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هذه الأغذية ت�صيبك بالإجهاد

العمل  عن  ينجم  اأحيانا  به  ن�شعر  ال��ذي  الإج��ه��اد  اأن  البع�ض  يعتقد 
ال�شاق وال�شغط النف�شي فقط، لكن خرباء يف التغذية ينبهون اإىل اأن 

للطعام دوره اأي�شا يف اإرباك الفرد وجعله ي�شعر بعدم الرتياح.
فاإن  �شاو،  اإليزابيث  واحلمية،  التغذية  علم  يف  املتخ�ش�شة  وبح�شب 
التغذية قد تكون �شببا يف الإجهاد اأو يف الوقاية منه، ل�شيما حينما 
بني  التوزان  غياب  ب�شبب  ين�شاأ  الذي  التاأك�شد،  باإجهاد  الأم��ر  يتعلق 

العوامل املُوؤك�شدة والأخرى امل�شادة لها.
وتنبه اخلبرية اإىل اأن النظام الغذائي الذي يركز على مكونات غنية 
بالكربوهيدرات والربوتني مثل املقرم�شات واخلبز الأبي�ض واملعجنات 
واللحوم يزيد م�شتوى الإجهاد يف اجل�شم، اأما الأغذية ال�شحية مثل 
ال�شمك واحلبوب الكاملة واملك�شرات واخل�شراوات والفواكه فت�شاعد 

على تقليل الإجهاد.
النهار  ببدء  �شاو  تن�شح  الإم��ك��ان،  قدر  الإجهاد  من  اجل�شم  ولوقاية 
بفطور �شحي عرب تناول الياغورت واجلوز، اأما من يعانون ح�شا�شية 
ال�شوفان  بدقيق  الياغورت  يعو�شوا  اأن  فبو�شعهم  احلليب  منتجات 
ف�شال عن التوت الذي يحتوي على ن�شبة عالية من املكونات امل�شادة 

لالأك�شدة.
ي���زداد �شعوره بالقلق  اأع��را���ض الإج��ه��اد ل��دى الإن�����ش��ان ح��ني  وتظهر 
والنفعال ويعجز عن النوم ب�شكل عميق ومريح، ف�شال عن �شعوبة 

الرتكيز اأثناء اأداء مهمات مثل الدرا�شة اأو العمل.
ويوؤثر الإجهاد ب�شور متفاوتة على من ي�شابون به، ففي الوقت الذي 
يحجم بع�شهم عن الطعام جراء فقدان ال�شهية، يقبل اآخرون بوترية 
ال�شمنة وما  اأخ��رى مثل  الأك��ل، وه��و ما يعر�شهم ملتاعب  اأك��رب على 

يلحق بها من اأمرا�ض، وفق ما نقلت فورب�ض.

حدة الكتئاب تزيد لدى امل�صنني 
ت�شري درا�شة هولندية اإىل اأن امل�شنني امل�شابني بالكتئاب تزيد لديهم 
بالبالغني  مقارنة  وم�شتمرة  ح���ادة  اأع��را���ض  م��ن  امل��ع��ان��اة  اح��ت��م��الت 

الأ�شغر عمرا ممن يعانون من نف�ض املر�ض.
وفح�ض الباحثون يف الدرا�شة بيانات 1042 بالغا لديهم ا�شطرابات 
اكتئابية وترتاوح اأعمارهم بني 18 و88. وكان الباحثون يحاولون 
يف  الأع��را���ض  مبقارنة  الوقت  مب�شي  الكتئاب  يتطور  كيف  معرفة 

بداية الدرا�شة مع الأعرا�ض بعد عامني.
وخل�شت الدرا�شة اإىل اأن احتمالت ا�شتمرار الت�شخي�ض بالكتئاب بعد 
عامني وا�شتمرار الأعرا�ض طوال مدة الدرا�شة زادت لدى من تبلغ 
اأعمارهم 70 عاما اأو اأكرث مبثلني اأو ثالثة اأمثال مقارنة بامل�شاركني 

الذين ترتاوح اأعمارهم بني 18 و29 عاما.
ال�شعور بتح�شن فيما  اأو  التعايف  اأط��ول يف  امل�شنون وقتا  ا�شتغرق  كما 

يخ�ض حدة الكتئاب.
وج��ود عوامل  احتمال  زي���ادة  وه��ي  األ  ذل��ك  لتف�شري  وه��ن��اك نظرية 
توؤدي لالكتئاب لدى امل�شنني مثل الأمرا�ض املزمنة والوحدة واأ�شلوب 

احلياة غري ال�شحي.
يف  الطبي  املركز  من  بنينك�ض  بريندا  الدرا�شة  باحثي  كبرية  وتقول 
اجلامعة احلرة يف اأم�شرتدام اإن الكتئاب له تاأثري اأقوى على امل�شنني 

حتى بعد اأن اأخد الباحثون تلك العوامل يف احل�شبان.
تاأثري  اأن  اأي�شا  املحتمل  م��ن  اأن  الإل��ك��رتوين  ال��ربي��د  واأ���ش��اف��ت ع��رب 
من  التعايف  اأو  التكيف  على  ق��درة  اأق��ل  جتعله  امل��خ  على  ال�شيخوخة 

املر�ض النف�شي.
�شرورية  اأم��ور  والعالج  املبكر  والت�شخي�ض  الوقاية  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 

بالتاأكيد الوقاية خري من العالج.
“كل ما يفيد يف احليلولة دون الإ�شابة بالكتئاب  واأ�شافت بنينك�ض 
اأن�شطة  وامل�����ش��ارك��ة يف  ح��ي��اة �شحي  اأ���ش��ل��وب  ات��ب��اع  اأم���ر جيد” م��ث��ل 
“اإ�شافة اإىل ذلك  اجتماعية والعناية بال�شحة قدر الإمكان. وقالت 
اإذا حدث الكتئاب فطلب العالج املنا�شب مهم لأن هناك بع�ض الإنكار 

لالإ�شابة بالكتئاب خا�شة بني البالغني الأكرب عمرا”.
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ح�صا�صية القمح حتد من م�صاعفات احلمل 
ت�شخي�ض  يتم  ل  ال��الت��ي  احل��وام��ل  الن�شاء  اأن  دمن��رك��ي��ة  درا���ش��ة  اأظ��ه��رت 
اإ�شابتهن بح�شا�شية القمح )ال�شيلياك( رمبا يكن اأكرث عر�شة لالإجها�ض 

اأو ولدة جنني ميت مقارنة مبن ت�شخ�ض لديهن الإ�شابة.
اأنه  اإىل  ري��ربودك�����ش��ن(  )هيومن  دوري���ة  يف  ن�شرت  التي  النتائج  وخل�شت 
ومبجرد ت�شخي�ض الإ�شابة بح�شا�شية القمح وعالجها باتباع نظام غذائي 
خال من اجللوتني، تعود خماطر حدوث م�شاعفات اأثناء احلمل مل�شتوياتها 

الطبيعية.
ومن اأجل هذه الدرا�شة، فح�ض الباحثون بيانات حمل 6319 امراأة جرى 
 63166 ت�شم  مقارنة  وجمموعة  القمح  بح�شا�شية  اإ�شابتهن  ت�شخي�ض 

امراأة مل ُت�شخ�ض لديهن الإ�شابة.
وب�شكل عام، مل يكن هناك اأي فرق يف عدد حالت احلمل بني الن�شاء الالئي 
اأن  اإ�شابتهن بح�شا�شية القمح مقارنة بالأخريات. كما  �ُشخ�شت فيما بعد 
نتائج املجموعتني ت�شابهت فيما يتعلق مب�شاعفات احلمل مثل الإجها�ض 

وولدة جنني ميت وغريها.
القمح،  بح�شا�شية  الإ�شابة  ت�شخي�ض  على  ال�شابقة  ال�شنوات  خ��الل  لكن 
كانت الن�شاء الالتي جرى ت�شخي�ض اإ�شابتهن يف وقت لحق اأكرث عر�شة 
 62 12 باملئة واأكرث عر�شة لولدة جنني ميت بن�شبة  لالإجها�ض بن�شبة 

باملئة باملقارنة مع احلوامل الالتي مل ت�شنب قط باملر�ض.
الدمنرك  يف  الإقليمي  هور�شنز  م�شت�شفى  يف  الباحثة  ج��رود  لويز  وقالت 
نوؤكد عدم وجود خماطر اأعلى من نتائج �شلبية للحمل عندما  اأن  "ميكننا 
وبالتايل   - التنا�شل  قبل  القمح  بح�شا�شية  الن�شاء  اإ�شابة  ت�شخي�ض  يتم 
اأنهن عوجلن بنظام غذائي خال من اجللوتني". وي�شاب واحد  يفرت�ض 
تقريبا بني كل مئة �شخ�ض بح�شا�شية القمح التي يعاين امل�شابون بها عند 
بالأمعاء  ت�شر  ذاتية  مناعية  ا�شتجابة  اإىل  هذا  ي��وؤدي  اإذ  اجللوتني  تناول 

الدقيقة وجتعلها غري قادرة على امت�شا�ض املواد املغذية من الطعام.

ملاذا ن�صعر بالقلق دومًا 
جتاه اأمر ما؟

ه���ل ���ش��ب��ق وت��ع��ر���ش��ت مل���وق���ف ����ش���يء اأو 
م�شكلة ما، وبداأت ت�شعر بالقلق من هذا 
كّلي؟  ب�شكل  زوال���ه  بعد  حتى  احل����ادث، 
الوحيد يف  فل�شت  نعم  الإجابة  كانت  اإذا 
طريقة  اإن  الباحثون  يقول  حيث  ذل��ك، 
املخ للمعلومات، جتعل الإن�شان  معاجلة 
ي���رى الأح������داث ن�����ادرة احل�����دوث ب�شكل 

متكرر.
لنفرت�ض اأننا ا�شتعنا ببع�ض املتطوعني، 
والإبالغ  فيه  نعي�ض  الذي  ملراقبة احلي 
مرور  فمع  واملتطفلني،  الل�شو�ض  ع��ن 
ال�شرقات  ن�����ش��ب��ة  ت��ن��خ��ف�����ض  ال�����وق�����ت، 
واجل��رمي��ة يف امل��ك��ان، وم��ن املفرت�ض اأن 
وال�شرتخاء  بالأمان  املتطوعون  ي�شعر 

نتيجة لذلك.
اأثبتت  ح��دي��ث��ة،  بريطانية  درا���ش��ة  ل��ك��ن 
املتطوعون  ي�����ش��ع��ر  ح��ي��ث  ذل�����ك،  ع��ك�����ض 
وب������دًل م���ن تخفيف  ال����دائ����م،  ب��ال��ق��ل��ق 
ت�شكيكاً،  اأك������رث  ي�����ش��ب��ح��ون  امل����راق����ب����ة، 
اأ����ش���ي���اء مل تكن  وي��ن��ت��اب��ه��م ال��ق��ل��ق م���ن 
تقلقهم يف املا�شي، بح�شب �شحيفة ديلي 

ميل الربيطانية.

قائمة الرتاث العاملي ت�صم 
مواقع عربية جديدة

املتحدة  الأمم  م��ن��ظ��م��ة  اأدرج�������ت 
ل����ل����رتب����ي����ة وال�����ع�����ل�����م وال����ث����ق����اف����ة 
)ي����ون���������ش����ك����و(، واح��������ة الأح���������ش����اء 
قلهات  وم���دي���ن���ة  ال�������ش���ع���ودي���ة،  يف 
قائمة  اإىل  ُع���م���ان  يف  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
ال��ع��امل��ي، خ��الل الجتماع  ال���رتاث 
العاملي  ال�������رتاث  ل��ل��ج��ن��ة  ال�42 

املنعقد حاليا يف البحرين.
اأوينغا،  تيملي�ض  موقع  ان�شم  كما 
يف كينيا، اإىل القائمة ذاتها ليكون 
اللجنة  بذلك ثالث موقع تختاره 
الرت�شيحات  ب���ني  م���ن  اجل��م��ع��ة،  

املعرو�شة عليها حاليا.
العاملي  ال��������رتاث  جل���ن���ة  وت���ع���ق���د 
املتحدة  الأمم  مل��ن��ظ��م��ة  ال��ت��اب��ع��ة 
ل����ل����رتب����ي����ة وال�����ع�����ل�����م وال����ث����ق����اف����ة 
البحرين  يف  اجتماعها  )يون�شكو( 
يف الفرتة من 24 يونيو وحتى 4 

من يوليو.
الثالثة،  امل����واق����ع  ه�����ذه  وت�����ش��ك��ل 
وافقت  ال���ت���ي  الأوىل  امل��ج��م��وع��ة 
حتى  �شتنظر  التي  اللجنة  عليها 
ت��ب��ق��ى من  م���ا  ي��ول��ي��و،  م���ن  الأول 
 30 ت�شم  عليها  معرو�شة  قائمة 
م��وق��ع��ا ج���دي���دا م��ر���ش��ح��ا لدخول 

القائمة.
الواقعة  الأح�������ش���اء  واح�����ة  وت���ع���د 
امل��م��ل��ك��ة، خ��ام�����ض موقع  ���ش��رق  يف 
الرتاث  قائمة  اإىل  ين�شم  �شعودي 
ال��ع��امل��ي ب��ع��د م��دائ��ن ���ش��ال��ح، التي 
الطريف  2008 وحي  دخلتها يف 
ووج�����دة   2010 يف  ب���ال���درع���ي���ة 
ومواقع   2014 يف  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
الر�شوم ال�شخرية يف موقعي جبة 
وال�شومي�ض مبنطقة جبل حائل يف 

.2015
الأح�������ش���اء حدائق  واح�����ة  وت�����ش��م 
م��ي��اه عذبة  وع���ي���ون  وق���ن���وات ري 
وب�������ح�������رية الأ�������ش������ف������ر وم�����ب�����اين 

تاريخية.
اأما مدينة قلهات التي تقع بولية 
�شور يف املنطقة ال�شرقية ب�شلطنة 
العوا�شم  اإح�������دى  ف���ه���ي  ع����م����ان، 
اآثار مهمة و�شواهد  القدمية وبها 
اليوم  اإىل  ب��اق��ي��ا  ي���زال  ل  بع�شها 
من اأهمها اجلامع الكبري و�شريح 

بيبي مرمي.
العمانية،  الأن���ب���اء  وك��ال��ة  وذك����رت 
هي  التاريخية  قلهات  مدينة  اأن 
خام�ض موقع عماين يدرج بقائمة 
ال�����رتاث ال��ع��امل��ي ب��ع��د ق��ل��ع��ة بهال 
اأر�ض  الأثرية ومواقع  ومدافنبات 

اللبان والأفالج العمانية.

لهذا ال�صبب يجب مترين 
ع�صالت القدمني يوميًا

ب�شحتهم  املهتمني  م��ن  ال��ع��دي��د  ي��راج��ع 
ال�شحية،  وامل�����راك�����ز  الأط�����ب�����اء  ع����ي����ادات 
والأ�شنان  العيون  �شحة  على  لالطمئنان 
وغريها من الأع�شاء احليوية يف اجل�شم، 
ع��ل��ى �شحة  ي��ح��ر���ش��ون  م��ا  ن�����ادراً  لكنهم 

القدمني. 
ول��ك��ن الأب���ح���اث ت�����ش��ري ع��ل��ى نحو 
������ش�����رورة  اإىل  م�����ت�����زاي�����د، 
اله�����ت�����م�����ام ب���ال���ق���دم���ني 
الهتمام،  م����ن  ال���ك���ث���ري 
اإن  اخل������������رباء  وي������ق������ول 
اأ�شا�ض ال�شحة،  الأق��دام هي 
�شحة  ع����ل����ى  احل������ف������اظ  واأن 
و�شعية  حت�شني  على  ي�شاعد  ال��ق��دم��ني، 
الأوجاع  ودرء  الإ�شابات،  وجتنب  اجل�شم 
والآلم، ومنع حوادث ال�شقوط اخلطرية، 

بح�شب �شحيفة ديلي ميل الربيطانية.
وت�����ش��ري ال���درا����ش���ات، ال��ت��ي اأج��رت��ه��ا هيئة 
بني  من   1 اأن  اإىل  الربيطانية،  ال�شحة 
 65 ع��ن  اأع��م��اره��م  تزيد  اأ�شخا�ض   3 ك��ل 
عاماً، ي�شقطون مرة واحدة يف ال�شنة على 
الأق�����ل، وه���ي ال�����ش��ب��ب الأك�����رث ���ش��ي��وع��اً يف 
ال��وف��ي��ات، ب��ني  ال��ذي��ن جت���اوزوا ال�شبعني 
من العمر، لأنها ميكن اأن توؤدي اإىل ك�شر 

الورك واإ�شابات قاتلة يف الراأ�ض.
ا�شت�شاري  روجرز،  رالف  الدكتور  ويو�شح 
العظام،  وج���راح���ة  ال��ري��ا���ش��ي  ال��ط��ب  يف 
القدمني،  م��ن  ي��ب��داأ  ال�شليم  ال��وق��وف  اأن 
بالكامل،  الهيكل  ت��دع��م  ق��اع��دة  ب��ت��وف��ري 
يت�شبب  للبناء  ال�شعيف  الأ�شا�ض  اأن  وكما 
بالن�شبة  ي��ك��ون احل���ال  ك��ذل��ك  ب��ان��ه��ي��اره، 

للقدمني.

ويتم الربط منذ فرتة طويلة بني ال�شكري وتزايد خطر 
كثرية  �شابقة  درا���ش��ات  وت��رب��ط  القلب.  مبر�ض  الإ���ش��اب��ة 
اأي�شا بني ال�شكري وتزايد خطر الإ�شابة باأمرا�ض الكلى. 
ال�شكر  ارتفاع  ك��ان  اإذا  ما  ب�شاأن  اختلفوا  الباحثني  ولكن 
ا�شم  اأح��ي��ان��ا  عليه  يطلق  وال���ذي  طفيف،  ب�شكل  ال���دم  يف 
مرحلة  "ما قبل ال�شكري"، قد تزيد اأي�شا خطر الإ�شابة 
مب�شكالت يف القلب والكلى. وحتى ا�شم مرحلة "ما قبل 
ال�شكري"  ما زال يثري اجلدل بني الطباء ب�شاأن كيفية 
بخلل  فقط  امل�شابني  الأ���ش��خ��ا���ض  وم��ع��اجل��ة  ت�شخي�شه 

طفيف يف ال�شكر يف الدم.
حممد  الطبيب  ال��درا���ش��ة  م��ع��دي  كبري  اأك���د  جهته،  م��ن 
"اإميوري" اإن مرحلة ما قبل  علي وهو باحث يف جامعة 
احلياة  اأ�شلوب  تغيري  اأن  واأ�شاف  جدا".  �شائعة  ال�شكري 
مثل زيادة التدريبات وتناول غذاء �شحي ب�شكل اأكرب قد 
ي�شاعد النا�ض على خف�ض م�شتوى ال�شكر يف الدم وخطر 
ت�شاحب  اأن  ميكن  ال��ت��ي  ال�شحية  بامل�شكالت  اإ�شابتهم 

مر�ض ال�شكري.

املك�سرات للوقاية من اأمرا�ض القلب
خطر  م��ن  يقلل  ق��د  بانتظام  املك�شرات  م��ن  مزيج  ت��ن��اول 
القلب. ه��ذه خال�شة درا���ش��ة حديثة  ب��اأم��را���ض  الإ���ش��اب��ة 
ر���ش��دت اأث���ر ت��ن��اول ه���ذا ال��ن��وع م��ن ال��ط��ع��ام ع��ل��ى �شحة 

اأجريت  جتربة  على  مبنية  تف�شريات  وقدمت  الإن�����ش��ان، 
على عينة كبرية وخالل مدة زمنية طويلة.

خل�شت درا�شة حديثة اإىل اأن من يتناولون بانتظام مزيجا 
والفول  وال��ب��ن��دق  وال���ل���وز  ي�شمل اجل���وز  امل��ك�����ش��رات،  م��ن 
الإ�شابة  احتمالت  لديهم  تقل  ق��د  وغ��ريه��ا،  ال�����ش��وداين 
اأجريت  درا�شة  على  النتائج  واعتمدت  القلب.  باأمرا�ض 
على اأكرث من 210 اآلف من العاملني يف جمال الرعاية 
املر�شي ومنط  التاريخ  الباحثون  ال�شحية، حيث فح�ض 
احلياة والعادات الغذائية لهذه العينة من النا�ض. ولحظ 
اأن  20 عاما  اأكرث من  ا�شتمرت  الباحثون خالل متابعة 
والأوعية  ال��ق��ل��ب  ب��اأم��را���ض  اأ���ش��ي��ب  �شخ�شا   14136
ال�شريان  يف  مب�شاكل  اأ�شيبوا   8390 بينهم  ال��دم��وي��ة 

التاجي و5910 بجلطات.
واأ�شارت الدرا�شة الأمريكية اإىل اأن من تناولوا 28 غراما 
من املك�شرات على الأقل خم�ض مرات يف الأ�شبوع، تراجع 
الدموية  والأوع��ي��ة  القلب  ب��اأم��را���ض  اإ�شابتهم  اح��ت��م��ال 
اإ�شابتهم  احتمال  كذلك  وت��راج��ع  امل��ائ��ة،  يف   14 بن�شبة 
مب�شاكل يف ال�شريان التاجي بن�شبة 20 يف املائة. وقالت، 
"تي. بكلية  التغذية  علم  يف  الباحثة  بوباترياجو،  �شيلبا 
التابعة جلامعة  بو�شطن  العامة يف  ت�شان" لل�شحة  اإت�ض 
ولو  امل��ك�����ش��رات  م��ن  متنوعة  جم��م��وع��ة  "تناول  ه���ارف���ارد 
الإ�شابة  خطر  تقليل  يف  مفيد  اأ�شبوعيا  م���رات  لب�شع 

نف�ض  يف  اأنها  بيد  الدموية".  والأوع��ي��ة  القلب  باأمرا�ض 
الوقت، ن�شحت بعدم الإفراط يف تناول املك�شرات وجتنب 
الأنواع اململحة. وتابعت نف�ض املتحدثة "حتتوي املك�شرات 
على �شعرات حرارية عالية يجب تناولها بكميات �شغرية، 
اإ�شافتها  ولي�ض  بروتينية  اأخ���رى  باأطعمة  وا�شتبدالها 
للنظام الغذائي". هذا، و�شبق اأن ربط باحثون بني تناول 
وداء  القلب  باإمرا�ض  الإ�شابة  خطر  وت��راج��ع  املك�شرات 
التي  الأبحاث  ال��دم، لكن معظم  وارتفاع �شغط  ال�شكري 
بوجه  املك�شرات  تناول  ال�شدد ركزت على  اأجريت يف هذا 

عام دون حتديد اأنواع بعينها ذات فوائد اأكرب.
بدورة  ن�شرت  التي  اجل��دي��دة  ال��درا���ش��ة  رك��زت  املقابل،  يف 
كل  املك�شرات  اأن��واع  على  القلب  ل�شحة  الأمريكية  الكلية 
على حدة، ووجدت اأن من يتناولون اجلوز مرة يف الأ�شبوع 
على الأقل انخف�ض لديهم خطر الإ�شابة باأمرا�ض القلب 
تراجع  بينما  امل��ائ��ة،  يف   19 بن�شبة  ال��دم��وي��ة  والأوع���ي���ة 
بن�شبة  التاجي  ال�شريان  باأمرا�ض  الإ�شابة  عندهم خطر 
21 يف امل��ائ��ة م��ق��ارن��ة مب��ن ل ي��ت��ن��اول��ون اجل���وز مطلقا. 
ح�شتني  تناول  اأن  الدرا�شة  اأو�شحت  ال�شياق،  نف�ض  ويف 
على الأقل من الفول ال�شوداين يرتبط برتاجع الإ�شابة 
املائة  يف   13 بن�شبة  الدموية  والأوعية  القلب  باأمرا�ض 
 15 وخطر الإ�شابة مب�شاكل يف ال�شريان التاجي بن�شبة 

يف املائة.

احذر.. ارتفاع م�صتوى ال�صكر ب�صكل طفيف مرتبط مب�صاكل القلب والكلى

ارتفاع  اأن  من  اأمريكية  طبية  درا�سة  حذرت 
ميكن  طفيف  ب�سكل  الدم  يف  ال�سكر  م�ستويات 
والكلى.  القلب  على  �سلبي  تاأثري  له  يكون  اأن 
حتمًا  تعني  ال  الزيادة  هذه  اأن  من  وبالرغم 
االإ�سابة مبر�ض ال�سكري اإال اأن لها تاأثري �سلبي 

على ال�سحة ب�سكل عام.
اأمريكية  درا���س��ة  اأ����س���ارت 

الن�سيت   جم��ل��ة  ن�سرتها 
ملر�ض   "The Lancet"

ال�سماء  وال��غ��دد  ال�����س��ك��ري 
يرتفع  الذين  االأ�سخا�ض  اأن  اإىل 

ب�سكل  الدم  يف  ال�سكر  م�ستوى  لديهم 
تكفي  ب��درج��ة  لي�ض  ول��ك��ن  طفيف، 
رمبا  بال�سكري  اإ�سابتهم  لت�سخي�ض 
االإ�سابة  خلطر  معر�سني  يكونون 

اأكرب  القلب والكلى ب�سكل  مب�ساكل يف 
من االأ�سخا�ض الذين لديهم م�ستوى طبيعي من 

ال�سكر يف الدم.
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�ش�ؤون حملية
مبكرمة من من�سور بن زايد 

املهرجان الدويل الثاين للتمور ال�صودانية اأكتوبر القادم
النائب االأول لرئي�ض جمهورية ال�سودان ي�ستقبل وفد االأمانة العامة 

للجائزة ويثني على النجاح الذي حتقق بالدورة االأوىل

جامعة الإمارات تطور منوذجًا لتوفري الطاقة امل�صتخدمة يف احلو�صبة ال�صحابية

تخريج دفعة عام زايد يف مدر�صة الأ�صواء بالعني

•• العني - الفجر

ا�شتقبل فخامة الفريق اأول بكري 
ح�شن �شالح النائب الأول لرئي�ض 
جمهورية ال�شودان ورئي�ض جمل�ض 
العامة  الأم�����ان�����ة  وف�����د  ال���������وزراء 
لنخيل  ال��دول��ي��ة  خليفة  جل��ائ��زة 
برئا�شة  ال��زراع��ي  والبتكار  التمر 
زايد  الوهاب  عبد  الدكتور  �شعادة 
الدولية  ج��ائ��زة خليفة  ع��ام  اأم��ني 
الزراعي  والب��ت��ك��ار  التمر  لنخيل 
اأحمد  ال��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  وح�����ش��ور 
اإدارة  جمل�ض  رئ��ي�����ض  قنيف  ع��ل��ي 
التمور  ورع���اي���ة  ف��الح��ة  ج��م��ع��ي��ة 
جهود  فيه  ا�شتعر�شوا  ال�شودانية، 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  دول���ة الم�����ارات 
تنظيم مهرجان التمور ال�شودانية 
اأكتوبر   6 –  2 ال��ث��ان��ي��ة  ب���دورت���ه 
�شمو  مب���ك���رم���ة  م�������ش���ي���داً  ال����ق����ادم 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ من�شور 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�ض جمل�ض 
�شوؤون الرئا�شة يف تنظيم املهرجان 
املهرجان  ح��ق��ق��ه  ال����ذي  وال��ن��ج��اح 
وتطوير  دع���م  يف  الأوىل  ب��دورت��ه 
قطاع زراعة النخيل واإنتاج التمور 

يف ال�شودان.
�شعادة  ا�شتقبل  اأخ����رى  ج��ه��ة  م��ن 
حمد حممد حميد اجلنيبي �شفري 
دولة الم��ارات العربية املتحدة يف 
العا�شمة  يف  مكتبه  يف  اخل��رط��وم، 
العامة  الأم���ان���ة  ال�����ش��ودان��ي��ة وف���د 

لنخيل  ال��دول��ي��ة  خليفة  جل��ائ��زة 
برئا�شة  ال��زراع��ي  والبتكار  التمر 
زاي����د  ال����وه����اب  ع���ب���د  اأ.د  ����ش���ع���ادة 
�شوؤون  ب����وزارة  ال��زراع��ي  امل�شت�شار 
للجائزة،  ال��ع��ام  الأم���ني  ال��رئ��ا���ش��ة 
ال������ذي ق�����ام ب����زي����ارة ر���ش��م��ي��ة اىل 
الفرتة  خالل  ال�شودان  جمهورية 
لبحث  املا�شي،  يونيو   30 –  27
حت�شريات تنظيم املهرجان الدويل 
الثاين للتمور ال�شودانية بالتعاون 
وال���غ���اب���ات  ال������زراع������ة  وزارة  م����ع 
بال�شودان وجمعية فالحة ورعاية 
�شفري  ورح��ب  ال�شودانية،  التمور 
واأبدى  ال�شيف،  ب��ال��وف��د  ال��دول��ة 
الإمكانات  ا�شتعداده لتقدمي كافة 

مهمة  لإجن���������اح  وال���ت�������ش���ه���ي���الت 
التمور  م��ه��رج��ان  وتنظيم  ال��وف��د 
ال�����ش��ودان��ي��ة ب���دورت���ه ال��ث��ان��ي��ة مبا 
تعزيز  يف  وي�شاهم  باملنفعة  ي��ع��ود 
بني  الثنائية  ال��ع��الق��ات  وت��ط��وي��ر 
الأمانة  وف��د  عقد  كما  ال��ب��ل��دي��ن. 
ب��رئ��ا���ش��ة �شعادة  ل��ل��ج��ائ��زة  ال��ع��ام��ة 
اجتماعاً  زاي����د  ال���وه���اب  ع��ب��د  اأ.د 
خا�شاً مع معايل الدكتور اإبراهيم 
عام  م��دي��ر  ال���دخ���ريي  اأح��م��د  اآدم 
املنظمة العربية للتنمية الزراعية 
العربية،  ال���دول  جلامعة  التابعة 
اأحمدو  باباغانا  �شعادة  م��ع  واآخ���ر 
م���دي���ر م��ك��ت��ب م��ن��ظ��م��ة الأغ���ذي���ة 
وال�������زراع�������ة ل�������الأمم امل����ت����ح����دة يف 

ال�شودان، مت فيه التوافق اأن تتوىل 
ومنظمة  العربية  املنظمة  من  كل 
اختيار  على  ب��الإ���ش��راف  "الفاو" 
تقدم  �شوف  التي  العلمية  الأوراق 
املرافقة  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال���ن���دوة  خ���الل 
مبا  ال��ث��ان��ي��ة،  ب��دورت��ه  للمهرجان 
العلمي  ال��ب��ح��ث  دع���م  يف  ي�����ش��اه��م 
املتخ�ش�ض بتطوير زراعة النخيل 

واإنتاج التمور بال�شودان. 
العامة  الأم�����ان�����ة  وف�����د  واخ���ت���ت���م 
ل����ل����ج����ائ����زة ج����ول����ت����ه ال���ف���ن���ي���ة يف 
بالجتماع  ال�شودانية  اجلمهورية 
املنظمة  اللجنة  اأع�شاء  كامل  مع 
الزراعة  وزارة  مقر  يف  للمهرجان 
الدكتور  �شعادة  بح�شور  والغابات 

الوزارة،  وكيل  ال�شيخ  ال��دي��ن  ب��در 
الوهاب  ع��ب��د  ال���دك���ت���ور  و����ش���ع���ادة 
اأم���ني ع���ام اجل��ائ��زة و�شعادة  زاي���د 
رئي�ض  قنيف  علي  اأحمد  الدكتور 
فالحة  ج��م��ع��ي��ة  اإدارة  جم��ل�����ض 
ورعاية التمور ال�شودانية واأع�شاء 
ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة، اع���ت���م���دوا فيه 

امل���ه���رج���ان ومهام  اأع���م���ال  ج����دول 
ف��ري��ق ال��ع��م��ل وك���اف���ة الإج������راءات 
الإدارية والفنية لإجناح املهرجان 
ال�شوداين  للتمور  الثاين  ال��دويل 
ال�شداقة  ق��اع��ة  يف  ���ش��ي��ق��ام  ال���ذي 
بالعا�شمة اخلرطوم ما بني 02-
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•• العني - الفجر

طور فريق بحثي من جامعة الإمارات العربية املتحدة 
منوذجاً جديداً لتوفري الطاقة امل�شتخدمة يف احلو�شبة 
الطاقة  ت��وف��ري  اإىل  ال��ن��م��وذج  ه��ذا  وي��ه��دف  ال�شحابية 
مراكز  واإن�شاء  البيانات  مراكز  يف  توزيعها  خ��الل  من 
النموذج  ه���ذا  وي��ع��د  للبيئة  �شديقة  خ�����ش��راء  ب��ي��ان��ات 
اكت�شافاً مهماً، حيث يحفظ حوايل %35 من الطاقة 
التقليدية،  بالتقنيات  مقارنة  امل�شتهلكة  الكهربائية 
مراكز  من  العديد  يف  التقنية  هذه  تطبيق  ميكن  كما 

البيانات ال�شحابية يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
 وذكرت الدكتورة ليلى اإ�شماعيل -اأ�شتاذ من ق�شم علوم 
احلا�شوب وهند�شة الربجميات بكلية تقنية املعلومات 

يف اجلامعة- ومبتكرة هذا النموذج بالتعاون مع جامعة 
مرييالند كوليدج بارك الأمريكية، وهي جامعة رائدة 
تقنية  " تتيح   : للبيئة  ال�شديقة  احلو�شبة  جم��ال  يف 
امل�شتخدمني  و����ش���ول  ���ش��ه��ول��ة  ال�����ش��ح��اب��ي��ة  احل��و���ش��ب��ة 
اإىل  الن��رتن��ت  �شبكة  با�شتخدام  بعد  ع��ن  الطلب  عند 
ميكن  ال��ت��ي  احلو�شبة  م���وارد  م��ن  م�شرتكة  جمموعة 
اعدادها اأو تعديلها، مثل ال�شبكات واخلوادم والتخزين 
والتطبيقات واخلدمات ، ويعد منوذجاً جديداً لتوزيع 
بيانات احلو�شبة ال�شحابية حيث تتم العملية تلقائياً عن 
طريق تقنية احلو�شبة ال�شحابية دون تدخل امل�شتخدم، 
ويقوم النظام بتوفري املوارد ب�شورة م�شتمرة مع اإجراء 
التحديثات تلقائياً عليها وهي تقنية ذكية للتعامل مع 
طلب امل�شتخدم من حيث ا�شتخدام ال�شبكات واخلدمات 

والتخزين وت�شغيل التطبيقات.
اأو�شحت  ال���ن���ظ���ام اجل���دي���د  اب���ت���ك���ار ه����ذا  ف���ك���رة  وع����ن 
التطبيقات  م��ن  ال��ع��دي��د  ا���ش��ت��خ��دام  م��ع  ب��اأن��ه  الباحثة 
الذكية،  املدن  تطوير  يف  ال�شطناعي  والذكاء  الذكية 
اأ�شبحت ال�شحابة مكتظة بالبيانات وميكن من خالل 
احلو�شبة  يف  الطاقة  م�شتوى  مراقبة  الطريقة  ه��ذه 
الطاقة  ب��ا���ش��ت��خ��دام  وال��ت��ن��ب��وؤ  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  ال�����ش��ح��اب��ي��ة 
التخزين  �شعة  ت���زداد  اأن  املتوقع  م��ن  حيث  وتوزيعها 
 19.5 اإىل   2016 ع��ام  زيتابايت يف   6 لل�شحابة من 
النتقال  ه���ذا  وي��ع��د   2021 ع���ام  ب��ح��ل��ول  زي��ت��اب��اي��ت 
زيادة كبرية يف �شعة التخزين، ويوؤثر هذا التغيري على 
ا�شتهالك  يتطلب  مما  الكمبيوتر  اأج��ه��زة  من  الآلف 
اإىل  ي���وؤدي  مم��ا  الكهربائية،  الطاقة  م��ن  هائلة  كمية 

اآثار �شلبية على البيئة.  جدير بالذكر اأن هذا امل�شروع 
قد ا�شتغرق تطويره عامني وقد متت ال�شتعانة بعلوم 
والنمذجة  ال��ط��اق��ة  واأن��ظ��م��ة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ال��ه��ن��د���ش��ة 
وعلوم الكمبيوتر، وقد مت جمع وحتليل البيانات حول 
اخل���وادم  ت�شميم  خ���الل  م��ن  تعمل  ال��ت��ي  التطبيقات 
م��رة يف   100 ك��ل جتربة ح��وايل  واإج����راء  احلا�شوبية 
خمترب HPC  وخمترب احلو�شبة ال�شحابية وخمترب 
اأبحاث النظم املوزعة يف كلية تقنية املعلومات بجامعة 
للن�شر يف جملة  امل�شروع  ه��ذا  الإم���ارات، كما مت قبول 
البحث  ن��ت��ائ��ج  و�شتن�شر  احل��ا���ش��وب  ل��ع��ل��وم  ب��رو���ش��ي��دي��ا 
�شيعر�ض  كما  الأ�شياء" ،  انرتنت   IEEE" جملة  يف 
البحث يف املوؤمتر العاملي لعلوم احلا�شوب الذي �شُيعقد 

يف �شبتمرب القادم باأندوني�شيا.

