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جنني ينمو داخل ج�ضم ر�ضيعة!

جنح الأطب�ء يف اإنق�ذ حي�ة طفلة عمره� �شبعة اأ�شهر يف الهند، ب�إزالة 
جنني ك�ن ينمو داخل ج�شده�.

ووفق� مل� ن�شرته �شحيفة "ديلي ميل"، لحظ والدا الطفلة وجود ورم 
الذي  لإزال��ة اجلنني  لعملية جراحية  اأن تخ�شع  قبل  ب�شرعة،  ينمو 

ك�ن م�شوه�.
ويرجع �شبب منو اجلنني بداخل الطفلة اإىل ح�لة طبية ن�درة للغ�ية 

مل ي�ش�ب به� �شوى 200 فقط يف الع�مل.
املنطقة بني  0.113 كغم ويتواجد يف  وك���ن وزن اجلنني يبلغ نحو 

اأمع�ء وكليتي الطفلة.
وق�ل راكي�ش جو�شي مدير ق�شم جراحة الأطف�ل يف امل�شت�شفى: ك�ن 
لدى اجلنني غري املكتمل عمود فقري ع�دي، واأن�شجة دم�غية، وراأ�ش، 

وبداي�ت اأطراف.
واأ�ش�ف عن �شبب منو اجلنني بداخل الطفلة "مل يحدث ف�شل ك�مل 
من  داخلي�  ج��زءاً  واأ�شبح  النمو  عن  اأحدهم�  توقف  لهذا  للتواأمني، 

الطفل �شليم اجل�شد"

مواد التنظيف قد توؤدي لتدهور 
وظائف الرئة لدى الن�ضاء 

التنظيف  م��واد  ي�شتخدمن  الالتي  الن�ش�ء  اأن  دولية  درا���ش��ة  ك�شفت 
الرئة مع مرور  اأك��ر يف وظ�ئف  يواجهن تدهورا  ب�شكل منتظم قد 

الوقت.
ت�شتخدم مواد  التي  امل��راأة  اإن  الدرا�شة  اأع��دوا  الذين  الب�حثون  وق���ل 
التنظيف مرة واحدة اأ�شبوعي� على الأقل تكون عر�شة لتدهور الرئة 

اأكرث من التي ل تفعل ذلك.
وق�ل ق�ئد فريق البحث الدكتور اأوي�شنت �شف�ن�ش من ج�معة برجن 
اأن جنري هذا  املهم  واأ�شبوعي�. من  "ننظف من�زلن� يومي�  ب�لرنويج 

النق��ش عن التنظيف وعم� نفعله يف بيوتن�".
وق�ل لرويرتز عر اله�تف "هذا ل يعني األ ننظف- ب�لقطع نحت�ج 
لتنظيف من�زلن�... لكنن� نحت�ج ملعرفة الكيم�وي�ت التي ن�شتخدمه� 

وكيف توؤثر علين�".
 6200 اأك��رث من  الب�حثون من ج�معة برجن وزم��الوؤه��م  وفح�ش 
الأوروب����ي(.  املجتمع  يف  التنف�شي  اجل��ه���ز  )�شحة  م�شح  يف  م�ش�رك 
امل�ش�ركون  خ�شع  اأوروب�����  ب��غ��رب  دول  ت�شع  يف  طبي�  م��رك��زا   22 ويف 
على  ا�شتطالع�ت  ثالثة  اأ�شئلة  واأج���ب��وا  الرئة  وظ�ئف  لفحو�ش�ت 

ع�م�. مدى 20 
عندم�  الثالثيني�ت  منت�شف  يف  امل�شح  يف  امل�ش�ركني  اأع��م���ر  وك���ن��ت 
ب�ملئة من   85 الإن���ث. وق�لت  للدرا�شة ن�شفهم تقريب� من  ان�شموا 

الن�ش�ء اإنهن ينظفن بيوتهن ب�أنف�شهن.
وك�ن التنظيف مهنة 8.9 يف املئة من الن�ش�ء امل�ش�رك�ت و1.9 يف املئة 

من الرج�ل.
وق�لت اجلمعية الأمريكية للرئة اإن وظ�ئف الرئة تتدهور ببطء بعد 

�شن اخل�م�شة والثالثني تقريب�.
وعلى مدى عقدين من مدة الدرا�شة تبني اأن تدهور وظ�ئف الرئة 
تنظيف  يف  ي�ش�ركن  ول  التنظيف  يف  يعملن  ل  الالتي  الن�ش�ء  ل��دى 

من�زلهن ك�ن اأبط�أ من غريهن.
الر�ش  طريق  ع��ن  التنظيف  م��واد  ي�شتخدمن  ال��الت��ي  اأن  تبني  كم� 
اأ�شبوعي�  الأق���ل  على  واح���دة  م��رة  التنظيف  منتج�ت  م��ن  وغ��ريه��� 
يتعر�شن لتدهور اأ�شرع يف وظ�ئف الرئة. وك�ن هذا التدهور اأ�شرع يف 

الع�مالت يف مهنة التنظيف.
ومل تربط الدرا�شة بني التعر�ش ملنتج�ت التنظيف وتدهور وظ�ئف 
الرئة ل��دى ال��رج���ل. لكن الب�حثني اأق��روا ب���أن ه��ذا رمب��� يرجع لأن 
اأقل بكثري من الن�ش�ء  عدد الرج�ل الع�ملني يف مهنة التنظيف ك�ن 

يف الدرا�شة.
ومل تظهر �شلة اأي�ش� بني تدهور وظ�ئف الرئة وزي�دة خطر الإ�ش�بة 

ب�أمرا�ش ان�شداد ال�شعب الهوائية مثل الربو وانتف�خ الرئة.
ملنتج�ت  النظ�فة  ع�مالت  تعر�ش  ت�أثري  اإن  ق�لوا  الب�حثني  اأن  غري 
التنظيف "اأقل نوع� م�" من ت�أثري تدخني علبة من ال�شج�ئر يومي� 

ملدة 20 ع�م�.
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لونك املف�ضل يك�ضف �ضخ�ضيتك!
مت�ًم�  احلي�تية  وميولك  طب�عك  على  دلل��ة  تخت�رينه�  التي  للمالب�ش 
اخلراء  بح�شب  ت��ع��ريف  اإط���اللت���ك.  يف  ترتدينه�  ال��ت��ي  ك���لك�����ش�����ش��وارات 

النف�شيني اىل م� يك�شفه لونك املف�شل يف املالب�ش عنك!
الأ�شود.. يعك�ش اللون الأ�شود الرقي والأن�قة واجلدية والذك�ء كذلك. اذا 
كنت تف�شلني ارتداء اللون الأ�شود ب��شتمرار فهذا يعني اأنك امراأة طموحة، 

ح�ش��شة وع�طفية ب�متي�ز.
الأبي�ش.. هو رمز احلرية والنق�ء والب�ش�طة. ف�إذا كنت تخت�رين هذا اللون 
يف جميع اإطاللتك اإًذا اأنت تبحثني دائًم� عن التجديد يف حي�تك، تعي�شني 

يف �شالم داخلي وجديرة بثقة اجلميع من حولك.
الأزرق.. ام� اللون الأزرق فهو يعك�ش الثقة ب�لنف�ش وال�شالبة. اذا كنت من 
حمبي ارتداء هذا اللون ب��شتمرار ف�أنت امراأة جديرة ب�لثقة وطموحة. يف 

الأمومة اأنت الأكرث ت�أثرًيا على اأطف�لك ويف العمل اأنت من الأجنح.
يف  املف�شل  لونك  الأحمر  ك�ن  اذا  والقوة،  ال�شغف  رمز  الأحمر   .. الأحمر 
ان�ش�نة   � اأي�شً اأنت  ام��راأة حتبني الأ�شواء ولفت الأنظ�ر.  اإًذا  املالب�ش ف�أنت 

مليئة ب�لن�ش�ط ومفعمة ب�حليوية والط�قة التي جتذب الآخرين اليك.
الزهري.. اللون الزهري نراه دائًم� بكرثة يف خزائن الأطف�ل، لكن اذا كنت 
اأنت كذلك من حمبي هذا اللون فهذا يعني اأنك اإم��راأة تطفو منه� اأنوثة 

كبرية، اأنت اإن�ش�نة رقيقة وه�دئة وروم�ن�شية اىل اأق�شى الدرج�ت.
ال���رم����دي.. واأخ�����رًيا، ال���رم����دي ه��و ل���ون ال���ت���وازن وه���ذا م��� ت��ن��ط��وي عليه 
مب�  تت�شرفني  بل  الأ�شواء  حتبني  ول  كبري  بن�شوج  تتحلني  �شخ�شيتك. 

ميليه عليك عقلك من دون اإث�رة ال�شجيج او البلبلة.

والدة تواأم بج�ضد 
واحد وراأ�ضني

ن�شر م�شت�شفى يف كمبودي� �شوًرا �ش�دمة 
مل��ي��الد ت�����واأم م��ل��ت�����ش��ق ي��ك���ف��ح م���ن اأجل 
احلي�ة، بعد ولدة طفلتني بج�شم واحد 

وراأ�شني.
ول ت�شتطيع �شوى واح��دة من الفت�تني 
الب�لغ وزنهم� 15 رطاًل، احلركة، ويتم 

اإطع�مهم� من خالل اأنبوب.
وبح�شب �شحيفة ديل ميل الريط�نية، 
ال��ط��ف��ل��ت��ني يف ح������ش��ن��ة حيث  مت و���ش��ع 
حت�������ش���الن ع���ل���ى ال���رع����ي���ة ع���ل���ى م����دار 
ال�ش�عة، بينم� يدر�ش الأطب�ء املحت�رون 
يف مق�طعة �شيم ريب الن�ئية يف كمبودي� 
احل�لة لتقرير اأف�شل طريقة لعالجه�.

الطفلتني  اأم  كيت  ق���ل��ت  ج�نبه�،  وم��ن 
م�ش�عري  ع�ًم�:  العمر35  من  الب�لغة 
رزق����ت  لأين  ����ش���ع���ي���دة  اأن��������  م�������ش���و����ش���ة، 
ل  لأين  ب���حل��زن  اأ�شعر  ول��ك��ن  بطفلتني 
قيد  ع��ل��ى  �شتبقي�ن  ك���ن��ت���  اإذا  م���  اأع��ل��م 

احلي�ة اأم ل.
قي�شرية،  جراحة  اإج��راء  الأطب�ء  وق��رر 
عندم� اأدركوا اأن اجلنني قد اتخذ و�شًع� 
�ش�هدوا  عندم�  ذه��ل��وا  ولكنهم  عك�شًي�، 

التوائم امللت�شق.

اليابانيون يواجهون 
�ضعوبات مع حواجز االأمواج 
بعد 7 اأعوام على ت�ضونامي 
ع��ن��دم��� وق����ع زل�����زال ���ش��خ��م يف ع�م 
الي�ب�ين  املح�ر  �شي�د  ك���ن   2011
يف  ك�لع�دة  يعمل  فوجيت�  اأت�شو�شي 
ال��ب��ح��ر وب��ع��د ف���رتة وج��ي��زة �شربت 
موجة �شوداء �شخمة مدينته وقتلت 

نحو األفي �شخ�ش.
اأع�د  الك�رثة  من  اأع��وام  �شبعة  وبعد 
�شك�ن  م���ن  غ����ريه  واآلف  ف��وج��ي��ت��� 
للي�ب�ن  ال�شرقي  ال�شم�يل  ال�ش�حل 
بن�ء حي�تهم على طول حواجز اأمواج 
�شخمة يقول خراء اإنه� �شتحميهم 
ب��ح��ري ع�تية  اأم����واج م��د  اإذا وق��ع��ت 
جم����ددا وال���ت���ي ي���رى ال��ب��ع�����ش اأنه� 
ح��ت��م��ي��ة يف ب��ل��د ذي ن�����ش���ط زل���زايل 
مثل ال��ي���ب���ن. وح��ل ح���ج��ز الأم���واج 
 12 ارتف�عه  يبلغ  ال��ذي  اخلر�ش�ين 
مرتا ون�شف املرت حمل ح�ئل اأمواج 
املي�ه يف  اأمت�ر جرفته  اأربعة  ب�رتف�ع 
م�ر�ش   11 يوم  وقعت  التي  الك�رثة 
الزلزال  واأ���ش��ف��ر   .2011 ع���م  اآذار 
واأم�������واج امل����د ال��ب��ح��ري ال��ت��ي و�شل 
ارتف�عه� 30 مرتا يف بع�ش املن�طق 
عن مقتل قرابة 18 األف �شخ�ش يف 
اأنح�ء الي�ب�ن وعن ان�شه�ر نووي يف 

حمطة كهرب�ء فوكو�شيم�.
ن�شعر  ع����م����(   52( ف��وج��ي��ت���  وق�����ل 
ك��م��� ل���و ك��ن��� يف ���ش��ج��ن ب���رغ���م عدم 
الك�رثة  وم��ن��ذ  ج����رم.  اأي  ارت��ك���ب��ن��� 
البن�ء يف من�طق  امل��دن  منعت بع�ش 
م�شطحة �شديدة القرب من ال�ش�حل 
وجرى نقل ال�شك�ن اإىل اأرا�ش اأكرث 
ارتف�ع� بينم� جل�أت مدن اأخرى مثل 
ريكوزينت�ك�ت� لزي�دة ارتف�ع م�شتوى 
الأر�ش عدة اأمت�ر قبل ت�شييد مب�ن 

جديدة.
بن�ء  ه���و  امل�����ش��رتك  الأم�����ر  اأن  غ���ري 
الأمواج  لتحل حمل حوائل  حواجز 
اأم����واج امل���د البحري.  ال��ت��ي دم��رت��ه��� 
بطول  اأم��������واج  ح����واج����ز  ب���ن����ء  ومت 
على  ت���ق���ري���ب����  ك���ي���ل���وم���رتا   395
ال�ش�حل بتكلفة 1.35 تريليون ين 

)12.74 ملي�ر دولر(.
الب�حث  ك������واي  ه��ريوي������ش��و  وق�����ل 
واملط�رات  امل��وان��ئ  اأب��ح���ث  معهد  يف 
طوكيو  م��ن  القريبة  يوكو�شوك�  يف 
ت�شون�مي  �شتوقف  الأم���واج  حواجز 

ومتنعه� من اإغراق الأر�ش.
واأ�������ش�������ف ح���ت���ى ل����و ك�����ن����ت اأم�������واج 
ف�إنه  احل���ج��ز  م��ن  اأع��ل��ى  ت�شون�مي 
من  املزيد  ويتيح  الفي�ش�ن  �شيعطل 

الوقت لالإخالء.
ورحب الكثري من ال�شك�ن يف البداية 
بفكرة احلواجز لكنهم اأ�شبحوا اأكرث 
تذمرا مع الوقت. ويقول بع�شهم اإنه 
مل يجر ا�شت�ش�رتهم بدرجة ك�فية يف 
الأم����وال  اأن  اأو  التخطيط  م��راح��ل 
احلواجز  لت�شييد  ا�شتخدمت  التي 
يف  اأخ��رى  عن��شر  تعطل  يف  ت�شببت 

عملية اإع�دة البن�ء مثل الإ�شك�ن.

االأمهات االأكرب �ضنا يحرمن 
بناتهن من االإجناب

ق�لت درا�شة جديدة اإن الن�ش�ء اللواتي 
مت�أخر  وقت  يف  ع�ئلة  ت�أ�شي�ش  يبداأن 
بن�تهن  على  يحكمن  ق��د  العمر،  م��ن 

بعدم الإجن�ب م�شتقبال.
ك�نت  كلم�  اأن��ه  اإىل  الدرا�شة  واأ���ش���رت 
الأم اأكر �شن� عند الولدة، زاد احتم�ل 
ع�����دم ق������درة اب��ن��ت��ه��� ع���ل���ى الإجن��������ب، 
اأمه�تهن  اأعم�ر  ف�لن�ش�ء اللواتي تبلغ 
ولدتهن،  ع��ن��د  اأك����رث  اأو  ع���م���   35
ب���أن يبقني دون  اأك��رث احتم�ل  ف�إنهن 
مع  م��ق���رن��ة   ،%  40 بن�شبة  اأط��ف���ل 
اأوائل  يف  اأمه�تهن  اأجنبتهن  اللواتي 

الع�شرين�ت من عمرهن.
اإن  للدرا�شة،  املعدون  الب�حثون  وق�ل 
اجله�ز التن��شلي لالأم الأكر �شن� قد 

التي  ابنته�  خ�شوبة  على  �شلب�  يوؤثر 
مل تولد بعد.

اأي�����ش��� حقيقة  وق���د ت��ع��ك�����ش ال��ن��ت���ئ��ج 
�شلوك  ن�����ش��خ  اإىل  مت��ي��ل  ال���ب���ن����ت  اأن 
اأم�����ه������ت�����ه�����ن، وب����ح���������ش����ب م������� ذك������ره 
 Human" جم��ل��ة  يف  ال��ب���ح��ث��ون 
ف�������إن   ،"Reproduction
ق��وي��ة بني  اإي��ج���ب��ي��ة  ع��الق��ة  "هن�ك 
البنة  وطفلة  ال���ولدة  عند  الأم  عمر 

م�شتقبال".
�شملت  درا�شة  بعد  الب�حثون  وخل�ش 
اأعم�رهن  ت����رتاوح  ام�����راأة  األ���ف   43
الن�ش�ء  اأن  اإىل  واأك���رث،  ع�م�   44 بني 
اأكر �شن� من  اللواتي يولدن لأمه�ت 

املرجح األ يكون لديهن اأطف�ل.

يجب يف هذه احل�لة مراجعة اأطب�ء اأخ�ش�ئيني ب�لأع�ش�ب 
طلب�ً  امل�شت�شفى  زار  م���ري��و  واحل��ن��ج��رة.  والأن����ف  والأذن 
هذا  يف  ح���ول  هيلينغ  ك����ي  الطبيب  وي��ق��ول  للم�ش�عدة. 
ب�شبب  ت��ك��ون  ف��ق��د  م��ت��ن��وع��ة.  ال�����دوار  "اأ�شب�ب  ال�����ش��ي���ق: 
اأو ا�شطراب�ت يف الروؤية،  ا�شطراب�ت يف الدورة الدموية، 
ح�لة  يف  لكن  املحيطي.  الع�شبي  اجل��ه���ز  وظ���ئ��ف  يف  اأو 
الأذن  ك���ن هن�ك �شرر يف  اإن  املهم حتديد  ال��ط��وارئ، من 
الداخلية اأو يف اجله�ز الدهليزي، اأو اإن ك�نت هن�ك اأ�شرار 

مركزية نتيجة �شكتة دم�غية."
الفحو�ش�ت العديدة التي اأجريت على م�ريو اأظهرت اأنه 
عن  توقفت  التي  ال��ت��وازن  اأع�����ش���ب  يف  الته�ب  م��ن  يع�ين 
الطبيب  ويعتقد  الدم�غ.  اإىل  الع�شبية  الإ���ش���رات  اإر�ش�ل 
التي  الهرب�شية  الفريو�ش�ت  ه��و  ال�شبب  اأن  هيلينغ  ك���ي 
ا���ش��ت��ع���دت ن�����ش���ط��ه��� يف ج�����ش��م��ه، وك����ن���ت م���وج���ودة اأ�شال 
هذه  تن�شط  وع��ن��دم���  ف���رتة.  م��ن��ذ  الع�شبية  اخل��الي���  يف 

الفريو�ش�ت ت�شبب ا�شطراب�ت وظيفية موؤقتة.
على  اأ�شئلة  الأطب�ء  يطرح  ال�شليم  الت�شخي�ش  اأجل  ومن 
اأثن�ء  منه  يع�ين  ال��ذي  وم���  ���ش��ع��وره،  كيفية  ع��ن  املري�ش 
ب����ل���دوار؟ وم��ت��ى حت���دث ن��وب���ت ال����دوار وك���م ت����دوم؟ وم� 
اأو  الأذن  امل�ش�حبة؟ وهل يح�شل طنني يف  الأعرا�ش  هي 
جت�ه  وح�ش��شية  ال��راأ���ش  يف  اأمل  اأو  ال�شمع؟  يف  ا�شطراب 
ال�شوء؟ ويتبع ذلك الفح�ش البدين، ويف بع�ش احل�لت 
يتم ا�شتخدام الأجهزة التقنية لفح�ش الأع�ش�ء املختلفة 
بدقة اأكر. والهدف الأول للعالج هو تخفيف الأعرا�ش، 
البداية  يف  اأي����م.  لعدة  امل�شت�شفى  يف  املري�ش  يبقى  ول��ذا 
والغثي�ن  ال���دوار  لوقف  الكورتيزون  م��ن  ج��رع���ت  ُيعطى 

واإراحة الأع�ش�ب.
الكثري من املر�شى يع�نون من ال��دوار، وع���دة م� يرتافق 
ه���ذا م��ع ���ش��ع��ور ب���ل��ق��ل��ق وي�����ش���ب امل��ري�����ش ب���ل��ذع��ر. فهل 
ليمبريت  توم��ش  الروف�شور  يقول  م��رر؟  ال�شعور  ه��ذا 
يف  �شلو�شب�رك  م�شت�شفى  من  الأع�ش�ب  بعلم  الأخ�ش�ئي 
"لي�ش م��رراً، لأن معظم  اإن هذا ال�شعور ب�خلوف  برلني 

اأ�شب�ب الدوار غري �ش�رة. رمب� واحد اأو اثنني يف امل�ئة من 
الدوار  ح�لة  ولكن  خطرية.  اأمرا�ش  هي  الدوخة  اأ�شب�ب 

والدوخة بحد ذاته� جتربة خميفة".

- �أ�سبابه وطرق عالجه
الدوار هو اإح�ش��ش ال�شخ�ش ب�لدوخة اأو ال�شعور ب�أنه على 
اأو ع�شبية،  تكون مر�شية  الإغ��م���ء. وهي ح�لة قد  و�شك 
كم� قد ت�شبب م�ش�عف�ت اإذا مل يتم عالج اأ�شب�به�. تعرف 

على الدوار وطرق عالجه.
حني ن�ش�ب ب�لدوار قد ن�شعر وك���أن الأر���ش قد ان�شحبت 
يعود  ول  ب�لك�مل  التوجه  نفقد  وق��د  اأقدامن�،  حتت  من 
لأج�ش�من� ا�شتقرار. الدوار والدوخة قد ُي�شعرانك ب�لقلق 
وال���ذع���ر وب��ع��دم الأم������ن، ف��ه��ل ه���ذا ال�����ش��ع��ور م���رر؟ وم� 

الأمرا�ش التي قد ت�شببهم�؟
ال�شعور ب�لدوخة والدوار لي�ش مر�ش� م�شتقال بحد ذاته، 
اأمرا�ش  اأع��را���ش  واأح��د  ال��دم���غ  بل عالمة حتذيرية من 
جزء  )وه��و  الدهليزي  اجله�ز  ت�شرر  من  ب��دءاً  خمتلفة: 
من جه�ز ال�شمع(، مروراً ب�رتف�ع اأو انخف��ش �شغط الدم، 
و�شوًل اإىل اأورام الدم�غ وال�شرط�ن. كم� اأن فرق الن�ش�ط 
بني الأذن اليمنى والي�شرى يحفز الدوخة وي�شبب الدوار. 
اإ�ش�رات خمتلفة  اإىل الدم�غ  ويف مثل هذه احل���لت ت�شل 
يقول  ك��م���  ب����ل���دوار،  ت�شعر  يجعلن�  وه����ذا  ج��ه��ة  ك��ل  م��ن 

الأطب�ء.
وق���د ي�����ش���ب اأح��دن��� ف��ج���أة وم���ن دون ���ش���ب��ق اإن����ذار بنوبة 
والوقوف،  احل��رك��ة  على  ق���در  غ��ري  وي�شبح  �شديدة  دوار 
والع�شرين  الت��شعة  ابن  اإيديه  م�ريو  لالأمل�ين  حدث  كم� 
"ت�شعر  �شعوره:  وا�شف�ً  ويقول  احل�لة،  ع�ي�ش هذه  الذي 
ب�ل�شي�ع عندم� تفقد قدرتك على حركتك الطبيعية. كل 

�شيء يهتز ب�شدة ول تعود ق�دراً على موازنة خطواتك".
يجب يف هذه احل�لة مراجعة اأطب�ء اأخ�ش�ئيني ب�لأع�ش�ب 
طلب�ً  امل�شت�شفى  زار  م���ري��و  واحل��ن��ج��رة.  والأن����ف  والأذن 
هذا  يف  ح���ول  هيلينغ  ك����ي  الطبيب  وي��ق��ول  للم�ش�عدة. 

ب�شبب  ت��ك��ون  ف��ق��د  م��ت��ن��وع��ة.  ال�����دوار  "اأ�شب�ب  ال�����ش��ي���ق: 
اأو ا�شطراب�ت يف الروؤية،  ا�شطراب�ت يف الدورة الدموية، 
ح�لة  يف  لكن  املحيطي.  الع�شبي  اجل��ه���ز  وظ���ئ��ف  يف  اأو 
الأذن  ك���ن هن�ك �شرر يف  اإن  املهم حتديد  ال��ط��وارئ، من 
الداخلية اأو يف اجله�ز الدهليزي، اأو اإن ك�نت هن�ك اأ�شرار 

مركزية نتيجة �شكتة دم�غية."
الفحو�ش�ت العديدة التي اأجريت على م�ريو اأظهرت اأنه 
عن  توقفت  التي  ال��ت��وازن  اأع�����ش���ب  يف  الته�ب  م��ن  يع�ين 
الطبيب  ويعتقد  الدم�غ.  اإىل  الع�شبية  الإ���ش���رات  اإر�ش�ل 
التي  الهرب�شية  الفريو�ش�ت  ه��و  ال�شبب  اأن  هيلينغ  ك���ي 
ا���ش��ت��ع���دت ن�����ش���ط��ه��� يف ج�����ش��م��ه، وك����ن���ت م���وج���ودة اأ�شال 
هذه  تن�شط  وع��ن��دم���  ف���رتة.  م��ن��ذ  الع�شبية  اخل��الي���  يف 

الفريو�ش�ت ت�شبب ا�شطراب�ت وظيفية موؤقتة.
على  اأ�شئلة  الأطب�ء  يطرح  ال�شليم  الت�شخي�ش  اأجل  ومن 
اأثن�ء  منه  يع�ين  ال��ذي  وم���  ���ش��ع��وره،  كيفية  ع��ن  املري�ش 
ب����ل���دوار؟ وم��ت��ى حت���دث ن��وب���ت ال����دوار وك���م ت����دوم؟ وم� 
اأو  الأذن  امل�ش�حبة؟ وهل يح�شل طنني يف  الأعرا�ش  هي 
جت�ه  وح�ش��شية  ال��راأ���ش  يف  اأمل  اأو  ال�شمع؟  يف  ا�شطراب 
ال�شوء؟ ويتبع ذلك الفح�ش البدين، ويف بع�ش احل�لت 
يتم ا�شتخدام الأجهزة التقنية لفح�ش الأع�ش�ء املختلفة 
بدقة اأكر. والهدف الأول للعالج هو تخفيف الأعرا�ش، 
البداية  يف  اأي����م.  لعدة  امل�شت�شفى  يف  املري�ش  يبقى  ول��ذا 
والغثي�ن  ال���دوار  لوقف  الكورتيزون  م��ن  ج��رع���ت  ُيعطى 

واإراحة الأع�ش�ب.
الكثري من املر�شى يع�نون من ال��دوار، وع���دة م� يرتافق 
ه���ذا م��ع ���ش��ع��ور ب���ل��ق��ل��ق وي�����ش���ب امل��ري�����ش ب���ل��ذع��ر. فهل 
ليمبريت  توم��ش  الروف�شور  يقول  م��رر؟  ال�شعور  ه��ذا 
يف  �شلو�شب�رك  م�شت�شفى  من  الأع�ش�ب  بعلم  الأخ�ش�ئي 
"لي�ش م��رراً، لأن معظم  اإن هذا ال�شعور ب�خلوف  برلني 
اأ�شب�ب الدوار غري �ش�رة. رمب� واحد اأو اثنني يف امل�ئة من 
الدوار  ح�لة  ولكن  خطرية.  اأمرا�ش  هي  الدوخة  اأ�شب�ب 

والدوخة بحد ذاته� جتربة خميفة".

الدوخة والدوار.. �ضبب مربر للذعر والقلق؟

نفقد  وقد  �أقد�منا،  حتت  من  �ن�سحبت  قد  �لأر���ض  وكاأن  ن�سعر  قد  بالدو�ر  ن�ساب  حني 
ُي�سعر�نك  ��ستقر�ر. �لدو�ر و�لدوخة قد  �لتوجه بالكامل ول يعود لأج�سامنا 

بالقلق و�لذعر وبعدم �لأمان، فهل هذ� �ل�سعور مربر؟ وما �لأمر��ض �لتي 
قد ت�سببهما؟

بل  ذ�ت��ه،  بحد  م�ستقال  مر�سا  لي�ض  و�ل��دو�ر  بالدوخة  �ل�سعور 
خمتلفة:  �أمر��ض  �أعر��ض  و�أح��د  �لدماغ  من  حتذيرية  عالمة 
�ل�سمع(،  جهاز  من  جزء  )وهو  �لدهليزي  �جلهاز  ت�سرر  من  بدءً� 

مرورً� بارتفاع �أو �نخفا�ض �سغط �لدم، و�سوًل �إىل �أور�م �لدماغ 
و�ل�سرطان. كما �أن فرق �لن�ساط بني �لأذن �ليمنى و�لي�سرى 

يحفز �لدوخة وي�سبب �لدو�ر. ويف مثل هذه �حلالت ت�سل 
يجعلنا  وه��ذ�  جهة  كل  من  خمتلفة  �إ�سار�ت  �لدماغ  �إىل 

ت�سعر بالدو�ر، كما يقول �لأطباء.
بنوبة  �إن��ذ�ر  �سابق  دون  ومن  فجاأة  �أحدنا  ي�ساب  وقد 
و�لوقوف،  �حلركة  على  قادر  غري  وي�سبح  �سديدة  دو�ر 

و�لع�سرين  �لتا�سعة  �بن  �إيديه  ماريو  لالأملاين  حدث  كما 
�لذي عاي�ض هذه �حلالة، ويقول و��سفًا �سعوره: "ت�سعر بال�سياع 

يهتز  �سيء  كل  �لطبيعية.  حركتك  على  قدرتك  تفقد  عندما 
ب�سدة ول تعود قادرً� على مو�زنة خطو�تك".
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�ش�ؤون حملية

برعاية �سعيد بن طحنون 

كلنا االإمارات تهنئ املراأة االإماراتية يف يوم املراأة العاملي  وت�ضيد بجهود »اأم االإمارات« يف دعم م�ضرية املراأة

كلية فاطمة حتتفل باليوم �لعاملي للمر�أة

اأبوظبي التقني يختتم بنجاح مهرجان ال�ضحة واللياقة يف حديقة اأم االإمارات و�ضط اإقبال كبري
ميثاء �ل�سام�سي ت�سيد باأد�ء �سباب وفتيات �لمار�ت

مبارك �ل�سام�سي: 55 موؤ�س�سة تناف�ست يف تقدمي �لأمناط  و�مل�سار�ت �لغذ�ئية و�ل�سحية لكافة �سر�ئح �ملجتمع

•• العني - الفجر

هن�أت جميعة كلن� الإم�رات، املراأة الإم�راتية مبن��شبة 
يوم املراأة الع�ملي، وتوجهت ب�ل�شكر والتقدير والتهنئة 
الإم�رات(  )اأم  مب�رك،  بنت  ف�طمة  ال�شيخة  �شمو  اإىل 
رائدة العمل الن�ش�ئي والإن�ش�ين، على عط�ءات �شموه� 
ودعمه� الكبري والالحمدود مل�شرية املراأة وتطوره� يف 
اإجن����زات مميزة  دول��ة الإم����رات ومتكينه� من حتقيق 

وجن�ح�ت كبرية وملحوظة على جميع امل�شتوي�ت.
اإليه�  و�شلت  التي  املرموقة  ب�ملك�نة  اجلمعية  واأ�ش�دت 
املراأة يف دولة الإم���رات، حيث اأ�شبحت �شريكة لأخيه� 
الظروف،  ك�فة  يف  له  وعون�  املي�دين،  ك�فة  يف  الرجل 
ال�شتغن�ء  ميكن  ل  وال��ذي  به�  املنوط  ال��دور  مت�ر�ش 

عنه يف كل املج�لت. 
األ��ق���ه��� ���ش��ع���دة ال��دك��ت��ور �شعيد بن  ج���ء ذل��ك يف كلمة 
كلن�  جمعية  اإدارة  جم��ل�����ش  ع�����ش��و  ال��ع���م��ري  ه��ومي��ل 
)جولف  القي�دية  للمراأة  الع�ملي  املنتدى  يف  الإم����رات 
حتت  العني  مدينة  بلدية  احت�شنه  ال��ذي   )2018
رع�ية مع�يل ال�شيخ �شعيد بن طحنون اآل نهي�ن، م�ش�ء 
الأربع�ء امل��شي. ويف بداية كلمته نقل بن هوميل حتي�ت 
رئي�ش جمعية  زاي��د،  بن  ذي���ب بن حممد  ال�شيخ  �شمو 
والنج�ح  ب���ل��ت��وف��ي��ق  ���ش��م��وه  ومت��ن��ي���ت  الإم�������رات،  كلن� 
لفع�لي�ت املنتدى، واأكد اأن املنتدى يعك�ش الدور البن�ء 
امل��راأة يف املجتمع والتي حققت  والكبري الذي تقوم به 
الكثري من النج�ح�ت يف ك�فة من�حي احلي�ة ومي�دين 
البن�ء  عملية  يف  فع�ل  دورا  مت�ر�ش  واأ�شبحت  العمل، 
يف  الوطن  ي�شهده�  التي  والنه�شة  والتطور  والتنمية 

ك�فة املج�لت والقط�ع�ت.
وق�ل بن هوميل يف كلمته: "اإن مواكبة التطور اله�ئل 
ال�شطن�عي  ال���ذك����ء  وع�����ش��ر  ال���ع����مل  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 

ملواردن�  اأعلى  ي�شتلزم و�شع مع�يري جديدة وموؤهالت 
الب�شرية رج�ل ون�ش�ًء، ونحن يف جمعية كلن� الإم�رات، 
حممد  ب��ن  ذي���ب  ال�شيخ  �شمو  م��ن  وتوجيه  ومبت�بعة 
ت�أخذ  املبذولة لأن  زايد ندعم ون�ش�ند كل اجلهود  بن 
والدولة،  املجتمع  يف  القي�دي  دوره���  الإم�راتية  امل��راأة 
اإمي�ن� من اجلمعية مبك�نة املراأة وقدراته� وطموح�ته� 
على  قدرته�  اأثبتت  اأن  بعد  احل��ي���ة،  يف  البّن�ء  ودوره���� 
حتمل امل�شوؤولية الوطنية واملجتمعية وحققت العديد 
وال�شحية  العلمية  امل��ج���لت  ك���ف��ة  الإجن�����زات يف  م��ن 

والثق�فية والجتم�عية وال�شي��شية كذلك". 
اأهدافه�  و�شمن  الإم����رات،  كلن�  جمعية  اأن  اإىل  واأ�ش�ر 
الر�شيدة  ال��ق��ي���دة  ل���دور  وت��ع��زي��زا  ال�ش�مية  ال��وط��ن��ي��ة 
الكبرية  م��ب���رك  ب��ن��ت  ف���ط��م��ة  ال�شيخة  �شمو  وج��ه��ود 
دور  واإب���راز  الن�ش�ئي  العمل  وال��الحم��دودة، يف جم���ل 

اأول����ت اهتم�م�  ال��ف���ع��ل يف جم��ت��م��ع الإم��������رات،  امل�����راأة 
خ��ش� ب�ملراأة وعملت من خالل ا�شرتاتيجته� الوطنية 
واملجتمعبة و�شراك�ته� املميزة مع العديد من املوؤ�ش�ش�ت 
الوطنية، على تعزيز هذا الدور وتر�شيخ مفهوم العمل 
الن�ش�ئي ب�شورة ح�ش�رية يرز دور املراأة ويح�فظ على 

مك�نته� وقدره�.
املراأة  اأن  كلمته،  يف  ه��ومي��ل  ب��ن  �شعيد  ال��دك��ت��ور  واأك���د 
ال�شي��شة  بف�شل  حقوقه�  ك���ف��ة  ن���ل��ت  ق��د  الإم���رات��ي��ة 
احلكيمة لقي�دتن� الر�شيدة، واأ�شبحت ت�شغل مك�نة ل 
تتوفر لأي اإمراأة يف العديد من املجتمع�ت الع�ملية، بعد 
لتحقيق  والفر�ش  النج�ح  اأ�شب�ب  ك�فة  له�  تهي�أت  اأن 
نهج  على  �ش�ر  جمتمع  يف  والتميز  العط�ء  م��ن  امل��زي��د 
زاي��د، طيب اهلل ث��راه، زاي��د اخل��ري، ال��ذي احتلت املراأة 
الإم�راتية مك�نة كبرية يف فكره ونهجه، فجعله� �شريك� 

وحت�شيل  والتنمية  البن�ء  عملية  يف  اأ�ش��شي�  وعن�شرا 
اأن القي�دة الإم�راتية، يف ظل  اأكد  العلم واملعرفة. كم� 
�ش�حب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن، رئي�ش 
الأمني،  ع��ه��ده  ويل  وت��وج��ي��ه���ت  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة، 
قد  نهي�ن،  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �ش�حب 
اأولت م�شرية املراأة اهتم�م� خ��شة، يف ترجمة �ش�دقة 
ملقولة زايد، طيب اهلل ثراه: ل ف�رق بني املراأة والرجل، 
املجتمع  بن�ء  يف  الأ�ش��شيت�ن  اللبنت�ن  نظري  يف  اإنهم� 
يقت�شيه�  امل����راأة  واج���ب  اأن  الطبيعي  وم��ن  احل��دي��ث، 
امل�����ش���رك��ة يف ال��ع��م��ل ل��رف��ع��ة ه���ذا ال���وط���ن.  وق�����ل بن 
هوميل: اإن املراأة الإم�راتية، ك�نت وم� زالت، على قدر 
من حتمل امل�شوؤولية حتظى مبك�نة مرموقة واحرتام 
اأراد له� زاي��د، طيب  ت��وؤدي واجبه� الوطني كم�  كبري، 
اهلل ثراه. وهو م� اأكده �ش�حب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
"اإن  اآل نهي�ن رئي�ش الدولة، حفظه اهلل، بقوله:  زايد 
م� و�شلت اإليه امل��راأة الإم�راتية يف الآون��ة الأخ��رية مل 
ر�شم  تتويج مل�شرية طويلة  بل هو  مف�جئ�ً  يكن تطوراً 
اهلل  ب���إذن  له  املغفور  الوالد  املوؤ�ش�ش  الق�ئد  خطوطه� 

ال�شيخ زايد بن �شلط�ن اآل نهي�ن".
ويف اخلت�م متنى الدكتور �شعيد بن هوميل الع�مري، 
يحقق  اأن  الإم�����رات،  كلن�  جمعية  اإدارة  جمل�ش  ع�شو 
املنتدى النج�ح امل�أمول والأه��داف املرجوة، واأن ي�شكل 
اإ�ش�فة مميزة  يف م�شرية عمل املراأة وي�ش�هم يف تعزيز 
اأن  اأمله يف  دوره� ومك�نته� يف املجتمع، كم� اأعرب عن 
قي�دتن�  واهتم�م  روؤي��ة  ترجمة  على  امللتقى  هذا  يعمل 
احلكيمة واهتم�مه� الكبري بك�فة �شوؤون املراأة، وي�شكل 
والب�شم�ت  الن�ش�ئية  الإبداع�ت  من  للمزيد  انطالقة 
لتبقى  وامل��ج���لت،  القط�ع�ت  ك�فة  يف  للمراأة  املميزة 
دائم� عنوان� للتميز والنج�ح والإبتك�ر والعط�ء الكبري 

وغري املحدود.

