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نظام الغذاء النباتي يوؤثر على خ�صوبة الأبناء

�أن عدم  �لباحثون  �لفاكهة، وجد  ذباب  �أجريت على ح�شرة  در��شة  يف 
على  �أبنائهم  بقدرة  �ل�شرر  يلحق  �أن  ميكن  للربوتني  �لآب���اء  تناول 

�لإجناب، بح�شب ما جاء يف �شحيفة ديلي ميل �لربيطانية.
فعدم ��شتهالك �لآباء ملا يكفي من �ملو�د �لغذ�ئية �لأ�شا�شية، �ملوجودة 
�ملنوية  �حل��ي��و�ن��ات  يجعل  �حل��ي��و�ن��ي��ة،  �مل��ن��ت��ج��ات  يف  ك��ب��رة  بكميات 

لأطفالهم �أقل قدرة على �حلركة.
فقد قام باحثون من جامعة مونا�ش يف مدينة ملبورن �لأ�شرت�لية، 

باختبار �آثار �لربوتني على ذباب �لفاكهة.
ومتت تربية جمموعتني من هذه �حل�شر�ت، �لتي يعتقد �أنها �شبيهة 
�أطعمت  و�لأخ��رى  بالربوتني  غنيا  غ��ذ�ء  �أعطيت  �إحد�ها  بالإن�شان، 

نظاما فقر� بالربوتني.
يحوي  بنظام  �لبلوغ  فرتة  خالل  تغذيتهما  متت  �ملجموعتني  �أن  �إل 

م�شتويات مت�شابهة من �ملو�د �لغذ�ئية �لأ�شا�شية.
ووج����د ب��اح��ث��و ج��ام��ع��ة م��ون��ا���ش �أن ت��ل��ك �ل��ت��ي ت��ت��غ��ذى ب��ن��ظ��ام غني 
بالربوتني تنجب �شغار� متلك حيو�نات منوية �أكرث تناف�شية، وفقا 

 ."Biology Letters" لدورية
وف�شر ذلك على �أن تلك �حليو�نات �ملنوية �أكرث قدرة على �لإجناب.

�ملجموعة  لدى  �أ�شعف  كان  �ملناعة  جهاز  �أن  �أي�شا  �لدر��شة  ووج��دت 
�لتمثيل  عمليات  �أن  ول��وح��ظ  ب��ال��ربوت��ني.  فقر  بنظام  تغذت  �لتي 
�لغذ�ئي و�لإجناب قد ز�دت يف �أبناء �لآباء �لذين تناولو� نظاما غذ�ئيا 
عايل �لربوتني. لكن �لعلماء مل يتمكنو� من معرفة ما �إن كانت �لآثار 

قد ترت�جع لو �أن �لأمهات تناولن نظاما غنيا بالربوتني.

ح�صا�صية زوجته تكلفه 100 األف دولر
 �أنفق رجل من ولية ميني�شوتا �لأمريكية، �أكرث من 100 �ألف دولر 
�لتي  لزوجته  �آم��ن��اً  مكاناً  منه  ليجعل  منزله  حتديث  على  �أمريكي 

تعاين من ح�شا�شية مفرطة.
�شخ�شها  نادرة  �شحية  حالة  من  عاماً(  تعاين جو�نا و�تكينز )29 
�لن�شاط  ب�متالزمة  يعرف  �ملناعي  �أنها خلل يف نظامها  �لأطباء على 

�ملفرط للخاليا. 
وتتمثل ماأ�شاة جو�نا باأن هذه �حلالة �ل�شحية �لتي قد ت�شكل خطر�ً 
�شيء حولها  �أي  �شد  لديها  بح�شا�شية مفرطة  تت�شبب  على حياتها، 

مبا يف ذلك زوجها �شكوت. 
ويذكر باأن جو�نا ل ت�شتطيع �لقرت�ب من زوجها �أو عناقه �أو حتى 
م�شافحته، ومت�شي �أم�شياتها يف م�شاهدة �لتلفاز يف غرفة منف�شلة 
عنه. وتعاين جو�نا �لتي مت نقلها �إىل �مل�شت�شفى عدة مر�ت يف حالة 

حرجة، من 100 نوع من �حل�شا�شية يف جميع �أنحاء ج�شدها. 
�إىل  ومل يتو�ن �شكوت عن �ملبادرة يف جمع �لتربعات لتحويل منزله 
حيث  مي" �لإل��ك��رتوين،  فاند  "غو  موقع  ع��رب  لزوجته  �آم��ن  مكان 
متكن من جمع مبلغ 100000 دولر �أمريكي، وقام بطالء �ملنزل 
�لرو�ئح  من  للتخل�ش  جديد،  �أث��اث  و�شر�ء  جديدة  �أر�شية  وتركيب 

�لقدمية �لتي كانت زوجته تتح�ش�ش منها. 
وذكر �شكوت باأن زوجته فقدت وعيها من �شدة �ل�شدمة عندما دخلت 
�إىل �ملنزل بعد حتديثه لأول مرة، و�أنها ��شتعادت وعيها بعد وقت ق�شر 
وقامت بال�شتحمام مب�شاعدة �شقيقيها، �ل�شخ�شان �لوحيد�ن �للذ�ن 
ل ي�شببان �حل�شا�شية لها.  وياأمل �شكوت �لذي ميار�ش مهنة �لتعليم، 
باأن تعتاد زوجته جو�نا على حميطها �جلديد �لذي �أ�شبح مكاناً �أكرث 

�أمناً بالن�شبة لها، وفقاً ل�شحيفة ديلي مرور �لربيطانية.  

جناح زراعة وجه كامل
ك��ام��ل ملري�ش  �ملتحدة يف زرع وج��ه  �ل��ولي��ات  جن��ح ج���ر�ح جتميل يف 
كان يعاين من ت�شوهات كبرة جر�ء حادث �إطالق نار، وتعترب تلك 

�لعملية و�حدة من �أكرث �لعمليات �لطبية تعقيد�.
�لنتيجة  لكن  �ل��رتم��ي��م،  عمليات  م��ن  للعديد  خ�شع  �ملري�ش  وك��ان 
�جلديد  وجهه  وروؤي���ة  لل�شفاء  متاثله  بعد  �مل��رة  ه��ذه  خمتلفة  كانت 
�أجريت له يف يونيو  �إثر عملية زر�ع��ة وجه كامل  �لأوىل على  للمرة 
��شتئ�شال  56 �شاعة مت خاللها  حزير�ن �ملا�شي. و��شتمرت �لعملية 
وجه �لو�هب مبا فيه �لأنف و�لفم و�لفك و�لأ�شنان، ف�شال عن �جللد 

و�لعظام و�لع�شالت و�لأع�شاب قبل زرعها للمري�ش.
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تعرف على اأ�صواأ الوظائف يف العامل 
�شتعيد  �لأرج��ح  �أو مزعجاً، فعلى  �أن��ك متار�ش عماًل مماًل  �إذ� كنت تعتقد 
�لأعمال  و�أ�شو�أ  �أغ��رب  �لتفكر يف ذلك، عندما تتعرف على جمموعة من 

�لتي ميار�شها �لبع�ش لك�شب قوتهم حول �لعامل.
لأ�شخا�ش  �ل�شور  �لربيطانية جمموعة من  ديلي ميل  ور�شدت �شحيفة 
ميار�شون �أعماًل ووظائف لن يرغب �لكثرون مبمار�شتها، حتى لو ح�شلو� 

على �أجور جمزية عليها.
�لقطط  طعام  ب��ت��ذوق  عمله  يف  باملتعة  ي�شعر  �إن��ه  �إلي�شون  �شيمون  يقول 

و�لكلب يف متجر مارك�ش �آند �شبن�شر.
�آخ��ر قد  ن��وع  ي��وؤدي عماًل من  �لبلد�ن �لآ�شيوية  �إح��دى  ه��ذ� �لع�شكري يف 

يودي بحياته، حيث يحمل دريئة �لتدريب على �إطالق �لنار لزمالئه.
جمموعة من �لعامالت وظيفتهن �شم حتت �إبطي متطوعني لقيا�ش مدى 

جودة عالمة جتارية ملزيل ر�ئحة �لتعرق.
مناذج  يحملن  وهن  �حلّمامات،  تنظيف  مل�شحوق  يروجن  ت�شويق  عامالت 

عن �ملر�حي�ش على ظهورهن.
�إعالن عن وظيفة يطلب �شخ�شاً يقوم بطحن �أو م�شغ �حل�شائ�ش حل�شان 

يعاين من م�شاكل يف �لأ�شنان.
رجل هندي مت �لتعاقد معه للتنكر بزي قرد، بهدف حماربة غزو �لقرود 

بح�شب نا�شر �ل�شورة.
�لت�شليحات �لكهربائية، فلن ترغب على �لأرجح  �إذ� كنت تعمل يف جمال 
�لأ�شالك  فيه  تت�شابك  �ل��ذي  �مل��ك��ان  ه��ذ�  مثل  يف  �لعمل  منك  ُيطلب  ب��اأن 
عن  يزيد  عمره  �شحي  �شرف  خ��ز�ن  با�شتك�شاف  يقوم  عامل  �لكهربائية. 
�أن ُيعّر�ش حياته  �أفعو�نية، ومهمة هذ� �ل�شاب  45 عاماً. م�شكلة يف لعبة 

للخطر ويركبها لوحدة ملعرفة ما هي �مل�شكلة.

العثور على قارة غارقة 
يف املحيط الهادي 

جيولوجيكال  ل�����دوري�����ة  ع���ل���م���اء  ق�����ال 
�لعثور  مت  �إن���ه  �أم��ري��ك��ا  �أوف  �شو�شايتي 
م�شاحة  ث��ل��ث��ا  م�����ش��اح��ت��ه��ا  ق������ارة  ع���ل���ى 
يف  �ل��ه��ادي  �ملحيط  مياه  حتت  ��شرت�ليا 
�لعلماء  وذك��ر  �لغربي.  �جلنوبي  �جل��زء 
 4.5 �لقارة  �لياب�شة يف هذه  �أن م�شاحة 
باملئة   94 يقع  م��رب��ع  كيلومرت  مليون 
م��ن��ه��ا حت���ت �مل����اء ول ي��ظ��ه��ر م��ن��ه��ا فوق 
�ل�شطح �إل �أعلى نقطتني وهما نيوزيلند� 

وكاليدونيا �جلديدة.
وق�����ال ن��ي��ك م��ورت��ي��م��ر �خل���ب���ر مبعهد 
�ل���ع���ل���وم �جل���ي���ول���وج���ي���ة و�ل����ن����ووي����ة يف 
ن��ي��وزي��ل��ن��د� �إن����ه �أم����ر حم��ب��ط ل��ن��ا نحن 
�ملحيط  م���ي���اه  ب�����ش��ب��ب  �جل��ي��ول��وج��ي��ني 
ه���ن���اك. ل���و ك���ان ب��اإم��ك��ان��ن��ا ���ش��ح��ب مياه 
هناك  للجميع.  �لقارة  �شتت�شح  �ملحيط 
و��شحة  ك��ب��رة  وق����ارة  جبلية  ���ش��ال���ش��ل 

فوق ق�شرة �ملحيط.
وق������اد م���ورت���ي���م���ر ف���ري���ق �ل���ب���اح���ث���ني يف 
"زيالنديا:  �لدر��شة �لتي حملت عنو�ن 
�لقارة �ملخفية على �لأر�ش" و�لتي ت�شر 
ما  تثبت  �جل��دي��دة  �لكت�شافات  �أن  �إىل 

كان �لعلماء ي�شتبهون فيه منذ فرتة.

راقب اأي اأعرا�ض تنتابك 
عند اأخذ م�صادات الكاآبة �ص 23

اإمكانية احلياة على 
كوكب القزم

لوكالة  ف�شائية  م��رك��ب��ة  ر���ش��دت 
مو�د�  )نا�شا(  �لأمريكية  �لف�شاء 
ع�شوية على كوكب �لقزم �شري�ش. 
�أن  �مل��رج��ح  فمن  �لعلماء  وبح�شب 
بناء  لبنات  ت�شبه  �ملكت�شفة  �مل���و�د 

�حلياة على كوكب �لأر�ش.
ف�شائية  م��رك��ب��ة  �إن  ع��ل��م��اء  ق����ال 
و�لف�شاء  �ل��ط��ر�ن  لإد�رة  ت��اب��ع��ة 
مو�د  ر���ش��دت  )ن��ا���ش��ا(،  �لأمريكية 
على  ك��رب��وين  هيكل  ذ�ت  ع�شوية 
يدور  �ل��ذي  �شري�ش  �لقزم  كوكب 
ب��ني ك��وك��ب��ي �مل��ري��خ و�مل�����ش��رتى يف 

حز�م �لكويكبات �لرئي�شي. 
و�أ���ش��ارو� �إىل �أن هذه �مل��و�د �شبيهة 
�حلياة  بناء  لبنات  رمب��ا  كانت  مبا 
�لكت�شافات  وت�شع  �لأر����ش.  على 
���ش��ري�����ش ���ش��م��ن ق��ائ��م��ة �آخ�����ذة يف 
�ل�شم�شي  �لنظام  �لنمو لأماكن يف 
عن  يبحثون  علماء  �هتمام  حم��ل 

حياة خارج كوكب �لأر�ش.
�شخور  م����ن  ���ش��ري�����ش  وي���ت���ك���ون 
حو�يل  �إىل  قطره  وي�شل  وجليد 

كيلومرت�ً.   950
�ملريخ  ك���وك���ب  �ل���ق���ائ���م���ة  وت�������ش���م 
و�ل��ع��دي��د م��ن �لأق��م��ار �ل��ت��ي تدور 
ح�����ول ك���وك���ب���ي �مل�������ش���رتى وزح�����ل. 
وح��ق��ق �لك��ت�����ش��اف �ل����ذي ن�����ش��ر يف 
باحثني  ف���ري���ق  ���ش��اي��ن�����ش  دوري�������ة 
�لتابعة  دون  م��رك��ب��ة  ي�����ش��ت��خ��دم 
�شري�ش  ح���ول  ت���دور  �ل��ت��ي  لنا�شا 
منذ م��ا ي��ق��رب م��ن ع��ام��ني. وقال 
�ملركبة  �ل��ع��ل��م��اء يف  ف��ري��ق  رئ��ي�����ش 
ر��شل وهو من جامعة  كري�شتوفر 
يو.�شي.�إل.�إيه يف ت�شريح �شحفي 
�أن  �أعتقد   :2017 فرب�ير   16
ت��ل��ك �جل��زي��ئ��ات �ل��ع�����ش��وي��ة تبعد 
�مليكروبية..  �حل���ي���اة  ع���ن  ك���ث���ر�ً 
باأننا  يخربنا  �لكت�شاف  ه��ذ�  لكن 
��شتك�شاف  م���ن  ل��ل��م��زي��د  ب��ح��اج��ة 
���ش��ري�����ش. وي���ع���د ���ش��ري�����ش �أك���رب 
ج�شم يف حز�م �لكويكبات. و�أ�شاف 
ر��شل ي�شر هذ� �لكت�شاف �إىل �أن 
�ملو�د �لتي بد�أ بها �لنظام �ل�شم�شي 
�ل�شرورية  �لعنا�شر  على  �حتوت 

�أو �للبنات لبناء �حلياة. 

خزان يت�صبب مبقتل 
واحدة اأ�صرة  من   3

ذك����رت �ل�����ش��رط��ة �لأ���ش��رت�ل��ي��ة �أن 
ثالثة م��ن �أف���ر�د �أ���ش��رة و�ح���دة يف 
بلدة ريفية �شغرة لقو� حتفهم يف 
��شتن�شاقهم  جر�ء  ماأ�شاوي  حادث 

�أبخرة �شامة يف خز�ن مياه فارغ. 
بلدة جانينج يف  ووق��ع �حل���ادث يف 
نيو �شاوث ويلز عندما �شقط رجل 
69 عاماً د�خل خز�ن مياه �أ�شمنتي 
مياه  مب�شخة  تنظيفه  �أثناء  ف��ارغ 

تعمل بالبنزين.

ل يجب ال�صتهتار باأوجاع الأ�صنان تفاديا للأ�صواأ

�ضغط  ب�ضبب  الأ�ضنان  يف  ح��ادة  ب��اآلم  با�ضتمرار  ت�ضعر  هل 
بزيارة  عليك  اإذا  الباردة؟  اأو  ال�ضاخنة  امل�ضروبات  اأو  الهواء 
من  تعاين  اأن��ك  يعني  قد  ذلك  لأن  ب�ضرعة،  الأ�ضنان  طبيب 

حالة ت�ضتدعي �ضرعة التعامل معها من قبل طبيب الأ�ضنان.
ين�ضح خرباء اأملان ب�ضرورة زيارة طبيب الأ�ضنان عند ال�ضعور 
عرب  ذل��ك،  عن  الطرف  غ�ض  وع��دم  الأ�ضنان،  ب��اآلم  امل�ضتمر 

تناول اأدوية م�ضكنة. 
هذه الأعرا�ض ميكن اأن تعني اأن التهابات يف ع�ضب الأ�ضنان. 
جملتها  يف  اأملانيا،  �ضرق  ولي��ات  اأ�ضنان  اأطباء  غرفة  وحتذر 
ت�ضان رات، اأنه يف حالة مل تعالج من قبل طبيب خمت�ض، فاإن 
اإىل  ينت�ضر  اأن  ميكن  اللتهاب  اأن  اإذ  وخيمة.  عواقب  لذلك 

م�ضتوى الفك.
التهاب  اأعرا�ض  اأن  الأمل��اين،  براك�ضي�ض  هايل  موقع  وي�ضري 
امل�ضاء، ول  ا�ضتداد الوجع غالبا يف  ع�ضب الأ�ضنان يتمثل يف 
ويف  منها.  التخفي�ض  يف  الغالب  يف  املهدئة  الأقرا�ض  ت�ضاعد 
اأغلب احلالت فاإن ت�ضو�ض اأحد الأ�ضنان هو امل�ضبب الرئي�ضي 
�ضدع  اأو  ك�ضر  اأو  حل��ادث  التعر�ض  اأن  بيد  ال�ضن.  التهاب  يف 
�ضديد على م�ضتوى الفك، ي�ضهل بدورها دخول البكترييا اإىل 

لب ال�ضن وي�ضبب التهابا داخلها.

وعند معاجلة �لقناة �جلذرية، يقوم �لطبيب �أول باإحد�ث 
بعدها  بع�شها،  �لأع�شاب عن  بعزل  ويقوم  �ل�شن  ثقب يف 
تعبئة  يتم  ذل��ك  بعد  �مل�شاب،  �لن�شيج  م��ن  �لتخل�ش  يتم 
�أنه ميكن  �لقناة �جلذرية مبادة خا�شة. وي�شر �خل��رب�ء 
�أن ت�شاحب �ملري�ش �أوجاع يف �ل�شن بعد معاجلتها، ب�شبب 

ح�شا�شية �ل�شن، لكن �لأوجاع �شتتوقف بعد �أيام.
�أمر��ش �للثة 

�أمر��ش �للثة �ل�شديدة و�لتهابات �لفم و�لأ�شنان قد توؤثر 
على و�شائف �ملخ لدى �مل�شابني مبر�ش �لألزهامير، وهي 
و�ملعرفية  �لإدر�ك��ي��ة  �ل��ق��در�ت  ت��ده��ور  على  دليل  بالتايل 
للمر�شى بح�شب ما تو�شلت �إليه نتائج در��شة بريطانية.

�أمر��ش  باأن ظهور  بريطانية حديثة  در��شة  نتائج  �أف��ادت 
ب�شرعة  ينبئ  �لأل��زه��امي��ر،  مبر�ش  �مل�شابني  ل��دى  �للثة 
وقال  �ملر�شى.  لدى  و�ملعرفية  �لإدر�كية  �لقدر�ت  تدهور 
جامعة  من  �لدر��شة  على  �مل�شرفني،  كبر  هوملز،  كاليف 
�شاوثامبتون باململكة �ملتحدة "ما �أو�شحناه �أن من لديهم 
�أم���ر�����ش �ل��ل��ث��ة �ل�����ش��دي��دة ي��ع��ان��ون م��ن ت��ده��ور �لقدر�ت 
�أ����ش���رع بغ�ش �ل��ن��ظ��ر ع��ن م���دى �شدة  �لإدر�ك���ي���ة ب�����ش��ورة 
�لب�شيطة  ب��ني �حل���الت  ت���ر�وح  �ل�شيخوخة )�ل���ذي  خ��رف 

و�ملعتدلة(".
وقال هوملز �إنه وفريقه �لبحثي، تو�شل يف در��شات �أخرى 
�لبولية و�لتهاب  �مل�شالك  �ل�شدر وعدوى  �أمر��ش  �أن  �إىل 
�ملفا�شل ود�ء �ل�شكري ترتبط بتفاقم �لألزهامير. و�أو�شح 
لرويرتز هيلث، �أنه وطاقمه �لبحثي مل يدر�شو� من قبل 
ذل��ك يقع  و�لأل��زه��امي��ر لأن  �للثة  �أم��ر����ش  ب��ني  �لعالقة 

�شمن جمال �خت�شا�ش �أطباء �لأ�شنان.
ور�قبت �لدر��شة على مدى �شتة �أ�شهر �أحو�ل 60 �شخ�شا 

�لب�شيطة  ب��ني  ح��الت��ه��م  وت����رت�وح  م��ن��ازل��ه��م  يف  يقيمون 
تلك  خالل  �لدر��شة  يف  �مل�شاركون  يدخن  ومل  و�ملعتدلة. 
�أم��ر����ش �للثة خالل  �أن��ه��م مل ي��ع��اجل��و� م��ن  �ل��ف��رتة كما 
�لأ�شهر �ل�شتة �ل�شابقة لبدء �لدر��شة ولديهم ع�شر �أ�شنان 

على �لأقل.
اأ�ضنان الأطفال 

وبتطور  �لأجيال  باختالف  �لأ�شنان  ب�شان  �لآر�ء  �ختلفت 
�لعلم، وتباينت �لن�شائح ب�شاأن رعاية �أ�شنان �لأطفال يوميا 
باختالف �لأجيال. هذه ن�شائح ذهبية تعني �جلميع على 

رعاية �لأ�شنان ع�شى �أن تكون �حلا�شمة هذه �ملرة.
عن  �إع��الن��ا  بنيهم  �أف���و�ه  �شحة  تبقى  �أن  �ل��و�ل��دي��ن  يهم 
�أمٍل  بال  ليال  �ل�شغر  ينام  �ن  ويهمهم  �أ�شنانهم،  �شالمة 
من �شر�ش منخور �أو لثة ملتهبة �أو ر�ئحة كريهة حترمه 
من �لنوم. در��شات ظهرت حديثا ك�شفت �أّن �أمر��ش �للثة 
- ل�شيما عند �شغار �ل�شن- قد تخلق يف �لبدن م�شكالت 
باأمر��ش  �لإ���ش��اب��ة  �ح��ت��م��الت  ذل��ك  �شحية جمة، مب��ا يف 
بال�شحة  �ملتخ�ش�ش  �لطبي  ميد"  "ويب  موقع  �لقلب. 
باأ�شنان  للعناية  ن�شائح  جملة  ن�شر  �ل��ع��ام��ة  و�ل�����ش��الم��ة 
�أن��ه��ا ب�شيطة وغ��ر مكلفة  �لأ���ش��رة. �جل��دي��د فيها  �أف���ر�د 
ماليا، �شرط �أن يجري تطبيقها على �ل�شغار منذ نعومة 

�أظفارهم.
ولوحظ  مبكرة،  �شن  منذ  �ل�شغار  باأ�شنان  �لعناية  *�ب��د�أ 
�أن �أغلب �لأطفال ي�شابون باأمر��ش �لت�شو�ش �لتي تخلف 
�إىل  �أ�شنانهم وهم يف عمر ي�شبق عمر �لذهاب  تخريبا يف 
�لر�بطة  رئي�ش  �شويل  كارين  �لدكتور  وين�شح  �ملدر�شة. 
�لأمريكية ل�شحة �لأ�شنان با�شتخد�م قطعة قما�ش ناعمة 
تو�شع على فر�شة �أ�شنان طرية مل�شح �أ�شنان ولثة �لأطفال 

حني يكونون يف �شن �لثانية.
*�بد�أ با�شتخد�م �لتيجان �لو�قية منذ �شن �ل�شاد�شة، وطبقا 
��شتخد�م  ف��اإن  و�لوقاية  �لأم��ر����ش  على  �ل�شيطرة  ملر�كز 
�لأ�شنان  وقاية  يف  كبر  حد  �إىل  ي�شاعد  �لو�قية  �لتيجان 
على  معقولة  بكميات  �لفلور�يد  *��شتخدم  �لت�شو�ش.  من 
ي�شاف  �لتي ل  �لبلد�ن  �مل�شموح. ويف  تتجاوز �حلد  �أن ل 
�لفلور�يد �إىل مياه �ل�شرب فيها ين�شح با�شتخد�م معاجني 
�ل��ف��ل��ور�ي��د وت��ط��ب��ي��ق ����ش��ت��خ��د�م��ه��ا ع��ل��ى �لأ���ش��ن��ان ح�شب 
�لإ�شر�ف  ع��دم  م��ر�ع��اة  م��ع  �ملخت�ش  �لطبيب  توجيهات 
و�لتجاوز لحتمال وقوع م�شاعفات م�شادة. ويجب مر�عاة 
�أن ل تزيد كمية �لفلور�يد �مل�شتخدم لأ�شنان �لأطفال عن 
�لأ�شنان  فر�شاة  على طرف  �ل�شغرة  �لبازلء  حجم حبة 

و�إل ظهرت على �لأ�شنان بقع بي�شاء مزمنة.
*فّر�ش �أ�شنان �لأطفال مرتني يف �ليوم، و��شتخدم �خليط 
لتنظيف �لفر�غات بينها مرة و�حدة، كما يو�شى بتبديل 
فر�شاة �لأ�شنان من 4 �ىل 8 مر�ت يف �ل�شنة ملنع ��شتيطان 
يجرح  مب��ا  ���ش��ع��ر�ت��ه��ا  تهتك  ول��ت��ح��ا���ش��ي  فيها  �ل��ب��ك��رتي��ا 

�للثة.
�أو  ���ش��يء،  �أي  ت��ن��اول  بعد  ب��امل��اء  ومت�شم�ش  فمك  *�غ�شل 
من  خاليا  ي��ك��ون  �أن  على  �ل��ل��ب��ان  منظم  ب�شكل  ��شتخدم 
�ل�شكريات �مل�شببة للت�شو�ش، �للبان �خلايل من �ل�شكر �أمر 

ي�شاعد ب�شدة يف منع �شيالن �للعاب من فم �لأطفال.
باأنو�عها مفيدة للج�شد وبنائه، لكن �لأخطاء  *�لريا�شة 
�مل��ح��ت��م��ل��ة �ل��ت��ي ق���د ي��رت��ك��ب��ه��ا �لأط���ف���ال خ���الل ممار�شة 
قد  �ل��ف��م،  ملنطقة  ���ش��رب��ات  عنها  ينجم  و�ل��ت��ي  �ل��ري��ا���ش��ة 
ت�شبب ت�شوهات ودمار� �أبديا يف �أ�شنانهم، لذ� ي�شيع �ليوم 

��شتخد�م و�قيات �لأ�شنان لالأطفال و�لبالغني .