•• العني - الفجر

�شعيد ح��م��د احل�����ش��اين رئي�ض  ال��دك��ت��ور  رع��اي��ة  حت��ت 
دفعة  تخريج  اجلامعية، مت  للريا�شة  العربي  الحت��اد 

يف  اخلا�شة  الأ�شواء  مدر�شة  طلبة  زايد"  من  "عام 
العني، لطلبة الثانوية العامة للعام الدرا�شي2017-
2018، ويف كلمة له باملنا�شبة قدم د. �شعيد  احل�شاين 
التهنئة للطلبة اخلريجني واأولياء اأمورهم، متمنياً لهم 

الهيئتني  بجهود  م�شيداً  والنجاح،  التفوق  من  مزيداً 
ودورهما  الأ���ش��واء،  مدر�شة  يف  والتدري�شية  الإداري����ة 
الرائدة.  التعليمية  املوؤ�ش�شة  بهذه  الرت��ق��اء  اأج��ل  من 
د.مكارم  املدر�شة  ومديرة  احل�شاين  د.  قام  اخلتام  ويف 

مبارك بتوزيع ال�شهادات على الطلبة اخلريجني، كما 
اأع�شاء  على  التذكارية  والهدايا  ال�شهادات  توزيع  مت 
مل�شاركتهم  الأم����ور  اأول���ي���اء  وجم��ل�����ض  الأم���ن���اء  جمل�ض 

الفعالة يف م�شرية املدر�شة الرتبوية والتعليمية.

م�ست�سفى املفرق يفتتح عيادة لقيا�ض دهون وتليف الكبد 
اجلهاز اجلديد يوفر نتائج  
م�صح الكبد يف دقائق معدودة

•• اأبوظبي - الفجر

ال�شحية  للخدمات  اأب��وظ��ي  �شركة  من�شاآت  اأح��د  املفرق  م�شت�شفى  افتتح   
مطلع  منذ  الكبد  وتليف  ده��ون  قيا�ض  يف  متخ�ش�شة  ع��ي��ادة  "�شحة" 
وت�شتقبل  اأ���ش��ب��وع  ك��ل  م��ن  ال��ث��الث��اء  اأي����ام  ال��ع��ي��ادة  تعمل  اجل����اري،  ال�شهر 

املر�شى املحولني من العيادات التخ�ش�شية املختلفة.
م�شت�شفى  يف  الكبد  اأم��را���ض  ا�شت�شاري  ال��رف��اع��ي  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  واأف����اد 

املفرق: "اأن العيادة �شتدعم اخلدمات 
اإذ  امل�شت�شفى  يقدمها  التي  ال�شحية 
�شيتمكن املتعاملني من معرفة وجود 
يف  ال��ده��ون  ون�شبة  عدمه  اأو  التليف 
�شيعطى  ل��ل��ن��ت��ائ��ج  وا���ش��ت��ن��ادا  ال��ك��ب��د، 
املدى  طويلة  عالجية  خطة  املراجع 
الكبد  وت��ل��ي��ف  ده���ون  م��ن  للتخل�ض 
ب�����ش��ك��ل ت���دري���ج���ي وم���ت���اب���ع���ة م���دى 
قيا�ض  ج��ه��از  خ��الل  م��ن  ال�شتجابة 
دهون وتليف الكبد الذي يوفر نتائج 
املري�ض  ان��ت��ظ��ار  ت�شتدعي  ل��ن  اآن��ي��ة 

لتلقي نتائج امل�شح".
"الكبد  ال��رف��اع��ي:  الدكتور  وي�شيف 

الدهني موجود بحوايل %30 من �شكان الإمارات نتيجة انت�شار ال�شمنة 
وداء ال�شكري ال��ل��ذان ي��ع��دان اأح��د اأه��م ع��وام��ل الإ���ش��اب��ة ب��ه، ومي��ر الكبد 
الدهني بعدة مراحل ح�شب درجات الدهون، املرحلة الأوىل وهي مرحلة 
تر�شب الدهون والتي ميكن ال�شفاء منها من دون تدخل دوائي، اأما مرحلة 
اإلتهاب الكبد الدهني فهي املرحلة الثانية التي ي�شل اإليها من 10 اإىل 20 
% من مر�شى دهون الكبد وتكمن خطورتها يف احتمال تطورها اإىل تليف 
نظام  اتباع  ���ش��رورة  اإىل جانب  دوائ��ي��ة  يتطلب عالجات  قد  وال��ذي  الكبد 

غذائي �شحي مالئم ملر�شى تليف الكبد".
وتعد حالة الكبد الدهني من احلالت القابلة للتح�شن عند اللتزام باأ�شلوب 
حياة �شحي ويف حالة جتاهل الهتمام باملر�ض قد ت�شل ملراحل متقدمة 
كالتليف اأو �شرطان الكبد، كما �شرح د. رفاعي واأ�شاف: "جميع الدرا�شات 
العاملية حول دهون الكبد اأكدت اأن البدانة وال�شكري اأبرز عوامل الإ�شابة 
عالية  والأغ��ذي��ة  باخلمول  املت�شم  الع�شري  احلياة  اأ�شلوب  جانب  اإىل  به 
الغازية  امل�شروبات  امل�شتخدمة يف  ال�شناعية  واملحليات  ال�شعرات احلرارية 
التي اأكدت الدرا�شات ارتباطه الوثيق بزيادة دهون الكبد كما واأكدت درا�شات 
اأن الريا�شة وتخفي�ض الوزن يوؤديان اإىل حت�شن ملحوظ يف وظائف الكبد 

ون�شبة الدهون".
ي�شم فريق العيادة ا�شت�شاري متخ�ش�ض يف اأمرا�ض الكبد واخ�شائية تغذية 
ملتابعة وو�شع الربامج الغذائية ملر�شى دهون الكبد وتدعم العيادة اخلدمات 
املتعددة واملتكاملة التي يوفرها م�شت�شفى املفرق يف العيادات التخ�ش�شية، 
ومتا�شياً مع توجهها نحو توفري اأجود اخلدمات ب�شهولة وي�شر، خ�ش�شت 
حلجز   80050 ال��رق��م  "�شحة"  ال�شحية  ل��ل��خ��دم��ات  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة 
املواعيد وللرد على ال�شتف�شارات لكافة من�شاآتها من امل�شت�شفيات واملراكز 

�شحية والعيادات التابعة لها.

دائرة الثقافة وال�صياحة – اأبوظبي والحتاد 
للطريان ينظمان جولة ترويجية يف 3 مدن ا�صرتالية

•• اأبوظبي - الفجر

دائرة  نظمتها  التي  اأبوظبي"  "ا�شتك�شفوا  الرتويجية  اجلولة  ا�شتقطبت 
لدولة  الوطني  الناقل  للطريان،  والحت��اد  – اأبوظبي  وال�شياحة  الثقافة 
الإمارات العربية املتحدة، ما يزيد عن 620 من وكالء ال�شفر وال�شياحة 

يف 3 مدن ا�شرتالية.
جامع  واأب��رزه��ا  اأبوظبي،  يف  اجل��ذب  معامل  على  ال�شوء  اجلولة  و�شّلطت 
ال�شيخ زايد الكبري، ووفرت من�شة للتوا�شل املبا�شر مع منظمي العطالت 
والرتفيهية  ال�شياحية  بالتجارب  الوعي  لتعزيز  ا�شرتاليا  يف  اخلارجية 
املتنوعة يف الإمارة، وحتفيزهم على اإدراجها �شمن الباقات التي يقدمونها 
لعمالئهم. وبداأت اجلولة يف بر�شنب ثم انتقلت اإىل ملبورن قبل اأن تختتم 

فعالياتها يف �شيدين.
دائرة  يف  اخلارجية  واملكاتب  الرتويج  اإدارة  مدير  النعيمي،  مبارك  واأ�شار 
مبتكراً  مفهوماً  طرحت  ال��دائ��رة  اأن  اإىل  اأبوظبي   – وال�شياحة  الثقافة 
"يح�شر  وق��ال:  اأبوظبي"،  "ا�شتك�شفوا  جولة  عرب  الرتويجية  للمبادرات 
وكالء ال�شفر العديد من الفعاليات الرتويجية اأ�شبوعياً، وهو ما دفعنا اإىل 
الرتكيز على تنظيم حدث تنفرد به اأبوظبي بني الوجهات الأخرى. وقد 

ا�شتطعنا حتقيق ذلك خالل فعاليات اجلولة والعرو�ض التقدميية".
و�شهدت اجلولة لقاءات بني وكالء ال�شفر يف ا�شرتاليا ووفد اأبوظبي الذي 
الإمارة،  ال�شياحة يف  العاملة يف قطاع  ال�شركاء واجلهات  العديد من  �شم 
حيث ا�شتمعوا اإىل �شرح للمن�شاآت واملرافق الرتفيهية والفندقية اجلديدة 
يف الإمارة مبا يف ذلك مدينة "عامل ورانر براذرز اأبوظبي" يف جزيرة يا�ض 
للغو�ض  �شردال  ورح��الت  ال�شعديات،  جزيرة  يف  اجلديد  جمريا  ومنتجع 
يا�ض  مر�شى  حلبة  يف  القيادة  جتربة  على  تعرفوا  كما  اللوؤلوؤ.  ل�شطياد 
والعديد من الأن�شطة الرتاثية مثل ر�شوم احلناء اإىل جانب اأف�شل من�شاآت 

ال�شيافة والأطعمة وامل�شروبات الفاخرة يف الإمارة.
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 بدءًا من الع�سور القدمية، ومرورًا بنظريات فرويد، وو�سواًل اإىل علم االأع�ساب احلديث، كثريًا ما �سّكلت االأحالم لغزًا يثري 
اهتمام الباحثني واحلاملني على حد �سواء. ما هي املعاين التي يحملها احللم واأية ر�سائل ي�ستطيع نقلها؟ رحلة يف عامل تف�سري 
االأحالم...مع ظهور الفكر املنطقي واملنهج الديكارتي، اعُترب احللم طوال عقود �سكاًل من الهذيان اأو الهلو�سة. لكن �سرعان 
ل احللم )الطريق امللكي للو�سول  ما ظهر فرويد يف عام 1900 واأعاد اإليه اعتباره. بالن�سبة اإىل اأبي التحليل النف�سي، ي�سكِّ

اإىل الالوعي(، ما يعني اأنه اأ�سبه بطريق �سريع ي�سمح لنا ببلوغ اأ�سدق كيان فينا.

لرغباتنا  انعكا�شاً  احللم  اعتبار  على  فرويد  اأ�شّر 
حتليلها  ال�شخ�ض  يجيد  اأن  يجب  وكان  الأ�شا�شية، 
ب�شبب  راأي�����ه.  بح�شب  ن��ف�����ش��ي��اً،  حم��ل��اًل  ي�شبح  ك��ي 
ال�شابقة  مكانتها  الأح��الم  خ�شرت  فرويد،  نظرية 
�شفة  واكت�شبت  امل��اورائ��ي��ة  الر�شائل  لنقل  كو�شيلة 
بكل  الفردية  للثقافة  انعكا�شاً  واأ�شبحت  )اأنانية(، 

اأ�شاطريها وتقاليدها.
تلميذ  ج��ون��غ،  غو�شتاف  ك���ارل  عمد   ،1912 ع��ام 
بدرجة  امل��و���ش��وع  يف  التعمق  اإىل  املجتهد،  ف��روي��د 
اإ�شافية. ف�شرح يف اأحد كتبه اأن الأحالم ت�شتق من 

)الالوعي اجلماعي( امل�شرتك بني الب�شر.
ُيعترب �شّيد عامل الأح��الم بال  يف حني كان فرويد 
منازع يف نهاية اخلم�شينيات، اأحدث مي�شال جوفيه، 
اأ���ش��ت��اذ يف ع��ل��م الأح���ي���اء ال��ع�����ش��ب��ي، ث���ورة ك���ربى يف 
طريقة فهمنا الأح��الم من خالل اكت�شاف مرحلة 
)حركة العني ال�شريعة(: ترتافق هذه املرحلة من 
الدماغ  ون�شاط  اجل�شم  ���ش��ّل  م��ع  ال��دم��اغ��ي  العمل 

بدرجة فائقة.
ت��ع��د ال�شور  امل��ق��ارب��ة اجل���دي���دة، مل  ب��ف�����ش��ل ه���ذه 
الغريبة جمّرد تعبري ُمقّنع عن الرغبات الالواعية. 
بالن�شبة اإىل علماء الأع�شاب، اأ�شبحت تلك امل�شاهد 
خالل  تظهر  التي  املقلقة  اأو  ال�شعيدة  اأو  الغريبة 
نحتاج  التي  للم�شاعب  �شريالياً  جت�شيداً  الأح��الم 
اإىل معاجلتها يف حياتنا اليومية. لذا يحمل 70% 
ن�شتعمل  اأننا  يعني  ما  مقلقاً،  طابعاً  الأح���الم  من 

احللم لتجاوز امل�شاعب وامل�شي قدماً.

و�سيلة لتنظيم االأفكار
احللم  ُي��ع��ت��رب  الأع�������ش���اب  ع��ل��م��اء  اإىل  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
اأن���ه حم��اول��ة لإعادة  ف���ردي���اً(، م��ا يعني  )ب��رن��اجم��اً 
ا�شتيعاب  خ��الل  م��ن  احلقيقية  هويتنا  يف  التعمق 
العنا�شر املتفاوتة التي ت�شّكل )الأنا( العليا على مر 
الليايل املتالحقة. ا�شتوحى الطبيب النف�شي جاك 
مونتاجنريو اأفكاره من هذا التيار الفكري لتعريف 
احللم كتدريب لالإبداع ودليل مل�شاعدتنا على تنظيم 
تخربنا  العاطفي.  توازننا  على  واحل��ف��اظ  اأفكارنا 
ثم،  م��ن  ح��ي��ات��ن��ا.  يف  و�شلنا  اأي���ن  اإىل  اإذاً  الأح����الم 
ال��ذات والت�شرف  التنبه لها لفهم  اإىل  رمبا نحتاج 
ن�شتعد  الواقعية، وكاأننا  املنا�شب يف احلياة  بال�شكل 

خالل الليل ليوم الغد.
النوم هذا اجلانب من وظائف  اأثبت بع�ض خ��رباء 
احل��ل��م ع���رب اإج�����راء درا����ش���ة ع��ل��ى اأ���ش��خ��ا���ض كانوا 
كلية  اإىل  ال��دخ��ول  اختبار  يف  للم�شاركة  ي�شتعدون 
الطب. كان يجب اأن يروي هوؤلء الطالب الأحالم 
اإذا  ي��ذك��روا  واأن  ال�شابقة،  الليلة  يف  راودت��ه��م  التي 
الباحثون  ا�شتنتج  املرتقب.  بالختبار  حلموا  كانوا 
�شاهدوا  ال��دف��ع��ة  ت��ل��ك  م��ن  ط���الب  ع�����ش��رة  اأول  اأن 
ك��واب��ي�����ض م��ري��ع��ة ح���ول ت��اأخ��ره��م يف ال��و���ش��ول اإىل 
المتحان اأو تقدميهم ورقة بي�شاء. كذلك لوحظ 
اأن %92 من الطالب الذين ُقِبلوا يف الكلية كانوا 
املنا�شب،  ال��وق��ت  يف  ي�شتيقظوا  مل  ب��اأن��ه��م  ح��ل��م��وا 
تكن  مل  اأو  ال��و���ش��ول،  يف  نقلهم  و�شيلة  ت��اأخ��رت  اأو 
املالحظات،  ه��ذه  اإزاء  وا���ش��ح��ة.  الم��ت��ح��ان  اأ�شئلة 
املواقف  ي�شتبق  الدماغ  اأن  مفادها  فر�شية  ُطرحت 
اخل��ط��رية اأو امل��ح��رج��ة خ���الل ال��ن��وم، وي��ب��ح��ث عن 
ت�����ش��ّب يف  ق��دمي��ة  ن��ظ��ري��ة  ك��ان��ت  ح��ل��ول لتجنبها. 
اأن الروح تنذر باحلوادث  الإطار نف�شه على اعتبار 
النا�ض من  املرتقبة من خالل الأح��الم كي يتمكن 
حداً  ن�شع  اأن  يجب  ه��ل  ينتظرهم.  مل��ا  ال���ش��ت��ع��داد 
للتف�شريات النف�شية لالأحالم اإذاً؟ ل يو�شي علماء 

الأع�شاب بذلك!

تعاون علم االأع�ساب والتحليل النف�سي لفك 
ال�سيفرة

حمتوى  يوماً  الدماغ  ت�شوير  تقنيات  تك�شف  رمبا 
التحليل  �شيبقى  ذل��ك،  ح�شول  بانتظار  اأحالمنا. 
النف�شي �شرورياً لفهمها. ما راأي علماء الأع�شاب؟

ما �سبب اهتمام علماء االأع�ساب باالأحالم؟
بديهياً  ب����الأح����الم  ال��ع��ل��م  ه����ذا  اه���ت���م���ام  ي��ك��ن  مل 
هذه  تتما�شى  ول  وفنياً  غريباً  جانباً  حتمل  لأنها 
احللم  ي�شّكل  ذل��ك  م��ع  العلوم.  م��ع قطاع  الأج���واء 
اإىل  نظراً  الأع�شاب  علماء  يطلقها  درا�شات  حمور 
احلياة  فهمنا  ط��ري��ق��ة  حت�شني  يف  الن�شيط  دوره 
امل�شكلة  ك��ان��ت  الأ����ش���ل  يف  ووظ��ي��ف��ت��ه��ا.  ال��ن��ف�����ش��ي��ة 
الن�شاط  ت�شجيل  طريقة  بتحديد  تتعلق  الأ�شا�شية 
توقيت  نعرف  نكن  مل  لأننا  احللم  اأثناء  الدماغي 
ن�����ش��وء ه���ذه ال��ظ��اه��رة. ل��ك��ن ت��غ��رّي ال��و���ش��ع جذرياً 
اأنهم وجدوا موؤ�شرات ع�شبية  الباحثون  حني ظّن 
اأي  ال�شريعة(،  العني  )حركة  خالل  وفيزيولوجية 

اآخر مرحلة من دورة النوم.
اإذاً  يكفي  كان  واآلياتها،  الأح��الم  حمتوى  لتحليل   
اأن ي�شّجل العلماء ن�شاط الدماغ خالل تلك املرحلة 
قد  الظاهرة  ه��ذه  اأن  ال��ي��وم  نعرف  لكننا  حت��دي��داً. 
تتكرر يف جميع مراحل النوم. من ثم، مل تعد تلك 

الفر�شية الأولية مربرة.
ت��وق��ي��ت ن�شوء  ال��ع��ل��م��اء  اأن ي��ح��دد   ه��ك��ذا ل مي��ك��ن 
اإىل تلك الت�شجيالت. يجب  الأحالم بدقة ا�شتناداً 

اأن يتجاوزوا هذا التحدي!

ما حمور البحوث احلا�سلة اإذًا؟

ينتج  ك��ي  ال��دم��اغ  يفعله  م��ا  بعد  العلماء  يفهم  مل 
جمموعة من الأفكار املت�شابهة، اأي الأحالم، خالل 
مرحلة النوم البطيء وحركة العني ال�شريعة، رغم 
مروره بحالت خمتلفة جداً. مع ذلك، ميكن القيام 
باكت�شافات اأخرى يف هذا املجال. اكت�شف الباحثون 
اإىل تخفيف  اأن احل��ل��م مي��ي��ل  الأخ����رية  ال��ف��رتة  يف 
اأر�ض  على  نعي�شها  التي  للحقائق  العاطفية  القوة 
الواقع. اإذا واجهنا مثاًل ف�شاًل ذريعاً وبداأنا نعي�شه 
جمدداً اأثناء النوم، �شيرتاجع الأمل الذي ن�شعر به 
ال�شعبة.  التجربة  تلك  ب�شبب  اليومية  حياتنا  يف 
توحي  الإيجابية.  الأم��ور  على  نف�شه  املبداأ  ينطبق 
هذه النتائج باأن الن�شاط املرتبط بالأحالم ي�شارك 

يف تنظيم العواطف املتعلقة بحياتنا النف�شية.

هل ما زلنا بعيدين عن م�ساهدة اأحالم النا�ض 
في الوقت احلقيقي؟

ل يزال هذا الهدف بعيد املنال مع اأن بع�ض التجارب 
الراهنة يجعلنا نتوقع حتقيق ذلك الهدف يف اأحد 
ا�شتعمال  الأي��ام. متّكن باحثون يابانيون مثاًل من 
املناطق الن�شيطة يف الدماغ خالل النوم ملعرفة ما 
تت�شمن  درا���ش��ات��ه��م  يف  امل�شاركني  اأح���الم  ك��ان��ت  اإذا 
اإنها  العك�ض.  اأو  الأ�شخا�ض  ب��دل  ج��ام��دة  اأغ��را���ش��اً 

جمّرد بداية لكنها تبقى نتيجة مبهرة.

كيف يف�ّسر علم االأع�ساب االأحالم؟
هذا هو فحوى امل�شكلة! حتى لو متّكنا من ا�شتخراج 
����ش���ورة احل��ل��م م���ن ال��ن��ائ��م ان��ط��الق��اً م���ن ن�شاطه 
الدماغي، ما الذي �شنفعله حينها؟ يجب اأن جنمع 
�شلة  على  خمتلفة  وم��ع��ل��وم��ات  ���ش��ور  م��ن  خليطاً 
بذلك ال�شخ�ض. اإذا مل نعرف مثاًل اأن تلك ال�شيارة 
اأّن لون  اأو  اإىل ج��ّده،  التي ي�شاهدها يف حلمه تعود 
اأن  ميكننا  ل  غرفته،  ل��ون  ي�شبه  الأخ�شر  اجل���دار 
الأع�شاب وحده  �شيئاً. لن يكون عمل علماء  نفعل 
كافياً. ثمة تكامل معنّي بني اأفكار التحليل النف�شي 
وبني الفر�شيات التي يطرحها علماء الأع�شاب. ما 
من تناق�ض بني اكت�شافاتهم وموؤلفات فرويد. من 
ثم، يجب اأن يرت�شخ التعاون بني علم الأع�شاب وبني 
علم النف�ض التجريبي والتحليل النف�شي كي نتمكن 
فهمنا وظيفة  تقّدم حقيقي يف طريقة  اإح��راز  من 

الأحالم ودور احلياة النف�شية يف هذا املجال.

اآلة حلل امل�ساكل؟
التعبري عن  تك�شف الأح��الم ر�شائل داخلية حتاول 

نف�شها. ما راأي علم النف�ض باملو�شوع؟

ما معنى الذكاء املرتبط باالأحالم؟
ي�شتمّد احللم م��وارده من خمزون غري حمدود ل 
يرتبط ح�شراً ب�)الأنا( الداخلية، اأي تلك الف�شحة 
اأي�شاً  يتعلق  بل  فرويد.  عنها  تكّلم  التي  ال�شغرية 
ب���ال���ذات الإدراك����ي����ة ال��ت��ي مت��ت��د ع��ل��ى ن��ط��اق اأو�شع 
بالتاريخ  امل��رت��ب��ط��ة  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال���ذاك���رة  وت�����ش��م��ل 
احلوادث  اإىل  ونظرته  للحامل  والعائلي  ال�شخ�شي 
ال��داخ��ل��ي��ة وج�شمه  ال��ن��ف�����ش��ي��ة  احل��ا���ش��ل��ة وح��ي��ات��ه 
الأحالم  اله�شم...(.  وم�شار  ال�شغرية،  )اجل���روح 
ذلك  وي�شبه  يربطنا بحقيقة وجودنا،  ب�شلك  اأ�شبه 
اخل���ط ال��ع��م��ودي ال���ذي يتبعه ال��ن��ائ��م وي�����ش��ري اإىل 
يتمتع  النوم.  اأثناء  بها  مير  التي  العميقة  املراحل 
احللم طبيعياً بالقدرة على اإرجاعنا اإىل عمر الع�شر 
�شنوات اأو 15 �شنة اأو 40 �شنة... حتى اأنه ي�شتطيع 
اأو  املقبلة  احل����وادث  ي��ت��وق��ع  اأن  احل����الت  بع�ض  يف 
يغو�ض يف الذاكرة العائلية اأو اجلماعية التي يعجز 

الوعي عن الو�شول اإليها.
يتميز  لكن  احليوانات،  وحتى  النا�ض،  جميع  يحلم 
الب�شر بقدرتهم على التعبري عن اأحالمهم �شفهياً، 
املرتبط  ال���ذك���اء  اإىل  ت�����ش��اف  ال��ل��غ��ة  اأن  ي��ع��ن��ي  م���ا 
تفا�شيله  �شرد  عند  احللم  يتخذ  كذلك  بالأحالم. 
منحًى اآخر لأن كالمنا يعّج بتعابري تك�شف معاين 

عن ال�شور التي متّر يف عقلنا.

ما اأهمية تركيز املر�سى على اأحالمهم؟
ت�شمل  التي  التحليالت  لأن  �شرورية  عملية  اإنها 
الأح����الم جت��ري ب��وت��رية اأ���ش��رع واأع��م��ق م��ن العادة 
نظراً اإىل قدرة احللم على اخرتاق طبقات الالوعي 
اأن يطلب املعاِلج  يف خمتلف الأوق��ات. يكفي اأحياناً 
العالج  يعطي  كي  اأح��الم��ه  يتذكر  اأن  املري�ض  من 
م��ف��ع��ول��ه ب��ط��ري��ق��ة ���ش��ب��ه ���ش��ح��ري��ة! ل��ك��ن يف حالت 
كلمات يف  ث��الث  ال�شخ�ض  ي���دّون  اأن  يكفي  اأخ���رى، 
مذّكرة �شغرية لبناء تفا�شيل احللم واإعادة اإحيائه 
يف اأوقات اليقظة. ميكن حتديد معامل احللم اأي�شاً 
من خالل العتياد على �شرد اأحداثه ل�شخ�ض اآخر. 
لكن هذه التجربة لي�شت �شبيهة بكتابة احللم لأن 
تقت�شر  بينما  اآخ��ر  ط��رف��اً  ت�شمل  الأوىل  التجربة 
التجربة الثانية على ك�شف خبايا احللم اأمام الذات 
دون �شواها. على �شعيد اآخر، يعزز بع�ض احلوادث 
امل���ح���ددة ظ��ه��ور ت��ل��ك الأح�����الم جم�����دداً، م��ن بينها 
تغيري مكان الإقامة اأو ال�شفر اأو الوقوع يف احلب... 
كلما تقع تقلبات جذرية يف احلياة الواقعية، تخرتق 
الأحالم جدار الرقابة وتطلق العنان لنف�شها. من 
الرا�شخة  ال��ع��ادات  عن  يختلف  ما  كل  اأن  املالحظ 
اإىل الظهور يف الأح��الم. ينطبق املبداأ نف�شه  مييل 
اأن يفتح قناتنا الداخلية.  على كل عامل من �شاأنه 
التاأمل  اأب����رزه����ا  امل����وؤث����رة،  ال���ع���وام���ل  ت��ل��ك  ت��ت��ع��دد 
اأحالمهم  تذّكر  يف  املر�شى  بع�ض  ينجح  والكتابة. 
بعد فرتة من )ال�شلل( الفكري من خالل العتياد 
على كتابة �شفحة يف �شباح كل يوم حيث يذكرون 
كل ما يخطر على بالهم. حتى اأنهم يكتبون اأحياناً 

الكلمة نف�شها على طول ال�شفحة.