•• ابوظبي – الفجر

اأبوظبي  مركز  ..اإختتم  كبري  جم�هريي  اإقب�ل  و�شط 
ال�شبت  اأم�������ش  وامل��ه��ن��ي،  ال��ت��ق��ن��ي  وال���ت���دري���ب  للتعليم 
ال�ش�بعة  ل��ل��دورة  الرئي�شية  الفع�لي�ت  م�شهود  بنج�ح 
ملهرج�ن املرح لل�شحة واللي�قة 2018، التي اإ�شتمرت 
ب�أبوظبي  الإم�رات"  "اأم  حديقة  يف  اأي����م  اأرب��ع��ة  مل��دة 
رئي�شة  مب�رك  بنت  ف�طمة  ال�شيخة  �شمو  رع�ية  حتت 
الحت�د الن�ش�ئي الع�م الرئي�ش الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية 
والطفولة،  لالأمومة  الأعلى  املجل�ش  رئي�ش  الأ�شرية 
حيث توافدت اآلف الع�ئالت لالإ�شتف�دة من اخلدم�ت 
ال�شحية والغذائية والري��شية والتوعوية التي قدمه� 
من  ك��ب��رية  نخبة  م��ع  ب���ل��ت��ع���ون  التقني"  "اأبوظبي 
"�شحة  �شع�ر  حتت  واملخت�رة   املتخ�ش�شة  املوؤ�ش�ش�ش�ت 

ال�شب�ب".
ال�ش�م�شي مدير ع�م مركز  �شعيد  �شع�دة مب�رك  وق�ل 
الدورة  اأن  واملهني  التقني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي 
موؤ�ش�شة   55 بتن�ف�ش  اإت�شمت  املهرج�ن  من  ال�ش�بعة 
من  الكثري  ت��ق��دمي  يف  متخ�ش�شة  وخ������ش��ة  حكومية 
والري��شية  وال�شحية  الغذائية  وامل�����ش���رات  الأمن����ط  
املجتمع،  �شرائح  ك���ف��ة  م��ع  تتن��شب  ال��ت��ي  امل�شتحدثة 
للمراأة  الع�ملي  ب�ليوم  التقني"  "اأبوظبي  اإحتفل  كم� 
خالل فع�لي�ت املهرج�ن الذي يق�م للمرة ال�ش�بعة على 
التوايل حتت رع�ية "اأم الإم�رات" �شمو ال�شيخة ف�طمة 
الع�ملية يف جم�ل  ال�����ش��دارة  ال��ت��ي حتتل  م��ب���رك،  بنت 
متكني املراأة حيث ي�شهد الع�مل اأجمع ب�لإجن�زات التي 
مقدمة  يف  املواطنة  و�شع  الإم�رات" مب�  حققته� "اأم 

ن�ش�ء الع�مل لت�شبح رئي�ش للمجل�ش الوطني، ووزيرة، 
زايد  ال�شيخ  املوؤ�ش�ش  الق�ئد  لت�ريخ  تر�شيخ�ً  و�شفرية، 
بن �شلط�ن اآل نهي�ن طيب اهلل ثراه، وتوجيه�ت القي�دة 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �ش�حب  يف  ممثلة  الر�شيدة 
و�ش�حب  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ش  نهي�ن  اآل  زاي���د 
ن�ئب رئي�ش  اآل مكتوم  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو 
اهلل،  دبي"رع�ه  ح�كم  ال���وزراء  جمل�ش  رئي�ش  ال��دول��ة 
اآل نهي�ن ويل  و�ش�حب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 

عهد اأبوظبي ن�ئب الق�ئد الأعلى للقوات امل�شلحة.
فع�لي�ت  ب���أن  ق�ئال  ال�ش�م�شي  مب�رك  �شع�دة  واأ���ش���ف 
الث�ين  حتى  �شتتوا�شل  املهرج�ن  من  ال�ش�بعة  ال��دورة 

وال��ع�����ش��ري��ن م���ن م����ر����ش اجل�������ري مب��خ��ت��ل��ف اإم�������رات 
الدولة.

"اأم  للمهرج�ن يف حديقة  الرئي�شية  الفع�لي�ت  وك�نت 
"اأبوظبي التقني  اأي�ش� بطولة  الم�رات" قد ت�شمنت 
�ش�مل  ميث�ء  ال��دك��ت��ورة  مع�يل  للجوجيت�شو"بح�شور 
ال�ش�م�شي،  مب�رك  و�شع�دة  ال��دول��ة،  وزي��رة  ال�ش�م�شي 
ح��ي��ث اأ����ش����دت م��ع���يل ال���وزي���رة ب������أداء ���ش��ب���ب وفتي�ت 
خ��شة  برع�ية  حتظى  التي  البطولة  خالل  الإم����رات 
نهي�ن،  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �ش�حب  من 
نظرا لفوائده� العديدة يف ت�أهيل واإعداد ال�شب�ب بدني� 
ونف�شي� ليكونوا ف�علني وموؤثرين يف �شن�عة امل�شتقبل 

امل�شرق ب�لدولة.
ف�طمة  كلية  تنظيم  املهرج�ن  فع�لي�ت  ت�شمنت  كم� 
اأب���وظ���ب���ي للتعليم  مل��رك��ز  ال��ت���ب��ع��ة  ال�����ش��ح��ي��ة  ل��ل��ع��ل��وم 
وال��ت��دري��ب ال��ت��ق��ن��ي وامل��ه��ن��ي، ج��ن���ح���ً خ������ش���ً احتف�ًل 
عبد  اأحمد  الدكتور  ق���م  حيث  للمراأة،  الع�ملي  ب�ليوم 
التطبيقية  التكنولوجي�  معهد  ع�م  مدير  العور  املن�ن 
حممد  ح�مد  وال��دك��ت��ور  التقني"،  ل�"اأبوظبي  الت�بع 
الني�دي مدير الت�ش�ل املوؤ�ش�شي يف معهد التكنولوجي� 
جم�شم�ت  ت�شمن  ال���ذي  اجل��ن���ح  بتفقد  التطبيقية، 
ل��غ��رف ال��ن��وم وامل��ج��ل�����ش وامل��ط��ب��خ واحل��م���م ح��ي��ث قدم 
ب�ملخ�طر  تعريف�ً  للجمهور  الكلية  يف  املتخ�ش�شون 
ب�شحة  فيه�  التع�ي�ش  وط��رق  الغرف  كل  يف  املحتملة 
و�شالمة. وق�ل الدكتور اأحمد عبد املن�ن العور اأن جن�ح 
كلية ف�طمة متيز كذلك ب�حتوائه على اأحدث �شي�رات 
اجلمهور  لتعريف  اأبوظبي  ل�شرطة  الت�بعة  الإ�شع�ف 
ال��ك��ث��ري م���ن الو�ش�ئل  ت�����ش��م��ن اجل���ن����ح  ب��ه���، وك���ذل���ك 
والنتب�ه مب�  الرتكيز  م�شتوى  على  للك�شف  اجلديدة 
ح�لتهم  على  ال��وق��وف  م��ن  امل��ه��رج���ن  جمهور  ميكن 
والوق�ئية  العالجية  والإج��راءات  والذهنية،  ال�شحية 
اإتب�عه� ل�شم�ن متتع اجلميع مبوفور ال�شحة  الالزم 
ك�مل  التقني" حقق  "اأبوظبي  اأن  اىل  والع�فية، لفت� 

الأهداف املرجوة من املهرج�ن.
وبدوره ق�ل الدكتور ح�مد حممد الني�دي اأن اأبوظبي 
وهو  اجل����ودة،  ع�لية  اإ�شرتاتيجية  وف��ق  عمل  التقني 
الأمر الذي جعل ك�فة املوؤ�ش�ش�ت امل�ش�ركة يف املهرج�ن 
تبذل ق�ش�رى جهده� يف تقدمي جديده� من اخلدم�ت 

التي لقت اإقب�ل كبرياً من ك�فة اأبن�ء املجتمع.    

بلدية مدينة العني حت�ضل على جائزة 
العلم االأخ�ضر العاملية عن واحة العني
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ح�شلت واحة العني على ج�ئزة العلم الأخ�شر الع�ملية  واملعنية ب�حلدائق 
املع�يري وال�شرتاط�ت  الواحة  وامل�ش�ح�ت اخل�شراء حيث ط�بقت وحققت 
توافر  و  امل��ك���ن  رح���ب��ة  ت�شمل  وال��ت��ي   ، اجل���ئ��زة  ع��ل��ى  للح�شول  ال��الزم��ة 
ا�شرتاط�ت ال�شحة و ال�شالمة و الأمن و العن�ية و الهتم�م ب�لواحة من 
قبل بلدية مدينة العني ، ب�لإ�ش�فة اإىل الإدارة البيئية واملح�فظة على التنوع 
البيولوجي والزراعي والت�ريخي للمك�ن ، كم� تهتم ج�ئزة العلم الأخ�شر 
مب�ش�ركة املجتمع للواحة و جعله� منطقة زي�رات وفع�لي�ت خمتلفة ، اإىل 

ج�نب الرتويج والإدارة للواحة ، وهو م� حققته واحة العني.
و�شرح الدكتور مطر النعيمي مدير ع�م بلدية مدينة العني حول ح�شول 
الواحة على ج�ئزة العلم الأخ�شر الع�ملية ، اأن توجيه�ت احلكومة الر�شيدة 
يف دعم البيئة و امل�شطح�ت اخل�شراء و املت�بعة امل�شتمرة حول العن�ية مبدينة 
العني و واح�ته� ك�ن اأحد دع�ئم احل�شول على اجل�ئزة ، حيث ق�مت بلدية 
مدينة العني بجهود كبرية نحو احلف�ظ على الواح�ت مل� متثله من مرجع 
بيئي و ت�ريخي ير�شخ مك�نة مدينة العني، و تعمل البلدية بخطط دائمة 
مع   ، الك�ملة  العن�ية  و  ال�شي�نة  اعم�ل  من  الواح�ت  على  املح�فظة  نحو 

احلف�ظ على الأ�ش�لة و الرتاث التي بنيت عليه� هذه الواح�ت.
و �شرح الدكتور مطر النعيمي مدير ع�م بلدية مدينة العني حول ح�شول 
يف  الر�شيدة  احلكومة  توجيه�ت  اأن   ، الع�ملية  الأخ�شر  العلم  ج�ئزة  على 
دعم البيئة و امل�شطح�ت اخل�شراء و املت�بعة امل�شتمرة حول العن�ية مبدينة 
، حيث ق�مت  الدع�ئم للح�شول على اجل�ئزة  اأهم  العني و واح�ته� ك�نت 
متثله  مل�  ال��واح���ت  على  احلف�ظ  نحو  كبرية  بجهود  العني  مدينة  بلدية 
من مرجع بيئي و ت�ريخي ير�شخ مك�نة مدينة العني و مييزه� ، و تعمل 
البلدية بخطط دائمة نحو املح�فظة على الواح�ت من اعم�ل ال�شي�نة و 
العن�ية الك�ملة ، مع احلف�ظ على الأ�ش�لة و الرتاث التي بنيت عليه� هذه 

الواح�ت. 
كم� تقدم النعيمي ب�ل�شكر و التقدير لدائرة الثق�فة و ال�شي�حة على الدور 
الثق�يف والت�ريخي  الدائرة يف �شون وتعزيز الرتاث  التي تقوم به  الكبري 
الغني لإم�رة اأبوظبي ، و منه� واحة العني و التي تعد اأول مواقع اليون�شكو 
التعريفية و اجلولت  ب���ل��زي���رات  ال��واح��ة  ك��ذل��ك دع��م   ، ال��ع���مل��ي  ل��ل��رتاث 
ال�شي�حية التي ت�شعى لتعزيز الواحة يف اأذه�ن الزائرين و طالب املدار�ش 

لن�شر املوروث الثق�يف و الت�ريخي يف الأجي�ل الق�دمة.
من ج�نبه ق�ل مب�رك ال�ش�م�شي مدير الأداء و التميز املوؤ�ش�شي اأن البلدية 
تعمل من خالل نظم و�شي��ش�ت قريبة من متطلب�ت اجل�ئزة و التي توؤهل 
واحة العني للعلم الأخ�شر ، وعملت على بن�ء مع�يري وا�شحة عر 8  اأ�ش�ش 
ال�شهلة  واملداخل  الرح�بة  العني حتتوي على  واح��ة  اأن  ، حيث  مت و�شعه� 
و  للتنزه  الواحة  زوار  و  ملرت�دي  الإر���ش���دي  اللوح�ت  تتوافر  كم�  والآم��ن��ة 
التعرف على هذا املوروث الرتاثي ، و توفري املرافق ذات اجلودة الع�لية ، و 

تتوفر جميع عن��شر الأمن و ال�شالمة.
و اأ�ش�ف �شع�دة علي را�شد النعيمي املدير التنفيذي لقط�ع خدم�ت املن�طق 
ال�شي�نة للحف�ظ  ب�أعم�ل  البلدية ب�شكل دوري  املدينة كم� تقوم  – و�شط 
على امل�شتوى البيئي و الت�ريخي و البنية التحتية للواحة ، اأم� من ن�حية 
البيئة ف�أن اجلهود كبرية يف احلف�ظ على نظ�فة الواح�ت و و�شع ال�شي��ش�ت 
كبري  اهتم�م  ت��ويل  البلدية  اأن  كم�  عليه�  للمح�فظة  ال�شرتاتيجي�ت  و 
للتعريف بواح�ت العني و اإق�مة الفع�لي�ت والأن�شطة و الزي�رات التعريفية 
ملختلف ال�شرائح �شواًء طلبة املدار�ش اأو ال�شواح و غريهم ب�ل�شراكة الفع�لة 
النف�ي�ت   - اإدارة  مركز  و   الثق�فة  و  لل�شي�حة  اأبوظبي  هيئة  من  كل  مع 

)تدوير(.
والفالج  الواح�ت  ق�شم  العني ممثلة يف  بلدية مدينة  اأن  ب�لذكر  اجلدير 
العني  النخيل مبدينة  الدورية جلميع واح�ت  ال�شي�نة  اأعم�ل  انتهت من 
البواب�ت  وا�شتبدال   ، املت�شررة  العوامد  �شي�نة  اأع��م���ل  تت�شمن  والتي   ،
اأعم�ل ال�شي�نة   القدمية لقنوات الأفالج واإع���دة بن�ء الثق�ب وغريه� من 
الدورية ، حيث مت �شي�نة واإن�ش�ء عوامد جديد ة موؤخراً ، بجميع واح�ت 
، يف كل من واحة  78،650 مرت ط��ويل  ب�إجم�يل  ب�لعني وذل��ك  النخيل 
العيني ، واحة ال��داوودي، واحة املعرت�ش، واحة اجليمي، واحة القط�رة و 

واحة هيلي.

•• العني - الفجر

�ش�رك 50 متطوع�ً من فريق �شفراء اخلري التطوعي يف دعم النج�ح 
وال�شب�ب  الن��شئني  م�شتوى  على  ل��ل��م��ب���رزة  اآ���ش��ي���  لبطولة  ال��الف��ت 
2018 التي اأقيمت اأخرياً يف دبي، حيث ك�ن جلهودهم الكبرية الأثر 
من  انطالق�ً  املتطوعني  عن  الإيج�بية  ال�شورة  عك�ش  يف  الإيج�بي 
الإم�راتية  الري��شة  عن  امل�شرفة  ال�شورة  عك�ش  يف  الوطني  واجبهم 
بقي�دة �شيف الرحمن اأمري، وذلك على غرار م�ش�رك�ت �ش�بقة ل�شفراء 

التطوع يف جميع اأرج�ء الدولة.
وق�مت و�شحى حمد ال�شن�ين، رئي�شة فريق �شفراء اخلري التطوعي 
مديرة  الق��شم  �شالم  امل�شت�ش�رة  بح�شور  املتطوعني  جميع  بتكرمي 
الفريق يف اأجواء رائعة تعك�ش حجم اجلهود الكبرية التي بذلت اإب�ن 

ا�شت�ش�فة البطولة.
كل  انته�ء  بعد  املتطوعني  تكرمي  اإن  ال�شن�ين،  حمد  و�شحى  وق�لت 
من  لإ�شع�دهم  دائ��م���  ون�شعى  الفريق،  يف  اأه��داف��ن���  اه��م  اأح��د  فع�لية 
ب�شمة  و�شعوا  لأنهم  التذك�رية،  وال��دروع  ب�ل�شه�دات  خاللتكرميهم 

جميلة يف البطولة.
اخلري  �شفراء  فريق  رئي�ش  ن�ئب  اأم���ري،  الرحمن  �شيف  ق���ل  ب���دوره 
التطوعي، اإن واجبهم الوطني وحر�شهم على عك�ش ال�شورة امل�شرفة 
ت�شهده�  التي  الفع�لي�ت  جميع  جن���ح  لدعم  طموح�تهم  تعزز  عنه 
يف  وال��ن��ج���ح  التميز  م��ن  مل��زي��د  يتطلعون  اأن��ه��م  اإىل  م�شريا  ال��دول��ة، 

الفع�لي�ت الأخرى.

م�ضاركة اإيجابية ل�ضفراء اخلري التطوعي يف بطولة اآ�ضيا للمبارزة اخلدمات العالجية اخلارجية حتتفل باليوم العاملي لل�ضمع
•• اأبوظبي-الفجر

من�ش�آت  اإح���دى  اخل���رج��ي��ة،  العالجية  اخل��دم���ت  حتتفل 
�شركة اأبوظبي للخدم�ت ال�شحية "�شحة"، ب�ليوم الع�ملي 
املن��شبة.  بهذه  توعوية  اطالقه� حملة  لل�شمع من خالل 
ت�أثري  ال��ت��وع��ي��ة ح����ول  ن�����ش��ر  اإىل  وت���ه���دف ه����ذه احل��م��ل��ة 
وبع�ش  ال�ش�خبة  واملو�شيقى  ب�لعمر  والتقدم  ال�شو�ش�ء 
فقدان  م��ن  ال��وق���ي��ة  وكيفية  ال�شمع  ح��شة  على  الأدوي����ة 
ال�شمع واحلد من الت�أثريات الن�جمة عنه. كم� تهدف اإىل 
وجميع  الأعم�ر  لك�فة  والتوعوي  الوق�ئي  اجل�نب  تعزيز 
���ش��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع م��ن خ���الل ت��وف��ري حم������ش��رات توعوية 
ال�شمع.  م�ش�كل  ع��ن  املبكر  للك�شف  جم�نية  وفحو�ش�ت 
تغطي هذه احلملة ك�فة املراكز ال�شحية التي تتوفر لديه� 
الفالح،  ،الب�هية،  وت�شمل  واحلنجرة  والأذن  الأن��ف  عي�دة 
م��دي��ن��ة حم��م��د ب��ن زاي����د، م��رك��ز ال��زع��ف��ران��ة للت�شخي�ش 
لالأطف�ل  التخ�ش�شي  امل�شرف  ومركز  ال�ش�مل  والفح�ش 
مبنطقة اأبوظبي، اأم� ب�لن�شبة ملنطقة العني فت�شمل املراكز 
الت�لية، الهري ، الهيلي، �شويح�ن، اليحر، مركز عود التوبة 
للت�شخي�ش والفح�ش ال�ش�مل ومركز الطوية التخ�ش�شي 
لالأطف�ل. كم� تتوفر عي�دة فح�ش ال�شمع املهني  يف مركز 

املدينة لل�شحة املهنية ب�أبوظبي وعي�دة ال�شحة املهنية  يف 
الوق�ئية مبدينة العني.  وك�نت  مركز الفح�ش وال�شحة 
اخل���دم����ت ال��ع��الج��ي��ة اخل���رج��ي��ة ق��د ق���م��ت خ���الل الع�م 
واحلنجرة  والأذن  الأن��ف  خدم�ت  عي�دات  ب�فتت�ح  امل��شي 
ت�شخي�ش  غ��رف  اإ�ش�فة  مت  كم�  وتو�شعته�  مراكز  ع��دة  يف 
مراكز  يف  واملتواجدة  لل�شوت  الع�زلة  املتخ�ش�شة  ال�شمع 
خم��ت���رة م��رك��ز حم��م��د ب��ن زاي���د ال�����ش��ح��ي، وم��رك��ز هيلي 
ال�شحي و مركز عود التوبة للت�شخي�ش والفح�ش ال�ش�مل 
 - اأحمد  ظفري  د.  اأك��د  و  املهنية.  لل�شحة  املدينة   ومركز 
اأخ�ش�ئي ورئي�ش خدم�ت الأنف والأذن واحلنجرة   طبيب 
يف اخلدم�ت العالجية اخل�رجية- �شحة على اأن التعرف 
اجليد على اأعرا�ش املر�ش وفهمه� ومعرفة اأ�ش�ليب الوق�ية 
منه� له دور كبري وفع�ل يف احلد من انت�ش�ره يف املجتمع، 
كم� اأن الك�شف الدوري لل�شمع ومت�بعة اأي تغيريات تطراأ 
والتي  ال�شمع  م�ش�كل  كذلك يف احلد من  اأهمية  له  عليه 
�شدد  دكتور ظفري على �شرورة  و  اإىل فقدانه.  ت��وؤدي  قد 
لالأ�شوات  ا�شتج�بتهم  مدى  خالل  من  الأطف�ل  مراقبة 
منهم  يطلب  م�  وفهم  وا�شتيع�ب  النطق  على  ومقدرتهم 
ي�ش�عد يف حتديد درجة الإ�ش�بة بفقدان ال�شمع و اكت�ش�فه 

يف املراحل الأوىل.  



عليه�  يقبل  ح��ل��وة  ف���ك��ه��ة  جم���رد  لي�ش  امل�شم�ش 
للتندر  لفظته�  ال��ب��ع�����ش  ي�شتخدم  اأو  ك���ث���ريون، 
اإ�ش�رة  يف  امل�شم�ش"،  "يف  ال�����ش��ع��وب  بع�ش  ك��ق��ول 
لالأ�شي�ء امل�شتحيلة ب�شبب ق�شر مو�شم ظهوره� يف 
الأ�شواق. من الن�حية الطبية، يف امل�شم�ش الكثري 
من العن��شر الغذائية املفيدة للج�شم من مع�دن 

وفيت�مين�ت واألي�ف وم�ش�دات اأك�شدة. 
"بولد �شك�ي" املتخ�ش�ش يف  لذلك ير�شد موقع 
ال�شوؤون الطبية يف تقرير � ترجمته ع�جل � الفوائد 
�شتدفعك  وال��ت��ي  الثمرة  لهذه  الكثرية  ال�شحية 

لإدراجه� كمكون اأ�ش��شي يف نظ�مك الغذائي:
مهًم�  دوًرا  يلعب  لذلك  ب���لأل��ي���ف،  غني  امل�شم�ش 
اخل�شو�ش  وجه  وعلى  الأمع�ء،  حركة  ت�شهيل  يف 
ب�لن�شبة ملن يع�نون من الإم�ش�ك. كم� اأنه ي�ش�عد 
يف حتفيز اإفراز الع�ش�رة اله�شمية التي ت�شهم يف 

امت�ش��ش العن��شر الغذائية.
A الذي ي�ش�عد  اأنه م�شدر ممت�ز لفيت�مني  كم� 
ويحمي  ال��روؤي��ة،  وحت�شني  العني  �شحة  تعزيز  يف 
من  ه��ج��وم  اأي  م��ن  املن�عة  ج��ه���ز  الفيت�مني  ه��ذا 
املوجود  البيت�ك�روتني  يقلل  كم�  احل��رة،  اجل��ذور 

فر�ش  من  امل�شم�ش  يف 
ب�أمرا�ش  الإ���ش���ب��ة 
�شلة  ذات  خ��ط��رية 

ب�لعني.
الأل��������ي���������ف  اأن  ك�����م������ 

بهذه  امل�����وج�����ودة 
ت�ش�عد  ال��ث��م��رة 
من  احل�������د  يف 
الكولي�شرتول 
ال�����������������ش��������ي��������ئ، 

مب������ ي�������ش���ه���م يف 
على  احل�������ف��������ظ 

�����ش����ح����ة ال����ق����ل����ب. 
ك��م��� اأن���ه���� ت���زي���د من 

اجليد.  الكولي�شرتول 
 � اأي�شً امل�شم�ش  وي��ح��ت��وي 

الذي  البوت��شيوم  عن�شر  على 

يوازن م�شتوي�ت الكهرب�ء يف اجل�شم.
ك��م��� ي��ح��ت��وي امل�����ش��م�����ش ع��ل��ى ك��م��ي���ت ك���ب���رية من 
واملنجنيز  وال���ن���ح��������ش  واحل����دي����د  ال���ك����ل�������ش���ي���وم 
يومي�  الف�كهة  ه��ذه  فتن�ول  لذلك  والفو�شفور. 

مينع ه�ش��شة العظ�م خ��شة مع تقدم العمر.
ي�ش�عد  الذي  ب�حلديد  غنية  الثمرة  هذه  وتعتر 
املوجود  واحلديد  احل��م��راء.  ال��دم  اإنت�ج خالي�  يف 
يف هذه الف�كهة ي�شتغرق وقًت� اأطول يف امت�ش��شه 
لكنه يبقى ب�جل�شم مدة اأطول، م� يزيد من فر�ش 

منع فقر الدم، وهذه نقطة قوة يف امل�شم�ش.
ال�شوائل  م�شتوي�ت  على  الف�كهة  ه��ذه  وحت���ف��ظ 
املع�دن  من  اثنني  على  احتوائه�  ب�شبب  ب�جل�شم 
وهذه  وال�����ش��ودي��وم.  البوت��شيوم  وه��م���  احل��ي��وي��ة 
امل��ع���دن حت���ف��ظ على ت���وازن ال�����ش��وائ��ل يف اجل�شم 
وتوزيع الط�قة على اأجزاء خمتلفة من الأع�ش�ء 
التمثيل  عملية  حت�شني  يف  وك��ذل��ك  وال��ع�����ش��الت، 

الغذائي وتقليل تقل�ش�ت الع�شالت. 
وميكن للمر�شى الذين يع�نون من احلمى تن�ول 
املع�دن  على جميع  يحتوي  لأن��ه  امل�شم�ش؛  ع�شري 
امل�ش�عدة  �ش�أنه�  التي من  الأ�ش��شية  والفيت�مين�ت 

ال�������ش���م���وم من  اإزال��������ة  يف 
خم��������ت��������ل��������ف 

خ�ش�ئ�ش  ب�مل�شم�ش  يوجد  كم�  اجل�شم.  اأع�����ش���ء 
مهدئة وم�ش�دة لاللته�ب�ت تخفف من احلمى.

ويحتوي امل�شم�ش على فيت�مني C وA واملغذي�ت 
النب�تية التي توفر للجلد �شحة ون�ش�رة. كم� اأن 
اإبط�ء  يف  ت�ش�عد  ب��ه  امل��وج��ودة  الأك�����ش��دة  م�ش�دات 
اإىل ذل���ك فهو  ب���لإ���ش���ف��ة  ال�����ش��ي��خ��وخ��ة.  ع��م��ل��ي��ة 
والطفح  الك��زمي���  مثل  اجللد  ا�شطراب�ت  يع�لج 

اجللدي.
لأنه  ال�شرط�ن  من  الوق�ية  يف  امل�شم�ش  وي�ش�عد 
غني ب�لك�روتين�ت وغريه� من م�ش�دات الأك�شدة. 
وه���ذه امل��ك��ون���ت متنع اأ���ش��رار اجل���ذور احل���رة من 

دخول اجل�شم وتدمر اخلالي� ال�شرط�نية.
ال�شعرات  منخف�شة  الف�كهة  ه��ذه  ل��ك��ون  ون��ظ��ًرا 

فهذا ي�شجع على اإدراجه� يف حميتك احلرارية، 
لإن���ق��������ش ال�������وزن. ي��ك��ف��ي اأن 
من  ج���رام   100 اأن  تعلم 
�شعًرا   45 به�  امل�شم�ش 
ح����رارًي����� ف���ق���ط. كم� 
غري  الأل�����ي������ف  اأن 
للذوب�ن  ال��ق���ب��ل��ة 
امل����������������وج����������������ودة يف 
ت�شعرك  امل�����ش��م�����ش 
فرتة  املعدة  ب�متالء 
ي�ش�عدك  مم���  طويلة 

يف خ�ش�رة الوزن.

املفرط  ال�شتخدام  م��ن  اأمريكية  درا���ش��ة  ح��ذرت 
لبع�ش امل�شكن�ت )الآيبوبروفني(، واأ�شك�ل اأخرى 
الال�شتريويدية،  اللته�ب  مب�ش�دات  يعرف  مم� 
الأم����ر ال���ذي ق��د ي����وؤدي ل��ن��زي��ف داخ��ل��ي واأزم�����ت 

قلبية.
الآيبوبروفني  مثل  اأدوي���ة  على  الدرا�شة  ورك��زت 
“موترين واأدفيل”، اأو اأنواع اأخرى من العق�قري 
والن�بروك�شني،  الأ�شرين  مثل  الال�شتريويدية 
وال�شليكوك�شيب  “األيف”،  دواء  م����ث����ل 
“موبيك”،  وم��ي��ل��وك�����ش��ي��ك���م  “�شيليرك�ش”، 

والدايكلوفن�ك “فولت�رين”.
ووجدت الدرا�شة اأن نحو 15 يف امل�ئة من الب�لغني 
الذين يتع�طون تلك العق�قري، يتخطون اأق�شى 

جرعة يومية مو�شى به�.
وق�ل ديفيد كوفم�ن من ج�معة بو�شطن وكبري 

الب�حثني يف الدرا�شة “العق�قري الال�شتريويدية 
�ش�ئعة  الأدوي��ة  اأك��رث  تعد من  امل�ش�دة لاللته�ب 

ال�شتخدام يف الولي�ت املتحدة والع�مل”.
واأ���ش���ف “قد ي��ك��ون ل��ه��ذه الأدوي����ة اآث����ر ج�نبية 
اله�شمي  ب�جله�ز  نزيف  ح��دوث  ت�شمل  خطرية 
دون  تن�وله�  يتم  م���  وك��ث��ريا  القلبية،  والأزم�����ت 
دون  للبيع  مت�ح  منه�  كثريا  لأن  طبي،  اإ���ش��راف 

و�شفة طبية”.
ومن اأجل اإمت�م الدرا�شة �شجل 1326 �شخ�ش�، 
ال�شهر  خ��الل  الآيبوبروفني  تن�ولوا  اإنهم  ق�لوا 
تن�وله يف مفكرة يومية لالأدوية  ال�ش�بق، معدل 

على الإنرتنت وذلك على مدى اأ�شبوع.
وق����ل ال��ب���ح��ث��ون يف دوري����ة ع��ل��م ت���أث��ري الأدوي����ة 
تن�ولوا  امل�����ش���رك��ني  جميع  اإن  ال�����دواء،  و���ش��الم��ة 
امل�ئة  يف   87 بينهم  اأ�شبوع  خالل  الآيبوبروفني 

ا�شتخدموا الأنواع املت�حة دون و�شفة عالجية.
امل�ش�ركني  م��ن  امل���ئ��ة  يف   55 ت��ن���ول  املجمل  ويف 
اأي���م على الأق��ل خالل الأ�شبوع   3 الآيبوبروفني 

وا�شتخدمه 16 يف امل�ئة يومي�.
امل�ش�ركني عق�را واحدا  امل�ئة من  37 يف  وتن�ول 
امل�ش�دة  ال��ال���ش��ت��ريوي��دي��ة  ال��ع��ق���ق��ري  م���ن  اآخ����ر 
اأقل  وك���ن  الآيبوبروفني.  ج�نب  اإىل  لاللته�ب، 
تن�ولوه  م���  اأن  ي��ع��رف��ون  امل�����ش���رك��ني  ن�����ش��ف  م��ن 

ينتمي لهذه الفئة من العق�قري.
الطبي  الأك���دمي��ي  املركز  وق���ل ليفر فوخت من 
الأط��ب���ء قد  اإن  اأم�����ش��رتدام يف ه��ول��ن��دا،  بج�معة 
م�ش�كل  ب�شبب  العق�قري  ه��ذه  بتن�ول  ين�شحون 
ب�لع�شالت اأو اأ�شب�ب اأخرى، لكنه� ل تالئم كثريا 
م��ن الأ���ش��ب���ب ال��ت��ي ت��دف��ع امل��ر���ش��ى ل�شرائه� من 

ال�شيدلي�ت.

�شحة وتغذية

19

ُت�ستعمل �لتو�بل �ليوم يف معظم �لأطباق و�خللطات �لدو�ئية ب�سبب غناها �لعطري ومنافعها �لعالجية. 
ومع تقّدم �لبحوث �لعلمية، بات معروفًا �أنها تعّج بجزيئات مفيدة لل�سحة!

تتعّدد �ملنافع �لتي تقّدمها لنا �لتو�بل، فهي ت�ساعد يف خ�سارة �لكيلوغر�مات �لز�ئدة وتقي من �ل�سرطان 
و�لتهاب �ملعدة و�لإمعاء.

