. وحددت  ال�سداد  وحتى 
�ض بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/149  جتاري جزئي

اىل اخل�سم املدخل / 1- �سركة بي ات�ض اي للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
���ض.ذ.م.م وميثله:احمد ح�سن  ال�سيارات  االقامة مبا ان املدعي/رويال تريب لتاأجري 
وقدره  املطالبة مببلغ  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  امل��ازم��ي  ع��ب��داهلل  حممد 
)30000( درهم والفائدة والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 
اأو  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   Ch 1.C.14 بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �ض   2018/7/3
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14   

اعالن حكم بالن�شر
                  يف  الدعوى رقم 2018/548  جتاري جزئي 

بان  نعلنكم  االقامة  حمل  جمهول  �سالتو�ض  فيالنويفا  ران��دي  عليه/1-  املحكوم  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2018/4/17 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
ل�سالح/ بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي 
)بنك ام القيوين الوطني( مبلغ )3306208( درهم والفائدة بواقع 9% �سنويا من تاريخ 
الر�سوم  عن  ف�سال  التام  ال�سداد  وحتى  يف:2018/2/20  احلا�سل  الق�سائية  املطالبة 
احل�سوري  مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  ثالثمائة  ومبلغ  وامل�ساريف 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر 
با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/5330  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-الهالل والنجمه الذهبية لالعمال الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
الدعوى  اأق��ام عليك  قد  ا�سماعيل  املدعي /عالء رم�سان عبدالواحد  ان  االقامة مبا 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )16686 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
)2000( درهم  والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB182091432AE  وحددت 
لها جل�سة يوم االحد املوافق 2018/7/1   ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/4858  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-جمال حممدين خلدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
اأق���ام عليك الدعوى  ق��د  ب��ك��ري حفني حممد  امل��دع��ي /رب��ي��ع  ان  االق��ام��ة مب��ا 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )13512 درهم( وتذكرة عودة 
مببلغ )2000( درهم  والر�سوم وامل�ساريف  وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 
2018/7/1   ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 
ف��اأن احلكم  االأق��ل، ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

�سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2018/249  تظلم جتاري

اىل املتظلم �سده / 1-طرواده لنقل املواد بال�ساحنات الثقيلة �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
ا�سماعيل  وميثله:علي  ���ض.م.ع  الوطني  القيوين  ام  بنك   / املتظلم  ان  مبا  االقامة 
ابراهيم اجلرمن قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من القرار 
ال�سادر يف االمر على العري�سة رقم 169 ل�سنة 2018 حجز حتفظي جتاري والر�سوم 
وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2018/6/24   ال�ساعة 08.30 �ض 
بالقاعة : Ch 1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/635  جتاري كلي

اىل امل��دع��ي عليه/حامد اح��م��د خم��ت��ار ح��ام��د حممد جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/مورتني داجمارد فيليب�سني قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )3.356.466( درهم تعوي�سا عن اال�سرار 
املادية واالدبية التي حلقت باملدعي مع الفائدة القانونية 9% من تاريخ املطالبة وحتى 
لها  .وح���ددت  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  الر�سوم  عليه  امل��دع��ي  وال���زام  ال��ت��ام  ال�سداد 
جل�سة يوم االثنني املوافق:2018/6/25 ال�ساعة:09:30�ض بالقاعة:ch.2.E.21 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/267  تنفيذ عقاري   
التنفيذ/متويل  ان طالب  املنفذ �سده/1- دينا جميل حمدي ا�سالن  جمهول حمل االقامة مبا  اىل 
الدعوى  يف  ال�سادر  باحلكم  نعلنكم  م�سحار  بن  عبيد  خمي�ض  مهري  وميثله:احمد  خا�سة  م�ساهمة 
رق���م:2017/572 عقاري كلي يوم اخلمي�ض ب��ت��اري��خ:2017/12/28   باعتباره �سندا تنفيذيا وذل��ك:  1- 
بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )46622.5( درهم وت�سليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة.  2- بف�سخ 
اتفاقية االجارة املنتهية بالتملك ومالحقها اخلا�سة بالوحدة العقارية فيال رقم )ار اف 003( فيالت 
املزايا املقامة على ار�ض رقم )444( مبنطقة وادي ال�سفا اخلام�سة بدبي والزام املدعي عليها بت�سليم 
العقار مو�سوع االتفاقية خاليا من ال�سواغل ورد احليازة اىل املدعية والغاء ا�سارة القيد العقاري الواردة 
يف �سهادة امللكية ل�سالح املدعي عليها )تخ�سع ملكية العقار اىل ترتيبات االجارة املنتهية بالتمليك طبقا 
لعقد االيجار املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة( وتكليف دائرة االرا�سي واالمالك لتنفيذ 
ذلك.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/194  مدين كلي

اىل املدعي عليه/زيورخ ال�سرق االو�سط للتاأمني - فرع دبي جمهول حمل االقامة 
وميثله:ريا�ض  نادوفيالكانديل  �سم�سري  �سم�سري  جا�سمني  املدعي/رحنه  ان  مبا 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  الكبان  حممود  عبداملجيد 
وقدره  مبلغ  للمدعيه  يوؤديا  بان  والت�سامم  والتكافل  بالت�سامن  عليهما  املدعي 
)5.000.000( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 
يوم  لها جل�سة  التام.وحددت  ال�سداد  وحتى  النهائي  احلكم  تاريخ �سدور  9% من 
فاأنت  لذا   ch.2.E.21:بالقاعة ال�ساعة:09:30�ض  امل��واف��ق:2018/6/24  االحد 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/713  مدين جزئي

اىل املدعي عليه/فيليب روالند هوجو �س�سيلنج جمهول حمل االقامة مبا ان 
عليك  اأق��ام  قد  القانونية  واال�ست�سارات  للمحامات  ال�سام�سي  املدعي/حمدان 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )25.311.11( 
املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م 
امل���واف���ق:2018/6/28  اخلمي�ض  ي��وم  لها جل�سة  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�����س��داد  وحتى 
اأو من  ال�ساعة:08:30�ض بالقاعة:ch.2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12352 بتاريخ 2018/6/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1009  جتاري كلي