هل ميكن اعتبار احللم لغزًا حقيقيًا؟
احللم لغز بطبقات متعددة، ول ميكن حّله بطريقة 
واحدة. ل يزال الغمو�ض �شّيد املوقف يف هذا املجال، 
وي�شمح  اأحياناً  لكن يبقى بع�ض التف�شريات مفيداً 
بها  ن�شعر  اأن  ميكن  معينة.  حقيقة  باكت�شاف  لنا 
التي  الفورية  ال��راح��ة  ويف  نف�شيتنا  ويف  ج�شمنا  يف 
اأن ندّون  ي�شمنها احللم. يف بع�ض احل��الت، يكفي 
تفا�شيل الأحالم التي تراودنا اأو نخربها ل�شخ�ض 
اآخ�����ر ك���ي ن��ف��ت��ح ذل����ك ال���ب���اب ال���ق���ائ���م ب���ني الوعي 
وال���الوع���ي. ت��ع��ّج األ���غ���از الأح�����الم ب��ال��ع��وام��ل كافة 
التي ميكن التفكري بها: الرموز، وال�شور، واللغة، 
والأ�شوات، والعواطف )غ�شب، وخوف، وحزن...(. 
التحليالت  ليدعم  ياأتي احللم  الأوق��ات،  يف معظم 
احلا�شلة، اأو ميكن اأن يناق�شها ويقودنا اإىل م�شار 
�شورة  تن�شاأ  مماثلة،  حلظات  يف  بالكامل.  خمتلف 
اأو فر�شية اأو حادثة تدفعنا اإىل التفكري مبوؤ�شرات 
تو�شلنا  التي  الأدل���ة  تتالحق  ما  و�شرعان  مفيدة، 

اإىل النتائج املن�شودة.

هل حتمل الرموز معنًى موحدًا؟
ميكن اأن تكون ركائز تف�شري الأحالم مب�ّشطة لكنها 
لي�شت خاطئة. كيف ميكن األ يتاأثر ال�شخ�ض الذي 
ي�شتعمل اللغة منذ ولدته بتاريخ الرموز؟ يتجاوز 
معناها كل �شخ�ض منا. ي�شّب كل عن�شر من احللم 
تتلّون  لكن  م�شرتكة  خمّيلة  يف  وغ��اب��ة...(  )ب��ح��ر، 
رمبا  �شخ�ض.  كل  ق�شة  بح�شب  طبعاً  الرموز  تلك 
�شبيل  وا���ش��ع��اً. على  معنًى  اأح��ي��ان��اً  امل��وؤ���ش��رات  حتمل 
املثال، ت�شري الأرقام التي تظهر يف احللم اإىل معاٍن 
مبّطنة اأو ر�شائل �شرية اأو مراحل عمرية معينة يف 
احلياة. لكن تبقى دقة الالوعي مبهرة لأن ر�شالته 
تلك  اكت�شاف  ميكن  ل  �شكل.  ب���اأي  مبهمة  لي�شت 
اأن  تاأكيد  ميكن  لكن  احل���الت،  بع�ض  يف  الر�شائل 

الرقم الذي يظهر يف احللم يحمل معنًى دقيقاً.

هل نفهم حقيقتنا عن طريق احللم؟
ممكن، لأن احللم ي�شتطيع اأن يعرّب عن ازدواجيتنا: 
رمبا ل نعرف مثاًل اأننا منفعلون اأو متعبون دوماً، 
لكننا ن�شتطيع تاأكيد �شعورنا بالغ�شب. ياأتي احللم 

)�شخ�شيات  متنوعة  باأ�شكال  الغ�شب  ذلك  وينظم 
خطرية، وحيوانات مفرت�شة، ومعارك...(. نخطئ 
الع�شبية  النوبات  رغباتنا غالباً: خالل  يف حتديد 
لكن  معيناً  �شيئاً  نريد  اأننا  نظن  رمب��ا  العتيادية، 
مينعنا الآخ��رون من حتقيق هدفنا اأو تقف احلياة 
لإيجاد  كحّجة  العقلية  ه��ذه  ن�شتعمل  طريقنا.  يف 
منافع ثانوية للو�شع القائم. ين�شاأ احللم لنقل هذه 
الر�شالة اإلينا: ي�شعنا مثاًل يف موقف ل نريد عي�شه 
م��ط��ل��ق��اً، ث��م يك�شف ازدواج��ي��ت��ن��ا ب��ك��ل و���ش��وح حني 
نرف�ض تقّبل الر�شالة التي يريد نقلها اإلينا. نتيجًة 
ب�شكل  اأو  بال�شكل نف�شه  الظهور  اإىل  �شيعود  لذلك، 
خمتلف اإىل اأن ن�شغي اإليه اأو ن�شّر على رف�شه! لذا 

ُيعترب احللم املتكرر مهماً يف احلالت كافة.

كيف حتررنا االأحالم؟
الوعي  ب��ني  ال��ق��ائ��م  ب��اإب��ق��اء اجل�����ش��ر  ي�شمح احل��ل��م 
والالوعي مفتوحاً على حلول غري متوقعة. من�شي 
وذكرياتنا  املقلقة  اأف��ك��ارن��ا  نخفي  ون��ح��ن  حياتنا 
ال�شورة  م��ع  تتما�شى  ل  التي  واحل����وادث  احلزينة 
اأي مع )الأنا( املثالية.  التي يحملها الآخرون عنا، 
الكابو�ض،  وح��ت��ى  احل��ل��م،  اأه���داف  اأح���د  يتعلق  لكن 
ت��ل��ك ال��ذك��ري��ات ال��دف��ي��ن��ة واإجبارنا  اإح��ي��اء  ب���اإع���ادة 
حتى  اإق�شائها.  بدل  ال�شلبية  اجلوانب  تقييم  على 
حلم  ب�شبب  ب��الن��زع��اج  ن�شعر  ونحن  ا�شتيقظنا  ل��و 
ال�شور  تلك  لأن  اإيجابية  التجربة  تبقى  )�شيئ(، 
حتمل معاين رمزية. بالتايل ي�شمح احللم بتجنب 
احل�����وادث. يف  اأو  الأم���را����ض  اأو  ال��ت�����ش��رف��ات  بع�ض 
املقابل رمبا تقع الأمور ال�شلبية اإذا قررنا األ ن�شمع 
ال��ر���ش��ائ��ل ال��ت��ي ي��وّج��ه��ه��ا ال���الوع���ي. ي��ه��دف احللم 
منا.  ج���زءاً  واع��ت��ب��اره��ا  ال�شلبيات  تقّبل  اإىل  اأي�����ش��اً 
اأفكاراً معينة، يتوىل احللم تنقيتها  عندما نرف�ض 
وحني  امل�شاكل.  حلل  باآلة  اأ�شبه  في�شبح  وغربلتها، 

ن�شغي اإليه، ن�شعر بتحرر تام.

 )فهمُت �سرورة اأن اأرفع دعوى(
)حني اأعيد التفكري يف ذلك احللم، اأ�شاب بق�شعريرة 
يف كل مرة: اأقف فيه فوق ج�شر قدمي و�شلب وتقع 
من  وتخلو  احل���رب  فيها  ت�شتفحل  مدينة  ورائ���ي 
مظاهر احلياة. ل نرى فيها اإل النار والدم وتفوح 
ي�شّلني  ب��اأن اخل��وف  اأ�شعر  رائ��ح��ة احل��رائ��ق.  هناك 
واأن ج�شمي بداأ يتجّمد، ومع ذلك يجب اأن اأتقدم. 
يرتدين  الن�شاء  من  جمموعة  ببطء  مني  تقرتب 
مالب�ض باللون الأ�شود. ل اأ�شتطيع روؤية وجوههّن 
يلتِقْطَنها  التي  الأغ��را���ض  ب�شاطة  بكل  اأ�شاهد  بل 
ب��ح��ذر ���ش��دي��د: ق��ط��ع واأق������راط ذه��ب��ي��ة. ك��ل��م��ا كّن 
يقرتبن مني، كان ج�شمي يتحرك. يف و�شط اجل�شر 
لالأذن  قرطاً  منهّن  ام��راأة  كل  واأعطتني  التقيُتهّن 
من دون التفوه باأية كلمة. كانت على �شكل حلقات 
نحو  ذل��ك  بعد  توّجهن  �شرقي.  طابع  لها  مده�شة 
املدينة امل�شتعلة، فيما تابعُت اأنا �شريي نحو مدينة 
فخمة ونظيفة فيها مباٍن مده�شة و�شبيهة مبباين 
باري�ض. �شاهدُت هناك و�شاحاً ُم�شاًء واأخذُت بع�ض 

الوقت لتاأمله، ثم و�شلُت اإىل ال�شفة الثانية...
ح��ني اأ�شتيقظ م��ن ال��ن��وم، اأب��ق��ى حت��ت ت��اأث��ري ذلك 
احللم فرتة لكني ل اأعرف معناه. ومل اأفهم حقيقة 
ما يعنيه قبل اأن اأتكلم مع طبيبتي النف�شية. يف تلك 
الفرتة كنت اأمّر باكتئاب قوي: انفتح فجاأًة الغطاء 
التي تعّر�شُت  اأغلقُته على حادثة الغت�شاب  الذي 
ل��ه��ا ح��ني ك��ن��ُت يف ع��م��ر اخل��ام�����ش��ة. ع���اد ك��ل �شيء 
وال�شمئزاز...  وال���روائ���ح،  ال�����ش��ور،  ال��واج��ه��ة:  اإىل 
لكن  وانهارت حياتي.  اأنوثتي  باأنني خ�شرُت  �شعرُت 
الذي  احللم  اأن  النف�شية  طبيبتي  يل  ك�شفت  حني 
يراودين رمزي، واأن اأقراط الأذن ت�شري اإىل جن�ض 
اأن احلرب تعني الزلزال الكامن يف  الإن��اث، فهمُت 
داخلي واأن اجل�شر يرمز اإىل الطريق الذي يجب اأن 
بعد الرتاجع الذي ع�شُته  اأم�شي قدماً  اأقطعه كي 
اأرفع  اأن  ق��ررُت  لذلك  نتيجًة  الأخ���رية.  الأ�شهر  يف 
ا�شتفدُت  علّي.  اعتدى  ال��ذي  ال�شخ�ض  �شد  دع��وى 

اأ�شتجمع  ك���ي  ال��ن�����ش��اء يف احل��ل��م  ت��ل��ك  ت���ع���اون  م���ن 
قوتي وطاقتي واأتخذ خطوة جريئة واأحترر واأرفع 
ا�شرتجاع  ال�شوت. بف�شل ذلك احللم، متكنُت من 
ال�شيطرة على ج�شمي وبداأُت اأعي�ض كامراأة حقيقية 

يف عمر الثامنة والع�شرين(.

هل االأحالم موؤ�سرات حتذيرية؟
�شهادات  بينها  الفكرة، من  على هذه  الأدل��ة  تتعدد 
حول اأحالم دّونها بع�ض الأملان قبل احلرب العاملية 
الثانية. ي�شمع كل حملل نف�شي خالل �شنوات عمله 
اأح���الم���اً حت��م��ل م��وؤ���ش��رات حت��ذي��ري��ة م��ن ح���وادث 
تلك  تتعلق  طبعاً.  متفاوتة  ب��درج��ات  لكن  و�شيكة 
اأو عائلة كاملة.  ب�شخ�ض  اأو  �شنة  اأو  بيوم  املوؤ�شرات 
لكن ل ميكن تف�شري هذه الظاهرة حتى الآن. تبقى 
اأكرث  مقلقة  اآخ��ري��ن  باأ�شخا�ض  املرتبطة  الأح���الم 
يف  ال���واردة  ال�شخ�شيات  تكون  عموماً،  غريها.  من 
بالآخرين.  اأح��ي��ان��اً  تتعلق  لكنها  منا،  ج���زءاً  احللم 
اجل�شم  واأن  الوعي  يحّد  الإدراك  اأن  املعروف  ومن 
الالوعي يقع خارج  اإذا كان  به.  ذك��اًء خا�شاً  يحمل 
ا�شتعمال و�شائل  ال��ذي مينعه من  اإط��ار الزمن، ما 
يوؤكدون  اأ���ش��خ��ا���ض  ث��م��ة  جنهلها؟  ن���زال  ل  زم��ن��ي��ة 
اأي�شاً على اأنهم يتابعون التوا�شل مع اأقارب اختفوا 
منذ فرتة طويلة. هل هم متوهمون بكل ب�شاطة؟ 
امليت  ال�شخ�ض  يبقى  ال�شعبة،  احل���داد  ح���الت  يف 
حا�شراً يف اأحالم اأقرب النا�ض اإليه قبل اأن يتال�شى 
تدريجاً. لكنه يعود بعد مرور �شنوات، بعد انق�شاء 
النا�ض  فيح�شل  بالكامل،  ال��داخ��ل��ي  احل���داد  ف��رتة 

حينها على فر�شة توديع الأموات نهائياً.

االأحالم �سيفرة  لفك  طرائق   3
اكت�شف رغباتك احلقيقية

اإىل من  األغاز حتتاج  النا�ض  اأح��الم  بح�شب فرويد، 
و�شوراً  �شمنية  كلمات  احللم  ي�شتعمل  يكت�شفها. 
مقّنعة لإخفاء رغباتنا الالواعية. لكن لفهم معناها 
ال�شيناريوهات  ع��ن  نتخلى  اأن  ي��ج��ب  احل��ق��ي��ق��ي، 
اخليالية اأو ال�شخيفة التي تن�شاأ خالل نومنا. رمبا 
اإىل �شخ�ض )حُم��ّرم( علينا  القوي  يتخذ اجنذابنا 
النفور.  ب�شعور  فيتمثل  احللم  يف  مناق�شاً  �شكاًل 
على  م��ع��نّي  ل�شخ�ض  املكبوت  كرهنا  يظهر  ك��ذل��ك 
اأربعة مفاهيم  �شكل عاطفة يف احللم. حّدد فرويد 
اأن  وميكن  الأح���الم،  لرتكيب  ال��الوع��ي  ي�شتعملها 

ن�شتفيد منها حتماً حني نحاول تف�شريها.
عنا�شر  نف�شه  امل�شهد  يجمع  العوامل:  جتميع   •
متعددة.  رغبات  واإر���ش��اء  احل��امل  لت�شليل  متنوعة 
ع��ل��ى ���ش��ب��ي��ل امل���ث���ال، رمب����ا ت����رى ن��ف�����ش��ك يف ملعب 
ال��ذي يحمل  تت�شاجر مع رب عملك  مدر�شة حيث 

ا�شم �شقيقك الأكرب املتزوج من امراأة ل تتحملها!
احلقيقية،  ال���دواف���ع  لإخ��ف��اء  ال��ع��واط��ف:  ن��ق��ل   •
الذي  املو�شوع  ب�شاأن  النائم  عاطفة  الالوعي  ينقل 
ي�شغله اإىل مكانة ثانوية. على �شبيل املثال، ت�شتقل 

بها  تربطك  التي  اأم��ك  ل��روؤي��ة  تذهب  كي  احلافلة 
عالقة �شدامية، ثم مت�شي بقية احللم واأنت متالأ 

معامالت اإدارية معقدة.
احللم  ق�شة  تتخّفى  املبا�شر:  غ��ري  التج�شيد   •
احلامل  ي�شتعمل  مقبول.  �شيناريو  وراء  الالواعية 
عما  للتعبري  ا�شتعارات  �شكل  على  و���ش��وراً  كلمات 

يرتبط باحلياة اجلن�شية.
تعطي  التي  الأخرية  اللم�شات  اإنها  • ال�شتفا�شة: 
ال�شخ�ض  نظر  يف  ومقبوًل  منطقياً  طابعاً  احللم 

احلامل.

مترين عملّي:
وقلم  دف��رت  بو�شع  اب���داأ  الأح���الم،  ر�شائل  لتف�شري 
بالقرب من �شريرك. حني ت�شتيقظ من النوم، ا�شمح 
لعقلك باإطالق ال�شور والأ�شوات والأحا�شي�ض كافة 

من دون اأن حتاول فهمها.
ثم اكتب تفا�شيل حلمك، ل �شيما احلوادث املهمة 
رّك��ز بعد  ت�شاهده.  ت��روي فيلماً  وامل��ت��ك��ررة، وك��اأن��ك 
اأن  و���ش��ورة( وح���اول  ك��ل عن�شر )كلمة،  ذل��ك على 
حينها  �شتح�شل  ح��ري��ة.  بكل  العنا�شر  ب��ني  تربط 

على روابط وا�شحة ب�شاأن كل عقدة يف احللم.
النقاط  ه��ذه  تتمثل  ال�شائكة:  ال��ن��ق��اط  ح���ّدد   •
�شعوراً  وت��ع��ط��ي  م�����ش��ت��ح��ي��ل��ة  اأو  ���ش��ع��ب��ة  ب����رواب����ط 

بالنزعاج.
• اعزل امل�شهد الأخري: يخت�شر هذا امل�شهد غالباً 

ر�شالة احللم.
اكت�شفتها  ال��ت��ي  ال��رواب��ط  راج���ع  احل��ل��م:  ف�ّشر   •
اإن�شاء روابط جديدة )ذكريات،  واقراأها تزامناً مع 
واأفكار، وعواطف(. يف نهاية هذه املرحلة، �شتعرف 
الرغبة التي ارتكز عليها احللم، وتتمكن بعدها من 

اإيجاد طريقة لال�شتفادة منها يف حياتك الواعية.

اقبل الن�سائح
ي�شتطيع  ك��ون��ه  ل��ن��ا  حليف  احل��ل��م  ج��ون��غ،  بح�شب 
اأ�شبه  اأن���ه  يعني  م��ا  ال��داخ��ل��ي،  عاملنا  اإىل  اإي�شالنا 
ال���ف���ردي وبني  ال��وع��ي  ب�شلة و���ش��ل م��ب��ا���ش��رة ب��ني 
من  الأ�شا�شي  ب��اجل��زء  ويربطنا  اجلماعي،  ال��وع��ي 
الأحالم  تنقلها  التي  الر�شائل  تدفعنا  �شخ�شيتنا. 
اإىل حت�شني عالقتنا مع ذاتنا. وفق هذه الفر�شية، 
ت��ع��ّج الأح����الم ب��اإ���ش��ارات ورم����وز ت��ق��دم ل��ن��ا ن�شائح 
واقرتاحات لإح��داث تغيري حقيقي يف حياتنا. كي 
ندرك العوامل التي تعوق تطورنا الداخلي، يطرح 
اأو مواقف  تهددنا  احللم بطرائق متنوعة خماطر 

تاأ�شرنا، ل �شيما يف الكوابي�ض.

مترين عملّي:
دّون اأحالمك يف دفرت، وار�شم خطاً حتت العنا�شر 
وعواطف  و���ش��ور،  وم�شاهد،  �شخ�شيات،  ال��ب��ارزة: 
اأ�شبه  ال�شور  اأو  املواقف  اأو م�شطربة... تلك  قوية 
بدعوة اإىل اإحداث تغيري فعلي اأو تعديل م�شارك اأو 

اإدراك التحولت احلا�شلة يف حياتك.

انفِتْح على الر�سائل الكونية
بالن�شبة اإىل علم النف�ض العابر لل�شخ�شية، تقودنا 
ال�شكل من  اأخ��رى. يجمع هذا  اإىل وقائع  اأحالمنا 
التي حققتها خمتلف  النف�ض بني الكت�شافات  علم 
التيارات النف�شية وبني تلك التي ترتبط بالتقاليد 
ال���روح���ي���ة وت��ه��ت��م ب���ح���الت ال���وع���ي امل��ت��ب��دل��ة التي 
ت�شتطيع اأن ترجعنا اإىل حياتنا ال�شابقة، اأو تقودنا 

اإىل عامل الأرواح. 
اخلطوات  طّبق  الأح����الم،  م��ن  املرحلة  ه��ذه  لبلوغ 

التالية:
اأحالمك. �شياق  • �شف 

التي ترتبط بها عرب تدوين  العواطف  • عرّب عن 
تفا�شيلها خطياً.

من  امل�����ش��ت��ق��ة  الأح��ا���ش��ي�����ض  خم��ت��ل��ف  • ا���ش��ت��ك�����ش��ف 
الأ������ش�����وات وال�������ش���ور واحل��������وادث يف احل���ل���م، وما 

يوازيها على اأر�ض الواقع.
عما  وا�شاألهم  حلمك  يف  الأ�شخا�ض  طاقة  • ن�ّشط 

يريدونه منك.
عن  وت�����ش��اءل  للحلم  ال��ع��ام  امل��ع��ن��ى  ا�شتخل�ض   •
ال�شتنتاج  وت���ق���ّب���ل  ن��ق��ل��ه��ا  ي���ري���د  ال���ت���ي  ال��ر���ش��ال��ة 

النهائي من دون اإ�شدار اأحكام م�شبقة.

تقنيات ت�سوير الدماغ رمبا تك�سف يومًا حمتوها

الحالم.. لغز يثري اهتمام الباحثني 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

 هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 28053

با�ش����������م: �ض. توابل العرب والهند – ذ.م.م

وعنوا�نه: �ض ب: 24403 – ال�شارقة – المارات العربية املتحدة

وامل�شجلة حتت رقم : )19187(  بتاريخ:1999/1/16

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2018/8/25 وحتى تاريخ : 2028/8/25
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

 هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 115393

با�ش����������م: �ض. ليب�شي ليمتد

وعنوا�نه: �شارع دي�شفورد، اإنديربي، لي�ش�شرت �شري، اإل اإي19 4 اإيه تي، اململكة 

املتحدة

وامل�شجلة حتت رقم : )(  بتاريخ:2010/6/21

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2018/6/26 وحتى تاريخ : 2028/6/26
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

 هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 115394

با�ش����������م: �ض. ليب�شي ليمتد

وعنوا�نه: �شارع دي�شفورد، اإنديربي، لي�ش�شرت �شري، اإل اإي19 4 اإيه تي، اململكة 

املتحدة

وامل�شجلة حتت رقم : )(  بتاريخ:2010/6/21

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2018/6/26 وحتى تاريخ : 2028/6/26
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  2  يوليو 2018 العدد 12366

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

 هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 27039 بتاريخ: 1998/6/10

با�ش����������م: م. م�شطفى مالك التجارية

وعنوا�نه: مكتب ملك حممد بن علي القيزي �ض ب: 6379 �شوق مر�شد ديرة 

المارات  - – دبي 
وامل�شجلة حتت رقم : )20677(  بتاريخ:1999/4/28

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :   2018/6/10 وحتى تاريخ :    2028/6/10

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

 هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 114144 بتاريخ: 2008/6/8

با�ش����������م: م. نظارات الربكات

وعنوا�نه: �ض ب: 87379، دبي – المارات العربية املتحدة

وامل�شجلة حتت رقم : )108191(  بتاريخ:2010/10/21

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2018/6/8 وحتى تاريخ : 2028/6/8
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

 هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 114150 بتاريخ: 2008/6/8

با�ش����������م: م. نظارات الربكات

وعنوا�نه: �ض ب: 87379، دبي – المارات العربية املتحدة

وامل�شجلة حتت رقم : )104534(  بتاريخ:2010/6/15

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2018/6/8 وحتى تاريخ : 2028/6/8
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

 هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 114145 بتاريخ: 2008/6/8

با�ش����������م: م. نظارات الربكات

وعنوا�نه: �ض ب: 87379، دبي – المارات العربية املتحدة

وامل�شجلة حتت رقم : )107577(  بتاريخ:2010/9/14

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2018/6/8 وحتى تاريخ : 2028/6/8
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

 هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 114152 بتاريخ: 2008/6/8

با�ش����������م: م. نظارات الربكات

وعنوا�نه: �ض ب: 87379، دبي – المارات العربية املتحدة

وامل�شجلة حتت رقم : )105715(  بتاريخ:2010/7/6

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2018/6/8 وحتى تاريخ : 2028/6/8
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  2  يوليو 2018 العدد 12366

العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2017/1300

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2018/07/08 االحد  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سدها ديزاينز انليمتد )�ض.ذ.م.م(او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                                             الو�سف               �سعر التقييم  

                                                      اغرا�ض متنوعة                      27،760 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/999  جتاري كلي               
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-م��ط��ع��م ت���اج حم��ل 2-ب���ري���ا وي��ن��ك��ات��ي�����ض رام��ا���ش��وام��ى بنت 
راما�شوامى  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ روزا لالإ�شتثمار - ذ م م  وميثله 
ال��دع��وى ومو�شوعها  اأق���ام عليك  ق��د   - ع��ب��داهلل اجل�شمي  ه��اين رج��ب مو�شى   /
 4125000( وق��دره  مببلغ  والت�شامم  بالت�شامن  عليهما  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة 
ال�شتحقاق   تاريخ   والفائدة 9% من  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف   ر�شوم  و  دره��م( 
وحتى ال�شداد التام.   وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2018/7/11  ال�شاعة 
9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال
بحثت تطوير عالقات التعاون وال�سراكة وجذب اال�ستثمارات مع الوفود امل�ساركة

»غرفة ال�صارقة« ُت�صارك يف امللتقى القت�صادي العربي - الأملاين

الحتاد لل�صحن ي�صتقبل مو�صم الإجازة ال�صيفية باإطالق 
»FlightValet «خدمة ال�صحن اجلوي لل�صيارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

مع اقرتاب العطلة ال�شيفية وموجة الطلب املو�شمية على �شحن ال�شيارات 
ال��ع��امل، يحتفل الحتاد  ال��رائ��ج��ة ح��ول  ال��وج��ه��ات  اإىل خمتلف  ال��ف��اخ��رة 
للطريان،  لالحتاد  التابع  اللوج�شتية  واخل��دم��ات  ال�شحن  ذراع  لل�شحن، 
 ،»FlightValet  « لل�شيارات  اجل���وي  ال�شحن  خ��دم��ة  ب��اإط��الق  ام�����ض 

ا لت�شهيل نقل الآليات حول العامل. خدمة �شممت خ�شي�شً
�شنوًيا على منت طائراته  الفاخرة  ال�شيارات  لل�شحن مئات  ينقل الحت��اد 
اجلديدة  اخلدمة  �شاأن  ومن  �شواء،  حد  على  وال�شحن  للركاب  املخ�ش�شة 

منح عمالئنا مزيًدا من ال�شهولة فيما يخ�ض جتربة احلجز.  
ويف تعليق له على اإطالق اخلدمة اجلديدة، حتّدث عبداهلل حممد �شديد، 
املدير الإداري ل�شوؤون ال�شحن واخلدمات اللوج�شتية يف الحتاد للطريان، 
مع  الأ���ش��واق، خا�شة  يف  تلك  اجلديدة  اخلدمة  نطرح  اأن  “ي�شّرنا  قائاًل: 
الرتفاع الكبري للطلب عليها يف ال�شنوات الأخرية، وقد ت�شافرت اجلهود 
توفري  ع��ن  لتثمر  ال�شعيد،  ه��ذا  على  نقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  لتح�شني 

خدمات مناولة الآليات يف حمطات رئي�شية جديدة خالل عام 2018.«
اجلوي  ال�شحن  خدمة  تتوافر  ال�شيفية،  العطالت  مو�شم  اق��رتاب  وم��ع 
لل�شيارات لكافة الراغبني بنقل �شياراتهم الفاخرة ب�شكل فوري. وي�شتفيد 
املتميز  لل�شحن  الذين يختارون تلك اخلدمة من �شجل الحت��اد  العمالء 
العامل. يتم توفري  ال�شيارات قيمة حول  واأعلى  اأفخر  يف مناولة عدد من 
يتوىل  فريق عمل خم�ش�ض  خ��الل  لل�شيارات من  اجل��وي  ال�شحن  خدمة 

عملية تو�شيلها اإىل وجهتها النهائية ب�شرعة و�شالمة واأمان.
كما �شتتيح اخلدمة اجلديدة، على مدار العام، تلبية طلبات ع�شاق ال�شباق 
حلبة  مثل  ال�شهرية  ال�شباق  حلبات  على  �شياراتهم  بقيادة  يرغبون  ممن 
للطريان  الحت���اد  ج��ائ��زة  �شباق  م��وط��ن  اأب��وظ��ب��ي،  يف  ي��ا���ض  مر�شى  �شباق 

الكربى للفورمول1 منذ عام 2009. 
لل�شيارات  اجل���وي  ال�شحن  خ��دم��ة  تتيح  ل���الأف���راد،  خدمتها  ج��ان��ب  واإىل 
لوكالء وم�شنعي ال�شيارات فر�شة نقل اآلياتهم حول العامل ب�شهولة اأكرب، 
مطار  يف  الإيطالية  الريا�شية  ال�شيارات  �شوق  لتلبية  خا�ض  ا�شتعداد  مع 
الركاب  �شواء على منت طائرات الحت��اد للطريان لنقل  ميالن مالبين�شا 
“تعترب  اأو طائرات ال�شحن امل�شتاأجرة واملجدولة.  واأ�شاف ال�شيد �شديد: 
خدمات  قائمة  على  الإ���ش��اف��ات  اأح��دث  لل�شيارات،  اجل��وي  ال�شحن  خدمة 
ا نقل  نقل الب�شائع القيمة التي يوفرها الحتاد لل�شحن، والتي ت�شم اأي�شً
التي   ،FlyCulture خدمة  ع��رب  املو�شيقية  والآلت  الفنية  الأع��م��ال 
جانب  اإىل  اأبوظبي،  اللوفر  متحف  افتتاح  مع  الفائت  العام  اإطالقها  مت 
خدمة TempCheck التي حتمل توقيع الحتاد للطريان لنقل املواد 
الطبية وعلوم احلياة.« واختتم كالمه بالقول: ت�شتند ا�شرتاتيجيتنا اإىل 
لوج�شتي  كمركز  لأبوظبي  الطبيعي  اأبوظبي  اأهمية موقع  ال�شتفادة من 
عالية  للب�شائع  اجل��وي  ال�شحن  نطاق  وتو�شعة  ال��ع��امل،  ل��دول  بالن�شبة 
القيمة ما من �شاأنه منح حقيبة خدماتنا مزيًدا من التنوع وتعزيز مكانتنا 

ب�شفتنا �شريك ال�شحن اجلوي املف�شل.

جانب يف املجل�ض. ول تقت�شر العالقات 
الق��ت�����ش��ادي��ة ال��ع��رب��ي��ة الأمل���ان���ي���ة على 
ت���ب���ادل ال�����ش��ل��ع وال��ب�����ش��ائ��ع وح�����ش��ب بل 
ت�شمل جوانب متعددة من اأهمها تبادل 
وتاأهيل  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ون��ق��ل  امل��ع��رف��ة 
جانب  اإىل  الكفاءات  واأ�شحاب  ال��ك��وادر 
ب��ني اجلانبني،  امل��ت��ب��ادل��ة  ال���ش��ت��ث��م��ارات 
ال�شتثمارات  ح���ج���م  ي���ت���ج���اوز  ح���ي���ث 
الحتادية  اأملانيا  جمهورية  يف  العربية 
يجعل  م����ا  وه�����و  ي�������ورو،  م���ل���ي���ار   100
امل�شتثمرين  ك��ربى  من  العربية  ال��دول 
بالإ�شافة  ه���ذا  الأمل�����اين،  الق��ت�����ش��اد  يف 
اأملانيا  يف  العربية  ال�شتثمارات  اأن  اإىل 
تتميز بال�شتدامة. يف حني و�شل حجم 
العربية  البلدان  بني  التجاري  التبادل 
50 مليار يورو �شنوياً  اإىل نحو  واأملانيا 
التجاري  التبادل  اأك��رب من حجم  وب��ات 
بني اأملانيا واإفريقيا وبني اأملانيا وجنوب 

اأمريكا.

