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اأراد ا�ضتن�ضاق اأنفا�س احلرية فق�ضى اختناقًا

بوا  �سجن  من  الهرب  من  قليلة  اأم��ت��ار  بعد  على  ال�سجناء  اأح��د  ك��ان 
في�ستا �سمال الربازيل، بعد اأن حفر نفقاً طوله 70 مرتاً من داخل 
مرحا�ض زنزانته. اإل اأن الأمور اتخذت منحى خطرياً عندما اختنق 

حتى املوت اأثناء حفره الأمتار الأخرية. 
مل تكتمل فرحة غود�سون كونها اإيفانغلي�ستا )26 عاماً( بالهرب من 
حمب�سه، بعدما عانى من نق�ض الأك�سجني اأثناء قيامه بحفر الأمتار 

الأخرية من نفق اجتهد يف حفره على مدى اأ�سهر طويلة. 
وعلى الرغم من اأن ال�سجني جنح يف جتاوز جدران ال�سجن وكاد اأن 
ي�سل اإىل ال�سطح يف الغابات املحيطة، اإل اأن يد املنية عاجلته قبل اأن 

يبلغ مبتغاه. 
ويقول ماأمور ال�سجن اإن ال�سجني كان يخطط لتهريب نزلء اآخرين 
ال�سجن  ح��را���ض  واأن  جماعية،  ه��روب  حم��اول��ة  يف  النفق  با�ستخدام 
اأدى  ال��ذي  الأم��ر  لزنزانته،  تفقدهم  اأثناء  غود�سون  غياب  اكت�سفوا 

لكت�ساف جثته يف نهاية النفق.
ال�سلطات يف �سجن مونتي كري�ستو  التقطته  ت�سجيل م�سور  ويظهر 
اأك��رب �سجن يف �سمال ال��ربازي��ل، النفق ال��ذي مت العثور  ال��ذي يعترب 
اإدارة العدل امل�سوؤولة عن ال�سجن،  عليه يف زنزانة غود�سون.  وقالت 
الذي  النفق  موقع  لتحديد  �ساعات  �سبع  اأم�سوا  �سرطياً   150 اإن 
اكت�سفوا بدايته يف مرحا�ض داخل زنزانة غود�سون بعد وفاته، وفق 

ما ورد يف �سحيفة مريور الربيطانية.

حيل املطاعم لدفعك اإىل اإنفاق املزيد 
ك�����س��ف جم��م��وع��ة م��ن ال��ن��ادل��ني ال�����س��اب��ق��ني ع��ن ب��ع�����ض احل��ي��ل التي 
من  اإ���س��اف��ي��ة  كمية  طلب  اإىل  ال��زب��ائ��ن  ل��دف��ع  امل��ط��اع��م،  ت�ستخدمها 

الطعام واإنفاق املزيد من النقود.
ويقول املوظفون، اإن هناك بع�ض احليل والأ�ساليب التي كانوا يلجوؤون 
اإليها، للتاأثري على الزبائن، وحملهم على طلب املزيد من الطعام اأو 
امل�سروبات، عند تناول وجبة طعام يف اخل��ارج، بح�سب �سحيفة ديلي 

ميل الربيطانية.
ويقول كري�ض جونز، اإنه يعامل زبائنه وكاأنهم �سخ�سيات هامة، ويقدم 
لت�سجيعهم  واحللويات،  امل�سروبات  ال�سغرية من  العينات  بع�ض  لهم 

على طلب املزيد منها.
ويقول نادل اآخر، اإن العاملني يف املقاهي واملطاعم، غالباً ما يعر�سون 
الكبري،  اأو  املتو�سط  احلجم  م��ن  قهوة  فنجان  ب��ني  الخ��ت��ي��ار  عليك 
اخليارات  �سراء  اإىل  الزبائن  لدفع  ال�سغري،  احلجم  ذك��ر  ويغفلون 
اإ�سافات  طلب  على  الزبائن  ي�سجعون  بع�سهم  اأن  كما  ثمناً،  الأغلى 

على القهوة، مثل الكرمية وال�سوكولتة، ليزيد �سعرها.
املتوفرة،  الأط��ب��اق  باأف�سل  يو�سي  اأن  ال��ن��ادل،  م��ن  طلبت  ح��ال  ويف 
حني  يف  الأ���س��ه��ى.  ولي�ض  ثمناً،  الأع��ل��ى  تلك  اإىل  بالتاأكيد  �سيذهب 
ي��ح��اول ال��ب��ع�����ض امل���راوغ���ة، م��ن خ���ال اق����رتاح ث���اين اأغ��ل��ى ط��ب��ق يف 
بع�ض  ويلجاأ  وا�سح.  ب�سكل  مك�سوفة  احليلة  تكون  ل  حتى  القائمة، 
املوظفني يف املطاعم اإىل حيلة اأخرى، حيث يتحدثون ب�سرعة كبرية، 
للت�سوي�ض  الثمن،  ومرتفعة  والكبرية  املتو�سطة  اخليارات  ويقدمون 

على الزبون، وحمله على املوافقة على اأي �سيء يقرتحونه.

يتخل�س من هبوط املناطيد يف اأر�ضه بهذه الطريقة
بعدما �ساق ذرعاً بهبوط املناطيد داخل مزرعته، وجه رجل بريطاين 

ر�سالة وا�سحة لأ�سحاب املناطيد تنم عن امتعا�سه ال�سديد. 
الع�سب،  على  املناطيد  لأ�سحاب  التحذيرية  ر�سالته  امل���زارع  وكتب 

بطريقة ل ميكن روؤيتها بو�سوح اإل من علو مرتفع. 
يذكر باأن املناطيد تهبط يف الكثري من الأحيان يف املنطقة التي تعترب 
ممراً للمناطيد القادمة من مدينة بري�ستول التي تبعد حوايل 10 
خرائط  �سور  يف  ظهرت  التي  الر�سالة  واأث����ارت  عنها.   كيلومرتات 
قال  اإذ  املنطقة،  �سكان  بني  املرحبة  الفعل  ردود  من  الكثري  غوغل، 
يف  يعي�ض  والذي  عاماً(  اإريك جيفري )83  ال�سابق  ال�ساحنة  �سائق 
الكثري  التي افتقدها يف  بالراحة  اأخ��رى  اإن��ه �سي�ستمتع مرة  اجل��وار، 
من الأحيان ب�سبب �سجيج هبوط املناطيد.  من جهتها قالت جانيت 
املزارع  التي وجهها  القوية  الر�سالة  توؤيد  باأنها  فرميان )77 عاماً( 
املنطقة،  ل�سكان  بالإزعاج  يت�سببون  كانوا  الذين  املناطيد،  لأ�سحاب 

وفقاً ملا ورد يف �سحيفة "ذا �سن" الربيطانية.
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ا�ضتخراج مئات احل�ضى 
من مرارة امراأة 

"ت�سني" لديها  468 ح�ساة من مرارة ام��راأة �سينية تدعى  اأزال الأطباء 
تبلغ  التي  امل��راأة  وكانت  بال�سحوم.   الغنية  املقلية  الأطعمة  بتناول  �سغف 
17 عاماً  م��ن العمر )58 ع��ام��اً( ق��د تلقت حت��ذي��رات م��ن الأط��ب��اء قبل 
وا�ستمرت  التحذيرات  هذه  جتاهلت  اأنها  اإل  مرارتها،  يف  احل�سى  بوجود 
املادة  امل��رارة م�سوؤولة عن تخزين  اأن  الغذائي اخل��اط��ئ.  ومب��ا  يف نظامها 
ال�سفراء التي يتم اإنتاجها يف الكبد للم�ساعدة يف ه�سم الدهون وال�سحوم، 
فاإن الأ�سخا�ض الذين يتناولون وجبات غنية بالدهون تزداد لديهم ن�سبة 
اإفراز املادة ال�سفراء الغنية بالكولي�سرتول، ما يت�سبب برتاكمها على �سكل 
ح�سى يف املرارة.  وتقول "ت�سن" اإنها متار�ض امل�سي مل�سافات طويلة اإ�سافة 
اإىل ال�سباحة، واإنها توقعت اأن تخفف ممار�ستها للريا�سة من نتائج نظامها 
الغذائي ال�سار، اإل اأنها ا�سطرت للجوء اإىل العاج ب�سبب الآلم ال�سديدة 
يف بطنها.  ولدى فح�سها يف م�ست�سفى ووهان جينغدو يف مقاطعة هوبي 

بو�سط ال�سني، اكت�سف الأطباء وجود عدد هائل من احل�سى يف مرارتها. 
ويف معر�ض حديثه عن هذه احلالة النادرة، قال الدكتور �سن ت�سانغبي، اإنه 
مل يتوقع وجود هذا العدد الهائل من احل�سى يف مرارة املراأة.  ولي�ست هذه 
احلالة الأوىل من نوعها، ففي �سبتمرب املا�سي، ا�ستخرج الأطباء ما ل يقل 
عن 806 ح�ساة من مرارة امراأة تبلغ من العمر 66 عاماً، بعد جتاهلها 

للعاج ملدة 19 عاماً، بح�سب ما ورد يف �سحيفة ديلي �ستار الربيطانية. 

ي�ضافر عرب 50 والية 
جلز الع�ضب للمحتاجني

ق��رر رج��ل من ولي��ة األب��ام��ا الأمريكية 
اأن ينطلق يف رحلة عرب جميع الوليات 
املتحدة، ليقوم بجز الع�سب يف كل ولية 
ل�سخ�ض واحد ل ي�ستطيع القيام بذلك. 
 50 عرب  رحلته  �سميث  رودين  و�سيبداأ 
ولية هذا ال�سيف، وذلك �سمن ن�ساطات 
جمعية "ريزنغ مني لون كري �سريف�ض"، 
بعد  ���س��ن��وات،   3 نحو  قبل  اأ�س�سها  ال��ت��ي 
مدينة  يف  الأ���س��خ��ا���ض  اأح����د  ���س��اه��د  اأن 
ه��ان��ت�����س��ف��ي��ل، ي��ك��اف��ح جل���ز الأع�������س���اب يف 
"اأوقفت  �سميث:  حديقة منزله. ويقول 
وترجلت  الطريق،  جانب  على  �سيارتي 
امل�ساء،  ذل��ك  ويف  ال��رج��ل،  مل�ساعدة  منها 
قررت اأن اأ�ساعد اأي �سخ�ض بحاجة ملثل 
هذه اخلدمة باملجان". وتعمل اجلمعية 
منذ تاأ�سي�سها، على م�ساعدة كبار ال�سن 
ال��ق��دام��ى والآباء  وامل��ع��اق��ني وامل��ح��ارب��ني 
بحدائقهم  ال���ع���ن���اي���ة  يف  ال���وح���ي���دي���ن، 
ال�سار  الع�سب  من  والتخل�ض  املنزلية، 
ف��ي��ه��ا، ب��ح�����س��ب ���س��ح��ي��ف��ة ���س��ي ب���ي اإ����ض 
قام   ،2015 ع����ام  وم���ن���ذ  ���س��ك��رم��ن��ت��و. 
 2000 لأك��ر من  الع�سب  بجز  �سميث 
�سخ�ض يف عموم الباد، دون اأن يتقا�سى 

اأي مبلغ من املال على جهوده.

هيو جرانت يتزوج 
الأول مرة بعمر الـ57 
اأن  اإع��ام بريطانية  ذك��رت و�سائل 
ه��ي��و ج��ران��ت ال����ذي ا���س��ت��ه��ر ب����اأداء 
يف  احل���م���ق���ى  ال���ربي���ط���ان���ي���ني  دور 
اأفام كوميدية مثل "اأربع زيجات 

وجنازة" تزوج لأول مرة.
من  ع��ام��ا(  وت����زوج ج��ران��ت )57 
ال�سويدية  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ة 
ع���ام���ا( يف  اإب���ر����س���ت���اي���ن )39  اآن�����ا 
منطقة  يف  متوا�سع  م��دين  حفل 
ت�����س��ي��ل��ي مب���دي���ن���ة ل����ن����دن وذل�����ك 
ح�سبما اأظهرت �سور للزوجني يف 

ال�سحف الربيطانية.
جرانت  اأطفال  اأم  هي  واإبر�ستاين 
ال��ث��اث��ة. وجل��ران��ت جنم  ال�سغار 
اآخران  طفان  )لف،اأكت�سيويل( 
تينجان  ال�����س��اب��ق��ة  �سريكته  م��ن 

هوجن.
واأظ���������ه���������رت ال�������������س������ور ج�����ران�����ت 
مكتب  ي��غ��ادران  وهما  واإبر�ستاين 
يوم  ل���ن���دن  ت�����س��ي��ل��ي يف  ت�����س��ج��ي��ل 
اجل��م��ع��ة وي��ق��ف��ان لل��ت��ق��اط �سور 
ل��ه��م��ا ع��ل��ى ال�����س��ل��م يف اخل����ارج مع 
جم���م���وع���ة ����س���غ���رية م�����ن اأف�������راد 
الأ�سرة. وكان جرانت يرتدي حلة 
كانت  ح���ني  يف  داك����ن  اأزرق  ل��ون��ه��ا 
اأزرق  قمي�سا  ت��رت��دي  اإب��ر���س��ت��اي��ن 
يرد  ومل  ق�سرية.  بي�ساء  وت��ن��ورة 
م��دي��ر دع��اي��ة ج��ران��ت ع��ل��ى طلب 
وجرانت  ل��ل��ت��ع��ل��ي��ق.  روي�����رتز  م���ن 
الكوميديني  املمثلني  اأ�سهر  اأح���د 
اأي�سا  ا�ستهر  وق���د  ال��ربي��ط��ان��ي��ني 
وانف�سل  ال�����زواج.  ع��ن  ب��اإح��ج��ام��ه 
�سديقته  عن  عام2000  جرانت 
اأن  ب��ع��د  ه���رييل  اإل��ي��زاب��ي��ت  املمثلة 
13 عاما. وك��ان جرانت  ظا معا 
 2015 ب��ي��ب��ول يف  ق���ال ملجلة  ق��د 
"ل�ست من املوؤمنني فعا بالزواج.

اإفال�س اأحد اأ�ضهر بيوت 
االأزياء الفرن�ضية

اأع��ل��ن م��ت��ح��دث ب��ا���س��م ب��ي��ت اأزي����اء 
الأزياء  بيت  اإن  الفرن�سي،  كارفن 
اإف��ا���س��ه حلمايته  اإ���س��ه��ار  ي��ط��ل��ب 
م�����ن ال�����دائ�����ن�����ني. ل���ي���و����س���ع حتت 
ح���م���اي���ة امل���ح���ك���م���ة ال���ت���ج���اري���ة يف 
احلرا�سة  لإج����راءات  وفقا  باري�ض 
"اإ�سهار  الق�سائية مبوجب قواعد 
موظفي،  عدد  وبقدر  الإفا�ض".  
ب��ي��ت الأزي������اء، ال����ذي ك��ان��ت جنمة 
اأديث  ال�سهرية  الفرن�سية  الغناء 
قرابة  ت�سميماته،  ت��رت��دي  ب��ي��اف 
دي  كارمن  واأ�س�ست  موظف.  مئة 
عام  ك��ارف��ن يف  اأزي���اء  بيت  توما�ض 
عامل  ت�سميماته  وغ��زت   1945
القرن  خ��م�����س��ي��ن��ي��ات  يف  امل���و����س���ة 
املا�سي وكانت بياف من بني اأ�سهر 

عمائه.

تغيري منط احلياة يحارب 
منة املفرطة لدى طفلك  ال�ضِ

امل�ستهلك  ح��م��اي��ة  م���ب���ادرة  ق��ال��ت 
احلياة  من��ط  تغيري  اإن  الأمل��ان��ي��ة 
ال�ِسمنة  مل���ح���ارب���ة  ف���ع���ال  ����س���اح 
امل���ف���رط���ة ل����دى الأط����ف����ال، حيث 
الغذائية  ال���ع���ادات  تغيري  ينبغي 
ال�����س��ي��ئ��ة وا����س���ت���ب���دال���ه���ا ب���اأخ���رى 
على  امل������واظ������ب������ة  م������ع  ����س���ح���ي���ة 
والأن�سطة  ال��ري��ا���س��ة  مم��ار���س��ة 
احل��رك��ي��ة خ��ال احل��ي��اة اليومية 
م��ن لإن��ق��ا���ض ال����وزن ع��ل��ى املدى 

الطويل.
الأطفال  على  التغيري  ولت�سهيل 

منوذجاً  الأه�����ل  ي��ق��دم  اأن  ي��ج��ب 
املنزل  ب��ال��ط��ه��ي يف  ب����ه،  ي��ح��ت��ذى 
ال�سريعة  ال���وج���ب���ات  ����س���راء  ب����دل 
وا�ستبدال  اجل���اه���زة،  والأط��ع��م��ة 
ال�سكر،  قليلة  بالفواكه  احللويات 
ركوب  اأو  امل�سي،  ريا�سة  وممار�سة 
م�ساهدة  ب��دل  الهوائية  ال��دراج��ة 

التلفزيون م�ساًء.
املفرطة  ال�����س��م��ن��ة  اأن  اإىل  ُي�����س��ار 
خطرية  باأمرا�ض  الأط��ف��ال  تهدد 
القلب،  واأم��را���ض  ال�سكري،  مثل 

والأوعية الدموية.  

يقبل  ال��ت��ي  امل�����س��روب��ات  م��ن  يعد  العرق�سو�ض  اأن  واأ���س��اف 
عليها الكثري يف رم�سان لكونه من امل�سروبات املرطبة التي 
العلمية  الأبحاث  اأنه:" تبني من  واأ�ساف  العط�ض.  متنع 
تاأثري علي اجل�سم مياثل متاما  اأن له  اأجريت عليه  التي 

تاأثري الكورتيزون".
من جهته، يقول الدكتور ال�سعودي في�سل ال�سفي، طبيب 
اأهم  اأن من  تويرت،  الباطنية، يف �سفحته على  الأمرا�ض 
ال�سحي،  ال�سحور  اإهمال  نهار رم�سان  ال�سداع يف  اأ�سباب 
مما يت�سبب يف جفاف اجل�سم. فاإهمال �سرب املياه اأو تناول 
�سحور �سحي يوؤثر ب�سكل كبري على �سحة ال�سائم واأدائه. 
ون�سح ال�َسفي ال�سائمني بتناول قدر منا�سب من ال�سوائل 
اليوم  يف  بال�سداع  الإ�سابة  لتجنب  الإفطار  فرتة  خال 

التايل، كما ن�سح مبمار�سة الريا�سة وجتنب ال�سهر.
كما قدم ال�سفي "رو�ستة" غذائية رم�سانية على موقعه 
�سهر  خ��ال  العنا�سر  تلك  اأه��م��ي��ة  فيها  يو�سح  بتويرت 

رم�سان كالبوتا�سيوم واملغني�سيوم وم�سادرها الغذائية.
اأح��م��د هاين  ال��دك��ت��ور  ويف ح���وار معDW  عربية، ق��دم 
مناظري  و  وال��ك��ب��د  اله�سمي  اجل��ه��از  ا�ست�ساري  عي�سي، 
بع�ض  للكبد،  امل�سري  القومي  باملعهد  اله�سمي  اجلهاز 
الن�سائح الرم�سانية ل�سيام  مريح بعيداً عن املتاعب التي 

ت�سيب اجلهاز اله�سمي. 
ومن اأهمها "عدم الإفراط يف تناول الطعام اأثناء الإفطار، 
الإفطار  الأوىل وقت  اإىل وجبتني،  الأكل  تق�سيم  ويف�سل 
بالتخمة"،  لاإ�سابة  جتنباً  �ساعتني  م��رور  بعد  والثانية 

ح�سبما اأكد الدكتور عي�سى.
واأ�ساف اأن تناول الطعام ب�سرعة وقت الإفطار، قد يت�سبب 
يف ع�سر اله�سم وم�ساكل بالقولون، لذا يجب م�سغ الطعام 

جيداً والتوقف عنه مبجرد الإح�سا�ض بال�سبع. كما يف�سل 
والعتماد  الد�سمة  الأطعمة  عن  البتعاد  الإم��ك��ان  بقدر 

على تناول امل�سويات والأطعمة امل�سلوقة.

�أف�ضل طعام يف رم�ضان؟
�سهر  يف  ك��ب��ري  ب�سكل  تنت�سر  وال��ت��ي  احل��ل��وي��ات،  ع��ن  اأم���ا 
من  الإك��ث��ار  "بعدم  عي�سى  ال��دك��ت��ور  ن�سح  فقد  رم�����س��ان، 
مّما   الأن�سولني  اإن��ت��اج  يف  خلل  م��ن  ت�سببه  ق��د  مل��ا  تناولها 
كما  ال�سكري".  مبر�ض  الإ�سابة  خلطر  ال�سائم   ُيعر�ض 
املياه بكرة يف فرتة ما بني الإفطار  ب�"�سرب  اأي�ساً  ن�سح 

وال�سحور، وعدم تناولها بكرة يف وقت ال�سحور فقط".
ل�DW على �سرورة  ح��واره  عي�سى يف  الدكتور  اأك��د  كما 
اأثناء  الغازية  املياه  تناول  عن  رم�سان  �سهر  يف  "البتعاد 
وجبة الإفطار، لأنها تت�سبب يف ه�سا�سة العظام لحتوائها 
الكال�سيوم  بن�سبة  يخل  ال��ذي  الف�سفوريك  حم�ض  على 
اخليار  ت���ن���اول  م���ن  الإك���ث���ار  اأن  ع��ل��ى  ���س��دد  ك��م��ا  بالدم". 
بالعط�ض.  الإح�سا�ض  من  يقلل  ال�سحور  اأث��ن��اء  وال��زب��ادي 
ولتفادي العط�ض اأي�ساً ن�سح الدكتور عي�سى بالبتعاد عن 

تناول اجلنب عالية امللح اأثناء ال�سحور.

