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الزنك.. �سالحك ملحاربة نزالت الربد 
فعااًل  �سالحاً  يعد  ال��زن��ك  ب��اأن  "فرويندين" االأمل��ان��ي��ة  جملة  اأف���ادت 
جهاز  تقوية  على  يعمل  اأن���ه  حيث  ال�ستاء،  يف  ال���رد  ن���زالت  ملحاربة 

املناعة. 
�سبكة  على  موقعها  يف  واجل��م��ال  بال�سحة  املعنية  املجلة  واأو���س��ح��ت 
الكاملة  احل��ب��وب  منتجات  يف  تتمثل  ال��زن��ك  م�����س��ادر  اأن  االإن���رن���ت 

والبقوليات واملك�سرات وح�ساء الدجاج. 
كما ميكن تقوية جهاز املناعة من خالل االإكثار من الفواكه الطازجة، 

ال �سيما التفاح، مع �سرب �ساي الزجنبيل. 
التبادلية  ال�ساونا واحلمامات  ت�ساعد حمامات  ذلك،  اإىل  وباالإ�سافة 
بارد-�ساخن واحلركة يف الهواء الطلق على تقوية املناعة. ومن املهم 
اأن تلم�س اليد الوجه  بانتظام، مع مراعاة  اأي�ساً غ�سل اليدين جيداً 

قلياًل قدر االإمكان. 

ر وجبته يف املطعم.. فح�سل على عمل ح�سّ
اأمريكي مقولة اخدم نف�سك بنف�سك بحذافريها، عندما  طبق رجل 
دخل اإىل اأحد مطاعم الوجبات ال�سريعة، ومل يجد اأحداً من العمال 
على  يح�سل  اأن  قبل  بنف�سه،  وجبته  يعد  اأن  فقرر  عمله،  راأ���س  على 

عر�س عمل يف نف�س املطعم.
كارولينا،  �ساوث  اإىل مطعم يف والي��ة  دخ��ل  ب���راون، قد  األيك�س  وك��ان 
وجتول يف املكان، ليعرث على موظفة نائمة على اأحد املقاعد، وتوقف 
اأمامها لب�سع ثوان، وحاول اإيقاظها لتعد له وجبة طعام، لكنه فكر يف 

اأنها قد تكون متعبة، فقرر اأن يخدم نف�سه بنف�سه.
والأنه كان ي�سعر باجلوع، دخل براون اإىل املطبخ، وبداأ باإعداد وجبة 
ال�ساعة  ح��وايل  ذل��ك،  اأثناء  �سيلفي  �سور  يلتقط  وراح  لنف�سه،  طعام 
يغادر  اأن  قبل  اأع��ده��ا،  التي  الوجبة  تناول  ثم  وم��ن  �سباحاً،  الثالثة 

املطعم، بح�سب موقع اإن�سايد اإدي�سن.
ومل يدرك القائمون على املطعم ما حدث، اإال بعد اأن ن�سر براون �سور 
ال�سيلفي التي التقطها على مواقع التوا�سل االجتماعي يوم االأربعاء 
املوظفة  ح��دث، ومت طرد  �سعيدة مبا  املطعم  اإدارة  تكن  املا�سي. ومل 

التي كانت نائمة اأثناء عملها.
الطبخ  ب��راون ميلك مهارات جيدة يف  اأن  املطعم وج��دت  اإدارة  اأن  اإال 
واإع�����داد وج��ب��ات ال��ط��ع��ام، ل��ذل��ك ق���ررت اأن ت��ع��ر���س عليه وظ��ي��ف��ة يف 
"مل يقدموا يل عر�س عمل ر�سمي،  املطعم. وق��ال ب��راون عن ذل��ك: 
اأعمل  اأن  بعد ما ح��دث، وطلب مني  املطعم حت��دث معي  لكن مدير 

كمت�سوق �سري ل�سالح املطعم".
اليوم  الوظيفة، وع��اد يف  ه��ذه  العمل يف  �سيقبل  اأن��ه  ب���راون  واأ���س��اف 
التايل اإىل املطعم، ليدفع ثمن الوجبة التي ح�سرها بنف�س، وليتفق 

مع االإدارة على الوظيفة اجلديدة.

هذا ما يحدث عندما تتعطل مراحي�ض الطائرة
اإىل  م�سارها  للطريان  دلتا  ل�سركة  التابعة  الطائرات  اإح��دى  حولت 
اأثناء توجهها من مدينة نيويورك اإىل �سياتل بعدما  مطار مونتانا، 
ا�ستمرت  التي  الرحلة  خالل  العمل  عن  الطائرة  مراحي�س  توقفت 

�ست �ساعات تقريباً. 
ال�سبت من  تابعة ل�سركة دلتا للطريان قد غ��ادرت يوم  كانت طائرة 
مطار جون كينيدي الدويل يف نيويورك، عندما توقفت مراحي�سها 
ليتيح  مونتانا  والي��ة  مطار  يف  للتوقف  طيارها  دف��ع  م��ا  العمل  ع��ن 

للركاب ا�ستخدام دورات املياه.
العمل  عن  توقفت  املراحي�س  غازيت" اإن  "بيلينغز  �سحيفة  وتقول 
لزيارة  حاجتهم  اأب���دوا  ال��ذي��ن  امل�سافرين  م��ن  ع��دد  ا�سطفاف  اأث��ن��اء 
ال�سحن  قاعات  من  بالقرب  املطار  يف  الطائرة  وتوقفت  املراحي�س. 

لعدم توفر بوابات متاحة لنزول الركاب. 
ومت  مونتانا،  يف  توقفها  خ��الل  الطائرة  مراحي�س  �سيانة  مت  وق��د 
تزويدها بالوقود لتكمل رحلتها، بح�سب ما ورد يف موقع "يو بي اآي" 

االإلكروين. 
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ا�ستقرت ر�سا�سة يف 
عينه وجنا

اأظهرت الفحو�س الطبية التي اأجراها مواطن اأمريكي يبلغ من العمر 
يف عينه، لكنها مل ت�سب عينه باأي اأذى. ر�سا�سة  وجود  عاًما،   45

ومت اإطالق النار على املري�س، الذي مل ُتعرف هويته، مب�سد�س من عيار 
اأكرث الذخرية �سيوًعا، وفًقا ل�سحيفة ديلي ميل الريطانية. اأحد   22-

اجل��زء من  هذا  مثل  النارية يف  الطلقات  اأن  با�ستغراب،  االأطباء  وك�سف 
اجلمجمة غالًبا ما ت�سبب دم��اًرا كبرًيا لدماغ ال�سحية. ومع ذلك، فاإن 
هذه االأعجوبة الطبية، التي ن�سرت يف جملة غاما املرموقة لطب العيون، 

تركت رجل كاليفورنيا �ساملًا.
وك�سف االأطباء، اأن روؤيته مل تتلف وكانت �سليمة، وعلى الرغم من اإطالق 

النار عليه يف العني، فال تزال روؤيته 70/20 يف عينه اليمنى.
وجنا املري�س من املوت، الأن الر�سا�سة عرت عر باب خ�سبي، وبالتايل 

تباطاأت قبل دخول عينه.
وا�ستخرج اأطباء العيون، بقيادة الدكتور ر�سا فاجيفي، الر�سا�سة بكاملها 
ومتت معاجلة متزق العني، وبعد العملية، مت �سفاء اأمل املري�س ب�سرعة، 

وقبل هذا االإجراء، كان املري�س ُيعاين من اأمل �سديد.
يبلغ من  زاوي��ة عني حل��ام هندي  ا�ستقرت قطعة معدنية يف  قد  وكانت 

العمر 23 عاًما، ومل ُي�ساب الرجل الذي مل يك�سف عن ا�سمه بالعمى.

بيتزا نابويل" على 
قائمة الرتاث العاملي 

اإ�سافة  االي��ط��ال��ي��ة،  احل��ك��وم��ة  اأع��ل��ن��ت 
بها  ت�سنع  التي  بالطريقة  البيتزا  عمل 
يف نابويل، اإىل قائمة منظمة اليون�سكو 
"غري  ال���ع���امل���ي���ة  ل��ل��ت��ق��ال��ي��د ال����راث����ي����ة 

املادية".
مارتينا  موريزيو  ال��زراع��ة،  وزي��ر  وكتب 
االجتماعي  ال���ت���وا����س���ل  م����وق����ع  ع���ل���ى 
يف  ال��ب��ي��ت��زا  ���س��ان��ع  ف���ن  "اإن  "توير" 
ن���اب���ويل، ه���و ج���زء م���ن ال�����راث العاملي 

لليون�سكو. اإنه انت�سار".
وق����د مت ات���خ���اذ ال���ق���رار - ال����ذي حظي 
بيتزا  "احتاد  ج���ان���ب  م���ن  ب��ال��رح��ي��ب 
اجتماع  اأث����ن����اء   - احلقيقية"  ن���اب���ويل 
لوكالة الثقافة التابعة لالأمم املتحدة يف 

جيجو بكوريا اجلنوبية.
وحتظى البيتزا ب�سعبية كبرية يف جميع 
اأنها  تدعي  نابويل  ولكن  العامل،  اأنحاء 

موطنها االأ�سلي.
ن����اب����ويل  ب����ي����ت����زا  "احتاد  و�����س����ع  وق�������د 
حمددة  ت��وج��ي��ه��ي��ة  م���ب���ادئ  احلقيقية" 
ج�����داً، ح���ول م���ا ي��ج��ع��ل ال��ب��ي��ت��زا منتجاً 
املبادئ مكونات  اأ�سلياً، حيث تنظم تلك 

البيتزا وتقنيات طبخها. 

ملاذا نختار االألعاب 
اخلطرية واملرعبة؟

ممار�سة  االأ�سخا�س  بع�س  يختار 
القفز  مثل  اخل��ط��رية  ال��ري��ا���س��ات 
اأو االأل���ع���اب امل��رع��ب��ة يف  يف امل��ظ��ل��ة 
امل���اله���ي، ف��م��ا ه���و ال�����س��ب��ب الذي 
يدفع هوؤالء الختيار هذه االأمور؟

االألعاب  االأ�سخا�س  ه��وؤالء  يختار 
املرعبة الأنهم ي�سعرون باملتعة عند 
ارت��ف��اع ن�سبة االأدري��ن��ال��ني يف الدم 
كما  القلب  نب�سات  �سرعة  وزي���ادة 

اأن االأمر مينحهم �سعوًرا باملتعة.
الدوبامني  م����ادة  ال���دم���اغ  وي���ف���رز 
ع��ن��د ال�����س��ع��ور ب��اخل��وف واالإث�����ارة، 
اأدمغة  اأن  االأط����ب����اء  وج����د  ل��ذل��ك 
ي�ستمتعون  ال���ذي���ن  االأ����س���خ���ا����س 
باخلوف متت�س هذه املادة مبجرد 
اإفرازها ما ميحو ال�سعور باخلوف 
بعك�س االأ�سخا�س االآخرين الذين 
ت�سيطر عليهم املادة وال ت�ستجيب 
امت�سا�س  لفكرة  اأدمغتهم  كيمياء 
ال��دوب��ام��ني. ك��ذل��ك، ق��ال اخلراء 
يف  بزيادة  ي�سعرون  االأ�سخا�س  اإن 
�سيكت�سفون  الأنهم  بالنف�س  الثقة 

قدرتهم على القيام باالأمر.

حتدي ال�سندوق 
اخلفي.. �سيحة جديدة 
التوا�سل  م����واق����ع  ع���ل���ى  ان���ت�������س���ر 
االج���ت���م���اع���ي يف االآون�������ة االأخ�����رية 
حت��د ف��ري��د م��ن ن��وع��ه اأط��ل��ق عليه 
"ال�سندوق اخلفي"، حيث يتظاهر 
من يخو�سون هذا التحدي بامل�سي 
�����س����ن����دوق غري  ع���ل���ى  ال�����ه�����واء  يف 
موجود يف الواقع. وتناقلت مواقع 
يظهر  ف��ي��دي��و،  مقاطع  ال��ت��وا���س��ل، 
وهو  االأ�سخا�س،  من  العديد  فيها 
ي��خ��و���س��ون ه���ذا ال��ت��ح��دي، والذي 
الهواء  يف  ق��دم  و�سع  على  ينطوي 
ومن  �سندوق،  اإىل  ت�ستند  وكاأنها 
ثم القفز بالقدم االأخ��رى، بح�سب 
ميل  دي���ل���ي  ���س��ح��ي��ف��ة  اأوردت  م����ا 
الريطانية. ويف الوقت الذي جنح 
التحدي، واأجنزوه  البع�س يف هذا 
اأح�سن وجه، وظهروا وكاأنهم  على 
�سندوق  فوق  من  يعرون  بالفعل 
اآخ��رون يف التحدي،  حقيقي، ف�سل 
على  و�سقطوا  بع�سهم  وت��ع��رث  ب��ل 
انت�سار  من  الرغم  وعلى  االأر����س. 
التحدي  ل��ه��ذا  ال��ف��ي��دي��و  م��ق��اط��ع 
اأنه ظهر للمرة االأوىل  موؤخراً، اإال 
2014، من خالل مقطع  يف عام 
اليوتيوب،  ع��ل��ى  ن�����س��ره  مت  ف��ي��دي��و 
األ����ف   889 م����ن  اأك�������رث  وح�������س���د 
م�ساهدة. ويعتمد هذا التحدي على 
حيلة تبدو ب�سيطة يف ظاهرها، من 
خالل ا�ستخدام اإحدى القدمني يف 
فوق  اأو  درج  على  ال�سعود  و�سعية 
القدم  ت��ب��ق��ى  ح����ني  يف  ����س���ن���دوق، 
للحظة  ال��ه��واء  يف  ثابتة  االأخ����رى 

من الزمن.

ابتكار م�ستح�سر 
يكافح ال�سلع

بلدان  ج��م��ي��ع  يف  ال���ك���ث���ريون  ي���ع���اين 
ال�سعر  ت�����س��اق��ط  م�سكلة  م��ن  ال��ع��امل 

الأ�سباب خمتلفة.
ومتكن علماء جامعة يون�سي يف كوريا 
ابتكار م�ستح�سر يعيد  اجلنوبية من 
من��و ال�����س��ع��ر م��ن ج��دي��د خ���الل فرة 

ق�سرية.
اإنديبندنت، نقال عن  وتفيد �سحيفة 
 Journal of Investigative
Dermatology، باأن امل�ستح�سر 
بروتينني،  ت��رك��ي��ب  يحجب  اجل��دي��د 
مينعان عند احتادهما جتدد ب�سيالت 
اختبار  ن��ت��ائ��ج  ب��ي��ن��ت  وق����د  ال�����س��ع��ر. 
املخرية  ال��ف��ئ��ران  ع��ل��ى  امل�ستح�سر 

 28 م�سي  بعد  ال�سعر  منو  ا�ستئناف 
يوما من ا�ستخدامه.

امل�ستح�سر  م��ب��ت��ك��رو  ي��خ��ط��ط  ك���م���ا 
من  للتاأكد  احليوانات  على  الختباره 
ع���دم خ��ط��ورت��ه، ح��ي��ث ي�����س��ريون اإىل 
درا�سات  ابتكارهم  يف  ا�ستخدموا  اأنهم 
كاليفورنيا،  م����ن  خل������راء  ����س���اب���ق���ة 
لتحفيز  اجلذعية  باخلاليا  ا�ستعانوا 

منو ال�سعر.
وكان العلماء االأمريكيون قد اقرحوا 
اخلاليا  ا�ستخدام  املا�سي  ال�سيف  يف 
ال�سعر،  ب�سيالت  لتن�سيط  اجلذعية 
م��ن خ��الل منع ت��ك��ون اأم���الح حم�س 

اللنب الكتيك يف اجل�سم.

ال�ّسائل  تتواجد يف  بكترييا  املعدة هي عبارة عن  وجرثومة 
الكثري  اإح��داث  يف  �سببا  وتكون  املعدة  يف  املوجود  احلم�سي 
من االلتهابات والقرحات يف جدار املعدة وتعمل على زيادة 
حمو�سة املعدة مما يت�سبب يف اإحداث اآالم حادة فيها. موقع 
اأهم  بع�س  ي�ستعر�س  االإلكروين  لينب"  غيزوند  "بي�سر 
مبكافحة  تقوم  التي  واالأع�����س��اب  الطبيعية  الغذائية  امل��واد 
جرثومة املعدة وت�ساعد على تفادي قرحة املعدة والتهابها:

ع�شبة رعي احلمام )اللويزة(
عملية  امليلي�سا يف  اأو  اللويزة  اأو  احلمام  رعي  ع�سبة  ت�ساعد 
ال��ه�����س��م وال��ت��خ��ل�����س م��ن ان��ت��ف��اخ ال��ب��ط��ن. وت�����س��ري درا�سات 
اأن  ميكن  اللويزة  من  امل�ستخل�سة  الزيوت  اأن  اإىل  خمتلفة 
ت�ساعد على مكافحة بكترييا جرثومة املعدة والق�ساء عليها 

نهائيا.

الربوبولي�س -العكرب
اأو العكر هو عبارة عن م�ساد حيوي طبيعي  الروبولي�س 
ومبيد بكتريي. فهذه املادة احلم�سية اللزجة التي يجمعها 
النحل تقوي جهاز املناعة وت�ساعد على حماربة االلتهابات 
خلية  العكر حلماية  النحل  وي�ستخدم  املعدة.  يف  وامل�ساكل 
النحل من العدوى. ويوؤكد الكثريون على اأنه ي�ساعد اأي�سا 

على الق�ساء على بكترييا جرثومة املعدة.

الزجنبيل
ب�سبب  وذاع �سيته  العامل  اأنحاء  الزجنبيل يف جميع  انت�سر 
ف���وائ���ده ال�����س��ح��ي��ة ال��ع��دي��دة وخ��ا���س��ة م�����س��اع��دت��ه للجهاز 
الزجنبيل  با�ستهالك  وُين�سح  اله�سم.  عملية  يف  اله�سمي 
املعدة،  واالآالم احلادة يف  والغثيان  والدوخة  لعالج احلرقة 
الطبيعي  البكتريي  املبيد  ف��اإن هذا  ال�سحة  ووفقا خل��راء 

ميكن اأن يعطي مفعوله يف مكافحة جرثومة املعدة.

امللفوف -الكرنب
بكترييا  حم��ارب��ة  على  اأي�سا  ي�ساعد  امللفوف  ت��ن��اول  كذلك 
جرثومة املعدة، وميكن للملفوف اأن يوؤدي اإىل انتفاخ البطن 
لذلك ُين�سح با�ستهالك كميات قليلة منه يف البداية ملعرفة 
مدى تاأثريه على املعدة. وميكن حت�سريه ك�سلطة على �سكل 
ا�ستهالكه  اأو  والليمون  اخل��ل  م��ن  قليل  م��ع  �سغرية  قطع 

كع�سري طازج مع قليل من املاء.

الربوكلي -القرنبيط الأخ�شر
الفيتامينات  م��ن  ك��ب��رية  ك��م��ي��ة  ع��ل��ى  ال��روك��ل��ي  ي��ح��ت��وي 
وامل���ع���ادن ب��االإ���س��اف��ة اإىل االأل���ي���اف وم����واد اإ���س��اف��ي��ة ُتعرف 
ب��ال��ف��اي��ت��وك��ام��ي��ك��ال ت�����س��اع��د ع��ل��ى حم���ارب���ة ال��ك��ث��ري من 
االأم���را����س. واأ���س��ارت ال��ع��دي��د م��ن ال��درا���س��ات الطبية اإىل 
املعدة.  جرثومة  بكترييا  ي��ق��اوم  ال��روك��ل��ي  ا�ستهالك  اأن 
ويحتوي الروكلي اأي�سا على مادة �سولفورافان التي تقي 
من التعر�س ل�سرطان املعدة. ويت�سبب تناول الروكلي يف 
انتفاخ البطن لذلك فمن االأف�سل طهيه بالبخار وتقدميه 

مع قليل من الكمون والزجنبيل.

الكركم
فوائد الكركم ال تعد وال حت�سى. ومت التعرف على مزاياه 
الطبية عن طريق الطب ال�سيني والهندي القدمي و�سار 
ي��ت��م��ت��ع خ���الل ال�����س��ن��وات االأخ�����رية مب��ك��ان��ة ط��ب��ي��ة مهمة. 
املعدة  يف  ا�سطرابات  من  التخل�س  على  الكركم  وي�ساعد 
وُي�سهل عملية اله�سم كما ي�ساعد عند ال�سعور بال�سيق اأو 
بالرغبة بالتقيوؤ والغثيان وانتفاخ البطن. ويحفز الكركم 
املعدة على اإنتاج ال�ّسائل احلم�سي ويف الوقت نف�سه يحمي 
الغ�ساء املخاطي يف املعدة ويحارب بكترييا جرثومة املعدة. 
ويو�سي خراء ال�سحة بعدم املبالغة يف ا�ستهالك الكركم.

ببكترييا  امل�سابني  االأ���س��خ��ا���س  على  اخل���راء  ي��وؤك��د  كما 
جرثومة املعدة با�ستهالك املواد الغذائية التي تتوفر على 
امل�����س��ادات احل��ي��وي��ة. وم��ن ب��ني ه��ذه امل���واد ال��ث��وم والب�سل 
وال��زجن��ب��ي��ل وال��زع��ر واإك��ل��ي��ل اجل��ب��ل وال��ن��ع��ن��اع والع�سل. 
غذائية  )متممات  بالروبيوتيك  الغنية  االأطعمة  اأي�سا 
من البكترييا احلية اأو اخلمائر( وبكترييا حم�س اللبنيك 
املعدة.  جرثومة  بكترييا  ملحاربة  مفيدة  والبفيدوبكترييا 
جرثومة  ببكترييا  امل�سابني  االأ�سخا�س  اخل��راء  وين�سح 
امل��ع��دة ك��ذل��ك بتجنب ت��ن��اول االأط��ع��م��ة ال��ت��ي حت��ت��وي على 
ن�سبة كبرية من ال�سكر والطحني املكرر واالأرز، وين�سحون 
�سرب  واالإكثار من  الطازجة  الفواكه واخل�سروات  بتناول 

املاء.

امللفوف الأخ�شر.... طعم لذيذ وفوائد �شحية كثرية
يعتر امل��ل��ف��وف االأخ�����س��ر واح���دا م��ن اأك���رث اأن����واع امللفوف 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ف���ائ���دة ل��ل�����س��ح��ة، ح��ي��ث ي��ق��وي اجل���ه���از املناعي 
واحلمو�س  واالأل��ي��اف  بالفيتامينات  غني  فهو  والع�سبي 

ب��اأك��رث من  ل��ذي��ذ ومي��ك��ن طبخه  اأن طعمه  االأم��ي��ن��ي��ة كما 
طريقة.

للجهازين  وال�سيما  لل�سحة  جدا  مفيد  االأخ�سر  امللفوف 
وال�سيما  بالفيتامينات  لغناه  وذل���ك  والع�سبي،  امل��ن��اع��ي 
200 غرام منه يغطي حاجة اجل�سم  اأن  اإذ  �سي  فيتامني 
اليومي لهذا الفيتامني، بح�سب ما اأورده املوقع االإلكروين 
ملجلة فوك�س االأملانية. وعالوة على ذلك يحتوي هذا النوع 
الكثري من  اأي�سا، على  الكرنب كما ي�سمى  اأو  امللفوف  من 
وبناء  ال��روت��ني  ه�سم  على  ي�ساعد  ال��ذي   6 بي  فيتامني 
للعيون  اأي�سا  مفيد  االأخ�سر  امللفوف  الع�سبية.  اخللية 
عن  ف�سال  األ���ف  فيتامني  على  الح��ت��وائ��ه  الب�سر  وي��ق��وي 
اأنه يحتوي على فيتامني اإي الذي يقوي ويحمي اخلاليا 

الع�سبية.
اخلاليا  لبناء  ج��دا  مفيد  امللفوف  من  النوع  ه��ذا  ويعتر 
ب���ي و ك وحم�س  وان��ق�����س��ام��ه��ا الح��ت��وائ��ه ع��ل��ى ف��ي��ت��ام��ني 
الفوليك، لذا ين�سح به للحوامل. والحتوائه على الكال�سيوم 
والبوتا�سيوم فاإنه ي�ساعد على بناء وتقوية العظام وتنظيم 
�سغط الدم. كما اأن امللفوف االأخ�سر يحتوي على احلديد 
بنقل  تقوم  التي  احلمراء  الدم  كريات  لت�سكيل  ال�سروري 
االأوك�سجني اإىل الدم، ح�سب موقع "غزوندهايت" الطبي. 
بتناول  وزن���ه  لتخفيف  غ��ذائ��ي��ة  حمية  يتبع  م��ن  وين�سح 
امللفوف االأخ�سر الأنه م�سبع ويحتوي على ن�سبة قليلة من 
ال�سعرات احلرارية، اإذ اأن 100 غرام منه يحتوي على 25 

�سعرة حرارية فقط.

طرق �شهلة لإعداد امللفوف الأخ�شر
اأكرث من  االأخ�سر هناك  امللفوف  لتناول وطبخ  وبالن�سبة 
اإ�سافته  ميكن  اإذ  "فوك�س"،  جملة  موقع  ح�سب  طريقة 
تقطيعها  ميكن  كما  ال�سلطة.  يف  االأخ����رى  اخل�����س��ار  اإىل 
على �سكل �سرائح رفيعة و �سلقها يف ماء مغلية مملحة ملدة 
3 – 4 دقائق ومن ثم اإخراجها وتركها لبع�س الوقت حتى 
جتف بع�س ال�سيء، ثم نقوم بقليها يف الزبدة حتى ت�سبح 
حمراء اللون بعدها ميكن اإ�سافتها على اخل�سار االأخرى 
مثل التي ت�ساف للمعكرونة، كما ميكن اإ�سافتها وتناولها 
االأخ�سر  للملفوف  املنا�سبة  التوابل  اأما  البحر.  مع فواكه 
ف��ه��ي ك��ث��رية وم���ن اأه��م��ه��ا: ال��ك��م��ون وال��ق��رن��ف��ل والكزبرة 
وجوزة الطيب والثوم طبعا الذي ي�سيف غليه نكهة مميزة 

ويزيد من فائدته ال�سحية.

