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خرب �سار لل�سيدات� ...إليكن فوائد الت�س ّوق!

يتذمّ ر معظم الرجال من هو�س �شريكاتهم يف الت�س ّوق با�ستمرار� ،إال
�أنّ ما مل يعلموه من قبل هو �أن للت�س ّوق منافع عدّة ،ومنها:
 ي�ساعد الت�سوق على التخ ّل�ص من �شعور التوتر والقلق� ،إذ يتخللحمادثات مع الأ�صدقاء والبائعني ،كما �أظهرت درا�سة �أمريكية �أنّ
هورمون التوتر "الكورتيزول" ينخف�ض خالل الت�سوق.
 ي�ساهم الت�س ّوق يف حت�سني امل��زاج� ،إذ يرتبط بتحقيق �إجن��از معني،كما يح ّفز
�إفراز هورمون الدوبامني املرتبط بال�شعور بال�سعادة.
 يح ّفز الت�سوق الن�شاط الدماغي ،فعلى �سبيل املثال ،يتطلب �إجنازح�سابات مالية ،كما يعترب من �أنواع الريا�ضة �إذ يتخلل ال�سري و�صعود
الأدراج وغريها من احلركات البدنية.
 ي�ساعد على �إطالة �أم��د حياة ال�سيدة ويجعلها ب�صحة جيدة لأنّالأمر يتطلب جمهودًا بدن ًيا يرتبط باحلفاظ على �صحة اجل�سم.

كيف تخفف �أعرا�ض الربد؟

ال يوجد عالج لنزالت الربد والإنفلونزا ،لكن ميكن تخفيف الأعرا�ض
وتقليل مدتها عن طريق بع�ض الأطعمة� ،أو الأدوي��ة� ،أو الأع�شاب.
وتفيد التقارير الطبية �أن من �أف�ضل الإجراءات التي تخفف �أعرا�ض
الربد تناول �شوربة الدجاج واخل�ضروات.
ولتح�سني فاعلية ال�شوربة ميكنك �إ�ضافة الفطر (امل�شروم) ،واحلار
�أو الفلفل احلريف -ال�شطة ،والزجنبيل� ،إىل جانب الب�صل والليمون
احلام�ض.
وقد بينت درا�سة ُن�شرت عام � 2000أن �شوربة الدجاج واخل�ضروات
حت�سن �أداء خاليا الدم البي�ضاء التي تعترب من �أهم مكونات جهاز
املناعة .ور�صدت الدرا�سة �أن ا�ستجابة مناعة اجل�سم ملكونات ال�شوربة
تقلل االلتهابات الناجتة عن ميكروبات الربد.
وب�ح���س��ب ت �ق��اري��ر جل��ام�ع��ة ه ��ارف ��ارد ،ع�ن��د ت �ن��اول � �ش��ورب��ة الدجاج
واخل�ضروات يقل ان�سداد الأن��ف والتهاب اجليوب الأنفية ،وبالتايل
يخف ال�صداع الناجت عن ان�سداد اجليوب.
وعند مقارنة ت�أثري �شوربة الدجاج ب�أدوية الربد املتوفرة دون و�صفة
طبية حتقق الطريقتان الفوائد نف�سها تقريباً ،لكن دون �آثار جانبية
يف ح��ال تناول ال�شوربة .وتعترب زي��ادة �سرعة دق��ات القلب من �أهم
الآثار اجلانبية لأدوية الربد.
وتفيد تقارير طبية �أن �شوربة ال��دج��اج م��ن �أف�ضل الو�سائل التي
ت�ساعد على �سيالن الأنف وتخفيف �أعرا�ض االلتهاب الرئوي ،و�أنه
كلما قلت الن�شويات يف ال�شوربة ،وزادت اخل�ضروات وم�صادر فيتامني
"�سي" والفلفل كلما كانت �أكرث فاعلية.

ن�صائح ذهبية لغ�سل اجلينز
يعد بنطال اجلينز قطعة �أ�سا�سية ال غنى عنها يف خزانة ثياب �أي امر�أة
ع�صرية �أنيقة بف�ضل تنوع �إمكانيات تن�سيقه ،حيث ميكن ارتدا�ؤه يف
العمل و�أن�شطة احلياة اليومية املختلفة على حد �سواء.
وت�ق��دم جملة "فرويندين" الن�صائح الذهبية التالية عند غ�سل
اجلينز:
 1للحفاظ على بنية الن�سيج واللون ال يجوز غ�سل اجلينز �أبداً،ولكن مع �صعوبة ذلك لأ�سباب �صحية ينبغي غ�سل اجلينز كل � 5إىل
 10مرات ارتداء.
 2كي ال يبهت لون اجلينز �أثناء الغ�سل ينبغي نقعه �أوال يف مزيجمن امل��اء البارد واخل��ل بن�سبة  ،50/50ويُف�ضل نقعه ط��وال الليل،
حيث يعمل ذلك على تثبيت اللون.
 3ينبغي و�ضع اجلينز على اجلهة اخللفية يف الغ�سالة وغ�سلهيف درجة ح��رارة  30على �أق�صى تقدير ،وذلك ملنع ظهور التجاعيد
واخلطوط .ويراعى �أي�ضاً و�ضع الألوان ذاتها �سويا يف الغ�سالة.
 4بعد الغ�سل ال يجوز �أبداً ع�صر اجلينز ،و�إمنا يُف�ضل لفه جيداوع�صر امل��اء ال��زائ��د .ولتجفيفه يتم َف��رده على الأر���ض بحيث يكون
م�سطحاً �أو تعليقه على احلبل بحيث يكون م�سطحاً �أي�ضاً.
وال يجوز �أبداً و�ضع اجلينز يف املجفف على درجة حرارة عالية ،نظراً
لأن ال�سخونة ُتفقد اجلينز رونقه وت�سلبه لونه .ل��ذا ينبغي دائماً
جتفيفه يف الهواء.

ورق تواليت من
ف�ضالت الباندا
ذك��ر تقرير �إع�لام��ي �أن �شركة منتجات
ورقية �صينية تعتزم �إن�ت��اج ورق تواليت
م��ن ف���ض�لات ال�ب��ان��دا ال�ع�م�لاق��ة وبقايا
طعامها .و�أف��ادت وكالة الأنباء ال�صينية
الر�سمية (�شينخوا) ب�أن �شركة �سيت�شوان
ت�شيانوي فنج�شينج لل�صناعات الورقية،
�أع ��دت ط��ري�ق��ة لإع� ��ادة ت��دوي��ر ف�ضالت
ال� �ب ��ان ��دا ال �ك �ث�ي�رة ال �ت ��ي ت�ن�ت�ج�ه��ا تلك
احل� �ي ��وان ��ات ي��وم �ي �اً يف م��رك��ز لرعاية
و�أبحاث الباندا يف جنوب غربي البالد.
ووق �ع��ت ال���ش��رك��ة ات�ف��اق��ا م��ع امل��رك��ز يوم
االثنني ،بح�سب �شينخوا .وقالت الوكالة
�إن� ��ه ب���س�ب��ب ن �ظ��ام غ� ��ذاء ال �ب��ان��دا الذي
يعتمد ب�شكل مكثف على اخليزران ،ف�إن
برازها غني بالألياف .وتنتج الباندا 10
كيلوغرامات يف ال�ي��وم م��ن ال�ب�راز و50
كيلوغراماً �أخرى من "بقايا الطعام" من
اخليزران دون اال�ستفادة منها .والباندا
ال�ع�م�لاق��ة ه��ي واح� ��دة م��ن احليوانات
الأك�ث�ر ��ش�ه��رة يف ال���ص�ين وحم��ل جهود
قوية من �أجل احلفاظ عليها .وي�صنفها
االحت��اد ال��دويل للحفاظ على الطبيعة
ب�أنها "معر�ضة للخطر".

بندقية رو�سية
ترعب الأمريكيني

هكذا قد حتول جروح املخ
الإن�سان ال�صالح �إىل جمرم!
اجل��روح يف مناطق متعددة من امل��خ ميكن �أن تت�سب يف �سلوكيات
�إجرامية .ه��ذه خال�صة درا���س��ة �أمريكية حديثة حاولت ر�صد
العالقة بني الأذى الذي قد ي�صيب املخ وانعكا�سات ذلك على بع�ض
ال�سلوكيات اخلطرية على غرار الإجرام.
تو�صلت درا�سة �أمريكية حديثة �إىل �أن اجلروح يف مناطق متعددة
من املخ ميكن �أن تت�سب يف �سلوكيات �إجرامية ،وفق ما �أ�شارت �إليه
الثالثاء  19دي�سمرب كانون الأول  2017دورية "برو�سيدجنز"
التابعة للأكادميية الأمريكية للعلوم.
وتبني لباحثي الأع�صاب حتت �إ���ش��راف مايكل فوك�س من مركز
( )BIDMCالطبي يف مدينة بو�سطن يف والية ما�سات�شو�ست�س،
من خالل فح�ص  17م�صاب ًا بجروح يف املخ� ،أن جميع املناطق امل�صابة
طالت �شبكة ع�صبية يف املخ تن�شط عند اتخاذ قرارات �أخالقية.
وقال فوك�س" :طور خمتربنا تقنية جديدة لفهم الأعرا�ض النف�سية
الع�صبية اعتماد ًا على �إ�صابات املخ التي يتم الك�شف عنها با�ستخدام
الأ�شعة ور�سم دوائر التحكم يف املخ".
وب�ن��ى ال�ب��اح�ث��ون نتائجهم اع�ت�م��اداً على �أن �إ��ص��اب��ة امل��خ ال
ت�ؤثر فقط على املنطقة امل�صابة مبا�شرة ،بل تطال مناطق
�أخرى �أي�ضاً .وعرث الباحثون خالل عمليات م�سح املخ على
�إ�صابات خمتلفة مل تقت�صر على منطقة واح��دة يف جميع
احل ��االت ،وق��ارن��وا ��ص��ورة امل��خ التي ح�صلوا عليها باملا�سح
الإلكرتوين ب�شبكات ع�صبية ورد و�صفها يف درا�سات �أخرى،
وهي ال�شبكات التي تو�صل �إليها �أخ�صائيو الأع�صاب خالل
ال�سنوات املا�ضية ،با�ستخدام �أ�شعة تظهر �أن�شطة املخ خالل
ال�سبات.
�أدائه واجبات بعينها و�أن�شطته خالل حالة ُ
والح��ظ الفريق العلمي خ�لال عملية التحليل �أن جميع
املناطق امل�صابة باملخ ذات �صلة وظيفية باملناطق التي ت�شارك
يف ات�خ��اذ ق ��رارات �أخ�لاق�ي��ة واف�ترا��ض��ات ع��ن عمليات تتم
يف مخ �آخ��ري��ن �أث�ن��اء وج��وده��م يف حالة الإدراك .لكن هذه
الإ�صابات مل تكن ذات �صلة مبناطق ت�ؤثر على التعاطف
على �سبيل املثال.
و�أك ��د ال�ب��اح�ث��ون �أن نتائجهم على � 23شخ�صاً مل تظهر
لديهم عالقة بني �إ�صابة امل��خ وال�سلوك الإج��رام��ي ب�شكل
وا�ضح متاماً .كما عرثوا �أي�ضاً لدى ه�ؤالء الأ�شخا�ص على
توافق بني مناطق املخ امل�صابة و"ال�شبكة الأخالقية".
ويعتقد الباحثون �أن املعلومات التي تو�صلوا �إليها �ست�ؤثر
على التقييم الق�ضائي للجنائيني امل�صابني يف امل��خ .لكن
فوك�س حذر من التنب�ؤات التي تقوم على �صور الأ�شعة فقط
وقال" :ال نعرف قيمة التنب�ؤ الذي تب�شر به هذه الطريقة
بعد".
ويف �سياق ذي �صلة� ،أ�شار الفريق امل�شرف على الدرا�سة �إىل
�أن �أمرا�ض العته التي ت�صيب مناطق بعينها يف املخ ميكن �أن
ت�ؤدي هي الأخرى �إىل �سلوك �إجرامي .وذكر الباحثون �أي�ضاً
حالة الأمريكي �شارليز وايتمان ،الذي قتل � 16شخ�صاً يف
يوم واح��د عام  1966يف نيويورك وتبني �أن��ه كان م�صاباً

