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املاجنو.. عالج �ضحري ال�ضطرابات اجلهاز اله�ضمي

�آند  �إي  "تك�سا�س  �أجرتها جامعة  در��سة طبية حديثة �سادرة  ك�سفت 
�إم"، �أن فاكهة �ملاجنو تقّلل من ��سطر�بات �جلهاز �له�سمي.

وحت���ت���وي �مل���اجن���و ع��ل��ى ب���روت���ي���ن���ات وم���غ���ذي���ات ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه��ا ��سم 
�لإم�ساك  معاجلة  على  ت�ساعد  �إنها  �لأطباء  ويقول  "�لبوليفينول"، 

و�لتهاب �لأمعاء بف�سل ما حتتويه من �ألياف.
فاإن  �لدر��سة،  �مل�ساركة يف  تاكلوت،  �سوز�ن مارتنز  �لدكتورة  وبح�سب 
�أك���ر ف��ائ��دة م��ن ت��ن��اول مكمالت �لأل��ي��اف بالن�سبة ملن  �أك���ل �مل��اجن��و 

يعانون �لإم�ساك.
36 �سخ�سا، يعانون من �لإم�ساك ب�سكل  و�سملت �لدر��سة عينة من 
مزمن، ومت تق�سيمهم �إىل جمموعتني، ومنح كل فرد من �ملجموعة 
�أفر�د  ح�سل  بينما  ي��وم��ي،  ب�سكل  �مل��اجن��و،  م��ن  غ���ر�م   300 �لأوىل 

�ملجموعة �لثانية على مكمالت �لألياف.
حالتهم  يف  حت�سنا  �سهدو�  �ملجموعتني  �أف���ر�د  �أن  �ل��در����س��ة  ووج���دت 
�ل�سحية، �إل �أن من تناولو� �ملاجنو حت�سنت �سحتهم ب�سورة �أف�سل، 

وفق ما نقلت �سحيفة "ديلي ميل" �لربيطانية.

هكذا حتمي نف�ضك من فطريات القدم 
�لقدم  بفطريات  �لإ�سابة  �إن  �ل�سحي  �لقطاع  يف  �جل��ودة  معهد  قال 
حتدث ب�سبب �لفطريات �جللدية، �لتي تتوغل �إىل د�خل �جللد عرب 
�لت�سققات �ل�سغرية �أو �جلروح، م�سري�ً �إىل �أن فطريات �لقدم تتكاثر 

يف �لبيئة �لرطبة وتنتقل عرب �لت�سال �ملبا�سر باجللد.
و�أ�ساف �ملعهد �لأملاين �أن فطريات �لقدم غالباً ما تظهر بني �لإ�سبع 
�أن توؤدي �إىل ت�سقق �جللد  �ل�سغري و�لإ�سبع �ملجاور له، وهي ميكن 

وتعر�سه لالحمر�ر و�حلكة.
من  تتال�سى  ل  ولكنها  �سارة،  غري  �لقدم  فطريات  تكون  ما  وغالباً 
و�سف  �إىل  حتتاج  ل  �أدوي���ة  بو��سطة  عالجها  وميكن  نف�سها،  تلقاء 
�ل��ط��ب��ي��ب، ك��ج��ل �أو ك���رمي �أو ب��خ��اخ ي��ح��ت��وي ع��ل��ى م���ادة ف��ع��ال��ة متنع 
للعالج  �خل�سوع  ميكن  ن���ادرة  ح��الت  ويف  وتقتلها.  �لفطريات  من��و 

بالأقر��س �لدو�ئية.
ولتجنب �لعدوى بفطريات �لقدم من �لأ�سا�س ين�سح �خلرب�ء �لأملان 
بتجفيف �لأقد�م جيد�ً بعد �ل�سباحة �أو �ل�ستحمام، مع مر�عاة �رتد�ء 
باأقد�م حافية. ومن �ملهم  �ل�سري  �ل�سباحة وعدم  �سب�سب يف حمامات 

�أي�ساً عدم �رتد�ء �حلذ�ء ذ�ته ملدة يومني على �لتو�يل. 

ت�ضمم الدم يهدد حياتك
�لقلبية  كالأزمة  ج��د�ً  �لأمر��س �خلطرية  �ل��دم �سمن  ت�سمم  يندرج 
و�ل�سكتة �لدماغية، حيث �إنه قد يوؤدي �إىل �لوفاة �سريعاً، �إذ� مل يتم 

عالجه يف �لوقت �ملنا�سب.
وق���ال �ل��ربوف��ي�����س��ور �لأمل����اين ك��ون��ر�د ر�ي��ن��ه��ارت، م��ن م�ست�سفى يينا 
�جلامعي، �إن ت�سمم �لدم يعد من �لأمر��س �ل�سائعة، حيث �إنه ي�سيب 
لبيانات  وفقا  وذل��ك  �سنوياً،  �ل��ع��امل  ح��ول  �سخ�س  مليون   30 نحو 

منظمة �ل�سحة �لعاملية.
عيادة  مدير  فيلته،  توبيا�س  �لأمل��اين  �لربوفي�سور  ق��ال  جانبه،  وم��ن 
�أكر  يعد  �ل��دم  ت�سمم  �إن  هانوفر،  مبدينة  �لطب  بكلية  �لرئة  طب 
�أ�سباب �لوفاة بالعدوى �سيوعاً يف �لعامل، مو�سحاً �أنه ل يحدث ب�سبب 
�لدموية  �ل��دورة  �إىل  �لفطريات  �أو  �لفريو�سات  �أو  �لبكترييا  و�سول 
عرب جرح ما فح�سب، بل �أي�ساً ب�سبب �لبوؤر �للتهابية يف �جل�سم مثل 

�للتهاب �لرئوي.
�لدموية،  �ل��دورة  وتنهار  �ل��دم  �سغط  ينخف�س  لاللتهاب  وكنتيجة 
ومن ثم ل يتم �إمد�د �جل�سم بالأك�سجني على نحو كاف، مما ُيلحق 
�سرر�ً باأع�ساء �جل�سم مثل �لقلب و�لرئة، �لأمر �لذي قد يوؤدي �إىل 

�لوفاة �سريعاً.
وبدوره �أو�سح �لربوفي�سور بريند ز�لت�سبريجر، مدير ق�سم �لأمر��س 
�لدم  ت�سمم  �أع��ر����س  �أن  �جلامعي،  ريجن�سبورج  مب�ست�سفى  �ملعدية 
�لتنف�س وتغري لون �جللد مثل  �ل�سديدة و�سعوبة  تتمثل يف �حلمى 
�لذهني  �لت�سو�س  �إىل  بالإ�سافة  �لأ���س��اب��ع،  لأط���ر�ف  �لأ���س��ود  �ل��ل��ون 

و�لإنهاك �ل�سديد و�لرجتاف.
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اجلي�ش االأمريكي ي�ضتعد 
ال�ضتخدام الدبور االأ�ضود

ي�ستعد �جلي�س �لأمريكي ل�ستخد�م طائر�ت جت�س�س متطورة بدون طيار 
يف �ملعارك �لتي يخو�سها، ل يتجاوز حجم �لو�حدة منها قب�سة �ليد.

برنامج  مع  عقد�  وقعت  "فلري" �إنها  �حل��ر�ري  �لت�سوير  �سركة  وقالت 
لتوريد  دولر،  مليون   2.6 بقيمة  �لأم��ريك��ي،  �جلي�س  يف  �ل�ست�سعار 
طائر�ت "بالك هورنت نانو" �أي �لدبور �لأ�سود �ل�سغري، و�لتي متتلك  
قدرة جت�س�س فائقة، ح�سب ما �أوردت �سحيفة "ديلي ميل" �لربيطانية.

وتعد  و�ل�ستك�ساف،  للتجو�ل  ذكيا  نانو" نظاما  هورنت  "بالك  وتدعم 
�لتي  فيلر  ل�سركة  وف��ق��ا  �ل��ع��امل،  قتالية يف  ب���دون ط��ي��ار  �أ���س��غ��ر ط��ائ��رة 
من  �لثالث  �لإ���س��د�ر  ��ستخد�م  على  وق��ع  �لأم��ريك��ي  �جلي�س  �إن  ق��ال��ت 
�لقو�ت  وتوجيه  �ملو�قع،  حتديد  على  �ملميزة  �لقدرة  ذ�ت  هورنت  بالك 
�إىل �أهد�ف حمددة، �أو تزويدها باإحد�ثيات رقمية لكي حتلق �لطائر�ت 
�أو مر�قبة  �أي تهديد  �إىل جانب قدرتها على ك�سف  �ملقاتلة فوقها، هذ� 

م�سادة.
ثابتة، وبث  �لتقاط �سور  �أي�سا قدرتها على  �لطائر�ت  ومن مز�يا هذه 

مقاطع م�سورة مبا�سرة �إىل �لقو�عد �لع�سكرية.
�لإ�سد�ر  يتفوق  كما  فقط،  غر�ما  وتزن طائر�ت "�لدبور �لأ�سود" 32 
ميكنها  �إذ  �لأع��ل��ى،  ب�سرعتها  �ل�سابقة  �لإ����س���د�ر�ت  على  منها  �ل��ث��ال��ث 

�ل�ساعة. يف  كيلومرت�  �لتحليق ب�سرعة ت�سل �إىل 21 

احل�ضبة تقتل ع�ضرات 
االأطفال يف رومانيا

�لع�سر�ت  وف��اة  �إىل  تف�سي �حل�سبة  �أدى 
رومانيا،  يف  و�لأط�����ف�����ال  �ل���ر����س���ع  م���ن 
جديدة  ح��ال��ة   200 ع���ن  �لإب������الغ  م���ع 
�أ���س��ب��وع، و���س��ط �نت�سار خ��ر�ف��ات عن  ك��ل 
مثل  غريبة  باأ�ساليب  �مل��ر���س  مكافحة 

ع�سري �مللفوف
وقال �أطباء �إن �لطفرة يف �ملر�س يغذيها 

�نخفا�س معدلت �لتطعيم.
�إعالمية  حمالت  �مل�ساهري  بع�س  و�سن 
حت���ذر م��ن خم��اط��ر �ل��ت��ط��ع��ي��م، يف حني 
�ن���زع���ج �لأط����ب����اء م���ن �خل����ر�ف����ات مثل 
�ل��ذي ميكن �لوقاية منه  �مل��ر���س،  �إب��ع��اد 
�أو عدم  �مل��ل��ف��وف  ب��ع�����س��ري  ب��ال��ل��ق��اح��ات، 

تنظيف �ملنزل.
خمترب  رئي�س  ر�فيال  �ألك�ساندرو  وق��ال 
يف معهد ماتي بال�س �لوطني لالأمر��س 
لأ�سو�سييتد  ب���وخ���ار����س���ت  يف  �مل���ع���دي���ة 
�مل��ر���س �سديد  �إن  �لأ���س��ب��وع  ه���ذ�  ب��ر���س 
�لعدوى ينت�سر ب�سكل �أ�سرع لأن ماليني 
�لرومانيني يعملون يف �خلارج، معر�سني 
�أنف�سهم ل�ساللت خمتلفة من �لفريو�س 

ثم يعودون �إىل �لديار.

حقائب يد كيت 
املنتحرة باأ�ضعار 

قيا�ضية 
�ل�سلع  ل���ب���ي���ع  م������و�ق������ع  ذك���������رت 
�مل�����س��ت��خ��دم��ة ع���رب �لإن����رتن����ت �إن 
�مل����وت �مل��ف��اج��ئ مل�����س��م��م��ة �لأزي�����اء 
�إىل  �أدى  كيت �سبيد يوم �لثالثاء 
�إقبال ملحوظ على �سر�ء حقائب 
�ليد ز�هية �لألو�ن �لتي �سممتها 
ل��رتت��ف��ع �أ���س��ع��ار �مل�����س��ت��خ��دم منها 

لعدة �أمثالها.
للت�سوق  ت��ر�ي��دزي  م��وق��ع  و�سهد 
�رتفاعا يف متو�سط �لأ�سعار حتى 
يف  وت�ساعف  �أم��ث��ال  ل�ستة  و���س��ل 
�لعر�س فيما تز�يد معدل �ل�سر�ء 
يد  حلقائب  باملئة   800 بن�سبة 
وو�سلت  موتها.  ي��وم  �سبيد  كيت 
بيعت  �ل����ت����ي  �حل���ق���ائ���ب  �أ�����س����ع����ار 
�لأ����س���ب���وع  يف  دولر�  ب��خ��م�����س��ني 
دولر   300 �إىل  لوفاتها  �ل�سابق 
حزير�ن  يونيو  م��ن  �خل��ام�����س  يف 
�حلقائب  �أ���س��ع��ار  م��ع  يت�سق  مب��ا 

�جلديدة.
وق�����ال�����ت ك���ام���ي���ن���ي ل�����ني م���دي���رة 
�ملعتاد  "من  �مل��وق��ع  يف  �ل��ت�����س��وي��ق 
ت���رى �رت��ف��اع��ا يف �ل��ط��ل��ب ويف  �أن 
�أي  �أي فنان يف  �لأ�سعار عند وفاة 
قفزة  �أ���س��ه��د  مل  لكنني  جم����ال... 

بهذ� �لو�سوح من قبل".
�لتي  �لأزي��اء  وعر على م�سممة 
عاما،   55 �لعمر  من  تبلغ  كانت 
و�لتي بنت مع زوجها �إمرب�طورية 
طرح  �سعبية  على  قامت  ل��الأزي��اء 
يف  ميتة  منخف�سة،  باأ�سعار  �سلع 
���س��ق��ت��ه��ا مب��دي��ن��ة ن���ي���وي���ورك يوم 

�لثالثاء فيما بد� �أنه �نتحار.
كيت  "منتجات  ل���ني  و�أ����س���اف���ت 
من  للكثري  م��ت��اح��ة  ك��ان��ت  �سبيد 
ع���ل���ى نطاق  وم���رغ���وب���ة  �ل���ن���ا����س 
باع  �ملوقع  �أن  �إىل  و��سع" م�سرية 
"مئات �ل�سلع يوميا" بعد موتها.

و�أتاحت ت�سميمات �سبيد حلقائب 
�لأل�����و�ن  ذ�ت  و�ل��ك��م��ال��ي��ات  �ل��ي��د 
�لو��سحة  و�خل���ط���وط  �ل��ز�ه��ي��ة 
�لعامالت  لل�سابات  جريئا  ط��ر�ز� 
�ليد  حقائب  فيه  ف��اق��ت  وق��ت  يف 
�لفاخرة قدرتهن �ملالية ويف وقت 
�لتجارية  �لعالمات  فيه  هيمنت 

�لأوروبية على �لقطاع.

و�ضعيتان لليوغا لال�ضتغراق يف النوم ب�ضهولة
مل�ساكل عديدة،  ح��ل��وًل  �ل��ي��وغ��ا  و�أو����س���اع  ت��وف��ر مت��اري��ن 
و�ل�سغوط. ومن  و�لتوتر  �لنوم،  �لأرق و�سعوبات  ومنها 
هذه �لتمارين ما مت ��ستلهامه من حركات بدنية يوؤديها 
�أو�ساع  م��ن  و�سعيتني  �إل��ي��ك  ل��ال���س��رتخ��اء.  �حل��ي��و�ن��ات 

�ليوغا لفرتة �مل�ساء لتنع�س ب�سهولة وتنعم بنوم هادئ:
�لإح�سا�س  �ل��ت��م��ري��ن  ه����ذ�  ي��خ��ّف�����س  �ل���ق���ط���ة.  مت���ري���ن 
ومفا�سل  �لفقري  �لعمود  وي�ساعد  و�لإجهاد،  بال�سغوط 
من  �لتمرين  �ب���د�أ  �ل��ت��وت��ر.  �إز�ل���ة  على  �ملختلفة  �جل�سم 

بحيث  �ليدين  ور�ح���ة  �لركبتني  على  �لن��ح��ن��اء  و�سعية 
�لبطن  �لأر���س. قم بخف�س  �لأربعة على  �أطر�فك  تكون 
ورفع  �لظهر  ع�سالت  �سد  مع  تتمّطى  وك��اأن��ك  تدريجياً 
�أق�سى  �إىل  ت�سل  �أن  بعد  قلياًل.  لأعلى  و�مل��وؤخ��رة  �لر�أ�س 
درجة من �لتمطي حترك يف �لجتاه �ملعاك�س برفع �لبطن 

لأعلى وخف�س �لر�أ�س و�ملوؤخرة لأ�سفل.
كّرر �لتمرين 8 مر�ت، ثم خذ ر�حة ب�سع ثو�ين ثم كّرره 
8 مر�ت مرة �أخرى. و�سعية �لطفل. يهدف هذ� �لتمرين 

�إىل حتقيق �أق�سى درجة من �ل�سرتخاء للعمود �لفقري 
من  تفرغ  �أن  بعد  �جل�سم.  و�أع�ساب  �لرئي�سية  و�ملفا�سل 
�لتمرين �ل�سابق حافظ على ��ستنادك على �لركبتني، وقم 
�لأر���س مع خف�س �جلذع  �لأم��ام على  �إىل  مبد ذر�عيك 
 10 �لو�سعية  ه��ذه  يف  ��ستمر  �لركبتني.  وث��ن��ي  لأ�سفل 
�لنزول لأ�سفل  وك��ّرر  �لقطة،  �إىل و�سعية  ث��و�ين، ثم عد 
مع مد �لذر�عني على �لأر�س ل� 10 ثو�ين �أخرى. ميكنك 

تكر�ر �لتمرين عدة مر�ت حتى ت�سعر بال�سرتخاء.

وتو�سح فريدريكه بارتلز من معهد علم �لنف�س �لتجريبي 
"تعريف ما هو �سحي خمتلف  �أن  دو�سلدورف  يف جامعة 
م��ن ف���رد �إىل �آخ����ر. ل��ذل��ك، ف����اإن �خل���ط���ورة ت��ك��م��ن يف �أن 
�لأغذية  للغاية من  قليلة  �أن��و�ع  تناول  �إىل  �لبع�س مييل 

ب�سبب تعريفه �ملتطرف للغذ�ء �ل�سحي".
وم���ن �أب����رز �لأم��ث��ل��ة ع��ل��ى ه���ذ� �مل��ر���س �حل��دي��ث م��ا حدث 
للمدونة �لأمريكية جورد�ن يونغر، �لتي �عرتفت موؤخر�ً 
باأنها تعاين من ��سطر�ب يف �لوزن ب�سبب تطرفها �ل�سديد 
منتجات  �أي  م��ن  �خل��ال��ي��ة  �ل�سحية  �لأغ���ذي���ة  �ن��ت��ق��اء  يف 
ح��ي��و�ن��ي��ة. وك��ت��ب��ت ي��ون��غ��ر يف م��دون��ت��ه��ا ت��ق��ول: "ع�ست يف 
فقاعة من �حلرمان ... طعام خال من �أي منتج حيو�ين، 
و�لطحني  و�ل�سكر  �لغلوتني  م��ن  وخ��ال  بالكامل،  نباتي 

ودون �سل�سة لل�سلطة".
وو�سل �لأمر بال�سابة �لأمريكية �إىل �أنها مل ت�ستطع تناول 
�أي �سيء عندما كانت تلتقي باأ�سدقائها و�سديقاتها عد� 
م�ساكل  تو�جه  كانت  �أنها  كما  �ل��ط��ازج.  �لربتقال  ع�سري 
�أو �مل��ق��ه��ى ع��ل��ى ن���وع م��ع��ني من  ع��ن��دم��ا مل يحتو �مل��ط��ع��م 

�لع�سري �لذي تف�سله.
لكن جورد�ن يونغر تقول �إنها تغلبت على هذ� �ل�سطر�ب 
موؤخر�ً، و�أنها �أ�سدرت كتاباً تعالج فيه ��سطر�ب �لتغذية 

�لذي مرت به.
�ملخت�سة  �لطبيبة  فيرب،  ك��ور�  ت�سخ�س  �ل�سدد،  ه��ذ�  ويف 
مب�ست�سفى  �جل�سدي  �لتاأثري  ذ�ت  �لنف�سية  �لأم��ر����س  يف 
با�سطر�ب  م�����س��اب  ب��اأن��ه  "�ملري�س  ب��رل��ني،  يف  ���س��اري��ت��ي��ه 
نف�سي عندما ي�سيطر هذ� �ل�سطر�ب على حياته �ليومية 
من  خمتلفة  �أن���و�ع  ع��ن  ب��ازدي��اد  يتخلى  فهو   ... بالكامل 
�لأطعمة، ما ي��وؤدي يف نهاية �لأم��ر �إىل �لإ�سابة بخلل يف 

�لتغذية و��سطر�ب يف تو�زن �لهرمونات باجل�سم".
ه���ذ� وم���ا ي���ز�ل م��ر���س �لأورث��وري��ك�����س��ي غ��ري م��ع��رتف به 
ر�سمياً كمر�س، ولكن �ملخت�سني يوؤكدون �أن هناك �رتباطاً 
وثيقاً بينه وبني فقد�ن �ل�سهية �ملر�سي �أنورك�سيا، �إذ ت�سري 
�ملري�س  يختار  �حل��ال��ت��ني،  "يف  �أن  �إىل  بارتلز  فريدريكه 
�لكثري من  �سديدة ويحذف  بعناية  يتناوله  �لذي  �لطعام 
�لأغذية من قائمته ... يف حقيقة �لأمر، فاإن كال �ملر�سني 
هما عبارة عن وجهان لعملة و�حدة، هي �لتخلي �لطوعي 

عن �لطعام".
�لهو�س �ملر�سي باختيار �لأطعمة �ل�سحية  هذ� وما يز�ل 
غري منت�سر بقوة يف �أنحاء �أملانيا، �إذ ت�سري �أحدث �لدر��سات 
�لدر��سة  عينة  �ملائة من  و�ح��د وثالثة يف  ما بني  �أن  �إىل 
مييلون �إىل ذلك، فيما يت�سرف و�حد يف �ملائة من �لعينة 

بتطرف فيما يتعلق باختيار �لأطعمة �ل�سحية.
�لأملانية  �جلمعية  تو�سيات  �ل�سحي؟  �لغذ�ء  هو  ما  لكن 
كمية  �إليها  م�سافاً  �لنباتية،  �لأغذية  باأن  تقول  للتغذية 
غنية من �حلبوب و�لبطاطا، عالوة على خم�س ح�س�س من 
�لفو�كه و�خل�سرو�ت يومياً، تعترب قيمة جيدة. �إىل ذلك، 
�ل�سوكولتة  "قطعة من  �أن  بارتلز  �لأملانية  ترى �خلبرية 
ولكن  �ل�سحية،  للتغذية  ت��ام��اً  �ن��ه��ي��ار�ً  تعني  ل  �ل��ي��وم  يف 

حم�سلة �لأ�سبوع باأكمله يجب �أن تكون �إيجابية".

�ل�سمع ونوعية �لغذ�ء!
عن  �لأط��ب��اء  يكف  ل  �إذ  �لتغذية،  ث��م  �لتغذية،  �لتغذية، 
�لغذ�ء.  بنوعية  �لهتمام  �سرورة  ح��ول  �لن�سائح  توجيه 
ه���ذه �مل���رة ي��رب��ط �لأط���ب���اء يف در����س��ة ح��دي��ث��ة ب��ني نوعية 

�لغذ�ء وفقد�ن �ل�سمع خا�سة بالن�سبة للن�ساء.

ب��ني مز�يا  �أن م��ن  �إىل  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  در����س��ة يف  ت�سري 
فقد�ن  م��ن  باحلماية  �لتمتع  ه��و  �سحية  وج��ب��ات  ت��ن��اول 
�ل�سمع �ملرتبط بالتقدم يف �ل�سن، خا�سة بالن�سبة للن�ساء. 
26 عاما  �أل��ف �م��ر�أة مل��دة   80 �أك��ر من  وتابع �لباحثون 
قل  �سحية  وج��ب��ات  ت��ن��اول��ن  �ل��الئ��ي  �لن�ساء  �أن  ووج����دو� 
لل�سمع  حاد  �أو  متو�سط  بفقد�ن  �لإ�سابة  �حتمال  لديهن 
تناولن  �لالئي  �لن�ساء  مع  باملقارنة  �ملائة  يف   47 بن�سبة 

وجبات �أقل من �لناحية �ل�سحية.
للطب  كلية هارفارد  �سارون كورهان من  �لطبيبة  وقالت 
يف بو�سطن "رغم �لعتقاد �أن فقد �ل�سمع عن�سر م�ساحب 
�سلطت  �أبحاثنا  نتائج  ف��اإن  جتنبه،  ويتعذر  �ل�سن  لتقدم 
�ل�سوء على عدد من �لعو�مل �لغذ�ئية �لتي ميكن تعديلها 

ورمبا حتد من خطر فقد �ل�سمع".
وق��ال��ت ك���وره���ان وزم���الوؤه���ا يف دوري����ة �ل��ت��غ��ذي��ة �إن نحو 
يف �لوليات  �ل�سمع  فقد  من  يعانون  �سخ�س  مليون   48
�آثار  �ل�سمع  لفقد  يكون  �أن  ميكن  �أن��ه  و�أ���س��اف��و�  �ملتحدة. 
�لتو��سل  �ل�سخ�س على  مدمرة من خالل تقلي�س قدرة 
�لعزلة �لجتماعية. كما  �إىل  ي��وؤدي  �لأم��ر �لذي غالبا ما 
�أن فقد �ل�سمع مرتبط �أي�سا بتدهور �لإنتاجية يف �لعمل 

و�لوظائف �لإدر�كية و�لكتئاب �أي�سا.
ويقول �لطبيب كري�ستوفر �سبانكوفيت�س �أخ�سائي �ل�سمع 
و�لذي  جاك�سون  يف  مي�سي�سبي  بجامعة  �لطبي  �ملركز  يف 
مهمة  �لغذ�ئية  "�ل�سحة  �إن  �لدر��سة  هذه  يف  ي�سارك  مل 
جيد  ب�سكل  �ل���دم  ت��دف��ق  يتطلب  و�ل����ذي  �سمعنا  ل�سحة 
�لتدفق  ه��ذ�  يف  ي�ساهم  و�ل��غ��ذ�ء  طبيعي  ب�سكل  يعمل  كي 
لالأف�سل �أو لالأ�سو�أ. وي�سيف "ما حجم �لدور �لذي يلعبه 

�لنظام �لغذ�ئي؟ ل�سنا متاأكدين بعد".

عندما يتحول البحث عن غذاء �ضحي اإىل هو�ش مر�ضي!

ينطبق  هذا  �ضده!  اإىل  ينقلب  حده  عن  يزيد  ما 
بانتقاء  الهو�س  اأن  رغم  ال�ضحية.  التغذية  على 
اإال  اأملانيا،  يف  بعد  منت�ضرًا  لي�س  ال�ضحي  الغذاء 
على  امل��ر���س  ه��ذا  اأن  م��ن  ي��ح��ذرون  املخت�ضني  اأن 
طريق االنت�ضار. ولكن كيف ي�ضبح الهو�س بالغذاء 

ال�ضحي مر�ضًا؟
عن  بالبحث  احل��ايل  وقتنا  يف  الكثريون  ين�ضغل 
يف  والتنقيب  ال�ضحية  للتغذية  خمتلفة  اأ�ضاليب 
ال�ضحية  االأطعمة  ن�ضائح  عن  االإن��رن��ت  �ضبكة 

املفيدة لفقدان الوزن واملحافظة على الر�ضاقة.
لكن االن�ضغال املفرط بهذه االأغذية واحلميات قد 
املوقع  ما يذكر  اإىل هو�س مر�ضي، بح�ضب  يتحول 
االإلكروين ل�ضحيفة "اآبندبالت" االأملانية. ويطلق 

املخت�ضون على هذا الهو�س بالتغذية ال�ضحية 
الركيز  تعني  والتي  "اأورثوريك�ضي"،  ا�ضم 

على ا�ضتهالك االأطعمة ال�ضحية.
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�ش�ؤون حملية

�ضعيد بن طحنون ي�ضارك اأ�ضحاب الهمم حفل االإفطار

برعاية حممد بن حم

االبتكار مع اأ�ضحاب الهمم مبكتبة زايد املركزية

اكد م�ضوؤولية املجتمع يف الت�ضدي لها

جمل�ش رم�ضاين بالعني يناق�ش جهود �ضرطة اأبوظبي للوقاية من املخدرات

•• العني-الفجر:

�سهد معايل �ل�سيخ �سعيد بن طحنون 
�ل����ذي  �لإف�����ط�����ار  ح���ف���ل   ، ن���ه���ي���ان   �آل 
.�إم  �إن   ، م�ست�سفى  �أم�����س  �أول  �أق��ام��ت��ه 
. ���س��ي. مب��دي��ن��ة �ل��ع��ني ب��ف��ن��دق روتانا 
ب��ح�����س��ور �ل��دك��ت��ور �ل�����س��ي��خ ���س��امل بن 
�سابقا،  �لوطني  �ملجل�س  ع�سو  ركا�س 
وبر��سانت ماجنات �لرئي�س �لتنفيذي 

للم�ست�سفى.
�لهمم  �أ�سحاب  تكرمي  �حلفل  ت�سمن 
�ل���ذي���ن ����س���ارك���و� يف ح��ف��ل �لإف����ط����ار ، 
ح��ي��ث �أك����د م��ع��ايل �ل�����س��ي��خ ���س��ع��ي��د بن 
بهذه  �له��ت��م��ام  �أهمية  على  طحنون، 
�ملجتمع  �ل��ف��ئ��ة وحم���اول���ة دجم��ه��م يف 
�أن  ت��خ�����س�����س��ه وق������ال  ك����ل يف جم�����ال 

ل���ه���ذه �لفئة  ت��ع��ط��ي  دول�����ة �لإم��������ار�ت 
وف��رت لهم جميع  �أهمية خا�سة حيث 
�مل�ساركة  �لتي متكنهم من  �لإمكانيات 

يف فعاليات �ملجتمع.
ه����ذ� وق����د ����س���ارك يف ح��ف��ل �لإف���ط���ار 
ج��م��ع��ي��ة �لإم������������ار�ت ل����رب �ل���و�ل���دي���ن 
حيث   ، و�ل�سعادة  �لإيجابية  وجمعية 
�للقاء�ت  ه��ذه  مثل  �أهمية  على  �أك��دت��ا 
�إ�سافة  �ملجتمع  تر�بط  يف  ت�سهم  �لتي 
�إىل �لدعوة لالهتمام باأ�سحاب �لهمم 

باعتبارهم جزء هام من �ملجتمع.
�لتنفيذي  �لرئي�س  �أك���د  جانبه  وم��ن 
بر��سانت  ����س���ي.  �م.  �ن.  مل�����س��ت�����س��ف��ي 
ماجنات ، حر�س �مل�ست�سفى على �إقامة 
بينها  م��ن  ليكون  �مللتقيات  ه��ذه  مثل 

�أ�سحاب �لهمم.

•• العني - الفجر

ب��ن حم  م�سلم  �ل��دك��ت��ور حممد  �ل�سيخ  رع��اي��ة  حت��ت 
�لعام ملنظمة �م�سام يف �لأمم  �لأم��ني  �لعامري نائب 
�ملتحدة، نظم معهد �لبتكار �ملهني " تفكري" فاعلية 
�لب��ت��ك��ار م��ع �أ���س��ح��اب �ل��ه��م��م وذل���ك يف م��ق��ر مكتبة 
من  �لعديد  �لفاعلية  تت�سمنت  حيث  �ملركزية،  ز�ي��د 
�لأن�سطة �خلا�سة باأ�سحاب �لهمم وذويهم من �فطار 
جماعي ، ور�س عمل و�بتكار ، جل�سات حو�ر ونقا�س، 
جو�ئز   ، �ل��روب��وت  �أ�سا�سيات   ، وق�س�س  كتب  ق���ر�ءة 

وهد�يا، للفئة �لعمرية من 6 �ىل 16 عام. 
ومن جانبه �أ�ساد بن حم بدعم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
�هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ومتابعة  وبتوجيهات 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
من  �لهامة  �ل�سريحة  بهذه  �مل�سلحة  للقو�ت  �لأعلى 
�أفر�د �ملجتمع فى �طار �لدعم �ملتو��سل �لذى يقدمه 
�سموهما لتلك �لفئات من خالل �قامة �مل�ساريع �لتي 
يف  ودجم��ه��م  تاأهيلهم  على  وتعمل  ب�سوؤونهم  تهتم 

�ملجتمع.

وحمفزة  ج��اذب��ة  من�سة  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �أن  م���وؤك���د�ً 
بروؤية  �ملجتمع  وتنمية  ب��ن��اء  يف  ت�ساهم  ف��ك��رة  ل��ك��ل 
�لع�سر  متغري�ت  مع  تتما�سى  �إبد�عاً  و�أك��ر  مبتكرة 
حكر�ً  لي�س  �لبتكار  �أن  موؤكد�ً  �ملجتمع،  و�حتياجات 
�أوىل  ه��ي  و�لإر�دة  للجميع  م��ت��اح  ه��و  ب��ل  �أح���د  على 

خطو�ته.
ف��ادي قدو مدير عام معهد  �لدكتور حممد  و�أو�سح 
�لبتكار �ملهني ) تفكري ( �أن ح�سور وم�ساركة �ل�سيخ 
باأ�سحاب  تعنى  �بتكارية  فعالية  يف  ح��م  ب��ن  حممد 
و�ل��ق��ائ��م��ني على  دع��م وح��اف��ز لهم  �أك���رب  �لهمم يعد 

متكينهم وتاأهيلهم للم�ساركة يف بناء وتنمية �ملجتمع 
ب���اأن ي��ب��ذل��و� �مل��زي��د م��ن �جل��ه��د ل��ي��ق��دم��و� �أف�����س��ل ما 
�أر�س  على  تنفذ  ومبتكرة  �إبد�عية  �أفكار  من  لديهم 
�أن  ق��دو �ن معهد تفكري حر�س على  و��سار  �ل��و�ق��ع. 
فئة  ك��ل  �حتياجات  لتو�فق  �لبتكار  فعاليات  تتنوع 
و�أن يكون لهذه �لفئات دور يف �ل�سهر �ملبارك للتغلب 
ع��ل��ى �ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي ت��و�ج��ه��ه��م و�إي���ج���اد �حللول 
�ن�سجاماً  �لجتماعي  و�لتما�سك  �لتالحم  لتعزيز 
مع �لأجندة �لوطنية لالإمار�ت وروؤية و�أهد�ف وز�رة 

تنمية �ملجتمع.