مواد غذائية طبيعية.. و�سيلة ملكافحة "جرثومة املعدة"

امل�شابني  الأ���ش��خ��ا���س  ع���دد  ي����زداد 
ببكترييا "جرثومة املعدة" 
وملكافحة  ي��وم،  بعد  يوما 

بط�س هذه اجلرثومة ين�شح 
غذائي  نظام  يف  بالتفكري  اخلرباء 

منا�شب، ويو�شون بتناول مواد غذائية معينة، نتعرف عليها هنا.
اله�شمية  القرحة  يف  تت�شبب  املعدة"  "جرثومة  بكترييا  اأن  املعروف  من 

من  يقرب  ما  اأن  علمية  اأبحاث  واأظهرت  مزمنة.  واأوج��اع  املعدة  والتهاب 
ب�شهولة  تنتقل  التي  املعدية  البكترييا  بهذه  العامل م�شاب  �شكان  ثلثي 

اأو  اآلم  يف  دائما  البكترييا  ه��ذه  تت�شبب  ل  وق��د  الأ�شخا�س.  بني 
خمتلفة  عالجات  فهناك  ذلك  عك�س  احلال  كان  اإذا  اأما  اأمرا�س، 

ملكافحة جرثومة املعدة واأعرا�شها وفق ما ذكره موقع 
غيزوند لينب" الإلكرتوين. "بي�شر 
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�ش�ؤون حملية

ثامن عن�شر ثقايف وطني يدخل الالئحة

االإمارات ت�سجل "العازي" على قائمة اليون�سكو للرتاث العاملي

تقنيات علمية جديدة وت�شاميم مبتكرة

اإجازة اأربعة ر�سائل ماج�ستري  لطلبة كلية الهند�سة يف جامعة االإمارات

جراحة متقدمة لإعادة بناء ت�شوهات اليد اخللقية

جناح م�ست�سفى توام يف اإجراء جراحة جتميلية لطفلة ولدت بت�سوه يف اأحد اأطراف اليد

•• اأبوظبي - الفجر

الدوري  االجتماع  يف  امل�ساركة  ال��دول  ممثلي  باإجماع   
الثاين ع�سر للجنة الدولية احلكومية ل�سون الراث 
املادي لليون�سكو املنعقد بجزيرة )جوجو   الثقايف غري 
 9 اإىل   4 م��ن  ال��ف��رة  يف  اجلنوبية  ك��وري��ا  بجمهورية 
اليون�سكو  قائمة  العازي يف  اأُدرج فن  دي�سمر احلايل، 
اإىل  الذي يحتاج  للب�سرية  امل��ادي  الثقايف غري  للراث 
���س��ون ع��اج��ل، م��وؤك��دي��ن ب��ذل��ك اأ���س��ال��ة ه��ذا ال��ف��ن من 
بني فنون االأداء التي ميار�سها املجتمع االإماراتي منذ 
القدم، واأهميته يف منظومة فنون االأداء التي متار�سها 
الثقايف  امل�سهد  اإغ��ن��اء  يف  ت�سهم  والتي  كافة،  ال�سعوب 
االأ�سيلة  مقوماتها  م��ن  وت��ع��زز  االإن�سانية  للح�سارة 

وا�ستدامتها.
وقال معايل حممد خليفة املبارك، رئي�س دائرة الثقافة 
وال�����س��ي��اح��ة - اأب��وظ��ب��ي : اأه��ن��ئ ق��ي��ادة دول���ة االإم����ارات 
العربية املتحدة و�سعبها على هذا االإجناز الدويل الهام  
الراث  ع��ل��ى  للحفاظ  احلثيثة  اجل��ه��ود  ي��ت��وج  ال���ذي 
و�سمان دميومته وانتقاله اإىل االأجيال القادمة، لي�س 
ادراج فن  اإن  العامل.  لالإمارات وحدها بل لكل �سعوب 
العازي على قائمة اليون�سكو للراث العاملي يعزز من 
مكانة هذا الفن االأ�سيل الذي  ال يزال يحظى باهتمام  
التاريخية، وتقع  يوؤكد عمق ج��ذوره  وا�سع  جماهريي 
على عاتقنا االآن توفري الظروف التي ت�سمن ا�ستمرار 
ممار�سته وتوثيق التقاليد واملعارف املرتبطة به ونقله 

اإىل كل �سعوب العامل.
عام  مدير  غبا�س،  �سعيد  �سيف  �سعادة  ق��ال  جهته  من 
العازي  اإدراج  "اأن  اأبوظبي   - وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة 
ي�سكل  اليون�سكو  ملنظمة  العاجل  ال�سون  قائمة  على 
ث��م��رة م��ن ث��م��ار العمل ال��ب��ّن��اء ال���ذي حت��ر���س الدائرة 

على توفريه بالتعاون مع خمتلف اجلهات ذات ال�سلة،  
فالنجاحات التي حتققت على هذا ال�سعيد دليل على 
ا�ستثمار  يف  الدائرة  تتبناها  التي  االإ�سراتيجية  عمق 
كمن�سة  اليون�سكو  بها  حتظى  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  امل��ك��ان��ة 
فاعلة للتوا�سل ما بني ثقافات �سعوب العامل. وي�سكل 

قيمة  امل��رم��وق��ة  اليون�سكو  قائمة  يف  ال��ع��ازي  ت�سجيل 
م�سافة الإجنازات دولة االإمارات وي�سجع على  ت�سجيل 
الراث  قوائم  يف  الوطني  ال��راث  عنا�سر  من  املزيد 

العاملي". 
يعتمد فن العازي على ترديد  االأ�سعار احلما�سية ب�سكل 
ايقاعية،  اأو  مو�سيقية  اآالت  ا�ستخدام  وب��دون  جماعي 
الوطنية واالجتماعية لبث روح  املنا�سبات  وميار�س يف 
اإىل جانب  الوطنية،  بالقيم  وال��والء واالعتزاز  الفخر 
االجن����ازات،  و���س��رد  وامل���دح  ال��رح��ي��ب  بتقاليد  التغني 
واملرددين  امل��وؤدي  ل�سوت  القوي  االأداء  على  بالركيز 
امل�سطفني خلفه والذين يعطون "اجلواب"، يف م�سهد 

يرمز اإىل التكاتف والتعا�سد والوقوف �سفاً واحداً.
االإماراتي  ال��راث  ثامن عن�سر من  العازي  فن  ويعد 
للراث  اليون�سكو  ق��وائ��م  على  ي���درج  ال���ذي  ال��وط��ن��ي 
والعيالة  ال�سقارة،  كل من  ت�سجيل  �سبق  فقد  العاملي، 
والرزفة،  العربية،  والقهوة  واملجال�س،  وال��ت��غ��رودة،   ،
وال�����س��دو يف م��ل��ف��ات وط��ن��ي��ة وم��ل��ف��ات دول��ي��ة م�سركة 
العربية  االإم�����ارات  دول���ة  اك�سب  اأخ����رى، مم��ا  دول  م��ع 
املتحدة الريادة يف قيادة اجلهود الدولية واالإقليمية يف 
جماالت التعاون مع منظمة اليون�سكو، وتعزيز دورها 

الثقايف الوا�سع على امل�ستوى العاملي.
اللجنة الوطنية احلكومية ل�سون  اأن  اجلدير بالذكر 
الراث الثقايف غري املادي جتتمع يف دورة عادية مرة 
تر�سح  التي  ال��راث  عنا�سر  على  للم�سادقة  العام  يف 

للت�سجيل يف منظمة اليون�سكو.

••  العني - الفجر

اأربعة ر�سائل  اأجازت كلية الهند�سة يف جامعة االإم��ارات 
ماج�ستري لطبة الدرا�سات العليا يف خمتلف التخ�س�سات 
بالكلية .  وكانت الر�سالة االأوىل يف الهند�سة امليكانيكية 
ب��ع��ن��وان " درا����س���ات خم��ت��ري��ة ل��ط��رق حت�����س��ني معدل 
ا�ستعمال )اجلاليوم  ال�ساخنة عن طريق  املوائع  تريد 
عبد  الطالب  قدمها  حراري"،  كمبدد   Gallium(
اهلل غزال، والتي تعد تقنية مبتكرة للتغلب على االرتفاع 
الزائد يف حرارة اجلاليوم ال�سائل، واإيجاد تقنيات جديدة 
هذه  ت��وؤدي  حيث  دفعات  ب�سكل  ال�ساخنة  املياه  لتريد 
التقنية اإىل تناق�س ملمو�س يف الفارق احلراري والذي 
بدوره يوؤثر على عملية االنتقال احلراري من امل�سدر، 
بفعالية تفوق عمليات االنتقال احلراري امل�ستخدمة يف 
الراهنة. فيما قدمت الطالبة مرمي  مبادالت احل��رارة 
بعنوان  ر�سالتها  املعمارية،  الهند�سة  ق�سم  من  رحماين 
مناذج  يف  الطاقة  ا�ستهالك  على  املبنى  �سكل  تاأثري   "
نتائج  اأو�سحت  اأب��و ظبي"، حيث  امل��دار���س اجل��دي��دة يف 
وت�سميمها  للمباين  امل��ع��م��اري��ة  االأ���س��ك��ال  اأن  ال��درا���س��ة 
و حتد  الطاقة،  ا�ستهالك  على معدل  ي��وؤث��ران  احل��ايل 
التي ميكن توفريها  الطاقة احل��رة  م��وارد  من و�سول 
اإعادة  اأن  مو�سحة  الطبيعية،  والتهوية  االإ���س��اءة  م��ن 
حت�سني �سكل البناء والعمق واالرتفاع يعمل على حت�سني 

االت�سال مع البيئة املحيطة، مبا يف ذلك الهواء و�سوء 
النهار ، ومتت �سياغة معادالت التمثيل البياين للنتائج 
بطريقة ميكن اأن ت�ساعد املهند�سني املعماريني، و�سناع 
والكربون،  الطاقة  منخف�سة  املدار�س  لت�سميم  القرار 
واأو�ست نتائج الدرا�سة باالعتماد على االأ�سكال املعمارية 
وامل�ساهمة  الطبيعية  االإ���س��اءة  على  ترتكز  التي  املثلى 
اال�ستهالك  خ��الل  الكربون من  انبعاثات  احل��د من  يف 

املحدود للطاقة. 
دي����دار ع��ل��م م��ن ق�سم  ال��ط��ال��ب حم��م��د  ا�ستعر�س  ك��م��ا 
الهند�سة املدنية والبيئة يف مناق�سته لر�سالة املاج�ستري 
القائمة  الديناميكية  النظم  وتقييم  بعنوان " معايرة 
العام  النقل  ملركبات  االأول��وي��ة  يف  التحكم  ق��واع��د  على 
العام  االإط��ار  املناطق احل�سرية" ،  امل��رور يف  �سبكات  يف 
ال�سطح  ا�ستجابة  من��وذج  تطبيق  يف  املتبعة  واملنهجية 

يت�سمن  حت��ك��م  ن��ظ��ام  اأي  مل��ع��اي��رة  وذل���ك   ،  )  RSM(
ويعد  امل���رور،  حركة  اإدارة  يف  املتقدمة  اال�سراتيجيات 
ار�سادي ي�ستجيب لظروف  املتكامل نظام حتكم  النظام 
فعالة حمددة، مثل االزدحام عند امل�سب، والك�سف عن 
احلوادث، واإعطاء اأولوية ملركبات النقل العام، يف معايرة 
منظومة التحكم متعددة االأهداف يف املناطق احل�سرية 

عر النمذجة االإلكرونية.  
الهند�سة  ق�سم  م��ن  �سويدان  حليمة  الطالبة  وق��دم��ت 
اأثر  " حت���ري  ب��ع��ن��وان  ر���س��ال��ت��ه��ا  وال���ب���رول  الكيمائية 
الكربون  اأك�سيد  ث��اين  با�ستخدام  التمر  اأنوية  معاجلة 
عملية  يف  التمر  اأن��وي��ة  ق���درة  على  الفائقة  احل��ال��ة  يف 
طريقة  تطوير  اإىل  الر�سالة  وت��ه��دف  اال�ستخال�س"، 
املخلفات  اأحد  ،وهو  التمر  نواة  من  لال�ستفادة  مبتكرة 
اإنتاج  يف  وا���س��ت��خ��دام��ه  ال���دول���ة،  يف  املنت�سرة  ال��زراع��ي��ة 
اأن��وي��ة ال��ت��م��ر ، وا���س��ت��خ��دام امل�����س��ح��وق املتبقي من  زي���ت 
عملية اال�ستخال�س كمحفز منخف�س التكلفة يف اإزالة 
الر�سا�س من املاء، وكذلك حتري اأثر عوامل ال�سغط 
واحلرارة وحجم اجلزيئات ال�ستخراجه، و لديه العديد 
املواد  و  ال�سيدالنية  امل�ستح�سرات  يف  التطبيقات  من 
ا�ستخدام بقية  اإمكانية  البحث عن  ، و قد مت  الغذائية 
وا�ستخدام   ،  CO2-DP ب���   املخت�سرة  و  امل�سحوق، 
املادة املر�سبة يف اال�ستخال�س، و بهذه الطريقة ميكن 

اإنتاج مادتني مفيدتني من خملف زراعي متوفر.

•• العني - الفجر 

ناجحة  ج���راح���ي���ة  ع��م��ل��ي��ة  اإج���������راء  مت 
لتعمل  ال�سبابة  زراع���ة  الإع����ادة  متقدمة 
العمر  م��ن  تبلغ  لطفلة مواطنه  ك��اإب��ه��ام 
اإ�سبع  ب��ت�����س��وه خ��ل��ق��ي يف  ول����دت  ���س��ن��ت��ان 
االإبهام. مت خالل العملية اإجراء العديد 
العملية  خ���الل  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  م���ن 
واالأوعية  االع�ساب  كت�سريح  اجلراحية 
ال��دم��وي��ة حت��ت امل��ج��ه��ر، تق�سري واإع����ادة 
و�سع العظام يف زاوي��ة خا�سة بعد ثالث 
االإبهام  با�ستخدام  الطفل  يبداأ  اأ�سابيع  

بطريقة طبيعية.
ت��ق��دم ك��ب��ري يف ع���الج املر�سى  اإح����راز  مت 
ال���ع���ي���وب اخللقية  م���ن  ي���ع���ان���ون  ال���ذي���ن 
ال������والدي������ة يف م�����س��ت�����س��ف��ى ت��������وام. ه���ذه 
تتداخل  اأن  مي��ك��ن  اخللقية  ال��ت�����س��وه��ات 
م�ساكل  وت�سبب  ال�سليمة  ال��ي��د  من��و  م��ع 
احلظ،  حل�سن  اليد.  ا�ستخدام  يف  كبرية 
ميكن  احلديثة،  اجلراحية  التقنيات  مع 
مبكرة  ���س��ن  يف  ال��ع��ي��وب  معظم  ت�سحيح 
مرحلة  خ���الل  احل����االت  بع�س  يف  ج���دا. 
اأخ������رى يف ثالث  ح�����االت  ال��ط��ف��ول��ة، يف 
للتنمية  وال�����س��م��اح  ال��ع��م��ر،  ���س��ن��وات م��ن 
الطبيعية وعمل اليد. وقال الدكتور عمار 
م�ست�سفى  يف  التجميل  ج��راح  ال�سامن، 

ت����وام ال����ذي ق���اد ال��ف��ري��ق اجل���راح���ي: مل 
ت��ك��ن ال��ط��ف��ل��ة ق�����ادرة ع��ل��ى ا���س��ت��خ��دام اأو 
تفتقد  ك��ان��ت  ال��ت��ي  باليد  االأ���س��ي��اء  حمل 
لوجود االإبهام و لكن العملية التجميلية 
�سهدت  باإجرائها  قمنا  التي  العالجية  و 
وظيفة  اأن  حيث  النظري  منقطع  جن��اح 
الطفلة  ب���داأت  و  كثريا  حت�سنت  ق��د  اليد 
اأن  و  كما  �سحيح.  ب�سكل  ا�ستخدامها  يف 
نقل اأ�سبع ال�سباب و زراعته كاإبهام �ساهم 
اإذا  ال��ي��د  مظهر  جتميل  يف  ك��ب��ري  ب�سكل 
اأي �سخ�س مالحظة  اأنه بالكاد ي�ستطيع 

فقدان الطفلة الإ�سبع ال�سبابة. 

ال���دك���ت���ور عبداهلل  ق�����ال  ال�������س���دد  ب���ه���ذا 
النق�سبندي املدير الطبي مل�ست�سفى توام: 
م�ستوى  تثبت  ال��ن��ج��اح��ات  ه��ذه  مثل  اإن 
م�ست�سفى  يف  املقدمة  الطبية  اخل��دم��ات 
توام. و من اجلدير بالذكر اأن "م�ست�سفى 
توام" يقدم خدمات طبية �ساملة وملتزمة 
بتقدمي الرعاية الطبية يف جميع مناطق 
العالج. كما و اأن اأطباء "م�ست�سفى توام" 
اأف�����س��ل االأط���ب���اء يف املنطقة  ي��ع��دون م��ن 
واملمار�سات  ال��ع��الج  حت��دي��ث  ي��ت��م  ح��ي��ث 
ب�سكل دائم و امل�ستند على االأدلة العلمية. 
�ساعدتها  ع���ن  ال��ط��ف��ل��ة  وال�����دة  ع���رت  و 

حدث  ال��ذي  الكبري  التح�سن  اإن  قائلة: 
ال�سديد  ب��ال��ف��رح  ي�سعرين  ابنتي  حل��ال��ة 
ا�ستخدام  ق��ادرة على  االآن  اأ�سبحت  حيث 
اأن  اإىل  باالإ�سافة  طبيعي،   ب�سكل  يدها 
اإىل  طبيعي  اأ�سبح  لليد  اجلمايل  ال�سكل 

حد كبري جداً وهو ما يعود باأثر اإيجابي 
ان  اأود  لذا  النف�سي البنتي،  على اجلانب 
اأت���ق���دم ب��ال�����س��ك��ر اجل��زي��ل ل��ف��ري��ق العمل 
اجلراحي الذي اأ�سرف على هذه العملية 

بكل احرافية و اإخال�س.

يف اجتماع اللجنة ال�شت�شارية جلهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية
ا�ست�سراف م�ستقبل الزراعة امل�ستدامة 

وال�سالمة الغذائية باأبوظبي
•• اأبوظبي - الفجر

للرقابة  اأبوظبي  جهاز  ع��ام  مدير  العامري  البحري  �سعيد  �سعادة  افتتح 
الغذائية االجتماع اخلام�س ع�سر للجنة اال�ست�سارية للجهاز والذي عقد 
املديرين  �سعادة  بح�سور  باأبوظبي  البحر  ب��اب  فريمونت  بفندق  م��وؤخ��راً 
التنفيذيني و مديري وموظفي اجلهاز املعنيني واأع�ساء اللجنة اال�ست�سارية، 
بهدف اال�ستفادة من امل�ستجدات العلمية واملقارنات املعيارية مع التجارب 
العاملية الناجحة ملواجهة التحديات من خالل ا�ست�سراف امل�ستقبل واإحراز 
التقدم يف حتقيق الهدف احلكومي للجهاز وهو اأمن غذائي و قطاع زراعي 
م�ستدام  ومبا ي�ساهم يف تنمية القطاع الزراعي والرثوة ال�سمكية باالإ�سافة 

اإىل �سمان �سالمة الغذاء باالإمارة ولتلبية تطلعات ال�سركاء واملجتمع.
ال�سيخ  ل�سمو  الكبري  الدعم  اأن  العامري على  البحري  �سعيد  �سعادة  واأك��د 
الرئا�سة  ���س��وؤون  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�سور 
رئي�س جمل�س اإدارة جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية واملتابعة امل�ستمرة من 
قبل اأع�ساء املجل�س للجهاز متثل حجر الزاوية يف م�سرية اجلهاز لتحقيق 

اأهدافه والتكليف احلكومي املنوط به.
الدور  على  م��وؤك��دا  باحل�سور  اللجنة  اأع��م��ال  م�ستهل  يف  �سعادته  ورح���ب 
ال���دوري���ة للجنة اال���س��ت�����س��اري��ة  للجهاز،   ب��االج��ت��م��اع��ات  امل��ن��اط  االأ���س��ا���س��ي 
من  تذليلها  من  البد  التي  التحديات  ومناق�سة  لعر�س  من�سة  باعتبارها 
التجارب  املعيارية مع  العلمية واملقارنات  امل�ستجدات  خالل اال�ستفادة من 
كموؤ�س�سة  اجلهاز  روؤي��ة  تعزيز  ل�سمان  اجلهاز  عمل  جم��االت  يف  الناجحة 
رفاهية  يف  ت�ساهم  االأغذية  و�سالمة  الزراعة  جمال  يف  دوليا  بها  معرف 
املجتمع، موؤكداً على القيمة الكرى التي تعلقها االإدارة العليا على التفاعل 
واملناق�سة بني اأع�ساء اللجنة ال�ستعرا�س حتديات الواقع الراهن باالإمارة 
النباتي  ب�سقيها  ال��زراع��ي��ة  واال���س��ت��دام��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال�سالمة  جم���االت  يف 
و  التح�سني  وفر�س  التحديات  على  ال�سوء  لت�سليط  كمدخل  واحليواين 
العلمي  امللتقى  ه��ذا  من  املن�سودة  الفائدة  لتحقيق  توظف  اأن  ميكن  التي 

اال�ست�ساري.
ا�ستعرا�سها  مت  التي  للق�سايا  اال�ستثنائية  االأهمية  اإىل  �سعادته  واأ���س��ار 
على  واملحافظة  ال��زراع��ي��ة  اال�ستدامة  ق�سايا  مقدمتها  ويف  ومناق�ستها 
امل��ي��اه وحت��دي��ات االأم���ن احل��ي��وي واإدارة خماطر االأوب��ئ��ة ومقاومة  م���وارد 
يفر�سها  التي  التغريات  ظل  يف  احليوية  للم�سادات  االأم��را���س  م�سببات 
ال�سالمة  املهمة لتعزيز  املحاور  اإىل  باالإ�سافة  البيئة،  املناخي على  التغري 
وامللوثات  الكيميائية  املتبقيات  ت�سمنت موا�سيع  والتي  باالإمارة  الغذائية 

البيولوجية ومواكبة التغري يف تكنولوجيا ت�سنيع الغذاء.
 وثمن �سعادته املناق�سات امل�ستفي�سة التي دارت حول املوا�سيع ذات االأولوية 
اأع�ساء  من  الدوليني  اخل��راء  بني  ومناق�ستها  ا�ستعرا�سها  جرى  التي  و 
اللجنة اال�ست�سارية واحل�سور بهدف اال�ستفادة من املخرجات والتو�سيات 
طريق  خارطة  ولتكون  اجلهاز  و�سيا�سات  ا�سراتيجية  حتقيق  تعزيز  يف 
ال�ست�سراف امل�ستقبل يف جماالت عمل اجلهاز و منظومة عمل متكاملة على 

كافة االأ�سعدة املحلية واالإقليمية والدولية.

ت�شمنت ا�شتعرا�شات فنية ومو�شيقية 
دائرة الثقافة وال�سياحة  اأبوظبي تنظم  
اأم�سية احتفاًء بتجديد منارة ال�سعديات 

•• اأبوظبي - الفجر

اأق���ام���ت دائ����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����س��ي��اح��ة – اأب��وظ��ب��ي اأم�����س��ي��ة م��ب��ه��رة احتفاًء 
بعنوان  امل��ا���س��ي  االأ���س��ب��وع  نهاية  عطلة  خ��الل  ال�سعديات  م��ن��ارة  بتجديد 
االإبداعات  م��ن  متنوعة  جمموعة  ت��ق��دمي  خاللها  مت   MASmash
التي  الراق�سة  واال�ستعرا�سات  واملو�سيقى  الكوميديا  ت�سمنت  والفنون، 
مت ت�سميمها لتلبي ذائقة جميع اأفراد االأ�سرة وع�ساق االإبداعات والفنون، 
حيث �سيكون العديد منها جزءاً من جدول الفعاليات االأ�سبوعي الدوري 

يف منارة ال�سعديات. 
الثقافة  دائ����رة  رئ��ي�����س  امل���ب���ارك،  م��ع��ايل حم��م��د خليفة  االأم�����س��ي��ة  ح�����س��ر 
وال�سياحة - اأبوظبي  و�سعادة �سيف �سعيد غبا�س، مدير عام دائرة الثقافة 
اجلمهور  من  كبري  وح�سد  الدائرة  يف  وامل�سوؤولني  – اأبوظبي،  وال�سياحة 
ال���ذي �سم ال��ع��ائ��الت واالأف����راد م��ن جميع االأع��م��ار. وق���دم جمموعة من 
االأغاين  من�سق  فيهم  مب��ن  اجلمهور،  اأم���ام  �سيقة  ا�ستعرا�سات  الفنانني 
كاروهات، والفنان الركي دوز اآرت، كما قدم فريق باركود DXB عرو�ساً 
مبهراً، باالإ�سافة اإىل عر�س حللقات الهوال هوب قدمها فريق فلوغراوند، 
وجنم الهيب هوب �سالم فام، وبطل ال�بيت بوك�س راي، ومغنية الراب نّيا 1، 
وعر�س رائع للفنان جمريي، وعر�س مو�سيقي قدمته من�سة جو بالي ذا 
وورلد، وعر�س راق�س قدمته فرقة �سمة للم�سرح الراق�س، وعر�س هزيل 
للكوميدي علي ال�سيد، وعر�س ملو�سيقى الراب قدمه الثنائي دايف وفليب، 
املنطقة  يف  موقعها  وم��ن  يو�سف.  اأب��ن��اء  الثنائي  قدمه  اآخ��ر  راب  وع��ر���س 
الثقافية بال�سعديات يف اأبوظبي، تعتر منارة ال�سعديات املالذ االأول لع�ساق 
الفني.  التنوع  ا�ستك�ساف  االإماراتية، ومكان  العا�سمة  والفنون يف  الثقافة 
اأبوظبي  ملجتمع  لتقدم   2009 عام  افتتحت  قد  ال�سعديات  منارة  وكانت 
املعار�س  من  ع��دداً  ال�سعديات  منارة  وا�ست�سافت  حمفزاً،  اإبداعياً  مركزاً 

العاملية ومبادرات فنية وثقافية على امل�ستوى املحلي والعاملي. 



