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تدخني الآباء اأكرث �ضررا على الأجنة 
من املعروف اأن تدخني الأم ي�ؤثر �صلباً على �صحة اجلنني وقد ي�ؤدي 
خط�رة  م��دى  م��ا  ولكن  خلقية.  عي�ب  اأو  مبكرة  ولدة  ح��دوث  اإىل 
لديهم  ي�صبب  اأن  املمكن  وه��ل من  الأجنة  الآب��اء على �صحة  تدخني 

م�صاكل يف القلب والنم�؟ ماذا قالت الدرا�صة؟
ت�صري درا�صة جديدة اإىل اأن تدخني الآباء ولي�س الأمهات فح�صب قد 

يزيد ن�صبة تعر�س الأجنة للإ�صابة مب�صاكل يف القلب.
وقال الطبيب جيابي كني من كلية ال�صحة العامة بجامعة �صنرتال 
�صاوث يف ت�صانغ �صا بال�صني، وه� اأحد امل�صاركني يف الدرا�صة "ينبغي 
الآباء  ال��ت��دخ��ني...  ع��ن  يقلع�ا  اأن  اآب���اء  �صي�صبح�ن  ال��ذي��ن  للرجال 
م�صدر كبري للتدخني ال�صلبي بالن�صبة للح�امل بل ويبدو اأنهم اأكرث 

�صرراً على الأجنة من الن�صاء املدخنات اأنف�صهن".
اإ�صابة  خطر  يزيد  احل�امل  الن�صاء  تدخني  اأن  معروفاً  كان  ولطاملا 
املبكرة  ال����لدة  ذل��ك  النم� مب�صاكل �صحية مب��ا يف  الأج��ن��ة يف ط���ر 
اأن خطر  ال�����لدة وال��ع��ي���ب اخل��ل��ق��ي��ة. غ��ري  وال�����زن املنخف�س ع��ن��د 
وا�صحاً  يكن  مل  اخل�ص��س  وج��ه  على  القلب  يف  مب�صاكل  الإ���ص��اب��ة 

بالقدر ذاته وكذلك التاأثري املحتمل لتدخني الآباء املنتظرين.
اأحد  اإ�صابة اجلنني مب�صاكل يف القلب ب�صبب تدخني  ولتقييم خطر 
�صابقة  درا�صة  ال�الدين، اأعاد كني وزملوؤه حتليل بيانات من 125 
العامل.  اأنحاء  واأم يف جميع  اأب  8.8 ملي�ن  املجمل قرابة  �صملت يف 
وبحثت الدرا�صات يف م�صاألة تدخني الأمهات احل�امل وتدخني الآباء 

اأثناء فرتة احلمل وتعر�س احل�امل للتدخني ال�صلبي.

فوائد رائعة للفلفل الأ�ضود 
م�صاعد  كعلج  ال��ق��دمي  الهندي  الطب  يف  الأ���ص���د  الفلفل  ا�صُتخدم 
الأبحاث عدة  اأظهرت  القلب، وحديثاً  واأمرا�س  والأنيميا  للإم�صاك 
ف�ائد له اأهمها اأنه يحارب التهابات الق�ل�ن. اإليك اأهم ف�ائد الفلفل 

الأ�ص�د:
فيتامينات  تت�صمن:  املغذيات  م��ن  ت�ليفة  الأ���ص���د  الفلفل  ي�فر   *
الكال�صي�م  وم��ع��ادن:  و"ب1" و"ب2" و"ب9"،  و"�صي"  و"ك"  "اأ" 

والنحا�س واحلديد والزنك والف��صف�ر واملنغنيز.
* يحمي الفلفل الأ�ص�د من اللتهابات وخا�صة التي ت�صيب املفا�صل، 

ويخّفف من اآلمها.
من  ب���دوره  وه���  ال��ك��رك��م،  امت�صا�س  م��ن  الأ���ص���د  الفلفل  يح�صن   *

م�صادات ال�صرطان وخا�صة التي ت�صيب الق�ل�ن والبنكريا�س.
* يحت�ي الفلفل الأ�ص�د على م�صادات للأك�صدة تبطئ ال�صيخ�خة، 

وتقلل مظاهر التجاعيد.

التغذية ال�ضليمة ملر�ضى البوا�ضري 
على  ت�صاعد  ال�صليمة  التغذية  اإن  بي�ص�ف  م�نيكا  ال��دك��ت���ر  ق��ال��ت 

تخفيف متاعب مر�صى الب�ا�صري.
بتناول  الأملانية  العلجية  التغذية  اأخ�صائية  تن�صح  الغر�س  ولهذا 
بقدرتها على حتفيز  التي متتاز  الغذائية،  بالألياف  الغنية  الأغذية 
امل�صببني  واحل��زق  الإم�صاك  ثم حت��ارب  الأمعاء، ومن  ن�صاط وحركة 

للب�ا�صري.
وتتمثل م�صادر الألياف الغذائية يف اخل�صروات والف�اكه ومنتجات 
من  الإك��ث��ار  ينبغي  كما  وامل��ك�����ص��رات.  وال��ب��ق���ل��ي��ات  الكاملة  احل��ب���ب 
ال�صرب، كي ل ي�صري الرباز �صلباً ويت�صبب يف تفاقم املتاعب. ولهذا 

الغر�س ينبغي �صرب ما ل يقل عن لرت ون�صف من املاء ي�مياً.
ومن ناحية اأخرى ينبغي على مر�صى الب�ا�صري البتعاد عن الأطعمة، 
امل��ت��اع��ب كاللح�م  ث��م تفاقم  الأم��ع��اء، وم��ن  تت�صبب يف خ��م���ل  ال��ت��ي 
والأطعمة  ال�صريعة  وال���ج��ب��ات  النقانق  مثل  احلي�انية  وال��ده���ن 
املحمرة والزبد والق�صدة واحلل�يات واملخب�زات امل�صن�عة من الدقيق 
الأبي�س. ومن الأف�صل اأي�صاً البتعاد عن الأطعمة احلريفة والأطعمة 
ذات البهارات الق�ية. ُي�صار اإىل اأن الب�ا�صري هي اأوعية دم�ية منتفخة 
يف القناة ال�صرجية تت�صبب يف ال�صع�ر باأمل مربح اأثناء التربز وحكة يف 

منطقة ال�صرج ونزيف.  
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اأ�ضهل طريقة لتجنب ارتفاع �ضغط الدم
الكثريون عن  العامل، ويعجز  الب�صر يف  ال��دم مليني  ارتفاع �صغط  ي���ؤرق 
كبحه، على الرغم من اأن طرق احلد من فر�س ظه�ره قد ل تكلف املرء 

�ص�ى دقائق قليلة ي�ميا.
وميكن خف�س خماطر ارتفاع �صغط الدم عن طريق اإجراء بع�س التمارين 
ما  وف��ق  اأك��رث،  �صحيا  ليك�ن  احلياة  منط  تغيري  اأو  الب�صيطة  الريا�صية 

ذكرت �صحيفة "اإك�صربي�س" الربيطانية .
وي�ؤثر ارتفاع �صغط الدم على حياة اأكرث من 25 يف املئة من عدد البالغني 

يف اململكة املتحدة، التي يبلغ عدد �صكانها اأكرث من 66 ملي�ن ني�صمة.
وترجع كثري من الدرا�صات الطبية فر�س الإ�صابة بارتفاع �صغط الدم اإىل 
النظام الغذائي غري ال�صحي الذي يتبعه الإن�صان، اأو عدم القيام بتمارين 

ريا�صية كافية.
ويق�ل الأطباء اإن ممار�صة ريا�صة قيادة الدراجات بانتظام، ميكن اأن ت�صاعد 
الريا�صات  اأف�صل  اأح��د  باعتبارها  ال��دم،  ارت��ف��اع �صغط  اأع��را���س  يف جتنب 

للت�صدي للمر�س املعروف با�صم "القاتل البطيء".
وتكفي ال�صخ�س رحلة من ن�صف �صاعة على دراجته ي�ميا، ب�صرعة عادية، 
من اأجل خف�س �صغط الدم، الذي ميكن اأن يتط�ر مع ال�قت وي�ؤدي اإىل 

ت�صلب ال�صرايني وكذلك ال�صكتات القلبية.
دراجة  اأو تف�صل  اأو يف اجل��ي��م،  امل��ن��زل  ثابتة يف  دراج���ة  و���ص���اء كنت تركب 
تقليدية يف اله�اء الطلق، فاإن رك�ب الدراجات �صيفيدك كثريا، بح�صب ما 

يق�ل الأطباء.
واإذا كنت ممن ل يحب�ن رك�ب الدراجات، فيمكنك اأي�صا تقليل خطر ارتفاع 

�صغط الدم مبجرد امل�صي، فه� ريا�صية مثالية لكبح الإ�صابة باملر�س.
وين�صح الأطباء بامل�صي ملدة 30 دقيقة على الأقل يف الي�م، وهذه الفرتة 

الريا�صية كافية للتاأثري على �صغط الدم.

رغم احِلمية.. عالم تدل دهون الفخذ؟ 
الده�ن  ت��راك��م  م��ن  الن�صاء  بع�س  ت��ع��اين 
بالفخذ رغم اتباع ِحمية غذائية وامل�اظبة 
على ممار�صة الريا�صة. فعلم يدل ذلك؟ 
ل��لإج��اب��ة على ه��ذا ال�����ص���ؤال ق��ال الدكت�ر 
ك���لو����س ف��اجل��ن��ب��اخ اإن ده�����ن ال��ف��خ��ذ يف 
بال�ذمة  يعرف  ما  اإىل  ت�صري  احلالة  هذه 
عبارة  وهي   ،)Lipedema( ال�صحمية 
باجل�صم.  ال����ده�����ن  ت����زي���ع  يف  خ��ل��ل  ع���ن 
التجميلية  اجل���راح���ة  اأخ�����ص��ائ��ي  واأو����ص���ح 
ت�صيب  ال�����ص��ح��م��ي��ة  ال�����ذم����ة  اأن  الأمل�������اين 
الن�صاء ب�صفة خا�صة، وهي ترجع لأ�صباب 
والتغريات  ال���راث��ي��ة  الع�امل  منها  ع��دة، 
كما  امل��راأة  ج�صم  على  الطارئة  الهرم�نية 
اأو  اأو احلمل  املراهقة  ف��رتة  ه��� احل��ال يف 
اأو مرحلة  عند تعاطي حب�ب منع احلمل 

انقطاع الطمث "�صن الياأ�س".
وغالباً ما تقرتن ال�ذمة ال�صحمية بظه�ر 
جتمعات دم�ية واأوردة عنكب�تية وال�صع�ر 

باأمل عند امللم�صة اأو ال�صغط.
ا�صت�صارة  �صرورة  على  فاجلنباخ  �صدد  لذا 
الأعرا�س،  ه��ذه  ملحظة  عند  الطبيب 
ال�ذمة  م���اج��ه��ة  اأن���ه مي��ك��ن  اإىل  م�����ص��رياً 
ال�صحمية من خلل التدليك والت�صريف 
جراحة  اإىل  اللج�ء  ميكن  كما  اللمفاوي، 
النظام  تعديل  جانب  اإىل  ال��ده���ن،  �صفط 
الغذائي وامل�اظبة على ممار�صة الريا�صة.  

كيف ُتنقي ج�ضمك من 
ال�ضموم خالل 3 اأيام فقط؟ �ص 23

لهذه الأ�ضباب ل جتل�س خالل وقت الراحة
جديدة  درا�����ص����ة  ن���ت���ائ���ج  ج�������ّددت 
ال��رب��ط ب��ني زي���ادة وق��ت اجلل��س 
التي  ال���ع����ام���ل  وجم���م����ع���ة م���ن 
واأظ����ه����رت  ال������ف�����اة،  اإىل  ت���������ؤدي 
الإح�صاءات اأن م�صاهدة ال�صا�صات 
الرئي�س  ال��ن�����ص��اط  ه����  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
اجلل��س  وق����ت  ل����زي����ادة  امل�����ص��ب��ب 
والرتفيه.  الراحة  ف��رتات  خ��لل 
الراحة  وق��ت  مت�صية  ع��ن  وينتج 

ال�جبات  ت���ن���اول  زي�����ادة  ج��ل������ص��اً 
ال�����ص��ح��ي��ة، وقلة  اخل��ف��ي��ف��ة غ���ري 

الن�صاط البدين.
اأجراها  ال��ت��ي  ال��درا���ص��ة  ورب��ط��ت 
اجلمعية  م������ن  ب����ح����ث����ي  ف�����ري�����ق 
كرثة  ب��ني  لل�صرطان  الأم��ري��ك��ي��ة 

اجلل��س  وق���ت 

وال�صكري،  ال��ق��ل��ب،  واأم�����را������س: 
وال�����ك�����ل�����ى، وال�����ك�����ب�����د، وال������رئ������ة، 
الرّعا�س.  وال�����ص��ل��ل  وال���زه���امي���ر، 
وه����ي جم��م���ع��ة م���ن الأم����را�����س 
املزمنة التي ت�صبب تده�راً كبرياً 

لل�صحة وتق�د اإىل ال�فاة.
وت����ؤك���د ن��ت��ائ��ج ه���ذه ال��درا���ص��ة ما 
برازيلية  درا������ص�����ة  م���ن���ه  ح������ذرت 
اأجريت عام 2016 بعد اأن وجدت 
الي�م  �صاعات يف   3 ل�  اأن اجلل��س 
 433000 وف�����اة  ع���ن  م�������ص����ؤول 

اإن�صان ح�ل العامل.
اجل�صم  هرم�نات  ت���ازن  ويتاأثر 
بينما  اجلل��س.  بكرثة  �صلباً 
اأن  ع���ل���ى  اأدل���������ة  ت�����ج����د 
اجلل��س  وقت  تقليل 

يطيل الُعمر.

منح االأطفال فر�صة االختيار
للآباء  تقدم  التي  لتلك  مماثلة  عمل  ور���س  ل�  تينا  تنظم 

والأمهات يف مدينة ليدز، لكن يف �صرق لندن.
يريدون  ال��ذي  ما  لختيار  فر�صة  الأطفال  منح  اإن  وتق�ل 
تناوله منذ �صن مبكرة - وذلك بالعمل على تقدمي خيارين 
ب�صكل  الطعام  ت��ن��اول  على  ي�صاعدهم  اأن  ميكن   - �صحيني 

جيد.
وت�صيف: "هذا يقلل من خطر رف�صهم تناول الطعام ب�صكل 
كامل، وي�صاعدهم على ال�صع�ر بال�صيطرة"، م�صرية اإىل اأنه 
عندما ل نعطي الأطفال خيارا ، ميكنهم اأن ي�صعروا بالقلق 

والإحباط".

كميات قليلة من اأطعمة جديدة
اأنه لي�س من  اأخ�صائية تغذية الأطفال،   ، اآنا غرووم  وترى 
بتناول  يرغب  ل  ال��ذي  الطفل  م��ع  التعامل  دائ��ًم��ا  ال�صهل 

اأطعمة بعينها.
يقلل  اأن  تغيريات �صغرية ميكن  ب��اإج��راء  ال��ب��دء  اإن  وت��ق���ل 

ال�صغط عليهم خلل تناول ال�جبات الغذائية.
اأن يت�فر لديهم بع�س الأطعمة  "من املهم  اأنه  اإىل  وت�صري 
التي يحب�نها، ولكن بعد ذلك ميكن تدريجياً اإ�صافة كميات 

قليلة من الأطعمة اجلديدة".
ابنتها  م��ع  جنحت  الطريقة  ه��ذا  اأن  م���ل��د  بيلندا  وت���ؤك��د 
ت��اأك��ل فقط  ك��ان��ت  وال��ت��ي  �صن�ات  ث��لث  العمر  م��ن  البالغة 

النقانق والفا�ص�ليا يف ال�صابق".

خلل  م���ن  اأن�����ه  اإىل  وت�����ص��ري 
تناول  ع��ل��ى  ط��ف��ل��ت��ه��ا  ت�����ص��ج��ي��ع 

وب�صكل  الأطعمة  م��ن  قليلة  كميات 
م��ن��ت��ظ��م، ف����اإن اب��ن��ت��ه��ا ت��اأك��ل الآن كل 

�صيء تقريباً.

القدوة اجليدة
تق�ل تينا اإن على ال�الدين اأن يك�نا مثاًل جيداً لأطفالهما 
تاأكل  "كنت  اإن  امل��ث��ل  ���ص��ب��ي��ل  ف��ع��ل��ى  م��ب��ك��رة،  ���ص��ن  يف  وه����م 
على  وي�صري  له  مثاًل  �صيتخذك  طفلك  ف��اإن  �صحي،  ب�صكل 

من�الك".
ي�صاعدهم على  اأط��ف��ال��ن��ا  م��ع  ال��ط��ع��ام  ت��ن��اول  اأن  واأ���ص��اف��ت 

تقليدينا واتباع نظام �صحي.
وت�صيف اآنا غرووم ، اأخ�صائية تغذية الأطفال، اأنه من املهم 
التي  الأطعمة  ح���ل  �صلبية  اآراء  عن  يعربوا  األ  لل�الدين 
على  ي���ؤث��ر  اأن  ه��ذا ميكن  لأن   ، اأطفالهم  اأم���ام  يحب�نها  ل 

م�اقفهم جتاه الأطعمة اجلديدة.

مكافاأة �صغرية
تق�ل تينا اإن تقدمي املكافاآت والثناء على الأطفال لتناولهم 

طعاماً �صحياً ميكن اأن يعزز عادات تناول الأكل ال�صحي.
اأن تك�ن  امل��ك��اف��اآت ل يجب  اأن  ، فهي ت�صدد على  ذل��ك  وم��ع 
املتنزه  اإىل  الذهاب  ذلك  ب��دًل من  ولكن  بالطعام  �صلة  لها 

اأو التل�ين.

وت�صيف "يجب جتنب الر�ص�ة ب�ص�رة دائمة".
على  ف�صتح�صل   ، طعامك  اأك��ل��ت  اإذا  لهم  تقل  "ل  وت���ؤك��د 
�ص�ك�لتة اأو بع�س املثلجات لأن ذلك يجعلهم ي�صعرون باأن 

الطعام الذي نطلب منهم تناوله اأقل من املكافاأة".

ال تركز على �صكل اجل�صم
الطعام  م������ص���ع  ف���اإن  ���ص��ًن��ا،  الأك���رب  الأط��ف��ال  اإىل  بالن�صبة 
املخاوف  تنعك�س  اأن  ومي��ك��ن  باحل�صا�صية،  يت�صم  وال�����زن 

املتعلقة مبظهرهم على ثقتهم باأنف�صهم.
وك�صفت درا�صة حديثة اأن ال�صمنة وال�صحة العقلية مرتبطان 
من  بال�صمنة  امل�صاب�ن  الأط��ف��ال  يعاين  اإذ  وثيقا،  ارتباطا 

م�صاكل مثل القلق والتقلبات املزاجية.
التمتع  على  الأطفال  ت�صجيع  ب�صرورة  غ��رووم  اآن��ا  وت��صي 
ب�صحة جيدة لأنه �صينعك�س عليهم الأمر وي�صعرون بالر�صا 
اإجراء  "من املهم ت�صجيع الأ�صر على  اأنف�صهم. وتق�ل:  عن 
تغيريات حتى ل ي�صعر الطفل باأنه حالة خا�صة"، م�صيفة 
اأن الق�ل "علينا اأن نك�ن عائلة �صحية، يعني اأن الطفل ل 
تك�ن لديه اأي فكرة باأن والديه ي�صعران بالقلق اإزاء وزنه بل 

يحاول�ن حت�صني نظامهم الغذائي".

ال�ضمنة املفرطة: كيف ن�ضاعد اأطفالنا 
على تناول الأطعمة ال�ضحية؟

الطعام ي�ضبب 
الكتئاب اأحيانا

حالة  اأن  الغالب  يف  النا�س  يعتقد 
الك��ت��ئ��اب ت��ن��ت��اب الإن�����ص��ان ب�صبب 
ال����ظ����روف ال�����ص��ع��ب��ة ف���ق���ط، لكن 
اأن  اأظهرت  حديثة،  علمية  درا�صة 
ت���ؤث��ر بدورها  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال���ع���ادات 

على نف�صية الإن�صان.
وك�صفت درا�صة من جامعة "اإي�ها" 
علقة  وج���د  اجلن�بية،  ك�ريا  يف 
والكتئاب،  ال��ط��ع��ام  ب���ني  وث��ي��ق��ة 
وجرى الت��صل اإىل هذه النتيجة 
 1928 نح�  ياأكله  م��ا  ر�صد  بعد 
���ص��خ�����ص��ا مم����ن ي���ع���ان����ن درج�����ات 

متقدمة من الكتئاب.
وبح�صب م�قع "�ص��صن اإلب�"، فاإن 
العينة التي �صملتها الدرا�صة �صمت 
الع�صرينيات  مرحلة  يف  اأ�صخا�صا 

والثلثينيات من العمر.
وذكر امل�صدر اأن الأ�صخا�س الذين 
الفط�ر، كان�ا  مل يتناول�ن وجبة 
اأك�����رث ع��ر���ص��ة ل��لك��ت��ئ��اب، خلل 
الأ�صب�عني اللذين �صبقا الدرا�صة، 

بن�صبة 41.6 يف املئة.
ه�ؤلء  اأن  اإىل  ال��درا���ص��ة  واأ����ص���ارت 
الأ�صخا�س املكتئبني، ح�صل�ا على 
كمية اأقل من الألياف، كما ل�حظ 
لديهم نق�س يف بع�س الفيتامينات 

واأكل اخل�صراوات.
ويف املنحى نف�صه، وجدت الدرا�صة 
املكتئبني  الأ���ص��خ��ا���س  اأغ���ل���ب  اأن 
ي�������ص���رب����ن ال����ك����ح�����ل م����رت����ني يف 

الأ�صب�ع على الأقل.
والباحثة،  الأ����ص���ت���اذة  واأو����ص���ح���ت 
الأكادميية  وه��ي  ي���ن ج�نغ،  ب��اك 
تناول  اأن  ال��درا���ص��ة،  على  امل�صرفة 
كمية اأق��ل م��ن اخل�����ص��راوات يزيد 

العر�صة للكتئاب.
من  الغذائي  النظام  اإىل  واأ���ص��ارت 
الكتئاب،  ت�صخي�س  معايري  ب��ني 
ون�صحت النا�س باأن يتبع�ا نظاما 
يتفادوا  ح��ت��ى  م���ت����ازن���ا  غ���ذائ���ي���ا 
يعانيه  ال����ذي  ال��ن��ف�����ص��ي��ة  امل�����ص��ك��ل��ة 

300 ملي�ن �صخ�س يف العامل.

لهذا ال�ضبب ل 
تتجاهل اأمل املعدة 
يعد ���ص��رط��ان الأم��ع��اء واح����داً من 
�صي�عاً  ال�������ص���رط���ان  اأن��������اع  اأك�����رث 
با�صم  اأح��ي��ان��اً  ال��ع��امل، وي��ع��رف  يف 
امل�صتقيم.  اأو  ال��ق���ل���ن  ���ص��رط��ان 
املبكر  الإن���ذار  وق��د تك�ن علمات 
ل  للغاية  دقيقة  الأمعاء  ب�صرطان 
ميكن اكت�صافها ب�صه�لة. وبح�صب 
اخلرباء، فاإن الآلم احلادة املفاجئة 
يدل  باملعدة قد تك�ن نذيراً مهماً 
الأمعاء  ب�����ص��رط��ان  الإ���ص��اب��ة  ع��ل��ى 
ا�صت�صارة  وت�����ص��ت���ج��ب  ال��غ��ل��ي��ظ��ة، 
الرغم  الف�ر. وعلى  الطبيب على 
من اأن اآلم املعدة لي�صت بال�صرورة 
دليًل على الإ�صابة بال�صرطان، اإل 
مقلق  اأم��ر  احل���ادة  البطن  اآلم  اأن 
ويجب التنبه اإليه وعدم جتاهله. 

من  بريطانيا  اأنحاء  جميع  يف  االأط��ف��ال  من  كبري  ع��دد  يعاين 
هذا  تخالف  واحدة  مدينة  هناك  اأن  اإال  املفرطة،  ال�صمنة 

الواقع.
ا�صتطاعت  ليدز  مدينة  اأن  اإىل  االإح�صاءات  اآخر  ت�صري  اإذ 

خف�ض معدالت ال�صمنة املفرطة لدى االأطفال بن�صبة 
االأخرية. ال�صنوات  خالل  املئة  يف   6.4

ملعاجلة  خا�صة  ا�صرتاتيجية  املدينة  واتبعت 
يف  االأطفال  على  وركزت  ال�صمنة،  م�صكلة 

املدر�صة  دخ��ول  ت�صبق  التي  املرحلة 
حما�صرات  تنظيم  اإىل  وع��م��دت 

ال�صبل  باأف�صل  لتوعيتهم  ل��الآب��اء 
يكونوا  اأن  على  االأطفال  لت�صجيع 

اأ�صحاء.
لذا، ما اأف�صل الطرق الإقناع االأطفال 

بتناول االأطعمة ال�صحية؟
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�ش�ؤون حملية

بح�صور �صعيد بن طحنون 

اجلالية اللبنانية يف العني  حتتفل  بعام الت�ضامح

يف عام الت�صامح وبرعاية حممد بن حم

فريق �ضفراء اخلري التطوعي بالتعاون مع فريق عونك ياوطن ينظمان مبادرة �ضالل رم�ضان يف العني

يف اإطار الهوية الرتاثية واالإرث احل�صاري

حديقة احليوانات بالعني ت�ضتقبل حلية من مدفن القطارة 

•• العني - الفجر

اأك����د ال�����ص��ف��ري ال��ل��ب��ن��اين ل���دى دول����ة الإم������ارات �صعادة  
امل��ه��ن��د���س ف������ؤاد ���ص��ه��اب دن����دن ع���ن ت��ق��دي��ر احلك�مة  
اللبنانية لدولة الإمارات العربية املتحدة التي قدمت 
املا�صية  ال�صن�ات  يف  و�صاركت  لبنان،  اأبناء  اإىل  الكثري 
باأدوار فاعلة واإيجابية لدعم عملية الإعمار والبناء يف 
وطننا، واأي�صاً من خلل الأعمال اخلريية والن�صانية 
العنق�دية  اإزالة الألغام والقنابل  كافة خا�صة م�صروع 
من جن�ب لبنان وه� اجلهد الذي وفر على اللبنانيني 

الكثري من ال�صحايا والإ�صابات واحل�ادث املتن�عة.
اللبناين جاء خلل ح�ص�ره يف منتجع  ال�صفري  كلم 
دان������ات ال���ع���ني ح��ف��ل اأب����ن����اء اجل���ال���ي���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة بعام 
بن  �صعيد  الدكت�ر  ال�صيخ  معايل  بح�ص�ر  الت�صامح، 
بن  حممد  �صامل  الدكت�ر  وال�صيخ  نهيان  اآل  طحن�ن 
رك��ا���س ال��ع��ام��ري ع�ص� امل��ج��ل�����س ال���ط��ن��ي الحت���ادي 
�صابقاً و�صعادة الدكت�ر اأحمد ال �ص�دين رئي�س الحتاد 

را�صد  و�صعادة  والعقاري  القت�صادي  للتط�ير  العربي 
اأب�  يف  الإقت�صادية  التنمية  دائ���رة  وكيل  عبدالكرمي 
النادي  رئي�س  جاهني  حممد  والأ���ص��ت��اذ  وال��ع��ني  ظبي 
امل�صري يف العني، وممثلني عن الدوائر احلك�مية، اإىل 
الأع��م��ال وح�صد  ال�صخ�صيات ورج��ال  جانب  ع��دد من 

من اأبناء اجلالية اللبنانية .
والتقدير   التحية  كلمته  يف  اللبناين  ال�صفري  ووج���ه 
اإىل القيادة الر�صيدة يف  اأبناء اجلالية اللبنانية   باأ�صم 
املحلية  ال�صعد  كافة  الإم���ارات واجن��ازات��ه��ا على  دول��ة 
طحن�ن  ال�صيخ  �صم�  اإىل  التحية  وج��ه  كما  والعاملية. 
اأب��� ظبي يف منطقة  اآل نهيان ممثل حاكم  بن حممد 
زايد   ال�صيخ  الإم�����ارات  م�ؤ�ص�س  اأن  اإىل  لف��ت��اً  ال��ع��ني، 
طيب اهلل ثراه ولد يف مدينة العني  وزخرفها  باحلياة 
ا�صبحت  التي  الأم���ارات  �صائر  كما  واحلي�ية   والعلم 
والعي�س  والعطاء  والتعاي�س   والت�صامح  واح��ة  للخري 

الكرمي  لكافة ال�صع�ب والأمم.  
 وكانت باملنا�صبة كلمة ملعايل ال�صيخ �صعيد بن طحن�ن 

ال نهيان ن�ها فيها برمزية هذا احلفل لأبناء اجلالية 
اأن  متمنياً  الت�صامح.  عام  يف  العني  مبدينة  اللبنانية  
ت�ثيق  طريق  على  الأوىل  اخل��ط���ة  اللقاء  ه��ذا  يك�ن 
فيه اخلري  ملا  اجلالية  اأب��ن��اء  بني  وال��ل��ق��اءات  الت�ا�صل 

وال�صراكة وامل�صلحة الجتماعية العامة .
 واأ�صار معاليه  اإىل اإن دولة الإم��ارات ر�صخت مكانتها 
الإن�صاين  ال��ع��م��ل  جم����ال  يف  رائ������دة  دول�����ة  ب������ص��ف��ه��ا 
اأن  م���ؤك��داً  ال�صع�ب.  ب��ني  ال�صلمي  والتعاي�س  املتط�ر 
اإىل جانب لبنان يف م�صريته  الر�صيدة �صتبقى  القيادة 
ا���ص��ت��ق��راره وتن�عه  الإق��ت�����ص��ادي��ة والإمن���ائ���ي���ة ودع����م 

احل�صاري.
ال�صيخ �صامل بن ركا�س فا�صاد بدور  من جهته حتدث 
اللبنانني  اأن  ، معترباً   الإم��ارات  اللبنانية يف  اجلالية 
وق�ة  بال�صدق  الإم�����ارات  ال��ث��اين  وطنهم  يف  يعمل�ن 
امل�ص�ؤولية  يف  �صركاء  وه��م  والت�صامح  واملحبة  الإرادة 
ال�طنية،  وتاأمني احلياة الكرمية باأفعالهم واأق�الهم.

