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ا�ستخدام احلامل للهاتف ال ي�ؤثر على اجلنني
ا�ستخدام  اأن  الرنويج  العامة يف  ال�سحة  ملعهد  درا�سة حديثة  ك�سفت 
النمو  على  عك�سية  نتائج  يف  يت�سبب  ال  احلمل  اأثناء  النقال  الهاتف 
ن�سرت  التي  الدرا�سة  نتائج  يف  الباحثون  واعتمد  للجنني.  الع�سبي 
اأم�س الثالثاء يف جملة "بي ام �سي بابليك هيلث" على حتليل قاعدة 
اأم  و389  األف   45 "موبا" التي جتمع معلومات طبية عن  بيانات 

واأبنائهم. 
الكهرومغناطي�سية  للمجاالت  التعر�س  اأن  اإىل  الباحثون  وخل�س 
ال  احلمل  خالل  املحمولة  الهواتف  با�ستخدام  املرتبطة  وللموجات 

يوؤثر على منو الطفل. 
واأ�سار الباحثون اإىل اأن املخاوف من احتمال حدوث اأ�سرار من تلك 
تخل�س  احل��ي��وان��ات ومل  على  "درا�سات جتريبة  م��ن  ج��اءت  امل��وج��ات 
الدرا�سة  عليها  جرت  التي  البيانات  قاعدة  و�سملت  قاطعة".  بنتائج 
معلومات عن عادات االمهات وكذلك تقارير طبية عن االطفال، ومت 

درا�سة منوهم الع�سبي عند الثالثة واخلام�سة من عمرهم.
عام  كاليفورنيا  جامعة  يف  باحثون  اأجراها  قد  �سابقة  درا�سة  وكانت 
بكرثة قد  اجلوال  للهاتف  احلوامل  ا�ستخدام  اأن  اأكدت  قد   2013

يزيد من خماطر تعر�س اأطفالهن ال�سطرابات �سلوكية . 

امل��سيقى املبهجة تزيد القدرة االإبداعية
وجد باحثون اأن اال�ستماع اإىل مو�سيقى واأغاين مبهجة يزيد القدرات 
االإبداعية، واأن هذه القدرات ميكن حتفيزها للو�سول اإىل م�ستويات 
اأو  االأعمال  اأو  التقنية  املجاالت مثل  االبتكار يف خمتلف  جديدة من 

الفنون. 
ب�  االإب����داع  وحتفيز  املو�سيقى  ب��ني  ال��ع��الق��ة  ه��ذه  ال��ب��اح��ث��ون  وي�سف 
واالأع�ساب  النف�س  علم  اأو�ساط  ويوجد جدل يف  "تاأثري موت�سارت"، 
االآونة  يف  �سحتها  على  االأدل��ة  تتزايد  بينما  الفكرة،  هذه  بخ�سو�س 

االأخرية.
ون�سرتها  وا�سرتاليا،  هولندا  يف  االأخ��رية  الدرا�سة  اأبحاث  واأج��ري��ت 
�سارك  التي  الدرا�سة  جت��ارب  وتو�سلت  وان" الطبية،  "بلو�س  جملة 

فيها 155 �سخ�ساً اإىل نتائج مثرية.
تنوعت  املو�سيقى  اأن��واع من  لعدة  ا�ستماع  لتجارب  امل�ساركون  وخ�سع 
القدرات  الهادئة واحلزينة واملبهجة، وخا�سوا اختبارات لقيا�س  بني 

االإبداعية. 
على  فيفالدي  اأعمال  من  مبهجة  مو�سيقى  اإىل  اال�ستماع  اأن  وتبني 

�سبيل املثال ي�ساعد على رفع م�ستوى القدرات االإبداعية.
والحظ الباحثون اأن درجة ال�سوت ونوعية املو�سيقى توؤثر على مدى 
تتطلب  النتائج  ه��ذه  اأن  م��ن  ال��رغ��م  االب��ت��ك��ار. وعلى  ق���درات  حتفيز 
التاأكيد عن طريق تكرار التجارب مب�ساركة عدد اأكرب من االأ�سخا�س، 
اأن املو�سيقى  اأخرى وجدت  اأنها تتوافق مع نتائج درا�سات حديثة  اإال 

حت�سن من اأداء الوظائف املعرفية بالدماغ.

يحقق رقمًا عامليًا يف حل مكعب روبيك
حقق فتى من والية فرجينيا االأمريكية رقماً عاملياً جديداً من خالل 
اأقيمت يف  م�سابقة  اأثناء  ث��وان  اأق��ل من خم�س  روبيك يف  حل مكعب 

مدينة ميدلتون. 
متكن باتريك بون�س من حل مكعب روبيك خالل 4.6 ثانية، اأثناء 
على  جديداً  قيا�سياً  رقماً  بذلك  حمققاً  دولية  م�سابقة  يف  م�ساركته 

م�ستوى العامل. 
وقد جتمع ح�سد من الفتية لتهنئة بون�س على هذا االإجن��از الكبري 
ال����ذي ح��ق��ق��ه ب��� 17 ح��رك��ة ���س��ري��ع��ة. وق��ام��ت جل��ن��ة حت��ك��ي��م خا�سة 
اأن  ال�سبي من حله قبل  انتهاء  املكعب بعناية بعد  بامل�سابقة بفح�س 

تاأكد فوزه باللقب. 
االأ�سرتايل  به  ف��از  ال�سابق،  القيا�سي  الرقم  اأن  بالذكر  اجلدير  من 
فيليك�س زميديغ�س يف دي�سمرب 2016، عندما متكن من حل املكعب 

خالل 4.7 ثانية، بح�سب ما ورد يف موقع "يو بي اآي" االإلكرتوين. 
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وجبات ت�سعرك بال�سبع با�ستخدام املرايا
يقول خرباء التغذية اإن التحكم بحجم الوجبة، هو املفتاح الرئي�سي الأية 
حمية غذائية الهدف منها خ�سارة الوزن، والطريقة ال�سائعة لتحقيق ذلك، 
هي ا�ستخدام اأطباق واأواين �سغرية احلجم، لكن طالبني بريطانيني، ابتكرا 
طريقة اأخرى متنحك �سعوراً باأن الوجبة التي تتناولها اأ�سغر حجماً مما 

هي عليه يف الواقع.
وجلاأ كل من �ساكي ماروياما ودانيال كوين، اإىل ا�ستخدام املرايا العاك�سة، 
جلعل وجبات الطعام بحجم يعادل �سعفي حجمها، وتخدع هذه الطريقة 
تناول  و�سك  على  باأنه  ال��وزن،  بخ�سارة  للراغب  وتوحي  والدماغ،  العينني 

وجبة طعام كبرية، بح�سب موقع اأوديتي �سنرتال.
واأطلق على جمموعة الطعام اجلديدة التي ك�سف عنها موؤخراً ا�سم "هالف 
فول"، وهي م�ستوحاة من خطر نق�س الغذاء يف امل�ستقبل على نحو عاملي، 
التخفيف من  الطعام، عن طريق  التوفري يف كميات  اإىل  تهدف  وبالتايل 
الناجتة  االأمرا�س  الوقاية من  الوقت،  نف�س  ويف  الطعام،  لتناول  ال�سهية 

عن البدانة وزيادة الوزن.
على  املناخية  التغيريات  �ستوؤثر  القريب،  امل�ستقبل  "يف  امل�سممان:  وق��ال 
اإنتاج الغذاء العاملي، وعندما نتخيل امل�ستقبل مع النق�س الكبري يف الغذاء، 
الوقت  يف  حياتنا  ومن��ط  �سهيتنا  مع  للتكيف  ح�ساباتنا  اإع��ادة  علينا  يجب 

احلا�سر".
وت�سم كل جمموعة �سحنني وكوباً ووعاء و�سكيناَ و�سوكة وملعقة، باالإ�سافة 
اإىل �سطح عاك�س، وعند و�سع وجبات الطعام عليها، تظهر ب�سعفي حجمها 

ب�سكل افرتا�سي، مبا يكفي ملنح ال�سعور بال�سبع واالمتالء. 

يتزوج من حبيبته املت�فاة 
رغم وفاتها يف حادث �سري قبل اأيام من 
موعد حفل الزفاف، اأ�سر رجل تايواين 
على اإقامة حفل زفافه مع حبيبته وهي 

داخل نع�سها. 
اأق��ام ت�ساي �سانغ ت�سن حفل زفافه رغم 
حادث  يف  ت�سي  ي��ي  ت�سن  ع��رو���س��ه  وف���اة 

�سري يف نهاية �سهر اأغ�سط�س املا�سي. 
اأقيم حفل الزفاف يف م�سقط راأ�س  وقد 
ي��وان��ل��ني غربي  ال��ع��رو���س��ني يف م��دي��ن��ة 
تايوان، حيث ح�سر الزفاف اأفراد عائلة 
اأ�سدقائهما،  من  وجمموعة  العرو�سني 
وقام �سانغ بو�سع خامت الزواج يف اإ�سبع 

عرو�سه امل�سجاة داخل النع�س. 
وق����ال ���س��ان��غ ت�����س��ن ال����ذي ي��ع��م��ل �سائق 
�ساحنة، باأنه التقط �سوراً برفقة عرو�سه 
اأيام من زفافهما، اإال اأن  امل�ستقبلية قبل 
حيث  زواجهما  يتم  اأن  ت�ساأ  مل  االأق���دار 
خطف املوت عرو�سه يف حادث �سري األيم. 
الزفاف  ه���ذا  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر  م���ن 
زفاف  "مينهون" اأو  با�سم  يعرف  ال��ذي 
يف  ال�سحف  عناوين  ت�سدر  قد  ال�سبح، 
باهتمام  وح��ظ��ي  ال��ب��الد،  اأن��ح��اء  جميع 
التوا�سل االجتماعي،  كبري على و�سائل 
ديلي مريور  ورد يف �سحيفة  بح�سب ما 

الربيطانية.

ثلثا البالغني ي�ستق�ن االأخبار 
من ال�سبكات االجتماعية 

ق������ال م�������س���ح اأج����������راه م����رك����ز بيو 
اإن نحو  املا�سي  لالأبحاث االأ�سبوع 
ثلثي البالغني االأمريكيني ي�ستقون 
ج��زءا على االأق��ل من االأخ��ب��ار من 
واإن  االجتماعي  التوا�سل  مواقع 
على  يعتمدون  منهم  املئة  يف   20
ال�سبكات االجتماعية يف االأخبار يف 

معظم االأحيان.
يف   67 ن��ح��و  اأن  امل�����س��ح  واأو�����س����ح 
االأمريكيني  ال��ب��ال��غ��ني  م���ن  امل��ئ��ة 
اإىل حد ما يف احل�سول  يعتمدون 
على االأخبار على �سبكات التوا�سل 
االجتماعي مثل في�سبوك وتويرت 
و�سناب �سات وذلك مقارنة مع 62 

يف املئة العام املا�سي.
االأبحاث  تاريخ  يف  االأوىل  وللمرة 
امل�سح  ب���ي���و وج�����د  ي��ج��ري��ه��ا  ال���ت���ي 
اأي�سا اأن 55 يف املئة من البالغني 
���س��ن اخلم�سني  االأم��ري��ك��ي��ني ف���وق 
يح�سلون على االأخبار من مواقع 
من  ارتفاعا  االجتماعي  التوا�سل 

.2016 يف  املئة  يف   45
ال����زي����ادة  اأن  رغ�����م  امل����رك����ز  وق������ال 
االإجمالية �سغرية اإال اأنها مدفوعة 
االأمريكيني  ب��ني  ك��ب��رية  ب���زي���ادات 
وغري  تعليما  واالأق���ل  �سنا  االأك���رب 

البي�س.
املهيمنة  امل��ن�����س��ة  ف��ي�����س��ب��وك  وظ���ل 
فيما يتعلق باحل�سول على االأخبار 
مع قول 45 يف املئة من البالغني 
على  يعتمدون  اإن��ه��م  االأم��ري��ك��ي��ني 

املوقع يف احل�سول على االأخبار. 
وجاء موقع يوتيوب باملركز الثاين 
بن�سبة 18 يف املئة بينما حاز تويرت 

على حوايل 11 يف املئة فقط.

م�ساع حلماية الفالمنج� 
ال�ردي من اإرما 

اال�ستعدادات  وم����ع  ف���ل���وري���دا  يف 
االأخ����رية ل��و���س��ول االإع�����س��ار اإرما 
���س��ع��ت ح��دي��ق��ة ح���ي���وان يف ميامي 
حل����م����اي����ة ط�����ائ�����ر ال���ف���الم���ن���ج���و 

الوردي.
احلديقة  يف  امل�سوؤولون  ويحر�س 
ع��ل��ى ���س��م��ان ���س��الم��ة ن��ح��و ثالثة 
اآالف حيوان يف احلديقة واإبعادها 
اأي خطر. وج��رى نقل معظم  عن 
ب��ي��ن��ه��ا طيور  وم�����ن  احل����ي����وان����ات 
غرف  اإىل  ال����وردي����ة  ال��ف��الم��ن��ج��و 
االإع�سار  ي�سرب  اأن  قبل  ا�سمنتية 
1992 جن��ت طيور  ويف  امل��دي��ن��ة. 
اأن���درو  االإع�����س��ار  م��ن  الفالمنجو 
املدمر بعد اإيداعها يف دورات املياه 

يف حديقة حيوان ميامي.

الع�صر  اأم��را���ض  اأح��د  الكبد  ده��ون 

تراكم  نتيجة  حتدث  التي  احلديث، 

الدهون داخل خاليا الكبد دون �صبب 

وا�صح لها، ولكن هناك عوامل خطرية 

م�صتويات  ارت��ف��اع  مثل  ذل��ك  ت�صبب 

زيادة  الدم،  يف  الكول�صرتول 

الطبيعي،  املعدل  اأن  ال��وزن 

م��ر���ض ال�����ص��ك��ر وم��ق��اوم��ة 

ممار�صة  وع����دم  الإن�����ص��ول��ن، 

الريا�صة، والعامل الوراثي. 

اأعرا�س دهون الكبد
لدى  ت��وج��د  ع���ادة ال  “healthline” اأن���ه  مل��وق��ع  تقرير  وذك���ر 
من  تعانى  فقد  ببع�سها،  مرتبطة  اأع��را���س  الكبد  ده��ون  مر�س 
ب�سكل طفيف،  الكبد  اإىل ت�سخم  ي��وؤدى  البطن  اآالم فى  اأو  التعب 

وميكن لطبيبك الك�سف عن ذلك اأثناء الفح�س البدين.
وتتمثل اأعرا�س االإ�سابة بدهون الكبد يف ال�سعور باالإرهاق و�سعف 
اآالم  االإب��ط،  الرقبة وحتت  داكنة يف  بقع  والغثيان، ظهور  ال�سهية 
لها  املزمنة، ولكن  االأمرا�س  الكبد من  ده��ون  البطن، وال تعد  يف 
ويعدان  الكبدي  التاأليف  الكبد،  التهاب  مثل،  خطرية  م�ساعفات 

من االأمرا�س �سديدة اخلطورة التي ت�ستدعى تدخل طبي.
ما هي اأ�سباب دهون الكبد

اإدم��ان الكحول و�سرب اخلمر فى كثري  ال�سبب االأك��رث �سيوعا هو 
من احلاالت، ولكن حتى االآن ال يعرف االأطباء ي�سبب دهون على 

الكبد لدى النا�س الذين ال ي�سربون الكحول.
تتطور دهون الكبد عندما يخلق اجل�سم الكثري من الدهون، ويتم 
لت�سكيل  يرتاكم  حيث  الكبد،  خاليا  فى  الزائدة  الدهون  تخزين 
ال��ده��ون قد ال  ع��ايل  نظام غذائي  وت��ن��اول  الدهني،  الكبد  مر�س 

يوؤدى مبا�سرة اإىل ظهور دهون الكبد.
م�ستويات  اأو  الدهون،  “البدانة،  مثل  اأخ��رى  �سائعة  اأ�سباب  هناك 
الوراثية،  اجلينات  ال�سكر،  مر�س  ال���دم،  ف��ى  ال��ده��ون  م��ن  عالية 
فقدان الوزن ال�سريع، االآثار اجلانبية لبع�س االأدوية، مبا فى ذلك 

االأ�سربين، املن�سطات، تاموك�سيفني، والترتا�سيكلني”
اأنواع دهون الكبد

هناك اأربعة اأنواع من الكبد الدهني.
الكحويل غري  الكبد  دهون   1-

يحدث عندما يكون هناك �سعوبة فى تك�سري الدهون، مما ي�سبب 
تراكم يف اأن�سجة الكبد.

الكحويل الكبد  دهون   2-
للكبد  بالكبد، وال ميكن  ال�سرر  اإحل��اق  اإىل  الكحول  �سرب  ي��وؤدى 
املفرط  اال�ستخدام  ا�ستمر  واإذا  لذلك،  نتيجة  ال��ده��ون  يك�سر  اأن 

للكحول، قد يوؤدى اإىل تليف الكبد.
الكحويل غري  الكبد  دهون  التهاب   3-

يحدث ذلك عندما تتكون دهون كثرية باجل�سم توؤدي اإىل انتفاخه 
�سببه  االأط��ب��اء  يعرف  وال  الكبد،  وظيفة  م��ن  ت�سعف  اأن  وميكن 

ويعرف من خالل عدد من االأعرا�س منها:
ال�سهية. – فقدان 

– الغثيان.
– القيء.

البطن. – اآالم 
اجللد. – ا�سفرار 

احلمل نتيجة  الكبد  دهون   4-
من م�ساعفات احلمل النادرة التي ميكن اأن تكون مهددة للحياة، 

تبداأ االأعرا�س يف الثلث الثالث من احلمل، وت�سمل:
والقيء. امل�ستمر  – الغثيان 

– اأمل يف اجلزء العلوى االأمين من البطن.
العام. بال�سيق  – ال�سعور 

معظم الن�ساء تتح�سن بعد الوالدة ولي�س لها اآثار دائمة.
كيف يتم ت�سخي�س دهون الكبد

بدين اختبار   1-
اإذا كان الكبد ملتهبا في�ستطيع طبيبك اكت�سافه عن طريق فح�س 
فقدان  اأو  التعب  م��ن  تعانى  كنت  اإذا  ي��ع��رف  طبيبك  دع  بطنك، 
ال�سهية. اأي�سا اأخرب طبيبك عن اأي تاريخ من الكحول، واالأدوية، 

وا�ستخدام امللحق.
الدم حتاليل   2-

قد يجد طبيبك اأن اإنزميات الكبد اأعلى من املعتاد يف اختبار الدم 
الروتيني، هذا ال يوؤكد ت�سخي�س الكبد الدهني، مزيد من التحليل 

�سروري للعثور على �سبب االلتهاب.
املوجات فوق ال�سوتية  3-

الدهون على الكبد �سوف تظهر كمنطقة بي�ساء على �سورة املوجات 
االأخرى،  الت�سوير  درا���س��ات  اإج���راء  اأي�سا  وميكن  ال�سوتية،  ف��وق 
درا�سات  املغناطي�سي.  بالرنني  الت�سوير  اأو  املقطعية  االأ�سعة  مثل 
اأن  لكنها ال ميكن  الكبد،  الدهون يف  الك�سف عن  الت�سوير ميكن 

ت�ساعد الطبيب على تاأكيد اأى مزيد من ال�سرر.
-4 خزعة الكبد

فى خزعة الكبد، �سيقوم الطبيب باإدراج اإبرة يف الكبد الإزالة قطعة 
مو�سعيا  خم��درا  طبيبك  يعطيك  �سوف  للفح�س،  االأن�سجة  من 
لتخفيف االأمل، هذا هو ال�سبيل الوحيد ملعرفة بع�س اإذا كان لديك 
دهون على الكبد، �سوف ت�ساعد اخلزعة اأي�سا طبيبك على حتديد 

ال�سبب الدقيق.
كيف يتم عالج دهون الكبد

لي�س هناك دواء اأو جراحة لعالج دهون الكبد، ولكن بدال من ذلك، 
اخلا�سة  اخلطر  عوامل  من  للحد  تو�سيات  طبيبك  يقدم  �سوف 

بك، وت�سمل هذه التو�سيات ما يلي:
جتنب امل�سروبات الكحولية. اأو  من  – احلد 

بك. اخلا�س  الكول�سرتول  م�ستوى  – تنظيم 
– خ�سارة الوزن.

الدم. يف  ال�سكر  ن�سبة  على  – ال�سيطرة 
غري  االأك����ل  ع����ادات  اأو  ال�سمنة  ب�سبب  ده��ن��ي  ك��ب��د  ل��دي��ك  ك���ان  اإذا 
ال�سحية، قد يقرتح طبيبك اأي�سا زيادة الن�ساط البدين والق�ساء 
بك،  اخل��ا���س  الغذائي  النظام  م��ن  الطعام  م��ن  معينة  اأن���واع  على 
تقليل عدد ال�سعرات احلرارية التي تاأكل كل يوم ميكن اأن ت�ساعدك 

على فقدان الوزن و�سفاء الكبد.
ن�سائح للحماية من دهون الكبد

ب�سكل  ال���ده���ون  ت��راك��م  لتجنب  ي��وم��ي��ا  ال��ري��ا���س��ة  مم��ار���س��ة   1-
منتظم.

و امل�سبعة يف الطعام، واال�ستعا�سة  الدهون  تناول  من  التقليل   2-
اأ�سماك التونة وال�ساملون  عنها بالدهون غري امل�سبعة املوجودة فى 

وال�سردين، وثمرة االأفوكادو واأنواع املك�سرات املختلفة.
مادة  ع��ل��ى  حت��ت��وى  ال��ت��ي  االأط��ع��م��ة  ت���ن���اول  ع��ل��ى  احل���ر����س   3-
على  املحتوية  الغذائية  واملكمالت  ال��زب��ادي  مثل،  الربوبايوتك�س 

تلك املادة.
-4 تناول االأطعمة التي حتتوى على فيتامني ه املعروف باحتوائه 
على م�سادات االأك�سدة والتي تعمل على حماية خاليا الكبد وتقليل 

االلتهاب، حيث ين�سح بتناول 800_ 1200 وحدة يوميا
امل�سادة   3 باالأوميجا  الغنية  واملكمالت  الغذائية  املواد  تناول   5-

لالأك�سدة. 

كيف تكت�سف اأن ابنك 
م�ساب باالكتئاب؟

اإن االكتئاب  قال الربوفي�سور جريد �سولته- كورنه 
لي�س مر�ساً ي�سيب البالغني فقط، حيث اإنه يهاجم 

االأطفال واملراهقني اأي�ساً. 
لالأطفال  ال��ن��ف�����س��ي  ال���ط���ب  اخ��ت�����س��ا���س��ي  واأو�����س����ح 
االأطفال  ل���دى  االك��ت��ئ��اب  اأع���را����س  اأن  وامل��راه��ق��ني 
تتمثل يف العزلة االجتماعية وعدم الرغبة يف مقابلة 
االأ�سدقاء وتدهور امل�ستوى الدرا�سي وفقدان الثقة 
اإىل  باالإ�سافة  ال���ذات،  بقيمة  واالإح�����س��ا���س  بالنف�س 
���س��ع��ور ال��ط��ف��ل ب��احل��زن وال��ك��اآب��ة وف��ق��دان الدوافع 

و�سرعة اال�ستثارة. 
التفرقة  ال�سعب  م��ن  اأن��ه  ك��ورن��ه  �سولته-  واأ���س��اف 
بني املخاوف واالكتئاب لدى االأطفال، ولكن ينبغي 

االأعرا�س  ا�ستمرار  حال  يف  نف�سي،  طبيب  ا�ست�سارة 
ع��دم وجود  م��ع  اأ�سبوعني  م��ن  ال��ذك��ر الأك��رث  �سالفة 

اأ�سباب خارجية لها.
املبكر  الت�سخي�س  اأن  االأمل����اين  ال��ربوف��ي�����س��ور  واأك����د 
العالج،  جناح  فر�س  يعزز  االأطفال  لدى  لالكتئاب 
واالإح�سا�س  بالنف�س  الثقة  اإع��ادة  على  يقوم  وال��ذي 
التخل�س  الطفل وم�ساعدته على  اإىل  ال��ذات  بقيمة 
وتغيري  ذهنه  على  امل�سيطرة  ال�سلبية  االأف��ك��ار  م��ن 
اإ�سراك  يتم  اأنه  اإىل  للحزن، م�سرياً  امل�سببة  املواقف 
امل�ستع�سية يخ�سع  احل���االت  ال��ع��الج. ويف  االأه���ل يف 
يتم  ن��ادرة  ح��االت  ويف  امل�ست�سفى،  يف  للعالج  الطفل 

اللجوء اإىل تعاطي االأدوية امل�سادة لالكتئاب. 

كل ما تريد معرفته عن ده�ن الكبد ون�سائح لتجنب حدوثه 
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�ش�ؤون حملية

برعاية وح�صور حممد بن حم

»طالبنا اأمانة «... حفل مل�ا�سالت االإمارات ا�ستعدادًا للعام الدرا�سي اجلديد 
•• العني- الفجر

بن  م�سلم  الدكتور حممد  ال�سيخ  رعاية وح�سور  حتت 
باالأمم  اإم�سام  ملنظمة  العام  االمني  نائب  العامري  حم 
العني حفلها  االإم��ارات فرع  ،اأقامت موا�سالت  املتحدة 
اأ�سبوع املوا�سالت املدر�سية  ال�سنوي والذي ياأتي �سمن 
ا�ستعداد للعام الدرا�سي اجلديد 2018/2017 ، حتت 
�سعار "طالبنا اأمانة" ، ح�سر احلفل الذي اأقيم مب�سرح 
بلدية العني، ال�سيخ �سعيد بن حممد ين حم العامري 
فرع  املدر�سية  املوا�سالت  علي مدير  اآل  وحممد معني 
احلكومية  اجلهات  يف  االإدارات  مديري  وبع�س  العني، 

االحتادية واملحلية مبدينة العني . 
ومن جانبه اأ�ساد ال�سيخ الدكتور حممد بن حم بالدعم 
موؤ�س�سات  التميز احلكومي يف  به م�سرية  الذي حتظى 
الدولة من قبل القيادة الر�سيدة برعاية �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة ، حفظه 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأخ��ي��ه  ومتابعة  اهلل، 
را���س��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س 
ال������وزراء ح��اك��م دب���ي رع����اه اهلل، وي�����س��ارك��ه��م ويل عهد 
ابوظبي �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان، 
التميز  اأن  موؤكداً  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 
ومنهجاً  اأ�سا�سية  قيمة  وج��ه��وده��م  بتوجيهاتهم  ب��ات 

را�سخاً يف منظومة العمل احلكومي.
موا�سالت  يف  املثالية  العمل  ببيئة  �سعادته  اأ���س��اد  كما 
االإمارات، من خالل التعامل الفعال و املتميز مع املناطق 
االأمور  واأولياء  املدر�سية  واالإدارات  التعليمية  واملكاتب 
الريادي  ال��دور  ير�سخ من  ذلك  اأن  اإىل  والطلبة، الفتاً 
النقل  بيئة  يف  ال�سالمة  متطلبات  تعزيز  يف  للموؤ�س�سة 
التعليمية يف  العملية  الإجن��اح  راف��داً  باعتباره  املدر�سي، 
الدولة. كما �سكر بن حم العاملني املكرمني واملميزين 

مبوا�سالت االإمارات تقديراً جلهودهم املبذولة واملتميزة 
يف حماية اأبناءنا الطالب خالل العام الدرا�سي.

ب���داأ احل��ف��ل ب��ال�����س��الم ال��وط��ن��ي ث��م ب���اآي���ات م��ن القراآن 
الكرمي ، بعدها األقى حممد معني اآل علي فى كلمة اأكد 
وتوجية  واإع���داد  تطوير  على  املوؤ�س�سة  �سعي  على  فيها 
اأ���س��ط��ول و���س��واع��د �سائقيها  امل��وؤ���س�����س��ة م��ن  اإم��ك��ان��ي��ات 
وم�سرفيها وموظفني ليعملوا جميعا �سمن فريق قوي 
للو�سول  العقبات  ت�سخري  على  ويعمل  ال�سعاب  يزلل 
املجتمع واحلفاظ على  التميز والريادة فى خدمة  اإىل 

ابنائنا الطالب والعبور بهم اإىل م�ستقبل م�سرق.  
بتجهيز  ب���داأت  االم����ارات  م��وا���س��الت  اأن  علي  اآل  واأك���د 
ا����س���ط���ول���ه���ا وم������وارده������ا ال���ب�������س���ري���ة ل���ل���ع���ام ال���درا����س���ي 

38000  طالب  من   اأكرث  لنقل    2018/2017
107 مدر�سة يف مدينة العني عرب  وطالبة يوميا من 
4 حمطات ، بوا�سطة 996  حافلة ، بفريق عمل يتاألف 
من 974 �سائق و1303  م�سرفة نقل و�سالمة ، عرب 
واىل  م��ن  الطلبة  اأب��ن��اءن��ا  ينقل  ي��وم��ي  خ��ط    1141
املدر�سة . ولقد حر�سنا قبل مطلع هذا العام الدرا�سي 
اأطراف ال�سالمة  على درا�سة الق�سايا التي مت�ّس كافة 
حتقيق  ل�سمان  ؛  املدر�سي  النقل  عملية  يف  التطبيقية 
ال�سالمة والراحة يف تقدمي تلك اخلدمة ، لذلك عملنا 
يف الفرتة االأخ��رية على تطوير العديد من االإجراءات 
ال��ت��ي ت��ت��ك��ام��ل وت��ت�����س��ق ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��ا،  ويف ����س���دارة هذه 
االإجراءات تركيب 6972 كامريا مراقبة يف احلافالت 

وتوزيع بطاقة �سالمة لكل طالب �سمن م�سروع حافلتي 
من  املدر�سية  احل��اف��الت  ا�ستخدام  يف  الذكي  للتحويل 
قبل ابنائنا الطلبة ومتابعة اأولياء االأمور خلطوط �سري 
احلافالت من خالل م�سروع حافلتي  مبا ي�سمن حفظ 
االأمور  الأولياء  اآمنة  بيئة  وتوفري   ، واملمتلكات  االأرواح 
املدر�سية  الرحالت  ابناءهم خالل  متابعة  متكنهم من 
الرتكيز على  القرار من  اأ�سحاب  واإي��اب ومتكن  ذه��اب 

عملية النقل وتفعيل خمرجاتها .
اأولوياتنا يف كل عام درا�سي ، تدريب  اإن يف مقدمة  كما 
الفئات امل�ستهدفة من طلبة و�سائقني وم�سرفات بكونهم 
مت  فقد   ، امل��در���س��ي  النقل  عملية  يف  ال�سالمة  حلقات 
تغطية املحا�سرات التوعوية لريا�س االطفال ومدار�س 
االطالع  ت�ستهدف  امليدانية  وال��زي��ارات  االأوىل   احللقة 
على احتياجات املدار�س ومالحظاتهم على عملية النقل 
ور�سد تلك املالحظات وحلها بال�سكل االأمثل واالأ�سرع 

جلميع املدار�س  بن�سبة 100 % .
 كما مت تدريب ال�سائقني وامل�سرفات  بن�سبة 100 % 
يف الدورات امل�ستهدفة لهم من ادارة ال�سالمة و مهارات 

التعامل وفنون القيادة و غريها  من الدورات.
ويف نهاية كلمته تقدم مدير املوا�سالت املدر�سية بال�سكر 
اأبوظبي  جمل�س  م��ن  وامل��ت��ع��اون��ني  لل�سركاء  والتقدير 
والهيئة  املدين  والدفاع  العني  مدينة  و�سرطة  للتعليم 
ال��ع��ام��ة ل��ل�����س��وؤون االإ���س��الم��ي��ة واالأوق�����اف وال��ع��دي��د من 
املبذولة  جهودهم  على  املكرمني  وامل�سرفات  ال�سائقني 
بالوطن  وال��رق��ي  املجتمع  خدمة  يف  بالعمل  وتفانيهم 
.   بعدها مت تقدمي عر�س مرئي عن املوؤ�س�سة يعر�س 
اإجنازاتها خالل ال�سنوات املا�سية، ثم قام راعي احلفل 
بتكرمي اجلهات املتعاونة وال�سائقني املتميزين وقدامى 
العاملني باملوؤ�س�سة، ويف نهاية احلفل قام حممد معني 

اآل علي بت�سليم راعي احلفل درعا تذكاريا.

جاهزيتها  اأب�ظبي" تكمل  "مرور 
ال�ستقبال العام الدرا�سي اجلديد

•• العني – الفجر

الدرا�سي  ال��ع��ام  ال�ستقبال  جاهزيتها  وال���دوري���ات  امل���رور  مديرية  اأكملت 
واأعدت  اأمانة"،  "�سالمة الطالب  2017-2018، �سمن حملة  اجلديد 
اإمارة  يف  امل��دار���س  واإىل  من  الطالب  حركة  لتاأمني  �ساملة  مرورية  خطة 

ال�سالمة  تعزيز  يف  ي�سهم  مبا  اأبوظبي، 
للطالب وم�ستخدمي الطريق.

العميد خليفه حممد اخلييلي  واأكد 
وال��دوري��ات يف  امل���رور  مدير مديرية 
�سرطة اأبوظبي، حر�س املديرية على  
وان�سيابية  ال��ط��الب  �سالمة  �سمان 
والعني  اأب���وظ���ب���ي  يف  امل������رور  ح���رك���ة 
والظفرة، �سمن ا�سرتاتيجية القيادة 
واأولوية  اأب��وظ��ب��ي  ل�����س��رط��ة  ال��ع��ام��ة 
م��دي��ري��ة امل�����رور وال����دوري����ات بجعل 

الطرق اأكرث اأمنا.
واأو�سح اأن اخلطة املرورية املتكاملة، 
املرورية  ال���دوري���ات  ت��وزي��ع  تت�سمن 

الداخلية  وال���ط���رق  ال��ت��ق��اط��ع��ات  ع��ل��ى 
باملدار�س  املحيطة  املناطق  يف  �سري  ورق��ب��اء  اأب��وظ��ب��ي،  ب��اإم��ارة  واخل��ارج��ي��ة 
لتعزيز ال�سالمة للطالب وم�ستخدمي الطرق، و الرتكيز على التقاطعات 
والطرق التي ت�سهد كثافة يف احلركة املرورية مبا يعزز من ان�سيابية حركة 

املرور، و االلتزام بقانون ال�سري واملرور .
االأمور،  واأول��ي��اء  املركبات  وال��دوري��ات، قائدي  امل��رور  ودع��ا، مدير مديرية 
اأثناء  اأو  املدار�س،  القريبة من  ال�سوارع  املرور يف  التاأين والتمهل عند  اإىل 
التعاون  على  حثهم  كما  املدر�سة،  من  املدر�سية  احلافالت  وخ��روج  دخ��ول 
مع عنا�سر املرور مبا ي�سهم يف ان�سيابية احلركة املرورية، واحلفاظ على 
وعدم  امل��دار���س،  عند  خا�سة  امل��ح��ددة  بال�سرعة  والتقيد  اأبنائهم،  �سالمة 
يف  الت�سبب  وع��دم  امل��دار���س  م��واق��ع   من  بالقرب  ع�سوائيا  املركبات  ايقاف 

اختناقات مرورية.
اأبنائهم يف االأم��اك��ن ال�سحيحة،  ب��اإن��زال  ال��ت��زام االآب���اء  واأك���د على ���س��رورة 
 140 ع��ن  طولهم  يقل  مم��ن  اأو  ال��ع��ا���س��رة،  �سن  دون  اأب��ن��اءه��م  وبجلو�س 
اأو  �سنتيمرتاً، يف املقاعد اخللفية للمركبة، وعدم تركهم يعربون ال�سوارع 

بني املركبات دون رقابة .
واأ�سار اإىل اأهمية االلتزام  بقوانني ال�سري واملرور، وفق القرار الوزاري رقم 
178 ل�سنة 2017، ب�ساأن قواعد و اإجراءات ال�سبط املروري، حيث ين�س 
البند 90 يف حال عدم التزام قائد مركبة نقل طلبة املدار�س احلافلة، بفتح 
اإ�سارة قف وبتعليمات و ار�سادات املرور، بفر�س غرامة مالية قيمتها 500 
درهم، اإ�سافة اإىل 6 نقاط يف امللف املروري، كما ين�س البند 91 اأنه يف حال 
عدم التوقف اأثناء م�ساهدة قائد املركبة الإ�سارة قف، اخلا�سة مبركبات نقل 
 10 و  دره��م،   1000 امل��دار���س  احلافلة على عقوبة مالية قيمتها  طلبة 

نقاط �سوداء ت�ساف اإىل امللف املروري.
املناطق  اإدارة مرور  الظاهري مدير  براك  بن  �سامل عبداهلل  العقيد  ودعا 
اخلارجية مبديرية املرور والدوريات يف �سرطة اأبوظبي، �سائقي احلافالت 
املدر�سية  اإىل  �سرورة االلتزام  بقوانني ال�سري واملرور، والتقيد بال�سرعات 
املحددة و التاأكد من �سعود ونزول الطالب من احلافلة قبل حتركها وعدم 

ا�ستخدام الهاتف النقال اأثناء القيادة وربط حزام االأمان.
على  مدر�سية،  حافلة  ك��ل  يف  وم�سرفة  م�سرف  توفري  اأهمية  على  وح��ث 
دراية كاملة، بحماية الطالب واالإ�سراف عليهم عند ال�سعود والنزول من 
املدر�سية، يف االأماكن االآمنة بالقرب من منازلهم، وجتنب نزول  احلافلة 

الطالب و�سعودهم من اأماكن بعيدة عن منازلهم.
اأبوظبي  ب�سرطة  وال��دوري��ات  امل���رور  مبديرية  العني  م��رور  اإدارة  واأكملت 
ا�ستعداداتها ال�ستقبال العام الدرا�سي اجلديد موؤكدة احلر�س على تعزيز 
التي  املدار�س احلكومية واخلا�سة واالأماكن  املرورية يف حميط  ال�سالمة 
ت�سهد ازدحاما مروريا،وناق�ست يف اجتماع تن�سيقي، وبح�سور ممثلني عن 
اإدارة ال�سرطة املجتمعية، و جمل�س اأبوظبي للتعليم، وموا�سالت االإمارات، 
الدرا�سي  العام  بدء  ت�ساحب  التي  املرورية  لالختناقات  العملية  احللول 

اجلديد.
واأو�سح املقدم حم�سن �سعيد املن�سوري نائب مدير االإدارة، اأنه مت التن�سيق  
حول  دور اجلهات امل�ساركة يف تعزيز ان�سيابية احلركة املرورية، واالرتقاء 
مب�ستوى الوعي املروري يف الو�سط الطالبي، موؤكداً اأهمية  تكثيف اجلهود 
يف  امل��روري��ة  خ�سو�ساً  االختناقات  وت��ف��ادي  للطالب،  ال�سالمة  يعزز  مب��ا 
منطقة جممع املدار�س، ويف املناطق ال�سكنية خالل رحلة  نقل الطالب من 

واىل املدار�س.
دوريات  تثقيف م�صتعدة..

�سرطة  وال��دوري��ات يف  امل��رور  ملديرية  "تثقيف" التابعة  دوري���ات  ا�ستعدت  
اأبوظبي، من  اإمارة  اأبوظبي، للعام  الدرا�سي اجلديد،  يف خمتلف مناطق 
خالل جوالتها  على  املدار�س للتوا�سل مبا�سرة مع اأولياء االأمور والطلبة، 
اإر�ساء ثقافة ال�سالمة املرورية، وتربية جيل يحرتم الطريق ومن  بهدف 
ي�ستخدمه، مبا ي�سهم يف احلد من االأ�سباب التي توؤدي اإىل وقوع احلوادث 
دوريات  بليغة.  كما تركز  واإ���س��اب��ات  وف��ي��ات  م��ن  ينتج عنها  وم��ا  امل��روري��ة 
التوعية  باأهمية ربط حزام االأم��ان لالأطفال يف ال�سيارة  "تثقيف" على  
وجلو�سهم يف املقاعد اخللفية حفاظا على اأرواحهم، و حث اأولياء االأمور ، 

بتوفري مقومات ال�سالمة  لالأبناء  خا�سة بالقرب من املدار�س .      

خالل عودتهم مبطار اأبوظبي الدويل
�سرطة اأب�ظبي ت�ستقبل البعثة الر�سمية 

وحجاج االإمارات بال�رود 
•• اأبوظبي- الفجر

الر�سمية  احل���ج  ب��ع��ث��ة  اأب��وظ��ب��ي،  ���س��رط��ة  ا�ستقبلت 
الوطن عرب  اأر���س  اإىل  العائدين  االإم���ارات،  وحجاج 
م��ط��ار اأب��وظ��ب��ي ال���دويل ب���ال���ورود، يف اإط���ار حر�سها 

امل�ستمر على تعزيز التوا�سل مع املجتمع.
وكان يف اال�ستقبال، اإدارة املرا�سم والعالقات العامة، 

ومكتب �سوؤون ال�سرطة الن�سائية، بالتعاون مع اإدارة 
�سرطة اأمن مطار اأبوظبي الدويل، وجمعية االإمارات 

لالإيجابية وال�سعادة. 
وياأتي ا�ستقبال مكتب �سوؤون ال�سرطة الن�سائية للبعثة 
 ،" والت�سهيل  "للتاأمني  املنظمة  واللجنة  واحل��ج��اج 
�سمن مبادرة اإ�سعاد �سيوف الرحمن، و ا�سرتاتيجية 

." اخلري2017  "عام 

عر�صت اأكرث من 50 �صنفًا 

بلدية مدينة العني تنظم معر�ض " مت�ر ال�احات  .. اأ�سالة وتراث "
•• العني - الفجر

ن��ظ��م��ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال��ع��ني مم��ث��ل��ة ب��ق�����س��م االأف����الج 
ج��اء حت��ت �سعار  ، معر�ساً مم��ي��زاً  وال���واح���ات م��وؤخ��راً 
"متور الواحات .. اأ�سالة وتراث" والذي اأقيم يف �ساحة 
ال��ع��ني وا���س��ت��م��ر على  ال��رئ��ي�����س لبلدية م��دي��ن��ة  امل��ب��ن��ى 
اأكرث  ي��ربز  وا�سعاً  عر�ساً  مت�سمناً  اأي���ام   ثالثة  م��دى 
بها واحات  التي تزخر  التمور  من خم�سني �سنفا من 
مدينة العني . كما وافتتح املعر�س �سعادة الدكتور مطر 
النعيمي مدير عام بلدية مدينة العني و بح�سور عدد 
من املدراء التنفيذيني واملوظفني واملراجعني والزوار،  
الذين ا�ستمتعوا بدورهم بالتعرف على اأ�سناف التمور  
وتذوق االأن��واع النادرة منها .  ويهدف معر�س "متور 

على  احل�سور  تعريف  وتراث" اإىل  اأ�سالة  ال��واح��ات.. 
مدينة  واح���ات  بها  تتمتع  التي  املحلية  التمور  اأن���واع 
العني وا�سناف اأخرى غري حملية،  اإىل جانب تعزيز 
اأجواء  اأهمية وقيمة �سجرة النخيل وفوائدها،  وخلق 
اأ�سناف  التمور  من النقا�سات وجل�سات احل��وار  حول 
التي تزرع مبدينة العني و االأهمية الغذائية وال�سحية 
العديد من  االأ�سناف  يف  بع�س هذه  للتمور، ودخ��ول 
ال�سناعات، مثل �سناعة املعجنات واحللويات ال�سعبية، 
بالطابع  امل��ع��ر���س  وات�����س��م  امل��غ��ذي��ة.  الع�سائر  وبع�س 
بطرق  التمور  عر�س  خالل  من  والرتاثي،  التقليدي 
الواحات  منتجات  عر�س  اإىل  اإ�سافة  مم��ي��زة،  تراثية 
من  ال��ع��دي��د  و  النخيل  وج���ذوع  �سعف  م��ن  امل�سنوعة 
املعر�س فر�سة  ل��زوار  اأتاحت  التي   ، اليدوية  املنتجات 

و �سناعات  مت��ت من  اأدوات  ع��ل��ى   ق��رب  ع��ن  التعرف 
املختلفة، حيث  النخيل  اأ�سجار  تدوير خملفات  خالل 
حقق املعر�س  قيمة االأ�سالة والرتاث التي حتت�سنها 

واحات مدينة العني ومدى الربط الفريد بني املا�سي 
واحلا�سر  والذي يعك�س �سورة رائعة  المتداد فوائد 

النخلة .



هل ال�صغط النف�صي ي�صّر القلب؟
ال�سغط النف�سي ي�سر القلب الأنه ي�ستطيع تن�سيط ردود 
حالة  بح�سب  مفرطة.  بطريقة  اجل�سم  يف  دفاعية  فعل 
ال��دم��وي��ة بقوة  ف���رد، يتفاعل ج��ه��از القلب واالأوع��ي��ة  ك��ل 
متفاوتة: ال�سغوط اأو العواطف اأو املخاوف حتفز ممرات 
ع�سبية معينة )اجلهاز الع�سبي الودي(، ما قد يوؤدي اإىل 
ارتفاع �سغط ال�سرايني ومعدل �سربات القلب. هكذا يبداأ 
اإىل  ت�سنج  اأي  ي��وؤدي  اأن  وميكن  ب�سرعة  باخلفقان  القلب 

تقلي�س حجم ال�سرايني التاجية.
يوؤثر تن�سيط اجلهاز الع�سبي الودي على الغدد الكظرية 
الكاتي�سوالمني  م�����واد  وت���ف���رز  ال��ك��ل��ى  ف����وق  ت��ق��ع  ال���ت���ي 
يوؤدي   . النف�سي(  ال�سغط  )هرمونات  اأي  والكورتيزول، 

اإطالقها يف الدم اإىل تعزيز احتبا�س املاء وامللح وتغيري 
عملية اأي�س الدهون وال�سكر. ت�سمل العواقب 

على املدى 

الطويل: اكت�ساب الوزن، ارتفاع �سغط ال�سرايني، ال�سكري، 
الكول�سرتول... من املعروف اأن هذه العوامل ترفع خطر 
االإ���س��اب��ة ب��اأم��را���س ال��ق��ل��ب واالأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة. اأخ����رياً، 
يدفع ال�سغط النف�سي اإىل )التعوي�س( عرب التدخني اأو 
التهام ال�سكريات: اإنها ال�سلوكيات التي تعزز هذه احللقة 

املفرغة.

هل ميكن اأن منوت من اخلوف؟
ن��ظ��ري��اً ن��ع��م! ب��ع��د اخ��ت��ب��ار ع��واط��ف ق��وي��ة، ق��د ي�سطرب 
معدل  ارت��ف��اع  ال�����س��راي��ني،  )ت�سنج  م��ف��رط  ب�سكل  اجل�سم 
�سربات القلب و�سغط ال�سرايني( اإىل حني االإ�سابة ب�سكتة 
قلبية، ال �سيما 

عند االأ�سخا�س االأكرث عر�سة للم�ساكل القلبية. ترتبط 
من  و10%  القلب  ع�سلة  احت�ساء  ح��االت  من   33%
النف�سي مبا�سرًة.  بال�سغط  الدماغية  الوعائية  احلوادث 
ارتفع  2006 مثاًل،  اأملانيا يف عام  العامل يف  كاأ�س  خالل 
معدل حاالت احت�ساء القلب بثالثة اأ�سعاف بني امل�ساهدين 
االأملان يف بع�س املباريات امل�سائية. يعزز ال�سغط النف�سي 
ا�سطرابات اإيقاع القلب واأمرا�ساً اأخرى اأقل �سيوعاً مثل 

الت�سريح االأبهري.

هل من فئات اأكرث عر�صة للخطر؟
اأكرث  االأ�سخا�س  النف�سي! يكون بع�س  امل�ستوى  نعم على 
م�ساكلهم  ب�سبب  غ��ريه��م  م��ن  النف�سي  لل�سغط  عر�سة 
ر�سد  مت  ل��ك��ن  ال��ع��ائ��ل��ي.  وت��اري��خ��ه��م  ال�����س��اب��ق��ة  ال�سحية 
القلب  الأم��را���س  معر�سة  تكون  التي  الفئات  خ�سائ�س 
واالأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة. ي��رت��ف��ع �سغط 
ال�����س��راي��ني ب��وت��رية اأ���س��رع عند 
االأ�سخا�س الذين يغ�سبون 
االأمر  ينطبق  ب�سهولة. 
االأ�سخا�س  على  نف�سه 
ال�����ذي�����ن ي���ت���ظ���اه���رون 
ويكبتون  ب���ال���ه���دوء 

م�ساعرهم.

ه�������ل امل������������راأة 
حم�صنة؟

كذلك.  لي�ست  ال، 
النف�سي  ال�����س��غ��ط 
الن�ساء.  ي��وف��ر  ال 
ع�����ل�����ى امل���������س����ت����وى 
ال����ف����ي����زي����ول����وج����ي، 
ي����������ك����������ون ن������ط������اق 
التاجية  ال�����س��راي��ني 
حمدوداً لدى املراأة، ما 
يجعلها معر�سة للت�سنجات 
النف�سي.  ال�سغط  ينتجها  التي 
على �سعيد اآخر، تكون البطانة التي 
تغلف االأوعية الدموية وت�سمن ليونتها 

ح�سا�سة جتاه التغريات الهرمونية. 
ترتاجع قدراتها الوقائية منذ املرحلة التي ت�سبق 
اأي  ع��ام��اً(،  48 و53  )ب��ني عمر  الطمث  انقطاع 

حني يرتاجع اإفراز االأ�سرتوجني الطبيعي. 
تكون املراأة اأكرث عر�سة من الرجل اإذا كانت تدخن 
اإذا  �سيما  ال  بال�سكري،  م�سابة  اأو  زائ��د  وزنها  اأو 
كانت تاأخذ حبوب منع احلمل مع االأ�سرتوجني 

املرّكب، اأو اإذا كانت يف مرحلة انقطاع الطمث.

هل العمل م�صوؤول جزئيًا عن امل�صكلة؟
درا�سة  وف��ق  مزمناً.  �سغطاً  ي�سبب  ك��ان  اإذا  نعم 
اأن  ت��ب��ني  اأوروب���������ي،  األ�����ف   200 ن��ح��و  ���س��م��ل��ت 
النف�سي  ال�سغط  يواجهون  الذين  االأ�سخا�س 
بن�سبة  للخطر  ع��ر���س��ة  اأك���رث  ي�سبحون  دوم����اً 

.23%
املواقف  بع�س  يف  اليومي  النف�سي  ال�سغط  ين�ساأ   
املهنية، لكنه قد ينجم اأي�ساً عن �سراعات عائلية اأو عنف 

اأو تهمي�س اجتماعي... تكون  اأو م�سايقة معنوية  منزيل 
العواقب مت�سابهة يف هذه احلاالت.

هل الوقاية ممكنة؟
الوقاية قبل كل �سيء باال�سرتخاء وممار�سة  طبعاً! تبداأ 
بع�س  تخ�سي�س  يجب  املنتظمة.  اجل�سدية  الن�ساطات 

الوقت لال�سرتاحة خالل اليوم.
لتخفيف  دق��ائ��ق  لب�سع  العينني  اإغ���الق  يكفي  اأح��ي��ان��اً،   
ال�سغط. يربز بع�س التقنيات التنف�سية الب�سيطة كتلك 
حتى  والزفري  ال�سهيق  على  بالرتكيز  مثاًل  تق�سي  التي 

القيام ب�ستة متارين تنف�سية يف الدقيقة.
اأف�سل  الن�ساط اجل�سدي  يبقى  الطويل،  املدى  لكن على 
ويبطئ  ال�سرايني  يو�سع  فهو  النف�سي.  لل�سغط  م�ساد 

�سربات القلب. 
ثالث  دقيقة،   30 مبعدل  التمارين  ه��ذه  ممار�سة  يجب 

مرات يف االأ�سبوع، فهي ت�سهم يف تخفي�س خطر احت�ساء 
املفيدة:  الن�ساطات  ت�سمل   .30% بن�سبة  القلب  ع�سلة 
ركوب الدراجة الهوائية، التمارين املائية، امل�سي... االأهم 

هو اختيار ريا�سة ممتعة!

التبغ... �صديق مزيف!
ال�سغط  من  للتخل�س  �سيجارة  اإ�سعال  يف  الرغبة  ت�ستد 

النف�سي بعد اجتماع متوتر يف نهاية اليوم. 
ال�ساعة  بني  طبيعي  ب�سكل  ال�سرايني  �سغط  يرتفع  لكن 
االرتفاع  اأن  علماً  الظهر،  بعد  م��ن  وال�ساد�سة  اخلام�سة 

االأول يحدث بني الرابعة واخلام�سة فجراً.
جلطات  وت�سّكل  التاجية  ال�سرايني  ت�سنج  التبغ  ين�ّسط   
القلب.  باحت�ساء ع�سلة  االإ�سابة  الدم، وقد يرتفع خطر 
القلب  ع�سلة  احت�ساء  نوبة  ح�سول  على  اخل��رباء  يوؤكد 

غداة اجتماعات العمل اأكرث مما نظن.

 تعّود على �سرب املاء بانتظام ومتّتع ب�سحة ولياقة ون�ساط. 
تناول  م��ع  ال�ساخن  ال�ساي  واليابانيون  ال�سينيون  ي�سرب 
اال�ستيقاظ.  بعد  مبا�سرة  النقية  واملياه  الغذائية،  وجباتهم 

اتبع عادتهم هذه واكت�سف فوائدها الكثرية.
اكت�سفت جمعية طبية يابانية قدرة املياه يف عالج االأمرا�س 

بن�سبة  ال��ت��ال��ي��ة  وامل��ت��و���س��ط��ة  امل��زم��ن��ة 
100 %: ال�سداع، اآالم اجل�سم، 

اأم�������را��������س ال����ق����ل����ب، ال���ت���ه���اب 
القلب  ����س���رب���ات  امل���ف���ا����س���ل، 

ال�سمنة  ال�سرع،  ال�سريعة، 
امل���ف���رط���ة،  ال����ب����دان����ة  اأو 
الربو،  الق�سبات،  التهاب 

ال���������������������س����������ل، 

ال��ت��ه��اب ال�����س��ح��اي��ا )ال�����س��ح��ائ��ي(، اأم���را����س ال��ك��ل��ي��ة واجلهاز 
البويل، التقيوؤ، التهاب املعدة، االإ�سهال، البوا�سري، ال�سكري، 
ال�سرطان،  ال��رح��م،  التهابات  ال��ع��ي��ون،  اأم��را���س  االإم�����س��اك، 

اال�سطرابات احلي�سية، اأمرا�س االأذن واالأنف واحلنجرة.

العالج
اإ�سرب  اأ�سنانك،  تنظيف  وقبل  ا�ستيقاظك  فور   •

اأربعة اأكواب من املياه )160 مللرتاً(. 
اأو  تاأكل  ال  لكن  وفمك،  اأ�سنانك  نّظف   •

ت�سرب اأي  �سيء قبل مرور 45 دقيقة. 
اأن  باإمكانك  دقيقة  ال�45  م��رور  بعد   •

تاأكل وت�سرب كاملعتاد. 
• بعد 15 دقيقة من الفطور، والغداء 
اأو ت�سرب  ) ال تاأكل  اأي�ساً  والع�ساء 

اأي �سيء ملدة �ساعتني(. 
• بالن�سبة اإىل كبار ال�سن 
امل��ر���س��ى، وال���ذي���ن ال  اأو 
�سرب  ي�������س���ت���ط���ي���ع���ون 
اأرب�����ع�����ة اأك����������واب من 
ال����ب����داي����ة،  يف  امل�����ي�����اه 
قليل  �����س����رب  مي���ك���ن���ه���م 
م����ن امل����ي����اه وت���دري���ج���اً، 
اإىل  الكمية  زي����ادة  ث��م 
الكمية  ي��ب��ل��غ��وا  اأن 

املطلوبة يومياً. 
ت����ب����ني ال���ق���ائ���م���ة 

اأدناه عدد االأيام الالزمة للعالج اأو ال�سيطرة على االأمرا�س 
اأو تقليل اأثرها: 

يوماً(.  30( العايل  الدم  • �سغط 
اأيام(.   10( واحلمو�سة  املعدة  • اأمرا�س 

يوماً(.   30( ال�سكري  • مر�س 
اأيام(.   10( • االإم�ساك 

يوماً(.   180( • ال�سرطان 
يوماً(.   90( • ال�سل 

العالج  يتبعوا  اأن  ي��ج��ب  امل��ف��ا���س��ل  ب��ال��ت��ه��اب  امل�����س��اب��ون   •
اأيام فقط يف االأ�سبوع االأول، ثم يومياً من االأ�سبوع  لثالثة 

الثاين وما يليه. 
البداية  يف  لكن  جانبية،  اأ�سرار  اأي  باملياه  العالج  ي�سكل  ال 
ت�سطر اإىل التبّول مرات عدة. وين�سح االأطباء باال�ستمرار 

بالعالج وجعله اأولوية يف حياتنا. 
من  بد  ال  ال��ب��اردة،  املياه  �سرب  يحبون  الذين  اإىل  بالن�سبة 

توّخي احلذر.
 فعلى رغم اأن كوباً بارداً منها يبدو لذيذاً بعد تناول الطعام، 
الربودة  اأن  بينها  ومن  كثرية  يخلفها  التي  االأ�سرار  اأن  اإال 
عملية  وتبطئ  ت��واً،  ا�ستهلكتها  التي  الزيتية  امل��ادة  �ست�سلِّب 

اله�سم.
وحاملا تتفاعل املادة ال�سلبة مع احلام�س، تتك�سر ومتت�سها 

نها.  االأمعاء اأ�سرع من الطعام ال�سلب، فتبطِّ
ومع م��رور الوقت تتحول تلك امل��ادة اإىل ده��ون وت��وؤدي اإىل 

االإ�سابة بال�سرطان. 
لذا ين�سح خرباء التغذية بتناول ح�ساء �ساخن اأو مياه دافئة 

بعد وجبة الطعام.

�شحة وتغذية
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اأثبتت اإحدى الدرا�صات اأن �صغط العمل يرفع خطر 
احت�صاء ع�صلة القلب. 

لهذه  احللول  اأف�صل  اأح��د  اجل�صدي  الن�صاط  يبقى 
امل�صكلة. 

ن�صاط ولياقة و�صحة جيدة

�سرب املاء.. يخل�سك من االأمرا�ض

تخل�ض من ال�سغط النف�سي ل�سحة قلبك
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املال والأعمال

اختتام اأعمال الدورة ال�ساد�سة بني االإمارات وال�سني بتعزيز التعاون يف 13 جمااًل تنم�يًا
•• بكني-وام:

ال�سينية  ال��ع��ا���س��م��ة  يف  اخ��ت��ت��م��ت   
من  ال�ساد�سة  ال��دورة  اأعمال  بكني 
والتجارية  االق��ت�����س��ادي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
وال���ف���ن���ي���ة امل�������س���رتك���ة ب����ني دول����ة 
االإم����������������ارات ال����ع����رب����ي����ة امل���ت���ح���دة 
ال�سعبية  ال�������س���ني  وج���م���ه���وري���ة 
التعاون  اأوج��ه  تعزيز  على  موؤكدة 
بالرتكيز  املقبلة  ال�سنوات  خ��الل 

على 13 قطاعاً .
ت����راأ�����س ج���ان���ب االإم���������ارات معايل 
وزير  املن�سوري  �سعيد  بن  �سلطان 
ت���راأ����س اجلانب  ف��ي��م��ا  االق��ت�����س��اد 
�سان  ت�������س���ون���غ  م����ع����ايل  ال�����س��ي��ن��ي 
ال�سني  بجمهورية  التجارة  وزي��ر 

ال�سعبية.
االجتماع  خ��الل  اجل��ان��ب��ان  ناق�س 
التطور الراهن يف م�سار العالقات 
امل�سرتكة  والتجارية  االقت�سادية 
�سراكات  لتنمية  املتاحة  والفر�س 
التجاري  ال���ت���ب���ادل  اأط����ر  وت��ع��زي��ز 
البلدين  ب��ني  فيما  واال���س��ت��ث��م��اري 
خالل املرحلة املقبلة بالرتكيز على 
ذات  احليوية  القطاعات  من  ع��دد 
االأولوية على االأجندة االقت�سادية 
اأب��رزه��ا يف جماالت  للبلدين وم��ن 
والطاقة  واال���س��ت��ث��م��ار  ال���ت���ج���ارة 
والبنية التحتية واخلدمات املالية 
اخلطوات  ج��ان��ب  اإىل  وال�����س��ي��اح��ة 
مناذج  لتاأ�سي�س  اتخاذها  مت  التي 
وتبادل  ال�سناعي  للتعاون  فعالة 
التقنية  امل����ج����االت  يف  اخل�������ربات 

وتكنولوجيا املعلومات.
النمو  ا���س��ت��ع��ر���س االج��ت��م��اع  ك��م��ا 
التجاري  ال��ت��ب��ادل  حلجم  ال��راه��ن 
حيث  الدولتني  بني  النفطي  غري 
التجاري غري  التبادل  قيمة  بلغت 
االإم������ارات وال�سني  ب��ني  ال��ن��ف��ط��ي 
 46 ن���ح���و   2016 ع������ام  خ������الل 
على  اأك������د  ك���م���ا   .. دوالر  م���ل���ي���ار 
الفر�س  م���ن  اال����س���ت���ف���ادة  اأه��م��ي��ة 
يف  ال�سركات  اأم��ام  املتاحة  الكبرية 
اال�ستثمارات  لزيادة  البلدين  كال 
املرحلة  خالل  التجاري  والتعاون 

املقبلة.
املهند�س  ���س��ع��ادة  االج��ت��م��اع  ح�سر 
العزيز  ع���ب���د  ب����ن  اأح����م����د  حم���م���د 
االقت�ساد  وزارة  وك���ي���ل  ال�����س��ح��ي 
ومب�ساركة  االقت�سادية  لل�سوؤون 
ال�����س��ي��د حم��م��د ال�����س��ام�����س��ي نائب 
ال�سني،  ل������دى  ال�����دول�����ة  ����س���ف���ري 
امللحق  امل���������س����رخ  ب������در  وال�������س���ي���د 
التجاري للدولة لدى ال�سني اإىل 
امل�سوؤولني  ك��ب��ار  م��ن  نخبة  ج��ان��ب 
�سعادة  ���س��م��ت  ال����دول����ة  وف����د  م���ن 
الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة 
الهاملي  م��ط��ر  و���س��ع��ادة  ال��ط��اق��ة 
لقطاع  امل�����س��اع��د  ال��������وزارة  وك���ي���ل 
الرتبية  بوزارة  امل�ساندة  اخلدمات 
والتعليم و�سعادة ابراهيم الزعابي 
و�سعادة  التاأمني  هيئة  ع��ام  مدير 
هيئة  ع��ام  م��دي��ر  املعيني  اهلل  عبد 
واملقايي�س  للموا�سفات  االإم����ارات 
االأمني   - النعيمي  حممد  و�سعادة 
العام امل�ساعد الحتاد غرف التجارة 
وال�سناعة بالدولة و�سعادة مروان 
لهيئة  التنفيذي  امل��دي��ر  ال�سركال 
والتطوير  ل��ال���س��ت��ث��م��ار  ال�����س��ارق��ة 
القرقاوي  فهد  و�سعادة  “�سروق” 
امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���س�����س��ة دبي 
حممد  و�سعادة  اال�ستثمار  لتنمية 
م�����س��ب��ح ال��ن��ع��ي��م��ي رئ��ي�����س جمل�س 
و�سناعة  جت�������ارة  غ����رف����ة  اإدارة 
ج��ان��ب ممثلي  اإىل  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 
القطاعني  من  وموؤ�س�سات  جهات 
امل�سرف  منها  واخلا�س  احلكومي 
للف�ساء  االإم��ارات  ووكالة  املركزي 
ال�سارقة  و�سناعة  جت���ارة  وغ��رف��ة 
االقت�ساد  ل��ت��ط��وي��ر  دب���ي  وم���رك���ز 
االإ����س���الم���ي واأي�������س���ا مم��ث��ل��ني من 
و����س���رك���ة م�سدر  م���ب���ادل���ة  ���س��رك��ة 
لالألومنيوم  ال��ع��امل��ي��ة  واالإم������ارات 

وبروج والظاهرة الزراعية.
وق����ال م��ع��ايل ���س��ل��ط��ان ب���ن �سعيد 
االإم��������ارات  دول������ة  اإن  امل���ن�������س���وري 
ال�سعبية  ال�������س���ني  وج���م���ه���وري���ة 
تتمتعان بعالقات قوية تقوم على 
اأ���س�����س م��ن ال�����س��داق��ة واالح����رتام 
امل�سرتكة..  وامل�������س���ال���ح  امل���ت���ب���ادل 
م�سريا اإىل اأن التعاون االقت�سادي 
ب����ني ال���ب���ل���دي���ن منذ  وال����ت����ج����اري 
الدبلوما�سية  عالقاتهما  تد�سني 
القرن  ث��م��ان��ي��ن��ي��ات  يف  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
امل���ا����س���ي ق���د ح��ق��ق ت���ط���ورا كبريا 

وم�ستمرا.
اللجنة  اج��ت��م��اع��ات  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
امل���������س����رتك����ة بني  االق����ت���������س����ادي����ة 
البلدين حتظى باهتمام كبري من 
دورية  من�سة  باعتبارها  اجلانبني 
وفعالة ال�ستكمال ومتابعة اجلهود 
مب�ستوى  ل����الرت����ق����اء  امل����ب����ذول����ة 
والتجاري  االق��ت�����س��ادي  ال��ت��ع��اون 
تطلعاتنا  مع  ين�سجم  مبا  والفني 
اأع�ساء  و�سكر  امل�سرتكة  التنموية 
اجلانبني  م����ن  ال���ف���ن���ي  ال���ف���ري���ق 

التجاري  وامللحق  الدولة  و�سفارة 
املبذول  اجلهد  على  ال�سني  ل��دى 
ل��ت��ح��ق��ي��ق م�������س���ت���وى م���ت���ق���دم من 

التن�سيق والتعاون امل�سرتك.
وقعا  ال���ب���ل���دي���ن  اأن  اإىل  واأ������س�����ار 
ات��ف��اق��ي��ات ع���دي���دة ل��ت��ع��زي��ز ذلك 
التعاون و�سمان ا�ستدامته كان من 
اأبرزها اتفاقية التعاون االقت�سادي 
اإذ �سملت مظلة  والتجاري والفني 
التعاون االقت�سادي خالل املرحلة 
تقريبا  القطاعات  معظم  املا�سية 
التفاهم  م��ذك��رات  تعك�سه  ما  وه��و 
اجلانبان يف جماالت  اأبرمها  التي 
عديدة كالت�سنيع وتعزيز القدرات 
ال�سغرية  وامل�����س��اري��ع  ال�����س��ن��اع��ي��ة 
والطاقة  وال���ط���اق���ة  وامل��ت��و���س��ط��ة 
املعلومات  وتكنولوجيا  امل��ت��ج��ددة 
املناطق  واأن�������س���ط���ة  واالت���������س����االت 
اال�ستثمارية  وال�����س��راك��ات  احل���رة 
اللوج�ستية  واخلدمات  وال�سياحة 

واملالية وغريها.
واأ�ساف معاليه اإن الزيارات رفيعة 
قيادات  م���ن  امل���ت���ب���ادل���ة  امل�����س��ت��وى 
وا�سحة  البلدين عربت عن رغبة 
التنموي على  التعاون  يف موا�سلة 
اأعلى امل�ستويات، االأمر الذي جت�سد 
ل�ساحب  املهمة  ب��ال��زي��ارة  م��وؤخ��را 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
اإىل جمهورية ال�سني عام 2015 
يف  مف�سلية  حمطة  مثلت  وال��ت��ي 

االرتقاء بعالقات بني البلدين.
االأرق�������ام قد  اأن  م��ع��ال��ي��ه  وك�����س��ف 
جاءت لتوؤكد اأهمية هذه ال�سراكة 
وق��درت��ه��ا ع��ل��ى ال��ن��م��و م���ن خالل 
ح��ج��م ت��ب��ادل جت���اري غ��ري نفطي 
46 مليار دوالر خالل عام  �سجل 
كثاين  ال�����س��ني  ل��ت��ت��ق��دم   2016
اأك����رب ���س��ري��ك جت����اري ل��ل��دول��ة .. 
ف��ي��م��ا مت��ث��ل االإم�������ارات اأح����د اأهم 
يف  لل�سني  ال��ت��ج��اري��ني  ال�����س��رك��اء 

املنطقة.
االأع�����م�����ال  ب���ي���ئ���ة  اأن  اإىل  ون��������وه 
ال��رائ��دة قد جنحت يف  االإماراتية 
�سركة   4000 م���ن  اأك����رث  ج����ذب 
فيها  مبا  الدولة  يف  تعمل  �سينية 
امل��ن��اط��ق احل���رة فيما بلغ  ���س��رك��ات 
يف  االإم��ارات��ي��ة  اال�ستثمارات  حجم 
دوالر  م��ل��ي��ار   2.1 ن��ح��و  ال�����س��ني 

خالل عام 2016.
واأكد اأن البلدين جنحا يف تر�سيخ 
ل��ل��ت��ع��اون يف قطاع  ن�����س��ط  من����وذج 
البلدان  ي��رت��ب��ط  ح��ي��ث  ال���ط���ريان 
جوية  رح����ل����ة   75 م�����ن  ب�����اأك�����رث 
اأ���س��ب��وع��ي��ا ت��غ��ط��ي خم��ت��ل��ف امل���دن 
�ساهم  م���ا  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  ال�����س��ي��ن��ي��ة 
الفر�س  م����ن  م����زي����د  ت����وف����ري  يف 
وتعزيز  واال�ستثمارية  التجارية 
ال����ت����ب����ادل ال�������س���ي���اح���ي وال���ث���ق���ايف 
والعلمي والتقني وم�ساركة املعرفة 

واخلربات.
االإم����ارات  دول���ة  اإن  معاليه  وق���ال 
قيادتها  م��ن  بتوجيهات  حر�ست 

�سيا�سة  ت���ب���ن���ي  ع���ل���ى  ال���ر����س���ي���دة 
اقت�سادية طموحة وتطوير منوذج 
ملواجهة  وم��ن��ف��ت��ح  م����رن  ت��ن��م��وي 
املتغريات والتحديات التي ما زالت 
توؤثر يف امل�سهد االقت�سادي العاملي 
وهو ما عربت عنه روؤي��ة االإمارات 
اقت�ساد  دع��ائ��م  ب��اإر���س��اء   2021
على  مبني  متنوع  ع��امل��ي  تناف�سي 

املعرفة واالبتكار.
واأ�ساف اإن هذه الروؤية االقت�سادية 
ك���ث���ري من  ت��ل��ت��ق��ي يف  ال���ت���ن���م���وي���ة 
التوجهات  مع  امل�سرتكة  القوا�سم 
مع  وخا�سة  لل�سني  االقت�سادية 
االأجندة التنموية الوا�سعة النطاق 
واحد،  “حزام  ال���رائ���دة  مل��ب��ادرت��ه��ا 
طريق واحد” والتي حر�ست دولة 
وامل�ساهمة  دعمها  على  االإم�����ارات 

فيها بفعالية.
وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال م��ع��ايل ت�سونغ 
بجمهورية  ال���ت���ج���ارة  وزي����ر  ���س��ان 
ال�سني ال�سعبية اإن بالده حري�سة 
على تعزيز اأوجه عالقات ال�سراكة 
االإمارات  دول��ة  مع  اال�سرتاتيجية 
االقت�سادي  �سعيد  ع��ل��ى  خ��ا���س��ة 
اأهمية  اإىل  م�����س��ريا   .. وال��ت��ج��اري 
التعاون  وم����ذك����رات  االت���ف���اق���ي���ات 
ت�سهم  التي  اجلانبان  وقعها  التي 
����س���راك���ات يف جم����االت  ت��ن��م��ي��ة  يف 
وتنمية  بت�سجيع  ت��ت��ع��ل��ق  ح��ي��وي��ة 
الثنائية  وال��ت��ج��ارة  اال���س��ت��ث��م��ارات 
وامل�ساريع  امل��وؤ���س�����س��ات  وت���ط���وي���ر 

ال�سغرية واملتو�سطة واالبتكار.

اأي�سا  اهتماما  ه��ن��اك  اإن  واأ���س��اف 
امل�ستويني  على  التعاون  بت�سجيع 
الفيدرايل واملحلي فيما بني املدن 
االإمارات  مع  ال�سينية  وال��والي��ات 
وت��ع��زي��ز ت��ب��ادل ال���زي���ارات الطالع 
االأعمال  ورج���ال  اخل��ا���س  القطاع 
م�����ن اجل����ان����ب����ني ع����ل����ى ال���ف���ر����س 
و�سبل  ل��ال���س��ت��ث��م��ار  امل����ط����روح����ة 

تطويرها واال�ستفادة منها.
ال�سراكة  ع��الق��ات  اأن  ع��ل��ى  واأك����د 
مبقومات  ت��ت��م��ت��ع  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني 
كبرية للتكوير والتنمية خا�سة يف 
املطروحة  التنموية  امل��ب��ادرات  ظل 
احل��������زام  “مبادرة  واأب���������رزه���������ا 
فر�س  ت��ط��رح  وال��ت��ي  والطريق” 
تنموية وا�سعة من �ساأناها اأن تقود 
البلدين  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ات 

اإىل م�ستويات غري م�سبوقة.
ال�سينية  ال�سركات  اه��ت��م��ام  واأك���د 
االإماراتية  االأ���س��واق  يف  بالتواجد 
ملا تطرحه من بيئة اأعمال متميزة 
ومتنوعة ف�سال عن وجود العديد 
يف  خا�سة  امل�سجعة  امل��ق��وم��ات  م��ن 
اجلاري  التنموية  امل�سروعات  ظل 
اال�ستعدادات  اإط�����ار  يف  ت��ن��ف��ي��ذه��ا 

ال�ستقبال اإك�سبو2020 .
واأك�������د حم�����س��ر اج���ت���م���اع ال������دورة 
االقت�سادية  ل��ل��ج��ن��ة  ال�����س��اد���س��ة 
ال���ب���ل���دي���ن على  ب�����ني  امل�������س���رتك���ة 
�سرورة زيادة التعاون بني االإمارات 
وال�سني باعتبار كل منهما �سريكا 
لالآخر  مهما  وجت��اري��ا  اقت�ساديا 

اجلانبان خالل حم�سر  .وحر�س 
الواعدة  ال��ف��ر���س  ع��ل��ى  االج��ت��م��اع 
“طريق  م���ب���ادرة  ت��ط��رح��ه��ا  ال��ت��ي 
وا�سرتاتيجية  اجلديد”  احلرير 
وال���ت���ي  والطريق”،  “احلزام 
اأطر  وت��و���س��ي��ع  تعميق  ���س��اأن��ه��ا  م��ن 
القائمة وتوطيد عالقات  التعاون 
والتجارة  االق��ت�����س��ادي��ة  ال�����س��راك��ة 

بني البلدين.
واتفق اجلانبان على موا�سلة بذل 
اجل���ه���ود امل�����س��رتك��ة وات���خ���اذ كافة 
اأوجه  التدابري الرامية اإىل تعزيز 
املقبلة  ال�����س��ن��وات  ال��ت��ع��اون خ���الل 
حيويا  قطاعا   13 على  بالرتكيز 
�سمل التعاون التجاري واالقت�سادي 
والطاقة  وال�سناعة  واال�ستثمار 
ال�سغرية  وال�������س���رك���ات  امل���ت���ج���ددة 
املبتكرة  وال�����س��ن��اع��ات  وامل��ت��و���س��ط��ة 
وال�سياحة  وال��ت��ع��ل��ي��م  وال�����س��ح��ة 
وال���ب���ن���ي���ة ال��ت��ح��ت��ي��ة واخل����دم����ات 
املالية والفح�س واحلجر ال�سحي 
والف�ساء  واملقايي�س  وامل��وا���س��ف��ات 

والطريان والتعاون املحلي.
و�سدد اجلانبان على اأهمية تعزيز 
ال��ت��ع��اون يف جم���ال ح��م��اي��ة حقوق 
امل���ل���ك���ي���ة ال���ف���ك���ري���ة وال����ت����ع����اون يف 
حقوق  قوانني  خمالفات  مكافحة 
للنمو  ���س��م��ان��ا  ال��ف��ك��ري��ة  امل��ل��ك��ي��ة 
�سليم  نحو  على  الثنائي  التجاري 

وم�ستدام.
ك��م��ا ات��ف��ق اجل��ان��ب��ان ع��ل��ى تقوية 
ال����ت����ج����ارة  ال�����ت�����ع�����اون يف جم�������ال 
االإل����ك����رتون����ي����ة ب���اال����س���ت���ف���ادة من 
ميتلكها  التي  والتجارب  اخل��ربات 
ال�سدد  ه���ذا  يف  ال�سيني  اجل��ان��ب 
وال���ع���م���ل ع���ل���ى ت����ب����ادل اخل�����ربات 
املنفعة  ي��ح��ق��ق  مب���ا  وامل���ع���ل���وم���ات 
توقيع  اإمكانية  بحث  مع  املتبادلة 
جمال  يف  للتعاون  تفاهم  م��ذك��رة 

التجارة االإلكرتونية م�ستقبال.
وناق�س الطرفان مقرتحات ب�ساأن 
للتعاون  م��ت��ك��ام��ل��ة  م��ن�����س��ة  ب���ن���اء 
التباحث  خ��الل  م��ن  اال�ستثماري 
ال�سناعية  امل��ن��ط��ق��ة  اإن�����س��اء  ح���ول 
والتجاري  االق��ت�����س��ادي  ل��ل��ت��ع��اون 
االأن�سطة  لت�سم خمتلف  امل�سرتك 
احليوية  والقطاعات  اال�ستثمارية 

ذات االهتمام من اجلانبني.
الكبرية  االأه��م��ي��ة  على  اتفقا  كما 
ل��ت��ع��م��ي��ق ال����ت����ع����اون امل�������س���رتك يف 
املتجددة  والطاقة  الطاقة  جم��ال 
املوؤ�س�سات  م��ن  باال�ستفادة  وذل���ك 
امل��ج��ال لدى  ذات اخل���ربة يف ه���ذا 
ال��ب��ل��دي��ن م��ث��ل ���س��رك��ة م�����س��در يف 
االإمارات وال�سركات ال�سينية التي 
ح��ق��ق��ت اجن�����ازات ه��ام��ة يف جمال 

الطاقة املتجددة.
واأك�������دا ع��ل��ى اأه���م���ي���ة ال���ت���ع���اون يف 
ال�سغرية  ال�������س���رك���ات  جم�������االت 
وامل���ت���و����س���ط���ة وال����ت����ي ت���ق���وم ب����دور 
البلدين  اق���ت�������س���اد  يف  حم�������وري 
امل�سرتك  ال���ع���م���ل  ع���ل���ى  وات���ف���ق���ا 
تنمية  جم��ال  يف  التعاون  لتطوير 
واملتو�سطة  ال�����س��غ��رية  ال�����س��رك��ات 

ودعم ال�سناعات املبتكرة.
كما �سجع اجلانبان برامج التعاون 

الثنائي الهادفة لتعزيز بناء البنية 
واخلدمات  للموؤ�س�سات  التحتية 
ذات ال�سلة مثل حا�سنات االأعمال 
وامل�ستثمر  ال�سناعية  والعناقيد 
تبادل  على  العمل  واأي�����س��ا  امل���الك 
فيما  خ���ا����س���ة  اخل���������ربات  ودع�������م 
ي��خ�����س اإج���������راءات ال���دع���م امل���ايل 
امل�ساريع  واإق��ام��ة  االبتكار  وتعزيز 

امل�سرتكة.
القائمة  ال��ت��ع��اون  جم���االت  وبحثا 
والنقل  التحتية  البنية  ق��ط��اع  يف 
تناول  مع  اللوج�ستية  واخل��دم��ات 
يف  حاليا  املطروحة  الفر�س  اأب��رز 
ظ��ل امل�����س��اري��ع ال��ت��ن��م��وي��ة اجل���اري 
ال�سكك  جم�������االت  يف  ت���ن���ف���ي���ذه���ا 
والكهرباء  وال���ط���رق  احل���دي���دي���ة 
وحتلية  وامل���وا����س���الت  واجل�������س���ور 
النفايات  وم��ع��اجل��ة  ال��ب��ح��ر  م��ي��اه 
وغريها وذلك يف اإطار خطة روؤية 
اإك�سبو  2021 ومعر�س  االإمارات 
اجلانبان  واأك�������د   .2020 دب�����ي 
ال�سحة  ق��ط��اع  يف  ال��ت��ع��اون  اأهمية 
ن��ظ��را مل��ا ي��ح��ظ��ى ب��ه ه���ذا القطاع 
على  والعمل  متزايدة  اأهمية  م��ن 
اإر�ساء مناذج فعالة للتعاون وتبادل 
اخلربات يف كافة املجاالت العلمية 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة واأي�����س��ا يف جمال 
الدوائية  ال�سناعات  تكنولوجيا 
يف  اال�ستثمارية  امل�ساريع  وت�سجيع 
وتعزيز  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  ق��ط��اع 
التعاون ما بني املوؤ�س�سات ال�سحية 

والبحثية.
ا�ستمرار  اأهمية  اللجنة  وتناولت 
هيئة  ب������ني  ال����ت����وا�����س����ل  ت����ع����زي����ز 
االإماراتية  واملقايي�س  املوا�سفات 
اجلودة  ل��رق��اب��ة  ال��ع��ام��ة  واالإدارة 
ال�سحي  واحل�����ج�����ر  وال���ف���ح�������س 
التعاون  اأوج����ه  وتعميق  بال�سني 
خ����ا�����س����ة يف جم������االت  ال����ث����ن����ائ����ي 

املنتجات احلالل.
اأه��م��ي��ة تعزيز  اأك�����دت ع��ل��ى  ف��ي��م��ا 
جم�������������االت ال�������ت�������ع�������اون امل����ح����ل����ي 
الفر�س  من  لال�ستفادة  بالبلدين 
املطروحة  امل��ت��ن��وع��ة  واالإم���ك���ان���ات 
م��ع االإ����س���ارة اإىل ع���دد م��ن مناذج 
التعاون الناجحة التي مت اإر�ساوؤها 
م����ع ك����ل م����ن ����س���ان���دون���غ وه���ون���ان 
االأقاليم  م��ن  وغ��ريه��ا  ونينغ�سيا 
دولة  مع  العملي  التعاون  لتعميق 

االإمارات.
اجلدير بالذكر اأن الدورة ال�ساد�سة 
قد  امل�سرتكة  االقت�سادية  للجنة 
����س���ه���دت ت���وق���ي���ع ث�����الث م���ذك���رات 
تفاهم وبروتكولني �سملت: توقيع 
مذكرة تفاهم بني وزارة االقت�ساد 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  ب��دول��ة 
وتكنولوجيا  ال�����س��ن��اع��ة  ووزارة 
ال�سني  ب��ج��م��ه��وري��ة  امل���ع���ل���وم���ات 
ال�����س��ع��ب��ي��ة ل���ل���ت���ع���اون يف جم����االت 
واملتو�سطة  ال�����س��غ��رية  امل�����س��اري��ع 
واالبتكار مت توقيع املذكرة من قبل 
معايل �سلطان بن �سعيد املن�سوري 
االق���ت�������س���اد وم����ع����ايل مياو  وزي������ر 
وتكنولوجيا  ال�سناعة  وزي���ر  وي 
اإىل  اإ���س��اف��ة  ال�سيني..  املعلومات 
مذكرة تفاهم بني وزارة االقت�ساد 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  ب��دول��ة 
ووزارة التجارة بجمهورية ال�سني 
ال�سعبية ب�ساأن املعاجلات التجارية 

ومت توقيعها من قبل الوزيرين .
فيما مت توقيع مذكرة تفاهم بني 
وزارة االقت�ساد بدولة االإم��ارات و 
ال�سني  بجمهورية  التجارة  وزارة 
ل����ل����ت����ع����اون يف جم����ال  ال�������س���ع���ب���ي���ة 
والفعاليات  ل���الأح���داث  ال���رتوي���ج 
وامل��ع��ار���س وامل���وؤمت���رات ال��ت��ي تقام 
من  توقيعها  ومت  البلدين  كال  يف 
اأحمد  املهند�س حممد  �سعادة  قبل 
بن عبد العزيز ال�سحي وكيل وزارة 
االقت�سادية  ل��ل�����س��وؤون  االق��ت�����س��اد 
العام  امل��دي��ر  ديان�سن  ليو  و�سعادة 

لهيئة ترويج اال�ستثمار.
وزارة  ب��ني  ب��روت��وك��ول  توقيع  ومت 
االقت�ساد بدولة االإمارات العربية 
ووزارة التجارة بجمهورية ال�سني 
العمل  خ���ط���ة  ب�������س���اأن  ال�����س��ع��ب��ي��ة 
االأعمال  زي���ارات  ب�ساأن  اخلم�سية 
بن  �سلطان  معايل  وقعه  املتبادلة 
االقت�ساد  وزي���ر  املن�سوري  �سعيد 
مع معايل زون �سانغ وزير التجارة 

ال�سيني.
ك���م���ا مت ت���وق���ي���ع ب����روت����وك����ول بني 

االإم����ارات  ب��دول��ة  االقت�ساد  وزارة 
ال�سينية  التجارة  وغرفة  العربية 
االآالت  وت���������س����دي����ر  ال������س�����ت�����رياد 
ب�ساأن  االإل���ك���رتون���ي���ة  وامل���ن���ت���ج���ات 
تنفيذ خطة العمل اخلم�سية ب�ساأن 
زي�����ارات االأع���م���ال امل��ت��ب��ادل��ة وقعه 
بن  اأح��م��د  حممد  املهند�س  �سعادة 
وزارة  وك��ي��ل  ال�سحي  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
االقت�سادية  ل��ل�����س��وؤون  االق��ت�����س��اد 
غرفة  رئي�س  يوجنغ  وان��ا  و�سعادة 
ال����ت����ج����ارة ال�����س��ي��ن��ي��ة ال����س���ت���رياد 
وامل���ن���ت���ج���ات  االآالت  وت���������س����دي����ر 

االإلكرتونية.
�سعيد  ب��ن  �سلطان  م��ع��ايل  وب��ح��ث 
امل���ن�������س���وري وزي������ر االق���ت�������س���اد يف 
اج��ت��م��اع ث��ن��ائ��ي م���ع م��ع��ايل مياو 
وتكنولوجيا  ال�سناعة  وزي���ر  وي 
تعزيز  �سبل  ال�سينية  امل��ع��ل��وم��ات 
اأف��������اق ال����ت����ع����اون ال�������س���ن���اع���ي بني 

البلدين.
االجتماع  خ����الل  اجل���ان���ب���ان  اأك�����د 
الدورة  اأعمال  انعقاد  هام�س  على 
االقت�سادية  اللجنة  من  ال�ساد�سة 
وال�سني  االإم�����ارات  ب��ني  امل�سرتكة 
على االهتمام بتطوير اآفاق التعاون 
التقنيات  ح��ول  اخل���ربات  وت��ب��ادل 
ال�سناعية احلديثة واملبتكرة وفتح 
املجال للتعاون وتبادل اخلربات يف 

هذا ال�سدد.
الدكتور  ���س��ع��ادة  اأك���د  جانبه  وم��ن 
الطاقة  وزارة  وكيل  النيادي  مطر 
اللجنة  اأع��م��ال  نتائج  اأهمية  على 
االقت�سادية امل�سرتكة بني االإمارات 
وال�سني والتي من �ساأنها اأن تدفع 
البلدين  ب��ني  والتن�سيق  ال��ت��ع��اون 
اأكرب  م�����س��ت��وي��ات  اإىل  ال�����س��دي��ق��ني 
والغاز  ال��ن��ف��ط  جم���ال  يف  خ��ا���س��ة 

والطاقة النظيفة واملياه.
ميتلكان  ال��ب��ل��دي��ن  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
يف  التعاون  لتطوير  وا�سعة  فر�سا 
جمال البحث والتطوير واالبتكار 
الطلب  واإدارة  ال��ط��اق��ة  وت��خ��زي��ن 
وتقنيات  وامل���ي���اه  ال��ك��ه��رب��اء  ع��ل��ى 

خطوط النقل الكهربي.
القادر  عبد  اهلل  عبد  �سعادة  وق��ال 
االإمارات  هيئة  ع��ام  مدير  املعيني 
موا�سفات  واملقايي�س  للموا�سفات 
دعوة  وج���ه  ال�����س��ي��ن��ي  اجل��ان��ب  اإن 
را�سد  الدكتور  معايل  اإىل  ر�سمية 
اأح��م��د ب��ن فهد وزي���ر دول���ة رئي�س 
حل�سور  ال��ه��ي��ئ��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
عن  ال���وزاري  امل�ستوى  على  جل�سة 
االإم���ارات  كما وجهت  امل��وا���س��ف��ات، 
لل�سني  مم���اث���ل���ة  ر���س��م��ي��ة  دع������وة 
ال���دويل  امل��ن��ت��دى  اإىل  ل��الن�����س��م��ام 

لهيئات اعتماد احلالل .
ول��ف��ت ���س��ع��ادة م�����روان ب���ن جا�سم 
لهيئة  التنفيذي  املدير  ال�سركال، 
والتطوير  ل��ال���س��ت��ث��م��ار  ال�����س��ارق��ة 
تعترب  ال�����س��ني  اأن  اإىل  “�سروق” 
لدولة  رئ��ي�����س��ي��ا  جت���اري���ا  ���س��ري��ك��ا 
ال�سارقة  واإم���ارة  عموما  االإم���ارات 
على وجه التحديد حيث ت�سدرت 
التجاريني  ال�����س��رك��اء  اأه���م  ق��ائ��م��ة 

للدولة.
ومن جانبه قال حممد ال�سام�سي 
ال�سني  ل��دى  ال��دول��ة  �سفري  نائب 
بناء على اجلهود امل�سرتكة واملبنية 
ا�سرتاتيجية  وخطوات  اأ�س�س  على 
ح��ق��ق��ت ال���ل���ج���ن���ة امل�������س���رتك���ة بني 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول���ة 
نتائج  ال�سعبية  ال�سني  وجمهورية 
اإيجابية تكللت بتوقيع العديد من 
ال��ت��ف��اه��م وال��ت��ي �ستعزز  م��ذك��رات 
التعاون  اآف����اق  م�ستقبال  ب��دوره��ا 
اأن  اإىل  م�����س��ريا  ال���ب���ل���دي���ن..  ب���ني 
عجلة  دف����ع  اإىل  ت���ه���دف  ال��ل��ج��ن��ة 
البلدين  بني  االقت�سادي  التعاون 
ال�سراكة  م���رح���ل���ة  اإىل  ل��ت�����س��ل 
اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة ط���وي���ل���ة االأم�����د 
كافة  يف  التعاون  تبادل  من  وتعزز 

املجاالت.
وبدوره قال فهد القرقاوي املدير 
لتنمية  دب���ي  مل��وؤ���س�����س��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
حققت  ال�����زي�����ارة  اإن  اال����س���ت���ث���م���ار 
جن���اح���ا م��ل��م��و���س��ا مل���ا ���س��ه��دت��ه من 
توقيع اتفاقيات نوعية �ست�سهم يف 
امل�سرتك  االأعمال  بحجم  االرتقاء 
ب���ني ال��ب��ل��دي��ن وط�����رح م���زي���د من 
وتبادل  االأع���م���ال  لبيئة  احل��واف��ز 
املرحلة  خ������الل  اال�����س����ت����ث����م����ارات 

املقبلة.
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املال والأعمال

اقت�سادية دبي تطلع امل�ستثمرين االمريكيني 
على مزايا االإمارة كمن�سة لالأ�س�اق العاملية

•• دبي-وام:

خالل  ال�سادرات  لتنمية  ودب��ي  اال�ستثمارات  لتنمية  دب��ي  موؤ�س�ستا  تركز   
15 �سبتمرب اجلاري  اإىل   11 الفرتة من  املتحدة يف  ال��والي��ات  زي��ارة اىل 
على املزايا التي توفرها دبي كمركز لالبتكارات النا�سئة ومن�سة لالأ�سواق 
ودبي  االإم��ارات  وجمموعة  املوؤ�س�ستني  من  املكون  الوفد  و�سيقوم  العاملية. 
اجلنوبية ومركز دبي لل�سلع املتعددة ودائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري 

واملنطقة احلرة يف جبل علي جافزا بزيارة مدينة �سياتل وبورتالند .
ويهدف الوفد - خالل لقائه ممثلي القطاعني العام واخلا�س - اإىل تعزيز 
ال�سوء على مزايا دبي وخا�سة دورها يف ربط  الثنائية وت�سليط  ال�سراكة 
و�سبه  واأفريقيا  االأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف  النا�سئة  باالأ�سواق  ال�سركات 
دبي  مكانة  ا�ستعرا�س  جانب  اإىل  امل�ستقلة  ال��دول  ورابطة  الهندية  القارة 

كمركز لال�ستثمارات القائمة على االبتكار وريادة االعمال اأي�سا.
وقال فهد القرقاوي املدير التنفيذي يف موؤ�س�سة دبي لتنمية اال�ستثمار اإن 
ا�ستجابوا  قد  االأمريكيني  امل�ستثمرين  وباالأخ�س  العاملي  اخلا�س  القطاع 
باإمارة  امل�ستمرة  الت�سريعية  والتح�سينات  التحتية  البنية  تطور  مدى  اإىل 
تزال  وال  واخل��ا���س  احل��ك��وم��ي  القطاعني  ب��ني  ال�سراكة  ق��ان��ون  مثل  دب��ي 
تبني  وك��ذل��ك  املعرفة  دم��ج  اإىل  ال��رام��ي  التطور  ه��ذا نهج  دب��ي ما�سية يف 
بوابة  باعتبارها  جناحها  م��ن  ي��ع��زز  ال���ذي  االأم���ر  واالب��ت��ك��ار  التكنولوجيا 
االأعمال لل�سركات العاملية”. من جانبه قال املهند�س �ساعد العو�سي املدير 
التنفيذي يف موؤ�س�سة دبي لتنمية ال�سادرات اإن دبي تعد م�سدرا من م�سادر 
املناف�سة بالن�سبة للعديد من االقت�ساديات واالأ�سواق اال�ستهالكية �سريعة 
التحتية  البنية  يف  املطردة  التح�سينات  اأن  اإىل  م�سريا  ال��ع��امل..  يف  النمو 
اجلوي  الربط  عن  ف�سال  دبي  باإمارة  واللوج�ستية  التحويلية  لل�سناعات 
والبحري الفريد بني املدن ومراكز التوزيع جعل من االإمارة مكانا مثاليا 

لل�سركات التي ت�سعى اإىل حتقيق النمو امل�ستدام والتو�سع العاملي .

مليار مرت مكعب مياه و 80.5 جيجاوات   1.22
�ساعة كهرباء اإنتاج اأب�ظبي يف 2016 

•• اأبوظبي-وام: 

بلغ حجم اإنتاج اأبوظبي من الكهرباء العام املا�سي 80.527 جيجاوات/
�ساعة بزيادة قدرها %1 مقارنة بالعام 2015 مبا يف ذلك الت�سدير يف 
لل�سرب  ال�سالح  للماء  الت�سع  التحلية  ل�سركات  ال�سنوي  االإنتاج  بلغ  حني 
مكتب  ع��ن  ال�����س��ادرة  البيانات  بح�سب  وذل��ك  مكعب  م��رت  مليار   1.228
التنظيم والرقابة . واأظهرت البيانات اأنه قد مت نقل حوايل 8.50 مليون 
�سبكة  اإىل  الفجرية  حمطات  م��ن  مبا�سرة  ال�سرب  مياه  م��ن  مكعب  م��رت 
من   89% احل��راري��ة  التحلية  و�سكلت  وامل��اء  للكهرباء  االحت��ادي��ة  الهيئة 
التقطري  تقنية  عرب  منها   72% اأبوظبي  يف  ال�سرب  مياه  اإنتاج  اإجمايل 
املتبادل  بالتاأثري  التحلية  نظام  % غرب   17 و  املراحل  متعدد  الوم�سي 
اإجمايل ح�سابات  وبلغ  التنا�سح.  بتقنية  البحر  مياه  و%11 عرب حتلية 
والظفرة  للتوزيع  وال��ع��ني  للتوزيع  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رك��ات  لعمالء  ال��ك��ه��رب��اء 
للتوزيع 498.81 ح�سابا مق�سمة ح�سب املناطق 323.048 يف اأبوظبي 
145.597 يف العني و30.168 يف الظفرة فيما و�سل عدد ح�سابات  و 
ال�سرف  م��ي��اه  ح�سابات  ع��دد  % وو���س��ل   1.84 بنمو   369.150 امل���اء 

. ال�سحي 369.880 

جزيرة املرجان ت�صتعر�ض الفر�ض ال�صتثمارية املميزة يف معر�ض �صيتي �صكيب العاملي 2017

جزيرة املرجان ُتظهر دورها املح�ري يف حتقيق »روؤية 2018« ال�سياحية 
لراأ�ض اخليمة وت�سلط ال�س�ء على الفر�ض اال�ستثمارية ال�اعدة للم�ستثمرين

الفاخرة  وال���ف���ن���ادق  ال�����س��ك��ن��ي��ة  ال�����س��ق��ق 
ومرافق ترفيهية ذات طراز عاملي رفيع. 
احلدث  لهذا  البالتيني  الراعي  وكونها 
ال�����س��خ��م ه���ذا ال���ع���ام، ت�����س��ت��ه��دف جزيرة 
جديدة  ا�ستثمارات  عن  االعالن  املرجان 
يف اجل��زي��رة.  واأ���س��ار ال��ع��ب��دويل، اإىل اأنه 
منذ تاأ�سي�س جزيرة املرجان، مت ا�ستقطاب 

رائدة  املرجان”،  “جزيرة  �سركة  ك�سفت 
التطوير العقاري يف اإمارة راأ�س اخليمة، 
“�سيتي  ملعر�س  البالتينية  رعايتها  عن 
متتد  2017” ال�����ذي  ال��ع��امل��ي  ���س��ك��ي��ب 
 13 اإىل  فعالياته خالل الفرتة من 11 
الدويل  دب��ي  م��رك��ز  اجل���اري يف  �سبتمرب 
للموؤمترات واملعار�س. و�سوف ت�ستعر�س 
يف  م�ساركتها  خ��الل  امل��رج��ان  “جزيرة 
وقدراتها  اخليمة  راأ�س  اإمكانات  املعر�س 
التي �ستوفر فر�ساً  العقارية وال�سياحية 

ا�ستثمارية مميزة للم�ستثمرين.  
وقال املهند�س عبد اهلل العبدويل الرئي�س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة ج���زي���رة امل���رج���ان: 
معر�س  يف  م�ساركتنا  خ��الل  م��ن  نهدف 
وغريه   2017 ال��ع��امل��ي  ���س��ك��ي��ب  ���س��ي��ت��ي 
م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات اإىل دع���م ج��ه��ود اإم����ارة 
للتنمية  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 
العقارات،  تعزيز من��و قطاع  خ��الل  م��ن  
عدد  وزي��ادة  التنميةاملجتمعية  وحت�سني 

املقيمني وال�سياح والزوار اإىل االإمارة.
اإمارة  و�سع  يف  امل��رج��ان  ج��زي��رة  �ساهمت 

العاملية  اخل��ري��ط��ة  ع��ل��ى  اخل��ي��م��ة  راأ������س 
وا�ستثمارية  و�سكنية  �سياحية  ك��وج��ه��ة 
املرجان  ج���زي���رة  وت�����س��ت��ع��ر���س  م��رب��ح��ة. 
خالل م�ساركتها يف معر�س �سيتي �سكيب 
العاملي 2017 دورها املحوري يف حتقيق 
اخليمة  ل��راأ���س  ال�سياحية   2018 روؤي��ة 
الفر�س  على  ال�سوء  ت�سليط  خالل  من 
العقاري  للقطاع  ال��واع��دة  اال�ستثمارية 

لراأ�س اخليمة.
�سيتي  يعد معر�س  ال��ع��ب��دويل:  واأ���س��اف 
يف  النمو  لتقييم  م��ع��ي��اراً  العاملي  �سكيب 
يف  م�ساركتنا  وتعترب  ال��ع��ق��اري.  ال�����س��وق 
ه����ذا احل�����دث ال����رائ����د ع���الم���ة ب������ارزة يف 
م�سرية تطوير جزيرة املرجان ومنو راأ�س 
فر�سة  امل�ساركة  لنا  تتيح  كما  اخليمة. 
كبرية للتوا�سل مع رواد القطاع العقاري 

وتعزيز ال�سفافية مع امل�ستثمرين.
ا�سمها  امل��رج��ان  ج��زي��رة  �سركة  ور���س��خ��ت 
رائدة  وجهة  يف  رئي�سي  ع��ق��اري  كمطور 
ومتطورة من خالل اإ�ستقطاب مطوريني 
ع��ق��اري��ن ق��ام��وا ب��ت��ط��وي��ر جم��م��وع��ة من 

امل�ستثمرين  اأه��م  من  واع��دة  ا�ستثمارات 
وامل��ط��وري��ن ال��ع��امل��ي��ني، مم��ا ���س��اع��د على 
ال�سكنيةوال�سيافة  ال�سقق  عرو�س  زيادة 

داخل اجلزيرة. 
فر�سنا  ع��ر���س  يف  ن�ستمر  ���س��وف  وق���ال: 
اال�ستثمارية املربحة من خالل م�ساركتنا 
للم�ستثمرين  �سنوفر  حيث  املعر�س،  يف 
اأن��ظ��م��ة القطاع  م��ع��ل��وم��ات واف��ي��ة ح���ول 
اخليمة  راأ�����������س  يف  امل�����رن�����ة  ال�����ع�����ق�����اري 
وا���س��ت��ع��را���س اإم��ك��ان��ات وم��ق��وم��ات راأ����س 
ا�ستثمارية  وجهة  جتعلها  التي  اخليمة 

مثالية.
وت��ق��ع ج���زي���رة امل���رج���ان يف  اإم�����ارة راأ����س 
املرجان”  “جزيرة  م�ساحة  تبلغ  اخليمة 
من  وت��ت��ك��ون  م��رب��ع،  م��رت  مليون   2.7
 54. مل�����س��اف��ة  ومت��ت��د  �سناعية  ج���زر   4
وت�سم  ال���ع���رب���ي.  اخل��ل��ي��ج  يف  ك��ي��ل��وم��رت 
امل�سروعات  م��ن  العديد  امل��رج��ان  ج��زي��رة 
دب��ل��رتي- ال��ف��اخ��رة م��ث��ل منتجع و���س��ب��ا 

هيلتون، وريك�سو�س باب البحر، ومنتجع 
و���س��ب��ا ج���زي���رة م���رج���ان، ب��اال���س��اف��ة اىل 

م�����س��اري��ع ي��ت��م ت��ط��وي��ره��ا م���ث���ل  فندق 
واإعمار  اأفاين،  فندق  ميلينيوم،  ومنتجع 
ال��ع��ق��اري��ة، وغ��ريه��ا ال��ك��ث��ري ال��ت��ي �سيتم 

الك�سف عنها بعد فرتة وجيزة.
واخ���ت���ت���م ال����ع����ب����دويل ح���دي���ث���ه ق����ائ����اًل: 
نف�سها  اأن ت�سع  راأ���س اخليمة  ا�ستطاعت 
وجهة  لت�سبح  ال��ع��امل��ي��ة  اخل��ري��ط��ة  ع��ل��ى 
ملقوماتها  ا�ستناداً  وذلك  فاخرة وجذابة، 
ومناظر  لطيف  م��ن��اخ  م��ن  اال�ستثنائية 
املغامرات  وع����رو�����س  خ���الب���ة  ط��ب��ي��ع��ي��ة 
لطبيعتها.  الرحب  الف�ساء  يف  الوا�سعة 
اأف�سل  امل����رج����ان  ج���زي���رة  ت���ق���دمي  وم����ع 
�سهدت  اال�ستثمارية،  وال��ف��ر���س  امل��راف��ق 
االإم���ارة ازده����اراً ومن���واً غ��ري م�سبوقاً يف 

قطاع ال�سياحة.
ويف الوقت الذي يتطلع فيه امل�ستثمرون 
العمل  اإىل  وال����دول����ي����ون  االإق���ل���ي���م���ي���ون 
فاإن  امل����رج����ان،  واال���س��ت��ث��م��ار يف ج���زي���رة 
رفع  اجل��زي��رة يف و�سع جيد ميكنها من 
مكانة االإمارة على ال�سعيدين ال�سياحي 

والعقاري.

عار�س�ن من 60 دولة يف معر�ض جلف�د 2017 بدبي اكت�بر القادم

�سفري الدولة يلتقي رئي�ض احتاد رجال االأعمال يف كازاخ�ستان

وت���اي���وان وتركيا  و���س��وي�����س��را  واإ���س��ب��ان��ي��ا 
املتحدة..  واململكة  امل��ت��ح��دة  وال���والي���ات 
اأي�سا اأكرب جناحا  فيما �ستفتتح ال�سني 
باملعر�س حيث  تاريخ م�ساركاتها  لها يف 

�ستقوم بتقييم الواقع الراهن للقطاع.
الروبوتات  ا�ستخدام  وترية  تنامي  ومع 
ال��ت�����س��ن��ي��ع حول  يف خم��ت��ل��ف ق��ط��اع��ات 
ل�سناعة  جلفود  معر�س  ي�سلط  العامل 

االأغذية ال�سوء على الدور الذي تلعبه 
االأمت��ت��ة الإح���داث نقلة نوعية يف جمال 

�سل�سلة التوريد العاملية.
وبح�سب تقرير الثورة ال�سناعية الرابعة 
يف منطقة ال�سرق االأو�سط الذي اأ�سدرته 
���س��رك��ة :ب���راي�������س ووت����ر ه���او����س يف عام 
فاإنه من املتوقع ملنطقة ال�سرق   2016
اأن حتقق مكا�سب �سخمة على  االأو�سط 

مدى االأعوام اخلم�سة املقبلة من خالل 
اإذ  وال��ت��ك��ام��ل  ال��رق��م��ن��ة  تقنيات  اع��ت��م��اد 
�ست�سهد اإحراز اإيرادات �سنوية ت�سل اإىل 
اأمريكي �سمن خمتلف  17 مليار دوالر 
املنتجات  القطاعات مبا يف ذلك تطوير 
واخلدمات  والت�سنيع  ال�سراء  و�سفقات 

اللوج�ستية اإىل جانب قطاع اخلدمات.
اإحدى  التحكم  واأنظمة  االأمتتة  وت�سكل 
االأق�سام املخ�س�سة اخلم�سة التي ي�سمها 
لهذا  االأغ��ذي��ة  ل�سناعة  جلفود  معر�س 
العام حيث �ساهم املعر�س - الذي ميتد 
على م�ساحة تتجاوز 80 األف مرت مربع 
من م�ساحات العر�س ويقام يف 13 قاعة 
من قاعات مركز دبي التجاري العاملي - 
كبار  كواحدة من  دبي  تر�سيخ مكانة  يف 
توريد  ���س��ال���س��ل  جم����ال  يف  ال���الع���ب���ني 

الغذاء العاملية.
امل�ساهمة  ال�سركات  لقاء  �سمان  وبهدف 
بال�سركاء وامل�ستثمرين املنا�سبني �سيطلق 
معر�س جلفود ل�سناعة االأغذية برنامج 
نوعه  االأ�سخم من  امل�سرتين  ا�ست�سافة 

•• دبي-وام:

 ت�ست�سيف دبي معر�س جلفود ل�سناعة 
القادم  اأكتوبر   31 يف   2017 االأغذية 
العاملي  دب���ي  م��رك��ز  يف  ي��وم��ني  وي�ستمر 
للموؤمترات واملعار�س بح�سور اأكرث من 
واإقليمي ودويل  1600 م�سارك حملي 
من موردي اخلدمات اخلا�سة ب�سناعة 
 60 اأك��رث من  االأغ��ذي��ة و عار�سون من 
دول����ة ي��ق��دم��ون اأح�����دث اب��ت��ك��ارات��ه��م يف 
املعر�س الذي ي�سم 30 جناحا وطنيا .

اإيطالية  م�ساركة  اأك��رب  املعر�س  وي�سهد 
تخ�سي�س  ���س��ي��ت��م  ح���ي���ث  ت���اري���خ���ه  يف 
م�ساحة عر�س تبلغ 3800 مرتا مربعا 
جميع  يف  العاملة  االإيطالية  لل�سركات 
و�سل�سلة  ال��غ��ذائ��ي  الت�سنيع  جم����االت 

توريد املعدات اخلا�سة بهذا القطاع.
عن  مم��ث��ل��ني  امل��ع��ر���س  ي�ست�سيف  ك��م��ا 
جميع الدول الرائدة يف جمال الت�سنيع 
وفرن�سا  النم�سا  ذل���ك  يف  مب��ا  ال��غ��ذائ��ي 
وماليزيا  وك���وري���ا  واإي���ط���ال���ي���ا  واأمل���ان���ي���ا 

 2000 م��ن  اأك���رث  �سي�ست�سيف  وال���ذي 
املوؤهلني  ال�سناعيني  امل�سرتين  اأهم  من 
واأفريقيا  االأو����س���ط  ال�����س��رق  منطقة  يف 
حمددة  ميزانية  بر�سد  قاموا  وال��ذي��ن 

لل�سراء من ال�سركات العار�سة.
للمعر�س  اجل��دي��دة  الفعاليات  وت�سمل 
االأغذية  ل�سناعة  جلفود  جوائز  توزيع 
تكرميا لل�سركات التي اأظهرت متيزاً يف 
�سيقام  وذل��ك خالل حفل كبري  القطاع 
�ستقدم  بينما  اأك��ت��وب��ر..   31 ي��وم  م�ساء 
�سياحية  ج���والت  ت���ورز  انوف�سن  �سركة 
للزوار ت�سمل م�ساهدة اأحدث االبتكارات 
اأرقى  اأر���س الواقع �سمن عدد من  على 
واحلائزة  املنطقة  يف  الغذائية  امل�سانع 

على الكثري من اجلوائز.
وم�������ن امل�����ق�����رر ك�����ذل�����ك ع����ق����د م����وؤمت����ر 
متخ�س�س بالقطاع على هام�س املعر�س 
معمقة  ومناق�سات  حتليالت  ويت�سمن 
حول جمموعة من املوا�سيع مبا يف ذلك 
دور الرقمنة يف القطاع وحلول الت�سنيع 
الذكي والبيانات ال�سخمة وحتليالتها.

•• ا�ستانا-وام:

التقى �سعادة الدكتور حممد اأحمد 
الدولة  �سفري  اجلابر  �سلطان  بن 
اأم�س  كازاخ�ستان  جمهورية  ل��دى 
ك��ول��ي��ب��اي��ف رئي�س  ت��ي��م��ور  ���س��ع��ادة 
احتاد رجال االأعمال رئي�س �سركة 
جمهورية  يف  للطاقة  اإنريجي  كاز 

كازاخ�ستان.
دعم  �سبل  بحث  ال��ل��ق��اء  خ��الل  مت 
دولة  الثنائي بني  التعاون  وتعزيز 
كازاخ�ستان  وجمهورية  االإم����ارات 
يف �ستى املجاالت وال�سيما يف جمال 
االق��ت�����س��اد وال���ت���ج���ارة واالأع���م���ال 
والبنية  وال�سياحة  واال�ستثمارات 

التحتية.
كوليباييف  تيمور  ���س��ع��ادة  واأ���س��اد 
مب�����س��ت��وى ال��ع��الق��ات ال��ت��ي تربط 

وجمهورية  االإم�������ارات  دول����ة  ب���ني 
اأن  اإىل  م���������س����ريا  ك����ازاخ���������س����ت����ان 
االإم��ارات اأ�سبحت من اأهم �سركاء 

كازاخ�ستان يف املنطقة.
املزيد  تطوير  على  حر�سه  موؤكدا 
من التعاون بني البلدين من خالل 
اإقامة عالقات مبا�سرة بني جمتمع 
االأعمال يف كال البلدين موؤكدا اأن 
الكازاخ�ستانيني  االأع���م���ال  رج���ال 
يرغبون اال�ستفادة من خربة دولة 
االإمارات يف جمال تطوير االأعمال 

والبنية التحتية واخلدمات.
اأ����س���اد ���س��ع��ادة ال�سفري  م��ن ج��ان��ب��ه 
ب��ع��الق��ات ال���ت���ع���اون امل��ت��م��ي��زة بني 
دفع  يف  ي�سهم  ما  البلدين  قيادتي 
ب��ني دولة  ال��ت��ع��اون  ورف��ع م�ستوى 
كازاخ�ستان  وجمهورية  االإم����ارات 

اإىل اآفاق اأرحب.

العالقات  تعزيز  اأهمية  اإىل  الفتا 
و�سيدات  االأع�����م�����ال  رج�������ال  ب����ني 
االأع���م���ال يف ال��ب��ل��دي��ن م���ن خالل 
وتبادل  واملوؤمترات  املنتديات  عقد 
ال�����زي�����ارات ب���ني مم��ث��ل��ي االأع���م���ال 

وخا�سة اأ�سحاب امل�ساريع ال�سغرية 
واملتو�سطة لالإطالع على الفر�س 
امل��ت��اح��ة مب��ا ي�ساهم  واالإم��ك��ان��ي��ات 
التعاون يف جمال االأعمال  بتعزيز 

بني البلدين ال�سديقني.

العدد 12117 بتاريخ 2017/9/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2898  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- الكفاح الإ�سالح املركبات - �س ذ م م 2-�سمري حممد زرزر 
جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ �سركة اخلليج للتمويل - �س م خ وميثله/ 
اإبراهيم ح�سن اإبراهيم املال - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليهما االأول والثاين بالتكافل والت�سامن مببلغ وقدره ) 281.578.77( 
درهم وفائدة قانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  املوافق  2017/9/27  
من  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.12 بالقاعة  ���س   8.30 ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12117 بتاريخ 2017/9/10   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/18  ا�شتئناف تظلم عقاري    

العقاري  والتطوير  لال�ستثمار  تنميات  1-�سركة  �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
)�سابقا( �سركة تنميات جلوبل للتطوير العقاري - �س ذ م م  جمهول حمل 
عبداهلل  : خليفة  زكريا وميثله  �سليم  امل�ستاأنف /حممد  ان  االقامة مبا 
�سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي - قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى 
رق��م  2017/10 تظلم عقاري - وح��ددت لها جل�سه يوم االربعاء  املوافق 
وعليه   ch1.B.7 رق��م  بالقاعة  م�ساءا    17.30 ال�ساعة    2017/9/13
�ستجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12117 بتاريخ 2017/9/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/2646   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- �سركة ديف�سكو لتاأجري ال�سيارات - �س ذ م م - وميثلها ال�سيد/
2-وليد  بال�سركة  ومدير  �سريك  ب�سفته   - الرحيمي  عياد  بن  مناحي  بن  وليد 
التنفيذ/اخلط  طالب  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول   - الرحيمي  عياد  مناحي 
الف�سي للتجارة - موؤ�س�سة فردية وميثله : يو�سف حممد احمد يو�سف احلمادي 
- قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )1146468.12( درهم بالت�سامن  اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12117 بتاريخ 2017/9/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1009   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1- ا�سماعيل احمد كعكة جي جمهول حمل االقامة 
�سعيد   / وميثله  ال�سيارات  لتاأجري  التنفيذ/داما�س  طالب  ان  مب��ا 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - الزحمي  احمد  عبيد  م��ب��ارك 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )37046( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12117 بتاريخ 2017/9/10

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/برحي للتمور واحللويات

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2216163 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد عبداهلل حم�سن بخيت العامري %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ا�سلم كونياكانيدل مامو %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل �سلمان ح�سني �سلمان املرزوقي

تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�ساحة 1*3 اىل 1*3
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

 تعديل ا�سم جتاري من/برحي للتمور واحللويات
BARHI DATES & SWEETS

اىل/ برحي للتمور واحللويات ذ.م.م 
BARHI DATES & SWEETS LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12117 بتاريخ 2017/9/10

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

عبري يو�سف ح�سن احلو�سني للتجارة
 رخ�سة رقم:CN 1037165 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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املال والأعمال

�سرطة اأب�ظبي حتذر من م�اقع اإلكرتونية ت�ستنزف مدخرات امل�ستثمرين باأ�س�اق املال

امل�ستثمرين  ب��ور���س��ي��د  ال��ع��م��ي��د  ون�����س��ح 
امل�ستخدمة  امل��واق��ع  اأم����ان  م��ن  ب��ال��ت��اأك��د 
ال�سقوط  لتجنب  املال  اأ�سواق  تنظيم  يف 

•• اأبوظبي -وام: 

اأب���وظ���ب���ي م���ن مواقع  ���س��رط��ة  ح�����ذرت 
ت�ستخدمها  مرخ�سة  غ��ري  اإل��ك��رتون��ي��ة 
�����س����رك����ات اح���ت���ي���ال���ي���ة خ��������ارج ال����دول����ة 
بعد  امل�ستثمرين  م��دخ��رات  ال���س��ت��ن��زاف 
ب���اأرب���اح وه��م��ي��ة ع��رب التداول  اإغ��رائ��ه��م 
ك��ب��ور���س��ات االأ�سهم  امل��ال��ي��ة  االأ����س���واق  يف 
واملعادن  وال��ع��ق��ارات  والنفط  والعمالت 

النفي�سة “الذهب والف�سة«.
وت�������س���ت���خ���دم ت���ل���ك ال�������س���رك���ات امل����واق����ع 
امل�ستثمرين  على  للتحايل  االإلكرتونية 
واإيداع  لديها  ح�سابات  فتح  خ��الل  م��ن 
عرو�سا  مقابل  ال��ت��داول  لغايات  مبالغ 
الأرب������اح م��ال��ي��ة ت��ت�����س��ح ل��ل�����س��ح��اي��ا عند 
مطالبتهم باحل�سول عليها باأنها وهمية 

وغري حقيقية.
وق����ال ال��ع��م��ي��د ال��دك��ت��ور را����س���د حممد 
التحريات  م���دي���ري���ة  م���دي���ر  ب��ور���س��ي��د 

االأمن  قطاع  يف  اجلنائية  والتحقيقات 
تلقت  اأب���وظ���ب���ي  ���س��رط��ة  اأن  اجل���ن���ائ���ي 
منها  مماثلة  بق�سايا  احتيال  ب��الغ��ات 
مليون   12 ا�ستنزاف  خاللها  مت  واقعة 
درهم من اأحد امل�ستثمرين.. م�سريا اإىل 
وجود ع�سابات دولية يف اخلارج ت�ستخدم 
خادعة  اأ���س��ال��ي��ب  وتتبع  م�سللة  م��واق��ع 
ال�سخ�سية  والبيانات  املعلومات  بطلب 
ا�ستدراج  من  لتتمكن  احل�سابات  واأرق��ام 

ال�سحايا وا�ستنزاف مدخراتهم.
واأكد �سرورة التزام االأفراد با�سرتاطات 
ال�سرطة  وحت��ذي��رات  املخت�سة  اجل��ه��ات 
االإلكرتونية  املتعلقة مبكافحة اجلرائم 
و���س��رع��ة االإب����الغ يف ح��ال وق���وع ال�سرر 
ل��ل��ت��م��ك��ن م����ن ت���ع���ق���ب ه������ذه اجل����رائ����م 
ل��ه��ا مثنيا ع��ل��ى ج��ه��ود فرع  وال��ت�����س��دي 
مديرية  يف  االإل����ك����رتون����ي����ة  اجل�����رائ�����م 
اجلنائية  وال���ت���ح���ق���ي���ق���ات  ال���ت���ح���ري���ات 

ملكافحتها واحلد من انت�سارها.

���س��ح��اي��ا يف ع��م��ل��ي��ات االح���ت���ي���ال امل���ايل 
ع��رب االإن��رتن��ت وحثهم على رف��ع درجة 
احلماية يف اأجهزة الكمبيوتر با�ستخدام 

الفريو�سات  مل��ك��اف��ح��ة  م��ع��ت��م��دة  ب���رام���ج 
غري  اأو  امل�سبوهة  امل��واق��ع  ت�سفح  وع��دم 

املرخ�سة.
املمار�سات  ل��ت��ل��ك  ال��ت�����س��دي  اإىل  ودع����ا 
والتعامل  التوعية  طريق  عن  اخلاطئة 
ب��ح��ذر م���ع امل���واق���ع االإل���ك���رتون���ي���ة التي 
اإىل  مالية  مبالغ  حت��وي��ل  منهم  تطلب 
ج��ه��ات غ���ري م��ع��روف��ة وت��ف��ع��ي��ل برامج 
التخل�س  ك����ف����اءة  ل�����س��م��ان  احل���م���اي���ة 
م��ن امل��واق��ع ال�����س��ارة ال��ت��ي حت��ت��وي على 
ا�ستنزاف  ت�ستهدف  اإلكرتونية  �سيفرات 

مدخرات ال�سحايا.
واأكد �سرورة عدم االن�سياق وراء املرابح 
الوهمية واال�ستفادة  والعوائد واملكافاآت 
من الفر�س املتاحة عرب تداول االأموال 
يف املواقع االإلكرتونية املعتمدة وا�ست�سارة 
ال�سركات املرخ�سة ذات ال�سمعة اجليدة 
اخل��ا���س��ع��ة ل��ل��رق��اب��ة م���ن ق��ب��ل اجلهات 

الر�سمية داخل الدولة وخارجها.

انطالق معر�ض معدات الدفاع واالأمن 
الدويل بلندن 12 �سبتمرب اجلاري 

•• اأبوظبي- وام:

برنامج  تنفيذ  على  ي�سرف  ال���ذي  االق��ت�����س��ادي  ال��ت��وازن  جمل�س  ي�����س��ارك 
الدويل  واالأم��ن  الدفاع  معدات  يف معر�س  “توازن”  االقت�سادي  التوازن 
الذي يقام يف معر�س اأك�سل لندن خالل الفرتة ما بني 12 و15   DSEI

�سبتمرب احلايل.
وقال �سعادة طارق احلو�سني الرئي�س التنفيذي ملجل�س التوازن االقت�سادي 
لتبادل  ال��دويل  ال��دف��اع  لقطاع  مهمة  فر�سة  ميثل  املعر�س  اإن  “توازن” 

اخلربات والتجارب وا�ستعرا�س التحديات .
موؤكداً حر�س املجل�س على التواجد يف هذا احلدث العاملي واالطالع على 

اأحدث احللول والتقنيات يف جمال الدفاع واالأمن.
على هام�س معر�س   - “توازن”  التوازن االقت�سادي  وي�ست�سيف جمل�س 
ال�سركات  ال�����س��اب��ع ملجل�س  االج��ت��م��اع   - ال����دويل  واالأم����ن  ال��دف��اع  م��ع��دات 
�سعادة طارق احلو�سني  لندن بح�سور  الربيطانية  العا�سمة  الدفاعية يف 
الرميثي  مطر  و�سعادة  االقت�سادي  ال��ت��وازن  ملجل�س  التنفيذي  الرئي�س 

الرئي�س التنفيذي لوحدة التطوير ال�سناعي.
و�سيتطرق خرباء “املجل�س” اإىل اأبرز التحديات واملوا�سيع حملياً وعاملياً 
واملواهب،  ب��امل��ه��ارات  ب��االرت��ق��اء  املتعلقة  اآرائ��ه��م  على  ال�سوء  ت�سليط  م��ع 

وتطوير ال�سناعات، وبناء �سبكة عالقات من اأجل امل�ستقبل.
امل�ساريع  م��ن  العديد  تنفيذ  على  االق��ت�����س��ادي  ال��ت��وازن  برنامج  وي�سرف 
اقت�سادية  قطاعات  يف  ال���دوالرات  مباليني  قيمتها  تقدر  التي  امل�سرتكة 
و�سناعية متنوعة مبا فيها بناء ال�سفن وتربيد املناطق وتاأجري الطائرات 
واخلدمات  ال��زراع��ي��ة  وامل�ساريع  ال�سحية  وال��رع��اي��ة  االأ���س��م��اك  وا���س��ت��زراع 

امل�سرفية والتعليم.

اآ�سيان ت�قع اتفاقية التجارة 
احلرة مع ه�نغ ك�نغ يف ن�فمرب 

•• مانيال-اأ ف ب:

“اآ�سيان”  اآ�سيا  �سرق  رابطة دول جنوب  ان  اأعلن م�سوؤول حكومي فلبيني 
�ستوقع اتفاقية التجارة احلرة مع هونغ كونغ يف نوفمرب يف اأعقاب ثالث 

�سنوات من املحادثات.
مع  احل��ر  التبادل  مفاو�سات  ال�سينية  ل���الإدارة  اخلا�سعة  املنطقة  وب��داأت 
التي  االقت�سادية  الكتلة  توقيع  على  �سنوات  ارب��ع  بعد   ،2014 يف  اآ�سيان 

ت�سم 10 دول اتفاقية جتارية مماثلة مع ال�سني يف 2010.
اآ�سيان،  ا�ستثمارية مع  اتفاقية  املفاو�سات حول  اي�سا  كونغ  واكملت هونغ 

بح�سب م�ساعد وزير التجارة الفلبيني �سيفريينو رودولفو.
ايجابية  ر�سالة  يوجه  ان   ... ه��ذا  �ساأن  “من  لل�سحافيني  رودول��ف��و  وق��ال 
واالأ�سواق  احل��رة  بالتجارة  القوي  اآ�سيان  ال��ت��زام  ح��ول  ال��دويل  للمجتمع 

املفتوحة«.

�سركة تاأمني تقدر اأ�سرار ايرما بـ1,2 مليار ي�رو 
•• باري�س-اأ ف ب:

للتاأمني  امل����رك����زي  ال�������س���ن���دوق  اأع���ل���ن 
ت�سبب  ال��ت��ي  االأ����س���رار  قيمة  اأن  اأم�����س 
�سان  جزيرتي  يف  اي��رم��ا  االإع�����س��ار  بها 
مارتان و�سان برتيليمي قدرت بحوايل 

يورو. مليار   1،2
العامة  ال����ت����اأم����ني  ����س���رك���ة  واأ�������س������ارت 
الطبيعية  ال����ك����وارث  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة 
ت�سمل  القيمة  “هذه  اأن  اإىل  ب��ي��ان  يف 
وال�سركات  وال�����س��ي��ارات  امل��ن��ازل  اأ���س��رار 
مبا يف ذلك اخل�سائر الت�سغيلية” التي 
يف  التعوي�س  ن��ظ��ام  ت��اأم��ني  ي�سملها  ال 
ال�سندوق  وق���ال  الطبيعية.  ال��ك��وارث 

اإن هذا احلدث الذي ُن�سر على اإثره يف 
اجلريدة الر�سمية مر�سوم اإعالن حالة 
الكارثة الطبيعية يف اجلزيرتني ام�س 
ال�سبت، يعترب من اأكرب احلوادث التي 
اأرا���س تابعة لفرن�سا منذ  ح�سلت على 

عاما.  35
 وم���ن اأج����ل ال��ت��ع��وي�����س ع��ل��ي��ه��م، يجب 
ت�سريحا  ي��ق��دم��وا  اأن  امل��ن��ك��وب��ني  ع��ل��ى 
باالأ�سرار خالل ع�سرة اأيام من �سدور 

املر�سوم.
اجلمعة  التاأمني  �سركات  احت��اد  واأعلن 
الت�سريحات  �ستقبل  االأخ��رية  ه��ذه  اأن 
بعني  اآخ��ذة  امل��ذك��ورة  املهلة  انتهاء  بعد 
ال�سركات  واأن  الكارثة  حجم  االعتبار 

�ستكون لينة يف ما يخ�ّس و�سائل اإثبات 
اأن  حمليون  م�سوؤولون  وراأى  ال�سرر. 
%60 من منازل �سان مارتان مل تعد 
ال�سندوق  وي��ق��رتح  لل�سكن.  ���س��احل��ة 
فرن�سا  تزال  ال  الذي  للتاأمني  املركزي 
تغطية  ال��ت��اأم��ني  �سركات  على  ت��دي��ره، 
غ�����ري حم���������دودة يف ح����ال����ة ال�����ك�����وارث 
الطبيعية باالإ�سافة اىل خماطر اأخرى 
متعلقة بال�ساأن العام، مثل االعتداءات 

واالأعمال االإرهابية.
واأ�سار رئي�س ال�سندوق برتران البيلوي 
اجلمعة اىل اأن ال�سندوق لديه ما يكفي 
من االحتياطي لتعوي�س هذه الكارثة 

مهما كانت كلفتها.

االإمارات حتتفظ باملرتبة االأوىل كاأكرث الدول
 رغبة يف اال�ستثمار العقاري بني �سكان منطقة اخلليج

•• دبي-وام:

العربية  االإم����������ارات  دول������ة  ح���اف���ظ���ت   
كاأكرث  االأوىل  مرتبتها  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة 
الدول رغبة يف اال�ستثمار العقاري بني 
اعتربت  ..فيما  اخلليج  منطقة  �سكان 

دبي اأكرث املدن تف�سيال.
التي �سدرت  الدرا�سة  جاء ذلك خالل 
العقاري(  )املوؤ�سر  موؤخرا حتت عنوان 
"يوغوف"  ب����ني  ب���ال���ت���ع���اون  وع����ق����دت 
اأ�سئلة  ووجهت  جلوبال  �سكيب  و�سيتي 
مل�سرتي املنازل يف اخلليج وامل�ستثمرين 
ال���ع���ق���اري���ني ع���ن اأك�����رث امل���ن���اط���ق حول 
ال�ستثمار  ي��ف�����س��ل��ون��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ع���امل 
اأموالهم حيث جاءت %45 من الردود 
%42 يف  ب�  ل�سالح االإم���ارات، مقارنة 

العام املا�سي فيما بلغت الن�سبة 63% 
ال�سرق  منطقة  يف  املقيمني  ردود  م��ن 

االأو�سط.
�سملتهم  %69 مم��ن  ح���وايل  واخ��ت��ار 
الدرا�سة مدينة دبي كوجهتهم املف�سلة 
توقع  ح���ي���ث  ال����ع����ق����اري  ل���ال����س���ت���ث���م���ار 
%66 منهم اأن ي�ساهم حدث "اإك�سبو 
2020" يف رفع ن�سبة االهتمام ب�سراء 
العربية  االإم�����ارات  دول���ة  ال��ع��ق��ارات يف 

املتحدة.
انعقاد  قبيل  الدرا�سة  عن  الك�سف  ومت 
�سيتي �سكيب جلوبال اأحد اأكرب املعار�س 
العقارية واأكرثها اإلهاما على م�ستوى 
ل�سناعة  �سنويا  موؤ�سرا  ويعترب  العامل 
والذي  النا�سئة  االأ���س��واق  يف  ال��ع��ق��ارات 
يعود اإىل مركز دبي التجاري العاملي يف 

العقاري  املوؤ�سر  تقرير  ت�سميم  مت  انه 
العقارات  �سوق  اأح��وال  ملتابعة  ال�سنوي 
يف ال�سرق االأو�سط وم�ساعدة ال�سناعة 
ب��ع��ني االعتبار  ال��ت��و���س��ع م��ع االأخ����ذ  يف 

اهتمامات امل�ستثمرين.
اإىل  ت�سري   2017 درا���س��ة  اأن  واأ���س��اف 
واأ�سعار  املبيعات  يف  طفيف  انخفا�س 
االإي��ج��ار يف دول���ة االإم�����ارات لكن مناخ 
اال�ستثمار العقاري عموما يبقى اإيجابيا 
اأن  امل�����س��ارك��ني  ردود  م��ن  ون�ستخل�س 
املنهجية الت�سريعية القوية والعرو�س 
باأ�سعار  ال�سكنية  ل��ل��ع��ق��ارات  ال��واف��ي��ة 
"اإك�سبو2020"  ح��دث  واأن  خمتلفة 
ال��دع��ام��ات مل�ستقبل  اأب����رز  ت��ع��ت��رب م��ن 

�سحي للعقارات يف املنطقة.
و����س���م���ن ت���ق���ل���ب���ات اأ�����س����ع����ار ال���ع���ق���ارات 

الفرتة ما بني 11 اإىل 13 �سبتمرب.
�سيتي  معر�س  م��دي��ر  رودز  ت��وم  وق���ال 
الدرا�سة  ن��ت��ائ��ج  ان  ج��ل��وب��ال  ���س��ك��ي��ب 
احلالية  ال���ظ���روف  ع��ن  ف��ك��رة  تعطينا 
�ست�ساعدنا  ان��ه��ا  ���س��ك  ..وال  ل��ل�����س��وق 
توقعاتنا  حت����دي����د  يف  و�����س����رك����اءن����ا 

لال�ستثمارات العقارية امل�ستقبلية.
ب��ي��ع امل�ساريع  ات��اح��ة  ان���ه م��ع  واأ����س���اف 
االأوىل  ل��ل��م��رة  االإم���������ارات  يف  امل���ق���ام���ة 
هذا  ج��ل��وب��ال  �سكيب  �سيتي  ت��اري��خ  يف 
من  االهتمام  من  الكثري  نتوقع  العام، 
الزوار الطاحمني لال�ستفادة من  قبل 
خ��ي��ارات ال��ب��ي��ع اجل��ذاب��ة وات��خ��اذ قرار 

ال�سراء من العار�سني مبا�سرة.
وق���ال ك��اي��ال���س ن��ادي��ف امل��دي��ر االإداري 
يوغوف  ل��دى  االأو���س��ط  ال�سرق  ملنطقة 

بانخفا�س  التوقعات  ج���اءت  ال�سكنية 
 56% توقع  حيث  ال�سوق  يف  االأ�سعار 
ممن �سملتهم الدرا�سة انخفا�س اأ�سعار 
فيها،  امل��ق��ي��م��ني  ال�����دول  يف  ال���ع���ق���ارات 
اأ�سعار  ان��خ��ف��ا���س   59% ت��وق��ع  ف��ي��م��ا 

االإيجارات يف الدول املقيمني فيها.
وت�سري الردود اخلليجية يف االإح�سائية 
ال�سكنية  ال��ع��ق��ارات  م��وق��ع  اأه��م��ي��ة  اإىل 
املرافق  من  قربها   43% اختار  حيث 
 42% اخ�����ت�����ار  ف���ي���م���ا  ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة، 
ال�سحية  ال��رع��اي��ة  م��راف��ق  م��ن  قربها 
حمالت  م���ن  ق��رب��ه��ا  ف�����س��ل  و35% 
العمل  اآثر قربها من  البقالة و33% 
�سكان  ي��ف�����س��ل  ال���درا����س���ة  ..وب��ح�����س��ب 
م��ن حمالت  ق��رب عقارتهم  االإم����ارات 

البقالة حيث بلغت الن�سبة 44%.
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تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 237087  بتاريخ:   13 / 7 / 2015
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�س��م :    تيت�سكينج  تايرز  ليمتد.  
اأنتل مان�سيون ، رق��م 61 ، هاير رود ،  # تيانبوا  – 1904 ، 1911 ، 19 اأف بلدينج 2  وع��ن��وان��ه:    روم 1901 

اأوينجداو ، �ساندوجن ، ال�سني.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :     

قاطرات جر ، �سنابر ل�سرة الدوالب ، اإطارات لعجالت املركبات ، عجالت املركبات ، دراجات هوائية ، عربات  
مناولة ، اإطارات داخلية لالإطارات امل�سغوطة ، اإطارات لعجالت املركبات ، مدا�سات الإعادة تلبي�س االإطارات ، 

اإطارات غري جموفة لعجالت املركبات. 
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 12 (

و�سف العالمة:  "  TECHKING "       بحروف التينية   ب�سكل  مميز . 
اال�س��رتاطات:

االقت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  10  �شبتمرب 2017 العدد 12117

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 217007  بتاريخ:   2 / 9 / 2014
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�س��م :    جواندجدوجن �سيناك�سياجن بور�سالين كو ،، األ تي دي.
وعنوانه:    �ساوث بي 1 ، ريوي اإندا�سرتي بارك ، فينجاك�سي ، ت�ساوزهو �سيتي ، جواجندوجن بروفين�س ، 

ال�سني. 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :     

خزفيات لغايات منزلية ، اأطباق عميقة  ) زبادي ( ،  اأطباق مائدة ،  قوارير زجاجية ذات اأحجام كبرية ، قدور 
طهي ، اأباريق �ساي ، اأواين خزف �سيني ، اأواين فخارية ، حاويات لال�ستخدام املنزيل اأو املطبخ ، حلي من 
اخلزف ال�سيني ، حتف فنية من اخلزف ال�سيني و الفخار اأو الزجاج ، ادوات مائدة ) بخالف ال�سكاكني و 

ال�سوك و املالعق ( ، قوارير زجاجية اأوعية ، زبديات زجاجية . 
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 21 (

ب�سكل  ر�سم خطني منحيني  و  ب�سكل مميز    "  بحروف التينية    SOLECASA " العالمة:   و�سف 
مميز .

اال�س��رتاطات:
االقت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  10  �شبتمرب 2017 العدد 12117

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 237086    بتاريخ:   13 / 7 / 2015
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�س��م :    تيت�سكينج  تايرز  ليمتد.  
اأنتل مان�سيون ، رق��م 61 ، هاير رود ،  # تيانبوا  – 1904 ، 1911 ، 19 اأف بلدينج 2  وع��ن��وان��ه:    روم 1901 

اأوينجداو ، �ساندوجن ، ال�سني.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :     

قاطرات جر ، �سنابر ل�سرة الدوالب ، اإطارات لعجالت املركبات ، عجالت املركبات ، دراجات هوائية ، عربات  
مناولة ، اإطارات داخلية لالإطارات امل�سغوطة ، اإطارات لعجالت املركبات ، مدا�سات الإعادة تلبي�س االإطارات ، 

اإطارات غري جموفة لعجالت املركبات. 
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 12 (

و�سف العالمة:  "  DURATOUGH "       بحروف التينية   ب�سكل  مميز . 
اال�س��رتاطات:

االقت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  10  �شبتمرب 2017 العدد 12117

منوذج اعالن الن�صر عن التعديل بعد الت�صجيل
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

املالك:هوت وكول مطعم ومقهى �س.ذ.م.م 
بن�سر التعديالت املو�سحة اأدناه عن العالمة التجارية التالية:

بتاريخ : 2015/04/05 املودعة بالرقم :230338 
بتاريخ: 2015/04/05 امل�سجلة بالرقم: 230338 

با�س������م املالك
وعنوانه:اأبوظبي

بتاريخ: واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43 خدمات توفري االطعمة وامل�سروبات وااليواء 
املوؤقت.

من  يقابلها  والبارد  احل��ار  عبارة  العالمة  تعديل  ال�سابق:  الن�سر  بعد  الطلب  على  التعديالت 
الناحية االخرى hot n cool ويف منت�سف ال�سكل دائرة بداخلها hot n cool ويف ن�سفها 

حروف h n c ب�سكل مميز .

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  10  �شبتمرب 2017 العدد 12117 العدد 12117 بتاريخ 2017/9/10   

     اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 
يف الدعوى 02/06185/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : را�سيدة راجكوتواال ، ودي دبليو بي يو اي ائي انترييورز - �س ذ م م 
مبا اأن املدعي : مركز برجمان - �س ذ م م   

 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/06185/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
تاريخ  م��ن  اي��ج��اري��ة  قيمة  م��ن  ي�ستجد  م��ا  ب���اداء  عليها  امل��دع��ي  ال���زام   - مالية  مطالبة 

201/3/31 حتى تاريخ االخالء الفعلي 
للماأجور للفرتة من 2016/4/1  االأج��رة  �سداد  املدعى عليه ميتنع عن  ان  اخ��الء عقار - 
رغم  ���س��داده  ع��ن  وميتنع  دره��م   687.225.00 مبلغ  بذمته  فرت�سد   2017/3/31 وحتى 

اخطاره بال�سداد او االإخالء يف 2017/6/12    
مطالبة مالية - ان املدعى عليه ميتنع عن �سداد االأجرة للماأجور للفرتة من 2016/4/1 
رغم  ���س��داده  ع��ن  وميتنع  دره��م   687.225.00 مبلغ  بذمته  فرت�سد   2017/3/31 وحتى 

اخطاره بال�سداد او االإخالء يف 2017/6/12
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم االحد املوافق 2017/8/20 
ال�ساعة 2.30م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة االوىل( بالدائرة االإبتدائية واملنعقدة مبقر 
مركز ف�س املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة 
ايام من تاريخ الن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من 

دفاع وم�ستندات 

مركز ف�س املنازعات االيجارية
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مفيد: الأظفار  • ق�ّض 
وَب���ْرده���ا يف جتنب  امل��ري�����س  اأظ��ف��ار  ي�ساهم ق�س 

ظهور الندوب وااللتهابات، فيما مل يثبت م�ساد 
الهي�ستامني ال�سائل فاعليته للتخل�س من احلّكة. 

ولكن ميكن تخفيفها عرب حّمام يومي ب�سابون 
ال  ج��ي��داً،  الطفل  ب�سرة  تنظيف  ويجب  هر.  ُمطَّ

�سيما الثنيات، عرب الرتبيت عليها مبن�سفة.

�صروري: عالج  من  • ما 
تتطلب احلبوب احلادة دواًء م�ساداً للفريو�سات. 
وميكن  ُوج����دت  اإذا  خفيفة  احل��م��ى  تبقى  ول��ك��ن 
يف  املبالغة  ع��دم  ب�سيطة:  ب��خ��ط��وات  تخفي�سها 
با�ستمرار،  ج�����س��م��ه  وت��رط��ي��ب  ال��ط��ف��ل،  ت��غ��ط��ي��ة 
مئوية،  درج���ة   19 على  الغرفة  ح���رارة  و�سبط 
واإعطاوؤه البارا�سيتامول عند احلاجة. اأما اإذا كان 
الربو  ملعاجلة  ق�سرية  �ستريويدات  ياأخذ  الطفل 

اأو االإكزميا، فال بد من اإبالغ الطبيب بذلك.

اجلدري: �صد  لقاح  تلقي  • ميكن 
اللقاح لي�س اإلزامياً، لكن تربز احلاجة اإليه عند 
االأوالد  اإ���س��اب��ة  ع��دم  اأو  امل��ن��اع��ة  وج���ود �سعف يف 

باملر�س قبل عمر الثالثة ع�سرة.

املنزل: الطفل  يالزم  اأن  • يجب 
ال��ت��ع��اي�����س م���ع اجل�����دري اأم�����ر م���زع���ج، ل��ك��ن من 
مبكرة  مرحلة  يف  الطفل  به  ي�ساب  اأن  االأف�سل 
ت��زداد ح��ّدة مع  املر�س وم�ساعفاته  اأعرا�س  الأن 
اإىل  االأوالد  ي��ذه��ب  اأن  ميكن  ال�����س��ن.  يف  ال��ت��ق��دم 
احل�سانة اأو املدر�سة، اإال اإذا كانت احلّكة اأو احلمى 

تزعجهم كثرياً.

تعمل  وال��ل��ح��م��ي��ة  ال���ل���وزت���ني  اأن  االأط����ب����اء  ي���وؤك���د 
االأنف  طريق  عن  تدخل  التي  للجراثيم  كم�سيدة 
اأو الفم، لذلك عندما ي�ساب اجل�سم بعدوى تنتفخ 

هذه االأن�سجة موؤقتاً م�سببة اأملاً.
هذه  لعالج  مطلوبة  احليوية  امل�����س��ادات  اأن  ورغ��م 
بكرثة  ُين�سح  ال  احليوية  امل�سادات  اأن  اإال  احلالة، 

ا�ستخدامها خا�سة لالأطفال.
الطبيعية  ال��ع��الج��ات  ب��ع�����س  ه��ن��اك  ول���الأط���ف���ال، 
الراحة،  وع��دم  االأمل  من  احل��د  يف  املفيدة  املنزلية 
ومن  احليوية،  كامل�سادات  جانبية  اآث��ار  لها  ولي�س 

هذه العالجات:
الريحان، فهو من م�سادات البكرتيا والفريو�سات 
الفّعالة يف عالج التهابات احللق، والأف�سل النتائج 
ن�سع حوايل 10 اأوراق ريحان يف كوب ون�سف ماء 

من  القليل  ون�سيف  دقائق،   10 ملدة  بغليه  ونقوم 
ع�سري الليمون اإليه وملعقة ع�سل، وجنعل الطفل 

ي�سربه 3 مرات يومياً ملدة 3 اأيام.
اآالم  من  طفلك  ا�ستكى  ف��اإذا  وامللح،  باملاء  الغرغرة 
وامللح،  باملاء  الغرغرة  االأول هو  العالج  فاإن  احللق 
ي�ساعد ارتفاع تركيز امللح على ا�ستخال�س ال�سائل 

من االأن�سجة امللتهبة وتقليل التورم. 
ال��ع�����س��ل م�ساد  وال��ل��ي��م��ون احل���ام�������س،  ال��ع�����س��ل   -
لاللتهابات،  م�سادة  بخ�سائ�س  يتمتع  للجراثيم 
اللوزتني  ت����ورم  تقليل  ع��ل��ى  امل��زي��ج  ه���ذا  وي�����س��اع��د 
الع�سل  من  ملعقة  من  اخلليط  يتكون  واللحمية. 
3 من ع�سري الليمون، اجعل طفلك  اأو  وقطرتني 

يتناولها 3 مرات يف اليوم.
- ال���ث���وم، ف��ه��و ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ال��ك��ربي��ت، وه���و من 

امل�سادات القوية للجراثيم وااللتهابات، وللح�سول 
بع�سري  وخلطه  الثوم  بهر�س  قم  قوية  نتائج  على 

الليمون والع�سل قبل اأن يتناوله الطفل.
- امل�سروبات الدافئة، فعند تورم اللوزتني واللحمية 
يكون ابتالع االأ�سياء �سعباً على ال�سغري، وهنا ياأتي 
املغذيات  بع�س  ل��ت��وف��ري  ال��داف��ئ��ة  امل�����س��روب��ات  دور 

للطفل، وتهدئة االأن�سجة وبالتايل تو�سيع احللق.
مادة  على  يحتوي  فالكركم  ال��ك��رك��م،  م�سحوق   -
الكركمني امل�سادة لالأك�سدة واجلراثيم، وللح�سول 
اأف�سل نتائج اأ�سف م�سحوق الكركم اإىل كوب  على 

حليب دافئ لي�سربه الطفل قبل النوم.
اإىل جانب هذه العالجات ينبغي عدم اإطعام الطفل 
رقائق  اأو  م��ك�����س��رات  اأو  م��ق��ددة  اأو  مقلية  اأط��ع��م��ة 

البطاطا عندما ي�ساب بالتهاب احللق.

اأعرا�ض املر�ض كفيلة بت�صخي�ض احلالة: 
وفروة  الوجه  م�صتوى  على  حبوب  تظهر 
اجل�صم  اأنحاء  يف  تنت�صر  اأن  قبل  الراأ�ض 
تلك  ظ��ه��ور  قبل  امل��وؤخ��رة.  اإىل  و���ص��وًل 
ال�صغرية على اجللد، قد ي�صعر  الفقاعات 
الطفل ب�صداع اأو وجع يف البطن. لكن من 
عمر  كان  اإذا  الطبيب  ا�صت�صارة  الأف�صل 
اإذا كانت مناعته  اأو  اأقل من �صنة،  الطفل 
ح��ادًا  اجل��ل��دي  الطفح  ب��دا  اأو  �صعيفة، 
واحلبوب  احلمى  مثل  اأع��را���ض  ب��رزت  اأو 

العميقة والداكنة واملوؤملة.

لي�ض لها اآثار جانبية كامل�صادات احليويةمعل�مات مهمة عن مر�ض اجلدري

عالجــــات طبيعيـــــــة
 الألــــم الل�زتـني واللحمـيـة

طوال ن�صف قرن، حلم الباحثون مبنح مر�صى ال�صرطان لقاحًا ي�صاعد جهاز املناعة يف حتديد الأورام كاأن�صجة 
املر�صى. لكن مقاربة جديدة تعّدل  �صاعدت عددًا قلياًل من  املحاولت  اأن مئات  اإل  غريبة والق�صاء عليها، 
اللقاحات ال�صخ�صية وفق طفرات الربوتن يف ورم املري�ض حالت على ما يبدو دون النتكا�صة يف حالة 12 
مري�صًا يعانون �صرطان اجللد. كذلك �صاعدت اآخرين يف تعزيز قوة نوع جديد من اأدوية ال�صرطان يعتمد اآلية 

خمتلفة لإطالق هجوم مناعي �صد الورم.

لقاحات معدلة لعالج االأورام ال�سرطانية

يف اللقاء ال�سنوي للجمعية االأمريكية لبحوث 
فريق  ق���ّدم  وا�سنطن،  العا�سمة  يف  ال�سرطان 
دانا-فاربر  م��ع��ه��د  )يف  وو  ك��اث��ري��ن  ال��ب��اح��ث��ة 
لل�سرطان يف بو�سطن( نتائج تو�سل اإليها اأخرياً 
الباحثة  تذكر  ال�سرطان.  �سد  بلقاحات  تتعّلق 
فهذه  كبرية،  بحما�سة  )ن�سعر  امل��ج��ال:  ه��ذا  يف 
حلظة جديدة للقاحات ال�سرطان ال�سخ�سية(.

م�سّجعة  ب���ي���ان���ات  ث������اٍن  ف���ري���ق  مي���ل���ك  ك���ذل���ك 
ت��ب��دو درا����س���ت���ان �سغريتان  ث���م،  مم��اث��ل��ة. م���ن 
الفعل  وردود  االأم��ان  اختبار مدى  اإىل  تهدفان 
املناعية )واعدتني( بالتاأكيد، ح�سبما ي�سري درو 
بالتيمور  هوبكنز يف  ب��اردول من جامعة جونز 
اأن )الوقت ما زال  مباريالند. لكنه يحّذر من 

مبكراً( ال�ستنتاج اخلال�سات عما اإذا كانت هذه 
اللقاحات تطيل حياة مر�سى ال�سرطان.

طفرات الربوتن
ال�سابقة  ال��ف��ا���س��ل��ة  ال�����س��رط��ان  ل��ق��اح��ات  ك��ان��ت 
واحداً  مميزاً  �سرطانياً  بروتيناً  عادًة  ت�ستهدف 
اللقاحات  اأن  اإال  كلهم.  املر�سى  فيه  يت�سارك 
اأو  الربوتني  طفرات  من  ع��دداً  ت�سّم  اجلديدة 
عليها  يحتوي  التي  امل�ستحدثة(  )امل�ست�سدات 
اأن  املفرت�س  وم��ن  ح��دة.  على  كل مري�س  ورم 
م�ست�سدات  م��ن  ج��رع��ة  امل��ر���س��ى  م��ن��ح  ي�ساهم 
اأورامهم امل�ستحدثة، التي تبدو غريبة بالن�سبة 
مناعية  خ��الي��ا  تن�سيط  يف  امل��ن��اع��ة،  ج��ه��از  اإىل 

اخلاليا  مهاجمة  بغية  التائية  اخلاليا  ُتدعى 
ال�سرطانية.

ت���������س����ري درا��������س�������ة ُن�����������س�����رت ق����ب����ل ����س���ن���ت���ني يف 
هذه  جن����اح  اإم����ك����ان  اإىل   Science جم��ل��ة 
على  اعتمد  لقاحاً  اأن  اأظهرت  االإ�سرتاتيجية: 
م�ست�سدات م�ستحدثة حّفز ردود الفعل املناعية 
يف حالة ثالثة مر�سى عانوا حالة متقدمة من 
امليالنوما وكانوا تلقوا دواء لل�سرطان. ولكن يف 
تلك املرحلة، مل ي�ستطع الباحثون حتديد ما اإذا 

كان اللقاح �ساهم يف احلد من منو ال�سرطان.
اأُج���ري���ت درا����س���ة ج���دي���دة ���س��م��ت ���س��ت��ة مر�سى 
العقد  يف  منت�سراً  ميالنوما  �سرطان  يعانون 
اللمفاوية واأحياناً يف مواقع اأخرى. ا�ستوؤ�سلت 
اأورام املر�سى جراحياً، اإال اأن احتمال معاودتها 
ت�سلل حم�س  وو  فريق  اأع��ّد  كبرياً.  ك��ان  النمو 
وا�ستخدم  مري�س  كل  حالة  يف  النووي  االأورام 
حتدد  التي  الطفرات  لتوّقع  حمو�سبة  اأ�ساليب 
�سفرات امل�ست�سدات امل�ستحدثة. عمل الباحثون 
لكل مري�س  لقاح خا�س  اإع���داد  ذل��ك على  بعد 
امل�ست�سدات  ه���ذه  م��ن   20 ن��ح��و  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي 
جلد  حتت  اللقاح  الباحثون  حقن  امل�ستحدثة. 

املر�سى دورياً طوال خم�سة اأ�سهر.
خطرية  جانبية  اأع��را���س��اً  امل��ر���س��ى  يخترب  مل 
ومتتعوا )بردود فعل قوية وفاعلة من اخلاليا 
امل�ست�سدات  م����ن  ب��ك��ث��ري  ت���رت���ب���ط  امل���ن���اع���ي���ة( 
ال��ت��ي قّدم  ل��ق��اح��ه��م، وف���ق وو،  امل�����س��ت��ح��دث��ة يف 
زم��ي��ل��ه��ا ن��ري ه��اك��وه��ني م��ن م��ع��ه��د )ب�����رود( يف 
لقاء  يف  ال��ن��ت��ائ��ج  مبا�سات�سو�ست�س  ك��ام��ربي��دج 
ومل  ال�����س��رط��ان.  لبحوث  االأم��ريك��ي��ة  اجلمعية 
يعاود ال�سرطان الظهور يف حالة هوؤالء املر�سى 

جميعاً بعد مرور 32 �سهراً اليوم.
حالتهما  ك��ان��ت  ال��ل��ذي��ن  املري�سني  اأن  �سحيح 
ف��ري��ق وو جلاأ  اأن  اإال  ان��ت��ك�����س��ا،  ت��ق��دم��اً  االأك����رث 
مثبط  ُيدعى  مناعي  ع��الج  اإ���س��ايف:  �سالح  اإىل 
هذه  امل�سادة  االأج�سام  اأدوي��ة  تعوق   .PD-1
ت�ستخدمها  التي  التائية  اخلاليا  م�ستقبالت 
كذلك  امل��ن��اع��ة.  ج��ه��از  م��ن  ل��الخ��ت��ب��اء  االأورام 
تنجح مبفردها يف الق�ساء على االأورام يف حالة 
َمن يعانون اأنواع �سرطان ال اأمل بعالجها باأية 
طريقة اأخرى. على �سبيل املثال، ت�ساعد يف حالة 
امليالنوما النقيلي نحو 40% من املر�سى، اإال 
بالكامل.  تختفي  االأورام  م��ن  ف��ق��ط   %5 اأن 

انتك�سا يف  ال���ل���ذان  امل��ري�����س��ان  اأُع���ط���ي  وع��ن��دم��ا 
اأورامهما  اختفت   ،PD-1 مثبط  وو  درا���س��ة 

اجلديدة بالكامل.

جتربة اأخرى
دولية  جت��رب��ة  م��ن  مماثلة  نتائج  على  نح�سل 
�ساهني  يوغور  ط��وره  لقاحاً  ا�ستخدمت  اأخ��رى 
يوهان  جامعة  يف  اجلامعي  الطبي  امل��رك��ز  م��ن 
الفريق  ح��ق��ن  ب���اأمل���ان���ي���ا.  م��اي��ن��ز  يف  غ���وت���ن���ربغ 
بنحو  اخلا�س  الريبي  النووي  احلم�س  �سفرة 
العقدة  يف  م�ستحدثة  اأورام  م�ست�سدات   10
يعانون  ع�����س��ر م��ري�����س��اً  ل��ث��الث��ة  ال��ل��م��ف��اوم��ي��ة 
امليالنوما وا�ستوؤ�سلت اأورامهم. ظل 11 منهم 
خالني من االأورام بعد مرور 26 �سهراً، بينهم 
اأو  لتتقل�س  ال��ظ��ه��ور  اأورام��ه��م��ا  ع����اودت  اث��ن��ان 
تلقى  كذلك  �ساهني.  وف��ق  جراحياً،  ُت�ستاأ�سل 
مري�س عاود ال�سرطان الظهور يف ج�سمه مثبط 

االأورام. من  اليوم  خالياً  زال  وما   PD-1
ُن�سرت نتائج درا�سَتي وو و�ساهني، وما زال اثنان 
ال�سريرية  ال��ت��ج��رب��ة  ال��ث��الث��ة يف  امل��ر���س��ى  م��ن 
تعاٍف  حالة  يف  �سنتني  قبل  ُن�سرت  التي  االأوىل 
مع  �سنة،  ون�سف  �سنتني  م��ن  اأك���رث  م���رور  بعد 
اأح��ده��م��ا ان��ت��ك�����س وت��ل��ق��ى ب��ع��د ذل���ك مثبط  اأن 
لينيت  جريالد  التجربة  قائد  وفق   ،PD-1

من جامعة بن�سلفانيا.
ل��ك��ن ب�����اردول واآخ���ري���ن ي���ح���ّذرون م���ن اأن من 
لقاحات  ك����ان����ت  اإذا  م����ا  حت����دي����د  امل�����س��ت��ح��ي��ل 
من  اأف�سل  اأداء  ت��ق��ّدم  امل�ستحدثة  امل�ست�سدات 
اإىل  ال��ل��ج��وء  دون  م��ن  وح���ده   PD-1 مثبط 
املطروحة  االأ���س��ئ��ل��ة  وت�����س��م��ل  اأك�����رب.  درا�����س����ات 
لقاحات  لتطوير  طريقة  اأف�سل  م��ا  االأخ���رى: 
للمري�س؟  واإعطائها  امل�ستحدثة  امل�ست�سدات 
ال ت���زال ه���ذه ال��ل��ق��اح��ات ال��ي��وم ب��اه��ظ��ة الثمن 
وي�ستغرق اإعدادها اأ�سهراً، علماً باأن هذه الفرتة 
كثريين  ملر�سى  يتبقى  مم��ا  اأط���ول  تكون  رمب��ا 

يعانون �سرطاناً يف مراحله االأخرية.

مباراة
احليوية  التكنولوجيا  �سركات  من  ع��دد  يطلق 
امل�ست�سدات  ل����ق����اح����ات  ب����ني  جت���م���ع  جت�������ارب 
اأن���واع  ع���الج  بغية  امل��ث��ب��ط��ات  وب���ني  امل�ستحدثة 
خم��ت��ل��ف��ة م���ن ال�������س���رط���ان، م���ن ب��ي��ن��ه��ا �سركة 

كامربيدج  يف   Neon Therapeutics
التي �ساهمت وو وهاكوهني يف تاأ�سي�سها.

على �سبيل املثال، يحاول معهد باركر لعالجات 
فران�سي�سكو  ����س���ان  يف  امل���ن���اع���ي���ة  ال�������س���رط���ان 
ب��ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا، ال�����ذي اأن�������س���اأه ق��ب��ل ���س��ن��ة اأح���د 
باركر  ���س��ون  ال����رثي   Napster م��وؤ���س�����س��ي 
احليوية،  التكنولوجيا  جم��ال  يف  يعمل  ال���ذي 
اكت�ساف كيفية اإعداد اأف�سل اللقاحات بتنظيمه 
مباراة. �ستتلقى 30 �سركة وجمموعة اأكادميية 

املجموعة ذاتها من عينات االأورام من عدد من 
امل�ست�سدات  اأف�����س��ل  ت��وّق��ع  و���س��ت��ح��اول  امل��ر���س��ى 
امل�ستحدثة. يعمد معهد باركر وراٍع اآخر بعدئٍذ 
اإىل اختبارها يف جتارب خمربية ليقّدَما عقب 
من  يتمكنوا  ك��ي  امل�����س��ارك��ني  اإىل  النتائج  ذل��ك 
ق�سم  رئي�س  ن��ائ��ب  يو�سح  ب��راجم��ه��م.  حت�سني 
رام�سديل:  ف��ري��د  ب���ارك���ر  م��ع��ه��د  يف  ال��ب��ح��وث 
)�سنكّون يف نهاية املطاف فكرة جيدة عن كيفية 
اختيار امل�ست�سدات امل�ستحدثة االأف�سل للقاح(.
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و�سط  وت�سلية  مرح   ..  Logan Lucky

اأج�اء ال�سرقة وم�ساهد الهرب امل�س�قة
ي�ستعمل �ستيفن �سودربريغ يف Logan Lucky اأق�سى 
درجات املرح والت�سلية و�سط اأجواء ال�سرقة وم�ساهد الهرب 
امل�سوقة، ويقدم فيه ت�سانينغ تاتوم كبطل. ملا كانت مهارات 
 Magic يف  االأ�سا�سي  االإلهام  اجل�سدية م�سدر  االأخ��ري 
�سخ�سية  ���س��ودرب��ريغ  ُيثِقل  اأن  ال��الف��ت  فمن   ،Mike
على  للق�ساء  الركبة  يف  باإ�سابة  الفيلم  يف  لوغان  جيمي 
القدم،  لكرة  الوطنية  الرابطة  اإىل  باالن�سمام  اأح��الم��ه 

وملنعه من احل�سول على الوظيفة التي يريدها.
دور  وي��ج�����ّس��د   Logan Lucky ط����وال  ت��ات��وم  ي��ع��رج 
�سخ�س اأخرق و�ساحر يف اآن، وي�ستعمل مهارته الكوميدية 
اجلرمية  ب��ني  يجمع  ال��ذي  اخلفيف  العمل  ه��ذا  لتقوية 

والكوميديا.

ق�صة ال�صقيقن
�سقيق جيمي، كاليد )اآدم درايفر(، م�ساب باإعاقة ج�سدية 
اأي�ساً وي�سع يداً ا�سطناعية. اإنه حمارب قدمي �سارك يف 
حرب العراق ويعمل راهناً يف حانة حيث يخلط امل�سروبات 
ال�سقيقان  عا�سها  ال��ت��ي  االن��ت��ك��ا���س��ات  ت��دف��ع  واح����دة.  بيد 
الت�ساوؤل  اإىل  كيو(  )رايلي  ميلي  ب�سقيقتهما  حياتهما  يف 

بهذه  يهتمان  ال  لكنهما  ل��وغ��ان(،  ب�)لعنة  اإ�سابتهما  عن 
اأذكى النا�س لكنهما يتمتعان  الفكرة. رمبا ال يكونان من 
باأعلى درجات الت�سميم وقوة االإرادة. تبدو هذه املالحظة 
على  مثالياً  ثنائياً  ودراي��ف��ر  ت��ات��وم  ي�سّكل  لكن  مفاجئة 

ال�سا�سة.
اإح������دى ال�����س��خ�����س��ي��ات فيلم  يف م��رح��ل��ة م��ع��ي��ن��ة، ت���ذك���ر 
�سعار  اإىل  ليتحّول  ك��ان  ب��اأن��ه  علماً   ،Ocean’s 11
مثايل لهذا الفيلم. يتمحور العمل حول الطبقة العاملة 
واحلاجة اإىل ال�سرقة لكنه يفتقر اإىل ال�سحر الذي طغى 
على  ويركز  اخلطيئة(  )مدينة   Sin City فيلم  على 

�سخ�سيات حقيقية ولو اأنها تبدو مبالغاً فيها اأحياناً.
اأكرب  بل  الكازينوهات  ال�سارقون  ي�ستهدف  ال  الفيلم  يف 
من  جيمي  ت�سريح  بعد  نا�سكار.  �سباق  املدينة:  يف  عر�س 
يف  باالإ�سابة  املرتبطة  اإعاقته  ب�سبب  بناء  ور�سة  يف  عمله 
ركبته، ال يرغب هذا الرجل اإال يف جمع ما يكفي من املال 
كي يبقى قريباً من ابنته ال�سجاعة واحلنونة �سادي )فرح 

ماكنزي(.
ت�سنيع  يف  البارع  بانغ  جو  بال�سجني  ال�سقيقان  ي�ستعني 
مليء  قبو  ب�سرقة  خطتهما  لتعزيز  اليدوية  املتفجرات 

املقتطف  يعلن  ال�سباق.  م�سار  حت��ت  النقدية  ب��االأم��وال 
ويبدو  بدور جو،  كريغ  دانيال  م�ساركة  الدعائي �سراحًة 

اأداوؤه املختلف اأبعد ما يكون عن اأفالم جيم�س بوند.

ال�صيناريو
اأن ال�سيناريو من كتابة )ريبيكا بالنت(، وهي كاتبة  ُذِكر 
زوجة  اأن  البع�س  يفرت�س  يبدو.  ما  على  م��وج��ودة  غري 
E! ال�سابقة والروائية جولز  �سودربريغ، مقدمة برنامج 

اأ�سرن هي من كتبته،
يف  ي��وم��اً  ي���رتدد  ف��ه��و مل  �سخ�سياً،  ���س��ودرب��ريغ  اأو رمب���ا   
ا�ستعمال ا�سم م�ستعار. يف مطلق االأحوال من الوا�سح اأن 
الق�سة حتمل ب�سمته، وال �سك يف اأنها ا�ستقت من عقله اأو 

من اأو�ساطه الداخلية.
�سودربريغ  يركز  ال�سرقة،  تتمحور حول  التي  االأف��الم  يف 
واملعادالت  اآالت روب غولدبريغ  املواقع، مثل  اأنظمة  على 
يختلف  ال  االأح������داث.  بت�سهيل  ت�سمح  ال��ت��ي  ال��ري��ا���س��ي��ة 
على  وي��رك��ز  االأج�����واء  ه���ذه  ع��ن   Logan Lucky
اخلطط احلذرة والذكية وطرائق تنفيذها، وال يخلو من 
ِحَيل حذقة ويت�سّمن ك�سفاً �سادماً للخطة ال�سرية اأي�ساً. 

لكنه  اخل��ط��ة  ه��ذه  �سمن  ال�سيناريو  ينح�سر  ال  ب���دوره، 
يخ�سر جزءاً من زخمه لالأ�سف يف ذروة االأحداث.

�صخ�صيات هام�صية
الق�سة  عن  منف�ساًل  الهام�سية  ال�سخ�سيات  بع�س  يبدو 
املحورية، مثل بائع م�سروبات الطاقة املزعج الذي يوؤدي 

دوره �سيث ماكفارلن وي�ستعمل فيه لكنة غريبة، وحمققة 
هيالري  دوره����ا  ت����وؤدي  ال���ف���درايل  التحقيقات  مكتب  يف 

�سوانك.
Logan Lucky حما�سياً  يبقى  الثغرات،  رغم  لكن   
وراء هذه  ن��ن��ج��رف  اأال  ع��ل��ي��ن��ا  ي�����س��ع��ب  ل���درج���ة  ومم��ت��ع��اً 

املجموعة من ال�سخ�سيات الغريبة.

 The Glass Castle ينجح يف الرتكيز على هدفه

يوّثق كتاب The Glass Castle، الذي ُن�سر عام 2005 
ل�سحافية )جملة نيويورك( جانيت والز، طفولة هذه الكاتبة 

املعدمة غري التقليدية.
تنّقلت والز )واإخوتها( يف خمتلف اأنحاء البلد برفقة والَديها، 
رحالها  العائلة  حت��ّط  اأن  قبل  فا�سلني،  حاملني  زوج��ني  وك��ان��ا 
ومت�سي فرتة يف بلدة الوالد ريك�س يف ويل�س بغرب فريجينيا.

عمل الكاتب واملخرج دي�سنت دانيال كريتون، الذي نقل الكتاب 
اإىل ال�سا�سة الف�سية مب�ساعدة اأندرو النهام، على تبديل بنية 
الق�سة، م�سيفاً ملحات من طفولة جانيت )بري الر�سون( اإىل 
حياتها عام 1989 فيما تتخّبط للموازنة بني حياتها ككاتبة 

م�سهورة تعي�س يف املدينة وبني تقّبلها عائلتها.
يوؤدي وودي هارل�سون ونعومي وات�س دور ريك�س االأب واالأم روز 
اجلذاب،  ريك�س  �سخ�سية  يف  عميقاً  هارل�سون  يغو�س  م��اري. 

واملخادع، واملتالعب. رجل ر�سم اأكرب االأحالم، اإال اأنه اأخفق يف 
الهرب من م�ساكله اخلا�سة. اأما وات�س ففنانة حيوية �سغوفة 
كان من االأف�سل اأال ت�سبح اأماً، اإذ اأدى حبها واإخال�سها لعملها 

اإىل اإهمالها اأوالدها.
لتقلبات  املتوا�سل  امل��وؤث��ر  بتكرارها  قوية  وال��ز  م��ذك��رات  تبدو 
اأفعوانية ال ميكنها  طفولتها، التي حتّولت اإىل ما ي�سبه لعبة 
مذكراتها  اإىل  ي�ستند  عمل  كل  ُي�سطر  لذلك  منها.  اخل��روج 
اأن ق�ستها يف هذا  اإال  ب��روزاً.  اأك��رث االأج��زاء  اإىل انتقاء بعناية 
ينجح  اأن  من  اأو�سع  وُتعترب  وجم��زاأة،  م�سغوطة  تبدو  الفيلم 
التي  املحددة  الفردية  اللحظات  نوع  اإىل  حتويلها  يف  كريتون 
يربع يف اإبراز ما يتخللها من م�ساعر وعواطف. رغم ذلك، ثمة 
امل�ساحة  لها  �س  يخ�سِّ الأن��ه  كبرياً  جناحاً  فيها  ق  يحقِّ م�ساهد 
الكافية، كما عندما ميلي ريك�س الثمل، الذي كان اختفى طوال 

اليوم بعدما وعد باإح�سار الطعام الأوالده اجلياع، على جانيت 
فعله  عليها  ما  اأندر�سون(  )اإي��ال  واملرتع�سة  الباكية  ال�سغرية 
لتخيط جرحاً يف ذراعه. وال يقل م�سهد در�س ال�سباحة املريع 

قوة وتاأثرياً.

قوة العاطفة
 The Glass يفتقر  ال�����س��ع��ب��ة،  ال��ت��ب��ن��ي  م��ه��م��ة  اإىل  ن��ظ��راً 
كريتون  عمل  بها  امتاز  التي  العاطفية  القوة  اإىل   Castle
والز.  م��ذك��رات  بها  ت��ف��ردت  التي  امل��وؤث��رة  والتفا�سيل  ال�سابق 
ال  الرقيقة  الفيلم  لباقة  ب���اأن  امل�ساهد  ي�سعر  ل��ذل��ك،  نتيجة 
اأم��ا الر���س��ون، التي تعرب يف بع�س امل�ساهد  امل��واد.  تالئم ه��ذه 
عن وح�سية مكبوتة، فقلما تطلق العنان لنف�سها، متحررًة من 
قيود �سخ�سيتها ب�سعرها املرفوع و�سلوكها املتعايل. يف املقابل، 

ت��اأث��رياً من  االأك��رث  ال�سورة  ال�سغرية، الر���س��ون،  تقّدم جانيت 
هذه ال�سخ�سية: فتاة بريئة تثق يف رغبات والدها قبل اأن تتعّلم 

االنغالق وحماية نف�سها من تالعبه.

اإ�صابة الهدف
ينجح The Glass Castle يف نهاية املطاف يف الرتكيز 
م��ه��ا ���س��ام��ل��ة. رمب���ا ت�سوب  ع��ل��ى ه��دف��ه، ف��ال��ر���س��ال��ة ال��ت��ي ي��ق��دِّ

ويقرتفون  فا�سلني  اأهلنا  يكون  رمب��ا  كثرية،  عيوب  عائالتنا 
اأ�سمى من  للذات  قبول  ما من  ولكن  اأخطاء خطرية مريعة. 
وبالن�سبة  وماهيته.  ومن�ساأه،  بالكامل،  هويته  االإن�سان  تقّبل 
اإىل جانيت والز، يعني ذلك تقّبل ثنائي من الفنانني احلاملني، 
و�سكان الريف، وال�سكارى، ف�ساًل عن جمموعة متالحمة من 
املعاك�سة  ال��ظ��روف  ي�ستمرون رغ��م  ال��ذي��ن  االإخ���وة واالأخ����وات 

وينجحون يف حتويل الرتاب اإىل ذهب.

�صتيفن  لفيلم  ال��دع��ائ��ي  املقتطف  يعلن 
 Logan Lucky اجل��دي��د،  ���ص��ودرب��ريغ 

)لوغان املحظوظ(،
 وهو اأول فيلم له بعد تقاعده الق�صري، اأنه 
 ،12  ،11  Ocean’s اأج��زاء  ملخرج  عمل 

 .Magic Mike 13 و
ل داعي لذكر اأي من اأفالمه الأخرى جلذب 

.Logan Lucky اجلمهور اإىل

�صمن  الفرد  جناة  على  ال�صوء  ي�صّلط  متكاماًل  عماًل  كريتون  دانيال  دي�صنت  واملخرج  الكاتب  بنى 
جمموعة، را�صمًا �صورًا عن التاأثريات العاطفية اخلفية. يف فيلمه املميز Short Term 12، الذي 
اأطلق بري لر�صون ولكيث �صتانفيلد اإىل النجومية، تفّح�ض كريتون بيئة اأنا�ض يعي�صون ويعملون 
مطوًل يف من�صاأة رعاية ربيبة. اأما فيلمه ال�صينمائي الثالث امل�صتوحى من مذكرات جانيت والز، 

التي حققت اأعلى املبيعات، The Glass Castle، فيتناول ق�صة جمموعة بائ�صة مماثلة.
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

بيت الق�شيد

انغام - اخللود

عيـديـن العـيـد  اثـره  يال�سيـد 

�سنتـيـن بـعـد  عــّود  والغيـث 

الب�ساتيـن اغ�سـان  لــه  مالت 

الـريـاحـيـن بـنــاّت  وانـ�ســم 

الزين كــامــل  يل  الغ�سي  حتى 

ملـطـار الــــــــدر  اعــيـــــاد  وثــالـــــث 

ــس والـــدار ــا� ــن ــه ال واتــبــا�ــروا ب

ثـار واحلـيـا  يـانــع  والـزهـر 

اال�سجـار ــوق  ـــ ف غــنــى  ــر  ــط وال

االزهــــــــار بيـن  ويلعـب  ــع  ـــ رات

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

اللي بقى مـ املوده التوحونه

                         اإت�سدقو بالغال يف ع�ر| ذو احلجه|

اإال الذي ناچٍف بـ الو�سل من بونه

                  م�سموح وابواب �سمحني اللقى َطلجه

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

عبداهلل عوجان

�شباح العيد
ال��ع��ي��د ����ص���ب���اح  م����ن  اروع  ي����ا  ال���ع���ي���د  ����ص���ب���اح 

����ص���ب���اح ال��ب�����ص��م��ة ال���ل���ي ف�����وق ه�����ذا اجل��ي��د

الغيد م���ن ج��م��ي��ع  اج���م���ل  ي���ا  ال��ع��ط��ر  ���ص��ب��اح 

ي��ع��ي��د ع���������ص����ان  اّل  ي�����ط�����ّل  م������ا  ������ص�����ب�����اٍح 

ع����ل����ى وج�������ه ال����ن����ه����ار ال����ل����ي ه��������واه ي���زي���د

اإل������ك ب�������اأول عيد ْوم���������ادام ال���ع���ي���د م�����ص��ت��اق 

������ص�����ب�����اٍح �������ص������ّع ن�����������وره م�������ن �����ص����ن����ا ن�������ورة

�����ص����ب����اح ال�����ط�����ّل�����ة ال�����ل�����ي م����ن����ك م�����غ�����رورة

����ص���ب���اح احل����ق����ل م�����ن ق���ب���ل اأق�����ط�����ف زه������وره

ج����م����ال ال�������ص���ب���ح م���ن���ك ْوي����ر�����ص����م����ك ����ص���ورة

ح����ن����ي����ن����ه ل�������ك وم�������ّن�������ك ي������اخ������ذ ْع������ط������وره

اأج�������ل و�������ض ك�����رث �����ص����وق اأب���������وك ي�����ا ن�������ورة ؟

 ريــتـ�يــت

ربي .. يل قو با�ض و قلب مك�صور

وخايف الوقت يف�صح دمع عيني

جعل ما�صي حياتي .. ذنب مغفور

وجعل م�صتقبلي اأجمل �صنيني

******

ت�صلط "فراقهم" على �صماه ونتف 

   من طري ال�صواق ري�صه قبل ي�صتاقهم

وملّا ا�صتبد الوله رفع يديه وهتف:

   فلي�صقط فراقهم.. فلي�صقط فراقهم

البيت مت�حد
م����ان����خ����ون ال����ع����ه����د ون����ب����ي����ع اجل�������وار

ن����ت����ك����ل ب���������اهلل ون��������اأخ��������ذ ك�������ل ث�����ار 

وك��������ل وق�����ف�����ة لوق�����ف�����ن�����ا ن��ح��ت��م��ي��ه��ا

ن���ف���ن���ي ال�������ع�������دوان ع�����ن ب�����ك�����رة اب���ي���ه���ا

فهد حممد بن كردو�س

حممد بن طناف الكعبي

ي����اف����خ����رن����ا ك������ل ع��������ام وان������ت������م ط��ي��ب��ن

ال���ط���ام���ع���ن ����ص���د  الوط�����������ان  ذرا  ان����ت����م 

ن�����ص��ر اإىل  ن�������ص���ر  م�����ن  وان�����ت�����م  ع������ام  ك�����ل 

ال��ع�����ص��ر ه������ذا  يف  ف����خ����رال�����ص����الم  وان�������ت 
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