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هل ال�شوكوال خالية من املغذيات؟
ي�أتي معظم القلق بخ�سو�ص اأكل ال�سوكوال من ال�سكر الذي حتتويه، 
ومن قلق االآب�ء من اإفراط االأطف�ل يف تن�ول هذه احللوى املحببة. 
لكن احلقيقة اأن ال�سوكوال لي�ست خ�لية من املغذي�ت، وال تنتمي اإىل 
فئة ال�سعرات احلرارية الف�رغة، فهن�ك فوائد �سحية الأكل ال�سوكوال 
وخ��سة الداكنة التي حتتوي على ن�سبة ك�ك�و اأكرث من 70 ب�ملئة، م� 
يجعله� حلوى �سحية ب�متي�ز. ال�سوكوال الداكنة. حتتوي ال�سوكوال 
الداكنة على الربوتني، واالألي�ف الغذائية، واملع�دن، والدهون ال�سحية 
الداكنة  ال�سوكوال  وتوفر  الدم�غ.  وخالي�  وال�سرايني  للقلب  املفيدة 
احلديد واملغني�سيوم والنح��ص والزنك، وهي مغذي�ت تفيد اخل�سوبة 
االأك�سدة  مب�س�دات  ال�سوكوال  ومتت�ز  ع���م.  ب�سكل  وال�سحة  واملن�عة، 
التي توفره�، والتي حت�فظ على �سب�ب اخلالي� وخ��سة الب�سرة التي 
ب�أكل  حتميه� من ظهور التج�عيد، وتقلل التوتر واالإجه�د. وُين�سح 
ال�سوكوال الداكنة للوق�ية من ال�سكري ومق�ومة اجل�سم لالأن�سولني، 
ولتح�سني �سحة القلب، وتن�سيط اخل�سوبة للجن�سني، وتعزيز املن�عة، 
وخف�ص م�ستوي�ت التوتر، ورفع احل�لة املعنوية. �سوكوال احلليب. ال 
تتج�وز ن�سبة الك�ك�و يف �سوكوال احلليب 50 ب�مل�ئة، وع�دة م� تكون 
وال�سكر،  بزي�دة احلليب  الك�ك�و  تعوي�ص مغذي�ت  ويتم  ب�مل�ئة.   35
للك�ل�سيوم  فتزداد كمية الربوتني يف هذه ال�سوكوال وت�سبح م�سدراً 

وفيت�مني "د" حتى لو ك�نت الكمية حمدودة.

التدخني و �شكل الوجه.. العلم يك�شف التاأثري املدمر
اأ�سب�ب كثرية تدفع املدخنني اإىل االإقالع عن هذه الع�دة، اإال اأن العلم�ء 

اأ�س�فوا اأخريا، �سبب� جديدا قد يدعو البع�ص اإىل ترك ال�سج�ئر.
وخل�ص ب�حثون يف ج�معة بري�ستول الربيط�نية، يف درا�سة جديدة، 
اأن ي�سرع يف غزو ال�سيخوخة لوجوه  اأن التدخني ب�سراهة ميكن  اإىل 

املدخنني، ح�سبم� اأوردت جملة "نيوزويك" االأمريكية.
�سخ�ص  مليون  ن�سف  نحو  بي�ن�ت  تتبع  اإن���ه  الب�حثني  ف��ري��ق  وق����ل 
من امل�س�ركني املتطوعني، من اأجل فح�ص 1800 �سمة لديهم، بغية 
معرفة مدى ت�أثره� ب�لتدخني. واأو�سح الب�حثون اأن التدخني يوؤثر 
على مظهر االإن�س�ن، وال �سيم� وجهه، كم� يوؤثر على اأمور اأخرى مثل 
�سحة الرئة. ويف ح�ل اأمعن ال�سخ�ص يف التدخني لفرتة طويلة، فهو 
التج�عيد،  من  اأك��رب  كمية  ومواجهة  الوجه  ج�ذبية  بفقدان  يغ�مر 
ح�سب الدرا�سة. واأ�س�ر الب�حثون اإىل اأن نت�ئج الدرا�سة قد ت�س�عد يف 
اأو م�س�عدة االآخرين  ردع بع�ص االأ�سخ��ص عن مم�ر�سة هذه الع�دة، 
ممن ي�سعون اإىل االإقالع عن التدخني. وق�لت الب�حثة الرئي�سية يف 
من  جديدة  مق�ربة  على  اعتمد  البحث  اإن  م��ي��الرد،  ل��وزي  الدرا�سة 
الع�دة تعجل  اأن هذه  ل�"جند  للتدخني،  ال�سلبية  االآث���ر  اأج��ل معرفة 
اأن املدخن احل�لني الذي  من �سيخوخة الوجه". واأو�سحت الدرا�سة 
الذي  ال�س�بق  املدخن  اأو  ع�م�،   12 منذ  يومي�  �سج�ئر   5 ي�ستهلك 
اأك��رث من  21 ع�م�، معر�سون  ب��ذات احلجم ملدة  الع�دة  م�ر�ص هذه 

غريهم لظهور اآث�ر ال�سيخوخة على وجوههم مثل التج�عيد.

دراجة تتعرف على ال�شوت والوجه 
 X One الهوائية  دراج��ت��ه���  ع��ن  النق�ب   Exxiteسركة� ك�سفت 
الكهرب�ئية، والتي متت�ز ب�لعديد من احللول التقنية احلديثة مثل 

التعرف على ال�سوت والوجه.
واأو�سحت ال�سركة الفرن�سية اأن دراجته� الهوائية الكهرب�ئية اجلديدة 
تزن حوايل 20 كغم بف�سل اإط�ره� امل�سنوع من �سب�ئك االألومنيوم، 
العجلة اخللفية  �سرة  �سواعد حمرك كهرب�ئي على  تعتمد على  كم� 
للدراجة  وت��ت��وف��ر  ك��ل��م-���ص.   25 الق�سوى  ال�سرعة  اإىل  به�  ي�سل 
16 كيلووات �س�عة، وبذلك تبلغ  اأو   10.5 اجلديدة بط�ريت�ن �سعة 
الدراجة مدى ال�سري 50 اأو 75 كلم. ومت دمج ح��سوب يعمل بنظ�م 
اأندرويد على �سكل ه�تف ذكي ب�لدراجة، والذي ي�سمح ب�لعديد من 
التعرف على  Exxite، مثل  التطبيق  الذكية من خالل  الوظ�ئف 
الوجه ووظيفة تغيري اإ�س�رات االجت�ه؛ حيث تكفي اإمي�ءة من الوجه 
لتغيري االإ�س�رة ن�حية اليمني اأو الي�س�ر. وعن طريق التطبيق ميكن 
التعرف على العديد من البي�ن�ت اخل��سة بعملية الدفع، كم� ميكن 
ب�سمة  ط��ري��ق  ع��ن  وتفعيله�  ال�سخ�سية  ال�سبط  اإع����دادات  تخزين 
�سبيل  على  للتحكم  ال�سوت  على  التعرف  للدراجة  وميكن  االإ�سبع، 

املث�ل يف نظ�م املالحة ب�الأوامر ال�سوتية.
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اللكنة ونربة ال�شوت توؤثران على عالقتك باالآخرين
الكالم جزء ال يتجزاأ من حي�تن� اليومية، والكلم�ت التي نقوله� وطريقة 
نطقه�، توؤثر على عالقتن� ب�الآخرين على املدى البعيد، وخ��سة االأ�سخ��ص 

الذين ميكن اأن تربطن� بهم عالقة دائمة مثل �سريك احلي�ة. 
30 ع���م���ً وه���ي تدر�ص  اأم�����س��ت ال��ربوف��ي�����س��ورة ال��ربي��ط���ن��ي��ة ج��ني �سيرت 
على  وت�أثرياته�  بريط�ني�  والن�س�ء يف  الرج�ل  به�  يتحدث  التي  الطريقة 

عالق�تهم وحي�تهم. 
وعر�ست �سيرت بع�س�ً من نت�ئج بحثه� يف كت�به� اجلديد، مبينة عدداً من 
اأي �سخ�ص على عالقته ب�الآخرين، وفق م� ورد يف  اأ�سلوب ولكنة  ت�أثريات 

�سحيفة ديلي ميل الربيط�نية، على النحو الت�يل: 
1 - لكنة �سك�ن اأدنربه االأكرث ج�ذبية: وجدت �سيرت ب�أن لكنة �سك�ن اأدنربه 
الذين يبحثون عن عالق�ت مميزة  االأ�سخ��ص  ا�ستح�س�ن�ً بني  هي االأكرث 
مع اجلن�ص االآخر، واأن لكنة �سك�ن ليفربول هي االأقل ج�ذبية وخ��سة لدى 

االإن�ث.
ج�ذبية: اأظهرت االأبح�ث التي ق�مت  اأكرث  العميقة  الرج�ل  اأ�سوات   -  2
به� �سيرت، ب�أن االأ�سوات العميقة لدى الرج�ل، اأكرث ج�ذبية للن�س�ء الأنه� 
االرتب�ط  ف�إن  وب�لت�يل  ب�أنف�سهم،  وثقتهم  اجل�سدية  قوتهم  على  تدل  قد 

بهذا النوع من الرج�ل االأقوي�ء ع�دة م� ُي�سعر املراأة ب�الأم�ن. 
الرج�ل بعدم تنعيم  امل��راأة: تو�سي �سيرت،  املثري ينفر  الرجل  �سوت   -  3
االأمر  ه��ذا  الأن  واإث�����رة  ج�ذبية  اأك���رث  ليكونوا  منهم  حم���ول��ة  يف  �سوتهم 
ُطلب  رجاًل،  منفر للن�س�ء. وقد عزز هذه الفر�سية، بحث اأجري على 20 
والذكية  والواثقة  املهيمنة  النربة  ن��ربات،  اأرب��ع  ت�سجيل �سوتهم يف  منهم 
واملثرية. ومن ثم ُطلب من 20 امراأة تقييم املتحدثني وفق�ً للنربات التي 
الن�س�ء الأ�سوات الرج�ل على نحو مف�جئ  ا�ستخدموه�. وج�ءت تقييم�ت 
الذكية، يف  النربة  الواثقة ومن ثم  املهيمنة ومن ثم  النربة  لن  حيث ف�سّ

حني مل حت�سل النربة املثرية على اأي ا�ستح�س�ن لديهن. 

غوغل ماب�س ي�شيف 
خا�شية طال انتظارها

ب���ع���د ����س���ن���وات م����ن اجل������دل ب�������س����أن جمع 
ع��م��الئ��ه��� عرب  ع��ن  م��ع��ل��وم���ت  "غوغل" 
"خرائط غوغل"، ب�ت ب�إمك�ن م�ستخدمي 
التتبع"  "عدم  و���س��ع  اخ��ت��ي���ر  ال��ت��ط��ب��ي��ق 
ال���ذي مي��ن��ع اإي�����س���ل ب��ي���ن���ت رح��الت��ك اأو 
ال��ع��م��الق االأم���ريك���ي.  ب��ح��ث��ك اإىل  ح��ت��ى 
ف�إن  ال�سركة،  ع��ن  ���س���درة  لوثيقة  ووف��ق��� 
"غوغل  غوغل" اأو  "خرائط  م�ستخدمي 
م�ب�ص" عرب هواتف "اأندرويد"، اأ�سبحوا 
التتبع"،  "عدم  و���س��ع  اخ��ت��ي���ر  يف  اأح�����رارا 
على  ق����درة  "غوغل" غ��ري  ت�سبح  ووقته� 
بحثوا  ال��ت��ي  االأم���ك��ن  اأو  رح��الت��ه��م  تتبع 
وب����إم���ك����ن خ��سية  ال��ط��ب��ي��ق.  ع��ل��ى  ع��ن��ه��� 
كثرية  اأبواب  اإنكوغنيتو" اإغالق  "غوغل 
"غوغل  م�ستخدمي  عن  املعلوم�ت  جلمع 
ت�ريخ  اأو  ال��ب��ح��ث  ت����ري���خ  م��ث��ل  م�ب�ص"، 
اله�تف.  ���س���ح��ب  زاره�������  ال���ت���ي  امل����واق����ع 
"تك ت�سر�ص" التقني، ف�إن  وح�سب موقع 
اخل��سية اجلديدة �ستكون مت�حة جلميع 
بنظ�م  ال��ع���م��ل��ة  ال���ه���وات���ف  م�����س��ت��خ��دم��ي 
"اأندرويد" يف خالل اأي�م، فيم� مل تك�سف 
امل�����س���در ع��ن م��وع��د اإط��الق��ه��� يف هواتف 
"اآيفون". ومن املرجح اأن تعمل اخل��سية 

اجلديدة على تقليل االإعالن�ت.

خطوات ب�شيطة تخل�شك 
من التوتر واالإجهاد �ص 23

لهذه االأ�شباب ابداأ يومك 
باملاء الدافئ والليمون

امل�ء الدافئ هو الذي ترتاوح حرارته بني 40 و50 مئوية، ويحقق فوائد عند تن�وله 
اأجراه�  اأمريكية  درا�سة  الب�رد. فبح�سب  امل�ء  ال�سب�ح ال يجنيه� اجل�سم عند �سرب  يف 
ان�ستيتوت اأوف هيلث" يزيد امل�ء الدافئ عملية التمثيل الغذائي بن�سبة 40  "ن��سيون�ل 
ب�ملئة، ويعني ذلك حرق مزيد من ال�سعرات احلرارية واإنق��ص الوزن، الأن اجل�سم يقوم 
بتعديل حرارته ليع�دل امل�ء الدافئ، وعند اإ�س�فة الليمون "احل�م�ص" اإليه يف ال�سب�ح 

وتن�وله على الريق تتحقق الفوائد الت�لية:
 * حت�سل على جرعة من فيت�مني "�سي" الذي يعّزز املن�عة ويحمي من نزالت الربد.

* ي�س�عد الليمون وامل�ء الدافئ على الوق�ية من ح�سى الكلى.
* عند تن�ول امل�ء الدافئ والليمون على الريق يفرز الكبد ع�س�رته على معدة خ�وية، 

م� يقلل من تراكم الدهون على اخل�سر.
* امل�ء الدافئ والليمون يقلل خم�ط االأنف وي�س�عد على التخل�ص من االن�سداد.

* تن�ول امل�ء الدافئ والليمون يف ال�سب�ح ب��ستمرار يحمي من االإم�س�ك.
* امل�ء الدافئ والليمون يف ال�سب�ح يح�سن �سحة ال�سعر وفروة الراأ�ص.

زيادة ح�سا�سية الأمعاء
يف فرتات التوتر الذي يعرتي االإن�س�ن من حني اإىل اآخر، 
يحت�ج الدم�غ اإىل الكثري من الط�قة التي ي�ستمده� من 
االأمع�ء، وهذا م� يوؤثر بطبيعة احل�ل على عملية اله�سم. 
ف��ت��ك��ون ال��ن��ت��ي��ج��ة: ال��ق��يء واالإ���س��ه���ل وت�����س��ن��ج���ت البطن 

وفقدان ال�سهية.
يف  الق�عدة  هو  اال�ستثن�ئي  الو�سع  ه��ذا  مثل  اأ�سبح  واإذا 
اأطول،  لفرتة  التوتر  م��راح��ل  وا�ستمرت  ال�سخ�ص  حي�ة 
اأن الرتوية  ب���ل��غ. ك��م���  ب�����س��رر  ُت�����س���ب االأم���ع����ء  ف�����س��وف 
الغ�س�ء  اإنت�ج  انخف��ص  عنه  ينتج  م�  �ستتعرقل،  الدموية 

املخ�طي، وهو م� ي�سيب اأمع�ءن� يف مقتل.
االأمع�ء  ج��دار  يف  املن�عية  اخلالي�  تطلق  نف�سه  الوقت  يف 
خالل فرتات التوتر واالإجه�د العديد من مواد االإ�س�رات 
مفرط،  ب�سكل  االأم���ع����ء  حتفيز  ي��ت��م  وب���ل��ت���يل  امل��زع��ج��ة. 
يف  م��ت��زاي��د.  نحو  على  ح�س��سية  اأك���رث  فعله�  ردة  لتكون 
اأن يكون ال�سروال اأ�سيق من الالزم  بع�ص االأحي�ن يكفي 

عن البطن لتحريك هذه االأعرا�ص املزعجة.

ملاذا ترتفع ن�سبة الإ�سابة مبتالزمة القولون الع�سبي؟
اأ�سبحت متالزمة القولون الع�سبي مر�س�ً وا�سع النط�ق 
اأمل�ني�  اإىل واح��د من كل راب��ع �سخ�ص يف  ي�سيب م� ي�سل 
وحده�، وب�تت ت�سيب الن�س�ء اأكرث من الرج�ل. ومع ذلك 
الع�سبي، كم�  القولون  اأ�سب�ب معروفة ملتالزمة  ال توجد 
اأن ال�سورة ال�سريرية حل�الت االإ�س�بة تختلف من �سخ�ص 

اإىل اآخر.
التوتر  اأن  يعتقد اخل���رباء  ذل���ك،  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى  لكن 
اأي وق���ت م�سى،  اأك���رث م��ن  ال��ن������ص  ال���ذي ي�سيب  امل��زم��ن 
يعد اأحد اأ�سب�ب زي�دة م�س�كل االأمع�ء. بيد اأن املع�ن�ة من 
متالزمة القولون الع�سبي تبقى حبي�سة ال�سمت، فواحد 

اأ���س��خ������ص ي��ج��روؤ على الذه�ب  فقط م��ن ب��ني ك��ل ث��الث��ة 
نذكر  اأن  هن�  ويبقى  منه�.  ال��ع��الج  لطلب  الطبيب  اإىل 
املر�سى  ك�ن  اإذا  للغ�ية.  تبقى مهمة  الطبيب  اإر�س�دات  اأن 
اأعرا�ص ح�دة، ف�إن االأطب�ء ي�سفون م�س�دات  يع�نون من 
االكتئ�ب يف بع�ص االأحي�ن. فقد تبنّي اأن اخلالي� الع�سبية 
اإذ  النف�سية،  للعق�قري  املعوي ح�س��سة  الع�سبي  يف اجله�ز 

حت�سل االأمع�ء مبفعوله� على راحة اأف�سل هي االأخرى.

خم�سة اأ�سب�ب جتعل معدتك "تكرهك"
كثري من االأ�سي�ء رمب� ت�سبب اآالم املعدة وانتف�خ القولون 
االإ�س�بة  ل��ك��ن يف ح���ل��ة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ني،  االأ���س��خ������ص  ل���دى 
نعرفك  يلي  فيم�  املري�ص.  اآالم  ت��زداد  الع�سبي  ب�لقولون 
من  "غ�سب" امل���ع���دة  اإىل  ت�����وؤدي  ال���ت���ي  االأم������ور  ب��ب��ع�����ص 

�س�حبه�.

العقاقري
هي  القولون  ب�لته�ب  ربطه�  مت  التي  االأ�سي�ء  اأك��رث  من 
اإ�س�بة  يف  تن�وله�  يف  االإف����راط  يت�سبب  حيث  العق�قري، 
خ��سة  ب�ملعدة  ال�سديدة  واالل��ت��ه���ب���ت  ب�لتهيج  ال��ق��ول��ون 
نتيجة  االآالم  ت��ل��ك  وت��ع��ت��رب  ال��ع��ظ���م.  اآالم  ع���الج  ع��ق���ق��ري 
وغريه�  واأليف  واالأدف��ي��ل  االأ�سربين  مثل  عق�قري  تن�ول 
بعد  اأخ���رى  ب��دائ��ل  ع��ن  البحث  يف�سل  ل��ذا  امل�سكن�ت  م��ن 

ا�ست�س�رة الطبيب.

 الفاكهة واخل�سروات
رمب� تتعجب عندم� تعرف اأن تن�ول الف�كهة اأو اخل�سروات 
قد ي�سر مبعدتك، يف احلقيقة ف�إن م� يحتوى منه� على 
ومنتج�ته�  مثال  ف�لطم�طم  امل�سر.  هو  فقط  االأحم��ص 
املعدة  التي توؤثر على  حتتوي على ن�سبة من احلم�سي�ت 

امل�أكوالت  بع�ص  واأي�س� هن�ك  القولون.  تهيج  وتت�سبب يف 
ال�سوكوالتة  م��ث��ل  ال��ق��ول��ون  ت��ه��ي��ج  يف  دورا  ت��ل��ع��ب  ال��ت��ي 
الغ�زية  وامل�سروب�ت  وامللفوف  والبقول  والتوابل والدهون 

والكحول.

م�سغ العلكة
حت�سني  يف  اأحي�ن�  ي�س�عد  العلكة  م�سغ  اأن  م��ن  ب�لرغم   
كلية  م��ن  رمي���ون���د،  ب�تري�سي�  ال��دك��ت��ورة  اأن  اإال  ال��ه�����س��م 
الطب يف والية وي�ست فرجيني�، ق�لت يف املوقع االأمريكي 
"هيلث" اإن تن�ول العلكة اخل�لية من ال�سكر بكرثة يت�سبب 
اله�سم. فم�دة  ي�س�عد يف  ب�لتهيج وال  القولون  اإ�س�بة  يف 
ال�سكر  اأن��واع العلكة اخل�لية من  ال�سوربيتول املوجودة يف 

تت�سبب يف ا�سطراب�ت املعدة وعدم ال�سعور ب�لراحة.

الألبان
ملن  �سديد  ب�الته�ب  ال��ق��ول��ون  اإ���س���ب��ة  اإىل  االأل��ب���ن  ت���وؤدي 
يع�نون عدم حتمل الالكتوز "املعروفة بح�س��سية االألب�ن"، 
كبرية،  بن�سب  االألب�ن  ومنتج�ت  واجلنب  الزب�دي  فتن�ول 
مر�سى  م��ن  الكثري  على  ي��وؤث��ر  الع�س�ء  وجبة  يف  وخ��سة 

القولون ويوؤدي اإىل اإث�رته.

ا�سطراب النوم
القولون  اإ���س���ب��ة  يف  اأي�س�  ك��رثت��ه  اأو  ال��ن��وم  قلة  وتت�سبب 
ب�لتهيج. فطبيعة مر�ص القولون الع�سبي مرتبطة اأي�س� 
ب�الرتي�ح  ي�سعر  ال�سخ�ص  ك���ن  فكلم�  النف�سي،  ب�جل�نب 
النوم  االنتظ�م يف  ف�إن  لذا  كلم� حت�سنت ح�لته.  والهدوء 
واأخذ ق�سط ك�ف ليال يقلل ب�سدة من حدة نوب�ت القولون. 
االنتظ�م  ع��دم  الأن  الوجب�ت  النتظ�م  االنتب�ه  يجب  كم� 

يوؤدي حلدوث �سوء ه�سم وتراكم الغ�زات يف البطن.

هل يوؤثر الطق�س على 
درجة االإح�شا�س باالأمل؟

ق����ل���ت ن��ت���ئ��ج درا����س���ة ج���دي���دة اإن 
املف��سل  ب�����ل����ت����ه�����ب  امل���������س�����ب����ني 
من  يع�نون  ق��د  مزمنة  واأم��را���ص 
اأمل مزمن ب�سبب عوامل الطق�ص، 
التي توؤثر اأي�س�ً على درجة االأمل. 
ال�س�ئع  ال��ت��ع��ب��ري  اأن  ذل���ك  وي��ع��ن��ي 
اإىل  ي��ت�����س��ل��ل  ال�����ربد  اأن  "اأ�سعر 
عظ�مي" يعرب عن حقيقة علمية. 
اأجراه�  ال��ت��ي  ال��درا���س��ة  وب��ح�����س��ب 
م�ن�س�سرت  ج���م��ع��ة  م���ن  ب���ح��ث��ون 
املزمن  االأمل  ب���ني  ع��الق��ة  ت��وج��د 
وك��ل م��ن ال��رط��وب��ة و���س��دة الري�ح 

وانخف��ص ال�سغط اجلوي.
وب���ح�������س���ب ال����ربوف����ي���������س����ور وي����ل 
الدرا�سة:  على  امل�����س��رف  ديك�سون 
اآالم  اأرب�ع من يع�نون من  "ثالثة 
املف��سل املزمنة يرجعون ذلك اإىل 
���س���رك يف  ع��وام��ل الطق�ص". وق��د 
هذه الدرا�سة 13 األف �سخ�ص من 
ب��ري��ط���ن��ي���، ومتت  اأن��ح���ء  خمتلف 
 6 مل��دة  ال�سحية  بي�ن�تهم  مت�بعة 
اأ�سهر، وتنوعت االآالم املزمنة التي 
ال�سداع  ب���ني:  م���  منه�  ي�ستكون 
الن�سفي، والروم�تيزم، واالعتالل 
والفيربومي�لغي�.  ال���ع�������س���ب���ي، 
ن�سرته�  ال��ت��ي  ال��ن��ت���ئ��ج  واأظ���ه���رت 
اأنه  ميدي�سن"،  "ديجيت�ل  دوري���ة 
والتي  الرطوبة  االأي���م مرتفعة  يف 
عوا�سف  اأو  ق��وي��ة  ري����ح����ً  ت�����س��ه��د 
تزداد فر�سة التعّر�ص الآالم بن�سبة 
اأن  ال��درا���س��ة  وبينت  ب���مل���ئ��ة.   20
جتعل  اأن  ميكن  املرتفعة  احل���رارة 
الرطوبة  ارتف�ع  عن  الن�جت  االأمل 
والطق�ص الع��سف اأكرث �سدة مثل 

الي�م �سديدة الربودة.

هذه اأجمل بقعة 
طبيعية يف اإيطاليا

يف  �سي�حي  موقع   800 بني  من 
اإي��ط���ل��ي���، ح��ق��ق��ت ���س��ل�����س��ل��ة جب�ل 
التي تقع �سم�ل �سرق  الدولوميت 
اإيط�لي� 4.7 نقطة من اأ�سل 5 يف 
تقييم �سركة غوغل الأف�سل املواقع 

الطبيعية يف البالد. 
والتقطت امل�سورة البولندية اأنيت� 
متنوعة  جمموعة  دميي�نوفيت�ص 
له� لهذا  زي���رة  ال�سور خ��الل  من 
املوقع ال�س�حر يف اخلريف امل��سي. 
الغروب  م��ن���ظ��ر  ال�����س��ور  و�سملت 
والقرى  احل�������دة  اجل���ب����ل  وق���م���م 
اجل����م����ي����ل����ة امل�����ح������ط�����ة ب����مل���ن����ظ���ر 
املن�ظر،  ���س��م��ل��ت  ك��م���  اخل����الب����ة. 
قرية �س�نت� م�دالين� التي تقع على 
االأل���ب،  ج��ب���ل  على  �س�هق  ارت��ف���ع 
الرائعة  ال��ب��ح��ريات  اإىل  اإ���س���ف��ة 
ب��راي�����ص، وبحرية  غ��و دي  م��ث��ل ال 
�س�نت�  ق��ري��ة  وتعترب  مي�سورين�.  
م�دالين� اجلميلة، واحدة من اأكرث 
يف  لل�سي�ح  ب�لن�سبة  �سعبية  القرى 

اإيط�لي�. 

حل طبيعي فّعال ملتالزمة 
القولون الع�شبي

الأمرا�ض  من  لتجعله  الع�سبي  القولون  مبتالزمة  الإ�سابة  حالت  تزداد 
عن  امل�سابني  من  الكثري  يبحث  وفيما  العامل.  دول  من  الكثري  يف  ال�سائعة 
العالج يف العقاقري والتغذية ال�سحية فقط، ميكن لأمر ب�سيط اآخر اأن يقلل 

من اأعرا�سها، فما هو؟
الإح�سائيات  وت�سري  ج��دًا،  �سائعة  حالة  الع�سبي  القولون  متالزمة  باتت 
باملئة.  و20   10 بني  ترتاوح  ال�سناعية  الدول  يف  انت�سارها  ن�سبة  اأن  اإىل 
وامل�سابون بالقولون الع�سبي يعانون يف العادة من اآلم يف البطن وتغيريات يف 
التغوط مثل التغوط غري املنتظم، وكذلك الإم�ساك اأو الإ�سهال، اإ�سافة اإىل 
الأعرا�ض الأخرى كانتفاخات البطن. ويبحث الكثري من امل�سابني عن دواء 
ناجع للقولون الع�سبي، بينما يوجد العالج يف اأيديهم: تقنيات ال�سرتخاء 
فحمام  املتالزمة.  بهذه  امل�سابني  ت�ساعد  اأن  ميكن  اإلينا،  الهدوء  تعيد  التي 
التخفيف  تاأثريهما يف  اأن يكون  اأو نزهة طويلة على الأقدام ميكن  �ساخن 

من اأعرا�ض القولون الع�سبي واأف�سل بكثري من الأدوية اأو الغذاء 
ال�سحي. فاأ�سباب الكثري من م�ساكل ع�سر اله�سم 

لي�ست اأ�سباب ج�سدية فح�سب، بل ويعود 
جزء كبري منها اإىل طبيعتنا العقلية 
الهدوء  ف��اإن  وبالتايل  والنف�سية. 
على  والتغلب  النف�سي  وال�سرتخاء 

من  امل�����س��اب  �ستمكن  ال��ت��وت��ر  اأ���س��ب��اب 
التغلب على الأعرا�ض املزعجة لهذا املر�ض.
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�ش�ؤون حملية

التعليم يف ع�سر البتكار

االإمارات  بجامعة  الدويل  الرتبية  موؤمتر  يف  علميًا  بحثًا   82
حت�سني جودة خمرجات التعليم وحتقيق التنمية امل�ستدامة  و  التعليمية  املنظومة  تطوير  يف  ي�سهم  اجلامعة:البتكار  • رئي�ض 

بالتعليم البتكار  توظيف  يف  الرتبوية  املمار�سات  اأف�سل  يعر�سون  عامليون  • خرباء 

ينظمه نادي تراث الإمارات

مهرجان فاكهة ال�شتاء ينطلق اليوم يف اأبوظبي

•• العني - الفجر

"التعليم يف  الدويل اخل�م�ص  املوؤمتر  انطلقت فع�لي�ت 
الذي  الفر�ص"  وا�ستثم�ر  الفجوة  االبتك�ر..�سد  ع�سر 
مع  ب�لتع�ون  االإم�����رات  بج�معة  الرتبية  كلية  تنظمه 
التعليمي  ل��الأداء  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حمدان  موؤ�س�سة 
بح�سور  ي��وم��ني،  م��دى  على  جل�س�ته  ا�ستمرت  وال���ذي 
–الرئي�ص االأعلى للج�معة،  مع�يل �سعيد اأحمد غب��ص 
ملوؤ�س�سة  الع�م  -االأم��ني  املهريي  الدكتور جم�ل  و�سع�دة 
املتميز،  التعليمي  ل���الأداء  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  ح��م��دان 

وعدد من الرتبويون املحليني والدوليني.
واأك�����د م��ع���يل ���س��ع��ي��د اأح���م���د غ��ب������ص ال��رئ��ي�����ص االأعلى 
يرتكز  االإم������رات  دول���ة  يف  التعليم  اأن  ع��ل��ى:  للج�معة 
ب�لعملية  ل���الرت���ق����ء  اأ����س���ي���ل  ك��م��ف��ه��وم  االب���ت���ك����ر  ع��ل��ى 
امل�����س��ت��ق��ب��ل ك��م��� ي�����س��ه��م يف تطوير  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وري�������دة 
اأ�س��سي� يف حت�سني  التعليمية ب�عتب�ره مطلب�  املنظومة 
امل�ستدامة  التنمية  وحتقيق  التعليم  خم��رج���ت  ج���ودة 
للمجتمع�ت، واأ�س�ف: "اإنن� نعي�ص اليوم يف ع�مل يتغري 
بخطى �سريعة، ف�لتحدي�ت املع��سرة كثرية ومتالحقة، 
وتتطلب اإ�سالح�ت تربوية م�ستمرة، ال �سيم� واأن هذه 
خمتلف  يف  مب��سراً  ت�أثرياً  توؤثر  والتغريات  التحدي�ت 
مو�سوعي�ً  بحث���ً  وتقت�سي  امل��ع������س��رة،  احل��ي���ة  ن��واح��ي 
التعليمية  املنظومة  يف  تتم  التي  الرتبوية  للمم�ر�س�ت 
ب��ك��ل م���� ف��ي��ه��� م���ن: ال��ط��ل��ب��ة، وامل��ع��ل��م��ني، واالإداري�������ني، 

