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رقاقة بال�ضتيكية حتارب ال�ضرطان بتقنية الإ�ضاءة

طور باحثون يابانيون، رقاقة ال�سلكية ت�ساعد على عالج ال�سرطان من 
خالل ا�ستهداف اخلاليا واالأورام داخل اجل�سم عرب تقنية االإ�ساءة.

اليابانية  وا�سيدا  جامعة  يف  تطويرها  ج��رى  التي  الرقاقة  وت�سدر 
ال��ل��ون��ن االأح��م��ر واالأخ�����س��ر، وه��و م��ا ي�ساعد االأط��ب��اء على حتديد 
وتدمري اخلاليا ال�سرطانية داخل اجل�سم. و�سنعت الرقاقة ال�سغرية 
من مادة البال�ستيك، وحن تدخل اإىل منطقة ما يف اجل�سم تعتمد 
ال��ورم، علما  الق�ساء على  لت�سهيل مهمتها يف  الربوتن  على حتفيز 
اإط��ف��اوؤه��ا، وف��ق م��ا نقلت �سحيفة  اأو  اأن��ه مب��ق��دور االأط��ب��اء ت�سغيلها 
على  اأجريت  التي  االختبارات  واأظ��ه��رت  الربيطانية.  ميل"  "ديلي 
با�ستخدام  م�سجعة  نتائج  اأي��ام  ع�سرة  ملدة  بال�سرطان  م�سابة  فئران 
هذه الطريقة. وتعتمد م�ست�سفيات حول العامل على العالج ال�سوئي 
الديناميكي لتدمري اخلاليا ال�سرطانية عرب ا�ستخدام مواد حم�س�سة 
اأن  اإحداث رد فعل كيميائي، لكن الباحثن يعتقدون  لل�سوء بغر�ض 

الرقاقة اجلديدة اأكرث تطورا.
ويقول الباحثون اإن كثافة ال�سوء الذي ت�سدره ال�سريحة الال�سلكية 
الوقت  يف  املعتمد  ال�سوئي  بالعالج  مقارنة  م��رة  ب��األ��ف  كثافة  اأق���ل 
التي  ال�سرطانات  ل��ع��الج  ال�سريحة  على  العلماء  وي��راه��ن  احل���ايل. 
عالج  على  م�ستقبال  ت�ساعد  اأن  يرجح  كما  وال��رئ��ة،  االأم��ع��اء  ت�سيب 

اأمرا�ض اأخرى يف مناطق ح�سا�سة من اجل�سم.

باأي عمر تبداأ ذكريات الإن�ضان املبكرة؟
ال����والدة،  م��ن��ذ  بالت�سكل  ت��ب��داأ  االإن�����س��ان  ذاك����رة  اأن  ال��ك��ث��ريون  يعتقد 
اأول �سنينت من حياتهم،  اأح��داث وقعت معهم خالل  وميكنهم تذكر 
اأكرب درا�سة  اإن هذه الذكريات مزيفة. ويف  لكن درا�سة حديثة تقول 
حول الذكريات املبكرة، يعتقد 40 % من امل�ساركن اأنهم يتذكرون 
اأ�سياء من العامن االأولين، لكن هذه الذكريات خيالية، ومن املرجح 
االآخرين.  ق�س�ض  �سماع  اأو  ال�سور  روؤي���ة  بعد  ت�سكلت  ق��د  تكون  اأن 
ويقول الباحثون، اإن 60 % من الذكريات االأوىل، تت�سكل بن �سن 
3 و4 �سنوات، وهذا ينطبق مع نتائج االأبحاث التي تقول، اإن القدرات 
العقلية تت�سكل يف هذا ال�سن، بح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية. 
وعلى الرغم من ذلك، قال نحو 39 % من امل�ساركن يف اال�ستطالع، 
اأو عامن، و�سملت هذه  اإىل عمر عام واح��د  اإن لديهم ذكريات تعود 

الذكريات اأول مرة متكنوا فيها من امل�سي، واأول كلمة نطقوا بها.
هذا  مبثل  املبكرة  الذكريات  اإن  للدرا�سة،  الرئي�سيون  املوؤلفون  وقال 
اإىل  البع�ض  ح��اج��ة  ع��ن  ن��اجت��ة  ت��ك��ون  م��ا  وغ��ال��ب��ة  م�ستحيلة،  العمر 

ا�ستكمال ق�س�ض حياتهم التي تعود لل�سنوات االأوىل من عمرهم.

اأ�ضرار خطرية لتاأخري وجبة الع�ضاء
تاأخري  على  ترتتب  خطرية  اأ�سرار  اإىل  حديثة  طبية  درا�سة  ك�سفت 
قبل  خفيفة  وجبة  تناول  حتى  اأو  الليل  منت�سف  اإىل  الع�ساء  وجبة 
اأن االأ���س��خ��ا���ض الذين  ف��ري��ق م��ن الباحثن االإ���س��ب��ان  ال��ن��وم. ووج���د 
يتناولون وجبات الع�ساء بانتظام بن ال�ساعة التا�سعة م�ساء واحلادية 
ب�سرطان  االإ�سابة  خلطر  تعر�سهم  فر�ض  من  يقللون  ليال،  ع�سرة 

الثدي عند الن�ساء اأو الربو�ستات عند الرجال بن�سبة 25 يف املئة.
بر�سلونة  جامعة  يف  لل�سحة  العايل  للمعهد  التابع  الفريق  واأو���س��ح 
اأن وجبات الطعام املتاأخرة اإىل منت�سف الليل وما بعده ت�سرع عملية 
التمثيل الغذائي )االأي�ض( خالل فرتة النوم التي تلي طعام الع�ساء، 
وهو ما يوؤدي اإىل خلل يف عمل هرمونات اجل�سم، وغالبا ما يتم عالج 

ذلك اخللل با�ستخدام الت�ستو�ستريون اأو حجب االإ�سرتوجن.
باجلوع  ن�سعر  جعلنا  اأو  النوم  على  حتفيزنا  على  الهرمونات  وتعمل 
البيولوجية  ال�ساعة  ب��اإي��ق��اع��ات  ربطها  ميكن  وب��ال��ت��ايل  واالإج���ه���اد، 
الدرا�سة  تو�سلت  فقد  "اإندبندنت"،  �سحيفة  وبح�سب  اجل�سم.  يف 
الثدي  �سرطان  مر�سى  من   1800 حالة  درا���س��ة  بعد  نتائجها  اإىل 
املر�سن،  هذين  من  اأي��ا  يعانون  ال  �سخ�ض  و2000  والربو�ستات، 
واأية خطوات يتخذونها للحفاظ على  االأكل والنوم  اأمناط  متابعن 
اأن  ال��درا���س��ة  معدي  اأح��د  كوجفينا�ض،  مانولي�ض  واأو���س��ح  �سحتهم. 
نتائج اأبحاثهم خل�ست اإىل اأن االلتزام باأمناط تناول وجبات الطعام 
قوله  بح�سب  ذل��ك  واأن  بال�سرطان،  االإ�سابة  خطر  من  يقلل  ن��ه��ارا، 
بالنظام  املتعلقة  الدرا�سات  يف  اليومي  االإيقاع  تقييم  "اأهمية  يوؤكد 

الغذائي وال�سرطان".
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وداعًا خلدو�ش ال�ضيارات مع هذه املادة 
تغري  بت�سميم مواد  للتكنولوجيا  ما�سات�سو�ست�ض  الباحثون يف معهد  قام 
هيكلها يف ال�سوء، وميكنها اأن تتحول اإىل ال�سكل ال�سلب اأو ال�سائل ب�سكل 

تلقائي. 
وتعد هذه املواد احل�سا�سة لل�سوء، فر�سة لت�ستخدم يف تطوير مواد ميكنها 

العودة اإىل حالتها ال�سابقة بعد تعر�سها للتلف مثل طالء ال�سيارات. 
وتتكون هذه املادة يف جمملها من البوليمرات التي هي عبارة عن جزيئات 
حتتوي  ال  البوليمرات  اأن  اإال  اأ�سغر.  متكررة  وح��دات  من  تتكون  كبرية 
القابلة  اإال على جمموعة واح��دة من اخل�سائ�ض  االأحيان  الكثري من  يف 

لال�ستخدام، كما هو احلال يف البال�ستيك. 
اأما بالن�سبة لهذه املادة، تكون وحدة التكرار عبارة عن هيكل معدين ي�سبه 
القف�ض، ترتبط الذرات املعدنية فيه ببع�سها بوا�سطة جزيئات مرنة. ثم 

يتم ربط هذه االأقفا�ض املحتوية على املعادن بجزيء ح�سا�ض لل�سوء. 
ب�سكل  للتغيري  امل���ادة  تخ�سع  البنف�سجية،  ف��وق  االأ���س��ع��ة  وج���ود  ظ��ل  ويف 

تلقائي، حيث يتغري �سكل القف�ض املعدين وحجمه.
وال تتغري املكونات االأ�سا�سية للمادة، ولكن ما يتغري هو حجم و�سكل اللبنات 
االأ�سا�سية، فعندما مت تعري�ض املادة لل�سوء االأخ�سر، تغري �سكل االأقفا�ض 
املعدنية وعادت اإىل �سكلها االأ�سلي، لذا فاإن التغيريات التي ي�سببها ال�سوء 

للمادة قابلة للعك�ض، وفق ما نقلت �سحيفة مريور الربيطانية
ويقول جريميا جون�سون، قائد البحث: "ميكنك تبديل حاالت املادة ذهاباً 
واإي��اب��اً، ويف كل حالة من هذه احل��االت، تت�سرف امل��ادة كما لو كانت مادة 
خمتلفة متاماً، على الرغم من اأنها م�سنوعة من جميع املكونات نف�سها"

طائرة فاخرة �ضفافة تعد 
برحالت غري م�ضبوقة

ت�سميما  بريطانيتان،  �سركتان  عر�ست 
لطائرة وا�سعة يتوقع اأن ت�سبح االأفخم 
الوا�سعة  م�ساحتها  اإىل  نظرا  العامل،  يف 

واأر�سيتها ال�سفافة.
وك�سفت �سركتا "كيو ديزاين" و"هايربد 
تكون  فخم  ت�سميم  ع��ن  فييكل"،  اإي���ر 
�سفافة،  الهجينة  الطائرة  اأر�سية  فيه 
وتتيح للركاب اأن يروا املناظر الطبيعية 
يف االأ�سفل ب�سكل وا�سح، اأما النوافذ فهي 

كبرية بخالف الطائرات احلالية.
بالهجينة  الندر"  "اإير  طائرة  وتو�سف 
بالنظر اإىل جمعها بن عدة موا�سفات، 
فهي ت�سم خ�سائ�ض من املنطاد واأخرى 
م���ن ال���ط���ائ���رة ال���ت���ج���اري���ة وامل���روح���ي���ة، 
ميل"  "ديلي  ���س��ح��ي��ف��ة  ن��ق��ل��ت  م���ا  وف���ق 

الربيطانية.
ال���ط���ائ���رة يف حت��ل��ي��ق��ه��ا على  وت��ع��ت��م��د 
غ���از ال��ه��ل��ي��وم، وي��ب��ل��غ ط��ول��ه��ا 45 مرتا 
جانب  اإىل  راك��ب��ا   18 ح��م��ل  وت�ستطيع 

طاقم القيادة املكون من �سخ�سن.
نوم  غ��رف��ة  ال��داخ��ل��ي  الت�سميم  وي�سمل 
مريحة، ف�سال عن طاولة فخمة لتناول 

الطعام اأمام منظر الغيوم.

احل�ضارتان ال�ضينية والعربية.. 
روابط �ضاربة يف التاريخ

اآالف عام   5 اأك��رث من  على امتداد 
ا���س��م��ه��ا يف خانة  ال�����س��ن  ���س��ج��ل��ت 
اأقدم احل�سارات الب�سرية واأكرثها 
العريق  ال�����س��ن  ف�سجل  ت��ف��اع��ال. 
واملمتدة  الوطيدة  حافل بعالقاتها 
والثقافة  ال����ع����رب����ي  ال�����ع�����امل  م�����ع 
االإ���س��الم��ي��ة ع��ل��ى امتداد  ال��ع��رب��ي��ة 
فيل�سوفها  ن��ظ��ام  ول��ع��ل  ال�����س��ن��ن. 
من  فيه  مبا  كونفو�سيو�ض  االأ�سهر 
الوالدين  ب��رب  تعنى  قيمة  م��ب��ادئ 
وال�������س���ل���وك احل��م��ي��د و����س���وال اإىل 
االإخ���ال����ض وال��ت��ق��وى مب��ف��ت��اح الأي 
هذا  على  دليل  خ��ري  �سليمة،  دول��ة 
�ساهمت  وق����د  ال���ث���ق���ايف.  ال���ت���ق���ارب 
العالقات  تعزيز  يف  اأخ��رى  عوامل 
والعامل  ال�سن  ب��ن  وال��ت��ف��اع��الت 
ال��ع��رب��ي االإ����س���الم���ي، م��ن��ه��ا حفظ 
ال�سخية  وامل�ساهمة  احلرير  طريق 
املنطقتن  رب���ط  ال��ط��رف��ن يف  م��ن 
وت��ر���س��ي��خ ال��ع��الق��ة ب��ي��ن��ه��م��ا. ولعل 
دليل  خ��ري  ال�سيني  اخل���زف  ق�سة 
والتفاعل  االن�������س���ج���ام  ه�����ذا  ع���ل���ى 
حافل  �سجل  اإىل  ت�ساف  والتقارب 
والفلكية  ال��ع��ل��م��ي��ة  ب�����االإجن�����ازات 
واملعمارية  وال���ف���ك���ري���ة  وال��ط��ب��ي��ة 
امل�����س��رتك��ة. وخ���ري دل��ي��ل ع��ل��ى ذلك 
وجود لوحات رخامية حفرت عليها 
قد  العربية،  باللغة  واآي��ات  �سواهد 
علقت على واجهات م�ساجد روادها 
ومازالت  ك��ان��ت  ف��ه��ك��ذا  ���س��ي��ن��ي��ون. 
والتفاعل  االنفتاح  ع��ن��وان  ال�سن 
االإي��ج��اب��ي ال��ب��ن��اء، وق���د وج���دت يف 
التقاء  واالإ�سالمي  العربي  العامل 
قويا حول هذا املبداأ القيم يف بناء 
وح�سد  ال��ت��ق��دم  وحت�����س��ي��ل  االأمم 

الريادات.

كم الوقت الذي ي�ضتغرقه 
النيكوتني يف اجل�ضم؟ 

الفحو�سات الطبية قيا�ض  ت�ستطيع 
ن�سبة النيكوتن يف اجل�سم من خالل 
البول اأو اللعاب اأو الدم، اأو ال�سعر اأو 
ت��دخ��ن منتجات  وع��ن��د  االأظ����اف����ر. 
والنارجيلة  ال�����س��ج��ائ��ر  م��ث��ل  ال��ت��ب��غ 
ميت�ض  االإل���ك���رتون���ي���ة  وال�����س��ج��ائ��ر 
النيكوتن  م��ن  ب��امل��ائ��ة   90 اجل�سم 
ال����ذي ي��دخ��ل��ه، وي��ب��ق��ى ب��ع�����ض منه 
داخ�������ل اجل���������س����م، ل���ك���ن ه�����ل ميكن 
يف  املوجود  النيكوتن  من  التخل�ض 
اجل�سم ب�سرعة؟ كم يبقى النيكوتن 
�ساعتن  م���رور  بعد  اجل�سم؟  داخ���ل 
م��ن ال��ت��دخ��ن ي��ت��م��ّك��ن اجل�����س��م من 
التخل�ض من ن�سف كمية النيكوتن 
ن�سف  اأن  ذل��ك  ويعني  دخلته،  التي 
وهو  �ساعتن،  مبرور  ينتهي  تاأثريه 
ما يجعل املدّخن ي�سعر باحلاجة اإىل 
اأخ����رى، لكن يحدث  ال��ت��دخ��ن م���ّرة 
باجل�سم  ن�سبته  يف  كبري  انخفا�ض 

بعد مرور 16 �ساعة.

درا�ضة جديدة تهدم 
فوائد اأوميغا 3

تناول  اأن  ج���دي���دة،  حتليلية  درا����س���ة  ك�سفت 
مكمالت  ب�سكل  الدهنية   3 اأوميغا  اأحما�ض 
ك��ب��رية يف احلماية  ف��ائ��دة  ل��ه  لي�ض  غ��ذائ��ي��ة 
اأمرا�ض القلب. وجمعت الدرا�سة بيانات  من 
 79 يف  ����س���ارك���وا  م��ري�����س��ا   112059 م���ن 
تاأثري  اأن  الباحثون  ووج��د  ع�سوائية،  جتربة 
املكمالت، التي حتتوي على االأوميغا 3 قليل 
اأو التعر�ض  اأو معدوم بالن�سبة خلطر الوفاة 

الأزمة قلبية اأو ذبحة �سدرية.
واأفادت الدرا�سة، التي ن�سرت نتائجها يف دورية 
كوكرين الي��رباري، باأن الباحثن وجدوا مع 
ذلك بع�ض الفائدة من تناول هذه املكمالت، 
اإذ اأنها تقلل م�ستويات الدهون الثالثية، لكن 
اأي�سا  اأنها تقلل  اجلانب ال�سلبي يف االأمر هو 

م�ستويات ما يعرف بالكول�سيرتول املفيد.
تناول زيت  اإىل فوائد من  الدرا�سة  وتو�سلت 
ا�سطراب  منع  يف  خا�سة  واملك�سرات  الكانوال 
�سربات القلب، لكن يل هوبر كبرية الباحثن 
يف  والباحثة  التغذية  واأخ�سائية  الدرا�سة  يف 
اأنغليا يف  اإي�ست  كلية نوريت�ض للطب بجامعة 

بريطانيا قالت اإن التاأثري حمدود.
 143 زاد  لو  املثال  �سبيل  على  اأن��ه  واأ�سافت 
واحدا  ف��اإن  الكانوال  زي��ت  ت��ن��اول  م��ن  �سخ�سا 

منهم فقط �سيتجنب هذه امل�سكلة ال�سحية.
واأو�سحت اأنه لو زاد األف �سخ�ض الكمية، التي 
فاإن  اأواملك�سرات  الكانوال  زيت  يتناولونها من 
باأمرا�ض  الوفاة  �سيتجنب  واحدا منهم فقط 

القلب اأو التعر�ض لذبحة اأو اأزمة قلبية.

الدرا�سة  على  امل�سرفة  عن  غريفيث  جامعة  موقع  ونقل 
ال�سغط  اأن  اإىل  اأب��ح��اث��ن��ا  "تو�سلت  ق��ول��ه��ا  ب���روف  ب���اوال 
االأزواج  على  يوؤثر  اأن��ه  كما  ويحدث،  املنقول حقيقي جدا 
مع اأو بدون اأطفال": واأ�سافت اأن علماء النف�ض ُيطلقون 

على هذه الظاهرة "عدوى ال�سغط".
 16 ح���وايل  فيها  ���س��ارك  درا���س��ة  على  النتائج  واع��ت��م��دت 
بكيفية  واه��ت��م��ت  ط��وي��ل��ة،  زم��ن��ي��ة  ف���رتة  ويف  االأزواج  م��ن 
بروف  ب��اوال  اأك��دت  اإذ  العمل،  املوظفن مع �سغط  تعامل 
�سعوبة  مع  خا�سة  العمل،  بيئة  يف  يكون  قد  ال�سغط  اأن 
اال�ستغال مع �سخ�ض ما، وهو ما يت�سبب يف االإجهاد ويوؤثر 

على االأداء يف ميدان ال�سغل.
اإىل  يتعر�ض  ال��ذي  ال�سخ�ض،  اأن  املتحدثة  نف�ض  وتابعت 
�سغط العمل لفرتة طويلة قد يتم نقله اإىل الطرف االآخر 
العمل  اأماكن  اأن  واأ�سافت  و�سعادته،  �سحته  على  ويوؤثر 
خمتلف  يف  موظفيها  دع���م  اإىل  احل��اج��ة  ت���درك  اجل��ي��دة 

مراحل حياتهم.
اأن  براك�سي�ض"  "هايل  م��وق��ع  يفيد  ال�����س��ي��اق،  نف�ض  ويف 
ال�سغط املتوا�سل يت�سبب يف عواقب وخيمة على ال�سحة 
على غرار م�ساكل يف املعدة واالأمعاء واالآم الظهر وارتفاع 

�سغط الدم، باالإ�سافة اإىل اأمرا�ض القلب.
من جهة اأخرى، ميكن التغلب على �سغط العمل باالعتماد 

ممار�سة  مثل  والفعالة  الب�سيطة  اخل��ط��وات  بع�ض  على 
اليوغا والتاأمل، ف�سال عن ممار�سة الريا�سة، كما ي�سري 

اإىل ذلك نف�ض املوقع االأملاين.
التوازن  وا���س��ت��ع��ادة  احل��ي��اة  �سغوط  على  للتغلب  ن�سائح 

الداخلي
الهدوء  م�ساحة  املناف�سة من  وح��دة  احلياة  تقلل مطالب 
رفيقا  الع�سبي  ال�سغط  اأ�سبح  اأن  بعد  ال�سيما  النف�سي، 
لنا يف معظم مراحل احلياة، فالنجاح يحتاج دوما جلهد 
متزايد، لكن بع�ض االأمور الب�سيطة يف احلياة ت�ساعد يف 

اإعادة التوازن الداخلي.
حتقيق اأعلى درجات يف الثانوية لدخول جامعة مرموقة 
ثم البحث عن وظيفة واملناف�سة من اأجل حتقيق التقدم.. 
بالتدريج حللبة مناف�سة كبرية م�سحوبة  تتحول حياتنا 
ب�سغط ع�سبي م�ستمر، وهي ظروف ي�سعب معها ال�سعور 
االأملاين  "فراوين"  موقع  وا�ستعر�ض  الداخلي.  بال�سالم 
ال�سغوط  ال��ت��ي تقلل م��ن ح��دة  جمموعة م��ن اخل��ط��وات 

الع�سبية التي حتيط بنا يف كل مكان ومنها:
الداخلي  ال��ه��دوء  خ��ط��وات  اأوىل  تتمثل  االأع���ب���اء:  ت��وزي��ع 
مرة  املهام  بكافة  القيام  املمكن  غري  من  باأنه  باالعرتاف 
واحدة، فمن غري املمكن القيام بوظيفة جانبية يف ف�سل 
مع  املقبل  ال��درا���س��ي  ال��ع��ام  ملحا�سرات  واالإع����داد  ال�سيف 

االعتناء باجَلدة واخلروج مع االأ�سدقاء.
الكمبيوتر: ال تخلو احلياة من  �سا�سة  اأن�سطة بعيدة عن 
العديد من االأ�سياء اجلميلة مهما كانت ب�سيطة، فاجللو�ض 
ل�ساعة واحدة حتت اأ�سعة ال�سم�ض اأو قراءة كتاب جيد تقلل 

من ال�سعور بال�سغط الع�سبي.
حتدث عما يزعجك: اجللو�ض مع �سديق مقرب و�سرد كل 
امل�سكلة،  ما يوؤرقك ي�ساعد من ناحية على تب�سيط حجم 
كما اأنه يجعل اأ�سدقائك على دراية مبا تعانيه، وبالتايل 
قد يحاول اأحدهم تقدمي اأي م�ساعدة ولو ب�سيطة يف مهام 

احلياة اليومية.
اأو اأجنح؟  اأذكى  اأو  حب نف�سك: ماذا لو كنُت اأجمل قليال 
مثل هذه االأ�سئلة ال ت�ساعد يف تعزيز الثقة بالنف�ض كما اأن 
اأوىل خطوات تقدير الذات تبداأ عند التخلي عن مثل هذه 

االأمنيات. حب نف�سك كما اأنت!
ال���ه���واي���ات: مم���ار����س���ة ه���واي���ة ي��ح��ب��ه��ا االإن�������س���ان، يعطي 
الع�سبية  ال�سغوط  على  التغلب  يف  ي�ساعد  توازنا  احلياة 

وامل�ساعب.
احلركة والتغذية: ال ميكن احلديث عن الراحة النف�سية 
دون خلو اجل�سد من امل�سكالت الع�سوية فال�سحة النف�سية 
عليه  ت�ساعد  اأم��ر  وه��و  االأع�����س��اء  ب�سحة  ب�سدة  مرتبطة 

التغذية املتوازنة ال�سحية، واحلركة امل�ستمرة.

�ضغط العمل يتحول اإىل عدوى وينتقل للمحيطني بنا

يبدو اأن عواقب �شغط العمل ال تقت�شر فقط على التاأثري املبا�شر 
على ال�شحة، بل تتعداه اأي�شا اإىل العالقات االإن�شانية مع اأقرب 

االأ�شخا�ص، على غرار ما ك�شفت عنه درا�شة علمية حديثة، 
وف�شرت ذلك بتجربة �شارك فيها عدة اأزواج.