اىل املدعي عليه/جانا العمال تنفيذ املالعب وال�ساالت الريا�سية و�سيانتها �ض.ذ.م.م 
قد  ذ.م.م  وامل��ق��اوالت  للهند�سة  ال�سم�ض  املدعي/�سركة  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان يوؤدي للمدعية مبلغ 
تكبدته  عما  املدعية  ل�سالح  ذمتها  يف  امل�ستحق  قيمة  دره��م   )1.481.202.58( وق��دره 
التاأخري يف التنفيذ  من م�سروفات وكذلك قيمة 10% من قيمة العقد واملرتبة على 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق:2018/7/3 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   ch.1.C.15:بالقاعة ال�ساعة:09:30�ض 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�شم  
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املراقبة  ولكن  بالقلب  ال�سرر  يلحق  الثدي  �سرطان  عالج  اأن  �سحيح 
من  حتّد  قد  التمّرن،  خ�سو�سًا  االأخييرى،  واالإ�سرتاتيجيات 
املخاطر. ي�سهم حت�ّسن عالج �سرطان الثدي يف تزايد عدد 
الناجيات من هذا املر�ص. لكن تلك الن�ساء يواجهن 
تفاقم خطر اإ�سابتهن بداء القلب جراء تاأثريات 
امل�سيئة  باالأ�سعة  والييعييالج  الكيماوي  العالج 
جمعية  عن  �سدر  بيان  ي�سري  ح�سبما  للقلب، 
فرباير   20 عييدد  يف  وُن�سر  االأمييريكييييية  القلب 

الفائت من جملة )الدورة الدموية(.

ت�سمح تقنية املوجات فوق ال�سوتية ب�سقل 
االأنف من دون ك�سر العظام. العملية اأكرث 
التقليدية  اجلراحة  من  ودقيية  �سال�سة 

وتعطي نتيجة طبيعية ومدرو�سة.
اأدوات  ت�����������زال  ال 
جت���م���ي���ل االأن�������ف 
ع�����������دائ�����������ي�����������ة 
و�سادمة رغم 
حت�������س���ي���ن���ه���ا 
خ��������������������������الل 
ال��������ع��������ق��������ود 
االأخ�����������رية. 
ب����������������ع����������������د 
اجل�����راح�����ة، 
ال�سائع  م��ن 
تن�ساأ  اأن 
دموية  اأورام 
على  وا������س�����ح�����ة 
برزت  ل���ذا  ال���وج���ه. 
حتديث  اإىل  احل��اج��ة 
ل�����زي�����ادة  االأدوات 
م�����س��ت��وى االأم����ان 
حتقيق  و

نتيجة طبيعية ودقيقة.
االبتكارات اجلديدة م�ستوحاة من اأدوات 
طبية ُت�ستعمل يف طب االأ�سنان وجراحة 
ال��ف��ك وال���وج���ه. ك���ان امل�����س��روع اجلديد 
م�سّغرة  اأدوات  ت���ط���وي���ر  اإىل  ي���ه���دف 
ت�ستهدف جراحة االأنف حتديداً. اليوم، 
ظهرت  ال��ت��ي  االأدوات  ه��ذه  ت�سويق  ب���داأ 
حمّرك  على  وتعمل  �سنوات  ث��الث  منذ 
ب��امل��وج��ات ف���وق ال�����س��وت��ي��ة ي��دف��ع��ه��ا اإىل 
ودق��ي��ق��ة جداً.  �سريعة  ب��ح��رك��ات  ال��ق��ي��ام 
نتيجًة لذلك، ميكن �سقل عظام االأنف 
مدرو�سة  بطريقة  ف�����س��اع��داً  االآن  م��ن 
وعالية الدقة ومن دون امل�ّض باالأن�سجة 

الرخوة.

م�ساعفات معدومة
وغري  ال�سل�سة  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ه���ذه  ت�سمح 
غالبية  ب��ت��ج��ن��ب  ال���غ���ازي���ة 

امل�����س��اع��ف��ات ال��ت��ي ت��راف��ق م��ع جراحة 
جت���م���ي���ل االأن��������ف ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة )ع���ي���وب 
م�ساكل  االأن����ف،  مت��اث��ل  ع���دم  جتميلية، 
االأدوات  دقة  ت�سمح  كذلك  تنف�سية...(. 
كان  ���س��وائ��ب  اأي  بت�سحيح  امل�ستعملة 
اأن  يعني  م��ا  ���س��اب��ق��اً،  تعديلها  ي�ستحيل 
ت�ستطيع معاجلة احلاالت  التقنية  هذه 
املعقدة كتلك التي يواجهها املر�سى بعد 
انك�سار  �سهولة  اإىل  نظراً  االأربعني  عمر 
االأ�سغر  باالأ�سخا�ض  مقارنًة  عظامهم 

�سناً.
املرحلة التي تلي اجلراحة اأكر ب�ساطة 
على  دموية  اأورام  اأي  تظهر  )ل��ن  اأي�ساً 
ي�ستاأنف  اأن  املري�ض  وي�ستطيع  الوجه( 
ال��ن�����س��ط��ة خ����الل وق����ت ق�سري.  ح��ي��ات��ه 
ميكن اأن يعود املر�سى مثاًل اإىل عملهم 
اأحد  ي��الح��ظ  اأن  اأ���س��ب��وع م��ن دون  ب��ع��د 

اأنهم خ�سعوا جلراحة.

ابتكارات مده�سة
جتميل  �سلبيات  اأن  اجل���راح���ون  يعترب 
تقت�سر  ال�سوتية  ف��وق  باملوجات  االأن��ف 
على كلفته املرتفعة وزيادة مدة اجلراحة 

مبعدل 15 دقيقة.
 برزت اأخرياً تقنيتان جديدتان يف جمال 
جتميل االأنف: َحْقن الغ�سروف وطباعة 

االأنف بتقنية ثالثية االأبعاد. 
احِلَقن عبارة عن اأجزاء من الغ�سروف 
ُت��ق��ط��ع ب��ط��ري��ق��ة رق��ي��ق��ة ث���م حُت���َق���ن يف 
بدقة  ت�سكيله  الإع���ادة  االأن���ف  غ�سروف 

عالية.
تتطّور  ال  ال���ده���ون،  ح��ق��ن  عك�ض  ع��ل��ى   
الوقت.  م��رور  م��ع  العملية  ه��ذه  نتيجة 
اأم�����ا ط��ب��اع��ة االأن������ف ث��الث��ي��ة االأب����ع����اد، 
الذي  االأن��ف  باختيار  للمر�سى  فت�سمح 

يريدون روؤيته بعد اجلراحة.