ُيقال اإن االبن البكر مييل اإىل حتقيق اإجنازات كرى ويبحث 
عن القبول، كذلك يكون حذراً ومت�سّلطاً وميكن االتكال عليه. 
جمزاأ  غ��ري  بانتباه  يتنّعم  اأن  ال��وح��ي��د(  )وللطفل  ل��ه  يت�سنى 

من االأه��ل )يف الظروف كافة( من دون االلتهاء باالأ�سقاء 
االآخ��ري��ن. يف هذا 

اأكدت  ال�سياق 
ال�����درا������س�����ات 
ب�سكل قاطع 
ح���������س����ول����ه 
انتباه  ع��ل��ى 
ف�������������������ردي 

ومتوا�سل من والديه، ما ي�سمح بزيادة م�ستوى ذكائه ن�سبياً.
ل��ل�����س��الم في�سعى  ُي��ع��ت��ررَ االب����ن االأو����س���ط حم���ّب���اً  يف امل��ق��اب��ل، 
وا����س���ع���ة من  دائ������رة  اإن�������س���اء  اإىل  ال���ن���ا����س ومي���ي���ل  اإ����س���ع���اد  اإىل 
بتحقيق  ال�سخ�س  ه��ذا  يهتم  االأ���س��دق��اء. 
ال��ع��دال��ة، وم���ن امل��الح��ظ اأن���ه يتمتع 

مب��ج��م��وع��ة م���ه���ارات وا���س��ع��ة ت��خ��دم م�����س��احل��ه ع��ل��ى م�ستوى 
احلميمة  االجتماعية  اأو�ساطه  �سمن  والتفاو�س  التخطيط 

وبيئته املهنية.
ومتفائاًل  منفتحاً  ويكون  الت�سلية  فيحّب  االأ�سغر،  االبن  اأما 
ويركز على نف�سه. رمبا ي�سعر باأنه اأقل قدرة من اأ�سقائه الكبار 
واملحّنكني، لكنه يحظى باأعلى درجات الدالل من والديه وحتى 
القوية،  االجتماعية  مهاراته  بف�سل  �سناً.  االأك��ر  اأ�سقائه  من 

يظهر ب�سورة ال�سخ�س ال�ساحر واملحبوب.
يبقى  الأن���ه  ع��م��ره  اإىل  بالن�سبة  نا�سجاً  ال��وح��ي��د  االب���ن  ي��ب��دو 
اإىل  ال�سخ�س  هذا  ي�سعى  االأرج��ح.  على  بالرا�سدين  حماطاً 
بطبيعته.  وق��ي��ادي��اً  وجم��ت��ه��داً  م�ستقيماً  وي��ك��ون  ال��ك��م��ال 
ومبدعاً  ح��ذق��اً  وي��ك��ون  ال��ق��واع��د  تطبيق  ك��ذل��ك يحب 

وم�ستقاًل.
رمبا تبدو هذه املوا�سفات ماألوفة يف نظرك الأنها 
ترتيب  عن  النموذجية  اخلرافات  معظم  تعك�س 

الوالدة. 
لكن درا�سة لب�ست ترتيب الوالدة مهّمة �سهلة، 
واأعطت البحوث امل�ستمرة يف هذا املجال نتائج 
خمتلطة وتعّر�ست النتقادات وا�سعة على مر 

ال�سنني.
مثاًل  اأبنائهم  مع  االأه��ل  تفاعالت  تنعك�س  هل 
ال�سخ�سيات  يف  واأث������ره  ال������والدة  ت��رت��ي��ب  ع��ل��ى 
االأ�سقاء  جن�س  عن  م��اذا  ال!  طبعاً  وال�سلوكيات؟ 
بعد  فتاة  ُول���دت  اإذا  �سناً؟  االأ�سغر  اأو  �سناً  االأك���ر 
ما  العائلة،  االأوىل يف  االبنة  �ستبقى  البكر  �سقيقها 

يوؤثر طبعاً يف طريقة تكوين �سخ�سيتها.

املزاج الفطري
ماذا عن اأثر املزاج الفطري بغ�س النظر عن ترتيب الوالدة؟ 
ماذا عن اآثار التبني اأو الن�سوء يف عائالت خمتلطة؟ وماذا عن 
وال�سور  املفاهيم  تعطيه  الذي  الواعي  وغري  ال�سل�س  التاأثري 
تفاعالت  م�ستوى  على  ال���والدة  برتيب  املرتبطة  النمطية 
االأهل مع اأوالدهم و�سخ�سية االأوالد بحد ذاتهم؟ تطول الئحة 
االآثار املحتملة، وعند اأخذ االختالفات الفردية باالعتبار، مبا 

وال�سلبية(،  منها  )االإيجابية  الذاتية  احلياة  جت��ارب  ذل��ك  يف 
�سنالحظ مدى تعقيد درا�سة ترتيب الوالدة.

ترتيب  بح�سب  النا�س  على  االأحكام  اإط��الق  اإىل  اأحياناً  ن�سارع 
والدتهم، لكن تتاأثر �سخ�سيتنا و�سلوكياتنا وذكاوؤنا مبتغريات 
عدة ويكون ترتيب الوالدة واحداً منها. رغم البحوث املختلطة 
واملثرية للجدل حول ترتيب الوالدة، ي�ساعدك فهم دورك داخل 

عائلتك على اإدراك الرابط بني مكانتك يف العائلة و�سلوكك.

 Crazy About االإل�������ك�������روين  م���وق���ع���ه���ا  ب���ف�������س���ل 
Chinese )مهوو�سة باللغة ال�سينّية( اأ�سبحت ديانا �سري 
يف ال�سنوات االأخرية )ال�سفرية غري الر�سمّية لثنائّية اللغة(، 
اليومّية  الفر�س  ت�ستغل  كيف  تظهر  فيديوهات  تن�سر  اإذ 
�سنة(،   11( ج��اي��ك  ال��ث��الث،  الأط��ف��ال��ه��ا  امل��ان��دري��ن  لتعليم 

وكري�ستي )9 �سنوات( وجاميي )6 �سنوات(.
 Young ب���رن���ام���ج  يف  دورة  و����س���م���ن  ال���ف���ائ���ت  م���اي���و  يف 
اللغتني  )تعزيز  عنوان  حتت  ال�سباب(  )االأهل   Parents
االأّم  ه��ذه  اأف�سحت  اأط��ف��ال��ك(،  ل��دى  وامل��ان��دري��ن  االإنكليزّية 
امل��رح��ة ع��ن امل�����س��م��وح وامل��م��ن��وع الب��ت��ك��ار ب��ي��ئ��ة ت�����س��ّج��ع تعّلم 

املاندرين يف املنزل. واأجابت عن االأ�سئلة على ال�سكل التايل:

حّتى.  تعّلمها  اأو  بال�سينّية  التكّلم  االأوالد  بع�س  • يرف�س 
ما هي ن�سيحتك الأهله البائ�سني؟

- اأعتقد اأّن امل�سكلة تكمن يف اأن هوؤالء االأهل تركوا االأمر حتى 
فات االأوان. اإذا بداأِت بتعليم املولود اجلديد اللغة منذ والدته 
اأو حني يبلغ �ستة اأ�سهر من العمر، فلن يعرف الرف�س، الأن 

االأخ���ري ي��اأت��ي ح��ني ال ي��ك��ون ال��ول��د م��رت��اح��اً. لذا 
ُتعتر مرحلة ما قبل املدر�سة مهّمًة للغاية، 

فاإذا كر طفلك مع املاندرين كما يكر 
مع االإنكليزّية، فلن يرف�سها.

اأج��روا كثرياً من  اأه��ل  بالطبع ثّمة 
يرف�س  ال��ط��ف��ل  ل���ك���ّن  امل����ح����اوالت 
االأمر  هذا  اأتفّهم  التعّلم.  بب�ساطٍة 

مت����ام����اً، ف���ه���ذه م���ه���ّم���ة ����س���اّق���ة. مل 
يحّبون  ال��ث��الث  اأط��ف��ايل  جعل  يكن 

اأعلم  لكّنني  �سهلة،  خ��ط��وة  امل��ان��دري��ن 
اأّنني كّلما واظبُت على هذا اجلهد االآن، 

�ساأرى النتائج الحقاً.
املاندرين  يف  ح�سناً  وكري�ستي  جايك  يبلي 

اإال  ل���ي�������س  ذل������ك  ل����ك����ّن  امل�����در������س�����ة،  يف 
اأتطّلع  اأن�����ا  االأك�����ادمي�����ي.  اجل�����زء 

�سياأتي  ح��ي��ث  امل�����س��ت��ق��ب��ل  اإىل 
التطبيق الفعلي.

اإّن  ت����ق����ول����ني  ه������ل   •
ن�سيحة  اأف�����������س�����ل 

البدء منذ ال�سغر 
واال���س��ت��م��رار يف 

املحاوالت؟
اإن  م���������ا   -
ي���������������س�������ل 

امل��در���س��ة ح��ّت��ى ت�سعب  امل��رح��ل��ة االب��ت��دائ��ّي��ة يف  اإىل  ط��ف��ل��ك 
ال�سغط  اإىل  يتعّرف  التعليمي  النظام  يدخل  حني  االأم���ور. 
يف احل�سول على النتائج في�سعب اإطفاء جّو من املرح، فيما 

حني يكون اأ�سغر �سّناً تتحّقق هذه ال�سلة االإيجابّية.
اأتذّكر عدد  اإىل ذل��ك، �سلوك االأه��ل هو االأه��م. ال  باالإ�سافة 
)اللغة  الأوالده���م:  يقولون  االأه��ل  فيها  �سمعُت  التي  امل���ّرات 
الوقت(.  ط���وال  فيها  اأخ��ف��ق  اأّن��ن��ي  ل��درج��ة  �سعبة  ال�سينّية 
القما�س  ي�سبه  فالطفل  االأم����ر،  ه��ذا  يزعجني  وب�����س��راح��ٍة 
م��ن �سعوبة  ي��ت��ذّم��ران يومياً  ال��ف��ارغ. وح��ني ي�سمع وال��دي��ه 
اللغة ال�سينّية، واإن مل يكن لديه اأدنى فكرة عنها، ف�سيعتمد 

موقفهما.
اأق����ّل م��ا مي��ك��ن ف��ع��ل��ه ك��اأه��ل ال���ق���ول: )واو! ل��ن��ق��م بهذا 

�سوّياً(، وترك التعليقات مل�ساركتها مع ال�سريك 
التعليقات  الأّن  مل��اذا؟  الكوالي�س(.  )وراء 

ال�سلبّية توؤّثر يف الطفل فيقول: 
)اأم�����������ي ت���ق���ول 

اأتعّلمها(.  اأن  اأرف�س  لذا  �سحيح  وه��ذا  �سعبة،  ال�سينّية  اإّن 
�سغرية  ���س��ّن  يف  ل��ل��ط��ف��ل  بتعليمها  ال���ب���دء  ل��ك��م  ن�سيحتي 
قدر  الطفل  مع  وامل�ساركة  املتفائل  ال�سلوك  على  واحلفاظ 

االإمكان(.
يف  املاندرين  اأطفالك  فيها  يتحّدث  اأوقاتاً  حتّددين  هل   •

املنزل، اأم اأّنها تاأتي ب�سكل طبيعي؟
- لالأ�سف ال تاأتي ب�سكٍل طبيعي. اأمتّنى لو كان ذلك �سحيحاً 
التالية  ثّم يف اجلملة  االإنكليزّية  اأحت��ّدث  نف�سي  اأجد  لكّنني 
�سنغافورّيني.  كوننا  بب�ساطة  نن�سى  فجاأة.  املاندرين  اأدخ��ل 
بكثري.  اأ���س��رع  باالإنكليزّية  ال��ت��وا���س��ل  ���س��ار  اإل��ي��ن��ا،  بالن�سبة 
واأحياناً اأكافح الأجد مقاباًل لكلمة ما باملاندرين فاأبحث عنها 

فوراً.
لكّن االأهّم يف النهاية اأّنني اأبذل ق�سارى 
كان  اإذا  ما  اأت�ساءل  واأح��ي��ان��اً  جهدي 
مبا  اال�ستمرار  علّي  كافياً.  ه��ذا 
اأفعل، حتى اإن كنت اأنتقل من 
املاندرين  اإىل  االإنكليزّية 
لذا  ال��واح��دة.  يف اجلملة 
اأوالدي  اإىل  اأحت����������ّدث 
ب������ال������ل������غ������ت������ني، وه�������م 
باالإنكليزّية  يجيبونني 
حديثي  اأت������اب������ع  واأن����������ا 
على  لكّنهم  ب��امل��ان��دري��ن. 

االأقل ي�ستمعون اإليها!
ات  من�سّ ت�����س��ت��خ��دم��ني   •
لتعليم  امل���ت���ع���ّددة  ال��و���س��ائ��ط 
اأطفالك اللغة. كيف ت�سيطرين 

على اأوقاتهم اإزاء ال�سا�سة؟
- اأ���س��ي��ط��ر ع��ل��ي��ه��ا ب��ق��ب�����س��ٍة من 
يتمّتع  ال  )ت�سحك(.  ح��دي��د 
مع  مطلقة  بحرية  اأوالدي 
االأج��ه��زة االإل��ك��رون��ّي��ة، لذا 
لهم.  ب��دي��ه��ّي��اً  االأم����ر  لي�س 
)اأي  ل���وح���ات  مي��ل��ك��ون  ال 
باد( وكّل ما لديهم هاتف 
اأتوا�سل  ب�����س��ي��ط  خ���ل���وّي 
م�����ع�����ه�����م م���������ن خ�����الل�����ه 
ح���ني اأ���س��ط��ح��ب��ه��م من 

املدر�سة.
م���ن  ي�����ت�����م�����ك�����ن�����ون  ال 
البيانات  اإىل  الو�سول 
م�ساهدة  اأّن  ويعلمون 
م�سموحة  غري  التلفاز 
موافقتي.  بعد  اإاّل  لهم 
مي����ك����ن����ه����م م���������س����اه����دة 
ال�ساعة  م����ن  االأخ�������ري 
ال�سابعة والن�سف م�ساًء 
الثامنة  ال�ساعة  لغاية 

ه��ذه اخلطوات  ت�سري  ف�سيئاً  و�سيئاً  ال��ن��وم.  وق��ت  ث��ّم يحني 
روتينّيًة لديهم.

التلفاز(  اإزاء  اإ����س���ايفٍّ  )ك��وق��ت  ���س��ي��ئ��اً مم���ّي���زاً  ي���ري���دون  ح��ني 
ير�سلون جاميي، االأ�سغر �سّناً، لطلب هذا االأمر مّني الأّنها ال 
تزال تت�سّرف بجاذبّية كبرية وتظّن اأّنها ت�ستطيع احل�سول 

على كّل ما تريد.
�سديق  ج��وٍّ  الإن�����س��اء  تقدمينها  ال��ت��ي  الن�سائح  اأه���م  م��ا   •

باملاندرين يف املنزل؟
ومرح  اإيجابّي  ون�ساط  املاندرين  بني  راب��ط��اً  اأقيمي  اأّواًل،   -
كاللعب. على �سبيل املثال، يف اأحد االأيام، راأيُت جاميي تلعب 
10 دقائق وعّلمتها االأ�سكال  بقواعد االأك��واب. جل�سُت معها 
ر�سمُت  حيث  �سغرياً  �سباقاً  اأقمنا  ثّم  باملاندرين،  واحلركات 
خّط البداية واأخ��ذت كّل منا قاعدة ورحنا ندحرجها لرنى 
من تقطع قاعدتها امل�سافة االأكر، واأحّبت اللعبة. االأمر كّله 

يتعّلق باإيجاد فر�ٍس الإدخال املاندرين.
املاندرين  ي��ت��ح��ّدث��ون  العائلة  م��ن  اأف�����راداً  اخ��ت��اري  ث��ان��ي��اً،   -
يتحّدث  ال��ذي  زوج��ي  بوالد  اأ�ستعني  عائلتي،  يف  مل�ساعدنك. 
اللغتني فيدعمني كثرياً. يحّب اأوالدي جّدهم للغاية ودائماً 
بال�سينّية(  )اجل���ّد  غ��ون��غ(  )غ��ون��غ  اأّن  )�سحيح  لهم:  اأق���ول 

در�س يف اإنكلّرا لكّنه يعمل مع �سينّيني ويتحّدث املاندرين 
بطالقٍة!(.

- ثالثاً، اجعلي املاندرين جزءاً من روتينهم. اإذا كان اأوالدِك 
ي��رب��ط��ون ال��ل��غ��ة ب���درو����س امل��در���س��ة ف��ح�����س��ب، ك��ال��ت��ي��ن��غ �سيه 
بالن�سبة  التعّلم  �سيكون  )االإم���الء(،  �سيه  مو  اأو  )التهجئة( 

اإليهم جتربة بائ�سة.
- واأخرياً، ابحثي عن االأ�سدقاء وفر�س لعٍب. اأخرُت زوجي 
علينا  اأّن  االآن(  البنك  يف  يعمل  ال��ذي  ليه  جامي�س  )املمّثل 
االإنكليزّية لغًة لها.  التي تعتمد  البالد  اإىل  تاأجيل رحالتنا 
�سيعتقد  املاندرين،  النا�س  فيها  يتحّدث  بلداناً  نزر  مل  ف��اإذا 
االأوالد اأال فائدة من تعّلم هذه اللغة ملا كان ال اأحد يتوا�سل 

بها.
وقتاً  واأم�����س��وا  العطلة  لتم�سية  ت��اي��وان  اإىل  اأخ��ذن��اه��م  ل��ذا 
�سوى  النا�س  فيه  يتكّلم  ال  مكان  يف  اأ�سبوعاً  مكثوا  رائ��ع��اً! 
مراكز  اإىل  ونذهب  العطلة  يف  نكون  ال  وعندما  امل��ان��دري��ن. 
البائعني  من  اأطلب  اخلارجّية(،  املطاعم  )جمموعة  هوكر 
متعاونني  )ف��ي��ك��ون��ون  ب��امل��ان��دري��ن  اأوالدي  اإىل  ال���ت���ح���ّدث 
الطعام  بطلب  الأوالدي  الطريقة  هذه  ت�سمح  غالباً(.  كثرياً 

والتحّدث باملاندرين. 

مــنــ�عــــات
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)ال�شلوك(  باأّن  �شري  ديانا  توؤمن 
لتن�شئة  العوامل الأ�شا�شّية  اأحد 
طفل ثنائّي اللغة. تتحّدث هذه 
الأّم امل�شهورة عن ال�شرتاتيجّيات 
التي تعتمدها مع اأولدها الثالثة 

لتعّلم اللغة.

هذا  يف  كثريون  ي�شّكك  بينما  ذكائهم؟  اأو  �شلوكهم  اأو  �شخ�شيتهم  يف  الوحيد(  البن  الأ�شغر،  البن  الأو�شط،  البن  البكر،  )البن  الأولد  ترتيب  يوؤثر  هل 
الحتمال، يعترب البع�س اأن ترتيب الولدة يعطي اأثرًا طويل الأمد على التطور النف�شي والعالقات يف �شن الر�شد.

 الرتتيب العمري هل يوؤثر يف منو االأوالد؟

مرحلة ما قبل املدر�شة مهّمًة للغاية

كيف تعلمني وتطورين اللغة االجنبية  لدى طفلك؟
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املال والأعمال
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مب�شاركة 60 رجل اأعمال من الإمارات وال�شعودية

البعثة االإماراتية – ال�سعودية التي نظمها مركز ال�سارقة لتنمية ال�سادرات تختتم جولتها االإفريقية 
•• نريوبي – كينيا-الفجر:

اختتمت البعثة التجارية االإماراتية 
اأم�����س ال�سبت  امل�����س��رك��ة  ال�����س��ع��ودي��ة 
جولتها  �سمن  ال��ث��ان��ي��ة  حمطتها   ،
ن��ظ��م��ت��ه��ا غرفة  ال���ت���ي  االإف���ري���ق���ي���ة 
جت�����ارة و���س��ن��اع��ة ال�������س���ارق���ة، حيث 
عقدت “ملتقى اال�ستثمار االإماراتي 
العا�سمة  يف  الكيني”  ال�����س��ع��ودي 
الكينية نريوبي، مب�ساركة اأكرث من 
اإماراتي  وم�ستثمر  اأعمال  رجل   60
دائرة  مع  بالتعاون  وذلك  و�سعودي، 
التنمية االقت�سادية باأبوظبي وهيئة 

تنمية ال�سادرات ال�سعودية.
كما عقدت البعثة التي نظمها مركز 
التابع  ال�����س��ادرات  لتنمية  ال�سارقة 
ولقاءات  �سحفياً  م��وؤمت��راً  للغرفة، 
ر�سمية مع م�سوؤويل عدد من اجلهات 
ب�سوؤون  املخت�سة  الكينية  احلكومية 
االقت�ساد واال�ستثمار، باالإ�سافة اإىل 
العديد من اجتماعات العمل الثنائية 
واجل���م���اع���ي���ة ب���ني رج�����ال االأع���م���ال 
املرافقني  وال�سعوديني  االإماراتيني 

للبعثة ونظرائهم الكينيني.
�سعادة  امل��ل��ت��ق��ى  ف��ع��ال��ي��ات  وح�����س��ر 
رئي�س  ال��ع��وي�����س  ���س��ل��ط��ان  ع���ب���داهلل 
و�سناعة  اإدارة غرفة جت��ارة  جمل�س 
ال�����س��ارق��ة، وم��ع��ايل ال��دك��ت��ور كري�س 
كيبتو نائب وزير التجارة وال�سناعة 
وال��ت��ع��اون ال�����دويل، و���س��ع��ادة ح�سن 
باالأعمال  القائم  احلو�سني  عي�سى 
���س��ف��ارة دول���ة االإم����ارات يف كينيا،  يف 
و���س��ع��ادة  ال��دك��ت��ور حم��م��د اخلياط 
كينيا،  يف  ال���������س����ع����ودي  ال�������س���ف���ري 
رئ���ي�������س غرفة  وري���ت�������س���ارد جن���ات���ي���ا 
الوطنية،  ك��ي��ن��ي��ا  و���س��ن��اع��ة  جت�����ارة 
هيئة  ع��ام  م��دي��ر  اأي��ك��ريا  ومو�سي�س 
واأع�ساء جمل�س  الكينية،  اال�ستثمار 
اإدارة الغرفة كل �سعادة حممد را�سد 
نا�سر م�سبح  و���س��ع��ادة  ب��ن دمي��ا���س، 
الطنيجي وعدد كبري من امل�سوؤولني 
جمتمع  ومم����ث����ل����ي  احل����ك����وم����ي����ني 

االأعمال الكيني.

مركز ثقل اقت�شادي
ونقل �سعادة عبداهلل �سلطان العوي�س 
فعاليات  اف��ت��ت��اح  خ��الل  ل��ه  كلمة  يف 
االإم�����ارات�����ي  اال����س���ت���ث���م���ار  “ملتقى 
�ساحب  حتيات  الكيني”،  ال�سعودي 
بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
املجل�س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي  حم��م��د 
اإىل قيادة  ال�����س��ارق��ة،  االأع��ل��ى ح��اك��م 
�سموه  ك��ي��ن��ي��ا، ومت��ن��ي��ات  وح��ك��وم��ة 
ال�سديقة  كينيا  ل��دول��ة  ال�����س��ادق��ة 
والتقدم  ال��ت��وف��ي��ق  دوام  و���س��ع��ب��ه��ا 
متانة  ع���ل���ى  م�����وؤك�����داً  واالزده������������ار، 
العالقات الثنائية الوثيقة والعريقة 
القائمة بني االإمارات وكينيا واملبنية 
واالح���������رام  ال���ت���ف���اه���م  روح  ع���ل���ى 

املتبادل.
ال���زي���ارة  ه����ذه  اإن  ال��ع��وي�����س  وق�����ال 
مقارنة  اإ����س���اف���ي���اً  ُب����ع����داً  ت��ك��ت�����س��ب 
غرفة  نظمتهما  اللتني  بالزيارتني 
املا�سيني،  العامني  خ��الل  ال�سارقة 
االإم����ارات  توقيع  عقب  ت��اأت��ي  كونها 
وكينيا يف نهاية فراير املا�سي عدداً 
من مذكرات التفاهم امل�سرك، الفتاً 
اإىل اأن االإم��ارات اأكدت يف �سوء هذه 
املزيد  لتحقيق  تطّلعها  امل�ستجدات 
كينيا يف جماالت  م��ع  ال��ت��ع��اون  م��ن 
عدة، من اأبرزها التجارة واال�ستثمار 
قطاعات  يف  ال����رائ����دة  وال�������س���راك���ات 
االأم����ن ال��غ��ذائ��ي وال��ط��اق��ة وجت���ارة 
والنقل  التحتية  والبنية  التجزئة 
والزراعة  اللوج�ستية  واخل���دم���ات 
واأن  امل��ج��االت، خا�سة  م��ن  وغ��ريه��ا 
اقت�سادي  ثقل  م��رك��ز  ت�سكل  كينيا 
وجت��اري وخدماتي يف منطقة �سرق 

وو�سط اأفريقيا.
هذه  تكت�سب  كما  العوي�س:  واأ�ساف 
امل��رة يف  اأهمية خا�سة ه��ذه  ال��زي��ارة 
ال�سادرات  تنمية  ظل م�ساركة هيئة 
راأ�س  على  البعثة  �سمن  ال�سعودية 
االأعمال  جمتمع  ممثلي  م��ن  نخبة 
العمل  اإط�����ار  وذل����ك يف  ال�����س��ع��ودي، 
االقت�سادي  وال���ت���ك���ام���ل  امل�������س���رك 

وال�سعودية  االإم�������ارات  دول���ت���ي  ب���ني 
لعالقاتهما  وت��رج��م��ة  ال�سقيقتني، 
بينهما  املتنامية  الثنائية  االأخ��وي��ة 
اخلليجي،  التعاون  منظومة  �سمن 
اإيجابية  اأن��ه��ا خ��ط��وة  ع��ل��ى  م�����س��دداً 
اإىل  خ��الل��ه��ا  م��ن  اجل��ان��ب��ان  يتطلع 
ف��ت��ح ال��ب��اب وا���س��ع��اً اأم����ام م��زي��د من 
التجاري  والتبادل  اال�ستثمار  فر�س 

والتعاون املثمر جلميع االأطراف.