  ثم كانت كلمة اأبناء اجلالية اللبنانية يف مدينة العني  

القاها الدكت�ر طالب مطر �صكر فيها ال�صفري اللبناين  
احل�ص�ر،  وك��اف��ة  طحن�ن  ب��ن  �صعيد  ال�صيخ  وم��ع��ايل 
�صتبقى  احل��ك��ي��م��ة  ب��ق��ي��ادت��ه��ا  الإم������ارات  اأن  اإىل  لف��ت��اً 
وطن ال�صادقني واملخل�صني واملحبني  ووطن اجلميع  

بالت�صامح واملحبة وال�صعادة ..  
الت�صامح  ع��ن  وثائقي  فيلم  عر�س  الح��ت��ف��ال  وتخلل 
والعتدال يف دولة الإمارات من اإعداد عني للإعلم كم 
وامل��صيقية،  ال�طنية  الفقرات  بع�س  باملنا�صبة  قدمت 

ثم ع�صاء على �صرف املدع�ين.
التذكارية   ال���دروع  اللبناين  ال�صفري  ق��دم  اخل��ت��ام  ويف 
اىل معايل ال�صيخ �صعيد بن طحن�ن اآل نهيان وال�صيخ 
و�صعادة  �ص�دين  اآل  اأحمد  والدكت�ر  ركا�س  بن  �صامل 
القت�صادية  التنمية  دائ���رة  وكيل  عبدالكرمي   را���ص��د 
اأب���ظ��ب��ي وال��ع��ني و���ص��ع��ادة حم��م��د �صيف ب��ن نعيف  يف 
ومدير  الرا�صدي  �صاعن  بن  �صامل  و�صعادة  العامري  
ال���ن���ادي امل�����ص��ري، ك��م��ا ك���رم اأع�����ص��اء ال��ل��ج��ن��ة املنظمة 

والرعاة امل�صاركني يف احلفل.

•• العني - الفجر

بن  م�صلم  بن  حممد  الدكت�ر  ال�صيخ  وح�ص�ر  برعاية 
العام ملنظمة ام�صام بالأمم  العامري نائب الأمني  حم 
املتحدة رئي�س فريق ع�نك ياوطن التط�عي . ويف عام 
مع  بالتعاون  التط�عي  اخل��ري  �صفراء  فريق  الت�صامح 
فريق ع�نك ياوطن التط�عي ينظمان مبادرة "ت�زيع 
�صلل رم�صان" مبادرة اإن�صانية تهدف اإىل ت�زيع وجبات 
على املحتاجني.، حيث مت ت�زيع �صلل على اكرث من 
600 من الأفراد والأ�صر امل�صتفيدة يف حديقة اجلاهلي 
رئي�س  على  اإب��راه��ي��م  ال��دك��ت���ر  امل��ب��اردة  .ح�صر  بالعني 
جمل�س اإدارة جمعية اأ�صدقاء البيئة و نائب رئي�س �صبكات 
اأ�صدقاء البيئة اخلليجية، واأفراد من املجتمع املحلي. 

ال�صخ�صية  �صمات  �صمة من  اأن اخلري  واأو�صح بن حم  
متط�راً  املجتمع  يك�ن  اأن  يف  �صاهمت  التي  الإماراتية 
مع  وتفاعلنا  العامل،  �صع�ب  اأ�صعد  وي�صبح  ومتح�صراً 
الأعمال  العديد من  اإىل  بالإ�صافة  ياأتي  الت�صامح  عام 
فيها  ن�صري  التي  التي  اخل��ريي��ة  وامل��ب��ادرات  الإن�صانية 
اآل نهيان،  �صلطان  زايد بن  ال�صيخ  املغف�ر له  على نهج 
طيب اهلل ثراه، وحتقيقاً لأهداف فريق ع�نك ياوطن 
اإىل  العمل اخلريي وت�فري احلياة الكرمية  يف تقدمي 
الأ�صر املحتاجة وخا�صة يف �صهر رم�صان املبارك. م�ؤكداً 
اأن القيادة الر�صيدة يف دولة الإم��ارات اعتادت على مد 
العامل،  بقاع  ك��ل  يف  للمحتاجني  وامل�صاعدة  ال��ع���ن  ي��د 
ي��زداد عمل اخل��ري، ويزدهر،  املبارك  �صهر رم�صان  ويف 
اإىل  بن حم  واأ�صار  الإ�صلمي.   العامل  بلدان  كل  ويعم 

مع  تزامناً  الإن�صانية،  مبادراتنا  تكثيف  اىل  ن�صعى  اننا 
عام الت�صامح، حيث تق�م باأداء دورنا يف العمل اخلريي، 
درو�صاً  منه  تعلمنا  الذي  امل�ؤ�ص�س  القائد  لنهج  حتقيقاً 
كثرية يف مد يده البي�صاء اإىل خمتلف �صع�ب العامل.  
لفريق  التنفيذي  املدير  القا�صم  ف���زات  �صلم  وا�صارت 
الت�صامح،  ع��ام  مع  تفاعًل  امل��ب��ادرة  تاأتي  اخل��ري  �صفراء 
يعد التط�ع من ال�صل�كيات والقيم الإيجابية التي حث 
اإليها ذلك ملا يرتتب على  عليها ال�صرع احلنيف وندب 
ح�ائجهم،،  وق�صاء  اخللق  نفع  م��ن  التط�عي  العمل 
ك��ب��رية للفراد  اأه��م��ي��ة معن�ية  امل��ب��ادرة  وحت��م��ل ه��ذه 
وال����ص���ر امل�����ص��ت��ف��ي��دة ح��ي��ث مت ت���زي��ع اك���رث م��ن 600 
ب�صكل  املتط�ع�ن  "�صاهم  واأ�صافت:  رم�صانية،.  �صلة 
"، وه�  " ت�زيع �صلل رم�صان  اإجن��اح مبادرة  كبري يف 

املجتمع يف  اأف��راد  م�صاركة جميع  اأهمية  على  ي�ؤكد  ما 
كل  مبادرة  �صرورة  وعلى  الجتماعي،  التلحم  تعزيز 
�صخ�س للتط�ع مبا ي�صتطيع مل�ؤازرة الآخرين وخدمة 
�صريحة  ت�صتهدف  امل��ب��ادرة  اأن  قا�صم  واك���دت  املجتمع. 
مهمة ت�صارك يف بناء ال�طن، وجمم�عات الأ�صر الأقل 
دخًل ، وتاأتي �صمن جه�د الفريق لدعم الفئات الأقل 
التي هي  الطعام  واإط��ع��ام  اجل���د  قيم  دخ��ًل، وجت�صيد 

جزء اأ�صا�صي من القيم الإماراتية العريقة.
الرم�صاين  امل��ري  �صلل  امل�صتفيدة من  الأ���ص��ر  واأ���ص��ادت 
عرب  التط�عية  الفرق  تقدمها  التي  املبذولة  باجله�د 
مبادراتها املختلفة وم�صاريعها امل�صتمرة لدعم خمتلف 
الفئات املحتاجة والتي ت�صتهدف اإ�صعادهم، خ�ص��صاً يف 

�صهر رم�صان املبارك.. 

•• العني- الفجر

 ا�صتقبلت حديقة احلي�انات بالعني من متحف العني 
التابع لدائرة الثقافة وال�صياحة – اأب�ظبي، حلية من 
مدفن القطارة والتي تهدف اإىل جت�صيد واإبراز اله�ية 
دولة  ل�صعب  احل�����ص��اري  والإرث  والثقافية  ال��رتاث��ي��ة 

الإمارات العربية املتحدة.
تت�اجد احللية الأثرية املتمثلة بقطعة جم�هرات مت 
)فرتة  يف  امليلد  قبل   1500–1800 يف  اكت�صافها 
وادي ���ص���ق( وال��ت��ي ت��ع���د اإىل ال��ع�����ص��ر ال���ربون���زي يف 
اأ�صهر  ثلثة  مل��دة  ال�صحراء  لعل�م  زاي��د  ال�صيخ  مركز 
حتى 01 ي�ني� 2019  �صمن برنامج "رحلة قطعة" 

ال����ذي ي��ق��دم��ه م��ت��ح��ف ال��ع��ني ب��ال��ت��ع��اون م���ع اجلهات 
ملدينة  التاريخي  الإرث  لإب���راز  املختلفة  وامل���ؤ���ص�����ص��ات 
العني وللدولة عم�ماً، حيث �صيطلع عليها جميع زوار 
املركز مبختلف فئاتهم العمرية ملا تتميز به من قيمة 
تراثية ودللة فنية جميلة حتاكي ال�اقع الذي عا�صه 
اأ�صحاب تلك املنطقة. وح�ل امل��ص�ع قال �صعادة غامن 
حلديقة  العامة  امل�ؤ�ص�صة  عام  مدير  الهاجري  مبارك 
لأن  �صعداء  "نحن  بالعني:  املائية  والأح��ي��اء  احل��ي���ان 
حلية  يحت�صن  ال�����ص��ح��راء  لعل�م  زاي���د  ال�صيخ  م��رك��ز 
ملحة  القطعة  تعطي  حيث  عميقة،  قيمة  ذات  اأث��ري��ة 
كان  التي  والدينية  وال��رتاث��ي��ة  الثقافية  الأف��ك��ار  ع��ن 
يتحلى بها اآباءنا واأجدادنا منذ القدم". واأ�صاف" باأن 

ت�اجد مثل هذه الكن�ز على اأر�س املركز �صيعمل على 
تعريف الزوار بحياة �صكان مدينة العني وح�صارة دولة 
الإمارات وتاريخها العريق يف املا�صي ".  ومن جانبها 
ق��ال��ت  م���رمي ال��ظ��اه��ري م�����ص���ؤول ال���ربام���ج يف دائرة 
الثقافة  دائ���رة  اأن   " اأب���ظ��ب��ي:   – وال�صياحة  الثقافة 
بالإرث  التعريف  اإىل  كبري  وب�صكل  ت�صعى  وال�صياحة 
ال��ث��ق��ايف واحل�����ص��اري لإم����ارة اأب���ظ��ب��ي وي��اأت��ي برنامج 
رحلة قطعة ليربز الدور الكبري للمتاحف وحمت�ياتها 
يقت�صر  ل  املتاحف  دور  ب��اأن  ولي�ؤكد  واملختلفة  الغنية 
لهذه  ال��زوار  م�صاركة  واإمن��ا  القطع فقط  على عر�س 
املقتنيات والتعرف عليها من خلل عر�صها يف خمتلف 
اجلهات احلك�مية التي يرتادها جزء كبري من �صرائح 

املجتمع ولتك�ن على مقربة من مراآة امل�صاهد"
واجل����دي����ر ب���ال���ذك���ر ب�����اأن احل��ل��ي��ة ت��ت��ك���ن م���ن معدن 
والف�صة،  الذهب  الإليكرتوم، وه� خليط طبيعي من 
ذوات  م��ن  متل�صقني  ح��ي���ان��ني  هيئة  ع��ل��ى  م�صن�ع 
اجلن�صني،  لكل  الزينة  لغر�س  ا�صتخدمت  و  القرون، 
بحيث تعلق بالرقبة كالقلدة وت�صمى اأي�صاً ب�"دّلية"، 
ومن املحتمل اأي�صاً باأنها كانت ُت�صتعمل لغر�س ديني اأو 
غر�س اآخر عدا التزيني. كما تعد هذه التحفة الفنية 
تلك  يف  وال�صناعي  التقني  التط�ر  م��دى  على  دل��ي��ًل 
الفرتة، حيث يتطلب خلط املعادن الثمينة مع بع�صها 
اأف��ران خا�صة وتقنية �صناعية متقدمة من حيث  اإىل 

عملية ال�صبك وال�صب، اأو العمل بالقالب وغريها.

حما�ضرة حول الت�ضامح يف فكر زايد... 
مبركز زايد للدرا�ضات والبحوث يف العني

•• العني - الفجر

نظم مركز زايد للدرا�صات والبح�ث التابع لنادي تراث الإم��ارات يف مقر 
اأ���ص��ت��اذ علم  ال��ع��رمي��ي  ل��ل��دك��ت���رة �صعاد  ال��ع��ني حم��ا���ص��رة  ف��رع��ه يف مدينة 
"الت�صامح.. �صعرية  املتحدة بعن�ان  العربية  الإم��ارات  الجتماع يف جامعة 
وف�صيلة"، واإ�صقاط ذلك على الت�صامح يف فكر املغف�ر له باإذن اهلل ال�صيخ 
امل��صم  "طيب اهلل ثراه"، وذلك �صمن برنامج  اآل نهيان  �صلطان  زايد بن 

ل��ل��م��رك��ز، وب��ح�����ص���ر فاطمة  ال��ث��ق��ايف 
م�صع�د املن�ص�ري مديرة املركز وعدد 
من امل�ص�ؤولني يف النادي ولفيف من 
يف  واملهتمني  والأك��ادمي��ي��ني  املثقفني 

مدينة العني.
وحت���دث���ت ال���دك���ت����رة ال��ع��رمي��ي عن 
ال�صيخ  وت��رع��رع  ن�صاأ  ال���ذي  املجتمع 
ال�����ذي مثَّل  اأك���ن���اف���ه، وه�����  زاي�����د يف 
لنربا�س  الأول  الجتماعي  احلا�صن 
ال��ف�����ص��ي��ل��ة وخ���ل���ق ال��ت�����ص��ام��ح، حيث 
نهجه  يف  لح��ق��ا  زاي���د  ال�صيخ  انطلق 
و���ص��ل���ك��ه و���ص��ك��ن��ات��ه م��ن ذل���ك النهج 
اأراد يف حتقيق  م��ا  ل��ه  ال��ق���مي، فكان 

اأهداف ال�صعب العليا؛ من تاأ�صي�س للحتاد وجعل دولة المارات اأمن�ذجا 
للتعاي�س ال�صلمي بني الق�ميات التي تعي�س على اأر�صها. وذهبت الدكت�رة 
العرميي  يف التحدث عن الت�صامح الديني يف خلق زايد، حيث اأنه ب�صط يد  
الت�صامح مع الأديان الخرى، م�صت�صهدة با�صتقباله لعدد من رجال الدين 
امل�صيحي، مما مهد الطريق لحقا لزيارة بابا الفاتيكان للدولة يف �صابقة 

تاريخية. 
تف�صري  يف  الجتماع  علم  اإ�صهام  م��دى  اإىل  العرميي  ال��دك��ت���رة  وتطرقت 
دولة  ب��اأن  وبينت  الإم���ارات،  ط��راأت على جمتمع  التي  املجتمعية  الظ�اهر 
الإمارات تعد من�ذجا للمجتمع الإن�صاين الذي حقق قفزة ن�عية يف كافة 
امليادين وعلى كافة الأ�صعدة يف فرتة زمنية وجيزة، مما األقى بظلله يف 
المارات،  الغريبة على جمتمع  الظ�اهر الجتماعية  ون�صاأة بع�س  ظه�ر 
كاخللل يف الرتكيبة ال�صكانية، حيث اخلطر الكبري على اله�ية ال�طنية يف 

ظل تداعيات التح�لت القت�صادية الكربى. 
بدرجة  رهينة  ال��ر���ص���خ  على  اله�ية  ق���درة  اأن   العرميي  ال��دك��ت���رة  وراأت 
قدرتها  اأن  اإىل  بالإ�صافة  حتققها؛  اأن  مق�ماتها  ت�صتطيع  التي  التجان�س 
اإىل  من�هة  مك�ناتها،  داخ��ل  الرتابط  لعمق  تخ�صع  النتماء  حتفيز  على 
اإذا م��ا ت�افرت  ال�����ص��روط،  اإجن���از ه��ذه  ال��ق��درة على  اأن لله�ية الإم��ارات��ي��ة 
نف��س  ال���لء يف  ي�صتلزم غر�س  اإذ  واملكان،  الزمان  الكافية يف  امل�صاحة  لها 
الجتماعية،  للتن�صئة  حمددة  معايري  و�صع  الإم��ارات  اأبناء  من  النا�صئني 
وي�صت�جب روحاً وطنية عالية وفاعلة بعيدة عن امل�صلحة الفردية ال�صيقة، 
م�صرية اإىل اأنه ل مفر من تبني ا�صرتاتيجية تعتمد على امل�صاءلة النقدية، 
العمل  ه���  الآن  الإم����ارات  م��ا تتطلبه احل��ال يف جمتمع  اأن  وم���ؤك��دة على 
على تر�صيخ ه�ية وطنية مبك�نات جامعة، بحيث يك�ن ق�ام هذه اله�ية 
ال�طنية مرتكزاً على املق�مات العربية ذاتها، على الرغم من ت�صدع تلك 
احرتام  م�صافة  على  املحافظة  مع  تعريفها،  اإع��ادة  اإىل  واحلاجة  املق�مات 

وتفهم لختلف الثقافات الأجنبية ال�افدة وتن�عها.

خالل م�صاركتها يف فعاليات موؤمتر بت ال�صرق االأو�صط واإفريقيا 
جامعة اأبوظبي ت�ضتعر�س الفجوة 

يف مهارات الذكاء ال�ضطناعي 
•• اأبوظبي - الفجر

 �صاركت جامعة اأب�ظبي يف فعاليات م�ؤمتر ومعر�س "بت ال�صرق الأو�صط 
مركز  يف  عقد  وال��ذي  املنطقة،  يف  التعليم  لقادة  ملتقى  اأه��م  واإفريقيا"، 

اأب�ظبي ال�طني للمعار�س.
اأب�ظبي، يف حلقة نقا�صية  اأحمد، مدير جامعة  و�صارك الربوفي�ص�ر وقار 
بعن�ان: "الفج�ة املهارية: هل تقدم اجلامعات يف منطقة ال�صرق الأو�صط 
واأفريقيا ما يتجاوز اخلدمات التعليمية التقليدية؟"، حيث ناق�صت احللقة 
يف  التغري  نتيجة  واملهارات  القدرات  يف  حدوثها  املت�قع  الفج�ة  النقا�صية 
طبيعة ال�ظائف ب�صبب عمليات الأمتتة. وحدد قادة اجلامعات امل�صاركني 
وامل��ت��م��ث��ل يف تط�ير  ال��ف��ج���ة  ه���ذه  مل���اج��ه��ة  الأول  ال��ت��ح��دي  ال��ن��ق��ا���س  يف 
اخلريجني  مت���ن���ح  ا����ص���رتات���ي���ج���ي���ات 
امل���ه���ارات ال���لزم���ة ل��ل��ن��ج��اح يف �ص�ق 
امل�صارك�ن  واقرتح  م�صتقبًل.  العمل 
من  جمم�عة  النقا�صية  احللقة  يف 
هذه  اإغ����لق  يف  للم�صاعدة  احل��ل���ل 
ال�����ص��ن���ات اخلم�س  خ����لل  ال��ف��ج���ة 

القادمة. 
الفعالية؛  يف  امل�صاركة  على  وتعليقاً 
"اأ�صعر  اأحمد:  قال الربوف�ص�ر وقار 
ل��ت��م��ث��ي��ل جامعة  ال�����ص��دي��د  ب��ال��ف��خ��ر 
اأب���ظ��ب��ي وامل�����ص��ارك��ة يف احل������ار مع 
واملجال  التعليمية  امل���ؤ���ص�����ص��ات  ق���ادة 
�صبل  ل����ص���ت���ك�������ص���اف  الأك��������ادمي��������ي 
املهارية.  الفج�ة  ه��ذه  م��ع  التعامل 
اإن ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة جن���اح ط��لب��ن��ا يف 
اجلامعة ترتكز على ح�ص�لهم على جميع املهارات اللزمة، حيث اأن النجاح 
اخلريج�ن  يتمتع  اأن  يتطلب  العمل  �ص�ق  يف  املت�صارعة  التغريات  ظل  يف 
القيادة  جمال  يف  القدرات  تعزيز  ت�صمل  للتط�ر  وقابلة  متن�عة  مبهارات 
والعمل اجلماعي والتكيف مع املتغريات من ح�لهم، ف�صًل عن العزمية 
العمل  اأ���ص��ح��اب  على  يتعني  ذات���ه  ال���ق��ت  ويف  ج��دي��دة.  اآف���اق  ل�صتك�صاف 
جانب  اإىل  للتط�ير  القابلة  للمهارات  اأهمية  ت���يل  اأن  امل�صغلة  واجل��ه��ات 
اهتمامها بال�صهادات الأكادميية، وه� الأمر الذي حتر�س جامعة اأب�ظبي 
على منحه خلريجيها، مهما كان جمال تخ�ص�صهم الأكادميي." واأ�صاف 
كاأول�ية،  خريجيها  م�صتقبل  اأب�ظبي  جامعة  "ت�صع  اأحمد:  الربوف�ص�ر 
برامج  ت�فري  اإىل  فبالإ�صافة  اأوًل".  "الطلب  م��ب��ادرة  من  كجزء  وذل��ك 
تعليمية رائدة، فاإننا ن�صتثمر يف تط�ير مهارات طلب اجلامعة من خلل 
ن�صاطات متن�عة ت�صملها املناهج الدرا�صية، واأخرى من خارج هذه املناهج 
مثل امل�صاركة يف نظام احل�كمة يف اجلامعة، والزمالت الدرا�صية، والأندية 

واملجتمعات الأكادميية، والريا�صات املختلفة." 
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بعملية  تقوم  لكي  املنا�صب  الوقت  هو  هذا  يكون  فقد  والتعب،  باالإجهاد  ت�صعر  كنت  اإذا 
واتباع  يومي،  ب�صكل  الع�صبية  لل�صغوط  ال�صموم.فالتعر�ض  من  جل�صمك  وتنقية  تنظيف 
اأنظمة غذائية �صيئة، وكذلك التعر�ض للملوثات البيئية طيلة الوقت، كلها عوامل توؤدي 

ل�صعورك بالتعب واالإجهاد، وقد ت�صل بك اإىل حد املر�ض. هذا باالإ�صافة اإىل اأن تلك 
وال�صمنة يف بع�ض االأحيان.وين�صح  املختلفة  ال�صموم قد ت�صيبك بااللتهابات 

ال�صموم  اإجراء عملية تنقية للج�صم من  باأهمية  التغذية  االأطباء وخرباء 
ن�صاطك  ت�صتعيد  لكي  بالعام،  واحدة  مرة  االأقل  على   )Detox )ديتوك�ض 

والهيئة ال�صحية جل�صمك.

 Daily Health وعلى ذمة م�قع ديلي هيلث ب��صت
Post ، املعنّي بال�ص�ؤون ال�صحية، يجب قبل ال�صروع 
عن  تت�قف  اأن  اأي���ام  بب�صعة  ال���)دي��ت���ك�����س(  عملية  يف 
ا�صتهلك منتجات الألبان، وذلك لأنها بطيئة اله�صم، 

كما اأنها قد حتت�ي على بع�س الهرم�نات امل�صرة.
كما ُين�صح اأي�صاً بالمتناع اأو التقليل من تناول اللح�م 
اأث��ن��اء عملية  الأ���ص��م��اك  اأو  البي�صاء  اأو  ���ص���اء احل��م��راء 
والأ�صماك  واللح�م  الأل��ب��ان  ال�)ديت�ك�س(.فمنتجات 
حتت�ي على م�صت�يات من ال�)دي�ك�صني(، وه� مركب 
�ُصمي وم�صرطن، ميكنه اأن يت�صبب بتلف اجلهاز املناعي 
اإذا مت  يتفاعل مع هرم�نات اجل�صم،  اأنه  للج�صم، كما 
تناوله بكرثة.وُين�صح بتناول ك�ٍب من الأع�صاب امللينة 
الي�م  يف  ف�����ص��لت،  اأي  م��ن  الأم���ع���اء  لتنظيف  وذل����ك 

ال�صابق لعملية ال�)ديت�ك�س(.
وال�صكريات  امل�صنعة  الأطعمة  تناول  اأي�صاً  مُينع  كما 

اأثناء عملية ال�)ديت�ك�س(.
اأما عن خط�ات ال�)ديت�ك�س( الي�مية، فهي كالتايل:

اإليه  م�صاف  منهما  وك��ل  امل��اء  من  ك�بني  �ُصرب   )1
ع�����ص��ري ل��ي��م���ن��ة ك��ام��ل��ة، وذل����ك على 

فهذا  ال�صباح.  يف  خاوية  معدة 
ه�صم  عملية  يف  �صي�صاعد 

الفط�ر وتنقية الكبد 
من ال�صم�م.

ك�ب  ���ص��رب  ميكن  ال��ف��ط���ر،  وج��ب��ة  ت��ن��اول  اأث��ن��اء   )2
فالأنانا�س  ال��ن��ق��ي.  الأن���ان���ا����س  ع�����ص��ري  م���ن  ون�����ص��ف 
ي��ح��ت���ي ع��ل��ى )ب���روم���ي���لي���ن(، وه����� م��رك��ب يحت�ي 
تك�صري  يف  ي�صاعد  ل��ل��ربوت��ني،  ها�صمة  اإن��زمي��ات  على 
ال���ربوت���ني يف اجل�����ص��م، مم��ا ي�����ص��اع��د اجل�����ص��م يف ه�صم 

الربوتني وال�صتفادة الق�ص�ى من ف�ائده.
ك�ب  اإىل  ك�ب  تناول  يجب  والغذاء،  الفط�ر  بني   )3
)���ص��م���ث��ي(، فه�  امل��خ��ف���ق  م��ن ع�صري اجل���زر  ون�صف 
املعروف  )ف��ال��ك��اري��ن���ل(  ي�صمى  م��رك��ب  ع��ل��ى  ي��ح��ت���ي 
الألياف  اأن  ك��م��ا  ل��ل�����ص��رط��ان.  امل���ح���ارب���ة  ب��خ�����ص��ائ�����ص��ه 
من  التخل�س  يف  اجل�����ص��م  ت�صاعد  اجل���زر  يف  امل����ج����دة 
يحت�ي  كما  الإ�صافية.  والهرم�نات  ال�)اإ�صرتوجني( 
على م�صت�يات عالية من فيتامني )A( الذي يعزز من 

�صحة اجلهاز اله�صمي.
من  ون�صف  ك�ب  تناول  يجب  الغذاء،  وجبة  اأثناء   )4
حت�صريه  �صيتم  ال���ذي  بالب�تا�صي�م  الغني  امل�����ص��روب 
وال�صبانخ.  واجل�����زر  وال��ب��ق��دون�����س  ال��ك��رف�����س  ب��خ��ل��ط 
والع�صلت.  الأع�صاب  تعزيز  يف  ي�صاعد  فالب�تا�صي�م 
الغذائية،  امل���اد  امت�صا�س  ي�صاعد اخلليا يف  اأن��ه  كما 
كما وي�صاعدها يف التخل�س من الف�صلت، مما يع�صد 
م���ن ع��م��ل��ي��ة ت��ن��ق��ي��ة اجل�����ص��م م���ن ال�����ص��م���م. ك��م��ا اأن 
عن  الناجت  ال�صرر  تقليل  يف  ي�صاعد  الب�تا�صي�م 
ال�ص�دي�م، خا�صة فيما يخ�س �صغط الدم. كما 
يعزز  ال��ذي  باملنغنيز  غني  امل�صروب  ذل��ك  اأن 
ي�صاعد  اأنه  العظام، علوة على  من �صحة 
اجل�صم يف امت�صا�س الكال�صي�م وتنظيم 

م�صت�يات ال�صكر يف الدم.
تناول  من  ال�صاعة  ح�ايل  وقبل   )5
وجبة الع�صاء، يجب اأن يتم تناول 
يحت�ي  ال��ذي  ال�صاي  من  فنجاٍن 
على الزجنبيل والنعناع. فالنعناع 
التخل�س  يف  الأم������ع������اء  ي�������ص���اع���د 
اأن���ه يخفف  م��ن ال��ف�����ص��لت، كما 
اأما  ال��ت���ت��ر.  وي��ه��دئ  الأمل 
ال�صع�ر  فيمنع  ال��زجن��ب��ي��ل 
بالغثيان وي�صاعد يف اله�صم 
وي��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز تدفق 

الدم اإىل اجلهاز اله�صمي.
ح�ايل  وق���ب���ل  امل�����ص��اء  ويف   )6
ال�����ن������م، يجب  ����ص���اع���ت���ني م�����ن 
مللرت   340 ح�����ايل  ت���ن���اول 
ال�����ك�����رز. فه�  م�����ن ع�������ص���ري 

غ��ن��ي ب��ال��ع��ن��ا���ص��ر امل�������ص���ادة ل��ل��ب��ك��ت��ريي��ا ال�������ص���ارة مثل 
الت�صاقها  مينع  حيث   ،)E-coli( ال�����)اإي-ك�����لي( 
ب��اخل��لي��ا ومب��ج��رى ال��ب���ل. ك��م��ا اأث��ب��ت��ت الأب���ح���اث اأن 
ع�صري الكرز يقلل من قدرة بكترييا ال�)اإتي-بايل�ري( 
وتك�ين  امل���ع���دة  يف  ال��ت��ع��اي�����س  م���ن   )H-pylori(

القرحات.وبهذه ال��صفة ينتهي الي�م الأول من عملية 
اآخرين، مع  ملدة ي�مني  تكرارها  ال�)ديت�ك�س(، ويجب 
للراحة  ك��اٍف  وقت  واأخ��ذ  تناول وجبات �صحية  اأهمية 
ذهنك  وتنقية  تنظيف  من  تتمكن  حتى  وال�صرتخاء، 

اأي�صاً مع ج�صمك.

