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اإظهار العطف للموظفني 

يزيد اإنتاجيتهم 
قالت درا�سة جديدة اإن اإظهار رب العمل بع�ض العطف جتاه املوظفني، 

ميكن اأن يح�سن من اأدائهم يف العمل ويزيد من اإنتاجيتهم.
واأ�سارت الدرا�سة، اإىل اأن تعاطف رب العمل مع موظفيه اأمر �سروري، 

وخا�سة عندما يقرتن مع و�سع معايري واأهداف وا�سحة.
"التحلي  الدرا�سة  امل�ساركني يف  الباحثني  اأح��د  ت�ساي،  يو  ت�سو  وق��ال 
الآخرين جتاهك.  اأن يغري نظرة  لأن��ه ميكن  التعاطف مهم،  ب�سفة 
ت�سعر مبزيد من  قد  بك،  يهتمان  رئي�سك  اأو  قائدك  اأن  �سعرت  واإذا 

اجلدية حول عملك الذي توؤديه جتاههم".
وملعرفة كيف يوؤثر التعاطف اأو غيابه على الأداء الوظيفي للموظفني، 
اأجرى فريق من الباحثني م�سحاً �سمل ما يقرب من 1000 ع�سو 
من اجلي�ض التايواين وما يزيد عن 200 من البالغني الذين يعملون 
 3 بدوام كامل يف الوليات املتحدة، ونظروا يف النتائج املرتتبة على 
القائمة  والقيادة  الت�سلط،  على  القائمة  القيادة  القيادة:  من  اأن��واع 

على التعاطف والإح�سان، والقيادة الأبوية الكال�سيكية.
ووجد الباحثون اأن القيادة القائمة على الت�سلط اأعطت على الدوام 
على  القائمة  للقيادة  كان  بينما  الوظيفي،  الأداء  على  �سلبية  نتائج 
اأداء املوظفني وبعبارة اأخرى، فاإن عدم  اإيجابي على  التعاطف تاأثري 
اإظهار التعاطف مع موظفيك ل يب�سر باخلري لأدائهم الوظيفي، يف 
اأف�سل، بح�سب  العمل ب�سكل  التعاطف يحفزهم على  اإظهار  اأن  حني 

موقع اإن دي تي يف.

نورث كاروالينا تنتظر 
االأفاعي القاتلة

يف وقت �سربت رياح الإع�سار "فلوران�ض" ال�سريط ال�ساحلي لولية 
نورث كارولينا الأمريكية، اخلمي�ض، و�سحبتها اأمطار غزيرة دفعت 
اأطلق  املتحدة،  الوليات  �سرق  جنوب  يف  جارفة  �سيول  من  للتحذير 
اأ���س��د فتكا، ق��د تعقب نهاية  اأخ���رى،  خ��راء حت��ذي��رات م��ن تهديدات 

الإع�سار.
واأثار خراء خماوف من اأن الفي�سانات الهائلة الناجمة عن "اإع�سار 
من  وانتقالها  قاتلة،  اأفاعي  انت�سار  اإىل  ت��وؤدي  اأن  ميكن  فلوران�ض"، 

مواطنها الرطبة يف اأنحاء الولية اإىل حيث يعي�ض النا�ض.
"موكا�سني"،  با�سم  اأي�����س��ا  امل��ع��روف  ماو�ض"،  "كوتون  ثعبان  وي��ع��د 
ماهر يف  ثعبان  وهو  منها،  يخ�سى  التي  الفتاكة  الزواحف  اأك��ر  من 

ال�سباحة، يعي�ض اأ�سال يف امل�ستنقعات واملمرات املائية ال�سحلة.
خماوف  ال��ولي��ة،  يف  بكرة  امل��وج��ود  "كوبرهد�ض"،  ثعبان  يثري  كما 

وا�سعة، علما باأن الثنني من الأفاعي ال�سامة.
وقال جريالد اأومايل، من م�ست�سفى غراند �سرتاند، ل�سحيفة �سن 
يف  يت�سبب  ال���ذي  ال�سم  ي�سخون  "اإنهم  ك��ارولي��ن��ا:  ���س��اوث  يف  ن��ي��وز 
تدمري الأن�سجة وفقدان ال�سفائح الدموية وي�سبب نزيفا وقد يوؤدي 

اإىل املوت"، وفق ما نقلت "ديلي ميل".
الفورية  الطبية  الرعاية  التما�ض  اأفعى  ع�سته  من  كل  على  ويتعني 
بالن�سبة للكثريين، حتى  اأن ذلك قد يكون �سعباً  يف امل�ست�سفى، رغم 

انح�سار مياه الفي�سان.
الإع�سار  فيها  ت�سبب  وفي�سانات  وري���اح  غ��زي��رة  اأم��ط��ار  واج��ت��اح��ت 
ك��ارولي��ن��ا يف وق��ت مبكر، اجلمعة،  و���س��اوث  ن��ورث  فلوران�ض ولي��ت��ي 
ماليني  معر�سا  الأم��ريك��ي،  ال�ساحل  باجتاه  الإع�سار  حت��رك  فيما 
الأ�سخا�ض الذين يقيمون يف م�ساره لأمطار ي�سل من�سوبها مل�ستوى 

قيا�سي.
مقيا�ض  على  الأوىل  الفئة  م��ن  عا�سفة  اإىل  الإع�����س��ار  ق��وة  و�سعفت 
م�ساء  فئات  خم�ض  من  املوؤلف  الأعا�سري،  ل�سدة  �سافري-�سيمب�سون 
يف  فقط  ك��ي��ل��وم��رتات   9 ب�سرعة  ال��غ��رب  ب��اجت��اه  وحت���رك  اخلمي�ض، 

ال�ساعة.
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اخرتاع ب�سيط قلب موازين احلرب العاملية 
جلاأت الدول املت�سارعة خالل احلرب العاملية الثانية اإىل خمتلف الأ�سلحة 
بهدف احل�سم الع�سكري، لكن اكت�سافا ب�سيطا هو الذي رجح كفة احللفاء 

فقادهم اإىل الن�سر على اأملانيا النازية.
التفجري  ���س��م��ام  اخ����رتاع  ف���اإن   ، اإن�سايدر"  "بيزن�ض  ذك���رت  م��ا  وبح�سب 
يف احل��رب الدائرة بعدما كانت  كرى  نقلة  اأح��دث  ال��ذي  هو   "Fuse"

النظام امل�ستخدم يف تلك الأيام اأقل دقة يف اإ�سابة الأهداف.
تفجري  نظام  على  تعتمد  اجليو�ض  ظلت  املا�سي،  القرن  اأربعينيات  وحتى 
زمني، اإذ يتم �سبط القذيفة لتنطلق يف توقيت معني، لكن هذه احل�سابات 

مل تكن دقيقة على الدوام.
�سبط  على  املعتمدة  التفجريية  الأنظمة  لهذه  الع�سكرية  امل�ساوئ  وم��ن 
الوقت، اأنها قد تنطلق على نحو مبكر وبالتايل ل ت�ستطيع اإ�سابة الهدف 
الذي يكون متاحا يف حلظات حمددة، وب�سبب هذا ل ت�سل ال�سظايا القاتلة 

اإىل وجهتها.
املتحدة من  الوليات  الوطني يف  الدفاع  ويف 1940، طلبت جلنة بحوث 
معهد "كارينغي" وجامعة "جونز هوبكينز" اأن يعمال على م�سروع ع�سكري 
اإ�سارات  باإر�سال  عملها  تبداأ  التي  التقاربية  التفجري  نظم  على  اأي  معقد، 
اأن  راديو ثم ت�سرتجع �سداها وتقي�ض املوجات، والهدف من هذه العملية 

يحدث النفجار قبل م�سافة من بلوغ الهدف.
اإىل ت�سغري جهاز  اأنف�سهم يف حاجة  العلماء  وبناء على هذا الطلب، وجد 
اأن ي�سبح �سغريا ج��دا على نحو  اإىل  ال��رادي��و وا�ستقبالها  اإ���س��ارات  اإر���س��ال 

ي�سمح بدخوله اإىل �سمام التفجري.
تغيري  اإح��داث  تطلبت  اإذ  تعقيدات  من  ال�سناعية  العملية  هذه  تخل  ومل 
حتقيق  على  اأ���س��روا  العلماء  لكن  امل��ف��رغ��ة،  الأن��اب��ي��ب  م�ستوى  على  كبري 

الرهان اإىل اأن اأجنزوا امل�سروع يف �سرية تامة.

كوكايني بـ35 
مليون دوالر بقارب

يف واقعة نادرة احلدوث تنم على تخطيط 
اإج���رام���ي ع��ت��ي��د، ذك���ر م��وق��ع اأ����س���رتايل، 
دول���ة  ال��ب��ح��ري��ة يف  ق�����وات  اأن  م����وؤخ����را، 
مليئا  قاربا  تركت  اجل��دي��دة  غينيا  بابوا 
مب��خ��در ال��ك��وك��اي��ني ع��ل��ى ���س��اح��ل جزيرة 
ما  ا�ستخراج  عن  عجزت  بعدما  معزولة، 
"ذا  اإخفاوؤه داخله. وبح�سب موقع  جرى 
لحظ  حمليا  ���س��ي��ادا  ف���اإن  اأ�سرتاليان" 
وج������ود اأك���ي���ا����ض ����س���غ���رية حت���ت���وي على 
�سولومون،  امل��خ��درات يف ج��زي��رة يف بحر 
الرمال،  اآخ��ر منها يف  ثم عر على ع��دد 
اإىل قريته يف جزيرة جماورة  وحني عاد 
�ساع اخلر. ولأن "الع�سابة" فطنت اإىل 
�سيوع اخلر عملت على اإخفاء الكوكايني 
قد  ك��ان��ت  البحرية  لكن  �سيد،  ق���ارب  يف 
عزمت على اإيقاف اخللية فاأطلقت عملية 
7 عنا�سر  اأ���س��ف��رت ع��ن توقيف  م��ط��اردة 
بعد مالحقة ا�ستمرت ملئات الكيلومرتات 
التقديرات  ورج��ح��ت  ال��ب��ح��ر.  ع��ر���ض  يف 
اجلزيرة  قبالة  املهمل  ال��ق��ارب  يكون  اأن 
الكوكايني،  من  �سخمة  بكميات  حممال 
جنيه  م��ل��ي��ون   27 اإىل  ق��ي��م��ت��ه��ا  ت�����س��ل 

اإ�سرتليني )نحو 35 مليون دولر(.

الكوالجني منافع متعددة 
ل�سحة املفا�سل واجلمال �ص 23

مكافاأة مقابل معلومات 
عن م�سدر اإتالف فراولة 
ع�����ر������س�����ت ولي�����������ة ك����وي����ن����زلن����د 
 100 قدرها  مكافاأة  ال�سرتالية 
 71500( ا���س��رتايل  دولر  األ���ف 
اإىل  تقود  معلومات  مقابل  دولر( 
اع���ت���ق���ال امل�������س���وؤول���ني ع���ن اإت����الف 

فراولة بغر�ض اإبر خياطة فيها.
اأن  املعتقد  اإن من  ال�سرطة  وقالت 
للفراولة  جت���اري���ة  ع���الم���ات  ���س��ت 
م��ل��وث��ة ب���اإب���ر ودب��اب��ي�����ض مم���ا دفع 
ال�������س���ل���ط���ات لإ������س�����دار حت���ذي���رات 
الفاكهة  بتقطيع  ال��ن��ا���ض  تطالب 
وزراء  رئي�سة  وقالت  تناولها.  قبل 
يف  بالي�سيه  اأن�ستي�سا  ك��وي��ن��زلن��د 
م���وؤمت���ر ���س��ح��ف��ي اأك�����دت ف��ي��ه اأمر 
تخريب  ما  اأح��د  "يحاول  اجلائزة 
حياة  ي��ع��ر���س��ون  لكنهم  ال�سناعة 
للخطر  والأ�سر  والأطفال  الر�سع 
وقالت  هذه".  ب��ف��ع��ل��ت��ه��م  اأي�������س���ا 
م�سدر  اأن  تعتقد  اإن��ه��ا  ال�����س��رط��ة 
الإبر  على  حت��ت��وي  ال��ت��ي  الفاكهة 
وال��دب��اب��ي�����ض ه���و م�����ورد م���ق���ره يف 
منتجا  ال��ولي��ة  وتعد  كوينزلند. 
للفراولة يف �سناعة وطنية  كبريا 
مليون   130 م��ن  اأك����ر  حجمها 
ورفعت  ���س��ن��وي��ا.  ا����س���رتايل  دولر 
الفراولة  ك��ل  وول����ورث  جم��م��وع��ة 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ال��ت��ي حت��م��ل 
املت�سررة من على اأرفف متاجرها. 
اأ�سعار الفراولة يف �ستى  وتراجعت 
ال�����دول�����ة.  وذك������رت �سبكة  اأن����ح����اء 
ال�سبت  اليوم  نيوز(  )اإيه.بي.�سي 
اإىل  انخف�ست  اجلملة  اأ���س��ع��ار  اأن 
لل�سندوق  ا�سرتايل  دولر   0.50
ولية  يف  الإن���ت���اج  تكلفة  م��ن  اأق���ل 
ال��غ��رب��ي��ة ح��ي��ث تزدهر  ا���س��رتال��ي��ا 
وا�سطر  الفراولة،  الآن حما�سيل 
مزارعون للتخل�ض من اأطنان من 

هذه الفاكهة.

ال�سني: مكافحة حمى 
اخلنازير معقدة جدا  
بعد  ال�سينية  الزراعة  وزارة  قالت 
تراأ�سها اجتماعا �سم اأكر من 12 
مكافحة  اإن  كبرية  حكومية  جهة 
الأفريقية  اخلنازير  حمى  تف�سي 
وت�سكل  ج���دا  "معقدة  ال�����س��ني  يف 
ال���ذي  الج���ت���م���اع  وج�����اء  حتديا" 
عقد يوم اخلمي�ض بعد الإبالغ عن 
ب���وؤرة تف�سي حلمى   12 اأك��ر م��ن 
مناطق  يف  الأف��ري��ق��ي��ة  اخل��ن��ازي��ر 
خم��ت��ل��ف��ة ب���ال�������س���ني م���ن���ذ اأوائ�������ل 
مزارع  يف  معظمها  اآب،  اأغ�سط�ض 
�سغرية. وورد بالغان عن بوؤرتني 
جديدتني للمر�ض، الذي ميكن اأن 
يوؤدي لنفوق اخلنازير، يف منطقة 

منغوليا الداخلية واإقليم خنان.

اكت�ساف مادة تقلل 
الوزن

تو�سلت درا�سة طبية حديثة اإىل اأن 
 Celastrol �سيال�سرتول  مادة 
"الطب  ي�سمى  م��ا  يف  امل�ستخدمة 
ت�ساعد يف  ال�سيني" قد  التقليدي 
التخل�ض من ال�سمنة عر التحكم 

بال�سهية.
واأج�������رى ال���درا����س���ة ب���اح���ث���ون من 
اإفريقيا  وجنوب  واأ�سرتاليا  اأملانيا 
وال������ولي������ات امل����ت����ح����دة، واأج����ري����ت 
يف  ون�سرت  الفئران،  على  الدرا�سة 

دورية ال�سكري.
املادة  ه���ذه  اأن  ال��درا���س��ة  واأظ���ه���رت 
ميكن اأن ت�سبب انخفا�سا كبريا يف 
الوزن، ف�سال عن حت�سن يف مر�ض 

ال�سكري.
ووجد العلماء اأن مادة �سيال�سرتول 
ت��ن�����س��ط ب��ع�����ض م���راك���ز ال�����س��ب��ع يف 
الدماغ، مما ي�ساعد على التحكم يف 

وزن اجل�سم.
ال���ف���ئ���ران يف  اأن  ال��ع��ل��م��اء  ولح�����ظ 
وزن  م��ن   10% املتو�سط   خ�سرت 

اجل�سم يف اأ�سبوع واحد.
حمل  ال�����ع�����ق�����ار  ه��������ذا  ي����ح����ل  ول 
التغيريات الهامة الأخرى يف منط 
الأكل  ع����ادات  تغيري  م��ث��ل  احل��ي��اة، 
الريا�سة، ولكنه قد ي�ساعد  وزيادة 
امل��ر���س��ى ال��ذي��ن ي��ح��اول��ون اإج����راء 

هذه التغيريات.

ولتاأكيد العالقة بني الأزمات القلبية وتعاطي امل�سروبات 
ال�سكرية و�سعت لر�سون وفريقها البحثي حياة جمموعة 
امل��راق��ب��ة الطبية  األ��ف��ا حت��ت   42 ال��رج��ال ت�سم نحو  م��ن 
لفرتة بلغت 12 عاما يف املتو�سط. ومن اأجل تقييم عادات 
اأ�سئلة  البحث  يف  امل�ساركني  اإىل  وجهت  امل�سروبات  تعاطي 
يتناولونها  التي  ال�سكرية  الع�سائر  اأو  املرطبات  عدد  عن 
نحو  ح��دث��ت  ال��درا���س��ة  ف��رتة  وخ���الل  اأ�سبوعيا.  اأو  يوميا 

القلبية. بالأزمات  اإ�سابة  حالة   3600
وكان من يتناولون اأكر من اثنني من امل�سروبات ال�سكرية 
بالأزمات  ل��الإ���س��اب��ة  امل��ائ��ة  يف   23 بن�سبة  ع��ر���س��ة  اأك���ر 
القلبية عمن مل يتناولوها اأ�سال. لكن الدرا�سة ل تتعلق 
ال�سودا ومثيالتها وقالت  بل  بال�سكر  املحالة  بامل�سروبات 
النا�ض  تقليل  امل�ستهدفة هي �سرورة  الر�سالة  اأن  لر�سون 

من تناول ال�سودا.
وق��ال��ت لر���س��ون اأن ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن ال��درا���س��ة جرت 
ب�ساأن  توخي احلذر  الن�ساء  على  يتعني  لكن  الرجال  على 
ال�����س��ودا. وذك����رت لر����س���ون وف��ري��ق��ه��ا ال��ب��ح��ث��ي يف دوري���ة 
باأزمات  اأ�سيبوا  23 مليون �سخ�ض  اأكر من  اأن  )ه��ارت( 
اإىل  الأمرا�ض جزئيا  �سيوع هذه  ويرجع  العامل  قلبية يف 
تعاطي ال�سودا وامل�سروبات ال�سبيهة بها. ويعرتف وا�سعو 
ت�سمينه  البحث  الق�سور يف  اأوج��ه  بني  ب��اأن من  الدرا�سة 
الرجال فقط كما اأنها تفتقر اإىل البيانات التي تفرق بني 
ال�سودا وامل�سروبات ال�سكرية وتلك املحالة ب�سكر التحلية 

ال�سناعي.

ال�سودا وال�سرطان
ال�سدفة  طريق  عن  املتحدة  الوليات  من  علماء  اكت�سف 

للم�سروبات  ج���دي���دة  ف���وائ���د 
منخف�سة  )ال�سودا(  الغازية 
وذلك  احل����راري����ة،  ال�����س��ع��رات 
النظام  دور  درا���س��ت��ه��م  اأث���ن���اء 
الإ�سابة  ن�����س��ب��ة  يف  ال���غ���ذائ���ي 
وعوامل  ال��ق��ول��ون  ب�����س��رط��ان 
م��ت��ن��وع��ة م��رت��ب��ط��ة ب��ع��ودة هذا 

ال�سرطان.
�سرطان  ع���ودة  اأن خم��اط��ر  اإىل  اأم��ري��ك��ي��ة  درا���س��ة  خل�ست 
القولون اإىل املر�سى الذين يتناولون م�سروبا اأو اأكر من 
احلرارية  ال�سعرات  منخف�سة  ال�سودا  الغازية  امل�سروبات 
يوميا تكون تقريبا ن�سف مثيلتها لدى من ل ي�سربونها 
اأو ي�سربون قدرا اأقل. ومل يكن الهدف من الدرا�سة اإثبات 
ما اإذا كانت هذه امل�سروبات حتد من خماطر عودة �سرطان 

القولون.
واأحد الأ�سباب التي �ساقها الباحثون يف دورية )بلو�ض وان( 
ال�سعرات  ال�سودا منخف�سة  املر�سى على  اإقبال  قد يكون 
بدل من امل�سروبات الغازية والع�سائر املحالة بال�سكر مما 

يعني اأن مقدار ال�سكر الذي يدخل اأج�سامهم ي�سبح اأقل.
وقال كبري الباحثني ت�سارلز فوك�ض وهو مدير مركز ييل 
لل�سرطان يف مدينة نيو هيفني بولية كونيتيكت الأمريكية 
واأ�سلوب احلياة يف خماطر  الغذائي  النظام  دور  "نبحث 
الإ�سابة ب�سرطان القولون وعوامل متنوعة مرتبطة بعودة 
ال�سرطان". واأ�ساف يف مقابلة عر الهاتف اأن من بني هذه 
ي�سمل ممار�سة  الذي ل  واأ�سلوب احلياة  ال�سمنة  العوامل 
ال��ت��م��ري��ن��ات ال��ري��ا���س��ي��ة ب��ك��رة وال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي القائم 
على تناول الكثري من الكربوهيدرات وامل�سروبات املحالة 

بال�سكر.
اأن  وت��اب��ع 

امل��������ر���������ض 
اإىل  ي�����ع�����ود 

 30 ح������وايل 
ب�������امل�������ائ�������ة م���ن 

�سرطان  م��ر���س��ى 
ال������ق������ول������ون ال����ذي����ن 

للجراحة.  ي��خ�����س��ع��ون 
وقال فوك�ض "نقرتح املاء لكونه 

كنتم  اإذا  لكن  الأم��ث��ل  ال�سحي  اخل��ي��ار 
م�����س��روب حملى  ال�سكر وت��رغ��ب��ون يف  حت��ب��ون 

ال�سعرات  منخف�سة  الغازية  امل�سروبات  تكون  فقد 
احلرارية بديال".