النجاح،  اأ�شكال  من  �شكال  مميز  عمل  على  احل�شول  يعترب 
ولكنه اأمر قد يوؤثر على ت�شرفاتنا مع االأ�شخا�ص املحيطني 

بنا، وخا�شة االأقرب اإلينا. فقد تو�شلت درا�شة حديثة 
اإىل اأن كل �شخ�ص يعاين من االإجهاد يف العمل ميكنه 

اأن ينقل ذلك اإىل �شريكه يف احلياة، ويوؤثر بالتايل 
على �شحته وعالقته معه، وفق ما اأ�شار اإليه موقع 

درا�شة �شادرة  عن  نقال  براك�شي�ص"،  "هايل 
 Australian Journal of" جملة  يف 

."Psychology
جامعة  عن  ال�شادرة  الدرا�شة،  واأو�شحت 
اأن �شغط العمل يتم  غريفيث االأ�شرتالية، 

نقله من �شريك اإىل اآخر يف املنزل. واأ�شافت 
اأن ن�شف امل�شاركني تقريبا يف الدرا�شة اأ�شاروا اإىل 

اأن ال�شغط اأثر كثريا على عالقتهم مع �شركائهم.
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دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي تختتم جولتها الرتويجية ال�شنوية يف اململكة املتحدة

ولندن ت�ضي�ضرت  مدينتي  يف  اجلولة  فعاليات  ح�ضروا  ال�ضياحية  الرحالت  ومنظمي  ال�ضفر  وكالء  من   120

بتكلفة 18 مليون درهم

بلدية مدينة العني تبداأ م�ضروع اإن�ضاء خطوط املياه املغذية للواحات 

لت�شجيع املزارع املتميز واملزارع املبتكر 

م�ضاركة جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي يف مهرجان ليوا للرطب 

•• اأبوظبي - الفجر

– اأبوظبي جولتها  وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة  اختتمت 
جنحت  حيث  املتحدة.  اململكة  يف  ال�سنوية  الرتويجية 
والربامج  وامل��ع��امل  املنتجات  على  ال�����س��وء  ت�سليط  يف 
خمتلف  يف  املتميزة  والثقافية  ال�سياحية  الرتفيهية 
اأرج�����اء االإم������ارة. وا���س��ت��ق��ط��ب��ت اجل���ول���ة، ال��ت��ي اأقيمت 
م����وؤخ����راً يف م��دي��ن��ت��ي ت�����س��ي�����س��رت ول���ن���دن حت���ت رعاية 
"االحتاد للطريان" و"جتارب يا�ض"، 120 من وكالء 
ال�سفر ومنظمي الرحالت ال�سياحية يف اململكة املتحدة 
من  ال�سياحية  الوجهة  على  ق��رب  عن  تعرفوا  الذين 
خالل التوا�سل املبا�سر مع 15 من ال�سركاء واجلهات 

العاملة بقطاع ال�سياحة يف اأبوظبي.
الرتفيهية  املدينة  �سامل عن  ل�سرح  وا�ستمع احل�سور 
اجلديدة "عامل وارنر براذرز اأبوظبي"، املقرر افتتاحها 
6 مناطق  25 يوليو يف جزيرة يا�ض والتي ت�سم  يوم 
اإىل جانب  العائلة،  اأف��راد  توفر جت��ارب ممتعة جلميع 
مدينة  يف  اجل��ذب  ومعامل  واملنتجعات  الفنادق  اأح��دث 

اأبوظبي ومنطقتي العن والظفرة.
و�سهد برنامج اجلولة يف كال املدينتّن حفل ا�ستقبال 
تبعه عرو�ض تقدميية من دائرة الثقافة وال�سياحة - 
اأبوظبي واالحت��اد للطريان وجت��ارب يا�ض، ثم لقاءات 
واجتماعات مع ال�سركاء، قبل اإجراء �سحب على جوائز 

قيمة، حيث فاز 13 من الوكالء بعطالت يف اأبوظبي 
عن  معلوماتهم  اخ��ت��ربت  اأ�سئلة  على  اإجابتهم  عقب 

االإمارة.
و�سم وفد اأبوظبي يف اجلولة كاًل من اأنانتارا للفنادق 
وامل��ن��ت��ج��ع��ات وامل���غ���ام���رات ال��ع��رب��ي��ة م��غ��ام��رات اخلليج 
ودو����س���ت ث���اين وق�����س��ر االإم������ارات واالحت�����اد للطريان 

وهال  اأبوظبي  حياة  وج��ران��د  البحر  ب��اب  وفريمونت 
اأبوظبي  ح��ي��اة  وب���ارك  للعطالت(  )االحت����اد  اأب��وظ��ب��ي 
واملنتجعات  للفنادق  اأبوظبي وروتانا  كارلتون  والريتز 
و���س��ان��ت ري��ج��ي�����ض اأب��وظ��ب��ي وم��ن��ت��ج��ع ���س��ان��ت ريجي�ض 

جزيرة ال�سعديات وذا ايدي�سن اأبوظبي وجتارب يا�ض.
واملكاتب  الرتويج  اإدارة  مدير  النعيمي،  مبارك  وق��ال 

اأبوظبي:   – وال�سياحة  الثقافة  دائ���رة  يف  اخل��ارج��ي��ة 
اجلولة  ه��ذه  جن��اح  يف  دوره��م  على  �سركائنا  "ن�سكر 
الرحالت  ومنظمو  الوكالء  اأب��دى  حيث  الرتويجية. 
بال�سواطئ  اإع��ج��اب��ه��م  امل��ت��ح��دة  اململكة  يف  ال�سياحية 
يف  الرتفيهية  وال��ت��ج��ارب  ال��ث��ق��ايف  وال����رتاث  اجلميلة 
تزويدهم  �ساهمت يف  ق��د  اجل��ول��ة  اأن  ون��ث��ق  اأب��وظ��ب��ي. 
وجهتنا  تقدمي  على  مل�ساعدتهم  ال��الزم��ة  باملعلومات 
ال�سياحية لعمالئهم باأف�سل �سورة ممكنة، وت�سجيعهم 
مع  بالتزامن  اال�ستثنائية،  جتاربها  ا�ستك�ساف  على 
طرح عرو�ض وباقات �سيفية رائعة قبل مو�سم الذروة 
ال�سياحية يف ف�سل ال�ستاء. وت�ستقطب اأبوظبي اإقبااًل 
العام اجل��اري، وندعو  ال��زوار منذ مطلع  متزايداً من 
وك����الء ال�����س��ف��ر وم��ن��ظ��م��ي ال��ع��ط��الت مل��وا���س��ل��ة العمل 
اململكة  يف  ال�سياحي  النمو  ه��ذا  زخ��م  على  للمحافظة 
ذات  الرئي�سية  اأ���س��واق��ن��ا  �سمن  ن�سعها  ال��ت��ي  املتحدة 
اأوروبياً  االأوىل  امل��ت��ح��دة  اململكة  وت��ع��ت��رب  االأولوية". 
ال�سياحية  االأ���س��واق  اأك��رب  قائمة  على  عاملياً  والثالثة 
اخل���ارج���ي���ة ل����الإم����ارة م���ن ن��اح��ي��ة ع����دد ال����ن����زالء من 
مواطنيها باملن�ساآت الفندقية يف اأبوظبي والذي ارتفع 
 270،000 ليبلغ   2017 العام  خالل   13٪ بن�سبة 
من  االأول  ال��رب��ع  يف  النمو  توجهات  وا�ستمرت  ن��زي��ل. 
العام اجلاري مع زيادة عدد النزالء من اململكة املتحدة 
بن�سبة ٪24 مقارنة بالفرتة نف�سها من العام املا�سي.

•• العني – الفجر

بداأت بلدية مدينة العن وبالتن�سيق مع �سركة العن 
للتوزيع تنفيذ م�سروع ا�ستبدال خطوط املياه املغذية 
بتكلفة  العن  مدينة  م�ستوى  على  واح���ات   7 لعدد 
تزيد عن 18 مليون درهم، و�سي�سمل امل�سروع واحات 
والهيلي  ال��ق��ط��ارة  و  امل��ع��رت���ض  و  وال�����داودي  العيني 
 40% امل�سروع  يوفر  حيث  املويجعي،  و  اجليمي  و 
الواحات كما  التي تغذي  املياه اجلوفية  من اجمايل 
مدينة  يف  اجلوفية  االآب���ار  حفر  من  امل�سروع  �سيقلل 
يف  امل��ي��اه  دوران  م��دة  لتقليل  امل�سروع  العن.ويهدف 
الواحات باالإ�سافة لعدم االعتماد على املياه اجلوفية 
لواحة  ج��دي��دة  و�س�����لة  ان�س�������اء  �س��������يتم  حي���ث 
نحو  العن  مدينة  بلدية  خطط  �س�����من  املويجعي، 
باملياه  اإث��رائ��ه��ا  خ��الل  م��ن  ال��واح��ات  على  املحافظة 
املياه  من�سوب  م�ستوى  انخفا�ض  من  عليها  حفاظاً 

اجلوفية واجلفاف.
م�سروع  مدير  النعيمي،  را���س��د  علي  املهند�ض  وق��ال 
الواحات واالأف��الج يف مدينة العن.  ت�سغيل و�سيانة 
باأنه ح�سب الدرا�سة ال�ساملة لالحتياجات امل�ستقبلية 
امل��ط��ل��وب��ة ب���داأن���ا مب�����س��روع ا���س��ت��ب��دال خ��ط��وط املياه 
املغذية للواحات للمحافظة على احتياجات الواحات 

و  املدينة  االآب���ار يف  تقليل حفر  و  امل��ي��اه احلالية  م��ن 
املياه اجلوفية و رفع م�ستوى  احلفاظ على خمزون 
ر�سا املجتمع ، نظراً ملا متثله هذه الواحات من اإرث 
ثقايف و �سعبي لدولة االإمارات كما تتميز مدينة العن 
و  ثقافية.  و  �سياحية  وجهة  اأ�سبحت  التي  بواحاتها 

اإن بلدية مدينة العن تويل اهتمام  اأ�ساف النعيمي 
م�ساريع  بالواحات و تر�سد لها دائماً  خا�ض و كبري 
اال�ستدامة التي حتافظ عليها ، و ياأتي م�سروع توفري 
اإىل جانب   ، الواحات ليوؤكد على هذا االهتمام  مياه 
عمليات ال�سيانة امل�ستمرة التي تقوم بها البلدية مثل 

�سيانة عوامد الري و تركيب ) املردات ( حفاظاً على 
جانب  اإىل   ، ال��ه��در  م��ن  للنخيل  املغذية  ال��ري  مياه 
و   ، االف���الج  مياه  ت��وزي��ع  يف  التحكم  اأنظمة  حت�سن 

تنظيف م�سار جمرى االأفالج .
و اأكد النعيمي اأن امل�ساريع التي تقوم بها بلدية مدينة 
العن حتقق املعايري املطلوبة للحفاظ على ا�ستدامة 
الواحات من خالل مد خطوط املياه و�سيانة االآبار 
لتكون جاهزة لالإ�ستخدام فقط يف حال وجود نق�ض 
يف املياه القادمة من �سركة العن للتوزيع، اإىل جانب 
البلدية مثل احلفاظ على  اأخ��رى تقوم بها  خطوات 
املدينة ع��ن طريق  ق��ن��وات تغذية واح���ات  و  م�����س��ارات 
�سيانة الثقاب و قنوات الري و منابع اأمهات االفالج 
اأو  احلفر  ي�سكلها  قد  اأ�سرار  اأي  من  عليها  للحفاظ 

الزحف العمراين مبناطق االأفالج.
ب�سكل  تعمل  العن  مدينة  بلدية  اأن  بالذكر  اجلدير 
واحات  جميع  يف  ال�سرايع  تطوير  اإع���ادة  على  دوري 
النخيل ، حيث قامت موؤخراً ب�سيانة �ساملة جلميع 
78650 مرتاً  ب��اج��م��ايل  ب��ال��ع��ن  ال��ن��خ��ي��ل  واح����ات 
طولياً و ت�سمنت �سيانة االعمدة املت�سررة و تركيب 
بوابات جديدة )املردات(  لقنوات االأفالج و اإعادة بناء 
امل���زارع  وغريها  الثقاب و �سيانة اجل��دران وب��واب��ات 

من اعمال ال�سيانة.

•• العني - الفجر

حتر�ض جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار 
الزراعي كعادتها على التواجد الدائم يف مهرجان ليوا 
للرطب منذ والبدايات وحلد االآن ملا ميثله من مكانة 
كبرية ا�ستقطب خالل تاريخه احلافل بالتميز والنجاح 
كافة املهتمن بزراعة النخيل وانتاج التمور، وذلك عرب 
جناح �سم كافة الو�سائل واملطبوعات التي �ساهمت يف 
تعريف املهتمن ومزارعي نخيل التمر بجائزة خليفة 
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي وجائزة املزارع 

املتميز واملزارع املبتكر باالإمارات.
وع���رب ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��وه��اب زاي���د اأم���ن عام 
اأهمية  واأكد على  امل�ساركة،  ارتياحه لهذه  اجلائزة عن 
هامة  نافذة  يعترب  كمهرجان  للرطب  ليوا  مهرجان 
وملتقى �سنوي للمزارعن والباحثن واملهتمن ب�سجرة 

نخيل التمر و�سناعاتها على امل�ستوى االقليمي.
واأ����س���اد ���س��ع��ادت��ه ب��امل�����س��ت��وى ال��ك��ب��ري ال����ذي و���س��ل اإليه 
الرعاية  بف�سل  ع�����س��رة  ال��راب��ع��ة  دورت����ه  يف  امل��ه��رج��ان 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  من  الكرمية 

نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة، حيث 
ومنح  خا�ساً  اهتماماً  التمر  نخيل  �سجرة  �سموه  منح 
القائمن والعاملن يف قطاع نخيل التمر حافزاً كبرياً 
للعمل باإخال�ض لالرتقاء بهذا القطاع حملياً وعربياً 

وعاملياً، زراعة وت�سويقاً وت�سنيعاً.
وقال االأمن العام جلائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
واالبتكار الزراعي اإن االأهداف املرجوة من امل�ساركة يف 
ا�ستطاعت  حيث  حتققت،  ق��د  للرطب  ليوا  مهرجان 
اجل���ائ���زة م���ن ا���س��ت��ق��ط��اب ع����دد ك��ب��ري م���ن امل���زارع���ن 
الدولية  خليفة  ج��ائ��زة  �سمن  للم�ساركة  امل��واط��ن��ن 
احلادية  ب��دورت��ه��ا  ال���زراع���ي  واالب��ت��ك��ار  ال��ت��م��ر  لنخيل 
بدورتها  املبتكر  وامل��زارع  املتميز  امل��زارع  وجائزة  ع�سرة 
الثانية التي تنظمها االأمانة العامة للجائزة بالتعاون 
مع �سركة الفوعة والتي ت�ستهدف مزارعي نخيل التمر 
من اأبناء دولة االمارات العربية املتحدة. وحظي جناح 
اجلائزة باهتمام وا�سع من قبل الزوار واملهتمن ب�سجرة 
واالأكادميين  والباحثن  امل��زارع��ن  من  التمر  نخيل 
ال���ذي���ن ح��ر���س��وا ع��ل��ى زي�����ارة اجل���ن���اح واالط�����الع على 

اأن�سطة اجلائزة ومطبوعاتها و�سروط امل�ساركة.

باأداء مميز للحرفيات 
دائرة الثقافة وال�ضياحة- اأبوظبي 

تختتم م�ضاركتها يف �ضوق عكاظ التاريخي
•• اأبوظبي - الفجر

الن�سخة  بنجاح يف  اأبوظبي م�ساركتها  وال�سياحة-  الثقافة  دائرة  اختتمت   
فعالياته  اأنهى  وال��ذي  التاريخي  عكاظ  �سوق  مهرجان  من  ع�سرة  الثانية 

موؤخراً يف حمافظة الطائف باململكة العربية ال�سعودية. 
وقد جتاوز عدد زوار جناح دائرة الثقافة وال�سياحة- اأبوظبي، املقام يف جناح 
احلي العربي، ال� 10 اآالف زائر يومياً، حيث �سكلت احلرفيات االإماراتيات 
تنظمه  ال��ذي  املهرجان  ل���زوار  رئي�سية  ج��ذب  نقطة  ال�سوق  يف  امل�ساركات 

الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني يف اململكة العربية ال�سعودية.  
امل��راأة االإماراتية يف العديد  حيث قدمّن عرو�ساً حية ملهارات ا�ستهرت بها 
اليون�سكو  قائمة  على  وامل���درج  "ال�سدو"  حياكة  ال�سيما  ال�سناعات،  م��ن 
للرتاث الثقايف غري املادي للب�سرية، وهو فن حياكة ال�سوف الإنتاج بيوت 
ال�سعر واالأب�سطة املختلفة، اإىل جانب اأعمال "اخلو�ض" من �سعف النخيل 
املجفف وت�سكيل منتجات خمتلفة ت�ستخدم يف احلياة اليومية مثل ال�سالل 
املنتجات  ال��ع��دي��د م��ن  وامل��ه��ف��ات وغ��ريه��ا. كما عر�سن  ال��ط��ع��ام  واأغ��ط��ي��ة 
املطورة من مواد تقليدية وتلبي االحتياجات املعا�سرة، اإىل جانب املالب�ض 

التقليدية الرتاثية والبخور والتلي. 
الثقافة  دائ���رة  يف  املعنوي  ال���رتاث  اإدارة  مدير  الكعبي  حمد  �سعيد  وق��ال 
اململكة  يف  الرتاثية  املحافل  يف  م�ساركتنا  "تكت�سب  اأبوظبي  وال�سياحة- 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ال�����س��ق��ي��ق��ة اأه��م��ي��ة خ��ا���س��ة، ن���ظ���راً ل��ل��ت��ق��ارب الثقايف 
وتفاعل كبري من  اإذ حتظي م�ساركتنا برتحيب  البلدين،  والتاريخي بن 
قبل االأ�سقاء يف ال�سعودية، فقد مل�سنا من زوار �سوق عكاظ اهتماماً كبرياً 
بالرتاث االإماراتي مبختلف اأ�سكاله، وقد اأ�سعدنا اأن نعر�ض نتاج احلرفن 

ومهاراتهم يف ت�سكيل منتجات عالية اجلودة من مواد اأولية".
اأمام  االأداء  فنون  من  ع��دداً  ال�سعبية  الفنون  ف��رق  اأحيت  اأخ��رى  من جهة 
اجلمهور، مبا فيها املدرجة على قائمة اليون�سكو للرتاث الثقايف غري املادي 

للب�سرية وهي الرزفة والعازي، اإىل جانب فن اليولة. 

دار زايد للثقافة الإ�ضالمية ت�ضيد 
بعالقات ال�ضداقة بني الإمارات  وال�ضني 
للثقافة  زاي���د  دار  ع���ام  م��دي��ر  ال�سنيدي  اهلل  ع��ب��د  خ��ل��ف��ان  ال��دك��ت��ور  اأ���س��اد 
االإمارات  دول��ة  تربط  التي  املتينة  ال�سداقة  بعالقة  باالإنابة،  االإ�سالمية 
ت�سريح خا�ض  ذلك يف  ال�سعبية، جاء  ال�سن  بجمهورية  املتحدة  العربية 
واإطالق  ال��دول��ة  اإىل  بينغ  جن  �سي  ال�سيني  الرئي�ض  زي��ارة  مبنا�سبة  له 
العالقات  يعزز  – ال�سيني" وال��ذي  االإم��ارات��ي  "االأ�سبوع  االإم���ارات  دول��ة 
اأمام العمل على توطيد  الثقافية واحل�سارية بن البلدين، ويفتح املجال 
املعريف  التبادل  وا�ستمرارية  االإن�ساين،  والتكامل  الثقايف  الرتابط  اأوا�سر 

واحل�ساري بن البلدين ال�سديقن. 
وثمن ال�سنيدي حر�ض القيادة الر�سيدة لدولة االإم��ارات على العمل على 
االأثر  ل��ه  ال��ذي  ال�سعبية  ال�سن  م��ع جمهورية  وال��ث��ق��ايف  امل��ع��ريف  ال��ت��ب��ادل 

الكبري يف توطيد العالقات امل�سرتكة بن البلدين.
وال�سالم  الت�سامح  قيم  تر�سيخ  يف  االإم����ارات  جتربة  ب��اأن  ال�سنيدي  واأك���د   
تعك�ض  عامة  �سمة  الت�سامح  قيم  جعل  يف  روؤي��ت��ه��ا  حققت  وع��امل��ي��اً،  حملياً 
حا�سنة  االإم���ارات  ُتعد  حيث  املجتمع،  الأف��راد  ال�سليمة  االإن�سانية  الفطرة 
لقيم الت�سامح وال�سلم واالأم��ان والتعددية الثقافية مما �ساهم يف تكري�ض 
الثقافات  بن  ال�سلمي  والتعاي�ض  للت�سامح  وعنوان  كاأر�ض  الدولة  مكانة 

املختلفة وتعزيز لغة الت�سامح بن اأطياف املجتمع مبختلف مكوناته.
ال�سينية يف  اللغة  االإ�سالمية تعتمد  دار زايد للثقافة  باإن  ال�سنيدي  وقال 
من  االإ�سالمية  بالثقافة  واملهتمن  اجل��دد  املهتدين  من  الطلبة  تدري�ض 
اللغة  ودورات  االإ�سالمية  الثقافة  ل���دورات  املنت�سبن  ال�سينية  اجلالية 
الرئي�سي  مبركزها  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  ودروات  بغريها  للناطقن  العربية 

بالعن واأفرعها باأبوظبي وعجمان.
واأ�ساف ال�سنيدي بانه بلغ عدد امل�ستفيدين من طلبة الدار الناطقن باللغة 
االأول  والن�سف   2017 عام  خالل  االإ�سالمية  الثقافة  ل��دورات  ال�سينية 
واأفرعها اخلارجية  بالعن  الرئي�سي  2018 مبركزها  اجل��اري  العام  من 
باأبوظبي وعجمان 202 م�ستفيد، اأما الذين التحقوا بدورات تعلم اللغة 
العربية للناطقن بغريها فقد بلغ 185 م�ستفيد، كما التحق 55 طالب 

يف دورات تعلم القراآن الكرمي.
واأو�سح ال�سنيدي حر�ض الدار على توفري كتب الثقافة االإ�سالمية الهادفة 
وفق اأف�سل املعايري العاملية، والتي تتطلب دقة متناهية لتنا�سب حمتوياتها 
ال�سرائح املختلفة، وتر�سخ لديهم قيم الت�سامح واالعتدال، والعمل الدوؤوب، 
واالإنتاجية، وغريها من القيم العظيمة؛ لتجعل من القارئ عن�سر بناء يف 
جمتمعه، م�سرياً اإىل اأن مكتبة الدار التي حتتوي حالياً على 10 عناوين 
خمتلفة باللغة ال�سينة من مثل: ترجمة وتف�سري معاين القران الكرمي 
الكرمي  القراآن   ، املذهب احلنفي   ، املهتدين  ، منهاج  وامل�سلمون  االإ�سالم   ،
وال�سنة النبوية ، احلياة يف الع�سر احلديث ، االأخالق االإ�سالمية الكونية 
، االإميان وال�سعادة ، االآداب والف�سائل النبوية  ، معامل من حياة الر�سول 
�سلى اهلل عليه و�سلم. ولفت  ال�سنيدي اإىل اأنه مت توزيع اأكرث من 1000 
ن�سخة لعناوين خمتلفة باللغة ال�سينية خالل عام 2017 والن�سف االأول 
من العام اجلاري 2018 ا�ستفاد منها الطلبة من املهتدين اجلدد واملهتمن 

بالثقافة االإ�سالمية الناطقن باللغة ال�سينية.
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- منذ الوالدة حتى ال�شنة: ت�شّيق البواب ال�شخامي
- هل تالحظني اأن طفلك يتقياأ كمية احلليب التي يتناولها ب�شكٍل متكرر؟ 

- يف االأ�شبوع الثاين اأو الثالث بعد الوالدة، قد ي�شاب الطفل بت�شّيق البواب ال�شخامي. اإنها حالة 
حميدة لكنها قد تتطّلب جراحة عاجلة.

تعّريف اإىل اأبرز امل�شاكل التي ميكن اأن يواجهها طفلك يف خمتلف املراحل العمرية ورافقيه باأف�شل طريقة ممكنة...

ب�سرعة،  ن�سرب  حن  اأحياناً  املزعجة  احل��ازوق��ة  تبداأ 
ت�ستمر  ع��ن��دم��ا  ل��ك��ن  ال��غ��ازي��ة.  امل�����س��روب��ات  �سيما  ال 
معاك�سة. بطريقة  بال�سرب  اخل��رباء  يو�سي  احلالة، 
للحجاب  مفاجئة  ان��ق��ب��ا���س��ات  ع��ن  احل���ازوق���ة  تنجم 
احلاجز )ع�سل حتت الرئتن(، وترتبط هذه احلركة 
هكذا  ال��ه��واء.  ينحب�ض  حيث  احلنجرة  فتحة  باإقفال 
لكن  بعد  الدقيق  �سببها  يتحدد  مل  احل��ازوق��ة!  تبداأ 
احلجابي  الع�سب  با�سطراب  تتعّلق  امل�سكلة  اأن  يبدو 
ال����ذي ي��ت��ح��ّك��م ب��احل��ج��اب احل��اج��ز.ي�����س��ت��ه��دف �سرب 
)لدغدغة(  اللهاة  ب�سرعة  اأو  معاك�سة  بطريقة  امل��اء 
الع�سب امل�سطرب وتهدئة احلازوقة. يقرتح البع�ض 
املاء ببطء �سديد حلب�ض  ابتالع كوب كبري من  اأي�ساً 
م�سدر  اخلطوة  ه��ذه  وت�سّكل  ث���واٍن،  لب�سع  االأنفا�ض 
باملاء  كوباً  مت��الأ  اأن  مفيداً.يكفي  دوراً  وت���وؤدي  اإل��ه��اء 
)ن�سفه على االأقل( وُتَقّربه من ذقنك، ثم اأحِن راأ�سك 
مبا يكفي نحو االأمام كي ت�سرب ببطء. هذه العملية 
االأوىل.  امل��رة  تنجح يف تطبيقها من  دقيقة ورمب��ا ال 
طوياًل  كوباً  اخ��رت  قلياًل.  ترّكز  حن  �ستنجح  لكنك 

وا�سكب فيه ماًء بارداً لزيادة فاعلية احلركة.

هواء املنازل اأ�ضواأ بخم�ضة احلازوقة .. ال�ضرب بطريقة معاك�ضة
اأ�ضعاف من خارجها

حذرت منظمة �سحية اأمريكية من اأن الهواء الذي 
اأ�سواأ  ي��ك��ون  ق��د  منازلهم  يف  االأم��ريك��ي��ون  يتنف�سه 

بخم�سة اأ�سعاف من الهواء امللوث يف خارجها.
وقالت جمعية الرئتن االأمريكية اإن اأجهزة التدفئة 
لتلوث  االأ�سا�سي  امل�سدر  تعد  وال��ت��ربي��د  والتهوية 

الهواء داخل املنازل،
 وميكن اأن تفاقم حالة امل�سابن مبر�ض الربو.

من جانبها ن�سحت وكالة حماية البيئة االأمريكية 
ب��ع��دم ال��ت��دخ��ن داخ���ل امل���ن���ازل، حم���ذرة م��ن االأذى 
بالن�سبة  خ�سو�سا  ال�سلبي  التدخن  ي�سببه  ال��ذي 

اإىل امل�سابن بالربو.
باملاء  مبتلة  قما�ض  قطع  ا�ستخدام  اإىل  دع��ت  كما 
الو�سيلة  ت��ع��د  الأن��ه��ا  ال��غ��ب��ار،  م��ن  امل��ن��زل  لتنظيف 

االأف�سل للتخل�ض منه.
والتهوية  التدفئة  اأجهزة  ب�سيانة  الوكالة  وطالبت 
امل�سابن  حالة  تفاقم  ملنع  منتظم  ب�سكل  والتربيد 

بالربو.