واملدار�ص، واجل�مع�ت، واملن�هج، واملواد التعليمية".
االإم�����رات  ج�معة  اأن  على  ن��وؤك��د  "اإنن�  مع�ليه:  وق����ل 
ب�لدولة-    االأم  الوطنية  –اجل�معة  امل��ت��ح��دة  العربية 
الع�ملية يف  ب��ستمرار على االت�س�ل مع اخلربات  ت�سعى 
حر�سن�  من  انطالق�ً  وذل��ك  والرتبية.  التعليم  جم���ل 
الع�مل وموا�سلة  التعليمية يف  امل�ستجدات  على مواكبة 
ت��ع��زي��ز ال��وع��ي ال���رتب���وي. واإع�����داد ق����دة ت��رب��وي��ني على 
عملية  للم�س�همة يف  وامل��ه��ن��ي��ة  ال��ك��ف���ءة  م��ن  ع����ل  ق���در 
التعليمية  واملوؤ�س�سة  املدر�سة  نط�ق  على  التميز  �سنع 
جميع  يف  م�س�عفته�  يتوجب  والتي  به�  يعملون  التي 

القط�ع�ت".
ومن جهته ذكر �سع�دة الدكتور جم�ل املهريي -االأمني 
الع�م ملوؤ�س�سة حمدان بن را�سد اآل مكتوم لالأداء التعليمي 

املتميز يف الكلمة االفتت�حية للموؤمتر: "اإن هذا املوؤمتر 
اآل  را�سد  ال��دويل -وال��ذي تعتز به موؤ�س�سة حمدان بن 
مكتوم لالأداء التعليمي املتميز برع�يته ومتكينه- ميثل 
كل  واخلبرية من  املتفردة  العقول  ع�ملية جتمع  من�سة 
دول الع�مل، لت�سهم ب�أفك�ره� وجت�ربه� املبدعة واملبتكرة 
يف حت�سني طرق واأ�س�ليب وحمتوي�ت ونواجت التعلم، ال 
�سيم� واأن املوؤمتر ي�ستعر�ص اأف�سل املم�ر�س�ت التعليمية 
الرتبوية  االأنظمة  والتعليمية، وتطبيق�ته� يف خمتلف 
البن�ء والذي بطبيعة  النق��ص واحل��وار  الدولية ويفتح 
التعليم  يواجه�  ال��ت��ي  التحدي�ت  اأه���م  �سيطرح  احل����ل 

وعلمية  تقنية  وم�ستجدات  جديد  ع�ملي  نظ�م  ظ��ل  يف 
اأهل  ب��ني  عميقني  وت��ع���ون���ً  ت��ف��ه��م���ً  تتطلب  وفل�سفية 

االخت�س��ص واأ�سح�ب القرار".
االإم�رات  ج�معة  ب�حت�س�ن  “نعتز  امل��ه��ريي:   واأ���س���ف 
يف التعليم الع�يل يف دولة االإم���رات-  والتي  –الرائدة 
دوره�  ع��ل��ى  امل���وؤمت���ر؛  ل��ه��ذا  ال�����س��ن��وي  بتنظيمه�  ت��وؤك��د 
ا�ستمرار  على  وحر�سه�  الرتبية  كلية  دع��م  يف  املتقدم 
احل��������راك ال���ف���ك���ري وال���ب���ح���ث���ي يف ال���ع���م���ل ال����رتب����وي 
واملوؤ�س�سية  العلمية  االأن�سطة  تعزيز  بهدف  والتعليمي، 
ودفع اجلهود التطويرية واالإ�سالحية.  ويهدف املوؤمتر 

الرائدة  التعليمية  التج�رب  اإىل اال�ستف�دة من خمتلف 
يف دول الع�مل ومواكبة اآخر التطورات يف جم�ل االبتك�ر 
يومي  م���دى  ع��ل��ى  اأع��م���ل��ه  ت�ستمر  ح��ي��ث  ال��ت��ع��ل��ي��م،  يف 
من�سة  ويعد   ، اجل���ري  االأ�سبوع  من  والثالث�ء  االثنني 
و�سنغ�فورة،  كونع  فيه خرباء من هونغ  ي�س�رك  بحثية 
وتربويني حمليني ودوليني لتقدمي اأحدث املو�سوع�ت 
واملم�ر�س�ت االإبداعية واملبتكرة يف التعليم، والعمل على 
و�سع اخلطط ملواجهة التحدي�ت املتغرية التي يواجه� 

التعليم.
التدري�ص  يف  خم��ت��ل��ف��ة:  م��و���س��وع���ت  امل���وؤمت���ر  وت���ن����ول 
وال��ت��ع��ل��م، وال��ث��ق���ف��ة امل��در���س��ي��ة وال��ت��غ��ريات ال���رائ���دة يف 
وتدري�ص  القي�دية،  امله�رات  تطوير  وت�سجيع  املدر�سة، 
اللغ�ت واالبداع واالبتك�ر يف بيئة التعليم، ومعلم القرن 
جل�س�ت  تن�ولته�  الرتبوية  املوا�سيع  من  وغريه�   ،21
–وكليل  احلو�سني  جن��وى  الدكتورة  واأ���س���رت  امل��وؤمت��ر. 
كلية الرتبية ورئي�ص اللجنة التنظيمية للموؤمتر اإىل اأن 
اأهم اأهداف املوؤمتر متثلت يف من�ق�سة التحدي�ت احل�لية 
الرتبوية  واملم�ر�س�ت  التعليم  تواجه  التي  وامل�ستقبلية 
وذل���ك م��ن اأج���ل ردم ال��ف��ج��وة وت��ق��دمي ف��ر���ص جديدة 
االإ�سالح�ت  ومن�ق�سة  واإب��داع��ي��ة،  تعليمية  ملم�ر�س�ت 
ملخرج�ت  تعزيزاً  واالإب���داع  االبتك�ر  ع�سر  يف  الرتبوية 
يف  املبتكرة  ال��رتب��وي��ة  امل��م���ر���س���ت  اأث���ر  وتقييم  التعلم، 
ت�أثري  يف  والت�أمل  الطلبة،  وت�سرف�ت  التعلم  خمرج�ت 
ال��ت��ق��ن��ي���ت االب��ت��ك���ري��ة ع��ل��ى ت��ع��ل��ي��م ال��ط��ل��ب��ة مبختلف 
"لقد مت قبول  اأعم�رهم وقدراتهم. وذكرت احلو�سني: 
اأكرث من ع�سرين  دولة وقد  ميثلون  علمي�ً  بحث�ً   82
ال��دويل لهذه  املوؤمتر  روع��ي يف اختي�ر البحوث يف هذا 
ال�سنة تنوعه� وتركيزه� على املح�ور االأ�س��سية للموؤمتر 
االإ�سالحية،  والتغيريات  املدر�سية  ب�لثق�فة  واملتمثلة 
وال�سفوف املبتكرة املبنية على نت�ئج البحوث العلمية، 
اجت�ه�ت يف تطوير الربامج واملن�هج التعليمية، ورخ�سة 
املعلم واالجت�ه�ت احلديثة يف مهنة التدري�ص، واالإبداع 
االإبداعية  والتقني�ت  املتنوع،  التعلم  بيئة  يف  واالبتك�ر 
اأجل  والتقييم من  التعلم  التعليم، وتقييم  واملبتكرة يف 
من  ه��م  امل��وؤمت��ر  يف  الرئي�سني  املتحدثني  واإن  التعلم. 
يف  وا�سحة  ب�سم�ت  ولهم  الرتبية  يف  الع�مليني  العلم�ء 

املنظومة التعليمية الع�ملية".

•• ابوظبي - الفجر

تنطلق اليوم الثالث�ء فع�لي�ت مهرج�ن ف�كهة ال�ست�ء 
لن�دي  الت�بع  الن�س�ئي  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ينظمه  ال���ذي 
يومي  مل��دة  فع�لي�ته  ت�ستمر  وال��ت��ي  االإم������رات،  ت���راث 
اخل�م�ص وال�س�د�ص من �سهر نوفمرب اجل���ري يف مقر 
يف  زاي��د  بن  حممد  مدينة  يف  الن�س�ئي  اأبوظبي  مركز 

اأبوظبي. 
الكثري  واالأطف�ل  للن�س�ء  املخ�س�ص  املهرج�ن  يت�سمن 
»العرو�ص  م��ن��ه���  امل��ه��م��ة،  ال���رتاث���ي���ة  ال��ف��ع���ل��ي���ت  م���ن 
اليدوية«، كم�  ال�سعبية، واحلرف  واالأك��الت  الرتاثية، 
�سة لتعليم ال�سيدات كيفية  �سيكون هن�ك اأم�كن خم�سّ
والغزل"،  وال��ت��ل��ي  "ك�ل�سدو  ال��ي��دوي��ة  احل���رف  �سنع 
العربية،  القهوة  �سن�عة  وكيفية  ال�سعبية،  واالأك���الت 
دولة  تراث  التي حتيي  الرتاثية  االأ�سي�ء  وغريه� من 
ب�الإ�س�فة ن�س�ئح توعوية للجمهور  العريق،  االإم�رات 

حول اأهمية االأع�س�ب الطبية وكيفية ا�ستخدامه�. 
مركز  م��دي��رة  الرميثي  �سعيد  ظبية  ال�سيدة  وق���ل��ت 
اأبوظبي الن�س�ئي: "اإن املركز اأكمل ا�ستعداداته الإق�مة 

اأجزاء  اإىل  الفع�لي�ت  مك�ن  تق�سيم  مت  وقد  املهرج�ن، 
اخل��سة  التجهيزات  اإىل  ب�الإ�س�فة  اجلميع،  لين��سب 
الهدف  اأن  موؤكدة  واالأط��ف���ل،  الن�س�ء  لكل م� حتت�جه 
م���ن امل���ه���رج����ن ه���و ت��ع��ري��ف اجل���ي���ل اجل���دي���د برتاثه 
وترك  وزواره����  املنطقة  اأه����يل  على  ال�سع�دة  واإدخ����ل 
املنتجة  االأ�سر  دور  اإب��راز  اإىل  ب�الإ�س�فة  ب�سمة مميزة، 
اخل��ص  ال���دور  واإظ��ه���ر  املجتمع،  يف  ب�سمته�  وو���س��ع 
الذي تقدمه املراأة يف جميع املج�الت ومن اأهمه� اإحي�ء 

االأعم�ل الرتاثية واحلرف التقليدية. 
واأ�س�فت الرميثي: �ستكون هن�ك جه�ت م�س�ركة مثل 
جممع زايد لالأع�س�ب، وهيئة الهالل االأحمر، وهيئة 
االأوق�ف، وهن�ك م�س�ركة مميزة  لق�سم البيئة وال�سحة 
اأبوظبي ال�سب�بي  وال�سالمة والقرية الرتاثية ومركز 
ومركز ال�سمحة الن�س�ئي، ب�الإ�س�فة اإىل متطوع�ت من 

املهرج�ن.  يف  والدعم  امل�س�عدة  "اأب�سر" لتقدمي 
املركز  م�سرح خ��ص يف  تخ�س�ص  اأن��ه مت  اإىل  واأ���س���رت 
والثق�فية  الرتفيهية  امل�س�بق�ت  من  العديد  لتقدمي 
العمل للجمهور، ومت تخ�سي�ص جوائز خ��سة  وور�ص 

لهم. 
الالئي  ال�����س��ي��دات  جلميع  ال��دع��وة  الرميثي  ووج��ه��ت 
يرغنب يف احل�سور ب��سطح�ب اأطف�لهن وق�س�ء اأوق�ت 

ممتعة خالل فرتة اإق�مة املهرج�ن وذلك من ال�س�عة 
م�س�ًء  9 حتى  م�س�ًء   5

يف احتفال جامعة زايد باملتفوقني 
نورة الكعبي تكرم 991 طالبًا وطالبة 

من احلا�شلني على  مرتبِة ال�شرف 
•• اأبوظبي – الفجر

املعرفة،  وتنمية  الثق�فة  وزي��رة  الكعبي،  حممد  بنت  ن��ورة  مع�يل  كرمت   
العميد  الئحة  على  مدرجني  وط�لبة  ط�لب�ً   991 زاي��د،  ج�معة  رئي�سة 
حل�سولهم على مرتبِة ال�سرف يف ف�سل الربيع ب�لع�م الدرا�سي 2018-

االحتف�لية  يف  وذل��ك  ف�أعلى"،   3.6" تراكمي  درج���ت  مبعدل   2019
ال�سنوية التي اأق�مته� اجل�معة بهذه املن��سبة.

وج�ء التكرمي بهدف ت�سجيع الطلبة الذين اأظهروا م�ستوى ا�ستثن�ئي�ً من 
االلتزام والتح�سيل العلمي يف درا�ستهم االأك�دميية. ويتوزع اإجم�يل هوؤالء 
 524 610 ط�لب�ً وط�لبة يف فرع اجل�معة ب�أبوظبي بينهم  الطلبة على 

ط�لبة و86 ط�لب�ً، اإىل ج�نب 381 ط�لبة يف فرع دبي.
مرا�سم  خ��الل  متيزهم  �سه�دات  املتفوقني  الطلبة  الكعبي  ن��ورة  ومنحت 
اجل�معة  مدير  املهيدب،  ري��ص  الدكتور  االأ�ست�ذ  �سع�دة  بح�سور  احلفل، 
اأن�سي،  حم�سن  والدكتور  اجل�معة،  مدير  ن�ئب  ويل�سون  م�كيل  والدكتور 
رب�  وال�سيدة  االأك���دمي��ي��ة،  ال�����س��وؤون  رئي�ص  امل�س�رك  اجل�معة  مدير  ن�ئب 

رحمي، م�سجل ع�م اجل�معة، وعمداء الكلي�ت واأولي�ء اأمور الطلبة.
ثورًة  ال��ي��وم  تعي�ص  ال��دول��ة  اأن  االفتت�حية  كلمته�  خ��الل  مع�ليه�  واأك���دت 
م��ع��رف��ي��ة ه���ئ��ل��ة ت��ت��الح��ُق م�����س��ت��ج��داُت��ه��� يف ج��م��ي��ع االجت����ه����ت، وب�سرعة 
الربامج  تطوير  على  الدائم  اجل�معة  حر�ص  اإىل  م�سرية  م�سبوقة،  غري 
االحتي�ج�ت  لتلبية  االعتب�ر،  هذا  وفق  املتنوعة  تخ�س�س�ته�  وامل�س�ق�ت يف 
تدريب  على  حر�سه�  اإىل  ب�الإ�س�فة  العمل..  �سوق  يف  واملتطورة  املتغرية 
ل�سم�ن  امل�ستقل،  تفكريهم  واإمن�����ء  البحثية  م��ه���رات��ه��م  و�سقل  الطلبة 

اكت�س�بهم مقوم�ت النج�ح والتفوق يف ك�فة املج�الت.
تنمية  ت�ستهدف  ري�دية  برامِج  لطلبته�  �سممت  زايد  ج�معة  اأن  واأ�س�فت 
الندوات  يف  امل�س�ركة  فر�ص  لهم  وف��رت  كم�  مه�راتهم،  وتطوير  قدراتهم 
وامل��وؤمت��رات وغ��ريه��� م��ن الفع�لي�ت داخ��ل ال��دول��ة وخ���رج��ه���، ف�ساًل عن 

التوا�سل مع ال�سخ�سي�ت القي�دية الإثراء جت�ربهم وخرباتهم.
اإع��داد اخلريجني واخلريج�ت علمي�ً  اإن هذا كله ي�س�هم يف تك�مل  وق�لت 
وعملي�ً، وتت�سح ثم�ره يف امل�ستوى الدرا�سي والثق�يف املتقدم الذي يتميزون 
لهم  واخل��سة  الع�مة  الكربى  املوؤ�س�س�ت  ا�ستقط�ب  زي���دة  يف  وكذلك  ب��ه، 

�سواء للتدرب اأثن�ء الدرا�سة اأو للعمل بعد التخرج.
الذين حر�سوا  االأم��ور،  الكعبي عن تقديره� الأولي�ء  وعربت مع�يل نورة 
الأع�س�ِء  �سكِره�  عن  ع��ربت  كم�  وت�سجيعهم،  وبن�تهم  اأبن�ئهم  دع��م  على 
الإعداِد  اجل�د  وعملهم  الت�م  زايد، الإخال�سهم  بج�معة  التدري�سية  الهيئة 
لِة والق�درِة على امل�س�همِة يف م�سريِة التنميِة  جيل جديد من الكوادِر املوؤهَّ

امل�ستدامة، ودعِم اقت�س�ِد املعرفة واإجن�ِز االأبح�ِث العلميِة.
ونوهت اإىل �سرورة ا�ستمرار املتفوقني ب�لرتقي عرب ك�فة املي�دين والتميز 
اأو  العمل  اأو يف �سوق  العلي�  الدرا�س�ت  التخرج، �سواء يف  يف مرحلة م� بعد 
النج�ح  االأعم�ل، متمنية لهم دوام  ري���دة  امل�ستقلة يف جم�الت  املب�درات  يف 

والتفوق وخدمِة جمتمع دولة االم�رات.

جامعة نيويورك اأبوظبي تك�شف عن برنامج 
اأن�شطتها الفنية والثقافية خالل نوفمرب اجلاري

•• اأبوظبي-الفجر

اأع��ل��ن��ت ج�معة ن��ي��وي��ورك اأب��وظ��ب��ي ع��ن اإط���الق ب��رن���م��ج ال��ع��رو���ص الفنية 
�سيفتح�ن  ال��ل��ذان  الفن،  ورواق  الفنون  مركز  �سمن  واالأف���الم  واملع�ر�ص 

اأبوابهم� للجمهور خالل �سهر نوفمرب احل�يل.
ويعدُّ مركز الفنون يف ج�معة نيويورك اأبوظبي اأحد اأ�سهر مراكز الفنون 
اإبداعيًة  واأعم�اًل  الع�ملية، حيث ينظم برامج فنية من�ف�سة وُيقدم عرو�س�ً 
لنخبة من الفن�نني املحرتفني واملتمّيزين من �سّتى اأنح�ء الع�مل، ف�ساًل 
عن م�س�رك�ت الطالب واأع�س�ء الهيئة التدري�سّية واملجتمع الفني املحلي. 
ويهدف املركز من خالل فع�لي�ته اإىل اإثراء احلي�ة الثق�فية لدى جمتمع 

اأبوظبي وطالب اجل�معة عرب التف�عل ب�سكل اأو�سع مع اجلم�هري.
وي�سكل رواق الفن املتحف االأك�دميي ب�جل�معة وي�ستعر�ص اأعم�ل فن�نني 
ومن�ّسقني واأ�س�تذة مرموقني دولي�ً بهدف تعزيز احلوار الفكري واالإبداعي 
املنطقة  م�ستوى  على  موؤثرة  مو�سوع�ت  عرب  ككل  واملجتمع  الطالب  مع 
املنهجية  ب��ني  ي��رب��ط  تعليمي�ً  متحف�ً  ال��رئ��ي�����ص  امل��ع��ر���ص  وي��ع��دُّ  وال���ع����مل. 
واجلمهور، فيم� متّثل "م�س�حة امل�سروع"، الت�بع لرواق الفن يف اجل�معة، 

م�س�حة مث�لية لفن�ين املجتمع.

تكرمي املتحدثني الر�شميني والراعي اال�شرتاتيجي للموؤمتر
اجل�معة  وم��دي��ر  للج�معة  االأع��ل��ى  ال��رئ��ي�����ص  ق����م 
ب����ت����ك����رمي امل����ت����ح����دث����ني ال����ر�����س����م����ي����ني وال������راع������ي 
املهريي  ج��م���ل  ال��دك��ت��ور  للموؤمتر  اال�سرتاتيجي 
اآل مكتوم  -االأمني الع�م ملوؤ�س�سة حمدان بن را�سد 
عبداهلل  ال��رمي  و�سع�دة  املتميز،  التعليمي  ل���الأداء 
الفال�سي- االأمني الع�م للمجل�ص االأعلى لالأمومة 

والطفولة، و�سع�دة الدكتور حمد اليحي�ئي- وكيل 
املن�هج  لقط�ع  امل�س�عد  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة 
املعهد  من  �سي�  وون  الدكتورة  و�سع�دة  والتقومي، 
الدكتورة   و�سع�دة  �سنغ�فورة-،  يف  للتعليم  الوطني 
هونغ  بج�معة  الرتبية  كلية  -عميد  قودوين  لني 

كونغ.
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ال�سيفية،  التوتر والإجهاد قد ي�ساحبان املرء بعد عودته من الإجازة 
في�سعر باأنَّ معدته غري مرتاحة، وببع�ض النتفاخات يف البطن، وما اإىل 

ذلك من م�ساكل خا�سة باجلهاز اله�سمي.
اخلوف من الف�سل او مواجهة امل�سوؤول الأعلى املت�سلط يف العمل، اأو النهيار 
ب�سبب زيادة اأعباء العمل، اأو التن�سيق بني احلياة العائلية واحلياة املهنية 
مبفرِدك... هذه بع�ض من اأ�سباب التوتر والإجهاد العديدة بعد العودة 
الو�سع، ولكن هناك  اأن تتاأقلم مع  من الإجازات. بع�ض الأج�سام ميكنها 
اأج�سام اأخرى تخترب هذه ال�سعوبات واآثارها عن طريق اجلهاز اله�سمي.

احل�ّد  القلق  تع�نني  كنِت  ���س��واء 
املدار�ص  اإىل  ال��ع��ودة  )ب�سبب 
وغريه�(،  واالم��ت��ح���ن���ت 
امل���زم���ن  ال���ق���ل���ق  اأو 
)ب�سبب العالق�ت 
ال���������س�����ئ����ك����ة يف 
ال�����������ع�����������م�����������ل 
وال���ت���ن���ق���الت 
ال��ي��وم��ي��ة يف 
املوا�سالت، 
وت���������راك���������م 

ال�سغوط(، ف�إنَّ جميع اأجزاء اجله�ز اله�سمي �سوف تع�ين، االأمر 
الذي يعزز ال�سعور ب���الآالم يف البطن ويف املعدة، وال��ذي قد يوؤثر 
االإ�س�بة  اأو  البطن  يف  االنتق�خ�ت  وي�سبب  ال�سهية،  على  ب��دوره 

ب�الإ�سه�ل، اأو غريه� من اأعرا�ص اجله�ز اله�سمي.

البطن يت�سل ب�سكل مبا�سر بالعواطف
حتتوي االأمع�ء على اأكرث من 200 مليون خلية ع�سبية، ت�سمح 
وب�لت�يل  كذلك.  املع�ك�ص  االجت���ه  ويف  الدم�غ،  مع  ب�الت�س�ل  له� 
ف�إنَّ النظ�مني، االأمع�ء والدم�غ مرتبط�ن ب�سكل وثيق مًع�، وبن�ًء 
عليه، ف�إنَّ جه�زن� اله�سمي يعك�ص ح�لتن� النف�سية التي منر به�. 
اجل�سم،  اأع�س�ء  بقية  م��ن  اإ���س���رات  دائ��م  ب�سكل  االأم��ع���ء  ت�ستقبل 
يتعلق  مب�  احل�س��سية  �سديدة  يجعله�  م�  وه��ذا  االنفع�الت،  ومن 
على  احل���ل  و�سوء  ب�النزع�ج  اأو  والرف�ه،  ب�لراحة  ب�سعورن�  �سواء 
�سبب  دون  م��ن  البطن  اأمل  فهل  وال��ع��ق��ل��ي.  اجل�����س��دي  امل�ستويني 

ع�سوي، هو ح�لة نف�سية؟ لي�ص كلًي�.
اأّن االإجه�د واالإجه�د فقط، قد ي�سبب م�س�كل يف االأمع�ء  �سحيح 
� حقيقة ع�سوية  اأو يف�قمه� اإذا ك�نت موجودة، ولكن هن�ك اأي�سً
له� �سلة. ف�الأ�سخ��ص الذين يع�نون ذلك، لديهم ت�سنج�ت 
�سديدي   � اأي�سً ويكونون  اله�سمي  اجله�ز  يف  فو�سوية 
احل�س��سية. وحتى الت�سنج�ت الطبيعية تظهر على 
املفرغة  وب�لت�يل حتدث هذه احللقة  اأمل.  �سكل 
ال�سعور  ي��ع��ززان  واالإج��ه���د  التوتر  يلي:  كم� 
ب�الأمل يف املعدة، والذي بدوره ي�سبب االأمل 

الذي ي�سبب التوتر.

اإزعاجات على جميع ال�سُعد
بون�ز،  برونو  الربوف�سور  يو�سح 
اله�سمي،  اجله�ز  اخت�س��سي 
ق�ئاًل:  �س�نتيه"،  ل�"توب  وفًق� 
اجل���ه����ز  ���ط  ي���ن�������سّ "التوتر 
الع�دة  ال��ودي الذي يف  الع�سبي 
ُي����ب����ط����ىء ن�������س����ط ال���ه�������س���م. ويف 
املق�بل، ف�إنه يثبط عمل اجله�ز الع�سبي 
والذي  املبهم(  الع�سب   � )وخ�سو�سً ال�سمبث�وي 
يف ال��ع���دة ي��زي��د اإف�����رازات ال��ل��ع���ب واالإف������رازات املعدية 
واملعوية لت�سهيل اله�سم. وتفرز غدة م� حتت امله�د، هرموًن� 
يوؤدي اإىل تغيري البيئة النب�تية املعوية، ويزيد من نف�ذية االأمع�ء 
يتم  بينم�  الدقيقة،  واالأمع�ء  املعدة  اإفراغ  يتب�ط�أ  والنتيجة؟   ."
ت�سريع ن�س�ط احل��رك��ة واالإف����راز يف ال��ق��ول��ون، االأم���ر ال��ذي يعزز 
االإ�سه�ل. واأخرًيا ف�إنَّ �سظ�ي� من البكتريي� )امل�ست�سدات( تنت�سر 
يف داخل اجله�ز اله�سمي، ب�سبب زي�دة نف�ذية جدار االأمع�ء. وهذا 
ين�ّسط الدف�ع�ت املن�عية يف االأمع�ء، االأمر الذي يوؤدي اإىل الته�ب 

وال�سعور ب�أمل.

تعلمي ال�سرتخاء
االأمل،  حت��ّم��ل  عتبة  يقلل  "التوتر  ف����إّن  ذل���ك،  ك��ل  على  ع���الوًة 

ويجعل ال�سخ�ص ح�ّس��ًس� اأكرث لكل م� يحدث يف جه�زه اله�سمي"، 
بح�سب م� ي�سيف الربوف�سور بينوات كوفني، اخت�س��سي اجله�ز 
ا لعالج احل�لة،  اله�سمي. وقد تتوافر بع�ص االأدوية الفّع�لة جدًّ
ولكّن ذلك لي�ص ك�فًي�. وللحّد من املع�ن�ة يجب اأن تتعلمي ال�سيطرة 

على التوتر واالإجه�د اأكرث، وتقليل م�ستوى اإدراك االأمل، اأي بعب�رة 
اأخرى، اال�سرتخ�ء!فكري ب�سم�ع املو�سيقى بعد يوم طويل جمهد، 
اأو بحّم�م م�ء دافىء يليه تدليك ب�لزيوت العطرية، اأو ب�مل�سي ملدة 

ن�سف �س�عة يف حديقة قريبة ملنزِلك...

خطوات ب�شيطة تخل�شك من التوتر واالإجهاد

ب��ري��ط���ين، �ست خ��ط��وات خمت�سرة  ب���ح��ث  ح���َدد 
ملحوظ،  ث����راء  اإىل  امل�����يل  االإف���ال����ص  ل��ت��ح��وي��ل 
اآالف  اأن  اإىل  م�سرًيا  امل���دي��ة،  االأو���س���ع  وحت�سني 
االأ�سخ��ص اأحدثوا انقالًب� يف حي�تهم، واأ�سبحوا 

مليونريات ب�ست طرق خمت�سرة.
الب�حث  اأع�����د  ن��وع��ه���،  م���ن  ف���ري���دة  درا����س���ة  ويف 
توم��ص ك��وريل، درا�سة ب�س�أن ع���دات ال��رثاء، ق�ل 
در�ص  177 مليونرًيا  اأ�سل  %41 من  اإن  فيه� 
يخرجوا  اأن  قبل  الفقر،  ظل  يف  ن�سوؤوا  ح�لتهم، 
منه، وي�سبحون اأغني�ء، مت�س�ئاًل: م� هو الع�مل 
قيودهم  من  التخل�ص  يف  �س�عدهم  ال��ذي  االأول 
واأ�سبحوا اأثري�ء؟، جميًب�: االإج�بة بب�س�طة اأنهم 

غرّيوا ع�داتهم اليومية.
ال��ع���دات اليومية  وق���ل ك��وريل: قد يكون تغيري 
اأمًرا �سعًب�، خ��سة اإذا اأ�سبحت قيًدا ال ي�ستطيع 
املرء التخل�ص منه، اإال اأن هن�ك 6 طرق خمت�سرة 

وذلك  ال��رثاء،  اإىل  الو�سول  ت�س�عد يف  اأن  ميكن 
عرب ك�سر قيود الع�دات ال�سيئة، واكت�س�ب اأخرى 
�س�أنه� حت�سني حي�تك، م�سيًف�: قد  جديدة من 
ت��ك��ون م��ع��ت���ًدا ي��وم��ًي��� ع��ل��ى ���س��رب ف��ن��ج���ن قهوة، 
اإدخ���ل ع�دة جديدة وهي �سرب ك�أ�ص من  وتريد 
الع�دتني م��ع بع�سهم�  ف��ال م�نع م��ن دم��ج  امل����ء، 
البع�ص؛ لرتبط بينهم� بدم�غك، وب�لت�يل تعت�د 

تدريجًي� على مم�ر�سة الع�دة اجلديدة.
وت���ب��ع ك���وريل: منطق ه��ذه ال��ف��ك��رة، ت��ق��وم على 
تهديًدا  ُت�����س��ك��ل  ال  اجل���دي���دة  ال���ع����دة  اأن  اع��ت��ب���ر 
لنظريته� القدمية، ومن ثم ف�إنك لن حت�ربه�، 
ولن ت�ستغرق اأكرث من عدة اأي�م حتى تغري الع�دة 
الع�دات  بع�ص  اأن  اإىل  �سبقه�، الفًت�  م�  اجلديدة 
االأ�سدق�ء،  م��ن  م��ع��ني  ب��ن��وع  ت��رت��ب��ط  ال��ق��دمي��ة 
مم�ر�سته�،  على  حمفز  مبث�بة  ي��ك��ون��ون  ال��ذي��ن 
بع�ص  من  ب�خلال�ص  ال�سخ�ص  رغ��ب  اإن  لذلك، 

الذي  الوقت  تقلي�ص  ف�ملف�سل  ال�سيئة،  الع�دات 
مي�سيه مع هوؤالء الذين ميثلون حوافز للع�دات 

ال�سيئة.
ع�دة  كنت حت���ول مم�ر�سة  اإذا  ك���وريل:  واأ���س���ف 
جديدة واملواظبة عليه�، فمن املف�سل اأن تتقرب 
�سبيل  فعلى  مي�ر�سونه�،  الذين  االأ�سخ��ص  من 
امل���ث����ل، اإذا ك��ن��ت ت��ري��د ال���ق���راءة ب�����س��ورة اأك���رث، 
فبو�سعك االن�سم�م اإىل جمموع�ت القراءة، التي 
وهكذا،  م���  كت�ب  ملن�ق�سة  دوري���ة  ب�سورة  جتتمع 
ال��ع���دات يف ح�لة  ال�سهل تغيري  اأن���ه م��ن  م��وؤك��ًدا 
تتطلب  ال  وال��ت��ي  �سغرية،  بخطوات  االأم���ر  ب��دء 
امل�ء  ت�سرب مزيًدا من  ك�أن  ع�دة جمهوًدا كبرًيا، 
اأو توفري مزيد من  لتح�سني �سحتك،  تدريجًي� 
النقود، واالإق��الع عن الت�سوق الذي ال داعي له، 

وتقلي�ص عدد ال�سج�ئر التي تدخنه� يومًي�.
ُت���ع���د رائ���ج���ة بني  وي��ل��ف��ت ك������وريل، اإىل خ���ط���وة 

ت���دوي���ن ق�ئمة  ال��ع�����س���م��ي��ني، وه����ي  االأث�����ري������ء 
ب�لع�دات اليومية التي ينبغي مم�ر�سته�، م�سرًيا 
اأن هذه الطريقة تخلق نوًع� من املح��سبة؛  اإىل 
عن  اليوم  نه�ية  يف  نف�سه  ي�س�أل  ال�سخ�ص  اإن  اإذ 
االأمور التي اأجنزه� اأو مل ينجزه�، ومع االعتي�د 
�سيًئ� ف�سيًئ� على ذلك، فلن يكون من ال�سروري 
ت�سجيل هذه الع�دة، نظًرا الأن العقل �سيتذكره� 

تلق�ئًي�،
 خ��سة اإذا ك�نت �سمن الروتني اليومي.