حم�ض اجلليكوليك �سر
جمال ب�شرتك
�أوردت جم�ل��ة "�إيلي" الأمل��ان �ي��ة �أن حم�ض
اجلليكوليك " "Glycolic Acidيعد
�سر جمال الب�شرة ،حيث مينح هذا احلم�ض
املعروف اخت�صاراً بـ  AHAالب�شرة مظهراً
متما�سكاً ومتجان�ساً ووردياً.
و�أو�ضحت املجلة املعنية بال�صحة واجلمال
�أن حم�ض اجلليكوليك ،يعد �أ�شهر �أحما�ض
الفاكهة ،وهو ُي�ستخل�ص من ق�صب ال�سكر
وبنجر ال�سكر والعنب ،م�شرية �إىل �أنه ميتاز
بقدرته على التوغل �إىل داخل الب�شرة.
وي��دخ��ل ح�م����ض ح�م����ض اجل�ل�ي�ك��ول�ي��ك يف
ت��رك �ي �ب��ة ال �ك��رمي��ات وامل��ا� �س �ك��ات والتونك

ولو�شن اجل�سم وال�سريوم ،ولكن يعد املُق�شر
"� "Peelingأكرث اال�ستخدامات �شيوعاً،
حيث �إن��ه يعمل على �إزال ��ة اخل�لاي��ا امليتة،
ومينح الب�شرة ملم�ساً ناعماً ومظهراً وردياً
بف�ضل ت��أث�يره العميق .كما يعمل حم�ض
اجلليكوليك على حتفيز �إنتاج الكوالجني،
ومن ثم فهو ي�ساعد على �إعادة بناء الأن�سجة،
وبالتايل ت�صري الب�شرة �أكرث متا�سكاً و�أكرث
م �ق��اوم��ة .وب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ذل� ��ك ،ي�سهم
حم�ض اجلليكوليك يف عالج الب�شرة اجلافة
�أو الدهنية والأك �ي��ا���س الدمعية وموا�ضع
االحمرار وبقع الت�صبغ.

بورم يف املخ.
يف املقابل� ،أكد الباحثون �أن ال�صفات الوراثية �أي�ضاً والبيئة
والعوامل االجتماعية وال�سمات ال�شخ�صية ميكن �أن ت�ساهم
يف ال�سوك الإجرامي.
م��ن ج�ه��ة �أخ ��رى ،يعتقد اخل�ب�ير الأمل ��اين غ�يره��ارد روت،
الذي مل ي�شارك يف الدرا�سة� ،أن بع�ض �إ�صابات املخ ال ت�ؤدي
بال�ضرورة ل�سلوك �إج��رام��ي "ولكن احتمال ح��دوث ذلك
يرتفع" ،ح�سبما �أو�ضح الباحث يف جامعة برمين الأملانية.
وي�شري روت �أن ال��درا��س��ة تثبت م��ا ك��ان ي�ن��ادي ب��ه م��ن قبل
ب�ضرورة �أخذ حالة املخ يف عني االعتبار عند �إ�صدار الأحكام
الق�ضائية ،مو�ضحاً �أن��ه وب�ع��د ه��ذه ال��درا��س��ة مل يعد من
املمكن �إنكار ت�أثري �إ�صابات املخ على �سلوك الإن�سان.
ال�سلوك الإجرامي� ..إنذار مبكر بالإ�صابة بخرف
ال�شيخوخة
خمالفة القانون التي يرتكبها بع�ض املراهقني من ال�شريحة
ال�ع�م��ري��ة الأك �ب�ر ��س�ن��ا -مب��ا يف ذل��ك ال���س��رق��ة واملخالفات
املرورية والتحر�ش اجلن�سي والتبول يف ال�شارع -قد تكون
من العالمات املبكرة للإ�صابة بخرف ال�شيخوخة ،كما قال
باحثون.
ق��ال ب��اح�ث��ون ال�ث�لاث��اء ال���س��اد���س م��ن يناير ك��ان��ون الثاين
� 2015إن ال���س�ل��وك الإج ��رام ��ي ل ��دى ب�ع����ض املراهقني
م��ن ال�شريحة العمرية الأك�ب�ر �سنا -مب��ا يف ذل��ك ال�سرقة
واملخالفات املرورية والتحر�ش اجلن�سي والتبول يف ال�شارع
وخرق القانون بوجه عام -رمبا تكون من العالمات املبكرة
للإ�صابة بخرف ال�شيخوخة .وقال جورج نع�سان من مركز
الذاكرة وال�شيخوخة وق�سم الأع�صاب بجامعة كاليفورنيا
يف ��س��ان فران�سي�سكو �إن ه��ذه ال�شريحة العمرية ال�سيما
املراهقني الأكرب �سنا -ممن يرتكبون املخالفات لأول مرة-

رمب��ا يعانون م��ن مر�ض عقلي يتعلق بخرف ال�شيخوخة
يف�سر �سلوكهم الإجرامي.
وراج��ع نع�سان وامل�شاركون معه يف الدرا�سة �سجالت طبية
تخ�ص  2397مري�ضا �شخ�صت حاالتهم على �أنها �إ�صابة
بالزهامير �أو �أن ��واع �أخ��رى م��ن خ��رف ال�شيخوخة ،وذلك
خ�لال ف�ترة زمنية ام�ت��دت ب�ين عامي  1999و.2012
وق��ال نع�سان �إن��ه �إذا ك��ان ل��دى املر�ضى �سوابق مر�ضية يف
العائلة تتعلق ب�أمرا�ض ع�صبية ت�ؤثر على املخ والذاكرة فقد
يرتبط ذلك �أي�ضا بال�سلوك الإجرامي.
و�أ� �ض��اف�" :إال �أن معظم ه��ذه الأم��را���ض ال حت��دث ل�سبب
وراثي حمدد وهو �أمر يتعذر حتديده .وعموما ف�إن الر�صد
املبكر لأي تغريات يف ال�شخ�صية �-أو ان�ح��راف عن النمط
ال�سوي لفرد ما -ي�ستلزم املبادرة بتقييم احلالة الحتمال
وجود �أ�سباب عقلية" .و�أ�ضاف �أن من بني ال�شواهد املبكرة
للإ�صابة ب�خ��رف ال�شيخوخة اخلا�صة بتغري ال�شخ�صية
ف �ق��دان ال �ق��درة ع�ل��ى التمييز وع ��دم الإح �� �س��ا���س مب�شاعر
الآخرين وفقدان الدافع ،وكذلك الالمباالة �أو الو�سوا�س
القهري.
وق��ال �إن بو�سع �أف ��راد الأ� �س��رة والأ� �ص��دق��اء مالحظة هذه
التغريات ال�سلوكية يف ال�شخ�صية ب�سهولة ،لكن يتعني عليهم
�أن يدركوا �أنها رمبا تكون العالمات املبكرة ملر�ض يحتاج �إىل
التدخل الطبي .وم�ضى يقول �إن من ال�صعوبة مبكان حتديد
نطاق اجل��رائ��م التي يرجع �سببها لهذه احل��االت املر�ضية
لأنه وزمالءه مل يفح�صوا ال�سجالت اجلنائية للمر�ضى،لذا مل يت�سن لهم حتديد الن�سب املئوية اخلا�صة بنوعيات
اجلرائم التي يرتكبها امل�صابون با�ضطرابات ع�صبية .وتابع
�أن اجلهات التي تقدم الرعاية ال�صحية لي�ست على دراية
كاملة يف ال�ع��ادة بجميع ه��ذه الأم��را���ض العقلية وبالتايل
فانها تخطئ يف ت�شخي�ص هذه احلاالت.

ت�ستطيع البندقية القنا�صة �ضرب
الأهداف على بعد  1800مرت.
وق � � ��ع امل� �ح� �ل� �ل ��ون ال �ع �� �س �ك ��ري ��ون
الأم��ري�ك�ي��ون يف ح��ال��ة م��ن الذعر
ب�سبب بندقية القن�ص الرو�سية
اجل��دي��دة "تي "-5000ب�سبب
م ��دى ودق� ��ة الإط� �ل ��اق ،وف �ق��ا لـ.
Popular Mechanics
وت �� �س �ت �ن��د ج �م �ي��ع الأح� � �ك � ��ام على
تقرير �صدر م��ؤخ��را ع��ن اجلي�ش
الأم��ري �ك��ي ،ال ��ذي ي��ويل اهتماما
ك �ب�يرا لأح � ��دث ب�ن��دق�ي��ة رو�سية.
ويقول التقرير �إن "تي"-5000
تتفوق على نظرياتها الأمريكية
بالدقة واملدى.
وي� ��ؤك ��د ال �ت �ق��ري��ر �أن� ��ه يف الوقت
احل � ��ايل ال ي��وج��د ل� ��دى اجلي�ش
الأم��ري�ك��ي م��ا ي�ت�ح��داه��ا ،وال�شيء
ال��وح �ي��د ال � ��ذي مي �ك��ن ع �م �ل��ه هو
الفرار من موقع نطاق مداها.
وي�شري التقرير �إىل �أن البندقية
فعالة حتى على م�سافة 2000
ي� � ��ارد ( 1800م �ت ��ر)� .أف�ضل
بندقية �أمريكية ماكميليان تاك-
 338فعالة على م�سافة ال تزيد
عن  1700يارد (1550مرتا).
ويف ه��ذا ال���ص��دد ،ين�صح التقرير
الع�سكري ب��و��ض��ع ا�سرتاتيجيات
وت� �ك� �ت� �ي� �ك ��ات ج � ��دي � ��دة مل� �ح ��ارب ��ة
القنا�صة .ويحث التقرير اجلنود
على م �غ��ادرة �ساحة امل�ع��رك��ة فورا
عند مواجهة هذه القنا�صة.

�شعر كثيف لطفلة
يحولها اىل جنمة
متكنت الطفلة ميا �أفاللو من �أن
تكت�سب �شهرة كبرية على مواقع
التوا�صل االجتماعي ب�سبب كثافة
�شعرها و�شكله الذي ي�شبه ال�شعر
ال��ذي حت�صل عليه النجمات بعد
الت�صفيف والو�صالت �أي�ضاً ،ولكن
�شعر ميا حقيقي وب��دون و�صالت
ولكنه يعترب حالة ن��ادرة وخا�ص ًة
�أنها يف هذا العمر!
ن �� �ش��رت وال� � ��دة م �ي��ا ل�ط�ف�ل�ت�ه��ا 5
من�شورات على "ان�ستغرام" وكانوا
ك �ف �ي �ل�ين ب �ج �ل��ب  2175متابع
م �ع �ج��ب ب���ش�ع��ر م �ي��ا وت�صفيفته
ال�ساحرة وجمالها املميز� ،شاهدوا
الفيديو �أع�ل�اه و�شاركونا �آراءكم
هل ت�ستحق ميا هذه ال�شهرة:

روبوت ناطق على هيئة ترامب

�أعاد متنزه ديزين الرتفيهي يف �أورالندو يف والية فلوريدا (جنوب �شرق
الواليات املتحدة) افتتاح قاعة الر�ؤ�ساء بعد �أ�شغال ا�ستمرت �سنة كاملة مع
ع�ضو جديد �أثار الكثري من ردود الفعل عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي
هو روبوت ناطق ميثل دونالد ترامب.
وتعر�ض هذه املن�ش�أة املقامة على من�صة ملئتي �سنة من تاريخ الواليات
املتحدة بف�ضل  45رئي�ساً حكموا البالد مع بث افالم وم�ؤثرات �صوتية
وب�صرية .والكثري من الر�ؤ�ساء يتحركون ويتولون الكالم.
وت�سمح التح�سينات التي �أ�ضيفت برواية التاريخ بطريقة غري م�سبوقة
على م��ا �أو��ض�ح��ت جمموعة دي��زين ع�بر مدونتها م�شددة على �إ�ضافة
الرئي�س الأم��ري�ك��ي دون��ال��د ت��رام��ب ال��ذي ت��وىل ال�سلطة يف  20يناير
.2017
وقالت املجموعة :التطورات التكنولوجية الأخرية ت�سمح بتحركات الطف
وطبيعية �أكرث لهذه الألعاب املتحركة.
�إال �أن ال�ضيف اجلديد تعر�ض لال�ستهزاء عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي
لأن الروبوت ال ي�شبه كثرياً الرئي�س ترامب .وق��ال البع�ض �إن��ه خميف
�أو غريب فيما ر�أى البع�ض الآخر �أنه ي�شبه �أكرث املمثل الأمريكي جون
فويت منه دونالد ترامب.
وكتبت �صحيفة م�ترو الربيطانية يف تغريدة "ديزين اجن��زت ن�سخة
ناطقة باحلجم الطبيعي عن دونالد ترامب �ست�صيبكم بكوابي�س".
يف املقابل �أ��ش��اد ك�ث�يرون ب�إتقان ال��روب��وت حل��رك��ات دون��ال��د ت��رام��ب مثل
رفع االبهامني معاً ف�ض ً
ال عن �صوته .وقد �سجل ترامب بنف�سه اجلمل
القليلة التي يتلفظ بها الروبوت على غرار كل ر�ؤ�ساء الواليات املتحدة
منذ مطلع الت�سعينات.