حالة طارئة
ال�سبيان  وت�سيب  ج��داً  �سائعة  احلالة  هذه  ُتعترب 
ي�����س��ري البواب  ب�����س��ي��ط:  امل����ب����داأ  اأ����س���ا����س���ي.  ب�����س��ك��ل 
اإىل املنطقة االأخرية من املعدة. ت�سمح  ال�سخامي 
العا�سرة للمعدة باالمتالء وبتفريغ  الع�سلة  هذه 
تت�سّيق  عندما  تنغلق.  اأو  تنفتح  حن  حمتوياتها 
اأيام،  ب�سعة  خ��الل  الع�سل  ي�سعف  املنطقة  ه��ذه 
عن  ع��اج��زة  ت�سبح  ال��ت��ي  امل��ع��دة  وي�����س��ّد  فيت�سّخم 
اأي���ام،  ب��ع��د  امل�سكلة  ت��ط��ورت  اإذا  ت��ف��ري��غ حم��ت��واه��ا. 
و�سعه  و�سيتدهور  ال���وزن  بع�ض  الطفل  �سيخ�سر 
�سريعاً  ت�ست�سريي طبيبه  اأن  يجب  العام.  ال�سحي 

يف هذه احلالة.
فوق  ب��امل��وج��ات  الت�سوير  على  الت�سخي�ض  يرتكز 
�سكل  ال�سخامي  ال��ب��واب  ت�سّيق  يّتخذ  ال�سوتية: 
كتلة ت��ب��دو ك��ب��رية ع��ل��ى ن��ح��و غ��ري م��األ��وف ب�سبب 
اإذا بداأ العالج يف مرحلة متاأخرة،  زيادة �سماكتها. 
تغذية،  )�سوء  اأواًل  امل�ساعفات  معاجلة  من  بد  ال 
بطيئة  الطفل حينها حقناً  ياأخذ  جفاف اجل�سم(. 
12 و36 �ساعة  ب��ن  ت����رتاوح  ل��ف��رتة  وم��ت��وا���س��ل��ة 

ويخ�سع لفح�ض دم قبل اجلراحة.

جراحة حميدة
للجراحة  �سيخ�سع  الطفل،  و�سع  يتح�ّسن  ح��ن 

ال����ت����خ����دي����ر. قد  حت������ت 
اجلراح  ي�ستعمل 

ت���������ن���������ظ���������ري 
اأو  ال���ب���ط���ن 
ُيحِدث �سقاً 
�������س������غ������رياً 
البطن  يف 

البواب ال�سخامي باجتاه اجلهاز  ثم يقطع ع�سل 
اله�سمي لفك الت�سّنج: بف�سل ذلك ال�سق الب�سيط، 
تفريغ  مينع  ال��ذي  االنقبا�ض  عن  الع�سل  يتوقف 
احل��ل��ي��ب م��ن امل���ع���دة. ومل���ا ك��ان��ت ه���ذه اجل���راح���ة ال 
تتطلب فتح االأمعاء بل ت�ستهدف اجلهة اخلارجية 
�سريعاً  الطفل  ف�سي�ستعيد  اله�سمي،  اجلهاز  من 

حركته اله�سمية الطبيعية.

بني ال�شنة وال�شنتني: تاأّخر
هل تالحظن اأن طفلك يتابع الزحف بينما يجيد 
�سال�سة؟ ال  بكل  امل�سي  م��ن عمره  اآخ���رون  اأط��ف��ال 
وال�سعور  االآخ��ري��ن  ب��االأط��ف��ال  مقارنته  م��ن  مفر 

بالتوتر...

الو�شع طبيعي
باإيقاعه اخلا�ض  للقلق! يتطّور كل طفل  داع��ي  ال 
عن  التحدث  ميكن  ال  ع�سر  الثامن  ال�سهر  وقبل 
تطور  يكون  العمر  هذا  يف  تطوره.  م�سار  يف  تاأّخٍر 
اللغة  نف�سه  الوقت  يف  فيكت�سف  ملحوظاً،  الطفل 
الطفل منذ والدت��ه قد جتاوز  واحل��رك��ات. ويكون 
ثم  اأواًل  في�ستدير  امل��ح��وري��ة،  امل���راح���ل  م��ن  ع����دداً 
يزحف ثم يتنقل على ذراعيه و�ساقيه. ياأخذ الطفل 
بكل ب�ساطة الوقت الذي يحتاج اإليه ال�ستيعاب كل 
ما يتعّلمه. هذه املراحل اأ�سا�سية الأن الطفل يتعّرف 
اإىل ج�سمه خاللها ويبداأ بثني ركبتيه كي يجل�ض 
اال�ستناد  اأو  ال�����س��ق��وط  ل��ت��ج��ّن��ب  ي��دي��ه  وي�ستعمل 
اإليهما. ال يجيد االأطفال الذين مي�سون يف مرحلة 
مبكرة ا�ستعمال اأيديهم الأنهم مل يختربوا الزحف، 

وقد يجرحون نف�سهم حن ي�سقطون!

ال عالقة للك�شل
للتنقل  ذراع��ي��ه  ي�ستعمل  طفلك  اأن  تالحظن  قد 
اإ���س��ايف! لكنه يف  ب��ذل جهد  ي��ري��د  اأن���ه ال  وتظنن 
حن  بالقلق  و�سي�سعر  ج�سمه  يعرف  ال  احلقيقة 
ل احلفاظ  يف�سّ لذا  لل�سقوط،  اأن��ه معّر�ض  ي��درك 
ع��ل��ى و���س��ع��ي��ة ج���ام���دة وي��ت��وق��ف ع���ن التحرك! 
مبا�سرًة كي  االأر���ض  مل�ساعدة طفلك، �سعيه على 
اإذا  التوازن.  ويكت�سب  اخلا�سة  يخو�ض جتاربه 
يف  �سعيه  ل����الأذى،  يتعّر�ض  اأن  تخ�سن  كنت 
ت���رتددي يف  ال  بحافته.  يتم�سك  ك��ي  م��ه��ده 
اأنه  تظني  ينزلق وال  نزع جواربه كي ال 
ك�سول كما يقول لك املحيطون بك! 
يجب اأن ي�سعر الطفل باأنك تثقن 
االأفعال  اأو  بالكلمات  �سّجعيه  به. 
وال متنعيه من حتقيق رغبته يف 

اكت�ساف حميطه.

ميل  والللثللالث:  ال�شنتني  بني 
اإىل االّت�شاخ

هل يحّب طفلك اإحداث الفو�سى واالرمتاء اأر�ساً؟ 
لتطوير  ال��ط��ري��ق��ة  ه���ذه  ي�ستعمل  ك���ان  ل���و  م����اذا 

م�ستوى ذكائه؟

حاجة اإىل خو�ص التجارب
م�ستوى  على  ج���داً  دقيقة  العمرية  امل��رح��ل��ة  ه��ذه 
ال�سخ�سية الأن الطفل يبداأ بالتخّلي عن  النظافة 
احل��ف��ا���ض يف ه���ذه ال��ف��رتة. ي��ب��ذل ال��ط��ف��ل جهوداً 
كربى ويحتاج اإىل اإطالق العنان لنف�سه يف جماالت 
اأخرى، لذا يقوم بت�سرفات غريبة فيخلط الرمل 
بالطالء.  وي��دي��ه  ي��غ��ط��ي وج��ه��ه  اأو  ب��ي��دي��ه  م��ث��اًل 
يحتفظ  كي  اأي�ساً  الطريقة  هذه  الطفل  ي�ستعمل 
جمتمعه  يف  يندمج  اأن  منه  ُيطلَب  ح��ن  ب�سلطته 
اأو يحرتم التعليمات  اأو املدر�سة(  )داخل احل�سانة 
ت�سرفاته  تعتربي  ال  التهذيب.  على  يحافظ  اأو 
جمّرد دليل على �سوء �سلوكه الأن اللعب مبختلف 
املواد يطّور الذكاء احل�ّسي واحلركي لدى ال�سغار. 
اإىل  الطريقة  بهذه  الطفل  يتعّرف  اأخ��رى،  بعبارة 
اإىل ج�سمه  ا���س��ت��ن��اداً  مبا�سرة  ع��رب جت���ارب  ال��ع��امل 
تقّدم  ب��ه.  املحيطه  البيئة  بذلك  ويكت�سف  ويديه 
له هذه التجارب معارف عملّية حول خمتلف املواد 
اأن الطالء ي�سيل عند احتكاكه باملاء  فيدرك مثاًل 

لكنه يتمّدد ب�سعوبة حن ال يكون املاء كافياً!

ت�شاهلي معه
ال تبالغي يف مالحقته وت�سحيح ت�سرفاته. مييل 
بقوة.  االع���رتا����ض  اإىل  امل��رح��ل��ة  ه���ذه  ال��ط��ف��ل يف 
نزعته  �ستزيدين  لت�سرفاته،  احل��دود  ر�سمِت  كلما 
�سي  العدائية. حتّملي هذه الفرتة الفو�سوية وخ�سّ
حن  تغيريها  من  يتمّكن  كي  للر�سم  قم�ساناً  له 
تّت�سخ. لكن يجب اأن تعّلميه يف الوقت نف�سه اأهمية 
التمييز بن فرتات اللعب وبن املنا�سبات اجلّدية 
ال��ذي ال  الطفل  و�سع  اأن  اأي�����س��اً  اعلمي  االأخ����رى. 
اأب�سط بقعة على مالب�سه قد يكون مقلقاً  يتحّمل 

اأكرث من و�سع الطفل الفو�سوي!

التبّول  عن  االمتناع  والرابعة:  الثالثة  بني 
يف املدر�شة

ه���ل ت��الح��ظ��ن ت�������س���ّرب ال���ب���ول يف ل��ب��ا���ض طفلك 
الداخلي حن يكون يف املدر�سة مع اأن هذه امل�سكلة 
ال حت�����س��ل م��ع��ه يف امل���ن���زل؟ م����اذا ل��و ك���ان يتجّنب 

التبّول هناك؟

�شبب حمتمل لاللتهابات
يتجنب بع�ض االأوالد دخول احلّمام يف املدر�سة بدءاً 
امل�سكلة  ه��ذه  تظهر  االأوىل.  الدرا�سية  ال�سنة  من 
لدى الفتيات ب�سكل اأ�سا�سي وقد ت�سبب لهّن التهاباً 
العمر،  ه��ذا  يف  ال��ب��ول��ي��ة.  امل�سالك  يف  اأو  ال��ف��رج  يف 
ت��ك��ون امل��ث��ان��ة ه�����ّس��ة وت��ب��ق��ى ق��درت��ه��ا ع��ل��ى تخزين 

البول، ال مفر  البول حم��دودة. حن يتكرر حب�ض 
من ت�سّرب ب�سع قطرات منه. يكون الفرج ح�سا�ساً 
وقد يلتهب عند احتكاكه بلبا�ض داخلي رطب اأو قد 

يظهر احمرار اأو حّكة يف هذه املنطقة.
ك��ذل��ك، ق��د ي����وؤدي ت��راك��م ال��ب��ول امل��رّك��ز يف املثانة 
وح�سول  اجل���راث���ي���م  ت��ك��اث��ر  اإىل  ط��وي��ل��ة  ل���ف���رتة 

التهابات بولية.

ما العمل؟
ت��ع��ريف ما  ك��ي  ابنتك  اإىل  االأول، حت��ّدث��ي  امل��ق��ام  يف 
تتعلق  هل  املدر�سة.  يف  التبول  عن  متتنع  يجعلها 
من  ح��زم��ة  اأعطيها  احل��ّم��ام؟  ورق  بغياب  امل�سكلة 
رفاقها؟  بح�سور  التبول  على  جت��روؤ  اأال  املناديل! 
حن  احلّمام  اإىل  تاأخذها  اأن  معّلمتها  من  اطلبي 
ال ي��ك��ون م��زدح��م��اً! يف اأك���رث احل���االت ت��ع��ق��ي��داً، اأي 
البول  ت��راك��م  ب�سبب  بولية  التهابات  ح�سول  بعد 
يف املثانة لفرتة طويلة، ميكن اأن يعطيك الطبيب 
تقريراً ي�سمح للطفلة بالتبول يف حّمام مغلق حن 

ت�ساء.

ببني الرابعة واخلام�شة: م�شكلة القمل
اأن طفلك يحّك راأ�سه با�ستمرار ثم  هل تالحظن 
تتاأكدين من وجود القمل بعد فح�ض �سعره؟ اإليك 

اأهم اخلطوات للتخل�ض من هذه امل�سكلة...

حتّركي ب�شرعة
ي��ح��ّب ال��ق��م��ل ف���روة راأ�����ض االأط���ف���ال الأن��ه��ا طرية، 
فيلدغها كي يتغذى من الدم. ت�سّبب تلك اللدغات 
�سعوراً باحلّكة. قد ال تالحظن القمل على ال�سعر 
الفاحت لكن من االأ�سهل ر�سد بي�ض القمل ال�سبيه 
بقطرات رمادية فاحتة على جذور ال�سعر. حتّققي 
يف  امل�سكلة  ملعاجلة  متكرر  ب�سكل  طفلك  �سعر  من 
اأبكر مرحلة ممكنة. ي�ستهدف القمل ب�سكل اأ�سا�سي 
ابحثي  وال��ع��ن��ق.  االأذن�����ن  وراء  ال��واق��ع��ة  امل��ن��ط��ق��ة 
كانت  اإذا  اجل���ذور.  م��ن  بالقرب  القمل  بي�ض  ع��ن 
على  القمل  يح�سل  ال  ق��د  العهد،  حديثة  احل��ال��ة 
الوقت الكايف كي ي�سع بي�سه. عاجلي امل�سكلة قبل 

تكاثره.
ملعاجلة القمل، تتعدد املنتجات الفاعلة التي تنا�سب 
االأطفال بدءاً من ال�سهر ال�ساد�ض. مل تعد املبيدات 
على  ق���ادراً  القمل  اأ�سبح  فقد  م�ستعملة  العدائية 
مقاومتها يف حاالت كثرية. اليوم حتتوي املنتجات 
الهند  ج��وز  زي��ت  اأو  ال�سيليكون  على  بها  امل��و���س��ى 
وتعطي مفعولها عرب تغليف القمل وبي�سه خلنقه. 
ل�ساعات  التنف�سية  فتحاته  اإغالق  القمل  ي�ستطيع 
فة  طويلة، لذا ال يغرق يف املاء. وحدها الزيوت امللطِّ
انغالقها،  رغ��م  الفتحات،  تلك  اخ���رتاق  ت�ستطيع 
يعرف  الأن���ه  ال�����س��ي��ديل  ا�ست�سريي  ال��ق��م��ل.  خل��ن��ق 
راأ�ض  على  تدهنيها  اأن  يكفي  ال��ف��اع��ل��ة.  املنتجات 

طوال  مفعولها  تعطي  اأن  اإىل  وترتكيها  الطفل 
الطفل مب�سط  �سعر  �سّرحي  ثم  الوقت،  �ساعة من 
رفيع جداً لنزع القمل امليت. كرري هذا العالج بعد 
كذلك  القمل.  بي�ض  زوال  من  للتاأكد  اأي��ام  ع�سرة 

يجب اأن يتلقى اأفراد العائلة كلهم هذا العالج.

الوقاية اأ�شا�شية
يلتقط بع�ض االأطفال القمل با�ستمرار وال يلتقطه 
كان  اإذا  حياته.  م��ن  مرحلة  اأي  يف  االآخ���ر  البع�ض 
امل�سكلة  حُت���ّويل  ال  احل��ال��ة،  ل��ه��ذه  معّر�ساً  طفلك 
اإىل  ي�سري  ال  القمل  اأن  ل��ه  ا�سرحي  ب��ل  عقدة  اإىل 
قلة النظافة بل اإن تلك الكائنات ال�سغرية تتكاثر 
لذا  ب�سرعة،  القمل  يتنقل  النظيف!  ال�سعر  على 
ب��ه. ميكنك  مبا�سر  احتكاك  اأي  م��ن جت��ّن��ب  ب��د  ال 
للحد من  كان طوياًل  اإذا  الطفل  �سعر  تربطي  اأن 
املخاطر واطلبي منه جتّنب العناق يف هذه الفرتة. 
القمل  ظهر  لو  حتى  �سعره.  ي  تق�سّ اأن  ميكنك  اأو 
رغم هذه التدابري، ال حتّويل امل�سكلة اإىل هو�ض الأن 

احللول موجودة!

بني اخلام�شة وال�شابعة: اأ�شئلة عاطفية
هل تالحظن اأن طفلك ي�سبح عاطفياً جداً حن 
اإىل  حاجته  �ستكون  الطريق؟  على  م�سّرداً  ي�ساهد 

مناق�سة هذا املو�سوع قوية جداً!

تعاطف قوي
ت��ك��ون ن��ظ��رة ال��ط��ف��ل اإىل اختالف  ال��ع��م��ر  يف ه���ذا 
جهة  من  غ��ام��رة.  الظلم  ومظاهر  النا�ض  ظ��روف 
ومن  واللطفاء،  ال�ساحلن  االأ�سخا�ض  �سي�ساهد 
ال�سيئن  االأ����س���خ���ا����ض  ���س��ي��الح��ظ  اأخ������رى  ج��ه��ة 
امل�سّردين  بع�ض  اأي�ساً  الطفل  �سي�ساهد  واالأ�سرار. 
ويتكلمون  ���س��ل��وك��ي��ة  ا���س��ط��راب��ات  ي��ع��ان��ون  ال��ذي��ن 

اأن  الطبيعي  لذا من  امل��اّرة،  اأو يهينون  نف�سهم  مع 
النا�ض.  م��ن  الفئة  ه��ذه  ويرف�ض  ب��اخل��وف  ي�سعر 
ينتابه، قد  ال��ذي  الظلم  �سعور  تتعاملي مع  اإذا مل 
منك  يريد  نظره!  يف  االأ���س��رار  مب�ساف  ت�سبحن 
التي  ال��ظ��روف  و���س��وح  بكل  ل��ه  ت�سرحي  اأن  طفلك 

يالحظها.

حاجة اإىل التحّرك
اأمام ت�ساوؤالته، ال ميكنك اإال اأن تطرحي الفر�سيات: 
)رمبا جاء هوؤالء االأ�سخا�ض من بلدان اأخرى ومل 
لهم(...  عائلة  ال  رمبا  اأو  يق�سدونه  مكاناً  يجدوا 
اطرحي عليه االأ�سئلة ب��دورك: )ما راأيك اأنت مبا 
�ساهدته؟ ما الذي ميكننا فعله؟(. يجب اأن يتمكن 
قد  بالعجز  �سعوره  الأن  عواطفه  عن  التعبري  من 
الكثري  ميلك  كونه  بالذنب  كامناً  ���س��ع��وراً  يعك�ض 
بينما يفتقر اآخرون اإىل كل �سيء. �ستجتاحه رغبة 
منه  اطلبي  الو�سع.  لتغيري  التحرك  يف  جاحمة 
الأحد  الطعام  ر  يح�سّ اأو  اأغرا�سه  باأحد  يترّبع  اأن 
امل�سردين يف احلي. هذه اخلطوات الب�سيطة كافية 

لتلبية حاجته اإىل اأخذ املبادرات.
توّلدها  التي  امل�ساكل  الطفل  ي��درك  العمر  هذا  يف 
االأزمات، فيفهم مثاًل اأن ال�سخ�ض ميكن اأن يخ�سر 
ونحن  االأوالد  ي�سمعنا  امل�����س��اع��ب.  وي��واج��ه  عمله 
نتذمر من م�ساكلنا، فتنتقل بذلك املخاوف اإليهم.

واأخربيه  امل��وا���س��ي��ع  ه���ذه  ع��ن  طفلك  م��ع  تكّلمي   
يعي�ض احلرمان  تتخذينها كي ال  التي  باخلطوات 

يوماً.
 يحتاج الطفل اإىل االطمئنان من هذه الناحية. ال 
املادية  والهموم  العمل  م�ساكل  عن  اأمامه  تتكلمي 
اأن  وي�سهل  ال��را���س��دي��ن،  تخ�ّض  امل�سائل  ه��ذه  الأن 
يعطي الطفل الذي ي�سمع هذا النوع من التعليقات 

طابعاً درامياً لالأحداث.

منذ الوالدة حتى ال�شنة ال�شابعة

عي�ضي مع طفلك خمتلف مراحل تطوره
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املال والأعمال
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Sunday   22   July   2018  -  Issue No   12383

اأدنوك  اأكادميية  من  120 طالبا 
الفنية يلتحقون بربنامج 

للتدريب
•• اأبوظبي-وام:

ب��دء جمموعة  ع��ن  ام�����ض  اأدن���وك  الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ب���رتول  �سركة  اأعلنت 
ُمنظما  تدريبا  الفنية  اأدن���وك  اأك��ادمي��ي��ة  م��ن  طالباً   120 ت�سم  ج��دي��دة 
الثالثة  الدفعة  املجموعة  ه��ذه  متثل  حيث  ال�سركة  وم�سانع  من�ساآت  يف 
العام  لهذا  واإعدادهم  تاأهيلهم  االأكادميية مت  300 من طالب  اأ�سل  من 
الدرا�سي لتلقي تدريب اأثناء العمل لتعزيز مهاراتهم وخرباتهم وقدراتهم 

مبا يدعم دجمهم �سمن فرق العمل والعمليات الت�سغيلية ل�سركة اأدنوك.
وقال الدكتور حممد طالب املنهايل مدير اأكادميية اأدنوك الفنية: “يعترب 
برنامج التدريب اأثناء العمل املتكامل اجلديد جزءاً من الربنامج الدرا�سي 
وال��ذي ميتد لعامن ون�سف وهو ميثل دورة تدريبية  املو�سع لالأكادميية 
ت�ستمر ملدة 19 �سهراً يقوم خاللها املتدرب بتناوب التدريب بن االأكادميية 
ال��ن��ف��ط وال��غ��از يف احل��ق��ول الربية  ال��ع��م��ل يف م�سانع وم��ن�����س��اآت  وم��واق��ع 
والبحرية داخل الدولة. ويوفر الربنامج التدريبي املتكامل للطالب فهماً 
يف  املتخ�س�سن  يد  على  والتدريب  للتعلم  وفر�سة  العمل  لبيئة  حقيقياً 

جمال النفط والغاز«.
بتقدمي   1978 ع��ام  يف  تاأ�سي�سها  منذ  الفنية  اأدن���وك  اأك��ادمي��ي��ة  وق��ام��ت 
اإماراتي  م��واط��ن  اآالف   5 ع��ن  يزيد  مل��ا  الفني  العملي  وال��ت��دري��ب  التعليم 
ان�سموا جميعاً عقب تخرجهم من االأكادميية اإىل كوادر جمموعة اأدنوك.

اجلاري،  يوليو   28 يوم  مفتوحاً  يوماً  االأكادميية  تنظم  اخ��رى  من جهة 
يتيح للطالب الراغبن يف االلتحاق باالأكادميية معرفة املزيد عن الدورات 
من  املتقدم  يكون  اأن  يف  واملتمثلة  الالزمة  وامل��وؤه��الت  وال�سروط  املتوفرة 
الثانوية  ال�سهادة  على  وحا�سل  امل��واط��ن��ات  اأب��ن��اء  م��ن  اأو  ال��دول��ة  مواطني 
ع�سر  ال�سابعة  ب��ن  عمره  وي���رتاوح  الوطنية  اخل��دم��ة  اأك��م��ل  وق��د  العامة 

واخلام�سة والع�سرين �سنة.
املحاكاة  واأج����ه����زة  ال���ت���دري���ب  ال��درا���س��ي��ة وور������ض  ال���ق���اع���ات  ت�����س��م��ي��م  ومت 
املهارات يف  باالأكادميية الإع��داد الطالب وتزويدهم مبجموعة وا�سعة من 
املجاالت الت�سغيلية وامليكانيكية والكهربائية مبا يوؤهلهم الإدارة والتحكم يف 
عمليات النفط والغاز. كما قامت االأكادميية بو�سع برنامج درا�سي جديد 
ملدة عامن ون�سف العام يجمع بن الدرا�سة النظرية ملدة عام يليه برنامج 

»موا�ضفات« توقع مع نظريتها يف �ضربيا 
اتفاقية تعاون لت�ضهيل التبادل التجاري 

•• بلغراد -وام:

وقعت هيئة االإمارات للموا�سفات واملقايي�ض “موا�سفات” اتفاقية تعاون 
فني مع نظريتها يف جمهورية �سربيا لالرتقاء بتقدمي اخلدمات الفنية 
ال�سلع  حركة  ان�سيابية  وت�سهيل  والتجارية  االقت�سادية  القطاعات  اإىل 

والب�سائع بن البلدين.
واأكد �سعادة عبد اهلل املعيني مدير عام هيئة االإمارات للموا�سفات واملقايي�ض 
العالقات  ع��م��ق  ع��ل��ى  ب��ل��غ��راد  يف  االت��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  خ���الل  “موا�سفات” 
االتفاقية  توقيع  هام�ض  على  ج��رى  اأن��ه  اىل  م�سريا  ال�سربية  االإماراتية 
الت�ساور حول اإمكانية ت�سهيل التبادل التجاري من خالل االهتمام مبجال 

املوا�سفات واملقايي�ض بال�سورة التي تعزز من جودة ال�سلع واملنتجات.
واأ�ساف اأن االتفاقية الثنائية تعد مبثابة خطوة لتمهيد ومواءمة املتطلبات 
واملوا�سفات بن البلدين ما ي�سهل من عمليات االعرتاف املتبادل باالنظمة 

وال�سهادات ال�سادرة من انظمة الدولتن.
الفني يف جماالت  للتعاون  اآليات  تت�سمن تطوير  االتفاقية  اأن  اإىل  ولفت 
اجلودة وبرامج تقومي املطابقة واملقايي�ض.. معترباً اأن اتفاقية التعاون التي 
اأبرمتها هيئة االإمارات للموا�سفات واملقايي�ض مع اجلانب ال�سربي تهدف 
اإىل اإحداث نقلة نوعية يف تطوير منظومة املوا�سفات واملقايي�ض واجلودة 
يف جمهورية �سربيا مبا يتما�سى مع متطلبات االأنظمة االإماراتية املطبقة.
تفعيل  يف  البدء  ومت  التنفيذ  حيز  دخلت  االتفاقية  اأن  اإىل  �سعادته  واأ�سار 
اآليات العمل امل�سرتك بن الهيئة واجلانب ال�سربي خ�سو�ساً يف قطاعات 
فنية متخ�س�سة حيث �ست�سيف تلك ال�سراكة الفائدة لفتح جماالت جديدة 
عبد  �سعادة  اجتمع  مت�سل..  �سياق  الدولة.يف  يف  الوطني  االقت�ساد  لدعم 
اهلل املعيني مع معايل �سناند حممدوفيت�ض وزير دولة لدى وزارة الزراعة 
ال�سربية لبحث �سبل التعاون امل�سرتك لت�سهيل و لتعزيز التبادل التجاري 

بن البلدين يف قطاع الزراعة والرثوة احليوانية .