لكي ت�صتعيد ن�صاطك والهيئة ال�صحية جل�صمك

كيف ُتنقي ج�ضمك من ال�ضموم خالل 3 اأيام فقط؟

 عقار جديد لعالج �ضرطان 
املثانة

على   ،)  FDAاإيه دي  )اإف  الأم��ري��ك��ي��ة  وال�����دواء  ال���غ���ذاء  هيئة  واف��ق��ت 
مل  الذين  املتقدم،  املثانة  ب�صرطان  امل�صابني  البالغني  لعلج  جديد  عقار 
 87 �صملت  �صريرية  جتربة  بعد  للمر�س،  احلالية  للعلجات  ي�صتجيب�ا 

ا يعان�ن من �صرطان املثانة املتقدم، مع ظه�ر طفرات جينية. مري�صً
ا�صم )بلفري�صا(  العقار اجلديد يطلق عليه  اأن  بيان،  الهيئة يف  واأو�صحت 
نتيجة طفرات جينية  ينت�صر  الذي  املثانة  �صرطان  ويعالج   ،Balversa

حتدث ب�صبب العلج الكيمياوي لل�صرطان.
وا�صتجاب عدد من املر�صى للعلج اجلديد، رغم عدم ا�صتجابتهم يف ال�صابق 
ي�صتخدم  قيا�صي  ع��لج  وه���  )مب��ربول��ي��زوم��اب(،  عقار  با�صتخدام  للعلج 

حالًيا ملر�صى �صرطان املثانة املتقدم.
واأو�صح الباحث�ن اأن �صرطانات املثانة ترتبط بالطفرات ال�راثية امل�ج�دة 
يف املثانة لدى املري�س اأو يف جمرى الب�ل باأكمله، وتظهر هذه الطفرات يف 

مري�س واحد من كل 5 مر�صى يعان�ن من �صرطان املثانة.
وبلغ معدل ال�صتجابة الكاملة للعقار اجلديد ح�ايل %32، بينما حقق 
ا�صتجابة جزئية للعقار، وا�صتمرت ال�صتجابة للعلج  %30 من املر�صى 

ملدة 5 اأ�صهر ون�صف يف املت��صط.
وعن الآثار اجلانبية الأكرث �صي�ًعا للعلج، اأ�صارت الهيئة اإىل اأنها متثلت 
والإ�صهال،  الكلى،  والتغري يف وظائف  بالتعب،  وال�صع�ر  الفم،  يف تقرحات 
وجفاف الفم، والتغري يف وظائف الكبد، وانخفا�س ال�صهية، وجفاف العني 

وفقدان ال�صعر.
يتم  �صي�ًعا، حيث  ال�صرطان  اأن����اع  اأك��رث  م��ن  واح��د  ه���  املثانة  و���ص��رط��ان 
ا، يف  ت�صخي�صها ما يقرب من 76 األف حالة جديدة ل�صرطان املثانة �صن�يًّ

ال�ليات املتحدث الأمريكية وحدها.
اأك��رث م��ن الن�صاء،  4 م��رات  3 اإىل  ويتط�ر امل��ر���س ل��دى ال��رج��ال ح���ايل 
الدم يف  اأب��رز علماته  وت�صمل  ال�صن،  لكبار  املثانة غالًبا  �صرطان  ويحدث 

الب�ل وال�صع�ر بالأمل عند التب�ل، واأمل احل��س.

ملكافحة  الأمريكي  املركز  اأجراها  حديثة  درا�صة  اأظهرت 
البالغني يف  ثلثي  اأك��رث من  اأن  وال�قاية منها  الأم��را���س 
ال�ليات املتحدة يعان�ن من ال�صمنة، واأكرث من ن�صفهم 

يحاول�ن اإنقا�س اأوزانهم.
بجامعة  الباحثني  م��ن  ف��ري��ق  ط���ر  املنطلق،  ه��ذا  وم��ن 

)دري�������ص���ك���ل( ل��ل��ف��ن���ن وال���ع���ل����م يف ولي���ة 
تطبيًقا  الأم����ري����ك����ي����ة  ب��ن�����ص��ل��ف��ان��ي��ا 

اله�اتف  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل  ��ا  اإل��ك��رتون��يًّ
من  الأول  وي���ع���ت���رب  ال����ذك����ي����ة، 
التنب�ؤ  مي��ك��ن��ه  ح��ي��ث  ن����ع���ه؛ 
�ص�ف  ال��ذي��ن  بامل�صتخدمني 
ي����ح����اول�����ن، ع���ل���ى الأرج�������ح، 
ال�����ت�����ه�����رب م������ن احل����م����ي����ات 
الغذائية التي يلتزم�ن بها، 
وم�صاعدتهم على م�ا�صلة 

اللتزام بتلك احلميات.
اإيفان  ال���ب���اح���ث  وي���ق����ل 
فريق  رئ��ي�����س  ف�����رم����ان، 

)تطبيقات  ال���درا����ص���ة: 
اكت�صبت  ال�زن  خ�صارة 

���ص��ع��ب��ي��ة م����ت����زاي����دة، 
ول������ك������ن 

اأوزانهم  تخفي�س  يف  ي��ن��ج��ح���ن  امل�����ص��ت��خ��دم��ني  م��ن  ق��ل��ة 
اإليه، حتى مب�صاعدة  و�صل�ا  ال��ذي  ال���زن  على  واحلفاظ 
هذه الن�عية من التطبيقات(، م�صرًيا اإىل اأن الأ�صخا�س 
ال��ذي��ن ي��ل��ت��زم���ن ب��ح��م��ي��ات غ��ذائ��ي��ة ك��ث��رًيا م��ا ي�صاب�ن 
بانتكا�صات ت�ؤدي للحيل�لة دون اإنقا�س ال�زن، اأو رمبا 

ت�ؤدي اإىل زيادة ال�زن مرة اأخرى.
وي�����ص��ت��خ��دم ال��ت��ط��ب��ي��ق الإل����ك����رتوين 
اإح�صائية  اأ���ص��ال��ي��ب  ت�����راك(  )اأون 
منظ�مة  ع��ل��ى  تعتمد  م��ت��ط���رة 
اأجل  م��ن  الإل���ك���رتوين  التعلم 
البيانات ح�ل الأمناط  جمع 
اخلا�صة  الفردية  الغذائية 
ول�صيما  م�����ص��ت��خ��دم،  ب��ك��ل 
التي  ال�صل�كية  الأمن����اط 

ال�صل�كيات  وك��ذل��ك  الغذائية  باحلمية  الل��ت��زام  تعك�س 
احلمية  عن  التخلي  ب�صدد  امل�صتخدم  اأن  اإىل  ت�صري  التي 

الغذائية.
يعتمد  التي  اخل�ارزمية  املعادلة  �صجلت  ما  اإذا  حالة  ويف 
و�صك  ع��ل��ى  امل�����ص��ت��خ��دم  اأن  الإل���ك���رتوين  التطبيق  عليها 
يف  خا�صة  بر�صالة  اإل��ي��ه  تبعث  فاإنها  بانتكا�صة،  الإ���ص��اب��ة 
اأن  الن��ت��ك��ا���ص��ة، مبعنى  ه��ذه  لأ���ص��ب��اب  للت�صدي  حم��اول��ة 
التطبيق ي�صتطيع التنب�ؤ باأن امل�صتخدم �صيخالف احلمية 
بامللل  الإ�صابة  بدافع  اأو  ليًل،  ي�صتيقظ  عندما  الغذائية 
لتناول وجبة  ي�صعر مبيل مفاجئ  اأو عندما  املنزل  داخل 
���ص��ه��ي��ة، وغ���ري ذل���ك م���ن ال���ص��ب��اب ال��ت��ي ت������ؤدي ملخالفة 
الإل���ك���رتوين )�صاين�س  امل���ق��ع  ال��غ��ذائ��ي��ة.ون��ق��ل  احل��م��ي��ة 
والتكن�ل�جيا عن  العلمية  الأبحاث  املتخ�ص�س يف  ديلي( 
تندرج يف  الدرا�صة  اإن )هذه  اإيفان ف�رمان ق�له  الباحث 
م�صاعدة  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  الأب���ح���اث  اإط����ار 
باحلميات  اللتزام  اإىل  الأ�صخا�س 
ال�زن  اإنقا�س  بهدف  الغذائية 

يف نهاية املطاف(.
ه������ذا  اأن  واأك������������������د 
اجلديد  التطبيق 
اأث��ب��ت ج��دارت��ه يف 
ث���لث���ة جم����الت، 
حيث  م����ن  اأوًل 
�صع�ر امل�صتخدمني 
كفاءته،  عن  بالر�صا 
م���ن ح��ي��ث قدرته  وث���ان���ًي���ا 
ع���ل���ى ال���ت���ن���ب����ؤ ب���الن���ت���ك���ا����ص���ات يف 
خمالفة احلميات الغذائية، واأخرًيا 
لأنه قلل من النتكا�صات التي ت�صيب 
ال��غ��ذائ��ي��ة بن�صبة  ب��احل��م��ي��ات  امل��ل��ت��زم��ني 

ت�صل اإىل 13.3 باملئة.

 تطبيق اإلكرتوين جديد للتنبوؤ مبن 
يحاولون التهرب من )الريجيم(
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املال والأعمال

تعمل مبجاالت التكنولوجيا والت�صنيع املتقدم والف�صاء وعلوم احلياة 
دبي للعلوم و 1792 بارترنز 

ي�ضتقطبان �ضركات اأمريكية لالإمارات
 •• دبي-الفجر:

اأعلن جمّمع دبي للعل�م، اأول جمّمع اأعمال حي�ي �صامل مكّر�س للمجتمع 
العلمي يف املنطقة يدعم بيئة رواد الأعمال وامل�ؤ�ص�صات ال�صغرية واملت��صطة 
وال�صركات متعددة اجلن�صيات العاملة يف قطاعات العل�م والطاقة والبيئة، 
ال�صت�صارات  �صركة  بارترنز"،   1792" م��ع  �صراكة  اتفاقية  ت�قيع  ع��ن 
وال�صتثمار اجلريء العاملية، للتقريب بني املبدعني يف جمال التكن�ل�جيا 
اأمام  ال��ط��ري��ق  امل��ت��ح��دة، ومتهيد  وال����لي���ات  الإم�����ارات  دول���ة  ال�صحية يف 
اأفريقيا،  ال�صرق الأو�صط و�صمال  اأعمالها يف  ال�صركات الأمريكية لإطلق 

وال�صتفادة من من� الأعمال املت�صارع باملنطقة.
وج���اء ال��ت���ق��ي��ع ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ة ال�����ص��راك��ة ب��ني جم��ّم��ع دب���ي للعل�م و�صركة 
"1792 بارترنز" خلل بعثة جتارية رفيعة امل�صت�ى اإىل ولية كاليف�رنيا 
لتنمية  دبي  وم�ؤ�ص�صة  ال�صتثمار،  لتنمية  دبي  م�ؤ�ص�صة  بقيادة  الأمريكية، 
ال�صادرات، وبدعم من القن�صلية العامة لدولة الإمارات يف ل��س اأجنل��س، 
وامل��ك��ت��ب ال��ت��ج��اري والق��ت�����ص��ادي ل�����ص��ف��ارة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف 
اأهداف  مع  وان�صجاماً  الإم��ارات��ي.  الأمريكي  الأعمال  وجمل�س  وا�صنطن، 
القائمة  التجارية  العلقات  تعزيز  البعثة  ا�صتهدفت   ،2021 دبي  خطة 
بال�صتثمار يف دبي  الراغبة  لل�صركات  املتاحة  املزايا  البلدين، وترويج  بني 
وعقد �صراكات �صمن قطاعات رئي�صية مثل التكن�ل�جيا والت�صنيع املتقدم 

والف�صاء وال�صلع ال�صتهلكية وعل�م احلياة واخلدمات الل�ج�صتية.
ال�صتثمار  لتنمية  دبي  مل�ؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�س  القرقاوي،  فهد  واأك��د 
على اأهمية البعثة بق�له: "متثل البعثات الرتويجية اإىل ال�ليات املتحدة 
امل�صتثمرين  نخبة  مع  ا�صرتاتيجية  لقاءات  لعقد  هامة  فر�صة  الأمريكية 
التناف�صية  املزايا  من  بال�صتفادة  اأعمالهم  نطاق  ت��صيع  اإىل  الطاحمني 
اإقليمياً.  واتخاذها مركزاً  دبي،  ال�صتثمار يف  ت�صجعهم على  التي  العديدة 
تتيح عقد  وا�صعة  اآف��اق جتارية  اإىل فتح  البعثات،  ونتطلع من خلل هذه 
�صراكات متبادلة وم�صتدامة بني دبي وال�ليات املتحدة، والرتويج للفر�س 
تربز  التي  دب��ي  يف  ال�صتثمار  على  امل�صجعة  واحل���اف��ز  التناف�صية  وامل��زاي��ا 
الي�م ك�احدة من اأهم ال�جهات ال�صتثمارية الرائدة يف العامل. وتت�صدر 
بن�صبة ٣٧٪ من اجمايل  امل�صتثمرة يف دبي  ال��دول  املتحدة قائمة  ال�ليات 

ال�صتثمارات ال�اردة للإمارة يف عام ٢٠١٨".
ت�صليط  اىل  اأي�صاً  الرتويجية  البعثات  ه��ذه  "تهدف  القرقاوي:  واأ���ص��اف 
ال�ص�ء على فر�س ال�صراكة واخلربات املعرفية بني دولة المارات وال�ليات 
جانب  اإىل  وال�صادرات،  والتجارة  ال�صتثمار  جمال  يف  الأمريكية  املتحدة 
التي تقدمها دبي، وجتعل منها وجهة مف�صلة  املزايا والت�صهيلت  عر�س 
للم�صتثمرين الدوليني. ونظراً اىل اأهمية هذه البعثات الرتويجية يف دفع 
عجلة التنمية القت�صادية، ت�يل "م�ؤ�ص�صة دبي لتنمية ال�صتثمار" اهتماماً 
كبرياً لتنظيم مثل هذه الفعاليات الن�عية التي تتيح اإمكانات عالية على 
�صعيد خلق فر�س جديدة لتعزيز ال�صراكة التجارية وال�صتثمارية املتينة 

بني اإمارة دبي وال�ليات املتحدة". 
للعل�م، ورئي�س  العام ملجّمع دبي  املدير  العزيز جناحي،  وقال مروان عبد 
فريق عمل قطاع �صناعة الأدوية واملعدات الطبية �صمن ا�صرتاتيجية دبي 
ال�صناعية لعام 2030: "لطاملا كانت ال�ليات املتحدة �صريكاً ا�صرتاتيجياً 
لدولة الإمارات على املدى الط�يل، وواحدة من اأكرب امل�صتثمرين الأجانب 
يف دبي. ولذا، فمن الطبيعي اأن ن�ا�صل احلفاظ على هذه ال�صراكة املتميزة 

ونعزز دفعها اإىل الأمام".
واأ�صاف: "يف اإطار اأهداف خطة دبي 2021 وا�صرتاتيجية دبي ال�صناعية 
والرعاية  العل�م  قطاعات  دع��م  اإىل  للعل�م  دب��ي  جمّمع  ي�صعى   ،2030
العاملي،  امل�صت�ى  ذات  التحتية  والبنية  املرافق  ت�فري  خلل  من  ال�صحية 
يف  عملياتها  ت��صيع  على  اجلن�صيات  ومتعددة  املحلية  لل�صركات  ت�صجيعاً 
اإمكانية  املنطقة. ونظراً لك�ن املجّمع مركزاً متنامياً للأعمال، فه� يتيح 
ال��ص�ل اإىل جمم�عة وا�صعة من العرو�س، مثل تاأ�صي�س الأعمال، وت�فري 
اإتاحة  عن  ف�صًل  العلقات،  وبناء  للت�ا�صل  امللئمة  الت�صاركية  البيئة 
ال��ص�ل اإىل املعل�مات ال�صرورية �صمن هذا القطاع، مبا ي�صاعد ال�صركات 
حتّ�لها  اإىل  وو���ص���ًل  املجّمع،  يف  احت�صانها  مرحلة  من  ب��دءاً  النم�  على 

ملرافق متكاملة م�صممة لأغرا�س الت�صنيع اأو البحث والتط�ير". 
�صراكتنا  لنا  "�صتتيح  بق�له:  امل�قعة  التفاقية  اأهمية  على  جناحي  واأّك��د 
"1792 بارترنز" جماًل للت�ا�صل مع ال�صركات املبدعة يف ال�ليات  مع 
كما  واملنطقة.  الإم��ارات  دولة  املتاحة يف  الفر�س  وال�صتفادة من  املتحدة، 
لدفع عجلة  وال�صتفادة منها  الرئي�صية  القطاعات  تعزيز من�  اإىل  نطمح 

البتكار يف الإمارات بال�صتفادة من خربات وقدرات �صركات اأمريكية".
التنفيذي  والرئي�س  امل�ؤ�ص�س  ب���ر،  كاظمي  ر�صا  ق��ال  اأخ���رى،  ناحية  وم��ن 
ل�صركة "1792 بارترنز": "يعّد هذا التعاون اجلديد فريداً بن�عه، فه� 
املبادرة ال�حيدة التي جتمع العملء وال�صركاء وامل�صتثمرين من ال�ليات 
املتحدة الأمريكية ودولة الإم��ارات حتت مظلة واح��دة. كما ُي�صكل فر�صة 
اإىل  ت�صعى  التي  الكربى  وال�صركات  النا�صئة  ال�صركات  اأم��ام  متاحة  كبرية 

اإطلق اأعمالها وتعزيز ح�ص�رها يف الإمارات العربية املتحدة".
واأ�صاف ب�ر: "حتظى �صركة "1792 بارترنز" بعق�د من اخلربة يف اإن�صاء 
اإىل مرحلة  اإطلقها وو�ص�ًل  بدءاً من مرحلة  ال�صركات،  اأعمال  وت��صعة 
للغاية بعملنا مع جمّمع  اأو ال�صتح�اذ. ونحن متحم�ص�ن  العام  الكتتاب 
دبي للعل�م وتقدمي �صركات الرعاية ال�صحية والعل�م والأدوية مبا يحقق 

م�صلحة الأعمال يف هذه املنطقة". 
وجتدر الإ�صارة اإىل القاعدة املثالية التي ي�فرها جمتمع ال�صركات العلمية 
الثمينة  والفر�صة  للعل�م،  دبي  القائم يف جمّمع  الأعمال  ورواد  واملهنيني 
الت��صع يف دول  اإىل  الرامية  والعاملية  املحلية  ال�صركات  اأم��ام  يتيحها  التي 
جمل�س التعاون اخلليجي. ومع جتاوز عدد �صركائه 350 م�ؤ�ص�صة متن�عة، 
ي�صعى جمّمع دبي للعل�م اإىل تعزيز مكانة دبي ك�جهة مف�صلة للفعاليات 

العلمية واأن�صطة الأبحاث والتط�ير والت�صنيع ووو�صع النماذج الأولية.
وعلى مدار ال�صن�ات الع�صر املا�صية، ت�صدرت دولة الإمارات قائمة �صركاء 
ال�ليات املتحدة الأمريكية يف ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا، يف م�ؤ�صر 
ق�ي على عمق العلقات التجارية الرا�صخة بني البلدين. ويف عام 2018، 
وحّل  اأمريكي،  دولر  مليار   24.5 البلدين  بني  التجارة  اإج��م��ايل  جت��اوز 
امل�صتثمرون الأمريكي�ن يف مرتبة ال�صدارة على قائمة ال�صتثمارات يف دبي 

بن�صبة بلغت %37 من اإجمايل ال�صتثمار.

ناق�صا م�صروع تدريب وتاأهيل موظفي االأرا�صي والعقارات

بلدية مدينة اأبوظبي ومعهد دبي العقاري يبحثان �ضبل تعزيز عالقات التعاون امل�ضرتك

ليونيل مي�ضي و اإك�ضبو 2020 ير�ضالن ر�ضالة للعامل من اأجل التعاون والحتاد

اأبرمت مذكرة تفاهم مع  دل تكنولوجيز  يف موؤمتر  دل تكنولوجيز وورلد

موانئ اأبوظبي تختار  دل تكنولوجيز  لت�ضريع م�ضريتها نحو التحول الرقمي

•• اأبوظبي-الفجر:

العقاري  دب��ي  ومعهد  اأب�ظبي  مدينة  بلدية  بحثت 
�صبل تعزيز علقات التعاون امل�صرتك، وتط�ير اآليات 
الت�ا�صل وتبادل اخل��ربات يف جم��الت عديدة، جاء 
ذلك خلل ا�صتقبال املهند�س عي�صى عمري املن�ص�ري 
وبح�ص�ر  وال��ع��ق��ارات  الأرا���ص��ي  قطاع  فريق  رئي�س 
�صعادة  الأق�صام  وروؤ���ص��اء  الإدارات  مديري  من  ع��دد 
العقاري  التنفيذي ملعهد دبي  – املدير  امل����ري  هن���د 
مدينة  لبلدية  زي���ارة  يف  ل�صعادتها  امل��راف��ق  وال���ف��د 

اأب�ظبي لبحث عدد من الق�صايا امل�صرتكة .
اأن  املن�ص�ري  عي�صى عمري  املهند�س  اأك��د  من جانبه 
بلدية  حلر�س  تاأكيدا  تاأتي  املعيارية  ال��زي��ارات  هذه 
مدينة اأب�ظبي على ال�صتفادة من خربات امل�ؤ�ص�صات 
ال��ت��ع��اون يف  ال��دول��ة وا�صتثمار ع��لق��ات  ال��رائ��دة يف 
الأرا�صي  ق��ط��اع  يف  العاملني  وم��ه��ارات  ك��ف��اءة  رف��ع 

والعقارات ، وذلك بهدف تقدمي اأرقى اخلدمات اإىل 
املتعاملني.

على ال�صعيد ذاته تناول الجتماع كذلك اآلية التن�صيق 
متخ�ص�صة  تدريبية  دورات  تنظيم  ب�صاأن  والتعاون 
تدريب  ت�صتهدف  العقاري  دبي  معهد  من  ومقدمة 
وتاأهيل م�ظفي قطاع الأرا�صي والعقارات وحت�صني 
والإمكانيات  الأدوات  من  املزيد  واإك�صابهم  قدراتهم 

التي ت�ؤهلهم لتحقيق التميز يف الأداء.
كما بحث الجتماع الفكرة الأولية لإمكانية اإطلق 
اجلائزة اخلليجية العقارية يف اإمارة اأب�ظبي، كمبادرة 
ت�صتهدف ت�صجيع العاملني يف القطاع العقاري على 
انتهاج املمار�صات املميزة التي من �صاأنها دعم ال�ص�ق 

العقارية يف اأب�ظبي وحتقيق التنمية امل�صتدامة .
التذكارية،  ال��دروع  اجلانبان  تبادل  اللقاء  ختام  ويف 
م�ؤكدين اأهمية عقد املزيد من اللقاءات التن�صيقية 

بهدف تط�ير علقات التعاون املتبادل.

•• دبي -وام:

لي�نيل  دب��ي،   2020 لإك�صب�  العاملي  ال�صفري  ينقل 
مي�صي للعامل الر�صالة اجلامعة " معا من اأجل عامل 
 2020 لإك�صب�  ل��ه  م�ص�رة  حملة  اأول  يف   " اأف�صل 

دبي.
ثانية،   60 تبلغ مدته  الذي  الق�صري،  الفيلم  ويظهر 
جنم كرة القدم العاملي واأ�صخا�صا من مناطق خمتلفة 
يفهمها  التي  القدم  ك��رة  بلغة  يت�ا�صل�ن  العامل  من 
بينهم،  فيما   2020 اإك�صب�  ك��رة  ومي���ررون  اجلميع، 
ويتعاون�ن معا لكي ل ت�صقط هذه الكرة على الأر�س. 
وق��د �ص�ر ه��ذا الفيدي� يف ك��ل م��ن الإم����ارات والهند 
بالتن�ع  يحتفل  وه����  وك��ي��ن��ي��ا،  واإ���ص��ب��ان��ي��ا  وب��ري��ط��ان��ي��ا 

الثقايف وقدرته على ك�صر احل�اجز.
وقال لي�نيل مي�صي: "ل ينجح اأي فريق يف كرة القدم 
على  ينطبق  الأم��ر  وه��ذا  معا،  اأع�صاوؤه  تعاون  اإذا  اإل 
بلدان  من  النا�س  يتحد  فعندما  اأي�صا.  الب�صرية  كل 
وثقافات وخلفيات خمتلفة، ي�صبح باإمكاننا الت�صدي 
للأجيال  اأف�صل  م�صتقبل  و�صنع  العاملية  للتحديات 
اأهداف  دع���اة  اأح���د  – وه���  مي�صي  وع��ني  القادمة.". 
املتحدة،  الأمم  و���ص��ع��ت��ه��ا  ال��ت��ي  امل�����ص��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
عامليا  �صفريا   – احل�صنة  للن�ايا  الي�ني�صف  و�صفري 
لإك�صب� 2020 دبي عام 2016، لدعم اأهداف اإك�صب� 
الرامية اإىل ترك ب�صمة دائمة يف درب التقدم الب�صري 

وبناء م�صتقبل اأف�صل وغر�س قيم التغيري الإيجابي.
وقال �صاجنيف ك��صل، نائب رئي�س املبيعات والت�ص�يق 

يف اإك�صب� 2020 دبي: "ب�صفته اأحد اأف�صل اللعبني 
يف تاريخ كرة القدم، يج�صد لي�نيل مي�صي دور اإك�صب� 
يف حتفيز الأفكار اجلديدة والبتكار  العاملي   2020
القدم  ك��رة  لعبة  احلملة  فيلم  وي�صتخدم  وال��ت��ق��دم. 
ميكننا  ونتعاون،  نت�ا�صل  عندما  اأننا  للنا�س  ليظهر 

�صنع م�صتقبل اأف�صل لنا جميعا." .
" مع النجم   2020 "اإك�صب�  اأول حملة جتمع  وهذه 
الأرج��ن��ت��ي��ن��ي، ال����ذي مي��ل��ك ���ص��ج��ل ري��ا���ص��ي��ا حافل 
باجل�ائز والألقاب. فقد ح�صد يف م�صريته الحرتافية 
خم�س  الذهبية  ال��ك��رة  ج��ائ��زة  عاما  ل�13  متتد  التي 
م��رات، وجائزة احل��ذاء الذهبي الأوروب��ي اأرب��ع مرات، 

ولقب الفيفا كاأف�صل لعب يف العامل.
اجلن�صيات  متعدد  فريق  العمل  هذا  اإنتاج  على  وعمل 

يدع�  ون��داء  عربية  باأنغام  م��صيقى  الفيلم  وي�ظف 
للحتاد بكلمات اإحدى اللغات الأفريقية.