ت�سمح ب�سقله من دون ك�سر العظام

عملية جتميل الأنف باملوجات فوق ال�شوتية

لطاملا عرف االأطباء اأن بع�ض اأدوية ال�سرطان يحّد من 
قدرة القلب على ال�سخ، خ�سو�ساً الدوك�سوروبي�سني 
وال������را�������س������ت������وزوم������اب   )Adriamycin(
)Herceptin(، وهما عالجان �سائعان ل�سرطان 

الثدي.
ف�ساًل عن ذلك، تخ�سع ن�ساء كثريات للعالج باالأ�سعة، 
الذي ي�سبب ندوباً يف ن�سيج القلب ويوؤدي اإىل تيب�سه، 
ما يقود على االأرج��ح اإىل ا�سطرابات يف ال�سمامات، 
اأخرى.  اأو م�ساكل قلبية  التاجي،  ال�سريان  اأو مر�ض 
�سليماً  القلب  اإب��ق��اء  يف  املتخ�س�سني  اخل���رباء  لكن 
خالل عالج ال�سرطان وبعده )ُيدعون اأطباء االأورام 
القلبيني( يقّدمون للمري�سات اإ�سراتيجيات لتفادي 

ت�سرر القلب جراء عالج ال�سرطان ومداواته.

الرتكيز على الوقاية
على  �سابقاً  القلبيون  االأورام  اأط��ب��اء  عمل 

مرتبطة  باأعرا�ض  ي�سابون  َمن  م��داواة 
ب����ال����ق����ل����ب ج����������راء ع����الج 

لكن  ال�������������س������رط������ان. 
ال�����و������س�����ع اخ���ت���ل���ف 

راهناً. يو�سح
نيالن،  توما�ض  د. 
مدير برنامج علم 
يف  القلبي  االأورام 

م�ست�سفى 

ما�سات�سو�ست�ض العام التابع جلامعة هارفارد: )يطلب 
االأورام  اأط��ب��اء  م�ساعدة  النا�ض  من  اأك��رب  ع��دد  اليوم 

القلبيني قبل خ�سوعهم لعالج ال�سرطان(.
ت�سبه هذه اخلطوة ما يدعوه االأطباء االإذن باخل�سوع 
جلراحة، حني يقّيم طبيب عام اأو طبيب قلب �سحة 
جلراحة  اخل�����س��وع  قبل  ال��وع��ائ��ي��ة  القلبية  امل��ري�����ض 
كربى. يكون الهدف يف احلالتني التو�سل اإىل طرائق 

للحد من اخلطر الذي يواجهه املري�ض.
ع��ل��ى �سبيل امل��ث��ال، ع��اي��ن ال��دك��ت��ور ن��ي��الن ام����راأة يف 
ال�ساد�سة وال�ستني من عمرها �سّخ�ض االأطباء اأخرياً 
اإ�سابتها ب�سرطان الثدي. يخرب: )بّدلُت اأدوية ارتفاع 
�سغط الدم التي تتناولها لت�سمل دواء اأقوى يقّدم لها 
فائدة اإ�سافية حتمي قلبها خالل العالج الكيماوي(. 
وبغية تتبع اأي تغيريات حمتملة يف قلبها، 
عليها اأي�ساً اأن تخ�سع ل�سورة للقلب 
باملوجات ما فوق ال�سوتية بحثاً 

القلب  يف  خ���ل���ل  اأي  ع����ن 
بتناول  ب���دئ���ه���ا  ق���ب���ل 
بي�سني  و ر ك�سو و لد ا
منه  انتهائها  وب��ع��د 
اأ�سهر. وتن�سح  ب�ستة 

ت������وج������ي������ه������ات ع������الج 
ال�����������س�����رط�����ان 

يتناولن  ال����ل����وات����ي  امل���ري�������س���ات  م���ع���ظ���م  ب���خ�������س���وع 
ُتعرف  ال��ت��ي  امل�سابهة،  واالأدوي����ة  الدوك�سوروبي�سني 
باالأنرا�سيكلينات، لربنامج مراقبة مماثل. باالإ�سافة 
اإىل ذلك، ُتعالج %03 تقريباً من مري�سات �سرطان 
اأي�ساً  ب��ه��ن  وُي��ف��ر���ض  ب��ال��را���س��ت��وزوم��اب.  ال���ث���دي 
اخل�����س��وع ل�����س��ورة ب��امل��وج��ات ف��وق ال�سوتية م��رة كل 
ثالثة اأ�سهر خالل العالج. ي�سهم الت�سخي�ض والعالج 
املبكران عند ت�سرر القلب و�سعفه )ق�سور القلب( يف 

حت�سني فر�ض النجاة.
ُيعترب  ال���ث���دي،  ���س��رط��ان  م��ري�����س��ات  يف ح��ال��ة معظم 
خطر االإ�سابة بق�سور القلب جراء العالج الكيماوي 
منخف�ساً ن�سبياً: اأقل من %5.0 �سنوياً. لكن العالج 
باالأ�سعة يرفع خطر النوبة القلبية بنحو %1 �سنوياً 

اأي�ساً  ومبا وي����زي����د  القلب.  بق�سور  االإ�سابة  خطر 
ك���ث���ريات  ن�������س���اء  اأن 
للعالجني  يخ�سعن 
وي�ستمررن  م����ع����اً 
ع���ل���ى ق���ي���د احل���ي���اة 
اأو  الزمن  لعقد من 
العالج،  ب��ع��د  اأك����ر 
تتجمع تلك املخاطر 
املنخف�سة  ال�سنوية 
لت�سّكل خطراً تراكمياً 
الدكتور  وف�����ق  اأع����ل����ى، 

نيالن.

ما احلل؟
ت�����������������������س�����������م�����������ل 
�سراتيجيات  االإ
التمرن،  امل��ف��ي��دة 
واأخذ ال�ستاتينات، 
لنظام  واخل�����س��وع 
ب��غ��ي��ة �سبط  ���س��ارم 
يوؤكد  ال�����دم.  ���س��غ��ط 
ال������دك������ت������ور ن�����ي�����الن: 
با�ستمرار  )ن���ح�������س���ل 
ع��ل��ى ب��ي��ان��ات ُت��ظ��ه��ر اأن 

جناة  ف��ر���ض  فح�سب  يح�ّسن  ال  اجل�����س��دي  ال��ن�����س��اط 
خطر  من  اأي�ساً  يحد  بل  الثدي،  �سرطان  مري�سات 
ت�����س��ّرر قلبهن ج���راء ع��الج ه��ذا ال�����س��رط��ان(. لذلك 
يومياً  دق��ي��ق��ة   45 اإىل   30 م���دة  ب��ال��ت��م��رن  ين�سح 
اإىل  باالإ�سافة  االأق��ل.  على  االأ�سبوع  يف  م��رات  خم�ض 
ال�ستاتينات )التي  اأن  اإىل  االأولية  االأدلة  ذلك، ت�سري 
ت�سهم  القلب(  مر�ض  خطر  خلف�ض  عموماً  تو�سف 
خالل  تناولها  عند  القلب  وظائف  على  احلفاظ  يف 

