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اجلنب والب�سكويت لإنقا�ص الوزن

غالباً ما ين�صح اأخ�صائي التغذية الراغبني يف اإنقا�ص اأوزانهم باحلد 
من تناول الأجبان والب�صكويت، لكن يبدو اأن هذه الن�صيحة مل تعد 
�صاحلة مع اأحدث ما تو�صل اإليه الربوفي�صور تيم �صبكتور من كلية 

امللك يف لندن، الذي قلب املوازين راأ�صاً على عقب
واأو�صح الربوفي�صور �صبكتور اأن تناول الب�صكويت واجلنب قد ي�صاعدان 
الب�صيطة على  اإدخ��ال بع�ص التعديالت  ال��وزن، �صريطة  يف تخفي�ص 
منط احلياة، مبا من �صاأنه ال�صهام يف زيادة معدل التمثيل الغذائي 
ت��ن��اول الطعام  الإف���راط يف  الوقاية م��ن  ذات��ه  ال��وق��ت  يف اجل�صم ويف 
والتح�صن ب�صكل عام يف �صحة الأمعاء، وبالتايل تقلل احتمال زيادة 

الوزن.
بعني  اإليها  النظر  يجب  اأ�صا�صية  نقاط   6 �صبكتور  خطة  وتت�صمن 
العتبار، ن�صتعر�صها فيما يلي، ح�صب ما اأوردت �صحيفة دايلي ميل 

الربيطانية:
الألياف كمية  �صاعف   1-

تناول الألياف ُيبطء عملية امت�صا�ص الطعام داخل القناة اله�صمية، 
كمية  الأل��ي��اف  تزيد  الأك���ل، حيث  بعد  ال��دم  ال�صكر يف  اإف���راز  ويقلل 
اإىل  اإ���ص��ارات  تر�صل  ب��دوره��ا  التي  الأم��ع��اء،  داخ��ل  النافعة  البكترييا 

م�صتقبالت الأن�صولني ل�صبط م�صتوى ال�صكر.
والكراكرز اجلنب  تناول   2-

املواد  ال�صكريات يبطء من عملية تك�صري  ال�صحية مع  الدهون  دمج 
الغذائية واإطالق ال�صكر يف الدم. لذا ُين�صح بتناول الكراكرز الكرميي 

اأو حفنة من العنب مع �صريح �صغرية من اجلنب.
احليوية امل�صادات  جتنب   3-

حيث  املعدة،  نووية" داخ��ل  "قنبلة  مبثابة  احليوية  امل�صادات  تعترب 
تقوم بتحطيم البكترييا ال�صحية النافعة لالأمعاء، التي تعد املفتاح 

الرئي�صي للحفاظ على الوزن ال�صحي.

ما تاأثري الأرز البني على 
ال�سكر يف الدم؟

الأرز البني اأو الأرز غري املق�صور من الأطعمة التي ت�صاعد على الوقاية 
من مر�ص ال�صكري، وعلى �صبط احلالة عند الإ�صابة. ن�صبة ال�صكر 
بالدم هي مقيا�ص ملقدار اجللكوز الذي يتم توزيعه بوا�صطة الدورة 
الدموية، ويدخل اجللوكوز اإىل الدم ب�صرعة وبكمية كبرية عند اأكل 
الن�صويات، فيفرز البنكريا�ص الأن�صولني ل�صبط ن�صبة ال�صكر، فاإذا مل 
ي�صتطع اجل�صم �صبط ال�صكر بنف�صه يكون عليك اأن ت�صبطه باختيار 

الأطعمة املنا�صبة والتحكم يف الكمية.
حرارية،  �صعرة   150 على  البني  الأرز  من  املطبوخ  الكوب  يحتوي 
امل��ق��دار، وي��ع��ادل هذا  30 غ��رام��اً من الكربوهيدرات يف ه��ذا  ويوجد 
تت�صمنها  التي  الكربوهيدرات  قليلة  الأطعمة  من  ح�صتني  املقدار 
ق��ائ��م��ة ال��ط��ع��ام ال�صحية مل��ري�����ص ال�����ص��ك��ري )احل�����ص��ة ال���واح���دة 15 

غراماً(.
اأي اأن اختيار مري�ص ال�صكري حل�صة مقدارها كوب من الأرز البني 
املطبوخ لي�ص مثالياً، ويجب اأن يقابله تقليل اأنواع اأخرى من الأطعمة، 

اأو اختيار ن�صف كوب من الأرز البني فقط.
الألياف  م��ن  غ��رام��ني  البني على  الأرز  م��ن  ال��ك��وب  م��ق��دار  ويحتوي 
التي تبطئ دخول اجللوكوز اإىل الدم، ولذلك تو�صف الن�صويات التي 

حتتوي على األياف مثل الأرز البني باأنها كربوهيدرات معّقدة.
الأبي�ص  ب��دًل م��ن  البني  الأرز  اأك��ل  ب��اأن  ال��درا���ص��ات  ال��وق��اي��ة. وتفيد 
بال�صكري  الإ�صابة  خطر  يقلل  الب�صيطة  الكربوهيدرات  من  وغريه 

بن�صبة 16 باملائة.
لكن بالن�صبة ملري�ص ال�صكري ينبغي عدم الإفراط يف اأكل الأرز البني 
لأنه   ،)55( ال�صكر  موؤ�صر  على  معتدلة  درجته  اأن  من  الرغم  على 
من الن�صويات التي تتحول اإىل جلكوز مثل الأرز الأبي�ص، والفرق اأن 
الأرز البني ي�صتغرق وقتاً اأطول يف الإفراج عن حمتواه من اجللوكوز 

وبالتايل ل ي�صبب ارتفاعاً مفاجئاً يف ن�صبة ال�صكر بالدم.
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املربية اللكرتونية.. روبوت للأطفال 
النكات  ورواي��ة  الريا�صيات  يف  درو���ص  واإع��ط��اء  بلغتني،  التحدث  ي�صتطيع 
اأح��دث روبوت  اإن��ه  ���ص��دره،  �صا�صة على  الأط��ف��ال عن طريق  والتفاعل مع 
الأهل  بديال عن  يكون  فهل  الأط��ف��ال.  ملجال�صة  ال�صني  اخ��راع��ه يف  يتم 

واملدر�صني؟
اأزيح ال�صتار عن روبوت جديد يحمل ا�صم "اأي بال" خالل فعاليات معر�ص 
الأ�صبوع  ال�صينية  �صنغهاي  مدينة  يف  اأقيم  ال��ذي  امل�صتهلك  اإلكرونيات 
املا�صي، ويتيح هذا الروبوت اإمكانية التعليم والت�صرية عن الأطفال الذين 
يعانون من الوحدة، كما يوفر راحة البال لالآباء الذين ي�صطرون للخروج 

وترك اأطفالهم باملنازل مبفردهم.
ي��اأخ��ذ ال���روب���وت اجل��دي��د �صكال ب�صريا وي��ت�����ص��اوى يف ط��ول��ه م��ع ط��ف��ل يف 
اخلام�صة من عمره، كما اأنه يتحرك ويرق�ص على عجالت، وميكنه قراءة 

تعبريات وجه الطفل عرب تقنيات خا�صة.
ويقول تنيجيو هوانغ موؤ�ص�ص �صركة "اأفاتار مايند" لتقنيات الروبوتات اإن 
الروبوت هو اأن ي�صبح جلي�صا لالأطفال". ونقل املوقع  هذا  وراء  "الفكرة 
الإلكروين "فيز دوت اأورغ" املتخ�ص�ص يف التكنولوجيا عن هوانغ قوله: 
"عندما ينظر طفل ما اإىل هذا الروبوت، فاإنه �صوف يظن اأنه �صديقا له اأو 

فردا اآخر من الأ�صرة".
واأعرب هوانغ عن اعتقاده اأن الروبوت اجلديد، الذي ي�صل �صعره اإىل ت�صعة 
اأو املدر�صني،  "ل ميكنه اأن يكون حمل الآباء  اآلف يوان )1400 دولر(، 

ولكنه ي�صتطيع اأن يكون اأداة تكميلية لتخفيف بع�ص العبء".
ومن املقرر اأن تطرح ال�صركة روبوتا اآخر للتحدث اإىل كبار ال�صن وتذكريهم 
مبواعيد الدواء والت�صال بامل�صت�صفى يف حالة تعر�صهم لأي وعكة �صحية 

مفاجئة.

اأ�سلحة ملواجهة اأمل 
الوجه جمهول ال�سبب 

قالت الرابطة الأملانية لأطباء الأع�صاب 
اأمل  م��ن  ي��ع��ان��ون  الأ���ص��خ��ا���ص  بع�ص  اإن 
�صبب  ب��ال  ال��وج��ه  يف  متكرر  اأو  م�صتمر 
الوجه  "اأمل  ب��ا���ص��م  ي��ع��رف  فيما  وا���ص��ح 
 Idiopathic( ال�صبب"  جم��ه��ول 
لهم  ُي�����ص��ب��ب  م���ا   ،)Facial Pain

�صغطاً نف�صياً رهيباً.
اأن���ه ميكن مواجهة  ال��راب��ط��ة  واأ���ص��اف��ت 
الريا�صة  ممار�صة  خالل  من  الأمل  هذا 
ك���امل�������ص���ي وت���ق���ن���ي���ات ال�����ص����رخ����اء مثل 
ال�صرخاء الع�صلي التقدمي، بالإ�صافة 

اإىل العالج ال�صلوكي.
ثالثية  الك���ت���ئ���اب  م�������ص���ادات  اأن  ك���م���ا 
حيث  العالج؛  تدعم  اأن  ميكن  احللقات 
اإنها تخفف الأمل وتعالج يف الوقت ذاته 
واخلوف  الكاآبة  مثل  الكتئاب  اأع��را���ص 

والتوتر.
اإج������راء عملية  ال���راب���ط���ة م���ن  وح�����ذرت 
ج���راح���ي���ة؛ لأن���ه���ا ق���د ت������وؤدي يف اأ����ص���واأ 

احلالت اإىل تفاقم الأمل. 

مترينات حمددة تخفف 
اأعرا�ص الكتئاب

اأن  ح�����دي�����ث�����ة،  درا��������ص�������ة  ك�������ص���ف���ت 
ميار�صون  ال����ذي����ن  الأ�����ص����خ����ا�����ص 
مت����ري����ن����ات امل����ق����اوم����ة م���ث���ل رف���ع 
الأثقال ومترينات القوة الع�صلية، 
رمب�������ا ت����خ����ف ل����دي����ه����م اأع�����را������ص 
الدرا�صة  ف��ري��ق  وق����ام  الك���ت���ئ���اب. 
جتربة   33 م��ن  ب��ي��ان��ات  بتحليل 
 947 ع�����ص��وائ��ي��ا  �صملت  ���ص��ري��ري��ة 
يف  انخرطوا  الذين  البالغني،  من 
و930  املقاومة،  مترينات  برامج 
اآخ����ري����ن م���ن غ���ري امل�������ص���ارك���ني يف 
ال��ف��ري��ق يف  واأورد  ال���ربام���ج.  ت��ل��ك 
النف�صي،  ل��ل��ط��ب  )غ���ام���ا(  دوري�����ة 
مرتبطة  امل���ق���اوم���ة  مت��ري��ن��ات  اأن 
ب��راج��ع اأع��را���ص الك��ت��ئ��اب بغ�ص 
النظر عما اإذا كانت لدى ممار�صي 
م�صكالت  اأي  ال���ت���م���ري���ن���ات  ت���ل���ك 
متعلقة بال�صحة النف�صية، رغم اأن 
التاأثري كان اأو�صح عند من يعانون 
متو�صطة  اأو  خفيفة  درج����ات  م��ن 
فريق  قائد  واأو�صح  الكتئاب.  من 
البحث بريت جوردون من جامعة 
"الدرا�صات  اإي��رل��ن��دا  يف  ليمريك 
اأي  ممار�صة  اأن  اأظ��ه��رت  ال�صابقة 
نوع من التمرينات يح�صن اأعرا�ص 
لدى  درجاته  مبختلف  الكتئاب" 
الزمني  املتو�صط  وك��ان  البالغني. 
ل����ربام����ج مت���ري���ن���ات امل����ق����اوم����ة يف 
اأ�صبوعا،   16 ال��درا���ص��ة  اإط���ار ه��ذه 
 6 ب��ني  ت��راوح��ت م��دد التدريب  اإذ 
و�صرحت  اأ�صبوعا.  و52  اأ�صابيع، 
معهد  م��ن  جافني  بورفي�ص  دي��ان��ا 
التابع  ب���رف���ورم���ان�������ص(  )ب����ري����ن 
جامعة  يف  النف�صية  ال�صحة  ملركز 
تك�صا�ص يف دال���ص، )�صرحت( باأن 
دليال  ت�صيف  الدرا�صة  نتائج هذه 
وج���ود جمموعة من  ج��دي��دا على 
ال��ت��ي رمب���ا ت�صاعد يف  ال��ت��م��ري��ن��ات 
ت��خ��ف��ي��ف الك����ت����ئ����اب وغ������ريه من 

ال�صطرابات املزاجية.

حافلت متطورة 
ذاتية القيادة

الرو�صية  كاماز  �صركة  ا�صتعر�صت 
موؤخرا اختباراتها حلافلة جديدة 
مميزة ذاتية القيادة تعمل بالطاقة 
"كاماز- وت��ت��م��ت��ع  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة. 

1221" اجلديدة بت�صميم فريد 
و�صائل  اأه��م  اإح���دى  منها  �صيجعل 
فقمرتها  امل�����ص��ت��ق��ب��ل،  يف  ال���ن���ق���ل 
ل�  تت�صع  ال�����ص��ائ��ق  م��ن  تخلو  ال��ت��ي 
و�صائل  اأح����دث  وحت����وي  رك����اب   6
هذه  وزودت  وال��رف��اه��ي��ة.  ال��راح��ة 
قادر  ذات��ي  توجيه  بنظام  احلافلة 
اأنظمة  خمتلف  م��ع  التعامل  على 
املالحة وحتديد املواقع، ف�صال عن 
الزجاج  م��ن  وع�صري  اأن��ي��ق  هيكل 
كهربائي  وحم��رك  والألومينيوم، 
بعزم 130 ح�صانا يخولها ال�صري 

ب�صرعة 110 كلم يف ال�صاعة.

بعد الولدة.. قاع احلو�ص 
يحدد مدة العودة للريا�سة 

"اإلترين"  جم���ل���ة  اأوردت 
الأملانية اأن حالة قاع احلو�ص 
ال��ع��ودة للريا�صة  حت��دد م��دة 
اأنه  ب��ع��د ال������ولدة، م��و���ص��ح��ة 
اإذا ك��ان ق��وع احل��و���ص بحالة 
فيمكن  ج������ي������دة،  ����ص���ح���ي���ة 
ريا�صة  مم����ار�����ص����ة  ل����ل����م����راأة 
امل�����ص��ي ب��اع��ت��دال جم����دداً بعد 
الولدة  على  14 يوماً  م��رور 
واأ�صافت  اأي�����ص��اً.  القي�صرية 
امل����ج����ل����ة امل���ع���ن���ي���ة ب����الأ�����ص����رة 

يختلف  الأم�����ر  اأن  وال��ط��ف��ل 
تتطلب  التي  الريا�صات،  مع 
ال�صرعة، كالتن�ص وكرة ال�صلة، 
لفرة  النتظار  ينبغي  حيث 
�صهور   9 اإىل   6 ع��ن  ت��ق��ل  ل 
ق��ب��ل ال���ع���ودة مل��م��ار���ص��ت��ه��ا. اأما 
ق��اع احلو�ص ل يزال  ك��ان  اإذا 
وال�صعف  الإجهاد  من  يعاين 
حينئذ  فينبغي  ال���ولدة،  بعد 
ا�صت�صارة الطبيب قبل العودة 

ملمار�صة الريا�صة. 

وبالرغم من الأ�صرار التي حتدث عنها زاند فان تولكني، 
اإل اأنه قال: "ما تزال البطاط�ص املخبوزة خيارا اأف�صل من 
امل�صنعة"،  الكربوهيدرات  اأي من  اأو  اأبي�ص،  �صريحتي خبز 
 ، الأل��ي��اف  م��ن  الكثري  على  "حتتوي  لل�صحيفة:  واأ���ص��اف 
وذات قيمة غذائية كبرية". لكن هذا ل يعني اأن البطاط�ص 

فخ زيادة الوزن كما يفعل كثريون. يف  والوقوع  "�صحية"، 
اإن هذه م�صكلة بالن�صبة لواحد من كل  املتحدث ذاته، قال 
ارتفاع م�صتويات  يعانون من  الذين  بالغني. خا�صة  ع�صرة 
ال�صكري  امل�صابني بداء  ال��دم، ومئات الآلف من  ال�صكر يف 
والذين يكونون يف الأغلب من النوع الثاين غري امل�صخ�ص. 
فاإن  ي��وم،  ك��ل  البطاط�ص  رق��ائ��ق  ت��اأك��ل  "اإذا كنت  واأ���ص��اف: 
التحول اإىل البطاط�ص امل�صوية �صيكون اأف�صل بالن�صبة لك، 
لكن اإذا كنت تعتقد اأن البطاط�ص امل�صوية عبارة عن وجبة 
بدائل  يف  التفكري  الأف�صل  م��ن  يكون  فقد  �صحية،  غ��داء 

اأخرى كالبطاط�ص احللوة".

ملاذا ن�ستمتع كثريا باأكل رقائق البطاط�س؟
فاإن  ذلك  ومع  ال�صبع  على  ويبعث  لذيذا  الع�صاء  يكون  قد 
كي�ص رقائق البطاط�ص ي�صبح فارغا بعد م�صاهدة م�صل�صلك 
املف�صل، اإذ ل ميكنك التوقف عن اأكله مبجرد اأن تبداأ، وهو 
اخلفيفة،  الوجبات  بع�ص  على  اأي�صا  ينطبق  ال��ذي  الأم��ر 

لكن ملاذا؟
فبع�ص  تتوقف،  اأن  ميكنك  بالكاد  باأكلها  تبداأ  اأن  مبجرد 
بدرا�صة  اأمل��ان  باحثون  ق��ام  لذلك  للغاية.  مغرية  الأطعمة 
البطاط�ص  رقائق  با�صتخدام  الظاهرة  تلك  اأ�صباب  لك�صف 
اأوردها  التي  بع�ص اخلال�صات  اإىل  وتو�صلوا  ال�صيب�صي،  اأو 

موقع "�صبيغل دي اإيه" الأملاين.
الظاهرة  لفرة  الأملانية يف هذه  اإرلنغن  بحث علماء من 
اإذ قدموا  ب��اإج��راء جت��ارب على ف��ئ��ران،  من الوقت وق��ام��وا 

لهم �صيغة غذائية مغرية جدا وهي خليط من الن�صويات 
والدهون. وح�صب موقع "�صبيغل دي اإيه" فاإن ن�صبة الدهون 
الإق��ب��ال على هذه  دورا  يف  تلعب  ال��ط��ع��ام  وال��ن�����ص��وي��ات يف 
الأطعمة، فالفئران كانت تف�صل الطعام الذي يحتوي على 
املئة من الدهون و45 يف املئة من الن�صويات. وهذه  35 يف 

الن�صب توجد يف اأطعمة مثل ال�صوكولتة اأو ال�صيب�صي.
اأن���ه كلما  اأخ����رى وه���ي  اإىل نتيجة  ال��ب��اح��ث��ون  ت��و���ص��ل  ك��م��ا 
كلما   - �صمنة  موؤ�صر   -  )BMI( اجل�صم  كتلة  موؤ�صر  زاد 
رقائق  ت��ن��اول  ع��ن��د  ال���دم���اغ  امل��ك��اف��اأة يف  م��رك��ز  تن�صيط  مت 

البطاط�ص.
ال��ب��اح��ث��ون لع�صرين رجال  اأع��ط��ى  ال��درا���ص��ة   خ���الل ه���ذه 
اأعطوهم القرع  اأيام  وام��راأة رقائق البطاط�ص وبعد ثالثة 
الأخ�صر اأو الكو�صا. وقد خل�صوا اإىل اأن الدماغ تفاعل بقوة 
فقط مع ا�صتهالك ال�صيب�صي، بطريقة م�صابهة لتلك التي 
اأي�صا على الفئران. ويقول امل�صرف على الدرا�صة  لوحظت 
اأندريا�ص هي�ص اإن هذه املنطقة ت�صمى مركز مكافاأة الدماغ، 
لكن ملاذا يحدث ذلك بال�صبط؟  العلماء ل يعرفون ال�صبب 

حتى الآن.
الطعام  تاأثري  الباحثني  بع�ص  ق��ارن  الدرا�صة  ه��ذه  خ��الل 
على الدماغ مع تاأثري املخدر، اإذ تلعب مادة الدوبامني دورا 
رئي�صيا يف هذا التاأثري، فهذه املادة تخلق نوعا من احللقة 
معينة  م��ادة  من  واملزيد  املزيد  اإىل  امل��رء  فيحتاج  املفرغة: 
ما  وهو  ال�صعادة  على  الباعثة  احلالة  نف�ص  على  للح�صول 

ي�صبح اإدمانا.

ما ال تعرفه عن فوائد البطاط�س!
فهي  للبطاط�ص،  العظيمة  الفوائد  ي��درك��ون  ل  الكثريون 
اأنها  اأي�����ص��ا. ومب��ا  ع��الج طبيعي  واإمن���ا  غ���ذاء فقط  لي�صت 
العامل فيمكن  انت�صارا يف  اأكرث حما�صيل اخل�صراوات  من 

اله�صمية  الأم��را���ص  بع�ص  من  للتخل�ص  عليها  العتماد 
وتقوية جهاز املناعة.

تعترب البطاط�ص )البطاطا( واحدة من اأ�صهر الأطعمة ذات 
كما  كثرية.  �صحية  مزايا  ولها  الكبرية،  الغذائية  القيمة 
حتتوي على العديد من العنا�صر الغذائية التي ت�صاهم يف 
التخل�ص من احلمو�صة يف اجل�صم. وهي غنية مبحتواها 
من الفيتامينات التي تقوي املناعة، والكال�صيوم املهم للقلب، 
كما ت�صاعد الإن�صان على التخل�ص من م�صاكل ه�صمية، كما 

ذكر موقع "بنكهوفر" املخت�ص بال�صوؤون ال�صحية.
ويقول خرباء التغذية باأن تخزين البطاط�ص مبا�صرة عند 
جنيها وحفظها يف مكان جيد من �صاأنه اأن يوفر للم�صتهلك 
والعديد  بالفيتامينات  غنيا  م�صدرا  ال�صتاء  ف�صل  طيلة 
من املركبات الأخرى، التي جتعل الإن�صان يف حالة �صحية 

جيدة.
وحتتوي البطاط�ص على ن�صبة مهمة من الألياف الغذائية 
وكذلك  العالية،  اجلودة  ذات  للكربوهيدرات  وُتعد م�صدرا 
اأف�صل م�صدر للربوتني النباتي. وين�صح موقع "بنكهوفر" 
بتناول البطاط�ص مع اللحوم، لأنها غنية باملواد الأ�صا�صية 
التخل�ص من  ي�صاعد على  ت��وازن غذائي  لتحقيق  ومثالية 

حمو�صة الدم.
"ك"  فيتامني  كبرية من  كميات  على  البطاط�ص  وحتتوي 
ال��ذي مينع تخرث ال��دم، وحُت��ول الإن��زمي��ات كميات كبرية 
ويحافظ  الطاقة.  لإنتاج  غلوكوز  اإىل  البطاط�ص  ن�صا  من 
الذي  ال�صوائل يف اجل�صم  البطاط�ص على توازن  ا�صتهالك 

يلعب دورا هاما يف عمل القلب وتدفق الدم ب�صكل جيد.
للر�صيع،  بالن�صبة  للبطاط�ص  الغذائية  القيمة  نن�صى  ول 
لحتوائها على كميات كبرية من الفيتامينات والكال�صيوم 
ل�صحة  ���ص��روري��ة  مكوناتها  اأن  كما  وال���ده���ون.  واحل��دي��د 

اجللد والعظام والأع�صاب والدورة الدموية.

البطاط�ص امل�سوية... لي�ست �سحية كما يعتقد!

امل�سوية كنوع  البطاط�س  اإىل تناول  قد يلجاأ كثريون 
من احلمية الغذائية لفقدان الوزن. لكن هذا النوع من 
البطاط�س تبني اأنه غري �سحي وال ي�ساهم يف تخفيف 
يو�سحه  منطقي  ل�سبب  كثريين،  يعتقد  كما  ال��وزن 

طبيب متخ�س�س.
كثريون  ويعتربها  خفيفة  وجبة  اأنها  من  بالرغم 
�سحية، اإال اأن البطاط�س امل�سوية ميكنها اأن تت�سبب يف 
عدم فقدان الوزن كما يظن البع�س. وال�سبب اأن هذا 
ال�سكر،  من  بكمية  مغطاة  تكون  البطاط�س  من  النوع 
والتي تتجاوز   19 ملعقة �سغرية يف احلبة، اأي �سعف 

ما حتتويه قنينة "كوكا".
 The" ل�سحيفة  تولكني   ف��ان  زان��د  الدكتور  وق��ال 
Sun" الربيطانية، اإنه من املرجح اأن يتفاجاأ العديد 
من الربيطانيني الذين يعتقدون اأن البطاط�س امل�سوية 

خيارا �سحيا.
متو�سطة احلجم  اأن كل بطاط�س  اإىل  الدكتور  واأ�سار 
حتوي ما يقرب من 90 جرام من ال�سكر، اأي ما يعادل 
�سبعة  مقابل  ال�سكر،  من  تقريبا  �سغرية  ملعقة   19

فقط يف علبة "الكوكا"، حمذرا من االإقبال عليها.
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�ش�ؤون حملية

�سعيد بن طحنون يزور جمل�ص حممد بن ركا�ص باليحر

باحثون من جامعة الإمارات يطورون تقنية جديدة للك�سف عن تلوث وقود الطائرات

يف احتفالية اأقيمت بجامعة زايد

لبنى القا�سمي تت�سلم امليدالية الف�سية لندوة  وجوائز الأعمال وال�سلم العاملية لعام 2018

•• العني - الفجر

زار معايل ال�صيخ �صعيد بن طحنون اآل نهيان ، ال�صيخ 
جمل�صه  يف  وذل��ك  العامري  ركا�ص  بن  حمد  حممد 
ا�صتقبال  يف  وك��ان  العني،  منطقة  يف  اليحر  مبدينة 
معاليه ال�صيخ الدكتور �صامل حممد بن ركا�ص ع�صو 

املجل�ص الوطني �صابقاً وعدد من اأبناء قبيلة العوامر 
واملواطنني.

طحنون،  بن  �صعيد  ال�صيخ  بزيارة  ركا�ص  بن  ورح��ب 
الكرمية،  اللفته  ل��ه��ذه  وت��ق��دي��ره  �صكره  ع��ن  م��ع��رب��اً 
قيم  من  به  تتمتع  مبا  الر�صيدة  القيادة  اأن  معترباً 
���ص��ام��ي��ة وخ�����ص��ال اخل���ري وامل��ح��ب��ة يف خ��دم��ة الوطن 

هي النموذج الذي يدفع كل املوطنني اإىل املزيد من 
الت�صحية والإخال�ص يف �صبيل تقدم ونه�صة اماراتنا 

الغالية.
وت����ب����ادل م���ع���ايل ال�����ص��ي��خ ���ص��ع��ي��د ب����ن ط���ح���ن���ون مع  
احلا�صرين يف املجل�ص الأحاديث الودية التي جت�صد 
وامل�صوؤولني   القيادة  جتمع  التي  الروابط  وقوة  عمق 

ب��اأب��ن��اء ال��وط��ن واحل��ر���ص ع��ل��ى ا���ص��ت��م��رار التوا�صل 
م��ع��ه��م، وذل����ك ان��ط��الق��ا م��ن ن��ه��ج  وم���ب���ادئ اأ�صيلة 
نهيان  اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  له  املغفور  غر�صها 
يحفظ  اأن  وجل  عز  اهلل  داع��ني  ثراه"،  اهلل  "طيب 
وينعم على الم��ارات دوام اخلري والأم��ن والأم��ان يف 

ظل قيادتها احلكيمة.