•• العني - الفجر

ناق�ست �سرطة �أبوظبي، دعم جهود مكافحة �ملخدر�ت، 
و�سرعة  �لآف����ة،  ه��ذه  مروجي   مالحقة  يف  و�ل��ت��ع��اون 
�لإبالغ عن �أية حالت تثري �ل�سك بتد�ولها �أو تعاطيها 
، يف جمل�س رم�ساين مبنطقة �لعني حتت �سعار )عام 
مكتب  بني  بالتعاون  �أم��ن(  وم�سرية  قائد  �سرية  ز�ي��د 
�أبوظبي  ع��ه��د  ���س��م��و ويل  دي����و�ن  �مل��ج��ال�����س يف  ����س���وؤون 
و�إد�رة �ل�سرطة �ملجتمعية بقطاع �من �ملجتمع و�سمن 
ح��م��ل��ة �ل�����س��رط��ة حت��ت ���س��ع��ار " رم�����س��ان �أم����ن و�أم����ان 
على  و�لأمني  �لجتماعي  �لوعي  ن�سر  بهدف  "وذلك 
م�ستوى �إمارة �أبوظبي من خالل �حلمالت و�لرب�مج 
�ملجل�س  و��ست�ساف  �ملجتمعية.  �مل�سوؤولية  �سمن نطاق 
و��ستعر�س  �لعني  منطقة  يف  �لحبابي  عاي�س  مفلح 
مو�سوعاً بعنو�ن " �ملخدر�ت �آفة لروتنا �لب�سرية  "، 
وجنله  نهيان،  �آل  طحنون  بن  �سعيد  �ل�سيخ  بح�سور 
�ل�سحية  �مل��خ��اط��ر  ����س��ت��ع��ر����س  ح���م���د�ن، ومت  �ل�����س��ي��خ 
�لآفة وجهود �سرطة  و�لجتماعية و�لقت�سادية لهذه 
�ملجل�س  م�ست�سيف  و�أ���س��اد  لها.  �لت�سدي  يف  ظبي  �أب��و 
�لأمن  مكت�سبات  تعزيز  يف  �لر�سيدة  �ل��ق��ي��ادة  بجهود 

و�ل�ستقر�ر، موؤكد�ً �أهمية ت�سافر جهود �أفر�د �ملجتمع 
للمخدر�ت  �لت�سدي  �ملعنية يف  و�لأجهزة  �ل�سرطة  مع 
�لوعي  ن�سر  �أن  �إىل  م�����س��ري�ً  منها،  للمجتمع  حماية 
يعزز  �لرم�سانية  �ملجال�س  عرب  و�لأم��ن��ي  �لجتماعي 

�لتوعية مبخاطر �لآفة.
وعز� �لعقيد حمد �سهيل �لعامري مدير �إد�رة مكافحة 

�ملخدر�ت  تعاطي  �نت�سار  �أ���س��ب��اب  �ل��ع��ني  يف  �مل��خ��در�ت 
و�سط �ل�سباب نتيجة ل� " �لتفكك �لأ�سري و�لطالق"، 
وعدم �لتو��سل بني �لأجيال و�إهمال رب �لأ�سرة �لأبناء 
�لذين قد ي�سلكون هذ� �لطريق ل�سعورياً، و�سوًل �إىل 
�لإدم��ان. وتطرق �ملقدم حممد �سعيد �ملن�سوري نائب 
مديرية  يف  �لالحقة  و�ل��رع��اي��ة  �لتوعية  �إد�رة  م��دي��ر 

توحيد  �إىل  �جلنائي  �لأم��ن  بقطاع  �ملخدر�ت  مكافحة 
جهود �ل�سرطة و�أفر�د �ملجتمع و�جلهات �ملعنية ملو�جهة 

هذه �لآفة �لتي تهدد حياة �سبابنا وثروتنا �لب�سرية.
�لوقاية  بحماية  �إىل تعزيز جهود  �أولياء �لأمور  ودعا 
�لأبناء من خماطر �ملخدر�ت حاثاً �جلمهور على �لتعاون  
�لرقم   ع��رب  �أم���ان  خدمة  �إىل  بالت�سال  �ملكافحة   يف 
�إىل  2828 �أو  ن�سية  ر�سالة  �إر�سال  �أو   8002626
aman@adpolice.." على �لربيد �لإلكرتوين

�لدكتور  �لإعالمي  �لباحث  �ملجل�س  �أد�ر    gov.ae
�أبوظبي  �سرطة  مبجال�س  م�سيد�ً  �ل�سويدي   خليفة 
باخلري  رم�����س��ان  �سهر  �إث����ر�ء  يف  ودوره����ا  �لرم�سانية 
�أن  �إىل  م�سري�ً  �ملجتمع  يف  �لتوعية  ون�سر  و�لإ���س��الح 
دولة  �أولويات  �أهم  �لب�سرية من  �ل��روة  �حلفاظ على 
�لتجارب  بع�س  �ل�سويدي  �لدكتور  وعر�س  �لإم��ار�ت. 
در��سة  منها  �ملخدر�ت،  �إدم��ان  �لعالج من  �لناجحة يف 
�أبناءها  تربي  �لتي  �لأ�سرة  �أن  �أثبتت  حديثة  �أمريكية 
تربية دينية ت�سمن عدم �نحر�فهم. وطرح م�ساركون 
�ل�سرطة  تدعم جهود  �لتي  و�ملقرتحات  �لأفكار  بع�س 
�أمن  و�مل�ساهمة يف �حلفاظ على  �ملخدر�ت  يف مكافحة 

�ملجتمع و��ستقر�ره ومكت�سباته �لوطنية.

�ضملت اإفطار �ضائم و املري الرم�ضاين
جمموعة امل�ضوؤولية املجتمعية لبلدية مدينة العني 

تطلق 4 مبادرات اجتماعية يف �ضهر رم�ضان
•• العني - الفجر

 4 �لعني  مدينة  لبلدية  �لتابعة  �ملجتمعية  �مل�سوؤولية  جمموعة  �أطلقت 
مبادر�ت جمتمعية و خريية خالل �سهر رم�سان �ملبارك و مب�ساركة هيئة 
�لهالل �لأحمر �لإمار�تي ، �سملت �إقامة خيمة �إفطار �سائم و توزيع �ملري 

�لرم�ساين و مبادرة �سقيا ماء و مبادرة ك�سوة عيد .
�أهد�ف جمموعة �مل�سوؤولية �ملجتمعية يف تعزيز  تاأتي هذه �ملبادر�ت �سمن 
�إطار  يف  �ملجتمعية،  �مل�سوؤولية  ثقافة  ون�سر  �ملجتمعي،  �لتو��سل  �أو����س��ر 

خدمة �ملجتمع و�لعمل �لإن�ساين و�خلري .
�مل�سوؤولية  جمموعة  رئي�سة  �ل��ظ��اه��ري  جمعة  عائ�سة  �ملهند�سة  وذك���رت 
مبادر�ت   4 باإطالق  �ملجموعة  قامت  ز�يد  عام  تز�منا مع  باأنه  �ملجتمعية، 
جمتمعية متنوعة خالل �سهر �لعطاء، �قتد�ًء بر�ئد �لعمل �لإن�ساين �ل�سيخ 
ز�يد بن �سلطان �آل نهيان يف ن�سر ثقافة �خلري و�لتكافل �لجتماعي ومد 

ج�سور �لعطاء بني خمتلف �أطياف �ملجتمع.
�ملتطوعني  م��ن  جم��م��وع��ة  مب�����س��ارك��ة  �لأوىل  �مل���ب���ادرة  �سملت  تف�سياًل  و 
�لهالل  هيئة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  �ل��ع��ني،  مدينة  بلدية  وم��وظ��ف��ات  موظفني 
�لأحمر �لإمار�تي مت  تنظيم مبادرة �إفطار �سائم من خالل �إقامة خيمة 
رم�سانية يف منطقة �سناعية �لعني  لت�ستقبل  من خاللها 3000  �سائم 
�ملري  ت��وزي��ع  �لثانية  �مل��ب��ادرة  و�سملت    ، �مل��ب��ارك   �سهر رم�سان  م��د�ر  على 
�ملحدود يف خمتلف  �لدخل  ذوي  متعففة من  �أ�سرة   16 على   �لرم�ساين 
�مل��و�د �لغذ�ئية ب�سلة  �أ�سرف �لفريق على �سر�ء  �أرج��اء مدينة �لعني  حيث 
غذ�ئية �سمت �أكر من 20 �سلعة غذ�ئية و مب�ساركة 35 متطوع لتوزيع 

�ملري �لرم�ساين على �ل�سر �ملتعففة.
�ي�سا  �خلريية  �مل��ب��ادر�ت  �سل�سلة  ب��اأن  �لظاهري  عائ�سة  �ملهند�سة  و�أ���س��ارت 
مناطق  م�ساجد  خمتلف  على  ماء  زجاجة   4800 توزيع  خاللها  من  مت 
مدينة �لعني �سمن مباردة )�سقيا ماء( و �لتي تهدف لتوفري �ملاء للم�سلني 
�ملبادر�ت �لرم�سانية بر�سم  ،  و�سيتم �ختتام  يف �سالة �لرتو�يح و �لقيام  
�لب�سمة على وجوه �أطفال �لأيتام و�أطفال �لأ�سر �ملتعففة ومنهم ذو ��سحاب 
�لهمم بالتعاون مع هيئة �لهالل �لأحمر �لمار�تي من خالل توزيع ك�سوة 
عيد �لفطر �ل�سعيد ، حيث �ستبد�أ �ملجوعة توزيع ك�سوة �لعيد يف �لأ�سبوع 
�لأخري من �سهر رم�سان . كما تقوم �ملجموعة بعدة فعاليات ح�سب �أجندة 
و  �لأم  ي��وم  و  �لم��ار�ت��ي  �لطفل  ي��وم  �مل�ساركة يف  و  �ملهن  ي��وم  �سنوية مثل 
�لأخرى  �جل��ه��ات  م��ع  بامل�ساهمة  �لفريق  يقوم  كما   ، �ملختلفة  �لفعاليات 
بتنظيم و �مل�ساركة يف �ملبادر�ت �لجتماعية. �جلدير بالذكر  مت ت�سكيل ) 
و�مل�ساحة  �مل��دن  تخطيط  قطاع  قبل  من   ) �ملجتمعية  �مل�سوؤولية  جمموعة 
�ملبادر�ت  �مل�ساركة و�مل�ساهمة يف  �ملوظفني على  ، لت�سجيع    2017 يف عام 

و�لفعاليات �ملجتمعية �لتي تنظمها بلدية مدينة �لعني.

جديد مهتدي   1700
يف اخليمة الرم�ضانية بدار 

زايد للثقافة االإ�ضالمية
•• العني - الفجر

�سمن �سل�سلة فعاليات على نهج ز�يد، �ختتمت د�ر ز�يد للثقافة �لإ�سالمية 
يومياً  ��ستهدفت  و�لتي  �لر�بع  مو�سمها  يف  �لرم�سانية(  )�خليمة  مبادرة 
نحو 100 مهتدي جديد ومهتم بالثقافة �لإ�سالمية على مدى 17 يوم 
مت تخ�سي�س ثالثة �أيام منها للن�ساء، و بلغ �جمايل عدد �حل�سور 1700 
مهتدي ومهتم، حيث كان عدد �لذكور 1350 وعدد �لن�ساء 350 ، مّثل 
ن�سبة  �لإ�سالمية  بالثقافة  و�ملهتمني   80% ن�سبة  منهم  �جلدد  �ملهتدين 

.20%
 وتاأتي هذه �خليمة يف �إطار حتقيق �أهد�ف �لد�ر �ل�سرت�تيجية يف �لتعريف 
بالثقافة  �ملهتمني  وتعريف  �جلدد  للمهتدين  �لإ�سالمية  �لثقافة  بجوهر 

�ل�سالمية وغر�س قيم �لت�سامح و�ملحبة و�لتعاي�س و�لأخاء يف نفو�سهم.
كالإفطار  �ملتنوعة  �ل��ف��ق��ر�ت  م��ن  �ل��ع��دي��د  �لرم�سانية(  )�خل��ي��م��ة  �سمت 
و�ملحا�سر�ت  جماعة،  و�لرت�ويح  و�لع�ساء  �ملغرب  �سالة  وتاأدية  �جلماعي، 
و  �جلديد،  �ملهتدي  تو�جه  �لتي  �لتحديات  ور�سة  �إىل  بالإ�سافة  �ملتنوعة، 
توزيع  جانب  �إىل  �ل�سالة،  �أد�ء  وكيفية  للو�سوء  متثيلية  م�ساهد  تنفيذ 
وتنظيم  �جل���دد،  �ملهتدين  م��ن  �مل�ستحقني  على  �لرم�ساين  �مل��ري  وج��ب��ات 
بطولت ريا�سية يف كرة �لقدم وكرة �ل�سلة. وبلغ عدد �جمايل �ملحا�سر�ت 
بلغات  حم��ا���س��رة   )11( �ل��رم�����س��ان��ي��ة  �خل��ي��م��ة  خ���الل  تقدميها  مت  �ل��ت��ي 
�ل�سعادة يف رم�سان، وقر�ءة �لقر�آن،  خمتلفة، يف مو�سوعات متنوعة مثل 

و�أهمية �لدعاء، وحما�سر�ت يف �لعاد�ت و�لتقاليد �لإمار�تية.

احتفااًل بيوم زايد للعمل االإن�ضاين

اإفطار جماعي مبركز النجاح لتاأهيل  ذوي االإعاقة
ماأدبة  �لإعاقة  ذوي  لتاأهيل  �لنجاح  �أق��ام مركز 
�ف���ط���ار ج��م��اع��ي �ح���ت���ف���اًل ب���ي���وم ز�ي�����د للعمل 
�لن�ساين وذلك مبقر �ملركز مبنطقة �ملرخانية 

�لعني حيث ح�سر �حلفل جمع غفري  مبدينة 
�مل��رك��ز من  �م���ور طلبة  و�أول��ي��اء  �ملهتميني  م��ن 
��سحاب �لهمم حيث كان  يف ��ستقبالهم عبد�هلل 

���س��امل �ل��ك��ع��ب��ي ���س��اح��ب �مل���رك���ز وم���دي���ر �ملركز 
خري�سات  من��ر  �لفني  و�مل��دي��ر  �لعو�سي  ح�سني 

وكذ� �لكادر �لفني و�لإد�ري باملركز.



ب�سرورة  و�مل��خ��ت�����س��ون  �لأط���ب���اء  ن�����س��ح 
�جل���ل���و����س ب��و���س��ع��ي��ة م�����س��ت��ق��ي��م��ة على 
�ل��ك��ر���س��ي، ل��ل��وق��اي��ة م���ن م�����س��اك��ل و�آلم 
�حلديثة  �لدر��سات  بع�س  لكن  �لظهر، 

لها ر�أي �آخر.
جمموعة  ت���ت���وف���ر  �ل������ذي  �ل����وق����ت  ويف 
�لتي  �لأ���س��و�ق،  �ملنتجات يف  متنوعة من 
�ملثالية  “�لو�سعية  حتقيق  على  ت�ساعد 
�إن  يقولون  �خل��رب�ء،  �أن  �إل  للجلو�س”، 
و�لأهم  خ��ر�ف��ة،  جم��رد  �لو�سعية  ه��ذه 
من ذلك �أنها ل حتمي بالفعل من �لآلم 

وم�ساكل �لظهر و�لعمود �لفقري.
و�أكد �خلرب�ء، �أن و�سعية �جللو�س لي�ست 

�أكر  �ل��د�ئ��م��ة  ك��ث��ري�ً، و�حل��رك��ة  مهمة 
�لظهر،  �سحة  على  �حل��ف��اظ  يف  �أهمية 
بح�سب �سحيفة ديلي ميل �لربيطانية.

با�سم  �ل��ن��اط��ق��ة  جيم�س  �آ���س��ل��ي  وق��ال��ت 
�لطبيعي يف  �لعالجية للعالج  �جلمعية 
�ل�سحة  جم��ال  يف  و�ملخت�سة  بريطانيا 
�ملهنية: تربط �لكثري من �لأبحاث بني 
لكن  �ل��ظ��ه��ر،  و�آلم  �جل��ل��و���س  و���س��ع��ي��ة 
�أي  ي��وج��د  ول  �سعيفة،  �لأب���ح���اث  ه���ذه 
�أن و�سعية �جللو�س  دليل حقيقي، على 
�أن ت�سبب م�ساكل طويلة  �ل�سيئة، ميكن 

�لأمد.
ويف در��سة �أجريت عام 2016، �أعطيت 

م�ست�سعر�ت  �سخ�ساً   60 من  جمموعة 
حركة تقي�س �لنحناء يف �لعمود �لفقري 
5 مهام  �أد�ء  و�حلركة يف �حلو�س، عند 
�أنه ل توجد  خمتلفة، ووجد �لباحثون، 
وفر�سة  �جل��ل��و���س،  و�سعية  ب��ني  عالقة 

�لتعر�س لآلم يف �لظهر.
وبدًل من �لرتكيز على �سكل �لو�سعية، 
يقول �لباحثون �إن �ل�ستمر�ر على نف�س 
�لطريقة يف �جللو�س لفرتة طويلة، هو 
ي����وؤدي �إىل م�����س��اك��ل يف  �أن  �ل����ذي مي��ك��ن 
�ل�����س��روري �حلركة  م��ن  ل��ذل��ك  �لظهر، 
با�ستمر�ر، وتغيري و�سعية �جللو�س من 

وقت لآخر، لتجنب مثل هذه �مل�ساكل.

�شحة وتغذية
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اأن  اإذا كان عليك  �ضكرّية ومملحة، فقد تت�ضاءل عما  اإن كنت ت�ضتعمل 
الغذائية  التوجيهات  و�ضعوا  اأمريكيون  خرباء  ي�ضّدد  جمددًا.  متالأهما 
اأكرب  وامللح  ال�ضكر  من  كميات  ن�ضتهلك  اأننا  على   2020-2015 لالأعوام 
مما ُيعترب �ضحيًا. لذلك يح�ضوننا على خف�س تناولنا من كليهما. لكنهم 
من   %80 فنحو  ال�ضكرّية،  اأو  اململحة  لي�س  الرئي�س  املذنب  باأن  يقّرون 
املعدة  اأو  املعلبة  االأطعمة  اإىل  ُي�ضاف  نتناولهما  اللذين  وامللح  ال�ضكر 
جتاريًا.ي�ضتهلك معظم النا�س كميات من ال�ضكر ومن امللح تفوق املعدالت 
االكتفاء  على  لديك  الذوق  حا�ضة  تدريب  ت�ضتطيع  لكنك  بها.  املو�ضى 

مبقدار اأقل من كليهما، من ثم التمّتع ب�ضحة اأف�ضل مدى احلياة.

هل اجللو�ش بو�ضعية م�ضتقيمة 
يحمي من اآالم الظهر؟

ما ال�ضكر امل�ضاف؟
لأن  د�ع��ي  ل  ولكن  بالطاقة.  �جل�سم  كغلوكوز  �ل�سكر  مي��ّد 
�ل��ن�����س��وي��ات )ح��ت��ى �لدهون  �أج�����س��ام��ن��ا حت����ّول  ن��ت��ن��اول��ه لأن 
�أن �لفاكهة،  �إذ� دعت �حلاجة( �إىل غلوكوز. ومع  و�لربوتني 
و�خل�سر�و�ت، وم�ستقات �حلليب حتتوي طبيعياً على �ل�سكر، 
�لفيتامينات،  �ل�سكر هذه ترت�فق مع كثري من  �أن��و�ع  �أن  �إل 
و�لأمالح �ملعدنية، و�لألياف، ف�ساًل عن �أنها تدخل ببطء �إىل 

جمرى �لدم.
�عتمدت وز�رة �لزر�عة يف �لوليات �ملتحدة �مل�سطلح )�ل�سكر 
�مل�ساف( عام 2000 بغية متييز �ل�سكر �لذي ُي�ساف خالل 
هذ�  ي�سيف  �مل��ائ��دة.  وع��ل��ى  و�لتح�سري،  �مل��ع��اجل��ة  عمليَتي 
�لنوع من �ل�سكر )�ل�سعر�ت �حلر�رية �لفارغة( �إىل �لأطعمة 

و�مل�سروبات لأنه ل يرتبط باأي مو�د مغذية �أخرى.
ي�ستهلك �لإن�سان عادًة �أكر من 350 �سعرة حر�رية يومياً 
من �ل�سكر �مل�ساف، �لذي يح�سل عليه من �مل�سروبات �لغازية 
�أن���ه ي��ك��ر �أي�����س��اً يف جمموعة  وح��ب��وب �ل��ف��ط��ور غ��ال��ب��اً. �إل 
ك��ب��رية وم��ت��ن��وع��ة م��ن �لأط��ع��م��ة �لأخ����رى م��ن �ل��ل��ن �ملحلى 
متخ�س�س  بروف�سور  ه��و،  فر�نك  د.  يو�سح  �لكات�ساب.  �إىل 
�لأدلة  )توؤكد  هارفارد:  �لأوبئة يف جامعة  وعلم  �لتغذية  يف 
�سحية  خماطر  يحمل  �مل�ساف  �ل�سكر  �أن  بو�سوح  �لعلمية 
كثرية. �أظهرت در��سات عدة �أنه يرتبط بتفاقم خطر �لإ�سابة 

بالد�ء �ل�سكري، و�رتفاع �سغط �لدم، وحتى مر�س �لقلب(.
�أقل  على  باحل�سول  �لأم��ريك��ي��ة  �لتوجيهات  تن�سح  ل��ذل��ك 
�أي  �مل�ساف،  �ل�سكر  �حلر�رية من  �ل�سعر�ت  %01 من  من 

�أقل من 40 غر�ماً يومياً يف حالة �لن�ساء �للو�تي ي�ستهلكن 
1600 �سعرة حر�رية يومياً. �أما جمعية �لقلب �لأمريكية، 
فتو�سي بخف�س ��ستهالك �ل�سكر �مل�ساف �أكر بعد: �إىل 24 

غر�ماً يومياً.
حتتوي ماأكولت معاجلة ومعلبة كثرية على �ل�سكر �مل�ساف. 
�ملالح،  �ل��ف��ط��ور، و�خل���ب���ز، و�ل��ب�����س��ك��وي��ت  �إىل ج��ان��ب ح��ب��وب 
و�لكوكيز، ت�سمل هذه �ملاأكولت �سل�سات �ل�سلطة، و�سل�سات 

�ملعكرونة، و�حل�ساء، و�لتو�بل، وغريها.
�ل�سكر، لذلك  �أنو�عاً خمتلفة من  �مل�سّنعون غالباً  ي�ستخدم 
ل تكتِف بالبحث عنه يف لئحة �ملكونات، بل حتقق �أي�ساً من 
مثل  )وز(،  باحلرَفني  تنتهي  كلمات  و�أي  �ل�سر�ب  �أ�سناف 

�سكروز، وفروكتوز، ومالتوز.
هذه  �مل�سنية  �لتحقق  عملية  خو�س  �إىل  ُت�سطر  لن  ولكن 
طوياًل لأن �إد�رة �لأغذية و�لأدوية �لأمريكية فر�ست �أ�سلوباً 
�إدر�ج  ي�سمل  �لغذ�ئية  �ملنتجات  مكونات  حتديد  يف  ج��دي��د�ً 
هذه  و�ست�سبح  �لغذ�ئية.  �مل���و�د  �إط���ار  يف  �مل�����س��اف(  )�ل�سكر 

�لقاعدة �جلديدة �سارية �ملفعول يف عام 2018.

احلّد من ا�ضتهالكه
�إل  �أبرز م�سدر لل�سكر �مل�ساف،  �أن �مل�سروبات ت�سّكل  �سحيح 
�حل��ّد من  تتيح لك  �إ�سافية  �لوحيد. ثمة طر�ئق  لي�س  �أن��ه 
�إليك  �حل��ل��وى.  ع��ن  �لتخلي  بال�سرورة  ت�سمل  ول  تناوله، 
�لغذ�ئي،  نظامك  يف  �ل�سكر  كمية  خف�س  ل��ك  تتيح  �أف��ك��ار�ً 

و�حلّد من �مل�سروبات �لغنية بال�سكر:

�عتدت  �إن  للتكيُّف:  �ل��ك��ايف  �ل��وق��ت  �ل���ذوق  ب��ر�ع��م  �منح   •
مثاًل،  �ل�����س��اي،  �أو  �لقهوة  �إىل  �ل�سكر  م��ن  ملعقتني  �إ���س��اف��ة 
�أ�سبوع،  ط���و�ل  �مللعقة  ون�سف  ملعقة  �إىل  �لكمية  �أخ��ف�����س 
�لغازية  �مل�سروبات  �إذ� كانت  �أما  �آخر.  �إىل ملعقة لأ�سبوع  ثم 
��ستهالكك  �لغذ�ئي، فحّد  روتينك  من  �أ�سا�سياً  ت�سّكل جزء�ً 

منها بعبوة �أ�سبوعياً، ثم يف �لأ�سبوعني.
�ملف�سلة  و�سفاتك  ر  حت�سّ �أن  ميكنك  و�سفاتك:  ع��ّدل   •
ب��ك��م��ي��ة �أق����ل م���ن �ل�����س��ك��ر، ذل���ك ب��خ��ف�����س �ل��ك��م��ي��ة تدريجياً 
�إليها  ت�سري  �لتي  �ل�سكر  كمية  )�خف�س  �لأخ���رى  تلو  �مل��رة 
�لو�سفة بنحو �لربع، ثم �لثلث(. و��سل هذه �لعملية �إىل �أن 
تالحظ �ختالفاً و��سحاً يف �ملذ�ق. وَمن يدري؟ رمبا تكت�سف 

�أنك تف�سل �لن�سخة �لأقل حالوة.
�إىل  �لفاكهة  ع�سر  يوؤدي  ع�سريها:  بدل  �لفاكهة  • �خرت 
لذلك،  نتيجة  �لع�سري.  يف  �ل�سكر  و�إط���الق  �خلاليا  تفكك 
ي���دخ���ل �ل�����س��ك��ر ب�����س��رع��ة �أك�����رب �إىل جم����رى �ل������دم. ع���الوة 
�ل�سعر�ت  م��ن  كمية  على  �لع�سري  ك��وب  يحتوي  ذل��ك،  على 
ت��ع��ادل م��ا نح�سل عليه م��ن ث��الث ح��ب��ات فاكهة  �حل��ر�ري��ة 
��ستمتع بحبة من  �لفاكهة،  �سرب ع�سري  �إذ�ً، عو�س  كاملة. 
�لفاكهة �لطازجة. �أو ميكنك حتويل �لفاكهة �إىل �سر�ب من 
�أليافها بخفقها يف �خلالط �لكهربائي مع  دون �لتخلي عن 
حليب �للوز �أو �للن قليل �لد�سم. �أما �إذ� كنت تعجز بب�ساطة 
طبيعياً  يكون  �أن  على  فاحر�س  �لع�سري،  ع��ن  �لتخلي  ع��ن 
�أكر من  �أي حمليات. كذلك ل ت�سرب  بالكامل وخالياً من 

منه. غر�ماً   113
�لفطور:  حبوب  علبة  على  �لو�ردة  �ملعلومات  من  • حتّقق 
�ل�سوفان  �أو  �لباردة  �لفطور  حبوب  بتناول  ت�ستمتع  كنت  �إن 
�سريع �لتح�سري على �لفطور، فتحقق من �ملعلومات �لو�ردة 
�ل�سكر  �أقل كمية ممكنة من  ي�سّم  على علبها و�خرت �سنفاً 
�أن �حلبوب  �إىل  �ل�سدد  �لإ�سارة يف هذ�  بّد من  �مل�ساف. ول 
�ملعاجلة تتفّكك وتتحّول ب�سرعة �إىل �سكر يف �جل�سم. �أما �إذ� 
رغبت يف �حلّد من تناول نوع حبوب �لفطور �لذي تف�سله، 
فحاول �أن متزجه مع حبوب فطور غنية بالألياف معدة من 

�حلبوب �لكاملة و�أ�سف �إليهما �لفاكهة.

ماذا عن امللح؟
�أهم  ُيعترب  �ل�سوديوم(.  )كلوريد  �مللح  مع  �لو�سع  يختلف 
بيولوجية  وظائف  ولالأخري  غذ�ئنا،  يف  �ل�سوديوم  م�سادر 
�ألياف  �نقبا�س  �لع�سبية،  �لنب�سات  نقل  �لأه��م��ي��ة:  بالغة 
�ل��ع�����س��الت و����س��رتخ��اوؤه��ا، و�حل��ف��اظ ع��ل��ى ت����و�زن �ل�سو�ئل 
�أكرب من  �ل�سليم يف �جل�سم. لكن معظمنا ي�ستهلكه بكميات 
�لالزم: نحو 3400 مليغر�م من �ل�سوديوم يومياً كمعدل.

�لكليتان �سبط معدل  �لأ�سحاء، تتوىل  �لأ�سخا�س  يف حالة 
منه.  �لفائ�سة  �لكمية  من  بالتخّل�س  �جل�سم  يف  �ل�سوديوم 
�إز�لته  عن  تعجز�ن  منه،  كبري�ً  م��ق��د�ر�ً  �ل��دم  �سّم  �إن  ولكن 
من  �مل��اء  �لز�ئد  �ل�سوديوم  ي�سحب  لذلك،  نتيجة  بالكامل. 
�ل��دم. وفيما يعمل �لقلب جاهد�ً ل�سخ  �خلاليا �إىل جمرى 
�لدم.  �سغط  يرتفع  �ل�����س��ر�ي��ني،  ع��رب  �لإ���س��ايف  �ل���دم  حجم 
بلوغهم  مع  �ل��دم  �سغط  �رتفاع  تقريباً  �لنا�س  ن�سف  يعاين 
�أرب��اع مع  �سن �خلام�سة و�ل�ستني، ويرتفع �ملعدل �إىل ثالثة 
بلوغهم �خلام�سة و�ل�سبعني. لكن مر�سى �رتفاع �سغط �لدم 
ُيعتربون �أكر عر�سة لل�سكتة �لدماغية، و�لنوبة �لقلبية، �أو 

ق�سور �لقلب �أو �لكلية.
�ل�سوديوم  ��ستهالك  بخف�س  �لطبية  �لتوجيهات  تو�سي 
�ليومي �إىل 2300 مليغر�م يومياً )�أي ملعقة �سغرية من 
�مللح(. كذلك ت�سّدد جمعية �لقلب �لأمريكية على �سرورة �أن 
يحّد َمن بلغو� �خلم�سني من عمرهم �أو تخطوها ��ستهالكهم 

�ل�سوديوم ب�1500 مليغر�م يومياً.

اأخبار جيدة
لديك حليف قوي يف �سعيك �إىل �حلد من ��ستهالك �ل�سكر 

�حللوة،  �لأ���س��ا���س��ي��ة  �ل��ط��ع��م��ات  �أن  �سحيح  �ل��ن��ك��ه��ة.  و�مل��ل��ح: 
و�ملاحلة، و�حلام�سة، و�ملرة، و�لأومامي )مذ�ق يرتبط غالباً 
باللحوم و�لفطر( تنجم عن تن�سيط بر�عم ذوق حمددة، �إل 
بر�عم  �أن���و�ع خمتلفة من  ع��دة من  ر�سائل  �لنكهة مت��زج  �أن 
�أ�سناف  باإ�سافة  �ل��ذوق ورو�ئ��ح �لطعام. لذلك، عندما تبد�أ 
�أك���ر ت��ن��وع��اً م��ن �لأع�����س��اب و�ل��ت��و�ب��ل �إىل �أط��ب��اق��ك وجتّرب 
�أنو�عاً جديدة من �لفاكهة، و�خل�سر�و�ت، و�حلبوب �لكاملة، 
�أو �حللوة.  �ملاحلة  �ملاأكولت  �إىل  �أنك ما عدت تتوق  تكت�سف 
على �لعك�س، رمبا ت�سعر باأن �لأطعمة، �لتي �عتقدت �أنك ل 
ت�ستطيع �ل�ستغناء عنها، �سديدة �حلالوة �أو �مللوحة، �أو رمبا 

غري �سهية.

خف�س ا�ضتهالكه
حتى لو �أزلت �ململحة عن طاولة �ملائدة، قد تتخطى ب�سهولة 
�ل�سوديوم يومياً. كي تتفادى ذلك،  �ملو�سى بها من  �لكمية 

�تبع �خلطو�ت �لتالية:
كمية  من  جزء  �أكرب  ياأتي  �لطازجة:  �لأطعمة  من  • �أكِر 
و�ملاأكولت  �مل��ط��اع��م  وج��ب��ات  م��ن  نتناولها  �ل��ت��ي  �ل�����س��ودي��وم 
�ملعلبة،  �حل�ساء  و�أن���و�ع  �خل�����س��ر�و�ت  ت�سمل  �لتي  �ملعاجلة، 
�لباردة،  و�للحوم  �ملجلدة،  و�ملقبالت  �ملعكرونة،  و�سل�سات 
�أطعمة طازجة  �نطلقت من  �إن  و�لوجبات �خلفيفة. لذلك، 
بفاعلية  ت�سبط  �أن  ميكنك  بنف�سك،  و�أعددتها  مملحة  غري 

�أكرب ��ستهالكك �ل�سوديوم.
يتو�فر  �ملائدة،  ملح  عن  ف�ساًل  �لطعام:  ملطيبات  �نتبه   •
�سل�سة  وت�سمل  �ل��ط��ع��ام،  مطيبات  م��ن  ع��دد  يف  �ل�����س��ودي��وم 
�ل�سلطة،  و�سل�سات  ور���س��ي�����س��رت���س��اي��ر،  و�سل�سة  �ل�����س��وي��ا، 
�مل��ن��ك��ه��ة، و�مل��خ��ل��الت، و�لزيتون.  �مل��ل��ح  و�أن�����و�ع  و�ل��ك��ات�����س��اب، 

باودر،  و�لبايكينغ  �خل��ب��ز،  ���س��ود�  حتتوي  مم��اث��ل،  نحو  على 
وغلوتامات �أحادي �ل�سوديوم على �ل�سوديوم.

