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هل يعالج ح�ساء الدجاج الإنفلونزا؟

ي�سود االعتقاد لدى الكثريين اأن تناول ح�ساء الدجاج ي�ساعد يف عالج 
االنفلونزا ونوبات الربد. ولكن هل هذا االعتقاد �سحيح؟ وما الذي 

مييز هذا احل�ساء عن غريه من االأطعمة؟ 
تقول اأخ�سائية التغذية ليندا كودا يف مركز كومبان االأمريكي للرعاية 
ال�سحية، اإن ح�ساء الدجاج عالج �سحري لنزالت الربد، وهناك العديد 
من الدرا�سات التي ت�سري اإىل اأن هذا العالج ال�سعبي القدمي، يحارب 
االإنفلونزا، من خالل امل�ساعدة على التخل�ص من احتقان االأنف. ومع 
ذلك، تعتقد كيت برينان، وهي اأخ�سائية تغذية م�سجلة يف بوليفيا، اأن 
تناول اأي نوع من الطعام خالل ال�سعور باملر�ص يفيد اجل�سم، وتن�سح 
بح�سب  ب��ه،  ت��رغ��ب  ���س��يء  اأي  اأو  تناوله  ت�سطيع  ���س��يء  اأي  ت��اأك��ل  ب���اأن 
"عندما نعاين من املر�ص، ن�سعر  اإليت ديلي. وت�سيف برينان  موقع 
يزيد من  وه��ذا  الطعام،  بتناول  الرغبة  بعدم  االأح��ي��ان  كثري من  يف 
حالتنا املر�سية �سوءاً، فالطعام ميدنا بالطاقة التي يحتاجها ج�سمنا 
اأي  اأو  الدجاج  ح�ساء  كان  �سواء  اأخ��رى،  وبعبارة  االأمرا�ص".  ملحاربة 
نوع اآخر من الطعام، فالهدف الرئي�سي يجب اأن يكون تزويد اجل�سم 
�سحية.  م�سكلة  اأي  على  للتغلب  يحتاجها  التي  الغذائية  بالعنا�سر 
ويف نف�ص الوقت، تو�سي الدكتورة اإليزابيث ترانرت املخت�سة بالطب 
ال�سيني، مبرق العظام، الأنه غني باملكونات املفيدة، وخا�سة الحتوائه 
وال�سوديوم  واملغنزيوم  الكال�سيوم  الرئي�سية:  اخلم�سة  الكهارل  على 

والفو�سفور والبوتا�سيوم.

الن�سيان ل يعني اخلرف دائمًا
دائماً  يعني  ال  الن�سيان  اإن  فيلجيبل،  اأن��دري��ا���ص  الربوفي�سور،  ق��ال 
االإ�سابة باخلرف، واإمنا قد يرجع الأ�سباب اأخرى، مثل التوتر النف�سي 
واالإجهاد اجل�سدي والذهني ونق�ص ال�سوائل. واأ�ساف املدير العلمي 
اأن  االأملانية  ماينت�ص  مبدينة  الطب  جلامعة  التابعة  الذاكرة  لعيادة 
هذه االأ�سباب توؤدي اإىل الن�سيان من وقت اإىل اآخر، وهو اأمر طبيعي 
ال ي�ستدعي القلق. وينبغي ا�ست�سارة الطبيب يف حال تفاقم الن�سيان 
اأعاق املرء عن ممار�سة حياته ب�سكل طبيعي، على �سبيل املثال  اإذا  اأو 
مفاجئ،  نحو  على  امل��ع��ت��ادة  العمل  مهام  اإجن���از  يف  �سعوبة  مواجهة 
حيث قد ت�سري ا�سرابات الذاكرة حينئذ اإىل االإ�سابة باخلرف. واأكد 
اأهمية الت�سخي�ص املبكر للخرف، حيث يتمتع العالج  فيلجيبل على 
حت�سني  يف  وي�سهم  املر�ص  م�سار  على  اإيجابي  بتاأثري  املبكر  النف�سي 
باتباع  الذاكرة  ا�سطرابات  الوقاية من  املري�ص. وميكن  جودة حياة 
اأ�سلوب حياة �سحي يقوم على التغذية ال�سحية واملتوازنة واملواظبة 
اإىل  الطلق،  ال��ه��واء  يف  احلركية  واالأن�سطة  الريا�سة  ممار�سة  على 

جانب ممار�سة الهوايات والعالقات االجتماعية.  

املرحا�ض ينبهك مبكرا اإىل الإ�سابة بال�سكري 
م��وؤخ��را، من تطوير مرحا�ص  واأم��ريك��ي��ون،  اأوروب��ي��ون  متكن علماء 
ذكي ي�ستطيع تنبيه ال�سخ�ص الذي ي�ستخدمه اإىل اأعرا�ص االإ�سابة 

مبر�سي ال�سكري وال�سرطان.
وكالة  م��ن  باحثني  ف���اإن  ميل"،  "ديلي  �سحيفة  نقلت  م��ا  وبح�سب 
على  اأ�سرفوا  للتكنولوجيا  ما�سا�سو�ست�ص  ومعهد  االأوروبية  الف�ساء 

تطوير هذه التقنية الثورية.
العلماء  و�سط  م��دة  منذ  ت�ستخدم  التقنية  ه��ذه  اأن  امل�سدر  واأو���س��ح 
حتليل  على  ويعتمدون  الدولية  الف�ساء  حمطة  يف  يقيمون  الذين 
الذكي  املرحا�ص  ويقوم  ال�سحية.  اأو�ساعهم  على  البول لالطمئنان 
ويف  احلمام،  يف  االإن�سان  من  تخرج  التي  الف�سالت  مكونات  بتحليل 
الهاتف.  مثل  ذكية  اأجهزة  اإىل  البيانات  باإر�سال  يقوم  تالية،  مرحلة 
ويراهن العلماء على هذا املرحا�ص الأجل �سمان ت�سخي�ص االأمرا�ص 
وعالجها يف مرحلة مبكرة، ال�سيما اأن بع�ص االأ�سخا�ص ال ي�سعرون 
باأعرا�ص الفتة. وتقوم امل�ست�سعرات احل�سية يف هذا املرحا�ص الذكي 
الذي اأطلق عليه ا�سم "فيتلو" بر�سد معدل بع�ص املواد مثل الربوتني 
الزائد والغليكوز. وقال الباحث مايكل ويندراين، اإن معلومات �سحية 
مهمة ت�سيع داخل املراحي�ص كلما جرى �سرف الف�سالت، وبالتايل 
فاإن اجلهاز اجلديد يقدم خدمة كبرية. ويف وقت �سابق، جلب زعيم 
كوريا ال�سمالية، كيم جونغ اأون، مرحا�سا خا�سا اإىل حدود بالده مع 
دخوله  ال�ستغالل  تفاديا  القمم،  اإح��دى  عقد  اأثناء  اجلنوبية  كوريا 

احلمام يف الك�سف عن و�سعه ال�سحي. 
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الثوم.. مفعول �سحري يف 
عالج مر�ض خطري

يعتقد اأن للثوم فوائد كثرية بالن�سبة ل�سحة االإن�سان، ت�ساف اإليها فائدة 
جديدة يف مواجهة مر�ص خطري تو�سل اإليها العلماء موؤخرا.

اإن بحثا طبيا حديثا ك�سف عن  "ديلي ميل" الربيطانية  وقالت �سحيفة 
فائدة الثوم يف عالج مر�ص "المي"، الذي يوؤدي اإىل ا�سطرابات خطرية يف 

وظائف اجل�سم واجلهاز الع�سبي خ�سو�سا.
اأن  اأك���دوا  هوبكينز،  ج��ون  جامعة  م��ن  باحثني  ف���اإن  ال�سحيفة،  وبح�سب 
امل�سببة  البكترييا  ت�ستطيع قتل  نباتية  امل�ستخل�سة من عدة مواد  الزيوت 

لعدوى املر�ص.
اأج��ل قيا�ص  ال��زي��وت، من  نوعا من   35 اختبارات على  الباحثون  واأج��رى 
داء  ع��ن  امل�����س��وؤول��ة  بوغردوفريي"  "بورييليا  بكترييا  قتل  على  ق��درت��ه��ا 

جناحا كبريا. الثوم  زيت  و�سجل  "المي"، 
وينجم مر�ص المي اإثر االإ�سابة بعدوى بكرتية، ينقلها طفيل يعرف با�سم 

قراد االأيل )من نوع العنكبيات(، اأثناء تغذيته على دم االإن�سان.
"المي" اكرث انت�سارا يف �سمال اأمريكا واأوروب��ا، خا�سة يف املناطق  ومر�ص 
الربية الع�سبية، وي�سعر امل�سابون يف مراحل املر�ص االأوىل باأعرا�ص مثل 
اآالم يف  ال��ع�����س��الت، ف�سال ع��ن  ال�����س��داع وارت��ف��اع درج���ة احل����رارة و�سعف 

خمتلف مناطق اجل�سم.
دواء  وك���ان  ال��ت��اري��خ،  م��ر  على  للبكترييا  كم�ساد  ال��ث��وم  ا�ستخدام  وج���رى 
الفرن�سي  العامل  و�سف  كما  القدمية،  ال�سينية  احل�سارة  ل��دى  معروفا 

ال�سهري لوي�ص با�ستور فوائده الطبية عام 1858.

يتحول اإىل زومبي 
لإدمانه الكرميات

ب��ع��د اأع�����وام ط��وي��ل��ة م���ن اإ���س��اب��ت��ه بحب 
طبيباً  بريطاين  رجل  ا�ست�سار  ال�سباب، 
اإ�سابته  اإىل  اأدت  ك���رمي���ات  ل���ه  و����س���ف 
ب�سرة  يف  ت��ده��ور  واإىل  عليها،  ب��االإدم��ان 
والع�سرين،  احل���ادي���ة  ���س��ن  يف  وج���ه���ه. 
انتظم مات ها�ص )27 عاماً( على تناول 
ال���ك���رمي���ات ال�����س��ت��ريوي��دي��ة ل��ع��الج حب 

ال�سباب الذي عانى منه لعدة �سنوات. 
وبداأ ها�ص يعاين من حب ال�سباب يف �سن 
احلال  ه��ذه  على  وب��ق��ي  ع�����س��رة،  الثالثة 
ح��ت��ى ���س��ن احل���ادي���ة وال��ع�����س��ري��ن عندما 
الكرميات  االأطباء بع�ص  اأحد  له  و�سف 
التي مل�ص من خاللها بع�ص التح�سن يف 
ويتطور  حالته  ت�سوء  اأن  قبل  ال��ب��داي��ة، 

لديه اإدمان مو�سعي للت�سرويدات.
وبعد التخلي عن العالج، حتولت ب�سرة 
ال�سيد ها�ص اإىل ب�سرة �سميكة وحممرة، 
ع��ر���س��ت��ه ل����الإح����راج ل����دى ت����واج����ده يف 
االأم����اك����ن ال���ع���ام���ة، ح��ت��ى و����س���ل االأم����ر 

بالبع�ص لنعته ب� "الزومبي.

اأدوية طبيعية لعالج 
التهاب احللق �ص 23

طرق �سهلة لتخفيف 
التوتر اأثناء احلمل

خالل  ب��اجل��ن��ني  ارت��ب��اط��ك  يتنامى  بينما 
اأ�سهر احلمل واأنت تنتظرين اللحظة التي 
اأال  اح��ر���س��ي  ي��دي��ك،  ب��ني  ف��ي��ه��ا  حتملينه 
التوتر.  الرابطة م�ساعر  تتداخل مع هذه 
بطنك  كرب  وكلما  عديدة،  احلمل  متاعب 
تزداد ال�سغوط، وميكن اأن يت�سبب التوتر 
اتبعي  لذلك،  ال�سحية.  املخاطر  زي��ادة  يف 
واأنت  التوتر  لتخفيف  التالية  االإج���راءات 

حامل:
الع�سالت  توتر  )امل�ساج(  التدليك  يخّفف 
يف  الكورتيزول  هرمون  م�ستوى  ويخف�ص 

اجل�سم 
ال��ورق��ي��ة والفواكه  ت��ن��اويل اخل�����س��روات   *
زاهية االألوان واللنب )الزبادي( واحلليب، 
واالبتعاد  الغذائي  التوازن  على  واحر�سي 

عن االأطعمة غري ال�سحية.
* النوم �ساعات كافية اأف�سل و�سيلة خلف�ص 

التوتر وتخفيف ال�سغوط.
* احل��رك��ة وال��ت��م��اري��ن وال��ن�����س��اط البدين 
واأنت  ال��ت��وت��ر  ع��ل��ى  للتغّلب  رائ��ع��ة  و�سيلة 
ال��ي��وغ��ا على  ك��م��ا ت�ساعد مت��اري��ن  ح��ام��ل. 

حت�سني احلالة املزاجية.
التي  ال��ه��ادئ��ة  املو�سيقى  و�سماع  ال��ت��اأم��ل   *

ت�ساعد على اال�سرتخاء.
* يخّفف التدليك )امل�ساج( توتر الع�سالت 
يف  الكورتيزول  هرمون  م�ستوى  ويخف�ص 

اجل�سم.
* عندما ت�سعرين بزيادة ال�سغوط والتوتر 

خذي حماماً دافئاً.

كلية  يف  باحثون  اكت�سف  الفئران،  على  اأجريت  درا�سة  يف 
واحدة  ليلة  ف��ق��دان  اأن  ال��ي��اب��ان  ت��وه��و يف  بجامعة  ال��ط��ب 
اأو �ست �ساعات، من النوم يزيد من خطر االإ�سابة  فقط، 

مبر�ص ال�سكري من النوع الثاين.
وق���د ك���ان ل���دى جم��م��وع��ة ال��ف��ئ��ران امل��ح��روم��ة م��ن النوم 
م�ستويات اأعلى من ال�سكر يف الدم، كما زاد اإنتاج الدهون 
الثالثية عندهم يف الكبد. والدهون الثالثية هي الدهون 
ملر�ص  املميزة  ال�سمة  االأن�سولني، وهي  املرتبطة مبقاومة 

ال�سكري.
اإىل  النوم  من  الفئران  حرمان  اأدى  ذل��ك،  اإىل  باالإ�سافة 
عملية  تنظيم  ع��ن  امل�سوؤولة  الكبد  اأن��زمي��ات  يف  تغيريات 

اال�ستقالب الكبدي.
احلرمان  اأن  اأك���دت  الباحثون  اإليها  خل�ص  التي  النتائج 
م��ن ال��ن��وم ع��ام��ل خ��ط��ري ق��د ي��وؤث��ر يف االإ���س��اب��ة مبر�ص 
ال�سكري. لذلك فاإن التعود على النوم اجليد مهم للوقاية 
لديهم خطر  الذين  االأ�سخا�ص  عند  ال�سكري  من مر�ص 

متزايد بالفعل.

احلبوب الكاملة قد تقي!
القمح  مثل  الكاملة،  احل��ب��وب  م��ن  يومية  جلرعة  ميكن 
تقلل من  اأن  واحل��ن��ط��ة...  ال���ذرة  اأو  واجل���اودر  وال�سوفان 

تطور مر�ص ال�سكري.
ف��ف��ي درا���س��ة اأُج���ري���ت ع��ل��ى ن��ط��اق وا���س��ع، ق���ام ب��اح��ث��ون يف 
اأبحاث  وم��رك��ز  ال�����س��وي��د  يف  للتكنولوجيا  ���س��امل��ر  ج��ام��ع��ة 
جمعية ال�سرطان الدمناركية بتحليل عادات تناول الطعام 

ال�سكري. مر�سى  من  م�سارك  األف  الأكرث من 55 

ُطلب من امل�ساركني اأن يكتبوا اأنواع احلبوب الكاملة التي 
يقبلون  التي  امل���واد  ب��ني  م��ن  وك��ان  ي��وم.  ك��ل  ي�ستهلكونها 
عليها: اخلبز واملو�سلي )طعام اإفطار من احلبوب والفواكة 

املجففة واللنب( والع�سيدة.
بعد 15 يوما من املتابعة، اكت�سف الباحثون اأن االأ�سخا�ص 
اأقل عر�سة  الكاملة كل يوم كانوا  الذين تناولوا احلبوب 

لالإ�سابة مبر�ص ال�سكري من النوع الثاين.
االأغذية  علم  اأ�ستاذ  الن��دب��ريغ،  ريكارد  الربوف�سور  وعلق 
الرئي�سي  والباحث  للتكنولوجيا،  �ساملر  بجامعة  وال�سحة 
باحلبوب  االأم����ر  يتعلق  "عندما  ب��ال��ق��ول:  ال��درا���س��ة،  يف 
الكاملة، فاإن نتائج االأبحاث وا�سحة. ومن بني الدرا�سات 
العديدة التي اأجريت، على جمموعات خمتلفة من النا�ص 
حول العامل، مل تكن هناك درا�سة واحدة اأظهرت تاأثريات 

�سلبية للحبوب على ال�سحة".

ال�صكر اخلفي يف اأغذية �صحية
لكن  االأطفال،  وخا�سة  الكثريين  لدى  الكات�سب حمبوب 
 130 ح���وايل  على  حت��ت��وي  ال�سغرية،  الكات�سب  زج��اج��ة 
يريد  فمن  مكعباً.   43 ي��ع��ادل  م��ا  اأي  ال�سكر  م��ن  غ��رام��اً 
اأكله واال�ستمتاع بطعم الطماطم، فعليه  ال�سكر يف  تقليل 

اللجوء ل�سل�سة منزلية!
لكن  املحبوبة،  ال�سريعة  الوجبات  من  ال�سجق  اأو  النقانق 
ما ال يعرفه الكثريون هو اأنها حتتوي اإىل جانب اللحوم 
والبهارات والدهون على كمية كبرية من ال�سكر، الإعطائها 

طعماً مميزاً، وحفظها مبواد طبيعية.
للغاية، يحتوي  اأن��ه �سحي  الزبادي  املعروف عن لنب  من 

الوجبات  ب��ني  رائ��ع  بالتايل  وه��و  وال��ربوت��ني،  الكال�سيوم 
وخا�سة لالأطفال. لكن الزبادي املحلى بالفاكهة عادة ما 
قطعة  يف  املوجود  ال�سكر  عن  يزيد  قد  �سكر  على  يحتوي 
من ال�سيكوالته! فعلبة الزبادي ال�سغرية قد حتتوي على 
ال�سكر. لذا يف�سل حتلية الزبادي بفاكهة  من  غراماً   29

طبيعية.
ال يخلو طبق يف املطاعم من نوع من اأنواع ال�سل�سة، �سواء 
احلمراء اأو البنية اأو البي�ساء، لكن معظم اأنواع ال�سل�سات، 

فهي حتتوي على كمية كبرية من ال�سكر.
�سحي  كبديل  طويلة  ل�سنوات  القمح  كامل  اخلبز  ع��رف 
لكن  �سكر،  ب��ه  يجد  اأن  اأح���د  يتوقع  وال  االأب��ي�����ص،  للخبز 
خ��ب��ري ال��ت��غ��ذي��ة م���ارك ه��ي��م��ان ي��ح��ذر م��ن ك��م��ي��ات ال�سكر 
يعادل  �سريحتني من اخلبز  تناول  اإن  ويقول  به،  اخلفية 
اأحياناً اإ�سافة معلقتي �سكر على الطعام، ورغم اأن احلبوب 
الكاملة �سحية اأكرث، اإال اأن حمتوى ال�سكر بها ال يختلف 

عن اخلبز االأبي�ص.
للكرنب االأحمر فوائد كثرية، لكنه قد يحتوي اأي�ساً على 
املعلب.  املخلل  الكرنب  خا�سة  ال�سكر،  م��ن  كبرية  كمية 
 77 املخلل قد حتتوي على  الكرنب  ف�سبعمائة غرام من 
يريد  م��ن  مكعباً.   25 ي��ع��ادل  م��ا  اأي  ال�سكر،  م��ن  غ��رام��اً 

اال�ستفادة مبا به من فيتامينات عليه طهوه بنف�سه.
– الكورن فليك�ص  اأحلى واأ�سح االإفطار برقائق الذرة  ما 
األي�ص كذلك؟ قد يكون االأمر خمتلفاً،  مع اللنب الطازج، 
االأ�سواق عادة  املوجود يف  الكورن فليك�ص  فمائة غرام من 
 12 اأي ما يعادل  37 غراما من ال�سكر،  ما حتتوي على 

مكعباً تقريباً.

النوم اجليد واحلبوب الكاملة.. وقاية من داء ال�سكري

 2017 عام  ال�صكري  مبر�ض  امل�صابني  عدد  بلغ 

هذا  من  وللوقاية  �صخ�ض.  مليون   450 من  اأكرث 

ال�صحي  احلياة  منط  اأن  الأب��ح��اث  تقر  ال���داء، 

�صدرتا  درا�صتني  يف  منه.  الوقاية  على  ي�صاعد 

حديثا، يك�صف اخلرباء كيفية التقليل من خطر 

الإ�صابة بهذا املر�ض!

للنظام الغذائي املتوازن دور مهم حلماية �صحتنا 

لكن  واملزمنة،  العادية  بالأمرا�ض  الإ�صابة  من 

اجليد  للنوم  البالغة  الأهمية  ينفي  ل  هذا 

موؤخرا  ك�صفت  عاملية،  درا�صات  اأي�صا. 

واحلبوب  للنوم  الفعال  ال���دور  ع��ن 

ال��ك��ام��ل��ة يف ح��م��اي��ة اأج�����ص��ام��ن��ا من 

من  معظمنا  يخاف  الذي  ال�صكري  بداء  الإ�صابة 

تبعاته على �صحتنا اجل�صدية والنف�صية.

مت�سي 20 عامًا 
داخل بحرية 

يقال اإن امراأة تبلغ من العمر 65 
البنغال  والي��ة  يف  قرية  من  عاماً، 
الغربية الهندية، اعتادت اأن تق�سي 
جل وقتها يومياً داخل مياه بحرية 
املا�سيني،  العقدين  ط��وال  قريبة 

ب�سبب مر�ص غري معروف.
وانت�سر مقطع فيديو للمراأة على 
االإل��ك��رتوين تظهر  يوتيوب  موقع 
ف��ي��ه وه����ي م��غ��م��ورة ح��ت��ى عنقها 
كان  بينما  ال��ب��ح��رية،  م��ي��اه  داخ���ل 
ع����دد م���ن االأ���س��خ��ا���ص يف حميط 

البحرية، ينظرون اإليها.
وزع�����م�����ت ال����ع����دي����د م�����ن امل����واق����ع 
ال�سيدة  باأن  الرو�سية  االإلكرتونية 
ب���ات���اروين غ��و���ص ال��ت��ي ت��ع��ي�����ص يف 
ت�ستيقظ  الهند،  يف  البنغال  غ��رب 
قبل �سروق ال�سم�ص وتغمر نف�سها 
يف ب���ح���رية ق���ري���ب���ة ح���ت���ى غ����روب 

ال�سم�ص. 
ال��ت��ي مل يت�سن  ال��ت��ق��اري��ر  وت��ق��ول 
التاأكد من �سحتها، باأن املراأة جلاأت 
اأ�سيبت  بعدما  االإج����راء  ه��ذا  اإىل 
بالتهابات  ت�سبب  غ��ري��ب،  مبر�ص 
�سديدة يف ج�سدها، وباآالم مربحة، 
واكت�سفت باأن املالذ الوحيد الذي 
يخفف م��ن اآالم��ه��ا ه��و ال��ب��ق��اء يف 

املاء.
وب����ح���������س����ب م������واق������ع ال����ت����وا�����س����ل 
ال�����س��ي��دة غو�ص  ف�����اإن  ال���رو����س���ي���ة، 
���س��اع��ة يف   14 ال��ت��ي مت�سي زه���اء 
البحرية كل يوم، تعاين من الفقر 
نفقات  حتمل  ميكنها  وال  امل��دق��ع، 
باأن  ي��ذك��ر  امل�ست�سفى.  يف  ال��ع��الج 
اإال القليل من االأرز  امل��راأة ال تاأكل 
الأن  اليوم،  ط��وال  وبع�ص اخل�سار 
اأث����رت اإىل حد  ح��ال��ت��ه��ا ال�����س��ح��ي��ة 
كبري على �سهيتها، وعادة ما ُتقدم 
لها الوجبة من قبل اأفراد اأ�سرتها 
اأفراد  البحرية. كما يقوم  وهي يف 
القرويني  م��ن  وغ��ريه��م  ال��ع��ائ��ل��ة 
اأثناء  غ��و���ص  ج��ان��ب  اإىل  ب��امل��ك��وث 
وجودها يف البحرية حتى ال ت�سعر 
ورد يف موقع  م��ا  وف���ق  ب��ال��وح��دة، 

�سنرتال" االإلكرتوين.  "اأوديتي 

ح�سا�سية العني لل�سوء 
ت�ستلزم ا�ست�سارة الطبيب 

االأمل��ان��ي��ة الأطباء  ال��راب��ط��ة  ق��ال��ت 
العني  ح�������س���ا����س���ي���ة  اإن  ال����ع����ي����ون 
الطبيب  ا�ست�سارة  ت�ستلزم  لل�سوء 
م�سحوبة  كانت  اإذا  خا�سة  ف���وراً، 
العني  احمرار  قبيل  من  باأعرا�ص 
وزي���ادة اإف����رازات ال��دم��وع وتدهور 
لون  وتغري  العني  واإع��ت��ام  ال��روؤي��ة 
وت����غ����ريات مبقلة  ال���ع���ني  ب���ي���ا����ص 
العني مثل التحجر، باالإ�سافة اإىل 
والدوار  واحلمى  ال�سديد  ال�سداع 

والغثيان ال�سديد.
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�ش�ؤون حملية

بح�صور �صعيد بن طحنون

مدر�سة عبداهلل بن الزبري ت�سارك يف احتفالتها باليوم الوطني الـ 47

بلدية مدينة العني تنجز 26793 معاملة اإلكرتونية خالل الربع الثالث للعام 2018

بلقي�ض وفرحتها الكبرية بجمهور احتفالت اليوم الوطني لالإمارات الـ47 يف دبي والعني

 �سرطة اأبوظبي تنفذ ور�ض وحما�سرات تعريفية بخدماتها الذكية للجهات احلكومية يف العني

•• العني - الفجر

���س��ارك��ت م��در���س��ة ع��ب��داهلل ب��ن ال��زب��ري اخل��ا���س��ة دولة 
الوطني  باليوم  احتفاالتها  املتحدة،  العربية  االإم��ارات 
ال� 47 لدولة االإمارات العربية املتحدة يف مقر املدر�سة 
ال��ع��دي��د م��ن الفعاليات  امل��ق��ام  امل��ه��رج��ان  ���س��ه��د  ح��ي��ث 
احتفالياً  ط��اب��ع��اً  اأ���س��اف��ت  ال��ت��ي  امل�سرحية  وال��ع��رو���ص 

وطنياً. 
نهيان  اآل  طحنون  بن  �سعيد  ال�سيخ  معايل  �سهد  وق��د 
 - الزعابي  عبدالعزيز  الدكتور  األقى  حيث  املهرجان 
بال�سيخ  فيها  رحب  كلمة  املدر�سة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
اليوم  اأه��م��ي��ة  م���وؤك���داً  ن��ه��ي��ان  اآل  ط��ح��ن��ون  ب��ن  �سعيد 
الوطني يف م�سرية دولة االإمارات وثمرات خرياته التي 
كانت وال زالت �ساهدة على عظمة املنا�سبة. كما حتدث 
زايد  ال�سيخ  ح��ي��اة  ع��ن  ال��زع��اب��ي  عبدالعزيز  ال��دك��ت��ور 
املتحدة - رحمه اهلل-   العربية  االإم��ارات  موؤ�س�ص دولة 
اأثمرت  التي  املباركة  وج��ه��وده  احلكيمة  قيادته  وع��ن 
عبدالعزيز  الدكتور  اأ�ساف  كما  للوطن.  وق��وة  احت��اداً 

ال�سيخ زايد رحمه اهلل كان قائداً  " اإن  الزعابي قائاًل 
ملهماً للجميع قدم درو�ساً �ستبقى خالدة عن ال�سجاعة 

واحلكمة والكرم ، واأن درو�ساً كتلك ت�ستحق اأن تدر�ص 
يف اأنحاء اجلامعات العاملية". 

