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ع�سري الرّمان يحمي من �سرطان الثدي

التو�صية  اتباع  ميكنك  وقائية  �صحية  ع��ادات  يتبعون  ممن  كنت  اإذا 
للوقاية من  الأ�صبوع  م��رات يف  الرّمان عدة  بتناول كوب من ع�صري 
درا�صات  ك�صفته  ما  هو  الن�صيحة  ه��ذه  �صبب  ال��ث��دي.  �صرطان  خطر 
الرّمان يف منع منو  نباتية توجد يف  م��ادة كيميائية  دور  حديثة عن 
الرّمان  ع�صري  تناول  اأي�صاً  الدرا�صات  وتقرتح  الثدي.  اأورام  خالل 
بعد  ال��ث��دي  ���ص��رط��ان  ع���ودة  م��ن  للحماية  اأ�صبوعياً  م��ت��ك��ّررة  ب��وت��رية 
النتهاء من العالج الكيماوي. وُت�صّمى املادة الكيميائية النباتية التي 
توجد يف الرّمان بوفرة "اإلجيتانين�س" ellagitannins، ومتنع 
اإف����راز ه��رم��ون ال�صرتوجني  ال��ث��دي م��ن  اأن�صجة  امل���ادة خ��الي��ا  ه��ذه 
الذي يتغّذى عليه �صرطان الثدي، وقد اأظهرت نتائج فّعالة يف منع 
عودة الورم للنمو بعد العالج منه، ويعتقد اأن لهذه املادة تاأثري وقائي 

كبري �صد �صرطان الثدي.

الإفراط يف تناول الأفكادو ي�ؤثر على القلب
تعترب ثمار الأفوكادو من اأكرث اأنواع الفاكهة التي ت�صتخدم يف العديد 
فوائد  على  وحتتوي  وال�صلطات  الإفطار  �صطائر  مثل  الوجبات  من 
الإف���راط يف  ح��ذروا من  التغذية  اأخ�صائيي  اأن  �صحية عديدة. غري 

تناول هذه الثمار ملا له من اأ�صرار �صحية وا�صحة. 
 ،C وفيتامني  والبوتا�صيوم،  الأل��ي��اف  على  الأف��وك��ادو  ثمار  حتتوي 
ن�صبة  تخفي�س  ع��ل��ى  ت�صاعد  ال��ت��ي  ال�صحية  ال��ده��ون  اإىل  اإ���ص��اف��ة 

الكولي�صرتول يف الدم، وتقي من الإ�صابة باجللطات الدموية. 
اإل اأن ثمرة الأفوكادو الواحدة حتتوي على 300 حريرة، والإفراط 
اإىل خم��اط��ر �صحية ع��دي��دة على  ي���وؤدي  ت��ن��اول ه��ذه الفاكهة ق��د  يف 
اأمرا�س  اأن���درو ف��رمي��ان، الأخ�����ص��ائ��ي يف  ال��ق��ل��ب.  وبح�صب ال��دك��ت��ور 
القلب يف اجلمعية الوطنية الربيطانية لل�صحة، فاإن ا�صتهالك اأكرث 
من ثمرة اأفوكادو واحدة يف اليوم يزيد بن�صبة كبرية خماطر الإ�صابة 

باأمرا�س القلب وال�صرايني. 
فمن وجهة النظر ال�صحية، تعترب ال�صعرات احلرارية العالية يف ثمار 
الأفوكادو م�صكلة، ويجب اأن ل يتم ا�صتهالك الكثري من هذه الثمار. 
تامي  الدكتور  قال  الربيطانية  ميل  ديلي  ل�صحيفة  له  ت�صريح  ويف 
اأحب  بالغر�س،  الثمرة يفي  "تناول جزء من  فاإن  �صمي�س،  لكاتو�س 
على  يحتوي  لأن���ه  ال��غ��ذائ��ي،  املكمل  ا���ص��م  الأف���وك���ادو  على  اأط��ل��ق  اأن 
الغذائية  العنا�صر  امت�صا�س  على  ت�صاعد  وفيتامنات،  دهون �صحية 

الأخرى."
�صعراتك  م��راق��ب��ة  عليك  الأف���وك���ادو  حمبي  م��ن  كنت  "اإن  واأ���ص��اف: 

احلرارية ب�صكل م�صتمر، والكتفاء بتناول جزء ب�صيط منها يومياً".

روب�ت  عبقري له�اة تربية النباتات
طورت �صركة يابانية، "روبوتا" ي�صاعد على تربية النباتات يف البيت 
من خالل حتريكها اإىل املكان الأن�صب واإ�صدار تنبيه حني تكون ثمة 

حاجة اإىل ال�صقي باملاء.
"فينكرو�س" اإىل  �صركة  الذي طورته  الغريب  الروبوت  �صعر  وي�صل 

وفق ما نقل موقع "�صاين�س األريت" العلمي. دولرا،   949
وحني  اأرج���ل،  �صتة  على  وي�صري  ال�صلطعون  �صكل  ال��روب��وت  ويتخذ 
اأ�صعة ال�صم�س يغادر املكان الذي و�صع  اأو  اإىل الظل  ي�صت�صعر حاجته 

فيه.
وعندئذ  ال���روب���وت،  يف  نباتاتهم  و���ص��ع  التكنولوجيا  ع�صاق  وب��و���ص��ع 

يتحول اإىل اأداة �صبيهة باملزهرية.
ف�صال عن ذلك، يحرك الروبوت اأرجله حني يحتاج اإىل املاء، اأما حني 
يكون يف و�صع جيد في�صرع يف الرق�س عرب التحرك بطريقة طريفة 

وم�صلية.
وعدم  الن�صغال  ب�صبب  البيت  يف  النباتات  تربية  البع�س  ويتفادى 
"هيك�س" ي�صهل  امل�صمى  الروبوت  لكن  وريها،  لتحريكها  وقت  وجود 

املهمة اأمام "الك�صاىل".
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الأدوية النف�سية.. مفيدة اأم �سارة؟
من  ال��رغ��م  فعلى  للجدل؛  امل��ث��رية  ال��ع��الج��ات  م��ن  النف�صية  الأدوي����ة  تعد 
وال�صيزوفرينيا  كالكتئاب  خطرية  نف�صية  اأم��را���س  ع��الج  يف  ت�صاعد  اأنها 
الوزن  ك��زي��ادة  ال�صلبية  الآث���ار  م��ن  تخلو  ل  اأن��ه��ا  اإل  القهري،  والو�صوا�س 
بالأدوية  ال��ع��الج  يكون  اأن  ينبغي  امل��رج��وة  النتيجة  ولتحقيق  والإدم����ان. 

النف�صية م�صحوباً بجل�صات عالج نف�صي اأي�صاً.
وقالت الطبيبة النف�صية الأملانية اآنيته زونتاج اإن الأدوية النف�صية غالبا ما 
ُت�صتخدم لعالج الكتئاب يف مراحل عالية، وكذلك الُف�صام )ال�صيزوفرينيا( 

وا�صطرابات اخلوف والقلق والو�صوا�س القهري.
الأدوية  اإن  كولري  اإيزابيال  الأملانية  النف�صية  الطبيبة  قالت  ومن جانبها، 
لدى  امل�صاحبة  اجلل�صات  فبدون  العالج،  من  فقط  ج��زءاً  متثل  النف�صية 

الطبيب النف�صي اأو املعالج النف�صي ل حتقق الأدوية النتيجة املرجوة.
اأعرا�س مر�س  تعمل على تخفيف  النف�صية  الأدوي��ة  اأن  زونتاج  واأو�صحت 
من  الكتئاب  مري�س  ل��دى  النوم  �صعوبات  مواجهة  ميكن  حيث  معينة، 
املري�س  تتح�صن حالة  ثم  وم��ن  ال��ن��وم،  ت�صاعد على  التي  الأدوي���ة،  خ��الل 

نهاراَ.
وبدورها اأو�صحت ال�صيدلنية الأملانية ت�صيكا في�صينون اأن الأدوية النف�صية 
الع�صبية،  الناقالت  اأي�س  يف  تتدخل  اإنها  حيث  مبا�صرة،  الدماغ  يف  توؤثر 
املهمة لل�صلوكيات وامل�صاعر والإدراك، واملهمة كذلك للجهاز  الناقالت  اأي 
ال��ت��وازن يف الدماغ  ا�صتعادة  الفعالة  امل��واد  ال��ذات��ي. وحت��اول ه��ذه  الع�صبي 

جمدداً.
ومن ناحية اأخرى، اأ�صارت زونتاج اإىل اأن الأدوية النف�صية قد يكون لها اآثار 
�صلبية، مثل ا�صطرابات النت�صاب لدى الرجال وزيادة الوزن. كما اأن بع�س 
املدى  الإدم��ان على  اإىل  ت��وؤدي  قد  )بنزوديازيبني(  النف�صية مثل  الأدوي��ة 

الطويل. لذا ل يجوز تعاطيها لفرتة طويلة اأبداً. 

هلع ب�سبب 
ال�سنجاب ال�سارق

ع��ا���ص��ت ام������راأة ب��ري��ط��ان��ي��ة حل��ظ��ات من 
ت�صري  اأ���ص��وات��ا  �صمعت  اأن  بعد  ال��رع��ب، 
دفعها  مما  منزلها،  اقتحم  ل�صا  اأن  اإىل 
لالت�صال بال�صرطة، التي "األقت القب�س 

على الل�س" بعد اأن ات�صح اأنه �صنجاب.
ون�صرت �صرطة هارو تغريدة على تويرت 
من  �صباط  ا�صتدعاء  "مت  فيها:  ق��ال��ت 
حيث  ه������ارو،  يف  ع���ن���وان  اإىل  ال�����ص��رط��ة 
�صمعت القاطنة هناك اأ�صواتا يف الطابق 
ال�صفلي من منزلها واعتقدت باأنه ل�س. 

ات�صح اأن امل�صتبه به �صنجاب".
وق�������ال م���ت���ح���دث ب���ا����ص���م ال�������ص���رط���ة اإن 
الأغرا�س  بع�س  اأر�صا  اأوقع  "ال�صنجاب 
امل���ن���زل، مم���ا دف���ع ال�صيدة  ب��ع��د دخ���ول���ه 
لالعتقاد باأن �صخ�صا دخل املنزل عنوة". 
وتابع: "مت الإفراج عن املتهم ذي الفرو، 
دون توجيه اتهامات له". يذكر اأن هذه 
فيها  ي��ت��ورط  ال��ت��ي  الأوىل  امل���رة  لي�صت 
�صاعد  اإذ  ���ص��رق��ة،  ح�����وادث  يف  ���ص��ن��ج��اب 
الأمريكية يف  اأي��داه��و  �صنجاب يف ولي��ة 
القب�س على �صارق، بعد اأن خد�س الل�س 
الذي حاول �صرقة منزله، ح�صب ما ذكر 

موقع "هافينغتون بو�صت".

يان�سيب للف�ز مبقربة 
الراحة الأبدية

تتخذ مدينة بري�صت�صغادن الأملانية 
اخلالبة يف جبال الألب البافارية، 
خ��ط��وة غ���ري اع��ت��ي��ادي��ة ت��ت��م��ث��ل يف 
اخلالية  ل��الأم��اك��ن  يان�صيب  عقد 
�صنوات،  وط��������وال  م���ق���ربت���ه���ا.  يف 
رف�س  اإىل  ال�����ص��ل��ط��ات  ا����ص���ط���رت 
مقدمي الطلبات الذين ياأملون يف 
تاأمني مكان ل� "الراحة الأبدية" يف 
املقربة التي تعود اإىل القرن ال�صابع 
ع�����ص��ر، ب�����ص��ب��ب ع���دم وج����ود مكان. 
وم���ع اإت���اح���ة 200 ق��ط��ع��ة اأر�����س، 
قررت املدينة تنظيم يان�صيب يوم 
اجلميع  ح�صول  ل�صمان  الأرب��ع��اء 
مكان  على  احل�����ص��ول  فر�صة  على 
يف املقربة. وقد تقدم حوايل 280 

�صخ�س بطلبات.

الأمن امل�سري يحل لغز 
جرمية  اأطفال املري�طية

امل�صرية  الأمنية  الأج��ه��زة  ك�صفت 
جثث  على  العثور  واق��ع��ة  غمو�س 
3 اأطفال، يف املريوطية مبحافظة 
اجل���ي���زة، ح�����ص��ب م���ا اأع��ل��ن��ت وزارة 

الداخلية، ام�س الأول الأحد.
اأنها  ب��ي��ان  ال������وزارة يف  واأو����ص���ح���ت 
ل�"ك�صف  خم��ت�����ص��ا  ف��ري��ق��ا  ك��ل��ف��ت 
مرتكبي  و�صبط  وحتديد  غمو�س 
واق��ع��ة ال��ع��ث��ور على )ث��الث��ة جثث 
يوليو   10 ب����ت����اري����خ  لأط������ف������ال( 
اجلاري.. داخل اأكيا�س بال�صتيكية، 
اآث��ار ح��روق، و�صجادة يف حالة  بهم 
الفريق  حتقيقات  واأدت  تعفن". 
امل�صكل من قطاعات الأمن الوطني 
والأم�����ن ال��ع��ام واأم����ن اجل��ي��زة اإىل 
)بائع  روؤي�����ة  ل�����ص��اه��د  "التو�صل 
مبنطقة  م����ت����ج����ول  م���������ص����روب����ات 
البيان  53(. وجاء يف  العثور-�صن 
حواىل  اأن�����ه  ق����رر  "وب�صوؤاله  اأن�����ه 
تواجده  واأث��ن��اء  11م�صاًء  ال�صاعة 
مركبة  ����ص���اه���د  ع���م���ل���ه  مب��ن��ط��ق��ة 
من  ق��ادم��ة  توك"،  "توك  �صغرية 
الجتاه العك�صي بطريق املريوطية 
قامتا  وط��ف��ل��ة،  �صيدتان  ت�صتقلها 
بال�صتيك  وكي�صني  �صجادة  باإلقاء 
ال�صائق،  وان�صرف  ا���ص��ود،  ل��ون  ذي 
والطفلة  ال�����ص��ي��دت��ان  ا�صتقلت  ث��م 
"ومن  وت���اب���ع  اآخر".  ت����وك  ت����وك 
خ���الل ق��ي��ام ف��ري��ق ال��ب��ح��ث بجمع 
مركبات  �صائقي  وح�صر  املعلومات 
باملنطقة،  توك" العاملني  "التوك 
اإىل  بالتوجه  ال�صائقني  اأح���د  ق��ام 
قرره  ما  بتحقيقاتها  واأق��ر  النيابة 
بتو�صيل  قام  واأن��ه  الواقعة،  �صاهد 
طفلة  وب���رف���ق���ت���ه���م���ا  ال�������ص���ي���دت���ني 
ت��ب��ل��غ م���ن ال��ع��م��ر 9 ����ص���ن���وات من 
�صارع  م��ن  بالقرب  املناطق  اإح���دى 
�صجادة  بحوزتهما  وكان  الطالبية، 
ملفوفة و2 كي�س بال�صتيك اأ�صود.

لهذه الأ�سباب اجلزر 
طعام مهم ل�سحة الرجل

الأك�صدة  مل�صادات  خم��زن  اجل��زر 
ال�صرورية  امل���غ���ذي���ات  ول��ب��ع�����س 
م�صاكل  اإىل  نق�صها  ي���وؤدي  التي 

�صحية مثل فيتامني "اأ". 
لكن فوائد اجلزر ل تقت�صر على 
العيون والإب�صار فقط، بل متتد 
اإىل ال�صحة العامة للرجل. اإليك 

اأهم هذه الفوائد:
تقارير  ت���ق���رتح  ال���ربو����ص���ت���ات���ا. 
الذين  الرجال  اأن  عديدة  طبية 
من  املطلوبة  الكمية  ي��ت��ن��اول��ون 
"اأ" وم�صادات الأك�صدة  فيتامني 

�صرطان  من  اأك��رب  وقاية  لديهم 
الربو�صتاتا، خا�صة اأن نق�س هذا 
لدى  م�صرتك  قا�صم  الفيتامني 
معظم من اأ�صابهم هذا الورم يف 

الربو�صتاتا.
احليوانات املنوية. وجدت درا�صات 
يفيد  ل  بانتظام  اجل���زر  اأك���ل  اأن 
و���ص��ح��ة احليوانات  ج���ودة  ف��ق��ط 
اإنتاجها.  املنوية، واإمنا يزيد من 
وترجع هذه الفائدة اإىل فيتامني 
التي  الأك�صدة  وم�صادات  "اإي" 

يحتوي عليها اجلزر.

ال�صغط  اأن  اإىل  حديثة  درا���ص��ة  تو�صلت  ال�����ص��دد،  ه��ذا  يف 
مهمة  من  وُي�صعب  الإن�صان  دم��اغ  على  يوؤثر  قد  النف�صي 
"نيوز  موقع  اإليه  اأ�صار  ما  وفق  عقالنية،  لقرارات  اتخاذه 
ن��ق��ال ع���ن درا�����ص����ة �����ص����ادرة ع���ن معهد  ويك" الأم���ري���ك���ي 

للتكنولوجيا". "ما�صات�صو�صت�س 
تاأثريات  عن  معمقة  نظرة  تعطي  اأنها  الدرا�صة  واأو�صحت 
من  ي��ع��ان��ون  ال��ذي��ن  الب�صر،  على  الع�صبية  ال���ص��ط��راب��ات 
النف�صية،  الإدمان والكتئاب وا�صطرابات ما بعد ال�صدمة 
ويعي�صون حالة من الندفاعية ويعانون اأحيانا من �صعوبة 
يف اتخاذ قرارات عقالنية، م�صيفة اأن اتخاذ بع�س القرارات 

يتاأثر ب�صكل مثري بال�صغط النف�صي املزمن.
من  جمموعة  على  اأج��ري��ت  درا���ص��ة  على  النتائج  واعتمدت 
عرب  الذهاب  يف  الأول  يتمثل  خيارين،  منحها  مت  الفئران 
حليب  يتواجد  نهايتها  ويف  معتدل  ب�صوء  م���زودة  متاهة 
الفئران  اأم��ام  الباحثون  و�صع  حني  يف  خمفف.  �صوكولتة 
بديال اأخرا هو الذهاب عرب متاهة اأخرى تتوفر على اأ�صواء 
�صديدة ومزعجة ويف نهايتها هناك حليب �صوكولتة مركز. 
ال�صوكولتة مركزا  ك��ان حليب  كلما  اأن��ه  اخل��رباء  ولح��ظ 
ت�صحيتها  رغ��م  وذل��ك  �صعيدة،  الفئران  كانت  كلما  اأك���رث، 

باملرور يف متاهة مزعجة.
ويف نف�س ال�صياق، اأ�صارت الدرا�صة اإىل اأن الباحثني متكنوا 
ال��ف��ئ��ران م��ن خالل  ل��دى  ال�صلوك الن��دف��اع��ي  م��ن تغيري 
ال��ت��الع��ب ب���دوائ���ر خ��ا���ص��ة يف ق�����ص��رة ال��ف�����س اجل��ب��ه��ي من 
الدماغ، م�صيفني اأنه يف حالة التالعب بهذه الدوائر لدى 

يكون  فقد  دماغية،  ا�صطرابات  من  يعانون  الذين  الب�صر 
لذلك تاأثريات عالجية.

وق��ال��ت امل�����ص��رف��ة ع��ل��ى ال��درا���ص��ة، اآن غ��راي��ب��ي��ل، م��ن معهد 
مثريا  واح��دا  �صيئا   " اإن  للتكنولوجيا"،  "م�صات�صو�صت�س 
يف  الع�صبية  اخلاليا  من  دائ��رة  وجدنا  اأننا  هو  لالهتمام 
ال�صغط  اآث��ار  لعك�س  به  نتالعب  ان  ميكن  ال��ذي  املخطط 
واأ�صافت  القرارات"  ات��خ��اذ  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  على  النف�صي 
ح�صب ما نقل عنها موقع " ميت نيوز": " بالن�صبة لنا هذا 
�صيء واعد  لكننا ندرك اأنه حتى الآن هذه التجارب اأجريت 

فقط على الفئران".

اجتماع الإجهاد اجل�سدي والعاطفي ي�سبب نوبات القلب
يلجا البع�س اإىل الأعمال البدنية املرهقة اأو النغما�س يف 
العمل من اأجل التخل�س من الإجهاد النف�صي اأو العاطفي، 
اإل اأن درا�صة حديثة حذرت من اأن اجتماع الإرهاق اجل�صدي 
اإىل  ي��وؤدي  وقد  ال�صحة،  على  النف�صي خطري جدا  والقلق 

نوبة قلبية.
الإجهاد  م��ن  ل��ك��ل  اأن���ه مي��ك��ن  اإىل  درا���ص��ة ج��دي��دة  خل�صت 
ي��ك��ون �صببا يف  اأن  ال�����ص��دي��د  ال��ع��اط��ف��ي  ال��ق��ل��ق  اأو  اجل�����ص��دي 
اجتمع  اإذا  ي����زداد  ق��د  اخل��ط��ر  واأن  قلبية  ب��ن��وب��ة  الإ���ص��اب��ة 
ال��ع��ام��الن م��ع��ا. وق����ال اأن�����درو �صميث ك��ب��ري ال��ب��اح��ث��ني يف 
التابع  ال�صكانية  ال�صحة  اأب��ح��اث  معهد  من  وه��و  الدرا�صة 
جلامعة مكما�صرت بكندا "درا�صتنا هي اأكرب درا�صة ت�صتك�صف 
بني  جمعنا  فاإننا  ال�صابقة  الدرا�صات  وبخالف  الأم��ر،  هذا 

اأن  كثرية." واأ�صاف  خمتلفة  وعرقيات  دول  من  اأ�صخا�س 
الرتباط بني العاملني والإ�صابة بنوبة قلبية كان مماثال 

يف كل احلالت.
اإ�صابة  حالة  األ��ف   12 م��ن  اأك��رث  بيانات  الباحثون  وحلل 
بنوبة قلبية للمرة الأوىل يف 52 دولة. وبعد النوبة القلبية 
جهدا  ب��ذل��وا  ق��د  ك��ان��وا  اإذا  عما  امل�صاركني  الباحثون  ���ص��األ 
العاطفي  ال�صطراب  اأو  بالغ�صب  �صعروا  اأو  كبريا  ج�صديا 
بالنوبة  الإ�صابة  �صاعة  ويف  النوبة  �صبقت  التي  ال�صاعة  يف 

نف�صها يف اليوم ال�صابق لها.
جهدا  ب��ذل��وا  اإن��ه��م  امل�صاركني  م��ن  تقريبا  باملئة   14 وق��ال 
اأو  غا�صبني  كانوا  اأنهم  باملئة   14 ذكر  كما  كبريا،  ج�صديا 
قلقني عاطفيا خالل ال�صاعة التي �صبقت اإ�صابتهم بالنوبة. 
)�صريكولي�صني(  دوري����ة  ن�صرتها  ال��ت��ي  ال��درا���ص��ة  واأف�����ادت 
تزايد خطر  اإىل  يوؤديان  الإجهاد اجل�صدي  اأو  الغ�صب  باأن 
اإذا  واأنه  تقريبا،  ال�صعف  مبقدار  القلبية  بالنوبة  الإ�صابة 
اجتمع العامالن معا فاإن اخلطر يرتفع اإىل ثالثة اأمثاله.

اإن  الإل��ك��رتوين  ل��روي��رتز هيلث عرب الربيد  وق��ال �صميث 
الباحثني مل يقدموا للم�صاركني يف الدرا�صة تعريفا وا�صحا 

لكلمة "قلق" اأو "اإجهاد"، وتركوا لهم حتديد ذلك.
من جهته اأكد باري جيكوب�س وهو طبيب نف�صي ومتحدث 
با�صم جمعية القلب الأمريكية ومل ي�صارك يف الدرا�صة اإنه 
عندما  واإن���ه  الغيظ،  كظم  م��ن  ال���ص��ت��ف��ادة  للجميع  ميكن 
يكون  ق��د ل  نف�صه ج�صديا  اإج��ه��اد  ف��اإن  امل��رء غا�صبا  يكون 

فكرة جيدة.

درا�سة: ال�سغط النف�سي ي�ؤثر �سلبيًا على اتخاذ القرارات

اأن  بيد  نتائجها،  حتمل  يجب  م�سوؤولية  تكمن  قرار  كل  وراء 
اأي�سا عدة عوامل على غرار  اتخاذ هذا القرار قد توؤثر فيه 
جديدة  نتائج  اإىل  تو�سلت  حديثة  درا�سة  النف�سي.  ال�سغط 

يف هذا ال�سدد. وقدمت اإجابات مبنية على جتربة علمية. 
فما هي يا ترى؟.

وقلة  والإجهاد  و�سعبة  طويلة  عاطفية  بتجربة  املرور 
النوم بالإ�سافة اإىل اخلوف مما �ستحمله الأيام وال�سهور 
القادمة من اأحداث، عالوة على ق�ساء �ساعات متوا�سلة 

م�سطرة  اأهداف  اأجل حتقيق  من  ال��دوؤوب  العمل  من 
ه��ي رمب��ا م��ن اأب���رز الأ���س��ب��اب التي ت���وؤدي اإىل 

على  بدوره  يوؤثر  الذي  بالإرهاق،  الإ�سابة  
طريقة عي�ض البع�ض ويدفعهم اإىل اتخاذ 

يف  مفهومة  غري  وحتى  �سيئة  قرارات 
بع�ض الأوقات. 
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�ش�ؤون حملية

برعاية نهيان بن مبارك

اإطالق الدورة العا�سرة من م�سابقة الت�س�ير الدولية النخلة يف عي�ن العامل 2019

جامعة ني�ي�رك اأب�ظبي تعلن اأ�سماء الفائزين مبنحة  ال�سيخ حممد بن 
زايد  لعام 2019 لطالب املدار�س الثان�ية املتف�قني

•• العني – الفجر

مبارك  نهيان  ال�صيخ  م��ع��ايل  رع��اي��ة  حت��ت 
جمل�س  رئ��ي�����س  الت�صامح  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل 
التمر  الدولية لنخيل  اأمناء جائزة خليفة 
العامة  الأمانة  اأعلنت  ال��زراع��ي،  والبتكار 
الدورة  يف  امل�صاركة  ب��اب  فتح  عن  للجائزة 
الدولية  امل�����ص��اب��ق��ة  م��ن   2019 ال��ع��ا���ص��رة 
عيون  يف  "النخلة  الفوتوغرايف  للت�صوير 
اأبوظبي  راب���ط���ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  العامل" 

الدولية للت�صوير الفوتوغرايف.
حيث دعت الأمانة العامة حمبي الت�صوير 
ال�صوئي هواة وحمرتفني من كافة اأنحاء 
الدولية  امل�صابقة  امل�صاهمة يف هذه  العامل، 
لدور عد�صة  وتعزيزاً  للنخلة  منها  تقديراً 

امل�صور يف اإغناء ذاكرة الوطن واإحياء تراثه 
البيئي. جاء ذلك يف ت�صريح �صحفي اأدىل 
اأمني  زايد  الوهاب  الدكتور عبد  �صعادة  به 
التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  ج��ائ��زة  ع��ام 
والبتكار الزراعي مبنا�صبة اإطالق الدورة 
النجاح  ع��ل��ى  م����وؤك����داً   2019 ال��ع��ا���ص��رة 
دورتها  يف  امل�صابقة  حققته  ال���ذي  الكبري 
املا�صية م��ن خ��الل ال��زي��ادة ال��وا���ص��ح��ة يف 
العامل  دول  خمتلف  م��ن  امل�����ص��ارك��ني  ع���دد 
ون��وع��ي��ة ال�����ص��ور امل�����ص��ارك��ة.  واأ����ص���اف باأن 
هذه امل�صابقة تاأتي �صمن توجيهات معايل 
اآل ن��ه��ي��ان وزي���ر  ال�����ص��ي��خ ن��ه��ي��ان م���ب���ارك 
يف  اجلائزة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  الت�صامح 
تعزيز عالقة الإن�صان ب�صجرة نخيل التمر 
عرب  املباركة  لل�صجرة  الالحمدود  ودعمه 

كو�صيلة  ال�صوئي  الت�صوير  ف��ن  توظيف 
لتنمية وعي اجلمهور باأهمية �صجرة نخيل 
التمر. وخلق ف�صاء اأرحب لتبادل اخلربات 
اأنحاء  كافة  من  ال�صوئيني  امل�صورين  بني 
العامل. واإبراز املقومات ال�صياحية والبيئية 
وال����رتاث����ي����ة ل�����ص��ج��رة ن��خ��ي��ل ال���ت���م���ر من 
الإن�صان  ارتباط  وت�صجيع  ال�صورة.  خالل 
ب��الأر���س وال��زراع��ة. وع��ن ج��وائ��ز امل�صابقة 
فقد اأ�صار اأمني عام اجلائزة اإىل اأن الفائز 
درهم   20000 ينال  �صوف  الأول  باملركز 
اإماراتي والفائز باملركز الثاين �صوف ينال 
الفائز  حني  يف  اإم��ارات��ي  دره��م   15000
باملركز الثالث �صوف ينال 10000 درهم 
���ص��ه��ادات تقدير  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  اإم���ارات���ي، 
ت��ق��وم جل��ن��ة فنية  ت���ذك���اري. و���ص��وف  ودرع 

الدولية  اأبوظبي  رابطة  باإ�صراف  خمت�صة 
ب���ف���رز وحتكيم  ال���ف���وت���وغ���رايف  ل��ل��ت�����ص��وي��ر 
الأمانة  تعلن  ث��م  وم��ن  امل�����ص��ارك��ة،  ال�����ص��ور 
ال��ف��ائ��زي��ن خالل  اأ���ص��م��اء  للجائزة  ال��ع��ام��ة 
الفائزين  وت��ك��رمي   2019 ف��رباي��ر  �صهر 
�صمن معر�س وحفل خا�س يقام لالأعمال 
ال���ف���ائ���زة وامل���ت���م���ي���زة ب���رع���اي���ة ك���رمي���ة من 
معايل ال�صيخ نهيان مبارك اآل نهيان وزير 
�صهر  يف  الأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  الت�صامح 

مار�س 2019.
امل�صورين  لكل  مفتوحة  امل�صابقة  اأن  يذكر 
من الهواة واملحرتفني حول العامل واأن اآخر 
موعد ل�صتالم امل�صاركات هو 31 دي�صمرب 
الإلكرتوين  امل��وق��ع  خ���الل  م��ن   2018

.  www.datepalmphotos.com

•• اأبوظبي - الفجر

اأعلنت جامعة نيويورك اأبوظبي عن اأ�صماء 33 طالباً وطالبة مت اختيارهم 
للم�صاركة يف الأكادميية ال�صيفية اخلا�صة باجلامعة �صمن برنامج منحة 
لعام  املتفوقني  الثانوية  املدار�س  زايد اخلا�صة بطالب  بن  ال�صيخ حممد 

.2019
ويوفر هذا الربنامج الأكادميي املكثف، والذي ميتد ملدة 18 �صهراً، يف عامه 
الثامن جتربة تعليمية تفاعلية تهدف اإىل اإعداد الطالب الإماراتيني يف 
اأبوظبي لدخول اأهم جامعات العامل التي تعتمد اللغة الإجنليزية، ومنهم 

جامعة نيويورك اأبوظبي.
لاللتحاق  ودوافعهم  الدرا�صي  حت�صيلهم  على  بناء  الطالب  اختيار  ومت 
اإم��ك��ان��ات��ه��م ل��ل��ت��ط��ور واكت�صاب  ب��اجل��ام��ع��ة وم��ه��ارات��ه��م ال��ق��ي��ادي��ة وم���دى 
املهارات. فيما يركز املنهج الدرا�صي للربنامج على تطوير مهارات الطالب 
يف جمالت التفكري النقدي والكتابة واملناق�صة باللغة الإجنليزية واملنطق 
اإىل فن  اإ�صافة  املوحدة  الختبارات  والتح�صري لجتياز  للعلوم  احل�صابي 

اخلطابة ومهارات القيادة.
اإمتام  ب��ع��د  متتاليني  �صيفني  م���دى  ع��ل��ى  ال�صيفية  الأك��ادمي��ي��ة  ومت��ت��د 
املرحلتني العا�صرة واحلادية ع�صرة على التوايل. اإ�صافة اإىل ثالثة ف�صول 
ب�صكل  اأو  الإن��رتن��ت  �صبكة  طريق  عن  تقدم  حما�صرات  تت�صمن  درا�صية 

مبا�صر طوال العام الدرا�صي.
واملعايري  والقيم  ال��ق��واع��د  على  للتعرف  قيمة  فر�صة  ال��ربن��ام��ج  وي��وف��ر 
الأكادميية التي تتنا�صب مع ثقافة موؤ�ص�صات التعليم العايل العاملية الرائدة، 
ف�صاًل عن تقدمي الإر�صاد والتوجيه حول �صروط القبول اجلامعي فيما 
تدعم هذه التجربة التعليمية ال�صاملة عرب الف�صول الدرا�صية والأن�صطة 
املدر�صية الإ�صافية �صمن عدة مواقع عاملية جلامعة نيويورك ت�صمل كال 

من اأبوظبي ونيويورك ومدينة فلورن�صا يف اإيطاليا.
اآل نهيان،  وقالت �صمو ال�صيخة �صمو ال�صيخة مرمي بنت حممد بن زايد 
امل�صت�صار الرئي�صي للربنامج: "نحن ملتزمون باإعداد ال�صباب وتزويدهم 
رواد  ي�صبحوا  ك��ي  ال��الزم��ة  الأك��ادمي��ي��ة  واخل���ربات  ال�صرورية  ب����الأدوات 
توفري فر�س  الربنامج على  يقت�صر هذا  املجالت، ول  كافة  امل�صتقبل يف 
التطور الأكادميي والفكري لتحقيق النجاح فح�صب، لكنه اأي�صا يبني ثقة 
الطالب باأنف�صهم ويلهمهم يف م�صريتهم لإدراك كامل اإمكاناتهم وحتقيق 

اأهدافهم".
ويخ�صع الطالب خالل فرتة ال�صيف الأوىل لدورة تعليمية متتد ثالثة 
اأ�صابيع يف جامعة نيويورك اأبوظبي، وتتاح لهم الفر�صة بعد ذلك لل�صفر 
اإىل املركز الأكادميي التابع ل�جامعة نيويورك يف مدينة فلورن�صا يف اإيطاليا 
للدرا�صة ملدة ت�صعة اأيام اإ�صافية، فيما تق�صم فرتة ال�صيف الثانية على نحو 
وبالإ�صافة  نيويورك.  مدينة  �في  نيويورك  وجامعة  اأبوظبي  بني  م�صابه 
�صيت�صنى  ون��ي��وي��ورك،  فلورن�صا  يف  الأك���ادمي���ي  برناجمهم  موا�صلة  اإىل 
املتاحف  زي��ارة  مثل  الثقافية،  الأن�صطة  من  العديد  يف  امل�صاركة  للطالب 

الأخ��رى، ف�صاًل عن  الثقافية  الفعاليات  التاريخية وغريها من  واملواقع 
الجتماعات اخلا�صة مع القادة املحليني.