اأعلنت جامعة الإمارات العربية املتحدة عن قيام فريق 
خ��الل تطوير  بحثي مهم من  ب��اإج��راء م�صروع  بحثي 
نظام اإلكروين يك�صف عن ال�صوائب املوجودة يف وقود 
من  العديد  ح��ل  يف  للم�صاعدة  اإل��ك��رون��ي��اً  ال��ط��ائ��رات 
اأنحاء  جميع  يف  النقل  مبجال  تتعلق  التي  امل�صكالت 
ال��ن��ظ��ام الإل���ك���روين الذي  ل��ه��ذا  ال��ع��امل، حيث ميكن 
عينة  حتليل  والن�صف  العام  قرابة  تطويره  ا�صتغرق 
�صغرية من الوقود للك�صف عن اأية �صوائب يف اأقل جزء 

من الثانية.
ال��دك��ت��ور ر���ص��اد رم�����ص��ان، م��ن كلية الهند�صة  واأو���ص��ح 
ه��ذا اجل��ه��از يف  ا�صتخدام مثل  ب��اإن  الإم����ارات  بجامعة 
الطائرات  لأن  للغاية  مهماً  اأم��راً  يعد  الإم���ارات  دول��ة 
تنتقل من مكان لآخر حول العامل، الأمر الذي يتطلب 
اأك���رث م��ن م��ط��ار واأك����رث م��ن دولة،  ال���وق���ود يف  تعبئة 
وتختلف ن�صبة تلوث الوقود من مطار اإىل اآخر ح�صب 

طرق التخزين امل�صتخدمة. 

وذكر الباحث باأنه "اإذا تعر�ص الوقود القدمي اإىل القليل 
الفطريات  ف��اإن  امل��اء،  اأو كمية قليلة من  الرطوبة  من 
والبكترييا تنمو فيه. حيث ي�صبح الأمر عدوى مثلما 
يحدث يف ج�صم الإن�صان، وميكن للفطريات والبكترييا 
وتدمري  لتاآكل  �صبباً  يجعلها  مما  ال��وق��ود  يف  تنمو  اأن 
ال�صيارات،  امل��ح��رك وع��ل��ى خ���الف  خ��زان��ات وم��ك��ون��ات 
للغاية  مكلفة  الطائرة  خ��زان��ات  ا�صتبدال  عملية  تعد 
وجود  عن  الك�صف  ي�صاعد  كما  الأجنحة،  يف  لوجودها 
�صوائب الوقود يف التقليل من التاآكل يف خزانات وقود 

للطائرات، وبالتايل اإطالة عمر املحرك".
براءة  ع��ل��ى  احل�����ص��ول  "رم�صان" يف  ال��ب��اح��ث  وي��اأم��ل 
للم�صروع  الأول��ي��ة  النتائج  واأن  خا�صًة  قريباً،  اخ��راع 
حمفزة للغاية، يف ظل وجود طرق اأخرى للك�صف عن 
اجلهاز،  كهذا  ح�صا�صة  لي�صت  اأنها  اإل  الوقود،  �صوائب 
وق����ال: ق��دم��ن��ا ع��ل��ى ب��راءت��ي اخ����راع اأح��ده��ا للجهاز 
والأخ��رى للطريقة اجلديدة للك�صف عن ثابت العزل 

وهو  يعمل،  اجل��ه��از  اأن  م��ن  حتققنا  وق��د  الكهربائي. 
قادر على الك�صف عن اأي تغيري ب�صيط يف ثابت العزل 

يف  ال�صوائب  كمية  اإلكرونياً  ي�صجل  كما  الكهربائي، 
الوقود دون احلاجة اإىل مواد كيميائية.

•• اأبوظبي -  الفجر 

الأعمال"  وحرية  الدينية  احلرية  "موؤ�ص�صة  كرمت 
خالد  بنت  لبنى  ال�صيخة  معايل  )اإنرفيث(  العاملية 
امليدالية  ومنحتها  زاي����د  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����ص��ة  ال��ق��ا���ص��م��ي 
الف�صية لندوة وجوائز الأعمال وال�صالم العاملية لعام 

 .2018
جاء ذلك خالل ا�صتقبال معاليها يف حرم جامعة زايد 
من  تومب�صون  اآن��دي  الق�ص  من  ك��اًل  اليوم  باأبوظبي 
كني�صة �صانت اأندروز باأبوظبي والدكتور فاروق حمادة 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  م�صت�صار 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد 
امل�صلحة وعدداً من ممثلي الأديان والطوائف املختلفة 

وقطاعات الأعمال بكل من اأبوظبي ودبي.

لبنى  ال�صيخة  معايل  بت�صليم  تومب�صون  الق�ص  وق��ام   
املنظمة  ع��ن  ب��ال��ن��ي��اب��ة  الف�صية  امل��ي��دال��ي��ة  ال��ق��ا���ص��م��ي 
الدكتور  الأ�صتاذ  �صعادة  احتفالية ح�صرها  العاملية يف 
ريا�ص املهيدب مدير جامعة زايد وال�صيد �صادق املال 
وعمداء  والإداري��ة  املالية  لل�صوؤون  التنفيذي  الرئي�ص 

الكليات.
بهذه  كلمة  القا�صمي  لبنى  ال�صيخة  م��ع��ايل  واأل��ق��ت 
ال��ذي يقام  ال���دويل،  املنا�صبة حيت فيها ه��ذا احل��دث 
التي تقف خلفه من  واأ�صادت باجلهود  الثانية،  للمرة 
القائمة  املجتمعات  يف  امل�صتدامة  التنمية  دع��م  اأج��ل 
الو�صول  وكذلك  الجتماعي،  وال�صالم  التعاي�ص  على 
بالعدالة اإىل اجلميع، وبناء موؤ�ص�صات �صاملة فاعلة يف 

هذا الإطار على جميع امل�صتويات.
امل��ي��دال��ي��ة مب��ث��اب��ة رمز  ه���ذه  اأع���ت���رب  "اإنني  وق���ال���ت: 

وقيادتها  املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة  تقديري 
الذي  ال��ت��ك��رمي  واأن  �صيما  وط��ن��ي،  واأب���ن���اء  احل��ك��ي��م��ة 
حتمله قد جاء يف وقته املنا�صب متاماً، حيث يتزامن 
اأطلقته  ال���ذي  زايد"،  ب�"عام  ب��الدن��ا  اح��ت��ف��الت  م��ع 
قيادتنا الر�صيدة احتفاء بالذكرى املئوية مليالد والدنا 
اآل نهيان،  املوؤ�ص�ص، املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان 
الرجل الذي وحدنا واأر�صى دعائم ال�صالم والوئام يف 
بها،  اأيقونة عاملية يحتذى  بلدنا  بيننا، وجعل من  ما 
بف�صل ما غر�صه فينا من ف�صائل الت�صامح والتاآخي، 
وما علمنا من قيم احرام الآخرين بغ�ص النظر عن 

دينهم اأو لونهم اأو اأ�صلهم العرقي.
اإىل عامل  ن�صم �صوتنا  اأن  اهلل  اأدع��و  "اإنني  واأ�صافت: 
جديد تتحقق فيه ال�صتدامة وحقوق الإن�صان واحلياة 

الآمنة واملزدهرة لكل الب�صر على كوكبنا."

العاملية  وال�صالم  الأعمال  اأن جوائز  بالذكر  واجلدير 
كانت قد اأطلقت على هام�ص اأوملبياد ذوي الحتياجات 
اخلا�صة الذي ا�صت�صافته مدينة بيونغ ت�صانغ يف كوريا 

اجلنوبية بني 9 و18 مار�ص املا�صي.
 وتقوم "موؤ�ص�صة احلرية الدينية والأعمال" بتثقيف 
ت��ك��ون احلرية  ك��ي��ف  ال��ع��امل��ي ح���ول  جمتمع الأع���م���ال 
جمتمع  وت�صارك  التجارية،  لالأعمال  جيدة  الدينية 
واملنظمات  احلكومة  م��ع  اجل��ه��ود  توحيد  الأع��م��ال يف 
غ��ري احل��ك��وم��ي��ة يف ت��ع��زي��ز اح����رام ح��ري��ة ال��دي��ن اأو 

املعتقد.
وت��رك��ز امل��وؤ���ص�����ص��ة ع��ل��ى م�����ص��اع��دة ال�����ص��رك��ات يف تعزيز 
ال��ت��ف��اه��م ب��ني الأدي�����ان وال�����ص��الم، اإذ ت��ت��وخ��ى حتقيق 
وامل�صتدامة  املبتكرة  القت�صادات  من  عاملي  م�صتقبل 

التي حترم فيها حرية الدين اأو املعتقد والتنوع.

ملتقى قهوة العيد يف 
العني للتوزيع

•• العني - الفجر 

عيد   قهوة  ملتقى  الطاقة  ل��دائ��رة  التابعة  للتوزيع  العني  �صركة  نظمت 
الفطر يف باحة املبنى الرئي�صي، حيث التقى ال�صيد عبداهلل ال�صرياين مدير 
عام ال�صركة بالإنابة مبدراء الإدارات و الدوائر و روؤ�صاء الأق�صام و املوظفني 

لتبادل التهاين بالعني.
ياأتي تنظيم ملتقى قهوة العيد لأهمية امللتقيات الجتماعية و التي تعك�ص 
احلر�ص على تعزيز العالقات الجتماعية بني املوظفني بعيداً عن روتني 
الرابط  و  التاآلف  مفهوم  تكر�ص  اأ�صرية  اأج���واء  �صمن  و  اليومي  العمل 

الجتماعي .
حتر�ص �صركة العني للتوزيع على تنظيم الفعاليات الداخلية بني املوظفني 
بهدف رفع كفاءة وفاعلية اأداء العمل وزيادة الإنتاجية وحت�صني اخلدمات 

والعمل يف بيئة ايجابية بروح الفريق الواحد.

الرا�سدي يتفقد املناوبني 
مبركز �سرطة هيلي يف العني

•• العني - الفجر

تفقد العميد حممد �صهيل الرا�صدي، مدير قطاع الأمن اجلنائي بالإنابة 
يف �صرطة اأبوظبي �صري عمل املناوبني مبركز �صرطة هيلي يف منطقة العني 

خالل اإجازة عيد الفطر املبارك، مبا ي�صهم يف تعزيز الأمن وال�صتقرار.
ال�صف  و�صباط  ال�صباط  م��ن  امل��ن��اوب��ني  م��ع  التهاين  ال��را���ص��دي،  وت��ب��ادل 
واملنت�صبني، مثنياً على م�صتوى الأداء واملهنية، ومتنى لهم املزيد من العطاء 
والنجاح، وطالبهم باأن يكونوا على قدر امل�صوؤولية يف اأداء الواجب، وحثهم 

على تقدمي اأف�صل اخلدمات مبا يعزز ثقة اجلمهور  ب�صرطة اأبوظبي.
مديرية  مدير  ال�صبو�صي،  �صيف  م��ب��ارك  العقيد   ال��زي��ارة،  خ��الل  وراف��ق��ه 
حر�ص  م��وؤك��داً  اجلنائي،  الأم���ن  قطاع  يف  ب��الإن��اب��ة  العني  منطقة  �صرطة 
اجلميع  على القيام بواجباتهم  ال�صرطية والأمنية  وتقدمي اخلدمات يف 
خمتلف الأوقات وبحرفية عالية، م�صرياً اإىل اأن تعليمات القيادة ال�صرطية 

تعد املحفز دوماً لتطوير الأداء ال�صرطي، وفق اأف�صل املمار�صات العاملية.
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 ميكن اأن ن�ساوي بني ال�سكري والبدانة! لكن يف ع�سٍر اأ�سبح فيه اجللو�س اجلامد اأمام لوحة املفاتيح �سلوكًا عاديًا وباتت 
املنتجات الغذائية تفي�س بال�سكر امل�ساف، حتى اأ�سحاب الوزن الطبيعي الذين يعتربون اأنف�سهم كثريي احلركة يواجهون 
امل�ساكل. يقول الدكتور تيم ت�سري�س، وهو باحث يف جمال االأي�س يف معهد الطب احليوي يف )بينينغتون( يف منطقة )باتون 
روج(، لويزيانا االأمريكية: )زارين �ساب منذ ب�سعة اأيام وبدا وزنه طبيعيًا وكان ميار�س الهرولة فقال يل: )ال اأفهم ملاذا 
اأفهم ال�سبب! فهو ي�ستهلك كمية هائلة من ال�سكر وال يرفع االأوزان(. لكن ما  اأنا  اأ�سبحُت يف مرحلة ما قبل ال�سكري(. 
عالقة االأوزان؟ تبنينّ اأن متارين القوة اأ�سا�سية للحفاظ على اأي�س �سليم لكن يغفل كثريون اأهمية هذا الن�ساط. حتى لو 
�سك هذا التباطوؤ لبع�س االأمرا�س املزمنة.  كنت نحياًل وكثري احلركة، رمبا يكون معدل االأي�س يف ج�سمك بطيئًا ويعرنّ

يثبت بحث جديد اأن هذا الو�سع ينطبق على عدد كبري من النا�س. فيما يلي اخلطوات الكفيلة برفع معدل اأي�سك.

اخلطوة االأوىل: اعرف املبادئ االأ�سا�سية
يفكك  ثم  الطعام  ت�صتهلك  حم��ّرك:  مبثابة  الأي�ص   ْ اعتربرِ
اإىل غلوكوز  ج�صمك معظم )الوقود( الذي يتلقاه وُيحّوله 
)اإنه نوع من ال�صكر(. يتنقل الغلوكوز بعد ذلك عرب جمرى 
ينتج  نف�صه،  ال��وق��ت  يف  اخل��الي��ا.  اإىل  ال��ط��اق��ة  لنقل  ال���دم 
ج�صمك هرمون الأن�صولني الذي ينقل الغلوكوز وي�صمن األ 
يرتفع معدل ال�صكر يف الدم ب�صكٍل مفرط. حُتّدد �صرعة هذه 

العملية وفاعليتها معدل الأي�ص يف ج�صمك.
ي�صّجل  الأي�����ص.  معدل  يتباطاأ  ال�صن،  يف  التقدم  م��ع  لكن 
بدءاً  ال�صنة،  يف   2% اأو   1 بن�صبة  ت��راج��ع��اً  ال��ن��ا���ص  معظم 
عدة  �صحية  م�صاكل  ال��راج��ع  وي�صّبب  الأرب��ع��ني،  عمر  من 
تخزين  اإىل  ي�صري  الأي�����ص  ت��ب��اط��وؤ  لأن  العمر  منت�صف  يف 
الدم  �صكر  م�صتويات  ارت��ف��اع  يعني  ق��د  م��ا  اإ���ص��اف��ي��ة،  ده���ون 
والكول�صرول و�صغط الدم اأو ن�صوء التهابات، وقد ميّهد كل 
اإ�صافية. حني  دهون  لتجميع  ال�صطرابات  واحد من هذه 
تن�صاأ هذه امل�صاكل كلها دفعًة واحدة، ُت�صّمى احلالة متالزمة 
الأي�ص: لن تبدو هذه املعلومات مفاجئة حني تالحظ اأنك 

تواجه م�صاكل حادة يف معدل ال�صكر اأي�صاً.
ي��رت��ب��ط ج����زء م���ن امل�����ص��ك��ل��ة ب��احل��م��ي��ة ال��غ��ذائ��ي��ة، ل �صيما 
الدم.  يف  �صكر  اإىل  وت��ت��ح��ول  تتفكك  ال��ت��ي  ال��ك��رب��وه��ي��درات 
يقول ت�صري�ص اإن عدداً مفاجئاً من ال�صباب الذين يقابلهم 
يخطوؤون حني يظنون اأن ممار�صة الهرولة اأو ركوب الدراجة 
كميات  ب��اأك��ل  ل��ه��م  ت�صمح  اأ���ص��ب��وع��ي��اً  م���رات  ب�صع  ال��ه��وائ��ي��ة 

الطاقة  واأل��واح  بال�صكر  الغنية  الوجبات  من  ع�صوائية 
والتحليات الليلية، اأو خليط من هذه اخليارات كلها. 
ال�صحية(،  )الكربوهيدرات  حتى  احل���الت،  بع�ص  يف 

ف  مثل اخلبز متعدد احلبوب واملعكرونة الكاملة، ُت�صعرِ
الوقت،  م��رور  الأن�صولني. مع  اإف��راز  على  ق��درة اجل�صم 

الغنية  وامل�����ص��روب��ات  ب��امل��اأك��ولت  اإغ����راق اجل�صم  ي���وؤدي 
التي  الأن�صولني  م�صكلة مقاومة  تفاقم  اإىل  بال�صكر 

متنع اخلاليا من التجاوب مع الأن�صولني فيراكم 
لإ�صابتك  ال��و���ص��ع  ه��ذا  مي��ّه��د  ال���دم.  يف  ال�صكر 

بال�صكري حتى لو مل يكن وزنك زائداً!
امل��ع��ادل��ة بطريقة  اآخ���ر م��ن ه��ذه  يتعلق ج��زء 
هذه  ترتبط  ول  امل�صتهلكة،  ال�صكريات  حرق 
عنها  المتناع  يجب  التي  باخلطوات  امل�صاألة 
اأهمية متارين  تفعله. تربز  اأن  بل مبا يجب 

اأول  القوة يف هذا املجال حتديداً لأن الع�صل 
الدكتور  يقول  اجل�صم.  يف  ال�صكر  يحرق  مكان 

اأرد، اخت�صا�صي يف التحكم بالوزن يف مركز  جاميي 
�صامل(،  )وين�صتون  يف  املعمداين  الطبي  فوري�صت(  )وي��ك 

كارولينا ال�صمالية: )ممار�صة متارين املقاومة اأ�صبه بتلقي 
حقنة اأن�صولني. �صتح�صل على الغلوكوز من جمرى الدم 

و�صي�صل اإىل الع�صالت(. كنا نظن اأن احلفاظ على قوة 
الع�صالت يتعلق بنوعية احلياة، مبعنى اأننا نحتاج اإىل 

ع�صالت قوية لنقل الأثاث اأو فتح مرطبان املايونيز 
الريا�صة  فيزيولوجيا  خ��رباء  يعترب  لكن  القا�صي! 
واأطباء فقدان الوزن اليوم اأن الع�صالت والتمارين 
حمرك  ت�صغيل  ملتابعة  ج��داً  �صرورية  تقويها  التي 
الأي�ص مع التقدم يف ال�صن. يف هذا ال�صياق، يو�صح 

ت�صري�ص: )الع�صل اأول ن�صيج يوؤثر يف الأي�ص(. يحرق 
كل ن�صف كيلوغرام منه بني 7 و10 �صعرات حرارية 

فقط  �صعرات  ث��الث  اأو  �صعرتني  بحرق  مقارنًة  يومياً 
ن�صاط  لفهم  ال��ده��ون.  من  كيلوغرام  ن�صف  كل  مقابل 

النادي  يف  رقمي  ميزان  على  ب�صاطة  بكل  ا�صعد  الأي�ص، 
ت�صري  الهزيلة.  الع�صلية  الكتلة  معدل  واق���راأ  الريا�صي 

زيادة الكتلة الع�صلية اإىل زيادة قوة الأي�ص.

اخلطوة الثانية: زد قوتك
ل داعي لتكون نحياًل كي ي�صبح الأي�ص يف ج�صمك 
�صحياً. يقول ديفيد نيمان، خبري يف فيزيولوجيا 

ال��ري��ا���ص��ة يف ج��ام��ع��ة ولي����ة )اأب���ال����ص���ي���ان( يف 
اإنك  ال�صمالية،  ك��ارولي��ن��ا  )ب����ون(،  منطقة 
ممار�صة  ع��رب  الأي�����ص  تن�صيط  ت�صتطيع 
للتم�صك  املقاومة  متارين  من  يكفي  ما 
الأ�صا�صية  الفكرة  )تتعّلق  بع�صالتك: 
الكتلة  م��ن  ن�صبة  اأك���رب  على  ب��احل��ف��اظ 
الع�صلية يف مرحلة متقدمة من احلياة. 
نتيجًة لذلك، �صيحافظ الأي�ص يف ج�صمك 
على قوته(. لكن ميكن ت�صريع معدله بدرجة 
من  كيلوغرامات  ب�صعة  اكت�صاب  ع��رب  ب�صيطة 
مما  اأ�صهل  املهمة  ه��ذه  تكون  ل��ن  الآن.  الع�صالت 
الت�صتو�صتريون  م�صتويات  )ت��ك��ون  ال��ي��وم  عليه  ه��ي 
وه���رم���ون���ات ال��ن��م��و ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ال���ي���وم اأع���ل���ى مما 
خم�ص  خ�������الل  ع���ل���ي���ه  ����ص���ت�������ص���ب���ح 
احلجم  و�صيكون  مثاًل(،  �صنوات 
تك�صبه �صمانة  ال��ذي  الإ���ص��ايف 
تقول  م�صتقباًل.  ل�صالمتك 
نيومان  اآن  الأوب���ئ���ة  ���ة  ع���املرِ
)بيت�صبريغ(:  جامعة  من 
حا�صم  ع���ام���ل  )ي��ت��ع��ل��ق 
�صيخوخة  اإىل  بالن�صبة 
يبلغ  ب�����اأن  ال��ع�����ص��الت 
منوها اأعلى الدرجات 

يف مرحلة ال�صباب(.
وحافظ  الع�صلية  كتلتك  ببناء  ال��ي��وم  اب���داأ  اأخ���رى،  بعبارة 
تبداأ  منها حني  �صتخ�صر ج��زءاً  التي  الكتلة  عليها كي تزيد 
عملية فقدان الع�صالت املرتبطة بال�صن يف عمر ال�صتني اأو 

ال�صبعني.
اأ���ص��رع وق��ت ممكن:  ثمة �صبب اآخ��ر لبدء مت��اري��ن ال��ق��وة يف 
ماركا�ص  جن��ح  الع�صلية!  األ��ي��اف��ك  ع��ل��ى  حت��اف��ظ  اأن  ي��ج��ب 
بامان، مدير مركز األباما للطب الريا�صي، يف زيادة حجم 
فوق  وما  ال�صتني  عمر  يف  اأ�صخا�ٍص  لدى  الع�صلية  الألياف 
�صاركوا يف جت��ارب عيادية خمتلفة. لكنه مل ينجح يف  حني 
اآخر من الكتلة  زيادة عدد تلك الألياف التي ت�صّكل عن�صراً 
الع�صلية لأن الع�صالت )نظام منٍب على الطلب( كما يقول 
د الألياف وُتدّربها، يبداأ بع�صها بال�صمور  بامان. اإذا مل جُتهرِ
اإذا بلغ عدد الألياف يف  اأو يختفي كلياً ولن يتجدد مطلقاً. 
)وفق  الثالثني  عمر  يف  مثاًل  األ��ف   800 فخذك  ع�صالت 
اأي مت���اري���ن قوة،  ت��ك��ن مت���ار����ص  ت��ق��دي��رات اخل������رباء( ومل 

تراوح  بن�صبة  30 ي��راج��ع  ب���������������ني 
فيقت�صر  ع���������������������دد و05%، 

 400 األ��ف يف الألياف على 
يف  ال�صبعني.  تلك عمر 

تتمكن  من املرحلة، 

تقوية �صاقك بالألياف املتبقية كما اأثبت بامان مع امل�صنني 
الذين تعاون معهم. لكن لن تكون ع�صالت فخذك قوية مبا 
يكفي ولن حترق الغلوكوز بالفاعلية نف�صها لو اأنك مار�صَت 

متارين القوة يف الثالثني والأربعني واخلم�صني.

اخلطوة الثالثة: مار�س التمارين بذكاء
لبلوغ عمر متقدم والتم�صك باأعلى درجات القوة واحليوية، 
يجب اأن حتافظ على ع�صالت �صحية وتتخل�ص من الدهون 

غري النافعة.
اإىل  اآخ��رون، �صتحتاج  اأجراها ت�صري�ص وعلماء  وفق درا�صات 
والرئتني  القلب  حلماية  القلب  تقوية  مت��اري��ن  مم��ار���ص��ة 
وبناء املتقّدرات يف اخلاليا الع�صلية، ما ي�صاعدها على زيادة 
قوتها مع مرور الوقت. لكن لن يرفع معظم متارين القلب 
مهّمة  اإن��ه��ا  الريا�صية!  احل�صة  انتهاء  بعد  الأي�����ص  م��ع��ّدل 
متارين املقاومة لأنها تطلق م�صار )احلرق املتوا�صل( عرب 
بناء ع�صالٍت ت�صتهلك ال�صكر با�صتمرار، �صواء كنت متار�ص 

الريا�صة اأو جتل�ص على كنبتك.
ملا كان عدد قليل من النا�ص لديه الوقت اأو الطاقة ملمار�صة 
متارين القلب يف اأحد الأيام ثم النتقال اإىل رفع الأوزان يف 
اليوم التايل، فيعمل املدربون وخرباء فيزيولوجيا الريا�صة 

ب�صكل متزايد على ت�صميم )دفعة واحدة( من التمارين.
القوة  متارين  بني  �صريعاً  التنقل  على  الربامج  ه��ذه  ترّكز 
مثل  الع�صلية،  امل��ج��م��وع��ات  اأك���رب  ت�صتهدف  ال��ت��ي  امل��رّك��ب��ة 
الفخذ  وع�صالت  الأل��وي��ة  والع�صالت  الظهرية  الع�صالت 
واأوت��ار الركبة، كونها متت�ص معظم كمية ال�صكر للح�صول 
القلب  �صربات  نف�صه معدل  الوقت  فيزيد يف  الطاقة،  على 
وتن�صط الرئتان. لحظ بامان نتائج جيدة حني حّث جماعته 
وزن  متارين  ت�صريع  منهم  يتطّلب  ال��ذي  الأوزان  رفع  على 

اجل�صم بني حركات الرفع التقليدية.
الراأي  يف  نوعية  نقلة  ح�صلت  كلها،  املعطيات  لهذه  نتيجة 

الذي نحمله عن الأي�ص.
ال�صحية.  امل�صاكل  �صد  نني  حم�صّ لي�صوا  النحيلون  ال�صباب 
منا  اأيٌّ  يواجه  لن  املنا�صب،  احلياة  اأ�صلوب  تبّني  عند  لكن 
غودبا�صر،  بريت  يقول  الأي�����ص.  م�صتوى  يف  ح��اداً  تراجعاً 
)����ص���ان���ف���ورد برينهام  م��ع��ه��د  الأي���������ص يف  خ��ب��ري يف جم����ال 
فلوريدا:  ن��ون��ا(،  )لي��ك  يف  الطبية  لالكت�صافات  بريبيز( 
اجل�صم  بوزن  تتعلق  الأ�صا�صية  الأ�صباب  اأن  درا�صاتنا  )تثبت 
الزائد وبقلة التمارين اجل�صدية. ل عالقة لل�صيخوخة مبا 

يح�صل(.

اأبرز اخلرافات عن االأي�س
نظرة  هنا  ونكررها.  اخلاطئة  املعلومات  ن�صّدق  كنا  لطاملا 

اإليها مع الت�صحيح:
مع  الأي�����ص  يتباطاأ  اأن  م��ن  مفر  ل  الأوىل:  اخل��راف��ة   •

التقدم يف ال�صن
من  ج�����زٍء  م���ع  ن��ت��ع��ام��ل  اأن  مي��ك��ن  ل  الآن  ح��ت��ى 
مراقبة  ت��اب��ع��ت  اإذا  ل��ك��ن  اخل��الي��ا.  �صيخوخة 
الريا�صة  مم��ار���ص��ة  ع��ل��ى  وح���ر����ص���َت  وزن�����ك 
بانتظام، مع الركيز على متارين القوة، قد 
ال�صتني  عمر  بعد  لديك  الأي�����ص  معّدل  يفوق 
امل�صتوى الذي ي�صّجله �صخ�ص قليل احلركة يف 

عمر الع�صرينات.
من  ن����وع  اأي  ي�����وؤدي  ال��ث��ان��ي��ة:  اخل���راف���ة   •
الدراجة  رك��وب  )رك�ص،  املنتظمة  التمارين 

الهوائية، م�صي( اإىل تن�صيط الأي�ص
للحفاظ على اأي�ص �صحي، تكون متارين 
الكتلة  زادت  ك��ل��م��ا  اإل����زام����ي����ة.  ال���ق���وة 
ن�صبة  �صتحرق  ج�صمك،  يف  الع�صلية 
اإ���ص��اف��ي��ة م���ن ال�����ص��ك��ر: اإن�����ه تدبري 
وقائي اأ�صا�صي لالحتماء من م�صكلة 
مقاومة الأن�صولني والنوع الثاين من 

ال�صكري.
لدى  الأي�����ص  يت�صارع  الثالثة:  اخل��راف��ة   •

الأ�صخا�ص النحيلني
الأي�����ص يف  يتباطاأ  ق��د  وزن���ك طبيعياً،  ك��ان  ل��و  حتى 
ج�صمك اأكرث من �صخ�ٍص بدين بالطول نف�صه لأن 
الوزن ل يحدد م�صتوى الأي�ص، بل يكون حجم 
كنت  واإذا  امل��ج��ال.  ه��ذا  يف  اأ���ص��ا���ص��ي��اً  الع�صالت 
نحياًل لكنك تفتقر اإىل القوة، �صيتباطاأ معدل 

الأي�ص لديك على الأرجح.
• اخلرافة الرابعة: اأ�صحاب الوزن الزائد ل 

يبنون ع�صالت كثرية
اإن�����ه�����ا م���ع���ل���وم���ة خ����اط����ئ����ة. ي���ب���ن���ي ه������وؤلء 

يحملون  لأن��ه��م  الع�صالت  الأ���ص��خ��ا���ص 
ي�صاهدوا  مل  ل���و  ح��ت��ى  زائ������داً  وزن�����اً 
ع�����ص��الت��ه��م حت���ت ال����ده����ون. وحني 

اأي�صاً جزءاً  يفقدون الوزن، �صيخ�صرون 
اأي�صهم  ال��ع�����ص��الت و���ص��ي��ت��ب��اط��اأ  ت��ل��ك  م��ن 

لهذا ال�صبب، ما يزيد �صعوبة احلفاظ على وزن 
�صحي.