األحد  24ديسمبر  2017م  -العـدد 12206

�ش�ؤون حملية

Sunday 24 December 2017 - Issue No 12206

22

بالتعاون مع الإمارات الإ�سالمي

جامعة �أبوظبي تدر�س �أف�ضل ال�سبل لدعم طلبتها يف
ا�ستكمال امل�ستحقات املالية وا�ستيفاء متطلبات التخرج
•• �أبوظبي -الفجر

ا�ستقبلت جامعة �أبوظبي وف��داً من الإم ��ارات الإ�سالمي بهدف مناق�شة
�سبل التعاون وال�شراكة بني الطرفني لتوفري الدعم امل��ادي ال�لازم لعدد
من طلبتها املتعرثين لإمت��ام امل�ستحقات املالية لتخرجهم من الربامج
الأكادميية املختلفة التي تقدمها اجلامعة .وت�أتي الزيارة ان�سجاماً مع
ر�ؤية اجلامعة الرامية �إىل توفري كافة �سبل الدعم والرعاية لل�شباب �إمياناً
منها بدورهم يف ر�سم مالمح امل�ستقبل والإ�سهام يف رفع م�ستويات �سعادة
املجتمعات .وا�ستقبل وفد الإمارات الإ�سالمي يف مقر اجلامعة يف �أبوظبي
��س�ع��ادة ��س��امل م�ب��ارك ال�ظ��اه��ري ،امل��دي��ر التنفيذي للعالقات املجتمعية
بجامعة ابوظبي ،وتر�أ�س الوفد عواطف الهرمودي ،مدير عام – الإدارة
التنفيذية يف «الإمارات الإ�سالمي» ،بالإ�ضافة �إىل ح�ضور عدد من املدراء
وكبار املوظفني يف الإمارات الإ�سالمي وجامعة �أبوظبي.
وبهذه املنا�سبة ،قال �سعادة �سامل الظاهري� :إن ال�شباب هم الركيزة الأ�سا�سية
التي يقوم عليها جناح الأمم وتقدمها ،ولقد تر�سخ لدينا هذا املفهوم من
الدرو�س امل�ستفادة من التجربة الإماراتية الرائدة يف �شتى املجاالت ،فقد
�آم�ن��ت ال�ق�ي��ادة الر�شيدة منذ ت�أ�سي�س ال��دول��ة ،ويف مقدمتهم املغفور له
ب�إذن اهلل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ب�ضرورة تفعيل دور ال�شباب يف
�إحداث نه�ضة اقت�صادية وجمتمعية وثقافية يف الدولة ملا لذلك من �أثر يف
ت�سريع الو�صول �إىل الأهداف العليا للدولة .ونحن على ثقة ب�أنه تقع على
امل�ؤ�س�سات التعليمية مثل جامعة �أبوظبي م�س�ؤولية كربى يف رعاية الطلبة
و�إعدادهم علمياً وفكرياً ليواكبوا متطلبات امل�ستقبل وا�ستحقاقاته للم�ضي
قدماً يف ت�سيري عجلة الإنتاج واحلفاظ على املنجزات.
وقالت عواطف الهرمودي :نحر�ص دائماً يف "الإمارات الإ�سالمي" على
توفري الدعم وامل�ساعدة املالية لكل من يحتاجها .ويعترب ال�شباب عماد
امل�ستقبل و�أم ��ل الأم ��ة ،وم��ن ��ش��أن ت�ق��دمي امل���س��اع��دة لهم ودع�م�ه��م اليوم
امل�ساهمة يف بناء م�ستقبل �أك�ثر ازده ��اراً لدولة الإم ��ارات .وين�سجم هذا
الدعم املايل مع �أهداف مبادرة عام اخلري ،كما يج�سد روح العطاء والبذل
التي تنادي بها مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية ال�سمحة.
وت��أت��ي ال��زي��ارة يف �إط��ار م�ساعي جامعة �أب��وظ�ب��ي امل�ستمرة لتوفري املنح
الدرا�سية والدعم املادي لطلبتها �ضمن برناجمها الرائد والذي ي�شتمل
على خم�س فئات رئي�سية هي :منحة �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان
ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س جمل�س �أمناء اجلامعة ،ومنحة
رئي�س اجلامعة ،ومنحة اجلامعة ،واملنحة الأكادميية ،ومنحة الريا�ضيني.
وي�ضاف �إليها منح برامج املاج�ستري خلريجي اجلامعة ،وبرنامج امل�ساعدات
املالية .وا�ستفاد حوايل  1200طالب وطالبة من برامج املنح الدرا�سية
وامل�ساعدات املالية التي قدمتها اجلامعة خالل العام الأكادميي -2016
 2017بقيمة جتاوزت  20مليون درهم؛ جاء تخ�صي�ص نحو  12مليون
دره��م منها �إث��ر الإع�لان عن "مبادرة عام اخلري  "2017خالل الف�صل
الدرا�سي الثاين من العام الأكادميي املا�ضي.

الدفعة الثالثة ت�ؤكد �إقبال ال�شباب خلدمة الوطن

 2500مواطن ومواطنة من خمتلف �إمارات الدولة ين�ضمون ملخيم �أبوظبي التقني يف الظفرة
ت��واف��د نحو  2500م��ن �شباب وف�ت�ي��ات الإم� ��ارات من
خمتلف �إم� ��ارات ال��دول��ة� ،أم ����س ال���س�ب��ت ،للم�شاركة يف
الدفعة الثالثة من ال��دورة اخلام�سة باملخيم الوطني
"البيت متوحد"  ،2017التي ينظمها مركز ابوظبي
للتعليم وال�ت��دري��ب التقني واملهني ،خ�لال ال�ف�ترة من
 26-17دي���س�م�براجل��اري مبنطقة ال�ظ�ف��رة ب�إمارة
�أبوظبي ،حتت �شعار" بناء القدرات من تراث الإمارات"،
وذل ��ك ب��ال�ت�ع��اون م��ع وزارة ال�ترب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ،ودائ ��رة
التعليم وامل�ع��رف��ة ،ومعهد ابوظبي للتعليم والتدريب
املهني ومعهد التكنولوجيا التطبيقية.
وقال �سعادة الدكتور عبدالرحمن جا�سم احلمادي مدير
ع��ام معهد اب��وظ�ب��ي للتعليم وال �ت��دري��ب امل�ه�ن��ي رئي�س

اللجنة العليا املنظمة ملخيم البيت متوحد �أن الدفعة
الثالثة ت�ضم نخبة من املواطنني الذين توافدوا باقبال
كبري ومن كافة �إمارات الدولة ،وهم ميثلون الطلبة من
ال�صف الثامن وحتى الثاين ع�شر من خمتلف املدار�س
احل�ك��وم�ي��ة واخل��ا� �ص��ة ب��ال��دول��ة ،الف �ت��ا اىل �أن اللجنة
املنظمة للمخيم �إ�ستقبلت الدفعة اجل��دي��دة يف جممع
بينونة التعليمي التابع ملركز ابوظبي للتعليم والتدريب
التقني واملهني مبنطقة الظفرة –القريب من املخيم -
حيث يتم تنظيم دورة مكثفة لهم يتعرفون خاللها على
برنامج املخيم ،و�إجراءات الأمن وال�سالمة ،وكافة الأمور
الأخرى التي يتم من خاللها �ضمان الإ�ستفادة الق�صوى
للجميع م��ن ك��اف��ة ال�ف�ع��ال�ي��ات ال�ت��ي تعمل ع�ل��ى �صقل

�شخ�صيات الطلبة و تعليمهم الكثري من املهارات التي
ت�ساهم يف تنمية مهاراتهم احلياتية والدرا�سية ،ومن ثم
يلتحقون يف نف�س اليوم باملخيم ليندجموا يف الربنامج
على ال �ف��ور .و�أ� �ض��اف ��س�ع��ادة ال��دك�ت��ور احل �م��ادي فقال:
وم��ن الفوائد الكبرية للمخيم ال��ذي يختتم فعالياته
الثالثاء املقبل� ،أنه �أكد ور�سخ الإ�ستعداد والإقبال الذي
يتمتع ب��ه ال�شباب م��ن ال�ط�لاب والطالبات املواطنني،
للت�ضحية م��ن �أج��ل ال��وط��ن وخ��دم�ت��ه والت�ضحية من
�أج�ل��ه ،وحر�صهم ال�ت��ام على �أن يكونوا عند ح�سن ظن
القيادة الر�شيدة بهم ،لرد اجلميل للوطن الغايل الذي
�أع�ط��اه��م ك��ل ��ش��يء .و�أو� �ض��ح م��دي��ر ع��ام معهد ابوظبي
للتعليم والتدريب املهني رئي�س اللجنة العليا املنظمة

ملخيم البيت متوحد �أن اللجنة املنظمة للمخيم توا�صل
عملها بنجاح لتحقيق اال��س�ت�ف��ادة الق�صوى م��ن كافة
االن���ش�ط��ة الثقافية وال�تراث �ي��ة وال�ف�ع��ال�ي��ات وال ��دورات
ال �ت��ي ��ص�م�م��ت يف �إط � ��ار ت�ف��اع�ل��ي ت�ع�ل�ي�م��ي ت���ض�م��ن من
خالله امل�شاركة وامل�م��ار��س��ة الفاعلة للطلبة وتعلمهم
امل �ه��ارات واحل ��رف ال�ي��دوي��ة وال�ت��ي م��ن خاللها يتعرف
اجليل اجلديد على حياة وما�ضي الأج��داد وال�صعوبات
ال �ت��ي واج �ه ��وه ��ا ،ذل ��ك ب �ج��ان��ب دورات التكنولوجيا
واملهارات ال�صناعية واملهنية واحلياتية التي تنمي لدى
الطلبة ح��ب االكت�شاف والإب� ��داع� ،إ�ضافة اىل ممار�سة
خم�ت�ل��ف الأن���ش�ط��ة ال�ب��دن�ي��ة ،مم��ا ي���ش�ير اىل �شمولية
امل�خ�ي��م و�أه�م�ي�ت��ه يف ح��ا��ض��ر وم�ستقبل ��ش�ب��اب الوطن.

