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خ�سرت 56 كيلوغراما 
بتغيري غذائي ب�سيط

يلجاأ بع�ض من يعانون ال�صمنة اإىل حمية قا�صية حتى يتخل�صوا من 
اأن حت�صل على ج�صم  اأ�صرتالية ا�صتطاعت  ام��راأة  الزائد، لكن  الوزن 

ر�صيق من خالل اتباع خطوات ب�صيطة للغاية.
وبح�صب موقع ّ"ذا اإبو�ض تاميز"، فاإن الأم البدينة، متكنت من خ�صارة 
56 كيلوغراما يف غ�صون 14 �صهرا، من خالل اتباع خطة تقوم على 

التدرج يف كل �صيء.
اإن��ه��ا تخل�صت من  اأط���ف���ال،  ل��ث��الث��ة  اأم  وت��ق��ول ك��ي��ل��ي دي��ل��ي��ت، وه���ي 
العادات الغذائية ال�صيئة مثل الوجبات ال�صريعة عن طريق الإنقا�ض 
التدريجي، ففي اأيام احلمية الأوىل كانت حتر�ض على تناول مقدار 

اأقل من الربغر والبطاط�ض املقلية.  
الغازية  امل�صروبات  تعو�ض   اأن  كيلي  ا�صتطاعت  موالية،  مرحلة  ويف 
بالع�صري، وعقب هذا التحول، �صارت ت�صرب املاء الفوار حتى تتفادى 

مادة ال�صكر قدر الإمكان.
املنوال،  هذا  وعلى  الأبي�ض،  عو�ض  البني  الأرز  تاأكل  كيلي،  و�صارت 
زادت اأي�صا وترية التمارين الريا�صية حتى �صارت اأمرا لبد منه يف 

حياة املراأة التي كانت تعاين البدانة.
ويقول خرباء اإن اأكرث من يتبعون نظاما قا�صيا للحمية يعودون اإىل 
لتحقيق  تطلعهم  اإىل  بالنظر  ق�صرية  فرتة  خالل  ال�صيئة  عاداتهم 

نتائج مبهرة يف فرتة قيا�صية.
بي�صتني  م��ن  ب�صيط  ف��ط��ور  ع��ل��ى  لكيلي  ال��غ��ذائ��ي  ال��ن��ظ��ام  ويعتمد 
خمفوقتني اإ�صافة اإىل خليط من ال�صوفان والتوت، اأما وجبة الغداء 
اأو  ال��ت��ون��ا  �صمك  ج��ان��ب  اإىل  اخل�صر  م��ن  �صلطة  الأغ��ل��ب  يف  فت�صم 

الدجاج.
"املذهلة" وجبة من ال�صمك املطهو على  وعند الع�صاء، تتناول املراأة 
تاأكل  الأخ��رى، قد  النهار  اإىل جانب اخل�صروات، ويف فرتات  البخار 

قطعا من اجلزر وكمية حمدودة من زبدة الفول ال�صوداين.

تتعرق على مدار اليوم 
ب�سبب حالة نادرة

م��ن مدينة  وال��ت��ي تنحدر  ع��ام��ا(  دواي���ر )20  ���ص��ويف  ال�صابة  ت��ع��اين 
تتمثل  ن��ادرة  �صحية  حالة  من  الأمريكية،  تك�صا�ض  بولية  هيو�صنت 
بفرط التعرق الذي يت�صبب باإ�صابتها باجلفاف، ويتطلب منها �صرب 

لتعوي�ض ال�صوائل املفقودة. يومياً  املاء  من  ليرت   5.7
وعندما و�صلت الآن�صة دواير اإىل �صن املدر�صة، بداأت م�صكلتها تت�صبب 
اإزاء  الرت��ي��اح  بعدم  و�صعورها  ومعلميها،  زمالئها  ب��ني  اإح��راج��ه��ا  يف 

ذلك.
با�صتمرار  ا�صطر  "كنت  جتربتها:  على  معلقة  دواي��ر  الآن�صة  وقالت 
لتجفيف يدي مبالب�صي يف املدر�صة، حتى ت�صبح مالب�صي رطبة للغاية، 

وهذا جعلني عر�صة لالحراج و�صخرية التالميذ املتنمرين".
ل��ك��ن ح��ال��ت��ي مل ت�صمح يل  ال��ط��ب،  ام��ت��ه��ان  اأن����وي  "كنت  واأ���ص��اف��ت 
بتحقيق احللم". ونتيجة لذلك، اأخذها والداها لروؤية الطبيب الذي 
�صخ�ض حالتها بفرط التعرق، وهو ا�صطراب وراثي يبداأ يف مرحلة 
الطفولة ويوؤثر على مناطق معينة يف اجل�صم مثل اليدين والقدمني 
ال�صحية مل تقف عند هذا احل��د، حيث  اأن م�صاكلها  والإبطني. كما 
اأ�صيبت دواير بالأكزميا يف قدميها نتيجة الرطوبة املفرطة، واأف�صدت 
جهاز الكمبيوتر اخلا�ض بها وهاتفها الذكي ب�صبب تعر�صهما الدائم 
للبلل من يديها، اإ�صافة اإىل جتنبها قيادة ال�صيارة ب�صبب تعرق يديها 

املفرط وعدم مقدرتها على ال�صيطرة على املقود.
نفعاً،  ���ِد  ولكنها مل جتجُ لها  ال��ع��الج��ات  م��ن  العديد  الأط��ب��اء  وو���ص��ف 
ومن املحتمل اأن تخ�صع لعالج البوتوك�ض الذي ميكن اأن يكون فعاًل 
العالج  م��ن  ال��ن��وع  ل��ه��ذا  مت��وي��ل  على  العثور  م��ن  متكنت  اإن  للغاية، 

الباهظ الثمن، وفق ما ورد يف �صحيفة ديلي ميل الربيطانية.
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ملاذا يجب غلق غرف الأطفال اأثناء نومهم؟
الليل،  الأط��ف��ال مفتوحة خ��الل  ن��وم  اأب���واب غ��رف  اإذا كنتم ممن يرتكون 
الأبواب  اإغ��الق  لأنها  الفور،  على  العادة  ه��ذه  تغيري  اإىل  مدعوون  فاإنكم 

يحقق فوائد كبرية يف حالة ح�صول الكارثة.
وح�صبما نقلت �صحيفة "مريور" الربيطانية عن ال�صفحة الر�صمية لهيئة 
باب غرف  اإبقاء  فاإن  "في�صبوك"،  نيويورك على  اأمريكية يف ولية  اإطفاء 

الأطفال مغلقا اأثناء نومهم، يقلل من الأ�صرار يف حالة حدوث حريق.
بها  �صبت  التي  امل��ن��ازل  اأح��د  يف  غرفة  لباب  ب�صورة  ال�صفحة  وا�صت�صهدت 
النريان، فبعد انتهاء عملية الإخماد، بدا وكاأن الباب لعب دور حائط �صد 
يف وجه النار، فت�صرر من اخلارج ب�صكل لفت بينما كانت اجلهة الداخلية 

)داخل الغرفة( حممية من احلريق.
احلظ،  حل�صن  الكارثة  من  جن��وا  البيت  �صكان  اأن  اإىل  ال�صفحة  واأ���ص��ارت 
لكنها �صددت على اأن اأي �صخ�ض يف الغرفة املغلقة على وجه التحديد كان يف 

ماأمن من النريان ب�صبب اإغالق الباب.
الأطفال  فيها  ينام  التي  الغرف  اأب���واب  ت��رك  على  الآب���اء  بع�ض  ويحر�ض 
ي��ب��دون خ��وف��ا م��ن البقاء  ال�����ص��غ��ار  ���ص��واء لأن  م��ف��ت��وح��ة بع�ض الأح���ي���ان، 
خروجهم  عملية  ي�صهل  مفتوحا  الباب  ت��رك  لأن  اأو  الظالم  يف  مبفردهم 

اأثناء الليل لأي غر�ض.
يكونوا  اإنهم مل  الآب���اء  ع��دد من  وق��ال  وا���ص��ع،  بتفاعل  الن�صيحة  وحظيت 
منتبهني اإىل هذا الأمر، واأقر اآخرون باأنهم كانوا يو�صدون الباب لتفادي 

اإزعاج ال�صغار، اأما م�صاألة احلريق فلم يكونوا على دراية بها.
ولأن منتقدين ت�صاءلوا حول ما اإذا كان الإغالق اأمرا �صلبيا على اعتبار اأن 
وارد  الأم��ر  اأن هذا  الإطفائيون  اأو�صح  الغرفة،  بداخل  ين�صب  احلريق قد 
وي�صتوجب تركيب اأجهزة ا�صت�صعار احلرائق يف كافة اأرجاء البيت، وهكذا، 

�صيكون بو�صع الآباء اأن يهرعوا اإىل م�صاعدة الأبناء اإذا ح�صل اأي مكروه.

ال�سفر عالج بديل لـ 5 
م�سكالت �سحية 

الفّعالة،  البديلة  العالجات  من  ال�صفر 
الرتفيه،  ع���ل���ى  ف����وائ����ده  ت��ق��ت�����ص��ر  ول 
فهناك  العمل،  و�صغوط  توتر  وتخفيف 
اجل�صم  على  تعود  هامة  �صحية  ف��وائ��د 
ال�صفر  فوائد  اأه��م  اإليك  الرحالت.  من 

ال�صحية:
الرحالت تقلل من خطر الإ�صابة باأزمة 

قلبية وتقوي اللياقة البدنية 
اأف�صل طرق تقوية املناعة  * ال�صفر من 
لبكرتيا خمتلفة  ال��ت��ع��ّر���ض  ط��ري��ق  ع��ن 

وتدريب اجل�صم على حماربتها.
ال����دم����اغ م����ن خالل  ال�����ص��ف��ر  ي���ح���ّف���ز   *
ال���ت���ع���ّرف ع��ل��ى اأم���اك���ن واأخ����ا�����ض جدد، 
امل���رون���ة، وي����زّوده  وي����دّرب التفكري ع��ل��ى 

بخربات جديدة. 
* ال�صفر من اأف�صل طرق خف�ض التوتر 

وتخفيف الكتئاب وحت�صني املزاج.
* اإذا كنت من ع�صاق ال�صفر اطمئن على 
�صحة قلبك، فالرحالت تقلل من خطر 

الإ�صابة باأزمة قلبية.
لياقتك  اأ���ص��رار  م��ن  ال�صفر  ي��ك��ون  ق��د   *
البدنية اجليدة، فخالل الرحتال تقطع 
فر�صة  لك  تتوفر  وق��د  م�صياً،  م�صافات 

لعب الرياات ال�صاطئية اأو الثلجية.

نوع جديد من املكمالت امل�ستقبلية تغذي 
الب�سرة وال�سعر من الداخل واخلارج �ص 23

دهون اأوميغا3 حتمي 
من م�ساعفات احلمل

درا�����ص����ة جديدة  ن��ت��ائ��ج  اأو�����ص����ت 
احلوامل بتناول الأطعمة الغنية 
من  ل��ل��وق��اي��ة  اأوميغا3  ب��ده��ون 
الولدة  م�صاعفات احلمل مثل: 
فريق  وقال  والإجها�ض.  املبكرة 
كولومبيا  ج��ام��ع��ة  م���ن  ال��ب��ح��ث 
اأثناء  الهرمونية  ال��ت��غ��ريات  اإن 
احلمل ميكن اأن تزيد اللتهابات 
ون��زي��ف ال��ل��ث��ة، وي��ن��ت��ج ع��ن ذلك 
اأو ولدة  الإجها�ض  زي��ادة فر�ض 

الطفل قبل الأوان.
وتفيد التقارير الطبية باأن 30 
الأقل  على  احل��وام��ل  م��ن  باملئة 
وت�صل  اللثة،  بالتهابات  ت�صنب 
من  ب��امل��ئ��ة   100 اإىل  ال��ن�����ص��ب��ة 

احلوامل وفقاً لبع�ض الدرا�صات 
والتقارير.

احلمل  م�����ص��اع��ف��ات  وت��ت�����ص��م��ن 
التي حتمي منها دهون اأوميغا3 

التهابات امل�صيمة.
التغذية  ت���و����ص���ي���ات  وت���ن�������ص���ح 
حتتوي  اأطعمة  بتناول  ال�صيدات 
مثل  اأوميغا3  ده��������ون  ع����ل����ى 
وال�صردين،  ال�����ص��ل��م��ون  اأ���ص��م��اك 
والبذور،  واملك�صرات  والأفوكادو، 

وزيت الزيتون، والهليون.
الدهنية  الأ������ص�����م�����اك  وت�����وف�����ر 
لنمو  ال���������الزم  "د"  ف���ي���ت���ام���ني 
اإىل ج��ان��ب دهون  ال��ط��ف��ل  دم���اغ 

اأوميغا3.

ال تتو�صل من �أجل فر�صة �أخرى!
ي�صعر البع�ض بلوعة الفراق وال�صتياق ملن يحب مبجرد 
النف�صال. لكن ل يعني ذلك اأن يتو�صل اأحدهما لالآخر 
النف�صي  الطبيب  يقول  العالقة.  على  البقاء  اأج��ل  من 
دايج�صت":  "ريديرز  مل��وق��ع  ح���وار  يف  األ���ربت  ج��ون��اث��ان 
فتاأكد  بذلك،  القيام  على  باأنك جمرب  ت�صعر  كنت  "اإذا 
من الدافع احلقيقي وراء هذا الت�صرف". فهناك فرق 
كبري بني اأن ت�صتاق فعاًل حلبيبتك اأو حبيبك وبني اأنك 

اعتدت فقط على �صريك يف حياتك.

كن �لغالب ال �ملغلوب!
ر�صم �صيناريو جديد للنهاية هو اأف�صل طرق التغلب على 
اآثار ما بعد ال�صدمة. فاإذا كنت ال�صحية وتجُركت وحيداً 
خمتلفة  نهاية  تتخيل  اأن  اإل  عليك  ما  القلب،  حمطم 
تكون اأنت فيها املنت�صر ولي�ض العك�ض. وبح�صب األربت، 
فاإن هذه الطريقة جتعل الطرف الذي وقع عليه الأذى 

ي�صعر بالقوة والراحة اإىل حد ما.

ِبّلة" �لطني  تزد  "ال 
 ين�صح اخلبري النف�صي الأمريكي غاي وين�ض من خرج 
موؤخراً من عالقة حب اأو زواج األ يق�صو على نف�صه. فقد 
الكرامة.  و�صياع  والنك�صار  بالنهزام  ال�صخ�ض  ي�صعر 
���ص��وءاً. وي�صيف وين�ض يف  الأم��ر  اأن يزيد  لكن ل يجب 
حواره مع املوقع الأمريكي اأنه يف�صل ال�صتعانة بخبري 

اإذا  النف�صية للتحدث معه  اأو م�صت�صار للعالقات  نف�صي 
ف�صل ال�صخ�ض يف التغلب على اأحزانه.

هل �أنتقم؟
اأو ال�صحية، فبالطبع ت�صعر  اإذا كنت ال�صخ�ض املرتوك 
برغبة يف اإيذاء من هجرك وترغب اأن يذوق حبيبك اأو 
حبيبتك ال�صابقة من نف�ض كاأ�ض العذاب الذي �صربته. 
ومع ذلك، هذا ل يعني اأن ت�صعى لالنتقام من الطرف 
النف�صية. يوؤكد اخلرباء على  الآخر كي ت�صعر بالراحة 
بعد  امل��رء  يتعداها  اأن  ينبغي  ح��م��راء ل  وج��ود خطوط 
انتهاء العالقة، واأهمها، وفق ما ذكره املوقع الأمريكي، 
الطرف  مالب�ض  ح��رق  اأو  الكاذبة  ال�صائعات  ن�صر  ع��دم 
اإىل ع���دم و�صع  ب��الإ���ص��اف��ة  ال��ب��ع�����ض،  ك��م��ا يفعل  الآخ����ر 
التوا�صل  و���ص��ائ��ل  ع��ل��ى  م�صيئة  وت��ع��ل��ي��ق��ات  م��ن�����ص��ورات 

الجتماعي.

ال تر�ش �مللح على �جلرح!
املدمرة  النف�صال  تبعات  التغلب على  اأف�صل طرق  من 
موقع  يف  اخل��رباء  ين�صح  ما  بح�صب  النف�صية،  للحالة 
الت�صال  حماولة  عدم  هي  الأمريكي  اإن�صايدر"  "ذي 
بحبيبك ال�صابق واأل تتم�صك باأغرا�صه وتتذكر اللحظات 
اجلميلة بينكما، كما يحدث يف الأفالم الرومان�صية. كل 
هذه الت�صرفات تزيد من الأمل، وكاأنك ت�صع امللح على 
فاأنت  عليها  وتتغلب  اأح��زان��ك  تقهر  اأن  ح��اول  اجل���رح. 

اأقوى من ذلك. 

 تعليقات حزينة 
من منا مل يجرب اأن يعرب عن الأمل الذي ي�صعر به اأو 
الفرحة التي عا�صها يوماً ما عن طريق م�صاركتها على 
الأمر  يتعلق  عندما  لكن  الجتماعي.  التوا�صل  مواقع 
بالنف�صال، فاإن الأمر خمتلف، فقد حذر اخلرباء من 
الآخر  ال��ط��رف  وا�صتعطاف  احلزينة  التعليقات  و�صع 
الفراق  ون��ار  والأمل  ال�صوق  من خالل كلمات تعرب عن 
وغريها، كما نرى على "في�صبوك" و"تويرت" وغريها.

 �لعودة للحب �لقدمي
اأحياناً ي�صعر ال�صخ�ض املجروح برغبة يف التقليب داخل 
به ما حدث.  ذكرياته والبحث عن حب قدمي ليعو�ض 
لكن اخل���رباء ح���ذروا م��ن خ��ط��ورة ال��ع��ودة م��رة اأخرى 
النف�صال  اآث��ار  على  للتغلب  كمحاولة  قدمية  لعالقة 
العالقات  خ��ب��رية  �صو�صمان،  را���ص��ي��ل  وت��ق��ول  احل��دي��ث. 
الأ�صرية: "اإن الأمر ي�صبه الإدمان وان�صحاب املخدر من 
حبيبك  مع  التحدث  يف  �صديدة  برغبة  ت�صعر  اجل�صم. 
رمبا  اأن���ه  �صو�صمان  وت��و���ص��ح  الوقت".  ه��ذا  يف  الأ���ص��ب��ق 
يكون ال�صبب يف ذلك رغبة ال�صخ�ض يف العثور على دليل 
اأي�صاً، ويف تلك  ال�صابقة، مثاًل، تعاين  اأن حبيبته  يثبت 
اللحظة ي�صاندان بع�صهما البع�ض، وهو ما حذرت منه 

اخلبرية.

ن�سائح للتغلب على اأمل الفراق.. ل تتو�سل لفر�سة اأخرى

مبجرد �أن يعلن �صخ�صان �نتهاء عالقتهما، ي�صعر 
كالهما باحلزن و�لوحدة و�أحيانًا تاأنيب �ل�صمري. 
ب�صكل  �ملحنة  تلك  على  �لتغلب  يحاول  �لبع�ش 
و�الأ�صرية  �لنف�صية  �ل�صحة  خببر�ء  خاطئ. 
�لب�صيطة  �خلببطببو�ت  هببذه  ببباتببببباع  ين�صحون 

للخروج من �الأزمة ب�صالم.
�إىل  �لبع�ش  �مل�صاعر  بجرح  �الإح�صا�ش  يدفع 
به  ي�صعرون  ما  تخالف  رمبببا  ب�صلوكات  �لقيام 
�لتي  �لوهمية  �الأدو�ر  تلك  تاأتي  �حلقيقة.  يف 
منه  حمبباولببة  يف  �ملبب�ببصببدوم  �حلبيب  يتقم�صها 
لن�صيان �الأمل �لنف�صي �لغائر �لذي خلفته ق�صة 

تزيد  �لت�صرفات  بع�ش  لكن  �لفا�صلة.  �حلب 
�الأمر �صوءً�. �إليكم بع�ش ما يحذر منه 

�الأ�صرية  �لعالقات  خر�ء 
ملبببن �نببتببهببت عببالقبباتببهببم 

�لعاطفية موؤخرً�:

هكذا حتافظ ن�ساء هذه 
القرية على �سعورهن الطويلة

الأم��ي��ال من بكني،  اآلف  بعد  على 
ت�صتهر قرية هوانغ لوه يف منطقة 
ن�صائها  ب�صعر  بال�صني  غوانغ�صي 
التي  الأ�صطورة  وبح�صب  الطويل، 
فتاة  ف�����اإن  ال�����ص��ن��ني،  لآلف  ت���ع���ود 
من قبيلة ياو املحلية قامت بجلد 
�صخ�ض با�صتخدام �صعرها الطويل، 
ن�صاء  اأ�صبحت  احل��ني  ذل��ك  وم��ن��ذ 
ه����ذه امل��ن��ط��ق��ة مي��ت��ن��ع��ن ع���ن ق�ض 
اأق�����ص��ى حد  اإىل  ل��ي��ن��م��و  ���ص��ع��ره��ن 
الثامنة  اب��ت��داء م��ن عمر  مم��ك��ن.  
ف��ت��اة يف قبيلة  ك��ل  ع�����ص��رة، تخ�صع 
يف  واح����دة  �صعر  ق�����ض  لعملية  ي���او 
ال�صعر  ���رتك  يجُ وب��ع��ده��ا  ع���ام،  حفل 
لينمو طوال احلياة.  ويتطلب هذا 
التقليد �صيانة خا�صة لل�صعر، الذي 
يتم غ�صله مبياه الأرز املمزوجة مع 
ع��دد قليل م��ن امل��ك��ون��ات الأخ���رى، 
ح��ي��ث ي��ت��م غ��ل��ي اخل��ل��ي��ط يف اإن����اء 
تعمد  اأن  قبل  وع��اء.  ي�صكب يف  ثم 
امل�������راأة ل��غ��م�����ض م�����ص��ط خ�����ص��ب��ي يف 
الوعاء وت�صريح خ�صال ال�صعر به. 
ويعتقد باأن هذه الطريقة هي �صر 
دائماً،  ملعان ال�صعر واإعطائه بريقاً 
الأ���ص��ود حتى  واحل��ف��اظ على لونه 
لدى الن�صاء امل�صنات.  وقد اأ�صبحت 
ق���ري���ة ه���وان���غ ل����وه م��ن��ط��ق��ة جذب 
�صياحي ياأمها ال�صياح للتعرف على 
التي  حفالتها  وح�����ص��ور  ثقافتها 
تقام يف م�صرح مت بناوؤه يف ال�صنوات 
ال�صكان  ي���رت���دي  ح��ي��ث  الأخ������رية، 
الأزياء التقليدية، ويوؤدون الأغاين 
ويقدمون  وال���رق�������ض،  ال�����ص��ع��ب��ي��ة 
ال�صعر  غ�����ص��ل  ل��ك��ي��ف��ي��ة  ����ص���روح���اً 
وال��ع��ن��اي��ة ب���ه.  ي��ذك��ر ب���اأن اإي����رادات 
امل�����ص��رح وح�صور  ت���ذاك���ر  م��ب��ي��ع��ات 
احلفالت ال�صعبية يف القرية، توفر 
جزءاً كبرياً من دخل القرية املادي، 
زجاجات  بيع  اإي���رادات  اإىل  اإ�صافة 
�صامبور الأرز لل�صياح، وفق ما نقل 

موقع "فوغ" الإلكرتوين.

تطبيقات ت�سجل 
�سا�سة اآيفون �سّرا

التحرك  اإىل  اأب���ل  ���ص��رك��ة  ���ص��ارع��ت 
اأن  اإىل  تقنية  تقارير  نبهت  بعدما 
على  تتج�ص�ض  التطبيقات  بع�ض 
خالل  م��ن  ال��ه��وات��ف،  م�صتخدمي 
ت�����ص��ج��ي��ل م���ا ي���ج���ري ع��ر���ص��ه على 
���ص��ا���ص��ة اجل���ه���از. وب��ح�����ص��ب م��ا نقل 
"اأبل"  ف���اإن  كران�ض"،  "تك  م��وق��ع 
التطبيقات  اأ�صحاب  م��ع  توا�صلت 
عمليات  جت�����ري  ال���ت���ي  ال��ه��ات��ف��ي��ة 
منهم  وطلبت  ال�صرية،  الت�صجيل 
تخرب  اأن  اأو  اخلا�صية  ه��ذه  ح��ذف 
يكونوا  حتى  ب��الأم��ر  امل�صتخدمني 
ع��ل��ى دراي�����ة مب���ا ي��ح�����ص��ل. واإذا مل 
ت�صتجب هذه التطبيقات التي تقوم 
ال�صركة  لطلب  الت�صجيل  بعملية 
�صتقوم  "اأبل"  ف�����اإن  الأم���ريك���ي���ة، 

بحظرها يف متجر اأب �صتور.
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�ش�ؤون حملية

يف عام �لت�صامح برعاية حممد بن حم

فريق �سفراء اخلري التطوعي ينظم مبادرة رحمة ال�ستاء لتوزيع مالب�س ال�ستاء على اأكرث من 450 عامال

تعاون بني �سرطة وجامعة اأبوظبي يف رعاية الأحداث

•• العني - الفجر

بن  بن م�صلم  الدكتور حممد  ال�صيخ  برعاية وح�صور 
حم العامري نائب الأمني العام ملنظمة ام�صام بالأمم 
الت�صامح نظم فريق �صفراء اخلري  .. ويف عام  املتحدة 
اإن�صانية  م��ب��ادرة  ال�صتاء"  "رحمة  م��ب��ادرة  التطوعي 
العمال  فئة  على  ال�صتوية  املالب�ض  توزيع  اإىل  تهدف 
ل��ر���ص��م الب�صمة ع��ل��ى وج��وه��ه��م.، واأق��ي��م��ت امل���ب���ادرة يف 
توزيع  مت  حيث  اأي���ام،   3 م���دار  على  اجلاهلي  حديقة 

مالب�ض ال�صتاء على اأكرث من 450 عامال .
اأن اخلري �صمة من �صمات ال�صخ�صية  واأو�صح بن حم  
املجتمع متطوراً  يكون  اأن  يف  �صاهمت  التي  الإماراتية 
مع  وتفاعلنا  العامل،  �صعوب  اأ�صعد  وي�صبح  ومتح�صراً 
اإىل العديد من الأعمال  عام الت�صامح ياأتي بالإ�صافة 
جميعاً  �صن�صعى  التي  اخل��ريي��ة  وامل��ب��ادرات  الإن�صانية 
املبادرات  هذه  مثل  واإن  فيها،  الر�صيدة  القيادة  حلذو 
ج����اءت ن��ت��اج م���ا غ��ر���ص��ت��ه ف��ي��ن��ا ق��ي��ادت��ن��ا يف ح���ب عمل 
العطاء  وبذل  للمحتاجني،  امل�صاعدات  وتقدمي  اخلري 

اأو  اأف��راد  كنا  �صواء  والتطوعية  الإن�صانية  الأع��م��ال  يف 
ال��غ��ايل. وهنا  ال��وط��ن  ه��ذا  وذل���ك خل��دم��ة  موؤ�ص�صات، 

ن�صيد بفريق �صفراء اخلري على هذه املبادرة الطيبة.
لفريق  التنفيذي  املدير  القا�صم  فوزات  �صالم  واأ�صارت 
امل��ب��ادرة اإىل بث  ب��الإم��ارات تهدف ه��ذه  �صفراء اخل��ري 
ال��ع��ني وتعزيز  ال��ع��م��ال يف م��دي��ن��ة  ن��ف��و���ض  ال����دفء يف 
اندماجهم يف املجتمع املحلي ،لأنهم �صرائح جمتمعية 
بحاجة للم�صاندة والدعم. وحتمل هذه املبادرة اأهمية 
ت�����ص��ع��ره��م بالهتمام  ل��ل��ع��م��ال، ح��ي��ث  ك��ب��رية  م��ع��ن��وي��ة 

باأم�ض احلاجة لها وهم بعيدون عن  التي هم  واملحبة 
ب�صكل  املتطوعون  »�صاهم  واأ�صافت:  واأهلهم.  اأوطانهم 
اإجن��اح مبادرة ديف �صتاهم، وهو ما يوؤكد على  كبري يف 
اأهمية م�صاركة جميع اأفراد املجتمع يف تعزيز التالحم 
الجتماعي، وعلى �صرورة مبادرة كل �صخ�ض للتطوع 

مبا ي�صتطيع ملوؤازرة الآخرين وخدمة املجتمع.
"رحمة ال�صتاء" على حمور رئي�ض هو  وترتكز مبادرة 
ك�صر وحدة بع�ض الفئات املجتمعية البعيدة عن اأ�صرها 

واإ�صعارهم باأهميتهم يف املجتمع.

