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كيف تقلل اال�ستيقاظ لياًل للتبول؟

على  ت�ؤثر  وتكاد   ،60 الـ  بل�غ  بعد  للتب�ل  اال�ستيقاظ  تــزداد م�سكلة 
اأنها  من  الرغم  وعلى  اجلن�سني.  من  الُعمر  هذا  تخّط�ا  من  جميع 
تبدو م�سكلة ب�سيطة اإال اأنها تعيق اال�ستغراق بعمق يف الن�م، وت�سبب 

ت�تراً للبع�س و�سع�بة يف النعا�س مرة اأخرى.
وقد اقرتحت درا�سة يابانية ُعر�ست العام املا�سي يف م�ؤمتر جمعية 
جراحة امل�سالك الب�لية االأوروبية تقليل امللح يف الطعام لتخفيف عدد 

مرات اال�ستيقاظ لياًل للتب�ل.
وبح�سب هذه الدرا�سة التي اأجريت يف جامعة ناغازاكي، عند خف�س 
معدل تناول امللح ي�مياً اإىل اأقل من 8 غرامات تقل امل�سكلة على نح� 
فّعال، وينخف�س عدد مرات التب�ل �س�اء اأثناء النهاء اأو خالل الليل.

وحتث الت��سيات ال�سحية على عدم زيادة ملح الطعام عن 4 غرامات 
تــنــاول االأكــــل يف املطاعم،  ل�سي�ع  نــظــراً  لــكــن  الــيــ�م،  يف كــل وجــبــات 
يتناولها  الــتــي  املــلــح  كمية  تتجاوز  اجلــاهــزة  واملــخــبــ�زات  والــ�جــبــات 

البع�س 10 غرامات يف الي�م ال�احد.

ريا�سة كرة القدم وقاية وعالج 
اأفادت درا�سة مبنية على اأبحاث �سابقة اأن من يلعب�ن كرة القدم على 
�سبيل الرتفيه تقل لديهم ن�سبة الك�لي�سرتول و�سغط الدم ومعدل 
�سربات القلب وقت اال�سرتخاء باالإ�سافة اإىل كتلة الده�ن يف اجل�سم، 

وذلك مقارنة مبن ال ميار�س�ن الريا�سة.
وكتب فريق الدرا�سة يف دورية �سب�رت�س ميدي�سن الربيطانية اأن كرة 
ريا�سات  ممار�سة  عن  الناجم  القدر  بنف�س  ال�سحة  تفيد  قد  القدم 
اجتماعية  منافع  لها  اأن  كما  الزومبا،  ورق�سة  اجلــري  مثل  اأخــرى 

وحتفيزية وتناف�سية.
لعل�م  اأ�ستاذ  وه�  كرا�سرتاب  بيرت  الدرا�سة  الباحثني يف  وقــال كبري 
ر�سالة  يف  اأودنــ�ــســا  يف  دمنـــرك  �ــســاذرن  بجامعة  وال�سحة  الــريــا�ــســات 
بالربيد االإلكرتوين "ممار�سة كرة القدم وقاية وعالج فعال و�سامل 
اأو  العمر  النظر عن  املرتبطة بنمط احلــيــاة... بغ�س  من االأمــرا�ــس 

الن�ع اأو م�ست�ى اللياقة اأو املهارة يف اللعب".
31 درا�سة ن�سرت  والإجراء الدرا�سة فح�س الباحث�ن بيانات تخ�س 
ومعدل  الــدم  �سغط  على  القدم  كــرة  ريا�سة  تاأثري  ب�ساأن  ال�سابق  يف 
الغذائي  والتمثيل  الــدهــ�ن  وكتلة  اال�سرتخاء  وقــت  القلب  �سربات 

والقدرة على القفز.
ووجد الباحث�ن اأن لعب كرة القدم اأف�سل بكثري ل�سغط الدم مقارنة 
بعدم ممار�سة الريا�سة. كما وجدوا اأن مقدار الفائدة اأكرب بالن�سبة 
بالفعل  مر�سى  هم  من  اأو  الــدم  �سغط  يف  ب�سيطا  ارتفاعا  عان�ا  ملن 

بارتفاع ب�سيط يف �سغط الدم.
وكان معدل �سربات القلب وقت الراحة لدى من يلعب�ن كرة القدم 

اأبطاأ ب�ست نب�سات يف الدقيقة مقارنة مبن ال ميار�س�ن الريا�سة.

يدخل غيني�س بعبوة �سل�سة حارة 
دخل رجل هندي م��س�عة غيني�س لالأرقام القيا�سية بعدما جنح يف 

تناول زجاجة كاملة من ال�سل�سة احلارة يف وقت قيا�سي. 
متكن داني�س �سيفناث اوبادهايايا، من حتقيق رقم قيا�سي جديد بعد 

تناوله زجاجة كاملة من ال�سل�سة احلارة خالل 25.37 ثانية. 
على  غيني�س  مل��س�عة  الر�سمية  القناة  على  فيدي�  مقطع  ن�سر  وقد 
ال�سل�سة  زجــاجــة  حمــتــ�يــات  ميت�س  وهـــ�  دانــيــ�ــس  يظهر  يــ�تــيــ�ب، 

با�ستخدام اأنب�ب بال�ستيكي. 
وقد ح�سل مقطع الفيدي� على عدد م�ساهدات هائل و�سل اإىل 300 
األف م�ساهدة بعد ن�سره على م�قع ي�تي�ب االإلكرتوين يف التا�سع من 

فرباير اجلاري. 
ويذكر باأن داني�س يحمل العديد من االأرقام القيا�سية العاملية، حيث 
جنح يف تق�سري وتناول ثمرة كريب فروت خالل ث�ان قليلة، اإ�سافة 
اإىل متكنه من تناول اأكرب عدد من ثمار العنب خالل ثالث دقائق، 

بح�سب م�قع "اإن دي تي يف" االإلكرتوين.  
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حمو�سة املحيطات تهدد 
ال�سعاب املرجانية 

قال علماء اإن ال�سعاب املرجانية قد تبداأ يف التحلل قبل عام 2100 مع ما 
ي�سببه تغري املناخ بفعل الن�ساط الب�سري من حم��سة باملحيطات.

وتهدد احلم��سة الرت�سبات التي متثل املق�مات االأ�سا�سية لل�سعاب. وت�اجه 
اأخــرى تتمثل يف درجــات احلــرارة والتل�ث واالإفـــراط يف  ال�سعاب خماطر 

�سيد االأ�سماك.
وكتب فريق العلماء الذي يق�ده علماء من ا�سرتاليا يف دورية )�ساين�س( 
االأمريكية اخلمي�س املا�سي "�ستنتقل ال�سعاب املرجانية اإىل مرحلة التحلل 
ما  يزيد  اأن  ال�سايف  التحلل  م�سطلح  ويعني  القرن".  نهاية  قبل  ال�سايف 

تفقده ال�سعاب على ما تكت�سبه من من� املرجان.
واأفاد الباحث�ن اأن ثاين اأك�سيد الكرب�ن، الغاز االأ�سا�سي امل�سبب لالحتبا�س 
احلراري، ي�سكل حم�سا �سعيفا يف املياه يهدد بتحلل روا�سب ال�سعاب املك�نة 
من جزيئات مك�س�رة من املرجان وهياكل كرب�نية اأخرى تت�سكل من بقايا 

كائنات حية تراكمت على مر اآالف ال�سنني.
وقالت الدرا�سة اإن الروا�سب اأكرث عر�سة للتاأثر بحم��سة املياه بع�سر مرات 
مقارنة باحلي�انات املرجانية ال�سغرية التي متت�س اأي�سا امل�اد الكيميائية 

مبا�سرة من املاء لتبني الهياكل احلجرية التي ت�سكل ال�سعاب.
واأ�سافت الدرا�سة اأنه "لي�س معروفا ما اإذا كانت ال�سعب املرجانية باأكملها 
كانت  اإذا  مــا  ال�سايف" وال  التحلل  حلالة  الــروا�ــســب  و�ــســ�ل  فــ�ر  �ستتاآكل 

ال�سعاب �ستتعر�س "لدمار كارثي" اأم جمرد تاآكل بطيء.

يبني كاتيدرائية 
من اأغ�سان االأ�سجار

يف مثل هذا ال�قت من كل عام، يتجمع 
نيك�ال  حديقة  يف  االأ�سخا�س  من  املئات 
م��سك�،  مــــن  ـــالـــقـــرب  ب لــيــنــيــفــيــتــ�ــس، 
ال�ثني،  ما�سليفيت�سا  بعيد  لالحتفال 

عرب اإحراق هيكل خ�سبي �سخم. 
الــعــام، متيز االحــتــفــال ب�ج�د  ويف هــذا 
ارتفاعها  بلغ  �سخمة  ق�طية  كاتدرائية 
نيك�الي  الــفــنــان  �ــســيــدهــا  مـــــرتاً،   30

ب�لي�سكي من اأغ�سان االأ�سجار.
حديقة  يف  الـــفـــن  عـــ�ـــســـاق  جتـــمـــع  وقـــــد 
من  ع�سر  ال�سابع  يف  لينيفيت�س  نيك�ال 
اإحــراق هيكل  فرباير اجلــاري، لي�سهدوا 
الكاتدرائية العمالق.  وكان فريق م�ؤلف 
ملدة  قــد عمل�ا  �سخ�ساً   20 مــن حــ�ايل 
ثالثة اأ�سهر بت�جيه من الفنان نيك�الي 
االأ�سجار  فــــروع  عــلــى جــمــع  بــ�لــيــ�ــســكــي، 
الذي  املميز،  ال�سرح  هــذا  وبناء  اجلافة 
مت اإحراقه خالل دقائق قليلة.  ومل يرق 
هذا الفعل للكثري من االأ�سخا�س الذين 
اإحراق رمز ديني مقد�س عماًل  اعتربوا 
غري الئق، واإهانة للم�سيحيني يف جميع 
ورد يف م�قع  مـــا  وفـــق  الـــعـــامل،  اأنـــحـــاء 

اأدويتي �سنرتال االإلكرتوين.   

ا�ستاأجر قاتاًل الغتيال 
اأفراد اأ�سرته

اإىل  رو�ـــســـيـــا  الـــ�ـــســـرطـــة يف  جلــــــاأت 
اأن ا�ستاأجر قاتاًل  خداع �ساب، بعد 
الغتيال اأفراد اأ�سرته، ليتمكن من 

احل�س�ل على اأم�ال الرتكة. 
اأعدها  واكت�سف املحقق�ن م�ؤامرة 
الـــ�ـــســـاب الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر 22 
عاماً، لقتل كل من والده ووالدته 
 10 العمر  من  البالغة  و�سقيقته 
�س��سي  مــديــنــة  وذلــــك يف  اأعــــــ�ام، 
املاأج�ر،  الــقــاتــل  لــكــن  الــرو�ــســيــة. 
الذي ح�سل على كامل التفا�سيل، 
ال�سفقة،  على  بامل�افقة  وتظاهر 

مل يكن �س�ى �سرطي متخفي.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن �ــســعــ�ر والـــدي 
خطة  ب�سبب  بـــاالإحـــبـــاط،  الــ�ــســاب 
اأنهما  اإال  الغــتــيــالــهــمــا،  ابــنــهــمــا 
املـــ�ـــســـاركـــة يف خطة  عـــلـــى  وافــــقــــا 
ال�سرطة لالإيقاع به، حيث تظاهرا 
الدماء  واأن  للطعن،  بتعر�سهما 
تظهر  مل  حــني  يف  مــنــهــمــا،  ت�سيل 
الــ�ــســاب، ومن  اأيــة �ــســ�رة ل�سقيقة 
يف  �ساركت  كانت  اإذا  املــعــروف  غري 

احليلة التي نظمتها ال�سرطة.
ال�س�ر،  الــ�ــســاب  �ــســاهــد  اأن  وبــعــد 
عرّب عن فرحته، واأبدى ا�ستعداده 
لــدفــع املــبــلــغ املــتــفــق عــلــيــه، والذي 
يقدر بنح� 53 األف دوالر، بعد اأن 
يح�سل على املرياث، بح�سب م�قع 
االأم�ر  لكن  الــربيــطــاين.  مــيــرتو 
ال�ساب، ليجد  ت�سر كما خطط  مل 
ال�سرطة بانتظاره، لتعتقله بتهمة 
واعرتف  القتل،  على  التحري�س 
عــلــى الــفــ�ر مبــا كـــان يخطط له، 
لقتل  باأنه خطط مرتني  اأقــّر  كما 

اأفراد اأ�سرته من قبل. 

اأ�سود تهاجم �سيارة 
عائلة وحتتجز اأفرادها 
ن�سر  �سادم  م�س�ر  ت�سجيل  اأظهر 
االإلكرتوين،  ي�تي�ب  م�قع  على 
بها  مــرت  الــتــي  املــرعــبــة  اللحظات 
تعر�ست  بعدما  الــعــائــالت  اإحـــدى 
لـــهـــجـــ�م مـــبـــاغـــت و�ــــســــر�ــــس من 
جمم�عة من االأ�س�د ال�سارية اأثناء 
�سفاري يف حممية طبيعية.   رحلة 
بينما كانت ال�سيدة اآبي ت�دج )23 
طفليها  برفقة  �سيارتها  يف  عاماً( 
رين�لدز  جاز  و�سديقتها  املعاقني 
وي�ست  حممية  داخــل  عاماً(   28(
ف�جئت  الــطــبــيــعــيــة،  مـــيـــدالنـــدز 
من  جمم�عة  من  مباغت  بهج�م 

االأ�س�د على �سيارتها. 
ويــظــهــر الــفــيــديــ� الــقــ�ــســري الذي 
بهاتفها  رين�لدز  االآن�سة  �س�رته 
الــنــقــال، االأ�ـــســـ�د الــغــا�ــســبــة وهي 
تــ�ــســن هـــجـــ�مـــهـــا الــــ�ــــســــاري على 
مقدمة و�سقف ال�سيارة، تاركة اآثار 
اخلارجي  الهيكل  عــلــى  خمالبها 

لل�سيارة. 

تقليل الكربوهيدرات 
يعالج الكبد الدهني

تــ��ــســل بـــاحـــثـــ�ن مـــن الــ�ــســ�يــد اإىل 
الكبد  م�سكلة  لــعــالج  مــثــرية  نــتــائــج 
الدهني غري الكح�يل، فقد تبني اأن 
والبطاط�س  املعكرونة  اأكل  من  احلد 
اإىل  يــ�ؤدي  االأخـــرى  والكرب�هيدرات 
ويح�سن  الكبد  على  الــدهــ�ن  خف�س 
الــبــدانــة ومر�س  وظــائــفــه. وتــعــتــرب 
ال�سكري من ع�امل اخلطر التي تزيد 
الده�ن على الكبد. وبح�سب الدرا�سة 
التي اأجريت يف رويال اإن�ستيت�ت اأوف 
بعد  اأنـــه  تــبــني  بال�س�يد  تكن�ل�جي 
تــقــلــيــل كــمــيــة الــكــربــ�هــيــدرات التي 

يــاأكــلــهــا مــريــ�ــس الــكــبــد الــدهــنــي ملدة 
يف  االإيجابية  النتائج  تبداأ  اأ�سب�عني 

الظه�ر.
ن�سرت  الـــتـــي  الــــدرا�ــــســــة  واعـــــتـــــربت 
ميتاب�ليزم"  "�سل  جملة  يف  نتائجها 
اأن اإجراء تقليل تناول الكرب�هيدرات 
غري  الدهني  الكبد  عــالج  اأدوات  من 

الكح�يل.
خلف�س  االإيجابية  الف�ائد  وتتحقق 
الكرب�هيدرات بعد فرتة ق�سرية هي 
الف�ائد  هذه  ومن  فقط،  ي�ماً   14

حت�سن وظائف الكبد.

كرثة اأو قلة العمل
اأن يك�ن �سببا يف فقدان رغبة العمل،  فكال االأمرين ميكن 
فاإذا ُكلفت بعمل مملل ال يتطلب منك جمه�دا وال يدفعك 
العمل،  اأجـــل  مــن  احلــافــز  بالتاأكيد  ف�ستفقد  التفكري  اإىل 
اأكــرب من طاقتك. فالعمل يف  اإذا كلفت بعمل  كذلك االأمــر 
احلافز  يجعل  قــدراتــك  كــل  ي�ستنزف  عملي  م�سروع  اإطـــار 

ي�سل اإىل درجة ال�سفر.

غياب الآفاق
العمل:  ذاتهم يف  تقريبا يف حتقيق  العاملني  يرغب جميع 
االأجر.  والزيادة يف  العمل  امل�س�ؤولية، الرتقي يف  املزيد من 
هذه االأهداف حتفز ب�سكل كبري اإن وجدت. اأما اإذا مل تت�فر 
بكل  القيام  علي  "ملاذا  ال�س�ؤال:  املرء  فيطرح  الفر�س،  هذه 

هذا املجه�د؟".

ظروف عمل �سيئة
يــجــب عــلــى املــ�ؤ�ــســ�ــســة خــلــق اأفــ�ــســل ظــــروف ممــكــنــة للعمل 
واأداء  ر�ــســا  عــلــى  مبا�سر  ب�سكل  يــ�ؤثــر  ذلـــك  الأن  مل�ظفيها 
عمل  اأماكن  اأو  القدمية،  التكن�ل�جيا  مثل  اأمــ�ر  الفريق. 
عــلــى رغبة  تــ�ؤثــر  اأن  اأو مظلمة جـــدا ميــكــن  �ــســغــرية جـــدا 

امل�ظف يف العمل.

مناخ عمل �سيء
يدفعك  �سبب  ه�  جيد  ورئي�س  لطيفني  زمــالء  مع  العمل 

للذهاب اإىل العمل، اإذ ي�ؤثر ذلك على عمل الفريق ككل.

غياب التوازن بني العمل ووقت الفراغ
�سحيح اأن العمل ه� جزء مهم من حياة االإن�سان لكن غياب 
الــفــراغ قد  اأوقـــات  اأخــرى يف  اأي تــ�ازن بني العمل واأن�سطة 

يك�ن �سببا يف فقدان احلافز على العمل.
م�قع  فين�سح  العمل  يف  الرغبة  فــقــدان  على  للتغلب  اأمـــا 

"�سبيغل اأونالين" باتباع اخلط�ات االآتية:
اإذا �سعرت بفقدان الرغبة يف العمل فال تقلق، معظم النا�س 
قد ي�ساب�ن بتلك احلالة يف بع�س االأحيان، وهذا ال يعني اأن 
هناك �سرورة للبحث عن عمل جديد. قد ت�ساب الأيام قليلة 
ينبغي  املــدة  طالت  اإذا  لكن  مماثل،  ب�سع�ر  ق�سرية  ملــدة  اأو 

التفكري بجدية يف اإيجاد حل للم�سكلة.

القيام با�سرتاحات كافية
قد يبدو من التناق�س اأن تاأخذ ا�سرتاحات يف حالة امللل من 
العمل ولكن هذا ميكن اأن يك�ن يف ال�اقع اإجراء اأوليا فعاال 
العمل. لن ي�ساعدك يف �سيء اجلل��س  التحفيز على  الإعــادة 
عــلــى املــكــتــب والــتــحــديــق يف الـــهـــ�اء، مــن االأفــ�ــســل اأن ترتك 
العمل لب�سع دقائق والذهاب يف ج�لة اإىل اله�اء الطلق حتى 

حت�سل على الطاقة جمددا.

ك�سر الروتني اليومي
املهام  الــيــ�م،  يف  �ساعات  ثماين  ملــدة  مثرية  وظيفة  ت�جد  ال 
الروتينية هي جزء من العمل، وميكن اأن تف�سد بقية الي�م، 
اإجراء تغيري يف العمل �سي�ساعدك على ك�سر هذا  لذلك فاإن 
اإذا كان  الروتني كالقيام مبزيج من املهام اململة واملثرية معا 
اأو حاول اأن ال تعمل دائما يف املكتب، ابحث عن  ذلك ممكنا. 

مكان اآخر ميكنك العمل فيه.

اإيالء الهتمام مبوقفك
لي�س ذلــك مــرة اأخـــرى ..." اإذا كــان هــذا هــ� راأيـــك يف  "ال، 
على  تــ�ؤثــر  اأفــكــارك  حمــالــة.  ال  بامللل  ف�ست�سعر  مــا،  م�سروع 
�سلبية،  اأمــــ�ر  قـــ�ل  مــن  بـــدال  بالعك�س.  والــعــكــ�ــس  مــ�ــســاعــرك 
ميكنك اأن تق�ل اأي�سا اأنك �س�ف حت�سل على اأق�سى ا�ستفادة 

ممكنة من هذه املهمة.

حتدث عن امل�سكلة
قد تخاف من اأن ُينظر اإليك كك�س�ل اأو اأن تتعر�س لالنتقادات 
اأن  ال�سجاعة،  بع�س  االأمــر  ل� كلفك  االأف�سل حتى  لكن من 
تتحدث مع رئي�سك يف العمل ح�ل امل�سكلة، والذي من املمكن 

اأن ي�ساعدك على الق�ساء على اأ�سباب امللل من العمل.

الأعمال احلرة: اأف�سل خيار للهروب من "فريق العمل"؟
بني  ومــن  العمل.  اأثناء  الزمالء  مع  م�ساكل  البع�س  ي�اجه 
فما  فريق،  مع  العمل  على  الــقــدرة  عــدم  ذلــك  وراء  االأ�سباب 
للعمل احلر، ه� احلل  اللج�ء  له�ؤالء وهل  املهن  اأن�سب  هي 

دائما؟
ال يخل� العمل مع الزمالء من م�ساكل قد تك�ن لها عالقة 
اأو حتى بعدم وج�د تفاهم على  اأداء العمل  بطريقة و�سرعة 
�سع�بات  البع�س  وي�اجه  الزمالء.  بني  ال�سخ�سي  امل�ست�ى 

اأجــ�اء العمل داخــل الفريق ما قد يت�سبب يف  التاأقلم مع  يف 
معاناة نف�سية لهم. وهناك بع�س املهن التي ال يتطلب القيام 
لكنها ال  بالزمالء،  واالرتــبــاط  فريق عمل  داخــل  العمل  بها 

تخل� من �سلبيات كذلك. فما هي هذه املهن؟
مع املا�سية واحلق�ل اأكرب  وقت  الفالح..  1ـ 

اأو برتبية  احلــقــ�ل  والعمل يف  بــالــزراعــة  االأمـــر  تعلق  �ــســ�اء 
الغالب مع ما�سيته  الدواجن، فالفالح يتعامل يف  اأو  املا�سية 
وحق�له. ويبقى الفالح غالباً �سيد نف�سه �س�اء يف ما يخ�س 
�ساعات العمل وتنظيمه. لكن املناف�سة اأو الظروف املناخية قد 

تك�ن عامل اإزعاج بالن�سبة له. وه� اأمر يك�ن خارج اإرادته.
وحلها امل�سكالت  لت�سخي�س  دائم  �سعي  �ساعات..  م�سلح  3ـ 

اإ�سالح  فـــردي  ب�سكل  بها  القيام  الــتــي ميكن  املــهــن  بــني  مــن 
ال�ساعات، لكن هذه املهنة حتتاج مل�هبة خا�سة.

مهنة بدون زمالء لكنها بحاجة لل�سرب تاجر..  ـ   4
العمل يف دكان لبيع امل�اد الغذائية اأو يف مكتبة اأو حمل لبيع 
املالب�س اأو امل�اد االإليكرتونية، ال ي�ستلزم التعامل مع الزمالء 
على  والقدرة  بال�سرب  يتحلى  اأن  يجب  �ساحبه  لكن  ي�ميا. 

الت�ا�سل مع الزبائن.
5ـ �سباغ..عامل بني االأل�ان

واإجناز  تكليفات عمل ل�حده  اأن يح�سل على  لل�سباغ  ميكن 
عمله دون اال�ستعانة ب�سخ�س اآخر، ليق�سي معظم وقته بني 
االأل�ان ويحاول دوما تن�سيقها واخلروج باأف�سل �س�رة ممكنة 
للجدران، لكن يجب احلذر فالعمل يف هذه املهنة يحتاج مع 

ال�قت للت��سع واال�ستعانة مب�ساعدين.
امليكانيكي 6ـ 

الــذيــن ال يحب�ن  االأ�ــســخــا�ــس  الــتــي تنا�سب  املــهــن  مــن بــني 
العمل مع فريق عمل هناك مهنة امليكانيكي مبختلف فروعه 

وتخ�س�ساته كاإ�سالح ال�سيارات اأو االآالت.
املخترب يف  باحث  7ـ 

يجري العامل�ن يف املختربات جتارب علمية ويق�م�ن بدرا�سة 
للم�اد اأو االأدوية. وتتيح بع�س التخ�س�سات اجلامعية اإمكانية 

تاأ�سي�س خمترب خا�س ميكن للمرء اأن ي�سريه ل�حده.
فردي  ب�سكل  بها  الــقــيــام  ميكن  الــتــي  املــهــن  فحتى  وعــمــ�مــاً 
فالت�ا�سل مع االآخر �سروري، اإال اأنها تتيح فقط التحرر من 
املهنة  اأن تغيري  ال�قت. كما  الزمالء طــ�ال  العمل مع  قي�د 
الزمالء،  مع  م�ساكل  ت�اجههم  الذين  لالأ�سخا�س  بالن�سبة 

لي�س باخليار م�سم�ن النجاح دائما.

بهذه اخلطوات تتغلب على فقدان الرغبة يف العمل

يعاين الكثريون يف ال�سباح من �سعوبة ترك ال�سرير 

الآخر  البع�ض  يعاين  بينما  للعمل،  واخلروج  الدافئ 

نهايته  و�سول  وينتظر  ال��دوام  اأثناء  ملل  حالة  من 

بفارغ ال�سرب. لو كنت من هذه الفئة تعرف على 

خطوات ت�ساعدك يف التغلب على ذلك.

اأ�سبابها،  معرفة  هو  امل�سكلة  حل  يف  خطوة  اأول 

يف  الرغبة  فقدان  اأ�سباب  معرفة  ف��اإن  لذلك 

احلل.  اإىل  الو�سول  على  �سي�ساعدك  العمل 

تعود  اأونالين" قد  "�سبيغل  موقع  فح�سب 

اأ�سباب فقدان الرغبة يف العمل ل اإىل �سبب 

واحد واإمنا اإىل اأ�سباب عديدة واأهمها:
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�ش�ؤون حملية

مهرجان اأم االإمارات يعود اإىل اأبوظبي خالل الفرتة من 22 اإىل 31 مار�س 

زايد بجامعة  املهني  املعر�ض  يف  وخا�سة  حكومية  جهة   70

املهيدب: ربط طلبتنا ميدانيًا ب�سوق العمل ي�ساعدهم يف ر�سم م�سارات م�ستقبلية مدرو�سة

مرحلة ما قبل ال�سكري مر�س اأم عر�س �سمن اأطروحة دكتوراة يف جامعة االإمارات 

مبنا�سبة عودة زايد بن حمدان �ساملًا اىل اأر�ض الوطن

اآل دومان العوامر ينظمون اأم�سية �سعرية

•• اأبوظبي - الفجر

يع�د مهرجان اأم االإمارات الذي تنظمه دائرة الثقافة 
وال�سياحة – اأب�ظبي جلمه�ره، خالل الفرتة من 22 
اإىل 31 مار�س املقبل. ويقدم املهرجان برناجماً وا�سعاً 
واال�ستعرا�سات  العمل  وور�ــس  الفعاليات  من  و�ساماًل 
حتية  الــثــالــثــة  ن�سخته  يف  املــهــرجــان  يــ�جــه  الــفــنــيــة. 
ال�سامية  والقيم  اجلليلة  لالإ�سهامات  وتقدير  اعــزاز 
"اأم  مــبــارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سم�  منحتها  التي 
الرئي�س  الــعــام،  الن�سائي  االحتـــاد  رئي�سة  االإمارات"، 
االأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية االأ�سرية، رئي�سة املجل�س االأعلى 

لالأم�مة والطف�لة، "حفظها اهلل".
وي�ستكمل مهرجان اأم االإمارات ما حققه من جناحات 

�سابقة، عك�سها الزخم اجلماهريي الكبري، حيث ح�سر 
�سخ�س،  األــف   197 من  اأكــرث  املا�سي  العام  فعالياته 
ويقدم املهرجان هذا العام، خم�سة مناطق متخ�س�سة، 
واملحافظة  التمكني  قيم  ي�ستعر�س  رئي�سياً  وجناحاً 
والــتــعــاون واال�ــســتــدامــة الــتــي اأعــلــت مــن �ــســاأنــهــا �سم� 
ال�سيخة فاطمة يف جمتمعنا. ويعد املهرجان جمه�ره 
وزواره بق�ساء اأوقات ممتعة ومفيدة، عرب العديد من 
تنا�سب  التي  املتن�عة  والتعليمية  الرتفيهية  الفقرات 
من  الفنية  واالهــتــمــامــات  الثقافية  اخللفيات  جميع 

جميع االأعمار يف اإطار روح التقدم واالزدهار.
دائرة  عـــام  مــديــر  غــبــا�ــس،  �سعيد  �سيف  �ــســعــادة  وقـــال 
الثقافة وال�سياحة – اأب�ظبي: حر�سنا خالل ت�سميم 
اأن�سطته  قاعدة  ت��سيع  على  الثالثة  الن�سخة  فعاليات 

ما  على  بناًء  واالنت�سار،  احلجم  حيث  من  وفعالياته 
ال�سابقتني،  دورتــيــه  يف  جنــاحــات  مــن  املهرجان  حققه 
املزيد من اجلمه�ر ال�ستك�ساف  اأمــام  الفر�سة  الإتاحة 
وور�ــس عمل  تفاعلية  اأن�سطة  املهرجان من  يقدمه  ما 

وا�ستعرا�سات فنية.
فاطمة  ال�سيخة  ا�سهامات  وحي  ومن  غبا�س:  واأ�ساف 
بــنــت مــبــارك الــتــي عــــززت قــدرتــنــا عــلــى بــنــاء جمتمع 
هذا  املــهــرجــان  يحتفي  واالبــتــكــار،  باال�ستدامة  يت�سم 
يف  التعلم  خــالل  مــن  والتفاهم  التمكني  بفكرة  الــعــام 
املهرجان  فعاليات  وتــقــام  وم�سلية.  ترفيهية  قــ�الــب 
على امتداد اأكرث من كيل�مرت من ك�رني�س اأب�ظبي، 
"عالبحر" بط�ل  البحرية  ال�اجهة  ي�ستفيد من  كما 
600 مرت التي تط�رها �سركة مريال، والتي �ستفتتح 

للجمه�ر الأول مرة خ�سي�ساً هذا العام خالل مهرجان 
معار�س  البحرية،  ال�اجهة  وت�ست�سيف  االإمـــارات.  اأم 
االأطعمة  مــن  متن�عة  وخــيــارات  وا�ستعرا�سات،  فنية 
تــقــام يف  اأخـــرى  اإىل فعاليات  بــاالإ�ــســافــة  واملــ�ــســروبــات، 
االإمارات  اأم  جناح  ج�ار  اإىل  متخ�س�سة  مناطق  اأربعة 

الذي �سهد اأعمال تط�ير وحتديث م�ؤخراً.
تقدمي  يف  املتخ�س�سة  املناطق  من  واحــدة  كل  وتتميز 
يخ��سها  الــتــي  الــرحــلــة  عــلــى  الــ�ــســ�ء  ت�سلط  فــكــرة، 
االإنــ�ــســان خــالل مــراحــل تــطــ�ره، بـــدءاً مــن الطف�لة 
من  االإن�سان  يختربه  ومــا  البل�غ،  مرحلة  اإىل  والله� 
على  املــهــرجــان  ف�ساء  وينق�سم  والــعــائــلــة.  االأم  رعــايــة 
خم�سة مناطق وهي جناح اأم االإمارات، ومنطقة ال�سعادة 

ومنطقة التقدم، ومنطقة مطاعم ال�ساطئ وال�س�ق.