وح��ل��ل ال��ب��اح��ث��ون م��ع��ل��وم��ات ع��ن ال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي لنحو 
الثالثة.  املرحلة  يف  ال��ق��ول��ون  ب�سرطان  مري�سا   1018
ال�سرطان  ع���ودة  اأن خم��اط��ر  اإىل  ف��وك�����ض  ف��ري��ق  وخ��ل�����ض 
من  الأق��ل  على  واح��دا  م�سروبا  تناولوا  الذين  للمر�سى 
اأقل  كانت  يوميا  ال�سعرات  منخف�سة  الغازية  امل�سروبات 
واحدا  �سوى  ي�سربوا  املئة مقارنة مبن مل  46 يف  بن�سبة 

منها يف الأ�سبوع.
ال�سودا  تناول  كان  اإذا  ما  معرفة  اأي�سا  الباحثون  ويريد 
منخف�سة ال�سعرات احلرارية يحد من الإ�سابة ب�سرطان 
اأن  اإىل  حديثة  درا���س��ات  وخل�ست  الأ���س��ا���ض.  من  القولون 
ال�سعرات  منخف�سة  ال�سودا  م�سروبات  من  اثنني  تناول 
ال��وزن مما قد يعني  الكثري من  اإىل خ�سارة  ي��وؤدي  يوميا 

احلد من خماطر الإ�سابة ب�سرطان القولون.

هل تزيد ال�سودا من خماطر 
التعر�ض لالأزمات القلبية؟

من  العامل  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  الطعام  موائد  معظم  تخلو  ال 
ذات  الغذائية  الت�سنيفات  من  اأنها  رغم  ال�سودا  م�سروبات 
اأكدت  �سويدية  درا�سية  نتائج  املنخف�سة.  الغذائية  القيمة 
باأمرا�ض  للإ�سابة  معر�سني  الرجال  من  ال�سودا  م�ستهلكي  اأن 

خطرية!
اأن  اإىل  ال�سويد  يف  باحثون  اأع��ده��ا  درا���س��ة  نتائج  اأ���س��ارت 

اأكرث من ال�سودا  اأو  الرجال الذين ي�سربون يوميا كاأ�سني 
عر�سة  اأك��رث  يكونون  امل�سابهة  ال�سكرية  امل�سروبات  اأو 
�سوزانا  وقالت  القلبية.  باالأزمات  للإ�سابة  غريهم  من 
كارولين�سكا  مبعهد  الدرا�سة  هذه  على  امل�سرفة  الر�سون، 

ربطت  قد  كانت  �سابقة  درا�سات  اأن  ال�سويدي، 
عوامل  وعدة  ال�سكرية  امل�سروبات  تناول  بني 
ارتفاع  منها  القلبية  بالنوبات  خا�سة  خطرية 
الدم  يف  ال�سكر  م�ستوى  وارت��ف��اع  ال��دم  �سغط 

وزيادة الوزن وداء ال�سكري وال�سمنة.
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�ش�ؤون حملية

حتت رعاية هزاع بن زايد ومب�ساركة 160 �سركة من خمتلف القطاعات اخلا�سة

معر�ض العني للم�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة ينطلق غدًا االإثنني 

حتت رعاية حممد بن حم

عونك يا وطن يقيم ندوة بعنوان » تعريف العمل التطوعي «
العمل التطوعي يف االإمارات اكت�سب اأهمية متزايدة يف تعزيز التنمية امل�ستدامة وبناء م�ستقبل اأف�سل للأجيال اجلديدة

•• العني – الفجر 

حت���ت رع���اي���ة ���س��م��و ال�����س��ي��خ ه����زاع ب���ن زاي����د اآل نهيان 
اأبوظبي تنطلق  التنفيذي لإمارة  نائب رئي�ض املجل�ض 
فعاليات  للموؤمترات  العني  مبركز  الإثنني  غٍد  �سباح 
الدورة الثالثة من معر�ض العني للم�ساريع ال�سغرية 
و�سناعة  جت����ارة  غ��رف��ة  تنظمه  وال����ذي  وامل��ت��و���س��ط��ة، 
�سركة   160 مب�ساركة  يومني  ملدة  وي�ستمر  اأبوظبي، 

من خمتلف القطاعات اخلا�سة.
اأك����ر امل��ع��ار���ض الداعمة  وي��ع��د م��ع��ر���ض ال��ع��ني اأح����د 
يف  واأبرزها  الدولة  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  للم�ساريع 

املنطقة.
امل��ه��ريي م��دي��ر ع��ام غرفة  واأك���د �سعادة حممد ه��الل 
العني  م��ع��ر���ض  تنظيم  اأن  اأب��وظ��ب��ي،  و���س��ن��اع��ة  جت���ارة 
للم�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يعد من اأولويات غرفة 
وتنمية  لدعم  املثايل  التجمع  ي�سكل  لكونه  اأبوظبي، 
منا  التزاماً  وياأتي  الإماراتيني،  الأعمال  رواد  م�ساريع 
بالعمل على تطوير التنمية القت�سادية امل�ستدامة يف 
تقوية  يف  وامل�ساهمة  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
العمل  خ��ط��وات  وت�سريع  وع��امل��ي��اً،  اإقليمياً  تناف�سيتها 
امل�ستند  املعرفة  اقت�ساد  اإىل  التحول  نحو  القت�سادي 

اإىل الإبداع والبتكار والتميز.
وال�ستثمارية  ال��ت��ج��اري��ة  الأع���م���ال  اأن  امل��ه��ريي  واأك����د 
تعزيز  عملية  يف  مهمة  ركيزة  اأ�سبحت  النفطية  غري 
دوراً  تلعب  باتت  كما  امل�ستدامة،  القت�سادية  التنمية 
بارزاً يف هيكل الناجت املحلي الإجمايل لدولة الإمارات، 
�سيا�سة  ي��وؤك��د  تطويرها  على  والعمل  بها  واله��ت��م��ام 
التنويع القت�سادي، وهو ما ت�سعى اإليه اإمارة اأبوظبي 
�سمن منظومة اأهدافها الرامية اإىل تطوير القطاعات 
القطاعات  ن��ح��و  ال���س��ت��ث��م��ار  وت��وج��ي��ه  النفطية،  غ��ري 
القت�سادية الواعدة، وتطوير ريادة الأعمال الوطنية 
والرتقاء بقدراتها التناف�سية لتطوير قدرات وممكنات 
رواد الأعمال الإماراتيني للدخول اإىل ال�سوق الإقليمي 
والطالع  املثمرة  التجارية  ال�سراكات  وعقد  والعاملي 

والتجارب،  اخل���رات  وت��ب��ادل  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  على 
وذلك من خالل اإن�ساء بيئة ا�ستثمارية جاذبة لروؤو�ض 
اخلا�سة،  ال��ق��ط��اع��ات  دور  دع���م  ت�����س��اه��م يف  الأم������وال، 
وامل�ساريع  لل�سركات  املت�ساعد  النمو  حتقيق  وبالتايل 

ال�سغرية واملتو�سطة. 
واأ�سار املهريي اإىل اأن ا�ستمرارية تنظيم معر�ض العني 
من  ان��ط��الق��اً  ج��اء  وامل��ت��و���س��ط��ة،  ال�سغرية  للم�ساريع 
كونه املن�سة الأكر فاعلية لزيادة القدرات التناف�سية 
وت��و���س��ي��ع ن���ط���اق ال���ف���ر����ض ال���س��ت��ث��م��اري��ة ب���ني رواد 
الكرمية  الرعاية  مثمناً  اخلا�ض،  القطاع  يف  الأعمال 
املجل�ض  رئي�ض  نائب  نهيان  اآل  بن  ه��زاع  ال�سيخ  ل�سمو 
اأبوظبي، والذي يحظى بها معر�ض  التنفيذي لإم��ارة 
للثالثة،  للمرة  واملتو�سطة  ال�سغرية  للم�ساريع  العني 
التجمعات  هذه  دعم  على  العمل  اأهمية  يوؤكد  ما  وهو 
جناحها  ل�سمان  لها  احل��واف��ز  وت��ق��دمي  الق��ت�����س��ادي��ة 
القطاع  لتفعيل  اجلديد  املحرك  كونها  وا�ستمراريتها 
الدخول  اخلا�ض وتنمية قدراته على مواجهة حتدي 

يف ال�سوق وال�ستدامة فيه.

م�سرياً اإىل اأن قطاع امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة من 
القطاعات احليوية التي تدعم اقت�ساد الدولة، ويحفز 
امل�ستثمرين وي�سجع املواهب اأ�سحاب امل�ساريع الريادية 
عام  ب�سكل  الإم���ارات  دول��ة  وتعد  املجتمع،  واملبتكرة يف 
من الدول ال�سّباقة التي و�سعت ا�سرتاتيجيات خمتلفة 
من  املحلية  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  لتمكني 
ال�سركات،  كريات  م�ساف  يف  لتقف  والتقدم  التطور 
على  اأ�سا�ساً  اأبوظبي  غرفة  ا�سرتاتيجية  تركز  حيث 
تقدمي كافة و�سائل النجاح لرواد الأعمال الإماراتيني 
القطاع  ه��ذا  �سمن  والبتكار  الإب���داع  ثقافة  وتر�سيخ 

الن�سط واملوؤثر. 
بالغاً  اهتماماً  اأول���ت  اأبوظبي  خطة  اأن  امل��ه��ريي  واأك���د 
امل�ساريع  لقطاع  القت�سادية  ال�سرتاتيجية  بتنظيم 
ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة، ب��اع��ت��ب��اره حم��رك��اً رئ��ي�����س��ي��اً يف 
لدعم  حيوياً  راف��داً  وميثل  القت�سادي،  النمو  عملية 
الناجت املحلي الإج��م��ايل يف دول��ة الإم���ارات، وم�ساهماً 
التجارة  وتن�سيط  القت�سادي  التنويع  �سيا�سة  يف  قوياً 
وخف�ض ن�سبة البطالة وزيادة البتكار والإبداع، م�سرياً 

اإىل اأن ذلك ما جعله يت�سدر اهتمامات خطة اأبوظبي 
القت�سادية.

واأ�ساف املهريي اأن اإمارة اأبوظبي اليوم تعتر حا�سنة 
مثالية للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة، حيث اأتاحت 
التوجهات احلكومية الفر�ض التناف�سية لرواد الأعمال، 
وت�����س��ج��ي��ع��ه��م ع��ل��ى اإط�����الق م�����س��روع��ات��ه��م يف خمتلف 
احتياجات  م��ع  يتنا�سب  ومب��ا  القت�سادية  الأن�����س��ط��ة 
لت�سمل  القطاعات  التنوع يف  ال�سوق وموؤ�سراته، ودعم 
املعلومات  وتكنولوجيا  وال�سياحة  والتجارة  ال�سناعة 
والقطاع الغذائي وجتارة اجلملة والتجزئة، وغريها، 
اجلهات  بتوعية  اأبوظبي  حكومة  توجهات  اأك��دت  كما 
تنظيم  يف  اأ�سا�سي  ب��دور  للقيام  الر�سمية  واملوؤ�س�سات 
واملتو�سطة  ال�سغرية  للم�سروعات  وامللتقيات  املعار�ض 
حر�ض  تعك�ض  رائ��دة  ا�ستثمارية  فر�ض  توفري  بهدف 
الإم�����ارة ع��ل��ى خ��ل��ق بيئة ا���س��ت��ث��م��اري��ة ت�����س��اه��م يف دعم 

التنمية نحو القطاعات القت�سادية الواعدة.
ومن جانبه اأكد حممد �سيف اخلييلي املدير التنفيذي 
معر�ض  اأن  اأب���وظ���ب���ي  ب���غ���رف���ة  ال���ع���ني  ف�����رع  ل���ق���ط���اع 
اأن  �ساأنه  م��ن  واملتو�سطة  ال�سغرية  للم�ساريع  العني 
دورتيه  ك��ان يف  كما  ال��ع��ام،  ه��ذا  املن�سود  النجاح  يحقق 
ال�سابقتني، واأن ي�سهم يف ت�سجيع ال�سباب املواطن على 
التجارية واخلدمية، لينفتحوا على  ممار�سة الأعمال 
م�سرية  يكملوا  بحيث  واملهمة،  اجلديدة  ال�ستثمارات 
خا�ض،  ب�سكل  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  القت�سادية  التنمية 
اأج��ل حتقيق الأهداف  ودول��ة الإم���ارات ب�سكل عام من 
ظل  يف  امل�ستقبل  وا�ست�سراف  ل�سناعة  ال�سرتاتيجية 

القيادة الر�سيدة.
اأن اللجنة املنظمة للمعر�ض قد اأمتت  واأ�سار اخلييلي 
القت�سادي  احل��دث  هذا  لنطالق  ال�ستعدادات  كافة 
خمتلف  مي���ث���ل���ون  ����س���رك���ة   160 مب�������س���ارك���ة  ال����ه����ام، 
اإىل ج��ان��ب م�ساركة  ال��دول��ة،  ال��ق��ط��اع��ات اخل��ا���س��ة يف 
التنمية  دائ���رة  مثل  حكومية  و�سبه  حكومية  ج��ه��ات 
القت�سادية  للمناطق  العليا  واملوؤ�س�سة  القت�سادية 

املتخ�س�سة وغريها من اجلهات.

•• العني - الفجر

حتت رعاية وح�سور ال�سيخ الدكتور حممد بن م�سلم 
ام�سام يف  العام ملنظمة  نائب الم��ني  العامري  بن حم 
التطوعي  وط��ن  يا  عونك  فريق  نظم   ، املتحدة  الأمم 
ندوة بعنوان )تعريف العمل التطوعي( قدمتها هنية 
عثمان ح�سن حما�سر يف الإ�سعافات الأولية يف املنظمة 
الأمريكية  اأو�سا  املهنية  ال�سحة  يف  مدربة  و  الدولية 
 ، العني  بالعامرية يف مدينة  ، وذل��ك مبجل�ض بن حم 

بح�سور عدد من املتطوعني يف الدولة.
واجب  التطوعي  العمل  اأن  ح��م،  ب��ن  ق��ال  وم��ن جانبه 
وط��ن��ي وال��ت��زام اأخ��الق��ي وجمتمعي وح��ق اإن�����س��اين يف 
تعزيز  يف  ي�سهم  التطوع  اأن  كما  وال��ت��وا���س��ل  التكافل 

الروح الوطنية وغر�ض القيم الإيجابية لدى املتطوع.
للقيادة  الثاقبة  وال��روؤي��ة  احلكيمة  ال�سيا�سة  اأن  كما 
ارتياد  ال�سباب على  الإم���ارات حتفز  دول��ة  الر�سيدة يف 
الأعمال التطوعية.ولي�ض هذا فح�سب اإذ اأن املتطوعني 
واآبائهم  ق��ادت��ه��م  ي��ج��دون يف  ال��دول��ة  وامل��ت��ط��وع��ات يف 
نهجهم،  على  ال�سري  على  ويحر�سون  احل�سنة  القدوة 
اآملني باأن يكونوا ويظلوا �سفراء لالإمارات يف �ساحات 

العطاء الإن�ساين ب�سكل ل حمدود.
ام�����س��ام يف الأمم  ال��ع��ام ملنظمة  ن��ائ��ب الم����ني  وا����س���ار 
الن�سيج  م��ن  ج���زءاً  يعد  التطوعي  العمل  اإن  امل��ت��ح��دة 
الثقايف والجتماعي الذي قامت عليه الدولة، وبرزت 
خالل ال�سنوات املا�سية العديد من الهيئات واجلمعيات 

التطوعية.
ياأتي تعزيز ثقافة التطوع يف الإم��ارات ليعك�ض موؤ�سر 
رقي املجتمع، وتكري�ض الإم��ارات وجهة عاملية باأعمال 
اخلري واإر�سال ر�سالة للعامل مفادها اأن الدولة ترتقي 
بالإن�سان، وخا�سة اأن تاريخ الدولة حافل بالعطاء، ما 
اأن  توؤكد  الإماراتي،  املجتمع  متاأ�سلة يف  ثقافة  يعك�ض 

يج�سد  ذل��ك  اأن  كما  حياة،  واأ�سلوب  منهج  هو  العطاء 
الدولة  ق���ادة  ير�سلها  وتنمية  وت�سامح  حمبة  ر�سالة 

للعامل.
تطوعية  خ��دم��ة  اأي  ت��ق��دمي  اأن  ع��ث��م��ان  هنية  وق��ال��ت 
اإن�سانية فيها الأجر الكبري ويخلق املودة والرتاحم بني 

ال�سباب  طاقات  من  ال�ستفادة  اإىل  بالإ�سافة  الأف��راد، 
الإبداعية وتعزيز �سعور ال�سعور بالر�سا عن النف�ض. 

اخلريي  الن�ساط  مظاهر  اأح��د  هو  التطوعي  والعمل 
ال�سعيد  ع��ل��ى  ال����دول����ة  ال�����ذي مت���ار����س���ه  والإن�������س���اين 
اخل����ارج����ّي، يف ظ���ل ح��ر���ض ح��ك��وم��ة دول����ة الإم������ارات 

التطوعي  للعمل  ال���الحم���دود  ودع��م��ه��ا  واه��ت��م��ام��ه��ا 
التطوعّية  العام  النفع  جمعيات  وجلهود  وموؤ�س�ساته، 

وبراجمها. 
وا�����س����ارت ع��ث��م��ان ان ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي يف الإم������ارات 
امل�ستدامة  التنمية  تعزيز  يف  متزايدة  اأهمية  اكت�سب 
وب���ن���اء م�����س��ت��ق��ب��ل اأف�������س���ل ل���الأج���ي���ال اجل����دي����دة حيث 
ي�������س���ك���ل امل����ت����ط����وع����ون م����������وردا ح����ي����وي����ا ل����ل����دول����ة يف 
ال��ق��ط��اع��ني احل��ك��وم��ي واخل���ا����ض ت��ت��م ال���س��ت��ف��ادة من 
امل�ساريع  م���ن  ال��ع��دي��د  يف  وم���وؤه���الت���ه���م  اإم��ك��ان��ات��ه��م 
والدولية. الإق��ل��ي��م��ي��ة  وح��ت��ى  املجتمعية   وامل����ب����ادرات 
الن�سيج  الإم���ارات ج��زءا من  التطوعي يف  العمل  ويعد 
الثقايف والجتماعي الذي قامت عليه الدولة فالتطوع 
تاأ�سي�ض  ق��ب��ل  م��ن  الإم���ارات���ي  املجتمع  ���س��ائ��ع يف  ع��م��ل 
ال���دول���ة وق���د اك��ت�����س��ب ه���ذا ال��ع��م��ل ب��ع��د ق��ي��ام الدولة 
وعلى  ال��ق��ي��ادة  م�ستوى  ع��ل��ى  ك��ب��ريا  ر�سميا  اه��ت��م��ام��ا 

خمتلف امل�ستويات احلكومية والأهلية.
اأعطتنا  "لقد  واأ�سافت املحا�سر يف الإ�سعافات الأولية 
رد هذا اجلميل  الكثري، وينبغي علينا  الإم���ارات  دول��ة 
ولو ب�سيء ب�سيط من خالل تبني املبادرات التي تعزز 
جهودنا، وحتفزنا على ال�ستمرارية يف العطاء، وتدعم 
ال���رام���ج والأن�����س��ط��ة املجتمعية  ���س��ت��ى  ت��وا���س��ل��ن��ا م��ع 

املختلفة.
اأن اإىل اجلهود الإن�سانية التي تقوم  واأو�سحت عثمان 
قيادتها  بتوجيهات  ال��ع��امل  ح��ول  الإم�����ارات  دول���ة  بها 
الر�سيدة للتخفيف من املعاناة الب�سرية وامل�سي قدماً 
يف النهج الذي اختطته من اأجل ح�سد الدعم والتاأييد 
امل�ستمرة  ال��ع��امل��ي��ة، وم�����س��ان��دت��ه��ا  الإن�����س��ان��ي��ة  ل��ل��م��ب��ادئ 
من  التخفيف  يف  فعال  ب�سكل  ت�ساهم  التي  للمبادرات 

معاناة الفئات املعوزة يف خمتلف دول العامل.
بتكرمي  ح��م  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ق��ام  ال��ل��ق��اء  نهاية  ويف 

املحا�سرة .