دعم وت�شهيالت
ال�سارقة  غ��رف��ة  اإن  ال��ع��وي�����س  وق���ال 
تتطلع يف اإطار هذه البعثة التجارية 
ال�سابقة،  ج��ه��وده��ا  ا���س��ت��ك��م��ال  اإىل 
ج�سور  ب��ن��اء  على  العمل  وم��وا���س��ل��ة 
العالقات  اأوا���س��ر  وتقوية  التوا�سل 
ب��ني االإم�����ارات وكينيا  االق��ت�����س��ادي��ة 
وك���ذل���ك م���ع ال�����س��ع��ودي��ة، يف اإط����ار 
ال�سعي امل�سرك لرفع ن�سب التبادل 
التجاري واإقامة �سراكات ا�ستثمارية 
ج��دي��دة وواع����دة ب��ني ه���ذه البلدان 
اإىل  ال����ث����الث ال�������س���دي���ق���ة، م�������س���رياً 
االإماراتية  امل��ن��ت��ج��ات  ب��ه  تتمتع  م��ا 
تف�سيلية  م���زاي���ا  م���ن  وال�����س��ع��ودي��ة 
لناحية  اإيجابية  وتناف�سية  خا�سة 
وموا�سفاتها  وج���ودت���ه���ا  ت��ن��وع��ه��ا 

العالية واأ�سعارها.
واأكد العوي�س حر�س قطاع االأعمال 
االإم���ارات���ي وال�����س��ع��ودي ع��ل��ى تعزيز 
خمتلف  يف  وان����ت���������س����اره  ح���������س����وره 
االأ����س���واق االأف��ري��ق��ي��ة ال���واع���دة، مبا 
معتراً  املزدهرة،  كينيا  اأ�سواق  فيها 
واحد  ط��رف  تتم من  اأنها عملية ال 
تعزيز  خ������الل  م�����ن  ُت���ب���ن���ى  واإمن���������ا 
التجارة البينية وتبادل اال�ستثمارات 
وتقدمي احلوافز امل�سجعة واجلاذبة، 
والت�سويق  الرويج  و�سائل  وتفعيل 
اال�ستثمارية  وال��ف��ر���س  للمنتجات 

التي تلبي احتياجات كل جانب.
واأو�سى رئي�س غرفة ال�سارقة بتعزيز 
قاعدة  ل���ت���وف���ري  امل�������س���رك  ال���ع���م���ل 
اال�ستثمار  لفر�س وجم��االت  بيانات 
والت�سدير بني االإمارات وال�سعودية 
املعار�س  اإق���ام���ة  وت�����س��ه��ي��ل  وك��ي��ن��ي��ا، 
ت��دع��م جمتمعات  ال��ت��ي  وامل��ل��ت��ق��ي��ات 
ال�سديقة،  ال���دول  االأع��م��ال يف ه��ذه 
وزي���ادة ع��دد ب��رام��ج االإي��ف��اد وتبادل 
اال�ستفادة من  اإىل جانب  ال��زي��ارات، 
اال�ستثمار  و�سمانات  ومزايا  حوافز 
التوا�سل  قنوات  وتفعيل  وحمايته، 
بني من�ساآت القطاع اخلا�س، وتعزيز 
ومعاجلة  م���واج���ه���ة  يف  ال�����س��ف��اف��ي��ة 
ال��ت��ح��دي��ات، م��ع��رب��اً ع���ن اأم���ل���ه باأن 
حجم  زي��������ادة  يف  ال������زي������ارة  ت�����س��ه��م 
واال�ستثماري،  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل 
تزال  ال  االإح�����س��ائ��ي��ات  واأن  خ��ا���س��ة 
حجم  ت����وازي  وال  ال��ط��م��وح��ات  دون 
بيانات  ت�سري  املتاحة، حيث  الفر�س 
ال�سادرات من  اأن حجم  اإىل  الغرفة 
 440 نحو  بلغ  كينيا  اإىل  ال�سارقة 
مليون درهم خالل عام 2017، يف 
حني بلغ حجم اإع��ادة ال�سادرات من 
ال�سارقة اإىل كينيا نحو 322 مليون 

درهم خالل الفرة عينها.
ويف هذا االإطار، جّدد العوي�س دعوة 
الكيني لال�ستثمار  االأعمال  جمتمع 
يف دول��ة االإم��ارات ب�سكل عام واإمارة 
واال�ستفادة  خ��ا���س،  ب�سكل  ال�سارقة 
والت�سهيالت  ال����دع����م  ح���ج���م  م����ن 
على  ال�سارقة  غرفة  حتر�س  ال��ذي 
االأجانب،  للم�ستثمرين  تقدميهما 
وال���ت���ي ت�����س��م��ل ت��ق��دمي اأق�����س��ى دعم 
وامل�ستثمرين  ل���ل�������س���رك���ات  مم���ك���ن 
تاأ�سي�س  م���ن  لتمكينهم  ال��ك��ي��ن��ي��ني 
لالنطالق  ال�����س��ارق��ة  يف  اأع��م��ال��ه��م 
وحتقيق  املنطقة  اأ���س��واق  نحو  منها 

اأف�سل العوائد والنتائج.

فر�س اأعمال جمزية 
اأدان  م����ع����ايل  اع����ت����ر  ج���ه���ت���ه،  م����ن 
حم����م����د وزي��������ر ال������دول������ة ل���������س����وؤون 
يف  والتعاونيات  وال�سناعة  التجارة 
التجارية  البعثة  ت��واج��د  اأن  كينيا 
االإماراتية – ال�سعودية يف العا�سمة 
نريوبي لبحث �سبل تعزيز العالقات 
كينيا،  م��ع  وال��ت��ج��اري��ة  االقت�سادية 

ال�سادر  االأع��م��ال  اأن�سطة  مم��ار���س��ة 
ع���ن ال��ب��ن��ك ال�����دويل وال�����ذي ك�سف 
12 درج�������ة يف  ت����ق����دم ك���ي���ن���ي���ا  ع�����ن 
ال�سعيد،  ه���ذا  ع��ل��ى  امل��ا���س��ي  ال���ع���ام 
االإماراتيني  االأع���م���ال  رج���ال  داع��ي��اً 
وال�سعوديني اإىل ا�ستك�ساف اإمكانيات 
امل�ساريع امل�سركة مع رجال االأعمال 

الكينيني.
كيبتو  اأع��������رب  ك���ل���م���ت���ه،  خ���ت���ام  ويف 
ل��غ��رف��ة جت���ارة و�سناعة  ���س��ك��ره  ع��ن 
لال�ست�سارات  دبي  ول�سركة  ال�سارقة 
على جهودهم يف تنظيم هذه البعثة 
ثقتهما  على  ت��دل  والتي  التجارية، 
اقت�سادياً  م��رك��زاً  باعتبارها  بكينيا 
يف  رائ��دة  ا�ستثمارية  ووجهة  قيادياً 

اأفريقيا.

تعزيز جهود الدولة
من جانبه، اأثنى �سعادة ح�سن عي�سى 
احلو�سني القائم باالأعمال يف �سفارة 
دولة االإمارات لدى كينيا، على جهود 
ال�����س��ارق��ة يف  غ��رف��ة جت���ارة و�سناعة 
تنظيم هذا امللتقى اال�ستثماري الذي 
من �ساأنه تعزيز جهود دولة االإمارات 
بني  االقت�سادية  ال��ع��الق��ات  دع��م  يف 

البلدين ال�سديقني.
وا�ستعر�س احلو�سني يف كلمته تاريخ 
العالقات االإماراتية الكينية القائمة 
االقت�سادي،  امل�ستوى  على  وخا�سة 
التعاون  م��ذك��رات  اأب���رز  اإىل  م�سريا 
يف  اجلانبني  ب��ني  املوقعة  والتفاهم 
اجل��ان��ب االق��ت�����س��ادي وال��ت��ي لعبت 
اأطر  وتطوير  تنمية  يف  حيوياً  دوراً 

هذه العالقات.

عالقات اأخوية
اخلياط  حممد  الدكتور  �سعادة  اأم��ا 
كينيا،  ل�����دى  ال�������س���ع���ودي  ال�����س��ف��ري 
االإم���ارات���ي���ة  امل�������س���ارك���ة  اأن  ف��اع��ت��ر 
التجارية  البعثة  ه��ذه  يف  ال�سعودية 
االأخوية  ل��ل��ع��الق��ات  ت��اأت��ي جت�����س��ي��داُ 
ال���ت���ي تربط  وامل���ت���م���ي���زة  امل��ت��ك��ام��ل��ة 
لدعم  وتهدف  ال�سقيقني،  البلدين 

رجال االأعمال يف البلدين.
التي  بالت�سهيالت  اخل��ي��اط  واأ����س���اد 
و�سناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  ق��دم��ت��ه��ا 
الوفد  م�����س��ارك��ة  ال�����س��ارق��ة الإجن�����اح 
البعثة  �سمن  ال�����س��ع��ودي  ال��ت��ج��اري 
عن  اأع��رب  كما  امل�سركة.  التجارية 
التعاون  ه���ذا  ا���س��ت��م��رار  اإىل  تطلعه 
قطاعات  ي�����س��م��ل  اأن  ع���ل���ى  امل���ث���م���ر 

اقت�سادية اأو�سع يف امل�ستقبل.

اآفاق جديدة
اخلياط ممثل  م�ساري  اأك��د  ب���دوره، 
ال�سعودية،  ال�����س��ادرات  تنمية  هيئة 
ال�سعودية  بني  العالقات  عمق  على 
وحر�س   1963 ع���ام  م��ن��ذ  وك��ي��ن��ي��ا 
اأف�سل  ت���وط���ي���د  ع���ل���ى  ق���ي���ادت���ه���م���ا 
العالقات بينهما ملا فيه خري البلدين 
ال�سديقني،  ���س��ع��ب��ه��م��ا  وم�����س��ل��ح��ة 
اللقاء  امل�����س��ارك��ة يف ه��ذا  اأن  م��ع��ت��راً 
الهام “يفتح اآفاقاً جديدة للتوا�سل 
م����ع جم��ت��م��ع االأع�����م�����ال يف ال���ق���ارة 
ثمينة  فر�سة  ومينحنا  االأفريقية، 
احتياجات  ع��ل��ى  ق���رب  ع��ن  للتعرف 
كينيا،  يف  وامل��ت��ع��ام��ل��ني  امل�ستهلكني 
مع  ممتدة  جتارية  لعالقات  وميهد 
البلدين،  ب��ني  التجاريني  ال�سركاء 
املتعاملني  مع  لوجه  وجهاً  وي�سعنا 

يف اأفريقيا.
ن�سب  دائ��م��اً  وق���ال اخل��ي��اط: ن�سع 
اأعيننا على كل امل�ستويات يف ال�سعودية 
كينيا  يف  ب��االأخ��وة  عالقاتنا  توطيد 
والتعاون  ال��ت��ف��اه��م  م��ن  ج��و  وخ��ل��ق 
ب��ي��ن��ن��ا وب��ي��ن��ه��م وت���وط���ي���د اأوا�����س����ر 
ال��ب��ل��دي��ن ويف قلب  ب���ني  ال���ع���الق���ات 
االقت�سادية  ال��ع��الق��ات  تنمية  ذل��ك 
وال���ت���ج���اري���ة وال���ع���م���ل ع���ل���ى اإي���ج���اد 
التعاون  لتعزيز  م�سركة  اأر���س��ي��ة 
البلدين  حكومتي  بني  االقت�سادي 
ت�سديرية  فر�س  وتوفري  و�سعبهما 
عديدة، خا�سة واأن االقت�ساد الكيني 
هو االأك��ر واالأك���رث ت��ط��وراً يف �سرق 
اإىل حر�س  اأف��ري��ق��ي��ا، الف��ت��اً  وو���س��ط 
متنامية  فر�س  تقدمي  على  اململكة 

ل�سراكات جتارية واقت�سادية كبرية 
االأ�سقاء يف كينيا ورفع معدالت  مع 
البلدين  ب���ني  ال���ت���ج���اري  ال���ت���ب���ادل 

وجتارها وم�ستثمريها ومواطنيها.

نقلة نوعية
من جانبه، ا�ستعر�س �سعادة ريت�سارد 
جناتيا رئي�س غرفة جتارة و�سناعة 
االقت�سادية  ال���ع���الق���ات  ن���ريوب���ي، 
ب���ني غ���رف���ة جت�����ارة كينيا  ال��ق��ائ��م��ة 
وغ��رف ال��ت��ج��ارة يف دول��ة االإم����ارات، 
امللتقى  ه�����ذا  ت��ن��ظ��ي��م  اأن  م���ع���ت���راً 
اأن  �ساأنه  والتجاري من  االقت�سادي 
اخلا�س  القطاع  بني  التعاون  يعزز 

واملوؤ�س�سات االقت�سادية الر�سمية.
كما ا�ستعر�س جناتيا نقاط القوة يف 
القطاعات االقت�سادية الكينية واأهم 
املنتجات التي ت�سدرها ملختلف دول 
العامل، منوهاً بدور القطاع اخلا�س 
حتقيق  يف  الفعال  ودوره  االإي��ج��اب��ي 
امل�ستدامة،  االق��ت�����س��ادي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
م�سرياً اإىل اأن غرفة كينيا تتطلع من 
خالل هذا امللتقى اإىل تعزيز العمل 
داعياً  امل��ث��م��ر،  وال���ت���ع���اون  امل�����س��رك 
ال�سركات االإماراتية وال�سعودية اإىل 
ما  وه��و  ب���الده  اجل���اد يف  اال�ستثمار 
اإح��داث نقلة  اأن ي�سهم يف  �ساأنه  من 

نوعية يف االقت�ساد الكيني.
م�ساريع م�ستدامة

وعقدت غرفة ال�سارقة عقب مرا�سم 
�سحفياً،  م���وؤمت���را  امل��ل��ت��ق��ى  اف��ت��ت��اح 
اأدان حممد وزير  �سارك فيه معايل 
وال�سناعة  التجارة  ل�سوؤون  الدولة 
واأو�سحت  ك��ي��ن��ي��ا،  يف  وال��ت��ع��اون��ي��ات 
خالله لو�سائل االأعالم الكينية اأبرز 
االإماراتي  اال�ستثمار  ملتقى  حماور 
– ال�����س��ع��ودي – ال��ك��ي��ن��ي، واأه����داف 
موؤكدة  امل�سركة،  التجارية  البعثة 
اأن ا�ستمرار تنظيم هذه البعثة للعام 
على  هام  دليل  التوايل  على  الثالث 
جدية التعاون املن�سود بني اجلانبني 
اقت�سادية  مب�������س���اري���ع  وت���ت���وي���ج���ه 

م�ستدامة.
خالل  حم��م��د  اأدان  م���ع���ايل  واأك������د 
املوؤمتر ال�سحفي رغبة بالده يف رفع 
اأرقام التبادل التجاري بني كينيا مع 
كل من االإم��ارات وال�سعودية، مثنياً 
و�سناعة  جت��ارة  غرفة  حر�س  على 
ال�������س���ارق���ة ع���ل���ى ا����س���ت���م���راري���ة دفع 
القطاع اخلا�س للم�ساركة يف البعثة 
الكينيني  نظرائهم  للقاء  التجارية 
م�سيداً  امل�سركة،  امل�سالح  لتحقيق 
امل�ساركة  ال�����س��رك��ات  وع����دد  ب��ح��ج��م 
متثل  ال����ت����ي  امل���ل���ت���ق���ى  اأع������م������ال  يف 
اقت�سادية عديدة خمتلفة  قطاعات 
تنفيذ  يف  ت�����س��ه��م  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
واإب������رام �سفقات  ن��اج��ح��ة  م�����س��اري��ع 
امل�ستثمرين  داعياً  جمزية،  جتارية 
اإىل  وال�������س���ع���ودي���ني  االإم�����ارات�����ي�����ني 
واملزايا  الت�سهيالت  من  اال�ستفادة  
اال�ستثمارية التي متنحها احلكومة 
ال��ك��ي��ن��ي��ة ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن االأج���ان���ب 
اإن��ت��اج��ي��ة تخدم  الإق���ام���ة م�����س��اري��ع 
ال�������س���وق ال��ك��ي��ن��ي واأ������س�����واق ال�����دول 

املجاورة.

نريوبي... فر�س ا�شتثمارية
�سلطان  ع���ب���داهلل  ����س���ع���ادة  وال���ت���ق���ى 
ال��ع��وي�����س ح��اك��م حم��اف��ظ��ة نريوبي 
مايك �سونكو، بح�سور �سعادة نا�سر 
الطنيجي ع�سو جمل�س ادارة غرفة 
ال�سارقة وعبد العزيز �سطاف م�ساعد 
املدير العام لقطاع خدمات االأع�ساء 
يف الغرفة، حيث مت خالل االجتماع 
اال�ستثمارية  الفر�س  على  االط��الع 
تعزيز  و���س��ب��ل  ن��ريوب��ي  مقاطعة  يف 
التجاري  التبادل  وتطوير  التعاون 
والتجارية  االقت�سادية  املجاالت  يف 

بني ال�سارقة ونريوبي.
وقال مايك �سونكو خالل االجتماع 
ا�ستثمارية  ببيئة  تتميز  ب���الده  ان 
م���ن���خ���ف�������س���ة امل�����خ�����اط�����ر، وم����وق����ع 
ي�����س��ك��ل مدخاًل  ه����ام  ا���س��رات��ي��ج��ي 
ا�ستقرار  وفيها  االأفريقية،  لل�سوق 
اقت�سادية  وت�������س���ري���ع���ات  ���س��ي��ا���س��ي 
حمفزة لال�ستثمار، كما اأنها حتتوي 

اجل��ان��ب��ني على  ح��ر���س  اإىل  ي�����س��ري 
تطوير هذه العالقات وبناء �سراكات 
ج��دي��دة اأك���رث ع��م��ق��اُ، داع��ي��اً القطاع 
توطيد  اإىل  ال��ب��ل��دي��ن  يف  اخل���ا����س 
العالقات االقت�سادية اال�سراتيجية 

التي بلغت مراحل متقدمة.
ملتقى  اإن  حم����م����د  اأدان  وق��������ال 
اال�ستثمار ميثل مرحلة متطورة يف 
الفتاً  ال��ع��الق��ات،  ه��ذه  تعزيز  �سبيل 
كينيا  بني  التجاري  التبادل  اأن  اإىل 
العربية  وامل��م��ل��ك��ة  االإم�����ارات  ودول����ة 
االأخرية   الفرة  يف  حقق  ال�سعودية 
االأعوام  تطوراً ملحوظاً مقارنة مع 
وجود  اإىل  ون���وه  امل��ا���س��ي��ة.  القليلة 
اأع���م���ال وا���س��ت��ث��م��ار جمزية  ف���ر����س 
منها  واال�ستفادة  ا�ستغاللها  ميكن 
وت��اأ���س��ي�����س م�ساريع  ل��ك��ال اجل��ان��ب��ني 
دولة  ك��ي��ن��ي��ا  واأن  خ��ا���س��ة  م�����س��رك��ة 
اإىل  تتمتع مبقومات طبيعية كثرية 
ج��ان��ب وج���ود ح��رك��ة ط���ريان ن�سطة 
ت���رب���ط ه����ذه ال�������دول، م����وؤك����داً على 
دولة  جتربة  من  اال�ستفادة  �سرورة 
االإمارات واململكة العربية ال�سعودية 
التجارية  امل�����س��اري��ع  اإدارة  ق��ط��اع   يف 
التحتية  والبنية  اخل��دم��ات  وق��ط��اع 

واملواد الغذائية.

الإمارات �شريك هام
الدكتور  م���ع���ايل  ق����ال  ج��ان��ب��ه،  م���ن 
التجارة  وزي���ر  ن��ائ��ب  كيبتو  ك��ري�����س 
وال�����س��ن��اع��ة وال���ت���ع���اون ال�����دويل، اإن 
العالقات  عمق  تقدر  كينيا  حكومة 

االإمارات  دول��ة  مع  ال�سائدة  ال��ودي��ة 
الوجود  خ���الل  م��ن  تتجلى  وال��ت��ي 
الدبلوما�سي الكيني يف اأبوظبي منذ 
ع��ام 1982، وت��واج��د االإم����ارات يف 
م�سيفاً   ،2012 ع��ام  منذ  نريوبي 
اأن دولة االإم��ارات تعتر واحدة من 
العامل  يف  االقت�سادية  ال���دول  اأب���رز 
امل��ت��م��ي��ز يف  ال��ع��رب��ي نتيجة الأدائ���ه���ا 
ال�ساحة العاملية، مما يجعلها �سريكاً 
التجارة  لكينيا من حيث  هاماً جداً 

واال�ستثمار.
االإمارات  دول��ة  اأن  اإىل  كيبتو  واأ�سار 
العاملية  ال�����س��وق  يف  ب��ق��وة  ح��ا���س��رة 
ك��م�����س��در ل��ل��م��واد اخل���ام وال�����واردات 
الهامة االأخرى، لي�س فقط بالن�سبة 
العامل ككل،  لكينيا بل القت�ساديات 
م���ع���رب���اً ع���ن ت���ق���دي���ره ل��ل��ث��ق��ة التي 
يوليها القطاع اخلا�س يف االإمارات 
ا�ستثمارات  عك�ستها  وال��ت��ي  لكينيا، 
البلد،  ه��ذا  االإم��ارات��ي��ة يف  ال�سركات 
والتي تنوعت يف قطاعات مثل زيوت 
ت�سنيعها  امل��ع��اد  واالإط����ارات  الطعام 

اإ�سافة اإىل تعليب االأ�سماك.
كينيا  �سادرات  اأن  اإىل  كيبتو  واأ�سار 
عام  ب��ل��غ��ت يف  االإم�������ارات  دول����ة  اإىل 
دوالر،  مليون   309 نحو   2016
حيث كانت اأهم ال�سادرات من ال�ساي 

وم�ستقاته والزيوت البرولية.
من  ك��ي��ن��ي��ا  واردات  ب��ل��غ��ت  ح���ني  يف 
ال��ف��رة نف�سها ما  االإم�����ارات خ��الل 
يقارب 914 مليون دوالر، وت�سمنت 
والنحا�س  ال���ب���رول���ي���ة  ال�����زي�����وت 

اإىل اأنه على الرغم  والليمون، الفتاً 
بني  التجارة  م�ستوى  انخفا�س  من 
كينيا واالإمارات، اإال اأن هناك الكثري 
من االإمكانيات لتو�سيع التجارة بني 

البلدين ال�سديقني.
الكينية  احل��ك��وم��ة  اإن  كيبتو  وق���ال 
و�سعت �سيا�سة قيا�س م�ستمرة للبيئة 
لتحقيق  واالأع����م����ال  اال���س��ت��ث��م��اري��ة 
ازدهارها، كما ت�سعى من خالل هيئة 
اال�ستثمار يف كينيا اإىل ت�سهيل جميع 
االأجانب  االأع��م��ال  رج��ال  متطلبات 
اأن  التجارية، م�سيفاً  االأعمال  لبدء 
�سرق  اإىل  دخ��ول  تعتر نقطة  كينيا 
اإىل  الو�سول  تتيح  اأفريقيا  وو�سط 
مليون   600 م��ن  اأك��رث  ي�سم  �سوق 
يخدم  اإقليمي  مركز  وه��ي  �سخ�س، 
اأف��ري��ق��ي��ا وب��ق��ي��ة ال���ع���امل مم���ا مينح 
اال�ستثمار يف كينيا مكانة �سخمة يف 

ال�سوق االأفريقي ككل.
اال�ستثمار  فر�س  اأن  كيبتو  واأو���س��ح 
ت������رك������ز يف  ك����ي����ن����ي����ا  امل������ت������اح������ة يف 
والودائع  وال���زي���وت  امل���ع���ادن  جم���ال 
باالإ�سافة  وال��غ��از،  الهيدروكربونية 
ذات  االأخ������������رى  ال����ق����ط����اع����ات  اإىل 
مثل  اال����س���ت���ث���م���اري���ة  االإم����ك����ان����ي����ات 
والرثوة  والت�سنيع  البناء  قطاعات 
احل���ي���وان���ي���ة وم�������س���ائ���د االأ����س���م���اك 
والبنية  وال�����ري  وامل���ي���اه  وال����زراع����ة 
املعلومات  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
م�سرياً  وال�����س��ي��اح��ة،  واالت�������س���االت 
كينيا  يف  االأع��م��ال  بيئة  حت�سن  اإىل 
�سهولة  موؤ�سر  اأك��ده موؤخراً  وهو ما 

على بنية حتتية متميزة، وتنخف�س 
فيها تكاليف الطاقة، باالإ�سافة اإىل 
توفر القوى العاملة املاهرة، وت�ستهر 
ال�سناعات  م��ن  كبري  بعدد  ن��ريوب��ي 
ال����ه����ام����ة م����ث����ل امل����الب���������س وامل��������واد 
اىل  واال�سمنت  والزجاج  الكيميائية 
رجال  داع��ي��ا  ال�سياحة  قطاع  جانب 
للتعرف على  االم��ارات��ي��ني  االع��م��ال 

كينيا واال�ستثمار فيها.
عبداهلل  ����س���ع���ادة  اأك�������د  ج���ه���ت���ه  م����ن 
الت�سهيالت  على  العوي�س  �سلطان 
الكبرية التي تقدمها اإمارة ال�سارقة 
الراغبني  الكينيني  االأعمال  لرجال 
تعتر  ب��االإم��ارة، حيث  اال�ستثمار  يف 
متمّيزة  ا�ستثمارية  وجهة  ال�سارقة 
اقت�سادي،  ت��ن��وع  م��ن  ب��ه  تتمتع  مل��ا 
اأم���ن���ي، وم���وق���ع جغرايف  وا���س��ت��ق��رار 
منظمة،  وقوانني  وت�سريعات  مميز، 
وت�سهيالت حكومية، ومناطق حرة، 
ا�ستثمارية  وفر�س  حديثة،  وموانئ 

واعدة. 
و�سناعة  جت��ارة  غرفة  رئي�س  ولفت 
اإم����ارة ال�����س��ارق��ة تعتر  اأن  ال�����س��ارق��ة 
من����وذج����ا م���ث���ال���ي���ا ل���ال����س���ت���ث���م���ار يف 
والتجارية  االق��ت�����س��ادي��ة  امل���ج���االت 
امل�ستدامة  وال��ت��ن��م��ي��ة  وال�����س��ن��اع��ي��ة 
ا�ستقطابها  مع  وخا�سة  والتطوير، 
الت�سنيع يف دولة  %38 من قطاع 

االمارات العربية املتحدة.