••  العني - الفجر

املوؤ�ص�صات  مب��دي��ري��ة  الأح����داث،  رع��اي��ة  اإدارة  ناق�صت   
اأبوظبي  ب�����ص��رط��ة  اأم���ن امل��ج��ت��م��ع  ال��ع��ق��اب��ي��ة، يف ق��ط��اع 
التعاون  �صبل  اأبوظبي  اأك��ادمي��ي من جامعة   وف��د  مع 
امل�����ص��رتك يف جم���الت ال��ت��دري�����ض وال��ت��دري��ب والبحث 

العلمي والأكادميي لفئة الأحداث.
الدكتوراملهند�ض  العقيد  م��ن  ال��زائ��ر،  ال��وف��د  وت��ع��رف 
اإدارة رع��اي��ة الأح���داث  ال��ربي��ك��ي م��دي��ر  اأح��م��د  حممد 
الأحداث،  لتاأهيل  التدريبية  على الربامج، واحلقائب 
م�صيدا بجهود �صرطة اأبوظبي يف توفري بيئة تعليمية 

متميزة ت�صهم يف اإعادة دجمهم باملجتمع.
املن�صوري،  �صعيد  الدكتور: علي  العقيد  اللقاء،  ح�صر 
الدكتور:  اأب��وظ��ب��ي  وم��ن جامعة  م���دي���رالإدارة،  ن��ائ��ب 
ال�����ص��ي��ب��اين، ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة الآداب وال���ع���ل���وم، و  ح��م��دي 
فرع  اأبوظبي  جامعة  مدير  الفتيحة،  حممد  الدكتور 
العني، واأحمد العبيديل م�صوؤول العالقات احلكومية، 

وعدد من ال�صباط واملنت�صبني.

جر�ح عظام دويل ي�صدد على دور �لتكنولوجيا يف معاجلة �لتهاب مفا�صل �لركبة 
بالتهاب  امل�سابني  الأ�سخا�س  %  من   2

مفا�سل الركبة وتتعدى اأعمارهم
 الـ 55 بحاجة اإىل جراحة ا�ستبدال الركبة

•• دبي - الفجر

عالياً،  ت��زاي��داً  اخلليج  منطقة  يف  الركبة  مفا�صل  التهاب  ح��الت  �صهدت   
قد  مبتكرة  تقنية  ولكن  انت�صاراً،  اأكرثها  التنك�صي  الركود  حالة  لت�صبح 
جراحة  يف  متخ�ص�ض  عاملي  طبي  خبري  وف��ق  الو�صع   معاجلة  يف  ت�صاعد 
العظام.  وقال الدكتور "يا�ض غولتي"، كبري ال�صت�صاريني يف م�صت�صفيات 
الأخرية ويف منطقة اخلليج  الآونة  ويف  اأنه  دلهي  اأبولو" يف  "اإندرارا�صرتا 
55 عاًما  يبلغون  ال��ذي��ن  الأ���ص��خ��ا���ض  م��ن   98% ن��ح��و  ي��ع��ال��ج  حت��دي��دا، 
ويعانون من التهاب املفا�صل بالركبة من خالل اأ�صاليب غري جراحية، حيث 

اأن ن�صبة %2 فقط  منهم يحتاجون 
اإىل جراحة ا�صتبدال الركبة.

"نقوم  "غولتي":  الدكتور  واأ�صاف 
مف�صل  ب��ا���ص��ت��ب��دال  اع��ت��ي��ادي  ب�صكل 
للمر�صى  ال����ورك  وم��ف�����ص��ل  ال��رك��ب��ة 
من دول اخلليج يف م�صت�صفيات اأبولو 
اأ�صبحت  فقد  الهند.  يف  نيودلهي  يف 
امل�صاكل م�صرتكة يف دول اخلليج على 
ن��ط��اق وا����ص���ع وع��ل��ى ن��ح��و مم��اث��ل يف 
ولكن  والغربية.  الآ�صيوية  البلدان 
التهاب املفا�صل يف الركبة يعد الأكرث 
اآ���ص��ي��ا واخلليج  ���ص��ك��ان  ب���ني  ���ص��ي��وًع��ا 
مقارنة بالغرب، كما اأن بع�ض املر�صى 
اإىل  يحتاجون  املر�ض  بهذا  امل�صابني 

وحت�صني  معاناتهم  لتخفيف  ج��راح��ة 
نوعية حياتهم ".  وبف�صل ظهور التقنيات احلديثة بقيت  فر�ض ال�صفاء 
ال�صريع واإعادة التاأهيل  للمر�صى الذين يخ�صعون ل�صتبدال الركبة عالية 
على مدى ال�صنوات املا�صية. وقال الدكتور "غولتي" اأن معدل جناح عملية 
ا�صتبدال الركبة با�صتخدام اأحدث التقنيات جتاوز الآن %98  ، مما منح 

للكثري من املر�صى الأمل والثقة يف هذه العملية.
ب�  وت�صمى  الكمبيوتر  على  تعتمد  تقنية  ه��ي  التقنيات  ه��ذه  م��ن  وواح���دة 
اجلريو�صكوب. وكان الدكتور "غولتي" هو من قدم هذه التقنية ل�صتبدال 
الركبة يف الإمارات العربية املتحدة، ليتم الآن ا�صتخدام هذه املعدات الطبية 
املتقدمة لتحديد موقع مفا�صل الورك والركبة والكاحل يف الوقت الفعلي 

اأثناء العمليات اجلراحية.
وقال: "لقد جعل هذه التقنية عملية ا�صتبدال الركبة اأكرث قابلية للتنبوؤ 
بالنجاح من عملية ا�صتبدال الركبة التقليدية. ومت حتقيق نتائج ممتازة 
الركبة  مف�صل  وا�صتمرار  اأ�صرع  التاأهيل  اإع��ادة  عملية  واأ�صبحت  ل�صنوات، 
اأطول مقارنة بالإجراءات التي متت با�صتخدام  الذي مت ا�صتبداله لفرتة 

التقنيات التقليدية". 
اأكرث من  اأجرى  اأبولو" يف دلهي قد  "اإندرابرا�صتا  اأن م�صت�صفى  اإىل  �صار  يجُ
500 عملية جراحية ناجحة ل�صتبدال الركبة با�صتخدام احلا�صوب القائم 
على اجلريو�صكوب، والذي يعد الرقم الأكرب على م�صتوى الهند ورمبا على 

م�صتوى العامل  اأي�صا وفًقا لتقديرات الدكتور "غولتي". 
الت�صارع  ومقيا�ض  اجل��ريو���ص��ك��وب  "ن�صتخدم  "غولتي":  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
لتحديد الزاوية التي يجب اإدخال الزرعة فيها بدقة. ونحن اأي�صا ل ندخل 
يف نخاع العظام لنمنع امل�صاعفات املتعلقة بالدخول النخاع العظمي. وقد 
اأربع  "اجلريو�صكوب" يف الهند ل�صتبدال الركبة لنحو  ا�صتخدمت مبادئ 
�صهلة  اإن��ه��ا  ب��ل   ، فح�صب  دقيقة  التقنية  ه��ذه  تعد  ول  الآن.  حتى  �صنوات 

ا". ال�صتخدام وقابلة للتكرار واقت�صادية اأي�صً
واأ�صاف: "تعد تقنية اجلريو�صكوب عرب "واي فاي" اخلطوة التالية نحو 
الرعاية  ومقدمي  للمر�صى  كبرية  ف��وائ��د  �صيوفر  مم��ا  الذكية،  الأدوات 

ال�صحية والأنظمة ال�صحية". 

واحة الثقافة ب�سرطة اأبوظبي تناق�س اأ�س�س النجاح والتميز

••  العني - الفجر

لإدارة  الثقافة"  "واحة  م��ب��ادرة   جل�صات  اأوىل  ناق�صت 
ال�صرطة املجتمعية بقطاع اأمن املجتمع ب�صرطة اأبوظبي 
يف دورتها الثانية 2019 " كتاباً يتناول اأ�ص�ض  وعوامل 

التخطيط للنجاح والتميز ال�صخ�صي . 
ال��ث��ق��اف��ة واحة  "واحة  ���ص��ع��ار  وع���ق���دت اجل��ل�����ص��ة حت���ت 
مرمي  احل��ق��وق��ي��ة  امل�����ص��ت�����ص��ارة  واأدارت�����ه�����ا  للت�صامح"  
جمموعة  بح�صور  للتاأمل  ال�صالم  مركز  يف  الأح��م��دي 
م��ن امل��ه��ت��م��ني ب��ال�����ص��اأن ال��ث��ق��ايف. وا���ص��ت��ع��ر���ص��ت ميالن 
املجتمعية،  ال�صرطة  ب���اإدارة  القانونية  الباحثة  �صريف 

اأهم عوامل النجاح ال�صخ�صي والعملي، والتي تقوم على 
�صفات  وامتالك  العالقات  وا�صتثمار  الأه��داف  حتديد 
ال�صخ�صية الإيجابية التي توؤمن بقدرتها يف حتقيق ما 

ت�صبو اإليه بيقني تام.
و  الفكرية  الخ��ت��الف��ات  وتقبل  الت�صامح  دور  واأك���دت   
ال�صخ�صي  ال��ن��ج��اح  حتقيق  يف  الأف�����راد  ب��ني  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
على  ال��ق��ائ��م��ة  املتح�صرة  املجتمعات  ب��ن��اء  و  ل���الأف���راد، 
التعددية واحرتام الآخر، والتي متثل الإمارات منوذجا 
الثقافة" ، تهدف  "واحة  اأن مبادرة  اإيجابيا لها. يذكر 
اإىل تر�صيخ ثقافة التطوع املعريف ون�صر عادة القراءة يف 

املجتمع بتوظيف املعرفة وال�صتثمار يف الإن�صان .

ير�صد �نعكا�ش �لبحر على �حلياة �الأدبية 

دائرة الثقافة وال�سياحة- اأبوظبي ت�سدر كتاب البحر يف الرتاث ال�سعبي الإماراتي
•• اأبوظبي – الفجر

كتاب  اأبوظبي  وال�صياحة-  الثقافة  دائ��رة  اأ���ص��درت 
للكاتب  الإماراتي"  ال�صعبي  ال���رتاث  يف  "البحر 
امل���ع���م���ري، ���ص��م��ن م�صروع  الإم�����ارات�����ي ف��ه��د ع��ل��ي 

"اإ�صدارات".
���ص��ف��ح��ة من   276 ال����واق����ع يف  ال���ك���ت���اب،  ي��ر���ص��د 
ال��ق��ط��ع امل��ت��و���ص��ط، ال��ع��الق��ة ال��ق��وي��ة ال��ت��ي ربطت 
�صداقة  معه  عقدوا  حيث  بالبحر،  الإم���ارات  اأبناء 
وانعك�ض  واأخ��ذ منهم،  ف��اأخ��ذوا منه  الأم���د،  طويلة 
ذلك يف حياتهم الأدبية، فكان نتاج ذلك الكثري من 
وكذلك  البحر،  عن  كتبت  التي  والأم��ث��ال  الأ�صعار 
الكنايات البحرية وحكايات اأهل البحر، اإىل جانب 
امل�صطلحات البحرية الكثرية التي دخلت لغة اأهل 
الإم��ارات واألفاظها، فاأجُّلفت املعاجم البحرية، وبرز 
�صعراء عرفوا ب�صعراء البحر مثل ال�صاعر را�صد بن 
طناف، وال�صاعر يعقوب بن يو�صف احلامتي، ومن 
املعا�صرين ال�صاعر حميد بن ذيبان، الذين اأفرغوا 
والت�صبيهات  وامل�صطلحات  الألفاظ  من  خمزونهم 

البحرية يف ن�صو�صهم واأ�صعارهم.
الكّتاب  اأوائ���ل  اإىل  اأي�صاً  كتابه  يف  املعمري  يتطرق 
والنقاد الذين انتبهوا اإىل اأدب البحر، واأكدوا باأنه 
اأدب قائم بذاته وله خ�صو�صيته يف دولة الإمارات، 
ومنهم الأدي����ب ال��راح��ل ال��دك��ت��ور اأح��م��د م��دين يف 
كتابه "ال�صعر ال�صعبي يف دولة الإمارات"، والدكتور 
مانع �صعيد العتيبة الذي حتدث عن �صيد ال�صمك 
"البرتول  ك��ت��اب��ه  ال��غ��و���ض يف  ورح�����الت  وال���ل���وؤل���وؤ 
فالح  وال��دك��ت��ور  العربية"،  الإم����ارات  واقت�صاديات 

حنظل يف كتابه "معجم الغو�ض واللوؤلوؤ يف اخلليج 
العربي"، وكتاب "الغو�ض يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة" ملجدي كامل مراد وحممد خليفة املعمري 
وغريهم. كما ي�صري الكاتب اإىل اأنه تتّبع الكتب عن 
تاريخياً، وبع�صها  الدولة، ووجد بع�صها  البحر يف 
�صعراً،  وبع�صها  اق��ت�����ص��ادي��اً،  وبع�صها  ج��غ��راف��ي��اً، 
واجلبلية  ال��ربي��ة  ال�صعبية  الأم���ث���ال  يف  وبع�صها 
وال��ب��ح��ري��ة، وم��ن��ه��ا اخل���راري���ف، وم��ن��ه��ا احلكايات 
وتعرف بال�صوالف، وملا راأى اأن اأدب البحر مل يجُ�صم 
يف كتاب واحد، انربى يجمع اأ�صتاته لينظمه يف عقد 

فريد.
البحر  الأول  ب��اب��ني؛  اإىل  ال��ك��ت��اب  م����ادة  وت��ن��ق�����ص��م 
الأمثال  يف  ال��ب��ح��ر  وال���ث���اين:  ال�����ص��ع��ب��ي،  ال�صعر  يف 
م�صتماًل  الأول  الباب  وج��اء  وال�صوالف،  والكنايات 
الذي  ال��ب��ح��ر  ف�����ص��ل  الأول  ف�����ص��ول؛  ث��الث��ة  ع��ل��ى 
ي�صتمل بدوره على ثالثة اأق�صام هي؛ الغو�ض وهو 
ال�صيد.  واأدوات  والأ�صماك  واللوؤلوؤ،  الأق�صام،  اأكرب 
وياأتي  البحرية،  ال�صعرية  الأهازيج  ف�صل  والثاين 
على ثالثة ف�صول هي؛ الأمثال ال�صعبية، والكنايات 
الف�صل  هذا  وي�صم  البحرية  والق�ص�ض  البحرية، 
والثاين  البحر،  اأهل  �صوالف  الأول  اأق�صام،؛  ثالثة 
ق�صم اخلراريف، والثالث ق�صم الق�ص�ض الرمزية. 
وامل�صطلحات  ال��ن��ف�����ص��ي  ال��ت��اأث��ري  ف�����ص��ل  وال��ث��ال��ث 

البحرية يف �صعر الغو�ض.
املرتبطة  لل�صور  ملحقاً  اأي�����ص��اً  ال��ك��ت��اب  يت�صمن 
باأنواعها  الأ�صماك  مثل  البحرية،  والبيئة  بالبحر 
والأ�صماء التي تعرف بها، وال�صفن باأنواعها، واأدوات 

ال�صيد والغو�ض وغريها.

معهد جامعة نيويورك اأبوظبي ي�ست�سيف نخبة 
من املفكرين يف موؤمتر الهوية وعلم الوراثة

•• اأبوظبي –  الفجر

 اأعلن معهد جامعة نيويورك اأبوظبي بالتعاون مع ق�صمي العلوم والعلوم 
الجتماعية يف اجلامعة عن ا�صت�صافة نخبة من املفكرين ملناق�صة مو�صوع 
"ماذا  بعنوان  الرئي�صة  اجلل�صة  وتنعقد  الوراثية.  اجلينات  وعلم  الهوية 
تخربنا اجلينات الوراثية عن هويتنا؟" وذلك يوم الثالثاء 19 فرباير يف 
مركز املوؤمترات بجامعة نيويورك اأبوظبي يف متام ال�صاعة 6:30 م�صاًء. 
حول  احل��وار  ت�صجيع  اإىل  اجلمهور  اأم��ام  املفتوحة  الفعالية  ه��ذه  وتهدف 
فيها  ما  بكل  واجلينات  الهوية  بني  العالقة  يناق�ض  الذي  النا�صئ  املفهوم 
من م�صمون اأخالقي، بالإ�صافة اإىل عر�ض مبادرات بحثية جديدة يطلقها 

ق�صم العلوم الجتماعية يف جامعة نيويورك اأبوظبي. 
اأنطوين  ال��ب��ارزي��ن، وم��ن��ه��م  امل��ت��ح��دث��ني  وي�����ص��ارك يف اجل��ل�����ص��ة نخبة م��ن 
كتاب  نيويورك، وموؤلف  والقانون لدى جامعة  الفل�صفة  الأ�صتاذ يف  اأبياه، 
والذي ي�صاهم اأي�صاً  الهوية"،  يف  التفكري  اإعادة  تتالحم:  التي  "الأكاذيب 
جوناثان  اإىل  بالإ�صافة  تاميز‘؛  ’نيويورك  مبجلة  ’اأخالقيات‘  عمود  يف 
نورث  جامعة  يف  والبيولوجيا  الب�صرية  الأج��ن��ا���ض  علم  اأ���ص��ت��اذ  م��ارك�����ض، 
مورنينج،  اآن  جانب  اإىل  "هل العلوم عن�صرية؟"؛  كارولينا وموؤّلف كتاب 
كتاب  وموؤلفة  نيويورك،  بجامعة  الجتماع  علم  ق�صم  يف  م�صاركة  اأ�صتاذة 

يفكر ويدر�ض العلماء الختالفات الب�صرية". كيف  العرق:  "طبيعة 
و�صيتطرق املتحدثون اإىل ال�صوؤال التايل: مباذا تخربنا اخلريطة اجلينية 
عن طبيعتنا؟ حيث اأجمعت العلوم الجتماعية والإن�صانية مع نهاية القرن 
اأ�صا�ض  على  يتم  املجتمعية  الهوية  بناء  اأن  مفادها  فر�صّية  على  الع�صرين 
ر�صم  مي��ّث��ل  فهل  ال��ب��ي��ول��وج��ي.  التحديد  م��ن  اأك���رث  الج��ت��م��اع��ي  التفاعل 

خريطة اجلينوم الب�صري يف القرن 21 حتدّياً لهذا الإجماع؟
اأب��ي��اه ومارك�ض  وان��ط��الق��اً م��ن ه��ذا امل��و���ص��وع، ي�صتعّد ك��ّل م��ن الأ���ص��ات��ذة 
اأبحاثهم، لإدارة نقا�صات  ومورنينج، والذي يعد جميعهم رّواد يف جمالت 
ثرّية يف واحدة من املوؤ�ص�صات البحثية الأرقى على م�صتوى العامل يف جمال 

العلوم الجتماعية.



اأجرى باحثون بكلية الطب يف جامعة كولورادو الأمريكية، درا�صة 
بدينات،  لأمهات  ول��دوا  الذين  ع  الر�صّ الأطفال  باأن  تفيد  حديثة 

معر�صون لالإ�صابة باأمرا�ض الكبد والبدانة.
بدانة  بني  العالقة  لك�صف  درا�صتهم  الباحثون من خالل  وا�صتند 
الأمهات واإ�صابة اأطفالهن باأمرا�ض الكبد وال�صمنة، اإىل جمموعة 
املجموعة  ق�صموا  اأ�صبوعني؛ حيث  اأعمارهم  متو�صط  يبلغ  اأطفال 
اإىل فئتني؛ فئة ولدت لأمهات بدينات، اأما الأخرى فولدت لأمهات 

يتمتعن بوزن طبيعي.
ع من كلتا الفئتني،  �صّ واأخذ الباحثون عينات من الرباز لدى الرجُ
وو���ص��ع��وا ت��ل��ك ال��ع��ي��ن��ات يف ب��ط��ون ف��ئ��ران خ��ال��ي��ة م��ن الأمرا�ض 

واجلراثيم.
ولحظ الباحثون اأن امليكروبات املعوية داخل اأمعاء الأطفال الذين 
وخاليا  الغذائي  التمثيل  عملية  يف  اأث��رت  بدينات  لأمهات  ول��دوا 

الكبد ونخاع العظام لدى الفئران.
ال��ده��ون، ك��ان��ت هذه  ال��ف��ئ��ران بنظام غ��ذائ��ي ع��ايل  وع��ن��د تغذية 
مبر�ض  الإ���ص��اب��ة  وت��ط��ور  ب�صرعة،  ال���وزن  ل��زي��ادة  ر�صة  عجُ الفئران 

الكبد الدهني غري الكحويل، مقارنة باملجموعة الأخرى.
هذه  اإن  البحث:  فريق  قائد  ���ص��ودرب��ورج،  تيلور  ق��ال  جانبه،  م��ن 
الدرا�صة هي الأوىل التي تظهر الدور الذي يلعبه تغيري ميكروبات 
اإ���ص��اب��ة الأطفال  ت��ط��وي��ر  ب���داي���ة ح��ي��اة الأط���ف���ال يف  الأم���ع���اء يف 

بال�ِصمنة.
واأ�صاف �صودربورج: اأن هذه التجربة تدعم الفر�صية القائلة باأن 
التغريات يف ميكروبات الأمعاء عند الر�صع الذين يولدون لأمهات 
بدينات تبداأ مبا�صرة بعد الولدة، مو�صًحا اأن ميكروبات الأمعاء، 
اأن  ميكن  بال�صمنة،  الأم��ه��ات  لإ�صابة  وفقاً  طبيعتها  تتغري  التي 
ت�صبب ت��غ��ريات اأخ���رى داخ��ل اأم��ع��اء الأط��ف��ال، م��ا يزيد م��ن خطر 

ال�صمنة ومر�ض الكبد الدهني غري الكحويل لديهم.

اأ���ص��ا���ص��ي يف  امل��ل��ح ل��ه ا���ص��ت��خ��دام��ات هائلة يف ج��م��ال الب�صرة واجل�����ص��م، وه��و 
�صالونات التجميل، اإذ مينح اجللد ملم�ًصا ناعًما ووجًها ن�صًرا، كما ي�صاعد 
على ا�صرتخاء اجل�صم لأنه يزيل كل الطاقات ال�صلبية املوجودة يف اجل�صم، 
ب�صبب  ب�صرتك  ت��ت��اأذى  ل  حتى  ب��اع��ت��دال  ول��ك��ن  تعتمديه  اأن  ل  يف�صّ ل��ه��ذا 

ال�صوديوم املوجود بامللح.

ما�صكات للج�صم من �مللح خليط �مللح وزيت �لزيتون
- 3مالعق من امللح كبرية
-ملعقة كبرية من الع�صل

- 2ملعقة كبرية من الزيت الزيتون
ري حمامك اخلا�ض، واملئيه بالبخار. - ح�صّ

اخلطي املكونات مع بع�صها البع�ض، وابداأي بفرك ب�صرتك الرطبة بلطف 
ب�صكل كامل.

اتركي اخلليط على ب�صرتك ل� 3 دقائق.

ثم ا�صطفي ب�صرتك باملاء جيًدا.
كرري هذا املا�صك مرة كل اأ�صبوعني لتق�صري ب�صرتك واحل�صول على ملم�ض 

ناعم بتق�صري امللح، والرتطيب بزيت الزيتون والع�صل.

خليط �مللح وماء �لورد
3- مالعق كبرية من امللح

-ملعقة كبرية من زيت جوز الهند
3- مالعق كبرية من ماء الورد

حو�ض  املئي  بالبخار،  مليء  بحمام  البع�ض  بع�صها  مع  املكونات  اخلطي 
ال�صتحمام باخلليط.

ثم  ال��ب�����ص��رة،  تق�صري  ل���  بامللح  ج�صمك  ف��رك  م��ع  باخلليط  ج�صدك  انقعي 
ا�صطفي وجهك باملاء.

ب�صرتك  خاليا  جت��ددي  لكي  اأ�صبوعني  اأو  اأ�صبوع  ك��ل  م��رة  اخلليط  ك��رري 
يومًيا.

اأطفال الأمهات البدينات معر�سون 
لالإ�سابة باأمرا�س الكبد وال�سمنة

ما�سك امللح ..ان�سجام 
وا�سرتخاء وب�سرة ناعمة

مغذيات قابلة لله�صم

نوع جديد من املكمالت امل�ستقبلية تغذي الب�سرة وال�سعر من الداخل واخلارج

هل  لكن  �صبابنا،  وجتديد  رونقنا  وزيادة  ب�صرتنا  بتنعيم  دومًا  �ملكمالت  َتِعدنا   
�ّصن و�صعنا من �لد�خل و�خلارج؟ من منا ال يبحث عن �صر �ل�صباب  ت�صتطيع �أن تحُ
�الأبدي، �أو �صر �لب�صرة �مل�صرقة على �الأقل؟ ن�صمع وعودً� بتحدي �ل�صيخوخة عر 
�أخذ جرعات خارقة، لذ� ي�صعب علينا �أن نحُحدد ما ميكن ت�صديقه. لكن يف عامل 
�جلمال �لذي ي�صهد توالت هائلة �ليوم، �صتفّوتني حاًل جوهريًا ما مل ت�صتهلكي 
م�صتح�صر�ت �لرعاية بالب�صرة! ال نعني بذلك تناول كرمي �لرتطيب �لغني 
بخال�صة �لبابايا على �لغد�ء، بل نتكلم عن نوع جديد من �ملكمالت 

�مل�صتقبلية �لتي تغذي �لب�صرة و�ل�صعر من �لد�خل و�خلارج.

نقّدم لِك املغذيات الدوائية: َتِعدك هذه املغذيات 
الب�صرة  جتاعيد  با�صتهداف  لله�صم  القابلة 
ال�صيلوليت عرب  اأنها قد تزيل  و�صحوبها، حتى 
تغذية جمرى الدم بالربوتينات والفيتامينات. 
�صكل  على  املنتجات  ه��ذه  اإي��ج��اد  ميكن  عموماً، 
هذه  �صمعِت  اأن��ك  تظنني  قد  �صوائل.  اأو  حبوب 
علمية  معطيات  ت��ربز  لكن  �صابقاً،  الدع����اءات 
مقنعة تدعم هذه الوعود. لهذا ال�صبب، ي�صهد 
ق��ط��اع امل��ن��ت��ج��ات اجل��م��ال��ي��ة ال�����ص��احل��ة لالأكل 
ت�صرتجعي  اأن  تتمنني  كنت  اإذا  كبرياً.  ازده���اراً 
ب�صرة مثالية و�صعراً �صحياً، �صي�صعب عليك اأن 

تتجاهلي املغذيات الدوائية!

نتائج عيادية مثبتة
للب�صرة:  اأ������ص�����ط�����وري  ع������الج  ب�����اأه�����م  ل����ن����ب����داأ 
الكولجني! يحافظ هذا الربوتني اخلارق على 
مع  يح�صل  كما  لكن  وناعمة.  م�صدودة  ب�صرة 
املزايا الأخرى التي تتمتعني بها يف �صبابك، قد 
اإم��دادات ذلك الربوتني فجاأًة. يجُعترب  تجُ�صتنَزف 
اإنتاج الكولجني حمدوداً ويبداأ بالرتاجع بعد 
عمر الع�صرين. اإنه عن�صر اأ�صا�صي يف عدد كبري 
قدرته  تتاأكد  مل  لكن  املو�صعية،  املنتجات  من 
ع��ل��ى اخ����رتاق ب��اط��ن اجل��ل��د ب��ع��د. ل���ذا ظهرت 
على  الكولجني  م�صروبات  من  جديدة  موجة 
اع��ت��ب��ار اأّن ���ص��رب ال��ك��ولج��ني، ب��دل ده��ن��ه على 

الب�صرة اخلارجية، قد يعطي النتائج املن�صودة.
ِرحت يف الأ�صواق كميات هائلة  يف اآخر �صنتني، طجُ
من امل�صروبات على �صكل جرعات من الكولجني 
ال�صحية  الأغ��ذي��ة  متاجر  يف  اإي��ج��اده��ا  وميكن 
وال�صيدليات. وملا كان العلماء ل ي�صدقون كل 
ما يقال ب�صهولة، فبدوؤوا يختربون الكولجني 
القابل لله�صم. يقول �صتيفن �صوارتز، موؤ�ص�ض 
اأبحاث  باإجراء  واملعنّي  امل�صتقل   IRSI خمترب 
اأبحاثنا  )تثبت  التجميل:  م�صتح�صرات  ع��ن 
الكولجني  م�صفوفات  نزيد  اأن  ن�صتطيع  اأننا 
)الهياكل التي يت�صكل منها الكولجني( بن�صبة 
يبدو  رمب���ا  اأ���ص��ب��وع��اً.   12 م��ر  ع��ل��ى   %  10
�صئياًل،   %  10 على  يقت�صر  ال��ذي  التح�صن 

لكنه كاٍف ل�صد الب�صرة بدرجة ملحوظة(.
اإنه الفرق الذي تالحظينه يف املراآة حني جتّف 
ب�صرتك ب��ع��د رح��ل��ة ط��وي��ل��ة. ع��ن��د ال��ب��ح��ث عن 
اكت�صفت  النتيجة،  هذه  وراء  العلمية  املعطيات 
ا�صتهالك  امل�صاركات  من  طلبت  التي  الدرا�صة، 
خطوط  اأن  يومياً،  الكولجني  من  ملغ   500
 ،%  13.2 بن�صبة  حت�صنت  وجتاعيده  الوجه 
وقد تراجع يف الوقت نف�صه جفاف الب�صرة الذي 
يجُعترب اأبرز �صبب ملظاهر ال�صيخوخة بن�صبة 76 

.%
نتائج جتربة خمتلفة  نجُ�صرت  اآخ��ر،  على �صعيد 
يف جم���ل���ة )ع����ل����م ع���ق���اق���ري اجل����ل����د ووظ����ائ����ف 

ام����راأة جرعة   100 اأع��ط��ت  بعدما  الأع�����ص��اء( 
غرامني ون�صف الغرام من ببتيدات الكولجني 
الكولجني  م��ن  ال�صكل  ه��ذا  يتفكك  املتحلل: 
امت�صا�صه.  لت�صهيل  جزئية  بطريقة  م�صبقاً 
حني اأخذت الن�صاء تلك اجلرعة مرة يف اليوم، 
تراجعاً يف عمق  اأ�صابيع، لحظن  ثمانية  طوال 
بقيت   .%  20 بن�صبة  العيون  حول  التجاعيد 

النتائج على حالها بعد مرور ثمانية اأ�صابيع.