ور�ص عمل وبرامج تدريبية متنوعة

امل�ضاريع" تنظم املخيم ال�ضيفي  لتنمية  را�ضد  بن  "حممد 
لالأطفال وال�ضباب لن�ضر ثقافة ريادة الأعمال

معهد املحا�ضبني الإداريني يعلن عن موؤمتر ال�ضرق الأو�ضط الإقليمي يف الأردن

غرفة ال�ضارقة ت�ضيف ثالث جوائز اإىل باقة جوائز مهرجان الذيد للرطب

•• دبي-الفجر: 

تنظم اأكادميية دبي لريادة االأعمال، 
الذراع التعليمي يف موؤ�س�سة حممد 
بن را�سد لتنمية امل�ساريع ال�سغرية 
واملتو�سطة، اإحدى موؤ�س�سات دائرة 
التنمية االقت�سادية يف دبي، املخيم 
لن�سر  وال�سباب  لالأطفال  ال�سيفي 
وتطوير  االأع����م����ال،  ري�����ادة  ث��ق��اف��ة 
الفئة  م����ن  امل�������س���ارك���ن  م�����ه�����ارات 
عاماً،   25 ول���غ���اي���ة   8 ال��ع��م��ري��ة 
دراي��ة كاملة مبفهوم  ليكونوا على 
وواق���ع ري���ادة االأع��م��ال، واإعطائهم 
امل���ع���رف���ة ال����الزم����ة ل��ي��ك��ون��وا على 
يف  ل����الن����خ����راط  اال����س���ت���ع���داد  اأمت 
يف  واإدارت���ه���ا  ال��ري��ادي��ة  م�ساريعهم 

امل�ستقبل. 
ال�سيفي  املخيم  فعاليات  وتنق�سم 
اإىل �سقن: ور�ض عمل متخ�س�سة 
ل����الأط����ف����ال ح������ول ال���روب���وت���ك�������ض 
وت�سميم  امل�����س��ت��ق��ب��ل،  وم�������س���اري���ع 
من������وذج ال���ع���م���ل ال���ت���ج���اري خالل 
الفرتة ما بن 16 يوليو وحتى 6 

نادي  يف  وتقام   ،2018 اأغ�سط�ض 
دب���ي الأ���س��ح��اب ال��ه��م��م. اأم���ا ال�سق 
الثاين من املخيم �سينطلق اعتبارا 
يوليو   26 وح��ت��ى  يوليو   22 م��ن 
حتت  عمل  ور���س��ة  وي�سم   2018
عنوان تطوير االألعاب االإلكرتونية 

وريادة االأعمال.
ال���ن���اج���ي، مدير  اب���ت���ه���ال  وق����ال����ت 
االأعمال:  ل���ري���ادة  دب���ي  اأك��ادمي��ي��ة 
�سل�سلة  ب��ت��ن��ظ��ي��م  ���س��ع��داء  “نحن 
الرتفيهية  ال���ع���م���ل  ور���������ض  م�����ن 
حيث  واح������د،  اآن  يف  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
املوؤ�س�سة  ا�سرتاتيجية  �سمن  تاأتي 
الهادفة اإىل تقدمي الدعم امل�ستمر 
يف ���س��ب��ي��ل ال��ن��ه��و���ض ب��ع��امل ري����ادة 
الطموح  ال�سباب  ودف���ع  االأع���م���ال، 
املمار�سات يف تد�سن  اأف�سل  الإتباع 
م�ساريعهم الريادية التي ت�سهم يف 
دفع عجلة االقت�ساد املحلي وت�سكل 
املحلي  ال��ن��اجت  اإىل  م�سافة  قيمة 
ل��دول��ة االإم����ارات واإم����ارة دب��ي على 

وجه التحديد«.
امل�ساركون  اأن  اإىل  الناجي  واأ�سارت 

االأل������ع������اب  “تطوير  ور�������س������ة  يف 
االأعمال”  وري������ادة  االإل���ك���رتون���ي���ة 
متعددة  األ���ع���اب  ع��ل��ى  ���س��ي��ط��ل��ع��ون 
مل��ن�����س��ات ال���ه���وات���ف امل��ح��م��ول��ة من 
خالل تقنية ثالثية االأبعاد والواقع 
الوحدة  ب��ا���س��ت��خ��دام  االف���رتا����س���ي 
رقم 5 وهي حمرك األعاب متعددة 
لت�سميم  ا�ستخدامه  يتم  املن�سات 
اأنواع خمتلفة من االألعاب. و�سيتم 
الكافية  ب��امل��ع��رف��ة  ال��ط��الب  اإع����داد 
يختارونها،  التي  االألعاب  لتطوير 
التعليمية،  الور�سة  نهاية  وبحلول 
ع��ل��ى تطوير  ق���ادري���ن  ���س��ي��ك��ون��ون 
وحت�سن  وب�سيطة  �سغرية  األ��ع��اب 
االألعاب.  بعلم  معرفتهم  وتطوير 
اأخرى، �سوف يح�سلون  ومن جهة 
اأ���س��ا���س��ي��ة ح����ول كيفية  ع���ل ف���ك���رة 
األعابهم  وب��ي��ع  وت�����س��م��ي��م  ت��ط��وي��ر 

اخلا�سة.
واأ�سافت الناجي: “ت�سعى اأكادميية 
دب���ي ل���ري���ادة االأع���م���ال م���ن خالل 
اإىل توفري  امل��ت��ن��وع��ة  ال��ع��م��ل  ور����ض 
والربامج  التدريبية  االأدوات  كافة 

التي توؤهل الفئة العمرية ال�سغرية 
ب��امل��ع��رف��ة ال���الزم���ة واخل����ربة التي 
م�ساريعهم  ت��د���س��ن  م��ن  متكنهم 
م�ستقباًل،  وال���ت���و����س���ع  اخل���ا����س���ة 
�سعينا  اإط��ار  التوجه يف  وياأتي هذا 
القدرة  ت��ع��زي��ز  ن��ح��و  ال���الحم���دود 
التناف�سية، وا�ستدامة امل�ساريع على 

خمتلف امل�ستويات يف اإمارة دبي«.
امل���������س����ارك����ون يف ور����س���ة  ����س���ي���ق���وم 
“الروبوتك�ض وم�ساريع امل�ستقبل”، 
ب���ا����س���ت���ك�������س���اف ع�������امل ال������روب������وت 
الروبوت  اأ�سا�سيات  وتعلم  الوا�سع، 
والربجمة من خالل برنامج �سهل 
بالروبوت،  للتحكم  اال���س��ت��خ��دام 
روبوتات،  وب��رجم��ة  ب��ن��اء  وك��ي��ف��ي��ة 
ورب������ط امل���ف���اه���ي���م امل�������س���ت���ف���ادة من 
احلياة  م��ن  بتطبيقات  ال��ربن��ام��ج 
تعك�ض  روب��وت��ات  واب��ت��ك��ار  العملية، 

روؤيتهم يف ريادة االأعمال.
منوذج  “ت�سميم  ور���س��ة  وتت�سمن 
العمل التجاري” تدريب امل�ساركن 
على مفهوم ريادة االأعمال، و�سفات 
واأهمية  ال��ن��اج��ح،  االأع���م���ال  رائ����د 

االبتكار وريادة االأعمال واخلطوات 
العمل  من�����وذج  ل��ت�����س��م��ي��م  ال��ت�����س��ع 
امل�ستهدفة،  العمالء  فئة  كالتايل: 
وقنوات  امل�سافة،  القيمة  ومن���وذج 

العمالء،  مع  العالقات  التوا�سل، 
وم�������س���ادر االإي������������رادات، وم�����ن هم 
االأن�سطة  وك�����ذل�����ك  ال���������س����رك����اء، 

الرئي�سة للعمل التجاري.

•• دبي-الفجر: 

 IMA اأعلن معهد املحا�سبن االإداري��ن 
االأو�سط  ال�سرق  موؤمتر  الإقامة  نيته  عن 
االإقليمي MERC18 والذي �سيعقد يف 
عمان، االأردن يف الفرتة ما بن 15 و 16 
الت�سجيل  �سيكون  حيث   .2018 اأي��ل��ول 
متوز   25 حتى  مفتوحاً  للموؤمتر  املبكر 

.2018
ال�ساد�سة  ن�����س��خ��ت��ه  يف  امل���وؤمت���ر  ي��ت��م��ح��ور 
وال�سركات  للموؤ�س�سات  عاجلة  دعوة  حول 
اجلامعات  وط��الب  االإداري���ن  واملحا�سبن 
للعمل من اأجل االرتقاء يف الكفاءات التي 
اأف�سل  ب�سكل  اال�ستفادة  على  �ست�ساعدهم 
التجارية مثل  االأع��م��ال  اأمتتة  خ��الل  من 
البيانات،  حتليل  اال�سرتاتيجية،  االإدارة 

مراقبة البيانات، وت�سوير البيانات.
وع��ل��ق ج��ي��ف��ري ط��وم�����س��ون احل��ا���س��ل على 
CAEوالرئي�ض  و   ،  CMAسهادتي�
املحا�سبن  مل��ع��ه��د  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  وامل�����دي�����ر 
اأح����د  وه�����و   ،  IMAاملالن االإداري����������ن 

قائاًل،  امل��وؤمت��ر  يف  الرئي�سين  املتحدثن 
 IMA “اإن معهد املحا�سبن االإداري���ن  
يقوم بدوره يف ت�سور والتح�سري مل�ستقبل 
كفاءة  اإط����ار  حت�����س��ن  خ���الل  م��ن  مهنتنا 
املوؤ�س�سات  مل�����س��اع��دة  االإداري�������ة  امل��ح��ا���س��ب��ة 
وال�سركات يف توجيه اإدارة املواهب وقرارات 
هذا  يف  العاملون  يطور  بينما  التوظيف، 

املجال اإمكاناتهم وم�ستواهم املهني«.
االإدارين  املحا�سبن  معهد  اإط��ار  ويحدد 
�ستة جماالت للمهارات االأ�سا�سية   IMA
ال��ت��ي ي��ح��ت��اج��ه��ا امل��ت��خ�����س�����س��ون يف جمال 
ت�سمن  مت  وال���ت���ي  وامل��ح��ا���س��ب��ة،  امل���ال���ي���ة 
ل�سهادة  االع��ت��م��اد  منهج  يف  منها  ال��ع��دي��د 
املحا�سب االإداري املعتمد CMA ومنها:

االإدارة اال�سرتاتيجية  •
التقارير واملراقبة  •

التكنولوجيا والتحليالت  •
القيادة  •

الذكاء التجاري والعمليات  •
القيم واالأخالق املهنية  •

ال�سيد عمار اخلياط احلا�سل  اأو�سح  كما 
CMA وCPA، ورئي�ض  على �سهادتي 
االإدارين  للمحا�سبن  االأردن��ي��ة  اجلمعية 
ا�ست�سافة  يف  ����س���ارك  ال����ذي   ،JAMA
لالأوقات  “نظراً  ق��ائ��اًل،  امل��وؤمت��ر يف عمان 
احل��رج��ة وال��ت��ح��دي��ات االق��ت�����س��ادي��ة التي 
منر فيها االآن، فاإنه اأ�سبح من ال�سروري 
اأن يكون اأداء املحا�سبن اإيجابياً وفعااًل يف 

من  واالقليمي  املحلي  االقت�ساد  تطوير 
االإداري����ة  املحا�سبة  اأ���س�����ض  تطبيق  خ���الل 
ال�سحيحة  ال��ق��رارات  وات��خ��اذ  وامل�ساهمة 
ل��ك��ي مت��ك��ن ال�����س��رك��ات م��ن ال��ع��م��ل ب�سكل 

ناجح وفعال.«
 IMA ويقدم معهد املحا�سبن االإدارين
يف  املتخ�س�سن  بتطور  املتعلقة  االأب��ح��اث 

يتميز  االأعمال. كما  ل�سركاء  املايل  املجال 
ال��ع��ام مب�سار جديد لطالب  ه��ذا  م��وؤمت��ر 
التجارة  يف  يتخ�س�سون  الذين  اجلامعات 
اإذ  االأعمال،  اإدارة  اأو  املالية  اأو  املحا�سبة  اأو 
تنطوي  مهنية  مل�سرية  باإعدادهم  ي�ساهم 
اإج�������راء عمليات  اأك�����رث م���ن جم����رد  ع��ل��ى 
خليفة  ه��ن��ادي  ال�سيدة  ح�����س��اب��ي��ة.وع��ربت 
املحا�سبن  م��ع��ه��د  يف  ال��ع��م��ل��ي��ات  م���دي���رة 
االإدارين IMA ملنطقة ال�سرق االأو�سط 
“يفخر معهد  ق��ائ��ل��ة،  وال��ه��ن��د  واأف��ري��ق��ي��ا 
املحا�سبن االإداري��ن بكونه من ال��رواد يف 
واالإقليمين  العاملين  الفكر  ق���ادة  جمع 
لهم عن  بالك�سف  املعهد  اأع�ساء  وم�ساندة 
بالتحول  تتعلق  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ث��ات  اآخ����ر 
تعهدنا يف معهد  واالت�سال. وقد  الرقمي 
ب����اأن ن��ق��وم ب�سكل  امل��ح��ا���س��ب��ن االإداري�������ن 
الهامة  املوا�سيع  ع��ن  بالتعريف  م�ستمر 
امل��ح��ا���س��ب��ن االإداري�����ن  ب���دور  ال��ت��ي تتعلق 
واملهارات التي يجب اأن يتمتع بها العاملون 
الع�سر  هذا  واملالية يف  املحا�سبة  يف قطاع 

الرقمي دائم التطور«. 

•• ال�شارقة -وام:

جوائز  ث��الث  ال�سارقة  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  اأ�سافت 
الذيد  “مهرجان  م�سابقات  ج��وائ��ز  ب��اق��ة  اإىل  ج��دي��دة 
ام�ض..  الثالثة  دورت��ه  فعاليات  اختتم  ال��ذي  للرطب” 
بالنخلة  للعناية  ال��ن��م��وذج��ي��ة  “املزرعة  ج��ائ��زة  وه���ي 
واإنتاجها” وجائزة “اأف�سل مزرعة ت�ستخدم نظام ري” 

وجائزة “اأف�سل مزرعة تهتم بنظافة النخلة«.
جاء ذلك يف وقت �سهدت فعاليات املهرجان اإقبااًل غري 
م�سبوق من الزوار وال�سياح فاق التوقعات و�سط اأجواء 
الذي حل بربكته  الرطب  والبهجة مبو�سم  الفرح  من 
�سعار  وال��ذي عك�ض  الزاهر”  املا�سي واحلا�سر  و”عبق 
الزوار  ا�ستمتع  الواقع حيث  اأر���ض  الثالثة على  ال��دورة 
وال�سحوبات  وامل��ف��اج��اآت  املتنوعة  امل��ه��رج��ان  بفعاليات 
اليومية التي ا�ستهدفت الكبار وال�سغار على حزمة من 

اجلوائز القيمة.
جمل�ض  رئي�ض  العوي�ض  �سلطان  ع��ب��داهلل  �سعادة  واأك���د 
البالغة  االأهمية  ال�سارقة  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  اإدارة 
م�سرياً   .. بالنخلة  تهتم  التي  املهرجانات  ال�ستمرارية 
دورته  يف  للرطب  ال��ذي��د  مهرجان  ا�ستمرارية  اأن  اإىل 
ال��ث��ال��ث��ة ي��ن��ب��ع م���ن احل���ر����ض امل���ت���زاي���د ع��ل��ى االهتمام 
بالنخلة كتج�سيد لالهتمام بالغذاء الذي ال غنى عنه 
يف حياة االإن�سان وهو ما يندرج يف اإطار اهتمام الدولة 
باأمنها الغذائي وتوفري مقومات احلياة  اال�سرتاتيجي 

الأجيال امل�ستقبل.
ثقافة  ل���زرع  ت�سعى  ال�سارقة  غ��رف��ة  اإن  العوي�ض  وق���ال 
اأهمية  على  والتاأكيد  الغذاء  من  النوع  بهذا  االهتمام 

متكاملة  اقت�سادية  عملية  عليها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  النخلة 
ت��رت��ب��ط ب���ع���دة اأط������راف وق���ط���اع���ات م���ا ب���ن مزارعن 
ار وم�ستهلكن .. منوها اإىل اأن االهتمام  وُم�سّنعن وجُتّ
اإىل  يرجع  املهرجان  لهذا  الغرفة  توليه  الذي  اخلا�ض 
املردود االقت�سادي واملايل ل�سجرة النخيل وغريها من 

الزراعات على االقت�ساد ككل.
واأ����س���اف ال��ع��وي�����ض اأن م���ب���ادرات ال��غ��رف��ة امل��ت��ت��اب��ع��ة اإىل 
يندرج  دورة  ت��ل��و  دورة  امل��ه��رج��ان  ج��وائ��ز  زي����ادة  ج��ان��ب 
ب�سجرة  االه��ت��م��ام  م�ساعفة  ع��ل��ى  الت�سجيع  اإط����ار  يف 
ال��ن��خ��ي��ل ب��اع��ت��ب��اره��ا ك��ن��زا وط��ن��ي��ا ..م��ع��رب��اً ع��ن جزيل 
ال�سكر واالمتنان للقيادة احلكيمة على حر�سها الدائم 
الرتاث  ل�سون  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود  وتعزيز  حتفيز  على 

االإماراتي ودعم وت�سجيع املزارعن.
ع��ام غرفة  م��دي��ر  اأم���ن  �سعادة حممد  ق��ال  م��ن جانبه 
�ساهم  للرطب  ال��ذي��د  مهرجان  اإن  بالوكالة  ال�سارقة 
ب�سكل اإي��ج��اب��ي وف��اع��ل على ام��ت��داد دورات���ه ال��ث��الث يف 
الت�سجيع على اإعادة االعتبار ل�سجرة النخيل والتحفيز 
اجلمهور  بتعريف  وكذلك  بها  واالهتمام  زراعتها  على 

وال�سياح على هذه ال�سجرة املعطاء.
غرفة  رئي�ض  �سعادة  اأطلقها  التي  باملبادرة  اأم��ن  ون��ّوه 
متثلت  وال��ت��ي  احلالية  املهرجان  دورة  خ��الل  ال�سارقة 
بالنخلة  للعناية  النموذجية  امل��زرع��ة  “جائزة  منح  يف 
مزرعة  اأف�����س��ل  ل�����س��اح��ب  ودع���م���اً  ت��ك��رمي��اً  واإنتاجها” 
املهند�سن  م��ن  جم��م��وع��ة  تخ�سي�ض  ع��رب  من��وذج��ي��ة 
وتعميمها  النموذجية  املزرعة  اإىل  للو�سول  الزراعين 
الو�سطى  املنطقتن  م�ستوى  على  به  يحتذى  كنموذج 
لالرتقاء  والدولة عموماً  ال�سارقة  اإمارة  والغربية من 

مزرعة  “اأف�سل  جائزتي  اإىل  باالإ�سافة  امل��زارع  بجودة 
بنظافة  تهتم  م��زرع��ة  و”اأف�سل  ري”  ن��ظ��ام  ت�ستخدم 
التي  اجل���ائ���زة  و���س��خ��اء  اأه��م��ي��ة  اإىل  ..الف���ت���اً  النخلة” 
خ�س�ستها الغرفة للرطب القدمي والتي القت ترحيباً 
م��ن م���الك النخيل ال��ق��دمي ح��ي��ث ت��ق��وم امل���ب���ادرة على 
منذ  امل��وج��ود  ال��ق��دمي  النخيل  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  كيفية 
القدم يف االإمارات واملهدد باالندثار وذلك عرب االإكثار 

من هذه االأ�سجار.
واأثنى اأمن على م�ساركة العديد من املوؤ�س�سات والهيئات 
يف املهرجان وهو ما اأ�سهم يف زيادة زخمه وحجم االإقبال 
للحدث  ال��رتوي��ج��ة  اجل��ه��ود  ت�سافر  خ���الل  م��ن  عليه 
جانب  اإىل  وامل��اء  للكهرباء  االحت��ادي��ة  الهيئة  مب�ساركة 
القيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة وجامعة االإمارات التي 

ت�سارك للمرة الثالثة يف املهرجان.
فرع  م��دي��ر  الطنيجي  م�سبح  حممد  ق��ال  جانبه  م��ن 
غ��رف��ة ال�����س��ارق��ة يف ال���ذي���د م��ن�����س��ق ع���ام امل��ه��رج��ان اإن 
مهرجان الذيد للرطب �سهد خالل دورته الثالثة توزيع 
جوائز اأكرث وبقيمة اأكرب مقارنة بالدورتن ال�سابقتن 
الن�ساء حيث مت تخ�سي�ض  من  وا�سعاً  وكذلك ح�سوراً 
م�سابقة “الطبق الن�سائي” الذي يحتوي على مكونات 

التمر اأو الرطب.
واأ�ساف اأن غرفة ال�سارقة ممثلة يف اللجنة التنظيمية 
الذين  امل���زارع���ن  ت�سجيع  ع��ل��ى  ح��ر���س��ت  ل��ل��م��ه��رج��ان 
بالفوز  احل���ظ  ي��ح��ال��ف��ه��م  امل�����س��اب��ق��ات ومل  ���س��ارك��وا يف 
على  �سحوبات  اإج���راء  ع��رب  النقدية  اجل��وائ��ز  بع�سرات 
وك�سب  ف��وزه��م  ل�سمان  وذل���ك  م���رات  ع��دة  بطاقاتهم 
املهرجان  دورات  يف  امل�ساركة  على  وحتفيزهم  ر�ساهم 

املقبلة وم�ساعفة جهودهم لالرتقاء بجودة منتجاتهم 
كما بادرت باإجراء �سحوبات يومية على بطاقات دخول 
وحتفيزهم  لت�سجيعهم  وذل���ك  امل��ه��رج��ان  اإىل  االأف����راد 
املتنوعة  بفعالياته  واال�ستمتاع  امل��ه��رج��ان  زي���ارة  على 

واحل�سول على اجلوائز.
للمرة  �سهدت  الثالثة  ال��دورة  اأن  اإىل  الطنيجي  واأ���س��ار 
بالنخيل  املتخ�س�سة  ال�سركات  االأوىل ح�سور عدد من 
لال�ستفادة املثلى من كميات املخلفات الزراعية الأ�سجار 
نخيل التمر حيث ت�ساهم عملية اإعادة ا�ستخدام وت�سنيع 
على  وتراكمها  ت��اأث��ريه��ا  تقليل  يف  ال��زراع��ي��ة  املخلفات 
البيئة وحتويل النفايات اإىل منتجات قابلة لال�ستخدام.
�سهد املهرجان ح�سورا بارزا للفرق ال�سعبية اإىل جانب 
والفعاليات  باالأن�سطة  غنية  وبرامج  م�سابقات  تنظيم 
للتعريف  االأع��م��ار  خمتلف  م��ن  ل��الأط��ف��ال  املخ�س�سة 
بالنخيل واأ�سنافه واأنواعه املختلفة وقد مت ر�سد عدد 

كبري من اجلوائز لالأطفال.
وت�سمن املهرجان �سوقاً حرفياً ويدوياً وعرو�ساً لالأ�سر 
ال�سن  ال��ن�����س��اء وك��ب��ار  ق��ام��ت  املنتجة ح��ي��ث  االإم��ارات��ي��ة 
واأنواع  املحلية  اليدوية  بتعريف اجلمهور على احلرف 
تقوم  التي  واملنتجات  النخيل  و�سعف  والتمور  النخيل 
على الرطب كما قامت الن�ساء ب�سنع ال�سالل وال�سرود 
يف  ت�ستخدم  كانت  منزلية  ب��اأدوات  تذكر  التي  واملهفات 
مع  تن�سجم  اأخ���رى  اأدوات  ج��ان��ب  اإىل  القريب  املا�سي 
تو�سع  ال��ذي  ال�سندوق  مثل  احلديث  الع�سر  اأغرا�ض 
امل��ه��م��الت وك��ذل��ك العلب  اأو �سلة  ال��ورق��ي��ة  امل��ن��ادي��ل  ب��ه 
املزخرفة باأحجام خمتلفة و�سط ح�سور الفت من ِقبل 

كبار ال�سن الذين يعملون يف هذا املجال.