يلعب دوًر� مهًما يف ت�سهيل حركة �لأمعاء

فوائد �ضحية  كثرية يف  امل�ضم�ش
االإفراط يف تناول بع�ش  

امل�ضكنات خطر جدا

منافع �سحية
غنية  ال��ت��واب��ل  امل��ن��ّح��ف��ة:  احل��م��ي���ت  حليفة  ال��ت��واب��ل   •
والذوق،  ال�شم  ح��ّشَتي  حتّفز  متبّخرة  ع�شوية  مبرّكب�ت 
وميكن اأن ت�شبح بديلة عن امللح والدهون واأو ال�شكري�ت 

تزامن�ً مع احلف�ظ على مذاق لذيذ.
 لذا ت�شّكل التوابل جزءاً من )الأدوات( الغذائية التي ت�شمح 
وال�شكري.  ال��زائ��د  وال���وزن  ال��دم  ارت��ف���ع �شغط  مبك�فحة 
لأنن�  معدومة  �شبه  اأو  �شئيلة  احلرارية  �شعراته�  وتبقى 

ن�شيف كمي�ت �شغرية منه� اإىل الأطب�ق.
مئة  من  اأك��رث  على  التوابل  حتتوي  واق��ي��ة:  عن��شر   •
ج��زي��ئ��ة ت��ت��م��ّت��ع ب��خ�����ش���ئ�����ش م�����ش���دة ل��الأك�����ش��دة وحتمي 
اخل���الي���� م���ن اجل�����ذور احل����رة وت��ع��ط��ي م��ف��ع��وًل م�ش�داً 

لاللته�ب.
 كذلك ُتَفّعل الآث�ر الواقية ملنتج�ت نب�تية اأخرى: يزداد 
بثالثة  النيئة  اخل�����ش��راوات  يف  لالأك�شدة  امل�ش�د  املفعول 

اأ�شع�ف عند ر�ّش التوابل عليه�! لذا ميكن اأن ت�ش�هم 
اأم���را����ش القلب  ال��ت��واب��ل يف ال��وق���ي��ة م��ن 

والأوعية الدموية وال�شرط�ن.
• من�فع ُمطّهرة وه�شمية: 

ُت�������ش���ت���ه���لَ���ك ال���ت���واب���ل 
ب�������ش���ك���ل اأ�����ش����������ش����ي يف 
ال��ب��ل��دان احل����رة حيث 
الإ�ش�بة  خطر  يرتفع 
ب�������ل������ت������ه�������ب امل������ع������دة 
والت�شّمم،  والأم����ع�����ء 
على  ت���ق�������ش���ي  لأن�����ه������ 
اجل����راث����ي����م وحت����ف���ظ 
ب�لزيوت  الأغ��ذي��ة  على 
الأ����ش��������ش���ي���ة واملُ���َط���ّه���رة 
عليه�.  حت���ت���وي  ال���ت���ي 

الأن��زمي���ت، يح�ّشن عدد  اإف��راز  كذلك من خالل تن�شيط 
منه� م�ش�ر اله�شم، ل �شيم� تفكيك الدهون وال�شكري�ت.

�لكركم يحمي من �ل�سرطان
يحتوي الكركم على 235 عن�شراً نب�تي�ً كيم�وي�ً ويتمتع 

كل واحد منه� بخ�ش�ئ�ش واقية.
اأثر  اإىل  الأخ�����رية  ال�����ش��ن��وات  يف  امل���ق����لت  اآلف  اأ����ش����رت   
اإ�ش�ب�ت ال�شرط�ن يف الهند،  ا�شتهالك الكركم لتخفي�ش 
لأنه يجعل املواد ال�شرط�نية حميدة ويعيق تك�ثر اخلالي� 

ال�شرط�نية وي�شّرع تدمريه� الذاتي.
 لذا يجب اأن ن�شتهلك الكركم دوم�ً مع البه�ر والزجنبيل 
اخل�شراوات  م��ع  خلطه  ميكن  اأو  وال��ك��زب��رة...  وال�شم�ر 
الط�زجة )زهرة، بروكويل، كرف�ش...( والبقولي�ت )عد�ش، 

ف��شولي�( وميكنه اأن يعّطر الف�كهة املطبوخة.

�لهال يخّفف ع�سر �له�سم
وامليكروب�ت  والت�شنج�ت  لاللته�ب  م�ش�د  عن�شر  اله�ل 
ملع�جلة  بف�عليته  م��ع��روف  اأ���ش������ش��ي  زي���ت  ع��ل��ى  وي��ح��ت��وي 
مع  ا�شتعم�له  ميكن  والإ���ش��ه���ل.  اله�شم  وع�شر  املغ�ش 
ال�شم�ر وجوزة الطيب لإ�شف�ء نكهة مده�شة على اأطب�ق 
املطبوخة  الف�كهة  اله�ل  اأن يعّطر  ال�شمك. كذلك ميكن 

والأرز بحليب والتحلي�ت بنكهة القهوة.

جوزة �لطيب تن�ّسط �جل�سم
���ن ج������وزة ال���ط���ي���ب ال��������دورة ال���دم���وي���ة وال����ذاك����رة  حت�������شّ
يجب  لكن  الن��ت��ب���ه...  م�شتوى  وت��زي��د  اجل�شم  وتن�ّشط 
م�شّرة.  ت�����ش��ب��ح  ق���د  لأن���ه����  ا���ش��ت��ه��الك��ه���  يف  ن��ب���ل��غ  األ 

و مي��ك��ن ا���ش��ت��ع��م���ل��ه��� م���ع م�����ش��ت��ق���ت احلليب  اأ

والبي�ش  العجة  اأطب�ق  تعطي  كذلك  واملوالح،  ال�شكري�ت 
ط�بع�ً مميزاً.

القرفة تنّظم موؤ�شر �شكر الدم
ت�ش�هم القرفة يف تخفي�ش موؤ�شر �شكر الدم بعد وجب�ت 

الطع�م.
امل�ش�بني  اإىل  ب���ل��ن�����ش��ب��ة  ل��اله��ت��م���م  م��ث��رية  ُت��ع��ت��ر  ل���ذا   
ب�ل�شكري اأو كل من يريد احلف�ظ على ر�ش�قته. وي�شمح 
يف  ال�شكر  كمية  بتخفي�ش  التحلي�ت  يف  ال��ق��وي  عطره� 

الو�شفة.
واخللط�ت  وامل��وال��ح  ال�شكري�ت  اإىل  ن�شيفه�  اأن  ميكنن�   
ف���ك��ه��ة مطبوخة،  )ب�����ش��ك��وي��ت،  وال��ت��ح��ل��ي���ت  احل���م�����ش��ة 

كرمي�...(.

�لكزبرة حتّد من �لنفخة
اله�شم وميكن  للت�شنج�ت وت�شّهل  الكزبرة م�ش�دة 

اله�شمية  ال���ش��ط��راب���ت  ملع�جلة  ا�شتعم�له� 
والنفخة،  ال��ب��ط��ن  اأوج�����ع  وتخفيف 

حتى اأنه� تع�لج الإ�شه�ل. تعطي 
ط�بع�ً  امل��ط��ح��ون��ة  ب���ذوره���� 

ل�شل�ش�ت  مم���ي���زاً 

ال�شتوية  اخل�����ش��راوات  خلط�ت  حت�ّشن  اأن  ومي��ك��ن  اخل��ل 
كذلك  ال��ك��ّم��ون.  م��ع  خلطه�  عند  البخ�ر  على  املطبوخة 

ميكن ا�شتعم�له� )لإيق�ظ( اأطب�ق ال�شمك واملح�ر.

�لزجنبيل يوقف �لغثيان
يحتوي الزجنبيل على عن��شر اجلنجرول الن�شطة التي 
كذلك  والتقيوؤ.  الغثي�ن  وتخّفف  املعدة  غ�ش�ء  ت�شتهدف 
ف�شل  خ��الل  احليوية  ب��شتع�دة  وي�شمح  اجل�شم  ين�ّشط 

ال�شت�ء. 
دون  م��ن  لكن  امل�شحوق،  اأو  منه  ال��ط���زج  ا�شتعم�ل  ميكن 
ق�شوره، ويتن��شب مذاقه الالذع مع اأطب�ق الط�جن واملخلل 

و�شل�ش�ت اخلل ومع �شلط�ت الف�كهة واحللوي�ت.

تعّج بجزيئات مفيدة لل�سحة

التوابل.. تقي من ال�ضرطان والتهاب املعدة واالإمعاء
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�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/الراعي 

CN 2169816:للخدم�ت البيطرية رخ�شة رقم
قد تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�ش�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�شر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ش�ء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية م غ 

العدد 12271 بتاريخ 2018/3/11

�إع����������الن
الف�شية  ال�ش������دة/لوؤلوؤة  ب�ن  القت�ش�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1701174:لل�شي�نة الع�مة  رخ�شة رقم
قد تقدموا الين� بطلب

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع
ا�ش�فة �شيف عي�شة حممد را�شد املزروعي %100

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع
حذف خمي�ش را�شد حممد حمو�ش املزروعي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ش�دية خالل اأربعة ع�شر يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا 
العالن وال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ش�ء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية م غ 
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�إع����������الن
الزرق  ال�ش������دة/ال�شم�ء  ب�ن  القت�ش�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1716488:لل�شي�نة الع�مة  رخ�شة رقم
قد تقدموا الين� بطلب

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع
ا�ش�فة �شيف عي�شة حممد را�شد املزروعي %100

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع
حذف خمي�ش را�شد حممد حمو�ش املزروعي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ش�دية خالل اأربعة ع�شر يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا 
العالن وال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ش�ء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية م غ 

العدد 12271 بتاريخ 2018/3/11

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/ق�ش�يد لكوي املالب�ش 

رخ�شة رقم:CN 1011977 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع

ا�ش�فة يو�شف ح�شن حممد ح�شن احلم�دي %100
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع

حذف عبداهلل ط�ر�ش �شعيد �شليويح املزروعي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�ش�دية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  ف�ن  وال  العالن 

انق�ش�ء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية م غ 

العدد 12271 بتاريخ 2018/3/11   
مكتب اإدارة الدع�ى - اإعالن بالن�شر بالإحالة  

 2017/362 جتاري كلي
اىل املدعي عليه� / 1- ب�ور تك للتج�رة واملق�ولت الكهرب�ئية ميثله� ف��شوديف�ن وين �ش�ويرتي 

ب�بوراج   2- ايندوليك� ب�بوراج - اجلن�شية الهند 
حيث ان املدعي / �شركة ن�فكو لالأنظمة الكهروميك�نيكية - ذ م م  

قد اق�م الدعوى احلقوقية رقم 2017/362 جت�ري كلي 
التم�ش يف الطلب اول : الزام املدعي عليهم� الوىل والث�نية ب�لت�ش�من والتك�فل ب�ن يوؤدي� للمدعية 
مبلغ وقدره 732.050 درهم )�شبعم�ئة واثن�ن وثالثون الف� وخم�شون درهم مع الف�ئدة الق�نونية 

12% من ت�ريخ رفع الدعوى وت�شمني املدعي عليهم� الر�شوم وامل�ش�ريف واتع�ب املح�م�ة 
يوم  �شب�ح  اخليمة  براأ�ش  الوىل  ال��دائ��رة  الكلية  التج�رية  املحكمة  ام���م   ح�شورك  يقت�شي  ل��ذا 
الثالث�ء املوافق 2018/3/13 م ال�ش�عة 9.00 الت��شعة �شب�ح� ، لالج�بة على الدعوى وتقدمي م� 
لديك من بي�ن�ت ودفوع ويف ح�لة تخلفك عن احل�شور او ار�ش�ل وكيل عنك يف الوقت املحدد ف�ن 

املحكمة �شتب��شر نظر الدعوى غي�بي� بحقك.  
 حرر بت�ريخ : 2018/3/6 

 مكتب اإدارة الدع�ى - حمم�د فائق عليان       

 حك�مة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12271 بتاريخ 2018/3/11   
يف الدع�ى رقم 2017/3735 جتاري جزئي    

 املعلن اليه� / املدعي عليه� / �شركة ابيك�ش خلدم�ت التموين ب�لوجب�ت  الغذائية - �ش ذ م م  
وميثله� مديره� / الي��ش جورج �شبطيني 

بن�ء على تكليفن� من قبل حمكمة دبي املوقرة لعم�ل اخلرة املح�ش�بية يف الدعوى اعاله 
فقد حددن� يوم الثنني املوافق 2018/3/19  ال�ش�عة الرابعة والن�شف ع�شرا موعدا لعقد 
الجتم�ع الول للخرة املح��شبية وذلك مبكتبن� الك�ئن دبي- بر دبي- �ش�رع ال�شيخ زايد 
الرابع  الط�بق  رق��م 2403   العط�ر مكتب  ب��رج   امل���يل  املركز  ب�لقرب من حمطة م��رتو 
والع�شرون - ه�تف رقم  3589996-04 وف�ك�ش 3589966-04 �ش ب 2403 - لذا يطلب 
امل�شتندات  ك�فة  اح�ش�ر  مع  املذكور  الجتم�ع  حل�شور  ق�نون�  ميثلكم  من  او  ح�شوركم 

املتعلقة ب�لدعوى.
 XLNC م�شعل الزرعوين للمح��شبة الق�نونية- ع�شو يف

اخلبري املح��شبي : د. م�شعل عبداهلل الزرعوين

دع�ة حل�ش�ر الجتماع الول
للخربة املحا�شبية 

العدد 12271 بتاريخ 2018/3/11   
انذار عديل بالن�شر

 رقم   2018/1/1493     
املنذرة : مى للعق�رات - �ش ذ م م 

املنذر اليه� : مقهى بنت ال�شرق رقم الرخ�شة التج�رية - 650197 - جمهولة حمل الق�مة 
تنبه املنذرة على املنذر اليه� ب�لت�يل : -  

اول : ب�شرورة �شداد مبلغ )15000 / خم�شة ع�شر الف درهم م�شتحق حتى ت�ريخ  2018/1/31 ب�ل�ش�فة اىل 
م� ي�شتجد من القيمة اليج�رية وذلك حتى ت�ريخ الخالء الفعلي للعني املوؤجرة و�شداد مبلغ الف�ن درهم عن 

غرام�ت رجوع ال�شيك�ت من البنك 
ث�ني� : - اخالء حمل رقم )1( حمل عقد اليج�ر والك�ئن ببن�ية فريج املرر املق�مة على قطعة الر�ش رقم 
العيوب وال�شواغل والأ�شخ��ش وذلك ب�حل�لة  املرر - دبي وت�شليمه للمنذرة خ�لي� من  )117-648( مبنطقة 

التي ك�ن عليهم� وقت ال�شتالم وذلك خالل املدة املحددة بهذا الإنذار. 
اإع��الن��ك��م بهذا الإن����ذار واإل �شوف ت�شطر امل��ن��ذرة لت��خ���ذ ك�فة  وذل��ك خ��الل ث��الث��ون يوم� ت��ب��داأ م��ن ت���ري��خ 
الجراءات الق�نونية الالزمة ل�شرتداد حقوقه� طرفكم مب� يف ذلك املط�لبة ب�ل�شداد والخالء مع حتميلكم 

ك�فة الر�شوم وامل�ش�ريف الق�ش�ئية وذلك مع حفظ ك�فة حقوق املنذرة الخرى جت�ه املنذر اليه�. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر

رقم 2018/1427 
املنذر / ورثة ن��شر را�شد لوت�ه 

 - ان��ور  ان��ور حممد  - خور�شيد  ال�شخ�شية  للعن�ية  ب���ل���ش  ري��ب��ون  اليه /م��رك��ز ج��ول��دن  امل��ن��ذر 
اجلن�شية ب�ك�شت�ين 

اعالن ب�لن�شر 
الف(   والب�لغ قدره�  25.000 )خم�شة وع�شرون   ، املحل  امل�شتحقة على  القيمة اليج�رية  �شداد 
اليج�ر  عقد  لن�ش  وفق�  املرجتعة  ال�شيك�ت   / ال�شيك  ر�شوم  �شداد  وكذلك   ، �شهر  خالل  وذل��ك 
اآ�شفني لق�مة دعوى ام�م مركز ف�ش املن�زع�ت اليج�رية للمط�لبة  املرم ، وال �شوف ن�شطر 
ب�لخالء و�شداد ك�فة امل�شتحق�ت اليج�رية وفق� للعقد الق�نون ، مع قيمة الفواتري ال�شتهالكية 
، امل�شروف�ت ، التعوي�ش�ت ، الر�شوم الق�ش�ئية ، الزي�دة الق�نونية حتى ت�ريخ الخالء الت�م مع 

ت�شليم املحل خ�يل من ال�شواغل. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1426    

املنذر / ورثة ن��شر را�شد لوت�ه 
املنذر اليه / �شركة عر املحيط�ت لوجي�شتيك & ك�رجو - �ش ذ م م 

 �ملو�سوع :    
�شداد القيمة اليج�رية امل�شتحقة على املكتب ، والب�لغ قدره�  65.000 وذلك خالل 
�شهر،  وال �شوف ن�شطر اآ�شفني لق�مة دعوى ام�م مركز ف�ش املن�زع�ت اليج�رية 
، مع  الق�نون  امل�شتحق�ت اليج�رية وفق� للعقد  للمط�لبة ب�لخالء و�شداد ك�فة 
 ، الق�ش�ئية  الر�شوم   ، التعوي�ش�ت   ، امل�شروف�ت   ، ال�شتهالكية  الفواتري  قيمة 

الزي�دة الق�نونية مع ت�شليم املكتب خ�يل من ال�شواغل. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر

رقم 2018/1425 
املنذر / ورثة ن��شر را�شد لوت�ه 

املنذر اليه / مركز ام اي ان ات�ش للعن�ية ال�شخ�شية الن�ش�ئية - اجلن�شية الإم�رات 
 �عالن بالن�سر 

�شداد القيمة اليج�رية امل�شتحقة على ال�شقة ، والب�لغ قدره�  100.160.36  وذلك 
املن�زع�ت  ف�ش  مركز  ام���م  دع��وى  لق�مة  اآ�شفني  ن�شطر  �شوف  وال  �شهر،   خ��الل 
للعقد  وف��ق���  الي��ج���ري��ة  امل�شتحق�ت  ك���ف��ة  و���ش��داد  ب���لخ��الء  للمط�لبة  الي��ج���ري��ة 
الر�شوم   ، التعوي�ش�ت   ، امل�شروف�ت   ، ال�شتهالكية  ال��ف��وات��ري  قيمة  م��ع  ال��ق���ن��ون، 

الق�ش�ئية ، الزي�دة الق�نونية مع ت�شليم املكتب خ�يل من ال�شواغل. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1423    

املنذر / ورثة ن��شر را�شد لوت�ه 
املنذر اليه / �شي ا�شبريت �ش�رتر لت�أجري قوارب و�شفن النزهة - �ش ذ م م 

اجلن�شية / الإم�رات
�عالن بالن�سر 

�شداد القيمة اليج�رية امل�شتحقة على ال�شقة ، والب�لغ قدره�  66.500  وذلك خالل �شهر،  
للمط�لبة  اليج�رية  املن�زع�ت  ف�ش  مركز  ام���م  دع��وى  لق�مة  اآ�شفني  ن�شطر  �شوف  وال 
الفواتري  قيمة  م��ع   ، الق�نون  للعقد  وفق�  الي��ج���ري��ة  امل�شتحق�ت  ك�فة  و���ش��داد  ب���لخ��الء 
ال�شتهالكية ، امل�شروف�ت ، التعوي�ش�ت ، الر�شوم الق�ش�ئية ، الزي�دة الق�نونية مع ت�شليم 

ال�شقة خ�لية من ال�شواغل. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12271 بتاريخ 2018/3/11   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2018/1422 
املنذر / ورثة ن��شر را�شد لوت�ه 

املنذر اليه / حممد فرا�ش حممد ع�ش�م الك�شيم - اجلن�شية �شوري� 
 �عالن بالن�سر 

�شداد القيمة اليج�رية امل�شتحقة على امل�شتودع ، والب�لغ قدره�  31.500  وذلك خالل 
�شهر،  وال �شوف ن�شطر اآ�شفني لق�مة دعوى ام�م مركز ف�ش املن�زع�ت اليج�رية 
مع   ، الق�نون  للعقد  وفق�  اليج�رية  امل�شتحق�ت  ك�فة  و�شداد  ب�لخالء  للمط�لبة 
قيمة الفواتري ال�شتهالكية ، امل�شروف�ت ، التعوي�ش�ت ، الر�شوم الق�ش�ئية ، الزي�دة 

الق�نونية مع ت�شليم امل�شتودع خ�يل من ال�شواغل. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12271 بتاريخ 2018/3/11   
انذار عديل بالن�شر

 رقم   2018/1/1491     
املنذرة : مى للعق�رات - �ش ذ م م 

املنذر اليه� : �شركة م�ن تك لالعم�ل الكهروميك�نيكية - ذ م م  رقم الرخ�شة التج�رية )616599(  
جمهولة حمل الإق�مة  - تنبه املنذرة على املنذر اليه� ب�لت�يل : -  

اول :  ب�شرورة �شداد مبلغ )9500 / ت�شعة الف وخم�شم�ئة درهم م�شتحق حتى ت�ريخ   2018/2/4  ب�ل�ش�فة 
اىل م� ي�شتجد من القيمة اليج�رية وذلك حتى ت�ريخ الخالء الفعلي للعني املوؤجرة

ث�ني� : - اخالء  مكتب رقم )203( حمل عقد اليج�ر والك�ئن ببن�ية فريج املرر املق�مة على قطعة الر�ش 
وذلك  والأ�شخ��ش  وال�شواغل  العيوب  من  خ�لي�  للمنذرة  وت�شليمه  دبي   - امل��رر  مبنطقة   )648-117( رقم 

ب�حل�لة التي ك�ن عليه� وقت ال�شتالم وذلك خالل املدة املحددة بهذا الإنذار. 
ك�فة  امل��ن��ذرة لتخ�ذ  ت�شطر  �شوف  واإل  الإن���ذار  بهذا  اإعالنكم  ت�ريخ  تبداأ من  يوم�  خ��الل ثالثون  وذل��ك 
الجراءات الق�نونية الالزمة ل�شرتداد حقوقه� طرفكم مب� يف ذلك املط�لبة ب�ل�شداد والخالء مع حتميلكم 

ك�فة الر�شوم وامل�ش�ريف الق�ش�ئية وذلك مع حفظ ك�فة حقوق املنذرة الخرى جت�ه املنذر اليه�. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12271 بتاريخ 2018/3/11   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر

يف الدع�ى رقم 2001/510 تنفيذ الحكام 
يف  وامل��ع��دل  كلي  جت���ري   99/213 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�ش�در  احلكم  تنفيذ   : الق�شية  مو�شوع 
له  للمحكوم  درهم(  ب�ملط�لبة مببلغ )2237125.50  رقم  2000/601 حقوق  ال�شتئن�ف حتت 

�ش�مل الر�شوم وامل�ش�ريف 
ط�لب العالن : ط�لب التنفيذ / بنك ام القيوين الوطني 

املطلوب اعالنه : املنفذ �شده / 1- يو�شف حممود حممد - جمهول حمل الق�مة. 
مو�شوع الإعالن : - نعلنكم ب�نه مت احلجز على اموالكم اخل��شة وهي عب�رة عن �شقة �شكنية 
- ند ح�شة - رقم الر�ش : 593 - ا�شم املبنى : ب�ل�ش ت�ورز تي 2 - رقم الوحدة : 2206/ وح�شة 
يف الر�ش رقم 107  الك�ئنة مبنطقة : اخلبي�شي وف�ء ملبلغ املط�لب به وقدره )2237125.50( 

دره وذلك للعلم مب� ج�ء ونف�ذ مفعوله ق�نون� 
بن�ء على قرار املحكمة ال�ش�در بت�ريخ  2018/3/1 

رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12271 بتاريخ 2018/3/11   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                        يف الدع�ى رقم  2018/559   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- مرمي حممد جه�د م�شطفى ي��شني  جمهول حمل 
الق�مة مب� ان ط�لب التنفيذ/�شعيد يحيى حميد الهن�ئي وميثله / 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق����م  ق��د   - ح�شني  ع��ب��داهلل  كلندر  خ���ل��د 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )119809( درهم 
�شتب��شر  املحكمة  ف�ن  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  ط�لب  اىل 
املذكور  ب�لقرار  الل��ت��زام  ع��دم  بحقك يف ح�لة  التنفيذية  الج���راءات 

خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12271 بتاريخ 2018/3/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2017/2448  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- عمران حم�شن حممد عبداهلل اجل�شمي  جمهول حمل الق�مة 
مب� ان املدعي/ م�شرف الهالل - �ش م ع وميثله / عبداهلل خمي�ش غريب الن�خي اآل 
ب�لزام املدعي عليه مببلغ وقدره  اأق���م عليك الدعوى ومو�شوعه� املط�لبة  علي   قد 
واربعون  وارب��ع��ة  وت�شعم�ئة  ال��ف  وث��الث��ون  وثالثة  )�شبعم�ئة  دره��م(   733.944.96(
درهم و�شتة وت�شعون فل�ش�( عب�رة عن املديونية املرت�شدة بذمة املدعي عليه والر�شوم 
له�  وح��ددت  كف�لة.  بال  املعجل  ب�لنف�ذ  احلكم  و�شمول  املح�م�ة  وات��ع���ب  وامل�ش�ريف 
جل�شة يوم الربع�ء  املوافق  2018/3/21  ال�ش�عة 9.30 �ش ب�لق�عة Ch1.B.8 لذا 
ف�أنت مكلف ب�حل�شور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأي�م على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12271 بتاريخ 2018/3/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2018/394  جتاري جزئي                

اىل املدعي عليه / 1- مطعم ون�دي افلي - �ش ذ م م - املعروفة �ش�بق� - مطعم ون�دي 
لل��وز - �ش ذ م م   جمهول حمل الق�مة مب� ان املدعي/ موؤ�ش�شة بروكري اكزكتيف 
للخدم�ت - وميثله� م�لكه� / نذير الدين حممد حممد معني الدين وميثله / ب�ش�ر 
ب�لزام  املط�لبة  الدعوى ومو�شوعه�  عليك  اأق���م  قد   - امل�ش�يبة  ابراهيم  علي  عبداهلل 
املدعي عليه�  مببلغ وقدره ) 41.230.76 درهم( والر�شوم وامل�ش�ريف واتع�ب املح�م�ة 
الثنني   ي��وم  جل�شة  له�  وح��ددت  كف�لة.  بال  املعجل  ب�لنف�ذ  احلكم  و�شمول  والف�ئدة 
مكلف  ف���أن��ت  ل��ذا   Ch1.C.13 ب�لق�عة  ���ش   8.30 ال�ش�عة    2018/3/12 امل��واف��ق  
او م�شتندات  اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات  ب�حل�شور 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأي�م على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12271 بتاريخ 2018/3/11   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدع�ى رقم 2017/666  عقاري كلي                                 
اىل املدعي عليه /1 - احمد يو�شف �شيخ حممد يو�شف  جمهول حمل الق�مة مب� ان املدعي / 
 م�شرف الإم���رات الإ�شالمي - �ش م ع ، مب� ان املدعي / م�شرف الإم���رات الإ�شالمي - �ش م ع  
ب��ت���ري��خ  2018/2/27   املحكمة حكمت  ب����أن  نعلنكم  وع��ل��ي��ه  اأع����اله  امل���ذك���ورة  ال��دع��وى  اق����م  ق��د 
الدور  الهند�شي �ش�حب  بندب اخلبري   - املو�شوع  الف�شل يف  :  وقبل  الت�يل  التمهيدي  احلكم 
الدعوى وم� به� من  اوراق  املقيدين ب�جلدول تكون مهمته - بعد الط��الع على  من اخل��راء 
م�شتندات وم� ع�شى ان يقدمه له اخل�شوم منه� وللخبري يف �شبيل مب��شرة امل�أمورية النتق�ل اىل 
اجله�ت احلكومية وغريه� لالطالع لديه� على مة م�شتندات تعينه على اأداء مهمته و�شم�ع من 
يرى لزوم� ل�شم�ع اقواله دون حلف ميني والزمت املدعي ب�يداع مبلغ 20000 الف درهم خزينة 
املوافق   الثالث�ء  املحكمة جل�شة يوم  له�  اتع�ب وم�ش�ريف اخلبري.  وح��ددت  املحكمة على ذمة 

.Ch1.B.8 2018/4/17  ال�ش�عة 30 : 9 �شب�ح� يف الق�عة
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12271 بتاريخ 2018/3/11   
   اعالن حكم بالن�شر 

يف الدع�ى رقم   02011962018   
اىل املحكوم عليهم / املوؤجرين : 1- مرمي ح�رب حمد - اإم�راتية اجلن�شية 

2- احمد حممد �شيب�ن املهريي - اإم�راتي اجلن�شية - جمهويل حمل الق�مة  
بت�ريخ  بجل�شته�  حكمت  ب���مل��رك��ز  الإب��ت��دائ��ي��ة  الق�ش�ئية  اللجنة  ب����ن  نعلمكم 

2018/3/6 يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�ش�لح املدعي / امل�شت�أجر : خمزن بيك الع�م 

ب���� " حكمت اللجنة مبث�بة احل�شوري )للمدعي عليهم�( 
- الزام املدعي عليهم� بتجديد عقد اليج�ر ملدة �شنة تبداأ من 2018/2/1 بذات 

القيمة وال�شروط 
- الزام املدعي عليهم� بر�شوم وم�شروف�ت الدعوى. 

ال  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  ب��شم �ش�حب   ومل� ك�ن هذا احلكم قد �شدر 
مكتوم ح�كم دبي وتلي علن� مبث�بة احل�شوري ، فهو ق�بل لالإ�شتئن�ف خالل 15 

يوم� اعتب�را من ت�ريخ ن�شر هذا الإعالن واإل �ش�ر نه�ئي� ق�بال للتنفيذ .
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12271 بتاريخ 2018/3/11   
   اعالن حكم بالن�شر 

يف الدع�ى رقم   02011972018   
اىل املحكوم عليهم / املوؤجرين : 1- مرمي ح�رب حمد - اإم�راتية اجلن�شية 

2- احمد حممد �شيب�ن املهريي - اإم�راتي اجلن�شية - جمهويل حمل الق�مة  
بت�ريخ  بجل�شته�  حكمت  ب���مل��رك��ز  الإب��ت��دائ��ي��ة  الق�ش�ئية  اللجنة  ب����ن  نعلمكم 

2018/3/6 يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�ش�لح املدعي / امل�شت�أجر : خمزن بيك الع�م 

ب���� " حكمت اللجنة مبث�بة احل�شوري )للمدعي عليهم�( 
- الزام املدعي عليهم� بتجديد عقد اليج�ر ملدة �شنة تبداأ من 2018/2/1 بذات 

القيمة وال�شروط 
- الزام املدعي عليهم� بر�شوم وم�شروف�ت الدعوى. 

ال  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  ب��شم �ش�حب   ومل� ك�ن هذا احلكم قد �شدر 
مكتوم ح�كم دبي وتلي علن� مبث�بة احل�شوري ، فهو ق�بل لالإ�شتئن�ف خالل 15 

يوم� اعتب�را من ت�ريخ ن�شر هذا الإعالن واإل �ش�ر نه�ئي� ق�بال للتنفيذ .
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12271 بتاريخ 2018/3/11   
 وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة البتدائية الحتادية 

ق�شم احلج�زات والبي�ع  -  التنفيذ رقم 2015/2402 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�شرا( 

لبيع العقار رقم )456( الكائنة مبنطقة القرائن )1(
اىل املحكوم عليه / ال�شيخ / في�شل بن خ�لد بن حممد بن �شقر الق��شمي 

ل�ش�لح املحكوم له / البنك التج�ري الدويل - �ش م ع 
تعلن حمكمة ال�ش�رقة البتدائية الحت�دية للجميع ب�أنه �شنعقد مزاد علني وذلك يف مت�م ال�ش�عة 
الع��شرة والن�شف من �شب�ح يوم الثنني املوافق 2018/3/18 ، وذلك لبيع العق�ر الع�ئد ملكيته 
للمحكوم عليه واأو�ش�ف العق�ر على النحو الت�يل : العق�ر رقم )456( ملك والذي تبلغ م�ش�حته 
)55.058.6 مرتا مربع�( وهو عب�رة عن فندق + م�شت�شفى مكون من ط�بق ار�شي + اول + �شكن 
+ ابنية ع�دية + خم�زن + مظلة + عدد 2 حو�ش �شب�حة + ن�فورة + ار�شي�ت + �شور + م�ش�ح�ت 
البيع  usp ، مبنطقة القرائن )1( ب�ل�ش�رقة - وي�شمل  خ�شراء + جتهيزات ميك�نيكية ونظ�م 
الأر�ش والبن�ء املق�مة عليه وذلك ب�شعر اأ�ش��ش يبدا به املزاد وقدره )321.655.695 درهم( فقط 
وت�شعون  وخم�شة  و�شتم�ئة  الف�  وخم�شون  وخم�شة  و�شتم�ئة  مليون  وع�شرون  وواحد  ثالثم�ئة 
ت�أمين� نقدي� او مبوجب  درهم�.  يتوجب على الراغب ب�ل�شرتاك ب�ملزايدة ان يقدم للمحكمة 
ال�شتف�ش�ر  او  ب�ل�شراء  يرغب  من  فعلى  للعق�ر.   املقدر  الثمن  من   %20 بقيمة  م�شدق  �شيك 
للمزادات  اللكرتوين لالم�رات  املوقع  او  ب�ملحكمة  والبيوع  ق�شم احلجوزات  ذلك مراجعة  عن 
له  من  كل  وعلى  البيع   موعد  قبل  وذلك   http://www.emiratesauction.ae
اعرتا�ش التقدم ب�عرتا�شه معززا اي�ه مب� يرره من م�شتندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة 

اي�م على القل.
رئي�س ق�شم احلج�زات والبي�ع 

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية       

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية

العدد 12271 بتاريخ 2018/3/11   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

                        يف الدع�ى رقم 2017/70  بيع عقار مره�ن    
اىل ح�جز �ش�بق /1-  ف�م� - �ش م ح   جمهول حمل الق�مة 

مب� ان ط�لب التنفيذ/ بنك ابوظبي التج�ري 
وميثله / حممد عي�شى �شلط�ن ال�شويدي - قررت حمكمة دبي البتدائية بت�ريخ 
2018/3/8 اخط�ركم ب�شورة من ق�ئمة التوزيع املرفق �شورة منه� وذلك للعلم 

مب� ج�ء فيه ون�ذ مفعولة ق�نون� 
جمموعة : دليب راهولن 

املبلغ املوزع = 26. 17.046.342    ق�ئمة توزيع رقم : 1  

رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

  التنفيذ
   250/2017/70

47/2016/308
   47/2016/338

الإجم�يل 

م
1
2
3

اجلهة ط�لبة التنفيذ
 بنك ابوظبي التج�ري 

بنك الإم�رات دبي الوطني 
ف�م� �ش م ح   

ن�شيبه  
17.046.342 . 26  

17.046.342 . 26 

املبلغ املنفذ به
18.984.973 . 34
27.795.503 . 67
21.852.500 . 00
68.632.977 . 01

يف التنفيذ 
 250/2017/70  

مبلغ )درهم( مورد من قبل املنفذه �شده

17.046.342 .26     
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املال والأعمال
األحد   11   مارس    2018  م   -   العـدد  12271  

Sunday   11   March   2018  -  Issue No   12271

»اأرا�ضي دبي« تنجز تقييم 8 اآالف عقار 
بقيمة 287 مليار درهم خالل 2017 

•• دبي-وام:

اأعلنت دائرة الأرا�شي والأمالك يف دبي انه� اأجرت 8 الف و 173 عملية 
287 ملي�ر دره��م لت�شجل  2017 جت���وزت قيمته�  تقييم عق�ري خالل 

اأعلى قيمة له� يف هذا املج�ل حتى الآن.
بني  تراوحت  التقييم  اأه��داف  اأن  العق�ري  التقييم  مركز  تقرير  يف  وج���ء 
اأعم�ل  و  دب��ي  وبلدية  والبنوك  امل���زادات  من  الطلب  اأو  امل�شتثمرين  اإق�مة 
التدقيق ال�شنوي وتقييم الهب�ت ولأغرا�ش حتديد املب�لغ امل�شتحقة للزك�ة 
بن�ء على طلب�ت  التقييم  اأعم�ل  املنح.. فيم� تتم  البيع ومتلك  ولأغرا�ش 
ا�شتج�بة لطلب�ت من  اأو  اأنف�شهم  املطورين  اأو  املالك  الدائرة من  تتلق�ه� 

جه�ت حكومية.
وق�ل �شع�دة �شلط�ن بطي بن جمرن مدير ع�م دائرة الأرا�شي والأمالك يف 
دبي ان مركز التقييم يعتمد على البي�ن�ت واملعلوم�ت املتوفرة يف �شجالت 
مع�يري  على  يعتمدون  العملي�ت  ه��ذه  على  الق�ئمني  اأن  كم�   .. ال��دائ��رة 
متطورة لإجراء التقييم ويتم ذلك وفق اأنظمة ع�ملية تت�شم ب�أعلى درج�ت 

الدقة وال�شف�فية والحرتافية.
العر�ش  مع�دلة  ويدعم  الأرا�شي  قيم  واإدارة  تنظيم  ..يف  التقييم  وي�شهم 
والطلب وي�شتفيد منه مركز ف�ش املن�زع�ت الإيج�رية يف دبي لبن�ء واإ�شدار 

اأحك�م م�شتندة على اأرق�م موؤكدة �ش�درة على جه�ت متخ�ش�شة.
كم� ميكن للمطورين اأي�ش� الأخذ ب�لنت�ئج التي تتو�شل اإليه� جلنة التقييم 
لتقدمي عرو�ش مدرو�شة لل�شوق مب� ي�شمن لهم ت�شميم حمالت ت�شويقية 

مبنية على اأ�شع�ر معقولة بعيدة عن املب�لغ�ت.