اخلطوات  اأه�����م  م���ن  اأن�����ه  اإىل  ك������وريل،  واأ�����س�����ر، 
ال�����س��ي��ئ��ة، هي  ال��ق��دمي��ة  ال���ع����دات  م��ن  للتخل�ص 
اإذا كنت معت�ًدا  وبينه�، فمثاًل  بينك  خلق ح�جز 
ال�سريعة يف وقت مت�أخر من  الوجب�ت  اأك��ل  على 
ال�سروري  من  ف�إنه  التلف�ز،  م�س�هدة  مع  امل�س�ء 
اأن تخلق ح�جًزا اأم�م هذه الع�دة، ب�أن تتعمد عدم 
�سراء وتخزين اأطعمة د�سمة اأو �س�رة يف منزلك.

املليارات اإىل  االإفال�س  من  حياتك  تغري  خطوات   6
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املال والأعمال

الرقمية  االأ���س��واق  اأن  �سك  ال 
وميزات  ب��خ�����س���ئ�����ص  ت��ت��م��ت��ع 
ت��خ��ت��ل��ف ع���ن ب���ق��ي االأ����س���واق 
التقليدية على الرغم من اأنه� 
الأ�سك�ل  تعترب تطوراً طبيعي� 
وب�لت�يل  ال��ق��دمي��ة  االأ����س���واق 
م������ زال�������ت ب���ع�������ص ال���ع���وام���ل 
ال���رئ���ي�������س���ي���ة ت���ل���ع���ب ال�������دور 
ال�سوق  حترك�ت  يف  االأ�س��سي 
ال�سوق  ق�����وى  اأه���م���ه����  وم�����ن 
و�سي��سته�  امل��ن���ف�����س��ة  وو���س��ع 
يف ه��ذه االأ���س��واق، وق��د تخلق 

بع�ص ميزات االأ�سواق الرقمية 
حتدي�ت للمن�ف�سة وب�الأخ�ص االنت�س�ر الوا�سع لت�أثريات ال�سبك�ت 
للمنتج  االقت�س�دية  القيمة  تعتمد  عندم�  وخ��سة  االجتم�عية،  
امل�ستهلكون من منتج م� على عدد  التي يح�سل عليه�  ال�سلعة  اأو 
امل�ستهلكني  الذين ي�ستخدمون نف�ص املنتج  كم� هو احل�ل غ�لًب� يف 
القط�ع الرقمي، فهن� ت�سبح االأ�سواق اأكرث ميال اإىل الرتكز من 
حيث بنيته� الهيكلية ونعني هن� اأن عدد الالعبني الرئي�سيني يف 
اأ�س�بع اليد يف كثري  ال�سوق يكون قليل جداً وقد ال يتج�وز عدد 
من االأحي�ن،  هذا يعني ب�ل�سرورة اأن ي�سبح التن�ف�ص بني هوؤالء 
الالعبني على ال�سيطرة على ال�سوق نف�سه ولي�ص املن�ف�سة داخل 
ال�سوق يف حم�ولة لتحييد الف�علني يف االأ�سواق الرقمية وحتييد 
ُيلِجئ  ال���ذي  الرئي�ص  احل���ف��ز  ه��و  وه���ذا  اأخ���رى،  �سوقية  ق��وة  اأي 
ا�ستحواذ  بعملي�ت  القي�م  اإىل  ال�سوق  يف  الرئي�سيني  الالعبني 
ا�ستب�قية، اأي اال�ستحواذ على الوافدين اإىل ال�سوق بهدف تقليل 

املن�ف�سة امل�ستقبلية املحتملة. 
من جهة اأخرى يجب االأخذ بعني االعتب�ر وب�سكل جوهري عند 
وقوى  فيه�  ا القت�س�دي  الرتكز  ومدى  الرقمية  االأ�سواق  تقييم 
ال�سوق “ العر�ص والطلب” كذلك طبيعة ال�سوق نف�سة حيث اأنن� 
الرقمية  املن�س�ت  تقدمه�  واخلدم�ت  املنتج�ت  من  العديد  جند 
ذات  ب���الأ���س��واق  ي��دع��ى  اأ���س��ب��ح  فيم�  للم�ستهلكني  جم���ين  ب�سكل 
االهتم�م اأو مبعنى اآخر املن�س�ت وال�سبك�ت التي حتظى مبت�بعني 
خ�سبًة  اأ���س��واًق���  ت�سكل  اأ�سبحت  وال��ت��ي  ك��ب��رية  ب���أع��داد  ومهتمني 
هذه  على  امل�ستهلكون  يحظى  بحيث  املختلفة  املنتج�ت  لت�سويق 
اإعالنية وخ�سوم�ت وطرق دفع مرنة وغريه�  املن�س�ت بخدم�ت 
خ��الل هذه  م��ن  ال�����س��راء  اأمت عملي�ت  اإذا  املج�نية  اخل��دم���ت  م��ن 
املن�س�ت يف حني يدفع مزودو املنتج�ت التي يتم ا�ستهالكه� مب�لغ 
ط�ئلة يف �سبيل ت�سويق منتج�تهم عرب هذه املن�س�ت وال�سبك�ت، بل 
اأ�سواق  اإن هذه ال�سبك�ت واملن�س�ت اأ�سبحت حتوي يف داخله� على 
فرعية متمثلة يف جمموع�ت حمددة من اأ�سح�ب االهتم�م الواحد 
عن  متييزهم  خ��سة  وتف�سيالت  بخ�س�ئ�ص  ي�سرتكون  والذين 
غريهم والتي قد يدفع مزودو اخلدم�ت واملنتج�ت التي تهم هذه 
م�س�هدات  عر�ص  من  التمكن  �سبيل  يف  ط�ئلة  مب�لغ  املجموع�ت 
اأك���رث مم��� ق��د يدفعونه  ال��ف��ئ���ت ملنتج�تهم  ح�����س��ري��ة  ع��ل��ى ه���ذه 
والو�س�ئل  امل��ت���ب��ع��ني  م��ت��ع��ددة  وم��ن�����س���ت  �سبك�ت  ع��ل��ى  الإع���الن����ت 
االإع��الن��ي��ة، ب��ه��ذه ال��ط��ري��ق��ة ت��ق��وم ���س��ب��ك���ت ال��ت��وا���س��ل واملن�س�ت 
م�يل  م���ورد  اإىل  االج��ت��م���ع��ي  امل��ح��ت��وى  حت��وي��ل  بعملية  الرقمية 
جتني منه اأرب�ح�ً ط�ئلة اأو�سلت بع�ص املن�س�ت اإىل املراكز االأوىل 
وهن�  وال�سرك�ت،  املن�س�ت  لهذه  ال�سوقية  القيمة  حيث  من  ع�ملي� 
والتعرف على  امل�ستهلكني  اأهمية ت�سنيف االهتم�م�ت لدى  تربز 
جمموع�ت االهتم�م واملت�بعني لتف�سيالت حمددة يف �سوق ال�سلعة 

اأو املنتج .
وعالوة على م� �سبق قد يزداد االأمر تعقيداً عند حم�ولة تعريف 
على  وتبع�ته�  ال�سوقية  املم�ر�س�ت  اأث��ر  م��دى  لتحديد  االأ���س��واق 
الرقمية  االأ�سواق  منتج�ت  ترتبط  عندم�  وامل�ستهلكني  املن�ف�سني 
امل�ستخدمني  لبي�ن�ت  عميق  ب��ستخدام  االجتم�عية  واملن�س�ت 
البي�ن�ت  خ��الل  م��ن  معه�  وال��ت��ع���م��ل  وتف�سيالتهم  ال�سخ�سية 
ال�سخمة والذك�ء اال�سطن�عي بتحويل هذه البي�ن�ت اإىل بي�ن�ت 
املت�بعني  م��ن  ج���دي���دة   اه��ت��م���م  وت�سكيل جم��م��وع���ت  اإح�����س���ئ��ي��ة 
وب�لت�يل امل�ستهلكني بحيث يتم توجيه اإعالن�ت دع�ئية حمددة اإىل 
للم�ستهلكني  حمددة  اإعالن�ت  توجيه  ميكن  بل  املجموع�ت،  هذه 
اأو عند  ف��ردي عند تواجدهم يف من�طق جغرافية حم��ددة  ب�سكل 
توحي  حم���ددة  م��وا���س��ي��ع  اأو  ملنتج�ت  ق��راءت��ه��م  اأو  ا�ستخدامهم 
ب�الهتم�م يف جم�ل م� تف�سره برامج الذك�ء اال�سطن�عي وتعتربه 
قد  ملنتج�ت  دع�ئية  اإع��الن���ت  خالله�  من  تبث  ت�سويقية  فر�سة 
تهم امل�ستهلك يف تلك اللحظة اأو يف ذلك املوقع، كم� اأن االأمر ال 
يتوقف فقط عند هذا احلد بل اأ�سبحت هذه املن�س�ت وال�سبك�ت 
ال���ذك����ء اال���س��ط��ن���ع��ي وال��ب��ي���ن���ت ال�سخمة  ت��ق��ن��ي���ت  ت�����س��ت��خ��دم 
يف  االأف����راد  تف�سيالت  حتليل  ط��ري��ق  ع��ن  ال�سلوكي  واالق��ت�����س���د 
توجه  ا�ستهالكية  �سلوكية  وك���زات  وتوجيه  واملن�س�ت  ال�سبك�ت 
امل�ستهلكني ومت�بعي املن�س�ت وال�سبك�ت نحو ت�سرف�ت ا�ستهالكية 
منتج�ت من عالم�ت  ا�ستهالك  نحو  التوجه  اإىل  ت��وؤدي  حم��ددة 
جت�رية حمددة حتى دون الت�سريح املب��سر ب��سم هذه املنتج�ت اأو 
العالم�ت التج�رية، فمجرد ت�سكيل ح�لة ذهنية بح�جة امل�ستهلك 
التج�رية يف مك�ن  العالمة  اأو  املنتج  ا�سم  املنتج�ت وعر�ص  لتلك 
ذلك  ي��وؤدي  �سوف  املت�بع  اأو  امل�ستهلك  اأم���م  مت�ح  ال�سبكة  على  م� 
وبن�سبة ع�لية اإىل خلق طلب على هذا املنتج اأو العالمة التج�رية، 
وهن� تتجلى قوة هذه املن�س�ت وال�سبك�ت والتي مل تعد فقط ق�درة 
اأ�سبحت تخلق  اأ�سال واإمن���  ال�سوق  على تلبية الطلب املوجود يف 
التي  التقني�ت  ب��ستخدام  نف�سه�  تلق�ء  من  املنتج�ت  على  الطلب 
مت ذكره� �س�بق�ً، االأمر الذي يعترب تغيريا جذري� يف مفهوم القوة 
ال�سوقية لل�سرك�ت وطريقة قي��ص مدى هذه القوة عند التع�مل 
املن�ف�سة  التي قد تكون خم�لفة لقواعد  ال�سوقية   املم�ر�س�ت  مع 

وقوانينه� يف االأ�سواق الرقمية.
عا�سم  بني فار�ض 

باحث اقت�سادي اأول بغرفة جتارة راأ�ض اخليمة

يف ور�سة نظمتها بالتعاون مع »�سيدات اأعمال دبي«

مبادرة بريل ت�شتهدف بناء قدرات ال�شركات متناهية ال�شغر وال�شغرية واملتو�شطة يف ممار�شات احلوكمة 
•• دبي-الفجر:

ن��ظ��م��ت م���ب����درة ب�����ريل، امل��ن��ظ��م��ة غري 
ن�سر  على  الع�ملة  امل�ستقلة  الربحية 
امل�س�ءلة  ع��ل��ى  ت��ق��وم  موؤ�س�سية  ث��ق���ف��ة 
ور�سة  اخلليج،  منطقة  يف  وال�سف�فية 
�سيدات  م���ع جم��ل�����ص  ب���ل��ت��ع���ون  ع��م��ل 
اأع��م���ل دب���ي، م���وؤخ���راً يف غ��رف��ة جت�رة 
و���س��ن���ع��ة دب�����ي، ����س����رك ف��ي��ه��� ممثلو 
و�سغرية  ال�سغر  متن�هية  �سركة   30

ومتو�سطة يف دبي.
وا����س���ت���ه���دف���ت ال����ور�����س����ة ب���ن����ء ق�����درات 
وال�سغرية  ال�سغر  املتن�هية  ال�سرك�ت 
واملتو�سطة وتزويده� ب�الآلي�ت العملية 
احلوكمة  مم�ر�س�ت  لتطبيق  ال��الزم��ة 
الن�س�ط�ت  م���ن  ���س��ل�����س��ل��ة  خ����الل  م���ن 
امل�س�ركون يف  والتدريب�ت، حيث تعرف 
الور�سة على دور مم�ر�س�ت احلوكمة يف 
بن�ء الهي�كل الداخلية لل�سرك�ت وتعزيز 
ثقة اأ�سح�ب امل�سلحة، والفوائد طويلة 
االأجل التي توفره� مم�ر�س�ت احلوكمة 
املوؤ�س�سية مب� ي�سمن ا�ستدامة اأعم�لهم 

وتعزيز ربحيتهم.
من  �سل�سلة  ���س��م��ن  ال��ور���س��ة،  وج�����ءت 
م��ب���درة بريل  ال��ت��ي تنظمه�  ال��ور���س���ت 
لتعزيز مم�ر�س�ت احلوكمة املوؤ�س�سية يف 
وال�سغرية  ال�سغر  املتن�هية  ال�سرك�ت 
ودعم  اخلليج،  منطقة  يف  واملتو�سطة 
ومنه�  ال�سوق،  يف  التن�ف�سية  قدراته� 

وقت  يف  امل��ب���درة  نظمته�  التي  الور�سة 
�س�بق من هذا الع�م يف عم�ن ب�لتع�ون 
حيث  ال��دول��ي��ة،  التمويل  موؤ�س�سة  م��ع 
يح�سل امل�س�ركون يف نه�ية ور�سة العمل 
على �سه�دة “التطوير املهني امل�ستمر” 
قيمًة  متثل  والتي  ع�ملي�ً،  به�  املعرتف 

ت�س�ف اإىل م�سريتهم املهنية. 
واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سرك�ت  وتعد 
ال��ع��م��ود ال��ف��ق��ري يف اق��ت�����س���دات دول 
فر�ص  وخلق  النمو  وحم��رك  املنطقة، 
القط�ع  ه���ذا  ي�سكل  ح��ي��ث  ال��ت��وظ��ي��ف، 
ال�سرك�ت  جم��م��وع  م���ن   95% ن��ح��و 
ال��ع���م��ل��ة يف اإم������رة دب���ي، وال��ت��ي تعترب 

 %  52.4 ت���وظ���ي���ف  ع����ن  م�������س���وؤول���ة 
م��ن جم��م��وع ال��ق��وى ال��ع���م��ل��ة، ف�ساًل 
دبي  ن���جت  يف   47% ب�  م�س�همته�  عن 
االإج����م�����يل، ب��ح�����س��ب م��وؤ���س�����س��ة حممد 
ال�سغرية  امل�����س���ري��ع  لتنمية  را���س��د  ب��ن 

واملتو�سطة.
وق������ل�����ت ي��������س���م���ني ع�����م�����ري، امل����دي����ر 
التنفيذي ملب�درة بريل: “متثل �سل�سلة 
ح���ول احلوكمة،  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال�����دورات 
خ���ط���وًة ف���ع��ل��ًة مل��واك��ب��ة ال���ت���ط���ورات يف 
ال�سرك�ت  ق��ط���ع  ي�سهده�  ال��ت��ي  النمو 
املتن�هية ال�سغر وال�سغرية واملتو�سطة 
تلبية  والعمل على  يف منطقة اخلليج، 

االقت�س�دي  ال��ق��ط���ع  ه���ذا  اح��ت��ي���ج���ت 
املهَم«. واأ�س�فت عمري: “انطالق�ً من 
اأهمية مم�ر�س�ت احلوكمة املوؤ�س�سية يف 
ال�سرك�ت وتعزيز مزاي�ه�  اأداء  حت�سني 
الور�ص  التن�ف�سية، ج�ء تنظيمن� لهذه 
بهدف حتقيق تغيري اإيج�بي يف النظرة 
على  والت�أكيد  احلوكمة،  عن  ال�س�ئدة 
ف���وائ���ده���� اجل����ّم����ة يف ت���ع���زي���ز ق�����درات 
كوادره�  م���ه����رات  وت��ن��م��ي��ة  ال�����س��رك���ت، 

وتطوير م�س�ر اأداءهم املهني«.
ب���دوره����، ق���ل��ت ن����دي���ن ح��ل��ب��ي، مدير 
�سيدات  جم��ل�����ص  يف  االأع���م����ل  ت��ط��وي��ر 
“تعد الور�سة واح��دة من  اأعم�ل دب��ي: 

نقدمه�  التي  التدريبية  الربامج  اأه��م 
امل�س�ريع  اأ����س���ح����ب  م����ن  الأع�������س����ئ���ن���� 
وال�سغرية  ال�سغر  املتن�هية  التج�رية 
يف  املحوري  لدوره�  نظراً  واملتو�سطة، 
دوره�  احل��وك��م��ة  ب�أهمية  ال��وع��ي  ن�سر 
لل�سرك�ت  امل�����س��ت��دام  ال��ن��م��و  حتقيق  يف 

وعملي�ته�.
واأ���س���ف��ت ح��ل��ب��ي: “ ج����ء ت��ع���ون��ن��� مع 
الور�سة  ه��ذه  تنظيم  يف  ب��ريل  م��ب���درة 
اأ�س��سية  اأداة  احلوكمة  ب���أن  مّن�  اإدراك����ً 
يتوجب على جميع ال�سرك�ت توظيفه� 
من اأجل تعزيز الثقة �سمن بيئة العمل 
متع�مليه�  ثقة  ج�نب  اإىل  الداخلية، 
فيه  تعمل  ال��ذي  االجتم�عي  والو�سط 
اأع�س�ء  ب��ت��زوي��د  وال��ت��زام��ن���  ال�����س��رك��ة، 
لتحقيق  املمكنة  الو�س�ئل  بكل  املجل�ص 
وتعزيز قدرتهم  النج�ح يف جم�التهم، 
التدريب  ذل����ك  يف  مب����  ال��ت��ن���ف�����س��ي��ة، 
ب�أحدث  تعريفهم  ج���ن��ب  اإىل  العملي 
ال�سرك�ت  الع�ملية يف حوكمة  املم�ر�س�ت 

وتطبيق�ته� على جميع امل�ستوي�ت«. 
ت��ع��م��ل، منذ  ب����ريل  م���ب����درة  اأن  ي���ذك���ر 
تطوير  ع��ل��ى   ،2010 ع����م  ت�أ�سي�سه� 
الربامج ون�سر نت�ئج االأبح�ث ودرا�س�ت 
اأثر  اإح����داث  ���س���أن��ه���  م��ن  احل�لة، التي 
املنطقة،  يف  االأع��م���ل  بيئة  يف  اإي��ج���ب��ي 
تطبيق اأعلى  ع��ل��ى  ال��ط��الب  وحت��ف��ي��ز 
واأف�سل  ال��ر���س��ي��دة  احل��وك��م��ة  م��ع���ي��ري 

مم�ر�س�ت االأعم�ل يف منطقة اخلليج.

 30 % ن�شبة الكفاءات املواطنة يف جمل�س االإدارة اجلديد للجنة الوطنية لل�شحن واالإمداد
•• دبي-وام:

واالإمداد  لل�سحن  الوطنية  اللجنة  انتخبت 
االإم�راتية ن�دي� عبدالعزيز رئي�س�  “ن�فل” 
ل��ل��ج��ن��ة ل���والي���ة ث���ن��ي��ة وذل�����ك ب��ع��د اإج�����راء 
للجنة  اجل��دي��د  االإدارة  جمل�ص  ان��ت��خ���ب���ت 
التي ج��رت موؤخرا يف دب��ي يف حني ارتفعت 
اجلديد  االإدارة  جمل�ص  يف  املواطنني  ن�سبة 
للجنة  ال�س�بقة  الوالية  خ��الل   10% من 
مم�  احل���ل��ي��ة  ال���والي���ة  خ���الل   30% اإىل 
تتمتع  ال��ت��ي  واالإم��ك���ن���ت  ال���ق���درات  يعك�ص 
به� الكف�ءات االإم�راتية يف جم�ل اخلدم�ت 

اللوج�ستية.
وج�ء انتخ�ب ن�دي� عبدالعزيز لوالية ث�نية 
دولة  يف  الر�سمي  املمثل  تعترب  التي  للجنة 
االإم���رات لالحت�د الدويل لل�سحن /في�ت�/ 
بعد االإجن���زات التي حققته� خالل الفرتة 
القط�ع  ب����أداء  لالرتق�ء  وجهوده�  امل��سية 
يف  وجن���ح��ه���  اللجنة  واأع�����س���ء  اللوج�ستي 
ال�س�حة  على  دبي  مك�نة  اإب��راز  يف  امل�س�همة 

الع�ملية يف جم�ل ال�سحن واالإمداد.
ي�سم  ال��ذي  املنتخب  االإدارة  جمل�ص  و�سم 
10 اأع�س�ء �سخ�سيتني اإم�رتيتني جديدتني 
/ الفال�سي  بخيت  ب��ن  جمعة  ميث�ء  وه��م��� 

ايرلينك انرتن��سون�ل/ وعي�سى  من �سركة 
اإيه تي �سي/ يف حني  اجلالف / من �سركة 
�سملت كذلك ق�ئمة جمل�ص االإدارة اجلديد 
ع��ب��دال��رزاق /جم��م��وع��ة م�لرتان�ص  اأح��م��د 
الغيث/ ن�ئب� للرئي�ص و�سودي�ص �س�تورفيدي 
/ج�ك لوجي�ستيك�ص/ االأمني الع�م وم�ثوي 
�سندوق  ك���أم��ني  ���س��ي/  اآر  اإم  /�سركة  �س�كو 
وع�سوية كل من م�دو م�داثيل /جمموعة 
�س�ندرا�سن  وبرافني  �سعدي/  ح�سن  رئي�ص 
/ ب�رزجني  وم�جد  لوجي�ستيك�ص/  /ك�ي�ص 

اإبراهيم  اإىل  ب�الإ�س�فة  اإك�سرب�ص/  م�تني 
اأب�����و زاي�����د /���س��رك��ة ال��ف������س��ل امل����زروع����ي/. 
اإم�راتية  اأول  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ن����دي����  وت��ع��ت��رب 
واالإمداد  لل�سحن  الوطنية  اللجنة  ترتاأ�ص 
واالإمداد  لل�سحن  جلنة  اأق��دم  تعترب  والتي 
ت�أ�س�ست  حيث  االأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف 
االرتق�ء  ب��ه��دف   1992 ال��ع���م  يف  دب���ي  يف 

ب�أف�سل املم�ر�س�ت املعتمدة يف جم�ل ال�سحن 
املع�يري  وت��ع��زي��ز  ال��ل��وج�����س��ن��ي��ة  واخل���دم����ت 
اأهداف  يحقق  امل��ج���ل مب���  ه��ذا  املعتمدة يف 
كوجهة  دب��ي  مك�نة  م��ن  وير�سخ  اأع�س�ئه� 
و�سبكة  اللوج�ستي  القط�ع  يف  رائ��دة  ع�ملية 

االإمداد والتوزيع.
�سمن  اإم���رات��ي��ة  �سخ�سي�ت   3 وج���ود  وم��ع 
الأول  وذل��ك  للجنة  االإدارة اجلديد  جمل�ص 
املتن�مي  ال����دور  ي���ربز  ت�أ�سي�سه�  م��ن��ذ  م���رة 
ال����ذي ت��ل��ع��ب��ه ال���ك���ف����ءات ال��وط��ن��ي��ة يف دعم 
م�سرية الدولة التنموية حيث ارتفعت ن�سبة 
%30 يف  اإىل  االإدارة  املواطنني يف جمل�ص 
ح���ني ���س��ك��ل��ت امل�����راأة االإم����رات���ي���ة م���� ن�سبته 
%20 م��ن اإج��م���يل ع��دد اأع�����س���ء جمل�ص 
املتقدمة  املك�نة  يعك�ص  م�  اجلديد  االإدارة 
التي ب�تت حتتله� املراأة االإم�راتية يف مي�دين 
التي  العمل واالإجن���ز والقدرات واخل��ربات 
وبيئة  ال��وط��ن  خلدمة  وت�سخره�  متتلكه� 
االأعم�ل واحلف�ظ على مكت�سب�ته الوطنية. 
ال�سكر  بجزيل  عبدالعزيز  ن���دي���  وتقدمت 
اآل  �سعيد  اأحمد بن  ال�سيخ  ل�سمو  والتقدير 

الرئي�ص  للطريان  دبي  هيئة  رئي�ص  مكتوم 
الرئي�ص  االإم���رات  االأعلى ملجموعة طريان 
لل�سحن واالإمداد  الوطنية  الفخري للجنة 
الدائم  ���س��م��وه  ب��ق��درات��ه��� ودع���م  ع��ل��ى ثقته 
توفري  على  وحر�سه  وللجنة  له�  وامل�ستمر 
لت�سهيل  واالإم���ك����ن����ت  ال��ت�����س��ه��ي��الت  ك���ف��ة 
ب�أداء  مه�م اللجنة ودعم جهوده� لالرتق�ء 
وق�����درات ال��ق��ط���ع ال��ل��وج�����س��ت��ي م��ع��ت��ربة اأن 
جميع  يف  اأ�س��سي�  ع�مال  ك�نت  �سموه  ثقة 
االإجن��������زات ال��ت��ي ح��ق��ق��ت��ه��� ال��ل��ج��ن��ة خالل 

الفرتة امل��سية.
رئي�س�  اختي�ره�  اأن  اإىل  عبدالعزيز  ولفتت 
كبرية  م�سوؤولية  ه��ي  ث�نية  ل��والي��ة  للجنة 
اأجل  م��ن  ال����دوؤوب  ب�لعمل  ترتبط  لكونه� 
االقت�س�دي  امل�سهد  يف  دب���ي  م��ك���ن��ة  ت��ع��زي��ز 
ن�سبة  زي���دة  اأن  معتربة  الع�ملي  اللوج�ستي 
اللجنة  اإدارة  جمل�ص  يف  املواطنة  الكف�ءات 
هو موؤ�سر وا�سح على اخلربات اله�مة التي 
يتمتع به� املواطنون واملوؤهالت الع�لية التي 
قط�ع  بوابة  من  بلدهم  خلدمة  ميتلكونه� 

ال�سحن واالإمداد.

واأكدت اأن دولة االإم�رات تعترب مركزا ع�ملي� 
االأول  املركز  الدولة  احتلت  لوج�ستي� حيث 
موؤ�سر  على  ع�ملي�  والث�لث  وعربي�  اإقليمي� 
الن��سئة  ل��الأ���س��واق  ال��ل��وج�����س��ت��ي  اأج��ي��ل��ي��ت��ي 
2019 لل�سنة اخل�م�سة على التوايل يف حني 
يقود القط�ع اللوج�ستي يف الدولة التحول 
يف  احلديثة  التقني�ت  اأف�سل  اعتم�د  نحو 
اال�سطن�عي  والذك�ء  ت�سني  البلوك  جم�ل 
واالأمتتة واخلدم�ت الذكية، م�سرية اإىل اأن 
تعترب  دب��ي   2020 الع�ملي  اإك�سبو  معر�ص 
املن�سة االأمثل ال�ستعرا�ص املزاي� التن�ف�سية 
التي متتلكه� اإم�رة دبي يف جم�ل اخلدم�ت 
اللوج�ستية حيث �ستكون عندن� قريب� خطة 
�س�ملة لتطوير امله�رات والقدرات الوطنية 
النمو  مل��واك��ب��ة  واالإم�����داد  ال�سحن  ق��ط���ع  يف 
املتزايد املتوقع ل�سل�سلة ال�سحن واالإمداد يف 
االإم�رة و�سنعمل على تعزيز �سبكة عالق�تن� 
الع�ملية مب� يخدم اأهداف اللجنة واأع�س�ئه� 
يف اال����س���ت���ف����دة م����ن اخل�������ربات وامل����ه�����رات 
الذي  اللوج�ستي  ال��ق��ط���ع  يف  املتخ�س�سة 
يعترب اأحد رك�ئز اقت�س�د اإم�رة دبي املتنوع. 

•• دبي-الفجر:

االأو�سط  ال�����س��رق  اإن��ف��ي��ن��ي��ت��ي  ���س��رك��ة  ع��ي��ن��ت 
ل�سركة  ال��ت���ب��ع��ة  اإنرتاكتيف”  “اأك�سنت�سر 
نيويورك  ب��ور���س��ة  يف  امل���درج���ة  اأك�����س��ن��ت�����س��ر، 
الت�سويق  مه�م  لتويل   ،ACN الرمز  حتت 
 11 يف  ال�����س��ي���رات  ت�سنيع  ل�سركة  ال��رق��م��ي 
ويهدف  االأو���س��ط.  ال�سرق  منطقة  يف  �سوق�ً 
�سركة  ج���ه���ود  ت���ع���زي���ز  اإىل  ال����ت����ع�����ون  ه�����ذا 
االبتك�ر  يف  املنطقة  م�ستوى  على  اإنفينيتي 
وموا�سلة النمو ب��ستخدام القنوات الرقمية، 
�سن�عة  ع����مل  يف  ال���رائ���دة  مك�نته�  وت��ع��زي��ز 
ال�سي�رات املتغري.  و�سوف ت�س�عد “اأك�سنت�سر 
اإنرتاكتيف” �سركة “اإنفينيتي” على تو�سيع 
القنوات  خم��ت��ل��ف  يف  وت���ع���زي���زه  ح�����س��وره��� 
الرقمية  اإمك�ن�ته�  من  ب�ال�ستف�دة  الرقمية 
كم�  ال�����س��ي���رات،  ق��ط���ع �سن�عة  وخ��ربت��ه��� يف 
الت�سويق  م��ب���درات  اإدارة  م�سوؤولية  �ستتوىل 
“اإنفينيتي” –  التي تطلقه� �سركة  الرقمي 
مب� يف ذلك، اإدارة حمتوى املوقع االإلكرتوين، 
واإجراء التحليالت الرقمية، وت�سويق االأداء. 
ويهدف هذا التع�ون اإىل م�س�عدة “اإنفينيتي” 
على امل�سي قدم�ً يف م�سرية االبتك�ر الرقمي، 
وتطلع�ت  اح��ت��ي���ج���ت  ت��وق��ع  ميكنه�  ب��ح��ي��ث 
ال��ع��م��الء امل��ه��ت��م��ني ب���ل��ع���مل ال��رق��م��ي اليوم، 

وتلبيته�، وحت�سني جتربتهم ب�سكل ع�م. 
وبهذه املن��سبة، ق�ل ديفيد فريغون��ص، رئي�ص 
اأك�سنت�سر اإنرتاكتيف يف ال�سرق االأو�سط: “مل 
مل�سنعي  ك�في�ً  املتطورة  �سي�رات  ت�سنيع  يعد 
التن�ف�سية  مك�نتهم  على  للحف�ظ  ال�سي�رات 
يف ال�سوق الرقمي اليوم. وال �سك اأن العمالء 
من حمبي التكنولوجي� يتطلعون اإىل جتربة 
ال�سرق  “اإنفينيتي  وت��درك  ومميزة،  مبتكرة 
ال��دور الذي تلعبه احللول  اأهمية  االأو�سط” 
وب�سفته�  ج��دي��دة.  جت���رب  خلق  يف  الرقمية 
اإح�����داث حت���ول يف عملي�ت  رائ����دة يف جم����ل 
“اأك�سنت�سر  ���س��رك��ة  ي�����س��ر  ال�����س��ي���رات،  ���س��راء 

دعم  انرتاكتيف” 
“اإنفينيتي  ج���ه���ود 
يف  االأو�سط”  ال�سرق 

هذا املج�ل.« 
م�������ن ج�����ه�����ت�����ه، ق������ل 
ك�ر�سنت ي�نكوف�سكي، 
املدير الع�م للت�سويق 
الع�مة  وال���ع���الق����ت 
اإن�����ف�����ي�����ن�����ي�����ت�����ي  يف 
ال�������س���رق االأو������س�����ط: 
ال���ت���ع����ون  “ي�سرن� 
“اأك�سنت�سر  م������ع 
 ” كتيف ا نرت اإ
ت��ع��زي��ز جهود  ب��ه��دف 

جتربة  حت�سني  ويعترب  ال��رق��م��ي.  الت�سويق 
ال���ع���م���الء، وال��ذه��ن��ي��ة ال���ت���ي ت��ت��م��ح��ور حول 
عالمتن�  ج��وه��ر  االأوىل،  ب���ل��درج��ة  ال��ع��م��الء 
يتطلب  اليوم،  الرقمي  ع�ملن�  ويف  التج�رية. 
اأو  االإن��رتن��ت  �سهلة عرب  ذل��ك تقدمي جتربة 
عند عدم االت�س�ل ب�الإنرتنت، ت�سمن و�سواًل 
متزامن�ً اإىل من�س�ت الت�سوق املخ�س�سة وعرب 

جميع االأجهزة.« 
منطقة  يف  امل��ت��ن���م��ي  ح�����س��وره���  اإط�������ر  ويف 
“اأك�سنت�سر  �سركة  عينت  االأو����س���ط،  ال�����س��رق 
واال”  الي��ت  جيه  “تي  �سركة  اإنرتاكتيف” 

وكياًل رئي�س�ً خلدم�ت الت�سويق يف املنطقة.