املهرجان  ب��داأت  املو�سيقية   الع�سكرية  الفرقة  وكانت 
بعزف الن�سيد الوطني لدولة االإمارات العربية املتحدة 
الوطنية   املو�سيقية  املقطوعات  بع�ص  لعزف  اإ���س��اف��ة 
التي اأبهجت احل�سور. ثم قدم طالب املدر�سة عرو�ساً 
ومن  �سامية.  وطنية  معاٍن  حملت  متنوعة  م�سرحية 
عر�ص   ، ال�سبع  االإم�����ارات  امل�سرحية:  ال��ع��رو���ص  تلك 
، العر�ص  اإماراتنا احلبيبة  اأغنية   ، اأزي��اء عاملية   ، املهن 
 ، االإم���ارات���ي ، رق�����س��ة ال��ي��وال، م�سرحية ارف��ع��ه ع��ال��ي��اً 
االألعاب ال�سعبية ، عر�ص التاكواندو ، م�سرحية �سهداء 
الذي  لل�سهيد  البطويل  ال��دور  اأب���رزت  التي  االإم���ارات 

قدم روحه يف �سبيل عزة واأمن وطنه.
ي�سار اإىل اأن املهرجان �سهد اإقبااًل جماهريياً كبرياً جداً 
املتنوعة  بالفعاليات  ا�ستمتعوا  �سخ�ص   1000 ق��ارب 
اأ�سار احل�سور بح�سن  التي نا�سبت كافة االأعمار. وقد 
بانطباع  وخ��رج��وا  امل�ساركة  العرو�ص  وتنوع  التنظيم 
اإي��ج��اب��ي ج����داً. وق���د ك���ان ج��ل��ي��اً روح ال��ع��م��ل اجلماعي 
واجلهد الكبري الذي بذله القائمون على تنظيم هذا 

املهرجان من طالب ومعلمني واإداريني.

•• العني - الفجر

معاملة     26793 ال���ع���ني  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  اأجن������زت 
اإل��ك��رتون��ي��ة  خ���الل  ال��رب��ع الثالث م��ن ال��ع��ام 2018 
االأرا�سي والعقارات  من اخلدمات  ،  وج��اءت خدمات 
من  طلباً    10023 بلغت  حيث  ا���س��ت��خ��دام��اً  االأك���رث 
اإجمايل  اخلدمات املقدمة ، و 2062 طلباً خلدمات 
اإدارة  خ��دم��ات  م��ن  طلباً   503 و   ، املكانية  ال��ب��ي��ان��ات 
التخطيط احل�سري ، فيما بلغت الطلبات  801 طلباَ 

خلدمات البنية التحتية  .
اإ���س��اف��ة اإىل ذل���ك ف��ق��د ���س��م��ل االإق���ب���ال ع��ل��ى خدمات 
طلباَ   7367 و   ط��ل��ب��اً   5230 وال��ع��ق��ود  امل��ن��اق�����س��ات 
خلدمات تراخي�ص البناء ، و 766طلباً   الإدارة خدمة  
املجتمع ، وذلك وفقاَ لتوجهات احلكومة نحو التحول 
ال��ذك��ي ل��ت��ح��وي��ل ج��م��ي��ع اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة داخل 
االإمارة اإىل خدمات رقمية متوفرة على مدار ال�ساعة 

وفق اإجراءات �سهلة وتقنيات مبتكرة.
من  امل�ستفيدين  ع��دد  تنامي  اإىل  االأرق���ام  ت�سري  حيث 

بلدية  تقدمها   التي  والذكية  االإلكرتونية  اخلدمات 
مدينة العني  ، وذلك من منطلق حر�ص  البلدية  على  
مواكبة تطورات  اخلدمات االإلكرتونية تلبية ملتطلبات 
املتعاملني ومتا�سياً مع حتول حكومة اأبوظبي لتطوير 
خدماتها املقدمة ب�سورة دورية، مبا يعزز من �سهولة 
اأعلى  امل��ق��دم��ة، ومب��ا يحقق  امل��ع��ام��الت  اإجن���از  و�سرعة 

م�ستويات ر�سا املتعاملني
خدماتها  د�سنت  اأن  منذ  العني  مدينة  بلدية  وت�سعى   
الرقمية اخلا�سة ب اأكرث من 75  خدمة اإىل تطوير 
���س��ري ع��م��ل اخل���دم���ات مم���ا ي�����س��اه��م يف ���س��رع��ة اإجن���از 
املعامالت ، حيث يتم اإجناز خدمة توثيق عقد االإيجار 

يف غ�سون5 دقائق فقط
ب�ساأن  ال��ع��ني  مدينة  بلدية  خطة  �سمن  ذل��ك  وي��اأت��ي   
وتتوافر  حيث   ، خدماتها  تقدمي  يف  الرقمي  التحول 
لدى البلدية قنوات دفع متنوعة على نظام  اخلدمات 
من  حيث  املتعاملني.  متطلبات  تنا�سب  االإلكرتونية 
جهة اأخرى فقد ارتفع املوؤ�سر العام للربع الثالث للعام 
البلدية  اخلدمات  من  امل�ستفيدين  ع��دد  يف   2018

دائمة  ب�سورة  الرقمية  اخل��دم��ات  م�ستخدمي  ارت��ف��اع 
االإم����ارة  ط��م��وح��ات  رف���ع  يف  �سي�سهم  مم��ا   ، وم�ستمرة 

امل�ستقبلية والريادة يف خمتلف املجاالت، وفقاً الأف�سل 
املعايري واملمار�سات اخلدمية.

خالل  ك��ب��رية  ���س��ع��ادة  اأح��م��د  بلقي�ص  الفنانة  اأظ��ه��رت 
اح��ت��ف��ال��ه��ا م��ع ج��م��ه��ور م��دي��ن��ت��ي ال��ع��ني ودب���ي بدولة 
لليوم  ال�47  ب��ال��ذك��رى  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات 
خا�ساً  طابعاً  لها  يكون  احلفالت  اأن  موؤكدة  الوطني، 
عندما يتعلق االأمر باالحتفاالت الوطنية ومع اجلمع 
ال��ذي جتّمع يف حفل مدينة العني يف حديقة  الغفري 
حديقة  يف  وال��ث��اين   ،2018 دي�سمرب   1 ي��وم  الهيلي 

برج "بارك" يف دبي يوم 2 دي�سمرب اجلاري.
وتنقلت بلقي�ص مبحرة مع جمهور مدينة العني بني 
جمموعة كبرية من اأغنياتها، و�سط تفاعلهم امل�ستمر 
ذات  منها  احلما�سية  وخ��ا���س��ة  االأغ��ن��ي��ات،  جميع  م��ع 
من  اجلمهور  بها  طالبها  والتي  ال�سريعة،  االإيقاعات 
جناحاتها  ي��وؤك��د  مم��ا  ال��ك��ب��رية،  الغنائية  جمموعتها 
ما  وه��و  لها،  اجلمهور  حب  و  اختياراتها  يف  امل�ستمرة 
االأغنية  حتققه  ال���ذي  النجاح  م��ع  كبري  ب�سكل  ظهر 
تخطت  ال���ت���ي  حل"  يل  "�سوف  اجل���دي���دة  امل���ن���ف���ردة 
اأ�سبوعني  خ��الل  واال�ستماع  امل�ساهدات  من  املليونني 

فقط.

ت بلقي�ص �سكراً كبرياً للجمهور على ح�سورهم  وخ�سّ
وتفاعلهم، واعدة بالكثري من احلفالت القادمة بينهم 

ا�ستمتاعها بالغناء معهم، وا�سلة  ومعهم، خا�سة بعد 
�سكرها اأي�ساً اإىل اجلهة املنظمة بلدية مدينة العني.

كما ح�سدت اأغنية "�سوف يل حل" اأي�ساً نف�ص النجاح 
دب��ي، متخطية كل  لها يف  الثاين  والتفاعل يف احلفل 
االأرقام القيا�سية يف احل�سور والتفاعل واالن�سجام مع 
اختياراتها وتنوعها من االأغاين، اإىل جانب االأغنيات 
بها،  اأداء  امل�����س��رح  على  وج��ال��ت  �سالت  ال��ت��ي  االأخ����رى 
مع  الوطني  باليوم  ال��ف��رح  وت��ب��ادل  بتعابري  مم��زوج��ة 
امل�سرح  خ��الل  م��ن  بلقي�ص  للقاء  املتحم�ص  اجلمهور 
املبا�سر  النقل  اأثناء  التلفزيون  �سا�سات  مبا�سرة وعرب 
تفاعل  اأ����س���اف  م��ا  وه���و   mbc1 ق��ن��اة  ع��رب  للحفل 
جمهور الوطن العربي عرب جميع ح�سابات بلقي�ص يف 

مواقع التوا�سل االجتماعي. 
اإىل جانب ذلك، ويف بداية حفلها يف دبي، اأن�سدت بلقي�ص 
عن  معربة  االإم���ارات،  لدولة  الوطني  الن�سيد  كلمات 
فخرها وحبها لهذا الوطن، اأتبعتها باالأغنية ال�سهرية 
"اهلل يا دار زايد" مهنئة باالحتفالية الوطنية يف دار 
زايد، �ساكرة دعوتها الإحياء احلفل من قبل هيئة دبي 
لل�سياحة، وجميع القائمني على اإجناحه ومتيزه و�سط 

احل�سور الكبري للجمهور.

•• العني - الفجر

اأبوظبي ور�سات وحما�سرات تعريفية   نفذت �سرطة  
ح����ول خ��دم��ات��ه��ا ال���ذك���ي���ة   ع���رب ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا الذكي  
من  ع��دد  موظفي   واملحا�سرات  ال��ور���ص  وا�ستهدفت 
الهيئات  واجلهات احلكومية  يف  العني وذل��ك حتت 
�سعار "  " خدمات ذكية بروؤية  م�ستقبلية "  وبهدف  
ت�سهيل االإجراءات للعمالء  و�سبل اإجنازها اإلكرتونيا 
. وق����ال����ت  م����رمي م�����س��ع��ود ال��ي��ع��ق��وب��ي  م���دي���ر فرع 
ترخي�ص  ب��اإدارة  املوؤ�س�سي  والتطوير  اال�سرتاتيجية  
االآل���ي���ات وال�����س��ائ��ق��ني يف ال��ع��ني،  مب��دي��ري��ة ترخي�ص 
اإن  امل��رك��زي��ة    ال�سائقني واالآل��ي��ات  بقطاع العمليات  
اإطار احلملة   تاأتي يف  التعريفية واملحا�سرات  الور�ص 
ركزت  و  م��وؤخ��راً   املديرية  اأطلقتها  التي  الت�سويقية 
التنمية  موؤ�س�سة  وهي   املوؤ�س�سات  على جمموعة من 
والبلديات  ال��ع��م��راين  التخطيط  دائ����رة   ، االأ���س��ري��ة 
ب��ال��ع��ني ، ن���ادي ال��ع��ني ال��ري��ا���س��ي ال��ث��ق��ايف  و الهيئة 
االإم����ارات   بجامعة  وط��ال��ب��ات  والتدري�سية  االإداري�����ة 
تهم  ذكية مرورية  35 خدمة  باأكرث من  للتعريف   

ال�سائقني . 
واأو�سحت  اأنه �سيتم تنفيذ عدد من الزيارات امليدانية 

�سريحة من   للو�سول الأكرب  ل�سركات وجهات خا�سة 
اجل��م��ه��ور وخ��ا���س��ة اجل��ال��ي��ات  االآ���س��ي��وي��ة لتعريفهم 
بهذه اخلدمات. جدير بالذكر: اأن  الربنامج  ت�سمن 

ملكية  نقل   : التالية  ب��اخل��دم��ات  املوظفني  تعريف  
امل��رك��ب��ات، وف��ك ال��ره��ن ، وخ��دم��ات رخ�سة ال��ق��ي��ادة ، 
وجتديد املركبات ، وما يتعلق بدفع املخالفات وت�سجيل 

املركبات ، و دليل اخلدمات وغريها وذلك  �سمن روؤية 
�سرطة اأبوظبي يف  االهتمام بتطوير  اخلدمات وفق 

اأف�سل املمار�سات العاملية.

�سرطة اأبوظبي: مليون  م�ستفيد 
من كتيب اأبجدية زايد

•• اأبوظبي - الفجر

اأ�سدرته  الذي   زايد"  "اأبجدية  كتيب  م��ن  �سخ�ساً  و78  مليون  ا�ستفاد 
ال�سرطة املجتمعية يف قطاع اأمن املجتمع ب�سرطة اأبو ظبي.

وت�سمن الكتيب اأقوال وماأثورات وقيم املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
نهيان "طيب اهلل ثراه" يف احلكمة و االحرتام وبناء االإن�سان واال�ستدامة.

واأو�سح املقدم  �سيف اجلابري رئي�ص ق�سم توعية املجتمع يف اإدارة  ال�سرطة 
برايل  وبلغة  ل��غ��ات  ب��ع��دة  م��اآث��ره  جمعت  زايد"  اأن  "اأبجدية  املجتمعية 
لت�سكل  االإن�سانية،  للرعاية  العليا  زايد  موؤ�س�سة  مع  بالتعاون  للمكفوفني 
مرجعية لالأ�سخا�ص، والتعرف على اأهم معامل احلكمة واحلنكة والفل�سفة 
العميقة يف تعزيز قيم التكافل والتالحم املجتمعي ور�سالته االإن�سانية التي 

تدعو للتعاي�ص ال�سلمي.
واأ�سار اإىل اأن الكتيب تناول التجربة الرثية يف حياة ال�سحراء من امليالد 
عام 1918، التي اأظهر فيها �سغفا كبريا بالعادات العربية االأ�سيلة مروراً 
بُحكمه ملنطقة العني   وحاكما الإمارة اأبو ظبي عام 1966حتى بزوغ فجر 
االحتاد وتعينيه اأول رئي�ص للدولة الفتية التي بنى نه�ستها ور�سم معامل 
حداثتها حتى وافته املنية عام 2004 تاركا وراءه اإجنازات وب�سمات جليلة 

وخالدة.
وذكر ، اأنه مت االإعالن عن "اأبجدية زايد" مت  عرب من�سات اإدارة االإعالم 
االأمني بقطاع �سوؤون القيادة ،وو�سائل االإعالم املقروءة واملرئية وامل�سموعة، 

و�سا�سات مراكز الت�سوق وال�سينما.
واأكد حر�ص �سرطة اأبوظبي على تخليد  اأثر واإرث ال�سيخ زايد بن �سلطان 
"عام زايد" وكتيب  " وتر�سيخ قيمه من خالل مبادرات  " طيب اهلل ثراه 
"اأبجدية زايد "يحكي التحديات ورحلة ال�سقاء والعناء التي اأثمرت تنمية 

ونه�سة ومنجزات حية �ساهداً على مولد ون�سوء اأمة.

بح�صور �صما بنت حممد بن خالد اآل نهيان
الهوية الوطنية يف التن�سئة الوالدية 
�سمن جل�سة نقا�سية باملقهى الرتبوي

•• العني - الفجر

بح�سور ال�سيخة الدكتورة �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان رئي�ص جمل�ص 
اإدارة موؤ�س�سات ال�سيخ حممد بن خالد اآل نهيان الثقافية و التعليمية ناق�ص  
"املقهى الرتبوي "يف اجلل�سة النقا�سية الثالثة مو�سوع " الهوية الوطنية 
" تزامناً مع اليوم الوطني ال�)47( لدولة االإمارات  يف التن�سئة الوالدية 
العربية املتحدة مب�ساركة عدد من اأع�ساء املركزحيث ناق�ست موزة القبي�سي 
اأهمية غر�ص الهوية الوطنية يف  امل�ست�سار الثقايف لرئي�ص جمل�ص االإدارة  
املدر�سة  عاتق  على  يقع  كبري  وج��زء  االأ�سرة  من  تبداأ  وهي  االأبناء  نفو�ص 
وكما  لالإعالم دور يف ذلك. وت�سكل الهوية الوطنية  حمايته لالأبناء من 
االنحراف وهي تعدُّ اإرثاً يتناقله اأبناء الوطن جياًل  بعد جيل  .ويتم تعزيز 
الهوية الوطنية من خالل التعريف  برموز الدولة و اخلريطة اجلغرافية 
لدولة االإمارات التي يجب اأن تكون وا�سحة لالأبناء كما يتم الرتكيز على 
املتاحف و االأماكن االأثرية يف الدولة . واأكدت �سمو ال�سيخة الدكتورة �سما 
جلميع  �ساملة  توعية  عمل  ���س��رورة  على  نهيان  اآل  خالد  بن  حممد  بنت 

املدار�ص باأهمية الهوية الوطنية وتعزيزها لدى الطالب .
كما طرحت  موزة القبي�سي مبادرة "�سبكة املدار�ص االإيجابية " التي اأطلقها 
الربنامج الوطني لل�سعادة وجودة احلياة بالتعاون مع وزارة ال�سعادة و وزارة 
احلكومية  املدار�ص  لع�سوية  متاحة  وطنية  �سبكة  وهي  والتعليم  الرتبية 
جودة  على  املبني  االإيجابي  التعليم  تر�سيخ  اإىل  تهدف  التي  و  واخلا�سة 
احلياة لدى طالبها و معلميها واإ�سافة جودة احلياة اإىل التعليم وقد  نالت  
هذه املبادرة اإعجاب ال�سيخة الدكتورة �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان، 
املدار�ص لال�سرتاك يف  اأن يكون للمركز دوراً كبرياً يف   توعية  واقرتحت 

هذه املبادرة .
ويف اخلتام مت تقدمي جتربة مدر�سة حممد بن خالد اآل نهيان لالأجيال يف 
تعزيزمبداأ الهوية الوطنية التي لقيت االإ�سادة بتميزها يف البيئة املدر�سية 

من قبل جلنة ارتقاء والتي طالبت بن�سر التجربة يف املجتمع التعليمي .
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الأمرا�ض  حول  احلديث  ي�صتمر  ال�صتاء،  ف�صل  دخولنا  مع 
بينها  ومن  اجلوية،  والتقلبات  بالربد  املرتبطة  والأعرا�ض 
طبية  وو�صفات  عالجات  وجود  من  وبالرغم  احللق،  التهاب 
دائًما  يتحدثون  اخل���رباء  اأن  اإل  بال�صيدليات؛  متوفرة 
الأمرا�ض  هذه  مثل  عالج  يف  الطبيعي  الطب  اأف�صلية  حول 
للتهاب  طبيعية  ع��الج  قائمة  يقدمون  وهنا  والأع��را���ض، 

بة ح�صب الفعالية. احللق، ُمرتَّ

تن�سح اأحدث االأبحاث العلمية بتناول ال�سوكوالتة و�سرب 
ال�سيخوخة  مظاهر  مكافحة  اأج��ل  من  ال�ساي  اأو  القهوة 
�سباب  يف  والعي�ص  وال��زه��امي��ر،  ال�سرطان  م��ن  وال��وق��اي��ة 

لفرتة اأطول.
وتو�سلت درا�سة اأملانية اإىل اأن اال�ستمتاع بتناول ال�سوكوالتة 
ين�سط  الزنك  مكمالت  تعاطي  مع  القهوة  اأو  ال�ساي  مع 

م��رك��ب م��ع��ني ي��ب��ط��ئ ال�����س��ي��خ��وخ��ة؛ وف���ق���اً ملا 
ن�سرته �سحيفة )ديلي ميل( الربيطانية 

 Nature دوري��������������ة  ع�������ن  ن������ق������اًل 
.Chemistry

الدرا�سة  ن��ت��ائ��ج  واأ����س���ارت 
التوليفة  ه��ذه  اأن  اإىل 

على  ت�ساعد  املمتعة 
ت��خ��ف��ي��ف )االإج���ه���اد 

ال������داخ������ل������ي( ال������ذي 
طبيعي  ب�سكل  يرتاكم 

ال�سنني  م������ر  ع����ل����ى 
بالكثري  وي��رت��ب��ط 
م����������ن امل�����������س�����اك�����ل 
ال�سحية بداية من 
ال�سرطان  م���ر����ص 

اإىل  وو�����س����واًل 

الزهامير.
وي�سري الباحثون اإىل اأن الزنك يعترب مكماًل اآمناً ن�سبياً 
ح��ت��ى م���ع ت���ن���اول ج���رع���ات ع��ال��ي��ة م��ن��ه، وب��ال��ت��ايل ميكن 
تناوله بانتظام للم�ساعدة يف تباطوؤ ال�سيخوخة.وحتتوي 
)البوليفينوالت(،  على  وال�����س��اي  وال��ق��ه��وة  ال�����س��وك��والت��ة 
م�سادات  من  وه��ي 

االأك�سدة التي ت�ساعد يف مكافحة تلف اخلاليا.
الدرا�سة يف جامعة  اأج��رى  ال��ذي  البحثي،  الفريق  ووج��د 
مركباً  ين�سط  الزنك  اأن  االأمل��ان��ي��ة،  – نورنبريغ  اإرالن��غ��ن 
هذا  ي���وؤدي  ث��م  وم��ن  املخترب.  البوليفينول يف  م���ادة  م��ن 
عن  ينتج  ال��ذي  ال��غ��از،  من  اجل�سم  حماية  اإىل  التن�سيط 

اخلاليا كنفايات.
وميكن اأن يدمر هذا الغاز احلم�ص النووي لالإن�سان وهو 
دوراً  يلعب  اأن��ه  ويعتقد  التاأك�سدي(،  )االإج��ه��اد  ي�سمى  ما 
بااللتهاب  اأي�ساً  ويرتبط  ال�سيخوخة،  عملية  يف  رئي�سياً 
الذي ميكن اأن ي�سبب ال�سرطان واالأمرا�ص التنك�سية مثل 

الزهامير.
وال ميكن للبوليفينوالت وحدها تك�سري هذا الغاز املدمر، 
مركباً  تنتج  فاإنها  ال��زن��ك؛  مع  دجمها  يتم  عندما  ولكن 

)فائق التعقيد(.
دي�سموتيز،  اأوك�سيد  �سوبر  اأن��زمي  املركب  هذا  ويحاكي 
الذي يفرزه اجل�سم ب�سكل طبيعي، الذي يدمر 
من  اجل�سم  حماية  يف  للم�ساعدة  ال��غ��از 

اآثاره.
االأوىل  ه����ي  ال����درا�����س����ة  ه�����ذه  وت���ع���د 
ال��ت��ي ي��ت��م ف��ي��ه��ا ن�����س��خ ت���اأث���ريات هذا 
اإىل اخل�سائ�ص  اللجوء  االإن��زمي دون 
الكيميائية للمعادن مثل احلديد 

اأو النحا�ص.
ي�سبب  اأن  ومي��ك��ن 
ال����ت����ع����ر�����ص 
ط  ملفر ا
ل������ه������ذه 
امل����ع����ادن 
ن  اأ
ت���������س����ب����ب 
مب���ف���رده���ا 
ي�سمى  م������ا 
ب��������االإج��������ه��������اد 
ال������داخ������ل������ي. وم����ع 

ذلك؛ فاإن الزنك يعترب اأقل �ُسمّية.
ك��م��ا مت رب���ط ال��ك��ث��ري م��ن احلديد 
ب��اأم��را���ص ال��ك��ب��د وال�����س��ك��ري وحتى 
ف�سل القلب، يف حني اأن الكثري من 
احلمى  ي�سبب  اأن  مي��ك��ن  ال��ن��ح��ا���ص 

وفقر الدم وانخفا�ص �سغط الدم.
الزنك بجرعات  تناول  اأم��ا يف حالة 
اأكرب فاإن االإفراط يوؤدي اإىل جمرد 
القدرة  وت��غ��ري يف  ب��ال��غ��ث��ي��ان  ���س��ع��ور 

على التذوق؛ 
يتم  اأن  يف  الباحثون  ي��اأم��ل  ول��ذل��ك 
تناوله كمكمل اأو مدجماً كجزء من 

عقار له اآثار جانبية اأقل.
ومي��ك��ن اأي�����س��اً اإ���س��اف��ة ال���زن���ك اإىل 
االأطعمة التي حتتوي ب�سكل طبيعي 

على البوليفينوالت. 
وه���ي ت��وج��د ب��ال��ف��ع��ل ب��ك��م��ي��ات ك��ب��رية يف 

اللحوم احلمراء.وتقول دكتورة اإيفانا اإيفانوفيت�ص، 
الباحثة الرئي�سية يف الدرا�سة:

 اإنه من املوؤكد اأن ي�سبح متاحاً يف امل�ستقبل منتجات 
للقهوة اأو ال�ساي اأو ال�سوكوالتة م�سافاً اإليها الزنك.

للوقاية من ال�سرطان والزهامير.. تناول 
هذه الأطعمة وامل�سروبات

- غرغرة املاء بامللح:
اأف�����س��ل ع���الج طبيعي للحلق، ف��ب��ه ك��ل م��ا حت��ت��اج��ه، حيث  ي��ع��د 
يحتوي امللح على ما يكفي من احل�سى لغ�سل البلعوم واحلبال 
ال�سوتية من البكترييا واملواد امل�سببة للح�سا�سية التي ميكن اأن 
ت�سبب التهاًبا يف احللق، ويكفيك تفريغ ن�سف ملعقة �سغرية من 
فاأنت  تب�سقها  وعندما  للغرغرة،  الدافئ  امل��اء  من  كوب  يف  امللح 
ا تتخل�ص من البكترييا واملواد امل�سببة للح�سا�سية يف اللعاب،  اأي�سً

الذي يوؤدي اإىل م�سكالت يف نظام املناعة لديك.

- ع�صل النحل:
من  دقيقة   30 قبل  الع�سل  تناول  اأن  الدرا�سات  اإح��دى  وج��دت 
فالع�سل  االأط��ف��ال،  ل��دى  احللق  واآالم  ال�سعال  من  يقلل  ال��ن��وم؛ 
يغطي االأحبال ال�سوتية، مما ي�ساعد على تهدئة احللق عندما 
يكون ملتهًبا، وللح�سول على عالج طبيعي �سهل للحلق يو�سي 

اخل��رباء بو�سع ملعقة �سغرية من الع�سل يف 
املاء الدافئ وتناوله ك�ساي.

- الزجنبيل الطازج:
ال��زجن��ب��ي��ل على  ي�����س��اع��د 

املخاط  م���ن  ال��ت��خ��ل�����ص 
وط����������رده م�����ن اجل����ه����از 
نظام  ويعزز  التنف�سي، 
امل����ن����اع����ة ل�����دي�����ك، قم 
�سكله  ع��ل��ى  مب�����س��غ��ه 

اأو و�سعه يف ماء  اخلام 
ل��ل��ح�����س��ول على  ���س��اخ��ن 
وللق�ساء  منع�ص  �سراب 

التهاب  على 

جمموعة  للزجنبيل  اأن  على  اخل���رباء  ب��ني  خ��الف  وال  احل��ل��ق، 
كبرية من الفوائد ال�سحية االأخرى.

- نبات القنفذ:
الأربع  حتلياًل  االأم��ري��ك��ي��ة  كونيتيكت  جامعة  يف  باحثون  اأك��م��ل 
جتارب �سريرية، ووجدوا اأن ا�ستخدام �سراب نبات القنفد اإ�سن�سا؛ 
الربد  وم��دة   58٪ بن�سبة  بالزكام  االإ�سابة  احتماالت  من  قلل 
مبقدار اأربعة اأيام، وهو متوفر ك�سراب ميكن حت�سريه ب�سهولة 

كتح�سري ال�ساي.

- العرق�صو�ض:
يو�سي اخلرباء به؛ ملا يتمتع به من اإمكانية التخدير، التي ميكن 
يوؤدي  اأن  اإىل ذلك ميكن  باالإ�سافة  االأمل،  توؤثر يف ح�سا�سية  اأن 
امل��ريء والت�سبب  اإىل  املعدة  اإىل جلب حم�ص  ارجت��اع االأحما�ص 
يف التهاب احللق، لذا فاإن ا�ستهالك اأي �سيء ميكنه ت�سوية تلك 
الع�سارة ميكن اأن ي�ساعد يف تقليل االأمل، وجذر العرق�سو�ص يعد 

عالًجا جيًدا وطبيعًيا لقرحة احللق الطبيعية.

