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عالجات طبيعية لإيقاف الإ�سهال يف احلال

غالباً ما ينتج الإ�ضهال عن التهابات وا�ضطرابات يف اجلهاز اله�ضمي، 
ويت�ضبب باإزعاج للمري�ض وخ�ضارة ل�ضوائل اجل�ضم.

ويتم عالج الإ�ضهال عن طريق الأدوية والعقاقري الطبية، مع اإعطاء 
موقع  ويقدم  باجلفاف.  اإ�ضابته  لتجنب  ال�ضوائل  من  كمية  املري�ض 
ليف هاك، جمموعة من الو�ضفات الطبيعية املنزلية لعالج الإ�ضهال 

باأ�ضرع وقت ممكن:
الأع�ضاب  1-

بالإكثار من �ضاي  اإذا كنت تبحث عن عالج �ضريع لالإ�ضهال، فعليك 
الأع�ضاب، وخا�ضة النعناع والقرفة ونبتة القّرا�ض، فهي ت�ضاعد على 

التخفيف من اللتهابات يف اجلهاز اله�ضمي واإيقاف الإ�ضهال.
اخل�ضار ح�ضاء   2-

الع�ضبية، ي�ضاعد ح�ضاء اخل�ضار  بالن�ضبة للم�ضروبات  كما هو احلال 
واملعادن  الفيتامينات  من  جمموعة  يقدم  كما  الإ�ضهال،  عللالج  على 
للللللجللهللاز الللهلل�للضللمللي، لللتللعللويلل�للض الللعللنللا�للضللر الللغللذائلليللة الللتللي يخ�ضرها 

اجل�ضم.
والدهون وال�ضكر الألبان  جتنب   3-

لذلك  ونتيجة  اله�ضم،  �ضعبة  الأحلليللان  من  كثري  يف  الأطعمة  هللذه 
الأطعمة  تناول  ويف�ضل  اله�ضمي،  للجهاز  تهيج  يف  ت�ضهم  اأن  ميكن 

اخلفيفة �ضهلة اله�ضم والغنية بالألياف عند الإ�ضابة بالإ�ضهال.
فريا الألويا  ع�ضري   4-

ع�ضري الألويا فريا م�ضروب مهدىء ب�ضكل ل ي�ضدق، ويو�ضى ب�ضرب 
كوب منه عدة مرات يومياً، اإذا كنت تعاين من الإ�ضهال اأو اأي ا�ضطراب 
ه�ضمي، وقد يكون من املفيد اأي�ضاً �ضربه قبل وجبة الطعام، لي�ضاعد 

على ا�ضتقرار الأغذية يف اجل�ضم.

حاربي متاعب احلي�ض بهذا ال�سالح
يعد  املغني�ضيوم  اإن  الن�ضاء  اأمللرا�للض  لأطللبللاء  الأملانية  الرابطة  قالت 
�ضالحاً فعاًل ملحاربة متاعب احلي�ض، حيث اإنه يتمتع بتاأثري اإيجابي 
واآلم  التقل�ضات  يللحللارب  فهو  ثللم  ومللن  والأعلل�للضللاب،  الع�ضالت  على 
يعمل  ذللللك،  اإىل  وبللالإ�للضللافللة  احلي�ض.  لللفللرة  امل�ضاحبة  الع�ضالت 
املغن�ضيوم بال�ضراك مع فيتامني B على اإفراز هرمون ال�ضريوتونني 
املعروف بهرمون "ال�ضعادة"، ما ي�ضاعد على حت�ضني املزاج والتخل�ض 

من ال�ضداع، وهي اأعرا�ض م�ضاحبة ملتاعب احلي�ض.
 300 املغني�ضيوم بكمية تراوح من  بتناول  التغذية  ويو�ضي خرباء 
اإىل 400 ميللي غرام يومياً. وتتمثل امل�ضادر الغنية باملغني�ضيوم يف 

منتجات احلبوب الكاملة والبقوليات واملوز وبذور القرع الع�ضلي. 

مراآة تقي�ض اجلمال.. وخرباء يخ�سون التبعات
ينظر النا�ض عادة اإىل املراآة لريوا الهيئة التي يبدون عليها، لكن مهام 
املرايا احلديثة مل تعد تقت�ضر على ذلك فقط، اإذ اأ�ضحت تخرب من 

يقف اأمامها بدرجة جماله.
مزّود  اإلللكللروين  عللن جهاز  عللبللارة  وهللي  "هيمريور"،  ملللراآة  وتر�ضد 
بكامريا يف الأعلى عدة عوامل يف الوجه، مثل نظارة الب�ضرة ولونها 
وملم�ضها و�ضحتها. ويكفي اأن يقف امل�ضتخدم اأمام املراآة حتى يتلقى 
تقييما لب�ضرته يراوح بني 1 و100 يف املئة، وفق ما نقلت �ضحيفة 
"ديلي ميل" الربيطانية. وت�ضتطيع املراآة تخزين املعلومات، لتعر�ض 
مع مرور الوقت �ضجال يظهر حت�ّضن حال الب�ضرة اأو تدهورها، وهو 

ما ي�ضاعد يف عالج امل�ضكالت قبل اأن تتفاقم.
ويقرح اجلهاز على من يعاين م�ضكالت يف الب�ضرة نظاما للعناية بها، 

كما يقدم ن�ضائح جمالية حول كيفية حتديد احلاجبني مثال.
وانتقد خرباء يف ال�ضحة النف�ضية هذا الخراع قائلني اإنه قد ي�ضبب 
من م�ضكالت يف الب�ضرة، اإذ  يعانون  الذين  الأ�ضخا�ض  "عقدا" لدى 

�ضيتخيلون اأنف�ضهم كاأ�ضخا�ض قبيحي الوجه جراء ذلك.
الللللللذي يعرف  اجللل�للضللمللي  اللللتللل�لللضلللوه  ا�لللضلللطلللراب  اإن  اأطللللبللللاء  ويللللقللللول 
اأ�ضخا�ض  لللدى  نف�ضية  متاعب  اإىل  يلللوؤدي   "dysmorphia"بل
غري را�ضني عن �ضكلهم اخلارجي، وت�ضري الأرقام يف بريطانيا اإىل اأن 

�ضخ�ضا واحدا من كل خم�ضني يعاين هذه امل�ضكلة.
ال�ضهر  من  بللدءا  بريطانيا  يف  متاحا  اجلهاز  يكون  اأن  املرتقب  ومللن 

املقبل مقابل 239 جنيه اإ�ضرليني.
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طائرات الركاب الأ�سرع من 
ال�سوت ت�سر البيئة 

الأ�ضرع  اللللركلللاب  طلللائلللرات  ت�ضغيل  اإعلللللادة  اأن  املل�للض  نلل�للضللرت  درا�لللضلللة  ذكلللرت 
على  تكون  لللن  الللطللائللرات  هللذه  لأن  بالبيئة  اأ�للضللرارا  �ضتلحق  ال�ضوت  مللن 
الراهنة  وال�ضو�ضاء  والتلوث  الوقود  كفاءة  الأرجللح متما�ضية مع معايري 

وامل�ضتخدمة للطائرات الأقل من �ضرعة ال�ضوت.
وت�ضعى �ضركات نا�ضئة مقرها الوليات املتحدة ومنها اأيريون �ضوبر�ضونيك 
وبوم �ضوبر�ضونيك و�ضبايك اأيرو�ضبي�ض لإعادة ت�ضيري رحالت طريان اأ�ضرع 
من ال�ضوت بحلول عام 2025 عن طريق تعديل املحركات الراهنة بدل 
من اإنفاق مليارات الدولرات يف �ضناعة حمرك جديد خلدمة �ضوق ظلت 

راكدة منذ توقف طائرة كونكورد عن الطريان يف عام 2003.
ما بني  �ضيحرق  املحركات  تعديل  اإن  النظيف  للنقل  العاملي  املجل�ض  وقللال 
اأمثال معدلت الوقود لكل راكب مقارنة بالطائرات الأقل  خم�ضة و�ضبعة 
من �ضرعة ال�ضوت وهو ما يتجاوز احلد الأق�ضى العاملي للطائرات اجلديدة 
النيروجني  اأك�ضيد  لثاين  باملئة  اأربعني  بنحو  ال�ضوت  �ضرعة  من  الأقللل 
اأك�ضيد الكربون. واأ�ضار املجل�ض، ا�ضتنادا اإىل درا�ضته،  و�ضبعني باملئة لثاين 
اأن �ضوق الطائرات الأ�ضرع من ال�ضوت لن تلبي على الأرجللح معايري  اإىل 
دائرة  مثل  بتكنولوجيا  م�ضممة  جديدة  حمركات  ت�ضتخدم  مل  ما  البيئة 

متغرية تعمل يف الهبوط والإقالع ب�ضكل يختلف عن منط املالحة.
املعايري  الللقللرار  �ضناع  يخفف  اأن  هللو  لللذلللك  البديل  اأن  املجل�ض  واأ�للضللاف 
بالفعل  املتحدة  الوليات  وت�ضعى  ال�ضوت.  من  الأ�ضرع  للطائرات  املطبقة 
لو�ضع معايري خمتلفة للطائرات الأ�ضرع من ال�ضوت لكنها تواجه مقاومة 

من الدول الأوربية التي تريد ت�ضديد القواعد املتعلقة بال�ضو�ضاء.

اأ�ستون مارتن تطور طائرة 
�سغرية بـمزايا فريدة

مارتن"  "اأ�ضتون  �للللضللللركللللة  تلللعلللكلللف 
فريدة  على تطوير طائرة  الربيطانية، 
ي�ضل  ب�ضعر  مقاعد  بثالثة  نوعها  مللن 

اإىل خم�ضة ماليني جنيه اإ�ضرليني.
مروحيات  ثللالث  على  املللركللبللة  وتعتمد 
عمودي،  ب�ضكل  وهللبللوطللهللا  اإقللالعللهللا  يف 
الللركللاب لللن يكونوا يف  اأن  وهللو مللا يعني 
يبدوؤوا  حتى  ف�ضيحة  اأماكن  اإىل  حاجة 

رحالتهم اجلوية.
ومتت �ضناعة الطائرة با�ضتخدام األياف 
الكربون، ومن املنتظر اأن يتم الك�ضف عن 
فارنبورو  معر�ض  يف  اجلديدة  الطائرة 
وفق  الثنني،  ينطلق  والللذي  بربيطانيا 

ما ذكرت �ضحيفة "ديلي ميل".
وتتخذ الطائرة �ضكال قريبا من "الطبق 
زجاجية  بواجهة  الأعلللللى  مللن  الطائر" 
مئتي  املللركللبللة  �للضللرعللة  وتللفللوق  ف�ضيحة، 

ميل يف ال�ضاعة الواحدة.
على  الطائرة  اإنللتللاج  يجري  اأن  ويرتقب 
مدى خم�ض �ضنوات يف اإطار �ضراكة بني 
"رولز روي�ض"  مارتن" و�ضركة  "اأ�ضتون 
و�ضركة "CAES" لت�ضميم الطائرات، 

ف�ضال عن دعم حكومي.

عملية اإنقاذ انتحارية 
تنفذها مروحية

اأظهر �ضريط فيديو قيام مروحية 
اإنقاذ  بعملية  اأمللريكلليللة  ع�ضكرية 
ناجحة، حمفوفة مبخاطر كبرية 
الوليات  غربي  اأريللغللون  وليللة  يف 

املتحدة.
الللفلليللديللو حلللظللة هبوط  ور�لللضلللد 
جبل  قلللللملللللة  قللللللللللرب  اللللللللطلللللللائلللللللرة 
ظلللللروف  ظلللللل  يف   ،"Hood"
لالنحدار  نللظللرا  للغاية،  خللطللرية 
الللل�لللضلللديلللد يف اجللللللبلللللل، وانلللللعلللللدام 

م�ضاحات م�ضطحة يف املكان.
معتمدا  بالهبوط  الطيار  وغامر 
وا�ضتطاع  خلفيتني،  عجلتني  على 
اإىل داخل  امللل�للضللاب  نللقللل  املللنللقللذون 

املروحية ومغادرة املكان.
تلللللللفلللزيلللون  اأورد  مللللللا  وحلللل�للللضللللب 
اأوريغون،  يف  "KATU" املحلي 
بللداأت العملية عندما  الأحللد، فقد 
الطوارئ،  بخدمة  مت�ضلق  ات�ضل 
اجلمعة، قائال اإنه يعاين من وعكة 
الذي  للجبل  ت�ضلقه  اأثناء  �ضحية 

يبلغ ارتفاعه 11 األف قدم.
الفور  على  ال�ضلطات  وا�ضتجابت 
وبللعللد حملللللاولت حثيثة  للللللللنلللداء، 
متكنت من حتديد موقع املت�ضلق، 
املوقع،  اإىل  املنقذون  اإن و�ضل  وما 
نقله  على  العمل  اأن  اأدركللللوا  حتى 
�ضريا على الأقدام �ضيعر�ض حياته 
وقتا  ذلللك  �ضي�ضتغرق  اإذ  للخطر، 
طويال. وات�ضل املنقذون باحلر�ض 
الولية،  يف  الأمللللريكللللي  الللوطللنللي 
اإر�للضللال مروحية  اإىل  �للضللارع  اللللذي 
من طراز "�ضينوك" للمكان، ونفذ 
العديد  و�للضللفللتللهللا  الللتللي  الللعللمللللليللة 
الأمريكية  الإعلللللالم  و�للضللائللل  ملللن 

بل"النتحارية".

�سيف ملتهب ومدن عربية 
ت�سجل اأرقاما قيا�سية

العامل  العديد من مناطق  �ضهدت 
خالل الأ�ضبوعني املا�ضيني طق�ضا 
"ملتهبا"، و�ضجلت بع�ض الأماكن 
ارتفاعا قيا�ضيا يف درجات احلرارة، 
تللعللهللدهللا من  ملل�للضللتللويللات مل  بلغت 

قبل.
درجات  مللدن عربية  عللدة  و�ضجلت 
الفرة  خلللللالل  قلليللا�للضلليللة  حلللللللرارة 
ا�ضتمرار  ملللع  املللا�للضلليللة،  الللقللللليلللللة 
درجات احلرارة بالرتفاع يف �ضيف 

.2018
ير�ضد  امللللرفلللق  الإنلللفلللوغلللرافللليلللك 
احلرارة  درجلللات  اأعلللللى  مللن  بع�ضا 
خمتلفة  مللنللاطللق  يف  �ضجلت  الللتللي 
�للضللهللر يوليو  اللللعلللامل خللللالل  ملللن 

اجلاري.

ما هي كمية املاء ال�سحيحة 
التي حتتاجها يوميا؟

الن�ضيحة  �لللضلللملللعلللنلللا  لللللطللللاملللللا 
اأكللواب من   8 التقليدية ب�ضرب 
الرغم  على  يللومللي،  ب�ضكل  املللاء 
من عدم وجود اأي اأ�ضا�ض علمي 

لهذا الرقم.
بدًل  اخلللللرباء  وين�ضح 
مللن ذلللك، بللاأن ي�ضرب 
الكمية  �للضللخلل�للض  كلللل 
امللللنلللا�لللضلللبلللة مللللن امللللللاء، 
اجل�ضم  وزن  بللحلل�للضللب 
البدين  اللللنللل�لللضلللاط  ومللل�لللضلللتلللوى 

واملناخ.
اإذا كان رقم 8 اأكواب غري دقيق، 
يحتاجها  التي  الكمية  هي  فما 

ج�ضم الإن�ضان؟
الإجللللابللللة الللعلللللملليللة الللتللي يتفق 

الرعاية  اأخ�ضائي  عليها معظم 
ب�ضرب  تو�ضي  ال�ضحة  وخللرباء 
2.7 لراً من املاء ب�ضكل يومي 
لراُ  و3.7  الللبللالللغللات،  للن�ضاء 
البالغني،  للللللللرجلللال  امللللللاء  ملللن 
بلللحللل�لللضلللب ملللللوقلللللع ليلللللللف هللللاك 

الإلكروين.
ومللللع ذللللللك، هلللنلللاك حلللللالت قد 
�ضرب  اإىل  فيها  حمتاجاً  تكون 
املزيد من املاء، على �ضبيل املثال 
�ضاركت  اأو  حلللاراً،  املللنللاخ  كللان  اإذا 
للكلية  ووفللقللاً  بللدين،  ن�ضاط  يف 
الريا�ضي،  للللللطللب  الأمللريللكلليللة 
غرام   400 نحو  اإ�ضافة  يجب 
دقيقة   30 كل  املللاء مقابل  من 

من الن�ضاط البدين.

مالب�ض ال�ضباحة: ينبغي تنظيف مالب�ض ال�ضباحة يف درجة 
حرارة 30 مئوية اأو يف ماء اأكرث برودة يف دورة غ�ضل خفيفة 
اأو معتدلة، وتن�ضح بع�ض ال�ضركات العاملية بغ�ضل املالب�ض 

يدويا بوا�ضطة منظف معتدل.
ويرى بع�ض اخلرباء اأنه يجب التخلي عن ا�ضتعمال الغ�ضالة 
باخلرز  املللزيللنللة  امللللوديلللالت  تنظيف  عللنللد  الأوتللومللاتلليللكلليللة 
والرتر اأو حمالت ال�ضدر، التي ت�ضتمل على م�ضابك. كما 
كما  الن�ضيج،  متانة  على  �ضلبا  يوؤثر  قد  املالب�ض  ُمنّعم  اأن 
ينبغي �ضطف املالب�ض مباء �ضاٍف بعد ال�ضتحمام مبا�ضرة، 
اأ�ضعة  حتللت  ال�ضتحمام  مالب�ض  ن�ضر  عللدم  الأفلل�للضللل  ومللن 

ال�ضم�ض اأو و�ضعها يف املجفف.
منا�ضف ال�ضتحمام: ين�ضح اخلرباء بتنظيف منا�ضف اليد 
اأو  40 مئوية مع ا�ضتعمال منظف �ضامل  يف درجللة حللرارة 
عام، اأو يف ظل درجة حرارة 60 مئوية مع ا�ضتعمال منظف 

املالب�ض امللونة.
الكبرية  الللظللهللر  الللظللهللر: ميللكللن تنظيف حللقللائللب  حللقللائللب 
الغ�ضالة  مل�ضافات طويلة يف  التجول  اأو  بالرحالت  اخلا�ضة 
اإىل  �ضركة  مللن  يختلف  قللد  الأملللر  اأن  اإل  الأوتللومللاتلليللكلليللة، 
ال�ضركات �ضراحة على عدم  اأخللرى؛ حيث قد تن�ض بع�ض 
ميكن  ذلللك  مللن  وبلللدًل  الغ�ضالة،  يف  الظهر  حقيبة  غ�ضل 
ا�ضتعمال  مع  باملاء  مبللة  قما�ض  قطعة  بوا�ضطة  تنظيفها 
اأن يتم  اأو  اأو منظف الأطللبللاق،  منظف عللام لكل الأغللرا�للض 

تنظيفها يف حو�ض به ماء فاتر ومنظف معتدل.
الغ�ضالة  يف  الظهر  حقائب  تنظيف  امل�ضموح  من  كللان  واإذا 
الأوتوماتيكية تبعاً حلجمها، فاإنه ميكن تنظيفها بوا�ضطة 
اأو  للقم�ضان  املخ�ض�ضة  الللربامللج  مللثللل  خللفلليللف،  بللرنللامللج 
املللاء وعللدد لفات منخف�ض  عللاٍل من  البلوزات مع م�ضتوى 

اإ�ضافة  يتم  ذلك  وبعد  الدقيقة،  لفة يف  يبلغ حوايل 400 
منظف �ضائل معتدل اأو منظف �ضائل للمالب�ض امللونة.

مفار�ض الرحالت: كثرياً ما تظهر البقع والت�ضاخات على 
مفار�ض الرحالت، وين�ضح اخلرباء ب�ضرورة التخل�ض من 
وبعد  بللاملللاء،  تخفيفها  خللالل  من  الفور  على  الفاكهة  بقع 
اإمكانية  تللزداد  وبالتايل  لتجفيفها،  عليها  النقر  يتم  ذلللك 
التخل�ض من البقع متاما عند غ�ضل مفار�ض الرحالت بعد 

ذلك يف الغ�ضالة الأوتوماتيكية.
مع  البقع  مللزيللل  ا�ضتعمال  فينبغي  ذللللك،  يللحللدث  مل  واإذا 
تخفيف  يجب  اأنلله  على  عللالوة  الأوك�ضجني،  مللاء  ا�ضتعمال 
بللقللع الأيللل�لللض كلللرمي علللللى اللللفلللور، وملللن امللل�للضللتللحلل�للضللن اأي�ضا 
بقع  من  التخل�ض  اأجللل  من  �ضابون  اأو  منظف  ا�ضطحاب 

الدهون على الفور.
الأحذية القما�ضية: يف واقع الأمر ميكن تنظيف الأحذية 
الأوتوماتيكية،  الغ�ضالة  يف  الريا�ضية  والأحذية  القما�ضية 
املادة  تنفك  قد  عالية  حللرارة  درجللات  ا�ضتعمال  عند  ولكن 
الريا�ضية  الأحللذيللة  وتت�ضرب  احللللذاء،  باطن  يف  الال�ضقة 

املاء، وهو ما يوؤثر �ضلبا على كفاءتها وجودتها.
قما�ض  قطعة  بوا�ضطة  اأو  بالفر�ضاة  التنظيف  كللان  واإذا 
ميكن  فعندئذ  كللافلليللاً،  يعد  مل  الأحللذيللة  �ضامبو  اأو  مبللة 
الغ�ضالة  يف  الريا�ضية  والأحذية  القما�ضية  الأحذية  غ�ضل 
للمالب�ض  املخ�ض�ض  الربنامج  اختيار  مع  الأوتوماتيكية 
اخلفيفة اأو �ضهلة العناية مع درجة حرارة تبلغ 30 مئوية، 
وهلللنلللاك بللعلل�للض الللغلل�للضللالت تلل�للضللتللمللل علللللى بللرنللامللج لغ�ضل 
الأحذية الريا�ضية، ويف حال الت�ضاخات ال�ضديدة بالأحذية 
ميكن �ضبط برنامج الغ�ضل على درجة 40 مئوية، اإذا كانت 

الأحذية م�ضنوعة من األياف ن�ضيجية يف اأغلبها.

وميكن 
تنظيف 
الأحلللللللذيلللللللة 
ا�ضتعمال  الأوتوماتيكية، ولكن مع  الغ�ضالت  الريا�ضية يف 
درجات حرارة منخف�ضة وكمية قليلة من املنظفات، عالوة 
على اأنه يجب اإزالة الأجزاء ال�ضائبة من الأربطة والنعل قبل 
الأحذية  على  احلفاظ  وميكن  الغ�ضالة،  يف  الأحذية  و�ضع 
قبل غ�ضلها، ويف  قللدمي  و�ضادة  كي�ض  خللالل و�ضعها يف  من 
هذه احلالة ل يجوز و�ضع اأية مالب�ض مت�ضخة يف الغ�ضالة، 
املنا�ضف لتخميد احلركة يف حلة  بع�ض  ولكن ميكن و�ضع 

الغ�ضالة الأوتوماتيكية.
املالب�ض  على  تظهر  التي  البقع،  حتتاج  العرق:  مزيل  بقع 
العرق،  ومزيل  ال�ضم�ض  من  الوقاية  م�ضتح�ضرات  ب�ضبب 
اإىل معاجلة خا�ضة، وتظهر بقع مزيل العرق على �ضكل اآثار 
البقع  اإزالللة هذه  املائل للبني، وهنا ينبغي  الأ�ضفر  باللون 
لالآثار  وبالن�ضبة  الغ�ضل،  قللوة  زيلللادة  م�ضحوق  با�ضتعمال 
ال�ضديدة حتت الإبطني يوجد حاليا مزيل خا�ض للتخل�ض 
من بقع مزيالت العرق، اأو ميكن ا�ضتخدام ما يعرف با�ضم 

مزيل ال�ضداأ.
وبدًل من ذلك ميكن ا�ضتعمال حملول من حام�ض ال�ضريك 
واإ�ضافته اإىل دورة الغ�ضل. وميكن تنظيف القم�ضان، التي 
تظهر بها البقع ال�ضفراء ب�ضبب م�ضتح�ضرات الوقاية من 
ال�ضم�ض، من خالل ا�ضتعمال م�ضحوق الغ�ضل ال�ضامل، غري 
اأن هذه املنظفات جتعل املالب�ض امللونة باهتة، ولذلك فاإنه 
ال�ضائلة؛  ال�ضاملة  الغ�ضل  م�ضاحيق  ا�ضتعمل  الأف�ضل  من 

لأنها ل حتتوي على مواد تبيي�ض. 

ن�سائح ذهبية لتنظيف 
املالب�ض ال�سيفية 

الإج���ازات  ومو�سم  ال�سيف  ق��دوم  م��ع 
ينطلق الكثري من الأ�سخا�ص يف الرحالت 
ال�ساطئية، ولكن قد تظهر بع�ص البقع يف 
اأو منا�سف  املالب�ص اخلا�سة بال�سباحة 

ال�ستحمام اأو مفار�ص الرحالت.
والإر�سادات  الن�سائح  بع�ص  يلي  وفيما 

املالب�ص  تنظيف  كيفية  ح��ول 
ال�سيفية:



األربعاء  18   يوليو    2018  م   -   العـدد  12380  
Wednesday   18   July   2018  -  Issue No   12380

22

�ش�ؤون حملية
بح�سور ال�سيخة حمدة بنت حممد بن خليفة اآل نهيان

الدكتورة �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان تلتقي باملبتعثات الإماراتيات دار�سات املاج�ستري والدكتوراة يف اجلامعات الربيطانية

جامعة الإمارات تعزز مفاهيم التعليم املتنقل لطلبتها

نظمته جمعية كلنا الإمارات

منتدى الأمن الذاتي يف ال�سفر والتمثيل الوطني امل�سرف ي�سيد بتوجيهات حممد بن زايد يف التمثيل الوطني 

•• بريطانيا - الفجر

بن  بللنللت حمللمللد  ال�ضيخة حللمللدة  بللحلل�للضللور 
ال�ضيخة  لقاءات  و�ضمن   ، نهيان  اآل  خليفة 
الللللدكللللتللللورة  �للضللمللا بللنللت حمللمللد بلللن خالد 
املللخللتلللللفللة من  الللقللطللاعللات  نللهلليللان ملللع  اآل 
دائما  حتللر�للض  والللتللي  الإملللاراتلللي،  املجتمع 
بينها  الللدائللم  الللتللوا�للضللل  اإطلللار  ، ويف  عليها 
ا�ضت�ضافت   ،، املعرفة  عللن  الباحثني  بللني  و 
بريطانيا  يف  اإقامتها  مبقر  املا�ضى  ال�ضبت 
املبتعثات الإماراتيات للدرا�ضة يف اجلامعات 
من  والللدكللتللوراه  املاج�ضتري  على  للح�ضول 
ال�ضفارة  وتن�ضيق من  بدعم   ، الدولة  خارج 
بح�ضور   ، بريطانيا  يف  الثقافية  وامللحقية 
رو�لللضلللة الللعللتلليللبللة نلللائلللب �للضللفللري اللللدوللللة يف 
بللرفللقللتللهللن جمموعة  كللللان  حلليللث   ، للللنلللدن 
ملللن املللل�لللضلللوؤولت بللاللل�للضللفللارة الإملللاراتللليلللة يف 
وال�ضعادة  بللالللود  اللللللقللاء  ات�ضم  بللريللطللانلليللا.  
ال�ضيخة  بللني  مفتوح  حللوار  ودار  واملللعللرفللة، 
املو�ضوعات  الكثري من  بينهن حول  و  �ضما 

، مللن اأبلللرزهلللا الللتلل�للضللامللح وقللبللول الآخللللر يف 
معاي�ضتهن  خللالل  من  الغربية  املجتمعات 
اليومية ، و كيف اأن الإمارات حققت تقدما 
الأخر  وقبول  الت�ضامح  يكون  اأن  يف  كبريا 
التي تر�ضخت يف  املجتمعية  القيم  اأهم  من 
اإىل  انتقل احللللوار  ثللم   ، يقني الإمللاراتلليللني 
دور القيادة الر�ضيدة يف تنمية روح النتماء، 
وقد اأبدت املبتعثات اإميانهن باأنه حني يكون  
احلب والإحللرام هو القيمة الرا�ضخة بني 
وطن  النتجية  �ضتكون  ؛  و�ضعبها  الللقلليللادة 
هو  وهذا  للم�ضتقبل،  دائما  ويتقدم  يتطور 
�للضللر الللنللجللاح اللللذي حتققه دوللللة الإمللللارات 
العربية املتحدة، والذي �ضارت فيه منوذجا 
الفريدة  احلالة  لتلك  العامل  كل  يف  يقدم 
من العالقة البناءة والإيجابية بني القيادة 
واملللجللتللمللع ، وحتلللدثلللت اللل�للضلليللخللة �للضللمللا عن 
العليا  التقنية  بكلية  التدري�ض  يف  جتربتها 
للبنات يف دولة الإمارات ، واأظهرت �ضعادتها 
بللتلللللك الللتللجللربللة الللتللي قللدمللت لللهللا اليقني 
اأن يقدم  اإمللاراتللي قللادر على  اإن�ضان  بللاأن كل 

�ضعور  اأهلللم  واأن  والللكللثللري،  الكثري  ملجتمعه 
الإن�ضان،   قلللللب  يللدخللل  اأن  ميللكللن  بللالللفللخللر 
وت�ضكيل  الللعللقللول  �ضنع  يف  ي�ضاهم  اأن  هللو 
الوعي لأفللراد املجتمع، وخا�ضة من خالل 
املادة التي تقوم بتدري�ضها للطالبات وهي: 
الللدرا�للضللات الإمللاراتلليللة والللتللي مللن خاللها 

الإمارات،  تاريخ  حول  احلللوار  على  عرجت 
وقالت اإن تاريخ الإمارات عريق وممتد منذ 
اآلف ال�ضنني ، م�ضتعر�ضة تلك الكت�ضافات 
لدولة  التليد  للعمر  اأَرخللت  التي  احلفرية 
ال�ضخ�ض  ، وعن  املتحدة  العربية  الإمللارات 
الذي قدم لها الدعم يف كل مراحل حياتها 

قالت اإن والدتها ال�ضيخة حمدة بنت حممد 
اآل نهيان دعمتها يف كل مراحل  بن خليفة 
يف  الللعللمللل  حللتللى  التعليم  مللن  بلللدءا  حياتها 
اجلللامللعللة واخللتللتللم اللللللقللاء بللتللثللمللني جهود 
فللخللرهللا واعتزازها  عللن  مللعللربة  الللطللالللبللات 

الكبري بهن.

•• ابوظبي - الفجر

الوطني  والتمثيل  ال�ضفر  يف  الللذاتللي  " الأملللن  منتدى  دعللا 
" الللذي نظمته جمعية كلنا المللارات اىل المتثال  امل�ضرف 
لن�ضيحة وتوجيهات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد ال 
نهيان ويل عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة 
حني اأكد اأن كل مواطن �ضفري لبلده اأينما حل وارحتل واأن 
يكون على قدر الت�ضمية وال�ضفة باأنه اماراتي والكل م�ضوؤول 

عن �ضمعة وطنه واأن يكونوا جديرين بها.
امل�ضت�ضار  اأداره  اللللذي  املنتدى  حملللاور  يف  امللل�للضللاركللون  واأ�للضللاد 
القيادة  حر�ض  على  نقي  عبدالرحمن  للجمعية  العالمي 
وبجهود  وارحتلللل  حللل  اأينما  الللوطللن  �ضالمة  على  الر�ضيدة 
وزارة اخلارجية والتعاون الدويل ووزارة الداخلية يف ار�ضاد 
على  الللوطللن  �ضباب  وحتفيز  املللواطللنللني  امل�ضافرين  وتوعية 
التوعية  ب�ضاأن  املبتعثني  الطلبة  وحتفيز  امل�ضرف  التمثيل 

باملنجزات الإماراتية.
خالل  مللن  امل�ضرف  والتمثيل  ال�ضفر  اأملللن  املنتدى  وناق�ض 

ثالث حماور "الأمني والوطني والدبلوما�ضي" .
التي  للمنتدى  الثالثة  ال�ضنوية  الن�ضخة  خللالل  ذلللك  جللاء 
2018 بح�ضور  نظمتها اجلمعية �ضمن فعاليات عام زايد 
عللو�للض بلللن حللا�للضللوم الللدرمللكللي نللائللب رئلليلل�للض جمللللل�للض ادارة 
اجلمعية والدكتورة حبيبة �ضيف ال�ضام�ضي امني ال�ضر العام 
اأع�ضاء  الكتبي  وبخيته  العامري  هوميل  �ضعيد  والللدكللتللور 
جمل�ض الدارة وعدد من املهتمني مبجال ال�ضفر وال�ضياحة 
وذللللك بللهللدف تللنللويللر امللل�للضللافللريللن املللواطللنللني للللللخللارج بطرق 

ال�ضفر المن والتمثيل امل�ضرف للوطن يف اخلارج.