العالج الكيماوي.
 ويراأ�ض الدكتور نيالن راهناً جتربة �سريرية هدفها 
اإجراء اختبارات اإ�سافية تثبت هذه املالحظة. كذلك، 
يوؤدي ال�سعي اإىل بلوغ اأهداف �سغط الدم، التي ُحّدثت 
اأخرياً والتي ُخف�ست اإىل 80/130 مليمراً زئبقاً 
اأو اأقل، دوراً يف حماية القلب خالل العالج الكيماوي 

والعالج باالأ�سعة، وفق هذا الطبيب.
اإيجابية  ر�سالته  تكون  مري�ساته،  اإىل  حتدثه  خالل 
عموماً. يقول: )ن�ستغل النجاح املذهل الذي يحققه 
اإ�سابتك  طبيبك  �سخ�ض  اإذا  ل��ذل��ك  االأورام(.  علم 
اأن  ���س��رورة  على  نيالن  ال��دك��ت��ور  د  ي�سدِّ بال�سرطان، 
تقومي مبا ين�سحك به طبيب االأورام. اأما ما يحدث 
من وجهة النظر القلبية الوعاية، فمن املمكن غالباً 

معاجلته.
الثدي  �سنوات لعالج �سرطان  اإذا خ�سعِت منذ  ولكن 
)اأو اأي نوع اآخر من ال�سرطان(، فهل يلزم اأن جتري 
ال  ال�سوتية؟  ف��وق  ما  باملوجات  للقلب  �سورة  دوري���اً 
ميلك الباحثون لالأ�سف بيانات كافية ليقدموا جواباً 

حا�سماً.
فيهم  ال��ق��ل��ب��ي��ني، مب���ن  االأورام  اأط���ب���اء  ب��ع�����ض  ل��ك��ن   
الدكتور نيالن، يو�سون باإجراء �سورة مماثلة لبع�ض 
الناجيات من ال�سرطان بعد ثالث اإىل خم�ض �سنوات، 
ذلك وفق نوع العالج الذي تلقينه وغريه من خماطر 

مرتبطة بالقلب التي يواجهنها.
عالوة على ذلك، من ال�سروري اأن يتنبه كل الناجني 
م��ن ال�����س��رط��ان الأي اأع���را����ض م��رت��ب��ط��ة ب��ال��ق��ل��ب قد 
يعانونها خالل العالج وبعده ويطلعوا طبيبهم عليها 
النف�ض،  �سيق  ال�سائعة  االأع��را���ض  ت�سمل  احل��ال.  يف 

وال�سعف، ونب�ض القلب ال�سريع وغري املنتظم.

فوائد الطني للب�شرة
اجللد  اأب���ح���اث  م�سئولة  ج��ال��و  �سي�سيل  اأج��رت��ه��ا  فرن�سية  درا����س���ة  ذك���رت 
باأكادميية االأمرا�ض اجللدية، اأن قناعا من الطني باألوانه الثالثة االأخ�سر 
ي�ستفيد  التي  الفوائد  العديد من  له  االأ�سبوع  واالأحمر مرة يف  واالأبي�ض 

منها اجللد.
باملعادن  غني  فهو  الدهنية،  للب�سرة  االأف�سل  ه��و  االأخ�سر  الطني  ويعد 
ويعمل على التوازن احليوي يف اجللد، وميت�ض ال�سموم لتطهري اجللد من 

الداخل.
– فهو غنى  ال�سينية  للمقاطعة  – ن�سبة  )ك��اول��ني(  االأبي�ض  الطني  اأم��ا 
باالأمالح املعدنية ويعيد للجلد اجلاف ترطيبه، والطني االأحمر – الذي 
عرفه القدماء امل�سريون – فهو يحتوى على اأك�سيد احلديد الذي يعطيه 
اللون االأحمر لين�سط الدورة الدموية ويطهر الوجه من امللوثات ويزيل 

عالمات التعب واالإرهاق.

خلطة القرنفل ل�شعر طويل و�شحي
املتاحة  اخل��ل��ط��ات  ب��ني  فاعلية  واالأك����ر  االأف�����س��ل  القرنفل  خلطة  ُتعترب 

لتطويل ال�سعر من دون عناء، وب�سكل طبيعي و�سريع.
لذا نعر�ض لِك اأبرز فوائد القرنفل لل�سعر، ونعّلمِك طريقة حت�سري خلطة 

مفيدة منه لتطويل �سعرك.
ويتمّيز  والفيتامينات،  امل��ع��ادن  م��ن  عالية  ن�سبة  على  القرنفل  يحتوي 

بفوائده العديدة لل�سعر.
وميكن تلخي�ض هذه الفوائد، بقدرته امللحوظة على تطويل ال�سعر خالل 

مدة ق�سرية، كما ي�ساعد على تكثيفه واإحياء ملعانه ون�سارته.
م�ساكل  يجّنبه  ما  وج��ذوره،  ال�سعر  ب�سيالت  تقوية  يف  القرنفل  وي�ساهم 

ف. الت�ساقط والتق�سّ

طريقة حت�سري خلطة القرنفل لتطويل ال�سعر
ا�سكبي يف اإناء، مقدار فنجان �سغري من زيت الربافني، وماء الورد، وزيت 

اخلروع، وزيت الزيتون.
اأ�سيفي ما يعادل فنجاًنا �سغرًيا من القرنفل املطحون.

�سعي االإناء على النار و�سّخنيه ملدة 5 دقائق.

جراء تاأثريات العالج الكيماوي والعالج باالأ�سعة

الناجيات من �شرطان الثدي يواجهن تفاقم 
خطر اإ�شابتهن بداء القلب
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بعد  النا�ض  اأ���س��اب��ت  التي  ال�سدمة  تف�سر  كيف   •
)كل  م�سل�سل  اأن  االإح�����س��اء  ���س��رك��ات  اإح����دى  اإع����الن 
لناحية  االأوىل  امل��رت��ب��ة  اح��ت��ل  ال����غ����رام(  ك���ل  احل����ب 
املرتبة  احلقيقي(  )احل��ب  وم�سل�سل  امل�ساهدة،  ن�سب 
)الهيبة( يف  يكون  اأن  يتوقع  الكل  كان  فيما  الثانية، 

املركز االأول؟
اأن )احلب احلقيقي(  اأّولها  اأ�سباب عدة،  هناك   -

ال��غ��رام( كانا ُيعر�سان قبل  ك��ل  و)ك��ل احل��ب 
���س��ه��ر رم�������س���ان، وه�����ذا م���ا ج��ع��ل )احل���ب 

احلقيقي( متاَبعاً من النا�ض الذين كانوا 
قد تعّلقوا به. اأما )الهيبة(، فقد ح�سل 
مل  الثاين  واجل��زء  قبلهم،  من  تق�سري 
اأف�سل من اجلزء االأول الذي كان  ي��اأِت 
رائ���ع���اً، فيما ال��ث��اين ت��راَج��ع رمب���ا على 
ما  وه���ذا  التنفيذ،  اأو  الق�سة  م�ستوى 