- غرفة البخار:
قد يكون هذا هو عالج التهاب احللق الطبيعي االأكرث 
اإىل  ب��ال��ذه��اب  اخل���رباء  يو�سي  حيث  للده�سة؛  اإث���ارة 
اأو �سنع غرفة خا�سة بك، بو�سع وعاء  غرفة البخار 
وا�ستن�ساق  وت�سخينه،  ال��ط��ازج  والزجنبيل  امل���اء  م��ن 
البخار املت�ساعد، مع تاأكيد �سرب الكثري من املاء؛ حتى 

ال ت�ساب باجلفاف.

:neti pot ري الأنف -
ولهذا  مت�سلة،  والفموية  االأنفية  امل��م��رات 
وت�سريف  ري  اخل���������رباء  ي���ف�������س���ل 
 netiعليه يطلق  ما  اأو  االأن��ف 
للحلق  طبيعي  potكعالج 
وط����ري����ق����ة الإزال����������ة ان�������س���داد 
امل��م��رات االأن��ف��ي��ة، وت��ق��وم على 
اأنف  م��ن فتحة  امل��ي��اه  مت��ري��ر 
لتخرج م��ن االأخ���رى، وه��و ما 
اأو  ال��داخ��ل  م��ن  ي��ع��ادل غ�سلها 
تغ�سلها  فاأنت  حتى غ�سل يديك، 
م���ن ال��ب��ك��ت��ريي��ا ال���ت���ي جت��ل�����ص يف 
موؤخرة حلقك وت�سبب ت�سريف ما 
بعد االأنف والر�سح، مع الت�سديد على 
ا�ستخدام املاء املقطر ولي�ص العادي يف 
هذه العملية مرتني يف اليوم، لتاأكد عدم 
اأنفك بوا�سطة  اإدخ��ال بكترييا جديدة يف 

املاء العادي اأو غري املقطر.

اأدوية طبيعية لعالج التهاب احللق

القرفة..  عالج �سحري لكثري 
من امل�ساكل ال�سحية

و�سحري  بل  و�سحي..  طبيعي  كعن�سر  القرفة  عن  الكثري  تعلم  ال  رمب��ا 
ف�ست�سعر  يوميًّا  جربتها  اإن  متنوعة  با�ستخدامات  االأوق���ات،  من  كثري  يف 
بالنتيجة، فهذه التوابل الغنية بالنكهة والتاأثري ميكنها اأن تغذي ب�سرتك، 
تعزز ذاكرتك، حتافظ على اللثة، تعطيك النف�ص املنع�ص، واأكرث من ذلك 

بكثري.
وقد ك�سفت درا�سة حول القرفة اأن االأ�سخا�ص الذين م�سغوا العلكة بنكهة 
القرفة، كانوا اأف�سل يف اختبارات الذاكرة من اأولئك الذين م�سغوا النكهات 

االأخرى اأو الذين مل يقوموا بذلك.
كما اأن القرفة تعمل على تهدئة ال�سعال اخل�سن، فنقع بع�ص من القرفة يف 
املاء البارد لعدة �ساعات ثم ر�سفه يعمل كمهدئ لل�سعال؛ حيث يحتوي هذا 
املاء تغطي  للذوبان يف  األياف قابلة  ال�سمغ، وهو عبارة عن  امل�سروب على 

االأن�سجة وتعمل على تهدئتها.
ا ا�ستخدم القرفة؛  اأما اإذا كنت حتاول اأن تفقد بع�ص الوزن، فيمكنك اأي�سً
حيث تعمل القرفة على تنظيم تقلبات ن�سبة ال�سكر يف الدم، مما يوؤدي اإىل 

تقليل ال�سعور باجلوع، وفًقا لبحث اأجرته وزارة الزراعة االأمريكية.
وللق�ساء على ن�سبة من الدهون املختزنة باجل�سم، ميكنك ر�ص القليل من 
م�سحوقها على �سرائح من التفاح؛ حيث ت�سري الدرا�سات اإىل اأن االأ�سخا�ص 
ولديهم  الكال�سيوم،  من  اأق��ل  كميات  ي�ستهلكون  التفاح  يتناولون  الذين 

دهون اأقل يف منطقة البطن.
اآالم  تخفف  فهي  ولذلك  االأك�سدة،  مب�سادات  غنية  ا  اأي�سً القرفة  اأن  كما 
اجللد والب�سرة وتعمل كمهدئ وخمدر مو�سعي، له تاأثري جيد على التعب 
واالأمل واالإرهاق، فجربها يف جل�سة ا�سرتخاء ومررها على ج�سدك كحمام.

زيت  من  طعام  وملعقة  الليمون  من  ثمرات   5 ع�سري  مزج  ا  اأي�سً ميكنك 
و2 ملعقة  ون�سف كوب ماء  الد�سم،  كامل  ورب��ع كوب من احلليب  زيتون 
طعام من القرفة املطحونة، ونقع قدميك يف هذا اخلليط ملدة 15 دقيقة، 

و�ستكت�سف النتيجة الرائعة.
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املال والأعمال

ال�سعبة الربملانية ت�سارك يف موؤمتر 
ملنظمة التجارة العاملية يف جنيف 

•• اأبوظبي-وام:

ت�سارك ال�سعبة الربملانية االإماراتية للمجل�ص الوطني االحتادي يف املوؤمتر 
وي�ستمر  اليوم  العاملية  التجارة  منظمة  تنظمه  ال��ذي  ال�سنوي  ال��ربمل��اين 
يومني يف مقرها يف جنيف بالتعاون مع االحتاد الربملاين الدويل والربملاين 
االأوروبي بعنوان “منظمة التجارة العاملية: الطريق اإىل االإمام«. ويناق�ص 
املوؤمتر - الذي ميثل ال�سعبة الربملانية االإماراتية يف اأعماله �سعادة �سامل 
عبداهلل ال�سام�سي ع�سو املجل�ص - التحديات والفر�ص التي تواجه منظمة 
ال��ت��ج��ارة العاملية، م��ن خ��الل احل���وار م��ع ك��ب��ار املفاو�سني وامل�����س��وؤول��ني يف 
منظمة التجارة العاملية، واحلروب التجارية النا�سئة، واالجتاه املتزايد نحو 
التدابري االأحادية. و�سيتم ا�ستعرا�ص دور الربملانيني يف دعم التجارة احلرة 
والنزيهة ب�سكل عام ومنظمة التجارة العاملية على وجه اخل�سو�ص، اإ�سافة 
والذكاء  وال��روب��وت��ات،  الرقمي،  والتحول  اجل��دي��دة،  التقنيات  تطور  اإىل 
ثورة  اإح���داث  اإىل  �ستوؤدي  التي  االأب��ع��اد،  ثالثية  والطباعة  اال�سطناعي، 
واال�ستجابة  التجارة  �سيا�سة  يف  التغيري  ي�ستلزم  ما  املختلفة،  جم��االت  يف 
االإماراتية مداخلتني  ال�سعبة الربملانية  ال�سريع. وتقدم  التحول  لعمليات 
العاملية يف حتقيق خطة  التجارة  املوؤمتر حول دور منظمة  خالل جل�سات 
التنمية امل�ستدامة لعام 2030، ت�ستعر�ص من خاللها اأهمية التجارة يف 
لعب دور هام يف العديد من اجلوانب �سواء كانت يف حت�سني م�ستويات املعي�سة 
فيما  ال�سالم..  وحتقيق  ال�سراعات  من  التقليل  يف  دوره��ا  حتى  اأو  عامليا 
تركز املداخلة الثانية على كيفية ا�ستفادة النا�ص من التنمية التكنولوجية 
خا�سة تطور تكنولوجيات االت�سال يف خدمة ال�سلع واخلدمات وراأ�ص املال 

واملعلومات واالأيدي العاملة عرب احلدود الوطنية واالإقليمية.

ال�سرق  يف  تتو�سع  موبايل«  »ت�ساينا   

الأو�سط عرب مركز »ات�سالت» الذكي
•• اأبوظبي-وام:

االت�ساالت  �سركات  عمالق  مع  تعاون  اتفاقية  “ات�ساالت”  �سركة  اأبرمت 
ال�سينية �سركة ت�ساينا موبايل العاملية املحدودة وذلك لتعزيز تواجد ال�سركة 
 SmartHub ال�سينية يف املنطقة عرب مركز ات�ساالت الذكي للبيانات
لتلبية الطلب املتزايد على املحتوى وحلول االت�سال.  Data Centre
ح�سوراً يف منطقة  “ت�ساينا موبايل”  ومبوجب االتفاقية �سيكون ل�سركة 
“ات�ساالت”  ملركز  املتقدمة  احللول  من  اال�ستفادة  عرب  االأو���س��ط  ال�سرق 
الدولية  التحتية  البنية  اإمكانات  من  يعزز  ال��ذي  االأم��ر  للبيانات  الذكي 
ومدى انت�سار ال�سركة ال�سينية يف منطقة ال�سرق االأو�سط واأفريقيا خلدمة 
عمالئها احلاليني باالإ�سافة الإمكانية تو�سيع عملياتها وخدماتها الأ�سواق 
اأمريي الرئي�ص التنفيذي خلدمات املُ�سغلني واملبيعات  جديدة. واأكد علي 
باجلملة يف “جمموعة ات�ساالت” اأهمية ان�سمام �سركة “ت�ساينا موبايل” 
/ للبيانات  الذكي  “ات�ساالت”  مركز  من  امل�ستفيدين  ال�سركاء  ملجموعة 

وبوفر  ومتقدمة  مبتكرة  تقنيات  ي�سم  م��رك��ز  وه��و   /SmartHub
اأن املركز قد  ..مو�سحا  امل�ستقبلي”  من�سة رقمية متطورة لتمكني النمو 

جنح يف اإثبات قدرته بتقدمي اأف�سل خدمات االت�سال يف املنطقة.
للخدمات  ع��امل��ي  م�ستوى  اأف�سل  بتقدمي  ات�����س��االت  ال��ت��زام  اأم���ريي  واأك���د 
احل��دي��ث��ة امل��ب��ت��ك��رة ...م��ن��وه��ا ان ا���س��ت��م��رار وت��زاي��د ال�����س��راك��ات م��ع مركز 
يدل على املوقع املركزي الريادي املتقدم الذي حتظى به   SmartHub
“ات�ساالت” يف املنطقة كنقطة انطالق مركزية اإقليمية لقطاع االت�ساالت 
التي  ال�����س��رك��ات  مبجموعة  االل��ت��ح��اق  ال�سينية  ال�سركة  ق���رار  اأن  منوها 
ان�سمت اىل مركز ات�ساالت الذكي للبيانان �سُيمكنها من توفري متطلبات 
التحتية  بنيتها  يف  التو�سع  من  �ستتمكن  كما  لعمالئهم  الدولية  االت�سال 

الرقمية يف ال�سرق االأو�سط.

�سدود الإمارات تخزن » 512,244 « مرتا مكعبا 
•• اأبوظبي-وام:

�سهدت الدولة هطول اأمطار اخلري يوم االأحد واالثنني املوافق 25 و26 
من  وال�سرقية  وال�سمالية  الو�سطى  املنطقة  على  تركزت  املا�سي  نوفمرب 
الدولة. واأدت االأمطار اىل جريان عدد من االأودية وجتمع املياه يف �سدود 
يعادل  ما  مكعب  مرت   512،244 بلغت  والتي  وال�سناعة  الطاقة  وزارة 
بوزارة  الفني  الفريق  متابعة  خ��الل  وم��ن  ج��ال��ون.   112677927.6
الطاقة وال�سناعة للحالة املطرية يف املنطقة ال�سمالية فقد �سجلت العديد 
والغيل   2 والغيل  �سدود نحيلة  باملياه وهي  ال�سدود امتالء بحرياتها  من 
4 والعيم يف املنطقة ال�سمالية وحاجز الفاي 1 يف املنطقة ال�سرقية. ففي 
املنطقة ال�سمالية �سجل �سد العيم ارتفاع املياه يف بحرية ال�سد مبقدار 7.0 
اأمتار وكذلك ارتفاع املياه يف بحرية �سد الغيل 2 مبقدار 4 اأمتار وكذلك 
ارتفاع املياه يف بحرية �سد الغيل 4 مبقدار 4 اأمتار وكذلك ارتفاع املياه يف 
بحرية �سد الداوؤودي مبقدار 1.5 مرت وكذلك ارتفاع املياه يف بحرية �سد 
قداعة مبقدار  �سد  املياه يف بحرية  ارتفاع  وكذلك  اأمتار   5 البيح مبقدار 
2.5 مرت وكذلك ارتفاع املياه يف بحرية �سد غليلة مبقدار 3 اأمتار وكذلك 
ارت��ف��اع امل��ي��اه يف بحرية �سد �سعم مب��ق��دار 1 م��رت وك��ذل��ك ارت��ف��اع امل��ي��اه يف 
�سد  بحرية  يف  املياه  ارت��ف��اع  وكذلك  مرت   5.5 مبقدار  نحيلة  �سد  بحرية 
كوب 2 مبقدار 4 اأمتار وكذلك ارتفاع املياه يف بحرية �سد كوب 4 مبقدار 
0.5 مرت. ويف املنطقة الو�سطى �سجل �سد بعيا ارتفاع املياه يف بحرية ال�سد 
مبقدار 3 اأمتار وكذلك ارتفاع املياه يف بحرية �سف�سف مبقدار 0.5 مرت. 
ال�سد  بحرية  يف  املياه  ارتفاع   1 الفاي  حاجز  �سجل  ال�سرقية  املنطقة  ويف 

مبقدار 1.2 مرت.

برعاية من�صور بن زايد

انطالق معر�ض �سيال ال�سرق الأو�سط باأبوظبي الثنني املقبل

•• تغطية رم�ضان عطا

مل��ع��ر���ص »�سيال  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأع��ل��ن��ت 
تفا�سيل  ع��ن   »2018 االأو����س���ط  ال�����س��رق 
ال��ت��ا���س��ع��ة م���ن املعر�ص  ال�����دورة  ف��ع��ال��ي��ات 
م�ستوى  على  من���واً  واالأ����س���رع  املتخ�س�ص 
وامل�سروبات  االأغ���ذي���ة  ق��ط��اع  يف  امل��ن��ط��ق��ة 
وال�����س��ي��اف��ة وال����ذي ي��ق��ام ب��رع��اي��ة كرمية 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  ل�سمو 
�سوؤون  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�ص جمل�ص  نائب 
جهاز  اإدارة  جم��ل�����ص  رئ���ي�������ص  ال���رئ���ا����س���ة 
اأب��وظ��ب��ي ل��ل��رق��اب��ة ال��غ��ذائ��ي��ة، حت��ت �سعار 
االأغذية  االبتكار يف قطاع  �سياغة  »اإع��ادة 
الفرتة من  وامل�سروبات وال�سيافة« خالل 
مركز  يف  امل��ق��ب��ل  دي�����س��م��رب   12 اإىل   10
اأب��وظ��ب��ي ال��وط��ن��ي ل��ل��م��ع��ار���ص »اأدن���ي���ك«، 
وذل����ك ب�����س��راك��ة ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة م���ع جهاز 

اأبوظبي للرقابة الغذائية.
ج��اء ذل��ك خ��الل امل��وؤمت��ر ال�سحفي الذي 
عقدته اللجنة املنظمة للمعر�ص يف غرفة 
البحري  �سعيد  �سعادة  بح�سور  اأب��وظ��ب��ي 
اأبوظبي  جهاز  ع��ام  مدير  العامري  �سامل 
للرقابة الغذائية،  و�سعادة حممد بن عبيد 
املزروعي رئي�ص الهيئة العربية لال�ستثمار 
واالإمناء الزراعي، وهالل حممد الهاملي 
ن��ائ��ب م��دي��ر ع���ام غ��رف��ة جت����ارة و�سناعة 
القا�سمي،  را�سد  ثامر  واملهند�ص  اأبوظبي، 
رئي�ص اللجنة املنظمة للمعر�ص، ومبارك 
اأبوظبي  مكتب  م��دي��ر  ال�����س��ام�����س��ي،  ح��م��د 
املدير  كوك  وجوان  واملعار�ص  للموؤمترات 
ممثلني  ج��ان��ب  اإىل  للمعر�ص  التنفيذي 
»و�سي�سهد  الرئي�سني  امل��ع��ر���ص  رع���اة  ع��ن 
الفتاً  تو�سعاً  املقبلة  ن�سخته  يف  امل��ع��ر���ص 
املتوقع  م��ن  حيث  وامل�����س��ارك��ة  احل�سور  يف 
ح�����س��ور وم�����س��ارك��ة اأك���رث م��ن األ���ف �سركة 
وامل�سروبات  االأغ��ذي��ة  قطاعات  يف  عار�سة 
اأك��رث من  ا�ستقطاب  اىل  اإ�سافة  واملعدات، 

االأغذية  جمال  يف  وخبري  زائر  األف   25
من اأكرث من 45 دولة حول العامل.

عليه  -ال����ذي حت��ل  امل��ع��ر���ص  �سي�سم  ك��م��ا 
لل�سركات  ج��ن��اح��اً  ���س��رف-  �سيف  ال��ك��وي��ت 
االإماراتية املتو�سطة وال�سغرية، واأكرث من 
بينها  من  وتخ�س�سياً،  وطنياً  جناحاً   30
واململكة  البحرين،  ومملكة  الكويت،  دولة 
وال�سني،  وال��ربازي��ل،  ال�سعودية،  العربية 
واليونان،  وم�سر،  الت�سيك،  وجمهورية 
وماليزيا،  والت���ف���ي���ا،  وك����وري����ا،  واالأردن، 
وبولندا،  والفلبني،  وامل��غ��رب،  واملك�سيك، 
وال�سودان،  اأف��ري��ق��ي��ا،  وج���ن���وب  ورو����س���ي���ا، 

وطاجيك�ستان، وتايالند، وتركيا. 
العامري:  ال��ب��ح��ري  �سعيد  ���س��ع��ادة  وق���ال 
االأو�سط«  ال�سرق  »�سيال  اأهمية  »ت��ت��زاي��د 
ع���اًم���ا ب��ع��د ع����ام ن���ظ���راً ل�����دوره ال���رائ���د يف 
اإيجاد فر�ص جتارية جديدة اأمام املوردين 
امل�ساركة  ال��ت��ج��اري��ة  وال���وف���ود  وامل�����س��رتي��ن 
، يف واح�����د م���ن اأ����س���رع اأ�����س����واق االأغ���ذي���ة 
ف�ساًل   ، ال����ع����امل  يف  من������واً  وامل�������س���روب���ات 
مكانة  تر�سيخ  يف  امل��ع��ر���ص  م�ساهمة  ع��ن 
االأغذية  ل�سناعة  رائ���د  كمركز  اأب��وظ��ب��ي 
وامل�����س��روب��ات،  يف ال��وق��ت ال��ذي ي�سكل فيه 
ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ي��ة ث���اين اأكرب 
القطاعات االقت�سادية يف الدولة اإذ و�سل 
اإج���م���ايل م��ب��ي��ع��ات االأغ���ذي���ة يف االإم�����ارات 
خالل عام 2016 اإىل 121 مليار درهم، 
االأغذية  ا�ستهالك  يزيد  اأن  املتوقع  وم��ن 
48.1 مليون ط��ن خالل  ال��دول��ة م��ن  يف 
طن  م��ل��ي��ون   59.2 اإىل   2016 ال���ع���ام 
بحلول العام 2025«، مبيناً اأن ال�سادرات 
الغذائية الإمارة اأبوظبي بلغت نحو 516 
العام  من  االأول  الن�سف  يف  دره��م  مليون 
ال�����واردات  بلغت  بينما   ،2018 اجل����اري 
يف  دره���م  مليار   3.3 م��ن  اأك���رث  الغذائية 

الفرتة ذاتها.
واأ�ساف العامري اأن اإمارة اأبوظبي متتلك 

منو  على  حتفز  م��ت��ط��ورة  ت�سريعية  بنية 
االأع����م����ال وت��و���س��ع��ه��ا، االأم�����ر ال����ذي يعزز 
مكانتها كبيئة خ�سبة لال�ستثمارات ب�ستى 
اأنواعها وخا�سة الغذائية والزراعية منها، 
يف ظل تعاظم الطلب على املواد الغذائية 
وال�سكاين  االقت�سادي  النمو  يرافق  الذي 
للدولة، مما يجعلها املكان االأمثل واالأكرث 
وتنميتها،  االأع���م���ال  ال���س��ت��ق��رار  ط��م��وح��اً 
موؤكداً اأن املكانة العاملية التي و�سلت اإليها 
االإمارات �ساهمت ب�سكل كبري يف ا�ستدامة 
االأعمال واال�ستثمار ور�سخ مكانتها كمركٍز 
م���ايل ع��امل��ي، ح��ي��ث ت�����س��درت ال��دول��ة دول 
لال�ستثمارات  جاذبيتها  يف  العربي  العامل 
االأج��ن��ب��ي��ة ال��ع��ام امل��ا���س��ي و���س��ك��ل اإجمايل 
اأكرث  ل��ل��دول��ة  االأج��ن��ب��ي  اال�ستثمار  ت��دف��ق 
 36% ن�سبته  م��ا  دره���م  م��ل��ي��ار   38 م��ن 
االأجنبية  اال�ستثمارات  تدفق  اإجمايل  من 
امل��ب��ا���س��رة ل����دول ال��وط��ن ال��ع��رب��ي بح�سب 
وبنمو   2018 العاملي  اال�ستثمار  تقرير 
�سجلته االإمارات يف هذا املجال بلغ 7.8% 
دفعها  مم���ا   ،2016 ال���ع���ام  م���ع  م��ق��ارن��ة 
للتقدم 5 مراتب لتحتل املرتبة 30 عاملياً 
املرتبة  االإم���ارات  حتتل  كما  املا�سي،  العام 
بيئة  يف  ع��امل��ي��اً  وال��راب��ع��ة  اإق��ل��ي��م��ي��اً  االأوىل 
وفقاً  وامل�����س��روب��ات  االأغ��ذي��ة  يف  اال�ستثمار 
اإنرتنا�سيونال«  مونيتور  »بيزني�ص  ملوؤ�سر 

للمخاطر واملكا�سب.
من جهته ك�سف حممد بن عبيد املزروعي 
لال�ستثمار  العربية  الهيئة  م�ساهمة  عن 
�سريك  ب�����س��ف��ت��ه��ا  ال�����زراع�����ي  واالإمن����������اء 
�سفقات  للمعر�ص، يف  الزراعي  اال�ستثمار 
توقيع  ع��ل��ى  الهيئة  �ستعمل  ح��ي��ث  ���س��ي��ال 
عدة اتفاقيات تعاون مع ال�سركات العاملة 
الهيئة  �ستنظم  كما  ال���زراع���ي،   امل��ج��ال  يف 
الزراعي  واالإمن�����اء  ل��ال���س��ت��ث��م��ار  ال��ع��رب��ي��ة 
يف ال��ي��وم ال��ث��اين م��ن اأي����ام امل��ع��ر���ص لقاء 
اال�ستثمار الزراعي والذي �سيتم فيه عقد 

جل�سات حوارية مكثفة بني جمموعة من 
و�سيتم  الزراعيني  واخل��رباء  امل�ستثمرين 
ت�سليط ال�سوء على جمموعة من الفر�ص 
النباتي والت�سنيع  اال�ستثمارية يف االإنتاج 
على  م�سرياً   ، العربية  ال��دول  يف  الغذائي 
االأ�سا�سية  ال�سلع  على  �سريكز  اللقاء  اأن 
ال��ع��رب��ي��ة كاحلبوب  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال��ف��ج��وة  يف 
وال�سكر  ال��ن��ب��ات��ي��ة  وال����زي����وت  وال���ل���ح���وم 
واالأل���ب���ان وم��ن��ت��ج��ات��ه��ا واالأع������الف والتي 
 125 بنحو  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  بنهاية  ق���درت 
مناق�سة  اإىل  باالإ�سافة  ه��ذا  دره��م،  مليار 
اأحدث التقنيات الزراعية احلديثة ون�ساط 
زيادة  يف  واأهميتهما  التعاقدية  ال��زراع��ة 
التغريات  االإنتاج واالإنتاجية والتكيف مع 

املناخية. 
القا�سمي:  املهند�ص ثامر  اأ�سار  من جانبه 
ال�سرق  »���س��ي��ال  م��ع��ر���ص  م�����س��اه��م��ة  »اإىل 
االأو�سط« يف تعزيز مكانة املنتجات الوطنية 
وقدرتها على املناف�سة يف االأ�سواق العاملية، 
الفتاً اإىل اأن االهتمام املتزايد من كربيات 
واالإقليمية  املحلية  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال�����س��رك��ات 
املقبلة  ال�����دورة  ل��ل��م�����س��ارك��ة يف  وال��دول��ي��ة 
يعك�ص ال�سمعة الطيبة التي نالها املعر�ص 
اأن الدورة  خ��الل ف��رتة وج��ي��زة، وم���وؤك���داً 
امل��ق��ب��ل��ة ���س��ت��وا���س��ل ال��ن��ج��اح ال��ك��ب��ري الذي 
باعتباره  االأو���س��ط«   ال�سرق  »�سيال  حققه 
من االأحداث الثابتة على جدول فعاليات 
ال�سركات املتخ�س�سة وذلك بف�سل الدعم 
املتنامي  واالهتمام  ال�سركاء  من  امل�ستمر 
من الالعبني الرئي�سني يف قطاع  االأغذية 

وامل�سروبات وال�سيافة.«
اأن املعر�ص �سيجمع �سمن  وبني القا�سمي 
احلكوميني  امل�����س��وؤول��ني  ك��ب��ار  ف��ع��ال��ي��ات��ه 
ال�سناعة  وخ��رباء  التنفيذيني  وال��روؤ���س��اء 
مركز  م��ن  ب��دع��وة  م�ستديرة  ط��اول��ة  على 
���س��ب��ل �سمان  مل��ن��اق�����س��ة  ال���غ���ذائ���ي  االأم������ن 
الغذائية  االإم������دادات  ���س��ال���س��ل  ا���س��ت��دام��ة 

وتعزيز التعاون يف جماالت االأمن الغذائي 
ب����اإم����ارة اأب���وظ���ب���ي وامل��ن��ط��ق��ة ب�����س��ك��ل عام. 
اأبوظبي  م��ع��ر���ص  اأن  ال��ق��ا���س��م��ي  واأ����س���اف 
العام  ه�����ذا  ���س��ي�����س��ه��د  ل���ل���ت���م���ور  ال��������دويل 
للتمور  اأول مزاد  اإطالق  الرابعة  بن�سخته 
امل���ك���ان االأمثل  ي��ج��ع��ل��ه  االإم����ارات����ي����ة، مم���ا 
وااللتقاء  املتميزة  االأ�سناف  على  للتعرف 
قطاع  يف  وال��ف��اع��ل��ني  املتخ�س�سني  ب��اأب��رز 
التمور لتبادل اخلربات والتجارب وتنمية 
االإن���ت���اج ل��ه��ذه ال�����س��ن��اع��ة امل��ه��م��ة، ولكونه 
من�سة مثالية للموردين تتيح لهم فر�سة 
ال���ع���الم���ات يف قطاع  ن��خ��ب��ة م���ن  م��ق��اب��ل��ة 
خالل  كوك  جوان  وا�ستعر�ست  ال�سيافة  
املوؤمتر اأبرز الفعاليات امل�ساحبة للمعر�ص 
والتي تت�سمن جناح التعريف للم�سرتين 
خم�س�سة  م�ساحة  من  واملوؤلف  ال�سيوف 
تتيح للعار�سني فر�سة االلتقاء مبجموعة 
مبينة  ال�سيوف،  امل�سرتين  م��ن  خم��ت��ارة 
جل�سات   9 عقد  �سي�سهد  اجل��ن��اح  ه��ذا  اأن 
و�سالة  امل��ن��ت��ج��ات،  ل��ف��ئ��ات  وف��ق��ا  مق�سمة 
وال�سخ�سيات  امل�سرتين  لكبار  خم�س�سة 

واجلهات املوؤثرة الرئي�سية.
واأ�سافت اأن املعر�ص �سي�سهد كذلك منطقة 
 30 من  باأكرث  لالبتكار لالحتفال  �سيال 
ابتكار بينها عدد من االبتكارات مل�ساركني 
اإماراتيني ي�ستعر�سون منتجاتهم املبتكرة 
منتج معرو�ص،   150 اأك��رث من  بني  من 
املتاأهلة  امل��ن��ت��ج��ات  جميع  ع��ر���ص  و���س��ي��ت��م 
االبتكار،  منطقة  يف  النهائية  للت�سفيات 
وتتويج االبتكار الفائز لي�ساحب معار�ص 
العامل،  اأن���ح���اء  جميع  يف  ال��ق��ادم��ة  ���س��ي��ال 
العامليني  ���س��ي��ال  اأب���ط���ال  رك���ن  ج��ان��ب  اإىل 
الرائدين يف جمال االبتكار والذي �سيقدم 
يف  ف��ائ��زاً  منتجاً   11 وال���زوار  للم�سرتين 
�سيال  ب��اري�����ص،  �سيال  م��ن  لالبتكار  �سيال 
اإنتريفود  و���س��ي��ال  ك��ن��دا،  ���س��ي��ال  ال�����س��ني، 

جاكرتا.