اأبناء زايد
للجمعية  كلمة  يف  العامري  هوميل  �ضعيد  الدكتور  واثللنللى 
علللللى احللل�للضللور املللملليللز لأبللنللاء الملللللارات والللذيللن يت�ضرفون 
” الذين  زايلللد  ” اأبللنللاء  بللل  بللالللعللامل  كللل مللكللان  بت�ضميتهم يف 
يلتزمون دوما بالتمثيل امل�ضرف للوطن وقيادته وجمتمعهم 
وا�للضللرهللم وانللفلل�للضللهللم ويللقللومللون مبلللبلللادرات انلل�للضللانلليللة وخرية 
داعلللملللة لأوا�لللضلللر اللل�للضللداقللة ملللع �للضللعللوب اللللعلللامل مملللا يوؤكد 
من  ا�ض�ض  على  الأ�ضيلة  العربية  وتن�ضئتهم  تربيتهم  متانة 
الأ�ضيلة. العربية  والتقاليد  واللللعلللادات  والخللللالق   الللديللن 
او  للدرا�ضة  �للضللواء  لل�ضفر  ذهللب  اينما  المللاراتللي  ان   : وقللال 
للتدريب او لل�ضياحة والرفيه الأ�ضري امنا هو ممثل لبلده 
حل  اينما  لوطنه  �ضفريا  لي�ضبح  للله  اجلميع  نللظللرة  وهلللذه 
وارحتللل لينعك�ض �ضلوكه اميا كان عليه وعلى الوطن المر 
الذى يتطلب املزيد من احلر�ض وتوجيه الأبناء نحو ذلك .. 
موؤكدة ان امل�ضافر للخارج ميثل وطنه ودينه وعاداته وتقاليده 
 وجمتمعه ويرك ب�ضمة عنهم �ضواء كانت ايجابية ام �ضلبية .
واأو�لللضلللح ان هلللذه املللنللتللديللات الللتللي تللقللوم بللهللا اجلللمللعلليللة هي 
ترجمة لتوجيهات �ضمو ال�ضيخ ذياب بن حممد بن زايد ال 
نهيان رئي�ض اجلمعية واهداف اجلمعية واأجندتها الوطنية 
التوعوية  جهود  دعللم  اىل  ال�ضركاء  مع  وبالتعاون  ال�ضاعية 
�ضخ�ضيتهم  �ضقل  من  يعزز  مبا  والفتيات  لل�ضباب  الوطنية 
الأهللللداف  مللن  جمللمللوعللة  حتللقلليللق  واإىل  امل�ضتقلة  الللوطللنلليللة 
الإمارات  لدولة  والوفاء  النتماء  على  توؤكد  التي  ال�ضامية 
الوطنية  مفهوم  وتر�ضيخ  تعزيز  واأهمها  الر�ضيدة  وقيادتها 
والعمل على ن�ضر اأوا�ضر الألفة والتالحم بني اأفراد املجتمع 
وتوثيق  الوطنية  امل�ضوؤولية  حتمل  على  املواطنني  وحتفيز 

وبث روح العطاء والتطوع بني اأفراد املجتمع الإماراتي.
ال�ضرطة  ادارة  مدير  العفاري  حمود  الدكتور  العقيد  واأكللد 
املجتمعية يف �ضرطة ابوظبي اأن املواطنة الإيجابية املواطنة 
قناعة  اإيجابيا عن  اجتماعيا  تكون فرداً  اأن  تعني  اليجابية 
ذاتية واإذا كان املكون اإيجابي "املواطنون" فبالتاأكيد �ضيكون 
نركز  ان  لنا  بد  ل  لذا  �ضحيح  والعك�ض  "الوطن" اإيجابي 
وطننا  ليكون  ايجابيني  مواطنني  نكون  وكيف  انف�ضنا  على 

اإيجابي.
وقد ا�ضدرت قيادتنا الر�ضيدة د�ضتورا لل�ضخ�ضية الماراتية 
وحددت  المللاراتللي  املللواطللن  و�ضلوكيات  قيم  وثيقة  ا�ضمته 
فيها املالمح الرئي�ضية لل�ضخ�ضية الإماراتية بكافة اطيافها 

" ابللداأ بذاتك ومن ثم  والر�ضالة الأ�ضا�ضية يف هذه الوثيقة 
افراد  اىل  احلاجة  باأم�ض  فالدولة  لوطنك"  نف�ضك  اوهللب 

معطاءين ي�ضهمون يف رفعتها وتطورها ويردون اجلميل.
وان من مالمح ال�ضخ�ضية الماراتية يف هذه الوثيقة حددت 
�ضمات معينة يجب ان ميتلكها الإماراتي يف �ضخ�ضيته ومن 
ال�للضللرة فرنكز على  وهللي  قليال  الو�للضللع  للحلقة  ننتقل  ثللم 
الدائرة  اىل  بعدها  لننتقل  الم  والماراتية  الب  الماراتي 
الو�ضع وهي الماراتي املواطن الذي يعك�ض انتمائه ملجتمعه 
وحبه لوطنه النابع من داخله كفرد ومبوجب هذه الوثيقة 
يجب ان نكون افرادا ايجابيني على م�ضتويني : ان تكون فرداأ 
اإيجابي بذاته  اإيجابيا بذاته ومع نف�ضه مثال فالن �ضخ�ض 
لنه ناجح ومتعلم ومبدع وان تكون  فردا  اجتماعيا اإيجابيا 
ب�ضفته علل�للضللو يف جمللتللمللع اكلللرب مللنلله يللعللمللل مللن اجلللل هذا 
املجتمع وياخذ اأهدافه العامة بعني العتبار فهو ان�ضان غري 
الذاتية فقط بل يفكر يف م�ضلحة  انللاين يفكر يف م�ضاحله 
ب�ضكل عام ويعرب عن ذلك بكل تفا�ضيل حياته يف  جمتمعه 
الذي  المللاراتللي  نف�ضه  يللرى  فهو  �ضفره  يف   ، بيته  يف  عمله 
يحمل المارات بداخله اأينما ذهب وي�ضعر مب�ضوؤولية جتعله 
ا�ضمها  كاملة  دولللة  نف�ضه فقط بل ميثل  انه ل ميثل  ي�ضعر 
المارات فال ميكن ان ي�ضيء لها او يفعل ما ي�ضر �ضمعتها. 

وثيقة  المللاراتللي  املللواطللن  و�ضلوكيات  قيم  وثيقة  ان  وقلللال 
حددت �ضمات ال�ضخ�ضية الماراتية اليجابية ب�ضبعة حماور 
وال�ضلوكيات  احلميدة  بللالأخللالق  التحلي  هللي:   مكونات  او 
 ، الديني  والت�ضامح  الإ�ضالمية  بالقيم  التقيد   ، الفا�ضلة 
 ، واملثابرة  الجتهاد   ، الأ�ضيلة  والتقاليد  بالعادات  العتزاز 
التمثيل خارج الدولة:   ، الللذات  ،  حتقيق  البتكار والريادة  
ال�ضفري الإيجابي وحتى نكون �ضفراء ايجابيني لدولتنا يجب 
تواجدنا  اأثللنللاء  الللدولللة  عن  اإيجابية  �ضورة  بعك�ض  نلتزم  ان 
بلللاخللللارج مللن خلللالل حلل�للضللن الللتللعللامللل والللتلل�للضللرف فاملواقف 
اىل  تن�ضب  ل  اخللللارج   يف  وال�ضلبية  اليجابية  والت�ضرفات 
بكذا  قللام  المللاراتللي  فيقولون  دولته  اىل  تن�ضب  بل  �ضخ�ض 
وكللذا ول يقولون فللالن ابللن فللالن. واحلللرام قوانني وبيئة 
اننا  نثبت  بذلك  يزورها لننا  التي  الللدول  وتقاليد  وعللادات 
اينما  القانون والعللراف  �ضعب متح�ضر معتاد على احرام 

وجد فهذا جزء من �ضلوكه ومن �ضخ�ضيته .
وا�ضاف العفاري : ان من ي�ضيئون اىل �ضمعة دولتهم يف اخلارج 
هم افراد ينق�ضهم الولء والنتماء فحب الوطن والولء له 
ل يتج�ضد بكلماتنا و�ضعاراتنا  بل بافعالنا و�ضلوكياتنا التي 
قد  او  ح�ضارية  بطريقة  ت�ضرفنا  اذا  لوطننا  فخرا  جتعلنا 
ت�ضيء ل�ضمعته اذا ا�ضاأنا الت�ضرف وكنا افرادا انانيني ل نهتم 

ل�ضمعة وطن باأكمله من ت�ضرفاتنا الفردية .  
ووجه العفاري ر�ضالة اىل كل ال�ضباب قال فيها : يف �ضفرك 
احمل المارات يف قلبك اأينما ذهبت وا�ضعر مب�ضوؤولية جتاه 
هذه الوطن وتذكر انك ل متثل نف�ضك فقط بل متثل دولة 

كاملة ا�ضمها المارات فكن فخرا لها اينما حللت.

عن  الظاهري  �ضرور  مبارك  ثاين  الدكتور  الكاتب  وحتللدث 
امتدادا  يللاأتللي  ال�ضفر” واللللذي  يف  الللذاتللي  “الأمن  ا�للضللداره 
لإ�ضداره ال�ضابق "كيف توؤمن نف�ضك ذاتيا" حيث حقق جناحا 
كونه  او خارجها  الدولة  داخللل  �ضواء  وا�ضعة  واأ�للضللداء  كبريا 
الكتاب الفريد من نوعه والإ�ضدار الهم من حيث دفع الن�ضان 
لأخذ احليطة واحلذر يف خمتلف الظروف التي يتعر�ض لها 
 مع رفع احل�ض المني والوعي الوطني ملختلف افراد املجتمع.

ت�ضاهم  زاللللت  ومللا  كبري  ب�ضكل  �ضاهمت  الللدولللة  ان  واأو�للضللح 
وامللللواد  والتثقيفية  الللتللوعللويللة  املللحللا�للضللرات  مللن  الللعللديللد  يف 
ورفع  جمتمعها  افلللراد  على  للمحافظة  والثقافية  العلمية 
احل�ض المني والوعي الوطني لديهم �ضواء داخل الدولة اأو 

خارجها.
الأمنية  التوعية  ا�ضهامات يف  هللي  امنللا  ا�للضللداراتلله  ان  وقللال 
الدولة  خللللارج  للم�ضافرين  حللا�للضللرة  تللكللون  اأن  يللجللب  الللتللي 
جهود  ثللم  اهلل  بف�ضل  نعي�ضها  الللتللي  الأمللللن  نعمة  وتللقللديللر 
قيادتنا الر�ضيدة واأجهزتنا الأمنية وال�ضرطية داخل الدولة 

وخارجها واجلنود املرابطني على الثغور .
مبدى  يلم  ان  الأ�للضللرة  رب  وخا�ضة  امل�ضافر  على   : وا�للضللاف 
باأنه من  النهاية ينعت  اأهمية متثيله لبلده يف اخلللارج ففي 
تقدير  لرحلته من  يح�ضر  عليه  يتوجب  ما  الفالين  البلد 
العتقاد  وعلللدم  وقوانينهم  وثقافاتهم  الخللريللن  واحلللرام 
اخلاطئ باأمان القامة يف كل مكان فلكل بلد ظروفه وعدم 
اقحام النف�ض فيما ل يعنيها وعدم الردد على الماكن التي 
تثري ال�ضك وامل�ضاكل وعدم الرحتال غري المن او الرتباط 
الطائرة   الآخللريللن يف  اأمتعة  واللللزواج والتنبه يف عللدم حمل 
حتى ل يتكرر معه مقلب جلب " خنف�ضاء " اأو " عقاقري " 
ممنوعه  جتلب له امل�ضاءلت القانونية والتوقيف يف املطارات 
وهو ل يعلم مبحتوى تلك احلقائب اأو هوية املر�ضلة له كما 
اأكد اأهمية رقابة الأمتعة يف املطارات واملحطات وعدم الأمان 
بعد �ضرقتها وعدم التفريط والفراط باملعلومات مع و�ضائل 
العالم الأجنبية التي تلجاأ للطرق امللتوية جلمع املعلومات 
يعلم مدى  اخلللارج فهو ل  للجهات يف  التربع  والبتعاد عن 
ذلك  اأكلللدت  قريبا  العلللالم  ك�ضفها  �ضابقة  وجتلللارب  �ضدقها 
وكانت متول الرهاب كما حذر من ال�ضرقة الرقمية اخلفية 

ومن غ�ضل اأدمغة ال�ضباب والفتيات ومتلكها.
ومن جهته اكد ا�ضرف ح�ضني الزبيدي ممثل الإدارة العامة 
للجمارك باأبوظبي على اهمية المتثال ل�ضراطات ال�ضفر 
والعقاقري  المللوال  والت�ضريح عنها وعن  الب�ضائع  وادخللال 
واخذ احليطة واحلذر من عدم ا�ضتالم امتعة من ا�ضخا�ض 
جمهولني لت�ضليمها لخرين يف بلدان ال�ضفر م�ضيدا مببادرة 

اجلمعية يف توعية اجلمهور.
كامل  حمللمللد  اللللدكلللتلللور  ال�ضفر قال  دبلللللومللا�للضلليللة  وحلللللول 
بدبي  الدبلوما�ضية  للثقافة  اللللدويل  املعهد  رئي�ض  املعيني 
مع  التعامل  "فن  هي  تعريفاتها  اأب�ضط  يف  الدبلوما�ضية  ان 
احلكومات،  او  اللللدول  فقط  الآخللريللن  يعني  ول  الآخرين" 

بانه  ال�ضخ�ض  فو�ضف  واجلماعات.  الأفللراد  مع  حتى  ولكن 
وفق  الآخرين  مع  ويتعامل  يت�ضرف  انه  اي  "دبلوما�ضي" 

قواعد �ضلوكية حمددة ومتفق عليها عامليا.
واكللللد اأهللملليللة تللر�للضللخ العللتللقللاد بلللان الللدبلللللومللا�للضلليللة مرادفا 
فعندما  الآخللريللن.  مع  برقي  والتعامل  والتمدن  للتح�ضر 
بدبلوما�ضية  يت�ضرف  بللاأن  �ضخ�ض   - اخللرى  مللرة   - نو�ضف 

يعني ذلك بتح�ضر ومتدن واأخالق �ضامية. 
وا�ضار ان الدبلوما�ضية تعني وفق ما تعني ترك انطباع جيد 
واأعراف  واخلللالق  وقيم  ثقافة  بلله  تتميز  مللا  اأف�ضل  وعك�ض 
املجتمع املحلي بكافة مكوناته ون�ضيجه الوطني من مواطنني 
ومقيمني، حكاما وحمكومني. وترك انطباعا طيبا وجميال 
عن هذه الثقافة وهذا املجتمع و�ضورته يف املخيلة ال�ضعبية 

عند ال�ضعوب واملجتمعات والثقافات الأخرى يف العامل.
يكون  اأو  ي�ضافر  عندما  املواطن  ان  القول  ميكن  ذلك  وعلى 
مللوجللودا بللاخلللارج فللانلله ب�ضورة واعلليللة او غللري واعلليللة يكون 
واأخالقها  وقيمها  وثقافتها  �ضورتها  يعك�ض  لبالده،  �ضفريا 
ولذلك، فان كل م�ضافر اماراتي ميكن ان يكون بوعي اأو غري 
وعي منوذجا جماليا يحتذي به لدولة المللارات او ل �ضمح 

اهلل منوذج �ضّيء ي�ضيء لنف�ضه ولدولته وجمتمعه. 
لذا، فان املواطن امل�ضافر اأو ال�ضائح يف اخلارج عليهم اللتزام 
او الت�ضرف وفقا لالأ�ض�ض والقواعد الدبلوما�ضية يف التعامل 
على  الركيز  عرب  وذلك  الآخرين.  مع  والتفاعل  وال�ضلوك 
)عاداتهم  لالآخرين  مثل: الحرام  العامة  املللبللادئ  بع�ض 
والثقافات  للقيم  وقيمهم( والتقدير  وثقافتهم  وقوانينهم 
والفهم،  اخلللارجلليللة  للمجتمعات  الأخلللللرى  والأخلللالقللليلللات 
وال�ضمات  ال�ضفات  يف  الطبيعي  الخللتللالف  قبول  و�للضللرورة 

وطبيعة الت�ضرفات وال�ضلوكيات التي يت�ضم بها الآخرين. 
اأرا�للللض للوطن  بللدايللة مللن اخللللروج مللن  ودعلللا اىل الت�ضرف 
الأخرى  الللدول واملجتمعات  داخللل  اليومية  وحتى يف احلياة 
التي  الأ�ضيلة  المللاراتلليللة  والخللللالق  القيم  منظومة  وفللق 
الثقافة الإمارتية من اللتزام  تعك�ض ثراء وحت�ضر ومتدن 
باحرام القوانني، الكرم، ح�ضن اخللق، م�ضاعدة املحتاجني 
وامللهوفني، النظافة، البت�ضام والطاقة الإيجابية، الفرا�ضة، 
الختالف  واحلللرام  تقدير  �ضيء  كل  وقبل  العطف  املحبة، 

والتنوع. 
الثقافية  الدبلوما�ضية  مللن  وكللجللزء  بللالأ�للضللا�للض،  واأ�لللضلللاف: 
الماراتيون  امللل�للضللافللرون  فلللان  اجلللمللاللليللة،  والللدبلللللومللا�للضلليللة 
واملوجودون يف اخلارج ليكونوا اأف�ضل واجهة وانعكا�ضا لثقافة 
وقلليللم واخللللالق دوللللة وجمللتللمللع الملللللارات الللعللربلليللة املتحدة 
الأمم،  بللني  الثقايف  التنوع  وتقدير  احلللرام  عليهم  فوجب 
والعتماد  وامل�ضاواة  العدالة  املتبادل،  العاملي  الثقايف  احلللوار 
الإن�ضان،  حقوق  و�ضون  حماية  ال�ضعوب،  كافة  بني  املتبادل 

حفظ ال�ضالم وال�ضتقرار العاملي.
وملللن جللهللتلله قلللال رئلليلل�للض اللللللجللنللة املللنللظللمللة ملللهللرجللان رحالة 
الإمللارات الذي ينظمه نادي رحالة الإمللارات، �ضعادة عو�ض 

نظم  تاأ�ضي�ضه،  منذ  الللنللادي  اإن  جملللرن،  ال�ضيخ  بللن  حممد 
ب�ضكل  فيها  ا�ضتثمر  التي  والفعاليات  الرحالت  من  العديد 
باعتبارها  الثقايف،  ودبللي، وح�ضورها  المللارات  خا�ض عاملية 
�ضتى  تللام  بان�ضجام  عربها  تن�ضهر  وبوتقة  حقيقياً  ج�ضراً 
الثقافية  التعددية  حالة  يف  انعك�ض  ما  وهو  العامل،  ثقافات 

للم�ضاركني يف معظم فعالياته.
اأدب الرحالت،  نللعللم لللديللنللا ملللرياث عللربللي هللائللل يف  وتللابللع: 
لللكللنللنللا يف نللللادي الإملللللللارات للللللرحللالللة، ل نللقللتللفللي هلللذا الأثلللر 
امل�ضرف، بل نبداأ من حيث انتهى الرحالة العظام، مثل ابن 
بطوطة، لن�ضوغ اأدب رحالت ي�ضتلهم واقعنا، بكل ما فيه من 

خ�ضو�ضية ومعا�ضرة اأي�ضاً.
وذكر بن جمرن اأن نادي الإمارات للرحالة مت انتخابه، للمرة 
الأوىل، ليقوم مبهام الإ�ضراف على فعاليات مهرجان ميالنو 
يف اإيطاليا خالل �ضهر اأبريل، بغر�ض ال�ضتفادة من خربات 
النادي الإماراتي التنظيمية والتقييمية، ف�ضاًل عن الدخول 

يف �ضراكة ممتدة مع مهرجان الت�ضيك للرحالة العاملي.
اأن ن�ضاطات رحالة  اأن نوؤكد  وقللال: يف )عللام زايللد( حري بنا 
البذرة  �ضاحب  زايلللد،  لإرث  حقيقي  امللتللداد  هللي  الإملللللارات، 
الأوىل لفكر التوا�ضل مع الآخر، وا�ضتيعابه، واعتباره جزءاً 
اأ�ضياًل من ن�ضيجنا الثقايف والجتماعي امل�ضياف واملتعاي�ض، 
لذلك فاإن فريق رحالة الإمارات ي�ضم اإىل جانب املواطنني 
بللخللطللوة، عوامل  خللطللوة  يتقا�ضمون  واأجلللانلللب،  عللربللاً،  اإخللللوة 

الرحالت املتعددة«. 
وفيما يتعلق باأحدث جوائز نادي الإمللارات للرحالة، اأ�ضاف 
املنقطع النظري ملهرجان رحالة  اأنه بعد النجاح  بن جمرن، 
�ضمو  برعاية  �ضنوياً  الللنللادي  ينظمه  الللذي  العاملي  الإملللارات 
ال�ضيخ حمدان بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم، ويل عهد دبي، 
العامل  م�ضتوى  على  الأول  الت�ضنيف  على  املهرجان  ح�ضل 
ملهرجان  التابع  الدرا�ضات  ق�ضم  بها  قام  ودرا�ضة  ا�ضتبيان  يف 

الرحالة الت�ضيكي.
اأن املللهللرجللان، الللذي انطلق منذ �ضت  واأ�للضللار بللن جمللرن اىل 
�للضللنللوات تللقللريللبللاً و�للضللوًل اإىل دورتلللله الأخللللرية الللتللي اأقيمت 
م�ضابهاً  وبيئياً  تراثياً  طابعاً  �ضّكل  بدبي،  م�ضرف  بحديقة 
لطبيعة بع�ض اأنواع الرحالت، لتكون مبثابة جتربة خمتلفة 

وم�ضتحدثة يف فعاليات النادي.
وحول اأكرث الرحالت العالقة بالذاكرة �ضمن فعاليات رحالة 
اأعلى قمة جبلية يف  نللّوه بن جمرن مبهمة ت�ضلق  الإملللارات، 
القارة الإفريقية على اجلمال، ومتّكن اأ�ضبال رحالة الإمارات 
من ت�ضلق جبل كليمنغارو، وهي املهمة التي قادها بن جمرن 
بنف�ضه، ليكون الفريق الإماراتي اأ�ضغر فريق يف العامل يتمكن 
ال�ضتعادية  الأن�ضطة  عن  ف�ضاًل  الإجنلللاز،  هللذا  حتقيق  من 
رمال  حللرارة  ق�ضوة  وحتديات  امل�ضاق  وحتمل  اجللَد  لثقافة 

ال�ضحراء، من خالل م�ضابقات »حتدي الرم�ضاء«.
واثنى رجل العمال �ضديق فتح علي بن عبداهلل ال خاجه 
رئي�ض جمل�ض الباء على جهود املوؤ�ض�ضات احلكومية والعامة 
المن  ال�ضفر  با�ضراطات  اجلمهور  توعية  يف  واجلمعيات 
ل  وانلله  الوطنية  هويته  على  امل�ضافر  حفاظ  اهمية  مللوؤكللدا 

ميثل نف�ضه بل ميثل وطنه واهله .
بقيادة  الللدويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  جهود  على  واثنى 
�للضللمللو اللل�للضلليللخ عللبللداهلل بللن زايللللد الللتللي جللعلللللت جللللواز ال�ضفر 

المارتي يف قمة الحرام العاملي واحل�ضور الدويل املميز .
وقلللللدم املللتللطللوع علللبلللداهلل حمللمللد اللل�للضللحللي  مللنلل�للضللق فعالية 
الإملللارات يف  "يوم  النم�ضا  عن  �ضياح الملللارات يف  متطوعي 
كما  كبريين،  لقيت �ضدى وجناحاً  املبادرة   : النم�ضا" وقال 
ر�ضالة  النم�ضاوية  غا�ضتاين«  »بللادهللوف  مدينة  عمدة  وجلله 
لتنظيمهم هذا  الإماراتيني هناك  ال�ضياح  اىل  وتقدير  �ضكر 
احلفل احل�ضاري، وتقديراً لل�ضمعة الطيبة التي يتمتع بها 

اأبناء الإمارات.
واأ�ضاد �ضعود الدرمكي ع�ضو جمموعة ال�ضفر بغرفة ابوظبي 
بفكرة املنتدى ودعا املواطنني اىل عدم العتماد على ال�ضفر 
وا�ضاد بجهود  ر�ضميا  مرخ�ضني  الغري  املروجني  خللالل  من 
املميز  العاملي  واحل�ضور  الللدويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة 
الإماراتيني من  اإعفاء  العاملية يف  والثقة  الإمللارات  حلكومة 

التاأ�ضريات يف عدد كبري من دول العامل.

بح�سور �سامل حممد بن ركا�ص
حممد �سيف بن نعيف يكرم الطلبة 
املتفوقني يف الثانوية العامة باليحر

•• العني - الفجر

الللعللامللري حفالأ  بللن نعيف  الللكللاتللب واملللللوؤرخ الإملللاراتلللي حممد �ضيف  اأقلللام 
للطالب املتميز ذياب �ضعيد بن نعيف العامري املتفوق يف �ضهادة  تكرميياً 
اأبو ظبي، اىل جانب تكرمي عدد من  اإمللارة  العامة على م�ضتوى  الثانوية 
الطلبة املتميزين والناجحني من اأبناء قبيلة العوامر، وذلك مبجل�ضه يف 
بن  حممد  �ضامل   الدكتور  ال�ضيخ  بح�ضور  العني  مبنطقة  اليحر  مدينة 
ركا�ض ع�ضو املجل�ض الوطني الحتادي �ضابقاً و�ضعادة ال�ضيخ �ضامل حمد بن 
ركا�ض وعدد من ال�ضخ�ضيات وجمع من الأهل والأقارب، وتخللت املنا�ضبة 
ماأدبة ع�ضاء واإلقاء كلمات اأ�ضادت بجهود الطلبة املتفوقني يف ربوع الوطن 

حتت رعاية وتوجيهات القيادة الر�ضيدة.

•• العني - الفجر

اأ�للضللتللاذ م�ضاعد يف كلية  املللر�للضللدي،  الللدكللتللورة غللادة  قامت 
املللتللحللدة باإعداد  الللعللربلليللة  بللجللامللعللة الإملللللللارات  الللربلليللة 
ا�ضتبيان  ملعرفة الإيجابيات واأهم التحديات التي يواجها 
تطبيقه  مت  اللللذي  املتنقل  التعلم  خللالل  اجلامعة  طلبة 
الإمللارات موؤخراً من خالل  درا�ضية بجامعة  يف م�ضاقات 
التي  املقابالت  اأظهرت  وقد  واملوبايل،  اللوحية  الأجهزة 
النظام  هلللذا  فاعلية  وطللالللبللة  طللالللب   400 مللع  اأجللريللت 
اجلديد يف التعلم با�ضتخدام الأجهزة التقنية حيث مكنهم 
مكان  اأي  و من  وقت  اأي  يف  املعارف  واكت�ضاب  التعلم  من 
كما اأنه �ضهل عليهم ت�ضليم اأعمالهم البحثية والتعليمية 
اأنه   اإىل  الدكتورة غادة  اأ�ضارت  املحدد.  وقد  الوقت  عند  
يف ظل توجهات دولة الإمللارات  بتوظيف التكنولوجيا يف 
العديد من جمالت احلياة ومنها التعليم، اجتهت جامعة 
الإمارات اإىل التعلم املتنقل واأولت هذا النوع من التعليم 

اأهمية خا�ضة  واأ�ضافت " عملنا ملدة ثالث �ضنوات لتطوير  
هذا النوع من التعليم يف م�ضاق "املجتمع العائلي للثقافة" 
باجلامعة  الربية  بكلية  املبكرة  الطفولة  تخ�ض�ض  يف 
اأن  على  وحر�ضنا  للله  تعليمياً  اإلللكللرونلليللاً  كتاباً  واأعللددنللا 
يكون تفاعلياً ومت�ضمناً كل ما يحتاجه الطلبة يف موقع 
واختبارات ق�ضرية،  عامة،  اختبارات  على   يحتوي  واحد 
وتعليقات، ومقاطع فيديو للتجارب التعليمية والتعلمية 
مما يجعل طريقة التعليم عملية وفعالة للطلبة اإ�ضافة 
اإىل اأن هذا النظام يخفف من النفقات املالية التي تنفقها 
باهظة  باتت  التي  الدرا�ضية  الكتب  طباعة  يف  اجلامعات 
الثمن".  وتتطلع الدكتورة غادة اإىل تطور هذا الربنامج 
ليكون قناة ات�ضال بني الطالب واملعلم، كاأن يقوم الطلبة 
الذين يخ�ضعون للتدريب اأو العمل امليداين باإن�ضاء ق�ضة 
التوا�ضل  وو�ضائل  الأجهزة  عرب  اإر�ضالها  ميكنهم  فيديو 
بع�ض  اإجلللراء  اإىل  بللالإ�للضللافللة  زمللالئللهللم،  مللع  وم�ضاركتها 

الأبحاث واملقابالت، وتوثيقها من خالله.



التم�ضك باأ�ضلوب تربوي معني
ل تتعلق جتربة الربية بتطبيق ما يراه 

الوالدان منا�ضباً،
 بل يجب الركيز على اإن�ضاء اأف�ضل بيئة 
حا�ضنة للطفل. يجب اأن يتفّهم الوالدان 
املتناق�ضة  الأفلللكلللار  خمللتلللللف  اجللللديلللدان 
اإذا برز اختالف يف  ب�ضاأن تربية الأطفال. 

وجهات النظر، يجب اأن تناق�ضا املو�ضوع 
بللطللريللقللة نللا�للضللجللة وتللّتللفللقللا على 

مللقللاربللة ملل�للضللركللة. رّكلللللزا على 
وم�ضلحته  الللطللفللل  حلللاجلللات 
فريقاً  نف�ضيكما  اعللتللربا  ثللم 
ال اإىل اأف�ضل  واحداً كي تتو�ضّ
�ضتتمكنان  الطفل.  يفيد  حل 

بهذه الطريقة من اإيجاد اأن�ضب 
ملللقلللاربلللة بلللديلللللللة للللللتللعللامللل مع 

طفلكما.

تقا�سم املهام
يللل�لللضلللّكلللل الملللتلللنلللان 

اأف�ضل  امللللتلللبلللادل 
اأي  يف  ملللعلللادللللة 
عالقة ناجحة. 
اأن  حلللللللللللللللللاول 
ال�ضكر  تتبادل 

عمل  اأي  علللللى 
تللللللقللللللومللللللان بللله 

على  واحللللر�للللضللللا 
تللللقللللديللللر اأبللل�لللضلللط 

اإذا  املنجزة.  املللهللام 
باأن  اأي منكما  �ضعر 

اأكمل  بللدوره على  الآخللر ل يقوم  الطرف 
بكل  عليه  التحديات  فللر�للض  ميكن  وجللله، 
احرام. اأخرياً، تذّكرا اأن تق�ضيم الأعمال 
املهام  اإمتللام  بال�ضرورة  يعني  ل  باإن�ضاف 

نف�ضها.

حتديد مكان نوم الطفل
من  الأوىل،  الأ�للللضللللابلللليللللع  يف 
اأن  اللللللطلللللبللللليلللللعلللللي 
يللللللو�للللللضللللللع ملللهلللد 
بالقرب  الطفل 
مللللللللللن �لللللضلللللريلللللر 
نظراً  الللزوجللني 
اإىل  حاجته  اإىل 
كل  الللللر�للللضللللاعللللة 
لكن  �للللضللللاعللللتللللني. 
اأن  ال�ضائع  مللن 

ي�ضعر الأب باأن هذه املقاربة متنع اجلميع 
من النوم. يجب اأن حتاربا التعب باأ�ضاليب 
ال�ضليم واحلفاظ على  الأكللل  اأخللرى مثل 
ترطيب اجل�ضم واأخذ قيلولة عند الإمكان. 
كذلك، يجب اأن حتّددا حاجاتكما وحاجات 
الطفل بكل و�ضوح. مثاًل، ف�ّضري لزوجك 
هذه  يف  جانبك  اإىل  الطفل  بللقللاء  اأهللملليللة 

املرحلة لأ�ضباب عملّية وعاطفية.

عالقة الطفل باأجداده
ب�ضاأن  خلللالف  اأحللليلللانلللاً  يللنلل�للضللاأ 

تقّرب الأجداد من الطفل 
التي  الللعللالقللة  بللحلل�للضللب 
بلللهلللم. رمبا  تللربللطللكللمللا 
تللرتللاحللني مللثللاًل عند 
اأمك  ترك طفلك مع 
حماتك،  مللللن  اأكلللللللرث 

اأن  امتعا�ض زوجلللك. يجب  اإىل  يلللوؤدي  مللا 
تكونا �ضادقني يف التعامل مع هذه امل�ضكلة 
وتللنللاقلل�للضللا املللو�للضللوع بلل�للضللراحللة وتلللقلللررا ما 

تريدان فعله.
تن�ضاأ بني  اأن  الللتللي ميللكللن  امللل�للضللاكللل  رغلللم   
يطّور  اأن  يللجللب  واأهللاللليللهللمللا،  اللللواللللديلللن 

الطفل عالقته اخلا�ضة مع اأجداده.

اإهمال الزوج
الطفل  بللحللاجللات  تن�ضغلي  اأن  ي�ضهل 
وتهملي حللاجللات زوجللك يف هذه 
املرحلة! لذا من الطبيعي اأن 

يبداأ بالتذمر.
لن  اللللو�لللضلللع  اأن  �للضللحلليللح   
يللبللقللى علللللللى حلللالللله بعد 
لكن  الللللطللللفللللل،  ولدة 
تدابري  اتللخللاذ  ميللكللن 
يطغى  ل  كللي  فاعلة 
املولود اجلديد على 
حياتكما  جللوانللب 
اأن  كلللللهللا. يللجللب 
�ضا الوقت  تخ�ضّ
للللللللللللتلللللوا�لللللضلللللل 
وتنّظما  ملللعلللاً 
املواعيد  بع�ض 
بكما.  اخللللا�لللضلللة 
الأثر  من  �ضتفاجاآن 
الإيجابي الذي يعطيه 
اأو  مللرة  اخلا�ض  الع�ضاء 
مرتني يف ال�ضهر لتجديد 

عالقتكما!