الج��ت��م��اع، ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة وخ��ط��ة عمل 
ال��غ��رف��ة خ����الل ال���ف���رتة امل��ق��ب��ل��ة، حيث 
ت�شافر  اأه���م���ي���ة  ع��ل��ى  ال���ت���اأك���ي���د  ج����رى 
حجم  وزي��ادة  لتعزيز  امل�شرتكة  اجلهود 
العربية  الدول  التجارية بني  التبادلت 
اقت�شادية  ب��ق��وة  ت��ت��م��ت��ع  ال��ت��ي  واأمل���ان���ي���ا 
وجت���اري���ة ه��ائ��ل��ة. وواف����ق امل��ج��ل�����ض على 
اجتماع  وحم�������ش���ر  الأع�����م�����ال  ج������دول 
 15 اجلمعية العامة الذي عقد بتاريخ 
مايو 2017، اإ�شافة اإىل الطالع على 
واطلع  ال��ع��ام.  والأم���ني  الرئي�ض  تقرير 
امل��ج��ل�����ض ع��ل��ى الأو����ش���اع امل��ال��ي��ة لغرفة 

التجارة وال�شناعة العربية الأملانية. 
وواف����ق ع��ل��ى احل�����ش��اب اخل��ت��ام��ي للعام 
املوافقة  ج��ان��ب  اإىل   ،2017 امل��ا���ش��ي 
ال���غ���رف���ة للعام  ع��ل��ى م�������ش���روع م����وازن����ة 
اأع�����ش��اء كل  وان��ت��خ��اب   ،2019 امل��ق��ب��ل 
ملجل�ض  والأمل���اين  العربي  اجلانبني  من 
كل  اأع�����ش��اء  وع���دد  يتنا�شب  مب��ا  الإدارة 

لل�شركات  عنها  غنى  العامل وحمطة ل 
اأ�شواق  يف  للتو�شع  ال�شاعية  واملوؤ�ش�شات 

املنطقة وتعزيز ح�شورها وانت�شارها.
وت�����ش��م��ن��ت اأع����م����ال امل��ل��ت��ق��ى ع��ق��د �شت 
ال�شتثمارات  موا�شيع:  تناولت  جل�شات 
امل��ب��ا���ش��رة ون��ق��ل امل��ع��رف��ة: دع���م خطط 
واإدارة  ال���ع���رب���ي،  ال���ع���امل  يف  ال��ت�����ش��ن��ي��ع 
وفر�ض  ال���رق���م���ي: حت���دي���ات  ال���ت���ح���ول 
وامل�شاريع  لل�شوق،  امل��ح��ّول��ة  التغيريات 
احلكومة  ال��ت��ح��ت��ي��ة:  ل��ل��ب��ن��ي��ة  ال���ك���ربى 
وال�شناعات  ال�����ش��ام��ل،  للنمو  حُم���ف���زاً 
ال��غ��ذائ��ي��ة: ب��ن��اء ال�����ش��راك��ات م���ن اأجل 
زراعة واأمن غذائي ُم�شتدام، وامل�شوؤولية 
اأ�شكال  ال�����ش��ام��ل��ة:  للتنمية  امل�����ش��رتك��ة 
والتحديات  الأمل����اين،  ال��ع��رب��ي  ال��ت��ع��اون 
ال�شيا�شية والقت�شادية ودولة الكويت: 

التنمية والنمو امل�شتدام.
اإدارة غرفة التجارة  وا�شتعر�ض جمل�ض 
وال�����ش��ن��اع��ة ال��ع��رب��ي��ة الأمل���ان���ي���ة خالل 

التعاون القت�شادي  املقرب رئي�ض ق�شم 
الغرفة  اإدارة  جمل�ض  ع�شو  ب��ال��غ��رف��ة 

الدولية.
العوي�ض  �شلطان  ع��ب��داهلل  �شعادة  وق��ال 
امل�شاركة  على  داأب���ت  ال�شارقة  غرفة  اإن 
يف هذا احلدث املهم على امتداد دوراته 
املتعاقبة، وهي حتر�ض على التاأكيد على 
متوازنة  اقت�شادية  عالقات  بناء  اأهمية 
اأملانيا،  وجمهورية  العربية  ال��دول  بني 
الأملانية  ال���ش��ت��ث��م��ارات  ت����زال  ل  ح��ي��ث 
اإىل  حم��دودة يف العامل العربي، م�شرياً 
نظرائها  مع  تتعاون  ال�شارقة  غرفة  اأن 
�شبيل  يف  والأملانية  العربية  الغرف  من 
البلدان  يف  الأملانية  ال�شتثمارات  تعزيز 
ال����ش���ت���ف���ادة من  اإىل ج���ان���ب  ال��ع��رب��ي��ة، 
العريقة يف خمتلف  الأمل��ان��ي��ة  اخل���ربات 
ال�شناعة  ق��ط��اع  يف  وخ��ا���ش��ة  امل���ج���الت 
امل��ت��ج��ددة وال���ت���دري���ب املهني  وال��ط��اق��ة 
وغريها  وال��زراع��ة  ال�شحية  وال��رع��اي��ة 

من القطاعات.
�شعت  ال�شارقة  اأن غرفة  العوي�ض  واأف��اد 
على  ال�شوء  ت�شليط  اإىل  امللتقى  خ��الل 
واملجزية  امل��ت��ن��وع��ة  ال���ش��ت��ث��م��ار  ف��ر���ض 
جهود  اأن  مو�شحاً  ال�����ش��ارق��ة،  اإم����ارة  يف 
ت��رك��زت على ح��ث اجلهات  الغرفة  وف��د 
اأملانيا  يف  الأع��م��ال  وجمتمع  الر�شمية 
م�����ع جمتمع  ال���������ش����راك����ات  ب����ن����اء  ع���ل���ى 
على  والت�شجيع  ال�����ش��ارق��ة  يف  الأع���م���ال 
لال�شتفادة  الإم��ارة  يف  الأعمال  تاأ�شي�ض 
م���ن ال���ع���وام���ل امل��خ��ت��ل��ف��ة ال���ت���ي جعلت 
والأعمال  للمال  اقت�شادياً  مركزاً  منها 
بف�شل موقعها ال�شرتاتيجي ومزاياها 
وبنيتها  امل���رن���ة  وت�����ش��ري��ع��ات��ه��ا  اجل���اذب���ة 
امل���ت���ط���ورة واخل����دم����ات التي  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
اجلهات  وخم���ت���ل���ف  ال���غ���رف���ة  ت���وف���ره���ا 
اخلا�ض،  للقطاع  الإم���ارة  يف  احلكومية 
والتي جعلت منها مركزاً جتارياً وهمزة 
دول  وخمتلف  املنطقة  دول  ب��ني  و���ش��ل 

••املانيا – برلني-الفجر:

���ش��ارك وف��د م��ن غرفة جت��ارة و�شناعة 
ال�شارقة برئا�شة �شعادة عبداهلل �شلطان 
العوي�ض رئي�ض جمل�ض اإدارة الغرفة، يف 
الأملاين”  العربي  القت�شادي  “امللتقى 
عقدت  ال�������ذي  وال����ع���������ش����رون  احل���������ادي 
26-27 يونيو  فعالياته خالل الفرتة 

يف العا�شمة الأملانية برلني.
وب��ح��ث��ت غ��رف��ة ال�����ش��ارق��ة م���ع خمتلف 
اجل��ه��ات الأمل��ان��ي��ة امل�����ش��ارك��ة يف احلدث 
امل�شاركة  العربية  الوفود  من  عدد  ومع 
العالقات  ت��ط��وي��ر  اآف������اق  امل��ل��ت��ق��ى،  يف 
القت�شادية والتجارية وتعزيز جمالت 
وتبادل  ال���ش��ت��ث��م��ار  وف���ر����ض  ال���ت���ع���اون 
اخلربات بني اإمارة ال�شارقة واملقاطعات 

الأملانية وخمتلف الدول امل�شاركة.
و���ش��ه��د امل��ل��ت��ق��ى ح�����ش��ور م���ا ي��زي��د على 
ال����ق����رار  ����ش���ن���اع  م�����ن  ����ش���خ�������ض   600
الأعمال  ورجال  والقت�شادي  ال�شيا�شي 
العربي  اجل���ان���ب���ني  م����ن  وامل��خ��ت�����ش��ني 
ر���ش��م��ي��ة رفيعة  والأمل�������اين، ومب�����ش��ارك��ة 
امل�شتوى من اجلانبني حيث حل رئي�ض 
وزراء دولة الكويت ال�شيخ جابر مبارك 
احل���م���د ال�������ش���ب���اح ���ش��ي��ف ����ش���رف على 
األتماير  ال�شيد بيرت  اإىل جانب  امللتقى، 
احلكومة  يف  وال��ط��اق��ة  القت�شاد  وزي���ر 
الحت���ادي���ة الأمل��ان��ي��ة، وال��دك��ت��ور فولكر 
لحتاد  التنفيذي  الرئي�ض  نائب  تراير 

غرف التجارة وال�شناعة الأملانية.
و����ش���ارك ال��ع��وي�����ض ب��و���ش��ف��ه ع�����ش��واً يف 
وال�شناعة  التجارة  غرفة  اإدارة  جمل�ض 
امل�شرتك  الجتماع  الأملانية، يف  العربية 
اإدارة  وجم���ل�������ض  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ل��ل��م��ك��ت��ب 
الغرفة امل�شرتكة يوم 25 يونيو املا�شي. 
وقد �شم وفد غرفة ال�شارقة اإىل جانب 
رئي�ض الغرفة، �شعادة رغدة حمد ترمي 
خليفة  وفاطمة  الإدارة،  جمل�ض  ع�شو 

بهدف تطبيق اأعلى درجات ال�سفافية واملعايري الدولية يف املجاالت ال�سريبية

MLI الإمارات توقع على التفاقية املتعددة الأطراف

ال�����ش��ري��ب��ي��ة، ك��م��ا ي��ج��ري ال���ت���ع���اون ب�����ش��اأن درا�شة 
تت�شمن  وال��ت��ي  العالقة  ذات  الأخ���رى  التفاقيات 
الت��ف��اق��ي��ة م��ت��ع��ددة الأط������راف مل��ن��ع ت���اآك���ل الوعاء 
ال�شتئنا�ض  اإىل جانب  الأرب��اح،  ال�شريبي وحتويل 
مبعايري املنظمة يف جمال احلوكمة، وخا�شة فيما 
يتعلق بحوكمة املوؤ�ش�شات املالية الإقليمية والدولية 
اإىل  الإ����ش���ارة  وجت���در  ال���دول���ة.  فيها  ت�شاهم  ال��ت��ي 
 2017 اأن دول��ة الإم���ارات كانت قد وقعت يف ع��ام 
ال�شريبية،  امل�شائل  يف  املتبادلة  امل�شاعدة  اتفاقية 
وذلك يف اإطار التزام الدولة املعايري الدولية لتبادل 
يف  وع�شويتها  ال�شريبية،  ل��الأغ��را���ض  املعلومات 
والتي  املعلومات،  وتبادل  لل�شفافية  العاملي  املنتدى 
اإىل  ال��دول��ة  ان�شمام  نف�شه  ال��ع��ام  يف  اأي�شاً  �شبقها 

التفاقية الإدارية املتعددة الأطراف لتبادل املع

 ،OECD والتنمية  القت�شادي  التعاون  منظمة 
لتعزيز اأطر العمل امل�شرتك يف عدة جمالت، حيث 
بينهما يف عام  املوقعة  التفاهم  يتم جتديد مذكرة 
�شراكة  ب��ن��اء  اإىل  وال��رام��ي��ة  دوري،  ب�شكل   2007
و�شمال  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  ملنطقة  ق��وي��ة  �شريبية 
يتم  كما  وال��ت��ج��ارب،  اخل��ربات  تبادل  اأفريقيا عرب 
لالأغرا�ض  امل��ع��ل��وم��ات  ت���ب���ادل  جم���ال  يف  ال��ت��ع��اون 
ك�شكرتارية  املنظمة  تكليف  مت  حيث  ال�شريبية، 
العاملي  ب�”املنتدى  ُت���ع���رف  ال��ع�����ش��ري��ن  مل��ج��م��وع��ة 
لل�شفافية وتبادل املعلومات” معنية مبتابعة التزام 
ذات  املعلومات  وت��ب��ادل  ال�شفافية  مبعايري  ال��دول��ة 
ب�شكل دوري.  هذا وتبنت  ال��دول  العالقة، وتقييم 
اتفاقيات جتنب  املنظمة يف  الإم���ارات من��وذج  دول��ة 
املعلومات  ت��ب��ادل  وات��ف��اق��ي��ات  ال�شريبي،  الزدواج 

اأي ثغرة  الأط��راف و�شيلة ناجحة للحكومات حلل 
ا�شتعمال  اإ����ش���اءة  مل��ن��ع  ال�����ش��ري��ب��ي��ة،  الت��ف��اق��ي��ات  يف 
وبان�شمام  ال��ن��زاع��ات،  ت�شوية  وحت�شني  امل��ع��اه��دات 
ارتفع   MLI ات��ف��اق��ي��ة  اىل  اأخ����رى  ودول  ال��دول��ة 
دول����ة.«    79 اىل  الت��ف��اق��ي��ة  اىل  امل��ن�����ش��م��ني  ع����دد 
ون��ت��ي��ج��ة ل��ل��ع��الق��ات امل��ت��م��ي��زة ال��ت��ي ت��رب��ط الدولة 
ومبوجب  والتنمية،  القت�شادي  التعاون  مبنظمة 
م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م امل���ربم���ة ب��ي��ن��ه��م��ا، ت��ع��م��ل وزارة 
القت�شادي  التعاون  منظمة  مع  وبالتعاون  املالية 
والتنمية OECD على تنظيم �شل�شلة من ور�ض 
ال�شريبية، ويف مقدمتها  باملجالت  املتعلقة  العمل 
الأرباح  وحت��وي��ل  ال�شريبي  ال��وع��اء  ت��اآك��ل  مكافحة 
خمتلف  من  ممثلون  بها  ي�شارك  والتي   ،BEPS
العمل مع  املالية  العامل.  وتوا�شل وزارة  حكومات 

•• اأبوظبي-الفجر: 

لتبادل  ال��دول��ي��ة  باملعايري  ال��دول��ة  ال��ت��زام  اإط���ار  يف 
يف  وع�شويتها  ال�شريبية،  ل��الأغ��را���ض  املعلومات 
اأعلنت  املنتدى العاملي لل�شفافية وتبادل املعلومات، 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  ت��وق��ي��ع  ع��ن  امل��ال��ي��ة  وزارة 
 ،MLI امل��ت��ح��دة ل��الت��ف��اق��ي��ة امل��ت��ع��ددة الأط������راف
ال����وزارة يف الج��ت��م��اع الذي  وذل���ك خ��الل م�شاركة 
والتنمية  الق��ت�����ش��ادي  ال��ت��ع��اون  م��ن��ظ��م��ة  ت��ع��ق��ده 
املتعددة  ال��ب��ريو.  ووق��ع التفاقية  يف    OECD
الأط��راف MLI عن جانب دولة الإم��ارات �شعادة 
حممد يو�شف حممد العو�شي �شفري الدولة لدى 
البريو، وذلك بح�شور �شفراء وكبار امل�شوؤولني من 
كازاخ�شتان وممثلني  البريو وجمهورية  جمهورية 
من خمتلف دول العامل الأع�شاء يف الطار ال�شامل 
الأرباح،  وحتويل  ال�شريبي  ال��وع��اء  تاآكل  ملكافحة 
وممثلني عن منظمة التعاون القت�شادي والتنمية  
م��ع��ايل عبيد  اأك���د  ال�����ش��دد،  ه���ذا  ويف   .OECD
على  املالية  لل�شوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  الطاير،  حميد 
حر�ض دولة الإمارات العربية املتحدة على اللتزام 
ال�شفافية  اأعلى درجات  الدولية، وتطبيق  باملعايري 
“توا�شل  معاليه:  وق���ال  ال�شريبية.  امل��ج��الت  يف 
مكانة  لتعزيز  اجل��ه��ود  خمتلف  ب��ذل  املالية  وزارة 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة ودوره��ا يف خمتلف 
تبادل  جم��الت  يف  والدولية  الإقليمية  امل�شتويات 
ان�شمت  حيث  ال�شريبية،  ل��الأغ��را���ض  امل��ع��ل��وم��ات 
الوعاء  ت��اآك��ل  ملكافحة  ال�شامل  الإط���ار  اىل  ال��دول��ة 
قامت  كما   ،BEPS الأرب����اح  وحت��وي��ل  ال�شريبي 
وتطبيق  ملتابعة  عمل  ف��رق  بت�شكيل  امل��ال��ي��ة  وزارة 
يعزز  ال��ذي  الأم��ر  بال�شفافية  اخلا�شة  اللتزامات 

من موقف الدولة على امل�شتوى الدويل.« 
الدولية  التفاقية  توقيع  “ياأتي  معاليه:  واأ�شاف 
تناف�شية  تعزيز  بهدف    MLIالأطراف متعددة 
متعددة  الدولية  التفاقية  وتعترب  عاملياً  ال��دول��ة 

املطلوبة  وال�����ش����الح����ات  ال���ت���غ���ي���ريات 
ورفعها اإىل الإدارات املعنية فيما يخ�ض 
ال�������ش���وق احل���ي���وي وال������ذي ي�شهد  ه����ذا 
زي�����ارات اأع�����داد ك��ب��رية م��ن ال�����ش��ي��اح من 
خمتلف الأعمار واجلن�شيات ف�شال عن 
معدات  با�شتخدام  والتو�شية  الرتكيز 

ومواد تتالءم مع الظروف املناخية.

املتعاملني على ترك حمالتهم واأعمالهم 
والذهاب باأنف�شهم اإىل البلدية لتقدمي 

اقرتاحاتهم ومالحظاتهم.
واأو�شح ر�شا �شلمان مدير اإدارة ال�شحة 
مت  اأن���ه  دب��ي  ببلدية  ال��ع��ام��ة  وال�شالمة 
ال�شحة  مل��ع��اي��ري  م��ب��دئ��ي  تقييم  اإج����راء 
وال�شالمة يف ال�شوق وحتديد وت�شنيف 

تهدف اإىل تعزيز العالقات مع متعاملي 
الدائرة يف خمتلف القطاعات باعتبارهم 
�شركاء يف عملية تطوير كافة املمار�شات 
املبادرة  ت�شهم  حيث  البلدية  يف  املتبعة 
ومالحظاتهم  احتياجاتهم  معرفة  يف 
ومقرتحاتهم التطويرية .. م�شرية اإىل 
اأن املبادرة تاأتي مراعاًة لعدم قدرة بع�ض 

اإىل متطلبات  وال�شتماع  املجال  يف هذا 
العمل يف قطاعهم وذلك �شمن جهودها 
امل�شتمرة يف مد ج�شور التوا�شل املبا�شر 

والتعاون الالحمدود مع متعامليها.
واأك����دت م��ن��ال ب��ن ي��ع��روف م��دي��ر اإدارة 
بلدية  يف  وال�شركاء  املتعاملني  عالقات 
امل��ب��ادرة ال�شنوية  اأن ه��ذه  دب��ي ب��الإن��اب��ة 

•• دبي -وام:

املتعاملني  ع�����الق�����ات  اإدارة  ن���ظ���م���ت 
وال�شركاء ببلدية دبي “لقاء يف امليدان” 
قياديو  ح�شره  ال��ذه��ب  �شوق  جت��ار  م��ع 
وموظفو خمتلف اإدارات الدائرة بهدف 
التعرف على كافة احتياجات املتعاملني 

بلدية دبي تنظم »لقاء يف امليدان« مع جتار �صوق الذهب

العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/1046  جتاري كلي               
بليونري  يف  �شريكة  ب�شفتها  كومبني  ك��ل��وب  /1-ب��ي��ل��ي��ون��ري  عليه  امل��دع��ي  اىل 
خلدمات اإدارة املن�شاآت - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ جمعة 
حممد ال�شيخ جمعه املن�شوري عن نف�شه وب�شفته �شريك يف بليونري خلدمات 
اإدارة املن�شاآت - �ض ذ م م  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها دعوى حل وت�شفية 
يوم  لها جل�شة  - وح��ددت  م  م  ذ  �ض   - املن�شاآت  اإدارة  بليونري خلدمات   / �شركة 
الثالثاء املوافق 2018/7/10 ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/1100  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- �شركة كايت التجارية - �ض ذ م م 2-بهاتيا بوبيندرا تول�شيدا�ض - عن 
نف�شه وب�شفته مدير ل�شركة كايت التجارية - �ض ذ م م  3-ديجى 4 يوم - �ض ذ م م 4- بنكج 
كم  5-ك��م  م   م  ذ  �ض   - ي��وم   4 ديجى  ل�شركة  وب�شفته مدير  نف�شه  - عن  وهابي  بوبيندرا 
للمجوهرات - �ض ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك �شادرات ايران - فرع 
وميثله / احمد علي مفتاح �شالح الزعابي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
والر�شوم  درهم(  والتكافل مببلغ وقدره )1.043.457.19  بالت�شامن  املدعي عليهم  بالزام 
التام.  ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %  4+14 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 
 Ch2.E.22 وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2018/7/9 ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/1151  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-اخل��ان ملقاولت البناء - ذ م م  2-غالم يحيى حممد كل  جمهويل حمل 
القامة مبا ان املدعي/ بنك دبي التجاري - �ض م ع وميثله / عبا�ض م�شتت فندي املالكي -  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما 1+2 مببلغ وقدره )12.501.509 
درهم(  والفائدة 9% من 2018/5/15 وحتى ال�شداد التام والزام املدعي عليهما 3 و 4 بالت�شامن 
وحتى   2018/5/15 من   %9 والفائدة  دره��م(   643.650( وق��دره  مبلغ  الوىل  عليها  املدعي  مع 
وقدره  مببلغ  الوىل  عليها  املدعي  مع  بالت�شامن   6 و   5 عليهما  املدعي  وال���زام  التام  ال�شداد 
)1.046.450 درهم( والفائدة 9% من اقامة الدعوى وحتى ال�شداد التام وامل�شاريف والتعاب.   
 Ch2.E.21 وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ض  املوافق 2018/7/12 ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  م��ن ميثلك  اأو  باحل�شور  ف��اأن��ت مكلف  ل��ذا 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/946  جتاري جزئي              

ي��و���ش��ف  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مبا  امل��دع��ي عليه / 1- ح�شام حممد  اىل 
حممد  عبداهلل  حممد   / وميثله  اخل��وري  موري�ض  مطانيو�ض  املدعي/  ان 
العامري - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
مببلغ وقدره )446670 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  
12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء 
املوافق 2018/7/4 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف 
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/248  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1- ا�شوك كينيان  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ كولني 
 10.342.000 ب������  املطالبة   ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ري�شارد�شن  اري��ك 
عليه  املدعي  بالزام  الق�شاء   ، املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م 
الثالث برد جواز �شفر املدعي الذي حت�شل عليه دون مربر قانوين او امر ق�شائي   
بالقاعة  ال�شاعة 9.30 �ض  املوافق  2018/7/16   وح��ددت لها جل�شة يوم الثنني  
Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

االثنني  2   يوليو    2018  م   -   العـدد  12366  
Monday   2   July   2018  -  Issue No   12366



26

املال والأعمال

اقت�صادية دبي تبداأ تعهيد خدمات الرتخي�ص 
وت�صجيل ال�صركات التابعة للمناطق احلرة يف تيكوم 

•• دبي- الفجر: 

الدولة  يف  الأع��م��ال  بيئة  تناف�شية  بتطوير  احلكومية  التوجهات  م��ع  متا�شياً 
جلعلها اأكرث كفاءة وفاعلية وجذباً لل�شركات، وّقع قطاع الت�شجيل والرتخي�ض 
الإدارة   axs مع  تعاون  اتفاقية  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  يف  التجاري 
الت�شغيلية ملجموعة تيكوم والتابعة لدبي القاب�شة، تتيح لها ترخي�ض وت�شجيل 
جميع ال�شركات العاملة التابعة للمناطق احلرة �شمن جمموعة تيكوم، والبالغ 
عددها اأكرث من 4000 �شركة �شمن جممع دبي ال�شناعي وحي دبي للت�شميم 
والرب�شاء هايت�ض، اإ�شافة لأي �شركة قائمة �شمن اإحدى امل�شاريع العقارية التي 
طورتها تيكوم، لت�شهيل عملها وجعلها قادرة على اإجناز جميع احتياجاتها دون 
ال�شتعانة مبراكز خدمة خارجية، ومتكينها من اإجناز معامالتها �شمن مكان 

واحد، مبا فيها خدمات التعهيد وطلبات الرتخي�ض والت�شجيل التجاري. 
وقام بتوقيع التفاقية كل من عمر بو �شهاب، املدير التنفيذي لقطاع الت�شجيل 
اأيوب  وال��دك��ت��ور  دب��ي؛  يف  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  يف  التجاري  والرتخي�ض 
�شالحية   axsل�شركة ال�شماح  على  التفاقية  وتن�ض   .axs عام  مدير  كاظم، 
دبي،  يف  القت�شادية  التنمية  ل��دائ��رة  التابع  الرتاخي�ض  ن��ظ��ام  على  ال��دخ��ول 
واخلا�ض بطلبات الرتخي�ض والت�شجيل التجاري )خدمات التعهيد(، وا�شتالم 
الوثائق واملتطلبات الالزمة، مبا ي�شمل خدمات حجز وحتديد ال�شم التجاري، 
ومعاجلة  الإلكرتونية،  املبدئية  املوافقة  وجتديد  واإ���ش��دار  الرخ�شة،  وجتديد 
الت�شاريح  وجت��دي��د  وت��ع��دي��ل  واإل���غ���اء  واإ����ش���دار  واإل��غ��ائ��ه��ا،  وتعديلها  ال��رخ�����ش��ة 
 axs يف  امل�شتحدثة  الوظائف  من   70% ف��اإن  التفاقية  ومبوجب  التجارية، 
يجب اأن ي�شغلها مواطنون اإماراتيون.  وتعليقاً على التفاقية قال عمر بو �شهاب: 
حتر�ض اقت�شادية على الرتقاء باخلدمات لتعزيز ا�شتدامة التنمية القت�شادية، 
وت�شهيل مزاولة الأعمال والأن�شطة التجارية، ونهدف من خالل هذه التفاقية 
باملناطق  اخلا�شة  التجارية  والأن�شطة  الأعمال  ترخي�ض  اإج��راءات  تب�شيط  اإىل 
ال�شتثمارات  جلذب  مثالية  كوجهة  دبي  مكانة  تعزيز  �شاأنها  من  والتي  احل��رة 
وازدهار م�شاريع الأعمال. و�شنعمل من خالل �شراكتنا مع axs الإدارة الت�شغيلية 
ملجموعة تيكوم والتابعة لدبي القاب�شة على تعزيز دور واأداء �شوق املناطق احلرة، 
وبالتايل رفع الإنتاجية والأداء القت�شادي لإمارة دبي اإىل اأعلى امل�شتويات. وقال 
axs تقدمي خدمات الرتخي�ض  باإمكان مراكز  اأ�شبح  اإنه  اأيوب كاظم  الدكتور 
والت�شجيل التجاري املقدمة من دائرة التنمية القت�شادية يف دبي، مبا يح�شن 
من جتربة �شركاء الأعمال يف تيكوم، و�شدد على اأهمية رقمنة اخلدمات مل�شايرة 
توجهات الدولة ال�شرتاتيجية وتعزيز تناف�شيتها، واأ�شاف: �شهدنا موؤخراً تقدم 
الإمارات اإىل املركز 17 عاملياُ يف الن�شخة الثانية من التقرير ال�شنوي للتناف�شية 
للمعهد  التابع  العاملي  التناف�شية  مركز  عن  وال�شادر   2018 العاملية  الرقمية 
التناف�شية  ال��دول��ة  اإمكانات  يعك�ض  ما  وه��و   ،IMD الإداري���ة  للتنمية  ال��دويل 
الرقمية، ول بد لنا من العمل امل�شتمر على تطوير وزيادة رقمنة جميع خدماتنا، 
مبا يخدم تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تبني اقت�شاد املعرفة، علما اأن الإمارات 
حتتل �شمن التقرير نف�شه مراتب اأوىل يف مرونة الأعمال والأطر التنظيمية، 

وهما عامالن اأ�شا�شيان لتح�شني القدرة التناف�شية الرقمية.

»ات�صالت« تطلق »الفاتورة ال�صوتية« 
لأ�صحاب الهمم من املكفوفني جمانا

•• اأبوظبي-وام:

التي  ال�شوتية”  “الفاتورة  خدمة  اإط��الق  عن  ام�ض  “ات�شالت”  اأعلنت 
على  ال��ت��ع��رف  م��ن  الهمم  اأ���ش��ح��اب  فئة  م��ن  املكفوفني  امل�شرتكني  متكن 
تفا�شيل الفاتورة اخلا�شة بح�شاباتهم جمانا. وميكن للعمالء ال�شرتاك 
الت�شال  اإ�شافية عن طريق  ر�شوم  اأي  احت�شاب  دون  يف اخلدمة اجلديدة 
برقم خدمة العمالء 101 اأو زيارة اأحد مراكز اخلدمة التابعة لت�شالت 
وعند تفعيل اخلدمة، ي�شتقبل العمالء اعتبارا من ال�شهر التايل مكاملات 
العربية  باللغة  املخت�شرة  الفاتورة  تفا�شيل  ت�شرح  ات�شالت  من  تلقائية 
على  ال��ت��ع��رف  للم�شرتكني  مي��ك��ن  ك��م��ا  الخ��ت��ي��ار.  ح�شب  الإجن��ل��ي��زي��ة  اأو 
اإجمايل املبالغ امل�شتحقة والر�شيد ال�شابق، واإجمايل ر�شوم املكاملات املحلية 

»مركز دبي للهيئات القت�صادية واملهنية« ي�صجل 38 % منوًا يف اأعداد الهيئات امل�صجلة 

اأبوظبي ت�صت�صيف الدورة الرابعة من املوؤمتر الدويل ملركبات امل�صتقبل يف نوفمرب 

التقنية،  التطورات  “تتطلب  واأ�شاف: 
اأكرب  تنظيمياً  واإط������اراً  اأع��ل��ى  م��ع��اي��ري 
وزيادة اجلهود يف جمال التعليم وتبادل 
اخل�����ربات. وب��و���ش��ف��ن��ا ج��م��ع��ي��ة، فنحن 
ق�������ادرون ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ال��ت��وا���ش��ل بني 
املبادرات  ودعم  اجلهود  وتن�شيق  النا�ض 
من قبل احلكومات واملنظمات الأخرى 
لتح�شني فهم التنمية امل�شتدامة وتعزيز 
العمل  اإىل  نتطلع  ون��ح��ن  ب��ه��ا.  ال��وع��ي 
لتح�شني  املعنية  املوؤ�ش�شات  جميع  م��ع 
م��ع احلد  املنطقة  اجل��م��ي��ع يف  رف��اه��ي��ة 
الذين  لل�شكان  الكربونية  الب�شمة  من 

يتزايد عددهم ب�شكل م�شتمر«. 
امل�شت�شارين  “جمعية  وان�������ش���م���ت 
القانونيني لل�شركات يف ال�شرق الأو�شط« 
للهيئات  دب����ي  “مركز  اإىل   ACC
القت�شادية واملهنية” هذا العام ، حيث 
ا�شتفادت من ع�شوية الحتاد التجاري 
األف   43 اأك��رث من  ال��ذي ي�شم  العاملي 

ع�شو، ودعم برناجمها املبتكر يف دبي.
رئي�ض  م��ريك��ل��ي��ن��ج��ر،  ج��ي��م�����ض  وق������ال 
“جمعية امل�شت�شارين القانونيني  معهد 
لل�شركات يف ال�شرق الأو�شط لالعتماد”: 
دب���ي  “مركز  خ������الل  م����ن  “ح�شلنا 
على  واملهنية”،  القت�شادية  للهيئات 
اإمكانية الو�شول اإىل املرافق وال�شبكات 
امل�شت�شارين  جمعية  على  ت�شهل  ال��ت��ي 
ال�شرق  يف  ل���ل�������ش���رك���ات  ال���ق���ان���ون���ي���ني 
دبي. ونظًرا  باأعمال يف  القيام  الأو�شط 
فاإن  لالأعمال،  عاملي  دب��ي كمركز  ل��دور 
القانونيني  امل�شت�شارين  جمعية  اأع�شاء 
املحليني  الأو���ش��ط  ال�شرق  يف  لل�شركات 
ال�شركات  يف  ال��داخ��ل��ي��ني  )امل���ح���ام���ني 
املحامني  وكذلك  اجلن�شيات(  متعددة 
يتوقون  املنطقة،  خ��ارج  من  الداخليني 
على  ل��ل��ح�����ش��ول  دب���ي  اإىل  ال���ق���دوم  اإىل 

�شهاداتهم القانونية وتعليمهم«.