�صعيد العامري: �صيال ير�صخ مكانة اأبوظبي 
كمركز رائد ل�صناعة الأغذية وامل�صروبات 

ثامر القا�سمي: املعر�ض ي�سهم يف تعزيز 
مكانة املنتجات الوطنية حمليًا وعامليًا

حممد املزروعي: تعزيز الفر�ض ال�صتثمارية 
يف الإنتاج النباتي والت�صنيع الغذائي 

جوان كوك: ا�ستعرا�ض اأبرز
 البتكارات الغذائية الفائزة عامليًا

اأبوظبي للتوزيع تتعاون مع �صركة اأبوظبي للخدمات العامة »م�صاندة« لتطبيق دليل تر�صيد ا�صتهالك الكهرباء ملا يقارب 1000 مبنى يف اأبوظبي 

و�سع وتنفيذ عقود لرفع كفاءة ا�ستهالك الطاقة يف املباين �سمن مبادرة كفاءتي لربنامج تر�سيد
•• اأبوظبي-الفجر:

اإحدى  للتوزيع،  اأبوظبي  �سركة  عقدت 
اأبوظبي  و�سركة  الطاقة،  دائ��رة  �سركات 
اأم�ص  »م�������س���ان���دة«،  ال���ع���ام���ة  ل��ل��خ��دم��ات 
 ،2018 5 دي�����س��م��رب  امل���واف���ق  االأرب���ع���اء 
ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف تطبيق  ت��ف��اه��م  م���ذك���رة 
ا���س��ت��ه��الك املياه  ت��ر���س��ي��د  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
اأب��وظ��ب��ي. وي�سعى  اإم����ارة  وال��ك��ه��رب��اء يف 
اجل��ان��ب��ان ب��ه��ذا االت���ف���اق ل��ل��ت��ع��اون معاً 
ك��ف��اءة ا�ستهالك  ل��رف��ع  يف و���س��ع ع��ق��ود 
مبنى   »1000« ي��ق��ارب  فيما  ال��ط��اق��ة 
اأبوظبي  �سركة  قبل  م��ن  ي���دار  حكومي 
ل��ل��خ��دم��ات ال��ع��ام��ة »م�����س��ان��دة« ع��ل��ى اأن 
����س���رك���ات خدمات  ع����رب  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  ي���ت���م 
للعمل  املتخ�س�سة   »ESCO« الطاقة 
اإط��ار مبادرة  يف ه��ذا املجال وذل��ك حتت 

»كفاءتي«.  
برنامج  �سمن  »كفاءتي«  م��ب��ادرة  وت��اأت��ي 
اإدارة الطلب »تر�سيد« الذي اأطلقته دائرة 
الطاقة و�سركتا اأبوظبي للتوزيع والعني 
للتوزيع التابعتني لها مل�ساعدة املتعاملني 
على  املتخ�س�سة،  ال�����س��رك��ات  خ��الل  م��ن 

والكهرباء  املياه  ا�ستهالكهم من  تر�سيد 
الهادفة  العامة  ا�سرتاتيجيتها  اإطار  ويف 
ا�ستهالك االإم��ارة من الكهرباء  خلف�ص 

بن�سبة %20 بحلول عام 2030. 
ال�سويدي  حم��م��د  �سعيد  ���س��ع��ادة:  وق���ام 
للتوزيع  اأب���وظ���ب���ي  ���س��رك��ة  ع����ام  م���دي���ر 
الظاهري  را���س��د  ���س��وي��دان  م.  و���س��ع��ادة: 
اأب��وظ��ب��ي للخدمات  ���س��رك��ة  ع���ام  م��دي��ر 
ب���ال���ت���وق���ي���ع على  ال���ع���ام���ة »م���������س����ان����دة« 
االت���ف���اق���ي���ة ب���ح�������س���ور ع�����دد ك���ب���ري من 
م�سوؤويل اجلانبني.  وقال �سعادة/ �سعيد 
�سعداء  »نحن  املنا�سبة:  بهذه  ال�سويدي 
تاأتي  التي  بالتوقيع على هذه االتفاقية 
يف اإطار جهودنا لتنفيذ توجيهات قيادتنا 
الر�سيدة وروؤية اأبوظبي 2020 الهادفة 
والكهرباء  امل���ي���اه  ا���س��ت��ه��الك  ل��رت���س��ي��د 
وحماية البيئة وخف�ص الب�سمة البيئية 

للدولة مل�سلحة االأجيال القادمة ». 
واأ�ساف ال�سويدي: »ُتعترب �سركة اأبوظبي 
اأكرب  م��ن  »م�����س��ان��دة«  ال��ع��ام��ة  للخدمات 
املباين احلكومية يف  ُتدير  التي  اجلهات 
اإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي وُي�����س��ك��ل ال��ت��و���س��ل اإىل 
كبرية جلهودنا  دفعة  معها  االتفاق  هذا 

الرامية لتطبيق ا�سرتاتيجية االإمارة يف 
جمال تر�سيد ا�ستهالك املياه و الكهرباء 
املهند�ص  ���س��ع��ادة  اأع����رب  ج��ان��ب��ه،  م��ن   .«
الرئي�ص  ال���ظ���اه���ري  را�����س����د  ����س���وي���دان 
للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  ل�سركة  التنفيذي 
بتعزيز  �سعادته  ع��ن  »م�����س��ان��دة«  ال��ع��ام��ة 
وتفعيل التعاون وال�سراكة اال�سرتاتيجية 
بني »م�ساندة«، و�سركة اأبوظبي للتوزيع 
املباين  ال��ط��اق��ة يف  ا���س��ت��ه��الك  خل��ف�����ص 
احلكومية التي تديرها »م�ساندة« والتي 
مبنى،   1000 ي���ق���ارب  م���ا  اإىل  ت�����س��ل 
االفرتا�سي  ال��ع��م��ر  زي����ادة  اإىل  اإ���س��اف��ة 
الكهربائية  واالأ��������س�������ول  ل����ل����م����ع����دات 
اإىل  واأ���س��ار  امل��ب��اين.  تلك  وامليكانيكية يف 
من  م��زي��داً  �ستحقق  ال�����س��راك��ة  ه���ذه  اأن 
اال�ستخدام  جمال  يف  االيجابية  النتائج 
تكلفة  وتخفي�ص  واملياه  للطاقة  االأمثل 
ا���س��ت��ه��الك ال���ط���اق���ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، مما 
الطاقة  ا�ستهالك  �سي�ساعد على تر�سيد 
اال�ستدامة  م�����س��ت��وي��ات  اأع���ل���ى  وحت��ق��ي��ق 
تكري�ص  اأهمية  الظاهري  واأك��د  البيئية. 
وخ�سو�ساً  اال���س��ت��ه��الك  تر�سيد  ثقافة 
يف  ي�سهم  مبا  وامل��ي��اه  الطاقة  م�سادر  يف 

ا�ستدامة  م�ساريع  ويدعم  البيئة  حماية 
�سركة  اأن  اإىل  الفتاً  الطبيعية،  ثرواتها 
روؤي����ة  اإىل حت��ق��ي��ق  ت�����س��ع��ى  »م�������س���ان���دة« 
القيادة الر�سيدة للدولة نحو رفع كفاءة 
ا�ستخدامها،  وتر�سيد  الطاقة  ا�ستهالك 
ب�سكل ي�سمن ا�ستدامة املوارد الطبيعية 

وتعزيز النمو االقت�سادي.
تطبيق  ع���ل���ى  اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة  وت����ق����وم 
ع���دد م��ن ال��ربام��ج ال��ف��ن��ي��ة، وم���ن بينها 
كفاءة  رف���ع  ب��ه��دف  “كفاءتي”  م���ب���ادرة 

االأن��ظ��م��ة واإع�����ادة ت��اأه��ي��ل امل��ب��اين بهدف 
فيها  والكهرباء  املياه  ا�ستهالك  خف�ص 
مربع  م��رت  م��الي��ني   5 نحو  وت�ستهدف 
م���ن امل�����س��ط��ح��ات امل��ك��ي��ف��ة يف اأك�����رث من 
توؤدي  اأن  املتوقع  وم��ن  مبنى   3000
�ساعة  ج��ي��ج��اوات   446 ن��ح��و  ل��ت��وف��ري 
 .2022 عام  بحلول منت�سف  ال�سنة  يف 
وتركز اال�سرتاتيجية ب�سكل اأ�سا�سي على 
من  وغريها  واالإ���س��اءة  التكييف  اأنظمة 

االأجهزة الكهربائية. 
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املال والأعمال

عمار النعيمي يح�سر اللقاء 
اخلام�ض ل�سركاء التحول الرقمي

 •• عجمان-وام:

اأكد �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�ص املجل�ص 
التطور  الرقمية حر�ست على مواكبة ركب  اأن حكومة عجمان  التنفيذي 
العاملي من خالل تبني خطة التحول الرقمي للخدمات احلكومية وعملت 
بكل جد لالنتهاء من تنفيذ املائة يوم الثالثة منها بهدف تعزيز تكنولوجيا 
املراحل  كافة  ننتهي من  و�سوف  احلكومية  الدوائر  كافة  داخ��ل  املعلومات 

خالل الفرتة املقبلة واإجناز ما تبقى من خدمات رقمية.
للتحول  خططها  من  الرقمية  عجمان  حكومة  اأجنزته  مبا  �سموه  واأ�ساد 
اإىل  اإىل خدمات رقمية.. داعيا  الرقمي وحتويل كافة اخلدمة احلكومية 
�سرورة اأن تكون الفرتة القادمة من اخلطة اأكرث اإجنازا وخدمات اأف�سل 

وحتويل املزيد من اخلدمات الأن العامل يتغري ب�سرعة.
التحول  ل�سركاء  اخلام�ص  اللقاء  فعاليات  �سموه  ح�سور  عقب  ذل��ك  ج��اء 
الرقمي الذي مت من خالله ا�ستعرا�ص اأبرز اإجنازات خطة املائة يوم الثالثة 
براية  ال�سياحية  التنمية  دائ��رة  وتكرمي  الرقمي  التحول  م�سرية  �سمن 
عجمان بعد ح�سولها على لقب اجلهة الرائدة يف جمال التحول الرقمي 
تكنولوجيا  جم��ال  يف  التطور  على  ال�سوء  ت�سليط  مت  كما   2018 لعام 
املعلومات التي �سارعت االإم��ارات يف وقت مبكر بتوظيفها �سمن خدماتها 
العاملية وجنحت يف توفري  النظم  اأح��دث  يتوافق مع  احلكومية على نحو 
خدمات م�سممة وفقا لرغبة املتعاملني. وقال �سمو ال�سيخ عمار بن حميد 
االأعلى  املجل�ص  ع�سو  النعيمي  را�سد  بن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأن 
حاكم عجمان يويل اأهمية خا�سة لتطوير املوؤ�س�سات احلكومية يف االإمارة 
وخا�سة  كافة  امل��ج��االت  يف  املن�سود  والتقدم  ال�ساملة  النه�سة  يحقق  مب��ا 
اخلدمات الرقمية املقدمة للمجتمع من اأفراد وم�ستثمرين ورجال اأعمال 

اأو ال�سركاء اال�سرتاتيجيني اأو املتعاملني معنا.

غرفة اأبوظبي تبحث التعاون القت�سادي 
مع �سفارة البو�سنة والهر�سك بالدولة

•• ابوظبي-وام:

التجارة  غ��رف  احت���اد  رئي�ص  الرميثي  مر�سد  ث��اين  حممد  ���س��ع��ادة  بحث 
وال�سناعة بالدولة رئي�ص جمل�ص اإدارة غرفة جتارة و�سناعة اأبوظبي مع 
لدى  والهر�سك  البو�سنة  جمهورية  �سفري  نوفيت�ص  مويكا  �سريف  �سعادة 
اال�ستثمارات  وتعزيز  االقت�سادي  التعاون  عالقات  تطوير  �سبل  ال��دول��ة 
والبو�سنة  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  العاملة  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  بني  امل�سرتكة 
وعمق  متانة  على  الرميثي  مر�سد  ث��اين  حممد  �سعادة  واأك��د   . والهر�سك 
عامة  االإم���ارات  دول��ة  تربط  التي  والتجاري  االقت�سادي  التعاون  عالقات 
اأهمية  على  م�سددا  والهر�سك  البو�سنة  مع  خا�ص  ب�سكل  اأبوظبي  واإم��ارة 
اأبوظبي  اإم��ارة  يف  وامل�ستثمرين  االأعمال  رجال  لتعريف  اجلهود  م�ساعفة 
بالفر�ص اال�ستثمارية املتاحة يف البو�سنة والهر�سك والقطاعات واملجاالت 
التي تتوفر بها هذه الفر�ص. من جانبه دعا �سعادة �سريف مويكانوفيت�ص 
�سفري البو�سنة والهر�سك ال�سركات ورجال االأعمال وامل�ستثمرين يف دولة 
االإمارات لال�ستثمار يف بالده يف قطاعات ال�سياحة والبنية التحتية والنقل 

و�سناعة احلديد.

اتفاقية للغاز الطبيعي بني »اأدنوك 
لالإمداد واخلدمات« و»اإنبك�ض« 

•• اأبوظبي-وام:

 INPEX  - و”اإنبك�ص«  واخلدمات”  ل�����الإم�����داد  “اأدنوك  وق���ع���ت 
اأم�ص اتفاقية اإطارية لبحث �سبل التعاون امل�سرتك   -  Corporation

يف جمال تزويد ال�سفن بوقود الغاز الطبيعي امل�سال يف دولة االإمارات.
واخلدمات”  ل���الإم���داد  “اأدنوك  م��ن  ك��ل  ���س��ت��ق��وم   .. االت��ف��اق��ي��ة  ومب��وج��ب 
الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ب���رتول  ل�سركة  بالكامل  واململوكة  التابعة  ال�سركة   -
بوقود  ال�سفن  تزويد  جمال  يف  بالتعاون  “اإنبك�ص”،  و�سركة   - “اأدنوك” 
الغاز الطبيعي امل�سال يف دولة االإمارات واإمكانية التو�سع امل�سرتك يف اأن�سطة 

هذا املجال لتغطية مناطق اأخرى، مبا فيها جنوب �سرق اآ�سيا.
اأن ي�سهد ا�ستخدام الغاز الطبيعي امل�سال كوقود لل�سفن منوا  ومن املتوقع 
كبريا مع م�ساعي مالك ال�سفن للبحث عن حلول جديدة لتزويد �سفنهم 
لتخفي�ص  ال��دول��ي��ة  البحرية  املنظمة  متطلبات  لتلبية  وذل���ك  ب��ال��وق��ود، 
مبوقع  االإم����ارات  دول��ة  وتتمتع   .2020 للعام  الكربيت  اأك�سيد  انبعاثات 
ا�سرتاتيجي كمركز رئي�سي لتزويد ال�سفن بالوقود، اإ�سافة اإىل كونها منتجا 
للغاز  “اأدنوك  �سركة  خ��الل  من  امل�سال  الطبيعي  للغاز  موثوقا  وم�سدرا 
التنفيذي  الرئي�ص  امل�سعبي،  الكرمي  عبد  الكابنت  االتفاقية  وقع  امل�سال«. 
رئي�ص  نائب  ياجيما،  و�سينغيهارو  واخلدمات”،  لالإمداد  “اأدنوك  ل�سركة 
تنفيذي اأول لق�سم ت�سويق الطاقة العاملي يف �سركة “اإنبك�ص«. وقال الكابنت 
عبدالكرمي امل�سعبي - بهذه املنا�سبة - “متتلك اأدنوك لالإمداد واخلدمات، 
تاريخا عريقا يف جمال نقل الغاز الطبيعي امل�سال و تزويد ال�سفن بالوقود، 
ونهدف من خالل �سراكتنا مع “اإنبك�ص” اإىل تزويد عمالئنا بحلول اآمنة 
امل�سال. ومن خالل  الطبيعي  الغاز  بوقود  ال�سفن  تزويد  وفعالة يف جمال 
الدعم املقدم من ال�سركة ال�سقيقة “اأدنوك للغاز امل�سال” وكذلك �سريكنا 
فاإن لدينا فر�سة كبرية الأن ن�سبح مزودا رئي�سيا يف �سوق تزويد  “اإنبك�ص”، 

ال�سفن بوقود الغاز الطبيعي امل�سال.«.  

مب�صاركة خرباء وقادة اإماراتيني وعامليني

»ال�سارقة لال�ستثمار الأجنبي املبا�سر« يناق�ض دور ال�سباب واملراأة يف ت�سكيل م�ستقبل القت�ساد العاملي 
•• ال�ضارقة-الفجر:

لال�ستثمار  ال�����س��ارق��ة  م��ن��ت��دى  ي��ت��ن��اول 
يقام  ال���ذي   ،2018 املبا�سر  االأج��ن��ب��ي 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  برعاية 
���س��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي، ع�سو 
املجل�ص االأعلى حاكم ال�سارقة بني 10 
مركز  يف  اجل���اري  دي�سمرب  م��ن   11  -
دور  وامل����وؤمت����رات،  للمنا�سبات  ج��واه��ر 
ال�سباب واملراأة يف تعزيز قطاع االأعمال 
م�ستقبل  وت�سكيل  ال�����س��ارق��ة  اإم����ارة  يف 
على  الرتكيز  وياأتي  العاملي.  االقت�ساد 
هذين املحورين يف الوقت الذي تطرح 
ا�سرتاتيجية،  روؤية  ال�سارقة  اإم��ارة  فيه 
تقوم على االرتقاء بدور املراأة، وتفعيل 
املجاالت  خم��ت��ل��ف  يف  ال�����س��ب��اب  اأدوار 
العمل  موا�سلة  خ��الل  م��ن  التنموية، 
العدالة  وتعزيز  امل��ه��ارات  تطوير  على 
يف فر�ص التوظيف مبختلف امل�ستويات 
اإىل ج��ان��ب واأن�����س��اء جمال�ص  االإداري�����ة، 
التي  ال��ت��ح��دي��ات  ببحث  تعنى  �سبابية 
تواجههم يف قطاع االأعمال، اإىل جانب 

املجال�ص املتخ�س�سة لل�سيدات.
ال�سارقة  منتدى  يف  ال�سباب  و�سيطرح 
ل��ال���س��ت��ث��م��ار االأج���ن���ب���ي امل��ب��ا���س��ر، ومن 
يديرها  خا�سة  نقا�سية  جل�سة  خ��الل 
وينظمها “ جمل�ص �سباب هيئة ال�سارقة 

�سروق”   – وال���ت���ط���وي���ر  ل��ال���س��ت��ث��م��ار 
من  العديد  املجل�ص،  اأع�ساء  وبح�سور 
على  ال�سباب  ق���درة  ح��ول  ال��ت�����س��اوؤالت، 
حملياً  امل�ستدامة  التنمية  عملية  قيادة 
وع��امل��ي��اً، وم���دى ت��اأث��ري اإ���س��ه��ام��ات��ه��م يف 
ال��ع��م��ل��ي��ة االإن���ت���اج���ي���ة، ون��ت��ائ��ج��ه��ا على 
ر�سد  خ��الل  م��ن  االق��ت�����س��اد،  م�ستقبل 
ح���اج���ة االأ������س�����واق وم��ت��ط��ل��ب��ات��ه��ا على 
االإماراتي والدويل، باالإ�سافة  ال�سعيد 
ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة يف  ال���ت���ح���والت  ب��ح��ث  اإىل 
خريطة االقت�ساد العاملي، وتعترب هذه 
اجلل�سة انطالقة الأعمال املجل�ص التي 
للمرحلة  خططه  ع��ن  خاللها  �سيعلن 
القادمة.  و�سي�سارك يف اجلل�سة، �سعادة 
عبداهلل بن اأحمد اآل �سالح، وكيل وزارة 
التجارة  ل�سوؤون  االإم��ارات��ي��ة  االقت�ساد 
مروان  و�سعادة  وال�سناعة،  اخلارجية 
بن جا�سم ال�سركال، الرئي�ص التنفيذي 
والتطوير  لال�ستثمار  ال�سارقة  لهيئة 
)�سروق(، وعمار املعيني، رئي�ص جمل�ص 

ال�سباب القت�ساد امل�ستقبل.
للتطوير  ال���������س����ارق����ة  ه���ي���ئ���ة  وك�����ان�����ت 
اأطلقت  ق����د  )������س�����روق(  واال����س���ت���ث���م���ار 
ال����ذي  لل�سباب”  �����س����روق  “جمل�ص 
ي�����س��ك��ل اإ���س��اف��ة ن��وع��ي��ة مل�����س��رية تفعيل 
)�سروق(  اأع��ل��ن��ت  ح��ي��ث  ال�����س��ب��اب،  دور 
تبني  روؤي��ت��ه��ا يف  ع��ن  ه��ذه  يف خطوتها 

الفر�ص  وخلق  ال�سابة،  الطاقات  ودعم 
املوؤ�س�سي،  ال���ق���رار  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة  ل��ه��م 
واإعداد جل�سات حوارية ملناق�سة خمتلف 
الق�سايا التي تهمهم، واقرتاح املبادرات 
واإي�سالها  ت��ط��ل��ع��ات��ه��م  ت��ع��ك�����ص  ال���ت���ي 
للجهات املخت�سة، ومتثيلهم يف خمتلف 

االأحداث والفعاليات.
“االرتقاء  ب��ع��ن��وان  جل�سة  و���س��ت��ن��اق�����ص 
باملراأة يف قطاع االأعمال” عن دورها يف 
دفع عجلة النمو االقت�سادي، من خالل 
العمل،  اأم��اك��ن  م�ستقبل  على  الرتكيز 
وقيادة  الن�سائية،  االأع��م��ال  وم�����س��اري��ع 
وم�ساعدتها  االأع���م���ال،  ع���امل  يف  امل����راأة 
التقليدية،  غ��ري  امل��ج��االت  دخ���ول  على 
والطاقة،  وال�سحة،  التكنولوجيا،  مثل 
وال��ع��ل��وم، واال���س��ت��ث��م��ار. و���س��ي�����س��ارك يف 
ال�سريك  واردل،  وج��ي�����س��ي��ك��ا  اجل��ل�����س��ة 
�سات�سي  ���س��ي  اأن����د  اإم  ل�����س��رك��ة  االإداري 
بن  وجن����اة   ،)M&C Saatchi(
التنفيذي  الرئي�ص  �سافينيو�ص،  �سيبة 
ل�سركة “جازيل” لال�ست�سارات، وب�سام 
املتحدة  االأمم  تقرير  يف  م�ساهم  ع��ون، 
جمل�ص  دول  اقت�ساد  الريفية  ل��ل��م��راأة 
�سركة  يف  وم�ست�سار  اخلليجي،  التعاون 
فوتورجان�سكي  وف���ريا  ي��وروم��ون��ي��ت��ور، 
فوي�سز وع�سو  لفايتل  الدويل  ال�سفري 
الفريق املوؤ�س�ص مل�سرعات دبي امل�ستقبل 

يف ح��ك��وم��ة دب����ي.  وق���ال حم��م��د جمعة 
امل�سرخ املدير التنفيذي ملكتب )ا�ستثمر 
ال�سباب  ي�������س���ارك   “ ال���������س����ارق����ة(:  يف 
وال�سيدات يف جانب مهم من اجلل�سات 
لهم  يتيح  مب��ا  امل��ن��ت��دى،  ينظمها  ال��ت��ي 
فر�سة طرح ومناق�سة خمتلف الق�سايا 
ال���ت���ي ت��ت��ع��ل��ق ب���ه���م، وال���ت���ح���دي���ات التي 
واق�����رتح احل���ل���ول، وو�سع  ت��واج��ه��ه��م، 
من  ال���ذي  للعمل  ترجمة  ال��ت��و���س��ي��ات، 
ال�سبابية،  املجال�ص  تاأ�سي�ص  مت  اأج��ل��ه 
�سيكون  ح��ي��ث  ال�������س���ي���دات،  وجم���ال�������ص 
هناك تركيز اً على دور املراأة يف التنمية 
اأعداد   “ امل�سرخ  واأ�ساف  االقت�سادية«. 
يدخلون  ال���ذي���ن  وال�����س��ي��دات  ال�����س��ب��اب 
م�سطرد،  ب�سكل  ي��زداد  االأعمال  جمال 
اخلا�سة  وال�سركات  املوؤ�س�سات  يف  �سواء 
اإمارة  فاإن  ال�سبب  ولهذا  اأو احلكومية، 
ال�سارقة تخ�س�ص يف خمتلف مبادراتها 
غريها  اأو  منتديات  اأو  م��وؤمت��رات  م��ن 
بهدف  وال�سيدات،  لل�سباب  وا�سعاً  حيزاً 
م��وا���س��ل��ة دع��م��ه��م وت��ع��زي��ز دوره�����م يف 

خمتلف القطاعات االقت�سادية«.
املحمود،  ف��اط��م��ة  اأك����دت  جهتها  وم���ن 
ال�سارقة  هيئة  �سباب  “جمل�ص  رئي�سة 
�سروق”:   – وال��ت��ط��وي��ر  ل��ال���س��ت��ث��م��ار 
لال�ستثمار  ال�����س��ارق��ة  منتدى  “يعترب 
التجربة   ،2018 امل��ب��ا���س��ر  االأج��ن��ب��ي 

�سباب  جمل�ص  يف  لنا  االأوىل  احلقيقية 
يف  خالله  من  ن�سارك  حيث  )���س��روق(، 
اجلل�سات ال�سبابية، التي �ستكون مبثابة 
يف  ال�سباب  دور  ح��ول  للتباحث  من�سة 
االقت�ساد املحلي والعاملي، وقدرتهم على 
مواكبة املتغريات املت�سارعة يف االأ�سواق 
اأهم  والعاملية، ف�ساًل عن طرح  املحلية 
جانب  اإىل  تواجههم،  التي  التحديات 
ا�ستخال�ص احللول والتو�سيات لتعزيز 
ومتطلبات  ي��ت��ن��ا���س��ب  مب���ا  م��ه��ارات��ه��م 
وتوظيفها  واملقبلة،  ال��راه��ن��ة،  املرحلة 

ب�سورة تخدم عملية النمو امل�ستدام«.
لال�ستثمار  ال�سارقة  منتدى  اأن  ويذكر 
اأوىل  انطلقت  ال��ذي  املبا�سر،  االأجنبي 
2015، ينظمه مكتب  دوراته يف العام 
املبا�سر  االأجنبي  لال�ستثمار  ال�سارقة 
)ا�ستثمر يف ال�سارقة(، بدعم من وزارة 
مع  ا�سرتاتيجية  وب�����س��راك��ة  االق��ت�����س��اد 
املنتدى،  ويدعم  العربية.    CNBC
الذي يقام هذا العام حتت �سعار “�سناعة 
االإمارة  م�ساعي  االقت�ساد”،  م�ستقبل 
اال�ستثمارات  م��ن  امل��زي��د  ال���س��ت��ق��ط��اب 
ال��ف��ر���ص الواعدة  اخل��ارج��ي��ة، وت��روي��ج 
القطاعات  ���س��ت��ى  يف  حت��ت�����س��ن��ه��ا  ال��ت��ي 
احليوية على نطاق عاملي، كما اأنه يعزز 
مكانة دولة االإمارات وجهة جاذبة اأوىل 

لال�ستثمار يف املنطقة والعامل. 

 انطالق فعاليات املعر�ض وامللتقى العاملي حلقوق المتياز بدبي

مب�ساركة 100 عالمة جتارية رائدة من 80 دولة من املنطقة والعامل
•• دبي-الفجر:

 حت��������ت رع��������اي��������ة اق������ت�������������س������ادي������ة دب��������ي، 
افتتح  �سعادة بطي �سعيد الغاندي، النائب 
التجاري  دب����ي  للرئي�ص يف مركز  االأول 
العاملي، فعاليات الدورة الثالثة من املعر�ص 
وامل��ل��ت��ق��ى ال��ع��امل��ي حل��ق��وق االم��ت��ي��از والذي 
للموؤمترات  ال�����دويل  دب���ي  م��رك��ز  يف  ي��ق��ام 
وامل����ع����ار�����ص ب����دب����ي، وي����ع����د ه������ذا احل����دث 
املتخ�س�ص يف حقوق االمتياز من�سة مثالية 
لكبار امل�ستثمرين واأ�سحاب حقوق االمتياز 
ورواد االأعمال املهتمني بتو�سيع اأعمالهم يف 

املنطقة.
مبرافقة  �سعادة بطي �سعيد الغاندي  وق��ام 
االأعمال  ال�سخ�سيات ورجال  وفد من كبار 
وتعّرف  املعر�ص  يف  بجولة  وامل�ستثمرين، 
على العالمات التجارية امل�ساركة واخلدمات 

املتعددة التي تقدمها.
مدار  ع��ل��ى  ي�ستمر  ال����ذي  احل����دث  وي��وف��ر 
للعالمات  هامة  ا�ستثمارية  من�سة  يومني 
ممن  االأع��م��ال  ول���رواد  امل�ساركة  التجارية 
قطاع  يف  مم���ي���زة  ف���ر����ص  اإىل  ي��ت��ط��ل��ع��ون 
ح���ق���وق االم���ت���ي���از وي��ب��ح��ث��ون ع���ن اأ����س���واق 
جديدة لال�ستثمار فيها، وخالل هذا العام، 
جتارية  عالمة   100 املعر�ص  ي�ست�سيف 
م��ن 80 دول���ة ح��ول ال��ع��امل. وم��ن املتوقع 

زائ����راً   2،000 م���ن  اأك����رث  ي�����س��ت��ق��ط��ب  اأن 
وم�ساركاً، ويحظى املعر�ص مب�ساركة فعالة 
ل��ع��دد م��ن ال����دول وه���ي م��ال��ي��زي��ا والكويت 
وك���ن���دا، و���س��ي��ك��ون ل��ل��ج��ن��اح امل��ال��ي��زي اأكرب 

م�ساركة يف املعر�ص.
وتتنوع م�ساركات العالمات التجارية �سمن 
الفر�سة  يتيح  االأع��م��ال مب��ا  اأه��م قطاعات 
مع  وال��ت��ع��اون  ال��ت��ج��اري��ة  ال�سفقات  لعقد 
املحلية،  ال��ت��ج��اري��ة  وال��ع��الم��ات  ال�����س��رك��ات 
ومنها قطاع الطعام وال�سراب الذي ي�سهد 
���س��ن��وي��اً من����واً ���س��ري��ع��اً ن��ظ��راً اإىل االزده����ار 
ال�سياحي الذي تتمتع به دبي كوجهة عاملية 
بهذا  العاملة  التجارية  للمن�ساآت  مف�سلة 
املبكر  والتعليم  ال��رتف��ي��ه  وق��ط��اع  امل��ج��ال، 
مراكز  اأهمية  على  ال�سوء  ي�سلط  وال���ذي 
�سرعة  يف  ت�سهم  التي  الرتفيهية  االأن�سطة 
اخلدمات  اإىل قطاع  اأ�سف  االأط��ف��ال،  تعلم 
املتعددة والتي توفر حلواًل منا�سبة للعمالء 
واالت�ساالت  االأع��م��ال  يف خمتلف جم��االت 
وال�����س��ي��ان��ة وامل��ن�����س��اآت وغ��ريه��ا، ك��م��ا ي�سم 
قطاع  �سمن  امل�ساركات  من  ع��دداً  املعر�ص 

اجلمال وال�سحة.
ويف هذه املنا�سبة، قال املهند�ص اأن�ص املدين، 
نائب الرئي�ص والرئي�ص التنفيذي ملجموعة 
ان��دك�����ص ال��ق��اب�����س��ة: »ت��ع��د دول���ة االإم�����ارات 
امل��ت��ح��دة م���رك���ًزا ع��امل��ًي��ا لالبتكار  ال��ع��رب��ي��ة 

من  وواح���دة  االأع��م��ال  وري���ادة  واال�ستثمار 
ل��ت��اأ���س��ي�����ص االأع���م���ال  ال���ع���امل  اأف�����س��ل دول 
ال�سنوي  التقرير  وك�سف  فيها.  وال�سركات 
للبنك الدويل الذي يقي�ص �سهولة ممار�سة 
حول  اق��ت�����س��اداً   190 يف  االأع��م��ال  اأن�سطة 
العربية  االإم�����ارات  دول���ة  مكانة  اأن  ال��ع��امل 
10 درجات لت�سبح يف  املتحدة قد ارتفعت 
مقارنة  ال��ع��امل  م�ستوى  على   11 امل��رت��ب��ة 
بالعام املا�سي. ويف ظل التح�سينات الكبرية 
على اخل��دم��ات، وال��ق��وان��ني اجل��دي��دة التي 
واالرتفاع  ال��ق��ري��ب،  امل�ستقبل  يف  �ستطبق 
امل�ستمر ملكانة الدولة يف موؤ�سرات املناف�سة 
ال��ع��امل��ي��ة، ف���اإن ال��ع��دي��د م��ن م��ان��ح��ي حقوق 
اإىل دول�����ة االإم�������ارات  ي���ن���ظ���رون  االم���ت���ي���از 
اأ�سواق  العربية املتحدة كبوابة رئي�سية اإىل 
حقوق االمتياز النا�سئة االأخرى يف منطقة 

ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا«.
وامللتقى  امل����ع����ر�����ص  »ي����ه����دف  واأ�������س������اف: 
ال��ع��امل��ي حل��ق��وق االم���ت���ي���از يف دورت�����ه هذه 
ملدينة  التحتية  البنى  م��ن  اال�ستفادة  اإىل 
دب��ي م��ن خ��الل ت��وف��ري من�سة ف��ري��دة من 
االأعمال  ورواد  ال�سغرية  لل�سركات  نوعها 
وعقد  بينهم  فيما  للتعاون  وامل�ستثمرين 
يوفر  كما  امل�ستقبل.  يف  البناءة  ال�سراكات 
املعر�ص فر�سة للعالمات التجارية امل�ساركة 
لفهم متطلبات �سوق حقوق االمتياز املحلي 

واأفكار  مفاهيم  اإىل  والتو�سل  واالإقليمي 
لتحقيق  ال��ط��ري��ق  اأم��ام��ه��م  تفتح  ج��دي��دة 

منوذج حقوق امتياز ناجح«.
املوؤ�س�ص  الب�ستكي،  جا�سم  ق��ال  جهته،  من 
والرئي�ص التنفيذي ل�سركة فرن�سايز �سوق: 
»مي��ّث��ل امل��ع��ر���ص وامل��ل��ت��ق��ى ال��ع��امل��ي حلقوق 
والتعاون  للتوا�سل  مميزة  من�سة  االمتياز 
وكوننا  التجارية،  ال��ع��الم��ات  اأ���س��ح��اب  م��ع 
ال�سريك اال�سرتاتيجي لهذا احلدث الهام، 
ب���اأن م��ف��ت��اح جن���اح ال�سراكات  ن��وؤم��ن  ف��اإن��ن��ا 
التوا�سل  ه���و  االم���ت���ي���از  ح��ق��وق  ق��ط��اع  يف 
العالمات  ومانحي  االمتياز  اأ�سحاب  بني 
التجارية حتت �سقف واحد مبا �سيوؤدي اإىل 

زيادة فر�ص التعاون م�ستقباًل«.
�سوق  فرن�سايز  �سركة  يف  »نعمل  واأ���س��اف: 
االأعمال  لرواد  املنا�سبة  املن�سة  على توفري 
مع  للتعاون  ودول��ًي��ا  حملًيا  وامل�ستثمرين 
وتو�سيع  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال��ت��ج��اري��ة  ال���ع���الم���ات 
وذل��ك من خ��الل تقدمي احللول  اأعمالهم 
املثلى �سمن القطاعات املختلفة من الطعام 
والرتفيه  وال��ع��ق��ارات  والتجزئة  وال�����س��راب 

وال�سحة والتعليم واخلدمات«.
ق���ال عماد  احل����دث،  ه���ذا  ع��ل��ى  تعليقه  ويف 
ال�سرق  فرانكورب  �سركة  من  الدين  �سرف 
فرانكورب  ���س��رك��ة  يف  ن��ف��خ��ر   « االأو�����س����ط: 
ال�سرق االأو�سط باأننا ال�سريك اال�سرتاتيجي 

االمتياز  العاملي حلقوق  وامللتقى  للمعر�ص 
اإىل دع��م االأع��م��ال التجارية  ي��ه��دف  ال���ذي 
م�ستوى  ع��ل��ى  للنمو  االأو����س���ط  ال�����س��رق  يف 
املنطقة والعامل من خالل حقوق االمتياز. 
وتعد �سركة فرانكورب ال�سرق االأو�سط من 
اأقدم واأ�سخم ال�سركات املتعلقة با�ست�سارات 
حقوق االمتياز يف العامل مع اأكرث من 25 
و�سمال  االأو���س��ط  ال�سرق  يف  اإقليمي  مكتب 
وجنوب اإفريقيا واآ�سيا واأوروبا والتي متثل 

اأكرث من 55 �سركة«.
فرانكورب  ���س��رك��ة  دور  »ي��ك��م��ن  واأ�����س����اف: 
ال�سركات  ع��ن  البحث  يف  االأو���س��ط  ال�سرق 
امل��م��ي��زة وحت���دي���د ك��ي��ف��ي��ة اال����س���ت���ف���ادة من 
اخلدمات  توفري  ثم  وم��ن  االمتياز  حقوق 
مفهوم  من  حت�ّسن  التي  واال�سرتاتيجيات 
تقدمي  ال�سركة  خدمات  وت�سمل  االمتياز، 
احلاليني  االم����ت����ي����از  الأ�����س����ح����اب  ال����دع����م 
املحتملني  االمتياز  اأ�سحاب  اإىل  باالإ�سافة 

يف تطوير االمتياز اخلا�ص بهم«.
حلقوق  العاملي  وامللتقى  املعر�ص  اأن  يذكر 
االمتياز ي�ستمر لغاية 6 دي�سمرب 2018، 
وُي��ن��ظ��م ���س��ن��وي��اً م���ن ق��ب��ل ���س��رك��ة اندك�ص 
اندك�ص  يف  ع�سو  وامل��ع��ار���ص،  ل��ل��م��وؤمت��رات 
»فرن�سايز  �سركة  مع  بال�سراكة  القاب�سة، 
االأو�سط  ال�سرق  فرانكورب  و�سركة  �سوق« 

وبدعم من اقت�سادية دبي.

الحتاد لئتمان ال�سادرات وناتيك�سي�ض تعززان اأعمال ال�سركات الإماراتية عامليا
•• دبي-وام:

وقعت �سركة االحتاد الئتمان ال�سادرات 
الوطنية  ال�������س���ادرات  ائ��ت��م��ان  وك���ال���ة   -
مذكرة   - االحت��ادي��ة  للحكومة  التابعة 
ناتيك�سي�ص  الفرن�سي  البنك  مع  تفاهم 
ملجموعة  ال���ت���اب���ع   -«  Natixis  «
BPCE ثاين اأكرب جمموعة م�سرفية 
يف فرن�سا - بهدف تعزيز قدرة امل�سدرين 
يف االإمارات على املناف�سة عامليا وم�ساعدة 
اإ�سافة  اأعمالها  تو�سيع  على  ال�سركات 
اإىل دعم ا�سرتاتيجية االإمارات للتنويع 

االقت�سادي غري النفطي.
اجلانبني  بني  التعاون  جماالت  وت�سمل 
االإم����ارات ورفع  دول��ة  ال�سركات يف  دع��م 
م�����س��ت��وى ال����وع����ي ب���اأه���م���ي���ة احل�����د من 
املخاطر التجارية وال�سيا�سية وذلك من 
وور�ص  الندوات  من  �سل�سلة  عقد  خالل 
التعاون  اإىل  اإ�سافة  املتخ�س�سة  العمل 
امل���ت���ب���ادل ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ح��ل��ول متويل 
ال�سادرات وتبادل املعلومات املهمة حول 

االأ�سواق بني الطرفني.
تعزيز  ال���������س����راك����ة  ه������ذه  ������س�����اأن  وم������ن 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة االإم�������ارات ل��ل��ت��ق��ل��ي��ل من 
كم�سدر  النفطي  القطاع  على  االعتماد 
الرتكيز  وزي����ادة  االق��ت�����س��ادي  للن�ساط 
كمحرك  التجارية  االأن�سطة  من��و  على 

ل��ع��ج��ل��ة ال��ن��م��و امل�����س��ت��دام. وق���ع مذكرة 
فال�سيوين  م��ا���س��ي��م��و  م��ن  ك��ل  ال��ت��ف��اه��م 
ال��رئ��ي�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة االحت����اد 
الئ���ت���م���ان ال���������س����ادرات و���س��ي��م��ون اإي����دل 
امل�سرفية  ل��ل��خ��دم��ات  االإق��ل��ي��م��ي  امل��دي��ر 
ال�سرق  ملنطقة  واالإ���س��ت��ث��م��ار  لل�سركات 
ريكاردي  وب��ارب��را  بناتيك�سي�ص  االأو���س��ط 
رئي�سة حمفظة التمويل ملنطقة ال�سرق 
االأو�����س����ط ب��ن��ات��ي��ك�����س��ي�����ص ب��ح�����س��ور كبار 

امل�سوؤولني من الطرفني.
وق����ال ���س��ع��ادة امل��ه��ن��د���ص ���س��اع��د حممد 
دبي  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  العو�سي 
االإدارة  ال�سادرات ع�سو جمل�ص  لتنمية 
رئ��ي�����ص ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة يف االحت���اد 
ال�����س��رك��ة تعمل  اإن  ال�����س��ادرات  الئ��ت��م��ان 
التنويع  واإدام����ة  ت�سريع  على  ا�ستمرار 
االقت�سادي الوطني ودعم ت�سدير واإعادة 
واخلدمات  واالأع��م��ال  ال�سلع  الت�سدير 
لل�سركات  االأج���ن���ب���ي���ة  واال����س���ت���ث���م���ارات 
االإم��ارات��ي��ة من خ��الل توفري جمموعة 
ال�سادرات  على  ال��ت��اأم��ني  منتجات  م��ن 
اأن  اإىل  م�سريا  واال�ستثمار..  والتمويل 
ال�سراكة مع ناتيك�سي�ص �ستمهد الطريق 
اأمام ال�سركات االإماراتية للم�سي قدما 
االإمارات  روؤي��ة  اأج��ن��دة  مع  يتما�سى  مبا 
اقت�ساد  من��و  دع���م  ع��ن  ف�سال   2021
ال����دول����ة ك��ك��ل وامل�������س���دري���ن ع��ل��ى وجه 

ق���ال ما�سيمو  م���ن ج��ه��ت��ه  اخل�����س��و���ص. 
ع�سر  يف  االآن  نعي�ص  ن��ح��ن  فال�سيوين 
االحتاد  وت��رك��ز  الرقمية  التكنولوجيا 
ا�ستخدام  ع��ل��ى  ال���������س����ادرات  الئ���ت���م���ان 
ال�سركات  لدعم  املبتكرة  االأدوات  اأح��دث 
يف االإم������ارات م��ن خ���الل ت��ق��دمي حلول 
ائ��ت��م��ان جت���اري���ة م��ت��م��ي��زة ت��ت��واف��ق مع 
التي  التكنولوجيا  من  اجلديدة  املوجة 

اأحدثت ثورة يف امل�سهد امل�سريف.

واأ�ساف اأن توقيع االتفاقية بني االحتاد 
الئتمان ال�سادرات وناتيك�سي�ص - املعروف 
- يعد  املبتكرة  املالية  بحلوله وخدماته 
و�سي�سهم  االجت��اه  ه��ذا  خطوة مهمة يف 
ال�سركات  م�����س��اع��دة  يف  ال��ت��ح��ال��ف  ه���ذا 
االإم���ارات���ي���ة ع��ل��ى ال��ت�����س��دي��ر دول��ي��ا من 
خالل توفري املعلومات التف�سيلية حول 
االئتمان  و���س��ي��ا���س��ات  االأ����س���واق  خمتلف 
الثقة  �ستمنحهم  والتي  ال�سادرات  على 

اأ�سواق  يف  وال��ع��م��ل  ل��ل��دخ��ول  ال���الزم���ة 
اإيدل  جديدة . من ناحيته قال �سيمون 
من  ال��ب��ن��ك  �ستمكن  ال�����س��راك��ة  ه���ذه  اإن 
زي�����ادة دع���م ع��م��الئ��ه م���ن ال�����س��رك��ات يف 
دولة االإمارات �سواء من خالل التمويل 
اأو من خالل امل�ساريع الكبرية  التجاري 
حيث غالباً ما يكون دعم االئتمان على 
ال�������س���ادرات ع��ن�����س��را م��ه��م��ا م���ن عملية 

التمويل.
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املال والأعمال

بهدف ت�صهيل رحلة املطور وتعزيز منو ال�صوق العقارية يف اأبوظبي

دائرة التخطيط العمراين والبلديات و�سركة اأبوظبي للخدمات الهند�سية ذ.م.م توقعان مذكرة تفاهم
•• اأبوظبي – الفجر:

وّقع �سعادة �سيف بدر القبي�سي املدير العام 
لبلدية مدينة اأبوظبي عن دائرة التخطيط 
العمراين والبلديات، و�سعادة املهند�ص حازم 
التجاري  اأبوظبي  ل�سركة  العام  املدير  جرب 
تفاهم  مذكرة  ذ.م.م  الهند�سية  للخدمات 
ب�����س��اأن م�����س��اري��ع ال��ت��ط��وي��ر ال���ع���ق���اري على 
�سمان  ح�سابات  �سمن  والواقعة  اخلريطة 

امل�ساريع العقارية.
القبي�سي  ب��در  �سيف  �سعادة  اأك��د  جانبه  من 
اأبوظبي - عقب  املدير العام لبلدية مدينة 
توقيع االتفاقية - اأن بلدية مدينة اأبوظبي 
توا�سل م�ساركتها يف تنفيذ خمرجات روؤية 
اأعلى  حتقيق  اإىل  وال��ه��ادف��ة   ، “غدا21” 
معدالت النماء والتطوير يف �ستى املجاالت، 
�سعيد  ع���ل���ى  االإجن������������ازات  ت����ت����واىل  ح���ي���ث 
والبيئة،  وال�سحية،  التعليمية،  اخل��دم��ات 
والق�سائية،  واالأم��ن��ي��ة  التحتية،  وال��ب��ن��ي��ة 
والكثري من متطلبات االرتقاء التي تخطط 
اأبوظبي  واإم���ارة  العموم  على  االإم���ارات  لها 
منطلقاً  ميثل  ال���ذي  االأم���ر  خ��ا���ص،  ب�سكل 
“غدا21ً”  نحو  لالنطالق  ومتيناً  را�سخاً 
ب��ه��دف حت��ق��ي��ق ال��ت��ط��ور ب��امل�����س��اري��ع، ودعم 
امل�����س��ت��دام��ة، وتقدمي  ال��ت��ن��م��ي��ة  م��ت��ط��ل��ب��ات 
املبادرات العمالقة التي توؤهل وطننا ليكون 
يف مقدمة �سفوف العامل على ال�سعد كافة، 
وبلدية مدينة اأبوظبي موؤمنة بهذه الروؤية 

�سريكا  لتكون  نهجها  وعلى  وفقها  وتعمل 
حقيقيا وموؤثراً يف حركة التطوير والتنمية، 
وت�سعى بكل جدية لتعزيز عالقات التعاون 
وال�سركاء  اخل��ا���ص  القطاع  م��ع  وال�����س��راك��ة 
املذكرة  ه��ذه  اأن  م�����س��رياً  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ني، 
وتعزيز  املطور،  مهمة  ت�سهيل  بهدف  تاأتي 
ا�ستقرار ومنو القطاع العقاري يف اأبوظبي.

وق���ال ���س��ع��ادت��ه: اإن اأب��وظ��ب��ي اأ���س��ب��ح��ت من 
العقاري  النمو  على  املحفزة  البيئات  اأجن��ح 
الفائقة،  وال�سفافية  املرنة،  للقوانني  نظرا 
وثقة امل�ستثمرين العالية بال�سوق العقارية 
حقوق  ت�سمن  ال��ت��ي  وال��ل��وائ��ح  ب��اأب��وظ��ب��ي، 
االآخ���ري���ن، وح��ر���ص احل��ك��وم��ة على تقدمي 
ال�سمان  وتوفري مقومات  اأرق��ى اخلدمات، 
اإئتمانيا  ج��ان��ب��ا  ت�����س��ك��ل  وال���ت���ي  ال���ع���ق���اري، 
مبوا�سفات عاملية، االأمر الذي جعل اأبوظبي 
تتقدم ال�سفوف االأمامية يف النمو العقاري 
ون�ساط ال�سوق العقارية التي ت�سهد تطورا 

وتقدماً م�ستمرين.
التخطيط  دائ������رة  اأن  ���س��ع��ادت��ه  واأ�����س����اف 
وتنفيذ  دع��م  توا�سل  والبلديات  العمراين 
ال���روؤي���ة احل��ك��ي��م��ة ل��ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���س��ي��دة من 
�سمان  جم��ال  يف  االتفاقيات  توقيع  خ��الل 
ومنح  ال�سوق،  حفز  مما  امل�ساريع  ح�سابات 
ث��ق��ة مطلقة  ال���ق���ط���اع  ه����ذا  ال��ع��ام��ل��ني يف 
ب���االإج���راءات وال��ت��ع��ام��الت، وح��ف��ظ حقوق 
تنفيذ  و�سهولة  وم��رون��ة  االأط����راف،  جميع 
االإج����������راءات وامل���ع���ام���الت ال���س��ي��م��ا يف ظل 

ال��دائ��رة على  اأح��رزت��ه  ال��ذي  التقدم الهائل 
الرقمي للخدمات،  التحول  �سعيد م�سروع 
خدمية  بيئة  لرت�سيخ  االإج�����راءات  واأمت��ت��ة 
كافة  وحتفيز  تن�سيط  يف  ت�ساهم  متكاملة 
�سمنها  وم��ن  اأبوظبي  يف  التنمية  م�سارات 

تنمية ال�سوق العقارية.
االأوىل  امل���ذك���رة  ت��وق��ي��ع  اأن  ���س��ع��ادت��ه  واأك�����د 
اأب��وظ��ب��ي التجاري  م��ن ن��وع��ه��ا م��ع ���س��رك��ة 
متا�سياً  ي��اأت��ي  ذ.م.م  الهند�سية  للخدمات 
ال��دائ��رة بتحقيق روؤي���ة حكومة  ال��ت��زام  م��ع 
مع  التكاملية  وت��ع��زي��ز  ال��ر���س��ي��دة  اأب��وظ��ب��ي 
ال�سركاء اال�سرتاتيجيني واأ�سحاب العالقة 
بهدف التح�سني والتطوير واالرتقاء بجودة 

اخلدمات.
ال�سوق  ق���واع���د  ت��ر���س��ي��خ  اإىل  ن�����س��ع��ى  ك��م��ا 
العقارية من خالل تطبيق قانون التنظيم 
ب�ساأن   2015 ل�سنة   ”3“ رق���م  ال��ع��ق��اري 
“25”  حل�ساب  رق��م   التنفيذية  الالئحة 
“ والتي   4 “ ���س��م��ان امل�����س��روع امل����ادة رق���م 
املنجزة  الن�سبة  تقدير  يتم  اأن  على  تن�ص 
التطوير  م�سروع  وبناء  ت�سييد  اأع��م��ال  من 
العقاري من خالل ا�ست�ساري تعينه الدائرة 
ع��ل��ى ن��ف��ق��ة امل���ط���ور. ون���ظ���را ل��ل��ح��اج��ة اإىل 
للم�ساريع  االإجن�����از  ن�����س��ب  حت��دي��د  اأه��م��ي��ة 
التطويرية وبناء على ماتقت�سيه  العقارية 
م�سلحة العمل، وفيما ين�ص عليه  القانون 
ب��ت��ع��ي��ني ا���س��ت�����س��اري م���ن ق��ب��ل ال����دائ����رة مت 
�سركة  اتفاقية م�ستوى اخلدمة مع  توقيع 

الهند�سية،  ل��ل��خ��دم��ات  ال��ت��ج��اري  اأب��وظ��ب��ي 
حيث مت توقيع ما يقارب 40 ح�ساب �سمان 
م�سروع على اخلارطة وفقاً للقانون رقم 3 
�سمان  ح�ساب  تطبيق  بهدف   2015 لعام 
ل���وائ���ح وت��ع��ل��ي��م��ات وقيم  امل�������س���روع يف ظ���ل 

القانون العقاري اجلديد.
على ال�سعيد ذاته اأكد املهند�ص عي�سى عمري 
االأرا�سي  ق��ط��اع  ف��ري��ق  رئ��ي�����ص  امل��ن�����س��وري 
اأبوظبي  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  يف  وال����ع����ق����ارات 
حقوق  ح��م��اي��ة  اإىل  ت���ه���دف  ال���الئ���ح���ة  اأن 
امل�ستثمرين الذين ي�سرتون على اخلريطة 
ويرغبون يف �سداد ثمن الوحدات بالتق�سيط 
اإعفاء  �سيتم  اأن��ه  واأك��د  البناء،  خالل عملية 
امل�ساريع القائمة واملنجزة بن�سبة ال تقل عن 

ح�ساب ال�سمان. من   70%
ات��ف��اق��ي��ات ح�سابات  اأن  امل��ن�����س��وري  واأ���س��اف 
العديد  حتقيق  يف  ت�ساهم  امل�ساريع  �سمان 
خدمة  اأهمها:تفعيل  وم���ن  االأه�����داف  م��ن 
اعتماد ن�سب اإجناز امل�ساريع العقارية لغر�ص 
�سرف الدفعات وتفعيل املادة رقم “4” من 
عدد  وتقلي�ص  ال�����س��م��ان،  ح�����س��اب��ات  الئ��ح��ة 
املرا�سالت،  ن���ظ���ام  يف  ال�������واردة  امل���ع���ام���الت 
على  امل�ساريع  دفعات  �سرف  عملية  وح�سر 
“ق�سم  املطورين  اإدارة عمليات  اخلارطة يف 
اإىل  الرجوع  دون  ال�سمان”  ح�سابات  اإدارة 
 – “اإدارة الرتاخي�ص  قطاع تخطيط املدن 
ق�سم التفتي�ص”، وتقلي�ص الوقت من ع�سرة 
املعامالت  ي��وم عمل الإجن���از  اإىل  اأي���ام عمل 

•• دبي – الفجر:

 ع����ززت ج��م��ارك دب���ي ر���س��ي��ده��ا ال����رثي من 
 3 على  باحل�سول  واالبتكار  االب���داع  جوائز 
ع��امل��ي��ة ج��دي��دة خ���الل م�ساركتها يف  ج��وائ��ز 
الربيطانية  االأفكار  منظمة  وجائزة  موؤمتر 
يف مدينة  اأقيمت موؤخراً  التي   2018 لعام 
باعتماد  ال���دائ���رة  ف����ازت  م��ان�����س�����س��رت، ح��ي��ث 
على  التا�سع  للعام  البالتيني«  »الت�سنيف 
%100« للعام  التوايل وبالدرجة »الكاملة 
ك��م��ا ح�سلت على  ال���ت���وايل،  ع��ل��ى  ال�����س��اد���ص 
2018 يف فئة »التطوير  جائزة فكرة العام 
امل�ستمر« عن حقيبة »امل�ست�سار« وهي حقيبة 
امل��ت��ف��ج��رة والتي  ب���امل���واد  ت��دري��ب��ي��ة خ��ا���س��ة 
وفازت  اخل��ن��ج��ري،  حممد  امل��وظ��ف  ابتكرها 
الدائرة كذلك بدرع الرت�سح لفئة »املوظفني 
 ”X-Patrol   « ف���ك���رة  ع���ن  وامل��ج��ت��م��ع« 
الكتبي  �سعيد  امل��وظ��ف  ال����درع  ت�سلم  ح��ي��ث 
دبي  مل�ساركة جمارك  الفكرة.  وكان  �ساحب 
اأث���ر ك��ب��ري يف جن���اح امل��وؤمت��ر واجل���ائ���زة لهذا 
واجلائزة  املوؤمتر  الدائرة  رعت  حيث  العام، 
الدروع  �سلم  حيث  االبتكار(  )بفئة  اخلا�سة 
للجهات الفائزة ح�سني الفردان مدير مركز 
الدائرة  ، ون��ق��ل��ت  دب���ي  االب��ت��ك��ار يف ج��م��ارك 
خربتها العريقة يف جمال االإب��داع واالبتكار 
املوؤمتر  يف  امل�����س��ارك��ة  واالأف�����راد  للموؤ�س�سات 
واجلائزة كعادتها ال�سنوية. وتوجت جمارك 
يف  املت�ساعدة  اإجنازاتها  اجلوائز  بهذه  دب��ي 

اأثمرت جهود  واالبتكار، فقد  االإب��داع  جمال 
على  املوظفني  حتفيز  اإىل  الهادفة  ال��دائ��رة 
ت��ق��دمي االأف���ك���ار واالب��ت��ك��ارات اجل��دي��دة عن 
حتقيق هذا االإجناز اجلديد بدعم واإ�سراف 
القيادة العليا يف الدائرة ومبتابعتها املبا�سرة 
جلهود مركز االبتكار وت�سجيعها للمبدعني 
اأحمد حمبوب  وقال  الدائرة.  واملبتكرين يف 
ننطلق من    «  : دب��ي  ج��م��ارك  م��دي��ر  م�سبح 
روؤي������ة ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
جم��ل�����ص ال��������وزراء ح���اك���م دب����ي »رع������اه اهلل« 
العاملية  ال��ري��ادة  اإىل  ال��و���س��ول  على  بالعمل 
اأف�سل  يف كافة املجاالت ونعمل على حتقيق 
االإجن���ازات يف جم��ال االب���داع واالب��ت��ك��ار، من 
خالل تطبيق ا�سرتاتيجية متكاملة لالإبداع 
واالب���ت���ك���ار ع���رب حت��ف��ي��ز روح االب��ت��ك��ار لدى 
اإىل  التقدم  على  وت�سجيعهم  املوظفني  كافة 
اأف�سل  تكرم  التي  لالأفكار  العاملية  اجلوائز 
العاملي،  امل�ستوى  على  واملبتكرين  املبدعني 
عرب  اجلمركية  واالإدارات  للهيئات  لنقدم 
تقتدي به يف جمال االبتكار  العامل منوذجاً 
اأن االب��ت��ك��ار مي��ث��ل جزء  اجل��م��رك��ي«، ح��ي��ث 
 « على  تن�ص  والتي  دب��ي  جمارك  ر�سالة  من 
التنمية االقت�سادية  املجتمع وتعزيز  حماية 
والت�سهيل  االل���ت���زام  خ���الل  م��ن  امل�����س��ت��دام��ة 
االرتقاء  على  نعمل   « واأ���س��اف:    « واالبتكار 
اجل��م��رك��ي��ة مبواكبة  اب��ت��ك��ارات��ن��ا  مب�����س��ت��وى 
اأط��ل��ق��ت��ه��ا قيادتنا  ال��ت��ي  امل��ت��م��ي��زة  امل���ب���ادرات 

اأه��داف مئوية  احلكيمة على طريق حتقيق 
2071 والتقدم بثقة وثبات نحو  االم��ارات 
ال�سناعية  الثورة  قيادة  يف  الفاعلة  امل�ساركة 
وتطوير  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  ع��رب  ال��راب��ع��ة 
املجاالت،  كافة  العاملية يف  االبتكارات  اأح��دث 
للمخرتعني  دول���ي���اً  م��ق�����س��داً  دب���ي  لت�سبح 
وتر�سخ  ال��ع��امل  ان��ح��اء  كافة  م��ن  واملبتكرين 
ال��ع��ل��م��ي دعماً  ل��ل��ت��ط��ور  ك��م��رك��ز  م��ك��ان��ت��ه��ا 
عرب  ال��رائ��د  واالقت�سادي  التجاري  ل��دوره��ا 
بالتقدم  االآن  االإم���ارة  تتوجه  والتي  العامل، 
ال�سريع اإىل حتقيق جناح منقطع النظري يف 

واأو�سح   .»2020 اإك�سبو  ا�ست�سافة معر�ص 
مدير جمارك دبي اأن طورت الدائرة منظومة 
متكاملة لالإبداع واالبتكار تبداأ من ت�سجيع 
االإبداعية  االأف���ك���ار  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  امل��وظ��ف��ني 
والدرا�سة  التقييم  مبراحل  ومت��ر  املتقدمة 
اإىل  وحتويلها  االأف��ك��ار  ه��ذه  بتطبيق  ت��ت��وج 
ابتكارات جديدة تدعم دورة العمل اجلمركي 
وتقدم منوذجاً متقدما تقتدي به دول العامل 
التجارية  والت�سهيالت  اخلدمات  تطوير  يف 
من  وال�سركات  للتجار  املقدمة  واجلمركية 
الوطني  االق��ت�����س��اد  ال��ن��م��و يف  ت��ع��زي��ز  اأج����ل 

بهذا ال�ساأن، وتفعيل ال�سراكة اال�سرتاتيجية 
مع القطاع اخلا�ص، اإلزام املطورين بت�سليم 
االنتهاء  للم�ستثمرين من خالل  الوحدات 

من امل�ساريع يف الوقت املحدد.  
ق�سم  رئ��ي�����ص  البلو�سي  �سفيقة  واأو���س��ح��ت 
العقارية  امل�����س��اري��ع  ���س��م��ان  ح�����س��اب��ات  اإدارة 
املذكرة  ه��ذه  اأن  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  يف 
الدفعات  ����س���ه���ادات  ع��ل��ى  ال��ت�����س��دي��ق  ت��ت��ي��ح 
الرئي�ص،  )امل�����ق�����اول  امل�������س���اري���ع  الأط��������راف 
الرئي�ص،  ، اال�ست�ساري  الفرعيون  املقاولون 
 ، امل�سروع  مدير  الفرعيون،  اال�ست�ساريون 
�سري  تقارير  تقدمي  البناء”،  م��واد  م���وردو 
اإجناز العمل يف امل�ساريع “خدمات الت�سميم 

واأعمال التنفيذ”.
للمتخ�س�ص  االت��ف��اق��ي��ات  ه��ذه  ت�سمح  كما 
ا�ستخدام خرباته الداخلية وقاعدة بياناته 
ودرا�سة  امل�����س��روع،  ج���دوى  درا���س��ة  لفح�ص 
العمل  ونطاق  »التكلفة  امل�سروع  معلومات 
وم�����دة امل�������س���روع« واإع��������داد ب���رن���ام���ج زمني 
ال��ف��ع��ل��ي الأعمال  ال��ت��ق��دم  مل��ق��ارن��ة  اأ���س��ا���س��ي 
دورية  ميدانية  ب��زي��ارات  والقيام  امل�����س��روع، 
عنها،  واالإف���ادة  االأع��م��ال  يف  التقدم  ملراقبة 
املدفوعات ومتكني عمليات  وامل�سادقة على 
ال�����س��ح��ب وف��ق��ا ل��ل��ق��ان��ون، وت���وف���ري من�سة 
ب�سكل دوري«  »يتم حتديثها  االإنرتنت  على 
املنظمة  واجل���ه���ات  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن  وت���زوي���د 
للم�سروع مبعلومات تعك�ص التطور الزمني 

الفعلي للم�سروع. 

». من  امل�سروعة  التجارة  تي�سري حركة  عرب 
مدير  كاظم  ال�سالم  عبد  اأحمد  ق��ال  جانبه 
املوؤ�س�سي  والتميز  اال�سرتاتيجية  اإدارة  اأول 
القدرات  ت��ط��وي��ر  ن�سع   « دب���ي:  ج��م��ارك  يف 
اأولوياتنا  مقدمة  يف  للموظفني  االإب��داع��ي��ة 
االإب��داع واالبتكار  ل�سمان االرتقاء مب�ستوى 
موقعنا  تعزز  مت�ساعدة  بوترية  ال��دائ��رة  يف 
ال��ري��ادي يف جم��ال االب��ت��ك��ار اجلمركي على 
امل�ستوى العاملي، ولتحقيق هذا الهدف ننمي 
با�ستمرار مهارات املوظفني لت�سجيعهم على 

تقدمي اأفكار جديدة من خارج ال�سندوق،.

»اينوك« تنظم »موؤمتر اينوك 
للمالحة البحرية 2018«

•• دبي-وام:

اينوك للمالحة  “موؤمتر  ال���دورة احل��ادي��ة ع�سر من  دب��ي  ام�ص فى  ب��دات 
تنظمهما  البحرية” و”املنتدى املالحي الدويل ل�سركات النفط” اللذين 
القطاع من خمتلف اأنحاء  يف  خبرياً   130 من  اأكرث  “اينوك” مب�ساركة 
الر�سو  بعمليات  املرتبطة  الرئي�سية  ال��ع��وام��ل  م��ن  ع��دد  ملناق�سة  ال��ع��امل 
للم�ساهمة  القطاع  يف  ال�سائدة  التوجهات  اأح��دث  على  ال�سوء  م�سلطني 
خرباء  من  نخبة  و�سلطت  املرا�سي.  ت�سميم  عمليات  وحت�سني  تطوير  يف 
انخفا�ص  على  ال�����س��وء  البحرية  وال�سالمة  وال�سحن  البحرية  امل��الح��ة 
معايري ال�سالمة يف عمليات ر�سو ال�سفن يف املوانئ واملرافئ واملخاطر التي 
قد تنجم عنها واأحدث التوجهات يف جماالت العمليات الت�سغيلية؛ وال�سحة 
وال�سالمة؛ وعمليات التطوير واأف�سل املمار�سات يف قطاع املالحة البحرية 
ا�سافة اىل احلوادث املتعلقة بعمليات الر�سو يف القطاع البحري والعوامل 
الب�سرية امل�ساهمة يف حوادث الر�سو وكيفية تطبيق اأف�سل املمار�سات للحد 
من املخاطر املحتملة يف عمليات الر�سو. واكد �سعادة �سيف حميد الفال�سي 
“اينوك” “ اأهمية دفع عجلة قطاع املالحة  التنفيذي ملجموعة  الرئي�ص 
م�ستويات  اإىل  به  واالرت��ق��اء  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف  البحرية 
جديدة ال�سّيما اأن قطاع الطاقة يعتمد عليه اعتمادا قوياً ل�سحن الوقود. 
وقامت “اينوك” بتنظيم “موؤمتر اينوك للمالحة البحرية” بالتعاون مع 
“املنتدى املالحي الدويل ل�سركات النفط OCIMF وهو منظمة دولية 
الهيدروكربونية يف  املنتجات  ومناولة  نقل  �سالمة  متخ�س�سة يف عمليات 

ال�سفن وحمطات التخزين البحرية.

 1.077 مليار درهم ر�سيد »امل�سرف 
املركزي «من الذهب خالل اأكتوبر

•• اأبوظبي-وام:

بلغ ر�سيد م�سرف االإمارات املركزي من ال�سبائك الذهبية 1.077 مليار 
درهم خالل �سهر اأكتوبر من العام 2018 بزيادة ن�سبتها %2.2 مقارنة 
ذات��ه. وج��اء االرتفاع  العام  �سبتمرب من  �سهر  1.053 مليار دره��م يف  مع 
الذي  الكبري  التح�سن  الذهب متوافقا مع  املركزي من  امل�سرف  يف ر�سيد 
�سعر  ع��اد  حيث  املا�سني  ال�سهرين  خ��الل  االأ���س��ف��ر  امل��ع��دن  اأ���س��ع��ار  �سهدته 
دوالرا   1237 م�ستوى  فوق  اىل  “ لل�سعود  “االون�سة  الذهبية  ال�سبيكة 
العام اجلاري  �سبتمرب من  �سهدته يف  ال��ذي  القوي  االنخفا�ص  بعد  وذل��ك 
1200 دوالر. وكان امل�سرف املركزي عاد اىل  وتخلت خالله عن م�ستوى 
اأن خم��زون��ه من  اإال   2015 ال��ع��ام  م��ن  اعتبارا  ال��ذه��ب  م��ن  تكوين ر�سيد 
العمالت  م��ن  ر�سيده  اج��م��ايل  م��ن  كبرية  ن�سبة  ي�سكل  ال  االأ�سفر  امل��ع��دن 
املركزي  ع���ودة  اأن  للتاأكيد  ال��ق��ط��اع  يف  خ���رباء  دف��ع  ال���ذي  االأم���ر  االجنبية 
حليازة الذهب ت�ستهدف اال�ستثمار بالدرجة االأوىل. وكانت دولة االإمارات 
ممثلة بامل�سرف املركزي خرجت من قوائم جمل�ص الذهب العاملي اخلا�ص 
باحتياطيات الذهب لدى امل�سارف يف العامل منذ عدة �سنوات قبل عودتها 
للظهور جمددا يف القائمة خالل الثلث االأول من العام 2015 بعدما قرر 
املركزي اإعادة تكوين ر�سيده من الذهب. ووفقا لالإح�ساءات ال�سادرة عن 
االأكرب  الن�ساط  �سهد   2018 العام  �سهر مار�ص من  فاإن  املركزي  امل�سرف 
للم�سرف من حيث حجم حيازته من الذهب والتي بلغت قيمتها 1.172 
مليار درهم مقارنة مع 1.152 مليار درهم يف دي�سمرب من العام 2017. 
وخ���الل ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام اجل���اري بلغت قيمة ر�سيد امل��رك��زي من 
1.108 مليار درهم بانخفا�ص حمدود للغاية مقارنة مع ال�سهر  الذهب 
ال�سابق توا�سل االنخفا�ص يف �سبتمرب اىل 1.053 مليار درهم قبل اأن يعود 

الر�سيد لالرتفاع جمددا يف اأكتوبر اىل م�ستوى 1.077 مليار درهم.

ارتفاع جتارة اأبوظبي غري 
النفطية اىل 122.2 مليار درهم

 •• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  اإم��ارة  منافذ  عرب  النفطية  غري  اخلارجية  التجارة  قيمة  بلغ�ت 
122.2 مليار درهم خالل االأ�سهر الت�سعة االأوىل من العام 2018 بنمو 
ن�سبته %5.2 مقارنة مع 116.1 مليار درهم يف الفرتة ذاتها من العام 
وجاء االرتفاع يف التجارة غري النفطية لالإمارة بح�سب االأرقام   .2017
التي اأ�سدرها مركز اإح�ساء اأبوظبي اليوم نتيجة الزيادة امل�سجلة يف قيمة 
جتارة اعادة الت�سدير والتي بلغت 18.4 مليار درهم يف الفرتة من يناير 
وحتى نهاية �سبتمرب من العام اجلاري بنمو ن�سبته %1.9. كذلك ارتفعت 
قيمة ال��واردات اىل 85،5 مليار درهم بزيادة ن�سبتها %1.1 مقارنة مع 
84.5 مليار درهم يف نف�ص فرتة الر�سد.. يف حني ارتفعت ال�سادرات من 

15.6 مليار درهم اىل 18.4 مليار درهم بنمو ن�سبته 17.8%.
التجارة  ع��ن  اأبوظبي  اإح�ساء  مركز  ي�سدرها  التي  االأرق���ام  اأن  اىل  ي�سار 
والبحرية واجلوية  الربية  املنافذ  التي دخلت من  النفطية  ال�سلعية غري 
الإمارة اأبوظبي اأو خرجت منها خالل االأ�سهر من يناير وحتى �سبتمرب ال 
متثل كل جتارة اأبوظبي من ال�سلع غري النفطية مع العامل اخلارجي اإذ اأن 
هناك جانبا من جتارة االإمارة اخلارجية تتم عرب منافذ االإمارات االأخرى 

وال ير�سدها تقرير مركز االإح�ساء.

الفجرية للموارد الطبيعية« و»الطاقة 
ال�سعودية«تعززان التعاون يف قطاع التعدين 

•• القاهرة -وام:

بحث �سعادة املهند�ص علي قا�سم رئي�ص موؤ�س�سة الفجرية للموارد الطبيعية 
املعدنية  وال��رثوة  وال�سناعة  الطاقة  وزي��ر  نائب  املديفر  خالد  واملهند�ص 
ل�سوؤون الرثوة املعدنية �سبل تعزيز العالقات االإ�سرتاتيجية امل�سرتكة فيما 
يخ�ص قطاع التعدين والتجارب يف الت�سريعات واالأنظمة خا�سة يف اأعمال 
املنفذة  امليدانية  واالآل��ي��ات  امل�ستثمرين  على  والرقابة  البناء  م��واد  رخ�ص 
العربي  ال��ت��ع��اون  اإط���ار  يف  وذل���ك  البناء  م���واد  ا�ستغالل  جممعات  ملراقبة 

امل�سرتك مبا يخدم تنمية قطاع التعدين. 

برعاية اأحمد بن �صعيد اآل مكتوم: 

الثنني  يوم  انطالق الن�سخة الثامنة من املوؤمتر الدويل لتربيد املناطق 2018 
تخطت الـ 600 �سركة  وا�سعة  وعاملية  حملية  مب�ساركة  اجلاري  دي�سمرب   10

•• دبي-الفجر:

التربيد  الأنظمة  االإم���ارات  موؤ�س�سة  اأعلنت   
اأك����رب م�����زّود خلدمات  امل���رك���زي »اإم����ب����اور«، 
الن�سخة  اأن   ال����ع����امل،  يف  امل���ن���اط���ق  ت���ربي���د 
الثامنة من املوؤمتر الدويل لتربيد املناطق 
�سمو  من  كرمية  برعاية  يحظى    2018
رئي�ص  مكتوم ،  اآل  �سعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ 
دب���ي ورئي�ص  ل��ل��ط��اق��ة يف  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����ص 
جمل�ص اإدارة �سركة طريان االإمارات ، والذي 
�سيعقد للمرة الثالثة يف دبي، خالل الفرتة 
من 9 وحتى 11 دي�سمرب اجلاري يف فندق 
�سعار:  حتت  بدبي،  جمريا  نخلة  اأتالنت�ص 
بح�سور  الذكية«،  للمدن  الفّعالة  »الطاقة 
واملهتمني  واملخت�سني  التربيد  قطاع  ق��ادة 
م��ن ال���دول���ة وامل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل، ح��ي��ث من 
م�ساركة   600 م��ن  اأك��رث  ا�ستقبال  املتوقع 
حملية وعاملية. ويف هذا ال�سدد، قال اأحمد 
»اإمباور«   ل���  التنفيذي  الرئي�ص  �سعفار،  ب��ن 
كبرياً  اه��ت��م��ام��اً  ال��ر���س��ي��دة  قيادتنا  »ت���ويل   :
االأ�سا�ص الذي ترتكز  لال�ستدامة باعتبارها 
يف  الرئي�ص  وامل��ح��رك  التنمية،  عملية  عليه 
ال��ت��ح��ول ن��ح��و االق��ت�����س��اد االأخ�����س��ر، وباتت 
االعتماد على م�سادر  زي��ادة  دب��ي يف  جتربة 
الطاقة املتجددة والنظيفة وجهودها يف احلد 

يف تو�سيع نطاق االعتماد على حلول تربيد 
املناطق يف املنطقة والعامل ل�سمان م�ستقبل 

اأكرث ا�ستدامة واإ�سراقاً لالأجيال القادمة«.
واأكد اأحمد بن �سعفار اأن اإمارة دبي قد برهنت 
للعامل اأنها واحدة من اأف�سل الوجهات عاملياً 
التي ت�ست�سيف وتنظم اأهم واأبرز املوؤمترات 
���س��اه��م يف تعزيز  وف��ع��ال��ي��ات االأع����م����ال، م���ا 
مكانتها املرموقة اإقليمياً وعاملياً، اإ�سافة اىل 
تبنيها اأف�سل االأنظمة واخلربات واملمار�سات 
العاملية يف �ستى املجاالت وحتديداً يف جمال 
تربيد املناطق، ما يعك�ص دور دولة االإمارات 
يف دعم عجلة التنمية امل�ستدامة يف املنطقة 
والعامل، وجهودها احلثيثة يف جمال �سناعة 
اأ�سا�سياً  اأ�سبحت جزءاً  اأنظمة التربيد التي 

من التخطيط وت�سميم املباين احلديثة. 
الر�سيدة  القيادة  اأن  اإىل  �سعفار  ب��ن  واأ���س��ار 
ل��دول��ة االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ممثلة 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  يف 
اهلل،  ح��ف��ظ��ه  ال�����دول�����ة،  رئ���ي�������ص  ن���ه���ي���ان  اآل 
واأخ���ي���ه ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
جم��ل�����ص ال��������وزراء ح���اك���م دب�����ي، رع�����اه اهلل، 
و���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن زايد 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
توؤمن  اهلل،  حفظه  امل�سلحة،  للقوات  االأعلى 

يحتذى  م��ث��ااًل  الكربونية،  االن��ب��ع��اث��ات  م��ن 
وتاأتي  وال���ع���امل،  املنطقة  م�ستوى  ع��ل��ى  ب��ه 
الدولية  اجل��م��ع��ي��ة  مل��وؤمت��ر  دب���ي  ا�ست�سافة 
لتربيد املناطق للمرة الثالثة، لتوؤكد التقدم 
اأح��رزت��ه دب��ي يف قطاع تربيد املناطق  ال��ذي 
الذي يعد اأحد مقومات اال�ستدامة البيئية، 
وحجر الزاوية يف تطوير املدن الذكية التي 
وحتر�ص  اأع��ي��ن��ه��ا  ن�سب  اال���س��ت��دام��ة  ت�سع 
كفاءة  وتعزيز  للموارد  الفعالة  االإدارة  على 
ب�سمتها  م����ن  ل��ل��ح��د  ال���ط���اق���ة  ا����س���ت���ه���الك 
الكربونية. وناأمل اأن يحقق املوؤمتر اأهدافه 

الطاقة  كفاءة  اال�ستثمار يف م�سادر  باأهمية 
على  امل��ح��اف��ظ��ة  ت�ساهم يف  ال��ت��ي  وامل���ج���االت 
وتراهن  كبرياً،   اه��ت��م��ام��اً  وت��ول��ي��ه  ال��ب��ي��ئ��ة، 
امل�ستدامة  التنمية  اأه���داف  حتقيق  يف  عليه 
اإن  واأ�����س����اف:   .2021 االإم��������ارات  وروؤي������ة 
املنجزات التي حققتها دبي يف جمال تعزيز 
ل��وال ف�سل  ال��ط��اق��ة م��اك��ان ليتحقق  ك��ف��اءة 
قيادتنا  وت��وج��ي��ه��ات  ج��ه��ود  ث���م  وم���ن  اهلل، 
االإمكانات  ك��اف��ة  ���س��خ��رت  ال��ت��ي  ال��ر���س��ي��دة، 
دبي  ا�سرتاتيجية  اأه���داف  حتقيق  اأج��ل  من 
اإىل  ب��االإ���س��اف��ة   ،2030 للطاقة  املتكاملة 

ا�سرتاتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، 
و�سنوا�سل يف “اإمباور” تطوير اأبرز احللول 
املتقدمة يف جمال تربيد املناطق والتقنيات 
على  احلفاظ  اأج��ل  من  امل�ستخدمة  الذكية 
اأمت اال�ستعداد  اأننا على  البيئية، كما  امل��وارد 
بال�سكر  املوؤمتر”.   وتوجه  ال�ست�سافة هذا 
�سعيد  بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمو  اإىل  والتقدير 
للطاقة  االأع��ل��ى  املجل�ص  رئي�ص   ، مكتوم  اآل 
طريان  �سركة  اإدارة  جمل�ص  ورئي�ص  دبي  يف 
ال��ك��رمي��ة للن�سخة  االإم������ارات ع��ل��ى رع��اي��ت��ه 
الثامنة من املوؤمتر الدويل لتربيد املناطق 
اهتمام  يعك�ص  ال��ذي  االأم��ر  وه��و   ،2018
والفعاليات  املبادرات  واأف�سل  بالبيئة  �سموه 
من  امل�ستدامة  التنمية  الأه����داف  ال��داع��م��ة 
خ��الل ت��ط��وي��رك��ف��اءة ق��ط��اع ت��ربي��د املناطق 
امل�ساريع  يف  احلديثة  التقنيات  وا�ستخدام 
اجلديدة، الفتاً اإىل اأن املوؤمتر ي�سكل من�سة 
حول  وامل��م��ار���س��ات  اخل���ربات  لتبادل  مثالية 
اأب�����رز احل���ل���ول امل��ب��ت��ك��رة يف ���س��ن��اع��ة تربيد 
ال�سوء على  ت�سليط  اإىل  باالإ�سافة  املناطق، 
على  وال��وق��وف  ب��ه،  املرتبطة  الق�سايا  اأب��رز 
البيئية،  امل��وارد  تواجه  التي  التحديات  اأه��م 
اإ�سافة  لتجاوزها،  املنا�سبة  احللول  وو�سع 
اإىل اإبراز دور اأنظمة تربيد املناطق يف ر�سم 

م�ستقبل املدن الذكية. 