معر�ش دبي لالأخ�ضاب ينطلق 
غدا مب�ضاركة اأكرث من 55 دولة

•• دبي -وام: 

ينطلق معر�ش دبي الدويل لالأخ�ش�ب ومك�ئن ت�شنيع الأخ�ش�ب يف دورته 
الث�لثة ع�شر غدا الإثنني وي�شتمر ثالثة اأي�م يف مركز دبي التج�ري الع�ملي 

مب�ش�ركة اأكرث من 55 دولة على م�شتوى الع�مل.
وي�ش�رك يف املعر�ش عدد كبري من ال�شخ�شي�ت الب�رزة مثل ب�كوم موبليت 
رئي�ش  ن�ئب  وف��ريا خمريوف�  دول��ة اجل�بون  والغ�ب�ت يف  املي�ه  وزي��ر  بوبي� 
ق�شم الهند�شة الكيمي�ئية ومع�جلة الأخ�ش�ب بوزارة ال�شن�عة والتج�رة يف 
رو�شي� وغريهم من الب�رزين وممثلي عدد من اجله�ت الع�ملية. وتت�شمن 
دورة هذا الع�م مزاي� وت�شهيالت وعرو�ش واأ�شع�ر تن�ف�شية مقدمة من اأكرث 
من 300 ع�ر�ش من جميع اأنح�ء الع�مل من اأمل�ني� واإيط�لي� ورو�شي� وكندا 
واأمريك� وال�شني والهند وتركي� وغريهم لتن��شب جميع الزوار من التج�ر 
وامل�شنعني وامل�شتوردين ورج�ل الأعم�ل وجميع الع�ملني يف �شن�عة الأث�ث 
واملنتج�ت اخل�شبية. ويتيح املعر�ش الفر�شة للتعرف على اأحدث التقني�ت 
ومك�ئن  الأث���ث  ت�شنيع  جم�ل  يف  الرابع  اجليل  تكنولوجي�  من  احلديثة 
وعقد  لال�شتثم�رات  ج���ذب��ة  يعد  فيم�   .. املختلفة  ومنتج�ته�  الأخ�����ش���ب 
وامل�شنعني  وامل�شتوردين  املوردين  و  الع�ر�شني  بني  ال�شفق�ت  من  الكثري 
حيث ي�شكل من�شة حقيقة جللب اأحدث مك�ئن �شن�عة الأخ�ش�ب واإت�حته� 

للم�شتفيدين منه� من التج�ر والأفراد الع�ملني يف هذه ال�شن�عة.
وي��ع��ت��ر احل���دث م��ن امل��ع���ر���ش احل��ي��وي��ة وذات الأه��م��ي��ة ال��ت��ي ت���ويل دولة 
من  وع��دد  القت�ش�د  وزارة  من  بدعم  ويق�م  به�  كبريا  اهتم�م�  الإم����رات 
 17 اأك��رث من  تبلغ  م�ش�حة �شخمة  على  واملتخ�ش�شة  احلكومية  اجله�ت 
األف مرت مربع ومن املتوقع اأن يتزايد حجم اإقب�ل الزوار هذا الع�م لي�شل 
ا�شتثن�ئية وقدرته على  مل� يتيحه من فر�ش وعرو�ش  زائ��ر  األ��ف   10 اإيل 
الع�ملني يف  ال��ع���مل يف م��ك���ن واح���د م��ن  ���ش��رك���ت م��ن معظم دول  جتميع 

�شن�عة الأخ�ش�ب واملك�ئن والإك�ش�شوارات.
�شن�عة  مب��ج���ل  املخت�شة  الأخ���رى  اجل��ه���ت  م��ن  ع��دد  املعر�ش  يف  ي�ش�رك 
الأخ�ش�ب ع�ملي� مثل وزارة الغ�ب�ت والبيئة يف جمهورية الك�مريون ورئي�ش 
ال�شركة الوطنية لالأخ�ش�ب ب�جل�بون وجمعية م�شنعي م�كين�ت الأخ�ش�ب 
الرتكية  واجلمعية  الأمريكية  لالأخ�ش�ب  الت�شديري  واملجل�ش  الأوروبية 
لالأخ�ش�ب  ال��دول��ي��ة  الأف��ري��ق��ي��ة  واجل��م��ع��ي��ة  الأخ�����ش���ب  م���ك��ي��ن���ت  مل�شنعي 

ال�شتوائية وعدد كبري من اجله�ت الأخرى الداعمة وامل�ش�ركة ب�ملعر�ش.
مل�شتلزم�ت ومكون�ت  الدويل  دبي  يق�م معر�ش  املعر�ش  اإط�ر فع�لي�ت  ويف 
ويوفر  اخل�شبية  املنتج�ت  اإك�ش�شوارات  م�شنعي  كل  ي�شم  وال��ذي  الأث����ث 

اأحدث الت�شميم�ت احلديثة.

االإمارات للتوازن بني اجلن�ضني يعقد 
اجتماعا مع املالية والنقد الدويل

•• دبي-وام:

وزارة  تن�شيقي� مع  اجتم�ع�  للتوازن بني اجلن�شني  الإم���رات  عقد جمل�ش 
امليزاني�ت  لو�شع  ال�شبل  اأف�شل  ملن�ق�شة  ال���دويل  النقد  و�شندوق  امل�لية 
ومع�يري  واإج���راءات  اجلن�شني  بني  ال��ت��وازن  لتعزيز  املخ�ش�شة  احلكومية 

تطبيقه� واملبنية على اأف�شل املم�ر�ش�ت الع�ملية.
بدبي بح�شور عدد من  امل�لية  وزارة  ال��ذي عقد يف مقر   - ي�أتي الجتم�ع 
ب�لتع�ون  املجل�ش  يبذله�  ال��ت��ي  للجهود  موا�شلة   - املعنيني  امل�����ش��وؤول��ني 
والتن�شيق مع وزارة امل�لية وجميع اجله�ت املعنية يف الدولة من اأجل زي�دة 
م�شتوى تب�دل اخلرات والروؤى والأفك�ر مع املنظم�ت واملوؤ�ش�ش�ت الدولية 
تعزز  التي  والإج���راءات  ال�شي��ش�ت  اأف�شل  على  والتعرف  اخل��رة  �ش�حبة 
اإجن�زات الدولة يف جم�ل التوازن بني اجلن�شني مب� ي�شهم يف الو�شول به� 
املج�ل وجعله� منوذج� يحتذى به يف  الأوىل ع�ملي� يف هذا  ال��دول  لق�ئمة 

ال�شي��ش�ت والت�شريع�ت املتعلقة به.
وق�ل �شع�دة يون�ش ح�جي اخلوري وكيل وزارة امل�لية اإن العمل على حتقيق 
التوازن بني اجلن�شني ميثل حمورا رئي�شي� من حم�ور ا�شرتاتيجية وزارة 
الرامية  العديد من اخلطوات واملب�درات  الوزارة  اإىل اعتم�د  امل�لية..لفت� 
لتمكني املراأة وتعزيز ح�شوره� يف خمتلف املواقع القي�دية والإدارية وذلك 
انطالق� من الإمي�ن ب�أن الو�شول لأهدافن� يف التنمية امل�لية والقت�ش�دية 
والإبداع  العمل  امل��راأة يف  اإل مب�ش�ركة  يتحقق  لن  امل�شتدامة  والجتم�عية 

ك�شريك يف عملية البن�ء والتقدم.

��ستجابة فورية ل�ستف�سار�ت �ملتعاملني عرب �أحدث و�سائل �لت�سال �لذكية �لتفاعلية

هيئة كهرباء ومياه دبي اأول جهة حكومية تطلق موظفها االفرتا�ضي »رما�ش« 
على من�ضة جوجل للذكــاء اال�ضطناعي لالإجابــة على ا�ضـتف�ضارات متعامليها

•• دبي-الفجر:

اأع���ل���ن���ت ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب����ء وم����ي�����ه دبي   
اإط�����الق خ��دم��ة »رم��������ش« للذك�ء  ع���ن 
ال�شطن�عي على من�شة جوجل للذك�ء 
ال�شطن�عي لالإج�بة على ا�شتف�ش�رات 
متع�مليه�، حيث يتواجد »رم��ش« اأي�ش�ً 
من�شتي«اآي.اأو.اإ�ش«و«اأندرويد  على 
وال�ش�ع�ت  اأن����دروي����د،  »وت��ل��ف��زي��ون���ت 
وال�������ش���م����ع����ت ال���ذك���ي���ة، اإ����ش����ف���ة اإىل 

الأجهزة املنزلية الذكية.
الط�ير،  حم��م��د  ���ش��ع��ي��د  ����ش���ع����دة  ق�����ل 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ش  امل��ن��ت��دب  ال��ع�����ش��و 
ن�شتلهم  دب����ي:  وم��ي���ه  ك��ه��رب���ء  لهيئة 
�ش�حب  �شيدي  توجيه�ت  م��ن  روؤي��ت��ن��� 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
م��ك��ت��وم، ن���ئ��ب رئ��ي�����ش ال���دول���ة رئي�ش 
جم��ل�����ش ال���������وزراء ح����ك���م دب������ي، رع�����ه 
تطبيق  ع��ل��ى  ب������ش��ت��م��رار  ون�����ش��ع��ى  اهلل، 
الوطنية  واخل��ط��ط  ال���ش��رتات��ي��ج��ي���ت 
الطموحة يف اإط�ر الو�شول اإىل حتقيق 
 »1702 الإم��������رات  »م��ئ��وي��ة  اأه������داف 
ال��ت��ي اأط��ل��ق��ه��� ���ش��ي��دي ���ش���ح��ب ال�شمو 
مكتوم،  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د  ال�����ش��ي��خ 
ن���ئ��ب رئ��ي�����ش ال���دول���ة رئ��ي�����ش جمل�ش 

دب���ي رع����ه اهلل، والتي  ال�����وزراء ح���ك��م 
طويل  ح��ك��وم��ي���ً  ع��م��ل  ب��رن���م��ج  �شكلت 
العري�شة  اخل���ط���وط  وت��ر���ش��م  الأم�����د 
وا�شرتاتيجية  امل�شتقبل،  اإم���رات  لبن�ء 
ال�شطن�عي، اله�دفة  للذك�ء  الإم�رات 
ومبتكرة  مبدعة  عمل  بيئ�ت  خلق  اإىل 
اإنت�جية ع�لية من خالل ا�شتثم�ر  ذات 
ال�شطن�عي  ال��ذك���ء  واأدوات  تقني�ت 

وتطبيقه�. كم� اعتمدن� البتك�ر �شمن 
البتك�ر  ب�أن  اإمي�ن�  وذلك  الهيئة  روؤي��ة 
يعد اأولوية لتطوير خدم�تن� ومب�دراتن� 
ال�شرتاتيجي�ت  ل��ت��ط��وي��ر  واأ����ش��������ش���� 
وخ����ط����ط ال���ع���م���ل، ون���ع���ت���م���ده رك����ي����زًة 
امل�شتمر  والتح�شني  للتطوير  اأ�ش��شية 
ال��ه��ي��ئ��ة يف جميع  ت��ن���ف�����ش��ي��ة  ل��ت��ع��زي��ز 
بقط�ع�ته�  املتعلقة  البتك�ر  جم���لت 

الرابعة  ال�شن�عية  الثورة  عر مواكبة 
يف  �ش�هم  م�  تقني�ته�،  من  وال�شتف�دة 
ري�دة الهيئة يف حتقيق هذا الإجن�ز مب� 
ويحقق  دب��ي  اإم����رة  �شك�ن  ك�فة  يخدم 
»تهدف  ����ش���ع����دت���ه:  واأك������د  ���ش��ع���دت��ه��م. 
الذك�ء  الهيئة من خالل تبنيه� تقنية 
ال�شطن�عي اإىل تقدمي خدم�ته� وفق 
اأع��ل��ى م��ع���ي��ري اجل����ودة، ح��ي��ث ك����ن له� 
 »x01 ال�����ش��ب��ق  يف دع���م م��ب���درة »دب���ي
ال��ت��ي اأط��ل��ق��ه��� ���ش��ي��دي ���ش���ح��ب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، رع�ه 
اهلل، بهدف تنفيذ روؤي��ة دبي ب�أن تكون 
م��دي��ن��ة امل�����ش��ت��ق��ب��ل، م��ن خ���الل اعتم�د 
امل�شتقبل  حت���ك��ي  ج��دي��دة  عمل  اآل��ي���ت 
وت�شهم يف ا�شتدامة تن�ف�شية دبي، ودع�م 
مب�درة دبي الذكية التي اأطلقه� �شموه 
جلعل الم����رة املدينة الأذكى والأ�شعد 
ع����مل���ي����ً«. ي��ج��در ب����ل���ذك���ر، ب�����أن خدمة 
»رم��ش« تعد مبث�بة موظف افرتا�شي 
يف هيئة كهرب�ء ومي�ه دبي، حيث تقدم 
على  الف�ئقة  ب���ل��ق��درة  تتميز  خ��دم���ت 
ومن  الأ���ش��ئ��ل��ة  وتقييم  حتليل  ���ش��رع��ة 
للمح�دثة  ال�����ش��ري��ع��ة  ال���ش��ت��ج���ب��ة  ث���م 
ال���ف���وري���ة ال���ت���ي ي��ج��ري��ه��� امل��ت��ع���م��ل يف 
فرتة زمنية وجيزة. كم� تتميز خدمة 

التعلم  على  بقدرته�  املبتكره  »رم��ش« 
بن�ءاً  املتع�ملني  احتي�ج�ت  وا�شتيع�ب 
املقدمة من قبلهم،  ال�شتف�ش�رات  على 
للمعطي�ت  وحتليل ال�شتف�ش�رات وفق�ً 
واإتخ�ذ  وتقييمه�،  املتوفرة  والبي�ن�ت 
دقيق  ب�شكل  ل��الإج���ب��ة  ال����الزم  ال��ق��رار 
ذلك،  على  ع��الوة  ال�شتف�ش�رات.  على 
تتوفر على موقع  »رم��ش«  ف�إن خدمة 
الذكي  وتطبيقه�  الإل��ك��رتوين،  الهيئة 
على من�شتي »اآي.اأو.اإٍ���ش« و«اآندرويد«، 
التوا�شل  مواقع  على  الهيئة  وح�ش�ب 
اإىل  ب�لإ�ش�فة  »في�شبوك«،  الجتم�عي 
الذكية  »األيك�ش�«  اأج��ه��زة  على  توفره� 
13 ين�ير  ن��ه���ي��ة  ويف  وال���روب���وت����ت.  
خالل  م���ن  ال��ه��ي��ئ��ة  8102، تلقت 
خ��دم��ة »رم������ش« اأك���رث م��ن 896 األف 
ا�شتف�ش�راً ، خالل فرتة زمنية ق�شرية 
 ،»7102 ع�م  مطلع  يف  اإطالقه�  منذ 
التوا�شل  ق��ن��وات  خمتلف  ع��ر  وذل���ك 

الت�بعة للهيئة. 

»عجمان للم�ضوؤولية املجتمعية« ي�ضتعر�ش اخلطط امل�ضتقبلية مع غرفة ال�ضارقة
املجتمعية يف الإم�رة وال�شتثم�ر وري�دة 
واأو�شح  وامل�شتدامة.  امل�شوؤولة  الأعم�ل 
تبلورت  والتي  املركز  ت�أ�شي�ش  دواف��ع  اأن 
الم�رة  ج��ه��ود  حتت�شن  جهة  اي��ج���د  يف 
وتقدمي  املجتمعية  امل�شوؤولية  جم�ل  يف 
دور ا�شت�ش�ري لدعم القط�ع�ت وتن�شيق 
امل���ب����درات واي���ج����د ك��ي���ن م��رج��ع��ي، كم� 
العمل  وور���ش  الفع�لي�ت  اهم  ا�شتعر�ش 
وال����������دورات ال���ت���ي ن���ف���ذه���� امل����رك����ز منذ 
الدولية  ال�����ش��راك���ت  وك���ذل���ك  اط���الق���ه 
ال�شويد  م���رك���ز  م����ع  ال���ت���ع����ون  وم���ن���ه���� 
امل�������ش���وؤول���ي���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وامل�������ش����رك���ة يف 
واملبدعني  املجتمعية  امل�شوؤولية  منتدى 

يف ال�شتدامة ب�شنغ�فورة.
كم� ت��ن���ول ال��ل��ق���ء م��ب���درة ال��ت��وط��ني يف 
ال��ق��ط���ع ال�����ش��ي���ح��ي وت���ع����ون امل��رك��ز مع 
ال�����ش��ي���ح��ي��ة يف عجم�ن  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ�����رة 
وف��ن���دق الم�����رة يف ت��وف��ري ف��ر���ش عمل 

خ��شة ب�ملواطنني وا�شح�ب الهمم.
التع�ون  مب��دى  ال��ظ��ف��ري  ن��شر  وا���ش���د 
وال���ت���ج����رب م���ن ال���ف���ن����دق ال��ع���م��ل��ة يف 
الم���رة وتوفري فر�ش عمل ج�ذبة مب� 

يق�رب 50 فر�شة عمل.
الل����ك����رتوين  امل����وق����ع  ا����ش���ت���ع���را����ش  ومت 
للمركز واجلهود العالمية يف التعريف 
مبب�درات وجهود املركز، اإىل ج�نب قمة 
والتي  املجتمعية  للم�شوؤولية  عجم�ن 
نظمه� يف ين�ير 2018 لت�شلط ال�شوء 

•• عجمان-وام:

للم�شوؤولية  ع��ج��م���ن  م��رك��ز  ا�شتعر�ش 
املجتمعية الت�بع لغرفة جت�رة و�شن�عة 
ع��ج��م���ن خ����الل ا���ش��ت��ق��ب���ل��ه وف�����دا من 
اأف�شل  ال�ش�رقة  و�شن�عة  جت���رة  غرفة 
ملركز  امل�شتقبلية  واخل��ط��ط  امل��م���ر���ش���ت 
وذلك  املجتمعية،  للم�شوؤولية  عجم�ن 
وتوحيد  امل�شرتك  التع�ون  �شبل  لتعزيز 
اجل���ه���ود وال�������روؤى يف ت��ن��ف��ي��ذ م���ب����درات 
امل�شوؤولية  جم����ل  يف  رائ����دة  وف��ع���ل��ي���ت 

املجتمعية.
واكد ن��شر الظفري الرئي�ش التنفيذي 
املجتمعية  للم�شوؤولية  ع��ج��م���ن  مل��رك��ز 
خالل الجتم�ع مع وفد غرفة ال�ش�رقة 
���ش��ع��ي��د بوزجن�ل  ت��راأ���ش��ه ج��م���ل  ال����ذي 
ال�ش�رقة،  ب��غ��رف��ة  الع����الم  اإدارة  م��دي��ر 
����ش���رورة ت��ك���ت��ف اجل���ه���ود وال���ت���ع����ون يف 
القط�ع  ت�شتهدف  رائ���دة  ب��رام��ج  تنفيذ 

اخل��ش ب�شكل اكر.
وا���ش��ت��ع��ر���ش ال���ل���ق����ء ن���ب���ذة ع���ن مركز 
عجم�ن للم�شوؤولية املجتمعية وحم�وره 
ال����ت����ي ت����رتك����ز يف ال������رتوي������ج وت���وف���ري 
ال���ت���دري���ب وال��ت��وج��ي��ه وب���ن����ء ال���ق���درات 
ال��ت��ي ميكن  املن�فع والإجن������زات  وزي����دة 
ال�شراك�ت  ع��ق��د  خ����الل  م���ن  حت��ق��ي��ق��ه��� 
ور�شد  وت���ت���ّب���ع  ال���ت���ع����ون  وات���ف����ق���ي����ت 
التطورات و�شري اأعم�ل برامج امل�شوؤولية 

املختلفة  للمن�ش�آت  املت�حة  الفر�ش  على 
امل�شوؤولية  م���ف���ه���وم  وت��ط��ب��ي��ق  ل��ت��ب��ن��ي 
وتطور  لنمو  اأ�ش��شي  كمحور  املجتمعية 
امل��وؤ���ش�����ش���ت واأه��م��ي��ة ع��م��ل امل��ن�����ش���آت مع 
عملية  يف  اأ�ش��شي  ك�شريك  جمتمع�ته� 
و�شهدت  وامل�شتدامة،  ال�ش�ملة  التنمية 
القمة م�ش�ركة نخبة من ممثلي القط�ع 
الع�م  النفع  وقط�ع  واخل��ش  احلكومي 
من  ع����دد  اإىل  ب����لإ����ش����ف���ة  الإم���������رة  يف 

ال�شب�ب واملتطوعني الف�علني.
وخ���الل ال��ل��ق���ء اك��د ن��شر ال��ظ��ف��ري اأن 

امل��رك��ز يعمل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ���ش��راك���ت��ه مع 
ل�شم�ن  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه����ت  خم��ت��ل��ف 
توحيد اجلهود والروؤى يف تنفيذ مب�درات 
امل�شوؤولية  جم����ل  يف  رائ����دة  وف��ع���ل��ي���ت 
املجتمعية، م�شريا اإىل اأن املركز حري�ش 
على الدفع مبختلف اجله�ت احلكومية 
للتطبيق  الع�م  النفع  وجه�ت  واخل��شة 
المر  املجتمعية،  للم�شوؤولية  الأم��ث��ل 
ل�شتقط�ب  امل��رك��ز  �شعي  ي��رتج��م  ال���ذي 
ال�شتدامة  يف  الع�ملية  املم�ر�ش�ت  اأف�شل 
ان  اىل  وا���ش���ر  املجتمعية.  وامل�����ش��وؤول��ي��ة 

•• دبي-وام:

مع  ب�لتع�ون  الب�شرية،  امل���وارد  لتنمية  دب��ي  معهد  اأط��ل��ق 
الدبلوم  بدبي،  الأج�نب  و�شوؤون  لالإق�مة  الع�مة  الإدارة 
الب�شري،  امل�ل  لراأ�ش  احلديثة  الإدارة  اأ�ش��شي�ت  يف  املهني 
الذي يهدف اإىل اأعداد جيل من الكوادر الإم�راتية املوؤهلة 
للو�شول  �شعي�ً  الأ�ش��شية  وامل��ه���رات  وال��ق��درات  ب�ملع�رف 
تعريفي�ً حول  لق�ء  ال�ش�مل. ونظم اجل�نب�ن  املوظف  اإىل 
الع�مة لالإق�مة و�شوؤون الأج�نب  الإدارة  الدبلوم يف مقر 
بدبي بح�شور ، املدراء العموم، وعدد من موظفي الإدارة، 
الب�شرية،  امل�����وارد  لتنمية  دب���ي  معهد  يف  ال��ع��م��ل  وف��ري��ق 

التدريبية  امل�ش�ق�ت  املنت�شبني مبنظومة  تعريف  حيث مت 
واإدارة  احل��دي��ث،  املكتب  اإدارة  على  تركز  وال��ت��ي  للدبلوم 
ال�شخ�شية  اخل��ط��ط  واإع����داد  احل��دي��ث��ة،  الب�شرية  امل����وارد 
اجليل  ومنظومة  املتع�ملني،  واأ���ش��ع���د  الأداء،  وم��وؤ���ش��رات 
واأ�ش��شي�ت  امل�شتخدمة،  الإلكرتونية  والأن��ظ��م��ة  ال��راب��ع، 
من   25 ال��دب��ل��وم  ه��ذا  يف  وي�����ش���رك  احلكومية،  املح��شبة 
بدبي.  الأج�نب  و�شوؤون  لالإق�مة  الع�مة  الإدارة  موظفي 
الفال�شي، مدير ع�م  زاي��د  بن  �شع�دة عبد اهلل علي  واأك��د 
التع�ون  اأهمية  على  دب��ي  الب�شرية حلكومة  امل��وارد  دائ��رة 
بني دوائر حكومة دبي من اأجل الرتق�ء ب�لعمل احلكومي، 
الت�أهيل  وت���أه��ي��ل��ه  دب���ي،  الب�شري يف  امل����ل  راأ����ش  وت��ط��وي��ر 

املن��شب لأداء امله�م الوظيفية وفق�ً لأعلى املع�يري الع�ملية. 
وق�ل اإن الدبلوم املهني يف اأ�ش��شي�ت الإدارة احلديثة لراأ�ش 
الر�شيدة  القي�دة  لتوجيه�ت  تنفيذاً  ي�أتي  الب�شري،  امل���ل 
وفق�ً  املن��شب  الت�أهيل  الإم���رات  اأبن�ء  ت�أهيل  اإىل  الرامية 
واجب�تهم  ت���أدي��ة  م��ن  ليتمكنوا  الع�ملية،  امل��ع���ي��ري  لأع��ل��ى 
الوظيفية بحرفية ومهنية ع�لية، وا�شع�د املتع�ملني الذي 
اأحد الأه��داف التي حتر�ش عليه� حكومة دبي. ومن  هو 
ع�م  مدير  امل��ري  اأحمد  حممد  اللواء  �شع�دة  تقدم  ج�نبه 
ب�ل�شكر  بدبي،  الأج�نب  و�شوؤون  لالإق�مة  الع�مة  الإدارة 
لدائرة  ال��ت���ب��ع  الب�شرية،  امل����وارد  لتنمية  دب��ي  معهد  اإىل 
الب�شرية حلكومة دبي، حلر�شه على دعم وتعزيز  امل��وارد 

منظومة ال�شتثم�ر يف املوارد الب�شرية، والرتق�ء مب�شتوى 
الأداء  اإيج�بي�ً على م�شتوى  الب�شرية لينعك�ش  املوارد  اأداء 

املوؤ�ش�شي، مب� يحقق �شع�دة املتع�ملني والع�ملني.
وق�ل اإن الدبلوم املهني يف اأ�ش��شي�ت الإدارة احلديثة لراأ�ش 
امل�ل الب�شري �شيعمل على حتقيق اأف�شل موؤ�شرات الأداء، 
الرتق�ء  اإىل  ال��ه���دف��ة  احلكومية  التوجه�ت  م��ع  مت��شي�ً 
مب�شتوى الأداء الفردي واجلم�عي واملوؤ�ش�شي للموؤ�ش�ش�ت 
املم�ر�ش�ت  اأف�شل  دبي، ومب� ي�شمن تطبيق  احلكومية يف 
املوؤدية اإىل تعزيز ا�شتثم�ر املوارد املت�حة وحتقيق النت�ئج 
امل�شتهدفة من التدريب اله�دف اإىل رفع الكف�ءة الإنت�جية 

للموظفني كم�ً ونوع�ً.

2018 اإىل  ال��ع���م  امل��رك��ز يهدف خ��الل 
ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ة ط��م��وح��ة ت��ت�����ش��م��ن عددا 
املب�درات وامل�ش�ريع والرامج والتي  من 
على  ك��ب��ري  ب�����ش��ك��ل  ن��ت���ئ��ج��ه���  �شتنعك�ش 
حتقيق اأهداف املركز والتي ت�شب ب�شكل 
“جمتمع  اإم�رة عجم�ن  مب��شر يف روؤية 
اأخ�شر،  اقت�ش�د  بن�ء  يف  ي�ش�هم  �شعيد 
مع  من�شجمة  متميزة  ح��ك��وم��ة  حت��ف��زه 
القط�ع�ت  اأهم  لت�شمن  الحت�د”،  روح 
املراأة  متكني  يف  امل�شتقبلية  للم�ش�ريع 

وال�شحة والتعليم واإدارة املخلف�ت.

اطالق الدبلوم املهني يف اأ�ضا�ضيات االإدارة احلديثة لراأ�ش املال الب�ضري

حامد بن زايد ي�ضتقبل  وزير النفط الهندي
•• نيودلهي -وام:

رئي�ش  نهي�ن  اآل  زايد  بن  ال�شيخ ح�مد  �شمو  ا�شتقبل 
ديوان ويل عهد اأبوظبي - مبقر اإق�مته يف نيودلهي - 

مع�يل دارميندرا برادان وزير النفط الهندي.
و�شبل  والتع�ون  ال�شداقة  عالق�ت  اجل�نب�ن  وبحث 
يف  امل�شرتكة  امل�ش�لح  يحقق  مب���  وتنميته�  تعزيزه� 
عالق�تهم�  وتعميق  لتوثيق  ال��ب��ل��دي��ن  ج��ه��ود  اإط�����ر 
ع��دد من  اللق�ء بحث  ال�شرتاتيجية. وج��رى خ��الل 

املو�شوع�ت املتعلقة مبج�لت النفط والغ�ز والط�قة 
الإم�رات  دولة  بني  امل�شرتك  التع�ون  اأوا�شر  وتعزيز 
وج��م��ه��وري��ة ال��ه��ن��د يف ه���ذا امل��ج���ل مب��� ي��ع��ود ب�لنفع 

واخلري على البلدين وال�شعبني ال�شديقني.
ح�شر اللق�ء .. مع�يل الدكتور ث�ين بن اأحمد الزيودي 
وزير التغري املن�خي والبيئة ومع�يل الدكتور �شلط�ن 
اأحمد  الدكتور  و�شع�دة  دول��ة  وزي��ر  اجل�بر  اأحمد  بن 
ل���دى جمهورية  ال��دول��ة  ال��ب��ن��� �شفري  ال��رح��م��ن  ع��ب��د 

الهند وعدد من امل�شوؤولني.

حامد بن زايد ي�ضتقبل وزير التجارة وال�ضناعة الهندي
•• نيودلهي-وام:

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ ح�مد بن زايد اآل نهي�ن رئي�ش 
ديوان ويل عهد اأبوظبي يف مقر اإق�مته يف نيودلهي 
م��ع���يل ���ش��ورا���ش ب��راب��وه وزي���ر ال��ت��ج���رة وال�شن�عة 
ال���ه���ن���دي.  وب��ح��ث اجل���ن��ب���ن ���ش��ب��ل ت��ع��زي��ز رواب���ط 
التع�ون القت�ش�دي والتج�ري وال�شن�عي بني دولة 
اللق�ء  خ��الل  وج��رى  الهند.  وجمهورية  الإم����رات 
بني  الق�ئمة  ال�����ش��راك���ت  جم����لت  اأب���رز  ا�شتعرا�ش 

البلدين  كال  يف  ال�شتثم�رية  والهيئ�ت  املوؤ�ش�ش�ت 
واآف�ق تو�شيع هذا التع�ون لي�شمل �شراك�ت جديدة 
نحو  البلدين  قي�دتي  وط��م��وح���ت  تطلع�ت  ت��خ��دم 

تنويع وتعزيز التع�ون القت�ش�دي امل�شرتك.
اأحمد  ب��ن  ث����ين  ال��دك��ت��ور  .. م��ع���يل  ال��ل��ق���ء  ح�شر 
ال���زي���ودي وزي����ر ال��ت��غ��ري امل��ن���خ��ي وال��ب��ي��ئ��ة ومع�يل 
الدكتور �شلط�ن بن اأحمد اجل�بر وزير دولة و�شع�دة 
الدولة  �شفري  البن�  الرحمن  عبد  اأح��م��د  الدكتور 

لدى جمهورية الهند وعدد من امل�شوؤولني.

اجتماع حا�ضم يف بروك�ضل لطلب تو�ضيحات حول الر�ضوم اجلمركية االمريكية 
•• بروك�سل-اأ ف ب:

ب�ش�أن  اأمريكية  “تو�شيح�ت”  على  ال�شبت  احل�شول  الوروب��ي��ون  يعتزم 
من  ب��الده  واردات  على  ترامب  دون�لد  فر�شه�  التي  اجلمركية  الر�شوم 
يف  يعقد  نوعه  م��ن  الأول  ه��و  ح��شم  اجتم�ع  خ��الل  والأمل��ن��ي��وم،  ال�شلب 
املتحدة  وال��ولي���ت  الأوروب���ي  لالحت�د  التج�ريني  املمثلني  بني  بروك�شل 

والي�ب�ن.
وق�ل ن�ئب رئي�ش املفو�شية الوروبية يركي ك�ت�ينن اجلمعة “ل تتوقعوا 

حل كل �شيء... انه جمرد اجتم�ع، ولي�ش الجتم�ع احل��شم«.
املتحدة  ال��ولي���ت  م��ع  ح���وار  وب���دء  اإن��ن��� بح�جة اىل تو�شيح�ت  وا���ش���ف 

لتجنب الت�شعيد نحو نزاع جت�ري ع�ملي.
وك�ن هذا الجتم�ع مقررا منذ وقت طويل، قبل اعالن ترامب اخلمي�ش 
عن فر�ش هذه الر�شوم، وك�ن من املفرت�ش ب�لأ�ش��ش اأن يع�لج امل�شكالت 

الن�جتة عن الف�ئ�ش يف قدرت اإنت�ج ال�شلب.
مبنى  يف  غ(  ت   8،00(  9،00 ال�ش�عة  ي��ب��داأ  ال���ذي  الج��ت��م���ع  و�شي�شم 
ليته�يزر  روب��رت  املتحدة  للولي�ت  التج�ري  املمثل  من  كال  املفو�شية 
ووزير القت�ش�د الي�ب�ين هريو�شيغي �شيكو واملفو�شة الأوروبية للتج�رة 

�شي�شيلي� م�مل�شرتوم، على اأن يليه غداء عمل.
ويرى الأوروبيون اأنه يجب اإعف�وؤهم من الر�شوم التي تبلغ %25 على 
اإجراءات  لتخ�ذ  ا�شتعدادهم  موؤكدين  الأملنيوم،  على   10% و  ال�شلب 
الرئي�شي للولي�ت  الآ�شيوي  الي�ب�ن، احلليف  الأم��ر. كم� حذرت  اذا لزم 
املتحدة، ب�أنه� �شتطلب من وا�شنطن ان ت�شمله� ب�لإعف�ءات املمنوحة اىل 

كندا واملك�شيك وال ف�إنه� �شتتخذ “الجراءات املن��شبة«.
الر�شوم  من  الع��ف���ء  اآلية  به�  �شت�شري  التي  “الطريقة  ان  ك�ت�ينن  ق���ل 
وا�ش�ف “اآمل األ يتوقع اأحد من� تقدمي تن�زلت  لي�شت وا�شحة كثريا”. 