•• دبي – الفجر

مدير  املهيدب  ريــا�ــس  الدكت�ر  االأ�ــســتــاذ  �سعادة  افتتح 
الذي   ،2018 ال�سن�ي  املهني  املعر�س  زايــد  جامعة 
اأقامته جامعة زايد حتت �سعار "ا�ست�سراف امل�ستقبل"، 
70 جهة وم�ؤ�س�سة حك�مية و�سبه حك�مية  مب�ساركة 
الــــذي جـــرى يف ال�سالة  وخــا�ــســة. حــ�ــســر االفـــتـــتـــاح، 
الدكت�رة  دبــي،  يف  اجلامعة  بفرع  "اأتري�م"  املركزية 
والدكت�رة  اجلــامــعــة  مــديــر  نائبة  روبــرتــ�ــس  مــاريــلــني 
فــاطــمــة الــدرمــكــي عــمــيــدة �ـــســـ�ؤون الــطــلــبــة وفتحية 
واأع�ساء  الــطــالبــيــة  احلــيــاة  اإدارة  مــديــرة  اخلــمــريي 
من  وعــدد  باجلامعة  والتدري�سية  االإداريــــة  الهيئتني 
الــطــالــبــات. وقــــام �ــســعــادة مــديــر اجلــامــعــة بــجــ�لــة يف 
لع خاللها على اأجنحته وما وفرته  اأنحاء املعر�س، اطَّ
وبرامج  فر�س  من  فيه  امل�ساركة  واجلــهــات  امل�ؤ�س�سات 
تدريبية ووظيفية، كما ناق�س القائمني على االأجنحة 

ح�ل االإجنازات التي ميكن حتقيقها من خالله.
وا�ــســتــهــدف املــعــر�ــس دعـــم الــتــ�طــني وتـــ�فـــري فر�س 
لطلبة  وامل�ستقبلية  احلــالــيــة  والــتــدريــب  الــتــ�ظــيــف 
الهيئات  مــن  العديد  ا�ستقطاب  خــالل  مــن  اجلامعة، 
والدوائر وال�سركات التي حتر�س على طرح براجمها 
خلريجي  جمـــاالت  وتــ�فــري  التخ�س�سات  خمتلف  يف 
اجلامعة وطلبتها لاللتقاء املبا�سر مبمثليها والتعرف 
على االآفاق ال�ظيفية اجلديدة والتط�رات املتالحقة 

يف �س�ق العمل.

اهتمام  يج�سد  املعر�س  بــاأن  املهيدب  الدكت�ر  و�ــســرح 
ا�ستك�ساف  على  وحفزهم  طلبتها  بت�سجيع  اجلامعة 
طــاقــاتــهــم وتــ�ــســخــري مــهــاراتــهــم وقـــدراتـــهـــم بالطرق 
ال�طنية  االأجـــنـــدة  لــلــمــ�ــســاركــة يف حتــقــيــق  الــ�ــســلــيــمــة، 
الر�سيدة، بهدف  القيادة  اأر�ستها  التي  الثاقبة  والروؤى 

االرتقاء بال�طن وامل�اطن.
و�سل منهجية بني  ي�سكل حلقة  املعر�س  اأن  واأ�ــســاف   
املــرحــلــتــني االأكـــادميـــيـــة والــعــمــلــيــة، ويــ�ــســاهــم يف رفد 
امل�سرية املهنية للطلبة، حيث يتيح لهم فر�ساً تدريبية 
خياراتهم  ال�ستك�ساف  ت�ؤهلهم  الدرا�سة  اأثناء  وا�سعة 

وم�ساراتهم املهنية يف مرحلة ما بعد التخرج.
واأ�ساد بالتزام امل�ؤ�س�سات بامل�ساركة ال�سن�ية يف املعر�س، 
قائاًل اإن هذا يدل على اأن خريجي جامعة زايد الذين 
اأظهروا  ال�سابقة  ال�سن�ات  يف  العمل  ب�س�ق  التحق�ا 
اأنهم م�ؤهل�ن على نح� جيد ومزودون بكفاءات مهنية 
عالية وملتزم�ن مب�س�ؤولياتهم، وه� ما نحر�س عليه 

ونن�سده من خالل مناهجنا االأكادميية والتدريبية.
خمتلف  من  املعر�س  يف  امل�ساركة  اجلهات  بتن�ع  ونــ�ه 
والتدريبية،  التعليمية  وامل�ؤ�س�سات  االأعمال  قطاعات 
تدريبية  بـــرامـــج  مـــن  عــر�ــســه  يــتــم  مـــا  اأن  مــ��ــســحــاً 
فر�س  جــانــب  اإىل  التخ�س�سات  متن�عة  واأكــادميــيــة 
العمل، يفتح عي�ن الطلبة على م�ستقبلهم وي�ساعدهم 
خالل  من  بعناية  مدرو�سة  مهنية  م�سارات  ر�سم  على 

معرفة ميدانية باآفاقها. 
واأ�ساف اأن مثل هذه الفعاليات ت�ساهم اأي�ساً يف تعزيز 

اإىل ا�ستقطاب عدد كبري من خريجي  �سعي امل�ؤ�س�سات 
باإداراتها وكذلك طلبة  وخريجات جامعة زايد للعمل 
فر�س  عــلــى  للح�س�ل  بــاجلــامــعــة  الــنــهــائــيــة  املـــراحـــل 
به  يتمتع  الــذي  العلمي  للتميز  نظراً  لديها  التدريب 
ومهارات  درا�سي  حت�سيل  من  وخريجاتها  خريج�ها 
تقنية، م�سرياً اإىل اأن اجلامعة تعمل دائماً على تعزيز 
الــعــالقــات والــتــ�ا�ــســل مــع هــيــئــات املــجــتــمــع املختلفة 

لتحقيق ا�سرتاتيجية اجلامعة يف ت�ظيف خريجيها.
االإر�ساد  مكتب  ال�سام�سي مدير  را�سد  قال  من جهته، 
لتط�ير  دائــمــاً  اإنــنــا ن�سعى  قــائــال:  بــاجلــامــعــة  املــهــنــي 
املعر�س يف كل �سنة، ون�سيف اإليه يف كل دورة من�سات 
كل  لت�ست�عب  الــعــر�ــس  جمـــاالت  ن��سع  كما  جــديــدة، 
اجلامعة،  يف  لدينا  املــتــ�فــرة  اجلامعية  التخ�س�سات 
وكـــل هـــذه الــعــ�امــل تــعــزز جنـــاح املــعــر�ــس وا�ستمراره 
يف  منه  وي�ستفيدون  الطلبة  يرتقبه  �سن�ي  كــحــدث 
ر�سم م�ساراتهم املهنية وحتديد تطلعاتهم امل�ستقبلية، 
فر�س  على  يح�سل�ن  اخلريجني  من  العديد  اأن  كما 

مبا�سرة للعمل والتدريب من خالل هذا املعر�س.
العل�ي، من خريجي كلية عل�م االت�سال  وقالت ن�را 
م�ؤ�س�سة  يف  ا�ست�سارية  خبرية  حالياً  وهــي  واالإعــــالم، 
اإرن�ست وي�نغ متعددة اجلن�سيات، اإن العمل يف القطاع 
على  و�سجعها  قدراتها  تنمية  علي  �ساعدها  اخلــا�ــس 
خ��س ميادين جديدة مل تكن يف ح�ساباتها من قبل، 
تكن�ل�جيا  مــهــاراتــهــا يف  تــطــ�يــر  مـــن  حــيــث متــكــنــت 
الكمبي�تر  اأجـــهـــزه  جــمــيــع  مـــن  الــبــيــانــات  ا�ــســتــخــراج 

با�ستخدام معدات متقدمة  النقالة  امل�سجلة واالأجهزة 
للم�ساعدة يف حتديد ور�سد مئات املاليني من ق�اعد 

البيانات يف ال�قت املنا�سب. 
وطرح بنك عجمان يف املعر�س ثماين وظائف �ساغرة 
30 طلباً للعمل، وك�سف  يف فرعه الرئي�سي كما تلقى 
يف  م�ظفني  ال�ستقطاب  �سعيه  عن  املعر�س  يف  ممثله 

جماالت املالية واملحا�سبة وتقنية املعل�مات.
عمل،  اتفاقيتي  زايـــد  جامعة  وقــعــت  املعر�س  وخـــالل 
االأوىل مع ق�سم امل�س�ؤولية املجتمعية مل�ؤ�س�سة جمم�عة 
وتط�ير  الطالبات  متكني  بغر�س  القاب�سة  االأهــلــي 
ح�راين،  لينا  قــالــت  حيث  املــجــال،  هــذا  يف  مهاراتهن 
نهدف  باملجم�عة:  املجتمعية  امل�س�ؤولية  ق�سم  مدير 
ال�سباب  قـــدرات  اإىل تط�ير  الــتــعــاون  مــن خــالل هــذا 
من  اجتماعيني  وقــادة  رواداً  ي�سبح�ا  لكي  وال�سابات 
وخارجها،  الدولة  داخــل  لهم  ن�فرها  تدريبات  خالل 
واإكــ�ــســابــهــم مــهــارات جديدة  بــهــدف تنمية مــهــاراتــهــم 
اخلا�سة  االجتماعية  م�ساريعهم  بناء  على  ت�ساعدهم 

التي حتقق لهم عائداً مادياً ومعن�ياً يف اآن. 
مي،  اإنــرتنــز  �سركة  مــع  فكانت  الثانية  االتفاقية  اأمــا 
مب�جب  اإنــه  املــديــر،  نائبة  رويــز  كارولينا  قالت  حيث 
اإىل  والطلبة  اخلرجني  ت�جيه  �سيتم  االتفاقية  هــذه 
للتدريب  �س�اغر  على  للح�س�ل  االإلكرتونية  من�ستنا 
ال��سل  باعتبارنا همزة  املهارات االحرتافية،  وتط�ير 
بني ال�سركات الرائدة يف املنطقة من جهة والطلبة من 

جهة اأخرى.

•• العني – الفجر 

اأجـــــازت كــلــيــة الــطــب والــعــلــ�م الــ�ــســحــيــة يف جامعة 
حممد  ليلى  للطالبة  الدكت�راه  اأطــروحــة  االإمـــارات 
" درا�سة  بعن�ان  العامة،  ال�سحة  ق�سم  املرزوقي من 
والع�امل  واخلــ�ــســائــ�ــس  االنــتــ�ــســار  ملــعــدل  مقطعية 
امل�ؤدية اإىل مر�س ما قبل ال�سكري يف مدينتي العني 
ودبـــي  واأو�ــســحــت الطالبة املــرزوقــي اأن الــهــدف من 
قبل  ما  انت�سار مر�س  البحث ه� حتديد مدى  هذا 

الرئي�سية  وامل�سببات  له،  امل�سببة  والع�امل  ال�سكري، 
بني  الــثــاين  الــنــ�ع  مــن  ال�سكري  مر�س  اإىل  لتح�له 

البالغني يف دولة االمارات العربية املتحدة. 
تركزت االأطروحة يف منهجها العلمي باإجراء درا�سة 
مقطعية على عينة ق�امها 605 من البالغني كانت 
 700 و  الــعــني،  �سنة يف مدينة   18 فــ�ق  اأعــمــارهــم 
يف  ال�سكري  قبل  ما  مبر�س  ت�سخي�سهم  مت  �سخ�ساً 
ال�سحية  للرعاية  مراكز  خم�سة  عرب   ،2015 عــام 
حيث  الدرا�سة،  يف  للم�ساركة  دبي  مدينة  يف  االأولية 

بــان ن�سبة حتــ�ل مر�س ما   2017 اأظــهــرت يف عــام 
الثاين  الن�ع  من  ال�سكري  مر�س  اإىل  ال�سكري  قبل 

كانت 23،4 % اأي مبعدل )114 �سخ�ساً(. 
كبري  ارتباط  هناك  اأن  على  الدرا�سة  نتائج  وك�سفت 
وقلة  الكثافة،  منخف�س  الك�لي�سرتول  ارتــفــاع  بني 
ما  مــر�ــس  مــن  التح�ل  مــع خطر  الــبــدين،  الن�ساط 
الثاين،  الن�ع  ال�سكري من  اإىل مر�س  ال�سكري  قبل 
واإن مر�س ما قبل ال�سكري يعد من م�ساكل ال�سحة 
العامة يف دولة االإمارات العربية املتحدة، كما اأظهرت 

الدرا�سة باأن هناك ارتباط كبري بني مر�س ما قبل 
الــــ�زن والبدانة،  الــعــمــر وزيــــادة  الــ�ــســكــري وعــ�امــل 
والــتــدخــني. وقــد ذكــرت الباحثة بــاأن مر�س مــا قبل 
يــعــاين االأ�سخا�س  الــتــي  بــاملــرحــلــة  يــعــرف  الــ�ــســكــري 
امل�ست�ى  عن  الــدم  يف  ال�سكر  معدل  ارتفاع  من  فيها 
ت�سخي�س مر�س  قــبــل  مــا  مــرحــلــة  وهـــ�  الــطــبــيــعــي، 
ال�سكري مــن الــنــ�ع الــثــاين، ويــرتــبــط بــزيــادة خطر 
االإ�سابة باأمرا�س القلب، واالأوعية الدم�ية، ومر�س 

ال�سكري من الن�ع الثاين. 

•• العني – الفجر

اآل نهيان  ال�سيخ زايد بن حمدان  مبنا�سبة ع�دة �سم� 
اآل  اأر�س ال�طن وتعبرياً عن فرحتهم  نظم  �ساملاً اىل 
دومان الع�امر يف قلعة اجلاهلي مبدينة العني حفاًل 

واأم�سية �سعرية.
حممد  بــن  خليفة  بــن  حممد  ال�سيخ  االم�سية  ح�سر 
ركا�س  بــن  حمد  حممد  وال�سيخ  نهيان  اآل  خــالــد  بــن 
ظبي  ابــ�  الإمـــارة  اال�ست�ساري  املجل�س  ع�س�  العامري 
الــعــامــري ع�س�  ركــا�ــس  بــن  بــن حممد  �سامل  وال�سيخ 
بــن �سع�د  والــ�ــســيــخ حمــمــد  الــ�ــســابــق  الــ�طــنــي  املجل�س 

وامل�س�ؤولني  ال�سخ�سيات  كــبــار  مــن  وعـــدد  ال�سام�سي 
وجمع كبري من اهايل مدينة العني.

بهجة  اأن  الــعــامــري  ركــا�ــس  بــن  ال�سيخ حمــمــد  وقـــال 
ه�  حمدان  زايــد  ال�سيخ  بع�دة  و�سعبا  قيادة  االمـــارات 
ورفاقه �ساملني اىل اأر�س ال�طن ه� فخر واعتزاز مبا 
يقدمه �سي�خنا واأبنائنا يف الدفاع عن وطننا وعروبتنا 

ون�سرة اأ�سقائنا لرج�ع احلق اىل اأ�سحابه.
بق�سائدهم  االم�سية  يف  امل�سارك�ن  ال�سعراء  عرب  كما 
بقيادتهم  االمـــارات  اأبــنــاء  واعــتــزاز  ال�طنية عــن فخر 
احلكيمة وال�ق�ف �سفا واحدا مل�ا�سلة التقدم والبناء 
التي  العظيمة  واملكت�سبات  االأ�ــســ�ــس  على  واملــحــافــظــة 

بن  زايــد  ال�سيخ  له  املغف�ر  والقائد  م�ؤ�س�س  لنا  تركها 
�سلطان اآل نهيان. ويف نهاية احلفل الذي �ساركت فيه 

دومان  اآل  كــرم  و�سعبية  تراثية  بفقرات  العيالة  فــرق 
الع�امر ال�سعراء امل�سارك�ن يف االأم�سية.

حديقة احليوانات بالعني تفوز بذهبية 
القطاع ال�سياحي يف جائزة خليفة لالمتياز

•• العني – الفجر

اأحرزت حديقة احلي�انات بالعني ذهبية جائزة ال�سيخ خليفة لالمتياز 
اجلائزة  نظمته  الــذي  الفائزين  اعــالن  حفل  يف  ال�سياحي  القطاع  يف 
�سباح ام�س االأول بق�سر االمارات يف اب�ظبي بح�س�ر �سم� ال�سيخ حامد 

بن زايد اآل نهيان رئي�س دي�ان ويل عهد اب�ظبي.
وعرب �سعادة غامن مبارك الهاجري مدير عام امل�ؤ�س�سة العامة حلديقة 
احلي�ان و االحياء املائية بالعني بعد ا�ستالم اجلائزة عن فخر امل�ؤ�س�سة 
و اعتزازها باحل�س�ل على ذهبية جائزة ال�سيخ خليفة لالمتياز ، م�ؤكدا 
ال�سيخ  جلائزة  ال�سن�ي  التميز  �سباق  يف  التف�ق  على  حر�سنا  لقد   "
خليفة لالمتياز ، فكان العام املا�سي ن�سيبنا ف�سية اجلائزة فيما متكنا 
من احراز الذهبية هذا العام نظري م�ساعينا احلثيثة لتطبيق معايري 
ال�سكر مل�ظفي  واإدارات احلديقة.  م�جها  التميز على جميع قطاعات 
اجل�دة  معايري  اعلى  لتحقيق  تفانيهم  و  جه�دهم  على  كافة  امل�ؤ�س�سة 
وتقدمي اأف�سل املمار�سات امل�ؤ�س�سية ، ما اأهل امل�ؤ�س�سة للمكانة ال�سياحية 
والف�ز  والعاملي  املحلي  امل�ست�يني  على  االآن  بها  حتظى  التي  الــرائــدة 

مبراكز متف�قة عاما بعد االخر ". 
للنم�ذج  والتابعة  اجلائزة  معايري  تطبيق  يف  احلديقة  م�ساركة  وكانت 
معايري  تت�سمن  ممكنات   5 مــن  واملــكــ�ن  امل�ؤ�س�سي  للتميز  االوروبــــي 
وامل�ارد  والعمليات،  واملنتجات  واخلــدمــات  واال�سرتاتيجية،  الــقــيــادة، 
الرئي�سية  النتائج  ت�سم  نتائج   4 اإىل  اإ�سافة  والعاملني.  والــ�ــســركــاء، 
اجلــائــزة يف  روؤيـــة  مــع  ان�سجاما  وذلــك  والــعــمــالء.  واملجتمع  والعاملني 
متكني امل�ؤ�س�سات واال�سخا�س بحك�مة اب�ظبي وبدولة االمارات عم�ما 
االأعمال  جمال  يف  العاملية  اىل  لل��س�ل  املناف�سة  ودعــم  االأداء  لتط�ير 

على اأعلى امل�ست�يات.
عامليا  الــرائــدة  امل�ؤ�س�سات  مــن  بالعني  احلــيــ�انــات  حديقة  وتعترب  هــذا 
تط�ير  جمــال  يف  االو�ــســط  الــ�ــســرق  م�ست�ى  على  ن�عها  مــن  واالوىل 
ال�سياحة و�س�ن الطبيعة واحلفاظ على احلياة الربية وتقدمي مفه�م 
واالمتيازات  اخلــدمــات  حيث  من  العامل  يف  احلي�انات  حلدائق  جديد 

والرتفيه االيجابي لزوارها وتعامليها من داخل الدولة وخارجها.

�سعيد بن طحنون يح�سر حفل �سالح 
برغ�س املنهايل بعودة زايد بن حمدان

•• العني - الفجر

اأقامه  الــذي  االإحــتــفــال  نهيان  اآل  طحن�ن  بــن  �سعيد  ال�سيخ  معايل  ح�سر 
مبنا�سبة  اخلتم  مبنطقة  املنهايل  جــاراهلل  برغ�س  �سالح  املتقاعد  العميد 
ع�دة ال�سيخ زايد بن حمدان بن زايد اآل نهيان �ساملاً اإىل اأر�س ال�طن بعدما 
و�سط  وذلــك  والــ�اجــب،  ال�طن  �سبيل  يف  والت�سحيات  املالحم  اأروع  �سطر 
طحن�ن  بن  �سعيد  ال�سيخ  معايل  واأ�ساد   ، املناهيل  اأبناء  من  حا�سد  ح�س�ر 
اإنه يعرب  ، وقال  املناهيل  اأبناء قبيلة  اإليه  الذي تداعى  مبنا�سبة االحتفال 
عن الفرحة الغالية التي عمت اأرجاء ال�طن بع�دة ال�سيخ زايد بن حمدان 
بن زايد اآل نهيان �ساملاً اإىل ال�طن بعدما عك�س وج�ده يف ال�سف�ف االأمامية 
الت�سحية والــ�الء لل�طن وقيادته  الرائعة يف  ب�سالته  االأبطال  مع اجلن�د 
الر�سيدة، وه� االأمر الذي يعزز يف دواخلنا ال�سعادة والفخر بهذه الت�سحية 

الغالية التي تعك�س التالحم الكبري وامل�سرف بني جميع اأبناء ال�طن.



تابل خارق �سد الأك�سدة
القرفة ال�سينية اأو ال�سليخة هي االأكرث �سي�عاً 
بـــني اأنــــــ�اع الــقــرفــة كــلــهــا، وتــتــاألــف مـــن حلاء 
�سميك وم�ستدير ل�نه بّني داكن. حتت�ي هذه 
القرفة امل�ست�ردة من ال�سني على ن�سبة عالية 
عند  الكبد  ت�سّمم  التي  الك�مارين  جزيئة  من 
%90 من  وت�سّكل  بكميات كبرية،  ا�ستهالكها 

االإنتاج العاملي.
القرفة  اأي  �ــســيــالن،  قــرفــة  اآخــــر،  �سعيد  عــلــى 
احلــقــيــقــيــة، اأعـــلـــى كــلــفــة واأفـــ�ـــســـل مـــن حيث 
فيها  القرفة من طبقات  هــذه  تتاألف  اجلــ�دة. 
اأغلفة رقيقة وه�سة وتك�ن كمية الك�مارين يف 

داخلها �سبه معدومة،
 وميكن اإيجادها يف متاجر البقالة اأو يف املتاجر 

الكربى.
والقرفة اأحد اأهم اأربعة اأغذية غنية مب�سادات 
االأكــ�ــســدة يف الــعــامل، وحتــتــ�ي على اأكــرب كمية 
حتمي  التي  الربواأنث��سيانيدين  عنا�سر  من 

خاليانا ومتنع اأك�سدة الك�ل�سرتول، كذلك 
وتن�سب  املع�ية  الت�سنجات  تخفف 

منافع  الــدرا�ــســات  اأحـــدث  اإليها 
م�سادة الرتفاع �سغط الدم.

للتحّكم بال�سكري وبال�سكريات
بــاالألــيــاف، وحتــتــ�ي عــلــى م�اد  الــقــرفــة غنية 
م�ستقبالت  حتــّفــز  كــ�نــهــا  ممــيــزة  فــالفــ�نــيــة 
مبعدل  التحكم  طــريــقــة  وُتــ�ــســّهــل  االأنــ�ــســ�لــني 
بالن�سبة  االأهمية  بالغة  ميزة  اإنها  الــدم.  �سكر 
ال�سكري،  قــبــل  مـــا  مــرحــلــة  يف  املـــر�ـــســـى  اإىل 
و�سحايا  بال�سكري  املــ�ــســابــني  اإىل  وبالن�سبة 
ن�بات اجل�ع املفاجئة ونق�س �سكر الدم. كذلك 
ا�ستهالك  تخفيف  على  النا�س  القرفة  ت�ساعد 
بال�سكري  والتحكم  الــ�زن  وفقدان  ال�سكريات 

وتخفي�س الك�ل�سرتول وحماية القلب.

اأ�سكالها
ا�ستعماله  ميــكــن  نـــ�ع  اأ�ــســهــل  اإنــــه  بـــــ�درة:   •
ملعقة  ربـــع  نــ�ــســيــف  اأن  يــكــفــي  احلـــلـــ�يـــات.  يف 
الــقــرفــة لتعطري وجــبــة من  �سغرية مــن هــذه 
اأ�سخا�س، لكن يجب  الفاكهة املطب�خة الأربعة 
اأن نخلطها مع ال�سكر قبل اإ�سافتها كي ي�سبح 

اخلليط متجان�ساً.
يف  خفيفة  نار  على  طبخها  ميكن  عيدان:   •
اأطباق اللح�م واالأرز بحليب واملربى والفاكهة 

املطب�خة... اأو ميكن بر�سها ف�ق االأطباق.
وم�ساد  من�ّسط  الزيت  هــذا  اأ�سا�سي:  زيــت   •
اعتباره  وميـــكـــن  واجلــــراثــــيــــم  لـــلـــفـــريو�ـــســـات 
�ــســالحــاً فــاعــاًل �ــســد الـــربد والـــزكـــام، لكنه قد 
ن�سف  يف  تــذويــبــه  ميكننا  احل�سا�سية.  ي�سّبب 
ملعقة ع�سل اأو �سراب ال�سبار قبل اإ�سافته اإىل 
قطرة  تكفي  ال�ساي.  اأو  ال�ساخنة  ال�س�ك�التة 
)م�سروبات،  غـــرام   400 مــن  خــلــيــٍط  يف  مــنــه 

حتليات...(.
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تقبع م�ستعمرات البكترييا، التي ت�سّكل ما ُيدعى )امليكروبيوم(، بهدوء يف اأمعائنا الدافئة، اإل اأنها ل تعرف معنى الراحة: 
فهي توؤثر يف كامل ج�سمنا، وخ�سو�سًا دماغنا. ي�سهم هوؤلء العمال ال�سغار، الذي يبلغ عددهم 100 األف مليار وي�سكلون 
اإفرازها، تطوير جهازنا  التي نعجز عن  الفيتامينات  اإنتاج  اله�سم،  وزننا، يف عملية  نحو كيلوغرام ون�سف كيلوغرام من 
البكترييا  اإىل حماية هذه  ال�سبيل  ما  ولكن  نتناولها...  التي  الأطعمة  من  ال�سموم يف عدد  بع�ض  من  والتخل�ض  املناعي، 

واحلفاظ بالتايل على �سحتنا عمومًا؟ اإليك بع�ض ن�سائح اخلرباء.

نتائج مقلقة
الذين  االأ�سخا�س  اأن  الدرا�سات  اأحدث  اكت�سفت 
امل�سّنعة  املاأك�الت  اإ�سافية من  ي�ستهلك�ن كمية 
ي�سجل�ن م�ست�يات اأعلى من الزئبق وال�سكر يف 
دمهم. ويجعلنا الزئبق غري الع�س�ي يف الطعام 
اأكرث عر�سة الآثار الف��سفات الع�س�ي املرتاكم.

كيف نتجّنب الزئبق اخلفي؟
اأن�اع املاأك�الت امل�سنعة  ي��سي اخلرباء بتجنب 

كافة التي تباع يف املتاجر الكربى واملطاعم. لكن 
يجب اأن تبتعد متاماً عن ثالثة م�سادر �سائعة 

للزئبق:
الذرة  �ــســراب  منها  نــذكــر  الــــذرة:  ــلــّيــات  حُمَ  •

العادي، اأو �سراب الذرة الغني بالفركت�ز.
العن�سر  هــذا  ُي�ستعمل  ال�س�دي�م:  بــنــزوات   •

على نطاق وا�سع كمادة حافظة.
اال�سطناعية. الطعام  • ملّ�نات 

عمليات  يف  الــزئــبــق  ُي�ستعمل  ال  احلـــظ  حل�سن 

ت�سنيع املقادير الع�س�ية املرّخ�سة.