ا�ستهدفت طلبة مدار�ض ال�سارقة وخورفكان
دائرة �سوؤون ال�سواحي والقرى تنظم 
مبادرتها الرتبوية جمال�سنا يف خدمة 
مدار�سنا للعام الرابع على التوا�سل

•• ال�شارقة  -الفجر:

ا�ستكمال  ال�����س��ارق��ة  وال��ق��رى بحكومة  ال�����س��واح��ي  ���س��وؤون  دائ����رة  وا���س��ل��ت 
بهدف  درا�سي  عام  كل  بداية  مع  �سنويا  تنفذها  والتي  الرتبوية  مبادرتها 
تعريف الأطفال  مبنا�سط الدائرة واأدوارها يف خدمة جميع اأفراد املجتمع 

مبا فيهم الطفال.
اإمارة  م��دار���ض  بع�ض  على  م��روره��ا  �سل�سلة  �سياق  يف  ال��دائ��رة  وا�ستهدفت 
لتخ�س�ض  خ��ورف��ك��ان  وم��دي��ن��ة  ال�����س��ارق��ة  م��دار���ض مدينة  ال�����س��ارق��ة طلبة 
مبادرتها هذا العام وهو الرابع لعدد من املدار�ض من احللقة الأوىل بعد 
اأن نفذتها بنجاح يف ال�سنوات املا�سية يف عدد من املدار�ض الأخرى باإمارة 

ال�سارقة.
ونظمت الدائرة فعاليات مبادرتها جمال�سنا يف خدمة مدار�سنا ممثلة يف 
متنوعة  فعاليات  و�سط  املجتمع  �سوؤون  ب��اإدارة  الجتماعية  الرعاية  ق�سم 
ال�سارقة  الأ���س��ا���س��ي مب��دي��ن��ة  ك��ل م��ن م��در���س��ة م���رمي للتعليم  وه��ادف��ة يف 
ومدر�سة الأرقم بن اأبي الأرقم للتعليم الأ�سا�سي مبدينة ال�سارقة ومدر�سة 
زيد  بنت  عاتكة  وم��در���س��ة  خ��ورف��ك��ان  مبدينة  الأ���س��ا���س��ي  للتعليم  ال��ن��ح��وة 

للتعليم الأ�سا�سي مبدينة خورفكان.
وت�سمنت الفعاليات التي تفاعل معها الطلبة ب�سكل لفت اإىل تنفيذ ور�ض 
حمتواها  يف  هدفت  خمتلفة  اأ�سئلة  وط��رح  ترفيهية  وم�سابقات  متنوعة 
ت�سعى  وما  ال�سواحي  اأدوار جمال�ض  وبيان  املجتمعي  التوا�سل  تعزيز  اإىل 
الدائرة لتحقيقه من ترابط اأ�سري ي�ستهدف الطفل وال�سرة والب والأم 

والبناء و�سط فعاليات ترفيهية عديدة.
للطالب  درا�سية  وم�ستلزمات  مطويات  توزيع  الفعاليات  وت�سمنت  كما 
اأهمية  عن  لالأطفال  تعليمي  ب��دور  لتقدم  كرتونية  �سخ�سيات  وا�ستقدام 

الرتابط وتوزيع الهدايا.
املجتمع  �سوؤون  ب��اإدارة  الجتماعية  الرعاية  ق�سم  ق��ام   الفعالية  نهاية  ويف 
تعاونها  على  امل��دار���ض  اإدارات  بتكرمي  وال��ق��رى  ال�سواحي  ���س��وؤون  ب��دائ��رة 
اأهداف  م��ع  تتالقى  ال��ت��ي  اأه��داف��ه��ا  لتحقق  الفعالية  لتنظيم  وترحيبها 

القيادة وروؤية وزارة الرتبية والتعليم وما تتطلع اإليه الدائرة.
التنفيذي  املجل�ض  ال�سويدي ع�سو  �سامل  بن  اأكد خمي�ض  ال�سياق  ويف هذا 
لإمارة ال�سارقة رئي�ض دائرة �سوؤون ال�سواحي والقرى على حر�ض الدائرة 
على موا�سلة تنظيم الفعاليات التي توؤكد عطائها وجناحها ل�سيما التي 
تت�سل ب�سريحة هامة على املجتمع وهي �سريحة الأطفال فهم عماد الوطن 

وم�ستقبله.
حلقة  تعد  مدار�سنا  خ��دم��ة  يف  جمال�سنا  م��ب��ادرة  اأن  ال�����س��وي��دي   واأ���س��اف 
تتجه  والتي  املجتمع  مع  للتوا�سل  وجهودها  ال��دائ��رة  برامج  حلقات  من 
اجتاه  الدائرة  روؤي��ة  حتقيق  يف  هام  �سريك  املدار�ض  باعتبار  املدار�ض  نحو 
لأبائهم  ���س��ف��راء  ه��م  الأط��ف��ال  اأن  اإىل  م�سريا  وت��راب��ط��ه��ا  ال���س��ر  متا�سك 
من  للعديد  طرحها  حيث  من  عليهم  تعول  املبادرة  كان  لذلك  واأمهاتهم 
القيم والأه��داف والتي تعزز ملا تن�سده وزارة الرتبية والتعليم من خالل 
مناهجها ومنا�سطها يف تن�سئة الأجيال يف اأ�سرهم واطالعهم على ما توفره 
لهم الدولة من خدمات ف�سال عن حتفيزهم على طلب املعرفة والجتهاد 

والتح�سيل الدرا�سي.
فيما اأ�سارت عائ�سة �سيف الكندي مدير اإدارة �سوؤون املجتمع بالدائرة على 
�سوؤون  دائ��رة  حتر�ض  والتي  مدار�سنا  خدمة  يف  جمال�سنا  م��ب��ادرة  اأهمية 
ال�سواحي والقرى على تنفيذها �سنويا يف خمتلف مدار�ض اإمارة ال�سارقة 
ملا للمبادرة من قيم تربوية تعود بالفائدة والنتائج اليجابية على الأطفال 

باعتبارهم اأعز ما متلكه ال�سر.
واأ�سارت الكندي اإىل اأن املبادرة خ�س�ست لعدد من مدار�ض مدينة ال�سارقة 
من  �سريحة  اأك��ر  اإىل  الو�سول  بهدف  خورفكان  مدينة  م��دار���ض  بجانب 
امل��ب��ادرة م��ن حتقيق ترابط  اإل��ي��ه  ال��ط��الب ع��الوة على تكري�ض م��ا تهدف 
العائلة  اأف��راد  اإىل الباء والمهات وجميع  اأ�سري ين�ساأ من الطفل وي�سل 

من خالل الفعاليات املتنوعة.
واأو�سحت الكندي اإىل حر�ض الدائرة يف تنظيم املبادرة على م�ساركة ادارات 
املدار�ض ليكونوا جزءا من الفعالية ليتم تنظيم فقرت هادفة يف كل مدر�سة 
بجانب توزيع املطويات التي حملت تعريفا باأهداف واأن�سطة دائرة �سوؤون 
ال�سواحي والقرى مبا يتنا�سب مع الأطفال �سواء للذكور والناث يف روؤية 
واملجتمع من خالل  الم��ور  اأول��ي��اء  اإىل  ال��دائ��رة  ر�سالة  اإي�سال  ا�ستهدفت 

اأبنائهم وبناتهم يف مدار�ض اإمارة ال�سارقة .
واأعربت عن �سعادتها مبا لقته الفعاليات من م�ساركة الأطفال يف املدار�ض 

وانعكا�ض ذلك اإيجابا على تن�سئتهم. 



ماأكوالت ت�ساعدك على النوم وتكافح االأرق

نتائج الدرا�سات
اك��ت�����س��ف 28 ن���وع���اً خم��ت��ل��ف��اً من 
معظمها  يدخل  لكن  الكولجني، 
يف ث�����الث خ����ان����ات م����ن ال����ن����وع 1 
اأن  اأث��ب��ت��ت درا���س��ات ع��دة  و2 و3. 
النوع  )م��ن  الكولجني  مكمالت 
الأنواع  من  خليط  اأو  و3  و2   1
ال���ث���الث���ة( حت���م���ي م����ن اأم����را�����ض 
ال����ع����ظ����ام وامل����ف����ا�����س����ل وحت�������ارب 

�سيخوخة الب�سرة.
�سّجل الأ�سخا�ض الذين اأخذوا 3 
الكولجني  خال�سة  من  غرامات 
ب��ارزاً يف م�ستوى تعافيهم  حت�سناً 
بعد التمارين اجل�سدية. و�سمحت 

بتخفيف  ال���ك���ولج���ني  م��ك��م��الت 
امل�سابني  لدى  واللتهابات  الأمل 
كذلك  ال����ع����ظ����م����ي،  ب���ال���ف�������س���ال 
وم�ستوى  امل��ف��ا���س��ل  اأمل  حت�����ّس��ن 
احل��رك��ة وت��راج��ع الل��ت��ه��اب لدى 
ال��ري��ا���س��ي��ني ال���ذي���ن اأخ�����ذوا 10 
ال��ك��ولج��ني يومياً  غ���رام���ات م��ن 
مرونة  اأي�ساً  زادت  بدرجة لفتة. 
اللواتي  ال��ن�����س��اء  ل����دى  ال��ب�����س��رة 
2.5 و5 غرامات من  اأخ��ذن بني 
الوقت  ال��ك��ولج��ني وحت�����ّس��ن��ت يف 

نف�سه رطوبة ب�سرتهّن.
نتيجة اأخذ مكمالت بجرعة غرام 
تراجع  الكولجني،  خال�سة  من 

وخّفت  وتق�ّسرها  الب�سرة  جفاف 
وحت�ّسنت  والتجاعيد  اخل��ط��وط 
الدموية وزادت م�ستويات  الدورة 
اأن  ت��ب��نّي  الب�سرة.  يف  ال��ك��ولج��ني 
ّفز  حتحُ اإذاً  ال��ك��ولج��ني  م��ك��م��الت 
الأن�����س��ج��ة وتحُخفف  ع��ل��ى جت��دي��د 
اأمل املفا�سل اأو حتمي منه وتبطئ 
العظام  ك���ث���اف���ة  ف����ق����دان  م�������س���ار 

وتحُقّل�ض �سيخوخة الب�سرة.

�سراوؤه وا�ستعماله
اجلرعة  اأن  ال����درا�����س����ات  ت���ذك���ر 
اليومية التي ترتاوح بني غرامني 
الكولجني  م���ن  غ���رام���ات  و10 
اأي  ���ع���ت���ر  تحُ ول  ف���اع���ل���ة  ت���ب���ق���ى 
ابحثي  م�سرة.  اإ�سافية  ج��رع��ات 
للتحلل:  القابل  ال��ك��ولج��ني  ع��ن 
يتفكك هذا النوع لت�سهيل ه�سمه 
الكولجني  ي���ذوب  وام��ت�����س��ا���س��ه. 
املاء  يف  ب�سهولة  للتحلل  ال��ق��اب��ل 
خياراً  يجعله  م��ا  اأي�����س��اً،  ال���ب���ارد 

منا�سباً اأكر من غريه.

ممكنة،  ج������ودة  اأع����ل����ى  ل�������س���م���ان 
الكولجني  م��ن��ت��ج��ات  اخ����ت����اري 
دواج�����ن ع�سوية  م���ن  امل�����س��ن��وع��ة 
اأو  الأع�ساب  على  تقتات  اأب��ق��ار  اأو 
م�ستدامة.  م�����س��ادر  ذات  اأ���س��م��اك 
يجب اأن يكون الكولجني ال�سايف 
بال لون عند خلطه مع املاء وبال 

نكهة اأي�ساً، 
خليطاً  ت�ستعملني  ك��ن��ت  اإذا  اإل 
اأو  خ����ال�����س����ات  اأو  ن���ك���ه���ات  ف���ي���ه 
مقادير اأخرى. اإذا كان لون منتج 
اأو  الأ�سفر  اإىل  الكولجني مائاًل 
كريهاً،  م��ذاق��ه  ك��ان  اإذا  اأو  ال��ب��ّن��ي 
لي�ست  ج����ودت����ه  اأن  ذل�����ك  ي��ع��ن��ي 

عالية.
تتعدد اأ�سكال مكمالت الكولجني، 
والكب�سولت  امل�����س��اح��ي��ق  اأب���رزه���ا 
وامل�سروبات املخفوقة و)اجلرعات( 

املحُرّكزة والكتل الهالمية. اختاري 
تاأخذيه  اأن  مي��ك��ن  ال����ذي  ال���ن���وع 

ب�سكل متكرر.
املنتجات  بع�ض  يحتوي  اأن  ميكن 
الذي   C الفيتامني  ع��ل��ى  اأي�����س��اً 
ي�������س���اع���د اجل���������س����م ع����ل����ى اإن����ت����اج 
الكولجني بنف�سه، اأو على حم�ض 
ال���ه���ي���ال���ورون���ي���ك ال����زل����ق ال����ذي 
لإبقاء  ط��ب��ي��ع��ي��اً  اجل�����س��م  ي��ن��ت��ج��ه 
والب�سرة.  املفا�سل  يف  الكولجني 
البيوتني  اأخ��رى  ت�سيف منتجات 
ال�سعر  يفيدان  اللذين  وال�سيليكا 
الأل����ف����ا  ح���م�������ض  اأو  والأظ�������ف�������ار 
ي���دخ���ل يف خانة  ال�����ذي  ل��ي��ب��وي��ك 
م�سادات الأك�سدة التي حتّفز على 

اإنتاج الكولجني.

ن�سائح من اخلرباء
م�سّنعي  اأح����������د  م������ن  ط���ل���ب���ن���ا 
يجيب  اأن  بيتز،  نيك  الكولجني، 
هذا  يف  املحُلّحة  الأ�سئلة  بع�ض  عن 

املجال:

ه��ل ي��وؤث��ر ن���وع ال��ك��والج��ني 
امل�ستعمل يف النتيجة؟

النوع  اأن  ال��ن��ا���ض  م��ع��ظ��م  ي��ع��رف 
موجودان  ال��ث��ال��ث  وال��ن��وع  الأول 
الثاين  ال����ن����وع  واأن  ال���ب�������س���رة  يف 
اإنها معلومة  موجود يف املفا�سل. 
التقنية،  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن  �سحيحة 
ل��ك��ن��ه��ا ل ت��ع��ن��ي اأن���ن���ا ن��ح��ت��اج اإىل 
ا�ستهالك النوعني الأول والثالث 
من الكولجني حل�سد منافع على 
الثاين  النوع  اأو  الب�سرة  م�ستوى 
م�ستوى  على  منافع  حل�سد  منه 
ت�ستهلكني  دم����ت  م���ا  امل���ف���ا����س���ل. 
للتحلل(،  ال��ق��اب��ل  )ال���ك���ولج���ني 
���س��ت��ح�����س��ل��ني ع���ل���ى الأح����م����ا�����ض 
الأم��ي��ن��ي��ة ال��ث��م��ان��ي��ة ع�����س��ر التي 
اإليها اجل�سم لتجديد بنى  يحتاج 

الكولجني فيه.

هل يجب اأن ُيوؤخذ الكوالجني 
مع الطعام؟

ال����ك����ولج����ني ب����روت����ني غ����ذائ����ي. 
ك��ق��اع��دة ع��ام��ة، م��ن الأف�����س��ل اأن 
الغذائية  ال���روت���ي���ن���ات  ����وؤخ����ذ  تحُ
م���ع وج���ب���ة ط���ع���ام ك��ام��ل��ة )تكون 
هذه  يف  ال��ه�����س��م��ي��ة  الأن�����زمي�����ات 
لتح�سني  اأوج������ه������ا(  يف  ال����ف����رتة 
اجل�سم.  يف  امت�سا�سها  م�ستوى 
القابل  ال��ك��ولج��ني  يختلف  لكن 
م  �سِ للتحلل قلياًل لأنه بروتني هحُ
اأ�ساًل  اأنه تفكك  م�سبقاً، ما يعني 
اإىل وحدات فرعية من الببتيدات 
يحتاج  لذا  الأمينية.  والأحما�ض 
ه�سمي  ج���ه���د  اإىل  ال����ن����وع  ه�����ذا 
وا�ستعماله  لمت�سا�سه  �سئيل 
اأن  ال��درا���س��ات  تك�سف  اجل�سم.  يف 
)اأي  للكولجني  احليوي  التوافر 
اإىل جمرى  ت�����س��ل  ال��ت��ي  ال��ك��م��ي��ة 
ال��������دم( ل ي���ت���وق���ف ع���ل���ى وج����ود 
درجة  على  ب��ل  غيابه،  اأو  الطعام 
التحلل املائي )مدى �سغر وحدات 
الكولجني الفرعية(. لال�ستفادة 
اإذاً،  ال���ك���ولج���ني  م���ن  ال��ق�����س��وى 
اخ�����ت�����اري ����س���ك���اًل ع�����ايل اجل�����ودة 

لاًل بالكامل. َ وحمحُ

معروفة  غ��ري  منافع  م��ن  ه��ل 
على نطاق وا�سع للكوالجني؟

متعدد  ب�����روت�����ني  ال�����ك�����ولج�����ني 
ال�����س����ت����ع����م����الت وف�����اع�����ل ج������داً. 
مبنافعه  م�����س��ه��ور  اأن������ه  ���س��ح��ي��ح 
واملفا�سل،  الب�سرة  م�ستوى  على 
ل��ك��ن��ه ي��ت��م��ت��ع ب���ق���درات ه��ائ��ل��ة يف 
جمالت اأخرى اأي�ساً، منها �سحة 
العظام، والأداء الريا�سي )يحمي 
التعايف(،  �����س��ّرع  ويحُ الإ���س��اب��ات  م��ن 
والل���ت���ه���اب���ات، و���س��ح��ة الأم���ع���اء 
وال��ق��ل��ب والأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة )يف 
الدموية  الأوعية  تتاألف  النهاية، 

من الكولجني(!.

اللنب
حت���ت���وي ال���روت���ي���ن���ات امل����وج����ودة يف ال���ل���ن ع��ل��ى حم�ض 
ال�سريوتونني  لت�سنيع  ال�سروري  الأميني  الرتبتوفان 
ال�ستغراق  مرحلة  العن�سران  هذان  ينّظم  وامليالتونني. 
اللن  ي��ك��ون  اأن  ول��ك��ن يجب  العميق.  ال��ن��وم  ث��م  ال��ن��وم  يف 
طبيعياً وغري معّطر لتجنب ال�سكريات وامل�سافات ومواد 

التحلية.

بذور ال�سم�سم
البذور  ه����ذه  ���ي  ت���ر����سّ اأن  مي��ك��ن��ك 

ال�سلطات  ف���وق 

الرتبتوفان  ب��ع��ن�����س��ر  غ��ن��ي��ة  لأن���ه���ا  وامل��ع��ك��رون��ة  واخل���ب���ز 
ال�سروري  املغني�سيوم  م��ن  ك��ب��رية  كمية  ع��ل��ى  وحت��ت��وي 
للتوازن الع�سبي. اإذا كنت ت�سعرين بالتوتر يف موعد النوم 

لأنك تخ�سني األ تنامي، زيدي ا�ستهالك املغني�سيوم. 
مي��ك��ن��ك اإ����س���اف���ة م�����س��ادر اأخ�����رى م���ن ال��رتب��ت��وف��ان اإىل 

ال�سلطات مثل الكاجو وبذور ال�سيا.