عالج لزيادة �إنتاج �لكوالجني
اأحدث نزعة  الكولجني، تق�صي  اآثار  لت�صخيم 
بني العلماء باجلمع بني هذا العن�صر ومكّونات 
�����ص��رت درا�صة  نجُ ل��ل�����ص��ي��خ��وخ��ة.  اأخ�����رى م�����ص��ادة 
اأثر  ور�صدت  الطبي(  الغذاء  اأخ��رى يف )جملة 
امل�صاد  الأ�صتازانتني  م��ع  املخلوط  الكولجني 
البحر  وثمار  الطحالب  يف  واملوجود  لالأك�صدة 
��ن�����ص��ئ ح���اج���زاً يف وج���ه الأ�صعة  يجُ ال��زه��ري��ة، م��ا 
هذين  جمع  اأن  فاكت�صفوا  البنف�صجية.  ف��وق 
غرام   0.75( املكمالت  من  القويني  النوعني 
من كولجني ال�صمك الأنزميي املجُتحلَّل و1 ملغ 
التي  الب�صرة  مرونة  يجُح�ّصن  الأ�صتازانتني(  من 
ت�صيخ حتت تاأثري ال�صم�ض ويجُعزز دورها كحاجز 
ال��ت��ي تفكك  الأن���زمي���ات  ك��ذل��ك يقمع  ج��ل��دي، 
% و77   68 بن�صبة  والإيال�صتني  الكولجني 

التوايل. % على 
لن  لكنك  الب�صرة.  تزيد �صالبة  لذلك،  نتيجًة 
انتفاخ  على  للحفاظ  الكولجني  اإىل  حتتاجي 
املوجود  الهيالورونيك  حم�ض  ي�صهم  ال��وج��ه. 
طبيعياً يف اجل�صم يف اإ�صالح الأن�صجة وتعزيز 

ال���ك���ولج���ني واحل����ف����اظ ع��ل��ى ترطيب  من���و 
اإنتاجه  ي��رتاج��ع  ل��الأ���ص��ف،  لكن  اخل��الي��ا. 
بعوامل  وي���ت���اأث���ر  ال�����ص��ن  ال��ت��ق��دم يف  م���ع 
بيئية �صلبية مثل التلوث. جمدداً، ميكن 
ك�صفت  العالجات:  بع�ض  من  ال�صتفادة 

درا����ص���ة اأج���رت���ه���ا ج��ام��ع��ة )ت���وه���و( يف 
اليابان اأن اأخذ بني 120 و240 

ملغ من حم�ض الهيالورونيك 
ع��ن ط��ري��ق ال��ف��م يومياً 

��ب ال��ب�����ص��رة من  ��رطِّ يجُ
ال�������داخ�������ل، وذل�����ك 
تخفي�ض  ع�������رب 

فقدان  م�صتوى 
وزيادة  امل��اء 

الرطوبة يف عمق امل�صاحات الواقعة بني اخلاليا 
اجللدية.

م�صادر غذ�ئية مفيدة
ا�صتهالك  ب���اأث���ر  ت�صكيكه  ع���ن  ���ص��وارت��ز  ي��ع��رّب 
ا�صتهالك  تاأييده  رغ��م  الهيالورونيك  حم�ض 
الهيالورونيك  حم�ض  اأن  )نعرف  الكولجني: 
ف��اع��ل ج����داً م��و���ص��ع��ي��اً ول��ك��ن��ه ي��ت��ف��ك��ك ب�صرعة 
ن���وؤك���د تلقي  اأن  ل���ذا ل مي��ك��ن  داخ����ل اجل�����ص��م، 
املنافع نف�صها عند اأخذه عن طريق الفم. متيل 
مراقبة  اإىل  احلم�ض  بهذا  املرتبطة  الدرا�صات 
ب�����ص��رة امل�����ص��ارك��ني اأك����رث مم���ا ت��ت��ك��ل ع��ل��ى اأخذ 
خزعات منها، مع اأننا نحتاج اإىل هذا النوع من 
اخلزعات لإثبات فاعليته. من ثم، ل منلك اأدلة 

كافية يف الوقت الراهن(.
ت��ك��رث الأب���ح���اث ال��ت��ي ت��دع��م ف��اع��ل��ي��ة ج���زء من 
املغذيات الدوائية على الأقل، لكن مل يقتنع بها 
بع�ض العلماء، من بينهم خبرية التغذية هيلني 
بوند. بح�صب راأيها، يجُفرت�ض اأن ت�صتق املغذيات 
التي نحتاج اإليها من احلمية الغذائية، وميكن 
مثل  ماأكولت  من  الهيالورونيك  حم�ض  تلقي 
مرق العظام واخل�صراوات اجلذرية والورقية. 
اأي  اأخ��ذ  اإىل  اأن��ن��ا نحتاج  بوند  ك��ذل��ك، ل تظن 
 C ال��ف��ي��ت��ام��ني  اإىل  اإل  ن��ح��ت��اج  )ل  م��ك��م��الت: 
لت�صنيع الكولجني. واإذا كنت ت�صتهلكني كمية 
الفاكهة  م�����ن  ك����اف����ي����ة 
واخل�����������������ص��������راوات 
ال��������ط��������ازج��������ة، 
اأن  ��ف��رت���ض  ف��يجُ
ج�صمك  ي��ن��ت��ج 
م���ا ي��ك��ف��ي من 
ال������ك������ولج������ني 

اأ�صاًل(.

خ�����������ي�����������ار م�����ث�����ري 
للجدل

ي����ت����ع����ل����ق ج����ان����ب 
����ص���ائ���ك م����ن ه���ذا 
املو�صوع بغياب اأي 
علمية  ت��و���ص��ي��ات 
ب���������������ص�������اأن ك���م���ي���ة 

كهة  لفا ا

واخل�صراوات 
نحتاج  ال�����ت�����ي 

اإل���ي���ه���ا لإط������الق 
ع����م����ل����ي����ة اإن�������ت�������اج 

 C ال�������ف�������ي�������ت�������ام�������ني
والكولجني. تبنّي اأن اأقدام 

امل�صادر  اأف�����ص��ل  م���ن  ال���دج���اج 
ال�صايف!  للكولجني  الغذائية 

25 قطعة  اأك����ل  ب��د م��ن  ل��ك��ن ل 
للح�صول على 500 ملغ يف اليوم، 

وهي كمية غري منطقية طبعاً. لهذا 
باإمكانية  �صوارتز  يقتنع  مل  ال�صبب، 

حتقيق النتائج امل�صجلة يف املخترب عرب 
ب�صاطة:  بكل  منا�صب  غذائي  نظام  تبني 

جزءاً  تعطي  الغذائية  احلمية  اأن  )�صحيح 
من هذه املنافع تلقائياً، لكن اإذا كنت تفتقرين 

اأو  ال�صن  يف  التقدم  ب�صبب  املغذيات  بع�ض  اإىل 
اأ�صلوب احلياة، اأثبتت التجارب العلمية اأن هذه 
�ّصن و�صع  املكمالت تعطي دفعة من املنافع وحتجُ

الب�صرة(.
اإذا مل يكن نظامك الغذائي مثالياً، رمبا تكون 
املغذيات الدوائية اأف�صل مقاربة للحفاظ على 

�صحة ب�صرتك يف املرحلة املقبلة!

مـــــــــــــــر�أة
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فوكر  حم���م���د  امل�����دع�����و/  ف���ق���د 
ال�������������ص������������الم حم�������م�������د ام�������ني 
ب����ن����غ����الدي���������ص����ي       ، ال����������ص���������الم 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج������واز ����ص���ف���ره رقم 
BW0916920(يرجى  (
ت�صليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����رث  مم�����ن 
بال�صفارة البنغالدي�صية او اقرب 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
ح�صنان  �صامار  امل��دع��و/  فقد 
باك�صتان   ، ح�������ص���ني  ام��������داد 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
)BF6808603( - يرجى 
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�صفارة الباك�صتانية او اقرب 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
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اأبوظبي ت�ستقطب معر�س يوروتري ملنطقة ال�سرق الأو�سط 
املعر�س الرائد والأكرب عامليًا يف جمال الإنتاج احليواين

•• اأبوظبي - الفجر

ت�صت�صيف العا�صمة اأبوظبي يف الفرتة من 2 اإىل 4 �صبتمرب املقبل فعاليات 
الن�صخة الأوىل من معر�ض يوروتري ال�صرق الأو�صط، الذي ينظمه جهاز 
“دي  الأملانية  الزراعية  اجلمعية  مع  بالتن�صيق  الغذائية  للرقابة  اأبوظبي 
ليكون اأول ن�صخة  اإل جي” مبركز اأبوظبي الوطني للمعار�ض “اأدنيك”، 

للمعر�ض الأم يتم تنظيمها لأول مرة خارج اأملانيا.
وكان جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية قد اأعلن خالل فعاليات املعر�ض الذي 
اأقيم مبدينة هنوفر الأملانية نوفمرب املا�صي عن �صراكة ل�صتقطاب املعر�ض 
الرائد والأكرب عاملياً يف جمال الإنتاج احليواين وتنمية الرثوة احليوانية 
�صنوياً  زائ���راً   155،000 و  عار�صاً   2،600 ح��وايل  ي�صتقطب  -وال���ذي 

ومب�صاحة 270 األف مرت مربع.
العاملية  والجتاهات  املوا�صيع  حول  �صاملة  نظرة  اجلديد  املعر�ض  ويقدم 
بعمليات  اخلا�صة  واملدخالت  املنتجة  احليوانات  لرتبية  احلديثة  للطرق 
الرتبية والإنتاج وال�صاللت الأكرث كفاءة، ويعر�ض اأهم التقنيات املتطورة 
ا�صتغالل تقنيات  اإدارة الرثوة احليوانية، ويبحث فر�ض  اخلا�صة برقمنة 
الذكاء ال�صطناعي وتكنولوجيا امل�صتقبل يف مواجهة التحديات التي حتد 
من جهود حتقيق التنمية امل�صتدامة للرثوة احليوانية يف منطقة ال�صرق 

الأو�صط و�صمال اأفريقيا. 
�صوق  يف  مت�صارعاً  من��واً  اأفريقيا  و�صمال  الأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة  وت�صهد 
اللحوم مقارنة باأي منطقة اأخرى يف العامل، وبن�صبة بلغت %30 تقريباً، 
6.6 مليار دولر من  اإىل  املنتجات احليوانية  اأن ي�صل �صوق  املتوقع  ومن 
الآن وحتى عام 2021، ويوجد يف اإمارة اأبوظبي وحدها اأكرث من 25 األف 
حيازة حيوانية ت�صم ما يزيد على 3.5 مليون راأ�ض من احليوانات املنتجة 
احليواين،  بالإنتاج  متخ�ص�صة  جتارية  م��زارع  وج��ود  جانب  اإىل  للغذاء، 

وم�صانع خم�ص�صة يف ال�صناعات الغذائية التحويلية واإعادة الت�صدير.
والزراعة  لالأغذية  املتحدة  الأمم  منظمة  ع��ن  ال�����ص��ادرة  الأرق���ام  وت�صري 
143 مليون راأ�ض من الأغنام و73 مليون راأ�ض من  اإىل وجود  “الفاو” 
املاعز و49 مليون راأ�ض من املا�صية يف بلدان منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال 
اأفريقيا، يف حني ك�صفت قاعدة البيانات الإح�صائية لتجارة ال�صلع الأ�صا�صية 
»Comtrade« التابعة لالأمم املتحدة اأن دولة الإمارات العربية املتحدة 
 1.63 بقيمة  204 مليون دولر وحلوماً  ا�صتوردت حيوانات حية بقيمة 

مليار دولر يف عام 2016.
الرثوة  مربي  ت��واج��ه  التي  التحديات  م��ن  ع��دد  هناك  نف�صه،  ال��وق��ت  ويف 
الإنتاج  ارت��ف��اع تكاليف  ال��ت��ح��دي��ات  ه���ذه  وت�����ص��م  امل��ن��ط��ق��ة.  احل��ي��وان��ي��ة يف 
واملدخالت، و�صعف ا�صتغالل التكنولوجيا والذكاء ال�صطناعي يف عمليات 
واملنتجات  اإن��ت��اج احلليب  اللحوم وجت��اه��ل  اإن��ت��اج  على  وال��رتك��ي��ز  الإن��ت��اج، 
احليوانية الأخرى وعدم وجود �صناعات ومنافذ كافية للتعامل مع املنتجات 
الثانوية مثل ال�صوف والروث وال�صناعات التحويلية املرتبطة بها. وحتمل 
يف  ف��ري��داً  تنوعاً  الأو���ص��ط  ال�صرق  ي��وروت��ري  معر�ض  م��ن  الأوىل  الن�صخة 
املقامة على هام�صها كتنظيم مزاد متخ�ص�ض لأف�صل �صاللت  الفعاليات 
الرثوة احليوانية، وجوائز البتكار والتميز ل�صغار مربي الرثوة احليوانية 
والآلت،  امل��ع��دات  اأح���دث  با�صتخدام  للرتبية  حية  وع��رو���ض  وامل�صنعني، 
وطرق اإدارة وتدوير القطيع من املنظور القت�صادي املربح للمربي، اإ�صافة 
اإىل ور�ض عمل تخ�ص�صية ودورات تدريبية يف ق�صايا خمتلفة تهم املربني 
ال��رثوة احليوانية يف منطقة  البيئة اخلا�صة برتبية  وامل�صنعني.  وتعترب 
يوروتري  معر�ض  جلعل  مهمة  رك��ي��زة  اأفريقيا  و���ص��م��ال  الأو���ص��ط  ال�����ص��رق 
ومتهيد  احليوانية  ال���رثوة  قطاع  لدعم  مثالية  من�صة  الأو���ص��ط  ال�صرق 
احليوانية  الرثوة  ملربي  املعر�ض  و�صيقدم  امل�صتقبل.  يف  لتطويره  الطريق 
اإىل  ملنتجاتهم،  املختلفة  والت�صويق  الإنتاج  قطاعات  حول  وا�صحاً  ت�صوراً 
الإقليمية من قبل  للمو�صوعات  جانب تزويدهم بربامج فنية خم�ص�صة 

اجلمعية الزراعية الأملانية بالتعاون مع ال�صركاء الدوليني واملحليني.
اأط��ل��ق م��ن قبل  ل��ي��وروت��ري  اأول م��ع��ر���ض جت����اري  اأن  اإىل  الإ����ص���ارة  جت���در 
ه��ان��وف��ر، حيث  م��دي��ن��ة  1993، يف  ع���ام  الأمل��ان��ي��ة يف  ال��زراع��ي��ة  اجلمعية 
هاٍم  ج��زء  على  التجارية  املعار�ض  وا�صتحوذت  �صنتني.  كل  املعر�ض  يجُنظم 
حيث   ،1885 عام  تاأ�صي�صها  منذ  الأملانية  الزراعية  اجلمعية  اأن�صطة  من 
ت�صمل حافظة اأن�صطتها اأي�صا معر�ض الآلت الزراعية الرائد على م�صتوى 
العامل »Agritechnica«، ف�صال عن 40 معر�صاً وفعالية اأخرى يتم 

تنظيمها يف العديد من بلدان العامل.

خدمات املزارعني باأبوظبي 
ينظم فعالية »ح�ساد مزارعنا «

•• اأبوظبي-وام:

نظم مركز خدمات املزارعني باأبوظبي بالتن�صيق مع مكتب �صوؤون املجال�ض 
بديوان ويل عهد اأبوظبي اأم�ض فعالية “ ح�صاد مزارعنا “ وذلك مبجل�ض 
ور�صة  منها  اأن�صطة  ع��دة  الفعالية  وت�صمنت  اأبوظبي.  مدينة  يف  امل�صرف 
املزارع ال�صغري وتذوق املنتجات املحلية الطازجة وم�صاحة تتيح لأ�صحاب 
املزارع بيع منتجاتهم مبا�صرة للجمهور اإىل جانب عر�ض رحلة املنتج املحلي 

. من املزرعة اإىل املائدة من خالل فيلم الواقع الفرتا�صي 360 
وتاأتي فعالية “ ح�صاد مزارعنا “ من منطلق حر�ض املركز على دعم املنتج 
املحلي من خمتلف �صرائح املجتمع حيث متثل جمال�ض الأحياء يف اأبوظبي 
واجهة حيوية ومق�صداً مهماً ملختلف فئات املجتمع مبا تناق�صه من ق�صايا 
حيوية ومو�صوعات مت�ض خمتلف مناحي احلياة ف�صاًل عن اأنها ت�صعى اإىل 
املجتمعي وال�صحي والبيئي وم�صاركة اخلربات والإجنازات  الوعي  تعزيز 

وتعزيز الرتابط بني اأفراد املجتمع.
واأ�صار ظافر را�صد القا�صمي مدير اإدارة العمليات والتجارة مبركز خدمات 
املزارعني اإىل �صعي املركز لإبراز مزايا املنتج املحلي عرب م�صاركته يف خمتلف 

الفعاليات والتعاون مع �صركائه يف القطاعني احلكومي واخلا�ض .
واأعرب عن امتنان مركز خدمات املزارعني للدعم الذي حظيت به فعالية 
“ ح�صاد مزارعنا “ من مكتب �صوؤون املجال�ض يف ديوان ويل عهد اأبوظبي 
اأبوظبي وحتقيق  اإم��ارة  يف  ال��زراع��ة  قطاع  وتطور  تنمية  على  ي�صاعد  مبا 
ا�صتدامته. ولفت اإىل اأن فعالية ح�صاد مزارعنا مبجل�ض امل�صرف مل تقت�صر 
خا�صة  اأن�صطة  ه��ن��اك  ك��ان  ب��ل  املحلية  املنتجات  وع��ر���ض  بيع  على  فقط 
بالأطفال لتوعيتهم باأهمية الزراعة من خالل حتفيزهم على زراعة بذور 

اخل�صروات وا�صطحابها اإىل منازلهم مل�صاهدتها وهي تنمو.
ونوه اإىل اأن مركز خدمات املزارعني يبذل ق�صارى جهده من اأجل تغيري 
اأبوظبي من  امل��زارع يف  اأمناط الزراعة وتقدمي خدمات متنوعة لأ�صحاب 
ال�صوق  ت��زوي��د  باأهمية  امل��زارع��ني  وتوعية  احل�صاد  وحتى  ال��زراع��ة  ب��داي��ة 

مبنتجات عالية اجلودة وطازجة اآمنة .

هيئة �سياحة لوزان تربم اإتفاقيات تعاون مع » دناتا « و»كانو « بدبي لتمثيلها يف دول جمل�س التعاون 
•• دبي-الفجر:  

لوزان  م��دي��ر هيئة  ل����وزر،  وال���رت  ق���ال 
اتفاقيتي  اأب��رم��ت  الهيئة  اإن  لل�صياحة 
دن���ات���ا للعطالت  ���ص��رك��ت��ي  م���ع  ت���ع���اون 
وكانو لل�صياحة يف دبي لتمثيلها يف دول 

جمل�ض التعاون اخلليجي .
واأعرب عن �صعادته للتعاون مع “دناتا 
ال�صياح  م��ن  امل��زي��د  “ جللب  “و”كانو 
اإىل لوزان ال�صوي�صرية على مدار العام 
وت�صويقية  ترويجية  بجهود  وال��ق��ي��ام 

ل���وزان  م��دي��ن��ة  يف  ال�����ص��ي��اح��ة  لتن�صيط 
لدى �صكان منطقة اخلليج العربية .

جاء ذلك يف ت�صريح لل�صيد لوزر بدبي 
ه��ام�����ض ج��ول��ة ترويجية  ع��ل��ى  ���اأم�����ض 
ال�صوي�صرية  ال�صياحة  هيئة  نظمتها 
اإىل دولة الإمارات وال�صعودية و�صلطنة 

عمان الأ�صبوع املا�صي .
اأجراه�������ا  الت������ي  اللق������اءات  اأن  واأو�صح 
ال�صياحة  ق���ط���اع  ع���ن  م�����ص��وؤول��ني  م���ع 
وال�ص��فر يف كل من دبي وراأ���ض اخليمة 
مزده�����ر  �ص�������ياحي  مبو�ص��������م  تب�صر 

وال�صيف  ال����رب����ي����ع  ع����ط����الت  خ������الل 
القادم.

وال�صعودية  الإم������ارات  دول���ة  اأن  واأك����د 
الأ�صواق  اأه��م  من  تعدُّ  عمان  و�صلطنة 
اىل  م�صرياً   ، ل���وزان  لهيئة  ال�صياحية 
النمو الكبري يف اأعداد ال�صياح من هذه 
 15% بن�صبة  ارت��ف��ع  وال����ذي  ال����دول 

العام املا�صي .
هذه  حققت  “لقد  ل���وزر  ال�صيد  وق���ال 
ا�صتثنائياً  جناحاً  الرتويجية  اجلولة 
التفاقيات  من  العديد  اأبرمنا  حيث   ،

ال�صياحية  الرحالت  منّظمي  كبار  مع 
ووك������الت ال�����ص��ف��ر يف ع���دد م���ن ال���دول 
بباقات  ت��زوي��ده��م  ومّت    ، اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
للعائالت  وم��ت��ن��ّوع��ة  ع��دي��دة  �صياحية 
ل��زي��ارة م��دي��ن��ة ل����وزان خ���الل عطالت 

الربيع وال�صيف القادم  » .
واأ�صاف قائاًل “ نتطّلع اإىل زيادة اأعداد 
جمل�ض  دول  م��ن  ال��ق��ادم��ني  ال�صيوف 
التعاون اخلليجي لزيارة مدينة لوزان، 
لهذا  املبارك  رم�صان  �صهر  واأن  خا�صة 
العام �صيحّل يف مطلع مايو اأي قبل بدء 

مو�صم ال�صياحة ال�صيفية ».
ل��وزان لل�صياحة  اأن ممثلي هيئة  وذك��ر 
اجلولة   خ�����الل  اج���ت���م���اع���ات  ع����ق����دوا 
180 من  اأك�����رث م���ن  اخل��ل��ي��ج��ي��ة م���ع 
الرحالت  وم��ن��ّظ��م��ي  ال�����ص��ف��ر  وك�����الء 
امل�صتقبلية  اخلطط  ملناق�صة  ال�صياحية 
اخل���ا����ص���ة ب��ت��ن��ظ��ي��م ب����اق����ات ال���ربام���ج 
اجلولة  اأن  اإىل  وي�����ص��ار   ، ال�����ص��ي��اح��ي��ة 
ب���داأت م��ن اإم��ارت��ي دب��ي وراأ����ض اخليمة 
والريا�ض  وج����دة   ، ��م��ان  عجُ و���ص��ل��ط��ن��ة   ،

باململكة العربية ال�صعودية .

•• دبي -وام:

للموا�صفات  الإم�������ارات  ه��ي��ئ��ة  ع��ق��دت 
برنامج  اأول  “موا�صفات”  واملقايي�ض 
تدريبي من نوعه ل�30 موؤ�ص�صة كربى 
من اأع�صاء جمموعة منتجي الع�صائر 
ع�صويتها  يف  ت�صم  ال��ت��ي  وامل�����ص��روب��ات 
تربو  ا�صتثمارات  وتدير  ع�صوا   575
م��ل��ي��ار دره����م ���ص��م��ن تعاون   40 ع��ل��ى 
واملجموعة  ال��ه��ي��ئ��ة  ب��ني  ا���ص��رتات��ي��ج��ي 
القطاع  موؤ�ص�صات  لتاأهيل  م�صعى  يف 

اخلا�ض ومتكينها من الأدوات الالزمة 
واملوا�صفات  الت�صريعات  وو�صع  لإعداد 
وال����ل����وائ����ح ال��ف��ن��ي��ة واحل�������ص���ول على 
ودولية  اإقليمية  منظمات  يف  ع�صويات 
معنية مبا ي�صهل التبادل التجاري بني 
الدولة و العامل و يزيل العوائق الفنية 

ويدعم القت�صاد الوطني .
واأكد �صعادة عبد اهلل املعيني مدير عام 
“موا�صفات” اأن الهيئة تبحث ب�صورة 
م�صتمرة فر�ض تنمية قدرة القطاعات 
ال�صناعية والإنتاجية مو�صحا اأن قطاع 

القطاعات  اأح��د  والع�صائر  امل�صروبات 
امل��ه��م��ة..و ت��ه��دف ال��ه��ي��ئ��ة م��ن تدريب 
ت�صهل  اآليات  ا�صتحداث  اإىل  املجموعة 
والت�صدير  ال�صترياد  حركة  ان�صيابية 
الب�صائع  ح��رك��ة  تدع�������م  ب�ص������ورة 
القت�صاد  وت��خ��دم  ال��غ��ذائ��ي��ة  وال�����ص��ل��ع 

الوطني.
الذي   - املكثف  الفني  الربنامج  تناول 
قدمته  و  الهيئة  مبقر  يومني  ا�صتمر 
املوا�صفات  و  املطابقة  ���ص��وؤون  اإدارات 
�صعادة  وم���رك���ز  ال��ف��ن��ي��ة  وال��ت�����ص��ري��ع��ات 

باتفاقية  ال��ت��ع��ري��ف   - ب��ه��ا  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
اأمام التجارة و كيفية  احلواجز الفنية 
الإماراتية  القيا�صية  املوا�صفة  اإ�صدار 
ب�صكل  الفنية  ال��الئ��ح��ة  تطبق  وم��ت��ى 
ترتبط  ع���ن���دم���ا  خ�����ص��و���ص��اً  اإل�����زام�����ي 
ب�صالمة و�صحة امل�صتهلك ومنع الغ�ض 
و  البيئة  وحماية  والأوزان”  “املكاييل 
الأم���ن ال��ق��وم��ي و���ص��ول اإىل اإج����راءات 
الإقليمية  امل���ن���ظ���م���ات  يف  امل�������ص���ارك���ة 

والدولية.
اإىل  املجموعة  اأع�����ص��اء  توجيه  وج���رى 

الدولية  الإخ���ط���ارات  متابعة  ���ص��رورة 
على  يكونوا  حتى  م�صاحلهم  ل�صمان 
اطالع دائم على م�صتجدات الت�صريعات 
واللوائح يف ال��دول الأخ��رى اإىل جانب 
�صعيد  على  الهيئة  مع  التعاون  اأهمية 
اإبداء املالحظات على اللوائح والأنظمة 
التي تخطر بها ال��دول الأخ��رى وذلك 
اأي���ة ع��وائ��ق تقنية  ل�صمان ع��دم و���ص��ع 
غري �صرورية اأمام املنتجات الإماراتية 
الأع�صاء  ال���دول  اإىل  ت�صديرها  عند 

مبنظمة التجارة العاملية.