معادن واقية
املغني�سي�م  مــــعــــديَن  اأن  الـــــدرا�ـــــســـــات  تـــثـــبـــت 
الزئبق،  اأ�ــــســــرار  مـــن  يــحــمــيــان  والــ�ــســيــلــيــنــيــ�م 
اإيجادهما يف  وي�سهمان يف التخل�س منه. ميكن 
وي��سي  املــتــعــددة،  الفيتامينات  مــن  عــدة  اأنـــ�اع 
االأطــــبــــاء عــمــ�مــاً بـــاأخـــذ جـــرعـــة اإ�ــســافــيــة من 

املغني�سي�م اأي�ساً.

ذلك  لكن  الزئبق،  على  حتتوي  اأنها  اأغلفتها  على  ُذكر  اإذا  املنتجات  عادة  ت�سرتي  ل   
العن�سر موجود يف بع�ض املنتجات من دون علمك.

تبنّي اأن ماأكولت م�سّنعة كثرية حتتوي على روا�سب من الزئبق غري الع�سوي. يختلف 
هذا ال�سكل عن النوع املوجود يف الأ�سماك، وُي�ستعمل يف املقادير الغذائية امل�سّنعة لأنه 

يطيل مدة �سالحية املنتجات.

القرفة اأحد اأكرث التوابل املعروفة مبزاياها، وخ�سعت لدرا�سات كثرية نظرًا 
اإىل خ�سائ�سها العالجية. ميكن اأن تعاجلنا عرب تعطري الألبان وال�سلطات 

واأطباق الطاجني.

منتجات غذائية م�سنعة حتتوي 
على الزئبق.. جتنبها

القرفة... خ�سائ�س عالجية كثرية

�سبط ميكروبيوم اجلنني
ــادات احلــيــ�يــة يف  يــجــب اأال تــتــنــاول املـــــراأة احلــامــل املــ�ــس
يحّد  قد  ذلــك  الأن  احلمل  من  االأخـــرية  الثالثة  االأ�سهر 
القائم  الــتــ�ازن  يف  خلاًل  ويــحــدث  املفيدة  البكترييا  مــن 
عند  اإىل طفلها  االأم  تنقل  اأن  ال�سروري  االأمعاء. من  يف 
ال�الدة ميكروبي�ماً مت�ازناً. ولكن اإن مل يكن من تناول 
املــ�ــســادات احلــيــ�يــة بـــّد، ينبغي اأخـــذ اأدنـــى جــرعــة فاعلة 
الأق�سر فرتة ممكنة بغية احلفاظ على العدد االأكرب من 

البكترييا املفيدة.

تفادي الولدة القي�سرية الختيارية
خالل ال��سع، يحتك الطفل للمرة االأوىل مع البكترييا: 

و�سرجها.  االأم  مــهــبــل  يف  تنت�سر  الــتــي  تــلــك 
وتــنــتــقــل هـــذه الــبــكــتــرييــا اإىل 

وت�ستقر  اله�سمي  جهازه 
ال�الدة  يف  ولكن  فيه. 
الــــــقــــــيــــــ�ــــــســــــريــــــة، ال 
اإال  يــتــعــّر�ــس الــطــفــل 
املنت�سرة  لــلــبــكــتــرييــا 

عــلــى بــ�ــســرة اأمــــه وَمن 
به  العناية  يــتــ�لــ�ن 

يف امل�ست�سفى.

ال����ر�����س����اع����ة 
بالغة الأهمية
�ساد االعــتــقــاد يف 
املا�سي اأن حليب 
االأم معّقم. ولكن 
اأنه  ات�سح اأخــرياً 
لــــيــــ�ــــس كــــذلــــك. 
الطفل،  ي�ستهلك 

الـــــــــــــذي يــــ�ــــســــرب 
800 مليلرت من 

ي�مياً،  اأمــه  حليب 
األــــف   100 نـــحـــ� 

ماليني   10 اإىل 
مفيدة  بكترييا 

تــــــــغــــــــنــــــــي 

على  االأم  حليب  يحت�ي  كــذلــك  اأمــعــائــه.  يف  امليكروبي�م 
اإن  ولكن  البكترييا.  تن�ع  يف  ت�ساهم  معقدة  �سكر  اأنـــ�اع 
مل ت�ستطع االأم االإر�ساع، من املمكن اإطعام الطفل حليباً 

ا�سطناعياً غنياً بالربوبي�تيك.

امل�سادات  يف  املبالغة  ع��دم  ميكروبيوم  �سبط 
احليوية

ال�سيئة.  البكترييا اجليدة كما  امل�سادات احلي�ية  تهاجم 
امل�سادات  تــنــاول  االإفـــراط يف  يـــ�ؤدي  ذلــك،  اإىل  باالإ�سافة 
وهكذا،  لــالأدويــة.  مقاومة  اأمــرا�ــس  ظه�ر  اإىل  احلي�ية 
يك�ن للمغاالة يف ا�ستهالك هذه امل�سادات تاأثريات �سلبية 
بل�غه  قبل  وخ�س��ساً  الط�يل،  االأمـــد  على  االإنــ�ــســان  يف 
ومن  نا�سج.  غــري  امليكروبي�م  يك�ن  حــني  الثالثة  �سنته 
احتمال  يزيد  اأن  االأمــعــاء  بكترييا  يف  اخللل  لهذا  املمكن 
مراحل  يف  واحل�سا�سية  الــربــ�،  بال�سمنة،  ال�لد  اإ�سابة 
على  عـــالوة  بــالــغــاً.  ي�سبح  حــني  والحــقــاً  االأوىل  حياته 
للميكروبي�م  )الرج�عية(  ُتدعى  ظاهرة  ت�سمح  ذلــك، 
من  اأ�ــســابــيــع  ب�سعة  بعد  ال�سليمة  تركيبته  با�ستعادة 
اأن هذه  اإال  بــاملــ�ــســادات احلــيــ�يــة،  الــعــالج 
الظاهرة تفقد فاعليتها عند تكرار هذا 

العالج.

غني  غ����ذاء  ات���ب���اع 
بالألياف

اأن  ال�سروري  من 
5 حبات  نــتــنــاول 
مــــــن الـــفـــاكـــهـــة 
واخلـــــــــ�ـــــــــســـــــــر 
ي�مياً. �سحيح 
نعجز  ــــــا  ــــــن اأن
ـــم  عـــــــــن هـــ�ـــس
األيافها، اإال اأن 
الــبــكــتــرييــا يف 
ت�سعد  اأمعائنا 
هـــذه  الأن  بـــهـــا 
ت�سّكل  االألـــيـــاف 
الرئي�س.  غــذاءهــا 
البكترييا  تــهــ�ــســم 
اأن�اع ال�سكر النباتية املعقدة 
اأحما�ساً  املــقــابــل  يف  لتنتج  هـــذه 
اأدواراً  تــ�ؤدي  ال�سل�سلة  ق�سرية  دهنية 
ُين�سب  ق�ل  ثمة  االأهمية يف ج�سمنا.  بالغة 
اإىل ت�سر�سل مفاده: )تفاحة يف الي�م تبعد عنك 
الأننا  م�سيب  ت�سر�سل  اأن  يف  �سك  وال  الطبيب(. 

نكت�سف كل ي�م مزايا اإ�سافية للتفاح وتاأثرياته االإيجابية 
يف امليكروبي�م، مع اأن هذا ال يعني اأن نكتفي بتناول هذه 
االألياف  م�سادر  من  عدد  على  نعتمد  اأن  يجب  الفاكهة. 
ما  منها،  تن�عاً  اأكــرث  جمم�عة  على  نح�سل  بذلك  الأننا 
يزيد بدوره تن�ع البكترييا، الذي ي�سّكل اإ�سارة اإىل �سحة 

امليكروبي�م اجليدة.

المتناع عن تناول بدائل ال�سكر
اأظــهــرت اإحــــدى الــدرا�ــســات اأن الــفــئــران تــعــاين تــبــداًل يف 
عندما  ال�سكري،  لــداء  عر�سة  اأكــرث  وت�سبح  امليكروبي�م 
هذه  تفادي  اأهمية  تــربز  هنا  ومــن  ال�سكر.  بدائل  تتناول 
الباحث�ن  نــقــل  عــنــدمــا  ذلــــك،  اإىل  بــاالإ�ــســافــة  الــبــدائــل. 
ميكروبي�م هذه الفئران اإىل فئران ن�ساأت يف بيئة معقمة، 
اأكرث عر�سة لداء ال�سكري.  �سارت هذه االأخــرية بدورها 
اأما يف حالة الب�سر، فت�سري الدرا�سات اإىل اأن تناول بدائل 
واإىل  امليكروبي�م  تبّدل  اإىل  يــ�ؤدي  كبرية  بكمياٍت  ال�سكر 
االإ�سابة مبقاومة االإن�س�لني. واإىل اأن تقّدم لنا الدرا�سات 
تفاديها،  االأف�سل  من  البدائل،  هــذه  عن  اأكــرب  معل�مات 

وخ�س��ساً اأن دورها يف خ�سارة ال�زن مل ُيثبت مطلقاً.

احلد من ا�ستهالك اللحوم وم�سروبات الطاقة
اأحما�س  على  الطاقة  م�سروبات  وبع�س  اللح�م  حتت�ي 
�سامة.  منتجات  اإىل  والكبد  البكترييا  حتّ�لها  اأمينية 
وبغ�س النظر عن معّدل الك�ل�سرتول يف الدم، تزيد هذه 
االأحما�س احتمال التعّر�س مل�ساكل يف ال�سرايني، ما يفاقم 

بدوره خطر االإ�سابة باأمرا�ٍس قلبية وعائية.

جتّنب املنتجات ال�سناعية
هة الكثرية، التي ال تخل�  نة، امل�سافة، واملنكِّ ت�ؤدي امل�اد املل�ِّ
االأمعاء.  بكترييا  يف  خلل  اإىل  ال�سناعية،  االأطعمة  منها 
الفئران  لدى  تبّدل  التي  امل�ستحلبات  الع�امل  هذه  ومن 
كثافة املخاط الذي يف�سل البكترييا عن جدران االأمعاء. 
نتيجة لذلك، تخ�سر طبقة املخاط هذه �سماكتها، ما يزيد 
نفاذية االأمعاء ويفاقم احتمال التعر�س اللتهاب الق�ل�ن 
اأّن االأبحاث يف هذا املجال ال تزال  والــداء ال�سكري. ومبا 

حديثة العهد، من االأف�سل جتّنب هذه امل�اد ال�سارة.

تناول الربوبيوتيك
اإن الحظت اأي تراجع يف �سحتك اأو يف حالتك النف�سية، ال 
ت�سارع اإىل اأخذ م�سادات القلق اأو الكاآبة. مَل ال جتّرب اأواًل 

الربوبي�تيك؟ 
اأّن ال �سرر  اإال  بعد،  ُتثبت علمياً  تاأثرياتها مل  اأن  �سحيح 
من اختبارها ط�ال اأ�سب�ع اإىل ثالثة اأ�سابيع قبل اللج�ء 

اإىل عالجات اأق�ى.

جتّنب املنتجات ال�سناعية واتبع غذاء غنيًا بالألياف

البكرتيا املعوية.. توؤثر يف كامل ج�سمنا
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العدد 12258 بتاريخ 2018/2/24   

فـي الدعوى رقم 2017/6280 جتاري جزئي- ال�سارقة
ذ.م.م  البناء  ملقاوالت  النخبة  �سركة  �سد/  �ـــس.ذ.م.م  امك�ن  مــن/  املقامة 
نعلن نحن اخلبري احل�سابي/ احمد حمم�د عبيد انه مت تعيينا من حمكمة 
احل�سابية  اخلـــربة  مهمة  لتنفيذ  املــ�قــرة  االبــتــدائــيــة  االحتــاديــة  ال�سارقة 
ال�اردة بحكم املحكمة ال�سادر بجل�سة 2018/01/24 يف الدع�ى املذك�رة 
اعاله كما نعلن املدعى عليه �سركة النخبة ملقاوالت البناء ذ.م.م للح�س�ر 
�سخ�سياً او ب�ا�سطة وكيل معتمد حل�س�ر اجتماع اخلربة احل�سابية املقرر 
 11:00 ال�ساعة  متــام  يف   2018/03/01 املــ�افــق  اخلمي�س  يــ�م  عــقــده 
م�سطحبني  املحامني  غرفة  االحتادية  ال�سارقة  حمكمة  يف  وذلك  �سباحاً 

معكم كافة امل�ستندات التي ترغب�ن يف تقدميها للخبري
اخلبري احل�سابي/ اأحمد حممود عبيد

اإعالن اجتماع خربة بالن�سر

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  25  فرباير 2018 العدد 12259

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  25  فرباير 2018 العدد 12259

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك  �ساي للمطابخ وخزائن املالب�س
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية: 

امل�دعة حتت رقم: 276634       بتاريخ : 18/07/2017م
تاريخ اإيداع االأول�ية:     /       /   200م
با�ســم: �ساي للمطابخ وخزائن املالب�س.

وعن�انة : دبي حمل رقم 5 ملك عبدهلل احمد حممد بن فهد املهريي،
 را�س اخل�ر، ال�سناعيه3، دبي، االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
االأثاث ، خزائن مطبخ ، عربات طعام )اأثاث(، املنتجات )غري ال�اردة يف فئات اخرى( امل�سن�عة من اخل�سب اأو 

الفلني اأو الغاب اأو اخليزران اأو ال�سف�ساف اأو القرون اأو العظام اأو العاج اأو عظم احل�ت اأو ال�سدف.
ال�اقعة يف الفئة 20

يف  االأحــمــر  بالل�ن  مميز  بخط  االإجنليزية  باللغة    "ARTE CUCINE"كلمة  : العالمة  و�سف 
�سطرين وحتتها كلمة "KITCHEN DESIGN" باللغة االإجنليزية بخط �سغري بالل�ن االأبي�س، 

جميعهم يف خلفية حمراء كما ه� م��سح بال�سكل املرفق.
اال�ســرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 ي�ماً من هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد- اإدارة الت�صجيل التجاري

ق�صم العالمات التجارية   
الأحد  25  فرباير 2018 العدد 12259

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك  اك�ا داك الألعاب الت�سلية ذ.م.م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية: 

امل�دعة حتت رقم: 284781       بتاريخ : 20/12/2017م
تاريخ اإيداع االأول�ية:     /       /   200م
با�ســم: اك�ا داك الألعاب الت�سلية ذ.م.م.

وعن�انة : �س.ب 21112، دبي، االمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ت�فري ت�سهيالت االإ�ستجمام ،الرتفيه يف الفئة  41
ال�اقعة بالفئة:  41

املحدد  االأ�سفر  بالل�ن  مميز  ب�سكل  كتبت   AQUADUCK الالتينية  الكلمة  عن   : العالمة  و�سف 
بالل�ن االأحمر وحماطة من االأ�سفل مبا ي�سبه االأم�اج بالل�ن االأزرق حيث كتب احلرف الالتيني D على 
مميز  ب�سكل    SPLASH IT UPالالتينية العبارة  كتبت  وحتتها  االأ�سفر  بالل�ن  البط  �سغري  �سكل 
م��سح  ه�  كما  واالأحــمــر  بـــاالأزرق  املحاط  االأ�سفر  بالل�ن  البط  ل�سغري  ر�سم  االأعلى  ويف  االأ�سفر  بالل�ن 

بال�سكل املرفق.
اال�ســرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 ي�ماً من هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد- اإدارة الت�صجيل التجاري

ق�صم العالمات التجارية   
الأحد  25  فرباير 2018 العدد 12259

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك  ا�س ايه ا�س اك�سرب�س لتجارة م�اد البناء 
�س.ذ.م.م بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية: 

امل�دعة حتت رقم: 285882       بتاريخ : 13/01/2018م
تاريخ اإيداع االأول�ية:     /       /   200م

با�ســم: ا�س ايه ا�س اك�سرب�س لتجارة م�اد البناء �س.ذ.م.م.
وعن�انة : �س.ب 128245، دبي، االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
الدعاية واالإعالن واإدارة وت�جيه االأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي، ترويج املبيعات لالآخرين يف الفئة 35

ال�اقعة بالفئة:  35
اجلزء   كتب  حيث  مميز  ب�سكل  كتبت    AVITAUK الالتينية  الكلمة  عــن  عــبــارة   : العالمة  و�ــســف 
AVITA بالل�ن االأحمر واجلزءUK  بالل�ن االأ�س�د ويعل�ها �سكل مميز على �سكل راية بالل�ن االأحمر 

وبداخلها ر�سم تاج بالل�ن االأبي�س كما ه� م��سح بال�سكل املرفق.
اال�سرتاطات : احلماية للعالمة يف جمملها مع عدم املطالبة بحق ح�سري عن االخت�سارUK  على حدة 

يف ال��سع العادي.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 ي�ماً من هذا االإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد- اإدارة الت�صجيل التجاري

ق�صم العالمات التجارية   
الأحد  25  فرباير 2018 العدد 12259

ال�سيارات  غيار  قطع  لتجارة  ف�لبارت�س  املالك  الت�سجيل/  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  ق�سم  يعلن 
واملركبات ومك�ناتها �س.ذ.م.م بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية: 

امل�دعة حتت رقم: 285091       بتاريخ : 26/12/2017م
تاريخ اإيداع االأول�ية:     /       /   200م

با�ســم: ف�لبارت�س لتجارة قطع غيار ال�سيارات واملركبات ومك�ناتها �س.ذ.م.م
وعن�انة : �س.ب 76216، دبي، االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
املركبات واأجهزة النقل الربي اأو اجل�ي اأو املائي، حماور دواليب املركبات، اإطارات لعجالت املركبات يف الفئة 12

ال�اقعة بالفئة:  12
ب�سكل كبري ومميز وحتتها كتبت  VOLPARTS كتبت  الالتينية  الكلمة  : عبارة عن  العالمة  و�سف 
ب�سكل  والعالمة  اأ�سغر  بحجم   THE GENUINE ALTERNATIVE الالتينية  العبارة 

مميز بالل�ن االأبي�س على خلفية م�ستطيلة ال�سكل بالل�ن باالأزرق الداكن كما ه� م��سح بال�سكل املرفق.
 genuine الكلمات  عن  ح�سري  بحق  املطالبة  عــدم  مع  جمملها  يف  للعالمة  احلماية   : اال�ــســرتاطــات 

العادي. ال��سع  يف  حدة  على  كل    alternative
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 ي�ماً من هذا االإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد- اإدارة الت�صجيل التجاري

ق�صم العالمات التجارية   
الأحد  25  فرباير 2018 العدد 12259

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك  مطعم الفلفل االأبي�س ذ م م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية: 

امل�دعة حتت رقم: 281928        بتاريخ : 29/10/2017م
تاريخ اإيداع االأول�ية:     /       /   200م

با�ســم: مطعم الفلفل االأبي�س ذ م م.
وعن�انة : �س.ب 1854، ال�سارقة، االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
الفئة  الكافترييات فى  املقاهي  امل�سروبات،  و  االأطعمة  بالطعام وال�سراب، خدمات ت�فري  التم�ين  املطاعم، 

43
ال�اقعة بالفئة:  43

و�سف العالمة : عبارة عن احلروف الالتينية MR كتبت ب�سكل مميز داخل دائرة حماطة باأ�سكال زخرفية 
اأفقي  ب�سكل  خطني  حتتها  و   MALABARREGENCY الالتينية  الكلمة  اأ�سفلها  و  ممــيــزة، 
بالل�نني  مميز  ب�سكل  والعالمة  اأ�سغر  بحجم  كتبت   RESTAURANT الالتينية  الكلمة  وحتتهم 

الذهبي واالأ�سفر على خلفية مربعة ال�سكل بالل�ن االأخ�سر الداكن كما ه� م��سح بال�سكل املرفق.
اال�سرتاطات : 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 ي�ماً من هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد- اإدارة الت�صجيل التجاري

ق�صم العالمات التجارية   
الأحد  25  فرباير 2018 العدد 12259

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : باتري�س الكجري فا�سني �س.ذ.م.م

 B BEATRICE:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
امل�دعة بالرقم  : 274135     بتاريخ : 2017/5/30

باإ�سم :باتري�س الكجري فا�سني �س.ذ.م.م
وعن�انه:دبي- مكتب رقم 307 ملك دبي ديزاين دي�سرتيكت بردبي حي دبي للت�سميم هاتف: 043266669 

hosam.khalifa@almasayba.com :فاك�س: 043268444 �سندوق الربيد: 454543 امييل
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :25 املالب�س ولبا�س القدم واغطية الراأ�س.
 )BEATRICE( ادنـــاه  وكتب  مميز  فني  ب�سكل  بالالتينية  مكت�بة   )B( احلــرف  العالمة:عن  و�سف 

بالالتينية والعالمة بالل�ن اال�س�د
االإ�سرتاطات:

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  25  فرباير 2018 العدد 12259
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : الفجرية للعطالت
الفجرية للعطالت   Fujairah Holidays:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

امل�دعة بالرقم  : 285668     بتاريخ : 2018/1/9
باإ�سم :الفجرية للعطالت

هاتف:  خما�س-  نا�سر  بناية  لل�سرافة-  الر�ستماين  مقابل  عبداهلل-  بن  حمد  �سارع  وعن�انه:الفجرية- 
islam@fujairahholidays.com :0506292989 فاك�س: 092222598 �سندوق الربيد:2100 امييل

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :35 اخلدمات التجارية.
اي�سا  البني  بالل�ن  منها  ا�سفل  وترجمتها  البني  بالل�ن  للعطالت  الفجرية  العالمة  العالمة:ا�سم  و�سف 

ور�سم رمزي بالل�نني االخ�سر واالحمر يرمز اىل �سقر وجبل وطائرة
االإ�سرتاطات:احلماية للعالمة يف جمملها مع عدم املطالبة بحق ح�سري عن الكلمات الفجرية والعطالت 

كل على حدة يف ال��سع العادي
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  25  فرباير 2018 العدد 12259

العدد 12259 بتاريخ 2018/2/25   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/1011  جتاري  جزئي 
اىل املدعي عليه/1-ريا�س اكرم اكرم علي جمه�ل حمل االقامة مبا ان املدعي/

بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بــان  نعلنكم  �ـــس.م.ع  الــهــالل  م�سرف 
بالزام  �ــس.م.ع  الهالل  ل�سالح/م�سرف  اعــاله  املذك�رة  الدع�ى  يف    2017/12/6
بالر�س�م  والزمته  درهم   )274.532.02( مبلغ  املدعي  اىل  يــ�ؤدي  بان  عليه  املدعي 
وامل�ساريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما زاد على ذلك 
من طلبات . حكما مبثابة احل�س�ري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا 
من الي�م التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن �سعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12259 بتاريخ 2018/2/25   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/411  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سحر االل�ان لالعمال الفنية �س.ذ.م.م جمه�ل حمل االقامة 
مبا ان املدعي /ال�سيد احمد عبداللطيف حممد قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )37560 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )2000( 
درهم والر�س�م وامل�ساريف رقم ال�سك�ى:MB990422673AE وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�سة ي�م اخلمي�س امل�افق 2018/3/15 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�س�ر  مكلف  فاأنت  لــذا 
حالة  ويف  االأقــل،  على  اأيــام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12259 بتاريخ 2018/2/25   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/12246  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ال�سرقية الكربى للتجارة العامة �س.ذ.م.م جمه�ل حمل 
اأقــام عليك  قد  احلــادق  ا�سماعيل  ا�سماعيل  /عــبــداهلل  املدعي  ان  االقــامــة مبا 
درهم(   51173( وقــدرهــا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  وم��س�عها  الــدعــ�ى 
والر�س�م وامل�ساريف رقم ال�سك�ى:MB179052751AE وحددت لها جل�سة 
 ch1.B.10:بالقاعة �س   09.30 ال�ساعة   2018/3/9 امل�افق  اخلمي�س  يــ�م 
لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12259 بتاريخ 2018/2/25   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/12143  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-تن�ير عامل من�س�ر عامل جمه�ل حمل االقامة مبا ان 
اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها  البيئية قد  املدعي /الندك�س جرين للحل�ل 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )2250 درهم( والر�س�م وامل�ساريف رقم 
ال�سك�ى:MB176215923AE وحددت لها جل�سة ي�م االربعاء امل�افق 
2018/3/7 ال�ساعة 08.30 �س مبكتب ادارة الدع�ى لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر 
م�ستندات  او  مــذكــرات  مــن  لديك  مــا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  مــن  اأو 
اأيــام على االأقــل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

�سيك�ن مبثابة ح�س�ري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12259 بتاريخ 2018/2/25   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/328  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اي ان ات�س لل��ساطة العقارية جمه�ل حمل االقامة مبا ان 
املطالبة  الدع�ى وم��س�عها  عليك  اأقــام  قد  الدين من�س�ر  /اأن�س حمي  املدعي 
درهم   )2000( مببلغ  عــ�دة  وتذكرة  درهــم(   39693( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وحـــددت   MB990922331AE:ال�سك�ى رقــم  واملــ�ــســاريــف  والــر�ــســ�م 
 ch1.A.1:جل�سة ي�م اخلمي�س امل�افق 2018/3/15 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�س�ر  مكلف  فاأنت  لــذا 
حالة  ويف  االأقــل،  على  اأيــام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12259 بتاريخ 2018/2/25   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2018/199  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- رينجر�س انرتنا�سي�نال خلدمات احلرا�سة - م�ؤ�س�سة 
فردية جمه�ل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/م�نغ ت�ي مارا �ساو 
املذك�رة اعــاله والزامك  التنفيذية  اأقــام  عليك الدع�ى  كــاريــاري  قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )15520( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة باال�سافة اىل مبلغ )1263( درهم ر�س�م خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12259 بتاريخ 2018/2/25   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/5350  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- راوند تبيل بيتزا جمه�ل حمل االقامة مبا ان طالب 
الدع�ى  عليك  اأقـــام   قد  ال�سيد   ابراهيم  ح�سني  �سيد  التنفيذ/طارق 
التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9531( 
او خزينة املحكمة باال�سافة اىل مبلغ )897(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
االجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�س�م  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12259 بتاريخ 2018/2/25   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/281 تنفيذ جتاري
2-جميد  ذ.م.م  العامة  للتجارة  قــزح  ق��س  �سده/1-�سركة  املنفذ  اىل 
التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  االقــامــة  حمل  جمه�ل  �سبحاين  ابراهيم 
التنفيذية  الــدعــ�ى  اأقــام عليك  الرئي�سي( قد  )الــفــرع  ايــران  �ــســادرات 
املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1404866( درهم  
فان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  والتكافل  بالت�سامن 
االلتزام  عــدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االجـــراءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12259 بتاريخ 2018/2/25   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/402 تنفيذ جتاري
بــلــحــزمــي جمه�ل  �ــســده/1-�ــســامل حمــمــد خمي�س جــمــعــة  املــنــفــذ  اىل 
�س.م.ع  الــدويل  التجاري  التنفيذ/البنك  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل 
الدع�ى  عليك  اأقـــام  قــد  الــهــرمــ�دي  عــبــداهلل  ابــراهــيــم  وميثله:عائ�سة 
الــتــنــفــيــذيــة املـــذكـــ�رة اعــــاله والـــزامـــك بــدفــع املــبــلــغ املــنــفــذ بـــه وقـــدره 
املحكمة وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  )603746.26( درهــم  اىل طالب 
االلتزام  عــدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االجـــراءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

بدعم من التنويع القت�سادي واحلفاظ على ال�ستقرار ال�سيا�سي

»االقت�ساد االإماراتي« على اأعتاب منو قوي يف العام اجلاري 2018

•• حتقيق: رم�ضان عطا

االقت�ساد  اأن  الـــتـــقـــديـــرات  تــــ�ؤكــــد 
االإمـــــاراتـــــي عــلــى اأعــــتــــاب منـــ� ق�ي 
لي�سبح   ،2018 اجلــــاري  الــعــام  يف 
جمل�س  دول  بــــني  منـــــــ�اً  االأ�ــــــســــــرع 
التعاون اخلليجي بدعم من التن�يع 
االقت�سادي واحلفاظ على اال�ستقرار 
تقارير  تــ�قــعــت  حــيــث  ــيــا�ــســي،  الــ�ــس
وبح�ث عاملية واإقليمية حديثة ت�سارع 
العامني  يف  االإماراتي  االقت�ساد  من� 
اأنه  اإىل  م�سرية  و2019،   2018
االقت�سادات  اأف�سل  مــن  واحـــداً  يعد 
و�سمال  االأو�ــســط  ال�سرق  منطقة  يف 
املتن�ع  الــهــيــكــل  بــفــ�ــســل  اأفـــريـــقـــيـــا 

واال�ستقرار ال�سيا�سي.
وقال علي اأحمد »حملل اقت�سادي«: 
اأحدث  الــــدويل، يف  الــبــنــك  تــ�قــع  اإن 
تقرير اأ�سدره بعن�ان »اآفاق االقت�ساد 
االإمارات  اقت�ساد  ينم�  اأن  الــعــاملــي«، 
من %1.4 يف 2017 اإىل 3.1% 
 ،2019 يف  و3.3%   ،2018 يف 
وذكـــر   .2020 بــحــلــ�ل  و3.3% 
جه�داً  بــذلــت  االإمــــارات  اأن  التقرير 
االقت�سادي،  التن�ع  لت�سجيع  حثيثة 
االأعمال  بيئة  حت�سني  ذلـــك  يف  مبــا 
عــلــى نــطــاق وا�ــســع. وتــ�قــع التقرير 
اأن يزداد النم� االإقليمي باطراد بعد 
عام 2017 اإىل %3.0 يف 2018، 
يعك�س  مــــا   ،2020 يف  و3.2% 
امل�سدرة  الــدول  الت�سارع بني كل من 
تعك�س  كــمــا  لـــلـــبـــرتول،  واملـــ�ـــســـتـــ�ردة 
اعتدال  افـــرتا�ـــس  الــتــ�قــعــات  هــــذه 
وانخفا�س  اجلي��سيا�سية  االأجــــ�اء 
االرتفاع  عن  ف�ساًل  الت�ترات،  حــدة 