الكينوا
يرتاجع  مرّكبة  كربوهيدرات  على  ال��ب��ذور  ه��ذه  حتتوي 
اأ�سا�سية لإنتاج كمية �سغرية  فيها موؤ�سر �سكر الدم وهي 
من الأن�سولني ال�سروري لتتمّكن اخلاليا من امت�سا�ض 
ب��ال��ك��ي��ن��وا العد�ض  ا���س��ت��ب��دال  ال��رتب��ت��وف��ان. مي��ك��ن 
املخّمر  الكامل  واخلبز  اجلافة  والفا�سوليا 

واحلنطة ال�سوداء...

اليقطني
اخل�سراوات  النوع  هذا  يتمتع 
خفيف  مب��������ذاق  ال�������س���ت���وي���ة 
عن�سر  ع�����ل�����ى  وي�����ح�����ت�����وي 
الرتبتوفان. ميكن حت�سريه 
على �سكل ح�ساء مع كمية من 
خلطه  اأو  ال��ط��ازج،  البقدون�ض 
م��ع احل��ل��ي��ب وال��ب��ي�����ض وجبنة 
امل����وزاري����ال  م���ع  اأو  ال���ب���ارم���ي���زان 
طبق  اأو  م��ق��ب��الت  ع��ل��ى  للح�سول 

غني بالرتبتوفان.

زيت الكولزا
هذا الزيت غني باأحما�ض الأوميغا 3 الدهنية 
الأ�سا�سية التي توؤثر يف تنظيم التوازن الع�سبي. اإنه 
لكن  واملطبوخة.  النيئة  لتتبيل اخل�سراوات  مثايل  خيار 
 3 الأوميغا  مع  تتناف�ض  التي   6 الأوميغا  م�سادر  جتّنب 

ومتنع امت�سا�سها بطريقة �سليمة.

يزيد الكوالجني �سيوعًا على رفوف املتاجر الغذائية ل�سبب وجيه، اإذ يعطي هذا العن�سر منافع مثبتة على م�ستوى 
�سحة املفا�سل واجلمال.

الكوالجني، الربوتني االأكرث وفرة يف ج�سم االإن�سان، م�سوؤول عن ن�سوء الن�سيج اجلديد وت�سكيله، وُيعترب اأ�سا�سيًا 
ل�سحة الب�سرة وال�سعر واالأظفار واملفا�سل والعظام.

اإيقاع  الكوالجني ويتباطاأ  األياف  بالرتاجع وتتفكك  الب�سرة  الكوالجني يف  ال�سن، تبداأ م�سفوفة  التقدم يف  مع 
جتّددها بدرجة فائقة. ميكن اأن تبداأ هذه العملية منذ عمر اخلام�سة والع�سرين، وبحلول عمر االأربعني يرتاجع 
اإنتاج الكوالجني عمومًا بن�سبة 25%. ثم ينخف�ض اإنتاجه بن�سبة تفوق اخلم�سني يف املئة يف عمر ال�ستني. نتيجًة 

لذلك، ترتهل الب�سرة وتظهر خطوط رفيعة وجتاعيد وي�ستّد اأمل املفا�سل.

هل جتدين �سعوبة يف النوم اأو تعجزين عن النوم بعدما ت�ستيقظني ليًل؟ اإليك اأهم 
املاأكوالت التي ت�ساعدك على النوم!

ابحثي عن النوع القابل للتحلل 

الكوالجني منافع متعددة ل�سحة 
املفا�سل واجلمال

�شحة و تغذية
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املال والأعمال

االحتادية لل�سرائب: نظام  »العالمات املميزة 
على التبغ ومنتجاته« ير�سخ اإطارًا رقابيًا �ساماًل

•• اأبوظبي- وام: 

42 ل�سنة  اأكدت الهيئة الحتادية لل�سرائب اأن قرار جمل�ض الوزراء رقم 
ير�سخ  “و�سع عالمات مميزة على التبغ ومنتجات التبغ”  2018 ب�ساأن 
اإطاراً رقابياً �ساماًل يتميز بالدقة والفاعلية ويدعم جهود مكافحة التهرب 
اإج���راءات  تطبيق  �ساأنه  م��ن  مب��ا  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  بالتعاون  ال�سريبي 
اأعلى  وت��وف��ري  لل�سريبة  اخل��ا���س��ع��ني  وواج���ب���ات  ح��ق��وق  ل�سمان  م��وح��دة 

م�ستويات ال�سفافية بالإجراءات التي حتكم تعامالتهم مع الهيئة.
تعر�سها  ل��ت��ف��ادي  بالنظام  التبغ  ت��وري��د  ���س��رك��ات  ال��ت��زام  ���س��رورة  واأك����دت 
للعقوبات، اإ�سافة اإىل جتنب حرمانها من مزاولة اأعمالها حلني المتثال 
الكامل ملتطلبات النظام الذي �سيبداأ تطبيقه اعتباراً من بداية العام املقبل. 
وقال �سعادة خالد علي الب�ستاين مدير عام الهيئة “ اإن القرار جاء يف اإطار 
اأف�سل  من  تعد  التي  الإم��ارات��ي��ة  ال�سريبية  الت�سريعية  املنظومة  تعزيز 
النظم عاملياً يف هذا املجال حيث تت�سم الإج��راءات ال�سريبية يف الإمارات 
جلميع  م�ستفي�سة  درا�سات  بعد  و�سعها  ومت  المتثال  و�سهولة  بالب�ساطة 

اخليارات والطالع على خمتلف التجارب العاملية ».
نظام  تطبيق  يف  اإقليمياً  الأوىل  تعد  الإم����ارات  دول��ة  اأن  �سعادته  واأ���س��اف 
يعد  وال���ذي  اإل��ك��رتون��ي��اً  لتتبعها  ومنتجاته  التبغ  على  املميزة  ال��ع��الم��ات 

الأحدث من نوعه عاملياً.
ونوه اإىل اأن هذا النظام يعد من احللول املبتكرة ملواجهة التهرب ال�سريبي 
ومنع  والأ�سواق  اجلمركية  املنافذ  يف  والرقابة  التفتي�ض  عمليات  وت�سهيل 
تثبيت  �سيتم  عليها حيث  امل�ستحقة  لل�سريبة  م�ستوفاة  منتجات غري  بيع 
يف  ت�سجيلها  ويتم  التبغ  منتجات  عبوات  على  الرقمي  اخلتم  اأو  الطوابع 
قاعدة البيانات بالهيئة ويت�سمن هذا الطابع اأو اخلتم معلومات م�سجلة 
�سداد  من  التاأكد  خالله  من  يتم  خا�ض  بجهاز  قراءتها  ميكن  اإلكرتونياً 

ال�سريبة على هذه املنتجات.
وحدد قرار جمل�ض الوزراء اآلية و�سع العالمات املميزة على التبغ ومنتجاته 
لبيان اأنه مت �سداد ال�سريبة النتقائية عن هذه ال�سلع على اأن يلتزم املنتج 
بو�سع العالمات املميزة على هذه ال�سلع النتقائية املحددة ويجب تثبيت 
الذي حتدده  املكان  بالطريقة ويف  التبغ ومنتجاته  املميزة على  العالمات 

الهيئة الحتادية لل�سرائب على كل منتج.
ووفقاً للقرار، فاإنه يجوز للهيئة تغيري طريقة و�سكل العالمات املميزة مبا 
يف ذلك حتديد احلالت التي ل يتطلب فيها و�سع عالمة مميزة وطريقة 
تثبيت العالمة ومكانها على ال�سلعة النتقائية املحددة، حيث اأكد القرار اأنه 
يجب تثبيت العالمات املميزة على ال�سلع النتقائية املحددة داخل من�ساأة 
اإنتاج ال�سلع النتقائية املحددة املوجودة داخل الدولة بعد التعبئة والتغليف 
مبا�سرة اإذا مت اإنتاجها يف الدولة اأو يف مكان خارج الدولة قبل ال�سترياد اإذا 
مت اإنتاجها خارج الإمارات. وفيما يتعلق باإجراءات توريد العالمات املميزة، 
اأوجب القرار على امل�ستورد اأو املنتج يف الدولة اإ�سدار اأمر ب�سراء العالمات 
املميزة وفق الإجراءات التي حتددها الهيئة مو�سحاً اأنه على املورد املعتمد 
اأو املنتج يف الدولة وفقاً لالإجراءات  توريد العالمات املميزة اإىل امل�ستورد 
املتفق عليها بني املورد املعتمد والهيئة ويجوز فقط للمورد املعتمد توريد 
العالمات املميزة كما اأنه ل ي�سمح لأي �سخ�ض بتداول اأو تبادل اأو بيع اأو 
توريد هذه العالمات. ويجوز للم�ستورد يف الدولة الطلب من املورد املعتمد 
توريد العالمات املميزة مبا�سرة اإىل منتج ال�سلع النتقائية املحددة والذي 
�سراء  لقاء  دفعه  امل�ستحق  الر�سم  وي��ك��ون  ال��دول��ة  خ��ارج  منتج  ي�سمل  ق��د 
العالمات املميزة معتمد من الهيئة ويتم �سداده من قبل امل�ستورد اأو املحُْنِتج 

قبل اإ�سدار العالمات املميزة له.

»احتاد البور�سات العربية« يعقد 
اجتماعه ال�سنوي يف اأبوظبي اليوم

•• اأبوظبي -وام: 

تنطلق يف اأبوظبي اليوم الحد فعاليات الجتماع ال�سنوي لحتاد البور�سات 
اأبوظبي ل��الأوراق املالية  43 وال��ذي ي�ست�سيفه �سوق  العربية يف دورت��ه ال� 
مب�ساركة عدد من الروؤ�ساء التنفيذيني للبور�سات الأع�ساء ومدراء �سركات 

التقا�ض والإيداع على م�ستوى العامل العربي.
ويناق�ض الجتماع على مدى يومني عددا من الق�سايا واجلوانب املتعلقة 
اآليات العمل يف البور�سات العربية والرتقاء بها وت�سجيعها على  بتطوير 

نهج املمار�سات الدولية، اإىل جانب ال�ستفادة من جتارب الدول الأع�ساء.
املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  ل�سوق  التنفيذي  الرئي�ض  البلو�سي  را�سد  وق��ال 
اأبوظبي  ا�ست�سافة  اإن  العربية  البور�سات  التنفيذية لحتاد  اللجنة  ع�سو 
لالجتماع تاأتي يف وقت ت�سعى فيه الأ�سواق املالية العربية لعتماد وتطبيق 

املعايري واملمار�سات املالية املطبقة فى البور�سات العاملية.
اأولويات  م��ن  يعد  العاملية  والإف�����س��اح  احلوكمة  معايري  تطبيق  اأن  واأك���د 
اإ�سافة اإىل تعزيز التعاون بني البور�سات  عمل احتاد البور�سات العربية، 
واإنعا�ض  العربية  ال��دول  بني  م�ساريع م�سرتكة  تطوير  اأجل  الأع�ساء من 

ال�سوق املايل على امل�ستوى العربي.

خلل م�ساركته بفعاليتني ا�ستثماريتني يف مدينتي �سيامن و�سنغهاي

»ا�ستثمر يف ال�سارقة« : التقنيات ال�سينية اإ�سافة نوعية لتطوير ال�سناعات الواعدة يف االإمارة

 » غرفة ال�سارقة « تنظم بعثة جتارية اإىل معر�ض ال�سناعات الغذائية مبو�سكو

بهدف تعزيز وا�ستدامة التنمية االقت�سادية يف عجمان

»اقت�سادية عجمان« تنظم ور�سة عمل الأ�سحاب امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة

 •• ال�شارقة-الفجر:

1000 م���ن اخل����راء  اأك����ر م���ن  اأم�����ام 
واملتخ�س�سني  والقت�ساديني  الدوليني 
ال�سناعية  ال����ق����ط����اع����ات  خم���ت���ل���ف  يف 
ا�ستعر�ض  واحل��ي��وي��ة،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
الأجنبي  ل��ال���س��ت��ث��م��ار  ال�����س��ارق��ة  م��ك��ت��ب 
التابع  ال�����س��ارق��ة(،  يف  )ا�ستثمر  املبا�سر 
والتطوير  لال�ستثمار  ال�سارقة  لهيئة 
فعاليتني  )���س��روق(، خ��الل م�ساركته يف 
مدينتي  يف  موؤخراً  اأقيمتا  ا�ستثماريتني 
املزايا  ال�سينيتني،  و�سنغهاي  �سيامن 
اإىل  ال�������س���ارق���ة، م�����س��رياً  ال���س��ت��ث��م��ار يف 
جتمع  التي  الوا�سعة  امل�سرتكة  الأر�سية 
نظرائهم  م����ع  ال�������س���ارق���ة  م�����س��ت��ث��م��ري 
امل�سرتك  اله��ت��م��ام  ون��ق��اط  ال�سينيني، 
بتطوير ال�سناعات والقطاعات الواعدة 
اأهدافها  م��ع  ين�سجم  مب��ا  الإم������ارة،  يف 
التنويع  على  القائمة  وروؤيتها  التنموية 
املكتب  وفد  م�ساركة  وتاأتي  القت�سادي. 
يف ال��ف��ع��ال��ي��ت��ني، ال������ذي ����س���م ك�����اًل من 
التنفيذي  املدير  امل�سرخ،  جمعة  حممد 
وم��روان �سالح  ال�سارقة(،  ل�)ا�ستثمر يف 
ال�ستثمار،  ت����روي����ج  م���دي���ر  ال���ع���ج���ل���ة، 
جذب  اإىل  الرامية  ا�سرتاتيجيته  �سمن 
ال�سينية، يف  الأم���وال  املزيد من روؤو���ض 
الرتقاء  ت�ستهدف  بناءة  �سراكات  اإط��ار 
مبقومات اقت�ساد املعرفة املحلي وتعزيز 
الثورة  متطلبات  وتلبية  ف��ي��ه،  الب��ت��ك��ار 
م�ساركة  وخ����الل  ال��راب��ع��ة.  ال�����س��ن��اع��ي��ة 
فعاليات  يف  ال�������س���ارق���ة(،  يف  )ا���س��ت��ث��م��ر 
لوكالت  العاملية  للرابطة  ال�23  الدورة 
التي عقدت  ت�سجيع ال�ستثمار “وايبا”، 
�سبتمر   9 وح���ت���ى   7 م���ن  ال���ف���رتة  يف 
ال�سني،  يف  �سيامن  م��دي��ن��ة  يف  اجل����اري 
حتت عنوان “ع�سر جديد يف ال�ستثمار 
الأجنبي املبا�سر”، �سعى املكتب اإىل تعزيز 
بني  وال�ستثمارية  التجارية  العالقات 
التجارة،  ال�سارقة وال�سني يف قطاعات: 
اللوجي�ستية،  واخل�����دم�����ات  وال���ب���ي���ئ���ة، 
وامل�ساريع  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،  وال�����س��ح��ة، 
والطاقة  احلديثة،  والتقنيات  النا�سئة، 
البديلة، وغريها. وتطرق املكتب خالل 
احلدث، الذي ي�سارك فيه للمرة الثانية، 

اإىل اأهمية الرتويج لآخر التطورات التي 
�سهدتها الإمارة على �سعيد الت�سهيالت 
ال�ستثمارية، واملناطق احلرة املتخ�س�سة 
التي تلبي خمتلف احتياجات  اجلديدة، 
بالإ�سافة  ال�����س��ي��ن��ي��ني،  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن 
التي  امل��زده��رة  التجارية  ال��ع��الق��ات  اإىل 
اآ�سيا عموماً،  وق��ارة  ال�سارقة  تربط بني 
احلكومي  ال���ق���ط���اع  ب����ني  وال�������س���راك���ات 
وال�������س���رك���ات اخل���ا����س���ة يف ال���ع���دي���د من 
ال�سنوية  وال���زي���ادة  ال��ن��اج��ح��ة،  امل�����س��اري��ع 
الأجنبي  ال���س��ت��ث��م��ار  ح��ج��م  امل���ط���ردة يف 
والذي  ال�سارقة،  ت�سهده  ال��ذي  املبا�سر 
بلغ بنهاية العام املا�سي 5.97 مليارات 
درهم، بنمو %102 عن العام 2016. 
تطوير  يف  ال���ت�������س���ارع  امل���ك���ت���ب  وت����ن����اول 
وتاأثريها  لالإمارة،  التكنولوجية  البنية 
الإيجابي يف قطاعات الأعمال املختلفة، 
لالإمارة،  القت�سادي  النمو  وم�ستقبل 
معدلت  حتقيق  موا�سلته  يرجح  ال��ذي 
منو ل تقل عن %2 حتى العام 2021، 
وانخفا�ٍض  ق��وي،  ائتماين  و�سع  ظل  يف 
يف م�����س��ت��وى امل��خ��اط��ر . وب��ال��ت��زام��ن مع 
لوكالت  ال��ع��امل��ي��ة  ال���راب���ط���ة  ف��ع��ال��ي��ات 
مدينة  يف  “وايبا”  ال�ستثمار  ت�سجيع 
�سيامن، �سارك )ا�ستثمر يف ال�سارقة( يف 

الدويل  ال�سني  نقا�سية مبعر�ض  جل�سة 
وال����ت����ج����ارة، ح��ي��ث تطرق  ل��ال���س��ت��ث��م��ار 
التقنيات  اأح�����دث  اإىل  ال��ع��ج��ل��ة  م�����روان 
تقدمها  ال���ت���ي  ال���س��ت��ث��م��اري��ة  وامل����زاي����ا 
ب�سكل  الدوليني  للم�ستثمرين  ال�سارقة 
عام، وال�سينيني ب�سكل خا�ض، بالإ�سافة 
ومب�سطاً  ���س��ام��اًل  ع��ر���س��اً  ت��ق��دمي��ه  اإىل 
ال�سارقة(،  )ا�ستثمر يف  لطبيعة خدمات 
ال�����س��راك��ات مع  ف��ر���ض  ت��ع��زي��ز  ودوره يف 
اإن�ساء  وت�سهيل  املحليني،  امل�ستثمرين 
الأعمال يف �ستى املجالت والقطاعات يف 
ق�س�ض  من  بع�ساً  م�ستعر�ساً  ال�سارقة، 
الإمارة،  يف  ال�سينية  ال�ستثمارات  جناح 
املنطقة  اأ���س��واق  نحو  منها  والن��ط��الق 

والأ�سواق الدولية.
لال�ستثمارات  ال�����س��ني  “قمة  و���س��ه��دت 
مدينة  يف  ع���ق���دت  ال���ت���ي  اخلارجية”، 
�سبتمر،  و13   12 ي���وم���ي  ���س��ن��غ��ه��اي 
جل�سة  يف  امل�سرخ  جمعة  حممد  م�ساركة 
توجه  “كيف  ع����ن����وان  حت����ت  ح�����واري�����ة 
توجيه  كيفية  ع��ل��ى  رك����زت  جناحك”، 
وفاعل  م�ستدام  ا�ستثمار  نحو  ال��ن��ج��اح 
وطويل املدى. وا�ستعر�ض امل�سرخ خالل 
حققتها  ال���ت���ي  الإجن����������ازات  م���داخ���ل���ت���ه 
)ا�ستثمر يف ال�سارقة( يف جمال الرتويج 

لال�ستثمار منذ اإن�سائه يف 2016، على 
ال��رغ��م م��ن ح��داث��ة ع��ه��ده، ك��م��ا تناول 
ال��ت��ي متكنت الإم����ارة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
وجهة  مكانتها  تعزيز  م��ن  خاللها  م��ن 
اأوىل للمال والأعمال يف املنطقة، وجذب 
متنامية،  مبا�سرة  اأجنبية  ا�ستثمارات 
وت��ر���س��ي��خ دور ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة يف 
طورته  ال��ذي  واملنهج  اقت�سادها،  تنويع 
لتوطيد العالقات القت�سادية التاريخية 
بني ال�سارقة وال�سني، وخططها جلذب 
ال�سينية  ال����س���ت���ث���م���ارات  م����ن  امل����زي����د 
امل�سرخ:  جمعة  حممد  وق��ال  اجل��دي��دة. 
القت�سادي  ال����الع����ب  ال�������س���ني  “تعد 
العاملي،  الق��ت�����س��اد  منظومة  يف  الأب����رز 
العاملة  ال�سركات  م��ن  امل��الي��ني  ومتلك 
يف ك���ل امل����ج����الت، و���س��ع��ي��ن��ا م���ن خالل 
حماولة  اإىل  احل���دث���ني،  يف  م�����س��ارك��ت��ن��ا 
الهتمام  ن���ق���اط  ب����ني  اأك������ر  ال���ت���ق���ارب 
فنحن  وال�سني،  ال�سارقة  بني  امل�سرتكة 
الوا�سعة  ن�ستفيد من اخلرات  اأن  نريد 
للم�ستثمرين ال�سينية، وجلب التقنيات 
الأح�����دث وت��وط��ي��ن��ه��ا يف ال�����س��ارق��ة، ويف 
ال���وق���ت ن��ف�����س��ه، اإت���اح���ة ال��ف��ر���س��ة لهذه 
جزءاً  تكون  لأن  النوعية  ال�ستثمارات 
م��ن جن��اح��ن��ا، وحت��ق��ي��ق ع��وائ��د جمزية 