• حتقق من �ملعلومات �لو�ردة على �لغالف: ت�سّم �ملعلومات 
يف  �ل�سوديوم  ميلغر�مات  �لغالف  على  ت��رد  �لتي  �لغذ�ئية 
�حل�س�س  لعدد  تتنّبه  �أن  �ل�سروري  من  لذلك  ح�سة.  كل 

يف كل علبة.
 ت�ستند �لقيمة �ملئوية �ليومية �إىل 2300 مليغر�م. لذلك، 
من  يومياً  ت�ستهلكه  �ل���ذي  �ليومي  �لأق�����س��ى  �حل��د  ك��ان  �إن 
�أن مقد�ر �ل�سوديوم يف �حل�سة  �أدنى، يعني ذلك  �ل�سوديوم 
�أعلى من �لن�سبة �مل�سار �إليها على �لغالف. ول بد من �لإ�سارة 
�أن بع�س �لأدوي��ة �لتي ل حتتاج �إىل و�سفة طبية  �إىل  �أي�ساً 

يحتوي على �ل�سوديوم.
خارج  �لطعام  تتناول  عندما  �لأ�سئلة:  طرح  يف  ترتدد  • ل 
�مللح. كذلك  �أقل من  �أطباقك مبقد�ر  ُتَعّد  �أن  �طلب  �ملنزل، 
�حلام�س  �لليمون  من  قطعة  لك  يح�سر  �أن  �ل��ن��ادل  ����س��األ 

�لأ�سفر �أو �لأخ�سر كي ت�سفي مذ�قاً �أغنى على وجبتك.
بالتو�بل:  �أطباقك  • �أغِن 

حّد من ��ستهالك �مللح بالإكثار من �لأع�ساب و�لتو�بل، مثل 
�مل�سحوق،  �لريحان، و�لكزبرة، و�لكمون، و�لكايان، و�خلردل 
و�لزعرت �لربي، و�إكليل �جلبل، و�لق�سعني، و�لكركم. ميكنك 
كي  و�لأع�����س��اب  �لتو�بل  ه��ذه  من  �خلا�سة  خلطاتك  تعّد  �أن 
�حلام�س  �لليمون  ع�سري  جانب  �إىل  �أطباقك  �إىل  ت�سيفها 

�لأ�سفر �أو �لأخ�سر �أو �خلل �ملنّكه.
ملح  �أنو�ع  بع�س  يحتوي  �مللح:  من  خا�سة  �أنو�عاً  • �خرت 
�ل�سوديوم،  من  �أق��ل  مقد�ر  على  �لفاخرة  و�لأم���الح  كو�سر 
مقارنة مبلح �ملائدة �مليّود. حتّقق من �ملعلومات �لو�ردة على 

�لغالف كي تتاأكد من ذلك.

ن�ضتهلك كميات اأكرب مما ُيعترب �ضحيًا

درب حوا�ش الذوق عندك وقلل من ا�ضتهالك ال�ضكر وامللح
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�لعدد 12349 بتاريخ 2018/6/11

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

�لعدد 12349 بتاريخ 2018/6/11

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك
�سركة �لدنا للتجارة ذ.م.م

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية: 

�ملودعة حتت رقم : 284782          بتاريخ :2017/12/20   
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�س��م: �سركة �لدنا للتجارة ذ.م.م
وعنو�نه: �س. ب: 14386، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
بطانيات ، �سر��سف يف �لفئة  24.

�لو�قعة يف �لفئة: 24
و�سف �لعالمة : عبارة عن �لكلمة �لالتينية PRINCE كتبت ب�سكل مميز �لأبي�س �ملحدد باللون �لبني 
وحتتها �لكلمات �لالتينية SUPER SOFT كتبت ب�سكل مميز باللون �لأبي�س د�خل م�ستطيل باللون 

�لبني و�لكل د�خل �إطار بي�ساوي �ل�سكل حمدد باللون �لبني كما هو مو�سح بال�سكل �ملرفق.
�ل�س��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد  �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك
عز�م �سليم

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية: 

�ملودعة حتت رقم : 284590        بتاريخ :2017/12/15   
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�س��م: عز�م �سليم.
وعنو�نه: �س. ب: 937509، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لفئة  �ملطاعم يف  و  �لكافترييات  �مل�سروبات، خدمات  و  �لأطعمة  �ل�سر�ب، خدمات توفري  و  �لطعام  خدمات 

.43
�لو�قعة يف �لفئة: 43

و�سف �لعالمة : عبارة عن �لكلمات �لالتينية THE Sprouts CAFE  كتبت يف ثالثة �أ�سطر ب�سكل 
مميز د�خل �إطار بي�ساوي �ل�سكل و�لعالمة باللون �لأحمر �لد�كن كما هو مو�سح بال�سكل �ملرفق.

�ل�س��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد  �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .
اإدارة العالمات التجارية  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك
�ك�سيوم

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية: 

�ملودعة حتت رقم: 281440          بتاريخ :2017/10/21    
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�س��م: �ك�سيوم
وعنو�نه:  �لق�سم 15 ر�مبور �سار�سهري رود، �أمبال كان، �أمبال 133006، هاريانا، �لهند .

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ملياه �ملعدنية و�لغازية وغريها من �مل�سروبات غري �لكحولية، م�سروبات م�ستخل�سة من �لفو�كه وع�سائر 

�لفو�كه، �سر�ب وم�ستح�سر�ت �أخرى لعمل �مل�سروبات فى �لفئة 32.
�لو�قعة يف �لفئة: 32

و�سف �لعالمة : عبارة عن �لكلمة �لالتينية Axiom كتبت ب�سكل مميز باللون �لأحمر وحتتها �لكمات 
�إطار  د�خ��ل  �لأبي�س  باللون  مميز  ب�سكل  كتبت   REDEFINING AYURVEDA �لالتينية 
م�ستطيل باللون �لأخ�سر و على �لي�سار ر�سم كروي �ل�سكل باللون �لأحمر ويف و�سطه ما ي�سبه ورقتي �سجر 
مائلتني باللون �لأخ�سر ويف �أعاله نقطة بي�ساء وتعلوهم �لكلمة �لالتينية AXIOM كتبت ب�سكل مميز 

ومائل باللون �لأخ�سر كما هو مو�سح بال�سكل �ملرفق.
�ل�س��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد  �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11

اإع����������الن
ملك  �ل�س�����ادة/مطعم  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لهري�س رخ�سة رقم:CN 2556417 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة حممود م�سطفى حممد عز�م %100
تعديل وكيل خدمات/��سافة عبد�هلل عمر �حمد عمر �لعطا�س

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل عمر �حمد �لعطا�س

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

فقد �ملدعو / �سارلني ماى توري�س بالجتا�س 
، �ل��ف��ل��ب��ني   �جل��ن�����س��ي��ة - ج�����و�ز ���س��ف��ره رقم 
)A1937328P( من يجده عليه �لت�سال 

بتليفون رقم  0529755976

فقدان جواز �ضفر

بادرو  ح��ي��اه   / �مل��دع��و  فقد 
�جلن�سية  ف����رن���������س����ا      ،
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
 )1 1 1 6 3 6 A 1 5 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������س���ال 

0527333164

فقدان جواز �ضفر
ح���ام���د   / �مل������دع������و  ف����ق����د 
نيجرييا     ، �لك������ا  وي�������و�ل 
�سفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
 )50238116( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������س���ال 

    0555545644

فقدان جواز �ضفر
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 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�صر

�                             �ىل �ملدعي عليه/ �ملطبعة �لعاملية ملالكها �سالح �لبنا �سركة �ل�سخ�س 
�لو�حد - �س ذ م م - نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة 

�أدناه وحددت �ملحكمة لها  جل�سة 2018/6/21 �ل�ساعة 8.30 �سباحا �لقاعة 1  

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  �و  باحل�سور  مكلفون  فانتم  ل��ذ� 
مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالث �يام على �لقل ويف حالة تخلفك 

فان �حلكم �سيكون مبثابةح�سوري.    
رئي�س الق�صم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�سية
 5456/2018/13
 5457/2018/13
 5458/2018/13
 5459/2018/13
 5460/2018/13
 5461/2018/13
 5462/2018/13
 5463/2018/13
 5464/2018/13
 5465/2018/13

��سم �ملدعي
 جابر ح�سن �سابر ح�سن 

�ساند�نا بيت�ساي �سالموثو 
مقيوم �حمد حممد نعيم 

فانري� موتو جاني�سا مورتي 
�سيد جميد علي 

�سديق �لرحمن حافظ مول 
�سيميت بونامبات 

حممد �سم�س �لدين �حمد 
ر�م بر�كا�س �سارما 

بر��سانت ثازهيبور�ييل  

مبلغ �ملطالبة
 46650  درهم + تذكرة �لعودة
5457  درهم + تذكرة �لعودة

58635  درهم + تذكرة �لعودة
32080  درهم + تذكرة �لعودة
52050  درهم + تذكرة �لعودة
30360  درهم + تذكرة �لعودة
63320  درهم + تذكرة �لعودة
25070  درهم + تذكرة �لعودة
40485  درهم + تذكرة �لعودة
61160  درهم + تذكرة �لعودة

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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اعالن حكم بالن�صر

                  يف  الدعوى رقم 2017/12623  عمايل جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/1- و�سيم عو�د �خلريط جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2018/3/8  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/�ماجينيت كرييتف 
�يجن�سي منطقة حرة - ذ.م.م بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )63750( درهم 
وبتذكرة عودة �ىل موطنه على �لدرجة �ل�سياحية عينا �و قيمتها نقد� ما مل يلتحق بخدمة 
رب عمل �خر و�لزمت �ملدعي عليها باملنا�سب من �لر�سوم و�مل�سروفات و�عفت �ملدعي من 
ن�سيبه منها ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات . حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو 

�ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/1394  جتاري جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / 1- ��س �يه بي �ليكرتوميكانيكال - �س ذ م م  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي/ با�س ميدل �ي�ست - م م ح وميثله / ح�سن عبد�هلل حممد �لعبدوين   قد �أقام 
عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها )��س �يه بي �ليكرتوميكانيكال 
�ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف  و�ل��ر���س��وم  دره���م(  وق���دره )7019360  ( مببلغ  م  م  ذ  ���س   -
و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام و �سمول �حلكم 
بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2018/6/27  �ل�ساعة 
قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch1.C.14 بالقاعة  �س   8.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام 

على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/1472  جتاري جزئي              
�ن  �لق��ام��ة مبا  �سبين�س  جمهول حمل  مارتن  1-  جيم�س   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ملدعي/ بنك �مل�سرق - �س م ع وميثله / خالد خليفة حممد �سيف حثبور -  قد 
وقدره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام 
�لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  �تعاب  و  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم(   177.101.14(
12% من تاريخ �ملطالبة  وحتى �ل�سد�د �لتام.   وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�س  
فاأنت مكلف  Ch1.C.14 لذ�  بالقاعة  �ل�ساعة 8.30 �س  �ملو�فق  2018/7/5  
ب��احل�����س��ور �أو 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��ر�ت �و 
�لأقل ويف حالة تخلفك فان  �أيام على  م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

الإعالناتكم يف 

يرجى االت�ضال على
هاتف:024488300 - فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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  حمكمة ابوظبي التنفيذية 

اخطار دفع يف الق�صية التنفيذية رقم 2013/286 م
�ىل �ملنفذ �سده : عبد�لغفور �أحمد كويا 

�لعنو�ن : ن�سر� - حيث �نه بتاريخ 2013/8/28 ، قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح 
�ملنفذ لها : �لهيئة �لعامة لل�سوؤون �ل�سالمية و�لوقاف ، يف �لق�سية رقم : �إد�ري كلي - 2013-91 

ومبا �ن �ملحكوم لها �ملذكورة قد تقدمت بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن 
�حلكم �ملطلوب تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف : 175494.00 درهما 

فموجب هذ� �نت مكلف بتنفذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �عاله خالل خم�سة ع�سر يوما 
من تاريخ �عالنك / �عالنكم بهذ� �لخطار ويف حالة تخلفك عن ذلك فانت مكلف بح�سور جل�سة يوم 
�لثالثاء �ملو�فق : 2018/6/12 ، �ل�ساعة 9.30 �س ، �مام �ملحكمة ويف حال تخلفك عن ذلك فان �ملحكمة 

�ستتخذ بحقك �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقرره قانونا ، حرر بتاريخ : 2018/5/29
حمرر �لعالن ��سماعيل �سعد �لدين غوري توقيعه 

��ستلمت �نا �ملوقع �دناه �لخطار و�سورة �ل�سند �مل�سار �ليه �عاله
عن/ مدير اإدارة اخلدمات الق�صائية 

     دولة الإمارات العربية املتحدة - وزارة العدل 
حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية  

الدائرة التنفيذية  
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 يف الدعوى رقم 2018/324 جتاري كلي 

�ل�سادة 1( �سركة جبل ز�جرو�س للتجارة �لعامة - ذ م م ، 2( بيزن م�سيح جهانديده  
)�لعنو�ن : �إمارة دبي - ديرة �لرقة - �سارع �ملكتوم - بناية كورتينا - حمل رقم 4 ملك د�ئرة 
�لعقار�ت حكومة دبي - بالقرب من ميد�ن بني يا�س - بجو�ر �لبناية �ملتو�جد بها دي تو دي - 

هاتف رقم 042222214 - فاك�س رقم : 042290000 - �س ب : 15130( 
يرجى �حل�سور �ىل �جتماع �خلربة �ملقرر مبكتب �خلبري �مل�سريف  �ملدون �دناه وذلك يف متام 
يف  دفوعكم  لبيان  وذل��ك   2018/6/14 �ملو�فق  �خلمي�س  ي��وم  ظهر  من  ع�سرة  �لثانية  �ل�ساعة 

�لدعوى �ملرفوعة عليكم من قبل بنك �سادر�ت �ير�ن )�لفرع �لرئي�سي(  
بيت �ملعرفة لتدقيق �حل�سابات - بناية �ل�سم�س �مل�سيئة - �لدور �لأول مكتب رقم 112،  هاتف 
رقم 042830100 - فاك�س رقم : 042833622 - هاتف متحرك رقم : 0506516092 - مقابل 

�لطاير لل�سيار�ت - �لقرهود / دبي
 اخلبري امل�صريف /حممد كامل عريان - قيد رقم 64

بيت املعرفة لتدقيق احل�صابات  

اعالن اجتماع خربة بالن�صر 
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يعلن �خلبري �حل�سابي يا�سر م�سطفى - مركز �خلليج للمحا�سبة و�لتدقيق 
و�ملعني من قبل حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية يف �لدعوى رقم 6180 
ل�سنة 2017 جتاري جزئي �ملقامة من �ملدعية / �لوطنية للغاز�ت ملالكها حممد 
حمد عبد�هلل �ملانع وتنفيذ� للمهمة فان �ملدعي عليها / �ميج ل�سناعة �للياف 
�لزجاجية ذ م م - مدعوة حل�سور �جتماع �خلربة �ملقرر عقده يوم �لثالثاء 
�ملو�فق 2018/6/19 �ل�ساعة �لثالثة بعد �لظهر مبكتب �خلبري - مركز �خلليج 
للمحا�سبة و�لتدقيق - �لكائن يف دبي - ديرة -�خلبي�سي - �سارع �سالح �لدين - 
بناية �لعبدويل )بناية معر�س �سري�ميك ر��س �خليمة( �لطابق �لأول - مكتب 

رقم )104( - ت : 042684700 ، ف : 042688846  
اخلبري احل�صابي/ يا�صر م�صطفى  

اعالن ح�صور
 اجتماع خربة ح�صابي بالن�صر 

العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   

�ملطلوب �عالنه/ مر فرو�ست نوفيلتي�س - �س ذ م م 
بهذ� يعلن �خلبري �حل�سابي/ �يوب عبد�هلل �أحمد / �ملعني من قبل حماكم دبي 
�ملتنازعة  �ملقامة من    ، ن��ز�ع تعيني خربة جت��اري  �لق�سية رقم 2018/173  يف 
فرو�ست  / مر  �ملتنازع �سدها  - �سد  م  م  ذ  �س   - �ملعار�س  لتنظيم  �ي�ست   54/
دفاعها وح�سور  لتقدمي  �ملتنازع �سدها مدعوة  ب��اأن   - م  م  ذ  �س   - نوفيلتي�س 
يف  وذل���ك    2018/6/14 مل��و�ف��ق  �خلمي�س  ي��وم  لعقده  �مل��ح��دد  �خل���ربة  �جتماع 
متام �ل�ساعة �لعا�سرة و�لن�سف �سباحا يف مكتب �خلبري �لكائن يف �لق�سي�س 
�ل�سناعية 3 - بناية كا�سكو - �لطابق �لثاين - مكتب رقم )216( - �سارع دم�سق 

- : هاتف 043433131
اخلبري/ ايوب عبد اهلل 

اعالن بالن�صر
حل�صور اجتماع خربة ح�صابية  

العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   
يف الق�صية رقم 2018/310  جتاري كلي 

�ملرفوعة من : بنك �سادر�ت �ير�ن )�لفرع �لرئي�سي(  
بوكالة : �بر�هيم �لقا�سم للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية 

�سد : فلفاجر جرن�ل تريدينغ )م م ح( ،  �سب دو�ست تيمور مالمريي 
فاينايل بيزن�س للتجارة �لعامة - )م م ح(  

بال�سارة �ىل كتاب حمكمة دبي �ملوؤرخ يف 2018/6/6 و�ملت�سمن تكليفي خبري� يف �لق�سية 
يوم  �مل��ذك��ورة  �لق�سية  �خل��ربة يف  �جتماع  تقرر عقد  بانه  علما  �ع��اله نحيطكم  �مل��ذك��ورة 
: مكتب  �لتايل  �لعنو�ن  �ل�ساعة 11.00 �سباحا- وذلك على  �ملو�فق 2018/6/19  �لثالثاء 
�خلبري/ �حمد ماجد لوتاه - �لهالل كابيتال - �لطابق �لثالث - مكتب رقم 302 - بناية 
لذ�   -  04/2999000 هاتف  بور�سعيد   - �سنرت  �سيتي  دي��رة  مقابل  للتامني-  �لوطنية  دبي 

ندعوكم للح�سور يف �ملوعد �ملذكور وتقدمي كافة مالديكم من م�ستند�ت ومذكر�ت 
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
    اعالن ن�صر اجتماع خربة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   

اإنذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1/344

�ملنذر :  جممع دبي �ل�سناعي �س ذ م م وميثلها �ل�سيد/ حممد يو�سف 
مبوجب وكالة رقم 2018/1/111327 �ملوؤرخة لدى �لكاتب �لعدل بدبي بتاريخ 2018/5/14 

�لعنو�ن : دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة - �س ب : 73311 ، ت : 43304444 971+ 
�ملنذر �ليه : كي �ر �سي لل�سناعات �لغذ�ئية �س ذ م م - يحمل �لرخ�سة �لتجارية رقم 699187 

�ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
وعنو�نه : م�ستودع رقم )13 ، 14 ، 15( مبنى ملك مدينة دبي �ل�سناعية ، قطعة �لر�س رقم 532-8359 ، �سيح �سعيب 3 ، �إمارة 
دبي - �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة - هاتف : 501301207 971+ - �س ب : 95216 - يخطر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د متاأخر�ت 
      WH2 - 15D ، WH2 - 13D  ، WH2 - 14D - ليجار �ملرت�سدة بذمتها على �لوحد�ت)م�ستودعات( رقم� 
)DM No  4-13 ، 4-14 ،4-15 ( �لو�قعة يف جممع دبي �ل�سناعي ، �إمارة دبي ، �لإمارت �لعربية �ملتحدة ، يف غ�سون 
ثالثني يوما وذلك من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�إل �ست�سطر �ملنذرة �ىل �للجوء �للجنة �لق�سائية �خلا�سة باملنازعات بني 
�ملوؤجرين و�مل�ستاأجرين باإمارة دبي بغر�س �لز�م �ملنذر �ليها باخالء �لعني �ملوؤجرة و�سد�د متاأخر�ت �ليجار �ملرتتبة عليها 

حتى تاريخ �لخالء �لفعلي مع �لز�مها �لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة مع حفظ كافةحقوق �ملنذرة �لخرى. 

  الكاتب العدل

العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

��سم �ل�سركة : ا�ضتون وورلد الن�ضاء البنية التحتية لتقنية املعلومات - �س ذ م م 
 - �ل�����س��غ��اي��ه   - �جل��ن��اح��ي  ع��ل��ي ح�سن  ي��و���س��ف  م��ل��ك لطيفه   ، رق���م 103  : مكتب  �ل��ع��ن��و�ن 
: 1216712 رقم  �ل��رخ�����س��ة  رق���م  م�����س��وؤول��ي��ة حم�����دودة.  ذ�ت   : �ل��ق��ان��وين  �ل�����س��ك��ل   - دي����ره 
�لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ����رة  تعلن  ه���ذ�  مب��وج��ب   1216712  : �ل��ت��ج��اري  بال�سجل  �ل��ق��ي��د 
�أعاله،  �مل��ذك��ورة  �ل�سركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�سجل  يف  �لتاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي 
�ل��ع��دل حماكم  ل��دى كاتب  و�مل��وث��ق  بتاريخ  2018/6/3  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب 
�مل�سفي  �إىل  �ل��ت��ق��دم  مطالبة  �أو  �ع��رت����س  �أي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى   2018/6/4 ب��ت��اري��خ  دب���ي 
ملك   3 رق����م  م��ك��ت��ب   : �ل���ع���ن���و�ن  قانونيون  حما�ضبون  وم�����ض��ارك��وه  الكتبي  �مل���ع���ني  
 04-3215355 ه��ات��ف    - �لوىل  �ل��ق��وز   - ب��ردب��ي   - �مل��وؤق��ت��ة  �للجنة  دب���ي  ع��ه��د  ويل   مكتب 
فاك�س : 3215356-04  م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي

��سم �مل�سفي/الكتبي وم�ضاركوه حما�ضبون قانونيون 
�لعنو�ن : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي �للجنة �ملوؤقتة - بردبي - 
�لقوز �لوىل - هاتف  3215355-04 فاك�س : 3215356-04 - مبوجب هذ� 
تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله 
ا�ضتون وورلد الن�ضاء البنية التحتية لتقنية املعلومات -  لت�سفية 
�س ذ م م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2018/6/3 و�ملوثق لدى 
كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2018/6/4 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو 
مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور 
�أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

��سم �ل�سركة: �ضحى انرنا�ضيونال للتجارة العامة - �س ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب رقم 402 ملك �ل�سيد جا�سم علي ر��سد بن عدى - ديرة �ملرر - �ل�سكل 
�لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�سة: 772976  رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري 
�لتاأ�سري يف  باأنه قد مت  : 1262641 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي 
�أع��اله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم  �ملذكورة  �ل�سركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�سجل 
 2018/5/27 بتاريخ   دب��ي  حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�ملوثق    2018/5/22 بتاريخ  دب��ي 
وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني اجلريودي للتدقيق 
�لعنز  ه��ور   - دي��رة   - �ل�سعايل  - ملك عبد�هلل  رق��م 204  :  مكتب  �لعنو�ن  واملحا�ضبة 
-  هاتف  2389721-04 فاك�س: 2389722-04  م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

��سم �مل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�ضبة 
�لعنو�ن :  مكتب رقم 204 - ملك عبد�هلل �ل�سعايل - ديرة - هور �لعنز -  هاتف  
2389721-04 فاك�س: 2389722-04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية  �ضحى انرنا�ضيونال 
بتاريخ  دب����ي  حم��اك��م  ق����ر�ر  مب��وج��ب  وذل����ك  م  م  ذ  ���س   - العامة  للتجارة 
2018/5/22 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2018/5/27 وعلى من 
لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي 
�لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  �أع��اله، م�سطحباً  �ملذكور  �لعنو�ن  على 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

��سم �ل�سركة : الو�ضام لتاأجري ال�ضيارات - �س ذ م م   
�لقانوين  �ل�سكل   ،  IC1- PER- Q06-S12 �لعاملية - دبي  �ملدينة   - : نخيل  �لعنو�ن 
 : �ل��ت��ج��اري  بال�سجل  �لقيد  رق��م   703850  : �لرخ�سة  رق��م  حم���دودة.  م�سوؤولية  ذ�ت   :
�لتاأ�سري يف  باأنه قد مت  بدبي  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  1130703  مبوجب هذ� 
�أع��اله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم  �ملذكورة  �ل�سركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�سجل 
دبي بتاريخ 2017/11/19  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2017/11/19  
وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني اجلريودي للتدقيق 
�لعنز  ه��ور   - دي��رة   - �ل�سعايل  - ملك عبد�هلل  رق��م 204  :  مكتب  �لعنو�ن  واملحا�ضبة 
-  هاتف  2389721-04 فاك�س : 2389722-04   م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

دائرة التخطيط والتطوير 
موؤ�ص�صة املوانىء واجلمارك واملنطقة احلرة

حكـــــومـــــة دبـــــــــي       
العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   

  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 
��سم �مل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�ضبة 

�لعنو�ن :  مكتب رقم 204 - ملك عبد�هلل �ل�سعايل - ديرة - هور �لعنز -  هاتف  
2389721-04 فاك�س : 2389722-04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية  الو�ضام لتاأجري ال�ضيارات 
- �س ذ م م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2018/11/19 و�ملوثق لدى 
�أو  �أي �عرت��س  بتاريخ 2018/11/19 وعلى من لديه  �لعدل حماكم دبي  كاتب 
�ملذكور  �لعنو�ن  �لكائن بدبي على  �ملعني يف مكتبه  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة 
�أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

دائرة التخطيط والتطوير 
موؤ�ص�صة املوانىء واجلمارك واملنطقة احلرة

حكـــــومـــــة دبـــــــــي       

العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/930  جتاري كلي               
�ىل �ملدعي عليه / 1- �سركة �حل�سن للمطبوعات و�لقرطا�سية - ذ م م  جمهول 
 / م وميثله  م  ذ  �س   - و�لن�سر  للطباعة  �لغرير  �ملدعي/  �ن  �لقامة مبا  حمل 
جو�سلني �سبلي خري �هلل - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م 
و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م(  وق��دره )546747.06  �ملدعي عليها مببلغ 
�لتام.   وح��ددت لها  �ل�سد�د  �ملطالبة وحتى  تاريخ  �ملحاماة و�لفائدة 12% من 
 Ch2.E.22 جل�سة يوم �لثنني  �ملو�فق  2018/7/2  �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/1758  جتاري جزئي              

�ن  �ملدعي عليه / 1-��سد �هلل حممد ��سالح  جمهول حمل �لقامة مبا  �ىل 
�ملدعي/ �لي��د ريلوك�سون �سريفيز - �س ذ م م وميثله / جو�سلني �سبلي خري 
�ملدعي عليه مببلغ  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أق��ام عليك  �هلل   قد 
وقدره )297282.98 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  %12 
�لتام.  وح��ددت لها جل�سة يوم �خلمي�س   �ل�سد�د  تاريخ �ل�ستحقاق وحتى  من 
�ملو�فق  2018/6/28  �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2018/120  ا�صتئناف مدين    

�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- �مين وليد منري نبهان  جمهول حمل �لقامة 
مب��ا �ن �مل�����س��ت��اأن��ف /خ��ول��ة �أح��م��د خليفة �ل��ي��و���س��ف �ل�����س��وي��دي ومي��ث��ل��ه / 
بالدعوى  �ل�سادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��ستاأنف  قد   - علي  �سفقت  �سيد  �آمنة 
جل�سه  لها  وح���ددت   2018/1/24 بتاريخ  كلي  م��دين   2017/563  : رق��م 
بالقاعة رقم  �ل�ساعة 10.00 �سباحا   �ملو�فق 2018/6/28   يوم �خلمي�س 
ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   

 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�صر
 �ىل �ملدعي عليه/ �ملطبعة �لعاملية ملالكها �سالح �لبنا �سركة �ل�سخ�س �لو�حد - �س ذ م م - 
نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة لها  

جل�سة 2018/6/21 �ل�ساعة 8.30 �سباحا �لقاعة 1  

م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  �و  باحل�سور  مكلفون  فانتم  ل��ذ� 
للمحكمة قبل �جلل�سة بثالث �يام على �لقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابةح�سوري.

رئي�س الق�صم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

م
1
2
3
4
5
6
7
8

رقم �لق�سية
 5467/2018/13
 5468/2018/13
 5492/2018/13
 5494/2018/13
 5495/2018/13
 5498/2018/13
 5497/2018/13
 5496/2018/13

��سم �ملدعي
  �سفو�ن  �خرت حممد و�سيم خان

عبد�لعزيز �بر�هيم عبد�لغفار �ل�سوي
حممد عرفان ��سفاق ح�سني 

حممد ز�فر جو�د علي 
حممد جودو 

�سيد حممد ناينا حممد 
حممد �بوبكر حمي �لدين 

حممد �ين تايكاندي حمزه تايكاين  

مبلغ �ملطالبة
33240  درهم  +  تذكرة �لعودة

127100  درهم  +  تذكرة �لعودة
75800  درهم  +  تذكرة �لعودة
25230  درهم  +  تذكرة �لعودة
37401  درهم  +  تذكرة �لعودة
87592  درهم  +  تذكرة �لعودة
81150  درهم  +  تذكرة �لعودة
58112  درهم  +  تذكرة �لعودة

العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   
  اعالن بالن�صر للح�صور اأمام مكتب اإدارة الدعوى 

  يف ال�صتئناف رقم  2018/572  مدين 
بناء علي طلب �مل�ستاأنف /�سيف مبارك فا�سل �ملزروعي 

وعنو�نه : بوكالة �ملحامية/ �سركة رينو جلف - ذ م م 
�ىل �مل�ستاأنف �سدها : �سركة مكز د�ر �خلليج �لطبي 

�ل�سارقة  مبحكمة  �ل��دع��وى  �إد�رة  مكتب  �م��ام  باحل�سور  مكلف  �ن��ت 
وتقدمي  معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  �ل�ستئنافية  �لحت��ادي��ة 
يوم  وذل��ك  �مل�ستند�ت  كافة  بها  �لدعوى مرفقا  على  مذكرة جو�بية 
�لأحد �ملو�فق 2018/6/20 يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك 

م�ستاأنف �سده. 
مكتب ادارة الدعوى        

  وزارة العدل
حمكمة ال�صارقة  الحتادية ال�صتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   

 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�صر
�صادرة عن حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 

يف الدعوى رقم 2018/2775 جتاري كلي ال�صارقة 
اإعادة اإعالن املدعي عليهم بالدعوى  

�ىل �ملدعى عليهم / 1- �سركة و�دى �لنيل لل�سحن و�ملالحة - ذ م م ، 2- �مين ها�سم عمر حممد - 
�سود�ين �جلن�سية ، 3 - ها�سم عمر حممد علي عدلل - �سود�ين �جلن�سية  

حيث �ن �ملدعي / بنك �لحتاد �لوطني 
وقدره  مبلغ  باد�ء  فيها  ويطالبكم   ، �ملحكمة  هذه  لدى  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  عليكم  �قام  قد 
)856.059.77 درهم( بال�سافة للفائدة �لقانونية بو�قع 12% �سنويا ، بال�سافة للر�سوم و�مل�ساريف 
ومقابل �تعاب �ملحاماة  - لذلك يقت�سي ح�سوركم �مام هذه �ملحكمة  يف متام �ل�ساعة �لثامنة و�لن�سف 
من �سباح يوم 2018/6/19 وذلك لالطالع و�لرد على �لدعوى ، ويف حالة تخلفكم عن �حل�سور �و 

عدم �ر�سال وكيل عنكم يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �ستبا�سر نظر �لدعوى يف غيباكم
حرر يف : 2018/5/29 م 

قلم ادارة الدعوى 

     المارات العربية املتحدة 

وزارة العدل
العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   

  ال�صماء           
تعلن د�ئرة حماكم ر�أ�س �خليمة باأن �ملدعوين/ �سامل و�ساحلة 
، تقدمو� بطلب  �لعلي  �ل�سيوي  �سعيد جمعة   / �بناء   ، وفتحية 
لتكون   ، ع��ل��ي(  )�آل  �ىل  )�ل��ع��ل��ي(  م��ن  �لقبيلة  م�سمى  ت��ع��دي��ل 
��سماوؤهم بعد �لتعديل / �سامل و�ساحلة وفتحية ، �أبناء / �سعيد 
جمعة �ل�سيوي �آل علي.  و�ن من له م�سلحة يف �لعرت��س �ن 
�أم��ام  ق�سم  يتقدم خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ �لع��الن 

�ل�سهاد�ت يف حمكمة ر�أ�س �خليمة.
  قا�صي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية
  اياد حممد الإبراهيم اخلطايبة

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   

  ال�صماء           
�مل��دع��و/  �سلطان عبيد  ب��اأن  تعلن د�ئ��رة حماكم ر�أ���س �خليمة 
جمعه �ل�سيوي ، ولديه / عبيد وجمعه ، تقدمو� بطلب ��سافة 
 / �ل�سافة  بعد  ��سماوؤهم  لتكون   ، علي(  )�آل  �لقبيلة  م�سمى 
عبيد وجمعه ، ولدى / �سلطان عبيد جمعه �ل�سيوي �آل علي  
-  و�ن من له م�سلحة يف �لعرت��س �ن يتقدم خالل خم�سة 
ع�سر يوما من تاريخ �لعالن �أمام  ق�سم �ل�سهاد�ت يف حمكمة 

ر�أ�س �خليمة.
  قا�صي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية
  اياد حممد الإبراهيم اخلطايبة

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   

  اعــــالن تغيري ا�صــم
تقدم �ملو�طن )م�سطفى هالل علي عبد�هلل �لبلو�سي(  بطلب 
�ىل حمكمة �أبوظبي �لبتد�ئية - ق�سم �لتوثيقات بتغيري ��سمه 
من )م�سطفى( �ىل)مايد(  فمن لديه �عرت��س يتقدم به �ىل 

�لق�سم �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر �لعالن.
ا�صماعيل ابراهيم احلو�صني  - كاتب عدل 

القا�صي/ �صلطان حممد خمي�س الكعبي   
قا�صي تركات الدائرة الثالثة 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   
اعالن بيع  عقار بالن�صر  

فى الدعوى رقم  2017/107 بيع عقار مرهون 
طالب �لتنفيذ: بنك �خلليج �لأول - فرع دبي 

عنو�نه : دبي - ديرة - �سارع �بوبكر �ل�سديق - بجو�ر مركز �لقبائل 
�ملنفذ �سده : بر�كا�س توندير ديبا ليام ر�مامورتي  عنو�نه :  �إمارة دبي - ديرة - يعلن على مقر عمله ، جمموعة �حمد 

رم�سان جمعة ، �لكائنة ، �سارع �سالح �لدين ، نف�س بناية فرع بنك دبي �ل�سالمي - بالقرب من مركز �سرطة �ملرقبات. 
�نه يف يوم  �لربعاء  �ملو�فق 2018/6/27 �ل�ساعة 5.00 م�ساء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل 
�جلل�سة  قبل  م�ستند�ت  م��ن  ي��ربره  م��ع��زز� مب��ا  باعرت��سه  �لتقدم  �لبيع  على  �ع��رت����س  لديه  م��ن  ولكل  �مل��ز�ي��دة  دخ��ول 
301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن  �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن خالل  على  يزيد  �ن  �مل��ز�ي��دة  من  �سخ�س غري ممنوع  ولكل  �لبيع  �لتالية جلل�سة  �ي��ام  ع�سرة  خ��الل  و�مل�سارييف 
�لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س 
و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : �سقة �سكنية - �ملنطقة : معي�سم �لأول - رقم 
�لر�س : 725 - رقم �ملبنى : 2 - ��سم �ملبنى : �سينرتيوم تاور 2 - رقم �لوحدة : 2 - 1906 - �مل�ساحة : 66.48 مرت 