تقدم  الدرا�صي،  العام  ط��وال  الأك��ادمي��ي  والإر���ص��اد  الدعم  لتوفري  و�صعياً 
الإن��رتن��ت لتح�صريهم لمتحان  اإر���ص��ادات وواج��ب��ات عن طريق  للطالب 
"�صات"، بالإ�صافة اإىل م�صاركتهم يف برنامج �صخ�صي مرتني خالل ال�صنة 

الدرا�صية احلادية ع�صرة والذي يعقد خالل عطلة نهاية الأ�صبوع.
ال�صيفية  لالأكادميية  التنفيذية  املديرة  يو،  �صي  ديان  قالت  ومن جانبها 
بربنامج  اللتحاق  اإن  اأبوظبي:  نيويورك  جامعة  يف  القيادة  وم�صت�صارة 
الأكادميية ال�صيفية يتطلب عملية تقييم دقيقة و�صارمة، وقد اأثبت هذا 
واملهارات  الأكادميية  ال��ق��درات  تطوير  يف  جناحه  التح�صريي  الربنامج 
القيادية للطالب امل�صاركني، مرحبة بهذه املجموعة اجلديدة من الطالب 

املتفوقني يف دفعة عام 2019. 
وفيما يلي اأ�صماء الطلبة احلائزين على منحة ال�صيخ حممد بن زايد اآل 

نهيان اخلا�صة بطلبة املدار�س الثانوية املتفوقني لعام 2019:
يو�صف عبداهلل  الفار�صي  عبداهلل عا�صم  �صامل عبيد  عبداهلل عبدالعزيز 
الزرعوين اأحمد عبدالرحيم اأحمد دروي�س اخلوري  اأحمد عبداهلل معتوق 

اأحمد  اأحمد وا�صف �صحادة خليل زغرب  عائ�صة خالد  عبداهلل احلو�صني 
حممد العو�صي اليازية �صامل ليف عبيد املهريي  بطي حامد عبدالرحمن 
عبدالرحيم اجلنيبي فاطمة خالد عبدالرحمن حممد الزرعوين حمدة 
علي   اآل  حممد  مطر  حممد  ح�صة  الزعابي   البكر  عبدالرحمن  حممد 
اأحمد  هند عبدالرحمن عبدالرحيم عبدالرحمن اخل��وري  خليفة را�صد 
�صعيد عبدالعزيز حممد اجل��الف  مهرة خليل  ال�صحي  لطيفة  عبداهلل 
مطر  مرية  النوي�س  عبا�س  علي  �صيف  مرمي  املن�صوري  رم�صان  ابراهيم 
حممد مراد البلو�صي مرية يو�صف اأحمد �صلطان ال�صويدي حممد را�صد 
عبدالرحمن عبداهلل الرميثي  حممد عبداهلل حممد علي �صلطان العلماء 
موزة خالد مانع �صعيد العتيبة  نادية را�صد �صامل را�صد الظاهري رو�صة 
الع�صري �صامل حممد البلو�صي  رو�صة يون�س حاجي عبداهلل اخلوري رمي 
�صيف  ال�صرجي  �صامل  اأحمد  يحيى  �صعيد  امل��ح��رزي   �صليمان  اأحمد  �صامل 
بو�صيبع   جا�صم  �صالح  جا�صم  �صالح  احلو�صني  ح�صن  علي  عبدالرحيم 
حممد  عبداجلليل  ع��ام��ر  �صم�صة  ال��ع��ف��اري   حممد  ن�صيب  متعب  ���ص��ارة 
�صامي يو�صف  يا�صمني  ال�صحي   القا�صي  �صليمان  �صيماء عبداهلل  الفهيم  

�صليمان الأنقر   يو�صف جا�صم حممد فالمرزي البلو�صي.

اأ�سادت بتعاون املوؤ�س�سات الإعالمية وال�سياحية
متالزمة داون تعتمد وفد الإمارات 

للك�نغر�س العاملي يف ا�سكتلندا
•• دبى - الفجر

اعتمدت جمعية الإمارات ملتالزمة داون وفد المارات امل�صارك يف الكونغر�س 
العاملي ملتالزمة داون 2018 يف جال�صكو – ا�صكتلندا  خالل الفرتة من 
24-27 يوليو اجلاري برئا�صة الدكتورة منال جعرور رئي�س جمل�س اإدارة 

اجلمعية ورئي�س الكونغر�س العاملي ملتالزمة داون 2020.
الكونغر�س:  هذا  يف  امل�صاركة  اأهمية  عن  جعرور  منال  الدكتورة  وحتدثت 
داون   ملتالزمة  العاملي  الكونغر�س  يكون  اأن  ون��رغ��ب  الأف�صل  اإىل  نتطلع 
برعاية  املتحدة  العربية  الم��ارات  دولة  ت�صت�صيفه  -ال��ذي  بدبي   2020
كرمية من �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم ويل عهد دبي 

رئي�س املجل�س التنفيذي بدبي- مميزاً وفريداً.
اإىل ال�صتفادة  اأن م�صاركة اجلمعية تهدف  الدكتورة منال جعرور  واأك��دت 
من اخلربات املقدمة يف الكونغر�س املذكور وال�صتعداد لتقدمي الأف�صل يف 
الكونغر�س العاملي ملتالزمة داون 2020 بدبي ب�صورة تعك�س املكانة التي 
الإمارات  لدولة  والرتويج  الهمم،  اأ�صحاب  الدولة يف جمال  اإليها  و�صلت 
العربية املتحدة يف جمال ال�صياحة ، معربة عن تقديرها لدائرة ال�صياحة 

والرتويج التجاري بدبي على دعمهم جلناح اجلمعية يف املعر�س.
كما اأ�صادت بدعم املكتب الإعالمي حلكومة دبي وتعاونهم يف تغطية الأخبار 

اخلا�صة بامل�صاركة يف الكونغر�س.
واأ�صافت الدكتورة جعرور اأن برنامج امل�صاركة يت�صمن تقدمي عر�س عن 
دولة الإمارات العربية املتحدة وعر�صاً لالإجنازات واخلدمات التي تقدمها 
اجلمعية يتم خاللها ت�صلم الراية ل�صت�صافة الكونغر�س يف دبي 2020 ، 
هذا بالإ�صافة اإىل ورقة عمل تخ�ص�صية �صتقدمها الربوفي�صور اإميان جاد 

امل�صت�صارة الرتبوية يف اجلمعية وع�صو جلنة اأمانة الربنامج .
من جانبها اأعربت الأ�صتاذة نوال احلاج نا�صر نائب رئي�س جمل�س الإدارة 
 2020 دبي  يف  الكونغر�س  ا�صت�صافة  اأهمية  عن  الكونغر�س  رئي�س  نائب 
ما  كل  نقدم  اأن  واعتدنا  الأول،  واملركز  الأول  الرقم  على  اعتدنا  وقالت: 
هو مميز ون�صعى من خالل ا�صت�صافتنا للكونغر�س اإىل الرتقاء باخلدمات 
التي  العاملية  واملمار�صات  البحوث  اأف�صل  وجلب  امل�صتجدات  اأح��دث  وف��ق 

تخدم اأ�صحاب الهمم من ذوي متالزمة داون.
العاملي  الكونغر�س  با�صت�صافة  ف��ازت  الإم����ارات  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر  وم��ن 
دول���ة يف  بها  ت��ف��وز  ال��ت��ي  الأوىل  امل���رة  ب��دب��ي، وه��ي   2020 داون  ملتالزمة 
ال�صرق الأو�صط و�صمال افريقيا بهذا احلدث يف ظاهرة عاملية جتمع اأكرث 
ذوي  جم��ال  يف  والباحثني  واملخت�صني  اخل��رباء  من  �صخ�س   1200 من 

متالزمة داون واأ�صرهم
ال�صنتني  خالل  والأبحاث  التطورات  واأح��دث  اأه��م  املوؤمتر  يناق�س  و�صوف 
وفق  داون  ب��ذوي متالزمة  ال�صلة  ذات  الرئي�صية  امل��ج��الت  يف  الأخ��ريت��ني 
التعليم،  ال�صحة،  ت�صمل  وال��ت��ي  الهمم  لأ���ص��ح��اب  العاملية  املعايري  اأع��ل��ى 
العرتاف  الج��ت��م��اع��ي��ة،  احل��م��اي��ة  ال��الئ��ق،  املعي�صي  امل�صتوى  ال��ت��وظ��ي��ف، 
القانوين، امل�صاركة يف احلياة العامة واحلياة امل�صتقلة بالإ�صافة اإىل الدمج 

املجتمعي والثقايف وامل�صاركات الريا�صية وغريها.
اخلارطة  على  ملكانتها  ال��ع��امل��ي  احل���دث  ل��ه��ذا  الإم����ارات  ا�صت�صافة  وت��اأت��ي 
الدولية يف الإجنازات العاملية املتميزة وتوجهات القيادة الر�صيدة لتمكني 

اأ�صحاب الهمم من العي�س الكرمي

مب�ساركة 600 طالب وطالبة

انطالق فعاليات اأ�سدقاء ال�سرطة نخبة امل�ستقبل يف  اأب�ظبي
•• العني - الفجر

انطلقت يف مدر�صة النخبة مبدينة حممد بن زايد فعاليات 
امل�صتقبل"  "نخبة  ال�صيفي  ال�����ص��رط��ة   اأ���ص��دق��اء  ب��رن��ام��ج 
والذي تنظمه  �صرطة اأبوظبي بالتعاون مع �صركة برميري 
ل��ل��خ��دم��ات ال��ري��ا���ص��ي��ة وذل���ك مب�����ص��ارك��ة اأك���رث م��ن 600 
من  اأطفال   6 منهم   ، اأبوظبي  �صرطة  منت�صبي  اأبناء  من 

اأ�صحاب الهمم، وترتاوح اأعمارهم مابني 5 و 14 �صنة. 
املرا�صم  ادارة  م��دي��ر  ال�����ص��ام�����ص��ي،  ���ص��ي��ف  ال��ع��م��ي��د  اأك����د  و 
وال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة، ح��ر���س ���ص��رط��ة اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى �صغل 
املهارات  واك�صابهم  ال�صيفية،  العطلة  خالل  الأبناء  ف��راغ 
الفكرية  ق���درات���ه���م  ت��ن��م��ي  ال���ت���ي  واخل��������ربات  وامل�����ع�����ارف 
ويعزز من  �صخ�صياتهم،  تكوين  ي�صاعد يف  ما  واجل�صدية، 
الوعي  ن�صر  يف  بدورهم  لي�صهموا  لديهم،  امل�صوؤولية  روح 

الأمني مبجتمعنا.
ولفت اإىل م�صاركة خمتلف اجلهات  ال�صرطية يف الفعاليات 
وه��ي : م��دي��ري��ة  امل���رور وال���دوري���ات، وم��دي��ري��ة الطوارئ 

بقطاع  اأبوظبي  �صرطة  ط��ريان  واإدارة   العامة  وال�صالمة 
بقطاع   K9 الأمني   التفتي�س  ،واإدارة   املركزية  العمليات 
ب��ع��رو���س خمتلفة للكالب  ت�����ص��ارك  ���ص��وؤون الأم����ن وال��ت��ي 
، واإدارة مكافحة ال�صغب بقطاع املهام اخلا�صة  البولي�صية 
و فريق اخليالة والفرقة  املو�صيقية.  ولفت املقدم حممد 
علي الدرمكي رئي�س ق�صم العالقات العامة باإدارة املرا�صم 
القيادة  اهتمام  اإىل  ظبي   اأب��و  ب�صرطة  العامة  والعالقات 
الهادفة  وال��ربام��ج  الأن�صطة  جلميع  ودع��م��ه��ا  ال�صرطية 
لفتاً   الن�سء  ل��دى  النبيلة  القيم  تر�صيخ  يف  ت�صهم  التي 
بينها  �صيتعلمون مهارات خمتلفة من  امل�صاركني  ان   اإىل  
اأن�صطة فنية  الفرن�صية وممار�صة  تعلم لغات جديدة مثل 
وتعلم  الطبخ  وف��ن  ال��ف��وت��وغ��رايف  الت�صوير  مثل  ج��دي��دة 
اأبوظبي، عددا  الأتيكيت. وقدمت  فرقة مو�صيقى �صرطة 
لقت  والتي  ال��رائ��دة،  والرتاثية  الوطنية  املعزوفات  من 
لتعريف  جولة  الفعاليات  �صهدت  كما  احل�صور،  اإع��ج��اب 
�صي�صهدها  التي  بالأن�صطة  والطالبات،  الطالب  لأه��ايل 

برنامج اأ�صدقاء ال�صرطة ال�صيفي.



حكة ال�صباحني طفح جلدي يعود غالباً اإىل 
رد فعل اأرجي جتاه طفيليات تخرتق اجللد 
الدافئ.  امل���اء  يف  ال�صري  اأو  ال�صباحة  اأث��ن��اء 
احلكة  ه��ذه  ت�صبب  التي  الطفيليات  تعي�س 
اإل  احليوانات،  وبع�س  الإوزي���ات  على  ع��ادة 

املاء. لكن الإن�صان ل ي�صّكل  اإىل  اأنها تنتقل 
م�صيفاً جيداً. لذلك �صرعان ما متوت هذه 

الطفيلية قبل اأن تخرج من جلدك.
ل �صك يف اأن حكة ال�صباحني مزعجة. لكنها 
تزول عادًة من دون عالج يف غ�صون ب�صعة 

اأن تتحّكم يف  اأي��ام. يف هذه الأث��ن��اء، ميكنك 
يتوافر  الأدوي���ة  ع��دد من  با�صتخدام  احلكة 
بع�صها من دون و�صفة طبية وبع�صها الآخر 

يحتاج اإىل و�صفة طبيب.

عالجات منزلية
ت�صاهم هذه الن�صائح يف احلّد من احلكة:

اأو  ب���ال���ك���رمي  اجل����ل����دي  ال���ط���ف���ح  اط������ِل   •
الدواء.

حتكه. اأو  تخد�صه  • ل 
رطبة  ب�صمادات  امل�صابة  املنطقة  غ��ِط   •

نظيفة.
يحتوي  مب����اء  امل�����ص��اب��ة  امل��ن��ط��ق��ة  ان��ق��ع   •
اأو  اإن��ك��ل��ي��زي، اأو ����ص���ودا اخل���ب���ز،  ع��ل��ى م��ل��ح 

ال�صوفان.
واملاء  اخل��ب��ز  ���ص��ودا  م��ن  عجينة  ا�صنع   •

و�صعها على املنطقة امل�صابة.

الوقاية
ت��ع��ي�����س ال���ط���ف���ي���ل���ي���ات ال����ت����ي ت�����ص��ب��ب حكة 
ال�صباحني يف دم الإوزي��ات واحليوانات التي 
وال��ربك. للحد من  البحريات  ق��رب  تعي�س 

خطر التعر�س حلكة ال�صباحني:

بعناية.  فيها  ت�صبح  التي  املنطقة  اخرت   •
هذه  فيها  ُتعترب  م��واق��ع  يف  ال�صباحة  ت��ف��اَد 
لفتات  فيها  ترى  اأو  �صائعة  م�صكلة  احلالة 
حت����ّذر م���ن ت��ل��وث حم��ت��م��ل. ك��ذل��ك جتّنب 
ال�صباحة اأو ال�صري يف مياه امل�صتنقعات حيث 

يكرث احللزون.
اإن  ال�����ص��اط��ئ  ق���رب  ال�����ص��ح��ل  امل���اء  • ت��ف��اَد 
م���اه���راً،  ���ص��ب��اح��اً  ك��ن��ت  اإذا  ذل�����ك.  اأم���ك���ن���ك 

فتوّجه اإىل املاء العميق لل�صباحة.
 يزداد احتمال تعر�صك حلكة ال�صباحني اإذا 
ال��داف��ئ قرب  امل��اء  اأم�صيت ف��رتة طويلة يف 

ال�صاطئ.
الغت�صال  يعّر�س  ال�صباحة.  بعد  • اغت�صل 
اجل��ل��د مل���اء ن��ظ��ي��ف يف احل����ال ب��ع��د اخل���روج 
بوا�صطة  بقوة  ب�صرتك  جفف  ث��م  امل���اء،  م��ن 
مالب�س  تغ�صل  اأن  ال�صروري  ومن  من�صفة. 

ال�صباحة دوماً.
الطيور  تطعم  ل  اخلبز.  فتات  اأمر  • ان�َس 

قرب الأر�صفة ومناطق ال�صباحة.
ال�صم�س  اأ�صعة  من  واقياً  كرمياً  • ا�صتخدم 
اأن  م�صاداً للماء. ي�صري بع�س التقارير اإىل 
هذه اخلطوة حتمي الب�صرة من الطفيليات 

التي ت�صبب حكة ال�صباحني.

مـــنــ�عـــات
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ت�سّكل القراءة ب�سوت مرتفع مع الأولد طريقة ممتازة لتم�سية وقت م�سرتك ثمني. كذلك ي�ساهم �سرد الق�س�ض لهم 

يف ت�سهيل تعّلم اللغة والقراءة والكتابة وتعزيز منو الدماغ.

اأي�سًا بالتهاب اجللد الناجم عن الذوانب، وت�سيع يف بحريات وبرك املاء  حكة ال�سباحني طفح جلدي ي�سعرك بحكة، ويظهر بعد ال�سباحة. ُتعرف هذه احلالة 
العذب، مع اأنها رمبا حتدث اأي�سًا يف املاء املالح.

حكة ال�سباحني.. طفح جلدي حتكم به با�ستخدام عدد من الأدوية

يوم  والغناء كل  والتكلم  الق�ص�س  تقا�صم  ي�صاهم 
يف تعزيز منو طفلك. �صت�صاعدينه بهذه الطريقة 
كي يتعّرف اإىل الأ�صوات والكلمات واللغة وقيمة 
ال��ك��ت��ب. جت��ت��م��ع ه����ذه ال���ع���وام���ل ك��ل��ه��ا لتح�صني 
والكتابة،  ال��ق��راءة  م�صتوى  على  الأوىل  مهاراته 
ما ي�صمح له مبتابعة القراءة بفاعلية يف مراحل 

لحقة من حياته.
الطفل  خمّيلة  بتن�صيط  الق�ص�س  ق��راءة  ت�صمح 
وحت��ف��ي��ز ح�����س ال��ف�����ص��ول ل���دي���ه وت�����ص��ري��ع منو 
املثرية  الكلمات  واأمن��اط  الر�صوم  بف�صل  دماغه. 
لالهتمام، مثل القوايف، يتمّكن طفلك من التكلم 
عما ي�صاهده ويفكر به، ورمبا يفهم اأمناط اللغة 

اأي�صاً.
طفلك  يتعّلم  الق�ص�س،  ا�صتك�صاف  خ���الل  م��ن 
ال��ف��رق ب��ني )ال���واق���ع( و)اخل���ي���ال(، ويتمّكن من 

تطوير اأفكاره اخلا�صة.
ت�����ص��ّك��ل ال����ق����راءة اأو ����ص���رد ال��ق�����ص�����س ج�����زءاً من 
القوية،  العواطف  ل�صتك�صاف  الآم��ن��ة  الطرائق 
التغريات واحلوادث  الطفل على فهم  ي�صاعد  ما 
اجلديدة اأو املرعبة. وبف�صل الكتب التي تتمحور 
امل�صت�صفى  اأو  الأ���ص��ن��ان  اإىل طبيب  ال��ذه��اب  ح��ول 
اإقامة �صداقات جديدة،  اأو  بالأطفال  الرعاية  اأو 

�صيكت�صب معلومات عن العامل من حوله.
اأنك  طفلك  م��ع  الق�ص�س  تقا�صم  يعني  ل  لكن 
م�����ص��ط��رة اإىل ال���ق���راءة. م��ن خ���الل ال��ن��ظ��ر اإىل 
الكتب مع طفلك، ت�صبحني راوية ممتازة وقدوة 
ابنك  �صيتعّلم  وال��ك��ت��ب.  اللغة  ل�صتعمال  ج��ي��دة 
بالطريقة  الكتاب  مت�صكني  واأن��ت  ي�صاهدك  حني 

ال�صحيحة ويراك تت�صّفحينه بهدوء.
الق�ص�س  ق���راءة  م��ن  اأي�����ص��اً  ال��را���ص��دون  ي�صتفيد 
واملميز  امل�صرتك  الوقت  ه��ذا  ي�صمح  الأولد.  مع 
بتعزيز الروابط بني الطرفني وتطوير العالقة 
ال��ت��ي مت��ّه��د لكت�صاب  ال��ث��ن��ائ��ي��ة وب���ن���اء الأ���ص�����س 
املهارات الالزمة على م�صتوى احلياة الجتماعية 
مرحلة  يف  ال�صخ�صية  وال���ع���الق���ات  وال��ت��وا���ص��ل 

لحقة من حياة الطفل.

�سرد الق�س�ض
اأمام  مرتفع  ب�صوت  ال��ق��راءة  تبدئي  اأن  ميكنك 
الأف�صل  التي تختارينها )من  املرحلة  طفلك يف 
اأن تبداأ هذه املرحلة يف اأبكر وقت ممكن(. �صيحب 

�صوتك  اإىل  ي�صغي  واأن  ذراعيك  بني  حتمليه  اأن 
وي�صمع القوايف والإيقاعات وينظر اإىل ال�صور.

اأهمية الأغاين
القراءة لي�صت الطريقة الوحيدة لإن�صاء 
اللغوية  بالتجارب  غنية  منزلية  بيئة 

الق�ص�س  ����ص���رد  ب��ف�����ص��ل  وامل���ع���رف���ي���ة. 
ُي���ط���ّور طفلك  واإن�������ص���اد الأغ�������اين، 

مبكرة  معرفية  م��ه��ارات  اأي�����ص��اً 
وي�صتمتع بوقته يف اآن.

ت��رغ��ب��ني يف اختالق  رمب���ا 
اأو  اخل���ا����ص���ة  ق�����ص�����ص��ك 
عائلية.  ق�ص�س  تقا�صم 

الكلمات  طفلك  �صيتعلم 
لغوية  م�����ه�����ارات  وي�����ط�����ّور 

ا�صتناداً اإىل الأغاين والق�ص�س 
واملحادثات التي تت�صاركانها.

اإن�صاد  تت�صاركا  ان  ميكن  كذلك 
الأغ���اين وق��ول ال��ق��وايف، حت��دي��داً اإذا 

اأك���رث من  ال��ن�����ص��اط��ات  ب��ه��ذه  اب��ن��ك ي�صتمتع  ك���ان 
القراءة.

لغات اأخرى
مع  الق�ص�س  وت�صردي  وتغني  تقرئي  اأن  ميكنك 
طفلك باأي لغة ترتاحني لها. حني ت�صتعملني لغة 
ب�صهولة  اإي�صالها  من  �صتتمكنني  لها،  ترتاحني 
اأكرث  الق�ص�س  و�صرد  والغناء  القراءة  و�صت�صبح 
بهذه  طفلك  �صيتعلم  معاً.  اإليكما  بالن�صبة  متعة 
الطريقة اأّن الكلمات موؤلفة من اأحرف ومقاطع 
ترتبط  الكلمات  واأّن  خمتلفة  واأ���ص��وات  �صوتية 

عموماً بال�صور الواردة على ال�صفحة.
الأوىل.  ابنك  لغة  العربية  تكن  مل  اإذا  تقلقي  ل 
�صت�صاعده اللغة الأخرى التي يجيدها على تعّلم 
لغته الأ�صلية حني يبداأ امل�صاركة يف ح�ص�س اللعب 

اجلماعي اأو يذهب اإىل احل�صانة اأو املدر�صة.
وُين�َصر  اللغة مرجعاً ممتازاً  الكتب ثنائية  ُتعترب 
كنت  اإذا  ب��ل��غ��ت��ني.  الأولد  ك��ت��ب  م���ن  ك��ب��ري  ع���دد 
املنزل،  يف  الأم  لغتك  عن  خمتلفة  لغة  تتحدثني 
ت�صاعدك قراءة كتب ثنائية اللغة مع طفلك على 
التقرب من لغتك الأم. يق�صي خيار اآخر بقراءة 
كتاب بلغتك الأم ب�صوت مرتفع والتحدث عنه اإىل 

طفلك 
باللغة التي ترتاحان لها.

على �صعيد اآخر، ميكنك اأن تتحدثي عن ال�صور 
يف الكتاب بدل قراءة الكلمات. هل ت�صتطيعني اأن 
تختلقي ق�صة مع طفلك؟ قومي مبا ت�صتطيعني 

فعله واختاري ما يريحك.

اأف�سل توقيت
يكون اأي وقت منا�صباً ل�صرد الق�ص�س: يف موعد 
ال���ن���وم، اأث���ن���اء ال���ص��ت��ح��م��ام، اأث���ن���اء ج��ل��و���ص��ه على 
احلديقة،  ال�����ص��ي��ارة، يف  اأو  احل��اف��ل��ة  ال��ن��ون��ي��ة، يف 
يف ع��رب��ة الأط���ف���ال، يف غ��رف��ة الن��ت��ظ��ار يف عيادة 
الكتب جزءاً  اأن جتعلي  العام... ميكنك  الطبيب 
ال��ي��وم��ي: خ��ذي��ه��ا م��ع��ك لتقا�صمها  م��ن روت��ي��ن��ك 

وال�صتمتاع بها يف اأي مكان!
كذلك يكون وقف القراءة يف الوقت املنا�صب مهماً 
راقبي  الق�ص�س.  ل�صرد  الوقت  تخ�صي�س  بقدر 
يكن  مل  اإذا  وتوقفي  الق�صة  على  طفلك  فعل  رد 
ي�صتمتع بها هذه املرة. ميكنك اأن جتّربي كتاباً اأو 

اأغنية اأو ق�صة يف وقت اآخر.
اإذا مل جتدي كتاباً يف متناول يدك اأو عجزِت عن 

اخرتاع 
ق���������������������ص����������ة 
داع����ي  ل  ارجت����ال����ي����ة، 
بتقا�صم  لك  ت�صمح  التي  الطرائق  تتعدد  للقلق. 
الأح��رف والكلمات وال�صور مع طفلك. ميكنكما 

اأن تنظرا مثاًل اإىل ما يلي:
اأغلفة  �صيما  ل  امل��ت��ج��ر،  اأو  امل��ن��زل  يف  ح���زم   •

الأغذية.
ما  القمي�س؟  على  ُكِتب  ال��ذي  ما  املالب�س:   •

لونه؟
من  ت��ذك��ره؟  ال���ذي  م��ا  وم��الح��ظ��ات:  • ر�صائل 

اأر�صلها؟
اأو يف احلافالت  اأو مل�صقات يف املتاجر  • لفتات 
ال���ت���ي ت�صمل  ال���الف���ت���ات  وال����ق����ط����ارات: ح������ّددي 

الأحرف امل�صرتكة مع ا�صم طفلك.
اخليارات  م��راج��ع��ة  ت�صكل  ال��ط��ع��ام:  ق��وائ��م   •
اإىل  بالن�صبة  مم��ت��ع��اً  ن�����ص��اط��اً  الأط���ب���اق  واخ��ت��ي��ار 

الأولد الأكرب �صناً.

ن�سائح لتقا�سم الكتب
على  كتاب  تقا�صم  وحاويل  ثابتة  عادة  • ر�ّصخي 
القراءة  كر�صي  ي�صبح  اأن  ميكن  ي��وم.  ك��ل  الأق���ل 
روتني  م��ن  ج���زءاً  ب��ال��راح��ة  كالكما  ي�صعر  حيث 

القراءة.
مكاناً  وج��دي  ال��رادي��و  اأو  التلفزيون  اأطفئي   •
ه���ادئ���اً ل���ل���ق���راءة ك���ي ي��ت��م��ك��ن ط��ف��ل��ك م���ن �صماع 

�صوتك.
ح�صنك  على  �صعيه  اأو  منك  طفلك  ق��ّرب��ي   •
اأث����ن����اء ال����ق����راءة ك���ي ي��ت��م��ك��ن م���ن روؤي������ة وجهك 

والكتاب.
العبا  م�صحكة:  اأ�صواتاً  ت�صدري  اأن  ح��اويل   •

وا�صتمتعا بوقتكما!
على  ت�صجيعه  ع���رب  ط��ف��ل��ك  اأ���ص��رك��ي   •
الكلمات  وت���ك���رار  ال�����ص��ور  ال��ت��ك��ل��م ع��ن 

والعبارات املاألوفة.
املحلية  امل��ك��ت��ب��ة  ل���زي���ارة  اذه���ب���ي   •
حيث ت�صتطيعني الت�صّجل وا�صتعارة 

الكتب.
الكتب  باختيار  لب��ن��ك  ا�صمحي   •
ح���ني ي�����ص��ب��ح ك���ب���رياً مب���ا ي��ك��ف��ي كي 

يبداأ بطرح الأ�صئلة.
مراراً  لة  املف�صّ كتبه  لقراءة  • ا�صتعّدي 

وتكراراً!
مع  الكتب  �صناً  الأك��رب  اأولدك  يتقا�صم  اأن  ميكن 
اأ�صقائهم ال�صغار اأو ميكنك اأن تقرئي لهم جميعاً. 
ي�صّكل التناوب على القراءة وطرح الأ�صئلة و�صماع 
بتعلم  طفلك  يبداأ  حني  مفيدة  مهارات  الأجوبة 

القراءة.
حتى القراءة التي تقت�صر على ب�صع دقائق تكون 
الكتاب دوم���اً. م��ع مرور  داع��ي لإن��ه��اء  فاعلة: ل 
لفرتة  الإ���ص��غ��اء  م��ن  الأولد  �صيتمكن  ال���وق���ت، 

اأطول.

ما نوع الكتب التي تنا�سب الأولد؟
لدرجة  بينها  الختيار  ميكن  التي  الكتب  تتعّدد 
اأن�����ك رمب����ا جت���دي���ن ���ص��ع��وب��ة يف حت���دي���د نقطة 
ال�صغار  الأولد  ي�صتمتع  عامة،  كقاعدة  البداية. 
بالكتب والأغاين والق�ص�س التي حتمل جمموعة 
جميلة من القوايف والإيقاعات والعبارات املتكررة. 

ميكن اأن يتعلم الأولد عرب التكرار والقوايف.
- فّكري بالكتب التي تاأتي بحجٍم ينا�صب طفلك 

وتعك�س اهتماماته املتبّدلة وجتذب انتباهه.
- ميكنك اأن تنّوعي الكتب التي تختارينها اأي�صاً. 
اإىل  بالن�صبة  وامل�صّوقة  املمتعة  اخل��ي��ارات  تتعدد 

الأولد، من بينها الكتب امل�صورة واملجالت ودليل 
وي�صّكل  والر�صائل.  التلفزيون  ودليل  التعليمات 
اأو �صمن جمموعة  الأ���ص��دق��اء  م��ع  الكتب  ت��ب��ادل 
من الأق��ارب اأو يف مركز ل��الأولد طريقة ممتازة 
كلفة  تكّبد  دون  من  جديدة  كتب  على  لالطالع 

عالية.

ا�ستفيدي من املكتبة املحلية
ت���ق���ّدم امل��ك��ت��ب��ات خ���ي���ارات ك���ث���رية. ل���ذا ق���د يكون 
اكت�صاف  م��ن  ج���زءاً  املحلية  املكتبة  اإىل  التعرف 

الكتب والتعّلق بها.
ميكنك اأن ت�صتعريي كتباً مده�صة لالأولد جماناً 
الحتفاظ  اإم��ك��ان  يعني  م��ا  املحلية،  املكتبة  م��ن 

بكتب كثرية يف منزلك كي ي�صتك�صفها الطفل.
كذلك ي�صكل ا�صطحاب الطفل اإىل املكتبة وال�صماح 
له باختيار الكتب بنف�صه مغامرة ممتعة. ميكنكما 
اأن تتكلما عن هذا املو�صوع وتخططا للذهاب اإىل 
املكتبة وتت�صاركا احلما�صة معاً. ميكنك اأن ت�صاأيل 

طفلك:

كم كتابًا �ستختار؟
اإيجادها لكاتبك  التي ت�صتطيع  الكتب  • ما عدد 

ل؟ املف�صّ
ق�ص�س  ت�صمل  ال��ت��ي  ال��ك��ت��ب  �صت�صتعري  ه��ل   •

حيوانات؟
لة  املف�صّ ك��ت��ب��ك  اأح�����د  ا���ص��ت��ع��ارة  ت���ري���د  ه���ل   •

جمدداً؟
املكتبة  ن��ق�����ص��د  اأن  ق��ب��ل  ���ص��ي��م��ّر  ي���وم���اً  ك���م   •

جمدداً؟
ل�صرد  معينة  ف���رتات  اأي�����ص��اً  امل��ك��ت��ب��ات  �س  تخ�صّ
من  ال�صغار.  ل��الأولد  ن�صاطات  وتنّظم  الق�ص�س 
خالل امل�صاركة يف ح�ص�س مماثلة، يتعّرف الطفل 

اإىل املكتبة ويت�صلى وي�صتمتع بالكتب والق�ص�س.
وملا كانت املكتبات تخّزن غالباً كتباً �صوتية وكتباً 
ثنائية اللغة، فيمكنكما �صماع الكتب ال�صوتية يف 
ال�صيارة اأو و�صط العائلة يف املنزل. ت�صمح مكتبات 
عرب  اأي�صاً  الإلكرتونية  الكتب  با�صتعمال  كثرية 

مواقعها الإلكرتونية.
حتمل  وق�ص�س  واأغ���اٍن  بكتب  ي�صتمتعون  الأولد 
جم���م���وع���ة ج��م��ي��ل��ة م����ن ال����ق����وايف والإي����ق����اع����ات 

والعبارات املتكررة.