“يف  واأ���س��اف:  معنا«.  ا�ستثماراتها  على 
بالقطاعات  امل��ت��وا���س��ل  اه��ت��م��ام��ن��ا  ظ���ل 
الب��ت��ك��اري��ة وال���س��ت�����س��راف امل��ب��ك��ر ملعامل 
يرتبط  وم��ا  الرابعة،  ال�سناعية  ال��ث��ورة 
ال�سطناعي  ال����ذك����اء  ع���ل���وم  م����ن  ب���ه���ا 
وال���روب���وت وال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة، فاإننا 
ال�سينيني  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن  اإىل  ن��ن��ظ��ر 
قادرين  حمتملني  ���س��رك��اء  ب��اع��ت��ب��اره��م 
على دعم روؤيتنا الطموحة يف هذا املجال، 
عا�سمة  ت��ك��ون  لأن  ال�����س��ارق��ة  ت�سعى  اإذ 
لل�سناعات الذكية وما يرتبط بها تتمتع 
املنطقة  �سعيد  على  لي�ض  طيبة  ب�سمعة 
فح�سب، بل على امل�ستوى الدويل اأي�ساً«.  
التقليدية  ال��ق��ط��اع��ات  “توفر  وت���اب���ع: 
ال�سياحة،  ل�سيما  متنوعة،  فر�ساً  اأي�ساً 
ا�ستقطاب  زي��ادة  اإىل  با�ستمرار  ون�سعى 
تعد  اإذ  الإم����ارة،  اإىل  ال�سينيني  ال����زوار 
ال�سياح  لت�سدير  ب����ارزة  ���س��وق��اً  ال�����س��ني 
ا�سرتاتيجيتها  م���ن  وك���ج���زء  ل���ل���ع���امل، 
ت�ستهدف  وتطويرها،  ال�سياحة  لتنمية 
ال�سارقة ا�ستقبال 200 األف زائر �سيني 
�سنوياً بحلول عام 2021، بعد الزيادات 
حققناها  ال���ت���ي  امل�����س��ط��ردة  ال�����س��ن��وي��ة 
ال�سينيني يف  ال��ف��ن��ادق  ن���زلء  اأع����داد  يف 

الأعوام املا�سية«.
العالمة  ال�سارقة(  يف  )ا�ستثمر  وتعتر 
ال�سارقة  لإم������ارة  ل��ل��رتوي��ج  ال��ر���س��م��ي��ة 
املحلية  امل��ح��اف��ل  خمتلف  يف  ا�ستثمارياً 
هيئة  ك�����س��ف��ت  اأن  وم���ن���ذ  وال����دول����ي����ة؛ 
�سروق  والتطوير  لال�ستثمار  ال�سارقة 
لأول  للمكتب  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ة  ع��ن 
ال�سارقة  ف��ع��ال��ي��ات م��ن��ت��دى  م���رة خ���الل 
لال�ستثمار الأجنبي املبا�سر، يف �سبتمر 
ال�سارقة(  2016، ا�ستطاع )ا�ستثمر يف 
�سريعاً،  الأر����ض  على  اأق��دام��ه  ير�سخ  اأن 
اإذ اأوكلت اإليه �سروق م�سوؤولية الرتويج 
ال�ستثماري لالإمارة، وجذب امل�ستثمرين، 
املرتتبة  املبا�سرة  بالفوائد  وتعريفهم 
جانب  اإىل  ت���ل���ك،  ا���س��ت��ث��م��ارات��ه��م  ع��ل��ى 
ا�سهامها يف تعزيز مكانة الإمارة كوجهة 
ا�ستثمارية اأوىل يف املنطقة، بالتزامن مع 
�سعيها امل�ستمر لأن تكون الإمارة واحدة 
ال�ستثماري  اجل��ذب  وجهات  اأف�سل  من 

يف العامل.

•• ال�شارقة -وام: 

ال�سارقة،  و���س��ن��اع��ة  جت���ارة  غ��رف��ة  تنظم 
ممثلة مبركز ال�سارقة لتنمية ال�سادرات، 
وبالتعاون مع غرف الإمارات، بعثة جتارية 
ال�سناعية  املنتجات  للم�ساركة يف معر�ض 
فعالياته يف  تقام  الذي  الرو�سي  الغذائية 
الفرتة  الرو�سية مو�سكو خالل  العا�سمة 

من 17 وحتى 19 �سبتمر.
يقام  ال���ذي  امل��ع��ر���ض  اإىل  البعثة  وت��ه��دف 
حتت عنوان “ الطريق اإىل قطاع �سناعة 
“ للتعريف  ال���رو����س���ي  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل������واد 
بقدرات القطاع اخلا�ض الإماراتي وبحث 
ف��ر���ض ال���س��ت��ث��م��ار امل��ت��ب��ادل، ح��ي��ث ت�سم 
جمموعة من ال�سركات الإماراتية الرائدة 
يف خمتلف قطاعات الأعمال القت�سادية.

وقال �سعادة حميد حممد بن �سامل الأمني 
العام لحتاد غرف الإم��ارات “ اإن تنظيم 
اإبراز قدرات ومقومات  اإىل  البعثة يهدف 
ق��ط��اع الأع���م���ال ب��ال��دول��ة وال�����ذي يت�سم 
بالنفتاح القت�سادي والتجاري على دول 
م�سجعة  ا�ستثمارية  بيئة  وبوجود  العامل 

لروؤو�ض الأموال وال�سركات الرو�سية ».
واأعرب عن التطلع اإىل تعريف ال�سناعات 
يف  م�سجعاً  طلباً  �ستجد  ب��اأن��ه��ا  الرو�سية 

ال�����س��وق الإم���ارات���ي ح��ي��ث مي��ت��از املجتمع 
بقوة �سرائية عالية اإىل جانب الت�سهيالت 
ال��ت��ج��اري��ة وال�����س��ن��اع��ي��ة وحرية  وامل���زاي���ا 
التحويالت التي ميكنها جميعاً اأن جتعل 
دولة الإمارات �سوقاً جاذبة لال�ستثمارات 
ل�سترياد  وم��رك��زاً  الرو�سية  وال�سناعات 
اإىل  الرو�سية  والب�سائع  ال�سلع  وت�سدير 

خمتلف دول ال�سرق الأو�سط واأفريقيا.
���س��اأن تبادل  اأن م��ن  ���س��امل  اب���ن  واأ����س���اف 
الإ�سهام  البلدين  بني  التجارية  البعثات 
وال�ستثمارات  الأم����وال  روؤو����ض  ت��دف��ق  يف 

اأو  ال���رو����س���ي���ة  ال�������س���وق  اإىل  الإم����ارات����ي����ة 
الق���ت�������س���اد ال���رو����س���ي ل��ت��م��وي��ل واإق����ام����ة 
م�سروعات ا�ستثمارية و�سناعية متكن من 
وزراعية  ا�ستهالكية  ومنتجات  �سلع  اإنتاج 

مل�سلحة اقت�ساد الإمارات.
واأ�سار اإىل اأن هذا التدفق لروؤو�ض الأموال 
للدولة  �سيوجد  الإماراتية  وال�ستثمارات 
ح�������س���وراً اق���ت�������س���ادي���اً م��ت��م��ي��زاً وت����اأث����رياً 
ملمو�ساً ميكنها اأن ت�ستفيد منه يف خدمة 
اأهدافها ال�سرتاتيجية خا�سة واأن ال�سوق 
الرو�سية تزخر بعدد من املزايا لل�سركات 
ت�سعى  وال��ت��ي  الإم����ارات  دول���ة  العاملة يف 
رابطة  ����س���وق  يف  ح�����س��وره��ا  ت��ع��زي��ز  اإىل 
اأكر  رو�سيا  تعتر  التي  امل�ستقلة  ال���دول 
اقت�ساد فيها. من جانبه، قال عبدالعزيز 
العام  امل����دي����ر  م�����س��اع��د  ����س���ط���اف  حم���م���د 
تنظيم  “ اإن  الأع�����س��اء  خ��دم��ات  ل��ق��ط��اع 
م��ع احت���اد غرف  ب��ال�����س��راك��ة  البعثة  ه���ذه 
الإم�����ارات ب��اع��ت��ب��اره امل�����س��وؤول ع��ن متثيل 
باملحافل  الإم�����ارات�����ي  اخل���ا����ض  ال���ق���ط���اع 
الزيارات  اإطار برنامج  ياأتي يف  اخلارجية 
الأخري  ال��رب��ع  خ��الل  للغرفة  اخل��ارج��ي��ة 
من عام 2018 الذي يت�سمن 10 بعثات 
جتارية للم�ساركة يف العديد من الأحداث 
بالتعاون  العامل  حول  املهمة  القت�سادية 

الر�سمية  والتن�سيق مع عدد من اجلهات 
من داخل الدولة وخارجها ».

ال����زي����ارات  اأن ج��م��ي��ع  ����س���ط���اف  واأو������س�����ح 
اخلارجية املقبلة التي �ستنظمها وت�سارك 
ف��ي��ه��ا ال���غ���رف���ة ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ال���ع���ام ومن 
مو�سكو  اإىل  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ب��ع��ث��ة  �سمنها 
بفر�ض  ال��ت��ع��ري��ف  اإىل  مبجملها  ت��ه��دف 
ال���س��ت��ث��م��ار امل���ت���اح���ة يف دول�����ة الإم�������ارات 
ل��ل�����س��ن��اع��ات ال��وط��ن��ي��ة التي  وال��ت�����س��وي��ق 
تتمتع مبزايا تف�سيلية وتناف�سية وتتميز 
بجودتها العالية وموا�سفاتها العاملية اإىل 

وجاءت ور�سة العمل لت�سدد على دور الدائرة الريادي 
الور�سة  تعتر  حيث  امل�ساريع،  تلك  وتنمية  دع��م  يف 
ا�ستكماًل للمبادرات واخلطوات اجلدية التي تطلقها 
ال��دائ��رة يف ه��ذا الإط���ار بهدف تعزيز ري��ادة الأعمال 
الن�ساط  امل��واط��ن��ني يف  م�����س��اه��م��ة  وزي�����ادة  ال��وط��ن��ي��ة 
كوجهة  عجمان  اإم���ارة  مكانة  يعزز  مبا  القت�سادي، 

مثالية للم�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة.
باحث  اإب��راه��ي��م عطا،  ه��اين  الدكتور  اأك��د  م��ن جهته 
ال�سغرية  امل�������س���اري���ع  اأه���م���ي���ة  ع��ل��ى  اأول  اق���ت�������س���ادي 
واملتو�سطة يف بناء اقت�ساد وطني قوي ودعم م�سرية 
بالنتائج  م�����س��ي��داً  امل�����س��ت��دام��ة،  الق��ت�����س��ادي��ة  التنمية 
تعزيز  برنامج  ح�سدها  التي  الإيجابية  والأ���س��داء 
اأطلقته  والذي  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  لتنمية 
الدائرة يف وقت �سابق بهدف تنمية امل�ساريع ال�سغرية 

واملتو�سطة”.

•• عجمان-الفجر:

ور�سة  عجمان  يف  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  نظمت 
ع��م��ل حت���ت ع���ن���وان »ري������ادة » ب��ال��ت��ع��اون م���ع جمل�ض 
عجمان لل�سباب وعجمان اإك�ض، تناولت برنامج تعزيز 
اإعداد  وكيفية  واملتو�سطة،  ال�سغرية  امل�ساريع  لتنمية 
امل�ساريع  اأ�سحاب  درا�سة اجلدوى، بح�سور وم�ساركة 

ال�سغرية واملتو�سطة.
وبهذا ال�سدد حتدثت عائ�سة اأحمد كاجور، مدير ق�سم 
تنمية امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف دائرة التنمية 
القت�سادية يف عجمان قائلة “اإن املوؤ�س�سات ال�سغرية 
من�ساآت  من  كبرية  ن�سبة  ت�سكل  اأ�سبحت  واملتو�سطة 
القت�سادية يف اإمارة عجمان مما �سمح لها بلعب دور 
الت�سغيل  يف  وامل�ساهمة  عمل  فر�ض  توفري  يف  كبري 

ودفع دورة الإنتاج وحتقيق التنمية املتوازنة.

ج��ان��ب فتح اأ���س��واق ج��دي��دة اأم���ام جمتمع 
وت��وط��ي��د عالقات  الإم����ارات����ي  الأع����م����ال 
الإمارات  بني  التجاري  والتبادل  التعاون 

مع خمتلف دول العامل.
ال�سارقة على حتقيق  واأك��د حر�ض غرفة 
اأق�سى ا�ستفادة من هذه البعثات للرتويج 
حيوي  اقت�سادي  كمركز  ال�سارقة  لإم��ارة 
ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��دي��ن الإق���ل���ي���م���ي وال�����دويل 
والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  م�����س��ت��وي��ات  وت��ع��زي��ز 
امل�سرتك بني الغرفة ونظرائها يف خمتلف 
التجارة  ح��رك��ة  ت��ع��زي��ز  �سبيل  يف  ال����دول 
اخلارجية وتنمية �سادرات الإمارة وزيادة 
لرجال  الفر�ض  واإت��اح��ة  منوها  م��ع��دلت 
و�سيدات ورواد الأعمال وامل�ستثمرين لعقد 
اجتماعات مع نظرائهم يف خمتلف الدول 
مبا ي�ساعدهم على التعرف عن قرب وعر 
القنوات الر�سمية على جمالت ال�ستثمار 
تطوير  وبالتايل  املتبادل  التعاون  واآف���اق 
اأ�سواق  يف  ح�����س��وره��م  وت��ع��زي��ز  اأع��م��ال��ه��م 
ومناطق جغرافية جديدة. وت�سم البعثة، 
وال�ستثمار  التعاون  اآف���اق  �ستبحث  التي 
املتبادل مع القطاع اخلا�ض الرو�سي، اأكر 
الغذائية  امل��واد  �سركة من قطاع   20 من 
يف ال��دول��ة وع���ددا م��ن امل��وؤ���س�����س��ات املعنية 

بال�ساأن القت�سادي يف اإمارة ال�سارقة.
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املال والأعمال

احتاد الغرف يبحث التح�سريات 
اخلا�سة للبعثة التجارية الرومانية

•• اأبوظبي -وام:

التجارية  البعثات  دور  على  بالدولة  وال�سناعة  التجارة  غرف  احت��اد  اأك��د 
ال�سقيقة  للدول  الدائمة  التجارية  واملعار�ض  امل�سرتكة  الأع��م��ال  ومراكز 
وال�����س��دي��ق��ة ال��ت��ي تتخذ م��ن ال��دول��ة م��ق��را لأع��م��ال��ه��ا يف ت��ع��زي��ز وتطوير 
وزيادة  ال���دول  وتلك  الإم����ارات  ب��ني  جمالتها  بكافة  التجارية  ال��ع��الق��ات 
حجم املبادلت التجارية والتعريف بالفر�ض واملزايا التي توفرها لأ�سحاب 

الأعمال وامل�ستثمرين بالدولة.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال حميد حممد بن �سامل الأمني العام لحتاد الغرف 
ل�سعادة نيكوليتا تيودورفيت�سي قن�سل عام رومانيا بالدولة وذلك بح�سور 
واأحمد جامع  الغرف  امل�ساعد لحتاد  العام  المني  النعيمي  اأحمد  حممد 
بالبعثة  اخلا�سة  التح�سريات  ملناق�سة  القت�سادية  الدارة  مدير  القيزي 

التجارية الرومانية التي �ستزور الدولة قريبا .
التجارية بني رومانيا ودولة  العالقات  واقع  ا�ستعرا�ض  اللقاء  ومت خالل 

المارات التي تعد ال�سريك الرئي�سي الول خليجيا.
واأ�ساد ابن �سامل بالعالقات التجارية القائمة بني القطاع اخلا�ض الماراتي 
وجعلها  لتعزيزها  تبذل  حثيثة  جهودا  هناك  ان  اىل  ..م�سريا  والروماين 

منوذجية ..
 واأكد على اأهمية التوا�سل مع احتاد الغرف للح�سول على كافة اخلدمات 
ال�ستثمار وطبيعة  واإمكانيات  زي��ادة فر�ض  تعمل على  ان  �ساأنها  التي من 
الإي��ج��اب��ي��ة بني  التناف�سية  ا���س��ت��داد  املحلية يف ظ��ل  الأ���س��واق  ال��ت��ع��اون م��ع 

املتعاملني فيها. 
القليمية  ال�ساحتني  ت�سهدها  التي  واملتغريات  ال��ظ��روف  ظل  “ يف  وق��ال 
والدولية اقت�ساديا من حتديات فان المر يتطلب م�ساعفة جهود التعاون 
البلدين  م��ن  ك��ل  ا���س��واق  يف  املتاحة  والمكانيات  الفر�ض  م��ن  لال�ستفادة 
التجارية بل ولإمكانية النطالق منها  املبادلت  لي�ض فقط لزيادة حجم 
كنقاط جتارية مهمة جتاه اوروبا عر رومانيا واجتاه دول جمل�ض التعاون 

اخلليجي والدول الآ�سيوية عر الإمارات ».
ب��الده��ا على  ح��ر���ض  ال��روم��اين  ال��ع��ام  القن�سل  �سعادة  اأك���دت  م��ن جانبها 
تطوير عالقاتها التجارية مع دول املنطقة عامة والإمارات خا�سة ، نظرا 
ع�سوية  بحكم  الوروب��ي��ة  بالأ�سواق  وعالقاته  رومانيا  اقت�ساد  لرت��ب��اط 
رومانيا يف الحتاد الأوروبي حيث تعد ثاين اأكر ال�سواق ال�ستهالكية يف 

القارة الأوروبية.

حمطات خدمة ملجموعة   5
اينوك يف ال�سارقة يف 2019

•• ال�شارقة-وام: 

5 حم��ط��ات خ��دم��ة يف ام����ارة ال�سارقة   ت��ع��ت��زم جم��م��وع��ة اي��ن��وك اف��ت��ت��اح 
حمطة   25 اىل  الإم����ارة  يف  املحطات  ع��دد  ي�سل  اأن  على   2019 خ��الل 
التقنيات  اأح��دث  املحطات  هذه  و�ست�سم  القادمة  اخلم�ض  ال�سنوات  خالل 
والتجهيزات و�ستعمل وفقا لأرقى املعايري وذلك بغر�ض تطوير اخلدمات 

املقدمة لقاطني الإمارة.
ال�سويدي  ه��ده  بن  عبداهلل  �سلطان  �سعادة  لقاء  خ��الل  املجموعة  وثمنت 
رئي�ض دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة اخلمي�ض املا�سي مبقر الدائرة 
ب�سعادة �سيف حميد الفال�سي الرئي�ض التنفيذي ملجموعة اينوك الهتمام 
القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  يوليه  ال��ذي 
لتهيئة  امل�ستمرة  �سموه  وتوجيهات  ال�سارقة  حاكم  الأعلى  املجل�ض  ع�سو 
احلثيثة  وللمتابعة  القت�سادي  باجلانب  واهتمامه  ال�ستثمارية  البيئة 
ل�سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب حاكم 
الدائرة  مع  للتعاون  ا�ستعدادها  موؤكدة  التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض  ال�سارقة 

للعمل على اإزالة جميع املعوقات.
اللقاء  بال�سارقة خالل  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  رئي�ض  اأ�سار  من جانبه 
الذى ح�سره عدد من م�سوؤويل الدائرة اىل اأهمية عقد مثل هذه اللقاءات 
حتقيق  يف  للم�ساهمة  امل�سرتك  والتن�سيق  التعاون  تعزيز  �ساأنها  من  التي 

التنمية القت�سادية امل�ستدامة لالإمارة.