لل�سحن واالإمداد  الوطنية  اللجنة  وحققت 
اإجن�زات  امل��سية  االأخ���رية  ال�سنوات  خ��الل 
دبي  ج���ئ��زة  على  احل�سول  �سملت  متعددة 
ال��ت��ق��دي��ري��ة ل��ل��ج��ودة وت��وق��ي��ع ال��ع��دي��د من 
كبري  ع��دد  مع  والتع�ون  التف�هم  م��ذك��رات 
املحلية  واملنظم�ت  وال��دوائ��ر  الهيئ�ت  م��ن 
لتب�دل  وال��ك��ل��ي���ت  واجل����م���ع����ت  وال���دول���ي���ة 
ال��ت��دري��ب املتخ�س�ص يف  اخل���ربات وت��وف��ري 
من  اأك��رث  يف  اللجنة  و�س�ركت  نظمت  ح��ني 
40 فع�لية حملية وع�ملية وق�مت بتدريب 
على  ع�����س��و   1500 م���ن  اأك�����رث  وت���خ���ري���ج 
امل��سية يف جم�الت رئي�سية  ال�سنوات  مدى 
الرقمي  والت�سويق  واالإم��داد  ال�سحن  منه� 
وغريه�  وال���ت����أم���ني  واالإدارة  وال��ت��ق��ل��ي��دي 
امل���ج����الت احل��ي��وي��ة يف �سل�سلة  ال��ك��ث��ري م��ن 

االإمداد والتوزيع.
واالإمداد  لل�سحن  الوطنية  اللجنة  وت�سم 
اأهم  مي��ث��ل��ون  ع�����س��وا   380 ع�سويته�  يف 
واأبرز ال�سرك�ت اللوج�ستية الع�ملة يف اإم�رة 
ع�م�   27 ق��ب��ل  اللجنة  ت�أ�س�ست  وق���د  دب���ي 
االأطراف والالعبني  اأ�سوات جميع  لتوحد 
والنقل  ال�����س��ح��ن  جم�����ل  يف  االأ����س��������س���ي���ني 
ال��ب��ح��ري واالإم����داد وال��ت��وزي��ع حيث تهدف 
وحت�سني  اأع�س�ئه�  م�س�لح  حلم�ية  اجلنة 
وكف�ءة  وج��ودة  ورف��ع مع�يريه  القط�ع  اأداء 

مم�ر�س�ته.

�شيا�شة املناف�شة يف االأ�شواق الرقمية

»اإنفينيتي ال�شرق االأو�شط« تختار 
»اإك�شنت�شر اإنرتاكتيف« وكياًل للت�شويق الرقمي

موانئ دبي العاملية تفوز بعقد امتياز 
تطوير ميناء 2000 يف لوهافر بفرن�شا

•• دبي-وام:

ح�سلت جمموعة بورت �سنريجي جي اإم بيه - امل�سروع امل�سرتك الذي يجمع بني 
موانئ دبي الع�ملية و�سركة تريمين�ل لينك م�سغلة احل�وي�ت الدولية التي تتخذ 
من فرن�س� مقراً له� على عقد امتي�ز لت�سييد وت�سغيل املر�سى 11 واملر�سى 12 
يف مين�ء 2000 يف لوه�فر. وتعترب حمط�ت مين�ء 2000 يف لوه�فر بواب�ت 
وك�نت  الفرن�سي،  اال�ستهالكي  ال�سوق  اإىل  الداخلة  للب�س�ئع  التج�رة  لتحفيز 
جي اإم بيه من اأوائل داعمي تطوير املين�ء اإدراك�ً منه� لالأهمية اال�سرتاتيجية 
ملين�ء 2000 وتتطلع لتعزيز �سراكته� مع مين�ء لوه�فر عرب تطوير املحطة، 
حيث ت�ستثمر جي اإم بيه يف مر�سيني اثنني للح�وي�ت ميتدان بطول 700 مرت. 
ويتيح قرار املجل�ص االإ�سرايف ملين�ء لوه�فر ل�سركة جي اإم بيه تعزيز ح�سوره� 
يف فرن�س� ودعم النمو االقت�س�دي يف املنطقة. وك�نت “جي اإم بيه” قد حققت 
ع�م 2018 م�ستوي�ت منو ري�دية يف القط�ع بلغت 11 يف امل�ئة مق�رنة ب�لع�م 
ال�س�بق 2017 لتحتل اأكرث من 55 يف امل�ئة من احل�سة ال�سوقية وذلك من 
خالل حمطتيه� حمطة فرن�س� “تريمين�ل دو فران�ص وحمط�ت ال�سم�ل نورث 
اإ�س�فة حيوية للقدرات تبلغ نحو مليون  تريمين�لز. ومتثل املحطة اجلديدة 
وموقع�ً  مرت   700 بطول  ر�سيف�ً  وتت�سمن  قدم�ً   20 قي��ص  منطية  ح�وية 
�سمنه�  من  ع�م�ً   34 لفرتة  االمتي�ز  عقد  وميتد  هذا  هكت�را،   42 م�س�حته 
ع�مني للدرا�س�ت والت�سميم وع�مني الأعم�ل الهند�سة املدنية و30 ع�م�ً من 
املحطة  ه��ذه  تطوير  يف  ملمو�ص  ب�سكل  بيه”  اإم  “جي  و�ست�ستثمر  العملي�ت، 
اأف�سل.  نحو  على  التج�ري  النمو  دع��م  من  تتمكن  حتى  وحتديثه�  اجلديدة 
ق���درة على  املرافق اجلديدة معدات متطورة وجديدة  ت�سمل  اأن  املتوقع  ومن 
جت�رية  بحلول  تتمتع  حمطة  �سي�سكل  م�  ال�سخمة  احل���وي���ت  �سفن  من�ولة 
ذكية تزيد من االإنت�جية وحت�سن القدرات اخلدمية واجلودة ومن �سمن ذلك 
منطقة حتزمي للب�س�ئع على م�س�حة 35 هكت�راً وو�سول مب��سر عرب ال�سكك 
هكت�رات  �سبعة  م�س�حة  على  متتد  ومنطقة  الداخلية  املن�طق  اإىل  احلديدية 

لالأبنية والبنى التحتية الت�سغيلية.
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املال والأعمال

بنك االإمارات دبي الوطني يتيح فتح 
ح�شاب م�شريف فورًا عرب الهواتف املتحركة

•• دبي-الفجر:

اأعلن بنك االإم�رات دبي الوطني، املجموعة امل�سرفية الرائدة يف املنطقة، 
عن اإطالق خدمة فتح احل�س�ب الفورية للعمالء اجلدد ب��ستخدام الهواتف 
العربية  االإم���رات  دول��ة  واملقيمني يف  املواطنني  ب�إمك�ن  ب�ت  الذكية، حيث 
ب�أ�سلوب  اأو ح�س�ب توفري  اأ�سح�ب الرواتب فتح ح�س�ب ج�ري  املتحدة من 
رقمي ب�لك�مل عرب حتميل تطبيق اخلدم�ت امل�سرفية للهواتف املتحّركة 

من متجري اأبل �ستور وجوجل بالي.
االإم�رات  اأو هوية  ال�سفر  ب�س�طة م�سح ج��واز  بكل  اجل��دد  للعمالء  وميكن 
والتق�ط  ال�سخ�سية  البي�ن�ت  وتعبئة 
على  احل�����س���ب  لفتح  �سيلفي  ���س��ورة 
الفور، و�سيح�سلون بعده� على ب�قة 
ترحيبية ت�سم بط�قة اخل�سم املب��سر 
ب�لتمتع  وال���ب���دء  ال�����س��ي��ك���ت،  ودف����رت 
بنك  خ��دم���ت  اإىل  الك�مل  ب�لدخول 
االإم�رات دبي الوطني امل�سرفية عرب 
املتحرك، ومركز  واله�تف  االإنرتنت 
االت�������س����ل، و���س��ب��ك��ت��ه ال��وا���س��ع��ة من 

الفروع واأجهزة ال�سراف االآيل.
وبهذه املن��سبة، ق�ل اأحمد املرزوقي، 
واملدير  اأول  ت��ن��ف��ي��ذي  رئ��ي�����ص  ن���ئ��ب 
لالأفراد  امل�سرفية  للخدم�ت  ال��ع���م 
“يف  يف بنك االإم����رات دبي الوطني: 
العمالء  يتطلع  الرقمية،  التقني�ت  اإىل  املت�س�عد  الع�ملي  التحول  �سوء 
ي�س�وؤون. ومن هن�  اأينم� ومتى  امل�سرفية  اإىل اخلدم�ت  للو�سول مب��سرة 
ت�أتي اأهمية خدمتن� اجلديدة لفتح ح�س�ب م�سريف فوراً كخطوة متميزة يف 
هذا االجت�ه، حيث تتيح للعمالء فتح احل�س�ب على الفور ومبنتهى ال�سهولة 

دون احل�جة اإىل زي�رة فرع البنك اأو تعبئة النم�ذج الورقية«.
ويحظى جميع العمالء اجلدد الذي يفتحون ح�س�ب�تهم عرب تطبيق بنك 
االإم�رات دبي الوطني للخدم�ت امل�سرفية على اله�تف املتحرك ويحتفظون 
مبتو�سط ر�سيد قدره 5 اآالف درهم، بفر�سة اإ�س�فية للم�س�ركة يف حملة 
البنك الرتويجية “وفر واربح” التي تقدم جوائز قيمة ت�سم 3 �سي�رات 
مر�سيد�ص م�يب�خ S-650 و180 �س�عة “اأوميغ�” �سبيدم��سرت. وميكن 
ملع�ودة  طلب  ت�سجيل  ائتم�نية  بط�قة  على  ب�حل�سول  الراغبني  للعمالء 
ح�س�ب  لفتح  اأ�سرتهم  واأف��راد  اأ�سدق�ئهم  دع��وة  اإىل  اإ�س�فة  بهم،  االت�س�ل 

م�سريف من خالل م�س�ركة رمز خ��ص متوفر يف التطبيق.

هيئة تنمية املجتمع متكن
 املواطنني للعمل يف القطاع ال�شياحي

•• دبي-وام:

مع  التوظيف  خطط  م��واءم��ة  اأهمية  دب��ي  يف  املجتمع  تنمية  هيئة  اأك���دت 
والكوادر  امل��ه���رات  ت��واف��ر  و�سم�ن  ل��الإم���رة  االق��ت�����س���دي  النمو  متطلب�ت 
ن�س�ط�ً مب� ي�سمن  االأكرث  القط�ع�ت  الوظ�ئف يف  ل�سغل  املوؤهلة  الوطنية 
حتقيق اأحد اأهم االأولوي�ت االقت�س�دية واالجتم�عية املتمثلة يف التوطني.

املن�فع  لقط�ع  التنفيذي  امل��دي��ر  اله��سمي،  حممد  ال�سيد  الدكتور  وق���ل 
وبيع  ال�سي�حي  القط�ع  يف  التوطني  مب�درة  اإن  الهيئة  يف  امل���يل  والتمكني 
التجزئة التي طرحته� الهيئة ميكن اأن ت�س�هم يف توظيف اأكرث من 450 
تطوير  لربامج  اإخ�س�عهم  بعد   ،”40-18“ العمرية  الفئة  من  �سخ�س� 
توؤهلهم  م��ك��ث��ف��ة  م��ه��ن��ي  وت����دري����ب 
متطلب�ت  تلبي  متك�ملة  مب��ه���رات 
ال�������س���ي����ف���ة  ال����ع����م����ل يف جم�����������الت 
والتجزئة والفع�لي�ت وفنون الطهي 
وعدد من اأهم القط�ع�ت التي ت�سهد 

منواً مطرداً يف االم�رة.
ي�سكل  ال�سي�حي  ال��ق��ط���ع  ب����أن  ون���وه 
االقت�س�دية  ال��ق��ط���ع���ت  اأك���رث  اأح���د 
منواً يف االإم�رة كم� اأنه الوجه املعرب 
وثق�فتن�،  لهويتن�  وال��ع���ك�����ص  عنه� 
من  متزايدة  ن�سب  وج��ود  يجعل  م��� 
اأم������راً مهم�  ال��ق��ط���ع  امل���واط���ن���ني يف 
ومنوه،  ا�ستدامته  ل�سم�ن  و�سرورة 
الهيئة  تنفذه�  التي  ال�سي�حي  القط�ع  يف  التمكني  مب�درة  اأن  اإىل  م�سريا 
املنخف�ص  الدخل  اأ�سح�ب  من  الهيئة  ل��دى  امل�سجلني  تدريب  اإىل  ت�سعى 
وتطوير مه�راتهم وحت�سيلهم االأك�دميي يف هذا املج�ل حتديداً للح�سول 
االعتم�د  دائ���رة  م��ن  خروجهم  يف  جهة  م��ن  ت�س�هم  مالئمة  وظ���ئ��ف  على 
على امل�س�عدات امل�لية وتعزز يف الوقت ذاته من ن�سبة التوطني يف اأحد اأهم 

القط�ع�ت االقت�س�دية احليوية يف االإم�رة.
وي�سمل برن�مج التمكني يف القط�ع ال�سي�حي الذي تنفذه الهيئة ب�لتع�ون 
اأوىل  مرحلة  لل�سي�حة،  دب��ي  كلية  يف  ال�سي�حي  القط�ع  توطني  اإدارة  مع 
امله�رات  اكت�س�ب  ت�س�هم يف  ت�أ�سي�سية وحت�سريية  تدريبية  دورات  تت�سمن 
االأ�س��سية من لغة اجنليزية وح��سب اآيل ومه�رات اإدارية ت�أ�سي�سية متنوعة 
ك�الت�س�ل وخدمة العمالء، يليه� مرحلة ت�أهيلية يتم من خالله� العمل 
على تعزيز مه�رات املنت�سبني عرب دورات تدريبية تخ�س�سية تتعلق ب�لقط�ع 
القط�ع  وتخ�س�س�ت  جم���الت  ب�أهم  الوعي  زي���دة  اىل  ي��وؤدي  م�  ال�سي�حي 
ويت�سمن  واله�م،  احليوي  القط�ع  بهذا  االلتح�ق  على  املنت�سبني  وي�سجع 
تعليم  اأو  تدريب  تت�سمن  تخ�س�سية  مرحلة  الربن�مج  من  الث�لث  اجلزء 
والفع�لي�ت  وال�سي�فة  ال�سي�حة  هي  جم���الت  خم�ص  يف  متخ�س�ص  مهني 
دبلوم  مهنية،  /�سه�دة  م�ستوي�ت   3 خالل  ومن  الطهي  وفنون  والتجزئة 

مهني وبك�لوريو�ص تطبيقي«.
مب�درات  اإح��دى  والتجزئة  ال�سي�حي  القط�ع  يف  التمكني  م��ب���درة  وت�سكل 
التمكني  حتقيق  بهدف  املجتمع  تنمية  هيئة  تنفذه  ال��ذي  التمكني  برامج 
الهيئة  تقدمه�  ال��ت��ي  امل���ل��ي��ة  للمن�فع  للم�ستحقني  واالج��ت��م���ع��ي  امل����يل 
ا�ستقاللية م�لية وم�ستوى معي�سي  العمل، مب� يتيح لهم  والق�درين على 
اأف�سل، ويبلغ عدد امل�سجلني يف الربن�مج ح�لي�ً 1067 من الذكور واالإن�ث 

ترتاوح اأعم�رهم بني 18-60 ع�م�.

خالل ندوة يف »ال�سارقة الدويل للكتاب«

متخ�ش�شون اقت�شاديون وم�شت�شارو تنمية ب�شرية: 
االإمارات مت�شي قدمًا يف حتقيق روؤيتها ببناء جمتمع املعرفة واالبتكار

 تنظيم »مزاد ليوا للتمور«
 ال�شبت املقبل يف دبي

 860 مليون درهم قيمة �شادرات راأ�س اخليمة اإىل الهند العام املا�شي

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�سوؤون  املتخ�س�سني يف  اأكد عدد من 
والتنمية  االق��ت�����س���دي��ة  االأك����دمي���ي���ة 
العربية  االإم������رات  دول���ة  اأن  الب�سرية 
جمتمع  بن�ء  يف  قدم�ً  م��سية  املتحدة 
امل���ع���رف���ة واالب����ت����ك�����ر حت��ق��ي��ق���ً ل�����روؤى 
احل��ك��وم��ة ال��ر���س��ي��دة ال��ت��ي م��ه��دت كل 
والتطوير  ب�لدرا�س�ت  الكفيلة  ال�سبل 
لال�ستثم�ر  املن��سبة  االأر�سية  واإت���ح��ة 
يف ال��ع��ق��ول واالأف���ك����ر واالأب���ح����ث التي 
الرائدة يف  ال��دول  و�سعته� يف مقدمة 

هذا املج�ل.
ج����ء ذل���ك خ���الل ن����دوة ع��ق��دت �سمن 
ف��ع���ل��ي���ت م��ع��ر���ص ال�����س���رق��ة ال����دويل 
للكت�ب 2019  بعنوان “اإدارة املعرفة 
فيه�  ����س����رك  املجتمع�ت”  وت��ط��وي��ر 
اآل  اأم��ل  ود.  د. عمرو �س�لح،  م��ن،  ك��ل 
علي، ود. عبد اهلل الدرمكي، ود. من�ل 
من  جمموعة  وح�سرته�  ط���ل��ب،  اأب���و 
ال�سوؤون  يف  احلكوميني  امل�ست�س�رين 
يف  املدربني  من  والعديد  االقت�س�دية، 
جم�ل التنمية الب�سرية، واملهتمني من 

جمهور املعر�ص.
واأكد د. عمرو �س�لح :” اإن بن�ء املعرفة 
جمدية  �سن�عة  اإنت�ج  اإىل  ت��وؤدي  التي 
للدول،  االقت�س�دي  املحرك  هو  اأ�سبح 
ومن�س�أ ذلك هو االأفك�ر التي تقود نحو 

االإبداع..
 لذلك ن�س�أت القوانني اخل��سة بحم�ية 
واأ�سبحت من �سميم  الفكرية،  امللكية 

للحف�ظ  ت�سعى  ال��ت��ي  ال���دول  واج��ب���ت 
االقت�س�دي،  ال��ب��ن���ء  يف  ب�����س��م��ة  ع��ل��ى 
مب�لغ  الغر�ص  ذل��ك  اأج���ل  م��ن  وتنفق 
الق�دمة  احل�����روب  و���س��ت��ك��ون  ط���ئ��ل��ة، 
تقدم  مقي��ص  هي  الأنه�  ابتك�ر  ح��روب 

وتطور االأمم«.
اآل علي:” اإن الرتكيبة  اأمل  وق�لت د. 
ل����دول الع�مل  ال�����س���ب��ق��ة  االق��ت�����س���دي��ة 
ك����ن���ت ت���ق���وم يف االأ����س��������ص ع��ل��ى راأ�����ص 
على  اليوم  تقوم  اأ�سبحت  لكنه�  امل���ل، 
وجوده  فر�ص  ال��ذي  واالبتك�ر  املعرفة 

على اأر����ص ال��واق��ع، وق��د ك���ن جل�معة 
اعتم�د  يف  متميزة  خ��ط��وات  ال�����س���رق��ة 
االأعم�ل”  وري��������دة  “االبتك�ر  م������دة 
ك��خ��ط��وة م��ت��ق��دم��ة وم��ه��م��ة يف حتقيق 
روؤية االإم�رات ك�أحد اأف�سل دول الع�مل 
ع�م  ع���مل��ي���ً  واالأف�������س���ل   ،2021 ع�����م 

.»2071
وبني د. عبد اهلل الدرمكي :”اأن املعرفة 
املع��سر،  الع�مل  يف  التقدم  اأ�س��ص  هي 
يت�سح  امل��سية  الع�سور  مع  وب�ملق�رنة 
�سهده�  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  ال��ط��ف��رة  حجم 

ال��ع���مل يف امل��ج���الت ك���ف��ة، وال���س��ك اأن 
ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ���س��خ امل��ع��رف��ة، وتعزيز 
اآلي�ت التفكري ي�سهم يف تعزيز االإنت�ج، 
املعرفة  مبو�سوع  االإهتم�م  ك�ن  لذلك 
واالإبتك�ر ع�ملي�ً الأنهم� املحرك االأ�س��ص 
ال�سوق،  اق��ت�����س���د  ع��ل��ى  ال�����س��ي��ط��رة  يف 
تخ�سي�ص  مت  ل��و  ن�ستغرب  ال  ول��ذل��ك 

موارد ط�ئلة لتحقيق هذا الطموح«.
اجلل�سة  ط�لب  اأب��و  من�ل  د.  واختتمت 
ب���حل��دي��ث ع��ن ت��ط��ور م��ف��ه��وم البحث 
العلمي بني امل��سي واحل��سر، ب�عتب�ر 

ت��ق��وم���ن عليه،  واالإب��ت��ك���ر  امل��ع��رف��ة  اأن 
مبينة:

على  ال��ع��ل��م��ي  ال���ب���ح���ث  ت��ع��م��ي��م  ”اأن 
الدرا�سية ك�فة دون االقت�س�ر  املراحل 
يعود  العلي�،  االأك�دميية  امل��راح��ل  على 
ل���ك���ون���ه ال���ع����م���ل امل���ه���م ل��ل��ت��ع���م��ل مع 
واالآراء،  االأف���ك����ر  وت��الق��ح  امل�����س��ك��الت، 
اقرتن  اإذا  �سيم�  ال  احل��ل��ول،  واإي���ج����د 
نت�ئج  ل��ت��ح��ق��ي��ق  وال���رغ���ب���ة  ب���ل�����س��رب 
ت�سب يف حر�ص الدول على التن�ف�سية 

والتفوق«.

•• دبي-وام:

ي���ن���ظ���م م����رك����ز ح�����م�����دان ب�����ن حممد 
الإح���ي����ء ال�����رتاث ب���ل��ت��ع���ون م���ع جلنة 
الثق�فية  وال��ربام��ج  املهرج�ن�ت  اإدارة 
ليوا  “مزاد  اأب��وظ��ب��ي،  يف  وال��رتاث��ي��ة 
�سيعقد  دب��ي، حيث  اإم����رة  يف  للتمور” 
امل�����زاد يف جم��ل�����ص م��ن��ط��ق��ة ج���م���ريا 3 
نوفمرب   9 امل��واف��ق  ال�سبت  ي��وم  ب��دب��ي 

.2019
وي��ف��ت��ت��ح امل������زاد اأب����واب����ه اأم�������م ال�����زوار 
�سك�ن  من  التمور  اقتن�ء  يف  الراغبني 
بني  ال���دول���ة  زوار  و  االإم���������رات  دول�����ة 
وال��ع������س��رة م�س�ًء،  اخل���م�����س��ة  ال�����س���ع��ة 
امل����زاد  امل�������س����رك���ة يف  ع��م��ل��ي��ة  اأن  ح��ي��ث 
ت�سجيل  ويتم  اجلميع،  اأم���م  مفتوحة 
امل���زاي���دة يف م��وق��ع املزاد  ال��راغ��ب��ني يف 
امل�س�ركة  رق��م  على  وح�سولهم  نف�سه 

ب�سكل فوري..
النخي�����ل  م�����������������زارع  اأ���س��ح������������������ب  اأم�����   
الراغبني يف امل�س�������ركة فيج��ب اأن يكون 
املنتج من اإنت�ج الدولة ومن ثم�ر هذا 

الع�م.
املزروعي،  خلف�ن  عبيد  ثمن  ب����دوره، 
وامل�س�ريع  ال��ت��خ��ط��ي��ط  اإدارة  م���دي���ر 
امل��ث��م��ر واجلهود  ال��ت��ع���ون  ال��ل��ج��ن��ة،  يف 
امل�������س���رتك���ة ال���ت���ي جت���م���ع ال��ل��ج��ن��ة مع 
م���رك���ز ح����م����دان ب����ن حم���م���د الإح���ي����ء 
الرامية  اجل���ه���ود  اإط�������ر  يف  ال������رتاث 
ل�سون املوروث الثق�يف لدولة االإم�رات 
العربية املتحدة واملح�فظة عليه ونقله 

لالأجي�ل املتع�قبة..
 حيث اأن م��زادات التمور هي جزء من 
ك���ن��ت تنت�سر يف  امل������وروث، ف��ل��ق��د  ه���ذا 
املج�ل�ص املجتمعية �س�بق�ً ويف االأ�سواق 

املختلفة..
اإىل ان هذه اجلهود امل�سرتكة   م�سريا 

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

م�سبح  علي  حممد  �سع�دة  ا�ستعر�س� 
غرفة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  النعيمي، 
فيبول  ���س��ري  و���س��ع���دة   ، راأ����ص اخليمة 
القن�سل الع�م جلمهورية الهند يف دبي 

بهدف  ت�أتي  الرتاثية  امل���زادات  الإحي�ء 
ال���رتوي���ج ل��ل��ت��م��ور االإم����رات���ي���ة، وفتح 
لت�س����ويق  امل�����زارع�����ني  اأم��������م  امل����ج�����ل 
جه��������ة  وم��ن  جه����ة،  م��ن  منتج�تهم 
ع�س�����ق  اأم����م  الفر�سة  اإت�ح����ة  اأخ���رى 
اأن������واع  اأج�������ود  اقتن�����ء  من  التم�������ور 
متن�����ول  يف  وب���أ���س��������������ع���ر  ال��ت��م��������������������ور 

اجلميع.
ي�أتي  امل�����زاد  ه����ذا  اأن  امل����زروع����ي  واأك�����د 
املغفور  املوؤ�س�ص  الوالد  ملقولة  جت�سيداً 
نهي�ن  اآل  �سلط�ن  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  ل��ه 

“طيب اهلل ثراه”: 
“ اأعطوين زراعة، اأ�سمن لكم ح�س�رة 
“ ودوره الكبري يف تنمية ودعم الزراعة 
يف الدولة، وتنفيذا لتوجيه�ت �س�حب 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي�����د اآل 
اهلل”،  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهي�ن 
و���س���ح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�ص  ن���ئ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د 
دبي  ح�ك�������م  ال�����وزراء  جمل�ص  رئ��ي�����ص 
واأوامر �س�حب ال�س��������مو  “رع�ه اهلل”، 
نهي�ن ويل  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد 
االأعلى  الق�ئ������د  ن���ئ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد 
اإىل دعم  ال��رام��ي��ة  امل�����س��ل��ح��ة،  ل��ل��ق��وات 
الدولة  يف  الزراع���ة  وتنمية  امل��زارع��ني 

وتطويره�.
اأف�������دت ه��ن��د ب���ن دميث�ن  م���ن ج��ه��ت��ه��� 
القمزي، مدير اإدارة الفع�لي�ت يف مركز 
ح��م��دان ب��ن حممد الإح��ي���ء ال���رتاث : 
ننظم هذا املزاد للمرة الث�نية انطالق�ً 
ويف  للمركز  املجتمعية  امل�سوؤولية  من 
اإط�ر ا�ستدامة �سجر النخيل واالحتف�ء 
ت�سكل  ت����زال  ك���ن��ت وال  ال��ت��ي  ب��ث��م���ره 

م�سدراً رئي�س�ً للغذاء .
جهود  ت�س�فر  ب���أن  القمزي  واأ���س���ف��ت 
امل���ه���رج����ن����ت  اإدارة  وجل����ن����ة  امل����رك����ز 
وال����ربام����ج ال��ث��ق���ف��ي��ة وال���رتاث���ي���ة يف 

من  ال��ع���م  ال�س�لح  يف  ي�سب  اأب��وظ��ب��ي 
حيث دعم وت�سجيع املجتمع�ت املحلية 
ع��ل��ى زراع�����ة ال��ن��خ��ي��ل، وزي�������دة معدل 

واملن�طق ال�سم�لية ، خالل لق�ء لهم� مت 
الفر�ص اال�ستثم�رية   ، الغرفة  يف مقر 
تعزيزالتع�ون  بهدف  لديهم�  املت�حة 
ج�نبه  م����ن   . ب��ي��ن��ه��م���  االق���ت�������س����دي 
راأ�ص  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  اأف����د 
بني  التج�رية  العالق�ت  ب���أن   ، اخليمة 

الطرفني �سهدت منواً ملحوظ�ً خالل 
الع�م امل��سي بلغ م� ن�سبته%17 ، كم� 
راأ�ص  اإم���رة  من  ال�س�درات  قيمة  بلغت 
 860 ال���   الهند م� يفوق  اإىل  اخليمة 
مليون درهم ، بح�سة ن�سبية بلغت نحو  
االإم�������رة خالل  ����س����درات  م���ن   11%

اأعلى  ا�ستمرارية  من  والت�أكد  االإن��ت���ج 
املع�يري يف جودة الثم�ر.

وك�����ن امل��و���س��م ال��ث���ل��ث م��ن م����زاد ليوا 

الغرفة  اأن  اإىل  م�سرياً  امل������س��ي،  ال��ع���م 
اأ�سدرت خالل الن�سف االأول من الع�م 
تعود   ، من�س�أ  ���س��ه���دة   1787 اجل����ري 
وب�س�ئع  الهند  اإىل  م�سدرة  لب�س�ئع 
ذات من�س�أ هندي بقيمة بلغت م� يفوق 
ال�  500 مليون درهم ، كم� يبلغ عدد 

نوفمرب  م��ن  االأول  يف  انطلق  للتمور 
ليجوب  اأبوظبي  الع��سمة  يف  اجل���ري 
الت�بعة  املجتمعية  املج�ل�ص  من  ع��ددا 
مل��ك��ت��ب ����س���وؤون امل��ج���ل�����ص ب���دي���وان ويل 
ال��ع��ه��د ب����أب���وظ���ب���ي، ح��ي��ث اأق���ي���م يوم 
زايد  مدينة  جمل�ص  امل������س��ي  اجلمعة 

مبنطقة الظفرة..
نوفمرب   5 الثالث�ء  ي��وم  �سيق�م  فيم�   
اخلمي�ص  وي����وم  ال��ب��ط��ني،  جم��ل�����ص  يف 
مبدينة  زاخ���ر  جمل�ص  يف  ن��وف��م��رب   7
ال���ع���ني، وي�����وم ال�����س��ب��ت 9 ن��وف��م��رب يف 
3 بدبي، ويوم  جمل�ص منطقة جمريا 
االثنني 11 نوفمرب يف جمل�ص امل�سرف 

ب�أبوظبي.
ع�سرات  للتمور  ليوا  م��زاد  وا�ستقطب 
االأ�سن�ف من التمور املتنوعة، والواردة 
ومن  ال���دول���ة،  يف  النخيل  م����زارع  م��ن 
ال�سقعي،  ال�سي�سي،  “الدب��ص،  اأبرزه� 
ال�سبيبي، الزاملي، نبتة �سيف، فر�ص، 
خال�ص،  رزي�������ز،  جم�������دول،  خ���ن���ي���زي، 
خدي، �سكري، �سلط�نة، لولو، مرزب�ن، 
بومع�ن، نبتة مزروعي، ون�نه، زاهدي، 

اأم الدهن” وغريه�.