األفني   ،2020 اإك�صب�  �صي�زع  اإطار هذه احلملة،  ويف 
الأردن  ك��ل م��ن  الأط��ف��ال يف  ق��دم على  ك��رة  وع�صرين 
6060 كرة يف املجم�ع. ومتثل  اأي  وكينيا والفلبني، 
وتعزيز  التعاون  تي�صري  يف  اإك�صب�  ه��دف  الكرات  ه��ذه 
اأفراد املجتمعات املحلية، ون�صر ال�صعادة  الروابط بني 

يف نف��صهم.
يف  يقام  دويل  اإك�صب�  اأول  دب��ي   2020 اإك�صب�  ويعد 
اآ�صيا،  وج��ن���ب  واأف��ري��ق��ي��ا  الأو����ص���ط  ال�����ص��رق  منطقة 
واأ���ص��خ��م ح���دث م��ن ن���ع��ه ي��ق��ام يف ال��ع��امل العربي. 
و�صيفتح اأب�ابه ملدة �صتة اأ�صهر من 20 اأكت�بر 2020 

حتت �صعار "ت�ا�صل العق�ل و�صنع امل�صتقبل".

•• ابوظبي-الفجر:

اأب�ظبي مذكرة تفاهم مع  وقعت م�انئ 
�صركة "دل تكن�ل�جيز"، ترمي اإىل دمج 
اخلربات يف جمالت امللحة واخلدمات 
لتط�ير  املعل�مات،  وتقنية  الل�ج�صتية 
من���اذج اأع��م��ال وح��ل���ل وخ��دم��ات قائمة 
على التقنية من اأجل النه��س بالقطاع 

امللحي.
وُو�����ص����ع����ت م����ذك����رة ال���ت���ف���اه���م م����ع "دل 
م�انئ  ت����زوي����د  ب���ه���دف  تكن�ل�جيز" 
اأب�ظبي بخدمات ا�صت�صارية وم�صاعدتها 
على ال�صتفادة من التقنيات ذات القيمة 
امل�������ص���اف���ة  م��ث��ل ب���ل����ك ت�����ص��ني وال���ذك���اء 
نح�  م�صريتها  ل��ت��ع��زي��ز   ، ال���ص��ط��ن��اع��ي 
ت�صهد  اأن  امل��ق��ّرر  وم��ن  الرقمي.  التح�ل 
هذه ال�صراكة ال�صرتاتيجية اأي�صاً تبادًل 
لأف�����ص��ل امل��م��ار���ص��ات واخل����ربات اللزمة 
لتط�ير م�انئ ذكية متكاملة قادرة على  
تقدمي خدمة اأف�صل للعملء و اأ�صحاب 
امل�صلحة. وقطعت م�انئ اأب�ظبي، خلل 
ال�صن�ات القليلة املا�صية، خط�ات كبرية 
املبتكرة  ال��رق��م��ي��ة  احل���ل����ل  ت�����ص��خ��ري  يف 
البحرية  ال���ت���ج���ارة  جم���ت���م���ع   خل���دم���ة 
وامل����ان���ئ. ح��ي��ث اأع��ل��ن��ت يف ع���ام 2018 
تقنية  على  القائمة   ،" " �صل�صال  مبادرة 
تب�صيط  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي  ت�صني  ب��ل���ك 
التدفقات التجارية وجعل عمل �صل�صل 

الت�ريد اأكرث اإن�صيابية. 
وق���ع م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م ك��ل م��ن عبداهلل 
حميد الهاملي، نائب الرئي�س التنفيذي 
- الدعم امل�ؤ�ص�صي ، وحممد اأمني، النائب 

الأو�صط  ال�صرق  ملنطقة  للرئي�س  الأول 
وتركيا واإفريقيا لدى "دل تكن�ل�جيز". 
فعاليات  هام�س  على  امل��ذك��رة  اإب���رام  ومّت 
م�ؤمتر "دل تكن�ل�جيز وورلد 2019" 
املقام مبدينة ل�س فيغا�س، وه� احلدث 
ال�������ص���ن����ي الأب���������رز ال������ذي ت��ق��ي��م��ه "دل 
تكن�ل�جيز" وجتمع فيه �صانعي القرار 
متيحة  واملحللني  وال�����ص��رك��اء  وال��ع��م��لء 
امل���ج���ال اأم���ام���ه���م ل���لط���لع ع��ل��ى طرق 
اكت�صاب قدرات جديدة يف العمل وتط�ير 
مزيد  وخلق  البتكار  وت�صريع  العمليات 

م��ن ال��ق��ي��م��ة، م��ا م��ن ���ص��اأن��ه اإي��ج��اد �صبل 
ب��الأع��م��ال يف خمتلف  ل��لرت��ق��اء  مبتكرة 

القطاعات.
وقال عبداهلل حميد الهاملي ، اإن البتكار 
اإجنازات  جلميع  الناب�س  "القلب  ي�صّكل 
م�انئ اأب�ظبي"، معرباً عن حما�صه للنم� 
والفر�س التي تخلقها الث�رة ال�صناعية 
با�صتمرار  "ن�صعى  واأ����ص���اف:  ال��راب��ع��ة، 
تق�م  التي  واخلدمات  املنتجات  لتقدمي 
النا�صئة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأح�����دث  اإدراج  ع��ل��ى 
اأن  وي�صعدنا  امل��لح��ي،  ال��ع��م��ل  ���ص��ي��اق  يف 

نتعاون مع "دل تكن�ل�جيز" يف م�صريتنا 
امل�صتمرة للتح�ل الرقمي، اإذ لطاملا كانت 
"دل" من ال�صركات الرائدة وال�صّباقة يف 
البتكار التقني، ولذلك فاإننا نتطلع اإىل 
اجلمع بني مكت�صباتهم املعرفية وروؤاهم 
طرقاً  معاً  ن�صتك�صف  و�ص�ف  واأف��ك��اره��م، 
جلعل  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأه����ّم  لت�صخري  اأف�����ص��ل 
امللحية  واخل��دم��ات  العمليات  م�صتقبل 
والبحرية اأكرث اأمناً وكفاءة وا�صتدامة".

وقال حممد اأمني، النائب الأول للرئي�س 
ملنطقة ال�صرق الأو�صط وتركيا واإفريقيا 

�صركته  اإن  تكن�ل�جيز"،  "دل  ل����دى 
ال�صركات  م�صاعدة  اإىل  بالأ�صا�س  تهدف 
يف ب���ن���اء م�����ص��ت��ق��ب��ل��ه��ا ال��رق��م��ي واإح�����داث 
الأ�صا�صية،  بنيتها  يف  امل��ن�����ص���د  ال��ت��ح��ّ�ل 
م�انئ  م��ع  بالتعاون  ���ص��روره  ع��ن  معرباً 
املدرو�صة  خ��ط���ات��ه��ا  لإجن�����از  اأب����ظ���ب���ي 
التحّ�ل  اإح����داث  ن��ح���  متب�صرة  ب��روؤي��ة 
وال�صناعية  ال��ل���ج�����ص��ت��ي��ة  اخل���دم���ات  يف 
يف اأب����ظ���ب���ي ودول������ة الإم���������ارات، ع���لوة 
والتقّدم  ال��ري��ادة  ب��زم��ام  الإم�����ص��اك  على 
واأ�صاف:  باملنطقة،  امل��لح��ي  القطاع  يف 
ال�صاملة  حل�لنا  بف�صل  مهّي�ؤون  "نحن 
ل��ت��م��ك��ني م����ان���ئ اأب����ظ���ب���ي م���ن حتديث 
ال��ت��ق��ن��ي��ة، م���ا يجعلها  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ب��ن��ي��ت��ه��ا 
التقليدية  ت�صغيل تطبيقاتها  قادرة على 
وال�صحابية املحلية بكفاءة، لإتاحة املجال 
اأم���ام اإط���لق ال��ع��ن��ان لإم��ك��ان��ي��ات الذكاء 
ال���ص��ط��ن��اع��ي وب���ل����ك ت�����ص��ني م���ن اأجل 

تط�ير خدمات جديدة".    
املدير  ع���������دة،  اأح����م����د  اأع��������رب  ب���������دوره، 
التنفيذي ملنطقة ال�صرق الأو�صط وتركيا 
و�صمال اإفريقيا لدى �صركة "يف اإم وير"، 
ع���ن حت��ّم�����س ���ص��رك��ت��ه، ال��ت��اب��ع��ة ل���� "دل 
اأب�ظبي  م���ان��ئ  ل��ت��زوي��د  تكن�ل�جيز"، 
"بالتقنيات املتط�رة الكفيلة مب�صاعدتها 
على ال�صتفادة من مكامن الق�ة الكامنة 
يف ج��م��ي��ع اأن���ح���اء ���ص��ب��ك��ت��ه��ا، ف�����ص��ًل عن 
�صريعة  التقنيات  منافع  م��ن  ال�صتفادة 
التط�ر، والتي ت�صمل احل��صبة ال�صحابية 
ت�صني،  وال��ب��ل���ك  ال�صطناعي  وال��ذك��اء 
وذلك بالت�ازي مع التقدم الذي حترزه 

م�انئ اأب�ظبي يف اأجندتها الرقمية".
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املال والأعمال
اقت�صادية دبي تدعو امل�صتهلكني للتحري من دقة الفواتري عند ال�صراء  يف منافذ البيع

حممد لوتاه: ن�ضعى اإىل حيادية و�ضفافية عمليات البيع وال�ضراء وتر�ضيخ قواعد اللتزام بال�ضوق املحلي

اأمن الطريان املدين ي�ضت�ضيف ملتقى مديري املراكز املعتمدة من منظمة اليكاو

•• دبي-الفجر: 

ال��ت��ج��اري��ة وحماية  دع���ا ق��ط��اع ال��رق��اب��ة 
كافة  دب������ي،  اق���ت�������ص���ادي���ة  يف  امل�����ص��ت��ه��ل��ك 
الف�اتري  دق���ة  م��ن  ل��ل��ت��اأك��د  امل�صتهلكني 
املباعة،  امل��ن��ت��ج��ات  وت��ف��ا���ص��ي��ل  ال�����ص��رائ��ي��ة 
يف  �صرائية  عملية  اأي  اإج���راء  عند  وذل��ك 
التجارية  واملن�صاآت  البيع  منافذ  من  اأي 
املنت�صرة ب��اإم��ارة دب��ي، ويف ح��ال ع��دم دقة 
ف�اتري امل�صرتيات، �صتق�م اقت�صادية دبي 
املنافذ  �صد  ال��لزم��ة  الج���راءات  باإتخاذ 
على  ال�صافية  القيمة  واإرج��اع  املخالفة، 

الف�اتري ال�صرائية للم�صتهلك.
وتهدف اقت�صادية دبي اإىل تعزيز ال�عي 
القيام  خلل  امل�صتهلكني  حق�ق  وحماية 
�صهر  وب���الأخ�������س يف  امل��ن��ت��ج��ات  ب�������ص���راء 
يف  زي��ادة  ي�صهد  ال��ذي  الف�صيل،  رم�صان 

الغذائية  واملنتجات  ال�صلع  على  الق��ب��ال 
وال����ص���ت���ه���لك���ي���ة، وك���ذل���ك ال��ع��م��ل على 
املحلي،  بال�ص�ق  الل��ت��زام  ق�اعد  تر�صيخ 
مما ي�صمن حتقيق الأه��داف املرج�ة يف 
حيادية و�صفافية عمليات البيع وال�صراء، 
والتجارية  ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة  امل��ك��ان��ة  وت��ع��زي��ز 

لإمارة دبي.
را�صد  علي  حممد  اأف���اد  ذات��ه  نح�  وعلى 
الرقابة  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  ل���ت��اه، 
التجارية وحماية امل�صتهلك يف اقت�صادية 
دبي، اأن فريق العمل حري�س على تكثيف 
ومنافذ  التجارية  املن�صاآت  على  الزيارات 
قدوم  قبل  وبالأخ�س  دب��ي،  باإمارة  البيع 
حتى  وا���ص��ت��م��راراً  امل��ب��ارك،  رم�صان  �صهر 
الفرتات  تلك  ت�صهد  الأعياد، حيث  فرتة 
القطاع   اأن  اإىل  م�صرياً  م��ت��زاي��داً،  اإق��ب��اًل 
اأطلق �صل�صلة من احلملت على الأ�ص�اق 

ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة وك����ربى م��ن��اف��ذ ال��ب��ي��ع، اإىل 
الجتماعات  م��ن  �صل�صلة  تنظيم  ج��ان��ب 
اللتزام  م��ن  للتاأكد  التجزئة  جت��ار  م��ع 
وق�انني  دب���ي  اق��ت�����ص��ادي��ة  ب��ا���ص��رتاط��ات 
البيع وال�صراء، وعدم رفع الأ�صعار. وقال 

دبي  اق��ت�����ص��ادي��ة  "ت�صعى  ل����ت���اه:  حم��م��د 
عدم  من  والتاأكد  امل�صتهلكني  حماية  اإىل 
وج�د ظ�اهر �صلبية اأو جتاوزات من قبل 
ندع�  وعليه  التجارية،  املن�صاآت  اأ�صحاب 
اليقظة والطلع  اإىل  امل�صتهلكني  كذلك 
على تفا�صيل الف�ائري ل�صمان عدم وج�د 
اختلف بني ال�صعر املعلن يف ق�ائم اأ�صعار 
الفات�رة،  يف  امل�صجل  ال�صعر  مع  املنتجات 
التخفي�صات  ن�����ص��ب��ة  اح��ت�����ص��اب  ع����دم  اأو 
مل  �صلعة  اإ���ص��اف��ة  اأو  النهائي،  ال�صعر  يف 
قيمة  اإ�صافة  اأو  ب�صرائها،  امل�صتهلك  يقم 
اأك��رث من مرة  واح��د  منتج  على  �صرائية 
"�صيتم  ل���ت��اه:  واأ���ص��اف  الفات�رة".  يف 
اإذا ثبت وج�د  خمالفة املن�صاآت التجارية 
زيادة غري مربرة يف الأ�صعار، وعليه ندع� 
جميع امل�صتهلكني اإىل التحري من ت�افق 
اإىل  امل�����ص��رتاة،  الب�صائع  معل�مات  ودق��ة 

جانب التحقق من عدم وج�د تلعب يف 
الأ�صعار، و�صرورة الإبلغ عن اأي رفع اأو 
جتاوز يف الأ�صعار املعلن عنها يف الف�اتري، 
ال�صكاوى  ت��ق��دمي  ال��ع��م��لء  ع��ل��ى  وي��ج��ب 
املنت�صرة،  ال��ت���ا���ص��ل  ق���ن����ات  خ���لل  م���ن 
 ،600545555 الت�صال  مركز  وه��ي 
اأو م���ن خ����لل ت��ط��ب��ي��ق م�����ص��ت��ه��ل��ك دب���ي، 
www.     اأو ع��رب امل���ق��ع الل���ك���رتوين

 consumerrights.ae
امل�صتهلكني  على  يت�جب  اأن��ه  ل�تاه  واأك��د 
والبيع  اخل����دم����ة  ب���ف����ات���ري  امل���ط���ال���ب���ة 
حلماية  م���ن���ه���ا  ب��ن�����ص��خ��ة  والح����ت����ف����اظ 
حق�قهم لحقا يف حال تبني لهم وج�د 
اختلف بال�صعار. ويف حال رف�س البائع 
�صك�ى  تقدمي  يت�جب  الفات�رة،  ت�صليم 
و�صتق�م اقت�صادية دبي باإتخاذ الجراءات 

اللزمة. 

•• دبي-الفجر:

طيار  ال��ل���اء  �صعادة  وح�ص�ر  رع��اي��ة  حت��ت 
اأحمد حممد بن ثاين، م�صاعد القائد العام 
ل�ص�ؤون املنافذ، ومدير عام مركز دبي لأمن 
الطريان  منظمة  ل���دى  امل���دين  ال��ط��ريان 
ا�صت�صاف مركز  )الإيكاو(،  الدويل  املدين 
دبي لأمن الطريان املدين املركز الإقليمي 
منظمة  م��ن  الأو����ص���ط  ال�����ص��رق  يف  املعتمد 
الجتماع  اأعمال  ال��دويل،  املدين  الطريان 
اأمن  ال�صاد�س ع�صر ملديري مراكز تدريب 
املنظمة  م��ن  املعتمدين  امل���دين  ال��ط��ريان 
اأب���ري���ل وحتى   27 ال��ف��رتة م��ن  وذل����ك يف 
باملركز  زعبيل  قاعة  يف   2019 ماي�   1
غالب،  بن  عمر  ال�صيد  بح�ص�ر  التجاري، 
للطريان  العامة  الهيئة  ع��ام  مدير  نائب 
املزروعي،  دي��لن  حممد  والعميد  امل��دين، 
املطارات  العامة لأمن  الإدارة  نائب مدير 
ونائب مدير ع�ام مركز دبي لأمن الطريان 
امل��ن��ظ��م��ة، وامل���ق���دم مهند�س  ل���دى  امل����دين 
م��روان حممد ح�صني �صنكل، مدير مركز 
دبي لأمن الطريان املدين املدير التنفيذي 
ل��ل��م��رك��ز ل����دى م��ن��ظ��م��ة، وال�����ص��ي��د ط���ارق 
ال�صيا�صات والأنظمة  اإدارة  حمب�ب، مدير 
للطريان  ال��ع��ام��ة  الهيئة  يف  والتخطيط 
،امل�صرف  ا�صتريلند  ديفد  وال�صيد  امل��دين، 
التدريب  م��راك��ز  على  الي��ك��او  منظمة  يف 
من   32 ومب�صاركة  املنظمة،  يف  املعتمدة 
اأم�����ن الطريان  ت���دري���ب  م���راك���ز  م���دي���ري 
الي��ك��او يف  م��ن منظمة  املعتمدين  امل���دين 

جميع قارات العامل.
وقال الل�اء طيار اأحمد بن ثاين، يف افتتاح 
الطريان  لأم����ن  دب���ي  م��رك��ز  اإن  امل��ل��ت��ق��ى، 
املدين يرحب ب�صي�فه من مديري مراكز 
الذي يعمل�ن حتت  العامل  التدريب ح�ل 

م��ظ��ل��ة الي���ك���او يف اج��ت��م��اع��ه��م احل����ايل يف 
واأن  امل���ط���ارات،  معر�س  هام�س  على  دب��ي 
ملركز  ال��ري��ادي  ال���دور  يعك�س  امللتقى  ه��ذا 
اللتزام  امل����دين يف  ال���ط���ريان  لأم����ن  دب���ي 
ب��خ��ط��ة الي���ك���او ال��ت��دري��ب��ي��ة، م�����ص��رياً اإىل 
الثانية  ل��ل��م��رة  ي���اأت���ي  الج��ت��م��اع  ه���ذا  اأن 
يف دب����ي، وي��ع���ل ع��ل��ي��ه يف م��راج��ع��ة نتائج 
الطريان  اأم����ن  يف  امل��ت��خ�����ص�����س  ال��ت��دري��ب 
يف  امل��ح��دث��ة  الت�صريعات  ويناق�س  امل���دين، 
جم���ال اأم����ن ال���ط���ريان امل����دين، والط����لع 
يف  والتط�يرية  امل�صتقبلية  اخلطط  على 
وا�صتعداد  حر�س  م�ؤكداً  التدريب،  جمال 
م���رك���ز دب�����ي لأم������ن ال����ط����ريان امل������دين يف 
التدريبية  ال��ربام��ج  ت��ط���ي��ر  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 

ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��ن��ظ��م��ة ال���ط���ريان املدين 
الدويل ، بالإ�صافة اإىل التن�صيق مع مراكز 
التدريب يف تبادل اخلربات وطرح الأفكار 
والت�قعات لإيجاد حل�ل وفر�س تط�يرية 

للعملية التدريبية.
اإن  غالب  ب��ن  عمر  ال�صيد  ق��ال  جهته  م��ن 
الهدف من هذا امللتقى ه� ال�صتفادة من 
والعاملية  والإق��ل��ي��م��ي��ة  املحلية  امل��م��ار���ص��ات 
يف ه���ذا امل���ج���ال، وذل����ك م��ن خ���لل تبادل 
اخل��ربات والأف��ك��ار والط���لع على اأف�صل 
امل�صتقبل  وا�صت�صراف  والتجارب  املمار�صات 
واملتغريات  امل�صتجدات  مل�اكبة  والب��ت��ك��ار 
ال��ع��امل��ي��ة، م����ؤك���داً ح��ر���س دول����ة الم����ارات 
العربية املتحدة على ا�صتثمار هذا احلدث 

والنقا�س  للتحاور  و�صيلة  جعله  يف  العاملي 
وت�����ب�����ادل اخل��������ربات ب����ني ج���م���ي���ع م���راك���ز 
ال��ت��دري��ب. واأك����د اب���ن غ��ال��ب ال��ت��زام دولة 
الإم�����ارات ب��دع��م ب��ن���د وت������ص��ي��ات منظمة 
ال��ط��ريان امل���دين ال���دويل الإي���ك���او، مثمناً 
اإ���ص��ه��ام م��رك��ز دب��ي لأم���ن ال��ط��ريان املدين 
منذ اع��ت��م��اده يف دع��م ج��ه���د ت��دري��ب اأمن 
الطريان املدين من خلل تدريب وتاأهيل 
العديد من ك�ادر الجهزة الأمنية العاملة 
بالدولة والدول الأع�صاء باملنظمة، خا�صًة 
ودول  اخل��ل��ي��ج��ي  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س  دول 

منطقة ال�صرق الأو�صط.  
ويف ال��ك��ل��م��ة الف��ت��ت��اح��ي��ة ل��ل��م��ل��ت��ق��ى اأك���د 
ال��ع��م��ي��د حم��م��د ب���ن دي����لن امل���زروع���ي اأن 

دبي،  �صرطة  يف  املت�فرة  الإمكانيات  كافة 
املدين  الطريان  لأم��ن  دب��ي  ممثلة مبركز 
املطارات،  ال��ع��ام��ة لأم����ن  ل�����لإدارة  ال��ت��اب��ع 
الب�صرية  امل�����ارد  ل��ت��اأه��ي��ل  ت�صخريها  ي��ت��م 
ال��ع��ام��ل��ة يف ق��ط��اع اأم���ن ال��ط��ريان املدين، 
جمل�س  دول  يف  اأو  ال���دول���ة  داخ����ل  ����ص����اء 
التعاون والدول العربية اأو الدول املنظمة 
لليكاو، باعتبارهم الأ�صا�س لأي منظ�مة 
اأمنية متكاملة، م�صرياً اإىل اأن املركز يط�ر 
ون�صرها  لعر�صها  امل��ع��رف��ة  ن�صر  اأ���ص��ال��ي��ب 
بني جميع املراكز لر�صم روؤية ا�صت�صرافية 
املدين  ال��ط��ريان  اأم���ن  منظ�مة  لتط�ير 
الإيكاو  لأه����داف  حتقيقاً  وذل���ك  ال����دويل، 
ال���رام���ي���ة يف قطاع  وج���ه����ده���ا  وروؤي���ت���ه���ا 
التدريب. ومن جانبه قال املقدم مهند�س 
دبي  م��رك��ز  م��دي��ر  �صنجل،  م���روان حممد 
لأمن الطريان املدين، اإن مركز دبي لأمن 
الجتماع  هذا  ي�صت�صيف  امل��دين  الطريان 
امل��صع بعد اأن �ص�ت املديرون يف الجتماع 
ال�صابق ل�صالح مركز دبي لأمن الطريان 
الدورة  ه��ذه  لعقد  كمقر  لختياره  امل��دين 
التي تعد الأك��رث م�صاركة من ناحية عدد 
من�ا  ي�صهد  ال��ع��امل  اأن  م�صيفاً  امل���راك���ز، 
مت�صارعا يف قطاع الطريان، وهذا ما يجعل 
اأمن الطريان يف حتد كبري للحفاظ على 
هذه املنظ�مة من اأي تدخل غري م�صروع، 
والإجراءات  والت�صريعات  للأنظمة  وفقاً 
اخل��ا���ص��ة ب��ه��ذا ال��ق��ط��اع امل��ه��م، م����ؤك���داً اأن 
ال��ت��دري��ب املتط�ر واحل��دي��ث وال��ف��ع��ال ه� 
التي يحر�س عليها مركز  الأول���ي��ات  من 
دبي لأمن الطريان املدين، والذي يقدم يف 
هذا امللتقى عددا من اأوراق العمل لطرحها 
على مديري املراكز بهدف تط�ير العملية 
الدويل  املنظمة  ملعايري  وف��ق��اً  التدريبية 

للطريان املدين الدويل الإيكاو. 

راكز .. عام اآخر حافل بالإجنازات والنجاحات
•• راأ�س اخليمة -وام: 

تاأ�ص�صت مناطق راأ�س اخليمة القت�صادية " راكز" يف اأبريل من عام 2017 
املجل�س  ع�ص�  القا�صمي  �صقر  ب��ن  �صع�د  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  ب��روؤي��ة 
املنطقة  من  كل  بداأتها  التي  امل�صرية  لت�ا�صل  اخليمة  راأ���س  حاكم  الأعلى 
 20 راأ�س اخليمة لل�صتثمار منذ ما يقارب  احلرة براأ�س اخليمة و هيئة 
امل�صاهمة  اإىل  عاما ولتعمل حتت مظلة واح��دة ووفق روؤي��ة م�حدة ترمي 
القت�صادي  الطم�ح  ودع��م  اخليمة  راأ����س  اإم���ارة  اقت�صاد  وازده���ار  من���  يف 
للدولة لت�صبح ال�جهة الإ�صتثمارية الرائدة لرجال الأعمال وامل�صتثمرين 

القادمني من جميع اأنحاء العامل.
وقد و�صعت "راكز" ا�صرتاتيجيات و خططا مدرو�صة لعام 2018 و الربع 
الأول من 2019 و تكللت جميعها بالنجاح .. فخلل عامني من تاأ�صي�صها 
خلل  م��ن  امل��ي��ادي��ن  �صتى  يف  م��ل��ح���ظ  ت��ط���ر  حتقيق  "راكز"  ا�صتطاعت 
ا�صتمرار تعزيز كفاءة اخلدمات وتط�ير املرافق واملن�صاآت وت�فري كل اأن�اع 
الت�صهيلت للعملء وتقدمي باقات اأعمال م�صممة ح�صب الطلب تتنا�صب 

مع �صتى اأن�اع الأن�صطة والقطاعات.
اإىل  ال�صناعي  ال��ق��ط��اع  "راكز" يف  �صهدته  ال���ذي  امل��ذه��ل  ال��ت��ط���ر  وي��ع���د 
املجل�س  ع�ص�  القا�صمي  �صقر  بن  �صع�د  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  ت�جيهات 
وجهة  الإم���ارة  مكانة  تعزيز  اإىل  تهدف  التي  اخليمة  راأ���س  حاكم  الأع��ل��ى 
خيارات  ت��ق��دمي  خ��لل  م��ن  وذل���ك  وال�صناعة  الأع��م��ال  لتاأ�صي�س  مثالية 
ال�صناعية ما يتيح للم�صتثمرين  الن�صاطات  اأن�اع  متعددة للمرافق و�صتى 
التي  املتميزة  واخل��دم��ات  امل�صتمر  الدعم  اإىل  اإ�صافة  ب�صل�صة  ممار�صتها 
تقدمها "راكز" لتدفع ال�صركات نح� تط�ير ومن� اأعمالها وال�صتمرار يف 
تط�ير البنية التحتية وت�صييد املزيد من املرافق وامل�صت�دعات التي ت�صهد 
على  باحل�ص�ل  اخلا�صة  العملء  مبتطلبات  الت�قعات  مع  متزايدا  طلبا 
املزيد من هذه ال�حدات خلل ال�صن�ات القليلة املقبلة يف ظل الت��ّصعات 
من  امل��زي��د  ل�صتقطاب  "راكز"  وخطط  احلالية  ال�صركات  ت�صهدها  التي 

ال�صركات من خمتلف القطاعات وال�صناعات .
وتعمل "راكز" على حتقيق ا�صرتاتيجية اإمارة راأ�س اخليمة 2030 واأعدت 
يف هذا ال�صدد خطة ا�صرتاتيجية �صناعية تهدف اإىل الرتكيز على قطاع 
م�اد البناء وال�صناعات الدوائية وامل�اد الكيميائية وامل�اد الغذائية وال�صلع 

ال�صتهلكية �صريعة التداول واخلدمات التجارية.
وحتت�صن "راكز" ما يف�ق 14500 �صركة من اأكرث من 100 دولة من 
خمتلف مناطق العامل و متثل ما يزيد عن 50 قطاعا ومن بينها 770 

من كربيات ال�صركات ال�صناعية الرائدة يف خمتلف القطاعات.
منذ  ملح�ظا  من���ا  "راكز"  يف  وال�صناعات  القطاعات  م��ن  ع��دد  �صهد  و 
تاأ�صي�صها يف اإبريل من العام 2017 وكان اأهمها قطاع الإعلم الذي حقق 
بالعام  مقارنة   100% بن�صبة  امل�صجلة  ال�صركات  ع��دد  يف  ملح�ظا  من���ا 