مــنــ�عــــات

ما من معطيات موؤكدة حتى 
الآن حول هّز الطفل، لكن 
يوؤدي هذا الأ�سلوب العنيف 
اإىل اإ�سابات دماغية حادة. 
اخل��راء  تو�سيات  اإل��ي��ك 
لتجنب هذا ال�سكل من �سوء 

املعاملة!

الطفل اجلديد، ل مفر من  بعد ولدة  النوم  م�سكلة قلة  العاطفية وظهور  املواقف  ا�ستداد  مع   
ن�سوء خالفات يومية بني الوالدين. اإليك اأف�سل الطرائق ملعاجلتها بكل هدوء.

اأف�سل الطرق حلل اخلالفات اليومية بني الزوجني

الطفل؟ هز  معنى  • ما 
الللطللفللل لهز  يللتللعللّر�للض  - رمبللللا 
ال�ضخ�ض  يتحّمل  مل  اإذا  عنيف 
بللكللاءه! حت�ضل  بلله  اللللذي يعتني 
ال�ضهر  قبل  غالباً  احلادثة  هذه 
لللكللنللهللا متللللتللللّد حتى  الللل�لللضلللاد�لللض 
العمر  هللذا  اأحلليللانللاً. يف  ال�ضنتني 
يثّبت  اأن  الللطللفللل  يلل�للضللتللطلليللع  ل 
عللنللقلله ل  علل�للضللالت  راأ�للللضلللله لأن 
تكون منت مبا يكفي. لذا يوؤدي 
حللركللات مفاجئة  اإىل  بقوة  هللّزه 
و�ضادمة من الأمام اإىل اخللف، 
ي�ضّبب  ملللا  الللعللنللق،  يللقللاومللهللا  ل 
اأ�لللللضلللللراراً دمللاغلليللة حلللللادة وغري 
قابلة للعالج، حتى اأنها قد تكون 

قاتلة اأحياناً!
احلوادث؟ هذه  حت�ضل  • كيف 

يف  ال�ضبب  الطفل  بكاء  ي�ضّكل   -
وفقدان  الغ�ضب  نللوبللات  نلل�للضللوء 
وبالتايل  اللللذات  على  ال�ضيطرة 
ال�ضخ�ض  يلللللللجلللاأ  بلللعلللنلللف.  هلللللزه 
الرا�ضد يف هذه احلالة اإىل ذلك 
العملية  حت�ضل  وقللد  لإ�ضكاته. 
ب�ضرعة فائقة وميكن اأن تقت�ضر 
يكفي  ولللكللن  دقللائللق.  ب�ضع  على 
اأن تللقللع هلللذه احلللادثللة ملللرة كي 

حت�ضل اإ�ضابات خطرية.
خطرية؟ التداعيات  • هل 

- ت�ضّبب حركة الهز �ضدمات يف 
اجلمجمة وبالتايل نزفاً دماغياً 
واإ�ضابات يف العنق ووذمة دماغية 
الأوك�ضجني.  بنق�ض  مرتبطة 
يلل�للضللاب عللللدد كللبللري ملللن هللللوؤلء 
)�ضرع،  حللادة  باإعاقات  الأطفال 
عللمللى، تللاأّخللر عللقلللللي...( وميوت 
ال�ضهر  قبل  فوراً.  %01 منهم 
حادة  التداعيات  تبقى  ال�ضاد�ض، 
بللعللد هلللذه املرحلة،  لللكللن  دوملللللاً. 
يزيد وزن الطفل وتراجع حّدة 
بع�ض  ينجو  املحتملة.  املخاطر 
امللل�للضللاكللل بح�ضب  الأطلللفلللال ملللن 
لكن  الهز.  حركة  وقللوة  عمرهم 
نعرف اليوم اأن بع�ض التداعيات 
يظهر يف مراحل لحقة: ترتبط 
املدر�ضة  يف  الللتللعلللللم  ملل�للضللاعللب 
البتدائية اأو حتى الثانوية بهذا 

النوع من ال�ضدمات!
الأطفال  بللعلل�للض  يللبللكللي  ملللللاذا   •

كثرياً؟
- ثمة اأطفال يبكون حتى ثالث 
الأ�ضهر  خلللالل  يللوملليللاً  �للضللاعللات 
حياتهم.  ملللن  الأوىل  الللثللالثللة 

لكن بعد ال�ضهر الثالث، تراجع 
اأن  ميكن  اأو  غالباً.  البكاء  حللّدة 
ي�ضتمر البكاء يف بع�ض احلالت 
اإذا �ضعر الطفل بقلق اأمه. قد ل 
طفلهما  حاجات  الوالدان  يفهم 
وتختلف قدرة النا�ض على حتّمل 
الظروف. لذا يجب توخي  هذه 
الللذي يهز  ال�ضخ�ض  احلللذر لأن 
النا�ض  اأقلللرب  مللن  يكون  الطفل 

اإليه!
بكاء  ملللللن  النلللللللزعلللللللاج  هلللللل   •

الأطفال اأمر طبيعي؟
اإىل  بالن�ضبة  طبيعي  و�ضع  اإنلله 
الأهايل! لكن من غري الطبيعي 
�ضيطرته  ال�ضخ�ض  يخ�ضر  اأن 
ي�ضبح  اأن  للللدرجلللة  نللفلل�للضلله  علللللى 
عنيفاً. ل �ضيء يربر الغ�ضب من 
املواليد  بع�ض  يبكي  لكن  طفل! 
اجلدد كثرياً ويزيدون ا�ضطراب 
خالل  �ضيما  ل  بللهللم،  املحيطني 
اأثبتت  اللل�للضلليللاق،  الللللليللل. يف هلللذا 
متالزمة  اأن  الللدرا�للضللات  اإحلللدى 
اأكرث  هز الطفل �ضائعة يف املدن 
من القرى حيث ميكن اأن يتابع 
اخلوف  دون  مللن  البكاء  الطفل 

من اإزعاج اجلريان!

ن�ضعر  حلللني  نللتلل�للضللرف  كلليللف   •
بالع�ضبية؟

ْد الطفل على ظهره يف  - اأوًل َمدِّ
�ضري  ل  الغرفة.  وغللادر  �ضريره 
لب�ضع حلظات  من تركه وحللده 
ثللم اطلب  كللان ي�ضرخ!  لللو  حتى 
امل�ضاعدة من �ضخ�ض مقّرب منك 
اأو تكّلم مع طرف ثالث لتبديد 
ملل�للضللاعللر الللغلل�للضللب. ميللكللنللك اأن 
تخرج  اأو  اأي�ضاً  املو�ضيقى  ت�ضمع 
املقاربة  هلللذه  تللهللدف  للللللتللجللول. 
وتغيري  عللملللللّي  حللل  اإيلللجلللاد  اإىل 
الأفللكللار وا�للضللتللعللادة الللهللدوء. كي 
لحقاً،  نف�ضه  الو�ضع  يتكرر  ل 
تكّلم مع الطبيب العام اأو طبيب 
احلا�ضلة  امل�ضاكل  عن  الأطللفللال 

ب�ضبب بكاء الطفل.
الهواء  يف  الطفل  رمللي  هللل   •

اأمر خطري؟
الللللهللللواء ثم  الللطللفللل يف  - رمللللي 
اأمللراً حمبذاً لكن  التقاطه لي�ض 
هلللذه احلللركللة عنيفة  ُتللعللتللرب  ل 
بللقللدر هللللّزه. مللع ذللللك يللجللب اأن 
مللنللا�للضللبللة لعمر  اللللللعللبللة  تلللكلللون 

الطفل يف الظروف كافة.
اأنك  تللظللن  حلللني  الللعللمللل  • ملللا 

اأ�ضاأت معاملة الطفل؟
- يجب اأن ت�ضت�ضري الطبيب بال 
الطوارئ  ق�ضم  تق�ضد  اأو  تاأخري 
)تقيوؤ،  مقلقاً  الللو�للضللع  بلللدا  اإذا 
فقدان الوعي...(. ي�ضمح دخول 
الفحو�ض  بلللاإجلللراء  امللل�للضللتلل�للضللفللى 
�ضدمات  وملللعلللاجللللة  الللللالزمللللة 
الطفل  وحللللمللللايللللة  اجللللملللجلللملللة 
وجتّنب هذا النوع من احلوادث 

لحقاً.
هذا  عن  الأطللبللاء  يتكلم  هل   •

املو�ضوع مع الأهايل؟
- ل يناق�ض الأطباء هذا املو�ضوع 
مبا يكفي مع اأن الوقاية اأ�ضا�ضية 
يفهم  اأن  يجب  املللجللال.  هللذا  يف 
امل�ضكلة  هلللذه  حقيقة  اللللواللللدان 
اللل�للضللهللر الأخلللللري ملللن احلمل  يف 
اأول موعد مع طبيب  ثم خالل 

الأطفال. 
الطفل  اأن  يلللدركلللا  اأن  ويلللجلللب 
ي�ضتعمل هذه الطريقة للتعبري 
عن نف�ضه وقد ي�ضري البكاء اإىل 
اجلوع اأو ات�ضاخ احلفا�ض اأو وجع 

البطن اأو التعب.
 حتى اأنه قد يبكي اإذا مل ي�ضعر 

بالأمان.

توؤدي اإىل م�ساعب يف التعليم

هز الطفل بعنف يوؤدي اإىل ا�سابات دماغية حادة
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العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   
  اعالن  

املرجع : 1128
 ، اجلن�ضية  افغان�ضتان   - ر�ضول  غالم  حاجي  الرحمن  عزيز  ال�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
حاجي  الرحمن  )عزيز  ال�ضركة  يف   )%100( البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
عبداحلميد  ال�ضيد/  اىل  وذلك   )562490( رقم  الرخ�ضة  مبوجب  الهوائية(  الدرادات  لتجارة 
عبداحلمد - افغان�ضتان اجلن�ضية / وتغيري ال�ضم التجاري :- من عزيز الرحمن حاجي لتجارة 

الدراجات الهوائية / اىل بيت النور لتجارة الدراجات الهوائية. 
�ضان  يف   2013 ل�ضنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض 
الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار 
اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي  اعرا�ض على ذلك عليه اتباع ال�ضبل 

القانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   

  اعالن  
املرجع : 1129

ويحمل  اجلن�ضية  ن�ضري هندي  ال�ضيد/ ل�ضاماريكا حممد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  بالبيع  يرغب    Z3313271  / رقم  �ضفر  جواز 
بطاقة  ويحمل  اجلن�ضية  هندي  يو�ضف  حممد  عبداحلميد  ال�ضيد/  اىل  ح�ضة   %100
الرخ�ضة  مبوجب  للخياطة(  )القاطع  رخ�ضة  يف   784197450371873  / رقم  هوية 

التجارية رقم )219833(  
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي  اعرا�ض على 

ذلك عليه اتباع ال�ضبل القانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   
  اعالن  

املرجع : 1125
هندي   - حممد  حممد  ريا�ض  ريجا�ض  ال�ضيد/   بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�ضية ، يرغب يف بيع وتنازل كامل ح�ض�ضه البالغة 100% يف  " �ضوبرماركت 
ج�ضر املدينة " رخ�ضة رقم 600899  وذلك اىل ال�ضيد/ عابد تيكوبورام حممد - 

هندي اجلن�ضية 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة   وعمالبن�ض 
2013 يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم 
ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن  اليه بعد  امل�ضار  الت�ضديق  على الجراء 

لديه اي  اعرا�ض على ذلك عليه اتباع ال�ضبل القانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�ضم ال�ضركة :  �سيلفر ليك كافيه - �ص ذ م م  
العنوان : حمل رقم 4 - ملك عدنان �ضيف غبا�ض - بردبي - جمريا  - ال�ضكل القانوين 
 : الللتللجللاري  بال�ضجل  القيد  رقللم    710393 الرخ�ضة:  رقللم  حملللدودة.  م�ضوؤولية  ذات   :
يف  التاأ�ضري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�ضادية  التنمية  دائللرة  تعلن  هللذا  مبوجب   1137431
ال�ضجل التجاري لديها باإنحالل ال�ضركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2018/6/3  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/6/3  وعلى من 
لديه اأي اعرا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني �سكور بل�ص لتدقيق احل�سابات  
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد لدعم م�ضاريع ال�ضباب - ديرة 
- بور�ضعيد   هاتف  2973060-04 فاك�ض: 2973071-04  م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�ضم ال�ضركة:  تاكا جيويلرى - �ص ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 1 ملك علي حممد خلفان ال�ضويدي - ال�ضغايه - ال�ضكل القانوين 
 : الللتللجللاري  بال�ضجل  القيد  رقللم    650498 الرخ�ضة:  رقللم  حملللدودة.  م�ضوؤولية  ذات   :
يف  التاأ�ضري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�ضادية  التنمية  دائللرة  تعلن  هللذا  مبوجب   1072106
اأعللاله، وذلك مبوجب قرار حماكم  املذكورة  ال�ضركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�ضجل 
دبللي بللتللاريللخ 2018/7/4  واملللوثللق لللدى كللاتللب الللعللدل حمللاكللم دبللي بللتللاريللخ  2018/7/4 
كنعان وم�ساركوه  املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرا�ض  لديه  وعلى من 
حما�سبون قانونيون  العنوان :  مكتب رقم 1502 ملك ادوتي�ض حليم كنعان - اخلليج 
التجاري -  هاتف  5546867-04 فاك�ض: 5530720-04  م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�ضم ال�ضركة: الزهرة للبرتوكيماويات - �ص ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 1703-1704-1705 ملك فريبردج ا�ضتيت�ض ليمتد - بردبي - برج خليفة 
- ال�ضكل القانوين : ذات م�ضوؤولية حمدودة. رقم الرخ�ضة: 544348  رقم القيد بال�ضجل 
التجاري : 62435  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�ضادية بدبي باأنه قد مت التاأ�ضري 
اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم  يف ال�ضجل التجاري لديها باإنحالل ال�ضركة املذكورة 
دبي بتاريخ 2016/4/19  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2016/4/19  وعلى 
من لديه اأي اعرا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني حمد للمحا�سبة والتدقيق  
 - ال مكتوم لالعمال اخلريية  را�ضد  بن  موؤ�ض�ضة حممد  305 ملك  رقم  : مكتب  العنوان 
معه  2349535-04  م�ضطحباً  فاك�ض:   971-52-8124000  ،  04-2349534 هاتف    - الرقة 

كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�ضم امل�ضفي/�سكور بل�ص لتدقيق احل�سابات  
 - ال�ضباب  م�ضاريع  لدعم  را�للضللد  بللن  حممد  موؤ�ض�ضة  ملك   914 رقللم  مكتب   : الللعللنللوان 
تعلن  هللذا  مبوجب    04-2973071 فاك�ض:   04-2973060 هاتف   بور�ضعيد     - ديللرة 
اأعاله  املذكور  امل�ضفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�ضادية  التنمية  دائللرة 
لت�ضفية �سيلفر ليك كافيه - �ص ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
العدل حماكم دبي بتاريخ 2018/6/3 وعلى  2018/6/3 واملوثق لدى كاتب 
من لديه اأي اعرا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�ضتندات والأوراق  اأعللاله، م�ضطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�ضم امل�ضفي/كنعان وم�ساركوه حما�سبون قانونيون  
هاتف     - التجاري  اخلليج   - كنعان  حليم  ادوتي�ض  ملك   1502 رقللم  مكتب    : العنوان 
5546867-04 فاك�ض: 5530720-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�ضادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني امل�ضفي املذكور اأعاله لت�ضفية تاكا جيويلرى - �ص 
ذ م م  وذللللك مبللوجللب قلللرار حمللاكللم دبللي بللتللاريللخ 2018/7/4 واملللوثللق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2018/7/4  وعلى من لديه اأي اعرا�ض اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�ضم امل�ضفي/حمد للمحا�سبة والتدقيق  
العنوان : مكتب رقم 305 ملك موؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد ال مكتوم لالعمال اخلريية - 
الرقة -  هاتف  2349534-04 ، 8124000-52-971 فاك�ض: 2349535-04  مبوجب هذا 
اأعاله  باأنه قد مت تعيني امل�ضفي املذكور  التنمية القت�ضادية بدبي  تعلن دائرة 
لت�ضفية الزهرة للبرتوكيماويات - �ص ذ م م   وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2016/4/19  دبي  العدل حماكم  واملوثق لدى كاتب  بتاريخ 2016/4/19 
مكتبه  يف  املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعللرا�للض  اأي  لديه  من  وعلى 
الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/2309  جتاري جزئي              
القامة  �ضانتو�ض  جمهول حمللل  اإب�ضام�ض  اإميللار�للضللون  جللون   -1  / عليه  املللدعللي  اىل 
يو�ضف حممد  / خليفة  ع وميثله  م  �ض   - الوطني  القيوين  ام  بنك  املللدعللي/  ان  مبا 
علي بن عمري قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه جون 
وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم(   49367.16( وقدره  مببلغ  �ضانتو�ض  اإب�ضام�ض  اإميار�ضون 
واتعاب املحاماة والفائدة  2.49% �ضهريا من 2011/11/25 وحتى ال�ضداد التام و�ضمول 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.    وحددت لها جل�ضة يوم الحد  املوافق  2018/7/22   
اأو من ميثلك  باحل�ضور  فاأنت مكلف  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  8.30 �ض  ال�ضاعة 
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2959  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �ضده/1- اوراق الطريق الف�ضل لال�ضت�ضارات والدرا�ضات الدارية   
عبدال�ضالم  ابراهيم  هيثم  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقللام عليك الدعوى  عطيه   قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )12570( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
بال�ضافة اىل مبلغ 1065 درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/1506   تنفيذ جتاري  
حمل  جمهول  �ضقر   امللني  م�ضعد  فاطمه  �للضللده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/حماده املغاوري زكي جاد اهلل  قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  درهللم   )134347( وقللدره  به  املنفذ 
التنفيذية  الجللللراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فللان  وعليه  املحكمة.  
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/6092  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1-  حممد زاهر لالأعمال الفنية - �ض ذ م م جمهول حمل 
القامة مبا اأن املدعي/ح�ضرت نور رحمت نور قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )34180 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
  )MB182490897AE( ال�ضكوى  رقللم  وامل�ضاريف   والللر�للضللوم  درهلللم( 
�ضباحا    8.30 ال�ضاعة    2018/8/2 املللوافللق  اخلمي�ض   يللوم  جل�ضة  لها  وحللددت 
بالقاعة Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/5429  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1- نيويرثب للخدمات الفنية - �ض ذ م م   جمهول حمل القامة 
مبا اأن املدعي/غالم ر�ضول خليل احمد   قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )11907 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
  )MB181982130AE( ال�ضكوى  رقللم  وامل�ضاريف   والللر�للضللوم  درهلللم( 
�ضباحا    10.00 ال�ضاعة    2018/7/22 املللوافللق  الحللد   يللوم  لها جل�ضة  وحللددت 
بالقاعة Ch1.A.4  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   
 يف الدعوى رقم 2018/1090 جتاري جزئي

املدعى عليها  1(  دونر كباب جي ال تي  )العنوان : اإمارة دبي - بردبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - اأبراج 
بحريات جمريا - برج بحريات جمريا - جممع w - برج مرتفعات ليوا - هاتف متحرك رقم 
0564400708(  2- فر�ضاد عبا�ض زاده  )العنوان : اإمارة دبي - بردبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - ابراج 

�ضاطئ جمريا - برج مرجان 1 - �ضقة رقم 4202 - هاتف متحرك رقم 0564400708(
يرجى احل�ضور اىل اجتماع اخلربة املقرر مبكتب اخلبري امل�ضريف  املدون ادناه وذلك يف متام 
ال�ضاعة احلادية ع�ضرة  من �ضباح يوم  الثالثاء  املوافق 2018/7/24 وذلك لبيان دفوعكم يف 

الدعوى املرفوعة عليكم من قبل �ضركة اخلليج للتمويل - �ض م خ  
بيت املعرفة لتدقيق احل�ضابات - بناية ال�ضم�ض امل�ضيئة - الدور الأول مكتب رقم 112،  هاتف 
مقابل   -  0506516092  : رقم  هاتف متحرك   -  042833622  : رقم  فاك�ض   -  042830100 رقم 

الطاير لل�ضيارات - القرهود / دبي
 اخلبري امل�شريف /حممد كامل عريان - قيد رقم 64

بيت املعرفة لتدقيق احل�شابات  

اعالن اجتماع خربة بالن�شر 

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2018/116  ا�شتئناف عقاري    
القامة  حمللل  جمهول  �ضلطاين   حيدر  امللري   -1 �للضللده/  امل�ضتاأنف  اىل 
مبا ان امل�ضتاأنف /�ضوريندرا كومار باجري وميثله / ريا�ض عبد املجيد 
 : رقللم  بالدعوى  ال�ضادر  الللقللرار/ احلكم  ا�ضتاأنف  قللد  الللكللبللان    حممود 
2017/638 عقاري كلي بتاريخ 208/4/3 وحددت لها جل�ضه يوم الربعاء  
 ch1.C.11 رقللم  بالقاعة  �ضباحا   10.00 ال�ضاعة   2018/8/1 املوافق 
وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   
 الدعوى رقم 183-2018 نزاع تعيني خربة 

حمكمة دبي ، الت�شوية الودية للمنازعات الرابعة  
املرفوعة من : املتنازعة / �ضركة مارينا جلف التجارية - ذ م م  وميثلها مكتب / اأمل ال�ضبيعي للمحاماة 

 info@ablawfirm.ae & 043586116 / وال�ضت�ضارات القانونية  ت / 043586113    ف
 rodhaaf@gmail.com

�ضد املتنازع �ضدها / �ضركة �ضي اآي اأم حللول الأعمال التجارية 
info@cembs.com  043904427 / ت / 043911863 ف

ال�ضادة / �ضركة �ضي اي ام حللول الأعمال التجارية بال�ضارة اىل حكم املحكمة التمهيدي بتاريخ 2018/5/27 
يف الدعوى املذكورة اعاله ب�ضاأن ندب خبري متخ�ض�ض يف تقنية املعلومات وامن �ضبكات الت�ضالت فانك مدعو 
للح�ضور ب�ضخ�ضك او كليك املعتمد لجتماع اخلربة الهند�ضية واملقرر عقده يوم الثالثاء املوافق 2018/7/24 
ال�ضاعة الواحدة ظهرا  1.00 ظهرا ل�ضماع وجهة نظرك وتقدمي ما لديك من م�ضتندات ، مبقر اخلربة الكائن 
يف اإمارة دبي - ديرة - �ضيتي �ضنر - خلف داي تو داي - بناية �ضنتوريون �ضتار - بلوك بي - الطابق ال�ضابع 

- مكتب 723    
اخلبريالهند�شي - م/ اأحمد بهجت ح�شن 
خبري تقنية املعلومات واأمن �شبكات االت�شاالت  

اإعالن بالن�شر 

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   
ن�س االإعالن بالن�شر 

الدعوى رقم 2018/660 جتاري كلي - دبي 
املدعية / م�ضنع كورني�ض اأرابيان لالأملنيوم - �ض ذ م م - حاليا، م�ضنع الكورني�ض لالملنيوم - �ض ذ م م - �ضابقا -

بوكالة ال�ضادة / احمد ح�ضن املازمي حمامون وم�ضت�ضارون قانونيون 
هاتف : 2594601-04  فاك�ض : 04-2588788/04-2594602 

املدعي عليها / او�ضت للم�ضاريع الن�ضائية - �ض ذ م م - اعالن بالن�ضر لل�ضادة / او�ضت للم�ضاريع الن�ضائية - �ض ذ م م  
)املدعي عليها ( ان ال�ضادة / م�ضنع كورني�ض ارابيان لالأملينوم - �ض ذ م م )حاليا( م�ضنع الكورني�ض لالملنيوم - �ض ذ 
م م - )�ضابقا( )املدعية( قد اقام عليكم الدعوى رقم 2018/660 جتاري كلي - اأمام حماكم دبي ، وعليه مت تعييني اأنا 
كمال عدنان  مل�ض كخبري هند�ضي من قبل املحكمة املوقرة ، وعليه مت حتديد موعد لعقد جل�ضة الجتماع  الأول 
بتاريخ 2018/7/22 ال�ضاعة العا�ضرة �ضباحا مبكتبنا الكائن بدبي - مكتب EAI لال�ضت�ضارات الهند�ضية - �ضارع 
املينا - ثاين بناية بعد فندق كابيتول -  فوق مطعم امل�ضحراتي - بناء ريل ا�ضتيت �ضنر - الطابق الثاين - مكتب رقم 
204 ، لذا اأنتم مكلفني باحل�ضور او ح�ضور من ميثلكم قانونيا )لال�ضتف�ضارات حول الدعوى يرجى التوا�ضل مع 

مكتب اخلبري على الرقم )0567440202( 
اخلبري املنتدب 
م د/ كمال عدنان مل�س  

اإجتماع خربة 

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   
يف الدعوى  رقم 2018/102  اإ�شتئناف عقاري

املقامة  من امل�ضتاأنفة / باي �ضنرال ديفيلومبنتز ليمتد 
�ضد امل�ضتاأنف �ضده / لويجي فيتون 

من  تعيننا  مت  اأنه   ، املري  خليفة  اليازية  احل�ضابية/  اخلبرية  نحن  نعلن 
املحكمة  بحكم  الواردة  احل�ضابية  اخلربة  مهمة  لتنفيذ  املوقرة  دبي  حمكمة 
فيتون(  )لويجي  �ضده  امل�ضتاأنف  نعلن  وعليه   - اعاله  املذكورة  الدعوى  يف 
حل�ضور اجتماع اخلربة املقرر له جل�ضة يوم الربعاء  املوافق  2018/7/18 يف 
متام ال�ضاعة 4.30 ظهرا وذلك مبقر مكتبنا الكائن بدبي - ديره بور �ضعيد 
بناية و�ضل بزن�ض �ضنرال - دبي مكتب رقم 702 - فاك�ض : 2997739 4 971     

هاتف : 2997711 4 971 
اخلبري/ اليازية خليفة املري

اإعالن اإجتماع خربة 

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   
اعالن امل�شتاأنف �شدهم مبوعد اجتماع خربة

يف الدعوى رقم 2016/1873 اإ�شتئناف جتاري
امل�ضتاأنف �ضدها الوىل / �ضركة تراى يونيون بيلدرز - ذ م م 

امل�ضتاأنف �ضده الثاين / تيونغ �ضينغ كونراكتورز برايفت ليمتد 
امل�ضتاأنف �ضدها الثالثة / كيملى كون�ضرك�ضن برايفت ليمتد 

يعلن اخلبري احلا�ضبي/ اإيزي�ض جماهد بدء اأعمال اخلربة املحا�ضبية مبوجب احلكم ال�ضادر  من 
ا�ضتئناف جتاري  واملقامة  الدعوى رقم 2016/1873  بتاريخ 2018/4/11 يف  ا�ضتئناف دبي  حمكمة 
من امل�ضتاأنفة �ضركة / مال كابيتال �ضركة م�ضاهمة خا�ضة .. وتعلن امل�ضتاأنف �ضدهم/ او من ميثلهم 
مبوعد اجتماع خربة لتقدمي كافة ما لديهم من م�ضتندات ومذكرات ودفوع وبيانات مالية وذلك 
يوم الربعاء املوافق 2018/7/25 يف متام ال�ضاعة الثانية ع�ضر ظهرا وذلك    مبقر مكتب اخلبري 
الكائن يف امارة دبي - ديرة - بناية مكاتب ، خلف ال�ضركة العربية لل�ضيارات - توكيل ني�ضان - مقابل 

الفطيم اوتومول ..  الطابق التا�ضع مكتب 910 - هاتف / 2947002-04 ، فاك�ض : 04-2947003 

اخلبري/ اإيزي�س جماهد         

اإعالن بالن�شر 
مكتب ا�شل املعايري لتدقيق احل�شابات 

اخلبري/ اإيزي�س جماهد  

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   
 يف الدعوى  رقم 2018/738 جتاري كلي 

املدعي/ بنك اي دي بي اي املحدودة 
م   م  ذ  - �ض  الذهبية  ال�ضوكة  ال�ضارقة  2- خمبز   ) م  م  ذ  الذهبية )�ض  ال�ضوكة  املدعي عليهم / 1-مطعم 
3-مطعم ال�ضوكة  الذهبية  - �ض ذ م م  4-كوبارا كونهي مون �ضيد هارثا  "يعلن اخلبري الدكتور/ عقيل 
حممد هادي ح�ضن الهادي ، واملعني من قبل حمكمة دبي البتدائية يف الدعوى رقم 2018/738  جتاري 
كلي ، واملقامة من املدعي/ بنك اي دي بي اي  املحدودة  وتنفيذا للمهمة فان املدعي عليه  ال�ضادة / مطعم 
ال�ضوكة الذهبية - �ض ذ م م - ال�ضارقة وال�ضادة / خمبز ال�ضوكة الذهبية - �ض ذ م م  وال�ضادة / مطعم ال�ضوكة 
الذهبية - �ض ذ م م وال�ضيد/ كوبارا كونهي مون �ضيد هارثا  مدعوون حل�ضور الجتماع اخلربة امل�ضرفية  
او بوا�ضطة وكيل معتمد ، واملقرر عقده يوم  الثنني  املوافق 2018/7/23 م يف متام ال�ضاعة احلادية ع�ضر 
بزن�ض  الو�ضل  بناية   - بور�ضعيد   - - ديرة  اإمارة دبي  الكائن يف  �ضباحا  موعدا لالجتماع يف مقر مكتبنا 
�ضنر - بجوار  فندق جي 5 )فندق روتانا �ضابقا( - �ضارع رقم 27 - الطابق التا�ضع - مكتب رقم 902 رقم 
مكاين : 94178 32428   لذا نرجو منكم التكرم باحل�ضور يف املوعد املحدد اعاله ، واإح�ضار جميع الأوراق 

وامل�ضتندات التي توؤدون تقدميها لنا لنتمكن من اأداء مهمتنا. 
مكتب اخلبري امل�شريف 
د - عقيل حممد هادي ح�شن  الهادي 

تكليف االإعالن بالن�شر 
حل�شور اجتماع اخلربة امل�شرفية 

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   
 حمكمة عجمان االحتادية اال�شتئنافية / مكتب اإدارة الدعوى 

اإعادة اعالن امل�شتاأنف �شدها  للح�شور اأمام املحكمة املخت�شة ن�شرا 
الدعوى ال�ضتئنافية رقم )986( ل�ضنة )2017( ا�ضتئناف مدين عجمان 

�ضادر بتاريخ 2017/11/21 م ، يف الق�ضية رقم )49( ل�ضنة )2016( م جتاري جزئي 
امل�ضتاأنفان / 1 - الوادي الأخ�ضر للو�ضاطة العقارية   2-الوادي الأخ�ضر للعقارات 

امل�ضتاأنف �ضدها / البجعة للعقارات - ذ م م  
العنوان : ن�ضرا 

الثالثاء  يللوم  ال�ضتئنافية  الحتللاديللة  عجمان  حمكمة  املللام  باحل�ضور  مكلف  انللت 
وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  �ض   10.00 ال�ضاعة   2018/7/24 املوافق 
كافة امل�ضتندات ومن �ضمنها مذكرة جوابية على الدعوى ال�ضتئنافية املرفوعة من 
امل�ضلتاأنف ويف حال عدم ح�ضورك �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيلك املعتمد فان ال�ضتئناف 

�ضي�ضمع يف غيبتك ، حرر العالن يف 2018/7/4 
 مكتب ادارة الدعوىاال�شتئنافية  

  وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية اال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   

تبليغ حكم بالن�شر
يف الدعوى 2016/1307 جتاري )جزئي(

اىل املحكوم عليهم / 1 -  حممد ماجد حممد الوي�ضي / 2 -  حممد نا�ضر حممد نوا�ضره / 3 -  نوجا للتجارة 
العامة - �ض م ح / عجمان - املنطقة احلرة احلرة - مكتب B37 ومكتب C1-505 - ت : 067478845  - 

ت : 0501874745 - �ض ب : 30380  - نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2017/9/12 م 
قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة  بالرقم اأعاله 

ل�ضالح : �ضركة البحار ال�ضبع للتجارة - ذ م م 
والفوائد  درهللم   485600 للمدعية مبلغ  تللوؤدي  بان  املدعي عليها الوىل  بالزام   : املحكمة  : حكمت  بالتايل 

القانونية عنه بواقع %5 من تاريخ ا�ضتحقاق كل �ضيك وحتى متام ال�ضداد. 
وبالزام املدعي عليهما الثاين والثالث بالت�ضامن مع املدعي عليها الوىل يف اأداء املبلغ املحكوم به وفوائده ، 

املدعي عليه الثاين يف مبلغ ال�ضيك رقم 0000103 واملدعي عليه الثالث يف مبلغ ال�ضيكات ارقام 000607 
، 000608 ، 000609 والزمت اجلميع بامل�ضاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا 

ذلك من طلبات. 
حكما قابال لالإ�ضتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لإ�ضتالمك هذا التبليغ

مكتب اإدارة الدعوى 

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية
العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   

اإعالن بالن�شر
الدعوى رقم 2018/1830  الدائرة املدنية اجلزئية الثانية

اىل املدعى عليه :  ابواب القلعة للمقاولت الهند�ضية - ذ م م  
نعلمك بان املدعي :  �ضركة انرجيو جلف الكروميكانيكال 
يف الدعوى رقم  2018/1830 الدائرة املدنية اجلزئية الثانية 

قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله تطالب فيها : 
الزام املدعي عليها مع احرى باأداء مبلغ وقدره  95000 درهم والفائدة القانونية 9% من 
اتعاب  ومقابل  وامل�ضروفات  بالر�ضوم  والزامه   ، ال�ضداد  متام  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ 
الحتادية  ال�ضارقة  مبحكمة   4 الدعوى  ادارة  امام  باحل�ضور  مكلفون  انتم   - املحاماة 
البتدائية بتاريخ 2018/7/25 ، وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�ضفك 

مدعي عليه - حتريرا يف 2018/7/17 
 حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 
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املال والأعمال

بنك اأبوظبي الأول يدمج دبي فري�ست �سمن 
جمموعة اخلدمات امل�سرفية لالأفراد

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلن بنك اأبوظبي الأول، اأكرب بنك يف دولة الإمارات العربية املتحدة واأحد 
“دبي فري�ضت”  اأكرب واآمن املوؤ�ض�ضات املالية يف العامل، عن خططه لدمج 

حتت مظلة جمموعة اخلدمات امل�ضرفية لالأفراد التابعة للبنك.
ي�ضهدها  التي  العمليات  توحيد  م�ضرية  من  جللزءاً  اخلطوة  هللذه  وت�ضكل 
وبنك  الأول  اخلليج  بنك  النللدمللاج بني  الإعلللالن عن عملية  البنك عقب 
اأبوظبي  بنك  جهود  ولتوا�ضل   ،2017 اأبريل  �ضهر  يف  الوطني  اأبوظبي 
املقدمة  واملنتجات واخلدمات  العمليات  الرامية لالرتقاء مب�ضتوى  الأول 

للعمالء.  
ويف هذا ال�ضدد، قالت هناء الر�ضتماين، رئي�ض اخلدمات امل�ضرفية لالأفراد 
للمجموعة: “ياأتي دمج دبي فري�ضت �ضمن جمموعة اخلدمات امل�ضرفية 
اأبوظبي  اأخرى هامة يف م�ضرية تعزيز مكانة بنك  لالأفراد مبثابة خطوة 
العربية  الإملللارات  يف  لللالأفللراد  امل�ضرفية  للخدمات  موؤ�ض�ضة  كللاأبللرز  الأول 
املتميزة  البنك  اإمكانيات  ولتعزيز  للعمالء  واعدة  لتوفري فر�ض  املتحدة؛ 
اخلدمات  من  �ضاملة  مبجموعة  عمالئنا  لتزويد  ونتطلع  املجال.  هذا  يف 

واملنتجات التي توفر لهم جتربة م�ضرفية ا�ضتثنائية لكي ننمو معاً«. 
وُيذكر اأن كافة املنتجات واخلدمات التي توفرها دبي فري�ضت �ضتبقى على 

حالها من حيث ال�ضم وال�ضكل وامل�ضمون.