مربع - و�ملقدرة قيمتها ب�� )500.908.00( درهم - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   

اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   
فى الدعوى رقم  2017/222   تنفيذ عقاري         

طالب �لتنفيذ:  بنك �خلليج �لأول 
عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �ملرقبات - �سارع �بوبكر �ل�سديق 

�ملنفذ �سده :  �حمد حممد �حمد �بو زيد - و�آخرون - عنو�نه : دبي - ديرة - �ملمزر - �سارع �لقاهرة - بناية �ل�سيخ 
حممد بن ر��سد لالعمال �خلريية - �لطابق �لثاين - �سقة رقم 2 

2018/6/27  �ل�ساعة 5.00 م�ساء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال  �نه يف يوم  �لربعاء   �ملو�فق  
�سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه على �لر�غبني يف �ل�سر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله.
وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�لثمن و�مل�سارييف خالل  �ي��د�ع كامل  �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  �لإج��ر�ء�ت  301 من قانون  باملادة  �ملبينة 

ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : �أو�ساف �لعقار : - 
عبارة عن �سقة �سكنية - مبنطقة مر�سى دبي - رقم �لر�س : 217 - رقم �لبلدية : 479 - 392 - �مل�ساحة : 
3615 - �لقيمة  1  - ��سم �ملبنى : دبي مارينا مول هوتيل - رقم �لوحدة :  50.17 مرتمربع - رقم �ملبنى : 

�لتقديرية : 1.080.049.00 درهم - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   

اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   
فى الدعوى رقم  2017/222   تنفيذ عقاري         

طالب �لتنفيذ:  بنك �خلليج �لأول 
عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �ملرقبات - �سارع �بوبكر �ل�سديق 

�ملنفذ �سده :  �سريين بدوى حممد م�سطفى  - و�آخرون - عنو�نه : دبي - ديرة - �ملمزر - �سارع �لقاهرة - بناية 
�ل�سيخ حممد بن ر��سد لالعمال �خلريية - �لطابق �لثاين - �سقة رقم 2 

2018/6/27  �ل�ساعة 5.00 م�ساء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال  �نه يف يوم  �لربعاء   �ملو�فق  
�سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه على �لر�غبني يف �ل�سر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله.
وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�لثمن و�مل�سارييف خالل  �ي��د�ع كامل  �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  �لإج��ر�ء�ت  301 من قانون  باملادة  �ملبينة 

ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : �أو�ساف �لعقار : - 
عبارة عن �سقة �سكنية - مبنطقة مر�سى دبي - رقم �لر�س : 217 - رقم �لبلدية : 479 - 392 - �مل�ساحة : 
�لقيمة   - 3615  : �لوحدة  : دبي مارينا مول هوتيل - رقم  �ملبنى  ��سم   - 1  : �ملبنى  50.17 مرتمربع - رقم 

�لتقديرية : 1،080،049،00 درهم - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

ارتفاع الطلب على ال�ضرائح الذكية لدى 
اأدنوك للتوزيع من قائدي ال�ضيارات يف الدولة

•• اأبو ظبي-الفجر: 

قطاع  يف  �ل��دول��ة  م�ستوى  على  �ل��ر�ئ��دة  �ل�سركة  للتوزيع،  �أدن���وك  �أعلنت 
�ل�سر�ئح  تركيب  م��ر�ك��ز  ع��دد  يف  �لتو�سع  ع��ن  �لتجزئة،  ومتاجر  �ل��وق��ود 
قبل  �ملتز�يد من  �لطلب  لتلبية  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دول  �لذكية يف 
�سريحة    141،000 �أكر من  تركيب  �أعلنت عن  كما  �ل�سيار�ت،  قائدي 
ذكية على �ل�سيار�ت يف �لدولة، مبا يف ذلك 29،500  منذ �أن وزعت �أدنوك 

للتوزيع �سر�ئح ذكية جمانية قبل �ستة �أ�سابيع.
ومت �فتتاح مركزين جديد�ن لرتكيب �ل�سر�ئح �لذكية يف �ل�سارقة و�ملنطقة 
�لغربية، كما �سيتم متديد �ساعات �لعمل يف خم�سة مر�كز قائمة يف �لدولة 
بعد �سهر رم�سان. وقال �ملهند�س �سعيد مبارك �لر��سدي، �لرئي�س �لتنفيذي 
بالإنابة لأدنوك للتوزيع: “�سهدت �لأ�سابيع �ل��ستة �ملا�سية بعد بدء توزيع 
هذه  �أظهرت  حيث  �لعمالء،  من  ملفتاً  جتاوباً  �ملجانية  �لذكية  �ل�سر�ئح 
�لفرتة �لنمو �ملتز�يد يف �أعد�د �لعمالء �لذين حر�سو� على تركيب �ل�سر�ئح 
�لتكنولوجي جلعل  �لذكية على �سيار�تهم وحتقيق �ل�ستفادة من �لتطور 
عملية �لتزود بالوقود �أ�سهل و�أ�سرع، وقد �سعت �أدنوك للتوزيع لال�ستثمار 
يف تقنية �ل�سر�ئح �لذكية لتح�سني جتربة عمالئنا، و�أنا على ثقة من �أنها 

ومع مرور �لوقت �ست�سهم يف �حلد من �لزدحام خالل �أوقات �لذروة«.
من  بالوقود  �ل��ت��زود  مقابل  �لدفع  من  �لعمالء  �لذكية  �ل�سر�ئح  ومتّكن 
�أو  �لدفع مقابل �لتزود بالوقود دون �حلاجة ل�ستخد�م بطاقات �لئتمان 
بطاقات �لدفع �لآيل، عقب تعبئة �حل�ساب �لذكي �إلكرتونياً. وبحلول نهاية 
�لدولة  يف  لل�سركة  �لتابعة  �خلدمة  حمطات  جميع  �ست�سبح  يونيو،  �سهر 
و�لبالغ عددها 362 حمطة ممكنة للخدمة �لذكية، مما ي�سمح للعمالء 

ب�سرعة �لتزود بالوقود و�لدفع.

»رواد« تعتمد متويل 6 م�ضاريع جديدة
•• ال�شارقة-وام:

�لريادية  �مل�ساريع  ل��دع��م  �ل�سارقة  ملوؤ�س�سة  �لتنفيذية  �للجنة  �ع��ت��م��دت 
2.3 مليون درهم .ومت �لتوجيه  6 م�ساريع بقيمة  دعم ومتويل  “رو�د” 
�ل�ست�سار�ت  وتقدمي  �ملتقدمة  و�لأفكار  �مل�ساريع  من  عدد  ع�سوية  بقبول 
�لالزمة لتاأ�سي�س تلك �مل�ساريع ب�سورة علمية ومدرو�سة. جاء ذلك خالل 
�لهاجري  بطي  بن  خالد  �سعادة  برئا�سة  ع�سر  �لثاين  �ل��دوري  �جتماعها 
خليل  و  ت��رمي،  رغ��دة  �لأع�ساء  �سعادة  وح�سور  �لتنفيذية،  �للجنة  رئي�س 
من  وك��ل  �ملوؤ�س�سة  مدير  �ملحمود  وحمد  �لطنيجي،  �هلل  عبد  و  �ملن�سوري 
�لدكتور خالد مقلد م�ست�سار تنمية �مل�ساريع، و فاطمة �آل علي مدير �إد�رة 

دعم ومتويل �مل�ساريع.

مليارات درهم الوفر املايل خلدمات   8
احلكومة الذكية خالل 3 �ضنوات 

•• اأبو ظبي -وام:

�ل�سنو�ت  خ��الل  �لذكية  �حلكومة  تطبيق  نتيجة  �مل��ايل  �ل��وف��ر  قيمة  بلغ 
�لثالث �ملا�سية نحو 8 مليار�ت درهم يف خطوة تعك�س مدى �لنجاح �لذي 
حققته لبلوغ �لأهد�ف �لتي �أطلقت من �جلها ومنها توفري �لوقت و�جلهد 

ورفع �إنتاجية �جلهات �لتي �سمل خدماتها �لتحول �للكرتوين و�لذكي.
�لوفر �ملايل �لذي حققته مبادرة �حلكومة �لذكية جاء كخال�سة رئي�سية 
�لتحول  �ل�ستثمار يف  لدر��سة بحثية نفذتها هيئة تنظيم �لت�سالت عن 
على  و�أثرها  �لحتادية  للجهات  �حلكومية  للخدمات  �لإلكرتوين/�لذكي 
2017 �سمن  �ىل   2015 �لفرتة من  �مل�ستد�مة خالل  �لتنمية  �أه��د�ف 
ث��الث��ة حم���اور ه��ي �مل��ح��ور �لق��ت�����س��ادي، و�لج��ت��م��اع��ي و�ل��ب��ي��ئ��ي. و�سملت 

�لدر��سة 35 جهة �حتادية، و319 خدمة.
�لأعو�م  لهذه  �لإلكرتونية/�لذكية  �ملعامالت  ع��دد  �أن  �ل��در����س��ة  وتظهر 
�لإلكرتوين  �لتحول  �ل��ذي مت يف  �ل�ستثمار  �أث��ر  وق��د  30 مليونا.  جت��اوز 
�مل�ستد�مة  �لتنمية  �لرئي�سية لأهد�ف  ب�سكل و��سح على �جلو�نب  و�لذكي 
يف �لفرتة من 2015 �ىل 2017، حيث مت توفري نحو 7 مليار�ت درهم 
درهم  �لإلكرتونية/�لذكية فيما مت توفري مليار  على متعاملي �خلدمات 

على �حلكومة �لحتادية وتوفري �أكر من 5800 موظف.
مبقد�ر  �لكربون  �أك�سيد  ث��اين  �نبعاثات  خف�س  مت  �لبيئي  �مل�ستوى  وعلى 

377 �ألف طن.
و تف�سيال �أظهرت �لدر��سة على �مل�ستوى �لقت�سادي �أن �لتحول �لإلكرتوين 
و�لذكي �ساهم يف توفري عدد كبري من �ملوظفني على �جلهات �لحتادية يف 
�لأعو�م �لثالثة، وذلك نتيجة خف�س عدد �لزيار�ت �لتي يحتاجها �ملتعامل 
للجهة �حلكومية، وخف�س معدل �لوقت �مل�ستغرق لكل معاملة. كما بينت 
�لدر��سة م�ساهمة كل قطاع يف �ملحور �لقت�سادي، حيث يت�سدر قطاع �لأمن 
�ملايل  �لقطاع  يليه   ،40.59% بن�سبة  مل�ساهمته  �لأوىل  �ملرتبة  و�لعدل 
و�لقت�سادي يف �ملرتبة �لثانية بن�سبة %32.90، وقطاع �لبنية �لتحتية 
�لتعليم  وقطاع   ،11.70% بن�سبة  �لثالثة  �ملرتبة  يف  و�لطاقة  و�لبيئة 
باملرتبة  �لجتماعية  �ل�سوؤون  وقطاع   ،9.76% بن�سبة  �لر�بعة  باملرتبة 

�خلام�سة بن�سبة %3.58، وقطاع �ل�سحة �ساد�ساً بن�سبة 0.86%.
�أن �لوفر �لذي حتقق يف هذ� �ملحور  �لدر��سة  يف �ملحور �لجتماعي، بينت 
�مل�ستغرق  و�ل��وق��ت  �حلكومية،  للجهات  �ل��زي��ار�ت  ع��دد  تقليل  نتيجة  ك��ان 
لإجناز �ملعاملة، و�مل�سافة من و�إىل �جلهة �حلكومية، وتكلفة �لوقود، وتكلفة 
مو�قف �ل�سيار�ت، وبالتايل حتقق وفر بنحو 7 مليار�ت درهم على متعاملي 
�خلدمات �لإلكرتونية/�لذكية يف �لأعو�م من 2015 �ىل 2017. وكان 
�لثالثة  �لأع����و�م  خ��الل  �لجتماعي  �مل��ح��ور  يف  م�ساهمة  �لقطاعات  �أك��ر 
باملرتبة  يليه   ،38.37% بن�سبة  و�لقت�سادي  �مل��ايل  �لقطاع  هو  �ملا�سية 
�لبنية  قطاع  ثم  وم��ن   ،32.78% بن�سبة  و�ل��ع��دل  �لأم��ن  قطاع  �لثانية 
�ملرتبة  �لثالثة، ويف  باملرتبة   13.42% بن�سبة  �لتحتية و�لبيئة و�لطاقة 
�لجتماعية  �ل�سوؤون  وقطاع   ،10.29% بن�سبة  �لتعليم  قطاع  �لر�بعة 
وفر  فقد  �لبيئي،  �مل��ح��ور  �سعيد  وع��ل��ى   .4% بن�سبة  �خلام�سة  باملرتبة 
�لتحول �لإلكرتوين/ �لذكي �أكر من 377 �ألف طن من �نبعاثات ثاين 
�ألف   19 يقارب  ما  على  حافظ  كما  �لثالثة  �لأع���و�م  يف  �لكربون  �أك�سيد 
تقطعه  �ل��ذي  �لوقت  تقليل  نتيجة  �لوفر  ه��ذ�  حتقق  وق��د  �سنوياً.  �سجرة 
�ملركبات للذهاب و�لعودة، و�مل�سافة من و�إىل �جلهة �حلكومية، و�نخفا�س 
�أن  �لدر��سة  و�أو�سحت  و�إىل �جلهة �حلكومية.  �ملركبات من  �سرعة  معدل 
�أكر �لقطاعات م�ساهمة خالل �لأعو�م �لثالثة �ملا�سية هو �لقطاع �ملايل 
و�لقت�سادي بن�سبة %38.52، يليه باملرتبة �لثانية قطاع �لأمن و�لعدل 
بن�سبة %32.68، ومن ثم قطاع �لبنية �لتحتية و�لبيئة و�لطاقة بن�سبة 
بن�سبة  �لتعليم  قطاع  �ل��ر�ب��ع��ة  �ملرتبة  ويف  �لثالثة،  باملرتبة   13.48%

%10.33، وقطاع �ل�سوؤون �لجتماعية باملرتبة �خلام�سة بن�سبة 4%.

يف جماالت اأبرزها البحث واالبتكار والقانون التجاري الدويل وال�ضياحة وريادة االأعمال

»االقت�ضاد« تبحث اأطر التعاون امل�ضرتك مع جامعة اأبوظبي
عبد اهلل ال�ضام�ضي: ن�ضعى للتعاون يف توفري احللول واال�ضت�ضارات لتعزيز 

بيئة االبتكار والتكنولوجيا وتطوير ت�ضريعات و�ضيا�ضات التنمية االقت�ضادية
مريزا ال�ضايغ: جامعة اأبوظبي موؤ�ض�ضة وطنية رائدة توفر بيئة عمل بحثية مبعايري عاملية

جديدة  جتارية  رخ�ضة   1689

»اقت�ضادية دبي« حتقق 26,184 معاملة ت�ضجيل وترخي�ش جتاري بدبي خالل مايو 
�سعيد  وع����ل����ى   ،2،083 �مل���ب���دئ���ي���ة 
�إج�������ر�ء�ت �ل��ت�����س��اري��ح �ل��ت��ج��اري��ة فقد 
�لتجديد  ويف  �إج����ر�ء،   3،013 بلغت 
معاملة،   5،122 ���س��ك��ل��ت  �ل��ت��ل��ق��ائ��ي 
 ،97 بو�قع  �لفورية  �لرخ�س  ثم  ومن 
بنحو  �لإل��ك��رتوين  �لتاجر  ومعامالت 

 .119
و�أجن�����زت م���ر�ك���ز �ل��ت��ع��ه��ي��د م���ا ل يقل 
�ملدة،  تلك  خالل  معاملة    18،446
�إجمايل  م��ن   77.6% ت�سكل  و�ل��ت��ي 
 ،2018 �مل��ن��ج��زة يف م��اي��و  �مل��ع��ام��الت 
�لأم������ر �ل�����ذي ي��ظ��ه��ر ح��ج��م �لأع���م���ال 
و�ل�����دور �حل���ي���وي مل���ر�ك���ز  �ل��ت��ع��ه��ي��د يف 
تقدمي خدمات تناف�سية للجمهور من 

متعاملي �قت�سادية دبي.
�سهر  �لأع��م��ال يف  نتائج حركة  وذك��رت 
�قت�ساد  ����س��ت��م��ر�ري��ة   ،2018 م��اي��و 
و�إح���د�ث قفز�ت  �لنمو  دب��ي يف حتقيق 
جرى  �لتي  �لفئات،  خمتلف  يف  نوعية 
�لتجارية  �ل��رخ�����س  ك��الت��ي:  توزيعها 
تبعتها   ،59.4% ح�����س��ت��ه��ا  وب��ل��غ��ت 
ثم   ،38.5% بو�قع  �ملهنية  �لرخ�س 
 ،1.1% ن�����س��ب��ة  �ل�����س��ي��اح��ي��ة  �ل��رخ�����س 
و�لرخ�س �ل�سناعية بو�قع 1 %. ويف 
مايو  خ��الل  �جل��دي��دة  �لرخ�س  توزيع 
يف  �لرئي�سة  �مل��ن��اط��ق  ح�سب   2018
�إمارة دبي، كانت �حل�سة �لأ�سد ملنطقة 
بردبي باإجمايل 809 رخ�سة، ومن ثم 

�أ�سول  �إط��ار �سعينا لتطوير  تاأتي يف  �لتي 
م��و�ك��ب��ة لأح�����دث �ل��ت��ق��ن��ي��ات، مب���ا يحقق 
�لقت�سادية يف  �لتنمية  �ل�ستد�مة ويعزز 
�إمارة �ل�سارقة، كما تتما�سى مبادرة �سر�كة 
و�أهد�فنا،  روؤي��ت��ن��ا  م��ع  �مل�����س��اري��ع  ت�سليم 
وفريقها  �ل�سركة  هذه  خرب�ت  و�ست�ساهم 
�ل�ست�ساري يف �إ�سفاء ميزة وقيمة م�سافة 
�ل�سيد  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م��ن  م�ساريعنا.  ع��ل��ى 
دو�عي  مل��ن  “�إنه  خ��ري�����س:  �سعيد  ج����ورج 
�ل�سر�كة  ه��ذه  �سمن  ن��دخ��ل  �أن  ���س��رورن��ا 
و�سنبذل  �لأ����س���ول،  لإد�رة  �ل�����س��ارق��ة  م��ع 
�حللول  �أف�سل  لتقدمي  جهدنا  ق�سارى 
�ل�سارقة  �لهند�سية �ملمكنة مل�ساريع �سركة 
لإد�رة �لأ�سول. وقد م�سى على عالقتنا 
باجلهات �حلكومية و�ل�سركات �خلا�سة يف 
دول��ة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة �أك��ر من 
عقد من �لزمان، و�ست�سهم هذه �لتفاقية 
يف م��زي��د م���ن ت��ع��زي��ز ع��الق��ت��ن��ا م���ع دولة 
�ل�سارقة  �سركة  ن�ساط  �لإم���ار�ت«. يرتكز 

رخ�سة،   742 مبجموع  دي��رة  منطقة 
رخ�سة،   135 بنحو  �جل��دي��دة  ودب���ي 
رخ�س   3 ب��و�ق��ع  ح��ت��ا  منطقة  و�أخ����ري 
�لتقرير  و�أو�����س����ح  ج����دي����دة.  جت���اري���ة 
لأعلى  �جل���دي���دة  �ل��رخ�����س  ت��وزي��ع  �أن 
�ملناطق  �أن  علماً  فرعية،  مناطق  ع�سر 
�إجمال جميع  %56 من  �سكلت ن�سبة 
�إم��ارة دب��ي، قد بلغ كالآتي:  �ملناطق يف 
ودب��ي �جلديدة   ،11.6% برج خليفه 
ونايف   ،6.4% و�مل��������رر   ،8.2%
و3.8   ،4.4% وبور�سعيد   ،4.8%
�ل��ك��ر�م��ة وه��ور�ل��ع��ن��ز و�ملركز  لكل م��ن 
 ،3.6% و�ل��و���س��ل  �لأول،  �ل��ت��ج��اري 

و�لرب�ساء �لأوىل 2.2%.
�لقت�سادية،  �لأن�����س��ط��ة  ت���وزي���ع  ويف 
حازت �لتجارة وخدمات �ل�سالح على 
و�لتاأجري  �لعقار�ت  تلتها   ،35.8%
 ،21.9% بن�سبة  �لأع��م��ال  وخ��دم��ات 
و�لت�سييد  �ل����ب����ن����اء  ن�������س���اط  و����س���ك���ل 
جمتمعية  خدمات  ون�ساط   ،12.3%
وجمموعة   ،11.2% و���س��خ�����س��ي��ة 
من  لكل  و3.2%   ،7.8% �لفنادق 
و�لت�سالت،  و�لتخزين  �لنقل  ن�ساط 
�لو�ساطة  �أم��ا  �لتحويلية،  و�ل�سناعات 
ن�سيب  من  و0.9%   ،2.3% �ملالية 
“�ل�سحة  ون�ساط  “�لتعليم”  ن�ساط 
و�لعمل”، و�أخري� ن�ساط �لزر�عة بو�قع 
�أبرز 10  �أن  �لتقرير  و�أظهر   .0.6%

قطاعات  يف  كبري  ب�سكل  �لأ���س��ول  لإد�رة 
و�لتجارة،  �ل��ت��م��وي��ل،  ت�����س��م��ل  م���ت���ع���ددة، 
و�لتكنولوجيا،  �للوج�ستية،  و�خل��دم��ات 
و�ل�سناعة،  و�ل���ع���ق���ار�ت،  و�لت�������س���الت، 

و�لنقل، �إ�سافة �إىل �لنفط و�لغاز. 
م�سوؤولياتها  ���س��م��ن  �ل�����س��رك��ة  وت���ت���وىل 

�لأعمال” �ملن�سة  “خارطة  عن من�سة 
�لرقمية �ملعلوماتية، �ملكانة �لتي تتمتع 
ل��ل��م��ال و�لأعمال  ك��م��رك��ز  ب��ه��ا �لإم�����ارة 

على م�ستوى �ملنطقة و�لعامل.
و�أظ���ه���رت ن��ت��ائ��ج ���س��ه��ر م��اي��و 2018 
�لأعمال”  “خارطة  ب������  �خل����ا�����س����ة 
���س��ك��ل��ت نحو  �ل��ت��ج��دي��د  م��ع��ام��الت  �أن 
ع����دد  وب����ل����غ  م����ع����ام����ل����ة،   12،618
م��ع��ام��الت ح��ج��ز �لأ����س���م �ل��ت��ج��اري يف 
�لتجاري  و�لرتخي�س  �لت�سجيل  قطاع 
�ملو�فقات  ع���دد  وب��ل��غ  ����س��م،   2،954

•• دبي-الفجر:

حققت د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي 
�ملعامالت  �إج��م��ايل  يف  متميزة  ن��ت��ائ��ج 
�ملنجزة خالل �سهر مايو 2018، وذلك 
�ل�سادر  �لأعمال  حركة  تقرير  بح�سب 
و�لرتخي�س  �ل��ت�����س��ج��ي��ل  ق���ط���اع  ع����ن 
يزيد  ما  �لقطاع  �أجنز  �لتجاري، حيث 
عن 26،184 معاملة، و�أ�سدر �لقطاع 
1،689 رخ�سة جتارية جديدة يف تلك 
�ل�سادرة  �لأرق��ام  �لفرتة. وتعك�س هذه 

و�إد�رة  و�ل��ب��ن��اء،  �ل��ه��ن��د���س��ي،  و�ل��ت�����س��م��ي��م 
تاأمني  خ���دم���ات  �إىل  �إ����س���اف���ة  �مل�����س��اري��ع، 

�لتمويل �ملطلوب للم�ساريع، وغريها.
و�أق��ي��م��ت م��ر����س��م ت��وق��ي��ع �لت��ف��اق��ي��ة بني 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �ل�سايغ،  وليد  �سعادة 
و�ل�سيد  �لأ�سول،  لإد�رة  �ل�سارقة  ل�سركة 
ج��������ورج ����س���ع���ي���د خ���ري�������س �مل�����دي�����ر �ل���ع���ام 
لال�ست�ساريون �إت�س �إ�س �إ�س، بح�سور عدد 

من �ملدر�ء و�مل�سوؤولني من �جلانبني.
�إ�س  �إت�س  “�ل�ست�ساريون  مكتب  و�سيقوم 
�سركة  م���ع  وث��ي��ق  ب�����س��ك��ل  �ل��ع��ام��ل  �إ�س”، 
و�إد�رة  بتن�سيق  �لأ���س��ول،  لإد�رة  �ل�سارقة 
�ل�سارقة  ل�سركة  �لتابعة  �مل�ساريع  جميع 
�إمكاناته وخرب�ته  لإد�رة �لأ�سول، بكامل 
�لهند�سية كتخطيط �مل�ساريع وت�سميمها 
�إىل �إن�ساء�ت �لأبنية و�إجناز تنفيذ �مل�ساريع 

وغريها �لكثري.
وقال �سعادة وليد �ل�سايغ: “نحن �سعد�ء 
�إت�س �إ�س �إ�س،  ب�سر�كتنا مع �ل�ست�ساريون 

•• ال�شارقة-الفجر:

�لأ�سول،  لإد�رة  �ل�����س��ارق��ة  ���س��رك��ة  وق��ع��ت 
�ل�سارقة،  حلكومة  �ل�ستثمارية  �ل����ذر�ع 
ي��������وم �أم���������������س، �ت����ف����اق����ي����ة ������س�����ر�ك�����ة مع 
 CHSS(( �إ���س  �إ���س  �إت�س  �ل�ست�ساريون 
وه����ي   «  »ConsultantHSS
�سر�كة  عاملية،  هند�سية  ��ست�سار�ت  �سركة 
 PDP » Project«( مل�ساريع� لإجن��از 
 ،)Delivery Partnership
�أف�سل م�ستويات  �ساأنها توفري  و�لتي من 
من  فاعلية  و�أك��ره��ا  �لهند�سية  �حل��ل��ول 

حيث �لتكلفة، مع خرب�ت تقنية مبتكرة.
ومب����وج����ب �ت���ف���اق���ي���ة �ل�������س���ر�ك���ة لإجن�����از 
�سركة  ����س���ت���ق���وم   )PDP( �مل���������س����اري����ع 
 CHSS((  إ�س� �إ�س  �إت�س  �ل�ست�ساريون 
بتقدمي   »»ConsultantHSS
�حل����ل����ول �ل�������س���ام���ل���ة، م����ع �ل���رتك���ي���ز على 
�مل�ساريع،  تخطيط  ت�سمل  رئي�سية  مهام 

من  ك��ان��ت   2018 م��اي��و  يف  جن�سيات 
�لأوىل،  �مل���رت���ب���ة  يف  �ل��ه��ن��د  ن�����س��ي��ب: 
وتلتها باك�ستان يف �ملرتبة �لثانية، ومن 
�ل��ث��ال��ث��ة، وجاءت  �مل��رت��ب��ة  ث��م م�سر يف 
�ملر�تب �لأخرى على �لتو�يل: �ل�سني، 
وبنجالدي�س  وب��ري��ط��ان��ي��ا،  و�لأردن، 

و�ل�سعودية، و�سوريا ولبنان.
و�لرتخي�س  �لت�سجيل  قطاع  وي��ه��دف 
�ل��ت��ج��اري م���ن خ���الل م��ن�����س��ة خارطة 
على  �ل�������س���وء  ت�����س��ل��ي��ط  �إىل  �لأع����م����ال 
وتعك�س  دبي،  لإم��ارة  �لقت�سادي  �ملناخ 
�لقت�سادي  �لن�ساط  حركة  �خل��ارط��ة 
لإم����ارة دب���ي، و�أب����رز �مل��وؤ���س��ر�ت حلركة 
دخ������ول �ل�������س���رك���ات �ل���ت���ج���اري���ة خالل 
يف  �لن��ت��ع��ا���س  وح��ج��م   ،2018 م��اي��و 
�إ���س��د�ر �لرخ�س �جل��دي��دة، كما  حركة 
�مل�ستثمرين  تفاوؤل  ��ستمر�رية  يعك�س 
�لإنفاق  �سيا�سات  �إز�ء  �لأعمال  ورج��ال 
�أد�ء  وت����رية  و�ل��ت��ح�����س��ن يف  �ل��ت��و���س��ع��ي��ة 
�ق��ت�����س��اد دب�����ي. وت���ق���دم خ���ارط���ة دبي 
لالأعمال ت�سور فعلي عن كل فئة من 
�لأعمال  رج����ال  وت��وج��ه��ات  �ل��رخ�����س، 
حركة  تقرير  وي�سمل  ���س��ه��ري،  ب�سكل 
مر�آة  ت�سكل  مو�سعة  ب��ي��ان��ات  �لأع��م��ال 
لو�قع �لأعمال يف دبي، وتوفر معطيات 
�ل��رخ�����س �جلديدة  ع����دد  ع���ن  دق��ي��ق��ة 
�لقطاعات وغريها من  على  وتوزيعها 

�لبيانات �ملهمة.

ع����دد�ً م��ن �مل�����س��اري��ع �ل��رئ��ي�����س��ي��ة �ل��ت��ي مت 
يف  ��ا  �أي�����سً وت��ع��م��ل  �ل�����س��ارق��ة،  يف  ت�سليمها 
جدوى  ذ�ت  �أخ��رى  مهمة  م�ساريع  تنفيذ 
�ملميزة  �مل�����س��اري��ع  وت�����س��م��ل  �ق��ت�����س��ادي��ة. 
لل�سركة و�حة �ل�سجعة �ل�سناعية، و�سوق 

�حلر�ج، و�سوق �جلبيل، وغريها.

�أبوظبي،  �لبحثية يف جامعة  و�لرب�مج 
وكيفية معاجلة �لفجوة بني �ملوؤ�س�سات 
و�لقطاع  �حلكومي  و�لقطاع  �لتعليمية 
�خل����ا�����س، ف�����س��اًل ع���ن �أه���م���ي���ة �لأم����ن 
�ل�������س���ي���رب�ين وك��ي��ف��ي��ة ت��ع��زي��ز �أدو�ت������ه 
�لعامة  �مل���وؤ����س�������س���ات  ل�����دى  وت��ق��ن��ي��ات��ه 
و�ل�سركات و�لأفر�د. �أما �لعر�س �لثاين 
�ل�سطناعي  �لذكاء  �أهمية  على  فركز 
عامل  يف  وتطبيقاتهما  و�ل��روب��وت��ك�����س 
�لتعامل  وك��ي��ف��ي��ة  �مل��ع��ا���س��ر  �لأع����م����ال 
تقنيات  على  وك��ذل��ك  حتدياتهما،  م��ع 
�لتعامالت  يف  ودوره����ا  ت�سني  �ل��ب��ل��وك 

�لتجارية �مل�ستقبلية.
ويف مد�خلة ثالثة، ��ستعر�ست �جلامعة 
ب��ر�جم��ه��ا �ل��ت��دري��ب��ي��ة و�لأك���ادمي���ي���ة يف 
جم�����ال �ل���ق���ان���ون �ل���ت���ج���اري �ل������دويل، 
وحم����اور �ل��ت��ع��اون م��ع �ل�����وز�رة يف هذ� 
�أب����رزه����ا دع����م خدمات  �ل�������س���دد، وم����ن 
�ل�سارة  �ملمار�سات  مكافحة  يف  �ل���وز�رة 
و�لدعم  ك��الإغ��ر�ق  �ل��دول��ي��ة،  بالتجارة 
وزيادة �لو�رد�ت، و�لقو�نني ذ�ت �ل�سلة، 

و�تفاقيات �لتجارة �حلرة.
�لر�بع  كما قدمت �جلامعة يف عر�سها 
�ل�سياحة  جم��ال  يف  بر�جمها  عن  نبذة 
على  �ل��رتك��ي��ز  م���ع  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  و�إد�رة 
يف  و�لنقل  �للوج�ستيات  �أهمية قطاعي 
دعم �لتنمية �ل�سياحية، و�أهمية �لربط 
�ل�سطناعي  و�ل���ذك���اء  �ل�����س��ي��اح��ة  ب��ني 

و�لبتكار.
�أهمية  �جل��ام��ع��ة  ��ستعر�ست  و�أخ�����ري�ً، 
�ل���ت���ع���اون يف جم����ال �لب���ت���ك���ار وري�����ادة 
مركز  خ���الل  م��ن  �سيما  ول  �لأع���م���ال، 
�لب��ت��ك��ار يف �جل��ام��ع��ة و�ل���رب�م���ج �لتي 

يقدمها. 
�آل��ي��ة م�سرتكة  و�ت��ف��ق �جل��ان��ب��ان ع��ل��ى 
مل��و����س��ل��ة �ل��ت��ن�����س��ي��ق و�ل��ت��و����س��ل خالل 
و�سع  يف  قدماً  للم�سي  �ملقبلة  �لفرتة 
و�أهد�ف  تطلعات  حتقق  للتعاون  خطة 
�إم��ك��ان��ي��ة توقيع  �جل��ه��ت��ني، م���ع ب��ح��ث 
مذكرة تفاهم ت�سع �إطار�ً قانونياً يعزز 

�ل�سر�كة �ملثمرة بينهما.