 »احتاد الغرف«: الإمارات مقرا اإقليميا لأكرث من 25 % لأكرب 500 �سركة يف العامل
•• ال�شارقة -وام:

اأك����د ح��م��ي��د حم��م��د ب���ن ���ص��امل الأم����ني 
وال�صناعة  التجارة  غ��رف  لحت��اد  العام 
ال��ت��ي قامت  الأن�����ص��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات  اأن 
بتنفيذها الأمانة العامة لحتاد الغرف 
الأع�صاء  التجارة  غ��رف  مع  بالتن�صيق 
خ���الل ع���ام زاي���د 2018 ك���ان ل��ه��ا دور 
اقليمياً  الإم����ارات  دول��ة  ت�صدر  يف  مهم 
وعاملياً يف اأكرث من 10 موؤ�صرات فرعية 
اأن�صطة الأعمال واأن  يف تقرير ممار�صة 
25 يف  م��ن  لأك��رث  اإقليمياً  م��ق��راً  تكون 
اىل  العامل  �صركة يف   500 لأك��رب  املئة 
جانب امل�صاهمة يف توفري فر�ض العمل 
القطاعات  ومن����و  ال�������ص���ادرات  وزي������ادة 
الإنتاجية واخلدمية بالقت�صاد الوطني 

خالل ال�صنوات املا�صية.
اأنباء  واأ����ص���ار يف ح��دي��ث خ��ا���ض ل��وك��ال��ة 
الأم����ان����ة  اأن  اىل   “ وام   “ الإم����������ارات 
خالل  انتهجت  ال��غ��رف  لحت���اد  العامة 
اأكرث من 43 عاما �صيا�صة تطوير هذا 
اجلهاز لتمكينه من اأداء دوره يف حتقيق 
يلبي  ال���ذي  بال�صكل  الحت����اد  تطلعات 
طموحاتها وذلك من خالل حزمة من 
جديدة  نوعية  اإ���ص��اف��ة  مثلت  امل��ب��ادرات 
للخدمات التي يقدمها الحتاد للقطاع 
المانة  ما حققته  اأن  ..موؤكدا  اخلا�ض 
ال���ع���ام���ة لحت�����اد ال���غ���رف يف ع����ام زاي���د 
2018 هو يف جممله جدير بالتقدير 
يف  ملبياً  التقدير  ه��ذا  يكون  اأن  متمنا 
من  حتقق  ما  عن  وافية  �صورة  اإع��ط��اء 

اإجنازات واأهداف.
لالأمانة  ال�����ص��ن��وي  ال��ت��ق��ري��ر  وت�����ص��م��ن 
مف�صال  عر�صا  ال��غ��رف  لحت��اد  العامة 
عن الأن�صطة والإجن��ازات التي حققتها 
الأمانة العامة يف جمال تنمية وتطوير 

لدولة  ال�صتثماري  املناخ  ترويج  جمال 
خمتلف  يف  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
املحافل والتجمعات الإقليمية والدولية 
وق���د مت اإع����داد ب��رن��ام��ج زي����ارات نوعية 
الغرف  مع  بالتن�صيق  ال��دول  من  لعدد 
الأع�صاء وبع�ض الوزارات ل�صيما وزارة 
والقت�صاد  الدويل  والتعاون  اخلارجية 
واملوارد الب�صرية والتوطني وغريها من 
اجلهات ذات العالقة بهدف ترويج مناخ 
ال�صتثمار يف الدولة وللفر�ض التجارية 
املتاحة فيها كم�صاركة الأمانة العامة يف 
الزيارات الر�صمية اإىل كل من جمهورية 
وكازاخ�صتان  وروم��ان��ي��ا  العربية  م�صر 
وفود  ت�صكيل  اإىل  ..اإ���ص��اف��ة  واجل��زائ��ر 
جتارية اماراتية لزيارة كل من النيبال 
وماليزيا  وك��ي��ن��ي��ا  واوغ����ن����دا  وب���ول���ن���دا 
الدول  و�صنغافورة ورو�صيا وغريها من 

ال�صقيقة وال�صديقة.
مع  بالتن�صيق  العامة  الأم��ان��ة  ونظمت 
العالقة  ذات  ال��ت��ج��ارة واجل��ه��ات  غ��رف 
ندوة  ب��ني  م��ا  فعالية   134 م��ن  اأك���رث 
وحلقة  عمل  وور���ص��ة  وم��وؤمت��ر  وملتقى 
القت�صادية  الق�صايا  تناولت  نقا�صية 

مثل  املختلفة  القت�صادية  القطاعات 
التجارة وال�صناعة وال�صياحة والعقارات 
بع�ض  اإىل  ..اإ�����ص����اف����ة  امل�����ال  واأ������ص�����واق 
دعم  تناولت  التي  الأخ��رى  املو�صوعات 
الغرف  لكل من  الغرف  احت��اد  وتطوير 
وتطوير  احلكومي  والقطاع  الأع�����ص��اء 

مناخ ال�صتثمار بالدولة.
عدد  اأن  ال�����ص��ن��وي  ال��ت��ق��ري��ر  واأو�����ص����ح 
الجتماعات التي عقدتها المانة العامة 
ال���ف���رتة م���ن بداية  ال���غ���رف يف  لحت����اد 
يناير حتى نهاية دي�صمرب 2018 وهي 
التقرير  يغطيها  التي  الزمنية  الفرتة 
المانة  تدار�صت  اجتماعا   ”17“ بلغ 
تواجه  التي  التحديات  خاللها  العامة 
ال��ق��ط��اع اخل���ا����ض خ����الل ع����ام 2018 
ممار�صة  بتكلفة  يتعلق  ف��ي��م��ا  ل���ص��ي��م��ا 
الع����م����ال ب���ال���دول���ة م���ق���ارن���ة ب���ال���دول 
امل�صافة  القيمة  �صريبة  واأث��ر  امل��ج��اورة 
على قطاع الأعمال ب�صورة عامة وبع�ض 
الذهب  القطاعات احليوية منها قطاع 
وامل��ع��ار���ض وامل���ب���ادرات وال���ق���رارات التي 
واملحلية  الحت��ادي��ة  احلكومة  اطلقتها 
..كما  الق���ت�������ص���ادي  ال���ن���م���و  ل��ت��ح��ف��ي��ز 
اجتماعاتها  العامة يف  المانة  تدار�صت 
اأو����ص���اع ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ج��اري��ة وحر�ض 
املنا�صبة  احل��ل��ول  اإي���ج���اد  م��ت��اب��ع��ة  ع��ل��ى 
متطلبات  وت���وف���ري  ال��ت��ح��دي��ات  ل���ه���ذه 
خالل  م��ن  ال��ق��ط��اع��ات  بتلك  النهو�ض 
ط��رح��ه��ا وب��ح��ث��ه��ا م��ع امل�����ص��وؤول��ني ذوي 
تطوير  �صبل  اأي�صا  ..وناق�صت  العالقة 
مع  يتنا�صب  مبا  العامة  المانة  اأعمال 
ما  وفق  دوره��ا  لأداء  اأع�صائها  تطلعات 
ن�����ض ع��ل��ي��ه ق���ان���ون احت����اد ال���غ���رف رقم 
التقرير  واأ����ص���ار   .2000 ل�صنة   22
الغرف  لحت���اد  العامة  الم��ان��ة  اأن  اإىل 
����ص���ه���دت ن�������ص���اط���ا خ���ارج���ي���ا مم����ي����زا يف 

ال��ت��ي ت��ه��م م��وؤ���ص�����ص��ات ال��ق��ط��اع اخلا�ض 
اقت�صادية  ف��ع��ال��ي��ات  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة 
القطاع  ع����الق����ات  ت���ع���زي���ز  ا���ص��ت��ه��دف��ت 
ب��ن��ظ��ريه يف الدول  اخل��ا���ض الم���ارات���ي 
ال�صقيقة وال�صديقة ومن �صمن اأهم هذه 
الفعاليات املنتدى الثالث لال�صتثمار يف 
وال�صتثمار  الأع���م���ال  وم��ن��ت��دى  م�صر 
املاليزيوال�صنغافوري  الإم�������ارات�������ي 
الذي  العراق  ا�صتثمر يف  وموؤمتر دويل 
– وال��دورة الثانية  عقد بدولة الكويت 
للمنتدى العاملي لالأعمال لدول اأمريكا 
الإماراتي  الأعمال  - منتدى  الالتينية 
ا�صرتجاع  اآلية  اليوناين - وور�صة عمل 
اللجان  وتعد  امل�صافة.  القيمة  �صربية 
امل�صاند  ه���ي  ال���غ���رف  لحت�����اد  ال��ت��اب��ع��ة 
لحتاد  العامة  المانة  جلهود  الرئي�ض 
التجارية  القطاعات  تطوير  يف  الغرف 
اآل����ي����ات العمل  اإح������دى  ب���ال���دول���ة وه����ي 
وبرامج  ���ص��ي��ا���ص��ات  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ال��رئ��ي�����ص��ة 
اللجان  ت�صكل  العامة كما  المانة  عمل 
المانة  ب��ني  التوا�صل  اأدوات  اأه��م  اأح��د 
الأن�صطة  خالل  من  واأع�صائها  العامة 
والربامج التي تعكف على العمل عليها 
اللجان  ه��ذه  اأه��م  وم��ن  م�ص�تمر  ب�صكل 
واللجنة  املن�صاأ  ل�صهادات  الفنية  اللجنة 
�صيدات  وجمل�ض  للمعار�ض  امل�صرتكة 
اأعمال الإمارات وغرفة التجارة الدولية. 
املن�صاأ  ل�صهادات  الفنية  اللجنة  وعقدت 
التجارة وال�صناعة بدولة  باحتاد غرف 
ت�صم  والتي  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
اأق�����ص��ام ���ص��ه��ادات املن�صاأ  امل�����ص��وؤول��ني ع��ن 
بالدولة  وال�صناعة  ال��ت��ج��ارة  غ��رف  يف 
ع����دة اج��ت��م��اع��ات خ����الل ع����ام 2018 
والدرا�صة  ب��ال��ب��ح��ث  خ��الل��ه��ا  ت��ن��اول��ت 
بن�صاط  ال���ع���الق���ة  ذات  امل���و����ص���وع���ات 
ل�صهادات  الرئي�صة  والعنا�صر  الع�صوية 

ل�صهادات  موحد  من��وذج  واإع����داد  املن�صاأ 
بالدولة  ال��غ��رف  ت�صدرها  ال��ت��ي  املن�صاأ 
املن�صاأ  اإج��راءات �صهادات  ل�صيما توحيد 
وتطوير اخلدمات التي تقدمها الغرف 
اأف�صل  م����ع  ي���ت���واف���ق  مب����ا  لأع�������ص���ائ���ه���ا 
اأهم  وم��ن  العاملية  واملعايري  املمار�صات 
نتائج اللجنة ..توحيد اإجراءات ومنوذج 
اإلكرتونياً  واإ���ص��داره��ا  املن�صاأ  ���ص��ه��ادات 
اإلكرتونياً  املن�صاأ  �صهادة  اإ���ص��دار  ورب��ط 
مب��ح��رك امل��خ��اط��ر ب��اجل��م��ارك ودوائ����ر 
�صهادات  واإ���ص��دار  القت�صادية  التنمية 
الذكية  اأج���ه���زة اخل���دم���ة  ع���رب  امل��ن�����ص��اأ 
وال�صناعة  ال��ت��ج��ارة  غ���رف  وان�����ص��م��ام 
املن�صاأ  ���ص��ه��ادات  “�صل�صلة  اإىل  ب��ال��دول��ة 
التجارة  غرفة  من  “ املعتمدة  الدولية 

.ICC الدولية
للمعار�ض  امل�����ص��رتك��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وع��ق��دت 
التجارة  غ��رف  لحت��اد  العامة  بالمانة 
 2010 ع��ام  ت�صكيلها  منذ  وال�صناعة 
حتى عام 2018 اأكرث من 70 اجتماعاً 
الفنية  اللجان  اجتماعات  اإىل  ..اإ�صافة 
م���ع م�صوؤويل  اأع�����ص��ائ��ه��ا  م���ن  امل�����ص��ك��ل��ة 
يف  املتخ�ص�صة  وال�صركات  املراكز  بع�ض 
قامت  فقد  واملوؤمترات  املعار�ض  تنظيم 
املو�صوعات  ومناق�صة  بدرا�صة  اللجنة 
على  املعار�ض  واإق��ام��ة  بتنظيم  املتعلقة 
اآلية  وبحث  وال��دويل  املحلي  امل�صتويني 
التن�صيق والتعاون مع اجلهات املخت�صة 
فعاليات  ع���ل���ى  امل�������ص���رتك  ل����الإ�����ص����راف 
املعار�ض التي تقام خارج الدولة واإبراز 
الأع�صاء يف  والغرف  الغرف  احت��اد  دور 
بتقييم  اللجنة  ق��ام��ت  كما  امل��ج��ال  ه��ذا 
جتربة املعار�ض التي تنظمها ال�صركات 
واملوؤ�ص�صات داخل وخارج الدولة واقرتاح 
ال�صوابط وال�صروط التي تتيح تطوير 

هذه الفعاليات .

موا�سفات تعقد اأول برنامج تدريبي لأع�ساء جمموعة منتجي الع�سائر وامل�سروبات
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�سركة اأبوظبي الوطنية للتاأمني تنال �سهادة 
الأيزو لر�ساء العمالء والتعامل مع ال�سكاوى 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت �صركة اأبوظبي الوطنية للتاأمني عن ح�صولها على �صهادة “الأيزو 
ال�صكاوي،  م��ع  والتعامل  العمالء  بر�صاء  اخلا�صة   ”10002:2018
عالية  وج��ودة  متميز  مب�صتوى  خدمات  لتقدمي  املتوا�صل  �صعيها  وت��وؤك��د 
انطالقاً من مكانتها املتميزة كاإحدى �صركات التاأمني الرائدة يف املنطقة 

يف توفري حلول التاأمني املجُبتكرة لالأفراد واملوؤ�ص�صات. 
للتزامها  نظراً  الإجن���از  ه��ذا  للتاأمني  الوطنية  اأبوظبي  �صركة  وحققت 
�صركة  قبل  واملعتمدة من  ال�صكاوي  مع  للتعامل  التوجيهية  املبادئ  باتباع 
تقييم  يف  املتخ�ص�صة  العاملية  املوؤ�ص�صات  اإح��دى  تعد  التي  ريج�صرت  لويدز 

واإ�صدار ال�صهادات وامل�صادقة عليها وفقاً ملعايري منظمة »اآيزو« الدولية.
وبهذه املنا�صبة، قال عبداهلل النعيمي، نائب رئي�ض تنفيذي - قطاع اخلدمات 
امل�صاندة يف �صركة اأبوظبي الوطنية للتاأمني: “تتمثل روؤية �صركة اأبوظبي 
الوطنية للتاأمني يف الرتكيز ب�صكل خا�ض على العمالء وو�صعهم على راأ�ض 
قائمة اأولوياتها. ويوؤكد احل�صول على �صهادة “الأيزو 10002:2018” 
العمالء،  خدمة  جم��ال  يف  ال�صركة  به  تتمتع  ال��ذي  والتفوق  التميز  على 
حيث اأن حر�صنا على تبني اأف�صل ممار�صات الأعمال العاملية قد مكننا من 
اكت�صاب هذه الثقة الكبرية التي يولينا اإياها عمالئنا اليوم. وي�صاف هذا 
ال�صركة خالل  التي حققتها  النوعية  القفزات  اإىل جمموعة من  الإجن��از 
الفرتة ال�صابقة والتي تتوافق مع اأهدافنا الرئي�صية الرامية اإىل موا�صلة 
التعامل مع  بها من خ��الل  والرت��ق��اء  العمالء  تعزيز جت��ارب  العمل على 

�صكاوى العمالء ب�صرعة وكفاءة«.
اأبوظبي  ل�صركة  التاأمني”  “هيئة  تكرمي  اأع��ق��اب  يف  الإجن���از  ه��ذا  وي��اأت��ي 
التاأمني  خالفات  اإدارة  يف  تاأمني  �صركة  “اأف�صل  بلقب  للتاأمني  الوطنية 
يف خطوة توؤكد على اجلهود احلثيثة واملتوا�صلة لل�صركة  للعام 2018”، 
ل�صمان تقدمي اأرقى م�صتويات خدمة 
ال���ع���م���الء ���ص��م��ن خم��ت��ل��ف جم���الت 

وفئات الأعمال.
“ح�صلنا  ق��ائ��اًل:  النعيمي  واأ���ص��اف 
على  ال�صابقة  ال�����ص��ن��وات  م���دار  ع��ل��ى 
الكثري  العديد من اجلوائز وحققنا 
من الإجن���ازات، ولن ندخر و�صعاً يف 
ل��ت��زوي��د عمالئنا  ال��ع��م��ل  م��وا���ص��ل��ة 
باأف�صل اخلدمات واملنتجات امل�صممة 
ومبا  احتياجاتهم  لتلبي  خ�صي�صاً 
يحقق لهم اأف�صل قيمة. اإن ح�صولنا 
على �صهادة الأي��زو يوؤكد على اأهمية 
ال�صرتاتيجية  ه��ذه  اعتماد  و�صحة 
ال���ع���م���الء وتلبي  ع���ل���ى  ت���رك���ز  ال���ت���ي 
متطلباتهم. ونتطلع الآن لرفع م�صتوى التحدي ل�صمان ح�صول عمالئنا 

على اأف�صل العرو�ض واملنتجات يف ال�صوق«.
 )10002:2018 )الأي���زو  ب�صهادة  اخلا�صة  التوجيهية  املبادئ  وتوفر 
اأ�صا�ض  على  ال�صهادة  هذه  منح  يتم  اإذ  للعمالء،  البارزة  املزايا  من  العديد 
على  ت�صجع  اأنها  كما  دولياً.  عليها  املن�صو�ض  التوجيهية  باملبادئ  اللتزام 
اتباع اأف�صل اأ�صاليب التجارة العادلة مبا يوؤدي اإىل زيادة ثقة وولء العمالء 
ال�صركة  من  يتوقعونه  وما  العمالء  فهم  حت�صني  يف  وت�صاهم  بال�صركات، 
فيما يتعلق مبنتجاتها وعالقاتها مع العمالء، لت�صاهم يف نهاية املطاف يف 
خلق بيئة تركز على العمالء وقادرة على ا�صتقبال التعليقات والآراء ب�صكل 

ي�صاهم يف الرتقاء مب�صتوى ر�صا العمالء. 

منتدى اأهداف التنمية امل�ستدامة 
يحتفي بنماذج البتكار يف العطاء

•• دبي-وام:

ت��ق��دي��را ل��ل��ج��ه��ود ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ب��ذل��ت��ه��ا امل��وؤ���ص�����ص��ات يف حت��ق��ي��ق اأه����داف 
للدول  والإن�صانية  التنموية  امل�صاعدات  تقدميها  عرب  امل�صتدامة،  التنمية 
الوطنية لأهداف  للجنة  العامة  الأمانة  احتفت  العامل،  واملجتمعات حول 
التنمية امل�صتدامة بالتجارب الريادية املبتكرة للجهات املانحة للم�صاعدات 
“ �صمن  امل�صتدامة  التنمية  اأه���داف  “ منتدى  اأع��م��ال  خ��الل  اخل��ارج��ي��ة 

فعاليات الدورة ال�صابعة من القمة العاملية للحكومات.
من  م�����ص��ارك   300 م��ن  اأك���رث  وممثليها  امل��ان��ح��ة  اجل��ه��ات  قائمة  و�صمت 
وخرباء  اخل��ا���ض  القطاع  م��ن  والتنفيذيني  احلكوميني  امل�صوؤولني  كبار 
ال�صتدامة والأكادمييني من داخل وخارج الدولة. �صارك يف تكرمي اجلهات 
نائب  والإح�صاء  للتناف�صية  الحت��ادي��ة  الهيئة  ع��ام  مدير  لوتاه،  اهلل  عبد 
الربوفي�صور  امل�صتدامة، بح�صور  التنمية  الوطنية لأهداف  اللجنة  رئي�ض 
جيفري �صاك�ض مدير �صبكة احللول امل�صتدامة التابعة لالأمم املتحدة، ومت 
ومبادراتها  م�صاريعها  دعمت  التي  اجلهات  ملمثلي  تقديرية  دروع  تقدمي 
م�صرية دولة الإمارات يف حتقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة. وقال عبد اهلل 
لوتاه اإن النموذج الإماراتي املبتكر يف العطاء واجلهود الكبرية التي تبذلها 
الدويل،  التعاون  وبرامج  امل�صاعدات  م�صاريع  تنفيذ  يف  املحلية  املوؤ�ص�صات 
العاملية  القمة  ال��دول��ة؛  املن�صات  اأك��رب  اإح��دى  عرب  به  الحتفاء  ي�صتوجب 
للحكومات ليطلع عليها امل�صاركون من خمتلف الدول ون�صر هذه املمار�صات 
على نطاق اأو�صع لتحقق الأهداف العاملية يف رفع املعاناة عن الدول الأقل 
منوا مبا ي�صمن رفع تناف�صية الدولة عامليا«. من جهته، اأكد الربوفي�صور 
جيفري �صاك�ض اأن جهود دولة الإمارات يف حتقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة، 
جعلتها لعبا رئي�صيا يف هند�صة م�صرية ال�صتدامة العاملية، وداعما اأ�صا�صيا 
لهذه  الإيجابي  الأث��ر  اإىل  الدولية، م�صريا  امل�صاعدات  دفع ملف جهود  يف 
الدول  م�صاعدة  يف  والجتماعي،  القت�صادي  ال�صعيدين  على  امل�صاعدات 
الأقل حظا يف التنمية ملواكبة التوجهات احلالية و�صول اإىل حتقيق اأهداف 
وتدعم اجلهود التي تبذلها اجلهات املانحة للم�صاعدات  التنمية 2030. 
وال�صحة،  والتعليم  ال��غ��ذاء  جم��الت  يف  واخل��ريي��ة  والإن�صانية  التنموية 
توجهات دولة الإمارات لتحقيق اأجندة ال�صتدامة العاملية، وتعزز موقعها 
يف موؤ�صرات التناف�صية العاملية، من خالل الر�صد املبا�صر لالأثر الجتماعي 
واملنظمات  املوؤ�ص�صات  تن�صرها  تقارير  وتوثيقها يف  الإيجابي،  والقت�صادي 

الدولية.

�صمن �أعمال �لقمة �لعاملية للحكومات

انطالق اأعمال الدورة الرابعة ملنتدى املالية العامة يف الدول العربية

 القمة العاملية للحكومات تناق�س موؤ�سرات الأداء املايل وم�ستويات النمو لدول املنطقة

•• دبي-وام:

افتتح معايل عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة لل�صوؤون 
العامة  املالية  منتدى  م��ن  ال��راب��ع��ة  ال���دورة  اأع��م��ال  املالية 
دبي،  اأم�����ض يف  اأع��م��ال��ه  انطلقت  وال���ذي  العربية  ال���دول  يف 
�صندوق  ع���ام  م��دي��ر  لغ����ارد،  كري�صتني  ال�����ص��ي��دة  بح�صور 
يف  املالية  وزراء  امل��ع��ايل  اأ���ص��ح��اب  وم�صاركة  ال���دويل  النقد 
وموؤ�ص�صات  املركزية  امل�صارف  وحمافظي  العربية  البلدان 
النقد العربية، وعدد من روؤ�صاء املوؤ�ص�صات املالية الإقليمية 
والدولية. وت�صت�صيف دولة الإمارات العربية املتحدة �صمن 
اأعمال القمة العاملية للحكومات الدورة الرابعة من منتدى 
املالية العامة يف الدول العربية، الذي ينظمه �صندوق النقد 
العربي بالتعاون مع �صندوق النقد الدويل ووزارة املالية ، 
ويعقد بهدف “ اإر�صاء اأ�ص�ض الإدارة الر�صيدة لل�صيا�صة املالية 
“، وي�صكل من�صة لالنطالق نحو مزيد  يف الدول العربية 
من التكامل القت�صادي . وقد األقى معايل عبيد بن حميد 
يف  امل�صاركة  بالوفود  خاللها  رحب  افتتاحية  كلمة  الطاير 
األ��ق��ت ال�صيدة  امل��ن��ط��ق��ة، ك��م��ا  اأن��ح��اء  امل��ن��ت��دى م��ن خمتلف 
كري�صتني لغارد، مدير عام �صندوق النقد الدويل ومعايل 
العام  املدير  احلميدي،  عبداهلل  بن  الرحمن  عبد  الدكتور 
رئي�ض جمل�ض اإدارة �صندوق النقد العربي الكلمات الرئي�صة 
للمنتدى. وا�صتهل معايل الطاير كلمته الفتتاحية بتقدمي 
العاملية،  واملالية  القت�صادية  الأو���ص��اع  على  �صريعة  نظرة 
على  م��وؤ���ص��رات  �صهدت  املا�صية  القليلة  الأ�صهر  اأن  منوها 
تباطوؤ النمو العاملي، �صحبتها تقلبات متزايدة يف الأ�صواق 
املالية واأ�صعار النفط، مبا يف ذلك من اأثر يف زيادة معدلت 
عدم اليقني ب�صاأن توقعات النمو العاملي، ف�صال عن خماطر 
املتحدة  ال��ولي��ات  ب��ني  التجارية  ال��ت��وت��رات  �صملت  اأخ���رى 
من  بريطانيا  خ��روج  ب�صاأن  احلا�صل  والرت��ب��اك  وال�صني، 
اأو�صاع  ت�صديد  اإىل  اإ�صافة  اتفاق،  ب��دون  الأوروب���ي  الحت��اد 

املالية العامة، والعوامل اجليو�صيا�صية يف املنطقة.
الأمريكية  ال��ت��ج��اري��ة  امل��ف��او���ص��ات  ت��ع��رث  م��ع��ال��ي��ه  وت���ن���اول 
وثيق  جت��اري  �صريك  العربية  ال��دول  اأن  م��وؤك��دا  ال�صينية، 
ال�صراكة  ه��ذه  ت��ت��اأث��ر  األ  على  حري�صة  واأن��ه��ا  للجانبني، 
نتيجة لهذا الو�صع بني الدولتني، حيث اأ�صهمت احتياجات 
ال�����ص��ني امل��ت��ن��ام��ي��ة م��ن ال��ط��اق��ة، يف ت��وث��ي��ق ال���رواب���ط بني 
احلزام  م��ب��ادرة  م��ع  وخ�صو�صا  وال�صني،  الأو���ص��ط  ال�صرق 
وموانئ  �صناعية  جممعات  اإن�صاء  تت�صمن  التي  والطريق، 
وم��ن��اط��ق اق��ت�����ص��ادي��ة ج���دي���دة، ون�����ص��اط��ات م��رت��ك��زة على 
القت�صاد الرقمي، منوها اأنه يف حني اأن تلك املبادرة حتمل 
املواقع  تناف�صية  على  �صتوؤثر  اأنها  اإل  الفر�ض،  العديد من 
ي�صتدعي  ما  الدولية،  التجارة  ط��رق  على  ال�صرتاتيجية 
تعزيز التن�صيق بني الدول العربية من اأجل ال�صتفادة من 

هذه املبادرة ولعب دور حموري فيها.
تبني  يف  ال���دول  بع�ض  ا�صتمرار  م��ن  الطاير  معايل  وح��ذر 
ال�صغط  من  املزيد  اإىل  �صتوؤدي  كونها  احلمائية،  �صيا�صة 
العديد  تراجع  ثم  ومن  العاملية،  التجارية  التدفقات  على 
اإىل  النهاية  ي���وؤدي يف  ال��ع��امل، وق��د  م��ن القت�صادات ح��ول 

التاأثري �صلبا على الدول املتبنية للنهج احلمائي ذاتها.
فقد  الأوروب�����ي،  الحت���اد  م��ن  بريطانيا  خل���روج  وبالن�صبة 
ق��د ميثل  اأن��ه  املالية  لل�صوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  اأو���ص��ح معايل 
�صروط  ل�صيما  العربية،  ل��ل��دول  بالن�صبة  ع��دي��دة  فر�صا 
ال�صتثمار، وحت�صني املركز التفاو�صي التجاري مع الحتاد 

الأوروبي واململكة املتحدة، موؤكدا �صرورة النتباه اإىل تاليف 
الآثار غري املرغوبة مثل انخفا�ض ال�صتثمارات الربيطانية 
الربيطانية  ال�صياحة  م�صتوى  وتدين  العربية،  املنطقة  يف 
وال��واردات الربيطانية من اخلارج. و�صدد معايل عبيد بن 
خا�ض  لقطاع  ال���دول  ام��ت��الك  اأهمية  على  الطاير  حميد 
قوي مبا له من دور يف تعزيز الإنتاجية، والقدرة التناف�صية 
وروح املبادرة، عالوة على ال�صتثمار يف رفع م�صتوى التعليم 
واملهارات، ما ي�صتدعي حتفيز هذا القطاع وتفادي مزاحمة 
الأجهزة  يف  وال��رته��ل  الت�صخم  لتجنب  ل��ه،  العام  القطاع 
العامة  املالية  على  ذلك من �صغط  ي�صكله  احلكومية، مبا 
اإط���ار ن��ظ��ام �صريبي عادل،  وال���ص��ت��دام��ة امل��ال��ي��ة، وذل���ك يف 
يت�صم بالنزاهة والب�صاطة، يف الوقت الذي يلبي فيه املوارد 
ول  واملجتمعية،  القت�صادية  باللتزامات  للوفاء  الالزمة، 
معاليه  ول��ف��ت  امل��ح��دود.  ال��دخ��ل  ذات  ال�صرائح  على  ي��وؤث��ر 
على  اخل��ا���ض،  ال��ق��ط��اع  م��ع  بال�صراكة  العمل  ���ص��رورة  اإىل 
ال�صتفادة من القطاعات الغنية لتطوير وتعزيز القت�صاد، 
والقت�صادية،  وامل��وؤ���ص�����ص��ي��ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  الأط�����ر  وحت�����ص��ني 
والقدرات الب�صرية ل�صمان ال�صتخدام الأكرث كفاءة لهذه 
املوارد. وتطرق معايل الطاير اإىل اأهمية القت�صاد لقدرته 
على تعزيز الإنتاجية والدخل والرفاه الجتماعي، وتوفري 
فر�ض العمل، موؤكدا اأن التحدي القائم اأمام احلكومات هو 
يف  والعمالة  النمو  لتعزيز  املهارات،  وتطوير  القدرات  بناء 
الأن�صطة القت�صادية اجلديدة، وجلني فوائد التحول اإىل 
العربية،  الدول  مراعاة خ�صو�صية  مع  الرقمي،  القت�صاد 
التجزئة،  اأو  اجلملة  جت��ارة  قطاعات  على  الق�صاء  لتفادي 
الرا�صخة يف التقاليد التجارية للمنطقة، داعيا للعمل على 
اإيجاد ت�صريعات حتكم دخول من�صات التجارة الإلكرتونية 
اإلكرتونية  امل��ن��ط��ق��ة، وت��ط��وي��ر م��ن�����ص��ات  ال��ع��امل��ي��ة لأ����ص���واق 
وخالل  الحتكار.  وك�صر  املناف�صة  لرفع  واإقليمية،  حملية 
كلمته الفتتاحية للدورة الرابعة من منتدى املالية العامة 
يف الدول العربية، اأ�صار معايل عبيد بن حميد الطاير اإىل 
اأهمية البيانات كع�صب القت�صاد احلديث، لفتا اإىل جهود 
وزارة املالية الإماراتية يف هذا ال�صدد، مع اقرتاب انتهائها 
من اإعداد م�صروع قانون احتادي حلماية البيانات واملعلومات 
الدولية  للمعايري  وفقا  امل��ال��ي��ة،  امل��ع��ام��الت  يف  ال�صخ�صية 
احلديثة، الأمر الذي من �صاأنه اأن يعزز من اندماج اقت�صاد 
الدولة يف القت�صاد العاملي، ودعم الن�صاطات املتعلقة بنظم 
الدفع الإلكرتوين واخلدمات املالية مبختلف اأنواعها، مما 
ي�صهل حركة روؤو�ض الأموال، ويكر�ض مركز الدولة كمق�صد 
ا�صتثماري جاذب. ووجه معايل وزير الدولة لل�صوؤون املالية 
البنوك  وحم��اف��ظ��ي  ال��ع��رب��ي،  ال��ن��ق��د  ���ص��ن��دوق  اإىل  ال�صكر 
املقا�صة  اإطالق نظام  املالية، جلهودهم يف  املركزية ووزراء 
العربية، الذي مت اعتماده يف اأبريل 2018، مبا له من اأثر 
البينية،  العربية  املدفوعات  وت�صوية  مقا�صة  على  اإيجابي 
معربا عن اأمله يف خروج امل�صاركني يف الدورة الرابعة ملنتدى 
املالية العامة يف الدول العربية بتو�صيات ت�صهم يف ا�صتدامة 