الأجندة القت�شادية
وت�سارك دائرة التنمية االقت�سادية يف 
االقت�سادي  امللتقى  باأعمال  اأبوظبي 
بهدف  الكيني  ال�سعودي  االإم��ارات��ي 
دع���م االأج���ن���دة االق��ت�����س��ادي��ة الإم���ارة 
نا�سئة  اأ����س���واق  واك��ت�����س��اف  اأب��وظ��ب��ي 
جديدة تتمتع بفر�س ا�ستثمارية يف 
قطاعات واعدة كال�سياحة والزراعة 
وغ����ريه����ا. وت���ق���دم ال����دائ����رة خالل 
�سركات  لع�سر  دعمها  امللتقى  اأعمال 
جت���اري���ة ت��ت��ن��وع جم����االت ع��م��ل��ه��ا ما 
البناء  وال���غ���از وم�����واد  ال��ن��ف��ط  ب���ني 
حتقيق  اإىل  م��ت��ط��ل��ع��ة  واالأغ�����ذي�����ة، 
مزيد من النمو يف التبادل التجاري 

بني اأبوظبي وكينيا.
و�سم وفد الغرفة املُرافق للبعثة كل 
بن دميا�س  را�سد  �سعادة حممد  من 
ال�سارقة،  غرفة  اإدارة  جمل�س  ع�سو 
الطنيجي  م�����س��ب��ح  ن��ا���س��ر  و���س��ع��ادة 
ال�سارقة،  غرفة  ادارة  جمل�س  ع�سو 
املدير  �سطاف م�ساعد  العزيز  وعبد 
ال��ع��ام ل��ق��ط��اع خ��دم��ات االأع�����س��اء يف 
بوزجنال  ���س��ع��ي��د  وج���م���ال  ال��غ��رف��ة، 
اإىل  الغرفة،  االإع��الم يف  اإدارة  مدير 
جانب ممثلي مركز ال�سارقة لتنمية 
ال�������س���ادرات، ورئ��ي�����س ون��ائ��ب رئي�س 
عمل  مل��ج��م��وع��ة  التمثيلية  ال��ل��ج��ن��ة 

قطاع ال�سناعة بالغرفة.
بجولة  ق��ام��ت  ال��ت��ي  البعثة  و�سمت 
م��ي��دان��ي��ة ع��ل��ى ع����دد م���ن االأ����س���واق 
وامل�����س��ان��ع وال��ه��ي��ئ��ات احل��ك��وم��ي��ة يف 
العا�سمة  م���غ���ادرت���ه���ا  ق���ب���ل  ك��ي��ن��ي��ا 
اأك�سبو  ن��ريوب��ي، مم��ث��اًل ع��ن م��رك��ز 
ال�سارقة وذلك يف اإطار حر�س املركز 
على الرويج للفعاليات االقت�سادية 
ينظمها  التي  وال�سياحية  والثقافية 
العام  مدار  على  املركز  وي�ست�سيفها 
وكذلك بهدف تعزيز �سمعة االإمارة 
ع��ل��ى خارطة  وم��ك��ان��ت��ه��ا  وري���ادت���ه���ا 
االأعمال  و�سياحة  املعار�س  �سناعة 

االإقليمية والعاملية.
االإماراتية  البعثة  تنظيم  ج��اء  وق��د 
رافقها  وال��ت��ي  كينيا  اإىل  ال�سعودية 
قطاعات  ميثل  كبري  اإع��الم��ي  وف��د 
وا�سعة  و�سعودية  اإماراتية  اإعالمية 
امل�سرك  ال���ع���م���ل  اإط��������ار  يف  ع�������دة، 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ت���ك���ام���ل االق���ت�������س���ادي 
وترجمة  ال�سقيقني  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني 
بينهما،  املتنامية  الثنائية  للعالقات 
على  الغرفة  حر�س  م��ن  وان��ط��الق��اً 
دعم وم�ساندة جمتمعي االأعمال يف 
كل من االإمارات وال�سعودية وتعزيز 
�سادرات منتجاتهم واكت�ساف اأ�سواق 
اأعمالهم  تو�سيع  يف  ت�سهم  ج��دي��دة 
�سراكات  وعقد  االإفريقية  القارة  يف 

ا�ستثمارية جمدية.



28

املال والأعمال
األحد   10   ديسمبر    2017  م   -   العـدد  12194  
Sunday  10   December   2017  -  Issue No   12194

االكتتاب العام ل�سركة اأدنوك للتوزيع ي�سهد اإقبااًل 
كبريًا من قبل املوؤ�س�سات الدولية وامل�ستثمرين االأفراد

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأدنوك للتوزيع الذي انطلق االأ�سبوع املا�سي  حظي االكتتاب العام ل�سركة 
اأغلق  التي  االأف���راد  �سريحة  فحظيت  امل�ستثمرين؛  قبل  من  كبري  باإقبال 
امل�ستثمرين  قبل  م��ن  كبري  باهتمام  دي�سمر   7 ب��ت��اري��خ  فيها  االك��ت��ت��اب 
املحليني؛ حيث متت تغطية االكتتاب فيها مبعدل 22 �سعف بقيمة 3.49 
اأدنوك للتوزيع من م�ساعفة حجم �سريحة  مليار درهم، مما مّكن �سركة 
االكتتاب.  حجم  اإج��م��ايل  م��ن   10% اإىل   5% م��ن  االأف���راد  امل�ستثمرين 
من  امل�ستثمرين  قبل  من  كبري  باإقبال  املوؤ�س�سات  �سريحة  حظيت  حني  يف 
�سعر  و�سجل  ع���اٍل.  مبعدل  تغطيتها  ومت��ت  العريقة،  الدولية  املوؤ�س�سات 
ال�سهم 2.50 درهم، وبلغ حجم االأ�سهم املكتتب عليها %10 من اإجمايل 
االإم���ارات  دول��ة  يف  بنك  اأك��ر  االأول،  اأب��وظ��ب��ي  بنك  ويعد  ال�سركة.  اأ�سهم 
العربية املتحدة واأحد اأكر واأمن املوؤ�س�سات املالية يف العامل، البنك الوحيد 
يف املنطقة الذي يقوم بدور مدير االكتتاب امل�سرك لهذه ال�سفقة، ومتلقي 
االكتتاب الرئي�سي احل�سري. وي�سكل هذا االكتتاب العام الذي فاقت قيمة 
3 مليارات درهم التي مت حتديدها، خطوة هامة يف  االكتتابات فيه مبلغ 
مت  التي  ال�سركة  ا�سراتيجية  اإىل  ا�ستناداً  وذل��ك  اأدن���وك،  �سركة  م�سرية 
�سركة  نهج  االكتتاب  ه��ذا  يعك�س  كما  احل��ايل.  العام  عنها مطلع  االإع��الن 
حتقيق  اإىل  تتطلع  حيث  مالها؛  وراأ���س  اأ�سولها  الإدارة  اال�ستباقي  اأدن��وك 
قال  ذل��ك،  على  وتعليقاً  اأعمالها.  قطاعات  خمتلف  �سمن  اأف�سل  قيمة 
اأندريه �سايغ، نائب الرئي�س التنفيذي ملجموعة بنك اأبوظبي االأول ورئي�س 
هذا  حقق  للمجموعة:  واال�ستثمار  للموؤ�س�سات  امل�سرفية  اخلدمات  قطاع 
بعدد  قيا�سياً  رقماً  و�سجل  امل�ستثمرين  قبل  من  كبرية  ا�ستجابة  االكتتاب 
اأبوظبي  �سوق  يف  ودويل  دف��ري  اكتتاب  اأول  يّعد  حيث  املقدمة،  الطلبات 
ل�سركة  اأ�سهم  واأك��ر  اأول  للتوزيع  اأدن��وك  اأ�سهم  و�ستكون  املالية.  ل��الأوراق 
ي�سهم يف توفري  املالية، ما  ل��الأوراق  اأبوظبي  �سوق  اإدراجها يف  يتم  جتزئة 
خيارات اأو�سع واأكرث تنوعاً للم�ستثمرين يف هذا القطاع. و�ست�ساهم ال�سركة 
هذا  ويعد  الدولة.  اإىل  مبا�سر  ب�سكل  االأجنبية  اال�ستثمارات  ا�ستقطاب  يف 
االكتتاب خطوة هامة ل�سركة اأدنوك، حيث ميثل االإدراج االأول لواحدة من 
�سركاتها التابعة، و�سبق االكتتاب �سدور اأول �سندات ل�سركة اأدكوب ال�سهر 
املا�سي، والتي تندرج �سمن جمموعة اأدنوك حيث قام بنك اأبوظبي االأول 

بدور مدير االكتتاب امل�سرك لهذه ال�سفقة اأي�ساً.

»موا�سفات« ت�سدر 5341 �سهادة 
مطابقة ملنتجات كهربائية منخف�سة اجلهد

•• اأبوظبي-وام:
 5341 “موا�سفات”  واملقايي�س  للموا�سفات  االإم����ارات  هيئة  اأ���س��درت 
�سهادة مطابقة خا�سة بت�سجيل منتجات اأجهزة كهربائية منخف�سة اجلهد 
امل��ت��داول��ة يف  ك��ف��اءة االأج��ه��زة الكهربائية  ل��رف��ع  وذل���ك يف م�سعى احت���ادي 
اأ�سواق الدولة و�سمان مراعاتها الأبرز معايري االأمان وال�سالمة خ�سو�ساً 

املوجودة يف املنازل.
واملقايي�س  للموا�سفات  االإم��ارات  املعيني مدير عام هيئة  وك�سف عبد اهلل 
�سهادات  اأن   - “وام”  االإم���ارات  اأنباء  لوكالة  ت�سريح  يف   - “موا�سفات” 
املطابقة �سملت ما يناهز 11 األفاً و521 طرازاً من املنتجات الكهربائية 
واملجمدات  وال��ث��الج��ات  ال���ه���واء  م��ك��ي��ف��ات  غ����رار  ع��ل��ى  اجل��ه��د  املنخف�سة 
التلفاز  و�سا�سات  واملواقد  املياه  و�سخانات  الكهربائية  واملكان�س  والغ�ساالت 

واملكواة واملراوح واأجهزة ت�سخني ال�سوائل واأدوات املطبخ وغريها.
 2021 تعمل يف �سوء موؤ�سرات االأجندة الوطنية  “موا�سفات”  اأن  واأكد 
امل�ستدامة  بالبيئة  يتعلق  ما  خ�سو�ساً  االإم���ارات  دول��ة  حكومة  روؤي��ة  وف��ق 
على  امل�ستهلك  بحماية  الهيئة  تعنى  كما  امل��ت��ك��ام��ل��ة..  التحتية  والبنية 
ال�سعيد االحتادي خ�سو�ساً من وجود اأجهزة كهربائية رديئة اأو غري اآمنة 

على �سالمته.

متاح على كافة الهواتف املحمولة الذكية باللغتني العربية والإنكليزية

»االقت�ساد« ت�ستحدث تطبيقا ذكيا للعالقات التجارية واال�ستثمارية مع دول العامل
•• اأبوظبي-الفجر:

بقطاع  ممثلة  االقت�ساد  وزارة  ا�ستحدثت 
ال��ت��ج��ارة اخل���ارج���ي���ة، ت��ط��ب��ي��ق��ا ذك���ي���اً على 
ال���ه���وات���ف امل��ح��م��ول��ة ال���ذك���ي���ة ي���وف���ر اأه���م 
املعلومات املتعلقة بالتجارة اخلارجية غري 
اال�ستثمارية  وعالقاتها  للدولة  النفطية 
مع دول العامل. ويوفر التطبيق معلومات 
عن ارقام التجارة اخلارجية غري النفطية 
لالإمارات مع دول العامل واأهم �سلع التبادل 
التجاري واال�ستثمارات املتبادلة ومعلومات 
عن االتفاقيات والزيارات املتبادلة مع اكرث 

من 200 دولة يف العامل.
التطبيق  يحتويها  التي  املعلومات  وت�سمل 
بيانات كاملة عن قيمة التجارة اخلارجية 
غ������ري ال���ن���ف���ط���ي���ة ل����ك����ل م������ن االإج������م������ايل 
وال�سادرات غري النفطية واإعادة الت�سدير 
العربية  االإم����������ارات  ل����دول����ة  وال�����������واردات 
واال�ستثمارات  ال���ع���امل،  دول  م��ع  امل��ت��ح��دة 
امل��ت��ب��ادل��ة، واالت��ف��اق��ي��ات، وال���زي���ارات حيث 
البيانات  ا�ستخراج  على  امل�ستخدم  ت�ساعد 
واملعلومات املطلوبة ب�سهولة وي�سر وميكن 

.pdf ت�سديرها مللف
للمعلومة  ال���و����س���ول  ال��ت��ط��ب��ي��ق  وي���ت���ي���ح 
امل��ط��ل��وب��ة ب���دق���ة وب�����س��رع��ة و���س��ه��ول��ة ويف 
املعلومات بطريقة  ويعر�س  االوق��ات  كافة 

تفاعلية متميزة ح�سب الدولة املختارة.
�سعيد  ب��ن  �سلطان  املهند�س  م��ع��ايل  وق���ال 
ا�ستحداث  ان  االق��ت�����س��اد  وزي���ر  امل��ن�����س��وري 
الهواتف  ع��ل��ى  امل���ت���اح  ال���ذك���ي  ال��ت��ط��ب��ي��ق 
امل��ت��ح��رك��ة ال��ذك��ي��ة ي���اأت���ي يف اط����ار حر�س 
اىل  اال�سا�سية  خدماتها  بتحويل  ال���وزارة 
ذكية ان�سجاما مع مبادرة احلكومة الذكية 
على امل�ستوى االحتادي والتزاما بتوجيهات 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة ب��رف��ع م�����س��ت��وى جودة 
اجل��ه��ات حلكومية  م��ن  املقدمة  اخل��دم��ات 
على  اليها  ال��و���س��ول  وت�سهيل  وتب�سيطها 

وي�ساهم  م���ك���ان،  اي  وم���ن  ال�����س��اع��ة  م����دار 
املتعاملني  ر����س���ا  م�����س��ت��وى  رف����ع  يف  ذل����ك 
االإمارات  املجتمع، ويرتقي مبكانة  واإ�سعاد 
بيئة  اإداراتها وموؤ�س�ساتها وتطوير  وكفاءة 
االأمر  العاملي،  ال�سعيد  على  فيها  االأعمال 
الذي يخدم الروؤية اال�سراتيجية للوزارة 
تناف�سي  اقت�ساد  دع��ائ��م  ب��اإر���س��اء  واملتمثلة 
بقيادة  املعرفة واالبتكار  متنوع مبني على 

كفاءات وطنية.
على  حر�ست  ال���وزارة  ان  معاليه  واأ���س��اف 
والتكنولوجيا  احلديثة  التقنيات  ت�سخري 
مهامها  م����ن  ال���ك���ث���ري  الإجن�������از  امل���ت���ط���ورة 
واأع��م��ال��ه��ا واه���داف���ه���ا وخ��ا���س��ة م���ا يتعلق 
التقنيات  ت�ساعد  حيث  اخلدمي،  باجلانب 
احل���دي���ث���ة ع��ل��ى ت���ق���دمي اخل����دم����ات بجوة 
وكفاءة و�سرعة واتقان، اإمياناً منا باملنهجية 
املتقدمة للعمل احلكومي يف دولة االإمارات 
ومواكبة  والتميز،  اجل��ودة  على  واملرتكزة 
التي  الر�سيدة  للقيادة  احلكيمة  ل��ل��روؤي��ة 
جعلت من دولة االإمارات منوذجاً يحتذى 
ب��ه ب��ال��ت��ط��ور وال��ت��ق��دم ع��ل��ى ك��اف��ة ال�سعد 
ومنها التحول الذكي يف اخلدمات ومبادرة 

احلكومة الذكية.
واكد معاليه ان ا�ستحداث التطبيق الذكي 
ملعلومات التجارة اخلارجية غري النفطية 
وال���ع���الق���ات اال���س��ت��ث��م��اري��ة ي���اأت���ي يف اإط���ار 
اأف�سل  لتوفري  املتوا�سلة  ال����وزارة  ج��ه��ود 
ل�سركاء  ���س��واء  واأرق��اه��ا  الذكية  اخل��دم��ات 
واخلا�س  احلكومي  القطاعني  يف  ال���وزارة 
تقليل  بهدف  معها  املتعاملني  جمهور  او 
اجلهد والوقت عليهم مع مراعاة الدقة يف 
والتحول  التطور  اأن  اإىل  م�سرياً  االإجن��از، 
�سينعك�س  احلكومية  اخل��دم��ات  يف  ال��ذك��ي 
ب�سكل اإيجابي على تناف�سية الدولة واأفراد 
املجتمع ككل مما ي�سهم وب�سكل فعال بدفع 
عجلة التطور ومواكبة اآخر امل�ستجدات يف 
ال��رق��م��ي.  ون���ّوه معاليه باحلر�س  ال��ع��امل 

يف جمال الت�شجيع وامل�شاركة ومتكني املواطنني

»اقت�سادية دبي« تفوز بجائزة اأفكار االإمارات يف دورتها ال�ساد�سة عن مبادرة »التاجر االإلكرتوين«

»اقت�سادية عجمان« تطلق جتديد الرخ�ض التجارية عرب الر�سائل الن�سية الق�سرية

وا���س��ت��دام��ة االأع��م��ال الأ���س��ح��اب الرخ�س 
ال��ت��ج��اري��ة االإل���ك���رون���ي���ة، االأم������ر ال���ذي 
وا�ستدامة  التناف�سية  ال��ق��درة  م��ن  ي��ع��زز 

م�ساريعهم يف اإمارة دبي.
وجائزة  ملوؤمتر  ال�ساد�سة  ال��دورة  واأقيمت 
اأفكار االإمارات اللذين نظمتهما جمموعة 
دبي للجودة يف فندق جراند حياة بدبي، 
حتت رعاية كرمية من �سمو ال�سيخ اأحمد 
بن �سعيد اآل مكتوم رئي�س دائرة الطريان 
الرئي�س  االأع��ل��ى  الرئي�س  ب��دب��ي،  امل���دين 
واملجموعة،  االإم��ارات  لطريان  التنفيذي 

الراعي الفخري ملجموعة دبي للجودة.

وبهذه املنا�سبة، قال عمر بو�سهاب، املدير 
والرخي�س  الت�سجيل  لقطاع  التنفيذي 
التجاري يف اقت�سادية دبي: نحن �سعداء 
اأهمية  م��دى  يظهر  ال��ذي  التتويج  بهذا 
م���ب���ادرة ال��ت��اج��ر االإل����ك����روين يف متكني 
م��واط��ن��ي ال���دول���ة واأ���س��ق��ائ��ه��م م���ن دول 
للدخول  اخل��ل��ي��ج��ي،  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س 
يف ع���امل االأع���م���ال، وي��اأت��ي ذل���ك يف اإطار 
حر�سنا على دعم امل�ساريع الفتية واإعطاء 
والتناف�س  ل��ل��دخ��ول  اأم��ام��ه��م  ال��ف��ر���س��ة 
منتجاتهم  وع���ر����س  امل��ح��ل��ي  ال�����س��وق  يف 
وخدماتهم، وبالتايل اال�سهام يف التنمية 

االإمارات  ودول��ة  دبي  الإم��ارة  االقت�سادية 
واأك���د بو�سهاب على  ال��ع��م��وم.   على وج��ه 
التجارة  اآلية  تنظيم  ت�سهم يف  املبادرة  اأن 
عر قنوات التوا�سل االجتماعي، وكذلك 
اأ�سحاب  التجار من  اأمام  العقبات  تذليل 
عن  ف�سال  االجتماعي،  التوا�سل  مواقع 
متكن  ال��ت��ي  املتخ�س�سة  ال���رام���ج  ع��ق��د 
�ساحب امل�سروع من اال�ستفادة ب�سكل اأكر 

من ممار�سة ن�ساطه التجاري.
واأ�ساف بو�سهاب: مت اإطالق الرنامج يف 
عربية  م��ب��ادرة  اأول  وه��ي   2017 مار�س 
تنظيم  حيث  م��ن  ال��دول��ة  م�ستوى  وعلى 

•• دبي-الفجر: 

فاز قطاع الت�سجيل والرخي�س التجاري 
االإمارات  اأفكار  اقت�سادية دبي بجائزة  يف 
فئة االإبداع يف جمال الت�سجيع وامل�ساركة 
امل���واط���ن���ني، وذل����ك ع���ن مبادرة  ومت��ك��ني 
ت�سجيل  ال��ت��ي  االإلكروين”  “التاجر 
ودول  الدولة  مواطني  من  االأعمال  رواد 
يف  القاطنني  اخلليجي  التعاون  جمل�س 
التوا�سل  اإم��ارة دبي للتجارة عر مواقع 
التاجر  م���ب���ادرة  وت���ه���دف  االج���ت���م���اع���ي. 
مزاولة  وت�سهيل  دع���م  اإىل  االإل���ك���روين 

ب���اجت���اه ت��رج��م��ة تطلعات  ال�����ذي مي��ث��ل دف���ع���ة ق���وي���ة 
االأن�سطة  وحتفيز  املعامالت  اإجن��از  تي�سري  يف  ال��دائ��رة 
االقت�سادية واال�ستثمارية يف عجمان. واأكد �سعادة علي 
االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  عام  مدير  النعيمي  عي�سى 
ت�سنيف  اإىل  ا�ستنادا   - اخلدمة  اإط��الق  اأن  عجمان  يف 
اإجنازا  - ميثل  االقت�سادية  لالأن�سطة  درجة اخلطورة 
باالإجنازات  احلافل  ال��دائ��رة  �سجل  اإىل  ي�ساف  نوعيا 
اأجل  م��ن  والت�سجيل  الرخي�س  اإج����راءات  ت�سهيل  يف 
اال�ستثمارية  اخل��ارط��ة  على  عجمان  تناف�سية  تعزيز 

حمليا واإقليميا وعامليا. واأ�سار اإىل اأن اخلدمة اجلديدة 
متهد الطريق اأمام تب�سيط االإجراءات واخت�سار الوقت 
واجل��ه��د يف جت��دي��د ال��رخ�����س ال��ت��ج��اري��ة وال��ت��ي تعتر 
اال�ستثمارية  اجلاذبية  لتعزيز  ملحا  مطلبا  مبجملها 
لقاعدة  الداعمة  اال�ستثمارات  من  املزيد  وا�ستقطاب 
ر�سيد  يعقوب  اأك���د  ناحيته  م��ن  االق��ت�����س��ادي.  التنويع 
مدير اإدارة تقنية املعلومات حر�س الدائرة على توفري 
اأف�سل اخلدمات الرقمية للمتعاملني وتلبية تطلعاتهم 
التلقائي  التجديد  “خدمة  تطوير  اأن��ه مت  .. مو�سحا 

للرخ�س التجارية” بطريقة ابتكارية حيث يتم اإر�سال 
اإلكروين  راب��ط  مع  للم�ستثمر  ق�سرية  ن�سية  ر�سالة 
ل��دف��ع ر���س��وم ال��ت��ج��دي��د ع��ر ال��ه��ات��ف ال��ذك��ي واإر�سال 

الرخ�سة الحقا عر الريد االإلكروين.
الت�سجيل  اإدارة  مدير  ال�سمري  �سعود  ق��ال  جانبه  من 
اإط��ار م�ساعي  تندرج يف  اإن اخلدمة اجلديدة  التجاري 
جودة  وحت�سني  االقت�سادية  الراخي�س  اآلية  تطوير 
اخل���دم���ات وت�����س��ه��ي��ل م���زاول���ة االأع���م���ال وت��ه��ي��ئ��ة بيئة 

ا�ستثمارية م�سجعة.

•• عجمان -وام: 

“خدمة  االقت�سادية يف عجمان  التنمية  دائ��رة  اأطلقت 
ت�سمح  التي   “ التجارية  للرخ�س  التلقائي  التجديد 
من  تلقائيا  التجارية  الرخ�س  بتجديد  للم�ستثمرين 
خالل الر�سائل الن�سية الق�سرية وذلك ت�سهيال ملمار�سة 
يف  امل��وؤث��رة  احليوية  القطاعات  الأداء  وتعزيزا  االأع��م��ال 
م�سرية التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة. وتندرج اخلدمة يف 
اإطار تعديالت “االإ�سدار اجلديد لنظام الراخي�س” 

مم��ار���س��ة ال��ع��م��ل ال���ت���ج���اري، م���ن خالل 
التجارية  م�ساريعهم  ل��ب��دء  رواد  متكني 
املبادرة  نظمت  حيث  ال�سحيح  بال�سكل 
االأن�سطة  واخ��ت��ي��ار  ال��رخ��ي�����س  ع��م��ل��ي��ة 
التجارية  االأ����س���م���اء  وح��ف��ظ  ال��ت��ج��اري��ة 
املبادرة  واعترت  التعدي.  من  حلمايتها 
اإ�سدار  يتم  امل�ستقبل حيث  من م�سرعات 
فكرة  وج��اءت  دقيقتني.  خ��الل  الرخ�سة 
ال��ت��اج��ر االإل���ك���روين الإب����راز اأه��م��ي��ة دور 
ال�سباب االإماراتيني يف دفع عجلة التنمية 
واالإنتاج، وبذل املزيد من اجلهد والعطاء 

لر�سيخ قيم التميز يف منظومة العمل.