للتدريب  الوطني  الربنامج  "التوطني" تطلق 
امليداين والعمل ال�سيفي "وجهني"

•• دبي- وام: 

اأطلقت وزارة املوارد الب�ضرية والتوطني الربنامج الوطني للتدريب امليداين 
والعمل ال�ضيفي “وجهني” الذي ياأتي �ضمن مبادرة “توطني 360” وهي 
اإحدى املبادرات التي تطبقها الوزارة بال�ضراكة مع وزارة الربية والتعليم 
العمل  باأهمية  واملواطنات  املواطنني  والطلبة  ال�ضباب  لتوعية  واجلامعات 
يف القطاع اخلا�ض واإبراز املزايا التي يوفرها واإر�ضادهم مهنيا ومتكينهم 

و�ضول اىل توظيفيهم يف هذا القطاع.
جللاء ذلللك خللالل احلللفللل اللللذي مت تنظيمه املل�للض يف جامعة زايلللد يف دبي 
والتوطني  الب�ضرية  املللوارد  وزيللر  الهاملي  ثاين  بن  نا�ضر  بح�ضور معايل 
ومعايل جميلة بنت �ضامل م�ضبح املهريي وزيرة دولة ل�ضوؤون التعليم العام 

وعدد من امل�ضوؤولني يف كال الوزارتني وجامعة زايد.
والعمل  امللليللداين  التدريب  فر�ض  على  الطللالع  للطلبة  الربنامج  ويتيح 
ال�ضيفي التي يطرحها القطاع اخلا�ض وذلك من خالل التطبيق الذكي 
“وجهني” الذي قامت وزارة املوارد الب�ضرية والتوطني بتطويره مبا يتيح 
للم�ضتخدمني التعامل معه وفقا خلطوات تتميز بال�ضهولة وال�ضرعة وذلك 

يف متجري اندرويد وابل �ضتور.
الربنامج يف  باإطالق  اعتزازه  الهاملي عن  بن ثاين  نا�ضر  واأعللرب معايل 
عام زايد ويف �ضرح علمي �ضامخ يحمل ا�ضم موؤ�ض�ض الدولة ال�ضيخ زايد بن 
�ضلطان ال نهيان رحمه اهلل الذي كر�ض اهتمامه يف بناء الن�ضان الماراتي 
باعتباره ركيزة النه�ضة والتطور وهو ما �ضارت عليه قيادتنا الر�ضيدة التي 
تطبق نهجا وروؤيللة حمورهما متكني املواطنني ل �ضيما من خالل تاأمني 

الوظائف املنا�ضبة لهم.
التي  الوطنية  الوللللويلللات  مللن  الللتللوطللني  اإن  احلللفللل  خللالل  وقلللال معاليه 
منهجية  تبنت  التي  للللللوزارة  ال�ضراتيجية  واخلطة  الللروؤيللة  يف  انعك�ضت 
ال�ضمو  �ضاحب  توجيهات  يلبي  مبللا  التوطني  ملف  مللع  للتعامل  جللديللدة 
ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء 
ت�ضمل  اأ�ضا�ضية  مبادئ  ثالثة  على  ترتكز  والتي  “رعاه اهلل”  دبي  حاكم 
ا�ضراتيجي لتخطيط  اإطار  التوطني م�ضوؤولية م�ضركة وتطوير  اعتبار 
القوى العاملة “التوطني النوعي” ا�ضافة حتفيز وت�ضجيع ا�ضحاب العمل 

واملواطنني على اقامة عالقة عمل بينهما.
الب�ضرية  املللوارد  وزارتللي  بني  ال�ضراتيجية  وال�ضراكة  التعاون  على  واأكللد 
وجهني”  “برنامج  تنفيذ  يف  واجلللامللعللات  والتعليم  والربية  والتوطني 
يتواءم مع  ومهاراتهم مبا  قدراتهم  وبناء  الطلبة  �ضاأنه متكني  الللذي من 
من  وال�للضللتللفللادة  امل�ضتقبلية  وظائفه  ومتطلبات  العمل  �ضوق  احتياجات 
القطاعات  الللعللمللل يف خمتلف  بيئة  علللللى  والطللللالع  واخلللللربات  الللتللجللارب 

القت�ضادية احليوية.
املوارد  واإدارات  ال�ضركات  جهود  دعللم  يف  الربنامج  اأهمية  معاليه  واأو�للضللح 
الب�ضرية لديها يف ا�ضتقطاب املواهب الوطنية ال�ضابة وبناء قنوات التوا�ضل 
معها وبالتايل امل�ضاهمة يف حتقيق اأهداف التوطني على املدى الطويل من 

خالل ال�ضراكات والتعاون .
وا�ضار اإىل م�ضاهمة “وجهني” يف دعم جهود الهيئات التدري�ضية واملر�ضدين 
العمل  �للضللوق  ومتطلبات  الأكللادميلليللة  الللدرا�للضللة  بللني  التقريب  يف  املهنيني 
خ�ضو�ضا وان الربنامج يتيح لهم خا�ضة الطالع والإ�ضراف على �ضجالت 
ال�ضيفي  والعمل  الللتللدريللب  بفر�ض  لاللتحاق  يتقدمون  الللذيللن  الطلبة 
والتن�ضيق معهم ومع فريق “وجهني” يف وزارة املوارد الب�ضرية والتوطني.

واأكدت معايل جميلة بنت �ضامل م�ضبح املهريي وزيرة دولة ل�ضوؤون التعليم 
امليداين  الللتللدريللب  بللرنللامللج  تطبيق  اإطلللالق  لها يف حفل  كلمة  - يف  الللعللام 
للطلبة يف القطاع اخلا�ض “وجهني” - اأن القيادة الر�ضيدة اأولت اهتماما 
بكافة  ورفدها  املواطنة  الب�ضرية  املللوارد  ومعارف  مهارات  تطوير  يف  بالغا 
يف  للدولة  وامل�ضهودة  التنموية  امل�ضرية  ملوا�ضلة  والريادة  النجاح  مقومات 

خمتلف القطاعات واملجالت.

»بنك دبي التجاري« و»نتورك اإنرتنا�سيونال« توقعان اتفاقية لتوفري حلول نقاط البيع

عبداهلل النعيمي: موؤ�سر البنية التحتية الأهم للمرحلة املقبلة لرتباطه بالتنمية ال�ساملة

الفطيم دي �سي للطريان تو�سع اأ�سطولها لإدارة الطائرات

اأدنوك تنظم يوما لل�سالمة على م�ستوى �سركات املجموعة 

•• دبي – د. حممود علياء

“نتورك  و�لللضلللركلللة  التجاري”  دبللللي  “بنك  وّقلللللع 
يف  الللدفللع  حللللللول  اللللرائلللد  امللللللزّود  اإنرنا�ضيونال” 
اتفاقية  موؤخراً  واأفريقيا،  الأو�ضط  ال�ضرق  منطقة 
توفر ال�ضركة مبوجبها لبنك دبي التجاري حلولها 
املللبللتللكللرة خللللدملللات نلللقلللاط الللبلليللع لللعللمللالء البنك 
الدفع  حلللللول  تعتمد  الللتللي  واملللتللاجللر  ال�ضركات  مللن 
والبطاقات  اخل�ضم  بطاقات  بوا�ضطة  اللللكللروين 

اللكرونية.
الدكتور بريند فان  بتوقيع التفاقية كٌل من  وقام 
التجاري،  دبلللي  لبنك  التنفيذي  الللرئلليلل�للض  للليللنللدر، 
و�ضاميون ها�ضلم، الرئي�ض التنفيذي للمجموعة يف 
خا�ض  حفل  خللالل  وذلللك  اإنرنا�ضيونال«،  »نتورك 
اأقيم موؤخراً يف دبي بح�ضور عدد من اأع�ضاء الإدارة 

العليا يف كلتا املوؤ�ض�ضتني.
اخلدمات  عمالء  يحظى  ال�ضراكة،  هللذه  ومبوجب 
امل�ضرفية لل�ضركات يف »بنك دبي التجاري« بفر�ضة 
ال�للضللتللفللادة مللن اخللللدملللات املللبللتللكللرة الللتللي توفرها 
الدفع؛  تقنيات  اإنرنا�ضيونال« يف جمالت  »نتورك 
ومعاجلة عمليات ال�ضتحواذ وخدمات نقاط البيع. 

الدكتور  قللال  اللل�للضللراكللة،  هللذه  اأهمية  على  وتعليقاً 
دبي  لبنك  التنفيذي  الرئي�ض  للليللنللدر،  فللان  بللرينللد 
التجاري: »اإننا فخورون للغاية بالتعاون مع نتورك 
اإنرنا�ضيونال لتقدمي حلول نقاط البيع لعمالئنا 
وب�ضفتنا  لل�ضركات.  امل�ضرفية  اخلللدمللات  قطاع  يف 
بنكاً رائداً يف جمال حلول اإدارة النقد على م�ضتوى 

دولة الإمارات العربية املتحدة؛ 
اإىل  با�ضتمرار  ن�ضعى  الللتللجللاري  دبللي  بنك  يف  فاإننا 
لتلبية  لعمالئنا  املبتكرة  امل�ضرفية  احللول  تقدمي 
واملدفوعات.  النقد  اإدارة  يف  املتنامية  متطلباتهم 
و�ضتمكن هذه ال�ضراكة عمالءنا من ال�ضتفادة من 

هذه املجموعة املتطورة من حلول نقاط البيع«.
التنفيذي  املللديللر  �ضليمان،  �ضامر  قللال  جهته،  مللن 
ملجموعة »نتورك اإنرنا�ضيونال« – ال�ضرق الأو�ضط: 
اأبرز  اأحللد  التجاري،  دبي  بنك  باختيار  �ضعداء  »اإننا 
البنوك التجارية يف دولة الإمارات العربية املتحدة، 
لباقة حلولنا الرائدة بهدف تعزيز قدراته يف جمال 

معاجلة عمليات ال�ضتحواذ.
نتورك  اكت�ضبتها  الللتللي  الللكللبللرية  املللكللانللة  �للضللوء   ويف 
اإنللرنللا�للضلليللونللال كللاأكللرب �للضللركللة ملل�للضللتللحللوذة يف دولة 
باأن  نثق متللامللاً  فللاإنللنللا  املللتللحللدة،  العربية  الإملللللارات 

عللمللالء اخللللدملللات امللل�للضللرفلليللة لللللل�للضللركللات يف البنك 
�ضي�ضتفيدون من خرباتنا وجتربتنا يف تقدمي حلول 
دفع خم�ض�ضة جتمع بني كفاءة التكاليف والمتثال 

والفعالية«.
جتدر الإ�ضارة اإىل اأن بنك دبي التجاري يعد واحداً 
اللللرائلللدة يف دولللللة الإمللللللارات العربية  الللبللنللوك  مللن 

اإىل  و�ضباّقاً  النقد  اإدارة  حلول  �ضعيد  على  املتحدة 
طرح اأحدث احللول امل�ضرفية املبتكرة، كما اأنه حائز 
دولة  يف  النقد«  اإدارة  يف  بنك  »اأفلل�للضللل  جللائللزة  على 
اإدارة  املبتكرة يف  الإمللارات العربية املتحدة، حللوله 
النقد وذلك من جملة »بانكر ميدل اإي�ضت« لعامي 

.2018 و   2017

•• دبي-الفجر:

�للضللهللد مللعللايل الللدكللتللور املللهللنللد�للض عبداهلل 
تطوير  وزيللر  النعيمي،  بلحيف  حممد  بن 
فلللريلللق موؤ�ضر  اجللتللمللاع  الللتللحللتلليللة،  الللبللنلليللة 
اللللذي   ،2018 للللللعللام  الللتللحللتلليللة  الللبللنلليللة 
بح�ضور  دبلللللي،  اللللللللوزارة يف  بللللديللللوان  عللقللد 
العالقة،  ذات  الحتللاديللة  اجلللهللات  خمتلف 

الللللوزارة  ا�للضللتللعللدادات  مناق�ضة  خللالللله  ومت 
و�للضللركللائللهللا ال�للضللراتلليللجلليللني مللن اجلهات 
البنية  مبحوري  املعنية  واملحلية  الحتادية 
الللتللحللتلليللة ل�للضللتللحللقللاقللات اللللقلللادملللة، بهدف 
بت�ضلدر  الر�ضيدة  القيادة  تطلعات  حتقيق 
بحلول  التحتية  البنية  بلمجال  العامل  دول 
العام 2021.واكد معاليه خالل الجتماع 
الذي ح�ضره �ضعادة املهند�ض ح�ضن حممد 

جمعة املن�ضوري وكيل وزارة تطوير البنية 
املدفع  عائ�ضة  املهند�ضة  و�ضعادة  التحتية، 
البنية  تخطيط  لللقللطللاع  امللل�للضللاعللد  الللوكلليللل 
الللتللحللتلليللة، و�للضللعللادة املللهللنللد�للض حمللمللد امليل 
الوكيل امل�ضاعد لقطاع اخلدمات الهند�ضية، 
امللل�للضللوؤولللة عن  وممثلي اجلللهللات الحتللاديللة 
املوؤ�ضرات الت�ضعة التي تن�ضوي �ضمن موؤ�ضر 
�ضابق  املوؤ�ضر  اأن  الرئي�ضي،  التحتية  البنية 

لدولة  بالن�ضبة  الأهللللم  مللن  يعترب  الللذكللر 
املرحلة  خللالل  املللتللحللدة  العربية  الإملللللارات 
القادمة، لعتماد التنمية ال�ضاملة مبختلف 
حمللللاورهللللا علللللى الللبللنلليللة الللتللحللتلليللة وملللدى 

جاهزيتها على تلبية متطلبات امل�ضتقبل.
التي  الإجنللللللللازات  خمللتلللللف  اأن  اإىل  وللللفلللت 
البنية  جملللال  يف  الملللللارات  دوللللة  حققتها 
تتحقق مبناأى عن  اأن  لها  كان  ما  التحتية 
والدعم  الر�ضيدة  للقيادة  الثاقبة  النظرة 
ال�ضمو  الللذي يقدمه �ضاحب  الللال حمللدود 
رئي�ض  نللهلليللان  اآل  زايللللد  بللن  خليفة  اللل�للضلليللخ 
ال�ضمو  �ضاحب  واأخيه  اهلل،  حفظه  الدولة، 
نائب  مللكللتللوم  اآل  را�للضللد  بللن  حمللمللد  ال�ضيخ 
رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الللوزراء حاكم 
ال�ضيخ  اللل�للضللمللو  و�للضللاحللب  اهلل،  رعللللاه  دبللللي، 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 

نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة،
الأعلى  املجل�ض  اأع�ضاء  ال�ضمو  واأ�للضللحللاب   
للللالحتلللاد حللكللام المللللللللارات، وبللفلل�للضللل ذلك 
اأ�ضحت البنية التحتية يف الدولة اأحد اأبرز 
والجتماعي  القت�ضادي  التطور  مظاهر 
معاليه  وجلللله  والللثللقللايف.كللمللا  واحلللل�لللضلللاري 
ملتطلبات  ال�للضللتللجللابللة  �للضللرعللة  بللل�لللضلللرورة 
املرحلة املقبلة مبا ي�ضمن حتقيق الهداف 
و�ضمان  الزمنية  والللربامللج  اجللللدول  وفللق 
ا�للضللتللدامللة الللنللتللائللج املللحللقللقللة، ملللوؤكلللدا على 
اجلهات  بني  العمل  تكامل  واأهمية  �ضرورة 
لتنفيذ  واملللحللللليللة  الحتللللاديللللة  احلللكللوملليللة 

التحتية. البنية  ملوؤ�ضر  الداعمة  املللبللادرات 
حممد  املهند�ض  �للضللعللادة  تللطللرق  جهته  مللن 
لللقللطللاع اخلدمات  امللل�للضللاعللد  الللوكلليللل  امللليللل 
امل�ضتقبلية،  الللعللمللل  خللطللة  اإىل  الهند�ضية 
للموا�ضيع  ال�ضراتيجية  التحديات  واأبرز 
موؤ�ضر  متطلبات  �ضمن  املللحللددة،  واملللحللاور 
اأهمية  على  و�للضللدد  التحتية،  البنية  جللودة 
الجتماعات الدورية والتعاون امل�ضرك بني 
خمتلف اجلهات للنهو�ض باملوؤ�ضر وحتقيق 
واملحافظة  الللعللامل  دول  بت�ضدر  التطلعات 
على املكت�ضبات التي حققتها المارات خالل 

ال�ضنوات املا�ضية.
 كما اأثنى على اجلهود التي يبذلها الفريق 
لللو�للضللع حلللللول مللبللتللكللرة ونللاجللحللة ملواجهة 
الللتللحللديللات، وحتللويللل امللللبلللادرات اإىل خطط 
نتائجها  يلللللملل�للض  عللمللل  وبللللرامللللج  تللنللمللويللة 
املجتمع يف جمال البنية التحتية ما ي�ضاهم 
يف حتللقلليللق اللللدوللللة نللتللائللج مللتللقللدمللة �ضمن 

موؤ�ضرات التنلاف�ضية العلاملية.
وذكر اأن فريق موؤ�ضر البنية التحتية الذي 
التحتية  الللبللنلليللة  تللطللويللر  وزارة  تلللراأ�لللضللله 
ذات  واملحلية  الحتللاديللة  اجلهات  وع�ضوية 
العالقة، يخت�ض بو�ضع خطة عمل �ضاملة 
الدولة  توجه  لدعم  املقبلة  �ضنوات  لثالثة 
الإجلللراءات  كافة  وتنفيذ  مكانتها،  وتعزيز 
الهدف  لللتللحللقلليللق  اللللداعلللملللة  واخللللللطلللللوات 
موؤ�ضر  يف  الأول  املللركللز  حتقيق  يف  املتمثل 

جودة البنية التحتية.

•• دبي-الفجر: 

ومقرها  للطريان  �ضي  دي  الفطيم  �ضركة  اأعلنت 

اللللذي تديره  الللطللائللرات  اأ�للضللطللول  دبللي عللن تو�ضيع 
مللع اإ�للضللافللة طللائللرة جللديللدة مللن طلللراز بومباردييه 

ت�ضالنجر.
 ومبوجب اتفاقية الإدارة، �ضتقدم ’الفطيم دي �ضي 
اإدارة عمليات  للطريان‘ باقة متكاملة من خدمات 
وخدمات  للللللطللائللرات،  اجللللويلللة  اللللرحلللالت  ت�ضغيل 
ال�ضيانة لطائرة �ضالنجر، ف�ضاًل عن اخلدمات التي 
ت�ضمن ا�ضتمرارية �ضالحية الطائرات للطريان، و 
وخدمات  ال�ضركة،  حظرية  يف  الطائرات  ا�ضطفاف 
وذلك  الأر�ضية،  واملناولة  الثابتة  العمليات  قاعدة 
مكتوم  اآل  مطار  يف  الواقعة  من�ضاأتها  من  انطالقاً 

الدويل.

وبلللهلللذا الللل�لللضلللدد، قللللال هلللوجللللر اأو�للضللثلليللمللري املدير 
الفطيم دي �ضي للطريان: نحن  التنفيذي ل�ضركة 
�ضعداء لنجاحنا يف اإ�ضافة هذه الطائرة اجلديدة اإىل 
الأ�ضطول الذي نديره، وكلنا فخر بالثقة امل�ضتمرة 

التي ي�ضعها اأ�ضحاب الطائرات يف �ضركتنا. 
اأ�ضحاب  من  نلقاه  الللذي  املتوا�ضل  الهتمام  وياأتي 
�ضهادة  مبثابة  �ضواء  حد  على  وم�ضغليها  الطائرات 
وخدمات  بها  نتمتع  التي  الكبرية  للخربات  تقدير 
نقدمها  التي  ال�ضتثنائية  الطائرات  اإدارة  وحلول 

لعمالئنا من كبار ال�ضخ�ضيات.
واإ�ضافًة اإىل الطائرة اجلديدة من طراز ت�ضالنجر، 
الفطيم  تللديللره  الللذي  الللطللائللرات  اأ�ضطول  يت�ضمن 
بومباردييه  طللراز  من  طائرتني  للطريان  �ضي  دي 
ت�ضالنجر  جلوبال جيت، وثالث طائرات من طراز 

.7X وواحدة من طراز فالكون

•• اأبوظبي-وام:

الوطنية  اأبللوظللبللي  بلللرول  �للضللركللة  نظمت 
ال�ضالمة  “يوم  فعالية  املل�للض  “اأدنوك” 
وجددت  املللجللمللوعللة،  للل�للضللركللات   ”2018

واأ�ضولها  كلللللوادرهلللللا  بللحللمللايللة  الللللللتلللللزام 
من  العمل  مناطق  يف  والبيئة  واملجتمعات 

اأي حوادث اأو اأ�ضرار. 
عللام كامل على  ذلللك مبنا�ضبة م�ضي  جللاء 
�ضحة   100% اأدنللللللوك  ملليللثللاق  اإطللللللالق 

اإعالن  الفعالية  وبيئة.و�ضهدت  و�ضالمة 
اجلابر  اأحمد  بن  �ضلطان  الدكتور  معايل 
وزير دولة الرئي�ض التنفيذي ل�ضركة برول 
وجمموعة  “اأدنوك”  الللوطللنلليللة  اأبللوظللبللي 
موحدة  قواعد   10 تطبيق  عن  �ضركاتها 

�ضركات  كلللافلللة  احلللليلللاة يف  علللللى  للللللحللفللاظ 
القواعد  هللللذه  بللللاأن  ..مللللوؤكللللداً  املللجللمللوعللة 
تتوافق مع اأف�ضل املمار�ضات العاملية ومتثل 
اأدنوك  جلهود  الأ�ضا�ضية  الللركللائللز  اإحلللدى 
الرامية اإىل حتقيق نقلة نوعية والركيز 
بللالأداء املتميز  على رفع الكفاءة والرتقاء 

وتعزيز العائد القت�ضادي.
والللتللقللى مللعللايل الللدكللتللور �للضلللللطللان اأحمد 
اجلللابللر مللع عللدد مللن الللكللوادر مللن خمتلف 
احلفاظ  اأن  لهم  واأكلللد  املجموعة  �ضركات 
علللللللى �لللضلللحلللة و�لللضلللالملللة واأمللللللللن الللللكللللوادر 
والعمليات ياأتي على راأ�ض اأولويات اأدنوك، 
لالإجنازات  رئي�ضياً  وممكناً  داعماً  وي�ضكل 
ال�ضنوات  ال�ضركة على مدى  التي حققتها 
املللا�للضلليللة، كللمللا اأنلللله يلل�للضللهللم يف تللعللزيللز ثقة 
بالتزام  والعمالء  وامل�ضتثمرين  ال�ضركاء 
ا�ضتثماراتهم  بللحللمللايللة  اللللرا�لللضلللخ  اأدنللللللوك 
واأعلللملللاللللهلللم مللللن خلللللالل مللليلللثلللاق اأدنللللللوك 

وبيئة. و�ضالمة  �ضحة   100%
كبرية  بللاأهللملليللة  اأدنلللللوك  “تنظر  واأ�لللضلللاف 
الذين  كوادرها  واأمللن  و�ضالمة  �ضحة  اإىل 
ميثلون اأثمن واأهم راأ�ض مال لها والعامل 
ملللن م�ضاعفة  اللللللذي ميللكللنللهللا  الأ�لللضلللا�لللضلللي 
اجلللهللد واللل�للضللعللي لللتللحللقلليللق اأقلل�للضللى قيمة 
النفط  اقت�ضادي من موارد  عائد  واأف�ضل 

والغاز خلدمة الوطن والقيادة«.

اأحمد  �للضلللللطللان  اللللدكلللتلللور  و�لللضلللدد ملللعلللايل 
قلليللام جميع موظفي  اأهللملليللة  على  اجلللابللر 
وعدم  بحزم  بالتعامل  املجموعة  �ضركات 
قد  �ضلوكيات  اأو  اأي ممار�ضات  مع  التهاون 
توؤثر �ضلباً على ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة 
، قائال : يجب اأن نتفاعل جميعاً مع قواعد 
يف  عملياً  ونطبقها  احللليللاة  على  احلللفللاظ 
ت�ضرفاتنا و�ضلوكياتنا اليومية مبا ي�ضمن 
اأعلى  �للضللالمللة الأفلللللللراد واملللحللافللظللة علللللى 
اأ�ضولنا  وال�ضالمة يف كافة  الأمللن  معايري 

وعملياتنا الت�ضغيلية.
عقد  ال�ضالمة”  “يوم  فللعللاللليللات  و�ضملت 
م�ضتوى  على  العمل  فللرق  بللني  اجتماعات 
خاللها  مت  اأدنللللللللوك  جملللملللوعلللة  �لللضلللركلللات 
مناق�ضة �ضبل تطبيق قواعد احلفاظ على 
املمار�ضات  اأف�ضل  على  ترتكز  التي  احلياة 
الللدوللليللة لللتللفللادي وقلللوع اإ�للضللابللات و�ضمان 
واملن�ضاآت  الأ�ضول  الأفراد وحماية  �ضالمة 
وتلللعلللزيلللز �للللضللللروط الأملللللللن والللل�لللضلللالملللة يف 
ميثل  ال�ضالمة  يللوم  اأن  اإىل  اأدنللوك.يلل�للضللار 
مبادرة جديدة تهدف اإىل حتديث وتطبيق 
اأف�ضل املمار�ضات العاملية يف جمال ال�ضحة 
وال�ضالمة والبيئة يف كافة جوانب العمل. 
وبللللاإطللللالق هللللذه املللللبللللادرة، تللر�للضللخ اأدنلللللوك 
والغاز  الللنللفللط  �للضللركللات  �للضللمللن  مللكللانللتللهللا 

الرائدة عامليا.
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املال والأعمال

وزير القت�ساد لـ »وام« : 120 زيارة لوفود 
حكومية وبعثات جتارية بني الإمارات وال�سني

•• اأبوظبي-وام:

اإن العالقات  املللنلل�للضللوري وزيللللر القللتلل�للضللاد  �للضللعلليللد  بلللن  �للضلللللطللان  قللللال مللعللايل 
الدبلوما�ضية والقت�ضادية بني الإمللارات وال�ضني هي منوذج بالغ الأهمية يف 
خريطة العالقات القت�ضادية اخلارجية لدولة الإمارات.. موؤكدا اأن البلدين 
يجمعهما م�ضتوى عال من احلوار والتن�ضيق امل�ضرك خالل ال�ضنوات القليلة 
والتي  بينهما،  والتجارية  الر�ضمية  الللزيللارات  كثافة  يعك�ضه  ما  وهللو  املا�ضية، 
جتارية  وبعثات  حكومية  لوفود  ر�ضمية  زيللارة   120 من  اأكللرث  عددها  جتللاوز 

ومن القطاع اخلا�ض خالل الفرة من 2011 حتى 2017.
 - “ “وام  اأنباء الإملللارات  واأ�ضاف وزيللر القت�ضاد - يف حللوار خا�ض مع وكالة 
القارة  الأبللرز يف  التنمية  ركن  عاملي، وهي  اقت�ضاد  اأكللرب  ثاين  تعد  ال�ضني  اأن 
الآ�ضيوية، كما اأنها تعد اأحد اأهم الالعبني املوؤثرين يف منو القت�ضاد وحركة 

التجارة وتدفقات ال�ضتثمار على ال�ضعيد العاملي.
هذه  م�ضار  تطوير  يف  البلدين  قيادتا  اأبللدتللهللا  التي  الوا�ضحة  الرغبة  واأكلللد 
ال�ضراكة تكللت ب�ضورة م�ضتمرة من خالل الزيارات الرفيعة امل�ضتوى واآخرها 
�ضيقوم  التي  ال�ضعبية  ال�ضني  جمهورية  رئي�ض  بينغ  جني  �ضي  فخامة  زيللارة 
ال�ضداقة  وا�ضتكمال جلهود  امللتللدادا  تاأتي  والتي  غللدا  الإملللارات  دولللة  اإىل  بها 
وال�ضراكة التي اأكدها �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة خالل زيارته جلمهورية ال�ضني 

عام 2015.
وقال وزير القت�ضاد “ نحن نعتقد اأن م�ضتويات التعاون املتنامية بني البلدين 
الأمر  بينهما،  وال�ضياحة  والتجارة  ال�ضتثمار  تدفقات  منو  حتفيز  �ضاأنها  من 
خمتلف  يف  املتبادلة  واملنفعة  التعاون  من  ملزيد  الللواعللدة  الآفللاق  يعك�ض  الللذي 

القطاعات القت�ضادية ال�ضراتيجية«.
ولفت اإىل اأن ال�ضياحة ال�ضينية الوافدة اإىل دولة المارات خالل عام 2016 
�ضجلت اأكرث من 870 األف زائر، وتدخل �ضمن قائمة اأهم 10 اأ�ضواق �ضياحية 
للدولة وتعترب ال�ضني ال�ضريك التجاري الأول عامليا لدولة الإمارات يف العام 
2017، فيما متثل الإمارات اأحد اأهم ال�ضركاء التجاريني لل�ضني يف املنطقة.