مب�شاركة �أكرث من  100طالب

نادي تراث الإمارات بالعني ينظم ملتقى ال�سمالية الربيعي
•• العني  -الفجر

نظم ن��ادي ت��راث الإم��ارات ــ مركز العني على مدار
الأ�سبوع املا�ضي ملتقى ال�سمالية الربيعي والذي
انطلقت براجمه يف  17دي�سمرب اجلاري وتنتهي يف
الرابع من يناير .2018
وي�شارك يف الأ�سبوع االول من هذا الربنامج �أكرث
من  100طالب من مدار�س مدينة العني املختلفة
وغريهم من ال�شباب املواطنني من غري الطالب ،
وقد خ�ص�ص املركز �أول يومني لإ�ستقطاب وت�سجيل
ال��راغ �ب�ين يف امل �� �ش��ارك��ة وال� ��ذي ي�ستمر ايل نهاية
الربنامج الذي بد�أ يوم الأثنني املا�ضي بعد الإنتهاء
من مرحلة الت�سجيل والذي اقت�صر يف يومه الأول
على حما�ضرة حول العادات والتقاليد الإماراتية.
كما قام امل�شاركون يف اليوم التايل بزيارة �إىل حديقة
احل �ي��وان واحل �ي��اة ال�بري��ة للتعرف على بيئة هذه
احليوانات وا�ستمعوا �إىل �شرح مف�صل من امل�س�ؤولني
يف هذا اجلانب.
وت�لا ذل��ك زي��ارة �إىل ق�صر الفقيد ال�شيخ زاي��د بن
�سلطان �آل نهيان ــ طيب اهلل ثراه ــ مبدينة العني يوم
الأرب�ع��اء من الأ�سبوع املا�ضي للوقوف على �أ�سلوب

احلياة داخل الق�صر.
�أما اليوم الآخ�ير من الأ�سبوع الأول وال��ذي �صادف
ي��وم اخلمي�س املا�ضي فقد ت�ضمن زي��ارة �إىل نادي
ال �ع�ي�ن ل�ل�ف��رو��س�ي��ة وال ��رم ��اي ��ة واجل ��ول ��ف و�شارك
ال �ط�لاب ه �ن��اك يف م�ن��اف���س��ات ال��رم��اي��ة بالبندقية
الهوائية وه��ي من ال�ع��ادات والتنقاليد املعروفة يف
جمتمع الإمارات.
ويف ت�صريح ل��ه �أك��د خليفة بطي ال�شام�سي مدير
نادي الإم��ارات للرتاث بالعني �أنهم يحر�صون على
تنظيم هذا الربنامج ب�شكل �سنوي خا�صة يف عطالت
امل��دار���س لتعريف ال�ط�لاب والطلبات على العادات
والتقاليد املتبعة يف جمتمع الإم� ��ارات ٍ م���ش�يراً يف
الوقت نف�سه �إىل �أن الربنامج حقق جناحاً ملحوظاً
يف ك��ل ال���س�ن��وات امل��ا��ض�ي��ة وق��د ا��س�ت�ف��اد م�ن��ه جميع
امل���ش��ارك�ين م��ن ال �ط�لاب وال�ط��ال�ب��ات وغ�يره��م من
ال�شباب املواطنني بدرجة كبرية متمنياً �أن ت�شهد
الربامج القادمة م�شاركة العديد من هذه الفئات.
وقال �إن برنامج الأ�سبوع الثاين �سوف ينطلق �صباح
ال �ي��وم وال� ��ذي ي�شتمل ع�ل��ى ج�م�ل��ة م��ن الفعاليات
والزيارات �إىل بع�ض اجلهات وامل�ؤ�س�سات احلكومية
واخلا�صة.

لتحقيق الريادة ل�شرطة �أبوظبي

ماجد املهند�س يتوج ختام فعاليات
مهرجان دار الزين يف العني
•• العني  -الفجر

اختتم ام�س مهرجان دار الزين بحفل غنائي قدمه النجم العربي ماجد
املهند�س ،الذي يتوج ختام فعاليات الن�سخة االفتتاحية من املهرجان الذي
نظمته دائرة الثقافة وال�سياحة – �أبوظبي يف مركز العني للم�ؤمترات.
وق ��دم ال�ن�ج��م ال�ف�ن��ان وامل�ل�ح��ن ال�ع��راق��ي م��اج��د امل�ه�ن��د���س خ�ل�ال �أم�سيته
جم�م��وع��ة م�ت�م�ي��زة م��ن روائ� ��ع �أغ�ن�ي��ات��ه ال���ش�ه�يرة .ون ��ال ال�ف�ن��ان بف�ضل
مواهبه الغنائية واملو�سيقية م��ن اجلمهور لقب "ال�صوت املا�سي" ،كما
�أنه حاز على العديد من اجلوائز املرموقة .وقد بد�أ م�سريته الفنية منذ
بدايات ت�سعينات القرن املا�ضي ،حمققاً النجاح واالنت�شار الوا�سع ،ومع كل
�ألبوماته الغنائية التي ح�صدت اجلوائز والقت ا�ستح�سان ور�ضا اجلمهور،
ع ّزز هذا الفنان جناحاته واختط م�سارا و�أ�سلوباً متميزين جعاله يحتل
�أعلى قائمة م�شاهري الفنانني العرب كمطرب الع�شاق� ،أو املطرب املف�ضل
للع�شاق واملحبني يف العامل العربي .هذا وقد ت�ضمن ختام املهرجان جتارب
الطعام واملرح عرب منطقة خم�ص�صة للم�أكوالت وامل�شروبات �ضمت �أكرث من
 30م�شغ ً
ال عرب �أك�شاك و�شاحنات امل�أكوالت ا�ضافة اىلمنطقة خم�ص�صة
للت�سوق ،ا�ست�ضافت  45عار�ضاً .ف�ض ً
ال عن جتربة املتاهة والنفق امل�ضيء
و�سط �أجواء حافلة بالأ�ضواء والألوان التي قدمت للجمهور.

ال�شريفي يزور مرافق �شرطية بالعني ويدعو �إىل اتباع �أف�ضل املمار�سات وتقدمي اخلدمات املتميزة
•• العني الفجر

اطلع �سعادة ال�ل��واء مكتوم علي ال�شريفي مدير عام
�شرطة �أبوظبي على اجلهود العملية التي تقوم بها
الإدارات ال�شرطية امل�ستحدثة �ضمن الهيكل التنظيمي
اجل��دي��د خ�لال زي ��ارة يف مدينة ال�ع�ين � ،شملت �إدارة
التحريات واملباحث اجلنائية  ،و�إدارة مكافحة املخدرات
 ،و�إدارة املهام اخلا�صة  ،وق�سم التفتي�ش الأمني الـ "كي
 ، "9وكان يف ا�ستقباله العميد م�سلم العامري مدير
مديرية �شرطة العني وعدد من ال�ضباط.
و�أك��د اللواء ال�شريفي على �أهمية موا�صلة اجلهود

التطويرية لالرتقاء مب�سرية العمل ال�شرطي والأمني
وف��ق �أف���ض��ل امل�م��ار��س��ات وت �ق��دمي اخل��دم��ات املتميزة
وموا�صلة جهود التح�سني والتطوير لتحقيق �أهداف
العمل ال�شرطي والأمني م�شيداً بتوجيهات القيادة
الر�شيدة  ،وال�ت��ي وف��رت الإم�ك��ان��ات لتعزيز الريادة
ل�شرطة �أبوظبي والتي جعلتها حتتل موقع ال�صدارة
امنياً بني �أف�ضل املدن العاملية و�أكرثها تقدماً.
وت�أتي الزيارة �ضمن �سل�سلة من الزيارات امليدانية التي
يقوم بها �سعادة مدير ع��ام �شرطة �أبوظبي ملختلف
املرافق ال�شرطية بهدف التعرف �إىل اخلطط املو�ضوعة
واجل �ه��ود امل�ب��ذول��ة لتعزيز الأم ��ن واال��س�ت�ق��رار ون�شر

الطم�أنينة يف املجتمع  ،وتطوير اخل��دم��ات املقدمة اال�سرتاتيجية ،ون�ق��اط ال�ق��وة الرئي�سية ،داع�ي�اً �إىل
للجمهور .وتفقد خ�ل�ال ال��زي��ارة ط��اب��ور التفتي�ش اال�ستفادة من املمار�سات والتجارب العملية  ،والرتكيز
واطلع على الآليات امل�ستخدمة يف �إدارة املهام اخلا�صة على فر�ص التح�سني بكل �إيجابية ،مب��ا يعزز مت ّيز
واتباعها لأح��دث الأ�ساليب العملية يف تعزيز الأمن العمل ال�شرطي والأمني ،وفق منهجية متطورة.
والأمان كما اطلع على عرو�ض فر�سان �شرطة اخليالة ك�م��ا اك ��د ال �ل��واء ال���ش��ري�ف��ي ح��ر���ص ال �ق �ي��ادة العامة
وال�ع��رو���ض امل�ي��دان�ي��ة لق�سم التفتي�ش الأم �ن��ي والتي ل�شرطة �أبوظبي على و �ضع اخلطط الكفيلة التي
بينت الإجن��ازات املتحققة لالرتقاء بالعمل ال�شرطي من �ش�أنها �أن ت�سهم يف تقدمي �أف�ضل اخلدمات لأفراد
والأمني .كما ا�ستمع �سعادة مدير عام �شرطة ابوظبي املجتمع ،م��ن خ�لال التن�سيق امل�شرتك ب�ين الإدارات
�إىل ال �ع��رو���ض ال�ت�ق��دمي�ي��ة ل �ل� ��إدارات ح ��ول مهامها ال�شرطية كافة لتحقيق الأه ��داف وف��ق ر�ؤي��ة �شرطة
احلالية وخططها التطويرية ،م�ؤكداً حر�ص �شرطة �أبوظبي ل�ضمان ا�ستمرار �إمارة �أبوظبي كمجتمع ينعم
�أبوظبي على دعم جهود التح�سني امل�ستمر للعمليات بالأمن وال�سالمة.

ريبتون �أبوظبي تن�ضم ملبادرة �ساعة الربجمة العاملية
م�ؤ�س�سة غري ربحية تهدف لتعزيز ثقافة احلا�سوب والعلوم
•• �أبوظبي-الفجر:
يف جميع الأو�ساط وخا�صة الإناث والفئات التي مل حتظى
�شاركت مدر�سة ريبتون �أبوظبي يف حملة "�ساعة الربجمة" بفر�صة تعليم ج �ي��دة ،ك�م��ا �أن �ه��ا حت�ظ��ى ب��دع��م �أك�ث�ر من
العاملية ،وذل��ك يف �إط��ار �أ�سبوع علوم احلا�سوب التعليمي � 400شريك ،و� 200ألف معلم من خمتلف بقاع العامل.
والذي تقيمه املدر�سة لطلبتها ،يذكر �أن "�ساعة الربجمة" �أقيمت امل�ب��ادرة يف فرعي مدر�سة ريبتون �أبوظبي ودعي
العاملية ،ه��ي م�ب��ادرة �أطلقها م��وق��ع  ،code.orgوهو �إليها الطلبة كافة للم�شاركة يف الفعالية يف ح�ضور عدد

من الطلبة املتفوقني يف الربجمة ،كما ح�صل �أي�ضاً فريق
الرقميات على تدريبات �إ�ضافية .وعمل فريق الرقميات
على م�ساعدة نظرائهم من الطلبة بهدف رفع مهاراتهم
يف الربجمة .ي�شار �إىل �أن فكرة م�شروعات الربجمة التي
ع�م��ل عليها الطلبة خ�ل�ال ال�ف�ع��ال�ي��ة� ،أخ ��ذت م��ن املوقع
الإل �ك�ت�روين  ،code.orgحيث مت حت��دي��د ع��دد من