•• اأبوظبي-الفجر:

تعزيز  ���س��ب��ل  �لق��ت�����س��اد  وز�رة  ب��ح��ث��ت 
�أط���ر �ل��ت��ع��اون م��ع ج��ام��ع��ة �أب��وظ��ب��ي يف 
و�لبحثية  �لعلمية  �مل��ج��الت  م��ن  ع��دد 
خ���الل �ج��ت��م��اع ع��ق��د يف م��ق��ر �ل�����وز�رة 
بدبي، بح�سور �سعادة عبد �هلل �سلطان 
�مل�ساعد  �ل��وز�رة  وكيل  �ل�سام�سي،  �لفن 
ملوؤ�سر  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل���ف���ري���ق  ورئ���ي�������س 
�لبتكار �لعاملي، و�سعادة مريز� �ل�سايغ 

ع�سو جمل�س �إد�رة �جلامعة.
�سالح  �هلل  ع��ب��د  �لج���ت���م���اع  يف  ����س���ارك 
�لوطني  �ل���ربن���ام���ج  م���دي���ر  �حل���م���ادي 
و�سماح  �لق��ت�����س��اد،  ب�����وز�رة  ل��ل�����س��ي��اح��ة 
مكافحة  �إد�رة  م����دي����رة  �ل����ه����اج����ري 
�ملمار�سات �ل�سارة، وكرمي �لتومي خبري 
�لقانون �لتجاري �لدويل بالوز�رة. فيما 
ح�����س��ره م��ن ج��ان��ب �جل��ام��ع��ة �لدكتور 
�إبر�هيم �سيد�وي مدير حرم �جلامعة 
ع��ل��ي نظمي عميد  و�ل��دك��ت��ور  دب���ي،  يف 
و�ل���دك���ت���ورة �سريين  �ل��ه��ن��د���س��ة،  ك��ل��ي��ة 
�جلامعة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  م�ساعد  ف����اروق 
�أ�سرف  و�لدكتور  �لأكادميية،  للرب�مج 
برت�  و�لدكتورة  �لأبحاث،  مدير  خليل 
و�لدكتور  �لب��ت��ك��ار،  م��دي��رة  ت��ورك��ام��ا 
كلية  يف  م�ساعد  �أ���س��ت��اذ  �سلمان  حممد 

�إد�رة �لأعمال باجلامعة.
وناق�س �لجتماع عدد�ً من �ملحاور �لتي 
متثل �أ�س�ساً مقرتحة للتعاون و�ل�سر�كة 
بني �جلهتني خالل �ملرحلة �ملقبلة مبا 
كل  و�أه���د�ف  �خت�سا�سات  م��ع  ين�سجم 
منهما، ويف مقدمتها �لبحث و�لتطوير 
و�لذكاء �ل�سطناعي و�لقانون �لتجاري 
�لأعمال  وري������ادة  و�ل�����س��ي��اح��ة  �ل�����دويل 

و�لبتكار.
���س��ل��ط��ان �لفن  ���س��ع��ادة ع��ب��د �هلل  وق����ال 
حري�سة  �لقت�ساد  وز�رة  �إن  �ل�سام�سي 
مع  وتكاملية  وطيدة  �سر�كة  بناء  على 
�إطار  �ل��دول��ة يف  �لأك��ادمي��ي يف  �لقطاع 
عاملي  تناف�سي  �قت�ساد  لبناء  جهودها 
و�لبتكار  �مل��ع��رف��ة  ع��ل��ى  ق��ائ��م  م��ت��ن��وع 

ب��ق��ي��ادة ك��ف��اء�ت وط��ن��ي��ة، وذل���ك �إمياناً 
تنمية  يف  �ل��ق��ط��اع  ه����ذ�  دور  ب��اأه��م��ي��ة 
�لإبد�ع  و�حت�سان  �لب�سري  �مل��ال  ر�أ���س 
�ملعرفة  ون����ق����ل  �لب����ت����ك����ار  وت�������س���ج���ي���ع 
�لأعمال  ري��ادة  وحتفيز  و�لتكنولوجيا 

ومو�كبة �جتاهات �لتنمية �مل�ستقبلية.
و�أو�سح �سعادته �أن �لتعاون بني �جلهتني 
�حلكومية  �جل���ه���ود  دع����م  ����س���اأن���ه  م���ن 
و�لبحث  �لبتكار  بيئة  لتعزيز  �ملبذولة 
وتوفري  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،  و�ل��ت��ط��وي��ر 
و�ل�ست�سار�ت  و�حل��ل��ول  �لفني  �ل��دع��م 
�لأكادميية يف �ملجالت �لتي تقع �سمن 
وتعزيز  �لقت�ساد،  وز�رة  �خت�سا�سات 
�ل�ستفادة من خرب�ت �جلامعة لتطوير 
و�ل�سيا�سات  �ل��ت�����س��ري��ع��ات  م��ن��ظ��وم��ة 
باملناخ  �ل�سلة  ذ�ت  �مل���ب���ادر�ت  و�إط����الق 
�لآر�ء  ت��ب��ادل  ع��ن  ف�ساًل  �لق��ت�����س��ادي، 
وتوفري �لتدريب �ملتخ�س�س للخريجني 
م�ستهدفات  ب��ني  ف��ج��وة  �أي  لتقلي�س 
�لدولة يف �إطار روؤية 2021 ومتطلبات 
تطوير  و�حتياجات  �مل�ستد�مة  �لتنمية 
من  �ل�سوق  وديناميات  �لأع��م��ال  قطاع 
جهة، وبني خمرجات �لعملية �لتعليمية 

من جهة �أخرى.
�ل�سايغ  م��ريز�  �سعادة  ق��ال  جانبه،  من 
بن  ح��م��د�ن  �ل�سيخ  �سمو  مكتب  م��دي��ر 
وزير  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد 
جامعة  �إد�رة  جم��ل�����س  ع�����س��و  �مل���ال���ي���ة، 
�أبوظبي على �أهمية هذ� �لتعاون �لذي 
�أبوظبي  ج��ام��ع��ة  خ��الل��ه  م���ن  ت��وظ��ف 
يف  �لتطبيقية  و  �لأك��ادمي��ي��ة  خ��رب�ت��ه��ا 
تعزيز  و   ،2021 �ل��دول��ة  روؤي����ة  دع���م 
�لقت�ساد،  ل���وز�رة  �لتنفيذية  �ل��رب�م��ج 
�أب���وظ���ب���ي  ج���ام���ع���ة  �أن  �إىل  م���������س����ري�ً 
فاإن  ر�ئ��دة  موؤ�س�سة وطنية  وباعترب�ها 
�إذ  �هتمامها  �أبوظبي تويل جل  جامعة 
ت�سم �جلامعة نخبًة من �أع�ساء هيئات 
يحملون  �لذين  �لباحثني  و  �لتدري�س 
كفاء�ت علمية و تطبيقية من خمتلف 
�أنحاء �لعامل، و هو ما يوفر بيئة بحثية 
�أطر �لتعاون بني  متنوعة تدعم تنفيذ 

�جلانبني.
و��ستعر�س فريق وز�رة �لقت�ساد عدد�ً 
م��ن �ل���رب�م���ج و�لأن�����س��ط��ة �ل��ت��ي ميكن 
ب���ن���اء ع��ل��ي��ه��ا ���س��ي��اغ��ة خ��ري��ط��ة طريق 
خالل  �جلهتني  ب��ني  للتعاون  و��سحة 

�أب���رزه���ا �ملرحلة  �مل��ق��ب��ل��ة، م��ن  �مل��رح��ل��ة 
لدعم  �ل��وط��ن��ي  �ل��ربن��ام��ج  م��ن  �لثانية 
و�ملبتكرة،  �حلديثة  �لنا�سئة  �ل�سركات 
ورف���ع �ل���ق���در�ت وت��ع��زي��ز وع���ي �لقطاع 
�لدولية  �ل��ت��ج��ارة  مبمار�سات  �خل��ا���س 
�ل�سليمة، ومعرفة �حلقوق و�للتز�مات 
و�لدعم  �لإغ���ر�ق  مكافحة  يف جم��الت 
وزيادة �لو�رد�ت وم�ساندة جهود �لدولة 
يف  �لتعاون  �إىل  �إ�سافة  �ل�سدد،  هذ�  يف 
ت�سرف  �لتي  �ل�سياحية  �لتنمية  جهود 
عليها �لوز�رة، مثل برنامج �إعد�د �لقادة 
يف قطاع �ل�سياحة ومبادر�ت تعزيز دور 
خدمات  يف  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �لب���ت���ك���ار 

�لقطاع �ل�سياحي.
�أبوظبي  �أل��ق��ى وف���د ج��ام��ع��ة  وب������دوره، 
حول  �لتقدميية  �ل��ع��رو���س  م��ن  ع����دد�ً 
�أبرز �ملجالت و�لتخ�س�سات �لتي تقدم 
م��ت��ط��ورة متثل  ب��ر�م��ج  فيها �جل��ام��ع��ة 
وجهود  �أه����د�ف  م��ع  م�سرتكة  ق��و����س��م 
ركائز  بالتايل  ومتثل  �لقت�ساد،  وز�رة 
مهمة للتعاون و�ل�سر�كة بني �جلهتني.

�لأول  �ل���ت���ق���دمي���ي  �ل����ع����ر�����س  ورك��������ز 
�لإمكانات  وه���ي  حم����اور،  ث��الث��ة  ع��ل��ى 
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املال والأعمال

م�ضرف اأبوظبي االإ�ضالمي يح�ضد جائزة »اأف�ضل 
م�ضرف اإ�ضالمي يف العامل« من جملة »ذا بانكر«

•• اأبوظبي-الفجر:

�لإ�سالمية  �ملالية  �لإ�سالمي، جمموعة �خلدمات  �أبوظبي  ح�سد م�سرف 
�لر�ئدة، جائزة “�أف�سل م�سرف �إ�سالمي يف �لعامل” �سمن  جو�ئز جملة 
�مل�سارف  فئن  م��ن  ج��ائ��زة  �أرف���ع  وه��ي   ،2018 لعام  �لعاملية  بانكر”  “ذ� 
�سحيفة  قبل  م��ن  و�ململوكة  �ملرموقة  �ملالية  �ملجلة  متنحها  �ل�سالمية 
“�أف�سل  �إقليميتني هما  �مل�سرف بجائزتني  فاز  كما  “فاينان�سال تاميز”. 
م�سرف �إ�سالمي للعام يف دولة �لإمار�ت” و”�أف�سل م�سرف �إ�سالمي للعام 
وهو �لعام �لر�بع على �لتو�يل �لذي يح�سد  يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط”، 
لتميز  �مل�سرف بهذه �جلو�ئز تقدير�ً  �للقب. وجاء فوز  �مل�سرف هذ�  فيه 
و�ت�ساع نطاق منتجاته وخدماته، وعلى ر�أ�سها خدماته �مل�سرفية �ملبتكرة 
للمن�سات �لرقمية و�لهو�تف �لذكية، �إىل جانب �أد�ئه �ملايل �لقوي وريادته 
يف جمال �خلدمات �مل�سرفية �ملتو�فقة مع �ل�سريعة �لإ�سالمية. كما تاأتي 
�جلو�ئز تكرمياً للمكانة �لر�ئدة �لتي �كت�سبها م�سرف �أبوظبي �لإ�سالمي 
�سناعة  �سهدته  �ل��ذي  �ملت�سارع  و�لنمو  �لتطور  طليعة  يف  باعتباره  عاملياً 
�لتمويل �لإ�سالمي خالل �ل�سنو�ت �لأخرية. وت�ستند جو�ئز “ذ� بانكر” �إىل 
عدة معايري تقييمية ت�سمل م�ستويات �خلدمة و�لأد�ء �ملايل وغري ذلك من 
�لإجناز�ت �لتي حتققها �مل�سارف يف جمال �ل�سناعة �مل�سرفية �لإ�سالمية. 
نائب  ب��وه��ارون،  ق��ال خمي�س  �مل�سرف،  ع��ن  نيابة  �جل��و�ئ��ز  ت�سلمه  و�أث��ن��اء 
�أبوظبي  بالإنابة لدى م�سرف  �لتنفيذي  و�لرئي�س  �لإد�رة  رئي�س جمل�س 
من  �لعامل  يف  �إ�سالمي  م�سرف  �أف�سل  بجائزة  فوزنا  “ميثل  �لإ�سالمي: 
�إىل �سجلنا �حلافل  ي�ساف  �إجن��از�ً جديد�ً  بانكر‘  ’ذ�  ر�ئ��دة بحجم  جملة 
بالإجناز�ت. ول �سك باأن فوزنا بجائزة مرموقة كهذه و�لتي تطمح �إليها 
كافة �مل�سارف �لإ�سالمية يف �لعامل، ميثل م�سدر فخر كبري لنا وتكرمياً 
يعك�س قوة  �لإ���س��الم��ي، كما  �أب��وظ��ب��ي  �أف���ر�د عائلة م�سرف  م��ن  ف��رد  لكل 
وحيوية قطاع �لتمويل �لإ�سالمي يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة. ول 
تتز�من  كونها  لنا  بالن�سبة  خا�سة  باأهمية  حتظى  �جلائزة  هذه  ب��اأن  �سك 
مع تخطي عدد عمالئنا حاجز �ملليون عميل، ومو��سلة �إطالقنا خدمات 
م�سرفية رقمية جديدة مبتكرة ومنتجات متميزة من �مل�ستوى �لعاملي، مما 

يعك�س مو��سلة �لتز�منا بتقدمي جتربة ��ستثنائية لعمالئنا �لكر�م«.
يف  ن�سطاً  دور�ً  لعب  �لإ���س��الم��ي  �أبوظبي  م�سرف  �أن  �إىل  �لإ���س��ارة  وجت��در 
من  و��سعة  مبجموعة  بامل�ساهمة  ق��ام  حيث  �ل���س��الم��ي  �مل�سريف  �لقطاع 
�سفقات �لتمويل يف �لأ�سهر �ل� 12 �ملا�سية، مبا يف ذلك �إ�سد�ر �إندوني�سيا 
�أول �سكوك خ�سر�ء بقيمة 1.25 مليار دولر �أمريكي، و�سفقة ��ستحو�ذ 
�لحتاد  ل�سركة  دولر  مليون   300 بقيمة  �لأج��ل  خا�س م�سرتك حم��دد 
ملوؤ�س�سة  �أمريكي  دولر  مليون   75.6 بقيمة  م�سرتك  ومتويل  للطري�ن، 
دولر  مليار   1.25 بقيمته  م�سرتك  ومت��وي��ل  �ل��ط��ري�ن،  ل�سناعات  دب��ي 
�لأو�سط  �ل�سرق  منطقة  يف  للتعليم  جيم�س  جمموعة  ل�سالح  �أم��ري��ك��ي 

و�سمال �أفريقيا وجنوب �آ�سيا.
وك���ان �مل�����س��رف ق��د ح�سد �ل��ع��دي��د م��ن �جل��و�ئ��ز �مل��رم��وق��ة خ��الل �لأ�سهر 
�ملتميزة  �مل�سرفية  للخدمات  م���زود  �أف�����س��ل  ج��ائ��زة  بينها  وم��ن  �مل��ا���س��ي��ة، 
�أف�سل م�سرف  وج��ائ��زة  �إي�ست  ميدل  بانكر  �لإم���ار�ت من جملة  دول��ة  يف 
بر�يفت  م��ن قبل جملة  �لأو���س��ط  �ل�����س��رق  �لإ���س��الم��ي يف  للتمويل  خ��ا���س 
عرب  م�سرفية  خدمات  �أف�سل  جائزة  �إىل  بالإ�سافة  �إنرتنا�سيونال  بانكر 
�لإمار�ت  �مل�سرفية يف  للمنتجات  �إي�ست  بانكر ميدل  �لإنرتنت من جو�ئز 
للعام 2017. ويف وقت �سابق من �لعام �جلاري، ح�سد �مل�سرف جائزة يال 
عن ت�سويت �جلمهور حل�ساب �لتوفري   )Yallacompare( كومبري
�ملتو�فق مع �ل�سريعة �لإ�سالمية �لذي يوفره، بالإ�سافة �إىل �أربع جو�ئز من 
جملة �إ�سالميك فاينان�س نيوز ومن بينها جائزة �أف�سل م�سرف �إ�سالمي 
خا�س و�أف�سل �سفقة م�سرتكة للعام و�أف�سل �سفقة للعام يف دولة �لإمار�ت 

و�أف�سل �سفقة متويل م�ساركة للعام. 

تنمية ال�ضناعات باأبوظبي يعتمد اأنظمة 
اإدارة ال�ضالمة لـ 329 من�ضاأة يف االإمارة 

•• اأبوظبي-وام:
�إد�رة �ل�سالمة  �أنظمة  بلغ �جمايل عدد �ملن�ساآت �ل�سناعية �لتي مت �عتماد 
و�ل�سحة �ملهنية �خلا�سة بها من قبل مكتب تنمية �ل�سناعة �لتابع لد�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية �أبوظبي حتى نهاية �لربع �لأول للعام �جلاري 329 
يعك�س  مبا  �مل��دة  نف�س  خ��الل  من�ساآت   8 �أنظمة  �عتماد  بعد  وذل��ك  من�ساأة 
��ستقر�ر عدد �لنظمة �ملعتمدة مقارنة مع �لربع �لأول لعام 2017 و�لتي 
�د�رة  عن  �ل�سادر  �لأول  �لربع  تقرير  يف  ذل��ك  ج��اء  �أنظمة.   9 عددها  بلغ 
�أن  �ىل  �أ���س��ار  و�ل��ذي  �ل�سناعة  تنمية  مبكتب  و�ل�سالمة  و�ل�سحة  �لبيئة 
هناك 12 من�ساأة �سناعية مت جتديد �سهاد�ت �لعتماد �خلا�سة بها لأنظمة 
�د�رة �ل�سالمة و�ل�سحة �ملهنية خالل �لربع �لول من �لعام �جلاري ح�سب 
�لإجر�ء�ت �ملعتمدة. وبح�سب �لتقرير فقد مت تقييم �ملخاطر لعدد 196 
 87% تر�سيح  فيما مت   2018 لعام  �لول  �لربع  �سناعية خالل  من�ساأة 

منها بهدف تطوير نظام �د�رة �ل�سالمة و�ل�سحة �ملهنية.
وقال �ملهند�س �أحمد هالل �لبلو�سي �ملدير �لتنفيذي بالإنابة ملكتب تنمية 
�سالحيات  لديها  باملكتب  و�ل�سالمة  و�ل�سحة  �لبيئة  �إد�رة  �أن  �ل�سناعة 
لل�سالمة  �أب��وظ��ب��ي  �إم����ارة  لنظام  �ل��ع��ام  �لإط����ار  متطلبات  تنفيذ  متابعة 
�ملهنية  و�ل�سحة  لل�سالمة  �أبوظبي  مركز  من  بتخويل  �ملهنية  و�ل�سحة 
�ل�سالمة  �إد�رة  نظام  تطوير  بهدف  �ل�سناعية  �ملن�ساآت  تر�سيح  تو��سل  �إذ 

و�ل�سحة �ملهنية ف�سال عن مر�جعة �لأنظمة �ملقدمة �ليها و�عتمادها.
وذكر �لتقرير �أن مكتب تنمية �ل�سناعة تلقى خالل �لربع �لأول من �لعام 
�ملن�ساآت  ��ستخد�م  طريق  عن  �سناعية  ح��و�دث  ب�ساأن  بالغا   45 �جل��اري 
�ل�سناعية �ملعنية للنموذج G على �لتطبيق �للكرتوين لل�سالمة و�ل�سحة 
�ملهنية “�لأد�ء” �لتابع ملركز �أبوظبي لل�سالمة و�ل�سحة �ملهنية “�أو�ساد” 

وذلك فيما يتعلق بكافة �حلو�دث �لتي ميكن �لإبالغ عنها.

مركز االإمارات للتحكيم البحري ي�ضارك يف اأحد اأهم املوؤمترات البحرية العاملية
•• دبي-الفجر: 

يف �إطار �جلهود �ملتو��سلة ملركز �لإمار�ت 
للتحكيم �لبحري يف �ملجتمعات �لبحرية 
�لدولية، �سارك �ملركز مبوؤمتر ومعر�س 
و�لذي  �ليونان،  يف   2018 بو�سيدونيا 
يقام كل عامني ويَعد من �أكرب �لفعاليات 
�لنقل  �مل��ت��خ�����س�����س��ة يف جم���ال  �ل��ع��امل��ي��ة 
حيث  �للوج�ستية،  و�خل��دم��ات  �لبحري 
�ملعنيني  من  ز�ئ��ر   10،000 ي�ستقطب 

بالقطاع منذ �نطالقه �لعام 1969.
و�أك������د م���اج���د ع��ب��ي��د ب���ن ب�����س��ري رئي�س 
�لعام  و�لأم��ني  بالإنابة  �لأم��ن��اء  جمل�س 
�لبحري،  ل��ل��ت��ح��ك��ي��م  �لإم���������ار�ت  مل���رك���ز 
معر�س  يف  �مل��رك��ز  م�ساركة  �أهمية  على 
�أهم  �أح���د  بو�سفه   2018 بو�سيدونيا 
�لعاملية  �لفعاليات  �جندة  يف  �مل��وؤمت��ر�ت 
هذ�  �ن  �إىل  م�سري�ً  �ل��ب��ح��ري،  بالقطاع 
�ملثالية  �مل��ن�����س��ًة  مب��ث��اب��ة  يعترب  �حل���دث 
�لنقل  �لتطور�ت يف  �آخ��ر  لالطالع على 
على  �للوج�ستية  و�خل���دم���ات  �ل��ب��ح��ري 

�ل�سعيد �لدويل. 
“تهدف  ب�����س��ري:  ب���ن  م���اج���د  و�أ�����س����اف 
للتحكيم  �لإم���������ار�ت  م���رك���ز  م�����س��ارك��ة 

�ملنطقة. وتعد �ل�سفقة جزء من جدول 
�لأعمال �ل�سرت�تيجي للبنك من �أجل 
خلق قدرة ��ستباقية لدعم خطط منوه 
�أد�ًء  �أف�سل �ل�سركات  �لتي و�سعته بني 

يف �ملنطقة.
وق���������ال �ل�����دك�����ت�����ور ع�����دن�����ان �����س����ل����و�ن، 
�ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��وع��ة بنك 
�آف��اق �لنمو  ت��ز�ل  “ل  دب��ي �لإ�سالمي: 
�لإ�سالمي.  دبي  بنك  �أمامنا يف  و�ع��دة 
�لأخرية  �لأرب���ع  �ل�سنو�ت  �سهدت  وق��د 
م�ساعفة �لبنك حلجمه وزيادة ربحيته 
�أ�سعاف. ولعل �لأه��م من  بنحو ثالثة 
ذلك هو حقيقة �أن �ملركز �ملايل للبنك 
�أي وق��ت م�سى،  م��ن  �أق���وى  �أ�سبح  ق��د 
�ملوجود�ت  ج��ودة  بف�سل حت�سن  وذل��ك 
ب�سكل كبري مع ميز�نية عمومية �أكر 
قوة، ما يوفر �ليوم �ملزيد من �لفر�س 
عن  تتحدث  و�لأرق���ام  �لنمو.  لتحقيق 

نف�سها يف �لبنك، حيث ل تز�ل �لعائد�ت 
وهذ�  �ل�سوق،  يف  م�ستوياتها  من  �أعلى 
هو �ل�سبب �لو��سح ور�ء ��ستمر�ر �سهية 
�لأكر  �لبنك  �أ�سهم  على  �مل�ستثمرين 

�سيولة و�ملدرجة يف بور�سة �لدولة«.
و�أ�ساف د. �سلو�ن: “يعد هذ� �لإ�سد�ر 
خطوة ��سرت�تيجية بالن�سبة لنا، حيث 
�مل��ال يف �حلفاظ  ر�أ����س  زي���ادة  ت�ساعدنا 
�لإيفاء  م��ع  ب��ال��ت��و�زي  تناف�سيتنا  على 
يف  تقدمنا  مع  �لتنظيمية،  باملتطلبات 
حت��ق��ي��ق ط��م��وح��ات �ل��ن��م��و ع��ل��ى �ملدى 
بالمتنان  ن�����س��ع��ر  ون���ح���ن  �مل���ت���و����س���ط. 
�لدعم  على  م�ساهمينا  جلميع  �لكبري 
و�سوف  للبنك،  ق��دم��وه  �ل���ذي  �ل��ه��ائ��ل 
على  وتركيزن���������ا  �لتز�من��������ا  نو��سل 
تعزي�������ز  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  �ل��ن��م��و  خ��ط��ط 
�ل����ع����ائ����د�ت جل���م���وع �مل�����س��ت��ث��م��ري��ن يف 

�ل�سنو�ت �لقادمة«.

�لبحري يف هذ� �حلدث �لر�ئد من نوعه 
�إىل دع��م جهودنا  �ل��ب��ح��ري،  �ل��ق��ط��اع  يف 
�أهمية  ح��ول  �ل��وع��ي  زي���ادة  �إىل  �لر�مية 
ومز�يا �حللول �لبديلة للمنازعات �لتي 

�لطالع  �إىل  بالإ�سافة  �ملركز،  يقدمها 
�لقطاع  �لعاملية يف  �مل�ستجد�ت  �أخر  على 
م��ن �أج����ل �ل��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ق��دمي خدمات 

وفقاً ملتطلبات �لقطاع دولياً«.  

للتحكيم  �لإم����ار�ت  مركز  ويعتزم  ه��ذ�، 
�لأحد�ث  يف  �مل�ساركة  مو��سلة  �لبحري 
بالتحكيم  �ل�سلة  ذ�ت  و�لدولية  �ملحلية 
�ل���ب���ح���ري خالل  ب���ال���ق���ط���اع  و�ل����ه����ام����ة 

هذ� ول يز�ل بنك دبي �لإ�سالمي ��سًما 
�لإ�سالمية  �ل�سريفة  قطاع  يف  لم��ع��اً 
�ل��ع��امل��ي��ة، وق����د ن����ال ع�����دًد� ك���ب���رًي� من 
�ل�����س��ن��ني جلهوده  �جل����و�ئ����ز ع��ل��ى م���ر 

�للتز�م  �إط����ار  يف  وذل���ك   ،2018 ع���ام 
ت��ق��دمي معايري عاملية  و�حل��ر���س ع��ل��ى  
�لتحكيم  خدمات  جم��ال  يف  بها  موثوق 

�لبحري.

و�ليوم،  �لأع���م���ال.  من����وذج  ت��ط��وي��ر  يف 
�لبالد  �لر�بعة يف  �ملرتبة  �لبنك  يحتل 
م��ن حيث  و�لثالثة  �حل��ج��م،  م��ن حيث 

�لربحية.

زيادة راأ�ش املال يف بنك دبي االإ�ضالمي جتذب امل�ضتثمرين 

مب�ضاركة 53 مفت�ضًا

اأبوظبي للجودة ينظم ور�ضة عمل ملناق�ضة خمرجات برنامج اختبارات اجلدارة ملفت�ضي معدات رفع االأ�ضخا�ش
•• اأبوظبي-الفجر:

 ن����ظ����م جم���ل�������س �أب�����وظ�����ب�����ي ل���ل���ج���ودة 
و�مل����ط����اب����ق����ة، �جل����ه����ة �مل���������س����وؤول����ة عن 
ت��ط��وي��ر �ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة ل��ل��ج��ودة يف 
�أب��وظ��ب��ي، ور���س��ة ع��م��ل ملناق�سة  �إم�����ارة 
�جلد�رة  �خ��ت��ب��ار�ت  برنامج  خم��رج��ات 
وذلك  �لأ�سخا�س،  رفع  ملفت�سي معد�ت 
�أبوظبي  م���ن  م��ف��ت�����س��اً   53 مب�����س��ارك��ة 
�لإم����ار�ت  م��ن هيئة  ك��ل  ع��ن  وممثلني 
 )ESMA( و�ملقايي�س  للمو��سفات 
 ،)ENAS( �لوطني  �لعتماد  و�إد�رة 
و�ل�سحة  لل�سالمة  �أب��وظ��ب��ي  وم��رك��ز 
�ملهنية OSHAD، و�لحتاد �لدويل 
 ،)IPAF( �لأ���س��خ��ا���س  رف���ع  مل��ع��د�ت 
�لرفع  م����ع����د�ت  م��ه��ن��د���س��ي  وج��م��ع��ي��ة 
)LEEA(، حيث متت مناق�سة نقاط 
�ل�����س��ع��ف و�ل���ق���وة ل���دى م��ف��ت�����س��ي هذه 
�ملعد�ت و�سبل تطوير �آلية �لتحقق من 
كفاءتهم مبا ينعك�س على رفع م�ستوى 

�لأمن و�ل�سالمة يف �ملن�ساآت.
و�سهدت �لور�سة كلمة �فتتاحية �ألقاها 
�ملدير  �ملعيني،  ح�سن  عبد�هلل  �ملهند�س 
�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  ل��ق��ط��اع  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
ل��ل��ج��ودة وق��ط��اع خ��دم��ات �مل��ط��اب��ق��ة يف 
و�ملطابقة،  ل��ل��ج��ودة  �أب��وظ��ب��ي  جمل�س 
�أكد فيها على �أهمية �لتعاون �مل�سرتك 
بني �ملجل�س و�سركائه �ل�سرت�تيجيني، 
للمو��سفات  �لإمار�ت  هيئة  وخ�سو�ساً 
ونظام  “مو��سفات”،  و�مل���ق���اي���ي�������س 
ومركز   )ENAS( لوطني� �لعتماد 
�ملهنية  و�ل�����س��ح��ة  لل�سالمة  �أب��وظ��ب��ي 
ود�ئرة �لتخطيط �لعمر�ين و�لبلديات 
وخم��ت��ل��ف ج��ه��ات �لع���ت���م���اد م���ن �أجل 
مدخاًل  لي�سبح  �لربنامج  هذ�  تطوير 
�أ�سا�سياً يف عمليات �لتقييم �لفني �لتي 
جت��ري��ه��ا �ل��ه��ي��ئ��ة ل��ل��ت��ح��ق��ق م���ن كفاءة 

�أجل �لرتقاء باجلودة، مبا ين�سجم مع 
�لدولية  و�ملو��سفات  �لفنية  �ملتطلبات 
و�لأجندة  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  و�خل��ط��ط 

�لوطنية لالإمار�ت 2021.
�لعتماد  ن��ظ��ام  م���ب���ادرة  �إىل  و�أ����س���ارت 
برنامج  بتبني   ،ENAS(( �لوطني 
كاأحد  للمفت�سني  �جل����د�رة  �خ��ت��ب��ار�ت 
كفاءة  ل���ت���ح���دي���د  �ل���رئ���ي�������س���ة  �ل����ط����رق 
جهات  ل������دى  �ل���ع���ام���ل���ني  �مل���ف���ت�������س���ني 
للتقييم  مبتكر  �أ�سلوب  وهو  �لتفتي�س، 
�أنه  �إىل  م��ن��وه��ة   ،)ENAS( ل����دى 
ماز�ل �لعمل قائماً بني هيئة �لإمار�ت 
للمو��سفات و�ملقايي�س، ونظام �لعتماد 
�لوطني، بالتعاون مع جمل�س �أبوظبي 
 LEEA،(( و  و�مل���ط���اب���ق���ة  ل���ل���ج���ودة 
�أبوظبي  ومركز  و�لبلديات   IPAF
ل�ستكمال  �ملهنية  و�ل�سحة  لل�سالمة 
ل�سهاد�ت  ب���رن���ام���ج  لإط�������الق  �ل���ع���م���ل 
�ملفت�سني  ك����ف����اءة  ي�����س��م��ن  �لأف�����������ر�د 
�لإلز�مي  �لع��ت��م��اد  مب��ج��ال  وي��رت��ب��ط 
معد�ت  ملفت�سي  �ل�سهادت  منح  جلهات 

�لرفع و�ملناولة.
و�سرحت �أن هذ� �لربنامج يعد ��ستكماًل 
مل�������س���روع �ل��ت��ح��ق��ق م���ن ك���ف���اءة جهات 
و�ملناولة  �لرفع  معد�ت  على  �لتفتي�س 
 2015 ب�������د�أه �مل��ج��ل�����س ع�����ام  و�ل�������ذي 
�لوطني  �لع��ت��م��اد  �إد�رة  م��ع  بالتعاون 
مهند�سي  وج���م���ع���ي���ة   )ENAS(
معد�ت �لرفع )LEEA( و�لذي توج 
�لو�جب  ل��ل��م��ع��د�ت  ب��ق��ائ��م��ة  ب���اخل���روج 
�ملتطلبات  م��ن  كجزء  عليها  �لتفتي�س 
و�لذي  �لتفتي�س،  جل��ه��ات  �لإل��ز�م��ي��ة 
ن��ظ��ام �لعتماد  ق��ب��ل  �ع��ت��م��اده م��ن  مت 

�لوطني كمتطلب �إلز�مي لالعتماد.
وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ج��ا���س��ون وود ممثل 
�ملنظمة �لدولية ملَعّد�ت رفع �لأ�سخا�س 
)IPAF( يف �ل�سرق �لأو�سط و�لهند، 

�ملفت�سني وجهات �لتفتي�س.
�سعادته  �ملعيني، عن  �ملهند�س  كما عرب 
�لتدريبي  �ل���ربن���ام���ج  ه����ذ�  ب����اإط����الق 
�لر�ئد وعن �لنجاح �مللحوظ يف نتائجه 
جمل�س  م�ساعي  �أحد  باعتباره  �لأولية 
لالرتقاء  و�ملطابقة  للجودة  �أب��وظ��ب��ي 
و�لتفتي�س  �لتدقيق  عمليات  مب�ستوى 
�أعلى �مل�ستويات �لعاملية  يف �لإم��ارة �إىل 
�أّول جهة حكومية  �ملجل�س  و�أن  خا�سة 
يف �إمارة �أبوظبي حت�سل على �لعتماد 
�لقيا�سية  ل��ل��م��و����س��ف��ة  وف���ق���اً  �ل�����دويل 
يف   ISO/IEC 17020:2012
جمال �لتفتي�س �ملتعلق مب�سح �لأ�سو�ق، 
وهو ما يعك�س �لتز�م �ملجل�س بتوجهات 
�ل���ر����س���ي���دة يف حت��ق��ي��ق خطة  �ل���ق���ي���ادة 
�لدكتورة  و���س��ارك��ت  �أب��وظ��ب��ي.  وروؤي�����ة 
�لعتماد  �إد�رة  �لعامري، مديرة  رحاب 
�لوطني ENAS، بورقة عمل خالل 
�لور�سة، �أو�سحت خاللها دور �لعتماد 
يف دعم و�مل�ساهمة يف رفع كفاءة جهات 
�جلهات  مع  بالتعاون  �ملطابقة،  تقييم 
من  �ل���دول���ة،  يف  �ملختلفة  و�ل�����س��ل��ط��ات 

ي�����س��ر �مل��ن��ظ��م��ة ت��ق��دمي �ل���دع���م �ل���الزم 
يف  و�ملطابقة  للجودة  �أبوظبي  ملجل�س 
تطبيق �ختبار �جلد�رة ملفت�سي معد�ت 
رف����ع �لأ����س���خ���ا����س ل��ل�����س��رك��ات ب���اإم���ارة 
�لرئي�سي  هدفنا  يكمن  حيث  �أبوظبي، 
�ل��ت��اأك��د م��ن م��ع��رف��ة وف��ه��م �ملفت�س  يف 
�لتي  �لتفتي�س  عمليات  �إج����ر�ء  �أث��ن��اء 
�أو 12 �سهر�ً ملعد�ت رفع  تتم خالل 6 
خدمات  ت��ق��دم  فاملنظمة  �لأ���س��خ��ا���س، 
�ل�سرق  �ل����الزم يف  و�ل��ت��ط��وي��ر  �ل��دع��م 
�ل�سناعية  �لقطاعات  جلميع  �لأو�سط 
م���ع �ل���رتك���ي���ز ع��ل��ى ت��ق��ل��ي��ل �حل�����و�دث 
�رتفاعات  على  �لعمل  �أثناء  و�مل�سكالت 
لهذ�  �ملجل�س  بتنظيم  ونفخر  عالية، 
�ل�سرق  يف  �لأوىل  ل��ل��م��رة  �ل���ربن���ام���ج 
�لور�سة  يف  �مل�ساركون  و�أ�ساد  �لأو���س��ط. 
للمرة  تتم  �لتي  �لتجربة  ه��ذه  بنجاح 
وذلك  �ل����دويل،  �مل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  �لأوىل 
و�أثرها  نتائجها  لفعاليتها وم�سد�قية 
يف تطوير عمليات �لتفتي�س على معد�ت 
رفع �لأ�سخا�س، كما �أكدو� على �أهمية 
وتبنيه  �ل��ربن��ام��ج  ه��ذ�  جم��ال  تو�سعة 

كنظام مطابقة للمفت�سني �لعاملني يف 
هذ� �ملجال بهدف �لتحقق من كفائتهم 
كمتطلب �أ�سا�سي ملمار�سة هذه �ملهنة يف 

�ل�سوق �لإمار�تية.
هذ� وت�سري �إح�سائيات �لحتاد �لدويل 
ملعد�ت رفع �لأ�سخا�س IPAF �إىل �أن 
يتم  �لتي  �لأ�سخا�س  رفع  معد�ت  عدد 
تاأجريها يف �ل�سوق �لإمار�تي ت�سل �إىل 
م��ا ي��زي��د ع��ن 8000 م��ع��دة، وه���و ما 
�ملعد�ت  ع��دد  م��ن   50% ن�سبة  ي�سكل 
دفع  م��ا  �خل��ل��ي��ج،  �مل��ت��وف��رة يف منطقة 
�إطالق  �إىل  ل��ل��ج��ودة  �أب��وظ��ب��ي  جمل�س 
بر�مج  “خطة  �إط��ار  يف  �لربنامج  ه��ذ� 
�جلد�رة لعام 2018”، و�لتي تت�سمن 
ي 187 فح�ساً يف  وُتغطِّ برناجماً   32
و�لبيئية  �لطبية  �لفحو�سات  جم��ال 
حيث  و�لتفتي�س،  و�لرتبة  و�لإن�سائية 
عمليات  مب�����س��ت��وى  ل���الرت���ق���اء  ت��ه��دف 
وفقاً  �أبوظبي  يف  و�لتفتي�س  �لتدقيق 
�لعلمية  و�ملنهجيات  �ل��رب�م��ج  لأف�سل 
يف  دولياً  �ملعتمدة  �حلديثة  و�لتقنيات 

جمال �جلودة و�لقيا�س.
للجودة  �أب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س  �أن  ي���ذك���ر 
 2009 ع�����ام  يف  ت���اأ����س�������س  و�مل���ط���اب���ق���ة 
يف  �لتنظيمية  للجهات  ممكناً  ليكون 
�إمارة �أبوظبي، ولرفع جودة �ل�سادر�ت 
�مل��ت��د�ول��ة حم��ل��ي��اً، وتعزيز  و�مل��ن��ت��ج��ات 
�ل�سناعية،  و�لتنمية  �جل����ودة،  ثقافة 
�ملنتج من خالل  و�لتناف�سية، و�سالمة 
متكني �ملنظمني لو�سع وتنفيذ �سالمة 
وبر�مج  �لقانونية  و�ملقايي�س  �ملنتجات 
�أبوظبي  جمل�س  يحدد  كما  �ملطابقة. 
�لتوجيهية  �مل��ب��ادئ  و�ملطابقة  للجودة 
�ملنتجات  �أن  م���ن  ل��ل��ت��ح��ق��ق  و�مل���ع���اي���ري 
تتفق  �لإم�����ارة  يف  و�مل��ت��د�ول��ة  �مل�سنعة 
م��ع �أع��ل��ى م��ع��اي��ري �ل�����س��الم��ة و�جل���ودة 

و�ملطابقة.