ن�ضيحة
امل�سلمني  الآب���اء  اأمل���ان،  و�سا�سة  واأط��ب��اء  جمعيات  ن�سحت 
رم�سان  �سهر  خ��ال  اأطفالهم  �سحة  اإىل  اأك��ر  بالنتباه 
وع���دم اإج��ب��اره��م ع��ل��ى ال�����س��ي��ام، خ��ا���س��ة اأط��ف��ال املدار�ض 
البتدائية، وذلك ب�سبب امل�ساكل ال�سحية والدرا�سية التي 

قد يتعر�سون لها جراء ال�سيام.
قبيل بدء �سهر رم�سان، دعت جمعيات و�سا�سة اأملان الآباء 

امل�سلمني اإىل النتباه اأكر اإىل �سحة اأطفالهم خال �سهر 
ال�سيام. وقال رئي�ض احتاد التعليم والرتبية الأملاين اأودو 
بيكمان "نحن نتقبل القيام بالواجبات الدينية، لكن رغم 
ذلك ل يتعني على اأطفال املدار�ض البتدائية ال�سيام ول 
تناول  "عدم  اأن  بيكمان  وذك���ر  اأي�سا".  ذل��ك  لهم  ينبغي 
ال��ط��ع��ام ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة وخ��ا���س��ة الم��ت��ن��اع ع��ن ال�سراب، 
البدنية والقدرة على الرتكيز،  اأن ي�سعف ال�سحة  ميكن 
وبالتايل ي�سعف من الأداء املدر�سي، خا�سة لدى الأطفال 

دون �سن 12 عاما".
كان  "اإذا  الأمل��اين  والرتبية  التعليم  احت��اد  رئي�ض  واأ�ساف 
اليافعون يريدون ال�سيام، فعليهم اأن يقوموا بذلك بحذر 
اأن  بيكمان  وذك��ر  اأنف�سهم".  على  كثريا  ي�سغطوا  ل  واأن 
اإدارات املدار�ض منحت ال�سباب اإمكانية الإعفاء من بع�ض 
احل�س�ض الدرا�سية، مثل ح�سة الريا�سة لت�سهيل ال�سيام 
الدرا�سية  احل�س�ض  ي�سمل  ل  الإعفاء  هذا  "لكن  عليهم، 

الأ�سا�سية والمتحانات".
ي�سكل  اأن  ميكن  رم�سان  �سهر  اأن  بيكمان  اعترب  باملقابل 
منا�سبة مواتية للحديث عن الدين مع الأطفال، "كما هو 
احلال يف اأعياد املياد والف�سح، حيث يتم مناق�سة الديانة 

امل�سيحية".
اأدل��ت وزي��رة الثقافة يف ولي��ة ب��ادن فورمتبريغ،  ب��دوره��ا 
اخل�سو�ض.  بهذا  م�سابهة  بت�سريحات  اأي��زمن��ان  �سوزانه 
�سحة  اإن  �ستيمه" الأملانية  "هايلربونر  ل�سحيفة  وقالت 
"يجب  واأ���س��اف��ت  الأول.  امل��ق��ام  يف  تكون  اأن  يجب  الطفل 
على الآباء التاأكد من اأن اأطفالهم ميكنهم �سيام رم�سان 
بطريقة �سحية، وخا�سة اأطفال املدار�ض البتدائية، حتى 

ل يتاأثر تركيزهم وم�ستواهم الدرا�سي".

ن�ضائح طبية لتفادي التعب 
واالإح�ضا�س بالعط�س اأثناء ال�ضيام!

يف  خاطئة  و�ضلوكيات  غذ�ئية  عاد�ت  فخ  يف  �لبع�ض  يقع 
ويعترب  �ضحية.  م�ضكالت  يف  له  تت�ضبب  قد  رم�ضان 

ت�ضحيح تلك �لعاد�ت مهما جدً� للحفاظ على �ضحة 
يظهر  قد  �ل��ذي  �لتعب  �ضعور  و�إبعاد  �ل�ضائم 

ت�ضاهم يف  �لتي  �لن�ضائح  بع�ض  �إليكم  عليه. 
حتقيق ذلك.

يف �ضهر رم�ضان تكرث �لوالئم و�لعز�ئم لدى 
�لتي تتفنن يف  �لعربية،  �ملجتمعات  �لكثريين يف 

�الحتفال  مظاهر  كاإحدى  �ل�ضهية  �ملاأكوالت  �إع��د�د 
وليمة  تنتهى  �الأح��ي��ان،  بع�ض  ويف  رم�ضان.  ب�ضهر 

�ملعدة  و�م��ت��الء  �خلمول  من  بحالة  �الإف��ط��ار 
بطريقة  �لطعام  تناول  من  �الإكثار  ب�ضبب 
�لناظر،  ه��اين  �مل�ضري  �لدكتور  خاطئة. 
��ضت�ضاري �الأمر��ض �جللدية ورئي�ض �ملركز 
خالل  م��ن  ي��وؤك��د  �ضابقا،  للبحوث  �لقومي 

�ضفحته على في�ضبوك، �أن هناك �لعديد من 
�ل�ضائمني  �ضلوكيات  يف  �ل�ضائعة  �الأخطاء 
�ملر�ضى  �لناظر  وحذر  تفاديها.  يجب  �لتي 

�لذين يعانون من �ل�ضغط �لعايل وم�ضاكل بالكلى من 
تناول ع�ضري �لعرق�ضو�ض نهائيًا ملا قد ميثله من خطورة عليهم.  
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�ش�ؤون حملية

�ضرطة اأبوظبي تناق�س يف جمل�س املحمود بالعني اآفاق العمل ال�ضرطي وا�ضت�ضراف امل�ضتقبل

بالتعاون بني جائزة خليفة �لدولية لنخيل �لتمر و�البتكار �لزر�عي مع وز�رة �لتجارة و�ل�ضناعة

انطالق اأعمال التح�ضري للدورة الرابعة ملهرجان التمور امل�ضرية ب�ضيوة 2018
توقيع عقد �إن�ضاء خمازن �لتمور �ملربدة بالو�حات �لبحرية بجمهورية م�ضر �لعربية

•• العني - الفجر

ناق�ست �سرطة اأبوظبي اآفاق العمل ال�سرطي وا�ست�سراف 
امل�ستقبل يف جمل�سها الرم�ساين الرابع مبدينة العني 
حت���ت ���س��ع��ار )ع����ام زاي����د ���س��رية ق��ائ��د وم�����س��رية اأم���ن( 
بالتعاون بني مكتب �سوؤون املجال�ض يف ديوان �سمو ويل 
امن  بقطاع  املجتمعية  ال�سرطة  واإدارة  اأبوظبي  عهد 
" رم�سان  �سعار  ال�سرطة حتت  املجتمع و�سمن حملة 
الجتماعي  ال��وع��ي  ن�سر  ب��ه��دف  "وذلك  واأم����ان  اأم���ن 

والأمني على م�ستوى اإمارة اأبوظبي.
احمد  حممد  �سعادة  ا�ست�سافه  ال��ذي  املجل�ض  وتناول 
الأمريي  اأ�سامة  الإع��ام��ي  واأداره  البلو�سي  املحمود 
�سرطة  جتربة  بينها  من  املهمة  املحاور  من  جمموعة 
احلكومات،  يف  وال�ست�سراف  ال�ست�سراف،  يف  ابوظبي 

والتطبيقات امل�ستقبلية اجلديدة.
اإدارة  الكعبي، مدير  �سليمان حممد  املقدم  وا�ستعر�ض 
ال�سرتاتيجية  امل�ستقبل يف مركز  وا�ست�سراف  البتكار 
وبدايات  تاريخ  اأبوظبي،  ب�سرطة  املوؤ�س�سي  والتطوير 
يف  ال�ست�سراف  وتاريخ  امل�ستقبل،  ا�ست�سراف  ومفاهيم 
دولة الإمارات، واأهمية التخطيط بال�سيناريوهات التي 
تعّد من اأهم تقنيات ا�ست�سراف امل�ستقبل، وتعتمد على 

التنبوؤ املنهجي والتفاعلي.
املتعلقة  اجلديدة  امل�ستقبلية  التطبيقات  عن  وحت��دث 
ال��ك��ربى ال�ست التي  ب��اإن��رتن��ت الأ���س��ي��اء، وال��ت��وج��ه��ات 
ت�سوغ �سكل امل�ستقبل يف العامل، م�سرياً اإىل اأن ا�ستخدام 
على  ي�ساعد  امل�ستقبل  ل�ست�سراف  التنبوؤية  الأدوات 
والتخطيط  امل�ستقبلية  وال��ت��داع��ي��ات  ال��ف��ر���ض  ت��وق��ع 
ال�سرتاتيجي ال�سليم، مبا ي�سهم يف توجيه ال�سيا�سات 
وي�����س��اع��د على  الأم���ث���ل،  بال�سكل  الأول���وي���ات  وحت��دي��د 
اجلهود  رف��د  اإىل  ال��ه��ادف��ة  امل�ستقبلية  اخل��ط��ط  و���س��ع 
لتطوير مناذج مبتكرة للخدمات امل�ستقبلية واخلطط 
ال�سرتاتيجية املرنة القابلة للتعديل ح�سب املتغريات.
ال�ست�سراف  ب����ني  ال����ف����رق  اإىل  ال���ك���ع���ب���ي،  وت�����ط�����ّرق 
ال�ست�سراف  م��ع��ت��رباً  ال���س��رتات��ي��ج��ي،  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
لعملية  م���دخ���ًا  الب���ت���ك���اري  ال��ت��خ��ّي�����ل  اأو  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي 
خمرجاً  ب��دوره  يعد  وال��ذي  ال�سرتاتيجي  التخطيط 

لعملية ال�ست�سراف امل�ستقبلي.
روؤي��ة حكومة  مع  ابوظبي ومتا�سياً  اأن �سرطة  واأو�سح 
اجلديدة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ف��ر���ض  لتبني  ت�سعى  امل�ستقبل 
احللول  وابتكار  الأف�����س��ل،  نحو  العمل  اآل��ي��ات  وتغيري 
اأمنية متكاملة تعتمد على  للتحديات، لبناء منظومة 
وتعزيز  امل�ستقبلية،  روؤيتها  التقنيات يف حتقيق  اأحدث 
اأن هذه  اإىل  م�����س��رياً  ع��امل��ي��اً،  الإم����ارة  وري����ادة  تناف�سية 
يف  ال�سرطة  جلهود  الرئي�ض  املحرك  �ستكون  املنظومة 

التعامل مع التوجهات العاملية، والفر�ض، والتحديات 
امل�ستقبلية، وو�سع ال�سيناريوهات واحللول ال�ستباقية 
بدرا�سات  ورب��ط��ه��ا  العلمي  البحث  اأدوات  با�ستخدام 

متخ�س�سة، وفق نظريات علمية حديثة.
ابوظبي تركز على مفاهيم �سرطة  اأن �سرطة  واأو�سح 
ومراقبة  امل�ستقبلية،  ال�سرطة  مراكز  مثل:  امل�ستقبل، 
ال���ط���رق ع���ن ط���ري���ق ال����ذك����اء ال���س��ط��ن��اع��ي وال���ث���ورة 
ال�سناعية الرابعة مبا تت�سمنه من تقنيات عدة، مثل: 
املعزز،  ال�سناعي، وال��واق��ع  الأ���س��ي��اء، وال��ذك��اء  اإن��رتن��ت 
الذكية،  وامل�ست�سعرات  الأب��ع��اد،  الثاثية  والطابعات 
من  ال��ق��ادم  واجليل  املكانية،  اجلغرافية  وتكنولوجيا 
حتليات م�سرح اجلرمية الفائقة ال�سرعة، والبيانات 

واجليل  التنبوؤية،  التحليات  وتكنولوجيا  الكبرية 
ال��ق��ادم م��ن امل��اب�����ض الإل��ك��رتون��ي��ة ال��ذك��ي��ة والأجهزة 
اأبوظبي  اإىل  حر�ض �سرطة   القابلة لارتداء، لفتاً  
ملواجهة  ال�سرورية  والأدوات  التقنيات  حتديد  على 
حتديات اجلرمية مبزيد من التطور، ل �سيما جرائم 

امل�ستقبل املحتملة با�ستخدام التقنيات احلديثة.
وحدة  لها  يكون  ب��اأن  �سباقة  اأبوظبي  �سرطة  اإن  وق��ال 
منذ  ال�ست�سرافية  والتنبوؤات  بال�سيناريوهات  خا�سة 
العام 2014، متهيداً جلعل ا�ست�سراف امل�ستقبل مكوناً 
اإذ  لديها،  ال�سرتاتيجي  التخطيط  عملية  يف  رئي�سياً 
والدورات  الفعاليات  بتنظيم  احل��ني  ذل��ك  منذ  ب��ادرت 
املتعلقة مبفهوم ال�ست�سراف ال�سرتاتيجي  التدريبية 

العام وا�ست�سراف �سرطة امل�ستقبل، ونفذت العديد من 
امل�ستقبلية يف  وال�سيناريوهات  ال�ست�سرافية  الدرا�سات 
لن�سر مفهوم  اإط��ار جهودها  ال�سرطي وذلك يف  العمل 

ال�ست�سراف ال�سرتاتيجي بني كوادرها.
وحتدث الرائد دكتور في�سل احمد الكعبي نائب مدير 
ا�سرتاتيجية  عن  امل�ستقبل  وا�ست�سراف  البتكار  اإدارة 
دول���ة الإم�����ارات  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ت��ح��دة وال��ت��ي ت��ه��دف اإىل  
خمتلف   يف  وال��ت��ح��دي��ات  للفر�ض  املبكر  ال���س��ت�����س��راف 
ال����دول����ة وحت��ل��ي��ل��ه��ا وو�سع  ال��ق��ط��اع��ات احل���ي���وي���ة يف 
امل�ستويات  على  لها  امل��دى  بعيدة  ال�ستباقية  اخلطط 
كافة لتحقيق اإجن��ازات نوعية خلدمة م�سالح الدولة 
اأنظمة حكومية جتعل من ا�ست�سراف امل�ستقبل  وو�سع 
ال�سرتاتيجي يف اجلهات  التخطيط  جزءاً من عملية 
ل�ست�سراف  و�سيناريوهات  درا�سات  واإطاق  احلكومية 
م�ستقبل خمتلف القطاعات احليوية "وو�سع اخلطط 
حتقيق  اإىل   تهدف  كما  ذلك"،  على  بناء  وال�سيا�سات 
امل�ستقبل  حكومة  ت�سكيل  يف  الر�سيدة   ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة 
وا�ستباق  اجلديدة  العاملية  الفر�ض  لتبني  ت�سعى  التي 

التحديات القت�سادية والجتماعية القادمة.
بناء  ت�����س��م��ل  ال�����دول�����ة  ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة  اأن  واأ������س�����اف 
والتعليمية  ال�سحية  ل��ل��ق��ط��اع��ات  م�ستقبلية  من���اذج 
ال�سيا�سات  ومواءمة  والبيئية  والتنموية  والجتماعية 
احل��ك��وم��ي��ة احل��ال��ي��ة، وب��ن��اء ق����درات وط��ن��ي��ة يف جمال 
وتطوير  دول��ي��ة  ���س��راك��ات  وع��ق��د  امل�ستقبل  ا�ست�سراف 
حول  بحثية  ت��ق��اري��ر  واإط����اق  تخ�س�سية  خم��ت��ربات 

م�ستقبل خمتلف القطاعات يف الدولة.
بجامعة  العلوم  كلية  احمد مراد عميد  الدكتور  وقال 
اأن دول��ة الإم���ارات تعمل وفق ا�سرتاتيجيات  الإم���ارات 
تعتمد  ال��دول��ة  يف  التنمية  عملية  وان  امل���دى،  طويلة 
على ا�ست�سراف امل�ستقبل والتي تر�سخت يف ظل رعاية 
اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  الدولة  موؤ�س�ض 
نهيان " طيب اهلل ثراه "، لفتاً اإىل اأن املناهج الدرا�سية 
ح�سب  تغيريها  وميكن  وايجابية  مرنة  اجلامعات  يف 

الحتياجات امل�ستقبلية.
واأ�ساد �سعادة حممد احمد املحمود البلو�سي م�ست�سيف 
موؤكداً  ابوظبي،  ل�سرطة  الوطنية  باملبادرات  املجل�ض 
اأن �سرطة الإم��ارات اأ�سبحت متميزة يف املجالت كافة 
و�سرب مثاًل بالإجراءات الأمنية املطبقة يف مطارات 

الدولة والتي ل مثيل لها يف العامل.
�سباط  م��ن  ع��دد  �سهدها  ال��ت��ي  امل��ح��ا���س��رة،  واختتمت 
ا�ست�سراف  جم����ال  يف  وم��ه��ت��م��ون  اأب���وظ���ب���ي،  ���س��رط��ة 
امل�ستقبل، بحوار مفتوح مع احل�سور حول ال�ست�سراف 
واملجتمعية  والقت�سادية  التطورية  التوجهات  يف ظل 

واملعرفية والإمنائية.

•• العني - الفجر

���س��ه��دت الأم����ان����ة ال��ع��ام��ة جل���ائ���زة خليفة 
الزراعي  والبتكار  التمر   لنخيل  الدولية 
والفنية  الإداري���ة  الجتماعات  من  �سل�سلة 
جمهورية  يف  امل���ا����س���ي  الأ�����س����ب����وع  خ�����ال 
ال���ع���رب���ي���ة م����ع ع�����دد م����ن اجلهات  م�����س��ر 
التي  امل�����س��اري��ع  م��ن  ع��دد  ملتابعة  الر�سمية 
وزارة  م��ع  بالتعاون  تنفيذها  على  ت�سرف 
باجتماع  ب���داأت���ه���ا  وال�����س��ن��اع��ة،  ال���ت���ج���ارة 
امل�سرية  التمور  ملهرجان  املنظمة  اللجنة 
املقبل،  نوفمرب  ال��راب��ع��ة  بن�سخته  ب�سيوة 
برئا�سة معايل املهند�ض طارق قابيل وزير 
التجارة وال�سناعة بح�سور �سعادة الدكتور 
ع����ام اجلائزة  اأم�����ني  زاي�����د  ال����وه����اب  ع��ب��د 
والدكتورة حنان  القا�سي  اأجمد  والدكتور 

احل�سري. 

ك��م��ا ج���رى خ���ال الج��ت��م��اع و���س��ع خطة 
التمور  م�سنع  وت�سليم  لتاأهيل  تنفيذية 
اجل��دي��د اىل حمافظة  ب��ال��وادي  احلكومي 
الذي ت�سرف على تنفيذه  ال��وادي اجلديد 
الأمانة العامة للجائزة بالتعاون مع وزارة 
�سهر  احتفالت  خال  وال�سناعة  التجارة 
ت�سليم  اىل  ب��الإ���س��اف��ة   .2018 اأك��ت��وب��ر 
البحرية  بالواحات  امل��ربدة  التمور  خم��ازن 
اأ�سهر من  �ستة  يف حمافظة اجليزة خال 

الآن.
اجلائزة  ع��ام  اأم���ني  ���س��ع��ادة  ا�ستعر�ض  كما 
الدكتور عبد الوهاب زايد خال زيارة قام 
بها اإىل معايل اللواء عاء اأبو زيد حمافظ 
مطروح حت�سريات اللجنة الفنية املنظمة 
مل��ه��رج��ان ال��ت��م��ور امل�����س��ري��ة ال��راب��ع ب�سيوة 
2018 وتوفري كافة الحتياجات الازمة 

لإجناح املهرجان بن�سخته الرابعة. 

اخلا�سة  التنفيذ  عقود  توقيع  ج��رى  كما 
ب��اإن�����س��اء خم���ازن ال��ت��م��ور امل���ربدة بالواحات 
ال��ب��ح��ري��ة، ك���ل م���ن ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور عبد 
ال��وه��اب زاي���د اأم���ني ع��ام اجل��ائ��زة وممثًا 
ع��ن��ه��ا وال���دك���ت���ور اأجم����د ال��ق��ا���س��ي ممثًا 
وتي�سري  وال�����س��ن��اع��ة  ال��ت��ج��ارة  وزارة  ع���ن 
الواحات  مدينة  مركز  رئي�ض  الفتاح  عبد 
ال��ب��ح��ري��ة مم���ث���ًا ع���ن حم��اف��ظ��ة اجليزة 
واملهند�ض عاء عبد الباري ابراهيم ممثًا 
حممد  والأ�ستاذ  ال�ست�سارية  ال�سركة  عن 
عبد الفتاح من �سركة ميجا املقاول املنفذ 

للم�سروع.
كافة  اأن  اإىل  اجل���ائ���زة  ع���ام  اأم����ني  واأ����س���ار 
م�ساريع البنية التحتية التي ت�سرف عليها 
اجل���ائ���زة ل��ت��ن��م��ي��ة ق��ط��اع ن��خ��ي��ل ال��ت��م��ر يف 

جمهورية م�سر العربية تاأتي مبكرمة من 
�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب 
رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة 
ن��ه��ي��ان مبارك  ال�����س��ي��خ  وم��ت��اب��ع��ة م���ع���ايل 
جمل�ض  رئ��ي�����ض  الت�سامح  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل 
تطوير  ا�سرتاتيجية  �سمن  اجلائزة  اأمناء 
�سل�سلة القيمة امل�سافة لقطاع نخيل التمر 

بجمهورية م�سر العربية.
وق�����د خ�����س�����س��ت حم���اف���ظ���ة اجل����ي����زة 10 
امل�سروع  لتنفيذ  البحرية  بالواحات  اأفدنة 
لإن�ساء خمازن متور  امل�ستقبلية  وتو�سعاته 
3900 طن متر ن�سف جاف  مربدة �سعة 
مبدينة الباويطي بالواحات البحرية وفقاً 
لا�سرتاطات ال�سناعية وال�سحية والبيئية 
واعتبارات الأمن وال�سامة املعتمدة. ولفت 

البحرية  ال��واح��ات  اإن��ت��اج  اإج��م��ايل  اأن  اإىل 
�سنوياً  األ��ف طن   30 اإىل  ي�سل  التمر  من 
باإجمايل 1.5 مليون نخلة وميثل امل�سروع 
ووزارة  املحافظة  ب��ني  التعاون  اأوج���ه  اأح��د 
التجارة وال�سناعة وجائزة خليفة الدولية 

لنخيل التمر والبتكار الزراعي.
من جهة اأخرى التقى �سعادة الدكتور عبد 
ال��وه��اب زاي���د اأم���ني ع���ام اجل��ائ��زة ب�سعادة 
ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال�����س��ام ول���د اأح��م��د املمثل 
الإق��ل��ي��م��ي ملنظمة الأغ���ذي���ة وال���زراع���ة يف 
�سمال افريقيا، وبحث معه ا�ستمرار العمل 
املوؤ�س�ستني  ب��ني  ال��ق��ائ��م  ال��ت��ع��اون  ب���اأوج���ه 
با�سرتاتيجية  اخلا�سة  الدرا�سة  خ�سو�ساً 
لقطاع  امل�����س��اف��ة  ال��ق��ي��م��ة  �سل�سلة  ت��ط��وي��ر 

التمور بالعامل العربي.