اجل�صدي  الن�صاط  اخلام�صة:  اخل��راف��ة   •
يحرق اأكرب ن�صبة من ال�صعرات

ن�صتعملها  ال��ت��ي  ال�صعرات  معظم  ُي��ح��َرق 
على مر اليوم بح�صب عمليات اأ�صا�صية يف 

حياتنا )التنف�ص، واله�صم، ومتابعة ت�صغيل اأع�صاء اجل�صم(. 
لكن ميكن اإيجاد خيارات كثرية يف عامل التمارين الريا�صية 

ملعرفة م�صتوى ال�صعرات الإ�صافية التي نحرقها.

خطوات لتن�سيط االأي�س
م يومك ق�سنّ

حركة  ب��ال  طويلة  ف���رات  مت�صية  ت���وؤدي 
وراء املكتب اأو اأمام التلفزيون اإىل جتميد 

اأثبتت  والأي�������ص.  ال��ع�����ص��الت 
اأن  ال�����ب�����ح�����وث 

اأخ�����ذ ف���رات 
حة  ا �صر ا
ق���������ص����رية 
ل����ل����ق����ي����ام 

ب�����ن�����������ص�����اط 
مثل  خ��ف��ي��ف، 

لع�صر  امل�����������ص�����ي 
ُي�صّرع  ق����د  دق����ائ����ق، 

يف  الغلوكوز  حرق  اإيقاع 
اجل�صم وُيخّف�ص م�صتويات 

�صكر الدم.

ل الربد تقبنّ
�ص  اخر �صرة خفيفة حني حتتاج اإىل معطف �صميك وَخفِّ
اأخّف  احل��رارة من حولك قلياًل ومار�ص الريا�صة مبالب�ص 
م��ن ال���ع���ادة. ت��ب��نّي اأن ال�����ص��ع��ور ب���ربد خ��ف��ي��ف ي��رف��ع معدل 

الأي�ص.

ب مقاربة ال�سوم عن االأكل جرنّ
الأك��ل خالل  اإج��ه��اد اجل�صم قلياًل عرب تخفيف  من خ��الل 
مع  اأكرث جتاوباً  الع�صلية  ت�صبح اخلاليا  اأ�صبوعياً،  يومني 
هذه  لتطبيق  ال�صعرات.  حرق  يف  فاعلية  واأك��رث  الأن�صولني 
املقاربة، تق�صي طريقة �صائعة مبتابعة الأكل ب�صكٍل طبيعي 
خالل خم�صة اأيام من الأ�صبوع ثم الكتفاء ب�500 �صعرة يف 
ميكنك  خميفة،  اخلطة  ه��ذه  ب��دت  اإذا  املتبقيني.  اليومني 
ع�����ص��اء مبكر )يف  ت��ن��اول  ع��رب  ي��وم��ي��اً  نف�صها  امل��ن��اف��ع  ح�صد 
العا�صرة  )يف  متاأخر  وفطور  مثاًل(  م�صاًء  ال�صابعة  ال�صاعة 
�صباحاً( كي متر 14 �صاعة على الأقل من دون ا�صتهالك اأي 

�صعرات )ول حتى احلليب يف القهوة(.

تناول الطعام بطريقة تكتيكية
تبنّي اأن الأطباق احلارة، ل �صيما تلك التي حتتوي 

تزيد  الكاب�صي�صني،  بعن�صر  الغني  الفلفل  على 
���ص��ع��ور ال�����ص��ب��ع ل���ف���رة ق�����ص��رية وت���رف���ع معدل 
الأي�ص بن�صبة %8 )تبدو الن�صبة �صئيلة لكن 
من �صريف�ص هذه الدفعة الإ�صافية؟(. كذلك 
والألياف،  بالربوتينات  الغنية  املاأكولت  تقّدم 

م��ث��ل امل���ك�������ص���رات، امل���ن���اف���ع ن��ف�����ص��ه��ا لأن 
ه�صمها يتطلب طاقة اإ�صافية.

مار�س متارين هجينة
ق��ل��ب��ك وتقوي  ن��ب�����ص��ات  ���ص��ت��زي��د 

احل�صة  ه��ذه  خ��الل  ع�صالتك 
دقيقة   40 ع��ل��ى  مت��ت��د  ال��ت��ي 

و�صعه  برنامج  على  وترتكز 
الباحث يف جمال الع�صالت 
ب����ام����ان: اخر  م���ارك���و����ص 
خ���م�������ص���ة مت������اري������ن ق����وة 
ل��ت�����ص��غ��ي��ل امل���ج���م���وع���ات 
ال����ع���������ص����ل����ي����ة ال�����ك�����ربى 
القرف�صاء  )ح����رك����ات 

ت������زام������ن������اً م�������ع رف�����ع 
وح���رك���ات  الأوزان، 
التجديف والندفاع 
نحو الأمام، وحركة 

انطالقاً  ال��رف��ع 
و�صعية  م���ن 

الوقوف، 

ومتارين 
ال�����������ص�����غ�����ط 

املقعد(  ع���ل���ى 
وق���������م ب����ث����الث 

ا�صراحة  اأخذ  12 متريناً. بدل  اإىل   8 جولت موؤلفة من 
بني اجلولت، قم باأي مترين من متارين وزن اجل�صم طوال 
يتعلق  �صحب(.  الأعلى،  نحو  دفع  ت�صّلق،  )قفز،  ثانية   60
الهدف الأ�صا�صي مبتابعة التحرك من دون اأخذ ا�صراحات 

طويلة.

ت�سرتجع  اأن  ي�سهل  الوزن:  فقدان  عن  موؤملة  حقيقة 
الوزن املفقود

يف وق���ت ���ص��اب��ق م��ن ه���ذه ال�����ص��ن��ة، ُن�����ص��رت درا����ص���ة يف جملة 
برنامج  �صاركوا يف  الذين  الأ�صخا�ص  اأن  وك�صفت  )البدانة( 
)اخل��ا���ص��ر الأك����رب( وخ�����ص��روا اأع��ل��ى ن�صبة م��ن ال���وزن عادوا 
اأكرث من غريهم. عدا الطريقة  وا�صرجعوا الوزن املفقود 
املتطرفة التي ا�صتعملها املت�صابقون لفقدان الوزن )�صاعات 
الفيزيولوجي  التف�صري  يبدو  اليومية(،  القلب  من متارين 

ملا ح�صل ب�صيطاً:
 02% يتاألف  وزن��ه،  من  ج��زءاً  ال�صخ�ص  يخ�صر  حني   •
م���ن ال������وزن امل��ف��ق��ود م���ن ال��ع�����ص��الت )اإن������ه ال��ع�����ص��ل ال���ذي 
فائ�ص  حلمل  علمه  دون  من  الزائد  ال��وزن  �صاحب  ُيطّوره 
ال�صكر،  تلتهم  التي  الع�صالت  خ�صارة  جانب  اإىل  الدهون(. 
يراجع معدل الأي�ص لدى ال�صخ�ص الذي يتبع حمية 
امل�صتهدف، يجب  ال��وزن  بلوغ  غذائية. حتى بعد 
كان  مب��ا  م��ق��ارن��ًة  الأك���ل  ال�صخ�ص  يخفف  اأن 
ياأكله �صابقاً كي ل ي�صرجع الوزن املفقود لأن 

ج�صمه يحرق ال�صعرات الآن بوترية اأبطاأ.
جزء  خ�صارة  بعد  �صعوبة  الو�صع  ي��زداد   •
ك��ب��ري م��ن ال����وزن لأن اجل�����ص��م ي��ت��ف��اع��ل عرب 
اإ�صافية  ب��درج��ة  الأي�����ص  م��ع��دل  تخفي�ص 
وزي���������ادة ����ص���ع���ور اجل��������وع. ن�������ص���اأ هذا 
نتيجة  ال���ف���ي���زي���ول���وج���ي  ال���ت���ف���اع���ل 
يهتم  ك��ان  ال��ذي  الب�صري  للتطور 
�صكل  م��ن  اأك���رث  امل��ج��اع��ة  بتجّنب 

الدهون حول اخل�صر!
يف  ل��ل��ن��ج��اح  اإذاً  ال��ع��م��ل  م���ا   •
ال�����وزن؟ ط��ّب��ق مقاربة  خ�����ص��ارة 
ت�����دري�����ج�����ي�����ة! ح����ت����ى اأب���������ص����ط 
خ�����ص��ارة ل���ل���وزن ت��ع��ك�����ص دوام����ة 
يف  و�صتتح�صن  الأي�����ص،  �صعف 
ال���وق���ت ن��ف�����ص��ه م�����ص��ت��وي��ات �صكر 
وال�صغط.  وال��ك��ول�����ص��رول  ال����دم 
اإىل   5 اأك��رث م��ن  األ تخ�صر  ح��اول 
الإج���م���ايل  وزن�����ك  م���ن   01%
الأ�صهل  م���ن  م��رح��ل��ة:  ك���ل  يف 
وملنع  الهدف.  بهذا  التم�صك 
الكيلوغرامات  ا���ص��رج��اع 
امل���ف���ق���ودة، ي��ق�����ص��ي احلل 
جم������������دداً مب���م���ار����ص���ة 
مت�������اري�������ن ال������ق������وة. 
املري�ص جون  خ�صر 
الذي  ميكوليتي�ص 
 177 ط���ول���ه  ي��ب��ل��غ 
 42 وعمره  �صنتمراً 
كلغ   30 ن���ح���و  ع����ام����اً 
ال����وزن  ي�����ص��رج��ع  ومل 
امل���ف���ق���ود لأن�����ه واظ���ب 
الأثقال  رف����ع  ع��ل��ى 
ط�����وال ث���الث���ة اأي����ام 
يقول  الأ����ص���ب���وع.  يف 
يف  )الأي�������ص  ميكوليتي�ص: 
اأنني  ل��درج��ة  يكفي  مب��ا  �صريع  ج�صمي 
الأخطاء  مع  التعامل  على  ق��ادراً  اأ�صبحُت 
وال�صعرات الإ�صافية اليوم اأكرث من مرحلة 
ما قبل فقدان الوزن. مل يعد ج�صمي ي�صبه 
اإىل حرف  اأق��رب  اأ�صبح  �صكل الإجا�صة بل 

.)V

نني �سد امل�ساكل ال�سحية ال�سباب النحيلون لي�سوا حم�سنّ

خطوات كفيلة برفع معدل الأي�ص يف ج�سمك
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موقع اإلكرتوين جديد بت�سميم 
مبتكر لبنك دبي الإ�سلمي

•• دبي-الفجر:

العربية  اإ�صالمي يف دول��ة الإم��ارات  اأك��رب بنك  اأطلق بنك دبي الإ�صالمي، 
www.( بالكامل  جديد  بت�صميم  ج��دي��ًدا  اإل��ك��رون��ًي��ا  موقًعا  امل��ت��ح��دة، 

dib.ae(، ليمنح قاعدة متعامليه املتنامية جتربة غنية ومتميزة للغاية. 
و�صي�صمن املوقع املعاد ت�صميمه للم�صتخدمني �صهولة الو�صول اإىل املعلومات 
املتعلقة مبنتجات بنك دبي الإ�صالمي وخدماته، يف الوقت الذي ي�صتمتعون 
فيه بت�صميمه اجلديد والع�صري واملب�صط الذي يتكامل مع حمتوًى غني 
ومعزز. ومت حت�صني املوقع الإلكروين املتوافق مع الأجهزة املحمولة من 
التقنيات  باأحدث  با�صتخدام وظائف متقدمة مدعومة  الناحية اجلمالية 
قائمة  وتت�صمن  ال�صتخدام.  و�صهولة  ال�صال�صة  غاية  يف  جتربة  لتقدمي 
امليزات اجلديدة جداول ملقارنة املنتجات، وحا�صبات مل�صاعدة الزائرين على 
اأجل  من  التفاعلي  الت�صّفح  ميزة  اإىل  بالإ�صافة  املالية،  بياناتهم  تقدير 
احل�صول على نتائج بحث اأ�صرع واأكرث دقة، وهي متوافقة مع املت�صفحات 

الأكرث ا�صتخداًما. 
ويقّدم املوقع الإلكروين، املتاح 
باللغتني العربية والإجنليزية، 
ا  تخ�صي�صً اأك��رث  جتربة  ا  اأي�صً
م�����ن خ������الل م���ن���ح الأول������وي������ة 
التي  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة  ل��ل�����ص��ف��ح��ات 
اهتمامهم  امل��ت��ع��ام��ل��ون  اأظ��ه��ر 
ب���ه���ا. وت���ع���ل���ي���ًق���ا ع���ل���ى اإط�����الق 
نا�صر  ق����ال  اجل����دي����د،  امل���وق���ع 
اخلدمات  رئ��ي�����ص  ال���ع���و����ص���ي، 
بنك  يف  ل����الأف����راد  امل�����ص��رف��ي��ة 
املوقع  الإ���ص��الم��ي: يعترب  دب��ي 
لبنك  اجل���دي���د  الإل�����ك�����روين 
مهمة  من�صة  الإ���ص��الم��ي  دب��ي 
اأحدث  اإىل  ب�صهولة  الو�صول  اإمكانية  وامل�صاهمني  وال��زوار  ملتعاملينا  توفر 
املعلومات وذات ال�صلة. ومبا اأن املواقع الإلكرونية ت�صّكل الواجهة الأوىل 
للموؤ�ص�صات يف ظل التطورات الرقمية املت�صارعة التي ي�صهدها عاملنا اليوم، 
اللكروين  موقعنا  خ��الل  م��ن  متعاملينا  جتربة  تت�صف  اأن  املهم  فمن 
الذكية،  ال�صريفة  الأعمال يف جمال  رّواد  وباعتبارنا  والراحة.  بال�صهولة 
فهمنا  نتيجة  ج��اء  الل��ك��روين  ملوقعنا  والب�صيط  املح�ّصن  الت�صميم  ف��اإن 
العميق للطريقة التي يرغب متعاملونا بالتفاعل من خاللها مع البنك، 
والهدف منه هو �صمان ح�صولهم على جتربة ا�صتثنائية وممتعة يف كل مرة 
بالذكر  واجلدير  الإ�صالمي.  دبي  لبنك  اللكروين  املوقع  فيها  ي��زورون 
املوقع الإلكروين اجلديد لبنك دبي الإ�صالمي ب�صكل  اأنه �صيتم حتديث 
وم�صتجدات  اإطالقها،  يتم  التي  املنتجات  اأح��دث  ن�صر  خ��الل  من  منتظم 
املالية،  وامل��ع��ل��وم��ات  والأح������داث،  واإجن����ازات����ه،  للبنك،  ال��ت��ج��اري  ال��ن�����ص��اط 

واملعلومات اخلا�صة بامل�صتثمرين.

وفد �سيني يطلع على جتربة 
جمارك دبي مبجال البتكار

•• دبي -وام:

اأطلعت جمارك دبي وفداً �صينياً من مدينة يو يف مقاطعة زيجيانغ على 
البتكار  يف  العاملية  وري��ادت��ه��ا  اجلمركي  العمل  تطوير  مبجال  جتربتها 
اجلمركي. واأكد اأحمد حمبوب م�صبح مدير جمارك دبي خالل ا�صتقباله 
الوفد الزائر حر�ص جمارك دبي على تعزيز التعاون والتن�صيق مع اجلهات 
ال�صريك  وال�صني  دبي  بني  التجاري  التبادل  لتنمية  ال�صينية  احلكومية 
 176 نحو   2017 العام  يف  قيمتها  بلغت  بتجارة  لدبي  الأول  التجاري 
مليار درهم متثل 13.6 باملائة من اإجمايل جتارة دبي اخلارجية واو�صح 
ان الدائرة تتطلع اإىل تطوير �صراكة دبي التجارية والقت�صادية مع ال�صني 
مدعومة بالتعاون بني الطرفني يف خمتلف املجالت حيث تتوىل موانئ دبي 
العاملية تطوير واإدارة عدة موانئ �صينية وتتابع باهتمام بالغ التطور الذي 
ت�صهده ال�صني على م�صتوى البتكار وحت�صني جودة الب�صائع التجارية ما 
يفتح الباب لتعزيز منو التجارة املتبادلة بني اجلانبان عرب ال�صتفادة من 
دبي  جمارك  تقدمها  التي  واجلمركية  التجارية  والت�صهيالت  اخلدمات 
املعتمد.  القت�صادي  امل�صغل  برنامج  اأبرزها  ومن  التجارة  حركة  لتي�صري 
واأ�صار اىل اأن ال�صراكة مع ال�صني متكنها من تعزيز ا�صتفادتها من دور دبي 
كمركز اإقليمي ودويل للتجارة العاملية متتاز بقدرتها على تي�صري التبادل 
ومناطقها  التجارية  ت�صهيالتها  خالل  من  ال��دول  خمتلف  بني  التجاري 
احل���رة وال��ت��ي ي��زي��د ع��دده��ا ع��ن 20 منطقة ح��رة حيث ت��ت��اأه��ب الم���ارة 
مليون   20 يجتذب  اأن  يتوقع  ال��ذي   2020 اك�صبو  معر�ص  ل�صت�صافة 
زائر خالل فرة تنظيمه يف دبي التي متتد ملدة �صتة اأ�صهر. واطلع الوفد 
الزائر من خالل عر�ص تو�صيحي على البتكارات والتطبيقات الذكية التي 
طورتها جمارك دبي لتقدمي اأف�صل اخلدمات للمتعاملني واخت�صار اجلهد 
والوقت الالزم لإجناز املعامالت اجلمركية. واأعرب رئي�ص الوفد ال�صيني 
عن �صكره جلمارك دبي واأب��دى تقديره جلهود الدائرة ودوره��ا يف تي�صري 
حركة التجارة بني دبي وال�صني موؤكداً احلر�ص على ال�صتفادة من جتربة 
يف  يو  مبدينة  التجارة  حركة  تطوير  يف  اجلمركية  خدماتها  وتطور  دبي 

مقاطعة زيجيانغ ال�صينية.

ة رقمية متطّورة يف مطار دبي الدويل  »دبي لل�سياحة« تطلق من�سّ

وفد اقت�سادي اإماراتي يزور كازاخ�ستان لتعزيز التعاون
التجاري وال�صتثماري.

وق��ال �صعادة خ��ريات لما �صريف �صفري 
اإنه  الدولة  لدى  كازاخ�صتان  جمهورية 
امل��ل��م��و���ص ال���ذي ت�صهده  يف ظ��ل ال��زخ��م 
الكازاخ�صتانية  الإم���ارات���ي���ة  ال��ع��الق��ات 
توطيد  يف  املتبادلة  بالرغبة  مدعومة 
البلدين  ب��ني  الثنائي  ال��ت��ع��اون  اأوا���ص��ر 
ال��ت��ن��م��وي��ة ت�صعى  امل���ج���الت  يف خم��ت��ل��ف 
�صفارة كازاخ�صتان يف دولة الإمارات اإىل 
والقت�صادية  التجارية  الروابط  تعزيز 
ب��ني اجل��ان��ب��ني وتو�صعة  وال���ص��ت��ث��م��اري��ة 
زيارة  وت�صهيل  امل��ت��ب��ادل  ال��ت��ع��اون  اآف����اق 
الوفود التجارية والقت�صادية للبلدين.
اأن ت�صهم ال��زي��ارة يف  اأم��ل��ه  واأع����رب ع��ن 
تعريف رجال الأعمال يف دولة الإمارات 
ع��ل��ى ال��ف��ر���ص ال���ص��ت��ث��م��اري��ة امل��ت��اح��ة يف 
العالقات  اإق��ام��ة  وت�صهيل  كازاخ�صتان 
ال��ت��ج��اري��ة ب��ني اجل��ان��ب��ني مب��ا ي�صهم يف 
التو�صع يف جمالت التعاون القت�صادي 

بني البلدين ال�صديقني.
واأكد حر�ص ال�صفارة على تقدمي العديد 
واحلوافز  والت�صهيالت  اخل��دم��ات  م��ن 
ال�صتثمارية  وامل�����ص��اري��ع  للم�صتثمرين 
ال�صراكات  ت��ط��وي��ر  ���ص��اأن��ه  م���ن  وال�����ذي 

امل�صاريع  واإق��ام��ة  املتبادلة  ال�صتثمارات 
ال��ت��ن��م��وي��ة ال��ت��ي ت��ط��رح ف��ر���ص��ا واع����دة 
لإقامة �صراكات مثمرة.. م�صريا اإىل ان 
التجربة  م��ن  لال�صتفادة  تتطلع  ب��الده 
الإماراتية يف التحول من اقت�صاد نفطي 
من  ع��دد  على  قائم  متنوع  اقت�صاد  اإىل 
ال��ق��ط��اع��ات الق��ت�����ص��ادي��ة احل��ي��وي��ة عرب 
تبادل اخلربات وال�صتثمارات بالركيز 

على املجالت والقطاعات احليوية.
وجمهورية  الإم�������ارات  دول����ة  وت��رت��ب��ط 
ورا�صخة  متميزة  بعالقات  كازاخ�صتان 
البلدان  وي�صعى  ال�صعد  خمتلف  على 
وفتح  الثنائية  عالقاتهما  ت��ع��زي��ز  اإىل 
اآفاق اأرحب للتعاون يف خمتلف املجالت 

والأ�صعدة.
و�صهدت كازاخ�صتان منذ 1990 نه�صة 
���ص��ام��ل��ة بف�صل  اق��ت�����ص��ادي��ة وح�����ص��اري��ة 
البنية التحتية املتطورة فيها مما مكنها 
من تبوء مكانة متقدمة بني دول العامل 
والن���ط���الق ن��ح��و م��رح��ل��ة ج���دي���دة من 
واجتماعيا..  اقت�صاديا  وال��ري��ادة  النمو 
فيما يوا�صل اقت�صادها - الذي يعد اأكرب 
ثابتا  من��وا   - الو�صطى  اآ�صيا  يف  اقت�صاد 
ي��ف��وق امل��ع��دل ال��ع��امل��ي وال����دول املجاورة 

النفط  م��ن  ك��ب��رية  اح��ت��ي��اط��ات  ومتتلك 
متثل نحو %56 من قيمة ال�صادرات.

هذه  م��واك��ب��ة  اإىل  ك��ازاخ�����ص��ت��ان  وت�صعى 
الأمثل  بالتوظيف  التنموية  النه�صة 
برنامج  وت��ن��ف��ي��ذ  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  مل����وارده����ا 
ط���م���وح ل���الإ����ص���الح الق���ت�������ص���ادي ومد 
ج�����ص��ور ال��ت��وا���ص��ل وال��ت��ع��اون ال��ب��ن��اء مع 
جميع �صعوب العامل ويف مقدمتها دولة 

الإمارات .
وت��ن��ف��ذ ك��ازاخ�����ص��ت��ان ح��ال��ي��ا ال��ع��دي��د من 
امل�����ص��اري��ع الإ���ص��رات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي تخدم 
امل�صرية  وت���رف���د  ال���ق���ط���اع���ات  خم��ت��ل��ف 
ال��ت��ن��م��ي��ة الق���ت�������ص���ادي���ة ف��ي��ه��ا يف ظل 
ال����واع����دة التي  الإم���ك���ان���ات وال����ق����درات 
فر�صاً  امل�صاريع  ه��ذه  وتوفر  بها  تتمتع 
ا���ص��ت��ث��م��اري��ة ه���ائ���ل���ة وم���ت���ن���وع���ة ميكن 
ال�صتفادة  الإم��ارات��ي��ني  للم�صتثمرين 
ال��زي��ارات وزيادة  منها من خ��الل تبادل 
من  امل�صتثمرين  بني  والتقارب  التفاعل 

الطرفني.
ال��ف��ر���ص القائمة  ال��ع��دي��د م��ن  وه��ن��اك 
ل���ت���ن���م���ي���ة ج�����وان�����ب ال�����ت�����ع�����اون وج�����ذب 
كال�صياحية،  امل�����ص��رك��ة  ال���ص��ت��ث��م��ارات 
الغذائية،  وال�صناعات  التحتية،  والبنية 

•• اأبوظبي -وام:

يف  كازاخ�صتان  جمهورية  �صفارة  اأن��ه��ت 
الزيارة  لتنظيم  ا���ص��ت��ع��دادات��ه��ا  ال��دول��ة 
وفد  بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  املرتقبة  الر�صمية 
من   22 ي�صم  امل�صتوى  رف��ي��ع  اإم��ارات��ي 
ك��ب��ار رج���ال الأع��م��ال وروؤ����ص���اء جمال�ص 
يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني  وامل�������ص���وؤول���ني  الإدارة 
العاملة يف  ال�صركات الإماراتية  كربيات 
خمتلف القطاعات وذلك خالل الفرة 
م��ن ال��ث��ال��ث ح��ت��ى ال�����ص��اد���ص م��ن يوليو 

املقبل.
ويت�صمن جدول اأعمال الزيارة امل�صاركة 
يف ع���دد م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��دول��ي��ة منها 
لال�صتثمار  ال��دويل  كازاخ�صتان  اجتماع 
باخيتجان  م����ع����ايل  ي���ح�������ص���ره  ال�������ذي 
جمهورية  وزراء  رئ��ي�����ص  ���ص��اغ��ي��ن��ت��اي��ف 
املايل  اأ�صتانا  مركز  وافتتاح  كازاخ�صتان 
الع�صرين  بالذكرى  والحتفال  ال��دويل 

لتاأ�صي�ص العا�صمة “اأ�صتانا«.
اأوج�����ه  ت���ع���زي���ز  اإىل  ال�����زي�����ارة  وت����ه����دف 
ال���ع���الق���ات ب���ني جم��ت��م��ع الأع����م����ال من 
اجلانبني والتعرف على الفر�ص املتاحة 
لإقامة �صراكات مثمرة على ال�صعيدين 

اإىل جانب القطاعني  و�صناعة احلالل، 
اّللذين  احل��ي��وان��ي��ة  وال�����رثوة  ال���زراع���ي 
مقومات  ف��ي��ه��م��ا  ك��ازاخ�����ص��ت��ان  مت��ت��ل��ك 
واإم���ك���ان���ات ع��ال��ي��ة مي��ك��ن اأن ت�����ص��اه��م يف 
حتقيق الأمن الغذائي الوطني والعاملي. 
وت����اأت����ي زي������ارة ال���وف���د الإم�����ارات�����ي اإىل 
كازاخ�صتان من منطلق اإدراك اجلانبني 
لأهمية ا�صتثمار العالقات املتميزة التي 
الإمارات  ودول��ة  كازاخ�صتان  بني  جتمع 
ب�����ص��ورة م��ث��م��رة حت��ق��ق اأك����رب ق����در من 
ال�صفارة  تقوم  حيث  للجانبني،  الفوائد 
ح���ال���ي���اً مب�����ص��اع��ف��ة اجل���ه���ود م���ن اأج���ل 
تطوير الروابط القت�صادية والتجارية 
التعاون  وف��ر���ص  وا�صتك�صاف  ال��ق��ائ��م��ة 

اجلديدة وتعزيزها.

ال�صركات احلا�صنة للربنامج. يركز الربنامج 
على ال�صباب الإماراتي، حيث   Idea Lab
يقوم بتحويل الأفكار النا�صئة والتي يف طور 
النمو اىل اأعماًل را�صخة من �صاأنها اأن توؤثر 
على العامل احلقيقي. اإن التدريب والإر�صاد 
كفيال  الإماراتيون،  امل�صاركون  يتلقاه  ال��ذي 
ريادة  ع���امل  يف  اأف�����ص��ل  مل�صتقبل  ب��اإع��داده��م 
الأعمال، مبا يتما�صى مع الأهداف والروؤية 

الطويلة املدى لإمارة دبي.