وحتت�ضن دولة الإمارات على اأر�ضها نحو 300 األف مواطن �ضيني يعملون يف 
 75 باأكرث من  البلدان  خمتلف القطاعات القت�ضادية ذات الأهمية ويرتبط 
رحلة جوية اأ�ضبوعيا تربط مدن الإمارات مبختلف املدن ال�ضينية الرئي�ضية، 
مما �ضاهم يف توفري املزيد من الفر�ض التجارية وال�ضتثمارية وتعزيز التبادل 

ال�ضياحي والثقايف والعلمي والتقني وم�ضاركة املعرفة واخلربات.
امل�ضتويني  على  التعاون  بت�ضجيع  املتبادل  الهتمام  اإىل  القت�ضاد  وزيللر  ولفت 
الحتادي واملحلي بني املدن والوليات ال�ضينية ودولة الإمارات، وتعزيز تبادل 
الزيارات لطالع القطاع اخلا�ض ورجال الأعمال من اجلانبني على الفر�ض 

املطروحة لال�ضتثمار و�ضبل ال�ضتفادة منها.
التي  والتجاري  القت�ضادي  التعاون  اتفاقيات  اأهللم  حللول  �ضوؤال  على  رده  ويف 
اأبرمها البلدان .. قال معاليه من املوؤكد اأن جهود التن�ضيق والتعاون اأ�ضفرت عن 
اتفاقيات بالغة الأهمية بني حكومتي البلدين مبكرا يف ثمانينات وت�ضعينيات 
القرن املا�ضي، وكان اأبرزها - اآنذاك - اتفاقيات التعاون القت�ضادي والتجاري 
وحماية  الللدخللل،  على  ال�ضريبي  الإزدواج  وجتللنللب  اجللللوي،  والللنللقللل  والللفللنللي 
التفاهم  ومذكرات  التفاقيات  وتوقيع  اجلهود  ال�ضتثمار.وتوا�ضلت  وت�ضجيع 
اتفاقية   25 اأكرث من  لتبلغ  الراهن،  وقتنا  التالية حتى  ال�ضنوات  على مدى 
وتعزيز  كالت�ضنيع  مهمة  جمللالت  يف  التعاون  اأوا�ضر  تعزيز  �ضملت  ومذكرة، 
القدرات ال�ضناعية، وامل�ضاريع ال�ضغرية واملتو�ضطة، والطاقة الهيدروكربونية 
والطاقة املتجددة، وتكنولوجيا املعلومات والت�ضالت، واأن�ضطة املناطق احلرة، 
وت�ضغيل  واملالية،  اللوج�ضتية  واخلدمات  وال�ضياحة،  ال�ضتثمارية،  وال�ضراكات 

واإدارة وتطوير املوانئ البحرية، وغريها.
القليلة  ال�ضنوات  خللالل  توقيعها  الللتللي مت  واملللذكللرات  التللفللاقلليللات  اأهلللم  ومللن 
املركزي  الإمللللارات  بللني م�ضرف   2011 اأبللرمللت يف  تفاهم  مللذكللرة   .. املا�ضية 
وامل�ضرفية  املالية  الرقابة  التعاون يف جمال  ب�ضاأن  ال�ضينية  الوطنية  والهيئة 
2015 اأ�ضبحت دولة  وتبادل املعلومات واخلربات وكذلك اتفاقية �ضراكة يف 
البنية  يف  لال�ضتثمار  الآ�ضيوي  البنك  يف  موؤ�ض�ضا  ع�ضوا  مبوجبها  الإملللارات 
اأبرمت  تفاهم  مذكرة  هناك  دولية.كذلك  مالية  موؤ�ض�ضة  يعد  الللذي  التحتية 
الإمارات  دولللة  حكومة  بني  امل�ضركة  التعاون  جلنة  اإن�ضاء  ب�ضاأن   2017 يف 
وزارة  بني   2017 يف  اإطللاريللة  واتفاقية  ال�ضعبية  ال�ضني  جمهورية  وحكومة 
القت�ضاد واللجنة الوطنية للتنمية والإ�ضالح ال�ضينية ب�ضاأن تعزيز القدرات 
للربط  تفاهم  مذكرة  اأبرمت  ذاته  العام  ال�ضتثماري.ويف  والتعاون  ال�ضناعية 
للتنمية  الوطنية  واللجنة  الدولة  يف  الت�ضالت  تنظيم  هيئة  بني  املعلوماتي 
والإ�ضالح ال�ضينية، بهدف تنمية طريق احلرير املعلوماتي. واأخرى بني احتاد 
غرف التجارة وال�ضناعة يف الدولة واملجل�ض ال�ضيني لرويج التجارة الدولية، 
اأهمية طريق احلرير اجلديد  اإماراتي �ضيني.وب�ضاأن  اأعمال  لتاأ�ضي�ض جمل�ض 
وم�ضاريع مبادرة “احلزام والطريق” يف تعزيز عالقات التعاون بني الإمارات 
وال�ضني خالل املرحلة القادمة .. قال وزير القت�ضاد اإن دولة الإمارات حر�ضت 
على امل�ضاهمة بفعالية يف تعزيز �ضبل ال�ضراكة والتعاون لإجناح مبادرة احلزام 
التجارة  حركة  يف  موؤثر  لطريق  وتاريخيا  زمنيا  توا�ضال  باعتبارها  الطريق 
املبادرة يف  تلك  املرتبة على  املنافع  القدم، وهو ما يعزز ح�ضاد  الدولية منذ 

معظم الدول املنخرطة فيه.

اأبوغزالة يرعى جل�سة حوارية للموؤمتر الوطني لل�سباب 

ناق�ص مع �سفري �سربيا لدى الدولة �سبل تفعيل التعاون امل�سرتك

جمل�ض �سيدات اأعمال دبي يبحث تعزيز العالقات 
وال�سراكات القت�سادية مع �سربيا

•• عمان –الفجر: 

حتللللت رعللللايللللة �لللضلللعلللادة الللللدكللللتللللور طلللالل 
لل�ضباب  الوطني  املوؤمتر  نظم  اأبوغزالة، 
جل�ضة حوارية بعنوان “الأوراق النقا�ضية 
الوطني  امللللللتللقللى  مللع  بللالللتللعللاون  امللكية” 

للتوعية والتطوير. 

املوؤمتر  لأعمال  ا�ضتكمال  اجلل�ضة  وتاأتي 
مطلع  العلليللان  جمل�ض  يف  انطلقت  التي 
هي  اجلل�ضة  هللذه  اأن  حيث  املللا�للضللي،  ايلللار 
من  قياديني  طلبة  فيها  �للضللارك  الثانية، 
وهيئات  الأردنللللليلللللة  اجللللاملللعلللات  خمللتلللللف 
املللجللتللمللع امللللللدين، وجللللرى خللاللللهللا حوار 
ال�ضبابية،  الق�ضايا  خمتلف  حللول  مو�ضع 

و�ضبل  تواجههم،  التي  التحديات  واأبلللرز 
اإيجاد احللول الناجعة لها.

الأوراق  اأن  اأبوغزالة  اأكد  وخالل اجلل�ضة 
عبد  امللللللك  اجلللاللللة  ل�ضاحب  النقا�ضية 
ال�ضباب للم�ضري  اأمام  الأ�ض�ض  اهلل و�ضعت 
مب�ضامينها  جللاءت  والتي  الوطن  بناء  يف 
اللل�للضللاملللللة لللتلل�للضللع الأطلللللر والأ�لللضللل�لللض التي 

جتعل من الأردن دولة مدنية ت�ضود فيها 
الللنللزاهللة والللعللدل و�للضلليللادة الللقللانللون. وقد 
درا�ضة  باأن تكون  ال�ضباب  اأبوغزالة  طالب 
تطبيقها  بللهللدف  الللهللامللة  الأوراق  هللللذه 
املعلومات  تللقللنلليللات  بلللقلللدرات  م�ضتعينني 

والت�ضالت يف بيئة معرفية متطورة.
ودعا اإىل �ضرورة تطوير برامج احلكومة 
اأكرث  وملمو�ض  فاعل  ب�ضكل  الإلكرونية 
مللنلله مللن اأن تللكللون هلللذه اللللرباملللج جمرد 

دعاية اإعالمية. 
اأبلللوغلللزاللللة علللللى �لللضلللرورة مواكبة  و�لللضلللدد 
املعريف،  والللتللحللديللث  للللللتللطللويللر  اللل�للضللبللاب 
اأجلللل البللتللكللار، لأن العامل  واللل�للضللعللي مللن 
اليوم متغري بوترية مت�ضارعة، م�ضريا اإىل 
بو�ضعهم  ما  كل  ال�ضباب  يبذل  اأن  �ضرورة 
والرقمية  التقنية  املعرفة  عن  البحث  يف 

وتكنولوجيا املعلومات. 
وا�ضار د. اأبوغزالة اإىل اأن اإ�ضالح التعليم 
املناهج  تللطللويللر  فللقللط  للليلل�للض  اجللللاملللعلللي 
الللتللعللللليللم، واإمنلللللا هلللو مراجعة  واأ�للضللاللليللب 
العلمي  والللتللطللويللر  الللبللحللث  يف  الآلللليلللات 
املعرفة  تللعللزيللز  وكلللذللللك  والللتللكللنللولللوجللي 
والبتكار  اللللريلللادة  علللللى  املللحللفللز  بللالللعلللللم 

والخراع. 
البدور  حممد  الللدكللتللور  قللال  جانبه  مللن 
يهدف  املوؤمتر  اأن  للموؤمتر  العام  الأمللني 

ال�ضيا�ضية  امل�ضرية  يف  ال�ضباب  اإ�ضراك  اإىل 
�ضرورة  ملللع  والللتللنللمللويللة  والجللتللمللاعلليللة 
متكينهم وتعزيز قدراتهم لزيادة تاأثريهم 
لتوجيهات جاللة  وفقا  العامة  يف احلياة 
امللك، م�ضيفا اأن املوؤمتر �ضيكر�ض جهوده 
اإىل  جلاللته  النقا�ضية  الأوراق  لتحويل 
للتطبيق  قللابلللللة  لللللل�للضللبللاب  عللمللل  بللرنللامللج 
املللوؤمتللر ال�ضتاذ  والللقلليللا�للض. واأكللللد مللقللرر 
الإرادة  بناء  اأهمية  على  اجلالودي  اأحمد 
مبادرا  يكون  واأن  �ضاب،  كل  عند  الذاتية 
لللللالإجنللللاز نلللظلللرا لأنلللللله جلللللزء مللللن فريق 
وامل�ضوؤولية  بللالللوعللي  يت�ضم  �ضبابي  عمل 
والطموح والبتكار. وا�ضتعر�ض اجلالودي 
اأمام ال�ضباب جتارب تفرد بها البع�ض من 
والبتكار  بالريادة  ات�ضمت  املجتمع  اأبناء 
متميزة  جنلللاحلللات  اإىل  ملل�للضللريا  اخللللللالق 
امل�ضتوى  على  اأبللوغللزالللة  الدكتور  حققها 

املحلي والعربي والدويل. 
لإعللداد جيل  تاأ�ض�ض  املوؤمتر  اأن  اإىل  ي�ضار 
الأخذ  على  الللقللادر  الأردين  ال�ضباب  مللن 
وبناء  الللقللرار  �ضياغة  يف  امللللبلللادرة  بللزمللام 
اآليات  وتلللطلللويلللر  وامللل�للضللتللقللبللل،  احللللا�لللضلللر 
تعزيز  �ضاأنها  من  التي  ال�ضبابي،  التفاعل 
وتعميق  طللاقللاتللهللم  وتلللوجللليللله  قلللدراتلللهلللم 
بفاعلية  م�ضاركتهم  لتحقيق  معرفتهم 

وجناح يف احلياة العامة. 

•• دبي-وام:

دبي  حلكومة  التابعة  احلللرة  املنطقة   - املتعددة  لل�ضلع  دبللي  مركز  وقللع 
املخت�ضة بتجارة ال�ضلع وامل�ضاريع - مذكرة تفاهم مع �ضركة “رويال فند 
انف�ضتمنت�ض” والتي من �ضاأنها تعزيز العالقات التجارية الثنائية القوية 

بني املركز وجمتمع الأعمال ال�ضيني الذي يحقق منواً �ضريعاً.
وقع مذكرة التفاهم اأحمد بن �ضلّيم الرئي�ض التنفيذي الأول ملركز دبي 
فند  “رويال  ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�ض  مللا  وجللولللوجن  املللتللعللددة  لل�ضلع 
بربج  املتعددة  لل�ضلع  دبللي  ملركز  الرئي�ضي  املقر  يف  وذلللك  انف�ضتمنت�ض” 

املا�ض يف دبي.
وقال اأحمد بن �ضلّيم الرئي�ض التنفيذي الأول ملركز دبي لل�ضلع املتعددة 
فند  رويلللال  �ضركة  مللع  بللالللتللعللاون  املللتللعللددة  لل�ضلع  دبللي  مللركللز  يت�ضرف   :
من  ال�ضركات  متّكن  جللديللدة  طللرق  اإيللجللاد  نحو  ال�ضعي  يف  انف�ضتمنت�ض 

اأمام التجارة ونتيجة  اإبقاء الأبواب مفتوحة  حتقيق الزدهار من خالل 
لعالقتنا اجلديدة مع �ضركة رويال فند انف�ضتمنت�ض التقينا بالفعل مع 
اإجراء  توقع  مع  املا�ضي  الأ�ضبوع  بكني  يف  احلكومية  واجلهات  ال�ضركات 
املزيد من اللقاءات يف امل�ضتقبل وتعد املبادرات الواردة يف مذكرة التفاهم 
مبثابة من�ضة انطالق لل�ضركات ال�ضينية التي تتطلع اإىل النمو يف دبي 

وخارجها.
حلول  وتللوفللري  بالتوا�ضل  التفاهم  مللذكللرة  مبللوجللب  الللطللرفللان  ويلللللتللزم 
اأعمال لها يف  تاأ�ضي�ض  اإىل  التي تتطلع  ال�ضينية  لل�ضركات  اأعمال جذابة 
والتوعية بفر�ض  املتعددة  لل�ضلع  دبي  ملركز  التابعة  واملنطقة احلرة  دبي 
اإىل  للمركز  التابعة  املنتظرة  دبللي  اأبللتللاون  منطقة  يف  املمكنة  ال�ضتثمار 
جانب التعريف مبنتجات بور�ضة دبي للذهب وال�ضلع املتوفرة يف ال�ضوق 
مبا يف ذلك عقود �ضنغهاي الآجلة للذهب وعقود الذهب الفورية املتوافقة 

مع ال�ضريعة الإ�ضالمية.

فند  “رويال  ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�ض  مللا  جللولللوجن  قللال  جانبه  مللن   
انف�ضتمنت�ض” :

انف�ضتمنت�ض ومركز دبي لل�ضلع  تللاآزر قوي بني �ضركة رويللال فند   هناك 
على  التجارية  الأن�ضطة  بتعزيز  بالتزامنا  الأمللر  يتعلق  عندما  املتعددة 

طول ممر احلزام والطريق ..
تنفيذ  اإىل  نتطلع  ونحن  قللويللاً  �ضريكاً  املتعددة  لل�ضلع  دبللي  مركز  ويعد 

الأن�ضطة املو�ضحة يف مذكرة التفاهم معاً.
ت�ضم املنطقة احلرة التابعة ملركز دبي لل�ضلع املتعددة اأكرث من 15،000 

�ضركة مبا فيها عدد من ال�ضركات ال�ضينية مثل:
ال�ضينية و�ضركة  والبناء  البرول   هي�ضن�ض وهيكفيجن و�ضركة هند�ضة 
البرول والكيماويات ال�ضينية �ضينوبك و�ضركة هند�ضة املوانئ ال�ضينية 
ت�ضجيل  �ضهد  وقللد  وكيمت�ضاينا  الطاقة  لإنلل�للضللاءات  ال�ضينية  وال�ضركة 
%46 �ضنوياً على  ال�ضركات ال�ضينية يف املنطقة احلرة ارتفاعاً مبعدل 

مدار ال�ضنوات اخلم�ض املا�ضية حتى �ضهر مايو 2018.
ففي  كبري  ب�ضكل  ال�ضني  ن�ضاطه يف  املتعددة  لل�ضلع  دبي  عزز مركز  وقد 
اأجنبية  بور�ضة  اأول  وال�ضلع هي  للذهب  دبي  بور�ضة  كانت  املا�ضي  العام 
اإطللالق مركز  وقبيل  ال�ضني  خللارج  للذهب  الآجلة  �ضنغهاي  تللدرج عقود 
القهوة التابع ملركز دبي لل�ضلع املتعددة يف وقت لحق من العام اجلاري 
وقع مركز دبي لل�ضلع املتعددة اتفاق توريد ا�ضراتيجي مع ام �ضي ات�ض 
اتفاقية لنقل  اأي�ضاً  املا�ضي، وقع املركز  ال�ضهر  و مزارع ولية يونان ويف 

املعرفة مع مي�ضان كممثل ملقاطعة نينغبو.
وبتاريخ 11 يوليو اجلاري وقع املركز مذكرة تفاهم مع املجل�ض ال�ضيني 
لتعزيز التجارة الدولية وقد مت التو�ضل اإىل التفاقية مع املجل�ض وهو 
اأكرب موؤ�ض�ضة ر�ضمية لتعزيز التجارة وال�ضتثمارات اخلارجية يف ال�ضني 
خالل اأحدث حمالت املركز الرويجية الدولية “وجد من اأجل التجارة” 

يف مدينة ووهان ال�ضينية عا�ضمة مقاطعة هوبي.

•• دبي-الفجر: 

دبي  اأعلللملللال  �للضلليللدات  بللحللث جمل�ض 
القت�ضادية  العالقات  تعزيز  �ضبل 
بلللللني �للللضلللليللللدات الأعلللللللملللللللال يف دبللللي 
�ضربيا،  جمهورية  يف  ونظرياتهن 
القت�ضادية  الللل�لللضلللراكلللات  وتللفللعلليللل 
خالل  وذللللك  امل�ضركة  والللتللجللاريللة 
�ضعادة  ملللللوؤخلللللراً  علللقلللدتللله  اجلللتلللملللاع 
الدكتورة رجاء عي�ضى �ضالح القرق، 
رئي�ض جمل�ض �ضيدات اأعمال دبي مع 
�ضعادة �ضتانيمري فوكي�ضيت�ض، �ضفري 
الدولة،  لللللدى  �للضللربلليللا  جللمللهللوريللة 
و�ضناعة  جتللللللارة  غلللرفلللة  ملللقلللر  يف 
ال�ضيد  فايزة  �ضعادة  وبح�ضور  دبللي 
نائب  الللهللا�للضللمللي،  يللو�للضللف  حمللمللد 

رئي�ض جمل�ض �ضيدات اأعمال دبي. 
التعاون  اآفللاق  اجلانبان  وا�ضتعر�ض 
ال�ضتثمارية  والللفللر�للض  امللل�للضللرك، 
تاأكيد  بللرز  حيث  للجانبني،  املتاحة 
ال�ضتفادة  �لللضلللرورة  علللللى  ملل�للضللرك 
املتينة  اللل�للضلليللا�للضلليللة  اللللعلللالقلللات  ملللن 
بني دولة الإمللارات العربية املتحدة 
وجمهورية �ضربيا للدفع بالعالقات 

القت�ضادية اإىل الأمام.
واأكلللللدت الللقللرق خلللالل اللللللقللاء على 
بالن�ضبة  ال�ضربية  اللل�للضللوق  اأهللملليللة 
باعتبارها  دبللي  يف  الأعللمللال  ملجتمع 
اأوروبا،  و�ضرق  و�ضط  ملنطقة  بوابة 
الأعللللمللللال يف  �لللضللليلللدات  اأن  مللعللتللربة 

اإمارة دبي ميتلكن خربات وا�ضعة يف 
قطاعات متنوعة رئي�ضية، ويتطلعن 
التي  الللواعللدة  الأ�للضللواق  يف  للتو�ضع 

تاأتي �ضربيا يف �ضدارتها.
مع  اللللللقللاء  ان  اإىل  اللللقلللرق  ولللفللتللت 
ا�ضتكماًل  يلللاأتلللي  اللل�للضللفللري  �لللضلللعلللادة 
جمل�ض  بلللللني  امللللتلللمللليلللزة  للللللللعلللالقلللة 
الأعمال  وقطاع  دبي  اعمال  �ضيدات 
للمجل�ض  �للضللبللق  حلليللث  �للضللربلليللا،  يف 
يف  �ضربيا  اإىل  جتارية  بعثة  قللاد  ان 
نائبة  الللتللقللى  حلليللث   ،2016 الللعللام 
رئي�ض الوزراء ال�ضربي وزيرة البناء 
اآنللللذاك،  التحتية  والللبللنلليللة  والللنللقللل 
و�ضارك يف موؤمتر كبري ح�ضره اأكرث 
ال�ضخ�ضيات  كللبللار  ملللن   100 ملللن 

احلكومية واخلا�ضة يف �ضربيا.
�ضيدات  جمللللللل�لللض  رئللليللل�لللض  ودعللللللللت 
اأعمال دبي اإىل التعاون يف قطاعات 
وال�ضياحة  واللللللزراعلللللة  الللللعللللقللللارات 
الدعوة  موجهة  الطبية،  والرعاية 
ل�ضيدات الأعمال يف �ضربيا للقدوم 
مناخ  ملللن  وال�لللضلللتلللفلللادة  دبلللللي،  اإىل 
ال�ضتثمار املميز يف الإمللارة، مبديًة 
لت�ضهيل  املجل�ض  ا�للضللتللعللدادات  كللافللة 
ال�ضربية  ال�للضللتللثللمللارات  ا�ضتقطاب 
الإمارة، وم�ضاعدتهن  اإىل  الن�ضائية 
يف  اقت�ضاديني  �للضللركللاء  اإيللجللاد  على 

الإمارة.
واأ�ضافت القرق قائلًة: اإننا نوؤمن يف 
جمل�ض �ضيدات اأعمال دبي ان احلوار 

املبا�ضر هو الطريقة املثالية لتاأ�ضي�ض 
�ضراكات اقت�ضادية ناجحة، ونتطلع 
اقت�ضادي  كلل�للضللريللك  �للضللربلليللا  اإىل 
اليوم  ولللقللاوؤنللا  للم�ضتقبل،  مللوثللوق 
الللدولللة هو  لللدى  مللع �ضفري �ضربيا 
لأع�ضائنا  نفتحها  جللديللدة  نللافللذة 
ناأمل  اللل�للضللربلليللة، حلليللث  اللل�للضللوق  يف 
ملجتمع  ر�للضللالللتللنللا  تلل�للضللل  ان  كللذلللك 
منفتحون  باأننا  ال�ضربي  الأعللمللال 
وت�ضهيل  امللل�للضللرك،  الللتللعللاون  علللللى 
دخولهم لأ�ضواق املنطقة عرب بوابة 
�ضتانيمري  �ضعادة  عرّب  دبللي.وبللدوره 
جمهورية  �للضللفللري  فللوكلليلل�للضلليللتلل�للض، 
اللللدوللللة عللن �ضعادته  للللدى  �للضللربلليللا 
اأعمال  �ضيدات  جمل�ض  مللع  باللقاء 
الفر�ضة  لللله  �للضللنللحللت  حلليللث  دبلللللي، 
التي  على اخلدمات  اأكرث  لالطالع 
الأعمال،  ل�ضيدات  املجل�ض  يوفرها 
يلعبه  الللذي  بللالللدور  اإعجابه  مبدياً 
جمل�ض �ضيدات اأعمال دبي يف متكني 

املراأة يف جمتمع الأعمال.
واأ�لللضلللاد �للضللعللادتلله بللاملللكللتلل�للضللبللات التي 
�ضوق  يف  الإمللاراتلليللة  املللللراأة  حققتها 
وجهودها  مب�ضريتها  منوهاً  العمل، 
وملللا حققته  الأعللللمللللال،  يف جمللتللمللع 
الواقع،  ار�للللض  علللللى  اإجنللللللازات  ملللن 
يف  الأعمال  ل�ضيدات  دعللوًة  وموجهاً 
والإطالع  �ضربيا،  اإىل  للقدوم  دبي 
عن كثب على الفر�ض ال�ضتثمارية 

املتاحة.

مركز دبي لل�سلع املتعددة يوقع مذكرة تفاهم لتعزيز التجارة ال�سينية 
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املال والأعمال
�سمن احلمالت التفتي�سية التي نفذها خالل الن�سف الأول من عام 2018

منتجًا   18 وت�سحيح  منتجات  جمل�ض اأبوظبي للجودة واملطابقة يعلن عن ا�سرتجاع 8 
خا�سعًا للرقابة من اأ�سواق اأبوظبي لعدم مطابقتها ل�سرتاطات ال�سالمة واجلودة

وقعت اتفاقًا مع اخلطوط اجلوية الإثيوبية 

" تعّزز ح�سورها يف �سوق الطريان  التوربينية  واحللول  "اخلدمات 

تركز على اأهمية املباين اخل�سراء واآثارها الإيجابية على املدن واملجتمع

غرفة دبي تطلق العدد الثالث من ن�سرة »امل�سوؤولية الجتماعية للموؤ�س�سات اليوم« للعام 2018

•• اأبوظبي-الفجر:

للللللجللودة واملللطللابللقللة، اجلهة  اأبللوظللبللي  اأعلللللن جمل�ض   
اأبوظبي،  يف  للجودة  التحتية  البنية  بتطوير  املعنية 
والتفتي�ض  التحقق  الأول لعمليات  الن�ضف  نتائج  عن 
القيا�ض  واأدوات  للللللرقللابللة  اخلللا�للضللعللة  املللنللتللجللات  علللللى 
اإمارة  اأ�للضللواق  يف  م�ضبقاً  املللعللبللاأة  القانونية والعبوات 
اأبللوظللبللي، وذللللك خللالل الللفللرة مللن الأول مللن يناير 

وحتى نهاية يونيو 2018.
نفذها  الللتللي  امل�ضتمرة  التفتي�ض  عمليات  خللالل  ومت 
التفتي�ض   2018 عللام  من  الأول  الن�ضف  يف  املجل�ض 
35547 �ضلعة من خمتلف املنتجات اخلا�ضعة  على 
للللللرقللابللة وامللللتلللداوللللة يف الأ�لللضلللواق والللتللي تللنللوعللت ما 
املنزلية،  الكهربائية  والأجللهللزة  الأطللفللال،  األللعللاب  بني 
والتبغ  اللل�للضللجللائللر  ومللنللتللجللات  امللللركلللبلللات،  واإطللللللللارات 
95 عينة خمتلفة  املنزلية وقد مت اختيار  واملنظفات 
للفح�ض  دولللليلللاً  مللعللتللمللدة  اإىل خمللتللربات  واإر�للضللالللهللا 
وال�ضالمة  اجلللودة  ملوا�ضفات  مطابقتها  من  والتاأكد 
من   48% مطابقة  اإىل  الفح�ض  نتائج  اأتلللت  حيث 
بها،  وال�ضالمة اخلا�ضة  العينات ل�ضراطات اجلودة 
وعدم مطابقة %44 من العينات ل�ضراطات اجلودة 
وال�ضالمة اخلا�ضة بها، وقد مت على اإثر ذلك ت�ضحيح 
�ضلعة،   16،121 بلغت  كمية  باإجمايل  منتج   18
 902 بلغت  كمية  بللاإجللمللايل  منتجات   8 وا�للضللرجللاع 
ال�ضالمة  ل�للضللراطللات  مطابقتها  لعدم  وذلللك  �ضلعة 
زيارة  تفا�ضيلها عن طريق  واجلللودة، وميكن معرفة 

.www.manaa.ae موقع مانع
توفري اأ�ضواق  اإىل  املتوا�ضلة والهادفة  جهوده  و�ضمن 
اأبوظبي  جمل�ض  قللام  اأبوظبي،  اإمللارة  وعادلة يف  اآمنة 
املوقعة  التخويل  اتفاقية  اإطللار  يف  واملطابقة،  للجودة 
واملقايي�ض،  للموا�ضفات  الإمللارات  وهيئة  املجل�ض  بني 
بالتحقق من دقة 2277 اأداة قيا�ض قانونية و�ضحة 
 76 اإىل  تعود  3560 عبوة معباأة م�ضبقاً  الكمية يف 
الأ�ضواق  ويف  واملللورديللن  امل�ضانع  لللدى  غذائياً  منتجاً 
يف اإمارة اأبوظبي، وذلك خالل الن�ضف الأول من عام 

.2018
التحقق  مت  التي  القانونية  القيا�ض  اأدوات  وتنوعت 
بيع  وموازين  بالتجزئة،  البيع  موازين  بني  ما  منها 
الللعللود والللعللطللور العربية  املللجللوهللرات، ومللوازيللن بيع 
بالإ�ضافة  ال�ضحن،  عمليات  يف  امل�ضتخدمة  واملللوازيللن 
حمطات  يف  الوقود  وعللدادات  الأر�ضية،  القبانات  اإىل 
التحفظ  مت  حيث  اأدنلللوك،  ل�ضركات  التابعة  اخلدمة 
على اأدوات القيا�ض غري امل�ضتوفية لال�ضراطات حلني 
�ضيانتها واإعادة التحقق منها والتاأكد من ا�ضتيفائها 
لكافة ال�ضراطات واملتطلبات الإلزامية وفقاً للوائح 

اخلا�ضة بكل اأداة.
اإدارة  مللديللر  املللهللريي،  �ضلطان  قلللال  املنا�ضبة  وبللهللذه 
اأبوظبي  وامللل�للضللاركللة يف جمللللل�للض  املللعلللللومللات  خلللدملللات 
للجودة واملطابقة، “تكت�ضب احلمالت التفتي�ضية التي 
ينفذها املجل�ض اأهمية كبرية نظراً لدورها يف حتقيق 
التحتية للجودة  بالبنية  اإىل الرتقاء  ال�ضاعية  روؤيته 
اإمارة اأبوظبي من التميز عاملياً،  وامل�ضاهمة يف متكني 
وتي�ضري  قلليللادة  اإىل  الرامية  املجل�ض  ر�ضالة  وحتقيق 
اأبوظبي،  اإمللللللارة  للللللجللودة يف  بللنلليللة حتللتلليللة  وتللطللويللر 
العاملي،  ال�ضعيد  علللللى  عللاللليللة  كللفللاءة  وذات  متكاملة 
ال�ضناعية  والتنمية  اجلللودة  ثقافة  تعزيز  �ضاأنها  من 
مع  يتما�ضى  ومبللا  امل�ضتهلك،  و�للضللالمللة  والتناف�ضية 
الأهداف التي و�ضعتها خطة اأبوظبي يف بناء اقت�ضاد 

قوي وتناف�ضي«.
واأ�ضاف املهريي، »يحر�ض املجل�ض على تطبيق معايري 
الدولية ويعمل  امل�ضتويات  اأعلى  واأنظمة اجلودة وفق 
على �ضمان الللتللزام املللورديللن والللعللاملللللني والللتللجللار يف 
املجل�ض  وي�ضجع  كما  املعايري،  بهذه  القطاعات  جميع 
ال�ضركات والعاملني يف القطاعات ال�ضناعية والتجارية 
للتقدم بطلب احل�ضول على »عالمة اأبوظبي للثقة« 
والتي تزيد من ثقة املتعاملني مبنتجاتهم وت�ضاهم يف 
اأبوظبي كوجهة  دعم جهود املجل�ض يف تر�ضيخ مكانة 

عاملية لال�ضتثمار ذات بنية حتتية متميزة للجودة«.
فنية  فللرقللاً  لللديلله  املجل�ض  اأن  »اإىل  املللهللريي،  واأ�لللضلللار 
ال�ضبطية  متخ�ض�ضة ومفت�ضني حا�ضلني على �ضفة 
الللقلل�للضللائلليللة يللقللومللون بللعللمللللليللات الللتللحللقللق ملللن اأدوات 
ب�ضكل  م�ضبقاً  املللعللبللاأة  والللعللبللوات  القانونية  القيا�ض 
اأّول  املجل�ض هو  اأن  حاً  اأبوظبي، مو�ضِّ اإمللارة  يومي يف 
جهة حكومية يف اإمارة اأبوظبي حت�ضل على العتماد 
 ISO/IEC القيا�ضية  للموا�ضفة  وفللقللاً  الللللدويل 
اأدوات  مللن  الللتللحللقللق  جملللال  يف   17020:2012
املجل�ض  الللتللزام  الللقللانللونلليللة، وهلللو مللا يعك�ض  الللقلليللا�للض 
وروؤية  خطة  حتقيق  يف  الر�ضيدة  الللقلليللادة  بتوجهات 

اأبوظبي«.
َد املهريي، »حر�ض املجل�ض على تر�ضيخ ال�ضفافية  واأكَّ
اأبوظبي يف خمتلف القطاعات ومراعاته  �ضمن �ضوق 
املجل�ض  يقوم  حيث  معاً،  والتجار  امل�ضتهلكني  مل�ضالح 
العبوات  كمية  و�ضحة  املللوازيللن  قلللراءات  دقللة  ب�ضمان 
املعباأة م�ضبقاً ومطابقتها للموا�ضفات واملعايري املحلية 
الللتللجللار ملوازين  ا�للضللتللخللدام  والللدوللليللة ويللحللر�للض على 
التحقق  عالمة  تثبيت  وكذلك  للموا�ضفات  مطابقة 
اأدوات القيا�ض التي  الذهبية )مت التحقق( على كافة 
للموا�ضفات  وفللقللا  بللنللجللاح  الللتللحللقللق  عملية  اجلللتلللازت 

وال�ضراطات اخلا�ضة بها.
هذا و�ضملت عمليات التفتي�ض جمموعة من الأجهزة 
املكيفات،  بللني  مللا  تنوعت  الللتللي  املنزلية  الكهربائية 
امل�ضتخدمة  والأجللللهللللزة  واللللغللل�لللضلللالت،  واللللثلللالجلللات، 
اللل�للضللوائللل واأجهزة  تلل�للضللخللني  اأجلللهلللزة  الللطللبللخ مللثللل  يف 
اأجهزة  اإىل  بللالإ�للضللافللة  الللقلللللي واللل�للضللوايللات والأفلللللران 
من  وغللريهللا  احلللالقللة  كللاأجللهللزة  ال�ضخ�ضية  العناية 
الت�ضنيفات الأخرى والتي حر�ض املجل�ض على التاأكد 
ح�ضب  واللل�للضللالمللة  اجلللللودة  ملتطلبات  مطابقتها  مللن 
املوا�ضفات واللوائح الفنية اخلا�ضة بها مثل ح�ضولها 
عن  ت�ضدر  الللتللي   )ECAS( املطابقة  �للضللهللادة  على 

هيئة الإمارات للموا�ضفات واملقايي�ض. 
بالإ�ضافة اإىل �ضرورة احتواء هذه املنتجات على قاب�ض 
هيئة  متنحه  اللللذي  الللطللاقللة  كللفللاءة  ومل�ضق  ثللالثللي 
الأقل  للمنتجات  واملقايي�ض  للموا�ضفات  الإملللللارات 
ا�ضتهالكاً للطاقة يف املنازل مثل املكيفات والثالجات 
والللغلل�للضللالت وجمللفللفللات املللالبلل�للض والللللذي يللبللني حجم 
كلما  اأنه  بحيث  للطاقة  الكهربائي  اجلهاز  ا�ضتهالك 
ا�ضتهالك  املل�ضق دل ذلك على  النجوم على  زاد عدد 

اأقل للطاقة وبالتايل التوفري يف ا�ضتهالك الكهرباء.
ومنتجات  الأطلللفلللال،  األلللعلللاب  علللللى  التفتي�ض  مت  كللمللا 
ال�ضجائر والتبغ واملنظفات املنزلية، واإطارات املركبات 
واحلر�ض على التاأكد من مطابقتها ملتطلبات اجلودة 

وال�ضالمة ح�ضب املوا�ضفات واللوائح الفنية اخلا�ضة 
بها.

للمن�ضاآت  الإنلللذارات  بتحرير  املجل�ض  مفت�ضو  ويقوم 
املطابقة  غري  املنتجات  على  والتحفظ  امللتزمة  غري 
املطلوبة  الت�ضحيحية  الإجللللللراءات  ا�ضتكمال  حلللني 
والتاأكد من تنفيذها قبل اإعادة عر�ض املنتجات للبيع 

مرة اأخرى.
من جهة اأخرى ي�ضتمر املجل�ض بتنفيذ عمليات التحقق 
من عدادات الوقود يف حمطات اخلدمة التابعة ل�ضركة 
اأدنوك للتوزيع بالتن�ضيق والتعاون مع ال�ضركة، حيث 
و�ضل عدد العدادات التي مت التحقق منها اإىل 3171 
ن�ضبة  وبلغت  اأبوظبي  اإمللارة  عداد وقود على م�ضتوى 
اأدنوك  �ضركة  يف  املعنيون  وقللام   ،100% مطابقتها 
على  املطلوبة  ال�ضيانة  كافة عمليات  بتنفيذ  للتوزيع 
العدادات التي حتتاج اإىل �ضيانة من اأجل التاأكد من 

ا�ضتيفائها للمتطلبات وال�ضراطات املعمول بها.
بزيارة عدد من  املجل�ض  قام مفت�ضو  ذلك  اإىل  اإ�ضافة 
العبوات  مللن  والتحقق  التجارية  واملللنلل�للضللاآت  امل�ضانع 
التي  العبوات  كمية  بلغت  حيث  لديها  م�ضبقاً  املعباأة 
لل76 منتجاً خمتلفاً  3560 عبوة  التحقق منها  مت 
ال�ضائلة مثل احلليب  الغذائية  املواد  تراوحت ما بني 
والألبان واأي�ضاً املواد الغذائية ال�ضلبة مثل الأجبان، 
واملخبوزات، والب�ضكويت وغريها من الأنواع الأخرى 

من املواد الغذائية املعباأة.
ودعا املجل�ض امل�ضتهلكني اإىل �ضرورة التاأكد من وجود 
عالمات التحقق الذهبية قبل قيامهم بعملية ال�ضراء 
يف  اأنلله  حيث  )ملليللزان(  قانونية  قيا�ض  اأداة  با�ضتخدام 
حال عثورهم على اأداة قيا�ض ل حتمل عالمة التحقق 
الذهبية اأو حتمل عالمة الرف�ض احلمراء فالبد من 
احلكومي  الت�ضال  عنها يف مركز  والإبللالغ  الت�ضال 

على الرقم 800555.
يذكر اأن جمل�ض اأبوظبي للجودة واملطابقة تاأ�ض�ض يف 
عام 2009 ليكون ممكناً للجهات التنظيمية يف اإمارة 
املتداولة  واملنتجات  ال�ضادرات  جودة  ولرفع  اأبوظبي، 
ال�ضناعية،  والتنمية  اجلللودة،  ثقافة  وتعزيز  حملياً، 
والتناف�ضية، و�ضالمة املنتج من خالل متكني املنظمني 
القانونية  واملقايي�ض  املنتجات  �ضالمة  وتنفيذ  لو�ضع 
اأبوظبي للجودة  وبرامج املطابقة. كما يحدد جمل�ض 
واملطابقة املبادئ التوجيهية واملعايري للتحقق من اأن 
املنتجات امل�ضنعة واملتداولة يف الإمارة تتفق مع اأعلى 

معايري ال�ضالمة واجلودة واملطابقة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

واحللول  “اخلدمات  �ضركة  ام�ض،  اأعلنت 
خدمات  تللوفللري  يف  الللرائللدة  التوربينية” 
ملحّركات  والللَعللمللرة  والإ�لللضلللالح  اللل�للضلليللانللة 
واململوكة  اللللغلللاز،  وتللوربلليللنللات  الللطللائللرات 

لال�ضتثمار”  “مبادلة  ل�ضركة  بللالللكللامللل 
)مللبللادلللة(، عللن توقيع مللذكللرة تفاهم مع 
اخلللطللوط اجلللويللة الإثلليللوبلليللة، الللتللي تعد 
اأكلللرب خللطللوط اللللطلللريان واأ�للضللرعللهللا منواً 
الإفلللريلللقللليلللة. ومبلللوجلللب هذه  الللللقللللارة  يف 
وثيق  ب�ضكل  ال�ضركتان  تتعاون  التفاقية، 

لللبللنللاء قللللللدرات خللا�للضللة بلللاأجلللهلللزة وحللللدات 
خدمة  ومراكز   APU امل�ضاعدة  الطاقة 
و�للضلليللانللة دعلللم امللللحلللّركلللات،  فلليللمللا �ضتقوم 
)�ضند(،  الطريان”  حللول  “�ضند  �ضركة 
ل�ضركة  بالكامل  الأخللللرى  هللي  واملللملللللوكللة 
“مبادلة”، با�ضتك�ضاف فر�ض توفري حلول 

متويل املحركات لدعم اأ�ضطول اخلطوط 
القارة  الأ�للضللرع منللًوا يف  الإثيوبية  اجلوية 

الإفريقية.
ومن خالل هذه التفاقية، �ضتتاح ل�ضركة 
التوربينية” فر�ضة  واحللول  “اخلدمات 
الإفريقية  اللللطلللريان  اأ�لللضلللواق  يف  الللتللو�للضللع 
عرب �ضراكتها مع واحدٍة من اأ�ضرع �ضركات 
اإفريقيا، والتي  خطوط الطريان منًوا يف 
�ضركات  اأ�ضاطيل  اأحللدث  اأ�ضطولها  يعترب 
تطوًرا.  واأكلللرثهلللا  الإفللريللقلليللة  اللللطلللريان 
وحدات  لأجللهللزة  التميز  مللراكللز  و�ضركز 
ال�ضركتني  كلللٍل مللن  امللل�للضللاعللدة يف  الللطللاقللة 
تللوفللري عللللدٍد مللن خللدمللات ال�ضيانة  علللللى 
الطريان  للل�للضللركللات  املللتللملليللزة  والإ�للللضللللالح 
خمزون  اإدارة  خللدمللات  مللثللل  الإفللريللقلليللة، 
التنبوؤية  ال�ضيانة  وخدمات  الغيار،  قطع 
جم�ضات  تطبيقات  مللن  بللهللا  يللرتللبللط  وملللا 

املراقبة املرتبطة ب�ضبكة الإنرنت.
تزويد  يف  بلللدورهلللا  “�ضند”  و�للضللتلل�للضللاهللم   
خدمات متويل وتاأجري مكونات الطائرات 
لأ�للللضللللطللللول �لللضلللركلللة اخللللللطلللللوط اجللللويلللة 

الإثيوبية احلايل وامل�ضتقبلي. 
مذكرة  تللوقلليللع  علللللى  تعليقه  مللعللر�للض  ويف 
الرئي�ض  جناحي،  من�ضور  قللال  التفاهم، 
اخلدمات  للل�للضللركللة  بلللالإنلللابلللة  الللتللنللفلليللذي 
التفاقية  “ت�ضكل  التوربينية:  واحللللللول 
اجلديدة مع  اخلطوط اجلوية الإثيوبية 

و�ضعيها  �ضركتنا  م�ضرية  يف  هامة  حمطًة 
خطوط  �للضللركللات  مللع  �للضللراكللاتللهللا  لتو�ضيع 

الطريان الأكرث منًوا حول العامل. 
اإطلللللار بتطوير   وتلللاأتلللي هلللذه اخللللطلللوة يف 
يف  تناف�ضيتنا  علللللى  واملللحللافللظللة  قللدراتللنللا 
�ضوق خدمات ال�ضيانة والإ�ضالح والَعمرة 

العاملي.
ماريام،  جللرب  تيوولدي  قللال  ناحيته،  مللن 
الللرئلليلل�للض الللتللنللفلليللذي للل�للضللركللة  اخلطوط 

اجلوية الإثيوبية: 
“�ضتمكن هذه التفاقية  اخلطوط اجلوية 
خلدمات  مللزود  واأحللدث  باأكرب  الإثيوبية، 
اإفريقيا،  يف  والَعمرة  والإ�للضللالح  ال�ضيانة 
مللن تللعللزيللز قللدراتللهللا مللن خلللالل توظيف  

اأرقى التقنيات احلديثة واملبتكرة . 
خيارات  توفري  يف  التفاقية  �ضت�ضهم  كما 
الللتللمللويللل وال�للضللتللئللجللار لللعللمللالئللنللا ، مما 
ت�ضتفيد منها جميع  يوفر خيارات عملية 

الأطراف املعنية. 
املللتللوا�للضلللللة يف تطوير  وتللتللكللامللل جللهللودنللا 
والإ�ضالح  اللل�للضلليللانللة  جملللال  يف  قللدراتللنللا 
والعمرة  مع منو اأ�ضطولنا احلديث الذي 

�ضي�ضل عدده اىل مائة طائرة قريًبا.« 
�ضركة  التزام  اجلديد  التفاق  هذا  يعك�ض 
“اخلدمات واحللول التوربينية” بال�ضوق 
الإفلللريلللقللليلللة، وبلللتلللعلللزيلللز حللل�لللضلللورهلللا على 

ال�ضعيد العاملي.

•• دبي-الفجر:

اأخللالقلليللات الأعلللملللال التابع  اأ�لللضلللدر مللركللز 
لغرفة جتارة و�ضناعة دبي العدد الثالث من 
للموؤ�ض�ضات  الجتماعية  “امل�ضوؤولية  ن�ضرة 
العدد  يحتوي  حيث   ،2018 ام�ض” للعام 
اجلديد على مقالت واأخبار متنوعة تعك�ض 
التطور الذي ت�ضهده ن�ضاطات املركز يف ن�ضر 
التوعية حول اأهمية امل�ضوؤولية الجتماعية 
الن�ضرة  من  العدد  هذا  للموؤ�ض�ضات.وي�ضلط 
والفعاليات  الأخللللبللللار  اأبللللللرز  علللللى  اللل�للضللوء 
اخلا�ضة مبركز اأخالقيات الأعمال، ومقالت 
امل�ضوؤولية الجتماعية  حملية وعاملية حول 
اخل�ضراء.  واملللبللاين  وال�ضتدامة  لل�ضركات 
“الإمارات  ملللبلللادرة  الللنلل�للضللرة  عللر�للضللت  كللمللا 

لل�ضرافة” حول ت�ضجيع ا�ضتخدام القنوات 
القانونية لتحويل الأموال، حيث ركزت هذه 
املوجودة  البنغالد�ضية  املبادرة على اجلالية 
يف الدولة، وهدفت اإىل رفع م�ضتوى الوعي 
التحويل  قلللنلللوات  ا�للضللتللخللدام  حللللول  بلليللنللهللم 
اأموالهم  اإر�للضللال  عند  واملرخ�ضة  القانونية 
الللنلل�للضللرة كذلك  واحلللتلللوت  بللنللغللالديلل�للض.  اإىل 
ع�ضماين،  حممد  الدكتور  مع  مقابلة  على 
واإدارة  املللعللمللاريللة  الهند�ضة  بللرنللامللج  مللديللر 
الت�ضميم يف كلية الهند�ضة املعمارية والبناء 
والللهللنللد�للضللة املللدنلليللة يف جللامللعللة لللوفللبللورو يف 
اأهمية  حللول  اللللذي حتللدث  املللتللحللدة  اململكة 
خف�ض  يف  لل�ضركات  الجتماعية  امل�ضوؤولية 
الرئي�ضية  املقالة  وركلللزت  الللبللنللاء.  خملفات 
للللللنلل�للضللرة علللللى امللللبلللاين اخللل�للضللراء واآثلللارهلللا 

بالإ�ضافة  واملجتمع،  املللدن  على  الإيجابية 
اإىل ت�ضليط ال�ضوء على ح�ضول الغرفة على 
الفئة البالتينية لعتماد الريادة يف تطبيق 
الللبلليللئللة )لييد(  الللطللاقللة وحللمللايللة  اأنللظللمللة 
خالل  الللقللائللمللة  املللبللاين  و�للضلليللانللة  لعمليات 
عاملي  تقييم  اأعلللللى  وهلللو  املللا�للضلليللة،  الللفللرة 
للمباين اخل�ضراء، ليكون مبناها اأول مبنى 
يف الوطن العربي يح�ضل على هذا العتماد 
العالية  ال�ضمعة  يعك�ض  مما  الفئة،  هللذه  يف 
املجتمعية  امل�ضوؤولية  جمللال  يف  دبللي  لغرفة 
واملللبللاين اخللل�للضللراء.و�للضللدد الللدكللتللور بلعيد 
القت�ضادية  الأبللحللاث  قللطللاع  رئي�ض  رتلللاب، 
والللتللنللملليللة امللل�للضللتللدامللة يف غللرفللة دبللللي على 
الدور الذي يلعبه مركز اأخالقيات الأعمال 
امل�ضوؤولية  اأهللملليللة  حللللول  اللللوعلللي  نلل�للضللر  يف 

الجتماعية للموؤ�ض�ضات وتاأثريها الإيجابي 
عام،  ب�ضكل  وامللللدن  واملجتمع  الأعللمللال  على 
موؤكداً اأن هذه الن�ضرة تعك�ض التطور الذي 
ت�ضهده ن�ضاطات املركز يف ن�ضر التوعية حول 

اأهمية امل�ضوؤولية الجتماعية للموؤ�ض�ضات.
معلومات  املتنوعة  باأعدادها  الن�ضرة  وتوفر 
الجتماعية  املللل�لللضلللوؤولللليلللة  حلللللول  حملللدثلللة 
املختلفة،  وممللار�للضللاتللهللا  دبلللي  يف  لللللل�للضللركللات 
املبادرات  واأحللدث  اأبللرز  ال�ضوء على  وت�ضلط 
وال�ضتدامة،  الجتماعية  امل�ضوؤولية  حللول 
واإر�ضادات  اأدوات  تللوفللريهللا  اإىل  بللالإ�للضللافللة 
دمج  يف  الإملللللللللارة  يف  الللل�لللضلللركلللات  ملللل�لللضلللاعلللدة 
ممللار�للضللات امللل�للضللوؤوللليللة الجللتللمللاعلليللة �ضمن 
اأخالقيات  مللركللز  ا�ضراتيجياتها.ويعترب 
الأعللمللال الللذي مت اإطللالقلله يف غرفة جتارة 

و�للضللنللاعللة دبلللي علللام 2004 املللركللز الأقلللدم 
والأهلللم مللن نللوعلله يف دوللللة الإمللللارات نظراً 
امل�ضوؤولية  ملفهوم  الرويج  يف  البارز  لللدوره 

الذي  املركز  ويقوم  لالأعمال.   الجتماعية 
بالذكرى   2014 اللللعلللام  خللللالل  احللتللفللل 
غرفة  اأع�ضاء  بت�ضجيع  لتاأ�ضي�ضه،  العا�ضرة 

دبي على تطبيق ممار�ضات الأعمال امل�ضوؤولة 
موؤ�ض�ضاتهم  اأداء  تللعللزيللز  يف  تلل�للضللاهللم  الللتللي 

وقدراتهم التناف�ضية.

برنامج »الرعاية الالحقة« لـ »دبي لتنمية ال�ستثمار« 
يدعم حركة اإعادة ال�ستثمار وخدمة امل�ستثمرين 

•• دبي-الفجر: 

ا�ضتجابًة اإىل توجيهات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم، نائب 
رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الللوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”، يف تعزيز قنوات 
لحتياجاتهم  معمق  فهم  اإىل  والللو�للضللول  امل�ضتثمرين  مللع  املبا�ضر  التوا�ضل 
اأن�ضطتهم  مزاولة  لت�ضهيل  الإمكانيات  كافة  وت�ضخري  وامل�ضتقبلية،  احلالية 

دون  ال�للللضللللتللللثللللمللللاريللللة 
موؤ�ض�ضة  اأّكللدت  تعقيد. 
دبي لتنمية ال�ضتثمار، 
اإحللللللللللللدى ملللوؤ�لللضللل�لللضلللات 
عزمها  دبي،  اقت�ضادية 
اجلهود  موا�ضلة  على 
ل�ضتقطاب  احلللثلليللثللة 
الأجنبية  ال�ضتثمارات 
مللللن خالل  امللللبلللا�لللضلللرة 
خدمات   تعزيز  تو�ضعة 
“الرعاية  بللللرنللللامللللج 
الالحقة”، والذي يعد 
اإطار  يف  نوعي  برنامج 
ال�ضراتيجية  اخلطة 
يهدف  للللللللملللوؤ�لللضللل�لللضلللة، 
امل�ضاركة  تللعللزيللز  اإىل 
ت�ضهيل  يف  اللللفلللعلللاللللة 

رحلة امل�ضتثمر وتوفري كافة ال�ضبل الالزمة ل�ضمان حتقيق ر�ضاه وجناحه بعد 
تاأ�ضي�ض امل�ضاريع ال�ضتثمارية يف دبي. 

وياأتي برنامج “الرعاية الالحقة” ليمثل دفعة قوية باجتاه جذب وا�ضتقطاب 
ال�ضادرة  الر�ضمية  الإحلل�للضللائلليللات  تفيد  اإذ  املللبللا�للضللرة،  الأجنبية  ال�للضللتللثللمللارات 
لال�ضتثمار  دبللي  “مر�ضد  لتقرير  وفقا  ال�ضتثمار  لتنمية  دبللي  موؤ�ض�ضة  عن 
الناجت املحلي الإجمايل لإمارة دبي.  من   7.1% حالياً  متثل  2017” باأّنها 
وتبذل املوؤ�ض�ضة م�ضاٍع م�ضتمرة لزيادة م�ضاهمة ال�ضتثمارات الأجنبية املبا�ضرة 
دبللي عاملياً يف  ريللادة  تر�ضيخ  الوطني، من خللالل  القت�ضاد  دفللع عجلة منو  يف 
�ضهولة ممار�ضة الأعمال وتعزيز �ضمعتها كوجهة مف�ضلة لال�ضتثمار الأجنبي. 
وك�ضفت املوؤ�ض�ضة عن اأّن %20 من ال�ضتثمارات الأجنبية املبا�ضرة يف امل�ضاريع 
بالإمارة  امل�ضتثمرين  ثقة  يعك�ض  ما  وهللو  ال�ضتثمار،  اإعللادة  من  تاأتي  املحلية 

كبيئة ا�ضتثمارية مثالية مل�ضاعفة النمو.
وميثل الربنامج دلياًل دامغاً على تطور النهج ال�ضتباقي الذي تتبناه موؤ�ض�ضة 
وتزويدهم  امل�ضتثمرين  مع  التوا�ضل  تفعيل  �ضبيل  يف  ال�ضتثمار  لتنمية  دبي 
النمو  حتقيق  من  لتمكينهم  خ�ضي�ضاً  م�ضممة  ا�ضت�ضارية  وخللدمللات  بحلول 
وتعزيز ال�ضتفادة املثلى من الفر�ض الواعدة التي تزخر بها دبي، مبا يتما�ضى 
“حمور  الإملللارة  جعل  يف   ”2021 ال�ضراتيجية  دبللي  “خطة  اأهلللداف  مللع 

رئي�ض يف القت�ضاد العاملي«.
ويف ذات ال�ضياق ، اأ�ضار �ضالح الأن�ضاري، م�ضت�ضار الرعاية الالحقة وعالقات 
امل�ضتثمرين يف موؤ�ض�ضة دبي لتنمية ال�ضتثمار: ل تّدخر املوؤ�ض�ضة جهداً لإيجاد 
طرق مبتكرة وجديدة لتعزيز قنوات التوا�ضل الفعال مع امل�ضتثمرين يف اإطار 
ا�ضراتيجيتها ال�ضاملة لتحفيز وت�ضجيع ال�ضتثمار الأجنبي املبا�ضر يف الإمارة.
واأ�ضاف الن�ضاري، نتطلع قدماً اإىل موا�ضلة تعزيز جاذبية دبي لال�ضتثمارات 
الأجنبية املبا�ضرة، يف الوقت الذي تربز فيه دولة الإمارات كواحدة من الدول 
امل�ضتثمرين  بتزويد  جانبنا  مللن  ونلتزم  الللعللامل.  يف  تناف�ضية  الأكلللرث  الع�ضر 
باملعلومات املوثوقة والدعم امل�ضتمر والهتمام الالزم ل�ضمان اإجناح اأعمالهم 
الذي ميثل دفعة قوية  الالحقة”،  “الرعاية  برنامج  وا�ضتثمارهم من خالل 

باجتاه توطيد عالقات الإيجابية واملثمرة مع جمتمع ال�ضتثمار.« 
بيانات حديثة  ببناء قاعدة  ي�ضاهم  اأن الربنامج  �ضوف  واأكللد الن�ضاري، على 
و�ضبكة وا�ضعة من امل�ضتثمرين ال�ضراتيجيني مع لئحة حمدثة باهتماماتهم 
وغني  مللوثللوق  م�ضدر  يوفر  الللذي  الأملللر  وامل�ضتقبلية،  احلالية  ال�ضتثمارية 
اآفاق ا�ضتثمارية جديدة تدفع م�ضار  اأن ت�ضاعد يف فتح  للمعلومات التي ميكن 

تنمية وتنويع القت�ضاد الوطني.
تنظيم  حللول  يتمحور  الالحقة”  “الرعاية  برنامج  اأن   ، بالذكر  واجلللديللر 
التي ت�ضعى موؤ�ض�ضة دبي لتنمية  التفاعلية  الفعاليات والن�ضاطات  �ضل�ضلة من 
ب�ضورة  امل�ضتثمرين  �ضلوكيات  وحتديد  وقيا�ض  لر�ضد  خاللها  من  ال�ضتثمار 
جمتمع  تطلعات  مع  بفعالية  للتعامل  املثلى  ال�ضراتيجيات  وحتديد  دوريللة 
ال�ضتثمار، ف�ضاًل عن ا�ضت�ضراف الجتاهات احلالية وامل�ضتقبلية التي ت�ضمن 
م�ضاعدتهم على تنمية وتطوير واإجناح اأعمالهم. ويعقد الربنامج اجتماعات 
منو  خللطللط  وحتللديللد  ال�للضللتللثللمللاريللة  اهتماماتهم  مناق�ضة  اأجلللل  مللن   ، دوريللللة 
ال�ضتثمار، بالإ�ضافة اإىل تعزيز املمكنات وحتديد املعوقات واحللول الفاعلة لها 
وتزويد جمتمع ال�ضتثمار بتقارير �ضنوية وف�ضلية حول النتائج وامل�ضتجدات 

احلا�ضلة وغريها. 
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العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�شر

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
يف الق�شية )2018/4399( جتاري جزئي ال�شارقة 

اىل املدعى عليه / كولم للتموين باملواد الغذائية - ذ م م 
حيث ان املدعي / جولدن هارت لتموين املواد الغذائية - ذ م م 

قد اقامت عليكم الدعوى املذكورة اعاله لدى هذه املحكمة ، وتطلب الزامكم باأداء مبلغ 
الدعوى  رفع  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  الفائدة  اىل  بال�ضافة  درهم   39.368.67
اتعاب  ومقابل  بامل�ضاريف  عليهما  املدعي  الزام  لطلب  بال�ضافة  التام  ال�ضداد  وحتى 
ال�ضارقة  اإدارة الدعوى رقم 1 مبحكمة  املحاماة - لذلك يقت�ضي ح�ضوركم امام مكتب 
املوافق  الربعاء  يوم  �ضباح  من  والن�ضف  الثامنة  ال�ضاعة  متام  يف  البتدائية  الحتادية 
2018/7/25      وذلك  لالإطالع والرد على الدعوى ، ويف حالة تخلفكم عن احل�ضور او 

عدم ار�ضال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فان املحكمة �ضتبا�ضر نظرالدعوى يف غيابك. 
مكتب اإدارة الدعوى          

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/1019 جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- يف تي ا�ض - لت�ضويق الوحدات ال�ضكنية - �ض ذ م م  جمهول حمل 
الدعوى  يف   2018/5/29 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  بللان  نعلنكم  القللامللة 

املذكورة اعاله ل�ضالح/ حممد بن حميد بن حماد الغلي القر�ضي - 
اول : برد وبطالن التفاقية املوؤرخة 2016/11/17 

تللوؤدي للمدعي مبلغ وقللدره 21600 واحللد وع�ضرون الف  ثانيا : بالزام املدعي عليها بان 
و�ضتمائة درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �ضنويا من 2018/3/20 وحتى متام ال�ضداد 

والزمتها بامل�ضاريف ومبلغ خم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
 حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/741 جتاري جزئي                                                
لل�ضيانة  البحرية  اخلليج  2-�للضللركللة  نللايللك  بيكوباى  فلليللكللرام  عليهما/1-  املللحللكللوم  اىل 
بان  دبللي( - جمهول حمل القامة نعلنكم  ذ م م )جيمو�ض  واخلدمات املالحية - دبي - 
املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  2018/4/24 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/
يوؤديا  بللان  بينهما  فيما  بالت�ضامن  عليهما  املللدعللي  بللالللزام  هاريكوتى  �للضللانللدران  فيجايا 
و�ضبعمائة واحدى ع�ضر درهم( قيمة  الف  واربعون  للمدعي مبلغ 48711 درهم )ثمانية 
ال�ضيك  ا�ضتحقاق  تاريخ  �ضنويا من  بواقع %9  القانونية  والفائدة  الدعوى  �ضند  ال�ضيكني 
التام ف�ضال عن الر�ضوم وامل�ضاريف وثالثمائة درهم مقابل اتعاب  ال�ضداد  الثاين وحتى 
املحاماة.   حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/3989 جتاري جزئي                                              

اىل املدعي عليه/1- اكواتك للتجارة العامة - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة 
املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  م   م  ذ  - �ض  انرنا�ضيونال  امل�ضرق   / املدعي  اأن  مبا 
بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2018/2/19 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/ امل�ضرق 
انرنا�ضيونال �ض ذ م م - بالزام املدعي عليها بان ت�ضدد اىل املدعية مبلغ 59800 
درهم ، وفائدة 9% من تاريخ 2017/10/19 وحتى ال�ضداد التام ، والزمتها بر�ضوم 
ورف�ضت   ، املحاماة  اتعاب  مقابل  درهللم  خم�ضمائة  ومبلغ  الدعوى  وم�ضروفات 
ما زاد على ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل 
با�ضم �ضاحب  العللالن �ضدر  لن�ضر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  ثالثني 

ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2018/4445 
املنذر / ورثة علي حممد خلفان ال�ضويدي 

املنذر اليه / ريزينغ �ضتار - م ذ م �ض 
فاإننا نطلب ما يلي : 

اخطار املخطر اليه ب�ضداد امل�ضتحقات اليجارة املتذرة عليكم من القيمة اليجارية 
وجتديد عقد اليجار يف مدة ل تتجاوز ثالثني يوما من تاريخ النذار 

، فانه  انفا  املللذكللورة  املللدة  امل�ضتحقات خللالل  �ضداد  اليه عن  املنذر  ويف حالة تخلف 
�ضيبا�ضر  املنذر  وان  امل�ضتحقات  كافة  و�ضداد  املللوؤجللرة  العني  اخللالء  عليكم  يتوجب 
الفوائد  والزامكم  املاأجور  واخللالء  املتاأخرة  امل�ضتحقات  ل�ضداد  القانونية  اجراءاته 

القانونية والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/4497 

املنذر / �ضركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية - فرع دبي 
املنذر اليها / العقيلي للمفرو�ضات - �ض ذ م م 

مبوجب الإنذار رقم رقم 2018/1/132004 اإنذار عديل وامل�ضجل لدى كاتب العدل 
بدبي ينذر وينبه املنذر املنذر اليها ب�ضرعة جتديد عقد اليجار و�ضداد بدل اليجار 
او اخالء العني املوؤجرة اليها وت�ضليمها اىل املنذرة خالية من ال�ضخا�ض وال�ضواغل 
املياه والكهرباء وذلك خالل ثالثون يوما من  الذمة من هيئة  بللراءة  اإح�ضار  مع 
القانونية  الجلللراءات  اتخاذ  اىل  اآ�ضفا  املنذر  �ضي�ضطر  واإل  النلللذار  اإعللالن  تاريخ 
والر�ضوم  اليللجللار  ببدل  الزامها  مع  املللاأجللور  من  اليها  املنذر  لخللالء  والق�ضائية 

وامل�ضاريف حتى تاريخ الخالء التام مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/292 جتاري جزئي                                              
اىل املدعي عليه/1- درمي ورك�ض اند ديزاينز �ضريفي�ضز - �ض ذ م م  2-اين جورج جورج 
جابريل جمهويل حمل القامة مبا اأن املدعي / موؤ�ض�ضة اأحمد عبداهلل للعقارات وميثله / 
هاين رجب مو�ضى عبداهلل اجل�ضمي - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 
2018/3/21 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/ موؤ�ض�ضة اأحمد عبداهلل للعقارات  بالزام 
املدعية مبلغ وقدره 154.208 مائة  يوؤديا اىل  ان  بينهما  بالت�ضامن فيما  املدعي عليهما 
واربعة وخم�ضون الف ومائتان وثمانية درهم ، والفائدة القانونية على ذلك املبلغ بواقع 
9% من 2018/1/30 وحتى متام ال�ضداد والزمتهما الر�ضوم وامل�ضاريف وخم�ضمائة درهم 
يوما  قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني  املحاماة.   حكما مبثابة احل�ضوري  اتعاب  مقابل 
اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 

را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2241  جتاري جزئي              

 اىل املدعي عليه / 1-�ضركة اي بي كيه يونيفر�ضال لتجارة املواد الغذائية - �ض ذ م م  
والفواكه  اخل�ضار  لتجارة  اجلزيرة  �ضجرة  املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
وميثله / حبيب حممد �ضريف عبداهلل املال -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهللم(   127186( وقللدره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة 
واتعاب املحاماة والفائدة  9% من تاريخ ال�ضتحقاق احلا�ضل يف يونيو / 2017 وحتى 
ال�ضداد التام.  وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء  املوافق  2018/7/25  ال�ضاعة 8.30 
�ض بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   
 اعادة اعالن بالن�شر        

 يف  الدعوى 2018/1184  جتاري كلي 
القامة  حمل  جمهول  م   م  ذ  �ض   - للمقاولت  ال�ضرح   -1/ عليه  املدعي  اىل 
عمر  عبدالرحمن   / وميثله  م  م  ذ  �للض   - للم�ضاريع  املدعي/باحل�ضا  ان  مبللا 
املدعي  بللالللزام  املطالبة  الللدعللوى ومو�ضوعها  اأقلللام عليك  قللد  عللبللداهلل خمللري 
املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم(  عليه مببلغ وقدره )968125.99 
التام.  وحللددت لها جل�ضة يوم الثنني  ال�ضداد  تاريخ وحتى  والفائدة 9% من 
املوافق 2018/8/27 ال�ضاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف 
او  مللذكللرات  مللن  لديك  مللا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مللن  اأو  باحل�ضور 
م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2089  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- �ضركة اخلليج البحرية لل�ضيانة واخلدمات املالحية دبي - ذ 
بايب لين  ا�ضيا  �ضركة  املدعي/  ان  القامة مبا  دبللي جمهول حمل  م جيمو�ض  م 
عليك  اأقلللام  قللد   - الن�ضار  ح�ضني  حممد  يو�ضف  فللتللوح   / وميثله  كلللروب  �ضباليز 
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )498557 درهم( 
والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ املطالبة الق�ضائية 
وحتى ال�ضداد التام.  وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء  املوافق  2018/7/25  ال�ضاعة 
8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2483  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-هامبيل لالأعمال الكهروميكانيكية - �ض ذ م م  جمهول حمل 
- وميثلها مديرها  م  م  ذ  �ض   - الفنية  للخدمات  هاينو  املللدعللي/  ان  القللامللة مبا 
ال�ضيد/ ا�ضلم خان نظري اهلل خان اهلل قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهللم(   135000( وقللدره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام 
املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام.  وحددت لها جل�ضة 
يوم اخلمي�ض  املوافق  2018/7/26 ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2084  جتاري جزئي              