انعك�ض عليه.
النتائج  ه��ذه  اأن  ت��رى  هل  كُم�ساهد،   •
يعترب  َم��ن  هناك  اأن  خ�سو�ساً  �ستتغرّي، 

بعد منت�سف  َتظهر  النتائج احلقيقية  اأن 
�سهر رم�سان؟

حتتاج  م�سل�سالت  وهناك  ممكن،  ه��ذا   -
اإىل وقت كي تربز اأكر، الأنها حتتاج 

اإىل �سرح عن الق�سة، خ�سو�ساً 
اإىل  ع��ودة  تكون هناك  عندما 

الوراء. 
جتد  وهل  تتوّقع،  • وماذا 
احلب  )ك����ل  م�����س��ل�����س��ل  اأن 
ك��ل ال���غ���رام( ت��ت��واف��ر فيه 
ك��ل امل��وا���س��ف��ات ك��ي يبقى 

يف الطليعة؟
احلقيقي(  )احل�������ب   -
يتقّدم، وهو كان يحتّل 
املرتبة الثانية، واليوم 
املرتبة االأوىل،  هو يف 

اأخ����������اف  ال  واأن���������������ا 
ع��ل��ي��ه اأب�����داً. يف كل 
اأزعل  االأحوال لن 

ح�سل،  م���ه���م���ا 
نعمل  ال  الأن��ن��ا 
م�����������ن اأج�����������ل 
)الرايتينغ(، 
م���������ع اأن������ن������ي 

اأ��������س�������ع�������ر  ال 
ب��������اأن��������ه مي���ك���ن 

الأن  ي���راج���ع  اأن 
�ستت�ساعد  اأح���داث���ه 

كنا  اأج�����م�����ل.  م����ك����اٍن  اإىل 
قلقني عند بداية العر�ض، 
لكن مبا اأن االأم��ور �سارْت 
على اأف�سل ما يرام، فهذا 
ي��ع��ن��ي اأن�����ه ���س��ي�����س��ت��م��ّر يف 

النجاح.
املرتبة  من  ت�سْ • وكاأنك 

االأوىل؟
- ال يوجد �سيء م�سمون. 

نحن نعتمد على الطبيعية 
واأن ن��ق��ّدم ع��م��اًل ق��ري��ب��اً من 

ومن  �سدق  بكل  نعمل  النا�ض. 
نتفّرغ  اأن  ون���ح���اول  ق��ل��ب��ن��ا  ك���ل 

فاإن  املقابل  ويف  كلياً،  للم�سل�سل 
النا�ض يتعاطفون معه.

مع  ك��م��م��ّث��ل  ت��ت��ع��اط��ى  • ك���ي���ف 
جت��رب��ة )احل����ب احل��ق��ي��ق��ي(، وهل 

م�������س���ريت���ك  يف  حم�����ط�����ة  ت�����ع�����ت�����ربه 
الفنية؟

لولوج  انطالق  ونقطة  اأ�سا�سية  حمطة  هو  طبعاً   -
عامل الدراما من الباب العري�ض. العمل فيه ُمْتِعب، 
الأننا نعمل مع فريق عمٍل حمدود ومبيزانية حمدودة 
وكل �سيء نقوم به ب�سعوبة، ولكنني معتاد على مثل 
م�سكلة  وال  الطالب،  مع  عملي  بحكم  التجربة  هذه 

مع املو�سوع.
امل�سل�سل؟ لك  فتح  اأبواب  • اأي 

ولكنني  ك���ث���رية،  ال��ع��رو���ض   -
االأف�سل  الخ��ت��ي��ار  اأن��ت��ظ��ر 
ي��ن��ا���س��ب��ن��ي على  وال�������ذي 
على  ولي�ض  ال�سعد  كل 
اأو  ال�سكريبت  �سعيد 

�سواه.

املادية؟ الناحية  من  • تق�سد 
- بل من كل النواحي.

تتدلل؟ اأنك  • يبدو 
باأ�سياء  القبول  على  كنُت جم��رباً  ال�سابق  اأكيد. يف   -
اأق���ّدم ت��ن��ازالت ك��ي اأ���س��ل اإىل امل��ك��ان الذي  كثرية واأن 

و�سلُت اإليه اليوم. 
ا�سمك؟ ينت�سر  الأن  بحاجة  • كنَت 

اإىل  اأ�سل  الأن  حاجة  يف  كنُت  بل  بال�سرورة،  لي�ض   -
اأملك  اأن  اأ���س��ت��ط��ي��ع م��ن خ��الل��ه  م��ك��اٍن 

يف  �سك  وال  االختيار.  على  القدرة 
اأن االأ�سواء ت�ساعد اأي�ساً.

اهتمام  هناك  راأي��ك  يف  • مل��اذا 
ال�سورية   - اللبنانية  بالدراما 

اأكر من الدراما املحلية؟
- ال اأع��رف. ال يوجد عندي جواب على هذا ال�سوؤال 

وال اأعرف ملاذا الطلب على االأعمال امل�سركة اأكر.
اأكر؟ مطلوبة  اأنها  ترى  • وهل 

- رمبا الأننا نعي�ض يف بيئة م�سركة، وكلما كان هناك 
اأكر  العمل  اأ�سبح  بلد  اأك��ر من  ملمثلني من  وج��ود 

جاذبية.
اأن تكون تركيبة هذه االأعمال ترتكز  • وكيف تف�ّسر 

على البطل ال�سوري والبطلة اللبنانية؟
- رمبا الأن البطل اللبناين لديه بع�ض 
االأ�سياء التي يجب اأن يرْبهنها. ورمبا 
ي�ستغل  الأن  اللبناين  البطل  يحتاج 

على نف�سه اأكر.
ال�سوري  املمثل  اأن  تق�سد  ه��ل   •

اأف�سل؟
اأقول  اأق�����س��ده، ب��ل  - لي�ض ه��ذا م��ا 
يبذل  اأن  ال��ل��ب��ن��اين  امل��م��ث��ل  ع��ل��ى  اإن 
ال�سوري  املمثل  اأكرب. رمبا  جمهوداً 
جمهوداً  ي��ب��ذل  ولكنه  اأف�����س��ل،  لي�ض 
اأكرب. مبا اأن املمثل ال�سوري هو الذي 
اللبناين  املمثل  اأن  يت�سّدر، فهذا يعني 

لديه تق�سري يف ناحية ما.
يعترب  َم���ن  ع��ل��ى  ت����رّد  • ك��ي��ف 
اأن�����ك�����م جت����������اوزمت اخل����ط����وط 
)احلب  م�سل�سل  يف  احل��م��ر 