نظرًا لنجاح الدورة االأوىل وزيادة االإقبال

حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع ت�ست�سيف الدورة الثانية من »خمترب انطلق للأفكار«
يف عدد من القطاعات الرئي�صية، مبا فيها: 
قطاع الطريان، وقطاعات التجزئة، وغريها 

من القطاعات احليوية. 
التنفيذي  النائب  العلي،  العزيز  عبد  وق��ال 
للرئي�ص- دائرة املوارد الب�صرية يف جمموعة 
ب��رن��ام��ج خم��ت��رب الأفكار  ي��دع��م  الإم������ارات: 
املبادرة والإبداع  ويرعى روح   Idea Lab
ل��دى ال�صباب م��ن م��واط��ن��ي دول���ة الإم����ارات 
العربية املتحدة. وي�صرنا عقب النجاح الكبري 
الذي حققته مبادرة العام املا�صي، اأن ن�صارك 
را�صد  ب��ن  موؤ�ص�صة حم��م��د  م��ع  اأخ����رى  م���رة 
لتنمية امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة ومركز 
اأجل ت�صجيع  حمدان لالإبداع والإبتكار، من 
مواطني دولة الإمارات على حتويل اأفكارهم 

التجارية املبتكرة اإىل واقع حي وملمو�ص.
رئي�صة  ر�صتم،  رانيا  قالت  ذات��ه،  ال�صياق  ويف 
اإل��ك��ري��ك ملنطقة  الب��ت��ك��ار يف ج���رال  ق�صم 
وتركيا:  اأفريقيا  و���ص��م��ال  الأو���ص��ط  ال�����ص��رق 
لالأفكار  لن���ط���الق  ال��ع��م��ل��ي  ال��ت��م��ري��ن  اإن 
Intelak Idea Lab هو برنامج متميز  
جمال  يف  اخل����ربة  امل��ح��ل��ي  للمجتمع  ي��وف��ر 
ال�����ص��ف��ر وال���ط���ريان وال�����ص��ي��اح��ة، ف�����ص��اًل عن 
توفرها  التي  والل��ت��زام  الت�صجيع  عن�صري 

•• دبي-الفجر: 

لتنمية  را�صد  بن  موؤ�ص�صة حمّمد  ت�صت�صيف 
امل�������ص���اري���ع ال�����ص��غ��رية وامل���ت���و����ص���ط���ة، اإح����دى 
بدبي،  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  موؤ�ص�صات 
التدريبي  ال��ربن��ام��ج  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة  ال������دورة 
ل���مخترب انطالق لالأفكار اخلا�صة بحا�صنة 
جمموعة  اأط���ل���ق���ت���ه���ا  ال����ت����ي  “انطالق”، 
الإم��ارات العام املا�صي، من 10 ولغاية 30 
يوليو 2018. وياأتي تنظيم الدورة الثانية 
من خمترب انطالق لالأفكار، نتيجة للنجاح 
وزيادة  الأوىل  ال���دورة  يف  حتقيقه  مت  ال��ذي 
عدد الراغبني باللتحاق يف املخترب لكت�صاب 

املزيد من اخلربة يف جمال ريادة الأعمال.
الثانية من خمترب انطالق  ال��دورة  و�صتقام 
لالأفكار يف مركز حمدان لالإبداع والبتكار، 
ال��ت��اب��ع مل��وؤ���ص�����ص��ة حم��م��د ب���ن را����ص���د لتنمية 
ترتكز  ال��ذي  واملتو�صطة،  ال�صغرية  امل�صاريع 
جهوده على دعم املواهب يف جميع القطاعات 
والدخول يف �صراكات مع عدد من املوؤ�ص�صات 
املتخ�ص�صة  والدولية  الإقليمية  وال�صركات 
ال�صغرية  امل�صاريع  قطاع  وتعزيز  توجيه  يف 
املازمي، مدير  وقال عبدالعزيز  واملتو�صطة. 

م��رك��ز ح��م��دان ل���الإب���داع والب��ت��ك��ار: “نحن 
����ص���ع���داء ب�����اأن ن���ك���ون ����ص���رك���اء م���ع جمموعة 
الإم������ارات لح��ت�����ص��ان ال�����دورة ال��ث��ان��ي��ة على 
لالأفكار  ان����ط����الق  خم���ت���رب  م����ن  ال�����ت�����وايل 
الأفكار  ع��ر���ص  يف  ف��ع��ال  ب�صكل  للم�صاهمة 
وحتويلها  وتطويرها  بلورتها  على  والعمل 
انطالق  خمترب  ويعمل  ملمو�ص.  واق��ع  اإىل 
الأع����م����ال من  رواد  ت���زوي���د  ع��ل��ى  ل���الأف���ك���ار 
الأعمال  ورواد  ال�صباب  الدولة من  مواطني 
ب�������الأدوات ال��ت��ي ي��ح��ت��اج��ون��ه��ا، واإذك�������اء روح 
املبادرة، وت�صجيع الأفكار املبتكرة وحتفيزهم 
من  ب�صل�صلة  اخل���روج  �صبيل  يف  العمل  على 

امل�صاريع التجارية الناجحة«.
الثانية  ال����دورة  “تنق�صم  امل��ازم��ي:  واأ���ص��اف 
عمل  ور���ص��ة  هما:  �صقني  اإىل  الربنامج  م��ن 
لتقدمي ملحة عامة حول الربنامج والغر�ص 
وتخطيط  الت�صويق  ح��ول  عمل  وور�صة  منه 
الأعمال. ويتم خالل الأ�صبوع الأول تدريب 
امل�صاركني بالتعاون مع اأكادميية دبي لريادة 
الأعمال الذراع التعليمي ملوؤ�ص�صة حممد بن 
واملتو�صطة   ال�صغرية  امل�صاريع  لتنمية  را�صد 
ال�صوق،  يف  وال��ف��ج��وات  ال��ت��وق��ع��ات  لتحديد 
ال�صوق،  اأب��ح��اث  خ��الل  م��ن  البتكار  وكيفية 

وا�صتقطاب اجلمهور، والتحدث اإىل العمالء 
النماذج  اإع��داد عدد من  املحتملني، ومن ثم 
ال�صحيح  ال��ن��ه��ج  م���ن  وال��ت��ح��ق��ق  الأول����ي����ة، 
وكيفية  التمويلية  والفر�ص  العمل،  لنموذج 

احل�صول عليها«.
القت�صاديني  نخبة من  العمل  ور�ص  ويقدم 
وامل���خ���ت�������ص���ني يف جم�����ال ري��������ادة الأع�����م�����ال، 
اإمكانية  امل�صاركني  اأم���ام  يتيح  ال���ذي  الأم���ر 
ال�صركاء  من  دوليني  مبر�صدين  ال�صتعانة 
امل��وؤ���ص�����ص��ني وال����ص���ت���ف���ادة م���ن خ��ربات��ه��م يف 
الذي  الأم���ر  الأع��م��ال،  وتخطيط  الت�صويق 
وا�صحة  عمل  خطة  لو�صع  امل�صاركني  يدعم 
يف  املواطنني  الأعمال  رواد  لدعم  وملمو�صة 
دبي  اأك��ادمي��ي��ة  و�صتقوم  اأع��م��ال��ه��م.  تاأ�صي�ص 
لريادة الأعمال بتدريب امل�صاركني يف الدورة 

الثانية والبالغ عددهم 20 م�صاركاً.
وقامت املوؤ�ص�صة بتدريب 10 فرق يف الدورة 
الأوىل من خمترب انطالق لالأفكار، وقامت 
اأر�ص  على  م�صاريعها  بتنفيذ  منهم  ف��رق   3
امل�����ص��اري��ع، م�صروع  اأب���رز تلك  ال��واق��ع، وم��ن 
حلول  ت��ط��وي��ر  ي��ق��وم  ال���ذي  بي�ص”  “بلوك 
وين�صب  لل�صركات  ت�صني”  “البلوك  تقنية 
تركيزها على تقدمي خدمات وحلول جذرية 

ول�صيما  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات 
دب���ي. ن��ح��ن ���ص��ع��داء ب��ه��ذه ال�����ص��راك��ة مع 
من  امل�صافرين  لتمكني  لل�صياحة  دب��ي 
اختبار جتربة فريدة وتفاعلية تلهمهم 
وت�صجعهم على زيارة دبي لال�صتمتاع مبا 
تقدمه لهم من جت��ارب .  ومن ناحيته 
التنفيذي  ال��ن��ائ��ب  ال��ر���ص��ا،  ع����ادل  ق���ال 
والرئي�ص  الإم��������ارات  ط�����ريان  ل��رئ��ي�����ص 
التنفيذي للعمليات: “نحن حمظوظون 
كون دبي، الناب�صة باحليوية والن�صاط، 
عملنا  لقد  لعملياتنا.  ومنطلقاً  قاعدًة 
وبالتعاون الوثيق مع دبي لل�صياحة لبناء 
وت�صغيل املن�صة الرقمية جتربتي يف دبي 
يف   My Dubai Experience
ل��ل��روي��ج لالإمارة  ال����دويل  م��ط��ار دب���ي 
امل�صافرين  اآلف  اأم���ام  معاملها  وع��ر���ص 
ع��ل��ى رح�����الت ط�����ريان الإم��������ارات التي 
ونحن  ي��وم��ي��اً.  رح��ل��ة  ال�500  ت��ت��ع��دى 
ملتزمون بدعم ا�صراتيجيات ومبادرات 
على  ل��دب��ي  ل��ل��روي��ج  املبتكرة  �صركائنا 
اأو�صع نطاق واإلقاء ال�صوء على التجارب 
الكثرية التي توفرها، وحتفيز عمالئنا 

على التوقف ل�صتك�صافها«.
ة الرقمية “جتربتي  و�صوف تخ�صع املن�صّ
يف دبي” يف مطار دبي الدويل لعمليات 
املحتوى،  م�صتوى  على  دوري���ة  حتديث 
تني للت�صوير  كما اأّنه �صيتم اإ�صافة من�صّ
للم�صافرين  تتيح  الذاتي،  الفوتوغرايف 
ال���ت���ق���اط ����ص���ور ل���ه���م، وت��ع��دي��ل��ه��ا وفق 
اختياراتهم كما هو متوفر يف تطبيقات 
ذكريات  تخلد  بحيث  الذكية،  الهواتف 
ت��واج��ده��م يف مطار  اأث��ن��اء  ل��ه��م  جميلة 
م�صاركتها  اإم��ك��ان��ي��ة  م��ع  ال�����دويل،  دب���ي 
عرب و�صائل التوا�صل الجتماعي. ميكن 
اختبار “جتربتي يف دبي” الآن يف مطار 

دبي الدويل، املبنى 3 ، كونكور�ص ايه.

•• دبي-الفجر: 

والت�صويق  ال�����ص��ي��اح��ة  دائ������رة  اأط���ل���ق���ت 
لل�صياحة(  )دب�������ي  ب����دب����ي  ال����ت����ج����اري 
وب��ال��ت��ع��اون م��ع م��ط��ارات دب���ي وطريان 
الرويجية  و�صائلها  اأح���دث  الإم�����ارات 
3 يف مطار  امل��ب��ن��ى  امل��ب��ت��ك��رة، وذل����ك يف 
دب������ي ال��������دويل ك���ون���ك���ور����ص اي�������ه، عرب 
 MyDubai»دبي يف  “جتربتي 
رقمّية  ة  من�صّ وهي   ،Experience
التقنيات  ب����اأح����دث  م����ع����ّززة  م���ت���ط���ّورة 
التعّرف  للم�صافرين  ت�صمح  الب�صرية، 
على دبي ومقّوماتها ومعاملها ال�صياحية. 
وتهدف اإىل اإلهام املاليني من م�صافري 
ال��ران��زي��ت مل��ا مي��ك��ن اأن ي��خ��ت��ربوه من 
جتارب متنوعة يف دبي، لت�صجيعهم على 
اتخاذ القرارات بزيارة دبي يف رحالتهم 
��ة �صكل جم�ّصم  امل��ن�����صّ امل��ق��ب��ل��ة.  وت��ّت��خ��ذ 
اأ���ص��ط��واين ب��ارت��ف��اع 6 اأم���ت���ار وق��ط��ر 4 
اأمتار يتاألف من خم�صة اأق�صام على هيئة 
�صا�صات LED متكاملة تعر�ص م�صاهد 
فيما  درج������ة.   360 ب����زاوي����ة  دب����ي  م���ن 
ال�صور  �صا�صة جمموعة من  تعر�ص كل 
الفيديو،  وم���ق���اط���ع  ال���ف���وت���وغ���راف���ي���ة، 
وميكن  الجتماعي،  التوا�صل  وو�صائل 
بطريقة  املحتوى  يعر�ص  اأن  ق�صم  لكل 
باقي  م���ع  ت��ك��ام��ل��ي  ب�����ص��ك��ل  اأو  م��ن��ف��ردة، 

الأق�صام لروؤية م�صهد هائل ومبهر. 
منحنية ���ص��ا���ص��ات  ���ص��ب��ع  تثبيت  مت  ك��م��ا 
و�صبع  بو�صة   55 بقيا�ص    OLED
باللم�ص  تعمل  اأخ��رى  تفاعلية  �صا�صات 
متّكن  وال����ت����ي  ب���و����ص���ة،   22 وب���ق���ي���ا����ص 
امل�����ص��ت��خ��دم م���ن ع��ر���ص امل��ح��ت��وى الذي 
ال�صا�صات  ع���ل���ى  مب�������ص���اه���دت���ه  ي���رغ���ب 
الإطالع  للم�صافر  يتيح  مب��ا  املنحنية، 
ة  على تفا�صيل كل جتربة. وتقّدم املن�صّ

لغات،  بثمان  املحتوى  الفريدة  الرقمية 
معلومات  ا�صتعرا�ص  على  ال��ق��درة  م��ع 
ب�صور  م���دع���وم���ة  دب�������ي،  ع����ن  وا����ص���ع���ة 
ت�صتهر  ال��ت��ي  للمعامل  فيديو  وم��ق��اط��ع 
وجتاربها،  واأن�����ص��ط��ت��ه��ا،  امل���دي���ن���ة،  ب��ه��ا 
وكذلك برامج ال�صفر واخلرائط، بحيث 
كما  رغ��ب��ات��ه��م.  وف���ق  م�صاهدتها  مي��ك��ن 
من  امل��زي��د  ا�صتقبال  للم�صتخدم  ميكن 
من  الإل��ك��روين  بريده  على  املعلومات 
ال�صا�صة  ع��ل��ى  ب��ي��ان��ات��ه  ت�صجيل  خ���الل 
دخول  بالتايل  تخّوله  والتي  التفاعلية، 
ال�����ص��ح��ب ال�����ص��ه��ري ت��ل��ق��ائ��ي��اً م��ع فر�صة 
ل�صخ�صني  فاخرة  جمانية  عطلة  لربح 
اأب�����رز م��ع��امل��ه��ا التي  يف دب����ي، لخ���ت���ب���ار  

ة الرقمية.  �صاهدوها م�صبقاً على املن�صّ
التنفيذي  امل��دي��ر  ك��اظ��م،  ع�����ص��ام  وق���ال 
ال�صياحي  ل��ل��ت�����ص��وي��ق  دب�����ي  مل���وؤ����ص�������ص���ة 
دب����ي  م�����ط�����ار  “يعترب  وال������ت������ج������اري: 
ال���دويل اأك��رث م��ط��ارات ال��ع��امل ازدحاماً 
ي�صهد  اأن���ه  كما  ال��دول��ي��ني،  بامل�صافرين 
عبور املاليني من م�صافري الرانزيت، 
وه����و م���ا ج��ع��ل��ن��ا ن�����ص��ت��ه��دف ه����ذه الفئة 
التي  ال�صياحية  ب��امل��ق��ّوم��ات  لتعريفهم 
ت�صجيعهم على  دبي، وكذلك  بها  تتمّتع 
مت��دي��د ف���رة اإق��ام��ت��ه��م يف امل��دي��ن��ة قبل 
التوجه اإىل وجهتهم التالية، ومتكينهم 
من مغادرة اأر�ص املطار لختبار جتارب 
ن��رغ��ب يف جعل  ون��ح��ن  دب���ي،  ممتعة يف 

املطار فر�صة ثمينة  انتظارهم يف  فرة 
“جتربتي  اإنَّ  لرحالتهم.  قيمة  ت�صيف 
�صتمّكن  مبتكرة  طريقة  ه��ي  دبي”  يف 
امل�����ص��اف��ري��ن م���ن ا���ص��ت��ك�����ص��اف ك���ل م���ا هو 
ممكن يف هذه املدينة الناب�صة باحلياة، 
وذل����ك ب��غ�����ص ال��ن��ظ��ر ع���ن امل��ي��زان��ي��ة اأو 
اله��ت��م��ام��ات، ح��ي��ث ���ص��ت�����ص��اع��ده��م على 
اإدراك اأن الإقامة يف دبي ليوم اأو يومني 

هي فر�صة ثمينة يجب عدم تفويتها«.
ب���اري، النائب  ي��وج��ني  وم��ن جهته ق��ال 
يف  التجارية  لل�صوؤون  التنفيذي  الأول 
توفري  ه��ي  ر�صالتنا  اإن  دب���ي:  م��ط��ارات 
الدوليني،  للم�صافرين  مم��ي��زة  جت���ارب 
دولة  ل��دخ��ول  البوابة  امل��ط��ار  يكون  واأن 
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اإعالن بالن�صر للدعوى 2018/283 جتاري كلي - دبي

املدعي / امل�صرف العربي لال�صتثمار والتجارة اخلارجية 
بوكالة املحامي / بوج�صيم واملالكي للمحاماة وال�صت�صارات القانونية 

املعلن اليه / 111 لتاأجري ال�صيارات 
فقد  اعاله  الدعوى  يف  اخلربة  لعمال  املوقرة  دبي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
حددنا يوم الأحد املوافق 2018/6/24 يف متام ال�صاعة الثانية وخم�ص ع�صرة دقيقة ظهرا    
لعقد الجتماع الأول للخربة وذلك  مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�صارد - دبي ، ديرة ، 
�صارع املطار ، مبنى الفجر لالأعمال ، مكتب رقم 119.   لذا يطلب ح�صوركم او من ميثلكم 
اإح�صار كافة امل�صتندات املتعلقة بالدعوى ، وعليكم  قانونا حل�صور الجتماع املذكور مع 
مراجعة اخلبري اول باأول ب�صاأن اية ا�صتف�صارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ املاأمورية 

وا�صتالم امل�صتندات والتعقيب عليها. 
اخلبري / �صعيد حممد ال�صارد الفال�صي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133 

 دعوة حل�صور 
الجتماع الأول للخربة

العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19
يف  الدعوى 2017/11607  عمايل جزئي

اخل�صم املدخل / او بي جي للو�صاطة العقارية  
مبا ان هناك دعوى مرفوعة �صدكم من قبل املدعي/ تاتيانا تباكاري اأمام حماكم دبي    

فاإننا  اأعاله  بالدعوى  ال�صادر  احلكم  مبوجب  بالدعوى  حما�صبيا   خبريا  تعيينا  مت  واأنه 
ندعوكم حل�صور اجتماع اخلربة الأول و ذلك يوم  الثالثاء   املوافق 2018/6/19 يف متام 
ال�صاعة الثانية ع�صر ظهرا ، مبقر مكتبنا انرا لال�صت�صارات املالية وذلك بالعنوان التايل 
: دبي - حمي�صنة 4 - �صارع بريوت - بناية امليزان - الطابق الثالث - مكتب  303 ،،،  مقابل 
 : هاتف  التجاري  دبي  بنك  يوجد  البناية  وبذات  ال�صيارات  قيادة  لتعليم  كلداري  مركز 
042206899 ، 2206244-04 ، فاك�ص : 042206877  يرجى الطالع و اإح�صار كافة ما لديكم 

من م�صتندات واحلر�ص على احل�صور  يف املوعد اق�صاه. 
اخلبري املح�صابي وامل�صريف  
   د. علي را�صد الكيتوب 

 اإعالن بالن�صر

»رواد« : قيادة المارات حري�سة على 
الو�سول لأف�سل بيئة ا�ستثمارية اإقليميا وعامليا

•• ال�شارقة -وام:

اأ�صاد �صعادة حمد املحمود مدير موؤ�ص�صة ال�صارقة لدعم امل�صاريع الريادية 
“رواد” مبجموعة القرارات ال�صراتيجية التاريخية التي اتخذها جمل�ص 
اآل مكتوم  را�صد  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  ال��وزراء موؤخرا برئا�صة �صاحب 
نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” وتهدف 
القرارات  ه��ذه  اأن  ..م��وؤك��دا  الدولة  الأع��م��ال يف  بيئة  تناف�صية  تر�صيخ  اإىل 
�صتكون داعم كبري يف حتفيز النمو القت�صادي ف�صال عن اأنها �صتعمل على 
تعزيز مكانة الإمارات يف كونها بيئة اقت�صادية جاذبة لال�صتثمارات املحلية 
والدولية. وقال املحمود - يف ت�صريح له - ان القرارات التي عمدت احلكومة 
اإىل اتخاذها خالل ال�صهرين املا�صيني �صملت كافة النواحي والقطاعات يف 
اأداء  �صي�صهم يف حتقيق قفزات نوعية يف  ال��ذي  الأم��ر  الإم��ارات��ي،  املجتمع 
وجمالت  عمل  فر�ص  توفري  اأم��ام  كبرية  اآفاقا  ويفتح  الوطني  القت�صاد 
كفاءات  ا�صتقطاب  على  اإيجابيا  ينعك�ص  ما  الدولة،  يف  جديدة  ا�صتثمارية 
من  الدولة  جامعات  من  واخلريجني  الكفاءات  على  احلفاظ  اإىل  اإ�صافة 
خمتلف اجلن�صيات. واأك��د ان حزمة ق��رارات جمل�ص ال��وزراء تعطي ر�صالة 
من  وتفردها  لتميزها  للدولة،  يوليها  العامل  اأ�صبح  التي  الكبرية  بالثقة 
حيث البيئة املوؤهلة والداعمة لأ�صحاب ال�صتثمارات والأفكار القت�صادية 
اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  تاأكيد  اإىل  ..م�صريا  املتطورة 
والت�صريعية  القت�صادية  والت�صهيالت  التحفيز  متابعة  اأن  على  مكتوم 
والإجرائية يف الدولة تعك�ص مدى حر�ص القيادة الر�صيدة على الو�صول 

لأف�صل بيئة ا�صتثمارية اإقليميا وعامليا يف غ�صون فرة ق�صرية.

مطار اأبوظبي الدويل يحرز اإجنازًا 
جديدًا يف حتقيق ال�ستدامة

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأبوظبي  اإجن��از جديد بح�صول مطار  اأبوظبي عن حتقيق  اأعلنت مطارات 
الدويل لأول مرة على �صهادة اعتماد “درجة اخلف�ص” فيما يخ�ص ن�صبة 
الكربونية  النبعاثات  اإدارة  “اعتماد  برنامج  م��ن  الكربونية  النبعاثات 
للمطارات‘“ التابع للمجل�ص الدويل للمطارات، ما يوؤكد اجلهود احلثيثة 

التي بذلتها ال�صركة يف �صبيل تطبيق اأعلى معايري ال�صتدامة.
واأ�صارت مطارات اأبوظبي اإىل اأن الربنامج يوفر اإطاراً خا�صاً واأدوات فريدة 
من نوعها لإدارة انبعاثات الكربون يف املطارات بفاعلية، مبا ي�صمل اأن�صطة 

العمليات الت�صغيلية، والتي ينتج عنها انبعاثات كربونية بن�صبة عالية. 
�صهادة  بتحقيق  اليوم  ال��دويل  اأبوظبي  مطار  جن��اح  اأن  ال�صركة  واأو�صحت 
املتوا�صل  اأبوظبي  مطارات  التزام  على  ي��دل  اخلف�ص”  “درجة  يف  اعتماد 
خالل  من  املناخ  تغري  حتديات  على  للتغلب  الرامية  اجلهود  دع��م  بهدف 
اأن ر�صخ  اأك�صيد الكربون.  وجاء هذا الجن��از بعد  انبعاثات غاز ثاين  اإدارة 
مطار اأبوظبي الدويل مكانته كاأول مطار يف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال 
اإدارة  “اعتماد  برنامج  من  “امل�صح”  درج��ة  يف  اعتماد  �صهادة  ينال  اأفريقيا 
هذا  حتقيق  وج��رى   .2011 ع��ام  يف  للمطارات”  الكربونية  النبعاثات 
درجة  العتماد يف  �صهادة  ملتطلبات  اأبوظبي  ا�صتيفاء مطارات  بعد  الجن��از 
العام  ه��ذا  ال�صركة  التزمت  حيث  املا�صية،  ال�صتة  الأع���وام  خ��الل  “امل�صح” 
تو�صح  اأدل��ة  بتوفري  وقامت  التوايل  على  ال�صابع  للعام  برناجمها  بتطبيق 
مدى فعالية اإجراءات اإدارة النبعاثات الكربونية املتبعة، واأهدافها املحددة، 
بالإ�صافة اإىل عر�ص ن�صبة خف�ص النبعاثات الكربونية التي حققها مطار 
اأبوظبي الدويل من خالل تو�صيح بيانات النبعاثات يف الأع��وام ال�صابقة. 
بالإنابة  التنفيذي  الرئي�ص  اخل���وري  املجيد  عبد  ق��ال  ال�����ص��دد،  ه��ذا  ويف 
كاإحدى  اأبوظبي  مطارات  مكانة  ير�صخ  الجن��از  هذا  اإن  اأبوظبي:  ملطارات 
�صركات ت�صغيل املطارات الرائدة يف املنطقة، وهو ما يظهر التزامنا امل�صتمر 
تاأثري  حتجيم  بهدف  املبذولة  اجل��ه��ود  ولإب���راز  ال�صتدامة  حتقيق  ب�صاأن 
يعترب  كما  امل��ن��اخ.  تغري  اإليها  ي���وؤدي  التي  التحديات  على  ال��ط��ريان  قطاع 
حتقيق �صهادة اعتماد يف درجة  “اخلف�ص” خطوة تعك�ص جهودنا وجناحنا 
اأبوظبي  مطار  يف  الكربونية  النبعاثات  من  للحد  �صاملة  اإدارة  تطبيق  يف 
راأ�ص  على  تاأتي  البيئية  م�صوؤوليتنا  اإن  ق��ائ��اًل:  اخل��وري  واختتم  ال���دويل. 
خالل  من  للطريان  م�صتدام  م�صتقبل  تطوير  على  نعمل  حيث  اأولوياتنا، 
يف  اخلم�صة  مطاراتنا  عرب  الت�صغيلية  لعملياتنا  البيئية  ال��ت��اأث��ريات  اإدارة 
اإمارة اأبوظبي بفاعلية وكفاءة. وعلقت ال�صيدة باتي ت�صاو، املدير الإقليمي 
للمجل�ص الدويل للمطارات اأ�صيا-املحيط الهادئ، قائلًة: “اأتقدم بالتهاين 
التزام  ال��دويل على هذا العتماد، فاإن ذلك يعد دلياًل على  اأبوظبي  ملطار 
املطار بت�صغيل عملياتها �صمن اأطر �صديقة بالبيئة وم�صتدامة، وهو بالأمر 
املحوري يف تطوير هذا القطاع على املدى الطويل. ونحن نتطلع للعمل عن 

كثب مع مطار اأبوظبي الدويل خالل م�صريته نحو احليادية الكربونية.

»الحتادية لل�سرائب« تتلقى اإقرارات 
الفرتة املنتهية بنهاية مايو املا�سي

•• اأبوظبي - وام:

الإق����رارات  تلقي  يف  اجل���اري  ال�صهر  لل�صرائب  الحت��ادي��ة  الهيئة  ب���داأت 
ال�صريبية من الأعمال امل�صجلة �صمن نظام �صريبة القيمة امل�صافة والتي 
اإىل  اإ�صافة  املا�صي  مايو  �صهر  بنهاية  الأوىل  ال�صريبية  فرتها  انتهت 
الأعمال التي انتهت فرتها ال�صهرية بنهاية ال�صهر ذاته وذلك من خالل 
اإجراءات  كافة  اإمت��ام  خاللها  من  يتم  التي  الإلكرونية  اخل��دم��ات  بوابة 

تقدمي الإقرارات و�صداد ال�صرائب امل�صتحقة الدفع بدقة و�صرعة.
والع�صرين  الثامن  اأن  ام�ص-  اأ�صدرته  �صحفي  بيان  يف   - الهيئة  واأك���دت 
من �صهر يونيو احل��ايل هو احلد الأق�صى لتقدمي الإق���رارات عن الفرة 
ال�صريبية املنتهية بنهاية ال�صهر املا�صي ..داعية الأعمال امل�صجلة امل�صمولة 
بهذه الفرة لال�صتعداد لتقدمي اإقراراتها و�صداد ال�صرائب امل�صتحقة الدفع 
عليها �صمن املدة الزمنية املحددة و�صمان ا�صتالم الهيئة للمبالغ ال�صريبية 
قبل 28 يونيو جتنبا للتعر�ص لغرامات اإدارية يف حال عدم اللتزام. وقال 
�صعادة خالد علي الب�صتاين مدير عام الهيئة الحتادية لل�صرائب ان الهيئة 
حر�صت على تب�صيط اإجراءات تقدمي الإقرارات و�صداد ال�صرائب امل�صتحقة 
الدفع عرب اخلدمات الإلكرونية املتاحة على املوقع الر�صمي للهيئة الذي 
مت ت�صميمه وفق اأف�صل املمار�صات العاملية والذي يتيح اآليات دفع متنوعة 
الوعي  لتعزيز  الكافية  والإر�صادات  املعلومات  اإىل توفري  بالإ�صافة  ومرنة 
اللتزام  على  الأعمال  مل�صاعدة  ومتطورة  منا�صبة  بيئة  وتوفري  ال�صريبي 

باملواعيد املحددة للفرات ال�صريبية.