اإىل  با�شتمرار  ون�شعى  ال��ق��ط��اع،  ه��ذا  يف 
و�شع اإطار تنظيمي ومعايري تتوافق مع 

الت�شريعات العاملية.
���ش��ه��دت دولة  ل��ق��د   .“ امل��ع��ي��ن��ي  واأ����ش���اف 
الإمارات العربية املتحدة بالفعل �شل�شلة 
املبادرات من خمتلف اجلهات احلكومية 
م��ن اأج����ل حت��ق��ي��ق الأه������داف امل���ح���ددة يف 
ال���ربن���ام���ج ال���وط���ن���ي ل����روؤي����ة الإم�������ارات 
يف  الذاتي  النقل  وا�شرتاتيجية   ،2021
امل�شتدامة  التنمية  وا�شرتاتيجية  دب���ي، 

تكنولوجيا  يف  امل�شتقبلية  والب���ت���ك���ارات 
ال��ت��ن��ق��ل احل����دي����ث����ة«.  م����ن ج���ان���ب���ه قال 
���ش��ع��ادة حم��م��د ب���ن ���ش��ل��ي��م  رئ��ي�����ض نادي 
وال�شريك  وال�شياحة  لل�شيارات  الم��ارات 
املوؤمتر:  ال�شرتاتيجي للهيئة يف تنظيم 
نحن فخورون بامل�شتوى الذي و�شل اليه 
املا�شية.  الثالث  ال�شنوات  خالل  املوؤمتر 
والتي  الأخ����رية  احلكومية  امل���ب���ادرات  اإن 
اإىل  ال��ن��ق��ل  ت��ه��دف اإىل حت��وي��ل و���ش��ائ��ل 
القيادة  وذات��ي��ة  وذكية  م�شتدامة  و�شائل 
الإمارات  دول��ة  اأن  على  �شاطع  دليل  هي 
دول  ب��ني  ال�شّباقة  ه��ي  املتحدة  العربية 
العامل للتحول ال�شريع اإىل اأنظمة النقل 

الذكية وال�شديقة للبيئة.
اأي�شاً  ي�شغل  وال����ذي  �شليم  ب��ن  وا���ش��اف 
م��ن�����ش��ب  ن��ائ��ب رئ��ي�����ض الحت�����اد ال���دويل 
لل�شيارات: لقد قطعت املركبات الكهربائية 
وال�������ش���دي���ق���ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة ����ش���وط���اً ط���وي���اًل، 
للمناف�شة  التقنية  الناحية  وتقدمت من 
واإن  التقليدية.  نظرياتها  م��ع  بفعالية 
املنطقة  يف  الكهربائية  ال�����ش��ي��ارات  جن��اح 
التحتية  البنى  تطوير  على  الآن  يعتمد 
املواطنني واملقيمني يف دولة  مما ي�شاعد 
النظر  اىل  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات 
ال�شديقة  ال�شيارات  ام��ت��الك  يف  بجدية 

للبيئة.
التنفيذي  الرئي�ض  باول�ض،  اأحمد  قال  و 
ال�شرق  ف���ران���ك���ف���ورت  م��ي�����ش��ي  ل�����ش��رك��ة 
بالتنظيم  ال���داع���م���ة  اجل���ه���ة  الأو�����ش����ط، 
املوؤمتر الدويل ملركبات امل�شتقبل “ي�شعدنا 
اأن نتعاون مرة اأخرى مع هيئة الإمارات 
)موا�شفات(،  وامل��ق��اي��ي�����ض  ل��ل��م��وا���ش��ف��ات 
روؤية  حتقيق  نحو  ريادتها  توا�شل  التي 
م�شرتكة ملنظومة تنقل ذكية وم�شتدامة 

وذاتية القيادة.
ل��ق��د ا�شبح  ب���اول�������ض:  ال�����ش��ي��د  واأ�����ش����اف 
ه��ذا امل��وؤمت��ر واح���دا م��ن اه��م املوؤمترات 
هذا  يف  ال��ع��امل  م�شتوى  على  املتخ�ش�ض 
املجال حيث ي�شتقطب نخبة من املطورين 
ال��ع��امل��ي��ني و���ش��ن��اع ال��ق��رار وج��ه��ات و�شع 
ال�شرتاتيجيات الدولية يف جمال النقل 
. كما انه ي�شت�شيف خرية املتحدثني من 
كافة دول العامل ملناق�شة م�شتقبل النقل 

وو�شع اف�شل احللول املمكنة. 

للموؤمترات  الدولية  “اجلمعية  ملوؤمتر 
الفرتة  ، يف   ICCA والج��ت��م��اع��ات«  
 ،2018 ن��وف��م��رب   14 اإىل   11 م���ن 
ي��ج��م��ع منظمي  اأن  امل��ق��رر  وال����ذي م��ن 
واملتخ�ش�شني  واملوؤمترات  الجتماعات 
يف هذا القطاع من جميع اأنحاء العامل، 
للمعرفة  من�شة  اإن�����ش��اء  ب��ه��دف  وذل���ك 
وتبادل الأعمال ف�شاًل عن خلق فر�ض 
ت��اأ���ش��ي�����ض املركز  ل���ل���ت���وا����ش���ل.  وج�����رى 
الطلب  يف  ال��ك��ب��رية  ل��ل��زي��ادة  ا�شتجابة 
على م�شاركة الهيئات يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة وال�شرق الأو�شط، حيث 
الأع�شاء  لكافة  امل�شاعدة  امل��رك��ز  يقدم 
م��ك��ات��ب متثيلية  ب��ت��اأ���ش��ي�����ض  ال��راغ��ب��ني 
اأو فروع يف دبي. كما يهدف املركز  لهم 
من�شة  ي�شبح  اأن  اإىل  رئ��ي�����ش��ي  ب�شكل 
ل��ل��ح��وار وال��ت��ع��ل��ي��م ب��ني ك��اف��ة املهتمني 
ال�شرق  منطقة  يف  الفر�ض  با�شتك�شاف 
الأو����ش���ط وامل�����ش��اه��م��ة يف ن��ه��اي��ة املطاف 
يف ب��ن��اء دف���ع اق��ت�����ش��اد امل��ع��رف��ة يف دولة 
و�شبه  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة  الإم�����������ارات 
اجلزيرة العربية ب�شكل اأو�شع. ومن بني 
الهيئات التي اأن�شئت من خالل “مركز 
دبي للهيئات القت�شادية واملهنية” هذا 
الأو�شط”،  ال�����ش��رق  “يوروفنت  ال��ع��ام، 
وتكييف  ال��ت��ه��وي��ة  يف  تتخ�ش�ض  ال��ت��ي 
وال��ع��م��ل وحتر�ض  وال���ت���ربي���د  ال���ه���واء 
على التن�شيق مع املعنيني لزيادة كفاءة 

الطاقة وجودة هواء التكييف.
رئي�ض  �شوغيت،  بريان  ق��ال  جهته،  من 
“لقد  الأو�شط”:  ال�شرق  “يوروفينت 
القت�شادية  للهيئات  دب���ي  مل��رك��ز  ك���ان 
واملهنية دور كبري هذا العام يف تاأ�شي�ض 
يوروفينت ال�شرق الأو�شط يف دبي. ونود 
اأن ن�شكر اجلميع يف غرفة دبي ومركز 
على  واملهنية  القت�شادية  للهيئات  دبي 

اخلدمات واملرافق التي مت توفريها«.

دبي على م�شتوى قادة الأعمال وخرباء 
املدينة.  يف  يقيمون  ال��ذي��ن  ال�شناعة 
وهناك اأي�شا اهتمام متزايد من املهنيني 
جزًءا  لي�شبحوا  املحليني  ال��ت��ج��اري��ني 
من الهيئات الدولية اأو املحلية، ويكون 
لهم دور يف تقدم القطاعات ب�شكل عام. 
اأول  ه��ذا الهتمام يف  وج��رى مالحظة 
موؤمتر ل�مركز دبي للهيئات القت�شادية 
واملهنية الذي اأقيم يف الفرتة من 11-
و�شع  وال�����ذي   ،2017 دي�����ش��م��رب   12
اأ�شا�ًشا قوًيا ل�شتقطاب �شبكة قوية من 
ال��ه��ي��ئ��ات ال��دول��ي��ة ال��ت��ي ت��دع��م حتقيق 
الأكرث  ال��دول��ة  لت�شبح  ال��ب��الد،  روؤي����ة 
ولكن  املنطقة،  يف  فقط  لي�ض  اب��ت��ك��اًرا، 

على م�شتوى العامل.
م���اه���ر جلفار،  ق����ال  امل��ن��ا���ش��ب��ة  وب���ه���ذه 
دبي  م��رك��ز  يف  للرئي�ض  الأول  ال��ن��ائ��ب 
التجاري العاملي: “نحن نفخر يف مركز 
دب���ي ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي ب��ت��وف��ري من�شة 
بالتوا�شل،  واملوؤ�ش�شات  لالأفراد  ت�شمح 
القت�شادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  يف  وامل�����ش��اه��م��ة 
اإن  امل��ت��ح��دة.  العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة 
للهيئات  دبي  مركز  �شهده  ال��ذي  النمو 
الأول  الن�شف  يف  واملهنية  القت�شادية 
ذل���ك،  ع��ل��ى  ي�����ش��ه��د   2018 ع����ام  م���ن 
على خلفية  ج��اءت  ال��زي��ادة  واأن  خا�شة 
اإقامة املوؤمتر الأول ملركز دبي للهيئات 
الق��ت�����ش��ادي��ة وامل��ه��ن��ي��ة يف م���رك���ز دبي 
التجاري العاملي. ونحن ن�شعى جاهدين 
لال�شتمرار يف لعب دور متكامل يتوافق 
مع روؤية احلكومة، والإ�شهام يف تو�شيع 
وتعزيز مكانة دبي كمن�شة دولية تعّزز 

منو الأعمال يف املنطقة وخارجها«. 
ت�شكيل  يف  حيوياً  دوراً  الهيئات  وتلعب 
ف��ع��ال��ي��ات الأع���م���ال يف دب����ي، وه���و اأمر 
�شي�شبح مو�شع تركيز عندما ت�شت�شيف 
واخلم�شني  ال�����ش��اب��ع��ة  ال�����دورة  امل��دي��ن��ة 

واملهنية،  الق��ت�����ش��ادي��ة  ل��ل��ه��ي��ئ��ات  دب���ي 
التحول،  ه���ذا  اأع��م��ال  ج���دول  بت�شهيل 
ونعمل ب�شكل متناغم لإن�شاء نظام بيئي 
اأجل تعزيز النمو، وي�شكل  للهيئات من 
هذا النمو املت�شارع يف الت�شجيل خطوة 
اإمكانات  م��ن  ال���ش��ت��ف��ادة  نحو  اإيجابية 
وفعاليات  للمعرفة  عاملي  كمركز  دب��ي 

الأعمال«.
ل���ل���ه���ي���ئ���ات  دب���������ي  “مركز  وت�������ط�������ور 
تاأ�شي�شه  منذ  واملهنية”  الق��ت�����ش��ادي��ة 
التي  ال��دول��ي��ة  للهيئات  ب��واب��ة  لي�شبح 
ال�شرق  منطقة  من  لال�شتفادة  تتطلع 
دبي  مدينة  وم��ن  ع��ام  ب�شكل  الأو���ش��ط 
التي ت�شهد تطوراً �شريعاً ب�شفة خا�شة. 
واأدركت الهيئات قيمة تعزيز ح�شورها 
دبي كوجهة لإن�شاء  املنطقة، وبرزت  يف 
مقرات اإقليمية تقدم الكثري من فر�ض 

النمو.
اإدارة  واأ����ش���ار ح�����ش��ن ال��ه��ا���ش��م��ي، م��دي��ر 
ال���ع���الق���ات ال���دول���ي���ة يف غ���رف���ة جت���ارة 
فر�ض  “تربز  ق���ائ���اًل:  دب����ي  و���ش��ن��اع��ة 
واملهنية  القت�شادية  للهيئات  ع��دي��دة 
للم�شاهمة يف منو وتطور اقت�شاد دولة 
وخ�شو�شاً  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
وال�شناعات  الأب�����ح�����اث  جم������الت  يف 
وتبادل  الأكادميي  واملجتمع  امل�شتقبلية 
املعارف واخلربات املتنوعة. واإننا نتطلع 
اأع�شائنا  م��ع  ج��ن��ب  اإىل  ج��ن��ب��اً  للعمل 
الهيئات  مبجتمع  لالرتقاء  و�شركائنا 
دبي، والرتويج  واملهنية يف  القت�شادية 
لالإمارة كمركز ا�شرتاتيجي ت�شتخدمه 
هذه الهيئات لتعزيز ح�شورها يف اأ�شواق 
ول  اأفريقيا.  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق 
يخفى على اأحد التزامنا بدعم جمتمع 
الأ�شا�ض  ال��رك��ي��زة  ب��اع��ت��ب��اره  الأع���م���ال 

للنه�شة القت�شادية امل�شتدامة«.
الهيئات ب�شكل متزايد يف  ويدل تواجد 

•• دبي-الفجر: 

“مركز دبي للهيئات القت�شادية  اأعلن 
 2014 ع��ام  تاأ�ش�ض  ال���ذي  واملهنية”، 
ك��م��ب��ادرة م�����ش��رتك��ة ب���ني غ��رف��ة جتارة 
و�شناعة دبي ودائرة ال�شياحة والت�شويق 
ال��ت��ج��اري ب��دب��ي وم��رك��ز دب��ي التجاري 
العاملي، ام�ض عن منو ملحوظ يف اأعداد 
الهيئات الدولية امل�شجلة خالل الن�شف 
ن�شبته  بلغت  احل���ايل  ال��ع��ام  م��ن  الأول 
 58 امل��رك��ز  اإىل  ان�����ش��م  ح��ي��ث   ،38%
طلباً   16 ا�شتالم  ومت  مرخ�شة  هيئة 
بداية  م��ن��ذ  ال��ع�����ش��وي��ة  ع��ل��ى  للح�شول 
الر�شمية  الهيئات  �شمن  وم��ن  ال��ع��ام. 
امل�������ش���ج���ل���ة ح����دي����ث����اً، م���ع���ه���د ال���ط���اق���ة، 
امل�شالك  ال��ع��رب��ي��ة جل��راح��ة  واجل��م��ع��ي��ة 
الدوليني،  امل���درب���ني  واحت����اد  ال��ب��ول��ي��ة، 
الطريان،  ل�����ش��الم��ة  اخل��ل��ي��ج  وجم��ل�����ض 
احلية  للفعاليات  ال��دول��ي��ة  واجلمعية 
اجلمعية  وهي  الأو�شط  ال�شرق  )اإيليا( 

اخلا�شة بتطوير الفعاليات.
خلفية  على  الكبري  النمو  ه��ذا  وي��اأت��ي 
للهيئات  دب��������ي  “موؤمتر  ت���ن���ظ���ي���م 
القت�شادية واملهنية” الأول يف دي�شمرب 
حيوية  من�شة  �شكل  وال����ذي   ،2017
للتوا�شل وتبادل املعرفة لتعزيز التقدم 
عرب خمتلف القطاعات من خالل جمع 
امل��دراء التنفيذيني يف هذه الهيئات مع 
التدري�ض  وه��ي��ئ��ات  احل��ك��وم��ة  مم��ث��ل��ي 
املهنيني  اجل��ام��ع��ي وال���ط���الب وك��ذل��ك 

املهتمني بتاأ�شي�ض الهيئات.
التنفيذي  امل��دي��ر  ك��اظ��م،  وق���ال ع�����ش��ام 
ال�شياحي  ل��ل��ت�����ش��وي��ق  دب�����ي  مل��وؤ���ش�����ش��ة 
مهماً  دوراً  الهيئات  “تلعب  والتجاري: 
يف رح��ل��ة ت��ط��ور م��دي��ن��ت��ن��ا، ك��ون��ه��ا تعد 
وتطور  املعرفة  لنقل  حمفزات  مبثابة 
ال��ق��ط��اع��ات. ون���ق���وم م���ن خ���الل مركز 

املتحدة.  ال��ع��رب��ي��ة  الإم���������ارات  دول�����ة  يف 
ول����زي����ادة ال���وع���ي ب���ني اجل��م��ه��ور ودعما 
ب�شدد  فنحن  وال�شابة  الوطنية  للكوادر 
املهمة هذا  امل��ب��ادرات  العديد من  اإط��الق 
“�شنع يف  امل���وؤمت���ر م��ث��ل ج��ن��اح  ال��ع��ام يف 
الإمارات” الذي يعر�ض ابتكارات التنقل 
الإماراتي  املن�شاأ  ذات  وامل�شتدامة  الذكية 
تعر�ض  ح��ي��ث  احلكومي”  اجل���ن���اح  و” 
خمتلف  بها  ت�شطلع  التي  امل��ب��ادرات  فيه 
لتعزيز  الإم����ارات  يف  احلكومية  اجل��ه��ات 
وال�شديق  وامل����رتاب����ط  ال���ذك���ي  ال��ت��ن��ق��ل 
بالبحوث  واحتفاءاً  منا  واإدراك���اً  للبيئة. 
يف  املنطقة  يف  اجل��ام��ع��ات  بها  تقوم  التي 
البنية  وتطوير  امل�شتدام  التنقل  جم��ال 
ال��رق��م��ي يف  ال��داع��م��ة والإب�����داع  التحتية 
جم���ال ال��ت��ن��ق��ل، ي�����ش��ع��دن��ا اأي�����ش��اً اإط���الق 
املتحدة  ال���ع���رب���ي���ة  الإم����������ارات  “جائزة 
الدولية ملركبات امل�شتقبل “خالل املوؤمتر 

هذا العام.
للموا�شفات  الإم������ارات  ه��ي��ئ��ة  وب��اع��ت��ب��ار 
امل�����ش��ت�����ش��ي��ف��ة لهذا  وامل��ق��اي��ي�����ض اجل���ه���ة 
اأدع��و جميع  الهام فاإنني  ال��دويل  املوؤمتر 
وامل�شنعني  وال��ت��ج��ار  احلكومية  اجل��ه��ات 
الفر�ض  ملناق�شة  البحثية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 

الهيئات الحتادية واملحلية. وخالل  من 
الإع��الن عن ال��دورة الرابعة من املوؤمتر 
�شعادة  ق���ال  امل�شتقبل،  مل��رك��ب��ات  ال����دويل 
عبد اهلل عبد القادر املعيني، املدير العام 
واملقايي�ض  للموا�شفات  الإم���ارات  لهيئة 
)موا�شفات( اأن “دولة الإمارات العربية 
يتعلق   فيما  الطليعة  يف  ك��ان��ت  امل��ت��ح��دة 
بتقنيات  للتنقل  بديلة  و�شائل  بتطوير 
لتحويل  الأول��وي��ة  اإع��ط��اء  مع  م�شتدامة 
كفاءًة  اأك��رث  اأنظمة  اإىل  اجلماعي  النقل 
الرقمية  ال��ث��ورة  اإن  اأي�شا  وق��ال  وذك���اًء«. 
القيادة  مثل  املركبات  قطاع  يف  والتقنية 
وال���ذك���اء ال���ش��ط��ن��اع��ي لديها  ال��ذات��ي��ة 
القدرة على حتويل منظومة التنقل ب�شكل 
ندرك  “موا�شفات”  يف  ون��ح��ن  ك��ام��ل، 
التقنيات  لهذه  احلقيقية  الإم��ك��ان��ات  اإن 
يتم  ح��ت��ى  ب��ال��ك��ام��ل  تتحقق  اأن  ل مي��ك��ن 
لها.  والفنية  الت�شريعية  القاعدة  اإع��داد 
كما اأن اكت�شاب اخلربة العملية من هذه 
حلكومتنا  �شي�شمح  اجل��دي��دة  الأن��ظ��م��ة 
التكنولوجية.  ال��ت��ط��ورات  ه��ذه  مبواكبة 
امل�شنعني  م��ع  وثيق  ب�شكل  نعمل  فنحن 
جميع  يف  الأخ���رى  التنظيمية  واجل��ه��ات 
اأنحاء العامل، ونتابع عن كثب التطورات 

•• ابوظبي-الفجر:

م��ن امل��ت��وق��ع اأن ي��ت��ح��ول ق��ط��اع ال��ن��ق��ل يف 
دول�����ة الإم���������ارات ب�����ش��ك��ل ج�����ذري خالل 
تعمل  حيث  ال��ق��ادم��ة،  القليلة  ال�شنوات 
اجلديدة  والبتكارات  الرقمية  التقنيات 
على اإحداث ثورة يف قطاع املركبات، مما 
التوجهات  من  العديد  ظهور  اإىل  ي��وؤدي 
ذلك  يف  مبا  التكنولوجيا،  على  املعتمدة 
والت�شال  للبيئة  ال�����ش��دي��ق��ة  امل��رك��ب��ات 

الذكي والقيادة الذاتية.
�شتكون كيفية حتويل الذكاء ال�شطناعي 
ثورية  ت��غ��ي��ريات  واإح����داث  النقل  لقطاع 
الرابعة  ال���دورة  يف  الرئي�شي  املحور  فيه 

من املوؤمتر الدويل ملركبات امل�شتقبل.
ت��ن��ظ��م��ه هيئة  ال������ذي  امل����وؤمت����ر  وُي���ع���ق���د 
واملقايي�ض  ل���ل���م���وا����ش���ف���ات  الإم������������ارات 
)موا�شفات( للمرة الرابعة بالتعاون مع 
هذا  الأو�شط،  ال�شرق  فرانكفورت  مي�شي 
والثامن من نوفمرب يف  ال�شابع  العام يف 
منتجع �شانت ريجي�ض جزيرة ال�شعديات 
يف  العا�شمة اأبوظبي بال�شراكة مع  دائرة 
مع  وبالتعاون   DOT باأبوظبي  النقل 
ال�شرتاتيجيني  ال�شركاء  من  جمموعة 

الن�شية  وال���ر����ش���ائ���ل  وال����دول����ي����ة 
اإ�شافة  ال���دويل  التجوال  وخ��دم��ة 
مع  امل�شافة،  القيمة  �شريبة  اإىل 
مرة  التفا�شيل  تكرار  خيار  وج��ود 

اأخرى.
الرئي�ض  اخل�����ويل  خ���ال���د  واأك������د    
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ق���ط���اع الأف����������راد يف 
ات�شالت اأن اإطالق اخلدمة تاأكيدا 
امل�شتمر  ات�������ش���الت  ال����ت����زام  ع��ل��ى 
والتقنيات  احللول  اأف�شل  بتوفري 
و�شرائح  اأط��ي��اف  جلميع  املبتكرة 

املجتمع يف دولة الإمارات .

»الحتادية للكهرباء واملاء« تفوز بجائزة 
»اأفكار« الدولية لالبتكار احلكومي املتميز

•• عجمان- وام: 

فازت الهيئة الحتادية للكهرباء واملاء بجائزة “اأفكار” لالبتكار احلكومي املتميز يف دورتها احلادية ع�شرة 
2018م والتي تقدمها هيئة منح اجلوائز العاملية - اأكادميية جوائز التميز وذلك عن “نظام املمار�شات 
�شعادة  برعاية وح�شور  تنظيمه موؤخرا  ر�شمي مت  الهيئة يف حفل  تكرمي  الإلكرتوين«. جاء  واملناق�شات 
اللواء الدكتور عبدالقدو�ض العبيديل م�شاعد القائد العام ل�شوؤون التميز والريادة ب�شرطة دبي ورئي�ض 
جمعية الإم��ارات للملكية الفكرية. وقال حممد حممد �شالح مدير عام الهيئة اإن ما تبذله الهيئة من 
اجلديدة  الأف��ك��ار  وتوظيف  البتكار  ثقافة  تعزيز  يف  الر�شيدة  احلكومة  لتوجيهات  تنفيذا  ياأتي  جهود 

واملبتكرة مبا يهدف اإىل دفع عجلة التطوير امل�شتمر ف�شال عن حتقيق روؤية الإمارات 2021م.

�شيل  ب��اب��ول   / امل��دع��و  فقد 
بنغالدي�ض     ، ب��اده��ا  ه����ارى 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )0485864BB( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������ش����ال 

0509116446

فقدان جواز �صفر

�شالح   / امل������دع������و  ف����ق����د 
�شوريا     ، اي�������وب  حم����م����ود 
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
 )006959699N (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0501194936

فقدان جواز �صفر

فقد املدعو / فران�شي�شكا 
رامرييز �شي�شي ، الفلبني   
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )134388( رق���������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
الت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  

    0504464946

فقدان جواز �صفر
ه����ن����اء   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
ايوب  ع��ب��دال��ه��ادي  حممد 
اجلن�شية  ف���ل�������ش���ط���ني     ،
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج�����������واز   -
)3870379( من يجده 
بتليفون  الت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم  0562283597    

فقدان جواز �صفر

حممد   / امل������دع������و  ف����ق����د 
الهند     ، اهلل  ن���ور  اهلل  ا���ش��د 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )2958851M( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0559955768

فقدان جواز �صفر
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املال والأعمال

»الأوراق املالية « و »القت�صاد« ين�صقان 
لإطالق من�صة لتمويل امل�صاريع ال�صغرية

•• اأبوظبي-وام:

تعمل هيئة الأوراق املالية وال�شلع، بالتعاون مع وزارة القت�شاد ومنظمة 
التعاون القت�شادي والتنمية، لإطالق مبادرة هي الأوىل من نوعها على 
م�شتوى العامل تتمثل يف من�شة لتمويل ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة 
وذلك وفقا ملا �شرح به الدكتور عبيد الزعابي الرئي�ض التنفيذي للهيئة. 
تن�شيق  الهيئة يف  اإن   - الم��ارات  انباء  لوكالة   - الزعابي  الدكتور  وق��ال 
متوا�شل مع وزارة القت�شاد التي �شتعمل على توفري الأطر التنظيمية 
ومبجرد  اأنه  موؤكدا  واملتو�شطة،  ال�شغرية  امل�شاريع  لتمول  والت�شريعية 
توفري الإطار التنظيمي �شتكون الهيئة والأ�شواق على ا�شتعداد لإطالق 

من�شة التمويل لهذه الفئة املهمة من امل�شاريع.
�شتتم  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع  متويل  عملية  ف��اإن  للهيئة  ووفقا 
من خالل �شناديق مالية، يكون لها ال�شالحية جلمع الأموال الالزمة 
اجلماعي  التمويل  بعمليات  �شبيهة  املن�شة  و�شتكون  ال�شركات،  لهذه 

للم�شروعات.
وتطبيق  بالعتماد  املتعلقة  وامل�شائل  اجل��ودة  مراقبة  املن�شة  و�شتتوىل 
طرح  اإمكانية  التالية  اخلطوة  تكون  اأن  على  ال�شركات  حوكمة  ميثاق 
امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة ف�ي ال�شوق عندما ت�شل اإىل مرحلة توؤهلها 

لذلك.
وتعترب امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة املُحرك الرئي�ض لقت�شاد الدولة، 
الهيكل  لدعم  ال�شرتاتيجي  التوجه  اآل��ي��ات  اأه��م  من  ك��واح��دة  وت�شنف 
اإج��م��ايل عدد  %94 م��ن  واإن��ه��ا متثل م��ا يزيد على  الإن��ت��اج��ي، خا�شة 
ال�شركات العاملة يف الدولة موزعة بن�شبة %73 يف قطاع جتارة اجلملة 

والتجزئة، %16 يف قطاع اخلدمات، و%11 يف قطاع ال�شناعة.
ويتجاوز عدد ال�شركات امل�شنفة كم�شروعات �شغرية ومتو�شطة يف الدولة 
اإجمايل  %86 من  على  يزيد  ملا  توفر فر�ض عمل  �شركة،  األ��ف   350
القوى العاملة يف القطاع اخلا�ض، وت�شهم مبا يفوق %60 من الناجت 
هذا  م�شاهمة  تعزيز  نحو  توجهات  مع  حالياً،  للدولة  الإجمايل  املحلي 
وزارة  ت��وق��ع��ات  بح�شب  وذل���ك   2021 بحلول   70% لي�شل  ال��ق��ط��اع 
ما  واملتو�شطة  ال�شغرية  ال�شركات  ت�شكل  وح��ده��ا،  دب��ي  ويف  القت�شاد. 
املئة من  42 يف  ال�شركات، وت�شتخدم  املئة من جميع  95 يف  يقرب من 
القوة العاملة، وت�شاهم بحوايل 40 يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل 

لإمارة دبي.
ي�شار اىل اأن دولة الإمارات حر�شت ول زالت على تعزيز م�شاهمة واأداء 
قطاع ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة من خالل مبادرات وبرامج واأنظمة 

ت�شاعد يف توفري م�شادر متويل لها.

يف اإطار دعمها جلهود امل�سوؤولية املجتمعية لل�سركات واالأفراد

»تدوير« تكرم املتطوعني يف مبادرات »�صفراء تدوير«

جمع  ال��ذي  املن�شوري  حممد  وم���رزوق 
املواد  759 كيلو ج���رام م��ن  ي��ق��ارب  م��ا 
وع��ل��ي حبيب  ال��ت��دوي��ر،  لإع���ادة  القابلة 
توعوي  م�شهد  ���ش��ور  ال���ذي  ال��ه��ا���ش��م��ي 
حول فرز النفايات وفيلم ق�شري بعنوان 
“يوم مع عامل النظافة” بالتعاون مع 
الذي  العامري  اهلل  عبد  �شعيد  من  كل 
رمي  ت��ن��اول  ال���ذي  امل�شهد  بتنفيذ  ق���ام 

املخلفات يف احلدائق العامة.
العامري  جمال  �شلطان  تكرمي  مت  كما 
م�شورة  م���ق���اط���ع  ب��ت��ن��ف��ي��ذ  ق�����ام  ال������ذي 
ت����وع����وي����ة ح������ول ع���ي���د ال���ف���ط���ر ورم����ي 
املخلفات، وم�شهد توعوي م�شَور بعنوان 
نايف  مع  بامل�شاركة  رم�شان”  “اأمنتك 
الكثريي، وخالد احلارثي اللذين �شاركا 
طالب  وي��ا���ش��ر  “�شلمت”،  ب��رن��ام��ج  يف 
ن��ف��ذ م�����ش��ه��داً م�شوراً  ال����ذي  ال��ع��ام��ري 

حول تنظيف الرب.

ت��دوي��ر يف اجل��ام��ع��ات وامل���دار����ض، وعبد 
الرحيم �شلمان عبد الكرمي بامل�شاركة يف 
الأطفال  لإ�شعاد  اليتيم”  “يوم  مبادرة 
تقدمي  عرب  العمال”  “اإ�شعاد  وم��ب��ادرة 
وجبات وتنفيذ م�شابقات وتوزيع جوائز 
ور�ض  بعقد  امل���زروع���ي  وم��ي��ث��اء  عليهم، 
عمل للطلبة وموظفات التوعية، ونورة 
ي��دوي��ة يف معر�ض  ور���ض  بعمل  علي  اآل 
التوعية، ونوف الرفاعي بتنظيم ور�شة 

عمل لل�شيدات.
كما ت�شمنت قائمة املتطوعني علي هادي 
الأحبابي الذي قام بالتعريف بخدمات 
واجل���ام���ع���ات  امل�����دار������ض  يف  “تدوير” 
وت�شنيع الأثاث من املواد املعاد تدويرها، 
واأحمد خليفة العزاين الذي �شنع مواد 
املعاد تدويرها، وعبد  امل��واد  جديدة من 
دروع   10 ���ش��م��م  ال����ذي  ال��ه��ا���ش��م��ي  اهلل 
تدويرها،  املعاد  ال��دراج��ات  اإط���ارات  من 

العمل  اأن�شطة  تفعيل  ع��رب  املجتمعية 
داعمة  خ���ط���وات  وت��ن��ف��ي��ذ  ال���ت���ط���وع���ي، 
فر�ض  تخ�شي�ض  يف  ت�شاهم  و�شرورية 
ح��ي��وي��ة ل��ل�����ش��ب��اب م���ن خ���الل امل���ب���ادرات 
اإبداعهم  م���دى  تعك�ض  ال��ت��ي  اخل��ريي��ة 
ومتيزهم.  و�شاهمت عدد من ال�شركات 
���ش��ف��راء تدوير  م���ب���ادرات  امل��ت��ط��وع��ة يف 
لالإنتاج  م��ون��دو  ���ش��رك��ة  �شممت  ح��ي��ث 
�شكل  على  “تدوير”  �شعار  الإع��الم��ي 
ف��ي��دي��و، واإن���ت���اج ف��ي��دي��و ت���وع���وي، فيما 
ت�شميم  كورن”  “بوب  ���ش��رك��ة  طبعت 
ق�شة خ�شراء و�شوداء على ما يزيد عن 
واأنتجت  ك���ورن،  ب��وب  كي�ض   70،000
�شركة “كربيت ميديا” مقطع توعوي 

م�شَور حول البال�شتيك. 
املتطوعني يف  الأف��راد  و�شارك عدد من 
قام  ح��ي��ث  تدوير”  “�شفراء  م���ب���ادرات 
ب��ال��ت��ع��ري��ف بخدمات  راف��ي�����ض  ت��ي��ج��ا���ض 

ال�شاملة  التنمية  ب��رام��ج  ودع���م  لنجاح 
بالدول املتقدمة.«

اأطلقت  “تدوير”  اأن  الكعبي  واأ���ش��اف 
جت�شيداً  تدوير”  “�شفراء  م���ب���ادرات 
ل��روؤى وقيم املغفور له ب��اإذن اهلل ال�شيخ 
زاي���د ب��ن ���ش��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان ط��ي��ب اهلل 
ثراه �شمن فعاليات “عام زايد” املعنية 
بالتطوع والعمل اخلريي لتلبية الواجب 
الوطني، والآثار الإيجابية املرتتبة على 
التطوعي يعد  العمل  اأن  املجتمع، حيث 
رافداً اأ�شا�شياً لتنمية املجتمع والنهو�ض 
باأهمية  القادمة  الأج��ي��ال  وتعريف  ب��ه، 
العمل  ي��خ��ل��ده  ال���ذي  احل��ق��ي��ق��ي  الإرث 
ال���ت���ط���وع���ي يف ن���ف���و����ض امل���ت���ط���وع���ني يف 
املبادرات التي ل تعود عليهم باأي مقابل 

مادي.
واأ�شار الكعبي اإىل اأن الر�شالة احل�شارية 
امل�شوؤولية  تت�شمن  تدوير  تتبناها  التي 

•• اأبوظبي –الفجر: 

نظمت “تدوير” )مركز اإدارة النفايات 
16 من  ل��ت��ك��رمي  اأب���وظ���ب���ي( ح��ف��اًل  يف 
�شفراء “تدوير” املتطوعني وامل�شاركني 
يف مبادراتها التطوعية باملقر الرئي�شي 

ملركز “تدوير” باإمارة اأبوظبي. 
وج�������اء ه������ذا ال���ت���ك���رمي يف اإط��������ار دع���م 
املجتمعية  امل�شوؤولية  جلهود  “تدوير” 
واملوؤ�ش�شات  الأف����راد  ب��ني  قيمها  ون�شر 
يف ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض يف دول���ة الإم����ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة، وذل�����ك م���ن خالل 
من  ج���زء  تخ�شي�ض  ع��ل��ى  ت�شجيعهم 
اأوقاتهم يف توعية املجتمع حول الإدارة 
البيئة  وا���ش��ت��دام��ة  للنفايات  ال�شليمة 

واحلفاظ على موارد الطبيعة.
املتطوعني  مب��ن��ح  “تدوير”  وق���ام���ت 
لإجنازاتهم  وذل����ك  ال��ت��ق��دي��ر  ���ش��ه��ادات 
امل�شاركة  ع��ل��ى  ول��ت��ح��ف��ي��زه��م  امل���م���ي���زة 
من  ت��ع��زز  م���ب���ادرات  تنفيذ  يف  بفعالية 
امل���وق���ع ال����ري����ادي ل���دول���ة الإم��������ارات يف 
عن  ف�شاًل  امل�شتدامة،  التنمية  حتقيق 
غر�ض روح العمل التطوعي لدى �شباب 

الإمارات.
خلفان  �شامل  الدكتور  اأك��د  جانبه  وم��ن 
بالإنابة:  “تدوير”  عام  مدير  الكعبي، 
“جاء هذا احلفل تتويجاً جلهود �شفراء 
ت���دوي���ر امل���ب���ذول���ة يف اإجن������اح امل����ب����ادرات 
على  ت��دوي��ر  حت��ر���ض  حيث  التطوعية، 
مت��ك��ني جم��م��وع��ة م��ن ال�����ش��ب��اب الذين 
معينة  وخ������ربات  مب����ه����ارات  ي��ت��م��ت��ع��ون 
يف جم������الت م���ت���ع���ددة، وت��وظ��ي��ف��ه��ا يف 
يف  امل�شتدامة  البيئية  بالتنمية  الرتقاء 
اذ تقوم الروؤية املعا�شرة  اأبوظبي  اإمارة 
للموؤ�ش�شات املعنية با�شتدامة البيئة على 
تطبيق ا�شرتاتيجيات و برامج ت�شتفيد 
والقت�شادية  الجتماعية  القيمة  م��ن 
للعمل التطوعي باعتباره ركيزة اأ�شا�شية 
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       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2018/713  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1- فيليب رولن��د هوجو �ش�شيلنج جمهول حمل القامة مبا 
عليك  اأق��ام  قد  القانونية  وال�شت�شارات  للمحامات  ال�شام�شي  املدعي/حمدان  ان 
 )25.311.11( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ض املوافق 2018/7/5 ال�شاعة 8.30 �ض 
بالقاعة Ch 2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيام  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�شة  او م�شتندات  ما لديك من مذكرات  بتقدمي 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2018/194  مدين كلي

اىل املدعي عليه / 1- زيورخ ال�شرق الو�شط للتاأمني - فرع دبي جمهول حمل القامة 
وميثله:ريا�ض  ن��ادوف��ي��الك��ان��دي��ل  �شم�شري  �شم�شري  جا�شمني  امل��دع��ي/رح��ن��ه  ان  مب��ا 
عبداملجيد حممود الكبان قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليهما بالت�شامن والتكافل والت�شامم بان يوؤديا للمدعيه مبلغ وقدره )5.000.000( 
تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م 
املوافق  الح��د  ي��وم  لها جل�شة  وح���ددت  ال��ت��ام.  ال�����ش��داد  النهائي وحتى  ���ش��دور احلكم 
اأو  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذا   Ch 2.E.21 بالقاعة  9.30 �ض  ال�شاعة   2018/7/8
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/666  عقاري كلي

ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  يو�شف  حممد  �شيخ  يو�شف  عليه/احمد  املدعي  اىل 
ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ����ض.م.ع  ال�شالمي  الم���ارات  املدعي/م�شرف 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )286.164/52( درهم والر�شوم وامل�شاريف 
اىل  بال�شافة  التام  ال�شداد  املطالبة وحتى  تاريخ  9% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
وت�شليم  وتعديالتها   2013/10/1 امل��وؤرخ��ة  بالتملك  املنتهية  الج��ارة  اتفاقية  ف�شخ 
املوافق:2018/7/10  الثالثاء  ي��وم  جل�شة  لها  ال�شواغل.وحددت  من  خاليا  العقار 
ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   ch.1.B.8:بالقاعة ال�شاعة:09:30�ض 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة  قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

بثالثة اأيام على الأقل ، علما بانه مت اعادة الدعوى للرول . 
رئي�ض الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   

اعالن حكم بالن�صر
                  يف  الدعوى رقم 2018/9  مدين جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- ن�شيب للنقل الربي العام �ض.ذ.م.م 2- عبدالرافع عبدالكرمي 
بتاريخ  امل��ن��ع��ق��دة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب���ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
2018/4/29  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ ابرار ح�شني حممد ايوب بالزام 
القانونية  والفائدة  دره��م   )83000( مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  بان  الثاين  عليه  املدعي 
بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى متام ال�شداد على ال يتجاوز 
ا�شل املبلغ املق�شي به والزمته امل�شاريف . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2018/1663  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- جلني فامبي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك الحتاد 
الدعوى  اأق���ام عليك  ق��د  ال��ه��رم��ودي  ر���ش��ول علي  ال��وط��ن��ي ومي��ث��ل��ه:ع��ب��داهلل حممد 
والر�شوم  دره��م   )84.979( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها 
رفع  تاريخ  من  ال�شخ�شي  القر�ض  �شنويا   %10 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 
امل��واف��ق 2018/7/5  ي��وم اخلمي�ض  لها جل�شة  وح��ددت  ال��ت��ام.  ال�شداد  ال��دع��وى وحتى 
ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  من مذكرات  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/2020  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/اي تي ايه ميكانيكال �ض.ذ.م.م )فرع( جمهول حمل القامة 
الدعوى  اأق���ام عليك  ق��د  ������ض.ذ.م.م  للتجارة  ال��ربه��ان  امل��دع��ي/���ش��ي��ف  ان  مب��ا 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )82584( درهم والر�شوم 
وامل�����ش��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 12% م��ن ت����اري����خ:2017/12/9 وحتى 
لها جل�شة  رق��م:774/2018.وح��ددت  التجاري  النزاع  التام و�شم ملف  ال�شداد 
 ch.1.C.13:بالقاعة ال�شاعة:08:30�ض  امل��واف��ق:2018/7/5  اخلمي�ض  يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�ض الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   

اعالن حكم بالن�صر
                  يف  الدعوى رقم 2017/2589  مدين جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- ايزى ريت�ض خلدمات ادارة املن�شاآت جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/12/4  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�شالح/حممد اخرت ح�شني حاجي �شوروج علي بالزام املدعي 
بواقع %9  القانونية  والفائدة  للمدعي مبلغ )30000( درهم  ت��وؤدي  بان  عليها 
�شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى متام ال�شداد على ال تتجاوز ا�شل 
املبلغ املق�شي به والزمتها امل�شاريف ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات . حكما 
اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة 
التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   

اعالن حكم بالن�صر
                  يف  الدعوى رقم 2018/812  مدين جزئي 

اىل املدعي عليه/1- عمر فاروق با�شا حاجي احمد علي جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ناتال اكوبيان نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة 
بتاريخ 2018/5/21  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ ناتال اكوبيان بالزام 
بالر�شوم  والزمته  دره��م   )15000( مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي 
وامل�شاريف . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   
  يف الدعوى  رقم  2017/702  عقاري كلي - دبي 

املدعية " وفاء خمي�ض حمد علي اجلنيبي "
اإعالن املدعي عليها الثانية " جراند موف للعقارات - �شابقا - باركليز العقارية - ذ م م" 

اإعالن املدعي عليها الثالثة " الوا�شل للعقارات"
بالن�شر يف الدعوى رقم  2017/702 عقاري كلي - دبي

اإعادة الدعوى  مبوجب  احلكم التمهيدي ال�شادر من املحكمة البتدائية املوقرة فقد تقرر 
للخربة لبحث ما ورد باحلكم التمهيدي من طلبات وقد تقرر عقد جل�شة خربة هند�شية يوم 
اخلمي�ض املوافق 2017/7/5  يف متام ال�شاعة العا�شرة �شباحا مبكتبنا الكائن يف دبي مبنطقة 
 ديرة - مركز اأبوهيل التجاري - الطابق الول - مكتب رقم : ) FL-05(  هاتف : 04-2669246 
فاك�ض : 2669245-04 ، لذا يتوجب عليكم احل�شور اىل مكتب اخلبري يف املوعد املذكور اأعاله 
اأعمال اخلربة  ا�شتكمال  وتقدمي كافة ما لديكم من دفاع ودفوع يف الدعوى وال �شوف يتم 

حتى يف غيابكم. 
اخلبري الهند�صي  
 زكريا حممود عبد العليم  

 اجتمــــــاع  خبــــــــرة
العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/601  عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-اأمري ح�شني متقي للتجارة العامة - �ض ذ م م  جمهول حمل 
اأق��ام عليك  الق��ام��ة مبا ان امل��دع��ي/ م�شرف الإم���ارات الإ�شالمي - �ض م ع   قد 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ اتفاقية الجارة وت�شليم العقار والزام املدعي 
عليهما بالت�شامن والتكافل مببلغ وقدره )1.465.394.94( والر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 9% من املطالبة وحتى ال�شداد التام.   وحددت لها جل�شة 
يوم الثالثاء   املوافق 2018/7/10 ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   

اإعالن ح�صور جل�صة
تعلن حمكمة اأبوظبي الإحتادية الإبتدائية الدائرة التنفيذية 

املدعي عليه / مروان عي�شى حممد جمعة البلو�شي )اإماراتي اجلن�شية(
يف الدعوى رقم 2018/36 م

املرفوعة من / ديوان املحا�شبة
باحل�شور جلل�شة يوم الثالثاء بتاريخ 10 / يوليو / 2018  ال�شاعة 8:30 
�ض يف حمكمة اأبوظبي الإحتادية الإبتدائية �شارع املطار القدمي بجانب 

وزارة الداخلية.
مدير اخلدمات الق�صائية

 وزارة العدل 
حمكمة اأبوظبي الإحتادية الإبتدائية 

الدائرة التنفيذية

العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2018/1577  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- عابد ح�شني حممد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/حممد 
عمران �شهزاد خو�شي حممد وميثله:ح�شن عبداهلل حممد اآل علي قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه ان ي�شدد مبلغ وقدره )70000( درهم ا�شافة اىل 
الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق يف:2017/4/15 وحتى متام ال�شداد 
والزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف والتعاب. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
2018/7/10 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 194
عن  تنازل  اجلن�شية  اأمريكي  البندقجي-  ابو  اأحمد  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
املادية واملعنوية  اأدناه بكافة مقوماتها  املذكورة  املن�شاأة  البالغة )100%( يف  كامل ح�شته 
وال�شم �شامال هذا البيع كافة املوجودات واملعدات اىل ال�شيد/  �شامر  ابراهيم خيزران 
 - �شوري اجلن�شية يف موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات م�شماة )كافترييا الليوان ال�شامي ( 
واملرخ�شة برقم )517217( من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة. كما مت تغيري وكيل 
 )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض  اخلدمات  
ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم 
الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي  

اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�شبل القانوين حيال ذلك. 
  الكاتب العدل بال�صارقة 

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات    
العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   

 اعـــــــالن       
املرجع : 2018/11 ك ع �ض  

ال�شيد/  والت�شديقات- عجمان  من  العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  انا  ايل  تقدم 
حمرر  علي  الت�شديق  طلب  الإم�����ارات    : اجلن�شية   ، الكعبي  ج��ع��روف  �شبيح  حممد 
املرخ�شة من  التجاري )بقالة حممد �شبيح(    تنازل عن رخ�شة يف ال�شم   : يت�شمن 
غرفة  لدى  وامل�شجل   )45594( امللف  رقم  حتت  عجمان  يف  القت�شادية  التنمية  دائ��رة 
 - الكعبي  عبيد  خ�شيف  عبداهلل  ال�شيد/  اىل   )37113( برقم  عجمان  و�شناعة  جت��ارة 
اجلن�شية : الإمارات -  ليكن معلوما بان الكاتب العدل بعجمان مبركز �شند / م�شفوت 
�شيقوم بالت�شديق على التوقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني 

من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
الكاتب العدل/ مركز �صند - م�صفوت
اميان جمعه عبيد املطرو�صي   

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/2066 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شدهم/1-�شركة فوك�ض لل�شياحة - ذ م م 2-عماد ر�شدى عبا�ض 
فخري 3- حممد ر�شدى عبا�ض فخري - جمهويل حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ �شركة التطوير لل�شياحة وال�شفر - �ض ذ م م  وميثله/ 
اعاله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  كنعان  حليم  �شمري 
اىل  بالت�شامن  دره��م   )70520( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
املذكور خالل 15 يوما  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   
 ن�صر اعالن تبليغ اجتماع ومعاينة 

يف الق�صية رقم 2017/4805 اإيجارات - اأبوظبي 
املرفوعة من / علي حممد علي �شلطان الظاهري  ، �شد / احمد مبارك �شعيد مبارك العرميي اجلنيبي 

اخل�شم املتدخلون هجوميا  1- عبدالرحمن جمال حممد حلمي حممود  2- ماهل بله احمد ح�شب الذبي  
3- جمال دين حممد عظيم 

ال�شيد/ احمد مبارك �شعيد مبارك العرميي اجلنيبي 
ب�شفتكم مدعي عليكم بالدعوى رقم 2017/4805 اإيجارات - اأبوظبي  وال�شادة / عبدالرحمن جمال حممد 
حلمي حممود  & ماهل بله احمد ح�شب الذبي & جمال دين حممد عظيم  ب�شفتكم اخل�شوم املتدخلني 
هجوميا بالدعوى رقم 2017/4805 اإيجارات - ابوظبي - ولعدم اإمكانية الت�شال بكم على عنوانكم وهاتفكم 
امل�شجلة ب�شحيفة الدعوى ،  فانتم مكلفون او من ينوب عنكم قانونا بح�شور جل�شة اخلربة يف يوم الحد املوافق 
2018/7/8 ال�شاعة الثانية ع�شرة �شباحا بالفيال رقم 2 �شارع املرور قطعة رقم 121 حو�ض �شرق 48 جزيرة 
ابوظبي )اخلبري/ امين ممدوح الدقاق هاتف 0506512006 فاك�ض 042770843( ناأمل ح�شوركم ويف حال عدم 

احل�شور فان اخلربة �شوف ت�شتمر يف اأداء مهامها يف غيابكم وفقا لل�شالحيات املخولة لها قانونا. 
اخلبري الهند�صي املنتدب 
امين ممدوح الدقاق  

اإجتمـــــــاع اخلبـــــــرة 

العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   
الق�صية رقم 2017/561  جتاري كلي

املدعى / بنك دبي التجاري - �ض م ع 
املدعي عليه/ عرب البحار خلدمات التوزيع املحدودة - �شركة منطقة حرة 

عرب البحار العاملية لل�شناعات احلديدية - ذ م م 
الكفيل  )ب�شفته  ب��ان��ريج��ي  ���ش��ي��م��رت   - ال�شخ�شي(  ال��ك��ف��ي��ل  )ب�شفته  ب��ان��ريج��ي  ���ش��ان��دان 
، لقد تقرر عقد جل�شة اخلربة  ال�شخ�شي( يف الدعوى رقم 2017/561  جت��اري كلي - دبي 
ال�شاعة احلادية ع�شر  املوافق 2018/7/10  الثالثاء  يوم  الدعوى اعاله  الأوىل يف  امل�شرفية 
�شباحا وذلك مبكتبنا الكائن ببناية الحتاد )وزارة الطاقة( خلف �شيتي �شنرت ديرة - الطابق 
يرجى  لذا   ،  04/2581055 رقم  وفاك�ض   04/2588900 رقم  هاتف   ،301 رقم  - مكتب  الثالث 
منكم احل�شور او من ميثلكم يف املوعد املذكور اأعاله مع اح�شار كافة دفوعكم وم�شتنداتكم 

وما ترونه منا�شبا لتي�شري اعمال اخلربة يف الدعوى
اخلبري املحا�سبي/ امل�سريف 
عبداهلل فايز ال�سام�سي 

دعوة حل�صور
اجتماع اخلربة الأول 

العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   
حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية

اعالن حكم بالن�صر
يف  الدعوى رقم 2017/7590 امر اداء 

املرفوعة من املدعي/ حمد �شامل علي �شامل املزروع 
اىل املدعي عليه / �شراج اهلل ح�شيني 

الداء  المر  يف   2017/12/4 بتاريخ  قرار  �شدر  قد  بانه  نعلمكم 
املذكور اعاله 

وقدره/  مبلغ  للطالب  يوؤدي  بان  �شده  املطلوب  بالزام  ناأمر 
140000/ درهم والزمته الر�شوم وامل�شروفات. 

مكتب اإدارة الدعوى 

     المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   

  اعــــالن تغيري ا�صــم
تقدم املواطن )حمدان �شعيد رفعان احلبابي القحطاين( بطلب 
اإىل حمكمة اأبوظبي البتدائية ق�شم التوثيقات بتغيري ا�شمه من 

)حمدان( اإىل )م�شعل(    
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�شم املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر العالن.
ا�صماعيل ابراهيم احلو�صني  - كاتب عدل 

حممد �صامل املن�صوري - قا�صي توثيقات          

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

العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/6092  عمايل جزئي             

���ض ذ م م  جمهول  ل��الأع��م��ال الفنية -  امل��دع��ي عليه / 1-حم��م��د زاه���ر  اىل 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي / ح�����ش��رت ن���ور رح��م��ت ن���ور ق��د اأق����ام عليك 
ال���دع���وى وم��و���ش��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )34180 
وامل�����ش��اري��ف ورقم  وال��ر���ش��وم  دره����م(  ع���ودة مببلغ )2000  وت���ذك���رة  دره����م( 
اخلمي�ض  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   )mb182490897ae(ال�شكوى
املوافق 2018/7/12 ال�شاعة 8.30 �ض  بالقاعة Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف 
او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/5919  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1- تقنية اخلر�شانة - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / زمال ح�شني يون�ض مياه   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   10925( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
 )MB182191375AE(ال�شكوى ورقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
�ض    10.00 ال�شاعة    2018/7/15 امل��واف��ق  الح���د  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    Ch1.A.4 بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   

اعالن حكم بالن�صر
                  يف  الدعوى رقم 2017/12623  عمايل جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- اماجينيت كرييتف ايجن�شي منطقة حرة ذ.م.م جمهول حمل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2018/3/8  يف الدعوى 
احل�شوري  مبثابة  املحكمة  بحكمت  اخلريط  ع��واد  و�شيم  ل�شالح/  اع��اله  املذكورة 
الفا  و�شتون  دره��م )ثالثة  للمدعي مبلغ )63750(  ت��وؤدي  بان  املدعي عليها  بالزام 
و�شبعمائة وخم�شون( درهما  وبتذكرة عودة اىل موطنه على الدرجة ال�شياحية عينا 
او قيمتها نقدا ما مل يلتحق بخدمة رب عمل اخر والزمت املدعي عليها باملنا�شب. 
اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما 
بن  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  با�شم  �شدر  الع��الن  هذا  لن�شر  التايل 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة 

ا�شم ال�شركة: ايه هاك للخدمات الفنية - �ض ذ م م  
ال�شكل   - املرقبات   - �شعيد حمر عني  �شيف  را�شد  ملك   G1-3 رق��م  : مكتب  العنوان 
القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة : 787713  رقم القيد بال�شجل التجاري 
التاأ�شري يف  باأنه قد مت  : 1298545 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي 
اأع��اله، وذلك مبوجب قرار حماكم  املذكورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل 
دبي بتاريخ 2018/6/27 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/6/27 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني امانه حما�سبون قانونيون  
العنوان : مكتب رقم 212 ملك ال�شيخ جمعه احمد بن جمعه اآل مكتوم - ديرة - القرهود   
-  هاتف  2868836-04 فاك�ض : 2868837-04  م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�شم امل�شفي/امانه حما�سبون قانونيون  
العنوان : مكتب رقم 212 ملك ال�شيخ جمعه احمد بن جمعه اآل مكتوم - ديرة - القرهود   
التنمية  دائ��رة  -  هاتف  2868836-04 فاك�ض : 2868837-04  مبوجب هذا تعلن 
ايه  لت�شفية  اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�شفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�شادية 
بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  هاك للخدمات الفنية - �ض ذ م م 
  2018/6/27 بتاريخ   دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2018/6/27
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه 
امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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رقم الرخ�صة : 91492

غرفة جتارة و�صناعة عجمان -  ق�صم ال�صجل التجاري 
اإعالن وحل وت�صفية 

ال�شم التجاري : ايوان للعقارات - ذ م م 
م     م  ذ  اي���وان للعقارات -    : اع��اله ه��ي  امل��ذك��ورة  ال�شركة  ب��ان   نعلن للجميع 
قانون  مب��وج��ب  عجمان  ام���ارة  يف  تا�ش�شت  حم���دودة  م�شوؤولية  ذات  �شركة 
دائرة  وتعديالته مرخ�شة يف  ل�شنة )1984(   )8( رقم  الحت��ادي   ال�شركات 
التنمية القت�شادية و�شجلته  بالتنمية القت�شادية حتت رقم )91492( وقد 

قرر ال�شركاء حلها وت�شفيتها وتعيني ال�شيد.
ل��ه اي ح��ق او اع��رتا���ض التقدم به  م�شفى  ق��ان��وين لل�شركة فعلى ك��ل م��ن 
ن�شر  تاريخ  يوما من  م��دة )45(  اع��اله خ��الل  امل��ذك��ورة  القانوين  للم�شفي 

العالن وعلى العنوان التايل : امارة :        هاتف :      �ض.ب :  

دائرة التنمية القت�صادية    
حكومة عجمان

العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   
  اإعالن    

انرتنا�شيونال  �شرفاي�ش�ض  جرانيت  ال�شادة/  ب��اأن  القت�شاد  وزارة  تعلن 
فرع �شركة )الوليات املتحدة ( مقيدة يف �شجل ال�شركات الجنبية لدى 
الوزارة حتت رقم )2790( و قد تقدمت ال�شركة اىل الوزارة بطلب لتعديل 
انرتنا�شونال  �شولو�شنز  �شريفي�ض  فيلدكور  ولي�شبح  التجاري  ال���ش��م 

وتعديل بياناتها يف �شجل ال�شركات الجنبية تبعا لذلك. 
يرجى من ال�شادة اأ�شحاب احلق التقدم باعرتا�شهم اىل الوزارة يف ميعاد 

ل يتجاوز ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
حتريرا  يف 2018/6/28 

اأحمد علي احلو�صني
مدير اإدارة الت�صجيل التجاري  

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�صاد

العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   
 اإعالن مدعي عليها  بالن�صر   

يف الق�صية رقم 2017/7279 جتاري جزئي 
اىل املدعى عليها / موؤ�ش�شة الرحمانية لتجارة قطع غيار ال�شيارات - هندي اجلن�شية 

حيث ان املدعي / موؤ�ش�شة البواردي الفنية ال�شناعية - بايتك 
قد اقامت عليك لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة وتطالب فيها ب�شداد مبلغ وقدره 
)58321/50 درهم( وبال�شافة اىل الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ  قيد الدعوى 

وحتى ال�شداد التام والزامك بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
اجلزئية  الدائرة  البتدائية  الحتادية  ال�شارقة  حمكمة  امام  ح�شورك  يقت�شي  لذلك 
الوىل القاعة رقم 137  الطابق الأول يف متام ال�شاعة الثامنة والن�شف من �شباح يوم 
2018/7/15 وذلك لالجابة اىل الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حالة تخلفك 
نظر  �شتبا�شر  املحكمة  فان  املحدد  الوقت  يف  عنك  وكيل  ار�شال  عدم  او  احل�شور  عن 

الدعوى يف غيابك - حرره / عبا�ض حمجوب  2018/6/25  
 اإدارة الدعوى 

     المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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  اعالن بالن�صر

املرجع : 171
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ عبدالرحمن باكر �شليمان كيز هاكومبتور - هندي اجلن�شية 
، قام يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )50%( اىل ال�شيد/ جو�ض تيكيالكادان ثومان 
- هندي اجلن�شية يف �شراكة اعمال مهنية بوكيل خدمات امل�شماة )كافترييا البقعة اخل�شراء( 
ال�شيد/ حممد  قام  كما   ، بال�شارقة  القت�شادية  التنمية  دائرة  )756332( من  برقم  واملرخ�شة 
اىلال�شيد/   )%50( البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  اجلن�شية  هندي   - ابوبكر  نياز 
ارون بها�شكران اروماكادن رامان يف �شراكة اعمال مهنية بوكيل خدمات امل�شماة )كافترييا البقعة 

اخل�شراء( واملرخ�شة برقم )756332( من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة. 
�شان  ل�شنة  2013 يف  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ض 
الجراء  الت�شديق  على  يتم  �شوف  وانه  للعلم  العالن  ن�شر هذا  اقت�شى  . فقد  العدل  الكاتب 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي  اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع 

ال�شبل القانوين حيال ذلك. 

  الكاتب العدل بال�صارقة 

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات - ال�صارقة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإنذار عديل بالن�صر
رقم 2018/4209   

املنذرة / جمريا باي - �ض ذ م م - اإعمار �شكوير - املبنى رقم 1 - مكتب 301 - هاتف 045114750  وميثلها ال�شيد/ 
 / بتاريخ  بدبي  ال��ع��دل  الكاتب  ل��دى  امل��وؤرخ��ة   2018/1/111319 رق��م  وك��ال��ة  مبوجب  يو�شف  حممد  يو�شف  حممد 

  2018/5/14
املنذر اليهما : 1- امني علي قادري  - فيال رقم 34 ،  �شارع 40B ، اأم �شقيم ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة - املتحرك: 

 eakadrie@hotmail.com : 0504558367  ، الفاك�ض : 043395922 ، الربيد الإلكرتوين
2-رنده علي قادري - فيال رقم 34 ، فيال رقم 34 ، �شارع 40B ، اأم �شقيم ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة - املتحرك: 

 randakadrie@hotmail.com : 0504558367  ، الفاك�ض : 043395922 ، الربيد الإلكرتوين
دبي  اإم��ارة   - باي  الر���ض رقم 0514-302  يف جمريا  �شراء قطعة  اق�شاط  اليهما ب�شرورة دفع  املنذر  املنذر  يخطر 
)وفقا لتفاقية البيع وال�شراء املوؤرخة 2015/04/15( يف غ�شون ثالثني يوما وذلك من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل 
�شي�شطر املنذر اىل اتخاذ الجراءات الالزمة ل�شرتداد احليازة واإعادة بيع العقار مع الحتفاظ باأية مبالغ اودعت 
التي  الإخ��اللت   باعتبارها تعوي�ض مقدم م�شبقا عن  القانون  اأحكام التفاقية و/اأو  )اإن وج��دت( وفق  من قبلكم 
تر�شدت من قبلكم وتنازلكم عن تلك املبالغ مع حفظ حق املنذر باتخاذ اجراءات للمطالبة باأية تعوي�شات ا�شافية 

عن اخل�شارة الالحقة او فوات الك�شب وفقا ملا ي�شمح به القانون واحكام التفاقية. 

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإنذار عديل بالن�صر
رقم 2018/4200

املنذر  : كالتونز - �ض ذ م م 
املنذر اليها : اي�شت وي�شت وورلد جنريال تريدجن - �ض ذ م م 

وميثلها / حممد اقبال حممد �شايف - هندي اجلن�شية )جمهول حمل القامة( 
ينذر املنذر املنذر اليها بالتنبيه عليها ب�شرورة اخالء العني املوؤجرة )الوحدة ال�شكنية 
رقم 314 ببناية ال�شيخة فواغي �شقر �شلطان القا�شمي ، قطعة الأر�ض رقم 300 )918-
123( املطينة ، دبي ، و�شداد بدل الإيجار املتاأخر وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ 
للمطالبة  اقامة دعوى ق�شائية  املنذرة اىل  �شوف ت�شطر  وال  بهذا الخطار  اإعالنك 
بالخالء من ال�شقة واملطالبة بالقيمة اليجارية املتاأخرة حتى تاريخ الخالء الفعلي 

مع حتملكم الر�شوم وامل�شروفات الق�شائية.  
  الكاتب العدل

العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2018/400  جتاري جزئي                               
اىل املدعي عليه /1 - العلياء على عزى على )العلياء على عزى عولقي النعيمي(  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
 / بنك اأبوظبي الأول - �ض م ع  )حاليا( بنك اأبوظبي الوطني - )�شابقا( ، مبا ان املدعي / بنك اأبوظبي الأول - �ض م ع  
باأن املحكمة حكمت بتاريخ   اأعاله وعليه نعلنكم  اأبوظبي الوطني - )�شابقا(   قد اقام الدعوى املذكورة  )حاليا( بنك 
2018/6/27  احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري وقبل الف�شل يف املو�شوع بندب اخلبري امل�شريف  
�شاحب الدور باجلدول لالطالع على اوراق الدعوى وم�شتنداتها وما ع�شى ان يقدمه له اخل�شوم من اأ�شول م�شتندات 
والدفاتر  وال�شجالت  املرا�شالت  على  والإط��الع  املدعي  ملقر  النتقال  وكذا  العربية  اللغة  اىل  بها  اخلا�شة  والرتجمة 
التجارية الورقية منها واللكرتونية املنتظمة ، لبيان حقيقة الواقع يف العالقة امل�شرفية بني طرفني الدعوى وبيان 
طبيعة تلك العالقة وتاأخريها و�شندها ونوع الت�شهيالت مو�شوع الدعوى املمنوحة من البنك املدعي للمدعي عليها ، 
وقيمتها وتاريخها و�شروطها وتاريخ بداية وانتهاء القرو�ض حمل املطالبة ، وللخبري يف �شبيل اداء املاأمورية �شمع اقوال 
الطرفني و�شهودها ومن يرى لزوما ل�شماع  اقواله دون حلف ميني والنتقال اىل اية جهة يرى لزوما لالنتقال اليها 
لالطالع على ما قد يوجد لديها من م�شتندات يف اظهار احلقيقة. وحددت امانة مقدارها ثمانية الف درهم الزمه بها 
املدعي. وحددت لها املحكمة جل�شة يوم الربعاء  املوافق 2018/7/4  ال�شاعة 30 : 8 �شباحا يف القاعة Ch1.C.14 يف 

حالة عدم �شداد المانة وجل�شة 2018/7/25 يف حال �شدادها وحتى يقدم اخلبري تقريره. 
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/1443  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-هيلني اكون�شيلو ريل جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك 
اأم القيوين - �ض م ع  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
بان ت��وؤدي للبنك املدعي مبلغ وق��دره )16690.92 دره��م(  �شتة ع�شر الف و�شتمائة 
وت�شعون درهما واثنان وت�شعون فل�شا بال�شافة اىل الفائدة التفاقية بواقع %2.49 
�شهريا من تاريخ 2016/6/20 وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 
ال�شاعة 8.30 �ض  امل��واف��ق  2018/7/3   ي��وم الثالثاء    كفالة.   وح��ددت لها جل�شة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/4792  عمايل جزئي             
اأن  واب��ي��ال   جمهول حمل القامة مبا  املدعى عليه/1-  ميكبول فييمو  اىل 
اأق���ام عليك الدعوى  ق��د  ف���رع    ان��د �شبا  امل��دع��ي/ك��وم��ب��ن��ي��ون بيوتي ���ش��ال��ون 
والر�شوم  دره���م(   3750( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
وامل�شاريف ، رقم ال�شكوى )MB181735527AE( وحددت لها جل�شة 
  Ch1.A.1 بالقاعة  �شباحا    8.30 ال�شاعة    2018/7/8 املوافق  الح��د  ي��وم 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/4840  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1- بهاء بدر لالعمال الفنية - �ض ذ م م   جمهول حمل القامة 
الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد  كامل عزيز    املدعي/نادي كمال  اأن  مبا 
مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(   27000( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
  )mb181872811ae( والر�شوم وامل�شاريف  رقم ال�شكوى )2000 درهم(
�شباحا    8.30 ال�شاعة   2018/7/17 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
بالقاعة Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/1021  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-جمدى احمد عبدالرحمن رئي�ض  جمهول حمل القامة 
اأق���ام عليك ال��دع��وى ومو�شوعها  مب��ا ان امل��دع��ي/ ده��ك��ان كي�شور رات���الل   ق��د 
الت�شامن  �شبيل  على  الثالثة  حتى  الوىل  م��ن  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
والتكافل بان يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره 44110800 درهم قيمة ن�شيب املدعي يف 
بيع قطعة الر�ض والزامهم بامل�شروفات واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم 
الحد  املوافق  2018/7/8  ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/1102  جتاري كلي               

دب��ي  جمهول  ف��رع   - م  م  ذ  �ض   - العامة  للمقاولت  املدعي عليه /1- كامكو  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ اخلط املتعدد لالأعمال الكهرميكانيكية - �ض ذ م م 
وميثله / عبداهلل نا�شر من�شور حمد الكعبي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
وامل�شاريف  والر�شوم  املدعي عليها مببلغ وقدره )745126 درهم(  بالزام  املطالبة 
واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها 
 Ch2.E.22 جل�شة يوم الثنني  املوافق  2018/7/2  ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/4579  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-ب��ل��و اي��ج��ل ل��ل��خ��دم��ات ال��ف��ن��ي��ة �������ض.ذ.م.م  جمهول 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / را���ش��د علي ري��ا���ش��ت ع��ل��ي  ق��د اأق���ام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )14100 درهم(  
ال�شكوى  وامل�����ش��اري��ف.رق��م  وال��ر���ش��وم  دره���م  ع���ودة مببلغ )3000(  وت��ذك��رة 
املوافق  ال��ث��الث��اء  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB182045913AE
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.A.4:بالقاعة ���ض   10.00 ال�شاعة   2018/7/3
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   

       مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/4435  عمايل جزئي

القامة  حم��ل  جمهول  ذ.م.م   لالن�شاءات  طالب  1-ن���زار   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
مبا ان املدعي / �شم�ض الدين اأروب علي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(    25846( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
 MB172824578AE 2000( درهم والر�شوم وامل�شاريف.رقم ال�شكوى(
�ض   09.30 ال�شاعة   2018/7/19 امل��واف��ق  اخلمي�ض  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.B.10:بالقاعة
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل، علما بان الدعوى جددت من ال�شطب .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/5491  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-الع�شب للمقاولت ���ض.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
اأق���ام عليك ال��دع��وى ومو�شوعها  مب��ا ان امل��دع��ي / �شاهد خ��ان ب��ه��ادر  ق��د 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )10492 درهم(  وتذكرة عودة مببلغ 
  mb182127896ae 2000( درهم والر�شوم وامل�شاريف.رقم ال�شكوى(
�ض   10.00 ال�شاعة   2018/7/22 امل��واف��ق  الح���د  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    ch1.A.4:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/5492  عمايل جزئي

اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ال��ع�����ش��ب ل��ل��م��ق��اولت ���������ض.ذ.م.م  جم��ه��ول حمل 
اأق���ام عليك  ق��د  �شينغ   �شانتوخ  �شينغ  ام��ان��دي��ب   / امل��دع��ي  ان  الق��ام��ة مب��ا 
 13392( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�شتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
وامل�شاريف.رقم  وال��ر���ش��وم  دره���م   )2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م(  
ال�شكوى mb182127935ae  وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.A.4:بالقاعة ���ض   10.00 ال�شاعة   2018/7/22
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/3944  عمايل جزئي
بالعبيدة جمهول حمل  املدعي عليه / 1-خلود عبداهلل حممد �شرور  اىل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / م�����ش��رف اب��وظ��ب��ي ال���ش��الم��ي ���ش��رك��ة م�شاهمة 
عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  عامة  
املحاماة.   وات��ع��اب  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  دره����م(    123271.34( وق��دره��ا 
�ض   08.30 ال�شاعة   2018/7/12 املوافق  اخلمي�ض  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    ch1.A.5:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/274  عمايل كلي
اىل املدعي عليه / 1-األرتا اليكرتونيك�ض ميدل اي�شت - فرع  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / جامي�ض ميكايل دا�شري وميثله:عبداهلل حممد ر�شول علي الهرمودي  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )983.120 درهم(  
املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )15.000( مببلغ  العودة  تذكرة  م�شمول 
dafz  وحددت  و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.رقم ال�شكوى 2018/148 
  ch2.E.22:لها جل�شة يوم اخلمي�ض املوافق 2018/7/12 ال�شاعة 10.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2018/2202  تنفيذ عمايل 
���ض.ذ.م.م جمهول  املنفذ �شده/1- �شمارت للخياطة وجت��ارة القم�شة  اىل 
التنفيذ/حممد �شريف ح�شور بخ�ض موهانا   حمل القامة مبا ان طالب 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )9284( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  دره��م   )900( مبلغ 
املذكور خالل  بالقرار  التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام  الج��راءات 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/1894 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شده/1- كونتيننتال للتوريدات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/الفنية والتجارية �ض.ذ.م.م قد 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )96365( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/304 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �شده/1- �شركة ذي ويفز منطقة حرة ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/هالل �شليم عبداهلل �شيد امري قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )1378670( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   2- 
املحكمة  فان  التداعي وعليه  ب�شاأن وح��دة  امل��ربم  البيع  بانف�شاخ عقد 
�شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/4234  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-حممد ابوبكر عمر �شعد عمر ال�شعدي ال�شحي جمهول 
اأق��ام عليك  حمل القامة مبا ان املدعي / م�شرف ابوظبي ال�شالمي قد 
 77585.26( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف  واتعاب املحاماة  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء 
املوافق 2018/7/11 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك 

فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/2896  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-منى ح�شن علي اآل علي جمهول حمل القامة مبا ان 
اأقام عليك  املدعي / م�شرف ابوظبي ال�شالمي �شركة م�شاهمة عامة قد 
 60098.36( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف  واتعاب املحاماة  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء 
املوافق 2018/7/11 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك 

فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/4544  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�شاهد فاروق ومبارك علي للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي / عبداهلل طارق نواز حممد نواز قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )40200 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB182162587AE:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف    والر�شوم  دره��م   )2000(
�ض   8.30 ال�����ش��اع��ة   2018/7/10 امل����واف����ق  ال���ث���الث���اء  ي����وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/116  ا�صتئناف عقاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- امري حيدر �شلطاين جمهول حمل القامة مبا 
ان امل�شتاأنف / �شوريندرا كومار باجري وميثله:ريا�ض عبداملجيد حممود 
 2017-638 رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف  قد  الكبان  

عقاري كلي بتاريخ:2018/4/3     
وحددت لها جل�شه يوم الربعاء  املوافق 2018/8/1 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.C.11 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   

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

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- �شركة بري�شيان بيوتي ذ.م.م 2- �شركة ام بي جي 
ام للتجارة ذ.م.م  جمهول حمل القامة  ار  ام  للتجارة ذ.م.م  3- �شركة 
وميثله:را�شد  لنكوردي  خ��واه  ماليري  تيمور  �شعيد   / امل�شتاأنف  ان  مبا 
حممد �شعيد بوج�شيم  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 

2010/1654 جتاري كلي بتاريخ:2010/10/14     
وحددت لها جل�شه يوم الثنني  املوافق 2018/7/16 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

 يف  الدعوى 2017/1221  ا�صتئناف جتاري 
اىل اخل�����ش��م امل��دخ��ل /1-اأمي�����ن ال��ق��ط��ب ع��ب��ده ال��ق��ط��ب  جمهول 
����ض.ذ.م.م  قد  الرنيم للمقاولت  امل�شتاأنف /  ان  حمل القامة مبا 
ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2016/1114  جتاري 
املوافق  الربعاء   يوم  لها جل�شه  وح��ددت  بتاريخ 2017/5/7  جزئي 
 ch2.D.18 رق��م  بالقاعة  �شباحا    10.00 ال�شاعة   2018/7/18
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�شي ح�شوركم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   

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

جيفانا   -2 ����ض.ذ.م.م  للكمبيوتر  رابتور   -1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
امل�شتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  �شتي  ك�شامنكي  ده���ارا 
/ م�����ش��رف اب��وظ��ب��ي ال���ش��الم��ي  ق��د ا���ش��ت��اأن��ف/ احل��ك��م ال�شادر 
لها جل�شه يوم  بالدعوى رقم 2017/776 تظلم جت��اري  وح��ددت 
الربعاء  املوافق 2018/7/18 ال�شاعة 17.30 م�شاءا  بالقاعة رقم 
ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   
اعالن بورود التقرير بالن�صر

   يف  الدعوى 2016/606  ا�صتئناف عقاري    
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- رويف �شنت�شري تاور ليمتد 2- رويف جولف جرينز 
ليمتد 3- رويف اينرتبري�شز ليمتد جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف 
/ رويف روز جاردنز ليمتد  نعلمكم بان املحكمة قررت بجل�شتها املنعقدة 
ب��ورود تقرير  املذكورة اعاله اخطاركم  ب��ت��اري��خ:2018/5/31 يف الدعوى 
الثالثاء  ي��وم  وق��د حت���ددت جل�شة  ال��دع��وى  امل��ن��ت��دب يف  اخل��ب��ري  ال�شيد 
 ch1.C.11:بالقاعة �شباحا  ال�����ش��اع��ة:10:00  امل����واف����ق:2018/7/17 

للتعقيب على التقرير.
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/1667 تنفيذ مدين
الب�شرراجا  ن��ور  ���ش��اودري 2-  ���ش��اودري هان�ض راج  املنفذ ���ش��ده/1- كلديب  اىل 
خان جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�شفريات داداباي �ض.ذ.م.م 
وميثله:ح�شن عبداهلل حممد اآل علي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )4397.50( درهم بالت�شامن اىل 
املركبة  للمدعية  ي���ردا  ان  اىل  بال�شافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب 
رقم:D98834 خ�شو�شي دبي ماركة تويوتا لند كروزر اأبي�ض اللون �شنة 
ال�شنع 2010 وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/1531 تنفيذ مدين

اىل املنفذ �شده/1- زهيب ا�شالم حممد ا�شالم جمهول حمل القامة 
مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ج��رن��ا���ض ل��ت��اأج��ري ال�����ش��ي��ارات ق��د اأق����ام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)7658.5( درهم بالت�شامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/1532 تنفيذ مدين
حمل  جم��ه��ول  م��وىل  كونهي  علي  ال��دي��ن  �شهاب  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/جرنا�ض لتاأجري ال�شيارات وميثلها احمد 
نبى داد مبوجب وكالة م�شدقة قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )6307( درهم بالت�شامن اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   
اعالن �صحيفة طعن بالن�صر 

يف الطعن 2018/564 طعن جتاري
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

الطاعن/1- �شفوان �شالح ح�شني الها�شمي
وميثله:عدي تقي هادي القزويني 

باعالن املطعون �شدهم:1- م�شاريع كيتو لدارة ال�شفن �ض.ذ.م.م 2- ام ا�ض ات�ض لدارة 
ال�شفن 3- ام ا�ض ات�ض لدارة ال�شركات واملوؤ�ش�شات 4- املعارج للتجارة العامة 5- حممد 
�شريف ح�شني املعيني 6- �شركة وازم  للو�شاطة التجارية وميثلها/علي غالم ر�شا رحمتي 
جمهويل حمل القامة نعلنكم باأن الطاعن اأقام عليكم الطعن املذكور اأعاله ويتوجب 

عليكم احل�شور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �شحيفة الطعن املقدمة �شدكم .
رئي�ض الق�صم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز

العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   
اعالن �صحيفة طعن بالن�صر 

يف الطعن 2018/351 طعن جتاري
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

الطاعن/1- فوج كلر يور ليف �شالون
وميثله:ابراهيم علي املو�شى احلمادي 

�ض.ذ.م.م  الطبية  للمعدات  كون�شيبت  بيال  ���ش��ده:1-  املطعون  باعالن 
املذكور  الطعن  اأق��ام عليكم  الطاعن  باأن  نعلنكم  جمهول حمل القامة 
للرد على  وذل��ك  التمييز  اىل حمكمة  عليكم احل�شور  ويتوجب  اأع��اله 

�شحيفة الطعن املقدمة �شدكم .
رئي�ض الق�صم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز

العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   
       مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر  

   يف  الدعوى 2018/326  تظلم جتاري
القامة مبا  ����ض.ذ.م.م جمهول حمل  لل�شياحة  كونتننتال  1-�شركة   / �شده  املتظلم  اىل 
ان املتظلم / عبداحل�شيب حممد ا�شف قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�شوعه 
والقا�شي  مركبات  جتفظي  حجز  رق����م:2017/5445  بالق�شية  ال�شادر  الم��ر  من  تظلم 
ال�شا�شي  رق��م  ال�شنع  يابانية  لكزي�ض  ن��وع  م��ن  املركبة  على  التحفظي  احل��ج��ز  بايقاع 
احلكم  ي��ن��ف��ذ  ان  وع��ل��ى  ي��ك��ن  مل  ك���ان  وج��ع��ل��ه   )JTHBN36F655003341(
مب�شودته وت�شمني املتظلم �شده الر�شوم وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 
2018/7/8   ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة : Ch 1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12366 بتاريخ 2018/7/2   
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/30  ا�صتئناف عمايل    
ولوازمها  الن���ارة  ادوات  لتجارة  اال���ربق  �شوء   -1 ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف / غيث معت�شم ال�شلخدي  
جزئي  عمايل   2017/4231 رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف/  قد 

بتاريخ:2018/1/7     
 11.00 ال�شاعة   2018/7/12 امل��واف��ق  اخلمي�ض   ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.A.4 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
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كعالج  �سودا(  )بايكينغ  اخلرب  �سودا  ُت�ستعمل 
منزيل منذ اأجيال نظرًا اإىل خ�سائ�سها امل�سادة 
بكثري.  ذلك  من  اأعمق  فوائدها  لكن  للحمو�سة. 
يو�سح بحث جديد مَل قد ت�سّكل م�ساعدًا ممتازًا 
التهاب  مثل  الذاتية  املناعة  اأمرا�ض  عالج  يف 

املفا�سل.

قدم موقع "بولد�سكاي" املتخ�س�ض ب�سوؤون ال�سحة ثماين ن�سائح ت�ساعد االإن�سان على جتنب االإ�سابة مبر�ض ال�سّكري.

�شودا اخلبز، التي ُتعرف اأي�شاً ببيكربونات ال�شوديوم، 
يف  رف��ع  كعامل  غالباً  ُي�شتعمل  املطبخ  يف  مهم  مكون 
ق��وال��ب احل��ل��وى. ب��الإ���ش��اف��ة اإىل ذل���ك، ُت��ع��ت��رب بحد 
ذاتها عالجاً منزلياً حلالت عدة. مثاًل، ي�شكل ن�شف 
حرقة  يخفف  دواء  اخلرب  �شودا  من  �شغرية  ملعقة 
املادة  ه��ذه  ُت�شتعمل  كذلك  امل���ريء.  ارجت��اع  اأو  املعدة 

لتبيي�ض الأ�شنان.
يف درا�شة جديدة ُن�شرت نتائجها اأخرياً يف جملة علم 
املناعة، يك�شف باحثون من كلية جورجيا الطبية يف 
يحتوي  حملول  �شرب  ي�شهم  كيف  اأوغو�شتا  جامعة 
ملواجهة  املناعة  جهاز  حت�شري  يف  اخلبز  �شودا  على 
الأمرا�ض اللتهابية، مثل التهاب املفا�شل الرثياين.

اخترب بول اأوكونور، خبري متخ�ش�ض يف فيزيولوجيا 
على  يحتوي  حملول  �شرب  ت��اأث��ري  وزم���الوؤه  الكلية، 

�شودا اخلبز اأوًل يف حالة اجلرذان ثم الب�شر.
امللح  ه��ذا  ت�شكيل  ع��ن  معقدة  ق�شة  جتاربهم  ت��روي 
اإ���ش��ارة اإىل ن��وع خا�ض م��ن اخل��الي��ا ُي��دع��ى )اخلاليا 
املتو�شطة( يخربهم بها اأن اجل�شم بخري ول يتعر�ض 
لهجوم. نتيجة لذلك، ل داعي لأن يتبنى جهاز املناعة 
موقفاً عدائياً. وهكذا يتفادى اجل�شم ردود فعٍل ذاتية 

املناعة م�شرة.

اخلاليا املتو�سطة
الداخلية، ف�شاًل  الأع�شاء  املتو�شطة  تغطي اخلاليا 
عن جتاويف خمتلفة كثرية يف اجل�شم. ل حتول هذه 

الداخلية  والأن�شجة  الأع�شاء  الت�شاق  دون  اخلاليا 
اأخ��رى مل  اأي�شاً وظائف  ت��وؤدي  الأخ��رى فح�شب، بل 

ُتدَر�ض كلها بالتف�شيل.
تاأثري  اأوكونور وفريقه  اخترب  الدرا�شة اجلديدة،  يف 
تناول حملول من �شودا اخلبز يف اجلرذان اأوًل، ثم يف 
م�شاركني ب�شر اأ�شحاء. لحظوا اأن �شودا اخلبز توؤثر 
اإنتاج  امل��ادة املعدة على  اآلية حمرية. )حتفز( هذه  يف 
كمية اأكرب من الع�شارة اله�شمية، ما يتيح لها ه�شم 
الطعام ب�شهولة اأكرث و�شرعة اأكرب. ولكن ف�شاًل عن 
ذلك، يبدو اأنها تخرب اخلاليا املتو�شطة التي تغطي 
الطحال ب�شرورة )الرتوي( لأن اجل�شم ل يواجه اأي 

خطر.
تعرف  املتو�شطة  اخلاليا  اأن  عموماً  اأوكونور  يو�شح 
ه��ام��ربغ��ر ل عدوى  الأرج�����ح قطعة  ع��ل��ى  )ه���ذا  اأن 
بكتريية(. وهكذا ل تن�ّشط اخلاليا املتو�شطة بدورها 
ك���ري���ات الدم  اأو  ال���ب���الع���م،  ال��ط��ح��ال م���ن  )ج��ي�����ض( 
البي�شاء املكلفة تنظيف الف�شالت اخللوية التي قد 

تكون م�شرة.
البيكربونات  �شرب  اأن  يف  �شك  اأوك��ون��ور: )ل  ي�شيف 
ال��ط��ح��ال، م��ن خ��الل اخل��الي��ا املتو�شطة(.  ي��وؤث��ر يف 
ال���ت���ي تغطيها  الأع���������ش����اء  م����ع  الأخ��������رية  ت���ت���وا����ش���ل 
ب��ا���ش��ت��خ��دام ام���ت���دادات ���ش��غ��رية ُت��دع��ى زغ��ي��ب��ات. اأما 
الو�شيط الذي تبعث من خالله ر�شالتها، فهو الناقل 

الع�شبي الأثيتيل كولني.

م�ساد لاللتهاب
اأن  اإىل  الدرا�شة  ي�شري معدو  ماذا يحدث فعاًل؟  اإذاً، 
َمن �شربوا حملول �شودا اخلبز اختربوا تبدًل يف نوع 
عدد  ت��راج��ع  الطحال.  يف  الن�شيط  املناعية  اخل��الي��ا 
البالعم امليالة اإىل اللتهاب، يف حني ارتفع م�شتوى 

اخلاليا امل�شادة لاللتهاب.
تنت�شر الأن��واع عينها من اخلاليا يف الدم والكليتني 
يف  اأي�شاً  ُت�شتخدم  اخلبز  �شودا  اأن  وال��الف��ت  اأي�شاً. 
عالج مر�ض الكلية املزمن. دفعت هذه الفكرة معدي 
الدرا�شة اجلديدة اإىل ا�شتك�شاف الآليات التي ت�شهم 
من خاللها هذه املادة على الأرجح يف حت�شني وظائف 
نفكر: كيف تبطئ  )ب��داأن��ا  اأوك��ون��ر:  الكليتني. يخرب 

�شودا اخلبز تقّدم مر�ض الكلية؟(.
ت��اأث��ريات حم��ل��ول �شودا  ال��ب��داي��ة  الباحثون يف  ح��ّل��ل 
الكلية،  يعاين مر�ض  اجل���رذان  اخلبز يف من��وذج من 
لحظوا  ال�شبط.  عينة  �شكلت  �شليمة  ج��رذان  يف  ثم 
ع��ن��دئ��ٍذ اأن م��ع��دلت ال��ب��الع��م امل��ي��ال��ة ل��الل��ت��ه��اب يف 
ت��راج��ع��ت، يف ح���ني ارت���ف���ع ع���دد البالعم  ال��ك��ل��ي��ت��ني 

امل�شادة لاللتهاب.
اختربت اجلرذان ال�شليمة واجلرذان امل�شابة مبر�ض 
ال��ك��ل��ي��ة ع��ل��ى ح���د ����ش���واء ال���ت���ط���ورات ذات���ه���ا. ف�شّكل 
�شودا  اأن  مفهوم  اأّك���دت  وا�شحة  اإ���ش��ارة  التبدل  ه��ذا 
امل�شتوى  على  اللتهابية  الفعل  ردود  يف  توؤثر  اخلبز 

اخللوي.
كلية  يف  اأ���ش��ح��اء  ب��ط��الب  ال��ب��اح��ث��ون  ا�شتعان  عندما 
ال��ط��ب وط��ل��ب��وا اإل��ي��ه��م ���ش��رب حم��ل��ول ���ش��ودا اخلبز، 
امل�����ش��اد لاللتهاب  امل����ادة  ت��اأث��ري ه���ذه  اأن  ات�����ش��ح ل��ه��م 

يحدث يف الطحال والدم اأي�شاً.
و�شع  م��ن  التبدل  )ي��ح��دث  مو�شحاً:  اأوك��ون��ر  يتابع 
اجل�شم.  اأج��زاء  كل  يف  لاللتهاب  م�شاد  اإىل  التهابي 
لحظناه يف الكليتني، ويف الطحال، ونالحظه الآن يف 

الدم املحيطي(.

طريقة اآمنة لعالج االلتهاب؟
اإليها معدو  �شملت الكت�شافات الرئي�شة التي تو�شل 
الدرا�شة واقع اأن اخلاليا املتو�شطة توؤدي دور الو�شيط 

يف نقل الإ�شارات امل�شادة لاللتهاب.
اع���ت���ربت اإح�����دى ال��ن��ظ��ري��ات ال��ت��ي ك��ان��ت م��ت��ب��ع��ة اأن 
الع�شب  ع��رب  املالئمة  اخل��الي��ا  اإىل  ُتنَقل  الإ���ش��ارات 
املبهم، وهو ع�شب قحفي طويل يتوا�شل مع القلب، 
والرئتني، وعدد من الأع�شاء يف البطن. لكن التجارب 
فعندما حاول  الفكرة غري �شحيحة.  اأن هذه  ُتظهر 
�شلوك  ذل��ك يف  يوؤثر  الع�شب، مل  ه��ذا  العلماء قطع 
هذه  اأن  جلياً  ب��دا  العك�ض،  على  املتو�شطة.  اخل��الي��ا 
مما  و���ش��وح��اً  اأك���رث  مبا�شر  ب�شكل  تتوا�شل  اخل��الي��ا 

اعتقد الباحثون �شابقاً مع الأع�شاء التي تغطيها.
اأن  الواقع عندما لحظوا  اأوكونر وفريقه هذا  اأدرك 
اإزالة الطحال اأثرت يف اخلاليا املتو�شطة التي تغطيه 
اللتهابية  ال��ف��ع��ل  ردود  حت���دد  ال��ت��ي  الإ����ش���ارات  واأن 
���ش��اع��ت. ي��و���ش��ح اأوك����ون����ر: )ن��ع��ت��ق��د اأن الإ�����ش����ارات 
تنقل  اأنها  نعرف  التي  كولني(،  )الأثيتيل  الكولينية 
من  مبا�شرًة  تاأتي  ل  لاللتهاب،  امل�شادة  الفعل  ردود 
الع�شب املبهم الذي يغذي الطحال، بل من اخلاليا 

املتو�شطة التي ت�شّكل هذه الروابط مع الطحال(.
ب���داأت ه��ذه النتائج بتقدمي ج��واب ع��ن ال�����ش��وؤال: مَل 
اأم���را����ض املناعة  ت�����ش��اع��د ����ش���ودا اخل��ب��ز يف حم���ارب���ة 
اأن  املفا�شل؟ ول �شك يف  التهاب  بينها  الذاتية، ومن 
اإجراء املزيد من الأبحاث حول هذه الآليات قد ي�شهم 
التي نح�شل عليها من خالل هذا  النتائج  تعزيز  يف 

املركب ال�شائع ال�شتعمال.
اآمنة  تكون �شودا اخلبز طريقة  اأوكونر: )قد  يختم 

فعاًل لعالج الأمرا�ض اللتهابية(.

يعترب م�سادا لاللتهاب

)بايكينغ �صودا( لعالج التهاب املفا�صل

اكت�صاف طريقة ملنع الإ�صابة 
باأحد اأخطر اأنواع ال�صرطان

تورونتو  يف  ال�شرطانية  للبحوث  مارغريت  الأم��رية  مركز  علماء  عر�ض 
بكندا، طريقة ت�شاعد يف منع اإ�شابة الن�شاء ب�شرطان الثدي.

ويفيد موقع MedicalXpress باأن الغدة الثديية تتكون من نوعني 
عن  تكاثرها  ينتج  التي  ال�شلفية  باخلاليا  ي�شمى  مما  تن�شاأ  اخلاليا،  من 
�شرطان  بتطور  يرتبط  وال���ذي  اجلن�شي،  ب��روج�����ش��رتون  ه��رم��ون  ت��اأث��ري 

الثدي.
اللواتي حدثت  الن�شاء  واإ�شافة لذلك، فاإن عدد هذه اخلاليا يزداد لدى 
لهن تغريات يف جني BRCA1، ما يزيد من احتمال اإ�شابتهن ب�شرطان 

الثدي.
وا�شتنادا اإىل تلك املعلومات، تو�شل العلماء بعد جتارب اأجروها على الغدة 
 ،)Decitabinum( الثديية اإىل اأن عددا من املواد مثل الدي�شيتابني
اللواتي  الن�شاء  ال�شلفية، خا�شة لدى  اأن توقف من تكاثر اخلاليا  ميكن 

.BRCA2و BRCA1 حدثت لهن تغريات يف جيني
ووفقا للعلماء، فاإن هذه النتائج ميكن اأن ت�شاعد يف ابتكار طرق جديدة ملنع 

الإ�شابة ب�شرطان الثدي.

ثالثة عوامل فريدة و�صائعة 
تهدد الب�صر و�صحة العيون

ا�شتخدام  الإف����راط يف  ع��دم  ب�شاأن  الأط��ب��اء  ن�شائح  ال��ك��ث��ريون على  اع��ت��اد 
ولكن،  الب�شر،  على  خطورة  ت�شكل  لأنها  املختلفة  الإلكرتونية  الأج��ه��زة 

هناك عوامل اأخرى ت�شبب �شعف الروؤية.
 Optegra م�شت�شفيات  �شبكة  خ���رباء  اأج���راه���ا  درا���ش��ة  لنتائج  ووف��ق��ا 
العمى  خلطر  اأنف�شهن  يعر�شن  الن�شاء  ف��اإن  بريطانيا،  يف  العيون  لطب 
وقد  ال�شالحية.  منتهية  )ما�شكارا(  العيون  جتميل  اأداة  با�شتخدامهن 
بعدوى  العيون  ي�شيب  مدة �شالحيتها  انتهاء  بعد  ا�شتخدامها  اأن  ات�شح 

مر�شية.
كما ك�شفت درا�شة عن �شبب غريب اآخر ل�شعف الب�شر يجهله الكثريون، 
يتمثل يف ا�شتخدام مقعد غري مريح يف مكان العمل. وعندما يكون املقعد 
الذي يجل�ض عليه ال�شخ�ض غري مريح، فاإنه يوؤثر �شلبا يف العمود الفقري، 
وهذا بدوره يوؤثر يف الأوعية الدموية، التي تغذي الدماغ، ب�شبب ال�شغط 

على جانبي الفقرات.
ويحذر اخلرباء من اأن ا�شتمرار اآلم العمود الفقري الناجمة عن انحرافه 

قد توؤدي اإىل �شعف الب�شر وحتى اإىل العمى.
�شامبو  با�شتخدام  ال��راأ���ض  غ�شل  اأي�شا،  الب�شر  تهدد  التي  العوامل  وم��ن 
يوؤثر يف الأغ�شية املخاطية، حيث حتتوي معظم اأنواع ال�شامبو على املركب 
عند  العني  جفاف  ي�شبب  ال��ذي  ال�شوديوم  كربيتات  دودي�شيل  الكيميائي 

مالم�شتها، ما يوؤدي اإىل ال�شعور بعدم الرتياح و�شعف حدة الب�شر.

ال�ّصكري مبر�ص  الإ�صابة  لتجنب  ن�صائح   8

املختلفة ال�سلطات  تناول   1-
واخليار  كاخل�ض  اخل�شروات  على  ال�شلطات  حتتوي 
تناولها  وميكن  والب�شل،  والثوم  والطماطم  واجلزر 
امت�شا�ض  يقلل من  الذي  اخلّل  ملعقة من  باإ�شافة 

اجل�شم لل�شّكر.

امل�سي وخا�سة  الريا�سة  ممار�سة   2-
30 دق��ي��ق��ة م��ن العوامل  مل���دة  ال��ي��وم��ي  امل�����ش��ي  ي��ع��د 
ال�شحيح،  ال��غ��ذائ��ي  التمثيل  عملية  ل��زي��ادة  املحفزة 

ومن اأهم اأ�شاليب الوقاية من مر�ض ال�شكري.

الكاملة احلبوب  تناول   3-
الغنية  الأغ��ذي��ة  دور  اإىل  ال�شحة  اأخ�شائيو  ي�شري 
ب��ال�����ش��ك��ري كاحلبوب  ب��الأل��ي��اف يف ت��ف��ادي الإ���ش��اب��ة 
الكاملة من القمح وال�شعري وال�شوفان، لأنها تخّف�ض 

ن�شبة ال�شكر يف اجل�شم.

القهوة �سرب   4-
يقلل تناول فنجانني من القهوة )بدون �شكر( يوميا 
ملا   ،29% بحوايل  بال�شكري  الإ�شابة  خماطر  من 

حتتويه القهوة من مواد م�شادة لالأك�شدة.

الطعام اإىل  القرفة  اإ�سافة   5-
تقلل اإ�شافة القرفة اإىل الطعام اليومي من اإمكانية 

الإ�شابة بال�شكري بن�شبة ت�شل اإىل 48%.