ال�سرك�ت وامل�س�نع الهندية الع�ملة يف 
قط�ع ال�سن�ع�ت التحويلية يف االإم�رة 
مم�  وم�سنع،  �سركة   1800 يفوق  م� 
ي��وؤك��د ع��ل��ى ق���وة وع��م��ق ال��ع��الق���ت مع 

الهند.
الهندي  الع�م  القن�سل  اأكد  ج�نبه  من 
النم�ذج  م���ن  ت��ع��د  اخل��ي��م��ة  راأ�������ص  اأن 
النج�ح�ت  حت���ق���ي���ق  يف  االإي����ج�����ب����ي����ة 
ري�دي�ً  دوراً  ت���وؤدي  حيث  االقت�س�دية، 
لتعزيز  �سعيه�  خ��الل  م��ن  املنطقة،  يف 
م�سرياً  ال�س�ملة،  التنمية  وا���س��ت��دام��ة 
راأ���ص اخليمة  االأع��م���ل يف  بيئة  اأن  اإىل 
اأ���س��ب��ح��ت اإح����دى اأه����م امل��ح��ط���ت لدى 
الهند،  االأع���م����ل يف  وق��ط���ع  ف��ع���ل��ي���ت 
مزيد  على  العمل  اإىل  يدعون�  م�  وهو 
لتو�سيع  وال�����س��راك���ت  االت��ف���ق��ي���ت  م��ن 
البينية  التج�رة  وتعزيز  التع�ون  اأف��ق 
يف خمتلف القط�ع�ت، الفت�ً اإىل اأهمية 
والتعرف  ج���دي���د  ك���ل  ع��ل��ى  االط������الع 
وامل�ستثمرين  ال�سرك�ت  املزيد من  على 
وتب�دل اخلربات واالأن�سطة واالنخراط 
االأهداف  حتقق  م�سرتكة  م�س�ريع  يف 

للج�نبني.
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املال والأعمال
جمل�س �شيدات اأعمال دبي يختتم الدورة الثانية للربنامج 

التوجيهي االإر�شادي بالتاأكيد على اأولوية تطوير املهارات واخلربات

االحتاد للطريان واالإمارات االإ�شالمي يطلقان بطاقة ائتمان م�شرتكة

•• دبي-الفجر:

اخ���ت���ت���م جم���ل�������ص �����س����ي����دات اأع�����م������ل دب�����ي، 
اخل��ص  االإر���س���دي  التوجيهي  “الربن�مج 
ب�أع�س�ء جمل�ص �سيدات اأعم�ل دبي” للع�م 
االأول  اأم�ص  وذل��ك يف حفل نظمه   ،2019
دبي،  االأح��د يف مقر غرفة جت���رة و�سن�عة 
فيه�  ���س���رك  نق��سية  ور���س��ة  تنظيم  تخلله 
امل�س�ركني واملوجهني يف الربن�مج  عدد من 
التوجيهي، حيث جرى الت�أكيد على اأهمية 
تطوير امله�رات واخلربات ل�سيدات ورائدات 
جمتمع  يف  تن�ف�سيتهن  ل�سم�ن  االأع���م����ل 

االأعم�ل.
و�سهد الربن�مج الذي ا�ستمر على مدار �ستة 
اأ�سهر، م�س�ركة 34 �سيدة ورائدة اأعم�ل يف 
وخبرياً  موجه�ً   34 م��ع  جمعهن  مت  دب��ي، 
مه�راتهن  و�سقل  تطوير  على  مل�س�عدتهم 
اخلربات  ب�أف�سل  وت��زوي��ده��ن  وخ��ربات��ه��ن، 

لتعزيز تن�ف�سيتهن يف بيئة االأعم�ل.
الربن�مج  م���ن  ال��ث���ن��ي��ة  ال������دورة  و���س��ه��دت 
عدد  يف   %  89 بن�سبة  من���واً  ال��ت��وج��ي��ه��ي 
امل�����س���رك���ت يف ال��ربن���م��ج، وذل���ك م��ق���رن��ًة ب� 
االأوىل  ال����دورة  يف  ان��خ��رط��ت  م�س�ركة   18
املتزايد  االإق���ب����ل  ي��ع��ك�����ص  ل��ل��ربن���م��ج، مم���� 
م��ن ق��ب��ل ���س��ي��دات ورائ������دات االأع���م����ل على 
تطوير قدراتهن وتعزيزه� مب� يتن��سب مع 

املتطلب�ت املتزايدة يف جمتمع االأعم�ل.
الذي  التوجيهي  ال��ربن���م��ج  اإط����الق  وج����ء 
اأ���س��ه��ر ���س��م��ن مب�درات  ���س��ت��ة  مل���دة  ا���س��ت��م��ر 
بع�م  دبي لالحتف�ل  اأعم�ل  �سيدات  جمل�ص 
الربن�مج  ب���ع��ت��ب���ر  ال���دول���ة،  يف  ال��ت�����س���م��ح 
م�ستوى  ل��رف��ع  وا�ستثن�ئية  نوعية  م��ب���درة 
االأعم�ل وحت�سني  �سيدات  مه�رات وخربات 

تن�ف�سيتهن يف �سوق العمل.
�سخ�سي�ت  م�����س���رك��ة  ال���ربن����م���ج  يف  وب�����رز 
م��رم��وق��ة وخ���رباء خمت�سني م��ع��روف��ني يف 
و�سع  مت  ح��ي��ث  اأ���س������س��ي��ة،  مهنية  جم����الت 
االحتي�ج�ت  وف��ق  متك�ملة  تدريبية  خطة 
ا�ست�س�رات  ���س��م��ل��ت  امل��ه��ن��ي��ة،  وامل��ت��ط��ل��ب���ت 
االرتق�ء  ت�ستهدف  متخ�س�سة  وتوجيه�ت 

مبه�رات وخربات امل�س�رك�ت ب�لربن�مج.
�س�ركت  ال���ت���ي  ال�����س��رك���ت  ق���ئ��م��ة  و���س��م��ل��ت 
ب���ل��ربن���م��ج ووف������رت ال��ت��وج��ي��ه واالإر�����س�����د 
الأع�س�ئه ممثلني عن �سرك�ت ع�ملية رئي�سة  
ومنه� “جوجل” و”بي دبليو �سي” و”جيه 
بي مورج�ن ت�س�ي�ص بنك” و”اإيدمل�ن ال�سرق 
االو�سط”  ال�����س��رق  “ك�نون  و  االو�سط” 
كو”  اند  “اين�ص  “ب�ت�سي”و  اىل  ب�ال�س�فة 

وبنك “�سو�سيتيه جينريال”وغريه�.
ولفتت ن�دين حلبي، مدير تطوير االأعم�ل 
اأن  اإىل  دب����ي  اأع����م�����ل  ����س���ي���دات  جم��ل�����ص  يف 
تب�دل  حتفيز  يف  اأه���داف���ه  ح��ق��ق  ال��ربن���م��ج 
امله�رات  وحت�����س��ني  وامل���ع���ل���وم����ت  اخل�����ربات 
واخلطط  واالإدارة  ك�لت�سويق  امل��وؤ���س�����س��ي��ة 
حتت�جه�  التي  امله�رات  من  وغريه�  امل�لية 
وان  خ�سو�س�ً  االأع���م����ل،  ورائ����دات  ���س��ي��دات 
دب���ي يتطلب  االأع���م����ل يف  ب��ي��ئ��ة  ال��ع��م��ل يف 
مه�رات ا�ستثن�ئية متميزة نظراً للتن�ف�سية 
م�سريًة  االأع��م���ل،  بيئة  متيز  التي  الع�لية 
بطريقة  ال���ربن����م���ج  ت�����س��م��ي��م  مت  اأن����ه  اإىل 
ومواكبته  املتطلب�ت  ك�فة  راع��ت  منوذجية 

الأف�سل املم�ر�س�ت الع�ملية املعتمدة يف برامج 
اأن  التدريب والتوجيه. واأ�س�فت حلبي اإىل 
الث�نية  ال��دورة  امل�س�رك�ت يف  ع��دد  النمو يف 
من الربن�مج مق�رنة ب�لدورة االأوىل يعك�ص 
امله�رات  تعزيز  يف  وكف�ءته  الربن�مج  جودة 
واخلربات، م�سددًة يف هذا املج�ل على التزام 
نوعية  م���ب����درات  ب���إط��الق  ال��دائ��م  املجل�ص 
امل���راأة يف بيئة االأع��م���ل، وت��وف��ر لهن  متكن 
والنج�ح  للتفوق  م�س�فة  تن�ف�سية  قيمة 

رغم املن�ف�سة ال�سديدة. 
وختمت حلبي ت�سريحه� موؤكدة على التزام 
القرق،  رج����ء  ���س��ع���دة  ق��ي���دة  حت��ت  املجل�ص 
اإطالق  دب��ي،  اأعم�ل  �سيدات  جمل�ص  رئي�ص 

الن�س�ء  ت�س�عد  ومم��ي��زة  ج��دي��دة  م���ب����درات 
وحت�سني  لطموح�تهن  العن�ن  اإط��الق  على 
االأعم�ل.  جمتمع  يف  التن�ف�سية  ق��درت��ه��ن 
اأقيمت  التي  النق��سية  اجلل�سة   يف  و�س�رك 
كل  للربن�مج  اخلت�مي  احلفل  ه�م�ص  على 
من عمر كرمي - املدير التنفيذي يف اإيدمل�ن 
موؤ�س�سة   - ع��ون  �سيلني  االأو����س���ط،  ال�����س��رق 
اأغ��وا - مدير  �سركة تيت تيت الب وحممد 
و�سم�ل  االأو���س��ط  ال�����س��رق  ملنطقة  االأع��م���ل 
بي  جيه  بنك  يف  وب�ك�ست�ن  وتركي�  اإفريقي� 
موؤ�س�سة   - اآر����ص  وك���ري��ن���  ت�سي�ص  م��ورغ���ن 
ت�سليط  خالله�  ج��رى  والتي  راوند�ستون، 
ال�����س��وء ع��ل��ى اأه���م ال���درو����ص امل�����س��ت��ف���دة من 

ق�����س�����ص النج�ح  ال���ربن����م���ج  وا���س��ت��ع��را���ص 
املوؤ�س�سي للم�س�ركني. 

التنفيذية  اللجنة  اأع�س�ء  ق�ئمة  اأن  يذكر 
ل���ل���دورة ال��ث���ن��ي��ة م��ن ال��ربن���م��ج �سمت كل 
من ن�دين حلبي، مدير تطوير االأعم�ل يف 
ع�رف،  وحن�ن  دب��ي،  اأعم�ل  �سيدات  جمل�ص 
االجتم�عية  وامل�����س��وؤول��ي��ة  االت�����س���ل  م��دي��ر 
االأعم�ل  ت��ط��وي��ر  وم�����س��وؤول��ة  ل��ل��م��وؤ���س�����س���ت، 
ال�سرق  ج���������رال-  “�سو�سيته  ب���ن���ك  يف 
الرئي�ص  ���س���خ��ن��ي��ن��ي،  و���س��ل��م��ى  االأو�سط”، 
والتوجيه”،  للتدريب  “اآيكون  ل�  التنفيذي 
ل�سركة  االإداري  ال�سريك  ع�سريان،  ونزهة 

“�سيبمونك للتج�رة الع�مة«. 

•• اأبوظبي-وام:

ثّمن مع�يل الدكتور �سلط�ن بن اأحمد اجل�بر، وزير دولة 
ع�سو  �سرك�ته�  وجمموعة  الأدن���وك  التنفيذي  الرئي�ص 
القي�دة  وت�سجيع  ودع��م  روؤي��ة  للبرتول  االأع��ل��ى  املجل�ص 
تنفيذ  يف  قدم�ً  امل�سي  من  اأدن���وك  مّكن  ال��ذي  الر�سيدة 
النقلة النوعية التي تهدف اإىل تطوير وحتديث اأعم�له� 
على خدمة  تركز  للط�قة  متك�ملة  �سركة  اإىل  والتحول 
ال��وط��ن ب��ك��ف���ءة ع���ل��ي��ة م��ن خ���الل ال��ذه��ن��ي��ة التج�رية، 
وتلبية احتي�ج�ت عمالئه� يف ك�فة اأنح�ء الع�مل، وزي�دة 
الربحية والع�ئد االقت�س�دي. ج�ء ذلك مبن��سبة اجتم�ع 
االإعالن  �سهد  وال���ذي  اأم�����ص  ل��ل��ب��رتول  االأع��ل��ى  املجل�ص 
يف  والغ�ز  النفط  احتي�طي�ت  يف  وزي���دات  اكت�س�ف�ت  عن 
اإم�����رة اأب��وظ��ب��ي، وك��ذل��ك اإط���الق اآل��ي��ة ج��دي��دة لت�سعري 
النفط  م��ن  اأدن���وك  اإن��ت���ج  لبيع  القي��سي  اخل����م  م��رب���ن، 
تعزيز  بهدف  االآج��ل  الت�سعري  نظ�م  اإىل  ا�ستن�داً  اخل���م، 
وحتقيق  الع�ملية  النفط  اأ���س��واق  يف  اخل���م  ه��ذا  تن�ف�سية 
وق�ل  واأدن����وك وعمالئه�.  االإم�����رات  ل��دول��ة  اأك��رب  قيمة 
مع�ليه: مت��سي�ً مع توجيه�ت القي�دة، تعمل اأدنوك على 
اأكرث  اأعم�ل  ا�سرتاتيجي�ت مبتكرة وتبني من�ذج  تطبيق 
مرونة واإبرام �سراك�ت ا�سرتاتيجية ورفع الكف�ءة وتعزيز 
وذلك  ال��ه��ي��دروك��رب��ون��ي��ة،  اأب��وظ��ب��ي  م����وارد  م��ن  القيمة 
على  واحلف�ظ  الع�ملي  الط�قة  م�سهد  متغريات  ملواكبة 
الذكي  للنمو  ا�سرتاتيجيته�  اأه���داف  وحتقيق  مك�نته� 
2030. وم� ك�نت اأدنوك لتحقق هذا التقدم لوال روؤية 
اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �سيدي �س�حب  ودع��م 
نهي�ن، واجلهود املخل�سة التي يبذله� اأفراد ع�ئلة اأدنوك 

يف �سرك�ت املجموعة ك�فة«.
اأدنوك  لتو�سع  نتيجة  االحتي�طي�ت  يف  ال��زي���دة  وج����ءت 
يف حفر ع�سرات االآب�ر لال�ستك�س�ف والتحقق من املوارد 
اإ�س�فة  التقليدية،  وغ��ري  التقليدية  الهيدروكربونية 
اىل الزي�دات الن�جتة عن عملي�ت تطوير حقول النفط 

امل��سية.  ال�سنوات  اأبوظبي على مدار  الق�ئمة يف  والغ�ز 
ب��دء االإن��ت���ج من حقول ج��دي��دة، مب� يف ذلك  كم� �س�هم 
و”بوح�سري”،  و”حليبة”  اللولو”  و”اأم  “�سرب” 
النفط  احتي�طي�ت  م��ن  التحقق  م��ن  اأدن����وك  متكني  يف 
والغ�ز املتوقعة وزي�دة كمي�ته�. وجنحت اأدنوك يف زي�دة 
اأحدث  وا���س��ت��خ��دام  تطبيق  ع��رب  النفطية  احتي�ط�ته� 
ال��درا���س���ت واخل��ط��ط ال��ت��ط��وي��ري��ة ك���ل��ت��و���س��ع يف احلفر 
ا�ستخال�ص  تعزيز  تقني�ت  وا�ستخدام  االآب���ر  البيني بني 
االإنت�جية  ال�سعة  زي���دة  لتحقيق هدف  �سعيه�  النفط يف 
وت�أتي  اإىل 5 ماليني برميل يومي�ً بحلول ع�م 2030. 
التقليدية عقب  التقليدية وغري  الغ�ز  اكت�س�ف�ت موارد 
اأدنوك  ا�سرتاتيجية  ل��ل��ب��رتول  االأع��ل��ى  املجل�ص  اع��ت��م���د 
الأدن���وك  تتيح  وال��ت��ي  امل������س��ي،  ال��ع���م  يف  ل��ل��غ���ز  ال�س�ملة 
اال�ستثم�ر التج�ري جلميع موارد اأبوظبي من الغ�ز مب� 
ر  م�سدِّ اإىل  التحول  اإمك�نية  مع  الذاتي  االكتف�ء  يحقق 
ل���ه. واأ����س����ف م��ع���يل ال��دك��ت��ور ���س��ل��ط���ن اأح��م��د اجل�بر: 
“نحن فخورون مب�س�همة اأدنوك يف تقدم دولة االإم�رات 
من املركز ال�س�بع اإىل املركز ال�س�د�ص يف الرتتيب الع�ملي 
هذه  ع��ززت  حيث  وال��غ���ز،  النفط  احتي�طي�ت  حيث  م��ن 
اأدنوك للمح�فظة  املهمة م�س�عي  االكت�س�ف�ت والزي�دات 
للط�قة  ع�ملي�ً موثوق�ً  االإم���رات م��ورداً  على مك�نة دولة 
كبرية  احتي�طي�ت  اكت�س�ف  �سيدعم  كم�  ق���دم��ة،  لعقود 
اأدن��وك يف تنفيذ  التقليدية جهود  الغ�ز غري  م��وارد  من 
هذه  “تعك�ص  وت���ب��ع:  ل��ل��غ���ز«.  ال�س�ملة  ا�سرتاتيجيته� 
االإجن�زات التزام وتف�ين جميع اأفراد ع�ئلة اأدنوك الذين 
امل�ستمرة  اأهم عوامل جن�حن�، وكذلك جهودهم  ميثلون 
ل�سم�ن منو اأعم�لن� وتلبية الطلب املتزايد على الط�قة 
اأدنوك  مت�سي  النج�ح،  ا�ستمرارية  ول�سم�ن  الع�مل.  يف 
يف تو�سيع نط�ق ال�سراك�ت اال�سرتاتيجية واال�ستثم�رات 
واخلربات  التقني�ت  اأح���دث  م��ن  واال���س��ت��ف���دة  امل�سرتكة 

الع�ملية، وذلك لت�سريع عملي�ت اال�ستك�س�ف«.
“يعك�ص  اجل���ب��ر:  اأح��م��د  �سلط�ن  ال��دك��ت��ور  وق���ل مع�يل 

اآلية  ب�إطالق  للبرتول  االأعلى  للمجل�ص  احلكيم  القرار 
نهج  بيعه  �سروط  وتعديل  مرب�ن  خ���م  لت�سعري  جديدة 
القي�دة الذي ي�ست�سرف امل�ستقبل، كم� ميثل خطوة مهمة 
تنفيذه�  على  اأدن��وك  تعمل  التي  النوعية  النقلة  �سمن 
اأدنوك  عمالء  متكني  يف  امل��ب���درة  ه��ذه  و�ست�سهم  ح�لي�ً. 
وجميع االأطراف االأخرى امل�س�ِركة يف ال�سوق من ت�سعري 
واإدارة وتداول م�سرتي�تهم من خ�م مرب�ن ب�سكل اأف�سل.

على  النفط  خ�م�ت  اأف�سل  من  مرب�ن  يعترب  واأ���س���ف: 
الفريدة  الكيمي�ئية  خ�س�ئ�سه  بف�سل  الع�مل  م�ستوى 
لدى  ورواج����ه  وج���ذب��ي��ت��ه  امل�ستقرة  اإن��ت���ج��ه  وم�ستوي�ت 
واالمتي�زات طويلة  االإنت�ج  و�سرك�ء  الدوليني  امل�سرتين 
�ستعزز  اجل��دي��دة  الت�سعري  اآل��ي��ة  ب����أن  ثقة  وكلن�  امل���دى. 

تن�ف�سية وج�ذبية مرب�ن يف االأ�سواق الع�ملية.
اأدن��وك التوا�سل مع عمالئه� واالأط��راف املعنية  وتعتزم 
االأخرى خالل االأ�سهر الق�دمة للت�س�ور معهم واالطالع 
“مرب�ن”  لت�سعري  اجل��دي��دة  االآل��ي��ة  ح��ول  اآرائ��ه��م  على 
التي تعتمد على نظ�م الت�سعري االآجل، حيث �سيتم تغيري 
االآلية احل�لية التي تعتمد على �سعر البيع ب�أثر رجعي، 
اآجلة  ع��ق��ود  ت��ق��وم على  ال��ت��ي  االآل��ي��ة اجل��دي��دة  وتطبيق 
وتتوقع  ال�سوق.  يف  ال�س�ئدة  امل�ستقبلية  لالأ�سع�ر  وفق�ً 
اآلية ت�سعري مرب�ن اجلديدة بني  اأن يتم تطبيق  اأدن��وك 
الربعني الث�ين والث�لث من ع�م 2020. وت�ستخدم اآلية 
تعتمد على  اآجلة  الت�سعري اجلديدة خل�م مرب�ن عقوداً 
م�  �سعرية،  كموؤ�سرات  االأ���س��واق  يف  اخل���م  النفط  اأ�سع�ر 
ي�سهم يف متكني العمالء وال�سوق من ت�سعري احتي�ج�تهم 
من النفط اخل�م وتداوله� واإدارته� ب�سكل اأف�سل. و�سيتم 
م�ستقلة  بور�سة  يف  مرب�ن  خل���م  االآج��ل��ة  العقود  ت��داول 
تطبق اأف�سل املع�يري التنظيمية، ومن املتوقع اأن تر�سم 
لالأ�سع�ر يف عقود  ج��دي��داً  اجت���ه���ً  االآج��ل��ة  العقود  ه��ذه 
ل��رواج وج�ذبية هذا اخل���م اخلفيف  البيع االآج��ل، نظراً 
منخف�ص الكربيت يف االأ�سواق الع�ملية. جدير ب�لذكر اأن 
اأدنوك وقَعت يف االأ�سهر االأخرية �سل�سلة من االتف�قي�ت 

االإط�رية للتع�ون اال�سرتاتيجي ت�سهم يف تنويع حمفظة 
و�سم�ن  والبرتوكيم�وي�ت  التكرير  جم���ل  يف  عملي�ته� 
ال��و���س��ول اإىل م���راك���ز ال��ط��ل��ب اجل���دي���دة يف االأ����س���واق، 
واال���س��ت��ف���دة م��ن ف��ر���ص ال��ن��م��و ال���واع���دة يف ه���ذا املج�ل 

حملي�ً ودولي�ً.
امل��سية  ���س��ه��راً  م���دار االث��ن��ي ع�سر  اأدن����وك على  وق���م��ت 
ا�سرتاتيجيته�  لتنفيذ  النوعية  النقلة  وت��رية  بت�سريع 
2030 ل��ل��ن��م��و ال���ذك���ي، وح��ق��ق��ت ع�����دداً من  امل��ت��ك���م��ل��ة 
االإجن�زات املهمة مثل اإبرام �سراكة ا�سرتاتيجية مع اإيني 
م�سروع  اإن�س�ء  التكرير مت مبوجبه�  اأم يف يف جم�ل  واأو 
م�سرتك لتج�رة وتداول املنتج�ت وامل�ستق�ت البرتولية، 
الأن�بيب  التحتية  البنية  يف  لال�ستثم�ر  اتف�قية  واإجن���ز 
نقل وتوزيع النفط مع كل من “بالك روك” و”كي كي 
اآر” و�سندوق مع��س�ت ومك�ف�آت التق�عد الإم�رة اأبوظبي 
و�سندوق الرثوة ال�سي�دية اململوك للحكومة ال�سنغ�فورية 
االأ�سول. كم�  5 ملي�رات دوالر يف هذه  وذلك ال�ستثم�ر 
اأكملت اأدنوك جولة اأوىل ن�جحة من املزايدة التن�ف�سية 
ملنح تراخي�ص ملن�طق جديدة ال�ستك�س�ف وتطوير واإنت�ج 
النفط والغ�ز من خالل مزايدة تن�ف�سية، واأطلقت جولة 
ذلك،  اإىل  وب���الإ���س���ف��ة  اال�ستك�س�ف.  لرتاخي�ص  ث�نية 
اأويل”  “لوك  �سركة  م��ع  امتي�ز  اتف�قية  اأدن���وك  وق��َع��ت 
%5 يف  الرو�سية ح�سلت مبوجبه� االأخ��رية على ن�سبة 
وذلك  احلمو�سة،  ع���يل  للغ�ز  “غ�س�”  امتي�ز  منطقة 
اأول م�س�ركة ملجموعة نفط وغ�ز رو�سية يف امتي�زات  يف 

اأبوظبي.

•• اأبوظبي-الفجر:

وّق�����ع ب���رن����م���ج ���س��ي��ف االحت��������د، ل���والء 
االإ�سالمي”،  “االإم�رات  و  امل�س�فرين، 
اأحد املوؤ�س�س�ت امل�لية االإ�سالمية الرائدة 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  االإم���������رات  دول�����ة  يف 
مذكرة تف�هم للتع�ون يف اإطالق بط�قة 

ائتم�ن م�سرتكة جديدة. 
الرئي�ص  ن�ئب  اليو�سف،  ي��سر  وحت��ّدث 
االحت�د  يف  التج�رية  ال�سراك�ت  ل�سوؤون 
ق�ئاًل:  ه���ذا اخل�����س��و���ص  ل��ل��ط��ريان، يف 
االإم�����رات  م��ع  �سراكتن�  تعزيز  “ي�سّرن� 
امل�سرتكة  بط�قتن�  واإط���الق  االإ���س��الم��ي 
االإم���رات��ي��ة، حيث  اأ�سواقن�  يف  اجل��دي��دة 
خدم�تن�  و���س��ول  ال�سراكة  تلك  �ستتيح 
الدولة،  ام��ت��داد  على  امل�����س��رف  لعمالء 
املتفردة و�سفر الرتفيه  ب�ملزاي�  ليحظوا 
للطريان  االحت����د  ت��وف��ره  ال���ذي  املتميز 

و�سيف االحت�د.«
وجتدر االإ�س�رة اإىل اأن ال�سراكة بني �سيف 
تعود  االإ�سالمي”  و”االإم�رات  االحت���د 
اإىل الع�م 2014، حيث اأت�حت لعمالء 
 EI Smart اأم��ي���ل  حتويل  امل�سرف 
الأمي�ل �سيف االحت�د، ليتمكنوا ب�لت�يل 
اأو  رحالتهم  حجز  يف  ا�ستخدامه�  م��ن 
املك�ف�آت  متجر  من  مبك�ف�آت  ا�ستبداله� 
البط�قة  الت�بع ل�سيف االحت�د. وتكّمل 
و�ستتيح  ال��ق���ئ��م،  ال��ربن���م��ج  اجل���دي���دة 
ل��ل��ع��م��الء م���زي���ًدا م���ن ال��ف��ر���ص لك�سب 

االأمي�ل وا�ستبداله� ب�ملك�ف�آت. 
م���ن ج���ن��ب��ه، ق����ل و���س��ي��م ���س��ي��ف��ي، ن�ئب 
امل�سرفية  للخدم�ت  التنفيذي  الرئي�ص 
“االإم�رات  يف  ال���رثوات  واإدارة  ل��الأف��راد 
’االإم�رات  يف  “نحر�ص  االإ�سالمي”: 
توفري  ع��ل��ى  ب������س��ت��م��رار  االإ�سالمي‘  
اأف�������س���ل احل���ل���ول امل��ب��ت��ك��رة ال���ت���ي تلبي 

على  متع�ملين�  ومتطلب�ت  احتي�ج�ت 
نتع�ون  اأن  ال��ي��وم  وي�سعدن�  اخ��ت��الف��ه���، 
فر�سة  لهم  لنتيح  االحت�د‘  ’�سيف  مع 
اال���س��ت��ف���دة م���ن امل���زاي���� ال���ع���دي���دة التي 
ي��وف��ره��� ه����ذا ال���ربن����م���ج امل��ت��م��ي��ز. ويف 
اإىل تو�سيع نط�ق  �سوء �سعين� املتوا�سل 
نوفره�  ال���ت���ي  وال���ع���رو����ص  اخل����دم�����ت 
االإم�رات  دولة  اأبن�ء  �سّيم�  ال  ملتع�ملين�، 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، ن��ح��ن ع��ل��ى ث��ق��ة ب�أن 
وا�سًع�  اإقب�اًل  �ستلقى  اجلديدة  البط�قة 
توفره  م�  مع  بف�سل  املحلية  ال�سوق  يف 

من مزاي� وامتي�زات لل�سفر«.
�سهر  االحت�����د يف  ب��رن���م��ج �سيف  اأط��ل��ق 
اأغ�سط�ص من الع�م 2006، و�سرع�ن م� 
اأحد  ب�سفته  مك�نته  تر�سيخ  من  متّكن 
النمو  و�سريعة  املبتكرة  ال���والء  ب��رام��ج 
الربن�مج  وي��ت��ي��ح  ال���ط���ريان.  ق��ط���ع  يف 
اأم���ي����ل �سيف  ك�سب  ف��ر���س��ة  الأع�����س���ئ��ه 

االحت������د ع��ل��ى ال���رح���الت م���ع اأك����رث من 
وميكن  ���س��ري��ك��ة.  ط�����ريان  ���س��رك��ة   20
التربع ب�أمي�ل �سيف االحت�د للجمعي�ت 
ب�قة  م��ق���ب��ل  ا���س��ت��ب��دال��ه���  اأو  اخل���ريي���ة، 
وا���س��ع��ة م��ن ال��وج��ه���ت ت�سل الأك���رث من 

ا�ستخدامه�  مي��ك��ن  ك��م���  وج��ه��ة،   100
يزيد  م�  ل��دى  الفندقية  الغرف  حلجز 
ع��ن 300 األ���ف ف��ن��دق ح��ول ال��ع���مل، اأو 
�سراء اآالف املنتج�ت التي يوفره� متجر 

مك�ف�آت �سيف االحت�د. 

تريليون درهم اإجمايل   1.227
االإنفاق لدولة االإمارات خالل 3 �شنوات

•• اأبوظبي-وام: 

امل��سية على ا�سرتاتيجية  ال�سنوات الثالث  ح�فظت دولة االإم���رات خالل 
تو�سعية يف االنف�ق على خمتلف اأوجه التنمية ال�س�ملة .

اإدام����ة عجلة  ق�سية  به�  ال��ت��ي حتظى  االأول���وي���ة  م��دى  تعك�ص  خ��ط��وة  ويف 
التنمية ال�س�ملة يف اأجند الدولة فقد جت�وز اجم�يل االنف�ق خالل الفرتة 
من 2016اىل 2018 نحو 1.227 تريليون درهم وهو م� ظهرت اآث�ره 

بو�سوح على التطور الكبري الذي �سهدته القط�ع�ت االقت�س�دية ك�فة.
ويت�سح من خالل حتليل البي�ن�ت الر�سمية اأن معظم امل�سروف�ت احلكومية 
يف دولة االإم���رات يجري توزيعه� على النحو االأمثل الذي يخدم املجتمع 
احلكومة  ا�سرتاتيجية  م��ع  ين�سجم  ومب���  ل��ل��م��وارد،  الفع�ل  واال���س��ت��خ��دام 
االحت�دية وروؤية االإم�رات 20121 وا�سرتاتيجي�ت احلكوم�ت املحلية يف 

التطوير ال�س�مل.
التنمية  ق�س�ي�  م��ن  ك��ال  االن��ف���ق  عليه�  ي��رتك��ز  ال��ت��ي  القط�ع�ت  وت�سمل 
االقت�س�دية،  وامل���وارد  التحتية  البنية  االجتم�عية،  املن�فع  االجتم�عية، 
وال�سوؤون احلكومية، اال�ستثم�رات واالأ�سول امل�لية، والبحث العلمي وغريه� 

من القط�ع�ت االأخرى التي ت�سكل ركيزة اأ�س��سية للتنمية ال�س�ملة.
الثالث  ال�سنوات  خالل  احلكومي  االإنف�ق  موؤ�سر  حركة  تظهر  وتف�سيال 
امل������س��ي��ة ت��وا���س��ل اخل���ط ال��ب��ي���ين امل��ت�����س���ع��د ح��ي��ث ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة النفق�ت 
بح�سب  دره����م  م��ل��ي���ر   398.232 ن��ح��و   2016 ال���ع����م  يف  احل��ك��وم��ي��ة 

االح�س�ئي�ت ال�س�درة عن وزارة امل�لية.
وخالل الع�م 2017 ارتفعت قيمة النفق�ت اىل 404.066 ملي�ر درهم 
بنمو ن�سبته %2.5 تقريب� عن الع�م ال�س�بق يف موؤ�سر على ارتف�ع وترية 
والتنمية  االقت�س�دي  الن�س�ط  الإدام��ة  الرئي�سية  االأداة  يعد  الذي  االنف�ق 

ال�س�ملة.
اأم� يف الع�م 2018 فقد بلغت قيمة النفق�ت احلكومية 421 ملي�ر درهم 
بزي�دة ن�سبته� %3.1 مق�رنة مع الع�م ال�س�بق، علم� ب�أن موؤ�سرات الع�م 
التو�سع يف االنف�ق  2019 ت�سري حتى االأن اىل موا�سلة الدولة ل�سي��سة 

على خمتلف اأوجه التنمية.
املتوازنة  الر�سيدة  امل�لية  �سي��سته�  انته�ج  الدولة يف  ا�ستمرار  اأن  ي�س�ر اىل 
خالل الفرتة امل��سية وتوا�سل �سخ اال�ستثم�رات مب� يتفق مع ا�سرتاتيجي�ته� 
يف  ا�سهم  اال�سرتاتيجية  وامل�����س��روع���ت  التحية  البنية  م�سروع�ت  وتنفيذ 
االإنت�جية ق�ئم  اقت�س�د معريف تن�ف�سي ع�يل  النمو والتحول نحو  حتفيز 
على االإبداع والبحث واالبتك�ر، وزي�دة م�ستوي�ت التنويع االقت�س�دي ودعم 

التنمية الب�سرية واالجتم�عية يف احل�سيلة النه�ئية.