التحكيم  مل��رك��ز  ال��ت��اب��ع��ة  التحكيم  ه��ي��ئ��ات  اإح����دى  اأ����س���درت 
ملزماً  ح��ك��م��اً  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�ض  ل���دول  ال��ت��ج��اري 
اأو غري العادي،  العادي  ونهائياً غري قابل للطعن بالطريق 
الزمت فيه املحتكم �سدهما )�سركتن( منا�سفة بدفع مبلغ 
القانونية  الفائدة  اأمريكي مع  األف دوالر   226 يقارب من 
املحتكمة عن  اإىل  اأ�سندتها  التي  االأعمال  لكافة   5% بواقع 
الباطن، باالإ�سافة الإلزام املحتكم  خم�سة عقود مقاولة من 

�سدهما باملنا�سب من م�ساريف الدعوى واأتعاب اخلبري.
واأو�سح االأمن العام ملركز التحكيم التجاري لدول جمل�ض 
جنم  اأح��م��د  القرار”  “دار  العربية  اخلليج  ل��دول  ال��ت��ع��اون 
باأن اأهم ما اأك��ده احلكم، اأن امل��ادة 369 من القانون املدين 
التجار  ي��ورده  اأثرها على ما  واإعمال  اإمن��ا يقت�سر تطبيقها 
اال�ستهالك  بق�سد  ال��ت��ج��ار  غ��ري  م��ن  ل��زب��ائ��ن��ه��م  وال�����س��ن��اع 
ين�ساأ  ما  على  الزمن  م��رور  يدخل  وبالتايل فال  ال�سخ�سي، 
من حقوق بن التجار فيما يتبادلونه من عرو�ض التجارة، 
حيث اأن التقادم يتعلق مبا يورده التجار وال�سناع الأ�سخا�ض 

باملعامالت  عالقة  اإي  الن�ض  لهذا  فلي�ض  فيها،  يتجرون  ال 
العالقة هو  الذي يحكم هذه  التجاري، والن�ض  الطابع  ذات 
ن�ض املادة 87 من قانون التجارة رقم 7 ل�سنة 1987 الذي 
يحكم مو�سوع النزاع والتقادم الوارد فيه. كما اأكد احلكم اأن 
ال�سخ�سية االعتبارية ل�سركة املحا�سة ال تنعدم عند التعامل 
من   60 امل���ادة  ن�ض  على  ا�ستناداً  وذل��ك  ال�سفة  بهذه  معها 
قانون ال�سركات التجارية البحريني فيما يخ�ض �سركة عقد 
املحا�سة والذي ين�ض على اأنه “يجوز للغري اأن يتم�سك بعقد 

ال�سركة اإذا تعاملت معه ال�سركة بهذه ال�سفة«.
واأ�ساف “وملا كان الثابت من العقود اخلم�سة حمل الدعوى 
ال�سركتن  وكل من  املحتكمة  ال�سركة  فيما بن  اأنها حمررة 
فاإنه  الباطن،  ث��اين مقاول من  ط��رف  “�سركة حما�سة”  ك� 
يحق لوكيلهما الدفاع واملرافعة با�سم �سركة املحا�سة املوكل 
من قبل ال�سركاء فيها على النحو الذي مت بيانه، وعليه فاإن 
قبل  من  املحا�سة  �سركة  عن  مرافعة  او  مدافعة  اأي  تقدمي 
املحتكمة  مع  تعاقدتا  التي  املحا�سة  ل�سركة  القانوين  املمثل 

ب��اإ���س��دار توكيلن  ال��ق��ان��وين وق��ام��ت��ا  ب���ذات ال�سفة وال��ك��ي��ان 
م�ستقلن ملمثلهم القانوين بهذه الدعوى، فاإن ما تنعى عليه 
املحتكمة يف هذا اخل�سو�ض من انعدام ال�سفة واأهليته يكون 

يف غري حمله«.
املحا�سة  �سركة  اأهلية  بانعدام  املحتكمة  دفع  “اأما عن  وتابع 
باعتبارها مفتقدة لل�سخ�سية االعتبارية وفقا لن�ض املادة 17 
التجارية  ال�سركات  قانون  8 من  وامل��ادة  امل��دين  القانون  من 
ل�سركة  االعتبارية  ال�سخ�سية  انعدام  اإىل  فيه  تنتهي  والتي 
املحا�سة ومن ثم تنعدم �سفتهما يف الدعوى. فاإن ذلك مردود 
قدم  وق��د  بينهما  قائمة  املحا�سة  �سركة  اأن  الثابت  اإذ  عليه، 
وكيلهما احلا�سر عنهما الوكالة الر�سمية املثبتة لوكالته عن 
ل�سحيح  موافق  فيكون ح�سوره �سحيحاً  ال�سركتن  كل من 

حكم القانون.
التجارية  ال�����س��رك��ات  ق���ان���ون  م���ن   60 امل�����ادة  ن�����س��ت  وح��ي��ث 

البحريني فيما يخ�ض �سركة عقد املحا�سة على : 
معه  تعاملت  اإذا  ال�سركة  بعقد  يتم�سك  اأن  للغري  ي��ج��وز   «

ال�سركة بهذه ال�سفة »
اأما عن طلب املحتكمة الزام املحتكم �سدهما بالت�سامن، فاإنه 
ملا كان من املقرر قانوناً وفقاً حلكم املادة 263 من القانون 
املدين، اأن الت�سامن بن الدائنن اأو املدينن ال يفرت�ض وال 

يكون اإال بناء على اتفاق اأو بن�ض فى القانون.
�سخ�سية  لها  لي�ست  املحا�سة  �سركة  وك��ان��ت  ذل���ك،  ك��ان  مل��ا    
اأحد  ت�سرف  واأن  ال�سركاء  �سخ�سية  عن  م�ستقلة  اعتبارية 
ال�سركاء فيها يتحمل م�سوؤليته وحده جتاه من تعاقد معه، 
وتعاقدات  ت�سرفات  م��ن  يجعل  مل  امل�سرع  اأن  يعنى  م��ا  وه��و 
بعن  اأخ��ذاً  لت�سامنهم  حماًل  الغري  مع  املحا�سن  ال�سركاء 

االعتبار الو�سع القانوين ل�سركة املحا�سة،
 واإذ خلى من جانب اآخر اأي ن�ض بالعقود حمل املنازعة على 
ت�سامن املحتكم �سدهما جتاة املحتكمة فيما يتعلق بااللتزمات 
الواردة فى هذه العقود مبا يجعل طلب الزامهما بالت�سامن 

يكون قائم على غري حمل وخمالف حلكم القانون.

يف حكم �شادر عن اأحدى هيئات مركز التحكيم التجاري لدول جمل�ص التعاون

امل�ضرع مل يجعل ت�ضرفات وتعاقدات ال�ضركاء املحا�ضني مع الغري حماًل لت�ضامنهم 
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العوي�ش: ال�ضارقة مق�ضدا 
مف�ضال للم�ضتثمرين ال�ضينيني

•• ال�شارقة-وام:

جتارة  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  العوي�ض  �سلطان  ع��ب��داهلل  ���س��ع��ادة  اأك���د 
والتجارية  االقت�سادية  والعالقات  الروابط  عمق  على  ال�سارقة  و�سناعة 
اإمارة  ال�سعبية عامة ومع  ال�سن  االإم��ارات وجمهورية  دولة  القائمة بن 

واحلر�ض  خ��ا���س��ة  ال�����س��ارق��ة 
ال����دوؤوب م��ن اجل��ان��ب��ن على 
التعاون  جم������االت  ت���ط���وي���ر 
ودفعها  املتبادل  واال�ستثمار 

نحو اآفاق اأرحب واأو�سع.
انباء  لوكالة  العوي�ض  وق���ال 
غرفة  اإن  “وام”  االم������ارات 
ال�سارقة  و����س���ن���اع���ة  جت������ارة 
خمتلف  يف  ون������ظ������رائ������ه������ا 
املقاطعات ال�سينية يواظبون 
ع����ل����ى عقد  ������س�����ن�����وات  م����ن����ذ 
وتبادل  ال����دوري����ة  ال���ل���ق���اءات 
والبعثات  وال��وف��ود  ال��زي��ارات 
ال����ت����ج����اري����ة وامل���������س����ارك����ة يف 
التي  امل��ت��خ�����س�����س��ة  امل��ع��ار���ض 

البلدين  م�����ن  ك�����ل  يف  ت����ق����ام 
اًل للم�ستثمرين  اأ�سهم يف جعل ال�سارقة مق�سداً ُمف�سّ ال�سديقن وهو ما 
ال�سينين على م�ستوى املنطقة وبوابة لتجارتهم واأعمالهم التو�سعية يف 
اأ�سواق دول اخلليج ب�سكل خا�ض وال�سرق االأو�سط ب�سكل عام كما اأ�سهم يف 
تعزيز اأوا�سر التعاون وال�سراكة بن جمتمعي االأعمال االإماراتي وال�سيني 

وحتّول ال�سن اإىل اأبرز �سريك جتاري لل�سارقة.
املُ�سّجلة يف ع�سوية غرفة  ال�سينية  ال�سركات  اأن عدد  اإىل  العوي�ض  واأ�سار 
 2018 يونيو  �سهر  حتى  �سركة   735 بلغ  االإم��ارة  يف  والعاملة  ال�سارقة 
البناء  وم���واد  التجزئة  وجت���ارة  امل��ق��اوالت  قطاعات  على  ن�ساطها  وي��ت��وزع 

واالإلكرتونيات وغريها.
وال�سارقة  ال�سن  ب��ن  االقت�سادية  ال��رواب��ط  متانة  اأن  العوي�ض  واع��ت��رب 
واالقت�سادية  ال�سيا�سية  ال��ع��الق��ات  ح�سن  على  ترتكز  امل��ت�����س��ارع  ومن��وه��ا 
والثقافية القوية والرا�سخة التي جتمع بن دولتي االإمارات وال�سن وهي 
مر�سحة نحو مزيد من التطور واالزده��ار يف اإطار تطلع قيادتي البلدين 
نحو تعزيز عالقات ال�سداقة وال�سراكة والتعاون على خمتلف ال�سعد ويف 
�ستى املجاالت وخا�سة يف �سوء الزيارة التاريخية التي قام بها بها فخامة 
الرئي�ض ال�سيني �سي جن بينغ اإىل االإمارات .. الفتاً اإىل اأن هذه الوقائع 
وم�ساعيها  جهودها  موا�سلة  على  ال�سارقة  غرفة  حر�ض  ُت��ع��ّزز  وغ��ريه��ا 
ا�سرتاتيجية  وجت��اري��ة  اقت�سادية  عالقات  وبناء  توطيد  نحو  امل�ستقبلية 
امل�سالح  يخدم  مبا  ال�سن  يف  ونظرائه  ال�سارقة  يف  االأع��م��ال  جمتمع  بن 

امل�سرتكة ويدعم حتقيق التنمية امل�ستدامة يف كال البلدين.

"اقت�ضادية "و"اأرا�ضي" عجمان توقعان اتفاقية �ضراكة
•• عجمان -وام:

وقعت دائرة التنمية االقت�سادية يف عجمان اتفاقية �سراكة مع دائرة 
االأرا�سي والتنظيم العقاري من اأجل تقدمي خدمات جتديد الرخ�ض 
لت�سهيل  الواحدة”،  “النافذة  م�سروع  عرب  االقت�سادية  والت�ساريح 
رحلة املتعامل وزيادة ر�سا املتعاملن عرب توحيد جهود تعزيز الربط 
االإلكرتوين ورفع وترية العمل احلكومي.وقع االتفاقية كل من �سعادة 
علي عي�سى النعيمي، مدير عام دائرة التنمية االقت�سادية، و�سعادة يافع 
بالتكليف. العقاري  والتنظيم  االأرا�سي  دائ��رة  عام  الفرج، مدير  عيد 
التعاون  اأط��ر  توطيد  اأهمّية  على  النعيمي  عي�سى  علي  �سعادة  و�سّدد 
التي  امل��ج��االت  �ستى  يف  واملحلية  االحت��ادي��ة  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع 
تخدم م�سرية التمّيز والريادة يف العمل احلكومي مبا يتواءم و”روؤية 
عجمان 2021«.م�سريا اإىل اأن التعاون مع دائرة االأرا�سي والتنظيم 
العقاري يعد دفعة قوية باجتاه تعزيز الربط االإلكرتوين ، الذي ميهد 
الطريق اأمام تقدمي اأف�سل اخلدمات احلكومية الداعمة مل�سار التنمية 
اال�ستثمارية  بالبيئة  الثقة  م�ستوى  رف��ع  خ��الل  م��ن  االق��ت�����س��ادي��ة، 
اإىل  باالإمارة  االأعمال، و�سواًل  التناف�سية ملجتمع  باملقومات  واالرتقاء 
م�ساف الوجهات االأكرث جاذبية لال�ستثمار حملياً واإقليمياً.ومبوجب 
االتفاقية، �سيعمل اجلانبان على االرتقاء مب�ستوى اخلدمات املقّدمة 
و�سمان حتقيق نتائج ذات كفاءة وجوده عالية، مع الرتكيز على �سمان 
ا�ستمرارية تقدمي اخلدمات وعدم انقطاعها بكافة الظروف املحتملة، 

وتو�سيح اآلية عمل معتمدة يف حالة االنقطاع.

"الدولية للطاقة الذرية" ت�ضاعد الدول 
الأع�ضاء على توطني �ضال�ضل الإمداد النووي

•• فيينا -وام:

 - فيينا  العا�سمة  يف  مبقرها   - ال��ذري��ة  للطاقة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة  نظمت 
ناق�ض  دولية  منظمات  ث��الث  من  خ��رباء  مب�ساركة  االأع�ساء  للدول  منتدى 
اأهم التحديات امل�سرتكة التي تواجه الدول يف توريد املواد النووية الالزمة 
اإ�سراك  �سبل  وب��ح��ث  ال��ن��ووي،  ال��وق��ود  ودورات  ال��ط��اق��ة  م��ف��اع��الت  لت�سغيل 
ال�سناعات الوطنية يف توفري امل�ستلزمات وتوطن �سال�سل التوريد النووي.
وناق�ض ممثلو الدول االأع�ساء وخرباء الوكالة الدولية للطاقة الذرية االإطار 
واالإقليمية  الوطنية  واالأو���س��اع  النووية،  الطاقة  جمال  يف  للتعاون  ال��دويل 
املمار�سات  اأف�سل  عر�ض  ومت  ال��ن��ووي،  التوريد  ل�سال�سل  بالن�سبة  والعاملية 
اال�ستباقية  االأ�ساليب  ومناق�سة  املجال،  هذا  يف  امل�ستفادة  والدرو�ض  اجليدة 
لتجنب حدوث م�ساكل امل�سرتيات واكت�ساف العنا�سر املقلدة اأو دون امل�ستوى، 

التي اأدت اإىل اإيقاف موؤقت للمفاعالت اأو تاأخري منح تراخي�ض الت�سغيل.

مكتب اأبوظبي لال�ضتثمار يوّقع مذكرة 
تفاهم مع مكتب جمل�ش الأعمال ال�ضيني

•• اأبوظبي-الفجر: 

اليوم  االقت�سادية  التنمية  لدائرة  التابع  اأبوظبي لال�ستثمار  اأعلن مكتب 
عن توقيع مذكرة تفاهم مع مكتب جمل�ض االأعمال ال�سيني، وذلك على 
العا�سمة  ا�ست�سافته  الذي  ال�سيني  االإماراتي  االقت�سادي  امللتقى  هام�ض 
اأبوظبي ام�ض االأول اجلمعة ع�سية زيارة الرئي�ض ال�سيني �سي جن بينغ 
والوفد االقت�سادي املرافق له للدولة، ومت توقيع االتفاقية بح�سور معايل 

�سيف حممد الهاجري رئي�ض دائرة التنمية االقت�سادية- ابوظبي.
واال�ستثماري  االق��ت�����س��ادي  ال��ت��ع��اون  تعزيز  اإىل  التفاهم  م��ذك��رة  وت��ه��دف 
ال��ث��ن��ائ��ي ب��ن اجل��ان��ب��ن االإم���ارات���ي وال�����س��ي��ن��ي، وت��و���س��ي��ع اآف����اق ال�سراكات 
ي�سهم يف  البلدين، مما  االأعمال يف  اال�ستثمارية ومنو  التجارية والفر�ض 

تعميق العالقات االقت�سادية والتجارية القائمة بينهما.

منتجع اأتالنت�ش النخلة ي�ضهد ارتفاعًا ملحوظًا يف اأعداد ال�ضياح ال�ضينيني منذ بداية 2018 

اللجنة الدائمة للتنمية القت�ضادية يف عجمان تعقد جل�ضتها ال�ضابعة للعام 2018

•• دبي-الفجر: 

اأع���ل���ن م��ن��ت��ج��ع اأت���الن���ت�������ض ال��ن��خ��ل��ة عن 
�سيوفه  ع��دد  يف  ك��ب��رية  ل��زي��ادة  حتقيقه 
ال��ق��ادم��ن م���ن ال�����س��ن ع���ام ت��ل��و العام، 
التي  الليايل  اأرق���ام  يف  زي���ادة  ع��ن  كا�سفاً 
ق�ساها ال�سياح ال�سينين منذ بداية عام 

2018 والتي بلغت 24،000 ليلة. 
اأتالنت�ض  منتجع  اح�����س��ائ��ي��ات  واأ����س���ارت 
ال�سن  من  القادمن  ال�سياح  اأن  النخلة 
�سيوف  ن�سبة  م��ن  ال��ث��اين  امل��رك��ز  احتلوا 
العام  م��ن  االأول  ال��رب��ع  خ���الل  امل��ن��ت��ج��ع 
املنتجع  احل�����ايل، وذل����ك يف ظ���ل ح��ف��اظ 
لل�سياح  اأ���س��ا���س��ي��ة  ك��وج��ه��ة  �سعبيته  ع��ل��ى 
راأ�ض  ف��رتة  خ��الل  وخ�سو�ساً  ال�سينين 

ال�سنة ال�سينية. 
“كوليري  ع����ن  ����س���در  ل��ت��ق��ري��ر  ووف����ق����اً 
املا�سي  يناير  �سهر  يف  انرتنا�سيونال” 
فاإنه  العربي،  ال�سفر  �سوق  مع  بالتزامن 
ال�سياح  ن�����س��ب��ة  ت��رت��ف��ع  اأن  امل��ت��وق��ع  م���ن 
االإم�����ارات  ل��دول��ة  ال��ق��ادم��ن  ال�سينين 
بحلول   20% بن�سبة  املتحدة  العربية 
ي�ستقبل  اأن  ي��ت��وق��ع  ك��م��ا   ،2021 ع���ام 

اأع������داداً غري  ال��ن��خ��ل��ة  اأت��الن��ت�����ض  منتجع 
م�����س��ب��وق��ة م��ن ال�����س��ي��وف ال��ق��ادم��ن من 

ال�سن.
ونائب  العام  املدير  كيللي  تيموثي  وق��ال 
رئي�ض اأول للعمليات يف منتجع اأتالنت�ض 
عدد  يف   ارتفاعاً  املنتجع  ي�سهد  النخلة: 
يختارون  ال���ذي���ن  ال�����س��ي��ن��ي��ن  ال�����س��ي��اح 
منتجع اأتالنت�ض النخلة مكاناً الإقامتهم 
ب��ع��د اآخ�����ر. ف��خ��الل �سهر  يف دب���ي ع���ام���اً 
فرباير املا�سي وبالزامن مع االحتفاالت 

املنتجع  ا�ستقبل  ال�سينية  ال�سنة  ب��راأ���ض 
�سيوفه  ع����دد  يف   18% ب��ن�����س��ب��ة  زي�����ادة 
بالفرتة  م��ق��ارن��ة  ال�سن  م��ن  ال��ق��ادم��ن 
ا�ست�ساف  كما   .2017 ع��ام  من  نف�سها 
منتجع اأتالنت�ض النخلة الع�ساء اخلا�ض 
بح�سور  ال�سينية  ال�سنة  راأ���ض  مبنا�سبة 

1،300 �سيف.
الع�ساء  ح���ف���ل  ال���س��ت�����س��اف��ة  واإ�����س����اف����ة 
هاو”  “ين  م�����رك�����ز  اأق�����ي�����م  اخل������ا�������ض، 
املخ�س�ض ال�ستقبال ال�سيوف وتعريفهم 
باإقامتهم  اخل��ا���س��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ب��ك��اف��ة 
املنتجع  يف  ال�سنة  راأ����ض  فعاليات  خ��الل 
ال�سيوف  ا�ستمتاع  اأن  ل�سمان  �سعياً   ،
االحتفاالت  االأوق��ات خالل هذه  باأف�سل 
منتجع  يف  اإقامتهم  تكون  واأن  اخلا�سة، 
فريق  وي�سم  تن�سى.  ال  ذك��رى  اأتالنت�ض 
موظفاً   76 ال��ن��خ��ل��ة  اأت���الن���ت�������ض  ع��م��ل 
م��ن ج��م��ه��وري��ة ال�����س��ن ي��ح��ر���س��ون على 
املنتجع  �سيوف  احتياجات  كافة  متابعة 
فرتات  طيلة  ال�سينية  باللغة  املتحدثن 
ال�سنة، وذلك يف كل ما يتعلق باحلجوزات، 
ف�ساًل  والن�ساطات،  الفعاليات  وتنظيم 
عن م�ساعدتهم مبا يتعلق بالتوا�سل مع 

االآخرين.ويف اإطار جهود املنتجع امل�ستمرة 
لتعزيز تواجده يف ال�سوق ال�سيني، �سيتم 
اأتالنت�ض يف  افتتاح متجر م�ستوحى من 
مع  بال�سراكة  ال�سينية  �سنغهاي  مدينة 
وذلك  الرئي�سين،  املنتجع  �سركاء  اأح��د 
بهدف تقدمي جميع املعلومات االأ�سا�سية 
النخلة  اأت���الن���ت�������ض  مب��ن��ت��ج��ع  امل��ت��ع��ل��ق��ة 

وعرو�سه الفريدة.
عن  النخلة  اأتالنت�ض  منتجع  اأعلن  كما 

ال�سيني  “هاكا�سان”  م��ط��ع��م  اف��ت��ت��اح 
ال�سهري يف �سهر �سبتمرب القادم، لين�سم 
عاملية  ج����وائ����ز  ع���ل���ى  احل����ائ����ز  امل���ط���ع���م 
من  القادمة  ال�سهية  باأطباقه  واملعروف 
اإىل نخبة  ال�سينية،  “كانتون”  مقاطعة 
ي�ست�سيفها  التي  املميزة  العاملية  املطاعم 
تلبي  وال��ت��ي  ال��ن��خ��ل��ة،  اأت��الن��ت�����ض  منتجع 
القادمن  املنتجع  �سيوف  جميع  اأذواق 

من ال�سن. 

•• عجمان ـ الفجر 

اللجنة  رئي�ض   � املويجعي  عبداهلل  م.  �سعادة  تراأ�ض 
اأعمال  ع��ج��م��ان،  يف  االقت�سادية  للتنمية  ال��دائ��م��ة 
الدائمة  للجنة   2018 ل��ل��ع��ام  ال�����س��اب��ع��ة  اجلل�سة 
التنفيذي  للمجل�ض  التابعة  االقت�سادية  للتنمية 
بعجمان، بح�سور اأع�ساء اللجنة ال�سيخ �سلطان بن 
�سقر النعيمي و�سامل اأحمد ال�سويدي وعلي عي�سى 

النعيمي و�سالح اجلزيري.
املويجعي  عبداهلل  �سعادة  رح��ب  اجلل�سة  بداية  ويف 

باحل�سور، واأكد على دور اللجنة وجهودها يف متابعة 
كافة امل�ساريع التنموية القائمة واآخر امل�ستجدات يف 
تناف�سية  يف  ي�سب  مبا  لالإمارة  االقت�سادي  ال�ساأن 
القطاع االقت�سادي وتعزيز مقوماته وجت�سيد روؤية 

اإمارة عجمان 2021.
ال�سياحية  امل�����س��اري��ع  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  واأك����د احل�����س��ور 
الرتفيهية وتنوعها كمتنف�ض للمواطنن واملقيمن 
ال�سمالية وخا�سة يف  اإم��ارة عجمان واالم���ارات  من 
مقومات  وامتالكها  ل��الإم��ارة  املتو�سط  امل��وق��ع  ظ��ل 
واأكد  وال�سياحة،  الرتفيه  تناف�سيتها يف قطاع  تعزز 

امل�ساريع  ت��ل��ك  رب���ط  ���س��رورة  ع��ل��ى  اللجنة  اأع�����س��اء 
باملناطق ال�سياحية وعلى راأ�سها منطقة الزورا.

العقارية  املكاتب  وتناولت اجلل�سة م�سروع ت�سنيف 
العقاري يف  والتنظيم  االأرا�سي  دائ��رة  نفذته  ال��ذي 
عجمان ، حيث مت ا�ستعرا�ض مراحل تنفيذ امل�سروع، 
واال�ستدامة  ال�سفافية  م��ب��ادئ  م��ن  امل�سروع  ليعزز 
املعريف  امل�ستوين  ورف���ع  ال��ع��ق��اري  ال��ق��ط��اع  وتنمية 
مقارنات  امل�سروع  مراحل  ت�سمنت  كما  والقانوين، 
م��ع��ي��اري��ة ل��ل��ع��دي��د م��ن ال��ت��ج��ارب ال��ع��امل��ي��ة، وخالل 
اجلل�سة مت ا�ستعرا�ض فيديو خا�ض بت�سنيف املكاتب 

املجتمعية  وامل�سوؤولية  بالقانون  االل��ت��زام  ومعايري 
االقت�سادية  وامل�ساهمة  والتاأمينات  املرافق  وج��ودة 

للمكتب العقاري، 
يف  ودوره����ا  ال��ع��ق��اري��ة  احلا�سبة  ا�ستعرا�ض  مت  كما 

تقييم العقار.
املباين  اللجنة على م�سروع ت�سنيف  واطلع اع�ساء 
واملعايري املعتمدة واقرتح احل�سور عقد اجتماعات 
ب��ن دائ����رة االرا����س���ي وال��ت��ن��ظ��ي��م ال��ع��ق��اري ودائ����رة 
العطالت  بيوت  ت�سنيف  ح��ول  ال�سياحية  التنمية 

وتنا�سبها مع اال�سعار.
لدائرة  اال�سرتاتيجية  اخلطة  ا�ستعرا�ض  ومت  هذا 
تعترب  بحيث   ،2022/2019 ال�سياحية  التنمية 
اخلطة كاأحد اأهم م�ساريع الدائرة يف تطوير القطاع 
امل�سروع  تطور  م��راح��ل  ا�ستعرا�ض  ومت  ال�سياحي، 
وتقييم االو�ساع احلالية والوقوف على نقاط القوة 
حملية  معيارية  م��ق��ارن��ات  وع��م��ل  ال�سعف  ون��ق��اط 

وعاملية مع خطة الدائرة، 
وظائف  وخلق  ال�سياحي،  العائد  منو  زي��ادة  بهدف 
اعمال  بيئة  واي��ج��اد  ال�سياحي  ال��ق��ط��اع  يف  ج��دي��دة 
الت�سويق  يف  االبتكار  اإىل  امل�سرو  يهدف  كما  جاذبة 
الإم���ارة  التناف�سية  ب��ال��ق��درة  واالرت���ق���اء  ال�����س��ي��اح��ي 
عجمان، ومت ا�ستعرا�ض الدول امل�ستهدفة واال�سواق 
م�ستقبال،  ال���دائ���رة  عليها  ت��رك��ز  ال��ت��ي  وامل��ع��ار���ض 
واق���رتح احل�����س��ور ���س��رورة فتح اآف���اق ال��ت��ع��اون بن 
الدائرة والقطاع اخلا�ض يف تنفيذ م�ساريع �سياحية 

رائدة ومبتكرة.
واطلع احل�سور على جهود دائرة امليناء واجلمارك 
واالن�سطة  امل���وان���ئ  اع���م���ال  ت��ن��ظ��ي��م  يف  ع��ج��م��ان  يف 
ال�سنوات  امل��ي��ن��اء خ���الل  اأع���م���ال  ال��ب��ح��ري��ة وت��ط��ور 

ال�سابقة  وارتفاع اأعداد ال�سفن واحلاويات.