التدخني عن  االبتعاد   6-
لالإ�شابة  امل�شببة  العوامل  اأك��رث  م��ن  التدخني  يعد 

بال�شكري.

ال�سريعة الوجبات  جتنب   7-
)البيتزا  ال�����ش��ري��ع��ة  ال���وج���ب���ات  ت���ن���اول  ي��ع��د جت��ن��ب 

والبطاطا املقلية والربغر وغريها( اأمرا هاما لأنها 
ترفع ن�شبة الكولي�شرتول يف الدم، 

الإن�ش�������ولني  م�شتوى  يف  ا�شط��������راب  اإىل  يوؤدي  م������ا 
لالإ�شابة  ع��ر���ش�����������ة  اأك��������������������رث  اجل�����ش�����������������م  وي��ج��ع��������������������ل 

بال�شكري.

التوتر وجتنب  الهدوء  على  املحافظة   8-
اإن البتعاد عن التوتر يف احلياة اليومية ب�شكل عام، 
وممار�شة اليوغا ومتارين ال�شرتخاء من اأهم طرق 

الوقاية من الإ�شابة بال�شكري.
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)اأمر  م�شل�شل  تقدمي  اإىل  جذبك  ال��ذي  ما  البداية  يف   •
واقع(؟

- امل�شل�شل ق�شة مميزة جداً، فهو يتناول الأحداث الواقعية 
حممد  الدكتور  ع��ودة  مُيثل  اأن��ه  خ�شو�شاً  م�شوق،  باأ�شلوب 
اأقدمها  التي  ال�شابط  �شخ�شية  اأن  كما  الكتابة،  اإىل  رفعت 
تاأدية  اأثناء  ال�شابط  الوجهني:  اأقدم  فاأنا  كبرياً،  حتمل عمقاً 
اأرف�ض  لأنني  وه��ذا  اأ�شرته،  مع  وج��وده  ل��دى  والإن�����ش��ان  عمله، 
الأعمال التي ُتربز جانباً واحداً من ال�شخ�شية �شواء ل�شابط اأو 
طبيب اأو اأي مهنة اأخ��رى، لأن الإن�شان يف احلقيقة له اأبعاد عدة 
من بينها مهنته وانتماوؤه اإىل اأ�شرته ومن ثم معاناته ب�شاأن م�شاكله 

العائلية والتي توؤثر يف تكوينه وردود فعله.
قبل؟ من  مته  قدَّ اأنك  خ�شو�شاً  ال�شابط،  لدور  ا�شتعدادك  كان  • كيف 

يختلف  دور  ك��ل  ولكن  �شابق،  عمل  يف  ال�شابط  دور  قدمت  بالفعل   -
اخلا�شة  الظروف  تتباين  قليل،  قبل  اأو�شحت  فكما  الآخ��ر.  عن 
له  يجعل  مم��ا  �شياقها،  يف  يتحرك  وال��ت��ي  ح��م��زة  ب�شخ�شية 
من  ب��اأ���ش��دق��ائ��ي  ا�شتعنت  اأن��ن��ي  واحل���ق  مم��ي��زة،  �شخ�شية 
���ش��ب��اط ال�����ش��رط��ة ح��ت��ى ي��ت��ول��وا ت��دري��ب��ي ع��ل��ى بع�ض 
اأكون ُمقنعاً وي�شدقني اجلمهور يف  احلركات، ولكي 
اأن  امل�شكلة  خطواتي وتعبرياتي وردة فعلي. ولكن 
لكل �شابط �شخ�شيته وانفعالته، وحتى طريقة 
اإم�شاكه بال�شالح واإطالقه النار، فهي تختلف 
وفقاً لطبيعة ال�شخ�شية نف�شها، ما جعلني 
اأوقات متقاربة للتعرف على  اأزعجهم يف 
اأج�شد  جتعلني  التي  التفا�شيل  بع�ض 

ال�شخ�شية على اأكمل وجه مهنياً.
م�شل�شل  ع��ن  تبحث  كنَت  ه��ل   •
مطلقة  كبطولة  ا�شمك  يحمل 

اأم الأمر جاء وليد امل�شادفة؟
اأو�شح  اأن  اأحب  البداية  - يف 
لي�ض  امل�����ش��ل�����ش��ل  ه�����ذا  اأن 
بطولة مطلقة يل، ولكننا 
ك��ل��ن��ا م�����ش��ارك��ون م��ع��اً يف 
عمل واح��د، وكل منا له 
اأنني  كما  وح��ج��م��ه،  دوره 
يل ال�شرف اأن اأعمل مع كل 
هذه الكوكبة من النجوم يف 
م�شل�شل واحد. وفكرة اأن العمل 
اأنه  ا�شم فرد فهذا ل يعني  يحمل 
ال��ب��ط��ل الأوح�����د. وب�����ش��ك��ل ع���ام عندما 
ُعر�ض علي العمل مل اأفكر يف اأمر البطولة 
املطلقة بقدر ما فكرت يف جودة العمل واأهمية 

ال�شياق الذي ياأتي خالله الدور.
• كان العمل منذ البداية يحمل توقيع املخرج 
بينكما  اأن خ��الف��اً  وت����ردد  ال�����ش��م��ريي.  جم���دي 

كان ال�شبب يف تركه للعمل... ما تعليقك؟
التون�شي جمدي  - عملت من قبل مع املخرج 
وهو  اإجباري(،  )اختيار  م�شل�شل  يف  ال�شمريي 
خمرج متمكن واأُكنُّ له كل الحرتام والتقدير، 

امل�شل�شل،  امل�شوؤول عن  عُت على العقد كان ال�شمريي هو  وبالفعل عندما وقَّ
واأنا  ال�شفر،  اإىل   - - لظروفه اخلا�شة  ا�شطر  بالت�شوير  البدء  قبل  ولكن 
لي�شت يل اأي عالقة بالأ�شباب التي دفعته اإىل مغادرة امل�شل�شل، واأكرب دليل 
على هذا اأنه هو من ر�شح املخرج حممد اأ�شامة ليكمل العمل مكانه، وبالفعل 
هذا ما ح�شل. وعالقتي اأنا ب�شكل �شخ�شي مع ال�شمريي ك�شديقني ما زالت 

قائمة وقام بالت�شال بي فور عر�ض الرتيلر املبدئي ليبارك يل.
العمل؟ هذا  خالل  قدمته  م�شهد  اأ�شعب  عن  • وماذا 

اأك�شن، فمحمد رفعت  التي ل يوجد بها  امل�شاهد حقيقة �شعبة حتى  - كل 
كتب عماًل مفعماً بامل�شاعر وال�شغوط والتحولت والتحديات، ما يجعل كل 
م�شهد خمت�شاً بذاته، ولكنني ل اأنكر اأن م�شاهد الأك�شن التي اأُ�شبت خاللها 
كانت الأ�شعب خ�شو�شاً اأنه حدثت يل اإ�شابة يف ذراعي و�شرخ كبري يف الركبة 
اأخرى �شعبة، ومنها  اأك�شن  الي�شرى، وبرغم ذلك حتملت و�شورت م�شاهد 

م�شهد اإطالق النار علي والذي �شورته قبل حلول رم�شان باأيام قليلة.
امل�شاهد  يف  ب��دوب��ل��ري  ت�شتعن  مل  مل���اذا   •

ال�شعبة؟
- الأم��ر مل يكن يحتاج اإىل دوبلري، فهي 
تنفيذها،  ول��ك��ن مي��ك��ن  ���ش��ع��ب��ة،  م�����ش��اه��د 
ول��ك��ن الإ����ش���اب���ة ال��ت��ي ح��دث��ت يل كانت 
عابرة، وهي ال�شبب وراء الإرهاق و�شعوبة 
تك�شف  كلها  امل�����ش��اه��د  اأن  غ��ري  امل�����ش��اه��د. 

وجهي فال جمال لوجود دوبلري.
باأنك  الت����ه����ام����ات  ع���ل���ى  ردك  وم�����ا   •

ا�شتخدمت الإ�شابة كدعاية للم�شل�شل؟
فكرة  اختالق  مثاًل  اأتعمد  اأكيد مل  اأن��ا   -
بالفعل،  ر  م�شوَّ الأم���ر  اأن  كما  الإ���ش��اب��ة، 
اأقاويل  وه���ذه  لل�شك.  داٍع  ه��ن��اك  ولي�ض 
ال�شحة  م��ن  وع��اري��ة  ل��ه��ا،  م�شداقية  ل 

متاماً.
يف  واح��داً  عماًل  تقدم  اأن  تعمدت  • هل 

�شهر رم�شان؟ 
اأركز  ف�شيجدين  اجل��م��ه��ور،  لح��ظ  ل��و   -
متاماً،  منه  اأنتهي  حتى  واح��د  عمل  على 
معاً.  ع��م��ل��ني  يف  ال��رتك��ي��ز  اأ���ش��ت��ط��ي��ع  ول 
فاأنا يف كل عام �شواء كان العمل لل�شينما 
وبعد  مت��ام��اً  حقه  اأع��ط��ي��ه  التلفزيون  اأو 
ال��ت��ف��ك��ري بالعمل  اب�����داأ يف  الن��ت��ه��اء م��ن��ه 
تاأخر  عندما  ج��داً  عانيت  لكنني  ال��ت��ايل، 
ت�شوير فيلم )علي بابا(، وكان لزاماً علي 
اأب��داأ ت�شوير )اأم��ر واق��ع( يف التوقيت  اأن 
الأمر  اأن  برغم  نف�شه. وكنت م�شتتاً جداً 

مل ي�شتغرق طوياًل.
اأن  اإىل  �شت�شعى  املقبلة  الفرتة  يف  • هل 

يكون العمل من بطولتك املطلقة؟
ي�شغلني  م���ا  ب��ق��در  ي�شغلني  ل  الأم�����ر   -
نف�شه  ال���دور  يف  �شاأقدمه  ال���ذي  اجل��دي��د 
اإذا كانت بطولة فردية  بغ�ض النظر عما 
اأو جماعية. فاأنا لن اأقدم عماًل اأكرر فيه 
الظهور  اأخذل جمهوري ملجرد  اأو  نف�شي، 

فقط.
اإجباري(؟ )اختيار  مل�شل�شل  الثاين  اجلزء  عن  • وماذا 

- ل اأعلم عنه �شيئاً، فاأنا قد اتفقت مع �شركة )اأروما( املنتجة على اأين لن 
اأ�شارك يف اجلزء الثاين، وكان هذا �شرطاً يل منذ البداية قبل ت�شوير اجلزء 
الأول. وب�شكل عام ال�شركة حمرتمة جداً، واأ�شعد بالتعاون معهم يف اأي عمل، 

كما اأنهم لو اأرادوا ال�شتعانة بي ك�شيف �شرف فاأنا حا�شر ولن اتاأخر.
بابا(؟ )علي  بفيلم  اخلا�شة  الإيرادات  حول  فعلك  رد  كان  • ماذا 

- حمداً هلل، الإيرادات جاءت ُمر�شية جداً بالن�شبة اإيل. ل اأنكر اأن مو�شم �شم 
الن�شيم مل يكن الأن�شب له من وجهة نظري، ولكن يف كل الأحوال مل اأ�شتطع 
بكي، فهو اأدرى مني بال�شوق، ورمبا لو  اأن اأُعدل على راأي الأ�شتاذ اأحمد ال�شُّ
األ ياأخذ  اأو ال�شيف، لكان من املمكن  كان انتظر لطرحه يف مو�شم الفطر 
حقه كما ينبغي. خ�شو�شاً اأنه كان الوحيد املت�شدر يف مو�شم الربيع، وحقق 

ردود فعل جيدة جداً من اجلمهور.

لن اأقدم عماًل اأكرر فيه نف�سي، اأو اأخذل جمهوري ملجرد الظهور فقط

كرمي فهمي : ل اأ�صتطيع الرتكيز يف عملني معًا

املو�سم  خالل  الف�سائيات  �سهدته  ال��ذي  الدرامي  ال�سباق  يف  ال�سديد  الزحام  رغم 
الرم�ساين املا�سي، ا�ستطاع النجم امل�سري كرمي فهمي اأن ُيثبِّت قدميه هذا العام من 
خالل م�سل�سله اجلديد )اأمر واقع(، الذي ج�سد فيه البطولة ب�سخ�سية �سابط، ووجه 
من خالل العمل ر�سالة مهمة للم�ساهدين امل�سريني ب�سكل خا�ض والعرب ب�سكل عام.

جًا  له، معرِّ اأول بطولة درامية  ُيَعد  الذي  م�سل�سله، ودوره  فهمي، حتدث عن كوالي�ض 
من  تدريبات  تلقى  اأنه  اإىل  والفتًا  الت�سوير،  اأثناء  خا�سها  التي  امل�ساهد  اأ�سعب  على 
هو  يكون  اأن  ونافيًا  املكثفة،  با�ستف�ساراته  اإزعاجهم  اأثار  الذين  ال�سباط  اأ�سدقائه 

ال�سبب وراء ابتعاد املخرج التون�سي جمدي ال�سمريي عن العمل.

حممد هنيدي.. �صعيد 
بنجاح م�صل�صل )اأر�ص النفاق(

م����ع����رب����اً ع�����ن �����ش����ع����ادت����ه ب�������ردود 
الأف��ع��ال الإي��ج��اب��ي��ة ال��ت��ي تلقاها 
ع������ن م�������ش���ل�������ش���ل���ه ال����رم���������ش����اين 
الفنان  ك�����ش��ف  ال��ن��ف��اق(،  )اأر������ض 
امل�����ش��ري حم��م��د ه��ن��ي��دي النقاب 
نف�شه  ف���ر����ض  امل�����ش��ل�����ش��ل  اأن  ع���ن 
الرم�شانية  امل��ن��اف�����ش��ات  و����ش���ط 
لعباً  العمل  كان  حيث  احلامية، 
الدرامي،  امل��ل��ع��ب  يف  ت���اأث���ريه  ل��ه 
ب��رغ��م ازدح���ام���ه ب��ع��دد ك��ب��ري من 

الالعبني كالعادة. 
واأو�شح هنيدي، اأن ما �شاعف من 
امل�شل�شل  اأن  النجاح  بهذا  �شعادته 
مل ُيعَر�ض على اأي قناة ف�شائية 
العمل  اأن  اإىل  ُم�����ش��رياً  م�شرية، 
ي��ف��ر���ض نف�شه  ال��ن��اج��ح وامل��ت��َق��ن 
)اأر����ض  اأن  م��ع��ت��رباً  ق��ن��اة،  اأي  يف 
التي  الأدوار  اأف�شل  من  النفاق( 

قدمها يف الدراما امل�شرية.
 ويف زاوي��ة اأخ��رى ك�شف هنيدي، 
ع����ن ح���ب���ه ل����ل����درام����ا الإذاع�����ي�����ة، 
الكارتون،  اأف���الم  دبلجة  وك��ذل��ك 
اأن��ه يحر�ض على احل�شور  واأك��د 
كل  يف  الإذاع����ة  ميكروفون  خلف 

مو�شم رم�شاين.
مفاجاأة  ��ر  ي��ح�����شِّ اأن�����ه  واأ�����ش����اف 

ن���وع���ه���ا يف جمال  م����ن  ج����دي����دة 
دب��ل��ج��ة اأف�����الم ال���ك���ارت���ون، حيث 
ينخرط حالياً يف جت�شيد م�شاهد 
املرعبني  )ع�������ش���اب���ة  ف��ي��ل��م  م����ن 

املحدودة(. 
 ُيذكر اأن م�شل�شل )اأر�ض النفاق( 
ماأخود عن رواي��ة الأدي��ب الكبري 
ال���راح���ل ي��و���ش��ف ال�����ش��ب��اع��ي التي 
حت��م��ل ال���ش��م ن��ف�����ش��ه، و���ش��ب��ق اأن 
ال��ق��دي��ر الراحل  ال��ف��ن��ان  ق��دم��ه��ا 
فوؤاد املهند�ض فيلماً حمل العنوان 
ذاته من بطولته ب�شحبة �شويكار 
وعبدالرحيم  اأي�����وب  و���ش��م��ي��ح��ة 
م�شطفى  وح�������ش���ن  ال������زرق������اين 
فطني  واأخ��������رج��������ه  وغ�������ريه�������م، 

عبدالوهاب. 
اإىل  في�شم  م�شل�شل هنيدي  اأم��ا   
جانبه كاًل من هنا �شيحة ودلل 
عي�شى  واإب����راه����ي����م  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
العرب  عز  وليلى  ث��روت  وحممد 
ع���ل���ي وحممد  و����ش���ل���وى حم���م���د 
حم���م���ود ون���ه���ى ���ش��ال��ح وجن���وى 
م���غ���اوري و�شلوى  و���ش��ام��ي  ف����وؤاد 
كثري،  وغ����ريه����م  ع���ل���ي،  حم���م���د 
عبداهلل،  اأحمد  وح��وار  و�شيناريو 

واإخراج ماندو العدل.

توين ماهر: بدايتي
 الكوميدية مل تكن �صهلة

توين  ال�شاب  امل�شري  الفنان  اعترب 
ماهر اأن اخلطوة املقبلة يف م�شريته 
اأ�شعب، خ�شو�شاً  التمثيلية �شتكون 

امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى النجاح  ي��ري��د  اأن����ه 
�شخ�شيات  يف  وي�����ش��ت��ث��م��ره  ن��ف�����ش��ه 
اإىل  ي�شعد  جتعله  خمتلفة  واأدوار 

�شلم النجومية.
يوا�شل ح�شاد جناحه  ال��ذي  ت��وين 
ال�شحاب(  )ف�������وق  م�����ش��ل�����ش��ل��ي  يف 

املو�شم  بعد عر�شهما يف  و)رح��ي��م(، 
قالإن  املا�شي،  الرم�شاين  الدرامي 
ك�شفت  العملني  هذين  يف  م�شاركته 
ق��درت��ه على متثيل  اآخ��ر م��ن  جانباً 
اآخ����ر غ���ري ال��ك��وم��ي��دي��ا، �شواء  ن���وع 
من خالل دور )كاريكا( يف م�شل�شل 
ال�شخ�شية  وه��ي  ال�شحاب(،  )ف��وق 
ال�شيء  ب��ع�����ض  وامل�������ش���امل���ة  ال��ط��ي��ب��ة 
اآخ��ر له من خالل  اإىل جانب وج��ه 
ه�شام  ب�شخ�شية  )رح��ي��م(  م�شل�شل 

)ال�شاب املنفلت اأخالقياً(.
قدمته  الأدوار  ت��ل��ك  اأن  واأ�����ش����اف 
للجمهور ب�شكل خمتلف عن الأدوار 
الكوميدية التي قدمها يف برناجمه 
بالعربي(،  لي���ف  ن��اي��ل  داي  )���ش��رت 
مل  الكوميدية  بدايته  اأن  اإىل  لفًتا 
اأن  يرى  واأن��ه  �شهلة، خ�شو�شاً  تكن 
اإ�شحاك اجلمهور لي�ض ب�شيء �شهل، 
يك�شر  اأن  مبوهبته  ا�شتطاع  ولكنه 
خطوة  على  يقدم  واأن  احلاجز  هذا 
�شواء  ج���دي���دة وخم��ت��ل��ف��ة،  اأخ������رى 
ليكون  ال�����ش��ر  اأو  ال��ط��ي��ب��ة  اأدوار  يف 
مو�شم دراما رم�شان هذا العام وجه 
دورين  بتج�شيد  وق��ام  عليه  اخل��ري 
ن�شب  ح�����ازا  ع��م��ل��ني  حم���وري���ني يف 

م�شاهدة عالية.



فيتامني يجعلك قادًرا على 
تذكر اأحالمك بعد ال�صتيقاظ

 B6 قالت جامعة اأدياليد الأ�شرتالية، يف درا�شة جديدة، اإن تناول فيتامني
بن�شب عالية �شيجعلك قادًرا على تذكر اأحالمك.

اأجريت الدرا�شة على 100 �شخ�ض، ن�شفهم اأعطي 240 ملغ من فيتامني 
الن�شف  اأعطي  اأيام متتالية، بينما   5 النوم مبا�شرة وملدة  B6 قبل موعد 

الآخر دواء وهميًّا.
واأظهرت نتائج الدرا�شة اأن امل�شاركني الذين تناولوا فيتامني B6، ا�شتطاعوا 
نوم  نوعية  على  ح�شلوا  باأنهم  واأف���ادوا   ،%  64.1 بن�شبة  اأحالمهم  تذكر 

اأف�شل، وتعب اأقل عند ال�شتيقاظ.
6 �شنوات  وبح�شب القائمني على الدرا�شة، فاإن الإن�شان يق�شي ما يقارب 
اإىل طريقة للتحكم يف الأحالم،  التو�شل  من حياته وهو يحلم، ومل يتم 

فمن املمكن ا�شتخدامها للتغلب على الكوابي�ض ومعاجلة الرهاب.

تعريف على عدد ال�صعرات 
احلرارية يف البيتزا

اللواتي  خ�شو�شاً  الكثريات  عند  الهواج�ض  يثري  البيتزا  تناول  اأن  �شك  ل 
يتبعن احلميات الغذائية والرجيم بهدف اإنقا�ض الوزن.  لذلك، قبل اتخاذ 
عدد  مبعرفة  عليك  املطعم،  يف  اإو  املنزل  يف  �شواء  البيتزا  بطلب  ق��رار  اأي 
ال�شعرات احلرارية يف البيتزا التي تختلف بني نوع و اآخر و بني نوع العجينة 
و �شمكها و احل�شوات. حتتوي قطعة بيتزا اجلبنة على 223 �شعرة حرارية، 
اللحم فيها  بيتزا  اأّما  �شعرة حرارية،   230 البابروين حتتوي على  وبيتزا 
وفيها  د�شامة  الأق��ل  وبيتزا اخل�شراوات هي  �شعرة حرارية،   230 ح��وايل 
180 �شعرة حرارية. لكن اإذا كنت من حمبي هذا النوع املميز من الطعام 
بع�ض  باتباع  نن�شحك  البيتزا،  م��ن  نف�شك  حت��رم��ي  ل  لكي  و  الإي��ط��ايل، 
اخلطوات عند تناول البيتزا خلف�ض عدد ال�شعرات احلرارية قدر الإمكان.

- اختاري العجينة الرقيقة للتخفيف من كمية الن�شويات يف البيتزا.
- جتّنبي بيتزا البيبريوين اأو بيتزا اللحوم.

- جتّنبي زيادة جبنة البارميجان اىل البيتزا.
- اإختاري البيتزا املعدة باخل�شار و اجلبنة قليلة الد�شم.

اإ�شتبديل الطحني الأبي�ض بالطحني  - يف حال حت�شري البيتزا يف املنزل، 
الأ�شمر.

- ل ت�شعي كميات كبرية من الذرة يف البيتزا.
- جتّنبي اإ�شافة الزيتون كي ل تزيدي الدهون و امللح.

- �شعي جبنة ال�شويا بدًل من الزيت للتخفيف من الدهون اأي�شاً.
- اأ�شيفي الكثري من اخل�شار كالربوكويل و الكو�شى و الفطر و الب�شل و 

ال�شبانخ.
اأ�شيفي مكونات �شحية على البيتزا كالكينوا و ال�شوفان لتخفيف كمية   -

الدهون.

واالأح؟  املُح  بني  الفرق  • ما 
- الأح هو بيا�ض البي�ض واملُح هو ال�شفار يف البي�شة. 

والرتاب؟  الرثى  بني  الفرق  • ما 
- الرثى هو الرمل الندي والرتاب هو الرمل النا�شف. 

اأوروبا؟  كلمة  تعني  • ماذا 
- اأ�شلها يوناين وتعني الأر�ض الوا�شعه. 

اأ�سلها؟  هو  وما  دكتور  كلمة  معنى  • ما 
- اأ�شلها لتيني وتعني املعلم واملهند�ض. 

1580 م ا�شم  اأطلق عليها امل�شتك�شفون الربتغاليون عام  اأو ال�شني الوطنية  اأن جزيرة تايوان  • هل تعلم 
) فورموزا ( اأي اجلميلة. 

للرتبة  جيداً  �شماداً  تعترب  الديدان  تاأكلها  التي  ال�شجر  اأوراق  ه�شم  عن  الناجتة  املخلفات  اأن  تعلم  • هل 
اأ�شهر من الأوراق التي التهمتها  اأن تغطي الأر�ض بطبقة من ال�شماد خالل ثالثة  اأن الديدان ت�شتطيع  و 

خالل عام تقريباً. 
 • هل تعلم اأن اأطول احل�شرات عمراً من ف�شيلة اخلناف�ض حتمل ا�شم � اخلنف�شاء الرائعة � اإذ اأن حتولها من 

طور الريقة اإىل طور العذراء فقط يحتاج اإىل 47 �شنة كاملة. 
 • هل تعلم اأن اأقدم جي�ض نظامي اأوربي هو احلر�ض ال�شوي�شري يف الفاتيكان اإذ يعود تاريخ تاأ�شي�شه اإىل عام 

1400م. 
حرف.   72 حروفها  عدد  يبلغ  التي  الكمبودية  اللغة  حروف  هي  لغة  يف  حروف  عدد  اأكرب  اأن  تعلم  • هل 
• هل تعلم اأن ع�شري الفاكهة و حده اأو خملوط يجب تناوله يف احلال فالنتظار عليه يعر�ض فيتاميناته 

لأك�شدة الهواء كما اأن بع�ض الأنواع تف�شد ب�شرعة و يف مقدمتها ع�شري اجلزر 
 • هل تعلم اأن اأغرب اإح�شائية عن ال�شمنة اأفادت اأن م�شاهدة التليفزيون امللون توؤدي اإىل ال�شمنة املفرطة. 

بندق وال�صياد 
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التوت تكافح البكرتيا 

ك�شفت درا�شة حديثة اأجريت موؤخراً عن اأدلة جديدة لتمتع خال�شة التوت 
الربي بخ�شائ�ض مكافحة لنت�شار البكترييا �شعبة العالج.

واأظهر فريق من الباحثني يف كندا اأن خال�شة التوت الربي الغنية باأنواع 
متعددة من املركبات الطبيعية. تعمل على تعطيل خلية الت�شال بخاليا 

متواجدة يف البكترييا امل�شئولة عن اللتهابات التي ي�شعب عالجها.
اأ���ش��ارت اإىل اأهمية ال��ت��وت الربي  وك��ان��ت ع��دد م��ن ال��درا���ش��ات ال�شابقة ق��د 
خا�شة الذي يحتوي على م�شتخل�ض )بروانثو�شيانيدين�ض(. والذي ينتمي 
اإىل فئة من املركبات الطبيعية التي تتمتع بخ�شائ�ض م�شادة للجراثيم. 
ولوحظ فعالية هذا املركب يف وقف ن�شاط بع�ض البكترييا امللت�شقة على 
اأهمية  الباحثون.  ويوؤكد  البولية.  امل�شالك  التهاب  وت�شبب  املثانة  ج��دار 
النتائج املتو�شل اإليها يف اإمكانية تطوير عالجات فعالة م�شتمدة من هذا 

املركب الهام يف اإنتاج عقاقري تكافح العدوى البكتريية

نهار جديد ويوم جديد ي�شتقبله بندق بن�شاط وحيوية وبعد ان تناول طعامه و�شرب حليب جوز الهند األقى 
التحية على امه وتركها يف رعاية اهلل حتى يعود، تقافز بندق وا�شدقاوؤه ال�شغار بني ال�شجار حتى و�شلوا اإىل 

منت�شف الغابة وعندما ذهب كل واحد منهم اإىل طريق خمتلف. 
ووا�شل بندق مرحه بني �شجريات الغابة وا�شجارها حتى اأح�ض بالتعب فجل�ض ي�شرتيح ويلتقط بع�ض الثمار 
لياأكلها عند ذلك �شمع �شوتا �شعيفا يناديه فاذا هي ع�شفورة جميلة رقيقة وحزينة اقرتبت منه فقالت له 
اأعرفك جيدا فاأنت بندق الذي طاملا حل للحيوانات الطيبة م�شاكلهم فقال لها وانا يف خدمتك ايتها الرقيقة 
انواعنا  مبختلف  واجلميلة  ال�شغرية  الطيور  فنحن  للغاية  �شعبة  واأ�شدقائي  وم�شكلتي  ا�شكرك  له  فقالت 
يطاردنا �شياد �شرير جاء اإىل هذه الغابة يف الفرتة الخرية قد حرمنا النوم والراحة ول نعرف ماذا نفعل .. 
فكر بندق قليال ثم قال ان المر ب�شيط فاجمعي ا�شدقاءك من الطيور حال و�شاأقول لكم ماذا نفعل .. طارت 
الع�شفورة ال�شغرية واأتت باأ�شدقائها الع�شافري وغريهم من الطيور املهددة بال�شيد فقال لهم بندق خطتي 
ب�شيطة جدا وهي مهاجمة هذا ال�شياد وتخويفه حتى ليعاود ال�شيد هنا مرة اخرى، ف�شنن�شب له ال�شراك 
يف كل مكان وعندما ي�شل اىل املكان الذي تختبئون فيه عليكم مبهاجمته من كل مكان ونقره يف كل انحاء 
ج�شده فهذا �شيخيفه ولن ي�شتطيع معه حتى ان ي�شتعمل �شالحه اأما اأنا فعندي ا�شياء اخرى �شاأجهزها له.. 
ذهب بندق للبحث عن ا�شدقائه مل�شاعدته وحكي لهم ماحدث وطلب منهم انتظار ذلك ال�شياد وهم حمملني 
بالثمار ال�شوكية الكبرية وال�شغرية وع�شارات ال�شجار ذات الرائحة الكريهة واي�شا جدائل ال�شجار الرفيعة 
احلادة حتى ابلغتهم الع�شفورة بح�شوره واقرتابه من منطقتهم فخرجوا ل�شتقباله بطريقتهم اخلا�شة ا�شرع 
جمموعة منهم باللتفاف حوله بجدائل ال�شجار احلادة ومنهم من ا�شتعمل الع�شائر ذات الرائحة الكريهة 
التي جعلته ي�شرخ قرفا واخرين قذفوه بالثمار ال�شوكية اما الطيور فقد قامت مبهاجمته ونقره يف كل انحاء 
ج�شده حتى نزفت منه الدماء وامل�شكني ي�شرخ وي�شرخ وي�شرخ ولكن ل معني واأخذ يجري هربا منهم يف كل 
اجتاه وهم خلفه يتقاذفونه بالثمار والع�شارة الكريهة حتى هرب من الغابة ومن يومها مل يفكر بالرجوع ابدا 

وهنيئا لبندق حتيات اأ�شدقاءه واىل مغامرة جديدة.

بالربوتني  الغني  الإفطار  اإن  الأملانية  الأطباء  رابطة  قالت 
اإنقا�ض الوزن وي�شهم يف حت�شني ن�شبة ال�شكر  ي�شاعد  على 
بالدم، اإذ اإنه يحد من اإح�شا�ض اجلوع مما يقلل من ال�شعرات 

احلرارية للماأكولت
 وت�شتند الرابطة يف ذلك اإىل نتائج درا�شة حديثة �شملت 57 

�شيدة يعانون من البدانة على مدار 12 اأ�شبوعاً.
جمموعات:  ث��الث  اإىل  ال��درا���ش��ة  يف  امل�شاركني  تق�شيم  ومت 
تتناول    والثانية،  غالباً،  الإف��ط��ار  وجبة  تتناول  ل  الأوىل، 
اإفطاراً غنياً بالربوتني مبعدل 13 غراماً )حليب ومو�شلي(، 

والثالثة، تتناول اإفطاراً غنياً بالربوتني مبعدل 35 غراماً 
)بي�ض ومنتجات األبان وحلم خال من الدهون(. 

اإفطار  اأن املواظبة على تناول وجبة  اإىل   وخل�شت الدرا�شة 
غنية بالربوتينات حتول دون زيادة دهون اجل�شم، وحتد من 
التي  احل��راري��ة  ال�شعرات    م��ن  يقلل  مم��ا  ب�اجلوع،  ال�شعور 

يح�شل عليها اجل�شم يومياً.
بالربوتني  الغني  الإف��ط��ار  اأن  ال��درا���ش��ة  نتائج  اأظ��ه��رت  كما 
اإيجابي على م�شتوى ال�شكر بالدم ل��دى   ال�شباب  له تاأثري 

الذين يعانون من البدانة. 

اإفطار غني بالربوتني ي�صاعد 
على اإنقا�ص وزنك