لل�ضيانة  البحرية  اخلليج  2-�للضللركللة  نللايللك  بيكوباى  فيكرام   -1  / عليه  املللدعللي  اىل 
واخلدمات املالحية دبي -ذ م م )جيمو�ض دبي( جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ 
ليواكومار كري�ضنا بيالي وميثله / ريا�ض عبداملجيد حممود الكبان -  قد اأقام عليك 
درهم(   16.030( وقلللدره  مببلغ  عليه  املللدعللي  بللالللزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الللدعللوى 
والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ   ا�ضتحقاق ال�ضيك يف 
2017/1/27 وحتى ال�ضداد التام و �ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها 
جل�ضة يوم الثالثاء  املوافق  2018/8/7  ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.13 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/482 عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-وايدو رينزميا  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك دبي 
 - ال�ضام�ضي  جابر  �ضليمان  حمد  نا�ضر   / وميثله  عامة  م�ضاهمة  �ضركة   - ال�ضالمي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�ضخ اتفاقية اليجارة املنتهية بالتملك 
مو�ضوع الدعوى ومالحقها والزام املدعي عليه بت�ضليم العقار مو�ضوعها خاليا من 
وقدره  مبلغ  و�للضللداد  العقاري  القيد  اإ�للضللارة  والللغللاء  املدعي  اىل  احللليللازة  ورد  ال�ضواغل 
يوم  لها جل�ضة  والتللعللاب.  وحللددت  وامل�ضاريف  والر�ضوم  كتعوي�ض  )112.000درهللللم( 
مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  9.30 �ض  ال�ضاعة    2018/8/5 املوافق   الحللد 
او م�ضتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�ضور 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2370  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه /1- احمد بن ب�ضام بن احمد عفا�ضة  جمهول حمل القامة مبا 
م م وميثله / حممد مرت�ضى يعقوب  ذ   - ال�ضيارات  لتاأجري  ام  اآر بي  املدعي/  ان 
بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأقللام  قد   - الها�ضمي  برهان  مرت�ضى 
املدعي عليه مببلغ وقدره )25500 درهم( )خم�ضة وع�ضرون الف درهم( والر�ضوم 
ال�ضداد  املطالبة وحتى  تاريخ  القانونية من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف 
التام و �ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء  
مكلف  فاأنت  لللذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �ض   8.30 ال�ضاعة   2018/7/24 املوافق 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2003  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-  النبيل للدعاية والإعللالن - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة 
 مبا ان املدعي/ بي بي ان وكالة العالن )فرع من فرونتالين ماركيتينج )�ض ذ م م( 
وميللثللللله/حللمللدان عللبللداهلل عللبللدالللرحللمللن علللللي الللهللرمللي - قللد اأقللللام عللللليللك الدعوى 
ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )306.451.55 
درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ   
ال�ضتحقاق يف 2017/10/26 وحتى ال�ضداد التام.   وحددت لها جل�ضة يوم الحد  املوافق  
اأو  فاأنت مكلف باحل�ضور  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  ال�ضاعة 8.30 �ض   2018/7/29
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 

اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/2183 عمايل جزئي 
اىل املدعي عليها / 1- مقهى بيبنك كينتيان �ضابقا مقهى فيتو حاليا ، اخل�ضم املدخل/ 
2-مقهى رايز مي اب ، اخل�ضم املدخل/ 3-البادية للتجارة العامة - �ضركة ذات م�ضوؤولية 
حمدودة   جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ داي�ضى جالينديز كالبيا وميثله / حكمت 
حممود فيا�ض - قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها 
ال�ضكوى   رقللم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهللم(    2000( عللودة مببلغ  وتذكرة  درهللم(   79445(
  2018/7/23 املللوافللق  الثللنللني  يللوم  جل�ضة  لها  وحلللددت   )MB180518298AE(
ال�ضاعة 10.00 �ض بالقاعة Ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2310  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه /1- اإيه جي تي اأدفان�ضد جريمان تكنولوجي منطقة حرة ذ م م  
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/  بي �ضي دي لل�ضفر �ض ذ م م وميثله/ علي 
ا�ضماعيل حممد عبداهلل الزرعوين - قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )86123 درهللم(  والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة.   وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�ض  املوافق 2018/8/30 
من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فللاأنللت  لللذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �للض   8.30 ال�ضاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 

اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2159   تنفيذ جتاري  
جويل  كومار  2-راكي�ض  م  م  ذ   - للتجارة  ليللن  فرونت  �ضدهما/1-  املنفذ  اىل 
بن كي�ضان �ضاند - ب�ضفته كفيل و�ضامن ملديونية فرونت لين للتجارة - ذ م م  
جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك الفجرية الوطني - فرع دبي 
وميثله / حممد عي�ضى �ضلطان ال�ضويدي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
 )5378262( وقللدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  بالت�ضامن  والزامكم  اعللاله  املذكورة 
�ضتبا�ضر  املحكمة  فللان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طللالللب  اىل  درهلللم 
 15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الجللراءات 

يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   
تبليغ ح�شور جل�شة خربة 

�شادرة عن اخلبري احل�شابي   د. ب�شام يحيى عجول 
اإىل املدعي عليها / العي�ضى للنظارات منطقة حرة - ذ م م - وميثلها مديرها/ عالء �ضليمان فالج 
احل�ضيان - عنوانها : الإمارات - اإمارة دبي - عود ميثاء - بردبي - مدينة دبي الطبية - بناية رقم 

59 - الطابق الأر�ضي - حمل رقم )7( هاتف متحرك 055/5544558 
 info@alissaoptical.com : الربيد الإلكروين

نعلمكم مبوجبه بانه مت تكليفنا مبهمة اخلربة يف الدعوى رقم 2018/1020 جتاري جزئي  حمكمة 
دبي الإبتدائية واملقامة �ضدكم من قبل  املدعية / م�ضنع ايغما لنز - �ض ذ م م  - ندعوكم ب�ضفتكم 
طرفا يف الق�ضية امل�ضار اليها اعاله للح�ضور اىل مكتبنا الكائن يف ال�ضقة رقم c08 بناء العوي�ض 
�ضارع الرقة ديرة دبي وذلك يف متام ال�ضاعة 10.00 العا�ضرة من �ضباح يوم الثالثاء  املوافق  31 يوليو 
2018  وذلك لالإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من م�ضتندات.  يف حال تخلفكم عن احل�ضور 
اأو عدم ار�ضال وكيل قانوين عنكم خالل املهلة املحددة فاإن اخلبري �ضيبا�ضر اجراءات اخلربة ويقدم 

تقريره للمحكمة من واقع امل�ضتندات املتاحة.
اخلبري احل�شابي د . ب�شام يحيي عجول 

 اإعـــــــالن بالن�شـــر
العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/4456 

املنذر / الوكالت العربية املتحدة  بوكالة / ناجح حممد حممد 
19 مركز املمزر   /O املنذر اليها / ايفنت�ض اتليمتد - �ض ذ م م ب�ضفته امل�ضتاأجر مكتب
)جمهول حمل الإقامة( - حيث ان املنذر اليه مل يلتزم ب�ضروط عقد اليجار فيما يخ�ض 
من  درهللم  الللف   26.250 مببلغ  �ضيك  له  فارجتع  مواعيدها  يف  اليجار  �ضيكات  �ضداد 
مركز املمزر وامل�ضحوب على بنك الإمارات الوطني واملحرر    19  /O قيمة ايجار متكب
ب�ضداد  نخطره   ، دبللي  ايللجللارات   2008/33 للقانون  وطبقا   ،  2018/5/18 بتاريخ 
او الخالء وحالة  الن�ضر.  القيمة اليجارية املو�ضحة يف خالل ثالثون يوما من تاريخ 
العني والزامكم  يلزم قانونا حيال اخالء  التزامكم بهذا الخطار ف�ضوف نتخذ ما  عدم 

بال�ضداد بقوة القانون. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/2099 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �ضده/1- الجتاهات لتجارة الوقود �ض.ذ.م.م 2- �ضيخ حممد �ضريف دركا�ض 
ذ.م.م  الللوقللود  لللتللجللارة  الجتللاهللات  مللديللر  وب�ضفته  ال�ضخ�ضية  احمد/ب�ضفته  كونهي 
�ضامنة  ب�ضفتها  �للللض.ذ.م.م  الللعللام  للنقل  كو�ضي   -3 للقر�ض  �ضخ�ضي  �ضامن  وب�ضفته 
للقر�ض جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك برودا وميثله:�ضعيد مبارك 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم املنفذ  عبيد احمد الزحمي قد 
�ضده الول والثاين بالت�ضامن والتكافل بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )6979621.7( درهم 
والزام املنفذ �ضدهم مع الثالث بالت�ضامن ب�ضداد )16393378( درهم وت�ضليمه اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/2306 تنفيذ جتاري

ب�ضفته  بللونللواين  فينيتا   -2 �لللللض.ذ.م.م  للتجارة  الللزيللنللب  �للضللده/1-  املنفذ  اىل 
ال�ضخ�ضية وب�ضفته كفيل و�ضامن �ضخ�ضي للقر�ض 3- �ضاجناي بونواين ب�ضفته 
مدير الزينب للتجارة �للض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/

الدعوى  اأقللام عليك  الزحمي قد  بللرودا وميثله:�ضعيد مبارك عبيد احمد  بنك 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )14803922.8( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   2- بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن 
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
     يف الدعوى رقم 2018/1849 تنفيذ جتاري

�للض.ذ.م.م جمهول  العامة  العاملية لل�ضيانة  املنفذ �ضده/1- اجلللدارة  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ايبا للمقاولت وال�ضيانة �ض.ذ.م.م 
الزحمي  احمد  عبيد  مبارك  املدير/با�ضم حممد وميثله:�ضعيد  وميثلها 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعللاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأقللام  قد 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  درهللم اىل طالب  وقللدره )301693(  به  املنفذ 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجلللراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  وعليه 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/263  مدين كلي

املدعي/ن�ضاأت  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  فتيح  حلمي  املنت�ضر   -1  / عليه  املدعي  اىل 
ع�ضم وا�ضف نادر�ض وميثله:ح�ضن علي مطر الريامي قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
بطالن عقدي التفاق بني الطرفني والزام املدعي عليه بان يرد للمدعي مبلغ )5290000( 
درهم مع الفائدة القانونية 12% حتى متام ال�ضداد وان يوؤدي للمدعي مبلغ )10000000( 
درهم على �ضبيل التعوي�ض والفائدة القانونية 12% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�ضداد 
والر�ضوم وامل�ضاريف والتعاب. وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 2018/7/24 ال�ضاعة 
9.30 �ض بالقاعة Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/6092  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-حممد زاهر لالعمال الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأقلللام عليك الللدعللوى ومو�ضوعها  مبللا ان املللدعللي /حلل�للضللرت نللور رحللمللت نللور قللد 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )34180 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:MB182490897AE.وحددت لها 
  ch1.A.2:بالقاعة 08.30 �ض  ال�ضاعة   2018/8/2 املوافق  اخلمي�ض  يوم  جل�ضة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لللذا 
حالة  ويف  الأقللل  على  اأيللام  بثالثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  مللذكللرات 

تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/5429  عمايل جزئي

حمل  جمللهللول  �لللللض.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  1-نلليللويللرثب   / عليه  املللدعللي  اىل 
اأقلللام عليك الدعوى  القللامللة مبللا ان املللدعللي /غلللالم ر�للضللول خليل احللمللد قللد 
ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )11907 درهم( وتذكرة عودة 
لها  ال�ضكوى:MB181982130AE.وحددت  رقم  درهم   )2000( مببلغ 
  ch1.A.4:جل�ضة يوم الحد املوافق 2018/7/22 ال�ضاعة 10.00 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/6050  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-الق�ضا�ض لعمال النجارة وتركيب الر�ضيات �ض.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي /ر�ضا عبدالفتاح معتوق عماره قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )24900 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
.MB182716006AE:ال�ضكوى رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهللم   )2500(

�ض   08.30 اللل�للضللاعللة   2018/8/7 املللللوافللللق  اللللثلللالثلللاء  يللللوم  جللللل�للضللة  لللهللا  وحللللللددت 
وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�ضور  فاأنت مكلف  لذا    ch2.E.22:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2015/347  تنفيذ عمايل 
اىل املللنللفللذ �للللضللللده/1- اربللللت مللاجنللمللنللت للليللمللتللد فللللرع دبللللي جمهول 
الكرمي  عبد  اجمللد  التنفيذ/م�ضطفى  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
وميثله:�ضالح احمد يو�ضف �ضالح العبيديل قد اأقام  عليك الدعوى 
وقدره  بلله  املنفذ  املبلغ  بللدفللع  والللزامللك  اعلللاله  املللذكللورة  التنفيذية 
فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب   )437248(
املحكمة �ضتبا�ضر الجللراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2018/2909  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �ضده/1- زيرن للخدمات البحرية �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد عبد احلكيم احمد عبد الفتاح  
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )79106( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�ضافة اىل مبلغ )5739( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ضتبا�ضر الجللراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2018/2829  تنفيذ عمايل 

ان  القامة مبا  بكتولد جمهول حمل  �ضو�ضر  �للضللده/1-  املنفذ  اىل 
اأقام   راي�ضريت وميثله:�ضمري حليم كنعان  قد  التنفيذ/دير  طالب 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهللم   )1305000( وقللدره  به 
بال�ضافة اىل مبلغ )20200( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ضتبا�ضر الجللراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2017/471  عمايل كلي 
حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  العقارية  للو�ضاطة   999 عليه/1-  املحكوم  اىل 
بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2018/4/10  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/رمي�ضة يو�ضف ملك حممد 
يو�ضف بحكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعي مبلغ )100000( 
درهم والفائدة القانونية مبقدار 9% من تاريخ:2017/6/21 وحتى متام ال�ضداد عدا التعوي�ض عن 
الف�ضل التع�ضفي فمن تاريخ �ضريورة احلكم نهائيا وحتى ال�ضداد التام والزام املدعي عليها بت�ضليم 
املدعية جواز �ضفرها وبتذكرة عودة اىل موطنها على الدرجة ال�ضياحية او قيمتها وقت تنفيذ احلكم 
نقدا ما مل يلتحق بخدمة رب عمل اخر ومبلغ )1000( درهم مقابل اتعاب املحاماة والزمت املدعي 
عليها باملنا�ضب من امل�ضاريف والر�ضوم ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�ضوري 
با�ضم  �ضدر  العللالن  هللذا  لن�ضر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خللالل  لال�ضتئناف  قابال 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/2298 تنفيذ جتاري
ريزدن�ضي  فللرونللت  ووتللر  رويف   -2 ليمتد  فيو  بللارك  رويف  �للضللده/1-  املنفذ  اىل 
ليمتد 3- رويف جولف جرينز ليمتد 4- ريد فاين للتطوير العقاري �ض.ذ.م.م 
وميثلها مديرها ال�ضيد/مهروز منظور منظور احمد رويف 5- مهروز منظور 
منظور احمد رويف جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/كا�ضت للبناء 
والتعمري �ض.ذ.م.م وميثله:�ضلطان هادف را�ضد عبداهلل العوي�ض قد اأقام عليك 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  بالت�ضامن  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى 
وقدره )104739768( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الجللراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/2385 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �ضده/1- بريل ا�ضت ماجنمنت �ضريف�ضز ذ.م.م - فرع دبي جمهول 
بال�ضاحنات  العامة  املللواد  لنقل  التنفيذ/ميان  ان طالب  القامة مبا  حمل 
قد  اجلرمن  ابراهيم  ا�ضماعيل  وميثله:علي  �لللض.ذ.م.م  واخلفيفة  الثقيلة 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )6875016( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/2395 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �ضده/1- وايت لينك جلوبل م.م.ح 2- حمبوب ح�ضني جمهول 
�ض.ذ.م.م  الروابي لالألبان  التنفيذ/�ضركة  ان طالب  القامة مبا  حمل 
وميللثللللله:علللللي ا�للضللمللاعلليللل ابللراهلليللم اجلللرمللن قللد اأقللللام عللللليللك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )778610( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/1736 تنفيذ مدين
اىل املنفذ �ضده/1- اميا�ضكو انرنا�ضيونال لالعمال الفنية �ض.ذ.م.م جمهول 
اأقام  قد  الهويدي  جمعه  �ضعيد  التنفيذ/احمد  طالب  ان  مبا  القللامللة  حمل 
عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
ونفاذ  �ضحة   -2 املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهللم   )512764.82(
التفاقية املوؤرخة:2013/4/8 )اتفاقية التفاهم( �ضند الدعوى والزمت املدعي 
�ضتبا�ضر  املحكمة  فللان  .وعليه  للمدعية  التداعي  حمل  الر�للض  بت�ضليم  عليه 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15  الجللراءات 

يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/1700 تنفيذ مدين
ابللراهلليللم جمهول  املنفذ �للضللده/1- مللهللاب رملل�للضللان حمللمللود ح�ضن  اىل 
�ض.م.ل  العربية  التاأمني  التنفيذ/�ضركة  طالب  ان  مبا  القللامللة  حمل 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد  كنعان  وميثله:�ضمري حليم 
املنفذ به وقدره )10117( درهم اىل طالب  املبلغ  اعاله والزامك بدفع 
الجلللراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فللان  .وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   
       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  

   يف  الدعوى 2018/372  تظلم جتاري
املتظلم  ان  املتظلم �ضده / 1-رويف جاردنز ليمتد جمهول حمل القامة مبا  اىل 
/ �ضركة �ضيمفوين تاورز 11 للتنمية املحدودة وميثله:�ضالح احمد يو�ضف �ضالح 
العبيديل قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�ضوعه تظلم من القرار ال�ضادر 
يف احلجز التحفظي رقم 277 ل�ضنة 2018 جتاري والزام املتظلم �ضدها بالر�ضوم 
وامل�ضاريف. وحددت لها جل�ضة يوم الحد املوافق 2018/7/22   ال�ضاعة 08.30 �ض 
بالقاعة : Ch 1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
        يف الدعوى رقم 2018/116 بيع عقار مرهون

اأ�ضابورة داميللونللدز م.د.م.�لللض جمهول حمل القامة مبا  �للضللده/1-  املنفذ  اىل 
�ضلطان  عي�ضى  وميثله:حممد  الللوطللنللي  الللفللجللرية  التنفيذ/بنك  طللالللب  ان 

ال�ضويدي.
نعلنكم بللانلله مت احلللجللز علللللى امللوالللكللم اخلللا�للضللة وهلللي علللبلللارة علللن مللكللتللب - 
املنطقة:الثنية اخلام�ضة - رقم الر�للض:782 - ا�ضم املبنى:�ضيلفر تاور - رقم 
امل�ضاحة:51.93 مر   -  B1/17/02:العقار رقم   - الطابق:17  رقم   - املبنى:1 
مربع - وفاءا للمبلغ املطالب به وقدره )700.000( درهم وذلك للعلم مبا جاء 

فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
        يف الدعوى رقم 2017/228 بيع عقار مرهون

�للض.م.ح جمهول  اويل فيلد �ضباليز  �ضبي�ض  املنفذ �ضده/1- وي�ضت  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك الفجرية الوطني

وميثله:حممد عي�ضى �ضلطان ال�ضويدي.
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�ضة وهي عبارة عن ار�ض كائنة 
وذلك  جللافللزا  يللد  حتللت   S60307:الر�ض رقللم  علي  جبل  منطقة  يف 
يف حدود املبلغ املنفذ به املذكور اعاله  ذلك للعلم مبا جاء فيه ولنفاذ 

مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   
       اإعادة اإعالن  بالن�شر

              يف  الدعوى 2018/88  احوال نف�س غري م�شلمني
اىل املدعي عليه / 1- �ضيتفاين جابريلي ريك جيب بوجك جمهول حمل القامة 
بتطليق  الق�ضاء  الدعوى ومو�ضوعها  اأقللام عليك  قد  ريللك   كاي  املدعي/  ان  مبا 
اخلمي�ض  يللوم   لها جل�ضة  وحللددت  للهجر.  بائنة  املدعي طلقة  عليها من  املدعي 
الحلللوال  رقلللم )3( يف مبنى  بللالللقللاعللة  �للض  اللل�للضللاعللة 9.30  امللللوافلللق  2018/7/26   
اأو من ميثلك قانونيا  فاأنت مكلف باحل�ضور  القرهود لذا  ال�ضخ�ضية يف منطقة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/1498 تنفيذ مدين
العليوي  طللارق   -2 طرابل�ضي  الدين  حمي  فيا�ض  �ضده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�ضعد بن حممد بن �ضالح 
عليك  اأقلللام  قللد  الزحمي  احمد  عبيد  مللبللارك  وميثله:�ضعيد  الظاهري 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)67963( درهم وذلك اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان 
اللتزام  عللدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجلللراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/360 تنفيذ عقاري

ذ.م.م  الللعللقللاري  للتطوير  جلوبل  تنميات  �ضركة  �للضللده/1-  املنفذ  اىل 
جمللهللول حمللل القللامللة مبللا ان طللالللب الللتللنللفلليللذ/�للضللادق عللمللاد ال�ضعد 
التنفيذية  الللدعللوى  عليك  اأقلللام  قللد  اهلل  خللري  �ضبلي  وميثله:جو�ضلني 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )107022( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/130  ا�شتئناف عقاري    
�للض.ذ.م.م جمهول حمل  للعقارات  بنج�ض  امل�ضتاأنف �ضده/ 1-  اىل 
وميثله:نورة  ديفيلومبنت  جلوبال  بان   / امل�ضتاأنف  ان  مبا  القامة 
احمد مو�ضى �ضنقور  قد ا�ضتاأنف القرار/ احلكم ال�ضادر بالدعوى 
رقم 2017/425 عقاري كلي بتاريخ:2018/4/16 وحددت لها جل�ضه 
يوم الربعاء املوافق 2018/8/1 ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  بالقاعة رقم 
ch1.C.11 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/1785 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �ضده/1- احمد �ضعيد حممد يو�ضف بهاتي 2- مطبخ التني 
ان  القامة مبا  ذ.م.م جمهول حمل  الغذائية  باملواد  التموين  خلدمات 
جمعه  وميثله:�ضعيد  ذ.م.م  للتغليف  العربيه  التنفيذ/ال�ضركه  طالب 
اعاله  املللذكللورة  التنفيذية  الللدعللوى  عليك  اأقلللام  قللد  اللل�للضللويللدي  �ضعيد 
درهللم اىل طالب  وقللدره )128669.50(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والللزامللك 
الجلللراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فللان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/2093 تنفيذ جتاري
املنفذ �ضده/1- �ضركة داما�ض لالعالن ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا  اىل 
ان طالب التنفيذ/دوت للفعاليات - �ضركة اعمال مدنية - ممثلة بال�ضريك/
�ضالح يو�ضف ابو �ضالح وميثله:جو�ضلني �ضبلي خري اهلل قد اأقام عليك الدعوى 
 )295841( وقللدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والللزامللك  اعللاله  املللذكللورة  التنفيذية 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. ثانيا : ببطالن العالقة التعاقدية 
العام.    للنظام  ملخالفتها  الأوىل  عليها  واملدعي  املدعية  بني  التداعي  مو�ضوع 
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   
اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 

يف الطعن 2018/281 طعن جتاري
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

الطاعن/1- حممود حممد رحمه الن�ضاري
وميثله:علي عبداهلل ماجد ال�ضام�ضي

للتجارة  انرنا�ضونال  كوي�ضت  موؤ�ض�ضة  �للضللدهللم:1-  املطعون  بللاعللالن 
الطعن  اأقللام عليكم  الطاعن  بللاأن  نعلنكم  القامة  العامة جمهول حمل 
املذكور اأعاله ويتوجب عليكم احل�ضور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد 

على �ضحيفة الطعن املقدمة �ضدكم .
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة   التمييز
العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/2399 تنفيذ جتاري

�للض.ذ.م.م جمهول حمل القامة  ايه كافيه  اند  ان  املنفذ �ضده/1-  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/فري�ض اك�ضرب�ض �ض.ذ.م.م وميثله:حممد عبداهلل 
اعاله  املللذكللورة  التنفيذية  الللدعللوى  عليك  اأقلللام  قللد  الللعللامللري  حممد 
درهللم اىل طالب  وقللدره )146434.18(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والللزامللك 
الجلللراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فللان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1707  ا�شتئناف عمايل    
اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1- اآي�ض انرنا�ضيونال اديوكي�ضن �ضنر منطقة حرة 
جبارين  حممد  مايك   / امل�ضتاأنف  ان  مبا  القللامللة  حمل  جمهول  ذ.م.م 
ال�ضادر  احلكم  ا�ضتاأنف/  قد  ال�ضفار   ابراهيم  ح�ضن  وميثله:ا�ضماعيل 

بالدعوى رقم 2016/5952 عمايل جزئي بتاريخ:2017/9/3     
وحددت لها جل�ضه يوم الثنني املوافق 2018/7/30 ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  
ميثلكم  مللن  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch2.D.19 رقللم  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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و�سفات طبيعية للتخل�ض من م�ساكل الب�سرة 
بالع�سل وال�سكر والربتقال

تقوية الأظافر يف 30 دقيقة
 

تقوية الأ�ضافر والهتمام ب�ضحتها هو جزء ل يتجزاأ من الإهتمام بجمالِك 
على  ت�ضاعِك  �ضحرية  و�ضفة  –�ضيدتي-  اليوم  لللِك  نقدم  لللذا  عللام،  ب�ضكل 

التخل�ض من الأظافر ال�ضعيفة والداكنة.
اأظافر  متنحك  فهي  التالية  الو�ضفة  خالل  من  احلل  الأ�ضافر،  للتقوية 
قوية وجذابة وباأقل التكاليف؛ اإليِك مكوناتها وطريقة حت�ضريها ليدين 
اأكرث جاذبية بحلول العيد، ولن تتطلب منك املزيد من اجلهد بل �ضتمنحك 

�ضحر يدين ل يقاوم.
مكونات و�ضفة تقوية الأ�ضافر:

ملعقة ملح الطعام
ن�ضف ملعقة من ع�ضري الطماطم

ع�ضري حبة ليمون
ن�ضف كوب ماء

ن�ضف ملعقة من زيت الزيتون
ن�ضف ملعقة زيت لوز

طريقة حت�ضري و�ضفة تقوية الأ�ضافر :
اأو يتم  يف وعاء تخلط املكونات جيداً حتى تتجان�ض ثم تغم�ض فيها يداك 
املزيج على  بوا�ضطة قطنة، ويرك  بالت�ضاوى  اأظافرك  املزيج على  توزيع 

يديك حلواىل 15 اإىل 30 دقيقة ثم يتم غ�ضل يديك بالطريقة العادية.
ميكنك تكرار تلك الو�ضفة ثالث مرات اأ�ضبوعيا و�ضتده�ضني بالنتيجة.

اللل�للضلليللف وارتفاع  مللع دخللللول مللو�للضللم 
درجات احلرارة، ل بّد من ال�ضتعداد 
حلللمللايللة بلل�للضللرتللك ووقللايللتللهللا ممللا قد 

ي�ضبّبه وهج ال�ضم�ض.
اإلللليلللِك خلللللطلله لللتللبلليلل�للض اجللل�للضللم من 
ن�ضارة  علللللللى  للللللمللحللافللظللة  اللللكلللركلللم 
الليمون  واأخللرى من ع�ضري  ب�ضرتِك 
ب�ضرتك  تللبلليلليلل�للض  علللللللى  تللل�لللضلللاعلللدك 

وحتافظ على �ضباب ج�ضمك.

زبلللدة الللكللاكللاو احلللل الأمللثللل للعناية 
بب�ضرة الوجه

لتبي�ض  خلللللطلله  الأوىل:  اخللللللللطلللة 
اجل�ضم من الكركم

املكونات:
زبادي – كوب 

الع�ضل من  �ضغرية  – ملعقة 
ع�ضري  مللللللن  كلللللبلللللرية  ملللللللعلللقلللة   –

الليمون
اللوز من  حبوب   3 –

املطحون الكركم  من  – ر�ضة 

طريقة التح�ضري:
حتى  جيداً  اللوز  حبوب  اطحني   –

تتحول اإىل بودرة
والع�ضل،  الللللللزبللللللادي،  اأ�لللضللليلللفلللي   –

اللوز،  بللودرة  اإىل  والكركم  والليمون 
و�ضعيها يف اخلالط لدجمها جيداً.

كرمي  ملللع  اخللللللطللة  هلللذه  – �للضللعللي 
اجللل�للضللم، وطللّبللقللي مللنلله علللللى ج�ضمك 

كّل ليلة.

لتبي�ض  خلللللطلله  الللثللانلليللة:  اخللللللطللة 
اجل�ضم من ع�ضري الليمون

املكونات
الليمون ع�ضري  من  – كوب 

ورد – ماء 

طريقة التح�ضري:
6 قطرات من ماء الورد يف  – �ضعي 

كوب من ع�ضري الليمون
جيداً املزيج  – اخلطي 

وافركي  باخلليط،  قطنة  – اغم�ضي 
تبيي�ضها  تريدين  التي  املناطق  بها 

بحركات دائرية
قبل  دقلليللقللة   15 ملللللدة  اتللركلليللهللا   –

غ�ضلها.

� ما�سك الع�سل والرتقال
• املكونات

ملعقتان طعام من م�ضحوق ق�ضر الربتقال
ملعقة طعام من ال�ضوفان

الع�ضل من  طعام  مالعق  2ل3 
• الطريقة

امزجى م�ضحوق ق�ضر الربتقال وال�ضوفان بكميات 
مت�ضاوية، واخلطى معهما ملعقة كبرية من الع�ضل 
بحيث يتحول املزيج اإىل معجون �ضميك، ثم �ضعيه 
دائرية  على وجه نظيف ودلكيه ببطء فى حركات 

لب�ضع دقائق ثم ا�ضطفيه جيدا وانتظرى النتائج.

� ع�سري الليمون
• الطريقة

قللومللى ميلللزج ملللللعللقللة كبرية 
كللوب من  مللع  الليمون  مللن 
على  اخلليط  و�ضعى  امللللاء، 
بللا�للضللتللخللدام قطعة  وجللهللك 
مللن الللقللطللن. كللمللا ميكنك 
الليمون  ق�ضر  فرك  اأي�ضا 
علللللى وجللهللك فللاإنلله يعمل 
علللللللللى اإزالللللللللللللة اإ�للللضللللمللللرار 

وجهك.

ل مق�ضر �ضكر ب�ضيط
• املكونات

ملعقة كبرية من ال�ضكر
ملعقة من ع�ضري الليمون اأو الربتقال

• الو�ضف
امزجى هذه املكونات معا فى وعاء �ضغريوافركيها 
اأ�ضابعك،  بللا�للضللتللخللدام  نللظلليللف  وجلللله  علللللى  بلللللطللف 
اأثناء ال�ضتخدام،  اأن تبتعدى عن عينك  واحر�ضى 
ثم ا�ضطفيها باملاء العادى وجففيها جيدا، وتاأكدى 
اأو الربتقال  الليمون  من و�ضع مرطب بعدها لأن 

لديه ميل جلعل الب�ضرة جافة.
• الرطيب:

مرطب  دائلللللملللللا  ا�لللضلللتلللخلللدملللى 
ب�ضرتك  للللنلللوع  مللنللا�للضللب 
على  يلللل�للللضللللاعللللد  حللللتللللى 
وجعلها  تللرطلليللبللهللا 
ملللتلللوهلللجلللة طللللوال 
اللليللوم، ممللا يجعل 
بللللل�لللللضلللللرتلللللك اأكللللللللرث 
ويق�ضى  اإ�للللضللللراقللللا 
على كل التعب على 
الللفللور، ولللكللن عليك 
من  تتاأكدى جيدا  اأن 
ينا�ضب  مرطب  اختيار 

ب�ضرتك.
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م�ساكل الب�سرة يتعر�ص لها الكثري من ندبات احلبوب اأو البثور وجفاف اجللد والبقع الداكنة وغريها، والتى تنتج 
اأول حل نفكر به هو  اأو م�ساكل وراثية، وي�سبح  لل�سم�ص لفرتات طويلة،  التعر�ص  اأو  اأ�سباب كثرية كالتلوث  عن 
�سراء وجتربة العديد من املنتجات من ال�سوق وقد يكون بع�سها �سار لب�سرتنا، وفى النهاية هناك و�سفات طبيعية 
اأن ت�ساعد فى احل�سول على ب�سرة متوهجة وجميلة فقط باتباع الن�سائح التالية وفقا ملا جاء فى موقع ميكن 

التالية. اخلطوات  فى   boldsky

فوائد تناول الأمهات الأطعمة احلارة خالل الر�ساعة الكركم والليمون لتبي�ض الب�سرة

املر�ضعات  الأملللهلللات  ملللن  الللعللديللد  وتللتللجللنللب 
اأ�ضطورة  بلل�للضللبللب  احلللللللارة  الأطلللعلللملللة  تلللنلللاول 
منت�ضرة تقول اأن تناول الأطباق احلارة مثل 
التي حتتوي على الفلفل احلار �ضوف ي�ضبب 
غازات مفرطة للر�ضيع وقد يجرح حنجرته. 
)ديلي  ل�ضحيفة  تقرير طبي  اأطباء يف  وقال 
ميل( الربيطانية اأن تناول جمموعة متنوعة 
مللن الللنللكللهللات، مبللا يف ذلللك الأطللعللمللة الغنية 
الر�ضع،  التذوق لدى  بالتوابل، ويعزز حا�ضة 
مما يجعلهم يقبلون على الغذاء ب�ضكل اأ�ضهل 

فيما بعد.
امل�ضت�ضارة  ويللللدر،  جنيفر  الللدكللتللورة  وقللالللت 
اإنه  املللللللراأة،  �للضللحللة  اأبلللحلللاث  الللطللبلليللة جلمعية 
باأن  “جيدة” تللفلليللد  علللللملليللة  اأدللللللة  تللوجللد  ل 
الأطفال  على  �ضلبي  تاأثري  له  احلللار  الطعام 
اأن  اإنلله ل �ضرر من  اأنها تقول  الر�ضع. حتى 
تر�ضع الأمهات اأطفالهن مبا�ضرة بعد تناول 
املاأكولت اللذيذة لأن الغازات التي قد ت�ضيب 

الأم هي رد فعل يف املعدة اأو الأمعاء. 
واأ�ضافت “من املهم اأن نتذكر اأن حليب الثدي 

اله�ضمي،  اجللللهلللاز  ملللن  مللبللا�للضللرة  يلل�للضللنللع  ل 
اإذا تناولت الأمهات  واإمنا من دم الأم.. حتى 
�ضحب  �ضيتم  للللللغللازات،  امل�ضببة  اخللل�للضللروات 
املكونات الغذائية حلليب الثدي ولكن املكون 

الغازي غالبا ل يوؤثر على الطفل”. 
لي�ضوا  الللر�للضللع  اأن  يللعللنللي  ل  “هذا  وقلللاللللت 
ح�ضا�ضني لبع�ض الأطعمة، كل طفل يختلف”. 
وي�ضتغرق الأمر ما بني اأربع اإىل �ضت �ضاعات 
لي�ضل الغذاء اإىل حليب الثدي، ولكن عوامل 
مثل كيمياء اجل�ضم والتمثيل الغذائي ميكن 

اأن جتللعللل المللتلل�للضللا�للض الللغللذائللي يللتللم خالل 
�ضاعة ورمبا تظل حتي 24 �ضاعة. 