احلقيقي(؟
- اإن����ه����ا ق���ب���ل���ة وك����ان����ت يف 
م�����ك�����ان�����ه�����ا. ه��������ي ك����ان����ت 
ت���خ���دم ال��ق�����س��ة درام���ي���اً 
بل  ح�����س��ره��ا،  ي��ت��م  ومل 
ا�ستخدامها  ج�������رى 
احلقيقة.  الإي���������س����ال 
ال��ق��ب��ل��ة م����وج����ودة يف 
االأجنبية  امل�سل�سالت 

ونحن ن�ساهدها.
ت���������س����ل  اأال   •
احل�����ق�����ي�����ق�����ة م���ن 

دونها؟
ت�سل،  بلى هي   -
ول���ك���ن���ه���ا ت���ك���ون 
القبلة  ناق�سة. 
�سيء،  كل  لي�ست 
تكون  ال  مل  ولكن 
م����������وج����������ودة؟ اأن��������ا 
االأماكن  اأح���ّب  كفنان 
خاللها  م��ن  نخترب  التي 
اأ���س��ي��اء ج���دي���دة، وه���و م���ا كان 
نقّدم  ن���ح���ن  ����س���اب���ق���اً.  حم����ّرم����اً 
دراما، وهي ترتبط ببيئة معّينة 
نقّدمها  اأن  فاإما  معّينة،  وثقافة 
عدم  واإال  امل��ط��ل��وب  ال�سكل  على 
ال  نحن  اأف�سل.  يكون  تقدميها 
ن��ح��اول ا���س��ت��ف��زاز ال��ن��ا���ض وال اأن 

نخد�ض احلياء.
ت�سّوق  القبلة  اأن  تعتقد  • وهل 

للعمل اأكر؟
ل�ست  الق�سة.  اأن نخدم  يهّمنا  بل   -
للت�سويق  القبلة  اأ�ستغل  ك��ي  املُ��ْن��ِت��ج 

للم�سل�سل، وهذا لي�ض هديف.
�ستقّدمه؟ الذي  املقبل  العمل  • ما 

بعد  اإج�������ازة  اإىل  اأح����ت����اج  اأع�������رف.  ال   -
احلقيقي(،  )احل��ب  ت�سوير  من  االنتهاء 
يكون  كي  اأك��ر  عرو�ساً  اأنتظر  اأن  ل  واأف�سّ
لدّي املزيد من القدرة على االختيار، الأنني 

ال اأحب اأن اأ�سارك �سوى يف عمل واحد.

جوليان فرحات: )احلب احلقيقي( نقطة 
انطالق لولوج عامل الدراما من الباب العري�ض

نان�شي عجرم توا�شل تاألقها وحت�شد 
واحد مهرجان  يف  جوائـز   4

اإ�ستفتاءات  �سمن  ج��وائ��ز  ب��اأرب��ع��ة  عجرم  نان�سي  اللبنانية  النجمة  ف��ازت 
 Arab Nation Music ال��ع��رب��ي��ة  امل��و���س��ي��ق��ى  ج���ائ���زة  م��ه��رج��ان 
Awards. وح�سدت عجرم جائزة اأف�سل مطربة عربية لعام 2017، 
وجائزة اأف�سل اأغنية لفنان من امل�سرق، وجائزة االأغنية االأكر ا�ستماعاً و 
حتمياًل عن اأغنية "عم بتعلق فيك"، باالإ�سافة اإىل جائزة جنمة التوا�سل 

االإجتماعي لعام 2017.
وياأتي هذا النجاح نتيجة حتقيق نان�سي اأعلى ن�سبة من املبيعات يف االأ�سواق 
العربية خالل عام 2017 باألبومها االأخري "حا�سة بيك"، الذي طرحته 

يف 21 ني�سان من العام الفائت.
يذكر اأن نان�سي عجرم حت�سد خالل هذه الفرة جناح تر م�سل�سل" جوليا 

بتغري". "عم  عنوان  وحمل  ب�سوتها  اأدته  " الذي 

مي عز الدين ت�شيد 
باأداء نادين ن�شيب جنيم

املمثلة  باأداء  املمثلة امل�سرية مي عز الدين  اأ�سادت 
الذي  "طريق"،  م�سل�سل  يف  جنيم  ن�سيب  ن��ادي��ن 
عابد  املمثل  مع  الرم�ساين  ال�سباق  فيه  تخو�ض 

فهد.
قائلة:  اإح��دى �سور جنيم  الدين على  وعّلقت عز 
واأنت  امل�سل�سل  اأحببت  كالعادة،  نادين  رائع  "عمل 

ممثلة �ساطرة اأ�ساًل وح�سورك قوي وقمر وخليكي 
بحبك ومربوك  ده،  وواث��ق��ة يف  قمر  اإّن���ك  ع��ارف��ة 

دامًيا يف جناح.. يا رب اهلل يحميكي".
بدورها رّدت جنيم عليها قائلة: "�سكرا كثريا لك، 
���س��رف يل اأن اأ���س��م��ع م��ث��ل ه���ذه ال��ك��ل��م��ات م��ن قبل 

ممثلة حمرفة.. لك كل احلب".

بعد  فرحات  جوليان  املمّثل  ا�سم  مَلَييَع 
م�ساركته يف م�سل�سل )احلب احلقيقي( 
اليييذي ُعيير�ييص اجليييزء الييثيياين منه يف 

املو�سم الرم�ساين احلايل.
ا�ستطاع  امل�سل�سل  اأن  جوليان  ويييوؤكييد 
املرتبة  يحتّل  اأن  االإح�ساءات  بح�سب 
بعدما  امل�ساهدة،  ن�سب  لناحية  االأوىل 
االأ�سبوع  يف  الثاين  املركز  يف  جاء  كان 
)كل  م�سل�سل  )بعد  رم�سان  من  االأول 

احلب كل الغرام((.



م�شروب العرق�شو�ض واحلليب لعالج حمو�شة املعدة
انتفاخ  مثل  اأع��را���ض  ظهور  ت�سبب  التى  املعدة  حمو�سة  من  البع�ض  يعانى 
البطن، التج�سوؤ، �سعوبة ه�سم الطعام، وذلك نتيجة تناول بع�ض االأطعمة 
وامل�سروبات التى ت�سببت يف ت�سرب حم�ض املعدة مرة اأخرى اإىل املريء، االأمر 
والتى  الطبيعية،  امل�سروبات  بع�ض  تناول  طريق  عن  عالجه،  ميكن  ال��ذى 

ذكرها موقع  healthline، وهى:

م�سروب عرق�سو�ض
كال�سيوم،  البوتا�سيوم،  االأك�سدة،  م�سادات  على  عرق�سو�ض  م�سروب  يحتوى 
امل����ريء، مما  زي���ادة تغطية خم��اط بطانة  ي�ساعد يف  ال���ذى  االأ���س��روج��ني، 

ي�ساعد على تهدئة اآثار حم�ض املعدة.