امل�شروعات للعمل عليها و�إر�شاد الطلبة لعمل ن�سخ خا�صة
بهم من �ألعاب �شهرية ومنها ح��رب النجوم ،ماينكرافت،
وفالبي بريد �إل��خ .ت�أتي م�شاركة املدر�سة بفعالية "�ساعة
الربجمة" خ�لال ه��ذا العام للت�أكيد على �أهميتها و�أنها
جزء �أ�صيل من مناهج املدر�سة على مدار ال�سنوات ال�سابقة
بداية من مرحلة ريا�ض الأطفال.
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�أطعمة �صحية منا�سبة لليلة نوم هانئة
ال يكفي �أن ت�ستمتع بحمام داف��ئ عطر،
ومو�سيقى رقيقة ،ورائحة اخلزامى املميزة
لتنعم بليلة نوم هانئة .يبد�أ اال�ستعداد
للنوم بالأطعمة ال�صحية املنا�سبة.
من���ض��ي ث�ل��ث ح�ي��ات�ن��ا يف ال �ن��وم ،ال ��ذي ي���ش� ّك��ل ف�ت�رة بالغة
الأهمية متدنا بالطاقة الالزمة لنوا�صل حياتنا اليومية
بن�شاط .وكي ننعم بليلة نوم هانئة ،يجب �أن نتخذ اخلطوات
املنا�سبة ،مثل ت�ف��ادي املبالغة يف تدفئة ال�غ��رف��ة ،وجت ّنب
اجل�ل��و���س ط��وي� ً
لا �أم ��ام �شا�شة التلفزيون قبل اخل�ل��ود �إىل
النوم ،والإيواء �إىل الفرا�ش ما �إن ن�شعر بالنعا�س .ولكن هل
تعرف �أن اال�ستعداد للنوم يبد�أ يف وقت باكر من اليوم؟
ك��ي حتظى بليلة ن��وم ه��ان�ئ��ة ،ال يكفي �أن تتم ّتع بالطاقة
واحليوية طوال النهار و�أن متار�س ن�شاطاً ريا�ضياً منتظماً،
بل عليك �أي�ضاً �أن تتناول �أطعمة �صحية منا�سبة.
وجبات متوازنة طوال اليوم
ين�صح اخل�ب�راء( :ك��ي حتافظ على ن�شاطك منذ ال�صباح،
تناول �أطعمة تع ّزز �إف��راز الدوبامني ،ال��ذي يُعترب هرمون
اال�ستيقاظ� .أم��ا �إذا رغ�ب��ت يف اال��س�ترخ��اء م���س��اءّ ،
فف�ضل
الأطعمة التي تع ّزز �إنتاج ال�سريوتونني ،وهو هرمون ي�سمح
للج�سم ب�إفراز امليالتونني الذي ي�ش ّكل مفتاح النوم)� .إذاً ،ال
ت ّ
رتدد يف تناول فطور غني يحتوي على الربوتني (اجلنب،
البي�ض ،ال�سلمون ،)...فتحول ه��ذه الوجبة دون �شعورك
باجلوع والتعب م�ساء.

�أم��ا يف ف�ترة بعد الظهر ،فاخرت وجبة خفيفة من �أطعمة
غنية باملغنيزيوم (الفاكهة املجففة ،اللوز ،ال�شوكوالتة)...
كي تتم ّكن من اال�سرتخاء وحتارب الإجهاد ،وهكذا ت�ستعد
للم�ساء .كذلك تفا َد امل�شروبات املنبهة ،مثل ال�شاي والقهوة،
بعد ال�ساعة الرابعة .و�أخ�يراً ،اخرت على الع�شاء �أنواعاً من
ال�سكريات البطيئة (املعكرونة ،الأرز ،احلم�ص )...كي ت�شعر
بال�شبع وتتج ّنب ت�ن��اول الطعام جم��دداً ل�ي� ً
لا .كذلك من
الأف�ضل �أن تتفادى الإفراط يف ا�ستهالك الدهون واللحوم
احل �م��راء لأن �ه��ا تعيق عملية ال �ن��وم .واح��ر���ص ع�ل��ى تناول
الع�شاء قبل �ساعة ون�صف ال�ساعة �إىل �ساعتني من اخللود
�إىل النوم كي يت�سنى لك الوقت الكايف له�ضمه.
التمر
فاكهة ال�شم�س ه��ذه حليفك الأب ��رز ال��ذي ي�ساعدك على
اال�سرتخاء لأنها غنية باملغنيزيوم والرتيبتوفان .تناول
ال�ت�م��ر ق�ب��ل اخل �ل��ود �إىل ال �ن��وم .ول �ك��ن ال ت�ن��� َ�س �أن ّ
تنظف
�أ�سنانك.
زيت الكولزا
ي�شتهر هذا الزيت بغناه ب�أحما�ض �أوميغا ،-3التي ت�ساهم
يف � �ض �ب��ط � �س��اع��ة اجل �� �س��م .ك ��ذل ��ك ت � � ��ؤدي هذه
وحت�سن
الأح�م��ا���ض دوراً يف �ضبط امل�شاعر
ّ
وظ��ائ��ف اجل �ه��از الع�صبي .وال ��ش��ك يف �أن
هذه خ�صائ�ص مهمة للحفاظ على الهدوء
واال�سرتخاء قبل النوم� .أ�ضفه �إىل غذائك
وا�ستبدل به �أحياناً زيت اجلوز.
بذور ال�شيا
لهذه البذور ،التي تلقى راهناً رواجاً كبرياً،
مزايا عدة :تع ّزز ال�شعور بال�شبع وحت ّد من
ا�ستهالكك الوجبات اخلفيفة .ميكنك
ت �ع��زي��ز ت�أثريها بنقعها بقليل من
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املاء ال�ساخن لتنتفخ .كذلك حتتوي هذه البذور على كمية
كبرية من �أحما�ض �أوميغا -3التي حت ّد من الإجهاد.
املاء الغني باملغنيزيوم
ي�ؤدي هذا العن�صر الأ�سا�سي دوراً فاع ً
ال يف �ضبط الإجهاد.
وعندما ت�سرتخي ،تغو�ص ب�سهولة �أك�بر يف ال�ن��وم .ت�ش ّكل
املياه الغنية باملغنيزيوم و�سيلة فاعلة لإبقاء خمزونك من
ه��ذه امل��ادة عالياً .ولكن كيف حت�دّد �أن��واع امل��اء الأك�ثر غنى
باملغنيزيوم؟ يجب �أن يفوق معدله  50مليغراماً/ليرت.
ع�لاوة على ذل��ك ،من ال�ضروري �أن ت�شرب ما ال يقل عن
لرت ون�صف لرت من هذا املاء وت�ستخدمه لتع ّد نقوعاً قبل
الإيواء �إىل الفرا�ش.
احلبوب الكاملة
تع ّزز الكينوا ،والأرز ،والدخن ،وغريها قدرتك على النوم
عميقاً .حتتوي احلبوب الكاملة على �ألياف متدّك بالطاقة
بانتظام من دون �أن ترفع معدل ال�سكر عالياً يف الدم .لذلك
ُتعترب و�سيلة منا�سبة لل�شعور بال�شبع من دون القلق حيال
زي��ادة ال��وزن .وعندما تكون ه��ذه احل�ب��وب كاملة ،متنحك
� �ش �ع��وراً �أك�ب�ر ب��ال���ش�ب��ع ،ف���ض� ً
لا ع��ن �أن �ه��ا ت �ك��ون �أك�ث�ر غنى
بالفيتامينات وامل��واد املغذية .وال تقف فوائدها عند هذا
احلد .ت�ساهم هذه احلبوب الكاملة يف تهدئة املعدة .لذلك
اجل�أ �إليها �إن كنت تعاين ارجتاع املريء.

لي ً
ال .مل��اذا؟ لأن احلليب غني بالرتيبتوفان ،ال��ذي يح ّفز
.com
�إنتاج ال�سريوتونني ،وبالالكتيوم ،وهو بروتني مهدئ يح ّد
من ال�شعور بالقلق� .أ�ضف �إىل ذلك مل�سة الع�سل احللوة التي
حليب بالع�سل
هل ت�صف جدتك هذا العالج لك؟ �إنه فع ً
ال عايل الفاعلية متنحك �شعوراً بالراحة.

امللي�سة
للملي�سة ت��أث�ير مهدئ وم�ضاد للت�شنجات .لذلك يُن�صح
بتناولها عند الإ�صابة بع�سر اله�ضم .و�إذا رغبت يف متعة
�أك�بر ،فن ّوع خلطات النقوع التي تتناولها ،مثل امللي�سة مع
اليان�سون والنعناع الفلفلي.
البازيالء املق�سومة
البقول كافة مفيدة لأنها ت�ش ّكل م�صادر غنية بالربوتني
النباتي الذي يح ّفز �إنتاج امليالتونني وال�سريوتونني.
وملا كانت غنية بالألياف ،ف�إنها ت�سد اجلوع من دون
الت�سبب با�ضطرابات معوية� .إذا رغبت يف تناول
وجبة مميزة ت�ساعدك على النوم ب�سهولة ،فاخرت
طبقاً يت�ألف من البقول واحلبوب الكاملة .وال
ت�تردّد يف اختيار و�صفات حلوة ،مثل كيك (بان
ديبي�س) ال��ذي يحتوي على احلم�ص والعد�س.
ه��ذا ال�ك�ي��ك م��ذه��ل ف�ع� ً
لا ومي�ك�ن��ك ال�ع�ث��ور على
و�صفته على موقع www.legume-sec.

ع�صـــري الب�صـــل عـــالج منـــزيل لت�ســــاقط ال�شعـــر
املتوا�ضعة يف املطبخ ،لكنّ وظيفته ال تقت�صر على �إ�ضافة النكهة �إىل الطعام.
الب�صل �أحد املك ّونات الأ�سا�س ّية
ِ
رمبا ي�ستغرب البع�ض احلقيقة التالية :ع�صري الب�صل عالج منزيل لت�ساقط ال�شعر.
يعاين كثريون ت�ساقط ال�شعر ال��ذي ي ��ؤدّي �إىل ظهور بقع
��ص�ل� ٍ�ع� ،أو �صلع ك��ام��لٍ �أو ت��راج� ٍ�ع ت��دري�ج� ٍّ�ي لكثافة ال�شعر.
ال�سبب الأكرث �شيوعاً حالة وراث ّية تدعى داء ال�صلع الوراثي،
ُ
فيما ت�شمل الأ� �س �ب��اب الأخ� ��رى بع�ض احل ��االت ال�صحية،
جانبي لدواء معينّ �أو ب�سبب التغيرّات
فيت�ساقط ال�شعر ك�أثر
ّ
الهرمون ّية.
ومهما كان ال�سبب ،يبذل كثريون ق�صارى جهدهم لإعادة
من ّو �شعرهم ومنع ت�ساقط املزيد منه ،وتكرث الأدوية يف هذا
املجال.
ولكن �أحد العالجات املنزل ّية الذي ال يعرفه كثريون ع�صري
الب�صل.
عالج فاعل
مل تجُ َر بعد درا�ساتٍ وا�سع ِة النطاق للت�أ ّكد من قدرة ع�صري
الب�صل على تعزيز من ّو ال�شعر .لكن ت�شري درا�سة �صغرية
ُن � �� � �ش ��رت يف جم ّلة
Journal of

( Dermatologyجم ّلة الأمرا�ض اجللد ّية) �إىل � ّأن
و��ض��ع ع�صري الب�صل على ف ��رو ِة ال��ر�أ���س �ساعد البع�ض يف
عودة من ّو �شعره.
�شملت الدرا�سة م�شاركني يعانون (الثعلبة) ،وهو مر�ض ال
ي�ترك ن��دب��اتٍ فيما تفقد منطقة من ال��ر�أ���س ال�شعر فيها.
وجد الباحثون � ّأن من ّو ال�شعر بد�أ بعد �أ�سبوعني من ا�ستخدام
ع�صري الب�صل على فروة الر�أ�س م ّرتني يومياً.
والح��ظ نحو  74%من امل�شاركني ع��ودة من� ّو �شعرهم بعد
�أربعة �أ�سابيع ،ونحو  87%منهم بعد �ستة �أ�سابيع.
يُ�شار �إىل �أن امل�شاركني كانوا من الرجال والن�ساء لكنّ ن�سبة
عودة من ّو ال�شعر كانت مرتفع ًة �أكرث لدى الرجال .ورغم �أن
الدرا�س َة ت�شري �إىل نتائ َج �إيجابية ،ف�إن االختبار كان �صغرياً
ومل ي�شمل �سوى  38م�شاركاً.
فوائد
ال�صح ّية ك�ث�يرة ،وي�ساعد ع�صريه
الب�صل
ف��وائ��د
ّ
ّ
وال�صحي� ،إذ يغذي
على من ّو ال�شعر الكثيف
ّ
الب�صيالت فيزداد ال�شعر حجماً