عر�ص 36 م�سروعا لل�سباب �سمن م�سابقة »بذور من اأجل امل�ستقبل«
•• اأبوظبي -وام:

قطاع  لتنظيم  ال��ع��ام��ة  الهيئة  اأط��ل��ق��ت 
تطوير  ب�”�صندوق  ممثلة   - الت�صالت 
 - املعلومات”  وتقنية  الت�صالت  قطاع 
والتعليم  الربية  وزارة  مع  وبالتعاون 
عر�ص  م���رح���ل���ة  “هواوي”  و����ص���رك���ة 
اأجل  م��ن  “بذور  م�صابقة  م��ن  امل�صاريع 
حتظى  والتي   2018 لعام  امل�صتقبل” 
بدعم الهيئة يف اإطار توجهاتها لتطوير 
املناف�صة  روح  ورف���ع  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ك���وادر 
ال�����ص��ب��اب.. وذلك  ن��ف��و���ص  والب��ت��ك��ار يف 
حت��ت رع��اي��ة م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأح��م��د بن 
وزير  الفال�صي  بالهول  حميد  اهلل  عبد 
واملهارات  العايل  التعليم  ل�صوؤون  دول��ة 

املتقدمة.
امل�صاركة  امل�������ص���اري���ع  ع�����دد  و����ص���ل  وق�����د 
 150 اإىل   2018 ل��ع��ام  امل�����ص��اب��ق��ة  يف 
عايل  تعليم  موؤ�ص�صة   15 من  م�صروعا 
م���ن اأن����ح����اء ال����دول����ة ت���اأه���ل م��ن��ه��ا 36 
وهي مرحلة  الثالثة  للمرحلة  م�صروعا 
عر�ص امل�صاريع التي ا�صتمرت يومني يف 

الهيئة العامة لتنظيم قطاع الت�صالت 
وخمتربات “هواوي«.

اأح���م���د بالهول  ال��دك��ت��ور  وق����ال م��ع��ايل 
والتعليم  ال��رب��ي��ة  وزارة  اإن  ال��ف��ال���ص��ي 
اإب���داع���ي���ة تر�صخ  ت�����ص��ع��ى ل��ت��ح��ف��ي��ز ب��ي��ئ��ة 
ث���ق���اف���ة الب���ت���ك���ار وح�����ب ال���ع���ل���وم لدى 
مهاراتهم  ب���ن���اء  يف  وت�����ص��اه��م  ط��ل��ب��ت��ن��ا 
والعملي  ال���ن���ظ���ري  ال�����ص��ع��ي��دي��ن  ع��ل��ى 
ع���رب اإ�����ص����راك ك���ل اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة من 
ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل��ا���ص مب��ا يحقق 
اأهداف ال�صراتيجية الوطنية للتعليم 
اإط���ار  يف  ت�صميمها  مت  وال���ت���ي  ال���ع���ايل 

الروؤى والتوجهات امل�صتقبلية للدولة.
اإدراك�������ا لأه��م��ي��ة ت�صافر  اأن����ه  واأ�����ص����اف 
اجلهود لبناء جيل امل�صتقبل الذي يتمتع 
املتغريات  ت���واك���ب  م��ت��ق��دم��ة  مب���ه���ارات 
احل��ي��ات��ي��ة وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة مت اإط����الق 
جمل�ص التعليم العايل والقطاع اخلا�ص 
م��ط��ل��ع ه����ذا ال���ع���ام وال�����ذي ي���ه���دف اإىل 
مواءمة خمرجات التعليم مع متطلبات 
���ص��وق ال��ع��م��ل .. م��وج��ه��ا ال�����ص��ك��ر اإىل “ 
املجل�ص  ه��ذا  “ كع�صو فاعل يف  ه���واوي 

الهيئة  واإىل  ا����ص���رات���ي���ج���ي  و����ص���ري���ك 
على  الت�����ص��الت  قطاع  لتنظيم  العامة 
جهودها ووقوفها كمثال وطني يحتذى 
الإماراتية ورفع  الكفاءات  به يف تطوير 

تناف�صيتها وجاهزيتها للعمل.
م����ن ج��ه��ت��ه ق�����ال ����ص���ع���ادة ح���م���د عبيد 
ال��ه��ي��ئ��ة العامة  امل��ن�����ص��وري م��دي��ر ع���ام 
اإن  بامل�صابقة  الت�صالت  قطاع  لتنظيم 
هذه املبادرة جت�صد روح ال�صراكة والتعاون 
جت�صيدا  واخلا�ص  العام  القطاعني  بني 
وان�صجاما  الر�صيدة  قيادتنا  لتوجيهات 
مع حقائق الع�صر الذي نعي�ص فيه حيث 
اأن الت�صارك يف اأعباء التحول نحو الذكاء 
الرابعة  ال�صطناعي والثورة ال�صناعية 
ال�صاملة  ن��ح��و ال���ص��ت��ف��ادة  ال��ط��ري��ق  ه��و 
.. منوها  ال��رق��م��ي  امل��ج��ت��م��ع  ث��م��ار  م���ن 
م�صوؤوليتها  تعزيز  يف  “هواوي”  ب��دور 
املجتمعية وم�صاهمتها يف تر�صيخ ثقافة 
لدى  امل�صتقبلي  التفكري  ونهج  البتكار 
تنمية  اإىل  امل�صابقة  وت��ه��دف  ال�����ص��ب��اب. 
ال���ك���ف���اءات ال��وط��ن��ي��ة ع���ن ط���ري���ق نقل 
اأوج��ه معارف وخ��ربات �صناعة  خمتلف 

الت�صالت وتقنية املعلومات لهم �صمن 
�صياق برنامج تدريبي مركز حيث يعمل 
متنوعة  م�����ص��اري��ع  ع��ر���ص  ع��ل��ى  الطلبة 
على  املجتمع  ت�صاعد  وفعالة  ومتطورة 
ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ب��ع�����ص ال��ت��ح��دي��ات التي 

نواجها خالل املرحلة الراهنة.
توفر  تدريبية  تعليمية  مبادرة  وتعترب 
حمفزة  من�صة  ال��ع��ايل  التعليم  لطلبة 
وم�صاريعهم  اأفكارهم  لطرح  وتناف�صية 
املعلومات  تقنية  جم���ال  يف  الب��ت��ك��اري��ة 
اإىل  حتويلها  فر�صة  ونيل  والت�صالت 
منتجات فعالة وواقع ملمو�ص من خالل 

الدعم الذي يقدمه �صركاء الربنامج.
�صبعة  بناء على  امل�صاريع  ويجري تقييم 
وقابلية  امل��ح��ت��وى  ه���ي  ع��امل��ي��ة  م��ع��اي��ري 
والبعد  امل����ط����روح����ة  ال���ف���ك���رة  ت��ط��ب��ي��ق 
البتكاري والإبداعي واجلودة والتكامل 
وم�صتوى تطور الفكرة وطريقة العر�ص 
والهيكلية اإ�صافة اإىل التجربة املتكاملة. 
وق���د ����ص���ارك يف ال��ت��ق��ي��ي��م جل��ن��ة حتكيم 
تتكون من حكام من الهيئة وغرفة جتارة 
و�صناعة دبي ودبي لال�صتثمارات ومركز 

�صراع لريادة الأعمال و�صركة �صمارت اي 
او تي و�صركة دبي لال�صت�صارات و�صركة 
هواوي. ويعمل برنامج “بذور من اأجل 
امل�صتقبل” على حتفيز الفكر البتكاري 
ال��ط��ل��ب��ة واإي���ج���اد م��ن�����ص��ة تناف�ص  ل���دى 
�صمن  ابداعاتهم  ليطلقوا  لهم  وحتدي 
العلوم  ت�صمل  واآن��ي��ة  متنوعة  موا�صيع 
والتعليم  ال��ن��ق��ل  والب��ت��ك��ار يف جم���الت 
الذكية  وامل������دن  الإل����ك����روين  والأم�������ن 
التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  ال�صحية  وال��رع��اي��ة 

والف�صاء. 
الفائزة  ال����ف����رق  اأن  ب���ال���ذك���ر  ج����دي����ر 
�صتح�صل على فر�ص لل�صفر اإىل ال�صني 
حيث مقر �صركة هواوي الرائدة عامليا يف 
والأجهزة  التحتية  البنى  توفري  جمال 
والت�صالت  املعلومات  لتقنية  الذكية 
عملي  ت��دري��ب  ف��ر���ص  للطلبة  و���ص��ي��ت��اح 
املقر  اأه��م م��راف��ق  م��ي��داين قيمة �صمن 
العاملي لل�صركة كمركز البتكار ومراكز 
وامل�صانع  واملختربات  والتطوير  البحث 
املبا�صر مع نخبة  اإىل احل��وار  بالإ�صافة 

من م�صوؤويل ال�صركة وخربائها.

»الإمارات الإ�سلمي« 
يعنّي رئي�سًا تنفيذيًا جديدًا

•• دبي-الفجر: 

اأع����ل����ن الإم�����������ارات الإ�����ص����الم����ي، اأح����د 
الرائدة  الإ�صالمية  املالية  املوؤ�ص�صات 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة  يف 
تنفيذياً  اأمني رئي�صاً  عن تعيني �صالح 

جديداً له.
وي��ت��م��ت��ع ����ص���الح اأم�����ني ب���ح���وايل 30 
امل�صريف،  القطاع  يف  اخل��ربة  من  عاماً 
ح��ي��ث ا���ص��ت��ه��ل م�����ص��ريت��ه امل��ه��ن��ي��ة لدى 
الوطني  دب��ي  الإم���ارات  بنك  جمموعة 
يف عام 1989.  كما اأنه يتمتع مبعرفة 
بف�صل  الأعمال  اإدارة  جمال  يف  وا�صعة 
القيادية  الأدوار  م��ن  ال��ع��دي��د  ت��ق��ل��ده 
رئي�ص  من�صب  �صملت  وال��ت��ي  الرفيعة 
ف��������روع امل����ج����م����وع����ة، ورئ����ي���������ص وح�����دة 
اأن  قبل  لل�صركات  امل�صرفية  اخلدمات 
الرئي�ص  كنائب  الأخ��ري  ي�صغل من�صبه 
اخلدمات  جمموعة  ورئي�ص  التنفيذي 
بنك  جمموعة  يف  لل�صركات  امل�صرفية 

الإمارات دبي الوطني.

•• دبي-وام:
د���ص��ن��ت ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم���ي���اه دب����ي 15 
جهد13211  رئي�صية  حت��وي��ل  حمطة 
و�صيح  ال�����ص��الل  م��ن��اط��ق  ك��ي��ل��وف��ول��ت يف 
ال�صعيب وجممع اإك�صبو 2020 وور�صان 
را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  وحدائق  الأوىل 
ون��خ��ل��ة ج��م��ريا وامل���رك���ا����ص ون����د احلمر 
الثانية  وزعبيل  التجاري  اخلليج  ومعرب 
بتكلفة اإجمالية و�صلت اإىل 1.73 مليار 
درهم. وقال �صعادة �صعيد حممد الطاير 
التنفيذي لهيئة  الرئي�ص  املنتدب  الع�صو 
توائم  ال��ه��ي��ئ��ة  اإن  دب����ي  وم���ي���اه  ك��ه��رب��اء 
التنموية  اخلطط  لدعم  ا�صراتيجياتها 
التي اأطلقها �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن 
“رعاه  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�ص جمل�ص 
اهلل” وذلك من خالل العمل على توفري 
الحتياجات  تلبي  متطورة  حتتية  بنية 
الإمارة  يف  وامل��ي��اه  الطاقة  على  امل��ت��زاي��دة 
وتوفري اإمدادات الطاقة واملياه على اأعلى 

وب��ه��ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة، ق���ال ه�����ص��ام عبداهلل 
الإمارات  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  القا�صم، 
الإ�صالمي ونائب رئي�ص جمل�ص الإدارة 
دبي  الإم����ارات  لبنك  املنتدب  والع�صو 
ب�صالح  اأرح���ب  اأن  ي�صعدين  ال��وط��ن��ي: 
اأم������ني يف م��ن�����ص��ب��ه اجل����دي����د واأمت���ن���ى 
ل��ه ك��ل ال��ن��ج��اح وال��ت��وف��ي��ق يف م�صاعيه 
يتمتع  ال��ت��ي  ال��رائ��دة  امل��ك��ان��ة  لر�صيخ 
بها الإم�����ارات الإ���ص��الم��ي. وي�����ص��ار اإىل 
اأم����ني ���ص��ي��خ��ل��ف ج��م��ال بن  اأن ���ص��الح 
ال�صخ�صيات  م��ن  يعترب  ال��ذي  غليطة 
والذي  امل�صريف  القطاع  يف  املخ�صرمة 
�صيتقاعد بعد اأن اأم�صى 28 عاماً من 
اخل���دم���ة امل��ت��ف��ان��ي��ة يف جم��م��وع��ة بنك 
بن  و�صيتوىل  الوطني.  دب��ي  الإم����ارات 
غليطة من�صب م�صت�صار رئي�ص جمل�ص 
اإدارة م�صرف الإمارات الإ�صالمي حتى 
نهاية عام 2018. وخالل فرة عمله 
مع املجموعة، توىل بن غليطة العديد 
من  �صاهم  التي  القيادية  املنا�صب  من 
تر�صيخ  م��ل��ح��وظ يف  وب�����ص��ك��ل  خ��الل��ه��ا 

م�صتويات التوافرية والعتمادية والكفاءة 
15 حمطة حتويل  تد�صني  يعك�ص  حيث 
رئي�صية جهد 13211 كيلوفولت املنهج 
وم�صاعيها  الهيئة  تتبناه  ال���ذي  املتميز 
اخلدمات  مب�صتوى  ل��الرت��ق��اء  ال���دوؤوب���ة 
اأن�صاأت  الهيئة  اأن  واأ�صاف  تقدمها.  التي 
236 حمطة جهد 11132 كيلوفولت 
حتى نهاية العام 2017 .. بينما بلغ عدد 
العام  خ��الل  تد�صينها  مت  التي  املحطات 
2017 فقط 15 حمطة و�صلت تكلفتها 

الإجمالية 1.68 مليار درهم .
ون��ل��ت��زم مبوا�صلة  ال��ه��ي��ئ��ة  ال���ت���زام  واأك����د 
الرائدة  التنموية  وم�صاريعها  خططها 
ومكنها  تاأ�صي�صها  التي ميزت عملها منذ 
من التفوق على نخبة ال�صركات الأوروبية 
على  تناف�صية  نتائج  حمققة  والأمريكية 
جناحها  يف  ذل��ك  وجتلى  العامل  م�صتوى 

اإدارة الرثوات وخدمات  مكانة وحدتي 
التجزئة يف الإم��ارات الإ�صالمي وبنك 
حققتا  واللتني  الوطني  دبي  الإم���ارات 

جناحاً كبرياً. 
واأ�����ص����اف ه�����ص��ام ال��ق��ا���ص��م: ل��ق��د لعب 
ب���ن غ��ل��ي��ط��ة دوراً حم���وري���اً يف  ج���م���ال 
حت��ول الإم����ارات الإ���ص��الم��ي اإىل واحد 
يف  من��واً  واأ�صرعها  امل�صارف  اأجن��ح  من 
اإدارة  جمل�ص  ع��ن  وبالنيابة  ال��دول��ة. 
امل�صرف وجمموعة بنك الإمارات دبي 
الوطني، اأود اأن اأ�صكره على م�صاهماته 

املتميزة والتي لعبت دوراً هاماً يف تطور 
امل�����ص��رف وامل��ج��م��وع��ة، واأمت���ن���ى ل��ه كل 
الإ�صالمي  الإم��ارات  ويعترب  التوفيق. 
م���ن امل�����ص��ارف الأ����ص���رع من����واً يف دولة 
حقق  وق��د  املتحدة،  العربية  الإم����ارات 
ن��ت��ائ��ج ق��وي��ة يف ال���ع���ام امل��ا���ص��ي؛ حيث 
جن��ح يف زي����ادة ���ص��ايف اأرب���اح���ه مبقدار 
درهم  م��ل��ي��ون   702 اإىل  اأ���ص��ع��اف   6
اأرب���اح  ���ص��ايف  اأع��ل��ى  لي�صجل  اإم���ارات���ي، 
ولطاملا   .2004 عام  تاأ�صي�صه  منذ  له 
دوراً  ال�صنوات  م��ر  على  امل�صرف  لعب 

ب����ارزاً يف من��و وازده����ار ق��ط��اع التمويل 
الإ����ص���الم���ي ب�����ص��ك��ل ع����ام؛ وذل����ك دعماً 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ل��روؤي��ة 
بن را�صد اآل مكتوم، نائب رئي�ص الدولة 
رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي، رعاه 
عا�صمة  دب����ي  جل��ع��ل  وال���رام���ي���ة  اهلل، 
حاز  وقد  الإ�صالمي.  لالقت�صاد  عاملية 
امل�����ص��رف ع��ل��ى ت��ق��دي��ر حم��ل��ي وعاملي 
القوي  ب����الأداء  احل��اف��ل  �صجله  بف�صل 
البتكار  على  والقائم  احلديث  ونهجه 

يف جمال ال�صريفة الإ�صالمية.

ب��خ��ف�����ص ن�����ص��ب��ة ال��ف��اق��د يف ���ص��ب��ك��ات نقل 
وتوزيع الكهرباء اإىل حوايل 3.3 يف املائة 
مقارنة مع ن�صبة 6 - 7 يف املائة يف اأوروبا 

والوليات املتحدة الأمريكية. 
يف  ال��ف��اق��د  ن�صبة  ان��خ��ف��ا���ص  اإىل  واأ����ص���ار 
�صبكات املياه اإىل نحو 7.1 يف املائه مقارنة 
ال�صمالية  اأم��ري��ك��ا  يف  امل��ائ��ه  يف   15 م��ع 
رائ��دة على  لتحقق بذلك معدلت عاملية 
اإىل  ي�صاف  املائي  الفاقد  خف�ص  �صعيد 
ذلك اأن الهيئة متكنت من حتقيق اأف�صل 
النتائج العاملية يف معدل الدقائق املفقودة 
للمتعامل �صنويا والذي بلغ 2.68 دقيقة 
م�صجلة  دقيقة   15 مع  مقارنة  مفقودة 
ل����دى ن��خ��ب��ة ���ص��رك��ات ال��ك��ه��رب��اء يف دول 
الحتاد الأوروب��ي مما قاد دولة الإمارات 
ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي للح�صول 
العامل  م�صتوى  على  الأوىل  املرتبة  على 

نتائج  الكهرباء بح�صب  يف احل�صول على 
 2018 الأعمال  اأن�صطة  تقرير ممار�صة 

ال�صادر عن البنك الدويل.
الإنتاجية  ال����ق����درة  اأن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
ت�صل  الهيئة  يف  الكهرباء  اإن��ت��اج  ملحطات 
بينما  م��ي��ج��اوات   10413 اإىل  ح��ال��ي��ا 
التي  للكهرباء  الإن��ت��اج��ي��ة  ال��ق��درة  تبلغ 
يتم اإنتاجها من الطاقة النظيفة يف دبي 
املتوقع  413 ميجاوات ومن  حاليا نحو 
اأن ت�صل القدرة الإنتاجية للكهرباء التي 
يتم اإنتاجها من الطاقة النظيفة يف دبي 
بحلول عام 2020 اإىل 1313 ميجاوات 
اإ�صافة اإىل اأنه من املتوقع اأن تبلغ اإجمايل 
القدرة الإنتاجية للكهرباء يف دبي خالل 
14085 ميجاوات  ح��وايل  اإىل   2020
من  املنتجة  الكهربائية  الطاقة  م�صتملة 

الطاقة ال�صم�صية.

طلبات  ت�ستقبل  دب���ي  ب��ل��دي��ة 
املباين  بناء  رخ�ص  على  احل�سول 
اجلديد للنظام  وفقا  ال�سناعية 

•• دبي -وام:

اأطلقت اإدارة املباين يف بلدية دبي مبادرة 
ت�صميم وتنفيذ املباين ال�صناعية بحيث 
ي�صمح النظام اجلديد للمقاول بت�صميم 
امل����ب����اين ال�����ص��ن��اع��ي��ة والإ�������ص������راف على 
تعيني  اإىل  احل��اج��ة  دون  م��ن  تنفيذها 
ب�صكل  ينعك�ص  مم���ا  ا���ص��ت�����ص��اري  م��ك��ت��ب 
امل�صاريع  ت��ن��ف��ي��ذ  ���ص��رع��ة  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ي 
ت�صجيع  اأم����ام  امل��ج��ال  وي��ف��ت��ح  وتكلفتها 
اإطار �صعي البلدية  ال�صتثمار و ذلك يف 
مراجعيها  ع��ل��ى  الإج��������راءات  لت�صهيل 

ودعما لل�صوق املحلي.
و���ص��رح��ت امل��ه��ن��د���ص��ة ل��ي��ايل امل���ال مدير 
امل���ب���ادرة  اأن  ال��ب��ل��دي��ة  يف  امل���ب���اين  اإدارة 
املحلي  ال�����ص��وق  ق��ب��ل  م��ن  ترحيبا  لق���ت 
مم���ث���ال ب����امل����الك وامل����ق����اول����ني وب�������داأت 
على  احل�صول  طلبات  با�صتالم  البلدية 
رخ�����ص ب��ن��اء ل��ل��م��ب��اين ال�����ص��ن��اع��ي��ة من 
عددها  لي�صل  امل��وؤه��ل��ني  امل��ق��اول��ني  قبل 
الق�صرية  الفرة  5 م�صاريع خالل  اإىل 
املبادرة بها ومت ت�صكيل  اإط��الق  التي مت 
امل�صاريع  ملتابعة  متخ�ص�ص  عمل  فريق 
خالل جميع مراحله من الت�صميم اإىل 
التنفيذ والتاأكد من �صالمتها الإن�صائية 
مما يحقق هدف اإدارة املباين بالتطبيق 
الأم��ث��ل لأف�����ص��ل امل��م��ار���ص��ات ال��ع��امل��ي��ة يف 
قطاع الإن�صاءات وتخفي�ص التكلفة على 

امل�صتثمرين واملالك.

»كهرباء دبي« تد�سن 15 حمطة حتويل رئي�سية جهد 13211 كيلوفولت
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العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 160
لتجارة  عمر  )احمد  جتارية  رخ�صة  ميلكون  والثاين  الأول  ال�صركاء  ان  حيث  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اللكرونيات �ص ذ م م( والتي تاأ�ص�صت باإمارة دبي مبوجب رخ�صة جتارية رقم )745083( - وحيث ان الطرف الأول : ا�صماء 
ها�صم م�صطفى ها�صم ، اإماراتية اجلن�صية ، ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة 51% يف )احمد عمر لتجارة 
اإماراتي اجلن�صية - فقد  اللكرونيات - �ص ذ م م( اىل الطرف الثالث - احمد حمفوظ حممد الغربي احل�صرمي - 
مت التفاق على ما ياأتي : حيث ان الطرف احمد عمر حممد عبدالعليم - م�صري اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن 
كامل ح�صته البالغة 49% يف )اأحمد عمر لتجارة اللكرونيات �ص ذ م م ( اىل الطرف الرابع احمد املتويل احمد عبداهلل - 
م�صري اجلن�صية - يلتزم الطراف باأي مطالبات او التزامات على عاتق ال�صركة ال�صابقة وحتى اإمتام الن�صر عن الت�صرف 
وت�صجيله بال�صجل التجاري. يلتزم الطراف بان يقوم باإمتام اجراءات البيع والتنازل لدى اجلهات الر�صمية.  تغيريات 
اخرى : مت تغيري ال�صم التجاري من )احمد عمر لتجارة اللكرونيات �ص ذ م م( لي�صبح )قافلة لتجارة اللكرونيات - 
�ص ذ م م( وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد 
اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن 

فمن لديه اي اعرا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

 الكاتب العدل   
اإجنازات - ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 161

ترغب  اجلن�صية  فلبينية   ، جيك�صو  رو�صيانا  �صوفيا  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�صام  مارفن  ال�صيد/  من  كل  اىل    %100 البالغة  ح�صتها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
جيكو�صوااولي�ص ، فلبيني اجلن�صية يف )�صالون اجلمال املثايل لل�صيدات( مبوجب رخ�صة 

رقم )543581( وبرقم ال�صجل )8167( 
1- تنازل مالك الرخ�صة لخر 

وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
 الكاتب العدل   

اإجنازات - ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 129

كامل ح�صته  تنازل عن  اإماراتي اجلن�صية   - اأحمد حمفوظ حممد الغربي احل�صرمي  ال�صيد/  بان  للجميع  ليكن معلوما 
البالغة )51%( يف املن�صاأة املذكورة اأدناه بكافة مقوماتها املادية واملعنوية وال�صم �صامال هذا البيع كافة املوجودات واملعدات يف 
�صركة )نور املودة خلدمات متابعة املعامالت �ص ذ م م( واملرخ�صة برقم )710254(  من دائرة التنمية القت�صادية دبي ، اىل 
ال�صيدة : ب�صائر حمفوظ حممد - اإماراتية اجلن�صية ، كما تنازل ال�صيد/ حممد مو�صى ابراهيم ابو نقرية - اأردين اجلن�صية 
كافة  البيع  هذا  �صامال  وال�صم  واملعنوية  املادية  مقوماتها  بكافة  اأدناه  املذكورة  املن�صاأة  يف   )%25( البالغة  ح�صته  كامل  عن   ،
املوجودات واملعدات يف �صركة )نور املودة خلدمات متابعة املعامالت - �ص ذ م م( واملرخ�صة برقم )710254( من دائرة التنمية 
القت�صادية دبي اىل ال�صيدة : ب�صائر حمفوظ حممد - اإماراتية اجلن�صية ، كما تنازل ال�صيد/ حامد حممد حامد غنيم خليل ، 
م�صري اجلن�صية ، عن كامل ح�صته البالغة )24%( يف املن�صاأة املذكورة ادناه بكافة مقوماتها املادية واملعنوية وال�صم �صامال هذا 
البيع كافة املوجودات واملعدات يف �صركة )نور املودة خلدمات متابعة املعامالت - �ص ذ م م ( واملرخ�صة برقم )710254( من دائرة 
التنمية القت�صادية دبي اىل ال�صيدة/ ب�صائر حمفوظ حممد - اإماراتية اجلن�صية - كما مت تغيري ال�صم التجاري لل�صركة من 
)نور املودة خلدمات متابعة املعامالت - �ص ذ م م( لي�صبح )نور املودة خلدمات متابعة املعامالت ملالكها ب�صائر حمفوظ �صركة 
ال�صخ�ص الواحد  �ص ذ م م ( ، ومت تغيري ال�صكل القانوين لل�صركة من )�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة( لي�صبح )�صركة ال�صخ�ص 
الواحد ذ م م ( - وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . 
فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن 

فمن لديه اي  اعرا�ص على ذلك عليه اتباع ال�صبل القانوين حيال ذلك.

 الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19   
  انذار عديل بالن�صر
رقم  2018/3/ 3843

املنذر : جممع دبي ال�صناعي - �ص ذ م م 
وميثلها ال�صيد/ حممد يو�صف مبوجب وكالة رقم 2018/1/111327 - املوؤرخة لدى الكاتب العدل بدبي بتاريخ 

2018/5/14 - العنوان : دبي ، الإمارات املتحدة - �ص ب : 73311 ، ت : 43304444 971+ 
املنذر اليه / �صركة كومفورت بال�ص للتجارة - �ص ذ م م - يحمل الرخ�صة التجارية رقم 575185 ال�صادرة من 
دائرة التنمية القت�صادية - وعنوانه : معر�ص رقم 3 ملك موؤ�ص�صة دبي العقارية بوا�صطة عبدالرزاق عبدالرحمن 
- القوز - رقم الر�ص : 247-0364  ، اإمارة دبي - الإمارات العربية املتحدة - هاتف : 43805909 971+ - فاك�ص : 

43805910 971+ - متحرك : 506363254 971+  - �ص ب : 52793 
13D امل�����ص��ت��ودع رق���م   ���ص��داد م��ت��اأخ��رات الي��ج��ار امل��ر���ص��دة بذمتها على  ب�����ص��رورة  امل��ن��ذر اليها  امل��ن��ذر   يخطر 
) DM No. 06-13( املربع D رقم الر�ص 0-176 يف منطقة �صيح �صعيب 2 - جممع دبي ال�صناعي ،  اإمارة 
دبي ، الإمارات العربية املتحدة  يف غ�صون ثالثني يوما وذلك من تاريخ ن�صر هذا العالن وال �صت�صطر املنذرة 
اىل اللجوء اللجنة الق�صائية اخلا�صة باملنازعات بني املوؤجرين وامل�صتاأجرين باإمارة دبي بغر�ص الزام املنذر اليها 
باخالء العني املوؤجرة و�صداد متاأخرات اليجار املرتبة عليها حتى تاريخ الخالء الفعلي مع الزامها الر�صوم 

وامل�صاريف واتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19   

  انذار عديل بالن�صر
رقم  2018/3/ 3842

املنذر : جممع دبي ال�صناعي - �ص ذ م م 
وميثلها ال�صيد/ حممد يو�صف مبوجب وكالة رقم 2018/1/111327 - املوؤرخة لدى الكاتب العدل بدبي بتاريخ 

2018/5/14 - العنوان : دبي ، الإمارات املتحدة - �ص ب : 73311 ، ت : 43304444 971+ 
املنذر اليه : عبداهلل احلربي للتجارة العامة ، يحمل الرخ�صة التجارية رقم 681767  ال�صادرة من دائرة التنمية 
القت�صادية - وعنوانه : حمل 29 ملك ح�صن حممد ح�صن بن ال�صيخ - بور �صعيد - رقم الر�ص : 125 - 129 
 - +97142552037 97142552036+ - فاك�ص :  اإم��ارة دبي - الإم��ارات العربية املتحدة - هاتف :   ،

متحرك : 971562544280+  �ص ب : 97229  
WH2 امل�صتودع رق��م   امل��ر���ص��دة بذمتها على  ���ص��داد م��ت��اأخ��رات الي��ج��ار  ب�����ص��رورة  امل��ن��ذر اليها  امل��ن��ذر   يخطر 
) 38C )DM No. 3-38، الواقعة يف �صيح �صعب 3 ، رقم الر�ص 0-13 - جممع دبي ال�صناعي ، اإمارة دبي، 
الإم��ارات العربية املتحدة يف غ�صون ثالثني يوما وذلك من تاريخ ن�صر هذا العالن وال �صت�صطر املنذرة اىل 
اليها  املنذر  الزام  بغر�ص  دبي  باإمارة  وامل�صتاأجرين  املوؤجرين  باملنازعات بني  الق�صائية اخلا�صة  اللجنة  اللجوء 
باخالء العني املوؤجرة و�صداد متاأخرات اليجار املرتبة عليها حتى تاريخ الخالء الفعلي مع الزامها الر�صوم 

وامل�صاريف واتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19   

انذار عديل بالن�صر
رقم  2018/3/ 3841

املنذر : جممع دبي ال�صناعي - �ص ذ م م 
وميثلها ال�صيد/ حممد يو�صف ، مبوجب وكالة رقم 2018/1/111327 - املوؤرخة لدى الكاتب العدل بدبي بتاريخ 

2018/5/14 - العنوان : دبي ، الإمارات املتحدة - �ص ب : 73311 ، ت : 43304444 971+ 
التنمية  دائ���رة  م��ن  ال�����ص��ادرة  رق��م 508868   التجارية  الرخ�صة  ، يحمل  م(  م  ذ  )���ص  الت�صلية  دنيا  ال��ي��ه/  امل��ن��ذر 
-531 البلدية  الواقع على الر�ص رقم   )DM No.  07-38 ( C38  القت�صادية ، وعنوانه : امل�صتودع رقم
 +97143553355  : هاتف   - املتحدة  العربية  الإمارات   - دبي  اإمارة   -  2 �صعيب  �صيح  منطقة  يف   ،  501

- فاك�ص : 97143553003+ - املتحرك : 971506444794+ - �ص ب : 44343  
C38 امل�����ص��ت��ودع رق���م   امل��ر���ص��دة بذمتها على  ���ص��داد م��ت��اأخ��رات الي��ج��ار  ب�����ص��رورة  امل��ن��ذر اليها  امل��ن��ذر   يخطر 
اإم��ارة دبي -  البلدية 501-531 يف منطقة �صيح �صعيب 2،   الواقع على الر���ص رقم   )DM No.  07-38  (
الإم��ارات العربية املتحدة، يف غ�صون ثالثني يوما وذلك من تاريخ ن�صر هذا العالن وال �صت�صطر املنذرة اىل 
اليها  املنذر  الزام  بغر�ص  دبي  باإمارة  وامل�صتاأجرين  املوؤجرين  باملنازعات بني  الق�صائية اخلا�صة  اللجنة  اللجوء 
باخالء العني املوؤجرة و�صداد متاأخرات اليجار املرتبة عليها حتى تاريخ الخالء الفعلي مع الزامها الر�صوم 

وامل�صاريف واتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19   

  انذار عديل بالن�صر
رقم  2018/3/ 3844

رقم  وك��ال��ة  مبوجب   ، يو�صف  حممد  ال�صيد/  وميثلها   - م  م  ذ   - ح��رة  منطقة  العقارية  ا�صتثمار   : امل��ن��ذر 
2018/1/111299 املوؤرخة لدى الكاتب العدل بدبي بتاريخ 2018/5/14 - العنوان : دبي ، الإمارات العربية 

املتحدة - �ص ب : 500272 ، ت : 44351111 971+  
املنذر اليه : مطعم ايه اف اف �ص  م م  ، يحمل الرخ�صة جتارية رقم 690322 ال�صادرة عن دائرة التنمية 
القت�صادية - وعنوانه : حمل G88 ملك اخللج التجاري - بردبي - اخلليج التجاري - اإمارة دبي - الإمارات 
 العربية املتحدة - هاتف : 4370669 971+  - فاك�ص : 4370668971 971+  - متحرك : 501553336 971+  

�ص ب : 23143 
BBA رق��م   الوحدة   على  بذمتها  املر�صدة  اليجار  متاأخرات  �صداد  ب�صرورة  اليها  املنذر  املنذر   يخطر 

العربية  الإم���ارات   - دب��ي  اإم���ارة   - التجاري  اخلليج  منطقة  يف  الكائنة   Bay Avenue يف   G88
املتحدة، يف غ�صون ثالثني يوما وذلك من تاريخ ن�صر هذا العالن وال �صت�صطر املنذرة اىل اللجوء اللجنة 
الق�صائية اخلا�صة باملنازعات بني املوؤجرين وامل�صتاأجرين باإمارة دبي بغر�ص الزام املنذر اليها باخالء العني 
املوؤجرة و�صداد متاأخرات اليجار املرتبة عليها حتى تاريخ الخالء الفعلي مع الزامها الر�صوم وامل�صاريف 

واتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19   
       اعادة اعالن بالن�صر        

 يف  الدعوى 2018/303 احوال نف�س م�صلمني 
اىل املدعي عليه / 1-بدر عبا�ص قمرب علي ح�صن البلو�صي  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ اآلء ح�صني عبدالرازق من�صور  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
باملوؤخر واثبات ح�صانة وتوفري م�صكن ح�صانة واجرة حا�صنة وزيادة  املطالبة  
نفقات بنوة وا�صتخراج وثائق ثبوتية للمح�صون.  وحددت لها جل�صة يوم الحد 
الأح���وال  مبنى  يف   )10( رق��م  بالقاعة  ���ص   8.30 ال�صاعة   2018/6/24 امل��واف��ق  
ال�صخ�صية يف منطقة القرهود  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/1495  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- عبدالرازق �صيخ ح�صن  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
بنك ام القيوين الوطني - �ص م ع   قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليها بان توؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره 23192.36 درهم )ثالثة وثالثون 
بواقع  التفاقية  والفائدة   ، فل�صا(  وثالثون  و�صتة  دره��م  وت�صعون  واثنان  ومائة  الف 
بالنفاذ  احلكم  و�صمول  التام  ال�صداد  وحتى   2011/12/20 تاريخ  من  �صهريا   %2.49
 8.30 ال�صاعة   2018/7/2 املوافق  الثنني  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل 
�ص بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/1675  جتاري جزئي              

اأح��م��د  جم��ه��ول حم��ل القامة  اىل امل��دع��ي عليه /1-را����ص���د اح��م��د ب��ن ب�صري 
الدعوى  اأق��ام عليك  قد  ع   م  �ص   - الوطني  القيوين  ام  بنك  امل��دع��ي/  ان  مبا 
درهم(   26877.82( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  2.49% من 2011/12/20 وحتى 
جل�صة  لها  وح��ددت  كفالة.    بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�صمول  التام  ال�صداد 
 Ch1.C.14 بالقاعة  ال�صاعة 8.30 �ص  املوافق  2018/7/3   الثالثاء   يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/1553  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-فرانكي جينا فيا دري�ص  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
بنك ام القيوين الوطني - �ص م ع قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة الزام 
بالإ�صافة  درهم  املدعي مبلغ وقدره )26877.82(  للبنك  توؤدي  بان  املدعي عليها 
اىل الفائدة القانونية بواقع 2.49% �صهريا اعتبارا من تاريخ 2011/12/20 حتى 
ال�صداد التام و �صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.   وح��ددت لها جل�صة يوم 
Ch1.C.12 لذا فاأنت  بالقاعة  ال�صاعة 8.30 �ص  املوافق  2018/6/24  الح��د  
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�صور 
فان  تخلفك  حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/5431  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1- فر�صان حتا لتاأجري احلافالت - �ص ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي / ممتاز خان حبيب نور   قد اأقام عليك الدعوى 
وتذكرة  درهم(   27550( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها 
 )MB182189373AE(ال�صكوى رق��م  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة 
�ص    10.00 ال�صاعة    2018/6/25 امل��واف��ق  الثنني  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا    Ch1.A.1 بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/2031   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- فري�صت غروب �ص م ل )فرع م د م �ص(  جمهول 
 / وميثله  �صبا  ايطاليا  التنفيذ/رير  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
يو�صف حممد ح�صن حممد البحر - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )263462( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
املذكور  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19
اإعالن بالن�صر للدعوى 2018/283 جتاري كلي - دبي

املدعي / امل�صرف العربي لال�صتثمار والتجارة اخلارجية 
بوكالة املحامي / بوج�صيم واملالكي للمحاماة وال�صت�صارات القانونية 

املعلن اليه / 111 لتاأجري ال�صيارات 
فقد  اعاله  الدعوى  يف  اخلربة  لعمال  املوقرة  دبي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
حددنا يوم الأحد املوافق 2018/6/24 يف متام ال�صاعة الثانية وخم�ص ع�صرة دقيقة ظهرا    
لعقد الجتماع الأول للخربة وذلك  مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�صارد - دبي ، ديرة ، 
�صارع املطار ، مبنى الفجر لالأعمال ، مكتب رقم 119.   لذا يطلب ح�صوركم او من ميثلكم 
اإح�صار كافة امل�صتندات املتعلقة بالدعوى ، وعليكم  قانونا حل�صور الجتماع املذكور مع 
مراجعة اخلبري اول باأول ب�صاأن اية ا�صتف�صارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ املاأمورية 

وا�صتالم امل�صتندات والتعقيب عليها. 
اخلبري / �صعيد حممد ال�صارد الفال�صي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133 

 دعوة حل�صور 
الجتماع الأول للخربة

العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19
يف  الدعوى 2017/11607  عمايل جزئي

اخل�صم املدخل / او بي جي للو�صاطة العقارية  
مبا ان هناك دعوى مرفوعة �صدكم من قبل املدعي/ تاتيانا تباكاري اأمام حماكم دبي    

فاإننا  اأعاله  بالدعوى  ال�صادر  احلكم  مبوجب  بالدعوى  حما�صبيا   خبريا  تعيينا  مت  واأنه 
ندعوكم حل�صور اجتماع اخلربة الأول و ذلك يوم  الثالثاء   املوافق 2018/6/19 يف متام 
ال�صاعة الثانية ع�صر ظهرا ، مبقر مكتبنا انرا لال�صت�صارات املالية وذلك بالعنوان التايل 
: دبي - حمي�صنة 4 - �صارع بريوت - بناية امليزان - الطابق الثالث - مكتب  303 ،،،  مقابل 
 : هاتف  التجاري  دبي  بنك  يوجد  البناية  وبذات  ال�صيارات  قيادة  لتعليم  كلداري  مركز 
042206899 ، 2206244-04 ، فاك�ص : 042206877  يرجى الطالع و اإح�صار كافة ما لديكم 

من م�صتندات واحلر�ص على احل�صور  يف املوعد اق�صاه. 
اخلبري املح�صابي وامل�صريف  
   د. علي را�صد الكيتوب 

 اإعالن بالن�صر
العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19

يف الدعوى رقم 2017/677 عقاري كلي - دبي
بالينت لدارة   - م  )حاليا(  م  ذ  ���ص   - ال���ورق  لتجارة  بلو  بالنت   / امل��دخ��ل  اخل�صم 

وا�صت�صارات  املوارد الب�صرية - �ص ذ م م )�صابقا( 
نحيطكم علما انه مت انتدابنا خربا هند�صيا بالق�صية اعاله واملرفوعة �صدكم من/ 
اجتماع  بح�صور  قانونا  ميثلكم  من  او  مكلفون  فانتم  وعليه   - ليمتد  بلو  هارتنت 
اخلربة املقررة عقده يوم  الربعاء  املوافق 2018/6/20 ال�صاعة 00 : 2  ظهرا ، وذلك 
مكتب اخلبري يف دبي - الق�صي�ص )4( - �صارع عمان - بناية ال�صعود - بجوار بناية 
ت�صاهيل - الطابق اخلام�ص - مكتب )505(.  يرجى احل�صور باملوعد واملكان املحدد 
واح�صار امل�صتندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حالة تخلفكم عن احل�صور 

فان اخلربة �صتبا�صر اعمالها وفقا لل�صالحيات املخولة لها قانونا 
لال�صتف�صار الت�صال : 0506326113  كرمي 

د/ م�سطفى بن علي ال�سرياين - اخلبري    

اعالن للح�صور اأمام اخلربة

العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19
لدى حمكمة دبي البتدائية 

الق�صية رقم )2018/75( نزاع تعيني خربة عقاري 
املرفوعة من / فالكن �صتى اأوف وندورز - �ص ذ م م 

�صد كال من / املا�صة ميدل اإي�صت اإنف�صتمنت ليمتد - حممد علي نوراين 
املتنازع �صدهما / املا�صة ميدل اإي�صت اإنف�صتمنت ليمتد - حممد علي نوراين 

مدعوين  حل�صور اجتماع اخلربة احل�صابية املقررة عقده الواحدة والن�صف ظهرا يوم 
الربعاء املوافق 2018/6/20 وذلك مبقر مكتب اخلبري الكائن بدبي - �صارع ال�صيخ زايد - 
مقابل حمطة مرو اخلليج التجاري - خلف الإمارات للعطالت - بناية بري�صم - بجوار 
اومنيات 1 - مكتب حممد �صعيد ال�صبلي لتدقيق احل�صابات - الطابق ال�صاد�ص مكتب رقم 

607 م�صطحبني معكم كافة امل�صتندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري. 
اخلبري احل�صابي /  حممد �صعيد ال�صبلي  
رقم القيد 135 

اعالن بالن�صر
العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19   

  اعالن بالن�صر للح�صور اأمام مكتب اإدارة الدعوى 
  يف الدعوى رقم 2018/661  مدين 

بناء علي طلب امل�صتاأنفة : بنك الإحتاد الوطني 
اىل امل�صتاأنف �صده : موؤ�ص�صة التوت ال�صود للتجارة العامة ملالكتها 
اإدارة  مكتب  ام��ام  باحل�صور  مكلف  ان��ت   - اف�صري  علي  حممد  اذر 
او  �صخ�صيا  ال�صتئنافية  الحت��ادي��ة  ال�����ص��ارق��ة  مبحكمة  ال��دع��وى 
بوا�صطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 

بها كافة امل�صتندات وذلك يف يوم الأحد املوافق 2018/7/1 
مكتب ادارة الدعوى
ندى حممد حممود         

  وزارة العدل
حمكمة ال�صارقة  ال�صتئنافية  الحتادية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/3766   

املنذر : م�صرف ابوظبي ال�صالمي 
املنذر اليها : التفاهم لتاأجري ال�صيارات - �ص ذ م م 

اليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )37.829.09( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )26554/خ�صو�صي/Q/دبي( من نوع )تويوتا هاي اي�ص - با�ص( 
موديل )2014( لون )ابي�ص(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/3765   

املنذر : م�صرف ابوظبي ال�صالمي 
 - واخلفيفة  الثقيلة  بال�صاحنات  العامة  امل��واد  لنقل  عبدالغفور   : اليها  املنذر 
 )47.920.78( وق��دره  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اليها  املنذر  املنذر  ينذر   - م  م  ذ  �ص 
درهم نتيجة الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط 
املنذر لتخاذ الجراءات  �صي�صطر  الن�صر، وال  تاريخ  ا�صبوع من  وذلك خالل 
)ميت�صوبي�صي  نوع  من  عام/دبي(  )20130/ن��ق��ل  رقم  ال�صيارة  على  التنفيذية 
قبل  من  ل�صاحلكم  واملمولة  )ابي�ص(  لون   )2015( موديل  اأب(  بيك   - كانر 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19
  �صهادة بالتاأ�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�صم ال�صركة: كينك�سيا لتجارة معدات الطاقة املتحدة - �س ذ م م   
بنت  م��وزه  ال�صيخة  ملك   102 رقم  : مكتب  العنوان   699420 الرخ�صة:  رقم 
�صلطان جمرن - ديرة - املرقبات - ال�صكل القانوين: ذات م�صئولية حمدودة 
القت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن    1126642  : التجاري  بال�صجل  القيد  رق��م 
وذلك  اع��اله  ال���واردة  بال�صركة  اخلا�ص  الرخي�ص  الغاء  بانهاب�صدد  بدبي 
مبوجب الج��راءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرا�ص 

التقدم اىل دائرة التنمية القت�صادية بدبي من خالل الربيد اللكروين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�صر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��الل  وذل��ك  الثبوتية  والوراق  امل�صتندات  كافة 

هذا العالن.
 دائرة التنمية القت�صادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/1538   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- رينجر�ص انرنا�صيونال خلدمات احلرا�صة - 
�ص ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/يونيفر�صال 
خلدمات احلرا�صة - �ص ذ م م -  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )27253( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/5873  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1-منا�ص للمقاولت  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ مايكل ابراهيم �صالمه وهبه وميثله / هدية عبدالرزاق حممود حماد   قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )35.872 
اتعاب  وب��دل  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(  ع��ودة مببلغ )2000  وتذكرة  دره��م( 
جل�صة  لها  وح���ددت   )MB182683716AE(ال�صكوى رق��م  و  املحاماة 
  Ch1.A.1 بالقاعة  �ص    8.30 ال�صاعة    2018/6/21 املوافق  اخلمي�ص  يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19
يف الدعوى  رقم  2017/2222 جتاري كلي 

املدعي عليها الأوىل : اك�صتين�صال ميدي�صت للو�صاطة التجارية - �ص ذ م م 
املدعي عليها الثانية : اك�صنتال ميدي�صت لال�صتثمار - �ص ذ م م 

املدعي عليها الثالثة : تداول مي - �ص ذ م م 
املدعي عليها اخلام�صة : اف �صي اي ماركت�ص انك 

واملفرفوعة  اعاله  املذكورة  بالدعوى  ح�صابي  خبري  انتدابنا  مت  بانه  علما  �صيادتكم  نحيط 
�صدكم من املدعي / دانيال نبيل �صعالن ، وعليه فاأنتم مكلفني او من ميثلكم قانونا بح�صور 
اجتماع اخلربة املقرر عقده يوم  الحد املوافق 2018/6/24  يف متام ال�صاعة 00 : 10 �صباحا  
وذلك مبكتب اخلبري/ عمر ن�صري الكائن دبي - الهناء �صنر - بجوار دوار ال�صطوة - مقابل 
كارفور - بجانب فندق ت�صيل�صي - مكتب رقم : 229/228  - نطلب احل�صور باملوعد واملكان 
املحدد واإح�صار امل�صتندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�صور 

فاإن اخلربة �صتبا�صر اعمالها وفقا لل�صالحيات املخولة لها قانونا. 
عمر ن�صري / اخلبري احل�صابي   

حتديد موعد اجتماع اخلربة



العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/5219  عمايل جزئي
الق��ام��ة مبا  �����ص.ذ.م.م جمهول حم��ل  للمقاولت  1-الع�صب   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  دار�صان لل  املدعي /جيون لل  ان 
درهم    )2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   16375( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:mb182127911ae  وحددت لها جل�صة 
لذا   ch1.A.2:بالقاعة �ص   10.00 ال�صاعة     2018/6/26 املوافق  الثالثاء  يوم 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .امرت املحكمة تق�صري مدة العالن
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2018/1397  تنفيذ عمايل 

حمل  جمهول  الطلبات  لتو�صيل  فري�صت لين  �صده/1-  املنفذ  اىل 
ي��و���ص��ف  قد  ���ص��الح حم��م��د  التنفيذ/ح�صن  ان ط��ال��ب  الق��ام��ة مب��ا 
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام  عليك الدعوى 
املنفذ به وقدره )5584( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�صافة اىل مبلغ )700( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2018/1985 تنفيذ جتاري  
منطقة  ان�صتيتوت  ديفيلومبنت  �صوفتوير  �صدهما/1-فاينان�صال  املنفذ  اىل 
م��دي��ر/ وب�����ص��ف��ت��ه  ال�صخ�صية  ب�صفته  ���ص��اك��ر  ���ص��ام��ي  2-حم���م���د  ذ.م.م  ح���رة 
فاينان�صال �صوفتوير ديفيلومبنت ان�صتيتوت منطقة حرة ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ تيمور امراهلل عبداحلميد عبدالكرمي اآل علي 
وميثله:احمد ح�صن حممد عبداهلل املازمي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1724612.5( درهم اىل 
الجراءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب 
يوما من   15 خ��الل  املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  التنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19   
اعالن حكم بالن�صر

                  يف  الدعوى رقم 2017/1688  جتاري جزئي 
املازمي جمهول حمل القامة  املحكوم عليه/1- يو�صف خمي�ص عبداهلل علي  اىل 
الدعوى  يف    2017/8/21 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�صالح/ حممد بن �صامل بن حمود بالزام املدعي بان توؤدي للمدعي 
يف  املطالبة  ت��اري��خ   %9 ب��واق��ع  عنه  والفائد  دره��م   )350000( وق���دره  ماليا  مبلغا 
ومبلغ  وم�صروفاتها  الدعوى  بر�صوم  والزمته  التام  ال�صداد  وحتى   2017/5/11
خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19   
اعالن حكم بالن�صر

                  يف  الدعوى رقم 2017/610  مدين جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- مالكى وم�صتاأجري - ال�صفينة ان واى كى هري كيوليز - ب�صفتها 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  الناقل 
2017/8/23  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ �صركة التاأمني العربية �ص.م.ل بالزام 
املدعي عليها الوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ )36.706( درهم والفائدة القانونية بواقع 
وامل�صاريف  بالر�صوم  والزامها  ال�صداد  متام  وحتى  الق�صائية  املطالبة  تاريخ  من   %9
ومبلغ )300( درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف 
با�صم �صاحب  التايل لن�صر هذا الع��الن �صدر  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19   
اعالن حكم بالن�صر

                  يف  الدعوى رقم 2017/12947  عمايل جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- براتيب كومار تييات رافونى ناير جمهول حمل القامة نعلنكم 
اعاله  املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2018/5/3  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�صتها  بان 
ل�صالح/ بابز انرنا�صيونال �ص.ذ.م.م بحكمت املحكمة مبثابة احل�صوري بالزام املدعي 
عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )174600( درهم وبتذكرة عودة اىل موطنه على الدرجة 
املدعي  والزمت  اخر  رب عمل  بخدمة  يلتحق  ما مل  نقدا  قيمتها  او  عيننا  ال�صياحية 
عليها باملنا�صب . حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 

بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2018/1672  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- فندق �صن اند �صكاي الرقة �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
�صيف  �صبيح  عبداهلل  وميثله:حمدان  دب��ي(  )ف��رع  ذ.م.م  دات��ا  املدعي/األفا  ان  مبا 
مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الكعبي 
وقدره )8060( درهم والر�صوم وامل�صاريف اتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 
بالنفاذ  احلكم  و�صمول  التام  ال�صداد  وحتى  ال��دع��وى  قيد  تاريخ  من  �صنويا   %12
ال�صاعة   2018/6/26 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل 
8.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2018/911  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1- ن�صيم علي جريوديه جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/

احمد عبداهلل القا�صي وميثله:را�صد عبداهلل علي بن عرب قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )125000( درهم والر�صوم 
ال�صداد  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  اتعاب  وامل�صاريف 
�ص   8.30 ال�صاعة   2018/6/21 امل��واف��ق  اخلمي�ص  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت  ال��ت��ام. 
بالقاعة Ch 1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2018/859  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- الغبيبة للنقل العام �ص.ذ.م.م 2- خيال اأكرب خالد خان جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/�صركة التاأمني العربية ال�صعودية �ص.م.ب.م فرع دبي قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�صامن والتكافل فيما 
بينهما بان يوؤديا للمدعية مببلغ وقدره )374.680( درهم والر�صوم وامل�صاريف اتعاب 
بالقاعة  ال�صاعة 8.30 �ص  املوافق 2018/7/1  املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم الحد 
Ch 2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/1815  جتاري جزئي
ان  الق��ام��ة مبا  ����ص.ذ.م.م جمهول حمل  للمقاولت  ج��راغ  عليه/1-  املدعي  اىل 
املدعي/ا�ص ام ا�ص مان باور �صبالي �صريفي�ص �ص.ذ.م.م وميثله:عمر عبدالعزيز 
عبداهلل عزيز اآل علي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليها مببلغ وقدره )97285( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
اخلمي�ص  يوم  جل�صة  لها  التام.وحددت  ال�صداد  وحتى  ال�صتحقاق  تاريخ  من   %9
مكلف  فاأنت  لذا   ch.1.C.13:بالقاعة ال�صاعة:08:30�ص  امل��واف��ق:2018/7/5 
ب��احل�����ص��ور اأو م��ن ميثلك ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك ب��ت��ق��دمي م��ا ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/4435  عمايل جزئي
القامة  حم��ل  جمهول  ذ.م.م   لالن�صاءات  طالب  1-ن���زار   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
مبا ان املدعي / �صم�ص الدين اأروب علي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(    25846( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة 
 MB172824578AE 2000( درهم والر�صوم وامل�صاريف.رقم ال�صكوى(
�ص   9.30 ال�صاعة     2018/6/28 امل��واف��ق  اخلمي�ص  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.B.10:بالقاعة
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل .علما بان الدعوى جددت من ال�صطب
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19   
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/536  ا�صتئناف جتاري    
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- تاله لين لالعمال الفنية ���ص.ذ.م.م 2- لو�صر 
امل�صتاأنف /  ���ص.ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا ان  للت�صميم الداخلي 
عثمان حممود الدربي وميثله:هند علي �صعيد حام عبداهلل  قد ا�صتاأنف 
/ احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2265-2017 جتاري جزئي  وحددت لها 
جل�صه يوم الثنني  املوافق 2018/7/9 ال�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة رقم 
ch2.D.16 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19   

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/1221  ا�صتئناف جتاري

اىل اخل�����ص��م امل��دخ��ل/ 1- اأمي���ن ال��ق��ط��ب ع��ب��ده ال��ق��ط��ب  جمهول 
قد  ����ص.ذ.م.م  للمقاولت  الرنيم   / امل�صتاأنف  ان  مبا  القامة  حمل 
ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2016/1114 جتاري 
جزئي بتاريخ:2017/6/21  وحددت لها جل�صه يوم الربعاء  املوافق 
 ch2.D.18 رق��م  بالقاعة  �صباحا    10.00 ال�صاعة   2018/6/27
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�صي ح�صوركم 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19   