ملاذا ت�صيل الدموع 
عند التثاوؤب ؟

ي���ك���ون ه���ن���اك �شغط  �ل����ت����ث����اوؤب  ع���ن���د 
زيادة  ب�شبب  �جل��م��ج��م��ة،  ع��ل��ى  ب�شيط 
��شتن�شاقه  يتم  �ل��ذي  �لأك�شجني  كمية 
ب�شبب  �أو  �ل���ط���وي���ل،  �ل���ت���ث���اوؤب  خ����الل 
�لزيادة  ه���ذه  �ل���وج���ه.  ع�����ش��الت  ت��وت��ر 
�ل�شائل  �ن��دف��اع  �إىل  ت���وؤدي  �ل�شغط  يف 
�أ�شرع  ب�شكل  �ل���دم���اغ  خ���ارج  �ل��ن��خ��اع��ي 
من �ملعتاد. تدخل �ل�شو�ئل �لز�ئدة �إىل 
�لدموع  ي�شكل  و�لذي  �لدمعي،  �جلهاز 

ويدفعها لل�شيالن.
يف معظم �حلالت، حني يتثاءب �لنا�ش 
فاإنهم يغلقون �أعينهم ب�شدة خالل هذه 
�لعملية، وهو عامل يحفز �إنتاج �لدموع 

ي�شبب  ذل���ك  �أن  �لأوىل:  ب��ط��ري��ق��ت��ني. 
���ش��غ��ًط��ا ع��ل��ى �ل��ق��ن��اة �ل��دم��ع��ي��ة، وهذ� 
�ل�شو�ئل  زي��ادة كمية  �إىل  ي��وؤدي  ب��دوره 

�لتي يتم دفعها �إىل �لعينني.
�ل��ث��ان��ي��ة: ي�����وؤدي �ل���ت���ث���اوؤب �إىل �إغ���الق 
�لقناة �لدمعية، وهو ما يوؤدي لت�شريف 

�ل�شو�ئل �لز�ئدة من �لعني.
ت�شكيل  �إىل  ي���وؤدي���ان  �ل��ع��ام��الن  ه����ذ�ن 
�ملزيد من �ل�شائل �لدمعي د�خل �لعني، 
لت�شريفه، فهذ�  ومع عدم وجود مكان 
�شترتقرق  �لتثاوؤب،  نهاية  يف  �أن��ه  يعني 
�شتندفع  و�ل����ت����ي  ب����ال����دم����وع  ع���ي���ن���اك 

للخارج.
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للحد من ا�ضتخدام الهاتف وتطبيقات و�ضائل التوا�ضل الجتماعي اأثناء قيادة ال�ضيارة

حملة "حياتي اأهم من ات�صالتي" املرورية تختتم فعالياتها  يف العني

جناح دولة الإمارات يف مهرجان اجلنادرية يختتم فعالياته بنجاح متميز

يف حما�ضرة ا�ضت�ضافتها كلية اخلوارزمي الدولية يف العني

اأخر الأبحاث ترجع مر�ض ال�صرطان اإىل العامل الوراثي بالدرجة الأوىل ومن بعده الأ�صباب البيئية

•• العني – الفجر

�أهم  "حياتي  حملة  �ل��ع��ني  مدينة  يف  �أم�����ش  �ختتمت 
�شمن  �لفائت  �لأ�شبوع  �نطلقت  �ت�شالتي" �لتي  من 
�لهاتف  ��شتخد�م  م��ن  للحد   " �خل��ر  "عام  فعاليات 
قيادة  �أث��ن��اء  �لجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  وتطبيقات 
�ل�شيارة، من تنظيم مركز قادة �مل�شتقبل لال�شت�شار�ت 
�شرطة  مديرية  مع  بالتعاون  �لب�شرية  �مل��و�رد  وتنمية 
�أبو  وجامعة  �ملجتمعية،  �ل�شرطة  �شوؤون  وق�شم  �لعني 
وهيئة  و�لتكنولوجيا،  للعلوم  �ل��ع��ني  وجامعة  ظ��ب��ي، 
�لتطوعي  �لوطن  وفريق  �لإم��ار�ت��ي،  �لأحمر  �لهالل 
�حلملة   برنامج  وت�شمن  وخ��ا���ش��ة.  حكومية  وج��ه��ات 

�لتي ��شتمرت على مدى ثالثة �أيام متتالية  م�شابقات 
من  للحد  تعبرية  مال�شقات  وتوزيع  ون�شر  ثقافية، 
�لتقاطعات  �حلملة  �شملت  كما  �مل���روري���ة،   �حل����و�دث 
�مل��روي��ة و���ش��ي��ار�ت �مل���ارة وم��رت��ادي �ل��ط��رق �لرئي�شية، 
�لثانوية  ل��ط��ل��ب��ة  ت��وع��وي��ة  و�إق���ام���ة ع���دة حم��ا���ش��ر�ت 
فرع  باإ�شر�ف  و�خلا�شة  �حلكومية  �ملد�ر�ش  يف  �لعامة 
كما  �ل��ع��ني،  �شرطة  مب��دي��ري��ة  �لجتماعية  �ل��ع��الق��ات 
مكافحة  فريق  رئي�ش  �لكعبي   عبد�هلل  �مل�شت�شار  ق��دم 
و�لقانونيني  للمحامني  �لإم����ار�ت  بجمعية  �جل��ر�ئ��م 
حم��ا���ش��رة  ب��ع��ن��و�ن " �لآث����ار �مل��رتت��ب��ة ع��ل��ى ��شتخد�م 
�لهاتف �أثناء �لقيادة " يف قاعة مدر�شة �ليحر  . و�أكد 
�حلملة  �أن  �ل��ع��ام��ري  بالركا�ش  حممد  ���ش��امل  �ل�شيخ 

حققت �لكثر من �لفو�ئد �ملبا�شرة يف تثقيف �جلمهور 
و�ل�شائقني ب�شرورة �لتقيد بالقو�نني، و�أهمية �لبتعاد 
و�أعرب  �ل�����ش��ي��ارة.  ق��ي��ادة  �أث��ن��اء  �ل��ه��ات��ف  ��شتخد�م  ع��ن 
ت��ل��ك �حلمالت  م��ث��ل  بتنفيذ  ���ش��ع��ادت��ه  ع��ن  ب��ال��رك��ا���ش 
�شرطة  مديرية  خا�شة  �ملعنية   �جلهات  مع  بالتعاون 
فريق  �شاكر�ً  �ملجتمعية،  �ل�شرطة  �شوؤون  وق�شم  �لعني 
�جلمعيات  وكافة  �مل��ب��ادرة،  باإجناح  �شاعد  �ل��ذي  �لعمل 
و�ملوؤ�ش�شات �لتي �شاهمت يف �إطالق هذه �حلملة حتت 
�مل��ب��ادر�ت  "  و�أوىل  �خل���ر(  ع��ام  يف  �شالمتك   ( �شعار 
قال  . من جهته  "�ملرورية  �ت�شالتي  �أه��م من  حياتي 
�ملبادرة  هذه  �إن  �لكعبي  خمي�ش  حممد  �حلملة  مدير 
هي جت�شيد توجيهات �حلكومة يف عام �خلر، وبالتايل  

ن�شر �أهمية �مل�شوؤولية �ملجتمعية لدى �لأفر�د ملو�جهة 
�لظو�هر �ل�شلبية يف جمتمعنا، و�لبتعاد عن ��شتخد�م 
�لر�شائل  على  بالرد  �أو  �ل�شيارة  قيادة  �أث��ن��اء  �ملحمول 
�لن�شية جتنباً لوقوع �حلو�دث �ملرورية. وتقدم �لكعبي 
بال�شكر �إىل �ل�شيخ �شامل حممد بالركا�ش على رعايته 
من�شق  �لبادي  �شعيد  ولفت   . �حلملة  لهذه  ومو�كبته 
وتكاتف  ج��ه��ود  نتيجة  ج��اء  جن��اح��ه��ا   �أن  �إىل  �حلملة 
وم�شاركة ع�شر�ت �ملتطوعني من هيئة �لهالل �لأحمر 
�لإمار�تي وفريق �لوطن �لتطوعي، ودعم �ل�شيخ �شامل 
بالركا�ش وعدد من �ملوؤ�ش�شات و�ملر�كز . م�شر� �إىل �نه 
�شيتم ��شتكمال �حلملة بعدة فعاليات �أخرى تقام حتت 

�شعار " �شالمتك يف عام �خلر".  

•• اأبوظبي - الفجر

�أ�شرفت عليه هيئة   �ختتم جناح دولة �لإم��ار�ت �لذي 
مهرجان  يف  ف��ع��ال��ي��ات��ه  و�ل��ث��ق��اف��ة  لل�شياحة  �أب��وظ��ب��ي 
خالله  م��ن  �لهيئة  حر�شت  و�ل���ذي   ،31 �جل��ن��ادري��ة 
�ل���ث���ق���ايف و�حل�������ش �لوطني  ب���ال���وع���ي  ع��ل��ى �لرت����ق����اء 
�لثقافية  و�لتاريخية  �لهامة  �ملعلومات  تقدمي  ع��رب 
تعريف  بهدف  �لإم����ار�ت،  ع��ن  و�ل�شياحية  و�ل��رت�ث��ي��ة 
�لتي  و�لعالقة  �لثقايف  مبوروثها  �ل�شعودي  �جلمهور 
�لرت�ثية  �لثقافة  �ل�شقيقني يف جمال  �لبلدين  تربط 

�مل�شرتكة.
�لطينية  �لعمارة  �شكل  �لعام  �شكله  يف  �جلناح  و�تخذ 
دولة  ع��م��ارة  يف  مميز  عن�شر  �إدخ����ال  ومت  �لتقليدية، 
�ملباين  و����ش��ع يف  نطاق  ي�شتخدم على  وك��ان  �لإم����ار�ت 
��شتعمال  مع  �لربجيل،  وه��و  �أل  �لرت�ثية  �لتقليدية 
�أع��م��دت��ه لإ����ش���اءة ك��ام��ل �أرج������اء �جل���ن���اح ب�����ش��ك��ل فني 
�لثقايف  �لإم���ار�ت يف هذ� �حل��دث  ومعرب. و�شرد جناح 

مظاهر  لأدق  بر�شده  �لإم��ار�ت  تاريخ  �لبارز  �لرت�ثي 
�حل���ي���اة يف �مل��ج��ت��م��ع ع��ل��ى م�����د�ر م���ئ���ات �ل�����ش��ن��ني عرب 
لوحات ��شتعر��شية �أبرزت تالحم �ملا�شي مع �حلا�شر 
دولة  �أبناء  فيها  �شارك  للم�شتقبل،  �لأجيال  وتطلعات 
من  ب��ه،  يعتز  ف��ري��د  ت��ع��اون  يف  وموؤ�ش�شاتها  �لإم����ار�ت 
��شتقطبت  �لتي  و�مل�شاركات  �لتنظيم و�حل�شور  ناحية 

كل فئات �ملجتمع �ل�شعودي و�شر�ئحه.
�لرت�ثية  �ل��ع��ن��ا���ش��ر  ع��ل��ى  �ل�������ش���وء  �جل���ن���اح  و����ش���ّل���ط 
�مل��درج��ة ع��ل��ى ق��ائ��م��ة �ليون�شكو  �لإم��ار�ت��ي��ة و�مل���و�ق���ع 
�لعني،  وو�ح��ات  و�ملجل�ش  �لعربية  و�لقهوة  كال�شقارة 
منها  خمتلفة  مو��شيع  على  �لفعاليات  ورك���زت  كما 
�أهم  من  كو�حدة  �لعني" و�إبر�زها  مبدينة  "�لحتفاء 
مدن �لدولة عرب ت�شليط �ل�شوء على عنا�شر �لعمارة 
�لرت�ثية  �لتقليدية  �حل���رف  وك��ذل��ك  بها  �لتقليدية 

�ملتنوعة �لتي ت�شمل كافة مناحي �حلياة. 
حية  ع��رو���ش  على  �أي�����ش��اً  �جل��ن��اح  فعاليات  و��شتملت 
للبحارة، �إىل جانب ��شتعر��ش عن كيفية �شناعة �شباك 

�ل�شيد و�لقر�قر وفن �جلالفة ومتليح �ل�شماك وفلق 
حم���ار �ل��ل��وؤل��وؤ و�أه���ازي���ج �أه���ل �ل��ب��ح��ر. ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
عرو�ش حية لل�شقارة وتاأدية فنون �ل�شلة و�لربابة يف 
�خليمة �لرت�ثية، وكذلك فن �لعازي و�لطارق و�ألو�نه 
من �أجل �لتعريف بتلك �لألو�ن �لرت�ثية �لفريدة �لتي 

متيز بها �أبناء �لإمار�ت عرب �لزمن.
و�حلرف  �ل�شعبية  �ملنتجات  بع�ش  ��شتعر��ش  مت  وقد 
�إىل  متكاملة،  ت��ر�ث��ي��ة  ق��ري��ة  �شمن  �ملحلية  �ل��ي��دوي��ة 
�لطهي  ف��ن��ون  ل��ت��ق��دمي  ك��ام��ل  رك���ن  ج��ان��ب تخ�شي�ش 
�لتقليدية  �ل�شعبية  �لإمار�تية  �لأك��الت  من  و�لعديد 
�أ�شول  يت�شمن  �ملهرجان  جمهور  �أم��ام  مبا�شر  ب�شكل 
�لآلف  وت��و�ف��د  كما  �لأ���ش��ي��ل��ة.  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل�شيافة 
بالعر�ش  لال�شتمتاع  �ل�شابقة  �ل���دور�ت  يف  �ل��زو�ر  من 
�لطريقة  �لعربية على  �لقهوة  �حلي لطريقة �شناعة 

�لإمار�تية كذلك �ل�شتمتاع بطعمها �ملميز.
و��شتطاع جناح �لإمار�ت �أن يحقق روؤية �لقائمني عليه 
يف جعله م�شدر جذب للزو�ر ومن�شة حتفيز �قت�شادي 

و�شناعي و�إحياء للرت�ث وتقاليده �لعريقة من خالل 
�لأن�شطة و�لرب�مج �لعديدة �لتي لقت �إعجاب �لأ�شر 
�لتنظيمية  �للجنة  جن��اح  م��دى  عك�ش  مم��ا  و�لأف�����ر�د 
�لفئة يف  ه��ذه  �شريحة من  �أك��رب  يف حتقيق طموحات 
�جل��ن��اح. ك��م��ا ومت��ك��ن �جل��ن��اح م��ن �ل��رتوي��ج للمر�فق 
�إم���ارة  يف  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  و�مل�����ش��اري��ع  �ل�شياحية  و�مل��ن��ت��ج��ات 
�أبوظبي، و�لفعاليات �لتي ت�شتقطب �ملجتمع �ل�شعودي 
ب�شكل خا�ش من بينها: �ملتاحف، م�شجد �ل�شيخ ز�يد، 
عامل فر�ري، يا�ش ووتروورلد، فورمول1 و�لفعاليات 
�مل�����ش��ارك��ة �لإم��ار�ت��ي��ة يف �ملهرجان  �لأخ�����رى. وع��م��ل��ت 
�ل�شعودية  بني  و�ل�شد�قة  �لأخ��وة  �أو����ش��ر  تقوية  على 
�لكامنة  �لثقافة  يف  �لتماثل  ج��ذور  وك�شف  و�لإم���ار�ت 
وبخا�شة �أن �لتو��شل من خالل هذ� �ملهرجان حيوي 
و�نطلق من كونه عماًل �إ�شافياً يف تدعيم �لتو��شل عرب 
بال�شعبني،  �خلا�شة  و�لثقافة  بالرت�ث  �لتعريف  دعم 
كما �أنه يعمل على �لتالقي بني كافة �لفئات �لب�شرية 

من �ملجتمعني.

•• العني - الفجر

��شتاذ  باركر  �قبال  حممد  �لدكتور  �أك��د   
�لكيمياء �حليوية و�لطبية  و�لبيولوجيا 
بجنوب  ت���اون  كيب  جامعة  يف  �لبنيوية 
ت�شتهدف  �لتي  �لأبحاث  �خر  �أن  �فريقيا 
�نتاج  تتمثل يف  �ل�����ش��رط��ان  م��ر���ش  ع��الج 
�لتغير�ت  ع��ل��ى  م��ب��ا���ش��رة  ي���وؤث���ر  دو�ء 
�مل�شببة  �جلينات  تركيب  يف  حت��دث  �لتي 
�أدوي����ة  ث��م��ة  �أن  �إىل  م�����ش��ر�   ، ل��ل��م��ر���ش 
�ن��ت��ج��ت م���وؤخ���ر� ل��ه��ذ� �ل��غ��ر���ش ل �شيما 
�شرورة  �إىل  لفتا  �لثدي  �شرطان  لعالج 
�لكرث  �ل�شخا�ش  ج��ان��ب  م��ن  �له��ت��م��ام 
ب�شبب  ب���امل���ر����ش  ل���الإ����ش���اب���ة  �ح���ت���م���ال 
ك��ل عو�مل  �ل��ور�ث��ي �ىل جتنب  �ل��ع��ام��ل 
�ل����ش���اب���ة ح��ي��ث مل ي��ن��ج��ح �ل��ع��ل��م حتى 
�ل�شخ�ش  ي��ح�����ش��ن  ع��ق��ار  �ن���ت���اج  يف  �لآن 
���ش��ده  و�أ����ش���اف ب��ارك��ر خ���الل �ملحا�شرة 
�لدولية  �خل��و�رزم��ي  كلية  نظمتها  �لتي 
�أخ���ر �لبحاث  ،  ح���ول   �ل��ع��ني  يف مدينة 

و�نو�عه  �ل�شرطان  مب��ر���ش  تتعلق  �ل��ت��ي 
مبر�ش  �ل���ش��اب��ة  ور�ء  �لأول  �ل�شبب  �أن 
ومن  �لأوىل   بالدرجة  ور�ث��ي  �ل�شرطان 
مثل  �لأخ���رى  �لبيئية  �ل�شباب  تاأتي  ثم 
�لكيماوية  و�مل��و�د   ، �لتعر�ش لالإ�شعاعات 
، و�ل���ف���رو����ش���ات و�ل��ب��ك��رتي��ا ف�����ش��ال عن 
�لتدخني وتناول �لكحول     و�أ�شار باركر  
ب�شكل  �جل�شد  ي�شيب  �ل�شرطان  �أن  �ىل 
خاليا  وتكاثر  منو  ي�شطرب  حينما  عام 
�جل�شم ويفقد �ن�شجامها ، وي�شبح خارج 

�ل�شيطرة  .
تتمثل  �ل�شرطان  خطورة  �أن  �ىل  م�شر� 
�جل�شم  خاليا  باقي  يف  �ل���ورم  �نت�شار  يف 
�ل����ورم �حل��م��ي��د يف مو�شعه  ي��ب��ق��ى  ف��ي��م��ا 
بال �نت�شار .   ونفى باركر وج��ود عالقة 
م���وؤك���دة ب���ني �مل���وج���ات �ل��ت��ي ت�����ش��در عن 
�ل��ه��و�ت��ف �مل��ت��ح��رك��ة و�ل����ش���اب���ة مبر�ش 
�أخ����رى  �ل�����ش��رط��ان م�����ش��ر� �إىل ع���و�م���ل 
و�أهمها  �أك��رب  ب�شكل  �لأم��ر  عن  م�شوؤولة 
و�ل�شي�شة   �ل�����ش��ج��ائ��ر  وت��دخ��ني  �ل�����ش��م��ن��ة 

�نخفا�ش  ع��دم  ��شباب  �إىل  ب��ارك��ر  ول��ف��ت 
مبر�ش  �ل���ش��اب��ة  ح��ول  �لعاملية  �لرق����ام 
باملر�ش  �ل��وع��ي  زي���ادة  ب�شبب  �ل�����ش��رط��ان 
ع��ن��ه م���ن دون خ�����ش��ي��ة نظرة  و�لف�������ش���اح 
معدلت  زي����ادة  �أن  �ىل  م�����ش��ر�  �ملجتمع 
ب�شبب   بالرجل جاء  �مل��ر�أة مقارنة  ��شابة 
تقليدها  للرجل يف كثر من �لت�شرفات 
م��ث��ل �ل��ت��دخ��ني وت���ن���اول �ل��ك��ح��ول وخلع 
للكثر من  �جل��ل��د  وت��ع��ري�����ش  �حل��ج��اب 
�ملكوث  �ل�شارة ف�شال عن  �ل�شم�ش  ��شعة 
�لناجتة  �حل��رك��ة  وقلة  �لعمل  �مل��ط��ول يف 
عن رفاهيتها �لز�ئدة يف �لع�شر �حلديث 
��شار جمدي يو�شف مدير  . ومن جانبه 
زيارة  �أن  �إىل  �ل��دول��ي��ة  �خل��و�رزم��ي  كلية 
�ل��دك��ت��ور حم��م��د �ق��ب��ال ب��ارك��ر ج���اءت يف 
�ل��ت��ب��اح��ث م��ع �لكلية وغ��ره��ا من  �ط���ار 
من  بالدولة  �ملتخ�ش�شة  �لطبية  �ملر�كز 
�لذي  �لبحث  م�����ش��روع  �مل�����ش��ارك��ة يف  �أج���ل 
ي��ق��وده ب��ال��ت��ع��اون م���ع  �ك���رث م��ن ثمانية 
ع�شرين  مببلغ  متويله  ومت  دول���ة  ع�شر 

مليون باوند ��شرتليني من قبل جمل�ش 
�ل���ربي���ط���اين بهدف  �ل�����ش��رط��ان  ب���ح���وث 
على  لل�شيطرة  �لناجعة  �حل��ل��ول  توفر 

هذ� �ملر�ش �خلبيث.

�ملحا�شرة  تنظيم  �أن  �ىل  يو�شف  ول��ف��ت 
ياأتي يف �طار وعي �لكلية بدورها يف خدمة 
ت��وع��ي��ت��ه مبختلف  و  و�ل��ط��ل��ب��ة  �مل��ج��ت��م��ع 

�ملنا�شبات �لتي يحتفل بها �لعامل .