تك�سر
و�إ�شراقة وق ّوة� .أمّا املغ ّذيات الإ�ضاف ّية فت�ضعف احتمال ّ
ال�شعر وفقدانه.
ف�ض ً
ال عن ذل��ك ،يع ّزز ا�ستخدام ع�صري الب�صل من ّو ال�شعر
اجل��دي��د ل��دى البع�ض� .إليكم الأ��س�ب��اب التي جتعل ع�صري
ل�صحة ال�شعر:
الب�صل مفيداً ّ
الكربيت الغذائي
ي��رج��ع ال�ب��اح�ث��ون �أه� ّم� ّي��ة ع�صري الب�صل لنم ّو ال�شعر �إىل
احتواء الب�صل على الكربيت الغذائي ،وهو �أحد �أهم املعادن يف
اجل�سم ،وي�ؤدّي دوراً �أ�سا�س ّياً يف �إنتاج الأنزميات والربوتينات.
كذلك يتوافر يف الكرياتني� ،أح��د مك ّونات ال�شعر .من ثم،
يقدّم الكربيت يف ع�صري الب�صل التغذي َة التي يحتاج �إليها
ال�شعر لينمو.
َ
ت�ساقط ال�شعر ،فيما حني تبقى ب�صيالت ال�شعر �أق��وى يف
خ�صائ�ص م�ضا ّدة للبكترييا
�صح ّية �أكرث.
يحتوي الب�صل على خ�صائ�ص م�ضا ّد ٍة للبكترييا فرو ِة ر�أ�س تكون ّ
ت���س��اع��د يف م�ك��اف�ح��ة ال �ت �ه��اب��ات فروة
ال ��ر�أ� ��س .يف ب�ع����ض احل� ��االت ،م�ضا ّدات الأك�سدة
ي�ف��اق��م ال �ت �ه��اب فروة يحتوي الب�صل على م�ضادّات �أك�سدة ،مثل الفالفونويدات
ال � � � � � � ��ر�أ� � � � � � � ��س حت�م��ي اجل���س��م م��ن اجل� ��ذور احل � � ّرة ال �ت��ي ت�سهم يف تط ّور
ال�شيخوخة ،وت��د ّم��ر ب�صيالت ال�شعر وت� ��ؤدي �إىل ت�ساقط
ال�شعر �أو فقدانه �أحياناً.

ال�ب���ص��ل ال���س��ائ�ل��ة م��وج��ودت��ان يف الأ� � �س ��واق مل��ن ي��رغ��ب يف
ا�ستخدامهما.

�آثار جانب ّية
مالم�سة ع�صري الب�صل الب�شرة كفيلة يف �إظهار الأعرا�ض
امل��زع�ج��ة ل��دى م��ن ي�ع��اين ح�سا�س ّي ًة جت��اه��ه .ك��ذل��ك ي�سبب
االحمرار واحل ّكة �أحياناً رغم غياب الأرجية جتاهه.
ب�سيط على
ولتج ّنب ان��زع��اج الب�شرة ،ميكن �إج��راء اختبا ٍر
ٍ
ري م��ن الب�شرة ،كاجلهة الداخل ّية للكوع �أو وراء
ج��ز ٍء �صغ ٍ
الأذن ،قبل و�ضع الع�صري على كامل فروة الر�أ�س.
طريقة اال�ستخدام
�إن كنت ت��رغ��ب يف ا��س�ت�خ��دام ع�صري الب�صل لتح�سني من امله ّم �أي�ضاً جت ّنب دخول ع�صري الب�صل يف العينني لأ ّنه
��ص� ّ�ح��ة ��ش�ع��رك �أو ت�ع��زي��ز من � � ّوه ،ا ّت �ب��ع ه ��ذه اخلطوات ي ��ؤدّي �إىل احمرارهما وال�شعور باحلرقة .ويف ح��ال ت�س ّرب
الع�صري �إىل داخلهما ،يجب غ�سلهما ج ّيداً باملاء البارد.
الب�سيطة لتح�ضريه:
ق�شر �أربع ح ّبات ب�صلٍ ث ّم ّ
• ّ
قطع �صغريةٍ .ورغم رائحة الب�صل الكريهة ،ف�إن الع�صري ال ي�ؤدّي �إىل �آثار
قطعها �إىل ٍ
َ
البع�ض عن متابعة
• ا�ستخرج الع�صری من الب�صل �إمّا عن طریق ع�صره جانب ّية خطرية ،علماً ب�أن رائحته توقف
العالج ل ّأن من املفرت�ض و�ضع الع�صري يوم ّياً على فروة
ع�صارة.
�أو بوا�سطة ّ
• ك��ذل��ك مي�ك�ن��ك و� �ض��ع ق �ط��ع ال�ب���ص��ل يف اخل�ّل�ااّ ط الر�أ�س للح�صول على �أف�ضل النتائج.
ومزجها ج ّيداً ح ّتى ت�صبح كالعجينة� .ضع الأخ�يرة يف
حقائق
نب واع�صره ج ّيداً لتح�صل على الع�صري.
كي�س ل ٍ
َ
• �ضع ع�صري الب�صل على ف��روة ال��ر�أ���س �أو جذور • يحتوي الب�صل على معادن مفيدة لل�شعر.
ري على
ال�شعر.
• ي�ستخدم من يعاين ح�سا�س ّية على الب�صل الع�ص َ
ت�ستطيع �أي�ضاً �أن ت�ضيف قطراتِ زيوت عطر ّية لتق ّلل �شعره مبا�شر ًة.
من رائحة الع�صري القو ّية .ومن هذه الزيوت :النعناع� • ،إذا ك��ان��ت رائ�ح�ت��ه ال تحُ �ت�م��ل ،ميكن �إ��ض��اف��ة قليل من
ع�صري الليمون �أو ماء الورد �إىل الع�صري.
والالفندر ،و�إكليل اجلبل ،وغريها.
ال تتوافر يف الأ�سواق منتجات جتار ّية كال�شامبو ،حتتوي • ث ّمة حاجة �إىل بحوثٍ �أكرث للت�أ ّكد من فاعلية ع�صري
على ع�صري الب�صل .لكنّ الن�سخة امل�ص ّنعة منه وخال�صة الب�صل يف منع ت�ساقط ال�شعر.
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� 650ألف م�ستفيد داخل الدولة وخارجها

«اقت�صادية دبي» تنظم وت�شارك يف  101فعالية
ومبادرة خريية بقيمة  15مليون درهم ح�صيلة «عام اخلري»
•• دبي-الفجر:

26

« وزارة التغري املناخي» تطلق
برنامج الوظائف اخل�ضراء

•• دبي -وام:

�أعلنت وزارة التغري املناخي والبيئة عن �إطالق برنامج الوظائف اخل�ضراء
على م�ستوى الدولة بالتعاون مع املعهد العاملي للنمو الأخ�ضر  ..وذلك يف
ور�شة العمل الأوىل للجهات املعنية التي عقدت مبقر الوزارة يف دبي.
وج ��اء �إط�ل�اق ب��رن��ام��ج ال��وظ��ائ��ف اخل���ض��راء يف �إط ��ار الأج �ن��دة الوطنية
اخل�ضراء  2030-2015التي اعتمدها جمل�س الوزراء يف عام 2015
كخارطة طريق لتحويل االقت�صاد الوطني �إىل اقت�صاد �أخ�ضر ومتا�شياً مع
ال�سيا�سات واملبادرات املحلية ب�ش�أن التعليم البيئي والتدريب املهني ووفقاً
لأف�ضل املمار�سات الدولية لتعزيز الوظائف اخل�ضراء يف الدولة.
وم��ن خ�لال ال�ت�ع��اون م��ع �شركائها اال�سرتاتيجيني يف القطاعني العام
واخلا�ص  ..تهدف الوزارة للتو�صل �إىل �أف�ضل نهج لل�سيا�سات �إزاء الوظائف
اخل�ضراء حيث �ستعمل  -بال�شراكة مع املعهد العاملي للنمو الأخ�ضر  -على
التن�سيق مع وكاالت الإح�صاء على و�ضع تعريف عملي للوظائف اخل�ضراء
وو�ضع منهجية لتقدير العدد احلايل وامل�ستقبلي لتلك الوظائف وتقييم
االجت��اه والتنب�ؤ باحتياجات املهارات يف امل�ستقبل من �أج��ل اتخاذ قرارات
م�ستنرية.
�شارك يف ور�شة العمل لتد�شني الربنامج �أكرث من  20ممثال من ال�سلطات
االحتادية واملحلية مبا يف ذلك وزارات املوارد الب�شرية والتوطني والطاقة
والرتبية والتعليم وجمل�س الإمارات لل�شباب  ..ف�ضال عن منظمات دولية
مثل الوكالة الدولية للطاقة املتجددة �إيرينا.
و�سلطت الور�شة ال�ضوء على �أهداف الربنامج و�أف�ضل املمار�سات الدولية
وال�سياق الوطني لتعزيز الوظائف اخل�ضراء وت�ضمنت مناق�شات جماعية
حول كيفية �إ�شراك اجلهات املختلفة يف برنامج الوظائف اخل�ضراء.
وقالت املهند�سة عائ�شة حممد العبدويل مدير �إدارة التنمية اخل�ضراء
وال�ش�ؤون البيئية يف وزارة التغري املناخي والبيئة “ �إن التحول الناجح
�إىل االقت�صاد الأخ�ضر يعتمد على م�ه��ارات وخ�ب�رات ال�ق��وى العاملة يف
البالد وقدرتها على اال�ستفادة من املواهب املحلية وذلك متا�شياً مع ر�ؤية
الإم ��ارات  2021التي تهدف �إىل اقت�صاد قائم على املعرفة التناف�سية
وتنمية الدولة االجتماعية على �أ�س�س اجلودة «.
و�أ�ضافت العبدويل �أن دولة الإمارات �شهدت ارتفاعا �سريعا يف عدد الوظائف
عرب قطاعات الطاقة املتجددة وكفاءة ا�ستخدام الطاقة يف ال�سنوات القليلة
املا�ضية بف�ضل �سيا�سات ت�شجيع اال�ستثمار يف تقنيات الطاقة ال�شم�سية
وامل �ب��اين اخل���ض��راء  ..الأم ��ر ال��ذي يتطلب ت�شجيع وحتفيز القطاعات
الأخرى مل�ضاعفة فر�ص العمل يف جمال الوظائف اخل�ضراء ..م�ضيفة �أن
الوزارة تتطلع �إىل العمل مع اجلهات املعنية يف القطاعني العام واخلا�ص
واملنظمات الدولية من �أج��ل دعم ال�شباب والأج�ي��ال املقبلة للم�شاركة يف
الوظائف اخل�ضراء.
و�أظهرت درا�سة �أجرتها وزارة التغري املناخي والبيئة م�ؤخراً �أن ا�ستثمار
 2-1يف املائة من الناجت املحلي الإجمايل ال�سنوي نحو التحول �إىل اقت�صاد
�أخ�ضر �سيوفر ما ي�صل �إىل � 165أل��ف فر�صة عمل جديدة بحلول عام
 .. 2030حيث حتتاج الدولة �إىل �إجراء درا�سة لل�سيا�سات ملعاجلة الفجوات
يف املهارات بني �سوق العمل احلايل واملتطلبات امل�ستقبلية القت�صاد �أخ�ضر
و�ضمان توفري التعليم املنا�سب وتدريب القوى العاملة للتكيف مع التحول
املتوقع يف �سوق العمل واال�ستعداد ملهارات جديدة من �أجل اال�ستفادة من
الت�أثريات الإيجابية ..فيما يتمثل حتد �آخ��ر يف حتديد نطاق الوظائف
اخل���ض��راء حيث ال يوجد حاليا �أي تعريف دويل �أو منهجية �إح�صائية
م��وح��دة مم��ا ح��دا بالبلدان �إىل م��راع��اة ظروفها الوطنية عند حماولة
حتديد القطاعات واملهن التي تخلق فر�ص الوظائف اخل�ضراء.

«غرفة عجمان» تعرف ب�ضريبة القيمة امل�ضافة

•• عجمان -وام:

نظمت غرفة جتارة و�صناعة عجمان حلقة نقا�شية حول �ضريبة القيمة
امل�ضافة للتعريف ب�أهم القطاعات وال�سلع املعفية من ال�ضريبة والقطاعات
اخلا�ضعة لها و�أهدافها و�أهميتها و�آليات التقدمي فيها وامل�ستندات املطلوبة
لها .ح�ضر احللقة النقا�شية � ..سعادة عبداهلل املويجعي رئي�س جمل�س
�إدارة غرفة عجمان و�أع�ضاء جمل�س الإدارة و�سامل ال�سويدي املدير العام
وموظفو الغرفة وق��دم احللقة النقا�شية الدكتور وليد را�ضي امل�ست�شار
ال�ضريبي .وتناولت التعريف ب�ضريبة القيمة امل�ضافة و�آلياتها واحت�سابها
وا�سرتدادها و�ضريبة القيمة امل�ضافة على قطاعات العقارات والت�أجري
وال�ت�ج��ارة واخل��دم��ات وخ�ط��وات تقدمي الإق� ��رارات ال�ضريبة �إ�ضافة �إىل
�أهداف ال�ضريبة وت�أثريها املتوقع ب�شكل عام و�آليات وت�أثري القانون واملزايا
التناف�سية اخلا�صة بال�ضريبة على ال�شركات وخطوات الت�سجيل وح�سابات
الر�سوم وجم��االت تطبيقها وغريها من ال�ش�ؤون الفنية للتطبيق و�أهم
التحديات التي قد تواجه ال�شركات وكيفية التغلب عليها.
و�أك��د �سعادة عبداهلل املويجعي حر�ص الغرفة على تعزيز وعي موظفيها
ب��آل�ي��ات ال�ضريبة بجانب توعية جمتمع الأع �م��ال ب�أهميتها م��ن خالل
تنظيم ندوات متخ�ص�صة بالتعاون مع اجلهات املخت�صة مبا يخدم معارف
وخربات �أع�ضاء الغرفة وامل�ستثمرين ويعزز �إيجاد بيئة ا�ستثمارية حمفزة
و�آمنة تعمل يف كنف قيادة ر�شيدة �شرعت القوانني املنظمة التي ت�ضمن
حقوق اجلميع .و�أ�شار �إىل �أهمية مثل هذه احللقات النقا�شية والتي تتطرق
ملوا�ضيع اقت�صادية هامة تتنا�سب مع طبيعة عمل الغرفة معتربا �إياها
مبثابة عمليات لنقل املعرفة بني املوظفني مبا ينعك�س على زي��ادة ن�سبة
ر�ضا العمالء ومنت�سبي الغرفة .من جهتهم �أكد احل�ضور �أهمية احللقة
ودورها يف التثقيف ب�ضريبة القيمة امل�ضافة.

�أع �ل �ن��ت اق�ت���ص��ادي��ة دب ��ي ع��ن تنظيمها
وم�شاركتها يف  101فعالية ومبادرة
خريية بقيمة  15مليون درهم ح�صيلة
“عام اخلري” خ�ل�ال ال �ع��ام ،2017
وبلغ ع��دد امل�ستفيدين فيها م��ا ال يقل
ع ��ن � 650أل� ��ف م���س�ت�ف�ي��د م ��ن داخ ��ل
وخارج دولة الإمارات العربية املتحدة.
وتعك�س هذه الأرقام م�ساعي اقت�صادية
دب��ي وجهودها املبذولة يف دع��م العمل
املجتمعي ،وترجمة املبادرة التي �أطلقها
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان ،رئي�س الدولة“ ،حفظه اهلل”
لتخ�صي�ص عام  2017عاماً للخري.
ومتكنت اقت�صادية دب��ي وم�ؤ�س�ساتها
طوال م�سرية العام  ،2017من تنفيذ
توجيهات القيادة الر�شيدة ،وك��ان ذلك
ج �ل �ي �اً م ��ن ح �ي��ث � �س��رع��ة اال�ستجابة،
وت �ن��وع امل �� �ش��ارك��ات وامل �� �ش��اري��ع املنفذة
لت�شمل  6حم��اور رئي�سية ،ممثلة يف:
اجلانب البيئي ،واملجتمعي ،والتوعوي،
واجلانب االقت�صادي ،وال�صحة ،واحل�س
الوطني.
وق� ��ال � �س �ع��ادة � �س��ام��ي ال �ق �م��زي ،مدير
ع��ام اقت�صادية دب��ي� :سعت اقت�صادية
دب��ي خ�لال ال�ع��ام � 2017إىل تر�سيخ
امل� ��� �س� ��ؤول� �ي ��ة امل �ج �ت �م �ع �ي��ة يف القطاع
اخلا�ص لت�ؤدي دورها يف خدمة الوطن
وامل�ساهمة يف م�سريته التنموية ،وعليه
نظمت على مدار  2017بال�شراكة مع
جمتمع الأع�م��ال من القطاع اخلا�ص،
وع��دد م��ن اجل�ه��ات احلكومية �سل�سلة
م��ن امل �ب ��ادرات م��ن ح�ي��ث ال��دع��م املادي
وال �ت �ط��وع��ي ،وه� ��ذا ي ��ؤك ��د ع �ل��ى مدى

ال�ت�لاح��م وال�ت���س��اب��ق ن�ح��و دع��م العمل
اخل�يري ،و�سعيهم نحو تنفيذ وحتقيق
ا�سرتاتيجية القيادة الر�شيدة يف ظل
مبادرات عام اخلري.
و�أ�ضاف القمزي� :أثبت جمتمع الأعمال
يف �إم ��ارة دب��ي م��دى تالحمه وترابطه
يف ع��ام اخل�ي�ر  ،2017ح�ي��ث �أظهرت
النتائج م�شاركة  2381م�ؤ�س�سة من
القطاع اخلا�ص يف املبادرات والفعاليات،
فيما بلغت م�شاركة اجلهات احلكومية
 37م���ش��ارك��ة ،ف�ض ً
ال ع��ن ذل��ك بادرت
 10ج �ه��ات م ��ن اجل �م �ع �ي��ات اخلريية
وامل ��ؤ� �س �� �س ��ات امل �ع �ن �ي��ة يف دع� ��م العمل
اخل�ي�ري يف تنفيذ ع ��دد م��ن امل�شاريع
التي توزعت يف � 5إمارات داخل الدولة،
ويف  7دول خارجية.
وعملت اقت�صادية دبي على حتفيز �أفراد
املجتمع مبختلف �شرائحه على امل�شاركة
يف العمل الإن�ساين والتطوع لبذل اخلري
وت��رك ب�صمة يف امل�س�ؤولية املجتمعية،
حيث مت ا�ستقطاب ما يزيد عن 1328

متطوع م��ن خمتلف ��ش��رائ��ح املجتمع،
فيما بلغ عدد املوظفني امل�شاركني فيما
ال ي�ق��ل ع��ن  300م��وظ��ف ،ف�ي�م��ا بلغ
�إجمايل �ساعات التطوع ما ال يقل عن
� 6360ساعة .واجلدير بالذكر �أن نحو
 45%من املتطوعني قد �شاركوا لأكرث
مرة يف مبادرات اقت�صادية دبي املنظمة
طيلة ال �ع��ام  ،2017وه ��ذا ي��دل على
تناف�س الأف ��راد و�سعيهم نحو العطاء
وال�ت�ط��وع يف خ��دم��ة وطننا وجمتمعنا
الغايل.
وق��ال��ت م ��رمي الأف � � ��ردي ،م��دي��ر �إدارة
االت�صال احلكومي يف اقت�صادية دبي:
تفتخر اق�ت���ص��ادي��ة دب ��ي وم�ؤ�س�ساتها
ب�ت�ح�ق�ي��ق ن �ت��ائ��ج ق �ي��ا� �س �ي��ة خ �ل�ال عام
اخل�ير ،حيث متكنا من حتقيق املحاور
الرئي�سية لأهداف املبادرة ،واملتمثلة يف:
تر�سيخ امل�س�ؤولية املجتمعية يف القطاع
اخل��ا���ص ،وتعزيز روح التطوع وبرامج
التخ�ص�صية يف كافة �شرائح املجتمع،
�إىل ج��ان��ب رف��ع احل����س ال��وط�ن��ي لدى
الأجيال احلالية واملقبلة وذلك يف �سبيل
خدمة الوطن.
و�أ�ضافت الأف��ردي :ركزت ا�سرتاتيجية
اقت�صادية دبي املجتمعية على الو�صول
�إىل خمتلف جمتمع ��ش��رائ��ح املجتمع،
من �أ�صحاب الأع�م��ال ،والعمال ،وذوي
ال��دخ��ل امل� �ح ��دود وم� � ��روراً بالأطفال،
والأيتام ،وكبار ال�سن ،و�أ�صحاب الهمم،
وامل �ج �ت �م��ع ك ��اف ��ة .وا� �س �ت �ه��دف��ت هذه
امل �ب��ادرات جميع القطاعات الرئي�سية،
ومن �أبرزها :قطاع التعليم ،وال�صحة،
وال��ري��ا��ض��ة وال�ترف �ي��ه ،وت�ن�م�ي��ة امل ��ر�أة،
والبيئة ،وخدمة الوطن.
وب ��د�أت اقت�صادية دب��ي �أوىل حمالتها

من خالل “مري اقت�صادية دبي” ،التي
ا�ستهدفت جتميع امل�ؤن الغذائية املتربع
ب�ه��ا م��ن ق�ب��ل � �ش��رك��ات ق �ط��اع الأغذية
وتوزيعها على الفئات املحتاجة ،و�شارك
يف احل�م�ل��ة �أك�ث�ر م��ن  90م�ت�ط��وع من
موظفي اقت�صادية دبي و�أفراد املجتمع
وعملوا على توزيع الأغذية �إىل العمال
م��ن ذوي ال�ي��اق��ات ال���ص�ف��راء .وم��ن ثم
�سعت اقت�صادية دبي �إىل تر�سيخ ثقافة
اخل�ي�ر يف الإم � ��ارات ،وذل ��ك م��ن خالل
تنظيم جل�سة ح��واري��ة م��ع ن�خ�ب��ة من
اخل�ب��راء ال��دول �ي�ين لت�سليط ال�ضوء
على مفهوم امل�شاريع الإن�سانية وعر�ض
التجارب املطبقة على ال�صعيد الدويل،
وفر�ص اال�ستفادة من التجارب العاملية،
و�سبل تطبيقها على ال�صعيد املحلي.
ومتكنت اقت�صادية دبي من تنفيذ كربى
امل �� �ش��اري��ع امل �� �س �ت��دام��ة خ�ل�ال ،2017
و�أهمها “مبادرة ترميم” ،التي ح�صلت
على جائزة �أف�ك��ار عربية على م�ستوى
ال��وط��ن ال �ع��رب��ي ،ومت خ�لال�ه��ا �صيانة