•• دبي-وام:

بوزارة  املتحدة ممثلة  العربية  االإم��ارات  دولة  وقعت 
التغري املناخي والبيئة اتفاقيتي �سراكة مع جمهورية 
وال�سوؤون  ال��زراع��ة  ب����وزارة  ممثلة  ال�سعبية  ال�سن 
واإن�ساء  ال��زراع��ي  التعاون  تعزيز  جم��ال  يف  الريفية 
الزراعية  للمنتجات  اجلملة  لتجارة  م�سرتكة  �سوق 

واحليوانية وال�سمكية.
ث��اين بن  ال��دك��ت��ور  وق��ع االتفاقيتن ك��ل م��ن معايل 
اأحمد الزيودي وزير التغري املناخي والبيئة و�سعادة 
لدى  ال�سعبية  ال�����س��ن  ج��م��ه��وري��ة  �سفري  ج��ي��ان  ين 

الدولة.
وق���ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث��اين ب��ن اأح��م��د ال��زي��ودي اإن 
وت�سعى  ال�سن  ترتبط بعالقات قوية مع  االإم��ارات 
ال��ع��الق��ات ع���رب تبادل  ت��ع��زي��ز ه���ذه  اإىل  ال���دول���ت���ان 
ال��ت��ق��ن��ي��ات يف املجاالت  اأح�����دث  اخل�����ربات وت��وظ��ي��ف 

الغذائي..  والتنوع  واحليوانية  وال��زراع��ي��ة  البيئية 
تعترب  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  اأن  اإىل  م�����س��ريا 
االأوىل على م�ستوى اخلليج العربي لتاأ�سي�ض �سراكة 
ا�سرتاتيجية مع جمهورية ال�سن وثاين اأكرب �سريك 
جتاري وال�سوق االأكرب لل�سادرات ال�سينية يف منطقة 

غرب اآ�سيا و�سمال اأفريقيا ل�سنوات عدة متتالية.
واأ�ساف معاليه اأن االتفاقيتن تهدفان اإىل خلق بيئة 
مواتية لتو�سيع نطاق التعاون امل�سرتك بن االإمارات 
املجاالت  ال��ث��ن��ائ��ي يف  ال���ت���ب���ادل  وت��ط��وي��ر  وال�����س��ن 
والقطاعات  احليوانية  وال���رثوة  املختلفة  الزراعية 
ال�����س��م��ك��ي��ة وت��ع��زي��ز ال��ت��ن��وع ال��غ��ذائ��ي ون��ق��ل العلوم 

والتقنيات الزراعية احلديثة.
ال���ط���رف���ان اإىل  ي��ت��ط��ل��ع  ومب���وج���ب االت��ف��اق��ي��ت��ن .. 
التعاون يف جماالت الزراعة احلديثة كالزراعة املائية 
وباالأخ�ض  الزراعية  والتقنيات  الع�سوية  وال��زراع��ة 
للزراعة  املعاجلة  املياه  وا�ستخدام  ال��ري  اأ�ساليب  يف 

جمال  يف  والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم  ت��ب��ادل  على  ع���الوة 
امللحية  املناطق  يف  وال��زراع��ة  النخيل  اآف��ات  مكافحة 
بالتنوع  املتعلقة  للتحديات  مبتكرة  حلول  واإي��ج��اد 

الغذائي.
ك��م��ا ات��ف��ق��ت االإم�������ارات وال�����س��ن ع��ل��ى امل�����س��ارك��ة يف 
الزراعية  للمنتجات  للجملة  م�سرتك  �سوق  اإن�ساء 
واحليوانية وال�سمكية يف دولة االإم��ارات وفقا ملبادئ 
القانوين  االإط���ار  �سمن  املتبادلة  واملنفعة  امل�����س��اواة 
واالأنظمة املعمول بها يف كل دولة ومبا يتما�سى مع 
وال�سوؤون  ال��زراع��ة  وزارة  ب��ن  التفاهم  م��ذك��رة  بنود 
يف  والبيئة  املناخي  التغري  ووزارة  ال�سينية  الريفية 

الدولة.
اجلملة”  “�سوق  ببناء  ال�سينية  ال�سركات  و�ستتكفل 
وفقا للمعايري واملوا�سفات املعتمدة يف دولة االإمارات 
اجلملة..  ���س��وق  اإدارة  ال�سيني  اجل��ان��ب  و���س��ي��ت��وىل 
ال�سركات  ت�سجيع  على  ال�سيني  اجل��ان��ب  و�سيعمل 

مع  اجلملة  �سوق  بناء  يف  اال�ستثمار  على  ال�سينية 
الرتحيب مب�ساركة ال�سركات االإماراتية ودول اأخرى 
اأ�سا�ض  على  والطريق”  “احلزام  مبادرة  ط��ول  على 
والتنمية  املتبادلة  املنفعة  اأج��ل  من  وذل��ك  اختياري 

امل�سرتكة.
الت�سهيالت  توفري  على  االماراتي  اجلانب  و�سيعمل 
الوزارة  �سالحية  نطاق  �سمن  ال�سينية  لل�سركات 
واملهام املندرجة فيها .. كما �ستقوم بت�سهيل اإجراءات 

التوا�سل مع اجلهات املحلية ذات ال�سلة.
كما اتفق الطرفان اأي�سا على ت�سهيل توجيه وحتريك 
راأ�ض مال القطاع اخلا�ض واإن�ساء نظام حديث الإدارة 
امل�ساريع حيث �سيتبنى �سوق اجلملة اأ�سلوبن الإجراء 

التعامالت اإلكرتونيا و�سخ�سيا.
ي�سار اإىل اأن اتفاقيتي ال�سراكة تدخالن حيز التنفيذ 
ملدة  وي�سري مفعولهما  توقيعهما  تاريخ  اعتبارا من 

خم�ض �سنوات قابلة للتجديد ملدة مماثلة.

•• ال�شارقة - وام: 

���س��ي��ف حم��م��د املدفع  ����س���ع���ادة  اأك�����د 
اإك�سبو  مل��رك��ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض 
املعار�ض كان وال  اأن قطاع  ال�سارقة 
اأ�سا�سيا وفاعال �سمن  يزال عن�سرا 
االقت�سادية  ال��ع��الق��ات  م��ن��ظ��وم��ة 
ال����ق����ائ����م����ة ب�����ن دول��������ة االإم�����������ارات 
وجمهورية ال�سن ال�سعبية وعامل 
دفع اإيجابي لل�سراكة التجارية بن 
البلدين ال�سديقن نحو مزيد من 

التقدم والنمو.
لوكالة  ت�سريح  يف   - امل��دف��ع  وق���ال 
مبنا�سبة  “وام”  االإم�������ارات  اأن���ب���اء 
لالإمارات  ال�سيني  الرئي�ض  زي���ارة 
وم�ساركة  ح�������س���ور  ح���ج���م  اإن   -
ال�سن  من  وامل�ستثمرين  ال�سركات 
والفعاليات  امل���ع���ار����ض  م��ع��ظ��م  يف 
تقام  التي  والتجارية  االقت�سادية 
وال�سارقة  عامة  االإم����ارات  دول��ة  يف 

رجال  اهتمام  يقابلها  والتي  خا�سة 
يف  بالتو�سع  االإم��ارات��ي��ن  االأع��م��ال 
ال�سوق ال�سينية باعتبارها ال�سريك 
موؤ�سر  هو  للدولة  االأب��رز  التجاري 
ور�سوخ  متانة  م��دى  يعك�ض  وا���س��ح 
ال�سينية   - االإم���ارات���ي���ة  ال��ع��الق��ات 
واآفاقها  املتبادلة  امل�سالح  وتنامي 

امل�ستقبلية الواعدة بن البلدين.
واأ�سار املدفع اإىل اأن �سمعة االإمارات 
التناف�سية  وم��ك��ان��ت��ه��ا  امل���رم���وق���ة 
ال���رائ���د يف جم���ال �سناعة  ودوره�����ا 
االإقليمي  امل�ستوين  على  املعار�ض 
والدويل جعلت منها وجهة رئي�سية 
ال�سينية  وال�سركات  للم�ستثمرين 
االإماراتي  ال�سوق  بدخول  الراغبة 
اأ�سواق  خمتلف  يف  للتو�سع  كبوابة 
منطقتي اخلليج وال�سرق االأو�سط.

اأن التوا�سل والتن�سيق بن  واأ�ساف 
واجلهات  ال�����س��ارق��ة  اك�����س��ب��و  م��رك��ز 
وقطاع  ال��ت��ج��ارة  بتعزيز  املخت�سة 

ق��ائ��م بوترية  ال�����س��ن  امل��ع��ار���ض يف 
اآخرها  ك���ان  وق���د  وب���ن���اءة  منتظمة 
زيارة ممثل املجل�ض ال�سيني لتعزيز 
 CCPIT  « ال���دول���ي���ة  ال���ت���ج���ارة 
جرى  ح��ي��ث  اإك�����س��ب��و  م���رك���ز  اإىل   «
ب��ن املركز  ال��ت��ع��اون  بحث جم���االت 
ال�سركات  ح�سور  لتعزيز  واملجل�ض 
التي  املعار�ض  فعاليات  يف  ال�سينية 
“اإك�سبو  وي��ن��ظ��م��ه��ا  ي�����س��ت�����س��ي��ف��ه��ا 

ال�سارقة” على مدار العام.
تقوم  ال�����س��ارق��ة  اإم�����ارة  اأن  واأو����س���ح 
فعاليات  ال���س��ت�����س��اف��ة  ب��ال��ت��ح�����س��ري 
“اأ�سبوع  ملعر�ض  ال�ساد�سة  ال����دورة 
احلدث   ”2018 للتجارة  ال�سن 
ال����رائ����د واالأك�������رب م���ن ن���وع���ه على 
الفرتة  خ����الل  امل��ن��ط��ق��ة  م�����س��ت��وى 
مب�ساركة  املقبل  دي�سمرب   14-12
اأكرث من 300 جهة �سينية تعر�ض 
1000 منتج �سيني  يزيد على  ما 

عايل اجلودة.

واأعرب املدفع عن ثقته باأن الزيارة 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ت��ي ق���ام ب��ه��ا �ساحب 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
 2015 دي�����س��م��رب  يف  ال�����س��ن  اإىل 
بها  ق��ام  ال��ت��ي  التاريخية  وال���زي���ارة 
جن  �سي  ال�سيني  الرئي�ض  فخامة 
بينغ اإىل االإمارات تر�سخان عالقات 
ال�سراكة اال�سرتاتيجية بن البلدين 
ا�سرتاتيجية  مل��رح��ل��ة  وت��وؤ���س�����س��ان 
الثنائي  ال����ت����ع����اون  م�����ن  ج�����دي�����دة 
االقت�سادي  ال�سعيد  على  وخا�سة 
وهو ما من �ساأنه اأن ي�ساعف حجم 
تدفق  من  ويزيد  التجاري  التبادل 
اال����س���ت���ث���م���ارات يف االجت����اه����ن مبا 
يخدم متطلبات التنمية يف البلدين 
االأعمال  جمتمع  م�سالح  وي��دع��م 
ويلبي  ال�سيني  ونظريه  االإم��ارات��ي 

تطلعاتهما امل�سرتكة.

الإمارات توقع اتفاقيتي �ضراكة مع ال�ضني لتعزيز 
التعاون الزراعي واإن�ضاء �ضوق م�ضرتكة لتجارة اجلملة 

وال�ضني الإمارات  بني  العالقات  متانة  يعك�ش  املعار�ش  قطاع   : " ال�ضارقة  "اإك�ضبو 
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وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  22  يوليو 2018 العدد 12383

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  22  يوليو 2018 العدد 12383

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  22  يوليو 2018 العدد 12383

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  22  يوليو 2018 العدد 12383

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  22  يوليو 2018 العدد 12383

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  22  يوليو 2018 العدد 12383

العدد 12383 بتاريخ 2018/7/22   
اإجتمع ال�سركاء يف �سركة �سما لتجارة امل�ستلزمات الداخلية للطائرات  ملالكها احمد �سالح احمد بن 

 CN-2293859 : غزي �سركة ال�سخ�ض الواحد )ذ م م( - رقم  الرخ�سة
العنوان : ال�سناعية - العجييز - ال�سارع 3 - ق 3 - مكتب 41 

ال�سكل القانوين : �سركة ال�سخ�ض الواحد - ذ م م  
فقد قرر ال�سركاء يف اإجتماع اجلمعية العمومية غري العادية امل�سدق لدى كاتب العدل برقم : 

1850013838 بتاريخ 2018/7/17 حل وت�سفية ال�سركة وفقا للقوانن واالنظمة املعمول بها 
يف دولة االإمارات العربية املتحدة وفك عقد ال�سراكة وت�سفيتها. 

وتعن م�سفي ال�سادة : مكتب الدرة للمراجعة والتدقيق ومفو�ض عن املكتب
 ال�سيد : احمد جمال عبدالعزيز

وعلى من لديه اي اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعن يف العنوان التايل م�سطحبا مع كافة 
امل�ستندات واالوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن العنوان  - �سارع 

التخطيط - العن - بناية بالقرين العامري - مكتب رقم : 204 
الهاتف : 0503419153 - الهاتف : 037219858 

مكتب الدرة للمراجعة  والتدقيق  

حم�صر اإجتماع
 جمل�س اإدارة واإعالن ت�صفية 

العدد 12383 بتاريخ 2018/7/22   

اعـالن تغيري ا�صـم
اىل  بطلب  �سبيل(  �سالح  �سبيل  )�سريفه  املواطنة  تقدمت 
حمكمة اأبوظبي االبتدائية - ق�سم التوثيقات بتغيري ا�سمها 

من )�سريفه(اىل)نوف(
املذكور خالل 15  الق�سم  فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل 

يوما من تاريخ ن�سر االعالن
حنان جمعة ال�صعدي - كاتب عدل

حممد �صامل املن�صوري - قا�صي توثيقات         

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

العدد 12383 بتاريخ 2018/7/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/2407   جتاري جزئي              

ان  االق��ام��ة مب��ا  م  جمهول حم��ل  م  ذ   - الراحجي لالن�ساءات   - امل��دع��ي عليه/1  اىل 
املدعي/ ايبكو للزيوت - فرع - �سركة ايبكو للم�ساريع - ذ م م وميثله / علي ابراهيم 
عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  احل��م��ادي   حممد 
بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )162.185.00 درهم( )مائة اثنان و�ستون الف مائة 
اخر  تاريخ  من  اعتبارا   ٪12 بواقع  القانونية  والفائدة  فقط(  دره��م  وثمانون  خم�سة 
مبلغ م�ستحق يف 2013/9/23 والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب.  وحددت لها جل�سة يوم 
االثنن  املوافق  2018/8/6 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12383 بتاريخ 2018/7/22   
اعالن بيع عقار بالن�صر للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم 2017/172 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: بنك االإمارات دبي الوطني - �ض م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�ض - بجوار غرفة جتارة و�سناعة دبي ، مكاين رقم 3113783794 
املنفذ �سده : �سرينوج - م د م �ض 

41 مكتب  الطابق  رق��م )1(  - مبنى  املا�ض  ب��رج   - اب��راج بحريات جمريا   - الثنية اخلام�سة   - بردبي   - دب��ي  اإم���ارة    : عنوانه 
)almas41-d( مكاين رقم )1248473843( 

انه يف يوم االربعاء املوافق 2018/8/1  ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  االم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة 

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمن ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل 

ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
  A1/V3/41  : سقة  �سكنية - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم االر�ض : 1066 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : املا�ض - رقم العقار� 

D 41 امل�ساحة : 293.57 مرت مربع - املقدرة ب�� )5.529.926( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12383 بتاريخ 2018/7/22   

اعالن بيع عقار بالن�صر  
فى الدعوى رقم 2017/172 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ: بنك االإمارات دبي الوطني - �ض م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�ض - بجوار غرفة جتارة و�سناعة دبي ، مكاين رقم 3113783794 

املنفذ �سده : �سرينوج - م د م �ض 
41 مكتب  الطابق  رق��م )1(  - مبنى  املا�ض  ب��رج   - اب��راج بحريات جمريا   - الثنية اخلام�سة   - بردبي   - دب��ي  اإم���ارة    : عنوانه 

)almas41-d( مكاين رقم )1248473843( 
انه يف يوم االربعاء املوافق 2018/8/1  ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  االم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة 

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمن ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل 

ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
  A1/V3/41  : سقة  �سكنية - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم االر�ض : 1066 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : املا�ض - رقم العقار� 

D 41 امل�ساحة : 293.57 مرت مربع - املقدرة ب�� )5.529.926( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12383 بتاريخ 2018/7/22   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�سم ال�سركة:  ا�ص جيه بي للخدمات الفنية - �ص ذ م م  
ذات   : القانوين  ال�سكل   - ال��رق��ة   - احمد  را���س��د  علي  111 ملك  رق��م   : مكتب  العنوان 
القيد بال�سجل التجاري : 1138840  م�سوؤولية حم��دودة. رقم الرخ�سة: 674692  رقم 
ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2018/7/1  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/7/1 وعلى من لديه اأي 
اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعن اجلريودي للتدقيق واملحا�شبة العنوان 
:  مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�سعايل - ديرة - هور العنز -  هاتف  04-2389721 
خالل  وذل��ك  الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-2389722 فاك�ض: 

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12383 بتاريخ 2018/7/22   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�سم امل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�شبة 
العنز -  هاتف   دي��رة - ه��ور  ال�سعايل -  ع��ب��داهلل  :  مكتب رق��م 204 - ملك  ال��ع��ن��وان 
2389721-04 فاك�ض: 2389722-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية 
بدبي باأنه قد مت تعين امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية ا�ص جيه بي للخدمات 
الفنية - �ص ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2018/7/1 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2018/7/1 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض 
العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعن  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو 
املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12383 بتاريخ 2018/7/22   
  �صهادة بالتاأ�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�سم ال�سركة : جرجور للتجارة العامة - �ص ذ م م    
العنوان : مكتب رقم 402 ملك عو�ض احمد عبداهلل  الرخ�سة: 681306   رقم 
رقم  حم����دودة  م�سئولية  ذات  ال��ق��ان��وين:  ال�سكل   - امل���رر   - دي���ره   - ال��ك��وي��ت��ي 
االقت�سادية بدبي  التنمية  دائ��رة  تعلن    1107541 : التجاري  بال�سجل  القيد 
ال��واردة اعاله وذلك مبوجب  بال�سركة  الغاء الرتخي�ض اخلا�ض  بانهاب�سدد 
االجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�ض التقدم اىل 

دائرة التنمية االقت�سادية بدبي من خالل الربيد االلكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae  
كافة امل�ستندات واالوراق الثبوتية وذلك خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا 

االعالن.
 دائرة التنمية القت�صادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12383 بتاريخ 2018/7/22   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2018/4564 )

املنذر : هناء حممد احمد وميثاء حممد احمد 
وفاطمة حممد احمد ومرمي حممد  بوكالة �سركة / ق�سر امللوك للعقارات - �ض م خ 

اىل  ال��ع��ديل  االن���ذار  ه��ذا  امل��ن��ذرة  توجه   - عي�سى  عبدالغني  ال�سيد  عبدالنا�سر   / اليه  امل��ن��ذر 
املنذر اليه وتخطره بطلب �سداد مبلغ 12000 درهم القيمة االيجارية امل�ستحقة ال�سداد خالل 
ثالثون يوما املهلة القانونية من تاريخ اإعالن االإنذار العديل املاثل ويف حال عدم �سداد القيمة 
االيجارية مطالبة املنذر اليه باالإخالء الفوري للماأجور بعد انتهاء املهلة القانونية مع املطالبة 
ب�سداد القيمة االإيجارية حتى تاريخ االخالء التام واإح�سار �سهادة براءة ذمة من الكهرباء واملياه 
و�سداد ر�سومها وينذره املنذر بانه يف حالة عدم اال�ستجابة خالل االجل املمنوح �سيقوم املنذرة 
باتخاذ كافة االجراءات القانونية للمطالبة باالخالء و�سداد االجرة امل�ستحقة وما ي�ستجد من 

اجره حتى االخالء التام وحتميل املنذر اليه الر�سوم وامل�سروفات واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12383 بتاريخ 2018/7/22   

انذار عديل بالن�صر
رقم )2018/4565 )

املنذر : �سركة / ق�سر امللوك للعقارات - �ض م خ 
املنذر اليها / م�سحية عو�ض حممد املن�سوري 

توجه املنذرة هذا االنذار العديل اىل املنذر اليها وتخطره بطلب �سداد مبلغ 7000 درهم القيمة 
االيجارية امل�ستحقة ال�سداد خالل ثالثون يوما املهلة القانونية من تاريخ اإعالن االإنذار العديل 
املاثل ويف حالة عدم �سداد القيمة االيجارية مطالبة املنذر اليه باالإخالء الفوري للماأجور بعد 
انتهاء املهلة القانونية مع املطالبة ب�سداد القيمة االإيجارية حتى تاريخ االخالء التام واإح�سار 
�سهادة براءة ذمة من الكهرباء واملياه و�سداد ر�سومها وينذره املنذر بانه يف حالة عدم اال�ستجابة 
باالخالء  للمطالبة  القانونية  االج����راءات  كافة  باتخاذ  امل��ن��ذرة  �سيقوم  املمنوح  االج��ل  خ��الل 
و�سداد االجرة امل�ستحقة وما ي�ستجد من اجره حتى االخالء التام وحتميل املنذر اليه الر�سوم 

وامل�سروفات واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12383 بتاريخ 2018/7/22   
انذار عديل بالن�صر

رقم 2018/4331
املنذر/ خليفة عبداهلل احمد لوتاه 

مبوجب   0507321771: هاتف   ، النجا  ابو  اأحمد  الد�سوقي  اأمن  ن�ساأت  ال�سيد/  بالتوقيع  وميثله 
وكالة م�سدقة اأ�سوال بتاريخ 2014/01/13 حتت رقم حمرر 2014/1/6997 

املنذر اليه / جولدن ترجن للتجارة - �ض ذ م م - العنوان : جمهول الهوية 
املو�سوع : - ينذر املنذر  املنذر اليه  ب�سداد مبلغ )26000( درهم �ستة وع�سرون الف درهم  وذلك 
يف مدة اق�ساها 30 يوم تاريخ ا�ستالمه هذا االن��ذار واإخ��الء العقار بعد انتهاء العقد لعدم رغبته 
يف التجديد  وت�سليمه للمنذر خالية من ال�سواغل وباحلالة التي ت�سلمها عليه مع ا�سالح ما قد 
يكون قد حلق بها من �سرر وتلف وت�سليم املفاتيح و�سداد م�ساريف ا�ستهالك الكهرباء واملياه حتى 
االخالء الفعلي ، واي ا�سرار اخرى ترتتب على عدم التزام املنذر اليه ، واال �سي�سطر املنذر اىل 
اتخاذ االج��راءات الق�سائية الالزمة للمطالبة مبا ذكر ، مع التعوي�ض اجلابر للعطل وال�سرر ، 

وحتميل املنذر اليه كافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي اأتعاب املحاماة.  
 الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12383 بتاريخ 2018/7/22   
انذار عديل بالن�صر

رقم 2018/4332
املنذر/ خليفة عبداهلل احمد لوتاه - وميثله بالتوقيع ال�سيد/ ن�ساأت اأمن الد�سوقي اأحمد ابو النجا ، هاتف 

:0507321771 مبوجب وكالة م�سدقة اأ�سوال بتاريخ 2014/01/13 حتت رقم حمرر 2014/1/6997 
املنذر اليه / لينك واى لتنظيم ال�سجالت والدفاتر املحا�سبية وم�سكها - �ض ذ م م  

العنوان : جمهول الهوية 
املو�سوع : - ينذر املنذر  املنذر اليه ينذر املنذر املنذر اليه ب�سداد مبلغ )19500( درهم ت�سعة ع�سرة االف 
وت�سداد  العقد  بتجديد  االن���ذار  ه��ذا  ا�ستالمه  تاريخ  ي��وم   30 اق�ساها  م��دة  وذل��ك يف  دره��م  وخم�سمائة 
امل�ستحقات املالية للتجديد واإال اخالء العقار وت�سليمه للمنذر خالية من ال�سواغل وباحلالة التي ت�سلمها 
ا�ستهالك  املفاتيح و�سداد م�ساريف  عليه مع ا�سالح ما قد يكون قد حلق بها من �سرر وتلف وت�سليم 
الكهرباء واملياه حتى تاريخ االخالء الفعلي ، واي ا�سرار اخرى ترتتب على عدم التزام املنذر اليه ، واال 
�سي�سطر املنذر اىل اتخاذ االجراءات الق�سائية الالزمة للمطالبة مبا ذكر ، مع التعوي�ض اجلابر للعطل 

وال�سرر ، وحتميل املنذر اليه كافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي اأتعاب املحاماة.  
 الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12383 بتاريخ 2018/7/22   
انذار عديل بالن�صر

رقم 2018/4333
املنذر/ خليفة عبداهلل احمد لوتاه 

وميثله بالتوقيع ال�سيد/ ن�ساأت اأمن الد�سوقي اأحمد ابو النجا ، هاتف :0507321771 
مبوجب وكالة م�سدقة اأ�سوال بتاريخ 2014/01/13 حتت رقم حمرر 2014/1/6997 

املنذر اليه / مونا درفن للنقليات - �ض ذ م م -  العنوان : جمهول الهوية 
املو�سوع :- ينذر املنذر  املنذر اليه ب�سداد مبلغ )16000( درهم �ستة ع�سر الف درهم  وذلك يف مدة 
اق�ساها 30 يوم تاريخ ا�ستالمه هذا االن��ذار واإخ��الء العقار وت�سليمه للمنذر خالية من ال�سواغل 
وباحلالة التي ت�سلمها عليه مع ا�سالح ما قد يكون قد حلق بها من �سرر وتلف وت�سليم املفاتيح 
و�سداد م�ساريف ا�ستهالك الكهرباء واملياه حتى تاريخ االخالء الفعلي ، واي ا�سرار اخرى ترتتب 
على عدم التزام املنذر اليه ، واال �سي�سطر املنذر اىل اتخاذ االجراءات الق�سائية الالزمة للمطالبة 
ر���س��وم وم�ساريف  كافة  اليه  امل��ن��ذر  ، وحتميل  وال�����س��رر  للعطل  اجل��اب��ر  التعوي�ض  م��ع   ، ذك��ر  مب��ا 

التقا�سي اأتعاب املحاماة.  
 الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12383 بتاريخ 2018/7/22   
اعالن بيع  عقار بالن�صر  

فى الدعوى رقم 2017/106 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ:  بنك دبي التجاري - �ض م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع االحتاد - بجوار ديره �سيتى �سنرت - بناية بنك دبي التجاري - الطابق الرابع 
املنفذ �سده :  عرب البحار خلدمات التوزيع املحدودة )�سركة منطقة حرة( 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - املنطقة احلرة بجبل علي - جافزا جنوب - بناية رقم 10413 
انه يف يوم االربعاء املوافق  2018/8/1  ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 

بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبن يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها البيع
)�سركة االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.

وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمن ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
الثمن وامل�سارييف خالل  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  االإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة 

ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : اأو�ساف العقار : - 
مبنى على ار�ض - املنطقة : جبل علي - رقم االر�ض : s10413 - القيمة التقديرية : 8800000  درهم. 

مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12383 بتاريخ 2018/7/22   
اعالن بيع  عقار بالن�صر  للمنفذ �صده

فى الدعوى رقم  2017/209  بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: م�سرف االإمارات اال�سالمي م�ساهمة عامة  - عنوانه : اإمارة دبي - مدينة دبي الطبية - مقابل حديقة 

اخلور - بناية رقم )16( )املكتب التنفيذي( - الطابق الثالث 
املنفذ �سده : راقي يا�سن وهيب - عنوانه : اإمارة دبي - الق�سي�ض ال�سناعية 4 - �سارع دم�سق - خلف حمطة برتول 
بالقرب   - م(  م  ذ  - )�ض  االأغذية  امللكي ل�سناعة  )التاج  �سركة  نف�ض   - دبي  3 ملك عقارات حكومة  - م�ستودع  ايبكو 

م�ستودع عبيد بن ال�سيخ للتجارة العامة  
انه يف يوم االربعاء  املوافق 2018/8/1  ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمن ال يقل عن 20% 
من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  قطعة 
ار�ض مبنية - رقم االر�ض : 686 - املنطقة : ند ح�سة - امل�ساحة : 368.97 مرت مربع - املقدرة ب�� )4.000.000( 

درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12383 بتاريخ 2018/7/22   
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

فى الدعوى رقم  2016/2104   تنفيذ جتاري 
طالب التنفيذ: منى امان اهلل كماىل - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - منطقة املرقبات - �سارع املرقبات - بناية 

طريان ترافيل - بجوار بريكاردان - الطابق الثالث - مكتب رقم 301 
املنفذ �سده : نبيل امان اهلل كمايل 

عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - ديرة - املمزر - �سارع الوحيدة �سنت�سرى مول - فيال رقم 65 هاتف 
اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  االي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة    2018/8/1 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
وعلى  للمزادات  االم��ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
موقعها االلكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع 
التقدم  البيع  اعرتا�ض على  لديه  ولكل من  املزايدة  دخ��ول  قبل  االأ�سا�سي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمن ال 
باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. 
130 - املنطقة : اخلبي�سي -  وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  )ح�سة( يف قطعة ار�ض ف�ساء - رقم االر���ض : 

امل�ساحة : 90.13 مرت مربع - املقدرة ب��� )533.569( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12383 بتاريخ 2018/7/22   
اعالن بيع  عقار بالن�صر  

فى الدعوى رقم  2017/209  بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: م�سرف االإمارات اال�سالمي م�ساهمة عامة  - عنوانه : اإمارة دبي - مدينة دبي الطبية - مقابل حديقة 

اخلور - بناية رقم )16( )املكتب التنفيذي( - الطابق الثالث 
املنفذ �سده : راقي يا�سن وهيب - عنوانه : اإمارة دبي - الق�سي�ض ال�سناعية 4 - �سارع دم�سق - خلف حمطة برتول 
بالقرب   - م(  م  ذ  - )�ض  االأغذية  امللكي ل�سناعة  )التاج  �سركة  نف�ض   - دبي  3 ملك عقارات حكومة  - م�ستودع  ايبكو 

م�ستودع عبيد بن ال�سيخ للتجارة العامة  
انه يف يوم االربعاء  املوافق 2018/8/1  ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمن ال يقل عن 20% 
من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  قطعة 
ار�ض مبنية - رقم االر�ض : 686 - املنطقة : ند ح�سة - امل�ساحة : 368.97 مرت مربع - املقدرة ب�� )4.000.000( 

درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12383 بتاريخ 2018/7/22   
اعالن بيع  عقار بالن�صر  للمنفذ �صده 

فى الدعوى رقم  2016/2104   تنفيذ جتاري 
طالب التنفيذ: منى امان اهلل كماىل - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - منطقة املرقبات - �سارع املرقبات - بناية 

طريان ترافيل - بجوار بريكاردان - الطابق الثالث - مكتب رقم 301 
املنفذ �سده : نبيل امان اهلل كمايل 

عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - ديرة - املمزر - �سارع الوحيدة �سنت�سرى مول - فيال رقم 65 هاتف 
اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  االي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة    2018/8/1 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
وعلى  للمزادات  االم��ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
موقعها االلكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع 
التقدم  البيع  اعرتا�ض على  لديه  ولكل من  املزايدة  دخ��ول  قبل  االأ�سا�سي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمن ال 
باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. 
130 - املنطقة : اخلبي�سي -  وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  )ح�سة( يف قطعة ار�ض ف�ساء - رقم االر���ض : 

امل�ساحة : 90.13 مرت مربع - املقدرة ب��� )533.569( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12383 بتاريخ 2018/7/22   

اعالن حم�صر حجز بالن�صر
يف الدعوى رقم 2014/1819 تنفيذ جتاري 

مو�سوع الق�سية : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/1551 جتاري كلي ، 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )2259492.32 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

املطلوب   ، العربي )�سركة م�ساهمة عامة(   البنك   : التنفيذ  : طالب  االع��الن  طالب 
، مو�سوع  االقامة  زاده - جمهول حمل  �سام  �سيوا مهدي   -1 : املنفذ �سده   : اعالنه 
االإع��الن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن عقار بياناته 
: املنطقة : اخلليج التجاري - ا�سم املبنى : ابراج ت�سر�سل 2 �سكني - امل�ساحة : 94.20 
ونفاذ  ب��ه  ج��اء  للعلم مب��ا  ذل��ك  دره��م   )2259492.32( املطالبة  قيمة  ح��دود  وذل��ك يف 

مفعوله قانونا
رئي�س الق�صم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12383 بتاريخ 2018/7/22   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/232 جتاري كلي                                                
املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  مو�سى  حممد  خ��ال��د  من�سور  ع��ل��ي��ه/1-  امل��ح��ك��وم  اىل 
الهالل  م�سرف  ل�سالح/  اعاله  املذكورة  الدعوى  يف   2017/4/20 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
درهم(   675.472.75( وق���دره  مبلغ  للمدعي  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام   -: اوال   -: ع  م  ���ض   -
فل�سا(  و�سبعون  وخم�سة  درهما  و�سبعون  واث��ن��ان  واربعمائة  ال��ف  و�سبعون  وخم�سة  �ستمائة  )فقط 
قيميا  املحكمة  اخت�سا�ض  ب��ع��دم   -: ثانيا   ، امل��ح��ام��اة  ات��ع��اب  مقابل  دره���م  ال��ف  ومبلغ  وامل�����س��اري��ف 
-23 امل��وؤرخ��ة  باملرابحة  البيع  بعقود  اخلا�سة  باملبالغ  باملطالبة  اخلا�ض  ال�سقة  عن  الدعوى   بنظر 

االوراق  �سورة من  ن�سخ  الدعوى  اإدارة  وعلى  باال�سباب  املبينة   8-3-2011  ،  15-2-2011  ،  11-2010
البت  القيمي وارجات  الثانية لالخت�سا�ض  التجارية اجلزئية  الدائرة  وار�سالها اىل  تخ�س�ض عنها 
يف م�ساريف هذا ال�سق.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12383 بتاريخ 2018/7/22   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/1837 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- ن�سيم جنيب موناجناتو  جمهول حمل االقامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/7/18  يف الدعوى املذكورة 
املدعي عليه  بالزام   ) الهالل )�سركة م�ساهمة عامة  ل�سالح/ م�سرف  اعاله 
بان يوؤدي للم�سرف املدعي مبلغ ثمانية االف و�ستمائة وواحد و�ستن درهم 
مقابل  دره��م  ثالثمائة  ومببلغ  بامل�سروفات  والزمته  فل�سا  وت�سعن  وت�سعة 
اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثن يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12383 بتاريخ 2018/7/22   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/1638 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- تريا�سريت�ض جلف - موؤ�س�سة فردية  جمهول حمل االقامة نعلنكم 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2018/4/2 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
ل�سالح/ ماترييال الب 1( بقبول االإدخ��ال �سكال ويف املو�سوع بالزام اخل�سم املدخل بان 
و�ستة وخم�سن  الف وثالثمائة  و�ستن  درهم )ثمانية  للمدعية مبلغ 68.356.25  ي��وؤدي 
يف  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  �سنويا من   ٪9 القانونية  والفائدة  فل�ض(  وع�سرين  وخم�سة 
واالدخال  ال��دع��وى  م�ساريف  املدخل  اخل�سم  وال��زم��ت  ال�سداد  مت��ام  وحتى   2016/12/6
ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك ورف�ست الدعوى قبل 
املدعي عليها.   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من 
بن  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  االع��الن  هذا  لن�سر  التايل  اليوم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12383 بتاريخ 2018/7/22   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/4115 جتاري جزئي                                                

بان  نعلنكم  االق��ام��ة  حمل  جمهول  حممد  احمد  وائ��ل  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/2/15 يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/ م�سرف الهالل )�سركة م�ساهمة عامة( بالزام املدعي عليه بان يوؤدي 
ت�سعمائة  الف  و�سبعون  وثالثة  )مائة  درم   17390702 مبلغ  املدعي  للم�سرف 
ثالثمائة  ومبلغ  وامل�ساريف  الر�سوم  عن  ف�سال  فل�ض(  واثنن  دره��م  و�سبعة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب  ثالثن يوما اعتبارا من 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12383 بتاريخ 2018/7/22   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/1785  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- اجلر�ض الذهبي للمزاد العلني  جمهول حمل االقامة مبا 
اإيهاب حممد مو�سى   / - وميثلها  م  م  ذ   - ال�سيارات  لتاأجري  املدعي/ خليفة  ان 
الدعوى  اأق��ام عليك  اإبراهيم وميثله / خليفة يو�سف حممد علي بن عمري قد 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )13081 درهم( والر�سوم 
وامل�ساريف.  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2018/7/24 ال�ساعة 8.30 �ض 
بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيام  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12383 بتاريخ 2018/7/22   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/1664  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه/1- ور�سة ميلينيوم للحدادة واللحام - �ض ذ م م 2-�سانتو�ض 
املدعي/  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ويل  فيجاياكو   فيجاياكومار  ف��اداك��ي��ل 
م�سرف الهالل - �سركة م�ساهمة عامة - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
وقدره  مببلغ  والتكافل  والت�سامن  بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة 
)178650.49 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة 
 Ch1.C.13 بالقاعة  �ض   8.30 ال�ساعة    2018/8/30 املوافق  اخلمي�ض  يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على االأقل ويف حالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12383 بتاريخ 2018/7/22   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/2339  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- �سركة اأحمد بن د�سمال للمقاوالت - ذ م م  جمهول حمل 
اأق��ام عليك  م   قد  م  ذ  الغرير لالن�ساءات خر�سانة - �ض  املدعي/  ان  االقامة مبا 
درهم(  وق��دره )151462  املدعي عليه مببلغ  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  9٪ من تاريخ  ا�ستحقاق ال�سيكن 
وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  املوافق  2018/9/12  ال�ساعة 
8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12383 بتاريخ 2018/7/22   

اعالن اأمر اأداء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 2018/263  امر اداء    

راف��ع ناظم حمزه  جمهول حمل االقامة  املدعى عليه: 1-  اىل 
واملنا�سبات  للحفالت  فينو  ويدينج  ذا  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا 
ا�ست�سدار  اأحمد يو�سف �سالح العبيديل  طلب  وميثله / �سالح 
بتاريخ  2018/6/4   االبتدائية  اداء فقد قررت حمكمة دبي  امر 
والر�سوم  للمدعي  دره��م  ب�سداد مبلغ 60000  عليه  املدعى  ال��زام 
وامل�ساريف. ولكم احلق يف التظلم من االمر خالل 15 يوم من 

اليوم التايل لن�سر هذا االعالن.
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأورام الثدي ال�ضغرية قد 
حتتاج مزيدا من العالج

اأن �ساحبتها  التي يبدو  ال�سغرية  الثدي  اأورام  اإن  اأمريكيون  قال باحثون 
اإذا  اأن تعود جمددا  اإج��راء اجلراحة، يحتمل ب�سكل كبري  �سفيت منها بعد 

كانت من النوع املعروف با�سم )اإت�سايار2-( االإيجابي.
وقالت الطبيبة اأنا اأم غونزال�ض اأنغوال من مركز اأندر�سون الطبي لل�سرطان 
اإن الن�ساء الالتي يعانن من هذه  يف هيو�سنت والتي قادت فريق البحث، 
االأنواع من االأورام قد يحتجن اإىل عالج اإ�سايف بعقاقري مثل )هري�سيبتن(، 
م�سرية اإىل اأن االأطباء يف العادة ال يعاجلون االأورام ال�سغرية بهذا العقار.

النوع  هذا  من  يعانن  الالتي  املري�سات  من   23% ف��اإن  للدرا�سة  ووفقا 
اأ�سغر، عانن من عودة االأورام بعد  اأو  من االأورام بحجم �سنتيمرت واحد 

اجلراحة.
 1990 عامي  بن  الفرتة  يف  �سيدة   1300 من  اأك��رث  الدرا�سة  و�سملت 

و2003.

ما معنى االإبا�شة؟
اأحد  فيها  ي��ق��ذف  ال��ت��ي  اللحظة  اإىل  االإب��ا���س��ة  ت�سري 
فالوب حيث  قناة  فتنزل على طول  بوي�سة،  ن  املبي�سَ
يح�سل االإخ�ساب ثم تتابع م�سارها نحو الرحم. لكن 
12 و24 �ساعة، لذا  البوي�سة بن  ت��رتاوح مدة حياة 

يجب تخ�سيبها ب�سرعة كي يح�سل احلمل.

ما مدة اخل�شوبة؟
تدوم فرتة اخل�سوبة خلم�سة اأيام تقريباً من كل �سهر 
وتبداأ يف اليوم الذي ي�سبق موعد االإبا�سة وتدوم بعد 
24 �ساعة منه. ال تعي�ض البوي�سات اأكرث من 12 اإىل 
ثالثة  بن  املنوية  احليوانات  ت�سمد  بينما  �ساعة   24

وخم�سة اأيام.

ماذا يح�شل بعد االإخ�شاب؟
بعد االإخ�ساب ُتزَرع البوي�سة خالل االأ�سبوع الرابع من 
ن�سوء  اإىل  املنوي  ال�سائل  امتزاجها مع  وي��وؤدي  احلمل 
هذه  ت���دوم  ال��رح��م.  بغ�ساء  تلت�سق  بة  خم�سّ بوي�سة 
املرحلة ب�سعة اأيام، وتتطّلب اإنتاج هرمون خا�ض تفرزه 
البوي�سة، تر�سده اختبارات احلمل وميكن اأن يجعلِك 

ترغبن يف التقيوؤ اأحياناً!

بدء املرحلة اجلّدية
ب���������دءاً م�����ن االأ������س�����ب�����وع اخل����ام���������ض، ت�������س���ب���ح اخل���الي���ا 
جمموعات.  ث��الث  �سمن  نف�سها  وت��ن��ّظ��م  متخ�س�سة 
ج�سم  م��ن  خمتلفة  اأج����زاًء  منها  جمموعة  ك��ل  ت�سّكل 
الع�سبي،  اجلهاز  االأذن���ان،  العينان،  )الب�سرة،  الطفل 

الع�سالت...(. على �سعيد اآخر، يت�سّكل احلبل ال�سري 
اجلنن  ي��ت��ل��ق��ى  بف�سله  واالأم.  اجل��ن��ن  ب���ن  وي���رب���ط 
لكن  اأمه،  ماأكوالت  امل�ستقة من  واملغذيات  االأوك�سجن 

يبقى احلب اأهم ما ي�سل اإليه!

الدماغ ينمو يف ال�شهر الثاين
الع�سبي  االأن���ب���وب  ال�����س��اب��ع، ينمو  االأ���س��ب��وع  م��ن  ب����دءاً 
من  اخللفية  اجلهة  وت�سبح  تدريجاً  ال��راأ���ض  ويت�سّكل 
راأ�سه  اإمالة  اإىل  يدفع اجلنن  ما  اأك��رب حجماً،  الراأ�ض 
نحو االأم����ام. ميكن روؤي���ة االأن���ف وال��ف��م وح��ت��ى �سقوق 
اللثة لديه. وعلى كل جهة من الراأ�ض، تظهر منطقتان 
داكنتان �سرعان ما تتحوالن اإىل عيَنن. يف هذه املرحلة، 

يبلغ حجم اجلنن 7 ملم.

اأ�شابعه تت�شّكل
على  براعم �سغرية  تقريباً، تظهر  الثامن  االأ�سبوع  يف 
وميكن  وال��ق��دم  اليد  اأ�سابع  وتت�سكل  االأع�ساء  ط��رف 
ي��ع��ود اجلنن  امل��رف��ق��ن وال��رك��ب��ت��ن. ال  متييز م��وق��ع 
جامداً يف مكانه بل يحّرك جذع ج�سمه واأع�ساءه، لكن 

ال ت�سعر االأم بحركته بعد.

يتفاعل مع اخلارج
مع  بالتفاعل  اجلنن  ي��ب��داأ  ع�سر،  ال��راب��ع  االأ���س��ب��وع  يف 
يتجاوب  بطنك،  على  �سغطِت  اإذا  اخلارجية.  احلوافز 
معك عرب ال�سغط بدوره. يف هذه املرحلة، يبداأ مب�ّض 
اإ�سبعه ويّت�سح جن�سه. يف نهاية هذا الف�سل االأول، يبلغ 
حجم اجلنن نحو 7 �سنتم من الراأ�ض اإىل الع�سع�ض 

و10 �سنتم من الراأ�ض اإىل كعب القدم.

ي�شمع ما يح�شل من حوله
ر�سد  اجلنن  ي�ستطيع  ع�سر،  ال�سابع  االأ�سبوع  بحلول 
فُيمّطط  ال�ساخبة،  ال�سجة  من  يجفل  وقد  االأ�سوات 
اأع�ساءه! ي�ستطيع اأي�ساً �سماع �سوت اأمه وخفقان قلبها 
وال�سجة التي ت�سدرها عملية اله�سم. يف هذه املرحلة، 
يهتّم اجلنن ب�سماع املو�سيقى التي تغذي منوه وتعطيه 

ره للمجيء اإىل العامل ب�سال�سة. �سعوراً باملتعة وحُت�سّ

يلعب ويتحرك طوال الوقت
ويتحرك  بيديه  الطفل  يلعب  الع�سرين،  االأ���س��ب��وع  يف 
ع�سالته  �ستكرب  م�ستيقظاً.  يكون  حن  الوقت  ط��وال 
تبقى  اأن��ه��ا  م��ع  ب�سرته  �سماكة  و�ستزيد  قوتها  وت���زداد 
حوا�سه  وت�ستيقظ  ذك�����اوؤه  �سيتطور  ك��ذل��ك  ���س��ف��اف��ة. 

اخلم�ض ويبلغ منو دماغه اأعلى امل�ستويات.

يحب مذاق ال�شكر
اعتباراً من االأ�سبوع الثاين والع�سرين، ي�سرب اجلنن 
كمية اإ�سافية من ال�سائل ال�سلوي الذي يزداد حالوة. 
ال�سكر  م��ن  معتدلة  كمية  ت�ستهلكي  اأن  ح���اويل  ل��ك��ن 
و�ست�ساهمن يف  ياأكل معك  الأن اجلنن  خالل احلمل 

توجيه خياراته الغذائية.

يدرك حميطه
اجلنن  وزن  ي���زداد  والع�سرين،  اخلام�ض  االأ���س��ب��وع  يف 
ويبداأ بفهم البيئة املحيطة به، حتى اأنه قد يتعّرف اإىل 

معّينة  م���وؤ����س���رات 
اأمه  مثل �سوت 

واأ�سوات اأفراد 
من  اآخ�����ري�����ن 

العائلة وبع�ض 
ال�����ن�����������س�����اط�����ات 

و��������س�������وء ال����ن����ه����ار 
يف  ال��ل��ي��ل...  و�سكون 
تبداأ  امل���رح���ل���ة  ه����ذه 

العامل  م���ن  خم���اوف���ه 
اخلارجي.

تتطور رئتاه
ب����ح����ل����ول االأ������س�����ب�����وع اخل���ام�������ض 

الدموية  االأوع��ي��ة  ت��غ��ّذي  والع�سرين، 
بوترية  ال��ن��ا���س��ج��ت��ن  غ���ري  ال��رئ��ت��ن 

هذه  الطفل يف  ُوِل���د  اإذا  لكن  م��ت��زاي��دة. 
املرحلة، �سيحتاج اإىل م�ساعدة طبية كي 

ي�سمد.

اللم�شات االأخرية
التغريات  ت��ك��رث  احل���م���ل، ال  م���ن  ال��ث��ال��ث  ال��ف�����س��ل  يف 
الطفل  يخ�سى  خفّية.  ت��ط��ورات  حت�سل  بل  الوا�سحة 
حميطه ويتحرك ويتغري لون ب�سرته من االأحمر اإىل 
خروجه  بانتظار  املرحلة  هذه  يف  كثرياً  ينام  الزهري. 
التكّلم معه وتدّليك بطنك  اإىل العامل. ال ترتددي يف 

بكل حب وحنان، فقد بداأ التوا�سل احلقيقي بينكما.

حركة الإزالة االنتفاخ بعد اال�شتيقاظ من النوم
خالل ال�سيف، ي�سبح الن�سيج اللمفاوي ك�سواًل اأكرث من العادة 
وم��ن امل��ع��روف اأن��ه ي��وؤث��ر يف تنظيم ح���رارة اجل�سم. ل��ذا ميكن 
يتعلق  وظيفته.  اأداء  على  م�ساعدته  ع��رب  احل���رارة  تخفي�ض 
الوجه عند  بانتفاخ  الفرتة  ه��ذه  اأث��ر غري مرغوب فيه خ��الل 
اال�ستيقاظ من النوم. ملعاجلة هذه امل�سكلة، �سعي يديك حتت 
الب�سرة. ثم �سعي كّفيك على  الكرمي على  بارد قبل دهن  ماء 
خّديك، على م�ستوى االأنف، وا�سغطي على هذه املنطقة باجتاه 
االأذنن. قومي باحلركة نف�سها على اجلبن ثم حميط الوجه 
والكتفن. كرريها يف كل منطقة ثالث مرات تزامناً مع دهن 

امل�سل والكرمي اأو الهالم.

تنّف�ص �شليم
يهدف هذا ال�سكل من التنف�ض يف املقام االأول اإىل اإدخال الهواء 
يديك  و�سعي  اجل�سي  احل��ر،  نوبات  خالل  اجل�سم.  اإىل  البارد 
األ�سقي  اأو   U ح��رف  �سكل  على  ل�سانك  ول��ّف��ي  ركبتيك  على 
ا�سهقي ب�سوت مرتفع وازفري  العليا. ثم  طرفه وراء االأ�سنان 

ب�سكل طبيعي من الفم. كرري التمرين خم�ض مرات.

واٍق �شم�شي بارد

تبن اأن بع�ض البوليمرات يعطي مفعواًل منع�ساً فورياً ويتفاعل 
مع احلر والعرق عرب اإطالق عن�سر املنثول الذي ينتج �سعوراً 
اختاري  ال�سم�سي،  ال��واق��ي  يخ�ض  م��ا  يف  باالنتعا�ض.  م��ت��زاي��داً 
منتجاً مفعوله �سريع ومنع�ض. يجب اأن يحمل الكرمي امل�ستعمل 
بع�ض  ي�ستطيع  اأي�����س��اً.  نف�سه  املفعول  لل�سم�ض  التعر�ض  بعد 
املنتجات اأن ميت�ض فائ�ض احل��رارة. يف املقابل، جتنبي االأنواع 
وجفاف  احل�سا�سية  احتمال  تزيد  الأنها  كحولية  مب��واد  الغنية 

الب�سرة التي تت�سرر حتت تاأثري ال�سم�ض وامللح والكلور.

قناع خا�ص
لتخفيف ال�سعور باحلر، لي�ض اال�ستحمام كافياً خالل ال�سيف. 
ال�سم�ض،  ب�سبب  ت��ع��اين  ال��ت��ي  احل�سا�سة  الب�سرة  يخ�ض  م��ا  يف 
اختاري قناعاً باالألوة فريا الأنه مرّطب وملّطف يف اآن ويحتوي 
لاللتهاب.  امل�����س��ادة  بخ�سائ�سه  امل��ع��روف   E الفيتامن  على 
حم�ض الهيالورونيك ممتاز اأي�ساً للب�سرة اجلافة اأو النا�سجة 
كونه يحافظ على ترطيب الب�سرة وي�ساهم يف ت�سنيع امليالنن.
على �سعيد اآخر، ميكن اأن ت�سبح الب�سرة الدهنية جافة اأي�ساً 
رغ���م ف��ائ�����ض االإف������رازات ال��ده��ن��ي��ة ال��الم��ع��ة ال��ت��ي تظهر على 
ا�سكبي  الهيالورونيك،  حم�ض  من  م�سنوع  قناع  على  الب�سرة. 
على  قطرات  ث��الث  مبعدل  ال�سايف،  الزنك  غلوكونات  عن�سر 
اجلبن وقطرة على االأنف. دعيه يخرتق الب�سرة طوال 10 اأو 

بنعومة. تدّلكيه  اأن  قبل  دقيقة   15

تركيبة منع�شة
وكرمياً  رذاذاً  ا�ستعملي  اجل��ل��دي��ة،  ال�سخونة  مفعول  الإب��ط��ال 
�سم�سياً يف الوقت نف�سه. يجب اأن يكون الكرمي منا�سباً للب�سرة 
الرطبة. ت�سمح هذه الرتكيبة باخرتاق الب�سرة رغم وجود املاء 

وال توؤثر يف موؤ�سر احلماية.

عالج باملنثول لتح�شني النوم
على  وال��ن��وم.  الن�ساط  ف���رتات  بح�سب  طبيعته  اجل�سم  ي��غ��رّي 
م��ر ال��ي��وم، مي��ّر اجل�سم مبرحلتن ت��وؤث��ران يف ح��رارت��ه: فرتة 
ا�ستداد احلر،  انتعا�سه رغم  وامل�ساء. للحفاظ على  الظهر  بعد 
�سيكون زيت النعناع االأ�سا�سي خياراً ممتازاً لكن يجب ا�ستعماله 

بجرعة �سئيلة بدءاً من عمر الثانية ع�سرة.
دهني  نباتياً غري  زيتاً  اختاري  تركيبة خفيفة،  على  للح�سول 
مثل املكادمييا اأو اجلوجوبا. يف ملعقة كبرية من الزيت النباتي، 

ا�سكبي اخلليط يف  ثم  النعناع.  اأو قطرتن من  اخلطي قطرة 
وعاء. قبل النوم، وزعي خم�ض قطرات منه على العنق والكتفن 
اأو ثالث  ه��ذه اخلطوة مرتن  تكرري  اأن  وال��ذراع��ن. ميكنك 

مرات يومياً كحد اأق�سى.

تدليك ذاتي مهّدئ
ال�سرتجاع الهدوء خالل الطق�ض احلار، �سعي يديك على اأعلى 
اإىل  اأن تنزليهما بنعومة نحو ذراعيك و�سواًل  جمجمتك قبل 
عظم ال�سدر. ت�سمح هذه احلركة باإبطاء �سربات القلب واإعادة 

تركيز الطاقة يف اجلهة ال�سفلية من اجل�سم.
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وتعملني  تنامني  فيما  يوميًا  بطنك  يف  اجلنني  ينمو 
عن  دقيقة  تفا�شيل  تعرفني  هل  لكن  وتت�شوقني... 

م�شار منوه؟

اختاري قناعًا مرّطبا وملّطفا يف اآن

�ضبع ن�ضائح م�ضادة ملواجهة الطق�ش احلار
ال مفر من اأن ي�شخن اجل�شم يف الطق�ص احلار. لكن ي�شمح بع�ص الو�شعيات والعادات التجميلية والو�شفات 

العطرية بتجاوز هذه الفرتة باأف�شل طريقة ممكنة. اإليك �شبع ن�شائح م�شادة ملوجات احلر الفائقة.

تفــــا�ضيل دقيقـــة عن
 م�ضــــار منـــو جنيـــنك
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مع  ثنائيتك  جت��رب��ة  تقّيمن  كيف   •
م�����س��ل�����س��ل )جمنون  م���رق���دي يف  ي����وري 

فيك(؟
- تربطني مع يوري عالقة �سداقة 

واأحّبه  مه�سوم  وه���و  ع��ائ��ل��ي��ة، 
ج�����داً، وه����ذا ال��ع��م��ل لي�ض 

جم����ال  يف  ل������ه  االأّول 
والتجربة  ال��ت��م��ث��ي��ل. 

�سعبة،  ك���ان���ت  م���ع���ه 
خ�����������س�����و������س�����اً اأن��������ه 

اأمّثل  اأن  يفرت�ض 

معه ق�سة حّب، ولكن ما لبثت اأن �سارت 
االأم��ور على اأف�سل ما ي��رام. يف البداية 
ولكننا  ب���االرت���ب���اك  ���س��ع��رُت 
من�������������ّث�������������ل 

وُيفرت�ض اأن نقوم باالأدوار املطلوبة منا 
حتى لو كان َمن يقف اأمامي هو اأخي.

متثيل  جت����ارب  ل���دي���ِك  اأن  ���س��ح��ي��ح   •
���س��اب��ق��ة، ل��ك��ن م���ا ال�����ذي ���س��ج��ع��ِك على 
ال��ع��ودة اإىل ه���ذا امل��ج��ال ب��ع��د ف���رتة من 

االنقطاع؟
اأي عمل  ع��ل��ى  امل���واف���ق���ة  ق��ب��ل  الأن���ن���ي   -
يجب اأن اأدر�سه ب�سكل جيد، ولكنها املرة 
يف  التمثيل  جتربة  اأخو�ض  التي  االأوىل 
يف  �ساركُت  اأع���وام   3 قبل  وكنُت  لبنان، 
م�سل�سل م�سري. اأنا مل اأبتعد يف �سكل 
اأ�سعى  كنُت  ب��ل  التمثيل،  ع��ن  نهائي 
اإىل تقدمي عمل متثيلي جديد بن 
يتوافر  ان  بانتظار  واأخ���رى،  ف��رتة 
الذي  العمل  وفريق  اجلّيد  الن�ض 

اأرتاح اإىل التعامل معه.
اأفالماً  هناك  اأن  املعروف  من   •
التمثيل  ب����ن  جت���م���ع  غ��ن��ائ��ي��ة 
وال���غ���ن���اء، ف��ه��ل ت��ن��ط��ب��ق على 
املوا�سفات  ه���ذه  امل�سل�سل 
ت�سّح  وه�������ل  اأي�����������س�����اً؟ 
ع��ل��ى )جم��ن��ون فيك( 
م�سل�سل  ت�����س��م��ي��ة 

غنائي؟
- ك���ال، واأن����ا ال 
دور  األ�����ع�����ب 
مطربة يف 
امل�سل�سل، 
ول��������ك��������ْن 

هناك اأغنية خا�سة باجلرنيك، جتمعني 
ب� يوري مرقدي، واأغنيتان ال اأغني فيهما 
باملعنى احلقيقي للكلمة، بل هما اأ�سبه ب� 
)كليب( اأو ق�سة حب مت ت�سويرها عرب 

هذين الكليبْن.
اأ�سا�سياً  اأ�سبح  التمثيل  اأن  ترين  • هل 
هناك  اأن  خ�����س��و���س��اً  اإل���ي���ك،  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
ُتطرح،  التي  االأغنيات  من  هائاًل  ع��دداً 
النا�ض،  ع��ن��د  اأَث����ر  اأي  ت���رْتك  ال  ولكنها 
ي�سيف  التمثيل  اإن  ال��ق��ول  ميكن  وه��ل 
ال��غ��ن��اء يف هذه  م���ن  اأك����رث  ال��ف��ن��ان  اإىل 

املرحلة؟
- اأنا ال اأفكر بهذه الطريقة، الأنني كنُت 
يف طليعة الفنانات اللواتي اجّتهن نحو 

التمثيل والتقدمي. 
االنتقادات،  من  لكثري  تعّر�سُت  ويومها 
انتقدوين  َم����ن  ب��ع�����ض  ف�����اإن  ول���الأ����س���ف 
�ساروا على خطاي، وهذا االأمر ُيْفِرحني 
تلك  على  اأعّلق  اأو  اأرّد  مل  اأنني  لو  حتى 
االنتقادات. اأّي فنان يتلقى عر�ساً جيداً 
ال بد اأن َيقبل به، الأنه يعجبه ولي�ض الأّي 

�سبب اآخر.
يف  ال��ف��ن��ان  اإىل  ال��غ��ن��اء  ي�سيف  م���اذا   •

هذا الزمن؟
ُتطرح،  اأغ��ن��ي��ات  ه��ن��اك  اأن  ���س��ك يف  ال   -
ولكنها ال تنال حقها، مع اأن الفنان يكون 
اأغنيات كبار  قد تعب عليها، ومن بينها 
مع  �سربت،  اأغنية  اأن  وجن��د  الفنانن، 
اإعالنات  دون  من  بب�ساطة  ُطرحت  اأنها 
اأو باإعالنات. مل يعد يوجد �سيء معّن 

يحبه النا�ض، بحيث ميكن التنبوؤ به.
)دّوخوا(  النا�ض  ف��اإن  يبدو  ما  على   •

الفنانن؟
- بالعك�ض. كل فرتة ي�سعى الفنان نحو 
اأن يبقى  التجديد والتغيري، وال ميكن 
تتغرّي  االأج��ي��ال  اأن  يف  �سك  وال  مكانه. 
اأك���رث ن��ح��و اخل���ارج،  وامل��و���س��ي��ق��ى تنفتح 
وهناك َمن يحاولون املْزج بن مو�سيقى 
اخلارج والداخل، والبع�ض منهم ينجح 

والبع�ض االآخر ال ُيوّفق.
يف  ت���ن���اف�������س���ي  اأن  ت����ري����دي����ن  َم�������ن   •

التمثيل؟
اأن�����ا مل  اأح��������داً.  اأن���اف�������ض  اأن  اأري������د  - ال 
اأ�سَع  اأح����داً ط���وال ح��ي��ات��ي، ومل  اأن��اف�����ض 
خطٍّ  على  اأ���س��ري  كنُت  ب��ل  املناف�سة،  اإىل 

اأن  البع�ض  يعتقد  وق��د  ي�سبهني،  معّن 
يقّدمها غريي،  اأعمااًل  ي�سبه  اأقّدمه  ما 
اأو اأنني اأح��اول اأن اأك��ون مثل غ��ريي، اأو 
اأن يكون مثلي، ولكنني  اأن غريي يريد 
ال اأفكر بهذه الطريقة. واإذا قّدم غريي 
اأنه  يعني  ال  فهذا  اأع��م��ايل،  ي�سبه  عماًل 
عندما  اأي�ساً.  �سحيح  والعك�ض  يقّلدين 
ت��ك��ون ه��ن��اك ف��ك��رة م��ع��ي��ن��ة، ف��ن��ح��ن َمن 
يحدد هل هي ت�سبهنا اأو اأنها ال ت�سبهنا.

• ولكن الفنان ال ميكن اأن يناأى بنف�سه 
عن املقارنة واملناف�سة، واإذا مل يفعل هو 
باأن  االإع��الم والنا�ض كفيالن  ف��اإن  ذل��ك 

يفعال ذلك؟
وَمن  اأب�����داً،  اأق�����ارن  ال  اأن��ن��ي  م�سكلتي   -
اأن  الفنان  يف  ويفرت�ض  يف�سل.  ي��ق��ارن 
وبالن�سبة  ت�سبهه.  التي  االأع��م��ال  يقّدم 
فّنانه  ل��دي��ه  �سخ�ض  ف��ك��ّل  ال��ن��ا���ض  اإىل 

ل. املف�سّ
 ه���ن���اك ف���ن���ان���ون م��ب��ت��دئ��ون، مي��ك��ن اأن 
يعتربهم النا�ض الرقم واحد، كما هناك 
ف��ن��ان��ون م���وج���ودون ع��ل��ى ال�����س��اح��ة منذ 

اأعوام طويلة،
املقابل  يف  يتقّبلونهم.  ال  النا�ض  ولكن   
ميكن اأن يكره النا�ض فناناً فرتة طويلة 
ومبجّرد اأن يقّدم اأغنية واحدة تعجبهم 

فاإنهم يحبونه، 
فرتة طويلة  فناناً  يحبوا  اأن  كما ميكن 
اأغ��ن��ي��ة واحدة  ول��ك��ن مب��ج��ّرد اأن ي��ط��رح 

فا�سلة فاإنهم يكرهونه.
 ال ي��وج��د م��ع��ي��ار م��ع��ّن ي��ح��دد عالقة 
النا�ض بالفنان، وبدوره ال ميكن للفنان 

اأن ُيْر�سي كل النا�ض وكل االأذواق.
الزواج؟ يف  تفكرين  • اأال 

- عرو�ض الزواج موجودة دائماً، وهي ال 
تتوقف. اهلل كرمي.

يف  تفكرين  ال  اأن���ك  يعني  ه���ذا  ه��ل   •
الزواج حالياً؟

- بلى! كل �سيء وارد.
يف  ع���رو����س���اً  ت���ك���وين  اأن  مي��ك��ن  ه���ل   •

2018؟
- ممكن جداً.

الفني؟ الو�سط  من  العري�ض  • وهل 
- كال.

عربي؟ ثري  هو  • وهل 
- بل �سخ�ض لبناين.

ال ميكن للفنان اأن ُيْر�شي كل النا�ص وكل االأذواق

رول �ضعد: اأنا مل اأناف�ش اأحدًا طوال حياتي

يحيى الفخراين يفر�ش �ضروطه
ا�سرتط يحيى الفخراين ح�سول اإدارة امل�سرح القومي على موافقة اأبطال 

عر�سه امل�سرحي )ليلة من األف ليلة( قبل العودة اإىل ا�ستئناف العر�ض.
اإنه ال ُيف�سل ا�ستئناف العر�ض اإن مل يت�سمن نف�ض  وقال الفنان امل�سري 
التي  الثالثة  باملوا�سم  اكتفاءه  موؤكداً  بنجوم،  ا�ستعانوا  لو  حتى  االأبطال 

قدمها وحققت جناحاً جماهريياً كبرياً.

ماريتا احلالين: حمظوظة باأ�ضرتي
اإنها حمظوظة بوالدتها يف  قالت املغنية اللبنانية ماريتا عا�سي احلالين 

اأ�سرة حتب الفن وتقدره، ما �ساعدها كثرياً على اكت�ساف موهبتها مبكراً.
يف  بول�ض،  كوليت  ال�سابقة  لبنان  جمال  ملكة  والدتها،  ت�سبه  اأنها  وذك��رت 
ال�سكل ولي�ض يف الطباع، واأن والدها كان دائم احلر�ض على تخ�سي�ض وقت 

لالهتمام باالأ�سرة مهما كانت م�ساغله.

فيك(  )جمنون  م�شل�شل  ت�شوير  من  انتهْت  بعدما  �شعد،  روال 
لها  �شتكون  مرقدي،  يوري  الفنان  مع  بطولته  تتقا�شم  الذي 
قريبًا اأي�شًا جتربة تقدمي برنامج تلفزيوين خريي، باالإ�شافة 
اىل عدد حمدود من احلفالت واملهرجانات، وم�شاريع خمتلفة 

يف م�شر..

غادة عادل... من�ضغلة بالتح�ضري 
لـ )النادي ال�ضري للرجال(

ال�سخ�سية التي اأج�سدها تتطلب مني العمل على خف�ض 
وزين )�ساألتحق قريباً بالنادي ال�سري للرجال(!

اللثام  تزيح  ع��ادل،  غ��ادة  املعروفة  امل�سرية  الفنانة  اإنها   
عن فيلمها ال�سينمائي اجلديد، الذي قالت اإنها من�سغلة 
ل��ل��ب��دء يف جت�سيد  االأي�����ام، مت��ه��ي��داً  ه���ذه  ل��ه  للتح�سري 

م�ساهدها االأوىل فيه، خالل الفرتة الق�سرية املقبلة.
اإن الفيلم ال��ذي تتقا�سم بطولته مع   غ��ادة ع��ادل قالت، 
ال�ساوي،  وخالد  �سلبي  ومنة  عبدالعزيز  ك��رمي  النجم 
اإىل جانب كوكبة كبرية اأخرى من جنوم ال�سينما يجري 
التي  )ال�سخ�سية  م��ردف��ًة:  معهم،  العقود  اإب���رام  حالياً 
ب�سكل  وزين  خف�ض  على  العمل  مني  تتطلب  اأج�سدها 
اإىل  ت��وج��ه��ُت  اإذ  بالفعل،  ب����داأُت فيه  م��ا  وه���ذا  م��ل��ح��وظ، 

ق الهدف  �سالة ريا�سية للبدء يف برنامج اأُعد يل كي اأُحقِّ
الفيلم خالل  ت�سوير  كامريات  تتحرك  اأن  قبل  املرجو، 
جل�سات  حالياً،  عبداهلل  وائ��ل  املنتج  ويعقد  قليلة(.  اأي��ام 
عمل متعاقبة مع املوؤلف اأمين وتار للوقوف على املالمح 
النهائية للعمل وو�سع اللم�سات النهائية للعمل الذي مل 

يحدد بعد موعد نهائي لطرحه يف دور العر�ض. 
 ُي���ذَك���ر اأن اآخ����ر اأع���م���ال غ����ادة ع����ادل ك���ان ف��ي��ل��م )هروب 
الفطر  بنجاح كبري يف عيد  ُع��ر���ض  ال��ذي  ا���س��ط��راري(، 
ب�سري  ���س��ي��د  ت��األ��ي��ف حم��م��د  م���ن  وه����و   ،2017 ل��ل��ع��ام 
واإخراج اأحمد خالد مو�سى، بطولة: اأحمد ال�سقا، فتحي 
زاهر  اأحمد  ك��رارة، م�سطفى خاطر،  اأم��ري  عبدالوهاب، 

ودينا ال�سربيني.

نادين الرا�ضي ومواقع التوا�ضل
رّواد مواقع  ح��دي��ث  اإىل  ال��را���س��ي  ن��ادي��ن  حت��ّول��ت 
ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي يف االأي����ام امل��ا���س��ي��ة. انتقد 
بينها  م��ن  الذع����ة،  بطريقة  ت�����س��ّرف��ات��ه��ا  البع�ض 

بالعلم  ج�سمها  مغطية  لها  �سورة  ن�سرها 
البع�ض  ا�ستغرب  كذلك  ال��ربازي��ل��ي، 

االآخر ظهورها يف الفيديو ال�سهري 
حفالت  اإح���������دى  يف  امل���������س����ّور 

)غ�سان(  تنادي  وهي  الزفاف 
وجتل�ض اأر�ساً.

على  اللبنانية  املمثلة  رّدت 
�سل�سلة  يف  م��ن��ت��ق��دي��ه��ا 

ت����غ����ري����دات اأب�����رزه�����ا: 
راأى  اإذا  )البع�ض 

اأَنَّك ال تراه وناجح يف اأعمالك يروح يحدث �سجة 
كي يلهيك عن عملك(.

عي�سوا،  فِهمنا؟!  تويرت: )هل  غ��ّردت عرب  كذلك 
ت�سّلوا، �سّلوا، قّدروا نعمة الرّب َعلَْيُكْم مع 
وعي�سوا  واف��رح��وا  �سم�ض،  ���س��روق  ك��ل 
يراها  ك��ي  ولي�ض  لنف�سكم  اللحظة 

غريكم(.
واأ�����س����اف����ت ق���ائ���ل���ة: )اأخ�����وت�����ي يف 
الوقت!  ت�سّيعوا  ال  االإن�����س��ان��ّي��ة 
ر  ن�سِوّ اأن  ال�سروري  لي�ض من 
نفرح  اأن  االأه���ّم  بل  اللحظة، 
بها ونعي�سها ون�سعر بنعمة 
اخلالق. ت�سبحون على 

�سالم(.
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

حممد احلمادي

اظـعـونــه تـتـنـقـل  الـغـ�شــي 

هونه عــلــى  مي�شي  عــر�ــض  وان 

ممحـونـه النـفـ�ض  دعاهـا  هـو 

يحـ�شـونـه والـنــا�ض  مـحـتـرم 

مــوزونــه يـــات  وان  نطـقـتـه 

مـكـنـونــه فــيـــه  والـمـالحــه 

ي�شفـيـهـا القـلـب  هـمـوم  لــي 

فـيـهــا ومــــا  بـالـدنـيـا  بـيــ�ض 

اي�شـافـيـهـا الــلــى  والطـبـيـب 

لـــي و�شـوفــه نــافــل/ن فـيـهــا

يف�شيـهـا نـفـ�ض  �شـخـاوة  مــن 

يك�شيـهـا الـو�شـي  لـبـوب  مــن 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان ) طيب اهلل ثراه (  

اذا بتن�شح نا�ض طف املكرفون
                        ترى الن�شيحة ماجتي جهر واأمر

�رسيعة الهادي مع اللي ي�رسفون
                                تدرجت حتى يف حترمي اخلمر

وجٍه يقّدر من يجونه ين�شحون
                     و وجٍه لو انهم يغ�شلونه ما�شمر 

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

عبداهلل عوجان

خدين اخلف�ق

ق�شيدة لل�شاعر املبدع عبداهلل عوجان من اململكة 
العربية ال�شعودية، �شاكرين اإياه على التوا�شل

يللللا خللللديللللن اخلللللفللللوق اآملللللللر فلللللللداك الللعللمللر

اطلللللللللب اللللللللللي تلللللريلللللده وانللللللللت تللللامللللر اأملللللر

انلللللت لللللو تللطلللللب اللل�للشللملل�للص ْوزحلللللللل والللقللمللر

دمللللر دملللللللللرين  طللليلللفلللك  يل  الح  مللللللا  كلللللللّل 

احللللملللر بلللللللاللللللللورود  فلللر�لللشلللتللله  حلللللللٍب  درب 

ْوجلللملللر ثلللللللج  فللللللوق  ملللللن  حلللملللر  وروٍد  للللللك 

انللللللت ثلللللللجلللك قلللطلللع �لللشلللكلللر وجللللمللللرك خللمللر

يلللللا حللللكللللايللللات �لللللشلللللهلللللرزاد وقلللللللت الللل�لللشلللملللر

يلللللاملللللوؤّللللللف بلللتلللالللليلللف احلللللكللللايللللا ا�للشللتللمللر

الللعللمللر �لللشلللريلللك  غللللللريك  ملللبلللي  اين  واهلل 

نللفلليلل�للص �لللللشلللللٍي  كلللللللّل  واهلل  يللللللفللللللداك  اأنلللللللللت 

الن�شي�ص هلللللواي  �للشللّيللد  يلللا  وانلللللت   .. ال  كلليللف 

ملللهلللر لللللك جللبللتللهللن مللللن �لللشلللان اكللللللون الللعللريلل�للص

ْوكللللللّل ملللا ابلللحلللر بلللعلللالمَ حللبللك املل�للشللي واأقلليلل�للص

بلللللابللللله يللللللللللوّدي لللل�لللشلللجلللٍن ربلللللللا بللللله حللبلليلل�للص

ْولللللللك علللليللللوٍن نلللظلللرت ْبلللهلللا و�للللشللللار الللر�للشلليلل�للص

خللنللدريلل�للص ْونللللظللللرتللللك  راح  نلللخلللب  ْوملللقلللللللتلللك 

يللالللفللكللر يللالللقلل�للشللايللد يللالللقلل�للشلل�للص يللاالأنلليلل�للص

يللللللا غللللللللللللراٍم تللللللوافللللللق بللللللني للللليلللللللللى وقللليللل�لللص

طللللاملللللا انلللللت اخلللللديللللن اللللللللللي تلللللللرّد الللنلل�للشلليلل�للص

ريــتـ�يــت
 

كنت الوفا ، والدفا ، واحللم ، واالمنيات

و�شلون.! �شرت اجلفا واليا�ص واهلل يعني

بتغيب.! غيب ، بهداوه ، واتزان ، وثبات

خل انك�شارك خفي عن اُعني ال�شامتني !

******

قررت احطك داخل القلب وا�شجنك

و اقيدك  باحلب ما فيه فكه

ايه اع�شقك وابكيك واغليك واحزنك

ما يف غالتك باحل�شا اي �شكه

البيت مت�حد

كلنا خليفة
#راعي_الدار يلللا  للللللمللعللروف  كللللان  للللو 

لللللقللللال بلللللاإنلللللك �لللشللليلللل للللللللخلللري ملللللللدارر

للللل�للللشللللان يلللللقلللللدر بلللللله يلللللرتجلللللم �لللشلللعلللوره

واخلللللللللللري بللللللك للللللللللكللللل مللللللللدد جلللل�للللشللللوره
�سيف كميد�ش

ال�ساعر / مهدي العطاوي/اململكة العربية ال�سعودية

مــْي
ف يللظللّللله الللغلليللم وامللللللا يللنللدلللق ملللْنللله/ فلليلله.لللو اقللدر اجللايف اأهللل االأر�للص..واأ�للشللكللن طرمَ

Sh3r-gram! --  !شعرقرام�

كللللل اللللللقلللللوايف واقللللفللللة ملل�للشللتللعللده

نللعللّده اللل�للشللعللر يف حلل�للشللرة جللنللابلله  و 

ملللاللللك قلللللللوب اللل�للشللعللب كلللللللن يلللللوّده

زايللللللد وزايلللللللد مللللن �للشللبلليللهلله ونلللللّده

�لللشلللال الللثللقلليلللللة فللللوق مللتللنلله وزنللللده

تللللللللّواق للللْللللعلللْلللليلللا وحللللْلللللمللللْه يلل�للشللّده

علل�للشللقلله ووده وامللللجلللد  واثللللق خللطللى 

بللعلليللد نلللظلللرة والللبلل�للشللر فلليلله حلللّده

جلللّده وْرث  مللللْن  امللللجلللد  كلللفلللاه  ملللا  ال 

ملللراحلللل ومللللّده �لللشلللابلللْق زمللللانللللْه يف 

طللللللّور حللل�لللشلللارة يف ذكللللائلللله وجلللللّده

م�شتجّده وا�للشللحللة  خللريللطللة  ر�للشللم 

بللنللى علللللى اأر�للللللص االملللللللارات جمللده

هلللو �للشللانللع الللللوحللللدة بللنللاهللا بلليللّده

�للشللّده بللللاح  نللابللغللة علل�للشللره وال  هلللو 

خلده اخللللللد  جللنللة  يف  علل�للشللى  زايللللد 

ْلعينه اجلللللزايللللل  طلللوابلللري  �للشللّفللت 

�شمينه قلل�للشللايللد  الللقللايللد  تللللويف  ملللا 

�للشللعللبلله يللحللّبلله مللثللل حلللّبللله لللديللنلله

جبينه اهلل  يلللرحلللم  وزايللللللد  زايلللللد 

�شنينه يف  الللوطللن  طللمللوحللات  حللقللق 

رهينه امللللعلللايل  كلل�للشللب  علللللى  نللفلل�للشلله 

رفلللليللللق دربللللللله والللللعللللالقللللة مللتلليللنللة

عينه وقللللللّدام  واقلللللع  احللللِللللم  �لللشلللاف 

ميْينه بللفللْعلللللْة  جْمللللدْه  �للشللنللْع  ْو  قلللام 

ثمينة واللللنلللتلللائلللج  نلللتلللايلللج  حلللقلللق 

غللللرّي تلل�للشللاريلل�للص احلللليلللاة احلللزيللنللة

وبينه حلللللملله  بلللني  احلللللواجللللز  دك 

مدينة  ... مللديللنللة  طللّورهللا  بالفكر 

يقينه... را�للشللخ  واالإميللللللان  بللالللعللزم 

الفطينة الللعللقللول  الهللل  مللدر�للشللة  هللو 

اإبلللرحلللملللة امللللللوىل وعللطللفلله وللليللنلله

نابغة ع�رصه
ق�شيدة مبنا�شبة #عام_زايد اإهداء اإىل روح املغفور له باذن اهلل تعاىل 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طّيب اهلل ثراه.