حتت �ضعار "كويتي ويحتفل بداره"
اأبوظبي ت�صت�صيف احتفالت 

اليوم الوطني الكويتي
•• اأبوظبي - الفجر

حتت  �لكويتي  �ل��وط��ن��ي  �ل��ي��وم  �ح��ت��ف��الت  �أب��وظ��ب��ي  �لعا�شمة  ت�شت�شيف   
�لكويت  ترنبري  موؤ�ش�شة  من  بتنظيم  بد�ره"،  ويحتفل  "كويتي  �شعار 
و�لثقافة،  لل�شياحة  �أبوظبي  هيئة  م��ع  بالتعاون  و�مل��ع��ار���ش،  للموؤمتر�ت 

ويا�ش مول، وذلك يوم �جلمعة �ملو�فق 24 فرب�ير 2017 يف يا�ش مول.
و�شيتمكن زو�ر يا�ش مول من �ل�شتمتاع بالعرو�ش �لتقليدية �لر�ئعة خالل 
�ل�شيخ  �شعادة  �ل�شرف  �شيف  بح�شور  �لكويتي،  �لوطني  باليوم  �لحتفال 
�ل�شخ�شيات، حيث �شيقدم �لحتفال  �ل�شعود �ل�شباح، وكبار  �ليو�شف  فهد 
فر�شة للزو�ر للتعرف على تر�ث وثقافة �لكويت من خالل عرو�ش تر�ثية 
�لتي  �ملنا�شبة �لوطنية  �لعربية، و�لحتفال بهذه  �أنو�ع �ل�شيافة  وخمتلف 

�شتجمع �لثقافات و�جلن�شيات �ملختلفة حتت �شقف و�حد يف يا�ش مول.
و�ئل �حلويدر  �لكويتي  �لإعالمي  �شيديره  �لذي  �ملهرجان  �شيت�شمن  كما 
�لفال�شي،  ح�شة  �لإم��ار�ت��ي��ة  و�لإعالمية  �لكويت،  دول��ة  بتلفزيون  �ملذيع 
تر�ثية  م�شابقات  بينها  م��ن  �ملتنوعة  و�لفعاليات  �لأن�شطة  م��ن  �لعديد 
لالأطفال وهد�يا تذكارية توزع على �مل�شاركني متثل �أبر�ج �لكويت وتقدمي 
�لوطنية لدولة  �لزهرة  500 �شتلة من  �لكويتية. و�شيتم توزيع  �لأع��الم 
للتعليم  �لعامة  �لهيئة  مب�شاركة  �لبيئية  �لفعالية  �شمن  �لعرفج،  �لكويت 
�لتطبيقي و�لتدريب، و�لتي مت �إعادة �إنتاجها يف م�شروع بيئي ر�ئد م�شرتك 

بني �جلهات �حلكومية �ملعنية و�لفرق �لتطوعية. 
بالتز�من مع �ل�شتجابة  �ملهرجان  �لزهرة على جمهور  وياأتي توزيع هذه 

لعام �خلر. 
�شابني  خمرتعني  مب�شاركة  �لعلمية"  "�لفعالية  �ملهرجان  و�شي�شت�شيف 
�لأن�شطة  �إىل  بالإ�شافة  �خرت�عاتهم،  �أح��دث  �شيعر�شان  �للذين  كويتيني 
�لفنية مب�شاركة �أ�شهر �لر�شامني �لكويتيني �لفنان حممد �ل�شيخ �لفار�شي 
�لذي �شيعر�ش لوحات فنية وور�ش عمل فنية مبا�شرة لالأطفال تت�شمن 

�أجمل ر�شومات يف حب �لإمار�ت و�لكويت وتوزيع �لهد�يا عليهم.
لذوي  �لإمار�ت"  و�أح���ب  كويتي  "�أنا  ف��ق��رة  �مل��ه��رج��ان  برنامج  و�شيتخلل 
�لح��ت��ي��اج��ات �خل��ا���ش��ة، ح��ي��ث ���ش��ي�����ش��ارك ف��ي��ه��ا ���ش��ف��ر م��ر���ش "متالزمة 
�ملنظمة  �للجنة  من  �إمي��ان��اً  وذل��ك  �شهاب،  علي  �لطفل  بالكويت  �لد�ون" 
باأهمية �إ�شر�ك جميع �أفر�د �ملجتمع يف هذه �لحتفالية. و�شتختتم فعاليات 

�ملهرجان بعرو�ش و�أهازيج وطنية للفرقة �ل�شعبية �لرت�ثية. 
و�أكد �لدكتور علي عبا�ش �لنقي رئي�ش �للجنة �ملنظمة للمهرجان و�لرئي�ش 
�لتاريخ  �أن  و�ملعار�ش  للموؤمتر�ت  �لكويت  ترنبري  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي 
ي�شهد على مدى �شالبة وقوة �لعالقات بني دولة �لكويت ودولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة، وذلك ملا حظيت به من دعم وحماية من قيادتي �لبلدين 

�حلكيمتني، و�إميانا من �ل�شعبني �ل�شقيقني بقوة رو�بط �لدم و�لقربى.
و�أ�شاف �لنقي �أن �ختيار �إمارة �أبوظبي مكاناً لهذ� �حلدث �لوطني �لكبر 
ياأتي ملا تتمتع به من متيز وتطور �شياحي و�قت�شادي وثقايف وبيئي على 
وجهاته  �شمن  لختيارها  �لكويتي  �مل�شافر  ي�شجع  مب��ا  �ل��ع��امل،  م�شتوى 

�لرئي�شية.
و�لحتفال  �أب��وظ��ب��ي  يف  �إج��ازت��ه��م  لق�شاء  �لكويتي  �جلمهور  �لنقي  ودع��ا 
بالعيد �لوطني يف يا�ش مول، ليت�شارك و�جلمهور �لإمار�تي بهذه �ملنا�شبة، 
�حلدث،  ل�شت�شافة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دول��ة  �إىل  بال�شكر  متوجهاً 
مبا  م�شيد�ً  للمهرجان،  لدعمها  و�لثقافة  لل�شياحة  �أبوظبي  هيئة  و�إىل 
تبذله من جهود متميزة لتعزيز مكانة �لإمارة كوجهة �شياحية عاملية ر�ئدة 
لفتاً  فيه،  �حل��دث  هذ�  ��شت�شافة  على  مول  يا�ش  �إد�رة  و�إىل  وم�شتد�مة، 
�ملر�كز  �أك��رب  يعد  �لفعاليات كونه  "يا�ش مول" لإقامة  �ختيار  �أن��ه مت  �إىل 
10 دقائق فقط عن مطار  �أبوظبي، ويبعد مدة  �لتجارية و�لرتفيهية يف 

�أبوظبي �لدويل.
وقال �شعود خوري، مدير عام يا�ش مول: ي�شعدنا ��شت�شافة �حتفال �ليوم 
�لوطني لدولة �لكويت �ل�شقيقة هذ� �لعام يف يا�ش مول، ونحن حري�شون 
منا  �لتز�ما  �ملنا�شبة  ه��ذه  يف  ومقيمني  �شياح  من  ب��زو�رن��ا  �لرتحيب  على 
�ملجتمعية  �ل��ف��ئ��ات  خمتلف  ت�شرك  �ل��ت��ي  و�لأن�����ش��ط��ة  �لفعاليات  بتقدمي 

وحتقيق جتربة ت�شوق فريدة ومميزة جلميع �لزو�ر.
وقال مبارك �ل�شام�شي، مدير مكتب �أبوظبي للموؤمتر�ت يف هيئة �أبوظبي 
لل�شياحة و�لثقافة تاأتي م�شاركتنا يف هذه �لحتفالت تعبر�ً عن م�شاعر 
�ل�شقيقة، وح��ر���ش��ن��ا على  �ل��ك��وي��ت  دول���ة  ب��الأ���ش��ق��اء يف  �حل���ب و�لع���ت���ز�ز 
فر�شة  �لح��ت��ف��ال  �شيقدم  حيث  �لوطنية،  ب��الأع��ي��اد  فرحتهم  م�شاركتهم 
للزو�ر للتعرف على تر�ث وثقافة �لكويت من خالل عرو�ش فنية ثقافية 
وت��ر�ث��ي��ة. كما ون��ح��ر���ش م��ن خ��الل ه��ذه �مل�����ش��ارك��ة على �ل��رتوي��ج لإمارة 
�أبوظبي ومقوماتها �ل�شياحية �أمام زو�ر يا�ش مول من خمتلف �جلن�شيات 
وبخا�شة �جلمهور �لكويتي �أحد �أهم �لأ�شو�ق �خلليجية �مل�شتهدفة يف قطاع 
�ل�شياحة يف �لإمارة بهدف تر�شيخ مكانة �لعا�شمة كوجهة �شياحية ر�ئدة 

تر�شي كافة �لأذو�ق و�لفئات �لعمرية.



ك��ب��ر مم��ن مي�شون  ع���دد  رف��ي��ق��ة  �لكمبيوتر  ف����اأرة  ت��ع��ّد 
�إىل  غالباً  يدفعهم  هذ�  لكن  �ملكتب.  ور�ء طاولة  نهارهم 
يولد  مما  �ل���ور�ء،  �إىل  با�شتمر�ر  �ليمنى  كتفهم  حتريك 

خلاًل يف تو�زن �جل�شم.
تعاين �لدكتورة روبن بو�شرز، �لتي متلك مركز 100% 
كرث�ً  مر�شى  بتك�شا�ش،  �أدي�شون  يف   Chiropractic
�لكتف  يف  م�����ش��اك��ل  ي���ع���ان���ون 

و�لعنق.

مكتب  طاولة  ور�ء  تعملون  هل  دوم��اً:  )�أ�شاألهم  تو�شح: 
لعمليَتني  نف�شها  �لطبيبة  هذه  خ�شعت  �لنهار؟(.  طو�ل 

جر�حيَتني يف �لكتف.
تقول: )ت�شّكل هذه معاناة يومية بالن�شبة �إيل(.

�إىل  با�شتمر�ر  �جل�شم  م��ن  و�ح��د  جانب  ��شتعمال  ي���وؤدي 
م�شاكل يف �لكفة �ملدورة، مثاًل.

فاإن  �أخ����رى.  �إىل  ج��ه��ة  م��ن  �ل���ف���اأرة  بنقل  تن�شح  ل��ذل��ك، 
�إىل  فانقلها  م��ث��اًل،  �ليمنى  بيدك  �ل��ف��اأرة  ت�شتعمل  كنت 

و�لعك�ش. �لأي���������ش����ر   �جل����ان����ب 

 وتوؤكد هذه �لطبيبة �أن معظم �أجهزة �لكمبيوتر جمهزة 
�أكرث  �لي�شرى  باليد  �ل��ف��اأرة  ��شتعمال  جتعل  بتطبيقات 

�شهولة.
تقول: )�شحيح �أنك حتتاج �إىل بع�ش 

�لوقت لتعتاد هذ� �لتغير. 
نقل  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ت  �إن  ول���ك���ن 
�أخ����رى  �ل����ف����اأرة م���ن ج��ه��ة �إىل 
تتفادى  و�لآخ�������ر،  �حل����ني  ب���ني 

�خللل(.
ت�شدد �لدكتورة بو�شرز �أي�شاً على 

�أهمية و�شعية لوحة �ملفاتيح.
ت����و�����ش����ح: )ع����ن����دم����ا متد 
ي��دي��ك، ت��ن��دف��ع ذر�ع���اك 
وكذلك  �لأم���������ام  �إىل 

عنقك(.
�لب�شري  �جل�شم  لكن 
لي�ش م�شمماً ليندفع 
�إىل �لأمام با�شتمر�ر، 
�أن  ع��������ن  ف�������������ش������اًل 
يجل�شون  ك���ث���ري���ن 
بعيد�ً جد�ً عن لوحة 

�ملفاتيح.
لذلك من �ل�شروري 
�ملفاتيح  لوحة  و�شع 

�حلر�ش  مع  جانبيها،  �إىل  �ل��ذر�ع��ان  فيه  تبقى  مكان  يف 
90 درجة عند �ل�شغط على  على ت�شكيل �ملرفقني ز�وية 

�ملفاتيح.
ت�شيف هذه �لطبيبة �أنك قد ل تالحظ هذ� �لإجهاد دوماً 

لأنه )ي�شّكل تبدًل تدريجياً بطيئاً(.
حركتك  م��دى  وي��رت�ج��ع  تدريجياً  قوتك  )تفقد  ت��ذك��ر: 

ببطء، وكل ذلك لأنك ل جتل�ش يف �لو�شعية �ل�شحيحة 
و�ملالئمة(.

ه���ذه �خلطو�ت  �أن  ب��و���ش��رز  �ل���دك���ت���ورة  ت���وؤك���د  و�أخ�������ر�ً، 
م�شتوى  عند  لت�شبح  �ل�شا�شة  رف��ع  فيها  مب��ا  �لب�شيطة، 
�لأمد  ع��ل��ى  �شحتك  ع��ل��ى  ك��ب��رة  ب��ف��و�ئ��د  ت��ع��ود  عينيك، 

�لطويل.
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�ل�شروتونني  �������ش�����رتد�د  وم���ث���ب���ط���ات  �ل�������ش���روت���ون���ني 
�لنتقائية

�ل�����ش��روت��ون��ني �أح�����د �ل���ن���و�ق���ل �ل��ك��ي��م��اوي��ة يف �ل���دم���اغ، 
و�ل�شعور  �مل����ز�ج  ت�شبط  �ل��ت��ي  �ل���دم���اغ  د�ر�ت  يف  وي��ع��م��ل 
�ل�شروتونني  ��شرتد�د  مثبطات  ت�شاهم  بدورها  بالقلق. 
 ،)Prozac( �لفليوك�شيتني  ت�شمل  �ل��ت��ي  �لنتقائية، 
 ،)Paxil( و�لباروك�شيتني   ،)Zoloft( و�ل�شرتر�لني 
و�ل�شيتالوبر�م   ،)Luvox( و�ل���ف���ل���وف���وك�������ش���ام���ني 
زيادة  يف   ،)Lexapro( و�لإ�شيتالوبر�م   ،)Celexa(
ك��م��ي��ة �ل�����ش��روت��ون��ني يف �ل���دم���اغ، م��ا ي��ع��ّزز ق����درة د�ر�ت 

�لدماغ تلك على �حلد من �ملز�ج �ملزعج.
�لتخفيف من حدة  �لهدف من تناول هذه �لأدوي��ة غالباً 

�ملز�ج. 
ي�شر �لدكتور ميلر: )متّدك هذه �لأدوي��ة بر�حة كبرة 
باأن  ت�شعر  �أو  ب�شهولة،  ت�شتاء  �أو  ب�شرعة،  تغ�شب  كنت  �إن 

�لإجهاد يثقل كاهليك(.
ولكن يف حالة �لبع�ش، يتحّول �لتخفيف من حدة �ملز�ج 

�إىل )خدر( �أو )تبّلد( تام يف �مل�شاعر. )نتيجة لذلك، 
ل تعود نهاية �لفيلم �ل�شعيدة تبكيك ول جتد �ملتعة 
ذ�تها يف �ل�شحك. �أو قد ت�شعر بالمبالة، ول حت�ّش 
باحلما�شة عينها عند قيامك مبا �عتدت �ل�شتمتاع 

به، كلعب �لغولف �أو �لر�شم(، وفق �لدكتور ميلر.

ما عليك القيام به
ر�قب �أي �أعر��ش تنتابك عند �أخذ مثبطات ��شرتد�د 

�لتاأثر�ت  �أح��ي��ان��اً  تتجّلى  �لنتقائية.  �ل�شروتونني 
و��شطر�بات  و�ل�شد�ع،  �لأرق،  مثل  �ل�شائعة،  �جلانبية 

�لعالج.  من  باكرة  مرحلة  يف  �مل��ع��دة، 
يوؤكد  ميلر  �لدكتور  لكن 

�أن �ملري�ش رمبا 

)ل  يقول:  م�شاعره.  تبّلد  ليمّيز  �أط��ول  وقت  �إىل  يحتاج 
�أحياناً  �ل��ت��اأث��ر  ه���ذ�  عائلته  �أف����ر�د  �أو  �مل��ري�����ش  ي��الح��ظ 
بتناول  �لبدء  على  �أ�شهر  حتى  �أو  �أ�شابيع  م�شي  بعد  �إل 

�جلرعة �ملنتظمة(.
للتخّل�ش  �ل���دو�ء  جرعة  تعديل  �حل��الت  بع�ش  يف  يكفي 
تبديل  �لطبيب  �أو قد يختار  �مل�شاعر.  �لتبّلد يف  من هذ� 
ي�شّدد:  �لدكتور ميلر  �ل��ذي ي�شفه لك. لكن  �ل��دو�ء  نوع 
)من �ملهم �أن تخرب طبيبك مب�شاعرك كي تتمكنا معاً من 

�تخاذ �لتعديالت �لالزمة كلها(.
�ل�شروتونني  �������ش�����رتد�د  م���ث���ب���ط���ات  ت���وق���ف  ل  ول���ك���ن 
توؤدي  مماثلة  خ��ط��وة  لأن  نف�شك  تلقاء  م��ن  �لنتقائية 
�أعر��ش  تعاين  قد  �أو  �لكاآبة،  �إىل  وعودتك  �نتكا�شك  �إىل 

�لن��ق��ط��اع، م��ث��ل �ل�����دو�ر، و�ل��ت�����ش��و���ش �ل��ذه��ن��ي، و�لتعب، 
و�لغثيان،  و�لأرق،  �لب�شر،  وت�شو�ش  و�حل��رق��ة،  و�ل��وخ��ز، 
ونوبات  و�لقلق،  بالأنفلونز�،  �شبيهة  و�أعر��ش  و�لإ�شهال، 

�لبكاء.
�مل�شاعر  تبّلد  بالر�حة ومل تتخّل�ش من  ت�شعر  �إذ� مل  �أما 
مع تعديل �جلرعة �أو تغير �لدو�ء، تاأمل قلياًل مب�شاعدة 
طبيبك يف عملية �ملقاي�شة �لتي تخو�شها يف حالتك هذه. 
يو�شح �لدكتور ميلر: )يبقى �ل�شعور ببع�ش �لتبّلد �أف�شل 
من �لنحد�ر نحو كاآبة حادة. لذلك من �ل�شروري �أن تزن 

خيار�تك بدقة(.

ن�ضاطات م�ضادة للكاآبة
يخّفف  �أن  �لتالية  �لن�شاطات  من  خلليط  �ملمكن  من 

�لكاآبة �لب�شيطة �أو يكّمل �لعالج بالدو�ء يف حالت 
�لكاآبة �ملعتدلة �إىل �حلادة:

من  عدة  �أنو�ع  ت�شاعد  بالكالم:  • عالج 
�لكاآبة.  بالكالم يف حماربة  �لعالج 

ع���ل���ى ���ش��ب��ي��ل �مل����ث����ال، ي���دّرب���ك 
�ملعريف  �ل�شلوكي  �ل��ع��الج 
توجيه  �إع�����������ادة  ع���ل���ى 

�ل�شلبية  م�������ش���اع���رك 
لت�شبح �أكرث �إيجابية. ويرّكز �لعالج �لنف�شي 
�ل�شعبة من  �لأوج����ه  على  �لأ���ش��خ��ا���ش  ب��ني 

�لعالقات يف �لعمل و�ملنزل.
في�شّدد  �لديناميكي،  �لنف�شي  �ل��ع��الج  �أم��ا   
و�لرغبات،  �حلياة،  تطور�ت  تاأثر  على 
و�لعالقات �حلالية و�ل�شابقة يف 
�لتي  و�خل��ي��ار�ت  م�شاعرنا 

نتخذها.
• �لتمّرن بانتظام: 
هم  ت�شا

�لقلب يف  نب�ش  ت��رف��ع  �ل��ت��ي  �حل��دي��ة  �ملعتدلة  �ل��ت��م��اري��ن 
فقد  �مل���ز�ج.  تقلبات  م��ع  �ل��دم��اغ  تعاطي  طريقة  حت�شني 
مز�ج  يح�ّشن  بانتظام  �ل��ت��م��ّرن  �أن  ع��دة  در����ش��ات  ك�شفت 
ي��وؤدي دور�ً يف  �إىل معتدلة، وقد  َمن يعانون كاآبة خفيفة 

معاجلة �لكاآبة �حلادة.
در��شات عدة خماطر  تربط  �ل�شحي:  �لغذ�ئي  • �لنظام 
ودهون  م�شاف،  �شكر  على  يحتوي  �ل��ذي  بالطعام  �لكاآبة 

مهدرجة، �أو حبوب معاجلة.
�أف�����ش��ل خ��ي��ار �ت��ب��اع ن��ظ��ام �ل��ب��ح��ر �لأبي�ش   ل��ذل��ك يبقى 
�ملتو�شط �لغذ�ئي �لغني بالفاكهة و�خل�شر�و�ت �لطازجة، 
و�حلبوب �لكاملة، و�جلوزيات، و�لبقول، و�ل�شمك، وكميات 

معتدلة من �لدجاج، و�لبي�ش، وم�شتقات �حلليب، ف�شاًل 
عن قليل من �للحم �لأحمر.

• �لتاأمل: ي�شاعد �لتاأمل �لو�عي يف �لتخفيف من �لقلق 
و�ل��ك��اآب��ة، ف�����ش��اًل ع��ن �أن���ه ي��ح��ّد م��ن �ح��ت��م��ال �لنتكا�ش. 

ي�شمل هذ� �لتاأمل �جللو�ش يف مكان مريح،
دون  م��ن  �حل��ا���ش��ر  على  �ل��رتك��ي��ز  ث��م  لتنف�شك،  و�لتنبه   
�أو  �مل��ا���ش��ي  �لتفكر يف  �إىل  ب���الجن���ر�ر  ل��ذه��ن��ك  �ل�����ش��م��اح 

�مل�شتقبل.
ل �شك يف �أن �لتمّرن، و�تباع نظام غذ�ئي �شحي، و�لتاأمل 
�شيكون لها تاأثر �أكرث ��شتمر�رية �إن تبنيت روتيناً يومياً 

ميكنك �حلفاظ عليه مبرور �لوقت.

خطوات ب�صيطة للحد من اجهاد العمل املكتبي

ت�ضبب تبّلد تام يف امل�ضاعر

راقب اأي اأعرا�ض تنتابك عند اأخذ م�صادات الكاآبة

لتفادي  اأنواعها.  اختالف  على  كافة  امل�ضاعر  يخّدر  لأنه  فيه  مبالغ  تاأثري  الأدوي��ة  لبع�ض 
التاأثريات ال�ضلبية، ل بّد من تعديل اجلرعة اأو النتقال اإىل دواء خمتلف.

والياأ�ض  احلزن  م�ضاعر  من  احلّد  الهدف  يكون  للكاآبة،  م�ضادًا  دواء  طبيبك  لك  ي�ضف  عندما 
املوؤملة. ول �ضك يف اأن غالبية َمن ياأخذون م�ضادات الكاآبة الأكرث ا�ضتعماًل )مثبطات ا�ضرتداد 
SSRIs( يحظون بتح�ّضن كبري. لكن تاأثري هذه املثبطات ل يقت�ضر  ال�ضريوتونني النتقائية 
املر�ضى  بع�ض  )ي�ضعر  بل  املري�ض،  تتمّلك  التي  امل�ضاعر  من  واحلّد  املزاج  حت�ضني  على  اأحيانًا 
باأنهم خ�ضروا غنى احلياة اليومية(، ح�ضبما يو�ضح الدكتور مايكل كريغ ميلر، بروف�ضور م�ضاعد 

متخ�ض�ض يف علم النف�ض يف كلية الطب يف جامعة هارفارد.
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244 مليون درهم الأرباح ال�صافية 
ل�صركة اأبوظبي الوطنية للفنادق  

•• اأبوظبي-الفجر: 

و�لنقل  �لفنادق  قطاع  يف  �لر�ئدة  للفنادق،  �لوطنية  �أبوظبي  �شركة  �أعلنت 
و�لتموين و�ل�شياحة يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة، عن نتائجها �ملالية 
بلغت  حيث   ،2016 دي�شمرب   31 بتاريخ  و�ملنتهية   ،2016 للعام  �لأولية 
�لعام  م��ع  مقارنة   3% من��و  بن�شبة  دره���م،  مليون   244 �ل�شافية  �لأرب���اح 

2015 �لذي حققت فيه �ل�شركة �أرباحاً مببلغ 237 مليون درهم.  
كما حققت �ل�شركة �إير�د�ت ت�شغيلية بقيمة 1.3 مليار درهم �إمار�تي خالل 

2016 باملقارنة مع 1.38 مليار درهم �إمار�تي عام 2015.
لقد حقق ق�شم �لفنادق ح�شب �لبيانات �ملالية لل�شركة �إير�د�ت قيمتها 844 
مليون درهم باأرباح بلغت 76 مليون درهم، كما حقق ق�شم �لبيع و�لتجزئة 
�إي��ر�د�ت قيمتها 196 مليون درهم باأرباح بلغت 79 مليون درهم، يف حني 
حققت �شركة �لغز�ل للمو��شالت �إير�د�ت قيمتها 294 مليون درهم باأرباح 
بلغت 35 مليون درهم، ف�شاًل عن حتقيق �شركة �أبوظبي �لوطنية للفنادق 
– كومبا�ش و�ملتخ�ش�شة يف خدمات �لتموين و�لتغذية �أرباحاً بلغت قيمتها 
�لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  يف  �ل�شيافة  قطاع  �أن  يذكر  دره���م.  مليون   113
�ملتحدة و�جه بع�ش �ل�شغوطات خالل �لعام �ملا�شي، و�لتي �أدت �إىل تخفي�ش 
يف متو�شط �لعائد على �لغرفة ومعدل �أ�شعار �لغرف �لفندقية مبا فيها فنادق 
�إمارة �أبوظبي.  وقد �أ�شارت �شركة �أبوظبي �لوطنية للفنادق �أنها حققت نتائج 
مالية خالل �لعام 2016 على �لرغم من �لتحديات �لتي و�جهها �ل�شوق يف 
ظل منو عدد �لغرف يف �إمارة �أبوظبي. تلتزم �ل�شركة بال�شتمر�ر يف تقدمي 
�لقطاعات  خمتلف  ويف  فنادقها  عرب  و�ل�شيوف  للعمالء  متميزة  خدمات 
�مل�شاهمني.  �لتي تعمل بها، وذلك مع �حلفاظ على زي��ادة عائد�ت  �لأخ��رى 
كما �أو�شى جمل�ش �إد�رة �ل�شركة بتوزيع �أرباح نقدية على �مل�شاهمني بن�شبة 

%10 من ر�أ�ش مال �ل�شركة، �أي ما يعادل 100 مليون درهم.  

جمارك دبي حت�صل على اعتمادين 
من املعهد العاملي للبتكار

•• دبي-وام:

�شجلت جمارك دبي �إجناز�ً عاملياً جديد�ً يف �لإبد�ع و�لبتكار بح�شولها على 
�ملنظور  هما  فريدين  �بتكارين  عن  لالبتكار  �لعاملي  �ملعهد  من  �عتمادين 
لالبتكار  �لعاملي  �ملعهد  ومينح  �ملوؤ�ش�شية.  و�ل��ق��در�ت  �مل��رت�ب��ط  �ملوؤ�ش�شي 
�لبتكار  و�شهاد�ت يف جمال  �لأمريكية ع�شويات  �ملتحدة  �لوليات  ومقره 
ل��الأف��ر�د و�مل��وؤ���ش�����ش��ات ب��ه��دف حت�شني �حل��ي��اة �ملهنية وت��ط��وي��ر �لإجن����از�ت 
�ملعاير  �لبتكار لديهم وذلك من خالل  دور  تفعيل  �ملوؤ�ش�شية عن طريق 
و�لأدو�ت و�لنماذج و�لرب�مج �مل�شجلة عامليا ويعد �ملعهد �لوحيد من نوعه 
�لعامل.  م�شتوى  ع��ل��ى  �لب��ت��ك��ار  جم���ال  يف  معتمدة  ���ش��ه��اد�ت  ي��ق��دم  �ل���ذي 
�لعمل  د�ئ��رة جمارك دبي على تر�شيخ منهج �لبتكار يف تطوير  وحتر�ش 
تبنى  على  �ل��د�ئ��رة  يف  و�ملديرين  �ملوظفني  ت�شجيع  خ��الل  من  �جلمركي 
خدمات جديدة مبتكره ملو�جهة �لتحديات وحتويلها �ىل �إجناز�ت و�مل�شاركة 
�أ�شبحت  �ن  بعد  �لوطني  لالقت�شاد  �لتناف�شية  �لقدر�ت  دعم  يف  بفعالية 
دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة تتقدم ب�شرعة يف موؤ�شر�ت �لتناف�شية على 
�مل�شتوى �لعاملي ول تكتفي بال�شد�رة �لإقليمية حيث �أظهر موؤ�شر �لبتكار 
6 مر�تب �ىل �ملركز �لأول عربيا و41  2016 تقدم �لدولة  �لعاملي لعام 
عامليا. وثمن �أحمد حمبوب م�شبح مدير جمارك دبي هذ� �لإجناز �لعاملي 
خالل ��شتقباله فريق عمل �إد�رة �لبتكار يف �خلدمات بح�شور جمعة �لغيث 
�ملدير �لتنفيذي لقطاع �لتطوير �جلمركي و�أنتوين مليز �ملدير �لتنفيذي 
ملعهد �لبتكار �لعاملي وح�شام جمعه حممد مدير �إد�رة �لبتكار يف �خلدمات 
�لد�ئرة يف تطوير �خلدمات �جلديدة  �أن جهود  �إىل  و�أ�شار  دبي.  بجمارك 
�أثمرت عن حتقيق �لعديد من �لإجناز�ت �لر�ئدة �لتي عززت تطور �لعمل 
جمارك  و�أد�ء  عمليات  على  وق��ي��ا���ش��اً  وع��امل��ي��ا  و�إقليميا  حمليا  �جل��م��رك��ي 
�لإجر�ء�ت  كفاءة  موؤ�شر  يف  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  تقدمت  دب��ي 
�إفريقيا  �جلمركية �ىل �ملركز �لأول على م�شتوى �ل�شرق �لأو�شط و�شمال 
للعام  �لعاملي  �لتناف�شية  لتقرير  وفقا  �لعامل  م�شتوى  على  �لر�بع  و�ملركز 
2016 �ل�شادر عن �ملنتدى �لقت�شادي �لعاملي وتعمل جمارك دبي جاهدة 
على دعم تقدم دول��ة �لم��ار�ت يف كفاءة �لإج���ر�ء�ت �جلمركية من خالل 
�ملبادر�ت و �مل�شروعات �جلديدة �لتي تقوم �لد�ئرة بتطويرها مثل برنامج 
�ىل  �لو�شول  على  �ل�شركات  ق��درة  لتعزيز  �ملعتمد”  �لقت�شادي  “�مل�شغل 
�لبيانات  �إجن��از  لت�شهيل  �لذكية  �لعمل  م�شاحة  ومبادرة  �لعاملية  �لأ���ش��و�ق 

�جلمركية ب�شرعة خم�شة �أ�شعاف عن �ل�شابق.

ال�صني تعلق ا�صترياد الفحم من 
كوريا ال�صمالية للعام 2017 

•• بكني-اأ ف ب:

�لفحم  ��شتر�د  �ن�شطة  جميع  تعليق  �ل�شبت  �ل�شينية  �لتجارة  وز�رة  �علنت 
���ش��اروخ��ي��ة جديدة  ب��ع��د جت��رب��ة   2017 �ل��ع��ام  �ل�شمالية خ���الل  ك��وري��ا  م��ن 
لبيونغ يانغ ودعوة و��شنطن بكني �ىل بذل جهود ��شافية للحد من �ندفاعة 
�لفحم من  �شتعلق موؤقتا جميع و�رد�تها من  �ل�شني  �ن  �لبيان  �فاد  جارتها. 
كوريا �ل�شمالية ملا تبقى من �لعام �جلاري يف قر�ر ي�شبح �شاريا �ليوم �لحد 
وحتى 31 كانون �لول دي�شمرب. ��شاف �ن �لتعليق ي�شمل �ل�شحنات �لتي ما 
ز�لت طلباتها للجمارك قيد �لنظر. ياتي هذ� �لقر�ر �لذي يحرم بيونغ يانغ 
��شبوع على جتربة جديدة  �قل من  من مورد حيوي للعمالت �لجنبية بعد 
 500 حو�ىل  �لحد  �جتاز  �لذي  �لبال�شتي   2 بوكغوك�شونغ  ل�شاروخ  نفذتها 
كلم قبل �ل�شقوط يف بحر �ليابان، �لم��ر �ل��ذي �ث��ار ردود فعل ح��ادة يف ��شيا 
و�لوليات �ملتحدة. بهذ� �خل�شو�ش دعت و��شنطن بكني �جلمعة �ىل ��شتخد�م 
جميع �لو�شائل من �جل كبح جارتها �مل�شاك�شة، فيما طالبت �ل�شني با�شتئناف 
�ملفاو�شات �ل�شد��شية ب�شاأن �لربنامج �لنووي �لكوري �ل�شمايل. و�كتفت �لوز�رة 
�ل�شينية يف �لبيان بال�شارة �ىل �ن تعليق ��شتر�د �لفحم يهدف �ىل تطبيق 
�لقر�ر 2321 �ل�شادر عن جمل�ش �لمن �لدويل. و�شدد �لقر�ر �ل�شادر 30 
�در�ج  عرب  يانغ،  بيونغ  نظام  على  �لدولية  �لعقوبات  نوفمرب  �لثاين  ت�شرين 
عن�شر جديد حدد �شقف 400،9 مليون دولر )�و 7،5 ماليني طن( �شنويا 
يناير  �لثاين  كانون  �ول  من  �عتبار�  �لفحم  من  �ل�شمالية  كوريا  ل�شادر�ت 

2017، ما يعني خف�شا ن�شبته 62 يف �ملئة مقارنة بالعام 2015.

موؤ�ص�صة �صعود بن �صقر لتنمية م�صاريع ال�صباب تدعم الأ�صر املنتجة 
•• راأ�س اخليمة-الفجر:

لتنمية  �شقر  بن  �شعود  موؤ�ش�شة  نظمت 
م�������ش���اري���ع �ل�������ش���ب���اب ور����ش���ت���ي ع���م���ل عن 
برنامج �مل�شرتيات �حلكومية، و�لت�شوير 
وذلك  �ل��ت��ج��اري��ة،  للم�شاريع  �لح���رت�يف 
بالتعاون مع د�ئرة �ملالية بر�أ�ش �خليمة، 

ومنتدى رو�د �لأعمال بدبي.
�حلكومية  �مل�����ش��رتي��ات  ب��رن��ام��ج  ي��ه��دف 
�شقر  ب��ن  �شعود  موؤ�ش�شة  �أطلقته  �ل��ذي 
تخ�شي�ش  �إىل  �ل�شباب  م�شاريع  لتنمية 
ن�����ش��ب��ة م����ن م�������ش���رتي���ات ح���ك���وم���ة ر�أ������ش 
�خل���ي���م���ة، و�جل����ه����ات �ل��ت��اب��ع��ة ل���ه���ا، من 
�مل�شاريع  ل�شالح  و�خل��دم��ات،  �لب�شائع 
�ملوؤ�ش�شة  ت�شعى  كما  �مل��وؤ���ش�����ش��ة،  �أع�����ش��اء 
و�تفاقيات  ��شرت�تيجية،  �شر�كات  لإبر�م 
�حلكومية،  �جل���ه���ات  م���ع  ودع����م  ت���ع���اون 
و�ل�����ش��رك��ات �خل��ا���ش��ة يف دول���ة �لم����ار�ت 
�لعربية �ملتحدة، لدعم �أهد�ف وتوجهات 
ن�شبة  بتخ�شي�ش  وذل��ك  �لربنامج،  ه��ذ� 
من عقود �ل�شر�ء �ل�شنوية لهذه �جلهات 
�شمن  �ملوؤ�ش�شة  �أع�شاء  م�شاريع  ل�شالح 
ب��رن��ام��ج �مل�����ش��رتي��ات �حل��ك��وم��ي��ة، حيث 
ق��ي��م��ة م�شافة  �ل�������ش���ر�ك���ات  ه����ذه  مت��ث��ل 
�لت�شهيالت  توفر  يف  �ملوؤ�ش�شة  لأع�شاء 
لتطوير  �ل����الزم����ة  �مل��ه��ن��ي��ة  و�خل�������رب�ت 

�أف�����اد يو�شف   . �مل�����ش��اري��ع  وت��ن��م��ي��ة ه����ذه 
ملوؤ�ش�شة  �لعليا  �للجنة  رئي�ش  �إ�شماعيل 
�شعود بن �شقر لتنمية م�شاريع �ل�شباب، 
�حلكومية  �مل�������ش���رتي���ات  ب���رن���ام���ج  ب������اأن 
ل��ل��م��ن�����ش��اآت �ل�����ش��غ��رة و�مل��ت��و���ش��ط��ة يتيح 
�لفر�شة لتنمية �أعمالها وتطويرها، من 
خالل �لتوريد لحتياجات حكومة ر�أ�ش 
بالإ�شافة  لها  �لتابعة  و�جلهات  �خليمة 
للجهات �لد�عمة للموؤ�ش�شة من �لب�شائع 

و�مل�شرتيات،  �لعقود  بكل من  و�خلدمات 
كما يهدف �لربنامج �إىل �لرتويج �ملبا�شر 
لأع�شاء �ملوؤ�ش�شة لدى �جلهات �لد�عمة، 
مع  للتعاقد  �ملنا�شبة  �ل��ف��ر���ش  وت��وف��ر 
�جلهات �لد�عمة، وبث روح �ملناف�شة بني 
من�شاآت �لأع�شاء ومثيالتها من �لقطاع 
�حتياجات  ب���ني  و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق  �خل����ا�����ش، 
�ل��د�ع��م��ة وم��ن��ت��ج��ات وخدمات  �جل��ه��ات 
�مل�شاريع  م�����ش��ت��وى  وت��ط��وي��ر  �لأع�����ش��اء، 

من  ع��ال  م�شتوى  �إىل  �ملوؤ�ش�شة  �أع�����ش��اء 
�جل����ودة، م��ن خ��الل �خل��ط��ط و�لرب�مج 
ت�شاعدهم  �لتي  و�لتطويرية  �لتدريبية 
�مل�شرتيات  ب���رن���ام���ج  يف  �ل�����دخ�����ول  يف 
�إلكرتونية  ب��و�ب��ة  وت��وف��ر  �حل��ك��وم��ي��ة، 
�مل�شاريع  م��ن  �مل���وردي���ن  و�ح����دة جل��م��ي��ع 
�أع�شاء �ملوؤ�ش�شة،  و�أفادت مرمي �لكيبايل 
لتنمية  �شقر  ب��ن  �شعود  موؤ�ش�شة  مدير 
�لن�شمام  �شروط  باأن  �ل�شباب،  م�شاريع 

يف ب��رن��ام��ج �مل�����ش��رتي��ات �حل��ك��وم��ي��ة هي 
ر�أ�ش  �إم���ارة  يف  م�شجلة  �ملن�شاأة  تكون  �أن 
�خليمة، و�شارية �لع�شوية لدى �ملوؤ�ش�شة، 
من  وم���د�رة  مملوكة  �ملن�شاأة  ت��ك��ون  و�أن 
مو�طني دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
و�أن تكون �ملن�شاأة م�شنفة كم�شروع �شغر 
�أو متو�شط، و�أن تكون �ملن�شاأة ن�شطة منذ 
قد  �ملن�شاأة  ت��ك��ون  و�أن  �لأق���ل،  على  �شنة 
�ل�شنوي.  و�لت�شنيف  �لتقييم  �ج��ت��ازت 
ور�شة  �ملوؤ�ش�شة  نظمت  �آخ���ر  ج��ان��ب  م��ن 
حيث  �ملنتجات،  ت�شوير  يف  متخ�ش�شه 
�لهامه يف  �أن هذ� �جلانب من �جلو�نب 
�لتقاط  خالل  من  للم�شاريع،  �لت�شويق 
ون�شرها  ل��ل��م��ن��ت��ج��ات  �ح���رت�ف���ي���ة  ���ش��ور 
منها  ج���و�ن���ب  ع����دة  يف  و����ش��ت��خ��د�م��ه��ا 
بر�مج �لتو��شل �لجتماعي، و�لعالنات 
وغرها  �مل�شاريع،  ومطبوعات  �ملختلفة، 
حماور  ع���دة  ت�شمنت  �ل��ور���ش��ة  �ل��ك��ث��ر، 
على  تركز  �لتي  �لنظرية  �مل��ح��اور  منها 
�ملتعاملني  ج����ذب  يف  �ل�������ش���ورة  �أه���م���ي���ة 
و�لت�شويق للمنتج، ومنها �جلانب �لعملي 
�ل�شور  �ل��ت��ق��اط  �آل���ي���ات  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف 
�إىل  بالإ�شافة  للمنتجات،  �لح��رت�ف��ي��ة 
�حل�شور  ل��دى  �لت�شوير  جانب  تطوير 
م�شاريعهم  على  �شينعك�ش  �ل��ذي  �لأم���ر 

�ل�شغرة و�ملتو�شطة.

»جمل�ض �صيدات اأعمال اأبوظبي« ينظم احلملة التوعوية الثالثة لريادة الأعمال
•• اأبوظبي -وام: 

حت��ت رع��اي��ة ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة بنت 
م���ب���ارك رئ��ي�����ش��ة �لحت�����اد �ل��ن�����ش��ائ��ي �لعام 
�لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�شة 
رئي�شة �ملجل�ش �لأعلى لالأمومة و�لطفولة 
�أعمال  �شيد�ت  ملجل�ش  �لفخرية  �لرئي�شة 
�لرميثي  م���رمي  ���ش��ع��ادة  �أع��ل��ن��ت  �أب��وظ��ب��ي 
�لإم����ار�ت  �أع��م��ال  ���ش��ي��د�ت  جمل�ش  رئي�شة 
�شيد�ت  ملجل�ش  �لتنفيذية  �لهيئة  رئي�شة 
�أعمال �أبوظبي عن �إطالق �حلملة �لتوعوية 
�لثالثة لن�شر ثقافة وريادة �لأعمال يف �إمارة 
�أبوظبي حتت �شعار “م�شوؤوليتنا �ملجتمعية 
وذلك �شمن مبادر�ت  يف خدمة �لوطن”.. 
�أعلن  2017 �لذي  �ملجل�ش يف عام �خلر 
عنه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 

�آل نهيان رئي�ش �لدولة “حفظه �هلل«.
ويت�شمن برنامج �حلملة عدد�ً من �ملبادر�ت 
و�لرب�مج �ل�شرت�تيجية �شمن حماور عام 
�حلملة  و�أن�شطة  فعاليات  وت�شتمر  �خلر 

ملدة ثمانية �أ�شهر.
�ل�شحفي  �مل��وؤمت��ر  يف  �لرميثي  وت��وج��ه��ت 
�ل���ذي ُع��ق��د مب��ق��ر غ��رف��ة جت���ارة و�شناعة 

�أبوظبي بعظيم �ل�شكر و�لتقدير و�لمتنان 
ل�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك لرعاية 
ملجل�ش  �ملتو��شل  ودعمها  �لد�ئمة  �شموها 
�شيد�ت �أعمال �أبوظبي ومتابعتها ملبادر�ته 
�لذي  �ل��دع��م  ه��ذ�  و�أن�شطته  وم�شروعاته 
يعطي �ملجل�ش د�ئماً قوة دفع وحافز�ً كبر�ً 
لتقدمي �لأف�شل وطرح �ملبادر�ت و�مل�شاريع 
�ل���ت���ي ت��ت�����ش��م ب������روح �لإب����������د�ع و�لب���ت���ك���ار 
يعزز  ومب��ا  �ملجتمع،  وخ��دم��ة  و�ل�شتد�مة 
�لتنمية  �ملو�طنة يف م�شرة  �مل��ر�أة  من دور 

�لقت�شادية �مل�شتد�مة يف �إمارة �أبوظبي.
حتظى  �أن  “ي�شرفنا  �ل��رم��ي��ث��ي  وق���ال���ت 
�شمو  م��ن  كرمية  برعاية  �لثالثة  �حلملة 
تهدف  و�لتي  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 
�خلطط  دع����م  يف  �مل������ر�أة  دور  ت��ف��ع��ي��ل  �إىل 
�ل�شرت�تيجية  �حل��ك��وم��ي��ة  و�ل��ت��وج��ه��ات 
�ل�شنوية للدولة ب�شكل عام ولإمارة �أبوظبي 
�مل�شوؤولية  ث��ق��اف��ة  ون�����ش��ر  خ��ا���ش��ة  ب�����ش��ورة 
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة وت��ر���ش��ي��خ��ه��ا ل����دى �مل�������ر�أة يف 
�ملر�أة مب�شتجد�ت  �لقطاع �خلا�ش وتزويد 
وم��ت��ط��ل��ب��ات ري�����ادة �لأع���م���ال يف ظ���ل بيئة 
بيانات  ق��اع��دة  وت��وف��ر  �لتناف�شية  �لعمل 
�ملتاحة  �ل�شتثمار  وجم���الت  فر�ش  ح��ول 

للمر�أة يف �لقطاع �خلا�ش، كما تهدف �إىل 
تعزيز مهار�ت �مل��ر�أة يف ري��ادة �لأعمال من 
�لتخ�ش�شي،  و�ل��ت��اأه��ي��ل  �ل��ت��دري��ب  خ���الل 
وت�شجيع �ملر�أة على تبني �أف�شل �ملمار�شات 

يف هذ� �ملجال«.
�لتوعوية  �حلملة  تنظيم  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت 
�أبوظبي  �إم��ارة  يف  �لأع��م��ال  لريادة  �لثالثة 
ياأتي بعد �لنجاحات �لكبرة �لتي حققتها 
عدد  بلغ  حيث  و�لثانية  �لأوىل  �حلملتان 
 1319 �ل��ث��ان��ي��ة  �حل��م��ل��ة  �مل�������ش���ارك���ات يف 
 900 ب�  2016 مقارنة  �لعام  م�شاركة يف 
بلغت  وب��زي��ادة   2015 �ل��ع��ام  يف  م�شاركة 
بلغت  ع��ام  ر���ش��ا  وبن�شبة   ،47% ن�شبتها 
%94 يف �حلملة �لثانية كما �أن تنظيمها 
ياأتي يف �إطار �حلر�ش على تنفيذ م�شاريع 
�ل�شرت�تيجية  �خلطة  و�أه��د�ف  ومبادر�ت 
�أبوظبي  �أع��م��ال  �شيد�ت  ملجل�ش  �خلم�شية 
للمر�أة  م��ت��م��ي��زة  م�����ش��ارك��ة  تت�شمن  �ل��ت��ي 
زي���ادة تو�جدها  �لأع��م��ال ت�شمن  ري���ادة  يف 
�أحدث  وف��ق  �لتو�جد  ه��ذ�  يف  و�ل�شتد�مة 
و�أف�شل �ملمار�شات �لعاملية ووفق �لربنامج 
هذ�  حت���ت  �مل���ن���درج  �لأول  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي 
ثقافة  ت��ع��زي��ز  يف  و�مل��ت��م��ث��ل  �لأول  �ل��ه��دف 

�ملر�أة �ملو�طنة يف بيئة  ريادة �لأعمال لدى 
�لأعمال �لتناف�شية.

على  �شرتكز  �حلملة  �أن  �لرميثي  و�أك���دت 
�لأعمال  ري�����ادة  �مل�����ر�أة يف  م���ه���ار�ت  ت��ع��زي��ز 
بالتدريب و�لتاأهيل �لتخ�ش�شي من خالل 
ت��ن��ظ��ي��م جم��م��وع��ة م��ت��م��ي��زة م���ن �لرب�مج 
و�لدور�ت �لتدريبية �لتي تهدف �إىل تزويد 
ر�ئ����د�ت �لأع��م��ال �مل��و�ط��ن��ات �ل��ر�غ��ب��ات يف 
ممار�شة �لأعمال �لتجارية �حلرة بالأدو�ت 
�أعمالهن  ت���ط���وي���ر  م����ن  مت��ك��ن��ه��ن  �ل���ت���ي 
وت��وع��ي��ت��ه��ن ب��اأه��م��ي��ة دوره�����ن م���ن خالل 
�ملبادرة  ب��روح  �ملتعلقة  �لقيم  ون�شر  تنمية 
و�لبتكار لدى �ملو�طنات لدخول قطاعات 
�لأعمال و�لتجارة و�لت�شنيع ليكن �شركاء 

وركائز يف تنمية �لقت�شاد �لوطني.
�لتنفيذية  �لهيئة  �أن  �لرميثي  و�أو�شحت 
وكادر جمل�ش �شيد�ت �أعمال �أبوظبي قاما 
خالل �لفرتة �ملا�شية بو�شع برنامج حافل 
و�لندو�ت  �لتدريبية  و�ل��دور�ت  بالأن�شطة 
و�ملو�طنات  �ل�شيد�ت  تهم  �لتي  �لتعريفية 
�قت�شادية  م�شاريع  تاأ�شي�ش  يف  �ل��ر�غ��ب��ات 
خا�شة بهن حيث يت�شمن برنامج �حلملة 
�أن�����ش��ط��ة وف��ع��ال��ي��ات م��ت��ع��ددة وج��دي��دة من 

�لأعمال  لريادة  �ملتكامل  �لربنامج  �أهمها 
مبادئ  ح���ول  وت��اأه��ي��ل��ي��ة  ت��دري��ب��ي��ة  ودور�ت 
وحتليل  ودر��شة  �لناجح  �لتجاري  �مل�شروع 
�لعمالء ومعاير �لتميز �ملوؤ�ش�شي وبرنامج 
تطوير رخ�شة مبدعة و�لتد�شني �لر�شمي 
�ل���دور �حليوي  و�إب����ر�ز  �لأع��م��ال  حلا�شنة 
و�مل�شاريع  �لأع����م����ال  ري�����ادة  ت��ل��ع��ب��ه  �ل����ذي 
�ل�شغرة و�ملتو�شطة يف دعم �قت�شاد �إمارة 

�أبوظبي و�لدولة.
�لتوعوية  �حلملة  برنامج  �أن  �إىل  و�أ�شارت 
�ل��ث��ال��ث��ة ي��ت�����ش��م��ن ت��ن��ظ��ي��م �أك����رث م���ن 45 
�لتدريب  ب��ر�م��ج  م��ن  ع���دد�ً  ت�شمل  فعالية 
�لوعي  رف��ع  بهدف  �لتخ�ش�شي  و�لتاأهيل 
ب�شكل  �لأعمال  ريادة  و�ملعرفة حول ثقافة 
�لإب��د�ع و�لبتكار وتزويد  عام وغر�ش روح 
�مل�شاركات باملهار�ت �لتطبيقية �لتي ت�شهم 
وم�شاريع  �ل��ق��ائ��م��ة  �مل�����ش��اري��ع  ت��ط��وي��ر  يف 
�ل��رخ�����ش �مل��ن��زل��ي��ة م��ب��دع��ة ل��ت��م��ك��ني هذ� 
�لندماج يف �لقطاع �خلا�ش بالإ�شافة �إىل 
تقدمي �ل�شت�شار�ت �لقت�شادية و�لقانونية 
و�ملالية و�لفنية لر�ئد�ت �لأعمال �ملو�طنات 
باأ�شلوب علمي ومنظم من قبل نخبة من 
�ل�شت�شارة  وت�شنيف  لنوع  وف��ق��اً  �خل���رب�ء 
من  ع��دد  توقيع  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ملطلوبة 
�ت��ف��اق��ي��ات �ل��ت��ع��اون م��ع ع���دد م��ن �لهيئات 
�لقطاع  وم��وؤ���ش�����ش��ات  و���ش��رك��ات  �ل��ر���ش��م��ي��ة 
ت��وف��ر خ��دم��ات وت�شهيالت  �ل��ت��ي  �خل��ا���ش 
ل���ر�ئ���د�ت و���ش��ي��د�ت �لأع���م���ال يف �لإم�����ارة. 
و�أكدت �لرميثي �أن برنامج �حلملة �لثالثة 
 6 و  �شنوية  م��ع��ار���ش   3 تنظيم  يت�شمن 
م��ع��ار���ش ت�����ش��وي��ق��ي��ة وم��ع��ر���ش خ����ري يف 
�شهر رم�شان يف كل من �أبوظبي و�ملنطقة 
�ل�شرقية و�ملنطقة �لغربية بهدف �لرتويج 
متتلكها  �لتي  �ملوؤ�ش�شات  وخدمات  ملنتجات 
وت���دي���ره���ا �مل���و�ط���ن���ات وت��ن��ظ��ي��م ع����دد من 
�لندو�ت و�جلل�شات �حلو�رية للتعرف على 
�ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي ت��و�ج��ه ���ش��ي��د�ت ور�ئ���د�ت 
على  �ل�شوء  وت�شليط  و�ملبدعات  �لأع��م��ال 
�لقت�شادية  �لأول��وي��ة  ذ�ت  �لق�شايا  �أه���م 
باأف�شل  �لأع��م��ال  ر�ئ���د�ت  تعريف  وك��ذل��ك 
ممار�شة  جم����ال  يف  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل���م���ار����ش���ات 
و�حلرفية  و�خل��دم��ي��ة  �لتجارية  �لأع��م��ال 

و�ملهنية و�ل�شناعية.

غرفة دبي اأنهت ا�ضتعداداتها لتنظيم احلفل اخلتامي للجائزتني الثالثاء املقبل

اجتماع لهيئة حتكيم جائزتي حممد بن را�صد اآل مكتوم للأعمال وابتكار الأعمال لعتماد ال�صركات الفائزة

وتقدير �ملوؤ�ش�شات �لتي �شاهمت وت�شاهم يف �لنه�شة 
�خلليجية،  �مل��ن��ط��ق��ة  ت�شهدها  �ل��ت��ي  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
و�ملبتكرة  �مل��ت��م��ي��زة  �لأع����م����ال  ل��ث��ق��اف��ة  و�ل����رتوي����ج 
دبي  غرفة  �أطلقت  وق��د  �ملتفوق.  �ملوؤ�ش�شي  و�لأد�ء 
 2015 �لعام  خالل  �لقت�شاد  وزر�ة  مع  بالتعاون 

جائزة حممد بن ر��شد �آل مكتوم لبتكار �لأعمال �شمن 
جائزة حممد بن ر��شد �آل مكتوم لالأعمال، حيث تعترب 
�آل م��ك��ت��وم لب��ت��ك��ار �لأعمال  ب��ن ر����ش��د  ج��ائ��زة حم��م��د 
مبادرة متميزة يف نوعها لإب��ر�ز دور �لبتكار يف حتفيز 
 2021 �لإم����ار�ت  روؤي���ة  م��ع  بالتما�شي  �لأع��م��ال،  بيئة 
بامل�شي قدماً نحو �ملزيد من �قت�شاد �ملعرفة �لقائم على 
�لبتكار.  وت�شكل �جلائزة حافز�ً للقطاع �خلا�ش لتخاذ 

�لبتكار كطريٍق للنجاح �ملوؤ�ش�شي.
�آل م��ك��ت��وم لالأعمال  ب��ن ر����ش��د  وت�����ش��م ج��ائ��زة حم��م��د 
�ملالية  �خل��دم��ات  وت�شمل  ف��ئ��ات  م��ن  و����ش��ع��ة  جمموعة 
و�خلدمات و�لبناء و�لت�شييد و�لتجارة و�إعادة �لت�شدير 

و�لنقل و�لدعم �للوج�شتي و�ل�شناعة.

�شاحب  رعاية  حتت  �شنوياً  تقام  �لتي  �جلائزة  وتعترب 
رئي�ش  نائب  �آل مكتوم،  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو 
�لدولة رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء حاكم دبي، �إحدى �ملبادر�ت 
�ملتميزة �لتي نالت جائزة برنامج دبي لالأد�ء �حلكومي 

�ملتميز 2007. 
لالأعمال  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  ج��ائ��زة حم��م��د  وتتميز 
ب��ك��ون��ه��ا �أرف�����ع ج���ائ���زة م���ن ن��وع��ه��ا يف �ل���دول���ة لتكرمي 
�لتميز يف �لأد�ء �ملوؤ�ش�شي حيث تعزز من تناف�شية بيئة 
�لأعمال عرب معاجلة �لتحديات �لتي تو�جهها �ل�شركات 
و�ملوؤ�ش�شات ومتكينها من تقييم �أد�ئها ب�شكٍل مو�شوعي، 
يف  �ملطبقة  �ملمار�شات  باأف�شل  و�أد�ئها  �أعمالها  ومقارنة 
جمال ن�شاطها �لتجاري، وتزويدها بتقريٍر مف�شل عن 

مالمح �لأد�ء �لعام ومكامن �لقوة و�ل�شعف.

و�لتميز هما �لركيزتني �لأ�شا�شيتني للجائزة.  
بن  �ل��دورة �حلالية جلائزة حممد  �أن  و�أ���ش��اف معاليه 
 40% بن�شبة  زي��ادة  �شهدت  لالأعمال  مكتوم  �آل  ر��شد 
�أعلى من م�شتوى  نتائج  �لتي حققت  �ل�شركات  يف عدد 
�ل�شابقة،  �لتميز �ملطلوبة مقارنة مع �لدور�ت  معدلت 
�لإمكانات  على  دليل ملحوظ  �ل��زي��ادة  ه��ذه  �أن  م��وؤك��د�ً 
�ل��ك��ب��رة �ل��ت��ي ي��ت��م��ت��ع ب��ه��ا �مل�����ش��ارك��ون م���ن �لإم������ار�ت 
و�خلليج.  و�أ�شاد �شعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة 
دبي ورئي�ش �للجنة �مل�شرفة على �جلائزة، باأع�شاء هيئة 
�لكفاءة و�خلربة  �أن ما ميتلكونه من  �لتحكيم معترب�ً 
و�شت�شاهم  �جل���ائ���زة،  �إىل  �ل��ك��ث��ر  �شت�شيف  و�مل���ع���ارف 
�لأد�ء  وت��ك��رمي  تقييم  ج��و�ئ��ز  ك��اأب��رز  مكانتها  تعزيز  يف 
�ملوؤ�ش�شي �ملتميز و�ملبتكر يف دولة �لإمار�ت ودول جمل�ش 
ب��وع��م��ي��م �إىل �ن غرفة  �ل��ت��ع��اون �خل��ل��ي��ج��ي.  و�أ����ش���اف 
للجائزة  للحفل �خلتامي  �لأخ��رة  �للم�شات  ت�شع  دبي 
حيث �شيعلن عن �ل�شركات �لفائزة باأرفع جو�ئز �لتميز 
�ملوؤ�ش�شي و�لبتكار، م�شيفاً �أن �لحتفال �شيكون �حتفاًل 
بالبتكار و�لإبد�ع، و�شيعك�ش �مل�شتوى �ملتميز من �لأد�ء 

�ملوؤ�ش�شي �لذي و�شلت �إىل �شركات �ملنطقة.
و�أ�شاف بوعميم قائاًل: تعزز �جلائزة من تناف�شية بيئة 
�لأعمال عرب معاجلة �لتحديات �لتي تو�جهها �ل�شركات 
و�ملوؤ�ش�شات، ومتكينها من تقييم �أد�ئها ب�شكٍل مو�شوعي، 
يف  �ملطبقة  �ملمار�شات  باأف�شل  و�أد�ئها  �أعمالها  ومقارنة 
جمال ن�شاطها �لتجاري، وتزويدها بتقريٍر مف�شل عن 

مالمح �لأد�ء �لعام ومكامن �لقوة و�ل�شعف.
لالأعمال،  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  ج��ائ��زة  وتعترب 
�آل مكتوم �لعاملية،  �لع�شو يف مبادر�ت حممد بن ر��شد 
�أبرز  �إحدى  دبي،  �أطلقتها غرفة جتارة و�شناعة  و�لتي 
جو�ئز �لتميز يف �لأد�ء �ملوؤ�ش�شي يف دول جمل�ش �لتعاون 
�خلليجي، حيث تهدف �إىل دعم تطوير قطاع �لأعمال، 

•• دبي-الفجر:

لتنظيم  ��شتعد�د�تها  دبي  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  �أمت��ت 
بن  �لتا�شعة جل��ائ��زة حممد  ل��ل��دورة  �خل��ت��ام��ي  �حل��ف��ل 
جائزة  م��ن  �لأوىل  و�ل���دورة  لالأعمال  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم لبتكار �لأعمال 2017 يوم 
جمر�  مدينة  يف  ف��رب�ي��ر   21 �مل��و�ف��ق  �ملقبل  �لثالثاء 
�جلائزتني  حتكيم  هيئة  ت�شكيل  ع��ن  وك�شفت  ب��دب��ي، 
�ل�شركات  لئحة  لعتماد  �لح��د   غ��د�ً  �شتجتمع  و�لتي 

�لفائزة.
وي���رت�أ����ش ه��ي��ئ��ة �ل��ت��ح��ك��ي��م �خل��ا���ش��ة جل��ائ��زت��ي حممد 
معايل  �لأع��م��ال  و�بتكار  لالأعمال  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
دولة  يف  �لقت�شاد  وزي��ر  �ملن�شوري،  �شعيد  بن  �شلطان 
وت�����ش��م يف ع�شويتها كل  �مل��ت��ح��دة،  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت 
�لقت�شاد  وز�رة  وك��ي��ل  �ل�����ش��ح��ي،  حم��م��د  ���ش��ع��ادة  م���ن 
�ملوؤ�ش�ش  ف����ّر�،  ف����ادي  ل��ل�����ش��وؤون �لق��ت�����ش��ادي��ة، و�ل�����ش��ي��د 
بارترنز  “و�يت�شيلد  موؤ�ش�شة  يف  و�ل�����ش��ري��ك  �مل�����ش��ارك 
�شيلفا  �ل�����ش��ي��د   ،»Whiteshield Partners
�شربينغ، جائزة  �لإد�رة،  �شامنوغام، ع�شو جلنة  كومار 
كوك، ع�شو جلنة  �أجنيال  و�ل�شيدة  للجودة،  �شنغافورة 
�لإد�رة، �شربينغ، جائزة �شنغافورة للجودة، و�ل�شيد دوك 
 The أوربانيك، �ملوؤ�ش�ش �ل�شريك ل� ذ� فين�شر جرنيرت�
، و�ملدير �ملقيم ل�شركة   Venture Generator

.»Yes! Delft ي�ش ديلفت“
�ملن�شوري،  �شعيد  ب��ن  �شلطان  �مل��ه��ن��د���ش  م��ع��ايل  وق���ال 
وزير �لقت�شاد يف دولة �لإمار�ت ورئي�ش جلنة �لتحكيم 
�خلا�شة بجائزتي حممد بن ر��شد �آل مكتوم لالأعمال 
لئحة  مب��ر�ج��ع��ة  ق��ام��ت  �للجنة  �إن  �لأع���م���ال  و�ب��ت��ك��ار 
و�ختارت  �مل�شاركة  و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات  من  �ملر�شحني 
�لبتكار  �أن  م��وؤك��د�ً  �جل��ائ��زة،  فئات  على  بناًء  �لفائزين 
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مليونا ا�صرتاك جديد يف خدمة 
الهاتف املتحرك خلل 2016

•• اأبوظبي -وام:

��شتقطبت خدمة �لهاتف �ملتحرك يف دولة �لمار�ت نحو 2 مليون م�شرتك 
جديد خالل �لعام 2016 ما رفع من �إجمايل �مل�شرتكني �ىل 19.905 

. مليون بنمو ن�شبته %11 تقريبا مقارنة مع �لعام 2015 
فقد  �لإت�����ش��الت،  تنظيم  هيئة  عن  �ل�شادرة  �لح�شائيات  لأح��دث  ووفقا 
قفزت ن�شبة �نت�شار �خلدمة �ىل 229.8 خط لكل 100 ن�شمة خالل عام 

. 2016، وبنمو ن�شبته %9.5 مقارنة مع عام 2015 
وقال خرب�ء يف �لقطاع �إن دولة �لإمار�ت باتت تعد �لكرث تطور� يف جمال 
عن  �ل�شادرة  �مل��وؤ���ش��ر�ت  ب�شهادة  وذل��ك  ولإت�����ش��الت  �ملعلومات  تكنولوجيا 

كربى �ملوؤ�ش�شات �لعاملية خالل �لعامني �لخرين .
�إنت�شار  زي��ادة  تو��شل  �أن  �لإت�شالت  ��شفاري �خلبر يف قطاع  �أم��ني  و�أك��د 
خدمة �لهاتف �ملتحرك وتكنولوجيا �ملعلومات ب�شكل عام يف �لإمار�ت �أمر 

متوقع يف ظل �لنه�شة �ل�شاملة �لتي ت�شهدها �لدولة .
خالل  �ملتحرك  �لهاتف  �شوق  يف  �لنمو  زي��ادة  بتو��شل  �إعتقاده  عن  معربا 

�لفرتة �لقادمة .
�لأك��رب �شجل يف خدمة  �ل��زي��ادة  �أن  �لإم���ار�ت  �أن��ب��اء  ويظهر حتليل لوكالة 
�مل�شرتكني �ىل  ع��دد  �رت��ف��ع  �مل��ق��دم حيث  �ل��دف��ع  �مل��ت��ح��رك بنظام  �ل��ه��ات��ف 
16.762 مليون خالل عام 2016 و بزيادة قدرها 1.6 مليون م�شرتك 

مقارنة مع �لعام 2015 .
و�أرتفع عدد �مل�شرتكني يف خدمة �لهاتف �ملتحرك بنظام �لفاتورة مبقد�ر 
341 �ألفا ما قفز باإجمايل �لرت�كمي �ىل 3.143 مليون يف نهاية �لعام 

. 2016 مقارنة مع 2.802 يف �لعام 2015 
وعلى �شعيد �لتطور يف خدمة �لإنرتنت فقد ز�د عدد �مل�شرتكني مبقد�ر 
مليون   1.297 �ىل   2015 ع��ام  مليون   1.235 م��ن  مرتفعا  62�ألفا 
مع نهاية �لعام 2016 ،و�شجل جلها ل�شالح �ل�شرت�ك يف خدمة �لنطاق 
�لعري�ش . وبح�شب �لح�شائيات فقد ز�د عدد ��شرت�كات �لهو�تف �لثابتة 
 2.285 �مل�شرتكني يف �خل��دم��ة �ىل  �إج��م��ايل  و�أرت��ف��ع  �أل��ف��ا   27 مب��ق��د�ر 
تنظيم  هيئة  �أج��رت��ه  م�شح  نتائج  �أن  �إىل  ي�شار   .  2016 �ل��ع��ام  نهاية  يف 
�لت�شالت يف وقت �شابق �أظهر �أن متو�شط �لإنفاق �ل�شهري على �لهاتفني 
2.17 مليار درهم، خالل �لربع  �ملتحرك و�لثابت وخدمة �لإنرتنت، بلغ 
�لثالث من �لعام 2016، وو�شل متو�شط �إنفاق �لفرد على خدمات �لهاتف 
�ملتحرك 104 در�هم �شهرياً، فيما بلغ متو�شط �لإنفاق على �لهاتف �لثابت 
 395 �إنفاق �مل�شرتك على خدمات �لإنرتنت  79 درهماً، وو�شل متو�شط 

درهماً �شهرياً.

»�صيتي ووك« تتحول اإىل لوحة فنية 
خلل مهرجان »دبي كانف�ض«

•• دبي-وام: 

�لرتفيهية  �حل�شرية  �لوجهات  �حدى  ووك”  “�شيتي  منطقة  ت�شت�شيف 
ثالثي  للر�شم  كاْنَف�ش  دبي  مهرجان  من  �لثالثة  �لن�شخة  دب��ي،  يف  �ملميزة 
�لإب��د�ع��ي��ة للمكتب �لإعالمي  �ل���ذر�ع   ، ب��ر�ن��د دب��ي  �ل��ذي ينظمه  �لأب��ع��اد 
حلكومة دبي، بال�شر�كة مع ِمر��ش، خالل �لفرتة من �لأول وحتى �ل�شابع 
�لر�شم ثالثي  �أ�شهر رو�د فن  25 فناناً من  2017 مب�شاركة  من مار�ش 
�لأبعاد من خمتلف دول �لعامل، ما �شيجعل �ملنطقة تبدو وكاأنها لوحة فنية 

مزينة بر�شومات تتناول جميعها مفهوم �ل�شعادة.
وجاء �ختيار “�شيتي ووك” لإقامة “دبي كاْنَف�ش” 2017 كونها و�حدة 
�ل��زو�ر على  كبرة من  �أع���د�د�ً  �لتي جت��ذب  �ملميزة  �ل�شياحية  �ملناطق  من 
�إ�شافة نوعية  �لعام مبا ت�شمه من مقومات و�شمات فريدة جعلتها  مد�ر 
�إىل حمفظة دبي من �لوجهات �لرتفيهية �لر�قية، و�لتي تعد يف ذ�ت �لوقت 
موقعاً مثالياً ل�شت�شافة �لحد�ث و�لفعاليات �ملختلفة مبا تقدمه من طابع 
�شناعة  يف  ر�ئ��دة  كوجهة  مكانتها  لرت�شيخ  �لإم���ارة  توجه  يعك�ش  ع�شري 
�ل�شياحة و�لرتفيه.  و�عرب �شالح �جلزيري، نائب رئي�ش ترويج �لتجزئة 
و�لرتفيه يف �شركة ِمر��ش عن �ل�شعادة لتقدمي فعاليات كهذه و�لتي توفر 
فر�شا للتفاعل بني �لنا�ش ونخبة من �لفنانني �ملحليني و�لعاملني ..م�شر� 
من  و�ق��ب��اًل  جت��اوب��اً  تلقى  �حل�شري  �لطابع  ذ�ت  �لفعاليات  ه��ذه  �ن  �ىل 

�ملقيمني و�لزو�ر على حد �شو�ء.
م�شرتكاً  ر�بطاً  �شت�شكل  ووك  �شيتي  يف  كاْنَف�ش  دبي  ��شت�شافة  �ن  و�أ�شاف 
بني وجهاتنا و�ملجتمع ويغني منط �حلياة �حل�شرية وت�شيف بعد�ً فنياً يف 
�شيتي ووك �لتي ت�شكل ف�شاًء �إبد�عياً باأعمال �ل�شرتيت �آرت �لد�ئمة �لتي 

حتت�شنها ما مينح �لزو�ر فر�شة للتو��شل و�لكت�شاف و�لتعلم.
�ملهرجان  م��ن  �لقادمة  �لن�شخة  ل�شت�شافة  ووك”  “�شيتي  �ختيار  وع��ن 
�شيتي ووك  �أن  ك��اْن��َف�����ش،  دب���ي  م�����ش��روع  ك��ّل��ي، م��دي��ر  ب��ن  �أو���ش��ح��ت عائ�شة 
من  ت�شمه  مبا  �لفعاليات  من  �لنوع  ه��ذ�  مثل  لعقد  مثالية  وجهة  تعترب 
�لع�شرية  �لأماكن  من  و�ح��دة  جتعلها  مميزة  وهند�شية  معمارية  عنا�شر 
و�ملبدعني،  ب��الإب��د�ع  يحتفي  كمهرجان  �حل��دث  طبيعة  مع  تن�شجم  �لتي 
م�شرة �ىل �أن �شيتي ووك تعرب عن روح دبي �لع�شرية وجمتمعها �ملتنوع 
�لذي ي�شم �أكرث من 200 جن�شية من خلفيات وثقافات خمتلفة تتناغم 
ود�فعاً  �شبباً  منها  ويتخذ  �لتعددية  يحرتم  و�ح��د  �إط���ار  �شمن  جميعها 

للتفوق و�لتميز.
وقالت �بن كّلي �ن مهرجان دبي كاْنَف�ش يعمل يف كل دورة من دور�ته على 
حتقيق جمموعة متنوعة من �لأهد�ف �لتي ياأتي يف مقدمتها �مل�شاهمة يف 
ن�شر �لإبد�ع، وت�شجيع �جلمهور على �لتفكر خارج �حلدود �ملتعارف عليها، 
وتعترب �شيتي ووك من �لأماكن �لتي جت�شد هذه �لأهد�ف وتعرب عنها خر 
تعبر من خالل طر�زها �ملعماري �لر�قي وما ت�شمه من عنا�شر جمالية 
يف كافة �أرجائها، كما �أن �ختيار منطقة �شيتي ووك كمقر للمهرجان مينحه 
�ملو�طنني  �آلف  يوميا  عليها  يتو�فد  حيث  �لنا�ش  �إىل  �لقرب  من  م��زي��د�ً 
تر�شيخ  �إىل  �لر�مية  �ملهرجان  ر�شالة  من  يعزز  ما  و�ل�شائحني،  و�ملقيمني 

قيم �لإبد�ع يف بني كافة فئات �ملجتمع.
“مر��ش” تقدم  و��شافت �ن �شيتي ووك �لوجهة �لرتفيهية �لتي طورتها 
�لتي تر�شي  جتربة ترفيهية متكاملة ت�شم خيار�ت و��شعة من �خلدمات 
كافة �لأذو�ق وتنا�شب جميع �أفر�د �لعائلة �شمن �إطار ع�شري يت�شم بكرثة 
�مل�شاحات �خل�شر�ء، و�ملباين ذ�ت �لت�شميم �لهند�شي �ملبتكر يعك�ش �شمات 
�حلياة �لع�شرية، على �متد�د يبلغ نحو 10 ماليني قدم مربعة، تتو�شطها 

�شاحة عامة مفتوحة وبحرة، مع �إطاللة فريدة على برج خليفة.

بح�ضور املوؤ�ض�ضة العليا للمناطق الإقت�ضادية املتخ�ض�ضة 

جمموعة امل�صعود تفتتح اأكرب ور�صة لت�صليح و�صيانة القوارب البحرية يف ال�صرق الأو�صط 
•• اأبوظبي-الفجر: 

�شهد �شعادة فالح �لأحبابي رئي�ش جمل�ش 
�إد�رة �ملوؤ�ش�شة �لعليا للمناطق �لإقت�شادية 
�مل�شعود  مركز  �إف��ت��ت��اح  حفل  �ملتخ�ش�شة، 
�لقو�رب  و���ش��ي��ان��ة  خ��دم��ة  يف  �ملتخ�ش�ش 
ت�شليح  ور�شة  �أكرب  يعد  و�لذي  �لبحرية، 
و�شيانة يف �ل�شرق �لأو�شط، حيث �شيوفر 
�مل�������ش���روع خ����دم����ات ف���ائ���ق���ة �جل�������ودة هي 
�لأف�شل يف فئتها جلميع زبائن �ملجموعة 

من د�خل �لدولة وخارجها.
وي�����ش��رف ع��ل��ى �مل���رك���ز �ل�����ذي مي��ت��د على 
مرت  �أل��ف   26 �إىل  ت�شل  و��شعة  م�شاحة 
م��رب��ع ف��ري��ق خمت�ش م��ن �خل����رب�ء ذوي 
�ل���ك���ف���اءة �ل��ت��ق��ن��ي��ة وي���ق���دم �مل���رك���ز كافة 
�خلدمات �لتي ت�شتلزمها �شيانة �لقو�رب 
باأحدث  �مل��رك��ز  جتهيز  مت  كما  �لبحرية، 
�ل��ت��ق��ن��ي��ات و�مل���ع���د�ت  وف���ق �أرق����ى �ملعد�ت 
�خل��دم��ي��ة مب��ع��اي��ر �جل�����ودة �ل��ع��امل��ي��ة يف 

جمال �خلدمة و�ل�شيانة.
وبهذه �ملنا�شبة �شرح �شعادة �شعيد عي�شى 
�لعليا  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  ع����ام  م���دي���ر  �خل��ي��ي��ل��ي 
قائاًل:  �ملتخ�ش�شة  �لإقت�شادية  للمناطق 
هي  �مل�����ش��روع  ه���ذ�  �إف��ت��ت��اح  يف  �شعادتنا  �إن 
ب���اأن ك��ل �إجناز  ���ش��ع��ادة نابعة م��ن �إمي��ان��ن��ا 
يحققه �شركاوؤنا يف �لقطاع �خلا�ش ي�شكل 

خ��ط��وة ن��ح��و �لأم������ام ل��ت��ح��ق��ي��ق �لأه�����د�ف 
تنمية  يف  بيننا  �مل�شرتكة  �لإ�شرتتيجية 
�قت�شاد �إمارة �أبوظبي . و�أ�شاف �خلييلي: 
نبارك ملجموعة �مل�شعود للقو�رب �لبحرية 
يعترب  �ل��ذي  �جلديد  م�شروعها  و�ملكائن 
�ملحركات  ل�شيانة  متكاملة  ور���ش��ة  �أك���رب 
فيها  مب��ا  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  م�شتوى  على 
�شيانة حمركات �لدبابات �لأملانية، و�لتي 
�مل�شتوى  على  للزبائن  خدماتها  �شتقدم 
�إجناز جديد  و�لإقليمي، وذلك يف  �ملحلي 

�إجن������از�ت  ���ش��ل�����ش��ل��ة  �إىل  ي�����ش��اف  ومم���ي���ز 
بها  جميعاً  نعتز  �لتي  �مل�شعود  جمموعة 
رئي�ش  �مل�شعود  ع��ب��د�هلل  ���ش��ع��ادة  وك�شف   .
�أن  ع��ن  �مل�شعود،  جمموعة  �د�رة  جمل�ش 
 100 �إىل   تقريباً  �مل�شروع و�شلت  تكلفة 
مليون درهم، منوهاً بالدور �لذي �شيلعبه 
لإمارة  �ملحلي  �لإقت�شاد  دع��م  يف  �مل�شروع 
�أبوظبي بف�شل �لعديد من فر�ش �لعمل 
�إ�شتقطاب  يف  وم�شاهمته  �شيوفرها،  �لتي 
�أب�����رز �ل���ك���ف���اء�ت و�خل�����رب�ت �ل��ع��امل��ي��ة �إىل 

�ل�����ش��وق �مل��ح��ل��ي��ة، �إ���ش��اف��ة �إىل ت��ع��زي��ز دور 
�أبرز  لإ�شتقطاب  �إقليمي  كمركز  �لإم���ارة 

�لإ�شتثمار�ت و�إقامة �مل�شاريع �لناجحة.
ت�شكل  �لعليا  �ملوؤ�ش�شة  �ن  بالذكر  �جلدير 
�ل�شناعي  �لقطاع  لتنمية  �أ�شا�شي  د�ع���م 
يف دول���ة �لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ويف 
�شهدت منو�ً  �لتي  �أبوظبي حتديد�ً  �إم��ارة 
خا�شة  �ل�شناعية   �ملن�شاآت  عدد  يف  كبر�ً 
�ل��ت��ح��وي��ل��ي��ة، ح��ي��ث تتبنى  �ل�����ش��ن��اع��ات  يف 
����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة و����ش��ح��ة لزيادة  �مل��وؤ���ش�����ش��ة 

�ملحلي،  �ل��ن��اجت  يف  �لقطاع  ه��ذ�  م�شاهمة 
�لقطاعات  ك��اأح��د  ب��ق��وة  م��وق��ع��ه  وت��ع��زي��ز 
�ل������ر�ئ������دة  �ل����ت����ي ت�����ش��ه��م يف زي��������ادة منو 

�ل�شادر�ت �ل�شلعية غر �لنفطية.
وق�����د جن���ح���ت �مل���وؤ����ش�������ش���ة �ل���ع���ل���ي���ا خالل 
�شركات  ����ش��ت��ق��ط��اب  �مل��ا���ش��ي��ة يف  �لأع������و�م 
حملية وعاملية ر�ئدة يف خمتلف �ملجالت 
مايزيد  حتت�شن  �ليوم  وه��ي  �ل�شناعية، 
قيمة   ت��زي��د  �شناعية   من�شاأة   650 ع��ن 

��شتثمار�تها عن 8 مليار دولر.

اأبرزها عدم اللتزام ب�ضروط التفاق وال�ضرتداد النقدي

»اقت�صادية دبي« ت�صتقبل 27,027 �صكوى للم�صتهلكني خلل 2016 

لتعزيز تواجدها يف الأردن ... والتو�ضع خارجيا 

جمموعة خليفة بطي بن عمري »KBBO«  الماراتية ت�صتحوذ على ح�صة 
ا�صرتاتيجية يف »جمموعة �صما الأردن« للإ�صتثمارات الغذائية و ال�صناعية

•• اأبوظبي- الفجر:

عمر  بن  بطي  خليفة  جمموعة  وقعت 
)»KBBO«(  �أبو ظبي- دولة �لإمار�ت 
�ل�شتثمارية  �ل�شركة  �ملتحدة،  �لعربية 
�ل�شحية  �لرعاية  قطاعات  يف  �ل��ر�ئ��دة 
و�لطبية وجتارة �لتجزئة و�لتكنولوجيا 
�إ�شرت�تيجية  �شر�كة  �تفاقية   ، وغرها 
مع جمموعة �شما �لردن لالإ�شتثمار�ت 
“جمموعة �شما”،  �لغذ�ئية و�ل�شناعية 
خليفة  جم���م���وع���ة  مب���وج���ب���ه���ا  ت����ت����وىل 
ح�شة  على  �ل�شتحو�ذ  عمر  ب��ن  بطي 

�إ�شرت�تيجية يف جمموعة �شما �لأردن.
وتعد “جمموعة �شما” �إحدى �ل�شركات 
�لألبان  م��ن��ت��ج��ات  ���ش��ن��اع��ة  يف  �ل���ر�ئ���دة 
�لردين، ومتكنت  �ل�شوق  و�لع�شائر  يف 
خالل فرتة وجيزة من تعزيز تو�جدها 
يف �ل�شوق �ملحلي عرب تقدميها �خلدمات 
�ملتكاملة �لتالية: �د�رة �ملز�رع و �ملنتجات 
منتجات  ت�شويق  و  و�شناعة  �ل��زر�ع��ي��ة 
�لأل���ب���ان و�ل��ع�����ش��ائ��ر و�ل��ت��ج��زئ��ة للمو�د 
على  �لتوزيع  و  و�ل�شتهالكية  �لغذ�ئية 

نطاق و��شع يف �ل�شوق �لردين.
  KBBO جمموعة  �إ���ش��ت��ح��و�ذ  ومي��ث��ل 
�شما،  جمموعة  م�شرة  يف  ق��وي��ة  دف��ع��ة 
ح��ي��ث ���ش��ي��ع��زز ه����ذ� �لم�����ر م���ن مكانة 

وميكنها  �لأردين،  �ل�شوق  يف  �ملجموعة 
و�لتو�شع،   �لنمو  حتقيق  مو��شلة  م��ن 
و�لن���ت�������ش���ار يف �لأ������ش�����و�ق �لإق��ل��ي��م��ي��ة ، 
بن  ب��ط��ي  خليفة  جم��م��وع��ة  �أن  خ��ا���ش��ة 
يف  لال�شتثمار  تتجه  �لإم��ار�ت��ي��ة  عمر 
�لفر�شة  يتيح  �حليوية، مما  �لقطاعات 
��شرت�تيجية  �شمن  و�لتو�شع  للنمو  لها 

مدرو�شة.
وق�����ال خ��ل��ي��ف��ة ب��ط��ي ب���ن ع��م��ر رئي�ش 
 KBBO جم���م���وع���ة  �إد�رة  جم��ل�����ش 
ب�شر�كتنا  ���ش��ع��د�ء  �إن���ن���ا  �لإمار�تية:” 
كون  �شما  جمموعة  مع  �لإ�شرت�تيجية 
�ل�����ش��رك��ات �لر�ئدة  ت��ع��د م��ن  �مل��ج��م��وع��ة 
�ململكة  يف  و�لغذ�ئي  �ل��زر�ع��ي  �ملجال  يف 
�لأردنية �لها�شمية، ل �شيما و�أنها ت�شم 
فريقاً ميتلك �خلربة و�ملعرفة �لالزمة 
لتحقيق �لنمو باملجموعة وزيادة ح�شتها 

يف �ل�شوق �ملحلي. 
و�أ�شاف بن عمر: �إننا نتطلع �إىل �لعمل 
جمموعة  يف  �شركائنا  م��ع  مثمر  ب�شكل 
�شما مبا يحقق �لأد�ء �ملتميز و�خلدمات 
�لأ�شو�ق  ل��دخ��ول  و�ل��ت��و���ش��ع   ، �ل��ن��وع��ي��ة 

�لإقليمية خالل �لفرتة �ملقبلة.
م���ن ج��ان��ب��ه، �أع�����رب ع��م��ر خ��ل��ي��ل رئي�ش 
جمل�ش �إد�رة جمموعة �شما عن �شعادته 
بهذه �ل�شر�كة قائاَل: �إننا نعتز ب�شر�كتنا 

م���ع جم��م��وع��ة خ��ل��ي��ف��ة ب��ط��ي ب���ن عمر 
�لو��شعة  خ��ربت��ه��ا  ج�����ر�ء   KBBO
وقيادتها  و�إد�رت���ه���ا  ع��الق��ات��ه��ا  �شبكة  و 
مل��ج��م��وع��ة ك���ب���رة م����ن �لإ����ش���ت���ث���م���ار�ت 
معها  تعاوننا  و�إن  و�لعاملية،  �لإقليمية 
�لأردين،  �ل�شوق  �شيعزز من تو�جدنا يف 
ويفتح لنا �آفاق للتو�شع و�لنت�شار حمليا 
�ملجموعة  �إ�شرت�تيجية  �شمن  و�إقليميا 
�ل�شر�كة  �تفاقية  وبح�شب   . �لتو�شعية 
من  ج��زء  ��شتخد�م  �شيتم  و�ل�شتحو�ذ، 
�إ�شرت�تيجية  ل��ت��ع��زي��ز  �ل�����ش��ف��ق��ة  ق��ي��م��ة 
حمليا  �ل���ت���و����ش���ع  يف  ����ش���م���ا  جم���م���وع���ة 

•• دبي-الفجر: 

وحماية  �لتجارية  �لرقابة  قطاع  تلقى 
�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  �مل�شتهلك يف 
بدبي 27،027 �شكوى للم�شتهلكني يف 
�شهرياً  �شكوى   2252 مبعدل   2016
�شكاوى  ع���ن   23% ق���دره���ا  وب����زي����ادة 
 ،21896 ب��ل��غ��ت  و�ل���ت���ي   2015 ع���ام 
وذل�������ك م�����ن خ������الل م����رك����ز �لت�������ش���ال 
لقت�شادية  �لتابع   )600545555(
على  �ملطردة  �لنتائج  هذه  وتظهر  دب��ي. 
�قت�شادية  به  تقوم  �ل��ذي  �لفعال  �ل��دور 
�مل�شتهلكني ومدى  دبي يف حفظ حقوق 
يف  �مل�شتهلكني  ثقافة  ن�شر  م��ن  متكنها 

�إم����ارة دب���ي، ب��الإ���ش��اف��ة �إىل ج��ه��وده��ا يف 
تعزيز �ملكانة �لتجارية لإمارة باعتبارها 
مق�شد�ً �آمناً ل�شر�ء �لأفر�د من مقيمني 
�ل�شكاوى  ق�����ش��اي��ا  وت���ن���وع���ت  و����ش���ي���اح. 
�لتفاق،  ب�شروط  �للتز�م  عدم  لت�شمل 
حيث �شكلت نحو %39 من �لإجمايل، 
تالها �شكاوى �ل�شرتد�د �لنقدي مبعدل 
�ملنتج  ث��م وج���ود خ��ل��ل يف  %17، وم���ن 
%13، وعدم �للتز�ك ب�شروط  بن�شبة 
�شكاوى  و�شهدت   .5% بنحو  �ل�شمان 
 20% بن�شبة  �إن��خ��ف��ا���ش��اً  �ل���ش��ت��ب��د�ل 
 ،40% بن�شبة  �لتجاري  �لغ�ش  وق�شايا 
�لأم�����ر �ل����ذي ي����دل ع��ل��ى م����دى جتاوب 
بقو�نني  �ل��ت��ج��اري��ة  �مل��ن�����ش��اآت  �أ���ش��ح��اب 
على  وحر�شهم  �ل���د�ئ���رة،  و�إ���ش��رت�ط��ات 
�حلمالت  وفعالية  �خل��دم��ات،  حت�شني 
�لتوعوية �لتي يطلقها �لقطاع يف �شبيل 

تعزيز ثقافة �مل�شتهلكني.
خمتلف  ب�����ني  �ل���������ش����ك����اوى  وت������وزع������ت 
قطاع  �شكاوى  �شكلت  حيث  �لقطاعات، 
�إجمايل  من  �لكربى  �حل�شة  �خلدمات 
يليه   ،43% ب��و�ق��ع  �ملقدمة  �ل�شكاوى 

ق��ط��اع �لإل��ك��رتون��ي��ات مب��ع��دل 24%، 
ومن ثم قطاع �ل�شيار�ت بن�شبة 15%، 
و�مل�شتلزمات  �مل��ن�����ش��وج��ات  ق���ط���اع  ث���م 
ق��ط��اع �لأث����اث  %7، و�أخ�������ر�ً  مب��ع��دل 
�ملتبقية  �لن�شبة  وتوزعت   .3% مبعدل 
 8% ي��ع��ادل  �إج��م��ايل �ل�شكاوى م��ا  م��ن 

على خمتلف �لقطاعات �لأخرى.
�ملدير  ل��وت��اه،  ر����ش��د  علي  وق���ال حممد 
�لتجارية  �ل��رق��اب��ة  ل��ق��ط��اع  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
دبي  �إم����ارة  تعترب  �مل�شتهلك:  وح��م��اي��ة 
حمطة �شر�ئية ملخلتف �شر�ئح �ملجتمع، 
�ل�����ش��ي��اح �لذين  �أو  �مل��ق��ي��م��ني  ����ش���و�ًء م��ن 
مي��ث��ل��ون ج��م��ي��ع �جل��ن�����ش��ي��ات، وم���ع منو 
دبي  �قت�شادية  تكثف  �ل�شر�ئي،  �لقبال 
�أكرب  �إىل  للو�شول  �لتوعوية  حمالتها 

قدر ممكن من �مل�شتهلكني. 
�ملبذولة  �جل��ه��ود  �لأرق����ام  ه��ذه  وتعك�ش 
لفريق �لعمل خالل عام 2016، وذلك 
لتعزيز �ملكانة �لتجارية �لتي تتمتع بها 
�لأمثل لل�شر�ء  �ملكان  �لإم��ارة باعتبارها 
ل��وت��اه: تظهر نتائج  و�أ���ش��اف    . �لآم���ن 
م��دى وع��ي وحر�ش  �أي�شاً   2016 ع��ام 

�مل�شتهلكني و�إ�شر�رهم يف �حل�شول على 
على  لهم  �ملقدمة  و�خل��دم��ات  حقوقهم 
�ل�شكاوى  معظم  �أن  حيث  وج���ه،  �أك��م��ل 
�لتفاق،  ب�شروط  �لل��ت��ز�م  بعدم  تتعلق 
و�ل�������ش������رتد�د �ل���ن���ق���دي، ووج�������ود خلل 
�لرقابة  ق��ط��اع  ي��ق��وم  �مل��ن��ت��ج، وع��ل��ي��ه  يف 
�لتجارية وحماية �مل�شتهلك على متابعة 
هذه �ل�شكاوى و�لرد عليها وحلها خالل 
�أربعة �أيام عمل، وب�شكل ودي ير�شي كل 
�ملنطلق  وم��ن   . و�لتاجر  �مل�شتهلك  م��ن 
�إد�رة  م��دي��ر  �لعو�شي  �أح��م��د  ق��ال  ذ�ت���ه، 
�لتنمية  د�ئ������رة  يف  �مل�����ش��ت��ه��ل��ك  ح��م��اي��ة 
حماية  �إد�رة  ت�شعى  بدبي:  �لقت�شادية 
�مل�شتهلك،  ثقافة  تعزيز  �إىل  �مل�شتهلك 
وت�شهيل �لعالقة بينه وبني �لتاجر من 
ثقافة  ذ�ت  مثالية  جت��اري��ة  بيئة  خ��الل 
عالية من �لوعي و�حليادية يف �إجر�ء�ت 
�لتجزئة  �لبيع و�ل�شر�ء يف قطاع جتارة 
�ملعاير  �أرقى  ب�شكل عام، ومتبعة بذلك 
و�مل��م��ار���ش��ات �ل��ع��امل��ي��ة، ح��ي��ث ي��ع��د قطاع 
�لرئي�شية،  �ل��ق��ط��اع��ات  م���ن  �ل��ت��ج��زئ��ة 
�لقت�شاد  لعجلة  �لأ���ش��ا���ش��ي  و�مل���ح���رك 

يف  �شرنكز  �لعو�شي:  و�أ���ش��اف   . �ملحلي 
من  �شل�شلة  �إط����الق  ع��ل��ى   2017 ع���ام 
�ملبادر�ت �لتوعوية �ملتخ�ش�شة ت�شتهدف 
وفئة  معنية  �شريحة  منها  م��ب��ادرة  ك��ل 
عمرية حمددة، و�شرتكز هذه �حلمالت 
بثقافة  �مل�شتهلكني  تعريف  على  �أي�����ش��اً 
�لتنزيالت و�خل�شومات، وكيفية �لتعرف 
�ل�شر�ء،  يف  �لرئي�شية  �خل��ط��و�ت  ع��ل��ى 
م�شيدة  يف  �مل�����ش��ت��ه��ل��ك  ي��ق��ع  ل  ب��ح��ي��ث 
يف  �لرئي�شي  �ل���دور  ع��ن  ف�شاًل  �لتجار، 
تعريف �مل�شتهلكني بال�شيا�شات و�للو�ئح 
من خالل �لكتاب �لأزرق، �لذي يحتوي 
مع  لتتما�شى  لغات   10 م��ن  �أك��رث  على 

�حتياجات خمتلف �شر�ئح �ملجتمع .

خليفة  جم��م��وع��ة  و�شتعمل  وخ��ارج��ي��ا. 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع �لإد�رة  ب���ن ع��م��ر  ب��ط��ي 
���ش��م��ا ع��ل��ى تفعيل  مل��ج��م��وع��ة  �حل���ال���ي���ة 
�إ�شرت�تيجية عمل �ل�شركة خالل �لفرتة 
�ل�شركات  م���ن  و�ح�����دة  �مل��ق��ب��ل��ة جل��ع��ل��ه��ا 
و�لغذ�ئي  �ل���زر�ع���ي  �مل��ج��ال  �ل���ر�ئ���دة يف 

على م�شتوى �ملنطقة.
ومن �ملتوقع �إمتام عملية �لإ�شتحو�ذ مع 
�جلاري،  �ل��ع��ام  م��ن  �لأول  �ل��رب��ع  نهاية 
 KBBO غ���وغ���ي���ن���ه���امي  و����ش���ت���ت���وىل 
ب�شاأن  �مل�شورة  تقدمي  �مل��ح��دودة  بارترنز 

هذه �ل�شفقة.

اإىل  ي��دع��و  ت����رودو 
وزيادة  القت�صاد  منو 
الجتماعية  امل��زاي��ا 

•• هامبورج-رويرتز:

دع���ا رئ��ي�����ش �ل������وزر�ء �ل��ك��ن��دي جا�شنت 
�شناع  ي���رك���ز  �أن  ����ش���رورة  �إىل  ت������رودو 
ب�شكل  �لدوليون  �لقت�شادية  �ل�شيا�شة 
يفيد  �قت�شادي  منو  حتقيق  على  �أك��رب 

نطاق �أو�شع من �ملجتمع �لعاملي.
وقال ترودو يف كلمة يف ميناء هامبورج 
�ملجتمع  لزعماء  م��اأدب��ة  �لأمل���اين خ��الل 
�ل�شيا�شة  �إن  �لأع���م���ال  وق��ط��اع  �مل����دين 
�أكرب  ب�شكل  تركز  �أن  �لقت�شادية يجب 
�ملتو�شطة ومن  �لطبقات  م�شاعدة  على 

ينا�شلون من �أجل �لن�شمام �إليها .
ت��رودو حتذير� غر مبا�شر من  ووج��ه 
�أن �ل�شيا�شة �لقت�شادية �لتي تركز على 
ق��ط��اع��ات ���ش��غ��رة م��ن �مل��ج��ت��م��ع تخلق 
�لذي  �لغ�شب  �إىل  ت���وؤدي  م�شاو�ة  ع��دم 

ي�شعل �لتطرف.
�مل�������ش���او�ة جعل  ع����دم  ت���ز�ي���د  �إن  وق�����ال 
تثق  ول  حكوماتها  يف  تثق  ل  �ل�شعوب 
�أن كثرين  و�أ���ش��اف   . �لعمل  �أرب���اب  يف 
يف كل �أنحاء �لعامل ي�شعرون بقلق ب�شاأن 

�مل�شتقبل.
و�ألقى ترودو هذه �لكلمة يف ختام جولة 
�لربملان  �أم���ام  كلمة  ت�شمنت  �أوروب���ي���ة 
للتجارة  �تفاقا  ت��اأي��ي��ده  بعد  �لأوروب����ي 
�حل����رة ب���ني ك��ن��د� و�لحت������اد �لأوروب������ي 
�لأملانية  �مل�����ش��ت�����ش��ارة  م���ع  وحم����ادث����ات 

�أجنيال مركل.
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وزارة القت�ضاد 
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العدد 11948 بتاريخ 2017/2/19   
   اعالن حكم بالن�ضر 

يف الدعوى  02/09399/2016 جتاري ل�ضنة 2016  ايجارات    
�ىل �ملحكوم عليه : مبوك للتجارة �لعامة - �ش ذ م م

و�لبنو�ش للتجارة �لعامة - �ش ذ م م - جمهول حمل �لقامة  
�لدعوى  يف   2017/2/12 بجل�شتها  حكمت  باملركز  �لإبتد�ئية  �لق�شائية  �للجنة  بان  نعلمكم 

�ملذكورة �عاله ل�شالح /عبد �لو�حد بن �شبيب �لعقارية 
حكمت �للجنة مبثابة �حل�شوري : 

ت��وؤدي للمدعية مبلغ وق��دره 5.786 درهم بدل �ليجار  �ل��ز�م �ملدعي عليها �لوىل بان  �ول : 
�مل�شتحق للفرتة من 2016/5/31 وحتى تاريخ ت�شليم �لعني حمل �لدعوى يف 2016/7/18 

 ثانيا :�لز�م �ملدعي عليها �لوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ 2.500 درهم غر�مة �رجتاع �ل�شيك.
 ثالثا : �لز�م �ملدعي عليها �لوىل و�لثانية بان يوؤديا للمدعية مبلغ 11.000 درهم قيمة �ل�شيك �ملرجتع

ر�بعا : �لز�م �ملدعي عليها �لوىل بر�شوم وم�شاريف �لدعوى. 
وملا كان هذ� �حلكم قد �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �ل مكتوم حاكم دبي 
وتلي علنا مبثابة �حل�شوري ، فهو قابل لالإ�شتئناف خالل 15 يوما �عتبار� من تاريخ ن�شر هذ� 

�لإعالن و�إل �شار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11948 بتاريخ 2017/2/19   
   اعالن حكم بالن�ضر 

يف الدعوى  02/00107/2017 �ضكني  ل�ضنة 2017  ايجارات    
�ىل �ملحكوم عليه : �مليناء ل�شالح �ملكائن �لثقيلة )�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة( 

جمهول حمل �لقامة  
�لدعوى  يف   2017/2/12 بجل�شتها  حكمت  باملركز  �لإبتد�ئية  �لق�شائية  �للجنة  بان  نعلمكم 

�ملذكورة �عاله ل�شالح /عبد �لو�حد بن �شبيب �لعقارية 
حكمت �للجنة مبثابة �حل�شوري : 

�ول : �لز�م �ملدعي  عليها/ باخالء �لعني وت�شليمها  خالية من �ل�شو�غل و�ل�شخا�ش وباحلالة 
�لتي كان عليها وقت �لتعاقد

�ليجار  ب��دل  دره���م   43.154 وق���دره  مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  �مل��دع��ي  �ل���ز�م   : ثانيا 
�مل�شتحق للفرتة من 2016/8/15 وحتى 2016/12/29 وما ي�شتجد من بدل �ليجار من تاريخ 

2016/12/30 وحتى �لخالء �لفعلي 
ثالثا : �لز�مها بتقدمي �شهادة بر�ءة ذمة عن خدمات �لكهرباء و�ملياه

ر�بعا : �لز�م بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 
وملا كان هذ� �حلكم قد �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �ل مكتوم حاكم دبي 
وتلي علنا مبثابة �حل�شوري ، فهو قابل لالإ�شتئناف خالل 15 يوما �عتبار� من تاريخ ن�شر هذ� 

�لإعالن و�إل �شار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11948 بتاريخ 2017/2/19   
     اإعادة اعالن ح�ضور املدعي عليه بالن�ضر 

يف الدعوى 02/00694/2017 / �ضكني  
�ىل �ملدعى عليه : �لقرن �لأخ�شر للتجارة �لعامة - �ش ذ م م  

 مبا �أن �ملدعي : �ل�شيخة هند بنت مكتوم �ل مكتوم ومتثلها / �ت�ش �ت�ش لال�شتثمار و�لتطوير �ش ذ م 
قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/00694/2017/�شكني  �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل

 مطالبة مالية - بال�شافة �ىل ما ي�شتجد من تاريخ ت�شجيل �لدعوى حتى تاريخ �لخالء �لتام و�لفعلي
�خالء عقار - �ن �ملدعي عليه ميتنع عن �شد�د �لجرة للماجور للفرتة من 2016/4/6 وحتى 
تاريخ ت�شجيل �لدعوى يف 2017/1/19 فرت�شد بذمته مبلغ 118332 درهم وميتنع عن �شد�ده 
رغم �خطار �ملدعي عليه �لول  بالخالء �و �ل�شد�ديف 2016/8/24 و�خطار �ملدعي عليه �لثاين 

2016/6/23 ومت �عالنه بالن�شر يف 2016/11/6 
مطالبة مالية - �نه تر�شد بذمة �ملدعي عليه مبلغ 118332 درهم كقيمة �يجارية للفرتة من 
2016/4/6 وحتى تاريخ �لت�شجيل  يف 2017/1/19 رغم �خطار �ملدعي عليه �لول بالخالء �و 
 �ل�شد�د يف 2016/8/24 و�خطار �ملدعي عليه �لثاين 2016/6/23  ومت �عالنه بالن�شر يف 2016/11/6 
من  ولب��د  و�مل��ي��اه  �لكهرباء  ��شتهالك  بقيمة  �مللزم  هو  �مل�شتاجر  �ن   - م�شتند�ت  بت�شليم  �ل��ز�م 

تطهر �ملاأجور من تلك �لإلتز�مات ليمكن �عادة �لإنتفاع به
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

�ملو�فق  �لرب���ع���اء   ي��وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  �ع��الن��ك��م  �إع����ادة  �لق�شائية  �للجنة  وق���ررت 
�لإبتد�ئية  بالد�ئرة  �لثامنة(  )�للجنة  �لق�شائية  �للجنة  �م��ام  3.00م  �ل�شاعة    2017/2/22
و�ملنعقدة مبقر مركز ف�ش �ملنازعات �لإيجارية لنظر �لدعوى، وقد �أمر بتق�شر مدة �مل�شافة 
�ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم 

من دفاع وم�شتند�ت 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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العدد 11948 بتاريخ 2017/2/19   
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

��شم �ل�شركة: البتهاج لتجارة مالب�ض الطفال )�ض.ذ.م.م(
�ل�شكل   ، نايف   - دي��رة   - �لعقارية  دب��ي  LU44 - ملك موؤ�ش�شة  رق��م  �لعنو�ن : حمل 
�لقانوين: ذ�ت م�شوؤولية حمدودة، رقم �لرخ�شة : 710399 رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري: 
يف  �لتاأ�شر  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   1137438
�ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي 
بتاريخ 2017/1/11  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2017/1/11 وعلى من 
لديه �أي �عرت��ش �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني حممد �ضديق قا�ضم العاملية 
�آل ثاين - ديرة  �ل�شيخ من�شور بن �حمد  : مكتب ملك  �لعنو�ن  لتدقيق احل�ضابات  
�مل�شتند�ت  كافة  معه  2219934-04  م�شطحباً  فاك�ش:   04-2219920 هاتف    - �لرقة   -

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 11948 بتاريخ 2017/2/19   
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة     

)���ض.ذ.م.م(  الثمينة  املعادن  غري  من  احللي  لتجارة  يوان  يوان  �ل�شركة:  ��شم 
�ل�شكل   - نايف   - دي��رة   - �لعقارية  دب��ي  موؤ�ش�شة  - ملك   TA30 رق��م  : حمل  �لعنو�ن 
�لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�شة : 710633 رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري: 
يف  �لتاأ�شر  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   1137670
�ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي 
بتاريخ 2017/1/11 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2017/1/11  وعلى من 
العاملية  حممد �ضديق قا�ضم  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �عرت��ش  �أي  لديه 
لتدقيق احل�ضابات  �لعنو�ن : مكتب ملك �ل�شيخ من�شور بن �حمد �آل ثاين - ديرة - �لرقة - 
هاتف  2219920-04 فاك�ش: 2219934-04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 11948 بتاريخ 2017/2/19   
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة     

��شم �ل�شركة : كوالربو اخلليج - �ض ذ م م 
�لعنو�ن : مكتب 1-2-3 ملك دبي لال�شتثمار - جبل علي - �ل�شكل �لقانوين : ذ�ت 
م�شوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�شة: 648285 رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري : 1069466 
�ل�شجل  �لتاأ�شر يف  باأنه قد مت  �لتنمية �لقت�شادية بدبي  مبوجب هذ� تعلن د�ئ��رة 
�أع��اله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي  �ملذكورة  �ل�شركة  باإنحالل  �لتجاري لديها 
بتاريخ 2013/1/22  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2013/2/22 وعلى 
من لديه �أي �عرت��ش �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني مكتب ال�ضرق الو�ضط 
لتدقيق احل�ضابات  �لعنو�ن : مكتب ملك �شعيد وحممد بن علي �لقيزي - ديرة - 
�ملطينة -  هاتف  2727319-04 فاك�ش : 2727348-04   م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن. 
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 11948 بتاريخ 2017/2/19   
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي    

��شم �مل�شفي/حممد �ضديق قا�ضم العاملية لتدقيق احل�ضابات  
 �لعنو�ن : مكتب ملك �ل�شيخ من�شور بن �حمد �آل ثاين - ديرة - �لرقة - هاتف  04-2219920 
بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   04-2219934  : فاك�ش 
مالب�ض  لتجارة  البتهاج  لت�شفية  �أع��اله  �ملذكور  �مل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه 
الطفال )�ض.ذ.م.م( وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2017/1/11 
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2017/1/11  وعلى من لديه 
بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��ش  �أي 
على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 11948 بتاريخ 2017/2/19   
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي    

��شم �مل�شفي/حممد �ضديق قا�ضم العاملية لتدقيق احل�ضابات  
�لعنو�ن : مكتب ملك �ل�شيخ من�شور بن �حمد �آل ثاين - ديرة - �لرقة - هاتف  04-2219920 
باأنه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  فاك�ش: 2219934-04 مبوجب هذ� 
من  احللي  لتجارة  يوان  يوان  لت�شفية  �أع��اله  �مل��ذك��ور  �مل�شفي  تعيني  مت  قد 
بتاريخ  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب  الثمينة )���ض.ذ.م.م(  املعادن  غري 
2017/1/11  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2017/1/11 وعلى 
من لديه �أي �عرت��ش �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
�مل�شتند�ت و�لأور�ق  �أع��اله، م�شطحباً معه كافة  �ملذكور  �لعنو�ن  بدبي على 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 11948 بتاريخ 2017/2/19   
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي    

��شم �مل�شفي/مكتب ال�ضرق الو�ضط لتدقيق احل�ضابات  
هاتف    - �ملطينة   - دي��رة   - �لقيزي  علي  ب��ن  وحممد  �شعيد  ملك  مكتب   : �ل��ع��ن��و�ن 
2727319-04 فاك�ش : 2727348-04 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية كوالربو اخلليج - �ض 
دب��ي بتاريخ 2013/1/22 و�مل��وث��ق لدى  ق��ر�ر حماكم  ذ م م  وذل��ك مبوجب 
كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2013/2/22 وعلى من لديه �أي �عرت��ش �أو 
مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور 
�أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 11948 بتاريخ 2017/2/19   
يف الق�ضية رقم 2016/3424 جتاري جزئي لدى حمكمة ال�ضارقة 

�ملرفوعة من / منار �لعمر�ن لتجارة وتاأجر �ل�شقالت 
 �شد كل من �ملدعي عليه �لول / �شركة �لقرو�ن ملقاولت �لبناء ذ م م - ومقرها �ل�شارقة

و�ملدعي عليه �لثالث : هانى �حمد حممود �شالمة 
و�ملعي عليه �لر�بع / عبد �لرحمن �حمد عبده طه �ملعاملي 

�ملقرر   �خل��ربة  لجتماع  معتمدة  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �حل�شور  عليهم  �ملدعي  على 
�ل�شاعة 4.00 �لر�بعة ع�شر� يوم �لحد �ملو�فق 2017/2/26 وذلك مبقر �ملدعية  عقده يف 
موؤ�ش�شة منار �لعمر�ن لتجارة وتاأجر �ل�شقالت �لكائن يف �إمارة �ل�شارقة - �شارع �لكورني�ش 
- �لطابق 5 - مكتب رقم 502 ، م�شطحبني معكم كافة �مل�شتند�ت �لتي ترغبون يف تقدميها 

: برج �لدرة بلوك �ملكاتب، �لطابق 5   
للتو��شل / هاتف متحرك: 0529800222  

majdye14@gmail.com : بريد �لكرتوين
اخلبري احل�ضابي / جمدى ذيب عناية 

اإعالن بالن�ضر 
حل�ضور اجتماع اخلربة احل�ضابي 

العدد 11948 بتاريخ 2017/2/19   
اإعالن بالن�ضر- بالحالة
2017/10 جتاري جزئي  

�ىل �ملدعي عليها : �شركة هارميك للمعد�ت �ل�شناعية - م م 
حيث �ن �ملدعية : �شركة �خلليج للخر�شانة و�لطابوق  

يقت�شي  - وعليه  �لدعوى �حلقوقية 2017/10 جتاري جزئي  �ملدعية  �أق��ام  قد 
ر�أ�ش  مبحكمة  �مل�شائية  �خلام�شة  �جلزئية  �لتجارية  �ل��د�ئ��رة  �ىل  ح�شورك 
�خليمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/2/22 م �ل�شاعة 9.00 �شباحا ولالجابة على 
�لدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ، ويف حالة تخلفك عن �حل�شور 
�و �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى غيابيا 

بحقك.  حرر بتاريخ 2017/2/16  
 مكتب اإدارة الدعوى 

 حكومة  را�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11948 بتاريخ 2017/2/19   
 اإعالن بالن�ضر

2017/15 جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليها : �يوم يت �نني ري�شتام - �جلن�شية : �ندوني�شيا 

حيث �ن �ملدعية :عبد �هلل ح�شن مر�د   
بالز�م  وعليه   - جزئي  جت��اري   2017/15 �لدعوى�حلقوقية  �ملدعية  �أق���ام  ق��د 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  للمدعي  دره��م   17000 وق��دره  مبلغ  بدفع  عليهما  �ملدعي 
ومنع �شفر �ملدعي عليه خارج �لدولة حتى �ل�شد�د �لتام مما يقت�شي ح�شورك 
�ىل �درة �لدعوى بر�أ�ش �خليمة يوم �لحد 2017/2/26م �ل�شاعة �لتا�شعة �شباحا 

�و �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد
حرر بتاريخ : 2017/2/13

 مكتب اإدارة الدعوى 

 حكومة  را�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11948 بتاريخ 2017/2/19   
اعالن حم�ضر حجز بالن�ضر

يف الدعوى رقم 2016/154 بيع عقار مرهون 
مو�شوع �لق�شية : طلب �حلجز على عقار متهيد� لبيعه باملز�د �لعلني وفقا للمادتني 
 رقم )25( و)26( من �لقانون رقم )14( ل�شنة 2008 ب�شاأن �لرهن �لتاأميني يف �إمارة دبي

طالب �لعالن : طالب �لتنفيذ : بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني - �ش م ع 
�ملطلوب �عالنه : �ملنفذ �شده : 1- رخ�شانا �دم ح�شام -  جمهول حمل �لقامة 

مو�شوع �لإعالن : - نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�شة وهي عبارة عن 
عقار بياناته : رقم �لر�ش : 26 - �ملنطقة : �لثنية �لثالثة )تالل �لإمار�ت �لثانية( 
�شابقا رقم �لوحدة )409( ��شم �ملبنى : �لنخيل 1- �مل�شاحة : 192.90 -  وذلك يف حدود 

قيمة �ملطالبة )3020121.17( درهم ذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�ض الق�ضم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11948 بتاريخ 2017/2/19   

اإنذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/1052

�ملنذر :  م�شرف �لهالل 
�ملنذر �ليهما : وفاء �شدقى عبد �جلليل 

�شامح طلعت حممد علي �جلو�دى - جمهولني حمل �لقامة 
و�لبالغ  بذمتكم  �ملرت�شدة  �ملديونية  ب�شد�د  ن�شر�  �ليهما  �ملنذر  ينذر  �ملنذر  �ن  حيث   -
و�شبعة  دره��م��ا  وت�شعون  و�رب��ع��ة  وم��ائ��ت��ان  �ل��ف  )�رب��ع��ة ع�شر  دره���م  ق��دره��ا 14294.47 
و�ربعون فل�شا( كما يف تاريخ 2016/11/24 حتت طائلة �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية لبيع 
�ل�شيارة - نوع �ل�شيارة - تويوتا كورول - رقم �للوحة G-71082- جهة �لرتخي�ش دبي 
- خ�شو�شي - �للون �حمر - �شنة �ل�شنع - 2009 بعد �نق�شاء )7( يوم من تاريخ �عالنكم 
�ية  �لتجارية مع حتميلكم  �ملعامالت  قانون  172 من  �مل��ادة  لن�ش  �شند�  �لخطار  بهذ� 

م�شاريف �و ر�شوم �و �تعاب حماماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11948 بتاريخ 2017/2/19   

اإنذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2017   

�ملنذر : نا�شر لوتاه للعقار�ت - �ش ذ م م - بوكالة �ملحامي / ح�شني لوتاه 
�ملنذر �ليه : �ش. مو�شوي بور للتجارة �لعامة - �ش ذ م م 

فان �ملنذرة ومبوجب هذ� �لنذ�ر تنذركم ب�شرورة �ملبادرة �ىل �شد�د �لقيمة �ليجارية 
تاريخ  م��ن  �ل��ف��ا  وث���الث���ون  �رب��ع��ة   )34.000( وق����دره  مببلغ  ف���ور�  ب��ذم��ت��ك��م  �مل�شتحقة 
كافة  �ت��خ��اذ  �ىل  ن�شطر  حتى  �ج��رة  م��ن  ي�شتجد  وم��ا   ،  2015/5/25 �ىل   2014/5/26
ين�شاأ  قد  ما  جميع  وحتميلكم   ، موكلنا  حقوق  كامل  لتح�شيل  �لقانونية  �لج���ر�ء�ت 
�ملطالبة  ، ف�شال عن  تاأخرية  عن ذلك من م�شاريف ور�شوم و�تعاب حماماة وفو�ئد 
بالتعوي�ش عما ��شابه من �أ�شر�ر نتيجة تاأخركم يف �ل�شد�د مع �حتفاظ موكلنا �ملنذر 
وذل��ك يف  �لخ��رى  �لقانونية  بكافة حقوقه  باملطالبة  �إخ��الء  دع��وى  برفع  بحقه  �ي�شا 

خالل ثالثون يوما من تاريخ ��شتالم هذ� �لنذ�ر. 
  الكاتب العدل

العدد 11948 بتاريخ 2017/2/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2016/146 بيع عقار مرهون    
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شادق غالحم�شني نعمتي جهرمي  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/ بنك ر��ش �خليمة �لوطني - وميثله : ع�شام عبد �لأمر حمادي 
�عالنكم   2017/2/13 بتاريخ  �لب��ت��د�ئ��ي��ة  دب��ي  حمكمة  ق���ررت  �لتميمي  �لفا�شلي 
ل�شد�د قيمة �ملطالبة وقدرها )1.091.393( درهم خالل 30 يوم من تاريخ  �لإعالن 
و�إلبيع �لعقار �ملبني �و�شافه �دناه  بطريق �ملز�يدة وفقا لن�ش �ملادة 295 من قانون 
�لجر�ء�ت �ملدنية -  نوع �لعقار : �شقة �شكنية - �ملنطقة : برج خليفة - رقم �لر�ش 
EAST HEIGHTS - رقم �لوحدة :  �ملبنى  ��شم  �ملبنى : 9 -  : 412 - رقم 
308 - رقم �لطابق : 3 - م�شاحة �لعقار : 1357 - قدم مربع ( وذلك للعلم مبا جاء 

فيه ونفاذ مفعوله قانونا.  
رئي�ض ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11948 بتاريخ 2017/2/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2016/27 بيع عقار مرهون    
�ىل �ملنفذ �شدهما/1- ح�شني حممد م�شلح نيا 2- فاطمة علي حممد د�شت �ويز 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ بنك �بوظبي �لتجاري - �ش م ع 
وميثله : عبد �هلل خمي�ش غريب �لناخي �آل علي - قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية 
بتاريخ 2017/2/12 �عالنكم ل�شد�د قيمة �ملطالبة وقدرها )4.550.000( درهم 
خالل �شهر من تاريخ �لتبليغ يف ملف �لتنفيذ �أعاله و�إلبيع حق �ملنفعة حمل 
�ملدنية  ق��ان��ون �لج����ر�ء�ت  �مل���ادة 295 م��ن  �مل��ز�ي��دة وفقا لن�ش  �ل��ره��ن بطريق 
)�ملنطقة : جممع دب��ي لال�شتثمار �لول - رق��م �لر���ش : 357 - رق��م �ملبنى : 

110 - م�شاحة �لعقار : 778.57 مرت مربع(  
رئي�ض ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11948 بتاريخ 2017/2/19   

مذكرة اعادة اعالن بالن�ضر
يف  الدعوى 2016/652  ا�ضتئناف عقاري    

�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1-�شركة �شيلكت بروبرتي - �ش ذ م م  2- دميان لمبي 
ب��اي �شنرت�ل  �مل�شتاأنف /���ش��رك��ة  �ن  ت��وم��ا���ش جم��ه��ويل حم��ل �لق��ام��ة مب��ا 
ديفيلومبنتز ليمتد وميثله : ح�شني علي عبد �لرحمن لوتاه   قد ��شتاأنف 
بتاريخ  كلي  ع��ق��اري   2014/614  : رق��م  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/ 
2016/11/29 وحددت لها جل�شه يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/3/28  �ل�شاعة 
10.00 �شباحا  بالقاعة رقم ch1.C.11 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف
العدد 11948 بتاريخ 2017/2/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/266  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-�لنافورة لل�شياحة - �ش ذ م م 2- ليودميال لز�ريفا  جمهويل 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ بنك �خلليج �لول- فرع دبي وميثله : حممد عبد �مللك 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم  م�شطفى �هلي - قد 
بالت�شامن و�لتكافل مببلغ وقدره )483.158.4 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
لها  وح��ددت  �ل�شد�د.   متام  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من  �لتاأخرية  و�لفائدة  �ملحاماة 
 Ch2.D.19 جل�شة يوم �خلمي�ش  �ملو�فق  2017/3/2 �ل�شاعة 8.30 �ش بالقاعة 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ� 
�أيام على �لأقل )علما بانه مت  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة  مذكر�ت 

�حالة �لدعوى �ىل �ملحكمة �لتجارية �جلزئية(. 
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11948 بتاريخ 2017/2/19   
  يف الدعوى  رقم : 2016/721 جتاري كلي 

�ل�شادة : �ملدعي عليها :�شركة �لومكو - ذ م م 
ح�شابيا  خبر�  بتعييني  دبي  حمكمة  قر�ر  علي  وعطفا  �عاله  للمو�شوع  بال�شارة 
 ، دبي  حمكمة  عن  �ل�شادر  �لتمهيدي  �حلكم  مبوجب  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  يف 
 / �حل�شابي  ومر�جعة �خلبر  لالإجتماع  قانونا  �و من ميثلكم  يتق�شي ح�شوركم 
م�شعب من�شور )دبي - �لقرهود - بناية بنك �ل�شارقة - �أمانة حما�شبون قانونيون 
�ملو�فق 2017/2/19 يف متام  ، يوم �لحد  - مكتب 212( هاتف رقم )04-2868836 
�ل�شاعة �لعا�شرة و�لن�شف �شباحا ، وبخالف ذلك يكون موعد �ق�شاه ع�شرة  �يام 
�و  �ور�ق  من  لديكم  ما  وجميع  كافة  لتقدمي  وذلك  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 

م�شتند�ت بخ�شو�ش مو�شوع �لدعوى. 
اخلبري احل�ضابي 
م�ضعب من�ضور   

اأعمال اخلربة احل�ضابية 

العدد 11948 بتاريخ 2017/2/19   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2016/2026  مدين  جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / 1-بيالمي �شيفاناجنابا بر��شنت جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي/�وليل كريل وميثله : حممد �حمد علي عبد �لرحمن بو ها�شم   قد 
بالت�شامن  عليهما  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام 
و�لت�شامم بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )250000 درهم( )مائتان وخم�شون 
ي��وم �خلمي�ش  �ملو�فق   �ل��ف دره��م و�ل��ر���ش��وم و�مل�����ش��اري��ف. وح���ددت لها جل�شة 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذ�   Ch2.D.18 ب��ال��ق��اع��ة  ���ش   8.30 �ل�����ش��اع��ة   2017/2/23
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11948 بتاريخ 2017/2/19   

       اعادة اعالن بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2016/826  عقاري كلي                 

�ن  �لق��ام��ة مبا  ك��ارك��ي  جمهول حمل  �شينغ  ب��وده  كاركي  �ملدعي عليه / 1-�شونيل  �ىل 
�ملدعي/ بنك دبي �ل�شالمي - �ش م ع قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ 
�لعقاري  �لقيد  ��شارة  و�لغاء  �لعقار خاليا   بت�شليم  �ملدعي عليه  و�ل��ز�م  �لج��ارة  �تفاقية 
�ملنتهي بالتملك ذلك و�لز�م  �ملنتهية بالتملك طبقا لعقد �ليجاره  و�لرتتيبات �لجارة 
بالنفاذ  �حلكم  و�شمول  للمدعية  دره���م(   2.139.827( وق���دره  مبلغ  ب���اأد�ء  عليه  �مل��دع��ي 
�ملعجل بال كفالة و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب. وحددت لها جل�شة يوم  �لحد  �ملو�فق 
من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.B.8 بالقاعة  �ش   9.30 �ل�شاعة   2017/2/26
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11948 بتاريخ 2017/2/19   

       اعادة اعالن بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2016/2819  جتاري جزئي              

�لقامة  م م جمهول حمل  ذ   - تياجنني لالن�شاء�ت  1-�شركة   / عليه  �ملدعي  �ىل 
مبا �ن �ملدعي/ �شركة هنيكل بويل بت - ذ م م وميثله : ح�شني علي عبد �لرحمن 
مببلغ  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  لوتاه   
وقدره )171.540.00 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  %12 
بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  �شمول  و  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �ل�شتحقاق  ت��اري��خ   من 
�ل�شاعة 8.30 �ش  �ملو�فق  2017/2/28   �لثالثاء   يوم  لها جل�شة  كفالة. وح��ددت 
بالقاعة Ch2.D.19 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11948 بتاريخ 2017/2/19   

       اعادة اعالن بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2016/2910  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1- فخامة �ل�شرق �لو�شط للتجارة �لعامة - �ش ذ م م  جمهول حمل 
�إنك )فرع دبي( وميثله  ��ش �شبالي �شني �شوليو�شنز  �لقامة مبا �ن �ملدعي/ يو بي 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د   - ل��وت��اه  �لرحمن  عبد  علي  ح�شني   :
�لف  و�شبعون  )ثالثة  دره��م(   73.018.89( وق��دره  مبلغ  ب��اأد�ء  �شدها  �ملتنازع  بالز�م 
وثمانية ع�شر درهما وت�شعة وثمانون فل�شا( و�لفائدة �لقانونية 12% �شنويا من تاريخ 
�ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام ، و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة   وحددت 
 Ch2.D.19 لها جل�شة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2017/2/28 �ل�شاعة 8.30 �ش بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
فان  تخلفك  حالة  ويف  �لأق��ل  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11948 بتاريخ 2017/2/19   
       اعادة اعالن بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/55 عقاري كلي 

�لق��ام��ة مبا  ه��و���ش جم��ه��ول حم��ل  ب���اول  كري�شتيان   -1  / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�أق���ام عليك �لدعوى  �مل��دع��ي/ م�شرف �لإم����ار�ت �ل���ش��الم��ي - ���ش م ع ق��د  �ن 
�ملنتهية بالتمليك وبالز�م �ملدعي  �تفاقية �لجارة  ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ 
عليه ب�شد�د مبلغ وقدره )923.258/72( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�شد�د.  وح��ددت لها جل�شة يوم 
لذ�   Ch1.B.8 بالقاعة  �ل�شاعة 11.00 �ش  �ملو�فق  2017/2/27    �لثنني  
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11948 بتاريخ 2017/2/19   

      مذكرة اعالن متظلم �ضده بالن�ضر     
   يف  الدعوى 2017/39  تظلم جتارى               

�ىل �ملتظلم �شده / 1- هيتني كاملي�ش بهاتيا جمهول حمل �لقامة مبا �أن �لتظلم 
/بنك �مل�شرق )�شركة م�شاهمة عامة( وميثله : �إبر�هيم ح�شن �إبر�هيم �ملال -  قد 
�قام عليك �لتظلم �ملذكور �عاله ومو�شوعه تظلم من �لقر�ر �ل�شادر يف �لمر على 
عري�شة  رقم 51 ل�شنة 2017 �أمر على عري�شة جتاري �ل�شادر بتاريخ 2017/1/17 
بالقاعة  �ل�شاعة 8.30 �شباحا  �ملو�فق 2017/2/26  وحددت لها جل�شه يوم �لحد 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   ch1.B.6 رق��م 
�يام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �أو  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي 

على �لأقل ويف حالة تخلفك فاإن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11948 بتاريخ 2017/2/19   

  اعادة اعالن بالن�ضر 
   يف  الدعوى 2017/28  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1- توفيق حممد توفيق 2- نان�شي توفيق حممد توفيق جمهويل 
مهدي  عبا�ش   : وميثله  �ل�شالمي  �أبوظبي  م�شرف  �ملدعي/  �ن  مبا  �لقامة  حمل 
�ل�شيد خلف �لطاهري - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
عليهم بالتكافل و�لت�شامن مببلغ وقدره )1230922.76 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
�لتام.   �ل�شد�د  �لدعوى وحتى  تاريخ رفع  �شنويا من  و�لفائدة %12  �ملحاماة  �تعاب  و 
بالقاعة  9.30 �ش  �ل�شاعة  �مل��و�ف��ق  2017/3/2    ي��وم �خلمي�ش   لها جل�شة  وح��ددت 
Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
�أيام على �لأقل ويف  لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عالج لل�ضعر الباهت
��شتعمال  �أوق���ف���ي  �ل�����ش��ي��ل��ي��ك��ون: رمب���ا توحي • 

باأنها ه������ذه �مل������ادة  �ل��ك��ي��م��اوي��ة 
تلّطف �ل�شعر 
وت����������زي����������د 
مل����ع����ان����ه، 
لكنها 

�ل�����ش��ع��ر ومتنع  ع��ل��ى  ت��ت��ك��د���ش  ك���ربى لأن���ه���ا  ت��ط��رح م�شكلة 
�خرت�ق �لعالجات و�لت�شاق �ل�شبغات.

• ر�ّشخي ملعان �شعرك: بعد ��شتعمال �ل�شامبو، يبقى �ل�شعر 
لمعاً ليومني كحد �أق�شى لأن �لتلوث يكبح مفعوله �شريعاً 
�ل�شعر  لتملي�ش  �ل�شامبو  ب��ع��د  م��ا  منتج  ��شتعملِت  �إذ�  �إل 

وتغذيته وتلطيفه من دون �إثقاله.
رقمه  بف�شل  �خل���ل،  ي�شاهم  �ل��ك��ل�����ش:  م��ف��ع��ول  �أب��ط��ل��ي   •
�إنقاذ �ل�شعر من �خل�شونة �لتي  �لهيدروجيني �حلم�شي، يف 
يكفي  �لأخ���رة،  للمرة  �شعرك  ت�شطفني  حني  �مل��اء.  ي�شببها 
�أن ت�شيفي ب�شع قطر�ت لتذويب �لكل�ش و�إعادة �إقفال �مل�شام 

ومتلي�ش �خل�شل.
• خطوة فاعلة: لت�شريح �ل�شعر بطريقة �شليمة 
يف  �لكوكا  نبتة  ذّوب���ي  ملعانه،  على  و�حل��ف��اظ 
�مل����اء. ح��رك��ي �خل��ل��ي��ط و����ش��ت��خ��رج��ي منه 
و�شعيه  ث��م حركيه جم���دد�ً  �ل��رغ��وة 
�إىل  وح����ّول����ي����ه  ب����خ����ار  ج����ه����از  يف 

م�شحوق قبل جتفيفه.

عالج للحكة
تبد�أ  ���ش��ع��رك:  لّطفي   •
ه��ذه �خلطوة يف حلظة 
�ل�شامبو.  ����ش��ت��ع��م��ال 
ل�����ت�����ق�����وي�����ة �لأث�����������ر 
�ملُ��لَ��ّط��ف، ق��رر بع�ش 
�شحب  �مل����خ����ت����رب�ت 
�لكربيتات  ك���م���ي���ات 
�لرغوة.  ُت�����ش��ّك��ل  �ل��ت��ي 
ه��������ذه �مل������������و�د ع����د�ئ����ي����ة 
�لر�أ�ش  ف��روة  �إىل  بالن�شبة 
��شتبدلت مو�د  لذ�  �حل�شا�شة 
نباتية بها. كذلك ظهرت �أخر�ً 

�أو  �لكرمي  برتكيبة  منتجات 
�لهالم وميكن �شطفها 

ب�شهولة.
خ��������������ذي   •

������ش����رت�ح����ة 
يتنف�ش  كي 

�ل�شعر: قبل 
������ش����ت����ع����م����ال 

�ل���������ش����ام����ب����و، 

د�ئرية  على �جل��ذور ثم قومي بحركات  زيتاً مطّهر�ً  �دهني 
�أن تدّلكي  �ل���ر�أ����ش ق��ب��ل  ب����دء�ً م��ن �ل��ع��ن��ق و���ش��وًل �إىل ق��م��ة 
�لر�أ�ش.  �أعلى  �إىل  �جلبني  من  �أ�شابعك،  ب��اأط��ر�ف  �مل�شاحة 

�أخر�ً، ��شغطي على �لر�أ�ش قلياًل بيدين م�شطحتني.
• تخل�شي من �حلكة نهائياً: ركزي على ��شتعمال �ملنتجات 

�لغنية بعنا�شر تكافح �حل�شا�شية 
م�شتقبالت  وت�������ش���ت���ه���دف 

مبا�شرًة  �ل��ر�أ���ش  ف���روة 
وحت����م����ي �خل���الي���ا 

�للتهابات.  م��ن 
نفع  ل  ل���ك���ن 

من تخفيف 
�حل�����������ك�����������ة 
دون  م�������ن 
ت����رط����ي����ب 
�ل�����������ش�����ع�����ر 
�ل���وق���ت  يف 
ن�������ف���������������ش�������ه 
وت�������ق�������وي�������ة 

�ل�����دف�����اع�����ات 
�جل�������ل�������دي�������ة 

 . لطبيعية �
هذه  ��شتعملي 

بعد  �ل���ع���الج���ات 
�ل�شامبو طو�ل �شهر 

للتخل�ش  �لأق��ل  على 
من �حلكة نهائياً.

فاعلة:  خ��ط��وة   •
مل��������ع��������اجل��������ة 

�حل��ّك��ة، �خلطي 4 م��الع��ق ك��ب��رة م��ن �ل��ط��ني �لأب��ي�����ش مع 
م��ن زيت  ك��ب��رة  غ��ر�ن��ت��ي��ه وملعقة  م��ل��ح  م��ن  ك��ب��رة  ملعقة 

�للوز �حللو.

عالج جلفاف ال�ضعر
��شتعمال  ميكنك  ب�شال�شة:  �ل�شعر  منتجات  ��شتعملي   •
ل��ك��ن م���ن �لأف�شل  �ل�����ش��ام��ب��و  ب��ع��د  م��ن��ت��ج م���ا 
�خ���ت���ي���ار ك�����رمي ل ي�������ش���ّك���ل رغ������وة لأن����ه 
�ل�شعر  تنظف  عنا�شر  على  يحتوي 
وتعّج  �ل�شكر  من  وت�شتق  طبيعياً 

مبو�د مغّذية.
تغذية  ع���ل���ى  �ح����ر�����ش����ي   •
�أو  �أقنعة  ��شتعملي  �شعرك: 
�شطف  تتطلب  ل  ك��رمي��ات 
حتتوي  �أن  ع���ل���ى  �ل�����ش��ع��ر 
ع����ل����ى ن�������ش���ب���ة ك����ب����رة من 
�ملغذية:  �لنباتية  �ل��زي��وت 
����ش���ي���ا، �أرك����������ان، �أف�����وك�����ادو، 

كاميلينا...

قبل  �جلاف  �ل�شعر  على  قناعاً  ��شتعملي  عاد�تك:  • غّري 
وّزعيه  �لن�شطة.  �لعنا�شر  فاعلية  على  للحفاظ  �ل�شامبو 

على منت�شف �خل�شل و�شوًل �إىل �لأطر�ف.
�دهني  وتغذيته،  �جل��اف  �ل�شعر  لتنعيم  فاعلة:  خطوة   •
ع��ل��ى �خل�����ش��ل كمية ���ش��غ��رة م��ن �ل��ب��ي��اف��ني �مل��ذوب��ة يف زيت 

جاف.

عالج لت�ضاقط ال�ضعر
لت�شاقط  �مل�شادة  �ل�شامبوهات  ��شتعملي  �شعرك:  ري  • ح�شّ
مع  تتجاوب  وجتعلها  �ل��ر�أ���ش  ف��روة  ت�شتهدف  لأن��ه��ا  �ل�شعر 

�لعالجات �لالحقة.
• ��شتفيدي من �لبذور �ل�شحيحة: �إنها مهّمة �مل�شتح�شر�ت 
�مل�����ش��ادة ل��ل��ت�����ش��اق��ط لأن���ه���ا حت��ت��وي ع��ل��ى خ��ال���ش��ات نباتية 

وم�شتقات �ل�شيليكون �لتي تن�ّشط تدفق �لدم.
�لغذ�ئية  باملكمالت  ع��الج��اً  ��شتعملي  �مل��ك��ّم��الت:  خ��ذي   •
جمموعة  بف�شل  �ل�شعر  من��و  لتن�شيط  �أ�شهر  ثالثة  ط��و�ل 

�لفيتامينات B �لتي تعزز ن�شبة �لكر�تني.
�جلذور  على  �دهني  �ل�شعر،  كثافة  لزيادة  فاعلة:  • خطوة 

�شكاًل جافاً من �ل�شامبو بعد ت�شريح �ل�شعر.