م�شاريع الطاقة املتجددة يف دول 
اخلليج توفر 76 مليار دوالر 2030

•• اأبوظبي -وام:

ك�سفت الوك�لة الدولية للط�قة املتجددة اآيرين� اأن �ِسع�ت االإنت�ج يف م�س�ريع 
الط�قة املرّكبة يف دول جمل�ص التع�ون اخلليجي منت مبقدار اأربعة اأ�سع�ف 
�ستتمكن  امل�س�ريع،  افتت�ح هذه  2017. وعند  اإىل   2014 الفرتة من  يف 
دوالر  ملي�ر   76 جمموعه  م�  توفري  من  اخلليجي  التع�ون  جمل�ص  دول 

بحلول الع�م 2030 يف تك�ليف اإنت�ج الط�قة، بح�سب توقع�ت اآيرين�.
وت�سكل م�س�ريع الط�قة النظيفة يف دولة االإم�رات م� ن�سبته 68 ب�ملئة من 
بة يف دول جمل�ص التع�ون اخلليجي.  اإجم�يل م�س�ريع الط�قة املتجددة املركَّ
نظيفة  م�س�در  من  الط�قة  من  ب�ملئة   50 بتوليد  ال��دول��ة  ت�أمل  وق��ت  يف 

بحلول الع�م 2050.
فع�لي�ت  �سمن  الط�قة  ومنتدى  معر�ص  انعق�د  الط�قة  قط�ع  وي��رتّق��ب 
القمة الع�ملية لط�قة امل�ستقبل والذي ت�ست�سيفه م�سدر ين�ير املقبل على 
ه�م�ص اأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة الذي ُيعّد من�سة ع�ملية لت�سريع التنمية 
امل�ستدامة يف الع�مل اإذ من املنتظر اأن ي�س�هم هذا احلدث يف ربط طموح�ت 

املنطقة ب�مل�سهد الع�ملي لقط�ع الط�قة النظيفة.
لط�قة  الع�ملية  القمة  يف  املجموعة  فع�لي�ت  مدير  توخنت  غ��ران��ت  وق���ل 
تدعم  “من�سة ال مثيل له�”  اإن معر�ص ومنتدى الط�قة يقّدم  امل�ستقبل 
املج�ل  ه��ذا  يف  االبتك�رات  اأح��دث  وتعر�ص  املتجددة  الط�قة  على  االإق��ب���ل 
وتوربين�ت  ال�سم�سية  للط�قة  الكهرو�سوئية  االأل���واح  بني  ت��رتاوح  والتي 
الري�ح وخالي� وقود الهيدروجني عالوة على م�س�ريع حتويل النف�ي�ت اإىل 

ط�قة.
واأ�س�ف: “يربط هذا احلدث عم�لقة الط�قة الع�ملية ب�الأ�سواق �سريعة النمو، 
وُيعّد  ع�ملية.  اإىل مرحلة  الن��سئة  وال�سرك�ت  االإقليميني  امل�سّنعني  وينقل 
برن�جمن� للمنتدى فر�سة لتب�دل املعرفة واالطالع على اأف�سل املم�ر�س�ت 
حول التطّورات الرائدة يف امل�ستقبل، مثل تخزين الط�قة، و�سبك�ت التوزيع 
الط�قة،  ت�سني يف  والبلوك  اال�سطن�عي  الذك�ء  تقني�ت  وتوظيف  الذكية، 

وغريه� من املو�سوع�ت ال�س�خنة ذات ال�سلة ب�ال�ستدامة«.
وي�سّكل معر�ص ومنتدى الط�قة، الذي ينعقد يف اإط�ر القمة الع�ملية لط�قة 
2020 مبركز اأبوظبي الوطني  13 و16 ين�ير  امل�ستقبل يف الفرتة بني 
و�سرك�ت  ال��ط���ق��ة  و���س��رك���ت  احلكومية  للجه�ت  ع���مل��ًي���  ح��دث���  للمع�ر�ص، 
ب�إمدادات  املخت�سة  امل�ستقلة  النووية وال�سرك�ت  الط�قة  الكهرب�ء ووك�الت 
اأفك�ر وتقني�ت جديدة على االأر�ص تعزيًزا للتحّول الع�ملي  الط�قة لبلورة 

ب�جت�ه الط�قة النظيفة.
الع�م  بحلول  الع�ملية  الط�قة  اإم����دادات  تت�س�عف  اأن  “اآيرين�”  وتتوقع 
ال�سم�سية  الط�قة  �سيم�  وال  املتجددة،  الط�قة  م�س�در  تلبي  واأن   ،2050
وط�قة الري�ح والط�قة الكهروم�ئية والط�قة احليوية والط�قة احلرارية 
االأر�سية، م� ن�سبته 86 ب�ملئة من الطلب اجلديد على الط�قة حتى ذلك 
الع�م. وتعتقد “اآيرين�” اأن اعتم�د الط�قة املتجددة قد يعّزز الن�جت املحلي 

االإجم�يل بن�سبة 2.5 ب�ملئة بحلول 2050.
من ج�نبه اأّكد يو�سف اأحمد اآل علي املدير التنفيذي ب�الإن�بة الإدارة الط�قة 
الري�ح  ط�قة  مثل  املتجددة،  الط�قة  م�س�در  اأن  “م�سدر”،  يف  النظيفة 
والط�قة ال�سم�سية، دخلت يف ال�سنوات االأخرية اإىل مزيج الط�قة الرئي�ص، 
تكفل  للغ�ية  قيمة  “من�سة  يتيح  الط�قة  اأن موؤمتر ومعر�ص  اإىل  م�سرًيا 
واحللول  والتقني�ت  املتجددة  الط�قة  مل�سروع�ت  ملمو�سة  من�فع  حتقيق 
املبتكرة الرامية اإىل خف�ص الب�سمة الكربونية لقط�ع الط�قة، ال �سيم� يف 

االأ�سواق الن��سئة مثل ال�سرق االأو�سط و�سم�ل اإفريقي� واآ�سي�«.

مبنا�سبة الإعالنات ال�سرتاتيجية للمجل�ض الأعلى للبرتول

الرئي�س التنفيذي الأدنوك: دعم وتوجيهات القيادة
 وت�شافر جهود فريق العمل وراء التقدم الذي حتققه اأدنوك
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12775 بتاريخ 2019/11/5   
اعالن حكم بالن�شر

                   يف  الدعوى رقم 2019/4634 عمايل جزئي
عبداهلل  بن  ن��سر  بن  في�سل  امل�لكه�  احلرا�سة  خلدم�ت  امن�ء  عليه/1-  املحكوم  اىل 
ال�سنيعي �سركة ال�سخ�ص الواحد �ص.ذ.م.م جمهول حمل االق�مة نعلنكم ب�ن املحكمة 
حكمت بجل�سته� املنعقدة بت�ريخ 2019/9/16 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�س�لح/ احمد 
بن�  املدعي عليه�  ب�لزام  املحكمة مبث�به احل�سوري  ب�كري بحكمت  موفق عبداحلميد 
توؤدي للمدعي مبلغ )93200( درهم وتذكرة عودة اىل موطنه او قيمته� نقدا م� مل يكن 
وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �س�حب عمل اخر والزمته� ب�ملن��سب من امل�سروف�ت 
واع��ف��ت امل��دع��ي م��ن ن�سيبه منه� ورف�����س��ت م��� ع��دا ذل��ك م��ن ط��ل��ب���ت.  حكم� مبث�بة 
احل�سوري ق�بال لال�ستئن�ف خالل ثالثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�سر هذا 
االعالن �سدر ب��سم �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم ح�كم 

دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12775 بتاريخ 2019/11/5   
اعالن حكم بالن�شر

                   يف  الدعوى رقم 2019/578 مدين جزئي
االق�مة  حم��ل  جمهول  املن�سوري  بريك  �سيف  ن��سر  حممد  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بجل�سته� املنعقدة بت�ريخ 2019/8/20 يف الدعوى املذكورة 
يوؤدي  ب���ن  عليه  املدعي  ب�لزام  احلم�دي  احمد  يو�سف  عي�سى  حممد  ل�س�لح/  اع��اله 
ت�ريخ  من   %9 بواقع  الق�نونية  والف�ئدة  دره��م   )346.000( وق��دره  مبلغ  املدعي  اىل 
اال�ستحق�ق وحتى مت�م ال�سداد مع الزام املدعي عليه ب�لر�سوم وامل�س�ريف ومبلغ )200( 
درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة.  حكم� مبث�بة احل�سوري ق�بال لال�ستئن�ف خالل ثالثني 
ال�سيخ  ال�سمو  ب��سم �س�حب  االع��الن �سدر  لن�سر هذا  الت�يل  اليوم  اعتب�را من  يوم� 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12775 بتاريخ 2019/11/5   
اعالن حكم بالن�شر

                   يف  الدعوى رقم 2019/2164 جتاري جزئي
�سندران  فياليوده�ن  ف�الت   -2 ذ.م.م  للهند�سة  ت�س�مرز  �سركة  عليه/1-  املحكوم  اىل 
3- �سركة ت�س�ملرز الهند�سية املحدودة ذ.م.م جمهول حمل االق�مة نعلنكم ب�ن املحكمة 
حكمت بجل�سته� املنعقدة بت�ريخ 2019/8/7 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�س�لح/ الدز 
اىل  يوؤدي�  ان  بينهم�  فيم�  ب�لت�س�من  عليهم�  املدعي  اوال:ب�لزام  م.م.ح  اي�ست  ميديل 
بواقع  املبلغ  ذلك  الق�نونية على  والف�ئدة  درهم   )331.278.61( وق��دره  مبلغ  املدعية 
ال�سداد - ث�ني�:يف طلب �سحة وتثبيت  ا�ستحق�ق كل �سيك وحتى مت�م  9% من ت�ريخ 
احلجز 302 ل�سنة 2019 جت�ري بعدم قبوله والزمت املدعي عليهم الر�سوم وامل�س�ريف 
املح�م�ة.  حكم� مبث�بة احل�سوري ق�بال لال�ستئن�ف  اتع�ب  وخم�سم�ئة درهم مق�بل 
ب��سم �س�حب  الت�يل لن�سر هذا االع��الن �سدر  اليوم  اعتب�را من  خالل ثالثني يوم� 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12775 بتاريخ 2019/11/5   
اعالن حكم بالن�شر

                   يف  الدعوى رقم 2019/1743 جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/1- ار جي كي ملق�والت البن�ء �ص.ذ.م.م 2- غ�ده حممد رجب جمهول 
حمل االق�مة مب� ان املدعي/م�سندم الع�مليه للتج�رة الع�مه �ص.ذ.م.م وميثله:عبداهلل 
بت�ريخ  املنعقدة  بجل�سته�  حكمت  املحكمة  ب�ن  نعلنكم  ال�سعيدي  حممد  عبدالرحمن 
2019/6/13 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�س�لح/م�سندم الع�مليه للتج�رة الع�مه �ص.ذ.م.م 
ب�لزام املدعي عليهم� ب�لت�س�من ب�ن يوؤدي� للمدعية مبلغ وقدره )437.370/79( درهم 
والف�ئدة بواقع 9% �سنوي� وذلك من ت�ريخ قيد الدعوى احل��سل يف 2019/3/18 وحتى 
مت�م ال�سداد والزامهم� ب�لر�سوم وامل�س�ريف والف درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة.  حكم� 
مبث�بة احل�سوري ق�بال لال�ستئن�ف خالل ثالثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�سر 
اآل مكتوم  ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد  ال�سمو  هذا االع��الن �سدر ب��سم �س�حب 

ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12775 بتاريخ 2019/11/5   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/1113  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-راجو جيت�ن�ند وه�بي جمهول حمل االق�مة مب� ان املدعي/
امليدور املهريي قد  جل الكو لوال راج الكو لوال وميثله:احمد احل���ج خ���دم بطي 
اأق�م عليك الدعوى مو�سوعه� اثب�ت ملكية املدعي لك�مل مقوم�ت �سركة )فندق 
امب��س�دور( امل�دية واالأدبية �سمول احلكم النف�ذ املعجل بال كف�لة مع الزام املدعي 
االحد  يوم  جل�سة  له�  املح�م�ة.وحددت  اتع�ب  ومق�بل  وامل�س�ريف  الر�سوم  عليهم 
ال�س�عة:09:30 �ص ب�لق�عة:ch1.C.15  لذا ف�أنت مكلف  املوافق:2019/12/8 
ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�شر

                   يف  الدعوى رقم 2019/151 عقاري كلي
وميلكه�  ف��ردي��ة  موؤ�س�سة   - وال��زج���ج  لالملنيوم  خ��وري  عبداحلميد  عليه/1-  امل��دع��ي  اىل 
عبداحلميد عبدالرحمن حممد عبدالكرمي اخلوري جمهول حمل االق�مة مب� ان املدعي/
�سركة تطوير جممع دبي لال�ستثم�ر )ذات م�سوؤولية حمدودة( نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت 
تطوير  ل�س�لح/�سركة  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف   2019/9/24 بت�ريخ  املنعقدة  بجل�سته� 
جممع دبي لال�ستثم�ر )ذات م�سوؤولية حمدودة( ب�لزام املدعي عليه� ب�ن توؤدي للمدعية 
املط�لبة  ت���ري��خ  م��ن   %9 ب��واق��ع  ق�نونية  ف��وائ��د  م��ع  دره��م   )1.011.505.83( وق���دره  مبلغ 
مق�بل  دره��م  وثالثم�ئة  ب�مل�س�ريف  عليه�  املدعي  والزمت  ال�سداد  مت�م  وحتى  الق�س�ئية 
اتع�ب املح�م�ة ورف�ست م� عدا ذلك من طلب�ت.  حكم� مبث�بة احل�سوري ق�بال لال�ستئن�ف 
خالل ثالثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�سر هذا االعالن �سدر ب��سم �س�حب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر

رقم 2019/1661
                              املنذر : احمد جمعة علي �سعيد بن غليطة املهريي ، اإم�راتي اجلن�سية ، احمل بط�قة الهوية االإم�راتية رقم 

)0- 6937150- 1966- 784( - وعنوانه : اإم�رة دبي ، بردبي ، منطقة احل�سيبة ، ه�تف متحرك رقم : 055/8388878 دبي 
املنذر اليه� : زون ون للتخزين املربد )�ص ذ م م( )zone one cold storage - llc( وميثله� مديره� وعنوانه� : 
امل�ستودع رقم )3( املق�م على قطعة االر�ص رقم )0 - 161( رقم البلدية )193 - 612( والك�ئن مبنطقة راأ�ص اخلور ال�سن�عية 
االأوىل ب�إم�رة دبي - مك�ين رقم )85828 32466( )85788 32464( ه�تف متحرك رقم : 050/7640622 ، 056/4016061 ، دبي 

املو�سوع : ينذر املنذر ، املنذر اليه� املذكور ا�سمه� اأعاله ، ب�سرورة التع�ون الك�مل مع املنذر ، بقي�مه� بتجديد وتوقيع عقد 
االيج�ر اجلديد للم�ستودع رقم )2( املق�م على قطعة االر�ص رقم )0 - 161( رقم البلدية )193 - 612( والك�ئن مبنطقة راأ�ص 
، مك�ين رقم )85828  دبي  ب�إم�رة   )RAS AL KHOR INDUSTRIAL FIRST( االأوىل ال�سن�عية  اخل��ور 
ايداع  ، مع  العديل  االن��ذار  ا�ستالم  ت�ريخ  يوم� من   )30( اق�س�ه�  م يف خالل فرتة  ت�ريخ 2019/10/8  املنتهي منذ   )32466
�سيك�ت اق�س�ط االيج�ر للعقد اجلديد ، ويف ح�لة عدم التجديد ، ف�ن املنذر يط�لبكم ب�خالء امل�ستودع الع�ئد له يف خالل فرتة 
اق�س�ه� )30( يوم� من ت�ريخ ا�ستالم االإنذار العديل مع التزامكم ب�سداد القيمة االيج�رية املرت�سدة بذمتكم من ت�ريخ انته�ء 
عقد االيج�ر يف ت�ريخ 2019/10/8 م وحتى ت�ريخ حلظة االخالء الت�م ، مب� يف ذلك �سداد جميع الفواتري املتعلقة ب�مل�ستودع 
الية جهة ك�نت مب� فيه� الفواتري النه�ئية للكهرب�ء واملي�ه وا�سدار �سه�دات براءات الذمة اخل��سة بذلك ، مع ت�سليم مفت�ح 
امل�ستودع وامل�ستودع بح�لة جيدة وخ�يل من جميع ال�سواغل واالأ�سرار مب� يف ذلك �سداد ال�سريبة ال�سنوية املقررة من قبل 
�سركة الو�سل العق�رية الب�لغ ن�سبته� )20%( واية �سرائب حكومية اخرى يتم فر�سه� على امل�ستودع ح�سب ن�سو�ص العقد 
اال�س�فية ، ويط�لبكم املنذر بتنفيذ كل م� ورده ذكره اعاله يف خالل املهلة املحددة ب�الإنذار العديل ويف ح�لة عدم التجديد 
ف�ن املعلنة تط�لبكم ب�إخالء املكتب املذكور اأو�س�فه اأعاله يف خالل فرتة اق�س�ه� )30( يوم� من ت�ريخ ن�سر االإعالن مع �سداد 
املب�لغ االيج�رية املرت�سدة بذمتكم ، واإ�سالح م� قد يكون حلق به من تلف ودفع املب�لغ امل�ستحقة لهيئة الكهرب�ء واملي�ه واأي 
م�ستحق�ت اخرى حتى ت�ريخ االأخالء الت�م ، واإال �ست�سطر املنذرة اآ�سفة التخ�ذ ك�فة االإجراءات الق�نونية التي حتفظ له� حقه� 
للمط�لبة مب� ذكر وم� ي�ستجد من قيمة ايج�رية وذلك التعوي�ص اجل�بر للعطل وال�سرر ب�الإ�س�فة على حتميل املعلن اليه� 

ك�فة م�س�ريف التق��سي واتع�ب املح�م�ة.   
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

ف������ق������د امل����������دع����������و/ حم���م���د 
اجلن�سية  م���ي���ب���  امل�سطفى 
ج�������������������واز ���������س��������ف��������ره رق��������م 
)BE1052159( يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
ب�ل�سف�رة موريت�ني� او اقرب 

مركز �سرطة ب�الم�رات. 

فقدان جواز �شفر
ف��ق��د امل���دع���و/ ع��ب������ص طلحه 
ال�سودان   ، حم���م���د  ال����زب����ري 
 اجل����ن���������س����ي����ة ج����������واز ����س���ف���ره

رقم )05703907( يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  ال�سودانية  ب�ل�سف�رة 

مركز �سرطة ب�الم�رات. 

فقدان جواز �شفر
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ق�شم التنفيذ 

اخطار بالن�شر يف الق�شية التنفيذية رقم 1985 ل�شنة 2019    
اىل املحكوم عليه /عبداهلل حممد عبداهلل زراع 

ا�سدرت  قد  االإبتدائية  االحت���دي��ة  ال�س�رقة  حمكمة  ب���ن  لديكم  معلوم�  ليكن 
بحقكم  حكم� بت�ريخ 2019/3/19 يف الق�سية رقم 2018/1062 جت�ري ب�لزامكم 
التج�ري  ابوظبي  بنك  ل��ه/  املحكوم  ل�س�لح  دره��م    45325 وق��دره  مبلغ  بدفع 

)بنك االإحت�د الوطني �س�بق�(
لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوم� من ت�ريخ اليوم الت�يل للن�سر. 
امليع�د والت�ريخ املحدد ف�ن املحكمة �ستب��سر  ويف ح�ل تخلفك عن احل�سور يف 

النظر الق�سية يف غي�بك
 رئي�س ق�شم التنفيذ 
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية         
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 1267
اجلن�سية  اإم�راتي   - الكتبي  مب�رك  �سيف  حممد  ال�سيد/خليفة  ب�ن  للجميع  معلوم�  ليكن 
ال�سيد/ حممد ج��سم  اىل  وذلك    %100 الب�لغة  ك�مل ح�سته  والتن�زل عن  البيع  يرغب يف 
ب�إم�رة  ت�أ�س�ست  الطب�عة(  )الغدير خلدم�ت  ب��سم  الرخ�سة  اجلن�سية يف  اإم�راتي   - ابراهيم 
ب�ل�س�رقة.   االإقت�س�دية  التنمية  دائرة  ال�س�درة من  ال�س�رقة مبوجب رخ�سة رقم )761933( 
تعديالت اخرى : مت تغيري اال�سم التج�ري من الغدير خلدم�ت الطب�عة اىل اال�سم التج�ري 

اجلديد اليقني خلدم�ت الطب�عة. 
وعمالبن�ص امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون االحت�دي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �س�ن 
الك�تب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حي�ل  اعرتا�ص  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  ت�ريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�س�ر 

مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة التب�ع االجراءات الق�نونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12775 بتاريخ 2019/11/5   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1265

يرغب  اجلن�سية  االإم�رات   - احلم�دي  عبدالرحمن  حممد  عبداهلل  ال�سيد/ح�سن  ب�ن  للجميع  معلوم�  ليكن 
الزع�ب(  جزيرة  )مغ�سلة  يف    )%100( الب�لغة  ح�سته  ك�مل  عن    )%50( ح�سته  ك�مل  عن  والتن�زل  البيع  يف 
والتي ت�أ�س�ست ب�إم�رة ال�س�رقة مبوجب رخ�سة رقم )539653( وذلك اىل ال�سيد/ االمني �س�ه ع�مل - بنغالدي�ص 
اجلن�سية - ويرغب ال�سيد/ح�سن عبداهلل حممد عبدالرحمن احلم�دي - االإم�رات اجلن�سية يف البيع والتن�زل 
عن جزء من ح�سته )50%( عن ك�مل ح�سته الب�لغة )100%( يف )مغ�سلة جزيرة الزع�ب( والتي ت�أ�س�ست ب�إم�رة 

ال�س�رقة مبوجب رخ�سة رقم )539653( وذلك اىل ال�سيد/ في�سل �س�هد اهلل - بنغالدي�سي اجلن�سية. 
مت تغيري ال�سكل الق�نوين من )موؤ�س�سة فردية( اىل )موؤ�س�سة فردية بوكيل خدم�ت(

مت تغيري اال�سم التج�ري من )مغ�سلة جزيرة الزع�ب( اىل )مغ�سلة نهر النب�عة( 
وعمالبن�ص امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون االحت�دي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �س�ن الك�تب العدل. 
ا�سبوعني من  بعد  اليه  امل�س�ر  االجراء  على  الت�سديق   يتم  �سوف  وانه  للعلم  االعالن  ن�سر هذا  اقت�سى  فقد 

ت�ريخ هذا االعالن. 

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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 يف الدعوى رقم )2019/1288(  مدين جزئي - عجمان 

املرفوعة من املدعية / املدينة للتغليف 
�سد املدعي عليه� االأوىل : النخيل للتعبئة والتغليف  املدعي عليه الث�ين : ن�جح طالل حممود 

املدعي عليه� الث�لثة : برذرز للتج�رة الع�مة  املدعي عليه� الرابعة : حن�ن خ�لد علي ال�سلبي 
ب�سفتي ان� : ت�مر عبد احلميد ممدوح اأحمد )خبريا حم��سبي�( مكلف� من قبل حمكمة عجم�ن االإبتدائية املوقرة 
، ب�إجراء اخلربة احل�س�بية يف الدعوى رقم )2019/1288( مدين جزئي - عجم�ن. ف�إنن� قد قررن� دعوة ال�س�دة : 
النخيل للتعبئة والتغليف & ن�جح طالل حممود & برذرز للتج�رة الع�مة & حن�ن خ�لد علي ال�سلبي او من 
ميثلهم ق�نون� ب�سفتهم : املدعي عليهم  ب�لدعوى املذكورة اأعاله.   للح�سور اإىل مقر مكتبن� يف دبي مبنطقة ديرة 
- �س�رع الرقة - مق�بل بنك اأبوظبي التج�ري - بن�ية الزرعوين اأ�سفل البن�ية مطعم العزامي العراقي - الدور 
ال�س�د�ص - مكتب رقم ) 602( يوم اخلمي�ص الق�دم املوافق )2019/11/7( ال�س�عة احل�دية ع�سر �سب�ح� )11.00( 

�سب�ح�. ويرجى منكم اإح�س�ر ك�فة امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدف�عكم عند ح�سوركم لالإجتم�ع.

املحكم واخلبري احل�سابي - تامر عبد احلميد ممدوح اأحمد
رقم القيد ب�سجل اخلرباء )410( - ماج�ستري اإدارة الأعمال - حما�سبة ومتويل 

زميل جمعية املحا�سبني الدولية CPA - قيد مدققي احل�سابات بوزارة القت�ساد )659(

اعالن ح�شور اجتماع خربة  
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يف  الدعوى  2019/3089 جتاري جزئي - دبي 

املدعي / هنيكل بويل بت لل�سن�ع�ت املحدودة - ذ م م 
بوك�لة املح�مي / ح�سني لوت�ه للمح�م�ة واال�ست�س�رات الق�نونية  

املدعي عليه� / ن��سيون�ل جلف لالن�س�ءات - ذ م م 
بن�ء على تكليفن� من قبل حمكمة دبي املوقرة العم�ل اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددن� 
يوم االأربع�ء املوافق 2019/11/13 يف مت�م ال�س�عة الع��سرة والن�سف �سب�ح� لعقد االجتم�ع 
الث�ين للخربة وذلك مبقر مكتبن� الك�ئن يف : مكتب ال�س�رد - دبي ، القرهود - �س�رع املط�ر ، 
مبنى الفجر لالأعم�ل ، الط�بق االأول ، مكتب رقم 120 ،  لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم 
وعليكم   ، ب�لدعوى  املتعلقة  امل�ستندات  ك�فة  اإح�س�ر  مع  املذكور  االجتم�ع  حل�سور  ق�نون� 
مراجعة اخلبري اوال ب�أول ب�س�أن اية ا�ستف�س�رات وملت�بعة تطورات اجراءات تنفيذ امل�أمورية 

وا�ستالم امل�ستندات والتعقيب عليه�. 
اخلبري / �شعيد ال�شارد الفال�شي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133
رقم القيد بوزارة العدل 449 

 دعوة حل�شور
   الجتماع الثاين للخربة
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 يف الق�شية رقم 2019/3345 جتاري جزئي 

واال�ست�س�رات  للمح�م�ة  بر�ستيج   : بوك�لة   - التج�ري  دبي  بنك   : املرفوعة من 
الق�نونية - �سد املدعي عليه�/ايلي�س� ايج�ن� بيجتوان ب�ال�س�رة اىل كت�ب حمكمة 
دبي املوؤرخ يف 2019/10/31 واملت�سمن تكليفي خبريا يف الق�سية املذكورة اعاله 
االربع�ء  يوم  املذكورة  الق�سية  يف  خربة  اجتم�ع  عقد  تقرر  ب�نه  علم�  نحيطكم 
مكتب   : الت�يل  العنوان  على  وذل��ك  ظهرا    12.00 ال�س�عة   2019/11/6 املوافق 
رقم  مكتب   - الث�لث  الط�بق   - ك�بيت�ل  الهالل   - لوت�ه  م�جد  احمد   : اخلبري 
ه�تف  بور�سعيد  �سنرت-  �سيتي  دي��رة  مق�بل  للت�مني-  الوطنية  دب��ي  بن�ية   302
2999000-04 لذا ندعوكم للح�سور يف املوعد املذكور وتقدمي ك�فة م�لديكم من 

م�ستندات ومذكرات.
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
   اعالن ن�شر اجتماع خربة
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اإعالن للح�شور اأمام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى رقم 2019/412 مدين )جزئي( اول جل�شة بعد ال�شتئناف 
بوا�شطة الن�شر

بن� على طلب حمكمة عجم�ن االحت�دية االبتدائية 
اىل املدعي عليه / احمد ابراهيم خلف اخلف�جي   جن�سيته / 

االإم�رات   ، العراق   / جن�سيته   ، الري��سية  والتعهدات  للخدم�ت  ه�تريك   ، حممد  عبد  جنم   / املدعي  اق���م 
العربية املتحدة - عنوانه / اإم�رة دبي ، ديرة ، منطقة الق�سي�ص ، الق�سي�ص 2  ، بن�ية الفهد ، مكتب رقم 406 
، ه�تف : 04/2382233 ، ف�ك�ص : 04/2382244 �ص ب 94934 ، اإم�رة دبي ، ديرة ، منطقة الق�سي�ص ، الق�سي�ص 

2 ، بن�ية الفهد ، مكتب رقم         الدعوى برقم / 2019/412 )مدين )جزئي(( - عجم�ن 
ومو�سوعه� :  الزام املدعي عليه ب�ن يوؤدي للمدعي�ن مبلغ وقدره 60.000 دوالر امريكي )�ستون الف دوالر 
امريكي( مب� يع�دله ب�لدرهم االإم�راتي مبلغ وقدره )220.800درهم( م�ئت�ن وع�سرون الف وثم�من�ئة درهم( 
والف�ئدة الت�أخريية بواقع 9%  اعتب�را من ت�ريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد الت�م الزام املدعي عليه ب�لر�سوم  
عن الدعوى واحلجز التحظفي ومق�بل اتع�ب املح�م�ة.  ف�نت مكلف ب�حل�سور ام�م حمكمة عجم�ن االحت�دية 

االبتدائية �سخ�سي� او بوا�سطة وكيل معتمد وذلك يف ال�س�عة 8.30  من يوم 11 �سهر 11 ل�سنة 2019 م. 
وذلك يف النظر يف الدعوى بو�سفك مدعي عليه. 