املت�ا�سع يف اأ�سعار النفط.
واأكد �سامل فهمي م�س�ؤول باملجم�عة 
املالية هريمي�س، اأن اقت�ساد االإمارات 
اقت�سادات  كــاأفــ�ــســل  حــالــيــاً  ت�سنف 
ع�امل  بعدة  مدع�ماً  اخلليج،  دول 
الدخل  م�سادر  تن�ع  اأهمها  رئي�سية، 
التجارة  قطاعي  يف  املتزايد  والنم� 

وال�سياحة. 
مببيعات  منـــ�اً  ت�سهد  االإمــــارات  واأن 
تعايف  مــع  الــعــقــاري، خا�سة  الــقــطــاع 
االقــتــ�ــســاد الــعــاملــي ممــا يــدعــم النم� 

االقت�سادي بالدولة. 
الع�امل  اأن من بني من  اإىل  م�سريا 

الناجت  ا�ـــســـتـــمـــرار منـــ�  الـــتـــي حتــفــز 
املحلي االإماراتي ت�سارع وترية تنفيذ 
عــــدد مـــن املــ�ــســروعــات الــ�ــســخــمــة يف 
اإمارة  يف  االأ�سا�سية  البنية  جمـــاالت 
دبي وامل�سروعات اخلا�سة بالتح�سري 
اإك�سب�  »معر�س  فعاليات  ال�ست�سافة 
زيادة  على  عــالوة   ،»2020 العاملي 
اأب�ظبي  االإنـــفـــاق احلــكــ�مــي الإمــــارة 
من  يزيد  ما  التنم�ية  امل�ساريع  على 

من� القطاع غري النفطي. 
ا�ستمرار  املت�قع  من  اأنــه  اإىل  واأ�ــســار 
االإجمايل  املحلي  الناجت  من�  حت�سن 
الــــعــــام احلـــــــايل مع  لــــــالإمــــــارات يف 
االأ�سعار  مت��سط  يف  املت�قع  االرتفاع 

العاملية للنفط.
هــاين عجمي  قــال  ال�سياق  نف�س  ويف 

“م�ستثمر”: اإن ا�ست�سافة اإمارة دبي 
ملعر�س »اإك�سب� 2020 دبي« �سي�فر 
للن�ساط  جــــديــــدة  دفـــعـــة  لـــــالإمـــــارة 
ا�ستفادتها  جــانــب  اإىل  االقــتــ�ــســادي، 
ملمار�سة  مــن دورهــــا مـــركـــزاً جتـــاريـــاً 

االأعمال التجارية.
الــتــ�قــعــات االإيــجــابــيــة للعام  وتـــاأتـــي 
تقديرات  مــــع  مـــتـــ�افـــقـــة  اجلــــديــــد 
ِب�ساأن  �سابقة ل�سندوق النقد الدويل 
االقت�ساد االإماراتي حيث ت�قع ت�سارع 
منـــ� الـــنـــاجت املــحــلــي االإمــــاراتــــي اإىل 
%3.4 يف العام اجلاري، بعدما جنح 
تبعات  جتـــاوز  يف  ال�طني  االقت�ساد 
اأ�ــســعــار النفط  االنــخــفــا�ــس احلـــاد يف 

العاملية منذ منت�سف 2014.
واملت�قع ارتفاع اإجمايل الناجت املحلي 
العام  يف   3.3% اإىل  دبــــي  الإمــــــارة 
 2016 %2.9 يف  اجلـــاري، مقابل 
على اأن ي�ا�سل ارتفاعه اإىل 3.5% 
النم�  معدل  ي�سل  اأن  و   ،2018 يف 
االقـــتـــ�ـــســـادي الإمــــــارة اأبـــ�ظـــبـــي اإىل 
مقابل  اجلـــــاري  الـــعـــام  يف   3.2%
%0.3 يف العام املا�سي نتيجة اتفاق 
وذلـــك مقابل  الــنــفــط،  اإنــتــاج  خف�س 

من� بن�سبة %2.8 يف 2016.
وذكر حممد ف�سل بنك ع�دة اللبناين 
اأن االقت�ساد االإماراتي اأظهر مرونة 
اأ�سعار  هــبــ�ط  اأمـــــام �ــســدمــة  كــبــرية 
الثالث  ال�سن�ات  مــدار  على  النفط 

و�سمال  االأو�ــســط  ال�سرق  منطقة  يف 
اأفريقيا.

االجمايل  املــحــلــي  الــنــاجت  اأن  وا�ـــســـار 
407.5 مليارات  ي�ستهدف م�ست�ى 
بنح�  مقارنة   ،2018 بنهاية  دوالر 
لعام  مــقــدر  دوالر  مــلــيــار   375.9
2017، على اأن ي�سل الناجت املحلي 
دوالر  مليار   427.1 اإىل  االإجمايل 
يف نهاية 2019. وارتفاع وترية من� 
الــقــطــاع غــري الــنــفــطــي احلــقــيــقــي يف 
 2.7% من  لتقفز  املقبلة  ال�سن�ات 
 2017 يف   3% اإىل   2016 يف 
يف  و3.6%   2018 يف  و3.2% 

.2019
وقال �ساكر حمم�د م�ظف بال�طني 
الــبــحــثــيــة لبنك  الـــــــذراع  كـــابـــيـــتـــال: 

املــا�ــســيــة مــع متــتــع االإمـــــارات بهيكل 
�سيا�سي  وا�ستقرار  متن�ع  اقت�سادي 
وا�سعة  جمم�عة  اإىل  اإ�سافة  حملي 

من االأ�س�ل االأجنبية.
واأ�ساف اإن انتعا�س النم� االقت�سادي 
التن�ع  من  م�ستفيداً  ياأتي  لالإمارات 
يف قـــطـــاعـــات الــ�ــســيــاحــة والـــتـــجـــارة 
واخلدمات املالية وه� ما �سي�سهم يف 
اأ�سعار  انخفا�س  اآثــار  من  التخفيف 

النفط وت�فري االأ�سا�س لنم� �سليم.
�سينم�  االإمــــاراتــــي  االقــتــ�ــســاد  واأن 
 2018 الـــعـــام  يف   3.4% بـــ�اقـــع 
النفط  اأ�ــســعــار  ثــبــات  مــن  م�ستفيداً 
وحت�سن التجارة العاملية، م�سرياً اإىل 
�سجل  اخلارجية  التجارة  فائ�س  اأن 
التن�يع  جــهــ�د  بف�سل  جــيــداً  منــــ�اً 

االقت�ساد  يك�ن  اأن  ال�طني  الك�يت 
االإمــــاراتــــي االأ�ـــســـرع منــــ�اً بـــني دول 
جمل�س التعاون اخلليجي يف 2018، 
لــيــتــفــ�ق عــلــى الـــــدول املــــجــــاورة من 
خالل حتقيق م�ست�يات عالية ن�سبياً 
واحلفاظ  االقــتــ�ــســادي  التن�يع  مــن 
اأ�سهم  ما  ال�سيا�سي،  اال�ستقرار  على 
اأ�سعار  الن�ساط يف ظل تدين  دعم  يف 

النفط.
الناجت  منــ�  تــ�ــســارع  يت�قع  اأن  واأفــــاد 
املــحــلــي االإجــــمــــايل االإمـــــاراتـــــي من 
م�ست�ى  اإىل   2017 يف   2.2%
اأعلى بكثري من مت��سط من� املنطقة 
2018 و2019  %3.4 يف  يقارب 

على الت�ايل.
اأن من�  اإىل  الــنــعــيــمــي  اأحــمــد  ولــفــت 
الناجت املحلي االإجمايل يف دبي �سجل 
اأ�سا�س  على   3.2% بلغ  جــيــداً  اأداء 
 ،2017 من  االأول  الربع  يف  �سن�ي 
والبناء  الــ�ــســيــافــة  قــطــاعــي  و�ــســجــل 
فقد  دبــــي،  يف  قــ�يــاً  اأداء  والــتــ�ــســيــيــد 
دبي  مطار  عــرب  امل�سافرين  عــدد  بلغ 
الدويل رقماً قيا�سياً عند 23 ملي�ناً 
2017. وال  مــن  الــثــالــث  الــربــع  يف 
بدعم  م�ستمرة  البناء  اأن�سطة  تــزال 
مـــن ا�ـــســـتـــعـــدادات املـــعـــر�ـــس الــــدويل 
�سمنها  من  والتي   »2020 »اإك�سب� 
مـــ�ـــســـاريـــع املــــبــــاين وتـــ��ـــســـعـــة املــــرتو 
اأن  اأي�ساً  وي�ساف  واجل�س�ر  والطرق 
دبي قد ا�ستثمرت ن�سف اإجمايل هذه 

امل�ساريع حتى االآن.
امل�ساريع  اإجــمــايل  اأن  التقرير  وبــني 
اعتباراً من  اإر�ساوؤها يف دبي  التي مت 
على   17% ب�اقع  ن�فمرب 2017 
اأ�سا�س �سن�ي لت�سل اإىل 302 مليار 
تر�سية  يتم  اأن  املــتــ�قــع  ومــن  دوالر، 
 107 اإىل  قــيــمــتــهــا  تــ�ــســل  مــ�ــســاريــع 
 2018 الــعــامــني  دوالر يف  مــلــيــارات 

و2019.

احلــكــيــمــة الــتــي تــقــ�م بــهــا احلك�مة 
االإمـــــاراتـــــيـــــة خـــ�ـــســـ��ـــســـا يف جمـــال 
املالية والتجارة  ال�سياحة واخلدمات 
يف  اأ�سهم  مــا  الهيدروكرب�نية،  غــري 
الــ�ــســلــبــيــة لرتاجع  االآثــــــار  تــخــفــيــف 

النفط.
�سادرات  اإجــمــايل  اأن  التقرير  وبــني 
ال�سفن  مــــن  عـــلـــى  احلــــــرة  الــ�ــســلــع 
اأ�سا�س  على   6.3% بن�سبة  ارتــفــع 
�ــســنــ�ي، يف حـــني ارتــفــعــت الـــــ�اردات 
ذلك منا  على  وبناء   ،4.2% بن�سبة 
بن�سبة  لــالإمــارات  التجاري  الفائ�س 
اإىل  �ــســنــ�ي  اأ�ــســا�ــس  عــلــى   13.2%

دوالر. مليار   77.3
املت�ا�سع  االأداء  الــتــقــريــر  واأرجــــــع 
املا�سي،  العام  يف  االإماراتية  لالأ�سهم 
اإىل الت�ترات اجلي��سيا�سية املتزايدة 
والعاملي.  االإقليمي  ال�سعيدين  على 
القطاع  منـــ�  اإىل  الــتــقــريــر  ولـــفـــت 
زيادة  �سهد  اإذ   ،2017 يف  امل�سريف 
اإجـــمـــايل  لــيــ�ــســل   3.6% بــنــ�ــســبــة 
دوالر  مليار   731.7 اإىل  االأ�ــســ�ل 

يف نهاية ن�فمرب املا�سي.
واكد فهمي عبد الرحيم حملل مايل 
من� اقت�ساد االإمارات بن�سبة 2.8% 
يف 2018، على اأن يت�سارع النم� اإىل 

.2019 يف   3.4%
االإماراتي  االقت�ساد  اأن  اإىل  م�سريا 
االقت�سادات  اأف�سل  مــن  واحـــداً  يعد 

الفائ�س  يرتفع  اأن  التقرير  وتــ�قــع 
قلياًل  اجلـــــاري  ر�ــســيــد احلــ�ــســاب  يف 
وذلك  و2019،   2018 عــامــي  يف 
�سادرات  اإيــــــرادات  ال�ــســتــقــرار  نــظــراً 
ال�سادرات  منـــ�  وانـــتـــعـــا�ـــس  الــنــفــط 
الطلب  حت�سن  نتيجة  النفطية  غري 
فائ�س  يرتفع  اأن  مت�قعاً  اخلارجي، 
%3.4 من  احلــ�ــســاب اجلــــاري مــن 
الــنــاجت املحلي االإجــمــايل املــقــدرة يف 
بحل�ل   3.9% اإىل  لي�سل   2017

عام 2019.
ويف النهاية قال اأحمد �سديق �ساحب 
�سركة م�ست�سهدا بت�قع تقرير ن�سرته 
اأن  انتلجان�س  االإيك�ن�م�ست  وحــدة 
يــبــلــغ مــتــ��ــســط الــنــمــ� يف االإمــــــارات 
اأعلى   ،2019  2018- يف   3.1%
واأن  ال�سابقة،  الت�قعات  مــن  بقليل 
يحقق الناجت املحلي االإجمايل الإمارة 
 2022-2020 عـــامـــي  بـــني  دبــــي 
املت��سط  يف   4.3% اإىل  يــ�ــســل  مــا 

�سن�ياً.
معر�س  ا�ست�سافة  اأن  التقرير  وذكــر 
لالإمارة  �ست�فر   2020 دبي  اإك�سب� 
دفعة جديدة للن�ساط االقت�سادي يف 
ا�ستفادتها  جانب  اإىل   ،2020 عــام 
ملمار�سة  مــن دورهــــا مـــركـــزاً جتـــاريـــاً 

االأعمال التجارية.
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املال والأعمال

االإمارات تقود اجلهود العاملية 
لتطوير قطاع �سناعة »احلالل«

•• اأبوظبي-وام:

تــقــ�د دولـــة االإمــــــارات اجلــهــ�د االإقــلــيــمــيــة والــعــاملــيــة لــتــطــ�يــر قــطــاع �سناعة 
على قطاعي  امل�سلمني  اإنفاق  يبلغ  اأن  فيه  يت�قع  الذي  ال�قت  “احلالل” يف 
 .2021 العام  1.9 تريلي�ن دوالر بحل�ل  االأغذية وامل�سروبات احلالل نح� 
دولياً مهماً متثل يف فعاليات الدورة  و�سهدت االإمــارات االأ�سب�ع املا�سي حدثاً 
 300 من  اأكــرث  ا�ستقبلت  التي  احلــالل  ل�سناعة  العاملية  املن�سة  من  الثالثة 
بالتزامن مع معر�س  وذلــك  العامل  م�س�ؤول وخبري يف �سناعة احلــالل ح�ل 
قدرتها  عــام  بعد  عاماً  االإمـــارات  وتثبت   .»2018 “غلف�د  لالأغذية  اخلليج 
على قيادة هذا القطاع عاملياً فيما تر�سخ هيئة االإمارات للم�ا�سفات واملقايي�س 
“م�ا�سفات” جه�دها من اأجل ت�حيد معيار عاملي م�حد للحالل حيث وقعت 
االأرجنتينية  احلك�مة  من  كل  مع  دوليتني  اتفاقيتني  املن�سة  فعاليات  خالل 

واحلك�مة الفلبينية لتن�سم اإىل اجلهات ال�سبع العاملية االأخرى املعتمدة.
واأو�سح �سعادة عبد اهلل املعيني مدير عام هيئة االإمارات للم�ا�سفات واملقايي�س 
املجال  يف هذا  انفتاحاً  اأكــرث  �سيا�سات  تبنت  االإمـــارات  دولــة  اأن  “م�ا�سفات” 
“�سناعة احلالل” يف االأعــ�ام االأخــرية ليتجاوز  وب�س�رة ت��سع معها مفه�م 
قــطــاع االأغـــذيـــة واملــ�ــســروبــات اإىل مــزيــد مــن الــقــطــاعــات االأخــــرى عــلــى غرار 
املن�س�جات وم�ستح�سرات التجميل واالأدوية واملكمالت الغذائية. وقال �سعادته 
اأنباء االإمــارات “وام” اإن الدولة تركز على اأن تتب�اأ مكانة  يف ت�سريح ل�كالة 
وبدت  املجال  هــذا  ريادية يف  احلــالل وخطت خط�ات  يف قطاع  عاملياً  رئي�سية 
اأكرث انتقائية يف اختيار امل��س�عات املطروحة للتناول اإذ �سهدت الدورة الثالثة 
من املن�سة ا�ستحداثاً ملحاور نقا�سية تت�سم بالتن�ع، منها حلقات نقا�سية تطرح 
ودور  احلـــالل،  ب�سناعة  االبتكار  متكني  يف  امل�سارف  دور  حــ�ل  االأوىل  للمرة 
اإىل جتارب  اإىل اجلمه�ر ب�سناعة احلالل واال�ستماع  االإعــالم يف نقل املعرفة 
الأبرز م�س�ؤويل القطاع امل�سريف واملايل يف هذا ال�ساأن. واأكد اأن ت�سميم االإمارات 
على ا�ست�سافة وتنظيم هذا احلدث الدويل املهم وكثافة احل�س�ر من خمتلف 
بحثية  م�ؤ�س�سات  واإداريــني يف  تنفيذيني  وم�س�ؤولني  العامل من خــرباء  اأنحاء 
ال�سيما  عاملياً  القطاع  هذا  قيادة  على  الدولة  حر�س  يعك�س  اإنتاجية  واأخــرى 
واأن االإمارات هي املقر الرئي�س للمنتدى الدويل لهيئات اعتماد احلالل ونحن 

ن�سطلع بدور حي�ي يف االإنتاج والت�سنيع واال�سترياد واإعادة الت�سدير.

»ملتقى االأعمال بني ال�سارقة وهولندا« ميهد 
لزيادة اأعداد ال�سركات الهولندية يف االإمارة

•• ال�ضارقة-وام:

نظم مكتب ال�سارقة لال�ستثمار االأجنبي املبا�سر “ا�ستثمر يف ال�سارقة” - 
التابع لهيئة ال�سارقة لال�ستثمار والتط�ير “�سروق”- ملتقى االأعمال بني 
ال�سارقة وه�لندا يف جزيرة العلم بال�سارقة بح�س�ر وفد جتاري ه�لندي 
على  ال�س�ء  ت�سليط  بهدف  م�ستثمرا   80 مــن  اأكــرث  �سم  امل�ست�ى  رفيع 
املا�سية وحتديد  ال�سن�ات  االإمــارة خالل  الــذي حققته  االقت�سادي  النم� 
جماالت االهتمام اال�ستثماري امل�سرتك ومناق�سة االآفاق امل�ستقبلية لزيادة 
القطاعات  ال�سارقة �سمن خمتلف  العاملة يف  اله�لندية  ال�سركات  اأعــداد 
االقت�سادية الرئي�سة وتعزيز فر�س التعاون لدى اجلانبني. و�سعى “ا�ستثمر 
املجاالت  اإىل حتديد  مــ�ؤخــرا  الــذي عقد  امللتقى  من خــالل  ال�سارقة”  يف 
التي  اله�لندية  واململكة  ال�سارقة  اإمـــارة  بــني  الــعــالقــات  لتعزيز  املتاحة 
ت�سهم يف دعم النم� االقت�سادي بني اجلانبني يف القطاعات ذات االهتمام 
ال�سحية  والرعاية  والبيئة  الل�ج�ستية  واخلــدمــات  النقل  مثل  امل�سرتك 
ال�فد  و�سم  امل�ستدام.  والنم�  التعاون  ي�سمن  مبا  واالت�ساالت  واالإعــالم 
اله�لندي امل�سارك يف اأعمال امللتقى كاًل من �سعادة هان�س �ساندي القن�سل 
العام للمملكة اله�لندية يف الدولة و�ستيفاين �سخاخت�سابل رئي�سة جمل�س 
االأعمال اله�لندي ول�ران فان هيلدين ع�س� اللجنة التنفيذية يف جمل�س 
االأعمال اله�لندي املدير العام ل�سركة “فراميز” وغريهم من امل�ستثمرين 
و رجال االأعمال. واألقى �سعادة مروان بن جا�سم ال�سركال املدير التنفيذي 
لـ�سروق كلمة ترحيبية باأع�ساء ال�فد اله�لندي �سلط خاللها ال�س�ء على 
مزايا ال�س�ق اال�ستثمارية يف ال�سارقة وتط�ر العالقات الثنائية التاريخية 

بني ه�لندا وال�سارقة واالإمارات العربية املتحدة عم�ماً. 

» دافزا « تطلق مبادرة »كونيكت «
لدعم مواردها الب�سرية

•• دبي -وام:

اأطلقت �سلطة املنطقة احلرة مبطار دبي دافزا مبادرة دافزا ك�نيكت اجلديدة 
املتعاملني عرب دعمهم  �سعادة  التزامها مبيثاق  اإطار  تاأتي يف  والتي  واملبتكرة 
املهني  امل�اهب اجلديدة ومتكينهم من تنمية م�سارهم  البحث عن  يف عملية 

واحل�س�ل على فر�س عمل منا�سبة.
وياأتي اإطالق املبادرة بهدف تعزيز مكانة “دافزا” كمنطقة حرة ت�سعى الإ�سعاد 
امل�ارد  يف  اال�ستثمار  على  املتكاملة  بروؤيتها  اخلدمة  تعتمد  حيث  متعامليها 
مبا  واإعــدادهــم  امل�ظفني  لتط�ير  مالئمة  ديناميكية  بيئة  لت�فري  الب�سرية 
يتنا�سب مع طم�حاتهم وتطلعات ال�سركات و�سمان زيادة الكفاءة الت�سغيلية 

وتعزيز �سعادة املتعاملني ور�ساهم. 

خالل لقاء اآل �سالح ووفد وزارة الإنتاج الأرجنتينية

»االقت�ساد« تبحث تنمية العالقات التجارية مع االأرجنتني
•• اأبوظبي -الفجر:

وكيل  �سالح،  اآل  اهلل  عبد  �سعادة  بحث 
التجارة  ـــ�ؤون  ـــس ـــ� ل االقـــتـــ�ـــســـاد  وزارة 
العالقات  تــنــمــيــة  �ــســبــل  اخلــــارجــــيــــة، 
االقـــتـــ�ـــســـاديـــة والـــتـــجـــاريـــة بـــني دولـــة 
وجمه�رية  املتحدة  العربية  االإمــــارات 
ميغيل  �سعادة  لقائه  خالل  االأرجنتني، 
االإنتاج  بــ�زارة  التجارة  �سكرتري  بــراون 
االأرجنتينية، وال�فد املرافق له، والذي 
لــلــمــ�ــســاركــة يف معر�س  الـــدولـــة  ــــزور  ي

“غلف�د 2018«.
عـــقـــد يف مقر  الـــــــذي  الـــلـــقـــاء  حـــ�ـــســـر 
الكيت،  �سعادة جمعة  باأب�ظبي،  ال�زارة 
التجارة  لقطاع  امل�ساعد  الـــ�زارة  وكيل 
الزعابي  اخلــارجــيــة، وحمــمــد حــمــدان 
مدير اإدارة الرتويج التجاري، وعائ�سة 
الكبي�سي، مديرة اإدارة املنظمات الدولية 
بال�زارة،  اخلارجية  التجارة  و�سيا�سات 
التجاري  املـــحـــلـــق  الـــنـــ�يـــ�ـــس  و�ـــســـعـــ�د 
وا�سنطن.  االإمـــــارات يف  دولـــة  لــ�ــســفــارة 
االأرجنتيني  اجلانب  من  ح�سره  فيما 
�سعادة �سنك� روخا�س وكيل وزارة االإنتاج 
و�سعادة  اخلــارجــيــة،  الــتــجــارة  لــ�ــســ�ؤون 
فرناندو دي مارتيني �سفري االأرجنتني 

لدى دولة االإمارات.
التعاون  تــعــزيــز  فــر�ــس  الــلــقــاء  نــاقــ�ــس 
البلدين،  بــني  واال�ستثماري  التجاري 
التجارية  الــتــبــادالت  تنمية  على  وركــز 
وتــطــ�يــر اال�ــســتــثــمــارات واملــ�ــســاريــع يف 
واالإنتاج  بــالــزراعــة  املتعلقة  املـــجـــاالت 
بحث  كما  احلـــالل.  و�سناعة  الــغــذائــي 
على  الــ�ــســراكــة  ت�طيد  �سبل  اجلــانــبــان 
م�ست�ى القطاع اخلا�س يف هذا املجال. 
واأكد �سعادة عبد اهلل اآل �سالح اأن دولة 
اقت�سادية  بــعــالقــات  تتمتع  االإمـــــارات 
واأن  االأرجــنــتــني،  جمه�رية  مــع  متينة 
الــتــبــادل الــتــجــاري غــري الــنــفــطــي بني 
ن�سبياً،  جــيــدة  مــعــدالت  حقق  البلدين 
نح�  اإىل   2016 عـــام  و�ــســل يف  حــيــث 

اللجنة الدائمة للتنمية االقت�سادية يف عجمان تعقد جل�ستها الثانية للعام 2018

متفوقة على مدن عريقة كربلني ومدريد وميالنو ومو�سكو و�ساوباولو

مبتكرة  عاملية  مدينة   30 اأبرز  بني  دبي توا�سل تقدمها على موؤ�سر االبتكار وحتتل املرتبة 14 
بوعميم: نتائج املوؤ�سر لهذا العام توؤكد مكانة دبي الريادية على خارطة البتكار العاملي

•• عجمان ـ الفجر 

للتنمية  الــــدائــــمــــة  الـــلـــجـــنـــة  عــــقــــدت 
التنفيذي  للمجل�س  التابعة  االقت�سادية 
 2018 للعام  الثانية  جل�ستها  بعجمان 
بــرئــا�ــســة �ــســعــادة م. عــبــداهلل املــ�يــجــعــي ـ 
العمل  �سري  �سبل  لبحث  اللجنة،  رئي�س 
اللجنة،  بـــاأعـــمـــال  املــ�ــســتــجــدات  واآخــــــر 

�سيف  �سعيد  الــدكــتــ�ر  �ــســعــادة  بــحــ�ــســ�ر 
للمجل�س  الــــعــــام  االمــــــني  املـــطـــرو�ـــســـي 
علي  اآل  ومــــروان  عجمان  يف  التنفيذي 
مدير عام دائرة املالية يف عجمان. ح�سر 
اأحمد  في�سل  اللجنة،   اأع�ساء  اجلل�سة 
وعلي  ال�س�يدي  اأحمد  و�سامل  النعيمي 
عي�سى النعيمي ويافع عيد الفرج و�سالح 
اجلزيري ومروان عبيد املهريي ، وخ�لة 

اليا�سي مقرر اللجنة. ويف بداية اجلل�سة 
رحب �سعادة عبداهلل امل�يجعي باحل�س�ر، 
ومت ا�ستعرا�س نتائج االجتماع مع �سركة 
  »Invest bridge capital«
واآلـــــيـــــات الـــتـــعـــاون املـــ�ـــســـرتك، واأكــــــدت 
اجلــلــ�ــســة عــلــى �ـــســـرورة ايــجــاد منتجات 
�سمن �سناديق ا�ستثمارية ت�فر م�ساريع 
اأع�ساء  اأطـــلـــع  كــمــا  رائــــــدة،  اقــتــ�ــســاديــة 

الــلــجــنــة عــلــى تــ��ــســيــات جــهــاز عجمان 
االأداء  تــطــ�يــر  ــاأن  بــ�ــس املــالــيــة  لــلــرقــابــة 
امل�ساريع  زيــــادة  يخ�س  فيما  احلــكــ�مــي 
وا�ستدامة  منــ�  لــ�ــســمــان  اال�ــســتــثــمــاريــة 
خمــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات والــــرتويــــج الأهـــم 
امل�ساريع اال�ستثمارية الكربى التي تعتزم 
املجاالت.  خمتلف  يف  تنفيذها  االمــــارة 
تن�يع  اأهمية  على  اللجنة  اأع�ساء  واأكــد 
امل�ست�يني  عــلــى  اال�ــســتــثــمــاريــة  املــ�ــســاريــع 
اأهمية  وكـــذلـــك  واخلــــا�ــــس  احلـــكـــ�مـــي 
ال�سراكة بني القطاعني الإيجاد م�ساريع 
حمـــفـــزة لــــــرواد ورائــــــــدات االعــــمــــال يف 
وال�سياحية  العقارية  القطاعات  خمتلف 
والــ�ــســحــيــة والــتــعــلــيــمــيــة وغـــريهـــا. هذا 
واطــلــع احل�س�ر على درا�ــســة حــ�ل عدد 
على  الكربى  اال�ستثمارية  النماذج  من 
يف  ذلــك  ودور  والـــدويل  املحلي  امل�ست�ى 
وايجاد  الــقــطــاعــات  كــافــة  ومنـــ�  حتفيز 

بيئة ا�ستثمارية اأمنة وم�ستدامة.
ا�ستعرا�س  اجلــلــ�ــســة  اأعـــمـــال  وتــ�ــســمــنــت 
القائمة  امل�ساريع  واأهــم  الــزوراء  منطقة 
واجلديدة ومراحل تنفيذها، من وحدات 
عقارية متن�عة و اإن�ساء منطقة مارينا1 
ال�سياحية والتي ت�ستمل على جملة من 
اخلدمات املخ�س�سة لكافة اأفراد العائلة 

وجه�د القائمني على منطقة الزوراء يف 
البحرية  الريا�سات  من  العديد  ت�فري 
والــرتاثــيــة وغــريهــا وتــ�فــري حزمة من 
اخلدمات لتك�ن منطقة الزوراء من اهم 

املناطق ال�سياحية يف االإمارة.
تقرير ح�ل  تقدمي  اجلل�سة مت  وخــالل 
اإمـــــارة عجمان،  الــ�ــســنــاعــيــة يف  املــنــاطــق 
التي  املق�مات  باأهم  التقرير  اأفــاد  حيث 
ناحية  مــن  ال�سناعية  املناطق  متتلكها 
تن�ع امل�سانع وت��سط االمارة بني امارات 
الــدولــة، كما افــاد التقرير عن عــدد من 
ل�سمان  ال�سناعية  املــنــاطــق  متطلبات 
وم�سانع  �ــســركــات  وا�ــســتــقــطــاب  منــ�هــا 
جــديــدة يف االإمــــارة مــع �ــســرورة تط�ير 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة بــ�ــســكــل مــ�ــســتــمــر مبا 
ال�سركات  ا�سحاب  تطلعات  من  يت�اكب 
اأعـــمـــال اجلل�سة  خــتــام  واملــ�ــســانــع.  ويف 
اأثـــنـــى �ــســعــادة عـــبـــداهلل املــ�يــجــعــي على 
ر�سد  يف  ودورهـــم  اللجنة  اأع�ساء  جه�د 
االقت�سادي  الــقــطــاع  تنمية  مــتــطــلــبــات 
االمـــارة مــن خــالل بحث  وا�ستدامته يف 
خمتلف امللفات ورفع الت��سيات الالزمة 
وايــجــاد حل�ل  املــقــ�مــات  لتعزيز وزيـــادة 
ملختلف التحديات ال�سيما يف ظل الدعم 

املت�ا�سل من القيادة الر�سيدة.