طوارئ �ضرطة اأبو ظبي تنفذ برنامج 
توعية للحد من حوادث احلرائق املنزلية

•• ابوظبي - الفجر

ينفذ معهد التدريب يف مديرية الطوارئ وال�سامة العامة بقطاع العمليات 
املركزية يف �سرطة اأبو ظبي، برنامج توعية من خماطر احلوادث املنزلية 
 " ال�سحية  الرعاية  وتقدمي  معها،  التعامل  وكيفية  احلرائق،  وخ�سو�ساً 
والإ�سعافات الأولية، للم�سابني باحلروق والختناق، وذلك يف اإطار حملة " 
رم�سان اأمن واأمان" وي�سمل الربنامج املراكز التجارية يف مدينة اأبو ظبي 

خال �سهر رم�سان املبارك.
اأن الربنامج يعزز  اإبراهيم العامري، مدير املديرية،  وذكر العقيد حممد 
مفهوم ال�سامة وثقافة الوقاية، وجتنب م�سببات وقوع احلوادث املنزلية، 
بالرتكيز على احلرائق لتفادي املخاطر التي قد تنجم عنها حفاظاً على 
�سامة اجلميع م�سرياً اإىل اأن كوادر معهد التدريب تقوم بتقدمي التوعية 

مت�سمنة ن�سائح واإر�سادات للجمهور ب�ساأن التعامل مع تلك احلوادث.
التي قد  الإ�سابات واحل��الت  التعامل مع  الأف��راد على  اإىل تدريب  واأ�سار 
الطارئة  ال�سحية  الرعاية  تقدمي  من  ومتكينهم  احل��رائ��ق،  ب�سبب  تنتج 

للحالت لتقليل امل�ساعفات حلني و�سول طواقم الإ�سعاف.
الرعاية  مفهوم  تر�سيخ  املعهد،  مدير  الكعبي  خمي�ض  حممد  املقدم  واأك��د 
الأ���س��ر على  املجتمع، وح��ث  اأف���راد  " ل��دى  الأول��ي��ة  " الإ�سعافات  ال�سحية 
ب�سيطة  تن�سب  التي  احل��رائ��ق  م��ن  وال��وق��اي��ة  ال�سامة  ب�سروط  الل��ت��زام 
الوقائية؛  التدابري  تت�سمن  التوعية  اأن  مو�سحاً  خطرية،  اإىل  وتتحول 

وكيفية ا�ستخدام طفاية احلريق. 
رداءة  اإىل  ي��رج��ع  الكهربائية  امل�سببات  ع��ن  الناجمة  احل��رائ��ق  اأن  وذك���ر 
التو�سيات الكهربائية وعدم معرفة الأفراد خلطورتها، وقيام عمالة ممن 
ل تتوفر فيهم الكفاءة باأعمال الإ�ساحات والتمديدات الكهربائية بطرق 
ع�سوائية. ون�سح بعدم ا�ستخدام اأجهزة اأو متديدات رديئة ال�سنع، واإجراء 
ال�سيانة الازمة ب�سكل دوري للتو�سيات واملعدات الكهربائية، وعدم ترك 
املقاب�ض  حتميل  وجتنب  النريان،  م�سدر  من  بالقرب  الطهي  زي��وت  بقايا 
عن  الكهربائي  التيار  وف�سل  حتملها،  قوة  فوق  الأجهزة  من  الكهربائية 
وال�سموع  والقداحات  الثقاب  اأع��واد  املنزل لفرتات طويلة، وحفظ  مغادرة 
بها  القيام  التي يجب  اإىل اخلطوات  وتطرق  الأطفال.  متناول  عن  بعيداً 
عند اكت�ساف ت�سرب الغاز، وهي عدم اإ�سعال ناراً اأو م�سباحاً كهربائيا اأو اأي 
م�سدر قد ي�سدر عنه ال�سرر، واإغاق م�سدر الت�سرب، وتهوية املكان بفتح 
النوافذ والأبواب، واإ�ساح �سبب الت�سرب يف حال حتديده فوراً، والت�سال 

مبركز القيادة والتحكم عرب 999 .

تخريج الدفعة 115 من فوج عام 
زايد مبدار�س �ضرطة اأبوظبي

•• ابوظبي – الفجر

احتفلت �سرطة ابوظبي بتخريج الدفعة رقم 115من فوج عام زايد يف اإدارة 
مدار�ض ال�سرطة بقطاع املوارد الب�سرية و�سمت 35 �سرطياً م�ستجداً.

وقال العميد مهنا حممد النعيمي مدير اإدارة مدار�ض ال�سرطة اإن اإطاق 
ا�سم "فوج ع��ام زاي��د " على ه��ذه الدفعة ياأتي يف اإط��ار م��ب��ادرات ع��ام زايد 
على  و�ساما   " زاي��د   " اإ�سم  الدفعة  ه��ذه  خريجو  يحمل  ولكي   2018

�سدورهم.
وا�سار اىل اأن تخريج هذه الدفعة ياأتي يف اإطار حر�ض �سرطة اأبوظبي على 
رفد اإدارات ال�سرطة بكوادر موؤهلة من اأبناء الوطن جت�سيداً ل�سرتاتيجيتها 
الذي  املهم  بالدور  منها  واإمياناً  والعملية،  العلمية  امل�ستجدات  مواكبة  يف 

تقوم به اأجهزة ال�سرطة لتعزيز م�سرية الأمن وال�ستقرار يف املجتمع.
واكد العميد مهنا على اأهمية تدريب رجال ال�سرطة وفق اأف�سل املمار�سات 
العاملية املتقدمة لإك�سابهم املزيد من املهارات واخلربات لتمكينهم من اأداء 

واجباتهم على اأف�سل وجه.
وكرم مدير اإدارة مدار�ض ال�سرطة اأوائل الدورة من ال�سرطة امل�ستجدين، 

بح�سور العقيد ر�سا�ض �سامل العامري نائب املدير وعدد من ال�سباط.



 اأ�سبح اإيقاع احلياة املعا�سرة جنونياً. يتنقل كثريون بني 
م�سوؤوليات عدة ترتبط بالعمل واحلياة املنزلية والرعاية 
ب��الآخ��ري��ن وال��ع��اق��ات. ك��م م��رة �سعرت ب��الإج��ه��اد ب�سبب 
املطالب املفرو�سة عليك والتوقعات املنتظرة منك و�سغط 

الوقت؟
عزل  اأو  ا�سرتاحة  اأخ��ذ  دون  للعي�ض من  ل�سنا مربجمني 
ي�سهل  ما يح�سل من حولنا،  كل  لكن مع  لفرتة.  نف�سنا 
اأن ي�سيبنا ال�سغط النف�سي والإجهاد. لذا ي�سّدد اخلرباء 
على اأهمية معرفة الأعرا�ض وحتديد العتبة التي ت�سبح 

بعدها امل�سوؤوليات اأكرب من قدرتنا.
النظام  �سمن  طبيبة  ك��ا���س��رب،  ت��ي��ف��اين  ال��دك��ت��ورة  ت��ق��ول 

ال�سحي يف مركز )مايو كلينك(:
 )تتعّدد اأعرا�ض ال�سغط النف�سي، من بينها اأوجاع الراأ�ض 
والع�سات وا�سطراب املعدة والتعب والقلق وتعّكر املزاج 
وقلة الرتكيز والأكل املفرط اأو قلة الأكل ونوبات الغ�سب 

والن�سحاب من املجتمع.
بذلك وحترتم  تعرتف  اأن  يجب  خ��ارق.  �سخ�ض  ما من   

حدود قدراتك(.

تطرح كا�سرب ثاث ن�سائح لتجنب الإجهاد:

ت�ضاءل: )ما �الأهم يف هذه �للحظة؟(:
اإذا كنت تقود �سيارتك، تنّبه اإىل الطريق. واإذا كنت تتناول 
تلعب  ول  اللحظات  تلك  على  رّك���ز  ���س��دي��ق،  م��ع  الع�ساء 
غري  �سلوكاً  و�سيكون  تفعله  عما  �سيلهيك  لأن��ه  بهاتفك 

لئق منك.

�حت�ضب �لوقت �ملخ�ض�ض اللتز�ماتك:

قبل اأن تقرر امل�ساركة يف اأي حدث اأو تنظيم حفلة ع�ساء، 
يجب اأن تعرف اأنك م�سطر اإىل تخ�سي�ض وقت ل ميكن 
ا�ستبداله. توّقع اأن يكون وقت احلدث اأطول مما ظننت. 
املنا�سبات  ب�ساأن  ق��رارات��ك  اتخاذ  قبل  اجلوانب  ه��ذه  قّيم 
اإذا  للرف�ض  م�ستعداً  وكن  وقتك  من  ج��زءاً  ت�ستحق  التي 

مل ينا�سبك امل�سروع.

�أعِلْن �أنك غري متاح:
من ال�سروري اأن تخ�س�ض بع�ض الوقت لنف�سك. اجعله 

جزءاً من جدولك ول تدع م�سوؤولياتك الأخرى توؤثر يف 
اإىل رف�ض بع�ض  هذه اللحظات. �ستحتاج يف هذه احلالة 

املطالب الأخرى.
حتافظ  اأن  ال�سروري  من  الن�سائح،  هذه  اإىل  بالإ�سافة 

على عادات �سحية لتجنب الإجهاد. 
وتناول  ليًا  يكفي  مبا  النوم  خ��ال  )م��ن  كا�سرب:  تقول 
بانتظام،  الريا�سة  وممار�سة  اليوم  خال  �سحية  وجبات 
م�سوؤوليات  بتحّمل  ل��ك  ت�سمح  ال��ت��ي  الطاقة  �ست�ستعيد 

احلياة الكربى(.

�شحة وتغذية
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ل مر�رة �لفم �أو �ملذ�ق �ل�ضيئ ردة فعل طبيعية بعد  ت�ضكِّ
تناول ماأكوالت حارة �أو حام�ضة. لكن حني يدوم ذلك 
ت�ضبح  متوقع،  غري  ب�ضكل  يبد�أ  �أو  طويلة  فرتة  �ملذ�ق 

�حلالة مقلقة.

ل�ضنا مربجمني للعي�ض من دون �أخذ ��ضرت�حة �أو عزل �أنف�ضنا لفرتة

االإجهاد.. ن�ضائح لتجنب تاأثريه على �ضحتك

من  متعددة،  بعوامل  تتاأثر  اأن  ميكن  معقدة  حا�سة  ال��ذوق 
بينها قلة نظافة الأ�سنان اأو جفاف الفم اأو احلمل. ملعاجلة 
املذاق ال�سيئ امل�ستمر، ل بد من ا�ستهداف امل�ساكل الكامنة. 
املرحلة  املزعج يف  امل��ذاق  النا�ض من  اأن يتخل�ض  لكن ميكن 

الأوىل بف�سل عاجات منزلية ب�سيطة.
ن�ستعر�ض يف ما يلي 13 �سبباً حمتمًا ملرارة الفم ونناق�ض 

اأي�ساً اأعرا�ض احلالة وعاجاتها.

موؤ�ضر�ت و�أعر��ض
يف ع��امل ال��ط��ب، ُي��ع��َرف ت��غ��رّي امل���ذاق ال��دائ��م يف ال��ف��م بخلل 
ال��ذوق. ي�سبح ذلك مزعجاً وقد تدوم امل�سكلة فرتة طويلة 

حتى معاجلة ال�سبب الكامن.
بخلل  امل�سابون  بها  ي�سعر  اأن  ميكن  ال��ت��ي  النكهات  تتعدد 

الذوق:
ُمّر. • طعم 

معدين. • طعم 
كريه. اأو  زنخ  • طعم 

مالح. • طعم 
اأنه قد ُي�سّعب تذوق  قد يكون املذاق ُم�ستِّتاً لانتباه، حتى 
اأ�سناف اأخرى اأثناء الأكل اأو ال�سرب. ميكن اأن ي�ستمر املذاق 
املزعج لدى ال�سخ�ض بعد تنظيف اأ�سنانه وقد يواجه اأعرا�ساً 

اأخرى، بح�سب �سبب امل�سكلة.

�أ�ضباب
ق��د ت�سبح  ال��ف��م لي�ض خ��ط��رياً. لكن  م���رارة  اأ���س��ب��اب  معظم 
درجة  اأو  ت��وؤث��ر يف حميتك  اأن  م��زع��ج��ة ومي��ك��ن  الأع���را����ض 

ا�ستمتاعك بحياتك اليومية.

يف ما يلي احلالت التي ميكن اأن ت�سبب مرارة الفم:

جفاف �لفم
حني  ال��ف��م  ج��ف��اف  م�سكلة  تن�ساأ 

ي��ع��ج��ز ال���ف���م ع����ن اإن���ت���اج 
من  ك��اف��ي��ة  كمية 

اللعاب. ملا 

كان الأخري ي�سهم يف تقلي�ض ن�سبة اجلراثيم يف الفم، فيوؤدي 
تراجع م�ستواه اإىل تكاثر اجلراثيم التي ت�ستطيع ال�سمود 

يف هذه البيئة.
ي�سعر امل�سابون بخلل الذوق باأن فمهم لزج وجاف. قد تنجم 
احلالة عن عوامل متعددة كالأدوية اأو ا�سطرابات قائمة اأو 
الأنف  ان�سداد  ب�سبب  اأي�ساً  الفم  يجّف  اأن  ميكن  التدخني. 
ي�ست�سري  اأن  ي��ج��ب  ف��م��ك.  ع��رب  التنف�ض  اإىل  وا���س��ط��رارك 
على  للح�سول  طبيبهم  ال��ف��م  يف  دائ���م  ب��ج��ف��اف  امل�����س��اب��ون 

ت�سخي�ض دقيق للحالة.

م�ضاكل يف �الأ�ضنان

اأن  الفم. ميكن  مل��رارة  اآخ��ر  �سبباً  الأ�سنان  ت�سكِّل قلة نظافة 
والتقاط  الت�سو�ض  ع��ن  اأي�ساً  م�سوؤولة  احل��ال��ة  ه��ذه  تكون 

عدوى ون�سوء اأمرا�ض يف اللثة اأو التهابها.
مي��ك��ن جت��ّن��ب ع���دد ك��ب��ري م��ن امل�����س��اك��ل ال�سائعة ع��رب فرك 
بع�ض  ي��اح��ظ  ق��د  بانتظام.  باخليط  وتنظيفها  الأ���س��ن��ان 
على  ي�ساعدهم  الل�سان  مك�سطة  ا�ستعمال  اأن  اأي�ساً  النا�ض 

التخل�ض من بع�ض الأعرا�ض.
وي�����س��ه��م ا���س��ت��ع��م��ال غ�����س��ول ال��ف��م امل�����س��اد ل��ل��ج��راث��ي��م خال 
انت�سار  الأ�سنان يف  تف�سل بني ح�س�ض فرك  التي  الفرتات 

حد اأدنى من اجلراثيم امل�سبِّبة ملذاق �سيئ.

�حلمل
ي�ستكي عدد كبري من الن�ساء من املذاق املّر اأو املعدين يف الفم 
خال الف�سل الأول من احلمل. ت�سهد الهرمونات يف ج�سم 
امل��راأة تقلبات ب��ارزة خال احلمل. ميكن اأن 
ما  احل��وا���ض،  يف  التقلبات  تلك  توؤثر 
ي��ن�����س��ئ رغ���ب���ة ���س��دي��دة ل��دي��ه��ا يف 
مقابل  معينة  ماأكولت  تناول 
اأو روائح  اأغ��ذي��ة  ال��ن��ف��ور م��ن 

اأخرى.
ي�سعر بع�ض احلوامل اأي�ساً 
مب���ذاق م��ع��دين اأو م��ّر يف 
اأف���واه���ه���ّن. ت�����س��ب��ح هذه 
لكنها  م���زع���ج���ة  احل����ال����ة 
مرحلة  يف  ع���م���وم���اً  ت�����زول 
بعد  اأو  احلمل  م��ن  لحقة 

الولدة.

متالزمة �لفم �حلارق
ت���������������س�������ري 

اإىل ح��ال��ة م�����س��وؤول��ة ع��ن ال�سعور  ال��ف��م احل����ارق  م��ت��ازم��ة 
باحلرقة يف الفم. قد يختلف ال�سعور من �سخ�ض اإىل اآخر، 
الفلفل  تناول  عند  يح�سل  ملا  م�سابهاً  كثريون  يعتربه  لكن 
اأو زنخ يف  احل��ار. كذلك، قد ي�سعر بع�ض النا�ض مبذاق مّر 

فمهم.
متقطعة،  ب��وت��رية  احل���ارق  الفم  متازمة  اأع��را���ض  وتظهر 
لكن ميكن اأن ت�سبح امل�سكلة مزمنة يف حالت اأخرى وتدوم 
فرتة طويلة. ويجد بع�ض امل�سابني بهذه املتازمة �سعوبة 
اأو ال�سرب، بينما يخفف الأخ��ريان حّدة الأعرا�ض  يف الأكل 

لدى اآخرين.

�نقطاع �لطمث
قد ت�سعر املراأة يف مرحلة انقطاع الطمث مبذاق مّر يف فمها. 
ميكن اأن تنجم امل�سكلة يف هذه احلالة عن تراجع م�ستويات 
ثانوية مثل  اإىل حالة  ي���وؤدي  م��ا  الأ���س��رتوج��ني يف ج�سمها، 
متازمة الفم احل��ارق. اأو ميكن اأن ترتبط احلالة بجفاف 

دائم يف الفم.

�الرجتاع �ملعدي �ملريئي �أو �الرجتاع �حلم�ضي
ق���د ي��ك��ون م��ر���ض الرجت������اع امل���ع���دي امل��ري��ئ��ي اأو الرجت����اع 
احلم�سي م�سوؤوًل عن مرارة الفم غري املرغوب فيها. تبداأ 
امل�سكلة حني ت�سعف الع�سلة العا�سرة يف اأعلى املعدة وت�سمح 

للحم�ض اأو ع�سارة املرارة بال�سعود والو�سول اإىل املريء.
امل����ريء، فين�ساأ  اإزع����اج  اإىل  امل��ري��ئ��ي  امل��ع��دي  مييل الرجت����اع 
�سعور باحلرقة يف ال�سدر اأو البطن. كذلك، ميكن اأن ت�سبب 
اأو نتناً يف الفم وتدوم امل�سكلة بقدر  هذه احلالة مذاقاً مراً 

الأعرا�ض الأخرى.

�لقالع �لفموي
توؤدي عدوى اخلمرية يف الفم اإىل ظهور نقاط اأو بقع بي�ساء 
على الل�سان اأو الفم اأو احللق. حتى اأنها قد ُتخّلف مذاقاً مراً 

اأو مزعجاً يدوم حتى معاجلة العدوى.

متالزمة �ل�ضنوبر
يف بع�ض احلالت، يوؤدي تناول ال�سنوبر اإىل ن�سوء مذاق مّر 
اأو معدين يف الفم. تقع هذه امل�سكلة غالباً بعد يوم اإىل ثاثة 
اأعرا�ض  مع  املتازمة  ترتافق  ل  ال�سنوبر.  اأك��ل  على  اأي��ام 

اأخرى وتزول بعد ب�سعة اأ�سابيع.

�ل�ضغط �لنف�ضي و�لقلق
فعل  رد  والقلق  النف�سي  ال�سغط  م�ستويات  ارت��ف��اع  ز  يحفِّ
الذوق.  بتغرّي حا�سة  الإجهاد يف اجل�سم، ما يت�سبب عموماً 
كذلك، قد يكون القلق م�سوؤوًل عن جفاف الفم، ما يوؤدي يف 

حالت كثرية اإىل مرارة الفم.

ت�ضرر �الأع�ضاب
م��ث��ل احل���وا����ض الأخ������رى، ت��رت��ب��ط ب��راع��م ال����ذوق مبا�سرًة 
اإىل تغرّي  ي���وؤدي ت�سرر الأع�����س��اب  ل��ذا  ال��دم��اغ.  ب��اأع�����س��اب 

طريقة ال�سخ�ض يف حتليل النكهات.

الراأ�ض  اإ�سابة يف  الع�سبي عن  ال�سرر  اأن ينجم  ميكن 
اأو امل�ساكل التالية:

• ال�سرع.
املتعدد. • الت�سلب 

دماغية. • اأورام 
الن�سفي. الوجه  • �سلل 

• اخلرف.

�الأدوية و�ملكمالت �لغذ�ئية
اأحياناً يكون بع�ض الأدوية اأو املكمات اأو العاجات الطبية 
م�سوؤوًل عن مرارة الفم لأن الأدوية حتمل مذاقاً مّراً اأو لأن 

املواد الكيماوية املوجودة فيها ت�سل اإىل اللعاب.
ت�سبب  اأدويتك  اأن  تتاأكد من  ت�ست�سري طبيبك كي  اأن  يجب 

لك مرارة الفم. وهي ت�سمل ما يلي:
احليوية. امل�سادات  اأنواع  • بع�ض 

القلب. اأدوية  • بع�ض 
احلديد  اأو  كالنحا�ض  م��ع��ادن  على  حتتوي  فيتامينات   •

اأو الزنك.
الليثيوم. • اأدوية 

�أمر��ض متنوعة
التهابات  بينها  م��ن  الأم���را����ض،  بع�ض  ي��رتاف��ق  اأن  مي��ك��ن 
ير�سل  الفم.  م��رارة  ال��زك��ام، مع  ح��الت  اأو  الأنفية  اجليوب 
اجل�سم بروتينات التهابية للتقاط اخلايا امل�سرة، ما قد 
فت�سعر مب��رارة غري  ال��ذوق،  وبراعم  الل�سان  يف  اأي�ساً  توؤثر 

طبيعية يف فمك.

عالج �ل�ضرطان

ي�سعر ال�سخ�ض الذي يخ�سع لعاج ال�سرطان مبذاق كريه 
العاج  ينعك�ض  اأن  ميكن  ال�����س��رب.  اأو  الأك���ل  اأث��ن��اء  فمه  يف 
الكيماوي والعاج بالأ�سعة �سلباً على براعم الذوق يف بع�ض 
�سرب  اأو  الريق  كبلع  العمليات،  اأب�سط  يجعل  ما  احل���الت، 

املاء، ترتافق مع مذاق مّر اأو مزعج.