م�سر توقع اتفاقيتني للتنقيب عن النفط 
والغاز با�ستثمارات تفوق املليار دوالر

•• القاهرة-وام:

كندية  �سركات  م��ع  جديدتني  برتوليتني  اتفاقيتني  اأم�����ض  م�سر  وقعت   
والغاز  ال��ب��رتول  عن  للتنقيب  وكويتية  وماليزية  وهولندية  وبريطانية 
الغربية،  وال�����س��ح��راء  امل��ت��و���س��ط  ال��ب��ح��ر  يف  العميقة  ب��امل��ي��اه  منطقتني  يف 

وبا�ستثمارات تقدر باأكر من مليار دولر.
الأوىل مت  التفاقية  ب���اأن  امل�سرية  ال��ب��رتول  وزارة  ع��ن  ���س��در  ب��ي��ان  واأف���اد 
وبرتونا�ض  العاملية  �سل  و�سركتي  امل�سرية  ال��ب��رتول  هيئة  م��ع  توقيعها 
املاليزية للتنقيب يف منطقة غرب الدلتا البحرية بالبحر املتو�سط حلفر 

8 اآبار جديدة يف املياه العميقة با�ستثمارات تقدر بنحو مليار دولر.
واأو�سح اأن التفاقية الثانية مت توقيعها مع هيئة البرتول امل�سرية و�سركات 
يف  للتنقيب  وذل��ك  الريطانية  وروكهوبر  الكندية  ودوف��ر  اإن��رج��ي  كويت 
منطقة اأبو�سنان بال�سحراء الغربية با�ستثمارات 10 ماليني دولر وحفر 

4 اآبار.

جمل�ض �سيدات اأعمال عجمان ونادي �سيدات ال�سارقة يوقعان اتفاقية �سراكة

اأرا�سي دبي: 500 األف ت�سريح عقاري عرب »تراخي�ض« 

مب�ساركة الدوائر املالية وامل�سرف املركزي يف الدولة

وزارة املالية تعقد جل�سة حوارية لتعميق التن�سيق املايل
•• دبي-الفجر:

وب��ال��ت��ع��اون مع  امل��ال��ي��ة  وزارة  ع��ق��دت   
اليوم  �سباح  ال���دويل  البنك  جمموعة 
تعزيز  م�����س��روع  ح���ول  ح���واري���ة  جل�سة 
ال�سحة  ل��ق��ط��اع��ي  امل������ايل  ال��ت��ن�����س��ي��ق 
وذلك  ال��دول��ة،  م�ستوى  على  والتعليم 
ب���اإم���ارة دب����ي، والتي  ال������وزارة  يف م��ق��ر 
املالية  الدوائر  عن  ممثلني  بها  �سارك 
يف ال���دول���ة وم�����س��رف دول����ة الإم�����ارات 
وافتتحت  امل���رك���زي.  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
ترحيبية  ب��ك��ل��م��ة  احل����واري����ة  اجل��ل�����س��ة 
من وزارة املالية، ومن ثم قدمت بعثة 
جمموعة البنك الدويل التي تراأ�ستها 
ن���اوك���و ك��وج��و ع��ر���س��اً ت��و���س��ي��ح��ي��اً عن 
م�سروع تعزيز التن�سيق املايل لقطاعي 
ك��م��ا ق���دم ال�سيد  ال�����س��ح��ة وال��ت��ع��ل��ي��م، 
القت�سادي  اخلبري  بالنكو،  فرناندو 
يف جمموعة البنك الدويل عر�ساً حول 
الإمارات  دول��ة  يف  امل��ايل  التن�سيق  اآلية 
تطويرها  و���س��ب��ل  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 
ودول�����ة  ال����ع����امل  دول  ب����ني  وم����ق����ارن����ة 
المارات. هذا واأتيح للم�ساركني فر�سة 

ليتم  وا�ستف�ساراتهم،  اأ�سئلتهم  لطرح 
الرد عليها من قبل اخلراء واملخت�سني 
يف جمموعة البنك الدويل. واأكد �سعادة 
ال�����وزارة  وك���ي���ل  �سعيد را�سد اليتيم، 
وامليزانية، على  امل��وارد  ل�سوؤون  امل�ساعد 

اأهمية التن�سيق املايل لقطاعي ال�سحة 
جهود  رف��ع  يف  وم�ساهمتهما  والتعليم 
�سعادته:  وق���ال  الق��ت�����س��ادي.  التنويع 
الفاعل  امل�������ايل  ال��ت��ن�����س��ي��ق  »ي�������س���اه���م 
ال�سليم،  امل�����ايل  ال����ت����وازن  حت��ق��ي��ق  يف 

الكلي،  املايل  واحلفاظ على ال�ستقرار 
مب���ا ي���ع���زز م���ن ف��ع��ال��ي��ة الإن����ف����اق على 
ال���رام���ج احل��ك��وم��ي��ة، وي���دف���ع عجلة 
الإمارات  دول��ة  يف  القت�سادي  التنويع 

العربية املتحدة.«

وزارة  »ت���ت���ع���اون  ����س���ع���ادت���ه:  واأ������س�����اف 
ال��دويل يف  البنك  املالية مع جمموعة 
وتاأتي  امل��ايل،  التن�سيق  تعزيز  م�سروع 
اخلرات  ت��ب��ادل  ب��ه��دف  اجلل�سة  ه���ذه 
املمار�سات  اأف�������س���ل  ع���ل���ى  وال����ت����ع����رف 
ك��م��ا تتيح  امل����ج����ال،  ال���دول���ي���ة يف ه����ذا 
فر�سة  ال��دول��ة  يف  احلكومية  للجهات 
للقاء مع اخلراء واملخت�سني ومناق�سة 
امل�ستوى  ع��ل��ى  ال��ع��الق��ة  ذات  الق�سايا 
�سواء.«  ع��ل��ى ح���د  امل��ح��ل��ي والحت������ادي 
جتدر الإ�سارة اإىل اأن وزارة املالية تعمل 
وبالتعاون مع جمموعة البنك الدويل 
املايل  التن�سيق  م�����س��روع  تطبيق  ع��ل��ى 
الدولة،  يف  والتعليم  ال�سحة  لقطاعي 
احلالية  التن�سيق  اآل��ي��ة  درا���س��ة  مت  اإذا 
لهذين القطاعني ومقارنتها مع الدول 
و�سيتم  امل��ج��ال��ني،  ه��ذي��ن  ال���رائ���دة يف 
ال�سحة  �سيا�سات  لتن�سيق  دليل  اإع��داد 
والتعليم يف الدولة وخطة لتنفيذ هذه 
قاعدة  تطوير  جانب  اإىل  ال�سيا�سات، 
وتدريب  موحد  مايل  ومن��وذج  بيانات، 

الفريق الفني يف الدولة.

 يف الن�سف الثاين من عام 2019

»مكتب دبي للتناف�سية« يعتزم اإطالق »من�سة م�ستقبل التناف�سية« الرقمية لعر�ض بيانات دبي التناف�سية عامليًا
�ستعر�ض 6 موؤ�سرات رئي�سية لتناف�سية دبي وعدد من املوؤ�سرات العاملية

البيانات �ستخدم القطاعني احلكومي واخلا�ض يف ر�سم اخلطط امل�ستقبلية

ف�ساًل عن ذلك �ستخدم املن�سة القطاع 
احل��ك��وم��ي ع��ر ال���س��ت��ف��ادة م��ن تطوير 
املتعاملني  واإ���س��ع��اد  امل��ق��دم��ة،  اخل��دم��ات 
للجمهور،  ال��ع��ام  الر�سا  م�ستوى  ورف��ع 

اإىل جانب دعم عملية �سنع القرار.
دولية  م��وؤ���س��رات  ���س��ت��ة  امل��ن�����س��ة  �ست�سم 
وتناف�سية  ب��اق��ت�����س��اد  ت��ع��ن��ى  رئ��ي�����س��ي��ة 
ال��ع��امل، وهي:  اإم���ارة دب��ي على م�ستوى 

اإىل  النادي  ع�سوات  ان�سمام  من  �ستعزز 
املجل�ض وكذلك ان�سمام ع�سوات املجل�ض 
اأن نادي �سيدات  اإىل النادي. م�سرية اإىل 

•• دبي-الفجر:

دائرة  يف  للتناف�سية  دب��ي  مكتب  اأع��ل��ن   
اعتزامه  بدبي عن  القت�سادية  التنمية 
التناف�سية«،  م�ستقبل  »من�سة  اإط���الق 
نوعها  م��ن  الأوىل  التفاعلية  الرقمية 
الثاين  الن�سف  العامل، يف  على م�ستوى 
اإىل  ت��ه��دف  وال���ت���ي   2019 ال���ع���ام  م���ن 
التناف�سية  ب���ي���ان���ات  وم��ت��اب��ع��ة  ع���ر����ض 
العاملية لإمارة دبي، وربط جميع بيانات 
ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة حت���ت ���س��ق��ف واح����د بحيث 
القطاعني  م���ن  ال����ق����رار  ���س��ن��اع  مت��ك��ن 
احل��ك��وم��ي واخل��ا���ض م��ن الط���الع على 
اأبرز التقارير واملوؤ�سرات ب�سهولة وي�سر. 
وي���ه���دف م��ك��ت��ب دب����ي ل��ل��ت��ن��اف�����س��ي��ة من 
اإىل تعزيز  املن�سة الرقمية  اإط��الق هذه 
توفري  خ���الل  م��ن  الأع��م��������ال  تناف�سية 
ترز  التي  الدولية  واملوؤ�سرات  البيانات 
املكانة التناف�سية التي تتمتع بها الإمارة 

على خارطة التناف�سية العاملية. 
التناف�سية«  م�ستقبل  »من�سة  و�ست�ساهم 

يف خلق بيئة متكاملة عر جمع بيانات 
التناف�سية ملختلف القطاعات حتت مظلة 
املن�سة الرقمية، والتي بدورها �ست�ساعد 
يف خلق �سورة �ساملة حول تناف�سية دبي 
على م�ستوى العامل، وحتديد ال�سيا�سات 

الالزمة للحفاظ على �سدارة دبي.
الهاملي،  ه���اين  ق���ال  امل��ن��ا���س��ب��ة،  وب��ه��ذه 
للتناف�سية:  دب���ي  مل��ك��ت��ب  ال��ع��ام  الأم����ني 
اإطار  يف  الرقمية  املن�سة  اإط���الق  ي��اأت��ي 
تعزيز  اإىل  ال���رام���ي���ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ن��ا 
وتناف�سية  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة،  يف  ال���س��ت��دام��ة 
امل�ستدام  القت�سادية  والنمو  الأع��م��ال، 
»من�سة  ���س��ت��ع��زز  ح���ي���ث  دب������ي،  ب�����اإم�����ارة 
ثقة  من  الرقمية  التناف�سية«  م�ستقبل 
جم��ت��م��ع الأع���م���ال ب��ت��ن��اف�����س��ي��ة دب���ي من 
البيانات  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  الط�����الع  خ���الل 
واملوؤ�سرات الدولية لالإمارة، وال�ستفادة 
ال���ب���ي���ان���ات يف ر����س���م اخلطط  م���ن ه����ذه 
النمو  ا�سرتاتيجيات  وو�سع  امل�ستقبلية، 
ع��ل��ى امل�����دى ال��ق�����س��ري وامل���ت���و����س���ط، اإىل 
جانب بناء �سراكات مع اجلهات املعنية. 

اإم�������ارة دب����ي بناًء  ت��ن��اف�����س��ي��ة  م���وؤ����س���رات 
التناف�سية  مركز  ومنهجية  اإط���ار  على 
ال���ع���امل���ي، وم����وؤ�����س����رات ت��ن��اف�����س��ي��ة امل���دن 
امل��ه��ارات الدولية  ال��دول��ي��ة، وم��وؤ���س��رات 
للمدن، وموؤ�سر البتكار الدويل للمدن، 
الأعمال  مم��ار���س��ة  ���س��ه��ول��ة  وم���وؤ����س���رات 
الدولية، اإىل جانب ذلك �ستوفر املن�سة 
عدداً من املوؤ�سرات العاملية الأخرى التي 
اإمارة  وا�سرتاتيجيات  روؤية  تتما�سى مع 

دبي، ودولة الإمارات على وجه العموم.
اأربعة مراحل  املن�سة  اإع��داد  و�سيت�سمن 
وال��ع��دي��د م��ن الج�����راءات، من  رئي�سية 
اأبرزها: درا�سة وابتكار عملية تفاعل مع 
البيانات  وت�سميم  وحتليلها،  البيانات 
ومن  للمن�سة،  التفاعلي  العام  وال�سكل 
ثم تعميم املن�سة يف عدة جهات من ذوي 
الرئي�سية  املن�سة  لتكون  الخت�سا�ض 

جلمع والتفاعل مع بيانات التناف�سية.
»من�سة  ���س��ت��ع��م��ل  ال���ه���ام���ل���ي:  واأ�����س����اف 
بنظام  ال��رق��م��ي��ة  التناف�سية«  م�ستقبل 
ديناميكي يقوم على حتديث الكم الهائل 

•• ال�شارقة ـ الفجر 

اأع���م���ال عجمان  ���س��ي��دات  اأب�����رم جم��ل�����ض 
ال��ت��اب��ع ل��غ��رف��ة جت���ارة و���س��ن��اع��ة عجمان 
اتفاقية �سراكة مع نادي �سيدات ال�سارقة، 
التعاون  وتعزيز  اخل���رات  ت��ب��ادل  بهدف 
امل��وؤ���س�����س��ي وال�����س��راك��ة يف مت��ك��ني امل�����راأة. 
وقع اتفاقية ال�سراكة من جانب جمل�ض 
الدكتورة  �سعادة  عجمان  اعمال  �سيدات 
اآمنة خليفة اآل علي رئي�ض املجل�ض، ومن 
جانب نادي �سيدات ال�سارقة �سعادة خولة 
جا�سم ال�سركال املدير العام وذلك مبقر 

النادي. 
اآل علي،  اآم��ن��ة خليفة  ال��دك��ت��ورة  واأك���دت 
ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ات��ف��اق��ي��ة ال�����س��راك��ة املرمة 
وانعكا�ض ذلك على تكامل الأدوار وتعزيز 
امل��ج��ل�����ض والنادي  ب��ني  امل�����س��رتك  ال��ع��م��ل 
املوؤ�س�سية  اخل��رات  تبادل  اإىل  بالإ�سافة 
واإط������الق امل����ب����ادرات ال��ف��ع��ال��ة ف��ي��م��ا بني 

يف  ت�سب  نتائج  اإىل  والو�سول  الطرفني 
دعم ومتكني املراأة و�سيدات العمال.

ال�سراكة ت�سجيع وتي�سري  اتفاقية  وتعزز 
فعاليات  وا�ستحداث  امل�سرتكة  الن�سطة 
�سد الهداف ال�سرتاتيجية للطرفني،  جتحُ
بالإ�سافة اإىل توفري خ�سومات ملنت�سبات 
ونادي  ع��ج��م��ان  اع��م��ال  ���س��ي��دات  جمل�ض 
الرتويج  يف  وال��ت��ع��اون  ال�سارقة  ���س��ي��دات 
للم�ساركة  الفر�سة  وات��اح��ة  للفعاليات 
ال��ف��ع��ال��ة يف ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات من 
كما  تدريبية،  ودورات  ون���دوات  معار�ض 
ت�سكيل فريق عمل  التفاقية على  ن�ست 
التفاقية  بنود  تفعيل  لت�سهيل  م�سرتك 
مبا يعود بالنفع على منت�سبي الطرفني.
من جانبها اأكدت خولة جا�سم ال�سركال، 
ان التفاقية تكت�سب اأهميتها من منطلق 
واملجل�ض على حد  النادي  اأه��داف  توافق 
�سواء وحر�ض الطرفان على دعم ومتكني 
ال�سراكة  ان  مو�سحة  ع��ام،  ب�سكل  امل���راأة 

مع  تعاونه  تعزيز  على  حري�ض  ال�سارقة 
خمتلف اجلهات لتحقيق اأق�سي ا�ستفادة 
باإبراز  النادي  والو�سول لأهداف  للمراأة 

من البيانات ب�سكل دوري وم�ستمر، كما 
تطوراً  واأكرها  اأ�ساليب  اأح��دث  �ستوفر 
مب�سط.  ب���اأ����س���ل���وب  ال���ب���ي���ان���ات  ل��ع��ر���ض 
التفاعل،  م�����س��ت��وى  رف���ع  ع��ل��ى  وح��ر���س��اً 
ثالثية  بتقنية  ال��ر���س��وم��ات  ���س��ت��ع��ر���ض 
للمتفح�سني،  دق��ة  اأك��ر  لتكون  الأب��ع��اد 
الأدوات  من  �سل�سلة  املوقع  �سي�سم  كما 
لال�ستفادة  التناف�سية  م��وؤ���س��رات  لتتبع 
وحت��م��ي��ل ال��ب��ي��ان��ات وامل��وؤ���س��رات واإع����داد 
امل��ق��ارن��ات وال��ب��ح��وث. واجل��دي��ر بالذكر 
على  يعمل  للتناف�سية  دب���ي  مكتب  اأن 
اإمارة  بها  تتمتع  التي  املقومات  اإظ��ه��ار 
دبي على خمتلف الأ�سعدة القت�سادية 
اإعداد  خ��الل  م��ن  وذل���ك  والجتماعية، 
الدرا�سات وابتكار اأحدث ال�سرتاتيجيات 
تواكب  ال���ت���ي  وال�����س��ي��ا���س��ات  والأن���ظ���م���ة 
اأف�سل املمار�سات العاملية وت�سهم يف خلق 
ال�سعيد  على  مناف�سة  ا�ستثمارية  بيئة 
الدويل، وكل ذلك من �ساأنه دعم احلركة 
القت�سادية وتعزيز الرفاهية وا�ستدامة 

التنمية لإمارة دبي.

باأف�سل  والرت���ق���اء  املجتمعي  امل����راأة  دور 
اخل����دم����ات وال���ف���ع���ال���ي���ات امل���ق���دم���ة من 

فعاليات ريا�سية و�سحية وغريها.