الذي قبله .
ك��ب��ريا ال���ص��ت�����ص��ارات الإعلمية  اإق��ب��اًل  ال��ت��ي لق��ت  الن�صاطات  اأه���م  و م��ن 
تفاعلية  ووكالة  املبا�صرة  امل�صرحية  العرو�س  وترويج  واإدارة  والت�ص�يقية 

عرب الإنرتنت واإنتاج م��صيقى الأفلم والتلفزي�ن و الرادي�.
و جنحت " راكز" يف اإطلق من�صة ت�صاريح العمل ال�صتقليل للمتخ�ص�صني 
املا�صي  العام  الإم���ارات  بدولة  الإع��لم  و  التعليم  املحرتفني يف قطاعي  و 
العمل  حم��رتيف  بقاعدة  هائل  ات�صاعا  ي�صهدان  ال��ل��ذان  القطاعان  وهما 
احلر انطلقا من حر�س "راكز" على دعم اأ�صحاب العمل احلر يف �صقل 
للنطلق  اأمامهم  الباب  فتح  خلل  من  طم�حاتهم  وحتقيق  اإمكاناتهم 
نف�صه من احلفاظ على  ال�قت  بالفر�س مع متكينهم يف  زاخ��ر  اإىل عامل 
م�صت�ى نفقاتهم ومنحهم كل ما يحتاج�نه من دعم وم�صاند. و لقت هذه 
الباقة اإقبال جيدا بعدما اأ�صدرت "راكز" يف اأقل من عام اأكرث من 100 

ت�صريح للمتخ�ص�صني يف قطاعي التعليم والإعلم.
و د�صنت " راكز " باقة "مبادر" احل�صرية اجلديدة املعنية بتاأ�صي�س الأعمال 
وامل�صروعات التجارية لطلب ال�صنة النهائية واخلريجني اجلدد وت�صتهدف 
اأحلمهم يف  ال�صابة يف حتقيق  امل�اهب  من خلل خدمتها اجلديدة دعم 
جمال العمل التجاري اإ�صافة اإىل ت�صجيع انطلق اجليل القادم من رواد 

الأعمال اجلدد يف هذا امل�صمار.
�صا�صرتي  رايف  و يف ذكرى العام الثاين لتاأ�صي�صها رحبت "راكز" بان�صمام 
�صابقا  الكريكيت  ولع���ب  للكريكيت  ال�طني  الهند  ف��ري��ق  م��درب��ي  كبري 
الهندي  الأعمال  جمتمع  يف  ح�صريا  م�ؤ�ص�صيا  �صفريا  التلفزي�ين  واملعلق 
الأعمال  ومنتديات  الت�ا�صل  فعاليات  يف  لراكز  الإع��لم��ي  ال�جه  ليك�ن 
وامل�ؤمترات والذي بدوره �صي�صهم يف بناء وتعزيز علقات عمل مع �صركات 

وعلمات جتارية مهمة.
وحتت�صن " راكز " حالياً ما يزيد على 3300 �صركة هندية " اأي ح�ايل 
ال�صناعات  م��ن  العديد  يف  ال�صركات" تعمل  ت��ع��داد  جمم�ع  م��ن   23%
والقطاعات املتن�عة و ت�صم اأكرث من 1600 �صركة هندية رائدة يف املجال 
 350 واأك��رث من  �صركة يف قطاع اخلدمات   1000 يقارب  وما  التجاري 
القطاع  يف  �صركة   100 وح����ايل  العامة  التجارة  جم��ال  يف  تعمل  �صركة 
ال�صناعي وغريها من ال�صركات التي تعمل يف قطاعات الإعلم والتجارة 
الإلكرتونية والتعليم. و افتتحت "راكز" مركز خدمات يف منطقة النخيل 
براأ�س اخليمة العام املا�صي لت�فري كل اأن�اع الت�صهيلت و اأرقى م�صت�يات 
اخلدمات للعملء وان�صمت العديد من الهيئات احلك�مية ملركز خدمات 
اأن���اع اخلدمات  �صتى  للعملء فر�صة احل�ص�ل على  يتيح  "راكز" وال��ذي 
وتخلي�س جميع املعاملت املتعلقة باجلهات احلك�مية ب�صرعة وكفاءة حتت 
�صقف واحد. و اأطلقت "راكز" العام املا�صي من�صتها للخدمات الإلكرتونية 
من  العديد  على  احل�ص�ل  لعملئها  ت�صمح  التي   "Portal 360"
اإطلقها  اإىل  اإ�صافًة  واح��دة  زر  بنقرة  النطاق  وا�صعة  ال�صاملة  اخلدمات 
لثلثة مراكز خدمات تتيح الفر�صة اأمام اأ�صحاب الأعمال لإمتام اإجراءات 

ا�صتخراج الرتاخي�س والتاأ�صريات واإجناز اإجراءات التاأجري دفعة واحدة.
التي  مزيد"  "خدمات  �صمن  لعملئها  مميزة  خ��دم��ات  "راكز"  د�صنت  و 
تهدف اإىل تلبية احتياجات ومتطلبات العملء وتقدمي كل ما ه� م�صتحدث 

ومفيد لهم ومن اأهم اخلدمات التي طرحتها يف من�صة "�صحتك" .
و قد تعاقدت "راكز" مع �صركة "�صحتك" التي تعد ب�ابة الرعاية ال�صحية 
الإلكرتونية اجلديدة واملتميزة وذلك بغر�س تقدمي جمم�عة من خطط 
مع  وذوي��ه��م  "راكز"  لعملء  التكلفة  حيث  من  الفعالة  ال�صحي  التاأمني 
احلمرا  يف  راك���ز  خ��دم��ات  م��راك��ز  "�صحتك" يف  ملمثلي  مكاتب  تخ�صي�س 

والنخيل لتلبية احتياجات العملء ب�صكل �صريع ومبا�صر.
و دخلت "راكز" يف �صراكة جديدة مع من�صة �ص��صيال داي�س املبتكرة لإدارة 
ال�صركات  لتفيد  و�صه�لة  �صرعة  اأك��رث  نح�  على  امل�ظفني  تعيني  عملية 
العاملة حتت مظلة "راكز" يف فرز ال�صري الذاتية وانتقاء املهنيني املنا�صبني 
ب��ذل��ك اجل��ه��د وال�قت  ال�����ص��رك��ات م���ف��ري��ن  امل��ت��اح��ة يف  ال�����ص���اغ��ر  ل�صغل 
"ريلينت  وكالة  مع  �صراكة  عقد  "راكز" عن  واأعلنت  راك��ز.  عملء  على 
امل�ظفني  العملء تعيني  التي ت�صهل على  الب�صرية" و  امل���ارد  ل�صت�صارات 
املنا�صبني مللء ال�ص�اغر املت�فرة يف �صركاتهم حيث يجلب فريق  و العمال 
"ريلينت ل�صت�صارات امل�ارد الب�صرية" م�ظفني وعمال اأكفاء من جميع 
اأنحاء العامل يهتم�ن بجميع اإجراءات التعيني بتكلفة ب�صيطة مع خ�ص�مات 

ح�صرية لعملء "راكز" .

الإمارات للتنمية الجتماعية تطور 
م�ضاريع الكرتونيا 

•• راأ�س اخليمة – الفجر: 

نظمت جمعية الإمارات للتنمية الجتماعية الربنامج 
ق�قل«  مع  الإل��ك��رتوين  الت�ص�يق  تط�ير   « التدريبي 
بالتعاون مع »م�ؤ�ص�صة �صع�د بن �صقر لتنمية م�صاريع 
ال�صباب، وم�ؤ�ص�صة الإمارات« يف مقر اجلمعية بالظيت 
– مدرب معتمد  دانيل  اأ.�صتيفاين  الربنامج  وقدمت 
اإىل دعم وتدريب  من م�ؤ�ص�صة الإم��ارات الذي يهدف 
افراد املجتمع على كيفية اإن�صاء و اإدارة الت�ص�يق الذكي 
على  للح�ص�ل  املت�فرة  الأدوات  ا�صتخدام  وكيفية   ،

نتائج بحث اأكرث دّقة.
املهمة  امل���ا���ص��ي��ع  م��ن  جملة  دان��ي��ل  �صتيفاين  ت��ن��اول��ت 

�صة لتزويد  حيث ي�ّفر الربنامج  طرق مرنة وخم�صّ
امل�صاركني باملهارات الرقمية اللزمة مل�صاعدتهم على 
تنمية م�صارهم ال�ظيفي اأو ن�صاطهم التجاري و لبناء 
الربنامج  وا�صتهدف   ، للمبتدئني  الرقمية  امل��ه��ارات 
وي�صبح  الرقمية  مهاراته  حت�صني  يف  يرغب  م��ن  ك��ل 
م�صارًكا ن�صًطا يف القت�صاد الرقمي، كما ميكن للذين 
لديهم معرفة م�صبقة اأو حمدودة من العامل الرقمي 
لل�صتعداد  يحتاج�نها  التي  امل�صاعدة  على  احل�ص�ل 
تنمية  اأو  ب�ظائفهم  الرت��ق��اء  اأو   ، امل�صتقبل  ل�ظائف 
اأعمالهم. ويف ختام الربنامج مت تدريب امل�صاركني على 
خطة  واإن�صاء  جديد  م�صروع  خلق  تت�صمن  تدريبات  

لت�ص�يق وتعزيز ت�اجد امل�صروع على الإنرتنت .

موانئ دبي العاملية - اإقليم الإمارات تنال جائزة املركز املحوري ل�ضل�ضلة التوريد للعام 2019
•• دبي-وام: 

الت�ريد  ل�صل�صلة  املح�ري  املركز  جائزة  على  العاملية  دبي  م�انئ  ح��ازت 
للعام 2019 اعرتافا مبكانتها املتقدمة يف هذا املجال على م�صت�ى دول 
ل�ج�صتيات  ج�ائز  ت�زيع  حفل  خلل  وذل��ك  اخلليجي  التعاون  جمل�س 

ال�صرق الأو�صط 2019.
ت�صلم اجلائزة عبداهلل بن دميثان املدير التنفيذي لل�ص�ؤون التجارية يف 
م�انئ دبي العاملية - اإقليم الإمارات خلل احلدث الذي اأقيم يف فندق ل� 
رويال مرييديان يف دبي. كما قام �صهاب اجل�صمي مدير الإدارة التجارية 
للم�انئ واملحطات يف م�انئ دبي العاملية – اإقليم الإمارات بت�صليم جائزة 

اأف�صل م�صغل ل�صحن الب�صائع غري املعباأة يف احلاويات والتي فازت بها 
جمم�عة "جي اأيه �صي".

– اإق��ل��ي��م الإم�����ارات رائ���دة يف جم��ال �صل�صلة  وت��ع��د م���ان��ئ دب��ي العاملية 
الت�ريد واخلدمات الل�ج�صتية ويعترب من�ذج اخلدمات الل�ج�صتية من 
الباب اإىل الباب الذي تقدمه فريدا يف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال 
اإفريقيا وي�صتند اإىل التكامل بني ميناء جبل علي والعديد من املجمعات 
ومناطق الأعمال التابعة مبا يف ذلك املنطقة احلرة جلبل علي /جافزا/ 
تقدمها  التي  ال��دع��م  خ��دم��ات  ع��ن  ف�صل  ال�طنية  ال�صناعات  وجممع 

من�صة "دبي التجارية".
 – واأعرب حممد املعلم املدير التنفيذي ومدير عام م�انئ دبي العاملية 

الل�ج�صتية  اخلدمات  ج�ائز  حتكيم  للجنة  �صكره  عن  الإم���ارات  اإقليم 
اأن هذه  اإىل  امل�ؤ�ص�صة ..م�صريا  الأو�صط على تقديرها جله�د  ال�صرق  يف 
اجلائزة ت�ؤكد على جناح من�ذج اخلدمات الل�ج�صتية من الباب اإىل الباب 
الت�ريد  اإن�صاء واحدة من �صل�صل  والذي يعزز كياناتنا الإماراتية نح� 

الأكرث فاعلية وق�ة يف املنطقة.
 Logistics Middle/ الأو���ص��ط  ال�صرق  ل�ج�صتيات  ج�ائز  وتعد 
اأطلقتها وت�صت�صيفها جمم�عة "اآي تي بي"  التي   /East Awards
للن�صر واحدة من اأكرث الفعاليات املرم�قة على م�صت�ى قطاع اخلدمات 
التي تق�م  اإىل الحتفاء بال�صركات  الل�ج�صتية يف املنطقة والتي تهدف 

بتط�ير احلل�ل املبتكرة وتتبنى اأف�صل املمار�صات وحتقق الأداء املتميز.
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العدد 12625 بتاريخ 2019/5/7   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 599
ليكن معل�ما للجميع بان ال�صيد/احمد حممد علي حافظ احلمادي - الإمارات اجلن�صية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ١٠٠٪  وذلك اىل ال�صيد : را�صد بدر 
العروبة(  )منجرة  الرخ�صة  يف  وذلك  اجلن�صية  الإمارات   - ال�ص�يدي  امل�ص�ي  حممد 
التنمية  دائرة  من  ال�صادرة   )9٢٢٧٧( رقم  رخ�صة  مب�جب  عجمان  باإمارة  تاأ�ص�صت 

الإقت�صادية بعجمان. 
وعملبن�س املادة )١4( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�صنة  ٢٠١٣ يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �ص�ف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صب�عني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 6٠٧
يف  يرغب  اجلن�صية  �ص�ري   - را�صد  اب�  علي  حممد  ال�صيد/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ١٠٠٪  وذلك اىل ال�صيدة / �صمرية حممد اب� 
را�صد - �ص�رية اجلن�صية ، يف الرخ�صة امل�صماة/ جن�م ال�صاملية لتجارة قطع غيار ال�صيارات 

اجلديدة ( تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مب�جب رخ�صة رقم )٧٣٨٠٠9( 
وعملبن�س املادة )١4( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�صنة  ٢٠١٣ يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �ص�ف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صب�عني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12625 بتاريخ 2019/5/7   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 6٠٣
اإماراتي   - علي  اآل  عي�صى  حممد  عبداهلل  خالد  ال�صيد/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
امل�صماة  الرخ�صة  البالغة ١٠٠٪ يف  كامل ح�صته  والتنازل عن  البيع  اجلن�صية يرغب يف 
)املذاق ال�صريع كافيه - مب�جب رخ�صة )٧5١4٨9(وذلك لل�صيد/ را�صد خليفة علي �صامل 
ل�صاحبها  ال�صابق  الرخ�صة  مالك  تنازل   : اخرى  تعديلت  اجلن�صية   اإماراتي   - دمل�ك 

احلايل 
وعملبن�س املادة )١4( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�صنة  ٢٠١٣ يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �ص�ف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صب�عني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12625 بتاريخ 2019/5/7   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 6٠١

ليكن معل�ما للجميع بان ال�صيد/ من�ص�ر بازاياب�رايل جمينتافيدا ، هندي  اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�صته البالغة ١٠٠٪  وذلك اىل كل من ال�صيدة/ هدى را�صد حممد را�صد ال�صحي ، اإماراتي اجلن�صية 
عبداهلل  حممد  ح�صني  �صازد  حممد  وال�صيد/  اجلن�صية  بنجلدي�س  مطلب  مد  علي  �صاحب  مد  وال�صيد/ 
الرخ�صة  يف  وذلك  اجلن�صية  بنجلدي�س  اأكرب  غلم  عبداملحمد  �صيخ  حممد  وال�صيد/  اجلن�صية  بنجلدي�س 
تغيري  رقم )٧6٠٢٢٢(- مت  ال�صارقة مب�جب رخ�صة جتارية  باإمارة  تاأ�ص�صت  دراري(  )�ص�بر ماركت  التجارية 
ال�صم  تغيري  مت   - حمدودة  م�ص�ؤولية  ذات  �صركة  اىل  خدمات  ب�كيل  فردية  م�ؤ�ص�صة  من  القان�ين  ال�صكل 

التجاري من �ص�برماركت دراري اىل �ص�بر ماركت دراري - ذ م م 
وعملبن�س املادة )١4( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�صنة  ٢٠١٣ يف �صان الكاتب العدل . 
فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �ص�ف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صب�عني من تاريخ 
هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات 

القان�نية

مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12625 بتاريخ 2019/5/7   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 6٠9
وال�صيد/  اجلن�صية  اإماراتي  املرزوقي  عبداهلل  ح�صن  ا�صماعيل  حممد  ال�صيد/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب�ن  اجلن�صية  اأدرين   ، الغامن  م�صطفى  عبدالفتاح  عبداهلل  �ص�قي 
البالغة )١٠٠٪( اىل ال�صادة/ �صركة روت�س للنظارات ذ م م - رخ�صة رقم ٨٣٢٨٠٠ ال�صادرة من دائرة التنمية 
القت�صادية بدبي وذلك يف الرخ�صة يف �صركة الب�صريات الكربى )�س ذ م م( ، �صركة ذات م�ص�ؤولية حمدودة 
يف  القت�صادية  التنمية  دائرة  من  �صادرة   )5٠٨9٣٣( رقم  التجارية  الرخ�صة  مب�جب  ال�صارقة  يف  قائمة 
ل�صركة  فرع  لت�صبح  لل�صركة  القان�ين  ال�صكل  تغيري  على  الطراف  اتفق  وقد   : اخرى  تغيريات  ال�صارقة.  

حملية وعلى ان ت�صبح ال�صم التجاري ل�صركة روت�س للنظارات ذ م م - فرع ال�صارقة 
وعملبن�س املادة )١4( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�صنة  ٢٠١٣ يف �صان الكاتب العدل 
. فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �ص�ف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صب�عني من 
لتباع  املذك�رة  العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العلن  هذا  تاريخ 

الجراءات القان�نية

مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 6٠5
ليكن معل�ما للجميع بان ال�صيد/ ميان حممد علي حممد خ�ر�صيد ، باك�صتاين اجلن�صية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ١٠٠٪  وذلك اىل ال�صيد/ حممد ت�حيد 
العامل بن حممد �صاب� العامل ، بنجلدي�س اجلن�صية وذلك يف الرخ�صة املهنية )ور�صة 

النعمة ل�صيانة ال�صيارات( مب�جب رخ�صة مهنية رقم )54١٢٧٧( 
وعملبن�س املادة )١4( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�صنة  ٢٠١٣ يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �ص�ف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صب�عني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر

املرجع : ١٢٠
ليكن معل�ما للجميع بان ال�صيد/ اياد عمر ي��صف اب� طه - اأردين اجلن�صية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ١٠٠٪  يف الرخ�صة امل�صماة/ وهرة الماين ل�صيانة ال�صيارات 
- مب�جب رخ�صة )6٠٨9٠6( وذلك لكل من لل�صيد/ متيم ح�صني �صتار�ص�كدير - بنغلدي�س 
اجلن�صية  بنغلدي�س   - م�ل  الدين  �صافعي  ح�صني  �صهادت  ولل�صيد/   )٪4٠( بن�صبة  اجلن�صية 
بن�صبة )6٠٪(  - تعديلت اخرى : تنازل مالك الرخ�صة ال�صابق ل�صاحبها احلايل - ومت تغري 
ال�صكل القان�ين للرخ�صة : من )م�ؤ�ص�صة فردية ب�كيل خدمات( لي�صبح )�صركة اعمال مهنية 
ب�كيل خدمات(.  وعملبن�س املادة )١4( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�صنة  
٢٠١٣ يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �ص�ف يتم الت�صديق  
على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صب�عني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب الكاتب العدل - ال�سارقة   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
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 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�سر
�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

يف الدعوى رقم )2016/3609( عمايل جزئي ال�سارقة 
اإعادة اإعالن املدعي عليها املدخلة بالئحة الإدخال    

اىل املدعى عليها )اخل�صم املدخل الثاين( : اندو�صرتيل ميتل ي�نت )�س ذ 
م م(  حيث ان املدعي : ب�صام فهيم حمم�د عمر - قد قام باإدخالكم خ�صما 
املحكمة  هذه  امام  ح�ص�رك  يقت�صي  لذلك  الدع�ى.   يف  عليه  مدعي 
م�صاء  من  ال�احدة  ال�صاعة  متام  يف  الأوىل(  اجلزئية  العمالية  )الدائرة 
، وتقدمي ما لديكم من  ي�م ٢٠١9/5/١5 م وذلك للج�اب على الدع�ى 
وكيل عنك يف  ار�صال  عدم  او  احل�ص�ر  تخلفك عن  حالة  ويف  م�صتندات، 

ال�قت املحدد فان املحكمة �صتبا�صر نظر الدع�ى يف غيابك.
مكتب اإدارة الدعوى - اأمني ال�سر    

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
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حكم اإ�سهار الإفال�س ال�سادر عن حمكمة دبي الإبتدائية 

يف الدعوى رقم 2 ل�سنة 2018 )اإجراءات اإفال�س(  
ب�صفتي اأنا وليد خمي�س بن �ص�يدان خبريا يف �صئ�ن اإعادة التنظيم املايل والإفل�س مبحاكم دبي امل�قرة لذا يرجى 
التف�صل بالعلم اأنه قد مت تعييني "اأمني تفلي�صة" من قبل مقام حمكمة دبي امل�قرة يف الدع�ى رقم ٢ ل�صنة ٢٠١٨ 
 : املحكمة  بتاريخ ٢٠١9/5/١. حكمت  امل�قرة  املحكمة  ال�صادر عن هيئة  يلي ن�س احلكم  اإفل�س وفيما  اإجراءات 
باإ�صهار افل�س املدعي / عمرو حممد مروان احمد املحا�صني - ب�صفته مالك م�ؤ�ص�صة ف�ود في�جن م�ؤ�ص�صة فردية 
وم�ؤ�ص�صة ف�ود في�جن م�ؤ�ص�صة فردية فرع و�صركة ال�صخ�س ال�احد ف�د في�ج�ن جي ال تي منطقة حرة ذ م م 
وت�صفية اأم�الهم ومبنع املدعي من امل�صاركة يف اإدارة اأي �صركة او ممار�صة اأي ن�صاط جتاري ملدة ل جتاوز تاريخ رد 
اعتباره وبتعيني امني التفلي�صة ال�صابق لت�يل مهام اجراءات الإفل�س وت�صفية ام�ال املدين". وعليه نكلف الدائنني 
بتقدمي اية مطالبات نهائية مل تقدم من قبل على ان يتم تقدميها خلل ع�صرة  اأيام عمل من تاريخ ن�صر هذا احلكم 
ول يعتد باأية مطالبات ترد بعد هذا التاريخ ما مل يكن ل�صبب تقبله املحكمة ، ول يعتد باأية مطالبات تك�ن املحكمة 
قد رف�صتها وفقا لحكام الباب الرابع من املر�ص�م بقان�ن رقم 9 ل�صنة ٢٠١6 ب�صاأن الفل�س وعليه �ص�ف يتم التدقيق 
النهائي ملطالبات الدائنني وت�صفية جميع ام�ال املدين مبا فيها الأم�ال التي الت اليه بطريق املرياث او لأي �صبب 

اثناء اجراءات الفل�س عدا الأم�ال التي يج�ز له الحتفاظ بها اعمال لحكام املر�ص�م بقان�ن امل�صار اليه.
خبري اإعادة التنظيم املايل والإفال�س  )اأمني التفلي�سة( 
وليد خمي�س بن �سويدان 

اإعــــــــالن 
العدد 12625 بتاريخ 2019/5/7   

 اعالن بالن�سر
 اعالن �سحيفة الطعن رقم 2019/269

ب�كالة املحامي / تن�ب عنها اإدارة ق�صايا الدولة 
اىل ١- حمب�ب علي غامن اجلابري  ٢- ار�س امل�صتقبل لل�صتثمار العقاري 

 ليكن معل�ما لديكم بان احلكم ال�صتئناف رقم ٢٠١٨/٢١5 اإداري ال�صادر بتاريخ 
العامة  الهيئة  الطاعن/  طرف  من  بالنق�س  عليه  الطعن  مت  قد   ٢٠١9/٢/١٢
لل�ص�ؤون ال�صلمية والأوقاف ، يف الطعن امل�صار اليه اعله وعليكم ايداع مذكرة 
يرى  التي  وبامل�صتندات  عنكم  امل�كل  املحامي  ت�كيل  ب�صند  م�صف�عة  بدفاعكم 
تقدميها لدى مكتب ادارة الدع�ى يف م�عد اق�صاه خم�صة ع�صر ي�ما من تاريخ 

ن�صر هذا العلن.
ليلى حممد ال�سكيلي
مدير مكتب ادارة الدعوى

 المارات العربية املتحدة
املحكمة الحتادية العليا

العدد 12625 بتاريخ 2019/5/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/718  مدين جزئي              

اىل املدعي عليه /١-ماديليني ج�يل فيلن�يفا املازورا جمه�ل حمل القامة 
مبا ان املدعي/ ال�صركال للتجارة العامة - م�ؤ�ص�صة فردية - ملالكها ثامر يعق�ب 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدع�ى وم��ص�عها  عليك  اأق��ام  قد  ال�صركال   ي��صف 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  وال��ر���ص���م  دره���م(   ١٢٠٧٣٨( وق���دره  مببلغ  عليه 
والفائدة  9٪ من تاريخ املطالبة  وحتى ال�صداد التام.  وحددت لها جل�صة ي�م 
الثنني امل�افق ٢٠١9/5/١٣ ال�صاعة ٨.٣٠ �س بالقاعة Ch2.D.18 لذا فاأنت 
مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/3069  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / ١-�صام�يل مايج�ا م�ريج� جمه�ل حمل القامة مبا ان 
ثامر  م  وميثله / حممد  م  ذ  �س   - العامة  للتجارة  بات�س  �صب�صلتي   / املدعي 
بالزام  املطالبة  الدع�ى وم��ص�عها  اأق��ام عليك  ال�صركال  قد  ي��صف  يعق�ب 
املدعي عليه ب�صداد مبلغ وقدره ٣٠٠٠٠ درهم )ثلث�ن الف درهم( مع الفائدة 
ال�صداد.  وحددت لها جل�صة ي�م  القان�نية من تاريخ ال�صتحقاق وحتى متام 
الثنني امل�افق ٢٠١9/5/٢٧  ال�صاعة ٨.٣٠ �س  بالقاعة Ch1.A.1  لذا فاأنت 
مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2019/100  ا�ستئناف جتاري   
اىل امل�صتاأنف �صده/ ١- م�ؤ�ص�صة ال�صامات للمقاولت الكهربائية جمه�ل 
حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف /�صاب�رجي بال�جني ميداي�صت - �س ذ م م 
وميثله / علي حممد عمر العيدرو�س  قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر 
بالدع�ى رقم ٢٠١٨/١96٨ جتاري جزئي بتاريخ ٢٠١9/١/٢٢  وحددت لها 
بالقاعة  ال�صاعة ١٠.٠٠ �صباحا   امل�افق ١5/٢٠١9/5  جل�صه ي�م الربعاء 
رقم ch2.D.18 وعليه يقت�صي ح�ص�ركم او من ميثلكم قان�نيا ويف 

حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2019/1506   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �صده/١- ال�صيخ �صلمان بن في�صل �صلمان جا�صم اآل ثاين  
�صاملني  علي  التنفيذ/جابر  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمه�ل 
اعله  املذك�رة  التنفيذية  الدع�ى  اأق��ام عليك  قد  املزروعي   علي 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )69٣5٧٠( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خلل ١5 

ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2019/1232  تنفيذ عمايل 

العامة  جمه�ل حمل القامة مبا  املنفذ �صده/١- جمعة للتجارة  اىل 
عليك  اأق��ام  قد  املن�يف   م�صطفى  امل�صيلحي  يحيى  التنفيذ/  طالب  ان 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)4١٨6٣.٣٣( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�صافة اىل 
�صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�ص�م  دره��م   ٣١46 مبلغ 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خلل 

١5 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�سر
يف  الدعوى رقم 2017/1663 احوال نف�س م�سلمني

م��رمي ح�صني   / امل��دع��ي  اأن  الق��ام��ة مب��ا  ابراهيم م�صطفى جمه�ل حم��ل  وليد  امل��دع��ي عليه/١- حممد  اىل 
جاكرى وميثله/ح�صة مبارك ثاين بلل ب�ثاين العطاي نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  
٢٠١٧/١٢/٢٨ يف الدع�ى املذك�رة اعله ل�صالح/ مرمي ح�صني جاكرى بحكمت املحكمة مبثابة احل�ص�ري :  
١- بالتفريق بني املدعية واملدعي عليه بطلقة بائنة لل�صرر ، وعلى املدعية اح�صاء عدتها ال�صرعية وفق حالها 
اعتبارا من تاريخ �صريورة احلكم بالتطليق باتا.   ٢- بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية م�ؤخر �صداقها 
وقدره )١5٠٠٠( )خم�صة ع�صرة الف( درهم ، وذلك اعتبارا من تاريخ �صريورة احلكم بالتطليق باتا.  ٣- بالزام 
املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية نفقة �صكني عدة قدرها مبلغ )9٠٠( )ت�صعمائة( درهم عن كامل مدة العدة ، 
وذلك اعتبارا من تاريخ �صريورة احلكم بالتطليق باتا.  4- بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية نفقة زوجية 
�صاملة كافة اوجه النفاق املقررة �صرعا اعتبارا من تاريخ ٢٠١5/١٢/٢٠ وحتى تاريخ �صريورة احلكم بالتطليق 
باتا ، قدرها )١٠٠٠( )الف( درهم �صهريا   5- برف�س طلب املتعة   6- بالزام املدعي عليه بالر�ص�م وامل�صاريف.  
حكما مبثابة احل�ص�ري قابل لل�صتئناف خلل ثلثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�صر هذا العلن �صدر 

با�صم �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/700   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �صده/١- حممد بلل جمعة عبداهلل املع�صم  جمه�ل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/مريغني وداعة اهلل  قد اأقام 
املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��له  امل��ذك���رة  التنفيذية  ال��دع���ى  عليك 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )5٢5٢٨5( وق���دره  ب��ه  املنفذ 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خلل ١5 ي�ما من تاريخ ن�صر 

هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2019/414   تنفيذ �سرعي  

املنفذ �صده/١- نا�صر عبداهلل احمد اجل�صمي جمه�ل حمل القامة  اىل 
ال�صيزاوى وميثله / حممد  التنفيذ/فاطمة جنيب عبداهلل  مبا ان طالب 
را�صد �صامل علي الع�ي�س  قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعله 
والزامك بتنفيذ احلكم يف الدع�ى رقم ٢٠١٨/١٧9 اح�ال نف�س م�صلمني 
وم�اريث.   �صخ�صية  اح�ال  ا�صتئناف   ٢٠١٨/٨٧٢ رقم  بالإ�صتئناف  واملعدل 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

اللتزام بالقرار املذك�ر خلل ٧ ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
رقم 2019/3325     

املنذر : جممع دبي ال�صناعي - �س ذ م م )امل�ؤجر( العن�ان / مكتب ملك اب��راج الإم��ارات - الطابق 49 - بردبي 
- �صارع ال�صيخ زايد - اإم��ارة دبي - الإم��ارات العربية املتحدة - هاتف 4٣٣٠4444  9٧١+ - �س ب : ٧٣٣١١ دبي ، 

الإمارات العربية املتحدة - الهاتف املتحرك : ٠5٢9٢٢4٠٠٠ 
املنذر اليها : ترانزلينك ل�جي�صتك�س - �س ذ م م )امل�صتاأجر( 

العن�ان / مكتب ملك دائرة الطريان املدين - ديرة - قرية ال�صحن - دبي ، الإم��ارات العربية املتحدة - هاتف 
: 4٢٨٢٨٧66 9٧١+ - فاك�س : 4٢٨٢٨5٢٢ 9٧١+ - متحرك : 55٨٠55١١١ 9٧١+ �س ب : ٨٣9٣٢ ، دبي ، الإمارات 

العربية املتحدة 
wh2 امل�����ص��ت���دع رق���م   ���ص��داد م��ت��اأخ��رات الي��ج��ار امل��رت���ص��دة بذمتها على  ب�����ص��رورة  امل��ن��ذر اليها  امل��ن��ذر   يخطر 
ال�اقعة يف منطقة �صيح �صعيب ٣ رقم الر�س ٠ - ١٣ )رقم البلدية ٨٣59 - 5٣٢(    WH2 -09O و    08O
جممع دبي ال�صناعي ،  اإمارة دبي - الإمارات العربية املتحدة يف غ�ص�ن ثلثني ي�ما وذلك من تاريخ ن�صر هذا 
العلن وال �صت�صطر املنذرة اىل اللج�ء اللجنة الق�صائية اخلا�صة باملنازعات بني امل�ؤجرين وامل�صتاأجرين باإمارة 
دبي بغر�س الزام املنذر اليها باخلء العني امل�ؤجرة و�صداد متاأخرات اليجار املرتتبة عليها حتى تاريخ الخلء 

الفعلي مع الزامها الر�ص�م وامل�صاريف واتعاب املحاماة مع حفظ كافة حق�ق املنذرة الخرى. 