امل�صروبات املحلة ا�صطناعيًا واثرها على احلامل
�مل��ر�أة �حلامل �لتي  �أن  �أح��دث �لأبحاث �إىل  ت�شر 

تك�شب وزناً فائ�شاً تنجب �أطفاًل �أثقل وزناً.
ينمون  وزن������اً  �لأث����ق����ل  �لأط����ف����ال  �أن  ومب����ا   
وي�شبحون �أولد�ً ثم ر��شدين بدينني، من 
تك�شب  �أل  �مل��ر�أة �حلامل  �أن حت��اول  �ملفيد 
بها  يو�شي  �لتي  تلك  تفوق  كيلوغر�مات 

�لأطباء.
�مل�شتهلكة عرب  �ل�شعر�ت  نحاول �حلد من 
على  ��شطناعياً  حم��الة  م�شروبات  ت��ن��اول 
�حلر�رية.  �ل�شعر�ت  من  تخلو  �أنها  �عتبار 
ُن�����ش��رت يف جملة )جاما(  در����ش��ة  وف��ق  لكن 
�أن تلك �مل�شروبات قد  لطب �لأطفال، يبدو 

تعطي نتائج عك�شية.
ل��ل��ق��ي��ام ب��ت��ل��ك �ل����در������ش����ة، حلل 
باحثون يف كند� و�شع �أكرث من 
�أن  و�كت�شفو�  حامل  �آلف   3
�ملر�أة �لتي تناولت م�شروبات 
متيل  ��شطناعياً  حم��الة 
�أثقل  ط��ف��ل  �إجن�����اب  �إىل 

وزناً.
ذلك  ق�����وة  ت���ر�ج���ع���ت   
ر�قبو�  ح��ني  �ل���ر�ب���ط 
ت���ز�م���ن���اً  �لأم  وزن 
�أخرى  ع��و�م��ل  م��ع 
ميكن �أن توؤثر يف 
�ك��ت�����ش��اب �ل���وزن 
)م�����ث�����ل �مل���ي���ل 
�إىل  �ل�������ع�������ام 
������ش����ت����ه����الك 
�ل�����������ش�����ع�����ر�ت 
ن���وع���ي���ة  �أو 
�حل��������م��������ي��������ة 
�ل���غ���ذ�ئ���ي���ة(، 
وم������������ع ذل������ك 
ب���ق���ي �ل���ر�ب���ط 
يبدو  ق����ائ����م����اً. 
تتعلق  �مل�شكلة  �أن 

بعن�شر موجود يف مو�د �لتحلية.
�لتحلية  م����و�د  �أن  ف���رتة م��ف��اده��ا  ت�����ش��ود خم����اوف م��ن��ذ 
على  لل�شيطرة  ممتازة  فكرة  تكون  ل  قد  �ل�شطناعية 

�لوزن.
�ل���ذي���ن تناولو�  �ل��ن��ا���ش  ك�����ش��ب  �ل���در�����ش���ات،  �إح�����دى   يف 
مقارنًة  �إ�شافياً  وزن��اً  باحلمية  خا�شة  غازية  م�شروبات 

مبن �شربو� ن�شخة عادية من �مل�شروبات �لغازية. 
ل�شنا و�ثقني بالكامل من حقيقة ما يح�شل. رمبا ي�شعر 
�لنا�ش باأنهم يقومون بال�شو�ب حني يتناولون م�شروبات 
�شعر�ت  با�شتهالك  �لأم��ر  بهم  فينتهي  باحلمية  خا�شة 

�أخرى.
 �أو رمبا تتعلق �مل�شاألة باحلالوة �ملفرطة �لتي تّت�شم بها 
بطريقٍة  �أذو�ق��ن��ا  فتتغّر  �ل�شطناعية،  �لتحلية  م��و�د 
جتعل �ملاأكولت �لأقل حالوة )حتى �لفاكهة( غر لذيذة 
بالقدر نف�شه. �أو رمبا تتعلق �مل�شكلة بطريقة �جل�شم يف 
ه�شم �ملنتجات و�لتفاعل مع �ملو�د �لكيماوية �ملوجودة يف 

مو�د �لتحلية.
بغ�ش �لنظر عن �ل�شبب، يجب �أن تتخلى �ملر�أة �حلامل 

عن �مل�شروبات �خلا�شة باحلمية.
�لوزن،  �كت�شاب  على �حلد من  ت�شاعدها  �أنها  تظن  قد   
وم�شروبات  �مل��اء  ت�شرب  �أن  �لأف�شل  تفعل. من  لكنها ل 

غر حمالة �أخرى. 
�أو ع�شر ليمونا�شة من  ل باأ�ش بتناول م�شروب غازي 
�حلمية  تبقى  ط��امل��ا  ���ش��ام��اً!(  لي�ش  )�ل�شكر  لآخ���ر  وق��ت 
و�خل�شار  �ل��ف��اك��ه��ة  م��ن  )�لإك���ث���ار  �شحية  �لإج��م��ال��ي��ة 
وطاملا  �لكاملة(  و�حل��ب��وب  �لدهنية  غ��ر  و�ل��ربوت��ي��ن��ات 

حتر�ش �ملر�أة على ممار�شة متارين منتظمة.
و�شعه  ُيعترب  ل  لكن  ظريفاً  �ملمتلئ  �لطفل  يكون  ق��د 

�شحياً.
وزنهم  �أ�شبح  �أو  بدينني  و�مل��ر�ه��ق��ني  �لأولد  ثلث  ب��ات   
ز�ئد�ً، وقد يوؤدي هذ� �لو�شع �إىل م�شاعفات مريعة على 
للوقاية  عموماً.  ور�حتهم  �مل�شتقبلية  �شحتهم  م�شتوى 
ت��زد�د �لأدل��ة على �شرورة �لبدء يف  من بد�نة �لأطفال، 

مرحلة مبكرة، حتى قبل ولدة �لطفل.
لكنه  �حلمل  خ��الل  �شخ�شني  عن  تاأكلني  �أن��ك  �شحيح   
�إن��ه �شبب وجيه كي  ل��الإف��ر�ط يف �لأك���ل، بل  لي�ش ع��ذر�ً 

تاأكلي بطريقٍة حتافظ على �شحتكما معاً.

ن�صائح وعلجات تعيد ل�صعرك �صحته وملعانه

فه وجفافه   تخّل�ضي من م�ضاكل ت�ضاقط ال�ضعر وتق�ضّ
ت�ضمح  احرتافية  ون�ضائح  م�ضتهدفة  عالجات  عرب 

با�ضتعادة ملعان ال�ضعر.
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البطولة اجلماعية ت�ضيف اإىل الفنان اأكرث من البطولة املطلقة

اإميان العا�صي: اأمتنى اأن تزيد
 الأعمال الفنية التي تهتم بق�صايا املراأة

)اأفراح اإبلي�ض( يعيد 
�صابرين للدراما ال�صعيدية

 )ما �أحلى �لرجوع للدر�ما �ل�شعيدية(. هذ� هو ل�شان حال �لفنانة �مل�شرية 
�شابرين، �لتي عربت عن �شعادتها �لبالغة بالعودة مرة �أخرى �إىل جت�شيد 
�لأدو�ر �ل�شعيدية، حيث تتاأهب لت�شوير �جلزء �لثاين من م�شل�شل )�أفر�ح 
�لدور  تقدمي  ع��دم  ع��ن  �ع��ت��ذرت  �لتي  كامل  عبلة  للفنانة  بديلة  �إبلي�ش( 
�أخر�ً. وقالت �شابرين يف ت�شريح ل�ها: )��شتقت �إىل �لدر�ما �ل�شعيدية(، 
موؤكدة �أن �أحد �أهم �أ�شباب مو�فقتها على خو�ش جتربة )�أفر�ح �إبلي�ش(، هو 
��شتياقها لتج�شيد �لأدو�ر �ل�شعيدية مرة �أخرى، �إىل جانب �شيناريو �لعمل 

�ملميز و�أبطال �لعمل �لذين �شي�شاركون يف بطولة �جلزء �لثاين، متمنية �أن 
يخرج �جلزء �لثاين ب�شكل مميز وخمتلف حتى ي�شتكمل جناح �جلزء �لأول. 
بعد  �ملا�شي،  يناير  �إبلي�ش(  )�أف���ر�ح  يف  م�شاهدها  ت�شوير  �شابرين  وب��د�أت 
)�جلماعة(  م�شل�شل  من  �لثاين  �جل��زء  يف  م�شاهدها  ت�شوير  من  �نتهائها 
و�لذي جت�شد من خالله �شخ�شية زينب �لغز�يل. وكان �آخر �لأعمال �لتي 
�لعرب  )�شيخ  م�شل�شل  �ل�شعيدية  �ل�شخ�شية  خاللها  من  �شابرين  قدمت 

همام( �لذي قام ببطولته �لفنان يحيى �لفخر�ين قبل �أعو�م عدة.

)اللهم اأين �صائم( يدخل
 مي نور ال�صريف ال�صباق الرم�صاين

�لفنانة  ك�شفت  �شعبان،  م�شطفى  �لفنان  مع  بالعمل  �شعادتها  عن  معربة 
�لرم�شاين  �ل�شباق  �شتخو�ش  �أنها  عن  �ل�شريف،  نور  مي  �ل�شابة  �مل�شرية 
�ملقبل من خالل م�شل�شل )�للهم �أين �شائم( �إىل جانب �شعبان، حيث جت�شد 

من خالل �لعمل دور �ل�شقيقة �ل�شغري له.
وقالت �ل�شريف �ن �لعمل ماز�ل يف مر�حله �لأوىل، ومن �ملقرر �أن يتم حتديد 
�ملوعد �لنهائي لبدء ت�شويره قريبا، حيث يجري تنفيذ �لديكور�ت �خلا�شة 
عن  �ل�شريف  و�أعربت  �مل�شرية.  �لإعالمي  �لنتاج  مدينة  يف  حالياً  بالعمل 

�شعادتها بالعمل يف �مل�شل�شل، موؤكدة �أن �لروح �ملتو�جدة بني فريق �مل�شل�شل 
�لفنانة  �مل�شل�شل ي�شهد عودة  �أن  �إىل  تنبئ بكو�لي�ش ممتعة و�شيقة، منوهة 
�لكبرة ماجدة زكى و�لفنانة وفاء �شادق، وهو من تاأليف �أحمد عبد �لفتاح 

و�إخر�ج �أكرم فريد.
نور  �ل��ر�ح��ل  للفنان  بنجوميته  يدين  �شعبان  م�شطفى  �لفنان  �أن  ُي��ذك��ر 
�ل�شريف، �لذي منحه فر�شة عمره يف م�شل�شل )عائلة �حلاج متويل(، و�لذي 

كان �ملحطة �لأوىل و�لأبرز يف جنومية و�شهرة م�شطفى �شعبان. 

العا�ضي  اإميان  الفنانة  اأخرى.  اأحيانًا  وتتجاهلها  اأحيانًا  معها  فت�ضتبك  الإ�ضاعات  حتيطها  وتغيب،  تظهر 
ا�ضتئناف  وعن  بنات(،  )ال�ضبع  م�ضل�ضل  يف  م�ضاركتها  تفا�ضيل  عن  ك�ضفت  التي 

ت�ضويرها )الدخول يف املمنوع(.

)الدخول  م�ضل�ضل  عودة  مع  تعاملت  • كيف 
يف املمنوع(؟

- كانت عودة �لإنتاج مفاجاأة بالن�شبة �إيّل لأن �لعمل 
ومل  تقريباً،  �ل�شنة  ون�شف  �شنة  منذ  توقف  ك��ان 
�شعور  ل��ديَّ  بات  �أخبار عنه حتى  �أي��ة  �أ�شمع بعدها 
باأنه توقف نهائياً، فتنا�شيت �لأمر وجتاوزته. ولكن 
فوجئت �أخر�ً بال�شركة �ملنتجة تخربنا با�شتئناف 

ت�شويره جمدد�ً، و�أعلنت عودته فعاًل.

• هل �ضّبب توقف امل�ضل�ضل لفرتة �ضنة 
ون�ضف ال�ضنة اأزمة لك؟

ل  بطبيعتي،  مت��ام��اً.  �لعك�ش  على   -
�أقدمه  ك��ن��ت  ع��م��ل  ب��ف��ك��رة  �أه���ت���م 
ن�شيب.  �شيء  كل  لأن  وتوقف 
بالن�شبة  �لأزم���������ة  ول���ك���ن 
ط���و�ل  ت���وّق���ف���ه  �أن  �إيّل 
جعلني  �مل�������دة  ه������ذه 
�أع��ي��د ق��ر�ءت��ه ب�شكل 
تقريباً  لأن��ن��ي  كامل 
�لدور  ن�شيت تفا�شيل 
نف�شياً،  ع��ن��ه  و�نف�شلت 
من ثم كان علّي �لتح�شر 
جم�����دد�ً وك���اأن���ه ي��ع��ر���ش علّي 

لأول مرة.

ت�ضّبب  اإطاللتك  تغيري  اأن  • علمنا 
يتعّلق  ما  حتديدًا  للم�ضل�ضل  اأزم��ة  يف 
�ضورتها  التي  وامل�ضاهد  القدمية  بامل�ضاهد 

بعد عودتك؟
�أزمة فعاًل، ولكن لي�ش بالن�شبة �إيل  - ي�شّكل ذلك 
كاأنه  له  ر  �شاأح�شّ لك  قلت  كما  لأنني  للعمل  بل 
عمل جديد �أ�شتعد له لأول مرة، وحتما �شاأجتهد 
يف �إيجاد حلول تتعلق باإطاللتي، لأنني لو كنت 
�أعلم �أننا �شن�شتاأنف ت�شويره يف هذ� �لتوقيت ملا 

غّرت ت�شريحة �شعري و�إطاللتي.

ب�ضكل  اإطاللتك  تغيري  ق��ررت  مل��اذا   •
)ال�ضبع  م�ضل�ضل  ال�ضبب  ه��ل  مفاجئ؟ 

بنات(؟
- �إطالقاً لي�ش �ل�شبب )�ل�شبع بنات(. �خرتت 
�أنها مو�فقة للدور  �لإط��الل��ة و���ش��ودف  ه��ذه 
�أن  ق���ررت  عندما  �مل�شل�شل.  يف  �أق��دم��ه  �ل���ذي 
ومالب�شي  م��الحم��ي  يف  �ل�����ش��يء  بع�ش  �أع�����ّدل 
�لهدف  ك��ان  وت�شريحته  �شعري  ول���ون  وت��رّبج��ي 
تغير مز�جي �خلا�ش لأين كنت بحاجة �إىل ذلك 

كل  للفنان  مطلوب  �أم���ر  وه��و  مل�شلحتي،  ع��م��وم��اً 
فرتة. كذلك ثمة �شبب �آخر هو رغبتي يف �لتمّرد 
يحاول  �لتي  �لرومان�شية  �لهادئة  �شخ�شيتي  على 
�أن  �أردت  ل��ذ�  فيها.  ح�شري  �مل��خ��رج��ني  م��ن  ع��دد 
�أك�شر هذ� �حل�شار و�أطّل ب�شكل مغاير يفتح �أمامي 
خمتلفة  بطريقة  نف�شي  لتقدمي  �أخ��رى  م�شاحات 
وعرب �أدو�ر �أخرى. وفعاًل عندما قررت ذلك عر�ش 
بنات(، وكان خمتلفاً  علي دور يف م�شل�شل )�ل�شبع 

متاماً عن كل ما قدمته.

وتفا�ضيله؟ دورك  عن  • ماذا 
م�شلحتها.  �إىل  ت�شعى  �أن��ان��ي��ة  فتاة  دور  �أق���ّدم   -

�لتي كنت  �ملركبة  �لأدو�ر  �أحد  ي�شّكل عموماً 
�أنه  و�أرى  ف��رتة،  تقدميها منذ  �إىل  �أ�شعى 

�أن  و�أمتنى  جلمهوري،  مفاجئاً  �شيكون 
ينال ر�شا �جلميع.

مع  ال���ت���ع���اون  ك����ان  ك��ي��ف   •
�ضت  م��ن  امل��ك��ّون  العمل  فريق 

بطالت؟
�ل���ع���م���ل و����ش���ط جم���م���وع���ة من   -
�ل���ب���ط���الت ل��ي�����ش �أم���������ر�ً ج���دي���د�ً 
بالن�شبة �إيل، و�شبق �أن قدمت ذلك 

يف )حب ل مي��وت(. �أميل �أكرث �إىل 
و�حلمدهلل  �جلماعية،  �لبطولت 
�ل��ك��و�ل��ي�����ش ه���ادئ���ة ولكني  ك��ان��ت 
ثمة  �أن  �مل��و�ق��ع  بع�ش  م��ن  علمت 

خ��الف��ات ب��ني ف��ري��ق �ل��ع��م��ل ب�شبب 
�ل�شار�ت وترتيب �لأ�شماء، و�أعتقد لو 

�أن هذ� �خلرب �شحيح فهو تف�شيل 
ل يهم �جلمهور ول �ل�شحافة 

تعطيل  يف  ي��ت�����ش��ب��ب  ول�����ن 
�لت�شوير.

عن  اأخ���ربي���ن���ا   •
بينك  تعاون  ثالث 
وب�������ني امل����خ����رج 

حممد النقلي؟
�أب������ي  �ل����ن����ق����ل����ي   -

�ل������روح������ي. �إن�����ه 
طيب  �إن���������ش����ان 

يحاول  ج����د�ً، 
ت�������ف�������ج�������ر 

�ل���ط���اق���ات 
لتمثيلة  �

كافة د�خل �أي فنان، لذ� فاأنا �شعيدة بتكر�ر �لتعاون 
بعد  �شنو�ت، حتديد�ً  معه لأنني متنيت ذلك منذ 
وقتها  �أنني  رغ��م  ن�شا(،  �أم��ر����ش  )دك��ت��ور  م�شل�شل 
�ل�����ش��ارم��ة يف  ب�����ش��ب��ب �شخ�شيته  م��ن��ه  ق��ل��ق��ة  ك��ن��ت 
)جميل  �شخ�ش  �أن���ه  �كت�شفت  لكنني  �ل��ت�����ش��وي��ر. 
جد�ً( و�شديد �لإن�شانية، لذ� �شعدت بتكر�ر �لتعاون 
معه يف )حب ل ميوت( و�شّكل ذلك �إحدى �لتجارب 

�ملهمة يف م�شو�ري.

املطلقة؟ البطولة  ترف�ضني  • هل 
- بل على �لعك�ش. �أمر جميل 
عمل  ُي����ب����اع  �أن 

ولكن  بالكامل،  م�شروع  تتحمل عبء  و�أن  با�شمك 
�إىل  ت�شيف  �جلماعية  �لبطولة  نف�شه  �ل��وق��ت  يف 
�لفيلم مبفرده  يتحّمل  �أوًل ل  لأن��ه  �أك��رث،  �لفنان 
وي�شتفيد من جمهور بقية �أبطال �لعمل، بالإ�شافة 
�لعمل  �أث��ن��اء  يكت�شبها  �لتي  و�خل���رب�ت  �ل��روح  �إىل 

و�شط جمموعة متميزة.

�ضواء  الن�ضائية  البطولت  ن�ضبة  ازدادت   •
الغزو  يف  راأي��ك  ما  ال��درام��ا..  اأو  ال�ضينما  يف 

الن�ضائي وت�ضدره املل�ضقات؟
- )�شاحكة( لي�ش غ��زو�ً، بل هو �أمر طبيعي جد�ً. 
تقدير  عدم  �إىل  ت�شر  �ل�شينمائية  �لبطولت  قلة 
هن  �لن�شاء  �أن  خ�شو�شاً  �ملجتمع،  يف  �مل��ر�أة  �أهمية 
ب��د من  �ل��ع��رب��ي��ة، ول  �ملجتمعات  ع���دد�ً يف  �لأك���رث 
توظيفهن لأن معظم �لق�شايا مرتبط مب�شاكلهن، 
لذلك ف��اإن ط��رح ه��ذه �لأم���ور م��ن خ��الل �لدر�ما 
م�شاألة طبيعية، �أو بالأحرى حتمية. �شخ�شياً، 
�شو�ء  �ل��ف��ن��ي��ة  �لأع����م����ال  ت��زي��د  �أن  �أمت���ن���ى 
�شينمائية �أو در�مية �لتي تهتم بق�شايا 

�ملر�أة �لعربية يف �لفرتة �ملقبلة.

• هل �ضرناك يف اأعمال �ضينمائية 
قريبًا.

�أحبها  لأنني  لها  م�شتاقة  �أنني  رغم   -
بعد  لل�شينما  �أ���ش��ت��ع��د  مل  ف��اإن��ن��ي  ج����د�ً 
م�شل�شلني،  ب��ت�����ش��وي��ر  م�����ش��غ��ول��ة  لأن���ن���ي 
)�خللبو�ش(  �أع��م��ايل  �آخ��ر  �أن  خ�شو�شاً 
كبر�ً،  جن��اح��اً  حقق 
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كتيبة حمامات
 ب����ك����ت����ب ������ض�����ع�����وري ب������ني ك������ل ال����ك����ت����اب����ات

�����ض����ف����ت ال�����غ�����ال ب����ك����وي����ت����ن����ا والم��������������ارات

 ط��������ارت م�����ن ا�����ض����واق����ي ك���ت���ي���ب���ة ح���م���ام���ات

ي�����ا زي�������ن ح�����ب ال����ق����ل����ب ب���امل���ن���ق���ف اي����ب����ات

ولآلت امل���������ض����اع����ر  حل������ن  ع����ل����ى   ق����ل����ب����ي 

الم�����������ريات ج������م������ال  يف  م����ت����ي����م  ������ض�����اع�����ر 

وان����������رث ع����ل����ى ق��������اف ال����ق���������ض����اي����د ح��ن��ي��ن��ي

واه�����������ل امل�����ن�����ام�����ه ����ض���ل���ت���ه���م ب�������ني ع���ي���ن���ي

راح����������ت ج��������دا م�������ض���ق���ط وه�����ن�����ت ���ض��ن��ي��ن��ي

وي���������������رّد ل������ل������ف������ردو�������ض راج������������ع ي���ب���ي���ن���ي

ي���ك���ت���ب ق�������ض���ي���د احل��������ب وال�����������ض�����وق ف��ي��ن��ي

ي����ال����ل����ي ج���م���ع���ت���ي و������ض�����ف ن���������ادر ِح�����ض��ي��ن��ي

 ريــتـ�يــت

حد  لو  ما هو  وَلد خالك  و عمك 

من علومه ..  قلت  ذا  منا و فينا

و حد لو هو كان من حلمك و دمك 

قلت  ل  منا  و  ل  ُيح�ضب  علينا

***

عاي�ض حياتك ، مافقدت النوم / والدنيا متاع ،

وغريك يبي عينه تنام ومل .. وارهقه ال�ضهر !

واهلل مدري من يقول : احلاجة ام الخرتاع ،

احلاجة ام الذل ، وام امل�ضلحة ، وام القهر !

البيت مت�حد
ي���ع���ت���رب ���ض��ع��ب��ه حم����ل اخ����ت����ه واأخ�������وه

ب����امل���������ض����اع����ر وامل������ح������ب������ة ب������ادل������وه
ول����د وال���������ض����اي����ب   ، الأب  ل���ل�������ض���غ���ري 

ي���ع�������ض���ق���ون���ه ع���������ض����ق �������ض������ادق ل����الأب����د

را�شد بن غليطة

كلنا خليفة
ب���الدن���ا ب���ني ال��ب��الدي��ن...���ض��ي��خ��ه..!!

وزع��ي��م��ه��ا ف��ْع��ل��ه م��ت��ّع��ب..م�����ض��اي��خ..!!

حممد بن طناف

عبداهلل العكربي

عو�ض بن حا�شوم الدرمكي

ت�ضيق  .. ب���ال���دن���ي�������ا   .. ���ي���ت  ح�������ضّ ك��ل��م��ا 

ال��ع��ت��ي��ق ب��ال��ب��ي��ت   .. ال���ق���ل���ب  اأف������ل  ج���ي���ت 

احم��ق��ا ال���ب���ع�������ض  و  ت�������ض���ني  ال���ن���ف���و����ض  و 

؟ ب���ق���ى  ِم�����ن  غ�����ريه   .. اهلل  ك�����ض��ب��ت  اإْن 

Sh3r-gram! --  !شعرقرام�

اإب�ض��خ�ض��ه يلي��ق  ��������ي  الأَُمِ ال��من�ض��ب 

وال��من�ض��ه الب���ض��ت  ل��ج��ل  م��خل��وق 

��ه ف��خ��������ر ال���وط���ن واإْل�����������ه ال���ك���الم اإن��ر���ضّ

حر�ضه.. ذا  للوط��ن  ال��ل��������ي  ط��������اري  يف 

��ه.. ِخ�����ضّ ب��امل��ف��اخ��������ر  ال��ل��ي  ويف ط��������اري 

ق�ض��ه.. ل��������ه  ل���و  وامل���ع�����������روف  اجل��������ود 

��ه.. وَن�ضّ هال��ق��رار  ت�ض��در  )ام���ض��ام(  و 

اإب�ض��خ�ض��ه يلي��ق  �����ي  الأَُمِ ال��من�ض��ب 

وال��من�ض��ه الب���ض��ت  ل��ج��ل  م��خل��وق 

ومن��ا�ضب��ها   U.N ال������  وت���ت�������ض���ّرف 

نكتبها نع��م  ب�ا�ض��م��ه  يل  بو�ضع��ي��د 

وم��ات��ل��������ح��ق��������ه اأب���ي���ات ب���ه ن��ط��������رب��ه��ا..

ومغرب��ها ���ض��رق��������ه��ا  ل�����ض��ان��������ه  ي��ع��ل��������ي 

واأعذب��ها وع��ط��������ره��ا  ال��ت��ح��اي��ا  واأزك��������ى 

نكت��ب��ها ب��ه   .. ح����م"  "ب��ن  عنوان��ها 

واعرب��ها املن��ا�ض��ب..�ضي��غ��ها  رج��������ل 

ومن��ا�ضب��ها   U.N ال������  وت���ت�������ض���ّرف 

نكتبها ن��ع��������م  ب�����ا���ض��������م��ه  يل  بو�ضع��ي��د 

مبنا�صبة الثقة الغالية بتعيني �صعادة ال�صيخ الدكتور حممد بن م�صلم بن حم العامري 

نائباً لالأمني العام ملنظمة اأم�صام التابعة لالأمم املتحدة ممثالً لدولة الإمارات العربية 

املتحدة تقديراً للدور العاملي الذي تقوم به الدولة يف جمال العمل الإن�صاين والتنموي.