ي�سمل  والــذي  املعرفة،  على  قائم  اقت�ساد 
دافعة  وقـــ�ة  عــمــل  كمنهج  االبــتــكــار  تبني 
التي تت�سم  املزيد من االإجنــازات  لتحقيق 

باال�ستدامة والتناف�سية«.
وبني ب�عميم قائاًل: اإن نتائج امل�ؤ�سر ت�ؤكد 
العاملي،  االبتكار  خارطة  على  دبــي  مكانة 
االإمكانيات  جميع  تط�ير  على  وحر�سها 
من  متكنها  التي  ال��سائل  جميع  وت�فري 
م�ا�سلة حتقيق االإجنازات العاملية يف هذا 
م�ؤ�سرات  على  االرتــقــاء  وم�ا�سلة  املجال 
االبتكار وجتاوز الكثري من املدن العاملية، 
اإىل روؤيتها باحتالل املركز  ولت�سل بذلك 

االأول يف قائمة املدن االأكرث ابتكاراً.
يف  احلك�مة  جه�د  اأن  اإىل  �سعادته  واأ�ــســار 
متكني االبتكار، باتت ت�سكل عاماًل حمفزاً 
ي�ساعد القطاع اخلا�س على و�سع االبتكار 
يخدم  ومبــا  امل�ؤ�س�سي،  العمل  يف  كاأول�ية 
مــتــطــلــبــات املــرحــلــة املــقــبــلــة الــتــي تعتمد 
اقت�ساد  وبناء  الدخل  م�سادر  تن�يع  على 

•• دبي-الفجر: 

احتلت دبي املرتبة الـ 14 على م�ؤ�سر دبي 
لالبتكار 2017، لت�ا�سل بذلك تقدمها 
بح�سب  وذلــك  الت�ايل،  على  الثالث  للعام 
ام�س  نتائجه  اأعلنت  الــذي  املــ�ؤ�ــســر  نتائج 
غــرفــة جتـــارة و�ــســنــاعــة دبـــي عــلــى هام�س 
مــ�ــســاركــتــهــا يف فــعــالــيــات »�ــســهــر االإمـــــارات 
لالبتكار«، الذي يقام حتت رعاية �ساحب 
مكت�م  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سم� 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء 
�سعار  حتــــت  اهلل”  “رعاه  دبــــــي،  حـــاكـــم 

بك«.  يبداأ  “االبتكار 
وبـــنّي املــ�ؤ�ــســر الـــذي اأ�ــســدرتــه غــرفــة دبي 
 PwC “بي دبــلــيــ� �ــســي«  بــالــتــعــاون مـــع 
14 من  الـــ  املرتبة  اإىل  دبــي  تقدم مدينة 
بني اأهم 30 مدينة عاملية رائدة يف جمال 
العام  يف   15 بــاملــركــز  مــقــارنــة  االبـــتـــكـــار 
كربى  مــدن  على  بذلك  متف�قًة  املا�سي، 
و�سنغهاي وم��سك�  منها مدريد وميالن� 
وك�االملب�ر  و�ــســاوبــاولــ�  وجــ�هــانــ�ــســبــريغ 

وبكني.
وت�سدرت نتائج امل�ؤ�سر مدينة ه�نغ ك�نغ، 
اإىل  التي تراجعت  ني�ي�رك  متف�قة على 
املــرتــبــة الــثــانــيــة، ولــتــحــتــل مــديــنــة لندن 
تقدم  النتائج  اأظهرت  كما  الثالثة،  املرتبة 
�سان  جــانــب  -اإىل  مــتــ�ا�ــســل  بــ�ــســكــل  دبـــي 

فران�سي�سك�- منذ العام 2015. 
واأظهر امل�ؤ�سر كذلك حر�س دبي املت�ا�سل 
اال�سرتاتيجيات  من  جمم�عة  تبني  على 
االبــتــكــار يف تعزيز  لــتــ�ظــيــف  الــطــمــ�حــة 
لالإمارة،  واالجتماعي  االقت�سادي  امل�سهد 

واإطالق  تط�ير  على  دبــي  حر�ست  حيث 
االبتكار،  لت�سجيع  املــبــادرات  مــن  العديد 
اإىل  التح�ل  اإىل  �سعيها  مــن  تعزز  والــتــي 
جيل  ومتكني  املعرفة،  على  قائم  اقت�ساد 
التنمية  مــ�ــســرية  مــ�ا�ــســلــة  مــن  امل�ستقبل 

امل�ستدامة. 
للقطاع  االأداء  قيا�س  مــ�ؤ�ــســرات  واأظــهــرت 
اخلا�س يف دبي ارتفاعاً ملح�ظاً يف ن�سب 
امل�ؤ�سر  �سجل  االبتكار حيث  على  االعتماد 
اإجراء  بعد  العام،  هذا  بن�سبة 3٪  ارتفاعاً 
كبري  لعدد  ممنهجة  وا�ستبيانات  درا�سات 
مــــن ممــثــلــي اجلــــهــــات اخلـــا�ـــســـة وكــــربى 
تتخذ  التي  العاملية  وامل�ؤ�س�سات  ال�سركات 

من دبي مقراً لها.
اإىل مدل�الت  االرتــفــاع  هــذا  امل�ؤ�سر  وعــزا 
التمكينية  الــعــ�امــل  بــتــحــ�ــســن  مــرتــبــطــة 
لــالبــتــكــار، وارتـــفـــاع ارتـــبـــاط االبــتــكــار يف 
مــنــظــ�مــة عــمــل عــــدد كــبــري مـــن اجلهات 
اأن  امل�ؤ�سر  يبني  كما  اخلا�سة.  وال�سركات 
على  تعمل  اجلهات  هــذه  من  كبرياً  عــدداً 
�سيا�ساتها  لدعم  جديدة  منتجات  تط�ير 
االبتكارية، وتفعيل النظم اخلا�سة بامللكية 
الفكرية، وتط�ير البنية التحتية الالزمة 

مل�ا�سلة االبتكار وا�ستدامته. 
واأ�ـــســـار �ــســعــادة حــمــد بــ�عــمــيــم، مــديــر عام 
اأن ب��سلة  اإىل  غرفة جتارة و�سناعة دبي 
االبتكار يف القطاعني احلك�مي واخلا�س 
التميز  مــن  ريــاديــة  م�ست�يات  عــلــى  تـــدل 
عـــاملـــيـــاً، والــــــذي يـــاأتـــي كــنــتــيــجــة حلر�س 
راأ�س  يف  اال�ستثمار  على  الر�سيدة  القيادة 
املال الب�سري و�سناعة الكفاءات ال�طنية، 
وبـــنـــاء الــــقــــدرات وتــ�ــســخــري املــــــ�ارد لبناء 

م�ستهدفات  مـــع  ين�سجم  ومبـــا  املــعــرفــة، 
االأجندة ال�طنية لروؤية االإمارات 2021.  
والن�ساطات  املـــبـــادرات  اأن  ب�عميم  وبـــني 
االأر�سية  ت�سكل  املجال  هــذا  يف  احلك�مية 
القطاع اخلا�س  التي يبني عليها  ال�سلبة 
باتت  والــتــي  املــتــجــددة،  االبتكارية  حل�له 

تت�سم بنظرة ا�ست�سرافية م�ستدامة. 
اأ�سا�سي  وقال: غرفة دبي تلتزم بلعب دور 
يف هــذا املــجــال، مــن خــالل دورهـــا الفعال 
احلك�مي  الــقــطــاعــني  بــني  و�ــســل  كحلقة 
واخلا�س، وحر�سها على ت�فري الدرا�سات 
التي متكن قطاعات االأعمال من الت�ظيف 
االأمــثــل لــالبــتــكــار وتــبــنــي اأفــ�ــســل احلل�ل 

لالرتقاء باأدائها.
�سريك  ك�رانا،  اأنيل  الدكت�ر  قال  وبــدوره 
جمم�عة  يف  واالبـــتـــكـــار  اال�ــســرتاتــيــجــيــة 
�سي  دبلي�  بــي  نفتخر يف  �ــســي:   دبلي�  بــي 
بال�سراكة مع غرفة دبي الإطالق االإ�سدار 
لالبتكار”،  دبــــي  “م�ؤ�سر  مـــن  الـــثـــالـــث 
التزامنا  �سمن  ال�سراكة  هــذه  تاأتي  حيث 
لتحقيق  دبي  حك�مة  جه�د  بدعم  املطلق 
طم�حاتها وتطلعاتها يف الريادة عاملياً يف 
اأثبت  واأ�ساف ك�رانا: قد  االبتكار.  جمال 
التطبيق العملي للم�ؤ�سر تط�راً ملح�ظاً 
يف مــنــظــ�مــة االبــتــكــار، وذلــــك مــن خالل 
ا�ست�سرافية  لــروؤى  دبي  وا�ستخدام  متكني 
ح�ل االبتكار ليجعل منها م�ؤهلة بجدارة 
لتك�ن املدينة االأكرث ابتكاراً على م�ست�ى 

العامل.
اأ�سبحت  الـــــــذي  الــــ�قــــت  يف  اأنـــــــه  وبـــــني 
ـــاأثـــري كبري  االبــــتــــكــــارات الــرقــمــيــة لــهــا ت
ومهاراتهم،  االأفــــــــراد  احـــتـــيـــاجـــات  عــلــى 

والــتــحــديــات الــتــي تــ�اجــهــهــا مـــدن العامل 
وا�ستمراريتها  االبتكارية  قدراتها  لبناء 
على  ال�س�ء  التقرير  ي�سلط  التناف�س،  يف 
دبي  يف  للتنمية  رئي�سية  جمـــاالت  ثــالثــة 
القطاعني  تــفــيــد  اأن  �ــســاأنــهــا  مـــن  والـــتـــي 
احلك�مي واخلا�س على حد �س�اء وتلبية 
يف  ترتكز  والتي  امل�ستقبلية،  احتياجاتهم 
جمال تط�ير نظام التعليم واال�ستثمار يف 
البحث والتط�ير وبناء نظام بيئي ق�ي يف 

جمال ريادة االأعمال. 
ومــن خــالل ف�زه  التقرير  اأن  اإىل  واأ�ــســار 
امل�ساريع  فئة  يف  مــ�ــســروع  اأفــ�ــســل  بــجــائــزة 
التجارة  م�سابقة غرف  التقليدية يف  غري 
مدينة  يف  تــنــظــيــمــهــا  مت  الـــتـــي  الـــدولـــيـــة 
متتلك  دبـــي  اأ�ــســبــحــت   ،2017 �ــســيــدين 
االبتكار  لقيا�س  العاملي  امل�ؤ�سر  هذا  وعرب 
لرت�سيخ  كــبــرية  فر�سة  العاملية  املـــدن  يف 
مكانتها الريادية عاملياً يف جمال االبتكار.

م�ؤ�س�سات  مــن   92% اأن  املــ�ؤ�ــســر  واأظــهــر 
تط�ير  اأن  تـــــــرى  اخلـــــا�ـــــس  الــــقــــطــــاع 
ا�سرتاتيجية عمل ت�سجع التفكري املبتكر،  
االبتكارية  الــقــدرة  حت�سني  يف  �سي�ساهم 
باأن  املــ�ؤ�ــســر  بــني  كما  اجلــهــة،  اأو  لل�سركة 
اجلهات اخلا�سة ترى دوراً فاعاًل للقطاع 
والل�ائح  ال�سيا�سات  حتديد  يف  احلك�مي 
الر�سمية حلماية امللكية الفكرية، واإطالق 
املبادرات الرامية اإىل تعزيز اإنتاج االبتكار، 
والتي ياأتي يف مقدمتها حا�سنات االأعمال 
وج�ائز االبتكار وامل�سرعات، باالإ�سافة اإىل 
الدور الكبري للقطاع احلك�مي يف ت�سهيل 
لتحفيز  املطل�ب  التم�يل  على  احل�س�ل 

االبتكار. 

يكفي  مــا  منها  تنتج  حــيــث  الــغــذائــيــة، 
يبلغ  بينما  ن�سمة،  ملي�ن   400 لنح� 
ن�سمة،  ملي�ن   40 نح�  �سكانها  عــدد 
اإنتاج اأغذية  اإىل جناح بالده يف  م�سرياً 
�سيما  وال  الـــعـــالـــيـــة،  بــــاجلــــ�دة  متـــتـــاز 
والدواجن،  واللح�م  الف�اكه  منتجات 
واأنــــهــــا تــ�ــســعــى لــــزيــــادة حـــ�ـــســـ�ر هذه 
املنتجات يف اأ�س�اق املنطقة، وتنظر اإىل 
دولة االإمارات باعتبارها �سريكاً جتارياً 

حي�ياً يف هذا اجلانب.
واأعــــــرب �ــســعــادتــه عـــن رغــبــة بــــالده يف 
االأرجنتينية  الــ�ــســركــات  حــ�ــســ�ر  زيــــادة 
االإمــاراتــيــة، وت��سعها  االأعــمــال  يف بيئة 
ملا  االإقليمية،  االأ�س�اق  اإىل  من خاللها 
اقت�سادي  مــنــاخ  مــن  الــدولــة  بــه  تتميز 
وا�ستثمارية  جتـــاريـــة  وحـــ�افـــز  نــ�ــســط 
جاذبة. كما اأثنى على التعاون االإيجابي 
للم�ا�سفات  االإمــارات  القائم مع هيئة 
واملقايي�س يف جمال اعتمادات و�سناعة 
اأمـــام  الـــبـــاب  �سيفتح  والـــــذي  احلـــــالل، 
مــزيــد مــن الــ�ــســراكــة بــني الــبــلــديــن يف 

جمال االأغذية. 

914 ملي�ن دهــم اإمــاراتــي )مــا يعادل 
م�ؤكداً  اأمــريــكــي(،  دوالر  ملي�ن   249
للجانبني  االقــتــ�ــســاديــة  االإمــكــانــات  اأن 
اأمام تنمية هذه التبادالت  تفتح املجال 
التجارة  نـــطـــاق  وتــ��ــســيــع  الـــتـــجـــاريـــة 
وت�طيد  واخلـــدمـــات  لل�سلع  الــبــيــنــيــة 
الدولتني  يف  االأعــمــال  قطاعي  �سراكة 

ال�سديقتني.
واأثــنــى �ــســعــادتــه عــلــى املــ�ــســاركــة الق�ية 
لالأرجنتني يف معر�س غلف�د 2018، 
م�ؤكداً اأن اال�ستثمار الزراعي واملنتجات 
التعاون  اأهــم حمــاور  الغذائية تعد من 
االأرجنتني  متثل  حيث  الــبــلــديــن،  بــني 
من  مهمة  جمم�عة  لــتــ�ريــد  مــ�ــســدراً 
ال�سلع الغذائية اإىل دولة االإمارات، مثل 
والدواجن،  والــلــحــ�م  واحلــبــ�ب  الـــذرة 
ــتــحــ�ذ عـــلـــى نـــحـــ� 55%  والــــتــــي تــ�ــس
التجارية بني  الــتــبــادالت  اإجــمــايل  مــن 

البلدين وفقاً لبيانات عام 2016.
اإىل  اآل �ــســالــح  �ــســعــادة عــبــد اهلل  ولــفــت 
التعاون  لتط�ير  احل�ار  تكثيف  اأهمية 
يف هـــذا اجلــانــب احلــيــ�ي الــــذي ميثل 

االأمن  ا�سرتاتيجية  ركــائــز  مــن  ركــيــزة 
حـــيـــث حتظى  الـــــدولـــــة،  الــــغــــذائــــي يف 
متزايد  بطلب  االأرجنتينية  املنتجات 
اأ�س�اق  االأ�س�اق االإماراتية وخمتلف  يف 
التن�سيق  اأهمية  �سعادته  واأكــد  املنطقة. 
و�سناعة احلالل،  اعــتــمــادات  يف جمــال 
زيـــــادة معدالت  الــبــالــغــة يف  الأهــمــيــتــهــا 

التبادل التجاري لل�سلع الغذائية.
رفع  اإىل  احلاجة  اإىل  �سالح  اآل  واأ�ــســار 
مــ�ــســتــ�ى الــتــعــاون الــقــائــم يف جماالت 
النقل اجل�ي  وقطاع  املــدين  الــطــريان 
والبحري، ف�ساًل عن التعاون يف جمال 
اخلدمات الل�ج�ستية وقطاعات ال�سحن 
القطاعات  مـــن  وغـــريهـــا  والــتــخــزيــن 
بني  التجاري  التبادل  لزيادة  الداعمة 
االأ�س�س  على  ال�س�ء  م�سلطاً  البلدين، 
دولة  يف  للتجارة  املــتــطــ�رة  واملــقــ�مــات 
االإمارات، وما حتظى به من بنى حتتية 
كفاءة  وذات  عاملية  وذكــيــة  واإلكرتونية 

عالية. 
كما اأو�سح �سعادته اأهمية بناء �سراكات 
م�ستدامة بني القطاع اخلا�س االإماراتي 

والتن�سيق  االأرجـــنـــتـــيـــنـــي،  ونــــظــــريه 
امل�سرتك من اأجل اإزالة اأي ع�ائق اأمام 
واال�ستثمارات  امل�ساريع  وتط�ير  اإقامة 
االأن�سطة  لتعزيز  وامل�سرتكة،  املتبادلة 
واال�ــســتــثــمــاريــة يف خمتلف  الــتــجــاريــة 
املــجــاالت ذات االهــتــمــام املــ�ــســرتك، وال 
�ــســيــمــا الــــزراعــــة والــــغــــذاء، مبـــا يحقق 
لــكــال اجلــانــبــني. مـــن جانبه،  املــنــفــعــة 
�سكرتري  بــــــروان  مــيــغــيــل  �ـــســـعـــادة  قــــال 
اإن  االأرجنتينية  االإنتاج  بــ�زارة  التجارة 
عالقاتها  ت�طيد  على  حتــر�ــس  بـــالده 
الـــتـــجـــاريـــة واال�ـــســـتـــثـــمـــاريـــة مـــع دولـــة 
معدالت  زيـــادة  اإىل  وت�سعى  االإمـــــارات، 
البلدين، م�سرياً  التجاري بني  التبادل 
من  اال�ستفادة  يف  االأرجنتني  رغبة  اإىل 
تتمتع  التي  املرم�قة  التجارية  املكانة 
بــهــا دولـــة االإمـــــارات واأهــمــيــتــهــا كب�ابة 
املنطقة  ـــ�اق  ـــس اأ� خمــتــلــف  اإىل  حــيــ�يــة 
لزيادة  الــــدول  ملختلف  عــاملــي  ومــتــجــر 

تبادالتها التجارية من خاللها.
اأن االأرجنتني تعد من  واأ�ساف �سعادته 
لل�سلع  وامل�سدرة  املنتجة  البلدان  اأهــم 
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/203  جتاري جزئي

ذ.م.م 2- عبدالر�سيد كاركل  البناء  املدعي عليه / 1-�سركة اخلزنة لتجارة م�اد  اىل 
حممد ح�سني )كفيل �سخ�سي اول �سركة اخلزنة لتجارة م�اد البناء ذ.م.م( 3- حممد 
ذ.م.م(  البناء  مــ�اد  لتجارة  اخلــزنــة  �سركة  ثــاين  �سخ�سي  )كفيل  عبدالر�سيد  ربيع 
جمه�يل حمل االقامة مبا ان املدعي /م�سرف الهالل �س.م.ع وميثله:خليفة ي��سف 
حممد علي بن عمري قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها املطالبة بالزام املدعي عليهم 
بالت�سامن والتكافل مببلغ وقدره )2.295.001.15( درهم والر�س�م وامل�ساريف واتعاب 
االربعاء  يــ�م  جل�سة  لها  وحــددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سم�ل  املحاماة 
مكلف  فــاأنــت  لــذا   ch1.C.13:بالقاعة �ــس   08.30 ال�ساعة   2018/2/28 املــ�افــق 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�س�ر 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 
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املال والأعمال

مركز اأبوظبي لالأعمال ي�سجل 9412 رخ�سة اقت�سادية جديدة خالل 2017

من خالل التعاون مع توازن

املراكب ت�ستعر�س اأحدث احللول البحرية الذاتية خالل يومك�س 2018

الن�سق  ا�ستمرار  مــدى  تعك�س   2017
الت�ساعدي للن�ساط االقت�سادي يف امارة 
اأب�ظبي رغم امل�ؤثرات اخلارجية املعاك�سة 
االهتمام  يظهر  مما  العاملية  اال�س�اق  يف 
الــكــبــري الـــــذي يــ�لــيــه رجـــــال االأعـــمـــال 
واملــ�ــســتــثــمــريــن املــ�اطــنــني واالأجـــانـــب يف 
احل�س�ل على فر�س �سانحة لال�ستثمار 
اأبــــ�ظــــبــــي من  يف ظـــــل مـــــا تـــتـــمـــتـــع بـــــه 
اأف�سل  وفــق  وت�سريعية  اإداريـــة  منظ�مة 
مكنتها  التي  الدولية  واملقايي�س  املعايري 
التقارير  يف  ملم��س  تــقــدم  حتقيق  مــن 

الدولية للتناف�سية.
االقت�سادية  التنمية  دائرة  اأن  اإىل  واأ�سار 
 2018 ا�ــســرتاتــيــجــيــتــهــا  تــ�ــســعــى وفــــق 
بيئة  مــنــظــ�مــة  تــطــ�يــر  اإىل   2022  -
االعمال على م�ست�ى اإمارة اأب�ظبي من 
املعم�ل  املمار�سات  اأف�سل  تطبيق  خالل 
بها على امل�ست�ى الدويل ملزاولة االأعمال 
وذلك مبا ين�سجم واأهداف حم�ر التنمية 

االقت�سادية خلطة اأب�ظبي.
تراخي�س  مـــعـــامـــالت  حـــركـــة  وبــــ�ــــســــاأن 
اب�ظبي  امــارة  يف  االقت�سادية  االن�سطة 
املنجزة خالل العام 2017 ..فقد اأو�سح 

•• اأبوظبي -وام:

االقت�سادية  الرخ�س  عــدد  اجــمــايل  بلغ 
ال�سادرة عن  اب�ظبي  اإمــارة  اجلديدة يف 
لدائرة  التابع  لالأعمال  اب�ظبي  مركز 
خالل  ابــ�ظــبــي   - االقــتــ�ــســاديــة  التنمية 
رخ�سة   9412 حــــ�ايل  املــا�ــســي  الـــعـــام 
رخــ�ــســة جــديــدة خالل   9089 مــقــابــل 

العام 2016 بزيادة ن�سبتها 3.5 %.
الـــرخـــ�ـــس  تــــقــــريــــر حـــــركـــــة  وجـــــــــاء يف 
االقت�سادية الإمارة اب�ظبي للعام 2017 
اإن  لالأعمال  اب�ظبي  مركز  عن  ال�سادر 
ال�سادرة  اجلديدة  االقت�سادية  الرخ�س 
الــعــام املا�سي  اإمـــــارة ابــ�ظــبــي خـــالل  يف 
م�زعة ح�سب ن�ع الرخ�سة على 8816 
و141  حرفية  و245  جتــاريــة  رخ�سة 
�ــســيــاحــيــة و40 رخــ�ــســة زراعـــيـــة وثـــروة 
و5  مــهــنــيــة  و165  وحــيــ�انــيــة  �سمكية 

رخ�س اخرى.
الـــرخـــ�ـــس  اأن  اىل  الـــتـــقـــريـــر  وا�ــــــســــــار 
 2017 االقــتــ�ــســاديــة اجلـــديـــدة لــلــعــام 
للن�ساط  الــــقــــانــــ�ين  الـــ�ـــســـكـــل  حـــ�ـــســـب 
فردية  مــ�ؤ�ــســ�ــســة   5935 عــلــى  مـــ�زعـــة 
�سركة  و1285  �ــســركــة  فـــرع  و1742 
�سركة  و439  حمـــدودة  م�س�ؤولية  ذات 
ال�سخ�س ال�احد ورخ�سة واحدة ل�سركة 
ت�سامن و3 �سركات م�ساهمة خا�سة و3 
�سركات م�ساهمة عامة و3 �سركات مهنية 

ورخ�سة واحدة جمعية تعاونية.
املن�س�ري  �سامل  بن  خليفة  �سعادة  واأكــد 
وكـــيـــل الــــدائــــرة حـــر�ـــس حــكــ�مــة اإمـــــارة 
االن�سطة  دور  تـــعـــزيـــز  عـــلـــى  اأبـــ�ظـــبـــي 
ـــاديـــة يف االمـــــــــارة مــــن خـــالل  االقـــتـــ�ـــس
وامل�ساريع  املــبــادرات  تنفيذ  يف  اال�ستمرار 
التي تهدف اىل التط�ير امل�ستمر لنظام 
اأب�ظبي عن طريق  يف  االأعــمــال  ت�سجيل 
ممار�سة  وتكلفة  ووقــت  اإجــــراءات  تقليل 
اأن�سطة االأعمال يف االإمارة، مبا ي�سهم يف 
اأعمال  بيئة  لتحقيق  اال�ستثمارات  جذب 
جـــاذبـــة واحلـــ�ـــســـ�ل عــلــى اأعـــلـــى درجــــات 

التناف�سية لالإمارة.
نتائج  اإن  الــدائــرة  وكيل  �سعادة  واأ�ــســاف 
يتعلق  فــيــمــا   2017 الـــعـــام  مـــ�ؤ�ـــســـرات 

بــحــركــة الــنــ�ــســاط االقــتــ�ــســادي يف اإمـــارة 
على  الطلب  ا�ستمرارية  تعك�س  اب�ظبي 
احل�س�ل على اأن�سطة اقت�سادية متن�عة 
امل�اطنني  االأعـــــمـــــال  رجــــــال  قـــبـــل  مــــن 
يتزامن  ذلك  اأن  اإىل  . م�سريا  واالأجانب 
والت�سهيالت  االإجــــراءات  من  حزمة  مع 
التي نفذتها الدائرة م�ؤخرا وتهدف اإىل 
ن�ساط جتاري  اأي  �سه�لة احل�س�ل على 
بال�سرعة  املــعــامــالت  واإجنــــاز  االإمــــارة  يف 
اب�ظبي  تقرير مركز  وجاء يف  املالئمة. 
الرخ�س  عــــدد  اجـــمـــايل  اأن  لـــالأعـــمـــال 
االقــتــ�ــســاديــة الــتــي مت جتــديــدهــا خالل 
العام 2017 بلغ 82 الفا و325 رخ�سة 
مقابل 77 الفا و706 رخ�س يف 2016 
% م�سريا اىل   5.9 بلغت  زيــادة  بن�سبة 
ان اجمايل الرخ�س االقت�سادية امل�سجلة 
 2017 العام  نهاية  الــدائــرة حتى  لــدى 
م�زعة  رخ�سة  و986  الفا   116 بلغت 
على 76 الفا و523 رخ�سة يف اب�ظبي 
و  الــعــني  يف  رخــ�ــســة  و716  الــفــا  و31 

الظفرة. منطقة  يف   8747
الرخ�س  اأن اجمايل عدد  التقرير  واأفــاد 
االقـــتـــ�ـــســـاديـــة املــ�ــســجــلــة لــــدى الـــدائـــرة 
رخ�سة  و599  الــفــا   94 عــلــى  مـــ�زعـــة 
جتارية و17 األفا و695 رخ�سة حرفية 
مهنية  و2571  �ــســيــاحــيــة   1957 و 
و�سمكية  وثــروة حي�انية  زراعية  و149 

و15 رخ�سة اخرى.
ور�ـــــســـــد الــــتــــقــــريــــر حـــــركـــــة الـــرخـــ�ـــس 
 2017 االقــتــ�ــســاديــة اجلـــديـــدة لــلــعــام 
حيث  للن�ساط  الــقــانــ�ين  ال�سكل  ح�سب 
 73 الفردية عدد  امل�ؤ�س�سة  ن�ساط  �سجل 
و474  الــفــا  و17  رخ�سة  و669  الــفــا 
�سركة  و790  الــفــا  و23  �ــســركــة  فــــرع 
�سركة  ذات م�س�ؤولية حمــدودة و1425 
ال�سخ�س ال�احد و256 �سركة ت�سامن 
�سركة  و85  ــيــة  تــ��ــس �ـــســـركـــة  و159 
م�ساهمة  �سركة  و89  خا�سة  م�ساهمة 
عامة و23 �سركة مهنية و16 جمعيات 

تعاونية.
وقال �سعادة خليفة املن�س�ري ان م�ؤ�سرات 
االن�سطة  تــراخــيــ�ــس  مــعــامــالت  حــركــة 
املا�سي  لــلــعــام  الــ�ــســنــ�يــة  االقــتــ�ــســاديــة 

تــقــريــر مــركــز ابــ�ظــبــي لـــالأعـــمـــال انها 
�سجلت 195 الفا و256 معاملة مقابل 
 2016 يف  معاملة  و681  الــفــا   184
م�ست�ى  اىل  الــ�ــســيــاق  هـــذا  ..مــ�ــســريا يف 
املعامالت  اجنــــــاز  يف  الـــكـــبـــري  الــتــغــيــري 
اجناز   2017 يف  مت  حيث  االلكرتونية 
الكرتونية  معاملة  و300  الفا   149
عــن طــريــق املــ�قــع االلــكــرتوين للدائرة 
الفا   53 مــقــابــل   ADBC وتــطــبــيــق 

و632 معاملة يف 2016 .
منيف  �سعادة حممد  اأو�ــســح  ومــن جهته 
املن�س�ري املدير التنفيذي ملركز اب�ظبي 
لالأعمال ان تطبيق الدائرة نظام العمل 
عن بعد �ساهم يف زيــادة اجناز املعامالت 
االلكرتونية خالل العام 2017 مقارنة 
بالعام قبل املا�سي ..م�سريا يف هذا ال�سياق 
اىل ان اأنه بف�سل تطبيق نظام العمل عن 
بعد مت اجناز 99 الف معاملة يف 2017 
يف  مــعــامــلــة  و862  الـــفـــا   29 مـــقـــابـــل 
االمر الذي اأ�سهم يف زيادة ن�سبة   2016
منــ� اجنـــاز املــعــامــالت الــكــرتونــيــا. واأكد 
جناح مركز اب�ظبي لالأعمال يف حتقيق 
التح�ل الرقمي لكافة خدمات معامالت 

بن�سبة  االقت�سادية  االن�سطة  تراخي�س 
%100 عرب امل�قع االلكرتوين للدائرة 
و�سملت   ADBC الــذكــي  والــتــطــبــيــق 
ا�سم  وحــجــز  والتعديل  ا�ــســدار وجتــديــد 
جتاري والت�ساريح واالعالنات والر�س�م 

والعرو�س الرتويجية وغريها.
وا�سار منيف املن�س�ري اىل ان هذا النجاح 
التنمية  دائـــــرة  حـــر�ـــس  اإطـــــار  يف  يـــاأتـــي 
م�ا�سلة  عــلــى  اأبـــ�ظـــبـــي  االقــتــ�ــســاديــة 
الذكية  احلــلــ�ل  مــن  الــعــديــد  ا�ستحداث 
خلدمات تراخي�س االن�سطة االقت�سادية 
اإطـــار مــبــادراتــه الــرامــيــة اىل ترجمة  يف 
التح�ل  ابــ�ظــبــي يف  حــكــ�مــة  تــ�جــهــات 
حزمة  تنفيذ  عرب  الذكية  احلك�مة  اىل 
الدائرة  من اخلــدمــات من خــالل م�قع 

االلكرتوين وتطبيق الهاتف املتحرك.
وبني تقرير مركز اب�ظبي لالأعمال انه 
ا�سدار   2017 املا�سي  الــعــام  خــالل  مت 
 “ اأبــ�ظــبــي  “ تــاجــر  745 رخ�سة  عــدد 
م�زعة على 412 رخ�سة تاجر اب�ظبي 
لل�سيارات  اب�ظبي  تاجر  رخ�سة  و324 
اب�ظبي  تــاجــر  رخــ�ــس   9 ومــنــح  املتنقلة 

للم�اطنني ال�سع�ديني.