�لعالجات �لطبية و�ملنزلية
ا���س��ت��ه��داف ال�سبب  ن��ه��ائ��ي��اً، ل ب��د م��ن  ال��ف��م  ملعاجلة م���رارة 
امل�سكلة عرب  ُي�سّخ�ض  اأن  الكامن. ي�ستطيع الطبيب عموماً 
ال�ستف�سار عن اأي اأعرا�ض واأدوية اأخرى واإجراء الفحو�ض 

الازمة. ثم ميكن اأن يو�سي بالعاجات املنا�سبة.
الأعرا�ض  م��ن  للتخل�ض  فاعلة  املنزلية  ال��ع��اج��ات  تبقى 
تفيد  لكنها قد ل  دائ��م،  البحث عن حل  مع  تزامناً  موؤقتاً، 
ال��ت��ي ت�سهم يف  امل��ن��زل��ي��ة  ال��ع��اج��ات  ت��ت��ع��دد  ال��ن��ا���ض.  جميع 

تخفيف املذاق املّر، من بينها:
• العتناء املنتظم بالأ�سنان عرب فركها وتنظيفها باخليط 

وا�ستعمال غ�سول فم م�ساد للجراثيم.
الفم  يف  اللعاب  لتحريك  ال�سكر  من  خالية  علكة  • م�سغ 

با�ستمرار.
اليوم. مر  على  ال�سوائل  �سرب  من  • الإكثار 

مثل  احلم�سي  لارجتاع  امل�سبِّبة  اخلطر  عوامل  • جتّنب 
تناول املاأكولت الد�سمة اأو احلارة، 

ف�سًا عن تخفيف منتجات التبغ اأو التوقف عن ا�ستعمالها 
نهائياً.

التي  اخَل��ب��ز  ���س��ودا  م��ن  �سغرية  مبلعقة  ال��ف��م  �سطف   •
ُت�ساف اإىل كوب ماء.

�لعالجات �ملنزلية فاعلة للتخل�ض من �الأعر��ض موؤقتًا

مرارة الفم.. ال بد من ا�ضتهداف امل�ضاكل الكامنة
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املال والأعمال

جمارك دبي تبحث مع وفد جتاري ياباين تعزيز التعاون والتن�ضيق يف حماية حقوق امللكية الفكرية

كهرباء دبي توقع مذكرة تفاهم مع �ضركة ثري اإم العاملية 

بالتعاون مع جمل�ض �الأعمال �لكويتي

غرفة عجمان تنظم جمل�س رم�ضاين الغبقة  بح�ضور رجال االأعمال وامل�ضتثمرين

•• دبي –الفجر:

���س��م ممثلني  ي��اب��ان��ي��اً  وف����داً  دب���ي  ا�ستقبلت ج��م��ارك   
التجارة  ل��رباءات الخ��رتاع وهيئة  اليابان  عن مكتب 
العامة  والقن�سلية  "جيرتو"  ال��ي��اب��ان��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة 
لليابان يف دبي، وكان يف ا�ستقبالهم يو�سف عزير مبارك 
ونرمني  الفكرية  امللكية  ح��ق��وق  حماية  اإدارة  م��دي��ر 
وحممد  القانونية  ال�سوؤون  اإدارة  مدير  عي�سى  اأحمد 
الفكرية  امللكية  ن��زاع��ات  ح��ل  ق�سم  م��دي��ر  ن��ا���س��ر  ب��ن 
والعامات  ال��وك��الت  قيد  ق�سم  م��دي��ر  اأح��م��د  ون���ورة 
التجارية،، حيث تراأ�ض الوفد الزائر ما�سا�سي نيموتو 
مدير �سعبه التعاون الدويل يف مكتب اليابان لرباءات 
م�ست�سار  �سوجيموتو  يو�سيهيدي  مب�ساركة  الخ��رتاع 
لليابان يف دبي  العامة  بالقن�سلية  الق�سم القت�سادي 

وما�ساو غوتو مدير امللكية الفكرية يف جيرتو دبي.
موؤكداً  ال��زائ��ر  الياباين  بالوفد  عزير  يو�سف  ورح��ب 
حر�ض جمارك دبي على تعزيز التعاون والتن�سيق مع 
امللكية  حقوق  حماية  عن  امل�سوؤولة  اليابانية  اجلهات 
الفكرية، وعر�ض خال اللقاء جهود الدائرة ودورها 
امل��ق��ل��دة م��ن خ���ال الت�سدي  ال��ب�����س��ائ��ع  يف م��ك��اف��ح��ة 
ملحاولت ادخال هذه الب�سائع عرب املنافذ اجلمركية 
لإم�����ارة دب����ي، ع��رب ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����س��ي��ق م��ع اأ�سحاب 

العامات التجارية.
واأو�سح اأن جمارك دبي تطبق القوانني الحتادية التي 
تنظم حماية حقوق امللكية الفكرية يف دولة المارات 
وفقا لاتفاقيات املطبقة يف جمل�ض التعاون اخلليجي، 
والتن�سيق  التعاون  تعزيز  على  الدائرة  حر�ض  موؤكداً 

يف جمال مكافحة الب�سائع املقلدة مع املناطق احلرة 
تطبقها  التي  والأنظمة  ل��اإج��راءات  وفقاً  الدولة  يف 
ادارات����ه����ا يف ه���ذا امل���ج���ال، وع���ر����ض الإج�������راءات التي 
اإع��ادة تدوير الب�سائع  تطبقها جمارك دبي يف جمال 
مع  بالتن�سيق  الفكرية  امللكية  ح��ق��وق  على  املتعدية 

اأ�سحاب العامات التجارية. 
يف  الفكرية  امللكية  ح��ق��وق  حماية  اإدارة  م��دي��ر  واأك���د 
جمارك دبي اأن الدائرة حتر�ض على امل�ساركة يف كافة 
ت��ط��وي��ر ج��ه��ود الت�سدي  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  الأن�����س��ط��ة 
للب�سائع املقلدة مرحبا بالدعوة املوجهة من اجلانب 
تنظيمها يف  �سيتم  ندوة متخ�س�سة  الياباين حل�سور 
2019 لتعزيز  ال��ع��ام  ف��رباي��ر م��ن  دب��ي خ��ال �سهر 
ال��ت��ع��اون يف جم���ال م��ك��اف��ح��ة ال��ب�����س��ائ��ع امل��ق��ل��دة، مع 
تدريبية  برامج  لتوفري  م�ستقبا  التن�سيق  اإمكانية 
للموظفني متخ�س�سة بحماية حقوق امللكية الفكرية، 
دبي  ج��م��ارك  ب��ني  م��ا  تفاهم  م��ذك��رة  توقيع  واإمكانية 
وهيئة التجارة اخلارجية "جيرتو" يف القريب العاجل 
لتبادل املعلومات واخلربات يف جمال امللكية الفكرية.

واأعرب مدير �سعبه التعاون الدويل يف مكتب اليابان 
ل���رباءات الخ���رتاع ع��ن تقديره جلهود ج��م��ارك دبي 
ودوره��ا يف حماية حقوق امللكية الفكرية، موؤكداً على 
تطوير التعاون بني اجلانبني لتحقيق اأف�سل النتائج 
العاقات  لتطور  خدمة  املقلدة  الب�سائع  مكافحة  يف 
واليابان،  الم��ارات  دول��ة  بني  والتجارية  القت�سادية 
التن�سيق  اأعلى م�ستويات  على �سرورة حتقيق  م�سدداً 
والتوا�سل  املبا�سرة  املتابعة  خال  من  املجال  هذا  يف 

الدائم مع العامات التجارية اليابانية.

•• دبي-وام:

دب���ي مذكرة  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  وق��ع��ت هيئة 
العاملية  اإم"  "ثري  ���س��رك��ة  م���ع  ت��ف��اه��م 
املتخ�س�سة يف البحوث والتطوير للتعاون 
ا�ست�سراف  واخل����ربات يف  امل��ع��ارف  وت��ب��ادل 
يف  الإحالية  التقنيات  وتطوير  امل�ستقبل 

جمالت عمل الهيئة.
حممد  �سعيد  �سعادة  التفاهم  مذكرة  وقع 
الطاير الع�سو املنتدب الرئي�ض التنفيذي 
نيكولز  وروب��رت  دبي  لهيئة كهرباء ومياه 
اإم  "ثري  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض 
الأو����س���ط  ال�������س���رق  م��ن��ط��ق��ة  يف  اخلليج" 
التفاهم  مذكرة  تهدف  اإفريقيا.  و�سمال 
ال��ت��ع��اون يف جم���الت متنوعة  ت��ع��زي��ز  اإىل 
ال��ت��ح��ولت يف  ا���س��ت�����س��راف وق���ي���ادة  ت�سمل 
وت�سجيع  ودع��م  احلديثة  التقنيات  جم��ال 
ا�ستك�ساف  ع���رب  الإح���ال���ي���ة  الب���ت���ك���ارات 

فر�ض ا�ستثمارية جديدة لتطوير تقنيات 
النا�سئة  امل�ساريع  ودع��م  جديدة  وخدمات 
ذلك  يف  مبا  امل�ستقبل  تقنيات  جم��الت  يف 
ت�سجع  اأن�سطة  وتنظيم  الأ���س��ي��اء  اإن��رتن��ت 
الهاكاثون  م�سابقات  م��ث��ل  الب��ت��ك��ار  ع��ل��ى 
اإىل تعزيز ال�ستفادة من اخلربات  اإ�سافة 
الطاقة  ال��ع��امل��ي��ة يف جم����الت  وال���ت���ج���ارب 
لتقليل  امل���ب���اين  يف  ال����س���ت���دام���ة  وح���ل���ول 
املذكرة  ت��ن�����ض  ك��م��ا  ال���ط���اق���ة.  ا���س��ت��ه��اك 
التجريبية  امل�ساريع  وتنفيذ  تطوير  على 
والتطوير  البحوث  جم��الت  يف  والتعاون 

لرفع معايري ال�سامة يف اأماكن العمل.
ان  ال��ط��اي��ر  �سعيد حممد  ���س��ع��ادة  واو���س��ح 
"ثري  �سركة  م��ع  التفاهم  م��ذك��رة  توقيع 
تناف�سية  ت��ع��زي��ز  ج��ه��ود  ���س��م��ن  اإم" ي��اأت��ي 
الهيئة ومتيزها يف م�سايرة الركب التقني 
ال�سركات  مع  التعاون  خال  من  املت�سارع 
لتطوير  ال����رائ����دة  ال��ع��امل��ي��ة  وامل��وؤ���س�����س��ات 

املبتكرة  واحل���ل���ول  الإح��ال��ي��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
وت�ساعد  املت�سارعة  التغريات  تواكب  التي 
اخلطط  وو���س��ع  الفر�ض  ا�ست�سراف  على 
جانب  اإىل  الأم������د  ط��وي��ل��ة  ال���س��ت��ب��اق��ي��ة 
ال��ت��ج��ارب واأف�سل  اأجن����ح  ال���س��ت��ف��ادة م��ن 
اخلربات العاملية يف جمال ال�سبكات الذكية 
اإطار  يف  وذل���ك  ال��ب��ي��ان��ات  �سبكات  وح��ل��ول 
موؤ�س�سة م�ستدامة  تكون  لأن  الهيئة  روؤية 

مبتكرة على م�ستوى عاملي.
دواعي  نيكولز من  روب��رت  اك��د  من جهته 
ك��ه��رب��اء ومياه  ال��ت��ع��اون م��ع هيئة  اأه��م��ي��ة 
ال�سركة ب�سكل ناجح  ابتكارات  دبي لتنفيذ 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  وفعال يف 
م��ن��وه��ا ان���ه مت الت���ف���اق ع��ل��ى ال��ت��ع��اون يف 
حت�سني  �ساأنها  م��ن  ودرا����س���ات  م�����س��روع��ات 
ام��ارة دبي  ال�ستدامة يف قطاع الطاقة يف 
خربات  اإم"  "ثري  ���س��رك��ة  مت��ت��ل��ك  ح��ي��ث 
ال��ع��امل��ي وناأتي  ال��ط��اق��ة  ط��وي��ل��ة يف ق��ط��اع 

ب��ه��ذه اخل����ربات اإىل دول����ة الإم������ارات من 
نت�سارك  م��وؤ���س�����س��ات  م���ع  ال��ت��ع��اون  خ���ال 
طرق  لكت�ساف  الأه����داف  نف�ض  يف  معها 
جديدة لت�سخري م�سادر الطاقة وحت�سني 

الثمينة  الطبيعية  امل���وارد  م��ن  ال�ستفادة 
واإننا على ثقة من اأن هذه ال�سراكة �ستعزز 
التعاون بني املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة 

وت�سهم يف تطوير حلول مبتكرة.

•• عجمان ـ الفجر 

ن��ظ��م��ت غ���رف���ة جت�����ارة و���س��ن��اع��ة عجمان 
الرم�سانية"  "الغبقة  رم�ساين  جمل�ض 
الكويتي  الأع��م��ال  "جمل�ض  م��ع  بالتعاون 
بدبي والإمارات ال�سمالية" بح�سور �سعادة 
عبداهلل املويجعي رئي�ض جمل�ض اإدارة غرفة 
قن�سل  ال��ر���س��ي��دي  ذي���اب  و���س��ع��ادة  عجمان 
اإىل  اللقاء  ع��ام دول��ة الكويت، حيث ه��دف 
تعزيز اأوا�سر التعاون القت�سادي امل�سرتك 

وبحث الفر�ض ال�ستثمارية املتاحة.
"خيمة  يف  اأق����ي����م  ال������ذي  ال���ل���ق���اء  ح�����س��ر 
ال��زورا، �سعادة غالب  كهرمان" يف منطقة 
غرفة  اإدارة  جمل�ض  ع�سو  املهريي  خليفة 
عجمان، وحممد علي اجلناحي مدير عام 
الظفري  ونا�سر  بالإنابة،  عجمان  غرفة 
ودعم  التخطيط  لقطاع  التنفيذي  املدير 
الأع�����س��اء يف غ��رف��ة ع��ج��م��ان ومل���ى جا�سم 
الكويتي،  بور�سلي رئي�سة جمل�ض العمال 
وعدد من موظفي الغرفة ورجال العمال 
اخلليجيني.  يف بداية اللقاء رحب �سعادة 
على  واأث��ن��ى  باحل�سور  املويجعي  ع��ب��داهلل 
اأه��م��ي��ة ه��ذه ال��ل��ق��اءات ال��ودي��ة ال��ت��ي تعزز 
بني  امل�سرتك  القت�سادي  التعاون  فر�ض 
العاقات  على  موؤكدا  والكويت،  الإم��ارات 
التي ترتبط  املتاأ�سلة واملتميزة  التاريخية 

المارات والكويت قيادة و�سعبا.
الثنائية  اللقاءات  �سرورة عقد  على  واأك��د 
اعمال  و���س��ي��دات  ورج���ال  ال��ت��ج��ار  بح�سور 
على  للتعرف  ال��زي��ارات  وزي���ادة  الطرفني 
ان  ل�سيما  مبا�سر،  ب�سكل  املتاحة  الفر�ض 

الفر�ض اخلليجية كبرية ومتنوعة.
اإم����ارة ع��ج��م��ان ت��رح��ب بكافة  اأن  واأو����س���ح 
العمال  و���س��ب��اب  رج���ال  م��ن  امل�ستثمرين 
وتعريفهم بالفر�ض املتنوعة التي متتلكها 
املعنية يف  موؤكدا حر�ض اجلهات  الم��ارة، 
عجمان بتوفري مناخ جاذب يج�سد توقعات 
على  والعمل  العمال  جمتمع  وطموحات 
بتوجيهات  وذل���ك  ال��ع��ق��ب��ات،  ك��اف��ة  تذليل 
ال�سيخ حميد  ال�سمو  وحر�ض من �ساحب 
الأعلى  املجل�ض  ع�سو  النعيمي  را���س��د  ب��ن 

ح��اك��م ع��ج��م��ان  و���س��م��و ال�����س��ي��خ ع��م��ار بن 
رئي�ض  � ويل عهد عجمان  النعيمي  حميد 

املجل�ض التنفيذي.
عجمان  غرفة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  وثمن 
الكويتي  الأعمال  ملجل�ض  املبذولة  اجلهود 
الكويتي  الع������م������ال  جم���ت���م���ع  رب�������ط  يف 
ب���الإم���ارات ع��ام��ة واإم�����ارة ع��ج��م��ان ب�سكل 

خ����ا�����ض مب����ا ي����زي����د م����ن ع���ق���د ال���ل���ق���اءات 
املبا�سرة وامل�سرتكة و�سهولة التوا�سل بني 
وت��ب��ادل اخلربات  الطرفني  اع��م��ال  رج��ال 

وال�سراكات.
امل�ساركة يف خمتلف  اأك��د على �سرورة  كما 
امل��ع��ار���ض وال��ف��ع��ال��ي��ات الإق��ت�����س��ادي��ة التي 
التعاون  نطاق  لتو�سيع  الطرفني  ينظمها 

وزي�����ادة ال��ف��ر���ض ال���س��ت��ث��م��اري��ة، ه���ذا اإىل 
التعليم  جم��الت  يف  التعاون  بحث  جانب 
القطاعات، وطالب  وال�سحة وغريها من 
ببذل اجلهود امل�سرتكة للدفع قدما بزيادة 
مواكبة  و���س��رورة  التجاري  التبادل  حجم 
القطاع  ي�سهدها  التي  التطورات  خمتلف 

القت�سادي.

م��ن ج��ان��ب��ه وج���ه ���س��ع��ادة ذي���اب الر�سيدي 
اجلزيل  ال�سكر  الكويت  دول��ة  ع��ام  قن�سل 
املجل�ض  ل��ت��ن��ظ��ي��م  ع���ج���م���ان  غ���رف���ة  اإىل 
على  "الغبقة" واك��د  امل�سرتك  الرم�ساين 
العاقة املتينة بني الكويت وعجمان على 
املوؤ�س�سات  ت�سم  بحيث  اخل�سو�ض  وج��ه 
الطلبة  م���ئ���ات  الإم���������ارة  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ورجال  التجار  من  كبري  وع��دد  الدار�سني 

العمال من الكويت.
الرم�سانية  امل��ج��ال�����ض  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  واأك����د 
ال��رب��ط الق��ت�����س��ادي واخلروج  ودوره����ا يف 
ان  مي��ك��ن  طيبة  وت��و���س��ي��ات  ب��ن��ت��ائ��ج  منها 
ال��ت��ع��اون وال�����س��راك��ة بني  زي���ادة  ت�ساهم يف 
وعجمان،  ال��ك��وي��ت  يف  الع���م���ال  جم��ت��م��ع 
القطاعات  ك���اف���ة  ت�����س��ه��ده  مب����ا  م�������س���ي���داً 
ا�ساد  كما  عجمان،  اإم���ارة  يف  القت�سادية 
ب���اجل���ه���ود احل��ك��وم��ي��ة ع��ل��ى ت���وف���ري كافة 
للم�ساريع  الق��ت�����س��ادي  ال��ن��ج��اح  م��ق��وم��ات 

وخا�سة املوجهة لرواد الأعمال.  
ه����ذا واأو�����س����ى احل�������س���ور ب�������س���رورة عقد 
ورواد  رج���ال  بح�سور  الثنائية  ال��ل��ق��اءات 
املعار�ض  خمتلف  يف  وامل�����س��ارك��ة  الع��م��ال 
الكويت وعجمان، و�سرورة  تنظم يف  التي 
باأهم  وال���ب���ح���وث  الإح�������س���ائ���ي���ات  ت���وف���ري 
وتنظيم  ا���س��ت��ث��م��اري��ا  ال����واع����دة  امل���ج���الت 

معار�ض وفعاليات م�سرتكة.
بني  م�سرتكة  خ��ط��ة  �سمن  ال��ل��ق��اء  وج���اء 
الكويتي  الأعمال  وجمل�ض  عجمان  غرفة 
ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��وا���س��ل امل��ب��ا���س��ر ع��ل��ى هام�ض  
مذكرة تفاهم املوقعة بني الطرفني بهدف 
ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون الق��ت�����س��ادي مب���ا يخدم 
جمتمع العمال وي�سب يف تنفيذ فعاليات 
وتبادل  ال��ت��ع��اون  تتيح  م�سرتكة  ول��ق��اءات 

اخلربات بني رجال الأعمال.
وخال املجل�ض الرم�ساين تبادل احل�سور 
ال�سحور  اأم�����س��ي��ة  يف  ال����ودي����ة  الح����ادي����ث 
اآليات  الطراف  كافة  وتباحث  الرم�ساين 
 ، م�ستقبا  الق��ت�����س��ادي  ال��ت��ع��اون  زي�����ادة 
وزي���ادة  ال����ودي  ال��ل��ق��اء  ب��اأه��م��ي��ة  م�سيدين 
لتحقيق  والفكار  ال��روؤى  وتبادل  التعارف 

الهداف امل�سرتكة. 