مكونات العرق�سو�ض:
عرق�سو�ض. كوب  – ربع 

. للعجن  ماء  كوب  – ربع 
. كربوناتو  معلقة  – ن�سف 

طريقة التح�سري
�سع العرق�سو�ض يف اإناء و الكربوناتو مع ربع كوب ماء.

جيداً. املكونات  – قلب 
�ساعة. ملدة  ال�سم�ض  اأ�سعة  حتت  املكونات  – �سع 

املاء. من  منا�سبة  كمية  – �سع 
الروا�سب. من  املكونات  بت�سفية  – قم 

وا�سربه. لديك  املف�سل  الكوب  فى  العرق�سو�ض  ب�سب  – قم 

م�سروب احلليب اخلايل من الد�سم
ي�ساعد حليب البقر اخلاىل من الد�سم، على تهدئة اأعرا�ض حمو�سة املعدة.

طريقة متوفرة يف كل بيت ملكافحة ال�شرطان!
ا�ستخدام  اأن  ال�سرطان  الأبحاث  لودفيغ  معهد  من  اأمريكيون  علماء  وجد 
العالج  م��ن فعالية  ك��ب��ري  ب�سكل  ي��زي��د  اأن  ال��ع��ادي��ة مي��ك��ن  ال��ط��ع��ام  ���س��ودا 

الكيميائي لل�سرطان.
ون�سرت جملة "EurekAlert" الدرا�سة التي توؤكد اأن ال�سودا املخففة 
ال��دورة الدموية  ال�سرطانية )عند قطع  باملاء تقلل من حمو�سة اخلاليا 

واالأوك�سجني عنها( يف عمق الورم.
وت�سف الدرا�سة بالتف�سيل كيف اأن اخلاليا تتجاوب مع ارتفاع احلمو�سة 
الغذائية  امل��واد  وفرة  قيا�ض  امل�سوؤول عن   ،mTORC1 بتثبيط جزيء 

)يف االأحوال الطبيعية( قبل اإعطاء اخلاليا ال�سوء االأخ�سر لالنق�سام.
اإنتاج  يف  ت��رغ��ب  ال  "اخلاليا  اإن  دان،  ف���ان  ت�سي  ال��درا���س��ة  م�����س��رف  وق���ال 
اإبطاء  اإىل  االإجهاد، ومتيل  اأخرى يف حالة  اأو جزيئات حيوية  الربوتينات 
طبيعتها.  اإىل  االأم��ور  ترجع  حتى  والتن�سيط،  والتكاثر  االنق�سام  عملية 
اأدوي��ة باآالف ال��دوالرات بل هي ال�سودا  والفكرة ب�سيطة جدا، فهي لي�ست 
اأن زيادة احلمو�سة  اأجريت على الفئران  العادية". واأثبتت التجارب التي 
بالتجاوب  حينها  ال���ورم  وي��ب��داأ  ن�ساطا،  اأك��ر  ال�سرطانية  اخل��الي��ا  جتعل 
ي�سمح  ما  بالعك�ض  تعمل  العملية  وه��ذه  اأف�سل.  ب�سكل  الكيميائي  للعالج 

باإبطاء اإنق�سام اخلاليا ال�سرطانية.

• ما هي اللعبيية ال�سهيييرة التي تنت�سر يف افغان�ستان 
وتعترب لعبة عنيفة و�سر�سه وتلقى اقباال جماهرييا 
مدينة  يف  وهي  حتديدا  ال�سمالية  املناطق  يف  وا�سعا 

مزار �سريف عا�سمة اقليم )بلخ( ال�سمايل ؟
قتال اجلمال

القمر؟ �سطح  على  مور�ست  التي  الريا�سية  اللعبة  هي  • ما 
-اللعبة الريا�سية الوحيدة التي مور�ست على �سطح القمر حتى االآن 
هي لعبة الغولف ، ففي ال�ساد�ض من فرباير 1971، قام رائد الف�ساء 

االأمريكي االآن �سيربد مبمار�سة الغولف بينما كان على القمر.
اال�سم؟ بهذا  امليت  البحر  �سمي  • ملاذا 

 ، ملوحته  ل�سدة  فيه  احلياة  النعدام  اال�سم  بهذا  امليت  البحر  -�سمي 
وله ا�سم اآخر وهو بحر لوط و�سمي اأي�سا بذلك الن �سيدنا لوط عليه 

ال�سالم وقومه كانوا ي�سكنون هذه املنطقة .

بالقرياط املا�ض  و  باجلرام  يوزن  الذهب  اأن  تعلم  • هل 
بح�راً ع�سر  �س�تة   : هو  ال�سعر  بحور  عدد  اأن  تعلم  • هل 

و�سيع  بحر  يف  ي�سقط  الكوكب  هذا  جعلت  لو  انك  بحيث  جدا  قليلة  زحل  كوكب  كثافة  اأن  تعلم  هل   •
لطفا على �سطحه

اجلرافيت  من  م�سنوع  الر�سا�ض  قلم  اأن  تعلم  • هل 
الكواكب  ارتفاع  لقيا�ض  فلكية  الة  اال�سطرالب  الة  اأن  تعلم  • هل 

الدينا�سور هو  التاريخ  يف  قدميه  على  �سار  حيوان  اول  اأن  تعلم  • هل 
فرنا�ض بن  عبا�ض  وا�سمه  عربي  ا�سل  من  هو  الطريان  حاول  ان�سان  اول  اأن  تعلم  • هل 

اجلراحة  يف  اخليوط  ا�ستخدم  من  اول  الرازي  اأن  تعلم  • هل 
بريطانيا  يف  موجودة  كانت  العامل  يف  دبابة  اول  اأن  تعلم  • هل 

مرات باأربع  ال�سم�ض  اأ�سعة  من  اأقوى  الليزر  اأ�سعة  اأن  اأن  تعلم  • هل 
العربية باللغة  تاأثراً  اللغات  اأكر  هي  املالطية  اللغة  اأن  تعلم  • هل 

العطور �سناعة  يف  قيمة  مادة  وهو  العنرب  حوت  اأمعاء  من  ي�ستخرج  العنرب  اأن  تعلم  • هل 
العرب االأطباء  هم  املثانة  يف  احل�سى  تفتيت  اإىل  اأ�ساروا  من  اأول  اأن  تعلم  • هل 

الهدف على  النظر  لت�سديد  اإدارتهما  و  العينني  حتريك  تعني   - الراأراأة   - اأن  تعلم  • هل 
االأر�ض على  اجلاذبية  �سد�ض  ت�ساوي  القمر  على  اجلاذبية  اأن  تعلم  • هل 

اأمنيات الطفولة 

اخلميس  14   يونيو    2018  م   -   العـدد  12352  
Thursday   14   June   2018  -  Issue No   12352

فائدة القرفة 

الوقاية من مر�ض  ت�ساعد يف  القرفة  اأن  اإىل  درا�سة جديدة  نتائج  ك�سفت 
باركن�سون املعروف بال�سلل الرعا�ض.