يف م� يتعلق بق�ش�ي� التج�رة«.
ه��و عمل  عنه  نتحدث  م���  الم��ر مبف�و�ش�ت جت���ري��ة.  يتعلق  “ل  وت���ب��ع 
ي�شبح  اأن  قبل  الأم���ر  ت�شوية  نريد  ال��دول��ي��ة.  للقواعد  خم�لف  اأح����دي 

م�شكلة حقيقية«.
وق�لت “ن�أمل يف  ام� م�مل�شتورم فتوقعت ان يكون ال�شبت يوم� “طويال”، 

احل�شول على ت�أكيد ب�أن الحت�د الأوروبي معفى” من الر�شوم.
ويف ح�ل ح�شل العك�ش، هن�ك تدابري م�ش�دة ج�هزة، اوله� ق�بل للتطبيق 
املنتج�ت  بع�ش  على  ع�لية  �شرائب  بفر�ش  ويتمثل  اأ�شهر  ثالثة  خالل 
الأم��ريك��ي��ة ال�����ش��ه��رية ال��ت��ي اع����ّدت ب��روك�����ش��ل لئ��ح��ة ب��ه���، م��ث��ل اجلينز 

والدراج�ت الن�رية وزبدة الف�شتق.
“حم�ية”  ب��ت��داب��ري  ي��ع��رف  م���  لتطبيق  الأوروب�����ي  الحت����د  يخطط  كم� 

للحف�ظ على �شن�عته يف وجه الواردات الأجنبية من ال�شلب والأملنيوم.
ويف ح�ل عدم التو�شل اإىل نتيجة يعتزم الحت�د الأوروبي تقدمي �شكوى 
اأن التدابري التي تتخذه� وا�شنطن  اإىل منظمة التج�رة الع�ملية ب�عتب�ر 

بذريعة حم�ية اأمنه� القومي تهدف يف احلقيقة اإىل دعم �شرك�ته�.
تهديدا  ن�شكل  ان  ل ميكن  ا�شدق�ء.  “نحن  اأن��ه  على  م�مل�شتورم  و�شددت 

لالمن القومي للولي�ت املتحدة«.
وا�شنطن،  الوقت احل��شر موحدة يف وجه  تبقى يف  التي  اأوروب���  وق�مت 
بت�شدير 5،3 ملي�ر يورو من ال�شلب و1،1 ملي�ر يورو من الأملنيوم اإىل 

الولي�ت املتحدة ع�م 2017.
ترامب  بقرار  اخلمي�ش  منذ  وخ�شومه�  املتحدة  الولي�ت  حلف�ء  ويندد 
وهجوم�  الأمريكية  ال�شي��شة  يف  حم�ئية  انعط�فة  ي�شكل  اأن��ه  معترين 

على حلف�ئه�.
وك�ن رد فعل اأمل�ني�، اإحدى الدول الأعلى �ش�درات يف الع�مل والتي ي�شري 
اإليه� ترامب مب��شرة ب�أ�ش�بع الته�م، على قدر خ��ش من احلدة اإذ نددت 

ب��حلم�ئية الأمريكية وب��ل�شتهت�ر ب�ل�شرك�ء.
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احتاد الغرف يطلق هويته 
اجلديدة تزامنا مع عام زايد

•• ابوظبي-وام:

زايد  ع���م  م��ع  ب�لتزامن  ب���ل��دول��ة،  وال�شن�عة  التج�رة  غ��رف  احت���د  اأط��ل��ق 
2018، اأوىل خطواته التطويرية خلدم�ته التي يقدمه� لأع�ش�ئه ورواد 
الأعم�ل يف خمتلف املج�لت التج�رية وال�شن�عية، حيث بداأ بتغيري هويته 
ب�شكل ك�مل. واأو�شح امني ع�م احت�د الغرف حميد حممد بن �ش�مل، اأن هذا 
التغيري ج�ء انطالق� من التوافق بني جمل�ش اإدارة احت�د الغرف بدورته 
ي�شعى الحت���د اىل تطوير  الع�مة لالحت�د، حيث  الأم���ن��ة  وب��ني  احل�لية، 
البدء  نقطة ميكن  اأهم  اأن  يقدمه� ل�شيم�  التي  لك�فة اخلدم�ت  مرحلي 
به� والعمل عليه� هي هوية احت�د الغرف. وبني ابن �ش�مل اأنه مت ت�شميم 
ال�شع�ر اجلديد لالحت�د وتطبيق�ته �شكل حديث وع�شري مب� يتواكب مع 
تطلع�ت جمتمع الأع��م���ل يف دول��ة الم����رات العربية املتحدة ومب��� يعك�ش 
الع�مة  واأم�نته  الحت���د  اإدارة  جمل�ش  عليه�  يحر�ش  التي  التغيري  درج��ة 
بحيث تفتح املج�ل لكوادر مبدعة و�ش�بة من اأبن�ء الدولة ليت�ش�ركوا جميع� 
يف عملية البتك�ر واإنت�ج عمل مميز يخدم اجلميع. ويف تف��شيل الهوية ذكر 
المني الع�م اأن التغيري �شمل �شع�ر الحت�د حيث �شمم ال�شع�ر ب�شكل جديد 
ومت اعتم�د رمز البوابة كمدخل لأ�شح�ب العم�ل لالنطالق يف اعم�لهم 
كم�  التج�رية،  ب�لأن�شطة  للعمل  من�فذ  ع��دة  خ��الل  من  وخ�رجي�  داخلي� 
األوان هي الذهبي والف�شي  األوان ال�شع�ر واقت�ش�ره على ثالثة  مت تغيري 
امل�شتمر مع  التوا�شل  الغرف على حتقيق  والبني. ويف اط�ر حر�ش احت�د 
قط�ع العم�ل والتي�شري على الراغبني يف ال�شتف�ش�ر عن طبيعة خدم�ت 
الحت�د مت اطالق رقم ات�ش�ل موحد لقط�ع الأعم�ل هو 600500600، 
املعلوم�ت  وتقدمي  ال�شتف�ش�رات،  ك�فة  على  ال��رد  اإىل  الرقم  ه��ذا  يهدف 
اأو  عن طبيعة خدم�ت احت�د الغرف، يف كل م� يتعلق ب�لأن�شطة التج�رية 
اخلدم�ت ال�شن�عية ب�لدولة. وق�ل ابن �ش�مل ان الهوية اجلديدة لحت�د 
ع�م  ت�أ�شي�شه  منذ  العط�ء  م��ن  وطويلة  ممتدة  ل�شنوات  نت�ج  ه��ي  ال��غ��رف 
1976، وحتى الآن ..وجت�شيد حي ملراحل التطور املختلفة يف ظل جم�ل�ش 

اإداراته املتع�قبة و�شوًل ملجل�ش الإدارة يف دورته احل�لية.

قمة قادة التجزئة يف ال�ضرق االأو�ضط 
و�ضمال اأفريقيا ت�ضتعر�ش اأهمية االبتكار

•• دبي-وام:

ت�شتعر�ش الدورة الرابعة من قمة دائرة ق�دة التجزئة يف ال�شرق الأو�شط 
و�شم�ل اأفريقي� التي تنظم ب�لتع�ون مع غرفة جت�رة و�شن�عة دبي يف الفرتة 
بني 27 و28 م�ر�ش اجل�ري يف منتجع فور �شيزونز دبي عددا من املوا�شيع 
اله�مة يف امل�شهد القت�ش�دي لقط�ع التجزئة اأبرزه� �شرورة ابتك�ر التج�ر 
لتحقيق النمو والرتكيز على توفري جت�رب �شخ�شية للعمالء وا�شتخدام 
التكنولوجي� والبي�ن�ت خلدمة العمالء وذلك اإثر التغيريات اجلوهرية يف 

قط�ع التج�رة والتجزئة مع تغري �شلوكي�ت امل�شتهلكني واأمن�ط ال�شوق.
ال�شرق  يف  التجزئة  تخيل  اإع����دة  �شع�ر  حت��ت  ت��ق���م  ال��ت��ي   - القمة  وجت��م��ع 
الأو���ش��ط الب��ت��ك���ر وامل��ت��غ��ريات - اأك��رث م��ن 300 م��ن اخل���راء وال��ق���دة يف 
حيث  التجزئة  قط�ع  م�شتقبل  ملن�ق�شة  ال�شوق  وخ��راء  التجزئة  قط�ع�ت 
امل�ش�ركة كل من م�يكرو�شوفت وجمموعة �شلهوب  ال�شرك�ت  ت�شمل ق�ئمة 

بج�نب عدد من اأبرز ال�شرك�ت الع�ملة يف القط�ع.
وق�ل �شع�دة حمد بوعميم مدير ع�م غرفة جت�رة و�شن�عة دبي مل�شن� منذ 
فرتة تغريا يف توجه�ت جت�ر التجزئة حول الع�مل حيث ب�توا يركزون على 
واحتي�ج�تهم  متطلب�تهم  تن��شب  للعمالء  ثرية  �شخ�شية  جت���رب  اإت�حة 
خ�شو�ش� مع البدء بدمج التقني�ت احلديثة وا�شتخدام البي�ن�ت الدقيقة 

لتحفيز العمالء على التف�عل مع العرو�ش املتنوعة التي ت�شتهدفهم.
واأ�ش�ر اإىل اأهمية اأن يدرك جت�ر التجزئة يف الدولة ومنطقة ال�شرق الأو�شط 
و�شم�ل اأفريقي� اأن اعتم�د التوجه املبتكر يف تلبية متطلب�ت العمالء ع�مل 

اأ�ش��شي يف احلف�ظ على ر�ش� و�شع�دة املتع�ملني.
لبحث  الأع���م����ل  ل��ق���دة  مث�لية  من�شة  تعتر  ال��ق��م��ة  ه���ذه  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
عن  نتجت  ال��ت��ي  واآف���ق��ه���  النمو  ف��ر���ش  وا�شتك�ش�ف  الق�ئمة  ال��ت��ح��دي���ت 
قيمة  مرئي�ت  على  الإط��الع  اإىل  اإ�ش�فة  واملبتكرة  احلديثة  التكنولوجي� 

حول التوجه�ت الأ�ش��شية التي تعيد �شي�غة ع�مل التجزئة الع�ملي.
واأ�ش�ر مدير ع�م غرفة دبي اإىل اأن الإم�رة ت�شكل الوجهة الأبرز ل�شت�ش�فة 
هذه الفع�لي�ت اله�مة ب�عتب�ره� وجهة اأ�ش��شية لتج�رة التجزئة يف الع�مل 
مع ا�شتمرار جهوده� جلذب املزيد من عالم�ت التجزئة الع�ملية وتوفريه� 
قط�ع�ت  م��ن  ق����دة  احل�����ش��ور  وي�شمل  واملقيمني.  لل�شي�ح  ب����رزة  ل��ع��رو���ش 
التجزئة والعق�رات والتكنولوجي� اإ�ش�فة اإىل مطوري عق�رات وتركز القمة 
الرقمي  والتحول  التجزئة  قط�ع  ح�لة  مثل  ه�مة  مو�شوع�ت  طرح  على 
والدور املتطور للمراكز التج�رية يف امل�شتقبل وا�شتثم�رات القط�ع وتغيري 

�شلوك امل�شتهلك.

زيادة �ضخمة يف الوظائف االأمريكية 
ون�ضبة البطالة ثابتة خالل فرباير 

•• وا�سنطن-اأ ف ب:

اأعلنت احلكومة الأمريكية ت�شجيل زي�دة �شخمة يف الوظ�ئف خالل �شب�ط 
ع���م، مع حت�شن ملحوظ  اأك��رث من  امل��شي ف�قت كل ال�شهر منذ  فراير 
و�شرحت  والت�شنيع.  ب�لتجزئة  والبيع  البن�ء  قط�ع�ت  يف  التوظيف  يف 
وزارة العمل يف تقريره� ال�شهري املرتقب ان ارب�ب العمل زادوا 313 الف 
وظيفة جديدة خ�رج قط�ع الزراعة ال�شهر امل��شي يف م� ي�شكل اأعلى زي�دة 
يف �شهر منذ متوز يوليو 2016، بينم� ظلت ن�شبة البط�لة عند 4،1% 
لل�شهر اخل�م�ش على التوايل. وف�قت هذه النت�ئج توقع�ت خراء القت�ش�د 
فيه  تواجه  ال��ذي  الوقت  يف  ترامب  دون�لد  للرئي�ش  ايج�بي�  دفع�  و�شكلت 
�شعوب�ت. وك�ن  “امريك� اول”  اجندته القت�ش�دية التي تقوم على �شع�ر 
ترامب خ�لف م�شوؤويل حزبه اجلمهوري عندم� اأعلن هذا ال�شبوع فر�ش 
اث�ر  م�  والملنيوم،  ال�شلب  من  البالد  واردات  على  ع�لية  جمركية  ر�شوم 
يقو�ش  ان  ميكن  القرار  ان  اعتروا  الكونغر�ش  يف  كب�ر  م�شوؤولني  انتق�د 
اقتط�ع�ت  خ��الل  من  دي�شمر  الأول  ك�نون  يف  حتقيقه�  مت  التي  الرب����ح 

ال�شرائب وان يوؤدي اىل حرب جت�رية ع�ملية.

خالد بن كلبان يفوز بجائزة القيادة
•• دبي -الفجر:

املنتدب  الع�شو  ك��ل��ب���ن،  ب��ن  خ���ل��د  ف����ز 
دبي  يف  التنفيذيني  امل�����ش��وؤول��ني  وك��ب��ري 
لال�شتثم�ر )�ش. م. ع.( ال�شركة الرائدة 
متعددة الأن�شطة ال�شتثم�رية واملدرجة 
يف �شوق دبي امل�يل، بج�ئزة القي�دة التي 
للروؤ�ش�ء  الب�ك�شت�نية  املنظمة  متنحه� 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني ل��ت��ع��زي��ز ال��ق��ي���دة وري�����دة 

الأعم�ل بيبول.
و�شلم مع�يل ال�شيخ نهي�ن بن مب�رك اآل 
خالل  اجل�ئزة  الت�ش�مح،  وزي��ر  نهي�ن، 
اأق�مته  ال����ذي  ال�����ش��ن��وي  ال��ع�����ش���ء  ح��ف��ل 
املنظمة يف دبي. وح�شل بن كلب�ن على 
خمتلف  يف  مل�ش�همته  ت��ق��دي��راً  اجل���ئ��زة 
تعزيز  يف  ودوره  الأع����م�����ل،  ق��ط���ع���ت 
�شمعة دبي على اخلريطة الدولية من 

خالل اأفك�ره وروؤيته امل�شتقبلية.
تعليقه  م��ع��ر���ش  ك��ل��ب���ن يف  ب���ن  وق������ل 

عظيم  ل�شرف  اإن��ه  التكرمي:  ه��ذا  على 
واأ�شكر  ال��ق��ي���دة،  ج���ئ��زة  على  ح�شويل 
التكرمي  ه���ذا  منحتني  ال��ت��ي  امل��ن��ظ��م��ة 
رح���ل���ة مميزة،  ك����ن���ت  ل���ق���د  اخل����������ش. 
يل  ب�لن�شبة  ف��ري��دة  تعليمية  وجت��رب��ة 
طوال �شنوات عملي، والتي تعّد بدوره� 
حققته  ال���ذي  ال��ه���ئ��ل  للنمو  ان��ع��ك������ش���ً 
والأربعني  ال�شبعة  الأع���وام  دب��ي خ��الل 

امل��شية. 
وق�ل ك��شف خ�ن، رئي�ش منظمة بيبول: 
نت�شرف مبنح ج�ئزة القي�دة خل�لد بن 
حتقيق  يف  جلهوده  من�  تقديراً  كلب�ن، 
ال��ن��ج���ح والب��ت��ك���ر وال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة يف 
كمنظمة  اإن���ن����  ال���ق���ط����ع����ت.  خم��ت��ل��ف 
تهدف اإىل تعزيز القي�دة وروح املب�درة، 
ال��ذي ق�م به خ�لد  ال��دور الكبري  نقدر 
بن كلب�ن ك�أحد الق�دة املميزين يف ع�مل 
الإم����رات  دول��ة  الأع��م���ل على م�شتوى 

العربية املتحدة يف الوقت الراهن.

ي�ش�ر اإىل اأن بيبول تعد منظمة تطوعية 
غ��ري رب��ح��ي��ة، ت��ك��ر���ش ج��ه��وده��� لتعزيز 
القي�دة وري�دة الأعم�ل داخل املجتمع�ت 

كهرباء ال�ضارقة توفر خدمات ذكية جديدة للم�ضتفيدين من �ضبكة الغاز الطبيعي

لهم.
الطبيعي  ال���غ����ز  م�����ش��روع  اأن  واأو����ش���ح 
التزام  يعك�ش  ال�ش�رقة  ب�إم�رة  احليوي 
الهيئة ب�ملح�فظة على البيئة وت�شجيع 
���ش��ك���ن ال�����ش���رق��ة ع��ل��ى ا���ش��ت��خ��دام الغ�ز 
من  لال�شتف�دة  بديل  كوقود  الطبيعي 
مق�رنة  يحققه�  التي  املتعددة  الفوائد 
“ال�شطوان�ت”  ب��شتخدام الغ�ز امل�ش�ل 
البيئة  على  احل��ف���ظ  يف  ي�ش�هم  حيث 
ويحقق  ال��ي��وم  �ش�ع�ت  ط��وال  ومتوافر 

من  وال�شتف�دة  الذكي  للتحول  تهدف 
تفعيل  مت  كم�  املتقدمة  التكنولوجي� 
خدمة تقدمي طلب حتويل جه�ز الطبخ 
الطبيعي  ال��غ���ز  امل�����ش���ل اىل  ال��غ���ز  م��ن 
الذكية وموقع  الأجهزة  على تطبيق�ت 

الهيئة الر�شمي.
الإح�ش�ئية  امل��وؤ���ش��رات  اأن  اإىل  واأ����ش����ر 
اأك���دت زي����دة ع��دد امل��ك���مل���ت ال����واردة اىل 
الطبيعي  ال���غ����ز  ادارة  ات�����ش���ل  م��رك��ز 
والتي مت الرد عليه� حيث بلغت خالل 

�شهر ين�ير امل��شي 9665 مك�ملة.
ال���ش��ت��ف���دة من  ال��ت��و���ش��ع يف  اأن  واأك�����د 
وا�شتخدام�ته  الطبيعي  الغ�ز  م�شروع 
اإط�����ر  ي����أت���ي يف  يف جم������لت خم��ت��ل��ف��ة 
الروؤية احلكيمة والتوجيه�ت ال�شديدة 
ل�ش�حب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلط�ن 
املجل�ش  ع�����ش��و  ال��ق������ش��م��ي  ب���ن حم��م��د 
الأعلى ح�كم ال�ش�رقة ب�شرورة الهتم�م 
وتوفري  الأ�ش��شية  البنية  مب�شروع�ت 
لل�شك�ن  ال���ك���رمي���ة  احل���ي����ة  م���ق���وم����ت 
وت�شجيع  الإم��������رة  م��ن���ط��ق  ج��م��ي��ع  يف 
بديل  كوقود  الطبيعي  الغ�ز  ا�شتخدام 
على  والتي�شري  البيئة  على  للمح�فظة 
�شك�ن الإم�رة وتقدمي اأف�شل اخلدم�ت 

اأن  اإىل  ..م�������ش���رياً  وال�����ش��الم��ة  الأم������ن 
املوا�شف�ت  واأدق  اأرق����ى  تطبق  الهيئة 
ومع�يري اجل��ودة والأم���ن يف متديدات 
التن�ف�شية  اأ�شع�ره  اإىل  اإ�ش�فة  ال�شبكة 

مق�رنة ب��شتخدام ال�شطوان�ت.
من ج�نبه اأ�ش�ر املهند�ش ح�شن اخلي�ل 
اىل  الطبيعي  الغ�ز  ب����إدارة  ق�شم  رئي�ش 
جم�ل  يف  ج��ه��وده���  ك��ث��ف��ت  الإدارة  اأن 
وتوفري  وال��ذك��ي  الل��ك��رتوين  التحول 
تنفيذ  و���ش��ري��ع��ة يف  م��ت��م��ي��زة  خ���دم����ت 
ال���ط���ب����خ����ت حيث  ت���و����ش���ي���ل  ط���ل���ب����ت 
خالل  الطبيعي  ال��غ���ز  اإدارة  ا�شتقبلت 
�شهر ين�ير 6000 طلب تو�شيل جه�ز 
تنفيذه�  ومت  الطبيعي  ب�لغ�ز  الطبخ 

وفق اأف�شل املوا�شف�ت.
ولفت اإىل اأن ع�م 2017 �شهد تف�عال 
ا�شتقبلت  حيث  امل�شرتكني  م��ن  ك��ب��ريا 
طلب   51500 الطبيعي  ال��غ���ز  اإدارة 
املب�ين  يف  ال���ط���ب���خ  اأج����ه����زة  ل��ت��ح��وي��ل 
الإدارة  اأجن���زت  كم�  ال�شكنية  وامل��ن���زل 
2208 طلب�ت لتعديل متديدات الغ�ز 

الداخلية ب�لفلل وال�شقق ال�شكنية.
اأكملت ك�فة الرتتيب�ت  اأن الدارة  واأكد 
املن�طق  يف  امل�شرتكني  لتمكني  الالزمة 

•• اأبوظبي-وام:

وزير  نهي�ن  اآل  بن مب�رك  نهي�ن  ال�شيخ  اأكد مع�يل 
للتحول  مت�ش�رع�ً  منواً  ت�شهد  اأبوظبي  اأن  الت�ش�مح 
اإىل وجهة �شي�حية ع�ملية م�شتدامة، نتيجة لتفعيل 
القط�ع�ت  ودع��م  القت�ش�دي  التنويع  ا�شرتاتيجية 
اأح����د الدع�ئم  ال�����ش��ي���ح��ة  ال��ن��ف��ط��ي��ة واع��ت��م���د  غ���ري 
الرئي�شية يف القت�ش�د الوطني، حيث متتلك اأبوظبي 
العديد من الإمك�ني�ت ال�شي�حية الأمر التي يوؤهله� 

لتكون من اأف�شل وجه�ت ال�شي�حة.
واأ�ش�ف، مع�ليه يف ت�شريح�ت �شحفية اأم�ش الأول 
امل�رين�  منطقة  “يف  ال�����ش��ني  “واحة  اف��ت��ت���ح  ع��ق��ب 
اأب��وظ��ب��ي، ب��ح�����ش��ور ع���دد م��ن م�����ش��وؤويل القط�ع   -
يج�شد  امل�������ش���روع  ه����ذا  اأن  ال�����ش��ي���ح��ي��ة،  وال�����ش��رك���ت 
ال�شعبية  ال�شني  وجمهورية  الإم���رات  بني  العالقة 
ت�ريخية ومتميزة، وب�تت ت�شكل منوذج�ً يحتذى به 
للتع�ون وال�شراكة القت�ش�دية الدولية، كم� اأن هذه 
الروابط موؤهلة للنمو، ب�ل�شتف�دة من تطوير بيئة 
الأعم�ل والعوامل التي ت�شهم يف تنوع حجم التب�دل 

التج�ري غري النفطي.
نهي�ن  اآل  م��ب���رك  ب��ن  ن��ه��ي���ن  ال�شيخ  م��ع���يل  وت���ب��ع 
ال�شمو  ل�ش�حب  ال�شديدة  ال��روؤي��ة  م��ن  :”انطالق�ً 

الدولة،  رئي�ش  ن��ه��ي���ن،  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
ال�شيخ  ال�شمو  �ش�حب  وتوجيه�ت  اهلل”،  “حفظه 
ن�ئب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهي�ن  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
اأبوظبي خطة  تنفذ  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  الق�ئد 
ط��وي��ل��ة الأم����د ت��ق��وم ع��ل��ى حت��وي��ل اق��ت�����ش���د الإم�����رة 
اإىل اقت�ش�د ق�ئم على املعرفة يف امل�شتقبل مب� فيه� 
على  تدريجي�ً  العتم�د  وتقليل  ال�شي�حي،  القط�ع 
النفط والغ�ز كم�شدر رئي�شي للن�ش�ط القت�ش�دي، 
�شمن خطة �ش�ملة تعمل على تنويع اقت�ش�د الإم�رة، 
وحتقيق زي�دة ملحوظة يف ن�شبة م�ش�همة القط�ع�ت 
غري النفطية يف اإجم�يل الن�جت املحلي بحلول الع�م 

.»2030
وق�ل مع�ليه :” اإن العالق�ت التج�رية بني الإم�رات 
وال�شني ت�شهد تو�شع�ً ملحوظ�ً، مب� يف ذلك الأن�شطة 

املتعلقة بعمل ال�شرك�ت يف خمتلف القط�ع�ت«.
ت�شتقطب  الإم���رات��ي��ة  الأع��م���ل  بيئة  اأن  اإىل  ي�ش�ر 
الدولة،  يف  تعمل  �شينية  �شركة   4000 م��ن  اأك��رث 
ال�شينية  ال�شي�حة  يف  موقعه�  الإم����رات  ع��ززت  كم� 
يف  اخل�م�شة  املرتبة  ال�شينية  ال�شي�حة  تتبواأ  حيث 
الإم�رات،  اإىل  للزوار  امل�شدرة  الأ�شواق  اأك��ر  ق�ئمة 
ك��م��� ت��رت��ب��ط دول����ة الإم��������رات وال�����ش��ني ب����أك���رث من 
ت��غ��ط��ي خم��ت��ل��ف املدن  75 رح��ل��ة ج��وي��ة اأ���ش��ب��وع��ي���ً 

ال�شينية الرئي�شة. بدوره، ق�ل �شكري �ِشي� ، الرئي�ش 
ليمتد”،  انرتن��شيون�ل  يوفت   “ ل�شركة  التنفيذي 
ال�شي�حية،  احلركة  ي��رثي  ال�شي�حي  املنتج  تنوع  اأن 
ويعزز من فر�ش الرتويج ل�شي�حة الع��شمة، حيث 
توفر اأبوظبي لزواره� العديد من الفر�ش لالطالع 
واملع�ر�ش  املت�حف  خ��الل  من  الإم����رات  ت�ريخ  على 
ا���ش��ت��م��رار قط�ع  واجل������ولت ال�����ش��ي���ح��ي��ة، م��ت��وق��ع���ً 
ال�شي�حة بتحقيق معدلت منو قوي خالل ال�شنوات 
املقبلة، يف ظل توفر املزيد من الفر�ش ال�شتثم�رية، 
ال�شي��شي  وامل��ن���خ  ال��ق��وي،  احلكومي  للدعم  نتيجة 
واخل�رجية  ال��داخ��ل��ي��ة  وال����ش���ت���ث���م����رات  امل�����ش��ت��ق��ر، 
ال�����ش��خ��م��ة. واأ�����ش�����ف، ان اف��ت��ت���ح واح����ة ال�����ش��ني يف 
ومراكز  متنوعة  مط�عم  ي�شم  وال���ذي  اأبوظبي” 
روافد  ي��ع��زز   ، جتميل  وخ��دم���ت  وع��الج��ي��ة  �شحية 
التنويع ال�شي�حي وي�شهم يف جذب مزيد من ال�شي�ح 
من دول التع�ون، اإ�ش�فة اإىل م�ش�ريع جزيرتي ي��ش 
من  العديد  واحت�ش�نهم�  اأبوظبي،  يف  وال�شعدي�ت 
وجوجنه�مي  اللوفر  مت�حف  مثل  الفريدة  امل��زارات 
ومتحف ال�شيخ زايد، وغريه� من امل�ش�ريع الأخرى، 

ف�شاًل عن �شي�حة املع�ر�ش واملوؤمترات.
“اإن   : ق�ئاًل  الإم����رات  يف  ال�شي�حة  ب�شن�عة  واأ���ش���د 
هذا القط�ع يتمتع بنمو قوي يف كل املج�لت، ل�شيم� 

فيه�  وال��ت��ي حققت  وامل���وؤمت���رات،  الأع��م���ل  قط�ع�ت 
الإم�رات معدلت منو مت�ش�رعة يف اأعداد امل�ش�فرين 

وال�شي�ح ».
م��ن ج�نبه�، اأ���ش���رت اأم��ل وان��غ امل��دي��ر ال��ع���م ل�شركة 
 ، “ ال�شيني  التنني  “واحة  انرتن��شيون�ل يف  يوفت 
نقدم خدم�ت �شحية هي الأوىل من نوعه� ب�ملنطقة 
�شينية  تقنية  عر  الدهون  تخ�شي�ش  مقدمته�  ويف 
اجل�شد  يف  ال��ده��ون  بتحليل  تقوم  ميت�ويل  خ��شة 
الدهون  يف  خف�ش�ً  اخل������ش��ة  التقنية  ه��ذه  وحت��ق��ق 

مبعدل 3 كيلو جرام اأ�شبوعي�ً.
وا�ش�فت ان الواحة تقدم كذلك “في�ش �شب�” لعالج 
اأم��را���ش ال��روم���ت��ي��زم وبع�ش الأم���را����ش الأخ���رى، 
خدم�ت  ت��ق��دم  متطورة  ري��شية  ق���ع��ة  اإىل  اإ���ش���ف��ة 

ري��شية �شحية.
وم���ن ج��ه��ت��ه، ق����ل اأ���ش��ت��ون ل��ي��و ال��رئ��ي�����ش التنفيذي 
ان��رتن������ش��ي��ون���ل ليمتد  ي��وف��ت  ���ش��رك��ة  امل�����ش���ع��د يف 
امل�شوؤولة عن امل�شروع :”ي�شم م�شروع “واحة التنني 
ال�شيني” يف منطقة امل�رين� -اأبوظبي، اأربع قط�ع�ت 
اأنواعه�  بك�فة  وامل���أك��ولت  ال�شينية  الثق�فة  تقدم 
ان���واع  ي��ق��دم  ح��ي��ث  ال���ن����درة،  ال�شينية  وال��ع��الج���ت 
العرو�ش  56 قومية �شينية، ف�شال عن  ل�  الطع�م 

امل�شّوقة، والن�ش�ط�ت املمتعة جلميع اأفراد الع�ئلة.

•• ال�سارقة -وام:

ك�شفت هيئة كهرب�ء ومي�ه ال�ش�رقة عن 
ت��وف��ريه��� ع���ددا م��ن اخل��دم���ت الذكية 
للم�شتفيدين من �شبك�ت الغ�ز الطبيعي 
الذكية وموقع  الأجهزة  عر تطبيق�ت 
الهيئة اللكرتوين حيث اأت�حت تقدمي 
ط��ل��ب���ت ت��و���ش��ي��ل اأج����ه����زة ال��ط��ب��خ من 
خالله� وعن طريق برن�مج الوات�ش اآب 
على الرقم 0565113262 وكذلك 
الرقم  على  الت�ش�ل  مركز  خ��الل  من 
لزي�دة  نظرا  وذل��ك   065026660
اأع������داد امل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن م���ن ���ش��ب��ك��ة الغ�ز 
األف   300 وال��ذي��ن جت���وزت  الطبيعي 

م�شرتك.
را�شد  املهند�ش  الدكتور  �شع�دة  واأو�شح 
الليم رئي�ش هيئة كهرب�ء ومي�ه ال�ش�رقة 
اخلدم�ت  م��ن  ع���ددا  وف���رت  الهيئة  اأن 
منه�  ال�����ش���رق��ة  اإم�����رة  ل�شك�ن  املتميزة 
والأجهزة  ال��ه��وات��ف  ع��ل��ى  التطبيق�ت 
التوا�شل  خ���دم���ة  وادخ����������ل  ال���ذك���ي���ة 
الجتم�عي الوات�ش�ب ل�شتقب�ل طلب�ت 
وذلك  امل�شرتكني  و�شك�وى  ومقرتح�ت 
التي  ال��ه��ي��ئ��ة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اإط�������ر  يف 

اجلديدة التي به� �شبكة الغ�ز الطبيعي 
م��ن ال���ش��ت��ف���دة م��ن اخل��دم���ت واتخ�ذ 
خدمة  لتو�شيل  ال��الزم��ة  الج�����راءات 
ح�شب  م�ش�كنهم  اإىل  الطبيعي  ال��غ���ز 
وذلك  الهيئة  ل��دى  املتبعة  الج����راءات 

عن طريق مراجعة الإدارة.
لإدارة  الت�بعة  العمل  ف��رق  اأن  واأ���ش���ف 
الم�رة  م��دن  يف  تعمل  الطبيعي  ال��غ���ز 
الطبيعي  ال��غ���ز  �شبكة  و���ش��ول  ل�شم�ن 
ك��ل م�شرتك  اإىل  وخ��دم���ت��ه��� احل��ي��وي��ة 
وحتقيق ال�شتف�دة الق�شوى من مزاي� 

الغ�ز الطبيعي.
اإجن����ز ع��دد م��ن امل�شروع�ت  اإىل  واأ���ش���ر 
الغ�ز  ���ش��ب��ك���ت  ل���ت���م���دي���دات  احل���ي���وي���ة 
الطبيعي يف عدد من املن�طق خالل ع�م 
2017 ت�شمنت م�شروع اإ�شك�ن ال�شيخ 
زايد مبنطقة ال�شيوح 7 وم�شروع تالل 
وم�شروع  ج���وي���زع  مب��ن��ط��ق��ة  الإم��������رات 
ال�شجعة  مب��ن��ط��ق��ة  ال�����ش��ج��ع��ة  واح�����ة 
وحتويل ال�شخ�ن�ت الكهرب�ئية مل�شت�شفى 
اجل���م��ع��ة وع���دد م��ن ال��ف��ن���دق يف ام�ره 
ال�ش�رقة للعمل ب�لغ�ز الطبيعي م� ادى 
اىل خف�ش قيمة كمي�ت الكهرب�ء التي 

ت�شتهلكه� هذه املن�ش�آت بن�شب كبرية.

»طرق دبي« تنجز 50 يف املائة من اأعمال احلفر يف نفق »م�ضار 2020«
•• دبي-وام:

اأع��ل��ن ���ش��ع���دة م��ط��ر ال��ط���ي��ر امل��دي��ر الع�م 
الطرق  هيئة  يف  املديرين  جمل�ش  ورئي�ش 
واملوا�شالت اإجن�ز 50 يف امل�ئة من اأعم�ل 
“ م�ش�ر  م�شروع  نفق  يف  الأ�ش��شية  احلفر 
الإجم�يل  ط��ول��ه  ي��ب��ل��غ  ال����ذي   ”2020
ثالثة كيلومرتات و200 مرت على عمق 
..فيم�  م���رتا   36 اإىل   12 م���ن  ي�����رتاوح 
تراوحت ن�شبة الإجن���ز يف املحط�ت بني 4 
و42 يف امل�ئة. ج�ء ذلك خالل تفقده �شري 
العمل يف عدد من حمط�ت م�شروع م�ش�ر 
كيلومرتا   15 طوله  يبلغ  ال��ذي   2020
وميتد من حمطة “نخيل ه�ربر اأند ت�ور” 

اإىل موقع معر�ش اإك�شبو 2020.
املح�شن  عبد  م��ن  ل�شرح  الط�ير  وا�شتمع 
ملوؤ�ش�شة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  امل����دي����ر  اإب����راه����ي����م 
مدير  احل�شن  اأبو  الر�ش�  وعبد  القط�رات 

م�ش�ريع  وتطوير  تخطيط  تنفيذي  اإدارة 
حفر  اأعم�ل  يف  العمل  �شري  عن  القط�رات 
النفق التي بداأت �شهر اأكتوبر امل��شي حيث 
“ وقي�شة  العمالق  الأن��ف���ق  ح��ف���ر  انطلق 
الفرج�ن  منطقة  م��ن   “  2020 اإك�شبو 
وو�شل  ج���ردن  دي�شكفري  م��رورا مبنطقة 
عق�رات  م��ن  ب���ل��ق��رب  ال��ن��ف��ق��ي��ة  للمحطة 

جمريا للجولف يف فراير امل��شي.
اإك�����ش��ب��و 2020 “  و���ش��ت��وا���ش��ل “ وق��ي�����ش��ة 
اأع���م����ل احل��ف��ر ح��ت��ى منطقة جم��م��ع دبي 
جميع  م��ن  الن��ت��ه���ء  وي��ت��وق��ع  لال�شتثم�ر 
الأعم�ل اخل��شة ب�لنفق يف �شهر دي�شمر 

الق�دم.
ومتت�ز “ الوقي�شة “ بقدرته� على تفتيت 
واأي  الرملية  الطبق�ت  ال�شخور واخ��رتاق 
ت�ش�دف عملية احلفر  اأخ��رى قد  جزئي�ت 
معدين  “ تر�ش  غط�ء  على  حتتوي  حيث 
ق�طع  ودولب  اآيل  ب��ذي��ل  م��دع��م  �شخم” 

�شكله  يختلف  ال���دولب  خلف  جتويف  م��ع 
الأر�شية  وال��ط��ب��ق���ت  احل��ف��ر  اأن����واع  ح�شب 
وت���ت���ك���ون احللقة  ح���ف���ره����  ي���ج���ري  ال���ت���ي 
اخلر�ش�نية الدائرية الواحدة من �شتة اإىل 
قرابة  حلقة  كل  ويبلغ طول  قوالب  �شبعة 
���ش��ع���دة املدير  امل���رت. واط��ل��ع  م��رتا ون�شف 
�شري  على  املديرين  جمل�ش  ورئي�ش  الع�م 
يتم ح�لي�  امل��رتو حيث  العمل يف حمط�ت 
والإن�ش�ئية  املعم�رية  الت�ش�ميم  تطوير 
والكهروميك�نيكية لكل من حمطة اإك�شبو 
واملحط�ت العلوية والنفقية وحمطة نخيل 
ت����ور وبلغت ن�شبة الإجن�����ز يف  اأن���د  ه���رب��ر 
املحطة النفقية يف منطقة عق�رات جمريا 
للجولف 42 يف امل�ئة واملحطة النفقية يف 
منطقة جممع دبي لال�شتثم�ر 8 يف امل�ئة.. 
فيم� بلغت ن�شبة الإجن�ز يف املحطة العلوية 
وبلغت  امل�ئة.  يف   14 الفرج�ن  منطقة  يف 
ن�شبة الإجن�ز يف املحطة العلوية يف منطقة 

دي�شكفري ج�ردن 12 يف امل�ئة ويف حمطة 
اإك�شبو 7 يف امل�ئة وحمطة نخيل ه�ربر اند 

ت�ور 3 يف امل�ئة.
ومت اإجن�ز 50 يف امل�ئة من اأعم�ل الأ�ش��ش�ت 
اأند ت�ور ومت  العميقة ملحطة نخيل ه�ربر 
اإزالة ج�شر امل�ش�ة الذي يربط بني املحطة 
ومبنى موقف ال�شي�رات وذلك لبدء اأعم�ل 

اإن�ش�ء املحطة اجلديدة.
وانتهت ال�شركة املنفذة للم�شروع من اأعم�ل 
منطقة  يف  والأع��م��دة  العميقة  الأ�ش��ش�ت 
احل���دائ���ق ح��ي��ث ي��ت��م ال��ع��م��ل ح���ل��ي��� على 
العلوية  للمحطة  املعدين  الهيكل  ت�شنيع 
يف منطقة دي�شكفري ج���ردن وبلغت ن�شبة 
الإجن���ز فيه 35 يف امل�ئة بج�نب البدء يف 
املبنى  لأ�ش��ش�ت  امل�شلحة  اخلر�ش�نة  �شب 

الرئي�ش ملحطة اإك�شبو.
اأع����م�����ل �شب  وب��ل��غ��ت ن�����ش��ب��ة الإجن��������ز يف 
اإك�شبو  حمطة  ملظلة  اخلر�ش�نية  الأع��م��دة 

ن�شبة  امل����ئ���ة وجت������وزت  70 يف  م���ن  اأك����رث 
املدخل  اأعمدة وحيط�ن  تنفيذ  الإجن���ز يف 
واملدخل  امل���ئ��ة  يف   90 للمحطة  ال��غ��رب��ي 
ال�شرقي 40 يف امل�ئة وفيم� يتعلق برتكيب 
فقد  امل�شروع  العلوية يف  قط�ع�ت اجل�شور 
مت تركيب عدد 60 من قط�ع�ت اجل�شور 

العلوية يف خمتلف من�طق امل�شروع.
ارتي�حه  عن  الط�ير  مطر  �شع�دة  واأع���رب 
ل�����ش��ري ال��ع��م��ل يف م�����ش��روع م�����ش���ر 2020  
الزمني  للرن�مج  وفق�  تنفيذه  يتم  حيث 
اأوىل عرب�ت مرتو  املعتمد ويتوقع و�شول 
دبي اجلديدة يف �شهر يوليو الق�دم و�شيتم 
النته�ء من اأعم�ل اجل�شور العلوية خالل 
الن��ت��ه���ء من  يتم  اأن  على  ال��ق���دم  نوفمر 
جميع اأعم�ل ال�شكة احلديدية يف “ م�ش�ر 
 2019 ع����م  ي��ول��ي��و  ���ش��ه��ر  “ يف   2020
و�شتبداأ الهيئة الت�شغيل التجريبي للمرتو 

يف �شهر فراير 2020.