جمارك دبي تفوز بثالث جوائز عاملية جديدة يف موؤمتر وجائزة الأفكار الربيطانية 2018

 اأحمد حمبوب م�سبح : اإجنازاتنا يف جمال البتكار تواكب حتول دبي اإىل مق�سد عاملي للمبتكرين واملخرتعني
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العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6

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

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6

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

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6

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

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6

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

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2018/1734 مدين جزئي
بان  نعلنكم  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ح��ي��دري  فالحية  حممود  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2018/8/30 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
بالزام  ����ص.ذ.م.م  امل��ال(  وعبيد  حممد  من  )ف��رع  دب��ي   - االمريكي  ل�سالح/امل�ست�سفى 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )ثالثون الف وثالثمائة خم�سة و�ستون درهما 
وواحد و�ستون فل�سا( والفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى 
ال�سداد التام والزامه بالر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم كاتعاب للمحاماة ورف�ست 
ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/2698  مدين جزئي

ابراهيم كامل ح��داد جمهول حم��ل االق��ام��ة مبا  امل��دع��ي عليه / 1-ك��اي��د  اىل 
ان املدعي /جي اي تي ���ص.ذ.م.م وميثلها فن�سنت فاجنن�ستني وميثله:مي�سال 
ونفاذ  ب�سحة  الق�ساء  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  �سلهوب  ام���ادو 
االتفاقية املوؤرخة:2016/5/4 يف مواجهة املدعي عليه �سلبا وتوقيعا مع الزامه 
اخلمي�ص  يوم  جل�سة  لها  املحاماة.وحددت  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  الر�سوم 
فاأنت  ل��ذا    ch1.B.10:بالقاعة �ص  ال�����س��اع��ة:08:30  امل���واف���ق:2018/12/6 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/2739  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ماجد جمعة بخيت جمعة ال�سويدي 2- فهد جمعة بخيت جمعة 
�ص.ذ.م.م  ال�سيارات  لتاأجري  /خيول  املدعي  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  ال�سويدي 
وميثله:احمد علي مفتاح �سالح الزعابي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )436000( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ اقامة الدعوى وحتى ال�سداد التام.وحددت لها 
  ch2.D.19:جل�سة يوم اخلمي�ص املوافق:2018/12/13 ال�ساعة:08:30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/2951  مدين جزئي

ان  االق��ام��ة مبا  م.د.م.����ص جمهول حمل  كابيتال  1-فورت�سن   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي /ثري �سكي�ستي كومينيتيز الدارة جمعيات املالك �ص.ذ.م.م وميثله:جو�سلني 
بالزام املدعي عليها  اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  �سبلي خري اهلل قد 
املحاماة والفائدة  مببلغ وقدره )288872.35( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
االثنني  ي��وم  جل�سة  لها  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�سداد  وحتى  اال�ستحقاق  تاريخ  من   ٪12
املوافق:2018/12/10 ال�ساعة:08:30 �ص بالقاعة:ch2.D.17  لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/4174  جتاري جزئي
ان  االق��ام��ة مبا  ذ.م.م جمهول حمل  الطرق  مل��ق��اوالت  ك��ون  1-تران�ص   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي /دي�سكفري للتوظيف - ملالكها/علي ح�سن حممود احمد احلو�سني وميثله:حمدان 
عبداهلل �سبيح �سيف الكعبي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
مببلغ وقدره )380243( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ 
لها جل�سة  كفالة.وحددت  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة 
فاأنت  لذا    ch1.C.13:بالقاعة ال�ساعة:08:30 �ص  امل��واف��ق:2018/12/12  االربعاء  يوم 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/3922  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-حممد �ساكرح�سن دهله ح�سني زاده جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي /ايت برايتلي �ستار م.م.ح قد اأقام عليك الدعوى 
 )411.375( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها 
املوافق:2018/12/25  الثالثاء  يوم  جل�سة  لها  والر�سوم.وحددت  درهم 
ال�ساعة:08:30 �ص بالقاعة:ch1.C.14  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2018/3819  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- اياد حممود زرافة جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/

مهران ا�سماين قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها مطالبة بالزام املدعي عليها 
ب�سداد مبلغ وقدره )300.000( درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12٪ �سنويا 
لها جل�سة  املحاماة. وح��ددت  واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  املدعي عليه  وال��زام 
 Ch1.C.13 بالقاعة  �ص   8.30 ال�ساعة   2018/12/19 املوافق  االربعاء  يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2018/3632  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- ام ايه بي انترييرز �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
اأقام  ا�سرتيل اك�سي�ص للتجارة العامة �ص.ذ.م.م وميثله:ح�سن علي مطر الريامي قد 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )35.940( درهم 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد 
التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 
2018/12/12 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 
اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2018/281  جتاري كلي
اىل املحكوم عليه/1- بي بي �سي او للتجارة �ص.ذ.م.م 2- جم�سيد �سلطانعلي جنكيزي - 
عن نف�سه وب�سفته مدير ل�سركة بي بي �سي او للتجارة �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2018/7/18  يف الدعوى املذكورة 
بان  بينهما  بالت�سامن فيما  املدعي عليهما  بالزام  ايران  اعاله ل�سالح/بنك �سادرات 
يوؤديا للبنك املدعي مبلغ )5585140.91( درهم والزمتهما الفوائد القانونية بواقع ٪9 
اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد والزمتهما بامل�سروفات والف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2018/1563  جتاري كلي
���ص.ذ.م.م جمهول حمل  اىل املدعي عليه/1- ط��روادة لنقل املواد بال�ساحنات الثقيلة 
االقامة مبا ان املدعي/�سركة اأبوظبي لالطارات )فرع من( )فرع دبي( وميثله:غازي 
بتاريخ   امل��ن��ع��ق��دة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب���ان  نعلنكم  �سيفان  ب��ن  اح��م��د  اب��راه��ي��م 
2018/9/26  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/�سركة اأبوظبي لالطارات )فرع من( 
)فرع دبي( بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )2.488.038( درهم باال�سافة 
اىل الفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف:2018/7/19 
اتعاب  درهم مقابل  الف  ومبلغ  بامل�ساريف  عليها  املدعي  والزمت  التام  ال�سداد  وحتى 
اعتبارا من  املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2018/2266  جتاري كلي
ان  االق��ام��ة مبا  ذ.م.م جمهول حمل  ح��رة  انفوتت�ص منطقة   -1  / عليه  املدعي  اىل 
عليك  اأق���ام  ق��د  حبيقه  ج��ورج  وميثله:روكز  ذ.م.م  ح��رة  منطقة  املدعي/مايندوير 
وقدره  مببلغ  والت�سامن  بالتكافل  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
 )1.032.522.6( مببلغ  االماراتي  بالدرهم  يعادله  ما  او  امريكي  دوالر   )282.110(
�سنويا   ٪12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م 
من تاريخ رفع الدعوى حتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
بالقاعة  �ص   9.30 ال�ساعة   2018/12/18 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
اأيام على االأقل ويف  لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/159  جتاري كلي
حمل  جمهول  �����ص.ذ.م.م  للعقارات  االم����ارات  �سما  1-���س��رك��ة  امل��دخ��ل/  اخل�سم  اىل 
االقامة مبا ان املدعي /�سالح الدين ح�سن ابو �سالح الزين قد اأقام عليك الدعوى 
يوؤدوا  بان  والرابعة  والثالثة  والثانية  املدعي عليه االول  بالزام  ومو�سوعها احلكم 
املدعي  ل�سالح  بها  املق�سي  دره��م   )9.764.712( وق��دره  املدفوعة  املبالغ  للمدعي 
�سنويا   ٪9 بواقع  بالفائدة  الت�سامم  او  بالت�سامن  عليهم  املدعي  وال��زام  وف��وائ��ده 
االحد  ي��وم  لها جل�سة  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�سداد  الدعوى حتى  رف��ع  تاريخ  اعتبارا من 
امل��واف��ق:2018/12/16 ال�ساعة:09:30 �ص بالقاعة:ch1.C.15  لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



األ متنعنا اخلرافات ال�صائدة من ا�صتعماله حلماية الب�صرة.  تنت�صر على نطاق وا�صع معلومات مغلوطة حول الواقي ال�صم�صي. لكن يجب 
عند البحث عن معلومات حوله على �صبكة الإنرتنت، قد ل ت�صعر برغبة قوية يف دهنه على ب�صرتك. �صحيح اأنه م�صّمم حلماية الب�صرة 
من الأ�صعة امل�صرة التي تبثها ال�صم�ض، لكن ي�صري بع�ض الدعاءات املرتبطة به اإىل اأنه قد ي�صّر اأكرث مما ينفع. ت�صمل املعطيات املتاحة 
جميع اأنواع املعلومات، بدءًا من اعتبار الواقي ال�صم�صي غري فاعل و�صوًل اإىل طرح حتذيرات خطرية. حتى اإن بع�ض الباحثني يذهب اإىل 
حد اعتباره م�صوؤوًل حمتماًل عن �صرطان اجللد نظرًا اإىل خليط املقادير ال�صامة الذي يحتوي عليه. ل �صك يف اأن هذه املعلومات كافية كي 
ُتظِلم يومك! لكن هل ميكن تاأكيد �صحة هذه املعلومات؟ للف�صل بني الوقائع واخلرافات، طلبنا م�صاعدة الدكتورة جينيفر لني، وهي اأ�صتاذة 
اإدارية يف عيادة )خماطر �صرطان اخلاليا ال�صبغية والوقاية  م�صاِعدة يف ق�صم اأمرا�ض اجللد يف كلية الطب بجامعة هارفارد وم�صاِعدة 
منها( يف م�صت�صفى )بريغهام( للن�صاء. وفيما يلي اأبرز اأفكارها حول راأي العلم بالواقي ال�صم�صي واحتمال اعتباره �صديقًا اأو عدوًا للب�صرة.

الأرز غذاء متعدد ال�صتعمالت وميكن اإيجاده على �صكل زيت اأو بودرة اأو خال�صة. ي�صاهم يف تخفيف اللتهابات واحلفاظ على ترطيب ال�صعر ومنع جفافه وجتديد حيويته!..
بودرة الأرز تخّفف دهون ال�صعر

بالن�سا  الغنية  تركيبته  بف�سل  اآ�سيا  يف  غ��ذاء  اأه��م  االأرز 
والكربوهيدرات املرّكبة والربوتينات واالأحما�ص الدهنية 

يتمتع  كذلك  وامل��ع��ادن.  واالأل��ي��اف   Bو  E والفيتاميَنني 
بخ�سائ�ص مثرية لالهتمام على م�ستوى الب�سرة، اإذ كانت 
عامل  يف  ُت�ستعمل  تركيبتها،  اكت�ساف  قبل  االأرز،  ب���ودرة 

التجميل لطم�ص اأنواع العيوب كافة.

زيت الأرز ي�صلح ال�صعر
يحتوي زيت االأرز على حم�ص االأوليك الذي ي�سّكل طبقة 
واقية وُي�سّهل مداواة اجلروح وحم�ص اللينوليك امل�سوؤول 
عن جتديد احلاجز املائي الدهني الذي يتغري حني تكون 

الب�سرة ح�سا�سة اأو جافة.
 اأما عنا�سر الفيتو�ستريول، فتعطي اأثراً مهدئاً وتخفف 
م�سادة  جزيئات  على  الزيت  يحتوي  كذلك  االلتهابات. 
 E ل��الأك�����س��دة مل��ك��اف��ح��ة اجل����ذور احل����رة م��ث��ل ال��ف��ي��ت��ام��ني

وحم�ص الفريليك وحم�ص الغاما اأوريزانول.

بروتينات الأرز تقوي ال�صعر
فتغّلف  باملاء،  حتتّك  حني  االأرز  بروتينات  تنتفخ 

�سماكتها.  وتزيد  فيها  وتتغلغل  ال�سعر  األياف 
يف اآ�سيا، 

ت�ستعمل الن�ساء مرق االأرز الغني بالن�سا 
ال�سعر وزي��ادة حجمه. مثل  ل�سطف 

بودرة  متت�ص  اجل���اف،  ال�سامبو 
االإف�����������رازات  ف���ائ�������ص  االأرز 

اإىل  ال��ذي مييل  الدهنية 
اجل������ذور. كذلك  ���س��ّد 

جت�������������ّدد ح����ي����وي����ة 

ال�سعر الرقيق.

مفيدة عالجات   4
• تق�سري ب�سرة الوجه: ي�ساهم االأرز املخّمر 

االأ�سود  ال�سف�ساف  خال�سة  مع  املخلوط 
واخلمرية يف تنعيم الب�سرة، ويتخل�ص 

ع��ن�����س��ر ال�������س���ل���ول���وز ال���ن���ب���ات���ي من 
اخلاليا امليتة.

االأرز، فتحمي  نخالة  اأما خال�سة   
الب�سرة من اجلفاف.

من  الفاعل  املنتج  يخلو  ال�سعر:  كثافة  لزيادة  • �سامبو 
ال�سعر  طبيعة  م��ع  وي��ت��م��ا���س��ى  وال�����س��ي��ل��ي��ك��ون  ال��ك��ربي��ت��ات 
فاعليتها  وت��زي��د  ال�سعر  االأرز  خ��ال���س��ة  ت��غ��ّل��ف  ال��رق��ي��ق. 
عند خلطها مع الع�سل الذي يقوي ال�سعر 

وي�سلحه.
الكرمي  للج�سم:  ُملّطف  ك��رمي   •
الفاعل غني بحليب االأرز نظراً اإىل 
والت�سحيحية.  امل��غ��ذي��ة  منافعه 
وياأتي بع�ص الرتكيبات معّطراً 
الذي  ال��ك��رز  �سجر  زه��ر  بنكهة 
ا�ستيقاظ  اإىل  اليابان  يف  يرمز 

الطبيعة.
اإ����س���راق���ة  ال����س���ت���ع���ادة  • ق����ن����اع 
االأرز  خال�سة  ت�سمح  ال��ب�����س��رة: 
ال�����س��ي��ن��ي ب���اإب���ق���اء امل������اء داخ����ل 
خال�سة  حت��ّف��ز  بينما  ال��ب�����س��رة 
اجلن�سنغ على جتديد اخلاليا. 
الع�سوي،  ال�����س��م�����س��م  زي���ت  اأم����ا 
بتلطيف  ف���ي�������س���م���ح 

الب�سرة.

الأرز.. يخفف اللتهاب ويحافظ على ترطيب ال�سعر ويجدد حيويته

مواد  ع��ل��ى  ال�سم�سي  ال���واق���ي  ي��ح��ت��وي  ه��ل   •
النا�ص؟  يتجنبها  اأن  ي��ج��ب  حم����ددة  ك��ي��م��اوي��ة 

يو�سي بع�ص اجلهات بتجنب مكّونات معّينة.
تعك�ص  ال�سم�سية:  الواقيات  من  نوعان  ثمة   -
احلا�سرات الفيزيائية االأ�سعة فوق البنف�سجية 
من  واح��د  على  وحت��ت��وي  ال�سم�ص  م��ن  املنبثقة 
عن�سَرين ن�سيَطني: اأك�سيد الزنك اأو ثاين اأك�سيد 
من  الكيماوية  احلا�سرات  تت�سمن  التيتانيوم. 
جهتها مواد كيماوية متت�ص االأ�سعة البنف�سجية 
امل��واد: حم�ص  ت�سمل هذه  ال�سم�ص.  تبثها  التي 
واالأوكتي�ساالت  واالأف��وب��ن��زون  االأمينوبنزويك 

واالأوكتوكريلني واالأوك�سيبنزون.
اإىل  ن��ظ��راً  �سمعة  اأ���س��واأ  االأوك�����س��ي��ب��ن��زون  ح�سد 
امل��خ��اوف ال�����س��ائ��دة م��ن اح��ت��م��ال اأن ي����وؤدي اإىل 
ا�سطراب عمل الهرمونات. العن�سر الذي يعوق 
عمل الهرمونات عبارة عن مادة كيماوية قادرة 
على خرق االأغ�سية اخللوية، حتى اأنه قد يوؤثر 

يف اإنتاج الهرمونات طبيعياً يف اجل�سم.
م�سار  ع���ل���ى  ج�����ازم�����ة  اأدل���������ة  ت������ربز  مل  ل���ك���ن 
تذكر  ال��ب�����س��ر.  اإىل  ب��ال��ن�����س��ب��ة  االأوك�����س��ي��ب��ن��زون 
امل���ن���ظ���م���ات ال����ت����ي ع�������رّبت ع����ن خم���اوف���ه���ا من 
االأوك�����س��ي��ب��ن��زون درا�����س����ات ج����رت ع��ل��ى ج����رذان 
ك��ان��ت ت��ت��غ��ذى م��ن االأوك�����س��ي��ب��ن��زون. ل��ك��ن وفق 
2017 وُن�سرت يف )جملة  درا�سة جرت يف عام 
االأكادميية االأمريكية الأمرا�ص اجللد(، يحتاج 
طوال  ال�سم�سي  ال��واق��ي  ا�ستعمال  اإىل  ال��ف��رد 
277 �سنة قبل اأن يتلقى اجلرعة املنهجية التي 
اأع��ط��ت االآث���ار امل��ذك��ورة يف تلك ال��درا���س��ات. من 
املعروف اأي�ساً اأن االأوك�سيبنزون ُي�سبب تفاعالت 
حت�س�سية لدى بع�ص النا�ص، مع اأن هذه امل�سكلة 

لي�ست �سائعة.
لكن حتى لو جتنبنا ا�ستعمال الواقيات ال�سم�سية 
االأوك�سيبنزون، قد جند هذا  التي حتتوي على 
البال�ستيك  مثل  اأخ���رى  منتجات  يف  العن�سر 
وم��ث��ّب��ت��ات ال�����س��ع��ر وط�����الء االأظ����ف����ار. يف هذه 

الواقيات  بتجنب  مر�سانا  نو�سي  ال  امل��رح��ل��ة، 
ال�سم�سية التي حتتوي على االأوك�سيبنزون. لكن 
يدركوا  اأن  يجب  اخل��ي��ار،  ه��ذا  النا�ص  ل  ف�سّ اإذا 
منتجات  الكيماوي موجود يف  العن�سر  ذلك  اأن 

اأخرى ن�ستعملها يومياً.
• هل ت�سري اأية اأدلة اإىل قدرة الواقي ال�سم�سي 

على الت�سبب ب�سرطان اجللد؟
من  ال�سائبة  اال�ستنتاجات  ه��ذه  ا�ستّقت  ال.   -
ا�ستعملوا  ال��ذي��ن  االأف������راد  ف��ي��ه��ا  ك���ان  درا����س���ات 
اجللد،  ل�سرطان  عر�سة  اأكرث  ال�سم�سي  الواقي 
مبا يف ذلك �سرطان اخلاليا ال�سبغية. ن�ساأ هذا 
ا�ستعملوا  الذين  االأف���راد  الأن  اخلاطئ  ال��راب��ط 
مناطق  اإىل  ي�سافرون  ك��ان��وا  ال�سم�سي  ال��واق��ي 
اأخرى،  بعبارة  با�ستمرار.  ويت�سّم�سون  م�سم�سة 
ال�سم�ص،  الأ�سعة  الفائقة  التعر�ص  ن�سبة  كانت 
زيادة  ع��ن  م�����س��وؤول��ة  ال�سم�سي،  ال��واق��ي  ول��ي�����ص 

خطر االإ�سابة ب�سرطان اجللد.
يحمي  ال  ال�سم�سي  الواقي  اأن  البع�ص  • يزعم 
ال��ث��الث��ة االأ�سا�سية.  ���س��رط��ان اجل��ل��د  اأن����واع  م��ن 

هل هذا �سحيح؟
ال. بل تذكر درا�سات ممتازة اأن الواقي ال�سم�سي 
يحمي من اأبرز ثالثة اأنواع من �سرطان اجللد: 
اخلاليا  و�سرطان  احلر�سفية  اخلاليا  �سرطان 
ثمة  ال�سبغية.  اخل��الي��ا  و���س��رط��ان  ال��ق��اع��دي��ة 
التي ي�سمنها  رابط مبا�سر بني درجة احلماية 
االأ�سعة  ارت���ب���اط  وم�����س��ت��وى  ال�سم�سي  ال���واق���ي 
يف  اجل��ل��د.  ���س��رط��ان  ب��ن�����س��وء  البنف�سجية  ف���وق 
الواقي  ب�ساأن  التوقعات  على  املبنية  الدرا�سات 
ال�سم�سي مثاًل، تراجعت حاالت �سرطان اخلاليا 
 %  40 )بن�سبة  غ��ريه��ا  م��ن  اأك���رث  احلر�سفية 

على مر اأربع �سنوات(.
ال�سم�سي  الواقي  اأن  اإلكرتونية  مقالة  • ذكرت 

ُي�سّمم النا�ص. هل هذا �سحيح؟
- ال تثبت اأية اأدلة اأن الواقي ال�سم�سي ي�سّممنا.

يف  امل�ستعملة  ال��ن��ان��و  ج��زي��ئ��ات  ُت��ع��ت��رب  ه��ل   •
التيتانيوم  اأك�سيد  ثاين  مع  ال�سم�سية  الواقيات 

واأك�سيد الزنك م�سرة؟
يف  ال��ن��ان��و  ج��زي��ئ��ات  الت�سنيع  ���س��رك��ات  ت�ستعمل 

حا�سرات ال�سم�ص الفيزيائية االآنف ذكرها. تن�ساأ 
جزيئات النانو خالل عملية تهدف اإىل تفكيك 
ُي�سّهل دهن  م��ا  ه��ذا  االأك���رب حجماً.  اجل��زي��ئ��ات 
الواقيات ال�سم�سية وي�سمح لها باالختفاء داخل 
الب�سرة على عك�ص الواقيات ال�سم�سية البي�ساء 

واللزجة التي كانت ُت�ستعمل يف املا�سي.
الفيزيائية  احلا�سرات  ه��ذه  ا�ستعمال  اأن  اأظ��ن 
اأ�سبح اأ�سهل بكثري كونها تخ�سع راهناً لعمليات 
النانو  ج��زي��ئ��ات  اأّن  يثبت  مل  م��ت��ك��ررة.  تفكيك 
تخرتق الب�سرة اإىل م�ستويات عميقة وت�سل اإىل 
جمرى الدم، ما يعني اأنها ال تطرح على االأرجح 

خماطر �سحية.
• هل يحتاج جميع النا�ص اإىل ا�ستعمال الواقي 
اإىل  ي��ح��ت��اج  ال  ال��ب��ع�����ص  اأن  ���س��م��ع��ُت  ال�سم�سي؟ 

دهنه اإذا كانت الب�سرة داكنة وت�سمّر ب�سهولة.
للوقاية  ال�سم�سي  ال��واق��ي  با�ستعمال  نو�سي   -
من �سرطان اجللد، مبا يف ذلك �سرطان اخلاليا 
يف  اال�ستعمال  هذا  منافع  ثبتت  وقد  ال�سبغية، 
اأي�ساً.  ع�سوائية  جت��ارب  ويف  جماعية  درا���س��ات 

مل��ا ك���ان اأ���س��ح��اب ال��ب�����س��رة ال��داك��ن��ة اأق���ل عر�سة 
الواقي  ا�ستعمال  ي��ك��ون  فلن  اجل��ل��د،  ل�سرطان 
ال�����س��م�����س��ي ل��الح��ت��م��اء م���ن ذل���ك ال�����س��رط��ان يف 
يريد  م��ن  ك��ل  ي�ستفيد  لكن  ���س��روري��اً.  حالتهم 
جتنب اآثار ال�سيخوخة املرتبطة باأ�سعة ال�سم�ص 
من تبّني بع�ص العادات املفيدة، من بينها دهن 
من  واق��ي��ة  مالب�ص  وارت����داء  ال�سم�سي  ال��واق��ي 

ال�سم�ص وجتنب اأ�سعة ال�سم�ص.
اإىل  ال�سم�سي  ال��واق��ي  ا�ستعمال  ي���وؤدي  ه��ل   •
الفيتامني  يف  لنق�ص  التعر�ص  اح��ت��م��ال  زي���ادة 
اإذاً؟ حمبذاً  املنتج  هذا  جتنب  �سيكون  هل  D؟ 

فوق  االأ�سعة  يعوق  ال�سم�سي  الواقي  اأن  �سحيح 
ذات  اأ���س��ع��ة  ع��ن  ع��ب��ارة  وه���ي  )ب(  البنف�سجية 
موجات ق�سرية تبثها ال�سم�ص وُتعترب �سرورية 
الإنتاج الفيتامني D يف الب�سرة، لكن لن يتعر�ص 
معظمهم  الأن  الفيتامني  هذا  يف  لنق�ٍص  النا�ص 
بها  امل��و���س��ى  تلك  م��ن  بكثري  اأق���ل  ي��ده��ن كمية 
)نحو كوب �سغري على اجل�سم وملعقة �سغرية 
على الوجه(. اإذا كنت تخ�سى اأن ت�ساب بنق�ص يف 

الفيتامني D ب�سبب ا�ستعمال الواقي ال�سم�سي، 
يو�سيك  ق��د  ب�سيط.  ح��ل  اإىل  ال��ل��ج��وء  ميكنك 
مبعدل   ،D الفيتامني  مكمالت  باأخذ  طبيبك 
800 وحدة دولية من الفيتامني D3 يومياً.

يو�سي بع�ص اخلرباء بتخ�سي�ص بني 10 و15 
دقيقة للتعر�ص لل�سم�ص يومياً قبل دهن الواقي 
ال�����س��م�����س��ي، ل��ك��ن ث��م��ة ج���دل ح���ول اأه��م��ي��ة هذه 
احل�سول  ميكن   D الفيتامني  اأن  مبا  اخلطوة 
واملكمالت.  امل���اأك���والت  بع�ص  ط��ري��ق  ع��ن  عليه 
اأال يكون اخلوف من نق�ص  باخت�سار، ُيفرت�ص 

هذا الفيتامني �سبباً لتجنب الواقي ال�سم�سي.
الواقي  ا�ستعمال  ب�ساأن  • هل من ن�سائح عامة 

ال�سم�سي؟
الواقي  ده���ن  اأن  ن��ف��رت���ص  اأن  االآم����ن  م��ن غ��ري 
ال�سم�ص.  م�سار  من  لالحتماء  يكفي  ال�سم�سي 
اأثبتت درا�سات عدة اأن االأفراد الذين ي�ستعملونه 
مييلون اإىل البقاء حتت ال�سم�ص فرتات اأطول، 
اإ���س��اب��ت��ه��م ب�سرطان  م���ن ث���م ق���د ي��زي��د خ��ط��ر 

اجللد.

اأ�صعة  حت��ت  ال�����ص��الم��ة  ت�صمن  ن�����ص��ائ��ح 
ال�صم�ض

من  الب�سرة  بحماية  التالية  الن�سائح  ت�سمح 
اأ�سعة ال�سم�ص امل�سرة:

بل  وح���ده.  ال�سم�سي  ال��واق��ي  على  تتكل  ال   •
التعّر�ص  بتجنب  ا�سرتاتيجية  اأف�سل  تق�سي 

لل�سم�ص اإذا اأمكن.
ال�سم�ص  م��ن  حت��م��ي  ال��ت��ي  امل��الب�����ص  • ُت��ع��ت��رب 
جانب  اإىل  مفيدة  خطوة  �سيوعاً  ت���زداد  وب���داأت 

ا�ستعمال الواقي ال�سم�سي.
ب�سكل  ال�سم�سي  الواقي  دهن  �سرورة  تذّكر   •
م��ت��ك��رر، ك���ل ���س��اع��ت��ني ت��ق��ري��ب��اً. ي��ت��ال���س��ى اأث���ر 
ومييل  ده��ن��ه  بعد  الكيماوي  ال�سم�سي  ال��واق��ي 
حتت  التبخر  اإىل  ال�سم�سية  ال��واق��ي��ات  معظم 

تاأثري العرق.