•• دبي-الفجر: 

�أع��ل��ن بنك دب��ي �لإ���س��الم��ي، �أك��رب بنك 
�لعربية  �لإم������ار�ت  دول����ة  �إ���س��الم��ي يف 
�ملتحدة، عن �إغالق ناجح للغاية لعملية 
زيادة ر�أ�س مال �لبنك. وقد مت �لإعالن 
بقيمة1.6   �إ�سافية  �أ�سهم  �إ�سد�ر  عن 
 3.11 وب�سعر  �إم���ار�ت���ي،  دره���م  مليار 
�ملا�سي  �أبريل  يف  �لو�حد  لل�سهم  درهم 
�لأ�سا�سي من  �مل��ال  ر�أ����س  زي���ادة  بهدف 
مليار   5 ي��ت��ج��اوز  مب��ا  �لأول  �مل�����س��ت��وى 

درهم �إمار�تي. 
كبرًي�  �هتماًما  �ل�سفقة  ه��ذه  وجذبت 
م��ن خ���الل �ك��ت��ت��اب��ات جت����اوزت قيمتها 
�لذي  �لأم��ر  �إمار�تي،  14 مليار درهم 
يعك�س بو�سوح �لهتمام �لهائل من قبل 
�مل�ستثمرين �ملحليني و�لدوليني بو�حد 
و�أك��ره��ا ربحية يف  �لبنوك  �أ���س��رع  من 

على  �لوفد  و�طلع  �ل�سجلية.  �ل��ت��ع��د�د�ت  لتنفيذ  دقيقا  م�سدر� 
�ملجال  يف  �لإح�سائية  �لبيانات  توظيف  يف  �لهولندية  �لتجربة 
�لإعالمي خالل زيارته للمركز �لإعالمي �لتابع ملركز �لإح�ساء 
�لهولندي و�لذي ي�سم كافة �لتجهيز�ت �لالزمة لإجر�ء �ملقابالت 
�لإعالمية وبثها ب�سكل مبا�سر وتهيئة عدد من �خلرب�ء �لقادرين 
على  و�ل���رد  و�لإخ��ب��اري��ة  �لإع��الم��ي��ة  �ل�سبكات  م��ع  �لتفاعل  على 

��ستف�سار�تهم بناء على �لبيانات و�لتقارير �ملتوفرة يف �ملركز.
 “ م�سروع  تنفيذ  مر�حل  زيارته  خالل  �لد�ئرة  وفد  و��ستعر�س 
�أ�سادت  حيث  �ل�سارقة  حكومة  موؤ�س�سات  بني  �لبيانات   “ تبادل 
“ و�عتربته  “ تبادل  �ل��دول مب�سروع  �ملر�كز �لإح�سائية يف هذه 
�مل�سوحات  �إىل  �لتقليدية  �مل�سوحات  من  لالنتقال  مهمة  خطوة 
و�لوقت  �جل��ه��د  م��ن  �ل��ك��ث��ري  ت��وف��ر  �ل��ت��ي  �ل�سجلية  و�ل���ت���ع���دد�ت 
هذه  �أن  ث��اين  �آل  �هلل  عبد  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  و�أو���س��ح  و�لتكلفة. 
�لزيارة تهدف �إىل �لطالع على جتارب �لآخرين وتبادل �خلرب�ت 

معهم .

•• ال�شارقة- وام:

زيارة  بال�سارقة  �ملجتمعية  و�لتنمية  �لإح�ساء  د�ئ��رة  وفد  �ختتم 
لكل من هولند� و�لدمنارك وبريطانيا تعرف خاللها على �أف�سل 
و�لإح�ساء�ت  �ل�سجلية  �ل��ت��ع��د�د�ت  جم��ال  يف  �ملتبعة  �مل��م��ار���س��ات 
�لر�سمية و�أحدث �مل�ستجد�ت و�لتطور�ت �لتكنولوجية يف عمليات 
�لإح�ساء وجمع �لبيانات. وتهدف �لزيارة - �لتي تر�أ�سها �ل�سيخ 
و�لتنمية  �لإح�����س��اء  د�ئ���رة  رئي�س  ث��اين  �آل  �هلل  عبد  ب��ن  حممد 
حمبوب  بن  علي  �مل�ست�سار  خاللها  ور�فقه  بال�سارقة  �ملجتمعية 
وعبد �هلل �لكديد وخمي�س ب�سري من �لد�ئرة - �إىل �لطالع على 
جتربة مر�كز �لإح�ساء �لأوروبية وتبادل �خلرب�ت يف هذ� �ملجال.
و����س���ارك وف���د �ل���د�ئ���رة يف ع���دد م��ن �لج��ت��م��اع��ات �ل��ت��ي تناولت 
�لأ�ساليب �حلديثة �مل�ستخدمة يف تنفيذ تعد�د�ت �ل�سكان و�مل�ساكن 
با�ستخد�م م�سادر �لبيانات �ل�سجلية �ملتعددة وكيفية تهيئة قو�عد 
لتكون  �لإد�ري��ة  و�سجالتها  �حلكومية  وغري  �حلكومية  �لبيانات 

»اإح�ضاء ال�ضارقة« ت�ضتعر�ش م�ضروع » تبادل « وتطلع على جتارب هولندا والدمنارك وبريطانيا
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العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/1836   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سده/1- متني للكهربائيات - �س ذ م م 2-جاي كي�سان مورو�نى 
م   م  ذ  �س   - للكهربائيات  ملديونية متني  ب�سفته كفيل  م��ورو�ن��ى  د����س  ����س 
جمهويل حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/بنك �بوظبي �لتجاري وميثله 
�لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد   - �ل�سويدي  �سلطان  عي�سى  حممد   /
 )5317850.10( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك  �ع���اله  �مل��ذك��ورة 
�ستبا�سر  �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  درهم �ىل طالب 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة   
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من  تبد�أ  و�ح��دة  �سنة  مل��دة  �ملرقبات  مبنطقة   )701( رق��م  �ملكتب  �ملنذر  من  ��ستاأجرت  �ليها  �ملنذر  �ن  حيث   : �ملو�سوع 

2017/9/1 �ىل 2018/8/31 ، باإيجار قدره / 70.000 درهم )�سبعون �لف درهم( 
لذلك :- ينذر �ملنذر ، �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د قيمة �ل�سيك �ملرجتع رقم )008420( مبلغ 17.500 درهم )�سبعة ع�سر 
قيمة  �لوطني وهو عبارة عن  دبي  �لإم���ار�ت  بنك  و�مل�سحوب على  بتاريخ 2018/12/20  �مل��وؤرخ  دره��م(  �لف وخم�سمائة 
�لق�سط �لثاين من �لجرة �مل�ستحقة عليكم وكذلك �سد�د غر�مة رجوع هذ� �ل�سيك مبلغ 1000 درهم )�لف درهم(  ح�سب 
�لبند )1( من �لعقد ، وقيمة �ل�سيك �ملرجتع رقم )008418( مبلغ 17.500 درهم )�سبعة ع�سر �لف وخم�سمائة درهم( 
�لثالث من �لجرة  �لق�سط  �لوطني وهو عبارة عن قيمة  �لإم��ار�ت دبي  �مل��وؤرخ بتاريخ 2018/3/1 و�مل�سحوب على بنك 
�مل�ستحقة عليكم و �سد�د غر�مة رجوع هذ� �ل�سيك مبلغ 1000 درهم )�لف دره��م( ح�سب �لبند )1( من �لعقد ، عمال 
باملادة )25( فقرة )�أ( من �لقانون رقم )33( ل�سنة 2008  �خلا�س بتعديل بع�س �حكام �لقانون رقم )26( ل�سنة 2007 
ب�ساأن تنظيم �لعالقة بني موؤجري وم�ستاأجري �لعقار�ت باإمارة دبي خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�سر �لنذ�ر و�ل �سوف 

ن�سطر لتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �سدكم. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   

اإنذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1/3732

�ملنذر :  �خلاجة للعقار�ت - �س ذ م م - �إمار�تي �جلن�سية 
�ملنذر �ليه : كاتبل للتجارة �لعامة - �س ذ م م 

)جمهول حمل �لقامة( 
ينبه �ملنذر على �ملنذر �ليه ب�سرعة �خالء �لعني و�سد�د �ليجار �ملتاأخر بو�قع مبلغ 
وقدره ) 70000( )�سبعون �لف درهم(  وذلك من �لقيمة �ليجارية �ملرت�سدة بذمته 
نهائية من هيئة  �لخ��الء مع تقدمي خمال�سة  ي�ستجد حتى مت��ام  وم��ا  �لن  حتى 
كهرباء ومياه دبي وت�سليمها خالية من �ل�سو�غل. وذلك خالل )30( يوم من تاريخ 
�لنذ�ر و�ل �سوف ن�سطر �ىل �تخاذ �لج��ر�ء�ت �لقانونية �سدكم. مع حفظ كافة 

حقوق �ملنذرة �لخرى،،، 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   

اإنذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1/3723
�ملنذر :  �خلاجة للعقار�ت - �س ذ م م - �إمار�تي �جلن�سية 

�ملنذر �ليه : ماهي�س �سوهان للخدمات �لفنية - ذ م م  
)جمهول حمل �لقامة( 

مبلغ  بو�قع  �ملتاأخر  �ليجار  �سد�د  و  �لعني  �خ��الء  ب�سرعة  �ليه  �ملنذر  على  �ملنذر  ينبه 
وقدره ) 48166( )ثمانية و�ربعون �لف ومائة و�ستة و�ستون درهما(  وذلك عن �لقيمة 
م��ع تقدمي  �لخ���الء.   ي�ستجد حتى مت��ام  وم��ا  �لن  �ملرت�سدة بذمته حتى  �لي��ج��اري��ة 
وذلك  �ل�سو�غل.  من  خالية  وت�سليمها  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة  من  نهائية  خمال�سة 
خالل )30( يوم من تاريخ �لن��ذ�ر و�ل �سوف ن�سطر �ىل �تخاذ �لج��ر�ء�ت �لقانونية 

�سدكم. مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �لخرى،،، 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   

اإنذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1/3726

�ملنذر :  �خلاجة للعقار�ت - �س ذ م م - �إمار�تي �جلن�سية 
�ملنذر �ليه : �لتميز لل�سياحة - �س ذ م م 

)جمهول حمل �لقامة( 
وقدره   مبلغ  بو�قع  �ملتاأخر  �ليجار  �سد�د  ب�سرعة  �ليه  �ملنذر  على  �ملنذر  ينبه 
)13513( )مائة وخم�سة وثالثون �لف ومائة وت�سعة وثالثون درهم( وذلك عن 
�لقيمة �ليجارية �ملرت�سدة بذمته وحتى �لن وما ي�ستجد حتى متام �لخالء 
و�ل�سد�د وذلك خالل )30( يوم من تاريخ �لنذ�ر و�ل �سوف ن�سطر �ىل �تخاذ 

�لجر�ء�ت �لقانونية �سدكم. مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �لخرى،،،
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   

اإنذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1/3733
�ملنذر :  �خلاجة للعقار�ت - �س ذ م م - �إمار�تي �جلن�سية 

�ملنذر �ليه : زمزم للتجارة �لعامة - �س ذ م م 
)جمهول حمل �لقامة( 

ينبه �ملنذر على �ملنذر �ليه ب�سرعة �سد�د �ليجار �ملتاأخر بو�قع مبلغ وقدره ) 56000( 
)�ستة وخم�سون �لف درهم( وما ي�ستجد حتى متام �ل�سد�د. وذلك من �لقيمة �ليجارية 
�ملرت�سدة بذمته حتى �لن وما ي�ستجد حتى متام �لخالء مع تقدمي خمال�سة نهائية 
من هيئة كهرباء ومياه دبي وت�سليمها خالية من �ل�سو�غل. وذلك خالل )30( يوم من 
تاريخ �لنذ�ر و�ل �سوف ن�سطر �ىل �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �سدكم. مع حفظ كافة 

حقوق �ملنذرة �لخرى،،، 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   

اإنذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1/3730
�ملنذر :  �خلاجة للعقار�ت - �س ذ م م - �إمار�تي �جلن�سية 

�ملنذر �ليه : كلور دروبز للدعاية و�لعالن - �س ذ م م 
)جمهول حمل �لقامة( 

ينبه �ملنذر على �ملنذر �ليه ب�سرعة �خالء �لعني و �سد�د �ليجار �ملتاأخر بو�قع مبلغ وقدره 
) 145499( )مائة وخم�سة و�ربعون �لف و�ربعمائة وت�سعة وت�سعون درهم(  وذلك من 
�لقيمة �ليجارية �ملرت�سدة بذمته حتى �لن وما ي�ستجد حتى متام �لخالء مع تقدمي 
وذلك  �ل�سو�غل.  من  خالية  وت�سليمها  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة  من  نهائية  خمال�سة 
خالل )30( يوم من تاريخ �لن��ذ�ر و�ل �سوف ن�سطر �ىل �تخاذ �لج��ر�ء�ت �لقانونية 

�سدكم. مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �لخرى،،، 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   

اإنذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1/3721

�ملنذر :  �خلاجة للعقار�ت - �س ذ م م - �إمار�تي �جلن�سية 
�ملنذر �ليه : مطعم خورى �سبي�سيال كباب 

)جمهول حمل �لقامة( 
بو�قع  �ملتاأخر  �ليجار  و�سد�د  �لعني  �خ��الء  ب�سرورة  �ليه  �ملنذر  على  �ملنذر  ينبه 
مبلغ وقدره ) 136000( درهم وما ي�ستجد حتى متام �لخالء و�ل�سد�د ، مع تقدمي 
 ، �ل�سو�غل  من  خالية  وت�سليمها  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  من  نهائية  خمال�سة 
وذلك خالل )30( يوم من تاريخ �لنذ�ر و�ل �سوف ن�سطر �ىل �تخاذ �لجر�ء�ت 

�لقانونية �سدكم. مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �لخرى،،،
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   

اإنذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1/114894

�ملنذر :  �خلاجة للعقار�ت - �س ذ م م - �إمار�تي �جلن�سية 
�ملنذر �ليه : جلف �سمارت �سولو�سنز - �س ذ م م 

)جمهول حمل �لقامة( 
وقدره   مبلغ  بو�قع  �ملتاأخر  �ليجار  �سد�د  ب�سرعة  �ليه  �ملنذر  على  �ملنذر  ينبه 
)27000( )�سبعة وع�سرين �لف درهم( وذلك عن �لقيمة �ليجارية �ملرت�سدة 
بذمته وحتى �لن وما ي�ستجد حتى متام �لخالء و�ل�سد�د وذلك خالل )30( 
يوم من تاريخ �لنذ�ر و�ل �سوف ن�سطر �ىل �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �سدكم. 

مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �لخرى،،،
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   

اإنذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1/3731
�ملنذر :  �خلاجة للعقار�ت - �س ذ م م - �إمار�تي �جلن�سية 

�ملنذر �ليه : هيما�سال للخدمات �لفنية - �س ذ م م  
)جمهول حمل �لقامة( 

مبلغ  بو�قع  �ملتاأخر  �لي��ج��ار  و���س��د�د  �لعني  �خ��الء  ب�سرعة  �ليه  �ملنذر  على  �ملنذر  ينبه 
عن   وذل��ك  دره��م(  وت�سعون  وثالثة  وت�سعمائة  �ل��ف  وت�سعني  )ت�سعة   )99993( وق��دره 
�لقيمة �ليجارية �ملرت�سدة بذمته حتى �لن وما ي�ستجد حتى متام �لخالء مع تقدمي 
وذلك  �ل�سو�غل.  من  خالية  وت�سليمها  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة  من  نهائية  خمال�سة 
خالل )30( يوم من تاريخ �لن��ذ�ر و�ل �سوف ن�سطر �ىل �تخاذ �لج��ر�ء�ت �لقانونية 

�سدكم. مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �لخرى،،، 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   

اإنذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1/3727
�ملنذر :  �خلاجة للعقار�ت - �س ذ م م - �إمار�تي �جلن�سية 

�ملنذر �ليه : �لختيار �ل�سريع خلدمات �لطباعة وتخلي�س �ملعامالت - �س ذ م م 
)جمهول حمل �لقامة( 

مبلغ  بو�قع  �ملتاأخر  �لي��ج��ار  و���س��د�د  �لعني  �خ��الء  ب�سرعة  �ليه  �ملنذر  على  �ملنذر  ينبه 
وق���دره ) 131075( )م��ائ��ة وو�ح���د وث��الث��ون �ل��ف وخم�سة و�سبعون دره���م( وذل��ك من 
�لقيمة �ليجارية �ملرت�سدة بذمته حتى �لن وما ي�ستجد حتى متام �لخالء مع تقدمي 
وذلك  �ل�سو�غل.  من  خالية  وت�سليمها  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة  من  نهائية  خمال�سة 
خالل )30( يوم من تاريخ �لن��ذ�ر و�ل �سوف ن�سطر �ىل �تخاذ �لج��ر�ء�ت �لقانونية 

�سدكم. مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �لخرى،،، 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   

اإنذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1/3728

�ملنذر :  �خلاجة للعقار�ت - �س ذ م م - �إمار�تي �جلن�سية 
�ملنذر �ليه : على �لفار�سي ملقاولت �لبناء - �س ذ م م 
)جمهول حمل �لقامة( 

وقدرها   مبلغ  بو�قع  �ملتاأخر  �ليجار  �سد�د  ب�سرعة  �ليه  �ملنذر  على  �ملنذر  ينبه 
)82234( درهم ، وذلك عن �لقيمة �ليجارية �ملرت�سدة بذمته وحتى �لن وما 
ي�ستجد حتى متام �لخالء و�ل�سد�د وذلك خالل )30( يوم من تاريخ �لنذ�ر 
كافة  حفظ  م��ع  �سدكم.  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  �ت��خ��اذ  �ىل  ن�سطر  �سوف  و�ل 

حقوق �ملنذرة �لخرى،،،
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   

اإنذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1/3722
�ملنذر :  �خلاجة للعقار�ت - �س ذ م م - �إمار�تي �جلن�سية 

�ملنذر �ليه : بدر �لعامل للخدمات �لفنية - �س ذ م م  
)جمهول حمل �لقامة( 

ينبه �ملنذر على �ملنذر �ليه ب�سرعة �خالء �لعني �سد�د �ليجار �ملتاأخر بو�قع مبلغ وقدره 
�لقيمة  عن  وذل��ك  دره��م(   وت�سعون  وت�سعة  وت�سعمائة  �ل��ف  و�ستون  )�سبعة   )67999  (
تقدمي  م��ع  �لخ���الء  ي�ستجد حتى مت��ام  وم��ا  �لن  بذمته حتى  �مل��رت���س��دة  �لي��ج��اري��ة 
وذلك  �ل�سو�غل.  من  خالية  وت�سليمها  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة  من  نهائية  خمال�سة 
خالل )30( يوم من تاريخ �لن��ذ�ر و�ل �سوف ن�سطر �ىل �تخاذ �لج��ر�ء�ت �لقانونية 

�سدكم. مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �لخرى،،، 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   

اإنذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1/3725

�ملنذر :  �خلاجة للعقار�ت - �س ذ م م - �إمار�تي �جلن�سية 
�ملنذر �ليه : �سر�ج �ل�سالم للخدمات �لفنية - �س ذ م م 

)جمهول حمل �لقامة( 
وقدره   مبلغ  بو�قع  �ملتاأخر  �ليجار  �سد�د  ب�سرعة  �ليه  �ملنذر  على  �ملنذر  ينبه 
�ملرت�سدة  �ليجارية  �لقيمة  وذل��ك عن  دره��م(  �لف  وع�سرين  )�ستة   )26000(
بذمته وحتى �لن وما ي�ستجد حتى متام �لخالء و�ل�سد�د وذلك خالل )30( 
يوم من تاريخ �لنذ�ر و�ل �سوف ن�سطر �ىل �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �سدكم. 

مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �لخرى،،،
  الكاتب العدل

العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   
 مذكرة اإعادة اإعالن املدعى عليه بالن�صر
                          �ىل �ملدعي عليه/ علياء ��ستار للخدمات �لفنية - �س ذ م م 

نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة لها  
جل�سة 2018/6/24 �ل�ساعة 8.30       

م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  �و  باحل�سور  مكلفون  فانتم  ل��ذ� 
للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �لقل ويف حالة تخلفكم فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.  

ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�سية
عمايل جزئي 5116/2018 
عمايل جزئي 4987/2018 
عمايل جزئي 5014/2018 
عمايل جزئي 5055/2018 
عمايل جزئي 5016/2018 

م
1
2
3
4
5

��سم �ملدعي
�سليمان غنى مرت�سى على فقري 

حمكم خان غالمت خان 
خيال ز�ده بختيار خان 

حممد جونيد مياه حممد 
�ز�د خان رحمن �هلل  

مبلغ �ملطالبة
18750 درهم  +  تذكرة �لعودة
20100 درهم  +  تذكرة �لعودة
18700 درهم  +  تذكرة �لعودة
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رق��م 1 - مكتب 301 - هاتف 045114750 وميثلها  �ملبنى   - �سكوير  �إع��م��ار   - م   م  ذ  ���س   - :  لم��ري ريتيل  �مل��ن��ذر 
بدبي  �لعدل  �لكاتب  لدى  �ملوؤرخة   2018/1/111319 رق��م   وكالة  مبوجب  يو�سف  حممد  يو�سف  حممد  �ل�سيد/ 

بتاريخ 14.05.2018 
�ملنذر �ليها : بوبا كويف �سوب �س ذ م م  - �ملحل رقم 681C �لكائن على قطعة �لر�س رقم 3700-332 - مبنطقة 
رقم   - �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت   ، دب��ي   7525 : ���س ب   ، رق��م 044238049  - هاتف  دب��ي  �إم���ارة   - �لوىل  جمري� 

 40R  CN  24487 �لحد�ثيات �لوطنية :  91450 
 يخطر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د متاأخر�ت �ليجار �ملرت�سدة بذمتها على - �ملحل رقم 681C �لكائن على 
قطعة �لر�س رقم 3700-332 - مبنطقة جمري� �لوىل - �إمارة دبي  يف غ�سون ثالثني يوما من تاريخ ن�سر هذ� 
�لعالن و�ل �ست�سطر �ملنذرة �ىل �للجوء �للجنة �لق�سائية �خلا�سة باملنازعات بني �ملوؤجرين و�مل�ستاأجرين باإمارة 
دبي بغر�س �لز�م �ملنذر �ليها باخالء �لعني �ملوؤجرة و�سد�د  متاأخر�ت �ليجار �ملرتتبة عليها حتى تاريخ �لخالء 

�لفعلي مع �لز�مها بالر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �لخرى. 

  الكاتب العدل

العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2018/146  ا�صتئناف احوال �صخ�صية ومواريث 
�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- ليليان بامفورد 2-�ستيو�رت ت�سارلز كلري ، ب�سفته 
و�سيا خا�سا للقا�سرين لورن�س جمي�س و�دريانا جيم�س �بناء وين بامفورد 
- جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف / ناتايل جاين بامفورد وميثله / 
�سوق حم�سن بدر �لكثريي - قد ��ستاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�سادر بالدعوى 
رقم : 1/2017 �دخال و�خر�ج و�رث غري م�سلمني وحددت لها جل�سه يوم 
�لثنني  �ملو�فق 2018/7/2  �ل�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم  )14(يف 
مبنى �لأحو�ل �ل�سخ�سية يف منطقة  �لقرهود  وعليه يقت�سي ح�سوركم �و 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2018/457  ا�صتئناف جتاري   

�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- مطعم لفونا  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�مل�ستاأنف /حممد ماجد حممد �لوي�سي قد ��ستاأنف �حلكم �ل�سادر 
بالدعوى رقم : 2017/104 جت��اري كلي    وح��ددت لها جل�سه يوم  
�لربعاء   �ملو�فق 2018/6/20 �ل�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم 
ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2018/120  ا�صتئناف مدين    
�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- �مين وليد منري نبهان  جمهول حمل �لقامة 
مب��ا �ن �مل�����س��ت��اأن��ف /خ��ول��ة �ح��م��د خليفة �ل��ي��و���س��ف �ل�����س��وي��دي ومي��ث��ل��ه / 
بالدعوى  �ل�سادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��ستاأنف  قد   - علي  �سفقت  �سيد  �آمنة 
جل�سه  لها  وح���ددت   2018/1/24 بتاريخ  كلي  م��دين   2017/563  : رق��م 
رقم  بالقاعة  �سباحا   10.00 �ل�ساعة   2018/6/28 �ملو�فق  �خلمي�س   يوم 
ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/843  مدين  جزئي              

 �ىل �ملدعي عليه / 1- حممد ر�فعي بوناث با ر�مبيل 2-ثرى �ستار فيول�س - ذ م م 
ف��رع دب���ي  جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي/ ديفيد �ستيفن ن���ورم���ان   قد 
باد�ء مبلغ وقدره  �ملدعي عليهم  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أقام عليك 
�ل�سر�ر  ع��ن  تعوي�سا  و�ل��ت�����س��امم  بالت�سامن  �مل��دع��ي  �ىل  دره��م��ا(   500.000(
بالر�سوم  �ملدعي عليهم  و�ل��ز�م  �لتي حلقت به من ج��ر�ء �حل��ادث  �ملادية و�لدبية 
�لثنني   يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.    �تعاب  ومقابل  �لتقا�سي  وم�سروفات 
مكلف  فاأنت  لذ�   Ch2.D.17 بالقاعة  �س   8.30 �ل�ساعة    2018/7/2 �ملو�فق  
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة 

��س���م �ل�سركة : “ رويال ديل للو�ساطة �لتجارية “ )�س.ذ.م.م(
رقم �لرخ�س��ة : 672511  عن�و�نها : مكتب 304 – ملك �ل�سيخة �سيخة بنت �سعيد 
�ل مكتوم – ديرة - �لبطني  �ل�سك�ل �لقانوين : ذ�ت م�سئولية حمدودة  رقم �لقيد 
بال�سجل �لتجاري : 1097628  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي 
باأنه ، قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها بانحالل �ل�سركة �ملذكور �عاله ، 
وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�سادر من �جلمعية �لعمومية لل�سركاء بتارخ )2018/04/03( 
لديه  م��ن  وعلى    )2018/04/03( بتاريخ  �ل��ع��دل  �لكاتب  �ل�سيد  ل��دى  و�مل�����س��دق 
�عرت��س �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�سفي �ملعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت 
 )04 – – 04( فاك�س )2223773   2226266( : -  هاتف  �لبطني   لالعمال - رقة 
م�ستحبا معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ 

ن�سر هذ� �لعالن.
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي

��س����م �مل�سفي : يو�سف بن خادم لتدقيق �حل�سابات
عن���و�ن����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة �لبطني  مبوجب هذ� 
�لتجاري  �ل�سجل  �لتاأ�سري يف  ، قد مت  باأنه  �لتنمية �لقت�سادية بدبي  د�ئ��رة  تعلن 
لديها بتعيني  �مل�سفي �ملذكور �عاله للقيام بت�سفية » رويال ديل للو�ساطة �لتجارية 
» )�س.ذ.م.م(  وعنو�نها  : مكتب 304 – ملك �ل�سيخة �سيخة بنت �سعيد �ل مكتوم 
وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�سادر من �جلمعية �لعمومية لل�سركاء  �لبطني   - – ديرة 
بتارخ )2018/04/03( و�مل�سدق لدى �ل�سيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2018/04/03(   
وعلى من لديه �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�سفي �ملعني يف مكتب )10- 9( 
فاك�س   )04 –  2226266(  : هاتف    - �لبطني  رق��ة   - لالعمال  منت  مركز  ملك 
)2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك يف خالل 

45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

��س���م �ل�سركة : “ �سوتامي للتجارة “ )�س.ذ.م.م(  
رقم �لرخ�س��ة : 650454  عن�و�نها : مكتب M07 ملك خليفة حممد خليفة �خلاليف - 
�ملمزر  �ل�سك�ل �لقانوين : ذ�ت م�سئولية حمدودة  رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري : 1072013  
�ل�سجل  �لتاأ�سري يف  ، قد مت  باأنه  �لتنمية �لقت�سادية بدبي  د�ئ��رة  مبوجب هذ� تعلن 
�ل�سادر من  �لقر�ر  وذل��ك مبوجب   ، �ع��اله  �ملذكور  �ل�سركة  بانحالل  لديها  �لتجاري 
�جلمعية �لعمومية لل�سركاء بتاريخ )2018/04/04( و�مل�سدق لدى �ل�سيد �لكاتب �لعدل 
بتاريخ )2018/04/04(  وعلى من لديه �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�سفي �ملعني 
 يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة �لبطني -  هاتف : )2226266 – 04( 
يف  وذل��ك  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�ستحبا   )04 –  2223773( فاك�س 

خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن .
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي

��س����م �مل�سفي : يو�سف بن خادم لتدقيق �حل�سابات
هذ�  �لبطني  مبوجب  رقة   - منت لالعمال  ملك مركز   )9-10( مكتب   : عن���و�ن����ه 
�لتجاري  �ل�سجل  يف  �لتاأ�سري  مت  قد   ، باأنه  بدبي  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن 
لديها بتعيني  �مل�سفي �ملذكور �عاله للقيام بت�سفية » �سوتامي للتجارة » )�س.ذ.م.م( 
وعنو�نها  : مكتب M07 ملك خليفة حممد خليفة �خلاليف - �ملمزر وذلك مبوجب 
�لقر�ر �ل�سادر من �جلمعية �لعمومية لل�سركاء بتاريخ )2018/04/04( و�مل�سدق لدى 
�ل�سيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2018/04/04(   وعلى من لديه �عرت��س �و مطالبة 
�لتقدم �ىل �مل�سفي �ملعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة �لبطني 
- هاتف : )2226266 – 04( فاك�س )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة �مل�ستند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/4234  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-حممد �بوبكر عمر �سعد عمر �ل�سعدي �ل�سحي جمهول 
عليك  �أق��ام  قد  �ل�سالمي  �بوظبي  م�سرف   / �ملدعي  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل 
 )77585.26( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى 
�لثنني  يوم  جل�سة  لها  �ملحاماة.وحددت  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم 
�ملو�فق 2018/6/25 �ل�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2  لذ� فاأنت مكلف 
�و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/4536  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�سركة �ل�سد لنظمة تكييف �لهو�ء ذ.م.م جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / حممد �مني �حلق حممد توتا مياه قد �أقام عليك 
درهم   )13100( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى 
.MB181918971AE:وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم رقم �ل�سكوى

�س   10.00 �ل�����س��اع��ة   2018/7/1 �مل���و�ف���ق  �لح����د  ي���وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت 
قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�    ch1.A.4:بالقاعة
للمحكمة قبل �جلل�سة  �و م�ستند�ت  ما لديك من مذكر�ت  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/4534  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�سركة �ل�سد لنظمة تكييف �لهو�ء ذ.م.م جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / �ساجناي جو�ل �سامايا جو�ل قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )13000( درهم وتذكرة عودة 
مببلغ )2000( درهم رقم �ل�سكوى:MB181918482AE.وحددت لها 
  ch1.A.4:جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 2018/7/1 �ل�ساعة 10.00 �س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/2896  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-منى ح�سن علي �آل علي جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
عليك  �أق��ام  قد  عامة  م�ساهمة  �سركة  �ل�سالمي  �بوظبي  م�سرف   / �ملدعي 
 )60098.36( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى 
�ملو�فق  �لثنني  يوم  لها جل�سة  و�لتعاب.وحددت  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�    ch1.A.2:بالقاعة ���س   08.30 �ل�ساعة   2018/6/25
�و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/1707  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�ل�سعود للخدمات �لفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي /هيثم �سامي حممد �سحاته دغيدى قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )24333 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000( 
  MB180258562AE/2018:ل�سكوى� رقم  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم  
�س   08.30 �ل�����س��اع��ة     2018/6/24 �مل���و�ف���ق  �لح�����د  ي����وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح������ددت 
وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذ�   ch2.E.22:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على 

�لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/1224  ا�صتئناف عمايل    
�لرجالية  جمهول  �لطربو�س للحالقة  �مل�ستاأنف �سده/ 1-�سالون  �ىل 
حم���ل �لق���ام���ة مب���ا �ن �مل�����س��ت��اأن��ف / حم��م��د �ل�����س��ي��د ���س��ل��ي��م ���س��ي��د �حمد 
وميثله:�حمد ح�سن حممد عبد�هلل �ملازمي  قد ��ستاأنف/ �حلكم �ل�سادر 

بالدعوى رقم 2017/4290 عمايل جزئي بتاريخ:2018/5/13     
 10.00 �ل�ساعة   2018/6/21 �مل��و�ف��ق  �خلمي�س   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/299  ا�صتئناف عمايل    
�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1-مرحبا ك�سمري للنقل بال�ساحنات �لثقيلة �س.ذ.م.م  
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف / معر�ج �لدين �سر�ج �لدين  قد 
��ستاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2017/10493 عمايل جزئي 

بتاريخ:2018/2/6     
وحددت لها جل�سه يوم �لثنني  �ملو�فق 2018/6/25 �ل�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   
       اإعادة اإعالن  بالن�صر

             يف  الدعوى 2018/360  احوال نف�س م�صلمني
�ىل �ملدعي عليه / 1- م�سرت با�سي  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �سمري 
زين �لدين با�سني وميثله:�حمد ح�سن حممد عبد�هلل �ملازمي  قد �أقام عليك 
�لدعوى ومو�سوعها 1- �حلكم بالغاء �لبند �لر�بع من �لتفاقية رقم:946/2017 
�خلا�س ببند ق�ساء �ل�سغار �لعطلة �ل�سيفية بدولة �لهند 2- �لز�م �ملدعي عليها 
بالر�سوم و�مل�سروفات و�تعاب �ملحاماه. وحددت لها جل�سة يوم  �لثالثاء �ملو�فق  
2018/6/19   �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة رقم )9( يف مبنى �لحو�ل �ل�سخ�سية 
وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�  �لقرهود  يف منطقة 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام 

على �لأقل ، ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   
       اإعادة اإعالن  بالن�صر

             يف  الدعوى 2018/242  احوال نف�س م�صلمني
�ىل �ملدعي عليه / 1- �حمد علي عي�سى نظر حممد �لبلو�سي  جمهول حمل �لقامة 
�ملفتول  قد  ب�سرى منت�سر وميثله:خليفة عبد�هلل حممد خليفة  �ملدعي/  �ن  مبا 
و�لز�م  �لن��ف��اق  وع���دم  و�ل��ه��ج��ر  لل�سرر  ط��الق  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام 
�ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية نفقة زوجية �سابقة و�لز�مه بدفع موؤخر �ل�سد�ق 
و�لز�مه بنفقة متعة و�لز�مه بنفقة متعة. وحددت لها جل�سة يوم  �لربعاء �ملو�فق  
2018/6/20   �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة رقم )6( يف مبنى �لح��و�ل �ل�سخ�سية يف 
منطقة �لقرهود لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ، 

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   
مذكرة اعالن بالن�صر

             يف  الدعوى 2018/33  ا�صتئناف تنفيذ مدين    
�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- عمرو ح�سني حممد وهبه  جمهول حمل �لقامة 
وميثله:عبد�لرحمن  �سعفار  بن  �سيف  حممد  �حمد   / �مل�ستاأنف  �ن  مبا 
ح�����س��ن حم��م��د �مل���ط���وع  ق���د ����س��ت��اأن��ف/ �حل��ك��م �ل�����س��ادر ب��ال��دع��وى رقم 

2016/1072 تنفيذ مدين     
وحددت لها جل�سه يوم �لربعاء  �ملو�فق 2018/7/4 �ل�ساعة 17.30 م�ساء�  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   

مذكرة اعالن بالن�صر
             يف  الدعوى 2018/87  ا�صتئناف تظلم جتاري    

دهار�  جيفانا   -2 ����س.ذ.م.م  للكمبيوتر  ر�ب��ت��ور   -1 �سده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
�مل�����س��ت��اأن��ف / م�سرف  ���س��ت��ي  جم��ه��ويل حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن  ك�سامنكي 
رقم  بالدعوى  �ل�سادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��ستاأنف  قد  �ل�سالمي  �أبوظبي 

2017/776 تظلم جتاري     
وحددت لها جل�سه يوم �لربعاء  �ملو�فق 2018/6/20 �ل�ساعة 17.30 م�ساء�  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   
اعالن حم�صر حجز بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2016/388  تنفيذ عقاري   
 ، كلي  ع��ق��اري  رق�����م:691/2013  �ل��دع��وى  يف  �ل�سادر  �حلكم  �لق�سية:تنفيذ  مو�سوع 
طالب  و�مل�ساريف.  للر�سوم  �سامال  دره��م   )2740570( وق��دره  به  �ملننفذ  �ملبلغ  ب�سد�د 
�لإعالن:طالب �لتنفيذ:حممد ح�سني ��سغر كا�ساين �ملطلوب �عالنه:�ملنفذ �سده:1- 
نعلنكم  �لع��الن:  �لقامة مو�سوع  ���س.ذ.م.م جمهول حمل  �لعقاري  للتطوير  زينت  
بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�سة وهي عبارة عن وحد�ت عقارية - �ملنطقة:�حلبية 
�لر�بعة دبي - رقم �لر�س:3- ��سم �ملبنى:برج زينتت - �لوحد�ت:)902 - 911( و�لوحد�ت 
-802-1701-1706( �ل��وح��د�ت   - �لر����س:3  رق��م   - �لر�بعة  �حلبية  مبنطقة   �لكائنة 
وقدره  �ملطالبة  للمبلغ  وف��اء   ،  )1712-1708-1401-1711-1705-502-811-1707
قر�ر  على  بناء�   - قانونا  مفعوله  ونفاذ  به  ج��اء  مبا  للعلم  وذل��ك  دره��م   )2740570(

�ملحكمة �ل�سادر بتاريخ:2018/5/28.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/546  ا�صتئناف جتاري    

�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- �سركة بري�سان بيوتي ذ.م.م 2- �سركة �م بي جي 
للتجارة ذ.م.م 3- �سركة �م �ر �م للتجارة ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �مل�ستاأنف /�سعيد تيمور ماليري خو�ه لنكوردي وميثله:ر��سد حممد 

�سعيد بوج�سيم  قد ��ستاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم/     
 10.00 �ل�ساعة   2018/6/27 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/425  جتاري كلي
لطب  دب��ي  �بت�سامة  ومركز  )حاليا(  �ل�سنان  لطب  �سمايل  �ستار  عليه/مركو  �ملدعي  �ىل 
مدير  وب�سفته  �ل�سخ�سية  ب�سفته   - �ل�سقر�ن  �عويد  يو�سف  �حمد   -2 )�سابقا(  �ل�سنان 
�بت�سامة دبي لطب �ل�سنان جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ريا�س جنم �لربيع ب�سفته 
مدير خمترب �مليناء ل�سناعة �ل�سنان وميثله:�بر�هيم علي كرم حممد خوري قد �أقام عليك 
وقدره  مببلغ  و�لت�سامم  بالت�سامن  عليهم  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى 
�ملطالبة  تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم   )1508388(
�لتام.وحددت لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق:2018/6/25 �ل�ساعة:09:30�س  وحتى �ل�سد�د 
بالقاعة:ch.2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   

اعالن حكم بالن�صر
                  يف  الدعوى رقم 2017/257  جتاري كلي 

�سوبا�س  جينتال  �ساكيت   -2 ����س.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  بر�تيك  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
نعلنكم  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ج��ن��د�ل  لل  ج��ور�  ت�ساند  �سوبا�س   -3 جيند�ل  �سانت 
بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2018/1/25  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
ل�سالح/ �سيتي بنك �ن �يه بالز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن و�لتكافل فيما بينهما بان 
يوؤدو� للبنك �ملدعي مبلغ )11.681.206.15( درهم و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 9% من 
تاريخ �ملطالبة يف:2016/10/23 وحتى �ل�سد�د �لتام و�مل�ساريف ومبلغ �لف درهم مقابل 
�تعاب �ملحاماة . حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد 

بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2018/1334  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- ج�سميت �سينغ �مريتبال �سينغ جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/رم�سان مو�سى م�سم�س وميثله:علي �بر�هيم حممد �حلمادي قد �أقام عليك 
درهم   )170.000( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى 
وحتى  �ل�ستحقاق  تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم 
�ل�سد�د �لتام. وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق 2018/6/13 �ل�ساعة 8.30 �س 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch 1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   
اعالن حكم بالن�صر

                  يف  الدعوى رقم 2018/615  جتاري جزئي 
�ملدعي/ �ن  �مل��ي��دو م��ولت جمهول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا  �مل��دع��ي عليه/1- ماري�سل  �ىل 

بنك �م �لقيوين �لوطني �س.م.ع نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 
2018/4/17  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/ بنك �م �لقيوين �لوطني �س.م.ع بالز�م 
 )3907142( مبلغ  �لوطني(  �لقيوين  �م  )بنك  �ملدعي  للبنك  ت��وؤدي  بان  عليها  �ملدعي 
درهم و�لفائدة بو�قع 9% �سنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية �حلا�سل يف:2018/2/25 
وحتى �ل�سد�د �لتام ف�سال عن �لر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل �تعاب 
�ملحاماة . حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من 
�ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن 

�سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   

اعالن حكم بالن�صر
                  يف  الدعوى رقم 2017/2964  جتاري جزئي 

�ىل �ملدعي عليه/1- عبد�ل�سالم رحمت مري�ن جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/
بنك �م �لقيوين �لوطني �س.م.ع نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 
�س.م.ع  �لوطني  �لقيوين  �م  بنك  ل�سالح/  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    2018/2/20
بن�سبة  �ملدعي مبلغ )21.039.22( درهم وفائدة  للبنك  يوؤدي  بان  �ملدعي عليه  بالز�م 
9% من تاريخ:2017/8/24 وحتى �ل�سد�د �لتام و�لزمت �ملدعي عليه بامل�سروفات و�لف 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة . حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
�ل�سيخ  �ل�سمو  با�سم �ساحب  �لع��الن �سدر  لن�سر هذ�  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2018/1479  جتاري جزئي

�ىل �مل��دع��ي عليه / 1- ع��م��اد ح�سن �ح��م��د �سقر جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي/
عالء كرمي ر�سيد �خلزرجي وميثله:فتيحة حممد برجو قور�ري قد �أقام عليك �لدعوى 
 )350000( وق���دره  مبلغ  للمدعي  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها 
و�لر�سوم  �ل�سد�د  �ل�ستحقاق وحتى متام  تاريخ  بو�قع 12% من  �لقانونية  و�لفو�ئد  درهم 
 2018/6/25 �ملو�فق  �لثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.  �تعاب  ومقابل  و�مل�ساريف 
�ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/1911  جتاري جزئي

�ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  �لعلوي  م�سعود  �سبيت  فايل  عليه/في�سل  �ملدعي  �ىل 
مرت�سى  يعقوب  مرت�سى  وميثله:حممد  ذ.م.م  �ل�سيار�ت  لتاأجري  �م  بي  �مل��دع��ي/�ر 
برهان �لها�سمي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ 
من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م(  �لف  )ع�سرة  وق��دره 
تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.وحددت لها 
 ch.1.C.13:بالقاعة �ل�ساعة:08:30�س  �مل��و�ف��ق:2018/7/10  �لثالثاء  يوم  جل�سة 
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/1654  جتاري جزئي
�لقامة  حمل  جمهول  �سو�حلة  عبد�لرحمن  وليد  �لدين  عليه/نور  �ملدعي  �ىل 
مبا �ن �ملدعي/بنك �لحتاد �لوطني وميثله:عبد�هلل حممد ر�سول علي �لهرمودي 
وقدره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د 
)165.127( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب و�لفائدة �لتاخريية بو�قع 8% �سنويا 
لها  �ل��ت��ام.وح��ددت  �ل�سد�د  وحتى  �لدعوى  رف��ع  تاريخ  من  �ل�سخ�سي  �لقر�س  عن 
 ch.1.C.12:بالقاعة �ل�ساعة:08:30�س  �ملو�فق:2018/6/24  �لحد  يوم  جل�سة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/1663  جتاري جزئي

�ملدعي/بنك  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول  فامبي  عليه/جلني  �مل��دع��ي  �ىل 
�لحتاد �لوطني وميثله:عبد�هلل حممد ر�سول علي �لهرمودي قد �أقام عليك 
�لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )84.979( درهم 
و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 10% �سنويا �لقر�س �ل�سخ�سي 
من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام.وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�س 
فاأنت  ل��ذ�   ch.1.C.13:بالقاعة �ل�ساعة:08:30�س  �مل���و�ف���ق:2018/6/28 
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/1882  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه/فيكتور �جنات�سو�س �وغو�ستني جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/
�أق��ام عليك  قد  �لهرمودي  ر�سول علي  �لوطني وميثله:عبد�هلل حممد  �لحت��اد  بنك 
�لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للبنك �ملدعي مبلغ وقدره 
وقدره  ومبلغ  �ل�سخ�سي  �لقر�س  عن  �سنويا   %10 بو�قع  و�لفائدة  درهم   )138.276(
ما  �لنرتنت  بطاقة  عن  �سنويا   %38.28 بو�قع  �لتاأخريية  و�لفائدة  دره��م   )1.985(
يعادل مبلغ فائدة وقدره )1.622( درهم حتى تاريخ قيد �لدعوى يف:2018/6/3 ومبلغ 
وقدره )771( درهم عن �ل�سحب على �ملك�سوف و�لر�سوم و�مل�ساريف و�لتعاب.وحددت 
 ch.1.C.12:ل�ساعة:08:30�س بالقاعة� �ملو�فق:2018/7/1  لها جل�سة يوم �لحد 
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12349 بتاريخ 2018/6/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/1654  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه/نور �لدين وليد عبد�لرحمن �سو�حلة جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي/بنك �لحتاد �لوطني وميثله:عبد�هلل حممد ر�سول علي �لهرمودي قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )165.127( 
درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لتاخريية بو�قع 8% �سنويا عن 
�لقر�س �ل�سخ�سي من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام.وحددت لها جل�سة 
لذ�   ch.1.C.12:بالقاعة �ل�ساعة:08:30�س  �مل���و�ف���ق:2018/6/24  �لح��د  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



 يبداأ الداء ال�ضكري من النمط الثاين مع مقاومة االإن�ضولني اأو عجز خاليا الدهون، والع�ضالت، والكبد عن ا�ضتخدام االإن�ضولني الذي 
ينتجه البنكريا�س بغية حمل ال�ضكر اإىل داخل خاليا اجل�ضم وا�ضتخدامه يف توليد الطاقة، بح�ضب املعهد الوطني للداء ال�ضكري، 
يبذل  االأم��ريك��ي��ة.  املتحدة  ال��والي��ات  يف  اله�ضمية  واالأم��را���س  الكلى،  واأم��را���س 
البنكريا�س بادئ االأمر جمهودًا م�ضاعفًا الإنتاج مزيد من االإن�ضولني، اإال اأنه يعجز 
)ال�ضكر(  الغلوكوز  معدالت  الإبقاء  كافية  كمية  اإنتاج  موا�ضلة  عن  النهاية  يف 
اخلاليا،  يغذي  اأن  بدل  الدم  يف  االأخ��ري  يراكم  وهكذا  طبيعية.  الدم  يف 
عالج.  اإىل  ويحتاج  الثاين  النمط  من  ال�ضكري  بالداء  االإن�ضان  فُي�ضاب 
اأنواع من العالجات لتحديد فاعليتها  يعمل الباحثون راهنًا على ثالثة 
بينها  من  عك�ضه،  رمبا  اأو  الثاين  النمط  من  ال�ضكري  ال��داء  مقاومة  يف 

رمب����ا ي��ت��م��ّك��ن ط��ب��ي��ب��ك ي���وم���اً من 
ب�سيط  دم  ف���ح�������س  �����س���ت���ع���م���ال 
بال�سرطان.  �إ�سابتك  م��ن  للتاأكد 
م��ن جامعة )جونز  ب��اح��ث��ون  ذك��ر 
هوبكينز( يف عدد جملة )�ساين�س( 
ب��ت��اري��خ 19 ي��ن��اي��ر �أن���ه���م ط����ّورو� 
�أوىل  ر���س��د  ي�ستطيع  دم  ف��ح�����س 

موؤ�سر�ت �ل�سرطان.
فح�س �لباحثون عينات �لدم بحثاً 

عن �حلم�س �لنووي و�لربوتينات 
خمتلفة  �أن����و�ع  بثمانية  �ملرتبطة 
من �ل�سرطان. متكنو� من �لك�سف 
���س��رط��ان يف مر�حلها  ح���الت  ع��ن 
�لأوىل لدى �أكر من �ألف مري�س 
خمتلفة  ب��اأ���س��ك��ال  م�سابني  ك��ان��و� 
ينت�سر يف  �ل��ذي مل  �ل�سرطان  من 

�أج�سامهم بعد. 
بني  �لفح�س  ر���س��د  لة،  �ملح�سّ يف 

33 و%89 من حالت �ل�سرطان 
�لتي تختلف بح�سب نوع �لورم.

معدًل  �أي�������س���اً  �ل��ف��ح�����س  ����س���ّج���ل 
�لإيجابية  �لنتائج  م��ن  منخف�ساً 

�خلاطئة. 
عند ��ستعماله مع �أكر من 812 
�سخ�ساً �سليماً، �أ�سار �أقل من 1% 
�ل�سرطان  وج��ود  �إىل  �لنتائج  م��ن 
م�سابني  غ����ري  �أ����س���خ���ا����س  ل�����دى 

باملر�س.
 يف بع�س �حلالت، متّكن �لباحثون 
�أي�����س��اً م��ن حت��دي��د ن��وع �ل�سرطان 

بناًء على عينة �لدم.
�لنهاية  �لبحث يف  ه��ذ�  ي���وؤدي  ق��د 
�أد�ة فح�س من �ساأنها  �إىل تطوير 
�أن ت�سهم يف ر�سد حالت �ل�سرطان 
يكون  ح��ني  �أي  مبكرة،  مرحلة  يف 

�ملر�س قاباًل للعالج.

م�ضار تطور االإكزميا
يحتّك �لعامل �ملُ�سّبب للح�سا�سية بالب�سرة، ثم تطلق �خلاليا �لليمفاوية 

�لتهاباً  ت�سبب  �لتي  �ل�سيتوكني  عنا�سر  �جللد  باطن  يف  �لتائية 
لذلك،  نتيجًة  �ملحيطة.  �جللدية  �خلاليا  جميع  يف 

ت��ن��ت�����س��ر �لإك����زمي����ا ب��ع��د م����دة ت�����رت�وح ب���ني 24 
تتعدد  �لأويل.  �لح��ت��ك��اك  على  �ساعة  و72 

�حلّكة  منها  �لتالم�سية،  �لإكزميا  �أعر��س 
ق�����س��ور وحوي�سالت  وظ��ه��ور  و�لح���م���ر�ر 

ر��سحة.

منتجات التنظيف
منتج  �أي  �سر�ء  قبل  �لأغلفة  �قرئي   •

ثيازولينون  �إي�������زو  �مل��ي��ث��ي��ل  م������ادة  لأن 
ل  لكن  �لتنظيف  منتجات  يف  م�سموحة 

بد من ذكرها على �لغالف.
رذ�ذ  �سكل  على  تاأتي  �لتي  �ملنتجات  جتنبي   •

ق���د تكون  ث��ي��ازول��ي��ن��ون  �إي�����زو  �مل��ي��ث��ي��ل  م�����ادة  لأن 
م�����س��وؤول��ة ع���ن �لإك����زمي����ا �ل���ت���ي ي��ن��ق��ل��ه��ا �ل���ه���و�ء �إىل 

�ملناطق �جللدية �ملك�سوفة، منها �لوجه.
بالأعمال  ق��ي��ام��ك  �أث���ن���اء  ق���ف���از�ت  ��ستعملي   •

ت��ل��م�����س��ني منتجات  ك��ن��ت  ل���و  �مل���ن���زل���ي���ة، ح��ت��ى 
�أخ����رى م��ث��ل �ل��ط��الء لأن ذك���ر وج���ود �مليثيل 

�إيزو ثيازولينون لي�س �إلز�مياً فيها.

م�ضتح�ضرات التجميل
هذ�  يف  خ��ط��ورة  لل�سطف  �لقابلة  غ��ري  �ملنتجات  تطرح 

�لرطبة...  و�ملناديل  و�ل��زي��وت  �لكرميات  بينها  من  �ملجال، 

منذ  �مل�ستح�سر�ت  هذه  يف  ثيازولينون  �إي��زو  �مليثيل  م��ادة  ��ستعمال  ُمنع 
فرتة ق�سرية ولكن يرتفع عدد �ملنتجات �لتي ل تلتزم بهذه �لقاعدة يف 

�لأ�سو�ق!
يف �ملنتجات �لقابلة لل�سطف )جل �ل�ستحمام، و�سامبوهات...(، 
على  ث��ي��ازول��ي��ن��ون  �إي����زو  �مليثيل  ن�سبة  تقت�سر  �أن  ي��ج��ب 

 .5100،0%
هذه  تتجاوز  �لتي  �ملنتجات  تختفي  �أن  �ملنتظر  من 
تذكرها  �أن  يجب  �أو  ق��ري��ب��اً  �لأ���س��و�ق  م��ن  �لعتبة 

�مل�ستح�سر�ت �لتي حتتوي على هذ� �لعن�سر.
ُيعترب �مليثيل �إيزو ثيازولينون على ر�أ�س م�سببات 

ل����ذ� م���ن �لأف�������س���ل جتّنبه  �حل�����س��ا���س��ي��ة، 
ب��ال��ك��ام��ل و�خ��ت��ي��ار �مل��ن��ت��ج��ات �لتي 

تخلو منه.

ت�ضّكل املعادن والعطور واملواد احلافظة جزءًا من العنا�ضر التي تطرح م�ضكلة يف ما يتعّلق 
باالإكزميا التالم�ضية. لكن يعترب اأطباء اجللد واحل�ضا�ضية مادة امليثيل اإيزو ثيازولينون 

مقلقة ب�ضكل خا�س كونها حا�ضرة جدًا يف حياتنا اليومية.

فح�ش دم مرتقب
 يك�ضف ال�ضرطان

االإكزميا التالم�ضية.. اأعرا�ضها 
وطرق الوقاية منها

ب��د�أت كاتي ويلي �سر�عها مع �ل��د�ء �ل�سكري من 
حاماًل  كانت  عندما   1990 ع��ام  �لثاين  �لنمط 
بولدها �لثاين. تطّور مر�سها ب�سرعة، ويف غ�سون 
ثمانية �أ�سابيع بد�أت �لعالج بالإن�سولني، �آملًة باأن 
حالتها  لكن  �بنها.  ولدة  م��ع  �ل���د�ء  ه��ذ�  يختفي 

ظلت ترت�جع.
�سرعان ما بد�أت ويلي تعاين ��سطر�بات يف �لنظر 
م�ساعفات  من  باأنهما  علماً  �لأع�����س��اب،  يف  وتلفاً 
معدلت  �أخ���ذت  كذلك  �ل�سائعة.  �ل�سكري  �ل���د�ء 
ترتفع   )A1C( �ل�سكري  �ل��دم  خ�ساب  �ختبار 
 23 يف حالتها. كانت تعاين زيادة يف �لوزن بلغت 
كيلوغر�ماً، و�أ�ساف �لأطباء دو�ء �مليتفورمني �إىل 
�لإن�����س��ول��ني. يف تلك  �ل��ي��وم��ي م��ن حقن  عالجها 
�مل��رح��ل��ة، ق����ر�أَت ع��ن در����س��ة ت��ت��ن��اول �ل�سكري من 
�أن  �إىل  �لثاين يف عيادة كليفالند، وت�سري  �لنمط 
�لعيادة ت�ستقطب �ملر�سى للم�ساركة يف و�حد من 
فاعلية  حتديد  بغية  �لعالجات  من  �أن���و�ع  ثالثة 
�لنمط  م��ن  �ل���د�ء  ه��ذ�  ع��الج  �إىل  �أ�ساليب تهدف 

�لثاين �أو رمبا عك�سه.
تاملر،  رون��ال��د  �ل��دك��ت��ور  يو�سح  �ل�سياق،  ه��ذ�  يف 
يف  �ل�سريري  �ل�سكري  �ل��د�ء  ملعهد  �لطبي  �ملدير 
)�سحيح  نيويورك:  يف  �سايناي  ماونت  م�ست�سفى 
�أن منط �حلياة غري �ل�سحي مثل �لنظام �لغذ�ئي 
�ل�سيئ وبالتايل �ملعاناة من �ل�سمنة، وعدم ممار�سة 
�ل��ت��م��اري��ن �ل��ري��ا���س��ي��ة ت�����س��ك��ل ع���و�م���ل خ��ط��ر يف 
�ل�سكري من �لنمط �لثاين، �إل �أن عنا�سر جينية 

جتعل غالباً �لإن�سان �أكر عر�سة لهذ� �لد�ء(.
كينغ،  ج��ورج  �لدكتور  يقول  ذل��ك،  �إىل  بالإ�سافة 
�ل�سكري  للد�ء  جو�سلني  مركز  يف  علمي  م�سوؤول 
كلمة )عالج  ��ستعمال  ي��رتدد يف  �إن��ه  بو�سطن،  يف 
�ل��غ��ذ�ئ��ي و�لريا�سي  �ل��ن��ظ��ام  ����س���اٍف(، ول��ك��ن م��ع 
�مل��ن��ا���س��ب، ي��دخ��ل م��ري�����س �ل�����س��ك��ري م���ن �لنمط 
�ل��ث��اين يف م��رح��ل��ة ت��ع��اٍف ت����دوم ع���ق���ود�ً م��ن دون 
�لوزن  �أو  �ل�سمنة  �أن  وي�سيف  �إىل عالج.  �حلاجة 
�أن  �إل  بارز�ً ور�ء هذ� �لد�ء،  �لز�ئد ي�سكالن �سبباً 
%20 فقط ممن يعانون �ل�سمنة �أو �لوزن �لز�ئد 

ُي�سابون بال�سكري.
�إ�سابة  يتابع كينغ مو�سحاً: )ثمة ما يحول دون 
بالد�ء  �ل��وزن  وزي��ادة  �ل�سمنة  يعانون  َمن  غالبية 
�ل�����س��ك��ري م��ن �ل��ن��م��ط �ل���ث���اين. وع��ن��دم��ا نكت�سف 

ماهيته، نتو�سل �إىل عالج على �لأرجح(.

ما قبل ال�ضكري
يجِمع �خلرب�ء على �أن )مرحلة ما قبل �ل�سكري( 
�أو  منه  �لثاين  �لنمط  ظهور  لعك�س  وق��ت  �أف�سل 
دم  �لغلوكوز يف  تكون معدلت  عندما  �أي  تفاديه، 
لي�ست عالية  �أنها  �إل  �لطبيعي  �أعلى من  �ملري�س 
كفاية لُيعترب م�ساباً بال�سكري من �لنمط �لثاين، 
�ل�سكري،  ل��ل��د�ء  �ل��وط��ن��ي  �مل��ع��ه��د  ي�سري  ح�سبما 
و�أمر��س �لكلى، و�لأمر��س �له�سمية يف �لوليات 
�ملتحدة �لأمريكية. ول ُيعّد �ملري�س يف هذه �ملرحلة 
�أكر عر�سة ملر�س �لقلب و�ل�سكتة �لدماغية، بل 
يف  �ل��ث��اين  �لنمط  م��ن  بال�سكري  لالإ�سابة  �أي�ساً 

غ�سون ع�سر �سنو�ت.
ي��وؤك��د �ل��دك��ت��ور ب��ر�ن��دون ك��ول��ب��ي، طبيب ب���ارز يف 
�سخ�سية  عالجية  �أ���س��ال��ي��ب  مي��ار���س  كاليفورنيا 
يف  يكونون  َم��ن  �أن  �ل�سن،  يف  �لتقدم  يف  للتحكم 
مرحلة ما قبل �ل�سكري ل يعانون �أي �أعر��س �أو 

ي�سابون �أحياناً بالدو�ر و�لتعب. 
ولكن م��ع �ق��رت�ب��ه��م م��ن �لنمط �ل��ث��اين م��ن هذ� 
�لد�ء، تبد�أ معاناتهم مع �خلدر �أو �لإح�سا�س بوخز 
يف �أ�سابع �ليدين و�لقدمني، وفق �لدكتور كولبي. 
وت�سّكل هذه �لأعر��س �إ�سارة �إىل �أن �جل�سم يو�جه 

�سعوبة يف معاجلة �ل�سكر.
ي�سيف �لطبيب: )ل يويل �لأطباء عادًة �هتماماً 

كبري�ً ملرحلة ما قبل �لد�ء �ل�سكري.
 لكن �ملر�سى يجب �أن ي�سرو� على �إجر�ء فحو�س 
بعك�سه  �ل��ب��دء  م��ن  ك��ي يتمكنو�  �ل���س��ط��ر�ب  لهذ� 
ب���اإج���ر�ء ت���غ���ري�ت يف ن��ظ��ام��ه��م �ل���غ���ذ�ئ���ي، وزي����ادة 

متارينهم �لريا�سية، و�لتنبه �إىل �مل�ساعفات(.

برنامج الوقاية
)بحث  �ل�سكري  �ل��د�ء  من  �لوقاية  برنامج  �سّكل 
�أمريكا(  يف  �لوطنية  �ل�سحة  معاهد  �أجرته  ب��ارز 
م�ساركني  �سملت  �مل��ر�ك��ز  متعددة  بحثية  م��ب��ادرة 
�ل�سكر يف  م��ع��دلت  ُتعترب  �ل��ز�ئ��د،  �ل���وزن  يعانون 
لي�ست  �أنها  �إل  �لطبيعي،  �ملعدل  من  �أعلى  دمهم 
عالية كفاية لُي�سّنفو� من مر�سى �لد�ء �ل�سكري 
م���ن �ل��ن��م��ط �ل���ث���اين، وي���و�ج���ه���ون ع���و�م���ل خطر 

تعر�سهم لل�سكري. 
�أ�ساليب  م���ن ث��الث��ة  ج����ّرب ك���ل م�����س��ارك و�ح������د�ً 

للوقاية من �لإ�سابة بهذ� �لد�ء �أو تاأخريه.
�ختربت �ملجموعة �لأوىل تغرّي�ت يف منط �حلياة 

و�ل��ن�����س��اط �جل�سدي،  �ل���غ���ذ�ئ���ي،  �ل��ن��ظ��ام  ���س��م��ل��ت 
من   7% خ�سارة  بهدف  �ل�سلوكية  و�لتعديالت 

�لوزن و�حلفاظ عليها.
من  مليغر�ماً   850 �لثانية  �ملجموعة  وتناولت   
�ل�سكري( مرَتني  للد�ء  �مليتفورمني )دو�ء فموي 

يف �ليوم.
 �أما �ملجموعة �لثالثة، فتناولت عالجاً وهمياً بدل 

�مليتفورمني.
يف  �سريري  حمقق  �سيب�س،  �آرون  �لدكتور  يو�سح 
�لكلى،  و�أم��ر����س  �ل�سكري،  للد�ء  �لوطني  �ملعهد 
�أن  تك�سف  �ل��در����س��ة  �أن  �له�سمية،  و�لأم���ر�����س 
َمن  ي�ساهمان يف ح��ال��ة  و�ل��ت��م��رن  �ل���وزن  خ�����س��ارة 
ُيعتربون عر�سة للد�ء �ل�سكري من �لنمط �لثاين 
تاأخريها،  �أو  �ل�سكري  ب��ال��د�ء  �لإ�سابة  تفادي  يف 
وتك�سف  �مليتفورمني.  دو�ء  �ساأن  ذل��ك  يف  �ساأنهما 
متابعة د�مت ع�سر �سنو�ت �أن �لوقاية من �ل�سكري 
�أو تاأخريه كانا �أكر ثباتاً بني جمموعة )تغرّي�ت 

منط �حلياة(.
�أن  �أن �لدر��سة ت�سري �إىل  ي�سيف �لدكتور �سيب�س 
من �ملمكن عك�س �ملرحلة �لأوىل من �ل�سكري من 
�لباكرة  �مل��ر�ح��ل  يف  �ل��وق��اي��ة  و�أن  �ل��ث��اين،  �لنمط 

فاعلة �أي�ساً. 
�لدم  يف  �ل�سكر  يكون  )عندما  مو�سحاً:  ويتابع 
�للجوء  �ل��د�ء من دون  �سبه طبيعي، ميكن عك�س 
ولكن  �أخ���رى.  �أدوي���ة  �أو  �إن�سولني،  �أو  حبوب،  �إىل 

كلما تقّدم �ل�سكري، يرت�جع �حتمال عك�سه(.
���س��ور، م��دي��ر معهد طب  �ل��دك��ت��ور فيليب  ف  ي��ع��رِّ
كليفالند  ع���ي���ادة  �لأي�����س��ي يف  و�ل���ط���ب  �ل�����س��م��ن��ة 
وبروف�سور متخ�س�س يف �جلر�حة يف عيادة كلية 
�سكر  مبعدل  بالتمتع  �لتعايف  ف��رتة  للطب،  ليرن 
���س��ن��و�ت م��ن دون  �ل����دم ط����و�ل خ��م�����س  طبيعي يف 

تناول �أي �أدوية. 
��ستيفاء  �ل��ذي جنح يف  �لوحيد  �لعالج  �أن  ويوؤكد 
�سروط �جلمعية �لأمريكية للد�ء �ل�سكري لُي�سنَّف 
�ل�سكري(  �ل���د�ء  )رع��اي��ة  جملة  يف  وُن�سر  �سافياً، 

�لتابعة للجمعية، يبقى جر�حة �ل�سمنة.
لتجربة  بالتح�سري�ت  ويلي  كاتي  علمت  عندما 
يخطط  �لتي  �ل��ث��اين  �لنمط  م��ن  �ل�سكري  �ل���د�ء 
لها �سور، قررت جتربة حظها ومعرفة ما �إذ� كانت 
بعد  ذل���ك.  يف  وجن��ح��ت  فيها،  للم�ساركة  م��وؤه��ل��ة 
لتحديد مدى  �لأول��ي��ة  �لخ��ت��ب��ار�ت  م��ن  �لنتهاء 

جلر�حة  �خل�سوع  جمموعة  �إىل  مت  �سُ �أهليتها، 
جمازة �ملعدة.