وي���ت���وىل ���ش��وك��ت ع���زي���ز، رئ��ي�����ش وزراء 
الأول  ال��راع��ي  دور  الأ���ش��ب��ق،  ب�ك�شت�ن 

لأن�شطته�.

املهنية. ويهدف ميث�قه� لإن�ش�ء من�شة 
التوا�شل  وت���ع���زي���ز  ت���وف���ري  يف  ت�����ش��ه��م 
والإر�ش�د وفر�ش العمل للمتخ�ش�شني. 

نهيان بن مبارك يفتتح »واحة التنني ال�ضيني« يف »املارينا - اأبوظبي« 
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تنظم بالتعاون مع غرفة دبي خالل �لفرتة 27-28 مار�ض �جلاري 

قمة قادة التجزئة بال�ضرق االأو�ضط و�ضمال اأفريقيا ت�ضتعر�ش اأهمية االبتكار يف اإثراء جتربة العمالء

 MEVP  تفاهم بني دبي املايل
للرتكيز على التكنولوجيا املالية

•• دبي -وام:

  MEVP وق����ع م��رك��ز دب����ي امل�����يل ال��ع���مل��ي م���ذك���رة ت��ف���ه��م م���ع ���ش��رك��ة
املتخ�ش�شة يف جم�ل   -  Middle East Venture Partners
اأحدث  ح��ول  املعلوم�ت  ت��ب���دل  لت�شهيل   - اجل���ريء  امل���ل  راأ����ش  ا�شتثم�رات 
التكنولوجي�  ب�شورة خ��شة على  الرتكيز  امل�يل مع  القط�ع  التوجه�ت يف 

امل�لية.
ل�شلطة  التنفيذي  الرئي�ش  اأم���ريي  ع���رف  م��ن  ك��ل  التف�هم  م��ذك��رة  وق��ع 
ل�شركة  التنفيذي  والرئي�ش  املوؤ�ش�ش  حن�  ووليد  الع�ملي  امل���يل  دبي  مركز 
التي ت�شتثمر يف ال�شرك�ت الن��شئة املبتكرة التي ل تزال يف   -  MEVP

مراحل مبكرة من ت�أ�شي�شه� ومنوه� -.
بينهم�  التع�ون  تعزيز  اإىل  التف�هم  مذكرة  خ��الل  من  الطرف�ن  وي�شعى 
املنطقة  يف  اجل��ريء  امل���ل  راأ���ش  ل�شتثم�رات  التقنية  ب�ملنظومة  لالرتق�ء 
بيئة  لإن�ش�ء  امل�شتقبلية  والأنظمة  املب�درات  اإط��الق  يف  التع�ون  ج�نب  اإىل 
التكنولوجي�  جم�ل  يف  الأعم�ل  رواد  لق�عدة  وتن�ف�شية  ج�ذبة  ا�شتثم�رية 

امل�لية ب�ملنطقة.
امل�يل  دب��ي  مركز  حم�فظ  ك�ظم  عي�شى  �شع�دة   .. التوقيع  مرا�شم  ح�شر 
 Middle East �شركة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  العب�ر  وحم��م��د  الع�ملي 

.Venture Partners
ويوا�شل قط�ع ا�شتثم�رات راأ�ش امل�ل اجلريء منوه يف املنطقة وخ��شة مع 
القوانني  �ش�أن  واملتو�شطة ومن  ال�شغرية  ال�شرك�ت  ال�شتثم�رات يف  تزايد 
على  امل�شتمر  الرتكيز  ج�نب  اإىل  الع�ملي  امل���يل  دب��ي  مركز  يف  والأن��ظ��م��ة 
ح��شن�ت والرامج امل�شرعة لأعم�ل التكنولوجي� امل�لية يف فينتك ه�يف يف 

مركز دبي امل�يل الع�ملي اأن ت�شتمر بدعم م�ش�ر منو القط�ع.
مهم�  �شريك�   MEVP Capital �شركة  تعتر  اأم��ريي  ع���رف  وق���ل 
الأ�شول  اإدارة  �شرك�ت  اأوىل  واح��دة من  ب�عتب�ره�  الع�ملي  امل�يل  دبي  ملركز 
امل���ل اجل��ريء التي حت�شل على ترخي�ش من  ال�شتثم�رية يف قط�ع راأ���ش 
ي�ش�هم يف  اأن  التع�ون معه�  زي���دة  �ش�أن  امل�لية ومن  دب�ي للخدم�ت  �شلطة 

حفز النمو والن�ش�ط ال�شتثم�ري يف قط�ع راأ�ش امل�ل اجلريء يف دبي.
الفر�ش  ل�شتك�ش�ف  من�شة  التف�هم  مذكرة  توفر  ب���أن  ثقته  عن  واأع���رب 
املركز  �شندوق  اإىل  ب�لن�شم�م    MEVP ل�شركة  ت�شمح  التي  املن��شبة 
للتكنولوجي� امل�لية الب�لغة قيمته 100 مليون دولر اأمريكي وذلك عر 

ال�شتف�دة من فر�ش ال�شتثم�رات والإدارة امل�شرتكة .

الأعم�ل لبحث التحدي�ت الق�ئمة، 
واآف�قه�  النمو  فر�ش  وا�شتك�ش�ف 
التكنولوجي�  ع����ن  ن��ت��ج��ت  ال���ت���ي 
اإىل  ب�لإ�ش�فة  واملبتكرة،  احلديثة 
الإط��الع على مرئي�ت قيمة حول 
ال��ت��وج��ه���ت الأ���ش������ش��ي��ة ال��ت��ي تعيد 

�شي�غة ع�مل التجزئة الع�ملي.
واأ���ش���ر م��دي��ر ع���م غ��رف��ة دب��ي اإىل 
الأبرز  الوجهة  ت�شكل  الإم����رة  ان 
ل�شت�ش�فة هذه الفع�لي�ت اله�مة 
لتج�رة  اأ�ش��شية  وجهة  ب�عتب�ره� 
ا�شتمرار  م��ع  ال��ع���مل،  يف  التجزئة 
جهوده� جلذب املزيد من عالم�ت 

•• دبي-الفجر:

من  ال��راب��ع��ة  ال�����دورة  ت�شتعر�ش   
ال�شرق  ال��ت��ج��زئ��ة يف  ق����دة  »دائ�����رة 
الأو����ش���ط و���ش��م���ل اأف��ري��ق��ي���« التي 
جت�رة  غ��رف��ة  م��ع  ب�لتع�ون  تنظم 
 27 ال��ف��رتة ب��ني  و�شن�عة دب��ي يف 
و28 م�ر�ش يف منتجع فور �شيزونز 
دب���ي، ع���دداً م��ن امل��وا���ش��ي��ع اله�مة 
لقط�ع  الق���ت�������ش����دي  امل�����ش��ه��د  يف 
ابتك�ر  ����ش���رورة  اأب���رزه����  ال��ت��ج��زئ��ة 
والرتكيز  النمو،  لتحقيق  التج�ر 
�شخ�شية  جت��������رب  ت����وف����ري  ع���ل���ى 
التكنولوجي�  وا�شتخدام  للعمالء، 
وذلك  العمالء،  خلدمة  والبي�ن�ت 
اإث������ر ال���ت���غ���ي���ريات اجل����وه����ري����ة يف 
قط�ع التج�رة والتجزئة مع تغري 
���ش��ل��وك��ي���ت امل�����ش��ت��ه��ل��ك��ني واأمن������ط 

ال�شوق.
وجت���م���ع ال��ق��م��ة اأك�����رث م���ن 300 
م��ن اخل���راء وال��ق���دة يف قط�ع�ت 
ملن�ق�شة  ال�شوق  وخ���راء  التجزئة 
حيث  ال��ت��ج��زئ��ة،  ق��ط���ع  م�شتقبل 
امل�ش�ركة  ال�����ش��رك���ت  ق�ئمة  ت�شمل 
وجمموعة  م�يكرو�شوفت  من  كل 
القمة  ���ش��ت�����ش��ه��د  ح��ي��ث  ���ش��ل��ه��وب، 

»اإع�����دة تخيل  �شع�ر  امل��ق���م��ة حت��ت 
ال��ت��ج��زئ��ة يف ال�������ش���رق الأو�����ش����ط: 
ح�شوراً  وامل����ت����غ����ريات«  الب���ت���ك����ر 
متميزاً من اأبرز ال�شرك�ت الع�ملة 

يف هذا القط�ع.
�شع�دة حمد  ق�ل  ال�شدد،  هذا  ويف 
جت�رة  غرفة  ع���م  مدير  بوعميم، 
فرتة  منذ  مل�شن�  دبي:”  و�شن�عة 
التجزئة  جت���ر  توجه�ت  يف  ت��غ��رياً 
ب���ت��وا يركزون  ال��ع���مل حيث  ح��ول 
ثرية  �شخ�شية  جت����رب  خلق  على 
متطلب�تهم  ت���ن��������ش���ب  ل���ل���ع���م���الء 
واح���ت���ي����ج����ت���ه���م، خ�������ش���و����ش����ً مع 
احلديثة،  التقني�ت  ب��دم��ج  ال��ب��دء 
الدقيقة  ال���ب���ي����ن����ت  وا����ش���ت���خ���دام 
التف�عل  ع��ل��ى  ال��ع��م��الء  ل��ت��ح��ف��ي��ز 
التي  امل���ت���ن���وع���ة  ال����ع����رو�����ش  م�����ع 
اأن  اإن��ه من املهم ج��داً  ت�شتهدفهم. 
الدولة  ال��ت��ج��زئ��ة يف  ي���درك جت����ر 
و�شم�ل  الأو�شط  ال�شرق  ومنطقة 
املبتكر  التوجه  اعتم�د  ان  اأفريقي� 
ع�مل  العمالء  متطلب�ت  تلبية  يف 
ر�ش�  ع��ل��ى  احل���ف����ظ  اأ����ش��������ش���ي يف 

و�شع�دة املتع�ملني.«
القمة  هذه  اأن  اإىل  بوعميم  ولفت 
ت���ع���ت���ر م���ن�������ش���ة م���ث����ل���ي���ة ل���ق����دة 

التجزئة الع�ملية، توفريه� لعرو�ش 
ب�رزة لل�شي�ح واملقيمني. 

و���ش��ي�����ش��م��ل احل�������ش���ور ق��������دة من 
ق���ط����ع����ت ال���ت���ج���زئ���ة وال���ع���ق����رات 
اإىل  ب����لإ����ش����ف���ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��� 
القمة  عق�رات، و�شرتكز  مطّوري 
مثل  ه�مة  مو�شوع�ت  ط��رح  على 
والتحول  ال��ت��ج��زئ��ة،  ق��ط���ع  ح���ل��ة 
للمراكز  املتطور  وال��دور  الرقمي، 
التج�رية يف امل�شتقبل، وا�شتثم�رات 
امل�شتهلك.  �شلوك  وتغيري  القط�ع، 
ومن املقرر اأن تكون القمة مبث�بة 
من�شة لإطالق عدد من الدرا�ش�ت 
وال���ب���ح���وث م���ن ك��ل��ي��ة وارت�������ون يف 
الولي�ت املتحدة، واأك�شنت�شر، وبي 
وم�كينزي  وف��ي��ت�����ش،  ���ش��ي،  دب��ل��ي��و 
و�شرك�ه،  وب�ين  وجوجل  و�شرك�ه، 

وغريهم.
وت�شم ق�ئمة املتحدثني الرئي�شيني 
يف ق��م��ة »دائ�����رة ق����دة ال��ت��ج��زئ��ة يف 
ال�شرق الأو�شط و�شم�يل اأفريقي�«، 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ش���  خ���ل��د  ف����راز 
وتيم  الإل��ك��رتون��ي��ة،  »ن���ون«  ملن�شة 
الإدارة  جمل�ش  رئي�ش  غرينه�لغ، 
وال��رئ��ي�����ش ال��ت��ن��ف��ي��ذي الإب���داع���ي 
فيت�ش، وب�ربرا ك�ن، اأ�شت�ذ الت�شويق 

يف كلية وارتون ج�معة بن�شلف�ني�، 
التحول  رئ��ي�����ش  ت����ل���وار  وف��ي��ج���ي 

الرقمي ل فوتلوكر، وغريهم.
وم����ن ج��ه��ت��ه ق�����ل رام�����ي ف����ر����ش، 
وال�شفر  ال��ت��ج��زئ��ة  ق��ط���ع  رئ��ي�����ش 
وال�شي�فة يف �شركة م�يكرو�شوفت 

ال�شرق الأو�شط واأفريقي�:
ي�����ش��ه��د ق���ط����ع ال��ت��ج��زئ��ة حت���ولت 
ك������ب������رية ت����ط����رح����ه����� اب�����ت�����ك������رات 
ت����ك����ن����ول����وج����ي����ة �����ش����ري����ع����ة وغ����ري 
م�شبوقة. و�شنتمكن يف قمة »دائرة 
الأو�شط  ال�شرق  يف  التجزئة  ق���دة 
من�ق�شة  م��ن  اأف��ري��ق��ي���«  و���ش��م���يل 
التحول  ي��ق��وده���  ال���ت���ي  ال��ف��ر���ش 
الرقمي، وكيف ميكن مل�يكرو�شوفت 
اأن ت�ش�عد جت�ر التجزئة على اإع�دة 
لتزدهر  اأعم�لهم،  وت�شميم  تخيل 
نعي�شه�  التي  التن�ف�شية  البيئة  يف 

اليوم.
وق����ل ب���ن��و���ش ل��ي��ن���ردو���ش، رئي�ش 
جمل�ش ادراة »دائرة ق�دة التجزئة 
و�شم�يل  الأو�������ش������ط  ال���������ش����رق  يف 

اأفريقي�«:
»مير قط�ع جت�رة التجزئة الع�ملية 
حيث  التغري،  م��ن  ح�لة  يف  ح�لي�ً 
ي��ج��د جت����ر ال��ت��ج��زئ��ة اأن��ف�����ش��ه��م يف 

امل�شتهلكني  على  للحف�ظ  حت��دي 
وتقدمي  ت�شوقهم  رحلة  وتب�شيط 
جت��رب��ة ���ش��خ�����ش��ي��ة ومم���ي���زة لهم. 
التجزئة  ق���دة  »دائ��رة  �شتكون قمة 
و�شم�يل  الأو�������ش������ط  ال���������ش����رق  يف 
التق�ء  نقطة  ال��ع���م  ه��ذا  اأفريقي�« 
خ���راء ه���ذا ال��ق��ط���ع ل��ط��رح طرق 
�شلوك  ال��ت��ح��ول يف  م���ع  ال��ت��ع���م��ل 
ال�شرك�ت  ي��ج��ر  ال���ذي  امل�شتهلك 
على اإع�دة ت�شميم طريقة عملهم. 
ونحن �شعداء ب�ل�شراكة مع غرفة 
القمة  جت�رة دبي ل�شت�ش�فة هذه 
يومني  مل��دة  ت�شتمر  وال��ت��ي  املميزة 
م���ن ثالث  40 م��ت��ح��دث���ً  وت�����ش��م 

ق�رات.

خالل حفل �أقيم لتكرمي م�ساريع �لبتكار يف �ل�سركة 

م�ضاريع ابتكارية توفر على االإن�ضاءات البرتولية 210 ماليني درهم

القدرة  وزي����دة  الت�شغيلية  الكف�ءة  رف��ع 
التن�ف�شية  م�شتوى  وحت�شني  الإنت�جية 

لل�شركة. 
اخلطة  اإن  ال��ظ���ه��ري  امل��ه��ن��د���ش  وق�����ل 
تهدف اىل ت�شجيع البتك�ر وذلك يف اإط�ر 
لل�شركة  اجلديدة  ال�شرتاتيجية  تنفيذ 
اأن  اإىل  م��وؤخ��را، لفت�  عنه�  اأعلن  والتي 
الب��ت��ك���ر ي��ع��ت��ر اإح�����دى اأول����وي�����ت هذه 
اأ�ش��ش�ته�  م��ن  واأ���ش������ش���  ال�شرتاتيجية 
اأن  املحور الأول املعنى بتعزيز  مو�شح� 
اىل  يهدف  البتك�رية  املقرتح�ت  نظ�م 
اف�����ش���ح  امل���ج����ل اأم������م ج��م��ي��ع املوظفني 
لطرح  الإداري���ة  م�شتوي�تهم  ومبختلف 
البتك�ر  جم�ل  يف  وت�شوراتهم  اأفك�رهم 

ح��ي��ث ق����م���ت  ال��ل��ج��ن��ة مب��راج��ع��ة هذه 
بتنفيذ  ت���و����ش���ي����ت  ورف������ع  امل���ق���رتح����ت 

املقرتح�ت الأن�شب والأكرث ابتك�را. 
ي�شجع  ال��ذي  الث�ين  املحور  اأن  وا���ش���ف 
املن�ف�شة بني امل�ش�ريع البتك�رية الق�ئمة 
املن�ف�شة  ال�شركة  ات���ح  لالأق�ش�م ودوائ��ر 
فيم� بينه� على تطوير اإجراءاته� خ��شة 

تلك التي تتعلق بتنفيذ العمل.
املحور  اإن  ال���ظ����ه���ري  امل��ه��ن��د���ش  وق������ل 
ابتك�رية  م�ش�ريع  طرح  يت�شمن  الث�لث 
�شمن  وتنفيذه�  ال�شركة  م�شتوى  على 
خطط زمنية حمددة، موؤكدا اأن اللجنة 
لديه� مع�يري وا�شحة لعتم�د امل�ش�ريع 
الكف�ءة  رف����ع  اأب����رزه�����  م���ن  الب��ت��ك���ري��ة 

الإنت�جية  ال���ق���درة  وزي������دة  الت�شغيلية 
على  واحل��ف���ظ  ال�شركة  تن�ف�شية  ورف��ع 
ال��ب��ي��ئ��ة ���ش��م��ن اأع����ل����ى م���ع����ي���ري الأم�����ن 
ع��ن �شم�ن  امل��ه��ن��ي��ة، ف�شال  وال�����ش��الم��ة 
وفق�  امل���ت���ع����م���ل���ني  اح���ت���ي����ج����ت  ت��ل��ب��ي��ة 
اأن  لأف�شل املم�ر�ش�ت الع�ملية، لفت� اىل 
خ��ش�  اإلكرتوني�  موقع�  د�شنت  ال�شركة 
عملية  ت�شهيل  اأجل  من  البتك�ر  بخطة 
اأق�����ش���م ودوائ���ر  ال��ت��وا���ش��ل ب��ني خمتلف 

وموظفي ال�شركة.
وق����ل خ���الل ف���رتة وج��ي��زة تلقت جلنة 
اقرتاح�   93 ح��وايل  ب�ل�شركة  البتك�ر 
واأك������رث م���ن 43 م�������ش���روع اب���ت���ك����ري يف 
والإج����راءات  العملية  امل��ج���لت  خمتلف 

•• اأبوظبي –الفجر:

الظ�هري  �ش�مل  اأح��م��د  املهند�ش  ك�شف 
الإن�ش�ءات  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ش 
ال�شرك�ت  )اح���دى  الوطنية  البرتولية 
الت�بعة ل »�شن�ع�ت« - اأبوظبي( عن اأن 
ال�شركة  يف  املطبقة  البتك�رية  امل�ش�ريع 
ح��ق��ق��ت وف������را م����ل���ي���� ب���ل���غ ن���ح���و 210 
م��الي��ني  دره���م م��� ي��ع���دل )57 مليون 

دولر امريكي (.
وق�ل املهند�ش الظ�هري خالل كلمة له 
يف حفل نظمته ال�شركة الأ�شبوع امل��شى 
البتك�رية  امل�����ش���ري��ع  ت��ك��رمي  مب��ن������ش��ب��ة 
على  �ش�عدت  وال��ت��ي  ال�شركة  يف  املميزة 
» ان البتك�ر هو  ال�شركة  تطوير اعم�ل 
ا�ش��ش التنمية امل�شتدامة �شواء يف العمل 

احلكومي اأو يف القط�ع اخل��ش« .
البيئي  ال��ن��ظ���م  اأن  ال��ظ���ه��ري  واو����ش���ح 
�شريع�  من��وا  �شهد  ال��دول��ة  يف  لالبتك�ر 
 2030 اب��وظ��ب��ي  روؤي����ة  واأن  خ�شو�ش� 
اأه��م��ي��ة ق�شوى  ال��ت��ع��ل��ي��م  ت����ويل ق���ط����ع 
وت�����ش��ع��ه ع��ل��ى ق��م��ة اأول��وي���ت��ه��� ل�شم�ن 
لتطورات  م��واك��ب��ة  تعليمية  خم��رج���ت 
الع�شر م�شت�شهدا مبقولة �ش�حب ال�شمو 
اآل مكتوم ن�ئب  ال�شيخ حممد بن را�شد 
رئ��ي�����ش ال��دول��ة رئ��ي�����ش جمل�ش ال����وزراء 
“البتك�ر هو  ح�كم دب��ي رع���ه اهلل ب���أن  
التي  احل��ك��وم���ت  واأن  ال��ت��ق��دم،  حم���رك 
ترتاجع” ����ش���وف  الب���ت���ك����ر  يف   ت��ف�����ش��ل 

واأ�ش�ر الظ�هري اىل ان �شركة الن�ش�ءات 
الع�م  خ��الل  ق�مت  الوطنية  البرتولية 
ت�شتمل  ب�عتم�د خطة لالبتك�ر   امل��شي 
اأ���ش������ش��ي��ة ت���ه���دف اإىل  ع��ل��ى 3 حم������ور 

والكف�ءة  وال��ت��ن��وي��ع  وال��ن��م��و  وامل��ع���ي��ري 
والبن�ء  ال���ب�������ش���ري���ة   امل��������وارد  وت���ط���وي���ر 
والرتكيب. وقد مت تقييمه�  مرة اأخرى، 

ليتم حتديد 10 م�ش�ريع ف�ئزة.
الق�ئمني  تكرمي  ج��رى  احلفل  وخ��الل 
ف�ز  حيث  الف�ئزة  الع�شرة  امل�ش�ريع  على 
والتحكم  اللح�م  جه�ز  م�شروع  من  كل 
الأىل  ال��ت�����ش��غ��ي��ل  م�������ش���روع  و  ب��ع��د  ع���ن 
وم�شروع  الأن�بيب  ق�ش  عالم�ت  لدعم 
وا�شتقرار  حلم�ية  ال�شغرية  الغوا�شة 
وم�شروع  البحر  ق���ع  ف��ى  املمتد  الك�بل 
ت��رق��ي��م ال�����ش��ج��الت وم���راق���ب���ة اجل����ودة 
املن�ش�ت  تفكيك  نظ�م  ت�شميم  وم�شروع 
ال��ق���ئ��م��ة وم�����ش��روع رف���ع ك��ف���ءة �شبك�ت 
ان�بيب الأنت�ج ب�أ�شتخدام ادوات الت�شغيل 
الت�شوير  م�شروع  اىل  ب�لإ�ش�فة  الأىل 
ال��ب��ح��ر وم�شروع  ل��ق���ع  الب���ع����د  ث��الث��ي 
من  الكرتوني�  امل�شخ�ت  مراقبة  نظ�م 
نظ�م  م�������ش���روع  و  حم��ت��م��ل  ت�����ش��رب  اأي 
من  الن���ب��ي��ب  ل�شحب  مبتكر  م��راق��ب��ة 
�ش�طئ جزيرة دا�ش يف حني ف�ز م�شروع 

ق�رب امل�شح اجليولوجى ب�ملركز الول.
ويف نه�ية احلفل اكد املهند�ش الظ�هري 
اجل  م��ن  العمل  ال�شركة  موا�شلة  على 
على  والإب������داع  الب��ت��ك���ر  ث��ق���ف��ة  تعميم 
ان  م��وؤك��دا  ال�شركة  ودوائ���ر  اق�ش�م  ك�فة 
ال�شركة  اول��وي���ت  اح��د  ا�شبح  الب��ت��ك���ر 
داعي�  املقبلة  املرحلة  يف  اهدافه�  واب��رز 
ك�فة موظفي ال�شركة للتف�عل مع هذه 
التي من  املب�درات وتقدمي القرتاح�ت 
���ش���ن��ه��� حت�����ش��ني وت��ط��وي��ر ك��ف���ءة وبيئة 
مك�نته�  �شيعزز  مم���  ال�شركة  يف  العمل 

حملي� واإقليمي� وع�ملي�.

•• اأبوظبي-وام:

ن��ظ��م��ت ���ش��رك��ة اأب��وظ��ب��ي ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��ع���ر���ش اأدنيك 
الإدارية  لال�شت�ش�رات  الئ��ت��الف  �شركة  م��ع  ب�لتع�ون 
وال��ت��دري��ب ور���ش��ة عمل حت��ت ع��ن��وان امل���راأة املتميزة يف 

مك�ن العمل.
وركزت الور�شة على اآلي�ت اإله�م ومتكني املراأة يف مك�ن 
وامله�رات  الأدوات  اأه���م  ا�شتعرا�ش  خ��الل  م��ن  العمل 
تواجهه�  التي  التحدي�ت  جت���وز  على  ت�ش�عده�  التي 
لقدراته�  العن�ن  اإط��الق  على  حتفيزه�  اإىل  ب�لإ�ش�فة 

وامتالك امله�رات القي�دية الالزمة.
واأ�ش�رت منى اأحمد اجل�بر مديرة اإدارة الأداء الوظيفي 
يف جمل�ش التوازن القت�ش�دي اإىل اأن املغفور له ال�شيخ 
زايد بن �شلط�ن اآل نهي�ن - طيب اهلل ثراه - ك�ن من 
اأبرز الداعمني للمراأة الإم�راتية ومتكينه� يف املجتمع.

�ش�حب  يف  ممثلة  للدولة  الر�شيدة  القي�دة  اأن  واأك��دت 
الدولة  رئي�ش  نهي�ن  اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �ش�حب  واأخ��ي��ه  اهلل  حفظه 
جمل�ش  رئي�ش  ال��دول��ة  رئي�ش  ن���ئ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د 

ال�شيخ  ال�شمو  و�ش�حب  اهلل  رع���ه  دب��ي  ح�كم  ال����وزراء 
اأب��وظ��ب��ي ن�ئب  حم��م��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي���ن ويل ع��ه��د 
الق�ئد الأعلى للقوات امل�شلحة وا�شلوا امل�شرية و�شخروا 
اأج���ل تعزيز ح�شوره� يف  ل��ل��م��راأة م��ن  ك��ل الإم��ك���ن��ي���ت 

املجتمع.
كم� اأكدت اجل�بر اأن �شمو ال�شيخة ف�طمة بنت مب�رك 
الأعلى  املجل�ش  رئي�شة  الع�م  الن�ش�ئي  الحت���د  رئي�شة 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�شة  والطفولة  لالأمومة 
الأ�شرية تعد م�شدر الإله�م الأول لكل امراأة مواطنة 
تبحث عن التميز والإب��داع وذلك مل� قدمته من عط�ء 
وتعزيز  دع��م  يف  �ش�همت  تنموية  وم�ش�ريع  وم��ب���درات 
م�شرية النهو�ش ب�ملراأة الإم�راتية التي اأ�شبحت مث�ًل 

يحتذى على م�شتوى الع�مل.
املراأة  اأن  اأو���ش��ح��ت  واملهنية  العملية  جتربته�  وح���ول 
التي  املتميزة  ال�شف�ت  م��ن  العديد  لديه�  ع���م  ب�شكل 
توؤهله� لتبووؤ خمتلف املن��شب الإدارية وتويل القي�دة 

يف خمتلف الإدارات واملوؤ�ش�ش�ت وال�شرك�ت.
توؤمن  القت�ش�دي  التوازن  جمل�ش  اإدارة  اأن  واأو�شحت 
يف  الإي��ج���ب��ي  وت���أث��ريه���  وف�عليته�  امل���راأة  دور  ب�أهمية 

من  ال��ع��دي��د  ط��رح  على  عملت  ول��ذل��ك  العمل  تطوير 
الرامج التدريبية التي من �ش�أنه� الرتق�ء ب�أداء املراأة 
وامل�ش�همة يف تطوير مه�راته� حتى تتمكن من حتقيق 

التطور الوظيفي املرجو.
وق�لت اجل�بر اإنه اإذا م� اأرادت املراأة اأن تتميز يف عمله� 
الفر�شة  هو  ف�لإن�ش�ت  تن�شت  كيف  تتعلم  اأن  فعليه� 
احلقيقية للتعلم كم� اأن متيز املراأة ل يكون يف الوظيفة 
والعمل فقط بل يف جميع نواحي احلي�ة املختلفة فهي 
متثل ن�شف املجتمع وهي الأم التي تربي الأجي�ل وتزرع 

القيم الراقية واملف�هيم الوطنية يف نفو�ش اأبن�ئه�.
م��ن ج���ن��ب��ه ق����ل ول��ي��د احل����وراين ال��رئ��ي�����ش التنفيذي 
والتدريب  الداري�����ة  ل��ال���ش��ت�����ش���رات  الئ��ت��الف  ل�شركة 
من  �شل�شلة  اإط�����ر  يف  ي���أت��ي  الفع�لية  ه���ذه  تنظيم  اإن 
ب�ل�شراكة  “اأدنيك”  تعقده�  التي  املبتكرة  الفع�لي�ت 
املوظفني من  اإله�م وحتفيز  بهدف  وذلك  ال�شركة  مع 
خالل اأ�ش�ليب وطرق مبتكرة على مدار الع�م ب�لإ�ش�فة 
اإىل متكني ال�شب�ب من خالل الرامج التي ترّكز على 

الري�دة والبتك�ر.
من جهته� ق�لت نورة �شيف مديرة اإدارة ق�شم املواهب 

اإن �شركة مب�دلة وفرت له�  يف �شركة مب�دلة للبرتول 
الأمر  ومواهبه�  قدراته�  لتطوير  املن��شبة  ال��ظ��روف 
التي  الطموح�ت  م��ن  ج��زءا  حتقيقه�  يف  �ش�هم  ال��ذي 
اأن  ل��ل��م��راأة  اأن���ه ل مي��ك��ن  اإىل  ..م�����ش��رية  اإل��ي��ه���  ت�شعى 
حي�ته�  يف  �شعيدة  تكن  مل  اإذا  عمله�  يف  ن�جحة  تكون 
النج�ح  ب��ني  ت���وازن����ً  ت��وج��د  اأن  عليه�  ل���ذا  ال�شخ�شية 
التي  امل���راأة  اأن  كم�  ال�شخ�شية  ال�شع�دة  وب��ني  العملي 
عن  ال��ب��ح��ث  م��ن  ل��ه���  لب���د  التميز  حتقيق  اإىل  ت�شعى 
مل�ش�ره�  التخطيط  عليه�  ويجب  واقتن��شه�  الفر�ش 

الوظيفي وخلق الفر�ش لنف�شه�.
اأول يف �شركة  ال��زع���ب��ي حم��ل��ل  اأ���ش��م���ء  ب���دوره���� دع���ت 
اأب��وظ��ب��ي ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��ع���ر���ش اأدن���ي���ك ال�����ش��ي��دات اإىل 
اقتح�م  على  والعمل  واإمك�ني�تهن  بقدراتهن  الوثوق 
الرج�ل  على  حكراً  ك�نت  واإن  حتى  اجلديدة  املج�لت 
املج�لت  اأب��دع��ت يف معظم  امل����راأة  اأن  ..م���وؤك���دة  ف��ق��ط 
نق��شية  العمل بجل�شة  التي خ��شته�. واختتمت ور�شة 
التي  ال��ت��ح��دي���ت  بع�ش  م��واج��ه��ة  كيفية  اإىل  تطرقت 
ت��ع��رت���ش م�����ش��رية امل�����راأة امل��ه��ن��ي��ة وط����رق حت��وي��ل تلك 

التحدي�ت اإىل حمفزات للنج�ح والإبداع.

اأدنيك تنظم ور�ضة عمل حول املراأة املتميزة يف العمل

فقدان ج�از �شفرت
اوم   امل������������دع������������و/  ف�������ق�������د 
الهند   ، ج����ج���و  ب����راك��������ش 
�شفره  ج�������واز  اجل���ن�������ش���ي���ة 
 )7441366H( رق����م 
-ي��رج��ى مم��ن ي��ع��رث عليه 
الهندية  ب�ل�شف�رة  ت�شليمه 
�شرطة  م����رك����ز  اق�������رب  او 

ب�لم�رات. 

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�شجيل/  امل�لك : اك�شل جلف �ش م ح

 M4 Lubricants : طلب لت�شجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية
املودعة ب�لرقم : 277754  بت�ريخ : 2017/8/7

ب��شم: اك�شل جلف �ش م ح
وعنوانة : ال�ش�رقة- ال�ش�رقة ه�تف: 025263030 ف�ك�ش: 0265263030 �شندوق الريد: 41563

   drhem@excllubes.com :امييل 
�سورة �لعالمة

امت�ش��ش  مركب�ت  مزلق�ت  �شن�عية  و�شحوم  زي��وت   4: ب�لفئة  الواقعة  اخلدم�ت  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذل��ك 
وترطيب وتثبيت الغب�ر وقود )مب� يف ذلك وقود املحرك�ت( ومواد ا�ش�ءة وفت�ئل لال�ش�ءة.

 M4 Lubricants �ب�للغة الجنليزية يدنوه M4 �و�شف العالمة : ال�شكل عب�رة اربعة خطوط وعلى ميينه
ب�للغة الجنليزية.