ت�سمح بتن�سيط خمّيلة الطفل وحتفيز ح�ض الف�سول لديه

القراءة والق�س�س..تعزز من� طفلك 
وتعلمه اللغة والكتابة
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العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   
20960( الكائنة يف  اإي�صت منطقة حرة- ذ.م.م. )رقم الرخ�صة  ترغب ال�صادة/ ديلوك�س ميدل 
املقر235 الطابق الثاين املبنى 10 مدينة دبي لالإعالم �س.ب. 502415، مدينة دبي لالإعالم، 
دبي، الإم��ارات العربية املتحدة، واملرخ�صة لدى �صلطة دبي للمجمعات البداعية(، بالإعالن عن 
 « ت�صجيل  ب�صطب  يتعلق  فيما   2018 يوليو   4 بتاريخ  املنعقد  ال�صريك  قبل  من  املتخذ  قرارها 
ديلوك�س ميدل اإي�صت منطقة حرة- ذ.م.م.« �صيتم حل ال�صركة اختياريا مبوجب الإجراء املن�صو�س 
ل�صنة  بدبي  الإبداعية  املجمعات  يف  اخلا�صة  لل�صركات  املنظمة  اللوائح  من   101 امل��ادة  يف  عليه 
وعليه، ٌيطلب مبوجبه من اأي طرف ذي م�صلحة ولديه مطالبة �صد ال�صركة التقدم    .2016
مبطالباته امل�صتحقة خالل 45 يوماً من الإخطار وذلك عن طريق الربيد امل�صجل اأو بالت�صال 

على العنوان التايل:
ديلوك�س ميدل اإي�صت منطقة حرة- ذ.م.م.

عناية ال�صتاذ/ باأول روبرت والي�س   
�صندوق بريد 502415

هاتف: 0097143695599
Paul.Wallis@bydeluxe.com :بريد اإلكرتوين

لن يعتد باملطالبات امل�صتلمة بعد انتهاء فرتة الإخطار ملدة 45 يوماً.

ا�صعار ت�صفية
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/11/29م   املودعة حتت رقم:  283732 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ص��م:  جلنة دبي لالإنتاج التلفزيوين و ال�صينمائي 
دبي،   ،53777 ���س.ب  لالإ�صتديوهات،  دب��ي  مدينة   ،1 رق��م  جت��اري  مبنى  الأر���ص��ي،  الطابق  وعنوانه:  

الإمارات  العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

التعليمية  اأو  الثقافية  لالأغرا�س  املوؤمترات  تنظيم  واملعار�س؛  املوؤمترات  تنظيم  الرتفيه؛  خدمات 
الفيديو  ت�صجيالت  اإن��ت��اج  ال��ع��م��ل؛  ور���ص��ات  تنظيم  ال��ت��دري��ب؛  ت��وف��ري  الرتفيهية؛  اأو  الريا�صية  اأو 

والت�صجيالت ال�صمعية؛ اإنتاج الأفالم؛ تنظيم احلفالت املو�صيقية.
 41  الواق�عة بالفئة:  

لتينية   " باأحرف   VIDXB " كتبت كلمة و�صف العالمة:  
ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو 
اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  17  يوليو 2018 العدد 12379

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/11/29م   املودعة حتت رقم:  283713 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

با�ص��م:  جلنة دبي لالإنتاج التلفزيوين و ال�صينمائي 
دبي،   ،53777 ���س.ب  لالإ�صتديوهات،  دب��ي  مدينة   ،1 رق��م  جت��اري  مبنى  الأر���ص��ي،  الطابق  وعنوانه:  

الإمارات  العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

عرب  من�صورات  توفري  للتنزيل؛  قابلة  من�صورات  فقط؛  للقراءة  مدجَمة  اأق��را���س  كمبيوتر؛  برامج 
النرتنت )غري قابلة للتنزيل(.

 الواق�عة بالفئة:  9 
و�صف العالمة:  كتبت كلمة " VIDXB " باأحرف لتينية  

ال�ص��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  17  يوليو 2018 العدد 12379

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/11/29م   املودعة حتت رقم:  283748 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ص��م:  جلنة دبي لالإنتاج التلفزيوين و ال�صينمائي 
وعنوانه:  الطابق الأر�صي، مبنى جتاري رقم 1، مدينة دبي لالإ�صتديوهات، �س.ب 53777، دبي، الإمارات  

العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

مواد مطبوعة؛ كتب؛ كتيبات؛ جمالت؛ وبيانات اإعالنية؛ اأوراق اإعالنات؛ اإعالنات كبرية؛ كرا�صات.
 الواق�عة بالفئة:  16 

و�صف العالمة:  تتكون العالمة من كلمة " VIDXB " املكتوبة باأحرف لتينية بخط غامق مع احلرف 
التيني 'X' املكون من 

 من �صهم وخطني مرتابطني.
ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  17  يوليو 2018 العدد 12379

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/11/29م   املودعة حتت رقم:  283751 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ص��م:  جلنة دبي لالإنتاج التلفزيوين و ال�صينمائي 
دبي،   ،53777 ���س.ب  لالإ�صتديوهات،  دب��ي  مدينة   ،1 رق��م  جت��اري  مبنى  الأر���ص��ي،  الطابق  وعنوانه:  

الإمارات  العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

تنظيم املعار�س التجارية والعرو�س التجارية؛ وخدمات تنفيذ الأعمال عرب ال�صبكات 
 35  الواق�عة بالفئة:  

لتينية  باأحرف  " املكتوبة   VIDXB " تتكون العالمة من كلمة و�صف العالمة:  
بخط غامق مع احلرف التيني 'X' املكون من   من �صهم وخطني مرتابطني.

ال�ص��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  17  يوليو 2018 العدد 12379

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/11/29م   املودعة حتت رقم:  283752 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ص��م:  جلنة دبي لالإنتاج التلفزيوين و ال�صينمائي 
وعنوانه:  الطابق الأر�صي، مبنى جتاري رقم 1، مدينة دبي لالإ�صتديوهات، �س.ب 53777، دبي، الإمارات  

العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

اأو  التعليمية  اأو  الثقافية  ل��الأغ��را���س  امل��وؤمت��رات  تنظيم  وامل��ع��ار���س؛  امل��وؤمت��رات  تنظيم  الرتفيه؛  خ��دم��ات 
والت�صجيالت  الفيديو  ت�صجيالت  اإنتاج  العمل؛  ور�صات  تنظيم  التدريب؛  توفري  الرتفيهية؛  اأو  الريا�صية 

ال�صمعية؛ اإنتاج الأفالم؛ تنظيم احلفالت املو�صيقية.
 الواق�عة بالفئة:  41 

و�صف العالمة:  تتكون العالمة من كلمة " VIDXB " املكتوبة باأحرف لتينية بخط غامق مع احلرف 
التيني 'X' املكون من   من �صهم وخطني مرتابطني.

ال�ص��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  17  يوليو 2018 العدد 12379

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/11/29م   املودعة حتت رقم:  283739 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ص��م:  جلنة دبي لالإنتاج التلفزيوين و ال�صينمائي 
وعنوانه:  الطابق الأر�صي، مبنى جتاري رقم 1، مدينة دبي لالإ�صتديوهات، �س.ب 53777، دبي، الإمارات  

العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

برامج كمبيوتر؛ اأقرا�س مدجَمة للقراءة فقط؛ من�صورات قابلة للتنزيل؛ توفري من�صورات عرب النرتنت 
)غري قابلة للتنزيل(.

 الواق�عة بالفئة:  9 
و�صف العالمة:  تتكون العالمة من كلمة " VIDXB " املكتوبة باأحرف لتينية بخط غامق مع احلرف 

التيني 'X' املكون من   من �صهم وخطني مرتابطني.
ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  17  يوليو 2018 العدد 12379

العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17

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

العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17

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

العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17

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

العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17

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

العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  17  يوليو 2018 العدد 12379

العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ال�صاهني فيجن للنظارات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1414252 
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة 1*6.30 اىل 1*1

تعديل  نوع رخ�صة/من جتارية اىل حرفية
تعديل ا�صم جتاري من/ال�صاهني فيجن للنظارات

AL SHAHEEN VISION OPTICALS

اىل/�صالون هري �صتوديو للرجال
HAIR STUDIO GENTS SALON

تعديل ن�صاط/ا�صافة ق�س وت�صفيف ال�صعر واحلالقة للرجال فئة ثالثة )9602101.3(
تعديل ن�صاط/حذف بيع النظارات ال�صم�صية والعد�صات الال�صقة امللونة - بالتجزئة )4773106(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

املدعو / علي ق�صاوى  فقد 
امل���������غ���������رب   اجل���ن�������ص���ي���ة   ،
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )2 5 6 8 3 9 1 G F (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0502452890

فقدان ج�از �سفر
فقد املدعو / حممد عرفان 
خان خان  حممد ، باك�صتان   
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )4118442PR( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0506430849

فقدان ج�از �سفر

العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2018/1437  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- نبيل عبدالقادر ح�صينار جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
فازا لتجارة الدوات ال�صحية ذ.م.م وميثله:يو�صف حممد احمد يو�صف احلمادي قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )499000( 
وحتى  املطالبة  قيمة  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م 
�س   8.30 ال�صاعة   2018/8/1 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت  التام.  ال�صداد 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 1.C.14 بالقاعة 
اأي��ام على  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2018/1857  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- مطعم اية اف اف �س.ذ.م.م )فرع( جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي  الزام  الدعوى ومو�صوعها  اأقام عليك  املدعي/1765 هو�صبيتايل م.د.م.���س قد 
الثانية  عليها  املدعي  وال��زام   %3 التعوي�صية  والفائدة  درهم   )183000( الوىل  عليها 
)4000( درهم والفائدة التعوي�صية 3% والزام عليهما بالفائدة القانونية بواقع %12 
من تاريخ املطالبة والزام املدعي عليهم بالت�صامن ب�صداد الر�صوم وامل�صاريف ومقابل 
ال�صاعة 8.30 �س  املوافق 2018/7/22  الح��د  يوم  لها جل�صة  املحاماة. وح��ددت  اتعاب 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 1.C.12 بالقاعة 
اأي��ام على  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

                  يف  الدعوى رقم 2018/1472  جتاري جزئي 
املدعي/ ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  �صبين�س  مارتن  عليه/1-جيم�س  املدعي  اىل 
بنك امل�صرق �س.م.ع قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت 
ال��دور يف  امل�صريف �صاحب  املو�صوع بندب اخلبري  الف�صل يف  بتاريخ:2018/7/5 وقبل 
على  الط��الع  تكون مهمته  ا�صبوع  خ��الل  تعينه  على  الطرفان  يتفق  ما مل  اجل��دول 
بيان  م�صتندات  ا�صول  من  له  يقدم  ان  وماع�صى  م�صتندات  من  ومابه  الدعوى  ملف 
اربعة الف درهم  طبيعة العالقة بني الط��راف املدعية واملدعي عليه وح��ددت امانة 
وكلفت املدعي ب�صدادها وحددت لها املحكمة جل�صة يوم اخلمي�س املوافق:2018/7/26 
المانة  ����ص���داد  ع����دم  ح����ال  يف   ch1.C.14:القاعة يف  ���ص��ب��اح��ا  ال�������ص���اع���ة:08:30 

وجل�صة:2018/9/6 يف حال �صدادها وحتى يقدم اخلبري تقريره. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   
اعالن حكم بالن�صر

                  يف  الدعوى رقم 2016/2901  جتاري جزئي 
حمل  جمهول  بارا�صينى  مانياتنارا  �صاتيان  جيجني   -2 م��اداب��ورا  برا�صيني  عليه/1-ريجني  امل��دع��ي  اىل 
نعلنكم  ���س.م.ع وميثله:خليفة يو�صف حممد علي بن عمري  الوطني  املدعي/بنك الحت��اد  ان  القامة مبا 
الوطني �س.م.ع  املذكورة اعاله ل�صالح/بنك الحت��اد  الدعوى  ب��ت��اري��خ:2017/9/27 يف  املحكمة حكمت  بان 
 )203723.15( مبلغ  املدعي  اىل  ي�صددا  بان  مت�صامنني  عليهما  املدعي  اول:ب��ال��زام  عليهما  املدعي  حق  يف 
درهم وفائدة 9% من تاريخ:2015/11/19 وحتى تاريخ:2016/8/30 وفائدة 9% على اجمايل املبلغ ال�صابق 
يف التاريخ الأخري منذ ذلك التاريخ وحتى ال�صداد التام - ثانيا:بالزام املدعي عليهما مت�صامنني بان ي�صددا 
اىل املدعي مبلغ )49722.73( درهم وفائدة 9% من تاريخ:2015/11/14 وحتى تاريخ:2016/8/30 وفائدة 
9% على اجمايل املبلغ ال�صابق يف التاريخ الخري منذ ذلك التاريخ وحتى ال�صداد التام - ثالثا:بالزام املدعي 
عليهما مت�صامنني بان ي�صددا اىل املدعي مبلغ )7351.70( درهم وفائدة 9% من تاريخ:2015/12/10 وحتى 
تاريخ:2016/8/20 وفائدة 9% على اجمايل املبلغ ال�صابق يف التاريخ الخري منذ ذلك التاريخ وحتى ال�صداد 
التام والزمتهما بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ما زاد على ذلك من 
طلبات ، حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/2258   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- �صمة بخيت �صهيل بخيت  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/م�صرف الهالل - �س م ع وميثله / عبداهلل 
خمي�س غريب الناخي اآل علي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )300687.67( 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   
20960( الكائنة يف  اإي�صت منطقة حرة- ذ.م.م. )رقم الرخ�صة  ترغب ال�صادة/ ديلوك�س ميدل 
املقر235 الطابق الثاين املبنى 10 مدينة دبي لالإعالم �س.ب. 502415، مدينة دبي لالإعالم، 
دبي، الإم��ارات العربية املتحدة، واملرخ�صة لدى �صلطة دبي للمجمعات البداعية(، بالإعالن عن 
 « ت�صجيل  ب�صطب  يتعلق  فيما   2018 يوليو   4 بتاريخ  املنعقد  ال�صريك  قبل  من  املتخذ  قرارها 
ديلوك�س ميدل اإي�صت منطقة حرة- ذ.م.م.« �صيتم حل ال�صركة اختياريا مبوجب الإجراء املن�صو�س 
ل�صنة  بدبي  الإبداعية  املجمعات  يف  اخلا�صة  لل�صركات  املنظمة  اللوائح  من   101 امل��ادة  يف  عليه 
وعليه، ٌيطلب مبوجبه من اأي طرف ذي م�صلحة ولديه مطالبة �صد ال�صركة التقدم    .2016
مبطالباته امل�صتحقة خالل 45 يوماً من الإخطار وذلك عن طريق الربيد امل�صجل اأو بالت�صال 

على العنوان التايل:
ديلوك�س ميدل اإي�صت منطقة حرة- ذ.م.م.

عناية ال�صتاذ/ باأول روبرت والي�س   
�صندوق بريد 502415

هاتف: 0097143695599
Paul.Wallis@bydeluxe.com :بريد اإلكرتوين

لن يعتد باملطالبات امل�صتلمة بعد انتهاء فرتة الإخطار ملدة 45 يوماً.

ا�صعار ت�صفية
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ب�هرجنر اإجنلهامي ت�ستثمر 20 مليار ي�رو يف 
البحث والتط�ير بحل�ل 2052 

•• دبي-الفجر: 

قدمت موؤخراً �صركة بوهرجنر اإجنلهامي العائلية لالأدوية اآخر حتديثاتها حول 
ا�صتثنائية،  عالجية  ابتكارات  اإىل  الرامية  والتطوير  الأبحاث  ق�صم  م�صاريع 
وذلك يف مقر ال�صركة العاملي مبدينة اإجنلهامي الأملانية. واأعلن ق�صم الأبحاث 
والتطوير عن خططه احلالية لتقدمي 15 دواًء جديداً ليجري املوافقة عليها 

بحلول العام 2025 )قد يتغري التاريخ املحتمل(. 
والتطوير  البحث  يف  ا�صرتاتيجيتها  تنفيذ  اإجن��ل��ه��امي  ب��وه��رجن��ر  وت��وا���ص��ل 
اجلديدة  الطبية  امل�صاريع  من  لعدد  تقدميها  خ��الل  من  وذل��ك  ناجح،  ب�صكل 

والواعدة.
هذا واأعلنت بوهرجنر اإجنلهامي عن التزامها باإنفاق اأكرث من 20 مليار يورو 
على البحث والتطوير يف جمال الأدوية الب�صرية بحلول العام 2025. وكانت 
14 موافقة تنظيمية يف  ال�صركة قد ح�صلت يف ال�صنوات الأرب��ع املا�صية على 
اأربعة كيانات جزيئية جديدة واأربعة  عدد من املجالت اجلديدة، مبا يف ذلك 

ت�صنيفات جديدة من قبل اإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.
اإدارة  جمل�س  ع�صو  برييه،  مي�صيل  الدكتور  قال  ال�صركة،  ا�صرتاتيجية  حول 
املديرين املنتدبني وامل�صوؤول عن وحدة البتكار يف �صركة بوهرجنر اإجنلهامي: 
املر�صى  ل�صالح  طبية  ط��ف��رة  حتقيق  يف  للباحثني  الأك����رب  ال��ه��دف  “يكمن 
%65 من  وتتميز  ال�صريري.  وما قبل  �صريرياً  80 م�صروعاً  اأكرث من  عرب 
م�صاريعنا امل�صتقبلية بالبتكار والإمكانات املتفوقة، ونحن ن�صعى ونعمل لزيادة 
اإىل  الأمرا�س يحتاج  اأمامنا  ت�صعها  التي  فاإن تخطي احلواجز  الن�صبة.  هذه 

جتديد نظرتنا ومفهومنا عن البحث والتطوير«.
عملية  اإجن��ل��ه��امي  ب��وه��رجن��ر  �صركة  تبنت  فقد  ال��ط��م��وح��ات،  ه��ذه  ولتحقيق 
بهدف  وذلك  ترافقها،  التي  املخاطر  وتعاملت مع  الأمرا�س  اآليات  البحث يف 
دمج اأحدث التطورات العلمية والتقنية والعمل مع اأف�صل ال�صركاء لكت�صاف 

وتقدمي اأدوية جديدة.
يف  الطبية  اخلدمات  رئي�س  كور�صيكو،  كري�صتوفر  الدكتور  ق��ال  جهته،  وم��ن 
�صركة بوهرجنر اإجنلهامي: “يتكون فريقنا العاملي من 8000 عامل وطبيب 
امل�صتقبلية  للعمل على م�صاريعنا  اآخرين، وهم جميعاً متحم�صون  وم�صاهمني 
نتطلع  اأننا  حيث  املر�صى،  م�صلحة  الأوىل  ال��درج��ة   ويف  فيه  مبا  وتطوريها، 
من  للماليني  احلياة  نوعية  وحت�صني  طويلة  �صحية  حياة  توفري  اإىل  دائ��م��اً 
الأ�صخا�س حول العامل، وذلك من خالل العمل امل�صتمر على تطوير مثبطات 
والأورام،  اللتهابية  والأمعاء  اأمرا�س اجللد  فئتها يف جمالت  الأوىل يف  هي 
وو�صع ا�صرتاتيجية وقائية واعدة ملر�س انف�صام ال�صخ�صية وموؤ�صرات رئي�صية 
الكلى  واأمرا�س  الرئوي  التليف  )لعالج  الأكرث مبيعاً  ل�صنفني من منتجاتنا 

املزمنة(، بالإ�صافة اإىل تطوير عالجات لق�صور القلب املزمن«.

1.1 مليار درهم ت�سرفات عقارات دبي ام�س
•• دبي-وام:

حققت الت�صرفات العقارية يف دبي ام�س اأكرث من مليار و152 مليون درهم 
كانت اأبرزها رهون بقيمة مليار درهم من خالل 49 اإجراء.

152 مليون  64 مبايعة بقيمة  الأرا���ص��ي والأم��الك ت�صجيل  دائ��رة  و�صهدت 
درهم منها 8 مبايعات لالأرا�صي بقيمة 81 مليون درهم و56 مبايعة لل�صقق 
 34 بقيمة  الأرا���ص��ي  مبايعات  اأه��م  دره��م.وج��اءت  مليون   71 بقيمة  والفلل 
مليون درهم يف منطقة الورقاء الأوىل تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم يف 
منطقة القوز الأوىل تليها مبايعة بقيمة 7 ماليني درهم يف منطقة اأم �صقيم 
املبايعات  ع��دد  حيث  من  املناطق  اخلام�صة  الثنية  منطقة  الثالثة.وت�صدرت 
 5 ال�صفا  وادي  منطقة  وتلتها  دره��م  ماليني   7 بقيمة  مبايعتني  �صجلت  اإذ 
بت�صجيلها  الأوىل  القوز  وثالثة يف  درهم  3 ماليني  بقيمة  مبايعة  بت�صجيلها 
الفلل  و  ال�صقق  مبايعات  باأهم  يتعلق  درهم.وفيما  مليون   20 بقيمة  مبايعة 
املبايعات  كاأهم  جمريا  نخلة  مبنطقة  دره��م  ماليني   6 بقيمة  مبايعة  ج��اءت 
واأخ��ريا مبايعة  ب��رج خليفة  دره��م يف منطقة  4 ماليني  بقيمة  تلتها مبايعة 
بقيمة 3 ماليني درهم يف منطقة جبل علي الأوىل.وت�صدرت منطقة معي�صم 
10 مبايعات  �صجلت  اإذ  والفلل  ال�صقق  املناطق من حيث عدد مبايعات  الأول 
بقيمة 8 ماليني درهم وتلتها منطقة ال�صفوح الأوىل بت�صجيلها 7 مبايعات 
بقيمة 6 ماليني درهم وثالثة يف الرب�صاء جنوب الرابعة بت�صجيلها 5 مبايعات 

بقيمة 4 ماليني درهم.

بتكلفة بلغت نحو 1.47 مليار درهم

هيئة كهرباء ومياه دبي تبا�سر الختبارات التجريبية للت�ربينات 
يف م�سروع ت��سعة املحطة “اإم” بجبل علي بقدرة 700 ميجاوات 

»بنك دبي التجاري« و»نت�رك اإنرتنا�سي�نال« ت�قعان اتفاقية لت�فري حل�ل نقاط البيع

•• دبي-الفجر:

 يف اإطار ا�صرتاتيجيتها يف اأن ت�صبح موؤ�ص�صة ُم�صتدامة 
ُمبتكرة على م�صتوى عاملي، با�صرت هيئة كهرباء ومياه 
م�صروع  يف  للتوربينات  التجريبية  الخ��ت��ب��ارات  دب��ي 
اأحدث  ت��ع��د  وال��ت��ي  ع��ل��ي  بجبل  »ام«  امل��ح��ط��ة  تو�صعة 
دولة  يف  مياه  وحتلية  كهرباء  توليد  حمطة  واأك���رب 
املحطة  تو�صعة  م�صروع  تكلفة  بلغت  وق��د  الإم����ارات، 
الختبارات  ه��ذه  وت�صمل  دره���م.  مليار   1.47 نحو 
الطاقة  اإنتاج  ومولدات  للتوربينات  الأويل  الت�صغيل 
ومن ثم ربطها بال�صبكة، كما تعترب هذه الختبارات 
عمل  واعتمادية  ج��ودة  ل�صمان  اأ�صا�صية  التجريبية 
ب�صكل  وت�صتمر  ال�صبكة،  على  اآم��ن  ب�صكل  ال��وح��دات 
التو�صعة  م�صروع  من  الإنتهاء  موعد  حتى  جم��دول 

واملتوقع يف الربع الأخري من عام 2018. 
وترتكز اجلهود يف املرحلة احلالية على التح�صريات 
امل�صروع  ف��ري��ق  ق��ب��ل  م��ن  الت�صغيلية  وال���ص��ت��ع��دادات 
لتقييم م��دى ج��ه��وزي��ة امل��ح��ط��ة، وب��ع��د الإن��ت��ه��اء من 
باختبارات  ال��ب��دء  ي��ت��م  ���ص��وف  الأول���ي���ة  الخ���ت���ب���ارات 
مت  وق��د  ع���ام.  ب�صكل  للمحطة  التجريبي  الت�صغيل 
و���ص��ع خ��ط��ة ل��ع��م��ل ه����ذه الإخ���ت���ب���ارات وف����ق اأف�صل 
املمار�صات وبالإ�صتناد لرتاكم اخلربات يف هذا املجال 
اأك��رب ق��در م��ن الإع��ت��م��ادي��ة والكفاءة  وذل��ك لتحقيق 
تكاليف  ه���ذه اخل��ط��ة خلف�س  وت��ه��دف  وال�����ص��الم��ة. 

ركائز ثالثة وهي  اإىل  ذلك  ينظر يف  التد�صني حيث 
تر�صيد ا�صتهالك الوقود وتنظيم برنامج الإنقطاعات 

وخف�س املعدل احلراري.  
املنتدب  الع�صو  الطاير،  حممد  �صعيد  �صعادة  وق��ال 
الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: “يدعم 
م�صروع تو�صعة املحطة “اإم” بجبل علي، جهود الهيئة 
يف رفع قدرة البنية وتطويرها لالرتقاء بخدماتها اإىل 
اأعلى امل�صتويات العاملية، كما يتما�صى مع ا�صرتاتيجية 
�صيدي  اأطلقها  التي   ،2050 النظيفة  للطاقة  دب��ي 
مكتوم،  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
الطاقة  م�صادر  تنويع  اإىل  تهدف  وال��ت��ي  اهلل،  رع��اه 
ال��غ��از، و%25 من  م��ن   61% لت�صمل  الإم����ارة،  يف 
الطاقة ال�صم�صية، و%7 من الفحم النظيف، و7% 
وتوظيف   ،2030 ع��ام  بحلول  النووية  الطاقة  من 
 %75 م�صادر الطاقة النظيفة، �صمن املزيج لتوفري 
من اإجمايل اإنتاج الطاقة يف دبي بحلول عام 2050. 
�صخمة  وُم�صتدامة  حيوية  م�صاريع  الهيئة  واأطلقت 
اأه��م��ه��ا جممع  ال�����ص��دد وم���ن  ت��خ��دم توجهنا يف ه���ذا 
الذي  ال�صم�صية،  للطاقة  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد 
يعد اأكرب م�صروعات الطاقة ال�صم�صية يف العامل )يف 
موقع واحد(، حيث �صتبلغ طاقته الإنتاجية 5000 

ميجاوات بحلول عام 2030«.
واأ�صاف �صعادة الطاير: “تعد الختبارات التي نعكف 

ع��ل��ى اإج��رائ��ه��ا ع��ل��ى ال��ت��ورب��ي��ن��ات يف م�����ص��روع تو�صعة 
املحطة “اإم” املرحلة الأخرية من اإمتام اإجناز م�صروع 
التو�صعة ل�صمان عمله وفق اأعلى م�صتويات التوافرية 
باأربع  الختبارات  متر  حيث  والكفاءة،  والعتمادية 
مراحل رئي�صية هي التد�صني الوظيفي الأويل، ومن 
العتمادية  اختبارات  وبعدها  الت�صغيل  اختبارات  ثم 
اإىل  ت��ه��دف جميعها  وه��ي  الأداء،  اخ��ت��ب��ارات  واأخ����رياً 
للم�صروع حتقيقاً  الفنية  املوا�صفات  حتقيق مطابقة 
اكتماله  امل�����ص��روع عند  ه��ذا  ي�صهم  و���ص��وف  لأه��داف��ه. 
 2885 اإىل  الإنتاجية للمحطة ككل  القدرة  يف رفع 
ميجاوات، حيث �صملت التو�صعة اإ�صافة وحدات توليد 
كهرباء جديدة، بقدرة اإنتاجية تبلغ 700 ميجاوات، 
للمحطة، كما  الإنتاجية احلالية  القدرة  اإىل  ت�صاف 
ثنائيي  غ��ازي��ني  ت��ورب��ي��ن��ني  اإ���ص��اف��ة  امل�����ص��روع  ت�صمن 
ال���وق���ود، م��ع غ��الي��ت��ني ل���ص��ت��ع��ادة احل�����رارة املُهدرة، 
للوقود  ا�صتخدام  بكفاءة  بخاري،  توربني  اإىل  اإ�صافة 
تبلغ %90، ما �صريفع كفاءة ا�صتخدام الوقود الكلية 
التي   ،85.8% اإىل   82.4% من  “اإم”  للمحطة 
تعترب واحدة من اأعلى معدلت الكفاءة احلرارية يف 

العامل”.
تعد اأحدث واأكرب حمطة  “اإم”  ي�صار اإىل اأن املحطة 
ت�صل  حيث  ال��دول��ة،  يف  مياه  وحتلية  كهرباء  توليد 
قدرتها الإنتاجية اإىل 2،185 ميجاوات من الكهرباء، 
و140 مليون جالون من املياه املحالة يومياً، حيث 

العاملية معتمدة  واملعايري  الأ�ص�س  اأحدث  اأن�صاأت وفق 
والكفاءة  والع��ت��م��ادي��ة  ال��ت��واف��ري��ة  م�صتويات  اأع��ل��ى 
واأكرث التقنيات تطوراً على امل�صتوى العاملي. وقد مت 
جتهيزها باأحدث الأجهزة الذكية املتطورة والأنظمة 
املحطة  تكلفة  وو�صلت  ال��دق��ة.  فائقة  التكنولوجية 
منها  دره���م،  مليون  و150  م��ل��ي��ارات   10 اىل  )اإم( 
6.2 مليارات درهم للكهرباء لإنتاج اإجمايل 2،185 
�صناعة  من  غازية  توربينات   6 خالل  من  ميجاوات 
 255 ب��ق��درة    )F( ط����راز  الأمل��ان��ي��ة  �صيمنز  ���ص��رك��ة 
احلرارة  ل�صتعادة  غاليات  و6  وح��دة  لكل  ميجاوات 
توربينات  ال��ك��وري��ة، و3  دو���ص��ان  �صركة  م��ن  امل��ه��دورة 
وحدة  لكل  ميجاوات   218 اإنتاجية  بقدرة  بخارية 

من �صركة األ�صتوم-جي اإي.
 ومت اإجناز امل�صروع بالكامل على مراحل منذ منت�صف 
اإىل  تكلفتها  فو�صلت  املياه  اأما حتلية   ،2010 العام 
8 وح����دات لتحلية  3.95 م��ل��ي��ار دره���م م��ن خ���الل 
 )MSF( الف�صل على مراحل متعددة املياه بتقنية 
ل��ك��ل وحدة  ال��ي��وم  17.5 م��ل��ي��ون ج��ال��ون يف  ب��ق��درة 
�صركة  م��ن  ي��وم��ي��اً  ج��ال��ون  مليون   140 وب��اإج��م��ايل 
ثنائيتي  م�صاعدتني  وغ��الي��ت��ني  الإي��ط��ال��ي��ة،  في�صيا 
وحدة  و16  بخار/�صاعة،  طن   390 بقدرة  ال��وق��ود 
م��رت مكعب  األ���ف   20 ب�صعة  ال��دي��زل  وق���ود  لتخزين 
للوحدة، وبقدرة تخزين اإجمالية قدرها 320،000 

مرت مكعب. 

•• دبي-الفجر:

و�صركة  ال����ت����ج����اري«  دب�����ي  »ب���ن���ك  وّق������ع   
امل����زّود الرائد  اإن��رتن��ا���ص��ي��ون��ال«،  »ن��ت��ورك 
حللول الدفع يف منطقة ال�صرق الأو�صط 
ال�صركة  توفر  اتفاقية  موؤخراً  واأفريقيا، 
حلولها  ال��ت��ج��اري  دب���ي  لبنك  مب��وج��ب��ه��ا 
امل��ب��ت��ك��رة خل��دم��ات ن��ق��اط ال��ب��ي��ع لعمالء 
البنك من ال�صركات واملتاجر التي تعتمد 
حلول الدفع الإلكرتوين بوا�صطة بطاقات 

اخل�صم والبطاقات اللكرتونية.
الدكتور  من  ك��ٌل  التفاقية  بتوقيع  وق��ام 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ل��ي��ن��در،  ف���ان  ب��رين��د 
و���ص��امي��ون ها�صلم،  ال��ت��ج��اري،  دب��ي  لبنك 
الرئي�س التنفيذي للمجموعة يف »نتورك 
اإنرتنا�صيونال«، وذلك خالل حفل خا�س 
اأق��ي��م م���وؤخ���راً يف دب���ي بح�صور ع���دد من 

اأع�صاء الإدارة العليا يف كلتا املوؤ�ص�صتني.
عمالء  يحظى  ال�صراكة،  ه��ذه  ومب��وج��ب 
»بنك  يف  لل�صركات  امل�صرفية  اخل��دم��ات 
ال���ص��ت��ف��ادة من  بفر�صة  ال��ت��ج��اري«  دب���ي 
»نتورك  توفرها  التي  املبتكرة  اخلدمات 
تقنيات  جم������الت  يف  اإن���رتن���ا����ص���ي���ون���ال« 
ال�صتحواذ  ع��م��ل��ي��ات  وم��ع��اجل��ة  ال���دف���ع؛ 

وخدمات نقاط البيع. 
قال  ال�صراكة،  ه��ذه  اأهمية  على  وتعليقاً 
الرئي�س  ل��ي��ن��در،  ف����ان  ب���رين���د  ال���دك���ت���ور 
»اإننا  ال���ت���ج���اري:  ل��ب��ن��ك دب���ي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ف���خ���ورون ل��ل��غ��اي��ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع نتورك 
اإنرتنا�صيونال لتقدمي حلول نقاط البيع 

امل�صرفية  اخل��دم��ات  ق��ط��اع  يف  لعمالئنا 
رائ��داً يف جمال  بنكاً  وب�صفتنا  لل�صركات. 
دولة  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ن��ق��د  اإدارة  ح��ل��ول 
بنك  فاإننا يف  املتحدة؛  العربية  الإم��ارات 
دبي التجاري ن�صعى با�صتمرار اإىل تقدمي 
لعمالئنا  امل��ب��ت��ك��رة  امل�����ص��رف��ي��ة  احل���ل���ول 

اإدارة  يف  امل��ت��ن��ام��ي��ة  متطلباتهم  لتلبية 
النقد واملدفوعات. و�صتمكن هذه ال�صراكة 
عمالءنا من ال�صتفادة من هذه املجموعة 

املتطورة من حلول نقاط البيع«.
�صليمان،  �����ص����ام����ر  ق�������ال  ج����ه����ت����ه،  م������ن 
امل����دي����ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي مل��ج��م��وع��ة »ن���ت���ورك 

اإن��رتن��ا���ص��ي��ون��ال« – ال�����ص��رق الأو����ص���ط: 
التجاري،  دبي  بنك  باختيار  �صعداء  »اإننا 
ال��ت��ج��اري��ة يف دولة  ال��ب��ن��وك  اأب�����رز  اأح�����د 
حلولنا  لباقة  املتحدة،  العربية  الإم��ارات 
ب��ه��دف تعزيز ق��درات��ه يف جمال  ال��رائ��دة 
�صوء  ويف  ال���ص��ت��ح��واذ.  عمليات  معاجلة 
’نتورك  اكت�صبتها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  امل��ك��ان��ة 
م�صتحوذة  �صركة  كاأكرب  اإنرتنا�صيونال‘ 
فاإننا  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  يف دول��ة 
نثق متاماً باأن عمالء اخلدمات امل�صرفية 
ل��ل�����ص��رك��ات يف ال��ب��ن��ك ���ص��ي�����ص��ت��ف��ي��دون من 
دفع  حلول  تقدمي  يف  وجتربتنا  خرباتنا 
التكاليف  ك��ف��اءة  ب��ني  جت��م��ع  خم�ص�صة 

والمتثال والفعالية«.
التجاري  دبي  بنك  اأن  اإىل  الإ�صارة  جتدر 
ال��رائ��دة يف دولة  يعد واح��داً من البنوك 
الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ع��ل��ى �صعيد 
حلول اإدارة النقد و�صباّقاً اإىل طرح اأحدث 
اأنه حائز  كما  املبتكرة،  امل�صرفية  احللول 
على جائزة »اأف�صل بنك يف اإدارة النقد« يف 
حللوله  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
جملة  من  وذل��ك  النقد  اإدارة  يف  املبتكرة 
و   2017 اإي�����ص��ت« لعامي  م��ي��دل  »ب��ان��ك��ر 

.2018

تعاون بني »القت�ساد« و»اقت�سادية اأب�ظبي« ب�ساأن احلماية التجارية وحماية امل�ستهلك
•• اأبوظبي-وام:

القت�صادية  التنمية  ودائ��رة  القت�صاد  وزارة  وقعت 
تطوير  بهدف  م�صرتك  ت��ع��اون  اتفاقية  اأبوظبي   -
اآل���ي���ة ال��ع��م��ل وال��ت��ن�����ص��ي��ق امل�����ص��رتك ب�صاأن  وت��ف��ع��ي��ل 
التفتي�س والرقابة على الأ�صواق وخا�صة يف املجالت 
الفنية والتقنية والقانونية والتدريبية التي تتعلق 
امل�صتهلك  وح���م���اي���ة  ال��ت��ج��اري��ة  احل���م���اي���ة  مب���ج���ال 

والعالمات التجارية.
تتخذها  التي  اخلطوات  �صمن  املذكرة  توقيع  ياأتي 
وزارة القت�صاد لتخويل �صالحياتها الحتادية ب�صاأن 
مكافحة الغ�س التجاري وتنظيم الوكالت التجارية 
ال��ت��ج��اري��ة وحماية  وال���ع���الم���ات  امل���وؤل���ف  وح���ق���وق 
امل�صتهلك اإىل دوائر التنمية القت�صادية يف خمتلف 
المكانيات  م��ن  لال�صتفادة  وذل���ك  ال��دول��ة  اإم����ارات 
املتوافرة لدى الدوائر واملتمثلة يف الكوادر الب�صرية 
يف  العملية  واخل���ربات  والتقنية  الفنية  والأج��ه��زة 
احلماية  ق��وان��ني  اأح��ك��ام  وتطبيق  الأ���ص��واق  مراقبة 
لتنمية  م�صروعة  تناف�صية  بيئة  وتهيئة  التجارية 
يف  وتوعيته  امل�صتهلك  وحماية  الوطني  القت�صاد 

جمال التعامل مع ال�صلع واخلدمات.
وقع التفاقية عن الوزارة .. �صعادة املهند�س حممد 
اأحمد بن عبدالعزيز ال�صحي وكيل وزارة القت�صاد 
الدائرة  ع��ن  وقعها  فيما   .. القت�صادية  لل�صوؤون 
التنمية  دائ��رة  وكيل  املن�صوري  �صامل  خليفة  �صعادة 
الق��ت�����ص��ادي��ة - اأب���وظ���ب���ي وذل�����ك يف م��ق��ر ال�����وزارة 
املهريي  بطي  ب��ن  حميد  �صعادة  بح�صور  باأبوظبي 
التجارية  لل�صوؤون  امل�صاعد لوزارة القت�صاد  الوكيل 
التنفيذي  امل��دي��ر  املن�صوري  منيف  حممد  و�صعادة 

من  وع��دد  للدائرة  التابع  لالأعمال  اأبوظبي  ملركز 
امل�صوؤولني من اجلانبني.

وق���ال ���ص��ع��ادة امل��ه��ن��د���س ال�����ص��ح��ي اإن ال�����وزارة تعمل 
دوائر  م��ع  والتن�صيق  التعاون  م�صتوى  تعزيز  على 
الدولة  اإم�����ارات  خمتلف  يف  الق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية 
الأ�صواق  ت����وازن  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  ي�صمن  مب��ا  وذل���ك 
وتطوير ممار�صات الرقابة التجارية وحماية حقوق 
امل�صتهلكني.وتابع اأنه مبوجب التفاقية يتم تخويل 
ال�صالحيات  اأبوظبي  يف  القت�صادية  التنمية  دائرة 
الحت����ادي����ة امل��ن��وط��ة ب����ال����وزارة وامل����ح����ددة مبوجب 
جمموعة من القوانني الحتادية املتعلقة مبكافحة 
والعالمات  ال����وك����الت  وت��ن��ظ��ي��م  ال���ت���ج���اري  ال��غ�����س 
التجارية وحماية امل�صتهلك بحيث تكون الدائرة هي 
اجلهة املعنية بعمليات التفتي�س والرقابة وا�صتقبال 
ومعاجلة ال�صكاوى يف اأ�صواق اإمارة اأبوظبي والعمل 
على تنفيذ الأحكام والقوانني والأوامر القت�صادية 
وحماية  ال��ت��ج��اري��ة  ب��احل��م��اي��ة  املتعلقة  الحت���ادي���ة 
القت�صادية  الأن�����ص��ط��ة  ع��ل��ى  وال��رق��اب��ة  امل�صتهلك 
واملن�صاآت القت�صادية التي متار�س عملها يف الإمارة.

اتفاقيات  الوزارة ت�صعى لتوقيع  اأن  ال�صحي  واأ�صاف 
القت�صادية  التنمية  دوائ����ر  خم��ت��ل��ف  م��ع  مم��اث��ل��ة 
على  والرقابة  التفتي�س  عملية  لتنظيم  ال��دول��ة  يف 
اأف�صل  وفق  امل�صتهلكني  �صكاوى  وا�صتقبال  الأ�صواق 
قاعدة  توفري  يف  ال����وزارة  روؤي���ة  تخدم  كما  املعايري 
واملعلومات  البيانات  جميع  تت�صمن  موحدة  بيانات 
امل�صتهلك  وح��م��اي��ة  ال��ت��ج��اري��ة  ب��ال��رق��اب��ة  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
ازدواج����ي����ة ت�صجيل  ال��ت��ج��اري��ة وم��ن��ع  وال���ع���الم���ات 
الطلبات  اأو  امل�صجلة  للعالمات  التجارية  الأ�صماء 
�صاأنها  التي من  الأم��ور  الدرا�صة وغريها من  حتت 

تطوير وتنمية بيئة الأعمال داخل اأ�صواق الدولة.
تاأتي  اأن التفاقية  املن�صوري  �صعادة  من جانبه قال 
بتنفيذ  املعنية  ال��دائ��رة  ومهام  م�صوؤوليات  اإط��ار  يف 
القت�صادية الحتادية  والأوامر  والقوانني  الأحكام 
امل�صتهلك  وح��م��اي��ة  ال��ت��ج��اري��ة  ب��احل��م��اي��ة  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
واملن�صاآت  الق��ت�����ص��ادي��ة  الأن�����ص��ط��ة  ع��ل��ى  وال���رق���اب���ة 
القت�صادية التي متار�س عملها على م�صتوى اإمارة 
اأبوظبي وذلك مبوجب القانون رقم 7 ل�صنة 2018 
ب�صاأن اإعادة تنظيم دائرة التنمية القت�صادية وقرار 
 2018 ل�صنة   22 رق��م  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
ب�صاأن الخت�صا�صات ال�صافية للدائرة والقرار رقم 
الأن�صطة  مزاولة  تنظيم  ب�صاأن   2008 ل�صنة   25

القت�صادية يف اإمارة اأبوظبي .
والدائرة  ال��وزارة  تعك�س حر�س  التفاقية  اأن  واأك��د 
ال�صتفادة  خالل  من  امل�صرتك  التعاون  تعزيز  على 
من المكانات املتوافرة لديهما واملتمثلة يف الكوادر 
ال��ب�����ص��ري��ة والأج���ه���زة ال��ف��ن��ي��ة وال��ت��ق��ن��ي��ة واخل����ربات 
العملية يف مراقبة اأحكام قوانني احلماية التجارية 
تناف�صية  بيئة  تهيئة  اأج���ل  م��ن  امل�صتهلك  وح��م��اي��ة 
ال���وط���ن���ي وحماية  الق���ت�������ص���اد  ل��ت��ن��م��ي��ة  م�����ص��روع��ة 
ال�صلع  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  جم���ال  يف  وت��وع��ي��ت��ه  امل�صتهلك 
املخاطر  م��ن  حمايته  اإىل  ي���وؤدي  ب�صكل  واخل��دم��ات 
والعمل على اإيجاد اأ�صواق تناف�صية جديدة بعيدا عن 
و  ال�صتثمار  ولت�صجيع  والتدلي�س  والغ�س  الحتكار 

تعزيز ثقة امل�صتثمرين يف اأ�صواق اإمارة اأبوظبي .
واأو�صح اأن التفاقية تكمن اأهميتها يف تنفيذ وتطوير 
الج�������راءات ال��ت��ي ت��ت��ع��ل��ق ب��ال��رق��اب��ة ع��ل��ى ممار�صة 
الأن�����ص��ط��ة الق��ت�����ص��ادي��ة يف اإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي وذلك 
وا�صرتاتيجية  روؤي���ة  م��ع  يتفق  موؤ�ص�صي  اإط���ار  وف��ق 

اإمارة  وروؤية  الدولية وتوجهات  والتزاماتها  الدولة 
البيئة  وتنمية  تطوير  يف  املتمثلة   2030 اأبوظبي 
والأنظمة  واللوائح  القوانني  �صوء  يف  ال�صتثمارية 

املعمول بها يف الإمارة.
بني  للتعاون  عاما  اإط���ارا  التعاون  اتفاقية  وت�صكل 
الوزارة والدائرة يف جمال الرقابة التجارية وحماية 
امل�صتهلك، حيث تقوم “اقت�صادية اأبوظبي” مبوجبها 
ال��وزارة بتقارير دورية عن عمليات الرقابة  بتزويد 

واحلماية التجارية وحماية امل�صتهلك والإح�صاءات 
املرتبطة بذلك.ويتعاون الطرفان - وفق التفاقية 
واملحا�صرات  وال���ن���دوات  امل���وؤمت���رات  تنظيم  ع��ل��ى   -
والدورات التدريبية وور�س العمل املتعلقة بالرقابة 
وتعزيز  التجارية  وال��ع��الم��ات  التجارية  واحلماية 
امل�صاريع  يف  وامل�صاركة  امل�صتهلكني  وتوعية  حماية 

والربامج التي ينظمها الطرفان يف هذا ال�صدد.
وت��ن�����س الت��ف��اق��ي��ة ع��ل��ى ال��ت��ع��اون يف جم���ال تبادل 

العلمية  والأوراق  والدرا�صات  والبيانات  املعلومات 
امل�صتهلك  وح��م��اي��ة  ال��ت��ج��اري��ة  ب��احل��م��اي��ة  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
القت�صاد  دع��م  ي�صمن  مب��ا  ال��ت��ج��اري��ة  وال��ع��الم��ات 
الت�صدي  ب�������ص���اأن  امل�������ص���رتك  وال��ت��ن�����ص��ي��ق  ال���وط���ن���ي 
على  والعمل  امل�صروعة  غري  التجارية  للممار�صات 
اإيجاد ربط اإلكرتوين بني الطرفني لت�صهيل تبادل 
البيانات والتعاون يف جمال اقرتاح اإ�صدار اأو حتديث 

الت�صريعات القت�صادية ذات العالقة.
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مليار درهم التبادل التجاري غري   13.2
النفطي بني اأب�ظبي وال�سني يف 2017

•• اأبوظبي-وام:

 13.2 وال�صني  اأبوظبي  بني  النفطية  غري  ال�صلعية  التجارة  قيمة  بلغت 
من  امل��ائ��ة  يف   8.2 ن�صبته  م��ا  ت�صكل   ..2017 ال��ع��ام  خ��الل  دره���م  مليار 
 160 نحو  والبالغة  ذات��ه  العام  نهاية  امل�صجلة يف  الإم���ارة  اإجمايل جت��ارة 

مليار درهم وفق الأرقام ال�صادرة عن مركز اإح�صاء اأبوظبي.
ال�صلع  جت��ارة  حركة  لبو�صلة  البياين  باملوؤ�صر  اخلا�صة  ال��ق��راءة  وتظهر 
الكبار  اخلم�س  قائمة  �صمن  ت�صنف  ال�صني  اأن  لأبوظبي  النفطية  غ��ري 
الذين ترتبط معهم الإمارة باأكرب عالقات جتارية عامليا مدعومة بتعاون 

اقت�صادي قوي على خمتلف ال�صعد.
تقارب  خ��الل  من  اجلانبني  بني  التجارية  احلركة  وت��رية  ارتفاع  ويت�صح 
اأو  بال�صادرات  املتعلقة  �صواء  الجت��اه��ات  جميع  على  اأحجامها  م�صتويات 
الواردات وذلك عالوة على جتارة اإعادة الت�صدير التي باتت اأبوظبي ودولة 

الإمارات ب�صكل عام مركزا تعد اإقليما لهذا النوع من التجارة.
ويعلل العديد من املخت�صني ا�صتمرار تطور العالقات بني اجلانبني التي 
لرجال  املتبادل  الن�صاط  نتيجة  عقود  ثالثة  من  اأك��رث  اإىل  جذوها  تعود 
زي��ادة وترية  �صاهم يف  الذي  الأم��ر  وال�صينيني، وهو  الإماراتيني  الأعمال 

التبادل ال�صلعي وال�صتثماري يف خمتلف املجالت.
وياأتي تنامي اهتمام ال�صركات وامل�صتثمرين ال�صينيني بالتواجد يف الأ�صواق 
الأن�صطة  ك��اف��ة  ملمار�صة  ج��اذب��ة  بيئة  م��ن  ب��ه  تتميز  مل��ا  ن��ظ��را  الإم��ارات��ي��ة 
اجلن�صية  حتمل  التي  لل�صركات  الكبري  احل�صور  يعك�س  ما  وهو  التجارية 
ال�صينية وتعمل انطالقا من اأبوظبي ودولة الإمارات ب�صكل عام وعلى وجه 

اخل�صو�س من خالل املناطق احلرة املنت�صرة يف خمتلف اإمارات الدولة.
كما ت�صارك العديد من كربيات ال�صركات ال�صينية يف تنفيذ م�صاريع بنية 
امل�صاريع التنموية  حتتية وغريها من تلك املرتبطة بقطاع النقل وبع�س 
يف القطاعات الأخ��رى وذلك و�صط حر�صها الكبري على زيادة ن�صاطها يف 

هذه املجالت.
وبالعودة اإىل تفا�صيل التبادل التجاري لل�صع غري النفطية بني اجلانبني.. 
فقد بلغت قيمة �صادرات اأبوظبي لل�صني نحو 4.2 مليار درهم خالل العام 
اأرق��ام مركز الإح�صاء ال��واردة �صمن تقريره عن التجارة  2017 بح�صب 
ال�صلعية غري النفطية التي دخلت اأو خرجت من املنافذ الربية والبحرية 

واجلوية لإمارة اأبوظبي مع العامل خالل فرتة الر�صد.
ول ت�صمل هذه ال�صلع جميع جتارة اأبوظبي مع العامل اخلارجي طبقا ملركز 
الإح�صاء ال��ذي ي�صري اإىل وج��ود جزء من جت��ارة الإم��ارة يتم عرب منافذ 
اأي�صا  الإم��ارات الأخ��رى ول يتم ر�صدها �صمن التقرير الذي ل يت�صمن 

جتارة الإمارة الداخلية مع باقي الإمارات الأخرى.
وعلى �صعيد جتارة ال�صلع الواردة.. فقد بلغت قيمتها بني اأبوظبي وال�صني 
5.5 مليار دره��م.. يف حني و�صلت قيمة جتارة  خالل العام 2017 نحو 

اإعادة الت�صدير بني اجلانبني 3.5 مليار درهم.
باإقامة  تق�صي  “ التي  احلرير  “ طريق  م��ب��ادرة  ت�صاهم  اأن  املتوقع  وم��ن 
حزام بري من �صكك احلديد والطرق عرب اآ�صيا الو�صطى ورو�صيا وطريق 
ال�صني  بحر  ع��رب  واأوروب����ا  اأفريقيا  اإىل  بالو�صول  لل�صني  ي�صمح  بحري 
واملحيط الهندي يف زيادة التبادل التجاري وعالقات التعاون القت�صادي 
بني ابوظبي والمارات من جهة وال�صني من جهة اأخرى خالل ال�صنوات 

املقبلة.
ومناطق  و�صكك حديد  وم��راف��ئ  ط��رق  بناء  تت�صمن  امل��ب��ادرة  اأن  اإىل  ي�صار 
�صناعية يف 65 بلدا متثل 60 يف املائة من �صكان العامل وتوفر نحو ثلث 

اإجمايل الناجت العاملي.

اأب� غزالة: املحا�سب�ن القان�ني�ن يبحث�ن ا�سرتاتيجية 
معايري املحا�سبة يف القطاع العام يف مانيال

الإمارات من�ذج عاملي مبتكر يف تطبيق �سريبة القيمة امل�سافة 

•• مانيال-الفجر:

�صارك املجمع الدويل العربي للمحا�صبني 
كما  ال��ق��درات،  بناء  ملتقى  يف  القانونيني 
امل�صتديرة  ال���ط���اول���ة  اج��ت��م��اع  يف  ����ص���ارك 
املحا�صبة  معايري  جمل�س  ل�صرتاتيجية 
 )IPSASB( العام  القطاع  يف  الدولية 
التنمية  لبنك  الرئي�صي  امل��ق��ر  يف  املنعقد 

الأ�صيوي )ADB( يف مانيال. 
الطاولة  واجتماع  مانيال  م��وؤمت��ر  و�صّكل 
امل�صتديرة فر�صًة للم�صوؤولني احلكوميني 
 )DMC( النامية  الأع�صاء  ال��دول  من 
للم�صاهمة  للتنمية  الآ�صيوي  امل�صرف  يف 
معايري  ملجل�س  امل��ع��اي��ري  و���ص��ع  عملية  يف 
قدرتهم  وت���ع���زي���ز  ال����دول����ي����ة  امل���ح���ا����ص���ب���ة 
ذلك  يف  مب��ا  ال��ع��ام،  القطاع  يف  املحا�صبية 
الدولية  امل��ح��ا���ص��ب��ة  مب��ع��اي��ري  م��ع��رف��ت��ه��م 
ال�صتحقاق  اأ���ص��ا���س  ع��ل��ى  ال��ق��ط��اع  ذات  يف 
املحا�صبة  اإطار  لتطوير  و�صياغة اخلطط 
م��ن��ه��ا لتحقيق  ب��ك��ٍل  احل��ك��وم��ي اخل���ا����س 

مزيٍد من ال�صفافية وامل�صاءلة.
العربي  ال�������دويل  امل���ج���م���ع  ع����ن  و�����ص����ارك 
املجل�س  ع�صو  ال��ق��ان��ون��ي��ني  للمحا�صبني 

جمال  ال�صّيد  فل�صطني  يف  املجمع  وممثل 
ملحم، حيث ا�صتعر�س دور املجمع الدويل 
تعزيز  يف  القانونيني  للمحا�صبني  العربي 
الدولية  املحا�صبة  معايري  وتنفيذ  تبّني 
الأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  العام  للقطاع 
واإعداد  املحا�صبة  لغايات  اأفريقيا  و�صمال 

التقارير للحكومات. 
ال��ت��ي ُيجريها  الأن�����ص��ط��ة  ا���ص��ت��ع��ر���س  ك��م��ا 
معايري  ت���رج���م���ة  ذل�����ك  يف  مب����ا  امل���ج���م���ع 
وتطوير  العام،  للقطاع  الدولية  املحا�صبة 
املواد التدريبية التعليمية ومنا�صرة الدور 
الذي يوؤّديه مع الأط��راف املعنية الأخرى 
وامل�����ص��اع��دة يف حتقيق  ال���ه���دف  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

حوكمة جيدة يف الإدارة املالية العامة.
و����ص���ارك يف ال���ل���ق���اءات م���ا ي��زي��د ع���ن مئة 
م�������ص���وؤول ح��ك��وم��ي رف���ي���ع م���ن اأك�����رث من 
حما�صبة  يف  امل��ع��ن��ي��ني  م��ن  دول���ة  خم�صني 
القطاع العام اأو الإدارة املالية اإّما من وزارة 
ومراقبي  ال��ع��ام  امل��دّق��ق  مكتب  اأو  امل��ال��ي��ة 

احل�صابات احلكومية. 
ك��م��ا ح�����ص��ر امل��ت��ح��ّدث��ون وامل�����ص��ارك��ون من 
وكالت دولية يف الدول النامية الأع�صاء يف 
بنك التنمية الآ�صيوي وغريها من م�صارف 

التنمية ثنائية ومتعددة الأطراف، مبا يف 
الإفريقي  وال��ب��ن��ك  ال����دويل  ال��ب��ن��ك  ذل���ك 
الإ�صالمي  وال��ب��ن��ك   AfDB ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
للتنمية IsDB وبنك التنمية الأمريكي 
للتنمية  ال����دويل  وال�����ص��ن��دوق   IADB
الزراعية IFAD بالإ�صافة اإىل ممثلني 
عن موؤ�ص�صات التدقيق العليا مثل املنظمة 
املالية  للرقابة  العليا  لالأجهزة  الدولية 
INTOSAI وموؤ�ص�صات التدقيق العليا 
ورابطة   ASEANSAI الآ���ص��ي��ان  يف 
العليا  التدقيق  ملوؤ�ص�صات  الهادئ  املحيط 
والحتاد الدويل للمحا�صبني   PASAI

.IFAC
ون���اق�������س امل�������ص���ارك���ون خ�����الل الج���ت���م���اع، 
اأول���وي���ات وم��و���ص��وع��ات واأن�����ص��ط��ة اخلطة 
املرجّوة  الأه��داف  لتحقيق  ال�صرتاتيجية 
خ���الل ال�����ص��ن��وات اخل��م�����س ال��ق��ادم��ة. كما 
تبادلوا املعرفة بق�ص�س جناح الدول التي 
ال�صتحقاق  اأ�ص�س  وتنفيذ  لتبّني  انتقلت 
الدولية  املحا�صبة  وم��ع��اي��ري  للمحا�صبة 
مناق�صة  ومت�����ت  ه�����ذا  ال�����ع�����ام.  ل���ل���ق���ط���اع 
التحديات القائمة وطرق جتاوز التحديات 
تبني  اإىل  تنتقل  ال��ت��ي  ل��ل��دول  امل��ح��ت��م��ل��ة 

معايري املحا�صبة الدولية للقطاع العام يف 
اأنظمتها للمحا�صبة واإعداد التقارير.

اأبو  اأث��ن��ى �صعادة ال��دك��ت��ورة ط��الل  ب���دوره، 
العربي  ال�����دويل  امل��ج��م��ع  رئ��ي�����س  غ���زال���ة، 
للمحا�صبني القانونيني على الدور الداعم 
يف   1984 ع���ام  ت��اأ���ص��ي�����ص��ه  م��ن��ذ  للمجمع 
ت��ط��وي��ر م��ه��ن��ت��ْي امل��ح��ا���ص��ب��ة وال��ت��دق��ي��ق يف 

الوطن العربي.
للمجمع  القيادي  بالدور  ا  اأي�صً اأ�صاد  كما 
الدولية  املحا�صبة  معايري  تبّني  تعزيز  يف 
اأج����ل ت��ط��وي��ر الإدارة  ل��ل��ق��ط��اع ال��ع��ام م��ن 
ا�صتدامة  يف  وامل�����ص��اه��م��ة  ال��ع��ام��ة  امل��ال��ي��ة 

التطّور القت�صادي يف املنطقة.
اآخ��ر، ف��اإن ال�صّيد ملحم، ممثل  من جانب 
الذي  للمحا�صبني  العربي  الدويل  املجمع 
مت اختياره ع�صًوا يف جلان الحتاد الدويل 
املهنة يف  للتعامل مع تطوير  للمحا�صبني 
املحا�صبة  موؤ�ص�صات  تطوير  )جلنة  العامل 
-2018 ل��ل��ف��رتة   PAODC ال��ع��ام��ة 

2021( ح�صر اجتماعات اللجنة املنعقدة 
حزيران  و1  اأي���ار   31 ب��ت��اري��خ  مانيال  يف 
يف  امل�صاهمة  من  املجمع  لتمكني   ،2018
تطوير املهنة على م�صتوى العامل وعر�س 

التطورات املهنية يف املنطقة العربية على 
من  للمحا�صبني  ال���دويل  الحت���اد  اأع�صاء 

املناطق الأخرى.
ال��دويل للمحا�صبني  اأن الحت��اد  اإىل  ي�صار 
تهدف  املحا�صبة،  ملهنة  عاملية  منظمة  هو 
اإىل خدمة امل�صلحة العامة يف تعزيز مهنة 
اقت�صادات  تطوير  يف  وامل�صاهمة  املحا�صبة 
دول���ي���ة ق���وي���ة. ي�����ص��م الحّت������اد اأك�����رث من 
 130 اأك��رث من  175 ع�صًوا وجمعية يف 
دولة وولية ق�صائية، وهو ما ميّثل ثالثة 
املمار�صة  يف  ت��ق��ري��ًب��ا  حم��ا���ص��ب  م���الي���ني 
احلكومية  واخل���دم���ات  والتعليم  ال��ع��ام��ة 

وال�صناعة والتجارة. 
الدولية  امل��ح��ا���ص��ب��ة  م��ع��اي��ري  اأم����ا جم��ل�����س 
الحتاد  جمال�س  اأح��د  فهو  ال��ع��ام  للقطاع 
القائمة  امل�صتقلة  للمحا�صبني  ال����دويل 
اإعداد  تطوير  على  ويعمل  املعايري،  على 
التقارير املالية للقطاع العام على م�صتوى 
العامل من خالل تطوير معايري املحا�صبة 
املحا�صبة  ومعايري  العام  للقطاع  الدولية 
ال�صتحقاق،  ع���ل���ى  ال���ق���ائ���م���ة  ال����دول����ي����ة 
وهيئات  احلكومات  قبل  ل�صتخدامها من 

القطاع العام الأخرى حول العامل.

•• دبي-الفجر: 

العاملي  اأكد تقرير �صدر موؤخراً من موؤ�صر البتكار 
املرتبة الأوىل يف  الإم���ارات حتتل  اأن دول��ة   ،2017
حيث  من  اأفريقيا  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  منطقة 
وقت  يف  مبتكرة،  منهجية  الدولة  وتعتمد  البتكار. 
النمو  لتحقيق  م�صتقبلية  ���ص��رورة  البتكار  اأ�صبح 
�صريبة  اإدخ���ال  وم��ع  ال��ع��امل.  يف  للدول  القت�صادي 
القيمة امل�صافة هذا العام، فاإن دولة الإمارات تعمل 
يف  ال��ري��ادة  على  ق���ادرة  لتكون  الب��ت��ك��ار  تعزيز  على 

اعتماد التطبيق ال�صل�س ل�صريبة القيمة امل�صافة.
رئي�س العمليات وتطوير  “فيكا�س بانت�صال”،  وقال 
الأو����ص���ط:  ب��ال�����ص��رق  “تايل”  ���ص��رك��ة  الأع����م����ال يف 
“البتكار يف دولة الإمارات العربية املتحدة ل يقت�صر 
ف��ه��و مبثابة  والج��ت��م��اع��ات.  الإدارة  ع��ل��ى جم��ال�����س 
القت�صادية  التنمية  عجلة  ل��دف��ع  اأ�صا�صية  رك��ي��زة 
للبالد. ول�صمان اأن ت�صبح من اأكرث الدول املبتكرة 

يف العامل بحلول عام 2021 تعمل الدولة على تبني 
البتكار يف كافة مناحي اأعمالها وم�صاريعها. وقامت 
الهيئة الحتادية لل�صرائب )FTA( باإن�صاء بوابة 
للخدمات الإلكرتونية على موقعها الر�صمي، والتي 
�صاعدت ال�صركات يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
بالت�صجيل ل�صريبة القيمة امل�صافة يف ثالث خطوات 

�صهلة ل تتجاوز 15-20 دقيقة«. 
من  ال��رغ��م  “على  بانت�صال”:  “فيكا�س  واأ����ص���اف 
اأن اخل��دم��ات الإل��ك��رتون��ي��ة ك��ان��ت واح���دة م��ن اأوىل 
�صريبة  لتطبيق  الإم��ارات  اأدخلتها  التي  البتكارات 
�صت�صتفيد  البالد  اأن  املوؤكد  فمن   ، امل�صافة  القيمة 
 ، امل�صفرة  العملة  مثل  املتقدمة  التقنيات  من  قريباً 
 ، البيانات  وحتليالت   ، ال�صطناعي  الذكاء  وحلول 

واإنرتنت الأ�صياء والروبوتات لقيادة البتكار«. 
البيانية  ال��ر���ص��وم  �صت�صاعد   ، ذل���ك  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
ال�صركات  ف��ه��م  حت�����ص��ني  ع��ل��ى  امل�������ص���ّورة  والأدل��������ة 
مهارات  وترقية  امل�صافة  القيمة  �صريبة  لأ�صا�صيات 

اللتزام  لتح�صني  وذل��ك   التقنية،  وامل���وارد  الأف���راد 
ال�صريبي وحت�صني اخلدمات لدافعي ال�صرائب.

بداية  م��ن��ذ  ق��ائ��ال:  بانت�صال”  “فيكا�س  واخ��ت��ت��م 
���ص��ري��ب��ة ال��ق��ي��م��ة امل�����ص��اف��ة ، ت��ل��ت��زم دول����ة الإم�����ارات 
باإجراءات  التام  التزامها  ل�صمان  الأعمال  بتوجيه 
املرتتبة  العقوبات  وجتنب  امل�صافة  القيمة  �صريبة 

عن عدم المتثال. 
�صهولة  يتيح  امل�صافة  القيمة  جم��الت  يف  والبتكار 
اأنه  كما   ، ال�صركات  قبل  من  والدفع  امللفات  تقدمي 
من  التحقق  على  ال��ق��درة  حت�صني  على  اأي�صا  يعمل 

اللتزام ال�صريبي. 
واختتم “بانت�صال” قائاًل: على مر ال�صنني ، اأحرزت 
دولة الإمارات العربية املتحدة تقدًما ملحوًظا بني 
العاملي  ترتيبها  ورف��ع��ت  وال��ع��امل��ي��ة  العربية  ال���دول 
لالبتكار. وها هي اليوم تعمل على تعزيز البتكار يف 
تطبيق �صريبة القيمة امل�صافة لت�صهل حياة ال�صركات 

فيما يخ�س التزامها بالمتثال ال�صريبي. 

رئي�س جمل�س الأعمال ال�سيني لـ »وام«: الإمارات ب�ابة الفر�س املثالية لأ�س�اق ال�سرق الأو�سط
•• اأبوظبي-وام:

الأعمال  رئي�س جمل�س  زان���غ  ي��ان��غ  ه��وان��غ  اأك���د 
ف��خ��ام��ة �صي  زي�����ارة  اأن  ال�����ص��ي��ن��ي يف الإم�������ارات 
ال�صعبية  ال�صني  جمهورية  رئي�س  بينغ  ج��ني 
�صتعطي  املقبل  اخلمي�س  ي��وم  الإم���ارات  لدولة 
والقت�صادية  ال�صيا�صية  للعالقات  قوية  دفعة 
اإ�صافية  جتارية  رواب��ط  و�صتن�صج  البلدين  بني 
الأعمال يف  امل�صرتكة ملجتمعي  الأه��داف  حتقق 

البلدين.
واأ�صاف يف حوار خا�س مع وكالة اأنباء الإمارات 
اأن العالقات القت�صادية وال�صتثمارية  “وام” 
بني دولة الإمارات وال�صني تعك�س مدى اهتمام 
ال�صتثمارات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ال��ب��ل��دي��ن  وح���ر����س 
وامل�������ص���اري���ع ال��ت��ن��م��وي��ة امل�����ص��رتك��ة ب��ي��ن��ه��م��ا مبا 
ال�صتثمارية  الفر�س  من  املزيد  فتح  يف  ي�صهم 
الإمارات  دول��ة  اإن  وق��ال  البلدين.  الواعدة بني 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ت��ع��د ب��واب��ة ال��ف��ر���س املثالية 
م�صريا   .. الأو�صط  ال�صرق  اأ�صواق  اإىل  للدخول 
اإىل قوة العالقات الثنائية التي جتمع البلدين 
ملحوظة  ت��ط��ورات  ت�صهد  وال��ت��ي  ال�����ص��دي��ق��ني 
موؤ�صرات  تنامي  ويرتجمها  كافة  ال�صعد  على 
ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري وال���ص��ت��ث��م��اري ف�����ص��ال عن 
ال�صينية  ال�صركات  من  للعديد  املوؤثر  التواجد 
يف اأ�صواق الدولة. واأ�صار زانغ اإىل اأنه بالرغم من 
انخفا�س اأ�صعار النفط وتباطوؤ القت�صاد العاملي 
فاإن الأمر ي�صتدعي - وكما تعلمنا من التجارب 
بل  الر�صا  م��وؤ���ص��رات  نح�صد  ل  اأن   - ال�صابقة 
نعمل بجد على ال�صتفادة من الظروف الراهنة 
امل�صتقبلية  التطورات  مع  للتعامل  وال�صتعداد 
القت�صاد  هيكلة  لإع���ادة  اجلهود  اأق�صى  وب��ذل 

عن طريق الإ�صالح والبتكار.
وحول دور جمل�س الأعمال ال�صيني يف تطوير 
البلدين  بني  والتجارية  القت�صادية  العالقات 
ب����اأن جم��ل�����س الأع���م���ال امل�صرتك  اأف����اد زان����غ   ..
وتبادل  الت�صالت  التن�صيق  تعزيز  على  يعمل 
امل��ع��ل��وم��ات وال���ت���ع���اون يف جم���ال الأع���م���ال بني 
ال�صركات واملوؤ�ص�صات ال�صينية يف دولة الإمارات 
لأع�صائه  القانونية  وامل�صالح  احلقوق  وحماية 
والكيانات  الأف���راد  مع  املعامالت  يف  ومتثيلهم 
اخل��ارج��ي��ة وت��ع��زي��ز ال��ت��ف��اه��م وال��ت��وا���ص��ل مع 
وتو�صيع  الأع��م��ال  وجمتمع  املحلية  احلكومات 
ال���ت���ع���اون الق���ت�������ص���ادي وال���ت���ج���اري م���ع دول���ة 
الأع�صاء  تطلعات  يبلغ  اأن��ه  الإم��ارات.واأ���ص��اف 
ب�صاأن الرتاخي�س وتزويدهم مبختلف اخلدمات 
ال�صني  من  املمولة  ال�صركات  وتن�صيق  لتوجيه 
املناف�صة  وحتقيق  القانونية  الأع��م��ال  لت�صغيل 
من  الرئي�صية  التجارية  امل�صاكل  وح��ل  العادلة 
القت�صادية  التنمية  لتعزيز  املفاو�صات  خالل 

والتجارية بني اجلانبني.
وح����ول ع���دد ال�����ص��رك��ات ال�����ص��ي��ن��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة يف 
واأنواع القطاعات  ا�صتثماراتها  الإمارات وحجم 
اإىل وج����ود حوايل  اأ����ص���ار   .. ف��ي��ه��ا  ت��ع��م��ل  ال��ت��ي 
4200 �صركة �صينية تعمل يف الإمارات بنهاية 
ال�صتثمار  ر�صيد  اأن  اإىل  ..لفتا  املا�صي  العام 
بلغ  الإم���ارات  اإىل  ال�صني  املبا�صر من  الأجنبي 
9.1 مليار دولر نهاية عام 2017 مبا يف ذلك 
والبناء  واملالية  التحتية  والبنية  والغاز  النفط 
والت�صالت والتجارة وغريها واأن العام املا�صي 
وحدة �صهد تدفقا ا�صتثماريا مبا�صرا من ال�صني 

اإىل الإمارات بنحو 610 ماليني دولر .
وذكر زانغ اأن مناخ ال�صتثمار يف دولة الإمارات 

اإىل  م�صريا   .. ال�صينية  ال���ص��ت��ث��م��ارات  ي��ج��ذب 
م�صاريع  يف  ال�صينيني  امل�صتثمرين  م�����ص��ارك��ة 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ب��ف�����ص��ل  ب����الإم����ارات  ال��ت��ن��م��ي��ة 
والنظام  ال�����ص��ه��ل��ة  الأع�����م�����ال  وب���ي���ئ���ة  اجل����ي����دة 
القانوين ال�صامل فهم يعتربون الإمارات بوابة 
ال�صرق  اأ�صواق  الفر�س يف  مثالية لهم لتحديد 

الأو�صط.
�صراكات  �صت�صهد  ال��ق��ادم��ة  ال��ف��رتة  اأن  وت��اب��ع 
يف  ال�صينية  واملوؤ�ص�صات  الإم���ارات  بني  جديدة 
ال�صناعة  مثل  الهامة  القطاعات  م��ن  العديد 
والتعليم  وال��ث��ق��اف��ة  وال��ت��م��وي��ل  وامل�����ص��ن��وع��ات 

والطاقة والزراعة.. اإلخ.
اإىل  ال��زائ��ري��ن  ال�صينيني  ال�صياح  ع��دد  وح���ول 

الإمارات ..
 اأو�صح زانغ اأن ن�صبة ال�صياح من ال�صني خالل 
اإجمايل  املائة من  1.7 يف  �صكلت   2012 ع��ام 
لرتتفع  الإم����ارات  اإىل  ال��واف��دي��ن  ال�صياح  ع��دد 
خالل عام 2016 اإىل 4 يف املائة من اإجمايل 
تلك  بتنامي  توقعات  م��ع  ل��الإم��ارات  ال��زائ��ري��ن 
وك�صف  املقبلة.  القليلة  ال�صنوات  الن�صبة خالل 
اأن الإم��ارات هي اأول دولة يف منطقة “ مبادرة 
اإعفاء متبادل  “ حت�صل على  احل��زام والطريق 
يف  ال�صني  مع  العادي  ال�صفر  جل��واز  للتاأ�صرية 
عام 2017 وجتاوز عدد ال�صياح ال�صينيني اإىل 
 50 من��و  مبعدل  �صائح  مليون   1.1 الإم����ارات 
اأ�صا�س �صنوي وكانت هذه املرة الأوىل  على   %
التي يتجاوز فيها عدد الزوار ال�صينيني يف دولة 

الإمارات مليون زائر.
ال�����ص��ي��ن��ي��ني اإىل  ال�����ص��ائ��ح��ني  اأن ع���دد  واأ����ص���اف 
اأب��وظ��ب��ي خ���الل ع���ام 2017 ب��ل��غ ن��ح��و 374 
 %  61 ال�صنوي  النمو  وبلغ معدل  �صائح  األ��ف 

اأ�صبحت  العام اجل��اري  اأن��ه خ��الل  اإىل  .. لفتا 
ال�صني اأكرب م�صدر لل�صياحة يف اأبوظبي. وتابع 
ال�����ص��ني لت�صبح  2017 من��ت  اأن���ه خ���الل ع���ام 
دبي  يف  الأج��ان��ب  لل�صياح  م�صدر  اأك��رب  خام�س 
حيث زاد عدد الزوار ال�صينيني الذين يزورون 
األ��ف زائ��ر �صيني بن�صبة  دب��ي لأك��رث من 764 
الزائرين  ب��ارت��ف��اع  ت��وق��ع��ات  % م��ع   41 من��و 
ال�صينيني اإىل دول اخلليج بحلول 2021 مبا 
ت�صتحوذ  �صائح �صيني  2.5 مليون  يقل عن  ل 

الإمارات على احل�صة الأكرب منهم.
يف  احلرير”  “طريق  م�����ص��روع  اأه��م��ي��ة  وح���ول 
 .. وال�صني  الإم���ارات  دول��ة  التعاون بني  تعزيز 
ذكر رئي�س جمل�س الأعمال ال�صيني يف الإمارات 
اأن ال�صني والإمارات ت�صرتكان يف ا�صرتاتيجيات 
اإمنائية مماثلة منها “مبادرة احلزام والطريق 
جني  �صي  ال�صيني  الرئي�س  اقرتحها  والتي   “
“اإحياء  م��ف��ه��وم  م��ع  ك��ب��ري  ب�صكل  وت��ت��ف��ق  بينغ 

طريق احلرير«.
“ ح��زام واح��د وطريق  واأ�صاف زان��غ اأن مبادرة 
واحد “ جتلب وتعزز فر�س ال�صتثمار والتجارة 

للبلدين .. 
منوها باإجنازات التطوير امل�صرتك بني ال�صني 
“ حزام واحد وطريق  والإم��ارات ب�صاأن مبادرة 
واحد” حيث اأ�صبحت الإمارات الع�صو املوؤ�ص�س 
الآ�صيوية  التحتية  البنية  يف  ال�صتثمار  لبنك 
وي���ت���م ت��ن��ف��ي��ذ ���ص��ل�����ص��ل��ة م���ن امل�����ص��اري��ع الكربى 

للتعاون يف جمال النفط والغاز.
ي�صار اإىل اأن �صندوق ال�صتثمار املتبادل ال�صيني 
املطارات  ب��ن��اء  يف  ب�صال�صة  ي�صري  الإم���ارات���ي   -
لالت�صالت  التحتية  والبنى  والطرق  واملوانئ 
وق���د مت اف��ت��ت��اح ب��ن��ك امل��ق��ا���ص��ة ال��رمن��ي��ن��ب��ي يف 

الإمارات.
وب�صوؤاله عن امل�صاريع ال�صينية اجلديدة املتوقع 
الإعالن عنها خالل الفرتة املقبلة ..اأو�صح زانغ 
اأن ال�صركات ال�صينية ن�صطة للغاية يف ا�صتك�صاف 
فر�س ا�صتثمارية جديدة مع �صركائها املحليني 
يف الإم������ارات واأن���ه���ا ت��رك��ز ع��ل��ى م�����ص��اري��ع مثل 
والنفط  باجلملة  والبيع  ال�صناعية  احلديقة 
العاملة  ال�صينية  ال�صركات  اأكرب  والغاز.وحول 
ال�صتثماري  مالها  راأ����س  وح��ج��م  الإم�����ارات  يف 
والقطاعات التي تعمل فيها .. اأ�صار اإىل �صركة 
CNPC و�صركة  ال�صينية  الوطنية  البرتول 
 China State Construction
 Huawei و  لل�صحن   COSCO و�صركة 

و JOCIC وغريها ..
مليارات  ت�صتثمر  ال�����ص��رك��ات  ه��ذه  اأن  م�صيفا   
القطاعات  ت�����ص��م��ل  الإم���������ارات  يف  ال���������دولرات 
والبناء  والغاز  النفط  فيها  العاملة  الت�صغيلية 

واملوانئ والتكنولوجيا واملنطقة ال�صناعية.
 .. البلدين  ب��ني  الثنائية  ال��ت��ج��ارة  حجم  وع��ن 
ب��اأن التجارة ب��ني ال�صني والإم���ارات  اأف���اد زان��غ 
عام  خ��الل  دولر  مليار   53.3 قيمتها  بلغت 
اأك���رب �صريك  ث��اين  الإم����ارات ه��ي  واأن   2017
ال�صرق  واأك��رب �صوق ت�صدير يف  جت��اري لل�صني 
الأو�صط و�صمال اأفريقيا.وحول اأهمية م�صاركة 
اإك�صبو   “ يف  ال�صينية  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  ال�����ص��رك��ات 
2020 دبي “.. اأو�صح جناح ال�صني يهدف من 
التي  التنمية  اإجن���ازات  لعر�س  امل�صاركة  خ��الل 
والعلوم  املعلومات  جم��الت  يف  ال�صني  حققتها 
والنقل  والت�����ص��الت  والتعليم  والتكنولوجيا 
وال�صناعات اجلديدة وراأ�س املال املايل واحلكم 
لعر�س م�صاعي ال�صني يف تعزيز البتكار العلمي 

اجلديدة  ال��ف��ر���س  وا�صتك�صاف  والتكنولوجي 
الدور  ع��ن  ف�صال  للب�صرية  عاملية  قرية  وب��ن��اء 

املهم الذي تلعبه يف دفع احل�صارة الإن�صانية.
وتابع زانغ اأن دولة الإمارات - باعتبارها واحدة 
الأو�صط  ال�صرق  يف  لل�صني  ال�صركاء  اأه��م  م��ن 
احلزام  ملبادرة  رئي�صية  ات�صال  كنقطة  تعمل   -
والطريق .. لفتا اإىل اأن م�صاركة ال�صني �صتعزز 
التعاون الثنائي يف جمالت التجارة وال�صتثمار 
التي  املعر�س  فرتة  خالل  وال�صياحة  والثقافة 

متتد ل�صتة اأ�صهر.
اأنه  ال�صيني  الأع��م��ال  جمل�س  رئي�س  واأ���ص��اف 
العديد من  ال�صني  اأن ينظم جناح  املتوقع  من 
م�صتوى  على  والتجارية  القت�صادية  الأن�صطة 
امل��وؤ���ص�����ص��ات الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��ت��ي ت��ع��ر���س اق���رتاح 
الفر�س  ع��ن  والبحث  الب��ت��ك��ار  ملتابعة  ال�صني 

وبناء الن�صجام.
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املال والأعمال

قبل عام على بدء فعاليات القمة للعام 2019 يف مدينة اإيكاترينبريغ الرو�سية

وزير ال�سناعة والتجارة الرو�سي يطلق املن�سة الإلكرتونية 
اجلديدة للقمة العاملية لل�سناعة والت�سنيع 

الأ�سهم الإماراتية ترفع مكا�سبها اإىل 7.9 مليار درهم خالل جل�ستني

م�انئ دبي العاملية و الإمارات العاملية لالأملني�م ت�قعان 
اتفاقية ا�سرتاتيجية لدعم �سادرات الأملني�م  

•• اإيكاترينبريغ-رو�سيا-الفجر: 

والتجارة  ال�صناعة  وزي��ر  م��ان��ت��وروف،  ديني�س  اأط��ل��ق 
الرو�صي، املن�صة الإلكرتونية اجلديدة للقمة العاملية 
لل�صناعة والت�صنيع، اأول منتدى �صناعي عاملي يهدف 
ل�صياغة  ال��ع��امل��ي  امل��ج��ت��م��ع  ق����ادة  ج��ه��ود  ت��وح��ي��د  اإىل 
مع  وذل��ك  العاملي،  ال�صناعة  لقطاع  حت��ويل  م�صتقبل 
بدء العد التنازيل على عام قبل انعقاد الدورة الثانية 

للقمة يف مدينة اإيكاترينبريغ الرو�صية.  
اجتماع  الإل��ك��رتون��ي��ة خ��الل  املن�صة  اإط���الق  وق��د مت 
رفيع امل�صتوى عقد يف معر�س انوبروم ال�صناعي، اأكرب 

معر�س �صناعي يف رو�صيا الحتادية.
و�صيتزامن انعقاد الدورة الثانية للقمة يف �صهر يوليو 
من العام 2019 مع الدورة العا�صرة ملعر�س انوبروم. 
وكان الرئي�س الرو�صي فالدميري بوتني قد اأعلن عن 
الثانية  ال��دورة  ا�صت�صافة  حقوق  على  رو�صيا  ح�صول 
بطر�صبورغ  ���ص��ان��ت  م��ن��ت��دى  يف  كلمته  خ���الل  للقمة 

القت�صادي الدويل الأخري.
على  والت�صنيع  لل�صناعة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  و�صتعمل 
دورتها  الذي حققته  والزخم  الكبري  النجاح  ا�صتثمار 
الأوىل التي عقدت يف اأبوظبي يف العام 2017، لو�صع 
خارطة طريق عاملية مل�صتقبل قطاع ال�صناعة ت�صاهم يف 
حتقيق التنمية ال�صناعية والقت�صادية والجتماعية 
و�صرتكز  العاملي.  امل�صتوى  على  وامل�صتدامة  ال�صاملة 
حماكاة  “تقنيات  ع��ل��ى   2019 ل��ل��ع��ام  ال��ق��م��ة  دورة 
ت�صاميم  ت�صتلهم  ال��ت��ي  التقنيات  وه��ي  الطبيعة”، 
�صناعية  ح��ل��ول  ل��ت��وف��ري  اخل��الق��ة  الطبيعة  واآل���ي���ات 
يف  الثانية  القمة  دورة  خ��الل  و�صي�صارك،  م�صتدامة. 
العام 2019، كبار قادة احلكومات وال�صركات العاملية، 
احلكومية  غري  املنظمات  عن  ممثلني  اإىل  بالإ�صافة 
واملوؤ�ص�صات الأكادميية وعلماء البيولوجيا، يف جل�صات 
نقا�س، وحوارات وور�س عمل تناق�س فر�س ال�صتفادة 
ت�صاميم  ت��ب��ن��ي  ال��ط��ب��ي��ع��ة يف  ت��ق��ن��ي��ات حم���اك���اة  م���ن 
ال�صناعية  التنمية  لتحقيق  خالقة  وا�صرتاتيجيات 
عاملية  مبادرات  �صيطلقون  كما  وامل�صتدامة،  ال�صاملة 
ت��ه��دف اإىل مت��ك��ني واإل���ه���ام اجل��ي��ل ال���ق���ادم م��ن رواد 

الأعمال وال�صناعيني.
 ويف ه����ذا ال�������ص���دد، ق����ال دي��ن��ي�����س م���ان���ت���وروف، وزير 
العاملية  القمة  “توفر  الرو�صي:  والتجارة  ال�صناعة 
لل�صناعة والت�صنيع يف دورتها الثانية 2019 من�صة 
الدويل  املجتمع  قادة  فريدة ميكن من خاللها جمع 
ملناق�صة وتبني خارطة طريق متكن القطاع ال�صناعي 
ول  للجميع.  اأف�صل  م�صتقبل  بناء  يف  امل�صاهمة  م��ن 
املختلفة  اجل��ه��ات  تطلع  الآن  م��ن  نلم�س  ب��اأن��ن��ا  �صك 
العاملي  امل�صتوى  ال�صناعي على  بالقطاع  العالقة  ذات 
فر�صة  لنا  �صتتيح  وال��ت��ي  القمة،  ه��ذه  يف  للم�صاركة 
منهم  لنعرف  ال�صناعي  القطاع  ق���ادة  م��ع  التوا�صل 
ال�صناعي،  القطاع  يف  ل�صتثماراتنا  اجلديدة  الوجهة 
ممار�صات  اأف�����ص��ل  تبني  ب��ني  امل��وائ��م��ة  ميكننا  وك��ي��ف 
ال�صتدامة يف القطاع ال�صناعي مع احتفاظنا بالقدرة 
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ق����در م��ق��ب��ول م���ن ال���ع���وائ���د ع��ل��ى هذه 

ال�صتثمارات.«
رئي�س  العلماء،  �صلطان  �صيلم  ب��در  ق��ال  جانبه،  وم��ن 
اللجنة التنظيمية للقمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع: 
القمة  الثانية من  للدورة  رو�صيا  ا�صت�صافة  “ي�صرفنا 
العاملية لل�صناعة والت�صنيع يف العام 2019. ول �صك 
يف اأن رو�صيا الحتادية متتلك قطاًعا �صناعًيا متميًزا 
تقدًما  ال�صناعية  ال��ق��ط��اع��ات  اأك���رث  م��ن  واح����ًدا  يعد 

وابتكاًرا على امل�صتوى العاملي.
ال�صوء  اجلديدة  الإلكرتونية  القمة  من�صة  وت�صلط   
على ما متتلكه رو�صيا من تاريخ �صناعي عريق، وعلى 

دورها الأ�صا�صي يف �صياغة قطاع ال�صناعة العاملي.«
باأن دعم وزارة  تامة  العلماء: نحن على ثقة  واأ�صاف 
ال�صناعة والتجارة الرو�صية وامل�صاركة القوية للقطاع 
اخل��ا���س ال��رو���ص��ي ���ص��ي�����ص��اه��م��ان يف مت��ك��ني ال��ق��م��ة يف 
من  ت�صتفيد  ج��دي��دة  اآف���اق  فتح  م��ن  الثانية  دورت��ه��ا 
�صياغة  لإع��ادة  والطبيعة  التكنولوجيا  بني  املزاوجة 

الزدهار القت�صادي والجتماعي العاملي.
املبادرة  والت�صنيع،  لل�صناعة  العاملية  القمة  وجتمع 
امل�صرتكة بني دولة الإمارات العربية املتحدة ومنظمة 
)اليونيدو(،  ال�����ص��ن��اع��ي��ة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  امل��ت��ح��دة  الأمم 
ق���ادة احل��ك��وم��ات وال��ق��ط��اع اخل��ا���س وامل��ن��ظ��م��ات غري 

لدرا�صة  وامل�صتثمرين  التكنولوجيا  ورواد  احلكومية، 
ال�صناعي  القطاع  الرابعة على  ال�صناعية  الثورة  اآثار 

والقت�صاد العاملي. 
لل�صناعة  ال��ع��امل��ي��ة  ل��ل��ق��م��ة  الأوىل  ال�����دورة  ون��ظ��م��ت 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  رعاية  حتت  والت�صنيع 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  نهيان، ويل عهد  اآل  زاي���د  ب��ن 
ال�صوربون  باري�س  امل�صلحة، يف جامعة  للقوات  الأعلى 

باأبوظبي يف �صهر مار�س من العام 2017.
وجمعت دورة القمة الأوىل اأكرث من 3 اآلف من قادة 
احلكومات والقطاع اخلا�س واملنظمات غري احلكومية 

من اأكرث من 40 دولة، للم�صاهمة يف حتقيق الزدهار 
اأهداف  مع  يتوافق  مبا  ال�صناعي  للقطاع  امل�صتقبلي 

التنمية امل�صتدامة لالأمم املتحدة، 
وذلك لبناء �صركات �صناعية وجمتمعات اأكرث ازدهاًرا 

وا�صتدامة. 
وت���ه���دف ال��ق��م��ة اإىل ت��وظ��ي��ف ال��ع��ل��م وال�����ص��ن��اع��ة يف 
التكنولوجي،  التغري  وحتفيز  الب�صرية،  خري  حتقيق 
وتعزيز ال�صراكات، وت�صجيع ال�صباب حول العامل على 
امل�صاهمة يف بناء جمتمعات و�صركات واقت�صادات اأقوى 

واأكرث ا�صتدامة.

•• اأبوظبي-وام:

اأ����ص���واق املال  ارت��ف��ع��ت وت����رية ال��ت��ح�����ص��ن يف 
التوايل و�صط  الثاين على  لليوم  الإماراتية 
قبل  م��ن  خا�صة  ال��ت��داول  �صهية  يف  حت�صن 
امل��وؤ���ص�����ص��ات الأم����ر ال����ذي ع���زز م��ن مكا�صب 
املتداولة  ال�صركات  لأ�صهم  ال�صوقية  القيمة 
درهم  مليار   7.9 مب��ق��دار  جل�صتني  خ��الل 
اليومي  التحليل  يظهر  ما  بح�صب  تقريبا 

للتعامالت.

وجن��ح��ت امل���وؤ����ص���رات ال��ع��ام��ة ل���الأ����ص���واق يف 
م�صتويات  اإىل  بال�صعود  املا�صيني  اليومني 
الفني.. حيث  التحليل  جيدة وفقا ملعطيات 
لالأوراق  اأبوظبي  ل�صوق  العام  املوؤ�صر  ارتفع 
املائة منذ يوم الأحد  1.3 يف  املالية بن�صبة 
مع  نقطة   4747 م�صتوى  ب��ال��غ��ا  امل��ا���ص��ي 
نهاية تعامالت اليوم الثنني يف حني اأغلق 
املايل عند م�صتوى  دبي  ل�صوق  العام  املوؤ�صر 
1 يف املائة  2919 نقطة بنمو ن�صبته نحو 

خالل فرتة الر�صد ذاتها.

وقال و�صطاء يف ال�صوق اإن ا�صتمرار التح�صن 
باإعالن  مدعوما  جاء  الأ�صواق  موؤ�صرات  يف 
ال��ع��دي��د م��ن ال�����ص��رك��ات امل��ت��داول��ة ع��ن اأداء 
اإيجابي يف بياناتها املالية عن الن�صف الأول 
اأن توا�صل  ال��ع��ام اجل�����اري.. م��وؤك��دي��ن  م��ن 
ال�صركات بعملية الإف�صاح عن بياناتها يعد 
التح�صن  م��ن  امل��زي��د  لتحقيق  الأول  املحفز 
امل�صتويات  اإىل  اإ�صافة  املقبلة  الأي���ام  خ��الل 
املغرية من الأ�صعار التي و�صلت اإليها الكثري 

من الأ�صهم.

الأ�صواق  بحركة  اخل��ا���س  التحليل  ويظهر 
�صريحة  موا�صلة  املا�صيني  اليومني  خ��الل 
ال��ع��ق��ار وال��ب��ن��وك قيادة  اأ���ص��ه��م قطاعي  م��ن 
�صهم  ارتفع  للموؤ�صرات.. فقد  املقدم  الدعم 
بزيادة  دره����م   5.20 م�����ص��ت��وى  اإىل  اإع���م���ار 
يف  �صعره  مع  مقارنة  املائة  يف   3.5 ن�صبتها 

جل�صة اخلمي�س املا�صي.
املائة  1.5 يف  م��ول��ز  اإع���م���ار  ���ص��ه��م  وك�����ص��ب 
درهم..   2.10 عند  مغلقا  جل�صتني  خ��الل 
العقاري  للتطوير  اإع��م��ار  �صهم  ارتفع  فيما 

يف  دره���م   5.13 اإىل  امل��ائ��ة  يف   1.7 بن�صبة 
1.4 يف امل��ائ��ة �صجلت  ال��ف��رتة ذات��ه��ا ون��ح��و 
م�صتوى  اإىل  ال�صاعد  دام��اك  �صهم  ل�صالح 

2.16 درهم.
ب��ل��غ��ت قيمة  ال�������ص���ي���ول���ة..  وع���ل���ى ���ص��ع��ي��د 
ودبي  اأبوظبي  �صوقي  يف  املربمة  ال�صفقات 
520 مليون درهم خالل جل�صتني  املاليني 
فيما و�صل عدد الأ�صهم املتداولة اإىل 206 
م���الي���ني ���ص��ه��م ن���ف���ذت م���ن خ����الل 3912 

�صفقة.

•• دبي-الفجر: 

العاملية-  دب����ي  “موانئ  ���ص��رك��ة  وّق���ع���ت 
ا�صرتاتيجية  اتفاقية  موؤخرا  الإمارات” 
“الإمارات  ���ص��رك��ة  م���ع  الأم������د  ط��وي��ل��ة 
اأكرب �صركة �صناعية  العاملية لالأملنيوم”، 
املتحدة خارج  العربية  الإم���ارات  يف دول��ة 
موقع  دع��م  بهدف  وال��غ��از،  النفط  قطاع 
الرئي�صيني  املُ�����ص��ّدري��ن  ك��اأح��د  الإم�����ارات 

لالأملنيوم. 
ال�صرتاتيجية  ال�صراكة  التفاقية  تعزز 
بني موانئ دبي العاملية و الإمارات العاملية 
لالأملنيوم والتي تهدف اإىل تر�صيخ موقع 
العاملية  التجارة  خريطة  على  الإم���ارات 
وامل�صاهمة الفاعلة يف جهود وا�صرتاتيجية 

احلكومة لتنويع القت�صاد. 
�صركة  تعتمد  ���ص��وف  الت��ف��اق  ومب��وج��ب 
على  لالأملنيوم”  ال��ع��امل��ي��ة  “الإمارات 
خ��دم��ات ع��امل��ي��ة امل�����ص��ت��وى ال��ت��ي يقدمها 
ونقل  تخزين  لت�صهيل  علي  جبل  ميناء 
ال�صركة  ق��ب��ل  م���ن  امل�����ص��ن��ع  الأل��وم��ن��ي��وم 
اإقامة  خ��الل  م��ن  ال��ع��امل  اإىل  وت�صديره 
تعد  وال��ت��ي  خم�ص�صة  ت��خ��زي��ن  منطقة 

الأكرب من نوعها يف ميناء جبل علي.
وتبلُغ م�صاحة املنطقة 175،000 مرتاً 
مربعاً مبا يعادل 24 ملعباً لكرة القدم، 
وتتمتع بقدرة تخزين ت�صل اإىل 60 األف 
اإىل قدرة تخزين  بالإ�صافة  طن مرتي، 

تبلغ  ال��ت�����ص��دي��ر  ل��ع��م��ل��ي��ات  احل�����اوي�����اٍت 
ع�صرين  )قيا�س  منطية  حاوية   1200
موقع  يف  التخزين  منطقة  تقع  ق��دم��اً(. 
عمليات  لت�صهيل  امليناء  يف  ا�صرتاتيجي 

حتريك املعدن اإىل ال�صفن لل�صحن.
املائة  يف   90 ح������وايل  ت�������ص���دي���ر  وي���ت���م 
العاملية  ���ص��رك��ة الإم������ارات  م��ن م��ن��ت��ج��ات 
خام�س  الإم������ارات  يجعل  م��ا  ل��الأمل��ن��ي��وم، 
اأكرب دولة منتجة لالأملنيوم، كما اعتربت 
منتج  اأك���رب  لالأملنيوم  العاملية  الإم����ارات 
لالأملنيوم عايل اجلودة يف العامل يف العام 

.2017
عملت “موانئ دبي العاملية” و” الإمارات 
ال��ع��امل��ي��ة ل��الأمل��ن��ي��وم “ م��ع��اً م��ن��ذ اأواخ����ر 

حيث  الع�صرين،  ال��ق��رن  م��ن  ال�صبعينات 
لعبتا دوراً رئي�صياً يف التنويع القت�صادي 

لدى الدولة. 
وب���امل���ن���ا����ص���ب���ة، ق�����ال ���ص��ل��ط��ان اأح����م����د بن 
والرئي�س  الإدارة  جمل�س  رئي�س  �صلّيم، 
العاملية:  دبي  موانئ  ملجموعة  التنفيذي 
مُيثل اتفاقنا مع �صركة ’الإمارات العاملية 
اإماراتيتني  ل�صركتني  فر�صًة  لالأملنيوم‘ 
رائدتني على ال�صعيد العاملي للعمل �صوياً 
الإماراتي  والقت�صاد  دبي  اقت�صاد  لدعم 
ب�صكل عام. كما ُتعترب هذه خطوة اأخرى 
القت�صادي  التنويع  �صيا�صة  تعزيز  جتاه 
لدولتنا. وُيعّد اإن�صاء �صل�صلة توريد قوية 
اأمراً حيوياً لتحقيق هذا الهدف متا�صياً 
مع روؤية �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 

جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل«. 
“متتلك ك���لٌّ م��ن م��وان��ئ دبي  واأ����ص���اف: 
لالأملنيوم  ال��ع��امل��ي��ة  والإم�������ارات  ال��ع��امل��ي��ة 
تاريخاً طوياًل وُمتجّذراً ميتد لأكرث من 
امل�صرتك  جناحنا  وي�صّكل  ع��ام��اً،  اأرب��ع��ني 
الإماراتية  ال�صركات  اإب���داع  على  �صاهداً 
وقدراتها. ويوؤ�ص�س هذا التفاق اجلديد 
حتقيق  يف  ال�صراكة  م��ن  ج��دي��دة  ملرحلة 
ال�صرتاتيجية.  ال���وط���ن���ي���ة  الأه���������داف 
ابتكار  العاملية‘  دب��ي  ’موانئ  �صُتوا�صل 
ُت�صيف  اأن  ���ص��اأن��ه��ا  م���ن  جت���اري���ٍة  ح���ل���وٍل 
اأك��رب من  ق��دراً  القيمة ل�صركائنا وحُتفز 

�صركة  بثقة  نفتخر  للجميع.  ال��ت��ج��ارة 
لالأملنيوم‘بقدراتنا  ال��ع��امل��ي��ة  ’الإمارات 
خلدماتنا  العاملي  وامل�صتوى  اللوج�صتية 
التي ت�صاعد يف تعزيز عملياتها العاملية«.  
ومن جانبه، قال عبداهلل جا�صم بن كلبان، 
التنفيذي  وال��رئ��ي�����س  امل��ن��ت��دب  ال��ع�����ص��و 

ل�صركة الإمارات العاملية لالأملنيوم: 
لالأملنيوم  العاملية  الإم���ارات  �صركة  ل��دى 
60 دول���ة، وت�صاهم  اأك��رث م��ن  عمالء يف 
منتجاتنا يف ت�صكيل احلياة الع�صرية. اإن 
اإحدى  هي  الإم���ارات  موانئ  مع  تعاملنا 
وي�صرنا  ال��ع��امل��ي��ة،  ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة  م��ي��زات��ن��ا 
تو�صيع �صراكتنا الطويلة مع موانئ دبي 

العاملية يف ميناء جبل علي.

العاملية لالأملنيوم وموانئ  »تعد الإم��ارات 
جمال  يف  مهمتان  �صركتان  العاملية  دب��ي 
عملنا  يجعل  م��ا  الق��ت�����ص��ادي،  ال��ت��ن��وي��ع 
حيويا لي�س على �صعيد �صركتنا فح�صب 

بل اأي�صا لوطننا ككل«.
جمموعة  م��ن  ال�����ص��رك��ة  ت�صتفيد  ���ص��وف 
م���ن اخل���دم���ات امل��ت��خ�����ص�����ص��ة ال��ت��ي تلبي 
متطلبات مناولة جميع  اأنواع منتجاتها 
التجميع،  واإع����ادة  الغ�صيل،  ذل��ك  يف  مب��ا 
والف�صل، واحل�صو، والتفريغ، والتخزين 

املجاين ملدة �صهر. 
يوفر ميناء جبل علي �صبكة ل مثيل لها 
140 ميناء  اأك��رث من  ات�صاًل مع  ت�صم 
بحري، مع اأكرث من 80 خدمة اأ�صبوعية 
10 موانئ  اأف�صل  من  واح��داً  وباعتباره 
ل��ل��ح��اوي��ات يف ال���ع���امل، ف����اإن ال���دق���ة هي 
ال�صمة الأهم خلدماته ما يجعله اخليار 

الأمثل لل�صركات.
اأي�صاً  العاملية”  دب��ي  “موانئ  و�صُت�صهم 
الالزمة  اللوج�صتية  اخلدمات  تعزيز  يف 
العاملية  “الإمارات  م��ن��ت��ج��ات  لت�صدير 
احلاويات  ط��ل��ب  خ���الل  م��ن  لالأملنيوم” 

الفارغة وفح�صها عند الطلب.  
�صّجل ميناء جبل علي زيادًة �صنويًة بلغت 
مليون   15.4 اإىل   لت�صل  امل��ائ��ة  يف   4
وقام   .2017 ع����ام  يف  من��ط��ي��ة  ح���اوي���ة 
م��ل��ي��ون حاوية    3.8 امل��ي��ن��اء مب��ن��اول��ة  
منطية يف الربع الأّول من عام 2018. 

 175 بقيمة  عق�د  جمم�عة  "اإمباور" متنح 
ملي�ن درهم لت��سيع �سبكتها يف اإمارة دبي

•• دبي-الفجر: 

اأكرب مزود  “اإمباور”،  املركزي  التربيد  الإم��ارات لأنظمة  اأعلنت موؤ�ص�صة 
بحوايل  عقود  جمموعة  منحها  عن  العامل،  يف  املناطق  التربيد  خلدمات 
تربيد  خدمات  بنقل  اخلا�صة  اأنابيبها  �صبكة  لتو�صيع  درهم  مليون   175
املناطق يف اإمارة دبي. وياأتي ذلك يف ظل النمو املطرد لأعمالها وم�صاريعها 

ال�صخمة التي تنفذها يف اإمارة دبي.
بتو�صيع  “اإمباور”  �صتقوم 
املناطق  تربيد  اأنابيب  �صبكة 
ال�صيخ  �صارع  يف  بها  اخلا�صة 
“دبي  م�صروع  خل��دم��ة  زاي���د 
بطول  الو�صل  وب��رج  اأرينا” 
حمطة  م�����ن  ك���ي���ل���وم���رت   3
التربيد املتواجدة يف منطقة 
اخلليج التجاري حيث �صيتم 
خا�صة  ت��ق��ن��ي��ات  ا����ص���ت���خ���دام 
ل  ب�صكل  الأن��اب��ي��ب  لتمرير 
النقل  اإزع��اج ملنظومة  ي�صبب 
وذل���ك م��ن خ��الل حفر نفق 
حتت �صارع ال�صيخ زايد بعمق 

متديد  �صيتم  كما  م��رت.   15
�صبكة اأنابيب اأخرى اإىل برج البطحاء. 

و�صت�صم هذه التو�صعة متديد �صبكة اأنابيب بطول 8 كم اإىل م�صاريع اأخرى 
يف مدينة دبي الطبية )املرحلة الثانية(، وقرية جمريا جنوب، ودبي لند، 

و�صيتي لند، وجممع دبي للعلوم )املرحلة الثانية(.  
التحتية  البنية  اأن  “لإمباور”  التنفيذي  الرئي�س  �صعفار  بن  اأحمد  واأك��د 
اأن  اإىل  م�صرياً  امل�صتوى،  عاملية  تربيد  خدمات  توفري  يف  ت�صاهم  املتطورة 
لأنظمة  الت�صغيلية  امل��راح��ل  جميع  يف  ك��ب��رياً  اه��ت��م��ام��اً  ت��ويل  “اإمباور” 
التربيد بدءاً من حمطات التربيد وو�صوًل اإىل �صبكات الأنابيب املو�صلة 
الأنابيب  �صبكات  “ ت�صكل  للبيئة، ويقول:  العالية وال�صديقة  ذات اجلودة 
املياه  نقل  املناطق من خالل عملها على  حيوياً يف منظومة تربيد  ج��زءاً 
املربدة من حمطات التربيد املركزية للمباين التي ت�صتخدم خدمة تربيد 
اأجل توفري خدمة تربيد فعالة متتاز بالكفاءة واملوا�صفات  املناطق، ومن 
اأح���دث  ا���ص��ت��خ��دام  ع��ل��ى  “اإمباور”  حت��ر���س  للبيئة،  ال�����ص��دي��ق��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
داخل  التربيد  درج��ات  اأف�صل  ت�صمن  التي  احلديثة  والتقنيات  الأ�صاليب 
ارتفاع درجة احلرارة يف  التاأثر بالعوامل اخلارجية ل�صيما  الأنابيب دون 

ف�صل ال�صيف«.
اإرتفاع الطلب  “اإن التو�صعة يف �صبكة الأنابيب يعك�س  واأ�صاف بن �صعفار: 
يدل  موؤ�صر  وه��و  الإم����ارة،  مناطق  معظم  يف  املناطق  تربيد  اأنظمة  على 
على انت�صار حلول تربيد املناطق ب�صكل اأو�صع يف خمتلف القطاعات الأمر 
الذي ي�صاهم يف تر�صيد ا�صتهالك الطاقة واملحافظة على املوارد الطبيعية 

والبيئية وتخفي�س تكاليف ال�صيانة والت�صغيل«.
الرائدة، من بينها م�صروع  امل�صاريع  عدداً من  “اإمباور”  و�صّمت حمفظة 
والعرو�س  العاملية  للفعاليات  �صياحية  وجهة  واأك��رب  اأح��دث  اأرينا”  “دبي 
احلّية يف املنطقة، التي تعمل “اإمباور” على تزويدها بطاقة اإنتاجية ت�صل 
اإىل 3،600 طن تربيد. كما وقعت ال�صركة اتفاقية مع “جمموعة و�صل 
بطاقة  املناطق،  تربيد  بخدمات  و�صل”  “برج  لتزويد  الأ�صول”،  لإدارة 

اإنتاجية ت�صل اإىل 3،900 طن تربيد.
اأكرث  اإىل  ت�صل  “اإمباور”  ل�صركة  الإنتاجية  القدرة  اأن  بالذكر،  واجلدير 
من1،34 مليون طن من التربيد وتقدم ال�صركة خدمات تربيد مناطق 
جمموعة  مثل  دب��ي  اإم���ارة  يف  ال��ب��ارزة  امل�صاريع  م��ن  لعدد  للبيئة  �صديقة 
جمريا وجمريا بيت�س ريزيدن�س ومركز دبي املايل العاملي واخلليج التجاري 
ودي�صكفري  جمريا  ونخلة  جمريا  بحريات  واأب���راج  الطبية  دب��ي  ومدينة 
العاملية لالإنتاج  واملنطقة  للت�صميم  دبي  وابن بطوطة مول وحي  جاردنز 

الإعالمي وغريها.

طريان الإمارات تنال �سهادة 
اعتماد اأياتا 753 لعمليات الأمتعة

•• دبي-وام: 

753 لعمليات نقل الأمتعة يف  اأياتا  نالت طريان الإم��ارات �صهادة اعتماد 
الدوؤوبة  املتابعة  على  الناقلة  ق��درات  يوؤكد  ما   .. بدبي  الرئي�س  مركزها 
ق��اع��دت��ه��ا يف م��ط��ار دب���ي الدويل  ت��ت��دف��ق ع��رب  ال��ت��ي  للحقائب والأم��ت��ع��ة 

للم�صافرين العابرين “الرتانزيت” والقادمني واملغادرين.
ويلزم “ قرار اأياتا 753 “ الناقالت اجلوية مبتابعة احلقائب يف 4 نقاط 
اأي  انتقالها وذل��ك ل�صمان معرفة حالة كل حقيبة يف  حم��ددة عرب رحلة 

وقت ما ي�صهل اتباع نهج اأكرث فعالية لإدارة حتديات وم�صاكل الأمتعة.
وطورت طريان الإمارات نظاما متكامال لإدارة الأمتعة BMS خا�صا بها 
اأطلقت عليه ا�صم “ و�صلة Wasla » لتوفري ال�صيطرة والرقابة التامة 
فح�س  بيانات   “ و�صلة   “ نظام  وي�صتقبل  الأمتعة  لنقل  عملياتها  على 
لفريق  يقدم  فيما  الناقلة..  �صبكة خطوط  الأمتعة من خمتلف حمطات 
طريان الإم��ارات خلدمات املطار معلومات عن حالة كل حقيبة على منت 

الطائرة.
35 مليون حقيبة وتعمل  املا�صي مع  العام  وتعاملت ط��ريان الإم��ارات يف 
ب�صكل وثيق مع جميع اجلهات ذات العالقة ل�صمان دمج وتكامل العمليات 

مع نظام مناولة الأمتعة الذي يوفره مطار دبي.
ومت نيل �صهادة اعتماد “ اأياتا 753 “ بف�صل التعاون الوثيق بني خمتلف 
الأر�صية  للمناولة  ودن��ات��ا  الإم���ارات  وه��ي ط��ريان  العالقة  ذات  الأط���راف 

ومطار دبي كموفر لنظام مناولة الأمتعة.
الرئي�س  الإم����ارات  ط��ريان  لرئي�س  التنفيذي  النائب  الر�صا  ع��ادل  وق��ال 
التنفيذي للعمليات “ نركز با�صتمرار على موا�صلة تقدمي خدمات متفوقة 
لعمالئنا �صواء على الأر���س اأم يف الأج��واء وي�صرين يف اإط��ار هذه امل�صاعي 
اأياتا وننال  اأنظمتنا لإدارة وتتبع الأمتعة متوافقة مع متطلبات  اأن تكون 

اعتماد املتابعة يف مركزنا الرئي�س«.
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 اإعالن بالن�صر - بالإحالة 
2018/132 جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه الأول / كر�صتوفر جوزيف �صتيفن�س - اجلن�صية / ا�صرتاليا 
اىل املدعي عليها الثانية / جود تريدينغ م م ح 

حيث ان املدعية / اون تامي وورلدوايد لوجي�صتيك�س - �س ذ م 
قد اقام عليك الدعوى احلقوقية املرفوعة �صدك رقم 2018/132 مدين جزئي 

املدنية اجلزئية الوىل ال�صباحية مبحكمة  الدائرة  وعليه يقت�صي  ح�صورك اىل 
 9.00 �صباحا  التا�صعة  ال�صاعة  م   2018/7/24 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم  اخليمة  راأ���س 
ولالإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ، ويف حالة تخلفك عن 
احل�صور او اإر�صال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �صتبا�صر نظر الدعوى 

غيابيا بحقك
حرر بتاريخ 2018/7/10 

مدير اإدارة الدعوى 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 1122
يرغب  اجلن�صية  بنغالدي�س    - علي  قربان  �صهجان  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ ابو احمد انا مياه 
باإمارة  تاأ�ص�صت   - املالب�س  لكي  ال�صمعدان   / امل�صماة  الرخ�صة  بنغالدي�س اجلن�صية يف   -

ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )538742( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 1123

، باك�صتاين اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن  ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ نور ا�صالم مو�صى خان 
كامل ح�صته البالغة 100%  اىل ال�صيد/ عي�صى حارب عي�صى بن ع�صكور اآل علي - اإماراتي اجلن�صية يف الرخ�صة 
مبوجب  ال�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت  والتي  الرجالية(  املالب�س  وخياطة  القم�صة  لتجارة  ال�صماء  )نور  امل�صماة 
رخ�صة رقم )745047(  تعديالت اخرى : - مت تغيري ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات اىل 
فردية  - مت تغيري ال�صم التجاري من )نور ال�صماء لتجارة القم�صة وخياطة املالب�س الرجالية( لي�صبح )نور 
املن�صوجات  التجاري من )بيع  الن�صاط  الب�صائع(  - مت تغيري  البحري  وخدمات  لل�صياحة وال�صحن  ال�صماء 
)تنظيم  لي�صبح  )البدل(  العربية  غري  الرجالية  املالب�س  وحياكة  وخياطة  تف�صيل   ، بالتجزئة   - والقم�صة 
الرحالت ال�صياحية ، خدمات ال�صحن البحري للب�صائع ، خدمات حزم الب�صائع(  وعمالبن�س املادة )14( فقرة 
)5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن 
للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي 

اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 1124

والتنازل عن  البيع  اإماراتي  اجلن�صية يرغب يف   ، دروي�س  �صعيد غلوم عبا�س  ال�صيد/  بان  للجميع  ليكن معلوما 
كامل ح�صته البالغة )51%( اىلال�صيد/ حميد �صعيد علي �صعيد بن �صاحوه ال�صويدي - اإماراتي اجلن�صية ، وحيث 
ان ال�صيد/ نيمال �صاندرا نات رابيندرا كومار نات - بنغايل اجلن�صية ، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته 
البالغة )10%( اىل ال�صيدة/ نازمون اخرت حممد را�صيد - بنغالية اجلن�صية ، وحيث ان ال�صيد/ نظر ال�صالم حممد 
نور ال�صفا - بنغايل اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )39%( اىل ال�صيدة/ نازمون اخرت 
حممد را�صيد - بنغالية اجلن�صية ، يف الرخ�صة امل�صماة / املجرى لتجارة احلا�صب اليل ولوازمها( تاأ�ص�صت باإمارة 
ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )545862( ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة.  تعديالت اخرى :- مت 
ولوازمها  لتجارة احلا�صب اليل  التجاري من )املجرى  ال�صم  تغيري  اخرين ومت  �صركاء  ال�صركاء ودخول  خروج 
احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س   - م(  م  ذ   - ولوازمها  اليل  احلا�صب  لتجارة  )المتياز  اىل   ) م  م  ذ 
القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم 
الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   
 اعـــــــالن       

 املرجع 2018/167 ك ع د 
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- عجمان  ال�صيد/ �صفايت 
: تنازل  الت�صديق علي حمرر يت�صمن  ، اجلن�صية : بنغالدي�س طلب  اهلل رفيق ال�صالم 
عن رخ�صة ال�صم التجاري )حمي�صنة ملقاولت ال�صيانة العامة - ذ م م( واملرخ�صة من 
دائرة التنمية القت�صادية يف عجمان حتت رقم امللف )63062( وامل�صجل لدىغرفة وجتارة     
: بنغالدي�س  م��وزار مياه - اجلن�صية  ناك�صا مياه  ال�صيد/ حممد  و�صناعة عجمان.  اىل 
مبوافقة : احمد عبداهلل احمد را�صد ال�صحي ، اجلن�صية : الإم��ارات - ليكن معلوما بان 
الكاتب العدل بعجمان �صيقوم بالت�صديق على  التوقيعات ذوي ال�صاأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العالن.
الكاتب العدل   
مبكتب دار الق�صاء بعجمان   

     المارات العربية املتحدة 

وزارة العدل

العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   
 اعـــــــالن       

املرجع  :-  2018/417 ك ع ت 
ال�صيد/  والت�صديقات- عجمان   العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  انا  تقدم ايل 
علي حممد لطفي علي ، اجلن�صية : الإمارات طلب الت�صديق علي حمرر يت�صمن : 
تنازل  املحل التجاري با�صم )ور�صة علي لطفي للحدادة( اىل / حممد علي حممد 
التنمية القت�صادية يف  دائ��رة  الإم��ارات - و املرخ�صة من  ، اجلن�صية:  لطفي علي 
ل��دى غرفة وجت��ارة و�صناعة عجمان.   وامل�صجل  امللف  43739   رق��م  عجمان حتت 
ليكن معلوما بان الكاتب العدل بعجمان �صيقوم بالت�صديق على  التوقيعات ذوي 

ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العالن.
الكاتب العدل   
بدائرة التنمية القت�صادية - عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   

 اعـــــــالن       
املرجع  :-  2018/419 ك ع ت 

ال�صيد/  والت�صديقات- عجمان   العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  انا  تقدم ايل 
علي حممد لطفي علي ، اجلن�صية : الإمارات طلب الت�صديق علي حمرر يت�صمن 
: تنازل  املحل التجاري با�صم )موؤ�ص�صة الربج لتجارة العقارات( اىل / حممد علي 
حممد لطفي علي ، اجلن�صية: الإمارات - و املرخ�صة من دائرة التنمية القت�صادية 
يف عجمان حتت رقم امللف  8372  وامل�صجل لدى غرفة وجت��ارة و�صناعة عجمان.  
ذوي  التوقيعات  بالت�صديق على  �صيقوم  بعجمان  العدل  الكاتب  بان  ليكن معلوما 

ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العالن.
الكاتب العدل   
بدائرة التنمية القت�صادية - عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان
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 اعـــــــالن       
املرجع  :-  2018/418 ك ع ت 

ال�صيد/  والت�صديقات- عجمان   العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  انا  تقدم ايل 
علي حممد لطفي علي ، اجلن�صية : الإمارات طلب الت�صديق علي حمرر يت�صمن 
للحدادة( اىل / حممد علي حممد  با�صم )ور�صة لطفي  التجاري  املحل  تنازل    :
لطفي علي ، اجلن�صية : الإم��ارات - و املرخ�صة من دائ��رة التنمية القت�صادية يف 
عجمان حتت رقم امللف 10895 وامل�صجل لدى غرفة وجتارة و�صناعة عجمان.  ليكن 
معلوما بان الكاتب العدل بعجمان �صيقوم بالت�صديق على  التوقيعات ذوي ال�صاأن يف 

املحرر املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العالن.
الكاتب العدل   
بدائرة التنمية القت�صادية - عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان
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 اعـــــــالن       
املرجع  :-  2018/420 ك ع ت 

ال�صيد/  والت�صديقات- عجمان   العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  انا  تقدم ايل 
علي حممد لطفي علي ، اجلن�صية : الإمارات طلب الت�صديق علي حمرر يت�صمن 
: تنازل  املحل التجاري با�صم )ور�صة التنوير للحدادة( اىل / حممد علي حممد 
التنمية القت�صادية يف  دائ��رة  الإم��ارات - و املرخ�صة من  ، اجلن�صية:  لطفي علي 
ل��دى غرفة وجت��ارة و�صناعة عجمان.   وامل�صجل  امللف  53095   رق��م  عجمان حتت 
ليكن معلوما بان الكاتب العدل بعجمان �صيقوم بالت�صديق على  التوقيعات ذوي 

ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العالن.
الكاتب العدل   
بدائرة التنمية القت�صادية - عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   
 اإعالن بالن�صر 

�صادرة عن حمكمة عجمان ال�صرعية  
يف الدعوى ال�صرعية رقم 2018/149 

اأحوال �صخ�صية 
اىل املدعى عليه / اأمل اأحمد م�صطفي الدو�س - اردنية اجلن�صية 

جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / حممد نوري ر�صول النوري - عراقي اجلن�صية 

قد اقام عليك الدعوى ال�صرعية املذكورة بالرقم اعاله ، اأمام ديوان هذه املحكمة 
للمطالبة / الطاعة 

وحددت لها املحكمة جل�صة 2018/7/22 للنظر 
بهذا ، فانت مكلف باحل�صور �صخ�صيا او من ينوب عنك ر�صميا امام دوان هذه املحكمة 
، فان  املوعد  ، ويف حالة تخلفك عن احل�صور يف  املذكور للرد على الدعوى  املوعد  يف 

املحكمة �صتنظر يف الدعوى وت�صدر قرارها غيابيا. 
�صدر حتت توقيعي يف يوم الربعاء املوافق 2018/7/11 

القا�صي      

     المارات العربية املتحدة 

وزارة العدل
العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   

 اعـــــــالن       
انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان  : ال�صيد/ را�صد  تقدم ايل 
حممد �صليمان حممد ، اجلن�صية : الإمارات  وطلب الت�صديق على حمرر يت�صمن )تنازل( 
ن�صاط   - وال�صيل  العبايات  الريان خلياطة  دار  التجاري  ال�صم  100% يف  البالغة  يف ح�صته 
واملرخ�س   ، الن�صائية(  )العبايات  العربية  الن�صائية  املالب�س  وخياطة  تف�صيل  الرخ�صة 
بتاريخ  ال�صادر   751697 رق��م  مهنية  خر�صة  خورفكان  يف   القت�صادية  التنمية  دائ��رة  من 
الدين  نا�صري  حممد  ال�صيد/  اىل  بخورفكان.   القت�صادية  التنمية  دائ��رة  يف   2017/2/23
مدينة  يف  ال��ع��دل  الكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن  بنغالدي�س.   : اجلن�صية   - عبداملتني 
انق�صاء  بعد  امل��ذك��ور  امل��ح��رر  يف  ال�����ص��اأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�صديق  �صيقوم  خ��ورف��ك��ان 

ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العالن.
مكتب لكاتب العدل خورفكان
د. عائ�صة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   
انذار عديل بالن�صر
 رقم 2018/4429   

املنذرة :- �صانكالب للعقارات - �س ذ م م  رخ�صة جتارية رقم : 225064 ، ميثلها املدير / ع�صام ح�صن �صالح ح�صن 
باتيل  راى  وا�صانت  ال�صيد/ فيجاي كومار  ال 83654 ميثله  بي  زدواى   : رقم  �صفر  ج��واز  اإماراتي اجلن�صية  حمبوب 
بدبي  العدل  الكاتب  لدى  وكالة م�صدقة  8-2683635-1963-784  مبوجب  رقم  اإماراتية  هوية  اجلن�صية  بريطاين 

حتت الرقم 2015/1/98671 بتاريخ 2015/5/6 ، ب�صفتها املوؤجرة. 
العنوان : مكتب ملك نا�صر عبداهلل بن ح�صني - ديرة - ال�صمال - هاتف 042251855  فاك�س 042267200 - الهاتف 

املتحرك : - 0506251214 
�صد املنذر اليها : املعماري للمقاولت ، رخ�صة جتارية رقم  241384 مالكها ، جمال حممد عبداهلل احمد العبدويل 

اإماراتي اجلن�صية ، ب�صفتها امل�صتاأجرة - جمهول حمل القامة 
امل���وؤرخ يف  رق��م  000070  ال�صيك  ا�صتبدال   : اول  ب��الآت��ي :-   الن���ذار ب�صرورة  ه��ذا  اليها مبوجب  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
او �صداد مبلغ 4050  التاريخ  اآخر جديد  راأ�س اخليمة الوطني بقيمة 4050 ب�صيك  2017/10/9 وامل�صحوب على بنك 
درهم )اربعة الف وخم�صون درهم( نقدا عن اجرة املاأجور - وذلك خالل 30 يوم ثالثون يوما من تاريخه ويف حال 
عدم التزامكم �صوف ي�صطر املنذر اآ�صفا اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية للزامكم مبا �صبق وطلب الخالء من 

العني املوؤجرة وحتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف والتعاب. 

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   
انذار عديل بالن�صر
 رقم 2018/4443   

املنذر  : ل مري ريتيل - �س ذ م م - وميثلها ال�صيد/ حممد يو�صف - مبوجب وكالة رقم  111327/1/2018  املوؤرخة 
لدى الكاتب العدل بدبي بتاريخ 2018/5/14  العنوان : دبي - الإم��ارات العربية املتحدة - �س ب : 123311 - رقم 

الهاتف : 0097145114500 
املنذر اليه : تريداف  لتجارة ال�صاعات - �س ذ م م -

العنوان : املحل رقم 464 الكائن على قطعة الر�س رقم 3700-332 مبنطقة جمريا الأوىل - اإمارة دبي - هاتف رقم 
الوطنية   الإحداثيات  رقم   ، املتحدة  العربية  الإم���ارات   ، دبي   144423 6224466-02  �س ب   : فاك�س   ،  02-6224466

  40R CN  24487  9145
يخطر املنذر املنذر اليه ب�صرورة الإلتزام بجميع احكام العقد وفتح املحل خالل �صاعات العمل العادية واحلفاظ على 
املحل بالب�صائع املنا�صبة للن�صاط التجاري و�صداد الق�صاط واملبالغ املرتتبة على املحل امل�صتاأجر رقم 464 الكائن على 
قطعة الر�س رقم 3700-332  مبنطقة جمريا الوىل - اإمارة دبي - الإمارات العربية املتحدة ، يف غ�صون ثالثني يوما 
وذلك من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل �صت�صطر املنذرة اىل اللجوء للجنة الق�صائية اخلا�صة باملنازعات بني املوؤجرين 
وامل�صتاأجرين باإمارة دبي بغر�س الزام املنذر اليها باخالء العني املوؤجرة و�صداد متاأخرات اليجار املرتتبة عليها حتى 

تاريخ الخالء الفعلي ، مع الزامها بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة مع حفظ كالة حقوق املنذرة الخرى. 

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   

انذار عديل بالن�صر
 رقم 2018/4449   
املنذر  :  �صركة فاطمة وعبدال�صالم للتجارة العامة - �س ذ م م 

املنذر اليه : �صركة كو�صي  التجارية �صركة - ذ م م - جمهول حمل القامة 
دره����م  )م���ل���ي���ون  دره������م   )1.205.080( م��ب��ل��غ  اداء  ال���ي���ه���ا  امل����ن����ذر  م����ن  ت��ط��ل��ب  امل����ن����ذرة  ف�����ان 
وم���ائ���ت���ان وخ��م�����ص��ة ال����ف وث���م���ان���ون دره�����م( ال��ي��ه��ا وذل�����ك ق��ي��م��ة ال���ف���رق ب���ني امل��ب��ال��غ امل�صددة 
1436-1497-1571-1574-1557( ال��ف��وات��ري  وف���ق  م��ن��ك��م  امل�����ورد  وق��ي��م��ة   م��ن��ه��ا 
-1619 -1620 -2017 -2030 -2300 -2112 -2224 -2411 /1 - 
-2411/2-2411/3-2411/4-2433-2431-2538/1-2538/2-2550
-2587 /1 -2587 /2 -2849 -2963 -2978 -3050 -3040 -3099"
-3272-JV-619-2015-JV/620/2015-3733/1-3733/2-3778

3781 وذلك خالل خم�صة ايام من تاريخ هذا النذار.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   

انذار عديل بالن�صر
 رقم 2018/4442   

رقم   وك��ال��ة  مبوجب   - يو�صف  حممد  ال�صيد/  وميثلها   - م  م  ذ  ���س   - والتجزئة  لل�صيافة  م��را���س   : امل��ن��ذر  
111327/1/2018  املوؤرخة لدى الكاتب العدل بدبي بتاريخ 2018/5/14 العنوان : دبي - الإم��ارات العربية 

املتحدة - �س ب : 123311 - رقم الهاتف : 0097145114500 
رقم  الر���س  الكائن على قطعة   26 رق��م  املحل   : العنوان   - م  م  ذ  �س   - �صبا  ونيل  بوبا �صالون   : اليه  املنذر 
اإمارة دبي - رقم الهاتف : 2133331-050 ، فاك�س : 2886888-04 ، الإمارات  9432-343 مبنطقة الو�صل - 

العربية املتحدة 
الإلتزام  ب�صرورة �صداد متاأخرات اليجار واملبالغ املرت�صدة بذمتها على  اليه ب�صرورة  املنذر  املنذر  يخطر 
 ، دب��ي  ب��اإم��ارة  الو�صل  مبنطقة   343-9432 رق��م  الر���س  قطعة  على  الكائن   26 رق��م  املحل  امل�صتاأجرة  املحل 
الإمارات العربية املتحدة ،   يف غ�صون ثالثني يوما وذلك من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل �صت�صطر املنذرة 
اىل اللجوء للجنة الق�صائية اخلا�صة باملنازعات بني املوؤجرين وامل�صتاأجرين باإمارة دبي بغر�س الزام املنذر 
اليها باخالء العني املوؤجرة و�صداد متاأخرات اليجار املرتتبة عليها حتى تاريخ الخالء الفعلي ، مع الزامها 

بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة مع حفظ كالة حقوق املنذرة الخرى. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   

انذار عديل بالن�صر
 رقم 2018/4452   

املنذر  : بال�س للكيماويات 
املنذر اليه : تران�س او�صيانك للتموين البحري - �س ذ م م 

جمهول حمل القامة 
دره���م  )م��ل��ي��ون  دره�����م   1.274.033 امل��ب��ل��غ  اإج���م���ايل  اأداء  م��ن��ك��م  ت��ط��ل��ب  امل���ن���ذرة  ف����ان 
 وم���ائ���ت���ان وارب����ع����ة و���ص��ب��ع��ون ال���ف���ا وث���الث���ة وث���الث���ني ف��ل�����ص��ا( م��ق��اب��ل ال�����ص��ي��ك��ات رقم
راأ�س  بنك  على  م�صحوب   )000684-000664-000629-000539  -  000573-000593(
اخليمة الوطني ( حيث عن �صرفه تبني عدم وجود ر�صيد وذلك قيمة املتاأخرات منكم 
للمنذرة مبوجب املبالغ يف الفواتري ال�صالف ذكرها وذلك خالل خم�صة ايام من تاريخ 
هذا النذار وفقا للمادة رقم 1/144 من قانون الجراءات املدنية واإل فان املنذرة �صوف 

تقوم باتخاذ الجراءات القانونية الالزمة ل�صت�صدار اأمر اداء �صدها. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   
يف الدعوى رقم 2018/37 جتاري جزئي 

املذكورة اعالن مبوجب احلكم  املنتدب يف الدعوى  ال�صيخ مبارك  يعلن اخلبري / را�صد احمد 
ال�صادر عن عدالة هيئة حمكمة دبي املوقرة بتاريخ 2018/7/3 املرفوعة من املدعي / تراورز اآند 
هملينز ال ال بي )فرع دبي ( يعلن اخلبري احل�صابي اخل�صم املدخل / ثومبي ماجنمنت هولدينجز 
ليمتد وذلك لدعوى اخل�صم املدخل او ما ميثلها حل�صور اجتماع اخلربة احل�صابية يوم الربعاء 
املوافق 2018/7/25 ال�صاعة العا�صرة �صباحا مبقر مكتبنا الكائن بدبي مبنطقة هور العنز �صرق 
باأبو هيل - بناية ال�صيخ را�صد بن خليفة بجوار وزارة العمل والعمال القدمية ومقابل حمطة 
مرتو القيادة الدور الأول مكتب رقم )118-119( - دبي ، واإح�صار كافة الوثائق وامل�صتندات التي 
توؤيد موقفكم يف الدعوى ، حتى ن�صتطيع اأداء املهمة املوكلة لنا وفقا للقواعد والأ�صول ويف الوقت 

املحدد. لال�صتف�صار الت�صال على الرقم ت - 050-9092192    
اخلبري احل�صابي 
را�صد احمد ال�صيخ مبارك  

اإعالن حل�صور
 اإجتماع اخلربة احل�صابية 

العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   
انذار عديل بالن�صر
 رقم 2018/4451   

املنذر  :  �صهيل ماجد �صقر املري 
املنذر اليه : كناري وارف للمقاولت - �س ذ م م - جمهول حمل القامة 

تنذركم املنذرة ب�صداد قيمة الإيجار املتاأخر وهو )159.000 درهم مائة وت�صع وخم�صون الف درهم 
اإماراتي لغري( مبوجب ال�صيكات رقم )000020 ، 000025 ، 000026( يف خالل مدة اق�صاها 30 يوما 

)ثالثون يوما( من تاريخ هذا الإنذار. 
باتخاذ  املنذر  �صيقوم  الن��ذار  تاريخ هذا  يوما( من  يوما )ثالثون  ال�صداد خالل 30  يف حال عدم 
العني  واخ��الء  ايجارية  قيمة  من  ي�صتجد  وم��ا  ذك��ر  مبا  واملطالبة  الالزمة  القانونية  الج���راءات 
املتاأخرة  الي��ج��اري��ة  امل�صتحقات  و���ص��داد  عليها  ت�صلمها  التي  باحلالة  للمنذر  وت�صليمها  امل��ذك��ورة 
واملرت�صدة يف ذمتكم حتى تاريخ الخ��الء التام مع اإ�صالح ما قد يكون حلق بالعني من تلف مع 
وال�صرر  العطل  والتعوي�س عن  وذل��ك  ذم��ة  ب��راءة  وت�صليم  )دي��وا(  وامل��اء  الكهرباء  ت�صوية ح�صاب 

الالحق على املنذرة مع حتمل املنذر اليها كافة الر�صوم واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   

انذار عديل بالن�صر
 رقم 2018/4451   

املنذر  :  �صركة هينكو اإند�صرتيز اإن يف 
املنذر اليه : �صركة رمي ميدل اي�صت - جمهول حمل القامة 

ف���ان امل���ن���ذرة ت��ط��ل��ب م��ن��ك��م اأداء امل��ب��ال��غ امل��رت���ص��دة يف ذم��ت��ك��م ال��ي��ه��ا ، وذل����ك ق��ي��م��ة امل���ت���اأخ���رات منكم 
150013396  ،  300-150010685( ارق�����ام  ال��ف��وات��ري  يف  امل��و���ص��ح��ة  امل��ب��ال��غ  مب��وج��ب   ل��ل��م��ن��ذرة 
160000813، 150015558-300 ،150015466-300 ،150015465-300 ،300"
160006624 ،160002913-300 ، 160002911-300 ،160001673-300 ، 300"
باإجمايل     )،160009952-300  ،  160009944-300  ،  160007277-300  ،300
مبلغ 207 ، 79 ، 307 يورو )مائتي و�صبعة الف يورو وثالثمائة و�صبعة وت�صعة و�صبعون �صنتا ( وذلك 
خالل خم�صة ايام من تاريخ هذا النذار وفقا للمادة رقم 1/144 من قانون الجراءات املدنية ، واإل فان 

املنذرة �صوف تقوم باتخاذ الجراءات القانونية الكفيلة باإرجاع حقه قبلكم.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/1908  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-�صياء ال�صم�س لتاأجري احلافالت - �س ذ م م 2-امودها ديفاكومار  
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ موارد للتمويل - �س م خ وميثله / عي�صى �صامل 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي  اأحمد احلر�صي املهري -  قد 
واربعمائة  الفا  وخم�صون  �صتة  )ثالثمائة  دره��م   )356،404،43( وق��دره  مببلغ  عليها 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  فل�صا(  واربعون  ثالثة  درهما  واربعة 
12% من تاريخ اقامة الدعوى وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 
كفالة. وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س  املوافق  2018/7/19   ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�صور  لذا   Ch1.C.12
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2018/1660   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �صده/1- كوم كولين�س فوكوي  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/فيدلي�س ت�صوت�صم  قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  )7253( دره��م اىل طالب 
املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/2045   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- اأوتو مور�س للتجارة العامة - �س ذ م م 2-جا�صكمال �صينغ 
الدين  حكيم  ح�صني  3-�صبري  ���س  ن��رياجن��ان  �صينغ  رن��ب��ري  م��ايف  �صينغ  رن��ب��ري 
�صامغارحى  جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بي�صون انرتنا�صونال 
اأقام عليك الدعوى  بي يف وميثله / �صيف �صعيد را�صد الغبار ال�صام�صي - قد 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )166837.24( 
�صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15  الج��راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/2342   تنفيذ جتاري  
�صينغ  2-جا�صكمال  م  م  ذ  ���س   - العامة  للتجارة  م��ور���س  اأوت���و  ���ص��ده��م/1-  املنفذ  اىل 
رنبري �صينغ مايف رنبري �صينغ نرياجنان �س ب�صفته املحكوم عليه يف الدعوى اجلزائية  
3-�صبري ح�صني حكيم الدين �صامغارحى- ب�صفته املحكوم عليه يف الدعوى اجلزائية  
ماترييل�س  اأدف��ان�����ص��د  هانت�صمان  التنفيذ/  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ويل 
قد   - ال�صام�صي  ال��غ��ب��ار  را���ص��د  �صعيد  وميثله/�صيف  اأت�����س  ب��ي  اأم  ج��ي  )���ص��وي��زرلن��د( 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر  التنفيذ  )105983( درهم اىل طالب 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/2835  تنفيذ عمايل 
ال��وح��دات ال�صكنية - �س ذ م م    ا���س لت�صويق   اىل املنفذ ���ص��ده/1- يف تي 
التنفيذ/ ري��ه��ام اح��م��د ر�صدي  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب 
ح�صن   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )126669.33( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. بال�صافة اىل مبلغ 8867  درهم ر�صوم خلزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/4737  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-افتخار احمد للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /حممد عرفان حممد رم�صان قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )47500 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
لها  ال�صكوى:mb181410500ae.وحددت  رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم 
  ch2.E.22:بالقاعة 08.30 �س  ال�صاعة   2018/7/29 املوافق  الحد  يوم  جل�صة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/5840  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-فجر بايونري تريدجن �س.م.ح جمهول حمل القامة مبا ان 
الفال�صي قد  ايرلند وميثله:عبيد خليفة بطي بن دروي�س  املدعي /افان ويليام 
 305814( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م( 
رقم ال�صكوى:9280306.وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2018/7/29 ال�صاعة 
09.30 �س بالقاعة:ch1.B.10  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2018/2826  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �صده/1- �صركة احمد بن د�صمال ملقاولت ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/�صعيد ب�صيوين عبد ال�صميع علي  قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة بال�صافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )16940( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ص��وم  دره��م   )1386( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2018/1509  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- �صركة احمد بن د�صمال ملقاولت ذ.م.م جمهول حمل 
اأقام   القامة مبا ان طالب التنفيذ/ا�صرف عبدالعزيز حممد علي  قد 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )17060( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة اىل 
مبلغ )361( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2018/1854  تنفيذ عمايل 

حمل  جم��ه��ول  ������س.ذ.م.م  ل��ل��م��ق��اولت  الفي�صلية  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/حمي الدين مياء اميان ح�صني  قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة بال�صافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )15765( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ص��وم  دره��م   )1305( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2018/2499  تنفيذ عمايل 

اىل امل��ن��ف��ذ ����ص���ده/1- ���ص��رك��ة ع��ب��دال��رح��ي��م ن�����ص��ار ال��رف��اع��ي ل��ت��ج��ارة اخل�صار 
الدين  التنفيذ/ع�صام  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ذ.م.م  والفواكه 
حممد عبداللطيف ال�صاي�س وميثله:احمد عبداهلل �صاحي عبداهلل ال بوعميم  
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )58767( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة اىل مبلغ 
)4176( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
يوما من   15 خ��الل  املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  التنفيذية بحقك يف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2018/2605  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �صده/1- الريامي للزجاج واللومنيوم �س.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�صراج ماثو وميثله:احمد ح�صن 
اأق��ام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة  حممد عبداهلل املازمي  قد 
دره��م اىل  وق���دره )138083(  ب��ه  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله 
�صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  امل��ح��ك��م��ة.   خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   
اعالن حكم بالن�صر

                  يف  الدعوى رقم 2018/4487  عمايل جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- ال�صرح احلديث لالعمال الفنية جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2018/5/30  يف الدعوى املذكورة اعاله 
احل�صوري  ومبثابة  املحكمة  بحكمت  العال  اب��و  ا�صماعيل  حممد  ل�صالح/ا�صماعيل 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )25554.40( درهم وتذكرة العودة موطنه 
او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �صاحب عمل اخر والزمتها 
من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�صت  فيها  ن�صيبه  من  املدعي  واعفت  امل�صروفات  من  باملنا�صب 
اعتبارا من  يوما  قابال لال�صتئناف خالل ثالثني  . حكما مبثابة احل�صوري  طلبات 
اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/2142 تنفيذ جتاري
القامة  �صامل �صلبوخ جمهول حمل  �صعيد  املنفذ �صده/1- عي�صى  اىل 
فرع   - ادارة  مكتب   - ����س.م.ع  ال��ه��الل  التنفيذ/م�صرف  طالب  ان  مب��ا 
عليك  اأق���ام  ق��د  اجل��رم��ن  اب��راه��ي��م  ا�صماعيل  وميثله:علي  البحر  ب��رج 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة    او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )30624.47(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/2394 تنفيذ جتاري
�صميح  ���س.ذ.م.م 2-  البناء  الظاهر ملقاولت  �صميح  املنفذ �صده/1-  اىل 
حمل  جمهول  حميدات  احمد  �صميح  احمد   -3 حميدات  �صالح  احمد 
دبي(  )ف���رع  ال��وط��ن��ي  ال��ف��ج��رية  التنفيذ/بنك  ط��ال��ب  ان  الق��ام��ة مب��ا 
وميثله:علي ا�صماعيل ابراهيم اجلرمن قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )2012540( درهم 
�صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2018/2263 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �صده/1- في�س حممد احمد حممد جمهول حمل القامة 
�������س.ذ.م.م وميثله:علي  ل��الن�����ص��اءات  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/اراب��ت��ك  ان ط��ال��ب  مب��ا 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  ابراهيم اجلرمن قد  ا�صماعيل 
دره��م اىل  وق��دره )141064.50(  به  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2006/438 تنفيذ جتاري

موؤ�ص�صة   - حاليا  العامة  للتجارة  تومني  روي���ال  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  �صابقا  العامة  للتجارة  الذهبية  الزهرة 
قد  البال�صتيكيه  لل�صناعات  الوطني  الم���ارات  التنفيذ/م�صنع  طالب 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )131364( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   
اعالن �صحيفة طعن بالن�صر 

يف الطعن 2018/242 طعن جتاري
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

الطاعن/1- بنك المارات دبي الوطني �س.م.ع
باعالن املطعون �صدهم:1- جموهرات ال�صهباء �س.ذ.م.م 2- جرجنيت �صينغ كنوار 3- 
ماجنيت �صينغ كانوار امريك �صينغ 4- كنوار �صيموان جيت �صينغ جرجنيت �صينغ كنوار 
5- جموهرات كانوار ���س.ذ.م.م )ف��رع( 6- جموهرات كانوار ���س.ذ.م.م 7- جموهرات 
كانوار �س.ذ.م.م 8- كانوار للمجوهرات ذ.م.م فرع 9- كانوار للمجوهرات 10-كالوتي 
للمجوهرات العاملية م.د.م.�س جمهويل حمل القامة نعلنكم باأن الطاعن اأقام عليكم 
التمييز وذلك للرد على  اأعاله ويتوجب عليكم احل�صور اىل حمكمة  املذكور  الطعن 

�صحيفة الطعن املقدمة �صدكم .
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حمكمة   التمييز
العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/1529  ا�صتئناف مدين    

حمل  جمهول  امل��زروع��ي  جبارة  حممد  احمد  حممد   -1 �صده/  امل�صتاأنف  اىل 
ال�صرق  للتاأمني  الالين�س  �صن  ان��د  روي���ال  �صركة   / امل�صتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
الو�صط املحدودة ���س.م.ب.م )فرع دبي( وميثله:حبيب حممد �صريف عبداهلل 
املال  قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2017/1673 مدين جزئي 

بتاريخ:2017/11/19     
وحددت لها جل�صه يوم الحد املوافق 2018/8/12 ال�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة 
قانونيا ويف حال  او من ميثلكم  يقت�صي ح�صوركم  وعليه   ch2.D.17 رقم 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/883  ا�صتئناف مدين    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- علي ا�صغر داريو�س �صرو�س جمهول حمل القامة 
احلكم  ا�صتاأنف/  قد  امل��ري   �صيف  را�صد  / خالد جمعة  امل�صتاأنف  ان  مبا 

ال�صادر بالدعوى رقم 2018/197 مدين كلي بتاريخ:2018/6/18     
وحددت لها جل�صه يوم الحد املوافق 2018/7/22 ال�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�صر

             يف  الدعوى 2018/17  ا�صتئناف تظلم مدين     
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- عبدال�صالم غالب مظهر  جمهول حمل القامة 
القانونية  وال�صت�صارات  للمحاماة  ها�صم  بنى  امل�صتاأنف / حممد  ان  مبا 
وميثله:�صهيل حاج �صعد ال�صيخ �صعد قري�س  قد ا�صتاأنف/ احلكم ال�صادر 

بالدعوى رقم 2018/12 تظلم مدين بتاريخ:2018/4/15     
وحددت لها جل�صه يوم الربعاء  املوافق 2018/8/8 ال�صاعة 17.30 م�صاءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�صم ال�صركة: م�سنع النور�ض للكرتون واملنتجات البال�ستيكية - �ض ذ م م   
العنوان : م�صتودع ملك عقارات حكومة دبي - جبل علي ال�صناعية  - ال�صكل القانوين : 
ذات م�صوؤولية حمدودة. رقم الرخ�صة: 524214  رقم القيد بال�صجل التجاري : 56013 
ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2018/7/10  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/7/10 وعلى من لديه 
اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني  ميثاق لتدقيق احل�سابات العنوان 
:  مكتب رقم 308 ملك ال�صيخ جمعة بن احمد بن جمعه ال مكتوم - ديرة - القرهود 
-  هاتف  2500781-04 فاك�س: 2500782-04  م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�صم ال�صركة: فلوريت بي يف دي اف للمقاولت - �ض ذ م م    
القانوين  ال�صكل   - الفهيدي   - بلدية دبي - بردبي  :  مكتب رقم 43-44 ملك  العنوان 
 : ال��ت��ج��اري  بال�صجل  القيد  رق��م    797937 الرخ�صة:  رق��م  حم���دودة.  م�صوؤولية  ذات   :
التاأ�صري يف  باأنه قد مت  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  1322675  مبوجب هذا 
اأع��اله، وذلك مبوجب قرار حماكم  املذكورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل 
دبي بتاريخ 2018/7/10  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/7/10 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني  ميثاق لتدقيق احل�سابات 
العنوان :  مكتب رقم 308 ملك ال�صيخ جمعة بن احمد بن جمعه ال مكتوم - دي��رة - 
القرهود -  هاتف  2500781-04 فاك�س: 2500782-04  م�صطحباً معه كافة امل�صتندات 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�صم امل�صفي/ميثاق لتدقيق احل�سابات 
ال�صيخ جمعة بن احمد بن جمعه ال مكتوم  العنوان :  مكتب رقم 308 ملك 
مبوجب    04-2500782 فاك�س:   04-2500781 ه��ات��ف     - القرهود   - دي��رة   -
باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور  التنمية القت�صادية بدبي  هذا تعلن دائرة 
اأعاله لت�صفية م�سنع النور�ض للكرتون واملنتجات البال�ستيكية - �ض ذ 
م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2018/7/10  واملوثق لدى كاتب 
العدل حماكم دبي بتاريخ 2018/7/10  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة 
اأعاله،  التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�صم امل�صفي/ميثاق لتدقيق احل�سابات 
ال�صيخ جمعة بن احمد بن جمعه ال مكتوم  العنوان :  مكتب رقم 308 ملك 
- ديرة - القرهود -  هاتف  2500781-04 فاك�س: 2500782-04  مبوجب هذا 
تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله 
مبوجب  وذل��ك  م   م  ذ  �ض   - للمقاولت  اف  دي  يف  بي  فلوريت  لت�صفية 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2018/7/10  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى    2018/7/10 بتاريخ 
اأع��اله، م�صطحباً  املذكور  العنوان  الكائن بدبي على  املعني يف مكتبه  امل�صفي 
معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر 

هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/1247  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- م�صاريع راجي�س - موؤ�ص�صة فردية 2-اي�صوارى باى دلومل كيولين  
3-رايف دهولومل دهولومل كيولين  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك دبي 
التجاري - �س م ع وميثله / نا�صر حمد �صليمان جابر ال�صام�صي -  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�صامن والت�صامم والتكافل مببلغ وقدره 
تاريخ  املحاماة والفائدة   12% من  )2090204.71 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام و �صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها 
جل�صة يوم الثنني  املوافق  2018/7/23  ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/251 عمايل كلي              

اىل املدعي عليه / 1- ا�س اي ايه اي - مايكروليرتونيكا - ا�س بي ايه )فرع ل�صركة( 
بوزيد  املدعي/ خالد  ان  القامة مبا  ال�صفدي  جمهول حمل  و�صام   / ومديرها 
ال��دع��وى ومو�صوعها  اأق���ام عليك  ق��د  امل��ال -   اب��راه��ي��م  اب��راه��ي��م ح�صن  وميثله / 
املطالبة  مب�صتحقات عمالية وقدرها 922738.1 درهم وتذكرة عودة مببلغ )3000 
ال�صداد  املطالبة حتى  تاريخ  قانونية 9% من  وفائدة  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م( 
التام.  وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س  املوافق  2018/7/26  ال�صاعة 10.30 �س 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�صور  بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   

مذكرة اعادة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2018/831  ا�صتئناف جتاري   

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- راخى كوبا لكري�صنا بهاتيا  جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�صتاأنف /م�صرف الهالل - �صركة م�صاهمة عامة   
جتاري   2017/1671  : رقم  بالدعوى  ال�صادر  احلكم  ا�صتاأنف    قد 
جزئي بتاريخ 2018/4/16    وحددت لها جل�صه يوم الحد  املوافق 
 ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �صباحا    10.00 ال�صاعة    2018/9/2
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�صي ح�صوركم 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/2254   تنفيذ جتاري  
امل��ه��ريي  جمهول  �صعيد  �صعيد ماجد  ���ص��ده/1- عبد اهلل  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�صرف الهالل - �س م ع وميثله 
الدعوى  اأق��ام عليك  - قد  اآل علي  الناخي  / عبداهلل خمي�س غريب 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب   )877048(
املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الق�صرة  وج��ود  عن  ينتج  ال��ذى  باحلكة  ال�صعور 
فى فروة الراأ�س من الأ�صياء التى تبحث الفتيات 
�صواء عن طرق ميكنهم من  والرجال على حد 

خاللها التخل�س منها،
 ف�صاًل عن الإحراج الذى تت�صبب فيه الق�صرة،

وتواجه  امل�صكلة  تلك  م��ن  تعانى  كنت  اإذا  ل��ذا   
با�صتخدام  عليها  ال��ت��غ��ل��ب  ف��ى  ك��ب��رية  ���ص��ع��وب��ة 

منتجات التجميل من ال�صامبو وغريه، 
عل������ى  تع������تمد  ط��ب��ي��ع��ي��ة  ط��ري��ق��ة  ل���ك  ن��ق��دم 
على  للق�ص����اء  والع�ص�����ل  والليم������ون  ال�����زبادى 
 ”boldsky“ م���وق���ع  ع����ن  ن���ق���اًل  ال���ق�������ص���رة 

الهندى.

املا�سك: • مكونات 
زبادى كوب  – ن�صف 

ليمونة – ع�صري 
الع�صل من  كبرية  – ملعقة 

التح�سري: • كيفية 
نظيف. وعاء  فى  الزبادى  �صع   )1

اآخر. وعاء  فى  الليمون  ع�صري  �صع   )2
ملعقة  م��ع  ال��زب��ادى  اإىل  الع�صري  ي�صاف   )3

واحدة من الع�صل.
خلليط  يتحول  حتى  معا  �صيء  كل  يقلب   )4

متجان�س.
املا�صك: عمل  • كيفية 

حول  م��ن�����ص��ف��ة  وج������ود  م����ن  ت����اأك����د  اأوًل،   )1
كتفيك.

2( ق�صم �صعرك، وابداأ من اجلذور و�صوًل اإىل 
الأطراف.

“بونيه”  با�صتخدام  ال�صعر  تغطية  يتم   )4
ال�صتحمام.

باملاء  الغ�صيل  قبل  دقيقة   30 ملدة  اتركه   )5
الفاتر.

فى  م��رت��ني  امل��ا���ص��ك  ه���ذا  ت���ك���رار  مي��ك��ن��ك   )6
الأ�صبوع للح�صول على نتائج فعالة.

ال�سعر  ق�سرة  على  للق�ساء  خط�ات   6
بالع�سل والليم�ن والزبادى

حمو التجاعيد
وحم�س  ال���ب���وت���وك�������س  ي���ت���ع���اون  ون����ف����خ:  مت��ل��ي�����س   •
العن�صر  ي��ت��وىل  التجاعيد:  لت�صحيح  ال��ه��ي��ال��ورون��ي��ك 
تق�صي  الثاين.  ينفخها  فيما  التجاعيد  متلي�س  الأول 
الهيالورونيك  ح��م�����س  ح��ق��ن  بتلقي  امل��ث��ال��ي��ة  اخل��ط��ة 
�صدغان،  )حاجبان،  للوجه  الداعمة  املناطق  يف  املكثفة 
ذق�����ن( ل��ت��ج��دي��د رك���ي���زت���ه���ا، ث���م ي��ج��ب مت��ل��ي�����س بع�س 
مع  بالبوتوك�س  ال��وج��ه  بتعابري  امل��رت��ب��ط��ة  التجاعيد 
جامداً.  الوجه  ي�صبح  ل  كي  اخلطوط  بع�س  ا�صتثناء 

يتعّلق الهدف الأ�صا�صي ببث العواطف الإيجابية.
العالج  ي�����ص��ت��ه��دف  ال��ع��ي��ن��ني،  ن��ظ��رة  م�����ص��ت��وى  • ع��ل��ى 
ب��ني احل��اج��ب��ني. ويف منطقة  و���ص��ط اجل��ب��ني،  ع�صالت 
الثنية  يقوي  ال��ذي  الع�صل  تخفي�س  يجب  البت�صامة، 
يف هذه املنطقة ورفع زوايا الفم للح�صول على ابت�صامة 
ملء  ميكن  الع�صالت،  ترتخي  حني  وطبيعية.  �صعيدة 

التجاعيد املتبقية بحم�س الهيالورونيك ال�صائل.
حلقن  بديلة  خيارات  ظهرت  مطّول:  مبفعول  نفخ   •
مناطق  ب��ني  التنا�صق  ل�صمان  ال��ه��ي��ال��ورون��ي��ك  حم�س 
الأن�صجة  حمفزات  من  اجلديد  اجليل  يعطي  ال��وج��ه. 
مثاًل،  احليوي.  والتحفيز  احلجم  يف  م��زدوج��اً  مفعوًل 
ي�����ص��ّح��ح ال��ه��الم امل��ح��ق��ون الأح���ج���ام ف����وراً ث��م يتال�صى 
بوترية تدريجية ويتوىل بوليمر حيوي مهّمة التحفيز 
على  الأن�صجة  وجتديد  طبيعياً  الكولجني  اإن��ت��اج  على 
املدى الطويل وزيادة �صماكة الب�صرة وحت�صني نوعيتها. 
ميكن  ك��ذل��ك  ل�صنتني.  وت����دوم  طبيعية  ال��ن��ت��ائ��ج  ت��اأت��ي 
جتديد بنية الوجه ونفخ منطقة ال�صدغني اأو اخلدين 

اأو ت�صحيح �صكل الذقن.
�سّد حميط الوجه

• عالج باملوجات فوق ال�صوتية: يبدو خيار �صد الب�صرة 
التقنية  ه��ذه  ت�صمح  م��غ��ري��اً.  ال�صوتية  ف��وق  ب��امل��وج��ات 
عملياً،  جل�صة.  خ��الل  ال��وج��ه  حميط  يف  الب�صرة  ب�صّد 
حرارية  موجات  امل��رّك��زة  ال�صوتية  ف��وق  املوجات  تر�صل 
ي�صتهدفها  التي  نف�صها  املناطق  �صمن  الب�صرة،  عمق  يف 
ال�صد اجلراحي، ما يوؤدي اإىل جتديد الكولجني الذي 

يهدف اإىل اإن�صاء اأن�صجة جديدة.
اأ�صهر�  اأربعة  اأو  ثالثة  خالل  النتائج  معظم  يظهر   •
وي�����دوم ب���ني اأرب�����ع وخ��م�����س ����ص���ن���وات. ل��ك��ن ت��ب��ق��ى هذه 
ال��ت��ق��ن��ي��ة م���وؤمل���ة: ي��ظ��ه��ر اح���م���رار خ���الل ب�����ص��ع �صاعات 
الالحقة. كذلك ل تعطي  الأي��ام  وذم��ة خالل  وتت�صّكل 
تعالج  ح��ني  تفعل  م��ا  ب��ق��در  اإي��ج��اب��ي��اً  م��ف��ع��وًل  التقنية 

الرتاخي املعتدل، وتتفاوت النتائج بح�صب الأفراد.
ترهل  اأي  ال�صيخوخة،  عواقب  ملعاجلة  داعمة:  • حقن 
اأ�صفل الوجه، ل بد من ا�صتهداف الأ�صباب اأوًل وحتديد 
املناطق  اأي  الب�صرة،  حجم  فيها  يرتاجع  التي  الأماكن 
الوجه  �صكل  بتجديد  الأ�صا�صي  الهدف  يتعّلق  الداعمة. 
الهيالورونيك  حم�س  بحقن  احل���ل  يق�صي  و���ص��ب��اب��ه. 
ال�صميك يف عمق املناطق الداعمة وال�صدغني وجوانب 
احل��اج��ب��ني واخل��ّدي��ن واجل��ب��ني وال��ذق��ن وال��ف��ك��ني. من 
خ���الل رف���ع م��رك��ز اجل��اذب��ي��ة يف ال��وج��ه، مي��ك��ن جتديد 
�صبابه. تكون النتيجة فورية وطبيعية وتدوم الآثار بني 

�صهراً. و18   12
�صل�صاً  بالإبر حاًل  الوخز  يقّدم  بالإبر:  بالوخز  • ال�صد 
ل��ل��م��راأة ال��ت��ي ت��ب��ح��ث ع���ن ن��ت��ي��ج��ة ط��ب��ي��ع��ي��ة. ت�صتهدف 
الوجه  حيوية  لتجديد  الع�صالت  العالج  هذا  يف  الإب��ر 

بالإبر  الب�صرة  بتحفيز  التقنية  ه��ذه  تق�صي  امل��رته��ل. 
الليفية  الت�صبب بالأمل وتن�صيط اخلاليا  لكن من دون 
وحت�صني نوعية الب�صرة. �صيبدو الوجه مرتاحاً و�صرعان 
تن�صيط  ب��ع��د  الأ���ص��ه��ر  م���ر  ع��ل��ى  ال��ن��ت��ي��ج��ة  تتح�صن  م���ا 

الكولجني.
ت�صتعيدي  اأن  تتوقعي  ل  ح����اداً،  ال��رته��ل  ك���ان  اإذا   •
بالإبر،  الوخز  عرب  مثايل  ب�صكل  م�صدوداً  وجه  حميط 
الأثر  يكون  لكن  اأي�����ص��اً.  العنق  التقنية  ه��ذه  تفيد  ول 
كعالج  اأو  وق��ائ��ي  كتدبري  ال��وخ��ز  ا�صتعمال  عند  ج��ي��داً 
م�صاد لرتاخي الب�صرة. يجب اأن تخ�صعي لأربع جل�صات 
تف�صل بينها ع�صرة اأيام، ثم تكرري اجلل�صة كل مو�صم اأو 

كل �صتة اأ�صهر.
التجاعيد  ترتّكز  حني  للب�صرة:  ميكانيكي  حتفيز   •
على اجلبني ويف حميط الأن��ف، ميكن اللجوء اإىل هذا 
امليكانيكي  التحفيز  تقنية  ت��وق��ظ  امل�صتهدف.  ال��ع��الج 
الإنتاج  النائمة لإعادة تن�صيط  الليفية  للب�صرة اخلاليا 
وحم�س  والإي��ال���ص��ت��ني  ال��ك��ولج��ني  لعنا�صر  الطبيعي 

ال���ه���ي���ال���ورون���ي���ك. خ����الل ب�����ص��ع ج��ل�����ص��ات، ت��خ��ف ح���ّدة 
التجاعيد ويبدو اجلبني اأمل�س.

خا�س  العالج  هذا  ال�صيخوخة:  ملكافحة  فائق  • عالج 
والتجاعيد  اجللد  ترّهل  وي�صتهدف  النا�صجة  بالب�صرة 
ل����ذل����ك، تتال�صى  ن��ت��ي��ج��ًة  م��ت��خ�����ص�����ص��ة.  اآل����ي����ات  ع����رب 

اخلطوط وتزداد �صماكتها وتخّف التجاعيد.
توحيد لون الب�سرة

باأحما�س  ال��ب�����ص��رة  تق�صري  ال�����ص��ط��ح��ي:  ال��ت��ق�����ص��ري   •
خيار   ،07% اأو   50 ن�صبتها  تبلغ  ب��ج��رع��ة  ال��ف��اك��ه��ة، 
ال��ب��ق��ع وحت��ف��ي��ز اخل���الي���ا اجللدية.  ل��ت��خ��ف��ي��ف  م��ث��ايل 
جافة  الب�صرة  تبدو  ثم  دقائق  لثالث  بالوخز  ت�صعرين 
بع�س ال�صيء، لكن ل ُتعترب هذه العملية موؤملة ب�صرط 
اأن تتجّنبي التعر�س لأ�صعة ال�صم�س طوال فرتة العالج. 
من  وتتخل�س  ���ص��ري��ع��اً  اإ���ص��راق��ت��ه��ا  ب�����ص��رت��ك  �صت�صتعيد 
يوؤدي  الطويل،  امل��دى  على  لونها.•  ويتوّحد  �صمومها 
حتفيز الكولجني اإىل تخفيف التجاعيد الرفيعة. على 
الب�صرة  املجال، ل ت�صبح  املوروثة يف هذا  الأفكار  عك�س 

اأكرث ح�صا�صية ب�صبب التق�صري، بل تزيد �صماكتها. هذا 
تخفيف  اأو  الباهت  ال��ل��ون  م��ن  للتخّل�س  فاعل  ال��ع��الج 
وميكن  ال�صطباغ،  اأو  ال�صباب  حب  يخّلفها  التي  البقع 

ا�صتعماله اأي�صاً على الب�صرة امل�صمّرة.
املحققة عرب  النتائج  املنزل، ميكنك احلفاظ على  • يف 
 .C بالفيتامني  اأو  الفاكهة  باأحما�س  غني  كرمي  دهن 
 15 بينها  يف�صل  ج��ل�����ص��ات  لأرب����ع  تخ�صعي  اأن  ي��ج��ب 

يوماً، مرة يف ال�صنة.
التق�صري  ك��ان  اإذا   :KTP الدموية  الأوع��ي��ة  ليزر   •
البقع  مل��ع��اجل��ة  ال��ل��ي��زر  ُي�صتعمل  ال��ب�����ص��رة،  ل���ون  ي��وّح��د 
ليزر  اأ���ص��ع��ة  ت�صتهدف  ع��م��ل��ي��اً،  امل��ح�����ص��ورة.  امل�صطبغة 
ح�صراً  البنّي  ال�صطباغ   )KTP( الدموية  الأوع��ي��ة 
حلرقه. تكون ال�صعقة موؤملة لكن ق�صرية جداً. �صيت�صكل 
اأن ت�صرتجع لونها  جتويف وت�صبح الب�صرة زهرية قبل 
الأكرث  التقنية  ه��ذه  تبقى  ي��وم��اً.   15 خ��الل  الطبيعي 
فاعلية ملعاجلة البقع املرتبطة ب�صيخوخة الب�صرة املبكرة 

نتيجة للتعّر�س املتكرر لالأ�صعة فوق البنف�صجية.
حت�سني نوعية الب�سرة

من  ج��زءاً  يومياً  الب�صرة  تخ�صر  الب�صرة:  م��ع��ززات   •
ا�صتعمال  رغ��م  وجت��ّف  وت�صعف  الهيالورونيك  حم�س 
الهيالورونيك  اأحما�س  الكرميات. يق�صي احلل بحقن 
العمق  يف  ال��ب�����ص��رة  ب��رتط��ي��ب  ت�صمح  بطريقة  ال�صائلة 
واإعادة نفخها وجتديد حجمها تزامناً مع �صّدها وزيادة 

نعومتها.
�صل�صاً  الت�صحيح  اأث��ر  ويكون  اأ�صهر�  ل�صتة  النتائج  ت��دوم 
التجاعيد  لتاأخري ظهور  اإنها طريقة مثالية  وطبيعياً. 
لثالث  تخ�صعي  اأن  يجب  املت�صررة.  الب�صرة  اأو متلي�س 
جل�صات يف�صل بينها �صهر، ثم كرري اجلل�صة العالجية 

مرتني �صنوياً للحفاظ على النتيجة.
هذا  اإب����ر:  ب��ال  ال��ب�����ص��رة  لتن�صيط   PRX-T33  •
اأو  اأي ح��ق��ن  ي��ت��ط��ّل��ب  امل��ب��ت��ك��ر غ���ري م����وؤمل ول  ال���ع���الج 
ول يرتافق  ال�صيف  ف�صل  ا�صتعماله يف  تق�صري وميكن 
الأخرى.  العالجات  ت�صببها  التي  اجلانبية  الآث���ار  مع 
تق�صريها  دون  من  الب�صرة  بتجديد  الهالم  هذا  ي�صمح 

ول يظهر ب�صببه اأي احمرار جلدي.
يجب  اإ�صراقتها.  الب�صرة  ت�صتعيد  الأوىل،  اجلل�صة  منذ 
اأن تخ�صعي لثالث اإىل خم�س جل�صات اأ�صبوعية، مبعدل 
�صتة  ط��وال  العمق  يف  الب�صرة  وتتجدد  اأ�صبوعياً.  م��رة 

اأ�صهر.
ا�ستعادة ب�سرة م�سرقة

معروف  ال��ع��الج  ه���ذا  امل���ي���زو:  ب��ع��الج  ال��ب�����ص��رة  • ���ص��ّد 
نتيجته  تبقى  ل��ك��ن  للب�صرة  مم��ت��ازة  اإ���ص��راق��ة  ب��اإع��ط��اء 
�صحيح  �صطحي.  تق�صري  م��ع  جمعه  ميكن  ل��ذا  ع��اب��رة. 
اأن عالج امليزو يجّدد حيوية الب�صرة ويغذيها ويرّطبها 
بف�صل خليط من الفيتامينات واملغذيات الن�صطة، لكن 
 24 ب��ني  وي���رتاوح مفعوله  الأم���د  اآث���اره ق�صرية  تكون 
تكميلياً  العالج خياراً  �صاعة. مع ذلك، يبقى هذا  و48 
مثرياً لالهتمام ملعاجلة الب�صرة اجلافة اأو الباهتة لدى 
املدخنني لأنه يغذيها بالفيتامني C والأوك�صجني. عند 
النتائج  تتح�صن  تقليدي،  �صطحي  تق�صري  م��ع  جمعه 
م�صّغر  تق�صري  م��ع  جمعه  م��ن  ن��ف��ع  ل  ل��ك��ن  امل��ت��وق��ع��ة. 
بجرعة %20 لأن هذه اجلرعة ال�صئيلة من اأحما�س 
تخ�صعي  اأن  يجب  وا���ص��ح��ة.  منافع  تعطي  ل  الفاكهة 

لأربع جل�صات يف�صل بينها 15 يوماً.

للحفاظ على جمالك.. 
ا�ستخدمى زيت الزيت�ن

�صحة ب�صرتك و�صعرك يعنى جمالك، لذلك حتر�س ال�صيدات دائًما على 
عالج  على  ت�صاعدهن  ال��ت��ى  التجميل  وم��راك��ز  ال��و���ص��ف��ات  بكل  اله��ت��م��ام 
م�صاكل الب�صرة وال�صعر مثل البقع الداكنة وحب ال�صباب وت�صاقط ال�صعر 

والق�صرة.
ذكره موقع  ملا  وفًقا  الزيتون  زيت  فوائد  لكم  نقدم  يك�صب  الطبيعى  ولأن 
healthline وذلك �صمن �صل�صلة مو�صوعات لالهتمام بالب�صرة وهى:
غري  ال�صحية  الدهون  من  كبرية  ن�صبة  على  الزيتون  زيت  يحتوى   :1
البقع  وع��الج  اللتهابات  تقليل  على  ت�صاعد  التى   3 والأوم��ي��ج��ا  امل�صبعة 

الداكنة فى الب�صرة.
2: يعمل على اإزالة الهالت ال�صوداء والنتفاخ حتت العني وذلك بتدليك 

املنطقة امل�صابة كل يوم قبل النوم.
احلارقة. ال�صم�س  اأ�صعة  من  وحمايتها  الب�صرة  ترطيب  على  3:يعمل 

ق�صرة  ويعالج  واحلكة  اللتهابات  من  ويحميها  الراأ�س  ف��روة  4:يغذى 
ال�صعر.

و�صحتها. منوها  ويعزز  ال�صعر  ت�صاقط  يعالج   :5
وملعانها. وتنعيمها  ال�صعر  ترطيب  على  ي�صاعد   :6

اأقوى الزيوت التى ت�صاعد على اإطالة ال�صعر  7: يعترب زيت الزيتون من 
وتغذيته.

و�صحتها. ملعانها  على  ويحافظ  ويغذيها  الأظافر  8:يقوى 

ال�سبار ل�سد الب�سرة وتعزيز ن�سارتها
يحتوي ال�صبار على الكثري من املواد الطبيعية التي تعمل على �صد الب�صرة 
ا�صتعماًل يف  النباتات  اأك��رث  اإح��دى  اأن��ه  بدليل  ون�صارتها،  وتعزيز �صحتها 
من  الكثري  ا�صتبدال  باإمكانك  لذلك،  بالب�صرة.  العناية  منتجات  �صناعة 
اأ�صد مفعوًل  الأحيان  ال�صبار، فهي يف كثري من  بنبتة  التجارية  املنتجات 
على الب�صرة، بحيث ت�صاهم يف التخل�س من التجاعيد واخلطوط الدقيقة، 

ومتنح الب�صرة الإ�صراقة الدائمة.
امليتة  الب�صرة والتخل�س من اخلاليا  وي�صاعد ال�صبار على جتديد خاليا 
والحمرار  اللتهابات  ومعاجلة  الب�صرة  ترطيب  يف  ي�صاهم  كما  والتالفة، 
ال�صبار  يحمي  ذل��ك،  اىل  اإ���ص��اف��ة  بها.  ت�صاب  التي  واحل�صا�صية  واحل��ك��ة 
الب�صرة من اآثار اأ�صعة ال�صم�س ال�صارة والأ�صعة فوق البنف�صجية، وي�صاعد 
منها.  تعاين  التي  والت�صبغات  الداكنة  البقع  على  والق�صاء  تبيي�صها  يف 
على  ويق�صي  الب�صرة  وي�صد  اجللد،  ترميم خاليا  ي�صاعد يف  اأن��ه  والأه��م، 

التجاعيد واخلطوط الدقيقة عليها.

هل تريدين احلفاظ على ب�سرة م�سرقة وناعمة وم�سدودة ورطبة ؟ ت�سمح اأحدث التقنيات التجميلية بتغذية ب�سرتك 
بالأوك�سجني ونفخها وجتديد ملعانها...

منها املوجات فوق ال�سوتية والوخز بالبر

اأحدث التقنيات التجميلية للمحافظة على ب�سرة م�سرقة 
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غني  عنيف  بريطاين  فيلم   Journey‘s End
ب��امل��ع��اين، ت���دور اأح��داث��ه على اخل��ط��وط الأم��ام��ي��ة يف 
مليون   17 بحياة  اأودت  التي  الأوىل  العاملية  احل��رب 
م�صوا يف معارك  ج��ن��وداً  ك��ان��وا  ك��ث��ريون منهم  ن�صمة، 
هذه  ت�صّكل  م�صللني.  ج��رالت  بقيادة  منها  ميوؤو�س 
�صيدريك  روب����رت  م�صرحية  م��ن  امل�����ص��ت��وح��اة  الق�صة 
�صريف لعام 1928 تاأماًل يف الواجب واجلنون وملحة 
ع��ن زم��ن م��ا قبل ال�����ص��رتات ال��واق��ي��ة م��ن الر�صا�س، 
وال�����ص��واري��خ امل��وّج��ه��ة ب��ال��ل��ي��زر، وال��ق��ل��ق ال��ع��ام حيال 

ح�صيلة ال�صحايا العالية.
اجلبهة  على  اخلنادق  يف  الربيطانيون  اجلنود  يقبع 
الغربية )تخّيم القوات الأملانية على بعد 55 مرتاً(، 
املظلم.  البعيد  يف  املت�صاقطة  القذائف  اإىل  م�صغني 
اأخ��رى، ترك�س اجلرذان  اإىل  ال�صجائر من يد  تنتقل 
اأقنعة  وتتدىل  الوحول،  يف  الأحذية  وت�صّر  م�صرعة، 
الغاز، وتظهر ال�صعالت امل�صيئة فوق الروؤو�س كما لو 

اأنها اأطياف.

دراما
�صعوراً  ال�صدور  يف  توّلد  التي  الدراما،  هذه  تتمحور 
باترفيلد(  )اأ�صا  راليه  الثاين  امل��الزم  ح��ول  بال�صيق، 
الذي يكن  القليل اخلربة واملليء باحلما�صة والرجل 

له كل احرتام الكابنت �صتانهوب )�صام كالفلني(، الذي 
راأى الكثري من اجلثث وبداأ يفقد رباطة جاأ�صه.

ي��ذك��ر خم���رج ال��ف��ي��ل��م ���ص��ول دي����ب: ) ي��ق��ف��ون هناك 
ال���دف���اع ع��ن��ه��ا. مهمتك  ل��ل��دف��اع ع��ن جبهة ل مي��ك��ن 
الوجه  ح��ول  الق�صة  ه��ذه  ت��دور  بنف�صك.  الت�صحية 
الفيلم  ه��ذا  �صّكل  الو�صيك.  موتك  لنتظار  النف�صي 
الل�صيقة  والعالقات  ال�صخ�صيات  يف  للتعّمق  فر�صة 
هوؤلء  اخل���وف.  م��ع  تعاطيهم  وكيفية  ال��رج��ال،  ب��ني 

يخو�صون حرباً مع اأنف�صهم(.
ب�����ص��ع��اً بني  ���ص��ّك��ل��ت احل����رب ال��ع��امل��ي��ة الأوىل ت�����ص��ادم��اً 
باأ�صلحة  رخي�صاً  والع�صرية و�صراعاً  القدمية  اأوروب��ا 
اليدوية،  اللهب  وق��اذف��ات  ال��ه��اون،  )قذائف  متقدمة 
والبنادق الر�صا�صة( هزت القارة، خمّلفة اأعداداً كبرية 
اأكرب جزء من القتال يف اخلنادق،  من القتلى. جرى 
واأطلقوا  اجل��ن��ود  وق��ف  حيث  القتال  �صاحة  �صاغطاً 
اأنهم  لو  كما  ال�صائكة،  والأ�صالك  ال�صباب  عرب  النار 
فئران يف متاهة تنتظر الهجمات. ق�صت احلرب على 
جيل كامل تقريباً من رجال الطبقة العاملة والطبقة 

العليا.
كتب مالزم كان مدير مدر�صة قبل احلرب اإىل زوجته 
اأن  اإل  ع�صية التعر�س لهجوم: ) ع�صت حياة مديدة. 
هوؤلء ال�صبان ل يعرفون كم حظهم عاثر. ل يعلمون 

اأن وجودهم ما زال حديث العهد(.

مو�سيقى
اأو�صكار  جلائز  ُر���ّص��ح  ال��ذي   Dunkirk غ��رار  على 
القوات  احتجزتهم  بريطانيني  ج��ن��ود  ق�صة  وروى 
الأملانية على ال�صاحل الفرن�صي خالل احلرب العاملية 
كتبه  ال���ذي   ،Journey‘s End ي��وّل��د  ال��ث��ان��ي��ة، 
�صاميون ريد، طبقات من التوتر عرب مو�صيقاه، التي 
واملوؤلفة  غودنادوتري  هيلدور  الت�صيلو  عازفة  األفتها 
هذه  حت��م��ل  ه��ول��ت.  ن��ات��ايل  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  املو�صيقية 
املو�صيقى في�صاً من الأ�صى واخلوف كما لو اأنها طيف 
يعتمد  لفيلم ل  فتمنح زخماً  ال�صتاء.  يحوم يف غ�صق 
بل على قلق  العنيفة  يف حركته على م�صاهد احل��رب 

انتظار هجوم.
Duchess من  اأي�����ص��اً  اأخ���رج  ال���ذي  دي���ب،  ي�صيف 
نايتلي وSuite Française، ق�صة  بطولة كريا 
مي�صال  متثيل  من  فرن�صية  قرية  احتلوا  اأمل��ان  جنود 
الفيلم  نحّمل  اأن  اأردن���ا   ( �صكوت:  وكري�صنت  وليامز 
الإح�صا�س املريع بالتوج�س بغية التاأكيد منذ البداية 
اأن هوؤلء رجل حمكوم عليهم باملوت(. ويتابع مو�صحاً 
اأن اأكرث من 700 األف جندي ماتوا يف هجوم الربيع 

الذي دام ثالثة اأ�صهر عام 1918.

يذكر ديب اأي�صاً: ) مل ن�صاأ اأن يبدو ال�صباط منّفرين 
للم�صاهد كطبقة، علماً باأن هذا قد يحدث مع الطبقة 
املمثلني  ارتاد معظم  املي�صورة الربيطانية.  املتو�صطة 
الذين يوؤدون اأدوار ال�صباط مدار�س حكومية. لذلك 
تلك  اإىل  ينتمون  اأنهم ل  اإل  اأدوار �صباط،  يج�صدون 
الطبقة اأنف�صهم. واأعتقد اأن هذا ي�صهم يف �صد الفجوة 

قلياًل(.

اأ�سداء اخل�سائر
ترتّدد اأ�صداء اخل�صائر الب�صرية واحل�صابات الوطنية 
يف خمتلف اأجزاء Journey‘s End. وت�صّكل هذه 
املحاور العاملية ذاتها التي جت�ّصدها اأي�صاً ق�صائد اأوين 
عن احلرب العاملية الأوىل التي ما زالت ُتدّر�س حتى 
اإن��ك��ل��رتا. يقول  اأرج����اء  ال��ي��وم يف امل��دار���س يف خمتلف 
دي���ب اإن اأوي����ن، ج��ن��دي ُق��ت��ل ق��ب��ل اأ���ص��ب��وع م��ن اإعالن 
ُي��ذك��ر يف  1918، ل  اأن��ه��ت احل��رب ع��ام  الهدنة التي 
الفيلم. لكن هذا العمل ي�صعى اإىل جت�صيد جو الرعب 

واخل�صارة الذي تعك�صه ق�صائده.
امل��خ��رج: ) ه��ذه ق�صائد م��ع��رّبة حتمل يف  يختم ه��ذا 
عندما  مرة-حلوة  بنربة  ت�صعر  حمقاً.  غ�صباً  اأبياتها 
ترى هذا املقدار من الإن�صانية واجلمال يف اأمر هدام 

مماثل(.

تدور اأحداثه على اخلطوط الأمامية يف احلرب العاملية الأوىل 

بريطاين  فيلم   ...Journey‘s End
عنيف غني باملعاين

ديبيكا بادوك�ن تروي
 جتربتها مع الكتئاب

يف مقابلة مع جملة ES يف لندن، قالت الفنانة الهندية ديبيكا بادوكون اإن 
ال�صحة النف�صية "ل عالقة لها مبدى جناحك".

عام  يف  الكتئاب  مع  معركتها  اإىل  اإ���ص��ارة  يف  "بادمافات"  جنمة  واأ�صافت 
2014: "كان النا�س يفكرون ب�صكل احرتايف اأنها كانت واحدة من اأف�صل 
ال�صيء  هو  ه��ذا  ولكن  املهنية  �صنوات  اأف�صل  يف  كنت  لقد  حياتي.  �صنوات 

املتعلق بالكتئاب، ول توجد عالمات حتذير".
وقالت ديبيكا اإنها تعافت من خالل "تغيري منط احلياة والأدوي��ة، هناك 
وبعد  النتحار  يف  يفكرون  اإن��ه��م  يقولون.  ال��ذي��ن  الأ�صخا�س  م��ن  الكثري 

م�صاهدة ما فعلته فهم يفهمون ما ميرون به وحياتهم تغريت".
ك�صفت  كما  به".  قمت  مبا  للقيام  الكامل  الهدف  هو  ه��ذا  "كان  واأ�صافت 
ديبيكا عن بع�س الن�صائح التي ح�صلت عليها يف مرحلة مبكرة من حياتها 

املهنية.
اأجنبي عن تخطيط  بح�صب موقع  تقارير عدة جديدة قد حتدثت  كانت 
النجمة الهندية ديبيكا بادوكون )Deepika Padukone( للزواج 

من �صديقها النجم الهندي ال�صهري رانفري �صينج يف مهاية عام 2018.

بريانكا �س�برا:  الزواج لن 
ي�ؤثر على اأرائي الن�س�ية

تقول املمثلة بريانكا �صوبرا، التي يقال اإنها على عالقة باملطرب الأمريكي 
اأن  اآراءه��ا الن�صوية، وتود  اإن حالتها الزوجية لن توؤثر على  نيك جونا�س، 

تتزوج يف يوم من الأيام.
حتدثت املمثلة البالغة من العمر 35 عاًما عن الأ�صياء التي جتلب فرحها 
باحلياة واحلب يف حدث Saks x Vogue، وقالت بريانكا: اأحب فكرة 

الزواج. اأريد متاما اأن اأتزوج يف مرحلة ما.
واأ�صافت: ل اأعتقد اأن الزواج يجعلك اأ�صغر اأو اأكرب اأو اأكرث ن�صوية اأو ل. 
الن�صوية هي اأ�صا�ًصا امراأة تقول اأعطونا خياراتنا اخلا�صة دون احلكم علينا. 
هذا كل ما يف الأم��ر. الأم��ر ل يتعلق بتوجيه اللوم ل�صخ�س ما. ل يتعلق 

الأمر باإثبات نقطة، اود ان اتزوج كليا.

قبل �سنوات، يف غابة اأملانية هادئة، 
القتلى  اجلنود  قبور  حفار  اأوق��ف 
رف�سه وقال: )يف هذه العظام، ترى 
ماهية احلرب. �سرت اأعرف احلرب 
اليوم. �ساأخربكم عنها. احلرب �سبان 
يعرفونهم  ل  اآخرين  �سبانًا  يقتلون 
يعرف  �سنًا  اأك��رب  رج��ال  من  ب��اأوام��ر 

بع�سهم بع�سًا جيدًا(.

اتهام الفنان الهندي 
�سلمان خان بال�سرقة

الفنان  ا���ص��م  ن���رى  اأن  غ��ري��ب��ا  ل��ي�����س 
�صفحة  يف  خ�����ان  ���ص��ل��م��ان  ال���ه���ن���دي 
اأخباره  متابعة  من  "احلوادث" بدًل 
اأ�صبح خرب  اأن��ه  الفن، حتى  ب�صفحة 

�صبه يومي مع امل�صاكل القانونية.
جديدة  م�صكلة  اأن  ي��ب��دو  ذل���ك  وم���ع 
قد ظهرت، ووفقا لتقارير، فاإن جنم 
"Race 3" متورط الآن يف ق�صية 
نزاع على الأر���س، وم�صايقة جريان 

م�صنني.
التفا�صيل، فقد زعم كتان كاكار  ويف 
وزوج��ت��ه اأن��ي��ت��ا ك��اك��ار ال��ع��ائ��دي��ن اإىل 
م���وم���ب���اي م���ن اأم���ري���ك���ا م��ن��ذ ثالثة 
اأعوام وهما من الهنود غري املقيمني، 
ال�صماح  رف�������س  خ�����ان  ����ص���ل���م���ان  اأن 
من  ال��ك��ه��رب��اء  على  باحل�صول  لهما 

مم��ت��ل��ك��ات��ه ال���ت���ي ي��دع��ي��ان اأن���ه���ا من 
حقهما. 

ا�صرتت  الأ����ص���رة  اإن  ال��ت��ق��ري��ر  ي��ق��ول 
 2.7 1996 مببلغ  ع��ام  الأر����س يف 
اإذن م���ن خ���ان.  ب��ع��د  م��ل��ي��ون روب���ي���ة 
وقالوا اإنه حتى بعد ال�صراء القانوين 
بالعي�س  لهما  ُي�صمح  ل  للممتلكات، 

هناك.
اأنهم طلبوا  كاكار  اأخ��ربت عائلة  كما 
�صودهري  الغابات  وزي��ر  من  م�صاعدة 
باتخاذ  وع����د  ال�����ذي  م��وجن��ان��ت��ي��ف��ار 
اإج����راء ق��ان��وين �صد امل��م��ث��ل، لكن مل 

يتم فعل اأي �صيء يف هذا ال�صدد.
�صحفيا  م���وؤمت���را  ال����زوج����ان  ون���ظ���م 
واأ�صافا  التفا�صيل  ه��ذه  فيه  ت��ب��ادل 
املكان.  دخ��ول  م��ن  ُمنعا  اأنهما  اأي�صا 

ويف الوقت نف�صه، اأكد حمامي املمثل 
���ص��ي��ئ��ا غ���ري قانوين،  ي��ف��ع��ل  ان���ه مل 
بب�صاطة  ي���ح���اولن  ال���زوج���ني  وان 

ال�صتفادة من ا�صم النجم.
خان  �صلمان  �صتار  ال�صوبر 

املتحدة  ال������ولي������ات  يف 
احل���������ايل،  ال�������وق�������ت  يف 
م�����������ص�����غ�����ول ب����ج����ول����ت����ه 
ال�����ت�����ي حت����م����ل ع����ن����وان 
 D a -B a n g g "
Reloaded" جنبا 
كاترينا  مع  اإىل جنب 
ك��������اي��������ف، ج����اك����ل����ني 
ف���رن���ان���دي���ز، وع����دد 
الغناء  جن����وم  م���ن 

الهندي.
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هكذا ميكنك حت�يل �سماعة
البل�ت�ث اإىل �ساحن للج�ال

�صماعات  معظم  ا�صتعمال  ميكن  اأن��ه  اإىل  الأملانية  "�صيب"  جملة  اأ���ص��ارت 
البلوتوث ل�صحن الأجهزة الأخ��رى مثل الهواتف الذكية عن طريق كابل 
USB، نظًرا لأن اأغلب ال�صماعات الال�صلكية تت�صمن وظيفة "باور بانك" 
�صماعات  م��ن  م��ودي��اًل   35 باختبار  الأمل��ان��ي��ة  املجلة  قامت  وق��د  اإ�صافية، 
البلوتوث، واأظهرت نتائج الختبار اأنه ميكن ا�صتعمال 29 �صماعة ل�صلكية 

كجهاز مانح للتيار لالأجهزة اجلوالة الأخرى.
وتتفاوت فرتة ت�صغيل املو�صيقى بال�صماعات الال�صلكية اعتماًدا على حجم 
البطارية ما بني  ت��رتاوح فرتة ت�صغيل  البطاريات املدجمة بها، وع��ادة ما 
ال�صماعة  وزن  مراعاة  ب�صرورة  الأملان  اخلرباء  ون�صح  �صاعة،   45 اإىل   4
اأثناء  البلوتوث  �صماعة  ا�صطحاب  يف  الرغبة  عند  وخا�صة  ال�صراء،  قبل 
التنقل والتجول، �صواء كان ذلك بحملها يف حقيبة الظهر اأو على الدراجة 
500 جرام، وقد �صمل  ال�صماعة  األ يتعدى وزن  الأف�صل  الهوائية، ومن 

اختبار املجلة الأملانية �صماعات يزيد وزنها على 3 كجم.

مادة غذائية يف كل بيت 
تقي من ال�سرطان

ك�صف علماء من جامعة بر�صلونة عن نتائج درا�صة تظهر دورا هاما للزيتون 
يف مكافحة مر�س ال�صرطان.

واأ�صار العلماء اإىل اأن دور الزيتون يف عالج ال�صرطان ل يقدر بثمن، واأكدوا 
الغذائي لالإن�صان يرفع من وقاية اجل�صم  النظام  اإىل  الزيتون  اإ�صافة  اأن 
اأن ق�صرة الزيتون هي  �صد تطور �صرطاين القولون والثدي، واأ�صاروا اإىل 

الأكرث فائدة.
%80 من حم�س زيت  "ق�صرة الزيتون تتكون من  اأن  ولحظ الباحثون 
الزيتون )حم�س دهني-اأوميغا9-( القادر على تدمري اخلاليا ال�صرطانية 

وتاأخري تطور الورم ال�صرطاين".
والفيتامينات  املواد  الزيتون يحتوي على جميع  اأن  النتائج على  كما تدل 
التي يحتاج لها الإن�صان تقريبا، وهو م�صدر هام لفيتامني E الذي يوؤثر 
اإن��ت��اج ك��ري��ات الدم  ال��دم��اغ وال��رئ��ت��ني، وي�صاعد على  اإي��ج��اب��ي��ا يف وظ��ائ��ف 

احلمراء.
وفيتامينات   وال�صكريات  والبكتني  الربوتينات  على  الزيتون  يحتوي  كما 
 P،E ،C ،B، وكاتيكولت ن�صطة )active catechins(، وكذلك 
ال�صرورية  امل��ع��ادن  م��ن  وغ��ريه��ا  واحل��دي��د  والف�صفور  البوتا�صيوم  اأم���الح 
جل�صم الإن�صان.ويتمتع الزيتون بنوع من الأحما�س الدهنية غري امل�صبعة، 
ي�صاعد ال�صرايني على التخل�س من تر�صبات الكولي�صرتول اخلطرة التي 

ت�صبب ت�صلب ال�صرايني.
واختتم العلماء ت�صريحاتهم بالقول اإن تناول الزيتون يوميا يخف�س خطر 

الإ�صابة باأمرا�س القلب والأوعية الدموية وال�صرطان.

؟ طعم  للطعام  يكون  ل  ملاذا  م�سدودا  الأنف  يكون  •عندما 
على  ي�صاعد  الن��ف  خلف  املوجود  النفي  والتجويف  الفم  تكوين  اأن 
ان يتم التذوق وال�صم معا ففي الوقت الذي نقوم فيه بقطع الطعام 
فان الرائحة تذهب اإىل ا�صفل النف ويلتقطها غ�صاء ال�صم ثم تر�صل 
امل�صتقبالت ال�صميه الر�صالة اإىل املخ ملعرفة الرائحة فيجيب بحالوة 
طعامها .. لذلك فعندما تتعطل حا�صة ال�صم ل نتمكن من �صم الطعام 

وي�صعب متييزه ويكون طعم كل �صئ م�صابها .
؟ �سمني  ذيل  ذات  اغنام  توجد  • ملاذا 

هذه الأغنام تنت�صر �صاللتها يف اآ�صيا خا�صة و�صمال افريقيا فتجد ان 
لها اذيال �صمان لأنها تختزن الدهن يف هذا الذيل مثل اجلمل متاماً 
�صناديق  على  اغنامهم  اذي��ال  يريحون  لالأغنام  رع��اة  هناك  ان  حتى 

خ�صبية او عربات �صغرية من �صدة ثقلها 

الربازيل.  و  اأ�صرتاليا  يف  عليها  العثور  مت  اخلام  الذهب  من  كتل  اأ�صخم  اأن  تعلم  • هل 
 • هل تعلم اأن الأنثى من ال�صباع اإذا و�صعت و لدها ترفعه يف الهواء اأياماً تهرب به من الذر و النمل لأنها 
ت�صعه كقطعة من حلم فهي تخاف عليه من الذر و النمل فال تزال ترفعه و ت�صعه و حتركه من مكان اإىل 

مكان حتى ي�صتد. 
 • هل تعلم اأن التم�صاح الأمريكي و التم�صاح الإفريقي و فر�س البحر تق�صي فرتات نومها يف الوقت الذي 

تطفوا فيه على املاء خ�صو�صاً عندما يكون املاء دافئاً و هي حتب اأن ت�صند روؤو�صها اإىل ظهور زمالئها. 
 • هل تعلم اأن القطة الأم تلد ثالث مرات يف ال�صنة و تنجب من 15 : 20 هرة ، و اأغلب النا�س ل يرغبون 

يف اأن تزاحم القطط بيوتهم و لذلك فاإنهم يوزعونها على الغري .. اأو .. يغرقونها. 
1965م.  يونيو  يف   ) ليونوف  األك�صي   ( الرو�صي  هو  اخلارجي  الف�صاء  يف  م�صى  من  اأول  اأن  تعلم  • هل 
 • هل تعلم اأن اأول من و�صع قدمه على �صطح القمر هو الأمريكي ) نيل اأرم�صرتونخ ( يف يوليو 1969م. 

 • هل تعلم اأن اأول فتاة �صعدت اإىل الف�صاء هي ) فالنتينا تري�صكوفا ( على منت املركبة ) فو�صتك � 6 (. 
 • هل تعلم اأن ) الراأراأة ( تعني حتريك العينني و اإدارتهما لت�صديد النظر على الهدف.

 • هل تعلم اأن اأول من اكت�صف الدورة الدموية ال�صغرى يف الإن�صان هو ابن النفي�س. 
 • هل تعلم اأن اأول من قال بقابلية الأع�صاء ال�صلبة يف اجل�صم كالعظام لاللتهاب و الت�صخم و الأورام هو 

ابن �صينا. 

الثعبان االليف!
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الربوكلى
ي���ع���ت���رب ال����ربوك����ل����ى م��ع��ي��ن��ا ل 
الفيتامينات  م�����ن  ي���ن�������ص���ب 
املهمة  ال��غ��ذائ��ي��ة  وال��ع��ن��ا���ص��ر 
اآلية  اأن  اإل  الن�����ص��ان  ل�����ص��ح��ة 
تكن  مل  ل��ل�����ص��راي��ني  ح��م��اي��ت��ه 
معلوم تفا�صيلها حتى الآن اىل 
العلماء  م��ن  ف��ري��ق  ت��و���ص��ل  اأن 
تف�صري  اإىل  ال���ربي���ط���ان���ي���ني 
وك�صف النقاب عن هذه الألية.

العلماء  من  فريق  تو�صل  فقد 
بالكلية امللكية اإىل دلئل علمية 
اأح����ت����واء  اإىل  ت�����ص��ري  ج����دي����دة 

تعمل  كيميائية  مركبات  على  الورقية  اخل�صراوات  من  وع��دد  الربوكلى 
حلماية  اجل�صم  فى  الطبيعية  الدفاعية  الآل��ي��ات  كفاءة  ورف��ع  تعزيز  على 

ال�صرايني ووقايتها من اجللطات امل�صببة لالزمات القلبية.
املركب  اأن  ال��ت��ج��ارب  ف��ئ��ران  اأج��ري��ت على  التى  الأب��ح��اث الول��ي��ة  وك�صفت 
القدرة  لديه  الربوكلى  فى  "�صولفورافني" املتواجد  الطبيعى  الكيميائى 
ع��ل��ى اإث����ارة وت��ع��زي��ز ع��م��ل ال��ربوت��ي��ن��ات ال��واق��ي��ة وامل��داف��ع��ة ع��ن ال�صرايني 

لوقايتها من ال�صابة باجللطات اخلطرية .
اخل�����ص��راوات خا�صة  ف��وائ��د  القاطع  بالدليل  لتف�صر  ال��درا���ص��ة  ه��ذه  ت��اأت��ى 
زيادة  ب�����ص��رورة  املطالبة  ال�صيحات  ول��ت��دع��م  الن�����ص��ان  ل�صحة  البوركلى 

ال�صتهالك من اخل�صراوات املفيدة ل�صحة القلب.

امراأة ترتدي زيا على هيئة متثال احلرية مع جتمع النا�ض للرتحيب بالرئي�ض الأمريكي يف هل�سنكي ، فنلندا. )ا ف ب(

يحكى ان ثعبانا �صخما كان ي�صكن احد اجلحور يف حائط كبري ملنزل احد العائالت وقد اعتاد عليه ا�صحاب 
البيت كبارا و�صغارا، ويف احدى املرات احبت اجلدة ان ترى اإْن كان للثعبان �صغار اأم ل.. لنه قبل فرتة كان 
منتفخا قليال والآن ا�صبح �صكله طبيعيا، وهنا انتظرت اجلدة حتى يخرج الثعبان للبحث عن طعام ونظرت 
يف اجلحر فوجدت عددا كبريا من ال�صغار تتلوى بداخله وما زالت مغم�صة العينني فاح�صرت كي�صا واخذت 

ال�صغار داخله ثم و�صعتهم يف مكان اخر او�صع وادفاأ وذهبت لتق�صي حوائج بيتها.
رجع الثعبان اإىل جحره فلم يجد ال�صغار فاأخذ يلف حول نف�صه كالتائه ال�صائع وهو غا�صب ل يعرف ماذا 
يفعل فقد ادرك ان احدا ما اخذ �صغاره ول احد يعرف هذا اجلحر غري ا�صحاب البيت الذين اعتادوا عليه 
واعتاد عليهم، فنزل من جحره وزحف لداخل البيت وجتول يف فنائه الوا�صع فوجد يف طرف الفناء اناء كبريا 
وقد امتالأ باحلليب الطازج فاقرتب منه وبخ بداخله ال�صم بغزاره وعاد ادراجه جلحره ويف ذلك الوقت كان 
رب البيت قد راآه يزحف يف كل مكان وكاأنه يبحث عن �صغاره فاأخرب اجلدة التي حملت ال�صغار وعادت بهم 
الثعبان ونزل  اح��د.. فا�صرع  يوؤذهم  ان �صغاره مل  الثعبان وجدهم ففرح وع��رف  القدمي وملا عاد  اإىل اجلحر 
من جحره وذهب اإىل الفناء متجها اإىل اناء احلليب الذي كانت اجلدة تقرتب منه وقام على الفور باللتفاف 
حوله ثم قام ب�صكبه على الر�س جميعه حتى ل ي�صتعمله احد وي�صره �صمه.. وعاد ل�صغاره، وهنا ولأن اجلدة 
غ�صبت من �صكب احلليب على الر�س اإل ان رب البيت قد اخربها مبا حدث ومن انه قد �صاهد الثعبان وهو 
يبخ ال�صم بداخله وانه كان ينوي �صكبه لكن الثعبان ملا رجع وراأى �صغاره واطماأن عاد ادراجه ليلغي انتقامه 

من اهل البيت و�صبحان اهلل.

وزن����ك: مت��ّه��ل عند  لتتحكم يف  �صهلة  ط��ري��ق��ة  اإل��ي��ك   
تناولك وجبتك. ت�صّكل هذه واحدة من اإ�صرتاتيجيات 
عدة �صاعدت على ما يبدو َمن �صاركوا يف درا�صة ُن�صرت 
يف املجلة الطبية الربيطانية املفتوحة على الإنرتنت. 
وتفا�صيل  ال�صحي  ال��ت��اأم��ني  طلبات  ال��ب��اح��ث��ون  حلل 
زيارات عيادات الأطباء لنحو �صت �صنوات يف حالة 60 
ال��داء ال�صكري من  األف رجل وام��راأة يابانيني يعانون 

النمط الثاين.
التي تناول  ال�صرعة  اأ�صئلة عن  �صملت زي��ارات الأطباء 
بها املر�صى وجباتهم. تبني اأن َمن ا�صتمتعوا بطعامهم 

ببطء كانوا اأقل عر�صة لل�صمنة بنحو %24، مقارنًة 
مبن التهموا وجباتهم ب�صراهة.

تناول  اأن  تثبت  ل  ل��ذا  املراقبة،  على  الدرا�صة  ارتكزت 
درا�صات  اأن  اإل  ال���وزن.  اإىل خ�صارة  ي��وؤدي  ببطء  الأك��ل 
اأخرى تو�صلت اإىل نتائج م�صابهة. بالإ�صافة اإىل ذلك، 
ال��دم��اغ مدة  اإىل  )ال�����ص��ب��ع(  اإ����ص���ارات  و���ص��ول  ي�صتغرق 
�صك  ول  الطعام.  تناول  بدء  من  تقريباً  دقيقة   15
ال�صعرات  من  كثري  ا�صتهالك  ي�صتطيع  الإن�صان  اأن  يف 
احلرارية يف غ�صون 15 دقيقة. لذلك متّهل وا�صتمتع 

بكل ق�صمة.

متهل يف طعامك وحتكم يف وزنك