•• دبي- وام:

 اأعلنت دائ��رة الأرا���س��ي والأم���الك يف دب��ي من 
اإ�سدار  عن  العقاري  التنظيم  موؤ�س�سة  خ��الل 

علي  اآل  عبداهلل  علي  وق��ال  “تراخي�سي«.  نظام  عر  العقارية  لل�سركات  عقاري  ت�سريح  األ��ف   500 من  يقرب  ما 
مدير اإدارة الرتخي�ض العقاري يف موؤ�س�سة التنظيم العقار اإن الو�سول اإىل هذا الرقم الهائل يعر عن مدى الإقبال 
الذي يحظى به “تراخي�سي” وما يقدمه من خدمات �سهلة وعلى درجة عالية من الكفاءة والحرتافية للمتعاملني 
درجات  اأعلى  وف��ق  والعمل  بعملياتهم  القيام  على  ت�ساعدهم  التي  الت�ساريح  من  وا�سعة  جمموعة  على  للح�سول 
ال�سفافية بالتناغم مع النظم والت�سريعات يف هذا القطاع. ولفت اإىل اأن نظام الت�ساريح الإلكرتونية يف “تراخي�سي” 

اإ�سدار  يتم  حيث  ال���س��ت��خ��دام  ب�سهولة  مي��ت��از 
ف�سال  ف���وري  ب�سكل  ال��ت�����س��اري��ح  اأن����واع  جميع 
عن اأنه ميكن للمتعاملني احل�سول على تلك 
�ساعة يف   24 م���دار  امل��ت��ع��ددة على  اخل��دم��ات 
اليوم من دون حاجة ال�سركات الراغبة باحل�سول على الت�ساريح العقارية اإىل مراجعة املوؤ�س�سة. واأ�سار اإىل اأنه ميكن 
للمتعاملني احل�سول على 15 نوعا من الت�ساريح العقارية املعتمدة منها الت�ساريح الإلكرتونية وتنظيم املعار�ض 
والإعالنات اخلارجية واإعالنات اجلرائد مبا ي�ساعدهم على القيام باأن�سطتهم الرتويجية مل�ساريعهم العقارية ..ومن 
الأن�سطة الأخرى التي ت�ستوجب احل�سول على الت�ساريح اإعالنات الر�سائل الن�سية واإعالنات املركبات والإعالنات 

املطبوعة واليوم املفتوح. 
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فقدان �سهادة اأ�سهم 
فقدت �سهادة ال�سهم رقم 10117325 با�سم/  حممد 

م�سرف  من  ���س��ادرة   ، ال�سويدي  �سيف  حممد  �سيف 

من  وعلى  �سهم.   151 وع��دده��ا  الإ���س��الم��ي  ابوظبي 

يجدها الت�سال بالرقم 0503247334 

العدد 12428 بتاريخ 2018/9/16 
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2796   تنفيذ جتاري  
م    م  ذ  ���ض   - العامة  للتجارة  املا�سية  ال�سماء  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
 جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ال�سامل لل�سفر - ذ م م  
بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
او  التنفيذ  به وق��دره )269037.50( دره��م اىل طالب  املنفذ  املبلغ 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 
يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12428 بتاريخ 2018/9/16 
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/2408  جتاري جزئي 
الق��ام��ة مبا  ال�����س��ي��ارات  جمهول حم��ل  وت�سحيم  لغ�سيل  الب�سرة   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
ابراهيم  علي   / وميثله  م  م  ذ   - للم�ساريع  ايبكو  �سركة  )ف��رع(  للزيوت  ايبكو  املدعي/  ان 
بان  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد   - حممد احلمادي 
توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )139.475.00 درهم( )مائة ت�سعة وثالثون اربعمائة  خم�سة 
و�سبعون درهم فقط( والفائدة القانونية بواقع  12% اعتبارا من تاريخ اخر مبلغ م�ستحق 
املوافق   يف 2014/6/10 والر�سوم وامل�ساريف والت��ع��اب.  وح��ددت لها جل�سة يوم الرب��ع��اء  
اأو من  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  8.30 �ض  ال�ساعة   2018/9/26
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12428 بتاريخ 2018/9/16 
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/2714  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه / 1- فيكتور اندريو ديل رو�ساريو ك��روز  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ بنك الحتاد الوطني وميثله:عبداهلل حممد ر�سول علي الهرمودي 
املدعي عليه مببلغ وقدره  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد   -
عن  �سنويا   %39 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   29.022(
بطاقة الئتمانية من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة 
يوم الحد  املوافق  2018/9/30 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 
فان  تخلفك  حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12428 بتاريخ 2018/9/16 
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/2461  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه / 1- ديربي للمقاولت - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ ملك ال�سحراء لتاأجري املعدات الثقيلة - �ض ذ م م وميثله / يو�سف حممد 
ح�سن حممد البحر - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   34.328.80( وق��دره  عليها  مببلغ 
والفائدة  9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم 
الثنني  املوافق  2018/9/24  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
الأقل ويف حالة تخلفك فان  اأيام على  م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12428 بتاريخ 2018/9/16 
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/2586   مدين  جزئي              
2-ه�����س��ام فرحات  م   م  ذ   - للمقاولت  ال�سرق  ا���س��واء  1-���س��رك��ة  عليه/  امل��دع��ي  اىل 
احمد مرزوق  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ نا�سر نافع احمد عبداملاجد 
وميثله / يو�سف حممد ح�سن حممد البحر - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن او الت�سامم  مببلغ وقدره )112.500 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  9% من تاريخ  رفع الدعوى وحتى 
 8.30 ال�ساعة  املوافق 2018/9/20  يوم اخلمي�ض  لها جل�سة  وح��ددت  التام.   ال�سداد 
�ض بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12428 بتاريخ 2018/9/16 
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2794   تنفيذ جتاري  
اأحمد عبد م��الين  جمهول حمل  اىل املنفذ ���س��ده/1- م��رمي دروي�ض 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك الإحت��اد الوطني - �ض م ع وميثله 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د   - ال�سباغ  يو�سف  عبدالعزيز  اح��م��د  منى   /
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب��ه وق���دره 
وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )1019285.75(
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الهيموجلوبني،  م��ك��ون��ات  م��ن  م��ه��م  عن�سر  ه��و  واحل���دي���د 
تنقل  التي  احلمراء  ال��دم  املوجود يف خاليا  الروتني  وه��و 
اأنحاء اجل�سم،  اإىل جميع  الأوك�سجني من الرئتني وينقلها 
كافية من احلديد،  كمية  كان ج�سمك ل يحتوي على  واإذا 
اإن��ت��اج م��ا يكفي م��ن خاليا ال��دم احل��م��راء التي  ف��ال ميكنه 

حتمل الأك�سجني.
ووف���������������ق���������������اً ل��������ل��������م��������وق��������ع ال���������ط���������ب���������ي الأم����������ري����������ك����������ي 

ا�ستعر�ض  فقد    EVERYDAYHEALTH
�سبع ع��الم��ات مفاجئة  7 ع��الم��ات وهنا  الأط��ب��اء 

تدل على نق�ض احلديد يف اجل�سم، وت�سمل:

التعب ال�سديد واالإرهاق
لأنه  اأك��ر ع��الم��ات نق�ض احل��دي��د �سيوعاً  اأح��د  التعب ه��و 
يعني اأن ج�سمك يعاين من م�سكلة يف حمل الأك�سجني اإىل 

خالياك حتى يوؤثر على م�ستويات الطاقة.

االلتهابات املتكررة
يلعب احلديد دوًرا رئي�سًيا يف نظام املناعة ال�سحي، لذا فاإن 
اأن  ميكن  امل��ع��دن  م��ن  املنخف�سة  امل�ستويات 
جتعل ال�سخ�ض اأكر عر�سة لالإ�سابة 

بالعدوى.
ك�������م�������ا ت�����������س�����اع�����د 

الطحال، وهو  اإىل  الأك�سجني  نقل  ال��دم احلمراء يف  خاليا 
مكان ميكن فيه مكافحة العدوى.

اجللد ال�ساحب
فاإن  ل��ذل��ك  ال����وردي،  لونها  الب�سرة  الهيموجلوبني  مينح 

امل�ستويات املنخف�سة جتعل اجللد رقيق.

ت�ساقط ال�سعر بكثافة
ت�ساقط ال�سعر بكثافة هو اأحد مظاهر نق�ض احلديد

الل�سان املتورم
اأو  الأمل  ذل��ك  يف  مب��ا  ل�سانك،  يف  التغريات  تكون  اأن  ميكن 

التورم، عالمة على نق�ض احلديد، 
اأي�سا  هي  الفم  جانب  على  وال�سقوق 
النا�ض  ب��ني  �سائعة 
ال�������������ذي�������������ن 
ي�������ع�������ان�������ون 
نق�ض  م���ن 

احلديد.

م��ت��لزم��ة 
مت�����ل�����م�����ل 

ال�ساقني
احلديد  نق�ض  من  يعانون  الذين  الأ�سخا�ض  بع�ض  يعاين 

من متالزمة متلمل ال�ساقني،
 وهو ا�سطراب ي�سبب لك رغبة قوية يف حتريك �ساقيك.

متلزمة بيكا
قد يعاين الأ�سخا�ض الذين يعانون من نق�ض احلديد من 
الرغبة ال�سديدة يف تناول املواد غري الغذائية، مثل الطني اأو 
.”PICA“ الأو�ساخ اأو الطبا�سري، وهي حالة تعرف با�سم

 يبدو لك مري�ض ال�سخ�سية الو�سوا�سية القهرية م�سوؤواًل اإىل حد كبري للوهلة االأوىل. ولكن مبرور الوقت، تت�سح لك 
قدرته على التهرب من امل�سوؤولية.

)احلديد( هو اأحد العنا�سر االأ�سا�سية التي يحتاجها ج�سم االإن�سان، ونق�ض احلديد يعني حدوث م�ساكل �سحية متفاوتة 
بح�سب الكمية املطلوبة لكل �سخ�ض، فعلى �سبيل املثال اإن كان من الطبيعي اأن تفقد حوايل 100 �سعرة يف اليوم، فاإن 

فقدان �سعرك ب�سكل مفرط وال ينمو مرة اأخرى وتعاين من االأرق، فاأنت تعاين بالفعل من نق�ض يف احلديد.

يوم.  ك��ل  ال��وق��ت  م��ن  عينه  امل��ق��دار  اجلميع  ميلك 
الو�سوا�سية  ال�سخ�سية  ا�سطراب  مر�سى  اأن  ومع 
القهرية قد يبدون اأكر اإنتاجاً، مقارنة بالآخرين، 

اإل اأنهم يف الواقع اأقل اإنتاجاً.
يعود ذلك يف املقام الأول اإىل اأن خ�سالهم، واأفكارهم، 
من  الكثري  ت�ستهلك  الو�سوا�سية  �سلوكهم  واأمن��اط 
يكونوا  اأن  يف  الدائمة  فرغبتهم  وطاقتهم.  وقتهم 
على �سواب يف كل حلظة وظرف تنهكهم وت�ستنفد 
اإىل  ع���ادًة  املثالية  اإىل  امليل  ه��ذا  وي���وؤدي  طاقتهم. 
عن  يعجزون  ه��وؤلء  لأن  يحبونهم  عمن  ابتعادهم 

بلوغ م�ستوى مطالب هو�سهم بالإتقان والدقة.
وك���ي ي��ح��دوا م��ن الأ�����س����رار، ي�سبحون خ����راء يف 
الو�سوا�سية  ال�����س��خ�����س��ي��ة  م��ر���س��ى  ي��ف��رح  ال���ه���رب. 
القهرية بتحّمل م�سوؤولية م�ساألة ما عندما يراهم 
امل�سوؤولية  تحُلقى  الآخ��رون خراء فيها. ولكن حني 
ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��م، ي��ع��ت��رون ه���ذه اخل���ط���وة حماولة 
للتحكم فيهم، وي�سّكل هذا الأمر انتهاكاً ل�سعارهم 
ال�سخ�سي: )ل اأحد ي�سيطر علي(. لذلك يهربون. 

ولكن كيف؟
باإزعاج  ع��ادًة  املحادثة  تبداأ  ال��ل��وم:  امل�سايقة/   •

امل�سوؤولية.  حتميله  يحاول  ال��ذي  الآخ��ر  ال�سخ�ض 
هذا  ت�������وازن  يف  خ���ل���ل  اإىل  اخل����ط����وة  ه�����ذه  ت�������وؤدي 
ال�سخ�ض وتدفعه اإىل تبني موقف دفاعي. وعندما 
ال�سخ�سية  يلقي مري�ض  ي�سبح يف موقف خا�سع، 
الو�سع  م�سوؤولية  عاتقه  على  القهرية  الو�سوا�سية 

ذاته الذي يدعي اأنه هو امللوم فيه.
اأية م�سوؤولية،  • املالحقة/ الإ�سقاط: بغية تفادي 
الو�سوا�سية  ال�سخ�سية  ا�سطراب  مري�ض  ي�ستبق 
الآخر  ال�سخ�ض  مبالحقة  هجمات  اأي���ة  القهرية 
اإخفاقاته  ت��ت��ن��اول  م��ف�����س��ل��ة  ل���وائ���ح  ع���ن  ب�����س��وؤال��ه 
ال�سابقة. تكون هذه التفا�سيل غالباً دقيقة، اإل اأنها 
�سربة  ويف  اخلا�سة.  املري�ض  اإخ��ف��اق��ات  ع��ن  تغفل 
�ساأل  يحُ التي  امل�سائل  املري�ض  ي�سقط  قا�سية،  اأخرية 

عنها على الآخر ويحّمله م�سوؤوليتها.
تقود  ب�سيطة  م��ن��اورة  ه��ذه  اجل��دال/الإن��ه��اك:   •
ال�سخ�سية  م��ري�����ض  ي��خ��ت��ار  ف���وري���ة.  ن��ت��ائ��ج  اإىل 
ال��ق��ه��ري��ة، ع��ن��د م��واج��ه��ت��ه، تف�سياًل  ال��و���س��وا���س��ي��ة 
رّد  واإذا  ه����وادة.  ب��ال  ب�ساأنه  ي��ج��ادل  وي���روح  واح����داً 
عليه الآخر، ينتقي تف�سياًل �سغرياً اإ�سافياً ويعمل 
هذا  يتملك  وبعدما  اخل�سم.  اإنهاك  على  كلل  بال 

عن  يتخلى  والن��زع��اج،  وال�ستياء،  التعب،  الأخ��ري 
حتميله امل�سوؤولية.

الو�سائل  اإح�����دى  ال��ك��ت��اب��ة:  اإع������ادة  ال��رف�����ض/   •
حتّمل  ل��ت��ف��ادي  امل��ري�����ض  يعتمدها  ال��ت��ي  الأخ�����رى 
امل�����س��وؤول��ي��ة رف�����ض ق��ب��ول مهمة م��ا، حتى ل��و كانت 
مثل  ع��ن��ه،  اإجن���ازه���ا  اآخ���ر  اأح���د  ي�ستطيع  ل  مهمة 
جت��دي��د رخ�����س��ة ال���ق���ي���ادة. ي��ل��ج��اأ امل��ري�����ض عندئٍذ 
رف�ض  لأن��ه  اإمتامها  اأ�ستطع  )مل  مثل:  حجج  اإىل 

م�ساعدتي(.
اإعادة  اإىل  ال��ذات ك�سحية   تهدف حماولة ت�سوير 
اإخفاقه  م�سوؤولية  الآخ���ر  بتحميل  ال��ت��اري��خ  كتابة 
اإىل  الآخ���ر غالباً  امل��ن��اورة  ه��ذه  وت��دف��ع  ال�سخ�سي. 

الت�سكيك يف نف�سه ويف ذاكرته.
بنوبة  الطريقة  ه��ذه  تبداأ  الهجوم:  الإل��ه��اء/   •
غ�سب حول اأمر تافه، ثم يلجاأ مري�ض ال�سخ�سية 
ا�ستياء  ليثري  امل��غ��الة  اإىل  ال��ق��ه��ري��ة  ال��و���س��وا���س��ي��ة 
ال�سخ�ض الآخر. وهكذا ي�ستت انتباهه عما يحدث 
فعاًل، ويتمكن من �سّن هجومه يف وقت ي�سعر فيه 

الآخر بال�سعف.
ال�سخ�سية  مري�ض  يعي�ض  امل��راوغ��ة:  القلق/   •

وينجح  دائ��م��ة،  قلق  حالة  يف  القهرية  الو�سوا�سية 
من  عينه  امل�ستوى  ب��ل��وغ  اإىل  الآخ���ر  دف��ع  يف  غالباً 
ثمة  ول��ك��ن  ال�سعيفة.  فعله  ردود  ي��رر  ك��ي  القلق 

�سبب اآخر وراء هذا ال�سلوك.
لتفادي  امل��راوغ��ة  اإىل  خ��الل��ه  م��ن  املري�ض  ي�سعى   
حتّمل امل�سوؤولية، فعندما يتملك الآخر القلق ذاته، 
الآخر ناجم عن  ال�سخ�ض  اأن قلق  يهداآن ويقرران 

عدم بذله جهداً كافياً. 
وهكذا، يهرب املري�ض من امل�سوؤولية التي تقع على 

عاتق الآخر.
الإنقاذ/ الإلزام: ينقذ مري�ض ا�سطراب ال�سخ�سية 
من  الآخ����ر  ال�سخ�ض  اأوًل  ال��ق��ه��ري��ة  ال��و���س��وا���س��ي��ة 
موقف ح��رج. يف مقابل ذل��ك، يفر�ض عليه تقدمي 
ال��ولء ل��ه. ولكن ثمة ه��دف خفي اآخ��ر وراء جهود 
الإنقاذ هذه. يتوقع املري�ض من الآخر اأن ي�سطلع 

يف اأي وقت مبهامه هو من دون اأي �سوؤال. 
كافيًة  الآخ��ر  جهود  تكون  ل  بذلك،  يقوم  وعندما 
مطلقاً ل�سداد دينه. اأما اإذا اأبى القيام باملهام نيابًة 
ع���ن امل��ري�����ض، ف��ي��ت��ه��م��ه الأخ�����ري ب��ن��ك��ران اجلميل 

ويتعامل معه بكره.

لهم قدرة على التهرب من امل�سوؤولية

مر�سى ا�سطراب ال�سخ�سية الو�سوا�سية 
القهرية اأقل اإنتاجًا

عر.. بينها �سقوط ال�سَّ

 7 عالمات لنق�ض  احلديد يف ج�سم االإن�سان

االأطفال  على   خطرية  اأ�سرار   5
والر�سع ي�سببها التدخني ال�سلبي

الأطفال،  على  ال�سلبي  التدخني  خ��ط��ورة  م��ن  وخمت�سون  اأط��ب��اء  ر  ��ح��ذِّ يحُ
الكثريون ول يتعاملون معه باجلدية  اإليه  ال��ذي قد ل ينتبه  الأم��ر  وهو 

املطلوبة.
اأو  لالأطفال  بالن�سبة  ال�سلبي  التدخني  اأن  واملخت�سون  الأط��ب��اء  وي��وؤك��د 
ال��ت��دخ��ني نف�سه، وي��ع��ر���ض الأط��ف��ال مل�ساكل  ال��ر���س��ع ل يقل خ��ط��ورة ع��ن 

�سحية خطرية ي�ستعر�سها التقرير الآتي:
اإ�سابة الطفل مب�ساكل يف القلب بن�سبة  -1 يزيد التدخني ال�سلبي خطر 

ترتاوح بني 25 و40%.
الطفل  تعَر�ض  عند  ن�سبتها  ترتفع  املخاطر  م��ن  جمموعة  هناك   2-
للتدخني ال�سلبي، منها احتمال الإ�سابة بالتهاب الأذن، وم�ساكل التنف�ض، 

واأزمات الربو.
بنزلت  ال�سلبي  للتدخني  با�ستمرار  يتعّر�ض  الذي  الطفل  ي�ساب   –  3

الرد واللتهاب الرئوي وال�سعال الديكي اأكر من غريه.
بها  الإ�سابة  يتزايد خطر  ال�سرطان  نوعاً من   69 فاإن هناك  – اأي�سا   4

ب�سبب التدخني، وهو ما ينطبق عن تعّر�ض الطفل للتدخني ال�سلبي.
على  �سلباً  يوؤثر  ال�سلبي  للتدخني  امل�ستمر  التعّر�ض  ف��اإن  واأخ��رياً   –  5
ق����درات ال��ط��ف��ل، ���س��واء ال��ل��ي��اق��ة ال��ب��دن��ي��ة اأو امل���ه���ارات ال��ذه��ن��ي��ة وق����درات 

التعّلم.
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لكن  ف��ايل(  )مونومنت  موقع  ع��ن  بعيدون  نحن 
 ،Western فيلم  يقدمها  التي  ال�سور  حتمل 
من توقيع امل�سور ال�سينمائي برنهارد كيلر، عظمة 
تلقائية تتما�سى مع نوع الفيلم واإطاره اجلغرايف. 
غريزبا�ض  فالي�سكا  تكّنه  ال��ذي  ب��الح��رتام  ن�سعر 
لأع��م��ال اأ���س��ي��اد ه��ول��ي��وود م��ن اأم��ث��ال ج���ون فورد 
واأنطوين مان من خالل طريقة جت�سيدها املناظر 
اإىل  ت�سيف  ولكنها  وال��وع��رة،  املده�سة  الطبيعية 
عملها اأي�ساً الوجه الو�سيم لبطل فيلمها مينهارد 

نيومان.
م��ث��ل اأع�������س���اء اآخ���ري���ن م���ن ط��اق��م ال��ع��م��ل، ميثل 
على  �سادقاً  وي�سفي طابعاً  الأوىل  للمرة  نيومان 
ظروف واقعية للغاية. يوؤدي نيومان دور مينهارد، 
اأو  املال  اإىل بلغاريا جلني  اأملاين �سابق جاء  جندي 
اأي�ساً.  املوؤملة  الذكريات  بع�ض  من  للتخل�ض  رمبا 
امل�ساهدين  انتباه  اأحياناً يف توجيه  ينجح مينهارد 
عر نظرة اعرتا�ض ب�سيطة، فيجعلنا نغو�ض يف ما 
ي�سبه للوهلة الأوىل درا�سة مبا�سرة عن الثقافات 

املت�ساربة والديناميات الجتماعية بني الرجال.
يختلف مينهارد من حيث الطباع وجتارب احلياة 
عن زمالئه العّمال كونهم اأ�سغر �سناً واأكر جموحاً 
املتغطر�ض  الفريق  رئي�ض  بني  م�سكلة  تن�ساأ  منه. 
املحليني  وال�����س��ك��ان  وي���رتك(  )ري��ن��ه��اردت  فن�سنت 
بوري�سوفا(  )فيارا  بلغارية  ب�سابة  يتحر�ض  بعدما 

كانت ت�سبح يف نهر بالقرب من خمّيمهم.
البناء  موقع  يف  اأملانياً  علماً  ي�سع  اآخ��ر،  م�سهد  يف 
رجاله  لوجود  تف�سريه  يكون  �سريعاً.  يحُ�سَرق  لكنه 

ع��ل��ى اأر�����ض اأج��ن��ب��ي��ة ))ن��ح��ن ه��ن��ا لإن�����س��اء البنى 
التحتية(!( جمّرد عذر لترير فظاظته.