ال�شرتاط�ت :
فعلي من لدية اإعرتا�ش علي ذلك اأن يتقدم به مكتوب� لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة الإقت�ش�د اأو اإر�ش�لة 

ب�لريد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوم� من ت�ريخ اإ�شدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  11  مار�س 2018 العدد 12271

العدد 12271 بتاريخ 2018/3/11   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدع�ى 2018/395  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- حممد احمد حممد احمد ك�ش�رى جمهول حمل الق�مة 
عبيد  مب�رك  وميثله/�شعيد  ال��ق��درة  يو�شف  عبدالع�ل  املدعي/�شعيد  ان  مب� 
املدعي  ب�لزام  املط�لبة  ومو�شوعه�  الدعوى  عليك  اأق���م  قد   - الزحمي  احمد 
املح�م�ة  وات��ع���ب  وامل�ش�ريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   21.120( وق���دره  مببلغ  عليه 
والف�ئدة  12% من ت�ريخ املط�لبة   وحتى ال�شداد الت�م.   وح��ددت له� جل�شة 
 Ch1.C.14 يوم الثالث�ء  املوافق  2018/3/27  ال�ش�عة 8.30 �ش ب�لق�عة
لذا ف�أنت مكلف ب�حل�شور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأي�م على الأقل ويف ح�لة 

تخلفك ف�ن احلكم �شيكون مبث�بة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12271 بتاريخ 2018/3/11   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدع�ى 2018/12  جتاري جزئي              
 اىل املدعي عليه /1- ايه جي تي اأدف�ن�شد جريم�ن تكنولوجي منطقة حرة - ذ م م - 
امل��دع��ي/ �شركة غ�رانتي  ان  الق���م��ة مب���  وم��دي��ره���/ان�����ش �شبيب جم��ه��ول حم��ل 
ترافيل  - م د م �ش  وميثله / ابراهيم ح�شن ابراهيم املال - قد اأق�م عليك الدعوى 
والر�شوم  درهم(   47.474( وقدره  عليه مببلغ  املدعي  ب�لزام  املط�لبة  ومو�شوعه� 
وامل�ش�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 12% من ت�ريخ املط�لبة وحتى ال�شداد الت�م.  
وح��ددت له� جل�شة يوم الربع�ء  املوافق  2018/3/14  ال�ش�عة 8.30 �ش ب�لق�عة 
اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي  Ch1.C.12 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�شور 
م� لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأي�م على الأقل 

ويف ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �شيكون مبث�بة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الإم���رات للمزادات  الت�لية عن طريق �شركة  ال�شي�رات  بيع  التنفيذ - عن  دائ��رة  راأ���ش اخليمة البتدائية -  تعلن حمكمة 
�ش.ذ.م.م يف مت�م ال�ش�عة اخل�م�شة م�ش�ءاً يوم الربع�ء املوافق 14 م�ر�ش 2018 وعلى من يرغب مبع�ينة ال�شي�رات بزي�رة 
موقع املزاد اأو بزي�رة املوقع اللكرتوين WWW.EmiratesAuction.COM و يف ح�لة العرتا�ش مراجعة ق�شم 

التنفيذ املدين اأثن�ء الدوام الر�شمي.

حمكمة راأ�ش اخليمة االبتدائية – دائرة التنفيذ

#       
16353/2018   2014331198       90. 000

26350/2018   2015655861       12. 000

36347/2018   201558638       12. 000

46351/2018  7  20165064116       85. 000

56348/2018   2015893181       20. 000

66349/2018   2015897531       12. 000

76352/2018   201468874       22. 000

85825/2018  2013203307    70000

95840/20183008 201164426H    7000

105838/20181  201639623     29000

115839/2018 201675867     25000

129065/20172015 63351N      17000

136445/2018   63  20123632015      48000

146470/2018 2014341227     34122

156472/2018 20164108115     45000

166466/20186    20157653210     105000

176479/20188  2014107016    70000

186485/2018 2015673562    15000

196475/20182.0  201589735B        25000

206464/20181.6  201589731B        23000

216477/20182.0  201589734B        25000

226440/2018 20111315D      13000

236060/20184    201561788R     80000

246093/2018 201648783F     17000

256062/2018 200 201652374J     75000

266075/2018 201541137A     39000

276071/2018 201063708F   12000

286064/2018 2015 347678    29000

296066/2018  2013 2514712    67000

306069/2018   20131706C     28000

316073/2018  2015 45772Q     85000

326090/2018 201583780L     55000

336067/2018 201419916O     43000

346076/2018   20154163915    42000

356082/2018 201478709D     21000

362018/4755 12   2002 55262             20000

372018/4771 12   2000 52136             15000

382018/4763 12   2000 54637             15000

392018/4762 1835 1999 5381             12000

402018/4761 12   1999 61361             12000

412018/4760 12   199929357             12000

422018/4756 12   2000 54639             15000

432018/4758 12   200341454Q          27000

442018/4754  12   200313819            27000

452018/4765 12   199935224            10000

462018/4764 12   200162261            20000

472018/4767  201293758A        9000

482018/4759    2012439329/     35000

492018/4770 12   1997  11304A        8000

502018/4769   /  2008 71189A        20000

512018/4766 / 200216089R           37’000

522018/4757  2014 94731A       35000

532018/4768    201417541A       52’000

545823/2018 20112189711    . .   6000

555829/2018 200830536B  . .   5000

565828/2018 200979653L       . .   6000

575826/2018 200880385I     . .   4000

585834/2018 200971878L    . .   4000

595833/2018 201413920I . .   11000

605832/2018 201223319  . .   5000

615831/2018 201124382B     . .   6500

625820/2018  201281957     . .   8000

635824/20182.5  2006979832 . .   2000

645822/2018 200956313B   . .   8000

655821/2018206 200958138N    . .   3000

665837/2018 200858453H  . .   4000

675848/2018 201121431B    . .   5500

685849/2018 200656069  . .   3000

695846/2018 201137471P   . .   6000

705845/2018 201284922B    . .   13000

715844/2018 201540581Q   . .   14000

725847/2018 200894951N    . .   4000

735843/2018 201140768L  . .   5000

745842/2018 200941730I    . .   7000

755841/2018 20115079114    . .   7000

765830/2018  201246541P     . .   11000

775836/2018 200930922B  . .   5000

786441/2018 20095483711   . .   6000

796451/2018 200978412B   . .   5000

806447/2018 2008 793866    . .   2000

816442/2018 200895316N   . .   3500

826444/2018 2008369878  . .   4000

836449/2018 2009  537102    . .   6000

846443/2018 201065773O    . .   5000

856446/2018XC90 200871810H   . .   4000

866481/2018 200966238J   . .   5000

876455/2018 20093381211    . .   6000

886457/2018 20083037510    . .   7000

896461/2018 2015835381  . .   12000

902017/22146   2008931275     . .   6000

914341/2018 201179063Q   . .   5000

9225701/2017 200992561P   . .   10000

9312947/2016 200891218A    . .   2000

946749/20161.8  2010914972  . .   7000

952681/2018    201119398B . .   23000

962680/2018 201147702P    . .   4500

972683/2018 200960296  . .   2000

983201/2018  2009139371  . .   7000

993195/2018 200926322M   . .   9000

1003209/2018 2009341761   . .   4500

10129230/2017  201595897I  . .   14000

102247/2018 200995728N    . .   2500

10316101/2017   201496641J       17000

10421683/2017  201629634F       48000

10521594/2017  201627391F       48000

10610580/2017  2013 734202        9000

10712677/2017  201446932J       12000

1081237/2018  2015 429845       12000

10910661/2017  201531385B        45000

11021205/2017   20101190812       11000

11121655/2017  201352464B      3000

11212730/2017  2014 48205J       12000

1131250/2018   2015738908       12000

1141228/2018  2008 305997       8000

1151244/2018  20148409913      33000

1166622/2017  2014 /8817010       125000

11727622/2017  2015 15919L       18000

1186454/2018 201588089B    14000

1196459/2018 201526625A       35000

1206462/2018 2015/1041212     37000

1216463/20181.6  20159640816    25000

1223213/2018200  2013688792     30000

1238070/20162.5  201174389A     5500

12410197/2017508 20158572514     14000

1252018/4748 20145881614       25000

1262018/4747 20142855612        15000

1272018/4746 20143529011     66000

1282018/4744 201421651B      11000

1292018/4743200  20153444C        77000

1302018/4742 200936766B     7000

1312018/4741 20129835112         11000

1322018/4740 20144123214      15000

1332018/4749 2012143245       9000

1342018/4750  20151278213      33000

1352018/4751 2011981446      14000

1362018/475270   20153702914     50000

1374745/2018 20139545611     18000

1381464/2018 20156216015      45000

1392836/2018 20144331510       75000

1401469/2018570   20113787911    27000

1411460/2018  20148996B    97000

1421465/2018 20159643610     28000

1431457/2018 2013 4058416      15000

1441473/2018 20148335114    25000

1451462/2018 2015 1776515     115000

1464458/2018  201314062S      16000

1474486/2018  2016 65479T        29000

1486088/2018 20166717917    17000

14919741/2017350  200873090A    23000

1506646/2018  201526486B      23000

1516615/2018  20141571214      8000

1526606/2018  2014/4782912    13000

1536613/2018 20157426015     32000

1546637/2018  20137344216     21000

1556624/2018 20155768614    14000

1566673/2018  20164987716          31000

1576616/2018 2013579695     14000

1586652/2018  20124176     6000

1596641/2018  2016148193     82000

1606688/2018 250  20132709811     35000

1616612/2018 -  201585496A          13000

1626676/2018  201613912C      55000

1636680/2018  20148043913       12000

1646649/2018  201594800A     15000

1656614/2018   201538781A       32000

1666639/2018 1.5  2016536722   14000

1676686/2018 -  2016360252     110000

1686628/2018 -  201392105A      60000

1696611/2018 201523845A      95000

1706687/2018  20153440K           39000

1716629/2018  - 2.4 201586670A           20000

1726622/2018  2014831126      12000

1736631/2018  20143589211       11000

1746610/2018  20132459911     7000

1756659/2018  20151584311    14000

1766684/2018 1.8  2013581835     14000

1776625/2018   2015/8327015   110000

1786644/2018 - 2015868141       35000

1796661/2018 - 2015615601       70000

1806620/2018 2014975644      13000

1816653/2018   - 200854684   12000

1826621/2018  2015423988      23000

1836682/2018  20092768211      35000

1846663/2018  -  - 20126517914       15000

1856678/2018  201598438A      20000

1866667/2018 -  201580030S        32000

1876657/2018 2015140251     16000

1886617/2018 201445927A      13000

1896648/2018  201569639B        32000

1906671/2018   2016/895056      180000

1916633/2018 -  2014350952   10000

1926619/2018  2010167415    87000

1936655/2018  20108973510     21000

1946618/2018  2012913857    18000

1956623/2018  20105375111   7000

1966685/2018    2015784195     47000

1976635/2018 350   2008 6982314       14000

1986665/2018  20134093612    7000

1992882/2018   2011/ 32285Q     23000

2001898/2018 201121684G      17000

2011877/2018  201548125Q     14000

2021907/2018 2015/ 10132B     42000

2032872/2018 2015/ 43014Q     22000

2042874/2018 201548127Q     12000

2052856/2018 201678141H    14000

2063949/2018 20157540114      15000

2072851/2018  201217198A      27000

2085815/2018   201378614F      20000

2095816/2018460    2008/1306111      35000

2105817/2018s60 201169553G     11000

211308/2018 2015568802       20000

212281/2018  201548131Q      11000

213277/2018  201546853       23000

214276/2018 201546786       23000

215296/2018 2015566872       20000

2166136/2018  2014 82758 B       11000

2176135/2018  2013  16423M     14000

218955/2015  2006 26096      24000

219780/2016 2003 5990A     50000
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مكّونات طبيعية مبعظمها
 95% على  الع�شوية  التجميل  م�شتح�شرات  تركيبة  حتتوي 
وامل����ء واملع�دن،  وال��زب��دة  ال��زه��ر  ك��م���ء  امل��ك��ون���ت الطبيعية  م��ن 
ك�لع�شل  احل��ي��واين  الإن���ت����ج  م��ن  م�شتقة  عن��شر  ع��ن  ف�����ش��اًل 
ك�فة،  العن��شر اخلطرية  املعروفة  العالم�ت  تتجّنب  وال��دجن. 
الت�شنيع  مع�يري  وحت��رتم  احل�ش��شية  ت�شبب  قد  التي  تلك  اأو 

ال�شحي.

ر�ئحة جميلة
تطّورت عطور هذه املنتج�ت ب�شكل ملحوظ. ك�نت الروائح يف 
اأم� اليوم،  اأو الزيوت الأ�ش��شية.  ال�ش�بق تقت�شر على اخلزامى 
امل�رك�ت  بع�ش  يحت�ج  لكن  واملرّكبة.  املكررة  اخللط�ت  فتتعدد 

حتى الآن اإىل اإحراز تقّدم اإ�ش�يف.

مرّكبات ملّطفة للب�سرة
اأو  ج�فة  الب�شرة  ك�نت  ل��و  حتى  عدائية  لي�شت  املنتج�ت  ه��ذه 
جداً،  م��ف��ي��دة  ت��ك��ون  الطبيعية  عن��شره�  اأن  ح��ت��ى  ح�ش��شة. 
ودوار  )اأرك�����ن، وج��وج��وب���،  النب�تية  وال��زب��دة  ال��زي��وت  �شيم�  ل 
�شم�ش...(. معظم م�شتح�شرات الرتطيب غني بهذه العن��شر، 
هذه  تعطي  ل��ذا  ل��الأك�����ش��دة.  امل�����ش���د   E الفيت�مني  ج���ن��ب  اإىل 
بتح�شني  وت�شمح  ومرّطب�ً  مغذي�ً  مفعوًل  الطبيعية  املرّكب�ت 
الزيت  يعطي  ل  الطويل.  امل��دى  وعلى  �شريع�ً  الب�شرة  نوعية 

املعدين من جهته هذا املفعول.

فاعلية متز�يدة
منذ ع�شر �شنوات، ك�نت تركيب�ت املنتج�ت الع�شوية ب�شيطة جداً 
لأن اختي�ر املق�دير بقي حمدوداً لفرتة طويلة وك�ن ي�شعب اأن 
تخرتق العن��شر امل�شتعملة الب�شرة. لكن خالل ثم�ين �شنوات، 
املحتملة،  وتو�ّشعت اخلي�رات  املنتج�ت  الطلب على هذه  ارتفع 
منتج�ت جديدة. حل�شن  ب�بتك�ر  الع�شوية  للعالم�ت  �شمح  م� 
امل�شتح�شرات  مب�����ش��ت��وى  ال���ي���وم  ف���ع��ل��ي��ت��ه���  اأ���ش��ب��ح��ت  احل����ظ، 

التقليدية، وزاد الهتم�م ب�شكل الغالف ورائحة املنتج.

�حلفاظ عليها �سهل
عليه�.  م�ش�دق  ح�فظة  م��واد  على  الع�شوية  املنتج�ت  حتتوي 
ي��رف�����ش ب��ع�����ش ال���ع���الم����ت ا���ش��ت��ع��م���ل م�����واد ح���ف��ظ��ة معينة 
ك�لب�رابني والفينوك�شيت�نول نظراً اإىل ال�شتب�ه ب�أثره� ال�ش�م. 
لكن ميكن ا�شتعم�ل مواد اأخرى كبنزوات ال�شوديوم و�شورب�ت 
ب�أن هذين العن�شرين ُي�شتعمالن كم�ش�ف�ت  البوت��شيوم، علم�ً 
غذائية. على �شعيد اآخر، تعطي الزيوت الأ�ش��شية املوجودة يف 
بع�ش الرتكيب�ت مفعوًل قوي�ً للحف�ظ على املنتج�ت. لكن يف 
امل�شتح�شرات الع�شوية، يرتاجع امل�ء امل�شتعمل للحد من تك�ثر 

اجلراثيم.

خيار�ت منا�سبة لالأولد
بع�ش املنتج�ت الع�شوية من��شب لب�شرة الأولد. لكن 
بدءاً من عمر ال�ش�بعة اأو الث�منة، ميكنهم اأن ي�شتعملوا 
املنتج�ت  تتعدد  الع�ئلية.  الع�شوية  امل�شتح�شرات 
التي تفيد الب�شرة ))جيّل( ا�شتحم�م، و�ش�مبوه�ت، 
احتوائه�  اإىل  وكرمي�ت ع�شوية مرّطبة...( نظراً 
على عن��شر مغذية وواقية ول ت�شبب احل�ش��شية. 
بطبيعته�،  للح�ش��شية  معّر�شة  الب�شرة  ك�نت  اإذا 
على  حتتوي  التي  املنتج�ت  جتّنب  الأف�شل  من 

زيوت اأ�ش��شية من ب�ب الحتي�ط.

منتجات �سديقة للبيئة
للتدوير  ق�بلة  اأغلفة  م��ن  الع�شوية  املنتج�ت  تت�ألف 

تدويره،  املُ��ع���د  البال�شتيك  م��ن  م�����ش��ن��وع���ً  حم��ت��واه���  وي��ك��ون 
اأقل  ن�شبة  تنتج  كونه�  البيئية  الن�حية  من  اأف�شل  ُتعتر  ل��ذا 
اأ�ش��شية  ميزة  اإن��ه���  ت��ل��وث.  اأي  ت�شبب  ل  كذلك  املخلف�ت.  م��ن 
للمنتج�ت التي يجب �شطفه� ب�مل�ء مثل )جيل( ال�شتحم�م اأو 

بقدرته�  اأي�ش�ً  الع�شوية  املنتج�ت  اأبرز من�فع  تتعلق  ال�ش�مبو. 
على التحلل البيولوجي، فقد اأثبتت الختب�رات اختف�ء 98% 
على الأقل من روا�شب )جيل( ال�شتحم�م بعد مرور �شهر. يف 

املق�بل، يحت�ج الكي�ش البال�شتيكي اإىل مئة �شنة كي يتحلل!

متد �جلنني باملغذيات و�لأوك�سجني عبد �حلبل �ل�سري

ة تبادل بني االأّم وطفلها امل�ضيمة... من�ضّ

تكرث  ا�شتثن�ئّية.  ب�شالحّي�ت  يتمّتع  موؤّقت  ع�شو  امل�شيمة 
الإ�شفنجة  ت�شبه  التغذية.  يبقى  الأّول  دوره���  لكّن  مه�ّمه� 
�شرايني  )�شبكة  وب�لزغ�بة  ب�لدم�ء  مليئة  وتكون  الكبرية 
احلبل  ع��ر  ب���جل��ن��ني  وت��ّت�����ش��ل  ب���ل��رح��م  وت��ت��ع��ل��ق  واأوردة(، 
فيه�  حت�شل  ث��م،  من  و�شري�َنني.  وري��د  خ��الل  من  ال�شري 

املب�دلت ك�فة بني الأّم واجلنني.
ابتداء من الأ�شبوع الث�من من احلمل، تبداأ امل�شيمة بتزويد 
اجلنني ب�مل�ء وال�شّكر والأحم��ش الأمينّية والببت�يدات واملع�دن 
وكونه�  والكول�شرتول.  الثالثّية  وال��ده��ون  والفيت�مين�ت 
اأكمل وجه، ت�شرتجع ف�شالت  اإمت���م عمله� على  اإىل  ت�شعى 
اجلنني )اليوري� وحم�ش اليوريك والكري�تينني( وتلقي به� 
كذلك  الأم.  دم  يف 
دور  ت�������وؤّدي 

كليتي 

ت��زّوده ب�لأك�شجني وت�شرف عنه ث�ين  الطفل ورئتيه لأّنه� 
اأك�شيد الكربون.

جزيئات غريبة
الأم  اإىل  ي��ع��ود  اأح��ده��م���  ن��ووي��ني،  حم�شني  امل�شيمة  حتمل 
الع�شو  ه��ذا  امل��ن���ع��ي  الأّم  ج��ه���ز  يتقّبل  الأب.  اإىل  والآخ����ر 
الع�دية  اأن��ه يرف�ش يف احل���لت  ال��ذي ينفعه، رغم  الهجني 
كل غريب عنه. ت�شهم امل�شيمة يف قبول هذا الدخيل، الذي 
لدى  امل�ش�ّدة  امل��وّل��دات  ن�شف  اأّن  الواقع احلمل، مب�  هو يف 

اجلنني تعود اإىل الأب.
مي��ك��ن ت��ف�����ش��ري ه���ذا ال��ق��ب��ول ب��ط��رد ه��رم��ون���ت الأم بع�ش 
الكري�ت البي�ش�ء التي تن�ّشط اجله�ز املن�عي. وكون امل�شيمة 
الأم  من�عة  جه�ز  ب��ني  كح�جز  تعمل  ف�إنه�  )دبلوم��شّية(، 
وبني جه�ز من�عة اجلنني. كذلك حتّقق اإجن�زاً عظيم�ً، وهو 
الت�أّكد من عدم اختالط دمهم� اأبداً، من ثم تقوم التب�دلت 

عر جدران الأوعية والزغ�بة.

هرمونات
موّجهة  الهرمون�ت  اأي  احلمل،  عن��شر  اأه��ّم  امل�شيمة  تنتج 
GCh-( ���ال��غ��دد ال��ت��ن������ش��ل��ّي��ة امل�����ش��ي��م���ئ��ّي��ة ال��ب�����ش��ِرّي��ة ب��ي��ت
bêta( عر الأرومة املغّذية، والتي هي مبنزلة )م�شروع( 
للم�شيمة. جتري تعديالت يف ج�شم الأم فتعّزز تطّور حمل 
�شليم. ب�لإ�ش�فة اإىل ذلك، يح�فظ هرمون الروج�شرتون 
ي�شهم  فيم�  ال��رح��م،  ع�شل  وي��رخ��ي  احل��م��ل  ا�شتمرار  على 
الإ�شرتوجني يف تطوير عمل امل�شيمة واجلنني، ويوؤّدي 
امل�شيمي  والإل���ب����ن  ال��ن��م��و  ه��رم��ون��� 

اأدواراً مهّمًة اأي�ش�ً.

حماية من �لأمر��ض
مينع  ح����ج���ز  دور  امل�����ش��ي��م��ة  ت�������وؤّدي 
جنينه�،  اإىل  الأم  من  الأم��را���ش  انتق�ل 
لكن قد يتمّكن بع�شه� من العبور ك�حل�شبة، 
واجلدري، والفريو�ش امل�شّخم للخالي�، والهرب�ش. 
الأخرية  عواقب  لكّن  الإنفلونزا  انتق�ل  ميكن  كذلك 
اأّم� الأمرا�ش الأخرى ك�ل�شل،  لي�شت �شخمة على اجلنني. 

اإ�ش�بة  ي�شهل  فيم�  امل�شيمة،  اجتي�ز  م��ن  تتمكن  م���  ف��ن���دراً 
اجل��ن��ني ببع�ش الأم��را���ش يف اأواخ����ر ف��رتة احل��م��ل. كذلك 
مولودك  ت��ط���ول  ال�شج�ئر  مكّون�ت  اأّن  اإىل  النتب�ه  يجب 

املنتظر.

�إنذ�ر يف �ليوم �ملنتظر
عند انق�ش�ء ال�شهر الت��شع من احلمل، ينتهي اأجل امل�شيمة 
الأوان  الالزمة. ح�ن  الط�قة  توفري  ب��شتط�عته�  يعود  ول 
دون  وم��ن  اأّم���ه،  خ���رج بطن  وي��ت��غ��ّذى  الر�شيع  يتنّف�ش  ك��ي 
اأن افرتق عنه�، فتثبت  له  ي�شبق  التي مل  امل�شيمة  م�ش�عدة 
ولءه� حّتى اآخر حلظة وتطلق اإنذارات ت�شهم يف بدء عملّية 

الولدة.

�أدوية
ميكن  لذا  امل�شيمة،  ك�لهيب�رين  الكبرية  اجلزئي�ت  تعر  ل 
لمراأة ح�مل تع�ين جتّلط الأوردة اأن تتع�لج به، فيم� ميّر 
يعوق  لأّن���ه  ا�شتعم�له  وي��ج��ب حظر  ع��ره���  الإي��ب��وب��روف��ني 
ت�شكيل اجله�ز التن��شلي لدى اجلنني خالل الأ�شهر الثالثة 
الأوىل من احلمل. اأّم� بعد ال�شهر ال�ش�د�ش، فيوؤّدي اإىل ف�شل 

القلب اأو الكلى.
وُي�����ش��م��ح ب��ت��ن���ول ال��ب���را���ش��ي��ت���م��ول اإمن����� ب��ك��ّم��ّي���ت حم���دودة 

ولفرتات ق�شرية.

تركيبة �مل�سيمة
تت�شّكل امل�شيمة ب�لك�مل يف ال�شهر اخل�م�ش، وتبلغ �شم�كته� 
51 اإىل 02 �شنتيمرتاً، وتت�شّخم مع انق�ش�ء الأ�شهر حتى 

يبلغ وزنه� 005 اإىل 006 غرام يف نه�ية احلمل.

طقو�ض كثرية
وَتعتر  امل�شيمة  ُت��ق��ذف  ال����ولدة،  م��ن  دقيقة   03 نحو  بعد 
الأخرية يف فرن�ش� )نف�ي�ت اجلراحة(. اأّم� يف اأم�كن اأخرى، 
فهي تواأم اجلنني، اإذ تتمّتع ب�لقدرة على اإعط�ء احلي�ة )عر 
ت�شمى  اإيط�لي�،  النزف(. يف جنوب  املوت )عر  اأو  التغذية( 
اأّم��� يف م�يل ونيجريي� وغ�ن�، فتعّد ن�شخًة  ال��روح(.  )مركز 
امل�شيمة يف  نيوزيلندا  امل���وري يف  �شعب  ويدفن  الطفل.  عن 

فّخ�رة لربط روح الر�شيع ب�أ�شالفه .
بدوره يغّلف �شعب الأوب�ندو�ش يف الفليبني امل�شيمة ب�أدوات 

�شغرية في�شبح الطفل ع�ماًل جّيداً،
ال��ولي���ت املّتحدة الأم��ريك��ّي��ة، فيط�لب  اأّم���� يف  ُي��ق���ل.   كم� 

بع�ش الن�ش�ء بتجفيف امل�شيمة من اأجل ابتالعه� على �شكل 
الرحم  وت��ق��ّوي  الر�ش�عة  يف  ت�ش�عد  اإّن��ه���  ُي��ق���ل  كب�شولت 
وتخّفف من اكتئ�ب م� بعد الولدة )لي�ش لهذه املم�ر�شة اأّي 

اأ�ش�ش علمّية(.

�لتقليدية  �ملنتجات  بقدر  منافع  �لع�سوية  �لتجميل  م�ستح�سر�ت  تقّدم  �لب�سرة وترطيبها،  لغ�سل 
بف�سل تركيباتها �لطبيعية وفاعليتها �لالفتة.

ة تبادل بني �لأّم وطفلها: ياأخذ �جلنني و�ملغّذيات و�لأك�سجني �ملتنّقلة يف  طو�ل فرتة �حلمل توؤّدي �مل�سيمة دور �لغربال، فهي مبنزلة من�سّ
دم �لأم عرب �حلبل �ل�سّري.

بف�سل تركيباتها �لطبيعية وفاعليتها �لالفتة

م�ضتح�ضرات التجميل الع�ضوية.. مزايا 
�ضحية تزيدك جماال

مـــــــــــــــراأة
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��ستملت على باقة منتقاة من رو�ئعهما �لفني 

م�ضرح املجاز يحيي اأم�ضية ا�ضتثنائية لفناين 
الطرب اللبناين االأ�ضيل جنوى كرم وملحم زين
-جنوى كرم: م�سرح �ملجاز حلم كل فنان و�أفخر بالوقوف على خ�سبته

-ملحم زين يتغنى بال�سارقة وي�سيد بجهودها يف تر�سيخ مكانة �لفن

•• ال�سارقة-الفجر:

نظم م�شرح املج�ز، الت�بع للمكتب 
ال�ش�رقة،  حل���ك���وم���ة  الإع�����الم�����ي 
فنية  اأم�شية  اجلمعة،  اأم�ش  م�ش�ء 
اللبن�ين  ب����ل���ط���رب  ا���ش��ت��ث��ن���ئ��ي��ة 
»�شم�ش  ف��ي��ه���  ت����أل���ق���ت  الأ����ش���ي���ل، 
الأغ���ن���ي���ة« ال��ف��ن���ن��ة جن����وى ك���رم، 

والفن�ن اللبن�ين ملحم زين.
وت�ألق م�ش�ء ال�ش�رقة على البحرية 
ال���ه����دئ���ة مب�����ش��رح��ه��� ال����روم�����ين 
  .... املنطقة  يف  نوعه  من  الفريد 
اإنت�ج  م���ن روائ�����ع  م��ن��ت��ق���ة  ب��ب���ق��ة 
زين  كرم وملحم  الفن�نني جنوى 
لبن�ن  جب�ل  بني  احل�شور  اأخ��ذت 
ت�ريخية  ال�ش�خمة، يف رحلة فنية 
املك�شوة  والأ�ش�لة  العراقة  جمعت 

بعذوبة الكلم�ت واملع�ين.
و�شهد امل�شرح، الذي امتالأت جميع 
من  الفن�نني  مبعجبي  مدرج�ته 

خم��ت��ل��ف اجل��ن�����ش��ي���ت م����ن داخ����ل 
العربية  الإم��������رات  دول����ة  وخ������رج 
املتحدة، تف�عاًل جم�هريي�ً كبرياً، 
الفن�نني  اجل��م��ه��ور  ���ش���رك  ح��ي��ث 
جن��وى ك��رم وملحم زي��ن يف غن�ء 
بليلة  وا�شتمتعوا  اأغ�نيهم�،  اأجمل 
اللبن�ين  ال���ط���رب  م���ن  ت��ن�����ش��ى  ل 

اجلبلي الأ�شيل.
وا���ش��ت��ه��ل ال��ف��ن���ن ال��ل��ب��ن���ين ملحم 
زي����ن الأم�������ش���ي���ة م��ت��غ��ن��ي���ً ب����إم����رة 
ال�����ش���رق��ة وج��م���ل��ه��� الأخ�����ذ الذي 
تبعه�  ثم  ي��زوره���،  ي�شحر كل من 
الفني  نت�جه  اأ�شهر  م��ن  بتوليفة 
م��ث��ل )اأن����ت اآم��ري��ن��ي( و)ع��ت���ب���ً ي� 
�شغريي( و )م�يف جرح( و)عندك 

بحرية( و)اإنت م�شيتي(. 
وت��ن��ق��ل ال���ف���ن����ن م��ل��ح��م زي����ن بني 
مواويله التي ا�شتهر به� واأغني�ته 
جنمه  ���ش��ط��وع  اإىل  ق����دت���ه  ال���ت���ي 
ليهز  الأ�شيل  الفن  م�ش�هري  بني 

اأف��ئ��دة اجلمهور  امل�����ش��رح وي��ج��ذب 
الذي تف�عل ب�شكل كبري مع اأ�ش�لة 

وروعة �شوته اجلبلي املميز.
حفله  زي��ن  ملحم  الفن�ن  واختتم 
التي  »ي� ري�ش«  ال�شهرية  ب�لأغنية 
�شكلت ب�كورة �شهرته الفنية ولقب 

به� لروعة اأدائه املبهر.

وق�ل ملحم زين: يل �شرف الغن�ء 
ال�ش�رقة  اإم�����رة  يف  الأوىل  للمرة 
ل���ط����مل���� عرفت  ال����ت����ي  احل���ب���ي���ب���ة، 
 ، للفن.  ودعمه�  الثق�يف  بط�بعه� 
تر�شيخ  الإم���رة يف  بجهود  م�شيداً 

مك�نة الفن يف املنطقة. 
وبزغت »�شم�ش الأغنية اللبن�نية« 
ال���ف���ن����ن���ة جن������وى ك������رم ب���ردائ���ه���� 
الأ�����ش����ف����ر امل�������ش���ع يف ل���ي���ل جم����ز 
اجلبلي  ب�شوته�  لتبهره  ال�ش�رقة 
ال�����ق�����وي ب�����إي����ق�����ع�����ت����ه ال���ف���ري���دة 
وح�شوره� امل�شرق لت�شيف واحدة 

من روائع حفالت م�شرح املج�ز.
واأ���ش��ع��ل��ت جن���وى ك���رم اأح���د اأ�شهر 
العربي  ال�����ع������مل  يف  الأ��������ش�������وات 
بتقدميه�  ال��غ��ن���ئ��ي��ة  الأم�������ش���ي���ة 
توليفة مميزة من اأغ�نيه� مزجت 
الفنية  اإ����ش���دارات���ه����  اأح�����دث  ب���ني 
واإ�شداراته� الأوىل، حيث افتتحت 
جن���وى الأم�����ش��ي��ة ب���أغ��ن��ي��ة “قمر 
“ي�  ب�أغنية  تبعته�  ث��م  الع�ش�ق” 
و”خليتني  بورد”،  و”تع�  بيي” 
بيتك”،  و”يخرب  �شوفك”، 
دني�”،  ي���  و”دني�  نوم”،  و”م�يف 
وب�شحد حبك”، وختمت الأم�شية 

ب�أغنية “�شو ه� الليلة”.
كرم  جن��وى  الفن�نة  حفل  ومت��ي��ز 
الذي برزت فيه فرقته� املو�شيقية 
ب�يق�ع�ت الطبل والطبلة و عزف 
من  امل��زي��د  اأ�ش�فت  لف��ت  وتف�عل 

ال�ت�ألق وجذب اجلم�هري .
كل  “حلم  ك�����رم:  جن����وى  وق����ل���ت 

املج�ز،  م�شرح  على  يغني  اأن  فن�ن 
الفن�نيني  ك��ب���ر  ا�شت�ش�ف  ال���ذي 
يف  الفخر  ويل  وال��ع��رب،  الع�مليني 
اأن تتم ا�شت�ش�فتي للغن�ء يف اإم�رة 
ال�ش�رقة الب��شمة لأول مرة، فهذه 
خطوة جديدة ت�شعرين ب�لفرح.” 
���ش��ع���دة ط����رق �شعيد عالي  وك���رم 
حلكومة  الإع��الم��ي  املكتب  مدير 
ال�������ش����رق���ة ال��ف��ن���ن��ة جن����وى ك���رم، 
والفن�ن ملحم زين على م� قدم�ه 
م���ن ل��ي��ل��ة ل ت��ن�����ش��ى ج��م��ع��ت فيه� 

اأفخم الأ�شوات اجلبلية. 
الذي  الع�ملي  امل��راأة  بيوم  واحتف�ًل 
ي�����ش���دف ال��ث���م��ن م��ن م���ر���ش من 
الرائد  ل��دوره���  وتقديراً  ع���م،  كل 
املج�ز  م�شرح  اأه���دى  املجتمع،  يف 
كب�درة  احل���ف���ل  جل��م��ه��ور  وروداً 
لطيفة ر�شمت الب�شمة على وجوه 

احل�شور. 
الت�بع  امل��ج���ز  م�شرح  وينظم  ه��ذا 

حلكومة  الإع������الم������ي  ل��ل��م��ك��ت��ب 
املقبلة،  ال��ف��رتة  خ���الل  ال�����ش���رق��ة 
كوكبة  حتييه�  غ��ن���ئ��ي��ة  اأم�����ش��ي���ت 
الكويتية  ن��وال  مثل  الفن�نني  من 
م�ر�ش،   16 اجل��وه��ر يف  وع��ب���دي 
و�ش�مي يو�شف يف 6 اأبريل املقبل، 

وكري�ش دو بريغ يف 20 اأبريل. 
افتت�حه  منذ  امل�����ش��رح  وا�شت�ش�ف 
م�شرحية  متميزة  ع�ملية  عرو�ش�ً 
�شرقية  وط���رب���ي���ة  وم���و����ش���ي���ق���ي���ة 
الفن�نني  كب�ر  به�  �ش�رك  وغربية، 
العرب حممد  فن�ن  العرب، منهم 
ع��ب��ده، وم���ج��دة ال��روم��ي، وك�ظم 
ال�ش�هر، وم�ر�شيل خليفة، وح�شني 

اجل�شمي، واأ�ش�لة، واأنغ�م. 
كب�ر  امل���������ش����رح  ا����ش���ت�������ش����ف  ك���م���� 
الغربيني  والفن�نني  املو�شيقيني 
اإغلي�شي��ش  وخ��ول��ي��و  ي����ين،  م��ث��ل 
واإم��ي��ل��ي ���ش���ن��دي وع���دن����ن �ش�مي 

وغريهم من كب�ر الفن�نني .