فتح باب الت�ضجيل جلائزة 
االقت�ضاد االإ�ضالمي 2018 

•• دبي-وام:

الت�سجيل  ب��اب  فتح  ع��ن  الإ���س��ام��ي  القت�ساد  لتطوير  دب��ي  م��رك��ز  اأع��ل��ن 
اأبرز  على  ال�سوء  ت�سلط  التي  "جائزة القت�ساد الإ�سامي"  لرت�سيحات 
وحتتفي  وال��ه��ادف��ة  املبتكرة  والتنموية  القت�سادية  وامل�����س��اري��ع  امل��ب��ادرات 
يف  الإ���س��ام��ي  القت�ساد  مفاهيم  م��ع  املتوافقة  امل�ساركات  باأف�سل  �سنويا 
حتقيق النماء ودعم املمار�سات التجارية والقت�سادية امل�سوؤولة وامل�ستدامة 

التي تنعك�ض اإيجاباً على القت�سادات واملجتمعات.
التي  ال�سنوية  اجل��ائ��زة  الإ�سامي  القت�ساد  لتطوير  دب��ي  مركز  وينظم 
2013 بالتعاون مع غرفة جتارة و�سناعة دبي فيما تتوىل  انطلقت عام 

عمليات اإدارة اجلائزة "توم�سون رويرتز".
وقال معايل �سلطان بن �سعيد املن�سوري وزير القت�ساد رئي�ض جمل�ض اإدارة 
مركز دبي لتطوير القت�ساد الإ�سامي " يف ظل ت�ساعد تطبيق اإجراءات 
الإم����ارات  دول���ة  ت��ر���ّس��خ  ال��ع��امل،  ح��ول  ع��دة  اقت�سادية  مناطق  يف  ِحمائية 
موقعها اليوم كوجهة عاملية جاذبة لاأفكار املبتكرة وامل�ساريع الباحثة عن 
ف�ساءات اإبداعية ملا متتلكه من مقومات اإطاق الأعمال وتاأ�سي�ض امل�ساريع 
التجارية لي�ض لل�سركات العاملية وح�سب بل اأي�سا لرواد الأعمال وامل�ساريع 
النا�سئة وال�سغرية واملتو�سطة مبا يف ذلك بنية حتتية ذكية جمهزة ملختلف 
تطبيقات التحول الرقمي والذكاء ال�سطناعي ت�ساندها منظومة قانونية 
وت�سريعية موثوقة حتفز امل�ستثمرين وت�سمن ال�سفافية .. ويف هذا الإطار 
ي�سكل الإعان ال�سادر موؤخرا عن جمل�ض الوزراء برئا�سة �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء 
الدخول  لتاأ�سريات  متكاملة  منظومة  اهلل" با�ستحداث  "رعاه  دبي  حاكم 
القطاعات  البارزة يف خمتلف  والكفاءات  العامليني  امل�ستثمرين  ل�ستقطاب 
جذب  على  ال��دول��ة  ح��ر���ض  على  دل��ي��ل  خ��ري  الوطني  لاقت�ساد  احليوية 

املواهب املتميزة وامل�ستثمرين الدوليني من خمتلف اأنحاء املعمورة".
امل�سوؤولة  القت�سادية  واملمار�سات  امل��ب��ادرات  لت�سجيع  اأن  معاليه  واع��ت��رب 
وامل�ستدامة التي تنعك�ض اإيجابا على منو املجتمعات دور اأ�سا�سي يف تطوير 
امل�ستثمرين  اأم��ام  املتاحة  الوا�سعة  باآفاقه  والتعريف  الإ�سامي  القت�ساد 
التي  املدرو�سة  ال�ستثمارية  بفر�سه  والتوعية  واملبتكرين  الأعمال  ورواد 
النمو  بالتزامن مع دعم  الأدن��ى  اإىل حدها  املخاطر  الأرب��اح وتقلل  حتقق 
القت�سادي الذي يعود بالنفع على املجتمع واأفراده ول يقت�سر على ح�سد 

الأرباح على ح�ساب التنمية امل�ستدامة.
ا�ستقطاب  الإ���س��ام��ي يف  الق��ت�����س��اد  ا���س��ت��م��رار ج��ائ��زة  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأك����د 
مبفاهيم  الوعي  تطور  على  دليل  العامل  اأنحاء  خمتلف  من  الرت�سيحات 
القت�ساد الإ�سامي وتنامي اأعداد املبادرات وامل�ساريع القت�سادية الهادفة 
لتحقيق التوازن بني الربحية والتنمية ..معربا عن ثقته با�ستقطاب ن�سخة 
هذا العام من اجلائزة ملزيد من الرت�سيحات وامل�ساريع النوعية مب�سمونها 

ونتائجها.
من جانبه اعترب �سعادة ماجد �سيف الغرير رئي�ض جمل�ض اإدارة غرفة جتارة 
و�سناعة دبي ع�سو جمل�ض اإدارة مركز دبي لتطوير القت�ساد الإ�سامي اأن 
ال�سوء  لت�سليط  الفاعلة  املوؤ�س�سات واجلهات  ت�سافر اجلهود بني خمتلف 
ن�سر  يف  ي�سهم  الإ�سامي  القت�ساد  يحققها  التي  الإيجابية  النتائج  على 
مفاهيمه وتطوير اأدائه والرتقاء بدوره وم�ساهماته يف امل�سهد القت�سادي 

حمليا وعامليا.
وقال " دبي بقيمها الإن�سانية التي تركز على التنمية والنفتاح والت�سامح 
مع  بالتوازي  النمو  وحتقيق  الإن�سان  �سعادة  فيه  ملا  والبتكار  وال�ستدامة 
ا�ستدامة املوارد، هي املحطة املثلى ملنح جائزة القت�ساد الإ�سامي وتكرمي 

رّواده ".
لتطوير  دب��ي  مل��رك��ز  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ع��ور  ع��ب��داهلل حممد  �سعادة  واأك���د 
لاقت�ساد  كعا�سمة  موقعها  تر�سيخ  توا�سل  دبي  ان  الإ�سامي  القت�ساد 
الإ�سامي عرب اإطاق املبادرات والفعاليات النوعية التي تطور هذا النهج 
حتتفي  كما  والتنموية  الإي��ج��اب��ي��ة  بقيمه  وت��ع��رف  املتكامل  الق��ت�����س��ادي 
واملبتكرين  املبادرين  من  رواده  على  ال�سوء  وت�سلط  النوعية  ب��اإجن��ازات��ه 
واأ�سحاب امل�ساريع القت�سادية التي تعود بالفائدة على املجتمعات وتوؤ�س�ض 
ي��دع��م حتقيق دولة  لق��ت�����س��ادات متنوعة وم�����س��ت��دام��ة وم��ب��ت��ك��رة وه���و م��ا 
الإمارات ملراتبها املتقدمة �سمن قائمة اأف�سل 10 دول يف العامل من حيث 
التناف�سية القت�سادية وا�ستقطاب ال�ستثمارات الأجنبية املبا�سرة بح�سب 

تقرير مركز التناف�سية العاملي.
وقال " نتطلع هذا العام اإىل ا�ستقبال اأعداد اأكرب من الرت�سيحات امل�ساركة 
ال�ساد�سة على التوايل من جائزة القت�ساد الإ�سامي  يف الدورة ال�سنوية 
الإ�سامي  القت�ساد  لتطوير  الداعمة  احلكومية  التوجهات  تواكب  التي 
وتكّرم امل�سروعات التجارية والقت�سادية التي تتوافق مع مفاهيمه وقيمه 

امل�ستدامة".
وت�سم   2018 يوليو   25 حتى  للجائزة  الرت�سيحات  ا�ستقبال  وي�ستمر 
ثمان فئات هي فئة التمويل الإ�سامي التي تركز على املوؤ�س�سات امل�سرفية 
الإ�سامية والتكافلية واإ�سدارات ال�سكوك وفئة ال�سحة والغذاء املخ�س�سة 
وم�ستح�سرات  وال�سحية  الغذائية  واخل��دم��ات  املنتجات  تطوير  مل�ساريع 
وتطبيقات  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  ال���ربام���ج  ت�سمل  ال��ت��ي  الإع�����ام  وف��ئ��ة  التجميل 
التي  وال�سيافة  ال�سياحة  وفئة  الإعامية  واملن�سورات  النقالة  الأج��ه��زة 
تغطي امل�ساريع يف قطاعات ال�سيافة وال�سياحة العائلية والطبية ورحات 
احلج والعمرة. كما ت�سم فئات اجلائزة فئة الوقف والتمكني التي ت�سمل 
والأوقاف  امل��دارة من قبل احلكومة  املبتكرة لاأوقاف  اخلدمات واحللول 
بحلول  تعنى  التي  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  تنمية  وفئة  اخلا�سة 
التقنية والبتكار ال�ساعية لتنمية وتطوير نظم اقت�سادية متكاملة لقطاع 
لاقت�ساد  املعرفية  التحتية  البنية  وفئة  وال�سغرية  املتو�سطة  امل�ساريع 
والبحثية  التعليمية  وامل���ب���ادرات  املوؤ�س�سات  فيها  ت��ن��درج  ال��ت��ي  الإ���س��ام��ي 
وقادة الفكر والكتاب وفئة الفن الإ�سامي من الفنون اجلميلة والب�سرية 

وامل�سرحية والت�سميم.
احلياة" لتكرمي  مدى  "الإجناز  فئة  اجلائزة  تخ�س�ض  ذلك  اإىل  واإ�سافة 
اإلهام  يف  وامل�ساهمة  بالريادة  يت�سمون  ممن  البارزين  الأع��م��ال  رواد  اأح��د 
الآخرين وممن تركوا اأثرا اإيجابيا يف القت�ساد الإ�سامي وقدموا ب�سمة 

وا�سحة فيه.
كافة  اأم��ام  للجائزة مفتوح  والت�سجيل  الرت�سح  باب  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 
الرت�سيحات املحلية منها والعاملية �سرط تلبية معايريها وذلك عرب املوقع 
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املال والأعمال
من خالل وفد تنظمه وز�رة �القت�ضاد

االإمارات ت�ضارك يف االجتماع الـ108 للمجل�س التنفيذي ملنظمة ال�ضياحة العاملية باإ�ضبانيا
�ملهريي: �الإمار�ت ترتبط بعالقة تعاون وطيدة مع منظمة �ل�ضياحة �لعاملية لتطوير بر�مج حتقق ��ضتد�مة منو �لقطاع �ل�ضياحي بالدولة

ميناء جبل علي اأف�ضل ميناء بحري يف ال�ضرق االأو�ضط للعام الـ24 على التوايل

كهرباء ال�ضارقة ت�ضتعد الإطالق 10 مبادرات للرتويج ل�ضاعة الرت�ضيد

•• �سان �سب�ستيان )ا�سبانيا( - الفجر:

الجتماع  اأع��م��ال  العربية يف  الإم���ارات  دول��ة  �ساركت 
ال�108 للمجل�ض التنفيذي ملنظمة التجارة العاملية، 
والذي عقد يف مدينة �سان �سب�ستيان باإ�سبانيا خال 
تراأ�ض  25 من مايو احل��ايل.  23 حتى  الفرتة من 
�سعادة حممد خمي�ض  الجتماع  خ��ال  ال��دول��ة  وف��د 
املهريي، وكيل وزارة وم�ست�سار وزير القت�ساد ل�سوؤون 
ال�سياحة، والذي تقلد موؤخرا من�سب م�ست�ساراً خا�ساً 

لاأمني العام ملنظمة ال�سياحة العاملية. 
املتعلقة  احليوية  امللفات  من  ع��دداً  الجتماع  ناق�ض 
حيث  العاملي،  ال�سياحة  قطاع  وتنمية  تطوير  ب�سبل 
���س��م ج�����دول الأع����م����ال م��ن��اق�����س��ة م��ي��زان��ي��ة منظمة 
ا�ستعرا�ض  التنظيمي، مع  العاملية وهيكلها  ال�سياحة 
العمل  ب��رام��ج  ب���اأداء  اخلا�سة  التقارير  م��ن  العديد 
ال�سياحية  الإح�����س��اءات  برنامج  بينها  م��ن  باملنظمة 
التناف�سية  ب���رن���ام���ج  وك������ذاك  ال���ف���رع���ي  واحل�������س���اب 
املنظمة  م�ساريع  عر�ض  ومت  وال�ستدامة  ال�سياحية 
اإقليمية  ت��دري��ب��ي��ة  اأك���ادمي���ي���ات  ان�����س��اء  ي��خ�����ض  ف��ي��م��ا 
على  الرتكيز  نحو  املنظمة  توجه  وكذلك  للمنظمة 

البتكار والتحول ال�سياحي يف الفرتة املقبلة.
قال �سعادة حممد خمي�ض املهريي، اإن قطاع ال�سياحة 
لقت�سادات  النمو  رك��ائ��ز  م��ن  اأ�سا�سية  رك��ي��زة  ي�سكل 
اأن منظمة ال�سياحة العاملية  اإىل  دول العامل، م�سرياً 

تلعب دور رئي�سي يف تطوير ال�سيا�سات والتن�سيق بني 
العمل  املمار�سات يف  واأف�سل  وتبادل اخلربات  الدول 
ال�سياحي وت�سهيل احلركة ال�سياحية العاملية يف اإطار 

معايري وموؤ�سرات التناف�سية ال�سياحية العاملية. 
واأ����س���اف اأن دول���ة الإم�����ارات ت��رت��ب��ط ب��ع��اق��ة تعاون 
تبادل  ت�سمل  العاملية  ال�سياحة  منظمة  م��ع  وط��ي��دة 
القطاع  ه��ذا  بتطوير  اخلا�سة  وال��ربام��ج  اخل���ربات 

احليوي وا�ستدامة منوه يف الدولة، والتي من �ساأنها 
خا�سة  املقبلة،  الفرتة  خال  نوعية  نقلة  حتدث  اأن 
مع تويل الدولة رئا�سة جلنة ال�سرق الأو�سط خال 
الدورة احلالية، وهي اإحدى اللجان الإقليمية ملنظمة 

ال�سياحة العاملية.
يف  ال�سياحة  لقطاع  الإجمالية  امل�ساهمة  اأن  واأو�سح 
 10.4 ح��وايل  بلغت  العاملي  املحلي  ال��ن��اجت  اإج��م��ايل 

% )مبا يعادل 8272.3 مليار دولر( خال العام 
ال�سياحة  م�ساهمة  ت��زي��د  اأن  امل��ت��وق��ع  وم��ن  امل��ا���س��ي، 
% خ���ال عام   4 بن�سبة  ال��ع��امل��ي  امل��ح��ل��ي  ال��ن��اجت  يف 
اجلاري. كما بلغ اإنفاق امل�سافرين خال العام نف�سه 
1.49 تريليون دولر مبا ميثل %6.5 من اإجمايل 
ا���س��ت��ح��وذت على ما  ب��ال��ع��امل. واإىل ذل��ك  ال�����س��ادرات 
ن�سبته 9.9 % من اإجمايل �سوق العمل بالعامل مبا 

يقدر ب� 313.2 مليون فر�سة عمل.
م�ساهمة  ن�سبة  بلغت  الإم����ارات،  دول��ة  �سعيد  وعلى 
للدولة  الإج��م��ايل  املحلي  الناجت  يف  ال�سياحة  قطاع 
يعادل  مب��ا   ،2017 ع���ام  خ���ال   11.3% ح����وايل 
للزيادة  مر�سحة  ن�سبة  وهي  درهم،  مليار   154.1
متوقعة يف حدود  بن�سب منو  املقبلة  الأع���وام  خ��ال 

.2018 عام  % خال   4.9
وت��ع��د م��ن��ظ��م��ة ال�����س��ي��اح��ة ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ملنظمة 
بدعم  املعنية  الدولية  املنظمات  اأكرب  املتحدة،  الأمم 
اإطار جلانها  وتطوير قطاع ال�سياحة يف العامل. ويف 
اج��ت��م��اع��ات املجل�ض  ت��ع��ق��د  ال��رئ��ي�����س��ّي��ة وال��ف��رع��ي��ة، 
كافة  للوقوف على  دوري  ب�سكل  للمنظمة  التنفيذي 
اأعمال املنظمة ومتابعة الربامج التي ت�سرف عليها يف 
خمتلف دول العامل، ويعد الجتماع احلايل هو الأول 
اجتماعات اجلمعية  بعد  ياأتي  كما  العام،  خال هذا 
ال��ع��م��وم��ي��ة ال��ت��ي ع��ق��دت يف ال�����س��ني خ���ال �سبتمرب 

.2017

•• دبي-الفجر: 

ل�"موانئ دبي  ال��ت��اب��ع  ال���رائ���د  ع��ل��ي  ر���س��خ م��ي��ن��اء ج��ب��ل 
يف  رائ���د  كميناء  ال���رائ���دة  مكانته  العاملية-الإمارات" 
"اأف�سل  بجائزة  ج��دي��د  م��ن  ال��ف��وز  خ��ال  م��ن  املنطقة 
العام  ه��ذا  حفل  يف  الأو�سط"  ال�سرق  يف  بحري  ميناء 
و�سل�سلة  اللوج�ستية  ال�سحن واخلدمات  لتوزيع جوائز 

التوريد الآ�سيوية يف �سنغهاي.
وي��ع��ّد ف���وز م��ي��ن��اء ج��ب��ل ع��ل��ي ب��ه��ذه اجل���ائ���زة املرموقة 
للعام ال�24 على التوايل، اإجنازا غري م�سبوق يف تاريخ 
جوائز ال�سحن واخلدمات اللوج�ستية و�سل�سلة التوريد 
الآ�سيوية. وت�سّلم اجلائزة م�سوؤولو "موانئ دبي العاملية 

الفاعلة يف  اأكرب اجلهات  " يف حفل ح�سرته بع�ض من 
واخلدمات  التوريد،  و�سا�سل  البحري،  النقل  جم��ال 

اللوج�ستية والتجارة.
الإدارة  جمل�ض  رئي�ض  �سليم،  ب��ن  اأح��م��د  �سلطان  وق��ال 

والرئي�ض التنفيذي ملجموعة "موانئ دبي العاملية":
جتاه  التزامنا  على  تاأكيداً  اجلائزة  بهذه  الفوز  "يعّد 
ت��ق��دمي خدمات  ع��م��ائ��ن��ا وم��وّظ��ف��ي��ن��ا و���س��رك��ائ��ن��ا يف 
اّتباع  عرب  ذلك  على  البناء  و�سنوا�سل  امل�ستوى،  عاملية 
ا�سرتاتيجيتنا  وت�ستند  اأعمالنا.  يف  اأول  العميل  نهج 
املعريف،  مالنا  راأ���ض  وتو�سيع  رائ��دة،  خدمات  ابتكار  اإىل 
وال�ستثمار يف تقنيات جديدة جتعل من التجارة عملية 

اأ�سهل واأف�سل".

وتابع قائا: "حظينا بهذه اجلائزة الآ�سيوية املرموقة 
بف�سل التفاين والعمل الدوؤوب الذي قام به اجلميع يف 
العاملية  دبي  وتوؤمن موانئ  الرائد بجبل علي.  مرفقنا 
بيئة عمل حتّفز  ال�ستثمار يف موّظفيها وخلق  باأهمية 
البتكار واحللول الإبداعية التي تعزز القيمة لأ�سحاب 
اإجراء الأعمال لعمائنا. ويعّد فوزنا  امل�سلحة وت�سهل 
ُتاأ�ّس�ض  اأعمالنا  اأخاقيات  اأّن  على  دليا  اجلائز  بهذه 
يف  ج��دي��دة  قيا�سية  اأرق���ام  حتقيق  و�سنوا�سل  للنجاح، 
امل�ستقبل". وب�سفته حمّفزا رائدا للتجارة العاملية، عزز 
العاملية" مكانته  دبي  ل�"موانئ  التابع  علي  جبل  ميناء 
كجهة حمورية يف قطاع التجارة البحرية، حيث احتل 

املرتبة العا�سرة كاأكرب ميناء للحاويات يف العامل.

املتطورة  احل��اوي��ات  موانئ  اأك��ر  �سمن  امليناء  وي�سّنف 
ال�سرق  يف  القليلة  امل��وان��ئ  واأح���د  ال��ع��امل  يف  تكنولوجيا 
من  اجلديد  اجليل  بها  ير�سو  اأن  ميكن  التي  الأو���س��ط 
تتجاوز  ب�سعة  ال�سخامة  فائقة  اخل��ام  النفط  وناقات 

منطية )قيا�ض 20 قدما(. حاوية   20،000
اآ���س��ي��ا ك��ارج��و ن��ي��وز، هي  وجت���در الإ���س��ارة اإىل اأن جملة 
اللوج�ستية  واخلدمات  ال�سحن  جلوائز  املنّظمة  اجلهة 
�سنوي.  ب�سكل  تعقد  التي  الآ�سيوية  التوريد  و�سل�سلة 
اأف�����س��ل اجل��ه��ات م��ن حيث  ت��ك��رمي  وه��ي متخ�س�سة يف 
وال��ب��ح��ري وحتتفي  اجل���وي  ال��ن��ق��ل  ق��ط��اع��ات  الأداء يف 
وجودة  للريادة  جديدة  معايري  ت�سع  التي  بال�سركات 

اخلدمة خال الأعوام املا�سية.

•• ال�سارقة -وام:

اأكملت هيئة كهرباء ومياه ال�سارقة ا�ستعداداتها لإطاق 
امل�ساركة يف  على  املجتمع  فئات  لت�سجيع  مبادرات   10
بتوجيهات  الهيئة  اأطلقتها  التي  الر�سيد  �ساعة  مبادرة 
�سلطان بن حممد  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  من �ساحب 
لتكون  ال�سارقة  حاكم  الأعلى  املجل�ض  ع�سو  القا�سمي 
اأول يوليو من كل عام من ال�ساعة 2،30 حتى 3،30 
ظهراً وهي ال�ساعة التي يزداد فيها الطلب على التيار 
بهدف  وذل��ك  ال���ذروة  اإىل  الأح��م��ال  وت�سل  الكهربائي 
وريادتها  احل�����س��اري��ة  ال�����س��ارق��ة  اإم����ارة  م��ك��ان��ة  تر�سيخ 
باأهمية  ال��ت��وع��ي��ة  خ���ال  م��ن  البيئة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  يف 
النبعاثات  وت��خ��ف��ي�����ض  ل��ل��ط��اق��ة  الأم���ث���ل  ال���س��ت��خ��دام 
الكربونية وت�سجيع فئات املجتمع على اإغاق الأجهزة 

الغري �سرورية والهتمام بال�سيانة الدورية.
رئي�ض هيئة  الليم  را�سد  املهند�ض  الدكتور  �سعادة  واأكد 
لتنفيذ  الهيئة  ا�سرتاتيجية  اأن  ال�سارقة  ومياه  كهرباء 
املبادرة تت�سمن اأ�س�ض ومعايري حمددة لإحداث تغيري 
وحتقيق  ال��ط��اق��ة  با�ستخدامات  اخل��ا���س��ة  املفاهيم  يف 
اأف�سل النتائج من خال تنفيذ مبادرة �ساعة الرت�سيد 

وت�ستهدف ا�ستقطاب كافة فئات و�سرائح املجتمع.
كبرية  نتائج  حققت  الرت�سيد  �ساعة  م��ب��ادرة  ان  وق��ال 
خال العامني املا�سيني من خال ا�ستقطاب عدد من 
الوزراء وال�سفراء وال�سخ�سيات العامة املحلية والعربية 
للم�ساركة ودعم فعاليات املبادرة من خال التوقيع على 

الوثيقة بالإ�سافة اإىل دعم عدد من اجلهات احلكومية 
يف اإم�����ارة ال�����س��ارق��ة وخ��ارج��ه��ا وال��ت��ي جت����اوزت 100 
واجلامعة  ال�سارقة  ل�سرطة  العامة  القيادة  مثل  جهة 
ودائرة  الإ���س��ك��ان  ودائ���رة  ال�سارقة  وجامعة  القا�سمية 
ال�سارقة  يف  ال�ست�ساري  واملجل�ض  القت�سادية  التنمية 
واملنطقة  امل��دين  وال��دف��اع  للفنون  ال�سارقة  وموؤ�س�سة 

احلرة وا�سباغ نا�سونال.
الازمة  الإم��ك��ان��ات  كافة  وف��رت  الهيئة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
لتنفيذ امل���ب���ادرة وف��ق��اً لأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات ال��ع��امل��ي��ة يف 
اإمارة  تر�سيخ مكانة  املبادرة يف  ت�سهم  املجال حتى  هذا 
البيئة  على  احلفاظ  يف  وريادتها  احل�سارية  ال�سارقة 
لقادة  ر���س��ال��ة  لتوجيه  ت�سعى  امل���ب���ادرة  ان  اإىل  ..لف��ت��ا 
واملدار�ض  القرار  اتخاذ  ومراكز  وال�سيا�سيني  املجتمع 
اجلهود  ت�سافر  ب�سرورة  الفئات  وكافة  املنازل  ورب��ات 
ال�سمو  �ساحب  وتوجيهات  روؤي���ة  م��ن  ان��ط��اق��اً  وذل��ك 
ع�سو  القا�سمي  حم��م��د  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ 
املجل�ض الأعلى حاكم ال�سارقة ب�سرورة تعزيز التعاون 
وال��ه��ي��ئ��ات واملوؤ�س�سات  ال��دوائ��ر  ك��اف��ة  ب��ني  وال��ت��وا���س��ل 
وتنمية  امل�ستدامة  التنمية  لتحقيق  ال�سارقة  اإم��ارة  يف 
ن�سر  على  والرتكيز  احليوية  املجتمع  بق�سايا  الوعي 
ثقافة تر�سيد ا�ستهاك الكهرباء واملياه وجعلها �سلوك 
ال�����س��ارق��ة للحفاظ على  اإم����ارة  ���س��ك��ان  ي��وم��ي مي��ار���س��ه 

نعمتي املاء والكهرباء.
واأكد اأنه مت و�سع ا�سرتاتيجية طموحة ت�سمل عددا من 
ثم  ال�سارقة  اإم��ارة  م�ستوى  على  الفكرة  لن�سر  املحاور 

ننطلق على م�ستوى الدولة واملنطقة والعامل لإحداث 
الطاقة  ب��ا���س��ت��خ��دام��ات  امل��ف��اه��ي��م اخل��ا���س��ة  ت��غ��ي��ري يف 
ال�ستهاك  تر�سيد  جم��ال  يف  النتائج  اأف�سل  وحتقيق 
ان  اإىل  م�سرياً   .. وامل��ي��اه  للطاقة  الأم��ث��ل  وال�ستخدام 
املبادرة ت�سعى لتوجيه ر�سالة لقادة املجتمع وال�سيا�سيني 
وم��راك��ز ات��خ��اذ ال��ق��رار وامل��دار���ض ورب���ات امل��ن��ازل وكافة 

الفئات ب�سرورة ت�سافر اجلهود .
من جانبها اأو�سحت املهند�سة غادة جمعة �سامل مدير 
الهيئة هذا  �ستطلقها  التي  املبادرات  اأن  الرت�سيد  اإدارة 
" وم��ن خالها يقوم  " جت��وال  ال��ع��ام تت�سمن م��ب��ادرة 
تر�سيد  جمال  يف  توعوية  مطويات  بتوزيع  فني  فريق 
لاأ�سر  الر���س��ادات  وتقدمي  واملياه  الكهرباء  ا�ستهاك 
ال�سكنية وتنظيم  املناطق  من خال جولة ميدانية يف 
م�����س��اب��ق��ة " م��ن��اب��ر ال��رت���س��ي��د " ب���ني امل�����س��اج��د بهدف 
ال���وع���ي والل����ت����زام مب��ع��اي��ري الرت�سيد  رف���ع م�����س��ت��وى 
امل�ساجد  يف  وتطبيقها  وامل��ي��اه  الكهرباء  ا�ستهاك  يف 
 " " �سجرة الرت�سيد  الثالثة  الو�سوء واملبادرة  واأماكن 
من خال الت�سجيع على زراعة الأ�سجار للحفاظ على 
الرت�سيد يف مبنى  ل�ساعة  ترمز  �سجرة  وزراع��ة  البيئة 
اإدارة الرت�سيد وم�ساركة فئات املجتمع وت�سجيعهم على 

الزراعة .
وحتمل املبادرة الرابعة �سعار " مدينة الرت�سيد ترحب 
بهدايا  ب��امل��ط��ار  ال��ق��ادم��ون  ا�ستقبال  خ��ال  " م��ن  بكم 
ترمز ملبادرة �ساعة الرت�سيد ومن املبادرات التي �سيتم 
اإط��اق��ه��ا اي�����س��ا " ك��رن��ف��ال ���س��اع��ة ال��رت���س��ي��د " والذي 

�ساعة  ف��ك��رة  لن�سر  جت����اري  م��رك��ز  يف  تنظيمه  �سيتم 
امل�ساركة  على  وت�سجيعهم  الف����راد  وج���ذب  الرت�سيد 
 " واع���ي  " خلك  م��ب��ادرة  تفعيل  �سيتم  كما  امل��ب��ادرة  يف 
ال�سكنية  الح��ي��اء  م�ستوى  ع��ل��ى  حملة  ت�سمل  وال��ت��ي 
اإىل تثقيف وتوعية الف��راد و تركيب  بال�سارقة تهدف 
ال��ق��ط��ع امل��ر���س��دة جم��ان��ا ك��م��ا �سيتم اإر����س���ال ب��اق��ة �سكر 
وتقدير اإىل القادة وكبار ال�سخ�سيات يف الدولة الذين 
دع��م��وا امل��ب��ادرة بتوقيع ���س��ه��ادة " وع��د " والل���ت���زام به 
بالتعاون  الرت�سيد  اإدارة  اأطلقتها  التي  امل��ب��ادرات  ومن 
الإفطار  " مدفع  ال�سارقة لاإعام م�سابقات  موؤ�س�سة 
مدفع الإفطار خال  فقرة  يف  امل�ساركة  خال  من   "
لتعريف  ال�سارقة  تلفزيون  مع  بالتعاون  رم�سان  �سهر 
م�سابقات  تنظيم  �سيتم  كما  ال�سنوية  باملبادرة  الأف��راد 
ع��رب م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي اخل��ا���س��ة بالهيئة 
حتت �سعار " كن فائزا معنا " ومن خال جنوم �ساعة 
امل�ساهدين  حلث  امل�ساهري  ا�ستقطاب  �سيتم  الرت�سيد 
برنامج  خ��ال  وم��ن  الرت�سيد  �ساعة  يف  امل�ساركة  على 
الكرتونية تت�سمن  بطاقات  ن�سر  �سيتم   " وم�سات   "
والر�سادات  الن�سائح  من  وجمموعة  املبادرة  عن  نبذة 
والربيد  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع  ع��رب  ون�سرها 
القطاعات  م��ن  جمموعة  اىل  ب��الإ���س��اف��ة  الل��ك��رتوين 
م�ساهد  وكذلك  ال�سارقة  باإمارة  واخلا�سة  احلكومية 
مبادرة  تفعيل  اىل  اإ�سافة  اجلمهور  لتوعية  متثيلية 
ومراجعي  موظفي  ل�ستقطاب   " بايدك  تر�سيدك   "

الدوائر احلكومية.

الذهب يرتاجع مع ت�ضريحات ترامب حول كوريا ال�ضمالية
•• وا�سنطن-وكاالت:

لاأوقية  دولر   1300 ف��وق  تظل  لكنها  قليا  ال��ذه��ب  اأ���س��ع��ار  انخف�ست 
)الأون�سة( مع ا�ستيعاب امل�ستثمرين اأنباء عن اأن الرئي�ض الأمريكي دونالد 

ترامب قال، اإن اجتماعا مع زعيم كوريا ال�سمالية قد ينعقد.
وبحلول ال�ساعة 1738 بتوقيت غرينت�ض، تراجع �سعر الذهب يف املعامات 
الفورية 0.1 باملئة اإىل 1303.34 دولر لاأوقية، لكنه يظل متجها �سوب 

حتقيق مك�سب اأ�سبوعي ن�سبته 0.9 باملئة هو الأكرب منذ مار�ض. 
ويف وقت �سابق، بلغ املعدن اأعلى م�ستوى له يف ع�سرة اأيام عند1307.80 
ت�سليم  الآج��ل��ة  الأم��ريك��ي��ة  العقود  ال��ذه��ب يف  �سعر  ون��زل  ل��اأوق��ي��ة.  دولر 
دولر   1303.70 الت�سوية  عند  ليبلغ  باملئة   0.1 اأو  �سنتا  يونيو70 
الذهب  "متكن  فورك�ض.كوم  ل��دى  املحلل  زاده  رزاق  ف��وؤاد  وق��ال  لاأوقية. 
تبادل  رغم  اخلمي�ض  حققها  التي  املكا�سب  من  كبري  بجزء  الحتفاظ  من 

الوليات املتحدة للر�سائل الت�ساحلية مع كوريا ال�سمالية من جديد، وهو 
ما عزز اأ�سواق الأ�سهم العاملية والدولر الأمريكي".

األ يكون  املرجح  اإن من  باير،  املحلل لدى جوليو�ض  وق��ال كرا�سنت مينكه 
لل�سبابية التي تكتنف اجتماع الوليات املتحدة وكوريا ال�سمالية �سوى تاأثري 

موؤقت على الذهب الذي ي�ستخدم عادة كماذ اآمن يف اأوقات القاقل.
ومن بني املعادن النفي�سة الأخرى، انخف�ست الف�سة 0.6 باملئة يف املعامات 
اأ�سبوعي  مك�سب  لتحقيق  متجهة  ل��اأوق��ي��ة،  دولر   16.53 اإىل  الفورية 
اأ�سبوع  يف  م�ستوى  لأعلى  املعدن  ارتفع  �سابق  وقت  ويف  باملئة.   0.4 ن�سبته 

ون�سف الأ�سبوع عند 16.70 دولر لاأوقية.
مرتفعا  يظل  لكنه  لاأوقية،  دولرا   896 اإىل  باملئة   1.4 الباتني  ون��زل 

الأ�سبوع. بداية  منذ  باملئة   1.9
متجها  ل��اأوق��ي��ة،  دولر   977.15 اإىل  باملئة   0.3 ال��ب��ادي��وم  وانخف�ض 

�سوب ت�سجيل ارتفاع اأ�سبوعي ن�سبته 1.7 باملئة.

�ضيدات اأعمال االإمارات ي�ضاركن باملوؤمتر 
العاملي لطريق احلرير يف كازاخ�ضتان 

•• دبي-الفجر:

تلقى جمل�ض �سيدات اأعمال الإمارات دعوة من اأمني عام املجموعة العاملية 
الكازاخ�ستانية وبالإنابة عن مكتب رئي�ض بلدية اأ�ستانا للم�ساركة يف املوؤمتر 
الع�سرين  ال��ذك��رى  مبنا�سبة  يعقد  وال���ذي   ، احل��ري��ر  طريق  ح��ول  العاملي 
ملدينة اأ�ستانة ، عا�سمة كازاخ�ستان  يف يوليو 2018 ، والذكرى ال�سنوية 
اخلام�سة ملبادرة طريق احلرير التي مت الإعان عنها لأول مرة يف خريف 

كازاخ�ستان. يف   2013
بهذه املنا�سبة ، اكدت فريدة عبد اهلل 
قمرب العو�سي رئي�سة جمل�ض �سيدات 
اعمال المارات ، اأن م�ساركة املجل�ض 
ب��ه��ذا امل��وؤمت��ر ال��ع��امل��ي ال���ذي �سي�سم 
واملوؤ�س�سات  العاملية  ال�����س��رك��ات  ق���ادة 
احلكومية  وال�����س��خ�����س��ي��ات  امل���ال���ي���ة 
وال��ع��ل��م��ي��ة ومم��ث��ل��ي امل��ن��ظ��م��ات غري 
احلكومية والدولية وو�سائل الإعام 
م��ن اأك���ر م��ن 60 دول���ة ع��ل��ى طول 
اط��ار حر�ض  تاأتي يف  طريق احلرير 
بالدولة  الع����م����ال  ����س���ي���دات  ق���ط���اع 
العامليني  نظرائه  مع  التوا�سل  على 
حكومة  ت���وج���ه���ات  م����ع  وجت�����اوب�����ا   ،

المارات لدعم م�سروع طريق احلرير اجلديد الذي �سينعك�ض اإيجاباً على 
مثالياً  دبي مركزاً  الإم��ارات متمثلة يف  ت�سبح  باأن  ال�ستفادة  الدولة عرب 
اقت�سادية وجتارية مهمة،  تاأثريات  ينتج عنه من  ل�»طريق احلرير«، وما 
وذلك بف�سل موقعها ال�سرتاتيجي الذي يتو�سط حزام »طريق احلرير« 
دبي  يف  ال�سينية  للم�سارف  امل�سريف  الن�ساط  تزايد  مع  وتزامناً  اجلديد، 

وتاأ�سي�ض فروع جديدة لها يف املنطقة.
مو�سحة ، باأن برنامج املوؤمتر �سيت�سمن مو�سوعات حول التحديات العاملية 
املتعلقة  الرئي�سة  والق�سايا  للتعاون  �سانغهاي  منظمة  دول  تواجه  التي 
برقمنة طريق احلرير يف القرن الواحد والع�سرين وال�سكل اجلديد لتنظيم 
التعاون الدويل يف جمال الأعمال والدعم العلمي للم�سروع الواحد وحل 

الق�سايا املهمة املتعلقة باملراأة ، وال�سباب واملنظمات غري احلكومية.

جـديــدة  مـ�ضاهـمات  درهـم  مـليون   25
وحـ�ضـيلة تـجـديد مـجـموعة من رجال 

االأعمال والـ�ضركـات الدعم لـ�ضنـدوق الوطـن 
•• اأبوظبي-الفجر: 

 25 اإىل  قيمتها  و�سلت  م�ساهمات  تلقيه  ام�ض عن  الوطن  اأعلن �سندوق 
وال�سركات يف  الأع��م��ال  رج��ال  لقيام جمموعة من  دره��م كح�سيلة  مليون 
على  العمل  يف  جلهوده  ودعماً  لل�سندوق  دعمهم  بتجديد  الإم���ارات  دول��ة 
الوطنية يف جمال  امل��واه��ب  م��ن خ��ال متكني  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  حتقيق 
ومعريف  متنوع  تناف�سي  اقت�ساد  بناء  م�سرية  ودف��ع  التطبيقية،  الأب��ح��اث 

م�ستدام لاأجيال القادمة.
ال�سركات، ومنها جمموعة الواحة  امل�ساهمات على جمموعة من  وتوزعت 
جمموع  لي�سل  درهم  مليون   3.5 التي جددت دعمها لل�سندوق بتقدمي 
ما قدمته 13.5 مليون درهم. وجددت جمموعة بن علي واولده دعمها 
اإىل  3 مايني درهم لي�سل جمموع ما قدمته  مب�ساهمة جديدة قيمتها 
 3 قيمتها  م�ساهمة  الر�ستماين  جمموعة  قدمت  كما  دره��م.  مايني   8
مايني درهم لي�سل جمموعة ما قدمته اإىل 6 مايني درهم. بينما قدمت 
ال�سركة العربية مليون درهم اأخرى لي�سل جمموعة دعمها لل�سندوق اإىل 

مليوين درهم.
وقدم �سعادة خليفة بن اأحمد �سيف بن جرب ال�سويدي مليون درهم اأخرى 
اإىل مليوين درهم. كما تلقى  ال�سندوق  لي�سل جمموع م�ساهمته يف دعم 
عبداخلالق  عبدالغفار  �سعادة  قدمها  جديدة  فردية  م�ساهمات  ال�سندوق 
خوري بقيمة 1.5 مليون درهم، وم�ساهمة بقيمة 1 مليون درهم قدمها 
رجل الأعمال بدر فار�ض الهايل، وم�ساهمة قيمتها 1 مليون درهم قدمها 
رجل الأعمال علي �سعيد بن حرمل الظاهري. كما تلقى اأي�ساً م�ساهمات 
من جمموعة من رجال العمال فاعلني اخلري بقيمة 10 مايني درهم.

التي  امل�ساهمات  لهذه  تقديره  عن  الوطن  �سندوق  اإدارة  جمل�ض  واأع��رب 
تعك�ض حر�ض جمتمع الأعمال  على امل�ساهمة الفاعلة يف م�سرية التنمية 
حتقيق  من  الوطن  �سندوق  بتمكني  املجتمع  جت��اه  مب�سوؤولياته   والقيام 
التي  املنا�سبة  البيئة  وتهيئة  الطويل،  امل��دى  على  ال�سرتاتيجية  اأه��داف��ه 
م�سروعات  اإىل  وابتكاراتهم  الب��داع��ي��ة  اأف��ك��اره��م  ترجمة  للمواهب  تتيح 

واقعية تدفع مب�سرية التنمية اإىل اآفاق جديدة من التطور والتقدم. 
الولء  امل�ساهمات  هي تعبري عن عمق  ال�سندوق هذه  اإدارة  وقال جمل�ض 
والنتماء للوطن، وجت�سيد لتاحم فئات املجتمع وحر�ض رجال الأعمال 
على ال�ستثمار يف �سناعة م�ستقبل اأف�سل لأفراد من خال تطوير املواهب 
وتبني اأفكارها وحتويلها اإىل م�ساريع  ت�سهم يف دفع عجلة التنمية، وتوفري 

م�ستقبل اأف�سل.
للكفاءات  تتيح  مبتكرة  وم��ب��ادرات  م�ساريع  على  ال��وط��ن  �سندوق  ويعمل 
والبحث  املعرفة  القائم على  امل�ستقبل  اقت�ساد  بناء  وامل�ساهمة يف  الإب��داع، 
حتقيق  ع��ل��ى  مل�ساعدتهم  للمبتكرين  ال��دع��م  ب��ت��وف��ري  وذل���ك  وال��ت��ط��وي��ر، 
طموحاتهم وحتويل ابتكاراتهم مل�ساريع تعود بالنفع على املجتمع الإماراتي 

وت�سهم يف دفع عجلة التنمية.
الأعمال  جمتمع  واإ���س��راك  التنمية  عجلة  لدفع  الوطن  �سندوق  وي�سعى 
والقطاع اخلا�ض لتوفري بيئة مثالية حتفز املواهب لتعزيز قيمة العطاء 
الإماراتي  املجتمع  اأف����راد  ف��ئ��ات  ب��ني  ال��ع��اق��ة  عمق  يج�سد  كما  وال��ب��ذل. 
الهادفة  احلكيمة  القيادة  توجهات  مع  وتن�سجم  �سرائحه.  بني  والتاحم 
احلياة  وتوفري  امل�ستدامة  التنمية  لتحقيق  والتطوير  البناء  اإىل موا�سلة 

الكرمية لأبناء الوطن واإيجاد م�ستقبل م�سرق لاأجيال القادمة .

اأ�ضعار النفط تهبط مع درا�ضة 
اأوبك ورو�ضيا لزيادة االإنتاج

•• عوا�سم-وكاالت:

هبطت اأ�سعار النفط اأكر من دولرين يف الوقت الذي ناق�ست فيه 
ال�سعودية ورو�سيا تخفيف تخفي�سات الإنتاج التي �ساهمت يف دفع 

اأ�سعار اخلام لل�سعود اإىل اأعلى م�ستوياتها منذ عام 2014.
ونزل خام القيا�ض العاملي مزيج برنت يف العقود الآجلة 2.35دولر 

اأو ثاثة باملئة ليبلغ عند الت�سوية 76.44 دولر للربميل. 
خ�سارة  اأك��رب  متكبدا  الأ���س��ب��وع  ه��ذا  باملئة   2.7 نحو  برنت  وخ�سر 
اأ���س��ب��وع��ي��ة م��ن��ذ اأوائ����ل اأب���ري���ل، ب��ع��دم��ا ب��ل��غ الأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي اأعلى 

م�ستوياته منذ اأواخر 2014 عند 80.50 دولر للربميل.
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العدد 12336 بتاريخ 2018/5/27

�إع����������الن
ال�س�����ادة/كافترييا وم�ساوي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
بيت الفريج رخ�سة رقم:CN 1978607 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حمود حارب �سامل ال�سام�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف مبارك عبداهلل خايف مطر الظاهري

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12336 بتاريخ 2018/5/27

�لغاء �عالن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�سادة/ مطعم ايل بوجني 
جريدة  يف  ال�سادر  ال�سابق  العان  الغاء  يف  رغبتهم  ابدوا  قد 
بخ�سو�ض   2018/4/4 بتاريخ   12292 رقم  العدد  يف  الفجر 
ايل  مطعم  التجاري  بال�سم   CN رقم:1665276  الرخ�سة 

بوجني. منطقة الظفرة- �سناعية غياثي.
ثم تقدم بطلب اجراء التعديات التالية:

اإعادة الو�سع كما كان عليه.
مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوع  خال  القت�سادية  التنمية  دائرة 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 12336 بتاريخ 2018/5/27

�لغاء �عالن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�سادة/ ريد هاو�ض ا�سني 
جريدة  يف  ال�سادر  ال�سابق  العان  الغاء  يف  رغبتهم  ابدوا  قد 
بخ�سو�ض   2018/4/3 بتاريخ   12291 رقم  العدد  يف  الفجر 
هاو�ض  ريد  التجاري  بال�سم   CN رقم:2150540  الرخ�سة 

ا�سني. منطقة الظفرة- �سناعية غياثي.
ثم تقدم بطلب اجراء التعديات التالية:

اإعادة الو�سع كما كان عليه.
مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوع  خال  القت�سادية  التنمية  دائرة 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 
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اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2017/151 بيع عقار مرهون        
طالب التنفيذ: البنك التجاري الدويل - �ض م ع   -  عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بو�سعيد - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 

 050-8650437  -  04-2946945  : هاتف   ، لل�سيارات  الني�سان  وكالة  خلف   ،   401
املنفذ �سده :  منوهر رام�سند رام�سنداين   - واآخرون -  عنوانه :  اإمارة دبي - برج دبي - منطقة نخلة جمريا - الفيا رقم  
)frond m(m /12 - قطعة ار�ض رقم 1728  ، هاتف : 044511166 - 0505515317 - 0504503649 
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثاث  الي��ام  م�ساء ويف   5.00 ال�ساعة   2018/6/6 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
اللكرتوين وع��ل��ى موقعها  ل��ل��م��زادات  الم����ارات  البيع)�سركة  بها  ان��ي��ط  ال��ت��ى  اجل��ه��ة  ل��دى  ادن���اه  او���س��اف��ه  املو�سحة   ال��ع��ق��ار 
 )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول 
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خال ع�سرة 
املزاد  التالية لر�سوم  ايام  الع�سرة  الثمن خال  املزايدة ان يزيد على  البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من  التالية جلل�سة  ايام 
ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
او�ساف املمتلكات  : نوع العقار :  ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : نخلة جمريا - رقم الر�ض : 1728 - رقم البلدية : 

درهم   )12.250.000.00( ب���  قيمتها  واملقدرة   - مربع  مرت   688،64  : امل�ساحة   -  381  -  0
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
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 )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول 
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خال ع�سرة 
املزاد  التالية لر�سوم  ايام  الع�سرة  الثمن خال  املزايدة ان يزيد على  البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من  التالية جلل�سة  ايام 
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دبي - بجانب بنك الإمارات مبا�سرة - هاتف : 044238050 ، 
 miodubai@miolawfirm.com : بريد الكرتوين

املنفذ �سده : منوج كومار جارج جاي كي�سان جارج - واآخرون  
عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - �سارع ابوبكر ال�سديق - اخلبي�سي - بناية �سين�سرى 21 - مكتب 103  

 042397467  : ت   ،  GLENSGLUBAL@YAHOO.COM
التالية ان اقت�سى احل��ال �سيجرى  9.00 م�ساء ويف الي��ام الثاث  ال�ساعة   2018/6/6 املوافق  ي��وم  الربعاء   انه يف 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
�سقة   : العقار  بيانات   : املمتلكات   او�ساف  يلي  وفيما  البيع.  التالية جلل�سة  اي��ام  ع�سرة  وامل�سارييف خال  الثمن  كامل 
�سكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض : 35 - ا�سم املبنى : فيجني تاور - 1 - رقم املبنى : 1 - رقم العقار : 
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 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12336 بتاريخ 2018/5/27   
   يف الدعوى رقم )2017/4777( جتاري كلي ال�صارقة 

اىل املدعي عليهم / �سركة املفهوم لتجارة الدوات الكهربائية - ذ م م  ، ا�ستياق 
ح�سني �سيد م�ستاق ح�سني �سيد ، برايت كون�سبت )م م ح( ،،، هذا لعامكم بان 
املدعي / بنك دبي التجاري - قد اقام عليكم الدعوى اعاه ومت انتدابنا خبريا 
، لذا يلزم ح�سوركم او من ميثلكم اجتماع اخل��ربة املزمع عقده  يف مقر  فيها 
اخلبري املحا�سبي وامل�سريف ، مكتب معاذ حممد - حم�سبون قانونيون ،  الكائن 
يف �سقة رقم : 1507 الطابق 15 يف برج لوؤلوؤة دبي - ميدان بني يا�ض - ديرة - دبي 
- تليفون : 2213941 04 ، فاك�ض : 2214912 04 ،  وذلك خال ا�سبوع من الن�سر 
امل�ستندات املقدمة من  التقرير على �سوء  اع��داد  ويف حالة عدم احل�سور �سيتم 

املدعي.  هذه الدعوة اعمال لن�ض القانون.  
اخلبري املنتدب/ معاذ حممد - حما�صب قانوين        

اعالن  حل�صور اجتماع خربة 

العدد 12336 بتاريخ 2018/5/27   
حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 

اعالن حكم بالن�صر
يف  الدعوى رقم 2018/1243 م ك 

املرفوعة من املدعي/ عبدالرحمن �سامل الهاجري  
اىل املدعي عليه / عماد خليل ابراهيم ال�سامرائي 

حكمت املحكمة ومبثابة ح�سوري : بالزام املدعي عليه بان توؤدي للمدعي مبلغ : 976.000 
دولر امريكي )ت�سعمائة و�ستة و�سبعني الف دولر امريكي( اوما يعادله بالدرهم الإمارات  
غاية  اىل  الدعوى  تقدمي  تاريخ  من   %5 بن�سبة  تاأخريية  وفائدة  الدعوى  تقدمي  بتاريخ 
ال�سداد التام على اأن ل يتجاوز امل�ستحق عنها املبلغ املحكوم به ، والزامه الر�سوم وامل�ساريف 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا 
اليه  امل�سار  احلكم  على  منكم  طعن  دون  امليعاد  هذا  وبفوات   ، لاعان  التايل  اليوم  من 

و�ستتخذ بحقكم اليجراءات القانونية لتنفيذه �سدكم. 
مكتب اإدارة الدعوى 

     المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12336 بتاريخ 2018/5/27   
حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 

اعالن حكم بالن�صر
يف  الدعوى رقم 2018/1245 م ك 

املرفوعة من املدعي/ عبدالرحمن �سامل الهاجري  
اىل املدعي عليه / عماد خليل ابراهيم ال�سامرائي 

حكمت املحكمة ومبثابة ح�سوري : بالزام املدعي عليه بان توؤدي للمدعي مبلغ : 
اإماراتي( وفائدة تاأخريية بن�سبة 5% من تاريخ  20000.000 درهم )مليوين درهم 
تقدمي الدعوى اىل غاية ال�سداد التام على اأن ل يتجاوز امل�ستحق عنها املبلغ املحكوم 
حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  درهم  الف  ومبلغ  وامل�ساريف  الر�سوم  والزامه   ، به 
قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لاعان ، وبفوات 
اليجراءات  بحقكم  و�ستتخذ  اليه  امل�سار  احلكم  على  منكم  طعن  دون  امليعاد  هذا 

القانونية لتنفيذه �سدكم. 
مكتب اإدارة الدعوى 

     المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12336 بتاريخ 2018/5/27   
انذار عديل بالن�صر

رقم 2018/3554
املنذر :  �سعيد عبيد عبدالرحمن ، ق�سي حممد را�سد ال�سارد 

املنذر اليها : في�سل فالييابارامبات احمد فالييابامبات - هندي اجلن�سية - جمهول حمل القامة 
ينبه املنذر على املنذر اليها بالتايل :- اول : - ب�سرورة �سداد مبلغ 64.584 / اربعة و�ستون الف وخم�سمائة واربعة 
وثمانون درهم م�ستحق حتى تاريخ 2018/4/15 بال�سافة اىل ما ي�ستجد من القيمة اليجارية وذلك حتى تاريخ 
ببناية حمده  الكائن  الطابق الرا�سي حمل عقد اليجار  املوؤجرة.  ثانيا : اخاء حمل  الفعلي للعني  الخ��اء 
املقامة على قطعة الر�ض رقم )193-124( مبنطقة املرقبات - دبي وت�سليمه للمنذر خاليا من العيوب وال�سواغل 
وال�سخا�ض وذلك باحلالة التي كان عليه وقت ال�ستام وذلك خال املدة املحدة بهذا النذار.  ثالثا : �سرورة 
�سداد اي ر�سوم حكومية او �سرائب ت�ستحق على املاأجورة وذلك طبقا ملا هو من�سو�ض عليه بعقد اليجار.  وذلك 
خال ثاثون يوما تبداأ من تاريخ اعانكم بهذا النذار وال �سوف ي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات القانونية 
الازمة ل�سرتداد حقوقه طرفكم مبا يف ذلك املطالبة بال�سداد والخاء مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف 

الق�سائية وذلك مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى جتاه املنذر اليه. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12336 بتاريخ 2018/5/27   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2018/74 جتاري جزئي  
اىل املدعي عليه/1- بو�ستان لتجارة املواد الغذائية - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة مبا اأن املدعي / 
�سركة �سيام التجارية �ض ذ م م  وميثلها قانونا : ا�سحاق كاتوبورات كاتوبورات �سيدو وميثله / ابراهيم 
مو�سى علي مراد البلو�سي - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/3/1 يف الدعوى 
املذكورة اعاه ل�سالح/ �سركة �سيام التجارية �ض ذ م م  وميثلها قانونا : ا�سحاق كاتوبورات كاتوبورات 
�سيدو اأول :- بالزام املدعي عليها الوىل بان توؤدي للمدعي مبلغ 9978455 درهم )ت�سعة وت�سعون الف 
و�سبعمائة واربعة وثمانون درهم وخم�سة وخم�سون فل�ض( والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ 
املطالبة الق�سائية يف 2018/1/10 م وحتى ال�سداد التام ف�سا عن الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ ثاثمائة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ، ثانيا : رف�ض الدعوى قبل املدعي عليه الثاين.  حكما مبثابة احل�سوري 
قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12336 بتاريخ 2018/5/27   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/3581 جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه/1- �سركة ترانزلينك لوجي�ستك�ض - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة مبا اأن 
املدعي / دورمتوند ان هوبرد - �ض ذ م م وميثله / علي ا�سماعيل حممد عبداهلل الزرعوين 
املذكورة  الدعوى  يف   2017/12/27 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم   -
اعاه ل�سالح/ دورمتوند اند هوبرد - �ض ذ م م  - بالزام املدعي عليها )�سركة ترانزلينك 
لوجي�ستك�ض - �ض ذ م م( ان ت��وؤدي للمدعية )دورمتوند ان هوبرد - �ض ذ م م( مبلغ وقدره 
73000 ثاثة و�سبعون الف درهم ، والفائدة القانونية بواقع 9% من 2017/9/6 وحتى متام 
ال�سداد والزمتها الر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا 
ذلك من طلبات.    حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12336 بتاريخ 2018/5/27   
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/561 جتاري كلي                              
التوزيع املحدودة - �سركة منطقة حرة  البحار خلدمات  املدعي عليه /1 - عرب  اىل 
2-عرب البحار العاملية لل�سناعات احلديدية - �ض م م - 3-�ساندان بانريجي - ب�سفته 
جمهول   - ال�سخ�سي  الكفيل  ب�سفتها   - بانريجي  �سيمرت   -4  - ال�سخ�سي  الكفيل 
حمل القامة مبا ان املدعي / بنك دبي التجاري - �ض م ع  ، مبا ان املدعي/ بنك دبي 
التجاري - �ض م ع  قد اقام الدعوى املذكورة اعاه وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت 
احل�سوري  مبثابة  املحكمة  حكمت   : التايل  التمهيدي  احلكم   2018/4/30 بتاريخ  
وقبل الف�سل يف املو�سوع بندب اخلبري امل�سريف املخت�ض �ساحب الدور لاطاع على 
ملف الدعوى وما به من م�ستندات وما ع�سى ان يقدمه له اخل�سوم من م�ستندات 
تعينه على اداء املاأمورية.  وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الثنني  املوافق 2018/6/25  

.Ch2.E.22 ال�ساعة 30 : 09 �سباحا يف القاعة
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان اأ�صهم
يعلن امل�ساهيم �ساير بدر حممد نا�سر ال�ساير ، عن فقدان امل�ساهم ل�سهادة 
 : برقم   ) ع  م  )�ض  الطبية  للم�ساريع  اخلليج  �سركة  ال�سادرة عن  ا�سهمه 
اخلليج  �سركة  مل�سدرها  ت�سليمها  يجدها  من  على   GMPC0240
للم�ساريع الطبية لدى مقرها الرئي�سي الكائن يف اإمارة ال�سارقة - دولة 
الإم��ارات العربية املتحدة  ، هاتف رقم : 0097165095555 وعلى 
من يعار�ض اعطاء �سهادة بدل الفاقد اخطار ال�سركة خال 30 يوم من 

تاريخ ن�سر هذا العان واإل اعتربت معار�سته كاأن مل تكن.

فقدان اأ�صهم
ل�سهادة  امل�ساهم  ف��ق��دان  ع��ن   ، العقارية  ب��در  اولد  �سركة  امل�ساهيم  يعلن 
 : برقم   ) ع  م  )�ض  الطبية  للم�ساريع  اخلليج  �سركة  ال�سادرة عن  ا�سهمه 
اخلليج  �سركة  مل�سدرها  ت�سليمها  يجدها  من  على   GMPC1966
للم�ساريع الطبية لدى مقرها الرئي�سي الكائن يف اإمارة ال�سارقة - دولة 
الإم��ارات العربية املتحدة  ، هاتف رقم : 0097165095555 وعلى 
من يعار�ض اعطاء �سهادة بدل الفاقد اخطار ال�سركة خال 30 يوم من 

تاريخ ن�سر هذا العان واإل اعتربت معار�سته كاأن مل تكن.
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ان كنِت تعانى من م�سكات ال�سعر فاأنت بحاجة اإىل تغذية 
اأوًل ثم متابعة مدى تراجع اأو تقدم هذه امل�ساكل، فدائًما 
و�سحى،  جميل  ب�سعر  الظهور  على  الفتيات  حتر�ض  م��ا 
لكن تعيقهن م�سكات ال�سعر عن حتقيق ما يرغنب فيه، 
ولعل ت�سفيف ال�سعر با�ستخدام املكواة وال�سي�سوار وال�سبغ 

املتكرر لل�سعر، 
حمام  م��ي��اه  اأو  ال�سم�ض  لأ���س��ع��ة  التعر�ض  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
ال�سعر،  تلف  اإىل  ت��وؤدى  التى  الأ�سباب  اأك��ر  ال�سباحة هى 
ن��اه��ي��ك ع���ن الأ����س���ب���اب ال��ع�����س��وي��ة م��ث��ل ال�����س��ع��ف ونق�ض 

الكال�سيوم والفيتامينات التى يحتاجهم اجل�سم. 
ال�سعر،  م�سكات  تعالج  التى  احللول  تعدد  من  وبالرغم 
فى  املتمثلة  الب�سيطة  احللول  عن  يبحثن  الن�ساء  اأن  اإل 
تركيب ال�سعر امل�ستعار والإك�ستن�سن، لكن الواقع يوؤكد اأن 

نتيجة  اأى  تقدم  اإل حلول موؤقتة ل  ما هى  هذه احللول 
لل�سعر لكنها تخفيها فقط، 

تقدمي  ف��ى  ك��ب��رًيا  دوًرا  الطبيعية  الو�سفات  تلعب  وهنا 
حلول فعالة لل�سعر التالف من خال املا�سكات التى تعمل 
food.(موقع ال��داخ��ل.ون�����س��ر  م��ن  ال�سعر  ع���اج  ع��ل��ى 

ndtv( جمموعة من الو�سفات التى يدخل فى تكوينها 
)البي�ض  ما�سك  اأب��رزه��ا  وم��ن  اأ�سا�سى،  ب�سكل  )البي�ض( 

وزيت اللوز وجوز الهند(، واإليِك طريقة حت�سريه

�أواًل �ملكونات:
اللوز زيت  من  كبرية  ماعق   4

املخفوق البي�ض  من  كبرية  ماعق   3
ملعقتان كبريتان من زيت جوز الهند

ثانًيا طريقة حت�سري املا�سك:
مًعا  ال�سابقة  امل��ك��ون��ات  ام��زج��ى 

ح��ت��ى حت�����س��ل��ى ع��ل��ى خليط 
اخلليط  ���س��ع��ى  م��ت��ج��ان�����ض، 
ع���ل���ى ����س���ع���رك ودل�����ك�����ى به 
ف�����روة ال����راأ�����ض ج���ي���ًدا ،ثم 
���س��اع��ة كاملة  مل���دة  ات��رك��ي��ه 
ببونيه  ت���غ���ط���ي���ت���ه  ب����ع����د 

ال�ستحمام،
�سعرك  اغ�����س��ل��ى  واأخ���������رًيا   

ب��امل��اء ال���ب���ارد وال�����س��ام��ب��و، ول 
ت�����س��ت��خ��دم��ى ب��ل�����س��م ب��ع��د �سطف 

ال�سعر.

ما  بكل  وتهتم  �أناقتها،  بكامل  نتظهر  �أن  �مل��ر�أة  حتب  د�ئما 
و  و�أحذية  وحقائب،  مالب�ض،  من  �ملو�ضة  عامل  يف  جديد  هو 
فهو  �الأنوثة،  ُيظهر  الأنه  �لعايل  �لكعب  و�رتد�ء  �إك�ض�ضو�ر�ت، 
يغري �ضكل �لقدم و�جل�ضم و يجعل من ترتديه تبدو وكاأنها �أطول 

قامة، لكن هل ت�ضاءلتم ما هي �أ�ضر�ر �لكعب على �ضحتنا؟! 
يف هذه �ملقالة �ضنقدم لكم �هم ��ضر�ر �لكعب على �جل�ضم لتقليل 
ممار�ضتها  ميكنك  �لتي  و�لتمارين  �لن�ضائح  وبع�ض  �رتد�ئه 

لتخفيف �آالمه..

بالبي�س وزيت اللوز وجوز الهند.. 
ا�ضتعيدى جمال �ضعرك فى البيت

�أ�ضر�ر �لكعب �لعايل:
�لقدم: على  �لتاأثري   1-

اأن  حيث  ال��ع��ايل،  الكعب  ارت���داء  عند  كثرياً  القدم  تعاين 
جوانب القدم تكون معظمها داخل احلذاء، 

وكلما زاد ال�سغط والإحتكاك ي�سبح حجم اإ�سبع الإبهام 
اأكرب، 

يف  باحلرقان  ال�سعور  و  البثور  ظهور  يف  ي�سبب  اأن��ه  كما 
اجللد فهو يوؤثر على الب�سرة ب�سكل عام، و ارتداء الكعب 
الإجهاد  ي�سبب  ال�سغط  زي��ادة  مع  م�ستمر  ب�سكل  العايل 
املنطقة  ت����ورم  ي�سبب  ك��م��ا  ال���ق���دم،  اأع�����س��اب  يف  وال���ت���ورم 

الأمامية من القدم.

�ملفا�ضل: �آالم   2-
الدموية  ال�����دورة  ت��وق��ف  ال��ع��ايل  ال��ك��ع��ب  ارت�����داء  ي�سبب   
امل�سي، لأنه ي�سبب تاأطري القدم يف و�سع  اأثناء  الطبيعية 
مما  احل��رك��ة  اأث��ن��اء  الركبة  على  ي�سغط  وذل��ك  م�ستقيم 
حدوث  اىل  ي�سل  وق��د  املفا�سل  ع�سات  يف  اآلم  ي�سبب 
العايل  الكعب  لب�ض  عند  املزمن  احل��اد  املفا�سل  التهابات 

ب�سكل م�ستمر!

�جل�ضم: تو�زن  على  �لتاأثري   3-
يوؤثر ارتداء الكعب العايل على توازن اجل�سم ب�سكل كبري ، 
حيث اأن اجلزء ال�سفلي مييل اىل الأمام و يوؤثر على توازن 

اجلزء العلوي،
 والرجوع اىل الوراء يوؤثر ب�سكل كبري على توازن اجل�سم 
اأن  ميكن  و  �سحية  او  طبيعية  غ��ري  الو�سعية  ه��ذه  لأن 

توؤدي للوقوع و التواء الكاحل.

�لعرقوب: بوتر  �الإ�ضابة   4-
حيث اأن ارتداء الكعب العايل ب�سكل م�ستمر يقلل من وتر 
للع�سات  الف�سيولوجية  التغريات  ي�سبب  العرقوب، مما 

والأوتار حول الكاحلني، 
ل��اأر���ض عندما  ال��و���س��ول  �سهل  ال��ق��دم  كعب  مم��ا يجعل 
تكوين حافية القدمني اأو تكوين مرتدية حذاء، وعندها 

�ست�سعرين باأمل �سديد.

�لركبة: غ�ضروف  تاآكل   5-
الوزن  ب�سبب  للج�سم،  م��ت��وازن  ال��غ��ري  للتق�سيم  نتيجة 
ال��ك��ب��ري ال���ذي حتمله مم��ا ي��وؤث��ر ع��ل��ى غ�����س��روف الركبة 

ب�سكل كبري.

�لفقري: للعمود  �لوظائفي  �لتغري   6-
فاإرتداء الكعب العايل ُيحدث تغريات يف منحنيات العمود 

الفقري،
 وذلك لأنه يقوم برفع اجل�سم اإىل الأم��ام، فيوؤثر الكعب 
و ي�سبب لهم م�ساكل يف  �سناً  الأ�سغر  الن�ساء  العايل على 
اأ�سفل الظهر على املدي الطويل لأنه يقوم باإمالة احلو�ض 
 ، اأ�سفل العمود الفقري  اإىل الأم��ام مما يزيد من انحناء 
اأما ي�سبب ت�سطح العمود الفقري عند الن�ساء ذات العمر 

املتو�سط و كبار ال�سن.

�مل�ضكالت �ل�ضحية للمر�أة �حلامل: بع�ض   7-
فيعمل على تغيريات يف و�سع الرحم ، و يرفع من احتمالية 
اإجراء العمليات القي�سرية لأنه يغري من و�سعية اجلنني 

داخل الرحم، 
اإىل  ي����وؤدي  ال��رح��م مم��ا  يف  م��ب��ك��رة  تقل�سات  ي�سبب  وق���د 
الولدة املبكرة ،وقد ي�سبب اي�ساً اإعاقة ثبات اجلنني اأثناء 

احلمل مما قد ي�سبب الإجها�ض املفاجئ!
ونقدم لِك بع�ض الن�سائح و التمارين للتخفيف من اآلم 

الكعب العايل.
ولأن كثري من الن�ساء ل ي�ستطيعون الأ�ستغناء عن الكعب 
العايل رغم م�ساكله و اأ�سراره، نقدم لكم بع�ض الن�سائح 

والتمرينات التي قد ت�ساعدك على التخل�ض اأو التخفيف 
من اآلم الكعب العايل:

�لد�فئ: �ملاء  يف  �لقدمني  نقع   1-
 20 اإىل   10 م��ن  الدافئة  امل��ي��اه  يف  قدميك  بنقع  قومي 
ي�ساعد على  ذلك  و  امللح،  القليل من  اإ�سافة  مع   ، دقيقة 
ي�سعرك  و  الكعبني،  ج��ف��اف  و  القدمني  ت�سققات  جتنب 

بالراحة �سريعا.

�ملثلج: -2�ملاء 
عليها  ا�سغطي  و  مثلج،  م��اء  بها  زجاجة  باإح�سار  قومي 

ببطن القدم من اأولها لآخرها ملدة 10 دقائق، 
القدم  انتفاخات  و  اآلم  م��ن  التخل�ض  على  ي�ساعد  مم��ا 

ب�سكل �سريع.