املواقف  ح��ل  يف  ب��ارع��اً  مينهارد  ي��ك��ون  امل��ق��اب��ل،  يف 
مبواقف  �سخ�سياً  م��ّر  اأن��ه  اإىل  ي�سري  ما  ال�سائكة، 
اأراد  )رمب���ا  بتف�سريها  يهتم  ل  لأ���س��ب��اب  مماثلة. 
باب  م��ن  اأو  زم��الئ��ه  ت�سرف  ���س��وء  ع��ن  التعوي�ض 
الف�سول الفطري(، يبداأ بتم�سية الوقت مع �سكان 
اأر�ض  �ساحب  م��ع  وثيقة  ع��الق��ة  فيقيم  ال��ب��ل��دة. 
ا�سمه اأدريان )�سليمان األيلوف ليتيفوف(، حتى اأنه 
بذلك  وي�سيف  الأبي�ض اجلميل  ي�ستعري ح�سانه 
بعداً اآخر من امل�سهدية الغربية رغم اتخاذ الق�سة 

اجتاهاً �سلبياً وم�سطرباً.

بنية معقدة

للمخرجة  طويل  فيلم  ثالث  هو   Western
غ��ري��زب��ا���ض، ت��ع��ود ب��ه اإىل ال�����س��ا���س��ة ال��ك��ب��رية بعد 
فيلمها Longing )ال�سوق( الذي ح�سد اإ�سادة 
الفا�سلة  ال��ف��رتة  خ���الل   .2006 ع���ام  يف  دول��ي��ة 
ب���ني ال��ع��م��لَ��ني، ع��م��ل��ت امل��خ��رج��ة يف ع���ام 2016 
 Toni م�ست�سارة ن�سية يف فيلم الكوميديا املتقن
التي  اآدي  م���اري���ن  ل��ل��م��خ��رج��ة   Erdmann
الأخ���ري. ل مفر  زميلتها  فيلم  الإن��ت��اج يف  ت��ت��وىل 
جانب  اإىل  الفيلمني:  بني  الت�سابه  مالحظة  من 
اهتمامهما امل�سرتك بال�سطراب الثقايف والوقائع 
والع�سرين،  الواحد  القرن  العاملية يف  القت�سادية 
العمالن م�ساراً طوياًل قد يبدو متعرجاً يف  يتبع 
البداية لكن �سرعان ما يك�سف عن بنيته ال�سيقة 

واملعقدة.

يّت�سح العداء القائم بني ال�سكان املحليني والغرباء 
��ل��ِم��ح اأك���ر من  يف احل����وار م��ن وق���ت اإىل اآخ����ر، وتحُ
�سخ�سية واحدة، بنرة �ساخرة ومريرة يف اآن، اإىل 
العاملية  احل��رب  لبلغاريا خالل  الأمل��اين  الحتالل 

الثانية.
معظمه  يف  �سمنياً  احلقيقي  التهديد  يبقى  لكن 
التوتر  جت�سيد  يف  لفتة  مهارة  غريزبا�ض  وتثبت 
ال�����س��ائ��د يف امل�����س��اه��د. م��ن ال��وا���س��ح اأن��ه��ا مبهورة 
حيث  البيئة  ه��ذه  يف  املتبادلة  العدائية  مبظاهر 
اإح�سا�ض  ال��ف��ردي��ة م��ع  ال��ب��غ�����ض  ت��ت��الق��ى م�����س��اع��ر 

عميق بال�سخط الثقا يف والتاريخي.

م�سار غري ماألوف
 Western الإجناز ال�سمني الذي يحققه فيلم
اأط����روح����ة عن  ت���ق���دمي  اإىل  ب���ع���دم م��ي��ل��ه  ي��ت��ع��ل��ق 
بدل  ال��دم��اء.  �سفك  حتمية  اأو  الإن�����س��ان  وح�سية 
حتليلية  ِب��َع��ني  امل��ح��رتف��ني  غ��ري  املمثلني  ت��ق��دمي 
دقيق  باأ�سلوب  غريزبا�ض  تحُ�سّورهم  ومو�سوعية، 

وعاطفي يف اآن.
جماعية،  حم��ادث��ة  ت�سمل  ال��ت��ي  امل�ساهد  يف  حتى 
متيل املخرجة اإىل عزل املتحدثني وامل�ستمعني يف 
اإ�سراك  اإىل  التقنية  ه��ذه  تهدف  الت�سوير:  اإط��ار 
)تتطلب  املحيطية  روؤي��ت��ه��م  �����س��ّغ��ل  وتحُ امل�ساهدين 
بدورها(.  �سديداً  انتباهاً  املتكررة  الليلية  امل�ساهد 
ال�����س��خ�����س��ي��ات مب��وا���س��ف��ات موؤثرة  ب��ع�����ض  ي��ت��م��ت��ع 
م��ع��روف��ة )م��ي��ن��ه��ارد م��ن ال��ن��وع ال��ق��وي وال�سامت 
تتالعب  لكن  اخل��رة(،  وقليل  فظ  فن�سنت  بينما 

اأننا  ن��ظ��ن  ل  ك��ي  اأح��ي��ان��اً  بال�سخ�سيات  امل��خ��رج��ة 
اكت�سفنا تفا�سيلها.

اخت�سا�سه،  م��ن  لي�ض  العنف  اإن  مينهارد  ي��ق��ول 
ومن الوا�سح اأنه لي�ض هدف الفيلم اأي�ساً. �سحيح 
خا�سة  واآل��ي��ات  موا�سيع  ينقل   Western اأن 
لكنه يحر�ض على عدم  الأع��م��ال،  النوع من  بهذا 

اأخذ امل�ساهدين يف م�سار ماألوف.
ممكنة  ال�سداقة  �ستكون  حتمياً،  ال�سراع  كان  اإذا 
واح��د من  الفيلم. يف  ا�ستنتاج  بح�سب  الأق��ل  على 
واأدري���ان  مينهارد  يتقارب  ت��اأث��رياً،  امل�ساهد  اأك���ر 
ل  اأن��ه��م��ا  للحظة  �سنن�سى  اأن��ن��ا  ل��درج��ة  ب�سال�سة 

يتكلمان اللغة نف�سها.

يف �ستينيات القرن املا�سي، اعتاد مغت�سب مت�سل�سل 
رف ب�)وح�ض جري�سي( الت�سلل اإىل املنازل مرتدياً  عحُ
قناعاً ومهاجمة الن�ساء والأولد. �سّكلت هذه الق�سة 
اأن��ه مل  اإل   ،Beast يف  مايكل بري�ض  اإلهام  م�سدر 
��ع��د ���س��رده��ا ب��دق��ة. يف امل��ق��اب��ل، ي��رّك��ز ال��ع��م��ل على  يحُ
الغو�ض يف العالقة والتفاعل بني �سخ�سني ي�سريان 

على حافة اجلانب املظلم من احلياة.
ت��ع��ك�����ض وج���ه���ة ن��ظ��ر ب���ري����ض م����دى اط���الع���ه على 
مو�سوع Beast. نلم�ض �سال�سة طبيعية يف و�سفه 
ثقافتني،  ب��ني  يقع  متباعد  �سغري  جمتمع  امل��ك��ان: 
)جي�سي  م��ول  بطلتنا  اأم��ا  والإنكليزية.  الفرن�سية 
باكلي(، فتكبلها حدود احلياة يف ذلك املكان. وينجح 
ب��ري���ض ب��ط��ري��ق��ة مم��ي��زة وف��اع��ل��ة يف ت�����س��وي��ر مدى 
املت�سلطة  اأمها  بها:  املحيطني  النا�ض  انزعاجها من 
)جريالدين جيم�ض(، و�سقيقتها املتعالية با�ستمرار 
يف  اليائ�ض  ال�ساب  والطالب  تاربت(،  )�سانون  بويل 
الذي  غرافيل(  )تري�ستان  كليفورد  ال�سرطة  كلية 
عيد  حفلة  يف  لل�سفقة.  م��ث��رية  بطريقة  يالحقها 
ال��ق��ات��ل يف  م��ي��الده��ا، تفكر م��ول يف طبيعة احل���وت 
الأ�سر قبل اأن تتوجه اإىل حانة لياًل لتم�سي اأم�سية 

تتخلى فيها عن كل �سوابط اأو وعي.
عندما ي��ح��اول رف��ي��ق م��ول يف احل��ان��ة ف��ر���ض نف�سه 
�سياد  يخيفه  ال��ب��اك��رة،  ال�����س��ب��اح  ���س��اع��ات  يف  عليها 

يحُدعى ب�سكال كان ي�سيد الأرانب يف احلقل. و�سرعان 
املتمرد ال�سامت  ال��رج��ل  م��ا تقع م��ول يف ح��ب ه��ذا 
الذي يح�سر لها كتباً عن احليوانات الرية وميتلك 

قلبها، رغم كل احتجاجات والدتها.
لكن مول متمردة، حتى اإن اأختها بويل حتذر ب�سكال 
املدر�سة  م��ن  ���ردت  طحُ اأن��ه��ا  مب��ا  املظلم،  ما�سيها  م��ن 
ب��ع��دم��ا ه��اج��م��ت م��ت��ن��م��راً ب��ع��ن��ف. ل��ك��ن احل���ب قلما 
ي�سغي اإىل التحذيرات. يقع كل من مول وب�سكال يف 
حب اأحدهما الآخ��ر، فريوحان ميرحان يف احلقول 

ال�سابات  الفتيات  اأخبار  انت�سار  رغم  الأم���واج،  وبني 
اللواتي يخطفهن قاتل ويقتلهن.

اأداء مذهل
املذهل.  ب��اك��ل��ي  اأداء  ل��ع��ر���ض  و�سيلة  الفيلم  ي�سّكل 
اللياقة  �سفات  تخ�سى  مقموعة  �سابة  م��ن  تتحول 
منطلق.  حر  كائن  اإىل  منزلها  يف  عليها  املفرو�سة 
اإىل  بالن�سبة  م��ف��رط��ة  احل��ري��ة  ت�سبح  م��ت��ى  ول��ك��ن 
التحقيق  ويخنقها  عنيفة  كوابي�ض  تعذبها  م��ول؟ 

امل��ت��وا���س��ل يف ج��رائ��م قتل ال��ف��ت��ي��ات، ال���ذي ب��ات فيه 
الق�سية  ه��ذه  ت�ستند  هل  الأول.  به  امل�ستبه  ب�سكال 
اإىل اأدلة اأم اأن الغرية والتحيز يدفعان كليفورد اإىل 
تكذب  احلقيقة،  ع��ن  النظر  بغ�ض  عليه؟  الرتكيز 
لتحمي حبيبها. تفكري  اأي  دون  ب�سهولة ومن  مول 

ت��ت��ع��ر���ض م���ول ل�����س��غ��وط داخ��ل��ي��ة وخ��ارج��ي��ة تفوق 
طاقتها. ولكن فيما تنهار، جنهل ما هو حقيقي. مع 
هذا الن�ض املتقن وتوجيهات بري�ض احلكيمة، ف�ساًل 
عن اأداء باكلي املتطور والدقيق، ل نعرف مطلقاً ما 
يجول يف راأ�سها. كذلك يتمتع جوين فلني بغمو�ض 
حمرتف يف دور ب�سكال الغريب الأطوار، الذي تخال 
واأر���س��ه��ا، تلك اجلزيرة  ل��د من بحر جري�سي  وحُ اأن��ه 

املتاأ�سلة فيه بقدر تاأ�سله فيها.

الغول يكمن داخلنا اأحيانًا
ل ي�سّكل ا�ستخدام جرائم وح�ض جري�سي احلقيقية 
لي�ستك�سف  الفيلم  عليه  ارت��ك��ز  م��و���س��وع��ي  ك��اإط��ار 
يف  يتجلى  ل  اأو  اجل��ن��ون  بها  يتجلى  التي  الطرائق 
منه  ا�ستوحى  اأ�سا�ض  جمرد  الرومان�سية  العالقات 
تطهري  بعملية  اأ�سبه  اأي�ساً  يبدو  بل  عمله،  بري�ض 
لبن جري�سي الذي كر من حتذيرات من )الغول( 
Beast، ندرك  ف��م��ع  امل��ع��زول��ة.  اجل��زي��رة  ه���ذه  يف 

اأي�ساً اأن الغول يكمن اأحياناً يف داخلنا اأي�ساً.

يبدو Western )الغرب( �سبيهًا بعنوانه الأنه مبا�سر وموؤثر وغام�ض يف الوقت 
يروي  الذي  الفيلم  واإخراج  كتابة  املوهوبة  غريزبا�ض  فالي�سكا  توّلت  نف�سه. 
ق�سة عّمال بناء اأملان يف منطقة نائية من الريف البلغاري، بالقرب من احلدود 
ُتطَرح  الكهرمائية.  الطاقة  لتوليد  حمطة  بناء  يف  يعملون  حيث  اليونانية، 

احلدود  على  وتدور  ذكيًا  واقعيًا  ح�سًا  وحتمل  دقيقة  بطريقة  الق�سة 
امل�سم�سة التي تبدو عادية للوهلة االأوىل لكن ُتغِرقها غريزبا�ض بنفحة 

من اجلمال وتدعمها بقوة اأ�سطورية موؤثرة.

جري�سي جزيرة  يف  وقعت  حقيقية  Beast...جرائم 
جلاأ املخرج الربيطاين مايكل بري�ض يف عمله ال�سينمائي االأول، فيلم الت�سويق النف�سي املخيف Beast، اإىل جرائم حقيقية وقعت يف موطنه 

جزيرة جري�سي، وهي منطقة تابعة للمملكة املتحدة تتمتع بحكم ذاتي قبالة ال�ساحل الفرن�سي.

ثالث فيلم طويل للمخرجة غريزبا�ض

البلغاري الريف  من  نائية  منطقة  يف  اأملان  بناء  عّمال  ق�سة   ..  Western
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

�سعيد القحطاين

معناكـم ا�شلـوب  فــ  ميزةٍ 

ــان �ــرواكــم ــ�ــش ـــدت اإن ــا وج م

بين�شـاكـم اللـي  تطمعـون 

هوياكـم هال�شـح  مـا  ليـت 

روؤيـاكــم غـيـر  تـبـده  مــا 

ا�شباكم على  اهلل  �ــشــام  ــا  ي

فيـكـم �شافـيـه  واملــاحـــــه 

معانيـكـم اب�شافـي  فا�شـل 

مــواريــكـــــم مـــــن  و  ــال  ــم ــاجل ب

بيعنـيـكـم الـلــي  تلهـفـون 

يوافيكـم ـــــه  اأن حريـ�ص  لـو 

حتميكـم النفـ�ص  فـي   ٍ ــزة  ع

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

ع�شى عامنا الهجري معه تاتي االفراح 

                 وت�شفى القلوب  وكل  عله نعاجلها 

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

علي فوالذي اخلوري

العيد
م�����������������ربوك ي����������ا امل�������������س������ل������م وت�����ن�����ع�����م 

ي�������������اهلل ع�������������س������ى ف��������ال��������ع��������ام ت����غ����ن����م 

وال�������������������دار و��������س�������ط االأم����������������ن ت�������س���ل���م 

ون��������ع��������اي��������د ال�������������س������ي������خ امل�����خ�����������س�����رم 

ن�������رخ���������������ض ل����������ه ال��������������������روح وال�������������دم 

ول���������������س�������رور  ب����������راح����������ة  ع���������ي���������دك  يف 

ب���������اخل���������ري وه�����������������ذا ال�����������ع�����������ام م�����������ربور

وي����������ع����������ود ه��������������ذا ال�������ع�������ي�������د ب�������زه�������ور

ح���������س����ور ل���������ه  ق�����ل�����ب�����ي  و���������س��������ط  اأيل 

�������س������ب������ور وايف  ��������س�������ب�������ل  ك�����������������رمي 

ريــتـ�يــت
 

انا حزينه عن ثمان �سنني 

من ياخذ دموعي ويذرفها ؟

ماتكفي الليله .. ابي ليلني

عيوين عيوين وانا اعرفها.

******

عيونها فتن�ه ، و�سراقت قلوب . .

من �سافها يطلب من اهلل ال�سلم�ه

قولولها ب� النا�ض التك�سب ذنوب . .

على االأقل . . ت�سدقي ب� اإبت�سام�ه

البيت مت�حد

كلنا خليفة
ي��ال��ك��ب�����ن ال���ط���ي�������ار ���س�����ع��ب االم���������ارات

داخ�����ل وط����ن م���ن ي�����س��ك��ن ال������ذات ب����ّذات

ح�������اك���م ن��ح��ب��ه ح�������ب م�����ال�����ه ن��ه��اي�����ات

ب�������س���لم���ه رد  وال������ي������وم  م����ع����ك  �����س����اف����ر 

وب���ن���ظ���رت���ه �����س����وق وغ���������ل واب�����ت�����س��ام��ه

ي���������ف����داه ����س���ع���ب���ه ل�����ني ي������وم ال���ق���ي�������ام���ه

خمي�س بن بلي�سه الكتبي
كايد  ، رج����وع  ب����دون  ال��ل��ي  ال��رح��ي��ل 

ال�����س��ي��خ زاي��د ال��ف��ق��ي��د  ك��ي��ف اذا ك���ان 

ان����ت����رث ي����ادم����ع ل����وه����و غ����ري ف��اي��د

ال��ف��راي��د ع��ق��د  ذا  ال���ق���وم  ع��ق��ي��د  ذا 

ال�����س��داي��د ب���ي���وم  اخل���اي���ف  م����لذ  ذا 

ق���اي���ٍد واي������ات ي���ا ت���اري���خ ق���اي���د؟؟

احل�����زن ي��اب��وظ��ب��ي ط���اغ���ي و���س��اي��د

الق�سايد ت��ن��وح  ل��وه��ي  ت��زه��ى  ف��ي��ه 

قليد ال�����س��اع��ر  ي��ن��ظ��م  ���س��ف��ات��ه  يف 

يا�سدايد ع���زوم���ك  ي��رخ��ي  م���ن  راح 

وي��ال��ق��ل��وب ال��ل��ي غ��م��ره��ا ط��ي��ب زاي��د

حت��ت��ه ْول����و ك��ن��ت ق���د احل��م��ل ت��ربك

ي��اع��ظ��م ي��اح��زن يف ه��احل��ال اأم���رك

ان���ت���ث���ارك ، م���ري ج����از ال���ي���وم ن��رثك

ج���زرك و  م���دك  ذا  اجل����ود  ي��اب��ح��ور 

عطرك ن��ف��ح  و  ي��اخ��ل��ي��ج  رب��ي��ع��ك  ذا 

ن����ادر ال��ل��ي م���ر م��ث��ل ال�����س��ي��خ ع��ربك

يعذرك جرحك  مثل  جرحه  وال���ذي 

ي��اق��ل��م ع��ط��ر ب��ط��ي��ب ان���ب���اه ح��ربك

وْي��ت�����س��ام��ى ي��ا���س��ع��ر ب���ّرث���اه ق���درك

ي��ا���س��م��ا ب��ي�����ض ال��ف��ع��اي��ل غ���اب ب��درك

اح�سن اهلل - به - عزاك وعظم اجرك

عقد الفرايد 
ق�سيدة مبنا�سبة عام زايد

حممد بن م�سوّي

م�������س���ت���ق���ب���ل���ني ال���ك���ع���ب���ه ب�����ي�����وم ال���������وداع
اذن�����وب�����ه�����م ودم�����وع�����ه�����م م����ع����ه����م م���ت���اع

����وا م���ن���ا����س���ك ح��ّج��ه��م م�����ن ب���ع���د م�����ا ق���������سّ
جّن���ه���م ي�������اهلل   ، رْح�����َم�����ت�����ك  اأم��������ل  ع����ل����ى 

Sh3r-gram! --  !شعرقرام�

جم��راه ��ِح��ب  ال�����سِ ت��خ��ال  �سيٍخ  عندنا  نحن 

اإّي��اه هدانا   .. زاي��د  عقب   اهلل   من  هدّية 

رك��ون��ه ي���ع���ّدل    .. امل��ب��غ�����ض  ���س��ل��ع  م���ال  اإذا 

���س��لم��ي ع���ل���ى  زاي�����د و م���ن ه����م  ي��ح��ّب��ون��ه

حممد املر

ا�سما الرباهيم