مكتب اإدارة الدعوى 

     المارات العربية املتحدة
وزارة العدل 
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 اعـــــــالن       

تقدم ايل ان� الك�تب العدل ب�دارة الك�تب العدل والت�سديق�ت- خورفك�ن : ال�س�دة/ 
على  الت�سديق  - وطلب  االإم����رات   : اجلن�سية   - البلو�سي  احمد ج��سم  م��راد  جم�ل 
حمرر يت�سمن )تن�زل( يف اال�سم التج�ري جم�ل مراد البلو�سي لتج�رة زينة ال�سي�رات 
رقم 550066  ال�س�رقة رخ�سة جت�رية  االقت�س�دية يف   التنمية  دائ��رة  واملرخ�سة من 
ال�س�در بت�ريخ 2007/2/27 دائرة التنمية االإقت�س�دية بخورفك�ن. اىل ال�سيد/ احمد 
التج�ري اىل  اال�سم  ، وتغيري  االإم���رات   : ، اجلن�سية  االن�س�ري  ابراهيم علي جعفر 
الك�تب  ال�سي�رات. ليكن معلوم� للجميع ب�ن  ابراهيم االن�س�ري لتج�رة زينة  احمد 
املحرر  يف  ال�س�أن  ذوي  توقيع�ت  على  ب�لت�سديق  �سيقوم  خورفك�ن  مدينة  يف  العدل 

املذكور بعد انق�س�ء ا�سبوعني من ت�ريخ ن�سر هذا االعالن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
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  ال�شماء           
امل���دع���وة/ ميمونة  ب����أن  تعلن دائ����رة حم���ك��م راأ�����ص اخل��ي��م��ة 
عبداهلل ع�طف هيثم ال�سعدي ، تقدمت بطلب تعديل املقطع 
االأول ال�سمه� من )ميمونه( اىل )الرمي( ، ليكون ا�سمه� بعد 

التعديل / الرمي عبداهلل ع�طف هيثم ال�سعدي. 
وان من له م�سلحة يف االع��رتا���ص ان يتقدم خ��الل خم�سة 
ع�سر يوم� من ت�ريخ االعالن ام�م ق�سم اال�سه�دات يف حمكمة 

راأ�ص اخليمة.
قا�شي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية 
ه�شام ابراهيم حممد

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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اعالن اأمر اأداء بالن�شر

 يف الدعوى رقم 2019/1529  امر اداء 
االق���م��ة مب�  م م جمهول حمل  ذ  �ص   - للتج�رة   ا�سرف ميت�ل   -1 املدعى عليه/  اىل 
عبدالعزيز   / وميثله  م  م  ذ  ���ص   - امريك�ن�  لالغذية  اخلليجية  املدعي/ال�سركة  ان 
خليفة م�سعود �سيخ�ن الهن�ئي قررت حمكمة دبي االبتدائية بت�ريخ 2019/9/4 ب�لزام 
املدعى عليه� ا�سرف ميت�ل للتج�رة  - �ص ذ م م ب�ن توؤدي للمدعية ال�سركة اخلليجية 
وم�ئة  االف  وثالثة  )ت�سعم�ئة  دره��م   903.158 مبلغ  م  م  ذ  �ص   - امريك�ن�  لالغذية 
وثم�نية وخم�سون درهم( والف�ئدة الق�نونية بواقع 9% من ت�ريخ املط�لبة الق�س�ئية 
يف 2019/8/7 وحتى ال�سداد الت�م والر�سوم وامل�س�ريف ومبلغ الف درهم مق�بل اتع�ب 
االأمر  اإ�ستئن�ف  يف  احلق  ولكم  الق�نون.  بقوة  املعجل  ب�لنف�ذ  االأم��ر  و�سمول  املح�م�ة 

خالل 15 يوم من اليوم الت�يل لن�سر هذا االعالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12775 بتاريخ 2019/11/5   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2019/1608 اإ�شتئناف جتاري      

اىل امل�ست�أنف �سده/ 1-�سركة عبدالرحيم الفهيم - ذ م م جمهول حمل 
االق�مة مب� ان امل�ست�أنف /ابراهيم عبدالرحيم عبدالرزاق الفهيم وميثله 
ال�س�در  القرار/احلكم  ا�ست�أنف  قد   - ابراهيم اجلرمن  اإ�سم�عيل  / علي 
ب�لدعوى رقم  2019/922 جت�ري جزئي بت�ريخ 2019/7/25 وحددت له� 
ب�لق�عة  �سب�ح�   10.00 ال�س�عة   2019/11/10 املوافق  االأح��د  يوم  جل�سه 
ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم ق�نوني� ويف  رقم 

ح�ل تخلفكم �ستجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12775 بتاريخ 2019/11/5   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2019/1402 اإ�شتئناف جتاري 

اىل امل�ست�أنف �سده/ 1- ا�س�بورة داميوندز - م د م �ص  جمهول حمل 
االق�مة مب� ان امل�ست�أنف /دواركي�ص للذهب واالمل��ص - �ص ذ م م وميثله 
/احمد احل�ج خ�دم بطي امليدور املهريي - قد ا�ست�أنف القرار/احلكم 
 2019/7/4 ب��ت���ري��خ  كلي  جت����ري   2018/718 رق��م  ب���ل��دع��وى  ال�����س���در 
 10.00 ال�س�عة    2019/11/10 املوافق  االأح��د  ي��وم  له� جل�سه  وح��ددت 
او من  ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم  ب�لق�عة رقم  �سب�ح�  

ميثلكم ق�نوني� ويف ح�ل تخلفكم �ستجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12775 بتاريخ 2019/11/5   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2019/204 اإ�شتئناف تنفيذ جتاري 

حمل  جمهول  ���ص  م  د  م   - ت�ميز  بري�سو�ص   -1 ���س��ده/  امل�ست�أنف  اىل 
وميثله/ج�بر  الوطني  دب��ي  االإم����رات  امل�ست�أنف/بنك  ان  مب�  االق�مة 
ال�س�در  احل��ك��م  ا���س��ت���أن��ف  ق��د   - ال�سالمي  را���س��د  ج���ب��ر  را���س��د حممد 
يوم  جل�سه  له�  وح���ددت  جت����ري  تنفيذ   2019/2692 رق��م  ب���ل��دع��وى 
رقم  ب�لق�عة  م�س�ءا   17.30 ال�س�عة   2019/11/20 امل��واف��ق  االأرب��ع���ء 
ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم ق�نوني� ويف ح�ل 

تخلفكم �ستجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12775 بتاريخ 2019/11/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/3879 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- فالح ج�بر علي ع�مر جمهول حمل االق�مة 
م�رون   / وميثله  دى  كري�ستوفري  التنفيذ/كيفني  ط�لب  ان  مب� 
امل��ذك��ورة اعاله  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���م عليك  ودي��ع مطر - قد 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )109451( درهم اىل ط�لب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم االلتزام ب�لقرار املذكور خالل 15 

يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12775 بتاريخ 2019/11/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/5153 تنفيذ جتاري  
م   م  ذ  �ص   - املفرو�س�ت  لتج�رة  اجلميلة  ال�ست�ئر  �سده/1-  املنفذ  اىل 
�ست�ر  ام��ربي��وم  التنفيذ/�سركة  ط�لب  ان  مب�  االق���م��ة  حمل  جمهول 
للتج�رة الع�مة )ذ م م( وميثله / �سعيد حممد عبداهلل �س�مل ال�س�يغ 
الغ�فري - قد اأق�م عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
او  التنفيذ  ط���ل��ب  اىل  دره���م   )65663( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع 
التنفيذية  االج���راءات  �ستب��سر  املحكمة  ف���ن  وعليه  املحكمة.   خزينة 
 بحقك يف ح�لة عدم االلتزام ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12775 بتاريخ 2019/11/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/5540 تنفيذ جتاري  
الدين جمهول حمل  ن��ور  ام��ب���الت فيتيل  ���س��ده/1- فهد  املنفذ  اىل 
وميثله  ام����ين  �سيواكر  ك��وم���ر  التنفيذ/راج  ط���ل��ب  ان  مب���  االق���م��ة 
الدعوى  عليك  اأق����م  ق��د   - احل��م���دي  يو�سف  احمد  يو�سف حممد   /
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)133792.50( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه ف�ن 
املحكمة �ستب��سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم االلتزام 

ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12775 بتاريخ 2019/11/5   

فقدت املدعوة / مرمي هالل حممد �سعيد 
الدرمكي - اإم�راتية اجلن�سية �سه�دة ا�سهم 
�س�درة من م�سرف ابوظبي االإ�سالمي رقم 

10106703 بعدد 151 �سهم�
)من يجده� عليه االإت�س�ل مب�سرف 

ابوظبي اال�سالمي او رقم 0506114105(

فقدان �شهادة اأ�شهم 

العدد 12775 بتاريخ 2019/11/5   

فقدت املدعوة / موزة هالل حممد �سعيد 
الدرمكي - اإم�راتية اجلن�سية �سه�دة ا�سهم 
�س�درة من م�سرف ابوظبي االإ�سالمي رقم 

10106840 بعدد 151 �سهم�
)من يجده� عليه االإت�س�ل مب�سرف 

ابوظبي اال�سالمي او رقم 0556673762(

فقدان �شهادة اأ�شهم 

العدد 12775 بتاريخ 2019/11/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/4781 تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- جلف تروت�ص - �ص ذ م م جمهول حمل االق�مة 
احمد  التنفيذ/م�ي�ن فرياف�ن وميثله/يو�سف حممد  ان ط�لب  مب� 
يو�سف احلم�دي - قد اأق�م عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
ط�لب  اىل  دره���م   )86890( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك 
االجراءات  �ستب��سر  املحكمة  ف�ن  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم االلتزام ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� 

من ت�ريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12775 بتاريخ 2019/11/5   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/923 عقاري كلي                                              

املدعي / متويل  اأن  االق�مة مب�  ب�سري 2-عمر حي�ة رحمن جمهويل حمل  �س�هد  املدعي عليه/1-  اىل 
)م�س�همة خ��سة( - و�س�بق� - متويل - م�س�همة ع�مة - وميثله / ن��سر م�ل اهلل حممد غ�من  نعلنكم 
متويل  ل�س�لح/  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف   2019/8/27 بت�ريخ  املنعقدة  بجل�سته�  حكمت  املحكمة  ب�ن 
الت�أجري التمويلي ومالحقه  اأوال : بف�سخ عقد  )م�س�همة خ��سة( - و�س�بق� - متويل - م�س�همة ع�مة 
للوحدة العق�رية )ال�سقة رقم 10601 - الط�بق 6 - رقم االأر�ص 1975 رقم البلدية )381- 2762( - رقم 
املبنى 4 - جولدن م�يل 10 - منطقة نخلة جمريا - مب�س�حة 121.20 مرت مربع ( واملربم بني املدعية 
واملدعي عليهم� ، والزام املدعي عليهم� بت�سليم الوحدة العق�رية - حمل الدعوى - للمدعية خ�لية من 
ك�ق�س�ط  دره��م   )840.000( مقداره  مبلغ  للمدعية  يوؤدي�  ب���ن  عليهم�  املدعي  ال��زام   : ث�ني�  ال�سواغل.  
ايج�رية م�ستحقة ث�لث� : الزام املدعي عليهم� ب�لر�سوم وامل�سروف�ت ، ورف�ست م� عدا ذلك من طلب�ت. 
حكم� مبث�بة احل�سوري ق�بال لال�ستئن�ف خالل ثالثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�سر هذا االعالن 

�سدر ب��سم �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12775 بتاريخ 2019/11/5   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2019/472 عقاري كلي                                              

اىل املدعي عليه/1- جيتندرا جورديب ارورا 2-انيت� جورديب �سينغ جمهويل حمل االق�مة 
املحكمة حكمت  ب���ن  نعلنكم  ع�مة(   م�س�همة  )�سركة  اال�سالمي  دب��ي  بنك   / املدعي  اأن  مب� 
بجل�سته� املنعقدة بت�ريخ 2019/8/27 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�س�لح/ بنك دبي اال�سالمي 
املدعي  وب���ل��زام  ومالحقه�   2008/7/24 امل��وؤرخ��ة  االتف�قية  بف�سخ  ع�مة(  م�س�همة  )�سركة 
وب�لغ�ء   ، ال�سواغل  من  خ�لي�  للمدعي  الدعوى  مو�سوع  العق�ر  حي�زة  ورد  بت�سليم  عليهم� 
امللكية  �سه�دة  وال����واردة يف  واالأم���الك  االأرا���س��ي  دائ���رة  ل��دى  امل�سجلة  العق�ري  القيد  ا���س���رة 
ل�س�لح املدعي عليهم� والزمت املدعي عليهم� الر�سوم وامل�سروف�ت والف درهم مق�بل اتع�ب 
املح�م�ةورف�ست م� عدا ذلك من طلب�ت ب�لن�سر.  حكم� مبث�بة احل�سوري ق�بال لال�ستئن�ف 
خالل ثالثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�سر هذا االعالن �سدر ب��سم �س�حب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12775 بتاريخ 2019/11/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/382 عقاري كلي                 

اأح��م��د ف�سل جمهول حم��ل االق���م��ة مب��� ان  اإع��ج���ز  اىل امل��دع��ي عليه / 1- احمد 
ان��دري راميوند جني جو�سي ترو�سي وميثله / احمد احل���ج خ���دم بطي  املدعي/ 
امليدور املهريي -  قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليهم 
املح�م�ة  واتع�ب  وامل�س�ريف  والر�سوم  درهم(  وقدره )8250000  ب�لت�س�من مببلغ 
والف�ئدة 12% من ت�ريخ اال�ستحق�ق احل��سل يف 2017/7/20 وحتى ال�سداد الت�م 
و �سمول احلكم ب�لنف�ذ املعجل بال كف�لة.  وح��ددت له� جل�سة يوم االحد املوافق 
2019/11/24 ال�س�عة 9.30 �ص ب�لق�عة Ch1.B.8 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو 
من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12775 بتاريخ 2019/11/5   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2019/395 مدين جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- خ�لد بن حممد خملوف جمهول حمل االق�مة نعلنكم 
ب�ن املحكمة حكمت بجل�سته� املنعقدة بت�ريخ  2019/6/18 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�س�لح/مي�سيل ك�الي : ب�لزام املدعي عليه ب�ن يوؤدي للمدعية مبلغ 
180.000 دوالر امريكي او م� يع�دله ب�لدرهم االإم�راتي والف�ئدة بواقع %9 
من ت�ريخ املط�لبة وحتى مت�م ال�سداد والزامه بر�سوم الدعوى وم�سروف�ته� 
ق�بال  احل�سوري  مبث�بة  حكم�  امل��ح���م���ة.   ات��ع���ب  مق�بل  دره��م   200 ومبلغ 
لال�ستئن�ف خالل ثالثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�سر هذا االعالن 
�سدر ب��سم �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم ح�كم 

دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12775 بتاريخ 2019/11/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/3663 جتاري جزئي                 

اىل امل��دع��ي عليه/1-ايريقو ال��ث���ين ق��وت��ريز ج��ول��زال��ز جم��ه��ول حم��ل االق���م��ة مب��� ان 
املدعي/بنك دبي التج�ري - �ص م ع وميثله/ي�سلم �س�لح احمد ال�سعدي - قد اأق�م عليك 
الزام املدعي  امل�ثلة واإع��الن املدعي عليه� به�. 2(  الدعوى ومو�سوعه� 1( قيد الدعوى 
عليه ب�ن يوؤدي للبنك املدعي مبلغ 450.229.63 درهم )اربعم�ئة وخم�سون الف� وم�ئت�ن 
وت�سعة وع�سرون درهم� وثالثة و�ستون فل�س�( 3- ا�س�فة للف�ئدة الق�نونية بواقع 12% من 
ت�ريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد الت�م �سندا الحك�م املواد الق�نونية امل�س�ر اليه� 4( الزام 
املدعي عليه ب�لر�سوم وامل�س�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة.  وحددت له� جل�سة يوم اخلمي�ص 
املوافق 2019/11/7 ال�س�عة 8.30 �ص ب�لق�عة Ch1.C.12 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور 
اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأي�م على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• ال�شارقة-الفجر:

للكت�ب  ال���دويل  ال�س�رقة  معر�ص  �سهد 
بني  جمعت  �سعريًة،  اأم�سيًة   ،2019
حتوّلت  اأن  لبثت  م�  ممّيزين،  �س�عرين 
حيث  ال�سعري؛  ال�سج�ل  ي�سبه  م���  اإىل 
�سدح كل �س�عٍر مب� جتود به قريحته من 
ق�س�ئد متّنى احل�سور لو اأنّه� ال تنتهي.

وا�ست�س�فت االأم�سية التي اأداره� ال�س�عر 

ال�س�عر  م����ن  ك�����اًل  ال���ه���دي���ة،  اهلل  ع���ب���د 
االإم�راتي ومدير بيت ال�سعر يف ال�س�رقة 
ال�سعودي  وال�����س���ع��ر  ال��ربي��ك��ي،  حم��م��د 
ال�����س���ب حم��م��د ع��م��ر ال�����س��ك��ران، ليقّدم 
مت�س�بهة  موا�سيعه�  ق�س�ئد  منهم�  كٌل 
ال�سكران  مت��ّي��ز  اإذ  خم��ت��ل��ف؛  واأ���س��ل��وب��ه��� 
واأدائه  الظّل  وخفيف  ال�س�خر  ب�أ�سلوبه 
ب�أ�سلوبه  فت�أّلق  الربيكي  اأم�  الكوميدي، 
الدع�بة  م���ن  ي���خ���ُل  مل  وال������ذي  اجل�������ّد 

االختالف  ه��ذا  من  وب�لرغم  اخلفيفة. 
االأ�سلوبي، مّرر كٌل من ال�س�عرين ر�س�ئل 

�سّبت ب�لنه�ية يف املوا�سع ذاته�.
ورّك����ز ال�����س���ع��ران، يف ق�����س���ئ��ده��م��� على 
الع�دات  ونقد  والعالق�ت  الع�سق  ق�س�ي� 
ليتف�عل  منه�،  وال�سخرية  وال�سلوك�ت 
احتف�ًء  ب���ل��ت�����س��ف��ي��ق  اجل��م��ه��ور  م��ع��ه��م��� 
اأ�سلوبهم�،  ز  مب�س�مني ق�س�ئدهم� ومتيُّ
و�سط اإدارٍة ذكّيًة لالأم�سية من االإم�راتي 

عبد الهدية، زادته� ان�سي�به� ال�سعري.
م���ن ن���ح��ي��ت��ه ���س��ك��َر ال�������س���ع���ودي حممد 
ووّج��ه حتيًة خ��سًة  ال�سكران، احل�سور، 
املتف�نية  اجل��ه��ود  على  ال�س�رقة  الإم����رة 
الثق�فة،  تعزيز  اأج���ل  م��ن  تبذله�  ال��ت��ي 
م�������س���ّدًدا ع��ل��ى ع�����س��ق��ه ل��ه���، ق����ئ���اًل: »اإن 
يريد  م�  كل  يقول  اأن  ي�ستطيع  ال�س�عر 

فقط يف ال�س�رقة«.
وم������ن اأج���������واء االأم�������س���ي���ة ق�������راأ حممد 

الربيكي: 
ال�سوت �س�هي واالأح��سي�ص �سكر

وطيبك يعدل و�سع لو ك�ن مقلوب
واأن� م�سدع حيل م� ع�د افكر

اأرجوك عطني ا�سرب ا�سوي م الكوب
وان� معك م� ح�ص وقتي معكر

ب�لعك�ص اأح�ص الوقت اإن�س�ن حبوب
 

ال�سهرية  ق�سيدته  ال�سكران  ق���راأ  فيم� 
»ر�س�لة اإىل جدي اآدم«: 

م���ن ع��ق��ب��ك اح���ف����دك ان��ق�����س��م��وا واخ�ص 
انق�س�م

ع�بتهم ارجوك ميكنه يفيد العتب 
الن�ر من بينهم و�سلت حدود الغم�م
وقوده� الن��ص م�فيه� رم�د وحطب

مذاهب وكل مذهب فيه مفتي وام�م
زحمة دي�ن�ت جتلد بع�سه� ف� اخُلطب

والدين مبداأ ونف�ص)ن( �س�مية واحرتام
م�هو ب� ذرة كراهية ودورة ن�سب 

ح�لًي�  يعمل  الربيكي،  حممد  اأن  يذكر 

وعمل  ب���ل�����س���رق��ة،  ال�سعر  لبيت  م��دي��ًرا 
م�����س��رًف��� وم���ع���ًدا وم���ق���دًم���� ل��ل��ربام��ج يف 
االأول يف  ب�ملركز  ف�ز  ال�سيد،  قن�ة جنوم 
اآل نهي�ن  م�س�بقة ال�سيخ �سعيد بن زايد 
ال�سعرية يف ع�م 2005، كم� ف�ز ب�ملركز 
العم�ين  ال�����س��ع��ر  م���ه���رج����ن  يف  ال���ث����ين 
»اأنثى  ق�سيدة  ع��ن   2009 يف  ال��ث���ل��ث 

البداي�ت«،
ال�سعرية  امل�س�بق�ت  من  العديد  وحكم   
�س�عر  ل��ربن���م��ج  االأوىل  ال������دورة  م��ث��ل 
ال�سعراء يف ع�م 2007 يف �سوري�، و�سدر 
له العديد من الكتب مثل: »ديوان زايد« 
الع��سفة«  و«���س��ك��ون  اخل���ل���ود«  و«ه��م�����ص 
الط�ولة«،  على  و«كت�ب  رق�ص«  و«�س�حة 
ال�سعرية  جم��م��وع��ت��ه  م���وؤخ���ًرا  واأ����س���در 

»عك�ز الريح«.
اأم����� حم��م��د ال�����س��ك��ران، ف��ق��د ����س����رك يف 
برن�مج �س�عر املليون يف ن�سختة ال�س�بعة 
ع�م 2015-2016 وح�سل على املركز 
الث�لث، وعرفت عنه موا�سيعه ال�سعرية 

املختلفة عن ال�س�ئد، 
وتف�سيله ال�سعر ال�س�خر لتمرير ر�س�لته 
ع��ن ط��ري��ق��ه. و���س���رك ال�����س��ك��ران يف عدة 

اأم�سي�ت �سعرية، يف اخلليج العربي 
لندن  ويف  ال��ع��رب��ي��ة  ال������دول  وخم��ت��ل��ف 
ال�سف�رة  م���ن��������س���ب����ت  يف  ووا�����س����ن����ط����ن 

ال�سعودية هن�ك،
الطلبة  ن��������وادي  ع���ل���ى  ����س���ي���ًف����  وح�������ّل   

اخلليجيني يف اخل�رج.

»ال�شارقة الدويل للكتاب« يبحث اأثر »مواقع 
التوا�شل االجتماعي« على اللغة العربية

 
•• ال�شارقة-الفجر:

ن�ق�ست فع�لي�ت الدورة ال� 38 من معر�ص ال�س�رقة الدويل للكت�ب، م�س�ء 
اأم�ص االأول يف مركز اإك�سبو ال�س�رقة، اأثر مواقع التوا�سل االجتم�عي على 
الكت�بة  ق�سم  رئي�ص  طعمة  ب��سل  ا�ست�س�فت  حيث  العربية،  اللغة  راه��ن 
م�سكالت  ح���ول  ح��واري��ة  جل�سة  يف  للت�سويق  ليلك  وك���ل��ة  يف  االإب��داع��ي��ة 
الرتجمة اإىل العربية، وحجم االأخط�ء اللغوية التي يرتكبه� بع�ص االأفراد 

وال�سرك�ت خالل الكت�بة على الف�س�ء االإلكرتوين. 
عدد  يف  ال�س�بعة  املرتبة  حتتل  االإم����رات  اأن  اجلل�سة  خالل  طعمة  واأو�سح 
ن�سب  »ت�سري  وق����ل:  االج��ت��م���ع��ي،  ال��ت��وا���س��ل  مل��واق��ع  ال��ع��رب  امل�ستخدمني 
م�ستخدمي مواقع التوا�سل االجتم�عي يف الدولة ح�سب نوعه� اإىل 8.5 
مليون م�ستخدم للفي�ص بوك، 3.5 مليون م�ستخدم لينكد اإن، 3.3 مليون 

م�ستخدم لالن�ستجرام، و 3.3 مليون م�ستخدم للتويرت«. 
واأكد طعمة اأن ا�ستخدام اللغة العربية يف مواقع التوا�سل قليل جداً حيث 
ومعرفة،  اط��الع  وعلى  متطور،  اأن��ه  ليثبت  االجنليزية  اإىل  البع�ص  يتجه 
تكون  واأن  اإليه� احل�سور،  ينتمي  التي  ب�للغة  املخ�طبة  اأن��ه يجب  يف حني 

ب�سيطة و�سهلة اال�ستيع�ب.
الع�مية  اللهجة  مزج  وهي  اللغوية،  االزدواج��ي��ة  م�سكلة  ظهور  اإىل  ولفت 
املفردات  ا�ستخدام  وهي  اللغوية  الثن�ئية  وم�سكلة  املحتوى،  ب�لف�سحى يف 

االجنليزية بج�نب املفردات العربية.
وق�ل: »هن�ك اختالف كبري بني الرتجمة والتعريب والذي لالأ�سف خط�أ 
يقع فيه الكثري من رواد مواقع التوا�سل االجتم�عي، حيث الرتجمة له� 
املوقف  اأف�سل معنى من��سب وو�سعه يف  اختي�ر  امللتزمة وهي  اأن��واع منه�، 
مثل املع�هدات واالتف�قي�ت الدولية، والنوع الث�ين الرتجمة الذكية والتي 

يتم ا�ستخدامه� يف مواقع التوا�سل االجتم�عي«. 
واأ�س�ف، اأم� النوع الث�لث فهو التعريب حيث ال يعتمد على الرتجمة واإمن� 
اإن�س�ء  اإىل مق�بالت عربية له�،  ال�سخ�سي�ت والبيئة واملواقف  يتم حتويل 

مق�بالت عربية. 
اجلمل  ح��ول  الق�سرية  االم��ت��ح���ن���ت  م��ن  ببع�ص  اجلل�سة  طعمة  واختتم 
التوا�سل االجتم�عي واملرادف�ت ال�سحيحة  امل�ستخدمة يف مواقع  العربية 

له�، والرتجمة لبع�ص االأمث�ل االإجنليزية.

اأطفال »معر�س ال�شارقة الدويل للكتاب« 
ي�شافرون عرب الزمن يف »ر�شوم من املا�شي«

 
•• ال�شارقة-الفجر:

38 عرب  ���س���ف��ر اأط��ف���ل م��ع��ر���ص ال�����س���رق��ة ال����دويل للكت�ب يف دورت����ه ال���� 
كرتونية  و�سخ�سي�ت  ق�س�ص  ر�سم  لتعلم  امل��سي  اإىل  رحلة  يف  الزمن  اآل��ة 
الفن�ن  قدمه�  امل��سي«  من  »ر�سوم  بعنوان  تف�علية  ور�سة  خالل  م�سورة، 
م�ريك بينيت �سمن فع�لي�ت الطفل التي ينظمه� املعر�ص حتى 9 نوفمرب 

اجل�ري يف مركز اإك�سبو ال�س�رقة. 
و�سخ�سي�ت  ق�س�ص  لر�سم  والي�فعني  لالأطف�ل  امل��ج���ل  الور�سة  وفتحت 
بينيت  ال��ذي قدمه  الكت�ب  امل��سي، مب�س�عدة  قد حدثت معهم يف  قدمية 
حول الت�ريخ االأمريكي ب�للونني االأبي�ص واالأ�سود والذي يروي االأحداث 

م�سورة بطريقة طريفة.
التي  واالأدوات  الر�سم  اأ�س��سي�ت  االأط��ف���ل  اأم���م  بينيت  الفن�ن  وا�ستعر�ص 
من  مبتكرة،  ب�سخ�سي�ت  ق�سة  لبن�ء  الر�سم  اأث��ن���ء  به�  اال�ستع�نة  يجب 
اأبرزه�، ا�ستخدام الوجوه، واحلرك�ت اأو االنفع�الت، وامل�س�هد، والن�سو�ص. 
ب�سكل  اأربعة مربع�ت  اإىل  الر�سم  االأطف�ل تق�سيم ورقة  الفن�ن من  وطلب 
مت�س�وي، على اأن يكون كل مربع ك�سفحة من �سفح�ت الكت�ب، لري�سموا 
ك�ملة  ق�سرية  ق�سة  لتكوين  يريدونه�،  التي  وال�سخ�سي�ت  الق�سة  فيه� 
يف ال��ن��ه���ي��ة.ويف ج��و م��ن امل���رح وال��ت��ف���ع��ل، ���س���رك االأط��ف���ل ال��ف��ن���ن بع�ص 
احلرك�ت  الإدخ����ل  به  م�ستعينني  لق�س�سهم،  اخت�روه�  التي  ال�سخ�سي�ت 
تكون يف حديث  اأن  التي يجب  الكلم�ت  وع��دد  امل�س�هد،  وزواي���  الق�سة،  يف 
ال�سخ�سية. وب�سكل طريف، ر�سم الفن�ن نف�سه ك�سخ�سية كرتونية بح�الت 
خمتلفة لتعليم االأطف�ل كيفية ر�سم التع�بري من م�س�عر احلزن وال�سع�دة 

والغ�سب على وجه ال�سخ�سي�ت.

خالل اأم�سية حتولت اإىل �سجال بني ال�ساعرين

حممد الربيكي و حمّمد ال�شكران يحمالن جمهور 
ال�شارقة الدويل للكتاب على منت الق�شيدة

•• ال�شارقة-الفجر: 

تنظمه�  التي  ال�38  دورت��ه  للكت�ب يف  ال��دويل  ال�س�رقة  ا�ست�س�ف معر�ص 
الروائية  م��ن  ك��اّلً  اجل����ري،  نوفمرب  م��ن   9 حتى  للكت�ب،  ال�س�رقة  هيئة 
�س�ميونز، يف جل�سة  بولين�  االأمريكية  اأنع�م كجه جي والرو�سية  العراقية 
امل�س�هد  ال��رواي��ة يف ر�سد  اأث��ر  ن�ق�ست  وال��ع���مل«،  »ال��رواي��ة  بعنوان  اأدب��ي��ة 
�سي�غة  يف  الك�تب  عليه�  ي�ستند  التي  واالأ���س�����ص  ال��ع���مل،  ح��ول  االإن�س�نية 
التي  اجلل�سة  يف  حديثه�  العراقية  الروائية  االأدبي.وا�ستهلت  م�سروعه 
ق��ّدم��ت��ه��� االإع��الم��ي��ة االإم����رات���ي���ة اإمي�����ن ب��ن ���س��ي��ب��ة، ب���ل��ق��ول اإن��ه��� ج�ءت 
مت�أخرة على الرواية وكت�ب�ته� ال حت�كي اخلي�ل بقدر م� اأنه� ت�ستند اإىل 
ونوع  ه��واي��ة،  ك�نت جم��رد  ب�لن�سبة يل  ال��رواي��ة  كت�بة  ال��واق��ع، م�سيفة«: 
وروؤيتي  بلغتي،  لل�سح�فة  مدينة  »اأن����  ج��ي:  كجه  الت�سلية«.وت�بعت  م��ن 
ال�سحفي  العمل  من  ا�ستفدت  لقد  به�،  اأكتب  التي  واالأدوات  للم�س�مني، 
واملع�ي�سة  ف�س�حته�،  من  وع��ززت  لغتي  �سّذبت  التي  التج�رب  من  الكثري 
الواقعية اأو�سلتني الأن اأ�سمن اأعم�يل ب�لكثري من امل�س�هد اجلم�لية، وقد 
ان�سغلت يف كت�بتي لرواي�تي بهّم واحد وهو احلديث عن وطني العراق، وم� 
اأكتب عن وطني  اأن�  ب�لع�مل وق�راته،  �س�أن مب� يدور  له، ولي�ص يل  ح�سل 
واأبن�ئه، العراق هو م� اأجيد الكت�بة عنه فهو جذر لغتي واأدب��ي، والرواية 
بولين�  ال��روائ��ي��ة  ق���ل��ت  م��ن ج��ذوره���«.م��ن جهته�  ب��رتت  اإن  له�  ال قيمة 
فهي  ال�سخ�سي�ت،  هي  للرواية  كت�بتي  يف  يل  الرئي�ص  امللهم  �س�ميونز:« 
التي تقودين واأقوده�، اأن� مل اأكن يوم�ً يف االأحداث التي ع�سفت ب�الحت�د 
ال�سوفيتي، مل اأ�سهد على تف��سيل الن��ص اأثن�ء ح�س�ر �ست�لينغراد والغزو 
ي�أكلون ويت�سرفون  اأَر كيف  القتلى وال�سح�ي�، مل  اأعرف عدد  الن�زي، مل 
اأي�مهم خالل احل��رب، لكني كتبت عنه�، كتبت عن كل  ؟وم���ذا يفعلون يف 
ذلك، واأخذتني ال�سخ�سي�ت، لعوامله�، وعّرفتني على تلك االأم�كن وع�ست 
به� جتربة اأدبية متوازية مع واقع ك�ن قد ح�سل فعاًل«. واأكملت �س�ميونز: 

»بالدي متتلك خ�سو�سية كبرية واأن� ال اأتع�مل معه� ب�حلي�دية، اأن� اأمتلك 
روح�ً رو�سية، لكني اأمريكّية يف مواقع اأخرى، وكتبت الكثري من االأحداث 
ثق�ف�ت غري  ت��روي عن  اأن  به�،  االأ�س��سية  ال�سخ�سية  وب��الدي  وال��رواي���ت 
ومن  الب�سر،  بني  للتوا�سل  ج�سوراً  ويبني  مهم  اأم��ر  هو  به�  تعي�ص  التي 
مالحظ�تي راأيت اأن الكثري من القراء االأمريكيني يف�سلون قراءة الواقع 

ع��زوف عن قراءة  يكون هن�ك  الت�ريخية، ورمب���  املع��سرة عن  والق�س�ص 
امل��سي، هذا �س�أن الق�رئ، ويجب القول اإن الرواية غ�لب�ً م� تر�سد ت�ريخ 
الك�تب  بل ويذهب  واآث�ره�،  وتبني ح�سوره� على منجزاته�  ال�سخ�سي�ت 
ليتحدث بل�س�نه�، فهو يخلق اأم�كنه واأزمنته، ف�ملدى مفتوح اأم�م االإبداع، 

والرتِكة االإن�س�نية يف االأدب هي االأهم«.

»ال�شارقة الدويل للكتاب 38« يناق�س دور الرواية 
يف ر�شد امل�شاهد االإن�شانية

•• ال�شارقة-الفجر:

يف ع�������مل االأط������ف�������ل ه����ن�����ك ال���ك���ث���ري من 
ال�����س��خ�����س��ي���ت وال���ر����س���وم امل��ت��ح��رك��ة، التي 
ت��راف��ق اأح��الم��ه��م ال��ربي��ئ��ة وت�����س��ك��ل جزًءا 
على  بقدرته�  وتفكريهم،  اهتم�م�تهم  من 
على  والق�س�ء  املحت�جني  واإنق�ذ  الطريان 

التي  ال�سخ�سي�ت«  »بن�ء  ور�سة  ويف  ال�سر. 
يف  امل�سورة  الق�س�ص  حمطة  ا�ست�س�فته� 
دورته  للكت�ب يف  ال��دويل  ال�س�رقة  معر�ص 
وبن�ء  ��ور  ت�����سّ م��ن  االأط��ف���ل  متكن  ال�38، 

�سخ�سيتهم الق�س�سية اخل�رقة.
التي قدمته�  الور�سة  ر�سم االأطف�ل خالل 
�سخ�سية  اجن����ل����رتا،  م����ن  ف�����الح  اإمي���ي���ل���ي 

كرتونية جديدة اأطلقوا عليه� ا�سم »الثعلب 
اخل���������رق«، ح��ي��ث ت��ع��ل��م��وا ر���س��م��ه��� خطوة 
بخطوة، بطريقة �سهلة وب�سيطة ارتكزت يف 
بع�ص  اإ�س�فة  مع  املثلث،  �سكل  على  اأغلبه� 
جم�لية  اأ�سفت  التي  ال�سغرية  التف��سيل 
ب�أن  ال�سغ�ر  واأ�سعرت  ال�سكل،  على  كبرية 
ال��ث��ع��ل��ب ���س��ي��خ��رج م���ن ب���ني ال�����ورق ويقف 

بينهم، لينطلقوا معه يف مغ�مرة جديدة.
وق���ل��ت امييلي ف��الح: »ح���ول��ت م��ن خالل 
ور����س���ة »ب���ن����ء ال�����س��خ�����س��ي���ت«، ت��ق��دمي هذا 
النوع من الفن لالأطف�ل بطريقة ب�سيطة 
الر�سوم�ت،  ع���مل  اإىل  جتذبهم  ومم��ت��ع��ة، 
الك�منة،  االإب���داع���ي���ة  ط���ق���ت��ه��م  وت���خ���رج 
اإىل كل  اأعمق  وتفتح خي�لهم للنظر ب�سكل 

التي  ب�ل�سخ�سي�ت  وال��ت��ف��ك��ر  ح��ول��ه��م،  م��� 
ي��ري��دون اب��ت��ك���ره���، وم��ن ث��م االن��ط��الق يف 
هو  ف���ل��ر���س��م  وق�����س��ت��ه���،  تف��سيله�  تخيل 
طريقة للتعبري عن اأحالمهم وطموح�تهم 
تعلم  على  االأط��ف���ل  مل�س�عدة  و�سيلة  وه��و 
تعدُّ  حيث  حي�تهم  يف  االأم����ور  م��ن  الكثري 

ال�سورة اأقرب اإىل قلوبهم وعقولهم«.

خالل ور�سة تفاعلية قدمتها حمطة الق�س�ض امل�سورة

�شغار »ال�شارقة الدويل للكتاب«
 ير�شمون �شخ�شية »الثعلب اخلارق«
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اأنا ل�سُت مع ح�سر تقدمي النماذج ال�سلبية فقط على �سا�سة

لو�شي: تاريخي الفني يتطلب
 اأن تكون اختياراتي �شحيحة

امل�س�هد، وهو  "ورقة جمعية" بعدد حمدود من  فيلم  • تظهرين يف 
عك�ص م� عرف عن لو�سي و�سروطه�، فم� ال�سبب؟

م�س�هده�،  ع��دد  النظر عن  بغ�ّص  اأدوار جيدة  تقدمي  اأم���ن��ع يف  ال   -
اأحت��دث عنه دائم�ً هو اح��رتام ت�ريخي وا�سمي ومك�نتي، وجتربة  م� 

جمعية"، "ورقة 
 م���ن االأع����م�����ل ال�����س��ي��ن��م���ئ��ي��ة ال���ت���ي ���س��ع��رت ف��ي��ه��� ب����جن���ذاب �سديد 
و�سعيدة  م�سهدا،   15 تتج�وز  ال  فيه  امل�س�هد  وع��دد  قراأته�،  عندم� 
مهرج�ن  يف  االأول  عر�سه  عند  الفيلم  حققه�  التي  االأف��ع���ل  ب���ردود 

االإ�سكندرية.

عبداهلل"؟ "اأم  دور  عن  •حدثين� 
- )اأم عبداهلل(، �سيدة م�سرية اأ�سيلة، تت�سم ب�ل�سه�مة وت�سبه الكثريات 
"الطعمية"، ن�س�هد  من الن�س�ء امل�سري�ت، ومن خالل عمله� يف بيع 
الكثري من التف��سيل حوله� داخل احل�رة التي تعي�ص فيه� ون�س�هد 
عالقته� ب�لن��ص، واملف�ج�أة التي حتدث ب�لفيلم ال اأريد "حرقه� على 

من مل ي�س�هده"، لتكون �سبب� يف تغيري م�س�ر االأحداث.

الدور؟ لهذا  نف�سك  جهزت  •كيف 
- ثمة حت�سريات مرتبطة مبعرفتي بنم�ذج م�س�بهة �س�هدته� من قبل 
يف حي�تي، واأخرى نت�ج درا�سة لل�سخ�سية وحتليل لت�سرف�ته� املختلفة 
وفق االأحداث، كم� اأن كوالي�ص الت�سوير ك�نت به� �سيدة تعمل "ب�ئعة 
طعمية"، ب�لفعل، وا�ستفدت منه� كثرياً يف بع�ص التف��سيل اخل��سة 

ب�لدور، واإ�س�فة مل�س�ت جتعله اأكرث م�سداقية.

ك�سخ�سي�ت  االأب��ط���ل  بظهور  للفيلم  وجهت  انتق�دات  ثمة  لكن   •
مث�لية تقريب�ً؟

اإيج�بيني  ل�سب�ب  واحلك�ي�ت  الق�س�ص  من  الكثري  يحمل  الفيلم   -
ب�لفعل، وهي تف��سيل مرتبطة ب�الأبط�ل، ف�أن� ل�سُت مع ح�سر تقدمي 
النم�ذج ال�سلبية فقط على �س��سة ال�سينم� اأو التلفزيون، لكن يف الوقت 
التف��سيل  ن�س�هد  وعندم�  ب�ملجتمع،  خمتلفة  من����ذج  ه��ن���ك  نف�سه 
اأن  اإط���ر فكرة الفيلم التي توؤكد  جتده� منطقية وم��ربرة درامي�ً، يف 
املختلفة،  والعقب�ت  ال�سعوب�ت  جت���وز  على  ق���در  اجلم�عي  التك�تف 

وهذا االأمر من اأكرث م� �سجعني على خو�ص التجربة.

جتربته  يف  الب�بلي  اأح��م��د  امل��خ��رج  م��ع  ال��ت��ع���ون  م��ن  تقلقي  اأمل   •
ال�سينم�ئية االوىل؟

- يهمني دائم� "الورق " اأي " ال�سين�ريو، وروؤية املخرج، وهذه لي�ست 
فثمة  االأوىل،  يقدم جتربته  فيه� مع خمرج  اأعمل  التي  االأوىل  امل��رة 
اأعم�ل قدمته� ك�ن خمرجوه� يعملون للمرة االوىل، وبعده� ا�سبحوا 
املخرج  مع  وجتل�ص  تعمل  فعندم�  عبدال�سيد،  داود  ومنهم  جنوم�، 

وفريق العمل ميكن تكوين وجهة نظر عم� �سيحدث.

لكون  حدثت  اأزم���ت  ثمة  اأن  ت��ردد  االإ�سكندرية،  ملهرج�ن  •ب�لعودة 

الفيلم مل يح�سل على ج�ئزة؟
- مل حتدث اأزم�ت اأو اأي �سيء من هذا القبيل، ف�لفن�نة لبلبة رئي�سة 
جلنة التحكيم ك�نت مر�سحة قبلي للفيلم، وم� حدث اأن الفيلم ح�سد 
اإ�س�دات نقدية ، وتوقعت ح�سد ج�ئزة يف حفل اخلت�م لكنني فوجئت 
ب�أن هذا االأمر مل يحدث، وكنت اأمتنى اأن اأ�سمع ا�سم م�سر يف اجلوائز 
ب�ملهرج�ن الأن الفيلم ي�ستحق وهذا م� ق�له الكثري ممن �س�هدوه نق�د 

و�سح�فيني، لكن يبدو اأن هن�ك من له راأي اآخر الأ�سب�ب غري فنية.

الفيلم؟ �سين�سف  اجلم�هريي  العر�ص  اأن  ترين  •هل 
ال��ن��ه���ي��ة توقيت  ي�����س��ت��ح��ق، ويف  ال��ع��م��ل  ب���ل��ف��ع��ل، الأن  ذل���ك  اأمت��ن��ى   -
�سيتخذه  للمنتج  ق��رار  فهو  بعد،  يتحدد  ب�ل�س�الت مل  الفيلم  عر�ص 
واأعتقد  ال�س�بق،  يف  اأخ��ربن���  كم�  مهرج�ن،  م��ن  ب���أك��رث  امل�س�ركة  بعد 
جت�ري�،  اجلمهور  ي�س�هده  حتى  الوقت  بع�ص  اإىل  بح�جة  االأم��ر  اأن 
واأمتنى ب�لطبع اأن يطرح بتوقيت جيد ويح�سل على حقه يف الدع�ي� 

والرتويج.

الرم�س�نية؟ الدرام�  عن  غي�بك  �سبب  • م� 
- ال يوجد �سبب حمدد �سوى؛ بحثي امل�ستمر عن دور 

ي�سجعني  يقدم يل ال  اأن م�  بعمل جيد، واحلقيقة 
كثرياً ، ف�أن� لدي ت�ريخ وثقة بيني وبني اجلمهور 

وتتطلب اأن تكون اختي�راتي اإ�س�فة حقيقية يل 
ولي�ص للوجود فح�سب، وهو م� اأحققه مثال يف 

م�سل�سل "البيت الكبري"، الذي يعر�ص خ�رج 
اأجزائه  رم�����س���ن وح��ق��ق جن���ح��� ك��ب��ريا يف 

مبواعيد  من�سغلة  ل�ست  ف���أن���  ال�س�بقة، 
عمل  بتقدمي  ان�سغ�يل  ب��ق��در  ال��ع��ر���ص 

يبقى مع اجلمهور.

البيت  ث�لث من  • هل هن�ك جزء 
الكبري"؟

ب�لفعل  وّق����ع����ت  ب����ل���ت����أك���ي���د،   -
ع���ل���ى ت���ع����ق���د اال������س�����رتاك يف 

اجل��������زء ال����ث�����ل����ث، وب�����داأن������ 
و�سيتم  اأخ���رياً،  التح�سري 

الت�سوير  موعد  حتديد 
ل��ل��ع��ر���ص على  ق���ري���ب����ً 

ال�س��س�ت.

ك����رثة  ول�����ك�����ن   •
االأج���������زاء ت�����وؤدي 
ن�������ف�������ور  اإىل 

اجلمهور منه؟
- هن�، يحكمني 

اأمر مهم للغ�ية وهو ال�سين�ريو، 
تتحمل  االح�������داث  ك����ن���ت  ف�������إذا 
تقدمي اأك��رث من ج��زء ب��دون اأن 
امل�نع  فم�  تطويل،  هن�ك  يكون 

م��ن تقدمي ه��ذه االج���زاء، م�دام 
االأم���ر يحتمل ذل��ك؟ وه��ذا االمر 

مع  وا���س��ع  ب�سكل  من�ق�سته  ج���رى 
وال�سين�ريو  م���رة  م��ن  اأك����رث  امل���وؤل���ف 

امل���ك���ت���وب ب����ل���ف���ع���ل، م���ل���يء ب�����الأح����داث 
تقل  لن  �ستكون مف�ج�أة  التي  والتف��سيل 

يف جن�حه� عن االأجزاء ال�س�بقة.

كرمي عبدالعزيز ي�شارك يف 
)الزيبق 2( رم�شان املقبل

اإنه  عبدالعزيز،  كرمي  الفن�ن  ق�ل 
الرم�س�ين  امل��و���س��م  يف  ���س��ي�����س���رك 
ال���ق����دم مب�����س��ل�����س��ل )ال���زي���ب���ق 2(، 
والذي ك�ن من املقرر عر�سه منذ 
اأن عر�ص  ب��ع��د  ت���أج��ي��ل��ه،  ع����م ومت 
ال�سب�ق  يف  م���ن���ه  االأول  اجل�������زء 
لكن   ،2017 ل��ع���م  ال��رم�����س���ين 

توقف الت�سوير الأكرث من مرة.
واأك����د ع��ب��دال��ع��زي��ز اأن����ه ح��ت��ى االآن 
لي�ص لديه اأي معلوم�ت عن موعد 
انتظ�ر  يف  واأن�����ه  ال��ت�����س��وي��ر،  ب����دء 
للت�سوير  ت�������س���ري���ح����ت  �����س����دور 
اأن���ه يج�سد  اإىل  م�����س��ريا  ب����أوروب����، 
�سخ�سية  امل�سل�سل  اأح���داث  خ��الل 
���س���ب ُي��دع��ى )����س���الح( ي��ع��م��ل مع 

املخ�برات امل�سرية.
ُيذكر اأن اجلزء االأول من )الزيبق(، 
بطولة: كرمي عبدالعزيز، �سريف 
م��ن��ري، ري���ه����م ع��ب��دال��غ��ف��ور، �سهر 
اإدوارد،  ���س���ه��ني،  حممد  ال�����س���ي��غ، 
ه�دي اجلي�ر، رامي وحيد، ك�رمن 
وليد  ت�أليف  �سالمة،  ونهلة  لب�ص، 
عبداهلل،  وائ����ل  واإخ�������راج  ي��و���س��ف، 

واإنت�ج لوؤي عبداهلل.

اجلديد  بفيلمها  لو�سي  الفنانة  �ساركت 
ال��دورة الأخ��رية من  )ورقة جمعية(، يف 
لدول  ال�سينمائي  الإ�سكندرية  مهرجان 
احلوار،  هذا  ويف  املتو�سط.  البحر  حو�ض 
اأعادها  ال��ذي  الفيلم  عن  لو�سي  تتحدث 
اإىل  اإ�سافة  �سنوات،  غياب  بعد  لل�سينما 

كوالي�ض التح�سري، واإليكم التفا�سيل:

اأ�شماء اأبواليزيد 
مر�شحة لبطولة 
)الكبري اأوي(

اأح��م��د م��ك��ي واملخرج  ال��ف��ن���ن  ا���س��ت��ق��ر 
الفن�نة  ت��ر���س��ي��ح  ع��ل��ى  ف��ت��ح��ي  ه�����س���م 
اأ���س��م���ء اأب��وال��ي��زي��د، ل��ل��م�����س���رك��ة بدور 
ال�س�د�ص من م�سل�سل  هدية يف اجل��زء 
التح�سري  يتم  ال��ذي  اأوي"،  "الكبري 
له ح�لي�، للم�س�ركة يف م�راثون درام� 
تقدمت  ب���ع���دم����   ،2020 رم�������س����ن 
ع�دل  غ�����دة  ل���ل���دور  االأوىل  امل��ر���س��ح��ة 
ب�عتذار نه�ئي من مكي خ�سية املق�رنة 
دني�  االأ�سلية  ال�سخ�سية  �س�حبة  مع 
االأج���زاء  ت�ألقت يف  ال��ت��ي  غ���من  �سمري 

االأربعة االأوىل.
اأغ�سط�ص  يف  ان��ط��ل��ق  ال����ذي  امل�سل�سل 
2010، مت االإعالن عن بدء التح�سري 
له منذ �سهور قليلة، وتقرر عر�سه يف 
2020، ومت التع�قد ب�لفعل  رم�س�ن 
مع 3 من جنوم االأجزاء ال�س�بقة، وهم 
الفن�ن اأحمد مكي وبيومي فوؤاد وه�س�م 
غ�من  �سمري  دني�  واعتذرت  اإ�سم�عيل، 
عن عدم العودة للم�س�ركة يف بطولته 

زوجة  ه��دي��ة  ب�سخ�سية 
تعر�سه�  ب�سبب  الكبري، 

ل����ل����دغ�����ت ال���ب���ع���و����ص 
اأثن�ء ت�سوير االأجزاء 

ال�س�بقة.
ت������ر�������س������ي������ح  ومت 
ع�دل  غ���دة  النجمة 
ل��ل��ب��ط��ول��ة، واأب����دت 
مبدئية،  م��واف��ق��ة 
ل���ك���ن���ه���� اع�����ت�����ذرت 
الح��ق���، م��وؤك��دة اأن 
ارتبط  اجل��م��ه��ور 

�سمري غ�من،  بدني� 
ومن ال�سعب اأن حتل 

االأنظ�ر  واجتهت  حمله�، 
للنجمة ال�س�بة اأ�سم�ء اأبواليزيد، 

ومن  بعد،  لكنه� مل حت�سم موقفه� 
االنته�ء  ف��ور  ق��راره���  تعلن  اأن  امل��ق��رر 
م��ن ت�����س��وي��ر م�����س���ه��ده��� االأخ�����رية يف 

م�سل�سله� اجلديد "االآن�سة فرح".
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يحب  طفلك  لتجعلي  طرق   9
املدر�شة ويرتبط بها

داعي  امل��در���س��ة؟ ال  اإىل  امل��ر���ص حتى ال يذهب  ي��ّدع��ي  اأو  ه��ل يبكي طفلك 
حاًل  هن�ك  اأن  اجليد  واخل��رب  االأط��ف���ل،  بني  �س�ئعة  امل�سكلة  فهذه  للقلق، 
لهذه امل�سكلة وذلك عرب تطبيق بع�ص الطرق التي ت�س�عد طفلك على حب 

املدر�سة واالرتب�ط به�، وهي:
 1 - اخلقي فر�سة للتوا�سل مع اأقرانه:

 عندم� ي�سعر طفلك ب�لعزلة يف املدر�سة، ف�إنه ي�سعر اأنه� مك�ن لي�ص اآمن�ً، 
عرب  وذل���ك  اأق��ران��ه،  وب��ني  بينه  التوا�سل  تعزيز  على  العمل  عليِك  ل��ه��ذا 
التي ت�سمل زمالءه وع�ئالتهم، االأن�سطة الري��سية  االهتم�م ب�لتجمع�ت 

اجلم�عية، واالأن�سطة ال�سيفية.
 2 - اجعلي النوم اأولوية: 

االإعج�ب  اإىل  ال��ن��وم، مي��ي��ل  م��ن  واف���ر  ع��ل��ى ق�سط  ال���ذي يح�سل  ال��ط��ف��ل 
املرتفع،  الدرا�سي  والتح�سيل  والن�س�ط  ب�لرتكيز  يتمتع  حيث  ب�ملدر�سة، 

ب�الإ�س�فة اإىل اأنه ي�ستيقظ من النوم مبكراً ب�سهولة.
القراءة: مه�رة  عّززي   -  3

يع�ين من م�س�كل يف مه�رة  ك�ن طفلك  اإذا  �سيء،  كل  توؤثر على  القراءة   
اإىل جتّنب  يدفعه  م�  بنف�سه،  ثقته  وتهتز  الدرج�ت،  يخ�سر  ف�إنه  القراءة، 

الذه�ب اإىل املدر�سة، لهذا اعملي على تعزيز مه�رة القراءة لدى طفلك.
االإبداع: على  يعتمد  تعليم  نظ�م  اخت�ري   -  4

 ب�ت هن�ك خي�رات متعددة الأنظمة التعليم، لذا اخت�ري نظ�م تعليم يعتمد 
احل��ري��ة وال يحبون  اإىل  يتوقون  ف���الأط��ف���ل  التقييد،  وع��دم  االإب���داع  على 

التقييد اأو اإمالء عليهم م� يفعلونه.
مملة:  تكون  اأن  يجب  ال  املدر�سة   -  5

ا�سمحي لطفلك ب�ال�سرتاك يف امل�س�بق�ت والتحدي�ت، اجعلي يومه املدر�سي 
مليء ب�الإث�رة واحلم��سة، الأن امللل يدفع طفلك بعيداً عن املدر�سة.

االأ�سري:  اال�ستقرار  حّققي   -  6
ق�بلية  اأق��ل  الطفل  ي�سبح  وامل��ع���رك،  ب�مل�س�كل  مليء  امل��ن��زل  يكون  عندم� 
االأ�سرية،  م�س�كلك  حل  على  احر�سي  ل��ذا  منه�،  ينفر  يجعله  م�  للتعلم، 

لتكون اأ�سرتك م�ستقرة وه�دئة و�سعيدة. 
الطفل: ثقة  تعزيز   -  7

 الطفل الذي يفتقر اإىل الثقة بنف�سه، ي�سبح من ال�سعب عليه االندم�ج يف 
جمتمع املدر�سة، لهذا عليِك العمل على تعزيز ثقة طفلك بنف�سه، وحت�سني 

م�ستوى الر�سى عن �سورته اجل�سدية. 
املدر�سة: ط�قم  من  الدعم  اطلبي   -  8

ميكن  املدر�سة  يف  واالجتم�عيون  النف�سيون  واالخت�س��سيون  املدّر�سون   
اإحدى طرق الدعم لتعزيز الرتابط بني طفلك واملدر�سة، فال  اأن يكونوا 

ترتددي يف طلب امل�س�عدة منهم. 
الطرق  اإحدى  واملذاكرة  املدر�سية  الواجب�ت  واملث�برة:  الرتكيز  تعّلم   9-
زاد  اأك���دمي��ي���ً،  اأف�سل  اأ�سبح  كلم�  املدر�سة،  حب  على  طفلك  ت�س�عد  التي 
والرتكيز  امل��ذاك��رة  على  ت�سجيعه  عليِك  لهذا  املدر�سة،  اإىل  للذه�ب  حبه 

واملث�برة من اأجل التفوق.

؟ العامل  بحور  اأعر�ض  هو  • ما 
- البحر الك�ريبي.

؟ مب�سر  مطبعة  اأن�ساأ  من  اأول  • من 
- ن�بليون بون�برت.

يف  القلب  ي�سخها  الت�ي  ال���دم  كمية  تبلغ  ك��م   •
الدقيقة الواحدة ؟

- 5.7 لرتات.
؟ الهند�سة  لعلم  الأوىل  اللبنة  و�سع  من  اأول  • من 

- اأقليد�ص.
؟ يف  الدويل  العمل  مركز  مقر  • يوجد 

- جنيف.
؟ اأ�سا�ض  على  فئات  لثالث  اليورانيوم  تق�سيم  • يتم 

- نوع الذرات.

- هل تعلم اأن ت�سلب ال�سرايني يوؤدي اإىل ارتف�ع �سغط الدم وحدوث اجللط�ت الدموية.
- هل تعلم اأن نق�ص الفو�سفور يف اجل�سم ي�سبب اإجه�داً ذهني�ً ويقلل القدرة على الرتكيز.

- هل تعلم اأن زي�دة ن�سبة البوليك يف الدم قد تكون بداية االإ�س�بة ب�لروم�تيزم.
- هل تعلم اأن الته�ب املف��سل املزمن ي�سيب الركبتني فقط.

- هل تعلم اأن زي�دة ن�سبة الكحول يف اجل�سم توؤدى اإىل �سعف نب�س�ت القلب.
 -هل تعلم اأن احتب��ص البول يف اجل�سم يوؤدي اإىل ارتف�ع ن�سبة البولين� وحدوث ح�لة ت�سمم ت�سمى الت�سمم 

البوليني.
- هل تعلم اأن االإفراط يف تن�ول الربتق�ل قد يوؤدي اإىل االإ�س�بة بقرحة املعدة.

- هل تعلم اأن ارتف�ع �سغط الدم يوؤدي اأحي�ن� اإىل حدوث نزيف ب�الأنف.
- هل تعلم اأن �سعف ال�سهية يع�لج ب�لب�سل والثوم

- هل تعلم اأن الكمون �س�ر للمراأة املر�سع.
- هل تعلم اأن الزعرت يع�لج اآث�ر لدغة احل�سرات؟
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املخلالت
جديدة:  طبيبة  درا���س��ة  ق���ل��ت 
عليه  يطلق  م�  اأو  املقبالت  اإن 
العربية  ال���ب���ل���دان  ب��ع�����ص  يف 
م�  ع����دة  وال��ت��ي  ب�"املخلالت"، 
تتكون من "اخلي�ر والب�ذجن�ن 
عدة  ل���ه����  امل��م��ل��ح��ة  واجلزر" 

فوائد �سحية.
ورغم التحذيرات التي يطلقه� 
االأطب�ء بعدم االإفراط يف تن�ول 

هذه االأطعمة، اإال اأن درا�سة ن�سرته� جملة "الرجل" االإم�راتية املتخ�س�سة 
يف �سوؤون الرج�ل، ذكرت عدًدا من الفوائد التي ميكن حت�سيله� من املخلل. 
املخلالت،  مثل  به  الغنّية  واالأطعمة  ال�سوديوم  تن�ول  اأن  الدرا�سة  واأك��دت 

ي�سهم يف رفع �سغط الدم ال�سري�ين.
ويقول الدكتور جميل القد�سي: "للمخلل فوائد كثرية، فهو يوفر للج�سم 
ب�ل�سحة  ت�سّر  التي  امل�سّبعة  الدهون  عنه  ومينع  االأ�س��سية،  الفيت�مين�ت 
اجل�سدية، ويعيد توازن البكتريي� املوجودة يف االأمع�ء ب�سكل ممت�ز، اإال اأن 

وجود ملح ال�سوديوم يف املُخلل، يعمل على رفع ال�سغط ب�سكل زائد".
وي�سيف خبري التغذية اأن الطبقة البي�س�ء التي تتكون على �سطح اأطب�ق 
اخل�سراوات اململحة، هي بكتريي� ن�فعة، الأنه� تتغذى على ال�سكر املوجود 
يف اخل�س�ر وحتلله وحتوله اإىل حم�ص. وي�سيف: اأن اخل�سراوات املخللة ال 
حتت�ج اإىل اخلل لتكت�سب النكهة احل�م�سة، كم� نعتقد، فهي تنتج "ح�م�ص 

الالكتيك" ذاتيًّ�، واملعروف عنه اأنه يع�لج نزيف اللثة.

داكوتا جون�سون خالل ح�سورها مهرجان جوائز هوليوود ال�سينمائية 2019. رويرتز

يحكى ان اعرابي�ً ك�نت زوجته قد ولدت له ولداً وك�ن ب�كورة م� اجنب ففرح به فرح الدني� كله� وترك كل �سئ 
وك�ن يجل�ص بجواره يتملى يف وجهه لياًل نه�راً حتى ك�د ان يجن فك�نت زوجته تقول له ي� زوجى العزيز رويدك 
اتركه  ان  اخ���ف  الرجل  اإىل دك�نك ع�س�ن� جند م�أكلن�.. فق�ل  ف�أنزل  راأي��ت ول��دك وفرحت به  على نف�سك، لقد 
يحدث له �سيئ�ً فق�لت انه يف رع�يتي فال تخف، �س�أقوم ان� الأذهب اإىل احلم�م واغت�سل وانت جتل�ص به وعندم� 
اعود تتجهز وتذهب اإىل دك�نك. ذهبت املراأه وتركت الرجل وطفله وحده فجل�ص ين�جيه ويغني له حتى دق الب�ب 
واذ ب�سبيه يطلب منه احل�سور ملق�بلة احد التج�ر الكب�ر.. فخ�ف الرجل ان ت�سيع منه هذه الفر�سة ومل يعرف 
م�ذا يفعل واذ به يرى كلبه االأمني يف زاوية البيت فنظر اليه ون�داه وا�س�ر له على الطفل ان يجل�ص معه ليحر�سه 
حتى تعود امه وك�ن كلبه يفهم عليه فقد رب�ه منذ �سغره ف�أ�سبح له كلب�ً ح�ر�س�ً و�سديق�ً حميم�ً ورفيق�ً دائم�ً. 
خرج الرجل وهو مطمئن وبعد ان ذهب بفرتة لي�ست طويلة خرجت من �سطح البيت حيه كبرية فك�دت ان تقرتب 
من الطفل ولكن الكلب الويف انتبه له� فقفز عليه� وع�ركه� عراك االأبط�ل حتى ا�ستط�ع ان ين�ل منه� ويفرت�سه� 

ويرتكه� قطع وا�سالء.. وع�د ليجل�ص بجوار الطفل وقد تلطخ فمه بدم�ء احليه.
بعد قليل ع�د الرجل من مق�بلته ف�أح�ص به الكلب فخرج من الغرفة م�سرع�ً لي�ستقبل �س�حب الدار ولي�سري له 
على فعلته البطولية.. وعندم� نظر له الرجل وراأى الدم�ء تلطخ فمه ووجهه، انخلع قلبه من اخلوف وارتعب 
وك���دت الدم�ء ان تقفز من راأ�سه و�سرخ �سرخة واح��دة ول��دي.. ولدي ايه� الق�تل، ي� لك من غ��دار، اكلت من 
الغليظة  الرجل ع�س�ه  االأعمى رفع  الغ�سب  القتل وب�سرعه  ايه� اخل�ئن لي�ص لك عندي غري  �سنوات  انتظرته 
وانه�ل به� على راأ�ص الكلب خبطة واحدة قوية فخر الكلب �سريع�ً على االأر�ص ولكن الرجل ظل ي�سرب فيه وهو 
ميت والغ�سب يتط�ير من عين�ه، حينه� ج�ءت زوجته فراأت ذلك املنظر ف�أنخلع قلبه� لفعلته وق�لت تع�ل اجل�ص 
الفرا�ص واحليه  الولد على  به يرى  ف�أذ  الغرفة لتجل�سه وتطمئن على ولده�  اإىل  واحكي يل م� حدث وجرته 
ا�سالء على االأر�ص ف�أنه�ر بجوار احل�ئط وجل�ص على االأر�ص القرف�س�ء ووجهه بني يديه واخذ يبكي بك�ًء مراً 
على م� حدث وهو يلعن ال�سيط�ن الذي اعم�ه وغ�سبه االأهوج ثم حدث زوجته مب� حدث فق�لت ع�ست عمري كله 
معك اقول انك تت�سرف ب�سرعه بدون ان ترى م� تفعل وه�ك ع�قبة ال�سرعة وع�قبة الغ�سب فمن ملكه غ�سبه 
اهلكه.. اتعظ الرجل مم� حدث ومنذ ذلك اليوم وهو ميلك زم�م نف�سه قبل كل �سئ وقد ق�م من فوره وحفر يف 

�س�حة البيت ودفن كلبه املخل�ص لريى قربه ام�م عين�ه كل يوم فيتذكر ان من ملكه غ�سبه اهلكه.

عّلمي طفلك هذه االآداب اخلم�شة
اأ�سبحن� ن�سكو كثرياً من تديّن اأخالق و�سلوكي�ت بع�ص اأفراد املجتمع، اإذا كنِت 
ب�أخالق  يتمتع  �س�لح  ف��رد  اإن�س�ء  ت�ستطيعني  القي�دة،  موقع  يف  االآن  ف�أنِت  اأّم���ً 
كرمية يف املجتمع، عرب تعليمه االآداب واالأخالق احلميدة. واإليِك 5 اآداب عليِك 

تعليمه� لطفلك..
�سخ�ص  فكل  االإن�س�ن،  داخل  تولد  فطرة  االأن�نية  االأن�نية:  عدم   -  1
تهذيب  ع��رب  ول��ك��ن  ف��ق��ط،  ه��و  مل�سلحته  ���س��يء  ك��ل  ف��ع��ل  يتمنى 
االأن�نية،  على  التغلب  على  م�س�عدته  ميكنك  الطفل،  نف�ص 
والتحلي ب���الإي��ث���ر، وح��ب اخل���ري، وب���ذل اجل��ه��د م��ن اأجل 

االآخرين.
الكون، وال تنمي عنده  اأن��ه حمور  ال جتعلي طفلك ي�سعر 
اأ�سخ��س�ً  ه��ن���ك  اأن  ي�سعر  اجعليه  ب�ال�ستحق�ق،  ال�سعور 
اأجله�، وذلك  به� وبذل اجلهد من  وق�س�ي� يجب االهتم�م 
عرب ت�سجيعه على العمل التطوعي، وتقدمي امل�س�عدة الأفراد 

الع�ئلة مثل اجلد واجلدة.

يكون  اأن  و�سكراً،  ف�سلك  من  ق��ول  طفلك  عّلمي  �سكراً:  ف�سلك/  من   -  2
وذلك  ب�للب�قة،  ويتحلى  اللطيفة،  املج�ملة  كلم�ت  ي�ستخدم  ومهذب�ً،  لطيف�ً 

عرب مع�ملته بنف�ص الطريقة، وا�ستخدام نف�ص الكلم�ت اللطيفة معه.
3 - االإن�س�ت: علمي طفلك اأهمية االإن�س�ت، واالهتم�م ب�حلديث الذي ي�ستمع 
ي�س�عده  ف�الإن�س�ت  �سديقه،  اأو  معلمه،  ك�ن  اأو  املتحدث،  اأن��ِت  كنِت  �سواء  اإليه، 

على التعلم، كم� ي�س�عده على ال�سعور مبن حوله، واالندم�ج يف املجتمع.
حديثه،  تق�طعي  وال  اإل��ي��ِك،  يتحدث  عندم�  طفلك  اإىل  اأن���ِت  تن�ستي  اأن  املهم 
بنف�ص  يتحلى طفلك  و�سوف  واأف��ك���ره،  م�س�عره  واحرتمي  يقوله،  واهتمي مب� 

ال�سلوك ب�لتبعية.
اأو  يقول  اأال  نف�سه،  واح��رتام  اجلميع،  اح��رتام  طفلك  علمي  االح��رتام:   -  4

يفعل م� يقلل من احرتام االآخرين، واأال يقبل اأي ت�سرف ي�سيء اإليه.
اأم  اإن�س�ن�ً  ك�ن  �سواء  املخلوق�ت،  كل  مع  التع�طف  طفلك  علمي  التع�طف:   -  5
امل�س�عدة  ويقدم  حوله،  مبن  ي�سعر  واأن  والعطف،  ب�لرحمة  يتحلى  اأن  حيوان�ً، 

النف�سية والعينية ملن يحت�ج اإليه�.