النيل العربية ت�ضدر كتابا عن 
»خرافات التنمية الب�ضرية«

 
يك�شف »خراف�ت التنمية الب�شرية« - ال�ش�در عن جمموعة النيل العربية - 
املف�هيم اخل�طئة والأفك�ر الوافدة على التنمية الب�شرية وخ��شة التنمية 
والعالج  اجل���ذب  وق���ن��ون  ال��ط���ق��ة  بعلم  وم�ي�شمى  ك�لتنجيم،  ال��ذات��ي��ة، 
ب���لح��ج���ر وال��ع��الج ب���لل��وان وال��ري��ك��ي وال��ران��� وال��ران��ي��ك وط���ق��ة ت�شي 

وغريه� من اخلراف�ت والعلوم الزائفة .
كم� تن�ول منهج التمييز بني اخلرافة العلمية والعلوم الزائفة، وحمل هذا 

الكت�ب اأهداف وا�شحة وحمددة وهي :
واخلرايف  والعلمي  وال�شيل  الدخيل  ليميز  الوعي  واإيق�د  العقول  اإيق�ظ 

من الفك�ر والف�شلف�ت التي تدرج حتت اإ�شم التنمية الب�شرية .
اإزالة اللب�ش والت�شويه والت�شوي�ش الذي ط�ل التنمية الب�شرية، مم� جعل 

كثري من الن��ش يعزفون عنه� وي�شتخفون به�.
الإ�ش�رة اىل البنية الفكرية لدع�ة اخلرافة الأنيقة وتنمية الوهم، والك�شف 

عن م�ش�دره� وتفنيده� بطريقة علمية ر�شينة .
ومترير  ال�شحت  امل����ل  وك�شب  ال��رتب��ح  م��ن  ال��وه��م  ب�ئعي  على  ال��ب���ب  �شد 

اأجندات عقدية وفكرية واإقت�ش�دية من�فية لالخالق والدين والوطن .
ومن�ق�شة  واملرجعية  للمفهوم  مو�شوعية  ن��ق��وداً  الب�شرية  التنمية  نقد 

النتق�دات املوجهة على النط�ق ال�شرعي.
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��ستقبل مليوين ز�ئر

دائرة الثقافة وال�ضياحة – اأبوظبي تختتم بنجاح فعاليات جناح دولة االإمارات يف مهرجان اجلنادرية 32
•• اأبوظبي-الفجر:

اختتم جن�ح دولة الإم�رات، الذي اأ�شرفت عليه دائرة الثق�فة 
مهرج�ن  يف  ب���ه��ر  بنج�ح  فع�لي�ته  اأب��وظ��ب��ي   - وال�شي�حة 
من  ع��دداً  ميثلون  �شخ�ش�ً   145 مب�ش�ركة   ،32 اجلن�درية 
اجل��ه���ت وامل��وؤ���ش�����ش���ت احل��ك��وم��ي��ة واخل������ش��ة. وق���د ا�شتقبل 

اجلن�ح  1،888،200  األف زائر.
خالل  م��ن  اأبوظبي   - وال�شي�حة  الثق�فة  دائ���رة  وحر�شت   
اأن�����ش��ط��ة وف��ع���ل��ي���ت اجل��ن���ح ع��ل��ى الرت���ق����ء ب���ل��وع��ي الثق�يف 
واحل�ش الوطني، عر تقدمي املعلوم�ت اله�مة والت�ريخية 
الثق�فية والرتاثية وال�شي�حية عن الإم�رات، بهدف تعريف 
ال�شعودي مبوروثه� الثق�يف والعالقة التي تربط  اجلمهور 

البلدين ال�شقيقني يف جم�ل الثق�فة الرتاثية امل�شرتكة.
الرتاثية  امل���واد  م��ن  ب�لك�مل  الإم������رات  دول���ة  ج��ن���ح  و�شنع 
الطبيعية التقليدية م� يق�رب %80 من العم�رة الطينية، 

ع��ل��ى م�����ش���ح��ة ت��ب��ل��غ 6500 م���رت م���رب���ع، ت��ع��ك�����ش ال���رتاث 
واللتزام  امل��ح��ل��ي��ة  ب�لبيئة  وع��الق��ت��ه  الأ���ش��ي��ل  الإم�����رات����ي 
ب������ش��ت��دام��ت��ه��� مب��� ت��زخ��ر ب��ه م��ن م��ق��ت��ن��ي���ت ت��راث��ي��ة وفنون 
�شعبية ترز املوروث املحلي. وذلك بهدف الرتويج ال�شي�حي 
الإم������رات،  ل��دول��ة  الأ���ش��ي��ل  ال���رتاث���ي  وال��ث��ق���يف للمحتوى 
وتعزيز مك�نة اأبوظبي كمركز ثق�يف تراثي �شي�حي رائد يف 
املنطقة، مع ت�شليط ال�شوء على العن��شر الثق�فية الرتاثية 
التقليدية الإم�راتية التي مت اإدراجه� على ق�ئمة اليوني�شكو 

للرتاث الثق�يف غري امل�دي للب�شرية.
وركزت الفع�لي�ت على موا�شيع خمتلفة، حيث مت تخ�شي�ش 
وتف�علية  وت��روي��ج��ي��ة  ث��ق���ف��ي��ة  ب���ني  ت��ت��ن��وع  ن�����ش���ط���ً   45
و425  م��ت��ن��وع���ً،  ن�ش�ط�ً   25 اإىل  ب���لإ���ش���ف��ة  ج��م���ه��ريي��ة، 

ن�ش�ط�ً.
و�شرد جن�ح الإم�رات يف هذا احلدث الثق�يف الرتاثي الب�رز 
ت�ريخ الإم�رات بر�شده لأدق مظ�هر احلي�ة يف املجتمع على 

اأب��رزت تالحم  ا�شتعرا�شية  مدار مئ�ت ال�شنني عر لوح�ت 
�ش�رك  للم�شتقبل،  الأج��ي���ل  وتطلع�ت  احل��شر  مع  امل��شي 
الإم���رات وموؤ�ش�ش�ته� يف تع�ون فريد يعتز  اأبن�ء دولة  فيه� 
به، من ن�حية التنظيم واحل�شور وامل�ش�رك�ت التي ا�شتقطبت 

كل فئ�ت املجتمع ال�شعودي و�شرائحه.
املوروث  اأب���رزت  فلكلورية«  »ا�شتعرا�ش�ت  املهرج�ن  وتخلل 
املحلي، من خالل عرو�ش الفنون الرتاثية ب�لزي ال�شعبي، 
وا�شتعرا�ش�ت الرزفة، واليولة، والأه�زيج ال�شعبية. »البيئة 
اإىل  للبح�رة،  حية  عرو�ش  على  ا�شتملت  والتي  البحرية« 
ج�نب ا�شتعرا�ش عن كيفية �شن�عة �شب�ك ال�شيد والقراقري 
واأه�زيج  اللوؤلوؤ  ال�شم�ك وفلق حم�ر  وفن اجلالفة ومتليح 
ع��رو���ش حية  �شمت  وال��ت��ي  ال��ب��دوي��ة«  »البيئة  البحر،  اأه��ل 
الع�زي  فن  وكذلك  والرب�بة،  ال�شلة  فنون  وت�أدية  لل�شق�رة 
والط�رق واألوانه، من اأجل التعريف بتلك الألوان الرتاثية 

الفريدة التي متيز به� اأبن�ء الإم�رات.
»الحتف�ء  منه�  خمتلفة  موا�شيع  على  الفع�لي�ت  ورك���زت 
مبنطقة العني« واإبرازه� كواحدة من اأهم مدن الدولة عر 
التقليدية به� وكذلك  العم�رة  ال�شوء على عن��شر  ت�شليط 
ك�فة  ت�شمل  ال��ت��ي  امل��ت��ن��وع��ة  ال��رتاث��ي��ة  التقليدية  احل���رف 

من�حي احلي�ة.
ال��رتاث��ي��ة« التي  ك��م��� ت�شمنت ف��ع���ل��ي���ت اجل��ن���ح »امل��ن��ت��ج���ت 
ال�شعبية  و«الأك���الت  متك�ملة.  تراثية  قرية  �شمن  عر�شت 
فنون  لتقدمي  ك�مل  رك��ن  تخ�شي�ش  مت  حيث  التقليدية« 
الطهي والعديد من الأكالت الإم�راتية ال�شعبية التقليدية 
ب�أ�شول  لتعريفهم  امل��ه��رج���ن  جمهور  اأم����م  مب��شر  ب�شكل 
الذي  العربية«  القهوة  »ركن  الأ�شيلة.  الإم�راتية  ال�شي�فة 
يعتر من اأهم اأرك�ن اجلن�ح تف�عاًل مع زوار اجلن�ح، حيث 
لال�شتمت�ع  ال�ش�بقة  ال���دورات  يف  ال���زوار  من  الآلف  توافد 
ب���ل��ع��ر���ش احل���ي ل��ط��ري��ق��ة ���ش��ن���ع��ة ال��ق��ه��وة ال��ع��رب��ي��ة على 

الطريقة الإم�راتية كذلك ال�شتمت�ع بطعمه� املميز.
وق�ل �شع�دة �شيف غب��ش مدير ع�م دائرة الثق�فة وال�شي�حة 
– اأبوظبي: »متثل م�ش�ركتن� يف مهرج�ن اجلن�درية اإ�ش�فة 
مميزة لن� يف جم�يل الرتاثي والثق�فة الذي نفخر ونعتز به، 
بخ��شة مع الغنى الذي تتميز به الإم���رة، ونحن فخورون 

ب�لنج�ح املميز الذي حققه اجلن�ح مع ا�شت�ش�فته م� يق�رب 
الثق�فة  دائ���رة  ون��وؤك��د يف  اأي���م��ه،  م��دى  زائ���ر على  مليوين 
لإظه�ر  ال�����دوؤوب  ال�شعي  م��وا���ش��ل��ة  اأب��وظ��ب��ي   - وال�����ش��ي���ح��ة 
الرتاث الثق�يف الإم�راتي يف اأف�شل واأرقى امل�شتوي�ت، وتعزيز 
جهودن� يف تر�شيخ ودعم وت�شجيع ا�شرتاتيجية احلف�ظ على 
دولة  به�  تتميز  التي  الأ�شيلة  والقيم  والتق�ليد  ال���رتاث 

الإم�رات العربية املتحدة«.
وت�بع �شع�دته »متكن اجلن�ح من الرتويج للمرافق واملنتج�ت 
اأبوظبي، والفع�لي�ت  اإم�رة  ال�شي�حية وامل�ش�ريع الثق�فية يف 
بينه�:  من  خ��ش  ب�شكل  ال�شعودي  املجتمع  ت�شتقطب  التي 
ج�مع  وم��رك��ز  اأب��وظ��ب��ي،  اللوفر  متحف  وبخ��شة  املت�حف 
ووتروورلد،  وي������ش  ف����رياري،  وع����مل  ال��ك��ب��ري،  زاي���د  ال�شيخ 
وفورمول1 والفع�لي�ت الأخرى التي تنظمه� دائرة الثق�فة 

وال�شي�حة – اأبوظبي على مدار الع�م«.
اأي�ش�ً  اجلن�ح  واأرك����ن  والأن�شطة  الفع�لي�ت  ه��ذه  بني  وم��ن 

دولة  ع��م���رة  اإدخ����ل عن�شر مميز يف  »ال��راج��ي��ل« حيث مت 
الإم�رات وك�ن ي�شتخدم على نط�ق وا�شع يف املب�ين التقليدية 
8 مرت يف  ارتف�عه  األ وهو الرجيل وال��ذي يبلغ  الرتاثية 
ت�شميم اجلن�ح امل�ش�رك، مع ا�شتعم�ل اأعمدته لإ�ش�ءة ك�مل 

اأرج�ء اجلن�ح ب�شكل فني ومعر. 
وت��خ��ل��ل امل�����ش���رك��ة الإم���رات��ي��ة اإق���م��ة 3 م��ع���ر���ش فنية هي 
وال�شور  ال�شعودية«  الإم���رات��ي��ة  ال��ع��الق���ت  ���ش��ور  »معر�ش 

الرتاثية والإم�رات قدمي�ً وحديث�ً.
اأوا�شر  تقوية  املهرج�ن على  الإم�راتية يف  امل�ش�ركة  وعملت 
وك�شف جذور  والإم����رات  ال�شعودية  بني  وال�شداقة  الأخ��وة 
اأن التوا�شل من خالل  التم�ثل يف الثق�فة الك�منة، خ��شة 
ه��ذا امل��ه��رج���ن ح��ي��وي وانطلق م��ن ك��ون��ه ع��م��اًل اإ���ش���ف��ي���ً يف 
ت��دع��ي��م ال��ت��وا���ش��ل ع��ر دع���م ال��ت��ع��ري��ف ب���ل��رتاث والثق�فة 
ك�فة  بني  التالقي  على  يعمل  اأن��ه  كم�  ب�ل�شعبني،  اخل��شة 

الفئ�ت الب�شرية من املجتمعني.



يف  م�����ش���رك��ت��ك  خ���الل  ���ش��ع��ورك  ع��ن  •  حدثين� 
م��ن���ف�����ش���ت ت���وزي���ع ج����وائ����ز  الأو����ش���ك����ر يف لو�ش 

اجنلو�ش..
- ���ش��ع��رت اأن ل��ب��ن���ن ك��ل��ه ي�����ش���رك��ن��� ه���ذا احل���دث، 
ه�ئاًل  ك��م���ً  وج���دت  الفندق  اإىل  ع��دت  وعندم� 
مت�بعة  واأ�شعدتني  ينتظرين،  ال��ر���ش���ئ��ل  م��ن 
الن��ش حلفل توزيع جوائز الأو�شك�ر يف �ش�لت 
ي�شعرون  ال���ذي  ب�لفخر  ���ش��ع��رت  ال�شينم�. 
مليء  مل�شتقبل  ال��ب��داي��ة  نقطة  وه���ذه  ب���ه، 
ب�لنج�ح�ت. حتى لو مل نحز اجل�ئزة، فهذه 

هي البداية واملعركة مل تنتِه بعد". 
 Stella منذ �شبع �شنوات در�شت يف اأك�دميية
الذي  للفندق  املق�بلة  اجلهة  يف  وهي   Adler
اإذ  ال�ش�بق،  عن  خمتلف  اليوم  لكن  فيه،  نقيم 
لبن�ن  ومنثل  لبن�ين  عمل  فريق  م��ع  اأع���ود 
ب����لأو����ش���ك����ر، ه���ذا ���ش��ع��ور ل ي��و���ش��ف، يف 
كل  حتققت  فقط  ���ش��ن��وات  �شبع  غ�شون 
لن� جميع�ً  ر�ش�لة  وه��ذه  الأح���الم،  ه��ذه 
بل  هن�  ينته  واحللم مل  بجد  نعمل  ب���أن 

�شننت�شر ونحقق اأحالمن�".
يف  امل�����ش���رك��ة  يف  حتلمني  ك��ن��ت  •  ه��ل 

هذه امل�ش�بقة الع�ملية؟
وخ�شت  لالختب�ر  خ�شعت  اأن  منذ   -
اأن  جتربة الأداء لزي�د دوي��ري، �شعرت 
�شيئ�ً مهم�ً �شيحدث، ولكن اأن اأ�شل اإىل 
الأو�شك�ر فك�ن حلم�ً. هذا احللم ك�نت 
اإح�ش��ش  وانت�بني  خمتلفة،  ترجمته 
اأنن�  ك��م���  و���ش��ف��ه،  ميكنني  ل  غ��ري��ب 
جميع�ً كفريق عمل ن�شتحق الو�شول 
كبرية  فرحتن�  ك�نت  الأو���ش��ك���ر.  اإىل 
و�ش�ندن� بع�شن� بع�ش�ً، راودن� ال�شعور 
ول  ومتعة،  وف��رح  تقدير  من  نف�شه، 
اأنكر اأنن� ت�ش�يقن� قلياًل لأنن� مل نحز 
احللم،  من  اقرتبن�  لأنن�  الأو�شك�ر، 
الدرجة  اإىل هذه  وعندم� نقرتب 
ن�شعر اأن احللم �شيتحقق ونحوز 
ن�شت�شلم  ل��ن  ولكنن�  اجل����ئ���زة، 

واملعركة �شتتوا�شل ب��شتمرار".
رقم  )ق�شية  فيلم  يتمّيز  •  مب�ذا 
جوائز  اإىل  و�شوله  لي�شتحق   )23

الأو�شك�ر؟
بدءاً  م��ت��ك���م��ل،  ك���م��ل  فيلم  اإن���ه   -
بطريقة  امل����ح����ب����وك  ���ه  ن�������شّ م����ن 
متقنة جداً من جويل توم� وزي�د 
ال���دوي���ري، ال���ذي ا���ش��ت��وح���ه من 
يف  معه  ح�شلت  �شغرية  ح���دث��ة 
امل��شي، مروراً ب�لإخراج املتمّيز، 
و�شوًل اإىل اأداء املمثلني بف�شل 
يعرف  ال������ذي  امل����خ����رج  اإدارة 
عمله  ف����ري����ق  ي���خ���ت����ر  ك���ي���ف 
يتع�مل معه يف موقع  وكيف 
هذه  اإىل  اإ�ش�فة  الت�شوير. 
العوامل التقنية املتك�ملة، 
اأي�ش�ً  اأه�����ّم  ع���م��ل  ث��م��ة 
الفيلم  واق��ع��ي��ة  وه��و 
ال�������ذي مي����ّث����ل وف���ق 
اجلمهور  ع�����ّر  م����� 
الغربي ح�ًل اإن�ش�نية 

ع�ملية.
ت���ف����ع���ل  ك�����ي�����ف    •
مع  الغربي  اجلمهور 
خ��شة  وه�����ي  ال��ق�����ش��ة 

ب�ملجتمع اللبن�ين؟
اجلمهور  اأن  ����ش���ح���ي���ح   -

اإي��ط���ل��ي��� وال��ي���ب���ن وف��رن�����ش��� واأمريك�  ال��غ��رب��ي يف 
عن  �شيئ�ً  يعرف  ل  الفيلم،  عر�شن�  حيث  وكوري� 
املتوترة  والعالقة  الفل�شطينية  الق�شية  م�هية 
ت�أّثر  لكنه  اللبن�نيني،  وبع�ش  الفل�شطينيني  بني 

بق�شة الفيلم التي و�شفه� ب�لإن�ش�نية ب�متي�ز.
اإ�ش�فة   يف راأي��ي، تف�عل هذا اجلمهور مع الفيلم 
اإىل  اأو�شلته  عن��شر  وتوقيته  تقني�ً  تك�مله  اإىل 

الأو�شك�ر.
•  هل تعترين اأن هذا الإجن�ز هو للمخرج زي�د 

الدويري اأم لفريق العمل كّله؟
- اإنه اإجن�ز لن� جميع�ً، واأن� �شعيدة جداً به لأن زي�د 

ي�شتحّقه فعال.
حّظ،  مم�ثل،نتيجة  نوعّي  فيلم  يف  •  م�ش�ركتك 

اأم م�ش�دفة، اأم نتيجة طبيعية ملجهود مهني؟
اأنني كنت  اأفالم كثرية رغم  - اعتذرت �ش�بق�ً عن 
فيلم  ب���أي  الآن  م�ش�ركتي حتى  لعدم  اأحي�ن�ً  اأن��دم 
الفيلم،  ه��ذا  لختب�ر  تقّدمت  اأن  اإىل  �شينم�ئي، 
وعقدن� على اأثر ذلك اأربع جل�ش�ت قراءة وحت�شري 
قبل اأن يقرر املخرج م�ش�ركتي فيه. اتخذت �ش�بق�ً 
خي�رات مهنّية جّيدة جداً، وج�ء توقيت هذا العمل 
والدرام�  ب�مل�شرح  حينه�  ان�شغ�يل  رغ��م  من��شب�ً 
والإذاع��ة. على كٍل، ل اأوؤم��ن ب�حلّظ بل اأعتر اأن 
قمت  ال��ذي  املهني  للمجهود  نتيجة طبيعية  ذلك 
بعدم�  اكت�شبته�  التي  واخل��رة  طويلة  �شنني  به 
اكت�شفت ذاتي كممثلة وامراأة ح�ربت لتبلغ م� هي 

عليه اليوم.
ممثلة  اإىل  ب�لن�شبة  اإجن����ز  هكذا  اأهمية  م���    •

�ش�بة طموحة؟
- م� زلت ل اأ�شّدق م� ح�شل معن� واأنني تواجدت 
اإذا م��� حتققت،  اأم��ن��ي��ة  اإن��ه���  يف ح��ف��ل الأو����ش���ك����ر. 

تقت�شر على مّرة وحيدة يف احلي�ة. 
ال�شينم�  و�شول  اإزاء  الإجن����ز  ه��ذا  دلل��ة  م�    •

اللبن�نية اإىل املح�فل ال�شينم�ئية الع�ملية؟
ال�شينم�ئية  ال�����ش��ن���ع��ة  يف  حت�����ّول  ن��ق��ط��ة  ه���و   -
اللبن�نية لأنه �شُي�شّلط ال�شوء عليه�. عندم� �شّمي 
الفيلم للج�ئزة مل يقولوا )ق�شية رقم 23( لزي�د 
الدويري، بل )ق�شية رقم 23(، لبن�ن. لذا يجب 
وطني�ً  �شينم�ئي�ً  احتف�ًل  الإجن����ز  ه��ذا  يكون  اأن 

الدويري  زي���د  حققه  ومب���  اللبن�نيون  ب��ه  يفخر 
للوطن.

اجله�ت  ب��ع�����ش  م����ن  ح������ورب  اأن������ه  امل���ف����رق���ة   •
اللبن�نية.

- ت��ع��ّذب ك��ث��رياً يف امل������ش��ي ع��ن��دم��� و���ش��ع��وا عليه 
)فيتو( ملنع دخوله اإىل لبن�ن �شنني طويلة، ولكن 

يف النه�ية ل ي�شّح اإل ال�شحيح.
اأكرث؟ فيك  اأّثر  الفيلم  من  ق�شم  • اأي 

- لن اأن�شى م�شهد جّر زوجي طوين )ع�دل كرم( 
اإىل اخل�رج  اأر�ش�ً  الك�راج حيث وجدته  داخل  من 
الذي  امل�شهد  ه��ذا  ���ش��ّورت  امل�شت�شفى.  اإىل  لآخ��ذه 
كررن�ه مرات عدة زاحفة على الأر�ش لأنني ح�مل 
اأتعبني  وق��د  ركبتْي.  فجرحت  رفعه،  اأ�شتطيع  ل 
حتى  الت�شوير  اأنهين�  اإن  وم���  وج�����ش��دي���ً،  نف�شي�ً 

اأجه�شت يف البك�ء.
الثن�ئية مع ع�دل كرم، خ�شو�ش�ً  • كيف ت�شفني 

اأنكم� من مدر�شة فنّية خمتلفة؟
ال�ش��شة،  األفة وان�شج�م وا�شح على  - ولدت بينن� 
العمل وننطلق من  ب�أ�شلوب  رمب� لأنن� مت�ش�به�ن 

غريزتن� للتف�عل ب�إح�ش��ش مع امل�شهد.
الراهنة؟ الدرامية  م�ش�ريعك  هي  • م� 

- اأ�شّور دور هن�دي يف م�شل�شل )ثواين(، وهو من 
مر�شلي�ن،  كلودي�  )كت�بة  تلفزيونية  حلقة   60
واإخراج �شمري حب�شي، واإنت�ج ايغل فيلمز(. يتوىل 
ونهلة  �شليم�ن،  ورودري����غ  �شلق،  ع��م���ر  البطولة: 
ونيكول  ال��ل��ح���م،  وخ��ت���م  اب��راه��ي��م،  وف�����دي  داود، 

مزهر، و�شتيف�ين عط�هلل، وعلي الزين.
فيه؟ دورك  يتمحور  • عّم� 

تزّوجت  ميتم،  يف  ع��شت  ممر�شة  ه��ن���دي،  دور   -
مع  امل�شل�شل  اأح��داث  تبداأ  طفاًل.  واأجنبت  مبكراً 
لت�شكن  احل���م��ل  الث�نية  زوج��ت��ه  زوج��ه���  اإح�����ش���ر 

معه� يف املنزل. 
يف  الأوىل  احل��ل��ق��ة  يف  ك��ل��ه���  ال�����ش��خ�����ش��ي���ت  تلتقي 
امل�شت�شفى حيث تعمل. اإنه� �شخ�شية خمتلفة جداً 
اأدواري ال�ش�بقة فهي فت�ة مّرت مب�آ�ٍش كثرية  عن 
وخرات حي�تية ق��شية �شقلت طريقة تفكريه�.
الذي  �شليم�ن  رودري���غ  م��ع  ب�لعمل  ك��ث��رياً  فرحت 
الذي  �شلق  ع��ّم���ر  وم��ع  الأوىل،  للمرة  معه  اأم��ّث��ل 

�ش�بق�ً  تع�ون�  بعدم�  الأوىل  للمرة  درام��ي���ً  نلتقي 
يف امل�شرح. اأّود الإ�ش�رة اإىل اأن اجلمهور �شيتحدث 
امل�شل�شل.  يف  امل��ف���ج��ئ��ة  �شلق  ع��ّم���ر  �شخ�شية  ع��ن 
يتمّيز هذا العمل مب�شتوى الحرتافية الع�يل اإن 
الإخراج  اأو  التمثيل،  اأو فريق  الن�ش،  على �شعيد 

ل�شمري حب�شي الذي اأراه م�ي�شرتو رهيب�ً.
راهن�ً؟ اللبن�نية  الدرام�  ت�شعني  خ�نة  اأي  • يف 

- اأراه� يف م�شرية ت�ش�عدية مع ازدي�د عدد الأعم�ل 
املتن�ف�شة �شنوي�ً، علم�ً ب�أنه يجب اأن نقطع اأ�شواط�ً 
كثرية بعد قبل التحدث عن )�شن�عة(. اأمتنى لو 
تلفزيونية كحلقة  ت�شوير كل حلقة  نبلغ مرحلة 

�شينم�ئية اأ�شوة ب�مل�شل�شالت الأمريكية وغريه�.
وخرة  متقن  واأداء  جميلة  ب�إطاللة  • تتمّيزين 

جّيدة، اأمل تتلقي عرو�ش�ً عربية بعد؟
ب��ت��ل��ق��ّي ع���ر����ش ت�����ش��وي��ر فيلم  - ف���رح���ت ك���ث���رياً 
ب�شبب  اع��ت��ذرت  لكنني  ع���ّز،  اأح��م��د  م��ع  �شينم�ئي 
اأخرى وتوّجهي ال�شهر املقبل اإىل  ان�شغ�يل ب�أمور 
اأم���ريك����. اأرغ����ب يف امل�����ش���رك��ة يف ع��م��ل ع��رب��ي اإمن� 
لدّي خي�رات خمتلفة راهن�ً. اإنه خي�ر �شخ�شي ل 
اجلميلة  العربية  العرو�ش�ت  مب�شتوى  له  عالقة 
�شراحة،  ع��ّز.  اأحمد  عر�ش  ومنه�  اأتلق�ه�،  التي 
ثق�فة  اأم��ل��ك  اإمن����  لبن�ني�ً  اأحققه  ف��رح��ة مب���  اأن���� 
�شينم�ئية وتلفزيونية اأمريكية واأوروبية نظراً اإىل 
ن�ش�أتي على اأفالم )ديزين( وم�شرحي�ته� واأعم�له� 
التمثيلية الغن�ئية، م� يدفعني اإىل النظر ب�جت�ه 
الأف��الم الأمريكية والأوروب��ي��ة. على ك��ٍل، اأح��د ل 
يعلم م�ذا ينتظره يف امل�شتقبل، ولكل �شيء توقيته 

املن��شب.
جديدة؟ م�شرحية  م�ش�ريع  من  • هل 

- نفّكر املخرج ج�ك م�رون واأن� يف تقدمي م�شروع 
جديد يف اخلريف املقبل.

وال�شينم�  امل�شرح  بني  ال��ت��وازن  حتققني  كيف   •
والتلفزيون؟

اأردت  اإذ  اإيّل،  ب�لن�شبة  حت��دّي���ً  الأم���ر  ه��ذا  �شّكل   -
اجلمهور  ي�شفه�  التي  ريت�  اأن  للجميع  اأثبت  اأن 
ت��ك��ون )وح�ش�ً(  اأن  على  ق����درة  امل�����ش��رح  )ب��وح�����ش( 
درام���ي����ً و���ش��ي��ن��م���ئ��ي���ً اأي�����ش���ً، ف��ه��ك��ذا ي��ك��ون املمثل 

احلقيقي.

فــن عــربــي
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ريتا حايك: هذه هي البداية واملعركة مل تنتِه بعد
تاألقت �ملمثلة �للبنانية ريتا حايك مع زمالئها يف فيلم )ق�سية رقم 23( للمخرج �للبناين زياد �لدويري يف حفل 
توزيع جو�ئز �لو�سكار �لعاملي حيث �ن �لفيلم كان و�حد� من خم�سة �فالم عاملية مت تر�سيحها جلائزة � ف�سل 

فيلم �أجنبي.. وهو �أول تر�سيح يف تاريخ لبنان لهذه �مل�سابقة..
عن �لفيلم و�جلائزة و�أعمالها �جلديدة كان مع حايك هذ� �حلو�ر:

عبري �ضربي يف 
)االأب الروحي 2(

تع�قدت الفن�نة عبري �شري مع املنتجني 
رميون مق�ر وحممد حممود عبدالعزيز 
ع��ل��ى امل�����ش���رك��ة يف ب��ط��ول��ة اجل���زء الث�ين 
واجل�ري  الروحي"،  "الأب  م�شل�شل  من 
خالل  لعر�شه  ا�شتعدادا  ح�لي�،  ت�شويره 

ال�شهر املقبل.
الث�ين  اإىل اجل��زء  وج���ء ان�شم�م �شري 
اأبرمته�  تع�قدات  ع��دة  بعد  امل�شل�شل  من 
جم��م��وع��ة ف��ن��ون م�����ش��ر امل��ن��ت��ج��ة للعمل، 
النجوم، منهم حممد  مع عدد كبري من 
وه�دي  ح�شني  وح�شن  و�شيمون  ري������ش 

ل��ب��ي��ب وح���ن����ن �شوقي  اجل���ي����ر ول��ط��ف��ي 
الت�جي  وحم��م��د  ع��ب��دال��ن������ش��ر  وج���م����ل 

واإمي�ن اأبوط�لب واآخرين.
يف  2" ي�ش�رك  ال��روح��ي  "الأب  اأن  يذكر 
الفن�نني،  م��ن  كبرية  جمموعة  بطولته 
عبدالعزيز  واأح���م���د  ب���در  ���ش��و���ش��ن  م��ن��ه��م 
ودني� عبدالعزيز وحممود اجلندي ووف�ء 
�ش�مل واإيه�ب فهمي وحممد عز واآخرون، 
ومن ت�أليف ه�ين �شرح�ن، واإنت�ج رميون 
مق�ر وحممد حممود عبدالعزيز، واإخراج 

ت�مر حمزة.

هنا �ضيحة ت�ضتاأنف )اأر�ش النفاق(
�شيحة  ه���ن����  ال���ف���ن����ن���ة  ع�������دت 
"اأر�ش  م�شل�شل  ب��الت��وه  اإىل 
حممد  ل���ل���ن���ج���م  النف�ق"، 
م�ش�هده�  لت�شوير  ه��ن��ي��دي، 
يف الديكور اخل��ش به�، �شمن 
املقرر عر�شه  امل�شل�شل  اأحداث 
رم�ش�ن  درام����������  م���و����ش���م  يف 

املقبل.
��د ه��ن��� ���ش��م��ن اأح����داث   وجت�����شِّ

امل�شل�شل زوجة هنيدي.
ه��ن��ي��دي م��ن ت�شوير  وان��ت��ه��ى 
تبداأ  ال���ت���ي  الأوىل،  احل��ل��ق��ة 
ويحلم  "احللم"،  مب�����ش��ه��د 
نومه،  اأث����ن�����ء  ب��ح��ل��م  ه��ن��ي��دي 
ب�أرق �شديد،  ي�ش�يقه وي�شعره 
نف�شه  ليجد  منه،  وي�شتيقظ 
يهم  ل��ل��غ���ي��ة،  ومكتئب�  ح��زي��ن��� 
اإىل  لينزل  مالب�شه  وي��رت��دي 
احل�رة التي يقطنه�، لت�شتقبله 

ن�ش�ء احل�رة ب�لورد.
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

حمد البلو�شي

واإن تب�سـم اأو�سـحـن ذيــك الثنـايـا

واملعنـق عنـق خـ�سـف/ن م املهـايـا

ال�سمايـا فـي  مزن  ابــروق  واخلــدود 

مـا خلـج مثـلـه وبــي/ن فــي البـرايـا

لـدنــي حـبــه اأنــــا لــــد الـظـمـايـا

يعـل يفـرح بال�سـعـد هــو والهنـايـا

كـنـهــن در وحـ�سـابــي امـنـقـيـنـه

والـيـدايـل فـــوق ردفـــه يك�سـيـنـه

يبـرقـن و�ســـط الـدجــى ويـنـورنـه

جــــل يـلـلــي �ســــوره ومكـمـلـنـه

مـبـعـدات وردهـــن مــــا يلـحـقـنـه

لـــو يـوزيـنـي اأنـــا مـــب اليـمـنــه

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

اخلري يف  #دار_زايد يزداد يف كل عام
           دام ال�سعب و القيادة ما بينهم اي �ُسَور

�سعب طموحة امام ال ان عنده اإمام 
                   اأ�سمه فخر للعروبة لو الليايل تدور

من اهلل اكرب اىل اآخر عليك ال�سالم
          و املجد و العز و الهيبة ب �سفة ح�سور

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

علي فوالذي اخلوري

ق�شيدة نظرات الأحداق
ف���اق م����ا  ع���ق���ب  �ل����ه����وى  م���رخ���و����ض  ك�����ان  �إن 

م�����ا ع������اد ل�����ك ع����ن����دي �����س����وى ق���ل���ب خ���ف���اق 

�ل����ف����ر�ق  دم������ع  �����س����وى  ع���ي���ن���ي  يف  ع������اد  ول 

�أع���م���اق  ت�����س��ك��ن  ف���رح���ت���ي  حت�����س��ب  ع�����اد  ول 

ع�������س���اق  ج�����و  ب���ي���ن���ن���ا  ب�����ه  م�����ا  ك�������ان  و�إن 

خ���ن���اق  يف  �ل������وق������ت  وت�������������س������ارع  م�����ع�����اي 

ي������اهلل ع�������س���ى م����ا ����س���ر م����ن ���س��ف��ت��ن��ي ���س��اق

و�أن�������ا �ل������ذي م����ن ف���رح���ت���ي �ل�������روح ت��ن�����س��اق 

�أ�����س����و�ق  خ����ال����ط  ف������رح  ق���ل���ب���ي  ويف  ج���ي���ت���ك 

غ��������ادر ه����ي����ام �حل������ب ن�����ظ�����ر�ت �لأح���������د�ق

ف����������اهلل ي����ع����و�����س����ن����ي ع�����ل�����ى حم����ب����ت����ي ل���ك

ل��ك ي�����دع�����ي  وث��������م  ه�����ج�����رك  يف  ي������ذك������رك 

دم�����ع�����ه �أب����������ت ت�����ن�����زل جل������ل ت�������س���ت���ك���ي ل��ك

ج������ل �ل������ف������رح ب�������س���م���ة ع����ل����ى ����س���ف���ت���ي ل��ك

م�����ت�����������س�����اي�����ق.ن م�������ن ك���������رة م�������ودت�������ي ل���ك

ث�����ق�����ل.ن دق�����اي�����ق ع����ن����دك ف���ح�������س���رت���ي ل��ك

و�أن�������������ا �ل�����������ذي ت�����ط�����اي�����رت م����ه����ج����ت����ي ل���ك

ق����ب����ل �أو������س�����ل�����ك ب����احل����ب روح��������ي جت�����ي ل��ك 

ل��ك  ح�����روت�����ي  يف  ت���ه���ي���م  م���ث���ل���ي  �أح���������س����ب����ك 

وب�������������روزت ل�����ل�����ذك�����رى �أ�������س������ى دم����ع����ت����ي ل��ك

ريــتـ�يــت
 

عندي ر�سا �لنا�ض غايه �سهله و  تدرك

من غري ل تتعب ومت�سي ور�  �هو�هم

�درك ر�سا �هلل و�سلم له  جميع  �مرك

ير�سي عباده و�نت ما تطلب �ر�ساهم

******

لتاخذك لهفة �لعامل على �لنفتاح

مّرت على  غريك  �للي  تّوها مّرتك 

ما كل حٍب يجي منه �سالم و�سالح

�أحياًنا �لنا�ض  لمن  حّبتك �سّرتك

كلنا خليفة
وح������������دْة وط��������ن و�ل���������س����ع����ب ����س���اي���د

ف�����ي�����ن�����ا �ل���������������ول و�حل���������������ب ز�ي���������د

رم����������ز �ل��������وط��������ن ه��������و خ��������ري ق����اي����د

وح�������ك�������ّام�������ن�������ا ن�����خ�����ب�����ة �����س����ري����ف����ة

خ���ل���ي���ف���ة ث���������م  ز�ي���������������د  د�ر  ل���������ك 

و�ل�����������س�����ع�����ب م��������ن ح�������ول�������ه ح���ل���ي���ف���ه

ال�شاعر علي �شعيد املن�شوري

م�شعل بن عبداهلل بن عون

خ�������ذ  �����س����رتت����ي م���اب���ي���ن���ك وب�������ني �مل���ط���ر
�خل���ط���ر وق�������ت  ب�������د�  و�ن  ع���م���ل���ن���ا  ه�������ذ� 

و�ن�����ا �ع���ت���رب خ��دم��ت��ك ���س��م��ن �لخ��ت�����س��ا���ض
ح���ن���ا جن�����ي م���اب���ي���ن���ك وب������ني �ل���ر����س���ا����ض

Sh3r-gram! --  !شعرقرام�


