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ن�صائح لإتقان فن ارتداء ربطة العنق

م�ضت �لأيام �لتي كان يتحتم فيها �رتد�ء ربطة �لعنق معدلة �أو جاكت 
)بليزر(. �أما �لآن فمن �ملقبول تغيري �لأ�ضياء وتوفيق ربطة عنق مع 

قمي�ص كاروهات، على �ضبيل �ملثال.
�أقل ر�ضمية، بح�ضب خبري  �لتي تختارها  �لعنق  �أن ربطة  تاأكد  فقط 
�لأزياء برنارد روت�ضل. "�خلامة �لأكرث �ضيوعا لربطات �لعنق �لأنيقة 
�لعنق  ربطة  �أم��ا  �حلرير،  هي  �لكاملة  �لبدل  مع  �رتد�ئها  يتم  �لتي 
و�لكا�ضمري.  �ل�ضوف  من  م�ضنوعة  تكون  ما  غالبا  �لكاجو�ل  للطلة 

و�لربطات �ملحبوكة �مل�ضنوعة من �حلرير �أو �ل�ضوف ر�ئعة �أي�ضا".
تعد �لنماذج �أحادية �للون �خليار �لأكرث �أمانا عندما يتم �رتد�وؤها مع 
�لقم�ضان �لكاروهات �أو �ملخططة، بح�ضب روت�ضل. "و�إنها لفكرة جيدة 

�أن يكون لون ربطة �لعنق بني �لألو�ن �ملوجودة يف �لقمي�ص نف�ضه".
غري �أن �خلبري ي�ضيف قائال: "ربطات �لعنق �لتي تكون مغايرة متاما 
لبقية �لطلة تكون مالئمة �أي�ضا. و�إذ� �رتديت ربطة عنق عليها �أ�ضكال 
مع قمي�ص كاروهات �أو خمطط، فالبد �أن تكون �لأ�ضكال على ربطة 

�لعنق �أ�ضغر و�أقل �حتو�ء على �لتفا�ضيل من ت�ضميم �لقمي�ص".
�إذن ماذ� يعني هذ� عمليا؟ "يجب �رتد�ء �لقمي�ص ذ� �ملربعات �لكبرية 
مع ربطة عنق عليه �أ�ضكال �ضغرية. وبالن�ضبة للقمي�ص ذ� �خلطوط 
�ل�ضيقة، فتالئمه ربطة عنق ذ�ت خطوط عري�ضة و�أ�ضكال كبرية". 
وهذ� ينطبق �أي�ضا على ربطات �لعنق )بابيون(. ل يفكر خبري �لأزياء 
لي�ضت  �جللد  �لعنق  "ربطات  ويقول  �جللد.  �لعنق  ربطات  يف  كثري� 

فكرة جيد� �أبد�، �إل �إذ� كانت من �أجل رد�ء تنكري".

علماء يحذرون من اأطقم الأ�صنان
 "Geriatrics & Gerontology International " �ضحيفة  ن�ضرت 
من  لها  ملا  �لأ�ضنان  �أطقم  ��ضتخد�م  من  �لباحثون  فيه  يحذر  مقال 

تاأثري�ت جانبية خطرية على �ل�ضحة.
�لأ�ضنان  �أطقم  �أن  �إىل  لندن  �مللكية يف  �لكلية  تو�ضل علماء من  فقد 
�لبديلة تهدد م�ضتخدميها مبر�ص �ضوء �لتغذية، لأنها ت�ضبب نف�ص 
�مل�ضاكل �لتي يعاين منها من فقد �أ�ضنانه كليا ول ي�ضتخدم �لبد�ئل، 
ففي �حلالتني يت�ضبب �ضوء �لتغذية يف �إ�ضعاف ع�ضالت وعظام �لفك 

مما يوؤدي لإ�ضابات وك�ضور خطرية.
"كفاح  �إن  �ل��در����ض��ة �لعلمية،  �أح���د و����ض��ع��ي ه��ذه  وق���ال و�ئ���ل ���ض��ّب��اح 
�لأخ�ضائيني يف جمال طب �لأ�ضنان و�ل�ضحة من�ضب �إىل يومنا هذ� 
فكرة  لإي�ضال  و�ضعيهم  �لتغذية،  �ضوء  عن  �لناجمة  �لإ�ضابات  على 

�لغذ�ء �ل�ضليم �ملتو�زن و�إي�ضاح دور �لأ�ضنان يف م�ضاكل �ل�ضيخوخة".
�أعمارهم  متو�ضط  يبلغ  �ضخ�ص،   1800 �أكرث من  �لدر��ضة  و�ضملت 
�لأوىل لأ�ضخا�ص ل  �إىل ثالث جمموعات:  تق�ضيمهم  62 عاما، مت 
�أ�ضنانهم  فقدو�  ملن  �أخريني  وجمموعتني  �ضنا،   20 ميلكون  يز�لون 
ي�ضتخدمون  ول  ف��ق��دوه��ا  م��ن  �أو  �ل��ب��دي��ل��ة،  �لأط��ق��م  وي�ضتخدمون 
وحالة  �جل�ضم  كتلة  موؤ�ضر  قيا�ص  بعد  �لنتائج  و�أظ��ه��رت  �لأط��ق��م. 
�لأ�ضنان و�لأن�ضجة و�لعظام �أن وجود �لأ�ضنان �ل�ضطناعية يزيد من 

خطر �ضوء �لتغذية بن�ضبة 32 %.

املكيف يودي بحياة فتاة
ت�ضبب �رتفاع �لتكييف على درجة �ضاخن بوفاة فتاة يف �ملرحلة �لثانوية 

يف حائل يف �ململكة �لعربية �ل�ضعودية، �لأ�ضبوع �ملا�ضي.
ث��م �ضغلت  ب��اب غرفتها و�ل��ن��و�ف��ذ مت��اًم��ا  �ل��ف��ت��اة على علق  و�أق��دم��ت 
نق�ص  ب�ضبب  �ختناقها  �إىل  �أدى  ما  �ل�ضخونة،  درج��ة  على  �لتكييف 
�ضحيفة  بح�ضب  �لتفا�ضيل،  ويف  وفاتها.  ث��م  �لغرفة  يف  �لأك�ضجني 
�ضبق �ملحلية، ذكر �ضقيق �لفتاة �أن �ضقيقته دخلت غرفتها بعد �إنهائها 
�أعمال �ملنزل وو�جباتها �ملنزلية لتخلد للنوم كعادتها، وقامت بت�ضغيل 
�لغرفة،  �لنو�فذ وباب  �لت�ضخني، و�أغلقت جميع  �لتكييف على و�ضع 
تاأخرت  �لتايل  �ليوم  �ضباح  يف  و�أ���ض��اف،  جيدة.  ب�ضحة  وه��ي  ونامت 
عالية  �ضخونة  لحظنا  �لباب  وبفتح  �ملعتاد،  ��ضتيقاظها  موعد  عن 
حالة  يف  �أنها  تبني  حيث  ت�ضتجب،  مل  �ضقيقتي  وباإيقاظ  �لغرفة،  يف 
�إغماء، فتم نقلها مل�ضت�ضفى حائل �لعام، وتنوميها 12 �ضاعة يف �لعناية 
�ملركزة، حتى �أعلن �لطبيب �ملعالج وفاتها، ب�ضبب تعر�ضها لنق�ص حاد 
�أدت لوفاتها  �أثر على خاليا �لدماغ �لتي  يف �لأك�ضجني، �لأمر �لذي 
دماغًيا قبل و�ضولها للم�ضت�ضفى، وعدم ��ضتفادتها من مر�حل �لعالج، 

�لتي بد�أها �لطبيب منذ و�ضولها للم�ضت�ضفى.
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هل تخلو كول ليت فعاًل من ال�صكر؟
م�ضروب  ي�ضاهيه  ل  و�إق��ب��ال  كبرية  كول" ب�ضعبية  "كوكا  م�ضروب  يحظى 
�آخر. لكن هل فعال م�ضروب "كول ليت" خال من �ل�ضكر؟ وما ر�أي �لرئي�ص 

�لأمريكي دونالد تر�مب يف ذلك؟
من منا مل ي�ضمع هذه �جلملة: "م�ضروب كوكا كول م�ضر بال�ضحة". لذلك 
هذ�  �أن  منهم  �عتقاد�ً  كول ليت  �ضرب  �إىل  �لغازية  �مل�ضروبات  يلجاأ حمبو 
�مل�ضروب يحتوي على �ضعر�ت حر�رية �أقل ول ي�ضر بال�ضحة. لكن �لعديد 
بال�ضحة.  �أي�ضاً  م�ضر  ليت  كول  فم�ضروب  �لعك�ص،  �أثبتت  �لدر��ضات  من 
فقد جاء يف تقرير ن�ضره موقع فوكو�ص �لأملاين �أنه يف �لدقائق �لع�ضر �لأوىل 
من �ضرب كول ليت، يبد�أ حم�ص �لفو�ضفوريك يف �لتاأثري على �ملينا، �جلزء 
�ل�ضطحي من �ل�ضن. ويف نف�ص �لوقت، يبد�أ �جل�ضم بامت�ضا�ص مادة �ل�ضكر 
�ل�ضطناعية �أ�ضربتام �ملتوفرة بكرثة يف كول ليت، ما يدفع بر�عم �لذوق 
�إىل �إر�ضال معلومات للج�ضم و�إبالغه باأنه تلقى م�ضروباً غنياً بال�ضكريات. 
وُتظهر �لدر��ضات �أن ��ضتهالك "كول ليت"، �أو بالأحرى �ل�ضكر �ل�ضطناعي 
�أ�ضربتام، يدفع �جل�ضم �إىل �إفر�ز �لأن�ضولني بكرثة وتنتاب �مل�ضتهلك رغبة 
ملحة يف �لأكل. ومبا �أن "�أ�ضربتام" لي�ص مادة �ضكرية حقيقية، فاإن �جل�ضم 
ل ميكنه �لتخل�ص من ن�ضبة �لأن�ضولني �لعالية �لتي �أنتجها، ح�ضب ما ذكره 
"غاليليو" �لأمل��اين. وي�ضيف �ملوقع �أن ��ضتهالك "كول ليت" يزيد  موقع 
من خطر �لإ�ضابة مبر�ص �ل�ضكري من �لنمط �لثاين وم�ضاكل يف �لأوعية 
�لدموية و�حتمال �لإ�ضابة باخلرف ومر�ص �لزهامير. �أما موقع "�ضترين" 
بعو�قب  دونالد تر�مب غري ملم  �لأمريكي  �لرئي�ص  �لأمل��اين فت�ضاءل: هل 
�ل�ضتهالك �ملفرط مل�ضروب كول ليت، �إذ ذكر تقرير يف �ضحيفة نيويورك 
�أن  ورغ��م  �ل��ي��وم.  ك��ول ليت" يف  "كوكا  قنينة   12 نحو  ي�ضرب  �أن��ه  تاميز 
تر�مب يعلم �أن هذ� �مل�ضروب غري �ضحي، �إل �أنه ل يبايل بعو�قبه، فقد كتب 
عني.  ر��ضية  غري  كول  كوكا  "�ضركة  يف تغريدة له على موقع "تويرت": 

ح�ضناً، �ضاأ�ضتمر يف �ضرب هذه �لقمامة".

مرا�صلة تتعر�ض لهجوم بالثلج
بينما كانت مر��ضلة تلفزيونية من ولية 
لتقدمي  ت�ضتعد  �لأم��ري��ك��ي��ة  و�ضكن�ضون 
بكر�ت  لهجوم  تعر�ضت  �إخباري،  تقرير 

�لثلج من قبل �مل�ضور �ملر�فق لها. 
قناة  �ضفحة  على  فيديو  مقطع  ون�ضر 
�لفي�ضيوك  ع��ل��ى  �لأم��ري��ك��ي��ة   6 ف��وك�����ص 
زميلته  مي������ازح  وه�����و  �مل�������ض���ور،  ي��ظ��ه��ر 
وجهها،  على  ثلج  بكرة  ويرمي  دوب��ون��ت 
وجهها  لتنظيف  �لأخ��رية  تعمد  �أن  قبل 

��ضتعد�د�ً لتقدمي تقريرها.
دوبونت  ت��وع��دت  ع��ف��وي��ة،  ف��ع��ل  ردة  ويف 
بنف�ص  �مل�����ض��ور  زم��ي��ل��ه��ا  م���ن  ت��ن��ت��ق��م  �أن 
�لطريقة بعد �لنتهاء من بث �لتقرير. 
�أكن  �ملر��ضلة على ما ح��دث: مل  وعلقت 
�أتوقع باأن يحدث هذ� �لأمر على �لرغم 
�ملز�ح  �مل�ضور يحب  ب��اأن  �أع��ل��م  �أن��ن��ي  م��ن 

كثري�ً.
ت�ضعر  مل  ب���اأن���ه���ا  دوب����ون����ت  و�أ�����ض����اف����ت 
بالنزعاج مما فعله زمليها، و�أنها تقبلت 
ب��اأن هذه  ريا�ضية، و�ضعرت  ب��روح  �لأم��ر 
�لدعابة �ضت�ضاعدها على تقدمي �لتقرير 
موقع  يف  ورد  م��ا  بح�ضب  �أف�ضل،  ب�ضكل 

�آي" �لإلكرتوين.  بي  "يو 

انتحار جماعي 
لقطيع غزلن 

�أظهر  وم��وؤ���ض��ف،  م��ري��ع  م�ضهد  يف 
موقع  ع��ل��ى  ن�ضر  م�����ض��ور  ت�ضجيل 
جمموعة  �لإل����ك����رتوين،  ي��وت��ي��وب 
ف��وق ج�ضر  تقفز من  �لغزلن  من 
���ض��اه��ق �لرت���ف���اع ع��ل��ى م����ر�أى من 
م�ضتخدمي �لطريق �ل�ضريع �لذي 
ميت�ضيغان  ولي���ة  �ط���ر�ف  يف  يقع 

�لأمريكية. 
باأنها  ف��ريه��و���ض��ن  ك��اث��ري��ن  ق��ال��ت 
كانت تعرب هي وزوجها ب�ضيارتهما 
�لرت����ف����اع، عندما  ���ض��اه��ق  ج�����ض��ر�ً 
�لغزلن  ف��وج��ئ��ت مب��ج��م��وع��ة م��ن 
�ل�ضيارة  �أم�����ام  م���ن  ب�����ض��رع��ة  مت���ر 
�لأمر �لذي ��ضطرها �إىل تخفيف 

�ل�ضرعة لل�ضماح للغزلن باملرور. 
عربت  �لأرب����ع����ة  �ل����غ����زلن  �أن  �إل 
ف��ائ��ق��ة وقفزت  ب�����ض��رع��ة  �ل��ط��ري��ق 
من فوق �جل�ضر و�ح��د�ً تلو �لآخر 

و�ضط ده�ضة كاثرين وزوجها. 
ب��ن�����ض��ر مقطع  ك���اث���ري���ن  ون�������ض���رت 
�ل���ف���ي���دي���و ع���ل���ى ���ض��ف��ح��ت��ه��ا على 
�ضورة  �إىل  ب��الإ���ض��اف��ة  ف��ي�����ض��ب��وك، 
�أ�ضفل  ��ضتقرت يف  �أن  للغزلن بعد 

�لطريق جثثاً هامدة. 

فولك�صفاغن دعمت 
الديكتاتورية يف الربازيل

�ضركة  م�����ض��ت��ق��ل��ة  در������ض����ة  �ت��ه��م��ت 
لل�ضيار�ت  "فولك�ضفاغن" �لأملانية 
قمعية  مم���ار����ض���ات  يف  ب���ال���ت���ورط 
د�خل  �ضيا�ضيني  م��ع��ار���ض��ني  ���ض��د 
�إب������ان  �ل������رب�زي������ل  م�������ض���ان���ع���ه���ا يف 
-1985 �لع�ضكرية  �لديكتاتورية 

.1964
�أجر�ها  �ل��ت��ي  �ل��در����ض��ة  يف  وج����اء 
كوبر،  كري�ضتوفر  �لأمل����اين  �مل����وؤرخ 
�لأملانية:  "بيلفيد"  ج��ام��ع��ة  م��ن 
�لرب�زيل  �ل�����ض��رك��ة يف  �أم���ن  �أف����ر�د 
كانو� ير�قبون �لن�ضطاء �ملعار�ضني 
و����ض���ه���ل���و� بذلك  �مل���وظ���ف���ني،  ب����ني 

�عتقال 7 منهم على �لأقل.
�ضركة  �أن  �إىل  �لإ�������ض������ارة  جت�����در 
"فولك�ضفاغن" كلفت باإجر�ء هذه 
�ل��در����ض��ة، وت�����ض��ع��ى ل��ل��ت��و����ض��ل مع 

�ل�ضحايا.
فعالية  ح�ضور  �ل�ضحايا  وق��اط��ع 
ب��رن��اردو دو  ط��رح �لدر��ضة يف �ضاو 

كامبو.
ويدعى  �ل�����ض��ح��اي��ا،  �أح�����د  و�ت���ه���م 
ل��و���ض��ي��و ب��ل��ن��ت��اين، �ل�����ض��رك��ة بعدم 
ب���ذل ج��ه��ود ك��اف��ي��ة ل��ل��ت��و����ض��ل مع 
�ل�����ض��ح��اي��ا. وق����ال م��ت��ح��دث با�ضم 
�ل�ضركة، �إن مدير �ملو�رد �لب�ضرية، 
كارل هاينت�ص بلي�ضينغ، مل ي�ضافر 
ك���ان خمططاً  ك��م��ا  �ل���رب�زي���ل  �إىل 
ب�ضبب  �ل�����ض��ح��اي��ا  م���ع  ل��ل��ت��ح��دث 

رف�ضهم �لدعوة.

لع�صري اجلزر قيمة غذائية 
كبرية وفوائد وقائية

�ل�ضحية  �لتغذية  م��وج��ات  �أك��رث  م��ن  �لع�ضائر 
�ن��ت�����ض��ار�ً يف �ل��وق��ت �حل���ايل، وت��وف��ر �لكثري من 
���ض��رك��ات �مل�����و�د �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة �أن����و�ع����اً ط���ازج���ة من 
�لع�ضائر دون �إ�ضافات، كما ميكن �إعد�د تركيبات 
ع��دي��دة م��ن ع�ضائر �خل�����ض��رو�ت و�ل��ف��و�ك��ه يف 
�لبيت. لكن هناك فو�ئد �ضحية معينة لع�ضري 
�جلزر جتعله من بني �أهم �لع�ضائر �لتي ينبغي 

تناولها.
94 �ضعرة  ي��ح��ت��وي ك���وب ع�����ض��ري �جل����زر ع��ل��ى 
�لربوتني، و0.35  حر�رية، و2.24 غر�م من 
من  غ�����ر�م�����اً  و21.9  �ل������ده������ون،  م����ن  غ�������ر�م 

�لكربوهيدر�ت.
على  حتافظ  ل  بطريقة  �جل��زر  ع�ضر  مت  و�إذ� 
من  غ��ر�م   1.9 على  �لكوب  �ضيحتوي  �لأل��ي��اف 
�لأل���ي���اف و9 غ��ر�م��ات م��ن �ل�����ض��ك��ر. �أم���ا �إذ� مت 

�لألياف  على  حتافظ  �لتي  �لع�ضارة  ��ضتخد�م 
�لألياف  4 غر�مات من  �لكوب على  ف�ضيحتوي 
دور�ً  �لأل��ي��اف  وتلعب  �ل�ضكر.  م��ن  غ��ر�م��ات  و6 

هاماً يف حت�ضني �له�ضم.
689 م��ل��غ من  وي���وف���ر ك����وب ع�����ض��ري �جل�����زر 
"�ضي"،  فيتامني  م��ن  ملغ  و20  �ل��ب��وت��ا���ض��ي��وم، 
من  و0.512  �ل��ث��ي��ام��ني،  م��ن  ملغ  و0.217 
من  م���ي���ك���روغ���ر�م  و2.25  "ب6"،  ف��ي��ت��ام��ني 
فيتامني  م��ن  ميكروغر�م  و36  "�أ"،  فيتامني 

"ك".
ع�ضري  تناول  يحمي  عديدة،  در����ض��ات  وبح�ضب 
�جلزر بانتظام من 3 �أنو�ع من �ل�ضرطان ت�ضيب 
�ل���دم )�ل��ل��وك��ي��م��ي��ا(، و�مل���ع���دة، و�ل���ث���دي. وتوفر 
�لن�ضد�د  ملر�ص  وع��الج��اً  وقاية  �جل��زر  تركيبة 

�لرئوي �ملزمن.

ويقول دكتور نيكول�ص بيتلي، وهو �أ�ضتاذ م�ضاعد يف ق�ضم 
هذه  تقوم  "عندما  �إن��ه  بن�ضلفانيا،  بجامعة  �لبيولوجيا 
فاإنهم يقولون لك  �إ�ضار�تها،  باإطالق  �لع�ضبية  �خلاليا 
�لطعام،  على  للح�ضول  تذهب  �أن  �لأف�ضل  من  �أ�ضا�ضا: 
ح�ضا�ضا.  �إن���ذ�ر  نظام  ميثلون  �إنهم  جوعا.  تت�ضور  �إن��ك 
�لعنا�ضر  �أن  هو  قاطع  ب�ضكل  �لدر��ضة  ه��ذه  �أثبتته  وم��ا 
�لإنذ�ر  عملية  رئي�ضي  ب�ضكل  تنظم  �لتي  هي  �لغذ�ئية 

بحدوث حالة �جلوع.
�ل��ب��اح��ث��ون للفئر�ن  �أع��ط��ى  �ل���در�����ض���ة،  ت��ل��ك  �إط����ار  ويف 
�أثناء  �إطالقها عادة  �لتي يتم  �لهرمونات  جمموعة من 
عملية �له�ضم. و�ضاهم �إدخال هذه �لهرمونات يف تهدئة 
�أن هذه  �لفريق  ويعتقد  �لع�ضبية.  ن�ضاط خاليا �جلوع 
�لنتيجة ميكن �أن توؤدي �إىل عالج �أولئك �لذين يعانون 

من �ل�ضمنة.

علم اجلوع
�إن ف��ه��م ع��ل��م �جل����وع ه��و خ��ط��وة رئ��ي�����ض��ي��ة وح��ا���ض��م��ة يف 
من  م��زي��د�  �لبحث  ه��ذ�  و�ضيتطلب  �ل��ب��د�ن��ة.  مكافحة 
�ل��ت��ج��ارب و�ل���در�����ض���ات، ول��ك��ن ه��ن��اك �إم��ك��ان��ي��ة حقيقية 
من  متكنا  �إذ�  �ل�ضمنة.  ملنع  ج��دي��دة  ع��الج��ات  ل�ضياغة 
�ل�����ض��ي��ط��رة ع��ل��ى �جل���وع م��ن ن��اح��ي��ة ع��ل��م��ي��ة، و�لتالعب 
وجهة  م��ن  �ل��ربوت��ني،  تنظم  �ل��ت��ي  �لع�ضبية  ب��اخل��الي��ا 
هذه  تعمل  �أن  �مل�ضتقبل  يف  �ملمكن  فمن  �ضريرية،  نظر 
�لعالجات جنبا �إىل جنب مع �لنظام �لغذ�ئي، وممار�ضة 
لإنقا�ص  ي�ضعون  �ل��ذي��ن  لأول��ئ��ك  �لريا�ضية  �لتمارين 

�لوزن وحت�ضني �ضحتهم.
ولكن يعرتف دكتور بيتلي باأنه ل يز�ل هناك عدد كبري 
من �لأ�ضئلة �لتي يجب �لإجابة عليها قبل �أن ي�ضبح ذلك 
�أن يتم معرفة ما  ممكنا، �ضيكون من �جلدير بالدر��ضة 
�إذ� كان تناول وجبات �لطعام �ل�ضغرية ب�ضكل �أكرث تو�تر� 
قد يوؤدي �إىل ن�ضاط �أقل يف �خلاليا �لع�ضبية، وبالتايل 
تقل كميات �لطعام �لتي يتم تناولها ب�ضكل عام. �أو رمبا 
�أو طرق  �لأطعمة  �أف�ضل من  ميكننا تطوير جمموعات 
�أف�ضل لتناول �لطعام حتى نتمكن من �لتوقف عن �لأكل 
9 م�ضاء، �أو جتنب �لإقبال على �لب�ضكويت  قبل �ل�ضاعة 

و�ل�ضوكولتة بينما تتبع حمية كبرية طو�ل �ليوم.
مبثابة  �ل��ق��درة  لهذه  �مل�ضتقبلية  �لآث���ار  تكون  �أن  ميكن 
يف  �لف�ضاء  رو�د  ي�ضتطيع  �مل��ث��ال  �ضبيل  فعلى  م��ع��ج��زة. 
�ل�ضبل  به  تقطعت  �ضخ�ص  �أي  �أو  �مل��ري��خ،  �إىل  رحالتهم 
�أن  ميكن  حتى  �ل��غ��ذ�ء  �إم�����د�د�ت  تقنني  على  وي��ح��ر���ص 
�لنف�ضية  �لطاقة  توجيه  يعيد  و�أن  �حتياطياته،  متتد 

للمهام �ملتاحة يف متناول �ليد.
�إيقاف �جلوع هو كناية عن بديل خمدر.  �إن  ومع ذلك، 
و�إذ� كنا ندرك هذه �لظاهرة �فرت��ضيا و�مل�ضي معها �إىل 
ت�ضور �جلانب �ملظلم، فاإن �لفقر�ء، �ضو�ء كانو� بال ماأوى 
�ملعونات  ينتظرون  ممن  �لثالث  �لعامل  يف  مو�طنني  �أو 
�لغذ�ئية �خلريية، قد يتحولون �إىل كيانات تابعة ب�ضكل 

كامل، وميكن �أن يتعر�ضو� للموت ب�ضبب �ملجاعات.
ويعد �ل�ضيناريو �لإيجابي �أو �ملظلم على حد �ضو�ء جمرد 
�لتاريخ  ولكن  �ملبكرة،  �ملرحلة  ه��ذه  يف  خال�ضة  تكهنات 

�أثبت �أن �لتقدم �لعلمي له د�ئما بعد �أخالقي.
ما �ضبب �جلوع �ل�ضريع؟

لو  حتى  مبا�ضرة  �لطعام  ت��ن��اول  بعد  ب��اجل��وع  ن�ضعر  ق��د 
تناولنا وجبًة د�ضمة و�ضعرنا بالمتالء وبالتايل ل نعود 
قادرين على �ضبط �ضهيتنا و�لتحكم بها فنتعر�ص لزيادٍة 
�لغذ�ئية  ل��ع��اد�ت��ن��ا  ذل��ك  وي��رج��ع   ، و�ل�ضمنة  �أوز�ن���ن���ا  يف 
�ليومية �لغري �ضحية ، و�لبع�ص من هذه �لعاد�ت توؤثر 
�لليبتني  ي�ضمى  �جل�ضم  يفرزه  هرمون  على  بالتحديد 
وهو �لهرمون �مل�ضوؤول عن �ل�ضبع . وقد ل يتطلب �لأمر 
ا �أن نتبع حميًة غذ�ئية ، فهناك �لعديد من �لعاد�ت  مَنّ
�لغذ�ئية و�حلياتية �لتي ميكننا جتنبها و�أخرى ميكننا 
ول  ج���د�ً  ب�ضيطة  �ل���ع���اد�ت  وه���ذه   ، و�كت�ضابها  �ت��ب��اع��ه��ا 
تتطلب من �ل�ضخ�ص �إل �لقليل من �لإر�دة و�لرغبة يف 

�لتغيري من عاد�ته �ل�ضيئة نحو عاد�ٍت �أف�ضل . 
وفيما يلي �ضن�ضتعر�ص بع�ضاً من هذه �لعاد�ت �ليومية 
و�لأ�ضباب �لتي توؤدي لل�ضعور باجلوع ب�ضرعة : عدم تناول 
وجبة �لفطور : �أو حتى عدم تناول وجبة �لفطور ب�ضكٍل 
كاٍف ، ذلك �أَنّ �جل�ضم يحتاج �إىل تن�ضيط عملية �حلرق 
فيه لإنتاج �لطاقة �لالزمة لأد�ء وظائفه �ليومية ولذلك 
فهو بحاجة �إىل �لغذ�ء ) �لوقود ( لذلك فهو �أن�ضط ما 
يكون يف �ل�ضباح ، فعند تناول وجبة فطوٍر كافية وم�ضبعة 
) ُيف�ضل �أن تزيد وجبة �لفطور عن 500 �ضعرة حر�رية 
ف���اإَنّ م�ضتوى   ) �لد�ضم  �لطعام  ت��ن��اول  ذل��ك  يعني  و ل   ،
م  �لَدّ يف  �ضرتتفع  �لإن�ضولني  ه��رم��ون  وبالتايل  �ل�ضكر 

طو�ل �ليوم وبالتايل يقل �لإح�ضا�ص باجلوع.

اأخريًا..  اكت�صاف اآلية لوقف ال�صعور باجلوع

يعاين اأكرث من 1.9 مليار ن�سمة حول العامل من ال�سمنة، 
املفرطة.  ال�سمنة  من  يعاين  �سخ�ص  مليون   650 منهم 
بل اإن اأكرث من ذلك يندرج يف فئة زيادة الوزن، حيث ال 
ت�سمل هذه االإح�سائيات اأعداد االأطفال، الذين ي�سكلون 
ن�سبة غري قليلة على م�ستوى العامل جراء ا�ستمرار وباء 

."Futurism" ال�سمنة، وفقًا ملا ن�سره موقع
اأن  ميكن  اأن��ه��ا  ج��دي��دة  علمية  درا���س��ة  تعتقد  ولكن 
"اإيقاف"  خالل  من  املتنامية  االأزم��ة  لهذه  حاًل  توفر 

بحالة  للج�سم  اإنذارا  ت�سدر  التي  اجل�سم  بيولوجية 
دورية  يف  ن�سرت  التي  الدرا�سة،  هذه  يف  اجلوع. 

جامعة  يف  باحثون  متكن   ،Cell Reports
االآلية  وتف�سري  ا�ستك�ساف  م��ن  بن�سلفانيا 
ووجدوا  باجلوع.  ال�سعور  وراء  البيولوجية 
اأنه يف حني اأن رائحة اأو روؤية الطعام ميكن 

املرتبطة  الع�سبية  اخلاليا  موؤقتا  حتول  اأن 
اخلاليا  هذه  فاإن  الطعام،  تناول  يف  بالرغبة 

اإ�سارات  كانت  اإذا  متوقفة  فقط  تبقى  الع�سبية 
املعدة اإىل املخ ت�سري اإىل اأن ال�سخ�ص قد اأكل.
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�ش�ؤون حملية

بح�سور �سيوخ القبائل

حفل تكرمي م�صلم بن حم من اأبناء العوامر مبنا�صبة ح�صولة على جائزة اأوائل الإمارات يف العمل اخلريي والإن�صاين

تقنيات �سناعة الطعام �سمن عرو�ص خا�سة وم�سابقات وموؤمترات واجتماعات 

مهرجان اأبوظبي للماأكولت يعلن قائمة خيارات من الفعاليات برعاية زوماتو

�صرطة اأبوظبي توؤهل 30 منت�صبًا بدورة قيادة الدراجات النارية بالتعاون مع النم�صا

•• العني - الفجر

�أقام �أبناء قبيلة �لعو�مر حفل تكرمي لل�ضيخ م�ضلم بن 
حم �لعامري ع�ضو �ملجل�ص �ل�ضت�ضاري لإمارة �بوظبي ، 
رئي�ص جمل�ص �د�رة جمموعة بن حم مبنا�ضبة ح�ضولة 
�لر�ئد و�ملتميز يف  ل��دوره  �أو�ئ��ل �لإم���ار�ت  على جائزة 
�لعديد من  �ضمل �حلفل  و�لإن�����ض��اين  �مل��ج��ال �خل��ريي 
 ، �لفعاليات �لرت�ثية مبدينة ز�يد يف منطقة �لظفرة 
ح�ضر حفل �لتكرمي �ل�ضيخ مبارك بن قر�ن �ملن�ضوري 
و �ل�ضيخ مكتوم بن �لفندي �ملزروعي و�ل�ضيخ خالد بن 
طناف �ملنهايل و�ل�ضيخ �لفندي بن خمي�ص بن �لفندي 

�ملزروعي  وعدد من �عيان و�ضيوخ �لقبائل.
ت�����ض��م��ن �لح���ت���ف���ال ل���وح���ات ف��ن��ي��ة ج�����ض��دت �ل����رت�ث 
�لإم����ار�ت����ي �لأ���ض��ي��ل، ق�����ض��ائ��د ���ض��ع��ري��ة مل��ج��م��وع��ة من 
�ملوؤ�ض�ضني  �لآب��اء  مناقب  �ل�ضعر�ء  فيها  ع��دد  �ل�ضعر�ء 
ل��ل��دول��ة، وع����ربو� ع��ن �ع��ت��ز�زه��م ب��ال��ق��ي��ادة �حلكيمة، 
جمددين �لعهد و�لولء ل�ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ خليفة 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�ص �لدولة حفظه �هلل ، كما ��ضتمل 
برنامج �حلفل على لوحات تر�ثية كاحلربية و�ليولة 
عن  فيلم  عر�ص  �إىل  بالإ�ضافة  �لوطنية،  روح  ج�ضدت 
تكرمي  بن حم �ضمن �و�ئل �لمار�ت يف �لعمل �خلريي 

و�لإن�ضاين.
دولة  "�أن  �مل��ن�����ض��وري  ق���ر�ن  ب��ن  م��ب��ارك  �ل�ضيخ  و�ك���د 
�لإم��������ار�ت ت���زخ���ر ب��ن��م��اذج ر�ئ�����دة يف �ل��ع��م��ل �خلريي 
و�لإن�ضاين ولكل منهم ق�ضة جناح وهم مثال يحتذى 
به يف تعزيز �لعطاء يف جمتمعنا و�لرتقاء به و�نه نظر� 
للدور �لر�ئد و�ملتنامي �لذي لعبه �ل�ضيخ بن حم ، فقد 
�حتفت به �لقيادة �لر�ضيدة ، تقدير�ً لأعماله �خلريية 

و�إ�ضهاماته �ملتنوعة.
فهذ� �لرجل ي�ضتحق كل �لثناء و�ل�ضكر و�لتقدير نظر�ً 
ملا يقوم به من مبادر�ت تخدم �ملجتمع بجميع �أطيافه، 
فتالم�ص �لفقري قبل �لغني و�ل�ضعيف قبل �لقوي، فهو 
بذلك ي�ضري على نهج �ملغفور له �ل�ضيخ ز�يد بن �ضلطان 
�لإن�����ض��ان ل  �أن  �ل��ذي علمنا  ث��ر�ه  �هلل  نهيان طيب  �آل 
يدوم و�إمنا عمله �لطيب هو �لد�ئم �لباقي. هذ� �لنهج 
�لذي ��ضتمر مع �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�ص �لدولة "حفظه �هلل" وويل عهد �لمني 
�آل نهيان نائب  �ل�ضيخ حممد بن ز�يد  �ل�ضمو  �ضاحب 
و�لأعمال  �لعطاء  يف  �مل�ضلحة،  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد 

�خلريية �لبارزة د�خل وخارج �لإمار�ت.
و�أ�ضار �ل�ضيخ مكتوم بن �لفندي �ملزروعي ، يف �لإمار�ت 
�لر�ضيدة،  �لقيادة  لكل جمتهد ن�ضيب، ول تغفل عني 

عن �إجناز�ت �لأو�ئل لت�ضت�ضيفهم على من�ضة �لتكرمي، 
فعلى قدر �أهل �لعزم تاأتي �لعز�ئم، حكمة �نطبقت قوًل 
�لعمل  ب��ارز يف  دور  له  بن حم  م�ضلم  و�ل�ضيخ   ، وفعاًل 
 ، بن حم  �ل�ضيخ م�ضلم  و�لإن�ضاين، وخطو�ت  �خل��ريي 
يف ميد�ن �لعطاء، دفعته نحو �لعمل �خلريي �لتنموي 
و�لهبات،  �مل�����ض��اع��د�ت  ي��ت��ج��اوز ح����دود  �ل����ذي  �مل��ث��م��ر، 
�لتعليم  جم����الت  يف  م�����ض��ت��د�م��ة  ه��ادف��ة  �أن�����ض��ط��ة  �إىل 
و�ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي و�ل���ت���دري���ب، ت�����ض��ن��ع ف��رق��ا يف حياة 
ككل. �ملجتمع  على  �إيجابا  وتنعك�ص  �ملحتاجة،   �لفئات 

ومتاأثر�ً بنهج �لعطاء �لذي �أر�ضى قو�عده �ملغفور له باإذن 
�هلل �ل�ضيخ ز�يد بن �ضلطان �آل نهيان، و�لذي ت�ضري عليه 
�لثو�بت  �أحد  باعتباره  معه  وتتعامل  �لر�ضيدة  �لقيادة 
�لوطنية، �نطلق �بن حم عطاء وبناء، وتنوعت �أن�ضطته 
�لرب�مج  دعم  لت�ضمل جم��الت متعددة منها  �خلريية 
�مل�ضاعد�ت  وت��ق��دمي  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة  �لعلمية  و�لأن�����ض��ط��ة 
وبناء  �ملتعففة،  و�لأ���ض��ر  للمحتاجني،  و�لعينية  �ملادية 
ورعاية  �ل���ك���رمي،  �ل���ق���ر�آن  وم���ر�ك���ز حتفيظ  �مل�����ض��اج��د 
�لق�ضر، ودعم �لأطفال �ملر�ضى، بخالف �إطالق جو�ئز 
�لعلمي. للتميز  ح��م  ب��ن  �ضامل  ج��ائ��زة  �أهمها   ع��دي��دة، 

ومن جانبه قال �ضعادة �لدكتور �حمد باحلطم �لعامري 
وماله  ح��ي��ات��ه  �ضخر  رج���ل  ح���م   ب��ن  م�ضلم  �ل�ضيخ  �ن 

�لقريب  م�ضاعدة  وتفانى يف  و�ملجتمع،  �لنا�ص  خلدمة 
و�لبعيد من خالل مبادر�ته �لإن�ضانية و�لثقافية، �لتي 
�لأيتام،  مب�ضاعدة  �ب��ت��د�ًء  لآخ���رى،  وق��ت  م��ن  يطلقها 
�لزو�ج  على  �ل�ضباب  وم�ضاعدة  و�لفقر�ء"  و�لأر�م����ل، 
يقيمها من وقت  �لتي  �لعر��ص �جلماعية  من خالل 

لأخر. 
�ملنطقة  ع����ل����ى  مم����اث����ل����ة  ب�������ض���م���ة  ح�����م  ب�����ن  وت���������رك 
�ل��ع��رب��ي��ة، �إذ ن���ف���ذت جم��م��وع��ت��ه م�����ض��اري��ع ك����ربى يف 
�ل��ي��م��ن و�ل���������ض����ود�ن وم�����ض��ر و�مل����غ����رب، ���ض��ن��ع��ت بعد� 
قطاعا  ودع��م��ت  �لأ����ض���ر،  �آلف  م��ن��ه  ����ض��ت��ف��ادت  تنمويا 
�لفقرية. �لأ���ض��ر  و�أط���ف���ال  �ل��ع��ل��م  م��ن ط���الب   عري�ضا 

ت��اأث��ر مب��ب��ادئ �ملدر�ضة  �أن ب��ن ح��م  و�أ����ض���اف ب��احل��ط��م 
�ل�����ض��ي��خ ز�ي����د بن  �مل��غ��ف��ور ل��ه  �أر���ض��اه��ا  �لعظيمة �ل��ت��ي 
ي�ضري على  ثر�ه" و�لتي  �هلل  "طيب  نهيان  �آل  �ضلطان 
نهجها �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
رئي�ص �لدولة "حفظه �هلل" وويل عهد �لمني �ضاحب 
�لقائد  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�ضيخ  �ل�ضمو 
�لأعلى للقو�ت �مل�ضلحة، يف �لعطاء و�لأعمال �خلريية 
�لإمار�ت  تبو�أت  �لإم���ار�ت .حيث  د�خ��ل وخ��ارج  �لبارزة 
�لأكرث  �ملانحة  �ل��دول  بني  من  عامليا  متقدمة  مرتبة 

عطاء و�ضخاء يف جمال �مل�ضاعد�ت �خلارجية.

•• اأبوظبي -الفجر 

– �أبوظبي عن قائمة  �أعلنت د�ئرة �لثقافة و�ل�ضياحة 
طويلة ومتنوعة من �لفعاليات و�لأحد�ث �لتي تقدمها 
�لإم����ار�ت  دول���ة  يف  "زوماتو" �ل�ضهري  م��وق��ع  ب��رع��اي��ة 
و�ملعلومات  �لطعام  طلبات  يف  و�ملتخ�ض�ص  و�ملنطقة، 
�أبوظبي  م���ه���رج���ان  خ�����الل  وذل������ك  �مل���ط���اع���م،  ح�����ول 

للماأكولت �ملقام حالياً حتى يوم 23 دي�ضمرب.
مهرجان  يف  برناجمه  �ضمن  �أي�ضاً  "زوماتو"  ويرعى 
�أبوظبي للماأكولت عدد�ً من �لفعاليات �ملتخ�ض�ضة يف 
كمن�ضة  �أبوظبي  مكانة  تر�ضخ  �لتي  �مل��اأك��ولت  �ضناعة 
لالإبد�ع و�لبتكار يف عامل �ملاأكولت و�لطعام، من بينها 
"موؤمتر زوماتو للمطاعم"، و"�أ�ضبوع زوماتو �أبوظبي 

للمطاعم".

 21 –  7 للمطاعم  �أب��وظ��ب��ي  زوم��ات��و  �أ���ض��ب��وع  ويتيح 
طعام  قائمة  �إىل  �ل��دخ��ول  فر�ضة  للجمهور  دي�ضمرب 
�أبوظبي  يف  ف���اخ���ر�ً  م��ط��ع��م��اً   20 م��ن  ���ض��ام��ل��ة لأك����رث 
بو،  و  ه��او���ص  �ضتيك  دبليو  وج��ي  هاكا�ضان  بينها  م��ن 
و�ل�ضتمتاع باأم�ضيات طعام فاخرة باأ�ضعار ترت�وح بني 
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وي�ضمل �أ�ضبوع زوماتو �أبوظبي للمطاعم �أي�ضاً خدمات 
تو�ضيل �لطلبات باأ�ضعار خمف�ضة، حتى يتمكن �ملزيد 
من ع�ضاق �لنكهات وهم يف �أماكنهم من �ل�ضتمتاع مبا 
يقدمه �أكرث من 60 مطعماً يف �لعا�ضمة من ت�ضكيلة 
و��ضعة من �خليار�ت، وذلك من خالل �إجر�ء �لطلبات 

عرب من�ضة زوماتو �لإلكرتونية.  
ويقول �ملدير �لإقليمي ملن�ضة زوماتو؛ �أويتون كالبوفر: 
�أبوظبي  ل��ل�����ض��ر�ك��ة م���ع م��ه��رج��ان  ن��ح��ن م��ت��ح��م�����ض��ون 

�أبوظبي للمطاعم.  �أ�ضبوع زوماتو  للماأكولت وتنظيم 
فقد كنا د�ئماً نريد توفري �ملزيد من �لوجبات �لر�ئعة 
�لرتويج  �ل��وق��ت  ذ�ت  ويف  مقبولة،  باأ�ضعار  للجمهور 
�أبوظبي، وتعترب هذه  �ملطاعم يف  ملجموعة كبرية من 

�لفعالية من�ضة مثالية لتحقيق هذ� �لهدف.
 14 �ل����ذي ي��ق��ام ي���وم  �أم����ا م��وؤمت��ر زوم���ات���و للمطاعم 
للمعار�ص  �ل���وط���ن���ي  �أب���وظ���ب���ي  م���رك���ز  يف  دي�����ض��م��رب 
"زوماتو"  تنظيم  من  موؤمتر  �أول  ف�ضيكون  )�أدن��ي��ك( 
و�لطهاة، ويركز على  �ملطاعم  وم��در�ء  متاح لأ�ضحاب 
�لتقنيات �لتي ميكن ملالكي �ملطاعم ��ضتخد�مها لزيادة 
�ضاعة  مل��دة  �مل��وؤمت��ر  و�ضيقام  مطاعمهم.  على  �لإق��ب��ال 
تليها حلقة نقا�ص من قبل قادة  �لتو��ضل  و�ح��دة من 
�لقطاع حول كيف ميكن للمطعم �حل�ضول على 100 
�جلديدة  �ملنتجات  م�ضتوى  وع��ل��ى  ج��دي��د.  م�ضتهلك 

يقدم "زوماتو" كل من "تريت�ص" و"خ�ضومات غولد" 
من  �ل�ضتفادة  لهم  يتاح  حيث  �مل�ضتخدمني،  جلميع 
ع���رو����ص �لأ����ض���ع���ار �خل��ا���ض��ة و�خل�����ض��وم��ات ويح�ضل 
�مل�ضتخدمون من خالل "تريت�ص" على مفاجاآت �ضعيدة 
�لطعام  يطلبون  م��رة  ك��ل  يف  جمانية  حلوى  تت�ضمن 
��ضرت�ك  فهو  زوماتو غولد  �أم��ا  �لإن��رتن��ت.  فيها عرب 
ح�ضري للم�ضرتكني يتيح لهم �حل�ضول على م�ضروب 
جماين يف �أكرث من 300 من �ملطاعم �لأعلى ت�ضنيفاً 
يف دولة �لإمار�ت. وينظم زوماتو �ضل�ضلة من �مل�ضابقات 
وتويرت  في�ضبوك  �لجتماعي  �لتو��ضل  و�ضائل  ع��رب 
طو�ل فرتة �إقامة مهرجان �أبوظبي للماأكولت، بحيث 
�لتي  �ملتميزة،  �جل��و�ئ��ز  م��ن  متنوعة  جمموعة  يقدم 
تت�ضمن 50 وجبة �إفطار لأربعة �أ�ضخا�ص يف مطاعم 

�أبوظبي �ل�ضهرية. 

�أبوظبي  من دورة تدريبية  حول قيادة  30 من منت�ضبي �ضرطة  ��ضتفاد 
�لدر�جات �لنارية عقدت مبدر�ضة �لإمار�ت لتعليم قيادة �ل�ضيار�ت،  نفذتها 

�إد�رة �لتدريب بالتعاون مع مدربني من �ضرطة �لنم�ضا.
�ضرطة  يف  �لتدريب  �إد�رة  مدير  �ل�ضام�ضي،  بطي  ث��اين  �لعميد  و�أو���ض��ح  
�أبوظبي، يف حفل تخريج �ل��دورة  �نها ت�ضمنت متارين عملية ل�ضتخد�م 
�لدر�جات �لنارية، وو�ضعية �جللو�ص عليها، وتقنيات �لقيادة ب�ضكل متعرج 
مبناور�ت  �لفر�مل  ��ضتخد�م  وكيفية  �لبطيئة  �لقيادة  مهار�ت  وتعزيز   ،
مر�وغة وعند �ملنحنيات، وكيفية ��ضتخد�م كامري�ت )جوبرو(، و�ختتمت 

�لدورة مب�ضابقة لختيار �أف�ضل قائد در�جة و�أكرثه �أماًنا.
وحث �ل�ضام�ضي خريجي �لدورة على �ضرورة تطوير مهار�تهم ومعارفهم 
ومد�ركهم، بالتحاقهم بالدور�ت �لتي تنظمها �إد�رة �لتدريب طو�ل �لعام، 
و�لتي  و�لعملية،  �لنظرية  �ملو�ضوعات  �لعديد من  وتت�ضمن  تتنوع  و�لتي 
�لرتقاء  ب��ه��دف  �أب��وظ��ب��ي،  ل�ضرطة  �لإ���ض��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �خل��ط��ة  �ضمن  ت��اأت��ي 

بالأد�ء، مبا يعزز جهود �لتح�ضني �مل�ضتمر للعمل �ل�ضرطي.
مرور  �إد�رة  م��دي��ر  �حل��م��ريي  ���ض��اح��ي  حم��م��د  �لعميد  �ل��ت��خ��ري��ج   ح�ضر 

�أبوظبي مبديرية �ملرور و�لدوريات ب�ضرطة �أبوظبي، و�لر�ئد �ل�ضيخ ز�يد 
بن حمد بن حمد�ن �آل نهيان، �مل�ضرف �لعام على دوريات �لدر�جات �لنارية 

ذ�ت �لدفع �لرباعي  ب�ضرطة �أبوظبي و�ل�ضيد خالد �ضاملني �لعامري، مدير 
�ضركة �لإمار�ت لتعليم قيادة �ل�ضيار�ت وعدد من �ل�ضباط.

عا�صت لنا البحرين …من دار 
زايد للبحرين يف يومها الوطني

علي  �ل��وط��ن  �ضاعر  �أط��ل��ق  �لبحرين  ململكة  �لوطني  �ل��ي��وم  م��ع  بالتز�من 
"كل  بعنو�ن  �لأول  �لبحريني،  �ل�ضعب  �أه��د�ه��م��ا  وطنيني  عملني  �خل���و�ر 
�لبحرينيني  �لأ���ض��ق��اء  �إىل  �لإم����ار�ت  �ضعب  م��ن  للبحرين" م��وج��ه  �حل��ب 
بل�ضان  فيه  ملكنا" حت��دث  ي��ا  "جندك  ب��ع��ن��و�ن  و�ل��ث��اين  و���ض��ع��ب��اً،  حكومة 
���ض��ع��ب �ل��ب��ح��ري��ن �ل�����ويف م���ع���رب�ً ع���ن م�����ض��اع��ره جت����اه ق��ي��ادت��ه �لوطنية.

 

وقد بد�أت �لإذ�عات �لإمار�تية بث �أغنية "كل �حلب للبحرين" �لتي حلنها 
وغناها �ضوت �لإمار�ت �لفنان عي�ضة �ملنهايل وهي من توزيع زيد ندمي ومك�ضاج 
�آل علي.   ماجد �ضالح مب�ضاركة عازف �لعود �ضادق جعفر و�إ�ضر�ف �ضالح 
فيما حلن "جندك يا ملكنا" �لفنان �مللحن عادل عبد�هلل، ووزعها �أحمد �أ�ضدي 
 وهي من غناء �ملجموعة، ومك�ضاج مهند�ص �ل�ضوت �ملعروف جا�ضم حممد. 

�أن طرح هذ� �لعام �أكرث من عمل فني  �أن �ل�ضاعر علي �خلو�ر �ضبق  يذكر 
وطني �إىل جانب ديو�ن "م�ضاعر وطن 71" �لذي وقعه يف معر�ص �ل�ضارقة 
�لدويل للكتاب 2017، وت�ضمن ق�ضائد يف حب �لإمار�ت.  كما قدم �ل�ضاعر 
عماًل فنيا يعك�ص ر�ضالة لأهل قطر بعنو�ن "يا �أهل قطر" جمع عدد� من 

�أبرز جنوم �لفن �خلليجي وكان حديث �ل�ضاحة �لفنية �لعربية.

 هيلي ريحان من روتانا بالعني ي�سيء �سجرة عيد امليالد 
توزيع 400 هدية لالأطفال 
مبنا�صبة اإ�صاءة �صجرة امليالد 

•• العني- الفجر 

هيلي ريحان من روتانا ي�ضيء �ضجرة �مليالد يف حفل كبري ح�ضره �طفال 
و��ضر �ضكان مدينة �لعني، حيث توجهت �لأنظار �ىل حلظة و�ضول �ضانتا 
كلوز �إىل �لفندق وكي�ضه �لأحمر �ملمتلئ بالهد�يا ليتم توزيع �لهد�يا على 

�لأطفال مع �لتقاط �ضور تذكارية مع �لبابا نويل.
�مليالد هو  �إ�ضاءة �ضجرة  �إن حفل  للفندق:  �لعام  �ملدير  ع��ادل  وق��ال عمرو 
تقليد �ضنوي يقوم �لفندق به كل عام لأهل مدينة �لعني، لإ�ضفاء �لفرحة 
�أن �ل��دع��وة لهذه  �أع��م��اره��م. و�أ���ض��اف:  و�لبهجة على وج��وه �لأط��ف��ال بكل 
�لحتفالية موجهة جلميع �جلن�ضيات خا�ضة �إذ� عرفنا �أن هذه �لحتفالت 

تتو��ضل حتى �لأ�ضبوع �لأول من يناير من �لعام �جلديد.



ل تز�ل �أ�ضباب �لإ�ضابة ب�الهليكوبكرت �أو "جرثومة �ملعدة" 
ميكن  �أن��ه��ا  �إل  بال�ضبط،  معروفة  غ��ري  عليها  يطلق  كما 
�أو  �لطعام  تقا�ضم  طريق  عن  لآخ��ر  �ضخ�ص  من  تنتقل  �أن 
�أحد م�ضبباتها، كما  �لغذ�ء و�ملياه  �لتنف�ص، كما يعد تلوث 

جاء يف موقع "هيلث لين" �ملعني بال�ضحة.
وق���د ت��ع��ي�����ص ج��رث��وم��ة �مل���ع���دة ط���وي���اًل يف ج�����ض��م �ملري�ص 
حينها  �مل��ع��دة،  قرحة  يف  تت�ضبب  �أن  �إىل  بها  ي�ضعر  �أن  دون 

ي�������ض���ع���ر �مل���ري�������ص 
ب������������اآلم �����ض����دي����دة 

خا�ضة  �ل��ب��ط��ن  يف 
�أث���ن���اء �ل��ل��ي��ل ع��ن��دم��ا تكون 

�مل��ع��دة ف��ارغ��ة. ك��م��ا �أن ه��ن��اك ع���دد� من 
�ضببها  يكون  �لتي قد  �لأخ��رى  �لأعر��ص 

جرثومة �ملعدة وتختلط على �لبع�ص حيث 
�أخرى،  لأم��ر����ص  �أع��ر����ض��ا  يظنونها 

وهي كالآتي:
�ملفرط �لتج�ضوؤ   -  1

�لنتفاخ  -  2
�لغثيان  -  3

ح�����رق�����ة   -  4
�ملعدة

 -  5

�حلمى
�ل�ضهية فقد�ن   -  6

�ملربر غري  �لوزن  فقد�ن   -  7
كما يتعني عليك زيارة �لطبيب مبا�ضرة �إذ� �ضعرت ب�ضعوبة 

بالغة يف �لبلع، �لأنيميا �ملفرطة �أو وجود دم يف �لرب�ز.

كيف ميكن ت�ضخي�ص جرثومة �ملعدة؟
�ختبار�ت  ع���دة  ب���اإج���ر�ء  �مل��ع��دة  ج��رث��وم��ة  ت�ضخي�ص  وي��ت��م 
وفحو�ص طبية ت�ضاعد �لطبيب يف تاأكيد �لت�ضخي�ص، 

وهي:
�ل����ف����ح���������ص   -  1

�لطبيب  ي��ق��وم  �لإكلينيكي  �لفح�ص  �أث��ن��اء  �لإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي: 
ومو�ضع  �لن��ت��ف��اخ  ع��الم��ات  م��ن  للتحقق  �مل��ع��دة  بفح�ص 

�لأمل، مع �ل�ضتماع لأية �أ�ضو�ت د�خل �لبطن.
�ملري�ص  من  دم  عينة  �أخذ  طريق  عن  �لدم:  �ختبار   -  2
بهذه  م�����ض��اب��اً  ك����ان  �إذ�  م���ا  ب�����ض��ه��ول��ة  ي��ت��ب��ني  وحت��ل��ي��ل��ه��ا، 
�جل��رث��وم��ة �أم ل ع��ن ط��ري��ق وج����ود �أج�����ض��ام م�����ض��ادة لها 

بالدم.
حاجة  ه��ن��اك  ت��ك��ون  ق��د  �ل����رب�ز:  م��ن  عينة  حتليل   -  3
عالمات  وج����ود  م��ن  للتحقق  �ل����رب�ز  م��ن  ع��ي��ن��ة  لتحليل 

لهذه �لبكترييا باجل�ضم.
�خ������ت������ب������ار   - �ختبار 4  ي�ضتوجب  �لتنف�ص: 

�ب���ت���الع حبة  �ل��ت��ن��ف�����ص 
مركبات  على  حتتوي 
�لكيميائية،  �ل��ي��وري��ا 
ف���������������اإذ� ك������ان������ت ه�����ذه 
�حللزونية  �ل��ب��ك��ت��ريي��ا 
فاإنه  ب��اجل�����ض��م  م���وج���ودة 
�ليوريا  يفتت  �نزميا  �ضيفرز 
�أك�ضيد  ث������اين  غ������از  وي���ط���ل���ق 

�لكربون.
يقوم  �حلالة،  هذه  يف  -�ملنظار:   5
يحتوي  �أن�����ب�����وب  ب�����اإدخ�����ال  �ل���ط���ب���ي���ب 
ع��ل��ى ك��ام��ري� ���ض��غ��رية، ع��ن ط��ري��ق �لفم 
�إذ�  مم��ا  �لتحقق  وب��ال��ت��ايل  �مل��ع��دة  لت�ضوير 

كانت جرثومة �ملعدة موجودة �أم ل.

ما هي م�ضاعفات �لإ�ضابة بجرثومة �ملعدة؟
يجب �لبدء يف عالج جرثومة �ملعدة فور تاأكد ت�ضخي�ضها، 

حيث قد يوؤكد �إهمالها �إىل م�ضاعفات خطرية، ومنها:
�أن يحدث عند تفاقم  �لد�خلي و�لذي ميكن  �لنزيف   -  1
�ل��دم( وغريها  �إىل �لأنيميا )فقر  ي��وؤدي  �ملعدة مما  قرحة 

من �مل�ضاعفات.
�لقلب. �ضمام  �ن�ضد�د   -  2

باجل�ضم. �ل�ضموم  و�نت�ضار  �لأمعاء  �لتهاب   -  3
�ملعدة. ب�ضرطان  �لإ�ضابة   -  4

كيف ميكن عالج هذه �جلرثومة؟
�مل�����ض��اد�ت �حليوية  ت��ن��اول نوعني م��ن  �ل��ع��الج يف  يتلخ�ص 
�آخر يقلل من حمو�ضة  �إىل جنب مع دو�ء  �ملختلفة، جنبا 
�ملعدة، حيث ي�ضاعد خف�ص حم�ص �ملعدة �مل�ضاد�ت �حليوية 

على �لعمل بفعالية �أكرب.

-1 ب�سمات 
االأ�سابع 

لأك�������رث م����ن ق����رن، 
لعبت ب�ضمات �لأ�ضابع 
حتقيقات  يف  رئي�ضيًّا  دوًر� 
�ل�����ط�����ب �ل���������ض����رع����ي، وج�����رى 
ب�ضمته  �إن�ضان  لكل  ب��اأن  �لعتقاد 
ي��وج��د مثلها، ومع  �ل��ت��ي ل  �ل��ف��ري��دة 
و�ضيلة  �أي�����ة  ل��دي��ن��ا  ي���ت���و�ف���ر  ل  ذل�����ك، 
للتو�ضل �إىل �إثبات قاطع باأن كل من 
و�لأقو��ص  �حللقات  جمموعات 
�لإ�ضبع  ب�ضمة  و�لدو�ئر على 
هي بالفعل فريدة من نوعها.

اخلم�ص احلوا�ص   2-
غالباً ما يتعلم �لأطفال �أن لديهم 
5 حو��ص؛ �لب�ضر و�ل�ضمع و�لطعم 
ل��ك��ن �حلقيقة  و�ل��ر�ئ��ح��ة،  و�ل��ل��م�����ص 
غري ذلك، فلدينا بالفعل بني 22 �إىل 
33، ف�ضاًل عن �أن بع�ص تلك �حلو��ص 
�لأخ��������رى ت�����ض��م��ل �ل�������ض���ع���ور ب���ال���ت���و�زن 
و�ل�ضعور باحلر�رة و�ل�ضعور بالأمل 

و�ل�ضعور باحلركة.

املوت بعد  وال�سعر  االأظافر  منو   3-
بعد  �لغريبة  �لأم���ور  م��ن  ك��ث��رًي�  �أج�ضامنا  تفعل 
�لأظافر  ت�ضتمّر يف منو  بالتاأكيد ل  �ملوت، لكنها 
و�ل�ضعر، لأن ذلك يحتاج �إىل �إنتاج خاليا جديدة، 

وهو �أمر ل ميكن حدوثه بعد �ملوت.
يف  ي�ضتمر�ن  ل  و�ل�ضعر  �لأظ��اف��ر  �أن  ح��ني  ففي 

فاإن  �لأخ�����ري،  �ل��ن��ف�����ص  نطلق  �أن  ب��ع��د  �ل��ن��م��و 
حيث  "تتقل�ص"؛  ل  ب�ضرتنا 

جافة،  ت�����ض��ب��ح  �إن���ه���ا 
يرت�جع  وع��ن��دم��ا 
ت�ضبح  �جل�����ل�����د، 
و�ل�ضعر  �لأظافر 

�نك�ضاًفا،  �أك�������رث 
يبدو  قد  وبالتايل، 

�أنهما �زد�د� طوًل.

من  ت���وق���ظ  ال   4-
مي�������س���ي اأث����ن����اء 

النوم!
�أن  رغ�������������م 

ح��������و�يل 
 7 %
م��������������ن 
د  � تعد

�ل�����ض��ك��ان مي�����ض��ون وه���م ن��ي��ام يف م��رح��ل��ة م���ا من 
حياتهم، �إل �أن �أحًد� ل يعرف بالتاأكيد ما ي�ضبب 
�أث��ن��اء �ل��ن��وم، وق��د ب��د�أ ذل��ك �لعتقاد يف  م�ضيهم 
يعتقدون  �لنا�ص  ك��ان  عندما  �لقدمية  �لع�ضور 
�أن �لروح تغادر �جل�ضد �أثناء �لنوم، وبالتايل، فاإن 
�إيقاظ من مي�ضي وهو نائم، �ضيق�ضي عليه نظًر� 

لعدم وجود روح.
�ملخت�ضني،  �لأط��ب��اء  وبح�ضب 
فاإن �إيقاظ �ل�ضائرين نياًما 
�أن  �إل  ب���ه���م،  ي�����ض��ر  ل����ن 
�ل�ضائر  لرحلة  �ل�ضماح 
ت�ضتمر  �أن  ن��ائ��م  وه��و 
لي�ص  �ن��ق��ط��اع  دون 
لأنه  �ضليًما،  خياًر� 
ميكن �أن تكون لها 

عو�قب مدمرة.

-5 ه�سم العلكة 
ي�������س���ت���غ���رق 7 

�سنوات
هذه  ت�����ض��دق  ك��ن��ت  �إذ� 
�لأ�ضطورة، فاإن �لعلكة �لتي 
 2010 �أو�خ��ر ع��ام  �بتلعتها يف 
ل تز�ل يف ج�ضمك. يف حني �أنه من 

فمن  �لأ���ض��ط��ورة،  تلك  �أ���ض��ل  حت��دي��د  �مل�ضتحيل 
�ل�ضهل �إىل حد ما دح�ضها.

قاعدة  على  حت��ت��وي  لأن��ه��ا  مطاطية  �لعلكة  �إن 
�ملطاط �ل�ضناعية،

 �لتي تكون بب�ضاطة غري قابلة لله�ضم، لكن هذ� 
�لرحلة من  �أن يكمل  بلعها ل ميكن  �أن  ل يعني 

خالل جهازك �له�ضمي.

مزدوجة مفا�سل  لهم  النا�ص  بع�ص   6-
يف  م�ضكلة  ع��ن  ينتج  �خل��اط��ئ  �ل��ت�����ض��ور  ه���ذ�  �إن 
مبفا�ضل  �أح�����د  ي���ول���د  ل  �إذ  �ل���ل���غ���وي،  �ل��ت��ع��ب��ري 
�إ�ضافية، لكن يولد بع�ص �لنا�ص مبفا�ضل بالغة 
�أو  ب�"فرط �حلركة  �ملرونة، وت�ضمى هذه �حلالة 
بنحو  يقدر  م��ا  ه��ذ�  وي�ضيب  �ملفا�ضل"،  ت��ر�خ��ي 

�لنا�ص. من   25% �إىل   10

�شحة وتغذية

23

اخلاطئة  املعتقدات  تلك  اأن  موؤكدة  ذلك،  غري  اأنها  اإال  حقيقة،  اأنها  على  النا�ص  يتداولها  معلومات   6 حديثة،  درا�سات  فّندت 
ناجتة عن تداول "حكايات اجلدود"، التي ال متت للواقع ب�سلة.وقال موقع "Futurism": اإن الواقع االآن اأخطر بكثري، 
نتيجة �سرعة االإنرتنت، ما يجعل تداول املعلومات اخلاطئة له عواقب "كارثية". موؤكًدا اأن "معرفة ال�سواب ميكن اأن تنقذ 

االأرواح". ويف ما يلي 6 "خرافات" غري دقيقة عن ج�سم االإن�سان.

تعد "جرثومة املعدة" من اأبرز م�سكالت اجلهاز اله�سمي التي يواجهها 60% من البالغني حول العامل. ورغم اأن 
هذه البكترييا التي تنمو يف اجلهاز اله�سمي قد ال ت�سبب ال�سرر لبع�ص امل�سابني بها، اإال اأنها يف بع�ص االأحيان 

تكون م�سوؤولة عن قرح املعدة والتهابها.

معتقدات خاطئة ناجتة عن تداول "حكايات اجلدود"

حقيقة اأنها  على  النا�ض  يتداولها  معلومات   6

تكون م�سوؤولة يف بع�ص االحيان عن قرح املعدة والتهابها

جرثومة املعدة ..ما هي م�صاعفاتها
 وكيف ميكن ت�صخ�صيها؟
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املال والأعمال

تنفيذية »حتكيم« تناق�ض موازنة 2018
•• ال�شارقة -وام:

“حتكيم”  �ل��دويل  �لتجاري  للتحكيم  �ل�ضارقة  ملركز  �لتنفيذية  �للجنة  عقدت 
�ل�ضارقة  �إك�ضبو  يف  �لرئي�ضي  مبقرها  �جل��اري  �لعام  خ��الل  �لأخ��ري  �جتماعها 
برئا�ضة �ضعادة عبد�هلل دعيف�ص رئي�ص �للجنة �لتنفيذية للمركز وح�ضور �أع�ضاء 
�للجة �لتنفيذية زياد خري �هلل وحممد �حمد �ل�ضحي و�ضالح �لعبيديل و�لدكتور 
بوملهب وحمد عمر  ون�ضيف  �لر�ضيد  �أحمد  �أ�ضماء  و�لدكتورة  �ملازمي  �ضاهني 
�ملدفع و�أحمد �بو �جلبني. وناق�ص �لجتماع �خلطة �لت�ضغيلية و �ملو�زنة �ملالية 
ل�ضنة 2018 و�أهم �إجناز�ت �ملركز يف عام 2017 و�مل�ضتجد�ت �لتي طر�أت على 
�لنظم �لد�خلية و�خلارجية له و�لت�ضكيل �جلديد لأع�ضاء �للجنة �لتنفيذية. 
 2017 عام  خالل  كبري�ً  �ضوطاً  قطع  “حتكيم”  �أن  دعيف�ص  عبد�هلل  و�أو�ضح 
و��ضتطاع حتقيق جملة من �لإجناز�ت على �مل�ضتوى �ملحلي و�لدويل و�لتي كان 
منها توقيع �لتفاقيات مع �ملر�كز �لإقليمية �ملهمة يف �لتحكيم وتنظيم �جلل�ضات 
�لنقا�ضية و�لور�ص و�ملوؤمتر�ت �إ�ضافة �إىل ت�ضكيل فرق عمل لإعد�د قو�عد جديدة 
للمركز و�مل�ضاركة يف �ملعار�ص �ملحلية و�لدولية كما قدم �ملركز مناذج فريدة من 
نوعها لت�ضهيل �لإجر�ء�ت �لتحكيمية على �أطر�ف �لنز�ع. وعر�ص �أحمد �لعجلة 
مدير مركز �ل�ضارقة للتحكيم �لتجاري �لدويل خالل �لجتماع تقرير مف�ضل 
عن �إجناز�ت �للجنة �لتنفيذية منذ عام 2014 لغاية نهاية 2017 حيث ��ضتمل 
على �أهد�ف �ملركز �مل�ضتقبلية وروؤيته ور�ضالته و�خت�ضا�ضه و�خت�ضا�ص �للجنة 
�لتنفيذية وموؤ�ضر �لأد�ء للخطة �لت�ضغيلية �إ�ضافة �إىل �أهم �لق�ضايا �لتي تعامل 
�ل�ضوء  �لعجلة  و�لقى  �جل��اري.  �لعام  نهاية  �إىل   2014 عام  �ملركز منذ  معها 
على �أهم �لبنود �لتي �ضتت�ضمنها �خلطة �لت�ضغيلية و�ملو�زنة �ملقرتحة للمركز 
�ملقبلة �ضم  �ملرحلة  �ملركز يف  ه��دف  �أن  �أك��د  2018 حيث  �ل��ق��ادم  �لعام  خ��الل 
جميع �لأطر�ف �إليه يف جمتمع �لأعمال . م�ضري� �ىل ��ضرت�تيجية �ملركز لعام 
2018 و�لتي تهدف �إىل �لو�ضول باملركز �إىل �مل�ضتوى �لدويل من خالل جعله 
و�حد�ً من �أهم �جلهات �لتي ي�ضعى �إليها رجال �لأعمال حلل نز�عاتهم �لتجارية 
وت�ضويتها. كما ناق�ضت �للجنة خالل �لجتماع �أهد�ف �خلطة �لت�ضغيلية للعام 
�ملقبل 2018 و�لتي ت�ضمنت �ملحافظة على ثقة �لأع�ضاء عرب تقدمي خدمات 
�ملتعاملني  ر�ضا  لقيا�ص  �ضنوي  ��ضتبيان  �إع��د�د  خ��الل  من  وذل��ك  وذكية  نوعية 
مع  و�لتعاون  مبتكرة  ب�ضورة  �ملركز  خلدمات  �ل��رتوي��ج  �إىل  �إ�ضافة  �ملركز  مع 
�لهيئات و�ملوؤ�ض�ضات و�جلهات �ملهتمة بالتحكيم عرب عقد �للقاء�ت و�لتفاقيات 
و�لجتماعات �ىل جانب ن�ضر ثقافة �لتحكيم بني �لقانونيني و�ملهنيني ورجال 
�لأعمال على �مل�ضتوى �ملحلي و�لإقليمي و�لدويل و�لتطوير و�لتحفيز �مل�ضتمر 
�إلكرتونية جديدة لتحقيق �لإجن��از�ت �لتي  للمو�رد �لب�ضرية وتقدمي خدمات 
تدعم مكت�ضبات �ملركز و�أع�ضائه و�ضركاءه وتاأ�ضي�ص نخبة من �لأع�ضاء �ملهتمني 
بالتحكيم من خمتلف �لأو�ضاط �ملهنية و�لتجارية و�ل�ضناعية. و�طلعت �للجنة 
على ملفات متعلقة ببع�ص �لق�ضايا �لتحكيمية �ملعرو�ضة على �ملركز و�تخذت 
�لقر�ر�ت �خلا�ضة بها كما ��ضتعر�ضت �للجنة �إير�د�ت �ملركز خالل �لعام �جلاري 
�لدور�ت  ور�ضم  و�خل��رب�ء  �ملحكمني  و�أتعاب  �لتحكيم  ع�ضوية  ور�ضوم   2017
جمتمع  تهم  و�ل��ت��ي  �لتجارية  �لق�ضايا  يف  �ل��ط��ارئ  �ملحكم  ور���ض��م  �لتحكيمية 

�لأعمال و�مل�ضتثمرين.

اأكرث من 90 حمكمًا وخبريًا باملركز

مركز عجمان للتوفيق والتحكيم التجاري يعزز ن�صر ثقافة التحكيم
•• عجمان ـ الفجر

عام  �أم���ني  �ملويجعي  خليفة  �أح��م��د  �أك���د 
و�لتحكيم  ل��ل��ت��وف��ي��ق  ع���ج���م���ان  م���رك���ز 
و�ضناعة  جت��ارة  لغرفة  �لتابع  �لتجاري 
تنفيذ  �إىل  ي�����ض��ع��ى  �مل���رك���ز  �ن  ع��ج��م��ان، 
خطة م�ضتقبلية ت�ضمن دور� ��ضا�ضيا يف 
�لتجاري وحماية م�ضالح  �لن�ضاط  دعم 
عجمان  �إم��������ارة  يف  �لأع�����م�����ال  جم��ت��م��ع 
بيئة عمل جاذبة ت�ضمن حقوق  و�يجاد 

خمتلف �لطر�ف.
توفري  �إىل  ي��ه��دف  �مل���رك���ز  �ن  و�و����ض���ح 
م��رن��ة وحم���اي���دة حل���ل وت�ضوية  �آل���ي���ات 

�لنز�عات ب�ضهولة وي�ضر وباأقل �لتكاليف 
وتاأ�ضي�ص عالقات ثنائية وعقد �ضر�كات 
مع �لهيئات و�ملوؤ�ض�ضات �ملحلية و�لدولية 
لإعد�د  �لتحكيم  مب��ج��ال  �ل��ع��الق��ة  ذ�ت 
جمال  يف  �ملوؤهلني  �ملحكمني  من  نخبة 
�لتحكيم  ثقافة  ون�ضر  �ل��دويل  �لتحكيم 
بني �لقانونني ورجال �لعمال من خالل 
�لندو�ت و�لدور�ت و�لرب�مج �لتدريبية. 
�كرث  ��ضتقبل  �ملركز  �ن  �ملويجعي  و��ضار 
 137 �غ���الق  ق��د مت  200 ق�ضية  م��ن 
�لإجر�ء�ت،  كافة  با�ضتيفاء  منها  ق�ضية 
�و بطلب  �لودية  و13 ق�ضية بالت�ضوية 
حُمكما   64 �ملجل�ص  وي�ضم  �لأط����ر�ف، 

ُمقيد �إىل جانب 27 خبري� ُمقيد�.
و�����ض���اف �ن �مل���رك���ز ي��ق��دم �ل��ع��دي��د من 
�خلدمات ومنها خدمات ف�ص �ملنازعات 
و�لتحكيم،  �لتوفيق  �آل��ي��ات  ط��ري��ق  ع��ن 
بحيث  بالتحكيم  �ملتعلقة  و�ل�ضت�ضار�ت 
و�لن�ضح  و�مل�ضورة  �مل�ضاعدة  �ملركز  يقدم 
�لعالقات  �أط����ر�ف  م��ن  فيها  للر�غبني 
�مل�ضائل  �لتجارية و�لط��ر�ف حول كافة 
عموما،  �لتحكيمية  بالعملية  �ملتعلقة 
�لتاأهيل  خ����دم����ات  ج����ان����ب  �إىل  ه������ذ� 
و�ل����ت����دري����ب، ع���رب ب���اق���ة م���ن �ل���رب�م���ج 
و�ملحا�ضر�ت  و�ل�����ن�����دو�ت  �ل���ت���دري���ب���ي���ة 
�ملتخ�ض�ضة   �ل���ق���ان���ون���ي���ة  و�مل������وؤمت������ر�ت 

�ل���ت���ج���اري وف�ص  �ل��ت��ح��ك��ي��م  يف جم����ال 
�ملنازعات بالتعاون مع خمتلف �خلرب�ت 
�لفني  �ل����دع����م  وت����ق����دمي  و�ل����ك����ف����اء�ت، 
و�لكادميي و�خلدمات �لفنية و�لإد�رية 
�لتي حتتاجها هيئات �لتحكيم �ملختلفة 
و�ملوفقني  �مل��ح��ك��م��ني  ق���و�ئ���م  وك���ذل���ك 
�مل���رك���ز قائمة  و�خل�����رب�ء ، ح��ي��ث ي��وف��ر 
�ملجالت  يف  و�خل����رب�ء  �ملحكمني  ب��اب��رز 
و�لهند�ضية  و�ل���ت���ج���اري���ة  �ل���ق���ان���ون���ي���ة 

وغريها د�خل وخارج �لدولة.
و��ضار �ن �ملركز حري�ص على تنفيذ عدد 
م��ن �ل��رب�م��ج و�ل�����دور�ت وور�����ص �لعمل 
�لتحكيمي  �ل���وع���ي  ن�����ض��ر  زي�����ادة  ب��ه��دف 

و�إعد�د جيل من �ملحكمني ذوي �لكفاءة 
و�خلربة و�ملقدرة على ت�ضوية �خلالفات 
كو�ضيلة  �لتحكيم  طريق  عن  و�ملنازعات 
بديلة لت�ضوية �ملنازعات �لتجارية، وذلك 
يف �طار جهود �ملركز �لر�مية �ىل تعزيز 
�ل��ب��دي��ل��ة يف  �ل��ت��ح��ك��ي��م و�ل��و���ض��ائ��ل  دور 
حتقيق �ل�ضتقر�ر �لقت�ضادي،  وتوفري 
حل  على  وق���ادرة  �آم��ن��ة  ��ضتثمارية  بيئة 
تو�جه  �ل��ت��ي  و�مل�ضاكل  �لتحديات  ك��اف��ة 
و�قل  وقت  باأ�ضرع  و�ملوؤ�ض�ضات  �ل�ضركات 
و��ضتد�مة  من��و  يف  ي�ضهم  مم��ا  ت��ك��ل��ف��ة، 
�لدولة  و�قت�ضاد  �إم��ارة عجمان  �قت�ضاد 

ب�ضفة عامة.

لتعريف رواد االأعمال اليابانيني بالفر�ص املتاحة للتعاون واال�ستثمار يف االإمارات

»القت�صاد« تنظم »قافلة امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة الإماراتية اليابانية« 
•• اأبوظبي-الفجر:

بالتعاون  �لق���ت�������ض���اد،  وز�رة  ن��ظ��م��ت 
�لقت�ضاد  وز�رة  مع  �مل�ضرتك  و�لتن�ضيق 
و�لتجارة و�ل�ضناعة �ليابانية، وباإ�ضر�ف 
�ليابانية  �خل���ارج���ي���ة  �ل���ت���ج���ارة  ه��ي��ئ��ة 
�مل�ضاريع  �أ�ضحاب  زيارة لوفد من  بدبي، 
دولة  �إىل  �ليابانية  و�ملتو�ضطة  �ل�ضغرية 
ومميز�ت  ب��ح��و�ف��ز  للتعريف  �لإم�����ار�ت، 
بيئة �لأعمال �لوطنية، و�إطالع �ل�ضركات 
�ملتاحة  �ل��ف��ر���ص  �أب�����رز  �ل��ي��اب��ان��ي��ة ع��ل��ى 
و�ل�ضتثمار يف عدد  �لقت�ضادي  للتعاون 

من �إمار�ت �لدولة.
وت��ه��دف �ل���زي���ارة �ل��ت��ي ت��ن��درج يف �إط���ار 
�ليابانية  �لق���ت�������ض���اد  ل�������وز�رة  م����ب����ادرة 
�ل�ضغرية  �مل�ضاريع  “قافلة  عنو�ن  حتت 
�إىل  �ليابانية”  �لإم��ار�ت��ي��ة  و�ملتو�ضطة 
�ملتميزة  �لق��ت�����ض��ادي��ة  �ل�����ض��ر�ك��ة  ت��ع��زي��ز 
توطيد  �ضبل  و��ضتك�ضاف  �لبلدين،  بني 
بني  و�ل�ضتثمارية  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��رو�ب��ط 
�ملرتبطة  �ملجالت  يف  و�ليابان  �لإم��ار�ت 
و�ملتو�ضطة  �ل�����ض��غ��رية  �مل�����ض��اري��ع  ب��ق��ط��اع 
و�لب��ت��ك��ار وري���ادة �لأع��م��ال، ع��رب زيار�ت 
�مل�ضتثمرين  م�����ن  ل�����وف�����ود  م���ت���ت���ال���ي���ة 
�ليابانيني يف هذ� �لقطاع للقاء نظر�ئهم 
يف دولة �لإمار�ت وبحث جمالت �لتعاون 

�ملمكنة يف كافة �إمار�ت �لدولة.
كما تاأتي �لزيارة يف �إطار مذكرة �لتفاهم 
مطلع  �ل��ب��ل��دي��ن  حكومتا  وقعتها  �ل��ت��ي 
�ل�ضتثمار�ت  ل��ت��ح��ف��ي��ز  �جل�����اري  �ل���ع���ام 
و�ملتو�ضطة  �ل�ضغرية  لل�ضركات  �ملتبادلة 
�لب�����ت�����ك�����ار  جم�����������الت  يف  �����ض����ي����م����ا  ول 
و�لبحث  و�ل���ت���ع���ل���ي���م  و�ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
خلطوة  ��ضتكماًل  متثل  كما  و�لتطوير، 
�ليابانية  �لإم���ار�ت���ي���ة  �مل��ن�����ض��ة  �إط�����الق 
�لهادفة  و�ملتو�ضطة  �ل�ضغرية  للم�ضاريع 
ل��دع��م �ل�����ض��رك��ات �ل��ي��اب��ان��ي��ة �ل��ر�غ��ب��ة يف 
�لإم����ار�ت.  ب��دول��ة  ��ضتثمار�تها  تو�ضيع 
للزيارة  �لأول  �ل��ي��وم  ب��رن��ام��ج  وت�ضمن 
�أق��ي��م��ت يف دب����ي بهدف  ن��ق��ا���ض��ي��ة  ن�����دوة 
�ل�ضتثمارية  �ملقومات  �أب���رز  ��ضتعر��ص 
ور�أ�ص  �لقيوين  و�أم  عجمان  �إم����ار�ت  يف 

�خل��ي��م��ة و�ل��ف��ج��رية، ح�����ض��ره��ا ممثلون 
عن كل من غرف �لتجارة و�ل�ضناعة يف 
�لإمار�ت �ملذكورة، وهيئة �ملنطقة �حلرة 
�مل�ضاريع  �أ�ضحاب  من  وع��دد  بالفجرية، 

�ل�ضغرية و�ملتو�ضطة يف هذه �لإمار�ت.
و�فُتتحت �لندوة �لنقا�ضية بكلمة ل�ضعادة 
عبد �هلل �آل �ضالح، وكيل وز�رة �لقت�ضاد 
نيابة  �ألقتها  �لتجارة �خلارجية،  ل�ضوؤون 
�ل�ضتثمار  �إد�رة  مدير  �ليوحة  هند  عنه 
�لعالقات  �أن  ف���ي���ه���ا  �أك�������د  ب�������ال�������وز�رة، 
بني  �لقوية  و�ل�ضتثمارية  �لقت�ضادية 
�ليابان ودولة �لإمار�ت توفر �أ�ضا�ضاً متيناً 
�ل�ضركات  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  �أو����ض��ر  لتوثيق 
�لبلدين.  يف  و�مل���ت���و����ض���ط���ة  �ل�������ض���غ���رية 
و�أ�ضارت �ليوحة �إىل �أن �ليابان تعد �ضابع 
�أك���رب ���ض��ري��ك جت���اري ل��دول��ة �لإم�����ار�ت، 
�ل��ت��ج��اري غري  �ل��ت��ب��ادل  بلغ حجم  حيث 
�لنفطي بني �لبلدين خالل عام 2016 
�لأمر  دولر،  مليار   14.6 نحو  وح��ده 
�لذي يجعل �ليابان قادرة على لعب دور 
حيوي يف دعم جهودنا لتنمية �لقطاعات 
�ملتجددة  �ل��ط��اق��ة  م��ث��ل  �ل���ض��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
و�لبنية �لتحتية و�لبناء و�لنقل و�لف�ضاء 
و�ل�ضياحة  �ل���ف���ائ���ق���ة  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
و�لرعاية  �ملالية  و�خل��دم��ات  و�ل��ط��ري�ن 
�ل�����ض��ح��ي��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م، وذل����ك م��ن خالل 
�لرتكيز على منوذج �ل�ضركات �ل�ضغرية 
و�ملتو�ضطة ومبا يحقق �مل�ضالح �ملتبادلة 
نحو  وجود  �أن  �أي�ضاً  و�أ�ضافت  للبلدين. 
ومتو�ضطة  ���ض��غ��رية  ���ض��رك��ة  �أل���ف   400
يف دول��ة �لإم����ار�ت متثل م��ا ن�ضبته نحو 
�ملحلية  �ل�����ض��رك��ات  �إج��م��ايل  م��ن   90%
رئي�ضياً  حم���ور�ً  �لقطاع  ه��ذ�  م��ن  يجعل 
�لوطني  �لقت�ضاد  وتناف�ضية  منو  لدعم 
�لبتكار  وحتفيز  �لعمل  فر�ص  وت��وف��ري 
�خلطط  ت����ه����دف  ح���ي���ث  و�ل���������ض����ن����اع����ة، 
�لناجت  يف  م�ضاهمته  رفع  �إىل  �حلكومية 
%70 على �لأقل  �ملحلي �لإجمايل �إىل 
�ليوحة  و�أو�ضحت   .2021 عام  بحلول 
توفري  على  �لإم����ار�ت حري�ضة  دول��ة  �أن 
ملختلف  و��ضع  لتحقيق منو  �ملثايل  �ملناخ 
�أن�����ض��ط��ة �لأع����م����ال �لق��ت�����ض��ادي��ة، حيث 

وتنفيذ  بتطوير  �لقت�ضاد  وز�رة  تلتزم 
�لفعالة  و�ل���ض��رت�ت��ي��ج��ي��ات  �ل�����ض��ي��ا���ض��ات 
للحفاظ على تنوع وديناميكية �لقت�ضاد 
ود�عمة  �ضديقة  بيئة  وتهيئة  �لوطني 
ل��ل��م�����ض��ت��ث��م��ري��ن ورج�������ال �لأع�����م�����ال من 
�أبرزها  وم��ن  �ل�ضريكة،  �ل���دول  خمتلف 
�ل���ي���اب���ان �ل���ت���ي ن�����ض��ع��ى م���ن خ����الل هذه 
�لقافلة ل�ضتك�ضاف فر�ص  �لندوة وهذه 
وجم����الت ج��دي��دة ل��ل��ت��ع��اون م��ع��ه��ا عرب 

منوذج �لأعمال �ل�ضغرية و�ملتو�ضطة.
�ألقتها  �ل��ت��ي  �لكلمة  يف  �ل��ي��وح��ه  و�أل��ق��ت 
�ضالح  �آل  �هلل  ع��ب��د  ���ض��ع��ادة  ع���ن  ن��ي��اب��ة 
م��ق��وم��ات �لقت�ضاد  �أب����رز  ع��ل��ى  �ل�����ض��وء 
و�ملتنوعة  �جل��اذب��ة  و�حل���و�ف���ز  �ل��وط��ن��ي 
�ل�ضتثمارية  �ل��ب��ي��ئ��ة  ب��ه��ا  ت��ت��م��ت��ع  �ل��ت��ي 
مرتكز�ت  وف���ق  �ل���دول���ة  يف  و�ل��ت��ج��اري��ة 
�لنتائج  و�أه����م   2021 �لإم�����ار�ت  روؤي����ة 
و�لعاملية  �ملحلية  �لقت�ضادية  و�ملوؤ�ضر�ت 
للدولة و�لقطاعات ذ�ت �لأولوية، م�ضرية 
تبديه  �ل����ذي  �مل��ك��ث��ف  �له��ت��م��ام  �أن  �إىل 
و�لذكاء  و�لتكنولوجيا  بالبتكار  �لدولة 
�لر�بعة  �ل�ضناعية  و�لثورة  �ل�ضطناعي 
يفتح جمالت و��ضعة للتعاون مع جمتمع 
�ليابانية  و�ملتو�ضطة  �ل�ضغرية  �ل�ضركات 

يف هذه �ملحاور �لتنموية �ملهمة.
من جانبه، �أ�ضاد �ضعادة �أوميز�و�كا �أكيما، 
�لإم����ار�ت،  ل��دى  لليابان  �ل��ع��ام  �لقن�ضل 
�لبلدين،  ب����ني  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة  ب���ال���ع���الق���ات 
�لقت�ضادية  �ل���رو�ب���ط  �أه��م��ي��ة  م���وؤك���د�ً 
�مل�ضاريع  ق��ط��اع  و�أن  جت��م��ع��ه��م��ا،  �ل��ت��ي 
�ل�ضغرية و�ملتو�ضطة ميثل حمور�ً مهماً 
على خريطة �لتعاون، �لأمر �لذي يربز 
�أهمية هذه �لفعالية �لتي تتيح لل�ضركات 
معرفتها  ونقل  منوها  تو�ضيع  �ليابانية 
دولة  يف  �لأع��م��ال  جمتمع  �إىل  وخربتها 
�لإمار�ت و�ملنطقة، ول �ضيما يف جمالت 
و�لهياكل  و�ل���غ���ذ�ء  و�ل��ت��ط��وي��ر  �ل��ب��ح��ث 
قال ما�ضامي  فيما  و�لبتكار.  �ل�ضناعية 
�ليابانية  �لتجارة  هيئة  عام  مدير  �أن��دو 
يعزز  �لقافلة  ه��ذه  تنظيم  �إن  -ج��ي��رتو 
�لأع���م���ال �ل��ت��ج��اري��ة �ل��ي��اب��ان��ي��ة يف دولة 
�لإمار�ت ويحقق مردود�ً �إيجابياً يف �ملدى 

�ل�ضغرية  �ل�ضركات  قطاع  على  �ملنظور 
و�ملتو�ضطة يف جمتمعي �لأعمال �لياباين 

و�لإمار�تي.
على  �ل��ن��دوة  جل�ضات  ��ضتملت  ذل��ك  �إىل 
�لأعمال  بيئة  ح���ول  تقدميية  ع��رو���ص 
يف �لإم������ار�ت �لأرب�����ع �مل�����ض��ت��ه��دف��ة، حيث 
�لعو�ضي،  ���ض��ري��ف  ����ض���ع���ادة  ����ض��ت��ع��ر���ص 
�مل����دي����ر �ل����ع����ام ل��ه��ي��ئ��ة �مل��ن��ط��ق��ة �حل����رة 
�لتجارية  و�لفر�ص  �ملقومات  بالفجرية 
وجود  ظل  يف  �لإم���ارة،  يف  و�ل�ضتثمارية 
�ل�ضياحي  �جل����ذب  م��ع��امل  م���ن  �ل��ع��دي��د 
�ل�ضرقي  �ل�ضاحل  فيها، ومتو�ضعها على 
مع ميناء بحري ن�ضط يتمتع ببنى حتتية 
ل�ضناعات  متطورة ومنطقة متخ�ض�ضة 
�لنفط و�لغاز ومنطقة حرة ذ�ت حو�فز 
جاذبة، �لأمر �لذي جعلها مق�ضد�ً مهماً 
للعديد من �ملن�ضاآت �ل�ضناعية و�لأن�ضطة 

�لتجارية و�لقت�ضادية �ملتنوعة.
كما �ضلط �ضعادة حممد �جلناحي، �ملدير 
�لعام لقطاع تنمية �لأعمال و�ل�ضتثمار يف 
غرفة جتارة و�ضناعة عجمان، حمدد�ت 
روؤية عجمان 2021 للتنمية �مل�ضتد�مة 
�لتي تن�ضجم مع روؤية �لإمار�ت 2021 
عجمان  �أن  �أك�����دت  ك��م��ا  �لحت�����اد.  وروح 
�لقت�ضادية  مكانتها  تطوير  يف  جنحت 
�ملرتبة  وت��ب��و�أت  ل��الأع��م��ال  كبيئة ج��اذب��ة 
���ض��ه��ول��ة ممار�ضة  م��وؤ���ض��ر  يف  ع��امل��ي��اً   35
حري�ضة  �ضيا�ضات  تتبنى  حيث  �لأعمال، 
�لأعمال  �أم���ام من��و  �ل��ع��و�ئ��ق  �إز�ل����ة  على 
و�ل�ضتثمار�ت ول �ضيما يف قطاع �مل�ضاريع 
�ل�ضغرية و�ملتو�ضطة �لذي ميثل �ملحرك 

�لرئي�ضي لقت�ضاد �لإمارة.
�لزبيدي،  با�ضم  قدمه  عر�ص  ذل��ك  ت��ال 
�أم  و���ض��ن��اع��ة  جت���ارة  غ��رف��ة  يف  �مل�ضت�ضار 
�قت�ضاد  مقومات  على  �ل�ضوء  �لقيوين، 
ب��اإم��ك��ان��ات و�ع���دة  �ل��ت��ي تتميز  �لإم������ارة 
ل�ضتثمار�ت �مل�ضاريع �ل�ضغرية و�ملتو�ضطة 
يف عدد من �ملجالت، من �أهمها �ل�ضياحة 
و�لربية  �ل��ب��ح��ري��ة  ب��ي��ئ��ت��ه��ا  �إىل  ن���ظ���ر�ً 
�مل��ت��م��ي��زة، و�ل���زر�ع���ة م��ن خ���الل منطقة 
فلج �ملعال �خل�ضبة، ف�ضاًل عن �لأن�ضطة 
�لتجارية يف ظل �متالكها ميناًء بحرياً 

كبرية،  ��ضتيعابية  ق���در�ت  وذ�  م��ت��ط��ور�ً 
�ل�ضتثمار�ت،  م��ت��ن��وع��ة  ح���رة  وم��ن��ط��ق��ة 
�إ�ضافة �إىل �ملجال �ل�ضناعي �لذي يتمتع 

باإمكانات مهمة للتو�ضع �مل�ضتقبلي. 
�أوبري  �لدين  عماد  ��ضتعر�ص  ثم  وم��ن 
غرفة  يف  �ل�ضتثمار  ترويج  �إد�رة  مدير 
فيه  رك��ز  �خليمة  ر�أ����ص  و�ضناعة  جت���ارة 
ميثل  حيث  �لإم����ارة،  �قت�ضاد  تنوع  على 
ناجتها  م��ن   26% �ل�ضناعي  �ل��ق��ط��اع 
�ملرتبة  يف  وح���ل���ت  �لإج�����م�����ايل  �مل���ح���ل���ي 
�لدولة يف تدفقات  �لثانية على م�ضتوى 
�إ�ضافة  �ل��و�ردة،  �ل�ضناعية  �ل�ضتثمار�ت 
ميثل  �ل������ذي  �ل�����ض��ي��اح��ي  �ل���ق���ط���اع  �إىل 
�إحدى ركائز �لتنمية يف �لإمارة، وكذلك 
�ل���ت���ج���ارة �خل���ارج���ي���ة �ل���ت���ي و����ض���ل���ت يف 
10 مليار�ت دولر، م�ضري�ً  2016 �إىل 
�إىل �هتمام �لإمارة بالتعاون مع �ل�ضركات 
�ليابانية يف هذه �ملجالت �ملهمة، �إ�ضافة 
�لعلمي  و�لبحث  �لبتكار  قطاعات  �إىل 
و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �خل�������ض���ر�ء و�ل����زر�ع����ة 
و�لرعاية  و�لطري�ن  �لأ�ضماك  وم�ضايد 
با�ضتعر��ص  �لندوة  و�ختتمت  �ل�ضحية. 
�ضغرية  مل���������ض����روع����ات  ن���اج���ح���ة  من�������اذج 
ومتو�ضطة وطنية يف عدد من �ملجالت، 
�مل�ضاركون  �لأع����م����ال  رو�د  ف��ي��ه��ا  �أل���ق���ى 
�أع��م��ال��ه��م وتطورها  �ل�����ض��وء ع��ل��ى ن�����ض��اأة 
�مل�ضاريع  من���و  م���ع���زز�ت  ت���و�ف���ر  ظ���ل  يف 
�ل�ضغرية و�ملتو�ضطة يف �لإم��ار�ت �لأربع 
�لتمويلي  �ل��دع��م  �أب��رزه��ا  وم��ن  �ملعنية، 
و�ل��ل��وج�����ض��ت��ي و�ل����ض���ت�������ض���اري وب���ر�م���ج 
�لدعم  �ضناديق  توفرها  �لتي  �لتدريب 
و�جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة و�خل��ا���ض��ة �ملعنية 

بتنمية هذ� �لقطاع �حليوي. 
وتعد قافلة �مل�ضاريع �ل�ضغرية و�ملتو�ضطة 
�لإمار�تية �ليابانية �لأوىل من نوعها يف 
�لدورة �لفتتاحية  �لدولة، و�ضمت هذه 
ومتو�ضطة  ���ض��غ��رية  م��ن�����ض��اأة   15 ن��ح��و 
و�لغذ�ء  �لت�ضنيع  قطاعات  من  يابانية 
�أنحاء  و�ل��ت��ج��زئ��ة وغ���ريه���ا م���ن ج��م��ي��ع 
من   40 ن���ح���و  �إىل  �إ����ض���اف���ة  �ل����ي����اب����ان، 
بدولة  �ل��ع��ام��ل��ة  �ل��ي��اب��ان��ي��ة  �ل�������ض���رك���ات 

�لإمار�ت. 

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3181   تنفيذ جتاري  
�لقامة  ���ض��ده/1- عبد�هلل حممد عثمان  جمهول حمل  �ملنفذ  �ىل 
عبد�هلل   / وميثله  ع  م  �ص   - �لهالل  �لتنفيذ/م�ضرف  طالب  �ن  مبا 
�لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  - قد  �آل علي  �لناخي  خمي�ص غريب 
به وق��دره )21872.11(  �ملنفذ  �ملبلغ  و�ل��ز�م��ك بدفع  �ع��اله  �مل��ذك��ورة 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م 
�ضتبا�ضر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3136    تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �ضدهم/1- �ضركة في�ضل على للتجارة - ذ م م  2- وي�ضامبار كوند�مال 
ب�ضفتها   - �لعامة  للتجارة  جاي�ضيم   -3 للمديونية  كفيال  ب�ضفته   - �ودر�ين 
�لتنفيذ/�مل�ضرف  طالب  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهويل   - للمديونية  كفيل 
�لدعوى  عليك  �أق��ام  قد   - �مل�ضرف   - �خلارجية  و�لتجارة  لال�ضتثمار  �لعربي 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )1093286.27( 
�ضتبا�ضر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15  �لج��ر�ء�ت 

يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3295   تنفيذ جتاري  
�طفاء  معد�ت  وتركيب  للبناء  �لعظمى  �ملجرة  �ضدهما/1-  �ملنفذ  �ىل 
�حلريق - �ص ذ م م  2- كالريكل �ونيكري�ضنان رينجيت  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/م�ضرف �لهالل وميثله / عبد�هلل خمي�ص 
غريب �لناخي �آل علي - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
دره��م �ىل طالب  وق��دره )548421.75(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك 
�لج���ر�ء�ت  �ضتبا�ضر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3423   تنفيذ جتاري  
حممد  �لدين  نور   -2 م  م  ذ   - للكمبيوتر  مايكروتوب  �ضدهما/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لعربي  �لتنفيذ/�مل�ضرف  طالب  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهويل  �ليف   ذي��اب 
غريب  خمي�ص  عبد�هلل   / وميثله  �مل�ضرف   - �خلارجية  و�لتجارة  لال�ضتثمار 
�لناخي  �ل علي - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
�ىل  و�لتكافل  بالت�ضامن  دره��م   )1982108.15( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع 
�لجر�ء�ت  �ضتبا�ضر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب 
يوما من   15 خ��الل  �ملذكور  بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  �لتنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/1269  جتاري كلي 
�ضبينة لعمال  �ضركة  ���ص.ذ.م.م 2-  �لطباعة  لتجارة مو�د  �ملدعي عليهم/1- �حلديث  �ىل 
لينك�ص م.م.ح جمهويل حمل �لقامة مبا  �كمي تريد  �ضركة  ذ.م.م 3-  �لدعاية و�لع��الن 
�ن �ملدعي/�مل�ضرف �لعربي لال�ضتثمار و�لتجارة �خلارجية وميثله: منى �حمد عبد�لعزيز 
�قام  قد  �خلارجية  و�لتجارة  لال�ضتثمار  �لعربي  �ملدعي/�مل�ضرف  �ن  مبا  �ل�ضباغ  يو�ضف 
ب��ت��اري��خ:2017/10/19 �حلكم  �ملحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم  �ع��اله وعليه  �مل��ذك��ورة  �لدعوى 
�لتمهيدي �لتايل: حكمت �ملحكمة بندب �خلبري �مل�ضريف �ملخت�ص �ضاحب �لدور باجلدول 
با�ضر �خلبري  )وق���د  �جلل�ضة  بتلك  �ل�����ض��ادر  �حل��ك��م  وف��ق منطوق  ت��ك��ون مهمته  �ن  وع��ل��ى 
�ملنتدب �ملاأمورية و�ودع تقريره مبلف �لدعوى( ، وحددت لها �ملحكمة جل�ضة يوم �لثنني 

 .ch2.E.21:ملو�فق:2017/12/25 �ل�ضاعة:09:30 �ضباحا يف �لقاعة�
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
مذكرة اعالن بالن�شر

             يف  الدعوى 2016/258  ا�شتئناف تنفيذ عقاري    
�ضونيل  �ل�ضيد  ذ.م.م وميثلها  كو�ضت  �ي�ضت  �ند  دي��ر�ج   -1 �مل�ضتاأنف �ضده/  �ىل 
بانقري� جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�ضتاأنف / مارينا 3 كيه ليمتد _ح�ضب 
�بر�هيم  ومي��ث��ل��ه:غ��ازي  �حل��ك��م(  )ح�ضب  ليمتد  كيه  ث��ري  وم��اري��ن��ا  �لرخ�ضة( 
�حمد بن �ضيفان  قد ��ضتاأنف/ �حلكم �ل�ضادر بالدعوى رقم 2016/152 ��ضكال 
عقاري وحددت لها جل�ضه يوم �لربعاء  �ملو�فق 2018/1/3 �ل�ضاعة 17.30 م�ضاء�  
ch1.B.7 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف  بالقاعة رقم 

حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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املال والأعمال

مليار درهم ح�صيلة اأولية   4.6
ل�صفقات �صيال ال�صرق الأو�صط 2017

•• اأبوظبي-وام:

بلغت �حل�ضيلة �لأولية ل�ضفقات �ضيال �ل�ضرق �لأو�ضط 2017 �لذي �ختتم 
يف �بوظبي �م�ص قبل �لأول 4.6 مليار درهم كما جنح �ملعر�ص يف ��ضتقطاب 

�أكرث من 26 �ألف ز�ئر وخبري يف جمال �لأغذية و�مل�ضروبات و�ل�ضيافة.
وقال �ملهند�ص ثامر ر��ضد �لقا�ضمي رئي�ص �للجنة �ملنظمة للمعر�ص �نه مت 
خالل �يام �ملعر�ص عقد �ضفقات جتارية بني �لعار�ضني و�لوكالء و�ل�ضركات 
�لر�ئدة يف جمالت �ل�ضناعة �لغذ�ئية و�ل�ضيافة بلغت قيمتها بح�ضب �مل�ضح 
10 �آلف �جتماع �ضهدها  �أكرث من  4.58 مليار درهم من خالل  �لأويل 
�ملعر�ص يف �أيامه �لثالثة موؤكد�ً �أن حجم �ل�ضفقات �لنهائي �ضيتم �لإعالن 
عنه مطلع �لأ�ضبوع �ملقبل بعد �لنتهاء من عملية �مل�ضح �لدقيق لل�ضفقات 
�ملنجزة. و�أ�ضار �إىل �أن �إمارة �أبوظبي �أثبتت من خالل ��ضت�ضافتها ملعر�ص 
و�ملعار�ص  �لفعاليات  ��ضتقطاب  يف  �ل�ضتثنائية  �إمكانياتها   ، �ل�ضرق  �ضيال 

�لعاملية �لعريقة و�لتميز يف �إد�رتها.
�ملعر�ص  �لتا�ضعة من  �لن�ضخة  لتنظيم  ��ضتعد�د�ته  بد�أ  �جلهاز  �ن  و��ضاف 
�كرب  لتحقيق   2018 �ملقبل  �ل��ع��ام  يف  لنعقادها  م��وع��د  �أف�ضل  ودر����ض��ة 
�ىل  لفتا  �لز�ئرين  ن�ضبة  ورف��ع  �لعار�ضني  ��ضتثمار  على  �لعائد  من  قدر 
�لطائر�ت  �ل�ضيافة ومتوين  �أجنحة  يف  تو�ضعاً  �ضت�ضهد  �ملقبلة  �لن�ضخة  �أن 
�لن�ضخة  يف  �لأجنحة  هذه  �ضهدته  �ل��ذي  �ل�ضديد  لالإقبال  نظر�ً  و�لقهوة 
�مل�ضاركني  �لعار�ضني  م��ن   600 �لقا�ضمي  وك��رم   . �ملعر�ص  م��ن  �لأخ���رية 
�لتي  للمبادرة  با�ضتجابتهم  عرفاناً  �لتقدير  �ضهاد�ت  عليهم  ووزع  ب�ضيال 
�أبوظبي للرقابة �لغذ�ئية يف عام �خلري من خالل تربعهم  �أطلقها جهاز 
بهيئة  �لنعمة  حفظ  مل�ضروع  �ملعرو�ضة  �لغذ�ئية  �مل��و�د  من  طناً   30 بنحو 

�لهالل �لأحمر.

البعثة التجارية الإماراتية ال�صعودية اإىل 
اأفريقيا حتقق جناحًا كبريًا باإبرام ال�صفقات

•• ال�شارقة-وام:

�لتنمية  د�ئ��رة  مع  بالتعاون  �ل�ضارقة  غرفة  نظمتها  �لتي  �لبعثة  حققت 
�لقت�ضادية باأبوظبي وهيئة تنمية �ل�ضادر�ت �ل�ضعودية للملتقى �ل�ضتثمار 
�لإمار�تي �ل�ضعودي �لفريقي يف دي�ضمرب �جلاري مب�ضاركة �أكرث من �ضتني 
من رجال �لأعمال و�مل�ضتثمرين من �لإم��ار�ت و�ل�ضعودية م�ضاركة و��ضعة 
�عمال  رج��ال  وم��ن  كينيا  و  �أوغ��ن��د�  �لر�ضمية يف  �جل��ه��ات  م��ن  لعدد كبري 
�ل�ضفقات  �إب���ر�م  م�ضتوى  على  ك��ب��ري�  جن��اح��ا  �لبلدين  م��ن  وم�ضتثمرين 

و�لعقود �لتجارية.
و  �أد�رة غرفة جت��ارة  رئي�ص جمل�ص  �لعوي�ص  �ضلطان  �ضعادة عبد�هلل  و�أك��د 
-و�م  حر�ص  �لأم����ار�ت  �ن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  خ��ا���ص  ح��دي��ث  �ل�ضارقة يف  �ضناعة 
غرفة جتارة و�ضناعة �ل�ضارقة على توطيد وتنمية �لعالقات �لقت�ضادية 
و�ل��ت��ج��اري��ة و����ض��ت�����ض��ر�ف �ل��ف��ر���ص �ل���ض��ت��ث��م��اري��ة �مل��ت��ب��ادل��ة م��ع جمتمعات 
ُي�ضهم يف فتح  �لإم���ار�ت مبا  �ل�ضديقة لدولة  �ل��دول  �لأع��م��ال يف خمتلف 
�أمام  �آفاق جديدة من �ل�ضر�كة وتطوير خدماتها على نحٍو ُيعزز �ضمعتها 
نظر�ئها يف �لأ�ضو�ق �لعاملية ويحقق لها متثياًل �أو�ضع يف جمتمع �لأعمال 
ودخول  �لتجاري  �لتبادل  ت�ضهيل  �ىل  و�ضول  �لعاملي  �مل�ضتوى  على  �ملحلي 
�ملنتجات �لوطنية �لتي تتمتع باأعلى �ملو��ضفات �لعاملية �إىل خمتلف �لأ�ضو�ق 
�لأجنبية. و�أو�ضح �أن �لغرفة تعتمد �ضنوياً برنامج زيار�ت خارجية ُيحدده 
جمل�ص �لإد�رة وي�ضتهدف تطوير �لعالقات �لقت�ضادية بني جمتمع رجال 
�لأعمال يف �لإمارة ونظر�ئهم يف �لعديد من دول �لعامل مبا يحقق �لأهد�ف 
و�مل�ضالح �مل�ضرتكة ملجتمع �لأعمال يف دولة �لمار�ت عامة و�ل�ضارقة على 

وجه �خل�ضو�ص و�لأ�ضو�ق �مل�ضتهدفة.
وقال �ضعادته “ل �ضك �أن �إفريقيا من �لأ�ضو�ق �ملهمة �لتي حتر�ص �لغرفة 
على بناء �ضبكة �أعمال جتارية معها مبا يخدم جمتمع �لأعمال �ملحلي ويف 
هذ� �لإطار �وفد مركز تنمية �ل�ضادر�ت �لتابع لغرفة �ل�ضارقة موؤخر�ً بعثة 
�لقت�ضادية  �لتنمية  د�ئ��رة  مع  بالتعاون  وكينيا  �وغند�  من  لكل  جتارية 
باأبوظبي وهيئة تنمية �ل�ضادر�ت �ل�ضعودية حيث جرى بحث �ضبل تطوير 
وتنمية �لعالقات �لقت�ضادية و�يجاد فر�ص تعاون ��ضتثماري وجتاري بني 
مل�ضنا  لقد  �أ�ضاف  و  �ل��دول جمتمعة«.  �لأعمال بني هذه  فعاليات جمتمع 
�هتمام جاد لدى قيادة �لدولتني يف �وغند� وكينيا بال�ضتثمار و فتح �لبو�ب 
�لتجارة  و  �لعالقات �لقت�ضادية  ودف��ع  �لم���ار�ت  �لع��م��ال يف  �أم��ام رج��ال 
�لمار�ت  دولة  �ضوق  و ذلك لأهمية  و�لتقدم  �لنمو  �لبينية �ىل مزيد من 
�لعربية �ملتحدة و ما توفره �لدولة من �متياز�ت و ت�ضهيالت و بنية حتتية 
ي�ضمح  مم��ا  �لبلدين  ب��ني  م��ا  �ل��ط��ري�ن  خطوط  توفر  جانب  �ىل  متطورة 
بالو�ضول �ىل ��ضو�ق �لدولة و �مل�ضاركة يف �ملعار�ص و�لفعاليات �لقت�ضادية 
�لتي تقام خا�ضة يف مركز �أك�ضبو �ل�ضارقة . ولفت �ضعادته �ىل �ن �إد�رة غرفة 
و  بدر��ضة  �ضتقوم  �لناجحة  لهذه �جلولة  �ختتامها  �ل�ضارقة وعقب  جتارة 
تقييم نتائجها من حيث عدد �ل�ضفقات �لتي مت �بر�مها و�مكانية تنظيم 

معار�ص جتارية يف تلك �لدول .

»غرف التجارة بالدولة« تبحث التعاون 
مع نظريتها العربية الربازيلية

•• ابوظبي- وام:

ك�ضيف  للم�ضاركة  دع��وة  بالدولة  و�ل�ضناعة  �لتجارة  غ��رف  �حت��اد  تلقى 
���ض��رف يف �ع��م��ال فعاليات �مل��ن��ت��دى �لق��ت�����ض��ادي �ل��ع��رب��ي �ل��رب�زي��ل��ي �لذي 
بالرب�زيل  �ضاوباولو  مدينة  يف  �لرب�زيلية  �لعربية  �لتجارة  غرفة  تقيمه 
يف �ضهر �بريل �لقادم . جاء ذلك خالل لقاء حميد حممد بن �ضامل �مني 
غرفة  رئي�ص  حنون  بروبنز  بالدولة  و�ل�ضناعة  �لتجارة  غ��رف  �حت��اد  ع��ام 
�لتجارة �لعربية �لرب�زيلية وتامر من�ضور �مل�ضت�ضار �ل�ضرت�تيجي لرئي�ص 
�لغرفة �لرب�زيلية يف مكتب �حتاد �لغرف بدبي. وبحث �لأمني �لعام لحتاد 
�لغرف مع حنون �ضبل تفعيل وتن�ضيط عالقات �لتعاون �مل�ضرتك مبا يخدم 
قطاعي �لأعمال �لمار�تي و�لرب�زيلي �نطالقاً مما يتمتع به �لبلد�ن من 
يف  �مل�ضجعة  �ل�ضتثمارية  �لفر�ص  توفر  عن  ف�ضاًل  ومزدهر  قوي  �قت�ضاد 
خمتلف �لقطاعات وتنويع قاعدة �ل�ضلع �ملتبادلة بني �لبلدين �ل�ضديقني 

و�لدور �لذي ميكن �ن يلعبه �لقطاع �خلا�ص يف ذلك.

اإن�ساء جمعية املال واالأعمال االإماراتية برئا�سة نا�سر بن بطي املهريي

اجلمعية ت�صعى لبناء ج�صور التوا�صل بني الأع�صاء وامل�صتثمرين على امل�صتويني املحلي والدويل
•• دبي-الفجر:

�ملال  جلمعية  �لعمومية  �جلمعية  عقدت 
�لعادي  �جتماعها  �لإم��ار�ت��ي��ة  و�لأع���م���ال 
وبعد  دب��ي.  �ملا�ضي يف  يوم �خلمي�ص  �لأول 
�كتمال �لن�ضاب �لقانوين، مت �نتخاب �ضعادة 
نا�ضر بن بطي عمري يو�ضف �ملهريي رئي�ضاً 
ملجل�ص �إد�رة �جلمعية، و�ضعادة رجاء حممد 
للرئي�ص، وكل  غامن �ضعيد �ملزروعي، نائباً 
من �ضعادة حمد عبد �هلل حممد عبد �هلل 
ي��و���ض��ف ع��ب��د �هلل ح�ضني  �مل���ا����ص، و�أح���م���د 
خ��وري، و�أحمد عبد �جلليل عبد �لرحمن 
حممد �لبلوكي، �أع�ضاًء يف جمل�ص �لإد�رة.

�لأع�ضاء  مت��ث��ي��ل  �إىل  �جل��م��ع��ي��ة  وت���ه���دف 
بناء  و�إىل  بينهم  �ل��ت��ع��اون  رو�ب���ط  وتعزيز 
ج�����ض��ور �ل���ت���و�����ض���ل ب���ني �لأع�������ض���اء وبني 
�مل�ضتويني  �لقت�ضاديني و�مل�ضتثمرين على 
�لقطاعات  خمتلف  م��ن  و�ل����دويل  �مل��ح��ل��ي 

�لقت�ضادية. 
يو�ضف  عمري  بطي  نا�ضر  ���ض��ع��ادة  و���ض��رح 
�ملهريي رئي�ص جمل�ص �لإد�رة �أن �جلمعية 
�ضتم�ضي ُقدماً يف حتقيق �ل�ضر�كة و�لتعاون 
�ل��ع��م��ل��ي��ني ب���ني مم��ث��ل��ي �ل��ق��ط��اع��ني �لعام 
�لقت�ضادية  �لتنمية  يحقق  مبا  و�خلا�ص 
�مل�������ض���ت���د�م���ة وي����ق����دم �أف�������ض���ل �خل����دم����ات 

للمجتمع يف �لدولة«. 
ت�ضعى  �ضوف  �جلمعية  �إن  �مل��ه��ريي:  وق��ال 
و�مل�ضاريع  �ل����ض���ت���ث���م���ار�ت  ت�����ض��ج��ي��ع  �إىل 
�لقت�ضادية �مل�ضرتكة بني �أع�ضاء �جلمعية 
بالفر�ص  وت��ع��ري��ف��ه��م  �مل���ج���الت  ���ض��ت��ى  يف 

�ل�ضتثمارية �ملتاحة و�ضبل �لتمويل، بهدف 
�إيجاد منظومة للعمل و�ل�ضتثمار ومتكني 
�لقطاع �خلا�ص عن طريق بناء �ل�ضر�كات 
يف  �لت�ضريعية  و�جلهات  �لعام  �لقطاع  مع 
�أد�ء دور �أكرب  �لدولة و�لذي �ضيمكنها من 
�مل�ضتد�مة  �لقت�ضادية  �لتنمية  عملية  يف 

للدولة. 
و�أ����ض���اف رئ��ي�����ص ج��م��ع��ي��ة �مل����ال و�لأع���م���ال 
�جلمعية  ت����ق����رتح  �����ض����وف  �لإم�����ار�ت�����ي�����ة: 
در�������ض�����ات وم�������ض���اري���ع ت��ن��م��وي��ة ت�����ض��ه��م يف 
مع  يتما�ضى  مب��ا  �لوطني  �لقت�ضاد  دع��م 
و�ضوف  للدولة.  �ل�ضرت�تيجية  �لتوجهات 

�لقت�ضادية  و�ل��ب��ح��وث  �ل��در����ض��ات  ن��دع��م 
�ضاأنها  من  �لتي  و�ل�ضتثمارية،  و�لتجارية 
�أي�ضا �أن تفيد �لأع�ضاء، �إ�ضافة �إىل تقدمي 
لأع�ضائها  و�لفنية  �ل�ضت�ضارية  �خلدمات 
��ضت�ضارية  هيئات  خالل  من  و�مل�ضتثمرين 
متخ�ض�ضة. و�ضتعمل على �مل�ضاركة بفعالية 
يف �ملعار�ص و�لأ�ضو�ق د�خل دولة �لمار�ت 
ويف خارجها، للتعريف و�لرتويج للمنتجات 
و�ل���ض��ت��ث��م��ار�ت �ل��وط��ن��ي��ة، وك��ذل��ك �إب����ر�ز 
و�لدولية  �ملحلية  �ل���ض��ت��ث��م��اري��ة  �ل��ف��ر���ص 

�ملتوفرة مبا يعود بالنفع على �لأع�ضاء. 
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق���ال���ت رج�����اء حم��م��د غامن 

�ملال  جمعية  رئي�ص  نائب  �ملزروعي،  �ضعيد 
و�ضعت  �إن �جلمعية  �لإمار�تية:  و�لعمال 
على ر�أ�ص �أولوياتها ��ضرت�تيجية �لتو��ضل 
�لفجوة  ل��ردم  ودول��ي��اً  حملياً  �لعقول  ب��ني 
�ملتنوعة  �لق���ت�������ض���ادي���ة  �ل���ق���ط���اع���ات  ب���ني 
وتاأثري�ً،  وعمقاً  ن�ضجاً  �أكرث  فر�ص  وخلق 
�لتعاون  ع��الق��ات  تعزيز  على  �ضتعمل  كما 
�ملعنية  و�جلهات  �لأع�ضاء  بني  و�لتو��ضل 
د�خ�����ل �ل����دول����ة وخ���ارج���ه���ا ل���دع���م فر�ص 
�لقت�ضادية  �له���د�ف  وتعزيز  �ل�ضتثمار 
�مل�ضاريع  �إق���ام���ة  يف   و�مل�����ض��اه��م��ة  ل��ل��دول��ة 
�قت�ضادية  تنمية  حت��ق��ق  �ل��ت��ي  �مل�����ض��رتك��ة 

م�ضتد�مة. 
�لإمارتية  و�لع��م��ال  �مل���ال  جمعية  وك��ان��ت 
315 ل�ضنة  قد تاأ�ض�ضت بقر�ر وز�ري رقم 
لنتخاب  �لأول  �لج��ت��م��اع  وج��اء   ،2017
وفقاً  �جل��م��ع��ي��ة  �إد�رة  جم��ل�����ص  �أع�������ض���اء 
 2008 ل�ضنة   2 رق��م  �لحت���ادي  للقانون 
ذ�ت  �لهلية  و�ملوؤ�ض�ضات  �جلمعيات  ب�ضاأن 

�لنفع �لعام. 
تو��ضل  و�ضائل  بناء  �إىل  �جلمعية  وت�ضعى 
�ل��ت��ح��دي��ات يف جم��ال تطوير  وح��ل  فعالة 
ف��ر���ص �ل���ض��ت��ث��م��ار د�خ����ل دول����ة �لإم�����ار�ت 
كممثل  �لعمل  خالل  من  �ملتحدة  �لعربية 
�ل�ضتثمارية  �ل��ف��ر���ص  لأ���ض��ح��اب  و���ض��وت 
�خل��ا���ض��ة يف �ل���دول���ة و�مل�����ض��ت��ث��م��ري��ن على 
�لهيئات  م�ضتوى  وع��ل��ى  �ل��ع��امل  م�ضتوى 

�لتنظيمية يف دولة �لإمار�ت. 
وتعد �جلمعية من�ضة ت�ضمح للم�ضتثمرين 
لهتماماتهم  مالئمة  فر�ص  عن  بالبحث 
و�لتمثيل  و�ل�����ض��ن��اع��ي��ة.  �ل���ض��ت��ث��م��اري��ة 
�خلا�ضة  �مل���وؤ����ض�������ض���ات  ب����ني  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي 
و�لهيئات  �لعائلية  �ل�����ض��رك��ات  جم��م��وع��ات 
�لعربية  �لإم��������ار�ت  دول�����ة  يف  �حل��ك��وم��ي��ة 

�ملتحدة.
رقمية  من�ضة  �جلمعية  ت�ضتخدم  و���ض��وف 
لدعم  �حلديثة  �لتكنولوجيا  توظف  ذكية 
خ����ي����ار�ت �مل�����ض��ت��ث��م��ري��ن يف �ل���و����ض���ول �ىل 
م�ضاركة  وزي������ادة  �ل���ض��ت��ث��م��اري��ة  �ل��ف��ر���ص 
�ل�ضاملة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  يف  �خل���ا����ص  �ل���ق���ط���اع 
�لقيمة  ذ�ت  �ل���ض��ت��ث��م��ار�ت  و����ض��ت��ق��ط��اب 

�ملُ�ضافة لالقت�ضاد �لوطني.

خالل االجتماع الثاين ملجل�ص اإدارتها يف دورته ال�ساد�سة ع�سرة

»غرفة ال�صارقة« تعتمد خطتها الت�صغيلية لعام 2018
•• ال�شارقة-الفجر:

�إد�رة غرفة جت��ارة و�ضناعة  �أك��د جمل�ص 
�لرتقاء  مو��ضلة  على  حر�ضه  �ل�ضارقة 
�ملوؤ�ض�ضات  فعالية  وتعزيز  �لغرفة  ب��دور 
�ل���ت���اب���ع���ة ل���ه���ا، وت���ط���وي���ر �أد�ئ�����ه�����ا جتاه 
�أع�ضائها �ملنت�ضبني وخدمتهم على �أكمل 
وجه من خالل �إطالق �ملزيد من �مل�ضاريع 

و�ملبادر�ت �حليوية و�ملبتكرة.
جاء ذلك خالل �لجتماع �لثاين ملجل�ص 
يف  �ل�ضارقة  و�ضناعة  جت��ارة  غرفة  �إد�رة 
�ل�ضاد�ضة ع�ضر �لذي عقد يف مقر  دورته 
عبد�هلل  �ضعادة  برئا�ضة  م��وؤخ��ر�ً،  �لغرفة 
�إد�رة  ���ض��ل��ط��ان �ل��ع��وي�����ص رئ��ي�����ص جم��ل�����ص 
�ل���غ���رف���ة، وب��ح�����ض��ور �ل�����ض��ي��خ م���اج���د بن 
�لأول  �لنائب  �لقا�ضمي  خالد  بن  في�ضل 
وليد  و���ض��ع��ادة  �لإد�رة،  جمل�ص  لرئي�ص 
�ل��ن��ائ��ب �لثاين  ب��وخ��اط��ر  ع��ب��د�ل��رح��م��ن 
للرئي�ص، وزياد حممود خري �هلل �حلجي 
جانب  �إىل  لل�ضندوق،  �لفخري  �لأم���ني 
���ض��ع��ادة خ��ال��د ب��ن بطي �ل��ه��اج��ري مدير 
�ملدفع  حممد  �ضيف  و�ضعادة  �لغرفة  عام 
�لرئي�ص �لتنفيذي ملركز �إك�ضبو �ل�ضارقة.

وو�ف�����ق �مل��ج��ل�����ص خ����الل �لج���ت���م���اع على 
�خلطة �لت�ضغيلية �ملقرتحة للغرفة لعام 
�ملو�زنة  �ع��ت��م��اد  �ملجل�ص  و�أق���ر   ،2018
�ل��ت��ق��دي��ري��ة �مل���ال���ي���ة ل��ل��غ��رف��ة و�ل���ف���روع 
و�لتي  �ل��ت��اب��ع��ة  �لأخ�������رى  و�مل���وؤ����ض�������ض���ات 
و�ملتطلبات  �لح��ت��ي��اج��ات  وت��ل��ب��ي  تغطي 
�ملالية و�ملادية و�لب�ضرية على مد�ر �لعام 

�ملقبل.
ون����اق���������ص �مل���ج���ل�������ص ب���ع�������ص �مل���ق���رتح���ات 
�لغرفة  قطاعات  خمتلف  من  �ملطروحة 
و�ملوؤ�ض�ضات �لعاملة حتت مظلتها وكذلك 
من  و�لتي  �لقطاعية،  �لعمل  جمموعات 
�لغرفة  �أد�ء  تعزيز  يف  ت�ضهم  �أن  �مل��اأم��ول 
وخدمتهم  �مل��ن��ت�����ض��ب��ني  �أع�����ض��ائ��ه��ا  جت���اه 
على �أكمل وجه، يف �إطار �جلهود �ملبذولة 
�لقت�ضادية  �لقطاعات  خمتلف  لتنمية 
و�أي�ضاً  تناف�ضيتها،  وت��ع��زي��ز  �لإم����ارة  يف 
وفقاً  �ملنت�ضبني  �لأع�����ض��اء  م��ع  �ل�����ض��ر�ك��ة 
خالل  م��ن  �ل�ضتثمارية  لتخ�ض�ضاتهم 

�إقر�ر لئحة جمموعات �لعمل �لقطاعية 
2017 يف �إطار من �لتعاون و�لتن�ضيق مع 
�حلكومية  و�لأجهزة  �حلكومية  �لدو�ئر 
هذه  يف  �ل���ض��ت��ث��م��ار�ت  لتعزيز  �ملخت�ضة 
�نعكا�ضات  م��ن  ُت�����ض��ّك��ل��ه  ومل���ا  �ل��ق��ط��اع��ات، 
يف  �لوطني  �لقت�ضاد  منو  على  �إيجابية 

�لإمارة خا�ضة ودولة �لإمار�ت عامة.
�لعوي�ص  �ضلطان  ع��ب��د�هلل  ���ض��ع��ادة  و�أك����د 
�أن  �ل�ضارقة،  غرفة  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص 
�ضيتمحور  �ل��غ��رف��ة  �إد�رة  جم��ل�����ص  ع��م��ل 

�مل��ق��ب��ل��ة ح�����ول ترجمة  �مل���رح���ل���ة  خ�����الل 
�ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب  وتوجيهات  روؤي��ة 
�لقا�ضمي  ب��ن حم��م��د  ���ض��ل��ط��ان  �ل��دك��ت��ور 
�ل�ضارقة،  ح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�ص  ع�ضو 
�لتكامل  ب��رتك��ي��ز �جل��ه��ود ع��ل��ى حت��ق��ي��ق 
ب��ني م��و����ض��ل��ة ت��ط��وي��ر �ق��ت�����ض��اد ع�ضري 
ب��ّن��اء وق���وي وم��ت��ن��وع �مل����و�رد وق��ائ��م على 
�أ�ض�ص دينامكية متينة من جهة، و�ضمان 
تكّر�ص  �ل��ت��ي  �لتنمية  م�ضرية  ����ض��ت��د�م��ة 
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة وتركز  �مل�����ض��وؤول��ي��ة  م��ف��اه��ي��م 

�لب�ضرية  �ل���ك���و�در  وتنمية  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
وتعزيز ثقافة �لإبد�ع و�لبتكار �نطالقاً 
من �لإميان باأن �ملورد �لب�ضري هو �لذي 

ي�ضنع �لتقدم و�لزدهار.
�إد�رة  جمل�ص  ت��وج��ه  �إن  �ل��ع��وي�����ص  وق���ال 
�لغرفة يف دورته �ل�ضاد�ضة ع�ضر �ضين�ضب 
وتعزيز  �خل����ا�����ص،  �ل���ق���ط���اع  دع�����م  ع���ل���ى 
�ل��ع��الق��ات �ل���ض��رت�ت��ي��ج��ي��ة ل��ل��غ��رف��ة مع 
�لقطاعني  �ل�ضرت�تيجيني من  �ل�ضركاء 
مبادر�ت  و�ي���ج���اد  و�خل���ا����ص،  �حل��ك��وم��ي 

و�لإب���د�ع،  و�ملعرفة  �لبتكار  على  تعتمد 
�آليات  وتفعيل  جديدة  مبادر�ت  و�إط��الق 
�لأع�ضاء  مع  و�لتو��ضل  و�لعمل  وبر�مج 
و�لتعاون  �لتن�ضيق  �إط����ار  يف  �ملنت�ضبني 
م���ع �ل�����ض��رك��اء. وق�����ّدم ���ض��ع��ادة خ��ال��د بن 
�لغرفة خالل  �لهاجري مدير عام  بطي 
�لت�ضغيلية  ل��ل��خ��ط��ة  ع��ر���ض��اً  �لج���ت���م���اع 
�ملقرتحة للغرفة ل�ضنة 2018، وو�ضائل 
�أهد�فها،  وحتقيق  تنفيذها  ومتطلبات 
و�لتي ترتكز على روؤية �لغرفة ور�ضالتها 
وقيمها و�أهد�فها �ل�ضرت�تيجية، �إ�ضافة 
ت�ضمنت  �ل��ت��ي  �لعمل  خطة  جممل  �إىل 
ُتعّزز  فعاليات  و�إق��ام��ة  م��ب��ادر�ت  �إط���الق 
متعاملي  ل��دى  و�ل�ضعادة  �لإيجابية  من 

�لغرفة �لد�خليني و�خلارجيني.
و��ضتعر�ص خالد بن بطي بر�مج �لإيفاد 
و�مل�����ض��ارك��ات �خل��ارج��ي��ة �ل��ت��ي م��ن �ملقرر 
�ضبل  لتعزيز  فيها  و�مل�����ض��ارك��ة  تنظيمها 
يف  �ل�ضتثمار  وفر�ص  ملقومات  �ل��رتوي��ج 
�ملزيد  بناء  �أم���ام  �مل��ج��ال  وفتح  �ل�ضارقة، 
فعاليات  بني  �لقت�ضادية  �لعالقات  من 
ونظر�ئهم  �مل��ح��ل��ي  �لأع����م����ال  جم��ت��م��ع 
يف �خل�����ارج. يف ح��ني ����ض��ت��ع��ر���ص ك��ل من 
�لعام  �ملدير  م�ضاعد  �أم��ني  �أحمد  حممد 
بالغرفة،  و�لأع����م����ال  �لت�����ض��ال  ل��ق��ط��اع 
�ملدير  م�ضاعد  �ل�ضام�ضي  �ضيف  وم��رمي 
بالغرفة،  �ل��دع��م  خ��دم��ات  لقطاع  �ل��ع��ام 
م�ضاعد  ���ض��ط��اف  حم��م��د  وع��ب��د�ل��ع��زي��ز 
�لأع�ضاء،  خ��دم��ات  لقطاع  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر 

�خلطط �لت�ضغيلية لقطاعاتهم.
كما ��ضتعر�ص كل من �ضيف حممد �ملدفع 
�لرئي�ص �لتنفيذي ملركز �إك�ضبو �ل�ضارقة، 
و�أح����م����د ���ض��ال��ح �ل��ع��ج��ل��ة م���دي���ر مركز 
�ل����دويل،  �ل��ت��ج��اري  للتحكيم  �ل�����ض��ارق��ة 
�ك�ضبو  ملركز  �لت�ضغيليتني  �لعمل  خطتي 

وملركز �لتحكيم لعام 2018.
م�ضروع  �ل��غ��رف��ة  �إد�رة  جمل�ص  ون��اق�����ص 
م�ضودة �ملو�زنة �لتقديرية لكل من غرفة 
ومركز  �ل�ضارقة  �ك�ضبو  ومركز  �ل�ضارقة 
�ملالية  لل�ضنة  �ل��دويل  �لتجاري  �لتحكيم 
تنفيذ  جمريات  �ملجل�ص  وتابع   .2018

مقرر�ت �لجتماع �ملا�ضي.

�ل�ضباب من �أ�ضحاب �لهمم بتقدمي ور�ص 
�لناقلة وخارجها لتعليم  عمل حية د�خل 
�حل�����ض��ور م��ن �جل��م��ه��ور وت��دري��ب��ه��م على 
و�لورود  �لد�خلية  �لنباتات  تن�ضيق  �آلية 
معايل  وقالت  وجميلة.  متنا�ضقة  ب�ضورة 
تنمية  وزي��رة  بوحميد  عي�ضى  بنت  ح�ضة 
للم�ضروع  �إط����الق����ه����ا  خ�����الل  �مل���ج���ت���م���ع 
تنمية  وز�رة  يف  نحن  �ملتنقل”  �لتجاري 
بكافة  �مل��وؤ���ض�����ض��ات  جميع  ن�ضجع  �ملجتمع 
متكني  يف  دوره���ا  تفعيل  على  قطاعاتها 
وتاأهيل �أ�ضحاب �لهمم لتكون لهم ب�ضمة 
و�ل���دويل،  �ملحلي  �ملجتمع  �أم���ام  و����ض��ح��ة 
يف  �إن��ي��ب��ل  موؤ�ض�ضة  دور  ومثمنني  مثنني 
لالعتماد  �لهمم  �أ�ضحاب  وت�ضغيل  تاأهيل 
�لوظيفي  �ل�ضتقر�ر  وتوفري  ذ�تهم  على 

و�لقت�ضادي لهم ولأ�ضرهم.
و�أ�ضافت معاليها : �إننا كموؤ�ض�ضات و�أفر�د 

م�����ض��وؤول��ون جت���اه ه���ذه �ل��ف��ئ��ة يف �لإمي���ان 
بقدر�تهم و�إمكانياتهم �لتي ل حتدها �أي 
�قت�ضاد  دع��م  يف  �ضي�ضاهمون  وبهم  �إعاقة 
بذلك  معززين  �ملجتمع  وتنمية  �ل��دول��ة 
حمور �ل�ضيا�ضية �لوطنية لتمكني �أ�ضحاب 
من  و�لت�ضغيل  �ملهني  �لتاأهيل  يف  �لهمم 
تاأهيل مهني تنا�ضب  خالل توفري بر�مج 
�ل�ضدة،  وم�����ض��ت��وي��ات  �لإع����اق����ات  خم��ت��ل��ف 
ي��ت��ن��ا���ض��ب م��ع متطلبات  وت��ط��وي��ره��ا مب��ا 
�لتجربة  هذه  �ضت�ضاهم  كما  �لعمل،  �ضوق 
�ل�ضامل  �لدمج  تعزيز مفهوم  �لفريدة يف 

وتكافوؤ �لفر�ص.
و�أكدت معاليها �أن قدر�ت �أ�ضحاب �لهمم 
�لإجن����از�ت  �إىل  م�ضرية  �ل��ت��وق��ع��ات  ت��ف��وق 
و�ل��ن��ج��اح��ات �ل��ت��ي ح��ق��ق��ه��ا �ل��ع��دي��د من 
يف  �ملختلفة  �لإعاقات  من  �لهمم  �أ�ضحاب 
�ضتى �مل��ح��اف��ل ر�ف��ع��ني ر�ي���ة ب��الده��م بكل 

و��ضح  دور  ل��ه��م  ل��ي��ك��ون  و�ع����ت����ز�ز،  ف��خ��ر 
. و�أو�ضحت  �ل��ب��الد  �ل��ع��امل يف تقدم  �أم���ام 
معاليها باأن �لوز�رة حر�ضت على �أن تدعم 
منتجات �أ�ضحاب �لهمم يف موؤ�ض�ضة �إنيبل 
بت�ضويقها وذلك عرب معار�ضها ومنافذها 
�لت�ضويقية بهدف �إبر�ز قدر�ت هذه �لفئة 
قادرين  كاأ�ضخا�ص  للمجتمع  و�إبد�عاتهم 
ب�ضمتهم  وو���ض��ع  و�لعطاء  �مل�ضاركة  على 
�لدولة،  �قت�ضاد  ورف��ع  �ملجتمع  تنمية  يف 
و�ل�ضتقالل  �ل�������ذ�ت  ع���ل���ى  و�لع����ت����م����اد 
�لج��ت��م��اع��ي و�لق���ت�������ض���ادي �إ����ض���اف���ة �إىل 
مع  م�ضرتكة  وف��ع��ال��ي��ات  �أن�����ض��ط��ة  تنظيم 
م���ر�ك���ز ت��اأه��ي��ل �أ����ض���ح���اب �ل��ه��م��م بهدف 
�ملهني و�لتدريب،  �لتاأهيل  تن�ضيط عملية 
�ضوق  �لهمم يف  �أ�ضحاب  �ملزيد من  ودم��ج 
�لعمل. و�أ�ضادت رمي �لغيث مدير موؤ�ض�ضة 
دعم  يف  �ملجتمع  تنمية  وز�رة  ب��دور  �إنيبل 

ومتكني �أ�ضحاب �لهمم، م�ضرية �إىل تعاون 
�ل�����وز�رة م��ع جم��م��وع��ة �ل�����ض��ح��ر�ء بهدف 
لأ�ضحاب  و�لعمل  �لتدريب  فر�ص  توفري 
�لهمم عرب �ملجموعة من خالل �لأعمال 
�مل�ضاحات  يف  بالنباتات  و�لعناية  �لزر�عية 
�ل�ضركة  عليها  ت�����ض��رف  �ل��ت��ي  �خل�����ض��ر�ء 
�لإعاقة  ع��ل��ى  �آن�����ذ�ك  �ل��رتك��ي��ز  ح��ي��ث مت 
للت�ضغيل  حت��دي��ا  ت�ضكل  ك��ون��ه��ا  �ل��ذه��ن��ي��ة 
وب�����د�أ ع��ل��ى �أث���ره���ا �ل��ت��دري��ب �مل���ي���د�ين يف 
�ملجموعة و�لتي �ضاعدت يف ك�ضر �حلو�جز 
نطاق  ع��ن  وخ��روج��ه��م  للطلبة  �لنف�ضية 
�إىل �لتدريب �مليد�ين  �لتدريب �لتقليدي 
يف مو�قع �لعمل �لأم��ر �لذي كان له بالغ 
نحوهم  �إيجابية  �جت��اه��ات  بناء  يف  �لأث���ر 
لحقة  كمرحلة  �لت�ضغيل  بعملية  و�لبدء 
�أ�ضحاب  م��ن  �لعاملني  ع��دد  جت��اوز  حيث 

�لهمم �إىل ما يزيد عن 25 فرد.

اطالق »متجر اإنيبل« املتنقل الأول من نوعه على م�صتوى ال�صرق الأو�صط
•• دبي-وام:

�أط��ل��ق��ت م��ع��ايل ح�����ض��ة ب��ن��ت عي�ضى 
يف  �ملجتمع  تنمية  وزي���رة  حميد  ب��و 
�إنيبل  متجر  ب��دب��ي  �ل����وز�رة  دي���و�ن 
من  �لأول  ي��ع��ت��رب  �ل������ذي  �مل��ت��ن��ق��ل 
نوعه على م�ضتوى �ل�ضرق �لأو�ضط 
وه����و ع���ب���ارة ع���ن ن��اق��ل��ة ح��دي��ث��ة مت 
جتاري  حم��ل  هيئة  على  ت�ضميمها 
�ملنتجات  �لعديد من  متنقل يحوى 
للنباتات  و�ل��ت��ن�����ض��ي��ق��ات  �ل���زر�ع���ي���ة 
�ل���د�خ���ل���ي���ة و�ل���������ورود �مل���ت���ن���وع���ة مت 
�ل�ضباب  م���ن  وت��ن�����ض��ي��ق��ه��ا  �إن��ت��اج��ه��ا 
�لهمم  �أ����ض���ح���اب  م����ن  �لإم������ار�ت������ي 
خمتلف  يف  وبيعها  ت�ضويقها  بهدف 
مناطق �لدولة. وياأتي �فتتاح متجر 
�ملتنقل برعاية بنك �لفجرية  �إنيبل 
�لتوعوية  للم�ضرية  تعزيز�  �لوطني 
�لهمم  �أ���ض��ح��اب  دم���ج  �إىل  �ل��ه��ادف��ة 
�لتجاري  �لقطاع  وتفعيل دورهم يف 
�لناقلة  �ضتتجول  حيث  �ل��دول��ة  يف 
�ل��ربي��ة ب��رح��الت��ه��ا ح���ول �لإم����ار�ت 
“بهمتي.. �ضعار�تها  حاملة  �ل�ضبع 

“بهمتي..�أ�ضنع  منتجي”  �أ���ض��ن��ع 
�أ�ضحاب  وب��ح�����ض��ور  م�ضتقبلي” 
�لهمم �لعاملني يف �ملوؤ�ض�ضة و�ضيكون 
توقف  حم����ط����ات  يف  ت����ن����وع  ه����ن����اك 
�لتوعية  م��ف��ه��وم  لرت�ضيخ  �ل��ن��اق��ل��ة 
�لقطاعات  �ملجتمع يف  فئات  جلميع 
و�جلامعات  و�مل�����د�ر������ص  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 
�ضيقوم  ك��م��ا  �ل���ع���ام���ة.  و�حل����د�ئ����ق 
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�لعدد 12200 بتاريخ 2017/12/17

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

�لعدد 12200 بتاريخ 2017/12/17

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / �ملالك : حمل �لقرن لالك�ض�ضو�ر�ت

century accessories : طلب لت�ضجيل بيانات �لعالمة �لتجارية
�ملودعة بالرقم  : 274805     بتاريخ : 2017/6/12

باإ�ضم :حمل �لقرن لالك�ض�ضو�ر�ت
وعنو�نه :�بوظبي مدينة ز�يد هاتف: 024444428فاك�ص: 024444428 

lightmoon766@yahoo.com :ضندوق �لربيد: 131500 �مييل�
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�ضلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :25 �ملالب�ص ولبا�ص �لقدم و�غطية �لر�أ�ص.
 century و�ضف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن �ضكل هند�ضي مميز يدنو �ل�ضكل �لقرن لالك�ض�ضو�ر�ت يقابلها

.accessories
�لإ�ضرت�طات:عدم �ملطالبة بحق ح�ضري عند ��ضتخد�م �لكلمتني )century( و )accessories( كاًل على 

حد� مبعزل عن �لعالمة وبالو�ضاع �لخرى لعتبارهما كلمتني �ضائعتني �ل�ضتخد�م يف �لفئة.
فعلي من لدية �إعرت��ص علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ضاد �أو �إر�ضالة 

بالربيد �مل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�ضد�ر هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  17  دي�شمرب 2017 العدد 12200

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل :  

�ص كرز �ضوكليت
بن�ضر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة بالرقم 100301    
با�ضم : �ص كرز �ضوكليت

وعنو�نه : �بوظبي �ص.ب: 5160 هاتف: 6411116
و�مل�ضجلة حتت �لرقم: 87580 بتاريخ: 2008/08/14

�سورة العالمة 

و�ضتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�ضر �ضنو�ت �أخرى �عتبار� من تاريخ �نتهاء 
�حلماية يف : وحتى تاريخ:    

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17االأحد  17  دي�شمرب 2017 العدد 12200

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/معجنات وكافترييا و�دي 

�ل�ضويب رخ�ضة رقم:CN 1115286 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

��ضافة جمعه م�ضبح �ضامل تعيب �لكتبي %100
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

حذف حممد �ضريف كمرب�ث
تعديل وكيل خدمات

حذف جمعه م�ضبح �ضامل تعيب �لكتبي
فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�ضادية خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث 

�ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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حتتّل حميتك الغذائية االأهمية الكربى 
تنتظرينه.  الذي  الطفل  اإىل  بالن�سبة 
اكت�سفي اأف�سل الطرائق لتعديل خطتك 
احلمل  جت��رب��ة  وخ���و����ص  ال��غ��ذائ��ي��ة 
وتقّدم  ر�سيقة  تبقيك  �سليمة  بطريقة 
لطفلك املنتظر العنا�سر الغذائية كافة 

التي يحتاج اإليها.

ني تاأكلني عن �سخ�سَ
�أثناء �حلمل لكن  �إىل زيادة �لأكل  متيلني طبيعياً 
�لف�ضل  �لعادة خالل  �أكرث من  تاأكلي  ل د�عي كي 

�لأول.
 340 ت�ضتهلكي  �أن  ي��ج��ب  �ل��ث��اين،  �لف�ضل  ويف   
�إىل  �لن�ضبة  �إ�ضافية لكن ترتفع هذه  كيلوكالوري 

�حلمل. من  ف�ضل  �آخر  يف   450
ي��و���ض��ي �خل������رب�ء ب���ت���ن���اول وج���ب���ات ���ض��غ��رية بني 
�لدم  �لأ�ضا�ضية للحفاظ على ثبات �ضكر  �لوجبات 

وم�ضتويات �لطاقة.
 تناويل مثاًل مقرم�ضات باحلبوب �لكاملة وعليها 
زبدة ف�ضتق مع �ل�ضاي �ل�ضباحي، ف�ضاًل عن قب�ضة 

من �ملك�ضر�ت وموزة يف فرتة بعد �لظهر،
م��ن �حلليب  �ضاخن م�ضنوع  ك��اك��او  م�����ض��روب  ث��م   
وم�����ض��ح��وق �ل���ك���اك���او �ل�����ض�����������ايف وع�����ود ق���رف���ة بعد 

�لع�ضاء.
�إ�ضايف خالل �ملرحلة �لأخرية من  ت�ضعرين بجوع 
�لغذ�ئية  خيار�تك  تدر�ضي  �أن  عليِك  لذ�  �حلمل، 
وجت��ن��ب��ي �مل��ن��ت��ج��ات �ل��غ��ن��ي��ة ب��ال�����ض��ك��ر و�ل���ده���ون 

�مل�ضّنعة.
ل��ذ� من  ك��اف��ة،  �ملغذيات  �أن���و�ع  �إىل   يحتاج طفلك 
�ضحية  وج��ب��ات  ل��ت��ن��اول  تخططي  �أن  �ل�����ض��روري 

ومتو�زنة.
يقّل  �لتي  �حلمية  �أن  و���ض��وح  بكل  �لبحوث  تثبت 

فيها موؤ�ضر �ضكر �لدم تفيد �لأم و�لطفل معاً، 
�لطعام  وجبات  مع  �مل��ك��ررة  �لن�ضويات  جتنبي  ل��ذ� 
وركزي على ��ضتهالك �حلبوب �لكاملة و�لبقوليات 
و�خل�ضر�و�ت  ب��ال��ربوت��ي��ن��ات  �ل��غ��ن��ي��ة  و�مل����اأك����ولت 

وبع�ص �لدهون �ل�ضحية.

مغذيات اإ�سافية
بالإ�ضافة �إىل جتنب بع�ص �ملاأكولت، ت�ضتفيد �لأم 
وطفلها خالل �حلمل من مغذيات �إ�ضافية، �أبرزها 
�لفوليك و�حلديد و�ليود. دّعمي نظامك  حم�ص 
ب�400 ميكروغر�م من حم�ص �لفوليك  �لغذ�ئي 
و�تبعي حمية �ضحية وغنية بهذ� �حلم�ص  يومياً 
�أول  �لأق���ل قبل �حل��م��ل وخ���الل  ط���و�ل �ضهر على 
ثالثة �أ�ضهر من �حلمل. تو�ضي �لهيئات �ل�ضحية 
�لطفل  �إ���ض��اب��ة  خ��ط��ر  لتخفي�ص  �خل��ط��وة  ب��ه��ذه 

بان�ضقاق �لعمود �لفقري.
ك�ضف بع�ص �لدر��ضات نق�ضاً يف �ليود خالل �حلمل 
�أنه عن�ضر �ضروري لنمو  لدى بع�ص �لن�ضاء علماً 
�أن ت��اأخ��ذ �مل����ر�أة �حلامل  دم���اغ �ل��ط��ف��ل. ل��ذ� يجب 

يوم. كل  �ليود  مكّمالت  من  ميكروغر�ماً   150
�إىل  �مل��ر�أة �حلامل  �آخ��ر، يحتاج ج�ضم  على �ضعيد 
�لدم  حجم  لأن  �حلمل  خ��الل  �إ�ضافية  ي��ود  كمية 
يت�ضّخم للتكيف مع �مل�ضيمة ومو�كبة منو �جلنني. 
ي�ضاب بع�ص �حلو�مل �أي�ضاً بنق�ص يف �حلديد �أو 
�لطبيب  �ضيو�ضيك  �حل���ال���ة،  ه���ذه  يف  دم.  ب��ف��ق��ر 
يف  م�ضتو�ه  ي�ضبح  �أن  �إىل  �حلديد  مكمالت  باأخذ 
ج�ضمك منا�ضباً. يجب �أن ت�ضتهلكي �أي�ضاً ماأكولت 
و�لبقوليات  �حلمر�ء  �للحوم  مثل  باحلديد  غنية 
و�خل�ضر�و�ت �لورقية �خل�ضر�ء و�حلبوب �ملدّعمة 

باحلديد.

االأ�سماك
للحو�مل  مم��ت��از�ً  غ��ذ�ًء  �لدهنية  �لأ�ضماك  ت�ضّكل 
لأن��ه��ا غ��ن��ي��ة ب��اأح��م��ا���ص �لأوم��ي��غ��ا 3 �ل��ت��ي ُتعترب 
���ض��روري��ة ل��ن��م��و دم����اغ �ل��ط��ف��ل وج���ه���ازه �لع�ضبي 

�ملركزي. لكن ز�د �لقلق يف �ل�ضنو�ت �لأخرية ب�ضبب 
تلوث �لأ�ضماك بالزئبق، ما �أدى �إىل �حتد�م �جلدل 

حول �لكمية �ملنا�ضبة.
ينجم �جلدل �حلا�ضل عن تفاوت م�ضتويات �لزئبق 
يف �لأ���ض��م��اك ح���ول �ل��ع��امل. ل���ذ� ت��و���ض��ي �لهيئات 
من  ح�ض�ص  ث��الث  �أو  ح�ضتني  بتناول  �ل�ضحية 
�لأ�ضماك �أ�ضبوعياً با�ضتثناء �ضمك �ل�ضلور و�لقر�ص 
�أخ��رى غنية  �أ�ضناف  و�أب��و �ضيف وم��ارل��ني... ثمة 
�لعادي و�ملعّلب  �ل�ضلمون  3 مثل  بدهون �لأوميغا 
تاأكلها  �أن  وميكن  و�ل�ضاردين،  و�لرنكة  و�ملاكريل 

�ملر�أة �حلامل بال م�ضكلة.
�أن  مع  �أي�ضاً  �آمنة ومفيدة  �ملعّلبة فهي  �لتونة  �أما 
�لأ�ضماك  مب�ضتوى  لي�ضت  فيها   3 �لأوميغا  ن�ضبة 
ما  �آم��ن��ة  �لبحر  ث��م��ار  وتبقى  �لأخ����رى.  �لدهنية 
من  لكن  �ضاخنة،  وُت��وؤَك��ل  يكفي  مب��ا  ُتطَبخ  د�م��ت 
�لأف�ضل �أن تتجنبي ثمار �لبحر �لنيئة و�ل�ضو�ضي 

و�لروبيان �ملرّبد �جلاهز و�ل�ضلمون �ملدّخن.

املنتجات املرّبدة
�للي�ضترييا  جرثومة  �أحياناً  �ملنتجات  هذه  حتمل 
�إىل  �نتقلت  �إذ�  �ل��زك��ام.  ي�ضبه  مر�ضاً  ت�ضبب  �لتي 
�جلنني، ت�ضبب �إجها�ضاً ل�إر�دياً �أو ولدة مبكرة، �أو 
ميكن �أن يولد �لطفل ميتاً. لتجّنب هذه �ملخاطر، 
�ملرّبدة  �ملنتجات  بتفادي  �لغذ�ئية  �لهيئات  تو�ضي 

طو�ل �أ�ضهر �حلمل.
و�للحوم  �مل��دخ��ن  �ل�ضلمون  �ملنتجات  ه��ذه  ت�ضمل 
�مل�ضّنعة مثل �ل�ضالمي و�لديك �لرومي �أو �لدجاج 
وبر�عم  �لإوز  ك��ب��د  م��ع��ج��ون  وح��ت��ى  �مل�����ض��غ��وط، 

�للحوم  �طبخي  �جلاهزة.  و�ل�ضلطات  �لفا�ضوليا 
��ري �ل�����ض��ل��ط��ات بنف�ضك  �أك��ل��ه��ا وح�����ضّ ق��ب��ل  دوم�����اً 
يف  �ل��ط��ع��ام  بقايا  �ضعي  ج��ي��د�ً.  �مل��ق��ادي��ر  و�غ�ضلي 

�لرب�د و��ضتهلكيها خالل يوم.
�ل��ل��ي�����ض��ت��ريي��ا من  تلتقطني ج��رث��وم��ة  ق��د  ك��ذل��ك 
�لأجبان �لبي�ضاء �لطرية، مثل �لكممبري و�لفيتا 
و�لريكوتا، لذ� جتّنبيها �إل �إذ� ُطِبخت على حر�رة 
تفوق 65 درجة مئوية، كما يح�ضل عند �إ�ضافتها 

�إىل �لبيتز�.

تقوية العظام
�لكال�ضيوم  �إىل  من����وه  ط����ور  يف  �ل��ط��ف��ل  ي��ح��ت��اج 
لتطوير هيكله �لعظمي و�أ�ضنانه، لذ� �حر�ضي على 
��ضتهالك كمية منا�ضبة منه. �إذ� كنت ل تتناولني 
�لغذ�ئية،  حميتك  يف  �ل��ك��ال�����ض��ي��وم  م��ن  يكفي  م��ا 
�ضي�ضحب طفلك هذ� �لعن�ضر من خمزون ج�ضمك 
للح�ضول على حاجاته. وحني ياأخذ �لطفل �لكمية 
م�ضتوى  على  م�ضاكل  �ضتو�جهني  ي��ري��ده��ا،  �ل��ت��ي 
�أ�ضنانك و�ضحة عظامك، لذ� حاويل �أن ت�ضتهلكي 
�أي ما  �ألف ملغ من �لكال�ضيوم يومياً على �لأق��ل، 
�لكمية  �أنها  علماً  يومية،  ح�ض�ص  ث��الث  ي�ضاوي 
نف�ضها �لتي حتتاج �إليها �لن�ضاء غري �حلو�مل لأن 
بفاعلية  �لكال�ضيوم  ي�ضتعمل  �حلامل  �مل��ر�أة  ج�ضم 

م�ضاعفة.
�لأجبان �ل�ضلبة و�لألبان ومنتجات �حلليب غنية 
�حلليب،  م�ضتقات  تاأكلني  ل  كنت  �إذ�  بالكال�ضيوم. 
تناويل م�ضادر مدّعمة بالكال�ضيوم مثل �لأ�ضماك 
ذ�ت �لعظام �ل�ضغرية )�ضلمون معّلب، �ضاردين...( 

و�ل��ت��ني و�ل��ل��وز و�ل��ت��وف��و و�خل�������ض���ر�و�ت �لورقية 
�خل�ضر�ء.

البي�ص املطبوخ
بينها  م��ن  و�مل��غ��ذي��ات،  بالربوتينات  غني  �لبي�ص 
ده���ون �لأوم��ي��غ��ا 3، وي�����ض��ّك��ل �إ���ض��اف��ة مم��ت��ازة �إىل 
ب�ضيط يف  �حتمال  لكن ثمة  �مل��ر�أة �حلامل.  حمية 
�أن يحمل �لبي�ص �ل�ضاملونيال، لذ� من �لأف�ضل �أن 
خطر  لتخفي�ص  جيد�ً  و�ل�ضفار  �ل��زلل  تطبخي 
�ل�ضاملونيال  جتعلك  �نتبهي،  �ل��غ��ذ�ئ��ي.  �لت�ضمم 
لذ�  ن�������ادرة!  ح�����الت  �أو جت��ه�����ض��ني يف  مت��ر���ض��ني 
�أو  �كتفي بتناول ن�ضخة مطبوخة على �ضكل عّجة 
يباع  �ل��ذي  �ملايونيز  �إىل  بالن�ضبة  خمفوق.  بي�ص 
لكن  مب�ضرت،  لأن��ه  �آمناً  يبقى  �لكربى،  �ملتاجر  يف 
جتنبي �ملايونيز �ملنزيل �إذ� كان م�ضنوعاً من بي�ص 

ينء.

الكافيني
�إليك نباأ �ضار�ً: ل د�عي لتتوقفي عن �ضرب �لقهوة 
باحلليب يف �ل�ضباح �إذ� كنت حتبينها! لكن حاويل 
لأن  �حلمل  �أث��ن��اء  �لكافيني  ��ضتهالك  تخففي  �أن 
بالإجها�ص  يرتبط  �مل���ادة  ه��ذه  م�ضتويات  �رت��ف��اع 
�ل���������ال�إر�دي و�ل�������ولدة �مل���ب���ك���رة. ي��و���ض��ي �خل����رب�ء 
�لكافيني  م��ن  م��ل��غ  ب�200  ب��الك��ت��ف��اء  �حل���و�م���ل 
ي��وم��ي��اً، �أي م��ا ي�����ض��اوي ث��الث��ة �أك����و�ب م��ن �لقهوة 

�لفورية �أو كوب �إ�ضربي�ضو �أو �أربعة �أكو�ب �ضاي.
حلول غذائية

ت��ت��ع��ّدد �ل���ض��ط��ر�ب��ات خ���الل �حل���م���ل، م���ن بينها 
�ل��غ��ث��ي��ان وح��رق��ة �مل��ع��دة و�لإم�������ض���اك، ل��ك��ن ميكن 

يزد�د  �ملنا�ضبة.  �مل�����اأك��ولت  ت��ن��اول  ع��رب  تخفيفها 
�إذ�  �لأول من �حلمل  �لف�ضل  �لغثيان �ضوء�ً خالل 

كانت معدتك فارغة. 
متكررة  لكن  �ضغرية  وج��ب��ات  تتناويل  �أن  ح��اويل 
�أك���ل وج��ب��ات ك��ب��رية. ميكنك يف ه���ذ� �ملجال  ب���دل 
مثل  �جل��اف��ة  �مل���اأك���ولت  م��ن  م��ث��اًل  ت�ضتفيدي  �أن 
�لزجنبيل  ُيعترب  �ملقرم�ضات.  �أو  �ملحّم�ص  �خلبز 
�أي�����ض��اً مم���ت���از�ً مل��ع��اجل��ة �ل��غ��ث��ي��ان: ����ض��رب��ي �ل�ضاي 
حت�ضري  �أثناء  �لأخ��ري  ��ضتعملي  �أو  �لزجنبيل  مع 

خمتلف وجبات �لطعام يف �ملنزل.
�لهرمونية  �ل��ت��غ��ري�ت  ت����وؤدي  �آخ����ر،  �ضعيد  ع��ل��ى 
خالل �حلمل �إىل �آثار جانبية يف �لأمعاء، ل �ضيما 
�جلهاز  تر�خي  عن  �مل�ضكلة  هذه  تنجم  �لإم�ضاك. 
بال�ضرعة  يتحرك  ل  �لطعام  �أن  يعني  ما  �مل��ع��وي، 
�أغذية  تناويل  �لإم�ضاك،  حدة  لتخفيف  �ملطلوبة. 

غنية بالألياف و�أكرثي من �ضرب �ملاء.
كذلك يتباطاأ عمل �أمعائك خالل �حلمل، لذ� يكون 
�لإم�ضاك �ضائعاً. �ضت�ضتفيدين من ��ضتهالك كمية 
�لثالثة )قابلة للذوبان  �لألياف  �أن��و�ع  كبرية من 
وغري قابلة للذوبان ون�ضويات مقاِومة(. للح�ضول 
�لكاملة  و�حل���ب���وب  �ل��ب��ق��ول��ي��ات  ت���ن���اويل  ع��ل��ي��ه��ا، 
و�خل�ضر�و�ت.يف  و�ل��ف��اك��ه��ة  و�ل��ب��ذور  و�مل��ك�����ض��ر�ت 
�ملعدة  حرقة  تتكرر  �حلمل،  من  �لأخ��رية  �ملرحلة 
وميكن �أن تتفاقم ب�ضبب �لأغذية �لدهنية و�ملقلّية 
ت��ت��ن��اويل وج��ب��ات �ضغرية  �أن  و�ل��ك��اف��ي��ني. ح���اويل 
�لأكل  بعد  م�ضتقيمة  بو�ضعية  و�جل�ضي  ومتكررة 
لتخفيف حرقة �ملعدة. �أو ميكنك �أن تزيدي �ضرب 
�ملنزلية �ملخفوقة  �مل�ضروبات  �ملغّذية مثل  �ل�ضو�ئل 

و�لع�ضائر �لنباتية و�حل�ضاء.

ماء و�سابون وكرمي بالزنك
�ل���ط���ف���ح ع���ل���ى م�����وؤخ�����رة طفلك  ي���رت���ب���ط 

قد  غالباً.  �حلفا�ضات  با�ضتعمال 
لكنها  عملّية  �لأخ����رية  ت��ك��ون 
جت��ع��ل ب�����ض��رة �ل��ط��ف��ل حتتّك 
تربز  كذلك  و�لبول.  بالرب�ز 

مثل  للم�ضكلة  �أخ���رى  �أ���ض��ب��اب 
م�ضتح�ضر�ت  ����ض��ت��ع��م��ال 

�أو  �حل�ضا�ضية  ت�ضّبب 
تغيري �ملاأكولت 

�مل�ضاد�ت  �أن����و�ع  بع�ص  �أخ���ذ  �أو  �مل�ضتهلكة 
�لأ�ضنان.  ومن��و  �لإ�ضهال  وحتى  �حليوية، 
بعد ظهور �لعالمات �حلمر �لأوىل، 
ل بد من معاجلة �حلالة كي ل 

متتّد وتلتهب.

الن�سائح  ب��ع�����ص  اإل���ي���ك 
ل��ت��ج��ّن��ب��ي ط��ف��ل��ك ه���ذا 

الطفح:
��ضتعملي  �مل��وؤخ��رة،  لتنظيف   •
وجتّنبي  رطبة  قطنية  قطعة 
�مل�������ر�ه�������م �ل���ده���ن���ي���ة 
�لبي�ضاء  و�ل��ك��رمي��ات 
لأن������ه������ا ت�����زي�����د ح������ّدة 
ذلك،  بعد  �حل�ضا�ضية. 

عليها  �ل���رتب���ي���ت  ع����رب  �ل���ب�������ض���رة  ج��ف��ف��ي 
�ملوؤخرة  على  وزع���ي  ث��م  نظيفة.  مبن�ضفة 
ط��ب��ق��ة ���ض��م��ي��ك��ة م���ن م��ره��م م�����ض��ن��وع من 
ت�ضحيحي  مفعول  ول��ه  و�لنحا�ص  �لزنك 

وم�ضاد للجر�ثيم.
�لطلق  �لهو�ء  �لطفل يف  • �تركي موؤخرة 

قدر �لإمكان كي تتنف�ص �لب�ضرة.
�لوقت  يف  �مل�ضكلة  تعاجلني  ب���د�أِت  �إذ�   •
�مل��ن��ا���ض��ب، ���ض��ت��ك��ون ه���ذه �ل��ت��د�ب��ري كافية. 
يومني،  بعد  �حل��ال��ة  تتح�ضن  مل  �إذ�  لكن 
��ضت�ضريي �لطبيب كي ي�ضتبعد �لفطار �أو 

�للتهابات �حلادة،
 فقد تربز �حلاجة حينها �إىل �أخذ م�ضاد�ت 

حيوية.
لحقة  �نتكا�ضات  حت�ضل  �أن  ميكن  لكن   

لالأ�ضف.
• لتنظيف �لردفني، ��ضتغني عن �ملنتجات 
�لرطبة  و�مل��ن��ادي��ل  �لكحولية  �أو  �مل��ع��ّط��رة 

و�كتفي باملاء و�لقطن.
�ل�ضتحمام، • �أثناء 

ثم  ف  ُملطِّ مبنتج  �لطفل  موؤخرة  نّظفي   
جففي ب�ضرته جيد�ً.

�أو  ب��الإ���ض��ه��ال  م�ضاباً  طفلك  ك��ان  �إذ�   •
بد�أت �أ�ضنانه تنمو،

 ����ض��ت��ع��م��ل��ي ع���الج���اً غ��ن��ي��اً مب����اء ح����ر�ري 
ل��ت�����ض��ك��ي��ل ح���اج���ز ب����ني �ل���ب�������ض���رة و�ل������رب�ز 
�حلم�ضي و�ختاري حفا�ضات تتمتع بقدرة 

�مت�ضا�ضية عالية.
�لب�ضيطة،  �خل����ط����و�ت  ه����ذه  ب��ف�����ض��ل   •

ُيفرت�ص �أن ي�ضتعيد طفلك عافيته!

اأنه م�ساب بطفح احلفا�ص!  �سك يف  موؤخرة طفلك؟ ال  هل تالحظني احمرارًا على 
ي�سيب هذا االلتهاب اجللدي االأطفال كلهم تقريبًا.

 لكن تتعّدد العالجات املحتملة، وللوقاية منه يكفي االلتزام ببع�ص قواعد النظافة 
ال�سخ�سية.

يكفي االلتزام ببع�ص قواعد النظافة ال�سخ�سية

ن�صائح لتجنبي طفلك طفح احلفاظ

حمية تبقيك ر�سيقة وتقدم لطفلك العنا�سر الغذائية كافة

اأف�صل الطرق لتعديل خطتك الغذائية اثناء احلمل



فــن اأجــنبــي
ق�سة حقيقية تالم�ص القلوب

يكافحون  اإطفائيون   Only the Brave
النريان باخلنادق وامل�صاعل

�مل�ضاهد   Only the Brave ي��ع��ّرف 
بقم�ضانهم  �جلبال  رج��ال  من  فريق  �إىل 
�لآلية:  ومنا�ضريهم  ومعاولهم  �ل�ضفر�ء 
باخلنادق  �ل��ن��ري�ن  يكافحون  �إط��ف��ائ��ي��ون 

و�مل�ضاعل.
نولن  ك��ني  ك��ت��ب��ه  �ل����ذي  �ل��ف��ي��ل��م،  ي�ضتند 
ن�ضره  م��ق��ال  �إىل  ���ض��ن��ج��ر،  و�رن  و�إري������ك 
)ما  ب��ع��ن��و�ن   GQ جملة  يف  فلني  �ضيث 
�لدقيقة  بالتفا�ضيل  يتناول  من خمرج(، 
2013 يف  و�مل���وؤمل���ة ح��ري��ق ي��ارن��ي��ل ع���ام 

)غر�نيت  �أط��ف��اء  فريق  ومعاناة  �أري��زون��ا 
ماونتان(.

م�ساعر ملتهبة
�لورق  �ل��رج��ال ع��ن  ه���وؤلء  �لفيلم  ي��اأخ��ذ 
كو�ضين�ضكي،  ي�ضتهر  �حلياة.  فيهم  ويبث 
باأ�ضلوبه  �لذي ميلك خلفية يف �لهند�ضة، 
�خلا�ضة  وم���وؤث���ر�ت���ه  �ل��دق��ي��ق  �ل��ب�����ض��ري 
�لأ�ضلوب  ه���ذ�  �أن  يف  ���ض��ك  ل  �ل��رق��م��ي��ة. 
يالئم �لأفالم �ملميزة �جلميلة �إمنا �لباردة 

 Only the Brave ل��ك��ن  ع��اط��ف��ي��اً. 
�لأ�ضا�ضية  �لدقة  بف�ضل  بامل�ضاعر  ملتهب 
�ل�ضخ�ضيات  ت�����ض��وي��ر  يف  و�ل�������ض���روري���ة 

وعالقاتها ببع�ضها �لبع�ص.
على  ب���د�أب  و�لكاتبان  كو�ضين�ضكي  يعمل 
عر�ص �لأجز�ء و�لأدو�ت �ل�ضرورية لهذه 
�لتي  عينها  ب��ال��ط��ري��ق��ة  �مل���وؤث���رة  �ل��ق�����ض��ة 
مي��الأ بها �إري���ك م��ار���ص )ج��و���ص برولني( 
من  لقطات  ُتظهر  بالعدة.  ظهره  حقيبة 
�ل��دع��اب��ات، وي���ربز عدد  �ل��ت��دري��ب، بع�ص 
من �ملهام �ل�ضعبة كيفية ��ضتخد�م هوؤلء 
ي�ضارعون  �ل��ربي��ة:  يف  �أدو�ت���ه���م  �ل��رج��ال 
�إىل حفر )�خل��ط��وط( يف �لأر����ص، وقطع 
�ل���ن���ري�ن ملحاربة  و����ض��ت��خ��د�م  �لأ����ض���ج���ار، 
�لنري�ن. وندرك مدى خطورة هذ� �لعمل 
ع��ن��دم��ا ن����رى م��ل��ج��اأه��م �لأخ������ري، خيمة 
و�قية من �لأملنيوم، ُيفتح خالل �لدعابات 
ُي�ضطرو�  ب��األ  ناأمل  �أننا  مع  و�لتمارين، 

�إىل ��ضتعماله خالل مكافحة �لنري�ن.
ك��ان ل ب��د م��ن �لرتكيز على �لإج����ر�ء�ت، 
عر�ص  يف  �ملتبعة  و�خل��ط��ط  و�خل���ط���و�ت، 
هذه �لق�ضة، مع �أنها ت�ضّكل �أي�ضاً �نعكا�ضاً 
للطريقة �لتي يعمل بها عقل �إريك و�لتي 

�إىل  ب��د�أب  �إري��ك  ي�ضعى  فريقه.  بها  يقود 
�حل�ضول على �ضهادة ت�ضنيف من �لنمط 
ي�ضبق  �ملنطقة مل  بلدية  ب��اأن  �لأول، علماً 
�أن �ضمعت بها. كذلك يلهم جمموعة  لها 
م����ن �ل�����رج�����ال �ل�������ض���الب لت���ب���اع���ه �إىل 
�ل�ضغف،  من  فاعل  مبزيج  متحلياً  �لنار، 
لكن  و�ل�ضتعد�د.  و�لهو�ص،  و�لإخ��ال���ص، 
�إىل مثار  �أح���ي���ان���اً  ي��ت��ح��ّول  �ل��ه��و���ص  ه���ذ� 
ج��دل بينه وب��ني زوج��ت��ه �أم��ان��د� )جنيفر 
كونيلي(، وهي �مر�أة حمبة وعنيدة تعيد 

تاأهيل �لأح�ضنة وغالباً زوجها �أي�ضاً.
بال�ضخام  و�ملغطى  �مللتحي  برولني  ُيقّدم 
�ل��ذي يبدو  �ل��دور،  �أد�ءه �لأف�ضل يف ه��ذ� 

كما لو �أنه ُكتب له.
 فمار�ص برولني �ضلب، وخ�ضن، ومن�ضف. 
به،  يتحلى  �ل����ذي  �ل��رج��ول��ة  ن���وع  �أن  �إل 
من  ق��وت��ه  ي�ضتمد  رج��ال��ه،  يقّلده  و�ل���ذي 
 Only the ل��رق��ة و�ل�����ض��د�ق��ة. ي��ك��ّرم�
و�خل�ضنة  �مل���رح���ة  �ل�����ض��د�ق��ة   Brave
و�أع�����د�ء،  �إخ�����وة،  �ل���رج���ال كمعلمني،  ب��ني 

وزمالء.
عالوة على ذلك، يربع جيم�ص بادج د�يل 
مار�ص  ن���ائ���ب  ب�����ض��ف��ت��ه  �مل�����ض��ان��د  دوره  يف 

ت��اي��ل��ور كيت�ص  ي�����ض��رق  �مل��ن��دف��ع، يف ح���ني 
رجل  دور  م��وؤدي��اً  فيه،  ي�ضارك  م�ضهد  كل 
متهور م�ضاغب و�ضاحر. لكن �لفيلم يدور 
برب�ندن  م��ار���ص  ع��الق��ة  ح���ول  خ�ضو�ضاً 
�ملليء  ماكدونو  تيلر(.  )مايلز  ماكدونو 
�ضابق  مدمن  ب���(دون��ات(  و�مللقب  باحلياة 
�أب����اً.  ي�ضبح  ع��ن��دم��ا  �ل��ف��رق��ة  �إىل  ين�ضم 
ويقرر  )دون����ات(  نف�ضه يف  م��ار���ص  ف��ريى 

�ملجازفة مب�ضاعدته.

موؤثرات رائعة
�ضحيح �أن عمل كو�ضين�ضكي ينجح بف�ضل 
ي�ضّحي  ل  �أن����ه  �إل  �جل��ي��ا���ض��ة،  م�����ض��اع��ره 
مطلقاً باملوؤثر�ت �لب�ضرية، فت�ضّكل �لربية 
�مل�ضتعلة جماًل مذهاًل، وخيالياً، ومرعباً: 
�جلرف،  ع��ن  ت��ت��ه��اوى  �ل�ضنوبر  �أ���ض��ج��ار 
دببة  عن  وكو�بي�ص  نارياً،  عر�ضاً  مقدمًة 

م�ضتعلة ترك�ص مندفعة يف �لغابة. 
و�لنا�ص  �لق�ضة  �ل�ضور  هذه  روع��ة  تخدم 
 Only theيتحّول وه����ك����ذ�  ف���ي���ه���ا. 
تالم�ص  حقيقية  ق�����ض��ة  �إىل   Brave
�ضارة  �رت��ف��اع  بعد  حتى  فيه  وتبقى  قلبك 

�لنهاية.

جورج كلوين: 
هرمت وانتهت �صالحيتي

كلوين.  ج��ورج  �لعاملي  �ملمثل  يعي�ضها  �لتي  �حلالة  هي  تلك   .. حقه(  )للعمر 
فممثل هوليوود �لذي �ضلب ل�ضنو�ت قلوب �لفتيات، يبلغ �لآن 56 من �لعمر، 

وبات يدرك معنى )�لعمر(،
و�أن تثقل �ل�ضنو�ت )كاهل ممثل( فيبتعد تدريجياً عن �ضاحة )�لبطل �لو�ضيم( 

يف �لأفالم �ملقبلة. 
ففي مقابلة مع �ضحيفة لوموند �لفرن�ضية ن�ضرت قبل �أيام، �عرتف كلوين باأن 
�لوقت قد حان للتنحي عن تلك �لأدو�ر و�لجتاه �أكرث فاأكرث نحو �لإخر�ج �أو 

�لأدو�ر �لأكرث ن�ضجاً، لأّن )مّدة �ضالحيته قد �نتهت(.

تولغا �صاريتا�ض يرف�ض الف�صاح 
عن اجره بالعالن اجلديد

تولغا  �ل��رتك��ي  �لنجم  حققه  �ل���ذي  �ل��و����ض��ع  و�لن��ت�����ض��ار  �لكبري  �ل��ن��ج��اح  بعد 
�لعالين  �ل��وج��ه  ليكون  �ختياره  مت  �لو���ض��ط،  و�ل�ضرق  تركيا  يف  �ضاريتا�ص 
�لك�ضف عن �لأج��ر �لذي ح�ضل  �لعاملية، ولكنه رف�ص   �ملركات  �جلديد لأحد 
ل�ضالح  قريبا  ت�ضويرها  يبد�أ  �لتي  �جلديدة  �لإعالنية  �حلملة  مقابل  عليه 

�ملاركة.
بطولة  يف  م�ضاركته  بعد  �لو�ضط  �ل�ضرق  يف  ُع��رف  �ضاريتا�ص  تولغا  �أن  نذكر 
م�ضل�ضل "حرمي �ل�ضلطان" �لذي حقق جناحاً كبري�ً، من خالل دوره  (�لأمري 

جهاجنري) �بن �ل�ضلطان �ضليمان يف �مل�ضل�ضل �ل�ضهري.
و�آخر �أعماله كان م�ضل�ضل �لعهد لذي عر�ص هذه �ل�ضنة 2017.

املذيع �صيث مايرز يقدم حفل 
جوائز جولدن جلوب 2018

�حلو�رية  �ل���رب�م���ج  م��ق��دم  �إن  م��ن��ظ��م��ون  ق���ال 
�ضيث مايرز �ضيقدم حفل جو�ئز جولدن جلوب 
كانون  ي��ن��اي��ر-  يف  و�ل��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  �ل�ضينمائية 

�لثاين.
يقدمه  جلوب  جولدن  حفل  �أول  ه��ذ�  و�ضيكون 
برناجمه  ي������ذ�ع  �ل������ذي  ع����ام����ا(   43( م����اي����رز 
)�إن. �ضبكة  على  مايرز(  �ضيث  ويذ  نايت  )ليت 

بي.�ضي(.
وح��ف��ل ج��ول��دن ج��ل��وب �ل���ذي ت��ق��ام ف��ي��ه ماأدبة 
�أبرز  م��ن  م��ئ��ات  يح�ضرها  ر�ضمية  غ��ري  ع�ضاء 
�أكرب  من  و�ح��د  يف  و�لتلفزيون  �ل�ضينما  جن��وم 
�لأحد�ث يف مو�ضم �جلو�ئز يف هوليوود و�لذي 

ي�ضل ذروته بحفل �لأو�ضكار.
وقالت ر�بطة هوليوود لل�ضحافة �لأجنبية �لتي 
�ضيقام  �حلفل  �إن  بيان  يف  �جلو�ئز  على  ت�ضوت 
2018 يف  يف �ل�ضابع من يناير -كانون �لثاين 
على  )�إن.بي.�ضي(  �ضبكة  و�ضتبثه  هيلز  بيفريل 

�لهو�ء مبا�ضرة.
)�إن. �ضبكة  رئ��ي�����ص  ج��ري��ن��ب��الت  روب����رت  وق����ال 

نظرة  "�ضيلقي  م���اي���رز  �إن  ب��ي��ان  يف  ب��ي.���ض��ي( 
م��ت��ف��ح�����ض��ة ع��ل��ى �أف�������ض���ل �لأف�������الم و�ل���رب�م���ج 
�لذي  �لفريد  باأ�ضلوبه  �لعام  لهذ�  �لتلفزيونية 
مي����زج ب���ني ���ض��رع��ة �ل��ب��دي��ه��ة و�ل����ذك����اء وح�ص 

�لدعابة �مل�ضاغب".

توازن  اإنه  غام�سًا.  فنًا  الرباري  يف  النريان  حماربة  ت�سّكل 
دقيق مع قوة هائجة ال ت�ستطيع توقعها، وال ميكن هزميتها 
والوقود،  بالطق�ص،  ترتبط  فريدة  مهارات  باكت�ساب  اإال 
والريح بغية اإطفاء النار بالنار وحدها. واإذا كانت ال�سورة 
التي تكّونها عن فرقة االإطفاء تقت�سر على �ساحنة حمراء 
 Only the Brave اأن  كبرية وخرطوم ماء، فال �سك يف 

الذي اأخرجه جوزف كو�سين�سكي �سيبّدل هذه ال�سورة.
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

بيت الق�شيد

مار �سِ

الن�شـانـي يــحـــــتـــــرم  مــــــــا 

ال�شـبـاين ــن  ـــ م كـــــان  اإن 

مـيـزانـي لــــــــه  ال�شـهـم 

البـانـي الــ�ــشــبـــــاب  ذا  ــا  ـــ ي

الــدلـــــهـــــانـــــي تــقـــــلـــــد  ال  و 

ـــي ــــ ـــدان ـــــــردي وال ــــــرى ال وت

الــيـــود بـخـ�شــال  اإال 

امــــــــعــــــــدود كــهــل  واال 

عــــــــود ـــدر/ن  ــــ ق و  حــ�ــشــمـــــه 

بـجـهـود ــم  ـــ ـــ ق و  بــــــــادر 

زود ـــم  ــــ ــــ وراه ــا  ـــ ـــ م ــي  ـــ ـــ ل

مـنـقـود �شعـيـهـم  فــي 

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

عندي "دعاوي" .. ب�س مـ عندي اآمني ..

                      �شوتي خل�س و احلزن طبعه : اناين !!

حمتاج يل "طيبة �شغار و م�شاكني" !!

                    ا�شمع بهم ) اآمني ( .. يف �شكل ثاين ..

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

حممد الهاملي/ فتى ليوا

طبق الأ�شل
ي���ا ����س���ورة ط��ب��ق االأ����س���ل م���ن م��ا���س��ي االأوه�����ام

اأّي������ام م�����س��ت  وان  ه���وي���ت���ك  ع�������س���اين  ي��ع��ن��ي 

واالآالم وال�����ه�����ّم  ال�����ن�����دم  اع���ي�������ص  خ���ل���ن���ي 

ي���ن���الم وال  ن���ف���ل���ح  ع�������س���ى  اخ�������ريه   ف���ر����س���ه 

ق�����ّدام وال�����وع�����د  ����س���ع���وري  ت��ف��ه��م  ك���ن���ت  ان 

ا���س��ه��ام امل���اآ����س���ي  واث������ر  وه�����م  ب����اأّن����ك  اأدري 

ع���ل���ي���ك ي����ا ف���ات���ن���ي ع�������س���رة ع���م���ر واع�������وام

م���ا دام ن���ا����س���ٍي/ن  واع����رف����ك  ت�������س���األ  ع����اد  ال 

ك���ل���م���ا ����س���األ���ت ال���ل���ق���ا ج���اف���ي���ت���ن���ي و�������ص ف��ي��ك

ت�����س��ك��ي��ك و  ح������رية  امل���ح���ّب���ة  خ�������س���رت  اأدري 

اعطيك و  وق��ت��ن��ا  م���ن  م�����س��ى  ال���ل���ي  واح���ا����س���ب 

ق���ل���ب���ي وق����ل����ب����ك ت�����راه�����ا ح���������س����رٍة ت��ع��ن��ي��ك

اك���������س����ب ره���������ان امل������ع������ّزة دام�����ن�����ي ب���ف���دي���ك

����س���ّوب���ت �����س����دري وان������ا م����ت����ل����ّوٍع/ن وال��ع��ي��ك

و�����س����ل����ون مت�������س���ي ب����ال ع�������س���ق و غ��������راٍم ف��ي��ك

يبكيك ب���االأ����س���ى  ح��ب��ي��ب��ي  ق�����س��ي��دي  ه��اج�����ص  

 ريــتـ�يــت

و اأقفيت عني يوم اأنا كنت حمتاج

تارك بقايا �سخ�ص ) طاح متعرّث (

ق�سة اأمل .. لو دبلجوها باالأنتاج

ت�سبح ق�سم باهلل ) مقطع موؤثر ( !!

******

ما فوق را�سي ري�ص

وال تاج من ياقوت 

احلب .. ملح وعي�ص

والذكريات .. بيوت

واعي�ص بعدك لي�ص ؟ 

اللي يحب .. ميوت

البيت مت�حد
ال�����س��اع ح���ّي���ا اهلل ول����د زاي���د ي��ام��رح��ب��ا 

��ه ع����دد م��ا���س��رب يف ���س��ي��ف��ه ال��ك��اي��د ح��يَّ

���ه ع�����دد م����ا رق�����ى يف ف��ع��ل��ه ال��ن��اي��د ح���يَّ

ال���ف���الح���ي واحل����ي����ا كفه �����س����وف  ال���ع���ي���د 

وال���������س����ر م���ع���ن���ا ب�������وايف ف���زع���ت���ه َك���ْف�������ه

امل��م��ل��ك��ة �سفه م���ا اجل��ي�����ص ح���د  واع�������داد 

عيده اجلهني

كلنا خليفة
وّق�����ف امل���ج���د يف ���س��ف��ح��ة ���س��م��اه��ا وح��ي��ّا

م���ث���ل احل��م��ي��ّا يف غ���اله���ا الب���و����س���ل���ط���ان 

و����س���ّج���ل ال���ع���ز ل���دي���ار ال����رج����ال اع���رتاف���ه

وعفافه ال�����س��م��وخ  ب�ست  خ���ذت  حم��م��د  وم���ن 

�سعد براّك – الكويت 