ال�سارقة الإدارة االأ�سول حتتفي بقيم زايد 
يف مبادراتها االجتماعية لعام 2018

 •• ال�ضارقة-الفجر:

الــــذراع اال�ــســتــثــمــاريــة حلك�مة  الــ�ــســارقــة الإدارة االأ�ـــســـ�ل،  اأعــلــنــت �ــســركــة 
واالإن�سانية خالل  االجتماعية  املبادرات  العديد من  اإطالق  عن  ال�سارقة، 
العام اجلاري، والتي حتتفي بقيم ال�الد امل�ؤ�س�س ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اال�سرتاتيجية  واخلطة  زايــد  عــام  مع  تزامناً  ثــراه،  اهلل  طيب  نهيان،  اآل 

امل�ؤ�س�سية لل�سركة لالأع�ام 2020-2018.
اإبراهيم احل�طي، املدير التنفيذي لقطاع اخلدمات امل�ساندة  واأكد �سعادة 
مبادراتها  يف  دائماً  ت�سري  ال�سركة  اأن  االأ�ــســ�ل،  الإدارة  ال�سارقة  �سركة  يف 
وتنمية  اخلــري،  عمل  يف  االإن�سانية  وقيمها  الر�سيدة  القيادة  خطى  على 
الي�م  �سباب  ومتكني  ال�طنية،  الــروح  وتعزيز  املجتمع،  وتط�ير  االإن�سان، 
وقادة الغد، وهي االأم�ر التي �سرتكز عليها ال�سارقة الإدارة االأ�س�ل يف عام 
امل�ظفني  ت�ستهدف  التي  والربامج  امل�ساريع  من  العديد  تنفيذ  عرب  زايد 
اأن ال�سركة كانت �سباقة  واملتعاملني واأفــراد املجتمع.  واأ�سار احل�طي اإىل 
يف العام املا�سي، عام اخلري، يف تنفيذ العديد من املبادرات امل�ست�حاة من 
القيم واملبادئ التي حث عليها املغف�ر له باإذن اهلل، ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان، �س�اًء من خالل الربامج التدريبية التي ركزت على غر�س روح 
القيادة يف نف��س امل�ساركني، اأو الفعاليات ال�طنية التي مّنت فيهم حمبة 
البعد  ذات  املجتمعية  املبادرات  وكذلك  الر�سيدة،  لقيادته  والــ�الء  ال�طن 
االإجنازات  من  العديد  حتقيق  املا�سي  العام  و�سهد  واخلــريي.   االإن�ساين 
وتنمية  لتمكني  الــقــيــادة  “برنامج  اإطـــالق  �سملت  والــتــي  االإطــــار،  هــذا  يف 
امل�اهب  اكت�ساف  بهدف  االإبداعية،  القيادة  مركز  مع  بالتعاون  امل�اهب”، 
بني م�ظفي ال�سارقة الإدارة االأ�س�ل وتنميتها، وتط�يرها مهنياً. اإ�سافة 
ال�سارقة  مركز  نظمه  الذي  االأعمال  لريادة  ال�سارقة  مهرجان  رعاية  اإىل 
لريادة االأعمال “�سراع”، يف نادي ال�سارقة للج�لف والرماية، انطالقاً من 
املختلفة وتبادل  االأعمال  امل�ه�بني يف قطاعات  ال�سركة على دعم  حر�س 

االأفكار معهم. 
وحر�ست �سركة ال�سارقة الإدارة االأ�س�ل خالل 2017، على دعم العديد 
االجتماعية  م�س�ؤولياتها  �سمن  اخلــري،  عــام  يف  املجتمعية  املــبــادرات  مــن 
املنازل  العامالت يف  ال�سيدات  املــبــادرات متكني  هــذه  ومــن بني  وال�طنية، 
ورائدات االأعمال من خالل منحهن م�ساحات لعر�س منتجاتهن يف �س�ق 
ودعم  رعاية  اإىل  اإ�سافة  االقت�سادية،  التنمية  دائرة  مع  بالتعاون  اجلبيل 
احلملة الرم�سانية ال�سن�ية جلمعية ال�سارقة اخلريية، والتي اأقيمت حتت 
�سعار “ج�د”، وهدفت اإىل ت�فري امل�ارد الالزمة لتغطية م�ساريع اجلمعية 

خالل �سهر رم�سان املبارك. 
التي  ال�سارقة”  متكني  “ف�اني�س  مــبــادرة  بــدعــم  اأيــ�ــســاً  ال�سركة  وقــامــت 
تنظمها م�ؤ�س�سة ال�سارقة للتمكني االجتماعي �سمن حملتها الرم�سانية 
“زكاتك.. ن�ر و�سرور”، حيث قامت ب�سراء جمم�عة من الف�اني�س املل�نة 
نيابة عن م�ظفيها، م�ساهمة منها  االأيتام، وذلك  املخ�س�س ريعها لدعم 
يف اأعمال اخلري، وتعزيزاً للرتابط بني خمتلف اأفراد املجتمع، وخ�س��ساً 
ال�سعادة  ور�سم  املختلفة  احتياجاتهم  لت�فري  عائالتهم،  واأفـــراد  االأيــتــام 
300 طفل الجــئ، يف  اأمنيات  ال�سركة  والفرح على وج�ههم.    وحققت 
اإطار حملة “عيدنا معاهم” التي اأطلقتها م�ؤ�س�سة كلمات لتمكني االأطفال، 
مببادرة من ال�سيخة بدور بنت �سلطان القا�سمي، م�ؤ�س�س ورئي�س امل�ؤ�س�سة، 
2000 طفل يف املخيم االأردين االإماراتي، حيث قام وفد  اأمنية  لتحقيق 
االأ�سحى  عيد  االأطفال خالل  على  واالألعاب  الهدايا  بت�زيع  ال�سركة  من 
اإىل نف��سهم. وتزامناً  وال�سرور  البهجة  اإدخــال  املبارك، م�ساهمة منها يف 
مع قيم زايد اخلري، رعت �سركة ال�سارقة الإدارة االأ�س�ل امللتقى ال�ساد�س 
بال�سارقة  االجتماعية  دائرة اخلدمات  الذي نظمته  ال�سن،  كبار  خلدمات 
املا�سي،  �سبتمرب  و25   24 ي�مي  العاملية،  ال�سحة  منظمة  مع  بالتعاون 
باجلامعة القا�سمية بال�سارقة، حتت �سعار “املدن املراعية لل�سن”، وت�سمن 
ثماين جل�سات نقا�سية ح�ل م�ا�سيع مرتبطة بخدمة ورعاية كبار ال�سن.

ماج للتطوير تعلن عن تعيني �سركة ا�ست�سارية 
للت�سميم الداخلي مل�سروع  »ماج اآي«

•• دبي -الفجر:

�سركة  تعيني  عــن  مـــاج،  ملجم�عة  الــتــابــعــة  للتط�ير،  مـــاج  �ــســركــة  اأعــلــنــت 
اإك�س �ست�دي�  الت�سميم الداخلي، ويف  ا�ست�سارات  يف  املتخ�س�سة  “اأوبال” 
مليار   4.7 كلفته  لال�ست�سارات االإ�سرافية، يف م�سروع “ماج اآي” البالغة 
اأعمال  “اأوبال” م�س�ؤولة عن  و�ستك�ن  “ميدان” بدبي.  درهم يف منطقة 
اإك�س  يف  �ستت�ىل  حني  يف  ال�سكنية،  واملــبــاين  للمنازل  الداخلي  الت�سميم 

�ست�دي� ت�فري حل�ل التط�ير لتعزيز العائد على اال�ستثمار.
للتط�ير”:  “ماج  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  القداح،  م�فق  طالل  وقــال 
ي�سرنا اأن نعلن عن تقدم العمل يف ماج اآي بال�سراكة مع اأوبــال و يف اإك�س 
�ست�دي�، اللتني ت�سرتكان معنا يف الفل�سفة ذاتها التي تركز على العمالء، 
وخطة  اال�سرتاتيجي  م�قعه  وبف�سل  بالتفا�سيل.  الدقيق  االهتمام  مع 
الدفع اجلذابة، فقد مت ت�سميم “ماج اآي” ل�سمان العائد على راأ�س املال 
ا  من خالل ا�سرتاتيجية ا�ستثمار ط�يلة املدى، يف ال�قت الذي ي�فر اأي�سً
اأن  من  تامة  ثقة  على  اإننا  امل�ستقبل.  يف  ل�سكانه  متن�ًعا  معي�سًيا  جممًعا 
م�ست�سارينا �سي�ساعدوننا على تط�ير هذا امل�سروع، مبا ين�سجم مع وع�دنا 
ي�سم  متكاماًل  �سكنًيا  جمّمًعا  اآي  مــاج  ويعترب  عمالئنا.  ت�قعات  لتجاوز 
“ميدان  وحدات التاون هاو�س والفلل يف قلب مدينة حممد بن را�سد يف 
وداون  الــدويل  دبــي  مطار  من  بالقرب  الفريد  مب�قعه  وميتاز  دبي”، 
تاون دبي. و�سي�ستفيد امل�ستثمرون واملقيم�ن يف امل�ستقبل من خطة الدفع 
اجلذابة التي ت�سمح لهم دفع ٪5 عند احلجز، و ٪5 من الدفعة الثانية 

وحتى الدفعة ال�سابعة، و ٪65 عند انتهاء امل�سروع.

•• اأبوظبي-الفجر:

املتحدة،  العربية  االإمـــارات  دولــة  ت�سعى 
من خالل عدد من الربامج الطم�حة، 
اإىل حتقيق الريادة العاملية يف االبتكارات 
على  تركيزها  خــالل  من  التكن�ل�جية 

الذكاء  مثل  احلديثة  التقنية  املفاهيم 
اال�سطناعي واالأنظمة ذاتية احلركة. 

وي�ؤكد با�سل �سحيرب، الرئي�س التنفيذي 
ت�سنيع  يف  املتخ�س�سة  املــراكــب  ل�سركة 
البحرية  ـــ�ل  احلـــل وتـــ�فـــري  الــــقــــ�ارب 
الــذاتــيــة، اأن الـــقـــ�ارب الــتــي تــعــمــل عن 

عن  بالتحكم  اأو  الذاتي  االإبــحــار  طريق 
بل  م�ستقبلي،  حلم  جمــرد  تعد  مل  بعد 

واقعاً ملم��ساً يف ع�سرنا الراهن. 
قـــ�اربـــهـــا  اأول  املـــــراكـــــب  د�ـــســـنـــت  وقـــــد 
معر�س  خالل  املاأه�لة  غري  ال�سطحية 
2015 وه�  اأيــدكــ�ــس  الــــدويل  الـــدفـــاع 
مت  اإم   7 طـــــراز  مـــن  زورق  عـــن  عـــبـــارة 
من�ساآت  يف  بالكامل  وت�سنيعه  ت�سميمه 
اأطلق  االإمــــارات، حيث  دولــة  ال�سركة يف 
لعمليات  جمهز  وهــ�  بي7،  ا�ــســم  عليه 
قامت  كما  االأمنية.  واملهام  اال�ستطالع 
باالإعالن عن  ذلك احلني  منذ  ال�سركة 
الــقــ�ارب ال�سطحية  عــدد مــن طــــرازات 
الدفاعية  التطبيقات  ذات  املاأه�لة  غري 
لتد�سينها  اإ�سافة  املختلفة،  والتجارية 
حت�يل  جمــــــال  يف  مــــتــــطــــ�رة  اأجـــــهـــــزة 
قـــــ�ارب غري  اإىل  الــتــقــلــيــديــة  الـــقـــ�ارب 

ماأه�لة وحمطات للقيادة والتحكم.
اأطلقت  قــــد  املـــــراكـــــب  �ـــســـركـــة  وكــــانــــت 
املتمثل  ابتكاراتها  اأحــدث  املا�سي  العام 
ميكن  والــــــذي  اكـــ�ـــس  بي7  الــــقــــارب  يف 
ا�ستخدامه ب�سكل مزدوج كقارب تقليدي 

وكقارب �سطحي غري ماأه�ل.
وتتطلع املراكب للم�ساركة يف الفعاليات 
االإمــــارات  دولـــة  تــقــام يف  الــتــي  املختلفة 
العربية املتحدة – وعلى راأ�سها معر�س 
باعتبارها  ي�مك�س،  ومــعــر�ــس  اأيــدكــ�ــس 
مـــنـــ�ـــســـات مـــثـــالـــيـــة لـــتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
وال�سراكات التجارية ويف تعزيز الريادة 
العاملية لدولة االإمارات العربية املتحدة 
املرتبطة  والــتــطــبــيــقــات  ــــحــــاث  االأب يف 

باالأنظمة غري املاأه�لة.
املا�سي  الـــعـــام  �ــســهــد  االإطــــــار،  هـــذا  ويف 
�ــســركــة املراكب  بـــني  الــتــعــاون  انـــطـــالق 
الــــرائــــدة يف جمال  الــ�ــســركــة  وتــــــــ�ازن، 
والتي  اال�ــســرتاتــيــجــيــة  اال�ـــســـتـــثـــمـــارات 
ال�سناعية  الكفاءات  تط�ير  على  تركز 
خا�سة  االإمـــارات،  لدولة  والتكن�ل�جية 

يف القطاعات الدفاعية.
وقد وقعت ت�ازن، من خالل واحدة من 
للتعاون  اتفاقية  اجلــديــدة،  مــبــادراتــهــا 
دي�سمرب2017،  يف  املــراكــب  �سركة  مع 
لــتــطــ�يــر وحتـــديـــث اأنـــظـــمـــة الـــقـــ�ارب 
ملختلف  املـــــاأهـــــ�لـــــة  غـــــري  الـــ�ـــســـطـــحـــيـــة 

واالأمنية  الـــدفـــاعـــيـــة  اال�ـــســـتـــخـــدامـــات 
والبحرية والتجارية.

ويق�ل عبد اهلل احلــ�ار، مدير تنفيذي 
التعاون  هــذا  �ساأن  بــتــ�ازن: من  م�ساعد 
اأن ي�سهم يف خدمة امل�سالح ال�طنية واأن 
املراكب  ل�سركة  املالئمة  الفر�س  ي�فر 
اأحدث مبادرات ت�ازن  لكي ت�ستفيد من 
واالأمنية  الدفاعية  ال�سناعات  قطاع  يف 

والتي �س�ف يتم االإعالن عنها قريباً.
ال�س�ء  مــن  مــزيــد  ت�سليط  يتم  و�ــســ�ف 
فعاليات  خــــــالل  الــــتــــعــــاون  هــــــذا  عـــــن 
معر�س ي�مك�س لالأنظمة غري املاأه�لة 
والـــذي يقام خــالل الــفــرتة مــا بــني 25 
ال�طني  اأب�ظبي  مبركز  فــربايــر  و27 

للمعار�س.
خالل  مــن  املــراكــب  �سركة  وت�ستعر�س 
اأحدث  املعر�س  C15-03 يف  من�ستها 
املختلفة  الـــــطـــــرازات  مــــن  مــنــتــجــاتــهــا 
للق�ارب ال�سطحية غري املاأه�لة، اإ�سافة 
ملحطات التحكم االأر�سية والتي �ستقدم 
من خاللها عرو�س حية يف كل ي�م من 

اأيام املعر�س.

•• دبي -وام:

م�سروع  يف  ملح�ظا  تقدما  دبــي  ومياه  كهرباء  هيئة  حققت 
باأط�ال  رئي�سية  مياه  نقل  �سبكات  وتد�سني  ومتديد  ت�ريد 
ت�سل  اإجمالية  وبتكلفة  كيل�مرتا   30 اإىل  ت�سل  اإجمالية 
الطاير  حممد  �سعيد  �سعادة  وقال  درهم.  ملي�ن  اإىل 185 
دبي  ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�س� 
اإن ذلك ياأتي يف اإطار تنفيذ الهيئة ال�سرتاتيجيتها وخططها 
الطاقة  مــن  ال�ساملة  التنمية  احتياجات  لتلبية  الطم�حة 
الكهربائية واملياه التي تت�افق مع “ خطة دبي 2021 “ ويف 

اإطار حتقيق تطلعات املتعاملني وفق اأعلى معايري الت�افرية 
الكفاءة  لــرفــع  الهيئة  ت�سعى  حــيــث  والــكــفــاءة  واالعــتــمــاديــة 
لتلبية  املــائــي  التدفق  كميات  وزيـــادة  والت�سغيلية  االنتاجية 
النم� املت�سارع على املياه يف خمتلف مناطق دبي مبا ي�ساهم يف 
دفع م�سرية التنمية امل�ستدامة. واأو�سح اأن امل�سروع ي�ستمل على 
اأنظمة حتكم ومراقبة عن بعد مما ي�سمح بالتحكم يف �سبكة 
نقل املياه الرئي�سية ب�سكل فعال على مدار ال�ساعة عن طريق 
اآلية تدار عن بعد يف مركز التحكم مما ي�ساهم يف  �سمامات 
عزل االأعطال يف اأقل وقت ممكن وتقليل الفاقد من املياه يف 
ال�سبكة مبا ين�سجم مع خطط الهيئة لالرتقاء بخدماتها اإىل 

م�ست�يات متقدمة وتعزيز تناف�سيتها يف املقارنات املعيارية من 
خالل حتقيق معدالت عاملية رائدة على �سعيد خف�س الفاقد 
املائي مقارنة مع نخبة ال�سركات االأوروبية واالأمريكية. وقد 
ن�سبته  ما  اأي  الي�م  حتى  كيل�مرت   21.2 حــ�ايل  تنفيذ  مت 
يف املــائــة مــن املــ�ــســروع االإجــمــايل والـــذي ي�سمل متديد   69
اأنابيب لنقل املياه الرئي�سية من الزجاج املق�ى بقطر 1200 
ملم وبط�ل 30 كيل�مرتا لرفع قدرة تدفق املياه على امتداد 
�سارع جبل علي لهباب لت�فري االحتياجات املتزايدة من املياه 
امل�ساريع  اإىل  اإ�سافة  القدرة  ومدينة  الع�ير  النخايل  ملناطق 

على امتداد �سارع دبي - العني.

مكتوم بن حممد ي�سدر قرارًا بتجديد 
ع�سوية جمل�س اإدارة �سلطة مركز دبي املايل العاملي

•• دبي-وام:

اأ�سدر �سم� ال�سيخ مكت�م بن حممد بن را�سد 
اآل مكت�م نائب حاكم دبي رئي�س مركز دبي 
 2018 ل�سنة   1 رقــم  الــقــرار  العاملي  املــايل 
�سلطة  اإدارة  جمل�س  ع�س�ية  جتديد  ب�ساأن 
برئا�سة  ملدة عامني  العاملي  املايل  دبي  مركز 
�سعادة عي�سى كاظم حمافظ مركز دبي املايل 
 .. مــن  كــال  االإدارة  جمل�س  وي�سم  الــعــاملــي. 

ح�سني اأحمد القمزي وحمد مبارك ب�عميم 
و�سامل علي ال�سرهان ورا�سد �سيف اجلروان 
عبداهلل  وه�سام  كلبان  بن  جا�سم  اهلل  وعبد 
مركز  �سلطة  اإدارة  جمل�س  ويت�ىل  القا�سم. 
على  االإ�ــســراف  م�س�ؤولية  العاملي  املــايل  دبــي 
جميع اأن�سطة املركز بدءا من تط�ير البنية 
العمالء  وعــالقــات  املالية  واالإدارة  التحتية 
و�ــســمــان تــنــظــيــمــهــا وتــطــبــيــقــهــا مبـــا يخدم 
ويتما�سى  لــالإمــارة  اال�سرتاتيجية  الــروؤيــة 

و�سي�ا�سل  الر�سيدة.  قيادتها  ت�جيهات  مع 
القيام بدور حم�ري  االإدارة  اأع�ساء جمل�س 
يف ت�جيه م�سار من� مركز دبي املايل العاملي 
وفقا ملا ن�ست عليه ا�سرتاتيجيته للنم� لعام 
املركز  عــمــلــيــات  حــجــم  مبــ�ــســاعــفــة   2024
يف  ا�ستمراريته  ودعــم  اأ�سعاف  ثالثة  ب�اقع 
على  العاملية  املالية  للمراكز  الرائد  م�قعه 
وجن�ب  واأفريقيا  االأو�ــســط  ال�سرق  م�ست�ى 

اآ�سيا.

»كهرباء دبي« حتقق تقدما يف متديد �سبكات نقل مياه على �سارع جبل علي - لهباب
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تك�ن  ورمبا  �سعباً،  حتدياً  )ال�ارفارين(  ا�ستعمال  يطرح 
اأن  يجب  لذلك،  نتيجًة  االأطباء.  يظّن  اأ�سعب مما  املهمة 
يخ�سع م�ستخدم� هذا الــدواء لفح��س دم متكررة حني 

يبداأون بتناوله لتعديل اجلرعة عند احلاجة.
حـــني تــبــقــى الــنــ�ــســبــة املــعــيــاريــة الــدولــيــة �ــســمــن النطاق 
تقريباً.  �سهر  كل  الفح�س  النا�س  معظم  يكرر  الطبيعي، 
لكن ت�سري درا�سة حديثة اإىل اأن االأ�سخا�س الذين ياأخذون 
املدى  على  �ــســديــداً  حـــذراً  يــتــ�خــ�ا  اأن  الــ�ارفــاريــن يجب 

الط�يل.
يعطي ال�ارفارين مفع�له عرب اإعاقة اإنتاج ع�امل التخرث 
اأن تخ�سع لفح�ٍس  اأمــان، يجب  بكل  الــدم. ال�ستعماله  يف 
يقي�س املدة التي يحتاج اإليها دمك كي يتخرث، اأو ما ُي�سّمى 

)اختبار زمن الربوثرومبني(.
على  تت�قف  االخــتــبــار  نتيجة  كانت  ملــا 

كيماوية  مـــ�اد 
معينة 

من�ذجي  عــدد  �سكل  ف�ستتخذ  الفح�س،  خــالل  ُت�ستعَمل 
ُيعَرف با�سم )الن�سبة املعيارية الدولية(. ا�ستناداً اإىل هذه 
الن�سبة، يعرف الطبيب ما اإذا كانت جرعة ال�ارفارين التي 
تاأخذها اآمنة )بني 2.0 و3.0 عم�ماً( مع اأنها قد تختلف 
من �سخ�س اإىل اآخر، بح�سب ظروف ا�ستعمال ال�ارفارين. 
الغذائية  واملكمالت  واملــاأكــ�الت  االأدويـــة  بع�س  ي�ؤثر  لكن 
نف�سها  اجلرعة  تعطي  قد  لذا  ال�ارفارين،  على  ال�سائعة 
التخرث يف  �سئياًل على م�ست�ى مكافحة  اأو  مفرطاً  اأثــراً 

اأوقات خمتلفة.
ف�ق،  وما   5.0 معدل  الدولية  املعيارية  الن�سبة  بلغت  اإذا 
ف�ستك�ن اأكرث عر�سة للكدمات اأو النزف احلاد. واإذا بلغت 
1.5 كحد اأق�سى، ف�ست�سبح اأكرث عر�سة لتخرث دم يهدد 

حياتك.

بدائل
املتعار�سة  التخرث  م�سادات  ت�ستهدف 
خمتلفاً  جــــــزءاً   K الــفــيــتــامــني  لــغــري 
بدواء  مــقــارنــًة  الـــدم  تخرث  م�سار  مــن 
امل�سادات  هــــذه  تــ�ــســمــل  الــــ�ارفــــاريــــن. 
االأبيك�سابان )اإيليكي�س( والدابيغاتران 
)براداك�سا( واالإيدوك�سابان )�سافاي�سا( 
ومتنع  )كزاريلت�(،  والريفاروك�سابان 
اجللطات الدماغية بقدر ال�ارفارين، 
لــكــن تــقــّل تــفــاعــالتــهــا مـــع االأدويـــــة 
دم  فح��س  تتطلب  وال  واالأغذية 
للجرعة  مــتــكــررة  تــعــديــالت  اأو 
ي�سبب  قـــد  كـــذلـــك  املـــــاأخـــــ�ذة. 
اأكرث  دماغياً  نزفاً  ال�ارفارين 

من هذه امل�سادات مبرتني.
لــكــن يــــربز بــعــ�ــس الــ�ــســلــبــيــات: ال 
املتعار�سة  التخرث  مــ�ــســادات  تبقى 
K داخل اجل�سم  لغري الفيتامني 
لـــفـــرتة طـــ�يـــلـــة، لـــــذا ال بــــد من 
اأخذها يف م�عدها. حتى االآن، ثمة 
اخلارج  الــنــزف  يكبح  )دواء  تــريــاق 

عن ال�سيطرة �سريعاً( لدواء دابيغاتران ح�سراً.
ال�ارفارين  من  اأكــرث  امل�سادات  هــذه  كلفة  ترتفع  اأخـــرياً، 
بثالثني مرة تقريباً. قد ت�سبح هذه اخليارات كلها متاحة 

على �سكل اأدوية جني�سة غري مكلفة خالل ب�سع �سن�ات.