املالية العامة، و�صمان العدالة لالأجيال القادمة.
وخالل اجلل�صة الفتتاحية ملنتدى املالية العامة يف الدول 
العربية، األقت ال�صيدة كري�صتني لغارد، مدير عام �صندوق 
النقد الدويل كلمة تناولت فيها اأبرز مالمح امل�صهد املايل 
قد  التي  والفر�ض  تواجهه  التي  التحديات  واأه���م  العاملي 
تظهر يف خ�صم تلك التحديات واخلطوات الواجب اتخاذها 
التي  امل��ت�����ص��ارع��ة  ل��ل��ت��ح��ولت  ال�صلبية  ال��ت��داع��ي��ات  ل��ت��ف��ادي 

املنطقة  جلهود  التطرق  م��ع  حولنا،  م��ن  ال��ع��امل  ي�صهدها 
الالزمة  ال��ت��داب��ري  وات��خ��اذ  املالية  الأط���ر  تعزيز  يف جم��ال 
لدعم توجهات التنمية م�صيدة يف هذا الإطار بجهود عدد 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  مقدمتها  ويف  املنطقة  دول  م��ن 
كلمتها،  ب��داي��ة  ويف  ال�صعودية.  العربية  واململكة  امل��ت��ح��دة 
اأعربت ال�صيدة لغارد عن �صعادتها بالعودة مرة اأخرى اإىل 
دبي التي و�صفتها باأنها “ مدينة تعرب عن الغد “ لكونها 
يف  الثقة  من  ركائز  على  اأف�صل،  غد  روؤي��ة  لتحقيق  ت�صعى 
و�صمان  العام  ال�صالح  لتحقيق  الهادفة  احلكومة  �صيا�صة 
الرخاء امل�صرتك بني اجلميع، ويعود بالنفع على املواطنني 
واملقيمني على حد �صواء، والفر�ض املفتوحة للجميع، دون 

تفرقة بني الرجال والن�صاء، وتغليب العدالة.
بروؤية  ال���دويل  النقد  ل�صندوق  ال��ع��ام  امل��دي��ر  اأ���ص��ادت  كما 
نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” 
يف  بال�صجاعة  التحلي  على  حتفز  كبرية  روؤي��ة  اإنها  وقالت 

امل�صي يف خطط التنمية والتطوير.
وقالت لغارد اإن املنطقة ل تزال تتعافى من الأزمة املالية 
الكبرية  القت�صادية  ال���ص��ط��راب��ات  م��ن  وغ��ريه��ا  العاملية 
التي اأملت بالعامل خالل العقد املا�صي، م�صيفة اأن البلدان 
دون  يظل  ولكنه  النمو  يف  حت�صنا  �صهدت  للنفط  امل�صتوردة 
امل�����ص��ت��وى امل���اأم���ول، ح��ي��ث ارت��ف��ع ال��دي��ن ال��ع��ام ب�صرعة من 
 85% اإىل   ،200 املحلي يف  ال��ن��اجت  اإج��م��ايل  م��ن   64%
بعد ذلك بع�صر �صنوات، يف حني يتجاوز الدين العام حاليا 
املحلي يف ح���وايل ن�صف هذه  ال��ن��اجت  اإج��م��ايل  م��ن   90%
تعافيا كامال  للنفط  امل�صدرة  الدول  البلدان، فيما حققت 
العام  يف  واجهتها  التي  الكبرية  النفط  اأ�صعار  �صدمة  من 
2014، ولكن النمو ليزال دون التوقعات اأي�صا، وقالت اإنه 
النفاق  جانبي  على  الكبرية  الإ�صالحات  من  الرغم  على 
اإل ببطء،  العامة  املالية  والإي���رادات، ل تنخف�ض عجوزات 
اإجمايل  م��ن   13% م��ن  زاد  ال��ع��ام  ال��دي��ن  اأن  اإىل  م�صرية 
الناجت املحلي يف تلك البلدان يف العام 2013، اإىل 33% 
املدير  اأو���ص��ح��ت  ال��ع��امل��ي،  النمو  وح���ول   .2018 ال��ع��ام  يف 
العام ل�صندوق النقد الدويل اأنه يف ظل حالة انعدام الثقة 
ت�صل  اأن  ال�صندوق  يتوقع  النمو،  توقعات  ح��ول  ال�صائدة 
ن�صبة النمو العاملي اإىل %3.5 هذا العام، بانخفا�ض قدره 
ونوهت  املا�صي.  اأكتوبر  ال�صندوق يف  توقعات  %0.2 عن 
ال�صيا�صات  بتدعيم  الهتمام  �صرورة  اإىل  كري�صتني لغ��ارد 
 ، املحتملة  ال��ت��ح��دي��ات  ل��ت��ف��ادي  املنطقة  يف  ال��ع��ام��ة  امل��ال��ي��ة 
ومن  ال�صيا�صات،  لتلك  ك��رك��ائ��ز  ق��وي��ة  اأ���ص�����ض  ب��ن��اء  وزي����ادة 
�صليمة، ممثلة يف جمموعة  اأطر مالية عامة  اإيجاد  اأهمها 
من القوانني والتدابري املوؤ�ص�صية لتحقيق اأهداف ال�صيا�صة 
مليزانياتها  ب��ال��ت��خ��ط��ي��ط  ل��ل��ح��ك��وم��ات  ي�����ص��م��ح  امل��ال��ي��ة، مب���ا 
ذات  وا�صحة  اأه���داف  تعك�ض  ب�صورة  املتو�صط  امل���دى  على 
ل  ال��ذي  الق�صري  امل��دى  على  الرتكيز  وتفادي  م�صداقية، 
ويزيد  وال�صاملة  ال�صلبة  املالية  ال�صيا�صات  دع��م  يف  يخدم 
ولفتت  والح��ت��وائ��ي.  امل�صتدام  النمو  حتقيق  �صعوبة  م��ن 
الإمارات  دولة  اأن  اإىل  الدويل  النقد  العام ل�صندوق  املدير 
العربية املتحدة واململكة العربية ال�صعودية والكويت وم�صر 
وعدد من دول املنطقة تبذل جهودا طيبة يف جمال تعزيز 
اأطر ماليتها العامة، منوهة بقيمة تلك الأطر التي ت�صكل 
�صيا�صة  بني  اأف�صل  بتن�صيق  وت�صمح  الدين  لإدارة  الأ�صا�ض 
املالية العامة وال�صيا�صة النقدية، م�صيدة مبا تقوم به دولة 

امل��ج��ال م��ن ج��ه��ود التطوير وم��ن بينها  الإم�����ارات يف ه��ذا 
حتمل  لقيا�ض  الأول  اختبارها  ال��ع��ام  ه��ذا  ال��دول��ة  اإط���الق 
اإطار  تعزيز  يف  �صي�صهم  ما  العامة،  املالية  على  ال�صغوط 
الأ�صا�صية  املكونات  بال�صرح  وتناولت  فيها.  العامة  املالية 
للركائز الداعمة لل�صيا�صات املالية ومنها احلوكمة الر�صيدة 
وال�صفافية التي ت�صهم يف وجود موؤ�ص�صات قوية، وتعزيز فهم 
ل�صيا�صات  م�صاندتهم  وك�صب  ال�صيا�صات،  لأه��داف  املجتمع 
يف  حم��وري  كعامل  احلوكمة  قيمة  م��وؤك��دة  العامة،  املالية 
وعامل  عاملية  ظاهرة  باأنه  و�صفته  الذي  للف�صاد  الت�صدي 
التح�صن  اأن  اإىل  م�صرية  التنمية،  جهود  “ي�صمم”  اإرب���اك 
على موؤ�صرات الف�صاد واحلوكمة بالنتقال من الربع الأدنى 
 2-1.5 اإىل امل�صتوى الأو�صط يرتبط بارتفاع يرتاوح بني 
نقطة مئوية يف ن�صبة ال�صتثمار اإىل اإجمايل الناجت املحلي 
اأكرث يف منو ن�صيب  اأو  وبزيادة قدرها ن�صف نقطة مئوية 
ي�صهم  بينما  امل��ح��ل��ي،  ال��ن��اجت  اإج��م��ايل  م��ن  ال�صنوي  ال��ف��رد 
الناجمة  التفكك  حالة  من  التخل�ض  يف  احلوكمة  حت�صني 
املنتج.  القت�صاد  يف  الن��دم��اج  حملها  ليحل  الف�صاد،  ع��ن 
احلميدي،  عبداهلل  بن  عبدالرحمن  الدكتور  معايل  وك��ان 
املدير العام رئي�ض جمل�ض اإدارة �صندوق النقد العربي، قد 
األقى كلمة يف م�صتهل الدورة الرابعة ملنتدى املالية العامة 
بامل�صاركني من  اأعرب عن ترحيبه  العربية حيث  الدول  يف 
موؤكدا  العرب،  املركزية  امل�صارف  وحمافظي  املالية  وزراء 
التفاق  مت  ال��ذي  احل��دي��ث  يف  لإ�صاهامتهم  المتنان  بالغ 
يف  امل��ال��ي��ة  ال�صيا�صات  ل�صانعي  �صنويا  ملتقى  جعله  على 
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة، مب��ا ل��ه م��ن اأه��م��ي��ة يف ���ص��وء املقرتحات 
املتعلقة باأولويات العمل العربي على ال�صعيد املايل يف �صوء 
امل�صتجدات املالية والإقليمية والدولية. واأثنى معاليه على 
ال��دويل يف  النقد  ال��ذي قدمه �صندوق  النموذجي  التعاون 
غا�صبار  فيتور  اإىل  ال�صكر  موجها  للمنتدى  الإع���داد  اإط��ار 
ال��دويل، وما  النقد  املالية يف �صندوق  ال�صوؤون  اإدارة  مدير 
ق��ام ب��ه م��ن ج��ه��ود يف ت��وف��ري �صبل جن��اح امل��ن��ت��دى وحتقيق 
اأه���داف���ه، م��وؤك��دا قيمة ال��ل��ق��اء يف ت��ب��ادل الأف���ك���ار وال����روؤى 
التجارب واخلربات والنقا�ض حول التحديات املالية يف اإطار 
بكافة  لالرتقاء  الإ���ص��الح  ومتطلبات  الراهنة  ال��ت��ط��ورات 
ال�صيا�صات املالية ودعم فر�ض النمو امل�صتدام. وناق�صت اأوىل 
للدول  العامة  املالية  منتدى  من  الرابعة  ال��دورة  جل�صات 
العربية تطورات القت�صاد الكلي، واأطر تنفيذ الإ�صالحات 
ال��ه��ي��ك��ل��ي��ة ل��دع��م ال��ن��م��و الق��ت�����ص��ادي وم��ع��اجل��ة حتديات 
ال�صيا�صة املالية العامة، اأما اجلل�صة الثانية، فناق�صت الأطر 
والقواعد املالية ودورها يف معاجلة التحديات التي تواجهها 
الدول  املنتدى جتارب  ثالث جل�صات  وا�صتعر�صت  املنطقة. 
امل�صاركة يف اإدارة الدين العام، واجلهود التي تبذلها الدول 
واإن�صاء  الديون  ه��ذه  اإدراة  على  قدرتها  تعزيز  يف  العربية 
مكاتب لإدارتها، اأما اجلل�صة الرابعة فناق�صت اأطر التن�صيق 
املثلى بني ال�صيا�صات املالية والنقدية يف الدول العربية، يف 
الوزاري.  امل�صتديرة  الطاولة  باجتماع  املنتدى  اختتم  حني 
ونظمت وزارة املالية يف نف�ض يوم انعقاد املنتدى غداء عمل 
مدير  مع  الدولة  يف  الأعمال  و�صيدات  الن�صائية  للقيادات 
عام �صندوق النقد الدويل ملناق�صة التطورات العاملية واآخر 
يف  القت�صادي  والو�صع  الدولية  ال�صاحة  على  امل�صتجدات 
تعزيز  يف  الدولة  اإ�صهامات  ا�صتعرا�ض  جانب  اإىل  ال��دول��ة، 
التوازن  حتقيق  اإىل  الرامية  وا�صرتاتيجيتها  امل��راأة  مكانة 

بني اجلن�صني.

•• دبي -وام:

العامة  للمالية  ال��راب��ع  امل��ن��ت��دى  ا�صتعر�ض 
اأعمال  �صمن  وامل��ن��ع��ق��د  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول  يف 
دبي،  يف   2019 للحكومات  العاملية  القمة 
جل�صة  يف  املنطقة  ل���دول  امل��ال��ي��ة  ال�صيا�صات 
حملت عنوان “اإر�صاء اأ�ص�ض الإدارة لل�صيا�صة 
املالية يف الدول العربية”، وتناولت موؤ�صرات 
الأداء املايل لدول املنطقة وم�صتويات النمو 
العامل،  دول  يف  مب��ث��ي��الت��ه��ا  م��ق��ارن��ة  ف��ي��ه��ا 
اإ�صافة اإىل تاأثري انخفا�ض اأ�صعار النفط على 

ذلك  ي�صاحبه  وما  للدول  املالية  ال�صيا�صات 
بجدية  العمل  يتطلب  اقت�صادي  تباطوؤ  من 
واعتماد  امل��ال��ي��ة  ال�����ص��ي��ا���ص��ات  ع��ل��ى حت�����ص��ني 
ال�صفافية  لتعزيز  التكنولوجية  الأن��ظ��م��ة 
التي  وخ��الل اجلل�صة  والثقة يف احلكومات. 
العاملية  ال��ق��م��ة  اإط����ار  يف  امل��ن��ت��دى  ت�صمنها 
للحكومات، وح�صرها معايل عبيد بن حميد 
الطاير وزير الدولة لل�صوؤون املالية، ومعايل 
النقد  كري�صتني لغ��ارد، مدير عام �صندوق 
املالية وحمافظي  وزارء  وع��دد من  ال��دويل، 
حتدث  العربية،  ال��دول  يف  املركزية  البنوك 

الأو�صط  ال�����ص��رق  اإدارة  م��دي��ر  اأزع����ور،  ج��ه��اد 
الدويل  النقد  �صندوق  يف  الو�صطى  واآ���ص��ي��ا 
عن ال�صيا�صات املالية للدول العربية ونظرة 
القت�صاد  ت�����ص��اح��ب  ال���ت���ي  ال���ي���ق���ني  ع�����دم 
النمو  موؤ�صرات  تباطوؤ  مع  ل�صيما  العاملي، 
اأغ��ل��ب اق��ت�����ص��ادي��ات ال��ع��امل، وم���ا ي�صهده  يف 
ال��و���ص��ع الق��ت�����ص��ادي ال��ع��امل��ي يف ظ���ل تعرث 
والوليات  ال�صني  بني  التجارية  املفاو�صات 
التداعيات  على  ع��الوة  الأمريكية،  املتحدة 
املحتملة خلروج اململكة املتحدة من الحتاد 
العاملية  التحديات  م��ن  وغ��ريه��ا  الأوروب�����ي، 

حتاول  التي  املنطقة  دول  تواجهها  قد  التي 
اإنعا�ض اقت�صاداتها من خالل اإتباع �صيا�صات 

اإ�صالحية طموحة.
منطقتي  بلدان  معظم  اأن  اإىل  اأزع��ور  ولفت 
على  اإفريقيا”  و���ص��م��ال  الأو���ص��ط  “ال�صرق 
اعتمدت  امل��ا���ص��ي��ة،  ���ص��ن��وات  ال���ث���الث  م�����دار 
اإج�������������راءات خ���اف�������ص���ة ل����الإن����ف����اق وم����ع����ززة 
العجز  انخفا�ض  اإىل  اأدى  مم��ا  ل���الإي���رادات، 
يف ت��ل��ك ال����دول، ل��ك��ن ت��ل��ك الإ���ص��الح��ات مل 
تكن دائماً مواتية للنمو، لكن ذلك ل يعني 
التخلي عن الربامج الإ�صالحية لأن ما مير 

به القت�صاد العاملي ي�صاعد دول املنطقة على 
ال�صدمات  جتنبها  اإحرتازية  خطوات  اإتخاذ 

التي قد تنجم عن التقلبات القت�صادية.
واآ�صيا  الأو����ص���ط  ال�����ص��رق  اإدارة  م��دي��ر  واأك����د 
الو�صطى يف �صندوق النقد الدويل اأن هناك 
اقت�صاديات  منو  م�صتوى  بني  كبريا  تفاوتا 
الدول العربية وبني حجم الدين اخلارجي، 
ن�صبة  وارتفاع  امليزانيات  عجز  يزيد  ما  وهو 
الوظيفية،  الفر�ض  عدد  وتقلي�ض  البطالة 
وال��ت��اأث��ري على امل��ي��زان اخل��ارج��ي، م��ا يدعو 
اإىل العمل على اإدخال مزيد من الإ�صالحات 
وت�صجيع الدول العربية على اتخاذ جمموعة 
املالية  ال�����ص��ي��ا���ص��ات  لتح�صني  ال��ت��داب��ري  م��ن 

العامة.
اإىل حاجة بع�ض الدول لزيادة  اأزعور  واأ�صار 
والعمل على تخفي�ض  ال�صريبية  الإي��رادات 
امل�صروعات  ودع������م  ال�������ص���رك���ات،  اإع�����ف�����اءات 
القاعدة  وت��و���ص��ي��ع  وامل��ت��و���ص��ط��ة؛  ال�����ص��غ��رية 
ال�����ص��ري��ب��ي��ة ح��ت��ى ت��ت��م��ك��ن احل���ك���وم���ات من 
وهو  ال�صريبي،  للعبء  ع��دال��ة  اأك��رث  ت��وزي��ع 
التكنولوجية  الأن��ظ��م��ة  اإع��ت��م��اد  يتطلب  م��ا 
ل��ت��ح�����ص��ني ن���وع���ي���ة اخل����دم����ات امل���ال���ي���ة، مبا 
احلكومات،  يف  املواطن  ثقة  تعزيز  يف  ي�صهم 
القت�صادية  ال�صفافية  م��وؤ���ص��رات  وحت�صني 

ومن ثم جذب مزيد من ال�صتثمارات.
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اأكرب موؤمتر ومعر�س ل�سحن الب�سائع ال�سائبة يكمل جدول اأعماله لتطوير ال�سناعة البحرية الإقليمية
•• دبي -الفجر: 

موؤمتر  فعاليات  �صتنطلق  اأي����ام،  خ��الل 
الأو�صط،  ال�صرق  بلك  بريك  ومعر�ض 
احلدث الرائد يف قطاع �صحن الب�صائع 
للم�صاريع  ال�صخمة  وامل��ع��دات  ال�صائبة 
ال���ت���ع���اون  جم���ل�������ض  دول  يف  ال�����ك�����ربى 
الرابعة  ال������دورة  و���ص��ت��ع��ق��د  اخل��ل��ي��ج��ي. 
لهذا احل��دث ال��ه��ام حت��ت رع��اي��ة معايل 
النعيمي،  ب��ل��ح��ي��ف  اهلل  ع��ب��د  ال���دك���ت���ور 
دولة  يف  التحتية  البنية  تطوير  وزي���ر 
ورئي�ض  امل���ت���ح���دة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات 
الربية  للموا�صالت  الحت��ادي��ة  الهيئة 
اق��رتاب موعد احلدث  ومع  والبحرية. 
النتهاء  مت  ل���ي���وم���ني،  ����ص���ي���دوم  ال�����ذي 
الرئي�صة  املو�صوعات  ج��دول  اإع��داد  من 
عملية  اكتمال  مع  بالتزامن  للموؤمتر، 
الت�صجيل يف هذا احلدث البارز، واملقرر 
12 فرباير يف مركز  و   11 يف  انعقاده 

دبي التجاري العاملي بدولة الإمارات.
اأهمية احلدث،  ويف معر�ض حديثه عن 
ال��دك��ت��ور عبد اهلل بلحيف  م��ع��ايل  ع��لَ��ق 
التحتية  البنية  تطوير  وزي��ر  النعيمي، 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات  دول�����ة  يف 
للموا�صالت  الحت��ادي��ة  الهيئة  ورئي�ض 
“ت�صعى دولة  الربية والبحرية، قائاًل: 
اإىل  الإمارات العربية املتحدة با�صتمرار 
حتقيق التميجُّز من خالل حت�صني قدرات 
تكري�صها كقوة  يتم  التحتية، كي  بنيتها 
جناحنا  ويعود  عاملياً،  رائ��دة  اقت�صادية 
تنميتنا  واإجن���از  املكانة  ه��ذه  حتقيق  يف 
امل�صتدامة اإىل جناح دول جمل�ض التعاون 
اخلليجي التي متثل املحيط املجاور لنا. 
للجهود  تقديري  اأ�صجل  ذل��ك  اأج��ل  من 
ال���ت���ي ق����ام ب��ه��ا م��ن��ظ��م��وا ه����ذا احل���دث 
ال�صراكة  ه���ذه  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  بت�صليط 
املنطقة، من خالل  دول  والرتابط بني 
اإدراج جمموعة كبرية من املو�صوعات يف 
جدول الأعمال والتي �صتحفز املناق�صات 
التي تدور حول فر�ض التنمية والتطوير 
�صخ�صياً  واأن����ا  اخل��ل��ي��ج��ي،  الق��ت�����ص��ادي 
والقت�صاديني  ال�صناعة  خ���رباء  اأح���ث 

ال�صتفادة من  اإىل  املوؤمتر  امل�صاركني يف 
جميع اجلل�صات النقا�صية للحدث«. 

اأحمد  املهند�ض  اأو���ص��ح  الجت���اه،  ذات  يف 
حم��م��د ���ص��ري��ف اخل�����وري، امل��دي��ر العام 
الربية  للموا�صالت  الحت��ادي��ة  للهيئة 
الإمارات  دول��ة  “اإن  بقوله:  والبحرية، 
ثابت  ب�صكل  ملتزمة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
القطاع  يف  واإم��ك��ان��ات��ه��ا  بنيتها  بتعزيز 
النقل  جم���ال  يف  �صيما  ول  اللوج�صتي 

قدراتها  حت�صني  وم��وا���ص��ل��ة  ال��ب��ح��ري، 
الت�صغيلية املالحية. ويت�صمن النجاح يف 
حتقيق هذه املهمة جميع جوانب �صناعة 
ال��ن��ق��ل ال��ب��ح��ري، مب���ا يف ذل���ك حت�صني 
ال��دول��ة يف  البحرية يف  امل��راف��ق  ق���درات 
ا�صتقبال ومناولة ونقل الب�صائع، وتبني 
التكاليف  خف�ض  يف  امل��م��ار���ص��ات  اأف�����ص��ل 
الإدارية  الأنظمة  وتطوير  الت�صغيلية، 
والتقنية لرفع م�صتوى كفاءة اخلدمات 
والعمليات وت�صهيل الإجراءات بالإ�صافة 
الوطنية  امل��ه��ن��ي��ة  ال����ق����درات  ب���ن���اء  اإىل 
يف ال���ق���ط���اع ال���ب���ح���ري م���ن خ����الل دعم 
املهنيني  التي متّكن  التدريبية  الربامج 
ال���دول���ة والذين  اأب���ن���اء  ال��ب��ح��ري��ني م��ن 
البحرية  ال�����ص��ن��اع��ة  ع��ل��ي��ه��م  ���ص��ت��ع��ت��م��د 
املرحلة  يف  اأ����ص���ا����ض  ب�����ص��ك��ل  الإم���ارات���ي���ة 
القادمة. وميكننا القول بثقة اإن موؤمتر 
الأو�صط  ال�����ص��رق  بلك  ب��ري��ك  وم��ع��ر���ض 
اأهم  ك��اأح��د  ال��ع��ري��ق��ة  �صمعته  ر���ص��خ  ق��د 
اأ�صحاب  جتمع  التي  البحرية،  املن�صات 
ال��ق��رار واخل����رباء وال�����ص��رك��ات يف جمال 
�صحن الب�صائع ال�صائبة واقرتاح الأفكار 
قطاع  تواجه  التي  للتحديات  واحللول 
دولة  لتكون  العامل  البحري يف  ال�صحن 
الإم��ارات �صباقة يف تبنى اأف�صل احللول 

واملمار�صات والأنظمة والت�صريعات التي 
�صيما  ول  الوطني  اقت�صادنا  منو  تدعم 

يف هذا القطاع احليوي الهام«.
املدير  ب����الم����ري،  ب����ن  اأع�������رب  وب���امل���ث���ل، 
باحلدث  �صعادته  عن  للحدث،  التجاري 
مت�صارع،  ب�صكل  م��وع��ده  ي��ق��رتب  ال���ذي 
الأ�صباب،  م��ن  “للعديد  ق��ائ��اًل:  و���ص��رح 
هذا  نطلقها  التي  الرابعة  ال���دورة  تعد 
ف��ارق��ة يف م�صرية موؤمتر  ال��ع��ام حمطة 

الأو�صط؛  ال�صرق  بلك  بريك  ومعر�ض 
الأول  ال��ع��ام  الأول، ه��ذا ه��و  امل��ق��ام  ففي 
ال�������ذي ت��ل��ق��ي��ن��ا ف���ي���ه دع����م����اً ق����وي����اً من 
رفيعي  اإماراتيني  حكوميني  م�صوؤولني 
الدكتور  م��ع��ايل  راأ���ص��ه��م  على  امل�صتوى، 
واملهند�ض  ال��ن��ع��ي��م��ي  بلحيف  اهلل  ع��ب��د 
غامرة  ب�صعادة  ون�صعر  اخل���وري،  اأحمد 
لدعمهم الكرمي الذي قدماه لفعاليتنا. 
وقد متكّنا من خالل العمل الوثيق مع 
الربية  للموا�صالت  الحت��ادي��ة  الهيئة 
غاية  والبحرية من حتديد مو�صوعات 
يف احل�صا�صية والأهمية، من �صاأنها رفع 
الإم���ارات  يف  البحري  القطاع  م�صتوى 
واملنطقة ككل، والعمل على بناء ال�صمعة 
الكبرية يف قطاع �صحن الب�صائع ال�صائبة 
ذلك  اأن  م��ن  يقني  على  ون��ح��ن  اإقليما، 
احلا�صرين  لكافة  جلّي  اأث��ر  له  �صيكون 

وامل�صاركني يف هذا احلدث«.
وقالت ليزيل مرييديث، مديرة الت�صويق 
للفعاليات  ب���ل���ك  “بريك  ����ص���رك���ة  يف 
يف  الت�صجيل  اكتمل  “لقد  والإعالم”: 
الدورة الرابعة من هذا احلدث م�صجاًل 
مقارنة  احل�صور  ع��دد  يف  قيا�صياً  رق��م��اً 
نتحدث  اأن  وميكننا  املا�صية.  ب��الأع��وام 
موا�صلة  يف  جن���اح���ن���ا  ع����ن  ث���ق���ة  ب���ك���ل 
املوؤمتر  ت��ط��وي��ر  ال��ت�����ص��اع��دي يف  امل�����ص��ار 
التوايل؛  على  الرابعة  لل�صنة  واملعر�ض 
باملائة   36 بن�صبة  زي���ادة  �صهدنا  حيث 
ارتفاع  جانب  اإىل  احل�صور،  ت�صجيل  يف 
الفئات  خمتلف  من  الإقليمية  امل�صاركة 
البحرية،  بال�صناعة  املعنية  والأط���راف 
والتقدير  ب��ال�����ص��ك��ر  ن���دي���ن  وب��ال��ط��ب��ع 
للدعم الكبري الذي تلقيناه من اجلهات 
وعلى  ال��ق��ي��ادي��ة،  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  الر�صمية 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر  وزارة  راأ���ص��ه��ا 
الحتادية  والهيئة  الإم�����ارات،  دول���ة  يف 
ل��ل��م��وا���ص��الت ال��ربي��ة وال��ب��ح��ري��ة. ومع 
م�������ص���ارف���ة ان����ط����الق ف���ع���ال���ي���ات ال������دورة 
ن�صعر بر�صاً  ه��ذا احل���دث  ال��راب��ع��ة م��ن 
ك��ب��ري ع���ن ك���ل م���ا اأجن����زن����اه ه����ذا العام 
اأج��ل الرتقاء بهذا القطاع يف دولة  من 

الإمارات واملنطقة ب�صكل عام«.

•• عجمان-الفجر:

اإبراهيم الغمال�صي رئي�ض  اأكد �صعادة اأحمد 
اإدارة اجلمعية التعاونية لل�صيادين  جمل�ض 
4 مليون  بلغت  التى  الأرب���اح  اأن  يف عجمان 
و700 األف درهم التي حققتها اجلمعية ما 
كانت لتتحقق اإل بتوجيهات �صاحب ال�صمو 
ال�����ص��ي��خ ح��م��ي��د ب���ن را����ص���د ال��ن��ع��ي��م��ي ع�صو 
والهتمام  ع��ج��م��ان  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�ض 
من  احلثيثة  واملتابعة  واأ�صرهم  بال�صيادين 
ويل  النعيمي  حميد  ب��ن  عمار  ال�صيخ  �صمو 

عهد عجمان رئي�ض املجل�ض التنفيذي.
العمومية  اجلمعية  انعقاد  خالل  ذلك  جاء 
ملناق�صة  ل��ل�����ص��ي��ادي��ن  ال��ت��ع��اون��ي��ة  للجمعية 

امليزانية لعام 2018 بح�صور �صعادة اأحمد 
الإدارة  جمل�ض  رئي�ض  الغمال�صي  اإبراهيم 
القت�صاد  وزارة  وممثلي  املجل�ض  واأع�����ص��اء 
و70 ع�صوا من اأع�صاء اجلمعية العمومية 
عجمان  بنادي  ال�صيادين  جمل�ض  يف  وذل��ك 

البحري بال�صفيا.
���ص��ع��ادة رئي�ض  ب���داي���ة الج���ت���م���اع رح����ب  يف 
اجلهود  وث��م��ن  ب��احل�����ص��ور  الإدارة  جمل�ض 
ال�صرتاتيجية  اخل��ط��ة  لتحقيق  امل��ب��ذول��ة 

. التى تتما�صى مع روؤية عجمان 2021 
وع��ر���ض خ��ال��د ح�����ص��ن امل��دي��ر امل����ايل جدول 
 2018 ع��ام  ورد يف ميزانية  وم��ا  الأع��م��ال 

من واردات وم�صروفات واأرباح.
القيادة احلكيمة تويل  اأن  الغمال�صي  واأ�صار 

اهتماما كبريا بال�صيادين واأ�صرهم وت�صمن 
لهم احلياة الكرمية بتوزيع الأرباح ال�صنوية 
ال���ص��ت��م��رار يف  ع��ل��ى  ل��ه��م  ت�صجيعا  ع��ل��ي��ه��م 
واحلفاظ  والأج����داد  الأب���اء  حرفة  ممار�صة 
ع��ل��ي��ه��ا ك���م���وروث اج��ت��م��اع��ي وم�����ص��در من 

م�صادر الدخل القومي .
ال�����ص��ي��ادون عن  اأع���رب  ويف نهاية الج��ت��م��اع 
ال�صمو  �صاحب  باهتمام  وامتنانهم  �صكرهم 
ال�����ص��ي��خ ح��م��ي��د ب���ن را����ص���د ال��ن��ع��ي��م��ي ع�صو 
العهد  وويل  عجمان  حاكم  الأعلى  املجل�ض 
على  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�صيخ  �صمو 
وباأ�صرهم  بهم  واهتمامه  الالحمدود  دعمه 
م��ن خالل  ل��ه��م  ال��ك��رمي��ة  احل��ي��اة  لتحقيق 

ت�صجيعهم على ممار�صة مهنة ال�صيد .

�سراكة بني » م�سدر « و »�سونا ديزاين« 
الفائزة بجائزة زايد لال�ستدامة

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت �صركة “�صونا ديزاين” احلائزة على جائزة زايد لال�صتدامة بدورتها 
العا�صرة عن اإبرام �صراكة مع مدينة م�صدر يف اأبوظبي تهدف من خاللها 
اإىل اإجراء م�صروع جتريبي ملدة 12 �صهرا ملراقبة واختبار اأداء م�صابيحها 
ال�صم�صية »iSSL Maxi 4« وقدرتها على العمل بفعالية وحتمل حرارة 
من  تتخذ  التي   - ديزان”  “�صونا  وتعد  املحلية.  املناخ  وظ��روف  الطق�ض 
فرن�صا مقرا لها - �صركة رائدة يف توفري احللول والتطبيقات الذكية لإنارة 
ال�صركة  قامت  اجلديدة  ال�صراكة  اإط��ار  ويف  ال�صم�صية.  بالطاقة  ال�صوارع 
�صم�صية  ثمانية م�صابيح  يناير برتكيب  �صهر  الأخ��ري من  الأ�صبوع  خالل 
الرغم من  مبدينة م�صدر وعلى  امل�صتدامة”  “الفيال  يف حميط م�صروع 
ال�صهرة التي تتمتع بها م�صابيح »iSSL Maxi 4« حول العامل يهدف 
م�صروع مراقبة امل�صابيح اإىل تعزيز م�صتويات املوثوقية بكفاءة الأداء وقدرة 

التحمل لتلك امل�صابيح على املدى الطويل.
وتعليقا على امل�صروع.. قال توما�ض �صامويل رئي�ض وموؤ�ص�ض �صركة “�صونا 
ديزاين” اإن �صونا ديزان تفتخر ب�صراكتها مع مدينة م�صدر يف هذا امل�صروع 
التجريبي وي�صعدنا اأن تتاح لنا الفر�صة لإبراز قدرات م�صابيحنا الطرقية 
الكربونية  بب�صمتها  تتميز  ال��ت��ي  م�صدر  مدينة  يف  الأف�����ص��ل  ال�صم�صية 
جمل�ض  دول  يف  الرائدة  الوجهة  باعتبارها  املتفردة  ومبكانتها  املنخف�صة 
م�صابيح  “ تعترب  واأ���ص��اف  ال���ص��ت��دام��ة«.  �صعيد  على  اخلليجي  ال��ت��ع��اون 
’iSSL Maxi 4‘ منتجات اإنارة الطرق الأكرث مبيعا لدينا وتتفرد من 
بالقدرة  اخ��رتاع  ب��راءة  على  احلائزة  املتطورة  وبطاريتها  تقنياتها  خالل 
على العمل طيلة ع�صر �صنوات دون احلاجة اإىل �صيانة فنية«. وقال : “ اإن 
امل�صروع التجريبي الذي جنريه على مدار 12 �صهرا يندرج يف اإطار التزام 
اإىل حت�صني تقنياتنا  امل�صتمرين وال�صعي  بالبحث والتطوير  �صونا ديزاين 
ومنتجاتنا لعمالئنا على الدوام و�صاهم فوزنا بجائزة زايد لال�صتدامة يف 

عام 2018 يف زيارة زخم اأعمالنا ب�صكل كبري«.
زايد لال�صتدامة  اإدارة جائزة  ملياء فواز مدير  الدكتورة  من جانبها قالت 
انه ي�صعدنا تقدمي الدعم ل�صركة �صونا ديزاين ل�صيما واأنها اأحد الفائزين 
�صراكتها مع مدينة  بدعم  كما نرحب  زايد لال�صتدامة  بجائزة  ال�صابقني 
م�صدر باأبوظبي املعروفة بب�صمتها الكربونية املنخف�صة لإجناز م�صروعها 
الطرق  لإن��ارة  امل�صممة  املبتكرة  م�صابيحها  اختبار  يف  املتمثل  التجريبي 
املوؤ�ص�صات  ال��ت��زام  ال�صراكة  ه��ذه  “تعك�ض  واأ���ص��اف��ت  ال�صم�صية.  بالطاقة 
الفعالة لتحديات  باإيجاد احللول  �صواء  النوع واجلائزة على حد  من هذا 
النظيفة”.  الطاقة  على  العتماد  لتعزيز  امل�صرتك  والتعاون  ال�صتدامة 
من جهته قال يو�صف با�صليب املدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراين 
امل�صتدام يف م�صدر اإن مدينة م�صدر تعتمد على الطاقة ال�صم�صية يف تاأمني 
عملية  اأن  ن��درك  ذكية  مدينة  وباعتبارنا  الكهرباء  من  احتياجاتها  ثلث 
جمع البيانات تقدم �صورة اأو�صح حول اأف�صل ال�صبل لدمج حلول الطاقة 
املتجددة يف البنية التحتية وم�صاريع التطوير العمراين ومن هذا املنطلق 
اأهدافها  وم�صاعدتها على حتقيق  ديزاين  �صونا  ال�صراكة مع  بهذه  نرحب 
يف م�صروعها اخلا�ض باختبار قدرة حتمل م�صابيحها ال�صم�صية للظروف 
رائ��دة يف  زايد لال�صتدامة جائزة عاملية  وتعترب جائزة  املحلية”.  املناخية 
جمال ال�صتدامة اأ�ص�صتها دولة الإمارات تخليدا لإرث الأب املوؤ�ص�ض للدولة 
ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان - طيب اهلل ثراه - يف جمالت ال�صتدامة 
والعمل الإن�صاين، وتهدف اإىل حتفيز وتكرمي حلول وم�صاريع ال�صتدامة.

»دبي لل�سلع املتعددة« يعزز 
حركة التجارة مع الهند

•• دبي-وام:

املنطقة احلرة العاملة على م�صتوى   - “مركز دبي لل�صلع املتعددة”  وقع 
اأم�ض مذكرة تفاهم مع  العامل يف جمال جتارة ال�صلع وامل�صاريع يف دبي - 
التابعة  املحدودة”  الغربية  البنغال  بولية  ال�صناعية  التنمية  “موؤ�ص�صة 
حلكومة غرب البنغال وذلك بهدف تعزيز العالقات التجارية القوية بني 

املركز وجمتمع الأعمال الهندي مت�صارع النمو.
وقع املذكرة كل من فريال اأحمدي الرئي�ض التنفيذي للعمليات يف “مركز 
التنمية  “موؤ�ص�صة  يف  العام  املدير  ي��اداف  وفاندانا  املتعددة”  لل�صلع  دب��ي 
الدورة  فعاليات  خ��الل  املحدودة”  الغربية  البنغال  ب��ولي��ة  ال�صناعية 
مدينة  يف  عقدت  التي  لالأعمال”  العاملية  البنغال  “قمة  م��ن  اخلام�صة 
كولكاتا الهندية عا�صمة ولية البنغال الغربّية وذلك بح�صور ممثلني عن 

�صفارة الدولة يف الهند وغرفة جتارة و�صناعة دبي.
ب��اأن ه��ذه امل��ذك��رة �صت�صهم يف توطيد  اأح��م��دي ع��ن ثقتها  واأع��رب��ت ف��ري��ال 
على  وت�صاعد  الهند  يف  امل��زده��ر  الأع��م��ال  جمتمع  م��ع  القائمة  ال�����ص��راك��ة 
بني  التجارة  اأن�صطة  وت�صجيع  وت�صهيل  جل��ذب  ج��دي��دة  ط��رق  ا�صتك�صاف 
ال��واردة يف  املبادرات  ب��اأن  ..منوهة  املثمرة  العالقة  الطرفني يف �صوء هذه 
التي  الهندية  لل�صركات  را�صخة  انطالق  نقطة  �صت�صّكل  التفاهم  مذكرة 
تتطلع اإىل حتقيق النمو والزدهار يف دبي وخارجها. وقال اأحمد الفالحي 
اأكرب  ث��اين  تعترب  الهند  اإن  الهند  ل��دى  ال��دول��ة  ب�صفارة  التجاري  امللحق 
التجارية حيث  الأن�صطة  الإم��ارات من حيث حجم  �صريك جت��اري لدولة 
ال��ت��ج��اري��ة فيما بينهما  ال��رواب��ط  ال��ط��رف��ان ج��ه��ودا دوؤوب����ة لتعزيز  ي��ب��ذل 
لال�صتثمار  وت�صجيعا  ترحيبا  اأكرث  بيئة  توفري  على  العمل  اإىل  بالإ�صافة 
التجارية..  الأب��واب  وفتح  ال�صرورية  غري  البريوقراطية  العوائق  واإزال��ة 
وحكومة البنغال على تبني  “مركز دبي لل�صلع املتعددة”  م�صيدا بحر�ض 
الفالحي  واأ�صاف  البلدين.  �صيحقق منافع هائلة لكال  والذي  املنهج  هذا 
اإىل ح�صد جهود كال اجلانبني لتعزيز م�صتوى  التفاهم تهدف  اأن مذكرة 
اأهمية دعم ال�صادرات والرتويج لها وت�صهيل حركة واأن�صطة  الوعي حول 
التجارة وزيادة التفاعل ال�صتثماري وتعزيز الرتابط بني الأعمال التجارية 
من  وال�صناعات.  والقطاعات  اجلغرافية  املناطق  خمتلف  من  وال�صركات 
جهتها قالت فاندانا ياداف مدير عام “موؤ�ص�صة التنمية ال�صناعية بولية 
البنغال الغربية املحدودة” اإن اإمارة دبي ترتبط مع ولية البنغال الغربية 
�صتحمل  القادمة  املرحلة  ب��اأن  ثقتها  عن  ..معربة  قوية  جتارّية  بعالقات 
الطريق  ومتهيد  العالقات  ه��ذه  لتعزيز  الإيجابية  الفر�ض  م��ن  الكثري 
ملزيد من ال�صراكات املثمرة وجهود التعاون التي �صت�صهم يف تعزيز الأن�صطة 
التجارّية ونقل املعارف واخلربات. واأكدت اأن “مركز دبي لل�صلع املتعددة” 
يعد �صريكا قويا �صي�صاعد دبي والهند وولية البنغال الغربية على حتقيق 
تلك الأهداف الطموحة على اأكمل وجه.. مبدية تطلعها للعمل والتعاون 
مع املركز الذي يعترب املنطقة احلرة العاملة على م�صتوى العامل وحتقيق 

الأهداف الطموحة الواردة يف مذكرة التفاهم اجلديدة.

 4 مليون و 700 األف درهم اأرباح جمعية عجمان لل�سيادين 

بالتعاون مع جامعة �ل�صارقة

دائرة الت�سجيل العقاري بال�سارقة حتتفل بتخريج ثالث دفعات جديدة من منت�سبي الدبلوم املهني العقاري
•• ال�شارقة-الفجر:

اح��ت��ف��ل��ت دائ�����رة ال��ت�����ص��ج��ي��ل ال���ع���ق���اري يف 
اإمارة ال�صارقة وجامعة ال�صارقة بتخريج 
وال�صاد�صة  واخلام�صة  الرابعة  الدفعات 
املهني  “الدبلوم  ب��رن��ام��ج  منت�صبي  م��ن 
الذي ترعاه الدائرة، واأ�صرف  العقاري”، 
التعليم  م���رك���ز  وت��ن��ف��ي��ذه  اإع�������داده  ع��ل��ى 
بجامعة  امل���ه���ن���ي  وال���ت���ط���وي���ر  امل�����ص��ت��م��ر 
ال�صارقة، بواقع 135 �صاعة تدريبية لكل 
خمتلف  م��ن  م��ت��درب��اً   61 �صملت  دف��ع��ة، 
العاملة  ال��ع��ق��اري��ة  وامل��ك��ات��ب  امل��وؤ���ص�����ص��ات 
الدكتور  الأ���ص��ت��اذ  ب��ح�����ص��ور  الإم������ارة،  يف 
الهند�صة  اأ���ص��ت��اذ  ال��ت��وم��ي  ي��و���ص��ف  ك��م��ال 
املياه  مل��رك��ز  امل�����ص��ارك  وامل��دي��ر  امليكانيكية 
معهد  يف  ال��ن��ظ��ي��ف��ة  وال���ط���اق���ة  ال��ن��ق��ي��ة 
 »MIT« للتكنولوجيا  ما�صات�صو�صت�ض 
اأم���ن���اء جامعة  اأم���ريك���ا وع�����ص��و جم��ل�����ض 
ال�صارقة، والأ�صتاذ الدكتور حميد جمول 
و�صعادة  ال�صارقة،  جامعة  مدير  النعيمي 
امل�صت�صار حميد علي العبار م�صت�صار دائرة 
الدكتور  والأ���ص��ت��اذ  ال��ع��ق��اري،  الت�صجيل 
التعليم  م��رك��ز  م��دي��ر  ال��زب��ي��دي  را����ص���ي 
جامعة  يف  امل��ه��ن��ي  وال��ت��ط��وي��ر  امل�����ص��ت��م��ر 

ال�صارقة.
وقال �صعادة عبد العزيز ال�صام�صي مدير 
ال�صارقة  العقاري يف  الت�صجيل  عام دائرة 
اأن الربنامج “ينطلق من روؤية ا�صتثمارية 
ملواكبة  ال��وع��ي  ن�صر  اإىل  ت�صعى  ���ص��ام��ل��ة 
النمو ال�صريع واملت�صاعد لل�صوق العقارية 
العقاري  يف الإم��ارة، وتفعيل دور القطاع 
الكفاءة والتنظيم، ومن  ملا يتمتع به من 
هذا املنطلق اهتمت الدائرة بن�صر املعرفة 
العقارية مما ينعك�ض بالإيجاب على املناخ 
يف  احل��ي��وي  القطاع  ه��ذا  يف  ال�صتثماري 
ب�صفة  وال��دول��ة  خا�صة،  ال�صارقة  اإم���ارة 

عامة«.
“يهدف  الربنامج  اأن  ال�صام�صي  واأو�صح 
�صاملة  م���ع���رف���ي���ة  ق����اع����دة  ت����وف����ري  اإىل 
علمية  ق��واع��د  على  تتاأ�ص�ض  للم�صاركني 
والتطبيق  ال��ن��ظ��ري  الإط�����ار  ب��ني  ت��رب��ط 
وفعالية  ك��ف��اءة  ورف���ع  واإك�����ص��اب  العملي، 
املجالت  يف  املتعددة  باملهارات  امل�صاركني 
بحيث  العقارات،  ب�صوق  املتعلقة  املتنوعة 

واأعمالهم  وظائفهم  ت��اأدي��ة  م��ن  متكنهم 
احلالية وامل�صتقبلية يف القطاع على اأكمل 
تاأهيل  على  العمل  اإىل  بالإ�صافة  وج��ه، 
العقاري،  ال�����ص��وق  يف  ال��ع��ام��ل��ة  ال����ك����وادر 
وم�صاعدتهم على تقدمي خدمات متطورة 

للمتعاملني يف هذا القطاع«.
الدكتور  الأ�صتاذ  �صعادة  اأع��رب  من جهته 
ح��م��ي��د جم����ول ال��ن��ع��ي��م��ي م��دي��ر جامعة 
ال�������ص���ارق���ة ع���ن ���ص��ع��ادت��ه ب��ت��خ��ري��ج هذه 
لربنامج  املنتمني  من  اجلديدة  الدفعات 
اأن هذا  العقاري، مو�صحاً  املهني  الدبلوم 
ال��ربن��ام��ج ه��و ث��م��رة ت��ع��اون م�صرتك مع 
جامعة  واأن  ال��ع��ق��اري،  الت�صجيل  دائ����رة 
ال�صرتاتيجية  خطتها  �صمن  ال�����ص��ارق��ة 
تركز على خدمة وتنمية املجتمع املحلي 
من خالل التعاون البناء واملثمر مع كافة 

املوؤ�ص�صات والهيئات الوطنية.
“الربنامج  اأن  النعيمي  الدكتور  واأ�صاف 
قطاع  يف  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ك���اف���ة  ي�����ص��ت��ه��دف 
على  مهامهم  اأداء  يف  لتاأهيلهم  العقارات 
اأك��م��ل وج��ه، وك��ذل��ك ك��ل م��ن ل��ه رغبة يف 
دخول هذا املجال، ول ي�صرتط احل�صول 
موؤكداً  ل��ل��م��ت��ق��دم،  جامعية  ���ص��ه��ادة  ع��ل��ى 
حر�ض اجلامعة على تقدمي كل ما يلزم 
وباأعلى  واأك��ادمي��ي��ة  مهنية  خ���ربات  م��ن 
مبا  الربنامج  يف  للم�صاركني  امل�صتويات 
باأف�صل  وت��دري��ب��ه��م  ت��اأه��ي��ل��ه��م  ي�����ص��م��ن 

الأ�صاليب والطرق العلمية املمكنة«. 
العبار  علي  حميد  امل�صت�صار  �صعادة  واأك��د 
اأن  ال��ع��ق��اري  الت�صجيل  دائ����رة  م�صت�صار 
وتاأهيل  اإع�����داد  ع��ل��ى  “يعمل  ال��ربن��ام��ج 

العقارات  بقطاع  للعمل  فيه  امل�����ص��ارك��ني 
كفاءة  رف���ع  خ���الل  م��ن  اح�����رتايف،  ب�صكل 
وم����ه����ارة ك���اف���ة ال��ع��ام��ل��ني احل���ال���ي���ني يف 
ه�����ذا امل����ج����ال، واط���الع���ه���م ع���ل���ى ك����ل ما 
القانونية،  ال��ق��واع��د  يف  م�����ص��ت��ح��دث  ه��و 
بالعقارات،  املتعلقة  الإداري��ة  والإج��راءات 
والإملام بكافة اجلوانب القانونية املتعلقة 
العالقة،  ذات  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ب��ال��ت�����ص��رف��ات 
امل�����ص��ارك��ني على  ت��دري��ب  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
اأف�صل الطرق للت�صويق العقاري الناجح”، 
م�صيفا اأن الربنامج “يعد امل�صاركني فيه 
ملواجهة كافة امل�صاكل واملنازعات العقارية 
املحتملة احل��دوث، والإج���راءات اخلا�صة 
واإك�صاب  ع��ال��ي��ة،  ب��ك��ف��اءة  معها  للتعامل 
املتدربني مهارات واآليات للعمل يف ال�صوق 

العقاري، والتعرف على الإجراءات املتبعة 
اأمام الدوائر العقارية احلكومية، والإملام 
تن�صاأ  اأن  ال��ت��ي مي��ك��ن  امل�����ص��ك��الت  ب��اأغ��ل��ب 
التغلب  كيفية  وم��ع��رف��ة  امل��ي��دان،  ه��ذا  يف 
املهارات  اإىل معرفة جميع  اإ�صافة  عليها، 
العقاري،  التثمني  للقيام مبهنة  الالزمة 
واملناهج  الأدوات  ات��ب��اع  ع��ل��ى  وال��ت��دري��ب 

العلمية لأعمال التقييم العقاري«.
الزبيدي  ال��دك��ت��ور را���ص��ي  الأ���ص��ت��اذ  اأم����ا 
والتطوير  امل�صتمر  التعليم  مركز  مدير 
املهني، فقد �صرح باأن الربنامج عمل على 
التعريف بالبيئة القانونية املنظمة ل�صوق 
الو�صاطة  م���ن:  ك��ل  وم��اه��ي��ة  ال���ع���ق���ارات، 
والت�صويق  ال��ع��ق��اري  والتثمني  العقارية 
ال��ع��ق��اري وج��م��ع��ي��ات احت����اد امل����الك، اإىل 

الت�صرفات  م���واج���ه���ة  ك��ي��ف��ي��ة  ج����ان����ب 
النا�صئة  القانونية  وامل��ن��ازع��ات  العقارية 
كيفية  على  ال��ربن��ام��ج  وي��رك��ز  كما  عنها، 
اإدارة العقارات من خالل درا�صة القت�صاد 
طرق  واأي�صا  الأ���ص��واق  وحتليل  العقاري 

ال�صتثمار والتطوير العقاري.
من  نخبة  الربنامج  تنفيذ  على  وي�صرف 
اأ�صاتذة كلية القانون يف جامعة ال�صارقة، 
هذا  يف  وا���ص��ع��ة  ب��خ��ربات  يتمتعون  مم��ن 
متعاونني  خ��رباء  اإىل  بالإ�صافة  امل��ج��ال، 
م��ن خ���ارج اجل��ام��ع��ة م��ن م��وظ��ف��ي دائرة 
الت�صجيل العقاري بال�صارقة، وغريها من 
دائماً  ي�صعون  والذين  العقارية،  الدوائر 
للقطاعني  اخل��دم��ات  اأف�صل  تقدمي  اإىل 

العام واخلا�ض يف الدولة. 
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حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية – دائرة التنفيذ

تعلن حمكمة ر�أ�ش �خليمة �البتد�ئية – د�ئرة �لتنفيذ – عن بيع �ل�صيار�ت �لتالية عن طريق �صركة �الإمار�ت للمز�د�ت �ش.ذ.م.م يف متام �ل�صاعة �خلام�صة م�صاءً� يوم �الربعاء �ملو�فق 13 فر�ير  2019 
وعلى من يرغب مبعاينة �ل�صيار�ت بزيارة موقع �ملز�د �أو بزيارة �ملوقع �اللكرتوين WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة �العرت��ش مر�جعة ق�صم �لتنفيذ �ملدين �أثناء �لدو�م �لر�صمي.

#     
11185/2019  20158695115           12,000
21170/2019   201249338A      9,000
31194/2019150  201358379A       50,000
41192/2019  2015412521       14,000
51193/2019   2014 416612       9,000
61199/2019   2015992712         16,000
71176/2019     2011 9755213        19,000
81188/2019  2015112712      14,000
91173/2019   2013895211       18,000
101189/2019   201681204A        19,000
111182/2019   2016 40311B        45,000
121168/2019    2015 86391B        14,000
131177/2019  2016 20398B            37,000
141169/2019   2015 3183415       30,000
151187/2019   201434044B        8,000
161184/2019  2015/11725B            31,000
171195/20192.0  201532995B          20,000
181172/2019      20162182616      25,000
191201/2019  201422742B         7,000
201190/20199   2014862671     /      28,000
211179/2019   20146777B        75,000
221196/2019  2014 65661A          13,000
231197/2019    2015 6136412      11,000
241167/2019    200876631J       6,000
251200/2019   201280724B       14,000
261191/2019    2015 30465A            26,000
271174/2019   2008 9016411       4,000
281183/2019   20159452515        19,000
291178/2019   2014 836926         000 14
301175/2019   20161989015          105,000
311198/2019   20158244714         90,000
321181/2019   20158223014       17,000
331186/2019   2400 2011803891       11,000
341171/2019   20154029415         17,000
351180/2019 20122135912        24,000
36554/2019 201256977B        9,000
37569/2019 201256998B        9,000
38560/2019 2012/78260N        11,000
391158/2019    201416346D     30,000
401159/2019 2013 27788I   11,000
411160/2019 201493699L      13,000
421161/2019   2015/96877T           21,000
431083/2019 20145416613     (   )18,000
441084/2019 2014259231         (   )24,000
451085/2019300 2016526133          (   )48,000
461086/2019   201739210B      (   )35,000
471087/2019 201638538A        (   )42,000
481088/2019 2013/604937      (   )25,000
491089/2019 201673818     (   )28,000
501090/2019 2014292732     (   )19,000
511091/2019  2009918845      (   )9,000
521092/2019 201738607C       (   )45,000
531093/2019 200   20163031511       (   )30,000
54943/2019 20157554111     (   )22,000
55941/2019 2015788717     (   )32,000
56937/2019   2017735635      (   )38,000
57935/2019   20168582416     (   )24,000
58936/201935   2008778618      (   )10,000
59934/2019 201398471A      (   )8,000
60940/2019 201568053      (   )18,000
61938/20191.6  201425547B        (   )19,000
62548/2019 2012758441       (   )10,000

العدد 12551 بتاريخ 2019/2/10 

�إعببببببببببالن
املرفاأ  �صاحل  ال�ص�����ادة/مطعم  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1016976 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة علي حممد ح�صن حممد احلمادي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف حممد جمعه را�صد حاظر املهريي 
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12551 بتاريخ 2019/2/10 

�إعببببببببببالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/بقالة الربوع

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1028907 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة عو�صه مبارك �صامل ذيبان املن�صوري %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف �صعيد را�صد مبارك رباعي املن�صوري 
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12551 بتاريخ 2019/2/10 

�إعببببببببببالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/توب تيم 

 CN 2452913:لعمال البال�صرت  رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�صبوع  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12551 بتاريخ 2019/2/10 

�إعببببببببببالن
ال�ص�����ادة/�صراب  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
 CN 2017870:الغربية للنقليات العامة  رخ�صة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة

العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�صبوع  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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العدد 12551 بتاريخ 2019/2/10   
   يف  الدعوى 2018/4377 جتاري جزئي  

املدعي عليهم 1- روزبه وحممود ازهر ل�صت�صارات تقنية املعلومات 
2- روزبه باقر �صاحلي   3-�صبنم ابو القا�صم نفرى  4- ر�صا باقر �صاحلي  

مبا ان هنالك دعوى مرفوعة �صدكم من قبل املدعي / بنك �صادرات ايران الفرع الرئي�صي  
فاإننا  اأعاله  بالدعوى  ال�صادر  احلكم  مبوجب  كخبريا  تكليفنا  مت  واأنه  دبي  حماكم  اأمام 
ندعوكم حل�صور اجتماع اخلربة وذلك يوم اخلمي�ض املوافق 2019/2/14 يف متام ال�صاعة 
الثانية ع�صر ظهرا  مبقر مكتبنا انرتا لال�صت�صارات املالية وذلك بالعنوان التايل - الإمارات 
 - الثالث  الطابق   - امليزان  بناية   - بريوت  �صارع   -  4 حمي�صنة   - دبي   - املتحدة  العربية 
بنك  البناية يوجد  - وبذات  ال�صيارات  لتعليم قيادة  ،،،  مقابل مركز كلداري   303 مكتب  
، فاك�ض :  دبي التجاري وهيئة كهرباء ومياه دبي ، هاتف : 04-2206899 ، 04-2206244  
042206877 ،  يرجى الإطالع واحل�صور باملوعد املحدد اعاله واإح�صار كافة ما لديكم من 

م�صتندات مع الرتجمة اىل العربية. 
اخلبري املح�سابي وامل�سريف  
د. علي را�سد الكيتوب 

اإعــالن بالن�سـر
العدد 12551 بتاريخ 2019/2/10   

الدعوى رقم 2018/7900 جتاري جزئي ال�سارقة  
املدعي عليه : �صوبر ماركت وملحمة بيت الكرم - ذ م م 

نحيطكم علما اأنه مت انتدابنا خبري ح�صابي يف الدعوى اأعاله واملرفوعة �صدكم وذلك من )�صركة 
الفواكه الطازجة لتجارة اخل�صار والفواكه - �ض ذ م م( - وعليه فاأنتم مكلفني او من ميثلكم 
قانونا بح�صور اجتماع اخلربة املقرر عقده يوم الحد املوافق 2019/2/17 وذلك ال�صاعة الثانية 
ظهرا مبقر مكتب اخلبري  وذلك مبكتب اخلبري املنتدب الكائن : عنوان مكتب اخلربة : ال�صارقة 
- �صناعية رقم 18  - مكتب ملك ح�صني ح�صن و�صركاه )اأعلى جلنة معاجلة ديون مواطني اإمارة 
ال�صارقة على طريق مليحة كلباء( مكتب التخطيط لتدقيق احل�صابات - الطابق الأول - مكتب 
رقم )107( يرجى احل�صور باملوعد واملكان املحددين واإح�صار امل�صتندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى 
اأعاله على ان تكون امل�صتندات مرتبة ومرتجمة للغة العربية واإح�صار الأ�صول لالإطالع عليها.  
علما باأنه يف حال تخفكم عن احل�صور فاإن اخلربة �صتبا�صر اعمالها وفقا لل�صالحيات املخولة 

لها قانونا.   
اخلبرياملنتدب / ميثاء �سامل املزروع 
قيد رقم 467  

اإعـــالن بالن�ســر
 للـح�سور اأمــام اخلبـــرة 

العدد 12551 بتاريخ 2019/2/10   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : ريد �صتار بيم �خلدمات �لر�صم - �ش ذ م م  
ال�صكل   - لال�صتثمار  دب��ي  جممع   - للعقارات  امريالد  ملك   5 رق��م  م�صتودع   : العنوان 
القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�صة : 231670 رقم القيد بال�صجل التجاري 
التاأ�صري يف  باأنه قد مت  : 1057335 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي 
، وذلك مبوجب قرار حماكم  اأعاله  باإنحالل ال�صركة املذكورة  ال�صجل التجاري لديها 
دبي بتاريخ 2019/1/30 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/1/30 وعلى 
لتدقيق  دوكيوبيليتي  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من 
ب��رج خليفة -   - دي��ار للتطوير - بردبي  رق��م 1006 ملك  العنوان : مكتب  �حل�صابات  
هاتف : 4421762-04  فاك�ض : 4421764-04  م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12551 بتاريخ 2019/2/10   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : دوكيوبيليتي لتدقيق �حل�صابات
العنوان : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة - هاتف 
التنمية  دائ����رة  تعلن  ه���ذا  مب��وج��ب   04-4421764  : ف��اك�����ض   04-4421762  :
ريد  لت�صفية  اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�صفي  تعيني  ق��د مت  ب��اأن��ه  ب��دب��ي  الق��ت�����ص��ادي��ة 
�صتار بيم �خلدمات �لر�صم - �ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2019/1/30 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/1/30 وعلى 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن  من لديه اأي اعرتا�ض 
والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12551 بتاريخ 2019/2/10   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

يف الدعوى رقم 2017/146 بيع عقار مرهون 
مو�صوع الق�صية : طلب اذن بيع مال مرهون عبارة عن الفيال رقم دي 66 ، فالميرتي 
ريدج، عقارات جمريا جولف ، معي�صم الأوىل ، دبي ، املعي�صم الأوىل ، امل�صاحة 20/721 

مرت مربع واحلكم لطالب التنفيذ بكافة طلباته يف الالئحة 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.  

 - امل��ح��دود  الو���ص��ط  ال�صرق  �صي  بي  ا���ض  ات�ض  بنك   : التنفيذ  : طالب  الع��الن  طالب 
املطلوب اعالنه : املنفذ �صده : 1- حممد �صهيل خان  2-زهرة �صهيل خان - جمهويل 
حمل القامة. مو�صوع الإع��الن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي 
امل�صاحة :  رق��م الر����ض : 535 -  الأول -  املنطقة : معي�صم  ار���ض -  ع��ب��ارة ع��ن قطعة 
721.20 مرت مربع - وفاء للمبلغ املطالب به وقدره )6.581.122( درهم  وذلك للعلم 

مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�سم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12551 بتاريخ 2019/2/10   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2018/340 مدين كلي                                              

مانيكانتان  3-ماهي�ض  في�صواناتان  مانيكانتان  2-م��ان��و  توندييل  ك��اك��ارا  �صهانيد  عليه/1-  املدعي  اىل 
جمهويل حمل القامة مبا اأن املدعي/ بنك �صادرات ايران )الفرع الرئي�صي( نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2018/11/19 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ بنك �صادرات ايران )الفرع 
املدعي  بالزام   -: للباقني  الأول ومبثابة احل�صوري  عليه  للمدعي  املحكمة ح�صوريا  بحكمت  الرئي�صي( 
عليهم من الأول حتى الرابع بان يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره 866.000 درهم )ثمامنائة �صتة و�صتون الف 
درهم( على ان يكون ذلك بالت�صامن فيما بينهم فيما عدا مبلغ 37.000 درهم )�صبعة وثالثون الف درهم( 
من اإجمايل املبلغ املق�صى به تلزم املحكمة املدعي عليه الأول وحده على النحو املبني بالأ�صباب مع الفائدة 
ال�صداد ورف�صت ما  الدعوى اجلزائية وحتى متام  الق�صائية يف  املطالبة  تاريخ  بواقع 9% من  القانونية 
عدا ذلك من طلبات والزمت املدعي عليهم بالر�صوم وامل�صاريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما 
مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر 

با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12551 بتاريخ 2019/2/10   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/20 جتاري كلي 

اىل املدعي عليه / 1-ابراهيم مو�صى زيد مبارك اجلالف  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع وميثله / حامد جواد عطية اخلزرجي 
وقدره  عليه مببلغ  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد    -
)987466.63 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ 
املطالبة وحتى ال�صداد التام.   وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2019/2/26  
اأو من ميثلك  Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�صور  ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة  قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. علما  بثالثة 

باأن الدعوى قد احيلت اىل الدائرة التجارية اخلام�صة )15(. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12551 بتاريخ 2019/2/10   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/5004  جتاري جزئي              

 - م  م  ذ   - والكهربائية  امليكانيكية  للمقاولت  هايدون   -1  / عليه  املدعي  اىل 
فرع  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ املزروعي ايكا�ض - �ض ذ م م - فرع 
دبي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ 
وقدره )30.272.59 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9 
التام. وح��ددت لها جل�صة يوم الربعاء  ال�صداد  الدعوى وحتى  تاريخ رفع  من 
Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف  املوافق 2019/3/6 ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12551 بتاريخ 2019/2/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/3303  مدين جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-عادل خان الطاف ح�صني  جمهول حمل القامة مبا ان 
قد   - ال�صحي  را�صد  حممد  �صعيد  /ح�صة  وميثله  زلط  عبدالكرمي  املدعي/ 
مبلغ  بدفع  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام 
وقدره )90850 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من 
التام.  وح��ددت لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق  تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   Ch2.D.19 ب��ال��ق��اع��ة  ���ض   8.30 ال�����ص��اع��ة   2019/2/19
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12551 بتاريخ 2019/2/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/49 عقاري كلي 

اىل امل��دع��ي عليه / 1-حم��م��د ر���ص��ول داود ذك��ائ��ي  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/ �صركة الإمارات الوطنية لال�صتثمار - ذ م م وميثله / يو�صف حممد ح�صن 
حممد البحر - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة باإ�صدار احلكم باإثبات 
�صحة التواقيع على اتفاقية الت�صوية املربمة بتاريخ 2011/1/6 بني كل من املدعية 
واملدعي عليه والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�صة يوم 
فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.8 بالقاعة  9.30 �ض  ال�صاعة  امل��واف��ق  2019/2/17   الح��د  
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12551 بتاريخ 2019/2/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/1341  جتاري كلي               

ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  اينيكل  فايدياناتان  1-ماهي�ض   / عليه  املدعي  اىل 
اأقام  املدعي/ بنك ابوظبي التجاري وميثله / حامد جواد عطية اخلزرجي -  قد 
بينهما  فيما  والتكافل  بالت�صامن  املدعي عليهما  الزام  الدعوى ومو�صوعها  عليك 
بان توؤديا للمدعي  مبلغ وقدره )3.227.649.75 درهم( والفائدة القانونية بواقع 
12% من تاريخ املطالبة   وحتى ال�صداد التام والزامهما بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل 
اتعاب املحاماة. علما باأنه مت تعديل الطلبات. وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 
2019/2/17 ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12551 بتاريخ 2019/2/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

يف الدعوى رقم 2019/87 تنفيذ مدين
اىل املنفذ �صدهم/1- �صركة خليلي لل�صرافة )ذات م�صوؤولية حمدودة(  2-م�صطفى عبا�ض خ�صري  3-حميد 
عبا�ض خ�صري جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/عبداملجيد احمد خليلي وميثله / حممد حممد 
اأمني غياث  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )33423( 
لها  ال��دول باجلدول م�صفيا  املحا�صبي �صاحب  املحكمة. تعيني اخلبري  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
تكون مهمته جرد ما لل�صركة وفرعها من اأموال وما عليها من التزامات والقيام بجميع ما يلزم للمحاظة 
على اموالها وا�صتيفاء حقوقها قبل الغري وان يودع املبالغ التي يقب�صها يف اأحد امل�صاريف العاملة بالدولة 
حل�صاب ال�صركة حتت الت�صفية فور قب�صها الوفاء مبا  على ال�صركة من ديون وتقدير ح�صة كل �صريك يف 
تاريخ مبا�صرة مهمته وق��درت ع�صرة الف  ا�صهر من  �صتة  انهاء مهمته خالل  امل�صفي  الت�صفية وعلى  ناجت 
درهم على ذمة اتعاب امل�صفي ا�صافتها على عاتق الت�صفية والزمت املدعي عليهما الثاين والثالث الر�صوم 
وامل�صروفات ومبلغ  الف درهم اتعاب املحاماة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12551 بتاريخ 2019/2/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/67  تنفيذ جتاري  
م(  م  )ذ  للمقاولت  د�صمال  بن  اأحمد  �صركة  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
لالن�صاءات  التنفيذ/الغرير  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
املذكورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  م  م  ذ  �ض   - خر�صانة 
درهم  وق��دره )184242.50(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12551 بتاريخ 2019/2/10   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : �م �و �ل )�أ ع م( �ش ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 501-502-504 ملك ح�صني عبدالرحمن ح�صني بال�صالح - عود 
ميثاء - ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�صة : 564726 رقم القيد 
بال�صجل التجاري : 1002968 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه 
وذلك   ، اأع��اله  املذكورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  قد 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2018/11/5 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ 2019/1/16 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني 
m08 ملك  رقم  : مكتب  العنوان  قانونيون   ماكميالن وودز حما�صبون  فيليب 
�صعيد �صامل �صعيد الوهيبي - عود ميثاء  هاتف : 3581151-04  فاك�ض : 04-3581152  
تاريخ  الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من  امل�صتندات والأوراق  م�صطحباً معه كافة 

ن�صر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12551 بتاريخ 2019/2/10   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : فيليب ماكميالن وودز حما�صبون قانونيون
العنوان : مكتب رقم m08 ملك �صعيد �صامل �صعيد الوهيبي - عود ميثاء  
هاتف : 3581151-04 فاك�ض : 3581152-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
�و  �م  اأع��اله لت�صفية   املذكور  امل�صفي  باأنه قد مت تعيني  القت�صادية بدبي 
وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ 2018/11/5  �ل )�أ ع م( �ش ذ م م  
بتاريخ 2019/1/16 وعلى من لديه  العدل حماكم دبي  واملوثق لدى كاتب 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12551 بتاريخ 2019/2/10   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2017/212 تنفيذ عقاري 
الدولية حمامون  الو�صل  ل��دى جمموعة  له  اإقامة  الدولة متخذة حمل  خ��ارج   : - عنوانه  ن��اب  التنفيذ: ج��ريارد  طالب 
وم�صت�صاريون قانونيون - اإمارة دبي - ال�صفوح الأوىل - مدينة دبي لالنرتنت - بناية رقم 13 - الطابق الأول - مكتب 

دبي.   502248 ب  �ض   -  106
املنفذ �صده : �صيث اأ�صتيت انرتنا�صونال ليمتد - عنوانه : بناية مونتانا - �صارع زعبيل - املنطقة جبل علي احلرة - دبي - 

الإمارات العربية املتحدة ، مكتب رقم 206 - بجوار مكتب الربيد العام ، اأعلى متجر اوب�صنز فرينت�صر 
انه يف يوم الربعاء  املوافق 2019/2/27 ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع 
العقار املو�صحة او�صافه على الراغبني يف ال�صراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات 

للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�صراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه 
اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : اأو�صاف العقار :  �صقة �صكنية - رقم الر�ض : 29 - املنطقة : مر�صى دبي - ا�صم املبنى : 
اير�ض بلو - رقم الوحدة : 706 - رقم البلدية : 503 - 392 - امل�صاحة : 68.38 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - القيمة 

التقديرية : 1104.053 درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12551 بتاريخ 2019/2/10   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2018/3760  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه /1 - �صركة حول العامل لتجارة مواد البناء - جمهول حمل القامة  مبا ان 
املدعي/ موؤ�ص�صة �صيف العفاري للنقل الربي قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله وعليه نعلنكم 
الدور ما مل يتفق  بتاريخ 2019/2/5 بندب اخلبري احل�صابي �صاحب  املحكمة حكمت  باأن 
اخل�صوم على ت�صميته خالل ا�صبوع - تكون مهمته بعد مطالعة اوراق الدعوى وما بها من 
م�صتندات وما ع�صى ان يقدمه اخل�صوم منها النتقال ملقر املدعية واملدعي عليها لالطالع 
او  الورقية  �صواء  التجارية  ودفاترهما  وال�صجالت  امل�صتندات  ا�صول  من  لديهم  ما  على  
اللكرتونية التي تخ�ض مو�صوع الدعوى، وحددت املحكمة مبلغ ع�صرة الف درهم الزمت 
املدعية ب�صدادها خزانة املحكمة على ذمة اتعاب وم�صروفات اخلبري املنتدب يف الدعوى ، 
القاعة  ال�صاعة 8.30 �صباحا يف  املوافق 2019/2/12  الثالثاء  يوم  املحكمة جل�صة  وح��ددت 

وجل�صة 2019/3/12 يف حالة �صدادها.  الأمانة  �صداد  حالة  يف   Ch1.C.12
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12551 بتاريخ 2019/2/10   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/2552 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- حممد �صعيد عبا�ض عثمان  جمهول حمل القامة نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  يف   2018/2/22 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
اعاله ل�صالح/ بنك الإحتاد الوطني بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 
11.107 درهم عن دين بطاقة الإئتمان ومبلغ 440 درهم عن دين بطاقة الإنرتنت 
التام  ال�صداد  تاريخ  وحتى   2017/7/24 من  كال  على  ب�صيطة  �صنويا   %9 وفائدة 
والزمت املدعي عليها بامل�صاريف وخم�صمائة درهم اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة 
احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر 
هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12551 بتاريخ 2019/2/10   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر 
 يف  الدعوى 2019/99  جتاري جزئي 

القامة  حمل  جمهول  الغريبي  را�صد  عبيد  نا�صر  عليه/1-عبيد  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي/موارد للتمويل - �ض م خ وميثله/عي�صى �صامل احمد احلر�صي 
امل��دع��ي عليه  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�صوعها  اأق���ام عليك  ق��د   - امل��ه��ري 
مببلغ وقدره )95489.50 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ض 
املوافق 2019/2/21 ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12551 بتاريخ 2019/2/10   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/2609  جتاري كلي               

���ض ذ م م 2-���ص��رك��ة ه��ون��ان زومليون  امل��ع��دات -  ل��ت��اأج��ري  ب��اك��و  امل��دع��ي عليه /1-  اىل 
انرتنا�صيونال تريد كومبني ليمتد 3-�صركة زوم ليون جلف - م م ح  جمهويل حمل 
احمد  ملالكها/عبدالقادر  امل��ع��دات  لتجارة  الوا�صط  املدعي/موؤ�ص�صة  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
حممد اآل علي وميثله/عبداهلل حممد ر�صول علي الهرمودي - قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )12586467 درهم( والر�صوم 
تعيني   2017/293 النزاع  ملف  و�صم  التام  ال�صداد  وحتى  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف 
ال�صاعة 9.30 �ض  املوافق 2019/2/18  خربة جت��اري. وح��ددت لها جل�صة يوم الثنني 
بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12551 بتاريخ 2019/2/10   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/2568  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه /1- عبد الوهاب حممد اأحمد ح�صني ال علي ب�صفته ال�صخ�صية 
املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  العربية  للعطور  مالك/دخون  وب�صفته 
كيمبا �صديق - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
مببلغ وقدره )1.184.400 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
12% من تاريخ ا�صتحقاق  كل �صيك وحتى ال�صداد التام.   وحددت لها جل�صة يوم 
الربعاء  املوافق  2019/2/20 ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
الأقل ويف حالة تخلفك فان  اأيام على  م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12551 بتاريخ 2019/2/10   

 اعادة اعالن بالن�سر        
 يف  الدعوى 2019/23  مدين جزئي 

حمل  جم��ه��ول  ال�صيد  ح�صني  م�صعود  حممد  /1-ح���امت  عليه  امل��دع��ي  اىل 
الدعوى  اأق���ام عليك  ق��د  �صبل حمد  ال�صيد  امل��دع��ي/ول��ي��د  ان  الق��ام��ة مب��ا 
درهم(   53000( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها 
ال�صتحقاق  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم 
وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة يوم الربعاء  املوافق  2019/2/13 
اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.D.17 بالقاعة  �ض   8.30 ال�صاعة 
م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من 
للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12551 بتاريخ 2019/2/10   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/3476 مدين جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-حممد بن علي بن حممد والبي جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ ال�صيافة لل�صقق الفندقية 3 وميثله / ب�صار عبداهلل علي ابراهيم امل�صايبة  
وقدره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
تاريخ  من   %12 والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   9965.17(
ال�صتحقاق احلا�صل يف 2017/4/4 وحتى ال�صداد التام و�صم ملف النزاع املدين رقم 
1603/2018. وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ض املوافق 2019/2/21  ال�صاعة 8.30 �ض 
وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.D.19 بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12551 بتاريخ 2019/2/10   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/4902  جتاري جزئي              

حممد  ام��ني  حممد  2-رج���اء  ف��ردي��ة(  )موؤ�ص�صة  وورل���د  عليه/1-ميديا  امل��دع��ي  اىل 
جمهويل  فردية(   موؤ�ص�صة  وورل��د  ميديا  موؤ�ص�صة  رخ�صة  مالك  )ب�صفتها  احلو�صني 
حمل القامة مبا ان املدعي/ م�صرف الهالل - �ض م ع مكتب اإدارة - فرع برج البحر - 
وميثله / عبدالعزيز خمي�ض علي فرج ال�صام�صي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهما بالتكافل والت�صامن باأن يوؤديا مبلغ وقدره )298.833.52 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة حتى ال�صداد التام و �صمول احلكم بالنفاذ 
ال�صاعة 8.30  املوافق 2019/2/12  املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء 
�ض بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



ال�صارقة-الفجر:
 

ال��ع��رب��ي، ع��ا���ض ج��م��ه��ور م�����ص��رح املجاز  ال��غ��ن��اء  ل��ي��ايل  يف ليلة ل تن�صى م��ن 
يف  نوعها  من  والفريدة  املتكاملة  والرتفيهية  الثقافية  الوجهة  بال�صارقة، 
املتميزة،  والأغنيات  والعذوبة  باجلمال  تو�ّصحت  غنائية  اأم�صية  ال�صارقة، 
جمعت كاّلً من ال�صوبر �صتار اللبناين راغب عالمة، وحمبوب العرب الفنان 

الفل�صطيني حممد ع�ّصاف، م�صاء اأم�ض الأول اجلمعة.
وكانت بداية احلفل الذي بيعت تذاكره كافة، باإطاللة النجم الفل�صطيني 
"كّل�ض مكانه  اأغنياته  اأح��دث  اأنغام  على  امل�صرح  اعتلى  ال��ذي  ع�ّصاف  حممد 
من  ك��ب��رياً  ا�صتح�صاناً  ولق���ت  اجل���اري،  ال��ع��ام  مطلع  طرحها  خايل" ال��ت��ي 
لإمارة  حتية  بعدها  ليوّجه  امل�����ص��رح،  م��درج��ات  ب��ه  اكتظت  ال���ذي  اجلمهور 
عن  معرباً  والفرح،  لالأمل  اأهل  باأنهم  و�صفهم  الذين  وجمهورها  ال�صارقة 

�صعادة كبرية يف تواجده للمّرة الثانية على م�صرح املجاز. 
ووا�صل النجم الفل�صطيني تاألقه ليقدم جلمهور ال�صارقة حتية على طريقته 
"دار زايد" التي تفاعل  اخلا�صة، حيث غنى للفنان الماراتي ميحد حمد 

معها اجلمهور ب�صكل كبري، ليكمل ع�ّصاف اإبداعاته على خ�صبة امل�صرح ويقدم 
اجلميل  املحبة" ب�صوته  درب  ي��ا  "وينك  عبده  حممد  ال��ع��رب  فنان  رائ��ع��ة 
واح�صا�صه العذب، ومل يتوقف ع�ّصاف عند هذا احلد، بل وا�صل اإبداعاته من 
خالل "عّلي الكوفية" الأغنية الفل�صطينية التي رافقته خالل م�صاركته يف 
بداأ  اأن  وما  الفنية،  فارقة يف م�صريته  اآيدل" وكانت عالمة  "اأراب  برنامج 
يف غنائها حتى تو�ّصحت  مدرجات امل�صرح بالأعالم والكوفيات الفل�صطينية، 
ليتبعها ب�" وين ع رام اهلل"، ويا طري الطاير، والدحية الفل�صطينية، يف مزج 

تراثّي اإبداعي اأ�صعل به امل�صرح. 
اخلالدة  الأغ��ن��ي��ات  اأج��م��ل  م��ن  باقة  ال��ع��رب  حمبوب  ق��ّدم  كبري  وباإح�صا�ض 
لفنانني عرب كبار عرب عنها ب�صوته واح�صا�صه العذب مثل "حاول تفتكرين" 
للعندليب عبد احلليم حافظ، وجورج و�صوف "الهوى �صلطان" وغريها من 

الأغنيات اجلميلة التي وجدت طريقها اإىل قلوب اجلمهور. 
واعتلى ال�صوبر �صتار راغب عالمة م�صرح املجاز بطاقة كبرية، ليبداأ حفله 
مب��زي��ج م��ن ال��ع��راق��ة وال��ت��اري��خ على اغنية )احل���ب ال��ك��ب��ري( ال��ت��ي اأب���دع يف 
تقدميها، ثم تقدم بتحية لإمارة ال�صارقة وال�صكر لإدارة م�صرح املجاز على 

املجاز  م�صرح  على  تواجده  وعن  العرب،  الفنانني  دعم  الكبرية يف  جهودها 
اأ�صار الفنان اللبناين اإىل اأن وقوفه على امل�صرح اأمر رائع، معرباّ عن �صعادة 

كبرية يف تقدميه لأغنيات ت�صعد النا�ض. 
التي  اأغنياته  اأج��م��ل  م��ن  خم��ت��ارة  باقة  عالمة  راغ��ب  �صتار  ال�صوبر  وق��دم 
اأجمل روائعه  اإىل جانب جمموعة من  الثمانينات والت�صعينات،  طرحها يف 
التي لقت ا�صتح�صاناً لدى اجلمهور، حيث قّدم "رّديل كلماتي" التي اأطلقها 
موؤخراً، ومع مطالبات متكررة من اجلمهور لبى الفنان عالمة وقدم رائعته 
"قلبي ع�صقها" التي لي�صعل فيها املدرجات، ليتوا�صل البداع، ويقدم "م�ض 
بالكالم"، ثم فاجاأ احل�صور بدعوة الفنان حممد ع�صاف اإىل خ�صبة امل�صرح 

الذي �صاركه يف غناء "ياريت فيي خبيها" باإبداع كبري. 
الفرح  جرعة  من  ي�صاعف  اأن  �صتار  ال�صوبر  فيها  ا�صتطاع  غنائية  وبو�صلة 
اأحمد  امل�صري  الفنان  ال�صلطان" رائ��ع��ة  "بنت  ي��ا  ق��دم  والب����داع،  واجل��م��ال 
عدوية، وجني، كما قّدم اأغنية "�صّر حبي"، و"علمتيني اأحب الدنيا" وغريها 
من الأغنيات، ليختتم واحدة من ال�صهرات الغنائية العربية التي ل تن�صى 

على م�صرح املجاز بال�صارقة. 

الراغبني  للجمهور  فر�صة  الغنائي  احلفل  انتهاء  بعد  املجاز  م�صرح  واأت��اح 
لقاًء  نظم  ع�صاف، حيث  والفنان حممد  راغب عالمة،  �صتار  ال�صوبر  بلقاء 
�صوراً  والتقطوا  الفنانني،  كال  توقيع  على  ال���زوار  خالله  ح�صل  تذكارياً 

تذكارية معهم.
لالإعالم،  ال�صارقة  جمل�ض  رئي�ض  القا�صمي  اأحمد  بن  �صلطان  ال�صيخ  وكرم 
ك��ال م��ن ال��ف��ن��ان��ني ع��ل��ى اإح��ي��ائ��ه��م��ا احل��ف��ل، واأع����رب ع��ن ت��ق��دي��ره لأدائهما 

وح�صورهما املتميز.
و�صيكون جمهور م�صرح املجاز بال�صارقة على موعد مع حفلة غنائية خليجية 
بامتياز لكل من الفنان الكويتي نبيل �صعيل والماراتي عي�صة املنهايل وذلك 
يوم اجلمعة املقبل 15 فرباير، فيما تتو�صل الم�صيات الغنائية وي�صت�صيف 
امل�صرح �صهرة غنائية يقدمها الفنان ماجد املهند�ض، والفنانة اللبنانية نوال 

الزغبي وذلك يف الأول من مار�ض املقبل. 
املوقع  ع��رب  الفنانني  لقاء  وت��ذاك��ر  احل��ف��الت  ت��ذاك��ر ح�صور  ���ص��راء  وميكن 
منافذ  اأي من  زي��ارة  خ��الل  اأو من   platinumlist.net الإل��ك��رتوين 

�صركة "الإمارات العربية املتحدة لل�صرافة"، اأو من م�صرح املجاز مبا�صرة.
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»النا�سرين الإماراتيني« تطلق م�سروع »من�سة« تعزيزًا حل�سور اأع�سائها يف معار�س الكتب الدولية  

راغب عالمة وحممد ع�ّساف ي�سعالن م�سرح املجاز بال�سارقة
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وتاأتي اأهمية م�صروع “من�صة”، الذي تنظمه اجلمعية بدعم من �صركة تالل 
العقارية، انطالقاً من دوره يف تقدمي ت�صهيالت ومميزات لأع�صاء جمعية 
اإ���ص��دار وي�صعب عليهم   20 اأق��ل من  الإم��ارات��ي��ني، ممن لديهم  النا�صرين 
امل�صاركة يف املعار�ض الدولية للكتب ب�صبب التكلفة العالية، حيث تتيح لهم 
“من�صة” فر�صة لتوزيع اإ�صداراتهم �صمن اإطار اإقليمي اأو�صع، وامل�صاركة يف 
جميع املعار�ض العربية، اإىل جانب فتح اأ�صواق جديدة لهم، ت�صهم يف حتقيق 

دخل اأكرب للنا�صر الإماراتي، وتنمية قطاع الن�صر داخل دولة الإمارات.
ويف هذا ال�صدد قالت ال�صيخة بدور بنت �صلطان القا�صمي: “تكر�ض جمعية 
يف  الواعدة  للفر�ض  قراءتها  من  انطالقاً  جهودها  الإماراتيني  النا�صرين 
�صوق الن�صر املحلي، لذلك تعمل على عدة حماور، منها اآليات تقدمي املحتوى 
املعريف والثقايف الإماراتي اإىل القارئ عربياً وعاملياً، ويف الوقت نف�صه تعمل 
مع النا�صرين لرفع جودة اإ�صداراتهم على خمتلف امل�صتويات، اإىل جانب اأنها 
تفتح اأمام النا�صرين املحليني باب ال�صراكة والتعاون مع النا�صرين الدوليني 

من خالل ح�صور اجلمعية يف خمتلف املحافل الثقافية العربية والعاملية«.
واح��د من  هو  )من�صة(،  م�صروع  ط��رح  اأن  القا�صمي  ب��دور  ال�صيخة  واأك���دت 
اجلهود التي تعمل عليها اجلمعية لتقدمي اإ�صدارات النا�صر الإماراتي اإىل 
نوعية  جت��ارب  لهم  املحليني  النا�صرين  من  الكثري  اأن  اإىل  م�صرية  العامل، 
ومتفردة، وكل ما حتتاجه للو�صول اإىل القارئ العربي والعاملي هو )من�صة( 

قادرة على تقدمي جهودهم واأعمالهم.

النا�صرين  اأم���ام  فر�صة   ،2019 ال��ع��ام  “من�صة” خ��الل  م�����ص��روع  وي��ق��دم 
يف  البي�صاء  ال����دار  م��ع��ر���ض  تت�صمن:  دول���ي���اً،  11معر�صاً  يف   للم�صاركة 
املغرب، ومعر�ض م�صقط الدويل للكتاب، ومعر�ض الريا�ض الدويل للكتاب، 
للكتاب،  ال���دويل  اأبوظبي  ومعر�ض  للطفل،  القرائي  ال�صارقة  ومهرجان 
ومعر�ض عمان الأردن، ومعر�ض ال�صارقة الدويل للكتاب، ومعر�ض الكويت 

الدويل للكتاب، ومعر�ض بريوت الدويل للكتاب، وغريها من املعار�ض.
وناق�ض اأع�صاء جمل�ض اإدارة جمعية النا�صرين الإماراتيني خالل اجتماعهم 
جمل�ض  تقرير  على  وواف��ق��وا   ،2019 ل��ع��ام  العمل  خطة  ب��رام��ج  ال�صابع، 
ت�صعى اجلمعية  التي  امل�صتقبلية  امل�صاريع  ناق�صوا  2018، كما  لعام  الإدارة 
لدعم  اآليات جديدة  واإيجاد  بالدولة،  الن�صر  بقطاع  لالرتقاء  تنفيذها  اإىل 
النا�صرين الإماراتيني، مبا ينعك�ض على النه�صة الثقافية يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة. 
يذكر اأن جمعية النا�صرين الإماراتيني تاأ�ص�صت عام 2009، بجهود ال�صيخة 
بدور بنت �صلطان القا�صمي، موؤ�ص�ض ورئي�ض اجلمعية، بهدف خدمة وتطوير 
النا�صر من  ب��دور  ب��ه، والنهو�ض  الن�صر يف دول��ة الإم���ارات والرت��ق��اء  قطاع 
على  اجلمعية  وتعمل  كفاءته،  ترفع  التي  والتدريب  التاأهيل  برامج  خالل 
رعاية العاملني يف قطاع الن�صر بالدولة، وحت�صني �صروط املهنة والقوانني 
الدولة  داخ��ل  بالن�صر  املعنية  اجلهات  مع  والتعاون  بالتن�صيق  بها  اخلا�صة 

وخارجها.

•• ال�شارقة-الفجر:

جمعية  ورئي�ش  موؤ�ص�ش  للنا�صرين،  �لدويل  �التاد  رئي�ش  نائب  �لقا�صمي،  �صلطان  بنت  بدور  �ل�صيخة  بح�صور 
�لنا�صرين �الإمار�تيني،  �أطلقت �جلمعية، خالل �الجتماع �ل�صابع الأع�صاء جمل�ش �إد�رتها، يف مقر �جلمعية، م�صروع 
“من�صة”، يتيح  للنا�صرين �الأع�صاء يف �جلمعية �مل�صاركة بعر�ش �أعمالهم �الأدبية يف  ثقايف جديد تت عنو�ن 

خمتلف �ملحافل و�ملعار�ش �ملحلية و�لعربية و�لدولية من خالل جناح منف�صل.
وح�صر �الجتماع كل من: علي �ل�صعايل، نائب رئي�ش جمعية �لنا�صرين �الإمار�تيني، وعلي بن حامت، ع�صو جمل�ش 

�الإد�رة و�أمني �ل�صر، ور��صد �لكو�ش، �ملدير �لتنفيذي للجمعية، وفريق عمل �جلمعية.
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ال �أرغب يف ح�صري يف دور حمدد

�سريين ر�سا: اأف�سل جيدًا بني حياتي ال�سخ�سية وعملي
التح�صري  كوالي�ض  عن  اأخ��رياً  فيديو  مقطع  ن�صرت   •
ال�صعبة  التحولت  هذه  اخرتت  ملاذا  لل�صخ�صية،  ال�صكلي 

�صكلياً؟
تكون،  اأن  ي��ج��ب  ك��م��ا  )م��ي��م��ي(  �صخ�صية  م��ع  ت��ع��ام��ل��ت   -
وال��ت��غ��ي��ري مل ي��ك��ن يف ل���ون ال�����ص��ع��ر ف��ح�����ص��ب ال����ذي كنت 
اأ���ص��ب��غ��ه ك���ل ي����وم ق��ب��ل ال��ت�����ص��وي��ر، ول��ك��ن اأي�������ص���اً يف لون 
ال�صبه  قريبة  لأك��ون  بنيتني  ارتديت عد�صتني  اإذ  العينني 

ي�صايقني  ول  وتفا�صيلها.  ال�صخ�صية  من 
ذلك اإطالقاً، بل على العك�ض يجعلني 

ولإط���اره���ا  لل�صخ�صية  اأحت��م�����ض 
ال�صكلي املهم جداً لأن اجلمهور 
فلن  ����ص���ك���اًل  ي�����ص��دق��ه��ا  مل  اإن 
ي�����ص��دق ك��الم��ه��ا. اأت���ذك���ر اأن يف 
بداية الت�صوير، م�صففة ال�صعر 
م�صتعاراً  ����ص���ع���راً  يل  و����ص���ع���ت 
اإطالقاً،  منا�صباً  يكن  مل  ولكن 
ل����ذا ق���ررن���ا ���ص��ب��غ ���ص��ع��ري قبل 
ال�صخ�صية  ل��ت��ك��ون  ال��ت�����ص��وي��ر 

اأقرب اإىل الواقع.
�صمت  ي��ق��ل��ق��ك  اأمل   •

ال�������ص���خ�������ص���ي���ة ف�����رتات 
ط���������������وي���������������ل���������������ة يف 

الأحداث؟
- يزيد هذا الأمر 

من �صعوبة الدور، وهو اأحد اأ�صباب موافقتي عليه. عندما 
الهتمام  على  حري�صة  كنت  لل�صخ�صية،  التح�صري  بداأنا 
يف  تظهر  مل  التي  حتى  وخلفياتها  الدقيقة  بتفا�صيلها 
ال��ب��اج��وري يف  ه���ادي  امل��خ��رج  م��ع  التن�صيق  وع��ل��ى  الفيلم، 
اأف�صل �صورة ممكنة، ول  اإىل  التفا�صيل الفنية كي ن�صل 

اأنكر اأن هذا الأمر �صاعدين كثرياً يف الت�صوير.
عنه. حدثينا  �صعباً.  كان  الفيلم  يف  الأخري  • امل�صهد 

ال�صعبة لعتماده  امل�صاهد  اأحد  - فعاًل، كان 
ال�صهل  م��ن  فلي�ض  ال���وج���ه،  ت��ع��اب��ري  ع��ل��ى 
م��ط��ل��ق��اً ال��ت��ع��ب��ري ع��م��ا يف داخ���ل���ك من 
يف  ميمي  و�صخ�صية  تتحدث،  اأن  دون 
جمملها �صامتة طوال الوقت. ولكن 
يف النهاية �صعوبة التجربة بالن�صبة 

اإيل يف قوة امل�صهد وتاأثريه.
مع  توافقاً  الفيلم  يف  وجدِت  • هل 

اأفكارك؟
لإعجابي  الفيلم  على  واف��ق��ت   -
الفكرية  وب��ال��ن��ق��ا���ص��ات  ب���ال���دور 
التي يحملها، ومبواجهته الفكر 

املتطرف.
ال�صخ�صية  مع  تتعاي�صني  • هل 

التي جت�صدينها؟
خ����الل  ب������ال������دور  اأرت������ب������ط   -
الت�صوير فح�صب، وعندما 
اأخرج من البالتوه اأتركه 
اأف�صل جيداً  فاأنا  خلفي، 
ال�صخ�صية  ح��ي��ات��ي  ب��ني 
وعملي، وعندما اأ�صعر باأن 
تفكريي  ت�صغل  ما  �صخ�صية 
عنها  الب����ت����ع����اد  اإىل  اأ�����ص����ع����ى 
ن�صاط  يف  والن�صغال  باملو�صيقى 

ما كاخلروج مع اأ�صدقائي.
• قدمت دور الأم يف )ال�صيف( 
األ  اأخ��رياً.  ال�صخ�صية  وك��ررت 
تخ�صني ح�صرك يف هذا النوع 

من الأدوار؟
جت�صيد  يف  م�صكلة  اأرى  ل   -
الأم لأن هذه املرحلة العمرية 
تكراراً  اأج��د  ول  يل،  منا�صبة 
يف ال�صخ�صية، بل هي تختلف 

يف  الأداء.  اأو  الجتماعية  الطبقة  يف  ���ص��واء  عمل،  ك��ل  يف 
�صناً  اأك��رب  اأظهر  كي  املاكياج  ا�صتخدمت  مثاًل،  )ال�صيف( 
فتكون مرحلتي العمرية منا�صبة لل�صياق الدرامي، ورغم 
ل  فاإنني  ال���دور  ه��ذا  مثل  تقدمي  الفنانات  بع�ض  رف�ض 
اأرغ��ب يف ح�صري يف  اإذ ل  اأمانع مطلقاً لأنه ي�صيف اإيل، 

دور حمدد.
دور  قدمت  التي  عو�ض  جميلة  مع  التعاون  كان  • كيف 

ابنتك؟
ت��رب��ط��ن��ي ع��الق��ة ���ص��داق��ة ق��وي��ة م��ع جميلة ومل جند   -
�صعوبة يف التعامل مع بع�صنا البع�ض، خ�صو�صاً يف م�صهد 
احلديث بني الأم وابنتها واأعتربه اأحد اأهم امل�صاهد يل يف 

الفيلم.
فور  الفيلم  لها  تعر�ض  التي  النتقادات  وجدت  كيف   •

طرحه يف ال�صالت؟
- اأعجبت بالن�ض منذ قراأته واأدركت من اللحظة الأوىل 
لنتقادات  �صيتعر�ض  خمتلف  �صينمائي  عمل  اإزاء  اأن��ن��ي 
و�صتخرج وجهات نظر خمتلفة عنه، فالفيلم يواجه الفكر 
املتطرف ومن الطبيعي اأن اأي عمل يحرك املياه الراكدة 

ويطرح ق�صايا موؤثرة �صيتعر�ض لردود فعل متباينة.
جناحه. على  دليل  الفيلم  اإيرادات  اأن  البع�ض  • وجد 

الفيلم  اأن  �صحيح  فح�صب.  الإي���رادات  يف  لي�ض  النجاح   -
ال�صينمائية،  ال�صالت  يف  طرحه  فور  جيدة  اأرق��ام��اً  حقق 
ولكن رد الفعل واجلدل الذي اأثاره والتفاعل من اجلمهور 

معه هي الأمور التي جتعلني اأ�صعر بنجاحه.
وجتربتني  )الكوي�صني(،  يف  كوميدية  جتربة  قدمت   •
جادتني يف )ال�صيف( و)تراب املا�ض(، فهل هذه اخلطوات 

مق�صودة؟
اأنواع  تقدمي  يف  برغبتي  ومرتبطة  مق�صودة  بالتاأكيد   -
خمتلفة من الأدوار، فاأنا اأف�صل ال�صخ�صيات التي تقدمني 
ال�صعبة  والأدوار  اخلفيفة  والكوميديا  خمتلف،  ب�صكل 
املركبة، واإذ وجدت عماًل كوميدياً خفيفاً منا�صباً يل فلن 
اأتردد يف املوافقة عليه، فذلك مبنزلة تغيري اجللد فنياً، 

وهو اأمر مطلوب من املمثل.
املقبل؟ الرم�صاين  املو�صم  يف  غيابك  عن  • ماذا 

الفرتة  خ��الل  ال��درام��ي  امل�صهد  ت�صيب  التي  ال�صبابية   -
املقبل..   رم�صان  اعمال  يف  م�صاركتي  ع��دم  �صبب  املقبلة، 

م�صرية اإىل اأنها �صت�صتغل الفر�صة ملتابعة الأعمال.
الظهور  من  ب��دًل  امل�صاهد  مقعد  على  باجللو�ض  �صاأكتفي 
كممثلة كما اعتدت كل عام، لفتة اإىل اأنها تركز راهناً على 

درا�صة م�صاريعها املقبلة.

 داليدا خليل وبا�سم مغنية معا يف امل�سل�سل الرم�ساين )اأ�سود(
الذي تخو�ض من خالله  )اأ�صود(  اأن م�صل�صل  يبدو 
العام  هذا  الرم�صاين  ال�صباق  فيلمز(  اإيغل  )�صركة 
ي�صتحوذ على جمموعة من املمثلني اللبنانيني الذي 
التوا�صل  على ح�صاباتهم على مواقع  ر�صمياً  اأعلنوا 
الجتماعي الن�صمام اإليه من بينهم: با�صم مغنية، 
تت�صح  املقابل مل  ودال��ي��دا خليل... يف  اخل��ال،  وورد 
ب��ع��د م�����ص��ارك��ة ممثلني يف ال�����ص��ب��اق ال��رم�����ص��اين من 

بينهم نيكول �صابا.
يخو�ض املمثل با�صم مغنية ال�صباق الرم�صاين 
)اأ�صود(،  م�صل�صل  خالل  من   2019 يف 
وه���������و م�������ن ك�����ت�����اب�����ة ك����ل����ودي����ا 
�صمري  اإخ��������راج  م��ر���ص��ي��ل��ي��ان، 
اإيغل  )���ص��رك��ة  واإن���ت���اج  حب�صي 
جمال  املنتج  ل�صاحبها  فيلمز( 

�صنان.
اأن يعر�ض امل�صل�صل  من املتوقع 
اأك���رث م��ن ���ص��ا���ص��ة عربية،  ع��ل��ى 
اخلرب  مغنّية  با�صم  اأع��ل��ن  وق��د 
مواقع  اأحد  على  على �صفحاته 
واأرفقه  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ص��ل 
و   LBCI ل�صا�صات  بها�صتاغ 
ا�صافة   ،  MBCوOSN

اىل من�صة نيتفلك�ض.
ي�������ص���ارك يف  ب���ا����ص���م  اأن  ي���ذك���ر 
الفاّلحني(  )ث������ورة  م�����ص��ل�����ص��ل 
ويج�صد �صخ�صية رامح. ي�صارك 
يف ب���ط���ول���ة )اأ�������ص������ود(: دال���ي���دا 
ورد اخلال،  اإمييه �صياح،  خليل، 
ف���ادي اب��راه��ي��م، ك��ارل��و���ض عازار، 
�صارة اأبي كنعان، و�صام حنا، تقال 

�صمعون، نقول دانيال، جناح فاخوري، وفاء طربيه، 
ختام اللحام، نوال كامل وغريهم.

على  على ح�صابها  �صورة  اخل��ال  ورد  ن�صرت  بدورها 
)اإن�صتغرام( جتمعها مع املنتج جمال �صنان وعلقت: 
)يف مكاتب �صركة اإيغل فيلمز مع املنتج جمال �صنان 
)رم�صان  )اأ�صود(  اجلديد  العمل  على  التوقيع  بعد 
�صمري  واإخ����راج  مر�صليان  كلوديا  كتابة   )2019

حب�صي(.

د�ليد� وبا�صم
م�صل�صل  يف  م�صاركتها  خليل  داليدا  النجمة  اأعلنت 
)اأ�صود(، ون�صرت �صورة على ح�صابها على )اإن�صتغرام( 
)اأحلى  وع��ل��ق��ت:  ���ص��ن��ان  ج��م��ال  امل��ن��ت��ج  م��ع  جتمعها 
ان�صمامي  اجل��دي��دة  ال�صنة  فيها  ب�صتقبل  خ��ربي��ة 
)اأ�صود(  مب�صل�صل  وم�صاركتي  فيلمز(  )ايغل  ل�صركة 
متابعيها  اإىل  دال���ي���دا  وط��ل��ب��ت   .)2019 رم�����ص��ان 

الدعاء لها بالتوفيق.
مغنية  وبا�صم  خليل  داليدا  م�صاركة  اأن  يف  �صك  ول 
معاً يف م�صل�صل واحد من �صاأنها ابتكار ثنائية جديدة 

خمتلفة ومميزة.
فيلمها  جن��اح  خليل  دال��ي��دا  حت�صد  اآخ���ر،  �صياق  يف 
زياد  ج��ان��ب  اإىل  ت���وؤدي بطولته  ال���ذي  )امل��ه��راج��ا(( 
برجي وباقة من املمثلني وهو من اإخراج فادي حداد 
وانتاج )فالكون فيلمز(. كذلك تعمل على حت�صري 
من  الأّول  الف�صل  يف  النور  �صتب�صر  جديدة  اأغنية 

.2019

نيكول �صابا
اىل جانب  م�صاركتها  معلومات حول  ت��رددت  بعدما 
اجلديد  م�صل�صله  يف  ام����ام  ع����ادل  امل�����ص��ري  امل��م��ث��ل 

 ،2019 رم�����ص��ان  يف  �صيعر�ض  ال���ذي  )ف��ال��ن��ت��ي��ن��و( 
ك�صفت نيكول �صابا اأنها مل حت�صم اأمرها يف ما خ�ّض 
الدراما. اأ�صافت: )اأ�صتاذ عادل اإمام ما حد�ض يقدر 
اأحداً  اأن  وختمت  انكتب(.  م��ا  ل�صه  وال���ورق  ل  يقلو 
اأمرها حتى  اأم��ره ومن جهتها مل حت�صم  مل يح�صم 

اللحظة.
عادل  م�صل�صل  اإىل  ���ص��اب��ا  ن��ي��ك��ول  ان�����ص��م��ت  ح���ال  يف 
اإمام يكون هذا العمل الثاين الذي يجمعها باملمثل 
15 عاماً على جتربتهما الأوىل  امل�صري بعد مرور 

يف فيلم )التجربة الدمناركية(.
�صيلفي(  )���ص��ورة  الغنائية  �صابا  نيكول  اأع��م��ال  اآخ��ر 
الدرامية  اأعمالها  اآخ��ر  اأم��ا   .2018 عام  اأ�صدرتها 
ال��ذي عر�ض يف  الثاين  بجزئه  – ال��ع��ودة(  )الهيبة 

رم�صان 2018.

)ثو�ين(
اللبنانية  املوؤ�ص�صة  ب��داأت  رم�صان،  �صا�صة  عن  بعيداً 
لالإر�صال عر�ض الإعالن الرتويجي مل�صل�صل )ثواين( 
الذي ينطلق فور النتهاء من عر�ض م�صل�صلي )ثورة 

الفالحني( و)حبيبي اللدود(.
امل�صل�صل اجتماعي يتاألف من 60 حلقة، من تاأليف 
واإنتاج  حب�صي،  �صمري  واإخ����راج  مر�صيليان،  كلوديا 
)�صركة ايغل فيلمز( بطولة: عمار �صلق، وريتا حايك، 
ورودريغ �صليمان، ونهلة داود، وفادي ابراهيم، وختام 
وعلي  ع��ط��اهلل،  و�صتيفاين  م��زه��ر،  ونيكول  اللحام، 

الزين، وعدد كبري من جنوم الدراما اللبنانية.
ي��ت��م��ح��ور ح���ول مم��ر���ص��ة وزوج���ه���ا ي��واج��ه��ان حدثاً 
ويدخالن  عقب،  على  راأ���ص��اً  ويقلبها  حياتهما  يغرّي 
يف �صراع مع ال�صخ�صيات التي حتيط بهما، يف قالب 

ت�صويقّي.

منذ  �الأوىل  للمرة  �لرم�صاين  �ل�صباق  عن  ر�صا  �صريين  تغيب  بينما 
عر�ش لها يف �ل�صاالت ر�هنًا فيلم )�ل�صيف(. يف هذ� �حلو�ر  �صنو�ت، يحُ
تتحدث �ملمثلة �مل�صرية عن �لفيلم وكو�لي�ش ت�صريه، باالإ�صافة �إىل 

تفا�صيل �أخرى عن م�صاريعها �لفنية �ملقبلة.
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

م�شعل بن مهيالن

بـاالجــي يـــوم  ي�شـقـى  يـعـل 
اعـالجـي �شـوقـه  مـن  نــظـــــرةٍ 
الجـــــي ــا  ــش ــ� احل يف  يل  يل  هــــوه 
البـاجـي تخايـل  عيونـي  وال 
ادعـاجــي نـعــ�س  بوعـيـاٍن 
نــاجــي لــولــٍو  ثـمــاٍن  بـــو 
فـاجـي لــي  فـاج  جمالـه  لـي 

ويريـحـه القـلـب  اي�شلـي  لـي 
ام�شيحـه نف�شـه  اللـي  ينع�س 
ن�ّشيحـه قـول  ا�شمـع  مـا  فيه 
ايبيحه ــده  ــش � يل  ال�شحل  ال  و 
واآ�شيـحـه بعنـيـه  لــي  هــوه 
تفـاريـحـه الـخـاطـر  تـ�شـرح 
متريـحـه ـــور  احلــــ ــي  ـــ ف ال  و  ال 

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

حاول متر الظروف احذر ت�شري املمر

                         ماتروي الهالكني ال�رشبه املاحله 

دنياك متعة عمر واجمل متاع العمر

                       الرتثه الطيبه والزوجه ال�شاحله

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

مبارك عبيد حممد 

م�شتاق
مببب�بببصبببتببباق لبببببك يبببببازيبببببن مببب�بببصبببتببباق مبب�ببصببتبباق

تببببفببببوق �خلبببببلبببببق  يف زيببببببن و�خببببببالق �إنبببببتبببببه 

فبببباقببببت عبببلبببى طببببببول �العببببنبببباق  ، حبببنبببّيبببتبببك 

�لببب�بببصببباق مبببتبببلبببع  عبببلبببى  ز�دت  وعببببفببببوّيببببتببببك 

درّ�ق خببببببد  ولببببببببك  خبببببببببوٍخ  مببببببن  خببببببد  لببببببك 

يببببا�ببببصبببباحبببببببببي حبببببببببك مببببببع كببببببل �ال�ببببببصببببببو�ق

مببببتببببى يبببجبببيبببز �لبببببوقبببببت مبببببن عببببقببببب لببببفببببر�ق

ر�ق ّوقببببتببببنببببا   ، وقببببتببببك  ببببيببب�بببصبببمبببح  ومببببتببببى 

د�مي يببببببببببببزد�د  يبببببببازيبببببببن   لببببببك  و�لبببببب�ببببببصببببببوق 

ولببببببببك مببببببن جببببمببببيببببع �ثبببنبببيبببنبببهبببم هببببالببببعببببالمي

هبببامي دوم  يل  و�لببببرمبببب�ببببش  �لبببببهبببببدب  وطببببببببول 

حبببب�ببببصببببنببببك تبببببببببر� ببببببببني �المبببببببببببببور �لببببعببببظببببامي

وعببببيببببنببببك نببببظببببرهببببا مببببببن عببببظببببيببببم �لببببنببببعببببامي

عبببببببد �لببببببطببببببيببببببور �لببببب�بببببصبببببايبببببره و�حلببببببمببببببامي

�بببصبببامي �لبببببوقبببببت  م  �إنبببببتبببببالقبببببى عبببببقبببببب   �نبببببببببّا 

�لبببنببب�بببصبببامي �إبببببببببك  ور�قبببببببببت   ، �بببصبببمبببحبببت  يببببببببوٍم 

ريــتـ�يــت
 

ليت �لليايل �لطويلة .. كانت قبالك

ما كانت قبال �صورة و �غنية لر��صد !

******

ياقرب �صدري من �لكتمه بوقت �لغروب 

لو كل �موري بخري وحالتي طيبه !  

مدري �ذ� �ل�صم�ش تنزل لني عيني تذوب

وال �ن دمعة عيوين .. ��صاًل قرّيبه !

�لبيت مت�حد

كلنا خليفة
يببببا �بببصبببّيبببدي يبببالببب�بببصبببامبببخ �لببببّطببببود

زود �إىل  زوووٍد  مبببببن  غبببببببالك 
عببب�بببصببباك مببببن عببببببببببببببو������دْة �لببعببيببد

يببزيببد يببنببقبب�ببش  مببببا  "�لوفا"  حببببب 

حمدان بن كيله

وتكرم ت�صت�صيف  د�ٍر  �العببجبباب  مثار 

ويرحم يغيث  وّده  ملببن  قببو�عببد  �ر�ببصببت 

و�ليوم �هي ت�صت�صيف �ثنني رمز ومعلم

وم�صلم م�صيح  من   .. للت�صامح  �ثنينهم 

لكَرم حممد  �ال�صجع،  �حممد  روؤية  من 

�الأ�صلم لهال�صعوب  �ل�صالم  ببباأن  يوقن 

و�ق�صم بهذ�  مثال �حلف  للخري م�صرب 

ح�صم يحُ د�مي  �صعٍب  �مببر  كببل  يببَده  على 

وعلى يَده حقق �إلك �حللم قبل �ن تلم

�تببقببّدم مببثببال  لببهببالببعببامل  د�ره  و�لببيببوم 

يوم ��صت�صافت نعم �صخ�صني رْمز ومعلم

وم�صلم م�صيح  من   .. للت�صامح  �ثنينهم 

ومّله �صعب  وكببل  لببون  كببل  مببن  �لببنببا�ببش 

�لعّله �من  تري  كم  �لعاملي  �مل�صتوى  ع 

�جنّله �إمبببام  و�لببطببّيببب  فرن�صي�ش  بابا 

�مظله �لوروف  ��صجرة بني  مثل  رمزين 

مثله ماحد  �صماه،  مببن  نهج  على  �للي 

كّله هببذ�  �ل�صْلم  �صبيل  �لتعاي�ش  و�ن 

وللجود م�صرب مثال ، �من �لق�صيد �بذل له

�ي�صّله �لعدو  �رقاب  على  ل�صيٍف  و�نظر 

ف�صله من  عاي�ٍش  و�حببٍد  كم  يببَده  وعلى 

له �ح�صل  للقامتني  بها  زيبببارة  �جنببح 

�جنّله �إمبببام  و�لببطببّيببب  فرن�صي�ش  بابا 

�مظله �لوروف  ��صجرة بني  مثل  رمزين 

رمز ومعلم 
ق�صيدة مبنا�صبة زيارة قد��صة �لبابا فرن�صي�ش ولقاء �الأخوة �الإن�صانية 

باالإمام �الأكر ف�صيلة �ل�صيخ �أحمد �لطّيب

علي بن فقاّ�س

مببطببرغببببّنببببي قببب�بببصبببيبببدك لبببلبببجبببمبببيبببلبببة: بببوظبببببي و�لببببّدنببببيببببا   .. غبببنبببج  �مّتبببببايبببببل  يببببببوم 
Sh3r-gram! --  !شعرقرام�

دولبببببتبببببي فبببيبببهبببا مبببببن �جلبببببّنبببببة مبببالمبببح

بببباملبببحبببببببة و�لبببتبببعبببايببب�بببش و�لبببتببب�بببصبببامبببح

مبببببا تببب�بببصببباهبببيبببهبببا مبببببن �لبببببببببببلبببببد�ن ديبببببرة

جبببنبببة �لببببدنببببيببببا عبببلبببى �بببصبببببببة �جلببببزيببببرة

�شامل حممد الكعبي

ريف الوثبة