للقدمني: مب�ضاج  -3�لقيام 
للخارج،  ثنيها  و  قدميك  اأ�سابع  اأط��راف  باإم�ساك  قومي 
نهاية  على  بال�سغط  قومي  الأخ��رى  اليد  اأ�سابع  وباأحد 

نهاية عظمة الإ�سبع الكبري يف القدم.

لقدميك: �لتمرينات  ببع�ض  -4قومي 
- مترين كرة التن�ض: قومي بو�سع كرة التن�ض على الأر�ض 

و لفي قدميك عليها مع ال�سغط على اأماكن الأمل لب�سع 
دقائق، و �ست�سعرين بالراحة.

- مترين املن�سفة: قومي بفرد �ساقيك و ثبتي من�سفة يف 
منت�سف باطن قدمك، 

ثم قومي ب�سد املن�سفة و مط قدمك اجتاهك، مع مراعاة 
فرد الركبة متاماً،

 و هذا التمرين يكون حوايل 20 ثانية لكل قدم، 3 مرات 
متتالية.

- مترين عقارب ال�ساعة:
 قومي بلف الكاحلني يف اإجتاه عقارب ال�ساعة اأو عك�سها، 

�سي�ساعدك على التخل�ض من اآلم القدم �سريعا.

�رتد�ءه ُيظهر �أنوثة �ملر�أة

 الكعب العايل واأ�ضراره على اجل�ضم ومتارين لتخفيف اآالمه
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)اأغنية )قالوا( منوذج من الأغاين التي 
�سي�سّمها الألبوم اجلديد، وهي قريبة 
العنا�سر،  وم��ت��ك��ام��ل��ة  ال��ق��ل��ب  اإىل 
العبارة  بهذه  جناحها(،  �سّر  وه��ذا 
حديثها  ال��زغ��ب��ي  ن���وال  ا�ستهلت 
مع  )ب���������س����راح����ة(  ب���رن���ام���ج  يف 
ها�سم  ب��ات��ري�����س��ي��ا  الإع���ام���ي���ة 
ع���رب اأث����ري اإذاع������ة )ف����امي اأف 
تختار  اأن��ه��ا  اإىل  م�سرية  اأم(، 
وعقلها  باإح�سا�سها  اأغانيها 
طويلة  فنية  م�����س��رية  ب��ع��د 
خالها  ق����ّدم����ت  وخ������ربة 
املوا�سيع  خمتلفة  اأغ���اين 

ومتجددة با�ستمرار.
مازن  كلمات  من  )ق��ال��وا( 
ف�سل  واأحل��������ان  ����س���اه���ر، 
���س��ل��ي��م��ان، وت����وزي����ع عمر 
الأول  التعاون  وهو  �سباغ، 
الذهبية مع ف�سل  للنجمة 
�سليمان و�ستكرره يف األبومها 
اجل���دي���د يف اأرب�����ع اأغ�����ان من 
واأعربت  ���س��ب��اغ،  ع��م��ر  ت��وزي��ع 

عن �سعادتها بهذا التعاون.
)روتانا(  تنتج  اأن  املمكن  م��ن  ه��ل 
اأن ثمة  الزغبي  نوال  اأّك��دت  الألبوم؟ 
عاقة  واأن  ال�����س��اأن،  ه��ذا  يف  مفاو�سات 
�سداقة قوية جتمعها مع رئي�ض ال�سركة 
�سوياً  ع��م��ا  اأن  و���س��ب��ق  ال��ه��ن��دي،  ���س��امل 

وقّدما اأجمل الأعمال.
الزغبي  ن��وال  عا�ست  �سخ�ض،  اأي  غ��رار  على 
اأوقاتاً جميلة واأوقاتاً �سعبة، اأبعدتها موؤقتاً عن 
عملها، وعندما عادت اإىل ال�ساحة الفنية �سعرت باأن 

يف داخلها خّزاناً من العطاء والطموح والنجاح،
الألبوم اجلديد  و�ستفجره يف  اأغانيها اجلديدة   فجرته يف 

والكليب، كما قالت.
اأهمية مواقع التوا�سل، ن�سطت نوال الزغبي  اأدركت  بعدما 
بالتوا�سل  �سعادتها  موؤكدة  اأو�سحت،  كما  فيها  عامني  منذ 
ذلك  تتوىل  اأو  بنف�سها  تدير ح�ساباتها  واأنها  مع جمهورها 
اأن بع�ض  اإىل  �سركة خمت�سة يف حال كانت م�سغولة، لفتة 
تعديل  اإىل  يحتاج  قد  مثًا  ن�سرها  يف  ترغب  التي  ال�سور 

لناحية الإ�ساءة،
 ل �سيما اأن اجلمهور يطالب بلقطات مهنّية، لذا ل بد من 

اهتمام خرباء بهذا الأمر.
وحول اإطالتها اجلديدة اأو�سحت اأنها تتعامل مع م�سفف 
طوين  مع  التعامل  من  �سنوات  بعد  ك��ريوز،  فيكتور  ال�سعر 

الذي  نف�سه  ال�سبب  وه��و  التجديد،  بهدف  وذل��ك  مندلق، 
�سنوات  بعد  م��راد  زه��ري  العاملي  امل�سمم  اختيار  اإىل  دفعها 

طويلة من التعاون مع امل�سمم العاملي اإيلي �سعب.
ورداً على �سوؤال، 

 عن عدم غنائها اي �سارة م�سل�سل جديد يف رم�سان؟ اأجابت 
فا  جنحتا  العزاز(  و)النا�ض  )كراميل(  �سارتي  )لأن  ن��وال 

اأريد تقدمي عمل مب�ستوى اأقل منهما(.
برنامج  ���س��م��ن  دي����اب  م��اي��ا  ال��ف��ن��ان��ة  ت�����س��ري��ح  ع��ل��ى  رداً  و 
)ب�سراحة( باأن ل �سداقات يف الو�سط الفني ب�سبب الغرية، 

اأ�سارت الزغبي اإىل اأنها ل توافقها الراأي، 
موؤكدة اأنها على عاقة جيدة مع فنانني كر، مثًا عندما 
ك��ان��ت م��ع جن���وى ك���رم ع��ل��ى م��نت ب��اخ��رة ال��ن��ج��وم ح�سرت 
زميلتها حفلتها وهي فعلت الأمر نف�سه، وقد يح�سل ذلك 

مع نان�سي عجرم واإلي�سا وغريهما.
نوال اأو�سحت �سبب تاأجيل كليب )برج احلمل(، م�سرية اإىل 

اأن املو�سيقار طال قرر ذلك وطرح كليب )ل تلعب 
معايا( وهما من اإنتاجه، ل �سيما اأن الأغنية الأوىل 

�سيفية.
ا�سطا يف  ناجي  م��ع  وال��دي��و  وح��ول حفاتها 

ك��ث��ري م��ن��ه��ا، ف��اأك��دت اأن��ه��ا حت��ب اأن تدعم 
مقومات  مي���ل���ك���ون  ال����ذي����ن  ال���ط���م���وح���ني 

واأغانيه  رائ���ع  �سوته  )ون��اج��ي  النجومية، 
ناجحة ويحبه النا�ض وهو خلوق وجتمعنا 

)قالوا(  �ست�سور  اأنها  كا�سفة  �سداقة(، 
مع خمرج جديد وموهوب،

بالأغنية  اخل��ا���ض  ال���ربوم���و  ���س��ّور   
وهي معجبة بعمله. وخال ال�سيف 

عدة،  بحفات  اجلمهور  �ستلتقي 
واحدة  حفلتني  �ستحيي  وقريباً 

يف دبي واأخرى يف هولندا.

)تيا( و�ل�ضعادة
اأو���س��ح��ت ن����وال ال��زغ��ب��ي اأن 
ابنتها تيا اختارت اأن تعي�ض 
م��ع وال��ده��ا، وه��ي بدورها 
رح���ب���ت ب���ال���ف���ك���رة ف���ه���ي ل 
جترب اأولدها على اأي اأمر، 
توا�سل  ل  اأن  اإىل  لف���ت���ة 
النهاية  يف  )لكنها  بينهما 
وهي  قلبي  وحبيبة  اب��ن��ت��ي 
تعي�ض عند والدها ولي�ض يف 

مكان اآخر(.
متنح  ك���م  �����س����وؤال  ع��ل��ى  ورداً 

نف�سها عامة �سعادة من 1 اىل 
اأنها �سعيدة ومنحت  اأكدت  10؟ 

نف�سها 9 على 10.

جنمة ذهبية
خال احللقة اأطّل كل من ال�ساعر مازن �ساهر وامللحن ف�سل 
�سليمان. اأكد الأخري اأن نوال الزغبي جنمة ذهبية باملقايي�ض 
وبروحها  الآخرين  مع  تعاملها  وبطريقة  وبنف�سيتها  كافة، 
املرحة.واأ�ساف: )يحتاج ال�سوت اإىل درا�سة، وعندما عملت 

لت على ال�سوت املو�سيقى، مع نوال كنت حري�ساً جداً فف�سّ
وكتب  واللحن،  الكلمة  خال  من  كبرية  امل�سوؤولية  وكانت   
ال�ساعر مازن �ساهر كلمات ت�سبه الزغبي، واأنا ترجمتها مع 

املو�سيقى وو�سلت اإىل حلن يليق باجلميع(.

تختار �الأغاين �لتي تنا�ضب �ضوتها و�ضخ�ضيتها 
وقناعاتها يف �حلياة

نوال الزغبي: يف داخلي 
خّزان من العطاء 
والطموح والنجاح

م����������ن����������ذ 
����ض��ت��م��اع��ه��ا 

�أغنية  كلمات  �إىل 
و�أحلانها، الحظت  )قالو�( 

تت�ضّمن  �أنها  �لزغبي  نو�ل  �لفنانة 
باإح�ضا�ض،  و�أّدت��ه��ا  لها،  حتّم�ضت  لذ�  كافة،  �لنجاح  مقومات 

�ال�ضتماع  ن�ضبة  يف  �الأوىل  �ملر�تب  �حتّلت  �إ�ضد�رها  وفور 
�أن �خلربة  و�مل�ضاهدة يف معظم �لدول �لعربية. وال �ضّك 

م�ضرية  نتيجة  �لزغبي  �كت�ضبتها  �لتي  �لطويلة 
حافلة بالعطاء و�لنجاح و�لنجومية، توؤهلها 

�ضوتها  تنا�ضب  �ل��ت��ي  �الأغ���اين  الختيار 
وكاأنها  �حلياة،  يف  وقناعاتها  و�ضخ�ضيتها 
بها عاطفيًا  مر�آة تعك�ض كل مرحلة متّر 

و�جتماعيًا ونف�ضيًا.

تربطنا �ضد�قة قوية ممتدة منذ �ضنو�ت مع حممد �ضالح

علي ربيع:  يهمني راأي اجلمهور والنقاد اأي�ضًا 
اخواتك(. على  )�سك  اجلديدة  جتربتك  عن  • حدثنا 

�سبب  ب�سكل خمتلف للجمهور، وكان ذلك  - م�سل�سل كوميدي يقدمني 
حما�ستي له. اأج�سد �سخ�سية �ساب يعمل م�ساعد طبيب بيطري يعي�ض يف 

ال�سعيد بقرية فقرية، وتتحول حياته عندما يغادر اإىل القاهرة.
اللهجة  اأن  اأعتقد  امل�سل�سل  يف  لكن  �سابقاً  ال�سعيدي  �سخ�سية  • قدمت 

كانت بحاجة اإىل مدرب لتقانها ب�سكل كامل. األي�ض كذلك؟
ال�سخ�سية  لأن  الت�سوير  انطاق  قبل  عليه  حر�ست  ما  وه��و  فعًا،   -
اخل�سوع  على  حري�ساً  كنت  ي��وم��اً.  املدينة  ت��زر  ومل  ال�سعيد  يف  ن�ساأت 
لتدريبات على اأداء اللهجة ال�سعيدية مع م�سحح اللهجة ال�سهري ح�سن 
مع  اجلمهور  منه  �سيتاأكد  ما  وهو  كثرياً،  منه  ا�ستفدت  ال��ذي  القناوي، 

بدء العر�ض.
العمل. فريق  عن  • اأخربنا 

- اأ�سعر ب�سعادة كبرية ب�سبب فريق العمل املتميز الذي اأعمل معه، وقد 
الكوميدية،  بالأجواء  مليئة  الكوالي�ض  وكانت  الت�سوير،  �سغط  حتملنا 

و�سخ�سياً ا�ستفدت من خربة زمائي.
م�سر؟  mbc �سا�سة  على  ح�سرياً  امل�سل�سل  عر�ض  وجدت  • كيف 

ال�سابق  م�سل�سلي  اأن  خ�سو�ساً  للعمل،  داعمة  جيدة  فر�سة  وجدتها   -
)�سد رد( عر�ض على �سا�ستها، وكنت �سعيداً بردود الفعل عليه، ول نن�سى 
اأنها حتظى بن�سبة م�ساهدة كبرية، واجلمهور يتابع )م�سرح م�سر( من 

خالها.
التي  الآراء  ت���رى  ك��ي��ف  م�����س��ر(،  )م�����س��رح  ع��ن  احل��دي��ث  مبنا�سبة   •
عبد  اأ���س��رف  الفنان  انتقاد  مقابل  يف  ال�سباب  من  الفرقة  بنجوم  ت�سيد 

الباقي؟
- اأ�سرف عبد الباقي فنان متميز، ويتعامل معنا يف غاية الحرتام. كذلك 
يحب  وه��و  ال�سخ�سي،  امل�ستوى  على  منه  وتعلمت  كثرياً  منه  ا�ستفدنا 
بيئة عمل منا�سبة للجميع. ول  زماءه وي�ساعدهم ويعمل على توفري 
نن�سى اأنه جنح يف ابتكار حالة م�سرحية خا�سة من خال فرقة )م�سرح 
م�سر( التي اأعادت اجلمهور اإىل امل�سرح. يف النهاية، اأ�سحاب النتقادات 

يجب اأن ينظروا اإىل الأمور مبو�سوعية.
من  تخو�ض  بينما  الدرامية،  البطولت  عن  النجوم  من  عدد  • يغيب 

خال امل�سل�سل جتربة البطولة.
البطولة  م��ن خالها جت��رب��ة  اأخ��و���ض  ال��ت��ي  الأوىل  امل���رة  ه��ذه  لي�ست   -
�سواء درامياً اأو �سينمائياً، واحلقيقة اأنني ل اأ�سعى اإل اإىل تقدمي جتارب 

خمتلفة فنياً، واأمتنى اأن يكون م�سل�سلي الأول يف امل�ساهدة خال ال�سباق 
الرم�ساين، رغم علمي ب�سعوبة املناف�سة وكرة الأعمال.

ماذا  م�سر(.  )م�سرح  يف  زمائك  واأعمال  وبني  بينك  البع�ض  • يقارن 
تقول يف هذا ال�ساأن؟

- عاقتي مع زمائي جيدة واأمتنى النجاح لهم مثلما يتمنون النجاح 
يل.

• كيف ترى النتقادات التي توجه اإىل الكوميديا التي تقدمها واعتبار 
البع�ض اأنها مو�سة و�ستنتهي مع الوقت؟

- يهمني راأي اجلمهور والنقاد اأي�ساً اإذا كان مبنياً على م�ساهدة العمل، 
هلل  واحل��م��د  اإيل.  بالن�سبة  الرئي�ض  املعيار  ه��ي  امل�ساهدين  فعل  وردود 
اأعمايل تلقى ردود فعل اإيجابية مع اجلمهور وحت�سل على ن�سبة م�ساركة 

كبرية.
واملي�سة(  )الهي�سة  املدفعجية  فريق  مع  طرحتها  التي  الأغنية  • لكن 

تعر�ست لنتقادات اأي�ساً.
اأتابع  مل  اأنني  واحلقيقة  العمل،  متابعة  على  القائم  النتقاد  اح��رتم   -
الكتابات يف هذا ال�ساأن ب�سبب ان�سغايل بالت�سوير خال الفرتة املا�سية، 
لكني  وق��ت.  اأق��رب  يف  امل�ساهد  من  لانتهاء  العمل  نكثف  اأننا  خ�سو�ساً 
لحظت اأن الأغنية حققت اآلف امل�ساهدات بعد �ساعات قليلة من طرحها، 

وهو جناح يح�سب لفريق العمل.
جمدداً. اإح�سان  وائل  املخرج  مع  اخواتك(  على  )�سك  يف  • تتعاون 

اأف�سل املخرجني الذين تعاونت  اأحد   - جتمعني عاقة طيبة به، وهو 
مرة  كل  ويف  بيننا،  التفاهم  من  حالة  وثمة  الفنية،  م�سريتي  يف  معهم 

اأعمل معه اأ�ستفيد من جتربته وخربته.
• ماذا عن اعتذارك عن عدم الظهور �سيف �سرف يف فيلم زميله كرمي 

فهمي )علي بابا(؟
- كرمي �سديق عزيز ج��داً، وهو يعرف مكانته لدي، لكن اعتذاري جاء 
ب�سبب توقيت الت�سوير، ففريق عمل الفيلم كان يريد ت�سوير م�ساهدي 
ك�سيف �سرف يف نف�ض توقيت �سفري مع اأ�سرة امل�سل�سل اإىل اأ�سوان لإجناز 
اأن اأطلب  امل�ساهد اخلارجية التي كانت ت�ستلزم وجودي ومل يكن ممكناً 

تاأجيلها لأن املواعيد حمددة �سلفاً، وتفهم كرمي وفريق العمل الأمر.
�ساح.. حممد  الكرة  جنم  مع  جتمعك  �سداقة  عاقة  • �سمعنا 

- تربطنا �سداقة قوية ممتدة منذ �سنوات، ونتبادل الآراء با�ستمرار، فهو 
ي�ساهد اأعمايل واأنا اأتابع مبارياته ونتحدث با�ستمرار.

يو��ضل علي ربيع �حل�ضور يف �ل�ضباقات �لرم�ضانية 
�خو�تك(.  على  )�ضك  �جلديد  م�ضل�ضله  خالل  من 
�مل�ضل�ضل  كو�لي�ض  ع��ن  �مل�ضري  �لفنان  يتحّدث 
�أ�ضرف  �لفنان  �إىل عالقته مع  �جلديد، باالإ�ضافة 

عبد �لباقي وزمالئه يف فرقة )م�ضرح م�ضر(.
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

حممد بن طناف

واأنـــعـــام خـــر  عــطــانــا  اهلل 
ــام ــه ــــان واإل يــالــلــي عــطــانــا اإمي
ـــام ــة اأح ـــيـــوم �ــســارت جــن وال
ونظام بتخطيط  ــوطــن  ال ــام  ق
ـــام ـــس ـــز واإ� ـــطـــور ع ـــــة ت دول
ــام ــع ــاالأن ب متهني  والــ�ــســعــب 
ــــوام واأعــــوام ـــذي جــهــود اأع وه

علينا ـــــب  واج لـــه  واحلـــمـــد 
عطينا ــايف  ــس ــ� ال ف�سله  مــن 
ــا ــن ــي ــم ــس ــا� ـــل وي ـــف تـــزخـــر ب
بهينا وبــــه  ــــزخــــرف  وت زان 
بــنــيــنــا دولــــــة  االأمم  ـــــني  وب
الــ�ــســنــيــنــا ــــذي  ه يف  ـــاح  ـــرت م
عنينا لـــه  ملـــجـــد/ن  ونــ�ــســعــى 

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

#كن_كما_علمك_زايد يف عطاك..!

ننّ يف عطاك اإليا عطيت..!                               وال تنّ

واكت�سب مننّه �سفاتك وامعناك..!

                        واقتدي به ..بالفعل..واإليا حكيت..!

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

ريــتـ�يــت
 

كلما ح�ّضيت .. بالدني�ا .. ت�ضيق

و �لنفو�ض ت�ضني و �لنا�ض �حمقا

جيت �أرّتل يف ذر� �لبيت �لعتيق

�إْن ك�ضبت �هلل .. غريه ِمن بقى ؟

******

�أرز�قنا يا �ضاحبي  م�ضمونه

ميعادها .. ما بني  كاف و نون

و �أيامنا لو  تختلف .. موزونه

لكّن  بع�ض �لنا�ض .. ما يدرون

كم  تاجٍر .. يوم  �أثقلْته  ديونه

ِح�َضد  فقرٍي .. ما عليه ديون !!

البيت مت�حد
ح��ت��ى �ل��ط��ي��ور �ل��ل��ي م���ن �ل��ك��ه��رب تطيح

ي�ضتميح.. رح���م���ة..  �مل��ل��ي��ان  ق��ل��ب��ه  ذ� 

ك��ل��ن ع��ط��ى م���ن �أج�����ل ي��ك��ت�����ض��ب �مل��دي��ح

وي������د�وي جريح  �ن��ف��و���ض  ي��ح��ْف��َظ  ه��ّم��ه 

ه���ّم���ه���ا! ي���ح���م���ل  و  خم����ّي����ْل����ِت����ه  ت�������ض���غ���ل 

دّم���ه���ا ي���ح���ق���ن  روح..  حت���ف���ظ  ل�����ق�����د�ر 

و�ه����������و م�������و�زي�������ن �الأج�������������ور �ي���ل���ّم���ه���ا

ي���ت���ّم���ه���ا دوم  �الأخ�������������الق  و�م��������ك��������ارم 

عبداهلل العكربي

كلنا خليفة

حامد الها�شمي

دروب ع��ل��ي  ���ض��اق��ت  ي�����ارب  �ن����ا  و  رج���وت���ك 
ي���ا رب����ي �ن����ا ع��ب��دك و ر�����ض���ي ع���ن �مل��ك��ت��وب
مغ�ضوب ل��ك  ييت  ي��اك��م  ط��اي��ع  ل��ك  ييت  ي��اك��م 
�ت��وب �رد  و  �ذن���ب  و  �ت���وب  �رد  و  �ذن���ب  �ن���ا 

ي��غ��ن��ي �الن�������ض���ان ع���ن رح��م��ت��ك رج����و�ه و ال 
�ع���رف �ن���ه �خل���ريه م��اب��ا �ع���رف و����ض مغز�ه
وع���ل���ى ك���رث م����اين خم��ط��ي �ن�����ال م���ا �مت��ن��اه
م���ا ل��ل��ع��ب��د ي���ا م����وىل �مل������و�يل ����ض���وى م���واله
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