اإ���س��اف��ة اىل توفره  ال��ت��ط��ب��ي��ق  وم���ا مي��ي��ز 
يعر�س  ان��ه  االجنليزية  العربية  باللغتني 
قيمة التبادل التجاري بالدرهم االماراتي 
والدوالر االمريكي ح�سب رغبة امل�ستخدم.

وتتيح ال�سفحة الرئي�سية للتطبيق اختيار 
الدولة املراد معرفة املعلومات عنها وبقدم 
معلومات عامة وموؤ�سرات م�سدرها البنك 
ال��ت��ي ي��ت��م اختيارها  ال���دول���ة  ال����دويل ع��ن 
االقت�سادية  امل����وؤ�����س����رات  اه�����م  وي���ع���ر����س 

واال�ستثمارية والتجارية لتلك الدولة.
التجارة  اإج���م���ايل  ال��ت��ط��ب��ي��ق  ي��ع��ر���س  ك��م��ا 
اخل��ارج��ي��ة غ��ري ال��ن��ف��ط��ي��ة ب��ني االإم�����ارات 
وجتارة  مبا�سرة  جت��ارة  املختارة:  والدولة 
امل��ن��اط��ق احل����رة م��دع��وم��ة ب��ر���س��وم بيانية 
املحددة،  للفرة  البيانات  ا�ستخراج  �سهلة 
وم��ع��ل��وم��ات ع��ن ال��ن��م��و وامل���ي���زان التجاري 
ب��ني االإم������ارات وال���دول���ة امل��خ��ت��ارة ون�سبة 
من��و اإج��م��ايل ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة وامليزان 
ال��ن��ف��ط��ي خ����الل الفرة  ال���ت���ج���اري غ���ري 
امل���ح���ددة.  ك��م��ا ي��ت��ي��ح م��ع��ل��وم��ات ع��ن �سلع 
والدولة  االإم����ارات  ب��ني  املبا�سرة  ال��ت��ج��ارة 
خم�س  اأه��م  وت�سمل   2016 لعام  املختارة 
�سلع ل��الإج��م��ايل وك��ذل��ك ل��ل�����س��ادرات غري 
ال��ن��ف��ط��ي��ة وال��������واردات واأه�����م خ��م�����س �سلع 

الإعادة الت�سدير. 
حجم  ع��ن  معلومات  التطبيق  ي��وف��ر  كما 
اال�ستثمارات املتبادلة بني االإمارات والدولة 
ا�ستثمارات  ر�سيد  ذل��ك  وي�سمل  امل��خ��ت��ارة 
تلك ال��دول��ة يف االإم���ارات وع��دد العالمات 
ال�سركات  وع��دد  التجارية  الوكاالت  وع��دد 
االقت�ساد  وزارة  يف  امل�����س��ج��ل��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
ا�ستثمارات  وك���ذل���ك  امل���خ���ت���ارة،  ل���ل���دول���ة 
ال�سركات  واأه���م  ال��دول��ة  االإم����ارات يف تلك 
ومذكرات  واالتفاقيات  القطاعات،  واأه���م 
ال��ت��ف��اه��م امل��وق��ع��ة ب��ني ال��ب��ل��دي��ن، واللجان 
والفعاليات  ال���وف���ود  وزي������ارات  امل�����س��رك��ة 

املتبادلة.

وتبني  متخ�س�س  ع��م��ل  ف��ري��ق  ب��ن��اء  ع��ل��ى 
ومرتبطة  االأه����داف  وا���س��ح��ة  عمل  خطة 
الذكية  احلكومة  ملبادرة  االأ�سمى  بالهدف 
م��وؤ���س�����س��ات احلكومة  وامل��ت��م��ث��ل يف حت��وي��ل 
اأعلى  ت��ق��دم  ع��م��ل  م��راك��ز  اإىل  االحت���ادي���ة 
ملراجعيها  ال���ذك���ي���ة  اخل���دم���ة  م�����س��ت��وي��ات 
مدار  وعلى  كانوا  اأينما  معها  واملتعاملني 
ال�ساعة.   ومن جانبه اأو�سح �سعادة عبداهلل 
ل�سوؤون  ال���وزارة  وكيل  �سالح  اآل  احمد  بن 
ا�سبح  ال��ت��ط��ب��ي��ق  ان  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 
املتحركة  ال��ه��وات��ف  ان����واع  جلميع  م��ت��اح��اً 
 App Store الذكية من خالل متجر 
لالأجهزة التي تعمل بنظام IOS ومتجر 
 ،android لنظام   Google play
البيانات  اإ�ستخراج  عملية  ي�سهل  وب�سكل 
ملتلقي اخلدمة وفق اق�سر الطرق وعر�س 

التقنية  احل���ل���ول  ب��ا���س��ت��خ��دام  ال���ب���ي���ان���ات 
باأنه  ال��ت��ط��ب��ي��ق  ي��ت��م��ي��ز  امل���ت���ط���ورة، ح��ي��ث 
ي��وف��ر ال��وق��ت واجل��ه��د يف احل�����س��ول على 
املتعلقة  املطلوبة  وال��ب��ي��ان��ات  االإح�����س��اءات 
وعالقاتها  ل��ل��دول��ة  اخل��ارج��ي��ة  ب��ال��ت��ج��ارة 
يعتر  التطبيق  ان  منوها  اال�ستثمارية. 
يف  املنطقة  م�ستوى  على  نوعه  م��ن  االول 
اخلارجية  التجارة  بيانات  عر�س  طريقة 
وتوفري  وم��ف�����س��ل  �سل�س  ب�سكل  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
واالجنليزية  العربية  باللغتني  البيانات 

ح�سب رغبة امل�ستخدم. 
يتح  ال��ت��ط��ب��ي��ق  ان  اىل  ����س���ع���ادت���ه  ول���ف���ت 
التجارة  وب��ي��ان��ات  واح�����س��ائ��ي��ات  معلومات 
اخل��ارج��ي��ة وال��ع��الق��ات اال���س��ت��ث��م��اري��ة من 
 2016 العام  نهاية  وحتى   1999 العام 

ويتم حتديث هذه املعلومات تلقائيا.

العدد 12194 بتاريخ 2017/12/10   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/10827  عمايل جزئي    
م   جمهول  م  ذ  ���س   - الفنية  ل��الأع��م��ال  ع���ارف  ب��ن  �سعد   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى  حمل االقامة مبا ان املدعي/ و�سيم �سجد حممد �سليم  قد 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )8360 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 )MB178008076AE( ال�سكوى )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم 
م�ساءا   15.00 ال�ساعة    2017/12/13 امل��واف��ق   االرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�سة  وح���ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.A.1 بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12194 بتاريخ 2017/12/10   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2017/958  ا�شتئناف مدين    
ق��ادر  جمهول حمل االقامة  امل�ستاأنف �سده/ 1-ط��ارق عزيز غ��الم  اىل 
/ يو�سف احمد  امل�ستاأنف /عبد اهلل مبارك خامت مبارك وميثله  ان  مبا 
عبداهلل عبدالرحيم - قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم : 
2016/421 مدين كلي بتاريخ 2017/7/13 وحددت لها جل�سه يوم االثنني  
 ch2.E.23 املوافق 2017/12/25 ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم
وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12194 بتاريخ 2017/12/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/4825  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- موؤ�س�سة �سلطانة للعقارات - جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ امينو ابو بكر - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )69214.60( درهم 
باال�سافة اىل مبلغ 5041 درهم  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية 
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12194 بتاريخ 2017/12/10   

  اإعادة اإعالن بالن�شر 
اىل املدعى عليه / ا�سمويل جركاهوراو بونترياج - فلبيني اجلن�سية 

نعلمكم بان املدعي / اليو�سف - �س ذ م م - يف الدعوى رقم 2017/3677 الدائرة املدنية اجلزئية الثانية 
قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :  ا�سليا : الزام املدعي عليه عليهم بالت�سامن والتكافل بان يوؤدوا للمدعية مبلغا وقدره 

)400.000 درهم( مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�سداد التام 
احتياطيا : ندب خبري هند�سي متخ�س�س ميكانيكي م�ساعد وال�سالمل املتحركة لتكون مهمته بعد مطالعة اوراق الدعوى والتحقيقات 
التي اجريت يف الدعوى اجلزائية رقم 2017/9867 جزاء ال�سارقة ، بيان حجم ال�سرر الواقع على املدعية من جراء قيام املدعي عليه 
الثاين باحل�سول على جهاز الرجمة للذاكرة االلكرونية رقم 1 )لنوفا اي باد �س 110 �س / ن يو ب 00850944 اخلا�س بامل�سعد رقم 2 
مببنى البالتينيوم الكائن ب�سارع الوحدة باإمارة ال�سارقة ، ومدى تاأثري هذا ال�سرر على عالقتها مع �سركة )فوجيتك املحدودة ( امل�سنعة 
للم�سعد املذكور ومدى انتفاع املدعي عليها الثالثة من هذا اجلهاز بحكم انها القائمة على �سيانته ، وقيمة التعوي�س اجلابر لال�سرار 

التي حلقت باملدعية من جراء افعال وت�سرفات املدعي عليهم ، وباجلملة حتقيق كافة ما يثريه اخل�سوم من دفاع ودفوع. 
ت�سمني املدعي عليهم الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  

لذا يقت�سي ح�سوركم اأمام الدائرة املدنية اجلزئية الثانية - قاعة رقم )151(  مبحكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية ، وذلك لالجابة 
على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات وذلك املوافق 2017/12/11  للنظر يف الدعوى املذكورة ارقامها بو�سفك مدعي عليه ، ويف 

حال تخلفكم عن احل�سور  او عدم ار�سال وكيل عنكم فانه �سيتم ا�ستكمال االجراءات القانونية يف غيابك
 حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 

العدد 12194 بتاريخ 2017/12/10   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�شر

                       اىل املدعي عليه/ �سيلفر كا�ستل لالن�ساءات - �س ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت 

املحكمة لها  2017/12/20 ال�ساعة 15.00   

وكلفتكم املحكمة باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدميا ما لديكم من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل باال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ويف 

حال تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري
ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�سية
 11168/2017/13
 11240/2017/13
 11171/2017/13

م
1
2
3

ا�سم املدعي
  تاجيندار كومار �سورجيت كومار

راجو بي�سو 
رحمت علي نياز علي خان  

مبلغ املطالبة
10746 درهم +  تذكرة العودة
9621 درهم +  تذكرة العودة
7701 درهم +  تذكرة العودة
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دافزا تنهي املرحلة الرابعة 
من برنامج »رواد االبتكار«

•• دبي-وام: 

22 موظفا  بتخريج  “دافزا”  املنطقة احلرة مبطار دبي  �سلطة  احتفلت 
التابع  االبتكار”  “رواد  برنامج  من  الرابعة  املرحلة  اأنهوا  اأن  بعد  لديها 

ل�لمعهد العاملي الإدارة االبتكار.
ياأتي ذلك متا�سيا مع ا�سراتيجية االبتكار التي اأطلقها �سمو ال�سيخ اأحمد 
ملجموعة  االأعلى  الرئي�س  للطريان  دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �سعيد  بن 
طريان االإمارات جت�سيدا لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
ب�اال�سراتيجية الوطنية  والتزاما  “حفظه اهلل”  اآل نهيان رئي�س الدولة 
لالبتكار التي اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” والتي تهدف 
جلعل االإم��ارات �سمن م�ساف الدول االأكرث ابتكاراً على م�ستوى العامل. 
وتخلل الرنامج املطور من قبل �سركة “�سيفت اإن بارترنز” �سريك دافزا 
اال�سراتيجي اإجراء تقييم دقيق لقدرات واإمكانات ِفرق العمل عر �سل�سلة 

من اجلل�سات والطرق التحليلية املتطورة .
“دافزا”  يف  موظفا   22 ك��ان  تدريبية  مراحل   4 اإىل  الرنامج  وينق�سم 
االأوائل يف اإجنازها بنجاح ليتوجوا اليوم موظفني مبتِكرين وكوادر ب�سرية 
االأكرث  املناطق احلرة  داف��زا على عر�س  تلعب دورا رئي�سا يف تربع  موؤهلة 

ابتكاراً وجذباً لال�ستثمارات االأجنبية.

اللجنة الدائمة للتنمية االقت�سادية بعجمان تعقد جل�ستها اخلتامية للعام 2017
•• عجمان ـ الفجر 

املويجعي  ع���ب���داهلل  م.  ���س��ع��ادة  ت���راأ����س 
للتنمية  ال���دائ���م���ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������س   �
االقت�سادية يف عجمان، اأعمال اجلل�سة 
 2017 الثانية ع�سر واخلتامية للعام 
االقت�سادية  للتنمية  ال��دائ��م��ة  للجنة 
بعجمان،  التنفيذي  للمجل�س  التابعة 
املوا�سيع  اأه���م  اجلل�سة  ناق�ست  ح��ي��ث 
ال��ت��ي ط��رح��ت��ه��ا اع��م��ال ال��ل��ج��ن��ة خالل 

العام اجلاري.
اللجنة  اع�ساء  اجلل�سة  اعمال  ح�سر 
���س��امل اأح��م��د ال�����س��وي��دي وع��ل��ي عي�سى 
مروان  و  ال��ف��رج  عيد  وي��اف��ع  النعيمي 
النعيمي  اأحمد  وفي�سل  املهريي  عبيد 

ومقرر اللجنة خولة اليا�سي.
�سعادة  رح����ب  اجل��ل�����س��ة  ب��داي��������������������ة  ويف 
ب��احل�����س��ور، وا�ساد  امل��وي��ج��ع��ي  ع��ب��داهلل 
ب��ج��ه��ود ال��ل��ج��ن��ة وم�����س��اه��م��ت��ه��ا يف منو 
االقت�سادي  ال��ق��ط��������������اع  وا����س���ت���ت���دام���ة 
خمتل�ف  ب�����ني  ال����راب��������������ط  وت�����وف�����ري 
والقطاع اخلا�س  اجله��������ات احلكومية 
ب�����س��ك��ل م��ب��ا���س��ر مب����ا ي�����س��ب يف روؤي�����ة 
“جمتمع  باإيج������اد   2021 ع��ج��م��ان 
�س��تعيد ي�ساهم يف بناء اقت�ساد اأخ�س���ر، 
من�س�����جمة  متمي�������زة  حكومة  حتف������زه 
اأعمال  وناق�ست  االحت������اد«.  روح  م��ع 
اجلل�سة اأبرز املوا�سيع املطروحة خالل 
راأ�سها  وع��ل��ى   2017 ال��ع��ام  ج��ل�����س��ات 
يف  وامل�ستقبلية  ال��ت��ط��وي��ري��ة  امل�����س��اري��ع 
اإم����ارة ع��ج��م��ان واأه��م��ي��ة ال�����س��راك��ة بني 
والقطاع  اجلهات احلكومية من جهة، 
اأخرى،  جهة  م��ن  واخل��ا���س  احلكومي 
و�سيا�سات التوطني يف القطاع اخلا�س، 
ال�سياحي  ال���ق���ط���اع  ت��ط��وي��ر  وخ���ط���ط 
ال�سياحية  امل�����س��اري��ع  واأه���م  االإم����ارة  يف 
تكاتف  ب�سرورة  واأو���س��ت   ، امل�ستقبلية 

امل�ساركة  م���ن  اجل���ه���ات  ك��اف��ة  وت���ع���اون 
واال�ستفادة من احلدث العاملي  اك�سبو 

.. 2020
على  اللجن��������ة  اع�����س��اء  اك���د  كم���������ا   
ع��ل��ى اخلطط  �����س����رورة االط��ل�����������������������������اع 
اال����س���رات���ي���ج���ي���ة مل���خ���ت���ل���ف اجل���ه���ات 
واهمية    2018 ل��ل��ع��ام  االق��ت�����س��ادي��ة 
ت���وح���ي���د اجل����ه����ود وت���ك���ام���ل االه������داف 
اك����رث منوا  اق��ت�����س��ادي  اإىل  ل��ل��و���س��ول 

وا�ستدامة.
الفر�س  اأه����م  اجل��ل�����س��ة  وا���س��ت��ع��ر���س��ت 
االقت�سادي  ل���ل���ق���ط���اع  وال���ت���ح���دي���ات 
جاذبة  تناف�سية  بيئة  تهيئة  واه��م��ي��ة 
لال�ستثمار. هذا وعلى هام�س اجلل�سة 
الدائمة  اللجنة  اع�ساء  قام  اخلتامية 
بزيارة  عجمان  يف  االقت�سادية  لتنمية 
عجمان  يف  ال��ري��ا���س��ي��ة  احل��دي��ق��ة  اإىل 
كيوب�س، حيث  وتفقد م�ساريع عجمان 
ال�سباب  قدرة  على  اللجنة  اع�ساء  اكد 
الدفع  ك��ب��ري يف  ب�����س��ك��ل  وم�����س��اه��م��ت��ه��م 
اأ�سادوا   كما  االقت�سادي،  النمو  بوترية 
تنفيذ  االأعمال يف  ورواد  �سباب  بابتكار 

م�ساريعهم اخلا�سة.
وتوجيهات  ح���ر����س  ال��ل��ج��ن��ة  وث��م��ن��ت 
ال�سيخ حميد بن را�سد  ال�سمو  �ساحب 
حاكم  االع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  النعيمي 
بن  عمار  ال�سيخ  و�سمو  عجمان،  اإم��ارة 
ال��ن��ع��ي��م��ي   ويل ع��ه��د عجمان  ح��م��ي��د 
ب�سرورة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي،  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
وم�ساعدتهم  ال�����س��ب��اب  م�����س��اري��ع  دع���م 
م�ساريع  اإىل  اف����ك����اره����م  حت���وي���ل  يف 
املقومات  ك��اف��ة  ت��وف��ري  واه��م��ي��ة  قائمة 
القطاع  ا���س��ت��دام��ة ومن����و  ت��ل��ب��ي  ال���ت���ي 
االقت�سادي يف االم��ارة ب�سكل عام. ويف 
املويجعي  عبداهلل  �سعادة  وج��ه  اخلتام 
ال�سكر للح�سور واثنى على دور اللجنة 

وحر�سها على دعم كافة القطاعات 

العدد 12194 بتاريخ 2017/12/10   
 اإخطار عديل

رقم 2017/32105   
املنذر : حممود رفعت احمد ال�سباغ - م�سري اجلن�سية ب�سفتي وكيل عن /حامد جواد عطيه اخلزرجي مبوجب 
ن�سيب  عبدالرحمن  مكتب  ع��ن  وكيال  ب�سفته  دب��ي  حماكم  ع��دل  كاتب   )2016/1/231142( رق��م  وك��ال��ة 
للمحاماة واال�ست�سارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2012/1/165353( كاتب العدل حماكم دبي ، ب�سفته 

وكيل عن بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�سدقة من الكاتب العدل ابوظبي
املنذر اليه : ايزي موفري�س لل�سحن - �س ذ م م - العنوان : دبي ديرة -هاتف رقم 042362369  

مو�سوع : مطالبة مببلغ  32.598.09  درهم 
مبوجب ذلك االخطار - فاإننا ننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املر�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )32.598.09( 
درهم )اثنان وثالثون الف وخم�سمائة وثمانية وت�سعون درهم وت�سعة فل�س فقط ال غري( وذلك خالل مدة �سبعة 
ايام من تاريخ هذا االعالن - واال �سن�سطر ا�سفني التخاذ كافة االجراءات بيع ال�سيارة التايل موا�سفاتها واملرهونة 
للمنذر )هيونداي HI / ابي�س/خ�سو�سي( رقم O/40531 ترخي�س دبي  طبقا لن�س املادة 175&172 من 

قانون املعامالت التجارية - مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12194 بتاريخ 2017/12/10   
 اإخطار عديل

رقم 2017/32111   
املنذر : حممود رفعت احمد ال�سباغ - م�سري اجلن�سية ب�سفتي وكيل عن/حامد جواد عطيه اخلزرجي مبوجب 
ن�سيب  عبدالرحمن  مكتب  ع��ن  وكيال  ب�سفته  دب��ي  حماكم  ع��دل  كاتب   )2016/1/231142( رق��م  وك��ال��ة 
للمحاماة واال�ست�سارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2012/1/165353( كاتب العدل حماكم دبي ، ب�سفته 

وكيل عن بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�سدقة من الكاتب العدل ابوظبي
املنذر اليه : اي اك�س تريدينغ - م د م �س - العنوان : دبي - ابراج بحريات جمريا - هاتف رقم 042362365  

مو�سوع : مطالبة مببلغ  22.351.28  درهم 
مبوجب ذلك االخطار - فاإننا ننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املر�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )22.351.28( 
وذلك  غ��ري(  ال  فقط  فل�س  وع�سرون  وثمانية  دره��م  وخم�سون  واإح���دى  وثالثمائة  ال��ف  وع�سرون  )اث��ن��ان  دره��م 
خالل مدة �سبعة ايام من تاريخ هذا االعالن - واال �سن�سطر ا�سفني التخاذ كافة االج��راءات بيع ال�سيارة التايل 
R/19035 ترخي�س دبي- طبقا  موا�سفاتها واملرهونة للمنذر )فورد ايكو �سبورت / ابي�س/ خ�سو�سي( رقم 

لن�س املادة 175&172 من قانون املعامالت التجارية - مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12194 بتاريخ 2017/12/10   
 اعالن حكم بالن�شر 

يف  الدعوى رقم 2017/1274 م ك
املرفوعة من املدعي / البلورة لتاأجري ال�سيارات ميثلها �سعود �سامل 

اىل املدعي عليه / عثمان الرافيع 
حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري :- 

بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )991.000( درهم - ت�سعمائة وواحد وت�سعون 
تاريخ �سريورة احلكم  املق�سي به من  املبلغ  �سنويا على  الف درهم - وبفائدة بواقع )%5( 
نهائيا وحتى متام ال�سداد ومبا ال يجاوز املبلغ املق�سى به ، والزمته باملنا�سب من الر�سوم 

وامل�ساريف ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ، ورف�ست ما جاوز املبلغ املق�سى به. 
وبفوات   ، لالإعالن  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  حكما 
القانونية  االجراءات  بحقكم  و�ستتخذ  اليه  امل�سار  دون طعن منكم على احلكم  امليعاد  هذا 

لتنفيذ �سدكم
مكتب اإدارة الدعوى  

     االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
العدد 12194 بتاريخ 2017/12/10   

 اعـــــــالن 
 : خ��ورف��ك��ان  والت�سديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  ت��ق��دم 
ال�سيد/ علي حممد خمي�س م�سمار ، اجلن�سية : االإمارات ، وطلب الت�سديق على 
واملرخ�س من  ال�سيارات  قيادة  لتعليم  امل�سمار  اال�سم  )تنازل( يف  يت�سمن  حمرر 
دائرة التنمية االقت�سادية يف  ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 24140 ال�سادر بتاريخ 
1991/4/22 من دائرة التنمية االقت�سادية بخورفكان. اىل ال�سيد/ ب�سار حممد 
عبداهلل �سليمان ال�سحي ، اجلن�سية : االإمارات - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعالن
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12194 بتاريخ 2017/12/10   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2017/8504
املنذر : بنك ابوظبي التجاري - �س م ع 

بوكالة املحامي / عبداهلل خمي�س الناخي 
املنذر اليه : برمينات ماهالينجام راجو ماهالينجام - اجلن�سية : الهند

املنذر ينذركم ب�سرورة �سداد املر�سد يف ذمتكم  )جمهول حمل االقامة( - حيث ان 
وقدره 165225.04 )مائة وخم�سة و�ستون الف ومئتان وخم�سة وع�سرون درهم واربعة 
فل�س( خالل 7 ايام من ن�سر هذا االنذار حتت طائلة اتخاذ االجراءات القانونية لبيع 
ال�سيارة من نوع - مر�سيد�س 300 اى - خ�سو�سي - رقم اللوحة : Q-8657 - دبي - 
اللون ابي�س - �سنة ال�سنع 2016 - طبقا لن�س املادة 172 من قانون املعامالت التجارية 

مع حتميلكم اي م�ساريف او ر�سوم او اتعاب حماماة
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12194 بتاريخ 2017/12/10   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8503

املنذر : بنك ابوظبي التجاري - �س م ع 
بوكالة املحامي / عبداهلل خمي�س الناخي 

املنذر اليه : ابراهيم عبداحلفيظ ابراهيم عبداجلواد - اجلن�سية : الهند
املنذر ينذركم ب�سرورة �سداد املر�سد يف ذمتكم  )جمهول حمل االقامة( - حيث ان 
واثنان  دره��م  وث��الث��ون  واث��ن��ان  و�سبعمائة  ال��ف  وخم�سون  )ثالثة   53732.82 وق��دره 
وث��م��ان��ون فل�سا( خ��الل 7 اي���ام م��ن ن�سر ه��ذا االن����ذار حت��ت طائلة ات��خ��اذ االج����راءات 
 Q-84188 القانونية لبيع ال�سيارة من نوع -  كيا �سبورجت - خ�سو�سي - رقم اللوحة
- دبي - اللون ا�سود - �سنة ال�سنع 2017 - طبقا لن�س املادة 172 من قانون املعامالت 

التجارية مع حتميلكم اي م�ساريف او ر�سوم او اتعاب حماماة
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12194 بتاريخ 2017/12/10   

اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر
 يف  الدعوى رقم 2017/389 ا�شكاالت جتارية