 ���س��م��ل��ت �مل��ج��م��وع��ت��ان �لأخ����ري����ان و�ح������دة تلقى 
�سّم  فح�سب  مكثفاً  طبياً  ع��الج��اً  �مل��ر���س��ى  فيها 
�لأخرى،  �ملجموعة  �أما  طبية.  و��ست�سار�ت  �أدوي��ة 
فخ�سعت جلر�حة تكميم �ملعدة، وهي نوع �آخر من 

�جلر�حات �ملنحفة.
على  �لق�ساء  )�حتمال  وت��دع��ى  �ل��در����س��ة،  ُتعترب 
�ل����د�ء �ل�����س��ك��ري ب��ال��ع��الج �جل���ر�ح���ي و�لأدوي������ة(، 
ت�سمل  �لتي  �لكربى  �لع�سو�ئية  �لتجارب  �إح��دى 
مرحلة من �أطول مر�حل �ملتابعة، وتقارن �لعالج 

بالأدوية باجلر�حات �ملنحفة.
�أن �لأخ��رية هي �لأك��ر فاعلية يف عك�س   و�ت�سح 

�لد�ء �ل�سكري من �لنمط �لثاين.
�سنو�ت،  د�مت خم�س  متابعة  �سور: )خالل  يذكر 
ن�����س��ب��ة ك��ب��رية م���ن م��ر���س��ى �جلر�حات  ����س��ت��وف��ت 

�ل���ت���ي حتددها  �ل�����س��ف��اء  ����س���روط  �مل��ن��ح��ف��ة 
�جلمعية �لأمريكية للد�ء �ل�سكري(.

�ست  خ�سّ  ،2016 ي���ون���ي���و  ���س��ه��ر  يف 
عدد�ً   Diabetes Care جم��ل��ة 
يعتربون  َمن  حتدد  لتوجيهات  كاماًل 

موؤهلني للجر�حات �ملنحفة.
من  �أن  مو�سحاً  ي�ستدرك  �سور  لكن   
خطوة  �أول  �أن  ن��ف��ه��م  �أن  �ل�����س��روري 
ل���ع���الج �ل�����س��ك��ري ت��ب��ق��ى �ت���ب���اع نظام 
�لتمارين  ومم��ار���س��ة  ���س��ح��ي  غ���ذ�ئ���ي 
�ل���ري���ا����س���ي���ة، م����ن ث����م �ل���ل���ج���وء �إىل 

�لإن�سولني و�لأدوية �لأخرى.
ي�سيف: )ل ين�سح �لأطباء باجلر�حة 
منط  يف  �ل��ت��غ��ري�ت  تخفق  ع��ن��دم��ا  �إل 
ب����الأدوي����ة يف �سبط  �حل���ي���اة و�ل���ع���الج 

�ل�سكري، 
علماً باأن خطر �لتعر�س مل�ساعفات �أو 
�ملوت يبقى منخف�ساً، فهذه �جلر�حات 
�آمنة بقدر جر�حة �ملر�رة �أو ��ستئ�سال 

�لرحم(. 
بعدما �سارت ويلي من �ملر�سى �لأو�ئل 
�لذين خ�سعو� جلر�حة منحفة كعالج 
ل���ل���د�ء �ل�����س��ك��ري ل خل�����س��ارة �ل�����وزن، 
��ف �ل��ي��وم م��ن مر�سى  م��ا ع���ادت ُت�����س��نَّ
�ل�������س���ك���ري م����ن �ل���ن���م���ط �ل�����ث�����اين. يف 

يف  �ل�سكر  م��ع��دل  ظ��ل  �لأخ����رية،  �ل�سبع  �ل�سنو�ت 
دمها طبيعياً ومل تتناول �أي �أدوية.

�لآلف لهذه �جلر�حة �سنوياً. يف   ويخ�سع ر�هناً 
ه��ذ� �ل�����س��ي��اق، ي��ذك��ر ���س��ور �أن 

�لطبية  �لإج���ر�ء�ت 
حت����ق����ق جن����اح����اً 

وتبّدل  ب��اه��ر�ً 
حياة �لنا�س، 
يود  ل���ذل���ك 
يخ�سع  �أن 

لها عدد �أكرب 
�ملر�سى  م����ن 

ت�ساهم  و�أن 
�لتاأمني  ب��ر�م��ج 

يف تغطيتها.

�لثاين  �لنمط  م��ن  �ل�سكري  �ل���د�ء  ع��الج  �أن  م��ع 
وعك�سه حققا تقدماً كبري�ً يف �لآونة �لأخرية، ما 
ز�ل �أمام �لعلماء عمل كثري كي يتمكنو� من منع 

ظهوره. 
ول��ك��ن م��ع �ل��رتب��ي��ة �ل��ت��ي ت�����س��دد ع��ل��ى �أهمية 
ن���ظ���ام غ���ذ�ئ���ي �سحي،  �ل���ت���م���رن، و�ت����ب����اع 
و�حلفاظ على وزن �سليم، يرت�جع عدد 
قر�ر�ت  �ت��خ��اذ  �إىل  يحتاجون  َم��ن 
يكون  م��ر���س  ع���الج  ب�����س��اأن  مهمة 
ر  ويق�سّ غ���ال���ب���اً  م���زم���ن���اً 

�حلياة.

عنا�ضر جينية جتعل غالبًا االإن�ضان اأكرث عر�ضة لهذا الداء

جراحة ال�ضمنة تتغلب على ال�ضكري من النمط الثاين
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خما�سيات  �إح��دى  ع�سل(  )�سهر  جانب  �إىل   •
�أن��ك �نتهيت من  �أ���س��رِت �إىل  )�حل��ب ج��ن��ون( 
بعد  �سيعر�س  فهل  ث��ان،  م�سل�سل  ت�سوير 

رم�سان؟
- �لعمل مل يتم حتديد موعد عْر�سه. 
حلقة،   60 م��ن  م��وؤل��ف  م�سل�سل  ه��و 
من كتابة كلوديا مر�سليان و�إخر�ج 
و�إنتاج ندمي مهنا و��سمه )برد�نة 
�أنا(، ومو�سوعه يطرح ق�سية 
و�سخ�سياته  ج�����د�ً  م��ه��م��ة 

حلوة.

�أح������ب������ب������ِت  ه���������ل   •
ت�����������������و�ج�����������������دك يف 

�خلما�سية؟
�أك������ن  مل  ل������و   -
م�������ق�������ت�������ن�������ع�������ة 
ملا  ب����ال����ع����م����ل 
فيه.  ���س��ارك��ُت 
�لعمل  �أح�����ب 
م�������ع ك����ل����ودي����ا 
م�����ر������س�����ل�����ي�����ان 
�أ�سمر،  وف��ي��ل��ي��ب 
�أن������ن������ي من  ك����م����ا 
�لعمل  ه����ذ�  خ����الل 
�سركة  �إىل  ت���ع���ّرف���ت 
�إن������ت������اج ج������دي������دة هي 
)غ����ول����دن لي������ن( وهي 
�سركة حمرتمة. �لتجربة 
ع���ل���ى جميع  ج���ي���دة  ك���ان���ت 

�ل�سعد.

�خلما�سيات  �أن  جتدين  ه��ل   •
ه������ي �حل��������ل ب������وج������ود �ل����ت����ك����ر�ر 
و�لتطويل �لتي ي�سيطر على بع�س 
تغطية  م��ن  تتمكن  ك��ي  �مل�سل�سالت 

�لعر�س طو�ل 30 يوماً يف رم�سان؟
�إذ� كان مت عر�س خما�سيات  - ل �أعرف 

�أ�ساهد خما�سية يف رم�سان،  يف رم�سان �سابقاً، و�أنا مل 
با�ستمر�ر لأنه ل ميكن معرفة  �لتجربة  ولذلك يجب 
مز�ج �لنا�س، وما يحبونه وما ل يحبونه. و�أنا ل ميكن 
�أنه  �خلما�سيات  ميّيز  ورمب��ا  م�سبق،  ب�سكل  �أتكهن  �ن 
كل خم�س حلقات ن�ساهد ممثلني وممثالت ج��دد�ً، ول 
�أو ممّثلة و�ح��دة، وَم��ن ل  يتعلق �ملُ�ساهد مبمثل و�ح��د 
�أي���ام،   5 ب��ع��د  غ��ريه��ا  ف�سي�ساهد  معينة  ق�سة  تعجبه 

وعلينا �أن ننتظر كي نعرف �لنتيجة.

ُمْرِبك  ع��ام��ل  �ل��ن��ا���س  م���ز�ج  �إن  �ل��ق��ول  مي��ك��ن  • ه��ل 
لكم؟

باأن  نتكهن  �أن  �أح��ي��ان��اً مي��ك��ن  ي��ت��غ��رّي.  �ل��ن��ا���س  م���ز�ج   -
عماًل ما �سيحقق جناحاً كبري�ً لأنه مت تنفيذه باأف�سل 
نتفاجاأ  ولكننا  �ملمثلني،  �أف�سل  فيه  و���س��ارك  �لتقنيات 
�آخر  لون م�سل�ساًل  �لق�سة، ويف�سّ �لنا�س مل يحبو�  باأن 
فيه  �مل�ساركون  و�ملمثلون  �سعيف  �إنتاجه  تافهة،  ق�سته 
نعي�س حياة  ق���ّده(. نحن ل  و�إخ��ر�ج��ه )على  ع��ادي��ون، 
و)نف�ّس  �مل�ستويات  كافة  على  �سغوطاً  ونعاين  طبيعية 
�ملو�طن �سار )حمروماً( حتى  بالتلفزيون لأن  خلقنا( 

من �ل�سهر و�لنزهات.

على  �ملمثلني  بع�س  من  هجوماً  هناك  �أن  • نالحظ 
�ل���وج���وه �جل���دي���دة �لآت���ي���ة م���ن جم����الت �ل��ت��ق��دمي �أو 
�جل��م��ال �أو ع��رو���س �لأزي�����اء، ك��ون��ه��ا ت��اأخ��ذ م��ن طريق 
جنوم يوؤمنون �سمانة �أكرب لنجاح �لعمل، يف حني �أنِك 
�أ�سرت �إىل �أنه ل توجد �سمانات لنجاح �أي عمل در�مي. 
�أنت مع فكرة �ل�ستعانة بوجوه جديدة يف �لدر�ما  هل 

�للبنانية؟
هي  بل  �جلامعات،  خّريجي  على  تقت�سر  ل  �ملوهبة   -
متو�فرة عند غريهم. باإمكان �أي كان �أن يجّرب حظه، 
�لنهاية  ويف  دْرج����ة(،  )دْرج���ة  �ل�سلم  يت�سّلق  �أن  ���س��رط 
�لنا�س هم �لذين يقررون. �أنا مع فكرة ��ستقد�م وجوه 
يف  لأننا  �ملوهبة  تتو�فر  �أن  �سرط  �ل��در�م��ا  �إىل  جديدة 

حاجة �إىل دم جديد.

�لأوىل  �لبطولة  �أدو�ر  تلعب  �لوجوه �جلديدة  • ولكن 
�أن���ك �أ�سرِت  يف �لأع���م���ال �ل��ت��ي ت�����س��ارك ف��ي��ه��ا، يف ح��ني 
)دْرجة  �ل�سلم  تت�سلق  �أن  �سرط  �سّدها  ل�ست  �أن��ك  �إىل 

دْرجة(؟
كل  ي�ساهدون  �لنا�س  �أن  �سحيح  �حَل��َك��م.  هم  �لنا�س   -
�جلّيد  بني  جيد�ً  �لتفريق  ي�ستطيعون  ولكنهم  �سيء، 
و�ل�سيئ. عندما ي�ساهد �لنا�س عماًل بنوعية جيدة ن�ساً 

و�إخر�جاً ومتثياًل، فاإنهم يقّدرونه ويتابعونه.

نحن  ف��ه��ل  ح��ل��ق��ة.   60 م��ن  م��وؤل��ف  �مل��ق��ب��ل  • عملك 
يف زم���ن �مل�����س��ل�����س��الت �ل��ط��وي��ل��ة، ع��ل��م��اً �أن����ك ك��ن��ت �أول 
َم���ن ب���د�أ ب��ه��ا يف )�ل��ع��ا���س��ف��ة ت��ه��ّب م��رت��ني( و)ن�����س��اء يف 

�لعا�سفة(؟
يتعلقون  �ل���ن���ا����س  لأن  م����رغ����وب  �ل���ط���وي���ل  �ل���ع���م���ل   -
بال�سخ�سيات ويولد نوٌع من �لألفة بينهم وبينها، لكن 
و�أن  ت��ك��ر�ر و)مت��غ��ي��ط(  �أل يكون هناك  �ملهم ج��د�ً  م��ن 
�سيء  كل  �لنهاية  �لأح���د�ث. ويف  ت�سارع يف  يكون هناك 

يعتمد على �لن�س.

�لطويلة  �مل�سل�سالت  يف  �لعنا�سر  هذه  تتو�فر  • وهل 
و�لتمغيط(  )�ل��ت��ط��وي��ل  �ن  �أم  ح��ال��ي��اً  ُت��ع��ر���س  �ل��ت��ي 

ي�سيطر�ن عليها؟ 
ولكن  بع�سنا؟(  على  بن�سحك  �سو  متغيط...  )فيه   -

لي�س يف كل �لأعمال.

َتر�جعْت؟ �أم  َتقّدمْت  �ملحلية  �لدر�ما  �أن  ترين  • هل 
�لأماكن  بع�س  �إجن���از�ت يف  �للبنانية حتقق  �ل��در�م��ا   -
بالإنتاجات  م��رت��ب��ط��اً  �لأم����ر  يبقى  �أخ����رى  �أم��اك��ن  ويف 

و�مليز�نيات �لتي تر�سدها حمطات �لتلفزيون.

�إجناز�ت؟ حققْت  �لتي  �لأعمال  • ما 
- هناك �لكثري من �لأعمال �جليدة، و�إن �ساء �هلل ن�ساهد 

�ملزيد منها يف رم�سان. 

�أم  �مل�����س��رتك��ة  �للبنانية  �لأع���م���ال  تق�سدين  وه���ل   •
�لأعمال �للبنانية �خلال�سة؟

- كالهما. �لعمل �لفني هو عمل فني ول ميكن �لتفريق 
بينهما.

جديد؟ م�سرحي  لعمٍل  رين  حت�سّ • هل 
- يوجد، ولكن �لأمر مرتبط بالو�سع يف لبنان.

نحن ال نعي�س حياة طبيعية ونعاين �ضغوطًا على كافة امل�ضتويات

روال حمادة: اأوؤيد فكرة ا�ضتقدام 
وجوه جديدة اإىل الدراما

نادر االأتات يحيي اأقوى 
حفالت عيد الفطر يف لبنان

نادر  �للبناين  �لنجم  �لعام، ي�ستعد  �لفني ل�سيف هذ�  �إط��ار جدوله  �سمن 
�لأتات لإحياء حفل غنائي كبري مبنا�سبة عيد �لفطر �ملبارك يف لبنان.

�حلفل من �ملقرر �إقامته يف جمّمع Veer مبنطقة �لك�سليلك م�ساء 16 
�لقدمية  �أغنياته  �لأت��ات  نادر  �سيقّدم خالله  �ملقبل، حيث  حزير�ن/يونيو 

و�جلديدة و�سوًل �إىل �أحدثها "متل �ل�ساطر".
"متل  �أغنيته �جلديدة  �لأت��ات يو��سل ح�سد جناح  ن��ادر  �أن  �جلدير ذك��ره 
يف  �لأوىل  �ملر�تب  ويحتّل  تقريًبا  �أ�سابيع   3 منذ  �سدرت  �لتي  �ل�ساطر"، 

�سباقات �لأغاين �لعربية مبختلف �لإ�ستفتاء�ت.

املوهبة ال تقت�ضر على خّريجي اجلامعات، بل  اأن  اللبنانية روال حمادة  املمثلة  تعترب 
هي متوافرة عند غريهم، الفتة اإىل اأن باإمكان اأي كان اأن يجّرب حظه، �ضرط اأن 

يت�ضّلق ال�ضلم )دْرجة دْرجة(.
على  ُتعر�س  التي  جنون(  )احلّب  خما�ضيات  اإحدى  يف  �ضاركت  التي  حمادة 
االأوىل  املرة  اأنها  خ�ضو�ضًا  حولها،  االأفعال  ردود  تنتظر  )اجلديد(،  �ضا�ضة 

التي ُتعر�س فيها خما�ضية يف املو�ضم الرم�ضاين.
انتهْت حمادة من ت�ضوير م�ضل�ضل طويل بعنوان )بردانة  واإىل هذا العمل، 
بع�س  يف  اإجن��ازات  حتقيق  من  متّكنت  اللبنانية  الدراما  اأن  ترى  وهي  اأن��ا(، 
االأعمال وظلت اأ�ضرية االإنتاجات وامليزانيات التي تر�ضدها حمطات التلفزيون 

يف اأعمال اأخرى.

ت�ضارك يف الدراما الرم�ضانية مب�ضل�ضل )هارون الر�ضيد(

اأ�ضيل عمران تتحّدث عن 
جتربتها اجلديدة مع تامر ح�ضني

يف  �سيفة  عمر�ن  �أ�سيل  �لفّنانة  حّلت 
نتعرف"  "ممكن  �لإذ�ع����ي  �ل��ربن��ام��ج 
"علي جنم"،  �لذي ُيقّدمه �لإعالمي 
�لتفا�سيل  من  �لكثري  فيه  و�أو�سحت 

عن حياتها �لفّنية.
ك�����س��ف��ت �أ����س���ي���ل خ�����الل �حل���ل���ق���ة عن 
م�سروع فّني جديد �سوف يجمعها مع 

ح  ُتو�سّ �لفّنان تامر ح�سني، ولكن مل 
�أّي تفا�سيل عن طبيعة هذ� �لعمل.

�لفّنان  مع  تقابلت  �إّنها  �أ�سيل  وقالت 
تامر ح�سني خالل تو�جدها يف م�سر 
�ل��ف��رتة �لأخ����رية، و�ّت��ف��ق��ت معه على 
عمل جديد يجمعهما، ولكن يف جمال 
�أن يكون �لعمل  �أ�سيل  �لتمثيل، ونفت 

م�سل�ساًل.
�أ�سيل يف  على �جلانب �لآخ��ر، ت�سارك 
�لدر�ما �لرم�سانية مب�سل�سل "هارون 
ق�سي  �لبطولة  وي�ساركها  �لر�سيد"، 
�مل�سري،  ويا�سر  فهد،  وع��اب��د  خ��ويل، 
وع����دد ك��ب��ري م���ن �ل���ن���ج���وم، وه����و من 

�إخر�ج عبد�لباري �أبو �خلري.



بي�ش الدجاج قد ُي�ضيبك 
ببكترييا خطرية يف هذه احلالة

�ل��دج��اج قد  �أن بي�س  �ملخاطر من  �لأمل���اين لتقييم  �ملعهد �لحت���ادي  ر  ح��ذَّ
)كامبيلوباكرت(،  بكترييا  وهي  �أل  خطرية،  ببكترييا  �لإ�سابة  يف  يت�سبب 

�لتي قد توؤدي �إىل �لإ�سابة باإ�سهال و�لتهابات �لأمعاء.
ويزد�د هذ� �خلطر يف حال وجود ف�سالت �لدجاج على �لق�سرة، بح�سب ما 

نقلت وكالة �لأنباء �لأملانية عن )�ملعهد �لحتادي(.
بي�س  مالم�سة  بعد  ج��ي��د�ً  �ل��ي��دي��ن  غ�سل  ينبغي  �خل��ط��ر،  ه��ذ�  ولتجنب 
�لدجاج، مع مر�عاة ف�سل �لبي�س �لنيئ عن �ملو�د �لغذ�ئية �لأخ��رى عند 
بالن�سبة  نيئاً  �ل��دج��اج  بي�س  ت��ن��اول  يجوز  ل  كما  و�لتح�سري.  �لتخزين 
لالأطفال �ل�سغار و�ملر�سى وكبار �ل�سن، علما باأن بكترييا )كامبيلوباكرت( 

متوت عند ت�سخني �لبي�س.

درا�ضة طبِّية تك�ضف فوائد 
اجلري اأثناء فرتة احلمل

تو�سلت در��سة طبِّية �أجريت موؤخًر� �إىل �أن �جلري وكرة �حلركة مفيدة 
باأن  �لر�ئجة  �لقدمية  �لفكرة  �أن  �إىل  م�سرية،  وجلنينها،  �حل��ام��ل  ل��الأم 

�حلركة �لكثرية توؤثر �سلًبا على �جلنني غري �سحيحة.
�إن �جلري  �أجريت يف بريطانيا، وفًقا ل�سكاي نيوز:  �لتي  وقالت �لدر��سة 

�أثناء �حلمل �آمن على �سحة �لأم وجنينها.
وبح�سب �أطباء وباحثني من كلية "كينجز كوليدج" يف لندن، فاإن �حلمل 
ينعك�س  �أنه  �ملعتدل، كما  �لريا�سات �خلفيفة و�جل��ري  يتاأثر مبمار�سة  ل 

�إيجاًبا على عملية �لو�سع.
�سو� 6 حو�مل  وذكرت �سحيفة "ديلي ميل" �لربيطانية، �أن �لباحثني �سخَّ
يحرتفن ريا�سة �جلري، ووجدو� �أن ممار�سة �لريا�سة بانتظام قبل و�أثناء 

�حلمل قلَّلت من خماطر �لولدة �ملبكرة، �أو �نخفا�س وزن �ملولود.
ت م���ن �ل��ت��ع��ب و�آلم �أ���س��ف��ل �ل��ظ��ه��ر، وع�����روق �ل������دو�يل، وت���ورم  ك��م��ا ح����دَّ

�لكاحلني.
ويرى باحثون، �أن �لريا�سات �ملفيدة للحو�مل هي �ليوجا، و�لهرولة يوميًّا 

ملدة 30 دقيقة، و�ل�سباحة.
�جلماعية،  و�لريا�سات  �لوثب،  ريا�سة  ممار�سة  من  �آخ��رون  ر  يحذِّ بينما 
و�لقتالية ككرة �ل�سلة و�لكار�تيه و�لتزلج و�لغط�س؛ لأنها قد توؤدي لإجهاد 

ع�سلة �لقلب و�لرئتني للحامل وجلنينها، مما يهدد �سحتهما مًعا.
وكانت �إح�سائيات طبية حديثة �أ�سارت، �إىل �أن ثلث �حلو�مل غري متاأكد�ت 
مع  خا�سة  �حلمل،  �أثناء  �لريا�سية  �لأن�سطة  ممار�سة  �سالمة  مدى  من 

�ختالف �حلالة �لطبية لكل و�حدة منهن.

الفرن�ضية؟ النه�ضة  ع�ضر  �ضعراء  اعظم  هو  • من 
هو بريدو ونادر �ل�ساعر �لفرن�سي �لذي ولد عام 4251 وعا�س حياة 

كلها غز�رة يف �لنتاج حتى تويف عن عمر 16 عاما.
االعراف؟ يف  النازية  النظرية  وا�ضع  هو  • من 

ت�سرفاته  بب�ساعة  ع��رف  �مل��اين  وكاتب  وه��و زعيم  روزب���رغ  �لفرد   هو 
وق�سوته �سادي �لنزعة ومييل للعنف و�سع نظريته �ل�سهرية يف �لنازية 
�ع��دم روزن���ربغ عام  �لهتلر، وق��د  �لزعيم  بها  ت�سيبع  �لتي  يف �لع���ر�ق 

 6491
من هو ارفني رومل؟ 

هو مار�سال �ملاين ملع جنمه خالل �حلرب �لعاملي �لثانية بو�سفه قائد� 
للقو�ت �لملانية يف �فريقيا �ل�سمالية ولد عام 1981 ومات منت�سر� 

عام 4491 .

�لثديية �حليو�نات  �أذكى  هو   - �لدلفني   - �أن  تعلم  • هل 
. بها  �لوليات  عدد  وهى  جنمة   50 عليه  يوجد  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  علم  �أن  تعلم  • هل 

.  1861 عام  ولد  ناي�سميثالذى  جيم�س  �لكندى  �بتكرها  وقد  م   1891 عام  �ل�سلة  كرة  • �بتكرت 
 • هل تعلم �ن �ول من ذكر م�سطلح )�لمم �ملتحدة( هو �لعامل �مل�سلم �لفار�بي يف كتابه �ملدينة �لفا�سلة.

بجو�ره. ينمو  نبات  �ي  يقتل  فهو  �عد�ءه  يقتل  �لرنج�س  نبات  �ن  تعلم  • هل 
 • هل تعلم �ن �سعب �لباكا؟ �سعب من �لقز�م يعي�س يف غابات �لكامريون.

 • هل تعلم �ن ��سل كلمة �لبرتول ��سلها لتيني وتعني زيت �ل�سخر.
�سنة ثالثني  �ملتو�سط  يف  يتجاوز  ل  �لقرد  عمر  �أن  تعلم  • هل 

�لو�حدة �لثانية  يف  مرة   )32( حو�يل  جناحها  تهز  �لذبابة  �أن  تعلم  • هل 
�ملر�س ب�سبب  تنتحر  لكنها  و  متوت  ل  �لن�سور  �أن  تعلم  • هل 
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التفاح 

ُيعد �لتفاح من �لفاكهة �ملحببة لدى �لكثريين �سو�ء من قبل �لأطفال �أو 
�لكبار، ورمبا يتناوله �لكثري من �لنا�س دون معرفة فو�ئده، وهناك نحو 7 

فو�ئد يحظى بها �لتفاح.
�أوًل: يقي من �أمر��س �لقلب.

ا �سرطان �لقولون و�أمر��س �أخرى. ثانًيا: يقي من �ل�سرطان، خ�سو�سً
�لعظام؛  م��ر���س ه�سا�سة  م��ن  �ل��ط��م��ث  �ن��ق��ط��اع  ب��ع��د  �مل����ر�أة  ث��ال��ًث��ا: يحمي 

لحتو�ئه على مادة “فلوريزين”.
ر�بًعا: يقوي �لعظام لأنه يحتوي على مادة �أخرى ت�سمى “بورون”.

خام�ًسا: يعمل �لتفاح على خف�س �لوزن و�لإح�سا�س بال�سبع، لحتو�ئه على 
�لألياف.

�ساد�ًسا: �لتفاح مفيد يف عالج �لأنيميا.
�سابًعا: يعالج �لإ�سهال لحتو�ئه على �لبكتني.

املمثالن ريتا ويل�ضون ومارتن �ضورت يح�ضران احتفال ليلة االفتتاح مل�ضرحية هرني الرابع ل�ضك�ضبري يف لو�س اأجنلو�س. )ا ف ب(

عندما �جنبت �مللكة طفلها �لأول فرح �مللك به ��سد �لفرح خا�سة �نه �نتظر هذه �للحظة �سنو�ت عديدة وها هي 
�منيته تتحقق مبولود ذكر يرث مملكته فاأ�سرع وو�سع حول رقبة مولوده �سل�سلة ذهبية كانت هدية من جدته 
من يلب�سها ل يخلعها �لعمر كله حتى ميوت ومهما كرب فهى تكرب معه ول ي�ستطيع �أي �ن�سان �ن يخلعها من 
رقبة �لأمري �ل�سغري �ل �مه فقط، ويف غمرة فرحة �لق�سر و�ململكة بالأمري �ل�سغري ت�سللت �مر�أه حاقدة حا�سدة 
�إىل جناح �مللكة و��ستطاعت �ن تخطف �لأمري �ل�سغري وتهرب به من �سر�ديب �لق�سر بدون �ن يح�س بها �حد 
وماتت �لفرحة يف �ململكة ويف �لقلوب و�ساع �لهم و�لغم يف �لق�سر و�قام �مللك �لدنيا و�قعدها بحثاً عن �سغريه 
لكن حمال فقد �ختفى �ل�سغري. كانت هذ �ملر�أه هى �بنة عم �مللك وكانت حتبه وتتمنى �لزو�ج منه لكنه تزوج من 
�بنة خالته و�م طفله فكرهت �بنة عمه ذلك وقررت �ن تبدل فرحتهما �إىل عذ�ب ف�سرقت �ل�سغري و�ختفت به يف 
قرية جماورة و�دعت �نه طفلها وعا�ست هناك تنتظر �لوقت �ملنا�سب لتقتل فيه �لأمري �ل�سغري حتى ل يتعرف 
عليه �حد لكن مل تو�تيها �ل�سجاعة على ذلك لذ� فقد كانت ترتكه كثري�ً يلهو� كيفما �ساء رمبا ��سابه مكروه 
فتتخل�س منه كما �نها مل ت�ستطيع �ن تخلع �ل�سل�سلة �لذهبية من رقبته فرتكتها وهى تتع�سم �ن يكرب فتخنقه 
فهى ل تعرف �سرها. كرب �لأمري �ل�سغري و�سار فتى �سجاعا قوي �لبنيان ومل ل؟ فمنذ �سغره تعود �ن ل يخاف 
�سيئا و�أن يتحمل كل �سئ فالعي�سة �لقا�سية علمته �لكثري لكنه كان و�سيماً جميل �لطلعة حلو �لل�سان وكان يحمل 
�سمات �مه و�بيه، وقد عمل مع �حد �لتجار بائعاً متجوًل فاأخذ يذهب هنا وهناك ليبيع ب�سائعه ويف �حد �لأيام 
و�سل �إىل مملكة �بيه فاأخذ يدور يف �ململكة يبيع ما معه حتى و�سل �إىل �لق�سر فاألتف حوله �خلدم ي�سرتون من 
ب�سائعه �جلميله وهناك يف �ل�سرفه كانت جتل�س �مللكة و�بنتها �ل�سغرية �لتى �نعم �هلل عليهما بها بعد فقد�ن 
�لأمري �ل�سغري فاأحبت �ن ترى ما معه فنادت �مللكة باأن يدخل �إىل �لق�سر ففعل وهناك عند �ل�سرفة وقف ينظر 
�إىل �لأمرية �ل�سغرية ونظرت �ليه �مللكة مبهورة به فاأنتبهت على مالمح وجهه فاإن من ينظر �ليه كاأنه ينظر 
�إىل �مللك و�خذت تدقق �لنظر يف �لفتى عندها دخل �مللك عليهم وقال: ماذ� تفعلون؟ فلم يرد عليه �حد. �قرتب 
ونظر من �ل�سرفة فوجد �لفتى ووقف ينظر �ليه ويحدق به وفجاأة ملح �ل�سل�سلة �لذهبيه.. ف�سرخ وقال: ��سعد.. 
��سعد �إىل هنا، �سعد �لفتى منده�ساً خائفاً ويف �ل�سرفة مد �مللك يده وعرف �ل�سل�سلة �لذهبية و�سرخ: يا �لهى 
�نه �بننا، �نظري �يتها �مللكة �نه �بننا، �نها �ل�سل�سلة �مل�سحورة �لتى ل ينزعها �حد �ل �نت.. �سهقت �مللكة و�م�سكت 
�لفتى ونظرت �ليه وقالت: من �ين لك بها؟ فقال �لب�سها منذ كنت ر�سيعاً ومل ت�ستطيع �مى فكها. فقالت و�ين 
�ي�ساً  ل�سلطانه  �ملجاورة و�لتى تخ�سع  �لقرية  �إىل  �مللك يف طريقه  �ليها؟ ويف �حلال حترك ركب  �مك خذين 
،وهناك فوجئ باأبنة عمه و�لتي �دعت طو�ل هذه �لفرتة �نه �بنها، وعرف �نها من فعلت ذلك، لكنه تركها لعذ�ب 

�لأيام، وعاد �سعيد�ً �إىل مملكته ومعه ويل عهده لتعي�س �ململكة يف �سعادة. 

�ل�سرطان  من  عدة  باأنو�ع  �لإ�سابة  عو�مل  من  �ل�سمنة 
و�لبنكريا�س  و�لقولون  و�لكلى  �لكبد  ي�سيب  ما  منها 
�أن  حديثة  �سويدية  در��سة  وجدت  وقد  �لرحم،  وبطانة 
ب�سرطان  �لإ���س��اب��ة  �ح��ت��م��الت  �ل���وزن يخف�س  �إن��ق��ا���س 
�جللد بن�سبة ت�سل �إىل 61 باملائة، كما يقلل �حتمالت 

�لإ�سابة باأي نوع من �لأور�م بن�سبة 42 باملائة.
ُع��ر���س��ت م���وؤخ���ر�ً يف �ملوؤمتر  وب��ح�����س��ب �ل��در����س��ة �ل��ت��ي 
�لأوروب��ي لل�سمنة �لذي �نعقد يف �لنم�سا، متت مر�قبة 
�لتغري�ت �ل�سحية �لتي طر�أت على �ألفي �سخ�س خ�سعو� 

ملدة  �ل�سحية  ب��ي��ان��ات��ه��م  تتبع  ومت  تخ�سي�س،  ل��رب�م��ج 
جوتنربج  جامعة  من  �لبحث  فريق  وتو�سل  �سنة.   18
�ل�سويدية �إىل �أن �إنقا�س �لوزن و��ستعادة �لر�ساقة تقلل 
 42 بن�سبة  �ملختلفة  �ل�سرطان  ب��اأن��و�ع  �لإ���س��اب��ة  خطر 
�جللد  ب�سرطان  �لإ�سابة  خطر  ينخف�س  بينما  باملائة، 

بن�سبة 61 باملائة.
ومتتاز �لدر��سة �ل�سويدية بطول فرتة �ملتابعة، ما مينح 
نتائجها درجة �أعلى من �لدقة يف تقدير ن�سبة �حلماية 

�لتي يوفرها �لتخ�سي�س.

اإنقا�ش الوزن يحمي من �ضرطان 
اجللد بن�ضبة 61 %