ثبتت منافعه يف درا�صات جماعية ويف جتارب ع�صوائية اأي�صًا

الواقي ال�سم�سي يحمي من ثالثة اأنواع من �سرطان اجللد

مـــــــــــراأة
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التواجد يف اأكرث من عمل ي�صلبني طاقتي

�ستيفاين �سليبا: ل اأعمل على اأ�سا�ض 
اجلماهريية بل اأتبع قلبي واإح�سا�سي

)اللوك(  اأهمية  •  ما 
وكم  كممّثلة  عملك  يف 
التجديد  ع��ل��ى  حت��ر���س��ني 
بني عمل واآَخ��ر كي ال ُيقال 
ال�سكل  ف��ي��م��ا  اال����س���م  َت���غ���رّي 

واِحد؟
ت��ك��ون لكل  اأن  اأح��ر���ص ع��ل��ى   -
اأقّدمه  ع��م��ل  اأي  يف  �سخ�سية 
هناك  ي��ك��ون  واأال  م��ع��ي��ن��اً  ���س��ك��اًل 
َت�ساُبه بني �سخ�سية واأخرى، الأننا 
بع�سنا،  ن�سبه  العادية ال  يف احلياة 
ل��ه )ل����وك(، بح�سب  ك��ل �سخ�ص  ب��ل 
اخلا�ص  و)ال��ك��راك��رت(  ومهنته  بيئته 
به. التجديد يكون من خالل املالب�ص 
وال�َسعر والت�سريحة، حتى اأنني اأرّكز 
على لغة اجل�سد، وممنوع عندي ان 
يقول املُ�ساهد تغرّيت االأ�سماء وبقي 

ال�سكل هو نف�سه. 
َتْظهرين  التي  )اللوكات(  •  هل 
ف��ي��ه��ا ك��م��م��ّث��ل��ة ُت���ْر����س���ي���ك، وهل 
حياتك  يف  بها  تطّلي  اأن  ميكن 

العادية؟
التي  امل���الب�������ص  م���ث���اًل  ك����ال.   -
اأرت���دي���ه���ا خ����الل جت�����س��ي��د اأي 
اأن  مي����ك����ن  ال  )ك��������راك��������رت( 
العادية،  حياتي  يف  اأرت��دي��ه��ا 
واأ�سطر  ُتْر�سيني  ال  الأنها 
الأن  م���ع���ه���ا  اأت����اق����ل����م  الأن 
مني  تتطلب  ال�سخ�سية 
ت�سبهني  ال  وه����ي  ذل�����ك، 

اأبداً.
ال�َسعر  اإىل  •  وبالن�سبة 

واملاكياج؟
ت�سبهني  ال  اأي�ساً  ه��ي   -
بها  اأق��ب��ل  اأن  وال مي��ك��ن 
يف ح��ي��ات��ي ال��ع��ادي��ة. كل 
ممّيزاته  ل���ه  )ك���راك���رت( 
وال�سخ�سيات  اخل��ا���س��ة، 
ال��ت��ي األ��ع��ب��ه��ا ل��ي�����س��ت اأن���ا، 
اأو  املالب�ص  م�ستوى  على  ال 
ال�َسعر اأو املاكياج اأو الت�سرفات، 
ل���ك���ن ه���ن���اك ���س��خ�����س��ي��ات اأوؤدي����ه����ا 
واأجدها )over(، حتى اأنني اأحر�ص 
اأن  ع��ل��ى  لل�سخ�سيات  امل��اك��ي��اج  و���س��ع  ع��ن��د 
اىل  معي  اأنقله  واأال  ال�سخ�سية  اإط���ار  يف  يبقى 

حياتي العادية.
واأديِت  باً  مركَّ كان  )كارما(  االأخري  م�سل�سلك  يف  •  دورك 
فيه اأكرث من �سخ�سية. هل �سعرِت باأنك جنحِت ب�سخ�سية 

اأكرث من �سواها؟
- بل متّكنُت من اإقناع النا�ص بال�سخ�سيتني. لكن )الكراكرت( 
النافر يف الدراما هو الذي َيرْبز ويلفت نظر النا�ص، وهذا ال 
يعني اأنني مل اأجنح يف الكراكرت االآخر، الأن النا�ص اقتنعوا 
هذا  اأن  مع  النافر،  الكراكرت  اأن��ه جنح يف  يظّن  الفنان  ب��ه. 
اأ�سهل  النافرة  ال�سخ�سيات  تقدمي  الأن  االأم��ر غري �سحيح، 
عليه من تقدمي ال�سخ�سيات الب�سيطة التي تكمن �سعوبتها 

يف ب�ساطتها، علماً ان النا�ص يرون العك�ص.
ولكن  الفتاً،  جناحا  حقق  )كارما(  م�سل�سل  اأن  �سك  •  ال 
اأكرب لو مل يدخل يف مناف�سة  اأن جناحه كان  هل تعتقدين 
قارنوا  النا�ص  اأن  الفالحني( وخ�سو�ساً  مع م�سل�سل )ثورة 

بينهما منذ االأ�سبوع االأول؟
حمطتني  ع��ل��ى  ُع���ر����س���ا  ال��ع��م��ل��نْي  اأن  ن��ن�����س��ى  اأال  ي��ج��ب   -
الطبيعي عْر�سهما مقابل بع�سهما.  ُمَتناِف�ستني، وكان من 
بينهما الأنهما عمالن  املقارنة ال جتوز  ف��اإن  الواقع  لكن يف 
زمنية  اىل حقبة  ينتمي  منهما  واح��د  كل  خمتلفان متاماً. 
واآخرون  التاريخية  االأع��م��ال  يحبون  اأنا�ص  وهناك  معينة، 
لون )املودرن(، عدا عن ان مو�سوعهما خمتلف متاماً. يف�سّ

لتاأكيد  دائ���م���ة  ق��ائ��م��ة  امل�����س��اه��دة  ِن�����س��ب��ة  ل��ع��ب��ة  •  ول��ك��ن 
التفّوق؟

- ال ميكن الأحد اأن يلعب هذه اللعبة ب�سبب انحياز �سركات 
لديها  تكن  مل   )mtv( لكن  امل��ح��ط��ات.  اىل  االإح�����س��اءات 
ال�سحيحة  االح�ساءات  الفرتة.  هذه  خالل  اإح�ساء  �سركة 
هي النا�ص الذين نلتقيهم يف ال�سارع. بالن�سبة اإيّل ال يوجد 

�سيء ا�سمه )رايتينغ( بل اأعرتف بحديث النا�ص.
من  واأ���س��ب��ح��ِت  ك��ب��رياً  ���س��ار  كممثلة  ع��ل��ي��ك  •  ال���ره���ان 
رم�سان  ويف  ال����درام����ا.  يف  ُت���ط���رح  ال��ت��ي  االأوىل  االأ����س���م���اء 
م�سل�سل  يف  ف��ه��د  وع��اب��د  ب�����س��ار  ك��اري�����ص  �ست�ساركني  امل��ق��ب��ل 
)دقيقة �سمت( هل ميكن اأن نقول اإنه يعتمد على البطولة 

الثالثية؟
البطولة  فيه  كانت  ال��ذي  )كارما(  ي�سبه  ال  امل�سل�سل  هذا   -
ويعتمد  خطوط  جمموعة  ي�سّم  �سمت(  )دقيقة  مطلقة. 
َخطي  َخّطه.  يف  بطل  ممّثل  وكل  اجَلماعية،  البطولة  على 
التي  كاري�ص  اأم��ا  فيه،  ي�ساركني  اأح��د  وال  وال��غ��رام  باحلب 
اأقّدرها، فتلعب دور �سقيقة عابد وهي بطلة اخَلط الدرامي 
اخلا�ص بها، كما اأن هناك اأ�سماء اأخرى اأ�سحابها اأبطال يف 
جعل  بطريقة  امل�سل�سل  �ساغ  الكاتب  الدرامية.  خطوطهم 
ال�سورية.  الدراما  ميّيز  ما  وه��ذا  اأبطاال،  املمثلني  كل  فيها 

العمل )ثقيل( وفيه الكثري من االأبعاد.
يف  اخلفيفة  االأع��م��ال  لون  يف�سّ النا�ص  اإن  يقال  لكن    •

رم�سان؟
- النا�ص لي�سوا مت�سابهني يف اأذواقهم. هناك جمهور ي�ساهد 

رمبا  وال�سحك.  الت�سلية  ل  يف�سّ واآخ��ر  )الثقيلة(  االأعمال 
اأقدم ال�سنة املقبلة عماًل خفيفاً، واأنا ال اأنتق�ص من االأعمال 
حتظى  اأن��ه��ا  ننكر  اأن  ميكن  وال  والكوميدية،  الرومان�سية 

بقاعدة �سعبية كبرية.
)فوق  م�سل�سل  يف  امل�����س��ري��ة  جت��رب��ت��ك  تقيمني  ك��ي��ف    •
اأ�سداء  ينتظر  ك���ان  َم���ن  ه��ن��اك  اأن  وخ�����س��و���س��اً  ال�����س��ح��اب(، 

اأكرب منه؟
- م�سر لها موقع خا�ص بها وخ�سو�ساً يف رم�سان، واللعبة 
الدرامية عندهم خمتلفة متاماً. )فوق ال�سحاب( هو العمل 
الثاين يل يف م�سر وهو كان من بطولتي اأمام جنم �سينمائي 

جعلْتني  التجربة  وه��ذه  �سالمة،  ه��اين  ه��و  وع��رب��ي 
اأتقدم 4 خطوات دفعة واحدة اإىل االأمام. 

اأول م�سل�سل يل يف م�سر حقق يل �سعبية كبرية 
للمحا�سبة،  عر�سة  و���س��رُت  ت��اب��ع��وه  وال��ن��ا���ص 

علماً اأنني يف املجال منذ 10 �سنوات. ال اأن�سى 
اأبداً ما هو موقعي اليوم واأين اأقف، واأ�سكر 
اهلل ان التجربة الثانية كانت يف م�سر ويف 
رم�سان ويف وقت الذروة ومع ممثل بحجم 

مهمة  خطوة  اأعتربها  واأن���ا  �سالمة،  ه��اين 
و�سريعة وهي اأغنت ال� )cv( اخلا�ص بي. 

لالأ�سداء؟ •  وبالن�سبة 
عن  لبنان  يف  نتحدث  ان  ميكن  ال   -
م�����س��ري. يف رم�سان  ع��م��ل  اأ����س���داء 
ال���ل���ب���ن���ان���ي���ون ي���ت���اب���ع���ون ال����درام����ا 
وامل�سرتكة،  وال�����س��وري��ة  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
وامل�������س���ري���ون ي���ت���اب���ع���ون ال����درام����ا 

امل�سرية.
لكم  اأزمة  االأمر  ي�سبب هذا  •  هل 

كممثلني؟
- اأك�������رر، اأن�����ا ل�����س��ت ق���دمي���ة يف 
امل��ج��ال، وم���ن خ���الل جتربتي 
امل�سري  ال�سعب  اأن  اكت�سفُت 

ل  له م�سل�سالته، رمبا الأنه يف�سّ
ما  متابعة االأعمال بلهجته، ونادراً 

اأو  لبناين  اأو  ���س��وري  م�سل�سٌل  اأَْح�����َدَث 
لبناين - �سوري م�سرتك �سّجًة يف م�سر. 
املمثل ال�سوري اأو اللبناين الذي ي�سارك يف 
اأعمال م�سرية تبقى �سعبيته يف م�سر وال 

تنتقل معه اإىل خارجها.
يف  ت��ن��ج��ح��ي  ك���ي  ت��ت�����س��ّرف��ني  •  ك��ي��ف 

االإم�ساك باجلمهورْين؟
ولي�ص  اجل��ّي��د  والعمل  الن�ص  اأت��ب��ع   -
ي�ساهدين  ل��و مل  وح��ت��ى  اجل��م��ه��ور، 
����س���وى وال�������دي ووال������دت������ي. اأن������ا ال 

اجلماهريية،  اأ���س��ا���ص  على  اأع��م��ل 

قلبي  اأت��ب��ع  ب��ل  ي�سمنها،  اأن  الأح���د  مي��ك��ن  ال  االأ���س��ا���ص  ويف 
واإح�سا�سي. 

اأعمال  يف  للم�ساركة  م�سر  م��ن  ع��رو���س��اً  تلقيِت  ه��ل    •
�سينمائية؟

- نعم ولكنني اعتذرت عنها، الأنني اأتبع الق�سة عند اختياري 
كان  اإذا  وم��ا  وال����دور  الق�سة  اأع���رف  اأن  يهّمني  ع��م��ل.  الأّي 
�سي�سيف اإيّل اأم ال. اأنا ال اأ�ستعجل على اأي �سيء يف احلياة كي 

ال اأحرق نف�سي، بل اأفكر جيداً كي تاأتي قراراتي �سحيحة.
)دقيقة  جانب  اإىل  اآخر  عمل  يف  ت�ساركي  ان  ميكن  •  هل 

�سمت(؟
- اأنا مع النوع ولي�ص الكّم. َمن 
ان  يجب  ج��ي��داً  دوراً  ي��خ��رَت 
التواجد  مت��ام��اً.  له  يتفرغ 
ي�سلبني  عمل  م��ن  اأك���رث  يف 
طاقتي، واأنا كممثلة ال اأقّدم 
وجهي وج�سدي بل كاراكتري 
وطاقة  وقتاً  يتطّلب  معّيناً 
ويحبه  حقيقياً  يكون  كي 

النا�ص.

نوال الزغبي 
توّجه ن�سيحة 

ملتابعيها
عرب  ملتابعيها،  ن�سيجة  الزغبي   الفنانة  نوال  وّج��ه��ت 
�سفحتها اخلا�سة على احد مواقع التوا�سل االإجتماعي.

ون�سرت الزغبي �سورة حلكمة باللغة االإجنليزية، قالت 
فيها: "ال تلوم اأحد يف حياتك،

ال�سيئون  النا�ص  ال�سعادة،  يعطونك  الطيبون  النا�ص   
واأف�سل  در�سا  يعطونك  النا�ص  اأ�سواأ  اخل��ربة،  يعطونك 

النا�ص تعطيك ذكريات".
األبومها  اأغ��اين  ت�سجيل  من  اإنتهت  قد  الزغبي  وكانت 
اجلديد، وعددهم 10 اأغنيات، تعاونت فيه مع عدد من 

امللحنني والكّتاب.
ينتظر  الزغبي  جمهور  اأن  يف  �سك  وال   

ه���ذا االأل���ب���وم ب��ك��ام��ل ح��م��ا���س��ه، ومن 
اأن هناك جهودا مبذولة  الوا�سح 
ال��ذي �سيب�سر  العمل،  اجت��اه هذا 

النور يف املدى القريب.

مرييام فار�ض تعود   
بعد غياب

 وا�سرتاحة طويلة
ن�سرت الفنانة  مرييام فار�ص  �سورة تعلن 
تفا�سيله  تذكر  فيها عن موعد مل 
وعلى   ،2018  -  12  -  12 وه��و 
الفنية  لل�ساحة  تعود  انها  يبدو  ما 
بعد غياب وا�سرتاحة طويلة ب�سبب 

ظروف �سحية.
اإ�ستياقه  وك���ان ق��د ع��رّب اجل��م��ه��ور ع��ن 
ال�ساحة  عن  غيابها  بعد  فار�ص   ل�  مرييام 
عن  تك�سف  مل  ال���ذي  امل��ر���ص  ب�سبب  الفنية 

تفا�سيله.
اأحد  على  اخلا�سة  �سفحتها  عرب  فار�ص  ون�سرت 
كانا  فيديو  مقطعي  االإجتماعي  التوا�سل  مواقع 
فيهما عن مدى  لها اجلمهور معربين  اأعّدهما 
اإ�ستياقهم لها ورغبتهم يف عودتها، وذلك حتت 

عنوان ها�ستاغ "#مرييام_ا�ستقنالك".
ا�ستقتلكن  بالقول:"واأنا  مرييام  وعّلقت 

قد البحر وموجاته".

م�صل�صل  يف  ب�صار  وكاري�ض  فهد  عابد  النجمني  �صليبا  �صتيفاين  املمثلة  ت�صارك  جديدة،  درامية  خطوة  يف 
املو�صم  يف  �صالمة  هاين  �صاركت  بعدما   2019 الرم�صاين  املو�صم  يف  �صُيعر�ض  الذي  �صمت(  )دقيقة 

الرم�صاين الفائت بطولة م�صل�صل )فوق ال�صحاب(.
�صليبا، التي اأ�صبحت خالل فرتة زمنية ق�صرية جنمة من جنمات ال�صف الأول يف العامل العربي، 
الكّم حتى لو  النوع ولي�ض  اإنها تبحث عن  اأهم الأعمال الدرامية، تقول  وجنمة م�صاِركة يف 
مل ي�صاهد اأعمالها �صوى والدها ووالدتها، وتوؤكد ان ما يحبه اجلمهور امل�صري يختلف عما 

يتابعه املُ�صاهد يف بالد ال�صام.
كما اأ�صارْت اىل اأنها اعتذرت عن عدم امل�صاركة يف اأعمال �صينمائية ُعر�صت عليها 

ل التاأين يف اختياراتها كي ل حْترق نف�صها. يف م�صر، لفتة اإىل اأنها تف�صّ
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العني لتهيج  رئي�سية  اأ�سباب   6
ما  وع��ادة  االأ�سخا�ص،  من  الكثري  عند  ال�سائعة  ال�سكوى  هو  العني  تهيج 
اأن  وميكن  للطبيب،  الذهاب  تتطلب  قد  والتي  وحكة،  احمرار  ي�ساحبها 
 )verywellhealth( ملوقع  وفقاً  اأ�سباب،  لعدة  العني  تهيج  يحدث 

والتي نذكر منها االآتي:
امل�ستمر العني  جفاف   1-

نتيجة عدم اإنتاج  الدموع ب�سكل كاٍف وبالتايل قلة الرطوبة
العني ملتحمة  التهاب   2-

ت�سبب انتفاخ االأوعية الدموية ال�سغرية يف امللتحمة
املو�سمية العني  ح�سا�سية   3-

تاأتي خا�سة وقت حبوب اللقاح وهي اأكرث م�سببات تهيج العني
اجلفون التهاب   4-

يظهر ب�سكل خا�ص عند اال�ستيقاظ من النوم
القرنية قرحة   5-

ت�سببها ب�سكل خا�ص العد�سات الال�سقة
للرمو�ص اخلاطئ  النمو   6-

ي�سبب �سعوراً ب�سكل دائم بوجود ج�سم غريب بالعني

م  تقرير يك�سف عالقة تورُّ
الكاحلني بالأزمات القلبية

ن�سحت �سحيفة )اإك�سربي�ص( الربيطانية بعدم جتاهل حالة ال�سعور ببع�ص 
االأعرا�ص، الفتة اإىل اأنها قد تكون دلياًل على االإ�سابة بنوبة قلبية.

�سخ�ص  م��ن  القلبية  النوبة  اأع��را���ص  تختلف  لل�سحيف  تقرير  وبح�سب 
الآخر؛ ولكنها ت�سمل ب�سكل اأ�سا�سي اأمل ال�سدر و�سعوبة التنف�ص وال�سعور 

بالدوار. 
ولفتت اإىل اأنك عر�سة الحت�ساء ع�سلة القلب الذي ي�سبق النوبة القلبية 

اإذا كان لديك انتفاخ بكاحليك.
اإن وجود  قولها:   )BHF( للقلب  الربيطانية  ونقلت اجلمعية اخلريية 
ويحدث  القلب.  الأم��را���ص  مبكر  اإن���ذار  عالمة  يكون  قد  منتفخة  كواحل 

ا با�سم الوذمة؛ ب�سبب تراكم ال�سوائل يف الكاحلني. التورم، املعروف اأي�سً
اإذا اأ�سبح  وقال الربوفي�سور ديفيد نيوباي: ال ينبغي جتاهل هذا، خا�سة 

الكاحالن كبريين؛ الأنه قد يكون عالمة على ق�سور القلب.
ا الأمرا�ص الكلى، اأمرا�ص الرئة،  ا اأي�سً وتورم الكاحلني ميكن اأن يكون عر�سً
املتورم  كاحلك  فح�ص  االأف�سل  من  ولكن  الكبد؛  واأم��را���ص  التغذية  �سوء 

لدى الطبيب. 
وميكن اأي�سا اأن تكون عر�سة خلطر نوبة قلبية اإذا كان لديك اأمل م�ستمر 
اأو  املفرط،  بالعرق  ال�سعور  االأخ��رى  التحذير  عالمات  وت�سمل  املعدة.  يف 

وجود اأمل يف الفك، اأو ال�سعور بالغثيان امل�ستمر.

�صعره؟  قتله  الذي  ال�صاعر  هو  • من 
-املتنبي 

غراب؟  جمع  هو  • ما 
-اأغربة ، غربان ، اأغرب 

ال�صعراء؟  اأ�صعر  هو  • من 
-امروؤ القي�ص 

اأبابيل؟  كلمة  مفرد  • ما 
اأبالة 

ع�صا؟  كلمة  مثنى  ما   84-
-ع�سوان 

ع�صرين؟  يف  عا�ض  الذي  ال�صاعر  على  يطلق  • ماذا 
-�ساعر خم�سرم 

اأر�سا.  ي�سقط  اأن  قبل  �ساعات  لب�سع  واقفاً  يظل  فانه  واقف  وهو  الفيل  مات  • اإذا 
كيلومرتات   8 م�سافة  على  من  �سماعه  ميكن  االأ�سد  • زئري 

اخلم�سني.  �سن  حتى  التكاثر  على  قادرة  وتظل  عاما   75 حتى  تعي�ص  • النعامة 
اأيام.   10 من  يتاألف  االأ�سبوع  كان  الفرعونية  م�سر  • يف 

نف�سها.  �سته�سم  فاإنها  واإال  اأ�سبوعني  كل  جديدة  خماطية  بطانة  تفرز  اأن  االإن�سان  معدة  على  • يتعني 
النمل  م�ستعمرات  على  غ��ارات  ي�سن  الأنه  وذلك  ال�سفاح(  )النمل  با�سم  ي�ستهر  النمل  من  نوع  هناك   •
العمل  على  وي��ج��ربه  النمل  ذل��ك  م��ن  ع��ددا  يقتاد  ث��م  حمتوياتها  وينهب  ملكاتها  يقتل  حيث  ل��ه  امل��ج��اورة 

كعبيد لديه! 
يلتئم. حتى  مرات  عدة  جرحه  ي�سمد  �سائاًل  تفرز  بغدد  مملوء  فهو  الدائم  �سالحه  القط  • ل�سان 

وعيدان  ال��ط��ني  با�ستعمال  امل��ك�����س��ورة  ق��دم��ه  بتجبري  ق��ام  ط��ائ��ر  ع��ن  �سمع  اأن���ه  الباحثني  اأح���د  روى   •
احلطب.

بق�سرها.  ناأكلها  اأن  ينبغي  ولذلك  ق�سرها  يف  يوجد  الفاكهة  فيتامينات  من  جزء  • اأكرب 
بع�ص  اأن  كما  الهواء  الأك�سدة  فيتاميناته  يعر�ص  فاالأنتظار  ب�سرعه  تناولة  يجب  وحده  الفاكهة  • ع�سري 

االأنواع تف�سد ب�سرعه واأهمها اجلزر. 
عندما  املخ  يفرزها  لالأمل  م�سكنة  كيمائية  مواد  على  حتتوي  اأنها  تبني  الب�سر  دموع  حتليل  ال  خل  • من 

يبكي االأن�سان.

اال�سد املخادع
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اخل�ض
اخل�������ص م���ن ال��ع��ائ��ل��ة امل���رك���ب���ة، وهو 
القيمة  امل��رت��ف��ع��ة يف  امل��ح��ا���س��ي��ل  م��ن 
ال��غ��ذائ��ي��ة، كما اأن���ه ن��ب��ات ح��ويل وله 
ول���ذل���ك يختلف  م��ت��ن��وع��ة،  اأ����س���ك���ال 
اأما  اأ�سنافه،  االأوراق باختالف  طول 
الثمار اأو البذور فهي �سغرية احلجم 
اإىل  بني غ��ام��ق مييل  ول��ون��ه��ا غ��ال��ب��اً 
املنت�سر  االأ����س���ن���اف  واأه�����م  االأ�����س����ود، 

زراعتها االإتوب والبلدي والرومي. 
ن�سبة  ع��ل��ى  اخل�������ص  اأوراق  حت���ت���وي 

كبرية من ال�سكريات وكميات قليلة من االأمالح املعدنية مثل البوتا�سيوم 
واملنجنيز والف�سفور والكال�سيوم واحلديد، وهو م�سدر غنى بالفيتامينات 

وخا�سة فيتامني )ه�(. 
يوجد يف و�سط اأوروبا ومنطقة البحر االأبي�ص وجنوب رو�سيا. 

االأجزاء امل�ستعملة اجلذور واالأوراق. 
االأع�ساب وعالج  تهدئة  فى  وفوائده  اخل�ص  نبات  امل�سريني  قدماء  عرف 

العقم وزيادة اخل�سوبة؛ نظرا الحتوائه على فيتامني )ه�(. 
واخل�ص دواء م�سكن اأو مهدئ ومرطب للب�سرة و�ساف لالأرق 

وي��ع��ت��رب اخل�����ص م��ل��ني ج��ي��د، وي��ف��ي��د ف��ى ح���االت اال���س��ط��راب��ات الوظيفية 
وت�سلب ال�سرايني 

كبري مربي الأ�صماك مارتن هان�صيل يرتدي زي غط�ض �صانتا كلوز يف بركة لإطعام الأ�صماك يف حو�ض ال�صمك 
ليف �صي يف العا�صمة الأملانية برلني )اأ ف ب(

و�سل اإىل الغابة اجلميلة ا�سد �سخم اجل�سم كث اللبدة عيناه وا�سعتان و�سوته عال ي�سم االآذان.. اتخذ من 
احد الكهوف الوا�سعة عرينا له وبعد ان افرت�سه رفع على بابه راية بي�ساء كبرية، ا�ستعجبت حيوانات القرية 
من ذلك لكنه طماأنهم وقال لهم: انا ال اأتناول غري النباتات فقط فقلبي ال يطاوعني على اأكل حلوم ا�سدقائي 
احليوانات ومعدتي مري�سة ال ته�سم اللحم وانا اخلد اإىل النوم كثريا جدا وال وقت عندي لل�سيد، واحب ان 
اجل�ص يف بيتي كثريا فاأرجو من ان ت�سرفوين دائما بزيارتكم ومن لديه م�سكلة اي�سا ا�ستطيع ان احلها له فقد 
كنت حكيم غابتي. �سدقت احليوانات الطيبة اال�سد املخادع وملدة ا�سبوع كانت احليوانات تدخل عنده تزوره 
وتخرج �سعيدة من تلك الزيارة حتى جاء وقت بداأت بع�ص احليوانات تختفي �سيئا ف�سيئا وبداأت الغابة حت�ص 
بالقلق منهم من يقول هاجرت ومنهم من يقول غادرت لكن الثعلب املكار مل يقل �سيئا بل بداأ يف مراقبة بيت 
اال�سد مراقبة جيدة حتى تاأكد متاما ان هناك من يدخل وال يخرج والن اال�سد مل يكن نظيفا فقد كان ينتهي 
الثعلب  العفنة وذه��ب  الكهف بعيدا عن االع��ني لكن ذلك مل يخف رائحتها  العظام داخ��ل  من وجبته ويلقي 

واخرب �سكان الغابة مبا يفعله اال�سد املخادع.
اعيت االفكار احليوانات فيما يفعلونه بذلك اال�سد ومل يجدوا االجابة اال عند القط الذي قال: نقوم بزيارة 
جماعية لال�سد ولن ي�ستطيع ان ياأكل منا احدا واأثناء ذلك دعوين ا�ستو�سح الكهف بنف�سي وبعد ان قاموا بتلك 
الزيارة تاأكد للجميع انه لي�ص هناك من خمرج لال�سد غري باب الكهف فقط، لذا ا�ستعد اجلميع لتقدمي بع�ص 
باأعداد كبرية  الكهف  ا�ستطاع من حجارة واجتمعوا يف مدخل  املتوا�سعة لال�سد فحمل كل منهم ما  الهدايا 
وباأيديهم القوية وبقلوبهم احلزينة ورف�سهم لوجود من يخدعهم اخذ اجلميع يف قذف اال�سد باحلجارة وكلما 
انتهت اتوا بغريها حتى اأمتالأ الكهف بها واأ�سبحت �سدا يحول دون خروج اال�سد بل لقد قام الفيل ومبعاونة 
ا�سحابه بحمل جذوع اال�سجار القوية واغلقوا بها باب الكهف متاما وبعد ذلك بيومني كانت رائحة اال�سد امليت 

تعلن عن هزميته �سر هزمية و�سقوط رايته البي�ساء على باب الكهف.

درا�سة حتذر من خماطر حبوب ال�سغط 
على املدى الطويل

رت درا�سة بريطانية من خماطر حبوب  حذَّ
حول  ماليني  يتعاطاها  التي  ال��دم  �سغط 
اإنها قد تزيد من احتماالت  العامل، قائلة 

االإ�سابة ب�سرطان الرئة.
ُن�����س��رت نتائجها  واأظ��ه��رت ال��درا���س��ة ال��ت��ي 
اأن  الربيطانية،  )تليجراف(  �سحيفة  يف 
اإن��زمي يتحكم  تناول  املرتتبة على  النتائج 
يف �سغط النوم ملدة ال تقل عن 10 �سنوات، 

ت��رف��ع اح��ت��م��ال االإ����س���اب���ة ب��ن�����س��ب��ة 31% 
اإنه  الباحثون  ق��ال  فيما  ال��رئ��ة،  ب�سرطان 
كان  الن�سبي  اخل��ط��ر  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على 
�سغرًيا، فاإن االأع��داد الكبرية التي تتناول 
م�سداقية  ذات  ال��ن��ت��ائ��ج  جت��ع��ل  ال�������دواء 

عالية.
اأن اخلطر مع  اإىل  ا  اأي�سً الدرا�سة  واأ�سارت 
مرور الوقت، ارتفع مع اأولئك الذين كانوا 

ي��ت��ع��اط��ون ال����دواء مل���دة 5 ���س��ن��وات، بن�سبة 
.22%

تنظيم  اأدوي��ة  تناول  بني  الدرا�سة  وربطت 
�سغط الدم )ACE Inhibitors( اأو 
لالأجنيوتن�سني(  املحول  االإن��زمي  )مثبط 
و���س��رط��ان ال��رئ��ة م��ن خ���الل ت��راك��م مواد 
االأورام  يف  ع��ل��ي��ه��ا  ال��ع��ث��ور  مت  ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 

اخلبيثة.