جرعات غري ثابتة
االأمريكية(  الطبية  اجلمعية  )جملة  يف  الدرا�سة  ُن�سرت 
75 عاماً  يبلغ مت��سط عمرهم  �سخ�ساً   3749 و�سملت 

وكان�ا ياأخذون ال�ارفارين.
معيارية  ن�سبة  فقط  ربعهم  �سّجل  اأ�سهر،  �ستة  اأول  خالل 
دولية �سمن النطاق الطبيعي يف %80 من احلاالت وما 
م�ستقرة  ن�سبة  �سجل�ا  الــذيــن  االأ�سخا�س  بــني  مــن  فــ�ق. 
النتيجة  على  فقط  ثلثهم  حافظ  اأ�سهر،  �ستة  اأول  خــالل 

نف�سها خالل ال�سنة الالحقة.
 ومن بني اأولئك الذين �سجل�ا %80 وما ف�ق من عتبة 
الن�سبة املعيارية الدولية، �سّجل %36 ن�سبة غري طبيعية 

خالل ال�سنة الالحقة.
يف هذا ال�سياق، يق�ل الدكت�ر كري�ستيان راف، طبيب قلب 
هارفارد:  جلامعة  التابع  للن�ساء  بريغهام  م�ست�سفى  يف 
ُيــعــتــرب م�ستقراً  الـــذي  الــ��ــســع  اأن  اإىل  الــدرا�ــســة  )تــ�ــســري 
اأثــنــاء اأخـــذ جــرعــة الــ�ارفــاريــن قــد ال يــكــ�ن كــذلــك(. هل 
اإىل  باالنتقال  اإذاً  الــ�ارفــاريــن  م�ستخدم�  يفكر  اأن  يجب 
التخرث  م�سادات  مثل  اجلــديــدة،  التخرث  م�سادات  اأحــد 
امل�سرف�ن على  K، كما يقرتح  الفيتامني  املتعار�سة لغري 
الدرا�سة؟ ال يعترب الدكت�ر راف اأن هذه اخلط�ة اأ�سا�سية 

بال�سرورة.
 ،2010 عــام  املجم�عة يف  هــذه  دواء من  اأول  منذ ظه�ر 
بــــداأت هـــذه االأ�ــســنــاف حتـــّل مــكــان الــ�ارفــاريــن تدريجاً. 
اإ�سابتهم  يكت�سف�ن  الــذيــن  االأ�ــســخــا�ــس  مــعــظــم  يتلقى 
املتعار�سة  التخرث  مــ�ــســادات  حــديــثــاً  االأذيــنــي  بالرجفان 
اإىل  بالن�سبة  لكن  الــ�ارفــاريــن.  بــدل   K الفيتامني  لغري 
معظم  ل  يف�سّ ط�يلة،  فرتة  منذ  ال�ارفارين  م�ستخدمي 
م�ستقراً  املر�سى  و�سع  دام  ما  العالج  يغريوا  اأال  االأطباء 

تزامناً مع اأخذ الدواء.
اإىل  اجلديدة  النتيجة  هذه  )ت�سري  راف:  الدكت�ر  ي��سح 

�سرورة اأن نت�خى احلذر حني نحدد مدى ا�ستقرار و�سع 
املر�سى الذين ياأخذون ال�ارفارين(. قد يخترب النا�س بعد 
عمر ال�سبعني تغريات عيادية عدة على مّر �سنة، مثل بدء 
دواء جديد اأو وقف دواء قدمي، اأو قد يخ�سع�ن جلراحة 

اأو يتلق�ن ت�سخي�ساً مبر�س جديد.

الت�ا�سل  متابعة  على  احر�س  ال�ارفارين،  تاأخذ  كنت  اإذا 
مع طبيبك اإذا الحظت اأي تغريات �سحية الأنك قد حتتاج 
اإىل فح�س الن�سبة املعيارية الدولية يف منا�سبات اإ�سافية.

مع  الت�ا�سل  على  فاحر�س  الــ�ارفــاريــن  تتناول  كنت  اإذا 
طبيبك اإذا الحظت اأي تغرّيات �سحية

طـــــــــــــــب
كي  امل����اء...  احتبا�ض  ال����وزن،  يف  زي���ادة 
الناجمة  اجلانبية  التاأثريات  من  حت��دي 
الق�سرية  ال�����س��ت��ريوي��دات  ع��الج��ات  ع��ن 
)الكورتيزون( الطويلة الأمد، من ال�سروري 

اأن تقللي ا�ستهالكك امللح. 
ع�سر  يلي  فيما  ذل��ك؟  لتحقيق  اأفعل  م��اذا 

ن�سائح.

خالل اأكرث من 60 �سنة، كان )الوارفارين( دواًء اأ�سا�سيًا للم�سابني بالرجفان الأذيني. عند ا�ستعماله بال�سكل املنا�سب، مينع �سنويًا حتى 60% من اجللطات 
الدماغية املرتبطة بهذا ال�سطراب ال�سائع يف اإيقاع القلب. لكّن �سعوبة التحّكم يف هذا الدواء معروفة نظرًا اإىل �سرورة اإبقاء م�ستويات الدم �سمن 

نطاق �سّيق لتجّنب اآثار جانبية مثل النزف غري املرغوب فيه.

مينع �سنويًا حتى 60 % من اجللطات الدماغية

)الوارفارين(.. ا�ستعماله يطرح حتديًا �سعبًا

ال�ستريويدات  تعزز  الطعام:  اإىل  زائفة(  )اأمالحاً  اأُ�سيف   1
االأمالح  اأحـــد  وهــ�  الــ�ــســ�ديــ�م،  امت�سا�س  اإعــــادة  الق�سرية 
ــــاء يف اخلــلــيــة. وكــــي ال تفاقمي  امل الــتــي حتــتــبــ�ــس  املــعــدنــيــة 
)اأقل  امللح  من  خالياً  تناويل طعاماً  االحتبا�س هذه،  ظاهرة 
من غرامني ي�مياً(. لذلك ا�ستعملي )اأمالحاً زائفة( حتت�ي 

على كل�ريد الب�تا�سي�م اأو املغنيزي�م.

2 اأمتنع عن تناول االأطباق املعدة م�سبقاً، رقاقات البطاطا، 
املدخن:  وال�سمك  الباردة،  اللح�م  اجلنب،  املالح،  الب�سك�يت 
ال�س�دي�م.  مــن  هائلة  كميات  على  االأطــعــمــة  هــذه  حتــتــ�ي 
فيها  املــلــح  كمية  تبقى  خــفــيــف(،  )مــلــح  عليها  ُكــتــب  لــ�  حتى 

كبرية.

بزاً خالياً من امللح: يت�افر هذا الن�ع من اخلبز يف االأفران اأو 

يف املتاجر الغذائية الكربى. وينطبق االأمر عينه على الكعك، 
اخلبز باحلليب، والب�سك�يت اله�س، حتى ل� كان ماحلاً.

امللح  اأ�سيف  ال  اأنني  مبا  و�سفاتي:  اإىل  الت�ابل  اأ�سيف   4
وغريها  البهارات  االأع�ساب،  الت�ابل،  اإىل  اأجلــاأ  اأطباقي،  اإىل 
اأتفادى اخلردل،  اأنني  اإال  املنكِّهة الأح�سن مذاقها.  املــ�اد  من 
ـــاأكـــد من  املــخــلــالت، والــقــبــار الأنـــهـــا غــنــيــة بــاملــلــح. كــذلــك اأت
حمت�يات خلطات الت�ابل، مثل الكاري وراأ�س احلان�ت، الأنها 

قد حتت�ي على امللح.

الفاكهة واخل�سر  اأتناول ما ال يقل عن خم�س حبات من   5
ي�مياً: ت�ؤدي ال�ستريويدات الق�سرية اإىل خ�سارة الب�تا�سي�م 
الك�رتيزون  من  عالجاً  تتبعني  كنت  اإن  لذلك  الــبــ�ل.  عرب 
ط�يل االأمد، زيدي ا�ستهالكك من الب�تا�سي�م باإدراج الفاكهة 

و/اأو اخل�سر يف وجباتك الأنها حتت�ي على كمية كبرية منه.

والع�ساء:  الغداء  على  والبي�س  ال�سمك،  اللحم،  اأتناول   6
الع�سالت.  اأنــ�ــســجــة  تــلــف  اإىل  بــالــكــ�رتــيــزون  الــعــالج  يــــ�ؤدي 
والع�ساء  الـــغـــداء  عــلــى  تــتــنــاويل  اأن  الـــ�ـــســـروري  مـــن  لــذلــك 
الربوتينات مبقدار غرام لكل كيل�غرام من كتلة اجل�سم )اأي 

نح� 60 غراماً اإن كان وزنك 60 كيل�غراماً(.

اأتناول ثالثة منتجات من م�ستقات احلليب كل ي�م: من   7
املمكن لعالج مماثل اأن ي�ؤثر يف العظام.

 وم�ستقات احلليب غنية بالكال�سي�م الذي ي�سهل امت�سا�سه. 
لذلك اأتناول اللنب، اجلنب االأبي�س،

 اأو اجلـــنب الــطــري مــع كــل وجــبــة، اإال اأنــنــي اأتـــفـــادى اجلنب 
املالح.

هذا  مع   :D بالفيتامني  الغني  االأبي�س  اجلــنب  اأخــتــار   8
اجلنب، اأح�سل على الربوتينات )20 غراماً يف كل علبة من 
عن  ف�ساًل  للعظام،  والكال�سي�م  للع�سالت  غراماً(   250

الفيتامني D الذي يعزز عملية الت�ساق الكال�سي�م بالعظم.

9 اأ�ستبدل بانتظام العد�س باملعكرونة: البق�ل اجلافة غنية 
اإدراجها  الــ�ــســروري  مــن  لذلك  والب�تا�سي�م.  بالربوتينات 
يف الئــحــة طعامنا مــرَتــني يف االأ�ــســبــ�ع. ولــكــن اأحــر�ــس على 
غ�سلها بعناية اإن كانت معلبة كي اأتخل�س من امللح امل�ستخَدم 

يف حفظها.

ميلنا  الك�رتيزون  تناول  يزيد  غذائي:  م�ازنة  اأحاول   10
اإىل االأطعمة احلل�ة وتخزين الده�ن يف اجلزء العل�ي من 
بــداأُت باكت�ساب  اأو  اإن الحظُت ظاهرة مماثلة  اجل�سم. لذلك 

بالده�ن  الغنية  االأطعمة  مــن  باحلد  غــذائــي  اأوازن  الـــ�زن، 
وال�سكريات.

ما احلل عند تناول الطعام خارج املنزل؟
واملخب�زات  ال�سندوي�سات،  اجلــاهــزة،  االأطعمة  تناول  تفادي 
البيتزا، املعجنات، وال�سندوي�سات  املعدة م�سبقاً،  الأن االأطباق 

حتت�ي على كمية كبرية من امللح. 
بداًل من ذلك، اق�سدي مطعماً ميكنك اأن تطلبي فيه طبقاً 
خالياً من امللح. اأما يف الكافيرتيا، فتناويل اخل�سراوات النيئة 
من دون �سل�سة واأ�سيفي اإليها اخلل والزيت. كذلك، اختاري 
اأطباق امل�ساوي، البق�ل، واخل�سر املعدة كل واحدة منها على 
اأما  اأكــرث مل�حة.  تك�ن  التي  معاً  املح�سرة  االأطباق  حدة ال 
اجلنب  )ال  احلليب  م�ستقات  باأحد  فتلذذي  خفيفة،  ك�جبة 

املالح( مع حبة فاكهة طازجة.

الكورتيزون لعالج  اجلانبية  التاأثريات  من  للحد  ن�سائح   10
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ثقافة وفن�ن

كلية اآل مكتوم للتعليم العايل يف ا�سكتلندا حتتفل بتخريج الدورة 25 لربنامج التعددية الثقافية
نائب حاكم دبى وزير  اآل مكت�م  را�سد  ال�سيخ حمدان بن  �سم�  حتت رعاية 
املالية احتفلت كلية اآل مكت�م للتعليم العايل يف دندي با�سكتلندا م�ساء ام�س 
25 لربنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة  الـ  االأول بتخريج الدورة 

»برنامج االعتماد االكادميي«.
�سارك يف الدورة التي بداأت فعالياتها فى5 فرباير احلايل 53 م�ساركة من 
واجلامعة  ال�سارقة  وامريكية  وال�سارقة  وزايد  واب�ظبى  االمــارات  جامعات 
اال�سالمية  الــدرا�ــســات  وكــلــيــة  العليا  التقنية  وكــلــيــات  بــدبــى  الــربيــطــانــيــة 
والعربية بدبى وكلية االقت�ساد والعل�م ال�سيا�سية بجامعة القاهرة وجامعة 
املااليا املاليزية باالإ�سافة اىل م�ساركة خم�س منت�سبات من وزارة الداخلية .
ح�سر حفل التخرج الذى اأقيم فى مقر الكلية �سعادة مريزا ال�سايغ رئي�س 
مدينة  عمدة  ب�رت�يك  الين  بروف��ست  لــ�رد  و�سعادة  الكلية  امناء  جمل�س 
الداخلية  بــ�زارة  االأكادميي  التط�ير  الطيب كمايل مدير  والدكت�ر  دندي 
ومــــدراء ومــ�ــســ�ؤوىل اجلــامــعــات والــكــلــيــات املــ�ــســاركــة ولـــ�رد ايــلــدر م�ست�سار 

الكلية.
كلية  عام  مدير  اب�بكر  جابر  اب�بكر  والدكت�ر  ال�سايغ  مــريزا  �سعادة  وقــام 
التخرج  �سهادات  بت�سليم  ايلدر  والل�رد  بروف��ست  لــ�رد  باالإنابة  مكت�م  اآل 

للم�ساركات وهدايا تذكارية بهذه املنا�سبة .
والقى الدكت�ر اب�بكر جابراب�بكر مدير عام الكلية باالإنابة كلمة هناأ فيها 
اخلريجات من�ها ان هذا الي�م ي�م هام لـ 53 خريجة اكمل�ا بنجاح برنامج 
فعاليات  مــن  الــرابــع  لالأ�سب�ع  لندن  اىل  و�سيت�جه�  االكــادميــي  التدريب 

الربنامج .
الربنامج  جنــاح  يف  �ساهمت  الــتــي  امل�سرتكة  التعاونية  اجلــهــ�د  اىل  وا�ــســار 
التعليمي يف كلية اآل مكت�م معربا عن الفخر بالتعاون مع اجلامعات امل�ساركة 

يف االمارات وم�سر وماليزيا .
التعليمية التي تقدمها  وا�ساف م�ؤكدا العزم على تط�ير وتنمية الربامج 
الكلية  اهــداف  بــاأى ت�جيه وم�ساعدة لل��س�ل اىل  اآ ل مكت�م مرحبا  كلية 

لهذا الربنامج .
العايل  25 وبامل�ست�ى  الـ  للدورة  الكلية ب��س�لها  ادارة  اعتزاز  واعــرب عن 
فى  وانخرط�ا  ا�سرهم  عن  بعيد  االمــيــال  االف  قطع�ا  الذين  للم�ساركني 
اىل  م�سريا  ا�سكتلندا  اىل  باحل�س�ر  التحدي  وقبل�ا  الــربنــامــج  فعاليات 

�سرور الكلية النتظام امل�ساركات يف جميع املحا�سرات واملناق�سات والفعاليات 
والتفاهم  للثقافة  ج�سرا  تك�ن  ان  الكلية  ر�سالة  بــان  م��سحا  االكادميية 
املــ�ــســرتك بــني الــعــامل اال�ــســالمــي والــغــربــي واأ�ـــســـاف ان بــرنــامــج التدريب 
قدمت  التي  اال�سكتلندية  االكادميي  االعتماد  هيئة  من  معتمد  االكادميي 
�سهاداته الأول مرة عام 2015 م من�ها بان الربنامج يهدف اىل التعريف 
�سجل  لها  دنــدي  مدينة  بــاأن  واختتم  وتقاليدها  وثقافتها  ا�سكتلندا  بتاريخ 
جيد يف جمال التعددية الثقافية �ساكرا مل�ساعر ال�سداقة الطبيعية لل�سعب 

اال�سكتلندي .

والقى �سعادة مريزا ال�سايغ رئي�س جمل�س امناء الكلية كلمة ا�سار فيها اىل 
برنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة الذي بدا بالدورة ال�سيفية عام 
عدد  وجتاوز  كبريا  جناحا  واثبت  ملح�ظا  اجنازا  وحقق  متميز   2003

الطالبات امل�ستفيدات منه 1100 طالبة .
ال�سيفية  القادمة  دورتــه  فى  الربنامج  فى  امل�ساركة  اىل  �ستن�سم  انه  وقــال 
الها�سمية  االردنية  باململكة  االردنية  باأب�ظبي واجلامعة  ال�س�رب�ن  جامعة 
ان  اقرتحت  ال�س�رب�ن  جامعة  بــاأن  واأو�ــســح  للبرتول  اين�ك  �سركة  واي�سا 

تق�سى امل�ساركات اال�سب�ع الرابع من الربنامج يف باري�س .

واأ�سار اىل م�ساركة �سعادة البارونة مانزليت اولدين ع�س� جمل�س الل�ردات 
الربيطاين وزميلتها ان اوليفاري��س يف حما�سرات الربنامج حيث حتدثت 

ان اوليفاري��س عن حق�ق املراأة يف عامل الي�م .
وقال ال�سايغ: ان كلية اآل مكت�م ق�سة جناح بداأت انطالقا من روؤية �سم� 
ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكت�م بتنفيذ الكلية برنامج التعددية الثقافية 
للكلية  دعــمــه  عــلــى  ل�سم�ه  والــتــقــديــر  بال�سكر  وتــ�جــه  الــقــيــادة  ومـــهـــارات 
والربنامج م�سريا اىل ان �سم�ه �سيلتقى الطالبات امل�ساركات يف 11 مار�س 

القادم ليتعرف عن قرب على مدى ا�ستفادتهم .
الكلية  مــع  تعاونها  على  املــ�ــســاركــة  والــكــلــيــات  اجلــامــعــات  اىل  ال�سكر  ووجـــه 
وم�ساركتها فى الربنامج الذى تناول م��س�عات هامة مثل الع�ملة والتعددية 

الثقافية وح�ار احل�سارات والقيادة واالدارة واحل�ار مع االخر.
واأ�ساف مريزا ان االمارات �سرعت فى حقبة جديدة من ت�سجيع االبتكارات 
الــتــي ر�ــســدت لــهــا جــ�ائــز مــ�ــســريا اىل منـــاذج مــن االبــتــكــارات فــى مدار�س 

وجامعات الدولة .
ايام  الي�م بذكرى هامة فمنذ خم�س  : نحتفل  ال�سايغ  �سعادة مريزا  وقال 
كانت الذكرى اخلم�سني للقاء قادة اب�ظبي ودبي املغف�ر له ال�سيخ زايد بن 
�سلطان اآل نهيان واملغف�ر له ال�سيخ را�سد بن �سعيد اآل مكت�م يف 18 فرباير 

بينهما. احتاد  تاأ�سي�س  وقررا  ال�سمحة  يف   1968
واخــتــتــم قــائــال ي�سرين ان اعــلــن انــه يف االأ�ــســبــ�ع املــا�ــســي منحت االمـــارات 
على  املـــراأة  ت�ساعد  التي  العربية  الــدول  بني  االول  املركز  املتحدة  العربية 

ا�ستعادة حق�قها.
عن  نيابة  كلمة  يف  االمـــارات  جامعة  من  االحمد  عائ�سة  الطالبة  و�سكرت 
اإتاحة  الكلية على  راعى  اآل مكت�م  را�سد  بن  ال�سيخ حمدان  �سم�  امل�ساركات 
الريادي  الربنامج  هذا  مبثل  لاللتحاق  الطالبات  لبناته  الثمينة  الفر�سة 
م�سيدة بت�جيهات �سم�ه بتنفيذ هذا الربنامج الذى يعك�س روؤيته احلكيمة و 
وت�جيهات �سم�ه بت�فري املناخ املنا�سب لتحقيق اال�ستفادة املثلى من فعاليات 
وان�سطة الربنامج ..م�سرية اىل ان ذلك يعك�س اهتمام �سم�ه بتعليم ومتكني 

املراأة وفتح املجال اأمامها حتى تتب�اأ مكانتها الالئقة يف العمل واملجتمع.
خالل  لهم  رعايتهم  على  الربنامج  على  والقائمني  الكلية  دور  ثمنت  كما 

فرتة الدورة واالهتمام الذي اأول�ه لهم من خالل هذا الربنامج.

اأول مرة ين�سر فيها كتاب باللغة العربية عن ملكات م�سر القدمية

توقيع كتاب )ملكات الفراعنة.. دراما احلب وال�سلطة( 
حل�سني عبد الب�سري

ال�سم�ع  مـــ�ؤ�ـــســـ�ـــســـة  تــنــظــم 
والـــفـــنـــ�ن، حفال  لــلــثــقــافــة 
لــــتــــ�قــــيــــع كـــــتـــــاب »مـــلـــكـــات 
درامـــــــا احلب  الـــفـــراعـــنـــة.. 
وال�سلطة«، للدكت�ر  ح�سني 
عـــبـــد الـــبـــ�ـــســـري، والـــ�ـــســـادر 
رو�سيا  اأنـــبـــاء  نــ�ــســر  دار  عـــن 
�سل�سلة  �ــســمــن  بـــالـــقـــاهـــرة 
مب�ؤ�س�سة  وذلــك  امل�سريات، 
املقبل،  مــار�ــس   1 الــ�ــســمــ�ع، 
ال�سابعة  الــ�ــســاعــة  متـــام  فــى 

م�ساء.
 30 الــــــكــــــتــــــاب  يــــــتــــــنــــــاول 
امللكة  مــنــذ  مــ�ــســريــة  مــلــكــة 
»نـــيـــت حـــتـــب« فــــى االأ�ــــســــرة 
القدمية  املــ�ــســريــة  االأوىل 

العظيمات  بــاملــلــكــات  مــــروًرا 
ونفرتيتى  وتــى  حت�سب�س�ت 
ونفرتارى وتاو�سرت و�س�اًل 
ال�سهرية  امل�سرية  امللكة  اإىل 

كلي�باترا.
ويــقــدم الــكــتــاب عــامل االآثار 
الكبري الدكت�ر زاهى ح�ا�س 
الكتاب  هــــذا  يـــاأتـــى  قـــائـــاًل: 
للغاية،  مـــهـــم  تـــ�قـــيـــت  فــــى 
ين�سر  مـــرة  اأول  هـــذه  اإن  اإذ 
العربية  باللغة  كــتــاب  فيها 
القدمية،  م�سر  ملكات  عــن 
م�ؤلف  اأن  اإىل  بـــاالإ�ـــســـافـــة 
عبد  الدكت�ر ح�سني  الكتاب 
اأثرى على م�ست�ى  الب�سري 
عــلــى درجته  عــــال، وحــ�ــســل 

امل�سرية  االآثـــار  فى  العلمية 
ج�نز  جامعة  فــى  الــقــدميــة 
املتحدة  بــالــ�اليــات  ه�بكنز 
االأمـــريـــكـــيـــة، واأعــــطــــاه اهلل 
مــلــكــة الــكــتــابــة؛ لــذلــك فاإن 
اإ�سافة  يعترب  الــكــتــاب  هـــذا 
العربية،  لــلــمــكــتــبــة  مــهــمــة 
�ـــســـ�ف يك�ن  الـــكـــتـــاب  هـــــذا 
مــفــيــًدا لــكــل دار�ـــســـى االآثــــار 
للمكتبة  اجلــديــد  وم�سيًفا 
الــعــربــيــة الــتــى تــفــتــقــد هذه 
الن�عية من الكتب، وقد قام 
الدكت�ر ح�سني عبدالب�سري 
مبــجــهــ�د كــبــري لــلــغــايــة فى 
العلمية  املــعــلــ�مــات  جتميع 
عن كل ملكة وقام ب�سياغتها 

ب�سيط  بــ�ــســكــل  وعـــر�ـــســـهـــا 
ورائع وجميل، وكتاب ملكات 
درامـــــــا احلب  الـــفـــراعـــنـــة.. 
وال�سلطة يجب اأن يقراأه كل 

امل�سريني.
الدكت�ر  اأن  بــالــذكــر  جــديــر 
حــ�ــســني عــبــدالــبــ�ــســري عامل 
اآثــار وروائــى وكاتب م�سرى 
ح�سل على درجة اللي�سان�س 
فى االآثــار امل�سرية القدمية 
جامعة  االآثـــــــــار  كـــلـــيـــة  مــــن 
ــــى درجــــتــــى  الـــــقـــــاهـــــرة وعــــل
فى  والــدكــتــ�راه  املاج�ستري 
القدمية  املــ�ــســريــة  االآثـــــــار 
االأدنى  ال�سرق  واآثــار  وتاريخ 
الـــقـــدمي فـــى جــامــعــة ج�نز 

املتحدة  بــالــ�اليــات  ه�بكنز 
االأمـــريـــكـــيـــة، ولــــه عــــدد من 
العلمية  واملــــقــــاالت  الــكــتــب 
والروايات و�سغل العديد من 
املنا�سب فى الداخل واخلارج 
واأ�سرف واأدار العمل االأثرى 
للح�سارة  الق�مى  باملتحف 
املــــ�ــــســــريــــة بـــالـــفـــ�ـــســـطـــاط، 
الكبري  املـــ�ـــســـرى  واملـــتـــحـــف 
اأهرامات  ومنطقة  باجليزة، 
االأثرية،  واملقتنيات  اجليزة، 
واملــــــنــــــظــــــمــــــات الــــــدولــــــيــــــة 
الن�سر  واإدارة  والــيــ�نــ�ــســكــ�، 
العلمى ب�زارة االآثار، وي�سغل 
حالًيا من�سب مدير متحف 

االآثار مبكتبة االإ�سكندرية.

وفد اإنتاج تليفزيونى اأمريكي ي�سور فيلما وثائقيا 
عن االإمرباطوريات الفرعونية القدمية باأ�سوان

اأنــــــــهــــــــي وفــــــــــد تـــــــابـــــــع لــــ�ــــســــركــــة 
االإنــــــــــــتــــــــــــاج الــــتــــلــــيــــفــــزيــــ�نــــيــــة 
 )Retuns L.L.C(االأمريكية
برئا�سة املخرج تقي جرانت وعاملة 
�س�الجن  الــــدكــــتــــ�رة  املـــ�ـــســـريـــات 
اإىل  زيارتهم  ال�سبت  الي�م  ا�سابي، 
مدينة اأ�س�ان، الإعداد فيلم وثائقي 
الفرع�نية  االإمـــرباطـــ�ريـــات  عــن 
وا�ستقرارها على �سفاف  القدمية 
الناحية  على  ذلــك  وتــاأثــري  النيل 
االأثرية  واالكــتــ�ــســافــات  الــثــقــافــيــة 
من  مزيد  جــذب  بهدف  احلديثة، 
الفرتة  ملــ�ــســر خــــالل  الــ�ــســائــحــني 

املقبلة.
ال�سحفي  املــــركــــز  مـــديـــر  وقــــــال 
للمرا�سلني االأجانب باأ�س�ان التابع 
لال�ستعالمات  الـــعـــامـــة  لــلــهــيــئــة 
االإعـــالمـــى اأحــمــد عــلــي عــبــيــد، يف 
جزء  الــفــيــلــم  هــــذا  »اإن  تــ�ــســريــح 
مـــن عـــدة اأفـــــالم مت اإعــــدادهــــا فى 
احل�سارات  ذات  الــــدول  مــن  عـــدد 

الـــقـــدميـــة الإلــــقــــاء الـــ�ـــســـ�ء على 
اأن  اإيل  م�سريا  العريق..  تاريخها 
املرة  هذه  الت�سجيلي  الفيلم  فكرة 
النظام  تــطــ�ر  على  الــ�ــســ�ء  تلقي 

االقــتــ�ــســادي والــنــقــدي مــن بداية 
احل�سارات حتى االآن«.

واأ�ساف اأن ال�فد �سيع�د للت�س�ير 
يف م�سر خالل �سهر ي�ني� القادم، 

يــتــم عر�س  اأن  املـــقـــرر  مـــن  فــيــمــا 
2019 يف  يــنــايــر  نــهــايــة  الــفــيــلــم 
اأمـــريـــكـــا واإجنــــلــــرتا وبــعــ�ــس دول 

اأوروبا.

ندوة عن �ساعر ال�سباب اأحمد رامي 
يف دار الكتب امل�سرية

تــقــيــم الــهــيــئــة الــعــامــة لــــدار الكتب 
برئا�سة  امل�سرية  الق�مية  وال�ثائق 
نـــدوة عن  ال�س�كي  اأحــمــد  الــدكــتــ�ر 
اأحــمــد رامـــي �ــســاعــر الــ�ــســبــاب. تقام 
الـــنـــدوة فـــى متــــام احلـــاديـــة ع�سرة 
�سباح اأول مار�س بقاعة على مبارك 

مبقر دار الكتب بك�رني�س النيل.
ينظمها  التى  الــنــدوة،  فــى  يتحدث 
بالهيئة،  الــــــرتاث  حتــقــيــق  مـــركـــز 
�ــســ�يــلــم، ويتحدث  اأحــمــد  الــ�ــســاعــر 
عن امل�سرية ال�سعرية الأحمد رامي. 
كما يتحدث الدكت�ر زين ن�سار عن 
االأعـــمـــال الــغــنــائــيــة الأحـــمـــد رامـــي، 
اأحــمــد دروي�س  الــدكــتــ�ر  ويــتــحــدث 
لرباعيات  رامــي  اأحمد  ترجمة  عن 

اخليام من الفار�سية اإىل العربية. 
حي  يف   1892 عـــــام  رامــــــي  ولـــــد 
بـــالـــقـــاهـــرة، وبعد  زيـــنـــب  الــ�ــســيــدة 
عمل  املعلمني  مدر�سة  فى  تخرجه 
امل�سرية  الــكــتــب  دار  ملــكــتــبــة  ــا  ــًن اأمــي

يف  احلديثة  للتقنيات  درا�سته  وبعد 
م�ست�سارا  عــني  بفرن�سا،  الفهر�سة 
فيها  عمل  حيث  امل�سرية،  لــالإذاعــة 
ملــــدة ثــــالث �ــســنــ�ات ثـــم عـــني نائبا 

وظل  امل�سرية،  الكتب  دار  لرئي�س 
بها حتى اإحالته اإىل التقاعد.

اخلام�س  فى  الكبري  ال�ساعر  ت�فى 
اأثرى  اأن  بــعــد   1981 يــ�نــيــ�  مــن 

الــ��ــســطــني االأدبــــى والــفــنــى بروائع 
ال�سعر الغنائي، ال �سيما ما تغنت به 
اأم كلث�م من ق�سائد  ال�سرق  ك�كب 

رامي.
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اإذا اأحّبني النا�ض فال �سك اأنني �ساأجنح

�ســـــاندرا رزق: ال اأزال يف مرحلــــة البدايــــات

ا�ستطاعْت ملكة جمال لبنان ل�سنة 2000 �ساندرا رزق اأن تخطف الأ�سواء جمددًا، واأن ت�سبح حمّط اأحاديث النا�ض واجلمهور بعد ظهورها يف برنامج 
)ديو امل�ساهري(، الذي انتهت حلقاته اأخريًا، حتى اأن املنتجني بداأوا يتناف�سون على الفوز بها لبطولة اأعمالهم الفنية.