اإل��ي��ن��وي، اأن  واأو���س��ح ال��ب��اح��ث��ون م��ن امل��رك��ز الطبي جلامعة را����ض ب��والي��ة 
للقرفة خوا�ساً متميزة ت�سمح بعرقلة التغريات اخللوية والبيوميكانيكية 
ملا ورد  باركن�سون، طبقاً  املخ وت�سبب مر�ض  التي حت�سل يف  والت�سريحية، 

مبوقع رو�سيا اليوم.
بعد  الفم،  املخربية، عن طريق  للفئران  القرفة  اإعطاء  اأن  العلماء  ووجد 
عملية اال�ستقالب يوؤدي اإىل تكّون مادة بنزوات ال�سوديوم التي تدخل املخ 
عمل  وحت�سن   DJ-1و  Parkin الدفاعية  الربوتينات  تفتت  وتوقف 

الناقالت الع�سبية وحت�سن حركة الفئران املري�سة

لو�سي فراي خالل ح�سورها فيلم )وجه امل�ستقبل( يف �ساتو مارمونت يف لو�ص اأجنلو�ص.    )ا ف ب(

نادت االم اطفالها وهي تقول هيا انتم الثالثة اإىل النوم، الليلة هي اآخر ليلة لهذه ال�سنة �ستم�سي ال�سنة ولن 
تعود مرة ثانية بل �ستح�سر غريها على ظهر ح�سان ابي�ض وهي حتمل الهدايا الكثرية واالمنيات لكل من 
يريد وكل من يحلم حلما جميال او يتمنى امنية جميلة �ستحققها له.. ذهب االطفال اإىل فرا�سهم واغلق كل 
منهم عيناه ليتمنى امنية جميلة ثم ذهبوا يف نوم عميق، يف ال�سباح عندما ا�ستيقظ اجلميع وجد امين بجوار 
�سريره علبه كبرية من االلوان وجمموعة من الفر�ض احلريرية واوراق بي�ساء ووردية لري�سم عليها لوحاته 
اجلميلة وباقة من الزهور تتمنى له كل اخلري .. اما ه�سام فقد وجد دراجة جميلة قوية تنتظر بجوار فرا�سه 
لها كر�سي جميل ويدان مزودتان بباقه من الزهور تتمنى له كل اخلري.. علياء اي�سا ا�ستيقظت مبت�سمة لتجد 
ف�ستانا جميال يحت�سن علبة كبرية نامت بداخلها جمموعة من العرائ�ض التي حتبها تلب�ض نف�ض لون ف�ستانها 

وباقة من الورد تتمني لها كل اخلري، هلل اجلميع �سعداء واخذوا ينادون ب�سوت واحد ماما ماما. 
خرج اجلميع اإىل غرفة امهم وكال منهم يحمل يف يده باقة الورد ويتمنى لها كل اخلري وقالوا ماما ان ال�سنة 
اجلديدة جاءت وار�سلت لك هذه االزهار هدية اما نحن فلنا هدايانا ال�سغرية فانت لن ت�ستطيعي ان تركبي 
الدراجة او تر�سمي بالفر�ساه او تلعبي بالعرائ�ض ف�سحكت االم وقالت كنت اعرف ذلك ويكفيني تلك االزهار 
وا�سكروا يل ال�سنة اجلديدة وقبل ان يذهبوا لهداياهم متني امين ان تاأتي ال�سنة اجلديدة كل يوم .. ف�سحكت 

االم وقالت وانا يكفيني ان تاأتي مرة واحدة فقط. 

لل�سم�ض  البنف�سجية  ف��وق  واالأ�سعة  ال�سيف  يف  احل���رارة  ارت��ف��اع 
�سبب )اإجهاد العني(، وهي م�سكلة ا�سمها لي�ض معروفاً لكثريين، 
ا�ستداد  مع  احل�سبان  يف  اأخذها  ينبغي  التي  املخاطر  من  لكنها 
ال�سم�ض  حل��روق  تتعّر�ض  اأن  ميكن  الب�سرة  مثل  فالعني  احل��ر. 
البنف�سجية، وترتبط هذه احلروق مب�ساكل  االأ�سعة فوق  ب�سبب 

املياه البي�ساء على العني الحقاً، وفقاً لتقارير طبية.
وهي  الثلجي(،  ب�)العمى  اأحياناً  ال�سمي  ح��روق  م�سكلة  وت�سّمى 
الداخلي  وال��غ�����س��اء  للعيون  اخل��ارج��ي  ال��غ�����س��اء  ت�سيب  م�سكلة 
فوق  لالأ�سعة  التعّر�ض  نتيجة  وحت���دث  اأمل���اً،  وت�سبب  للجفون، 
البنف�سجية التي توؤثر يف هذه احلالة على ال�سفرة الوراثية )دي 
احمرار  امل�سكلة:  ه��ذه  اأع��را���ض  االأغ�سية.  ه��ذه  خلاليا  اإي���ه(  اإن 

وزيادة  لل�سوء،  واحل�سا�سية  اجل��ف��ون،  اأو  ه��ي  وت��وّرم��ه��ا  ال��ع��ني، 
االأعرا�ض  هذه  وتختفي  اجلفون.  وارتعا�ض  وال�سداع،  الدموع، 
تلقائياً خالل يوم اأو اثنني عادة، لكن اإذا ا�ستمرت اأكر من ذلك 

عليك مراجعة الطبيب.
طرق  اأف�سل  الال�سقة  والعد�سات  ال�سم�سية،  النظارة  الوقاية. 
حماية العيون من حروق ال�سم�ض واأ�سعتها فوق البنف�سجية، لكن 
عليك اختيار اأنواع النظارات التي توفر هذه احلماية، وتاأكد من 

اأنها تغطي الب�سرة حول العني بالكامل.
ويحتاج االأطفال نظارات �سم�سية اأي�ساً مثل الكبار، الأنها حتمي 
من عدة م�ساكل �سحية قد ت�سيب العني نتيجة التعّر�ض طويل 

املدى لالأ�سعة فوق البنف�سجية.

كيف حتمي عينيك من حروق ال�شم�ض يف ال�شيف؟