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/3328( 

املنذرة الأوىل : تيك�م لل�صتثمارات منطقة حرة - �س ذ م م 
العن�ان / املبنى ٠١-٠٢ مدينة دبي للإ�صتدي� هات ، دبي - الإمارات العربية املتحدة 

املنذرة الثانية : تيك�م اإدارة جممعات - �س ذ م م 
العن�ان / املبنى ٠١-٠٢ مدينة دبي للإ�صتدي� هات ، دبي - الإمارات العربية املتحدة 

املنذر اليه / كاليرب بروبرتي ماجنمنت �صريفي�صز منطقة حرة - ذ م م ، وعن�انه امل�صت�دع رقم 4 ، ال�حدة رقم 4 بجانب ه�م 
 : الكرتوين  بريد   ٠555١٨٧٠٧4 /  ٠4٣٣٨9٨٨٨ : رق��م  - هاتف  املتحدة  العربية  الإم���ارات   - دب��ي  اإم��ارة   ، الق�ز  �صنرت مبنطقة 

tmanwani@gmail.com
ال�اردة  امل�صاحة  مع  يتنا�صب  مبا  امل�صرتكة  الرئي�صي  املجمع  خدمات  ر�ص�م  ب�صداد  الإلتزام  ب�صرورة   اليه  املنذر  املنذرة  تخطر 
ب�صند امللكية لقطعة الر�س رقم IMPZ.C.24 )رقم الر�س لدى دائرة الرا�صي ١4٧٧ ولدى البلدية ٠-6٨5( مبدينة دبي 
للإنتاج )معي�صم الأول( - اإمارة دبي - خلل �صبعة )٧( ايام عمل من تاريخ اإعلنه بهذا الإنذار ويف حال ا�صتمرار املنذر اليه يف 
الإخلل ب�صداد ر�ص�م اخلدمات فان املنذر يحتفظ بحقه يف اتخاذ اي اإجراء قان�ين متاح وفقا للقان�ن وي�صمل على �صبيل املثال 
ل احل�صر احلق يف املطالبة باملبلغ املرت�صد وحق املطالبة بالبيع مقابل حت�صيل ر�ص�م اخلدمات امل�صتحقة مع الف�ائد القان�نية 

وم�صروفات ا�صت�صدار احلكم الق�صائي بخلف ما ي�صتجد من ر�ص�م خدمات ومع حفظ كافة حق�ق املنذرتان الخرى.  

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر

رقم )2019/3326(           
املنذر : تيك�م لل�صتثمارات منطقة حرة - ذ م م 

�صد املنذر اليها : لين�صني فاينان�صيال تريننج �صنرت - منطقة حرة - ذ م م  
رقم  مكتب  ال�حدتني  على  بذمته  املرت�صد  اليجار  متاأخرات  �صداد  ب�صرورة  اليه  املنذر  املنذرة  تخطر 
قطعة الأر�س رقم )-١٠4( منطقة ال�صف�ح الثانية   DKP - B02 ١٢٢ ، ١٢٣( الطابق الأول ، املبنى(
، اإمارة دبي ، رقم مكاين ١4945 ٧٧٧9٣ وذلك مب�جب عقد اليجار رقم )١٢5٣4١( امل�ؤرخ يف 4/٢٠١٧/١٠ 
ايجارية  قيمة  مقابل   ٢٠١٨/١٠/4 يف  وتنتهي   ٢٠١٧/١٠/5 من  للفرتة  اليها  واملنذر  املنذرة  بني  واملحرر 
�صت�صطر  واإل  الإع��لن  ه��ذا  ن�صر  تاريخ  ي�ما من  وذل��ك يف غ�ص�ن ثلثني  دره��م  وقدرها 5٠٨.٠٠.١١٨ 
املنذرة اىل اللج�ء لللجنة الق�صائية اخلا�صة باملنازعات بني امل�ؤجرين وامل�صتاأجرين باإمارة دبي بغر�س 
والكهرباء  امل��اء  ا�صتهلك  ر�ص�م  امل�ؤجرة من  العني  ذمة  وب��راءة  امل�ؤجرة  العني  باخلء  اليها  املنذر  ال��زام 
والت�صالت وت�صليم العني ومفاتيحها للمنذرة خالية من ال�صخا�س وال�ص�اغل وباحلالة التي كانت عليها 
بالر�ص�م  الزامها  مع  الفعلي  الخ��لء  تاريخ  عليها حتى  املرتتبة  اليجار  متاأخرات  و�صداد  التعاقد  عند 

وامل�صاريف واتعاب املحاماة مع حفظ كافة حق�ق املنذرة الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12625 بتاريخ 2019/5/7   

انذار عديل بالن�سر
رقم ) 2019/3332(

املنذرة : لمري ريتيل - �س ذ م م 
اإعمار �صك�ير - املبنى رقم 1 - مكتب 301 - الهاتف التحرك  0505588450 وميثلها ال�صيد/ حممد ي��صف حممد ي��صف 

مب�جب وكالة رقم 2019/1/33881 امل�ؤرخة لدى الكاتب العدل بدبي بتاريخ 2019/2/13 
�صد املنذر اليها : الي�س بيتزا )فرع من ه��صبيتاليتي بارترن - �س ذ م م( - حمل رقم 681A الكائن على قطعة ار�س رقم 4033-

332 )1415( مبنطقة جمريا الوىل - اإمارة دبي - رقم الهاتف : 5632000 04- �س ب : 30069 ، دبي ، الإمارات العربية 
suha.abilmona@mailmac.net : املتحدة - رقم املكاين : 2488391876 - الربيد الإلكرتوين

يخطر املنذر املنذر اليهما ب�صرورة اللتزام بجميع احكام العقد و�صداد الق�صاط ومتاأخرات اليجار والر�ص�م واملبالغ املرتتبة على 
اإمارة  332 )1415( مبنطقة جمريا الوىل -   - 4033 الكائن على قطعة ار�س رقم   681A امل�صتاأجرة حمل رقم  ال�حدة 
اللج�ء  املنذرة اىل  واإل �صت�صطر  الإع��لن  ه��ذا  ن�صر  تاريخ  املتحدة  يف غ�ص�ن ثلثني ي�ما وذل��ك من  العربية  الإم���ارات   - دب��ي 
للجنة الق�صائية اخلا�صة باملنازعات بني امل�ؤجرين وامل�صتاأجرين باإمارة دبي بغر�س الزام املنذر اليها باخلء العني امل�ؤجرة و�صداد 
متاأخرات اليجار املرتتبة عليها حتى تاريخ الخلء الفعلي مع الزامها بالر�ص�م وامل�صاريف واتعاب املحاماة مع حفظ كافة حق�ق 

املنذرة الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
رقم  2019/3347 

املنذر : الزاجل للعقارات - �س ذ م م
وميثلها / حممد �صفيق اب� ال�صع�د ، مب�جب وكالة رقم املحرر )2014/1/164695( 

وميثله / رجاء ادري�صي ت�ص�يل ك��صتي مب�جب وكالة م�صدقة.
رقم املنذر اليه : �صركة قطان املطينة التجارية )ذ م م( 

عن�انه : بناية عبداهلل - �صقة رقم 104 - مرر ديرة - رقم الر�س : 842 - 117 
ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة الخلء التام للعقار )املرر ديرة - �صقة رقم 104( و�صداد 
قيمة اليجار امل�صتحقة ، بال�صافة اىل فات�رة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�صاها �صهر 
من تاريخ ن�صر هذا النذار وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجرءات القان�نية التي حتفظ حقه 
اللج�ء  الكهرباء واملياه مبا يف ذلك  القيمة اليجارية وم�صاريف  ب�صداد كامل  املطالبة  يف 
اىل ال�صلطات املخت�صة واجلهات الق�صائية حلفظ حق�قه وحتميل املنذر اليه بكافة ر�ص�م 

وم�صاريف التقا�صي مبا فيها اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12625 بتاريخ 2019/5/7   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2019/3341 

املنذر / راج ك�مار �صي�اكر اماين - هندي اجلن�صية 
ب�كالة املحاميني / ي��صف احلمادي  جمعة خليفة احلام�س 

�صد املنذر اليهما / 1 - بل�س ب�ينت مل�اد البناء - �س ذ م م   2 - �صري بال جني )جمه�يل العن�ان ( 
بتحرير  الثاين  اليه  املنذر  قام  اثرها  والتي علي  اليهما  واملنذر  املنذر  تعاملت جتارية بني  مب�جب 
ال�صيكني املبينني ب�صدر الإنذار العديل ، وحيث انه عند تقدمي ال�صيكني ب�ا�صطة املنذر ، ارتدت ومل 

يتم �صرفهما ب�صبب ان احل�صاب مغلق ح�صب اإفادة النب امل�صح�ب عليه. 
لذا فاإننا بهذا النذار نخطركم ، وذلك بان تق�م�ا ب�صداد املبلغ امل�صتحق يف ذمتكم والبالغ 108.300 
ا�صب�ع من  %12 خلل  ب�اقع  القان�نية  الفائدة  دره��م( مع  الف وثلثمائة  وثمانية  دره��م )مائة 
تاريخ ن�صر هذا النذار ، وال فاننا �صنلجاأ ملقا�صاتكم وفقا للقان�ن واتخاذ الجراءات اللزمة والكفيلة 
اإجراءات  عن  الناجمة  التكاليف  كافة  حتميلكم  مع   ، بالتع�ي�س  ومطالبتكم  م�كلنا  حق�ق  بحفظ 

التقا�صي من ر�ص�م واتعاب حماماة وغريها. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر

رقم  2019/3339 
املنذرة / �صيمراي�س ايه جي ه�لت�صمندن 

املنذر اليها / حممد مهدي فايقي نزاد  ، 2 - طريق الإمارات للتجارة - �س ذ م م 
نخطركم ومب�جب هذا النذار بطلب املنذرة منكم ب�صرورة ال�فاء بالتزامكم باملبادرة ف�را 
اىل ت�صديد املبالغ املرت�صدة عليكم مب�جب ال�صيك رقم 035195 وامل�صح�ب على بنك 
ات�س ا�س بي �صي بتاريخ 2018/6/27 مببلغ وقدره 2500000 درهم )اثنان ملي�ن 
بالإنذار  تاريخ اعلنكم  اأي��ام من   5 اإم��ارات��ي( وذل��ك م�عد غايته  الف درهما  وخم�صمائة 
حق�ق  كافة  لتح�صيل  ال��لزم��ة  القان�نية  الج����راءات  ات��خ��اذ  كافة  اىل  ن�صطر  ل  وحتى 
القان�نية امام جهات الإخت�صا�س مع حتميلكم كافة الر�ص�م وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
تاأخركم  نتيجة  ا�صرار  من  م�كلنا  ا�صاب  عما  بالتع�ي�س  املطالبة  عن  ف�صل  والف�ائد 

ب�صداد املبالغ املرت�صدة بذمتكم. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12625 بتاريخ 2019/5/7   

انذار عديل بالن�سر
رقم  2019/3346 

املنذرة : مرمي عبداهلل عبيد بن ع�قد املرى 
املنذر اليه : �صتار فيجا للأملا�س - �س ذ م م 

املنذرة تت�جه باإنذارها هذا اإىل املنذر اليه ب�صرورة �صداد امل�صتحقات الإيجارية للمكتب رقم )102( 
الكائن يف  اإم��ارة دبي - منطقة ال�صغاية - مبنى مرمي 1 - رقم الر���س )0 - 567( - مكتب رقم 
)102( - رقم مكاين )2877996210( - رقم البلدية )174 - 113( ملك : مرمي عبداهلل 
عبيد بن ع�قد املرى  وامل�صتحقة من تاريخ 2019/1/1 وحتى تاريخه وذلك خلل مدة �صهر من 
تاريخه ويف حالة عدم ال�صداد وج�ب الإخلء و�صداد بدل اليجار حتى تاريخ الخلء الفعلي وتربئة 
ذمة العني امل�ؤجرة من ر�ص�م ا�صتهلك الت�صالت واملياه والكهرباء وت�صليم العني ومفاتيحها للمنذرة 
وال فاإننا �صن�صطر لتخاذ الإجراءات القان�نية والق�صائية الكفيلة بتح�صيل حق�قها منكم وحتميل 

املنذر اليها كافة الر�ص�م وامل�صاريف مع حفظ حق�ق املنذرة الخرى. 
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12625 بتاريخ 2019/5/7   

انذار عديل بالن�سر
رقم  2019/3350 

املنذر : ا�صرتيل اك�صي�س للتجارة العامة - �س ذ م م 
ب�كالة املحامي / ح�صن علي مطر الريامي 

املنذر اليها : القب�صة العاملية ملقاولت البناء   
تنذر املنذرة املنذر اليها ب�صرعة �صداد مبلغ )4.320 اربعة الف وثلثمائة وع�صرون 
ال�صارقة ال�صلمي وذل��ك يف  دره��م( وذل��ك قيمة �صيك م�صح�ب على بنك م�صرف 
خلل يف مدة اق�صاها خم�صة ايام من تاريخ ن�صر هذا الإن��ذار وال �صت�صطر املنذرة 
لتخاذ كافة الجراءات القان�نية التي حتفظ حقها وحتميل املنذر اليها بكافة ر�ص�م 

التقا�صي مبا يف ذلك اتعاب املحاماة وكافة احلق�ق الخرى لديكم. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12625 بتاريخ 2019/5/7   

 اعـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خ�رفكان ال�صيد/ 
الت�صديق  وطلبا   ٪١٠٠ ح�صته  الإم�����ارات   : اجلن�صية  ع��ب���د  ب��ن  علي  را���ص��د  علي 
املكيفات  لت�صليح  الرو�صة  ور�صة  التجاري  ال�صم  يف  )تنازل(  يت�صمن  حمرر  على 
والثلجات واملرخ�س من دائرة التنمية القت�صادية يف  ال�صارقة رخ�صة جتارية رقم 
56١44٠ ال�صادر بتاريخ ٢٠٠5/٣/١9 من دائرة التنمية الإقت�صادية بخ�رفكان. اىل 
ال�صيد/حممد جاويد حممد �صريف ، اجلن�صية : باك�صتان.  ليكن معل�ما للجميع 
بان الكاتب العدل يف مدينة خ�رفكان �صيق�م بالت�صديق على ت�قيعات ذوي ال�صاأن 

يف املحرر املذك�ر بعد انق�صاء ا�صب�عني من تاريخ ن�صر هذا العلن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12625 بتاريخ 2019/5/7   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/3329( 

املنذر : تيك�م لل�صتثمارات منطقة حرة - ذ م م 
�صد املنذر اليها :ماركتينج ك�مي�نيك�صن جروب - منطقة حرة - ذ م م 

تخطر املنذرة املنذر اليه ب�صرورة �صداد متاأخرات اليجار املرت�صد بذمته على - مكتب رقم )4١٨( ، الطابق 
الرابع ، املبنى )DMC - BLDG - 08( قطعة الر�س رقم )9٨( ، منطقة ال�صف�ح الثانية ، اإمارة دبي ، 
رقم مكاين ١4١9٨ ١4١5٢ ، ٧6٧٨٢ ، ٧6٨٢9 وذلك مب�جب عقد اليجار رقم )١٢646١( امل�ؤرخ يف ٢٠١٧/١١/٢٣ 
واملحرر بني املنذرة واملنذر اليها للفرتة من ٢٠١٨/٢/١ وتنتهي يف ٢٠١9/١/٣١ مقابل قيمة ايجارية وقدرها 
املنذرة اىل  �صت�صطر  واإل  الإع��لن  ه��ذا  ن�صر  تاريخ  ي�ما من  وذل��ك يف غ�ص�ن ثلثني   ، دره��م   ٨٨.4٨6.٨٠
اللج�ء لللجنة الق�صائية اخلا�صة باملنازعات بني امل�ؤجرين وامل�صتاأجرين باإمارة دبي بغر�س الزام املنذر اليها 
باخلء العني امل�ؤجرة وبراءة ذمة العني امل�ؤجرة من ر�ص�م ا�صتهلك املاء والكهرباء والت�صالت وت�صليم العني 
ومفاتيحها للمنذرة خالية من ال�صخا�س وال�ص�اغل وباحلالة التي كانت عليها عند التعاقد و�صداد متاأخرات 
اليجار املرتتبة عليها حتى تاريخ الخلء الفعلي مع الزامها بالر�ص�م وامل�صاريف واتعاب املحاماة مع حفظ 

كافة حق�ق املنذرة الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12625 بتاريخ 2019/5/7   

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
�سادرة من حمكمة ال�سارقة الإحتادية 

اعالن حكم بالن�سر
 2018/1830 جتاري جزئي  

املرف�عة من املدعي/�صركة انرتجي� جلف الكرتوميكانيكال 
�صد املدعي عليها /١- اب�اب القلعة للمقاولت الهند�صية )�س ذ م م( 

٢- �ص�ميت اإنرتنا�صي�نال - م م ح 
نعلمك باأنه قد �صدر بحقك يف الدع�ى امل�صار اليها القرار املبني اأدناه. 

مع   ، درهم   95.٠٠٠ وقدره  مبلغ  للمدعية  ي�ؤديا  بان  عليهما  املدعي  بالزام 
تزيد  األ  التام على  ال�صداد  الدع�ى وحتى  قيد  تاريخ  5٪ من  ب�اقع  الفائدة 
، وبالر�ص�م وامل�صاريف وخم�صمائة درهم  املق�صى به  املبلغ  اأ�صل  الفائدة على 

مقابل اتعاب املحاماة. 
مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12625 بتاريخ 2019/5/7   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/971   تنفيذ مدين  
علي  عبيد  ٢-اح��م��د  عبيد  علي  عبيد  اأمينه  �صدهما/١-  املنفذ  اىل 
عبيد  جمه�يل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�صركة �صهامي 
بيمه ايران  قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )٢٢٧٢٧9.5( درهم اىل طالب التنفيذ او 
التنفيذية  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خلل ١5 ي�ما من تاريخ 

ن�صر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10992 بتاريخ 2014/1/11     

انذار عديل بالن�سر
رقم 2019/3357  

املنذرة : مرمي �صلطان بال�صاالت بوكالة / ق�صر امللوك للعقارات - �ض م خ 
املنذر اليه : نبيل وحممد لتجارة الهواتف املتحركة  �ض ذ م م  

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12625 بتاريخ 2019/5/7   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2019/3357  
املنذرة : مرمي �صلطان بال�صالت ب�كالة / ق�صر املل�ك للعقارات - �س م خ 

املنذر اليه : نبيل وحممد لتجارة اله�اتف املتحركة  �س ذ م م  

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12625 بتاريخ 2019/5/7   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/2847  عمايل جزئي
حمل  جم��ه���ل  ������س.ذ.م.م  للنقليات  تكن�ل�جي  ١-روك   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /���ص��ع��ي��د ���ص��ام��ي ���ص��ع��ي��د حم��م���د ال��ق��ب��اين ق���د اأق����ام 
 6١5٧5( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  وم��ص�عها  ال��دع���ى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع������ده مب��ب��ل��غ )٢٠٠٠( دره�����م وال���ر����ص����م وامل�������ص���اري���ف رقم 
امل�افق  الربعاء  ي�م  جل�صة  لها  وح��ددت   mb191312299ae:ال�صك�ى
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   ch1.A.1:بالقاعة ���س   ١٠.٠٠ ال�����ص��اع��ة   ٢٠١9/5/١5
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ص�ر 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12625 بتاريخ 2019/5/7   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/2666  عمايل جزئي

�صي  ان  اي���ه   -٢ ذ.م.م  ال��ب��ن��اء  لتجهيزات  ال�صناعية  ١-ال�����ص��رك��ة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
للمقاولت ���س.ذ.م.م ٣- مدر�صة كينجز الرب�صاء ���س.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا 
قد  امل��ازم��ي  عبداهلل  حممد  ح�صن  وميثله:احمد  �صيتالن  انت�ين  /�صاج�  املدعي  ان 
اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )9٨6٢6 درهم( 
والر�ص�م وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القان�نية ١٢٪ �صن�يا من تاريخ اقامة 
لها  وحددت   MB191396628AE:ال�صك�ى التام رقم  ال�صداد  الدع�ى وحتى 
جل�صة ي�م الثنني امل�افق ٢٠١9/5/٢٠ ال�صاعة ٠9.٣٠ �س بالقاعة:ch1.B.10 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12625 بتاريخ 2019/5/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2019/634  تنفيذ جتاري 
القامة  حم��ل  جمه�ل  �صريف  اهلل  حميد  حممد  ���ص��ده/١-  املنفذ  اىل 
���س.م.ع وميثله:خليفة  ال�طني  القي�ين  ام  التنفيذ/بنك  ان طالب  مبا 
ي��صف حممد علي بن عمري  قد اأقام  عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة 
اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )٢٢99٧.5٨( درهم اىل طالب 
الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ 
املذك�ر خلل ١5 ي�ما  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12625 بتاريخ 2019/5/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2019/1227  تنفيذ جتاري 
اىل املنفذ �صده/١- علي اأفراز فيدوز دين جمه�ل حمل القامة مبا ان 
ي��صف  ���س.م.ع وميثله:خليفة  ال�طني  القي�ين  ام  التنفيذ/بنك  طالب 
حممد علي بن عمري  قد اأقام  عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعله 
طالب  اىل  دره���م   )٢٢649.٨6( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك 
الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ 
املذك�ر خلل ١5 ي�ما  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12625 بتاريخ 2019/5/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2019/1512  تنفيذ جتاري 
�صيام  �صيام ك�مار ج��ارج )كفيل �صامن( ٢-  راه���ل ج��ارج  املنفذ �صده/١-  اىل 
التنفيذ/ ان طالب  الق��ام��ة مب��ا  )كفيل �صامن( جمه�ل حم��ل  ج��ارج  ك���م��ار 
ال�صلمي   را�صد  جابر  حممد  را�صد  وميثله:جابر  ال�صلمي  اب�ظبي  م�صرف 
قد اأقام  عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )١5٨٠9٨٠٢.٢6( درهم بالت�صامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خلل ١5 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12625 بتاريخ 2019/5/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2019/1511  تنفيذ جتاري 
راكي�س ك�مار ج�يل   -٢ ����س.ذ.م.م  للتجارة  ���ص��ده/١- فرونت لي��ن  املنفذ  اىل 
بن كي�صان �صاند )كفيل �صامن( جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/

ال�صلمي   را�صد  جابر  حممد  را�صد  وميثله:جابر  ال�صلمي  اب�ظبي  م�صرف 
قد اأقام  عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )4٣١٠4٧٣.44( درهم بالت�صامن والتكافل اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذك�ر خلل ١5 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12625 بتاريخ 2019/5/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2019/414  تنفيذ جتاري 
وميثلها  فردية(  )م�ؤ�ص�صة  البناء  م���اد  لتجارة  الول���ي��ة  ���ص��ده/١-  املنفذ  اىل 
)�صامن  عبداهلل  �صالح  �صامل  عمران   -٢ عبداهلل  �صالح  �صامل  عمران  مالكها 
ك��ف��ي��ل( جم��ه���ل حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/م�����ص��رف الم�����ارات 
اأقام   ال�صلمي  قد  ���س.م.ع وميثله:جابر را�صد حممد جابر را�صد  ال�صلمي  
عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه  )4٢4٣49.6٢( درهم بالت�صامن اىل طالب 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذك�ر خلل ١5 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12625 بتاريخ 2019/5/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2019/71  تنفيذ عقاري 
املنفذ �صده/١- م��روان حممد �صلح الدين حممد عبدالعزيز جمه�ل حمل القامة مبا  اىل 
حممد  را���ص��د  وميثله:جابر  ال�صلمي  ن���ر  بنك  �صابقا   - ����س.م.ع  بنك  التنفيذ/ن�ر  طالب  ان 
جابر را�صد ال�صلمي  قد اأقام  عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعله والزامك بتنفيذ احلكم 
ال�صادر يف الدع�ى رقم:٢٠١٨/4٣٣ عقاري كلي بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )١٠٧١٢٠٢.5٠( درهم 
بالتملك عن  املنتهية  الج��ارة  اتفاقية  ف�صخ   -٢ املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  وت�صليمه 
العقار )قطعة الر�س رقم ١٣٢٢ مب�صاحة )5٢9.٣٢( مرت مربع والكائنة مبنطقة الثنية اخلام�صة 
بامارة دبي والغاء ا�صارة القيد العقارية )الجارة املنتهية بالتملك( والزامه بت�صليم العقار حمل 
الدع�ى للبنك املدعي خاليا من ال�ص�اغل.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية 

بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خلل ١5 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12625 بتاريخ 2019/5/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2019/151  تنفيذ عقاري 
اىل املنفذ ���ص��ده/١- عديل علي خ��ان ٢- زه��رة ع��ادل خ��ان جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/ن�ر بنك م�صاهمة عامة - بنك ن�ر ال�صلمي �س.م.ع وميثله:جابر را�صد حممد جابر 
را�صد ال�صلمي  قد اأقام  عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعله والزامك بتنفيذ احلكم ال�صادر 
يف الدع�ى رقم:٢٠١٨/٣١9 عقاري كلي والقا�صي بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )59٢٣٠٢.5( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة ٢- ف�صخ اتفاقية الجارة وملحقها والزام املدعي عليهما 
اىل  احليازة  ورد  ال�ص�اغل  من  خاليا  بالتملك  املنتهية  الج��ارة  اتفاقية  م��ص�ع  العقار  بت�صليم 
املدعي والغاء ا�صارة القيد العقاري )حق الجارة( ال�اردة يف �صهادة امللكية ل�صالح املدعي عليهما.  
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر 

خلل ١5 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12625 بتاريخ 2019/5/7   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/407  جتاري كلي
القامة  حم��ل  جم��ه���ل  ������س.ذ.م.م  امل��ب��اين  ل�صيانة  ١-ان���رتاك���ت   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
ابراهيم  ا�صماعيل  وميثله:علي  �����س.ذ.م.م  اي�صت  ميدل  ج��ي  اي  امل��دع��ي/ا���س  ان  مب��ا 
اجلرمن قد اأقام عليك الدع�ى م��ص�عها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
تاريخ  من   ٪9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�ص�م  دره��م   )١١١٢٧١٣.5٧(
بالنفاذ املعجل بل كفالة.وحددت لها  التام و�صم�ل احلكم  ال�صداد  ال�صتحقاق وحتى 
جل�صة ي�م الثنني امل�افق:٢٠١9/5/٢٧ ال�صاعة:9:٣٠ �س بالقاعة:ch2.E.22  لذا 
فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12625 بتاريخ 2019/5/7   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/716  جتاري كلي
اأن�ص�مان دوت كاليان دوت عن  اىل املدعي عليه / ١-فر�س البحر لتجهيز املاأك�لت البحرية ���س.ذ.م.م ٢- 
���س.ذ.م.م ٣- نتاليا �صتيليا عن نف�صه  املاأك�لت البحرية  نف�صه وب�صفته مدير �صركة فر�س البحر لتجهيز 
ان  مبا  القامة  حمل  جمه�ل  ����س.ذ.م.م  البحرية  امل��اأك���لت  لتجهيز  البحر  فر�س  �صركة  �صريك  وب�صفته 
عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  م��ص�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  ���س.م.ع  ال��دويل  التجاري  املدعي/البنك 
الوىل واملدعي عليهما ثانيا وثالثا بالتكافل والت�صامن فيما بينهم بان ي�ؤدوا للمدعي )البنك( مبلغ اجمايل 
وقدره )٨.٨٨٢.46٠( درهم مع الفائدة القان�نية ب�اقع ١٢٪ من تاريخ ال�صتحقاق وحتى متام ال�صداد ا�صافة 
اىل الزامهم بان ي�ؤدوا للمدعي تع�ي�صا قدره )5٠٠( درهم تع�ي�صا عما حلقه من ا�صرار جراء عدم �صداد 
الدين املرت�صد يف ذمتهم و�صم�ل احلكم بالنفاذ املعجل طليقا من قيد الكفالة واحلكم ب�صحة وثب�ت المر 
على عري�صة رقم ٢٠١9/٣56 امر على عري�صة جتاري مبنع املدعي عليهما الثاين والثالثة من ال�صفر مع 
امل�افق:١٠/٢٠١9/6  الثنني  ي�م  جل�صة  لها  املحاماة.وحددت  اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف  بالر�ص�م  الزامهم 
ال�صاعة:9:٣٠ �س بالقاعة:ch2.E.22  لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12625 بتاريخ 2019/5/7   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2018/8799  عمايل جزئي
املدعي/ايج�ل  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمه�ل  للتجميل   ازي��اف  �صال�ن  عليه/١-  املدعي  اىل 
الدع�ى  يف    ٢٠١9/١/٢٨ بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  ب�لدا�صيفا 
مبلغ  للمدعية  ت����ؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  ب�لدا�صيفا  ل�����ص��ال��ح/اي��ج���ل  اع���له  امل��ذك���رة 
)٧٢.694( والفائدة عنه ب�اقع 9٪ �صن�يا من تاريخ املطالبة الق�صائية بتاريخ:٢٠١٨/٧/١9 عدا 
مبلغ التع�ي�س عن الف�صل التع�صفي فمن �صريورة احلكم نهائيا وحتى ال�صداد وتذكرة الع�دة 
اىل م�طنها على الدرجة ال�صياحية عينا او قيمتها نقدا ما مل تلتحق بخدمة رب عمل اخر عند 
تنفيذ احلكم واملنا�صب من امل�صروفات واعفت املدعية من ن�صيبها منها ورف�س عدا ذلك من 
طلبات. حكما مبثابة احل�ص�ري قابل لل�صتئناف خلل ثلثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل 
لن�صر هذا العلن �صدر با�صم �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكت�م حاكم 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12625 بتاريخ 2019/5/7   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2018/4520  جتاري جزئي
جمه�ل  امل��رزوق��ي   اهلل  فتح  حممد  الرحمن  عبد  حممد  ع��ل��ي��ه/١-  املحك�م  اىل 
بتاريخ  ٢/١١/٢٠١9   املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�صتها  بان  نعلنكم  القامة  حمل 
ي�ؤدي  بان  املدعي عليه  بالزام  للتم�يل  املذك�رة اعله ل�صالح/م�ارد  الدع�ى  يف 
اعتبارا  للمدعية )�صركة م�ارد للتم�يل( مبلغ )54.٨49.٧9( درهم والفائدة ٪9 
من تاريخ املطالبة الق�صائية يف:٢٠١٨/9/١٢ وحتى متام ال�صداد والزمت املدعي 
مبثابة  حكما   . امل��ح��ام��اة  ات��ع��اب  مقابل  دره��م  ثلثمائة  ومبلغ  بامل�صاريف  عليه 
لن�صر  التايل  الي�م  اعتبارا من  احل�ص�ري قابل لل�صتئناف خلل ثلثني ي�ما 
هذا العلن �صدر با�صم �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكت�م 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12625 بتاريخ 2019/5/7   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2019/440  جتاري جزئي

اىل املحك�م عليه/١- �صيجما الهند�صية �س.ذ.م.م ٢- حمد �صيف حمد عبداهلل املهريي ٣- 
ريا�س حممد ر�صيد عرابي  جمه�ل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها 
املنعقدة بتاريخ  ٢٠١9/4/٢٣  يف الدع�ى املذك�رة اعله ل�صالح/�صناعات ي�نيفر�صال 
للنابيب والبل�صتيك املحدوده بالزام ال�صركه املدعي عليها الوىل )�صيجما الهند�صية 
�س.ذ.م.م( بان ت�ؤدي للمدعية مبلغا وقدره )5٧6١٠( درهم م�صافا اليه فائدة قان�نية 
ب�صيطة قدرها 9٪ �صن�يا اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�صائية احلا�صل يف ١/٢6/٢١9 
مقابل  درهم  بامل�صاريف وخم�صمائة  الوىل  عليها  املدعي  والزمت  ال�صداد  وحتى متام 
امل��ح��ام��اة ورف�����ص��ت م��ا ع��دا ذل��ك م��ن طلبات . حكما مبثابة احل�����ص���ري قابل  ات��ع��اب 
لل�صتئناف خلل ثلثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�صر هذا العلن �صدر با�صم 

�صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12625 بتاريخ 2019/5/7   
       اعالن اأمر اأداء بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/202  اأمر اأداء
اىل املدعي عليه / ١- ثاين مبارك علي مبارك البدواوي جمه�ل حمل القامة مبا 

ان املدعي/�صركة دبي للتاأمني )�صركة م�صاهمه عامة( .
بتاريخ:٢/٢٠١9/4  البتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة  فقد  اأداء  اأم��ر  ا�صت�صدار   طلب 
البدواوي بان ت�ؤدي للم�صتدعية  امل�صتدعي �صده ثاين مبارك علي مبارك  بالزام 
�صركة دبي للتاأمني مبلغ مائة واثنني وخم�ص�ن الف وثلثة و�صت�ن درهم والفائدة 
وامل�صاريف  الر�ص�م  والزمته  التام  ال�صداد  تاريخ ٢٠١9/4/٢ وحتى  ب�اقع 9٪ من 
ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .  ولكم احلق يف ا�صتئناف من الأمر 

خلل ١5 ي�م من الي�م التايل لن�صر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12625 بتاريخ 2019/5/7   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2018/3328  جتاري جزئي
ان  مبا  القامة  حمل  جمه�ل  م.م.ح   اجنينريينج  بريفكت    -١  / عليه  املدعي  اىل 
املدعي/ ديل انى ه�لدجنز املحدودة وميثله:عبدالرحمن ح�صن حممد املط�ع   قد 
اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )١٨6.٣٣4 
ال�صتحقاق  تاريخ  من   ٪١٨ والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�ص�م  دره��م(  
وحتى ال�صداد التام و�صم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة  وحددت لها جل�صة ي�م 
الثلثاء امل�افق  ٢٠١9/١١/6   ال�صاعة ٨.٣٠ �س بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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احتماالت اإ�صابة املراأة ب�صرطان املعدة اأمر غري �صائع، لكن 
ال بد من معرفة االأعرا�ض امل�صاحبة للمر�ض، التي ميكن 
متاًما،  عادية  م�صكالت  باعتبارها  معها  يتعامل  اأن  للبع�ض 

ويف بع�ض احلاالت قد ال توجد اأعرا�ض على االإطالق.
من  اأّي  من  تعانني  كنت  -اإذا  االأطباء  ين�صحِك  هنا،  من 
اأو جمموعة  العالمات واالأعرا�ض املبكرة ل�صرطان املعدة 
منها- بالتوجه الأخ�صائي اأمرا�ض اجلهاز اله�صمي، وتتمثل 

هذه االأعرا�ض يف:

ت�صخن الب�صرة حتت ال�صم�ض وجتّف. والأنها تتعّر�ض لل�صم�ض كثريًا خالل ال�صيف، �صتحتاج حتمًا اإىل ا�صتعادة 
راحتها. ُي�صتعمل منتج ما بعد التعّر�ض لل�صم�ض لهذه الغاية، لكن كيف تختارين اأف�صل نوع منه؟

- دم يف االإخراج:
 يف حني اأن ظه�ر دم بني الإخراج يف الرباز قد يك�ن 
علمة على الإ�صابة ب�صرطان املعدة، اإل اأنه مرتبط 
ا بكثري من احلالت الأخرى، ولكن الظه�ر قد  اأي�صً
على  ال�صرطان،  من  متقدمة  مراحل  ا  اأي�صً يك�ن 

ا يف وقت �صابق. الرغم من اأنه قد يظهر اأي�صً

- اأمل دائم يف املعدة:
 ي�صك� املر�صى من اآلم دائمة يف البطن، وعادة ما 
ال�صلع  اأ�صفل  ال�اقعة  املنطقة  اأمل  عن  يتحدث�ن 

مبا�صرة،
 وميكن اأن يك�ن �صبب الأمل يف هذا امل�قع منّ� كتلة 
�صرطانية يف مكان ما يف املعدة، على الرغم من اأنه 
ا اأن يك�ن لع�صرات من الأ�صباب الأخرى،  ميكن اأي�صً
ما  ودائ��ًم��ا  الكلى،  ح�صى  وحتى  اله�صم  ع�صر  مثل 

ي�صتدعي الأمل امل�صتمر زيارة الطبيب.

- فقدان ال�صهية: 
من امل�ؤكد اأن فقدان ال�صهية اأمر يجب النتباه اإليه، 
وعلى �صبيل املثال اإذا كنت من ع�صاق الطعام وفجاأة 
فقدت كل الهتمام بتناول الطعام، فمن اجليد اأن 

يتم فح�صك من قبل طبي، 
وعلى الرغم من ذلك ميكن اأن ت�صبب قرحة املعدة 
دائًما، ويف  لي�صت م�ؤملة  ال�صهية، فهي  ا فقدان  اأي�صً
اأن  اإل  الإط���لق،  الأح��ي��ان ل ت�صعر بها على  بع�س 
ب�صرطان  للإ�صابة  خطر  عامل  ا  اأي�صً هي  القرحة 

املعدة.

- حرقة �صديدة يف املعدة:
 ح�صب اخل��رباء فاإن حرقة املعدة معقدة ن�ًعا ما، 
الإ�صابة  دليًل على  تك�ن  اأن  اإنها ميكن  من حيث 
بال�صرطان، وقد يعاين الأ�صخا�س امل�صاب�ن بحرقة 
لديهم  اأن  يعني  م��ا  ه�صمية،  ق��رح��ة  م��ن  ال���ف����ؤاد 
اأكرث عر�صة  اأكرث يف بط�نهم، ما يجعلهم  ا  حم�صً
تظهر  اأن  وميكن  املعدة،  ب�صرطان  الإ�صابة  خلطر 
احلم��صة املع�ية على اأنها اإح�صا�س حارق اأو غثيان 

ال�صهل  م��ن  لي�س  ل��ذل��ك  ال�����ص��در،  يف  اأمل  ح��ت��ى  اأو 
دائًما ت�صخي�س املر�س بنف�صك، واإذا كنت قد قمت 
فاحر�س  لأ�صابيع  احلم��صة  م�صادات  با�صتخدام 

على الفح�س.

- فقدان الوزن غري املربر:
ب�صرطان  الإ�صابة  على  علمة  ه�  ال���زن  فقدان   
ال��ت��ي حتدث  ال�صهية  ف��ق��دان  ب�صبب  ج��زئ��ًي��ا  امل��ع��دة 
يك�ن  اأن  ا  اأي�صً ولكن ميكن  الأح��ي��ان،  يف كثري من 
فقدان  اأن  امل��ع��روف  وم��ن  للمر�س،  حتذير  علمة 

كنت  اإذا  لذلك  ���ص��اًق��ا،  عمًل  يحتاج  الكبري  ال����زن 
تتجاهل  ف���ل  حم���اول���ة  دون  ال������زن  م���ن  تتخل�س 

ذلك.

- م�صكلة يف البلع:
 من يعاين من ورم يف املعدة ميتّد اإىل املريء، فقد 
يف  �صع�بة  اأو  البلع  ع�صر  ي�صمى  �صيء  م��ن  يعاين 
البلع، وقد يلحظ املري�س �صع�ر باأن الطعام يعلق 
يف حنجرتك، اأو قد يظهر مثل ال�صعال اأو الختناق 
اأثناء الأكل اأو ال�صرب، ويف بع�س احلالت قد ي�صعر 
ا باأن الطعام يع�د بعد فرتة وجيزة من تناوله،  اأي�صً

وقد ي�صاحبه حرقة باملعدة.

- ال�صعور بال�صبع اأ�صرع من املعتاد: 
هذا يف ال�اقع علمة على الإ�صابة ب�صرطان املعدة 
الكامل  ال�صبع  يف مرحلة متاأخرة، فاحل�ص�ل على 
ب�صرعة فائقة اأثناء تناول الطعام، يحدث عندما ل 
ت�صتطيع ع�صلت معدتك دفع الطعام عرب الأمعاء 
وي�صعر  منتفخة  امل��ع��دة  فت�صبح  ���ص��ح��ي��ح،  ب�صكل 
امل��ر���ص��ي ب��اأن��ه��م حم�����ص���ون، ول��ك��ن يف ال����اق���ع فاإن 
الطعام ل يذهب اإىل اأي مكان، وميكن اأن ينتج هذا 
ا  اأي�صً ال�صع�ر نتيجة ال�رم، ولكن ميكن اأن يحدث 
ب�صبب حالة غري �صرطانية ت�صمى ج�صرتوبر�ص�س، 
اإح�صا�س  والتي حتدث عندما يك�ن لدى ال�صخ�س 
باأن �صيًئا ما يعيق معدته، لكن الفح��صات الطبية 

ل تظهر اأي �صيء.

املراأة عند  املعدة  ل�ضرطان  حتذيرية  عالمات   7

املنتج حمتوى   -  1
عنا�صر مرّطبة:

على  الب�صرة  لل�صم�س  التعّر�س  بعد  ما  منتج  ي�صاعد 
غناه  بف�صل  الأول  امل��ق��ام  يف  امل��ائ��ي  ت���ازن��ه��ا  ا�صتعادة 
الأ�صا�صية وال�صرياميد وحم�س  بالأحما�س الدهنية 

الهيال�رونيك والأل�ة فريا.

م�صادات اأك�صدة:
 ”10 “كي�  امل�صاعد  والأن����زمي   E الفيتامني  مينع 
الأك�صدة  اآث���ار  والب�ليفين�ل  وال�صيليني�م  وال��زن��ك 

التي تعطيها الأ�صعة ف�ق البنف�صجية.

فة: عنا�صر ملطِّ
ع��ل��ى ع��ك�����س ال��ك��رمي امل���رّط���ب ال���ع���ادي، ي��ح��ت���ي هذا 
املنتج على عنا�صر ملّطفة اأو م�صادة لللتهاب )بيتا 
ك��اروت��ني، م����اد ف��لف���ن��ي��ة( ف�صًل ع��ن م����اد ت�صّرع 
مداواة الب�صرة وت�صلحها وجتدد خلياها )اآلنت�ين، 

حم�س غلي�صرييتينيك امل�صتق من عرق ال�ص��س(.

حتذيرات  -  2
الأف�������ص���ل جتّنب  م���ن  ال��ب�����ص��رة ح�����ص��ا���ص��ة،  ك��ان��ت  اإذا 
بع�س  على  حتت�ي  التي  تلك  اأو  املعّطرة  الرتكيبات 
ماندرين،  ب��رت��ق��ال،  )ل��ي��م���ن،  الأ���ص��ا���ص��ي��ة  ال���زي����ت 
ت��ك���ن جزيئات  اأن  اإذ ميكن  احل���م���ام...(،  رع��ي  ن��ب��ات 
الف�روك�مارين امل�ج�دة فيها ح�صا�صة جتاه ال�ص�ء.
هذا  يف  اخلفيفة  الكح�لية  امل����اد  ت��ط��رح  ل  لكن 

الن�ع من املنتجات اأي م�صكلة.

اإ�صافية مزايا   -  3
غناه  بف�صل  الن��ت��ع��ا���س  املنتج  ي��ج��ّدد   •
بالربودة  �صع�راً  تعطي  متقلبة  بعنا�صر 
غلي�صرول،  م���ن���ت����ل،  ت��ت��ب��خ��ر:  ح����ني 
خ���ل����ص���ات ن���ب���ات���ي���ة م���ث���ل م�����اء زهر 

الربتقال.
تبدو  ال��ب�����ص��رة:  ُي��ج��ّم��ل   •
بف�صل  لم��ع��ة  الب�صرة 
الدقيقة  ال�����لآل�����ئ 

داخل املنتج.
ي������ط������ي������ل   •
ة  �صم�������ر
ة  لب�ص��ر ا

بف�ص�����ل  اأو  ونع�مته��������ا  ن�عيتها  حت�صني  خلل  من 
وج�������د م�صّم������ر ذاتي يف املنتج. 

تركيب  عملية  اأ�صا�صي  ب�صكل  املنتج  ي�صتهدف  لكن 
امل��ي��لن��ني ب��ف�����ص��ل م��ق���ي��ات م��ث��ل ال��ك��ربي��ت وبع�س 

الببتيدات وم�صتقات التريو�صني.

ا�صتعماله طريقة   -  4
ُيدَهن املنتج على ب�صرة نظيفة بعد ال�صتحمام.

ط�ال فرتة التعّر�س لل�صم�س وبعدها،
اأن  الي�مي علماً  املرّطب  اأن ت�صتعملي الكرمي   يجب 

خليا الب�صرة حتتاج اإىل ثلثة اأ�صابيع كي تتجدد.

ا�صتخدمي اف�صل اأنواع املرطبات

عاجلي ب�ضرتك بعد التعر�س لل�ضم�س

زيت ال�ضيا للج�ضم
 فوائد ل حت�ضى

يتمتع  وال���ذي  الطبيعي  ال�صيا  زي��ت  ع��ن  التخلي  �صيدة  اأي  ت�صتطيع  ل 
بف�ائدعديدة .اإليكي هذه ال��صفة من زيت ال�صيا لتدليل ج�صمك.

املك�نات:
زيت ال�صيا، زيت الل�ز احلل�، زيت اأ�صا�صي من اختيارك للتعطري ، وب�صع 

نقاط من م�صتخل�س بذور اجلريب فروت وه� مادة حافظة طبيعية.
اأذيبي زيت ال�صيا يف حمام مائي ثم اأ�صيفي املك�نات الأخرى. �صعي املزيج 
اإعطائه تركيبة  اأك��رث جتان�صاً. ويكفي بعد ذلك  ب��ارد لكي ي�صبح  يف مكان 

كرميية با�صتخدام اخللط الكهربائي.
زيت ال�صيا ه� مبثابة منجم ذهب حقيقي لب�صرتك. فه� يرّطبها ويغذيها 

بعمق دون اأن ت�صد امل�صام. اأما زيت الل�ز احلل� فه� ينعم ويهدئ

خلطة طبيعية من ال�ضاي الأخ�ضر 
لتهدئة انتفاخ وجهِك

  يعاين وجه الفتاة يف كثري من الأوقات من النتفاخات، التي تعطي �صكل 
اأكرب �صّنا، وغري �صحي للب�صرة، وينتج ذلك عن تغرّيات اجل�، اأو قلة الن�م، 

لهذا فالأف�صل لب�صرتِك بهذه الفرتة، هي ما�صكات ال�صاي الأخ�صر.
على  نف�صه  ال�صائل  اأو  منه،  املطح�ن  ك��ان  �ص�اء  الأخ�صر  ال�صاي  يحت�ي 
م�صادات اأك�صدة، تعمل على جتديد خليا الب�صرة، لتجعلها تتنف�س لتقليل 
انتفاخات ال�جه، كما يعمل على تهدئة الب�صرة وال�قاية من حب ال�صباب.

واليِك خلطة طبيعية من ال�صاي الأخ�صر:

قناع ال�صاي الأخ�صر والع�صل
الأخ�صر ال�صاي  م�صح�ق  من  �صغرية  – ملعقة 

ع�صل �صغرية  – ملعقة 
ورد ماء  �صغرية  – ملعقة 

اخلطي املك�نات مع بع�صها البع�س، و�صعيها على ب�صرتِك ملدة ربع �صاعة، 
وميكنِك  باملاء  وجهِك  اغ�صلي  ثم  ب�صرتِك،  جلد  على  املا�صك  يجف  حتى 

بعدها اأن مترري مكّعًبا من الثلج على ب�صرِتك.
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اأ�صتخدم جتاربي واأحاول اأن اأوّظفها يف )الزمن اجلميل(

مروان خوري: اأْجمع بني العلم واخلربة معًا
ظروف  ع��ن  ت��ت��ح��ّدث  كيف   •
)دق������������ا  اأغ�������ن�������ي�������ة  ولدة 
�صاركت  ال���ت���ي  ع���اخل�������ص���ب( 
بتلحينها  وق��م��َت  بتاأليفها 
مع  دويت�  ب�صكل  وقّدْمَتها 

الفنان ح�صني اجل�صمي؟
بهذه  ك�����ث�����رياً  اأف����ت����خ����ر   -
مع  قّدمُتها  التي  التجربة 
اجل�صمي  ح�����ص��ني  ال���ف���ن���ان 
ال�������ص���اع���ر علي  ومب�������ص���ارك���ة 
اخل������������ار. ع���ن���دم���ا ُط����رح����ْت 
اأح��ب��ب��ُت��ه��ا كثرياً،  ال��ف��ك��رة  ع��ل��ّي 
اإطار  ت��ن��درج يف  اأن��ه��ا  خ�����ص������ص��اً 
لبنان  ب����ني  ال����ع����لق����ات  ت����ط���ي���د 
وهي  والإم����������ارات، 
ت����������ع����������رّب ع����ن 
اإمي��������������������اين 
مب������������ب������������داأ 
ال���ت�������ص���ام���ح 
وامل�������ح�������ّب�������ة 
ل��������������دول��������������ة 
الإم�������������ارات مِل���ا 
بينها  ي�����ج����د 
لبنان  وبني 

وقّدمُت  م��ت��ب��ادل.  وح���ّب  م�صرتكة  �صفات  م��ن 
اأن  ك��ب��ري، واأمت��ن��ى  الأغ��ن��ي��ة م��ن قلبي وب�صدق 

تلعب الدور املطل�ب منها.
• وبعيداً من الغناء، كيف تقارن بني جتربتْيك 

يف برناجمْي )طرب( و)الزمن اجلميل(؟
ت�جد  ول  ��َت��ِل��َف��ت��ان مت���ام���اً  خُمْ ال��ت��ج��رب��ت��ان   -
كنُت  )ط����رب(  ب��رن��ام��ج  يف  بينهما.  ع��لق��ة  اأي 
واأغّني  البيان�  على  واأع��زف  الفنان  اأ�صت�صيف 
ال�صيف،  اأغ��ن��ي��ات على �صكل دوي��ت��� م��ع  واأق����ّدم 
بينما يف برنامج )الزمن اجلميل( اأعطي راأيي 
ك��ع�����ص��� جل��ن��ة حت��ك��ي��م وم���ن خ��ل��ف��ي��ِة التجربة 
املا�صية  الأع���ام  بها خلل  م��ررُت  التي  الفنية 
اأي�صاً،  و�صاعر  كملّحن  ب��ل  فقط،  كمغن  لي�س 
مع  ال����ص���ت����دي����  اإىل جت��رب��ت��ي يف  ب���الإ����ص���اف���ة 
اأ�صتخدم جتاربي  اأنا  امل�صرح.  الفنانني وجتربة 

واأحاول اأن اأوّظفها يف هذا الربنامج.
اأن جتربة )طرب( كانت متمّيزة،  َتعترب  • هل 
املغم�رين  حتى  �صي�فك  مع  َتعاُطفك  لناحية 

بينهم؟
- اع��ت��م��دُت يف ال��ربن��ام��ج م��ب��داأ اأ���ص��ا���ص��ي��اً. فمن 
خ���لل جت��رب��ت��ي ك��ف��ن��اٍن، ك��ن��ُت اأع��ت��ذر ع��ن عدم 
احلل�ل �صيفاً على الكثري من الربامج، لأنني 
الربامج  وبع�س  ُت�ْصِبُهني.  ل  اأنها  اأعترب  كنُت 
اأنه ل يج�ز )تدليل( الفنان دائماً، واأن  تعترب 
ن�اق�صه،  واإب���راز  م�اجهته  م��ن  مْينع  �صيء  ل 
عليها  ل  واأف�صّ الفكرة،  ه��ذه  �صّد  ولكنني 
فكرة تكرمي الفنان، وَمن ل ي�صتحّق ِمن 
الأ�صا�س.  م��ن  ن�صت�صيفه  األ  الأف�����ص��ل 
ه�  برنامٍج  واأّي  كل�صيكي،  م��ب��داأ  ه��� 
قّدم  ك�نه  نحّبه  بفنان  احتفاٍل  مبثابة 
ا�صت�صافته  وي��ج��ب  للم��صيقى  ���ص��ي��ئ��اً 
اأخباره  اإىل  نف�صه  ال���ق��ت  يف  وال�صتماع 

واأغنياته.
برنامج  يف  امل����ب����داأ  ه����ذا  اع���ت���م���دُت  واأن������ا   

)طرب(، 
وكل فنان ا�صت�صفُته كان انطلقاً من مبداأ 
ه وقمُت بالحتفال به.  اأنه ميلك امل�هبة واأُِحبُّ
بل  ال�صيف،  َتعاُطف مع  والأم��ر لي�س جم��ّرد 

اأي�صاً من باب املََحّبة له.
 اأن���ا مل اأك���ن اأب��ح��ث ع��ن م�����ص��اك��ل ال�����ص��ي��ف، بل 
وقد  فنياً،  يقّدمه  ال��ذي  الإيجابي  ال�صيء  عن 
كان  ال��ك��ل  للُم�صاهد.  اأُْب�����ِرَزه  اأن  على  ح��ر���ص��ُت 
�صعيداً وقال يل نحن حتّدثنا عن الفّن وغّنينا، 
واجل����ّ� ك���ان اإي��ج��اب��ي��اً. ل��ك��ن ه���ذا ل ي��ع��ن��ي اأنه 
مطل�ب من كل الربامج اأن تك�ن مثل )طرب(، 
راأيه وقناعاته وطريقته  بل يبقى لكل �صخ�س 

يف تقدمي الربامج الفنية.
�ص�رة  تلميع  يف  �صاهمَت  اأن��ك  يف  �صك  ول   •

بع�س الفنانني، خ�ص��صاً املبتدئني؟

�صي�ف  وكاأنهم  معهم  وتعاملُت  �صي�يف،  هم   -
النح�،  ه��ذا  على  معهم  ت�صّرفُت  اأن��ا  بيتي.  يف 
يف  للت�صرف  احلرية  كامل  اأع��ط��اين  والإع���داد 
واأكملُت  الإيجابيات  على  ركزُت  واأنا  الربنامج، 
ف��ي��ه��ا ب��ع��ي��داً ع���ن ال���ن����اق�������س، وامل�����ص��اه��د كان 

مرتاحاً.
يف  حت��ك��ي��م  جل��ن��ة  ك��ع�����ص���  ح��ال��ي��اً  • ت�����ص��ارك 
يعترب  َم��ن  وهناك  اجلميل(،  )ال��زم��ن  برنامج 
كر�صّي  على  يجل�س  اأن  فنان  لأي  يحّق  ل  اأن��ه 
ال��ت��ح��ك��ي��م وي���ق���ّي���م ����ص����ت���اً م���ا مل ي��ك��ن ميلك 
تاريخاً فنياً و�صاحب جتربة فنية كبرية وميلك 
امل�ا�صفات  ه��ذه  اأن  ت��رى  فهل  جميًل،  �ص�تاً 
تت�افر يف اأع�صاء جلنة حتكيم برنامج )الزمن 

اجلميل(؟
لي�صت  اجل���م���ي���ل(  )ال����زم����ن  ب���رن���ام���ج  ف���ك���رة   -
م���اأخ����ذة م��ن اأي ب��رن��ام��ج اآخ����ر، ب��ل ه��ي فكرة 

َرْت من حلقٍة اإىل اأخرى. جديدة َتَط�َّ
اجلدية  اإىل  الع�دة  ه�  الربنامج  من  الهدف   
بعيداً عن ال�صتعرا�س. واأنا ل اأق�ل اإن برامج 
ال��ه���اة الأخ���رى كانت ردي��ئ��ة، بل ك��لٌّ منها كان 
له دوره، والفنان الذي كان يف مكانه ال�صحيح 

متّكن من ملئه.
ال�صتعرا�س،  منها  ال��غ��اي��ة  ك��ان��ت  ب��رام��ج  ه��ي   
املَ�اهب.  الأ�صا�س قبل  اللجنة فيها هي  وكانت 
ولكن  فيها م�اهب مهمة،  �صاركْت  اأن��ه  �صحيح 
بينما  دائماً،  النج�م  على  ز  ُتركَّ كانت  الأ�ص�اء 
ونق�م  امل�هبة،  على  ن�صيء  نحن  برناجمنا  يف 

بدورنا من خلل تقييم الأ�ص�ات.
 واأن���ا م���ؤم��ن وواث���ق وم��ت��اأك��د م��ن اأن الفنانني 
ل��ل��ج��ل������س ع��ل��ى كر�صي  ال���ذي���ن مت اخ��ت��ي��اره��م 
التحكيم هم من اأ�صحاب اخلربة ويعرف�ن ماذا 
يق�ل�ن. اأذكر اأن جلنة برنامج )�صت�دي� الفن( 
وليد  نا�صيف،  كزكي  كبرية  اأ�صماء  ت�صّم  كانت 
غلمية، ج�رجيت جبارة ورومي� حل�د، وكلهم 
م��ن اأ���ص��ح��اب اخل���ربات ومل ي��ك���ن���ا مطربني، 
ال�صحيح،  م��ك��ان��ه  ك����ان يف  م��ن��ه��م  واح�����د  وك����ل 
عليها  يتناف�س  فئة  من  اأك��رث  هناك  كانت  كما 
امل�صرتك�ن. ولذلك، فاإن َمن يقّيم �ص�تاً لي�س 
لأن  يك�ن �صاحب �ص�ت جميل،  اأن  بال�صرورة 
هناك خرباء لل�ص�ت، من دون اإغفال اأن الأمر 

يك�ن اأف�صل ل� اأنه يتمّتع ب�ص�ت جميل.
وعن نف�صي، اأقّدم خربتي امل��صيقية يف الربنامج، 
لأنني در�صُت امل��صيقى. �صحيح اأن هناك غريي 
ميلك�ن خربات اأكرب، ولكنني اكت�صبُت ما يكفي 
من اخل��ربة من خ��لل ع��ْزيف مع مغنني ط�ال 
20 عاماً، كما اأنني تعّلمُت، من خلل تعاملي 
مع فنانني كبار يف ال�صت�دي�، كيف اأختار اأغنية 
اأن  ميكن  الخ��ت��ي��ار  لأن  م��ع��نّي،  ل�ص�ت  معّينة 
َح املغّني اأو يف�ّصله. عدا عن اأن غنائي على  ُيَنجِّ

امل�صرح اأَْك�َصَبني خربًة يف التعاطي مع اجلمه�ر. 
وهذا يعني اأنني اأْجمع بني العلم واخلربة معاً، 
واأ�صماء  اأنغام  على  اأي�صاً  ينطبق  نف�صه  والأم��ر 
م��صيقية  عائلة  اإىل  تنتمي  اأن��غ��ام  ك���ن  مل��ن���ر، 
ودر�صْت العزف على البيان� وتعرف الكثري من 
التفا�صيل الفنية. ولذلك، نحن كلجنة عندما 

نقّيم �ص�تاً نعرف جيداً ماذا نق�ل.
• وهل ميكن الق�ل اإن اأ�صماء ملن�ر هي احللقة 

الأ�صعف يف اللجنة من ناحية التجربة؟
- ب���ل ه���ي ���ص���ت ك��ب��ري، ك��م��ا اأن ل��دي��ه��ا خربة 

م��صيقية كبرية ودر�صْت امل��صيقى.
الأخ������رى  ال����ه�����اة  ب����رام����ج  ����ْف����َت  َو�����صَ • مل������اذا 

ب�)ال�صتعرا�صية(؟
تركيبة  وه���ي  ا���ص��ت��ع��را���ص��ي��ة،  تركيبَتها  لأن   -
الذي   )The Voice( ذكية ج��داً وحت��دي��داً 
الت�ص�يق  يعتمد  ك�نه  الربامج  اأجمل  ُيعّد من 
اإن  وق��ال  برناجمنا  انتقد  البع�س  واملناف�صة. 
اللجنة هادئة وجامدة قليًل، مع اأنها يف مكانها 
 )The Voice( الأ�صا�صي واملُنا�صب، بينما يف
التناف�صية  اللعبة  الَتفاُعُل خمتلٌف ويق�م على 
���ص���اء ب��ني امل�����ص��رتك��ني اأو ب��ني ال��ن��ج���م. فكرة 

الربنامج جميلة، 
لأن  ُم��ن��ا���ِص��ب��ني  كلهم  لي�ص�ا  اأع�����ص��اءه��ا  ول��ك��ن 
بينهم  َب��َرَز  وَم��ن  حتكيم،  جلنة  اأع�صاء  يك�ن�ا 
التقييم،  يف  جيدة  وطريقة  قيمٍة  عن  وَب��ْرَه��َن 
ك��ان يف مكانه  َم��ن  اأدرك����ا  الذين  النا�س  عَرفه 
ي��ك��ن يف  ال�صحيح وَم���ن ك���ان جم���ّرد جن��م ومل 

مكانه من ناحية التقييم.
التي  هي  املُ�صاهدة  ِن�َصب  اأن  ترى  األ  لكن   •

تتحّكم مبحطات التلفزي�ن؟
ال�قت  م��ع  ثمنه  و�صتدفع  خ��اط��ئ  اأم���ر  ه��ذا   -

حمطات التلفزي�ن.
 )الرايتينغ( مهّم والعدد مهّم، ولكنه ل يحّدد 
النح�،  هذا  على  ال��صع  ا�صتمّر  واإذا  الن�عية. 

�صنعاين اأزمة يف الن�عية واملحت�ى.
ا�صتمر  ح��ال  ويف  مب�ص�ؤوليٍة،  هنا  اأحت���ّدث  اأن��ا   
�صن�صل  ميديا(،  )ال�ص��صيال  يف  الأع��داد  �صراء 
التمييز  اإىل مرحلٍة ل نع�د فيها قادرين على 

بني ال�صّح واخلطاأ.
 ويف راأيي اأنه ل يج�ز ا�صت�صافة فنان يهّرج على 
اله�اء ملجّرد اأنه ي�ؤّمن ن�صبة ُم�صاَهدة، لأن هذا 
الأمر �صينعك�س �صلباً على التلفزي�ن واملُ�صاِهد.

النج�مية  بني  اأي�صاً  متّيز  األ  واحلفلت،   •
احلقيقية والنج�مية املزّيفة؟

ميديا(  )ال�ص��صيال  يف  الفنان  مع  التفاُعل   -
مهّم جداً،

 ولكنه متاح اأي�صاً لفنان �صاِعد، وبالتايل ه� ل 
ي�صكل تقييماً جدياً للمحت�ى اأو للفنان، وهذا 

ما يجب اأن يتنّبه له كل الفنانني.

�ضمرية اأحمد يف 
)باحلب هنعدي(... العام املقبل

تخ�صع الفنانة �صمرية اأحمد حالياً 
املخرجة  مع  مكثفة  عمل  جلل�صات 
ي��صف  وامل�������ؤل������ف  ح�������ص���ني  رب��������اب 
معاطي، متهيداً للتح�صري النهائي 
مل�صل�صلها اجلديد )باحلب هنعدي(، 
ال�صباق  خ��لل��ه  م��ن  تخ��س  ال���ذي 
الدرامي ل�صهر رم�صان العام املقبل، 
م�صرية،  جنمة  اأول  ب��ذل��ك  لتك�ن 
الفني  م�صروعها  ع��ن  مبكراً  تعلن 

ل�صنة 2020.
اأن��ه من  الغطاء ع��ن  اأح��م��د، ك�صفت 
املفرت�س اأن تبداأ ت�ص�ير م�صل�صلها 
ع��ق��ب اإج�������ازة ع��ي��د ال���ف���ط���ر، حيث 
ق���د فرغ�ا  ال��ع��م��ل  اأب����ط����ال  ي���ك����ن 
م��ن ال��ت��زام��ات��ه��م ال��ف��ن��ي��ة الأخ����رى، 
ال��ه��دوء التي  ب��الإ���ص��اف��ة اإىل ح��ال��ة 
�صت�صهدها ال�صاحة الدرامية يف ذلك 
للت�ص�ير  الفر�صة  لإتاحة  ال�قت، 
ال�صخب  ع���ن  وب���ع���ي���داً  ه����دوء  ب��ك��ل 
اأح�����داث  اأن  اإىل  واأمل����ح����ت  ال���ف���ن���ي. 
ت��دور ح���ل عدد  )ب��احل��ب هنعدي( 
من الق�صايا الجتماعية، من خلل 
وزوجته  ي��ك��اب��د  م��ت��ق��اع��د(  )ق���ا����س 

العديد من امل�اقف مع اأبنائهما.

رنا �ضماحة.. )همي كبري(
امل�صرية  ال��ف��ن��ان��ة  ع�����رّبت 
ع���ن فرحتها  ���ص��م��اح��ة  رن���ا 
اأغنيتها  ب��اأ���ص��داء  ال��ع��ارم��ة 
كبري(،  )ه���م���ي  اجل����دي����دة 
ال��ت��ي ط��رح��ت��ه��ا ق��ب��ل اأي����ام 
كلمات  م���ن  وه����ي  ق��ل��ي��ل��ة، 
ع���م���رو امل�������ص���ري واأحل������ان 
حمم�د اأن�ر، يف حني تّكفل 
بالت�زيع  ع���اط���ف  حم��م��د 

امل��صيقي.
�����ص����م����اح����ة، ق�����ال�����ت: اإن����ه����ا 
األب�مها  ي��ك���ن  اأن  تتمنى 
بالأغاين  غ��زي��راً  اجل��دي��د 
ل��رت���ص��ي جميع  امل��ت��ن���ع��ة 
اأن  ل�����ص����ي����م����ا  الأذواق، 
ج��م��ه���ره��ا ح��ري�����س على 
الفني،  ن�����ص��اط��ه��ا  م��ت��اب��ع��ة 
وف����ق����اً ل���ك���لم���ه���ا. ك���م���ا مل 
باأغنيتها  اإع��ج��اب��ه��ا  ُت��خ��ف 
خ�ص��صاً  وج�����ع(،  )ف��ي��ن��ي 
ت�ص�يرها  ج����رى  ب��ع��دم��ا 
الفيدي�  ط���ري���ق���ة  ع���ل���ى 
كليب. والأغنية من كلمات 
حم���م���د ع����ب����داهلل واأحل������ان 

عبد العزيز ال�صباح.

اأكد الفنان اللبناين مروان خوري اأنه فخوٌر باأغنية )دقوا عاخل�صب( التي يقّدمها على طريقة )الدويتو( مع الفنان االإماراتي 
وَت�صاَرك  بتلحينها  قام  التي  االأغنية  هذه  خوري  َف  َو�صَ احلوار  هذا  اجل�صمي.ويف  ح�صني 
يف كتابة كلماتها مع ال�صاعر علي اخلوار )وهي من توزيع الفنان حممود العيد وداين 
خوري( باأنها تندرج يف اإطار توطيد العالقات بني لبنان واالإمارات )وتعرّب عن اإمياين 
مِلا يوجد بينها وبني لبنان من �صفات  الت�صامح وعن املحّبة لدولة االإمارات  مببداأ 
م�صرتكة وحّب متبادل(.وتطّرق خوري اأي�صًا يف حديثه اإىل جتربته التلفزيونية 
الذي ُعر�ض على قناة )اأبوظبي(،  اجلديدة من خالل برنامج )الزمن اجلميل( 
وهو الربنامج اخلا�ض بالهواة الذين ي�صيئون باأ�صواتهم على اأعمال كبار الفنانني، 
ُمقاِرنًا بني هذا الربنامج حيث )املوهبة هي االأ�صا�ض( وبني الربامج االأخرى التي 

ت�صيء على النجوم قبل الهواة.
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الليمون والين�ضون لعالج م�ضاكل املعدة
اآلم املعدة والإم�صاك وتهيج الق�ل�ن.. من اأبرز ال�صطرابات التى ت�صيب 
اجلهاز اله�صمى وت�ؤثر على احلياة الي�مية لل�صخ�س وميكن علج م�صاكل 
�صحتك  خ��لل  من  الطبيعية،  ال��صفات  ه��ذه  خ��لل  من  واله�صم  املعدة 
فى و�صفة نقدم طريقة ا�صتخدام ع�صبة الليم�ن والين�ص�ن لعلج م�صاكل 

step to health املعدة، بح�صب ما ذكر م�قع

و�صفة �صاى اليان�صون النجمى
اليان�ص�ن النجمي، اأو اليان�ص�ن ال�صيني، مذاقه م�صابه للين�ص�ن الطبيعي، 
ال�صني،  وم���ط��ن��ه��ا   Illicium veru ���ص��ج��رة  ث��م��رة  م��ن  وُي�����ص��ت��خ��رج 

واليان�ص�ن لديه العديد من اخل�صائ�س املفيدة للجهاز اله�صمي.
املعدة  اآلم  من  يخفف  عطري  مركب  وه���  اأنث�ل  على  اليان�ص�ن  يحت�ي 
للمعدة، وبعمل  والغازات، وله خ�صائ�س مهدئة  الت�رم  والغثيان، وكذلك 

كم�صاد حي�ي وم�صاد للجراثيم، وم�صاد للطفيليات.

الطريقة:
اغلي لرت واحد من املاء.

-عندما ي�صل اإىل الغليان اأ�صف 30 جراًما من اليان�ص�ن.

و�صفة ع�صبة بل�صم الليمون
ا با�صم ميلي�صا ه� نبات ي�صتخدم  ع�صبة بل�صم الليم�ن، والذي يعرف اأي�صً
م��ن��ذ ال��ع�����ص���ر ال��ق��دمي��ة يف حت�صني ال��ه�����ص��م، لأن���ه ي��ح��ت���ي ع��ل��ى تربني، 
تعطيها  ن�صطة  مك�نات  كلها  ه��ذه  وج��ريان���ل  ال�����ص��رتال،  ال�صرتونيل�ل، 
واله�صم وعلج  الأمعاء  تهدئة  على  تعمل  نكهة احلم�صيات وخ�صائ�صها 
جيدا للت�صنجات املع�ية والتهاب الق�ل�ن وحرقة املعدة وامل�صاكل املرتبطة 

بالغازات.

الطريقة:
لتح�صري ك�ب من �صاي بل�صم الليم�ن �صتحتاج اإىل 3 ملعق كبرية من 

اأوراق بل�صم الليم�ن املجففة.
اغلى ك�ب من املاء وا�صف اإليها الع�صبة وا�صربه لتح�صني اله�صم.

ما حقيقة وجود �ضكر يف م�ضروبات الدايت؟
املذاق  يف  يت�صابهان  والدايت  العادي  ال�ص�دا  م�صروب  اأن  من  الرغم  على 
هذا  يعني  ول  بينهما.  ال�صكر  حمت�ى  يف  كبري  ف��ارق  هناك  اأن  اإل  احلل� 
الفارق اأن اأحدها اأف�صل �صحياً، فم�صروبات الدايت ل حتت�ي عادة على اأية 

مقدار من ال�صكر، لكنها حتت�ي على بدائل ا�صطناعية للتحلية.
وحتت�ي عب�ة الك�كاك�ل مثًل على 39 غراماً من ال�صكر، ترتفع اإىل 65 

غراماً من ال�صكر يف عب�ة احلجم الكبري.
بينما ل ي�جد اأي غرام من ال�صكر اأو الكرب�هيدرات يف الك�كا ك�ل زيرو، 
ارتباط  اأدل��ة على  ولذلك هي ل حتت�ي على �صعرات حرارية، لكن هناك 
بدائل ال�صكر امل�صتخدمة يف حتلية م�صروبات الدايت مبر�س ال�صكري من 
الن�ع 2. وقد وجدت درا�صات اأن تناول عب�ة من م�صروبات الدايت ي�مياً 
%8 و13  يزيد خطر الإ�صابة بال�صكري من الن�ع2 بن�صبة ترتاوح بني 
التي  الدايت  م�صروبات  تناول  ارتباط  اأخ��رى  درا�صات  ر�صدت  كما   .%

حتت�ي على حُمليات ا�صطناعية مثل الأ�صبارتام و�صكرال�ز بزيادة ال�زن.

؟  دولية  منظمة  اأول  • ماهي 
-هي ع�صبة الأمم ثم بعد ما ف�صلت قامت هيئة الأمم املتحدة

احلليب؟ جتفيف  طريقة  مكت�صف  • من 
- بارمانتيه 

احلمراء؟  الدم  كريات  اكت�صف  • من 
-مالبيغي 

بالكلوفورم؟  التخدير  اكت�صف  • من 
-�صمب�ص�ن 

؟  البنزين  اكت�صف  • من 
-كيك�ل 

؟ اأمريكا  اكت�صف  • من 
- كري�صت�ف ك�ل�مب��س

• هل تعلم اإن البكاء والبت�صام وال�صحك هي طرق الإن�صان للتعبري عن م�صاعر معينة، واأنه ل ميكن لأي 
الأمل،  للتعبري عن  اخلا�صة  له طريقته  فاحلي�ان  �صع�ره،  للتعبري عن  الطريقة  هذه  ي�صتعمل  اأن  حي�ان 
وتختلف هذه الطريقة من حي�ان اإىل حي�ان. وهي ترتاوح بني اإ�صدار الأ�ص�ات واحلركة والت�صرف العام. 
اأما البكاء فه� ينتج عادة عند الإن�صان انهيار الدم�ع. اأما عند احلي�ان فذلك ل يحدث. وهذا ل يعني اأن 
اإن�صانية ولي�صت  اأي�صاً ظاهرة  احلي�ان ل ينتج الدم�ع، فه� ينتج الدم�ع لغ�صل وتغذية العني. وال�صحك 
حي�انية، مع اأن بع�س احلي�انات قد تعطيك انطباعاً باأنها ت�صحك لكنها باحلقيقة ل تفعل ذلك كما يفعله 

الإن�صان. فالإن�صان يق�م بذلك نتيجة حتليل لأمر معني بالدماغ وهذا ما ل ت�صتطيع احلي�انات فعله. 
• هل تعلم اأن �صجرة ال�صنديان )البل�ط ال�صخمة( متثل البيئة امللئمة لعدد كبري من الأن�اع احلي�انية. 
ففيها ثلثة م�اطن منف�صلة: اجل��ذور واجل��ذع والأغ�صان. بني اجل��ذور يعي�س عدد كبري من احلي�انات 
التي ته�ي الرتبة باجلح�ر التي حتفرها، وي�صكل اجلذع  اإىل حد بعيد منها الديدان  ال�صجرة  التي تفيد 
م�طناً للح�صرات بالدرجة الأوىل وتبني ال�صناجب والع�صافري اأوكارها داخل اجلذوع املج�فة. اأما الأغ�صان 

فهي اأغنى م�اطن ال�صجرة وت�ؤوي الدبابري والفرا�صات والعناكب واأن�اعاً خمتلفة من الطي�ر. 
اآ�صيا. واأن امل�طن الأ�صلي حلي�ان ال�صين�صل  اأن امل�طن الأ�صلي للأنانا�س ه� يف منطقة �صرق  • هل تعلم 

م�ج�د يف اأمريكا اجلن�بية واأن امل�طن الأ�صلي لل�صعب الن�رماندي م�ج�د يف ا�صنكندنافيا. 
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االأنانا�ض غني بالفيتامينات
على  حت�����ت������ي   
كبرية  ك���م���ي���ات 
م���������ن ال���������ص����ك����ر 
ج�����دا  غ�����ن�����ي  و 
ت  مينا لفيتا با
اخل������م������ائ������ر  و 
على  امل�������ص���اع���دة 
 70% اله�صم 
م�����������ن وزن��������ه��������ا 
 20% و  م������اء 
م�����������ن وزن��������ه��������ا 
������ص�����ك�����ر ي�����ج����د 
الن�����ان�����ا������س  يف 
ت�صمى  م�����������ادة 
ال�����ربوم�����ي�����ل�����ني 
ت�صاعد  ال�����ت�����ي 
اثقل  ه�����ص��م  يف 
على  الغ�����ذي�����ة 

و  الي�د  املفيدة مثل  املعدنية  الكثري من الم��لح  بها  امل��ع��دة.... كما وجد 
الف��صف�ر والح .

مينع النانا�س عن امل�صابني مبر�س ال�صكر
يفيد النان�س يف ادرار الب�ل و مكافحة ال�صم�م امل�ج�دة يف الدم .

مزارعة تقوم بفرز الورود امل�صتخدمة يف �صناعة الزيوت االأ�صا�صية يف مزرعة للورد مبقاطعة جيانغ�صو ب�صرق ال�صني. ا ف ب

وقف اربعة خراف يتعارك�ن على الطعام القليل الذي امامهم كل منهم يريد ان ياأكله وحده فعل �صياحهم 
وت�صابكت قرونهم كل منهم يريد ان تك�ن الغلبه له.. ف�صرخ احدهم باأن يحتكم�ا اإىل اقرب من مير بهم ووافق 
اجلميع على ذلك وانتظروا فمر عليهم الثعلب، نظروا له ونظر اليهم وعرف ان بينهم �صيئاً فقال ما بالكم هل 
هناك امر ما؟ فقال: اولهم نريدك ان حتكم بيننا من منا ياأكل هذا احل�صي�س فه� قليل ول يكفى ال ل�احد 
فقط، فقال الثعلب ياأكله الزعيم منكم.. فقال�ا لي�س بيننا زعيم. قال ح�صناً دع�ين افكر، جل�س الثعلب يفكر يف 
امر ما.. ثم قال �صاأمت�صى قليًل.. ل تذهب�ا فاأمنا اعتدت ان افكر وانا امت�صى.. غاب عنهم دقائق ثم عاد وقال: 
لتتفرق�ا وليختباأ كل واحد فيكم يف مكان، ثم �صاأدور ح�ل نف�صي وانا مغم�س العينني ب�صع مرات وعندما اقف 
�صيق�م الذي يف قبالة راأ�صي باأكل احل�صي�س كله، فقال ا�صخمهم امنحنا حلظة لنتفق، واخذ ا�صحابه وابتعدوا 
عن الثعلب، ثم قال ا�صم رائحة خيانة وا�صم رائحة الذئب النتنه، ول� اختباأ كل واحد منا يف مكان فمن املمكن 
ان ينه�صنا واحدا تل� الآخر، ولكن نحن معاً ن�صتطيع ان نقف امام الثعلب والذئب ما راأيكم؟، فقال احدهم: 
نعم اتفق معك فلنق�صي عليهما قبل ان يق�صيا علينا.. خرج اجلميع وقال ا�صخمهم للثعلب، وافقنا، اغم�س 
عيناك و�صندور ح�لك ثم نختبئ ننتظر منك اخلري الكثري ف�صحك الثعلب. وقال �صاأ�صرخ على من اراه امام 
عيناي عندما ات�قف عن الدواران.. هيا .. وقف الثعلب واغم�س عينيه واختباأ اخلراف بعد ان انتزع احدهما 
ب�صع �صعريات من �ص�ف �صاحبه واألقى بها ف�ق ب�صع �صجريات ق�صرية، بداأ الثعلب يدور ويدور حتى تعب ثم 
ت�قف وفتح عيناه ف�جد كمية من ال�صعريات ال�ص�ف بني ال�صجريات فاأخذ يقرتب وه� يق�ل هنا بني هذه 
ال�صجريات خروف ه� من �صياأكل احل�صي�س ويف احلال قفز بني ال�صجريات وجاء الذئب م�صرعاً وقفز اي�صاً بني 
ال�صجريات ولكنه ل يدرى ان الثعلب قفز قبله فظنه خروفاً حتته فق�صم منه ق�صمة كبرية ف�صرخ الثعلب 
متاأملاً ب�صدة وه� يق�ل هذا انا يا �صديقي.. انا الثعلب حبيبك، وقبل ان يفيق الذئب كانت اخلراف الأربع قد 
اجتمع�ا عليهم نطحاً بقرونهم فاأو�صع�هم �صرباً وفر الثعلب والذئب ووقف اخلراف الأربعه ي�صحك�ن على 

ما حدث وهم يتناول�ن احل�صائ�س معاً.

اأ�ضباب وطرق مواجهة التهاب اللثة
: يعّد التهاب اللثة من متاعب الأ�صنان ال�صائعة. فما 

اأ�صبابه وكيف ميكن م�اجهته؟
ديرك  الدكت�ر  اأو�صح  الأ�صئلة،  ه��ذه  على  وللإجابة 
كروب، اأن البكترييا تهاجم اللثة وتت�صبب يف التهابها، 
ت�رم  يف  تتمثل  اللثة  التهاب  اأع��را���س  اأن  اإىل  م�صرًيا 

اللثة واحمرارها وتعر�صها للنزيف.
له  اللثة  التهاب  اأن  الأمل��ايّن،  الأ�صنان  واأ�صاف طبيب 
بالفم،  الكافية  غري  العناية  راأ�صها  على  عدة،  اأ�صباب 
الأمر الذي ي�صاعد البكترييا على التكاثر ومهاجمة 

اللثة.
ومن الأ�صباب الأخرى: نق�س فيتامني C والتدخني، 
بالإ�صافة اإىل بع�س احلالت ال�صحية كاحلمل وبع�س 

الأمرا�س كال�صكري.
ومل�اجهة التهاب اللثة ين�صح كروب بالعناية اجليدة 

الأ�صنان مبعدل مرتني ي�ميًّا  بالفم، وذلك بتنظيف 
اأ�صنان  ب�ا�صطة فر�صاة ذات �صعريات ناعمة ومعج�ن 
بني  ال��ف��راغ��ات  تنظيف  م��ع  الفل�رايد،  على  يحت�ي 
واحدة  مرة  مبعدل  الأ�صنان  خيط  ب�ا�صطة  الأ�صنان 

ي�ميًّا.
على  يحت�ي  ف��م  غ�ص�ل  ا�صتعمال  ا  اأي�صً ينبغي  كما 
اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  البكترييا،  على  تق�صي  ف��ّع��ال��ة  م����اد 
اإف��راز اللعاب من خلل تناول الأغذية، التي  حتفيز 

حتتاج اإىل امل�صغ اجليد مثل التفاح واجلزر.

اللثة،  التهاب  ع��لج  يف  ال��ت��داب��ري  ه��ذه  تفلح  مل  واإذا 
التهاب  لأن  نظًرا  الطبيب؛  ا�صت�صارة  حينئذ  فينبغي 
دعامات  بالتهاب  الإ���ص��اب��ة  م�صّبًبا  يتفاقم  ق��د  اللثة 

ال�صن، الذي بدوره يت�صّبب يف ت�صاقط الأ�صنان.