مو�سوع الق�سية اإ�سكال يف التنفيذ رقم 2011/1008 تنفيذ جتاري 
لوقف االإجراءات التنفيذية

طالب االإعالن / م�ست�سكل /  اإي �سي تي ليمتد 
�سا�سني -  دي��رك   -2 تي  �سي  اأي  �سركة   -1 / امل�ست�سكل �سدهما   / اع��اله  املطلوب 
جمهول حمل االقامة - مو�سوع االإعالن : - نعلنكم بانه قد حتددت جل�سة يوم 
للنظر   ch1B.6 بالقاعة  �سباحا   8.30 ال�ساعة   2017/12/13 املوافق  االربعاء  
يف اال�سكال اعاله والتي يتوجب عليكم ح�سورها ويف حالة تخلفكم عن احل�سور 

�سي�سدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اثره القانوين بحقكم
رئي�س الق�شم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12194 بتاريخ 2017/12/10   

 اعالن �شحيفة طعن بالن�شر
يف الطعن 2017/675 طعن جتاري

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/ م�سرف االإم��ارات اال�سالمي - �س م ع وميثله / احمد ح�سن 
رم�سان اآل علي - باعالن املطعون �سده/1-  هزاع �سالح عبداهلل ح�سني 

- جمهول حمل االقامة 
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاله ويتوجب عليكم 
احل�سور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �سحيفة الطعن املقدمة 

�سدكم.
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز

العدد 12194 بتاريخ 2017/12/10   
      مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     

يف  الدعوى 2017/84  تظلم مدين 
اىل املتظلم �سده / 1- او�ستني جام�س فوك�س جمهول حمل االقامة مبا 
اأن التظلم /ممدوح ح�سن الطيب حممد - قد اقام عليك التظلم املذكور 
رقم  االم��ر على عري�سة  ال�����س��ادر يف  ال��ق��رار  م��ن  اع��اله ومو�سوعه تظلم 
الثالثاء   ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت  وامل�ساريف.  والر�سوم  م��دين   2017/348
لذا   ch1.B.6 املوافق 2017/12/19 ال�ساعة 11.00 �سباحا بالقاعة رقم
لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت 
االأقل  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  اأو  مذكرات  من 

ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
            رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12194 بتاريخ 2017/12/10   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/851  ا�شتئناف عمايل    

ا�سماعيل   امل�����س��ت��اأن��ف ���س��ده/ 1- حم��م��د ���س��دي��ق زه���ري حم��م��د  اىل 
العربي  اخلياط  /موؤ�س�سة  امل�ستاأنف  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول 
اخلا�س قد ا�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2017/268 
عمايل جزئي بتاريخ 2017/4/30 وحددت لها جل�سه يوم االحد املوافق 
 ch2.D.18 رق��م  بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2017/12/24
تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12194 بتاريخ 2017/12/10   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/23  ا�شتئناف جتاري   

ال��ك��ث��ريي  جمهول  ب��ن مهري  ف��رج علي  ���س��ده/ 1- حمد  امل�ستاأنف  اىل 
وميثله  اال�سالمي  االإم����ارات  /م�سرف  امل�ستاأنف  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل 
بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  قد   - علي  اآل  رم�سان  ح�سن  احمد   /
جل�سه  لها  وح���ددت   2017/1/4 بتاريخ  كلي  جت��اري   2016/1524  : رق��م 
بالقاعة رقم  ال�ساعة 10.00 �سباحا   املوافق 2017/12/25   االثنني  يوم 
ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12194 بتاريخ 2017/12/10   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/1076 جتاري جزئي                                              

اىل املدعي عليه/1- م�سطفى كامل عبداللطيف حممد  جمهول حمل االقامة 
مبا اأن املدعي / م�سرف الهالل - �س م ع وميثله / عبداهلل خمي�س غريب الناخي 
يف   2017/7/18 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   - علي  اآل 
بالزام املدعي  عليه  املذكورة اعاله ل�سالح/ م�سرف الهالل - �س م ع   الدعوى 
بان يوؤدي للمدعي مبلغ 40.175.35 وامل�سروفات وخم�سمائة درهم اتعاب املحاماة.   
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12194 بتاريخ 2017/12/10   
 اعادة اعالن بالن�شر 

 يف  الدعوى 2017/2464  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه / 1-عر اخلليج لرافعات املرافئ - ذ م م  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ ديال لتوريد احلديد )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( وميثله / عبدالرحمن 
املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�سوعها  عليك  اأق���ام  ق��د   - امل��ط��وع  ح�سن حممد 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   54140( وق��دره  مببلغ  عليها 
بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �سمول  و  التام  ال�سداد  وحتى  اال�ستحقاق  تاريخ   من   %18
كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  املوافق  2017/12/27 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   Ch1.C.14
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12194 بتاريخ 2017/12/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3586  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-مان�سرمي للو�ساطة العقارية  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ اآي دي & �سي م د م �س وميثله / عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع - قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بان يدفعا للمدعي 
اىل  باال�سافة  دره���م(   100.000( وق���دره  مبلغ  االن��ف��راد  او  الت�سامن  وج��ه  على 
الفائدة القانونية 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف 
املوافق  2017/12/20   املحاماة. وح��ددت لها جل�سة يوم االرب��ع��اء    اتعاب  ومقابل 
ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12194 بتاريخ 2017/12/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3800 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهما/1- مطعم ووكى - �س ذ م م 2- �سلمان علي بيج - ب�سخ�سه 
وب�سفته ومدير مطعم ووكى - �س ذ م م جمهول حمل االقامة مبا ان طالب 
م م وميثله  ذ  الغذائية ماف�س -  املواد  الهاملي لتجارة  التنفيذ/�سركة حممد 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد   - البلو�سي  /ابراهيم مو�سى علي 
درهم   )81937.86( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  بالت�سامن  والزامكم  اع��اله 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 
يوما من   15 خ��الل  املذكور  بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  التنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12194 بتاريخ 2017/12/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2378  جتاري كلي               

ان  املدعي عليه /1- عو�س مي�سرة عو�س احمد  جمهول حمل االقامة مبا  اىل 
ابراهيم حممد احلمادي  يا�سر حممود حممد عبدالقادر وميثله/ علي  املدعي/ 
املدعي عليه مببلغ وقدره  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد   -
)4101506 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ من 
تايخ كل �سيكو حتى ال�سداد و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها 
 Ch1.B.8 جل�سة يوم االربعاء  املوافق 2017/12/20 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

والتي  لالإمارة  االقت�سادية  واملجاالت 
مبا  الر�سيدة  القيادة  تطلعات  ترجم 

االقت�سادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  حت��ق��ي��ق  ي���ع���زز 
اللجنة  بتو�سيات  م�سيداً  امل�ستدامة 

م�سرية  يف  مبا�سر  ب�سكل  ت�سب  والتي 
التنمية. 
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ملبار لتجارة اال�سماك 

رخ�سة رقم:CN 1778792 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*6.2 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ ملبار لتجارة اال�سماك
MALABAR FISH TRADING

اىل/�سرمي لبيع اال�سماك
SEABREAM FISH SELLING

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12194 بتاريخ 2017/12/10

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ملبار ل�سوي اال�سماك 

رخ�سة رقم:CN 1817728 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 2.7*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ ملبار ل�سوي اال�سماك
MALABAR FISH GRILLING

اىل/�سرمي ل�سوي اال�سماك
SEABREAM FISH GRILLING

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12194 بتاريخ 2017/12/10

اإع����������الن
ال�س�����ادة/ال�ساحل الغربي العمال  التنمية االقت�سادية بان  تعلن دائ���رة 
الديكور وال�ستائر رخ�سة رقم:CN 1193054 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 6*4 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/ ال�ساحل الغربي العمال الديكور وال�ستائر

WAST COAST DECOR & CURTAIN WORKS

اىل/ال�ساحل الغربي لل�ستائر
AL SAHEL AL GHARBE FOR CURTAIN

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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ا�شعار انهاء خدمة 
اىل من يهمه الأمر 

بهذا نبلغ عمالئنا باأن املوظف/)حممد حم�سن رفيق( الباك�ستاين اجلن�سية يحمل جواز �سفر 
رقم )اأ �س - 0116033 ( والذي كان يعمل معنا بوظيفة مندوب عالقات عامة - قد ترك 
العمل لدى املوؤ�س�سة التي يعمل بها 1 - �سركة )ناه�س لالأنابيب واالأدوات - م م ( 2 - �سركة 
)�ستار �ستيل اند اكويبمنت�س م م ح ( يف اإمارة ال�سارقة املنطقة احلرة - احلمرية - وذلك من 
االأول من �سهر دي�سمر 2017 ال�سركة غري م�سوؤولة عن اية ت�سرفات يقوم بها املذكور نيابة 
، وذلك اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االعالن بال�سحف الر�سمية ، وحتذر اية  عن ال�سركتني 
جهة من توظيفه. حتى االنتهاء من ال�سركة بالطرق القانونية ، ومن له مطالبات متعلقة 

باملوظف املذكور فعليه ان يراجع مكتب ال�سركة بخالل �سهر من هذا االإعالن. 
ين�شر هذا العالن على م�شوؤولية ال�شركة

العدد 12194 بتاريخ 2017/12/10   

 اعالن الئحة تنفيذ رقم 04/06883/2017/ �شكني 
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/08632/2017 �شكني - ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �سده : الهيثم للتجارة - �س ذ م م - جمهول حمل االقامة 
حيث تقدم طالب التنفيذ : بوتن�سال للعقارات 

ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي :
1- الزام املدعي عليها باخالء العني املوؤجرة وت�سليمها للمدعي خالية 

2- الزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره 27083 درهم القيمة االيجارية للفرة 
من 2017/5/12 ولغاية 2017/10/11 

3- وما ا�ستجد من ايجار حتى االخالء الفعلي 
4- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

من  ي��وم  ع�سر  خم�سة  خ��الل  احل��ك��م  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  ان��ك��م  نعلمكم  ل��ذل��ك 
تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ 
التنفيذ  اإغالق ملف  املنا�سب لتنفيذه - مالحظة / �سيتم  االج��راءات القانونية 
تاريخ  م��ن  اي���ام  ع�سرة  خ��الل  بالن�سر  االإع���الن  اف���ادة  ت�سليم  ع��دم  ح��ال  تلقائيا 

ا�ستالمه وفقا للقرار رقم 21 ل�سنة 2017(
 ادارة تنفيذ االحكام

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12194 بتاريخ 2017/12/10   
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

يف الدعوى 2629/ 2017 مدين جزئي
اإىل املدعى عليه 1- زياد جنيب البتدين   جمهول حمل االقامة  مبا اأن املدعى/ 
باإلزام  املطالبة  مو�سوعها  و  الدعوى  عليك  لقد اأقام  اخلالق   عبد  حافظ  هالة 
تيدا  ني�سان  )ن��وع  من  املركبة  هي  و  للمدعية  اململوكة  املركبة  ب��رد  عليه  املدعى 
هات�سباك 500 موديل 2011 رقم اللوحة 32856 كود L خ�سو�سي دبي( اإىل املدعية 
باالإ�سافة اإىل الزامه باملخالفات الواقعة على املركبة اأثناء فرة اإ�ستخدامه للمركبة 
و الر�سوم  و امل�ساريف.  و حددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/12/19 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   2.D.17 بالقاعة  �سباحاً   ،08:30 ال�ساعة 
ميثلك قانونياً و عليك بتقدمي ما لديك من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم
امنة عبيد العبار

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12194 بتاريخ 2017/12/10   
مذكرة اعالن بالن�شر

           يف  الدعوى 2017/273  ا�شتئناف تظلم جتاري     
�ساكيت   -2 م  م  ذ  �س   - العامة  للتجارة  براتيك   -1 امل�ستاأنف �سده/  اىل 
اأنكور جيندال - جمهويل حمل االقامة  جيندال 3- �سوبها�س �ساند 4- 
مبا ان امل�ستاأنف /بنك برودا وميثله / �سعيد مبارك عبيد احمد الزحمي  
ب��ال��دع��وى رق��م 2017/75 تظلم جتاري   ال�����س��ادر  ا���س��ت��اأن��ف احل��ك��م  ق��د   -
 17.30 ال�ساعة  املوافق 2017/12/20  االرب��ع��اء    ي��وم  لها جل�سه  وح��ددت 
م�ساءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12194 بتاريخ 2017/12/10   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/10956  عمايل جزئي    
 اىل املدعي عليه / 1- فا�ست واي لتجميل ال�ساحات اخلارجية والداخلية - �س ذ م م - 
اأقام  اب��راه��ي��م  ق��د  جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ حممد يون�س حممد 
 11324( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك 
ال�سكوى  رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   2000( ع��ودة مببلغ  وت��ذك��رة  دره���م( 
املوافق   االرب����ع����اء  ي����وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح������ددت   )MB178397106AE(
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   Ch1.A.2 ب��ال��ق��اع��ة  م�����س��اءا   15.00 ال�����س��اع��ة   2017/12/20
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون 

مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12194 بتاريخ 2017/12/10   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر
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ثقافة وفن�ن

34
النجاح واالزدهار يف ع�سر الذكاء يف ندوة الثقافة والعلوم

منذ  تعلمنا  قائاًل:  دب��ي  جامعة  رئي�س  الب�ستكي  عي�سى  د.  املحا�سرة  اأدار 
الثمانينات من القرن املا�سي العمل على مو�سوع الذكاء اال�سطناعي وهو 
ال�سيخ  ال�سمو  اأك��د �ساحب  وق��د  امل��ج��االت،  كافة  التي تدخل يف  العلوم  من 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
اأن يقوم  العلمي  املجتمع  م��ن  تنتظر  االإم����ارات  دول��ة  اأن  )رع���اه اهلل(،  دب��ي 
كافة، وتنتظر  ال�سعد  للدولة على  التنموية  اأ�سا�سي يف دعم اجلهود  بدور 
تفعيل  على  والعمل  العلمي  دوره��م  اإىل  نوعية  اإ�سافة  الوطن  علماء  من 
بني  والت�سامح  التقارب  ودع��م  ال��دويل  التعاون  وتعزيز  العلوم  دبلوما�سية 

ال�سعوب.
واأ�ساف الب�ستكي معلوم للجميع اأن دولة االإمارات اأر�سلت يف بداية االحتاد 
للتخ�س�سات  كان  وقد  التخ�س�سات  اإىل  النظر  دون  التعليم  لتلقي  بعثات 
وتقنية  والهند�سة  الطب  فدر�سنا  البعثات  تلك  يف  اأك��ر  ن�سيب  العلمية 
تتقدم  ولن  بع�ساً  بع�سها  تكمل  التخ�س�سات  فجميع  وغريها،  املعلومات 
الدول اإال باالهتمام بال�سباب وتنمية ودعم امللكات واخلرات العلمية، وذكر 
مراراً �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد كيف اجتهد االأجداد وعروا 
يف  اأ�سل  فالتعليم  قوتهم،  ك�سب  جانب  اإىل  ليتعلموا  وال�سحارى  البحار 

ثقافتنا.
واأكد الب�ستكي اأننا منذ العام 2015 ونحن نعي�س يف ع�سر الثورة ال�سناعية 
التي  التطور  من  مزيد  وهناك  احلا�سوبية  ال�سحابة  اإىل  وانتقلنا  الرابعة 

تعتمد الذكاء اال�سطناعي ا�سا�ساً يف م�ستقبل الب�سرية ون�سر الوعي.
�سهادة  على  حا�سل  اأن���ه  الب�ستكي:  ق��ال  ال��ظ��اه��ري  �سعيد  ال��دك��ت��ور  وع��ن 
عام  يف  االأم��ري��ك��ي��ة  دريك�سل  جامعة  م��ن  الطبية  الهند�سة  يف  ال��دك��ت��وراه 

 .1994
بكلية  الكهربائية  الهند�سة  ق�سم  يف  بالتدري�س  عمل  ���س��ن��وات   10 ومل���دة 
االأبحاث يف  العديد من  بن�سر  وق��ام خاللها  االإم���ارات  الهند�سة يف جامعة 
التعليم االلكروين وتقنية  جمال تخ�س�سه. له خرات عديدة يف جمال 
وال��ب��ل��وك �سني  اال���س��ط��ن��اع��ي  ال��ذك��اء  امل��ع��ل��وم��ات وتطبيقاتها يف جم���االت 
يف  فعالة  م�ساركات  وله  االجتماعي.  التوا�سل  و�سبكات  الذكية  واحلكومة 

العديد من املوؤمترات املحلية والدولية. 
الدبلوما�سية  يف  ال�����س��ه��ادات  م��ن  ال��ع��دي��د  على  �سعيد  ال��دك��ت��ور  ح�سل  كما 
فليت�سر  كلية  وم��ن  الدبلوما�سية  لندن  اأك��ادمي��ي��ة  م��ن  الدولية  العالقات 
جورج  جامعة  وم��ن  االمريكية  تافت�س  جامعة  يف  والدبلوما�سية  للقانون 

تاون.
عمل يف حياته املهنية يف جمال االأ�ست�سارات يف تقنية املعلومات واحلكومة 
االإلكرونية للعديد من املوؤ�س�سات احلكومية منها على �سبيل املثال وزارة 
وجهاز  اأبوظبي،  يف  العامة  االأ�سغال  دائ��رة  لل�سياحة،  دبي  هيئة  الداخلية، 

اأبوظبي لال�ستثمار، ووزارة اخلارجية. 
املتميز،  احلكومي  ل���الأداء  دب��ي  لرنامج  دورات  ع��دة  تقييم  يف  ���س��ارك  كما 
االإمارات  دول��ة  داخلية يف  تقييم جوائز  اأخ��رى يف  اإىل م�ساركات  باالإ�سافة 
منها  ع��دي��دة  منا�سب  و�سغل  وال����دويل.  العربي  امل�ستوى  على  وخ��ارج��ي��ة 
ل�سمو  وم�ست�ساراً  الهوية،  بطاقة  مل�سروع  الداخلية  وزي��ر  ل�سمو  م�ست�ساراً 
يف  املعلومات  لتقنية  وم�ست�ساراً  املعلومات،  نظم  ل�سوؤون  اخلارجية  وزي��ر 
من  للعديد  اال�ست�سارية  اللجان  يف  �سارك  كما  لال�ستثمار.  اأبوظبي  جهاز 
يف  العليا  التقنية  وكلية  اأبوظبي  يف  زاي��د  جامعة  مثل  والكليات  اجلامعات 

اأبوظبي.
لهيئة  ع��ام  كمدير  ال��دول��ة  رئي�س  تعيينه مبر�سوم من  2004 مت  ع��ام  يف 

االإمارات للهوية بدرجة وكيل وزارة، وعمل على تاأ�سي�س هيئة الهوية.
وح�سل الدكتور �سعيد على العديد من اجلوائز منها جائزة اأف�سل املدراء 
املدراء  اأف�سل  وجائزة   ،CIO 50 Award 2014 املعلومات  لتقنية 
 IDC Insight CIO التنفيذين لتقنية املعلومات يف متكني االأعمال

.Award 2014 for Business enablement
ي�سغل الدكتور �سعيد حاليا من�سب رئي�س جمل�س اإدارة �سركة �سمارت ورلد، 
وهو  واالت�ساالت.  املعلومات  تقنية  جمال  يف  وتعمل  حكومية  �سركة  وهي 
للف�ساء.  االإم����ارات  لوكالة  الدولية  اال�ست�سارية  اللجنة  يف  ع�سو  كذلك 
االإم��ارات للحماية من خماطر االنرنت.  اإدارة يف جمعية  وع�سو جمل�س 
اإدارة  يف  املاج�ستري  برنامج  يف  كمحا�سر  التدري�س  يف  بامل�ساركة  يقوم  كما 

االعمال يف جامعة اأبوظبي.
من  العديد  ي�سهد  احل��ايل  الع�سر  اأن  ق��ائ��اًل  الظاهري  �سعيد  د.  وحت��دث 
التطورات اأ�سبحت االآلة ت�سمع وتب�سر وترى وتتكلم وتتحدث وتتعلم، ماذا 

يعني هذا! وهل �ست�سبح االآلة اأذكى من االأن�سان؟
واأ�ساف اأن النجاح واالزدهار يف ع�سر الذكاء يتطلب التعرف اإىل:

ومدى  ه��و  م��ا  اال�سطناعي:  ب��ال��ذك��اء  املرتبطة  املفاهيم  بع�س           •
اأهميته، وملاذا االآن؟ 

املتنامي له يف العديد  الذكاء اال�سطناعي واال�ستخدام  •         تو�سيح دور 
من التطبيقات املختلفة

حتدي  نواجه  وكيف  الوظائف  اأمتتة  يف  اال�سطناعي  الذكاء  دور           •
ا�ستبدال بع�س وظائف االن�سان باالآلة واملخاوف من الذكاء اال�سطناعي 

• ا�سراتيجية االإمارات للذكاء اال�سطناعي: التطبيق والتحديات وكيفية 
مواجهتها

بوا�سطة الذكاء اال�سطناعي االإمارات  يف  احلكومية  اخلدمات  ابتكار    •
املجال  ه��ذا  يف  احلكومية  اجلهات  تواجهها  التي  التحديات  مناق�سة    •

و�سبل التغلب عليها
�سخمة  م�ساريع  ب��اإط��الق  االآن  تبداأ  االإم���ارات  »مئوية  اأن  الظاهري  واأك��د 
والذكاء اال�سطناعي  املقبلة،  للمرحلة  للتاأ�سي�س  الذكاء اال�سطناعي  مثل 
خدماتنا  عليها  �ستعتمد  التي  الذكية  احلكومة  بعد  اجل��دي��دة  املوجة  هو 
وقطاعاتنا وبنيتنا التحتية امل�ستقبلية، املرحلة املقبلة حتتاج اإىل مواطنني 

متخ�س�سني يف الذكاء اال�سطناعي خلدمة م�ساحلنا الوطنية العليا«.
الرابعة،  ال�سناعية  الثورة  حمركات  اأح��د  اال�سطناعي  الذكاء  اأن  واأ�ساف 
فنحن نعي�س ون�ساهد حتول رقمي يتغلغل وينت�سر يف حياتنا و�سوف يوؤثر 

على جميع نواحي احلياة يف العامل.
فالذكاء اال�سطناعي هو الكهرباء اجلديدة، مثلما الكهرباء اأحدثت وغرّيت 
يف حياتنا خالل ال 100 �سنة املا�سية، فاإن الذكاء اال�سطناعي اليوم �سوف 
يحدث فرق ويحّول كل القطاعات يف ال�سنوات القادمة، فقد اأ�سبحنا نعي�س 

يف ع�سر جديد هو ع�سر االآلة.
وحول �سوؤال: ملاذا الذكاء اال�سطناعي وملاذا االآن؟ 

بالرجمة  حلها  ال�سعب  م��ن  م�سائل  ح��ل  يف  ي�سهم  اأن���ه  ال��ظ��اه��ري  اأك���د 
واالأ�سياء  وامل��الم��ح  االأ���س��ك��ال  على  والتعرف  ال��ع��ادي��ة،  وال��ط��رق  التقليدية 
كثرية،  معطيات  على  ب��ن��اء  املعقدة  التوقعات  ك��ذل��ك  وال��ب�����س��ر(،  )ال��روؤي��ة 
على  والتعرف  اللغات  ب��ني  الرجمة  باالإ�سافة  التوقعات،  ه��ذه  وتعظيم 

االأ�سوات، والو�سول اإىل الذكاء العام. 
ملاذا الذكاء اال�سطناعي االآن؟

 more’s law، cloud  – احل�����ا������س�����ب�����ات  �����س����رع����ة           •
computing

big data توفر البيانات – البيانات ال�سخمة          •
ال�سبكات   – اال�سطناعي  الذكاء  وبرجميات  اخلوارزميات  تطور           •

الع�سبية وتعلم االآلة والتعلم العميق
 

واأح��د تخ�س�سات  ع��ام،  اأن��ه مفهوم  اأك��د  ال��ذك��اء اال�سطناعي  وع��ن تعريف 
تّقلد  او  كمبيوتر حتاكي  اأنظمة  بتطوير  يعني  الذي  االآيل  احلا�سب  علوم 
الذي  الذكاء اال�سطناعي  اأو فئات  اأن��واع  اأح��د  االآل��ة  تّعلم  الب�سري،  الذكاء 
او  العميق  التعلم، والتعلم  القدرة على  اأنظمة كمبيوتر لها  يعني بتطوير 
ي�ستطيع  ال��ذي  االآل��ة  تعلم  من  ج��زء  هي  اال�سطناعية  الع�سبية  ال�سبكات 
معاجلة ال��ب��ي��ان��ات وخ��ل��ق اأمن���اط او من���اذج الت��خ��اذ ال��ق��رار، ومت��ك��ني االآلة 
باإمكانات الذكاء الب�سري الأداء املهام الب�سرية مثل اال�ستدالل، التخطيط، 

التعلم، معاجلة اللغات الطبيعية، والروؤية اأو اال�ستب�سار.