رزق التي كانت اختارْت البتعاد عن الأ�سواء، ومن ثم انهمكْت بالزواج والإجناب وبعملها اخلا�ض، عادْت بقّوة اإىل عامل ال�سهرة، واأبدت تفاُجئها ول 
تعرف كيف تنهال عليها العرو�ض من كل حدب و�سوب، من لبنان وخارجه، وحتديدًا من م�سر التي �ستطل على �سا�ستها من خالل برنامج تلفزيوين، على 

اأن حتّدد موقفها خالل الفرتة املقبلة من العر�ض التمثيلي الكبري وال�سخم من )هولييود ال�سرق(.
وحتّدثْت �ساندرا رزق خالل احلوار عن جتربة )ديو امل�ساهري(، عن النتقادات القا�سية التي تعّر�سْت لها، عن بكائها بعيدًا عن ال�سا�سة، ويف املقابل عن 
َتعاُطف النا�ض معها. كما تطّرقْت اىل )ظلم من نوع اآخر(، ب�سبب اتهامها باملبالغة يف عملياِت جتميٍل مل َتْخ�سع لها، كما اإىل موقفها من الزواج وح�سانة 

ابنتها.

امل�ساهري(،  )ديــ�  برنامج  يف  م�ساركتِك  بعد   •
الفني  الــــ��ــــســــط  يف  قـــــ�يـــــاً  حــــ�ــــســــ�راً  حـــقـــقـــِت 
م�ا�سفات  مـــن  بـــه  تــتــمــّتــعــني  ملـــا  واالإعـــــالمـــــي 
اأين  ت�ساءل  والــكــل  الفــتــة،  وكــاريــزمــا  ا�ستئنائية 
�سبب  فما  املا�سية.  الفرتة  طــ�ال  خمتفية  كنِت 
اأنك  املــا�ــســيــة، خ�س��ساً  الــفــرتة  خـــالل  غــيــابــك 

حملِت لقب ملكة جمال لبنان للعام 2000؟
اأكملُت  لــبــنــان  جــمــال  ملكة  بلقب  فـــ�زي  بــعــد   -
درا�ــســتــي اجلــامــعــيــة ومـــن بــعــدهــا عــمــلــُت ملـــدة 3 
 7 �سن�ات يف قــنــاة )الــعــربــيــة(، ثــم تــزوجــُت قبل 
ملــدة عامني فقط. وبعد  وا�ستمر زواجــي  اأعـــ�ام، 
اأطّل  اأن  �ــســنــ�ات عــلــى طــالقــي، قــبــلــُت   6 مـــرور 
جمــدداً يف االإعـــالم، وقــّدمــُت حفل انتخاب ملك 
امل�ساهري(.  اأن �ساركُت يف )دي�  اإىل  جمال لبنان، 
لبنان  اخلــا�ــس يف  لـــدّي عملي  االأ�ــســا�ــس  لكن يف 

والدول العربية.
ا�سمك؟ حتمل  يد  حقائب  ماركة  • متلكني 

- نعم، وهي تباع يف لبنان والدول العربية.

التي م�ست  الفائتة  االأع�ام  باأن  ت�سعرين  • هل 
بـــعـــيـــداً عـــن االأ�ــــســــ�اء ذهـــبـــْت �ـــســـدى وهــــل اأنـــت 

متاأ�ّسفة عليها؟
- على االإطالق، وهذا امل��س�ع ال يعني يل اأبداً. 
خالل الفرتة املا�سية كنُت منهمكة برتبية ابنتي 
اأحــاول اإجنــاز بع�س  ولــدّي عملي اخلا�س وكنُت 
لــ�ــســنــ�ات ط�يلة  يعمل�ن  اأنــا�ــس  هــنــاك  االأمـــــ�ر. 
اأن يطل�ا  اإىل مكان، واآخــرون ميكن  وال ي�سل�ن 
ُيعاِدل  وانت�ساراً  �سهرة  ويحقق�ا  فقط  ل�سهرين 

َمن يعمل�ن ل�سن�ات ط�يلة من اأجلهما. كل 
�سيء ن�سيب. النا�س اإما يك�ن�ن حمب�بني 

اأو غري حمب�بني. ما ح�سل معي كان 
مب�سيئة اهلل )هيك احلياة بّدها(.
الـــربنـــامـــج  اأن  يف  �ـــســـك  ال   •

النا�س  الأن  الــكــثــري،  اأعـــطـــاك 
ـــلـــ�ك كـــــثـــــرياً وكـــاأنـــهـــم  تـــقـــّب

اكــتــ�ــســفــ�ك جمــــــدداً. فهل 
االأ�سداء  هــذه  مثل  مل�سِت 

االإيجابية؟
جـــــــداً،  ــــة  ــــي ــــجــــاب اإي ــــــــداء  االأ�ــــــــس هلل  احلـــــمـــــد   -
والريب�رتاجات التي كانت ُتعر�س خالل احللقة 
ز  ُتــــرْبِ وكــانــت  اإيّل،  بالن�سبة  جــــداً  مــهــمــة  كــانــت 
�سخ�سيتي وت�سرفاتي وُتْظِهرين على حقيقتي. 

امل��س�ع؟ هذه  �ست�ستغلني  • وكيف 
واالأ�س�اء،  االإعــالم  اإىل  الع�دة  قــررُت  اأن  - منذ 
بينها  فيها  للم�ساركة  وم�ساريع  عرو�ساً  تلقيُت 
مـــــ�ـــــســـــلـــــ�ـــــســـــل 
ن  م�سا لر
ملقبل  ا

م�سر،  اإىل  وبالن�سبة  م�سر.  يف  اآخـــر  وم�سل�سل 
وتقدمي  م�سل�سل  اأجــل  من  اإيّل  حتّدث�ا  اأن  �سبق 
برنامج، ولكنني اأخربُتهم اأنني م�سطرة للغياب 

ب�سبب ان�سغايل بت�س�ير )دي� امل�ساهري(.
اللبناين؟ العمل  ه�  • وما 

- ه� م�سل�سل رم�ساين مع املُْنِتج مروان حداد.
بط�لتك؟ من  ه�  • وهل 

- طبعاً.
التمثيل؟ يف  االأوىل  جتربتك  • ولكنها 
- واإن يكن؟ من امل�ؤكد اأنه من بط�لتي.

بــــاأدوار  اإال  َتــْقــبــلــني  ال  اأنـــك  يعني  هـــذا  هــل   •
البط�لة؟

العمل  كــان  �ــســ�اء  بغريها!  اأقــبــل  وملـــاذا  - طبعاً، 
نــعــرف كيف  اأن  املــهــّم  بــطــ�لــة،  اأو غــري  بــطــ�لــة 

ن�ؤديه، فلماذا ال اأطّل بدور بط�لة؟ 
م�هبة؟ اإىل  يحتاج  التمثيل  • ولكن 

ر  واأحت�سّ معهم  اأتعامل  اأق�ياء  اأ�ساتذة  ي�جد   -
�ساء  و)اإن  جيد،  ب�سكل  اإ�سرافهم  حتت  للتمثيل 

اهلل خري(. وحتى االآن مل اأوّقع ب�سكل ر�سمي.
التمثيل؟ م�هبة  لكني  مَتْ • وهل 

- ال اأعــرف. عندما كنا ن�سّ�ر يف )mtv( كان�ا 
يق�ل�ن يل )اأنت م�ه�بة وفظيعة(.

امل�سري؟ العر�س  اإىل  • وبالن�سبة 
- ه� ال يزال قيد الدر�س. لدّي خيارات عدة، واأنا 

ال اأزال يف مرحلة البدايات.
عليك  تهافتْت  العرو�س  اإن  الق�ل  ميكن  • هل 

دفعة واحدة؟
 3 قبل  معي  حتــّدثــ�ا  هم  م�سر،  اإىل  بالن�سبة   -

اأ�سهر، اأما العر�س اللبناين فه� جديد.
العمل  م�سروع  االآن  حتى  �سمي  حَتْ مل  ملــاذا   •

يف م�سر؟
- الأنني ارتبطُت بربنامح )دي� امل�ساهري(.

امل�سري؟ العر�س  طبيعة  • وما 
- هناك )تي يف �س�( وم�سل�سل تلفزي�ين.

بالعملنْي؟ �ستقبلني  • وهل 
- قبلُت بعر�س الـ )تي يف �س�(، ولكن بالن�سبة اإىل 

امل�سل�سل، فلم اأعِط قراري النهائي ح�له.
اأي�ساً؟ بط�لتك  من  ه�  • وهل 

- بل ه� بط�لة م�سرتكة، ولكن لن ي�سارك فيه 
ممثل�ن غريي من لبنان. ق�سة امل�سل�سل اأجنبية 

وُر�سدت له ميزانية �سخمة جداً.
مع  امل�سري  العمل  يتعار�س  اأن  ميكن  هــل   •

العمل اللبناين؟
- هذا االأمر يرتبط بالت�قيت، ومن الطبيعي اأال 

اأمتكن من ت�س�ير العملنْي يف وقت واحد.
وبنجاحك  بك  وترحيباً  مباركة  مل�سِت  هل   •
معك  تعامل�ا  االآخــريــن  بـــاأن  �سعرِت  اأنـــك  اأم 

كمناِف�سة لهم؟
يجب  ومّمــــــــــن   -
اأملـــــــ�ـــــــس  اأن 

الرتحيب!
مــــــــن   •

ال��سط؟
- مل اأفهم.

حتّدثِت   •
عــــــــــــــــــــــــــــن 
عــــــرو�ــــــس 
م�سر  مـــــــن 
فهل  ولـــبـــنـــان، 
رّحـــــــــــــــــــب اأهــــــــــــل 
بك  الفني  الــ��ــســط 

كفنانة جديدة؟
اأن  تــنــتــظــريــن  وَمــــــن   -
ب�سراحة  بــــــي؟  يــــرّحــــب 
هل  اأحـــــد.  اإيّل  يــتــحــدث  مل 
بي  يـــتـــ�ـــســـلـــ�ا  اأن  تـــتـــ�قـــعـــني 
من  التهنئة؟  يل  ويــقــّدمــ�ا 
يفعل�ا  مل  اأنــــهــــم  املـــــ�ؤّكـــــد 
األتقي  عندما  ولكن  ذلــك، 
اأن  ميــكــن  منهم  بالبع�س 
اأ�سمع بع�س التن�يه منهم. 
�سيئاً  اأنتظر  ال  اأنا  ب�سراحة، 
اأطفااًل  لــ�ــســنــا  نــحــن  اأحـــــد.  مـــن 
النا�س.  تركيبة  هــي  كــيــف  ونــعــرف 
اأحد امل�الت  اأدخل  املقابل، عندما  لكن يف 
اأو اأحد املطاعم اأمل�س حمبة ال ت��سف من النا�س 
اأمل�س مثلها  املحبة مل  ي�سيدون بي، وهذه  الذين 

يف حياتي كلها.
كل هذه  وراء  يقف  الذي  ال�سبب  ما  راأيك،  • يف 

املحبة من اجلمه�ر والنا�س؟
- ال اأعرف، رمبا الأنني كنُت عف�ية وعلى 
اأكن  مل   Show الــــ  خـــالل  طبيعتي. 
الكثري، وكنُت  كاملة، بل كان ينق�سني 

اأ�سعر باخلجل واخل�ف من ال�ق�ف على امل�سرح، 
حتى اإن اأع�ساء جلنة التحكيم كان�ا ينتقدونني 
َتعاَطف النا�س معي،  بق�ة ويجرح�نني، ولذلك 
ول� اأن اأع�ساء اللجنة �سّفق�ا يل ملا مل�سُت كل هذا 
التعاطف من النا�س. اللجنة كانت تظلمني اأحياناً 
وتق�س� علّي يف اأحيان اأخرى وبعدها كانت تنهال 
علّي الر�سائل من النا�س الذين كان�ا يكتب�ن يل 
)ما معن حق. انت طيبة وبتعّقدي(، اأي اأنني كنُت 
اأ�سكت وال اأرّد على اللجنة والنا�س يدافع�ن عني. 
اأنا مل اأرّد على اأع�ساء جلنة التحكيم اأبداً، ومهما 
قال�ا كنُت اأق�ل لهم �سكراً. اأواًل، الأنني كنت اأ�سعر 
باخلجل، الأنني مبثل �سني ال ميكن اأن اأقبل على 
الأن  وثانياً  يل،  مالحظات  اأّي  ه  ُت�جَّ بــاأن  نف�سي 
كنُت  ولذلك،  بذلك،  اأي�ساً  يل  ي�سمح  ال  م�قعي 
الدفاع عني، وهذا  يت�ّل�ن مهمة  والنا�س  اأ�سكت 

اأمر جّيد جداً.
الربنامج؟ اإدارة  عند  تعرت�سي  • اأمل 

اله�اء.  عــن  بعيد  ولكن  كــثــرياً،  اعرت�سُت  بــل   -
لها،  عــالقــة  ال  االإدارة  اأن  اأجـــد  كنت  املــقــابــل،  يف 
ال  باأنهم  اأ�سعر  كنُت  التحكيم.  جلنة  اأع�ساء  بل 
اأغــّنــي بل  اأنــنــي ال  اأنــهــم يعرف�ن  ي�ؤيدونني، مــع 
�ــســاركــُت يف الــربنــامــج مــن اأجـــل الــفــ�ز وتقدمي 
الـ  دْعــمــهــا.  اخـــــرتُت  الــتــي  للجمعية  املــ�ــســاعــدة 
مني  طــلــبــ�ا  وهــــم  ذلـــــك،  يــ�ــســتــلــزم   )Show(
ُت  َعَر�سْ َمــن  اأنـــا  ولــ�ــســُت  الــربنــامــج،  يف  امل�ساركة 
اإىل مفاو�سات عدة،  االأمــر  واحتاج  ذلــك،  عليهم 
ولكن ال اأحد ميكن اأن يتقّبل املالحظات القا�سية، 
وبالرغم من ذلك كنُت اأ�سكت، الأنني اأعترب اأنه يف 
حال مل اأ�سكت لل�سخ�س الذي ي�ّجه يل املالحظة، 
فاإنه �سي�ستمّر يف ت�جيه مالحظات اإ�سافية يل. 
اأن اأحدهم قال يل )�ساندرا نحن مل  فنلفرت�س 
نحبك الي�م يف الغناء(، هل اأق�ل له )بل يجب اأن 
حتبني(، ول� فعلُت ذلك، فاإنه �سيجييني )غ�سنب 
عنك ما حّبْيتك(. يف راأيي )�سكراً جزياًل( كانت 

اأف�سل من الرّد و�سماع مالحظات اإ�سافية.
بذكاء؟ ت�سرفِت  اأنك  �سك  • ال 

- بذكاء واأي�سا لتجّنب )االأخذ والرّد(.
اأع�ساء  من  ُم�ْسَتهَدَفة  كنِت  باأنك  �سعرت  • هل 
اأنك  يــعــرفــ�ن  اأنــهــم  خ�س��ساً  التحكيم،  جلــنــة 
القيام  م�ساركتك  مــن  الــهــدف  بــل  مغنية  ل�سِت 

بعمل ذي ُبعد اإن�ساين؟
- ال ميكنني اأن اأق�ل اإنني كنُت م�ستهدفة او اأنهم 

لة عندهم. كان�ا يكره�نني، بل مل اأكن املف�سّ
عندهم؟ لة  املف�سَّ كانت  • ومن 

- ال اأعرف، الدنيا اأذواق.
لة  اإن داليدا خليل هي املف�سّ • هل ميكن الق�ل 

عند اللجنة؟
- ال اأعرف. ال �سك يف اأن هناك َمن هم حمرتف�ن 
دالــيــدا حمرتفة وجتيد  اأن  اأكــرث مني، وال �سك 
الرق�س و�سبق لها اأن �ساركْت يف برنامج )رق�س 
اأنها جتيد التمثيل وال�ق�ف على  النج�م(، كما 
خّريجة  ك�نها  مـــرة،  مبليار  مني  اأكـــرث  املــ�ــســرح 
اأق�سدها بكالمي، بل هي )طّي�بة  اأنا ال  م�سرح. 

ولذيذة( بل اأنا اأحتّدث عن نف�سي.
• هل كنت تبكني بينك وبني نف�سك عند انتهاء 
�سماع  عند  ت�سكتني  كنت  اأنــك  خ�س��ساً  احللقة، 

املالحظات من اأع�ساء جلنة التحكيم؟
- بل كنُت اأبكي يف كل مرة تنتهي فيها احللقة. اإذا 

مل يكن يف كل احللقات، ففي غالبيتها.
يف  ــَتــِفــّزة  ُمــ�ــْس كــنــت  اأنـــك  وجـــد  البع�س  • لــكــن 

اإطاللتك؟
- ملاذا وكيف!

الغناء؟ يف  تفكرين  • هل 
- مبدئياً اأنا لن اأغني.

نح�  تتجهي  اأن  املمكن  من  اأن  يعني  هذا  • هل 
الغناء م�ستقباًل؟

اأق�ل  اأبّدل تفكريي م�ستقباًل.  اأعرف، رمبا  - ال 
اأفكر  اإنــنــي ال  اأن قــلــُت  هــذا الــكــالم، الأنــنــي �سبق 
التمثيل.  نح�  االجتــاه  قــررُت  والي�م  بالتمثيل، 
واأخاف اأن ُيح�سب علّي كالمي ويقال الحقاً اإنني 

تراجعُت عّما كنُت قد قلُته �سابقاً.
املقبلة؟ لبنان  جنمة  تك�ين  اأن  نت�ّقع  • هل 

- ال اأعـــرف. يف االأ�ــســا�ــس ال اأعـــرف مـــاذا يح�سل 
معي الي�م وكيف انهالْت علّي العرو�س وامل�ساريع 

دفعة واحدة.
كملكة  م�قعك  مــن  جنمة  اأنـــك  يف  �سك  ال   •
ت�سبحي  اأن  هـــل ميــكــن  ولــكــن  �ــســابــقــة،  جــمــال 

جنمة على امل�ست�ى الفني؟
- مل ال. اإذا اأحّبني النا�س فال �سك اأنني �ساأجنح، 
ويف حـــال مل يــحــّبــ�ين فــلــن اأجنـــــح. هـــذا االأمـــر 

يرتبط برد فعل النا�س.
عن  والــبــعــيــد  الــعــفــ�ي  الــ�ــســخــ�ــس  اإن  • يــقــال 
متلكني  واأنــــت  بــ�ــســرعــة،  الــنــا�ــس  يتقّبله  التكلف 

هاتني ال�سفتني؟
- نحن هكذا اأهل ال�سمال.

ما  قــ�ــســرية.  فـــرتة  بــعــد  وتــطــلــقــت  • تـــزّوجـــِت 
االأ�ساب التي اأَْو�سلْتك اإىل الطالق؟

- ال اريد االإجابة عن هذا ال�س�ؤال. النا�س ال دخل 
لهم يف حياتي ال�سخ�سية.

ابنتك  ح�سانة  بق�سية  فــ�زك  اأخــبــار  ولكن   •
انت�سرْت يف االإعالم والكل عرف بها؟

)ال�س��سيال  عــلــى  فــقــط  يــ�مــهــا  نــ�ــســرُت  اأنــــا   -
ميديا(: )مربوك ربحُت ح�سانة ابنتي(، ولكنني 

مل اأحتّدث اإعالمياً مع اأحد يف هذا امل��س�ع.
جمدداً؟ بالزواج  تفكرين  • هل 

- كال )يكفي اأنني فّت باحليط مرة واحدة(.
باحلب؟ ت�ؤمنني  • ال 

- احلب �سيء والــزواج �سيء اآخــر. اأنــا ال ميكنني 
اأن اأعي�س من دون حب، اأمــا الــزواج فال اأفكر به 
اأكرث ما  اأتزوج بعد ع�سر �سن�ات.  مبدئياً، ورمبا 
اأن  ميكن  وال  ابنتي،  ح�سانة  هــ�  حالياً  يهمني 
اأخ�سرها من اأجل اي اإن�سان، الأنه بح�سب القان�ن 
اللبناين، فاإن االأّم َتخ�سر ح�سانة ابنتها يف حال 

تزّوجْت.
• اإىل حني ت�سبح الفتاة را�سدة وتقّرر االختيار 

بني والديها؟
- مبدئياً عندما ت�سبح يف �سن الـ 15 عاماً.

عام؟ �سكل  يف  الزواج  �سلبيات  • ما 
املـــــــراأة لــيــ�ــســت يف  اأن  - عــنــدمــا يــعــتــرب الـــرجـــل 
التفكري  م�ست�ى  على  امل�س�ؤولية  حتمل  م��سع 
اأن ت�ساركه يف القرارات املهمة  والقرار، ويرف�س 
له  تابعة  املــراأة جمّرد  تك�ن  وامل�سريية، وعندما 
اأن  اأعترب  ك�سريكة.  معها  يتعامل  وال  ولقراراته 
واملراأة  الرجل  يك�ن  عندما  ناجحاً  يك�ن  الــزواج 
ال  واالأفــكــار.  القرارات  يف  ويت�ساركان  مت�ساوينْي 
اأق�ل اإنه يفرت�س به اأن ياأخذ راأيها يف كل �سيء، 

ولكن يجب اأن يحرتم وج�دها كاإن�سانة.
م�ؤ�س�سة؟ الزواج  • الأن 

- طبعاً. عندما ال يع�د الزواج م�ؤ�س�سة و�سراكة 
 )Boss( طــريــقــة  عــلــى  عــالقــة  اإىل  ويــتــحــ�ل 

وعاِملة فال �سك يف اأنه �سيف�سل.
اأنك  َتعترب  التي  االنتقادات  على  ترّدين  • كيف 

بالغِت بعمليات التجميل التي خ�سعِت لها؟
بالياأ�س  اأ�سعر  جعلني  امل��س�ع  هذا  ب�سراحة،   -
َتــخــ�ــســع الأي عملية  الــتــي مل  الــ�حــيــدة  الأنـــنـــي 
فقط،   2000 الــعــام  �سفتّي  كـــرّبُت  اأنــا  جتميل. 
ومن وقتها مل اأُجِر اأي عمليات جتميل، ولكن مع 
ال�قت يتغرّي �سكلي واأنا اأحتدى يف هذا امل��س�ع. 
واالأ�سكال  فــّكــي،  اأو  اأو ذقني  اأنــفــي  اأجــّمــل  اأنــا مل 
تــقــلــيــد �سكلي.  نـــراهـــا حتـــــاول  الـــتـــي  اجلــــديــــدة 
وميكن املقارنة بني �س�ري حالياً و�س�ري العام 
و�سكل حاجبّي  تغرّي  �سعري  اأن  �سك  2000. ال 
وكــذلــك اأ�ــســبــح وجــهــي اأكـــرب مــن الــ�ــســابــق، ومن 
الطبيعي اأن يك�ن هناك فارق يف �سكل وجهي عنه 
حني كنُت يف الـ 18 من عمري، كما اأن ماكياجي 
اأ�ستعمل  و�ــســرُت  الكحل  طريقة  وكــذلــك  َتــغــرّي 
حتى  البال�س.  يف  اأغــرّي  كما  ا�سطناعية  رم��ساً 
اإنني خ�سعُت لعمليٍة العام املا�سي للتخّل�س من 
اأي طبيب  اأحتدى  واأنا  �سفتّي.  امل�ج�دة يف  امل�اد 
اأن يق�ل اإنني خ�سعُت لعمليات جتميل. اإذا كان�ا 
بعمليات  قام�ا  للذين  ترك�ا  فماذا  ينتقدونني، 
لـــلـــخـــدود والــــذقــــن واحلــــنــــك؟ )حنكي  جتــمــيــل 
وابنتي  اهلل(،  من  ياهن  عندي  وذقني  وخــدودي 

مثلي وكذلك والدتي. 
جتميل  لعمليات  خ�س�عي  عــن  يــتــحــّدثــ�ن  هــم 
بني  لبنان  يف  ال�حيدة  اأنــا  بــدين(.  )وبي�سّم�يل 
لــعــمــلــيــات جتميل،  الــتــي مل تــخــ�ــســع  املـَـ�ــســاهــري 
الفنانات  كل  بني  عني  اإال  يتحدث�ن  ال  ولكنهم 

وملكات اجلمال، وال اأفهم ال�سبب. 
�سفتيك؟ االنتقادات  طالت  االأ�سا�س  • يف 

�سار  ال�قت  مع  ولكن  َحَقْنُتهما،  قد  كنُت  اأنــا   -
اأعرف  وال  احلــقــن  مـــ�اد  ب�سبب  حجمهما  يكرب 

ال�سبب، 
وكما قلُت قمُت العام املا�سي ب�سْحب ن�سف الكمية 
من داخلهما، ولكن مل يكن باالإمكان اأن ن�سحب 

املزيد، منعاً للت�س�ه.
 هل ت�جد فتاة اأو ممثلة او مذيعة اأو ملكة جمال 

يف لبنان مل تكرب �سفاهها!
ه�  واأيــــــن  )Over(؟  الـــــ  خــــــدودي  هـــي  اأيـــــن   
املا�سي كان يتم مت�يه  التغيري يف َمالحمي. يف 
تقليد  يحاول  فالكل  الي�م  اأما  باملاكياج،  الفّكنْي 

مالحمي. 
عمليات  اإىل  بــحــاجــة  بـــاأنـــك  تــ�ــســعــريــن  اأال   •

جتميل؟
- على االإطــــالق، ملـــاذا اأفــعــل ذلــك مــا دام غريي 

يخ�سع للتجميل كي ُي�ْسِبهني؟
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

�رساب ال�شارجه

بال�ضهـامـه  حــي  هـال  يـا  مرحبـا 

احرتامه  �ضانوا  الوطن  �ضامنني 

ازدحامـه  يـوم  الوطـن  حماة  هم 

ال�ضدامـه  ع�ضـر  كاجلبـل  جمعنـا 

التحامـه  هبـوا  الندا  �ضمعوا  يوم 

نـدامـه  او  احلـزن  لـه  بالنـا  مـن 

املخلـ�ضـيـن بال�ضـقـور  مرحـبـا 

ثمـيـن اأو  عـالـي  عنـدنـا  قدرهـم 

مهيـن و  كابـي  الـردي  ولـد  يــوم 

والنـ�ضـامـا لـهــم عــلــٍم يـبـيــن

زاحـفـيـن/ن كـمــا اأ�ضـــد الـعـريـن

لـــو طامـعـيـن والفـلـ�س حقـهـم 

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

يف عام زايد يا قلم خط اال�ضعار

                            اللي غر�س فينا �ضلوم وعوايد

مّنه تعّلمنا  حمى الدار واجلار

                           نحمي وطنا يف نهار ال�ضدايد 

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

#مذكر - احلارثي

#مرحبا_زايد_بن_حمدان
ي��������ا م������رح������ب������اآ ي�����������اآ ح�����ف�����ي�����د ال������ع������ود 

زود ع����ق����ب����ك  م��������ا  ال������ل������ي  زاي������������د  ي����������اآ 

ي������ال�������������س������ام������ل ال�����������ن�����������ادر امل������ف������ن������ود

ي������ال������ل������ي ب�����ق�����ل�����ب ال�����������س�����ع�����ب م������وج������ود

ي��������ال��������ل��������ي م�������������س������م������ى ع��������ل��������ى زاآي���������������د 

ي��������ال��������ل��������ي ب�������وق�������ف�������ت�������ك ن��������ت��������زاآي��������د 

ي�������������اآ ح����������ر ب����������ني ال����������ع����������رب �������س������اآي������د

وراآي�����������ت�����������ك ت�������رف�������ل ع������ل������ى ال������ن������اآي������د 

ريــتـ�يــت
 

مرحبا يف ذّمتي ماهي جمامل

حّي را�سك يا�سّمي ال�سيخ زايد

ثابٍت يوم الدخن ثاير و�سامل

وال�سجاعة للفاّلحّية عوايد

******

فيك موروث الوفا .. وردك و عدك 

  يا �سليل املجد من لبة �سوارم ..

فيك من هيبة اأبوك .. و طيب يّدك 

من �سخاوة نف�ض واخالق ومكارم

البيت مت�حد
الُهمام هذا   .... البطل  هذا   ... اولدي  هذا 

لث�������ار دخ�������ان ال����ع����دو والل����ت����ح����ام..

اأب����ف����ت����خ����ر ب������ه دومن���������ا ك������ل الن�������ام

ه������ذا ال�������ذي ع�������دّى ع���ل���ى رو��������ض ال���ع���دا

ال����ن����دا ي�����ل�����ب�����ّون  م������ن  اأّول  ت����ل����ق����اه 

ب����ط����ول����ت����ه ل������ل������دار م������ا راح���������ت ����س���دى

عبداهلل العكربي

كلنا خليفة
�����س����ب����اح اخل��������ري ي������������ادار ال����ف����الح����ي

����س���ب���اح���ي اأول  ي���ح���ث���ن���ي   ! غ��������الج 

������س�����ب�����اح�����ج ط�����ي�����ب ف��������ل وي����ا�����س����م����ني

امل���خ���ل�������س���ني "ولء"  ل�������ج  اأج��������������دد 

حمدان بالكيله

تغريدات ال�سعراء مبنا�سبة عودة �سمو ال�سيخ زايد 
بن حمدان بن زايد اآل نهيان حفظه اهلل ورعاه.