مذكرة اعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/428  ا�صتئناف مدين    

�صينغ  جمهول حمل  �صينغ لهيمبري  امل�صتاأنف �صده/ 1- كملجيت  اىل 
دبي  ف��رع  �����ص.م.ع  امل��ت��ح��دة  ال��ت��اأم��ني  �صركة   / امل�صتاأنف  ان  الق��ام��ة مب��ا 
وميثله:�صمري حليم كنعان  قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى 
رقم 2017/1793 مدين جزئي   بتاريخ:2018/4/4   وحددت لها جل�صه 
بالقاعة رقم  ال�صاعة 10.00 �صباحا   املوافق 2018/6/21  يوم اخلمي�ص  
ch2.E.23 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19   

       مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر  
   يف  الدعوى 2018/307  تظلم جتاري

اىل املتظلم �صده / 1-برافني بابو �صرابور جمهول حمل القامة مبا ان املتظلم 
م�صعود  حمد  وميثله:حممد  حم��دودة(  م�صئولية  )ذات  كارير  املتحدة  ال�صركة   /
القرار  م��ن  تظلم  ومو�صوعه  اع��اله  امل��ذك��ور  التظلم  عليكم  اأق���ام  ق��د  امل�صلم  علي 
ال�صادر يف المر على عري�صة رقم 342/2018 جتاري وال�صادر بتاريخ:2018/4/3. 
 : بالقاعة  ال�صاعة 08.30 �ص  املوافق 2018/7/1    وح��ددت لها جل�صة يوم الح��د 
Ch 1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2017/1039  جتاري كلي
القامة  ����ص.ذ.م.م جمهول حمل  العامة  للتجارة  ال�صياء  نور  �صركة   -1  / املدخل  اىل اخل�صم 
مبا ان املدعي/جاي براكا�ص للتجارة �ص.ذ.م.م قد اأقام عليكما طلب التدخل واحلكم بالزامكما 
من  واملر�صلة  منها  واملر�صلة  منها  امل�صتلمة  الب�صائع  قيمة  ت�صكل  التي  ال�صيكات  قيمة  بدفع 
القانونية للمبلغ  طلبي التدخل والبالغي قيمتهما مبلغا وقدره )1.798.000( درهم والفائدة 
من تاريخ ال�صتحقاق وقبول طلب التدخل املقدم من طالبي التدخل لك�صي اك�صبورت وباترا 
مطالب  وتاأييد  الن�صمام  بهدف  وامل�صلحة  ال�صفة  لتوفر  كريي�صنز  وبهارتي  انرنا�صيونال 
املدعي عليه ا�صليا املدعية بالتقابل جاي براكا�ص للتجارة �ص.ذ.م.م الدعوى والر�صوم وامل�صاريف 
ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ص املوافق 2018/6/28 ال�صاعة 9.30 �ص 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�صور  لذا   Ch 2.E.21 بالقاعة 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19   
اإعالن للح�صور اأمام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى رقم 2017/3013  جتاري )كلي( 
بوا�صطة الن�صر

بنا على طلب حمكمة عجمان الحتادية البتدائية 
اىل املدعي عليه / �صركة م�صرحة لل�صحن اإ�ص اأيه 

اقام املدعي / �صموغ فيول م د م �ص  جن�صيته / الإمارات العربية املتحدة 
عنوانه / اإمارة دبي - بردبي - منطقة ابراج بحريات جمريا - جمريا باي اإك�ص 3 - الطابق )28( - مكتب رقم 2803 - �ص ب 

 invo : رقم )625( ، )751( دبي  - هاتف رقم : 04/4255100 - فاك�ص رقم : 04/4255111 - الربيد اللكروين
الدعوى برقم 2017/3013 )جتاري )كلي(( - عجمان 

، وبالزام  الأم��ر على عري�صة رقم 2017/2945 عجمان  ال�صادر يف  التحفظي  الق�صاء ب�صحة وتثبيت احلجز   : ومو�صوعها 
امريكي  دولر   507.310.05 وق���دره  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي��ا  ب��ان  والتكافل  والتكافل  والت�صامم  بالت�صامن  عليهما  امل��دع��ي 
)خم�صمائة و�صبعة الف وثالثمائة وع�صرة دولر وخم�صة �صنت( ، او ما يعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ وقدره  1.877.050 
درهم )مليون وثمامنائة و�صبعة و�صبعون الفا وخم�صون درهما( ، مع الزام املدعي عليهما بالفائدة القانونية بواقع 12% من 
اتعاب املحاماة.  فانت مكلف باحل�صور امام حمكمة  ، والر�صوم وامل�صروفات ومقابل  التام  ال�صداد  تاريخ ال�صتحقاق وحتى 
عجمان الحتادية البتدائية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد  وذلك  يف ال�صاعة 11.00 من يوم 25 �صهر يونيو ل�صنة 2018 م.  

وذلك يف النظر يف الدعوى بو�صفك مدعي عليه.  
مكتب اإدارة الدعوى 

  المارات العربية املتحدة
وزارة العدل 

العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19   

اخطار بالن�صر يف الق�صية التنفيذية 2016/1988 
اإىل املحكوم عليه / كافريا �صاندوي�ص واي ، وميثلها حممد و�صيم �صابر 

اأ�صدرت  ق��د  البتدائية  الحت��ادي��ة  عجمان  حمكمة  ب��ان  لديك  معلوما  ليكن 
بدفع  باإلزامك  يق�صى   ، كلي  رقم 2015/44 جت��اري  الدعوى  بحقك حكما يف 
مبلغ وقدره )17779( درهم �صامال الر�صوم وامل�صاريف ،  وحيث ان املحكوم له/ 
�صركة دكتورز ا�صو�صيت�ص انك ب�صفتها مالكه العالمة التجارية )�صب واي( ، 
قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم و�صجل التنفيذ حتت رقم 2016/1988  لذا اأنت 
ن�صر الخطار ويف  تاريخ  املحكوم به خالل )15( يوما من  املبلغ  ب�صداد  مكلف 
حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ بحقك الجراءات القانونية املنا�صبة 

لتنفيذ احلكم ح�صب ال�صول. 
قلم التنفيذ املدين - دار الق�صاء عجمان 

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل  

دار الق�صاء - عجمان 

العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�صم ال�صركة:  اوتي�سم جلف لال�ستثمارات - �س ذ م م  
العنوان : مكتب 24-101 - ملك بريفكت للمهند�صة البحرية - ذ م م - بردبي - اخلليج 
التجاري - ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة  رقم الرخ�صة: 745865  رقم القيد 
بال�صجل التجاري : 1198723 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد 
مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب 
بتاريخ   دب��ي  العدل حماكم  ل��دى كاتب  وامل��وث��ق  بتاريخ 2018/5/17   دب��ي  ق��رار حماكم 
2018/5/17 وعلى من لديه اأي اعرا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني ايه جي 
اك�س لتدقيق احل�سابات  العنوان : مكتب رقم 308 ملك ماجد حممد امني - هور 
العنز �صرق - هاتف  2598985-04  فاك�ص : 2598986-04  م�صطحباً معه كافة امل�صتندات 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�صم امل�صفي/ايه جي اك�س لتدقيق احل�سابات  
 العنوان : مكتب رقم 308 ملك ماجد حممد امني - هور العنز �صرق - هاتف  04-2598985  
فاك�ص : 2598986-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه 
قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية اوتي�سم جلف لال�ستثمارات - �س 
بتاريخ  2018/5/17 واملوثق لدى  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  م   ذ م 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/5/17 وعلى من لديه اأي اعرا�ص اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى  2018/482 جتاري كلي        
اىل املدعي عليه / 1- �صي بي اآي انرنا�صيونال للتجارة - �ص ذ م م ، 2-اأي��اد حممود 
�صاكر عوده جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ �صموغ فيول م د م �ص وميثله / عامر 
�صيد حممد �صيد حمي رو�صن املرزوقي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
درهم(   2765748( وق��دره  مببلغ  والتكافل  والت�صام  بالت�صامن  عليهما  املدعي  بالزام 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ ال�صتحقاق      وحتى 
ال�صاعة 9.30 �ص  املوافق  2018/7/2  التام.  وح��ددت لها جل�صة يوم الثنني   ال�صداد 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.E.22 بالقاعة 
اأي��ام على  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/1711  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- على اف��راز فيدوز دي��ن  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
بنك ام القيوين الوطني - �ص م ع   قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليه ب�صداد مبلغ وقدره )34.618.10 درهم( بال�صافة اىل الفائدة القانونية 
بواقع 2.49% �صهريا اعتبارا من تاريخ 2011/12/20 حتى ال�صداد التام وبتثبيت املنع 
بالنفاذ  احلكم  �صمول  و   2018/446 رق��م  عري�صة  علي  الأم��ر  يف  ال�صادر  ال�صفر  من 
املعجل بال كفالة  وحددت لها جل�صة يوم الربعاء  املوافق  2018/7/4  ال�صاعة 8.30 
�ص بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/244  جتاري كلي               

ان  الق��ام��ة مب��ا  ���ص��ودري خو�صي  جمهول حم��ل  ابراهيم  امل��دع��ي عليه/1-حممد  اىل 
اأقام  ربيع اخلظر   قد  م��وزة عبيد   / ع وميثله  م  �ص   - املتحد  العربي  البنك  املدعي/ 
بالت�صامن   4 اىل   1 م��ن  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك 
تاريخ  12% من  والفائدة  دره��م(   22.002.724.30( وق��دره  والت�صامم مببلغ  والتكافل 
املطالبة وحتى ال�صداد التام والزام املدعي عليها 5 بنقل عقد ايجار قطعة الر�ص رقم 
واتعاب  وامل�صاريف  الر�صوم  وال��زام��ه��م  البنك  ل�صالح   c387-597-597-943
املحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق  2018/7/3  ال�صاعة 9.30 �ص بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.15
اأيام على الأق��ل. علما  لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

باأن مت ت�صحيح ال�صم 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12355 بتاريخ 2018/6/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/69  عقاري جزئي              

 / ملالكها   - فردية  موؤ�ص�صة   - العقارية  للو�صاطة  ال�صائب   -1  / عليه  املدعي  اىل 
يو�صف احمد �صالح اآل ر�صيد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ غ�صان حممد 
عبد اهلل حممد اخلنيني وميثله / عبدالكرمي مكي جعفر املخدوم -  قد اأقام عليك 
 286.469.49( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  9% من تاريخ قيد الدعوى 
رقم 666/2010 عقاري كلي وحتى ال�صداد التام.   وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء  
مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �ص   8.30 ال�صاعة    2018/6/26 امل��واف��ق  
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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لكل  ف��ردي��ة  ح�ص�صاً  اليوغا  ج  معالرِ يعطي 
�صخ�ص ويجب اأن ميار�ص الأخري التمارين 
اليوغا  هذه  تراعي  بانتظام.  يتعّلمها  التي 
حياته  ومن��ط  العام  الفرد  و�صع  العالجية 
وب��ي��ئ��ت��ه الج��ت��م��اع��ي��ة وال��ع��ائ��ل��ي��ة واأب���ع���اده 
اجل�صدية والعقلية والعاطفية والروحية...
ت���ب���داأ ه���ذه امل�����ص��رية ك��ل��ه��ا ب��ال��ت��وا���ص��ل مع 

و�صع  حت��دي��د  اإىل  ي�صعى  ال���ذي  ��ج  امل��ع��الرِ
اليومية  ح���ي���ات���ه  وط��ب��ي��ع��ة  ال�����ص��خ�����ص 
املقابلة  ل��ه  ت�صمح  وم�صاكله.  واأع��را���ص��ه 
املري�ص  موا�صفات  عن  بالك�صف  الأوىل 
اإىل  ا�صتناداً  العالجية  اجلل�صة  وتعديل 

حاجاته وتوقعاته.
م�صابان  �صخ�صان  ي�صطر  لن 
ال��ظ��ه��ر مثاًل  اأ���ص��ف��ل  ب�����اأمٍل يف 
اجل�صم  و�صعيات  ات��خ��اذ  اإىل 
ممار�صة  اإىل  اأو  ن��ف�����ص��ه��ا، 
لأن  م���ت�������ص���اب���ه���ة  مت�����اري�����ن 
لو  حتى  يختلفون  املر�صى 

اأ�صابهم املر�ص نف�صه.

تعالج  امل�ساكل  من  ن��وع  اأي 
اليوغا؟

اليوغا  ت���خ���ف���ف  اأن  مي���ك���ن 
����ن  الأوج��������������اع وحُت���������صّ

ال�صطرابات  اأنواع  وت�صفي  اليومية  احلياة 
ال�صغرية  املزعجة  امل�صاكل  من  ب��دءاً  كافة، 
ال��ث��ق��ي��ل��ة م�����روراً  اإىل الأم�����را������ص  و�����ص����وًل 
اأرق،  ن�صفي،  ���ص��داع  امل��زم��ن��ة:  ب��الأم��را���ص 
املزمن، مر�ص  املفا�صل  التهاب  الظهر،  اأمل 
 ، ن كن�صو ر لبا ا
ان����������������������زلق 
 ، يف و غ�صر
�صرطان...

ي����خ���������ص����ع 
ن  بو مل�صا ا
ن  ل�صرطا با
ل�������������ع�������������الج 
و/ الأ�����ص����ع����ة 
ال�����ع�����الج  اأو 
ال�����ك�����ي�����م�����اوي، 
لكن تعطي هذه 
اأحياناً  اخل��ي��ارات 
جانبية  اآث���������������اراً 
اأو  الكبد  على  ع��دة 
ح����������رارة اجل�������ص���م. 
احلالة،  ه����ذه  يف 
يو�صي  اأن  ميكن 
مثاًل  ���ج  امل���ع���الرِ

بو�صعيات ُت�صّهل تفريغ ال�صموم من اجل�صم 
اأو بتقنيات تنف�صية منع�صة.

عن  بدياًل  ي�صّكل  ل  اليوغا  ع��الج  اأن  ُيذكر 
الطب التقليدي بل ي�صبح مكّماًل لعالجات 
اأخ��رى، و�صي�صمن يف مطلق الأح��وال راحة 

ج�صدية ونف�صية.

م�سار اجلل�سة
ج بع�ص  �ص املعالرِ خالل املوعد الأول، يخ�صّ
حاجاته  وحت��دي��د  امل��ري�����ص  ملناق�صة  ال��وق��ت 
ب���دق���ة، ث���م ي��ق��ي�����ص ن��ب�����ص��ه وي��ق��ّي��م و�صعية 
ج�صمه ويقرح عليه تنفيذ بع�ص احلركات. 
بعد مراقبته، ي�صتطيع اأن يحدد الو�صعيات 
ل��ك��ل ح���ال���ة فردية.  امل��ن��ا���ص��ب��ة  وال���ت���م���اري���ن 
عندئذ، يغادر املري�ص اجلل�صة حاماًل لئحة 
بدقة.  يطّبقها  اأن  ويجب  َتعّلمها  بتمارين 
عموماً، يجب اأن يخ�صع الفرد جلل�صة ثانية 
بعد 15 يوماً لتقييم هذه املمار�صة واآثارها 

وتعديلها عند احلاجة.
ت��ت��وق��ف اجل��ل�����ص��ات ال��الح��ق��ة ع��ل��ى حاجات 
اأن يعّدل  ت��ط��وره ومي��ك��ن  امل��ري�����ص وم�����ص��ار 
جمدداً.  التمارين  م�صتوى  خاللها  املعالج 
اأو �صت جل�صات، يطّور ال�صخ�ص  بعد خم�ص 
�صكاًل من الوعي الذي يجعله م�صوؤوًل عن 
هذه  ت�صبح  م��ا  و���ص��رع��ان  وراح���ت���ه  �صحته 

املمار�صة �صخ�صية وم�صتقلة.

من ي�ستفيد من العالج؟
العالج  ه����ذا  م���ن  ي�����ص��ت��ف��ي��د  اأن  مي��ك��ن 

�صحته  م�صوؤولية  يتحّمل  اأن  يريد  من  كل 
الأخالقي  العقد  ي�صبه  م��ا  ين�صاأ  وراح��ت��ه. 
ج و)التلميذ( منذ اجلل�صة الأوىل،  بني املعالرِ
فيلتزم املري�ص مبمار�صة التمارين بانتظام 
اأن حت�ّصن و�صعه يتوقف على دّقته  ويدرك 
املعالج الدعم  املقابل، يقّدم له  وجّديته. يف 
ال����الزم وي��ب��ذل ق�����ص��ارى ج��ه��ده ك��ي يك�صب 
تلميذه ا�صتقالليته ويواظب على التمارين 

قدر الإمكان.

هل ميكن اأن يتلقى اجلميع العالج؟
عالج  م��ن  النا�ص  جميع  ي�صتفيد  اأن  ميكن 
اليوغا. ل داعي ليكون ال�صخ�ص �صاباً ومرناً 
ل  ال��ي��وغ��ا.  مت��اري��ن  على  وم��ع��ت��اداً  و�صليماً 
يتكيف الفرد مع متطلبات اليوغا بل تتكيف 

الأخرية مع حاجاته! 
تختلف املمار�صات اإذاً بني امراأة يف الثمانني 
م���ن ع��م��ره��ا وب����ني ���ص��خ�����ص ري��ا���ص��ي يبلغ 

ع�صرين عاماً. 
��ج اأن ُي���ع���ّدل اجل��ل�����ص��ة كي  م��ن واج���ب امل��ع��الرِ

تتما�صى مع حاجات املري�ص.
الو�صعيات  بتفعيل  الأ�صا�صي  الهدف  يتعلق 
ال�صحيحة كي تعطي الأث��ر املن�صود. لذا ل 
يردد املعالج الذي يعرف و�صعيات اجل�صم 
مثل  خارجية  عنا�صر  ا�صتعمال  يف  واآث��اره��ا 

اجلدار والكرا�صي... 
�صخ�ص  ك��ل  ي�صتفيد  اأن  ي��ج��ب  ب��اخ��ت�����ص��ار، 
تطّلب  ل��و  حتى  اجل�صم  و�صعيات  اآث���ار  م��ن 

تنفيذها بع�ص التعديالت.

االنتفاخ، والتج�سوؤ، وغازات املعدة ا�سطرابات طبيعية، تعود عمومًا اإىل 
ما نبتلعه من هواء اأو تفكك االأغذية خالل عملية اله�سم. رمبا ال تعاين 
يوم  يف  متكرر  ب�سكل  اأو  اأحيانًا  اإال  عنها  الناجتة  االآالم  اأو  املعدة  غازات 
واحد. ولكن عندما تعوق الغازات واآالمها ن�ساطاتك اليومية، فال �سك يف 
اأنك تعاين خطبًا ما. اإليك بع�س الطرائق لتخفيف غازات املعدة واآالمها 
وجتنبها، ف�ساًل عن حتديد احلاالت التي حتتاج فيها اإىل ا�ست�سارة 

الطبيب.

اأ�سا�سي اآخر. ي�ساهم هذا العالج يف  اأو تزامنًا مع عالج  اأن تلجاأ اإىل عالج اليوغا وحده  ميكنك 
م�ستهدفة  متارين  عرب  كثرية  اأخرى  وا�سطرابات  واالأرق  الظهر  واأمل  الن�سفي  ال�سداع  تخفيف 

و�سخ�سية.

اليوغا.. تخفف ال�سداع الن�سفي واأمل الظهر والأرق

النتفاخ: تراكم الغازات يف املعدة والأمعاء
اأو  التج�صوؤ  ب��وا���ص��ط��ة  ال���غ���ازات  ت��خ��رج  ل  ع��ن��دم��ا 
املعدة والأمعاء وتوؤدي  الريح، تراكم يف  اإط��الق 
يف  ب��اأمل  ت�صعر  الأخ���ري،  جانب  اإىل  النتفاخ.  اإىل 
واحلاد  واملتوا�صل  اخلفيف  ب��ني  ي���راوح  البطن 
وال���ق���وي، ي�����ص��اه��م اإط����الق ال��ري��ح اأو ال��ت��غ��وط يف 

تخفيفه.
يرتبط النتفاخ باحلالت التالية:

اإفراغ  يوؤخر  ما  بالدهون،  غنية  اأطعمة  • تناول 
املعدة ويجعلك ت�صعر بثقل فيها.

اأطعمة  اأو  مكربنة  م�صروبات  ت��ن��اول   •
ت�صّبب الغازات.

اأو  كبرية،  ب�صرعة  الطعام  تناول   •
اأو م�صغ  ق�����ص��ة،  ب��وا���ص��ط��ة  ال�����ص��رب 
ع��ل��ك��ة، اأو م�����ص ح��ل��وى، م��ا ي���وؤدي 

اإىل ابتالع الهواء.
والقلق. • الإجهاد 

• التدخني.
الأمعاء  اأو  املعدة  • عدوى يف 

اأو  ان�����ص��داد  اأو 

مر�ص يف اجلهاز اله�صمي.
ت�صّبب  حالة  وهي  املتهيج،  القولون  • متالزمة 
حركة  يف  وت���ب���دلت  ال��ت�����ص��ن��ج��ات  اأو  ال��ب��ط��ن  اأمل 

الأمعاء.
اأو  ه�صم  ع��ن  الأم���ع���اء  معها  تعجز  ح���الت   •
ام��ت�����ص��ا���ص م��رك��ب��ات حم����ددة يف ال���ط���ع���ام، مثل 

الداء البطني اأو عدم حتمل الالكتوز.
اأن تتفادى  الأف�����ص��ل  الن��ت��ف��اخ، م��ن  ل��ل��ح��ّد م��ن 
حتّد  اأو  للغازات  املنتجة  الأطعمة  تناول 
من  كبري  ع��دد  ي�صّبب  كميتها.  م��ن 
وُتعترب  ال����غ����ازات،  ال��ن�����ص��وي��ات 
الأطعمة التالية من م�صببات 

النتفاخ ال�صائعة:
• الفا�صوليا.

• الربوكويل.
بروك�صل. • ملفوف 

• امللفوف.
املكربنة. • امل�صروبات 

• الزهرة.
• العلكة.

 •

الفاكهة، مثل التفاح، وامل�صم�ص، والإجا�ص.
القا�صية. • احللوى 

• اخل�ص.
وم�صتقاته. • احلليب 

• الب�صل.
اخلالية  الأطعمة  يف  املتوافر  ال�صكر  كحول   •
املانيتول،  ال�������ص���ورب���ي���ت���ول،  )م���ث���ل  ال�����ص��ك��ر  م����ن 

والك�صيليتول(.
الكاملة. احلبوب  من  املعدة  • الأطعمة 

التج�صوؤ: التخّل�ص من كمية الهواء الفائ�صة
ي�صّكل التج�صوؤ الطريقة التي يلجاأ اإليها ج�صمنا 
لإخراج الكمية الفائ�صة من الهواء من معدتنا. 
قد  املبَتلع.  الهواء  �صببه  طبيعياً  فعل  رد  وُيعترب 
اأو رحت  اأو �صربت ب�صرعة،  اأكلت  اإن  الهواء  تبتلع 
اأو  علكة،  مت�صغ  اأو  الطعام،  تناول  اأثناء  تتحدث 
مت�ص حلوى �صلبة، اأو تتناول امل�صروبات املكربنة، 

اأو تدخن.
رمبا يكون لرجتاع املريء اأي�صاً التاأثري ذاته. فاإن 
عادت اأحما�ص املعدة رجوعاً يف املريء، تبلع مراراً 
ابتالع  اإىل  بالتايل  ي���وؤدي  م��ا  امل���واد،  تلك  لتزيل 

مزيد من الهواء وموا�صلة التج�صوؤ.
كعادة  الهواء  البع�ص  يبتلع  ذل��ك،  اإىل  بالإ�صافة 
الطعام  يتناولون  يكونوا  مل  لو  حتى  ع�صبية، 
اأو ال�صراب. يف حالت اأخرى، يكون التج�صوؤ 
املعدة  بطانة  بالتهاب  مرتبطاً  امل��زم��ن 
البوابية  امل��ل��وي��ة  ب��ك��ت��ريي��ا  ع����دوى  اأو 
اأن��واع قرحة  ع��دد من  امل�صوؤولة عن 

املعدة.

لتحدنّ من التج�سوؤ:
• تناول الطعام وال�صراب ببطء. 
ك��ل وق��ت��ك لتقلل م��ن كمية  خ��ذ 

الهواء التي تبتلعها.
لأنها  املكربنة  امل�����ص��روب��ات  ت��ف��اَد   •

تطلق غاز ثاين اأك�صيد الكربون.
عندما  ال�صلبة.  واحللوى  العلكة  • جتّنب 
مت�صغ علكة اأو مت�ص حلوى �صلبة، تزداد عملية 

البلع، ويكون جزء مما تبتلعه هواء.
ال�صيجارة،  دخ��ان  ت�صحب  عندما  ت��دخ��ن.  ل   •

ت�صحب اأي�صاً الهواء وتبتلعه.

تكن  مل  اإن  ال�صطناعية.  اأ�صنانك  من  • حتقق 
اأكرب  م��ق��دار  اب��ت��الع  اإىل  تدفعك  فقد  م��الئ��م��ة، 

من الهواء اأثناء تناول الطعام وال�صراب.
تعاين حرقة معدة  املعدة. عندما  • عالج حرقة 
خ��ف��ي��ف��ة وع���اب���رة، ت��ع��ود ع��ل��ي��ك ال��ع��الج��ات التي 
حت��ت��اج اإىل و���ص��ف��ة ط��ب��ي��ة ب��ف��ائ��دة ك���ب���رية. لكن 
و�صفة  تتطّلب  اأدوي���ة  اإىل  يحتاج  امل���ريء  ارجت���اع 

طبية اأو عالجات اإ�صافية.

كيف تتفادى ا�صطرابات املعدة؟
املعدة  وغ��ازات  والتج�صوؤ،  النتفاخ،  اأن  يف  �صك  ل 
اأ�صباب  اإليك  اأحياناً.  وحمرجة  مزعجة  واآلمها 

هذه الأعرا�ص والإ�صارات وال�صبل اإىل جتنبها.
ي�����ص��اع��د اإج�������راء ت���غ���ي���ريات يف من���ط ح��ي��ات��ك يف 
التخفيف من الغازات الزائدة واآلمها اأو التخل�ص 

منها:
من  ك��ث��ري  ي�����ص��ّك��ل  اأ����ص���غ���ر.  ح�����ص�����ص��اً  • ت���ن���اول 
النظام  من  ج��زءاً  ال��غ��ازات  ت�صبب  التي  الأطعمة 
اأ�صغر  ال��غ��ذائ��ي ال�����ص��ح��ي. ل��ذل��ك ُك���ل ح�����ص�����ص��اً 
على  ق���ادراً  ك��ان ج�صمك  اإذا  ما  تكت�صف  كي  منها 
حتمل الكميات الأ�صغر من دون اإنتاج فائ�ص من 

الغازات.
تبتلعه  ول  كاماًل  الطعام  وام�صغ  ببطء  ُكل   •
الإبطاء،  يف  م�صكلة  تواجه  كنت  اإن  اأم��ا  ب�صرعة. 

ف�صع ال�صوكة يف الطبق بعد كل ق�صمة.
�صلبة،  ح��ل��وى  وم�����ص  ال��ع��ل��ك��ة،  م�����ص��غ  • ت��ف��اَد 
الن�صاطات  ه���ذه  لأن  ق�����ص��ة  ب��وا���ص��ط��ة  وال�����ص��رب 

جتعلك تبتلع كمية اأكرب من الهواء.
تدخن. ول  ال�صطناعية  اأ�صنانك  من  • حتقق 

الن�صاط  ي�صاعد  الريا�صية.  التمارين  مار�ص   •
اجل���������ص����دي ال�����غ�����از ع���ل���ى الن����ت����ق����ال يف اجل���ه���از 

اله�صمي.
اأما اإن كانت رائحة الغازات التي تطلقها تقلقك، 
الغنية  الأطعمة  تناولك  من  احل��د  ي�صاهم  فقد 
وغريهما  وامللفوف  الربوكويل،  مثل  بالكربيت، 
 ،)cruciferous( من اخل�صراوات ال�صليبية

والأطعمة الغنية بالربوتني،
 يف تفادي الرائحة الكريهة. كذلك ميكن للرقع، 
واملالب�ص الداخلية، والو�صادات التي حتتوي على 
الغازات  رائ��ح��ة  امت�صا�ص  يف  ت�صاعد  اأن  الفخم 

املزعجة.