الهواتف  انت�سار  يف  متوفرة  فهو  اال�سطناعي  ال��ذك��اء  ا�ستهالكية  وح��ول 
الذكية املعززة بالذكاء اال�سطناعي، والعميل الرقمي االفرا�سي، وانت�سار 
االأجهزة الذكية املعززة بالذكاء اال�سطناعي، وتطبيقات الذكاء اال�سطناعي 
معاجلة  امل�ستخدمة:  اال�سطناعي  ال��ذك��اء  واأدوات  الذكية،  الهواتف  على 

اللغات الطبيعية، التعرف على االأ�سوات.
وهناك العديد من ا�ستخدامات الذكاء اال�سطناعي يف املجال الطبي عر 
امل�ساعدة على االإب�سار، وت�سخي�س مر�س ال�سكر وحتديد فئته، وت�سخي�س 
و  ct-scanو  x-ray ال  �سور  وت�سخي�س  ال�سرطان،  ومر�س  االأورام 
بدقة و�سرعة اأعلى من االن�سان، كذلك حتديد نوع العالج ملر�سى   MRI

ال�سرطان.
وعن الذكاء اال�سطناعي وم�ستقبل الوظائف اأكد الظاهري اأن %47 من 
20 �سنة القادمة، و%35 يف  اأمريكا ميكن اأمتتها خالل ال  الوظائف يف 
جتعل  االآل��ة  تعلم  تقنيات  يف  التطورات  كذلك  اليابان،  و49%  بريطانيا 
على  اجتماعي  حت��دي  هناك  لذلك  لالأمتتة،  قابلة  الوظائف  من  الكثري 
�سيا�سات  ال��ن��ا���س لوظائفهم ع��ر و���س��ع  ف��ق��دان كثري م��ن  احل��ك��وم��ات م��ن 
وتاأهيل املوظفني، ويف االإمارات نحن بحاجة لعمل درا�سة حملية يف ملعرفة 

الوظائف التي �سوف يتم اأمتتها ون�سبتها. 
اال�سطناعي  الذكاء  يف  تتمثل  فهي  اال�سطناعي  الذكاء  من  املخاوف  اأم��ا 
كذلك  الع�سكرية،  التطبيقات  يف  اال�سطناعي  الذكاء  واإمكانيات  اخل��ارق، 

االن�سان يفقد ال�سيطرة على االآلة وتقوم االآلة بالع�سيان 
وعن كيفية جتنب املخاطر؟

AI، وعلى  ل�  اأ�سلومار: �سدق على مبادئ عامة  اأن موؤمتر  الظاهري  اأكد 
حتديد الذكاء اال�سطناعي كقوة للخري ويف خدمة االإن�سان.

متثلت  فقد  اال���س��ط��ن��اع��ي،  ل��ل��ذك��اء  االم����ارات  ا�سراتيجية  يخ�س  وفيما 
اأهدافها يف:

الذكاء  ا���س��ت��ث��م��ار  يف  ال��ع��امل  يف  االأوىل  االإم������ارات  ح��ك��وم��ة  ت��ك��ون  اأن         -
اال�سطناعي يف خمتلف قطاعاتها احليوية.

-       خلق �سوق جديدة ذات قيمة اقت�سادية عالية، وزيادة االإنتاجية
البيانات  وحتليل  اخل��دم��ات  يف  اال�سطناعي  ال��ذك��اء  على  االع��ت��م��اد         -

مبعدل %100 بحلول العام 2031
النقل، وال�سحة، والف�ساء، والتعليم، والبيئة،  -       ت�سمل عدة قطاعات: 

والطاقة املتجددة
تطبيق اال�سراتيجية:

احلكومية املوؤ�س�سات  يف  العمل  فرق  تكوين           •
وم�ساريع يف الذكاء اال�سطناعي مبادرات           •

املوؤمترات واملحا�سرات خالل  من  والثقافة  الوعي  ن�سر           •
وقد قدمت االإمارات بع�س املبادرات يف الذكاء اال�سطناعي منها:

طيار بدون  للطائرات  االإمارات  جائزة   :2015          •
UAE Drones for Good Award      

اال�سطناعي والذكاء  للروبوتات  االإمارات  جائزة   :2016          •
   UAE Robotics &AI for Good Award      

ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد للروبوتات  �ساحب  جائزة   :2017          •
والذكاء اال�سطناعي

دبي  مدينة  مكتب  يف  اال�سطناعي  الذكاء  خمتر  اإن�ساء   :2017          •
الذكية

وعن التحديات التي تواجه املوؤ�س�سات وكيفية مواجهتها
كيفية خلق قيمة م�سافة وفر�س جديدة يف  الروؤية  و�سوح  عدم           •

واملهارات املطلوبة يف املوؤ�س�سات اخلرات  توجد  ال           •
 data( ال��ب��ي��ان��ات  اإدارة  من�سة  ل��ت��ح��دي��ث  ال��ب��داي��ة  يف  احل��اج��ة           •

)mgmt. Platform
على  وامل��ح��اف��ظ��ة   Cybersecurity ال�����س��ي��راين  •          االأم�����ن 

privacy اخل�سو�سية
  مثال: الذكاء اال�سطناعي يف الهواتف الذكية ل�ساحلنا ام �سّدنا

وربحية  التكنولوجيا  ب��ني  متناق�سة  تقاطعات  �سهلة:  ح��ل��ول  ت��وج��د  ال    
ال�سركات وال�سيا�سات العامة

  وال�سلوك ال�سخ�سي والثقايف
التخوف لدى الكثري بان االآلة �سوف حتل حمله يف العمل          •

كيف نعزز ريادة الدولة يف الذكاء اال�سطناعي
للتنا�سب خمرجاته مع وظائف امل�ستقبل التعليم  هند�سة  اإعادة           •

الكمبيوتر  وعلوم  هند�سة  يف  املحلية  وال��ق��درات  الكفاءات  تطوير           •
وتقنيات املعلومات

يف املدار�س واجلامعات اال�سطناعي  الذكاء  مادة  تبني           •
data science البيانات  علم  على  احلكومة  موظفي  تدريب           •

اال�سطناعي الذكاء  بعلم  املتخ�س�سة  البحثية  املراكز  ان�ساء           •
والقطاع  احلكومية  وامل��وؤ���س�����س��ات  املحلية  اجل��ام��ع��ات  ب��ني  ���س��راك��ات           •

اخلا�س
الذكاء اال�سطناعي لدى فئات املجتمع وخلق املواطنة  ثقافة  خلق           •

الرقمية 
االإن�سان  ذك���اء  م��ن  ي��ع��زز  اال�سطناعي  ال��ذك��اء  اأن  بقوله  ال��ظ��اه��ري  وخ��ت��م 
هذا  يف  ال��ف��وز  »مفتاح  التحديات  م��ن  الكثري  على  التغلب  على  وي�ساعده 

ال�سباق لي�س ان نتناف�س �سد االآلة بل اأن نتناف�س بجانب االآلة«.
وقد قال �ساحب ال�سمو ويل العهد. �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
لدولة  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد  ونائب  اأبوظبي  نهيان، ويل عهد  اآل 

االإمارات العربية املتحدة:
»رهاننا احلقيقي يف الفرة القادمة هو اال�ستثمار يف التعليم، نحن نعي�س 
الأنه  التعليم  يف  اإمكانياتنا  كل  ن�ستثمر  اأن  ويجب  خري  فيها  لدينا  ف��رة 
للت�سدير،  نفط  برميل  اآخ��ر  نحمل  ونحن  �سنة  خم�سني  بعد  وقت  �سياأتي 
مواردنا  يف  اليوم  اال�ستثمار  كان  اإذا  وقتها؟  �سنحزن  هل  ال�سوؤال:  و�سياأتي 

الب�سرية �سحيحاً فاأنا اأراهن اأننا �سنحتفل بتلك اللحظة«. 
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»النجاح  بعنوان  ندوة  املا�شي  الأربعاء  يوم  والعلوم  الثقافة  ندوة  نظمت 
الظاهري  خلفان  �شعيد  للدكتور  ال�شطناعي«  الذكاء  ع�شر  يف  والزده��ار 
لهيئة  �شابقا  العام  واملدير  ورل��د،  �شمارت  �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س   -
اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�شويدي  �شقر  �شلطان  وبح�شور  للهوية،  الإم��ارات 
الندوة وعبدالغفار ح�شني واأع�شاء جمل�س اإدارة الندو ونخبة من احل�شور 

واملهتمني.
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دويتو .. مرييام فار�ض مع ماجد املهند�ض
�ساركت الفنانة اللبنانية مرييام فار�س حمبيها 
ع���ر اأح����د ح�����س��اب��ات��ه��ا ال��ر���س��م��ي��ة ع��ل��ى مواقع 
ف��ي��دي��و ظهرت  ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي، مقطع 
تغني ف��ي��ه اأغ��ن��ي��ة )ب���ني ال��ع�����س��ر وامل���غ���رب( مع 

)بني  ق��ائ��ل��ًة:  وعلقت  املهند�س.  م��اج��د  الفنان 
ال��ع�����س��ر وامل���غ���رب، واح���د م��ن دي��وه��ات��ي املقّلة، 

اأحببته حقاً(.
وماجد  فار�س  مرييام  جمهور  الفيديو  اأ�سعل 

املهند�س الذي اأبدى اإعجابه بالدويتو، وح�سل 
االأخري يف غ�سون 24 �ساعة على اأكرث من 470 
وم�ساركات  تعليقات  اإىل  اإ�سافة  اإع��ج��اب،  األ��ف 

كثرية على مواقع التوا�سل االجتماعي.

عدة؟ �سنوات  الدراما  عن  ابتعادك  �سبب  • ما 
- كانت لدي رغبة يف البقاء اإىل جانب ابني يف �سنوات عمره االأوىل، الأنه يحتاج اإىل الرعاية واالهتمام وال 

املدر�سة  يرتاد  و�سار  كر  بعدما  واالآن  نف�سه،  على  االعتماد  ي�ستطيع 
من  ج���زءاً  عنه  واأغ��ي��ب  العمل  اإىل  اأع���ود  اأن  ال�سهل  م��ن  اأ�سبح 

اليوم.
جيله؟ اأبناء  بني  الفنان  مكانة  يف  يوؤثر  االبتعاد  • هل 
ب��ال��ت��اأك��ي��د، ول��ك��ن ع��ن��دم��ا ي��خ��ت��ار ال��ف��ن��ان ب��ني حياته 

االأ�سرية وبني الفن يكون على علم باأن ثمة ثمناً ال 
بد من اأن يدفعه نظري هذا القرار. احلياة لي�ست 
عماًل فح�سب وال اأ�سرة فح�سب، وال بد من التوازن 
بينهما، ومن االقتناع باأن اأي قرار نتخذه له تاأثري 

ال بد من حتّمله.
الفن؟ اإىل  العودة  كانت  • كيف 

بالعودة  ال��ق��رار  ات��خ��ذت   -
ال����ف����ن  اإىل 

تلقيت  االإط��الل��ة، واالأه��م  اتباع حمية قا�سية، ف�ساًل عن تغيري يف  اإىل ذلك من خالل  باال�ستعداد  وب��داأت 
درو�ساً يف التمثيل يف الواليات املتحدة االأمريكية.

)ال�سر(؟ عن  • ماذا 
- اأ�سارك يف البطولة مع كل من ح�سني فهمي، ووفاء عامر، ون�سال ال�سافعي، ورمي البارودي، ومايا ن�سري، 
واأحمد حالوة، ومنة جالل، وعدد كبري من النجوم. العمل من تاأليف ح�سام مو�سى، واإخراج حممد حمدي، 

وهو ت�سويقي من 60 حلقة، ومل ُيحّدد موعد عر�سه حتى االآن.
للعمل؟ الر�سيح  كان  • كيف 

وال��دور جيداً  العمل  ق��راأت  امل�سل�سل.  املخرج حممد حمدي وعر�س علّي جت�سيد �سخ�سية يف  ات�سل بي   -
خالله  من  الأع��ود  منا�سب  امل�سروع  اأن  الحظت  كذلك  �سابقاً.  قدمته  عما  الختالفهما  بهما  واأعجبت 
ولالإطاللة اجلديدة التي اخرتها، باالإ�سافة اإىل وجود اأ�سماء كبرية تت�سدى للبطولة اأمثال ح�سني 

فهمي ووفاء عامر.
امل�سل�سل؟ يف  دورك  عن  • ماذا 

قلت،  كما  واالأداء.  ال�سخ�سية  بنف�سه  يرى اجلمهور  اأن  اأف�سل  كذلك  اأدواري،  اأجيد احلديث عن  ال   -
ل اأي�ساً عودة قوية يل. فعاًل، جاء  ثمة تغيري كبري يف ال�سكل وكنت يف انتظار الدور الذي ينا�سبه وي�سكِّ
الدور كما متنيت. كل ما اأ�ستطيع الت�سريح به اأنها �سخ�سية اأر�ستقراطية تت�سف بال�سر ا�سمها )�سيما( 
تعي�س مع زوجها يف مدينة �ساحلية، وُتختطف ابنة �سقيقتها )مايا ن�سري(. عموماً، �سي�سكل الدور 

مفاجاأة للجمهور.
الفنان؟ اأداء  يف  مرة  من  اأكرث  الغياب  تاأثري  • ما 

- يعتمد االأمر على �سعور الفنان ومدى احتاده مع ال�سخ�سية، فيعاود االندماج 
واالأداء اجليد. اأما لو كان التمثيل ياأتي ب�سكل روتيني من دون اإح�سا�س فلن 
ي�ستطيع املمثل العودة اإىل جت�سيد ال�سخ�سيات باإتقان و�سيكون االختالف 
وا�سحاً للجمهور بني قبل الغياب وبعده، واخلرة يف هذه احلالة ال تفيد، 

بل االإح�سا�س بال�سخ�سية.
االآن؟ عنها  ماذا  املطلقة،  البطولة  اإىل  اأقرب  كنت  الغياب  • قبل 

- ت�سغلني االآن العودة اإىل االأعمال واجلمهور. اأما البطولة فاأنا على يقني 
باأنها قادمة ومل تبتعد.، ولكني بحاجة اإىل تذكري امل�ساهدين وال�سانعني 
بي. كذلك اأنا على يقني باأن العمل الفني يف االأ�سا�س جماعي، وكل دور فيه 

مهم وي�سكِّل بطولة مهما كان �سغرياً.
املقبلة؟ املرحلة  يف  اأدوارك  �ستختارين  • كيف 

- اأعود بعد �سنوات من الغياب، لذا اأعتمد على دقة االختيار وتنوع االأعمال التي 
اأ�سارك فيها واالأدوار التي اأقدمها، وال جمال هنا للمجاملة اأو احل�سور من اأجل 
احل�سور فح�سب. اأحر�س على ذلك االآن، اإذ ُعر�س علّي اأكرث من عمل درامي 
و�سينمائي ومل اأقرر يف اأي منها اأ�سارك حتى االآن الأنني ال اأ�ستعجل خطواتي.

االأخرية؟ الدرامية  االأعمال  مل�ستوى  تقييمك  هو  • ما 
ال�سورة  يف  الفني  امل�ستوى  على  االأخ����رية  ال�����س��ن��وات  يف  كبري  ت��ط��ّور  ح��دث   -
واالإخراج والديكور وال�سوت، لكن مل يواكبه تطور يف الن�سو�س والكتابة بالقوة 
نف�سها، فما زال معظم االأعمال �سعيفاً اأو مو�سوعاته ُمكررة، فيما االأعمال املتميزة 
قليلة مقارنة بحجم االإنتاج الدرامي. اأجهل ال�سبب، لكن ثمة اأزمة وا�سحة يف الكتابة.

التاريخية؟ االأعمال  غياب  �سبب  ما  راأيك  • يف 
- عن�سر االإنتاج هو ال�سبب. حتتاج هذه االأعمال اإىل ميزانية �سخمة يعجز املنتج اخلا�س عن 
توفريها مع عدم �سمان حتقيقها النجاح. كذلك تغيب الدولة عن دعم هذه االأعمال بينما دورها 
اإن  لذا  والتنوير.  التثقيف  اإىل  بل  الربح  اإىل  تهدف  ال  مب�ساريع  االهتمام  االإنتاج  يف  االأ�سا�سي 
االأم��ر وا�سحاً يف  الكثري. كان هذا  الق�س�س واالأح��داث  النور من  اإىل  الدعم �سيخرج  توافر 

م�سل�سالت تاريخية �ساركت بها مثل )ُعمر( و)كليوباترا(.
امل�سرح؟ عن  • وماذا 

لدي  امل�سرح،  اإىل  بالن�سبة  تدريجياً.  اإليه  اأع��ود  عام  ب�سكل  الفن  ابتعدت عن  بعدما   -
جتارب عدة يف هذا املجال منذ �سنوات، وهو يحتاج اإىل تفرغ وجهد كبريين، فيما 
اأنا بحاجة اإىل الركيز يف الدراما التلفزيونية وال�سينما كي اأعود اإىل اجلمهور 
الن�س اجليد  اأج��د  ل��ذا عندما  ُي��ق��اوم،  ذل��ك ال  رغ��م  واأ�ستعيد مكانتي. ولكنه 

�ساأخو�س التجربة رغم متاعبها(.

ل بد من التوازن بني العمل والأ�شرة

األفت ُعمر: اأعتمد على دقة االختيار وتنوع االأعمال

الدراما  اإىل  عمر  األفت  امل�شرية  الفنانة  تعود 
خالل  من  البتعاد،  من  �شنوات  بعد  التلفزيونية 

م�شل�شل )ال�شر(.
اأحدث  وتفا�شيل  وال��ع��ودة  الغياب  اأ�شباب  عن   

اأعمالها كان معها هذا احلوار.

لطيفة .. ال تفكر يف ال�سينما
اإىل  تنتمي  جديدة  �سينمائية  جتربة  عن  لطيفة  التون�سية  الفنانة  اعتذرت 

نوعية اأفالم البطولة اجلماعية، اإذ ر�سحت لتج�سيد �سخ�سية مطربة.
لطيفة اأكدت اأنها ال تفكر يف ال�سينما خالل الفرة الراهنة، وتف�سل اأن تكون 
)�سكوت  يف  �ساركت  كانت  باأنها  علماً  �سينمائية،  ال  درام��ي��ة  املقبلة  جتربتها 

حن�سور( مع املخرج يو�سف �ساهني قبل نحو 18 عاماً.

تامر ح�سني يوؤجل التح�سري 
لفيلمه اجلديد

بداية  ت�سويره  ليبداأ  اجل��دي��د  فيلمه  حت�سريات  ح�سني  تامر  الفنان  اأّج���ل 
العام املقبل، اإذ يرغب يف اإنهاء جولته الغنائية يف اخلارج، باالإ�سافة اإىل اإجناز 

األبومه اجلديد.
تامر يف انتظار انتهاء الكاتب اأمين بهجت قمر من كتابة العمل، فيما يفا�سل 
املخرج ماندو العدل بني اأكرث من فنانة لر�سيحها لدور البطولة الن�سائية 

متهيداً لالإعالن عنها.
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

بيت الق�شيد

اأحمد الغفلي

ريــف يــا  مـريـت  لــي  بنـ�شـدك 

تكلـيـف دون  مــن  اخلبـر  هـات 

املراهيـف عـذب  �شاحبـي  عن 

التـوا�شـيـف فـيــه  لــي  اإيـزيـن 

مكافـيـف فــي  لو�شيـحـي  عيـن 

توا�شيـف يو�شـف  ح�شن  من  له 

الـلــوم مــن  تكـفـا  عـ�شـى  داره 

مــلــزوم بـالـخـبـر  ياملـطـلـعـي 

الـلــوم رمـ�شــة  يــداري  �شــره 

لـحــزوم مـنـبـوت  رعـــى  /ن  ريــم 

وخــتــوم الــــدل  لـبــا�س  لـــوال 

اهـمــوم احمـبـه  زاد  �شــد  وان 

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

يا اهلل يا اللي لك نّوحد دعانا ..

                                    تن�رص حتالفنا لدحر املعادين

رجال .. ما يف حد منهم توانا ..

                                متعاهدين لن�رصة احلق والدين

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

علي اأحمد فوالذي اخلوري

اهلل عن النا�س مّيزك
وت���ن���الن رح���ي���م���ة  ن����ف���������س.ن  ل�����ك  دام  م�����ا 

ق����م وت�������ش���دق واإت����ب����ع ال���ع���ط���ف ب���اإح�������ش���ان 

ي����الإن���������ش����ان  اهلل  واإح������م������د  وك������رب  ����ش���ب���ح 

واأك������ي������د ����ش���ل���ي ع���ال���ن���ب���ي ن�������ش���ل ع����دن����ان 

���ش��ف��ق��ان  ال���ل���ي���ل  ب����اآخ����ر  ����ش���ج���دت  م����ن  ول 

ق������ول ل����ه ي���ل���ي ل����ج ب���خ���ف���ى �����ش����در ك���ت���م���ان 

رح��م��ن  ي���ا   .. اهلل  ي���ا  ب���اأ����ش���م���اءه  واأدع����ي����ه 

واأط����ل����ب����ه ت����وف����ي����ق.ن واأرج������ي������ه غ����ف����ران 

واإ������ش�����األ�����ه م����ن ف�����ش��ل��ه ك���ث���ري ب����ال ق��ط��ع��ان

ج���ن���ان ف�������الآخ�������رة  ي�����رزق�����ك  ع�������ش���ى  ردد 

م���ي���زك ال�����ن�����ا������س  ع������ن  اهلل  ب���������اأن  اإع�����������رف 

م��ع��ك ي����ج����ي  ورزق����������ك  اهلل  ع����ن����د  والأج�����������ر 

م�����ا������ش�����ي اأخ�����������ري ع�������ن ������ش�����الت�����ك وذك���������رك

����ش���ل���ي و�����ش����ل����م وي����ت���������ش����اع����ف ل������ك اأج�������رك

وب��ي�����ش��م��ع��ك ي�����ش��ت��ج��ي��ب  اهلل  ت������رى  اأدع���������ي 

ي�������ش���اي���ق���ك   خ���ف���وق���ك  يف  اأيل  ع�����ن  خ������ربه 

ك�������رمي م������ن ف�������ش���ل���ه ع�������ش���ى ي�������وم ي����رزق����ك

ي�������ش���احم���ك ورب����������ك  وارد  اخل������ط������اأ  ت��������رى 

م�������ن واف�����������ر اأرزاق�����������������ه ي����ل����ب����ي م���ط���ام���ع���ك

وح����ف����د ع���ل���ى احل����اق����ة ت�����رى ف���ي���ه���ا م��ن��ف��ع��ك 

 ريــتـ�يــت

يف األف وت�شعمية وواحد و�شبعني

توحدت �شبع المارات فيها

متقدمة من يوم قامت اىل احلني

اهلل موفقها ... ورا�شي عليها 

******

يف دار زايد عاي�شني ب� جنه

فرحة تعم امقيمها والزاير

٢ دي�شمرب ب� قلبي "" كنه " 

فرحة كويتي يف هال " فرباير

البيت مت�حد
فيييك  م���ع���ّل���ٍق  ك����ّل����ه  ���ش��ع��ب��ك  ط����م����وح 

اي��دي��ك  ���ش��م��ل الم�����ة ع��ل��ي  ي���وّح���د  اهلل 

����ي����وخ و����ش���ع���وب وح���ك���وم���ات  وْق����ل����وب و�����شْ

���ب���ع ام������ارات  م���ث���ل م����ا زاي������د وّح�������د  ال�������شّ

م�سهوج الدوح- ال�سعودية

كلنا خليفة
النظيف�ة ال��ق��ل��وب  اأه�������ل  ع��ي�����د  ال��ي��������وم 

خليف�ة ف��ي��ه��������ا  ب��ال��ع�����دل  ح��ك�����م  دول��������ة 

ت�شيفه ���ش��ج��ل��ه��ا  يف  م��ن��ج��������ز  ي�����وم  ك����ل 

يف ك����ل ����ش���ب�����������رًا م�����������ن ب�����الد الم���������ارات

م��������ن ب��ع�����د زاي���������د ���ش��ان�����ع الن���ت�������ش���ارات

امل���������ش����ارات ج���م���ي���ع  يف   . م���������ش����ارًا  يف  ل 

عبداهلل اجلعيدي

�سعر/ فاطمـــة الهامـــلي.. �سفيـــرة االأ�ســـالة

حممد بن قنيفذ اليامي

ك������م م����������رًة ج���ي���ت�������س وان����������ا ف�����ق�����راوي 
م��������������دراره دول�����������������ًة  ي������ع������ز�������س  اهلل 
ف���ي���ه���ا ال�������ش���ه���ام���ه وال�������ش���ب���ب وال���ن���خ���وه
ق���ول���ه يف  واف�����ت�����خ�����ر  ب�����اق�����ول�����ه  ال�����ل�����ي 

م����ره����ي����ه  ح�����ال�����ت�����ي  م����ن���������س  واروح 
ع����ل����ى ال���������ش����ع����وب ام�����ط�����اره�����ا ���ش��ي��ف��ي��ه
وف���ي���ه���ا ال�����رج�����ال اه������ل ال���ف���ع���ول احل��ي��ه
دول����������ة �����ش����م����وخ وب����������اب م�������ش���داق���ي���ه

Sh3r-gram! --  !شعرقرام�

يع���ودي ب��خ��ي�����������ٍر  ع��ي�����������ده  ي��ع�����������ل 

ق��اي�����������د الم�����������ج�����������اد م��وع�����������ودي

ي����ا ع�����ش�����������اه ب��ط��ي��ب و���ش��ع�����������ودي

���ش��ي��خ��ن��ا ب��ال�����ش��ي�����������ت م��ع�����������دودي

ل��ل��ع�����������ال م����ن ف�����ش�����������ل م��ع��ب�����������ودي

ي�����������ودي و  غ��ي�����������ٍث  داره  ي��ع�����������ل 

ق��ل�����������ت ب����و ���ش��ل��ط�����������ان ب��ع��ه�����������ودي

ع�����ّد م�����������ا ه��ّب�����������ت م����ن ال��ن�����������ودي

داره ف���ي  ح���ول  وك��ل  �شن���ه  ك���ل 

هي���اره ن��ا���ش�����������ر  ق���د  ال�����ش��ح�����������ى  م 

وال����ف����خ����ر  وال������ع������ّز ب�����اأ������ش�����واره

ف�����������ي ال��ث�����������ري��ا زان������ت ان���������������واره

اذك���������������اره و  اخل���������������اّلق  رّب���ن���������������ا 

م����ن ك��ن��ي�����������ن ال��غ��ي�����������م م���������������دراره

ال�����ش�����������ارة ع  وال��ع��ه�����������د  وال���������������ول 

م���ن خ��ل��ي�����������ط امل�����ش��ك واع��ط�����������اره

قايــــــد الأجمـــاد
ق�شي���دة مه���داة اإىل �شاح���ب ال�شم���و ال�شي���خ خلي���فة بن زاي���د 

اآل نهي���ان رئي����س ال���دولة حفظ���ه اهلل واأط���ال يف عم���ره