وتتحول الربوتينات والدهون والكربوهيدرات 
اإىل جلل�للضلليللمللات �للضللغللرية يتم  وامللللعلللادن وامللللللاء 
للمعهد  وفللقللا  اللللدم،  جمللرى  يف  امت�ضا�ضها 
اله�ضمي  اجلهاز  واأمرا�ض  لل�ضكري  الوطني 

والكلى.
من هناك، تذهب تلك اجل�ضيمات اإىل الأوعية 
الدموية يف الغدة الثديية ويف حليب الثدي. 
والللنللكللهللات، وكللذلللك اجلللزيللئللات الللتللي حتمل 
الدم  جمرى  يف  اأي�ضا  تذهب  الطعام،  رائحة 
وت�ضل اإىل حليب الثدي، وهي عملية مماثلة 
لتلك عندما يكون الطفل يف الرحم، حيث اأن 
الغذاء الذي تاأكله الأم يذهب اإىل الدم واإىل 
يتغذي  الللذي  باجلنني  يحيط  الللذي  ال�ضائل 

عليه الطفل يف الرحم. 
وقلللاللللت اللللدكلللتلللورة بللللول ملللايلللر، اأ�لللضلللتلللاذ طب 
الأطفال والتمري�ض يف املركز الطبي جلامعة 
را�ضو “اإذا كانت الأطعمة احلارة بالفعل جزءا 
مللن نللظللام غللذائللي لللللالأم اأثلللنلللاء احلللمللل، فاإن 
النكهات  على هذه  الر�ضيع  اعتياد  احتمالت 

عند بدء الر�ضاعة الطبيعية تكون عالية”.
الكورية  املجلة  املن�ضورة يف  الأبحاث  ووجللدت 
الأطعمة  اأن  املا�ضي  العام  يف  الأطللفللال  لطب 
الأمهات  قبل  مللن  علللادة  جتنبها  يتم  احللللارة 
املللر�للضللعللات لأنلللهلللن يللعللتللقللدن اأنلللهلللا ميللكللن اأن 
ت�ضبب الغازات والطفح اجللدي عند الأطفال 
اأنه يف  اإىل  الدرا�ضة نف�ضها  الر�ضع. وخل�ضت 
حني اأن النكهات القوية ميكن اأن تغري رائحة 
ونكهة حليب الثدي، فاإنه من غري املرجح اأن 

توؤثر على الطفل.
يف واقع الأمر، ت�ضري الأبحاث اإىل اأن الأطعمة 
الأطفال  القوية حتفز  النكهات  وذات  احلللارة 
اأيلل�للضللا: الإملل�للضللاك عند الطفال  فللعللال. اقلللراأ 
الوقاية  و  و كيفية عالجه  اأ�ضبابه   .. الر�ضع 

منه

والغنية  احلارة  الأطعمة  تناول  على  بالإقبال  املر�سعات  الأمهات  اأطباء،  ن�سح 
اأطفالهن  رف�سا من  اإذا كن ل يردن مواجهة  الطبيعية  الر�ساعة  اأثناء  بالتوابل، 

لتناول الأطعمة يف امل�ستقبل.
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 ،Pitch Perfect يف الوداع الأخري لثالثية
الفكاهة  عللن   Pitch Perfect 3 تللخلللللى 
املرتكزة على �ضكل اجل�ضم لي�ضتبدل بها املغامرة 
واحلللركللة ونللحللا كللثللرياً نحو الللغللرابللة حتى بات 
اإمنلللا بللقللي ممللتللعللاً، اأو علللللى الأقل  غللريللبللاً جلللداً 

املو�ضيقى مميزة.
كانون ومايك  كللاي  الللذي كتبته  الفيلم،  يللروي 
 Step Up All( وايت واأخرجته تري�ض �ضي
)اللواتي   Bellas فرقة  مغنيات  ق�ضة   ،)In
تخرجن يف جامعة باردن( وهن يتخبطن و�ضط 
قادرات  عللدن  ما  كللّن  وملللا  بعد اجلامعة.  احلياة 
املقربات،  �ضديقاتهن  مع  بانتظام  الغناء  على 
حفالت  اإىل  ويلللتلللقلللن  بللللالإحللللبللللاط  فلليلل�للضللعللرن 
معاً،  لال�ضتمتاع  اأخللرية  اجلامعة. ويف حماولة 
تقّدم  مو�ضيقية  جللولللة  اإىل  الن�ضمام  يللقللررن 
العرو�ض للجنود الأمريكيني. والالفت اأن هذه 
وجنوب  واللليللونللان،  اإ�ضبانيا،  يف  ُتنظم  اجلللولللة 

فرن�ضا ل يف الفلوجة.
نللالحللظ ملللحللة مللن الللتللاأمللل الللذاتللي يف خمتلف 
يك�ضف  مللا   ،Pitch Perfect 3 مللراحللل 
بع�ض  يف  الأ�للضللالللة  اإىل  ال�ضل�ضلة  هللذه  افللتللقللار 
اأجزائها. ت�ضاأل كلوي )بريتاين �ضنو( املتحم�ضة 
باأنفا�ض خمطوفة: )هل من مباراة؟ ثمة دوماً 
الفرقة �ضتخو�ض  اأن هذه  مباراة(. ول �ضك يف 
يرعاها )دي جي  التي  مباراة. يف هذه اجلولة 
خالد( )يوؤدي دوره(، تتناف�ض اأربع فرق لتحديد 
اأية واحدة منها �ضتفتح حفلته يف الليلة الأخرية. 
ت�ضعر فتيات Bellas بالتوتر عندما يكت�ضفن 
املناف�ضة التي يواجهنها، مبا اأن الفرق الأخرى 
اأن  ويللدركللن  مو�ضيقية.  اآلت  على  تعزف  كافة 
مناف�ضهن احلقيقي فرقة روك جميع اأع�ضائها 
Evermoist وتراأ�ضها  من الفتيات ُتدعى 

كالميتي )روبي روز( املتملقة واخلبيثة.
تللزداد ق�ضة  املباراة كافية.  ُتعترب  رغم ذلك، ل 

مع  امل�ضاكل  بع�ض  اإ�للضللافللة  مللع  تعقيداً  الفيلم 
الأهللل. يعود والللد )جللون ليتغو( )فللات اإميي( 
)ريبل ويل�ضون(، الذي رحل منذ زمن، ويعرب 
عن رغبته يف الت�ضالح معها، اإل اأنه ميلك دوافع 

اإىل  الللفللتلليللات  ُت�ضطر  �للضللريللرة خمللبللاأة. وهللكللذا 
الفنية اخلا�ضة لإحباط  ال�ضتعانة مبهاراتهن 
فيلم  الأرجلللح  على  العمل  هللذا  وي�ضّكل  خطته. 
التج�ض�ض الوحيد الذي ي�ضمل ا�ضتعمال عر�ض 

راق�ض لأغنية بريتني �ضبريز Toxic كو�ضيلة 
اإلهاء.

دعابات
يحفل ن�ض Pitch Perfect 3 بالدعابات، 
وخ�ضو�ضاً النكات الغريبة والدعابات الب�ضرية. 
الأطلللوار  والللغللريللبللة  ال�ضامتة  ليلي  وت�ضتحوذ 
اللحظات  تلك  مللن  عللدد  مللاي يل( على  )هللانللا 
واهية  عللمللومللاً  احلبكة  تللبللدو  ولللكللن  امل�ضحكة. 
لكل َمن ل ُيدعى ريبل ويل�ضون. ي�ضّكل الفيلم 
الفكاهي اجلريء  لأ�ضلوبها  و�ضيلة عر�ض  حقاً 
واللل�للضللخلليللف، حللتللى اإنلللهلللا تلل�للضللارك يف عللللدد من 
رجال  تواجه  فيما  املحتدمة،  الللعللراك  م�ضاهد 

والدها على منت يخت.
)اآنا كندريك( اخُت�ضرت  ولكن حتى ق�ضة بيكا 
كمنتجة  وظيفتها  تللركللت  بعدما  مللا.  حللد  اإىل 
اأنها  اإل  هلللذه.  رحلللللتللهللا  يف  تنطلق  مو�ضيقية، 

الفرقة  تللرك  هل  مهماً:  قلللراراً  لحقاً  تواجه 
حتاول  زميالتها؟  مع  تبقى  اأم  منفردة  وتعمل 
ولكن مع غياب  الهدفني معاً.  لالأ�ضف حتقيق 
ق�ضة  العمل  هذا  يت�ضمن  ل  ال�ضبان،  الفنانني 
حب قويًة، بل جمرد ملحات عابرة. وهكذا تدور 
الن�ضاء  بللني  ال�ضداقة  حللول  خ�ضو�ضاً  الق�ضة 
التوافق  هللذا  ا�ضتخدام  وحمللاولللة  وا�ضتمرارها 

والن�ضجام... ملحاربة املجرمني؟

اأطر غريبة
من املوؤ�ضف اأن هذه ال�ضل�ضلة اعتادت ال�ضعي اإىل 
اأكللرب عللدد ممكن  الغناء هللذا يف  اأ�ضلوب  اإقللحللام 
اأنلله ممتع من دون كل  من الأطللر الغريبة، مع 
 Pitch Perfect هذه املعمعة. وهكذا يكون
اإل  الوزن،  منعدم  ُيعترب  ويكاد  جداً  خفيفاً   3
امل�ضاهد  كللاٍف مللن  مللقللدار  اأنلله ينجح يف تقدمي 

املمتعة.

تخلى عن الفكاهة املرتكزة على �سكل اجل�سم لي�ستبدل بها املغامرة واحلركة

 Bellas فرقة  مغنيات  ق�سة   ..   Pitch Perfect 3
وهن يتخبطن و�سط احلياة بعد اجلامعة

املو�سيقية   Pitch Perfect �سل�سلة  انطلقت  عندما 
الفكاهية يف عام 2012، تبني اأن اجلمهور كان متعط�سًا 
التي  بامتياز  الن�سائية  اإمنا  اخل�سنة  الفكاهة  نوع  اإىل 
قّدمتها. كذلك لقت العرو�ص املو�سيقية املبتكرة فيها 
رواجًا كبريًا. وفجاأة، �سار اأ�سلوب )ني�ص( يف الغناء هذا، 
ومع  النت�سار.  وا�سع  اجلامعات،  يف  غالبًا  ينت�سر  الذي 
Pitch Perfect 2، ازدادت ال�سل�سلة ات�ساعًا وتطورًا، 

اإل اأنها حققت نتائج خمتلطة.

اأدت تراجي هين�سون اأدوارًا عدة ا�سطرت فيها اإىل اإطالق النار. ولكن يف دور البطولة يف Proud Mary، هذه اأول مرة تكون فيها القاتلة املاأجورة. تلب�ص ممثلة م�سل�سل Empire، التي جعلت علم احل�ساب 
يبدو مميزًا يف Hidden Figures، اجللد الأ�سود يف عملها الأخري، وتخفي تر�سانة جتعل جون ويك فخورًا، وتقود �سيارة مازيراتي من مهامها واإليها، منفذًة ما تطلبه منها عائلة تعمل يف جمال اجلرمية املنظمة 
يف بو�سطن. كانت تعمل )لدى هذا الرجل لياًل ونهارًا(، لكن حياتها تنقلب راأ�سًا على عقب عندما تلتقي فتى �سغريًا يدخل حياتها م�سادفة عندما تخفق اإحدى عملياتها. ُترز مقتطفات الفيلم م�ساهد حركة 
مل ي�سبق اأن راأيناها من هين�سون حتى اليوم. اأما مل�سق العمل، فيعيدنا اإىل زمن كانت فيه موجة ا�ستغالل ال�سود رائجة. تتحدث هين�سون، التي كانت اأي�سًا منتج الفيلم املنفذ، عن جهودها الأخرية لتمكني املراأة.

تراجي هين�سون.. امراأة قوية جعلت علم احل�ساب يبدو مميزًا

ذلك اإىل  احلاجة  باأم�ض  نحن  زمن  يف  املراأة  متكني  اإىل  يهدف   Proud Mary

متكني  اإىل   Proud Mary فلليلللللم  يلللهلللدف 
املللراأة يف زمن نحن باأم�ض احلاجة اإىل ذلللك. هل 

خططت لذلك؟
كللال، هللكللذا �للضللاءت الأقلللللدار. يحر�ض الللقللدر على 
حلللدوث الللتللطللورات يف وقللتللهللا املللنللا�للضللب. وملللا كنت 
اأ�ضتطيع اأنا نف�ضي اأن اأخطط لذلك ب�ضكل اأف�ضل. 
مل يكن هذا من ترتيبي، بل هذا ما �ضاءه الكون. 
ولكن ها نحن! وميكنني اليوم ا�ضتخدام هذا املنرب 
لأحتدث عن بع�ض امل�ضائل املهمة. يتناول الفيلم 
�ضحية  اإىل  التحّول  وعللدم  القوة  ا�ضتعادة  اأهمية 
اأو القبول بهذا الللدور. تريد هذه املللراأة اأن تخرج 
من منط حياتها الذي �ضئمته. لكن جمموعة من 
تللاأمللرهللا ومتنعها مللن ذلللك. فما احلل؟  الللرجللال 
ت�ضتعيد قوتها. هذا جوهر الق�ضة. ولكن بالن�ضبة 
اأهمية  الفيلم  يعك�ض  اللعبة،  اإيل كممثلة يف هذه 
اأن تللللوؤدي امللللراأة اأمللريكلليللة مللن اأ�للضللل اأفللريللقللي يف 
الللدور الرئي�ض يف فيلم مماثل. يكفي  �ضن معينة 

اأمللراً مماثاًل  اأن ُيعر�ض عليها هذا الللدور. مل نَر 
كثرياً  �للضللاهللدنللا  املللا�للضللي.  الللقللرن  �ضبعينيات  مللنللذ 
اأننا  بيد  القوية،  والثانوية  امل�ضاندة  الأدوار  من 
مل نَر امراأة يف دور الفيلم الرئي�ض )غالباً(. هذا 
فيلمها... تفوز يف النهاية وتقتل الرجل... مل نَر 

هذا منذ ال�ضبعينيات.
احلني؟ ذلك  منذ  مماثاًل  فيلماً  نَر  مل  • ملاذا 

- ل يرون املكا�ضب املالية. ل يتحلى اأحد بالذكاء 
الللكللايف للللريى اأربلللللاح هلللذا الللفلليلللللم املللاللليللة. لكنهم 

�ضي�ضاهدونه يف مطلق الأحوال.
الفرة  هلللذه  اإىل  الللقللوة  اأ�للضللحللاب  احللتللاج  مَل   •

الطويلة لي�ضتيقظوا ويتحركوا؟
املنا�ضب  يلللرون  الللنللا�للض.  على  اخللللوف  ي�ضيطر   -
املتبدلة يف هذه ال�ضتوديوهات ويدركون موا�ضع 
من  اأكللللرث  ال�ضينما  دور  الللنلل�للضللاء  تللرتللاد  اخللللطلللاأ. 

الرجال. لذلك من الذكاء التوجه اإىل اإليهن.
اأفالم  بطلة  ت�ضبحني  قللد  اأنلللك  تخيلِت  هللل   •

حركة عندما دخلت جمال العمل هذا؟
- َمن يتخيل اأمراً مماثاًل؟ وهنا تكمن املتعة. هنا 
البطل  دور  اأداء  يف  يرغب  َمن ل  املكا�ضب.  جنني 

القوي؟ هذه اأف�ضل �ضخ�ضية.
�ضخ�ضية  اإىل  مللللاري  دور  يف  ا�للضللتللنللدِت  هلللل   •

حمددة؟
�ضبقوين،  َمن  اأنقل ما قدمه  اأن  - كان ل بد من 
خ�ضو�ضاً بام غرير. لكنني جعلت تلك ال�ضخ�ضية 
حقيقية و�للضللادقللة. ل نللرى يف احللليللاة كللثللرياً من 
القاتالت املاأجورات. لذلك اأجريت بع�ض الأبحاث 
ُيدعى  الللرجللال، وعللرثُت م�ضادفًة على رجللل  عن 
اهتمامي.  اأثللار  كوكلين�ضكي(  )ريت�ضارد  اأي�ضمان 
يف  مللا  اأملللراً  اأن  اإل  مريعة،  بللاأعللمللال  قللام  اأحببته. 
جعله  مللا  هللذا  اأن  اأعتقد  اإللليلله.  �ضدين  �ضخ�ضيته 
القاتل املاأجور املنا�ضب، مبا اأن عليه تنفيذ بع�ض 
كان  مللا  جلللداً.  قريبة  م�ضافة  عللن  القتل  عمليات 
اأحياناً  جلاأ  بل  م�ضد�ضاً،  اأو  �ضكيناً  دومللاً  ي�ضتخدم 

بلللدا يل مثرياً  اللللقللليلللادة.  لللوحللة  علللللى  اإىل حللقللنللة 
لالهتمام.

لديك؟ املف�ضل  احلركة  اأفالم  بطل  • َمن 
اأي�ضاً  واأهلللوى  ني�ضون،  وليام  ريفز  كيانو  اأحللب   -
دانيال  يبقى  لللدي  املف�ضل  لكن  بوند.  اأعمال  كل 
كريغ لأنه نقل هذه ال�ضخ�ضية اإىل م�ضتوى اأعلى. 
اأعرب عن جراأة اأكرب وبدا اأكرث جاذبية. اأعتقد اأن 

اإدري�ض )اإلبا( ينجح يف دور بوند، اأو رمبا اأنا.
الدور؟ هذا  يف  اإلهامك  ا�ضتمدت  • ممن 

- من الن�ضاء اللواتي ينا�ضلن يف �ضبيل الأف�ضل. 
الن�ضاء،  اأنللللواع  كللل  اإىل  ال�ضخ�ضية  هلللذه  ت�ضتند 

الن�ضاء اللواتي عرفتهن يف حياتي، و�ضديقاتي.
اإزاء  اللللدرب  �ضتمهد  مللاري  اأن  تعتقدين  هللل   •

بطالت اأخريات يف عام 2018؟
- هذا ما اأرجوه.

ذلك  اآملللل  اأنللنللي  اإل  امل�ضتقبل،  تللوقللع  اأ�ضتطيع  ل   
بالتاأكيد.
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هل ميكن اإنقا�ض الوزن 
ب�سرب املاء؟

اأن  خا�ضة  امللللاء،  بوا�ضطة  التخ�ضي�ض  ا�ضراتيجية  فر�ضيات  عللدة  تللدعللم 
باجلوع  والإحلل�للضللا�للض  اله�ضم  عملية  يف  هللامللاً  دوراً  يلعب  اجل�ضم  ترطيب 
اللل�للضللعللرات. لكن ل يوجد  بلللدور يف حللرق  تللقللوم  الللتللي  ووظللائللف الع�ضالت 
الكثري من التاأكيدات الطبية لهذه الطريقة. اإليك ما ت�ضتند اإليه فر�ضية 

التخ�ضي�ض بوا�ضطة املاء:
اإذا �ضربت ن�ضف لر قبل وجبة  *املللاء يخفف حدة اجلللوع، ويقلل ال�ضهية 

الطعام بن�ضف ال�ضاعة.
 90 الللل  خللالل  اأكللرث  �ضعرات   3% اإىل   2 يحرق  اجل�ضم  لتجربة،  وفقاً   *

دقيقة التالية ل�ضرب ن�ضف لر من املاء.
* املاء ينظف اجل�ضم من ال�ضموم، ويقلل الإم�ضاك.

* �ضرب املزيد من املاء يقلل الرغبة يف �ضرب الع�ضائر املحالة وامل�ضروبات 
الغازية ال�ضكرية.

* وفقاً لتجربة، تناول ربع لر من املاء يف نهاية وجبة الطعام ي�ضاعد على 
التخ�ضي�ض نتيجة الإح�ضا�ض بالمتالء

حتذير ملر�سى ح�سا�سية القمح من 
التهاون بالأغذية اخلالية من اجللوتني

حّذرت مديرة التغذية العالجية مب�ضت�ضفى قوى الأمن بالريا�ض الدكتورة 
اإجالل اجلاليل، مر�ضى ح�ضا�ضية القمح من التهاون بتعليمات املخت�ضني 
عللن تللنللاول املللنللتللجللات الللغللذائلليللة اخلللاللليللة مللن اجللللللوتللني؛ جتللنللبللاً حلدوث 

م�ضاعفات �ضحية.
اإىل  ويلللوؤدي  اله�ضمي  اجلهاز  ي�ضيب  القمح  ح�ضا�ضية  مر�ض  اإن  وقللالللت: 
العنا�ضر  امت�ضا�ض  يف  خلل  وحلللدوث  الدقيقة  الأمللعللاء  خللمللالت  تللدمللري 
الغذائية ل�ضيما عندما يتناول الأ�ضخا�ض امل�ضابني الأطعمة التي حتتوي 
مثل:  احلبوب  كبري من  وعللدد  القمح،  املوجود يف  اجللوتني  بروتني  على 
لهم  املنا�ضب  العالج  يوفر  الأمللن  وم�ضت�ضفى  وال�ضوفان،  ال�ضعري،  القمح، 

منذ ما يقارب خم�ض �ضنوات يف اململكة.
واأ�ضافت اأن تناول هذه الكمية يجعل جهاز املناعة لدى الإن�ضان يقوم بردة 
تزيد  التي  الدقيقة  الأمعاء  املبطنة جلدار  تلف اخلاليا  ينجم عنها  فعل 
من �ضطح المت�ضا�ض مبا يوؤدي اإىل تك�ضرها وفقدانها في�ضاب ال�ضخ�ض 
امل�ضاب ب�ضوء التغذية نتيجة لعدم قدرته على امت�ضا�ض العنا�ضر الغذائية 
وال�ضعور بالإعياء والتعب، ف�ضاًل عن ظهور بع�ض امل�ضاكل اجللدية: مثل 

احمرار اجللد واحلكة التي غالباً ما تربز يف الرقبة، والركبتني، والظهر.
الأطعمة  تللنللاول  عند  بالنتفاخ  بال�ضعور  كذلك  ي�ضعر  امل�ضاب  اأن  وبينت 
وي�ضبح  طفيف،  نزيف  حللدوث  ذلللك  ي�ضاحب  وقللد  القمح،  على  املحتوية 

ال�ضخ�ض عر�ضة لالأنيميا والقلق والكتئاب وا�ضطراب احلالة املزاجية.

من هو ما�سبريو؟
هلللو ملل�للضللتلل�للضللرق فللرنلل�للضللي در�لللللض اللللللغللات اللل�للضللرقلليللة فلل�للضلللللع يف اللغة 
الهريوغليفية وان�ضاأ املعهد الفرن�ضي بالقاهرة وعمل مديرا للمتحف 
الآثار  لدرا�ضة  امل�ضرية  للبعثة  كرئي�ض  م�ضر  قدم  قد  وكللان  امل�ضري 
كما ان له جهودا يف الك�ضف عن بع�ض الثار امل�ضرية واأهمها مومياء 
يف  الرئي�ضية  اللل�للضللوارع  احللد  على  ا�ضمه  اأطلللللق  كما  الللثللاين،  رم�ضي�ض 

القاهرة واملطلة على كورني�ض النيل. 
من هو جوتنرج ؟

الطباعة باحلروف  اخللراع  اليه يف  الف�ضل  املللاين يرجع  هو خمللرع 
املتحركة.

ماهما الدولتان اللتان حتمالن ا�سم معادن ؟
الدولة  ،اما  النحا�ض  ا�ضمها الالتينيي كيربيو�ض  هما قرب�ض ويعني 
اي  ارجللانللت  ال�ضبانية  مللن  م�ضتق  وا�ضمها  الرجنتني  فهي  الخلللري 

الف�ضة. 

- اأن زجاجة احلليب تفقد ما يعادل ثلثي حمتواها من فيتامني )ب( اإذا ما و�ضعت حوايل �ضاعتني يف �ضوء 
النهار

النحا�ض يف نف�ض قطر  الرجل قوي جدا ويعادل يف قوته ومتانته متانة �ضلك من  اللحية لدى  اأن �ضعر   -
�ضعره

- اأن الكاأ�ض ال�ضميك معر�ض للك�ضر اأكرث من الكاأ�ض الرقيق فيما اإذا و�ضع به م�ضروب �ضاخن
الأر�لللض حول  بها  تللدور  التي  ال�ضرعة  ب�ضبب  وذلللك  ثانية  و8  دقائق   7 اأكللرث من  ي�ضتمر  الك�ضوف ل  اأن   -

ال�ضم�ض.
- اأن الغاز يف طبيعته غاز ل رائحة له ، ولكن ت�ضاف اإليه هذه الرائحة لدى ت�ضفيته وتخزينه من اأجل عامل 

الأمان واحلماية لالنتباه اإليه
- اأن طائر الكيوي هو الطائر الوحيد التي تقع فتحة اأنفه يف مقدمة منخاره

- اأن املاء البارد هو اأخف من املاء ال�ضاخن
- اأن مايخ�ض اجلمل من مفردات وتعابري يف اللغة العربية يقرب من 1000 كلمة

- اأن البعد بني ال�ضم�ض والأر�ض يعادل 385 �ضعفا من بعد الأر�ض عن القمر

ال�شبل املفقود
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فائدة جديدة لل�ساي الأخ�سر

ح�ضل علماء جامعة �ضوينربن الأ�ضرالية للتكنولوجيا على اإثباتات توؤكد 
حت�ضني  يف  وي�ضاعد  التوتر  م�ضتوى  يخف�ض  الأخلل�للضللر  ال�ضاي  تللنللاول  اأن 

املزاج.
ال�ضاي الأخ�ضر،  ال�ضباب الأ�ضحاء لتناول  الباحثون جمموعة من  وجمع 

ويف نف�ض الوقت خ�ضعت اأدمغة امل�ضاركني للت�ضوير املغناطي�ضي.
واأظهرت النتائج اأنه بعد تناول ال�ضاي الأخ�ضر، يغلب اإيقاع األفا يف الدماغ، 
ما ي�ضري اإىل حالة الهدوء يف فرة اليقظة، وهذا بدورة ي�ضري اإىل انخفا�ض 

م�ضتوى التوتر.
اجلهاز  على  الأخ�ضر  لل�ضاي  الإيجابي  التاأثري  فللاإن  الباحثني،  وبح�ضب 
الللعلل�للضللبللي يللعللود اإىل احللتللوائلله علللللى نلل�للضللبللة عللاللليللة ملللن مللكللون خللا�للض هو 
L-thianin، يخف�ض م�ضتوى هرمون التوتر يف اجل�ضم )الكورتيزون(

)AFP( .املمثلة ليانكا جريو خالل ح�سورها العر�ص الأول لفيلم ت�ساقط الثلوج  يف مو�سمه الثاين، يف لو�ص اأجنلو�ص

ارتعد الثعلب وهو ي�ضمع زئري الأ�ضود فقد كان عالياً جداً واي�ضاً غا�ضباً جداً .. �ضاأل نف�ضه يا ترى ماذا حدث 
مايل ا�ضمع الأ�ضود تزاأر وهى غا�ضبة �ضاأذهب لأعرف فاأنا ل ا�ضتطيع ان اجل�ض وانتظر.

ذهب الثعلب اإىل عرين الأ�ضود وهو يحاول ت�ضمم الأخبار وحني و�ضل وجد امامه الأ�ضد الكبري وهو �ضديقاً 
له ف�ضاأله بقلق: مايل اراكم تزاأرون هل حدث �ضيئاً؟ فقال الأ�ضد اختفى �ضبلي ال�ضغري .. ل تقف امامي هكذا 

اذهب وابحث عنه.. اذهب واأل قتلتك، يجب ان تبحث الغابة كلها عن ابني.
 جرى الثعلب من امام الأ�ضد واخذ ي�ضرخ وهو يف الطريق عن ال�ضبل ال�ضغري ال�ضائع وكلما تقابل مع احد 
ال�ضبل  �ضاأل هل وجدمتوه ولكن اجلميع كانوا يجيبون بالنفي والغابة كلها من�ضغله بالبحث عن  احليوانات 
املياه  وو�ضط  ال�ضجريات  بني  وحتتها..  الأ�ضجار  فللوق  فيه  وبحثت  ال  مكاناً  احليوانات  تللرك  مل  ال�ضغري.. 
ال�ضحلة، من اطراف الغابة لأطرافها ومن �ضرقها اإىل غربها ولكن دون فائدة واجتمع اجلميع حول الأ�ضد 
اإىل غابتنا �ضيادون اليوم ول حتى ام�ض..  يللاأت  يقولون رمبا وقع يف يد �ضياد!  ف�ضرخ ال�ضقر وقللال: ل مل 
اأي حيوان  فقال القرد رمبا �ضقط يف النهر فرد التم�ضاح وقال ل.. ا�ضرف على النهر بنف�ضي مل ي�ضقط فيه 
اليوم. ف�ضرخ الأ�ضد وقال ح�ضناً هل تبخر ابني يف الهواء ايها املغفلون.. �ضمت اجلميع رمبا خوفاً منه ورمبا 
احراماً لدموع الأم املنكوبة.. وو�ضط هذا ال�ضمت املطبق جاء ال�ضبل ال�ضغري ووقف و�ضط الزحام وهو يقول 
ماذا حدث ملاذا تبكون، انده�ض اجلميع وتعجبوا ثم نظروا اإىل الأ�ضد وهم يكتمون �ضحكاتهم خوفاً من الأ�ضد 
الذي برزت عيناه وهو ينظر اإىل �ضبله الذى كان يبكيه منذ حلظات.. �ضرخ فيه اين كنت ايها ال�ضقي؟ فقال: 
كنت انام يف التجويف اعلى ال�ضجرة من اخللف، كم كان النوم فيه دافئاً ومريحاً ومازلت اح�ض برغبتي يف النوم 
لي�ضتكمل  فت�ضلق فروعها ودخل يف جتويف عميق  ال�ضجرة  والتف خلف  بهدوء  ال�ضبل  ان�ضحب  اخللرى..  مرة 
نومه تاركاً امه واباه واحليوانات كلها ت�ضحك وت�ضحك حيث �ضرخ الثعلب وقال كان ينام فوق راأ�ض ابيه وهو 
ل يح�ض بذلك، يا له من غبي، اآه كم هو غبي .. ومل يقل كلمته الثالثة فقد لطمه الأ�ضد لطمة قوية فقتله يف 
احلال فقد ظن ان الأ�ضد يق�ضده هو بالغباء ول يق�ضد ابنه وعندما عاتبته زوجته قال: هذ ال�ضبل من ظهر 

ذاك الأ�ضد. ول ي�ضح ان يو�ضف بالغباء ابداً.. فهل دفع الثعلب حياته ثمناً لغبائه ام غباء الأ�ضد؟ .

يف  الأ�ضخا�ض  ماليني  بني  �ضائعة  حالة  ال�ضكري  مر�ض  يعترب 
جميع اأنحاء العامل، وينجم عادة عن خلل يف وظيفة البنكريا�ض 
الذي ل ينتج كمية كافية من الأن�ضولني، الأمر الذي يوؤدي اإىل 

عدم تفاعل خاليا اجل�ضم مع هرمون الأن�ضولني.
الوقت  طللوال  بالعط�ض  ال�ضعور  ال�ضكري  داء  اأعللرا�للض  وتت�ضمن 
هذه  من  وللتخفيف  للتبول،  امل�ضتمرة  واحلاجة  الللوزن  وفقدان 
يوؤدي  الذي  النوع من اخل�ضار  ن�ضيف هذا  اأن  الأعر�ض ميكننا 

اإىل تقليل م�ضتويات ال�ضكر يف الدم.
فاإن  بللرور،  �ضارة  الدكتورة  الطبية،  التغذية  اأخ�ضائية  وبح�ضب 
من  التقليل  يف  فللعللال  ب�ضكل  ي�ضاهم  �ضحي  غللذائللي  نللظللام  اتللبللاع 
مثل  الأطعمة  بع�ض  تللنللاول  وخا�ضة  اللللدم،  يف  ال�ضكر  م�ضتويات 

الب�ضل الأحمر والثوم.
ال�ضكري  اأجللريللت على مر�ضى  الللتللي  الللدرا�للضللات  لإحلللدى  ووفللقللاً 
اأدى   ،2010 عللام  البيئية  ال�ضحة  اإح�ضاءات  جملة  يف  ون�ضرت 
يف  كبري  انخفا�ض  اإىل  الأحللمللر  الب�ضل  مللن  غلللرام   100 تللنللاول 
من  جمموعة  لللدى  �للضللاعللات،  اأربلللع  خللالل  اللللدم  �ضكر  م�ضتويات 

مر�ضى ال�ضكري الذين اأجريت عليهم الدرا�ضة.
واأظهرت درا�ضة اأخرى باأن اإ�ضافة القرفة لل�ضاي ميكن اأي�ضاً اأن 
ي�ضاعد على خف�ض م�ضتويات ال�ضكر يف الدم، اإذ اأنها حتتوي على 
ا�ضتيعاب  تعمل على  والتي  الألنلللني،  ت�ضمى  الأنللزميللات  كتل من 
�ضتار  ديلي  �ضحيفة  نقلت  ملا  وفقاً  وامت�ضا�ضه،  الللدم  يف  ال�ضكر 

الربيطانية.

الب�سل الأحمر ي�ساهم يف عالج ال�سكري