�سببها ما نبتلعه من هواء اأو تفكك االأغذية خالل عملية اله�سم

طرق لتخفيف غازات املعدة والتج�سوؤ والنتفاخ
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اأن ينجح فيلم مقتب�ص يف  من املذهل بالتاأكيد 
عندما  ولكن  ج��داً.  حمبوبة  �صخ�صية  ت�صوير 
اأف�����ص��ل م��ن الأول، فهذه  ي��ك��ون اجل���زء ال��ث��اين 
ذلك  ينطبق  خ���رايف.  واإجن���از  حقيقية  معجزة 

.Paddington 2 على
هامي�ص  الكاتب  )م��ع  كينغ  ب��ول  املخرج  متّكن 
م��اك��ول( م��ن رف��ع م�صتوى ال��ت��ح��دي م��ع فيلم 
لكن   .2015 ع������ام   Paddington
�صيمون  الكتابة  يف  و�صريكه  كينغ  اأن  العجيب 
ف����ارن����اب����ي ت���و����ص���ال يف رف���ع���ه اأك������رث ب���ع���د مع 
دفء  بفاعلية  ناقلني   ،Paddington 2
ورقة دعابة كتب الراحل مايكل بوند ال�صهرية 
املخ�ص�صة لالأولد اإىل ال�صا�صة. وتعاونا يف ذلك 

مع خرية ممثلي بريطانيا.
وي�صو(  ب��ن  )���ص��وت  ب����راون  ب��ادي��ن��غ��ت��ون  يتمتع 
بذوق مميز: يكّمل جمال فروه البني مبعطف 
�صويف �صميك اأزرق اللون، وقبعة حمراء كبرية، 
�صرد  بعدما  ذه��ب.  اأينما  وحقيبة يحملها معه 

بعائلته  ل��ق��ائ��ه  م��غ��ام��رة   Paddington
اآل براون، يرّكز  )الب�صرية( اجلديدة يف لندن، 
بالعمة  عالقته  على   Paddington 2
�صحبته  التي  الدبة  �صتونتون(،  )اإميلدا  لو�صي 
م���ن ال��ن��ه��ر يف ب����ريو ح���ني ك����ان ج������رواً. يريد 
بادينغتون اأن يقّدم لها هدية عيد ميالد مميزة، 
لكن ت�صرفاته اخلرقاء خالل حماولته حتقيق 

ذلك تقوده بعيداً عن منزل عائلة براون.

اأحداث الفتة
بالكامل:  ب��ري��ئ��ة  ب��ط��ري��ق��ة  الأح��������داث  ت���ب���داأ 
املال  من  يكفي  ما  يدخر  ب��اأن  بادينغتون  ياأمل 
لي�صري للعمة كتاب �صور ثالثية الأبعاد عن 
عدة،  غريبة  وظ��ائ��ف  اإىل  يلجاأ  ل��ذل��ك  ل��ن��دن. 
ف�صاًل عن غ�صل النوافذ يف حيه. ولكن يت�صح 
وعندما  ي��ت��وق��ع.  مم��ا  اأك���رث  قيمة  ل��ل��ك��ت��اب  اأن 
ارتكاب هذه  ق تهمة  ُتلفَّ الليل،  ي�صرقه ل�ص يف 
به  ينتهي  وهكذا  ظلماً.  لبادينغتون  اجلرمية 

الأدل��ة كافة ت�صري  اأن  ال�صجن، مع  اإىل  املطاف 
)هيوغ  ب��و���ص��ان��ان  فينك�ص  الفا�صل  املمثل  اإىل 
ال��ذي ي��ربع يف التنكر وي��ب��دو مهتماً  غ��ران��ت(، 

جداً مبكان الكتاب.
ُي��ع��ت��رب ال�����ص��ج��ن م��ك��ان��اً م��ظ��ل��م��اً وب��ائ�����ص��اً جداً 
ي�صّكل  اأن���ه  غ��ري  ل�����الأولد،  فيلم  اإىل  بالن�صبة 
�صحره  ق��وة  باإظهار  لبادينغتون  ت�صمح  فر�صة 
احل��ق��ي��ق��ي��ة. ���ص��رع��ان م���ا ي��دف��ع ال�����ص��ج��ن��اء اإىل 
وال�صتمتاع  وردي���ة  خمططة  مالب�ص  ارت����داء 
ق�صة خرافية  اأنهم يف  لو  كما  املربى،  ب�صطائر 
خم�ص�صة لالأولد. حتى اإنه ينجح يف ا�صتمالة 
طاهي ال�صجن ال�صيئ الطبع ناكلز ماكغينيتي، 
اأحد  م��ق��دم��اً  غلي�صون،  ب��ران��دن  ي��وؤدي��ه  ال���ذي 
الأدوار امل�صاندة الأكرث متعة ومرحاً يف الفيلم.

فريق ممثلني مذهل
وخ��ف��ة بف�صل  ب��ادي��ن��غ��ت��ون م��رح��اً  ت����زداد ق�صة 
ف��ري��ق امل��م��ث��ل��ني امل���ذه���ل امل��ح��ي��ط ب��ه��ذا ال���دب، 

اأن  �صحيح  الأنيماي�صن.  بطريقة  ر  ي�صوَّ الذي 
لكن  الأ���ص��واء،  ي�صرقان  قد  وغ��ران��ت  غلي�صون 
�صايل هوكينز، وهيوغ بونفيل، وجيم برودبنت، 
املمثلني  م���ن  ومم���ي���زة  م��ت��ن��وع��ة  وجم���م���وع���ة 
ويحّولونها  بادينغتون  فيلم  يف  لندن  ي�صكنون 
اإىل مكان دافئ ومرح جداً على غرار ذلك الدب 

نف�صه. 
الذكي،  ال�����ص��وت��ي  وي�����ص��و  اأداء  ي��ج�����ّص��د  ك��ذل��ك 
قيم هذه  بادينغتون  دور  والعذب يف  وال�صاخر، 
خاللها  وم���ن  واخل����رية  ال��رق��ي��ق��ة  ال�صخ�صية 

الفيلم بحد ذاته.
عالوة على ذلك، ي�صّكل اأ�صلوب كينغ ال�صينمائي، 
الكثري  ويل�صون  اإري��ك  ت�صوير  اإليه  اأ�صفنا  اإذا 
من  ر�صة  ماريانيلي،  داري��و  ومو�صيقى  احلركة 
جونيه  بيان  جان  من  وجرعة  اأندر�صون  وي�ص 
خملوطتني مع اإح�صا�ص �صل�ص مميز من اخلفة 
متكلفاً  العمل  ُيعترب هذا  وهكذا  وال�صرخاء. 

من دون اأن يفقد مرحه، تلّونه، وحما�صته.

التحدي م�ستوى  يرفع  كينغ  بول   ..  Paddington 2

التميز اإىل  تفتقر  باهتة  وم�سة   The Cloverfield Paradox

 The Cloverfield فيلم  عر�ص  ب��داأ  بعدما 
اإعالن  Netflix عقب  �صبكة  Paradox على 
مفاجئ خالل مباراة )ال�صوبر بول(، يت�صح لنا اأن 
هذا العمل )�صاع( يف الف�صاء، متحّوًل اإىل وم�صة 

باهتة ُبثت مبهارة على رادارنا ال�صينمائي.
 The Cloverfield Paradox ُي��ع��ت��رب 
من  عقد  قبل  انطلقت  �صل�صلة  يف  ال��ث��ال��ث  اجل���زء 
)الت�صجيالت  اأ���ص��ل��وب  ي��ع��ت��م��د  ف��ي��ل��م  م���ع  ال���زم���ن 
املكت�صفة( بعنوان Cloverfield. ي�صّور الفيلم 
الناجح املتوا�صع، الذي ميتاز بفاعليته، و�صال�صته، 
واإنبائه بالكارثة املحتمة، ليلة يف مدينة نيويورك 
حاول خاللها عدد من �صكان هذه الألفية مواجهة 
ال�صا�صة.  ي��ظ��ه��ر ع��ل��ى  ق��ل��م��ا  ب��ح��ري��اً  ع��ب��ث��اً وح�����ص��اً 

وا�صتمرت هذه ال�صل�صلة عام 2016 مع
يعر�ص  ال���ذي   Cloverfield Lane  10
ع���الق���ة اح��ت��ج��از م��ت��ق��ن��ة يف م��ل��ج��اأ حت���ت الأر������ص 
 ،Cloverfield الأول  باجلزء  بق�صتها  ترتبط 

اإل اأن هذا الرابط يظل واهياً وغري وا�صح.
 Cloverfield Paradox اإع������الن  وع����د 
خالل مباراة )ال�صوبر بول( اأخرياً بتقدمي اجلواب 
عن ال�صوؤال الذي اأثاره اجلزء الأول تلقائياً: كيف 
نراها  التي  امل�صاهد  الوحو�ص؟ خالل  هذه  ظهرت 
الذي  ه��ذا،   Netflix البداية يف عمل  �صارة  قبل 
ودوغ  اأوزي���ل  اأورن  وكتبه  اأون���اه  جوليو�ص  اأخ��رج��ه 
القريب.  امل�صتقبل  يف  الأر���ص  حالة  نكت�صف  يونغ، 
يف  الطاقة  م���وارد  )�صتنفد  الأخ��ب��ار:  مذيع  يذكر 
���ص��ن��وات(. لكن هذه  بالكامل خ��الل خم�ص  ال��ع��امل 
 Netflix التزام  على  اأي�صاً  تنطبق  قد  الكلمات 
ال�صبكة  ه����ذه  وا����ص���ل���ت  اإذا  امل���م���ي���زة،  ب���الأع���م���ال 
 The غ��رار  على  املتقنة  غري  بالأعمال  اكتفاءها 

.Cloverfield Paradox
 ،Cloverfield الف�صائية  املركبة  م��ن  على 
الف�صاء،  رواد  ال��ع��ل��م��اء،  م��ن  دويل  ف��ري��ق  ي��واج��ه 
والأ�صخا�ص املقدامني مع�صلة: اإذا مل ينجح م�صّرع 

للكوكب  الطاقة  توليد  يف  القوة  البالغ  اجلزيئات 
الأر�َص  ُتك�صف(، ف�صتعم  )تفا�صيل غري مهمة ول 
�صاندلر  اآدم  واأف���الم  العاملية،  واحل���روب  الفو�صى، 

.Netflix الأ�صلية من
دور  اأف���ا هاميلتون، يف  الت�����ص��الت  خ��ب��رية  ت��رك 
عادي اأ�صفت عليه غوغو مباثا-راو بع�ص التاأثري، 
النق�ص  لتواجه  ديفي�ص(  )روج��ر  الطبيب  زوجها 
العمل على هذه  ي�صمل فريق  والعرو�ص.  الغاز  يف 
 The )دانيال برول من  حاداً  اأملانياً  اأي�صاً  املركبة 
احلال  يف  م��ري��ب��اً  ي��ب��دو  ورو���ص��ي��اً   ،)Alienist
)ديفيد  مم��اًل  اإمن��ا  قوياً  وق��ائ��داً  هيني(،  )اأك�صيل 
اأويلوو(، وفكاهياً مرحاً )كري�ص اأودود الذي ي�صفي 
تفقد  م��ا،  مرحلة  ويف  مم��ي��زة(.  مل�صة  العمل  على 
�صخ�صيته ذراعاً، ما يتيح لكاتَبي العمل ال�صتمتاع 
م��ع هذا   Evil Dead 2 ع��ل��ى ط��ري��ق��ة  ق��ل��ي��اًل 

الع�صو املبتور.
تفا�صيل

اإليك بع�ص التفا�صيل الإ�صافية عن هذه الق�صة: 
)اإليزابيث  ال��ع��م��ل  ف��ري��ق  اأخ����رى يف  ت��اأت��ي خ��ب��رية 
ديبيكي التي تتحلى ب�صجاعٍة بنظرٍة تنم عن نوايا 
طموحة وتذّكر بتيلدا �صوينتون( من بعد اآخر. ل 
يتعرف اإليها اأي من اأع�صاء الفريق الآخرين عند 
اكت�صافها. ولكن من خالل مقابلة تعر�صها قنوات 
الكابل الإخبارية مع جمنون )هل هو كذلك حقاً؟( 
يوؤمن بنظريات املوؤامرة، نكت�صف اأن جتربة م�صّرع 
اجل��زي��ئ��ات ق��د ت���وؤدي اإىل )اإح����داث ���ص��رخ يف غ�صاء 
الزمن الف�صائي، ما ي�صبب ت�صادماً بني اأبعاد عدة 
ويقّو�ص الواقع(. ونعلم اأي�صاً اأن تاأثرياته اجلانبية 
قد ت�صمل اإطالق )م�صوخ، و�صياطني، ووحو�ص من 

البحر(.
الكايف  الوقت  يخ�ص�ص  ل  الفيلم  اأن  املوؤ�صف  لكن 
لذلك لأنه من�صغل بالت�صلي باألعاب الواقع البديل 
جاي  جلاي   Lost من  مبا�صرًة  املقتب�صة  العادية 

اأبرامز.
املثال،  ال��ع��ب��ث وي��ت��ن��وع. ع��ل��ى �صبيل   وي��ط��ول ه���ذا 
ه�صمية  ا���ص��ط��راب��ات  ال�صخ�صيات  اإح���دى  ت��ع��اين 
بتاأملها  الآخ��رون  يكتفي  فيما   ،Alien�ب �صبيهة 
وه��م واق��ف��ون مكتويف الأي���دي. كذلك ن��رى ملحات 
اإن�صانية من Interstellar وArrival. ولكن 
بغية التح�صري لف�صل اآخر من خليط املاآ�صي غري 
 The Cloverfieldلنا يقّدم  ه��ذا،  امل��راب��ط 
Paradox طوعاً عدواً غري ب�صري يف م�صاهده 

الأخرية.
م�ساهد جامدة

باتباع ا�صراتيجية اأبرامز الب�صرية املعتادة، يبدو 
فيلم  يف  املمثلني  على  ترّكز  التي  اللقطات  معظم 
اأب��ع��د احل����دود. بعبارات  اإىل  اأون����اه ج��ام��داً  امل��خ��رج 
عادي  لفيلم  متاماً  مالئمة  امل�صاهد  تبدو  اأخ��رى، 
.iPhone يفتقر اإىل التميز ت�صاهده على جهاز
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مفاجاأة عن العلقة بني 
تناول الأدوية والكتئاب

عندما ن�صمع باأن الدواء الذي نتناوله له اآثار جانبية، فاإننا قد نعتقد اأن 
هذه الآثار قد تكون عبارة عن طفح جلدي اأو �صداع، اإل اأنه وفقاً لدرا�صة 
اأمريكية حديثة، فاإن العديد من الأدوية التي ي�صفها الأطباء ملر�صاهم قد 

تزيد من ن�صبة الإ�صابة بالكتئاب.
الأدوية  وبع�ص  احلمل  منع  وح��ب��وب  القلب  اأدوي���ة  الالئحة  ه��ذه  وت�صم 

امل�صكنة التي ميكن �صراوؤها من ال�صيدليات ب�صهولة.
اأن اأكرث من ثلث الأدوي��ة التي تناولها امل�صاركون البالغ  ووجدت الدرا�صة 

عددهم 26 األف �صخ�ص كان الكتئاب اأحد الآثار اجلانبية لهذه الأدوية.
ما الذي يحدث؟

ركزت الدرا�صة التي ن�صرت يف دورية “اجلمعية الطبية الأمريكية” فقط 
على الأ�صخا�ص يف اأمريكا الذين كانوا يف الثامنة ع�صر من عمرهم اأو اأكرب 
من ذلك والذين تناولوا دواء واحد على الأقل بني عام 2005 و2014.

ووجدت الدار�صة اأن 37 يف املئة من هذه الأدوية التي و�صفها لهم اأطباء 
، وكان الكتئاب واحداً  ل��الآلم وامل�صادة لالأك�صدة  اأدوي��ة معاجلة  ت�صمنت 

من �صمن هذه العوار�ص اجلانبية لهذه الأدوية.

اكت�ساف خطر جديد للملح 
الزائد يف الطعام

ك�صفت نتائج درا�صة اأملانية حديثة عن خطر جديد لالإفراط يف اأكل امللح هو 
قتل البكريا ال�صديقة يف الأمعاء، وينتج عن ذلك �صعف جهاز املناعة.

للملح،  الزائد  التناول  اأ�صرار  اأ�صهر  الأث��ر من  الدم  ارتفاع �صغط  ويعترب 
ال�صغط،  على  امللح  بها  يوؤثر  التي  الآل��ي��ة  ك�صف  اإىل  الدرا�صة  �صعت  وق��د 

بح�صب وكالة الأنباء الأملانية.
واقرحت الدرا�صة التي اأجريت يف مركز ماك�ص ديلربوك لالأبحاث وجود 
عالقة بني اإ�صعاف خط املناعة الذي يوجد يف الأمعاء وبني زيادة الأمرا�ص 

اللتهابية ومنها ارتفاع �صغط الدم.
 12 من  وُطلب  الب�صر،  على  ثم  الفئران  على  الدرا�صة  جت��ارب  واأج��ري��ت 

�صخ�صاً تناول 6 غرامات اإ�صافية من امللح كل يوم ملدة اأ�صبوعني.
وخ�صع امل�صاركون لختبارات مل�صتوى امليكروبات يف اجلهاز اله�صمي، وتبني 
اأن امللح الزائد يقتل البكريا ال�صديقة التي تعمل كاأحد خطوط املناعة يف 

اجل�صم قبل و�صول امليكروبات واللتهابات اإىل الدم.
اإىل جانب دوره��ا كخط  اله�صم  ال�صديقة على حت�صني  البكريا  وت�صاعد 
احلايل  ال��وق��ت  يف  كبري  بحثي  باهتمام  الأم��ع��اء  بكريا  وحتظى  مناعي، 

ملعرفة كيف ميكن ال�صتفادة منها يف الوقاية من اأمرا�ص عديدة.

االأ�سرار؟  اكرب  �سبب  الذي  الربكان  هو  • ما 
اأن اكرب �صرر ت�صبب به بركان يف العامل هو ال�صرر الناجم عن ثورة 
بركان )كراكاتاوا( يف اإندوني�صيا الذي ثار عام 1883 مت�صببا مبقتل 
ما يزيد على 36000 ن�صمة مات معظم هوؤلء ب�صبب املوجة املدية 
املدية هي موجة  املوجة  اأن  ث��وران الربكان واملعروف  التي ت�صببت يف 
مدية �صديدة الرتفاع تعقب الزلزل وانفجار الرباكني بلغ ارتفاع تلك 

املوجة118 قدما �صمع دوي الربكان على م�صافة 3100 
ق��وت��ه خم�صة  تبلغ  ان��ف��ج��ارا بركانيا  اأن  اإىل  الإ���ص��ارة  م��ن  ب��د  وه��ن��ا ل 
اأ�صعاف النفجار امل�صار اإليه وقع يف اليونان حوايل �صنة 1645 قبل 
�صانتوريني  للعيان يف جزيرة  بادية  النفجار  اأث��ار هذا  لإن��زال  امليالد 
وتريا ل اأحد يعرف مقدار الدمار الذي ت�صبب به هذا النفجار ولكنه 
زعموا  اطلنتي�ص وهي جزيرة خرافية  اأ�صطورة  ال�صبب يف ظهور  كان 

اأنها غارقة يف اأعماق املحيط 

م  400 من  اأكرث  البحر  مياه  يتخلل  ل  ال�صم�ص  �صوء  اأن  تعلم  • هل 
و�صيع  بحر  يف  ي�صقط  الكوكب  هذا  جعلت  لو  انك  بحيث  جدا  قليلة  زحل  كوكب  كثافة  اأن  تعلم  هل   •

لطفا على �صطحه
اجلرافيت  من  م�صنوع  الر�صا�ص  قلم  اأن  تعلم  • هل 

بها  ت��دور  التي  ال�صرعة  ب�صبب  وذل��ك  ثانية  و8  دقائق   7 من  اأك��رث  ي�صتمر  ل  الك�صوف  اأن  تعلم  هل   •
الأر�ص حول ال�صم�ص 

حوايل  و�صعت  ما  اإذا  )ب(  فيتامني  من  حمتواها  ثلثي  يعادل  ما  تفقد  احلليب  زجاجة  اأن  تعلم  • هل 
�صاعتني يف �صوء النهار

ال�صاخن املاء  من  اأخف  هو  البارد  املاء  اأن  تعلم  • هل 
اإليه هذه الرائحة لدى ت�صفيته وتخزينه  ، ولكن ت�صاف  اأن الغاز يف طبيعته غاز ل رائحة له  • هل تعلم 

من اأجل عامل الأمان واحلماية لالنتباه اإليه
• هل تعلم اأن �صور ال�صني العظيم هو واحد من الأ�صياء القليلة التي �صنعها الإن�صان والتي ميكن روؤيتها 

من على �صطح القمر

م�سابقة احليوانات
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الع�سل االأ�سود
عالية  ن�صبة  على  الأ���ص��ود  الع�صل  يحتوي 
اأكرث من  املواد امل�صادة لالأك�صدة  جدا من 
ال�����ص��ك��ر ال���ع���ادي مم���ا ي��ج��ع��ل��ه م��ف��ي��دا جدا 
يف ال��ت��ق��ل��ي��ل م���ن خ��ط��ر الإ����ص���اب���ة مبر�ص 
اأمرا�ص  م��ن  يحمي  اأن���ه  ك��م��ا  ال�����ص��رط��ان، 

القلب والأوعية الدموية.
للع�صل الأ�صود خوا�ص م�صادة لاللتهابات 
وبذلك فهو ي�صاعد على عالج الروماتيزم 
اأن���ه يحافظ على  كما  امل��ف��ا���ص��ل،  وال��ت��ه��اب 
ع���ل���ى عن�صر  ال���ع���ظ���ام لح���ت���وائ���ه  ���ص��ح��ة 

الكالي�صيوم.
البوليفينول  ت�صمى  م��ادة  بالع�صل  يوجد 

لها تاأثري م�صاد لالأك�صدة وقد ثبتت فعاليتها يف تقليل ال�صمنة واحلد من 
ال�صعرات احلرارية  امت�صا�ص  تقليل  ال��وزن، وهو كذلك يعمل على  زي��ادة 

باجل�صم.
يعترب الع�صل الأ�صود عالجا جيدا لل�صداع حيث اإنه يحتوي على فيتامني 
ال�صداع  ح��دوث  اإىل  نق�صهما  ي��وؤدي  ال��ذي  البانتوثنيك  وحم�ص   )6 )ب 

وال�صعور بالتعب والإجهاد.
تن�صيط  على  ي�صاعد  الذي  املاغن�صيوم  عن�صر  على  الأ�صود  الع�صل  يحتوي 
والأوعية  لالأع�صاب  ال�صرخاء  على  كذلك  يعمل  وهو  الع�صبي،  اجلهاز 
الدموية، حيث اإن نق�ص املاغن�صيوم باجل�صم يوؤدي اإىل ارتفاع �صغط الدم 

والت�صنجات الع�صلية.

الفنان البلغاري كري�ستو فالدميريوف جافا�سيف يك�سف عن احد اأعماله الفنية "امل�سطبة" على بحرية �سربنتني يف 
هايد بارك بلندن وهو عمل فني م�سنوع من اأكرث من 7000 برميل ملون مر�سو�سة اأفقًيا على من�سة عائمة. )ا ف ب(

قرر الأ�صد ان يتخل�ص من اأي حيوان غبي يف الغابة حتى ت�صبح غابته غابة احليوانات الذكية فقط، لذلك 
مت العالن عن اختبار ذكاء لكل حيوانات الغابة لالأجابة على �صوؤال واحد فقط وهو هل ي�صتطيع الكلب ان 
فثارت جميعها  احليوانات  لكل  كبرية  مفاجاأه  ال�صوؤال  كان  املولود..  يكون  فماذا  ذلك  وان حدث  يتزوج قطة 
ات��زوج من ق��رد مثاًل فثار القرد وق��ال وم��ن يريد ان يتزوجك يا �صاحبة  ال��زراف��ه هل معنى ذل��ك ان  وقالت 
ال��دب وهل من  قال  ثم  والزيل، �صحك اجلميع  الرقبة  املولود طويل  يكون  ان  تريدين  الطويلة هل  الرقبة 
املمكن ان اتزوج انا من ابنة الفيل، يا الهي �صيكون املولود م�صحكا جداً و�صيكون من ال�صخامة بحيث ياأخذ 
ثلث الغابه.. فرد الفيل وهو ي�صحك، ح�صناً �صيكون فيل جميل تك�صو زلومته فراء غايل ويتبخر يف م�صيته 
انا برقتي وحالوتي هل  الغزالة  بال�صحك والأ�صد يف غيظ �صديد ف�صاحت  ال�صاحة  دب��دوب.. امتالأت  وكاأنه 
اتزوج من ال�صبع مثاًل.. اآه كم هذا خميف، فقال ال�صبع ليت ذلك يتحقق.. هنا �صاح قرد ظريف ان الفهد من 
املمكن ان يتزوج من احلمار املخطط و�صيكون املولود اآخر مو�صة جلده خمطط بالأ�صود وعنقه وقدماه وذيله 
مرقط بالبني والأ�صود او يكون جلده مرقط مع رقبة خمططه واآذنان �صوداوان بنقطه كبرية وذيل خمطط 
بالعر�ص ويف اخره نقطة.. �صاح اجلميع �صاحكني منكفئني على ظهورهم حتى الأ�صد مل يتمالك نف�صه وفقد 
كيا�صته وهدوءه ووقاره و�صحك كثرياً جداً وهو يت�صور ذلك.. ثم �صاح فلي�صكت اجلميع والن انا اريد اجابة 
على �صوؤايل هل من املمكن ان يتزوج كلب من قطة.. ان�صغل اجلميع يف التفكري هناك من يفكرون مع بع�ص 
كجماعه او كل اثنني معاً ومنهم من جل�ص وحيداً حتت ظل �صجرة يفكر ويفكر، حتى الكلب نف�صه فقد ان�صغل 
ورائها  اجري  اتزوجها ول  ان  ا�صتطيع  ولكن هل  رقيقة جميلة هادئة  بالفعل  لنف�صه هى  وقال  ال�صوؤال  بهذا 
ليل ونهار.. ياأ�ص اجلميع من الأجابة على ذلك ال�صوؤال فقرر امللك لالأ�صف ان كل من يف غابته اغبياء ولكن 
عندما اعلن ذلك �صاح احلمار: فالينتظر مولي عندي الأجابة ف�صحك الأ�صد وقال ان كانت الأجابة عندك 
ايها احلمار ف�صاأترك الغابة واأرحل.. �صكت اجلميع منتظرين فقال احلمار من املمكن ان يتزوج الكلب والقطة 
ان �صاءوا ذلك و�صيكون املولود كلب جميل مقطقط او قطة قوية بنت كلب.. هذه الأجابة الغريبة كانت هى 
ال�صحيحة ف�صج اجلميع بال�صحك والت�صفيق ال�صديد والفرحة العارمة وحملوا احلمار وطافوا به الغابة كلها 
والب�صوه طوقاً من الأزهار اجلميلة، اما الأ�صد فقد كان يعرف ان فرحتهم هذه مل تكن ب�صبب الأجابة ولكن 
لأنه �صيرك الغابه ويرحل، وحمافظًة على كرامته حمل الأ�صد متاعه ورحل تاركاً الغابه يحكمها اذكى من 

فيها وهو احلمار.

املاجنو متثل حاًل  فاكهة  اأن  درا�صة حديثة،  اأظهرت 
يف تخفيف م�صاكل اجلهاز اله�صمي، مقارنة ب�العديد 

من الأطعمة الغنية بالألياف.
وق��ال��ت ال��درا���ص��ة: “اإن امل��اجن��و ت��اأث��ريه��ا اأق���وى من 
والتهاب  الإم�����ص��اك  م��ع��اجل��ة  يف  الأل���ي���اف،  م�صحوق 
امل�صماة  املغذية  املواد  الأمعاء؛ وذلك لحتوائها على 

بالبوليفينول، اإ�صافة اإىل الألياف”.
 4 مل��دة  ا�صتمرت  ال��ت��ي  ال��درا���ص��ة  م��ع��دو  وا�صتخل�ص 
 36 على  لختبارات  اإجرائهم  من  نتائجها  اأ�صابيع 

رجاًل وامراأة م�صابني بالإم�صاك املزمن، وتق�صيمهم 
اإىل جمموعتني: الأوىل مت منحها جرعة يومية من 
املجموعة  ح�صلت  بينما  املاجنو،  من  ج��رام   300

الأخرى على كمية معادلة من الألياف.
املجموعتني  اأن  فرتها،  نهاية  يف  ال��درا���ص��ة  وذك���رت 
اأظهرتا انخفا�صاً يف الإم�صاك، ولكن وجد اأن املاجنو 
اأكرث فعالية يف تخفيف الأعرا�ص، مقارنة ب�الألياف 
تكوين  حت�صني  على  املاجنو  �صاعدت  كذلك  وحدها، 

البكترييا يف الأمعاء وتخفيف اللتهاب.

املاجنو .. فاكهة لذيذة الطعم 
ُتعالج الإم�ساك والتهاب الأمعاء