مدر�سة منار الإمي��ان اخلريية ب�إمارة
ع �ج �م��ان ،وذل ��ك ب��ال���ش��راك��ة م��ع قطاع
املقاوالت وم��واد البناء ،وتطوع يف هذه
املبادرة  990ف��رداً ،وت�شري التقديرات
�إىل �أن عدد امل�ستفيدين من هذه املبادرة
نحو  3500طالب وطالبة �سنوياً.
و�ضمن مبادراتها النوعية على ال�صعيد
املحلي والإق�ل�ي�م��ي� ،أطلقت اقت�صادية
دب��ي يف �شهر رم�ضان الف�ضيل ،مبادرة
“اخلري يجمعنا” ،التي ا�ستفاد فيها
فئة املجتمع م��ن ذوي ال��دخ��ل املحدود
داخ ��ل وخ ��ارج دول ��ة الإم � ��ارات العربية
امل�ت�ح��دة ،و� �ش��ارك يف ه��ذه امل �ب��ادرة نحو
 153متطوع ،وبلغ امل�ستفيدين فيها
م��ا ال يقل ع��ن � 300أل��ف ف��رداً ،ودعم
ه��ذه امل�ب��ادرة قطاع ال�صناعة واالنتاج،
والأغذية الذين �ساهموا يف توفري امل�ؤن
الغذائية ،وخيم الإفطار لل�صائمني.
ونظمت اقت�صادية دبي حملة “العطاء
� � �س � �ع ��ادة ا�� �ص� �ن ��ع م �� �س �ت �ق �ب�ل ً�ا �أف �� �ض ��ل
للأطفال” ،وال�ت��ي ��ش��ارك فيها قطاع
التجزئة والأف� ��راد ،وج��رى تخ�صي�ص
ري��ع ه��ذه احلملة �إىل تعليم الأطفال
يف ال�ف�ل�ب�ين و�إق ��ام ��ة م���ش��اري��ع �صحية
وعالجية يف �أفريقيا ،بحيث ي�ستفيد
منها ما ال يقل عن � 200ألف فرد.
و��س�ع��ت �إىل ت�شجيع ال �ق �ط��اع اخلا�ص
واحل �ك��وم��ي ع �ل��ى حت�ف�ي��ز ذوي الهمم
لل��إ� �س �ه��ام يف ال �ع �ط��اء ع �ل��ى ال�صعيد
اخل ��دم ��ي ،وذل � ��ك م ��ن خ �ل�ال �إ�ضافة
معايري و� �ش��روط لتمكني ذوي الهمم
م��ن امل �� �ش��ارك��ة يف ك��ل م��ن ج��ائ��زة دبي
للتنمية الب�شرية ،وجائزة دبي للجودة
وب��رن��ام��ج اخل��دم��ة امل�ت�م�ي��زة ،وذل ��ك يف
تقييم امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة.
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•• ال�شارقة-وام:

كثفت هيئة ك�ه��رب��اء وم �ي��اه ال�شارقة
جهودها خ�لال ع��ام  2017لتطوير
وتعديل ال�شبكات و�إجن ��از م�شروعات
حم� �ط ��ات ل� �ت ��وزي ��ع ال� �ك� �ه ��رب ��اء حيث
�أجن � � ��زت خ �م ����س حم� �ط ��ات ج �ه��د 33
كيلوفولت ت�شمل حمطات تالل 5، 2
 6،واجلرينة وحمطة �شمو�س وانتهت
من تنفيذ وتعديل ال�شبكات الكهربائية
يف ع� ��دد م ��ن امل �ن��اط��ق ��ش�م�ل��ت وا�سط
وال�صجعة ومويلح.
وق��ال ��س�ع��ادة ال��دك�ت��ور املهند�س را�شد
الليم رئي�س هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة
�إن دعم ومتابعة �صاحب ال�سمو ال�شيخ
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي

ع�ضو املجل�س الأع�ل��ى حاكم ال�شارقة
امل���س�ت�م��رة ت���ش�ك��ل ح��اف��زا ك �ب�يرا لبذل
امل��زي��د م��ن اجل �ه��د ل�ت�ط��وي��ر وتعديل
ال�شبكات و�إجن��از م�شروعات املحطات
وتوفري املتطلبات وات�خ��اذ الإج ��راءات
التي ت�ضمن توفري اخلدمات ب�أف�ضل
ج��ودة بجانب توفري الطاقة الالزمة
ل�ل�ت��و��س�ع��ات وامل �� �ش��روع��ات التطويرية
ومواكبة التو�سعات العمرانية والنه�ضة
االقت�صادية وال�صناعية واالجتماعية
التي ت�شهدها �إمارة ال�شارقة.
و�أ�� �ض ��اف �أن ه ��ذا يتطلب ال�ت��و��س��ع يف
م �� �ش��روع��ات ال �ط��اق��ة وامل �ي��اه و�شبكات
النقل والتوزيع ملواجهة الطلب املتزايد
على ال�ط��اق��ة وامل �ي��اه  ..منوها �إىل �أن
تقديرات الهيئة ت�شري ال�ستمرار منو

الطلب على الطاقة يف �إم��ارة ال�شارقة
مبعدل ثالثة يف املائة �سنويا.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن خ�ط��ة الهيئة تت�ضمن
اال�ستمرار يف تنفيذ منظومة تطوير
� �ش �ب �ك��ات ال �ن �ق��ل وال� �ت ��وزي ��ع و�إ�ضافة
حمطات جديدة  ..الفتا �إىل �أن اهتمام
الهيئة بتوفري اخلدمات للم�شروعات
التطويرية اجلديدة وتطوير اخلدمات
يف جماالت عملها كافة �ضمن خططها
احل��ال �ي��ة وامل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة مل��واك �ب��ة النمو
امل� �ط ��رد ل�ل��أح� �م ��ال وح ��رك ��ة التو�سع
ال �ع �م��راين وال �� �س �ك��اين ح�ي��ث �ست�سهم
ت �ل��ك امل �� �ش��اري��ع يف ت�خ�ف�ي��ف الأح �م��ال
على املناطق وتزويد املناطق اجلديدة
بالكهرباء.
و�أو� � �ض� ��ح �أن ال �ه �ي �ئ��ة ت �ع �م��ل يف �إط� ��ار

ا�سرتاتيجية تهتم بالوفاء باحتياجات
ال �ت �ن �م �ي��ة م ��ن ال �ط ��اق ��ة الكهربائية
واال��س�ت�ف��ادة املثلى م��ن امل ��وارد املتاحة
وحت�سني كفاءة �إنتاجها وا�ستخدامها
وحتقيق احلفاظ على البيئة.
و�أ� �ش��ار الليم �إىل ح��ر���ص الهيئة على
ا�ســـــتخدام �أف�ضل احللول التكنولوجية
والتقنية التــــــي ت�ســــــهم يف زيـــــــادة
الإن �ت��اج وتطوير الأداء وتقليل حجم
االن �ب �ع��اث��ات ال�ك��رب��ون�ي��ة ال �� �ص��ادرة عن
امل� �ح� �ط ��ات ب �ن �� �س��ب ك� �ب�ي�رة ت� �ع ��زز من
توجهات اال�ستدامة والطاقة للإمارة
وتعزيز اعتمادية وفاعلية ورفع كفاءة
�شبكات النقل والتوزيع عرب ا�ستخدام
�أف �� �ض��ل ال�ت�ق�ن�ي��ات احل��دي �ث��ة املعتمدة
عامليا.

م��ن ج��ان�ب�ه��ا �أو� �ض �ح��ت امل�ه�ن��د��س��ة مي
الليم م��دي��ر �إدارة التخيل الهند�سي
�أن امل�شاريع التطويرية التي نفذتها
ال �ه �ي �ئ��ة ��س�ت���س�ه��م يف حت �ق �ي��ق الثبات
واال��س�ت�ق��رار ل�شبكة الكهرباء وتوزيع
الأحمال يف عدة مناطق.
و�أك��دت حر�ص الهيئة على توفري كل
الإمكانات ومراعاة �أعلى نظم الأمان
واجل� ��ودة يف ال�ع�م��ل وت�شغيل ال�شبكة
الكهربائية ب�أعلى م�ستويات الأداء فنيا
�إ�ضافة �إىل �أنها تعمل على تنفيذ كل
ال��درا��س��ات ال�لازم��ة لتطوير وتو�سعة
�شبكات النقل والتوزيع و�أنظمة ت�شغيل
وتوليد الكهرباء ورفع م�ستوى الكفاءة
وتعزيز قدرات املحطات لتلبية معدالت
الطلب املتزايد على الكهرباء.

ال �ع �ه��د ن��ائ��ب ح��اك��م ال �� �ش��ارق��ة رئي�س
املجل�س التنفيذي.
وق ��ال ��س�ع��ادة امل�ه�ن��د���س ي��و��س��ف �صالح
ال���س��وي�ج��ي رئ�ي����س ال�ه�ي�ئ��ة �أن الهيئة
ت���س�ع��ى ل�ت�ن�ف�ي��ذ خ �ط��ة ا�سرتاتيجية
لتطوير �شبكة الطرق يف الإم ��ارة من
خ�لال توفري خدمات البنية التحتية
وتكاملها و�صيانتها وت�شغيلها بكفاءة
وفقا لأح��دث املعايري العاملية يف كافة
م�شاريعها ملا لذلك من �أهمية يف ت�أمني
تنمية اقت�صادية واجتماعية م�ستدامة
ال �سيما �أن ال�شارقة ت�شهد حاليا تطورا
ومنوا ملحوظا وحراكا اقت�صاديا غري
م�سبوق ملا تتمتع به من خدمات نوعية
وموقع ا�سرتاتيجي مميز...

م� ��ؤك ��دا �أن ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة �أ�سا�س
النهو�ض يف ال��دول املتقدمة وواحدة
من الركائز الأ�سا�سية لتطوير امل�شاريع
وت�سهيلها وج��ذب كل �صور اال�ستثمار
ك �م��ا ت �ع��د ح ��اف ��زا ي �� �س��اه��م يف م�ضي
الإم ��ارة قدما نحو مزيد م��ن التطور
واالزدهار.
و�أ� � �ض� ��اف �إن ال �ه �ي �ئ��ة �أجن� � ��زت خالل
 2017ع ��ددا م��ن م�شاريع ال�صيانة
ور�صف ط��رق ب��الإم��ارة يف  10مناطق
حيث مت االنتهاء من �أعمال ر�صف يف
�شارع ال�شيخ را�شد بن �صقر القا�سمي
ب�ي�ن م�ن�ط�ق�ت��ي الآب � � ��ار ود�� �س� �م ��ان ويف
منطقة القرائن يف الطريق الوا�صل
ب�ي�ن ال�ت�ق��اط��ع رق ��م  4وم �ي��دان ترمي

ع �م��ران و�� �ش ��ارع رق ��م  23يف منطقة
ال �ن �ه �� �ض��ة ب��الإ� �ض��اف��ة لإع � � ��ادة ر�صف
طريق مليحة بني ال�صناعية اخلام�سة
والثانية ويف �إح��دى الطرق الداخلية
باملنطقة ال�صناعية.12
كما �أجنزت الهيئة خالل الربع الثالث
من العام اجل��اري �أعمال ر�صف ب�شارع
ال���ش�ي��خ را� �ش��د ب��ن ��ص�ق��ر ب�ين الغبيبة
و�سمنان و�صيانة ال �ط��رق يف املنطقة
ال�صناعية ال�ساد�سة و امل�ي��دان الواقع
ب �ي�ن �إم� � ��ارات� � ��ي ع �ج �م ��ان وال �� �ش ��ارق ��ة
وم� �ي ��داين ج �� �س��ر ع ��ود راك � ��ان ب�أر�ض
املعاهد بالإ�ضافة ل�صيانة للطرق يف
كلباء وخورفكان ودبا احل�صن.
كما �شملت �أعمال ال�صيانة رفع كفاءة

ال �ط��رق وت�ع��دي�لات ل�ع��دد م��ن فتحات
االل�ت�ف��اف يف خم�سة مناطق بالإمارة
وه ��ي اجل��ري �ن��ة وال��رح �م��ان �ي��ة و�شارع
ال�شيخ را��ش��د ب��ن �صقر القا�سمي بني
منطقة الآب � ��ار ود� �س �م��ان ويف ال�شارع
ال�صناعي الثالث بني ال�صناعية الثالثة
والعا�شرة وكذلك املنطقة بني ال�شهباء
وال�صناعية ال�ساد�سة بالإ�ضافة لأعمال
ال�صيانة ال��دوري��ة ل�ل�أج��زاء املت�ضررة
من طبقة الر�صف الأ�سفلتي.
و�أك � � ��د ال �� �س��وي �ج��ي �أن ال �ه �ي �ئ��ة تويل
امل�شروعات اخلدمية لعبور امل�شاة �أهمية
خا�صة حفاظا على الأرواح واملمتلكات
ولتوفري عبور �آمن مل�ستخدمي الطريق
حيث �أجنزت الهيئة معابر م�شاة يف 10
مناطق� ..شارع الزهراء بني منطقتي
النباعة ومي�سلون وال�شارع ال�صناعي
ال �ث��ال��ث ب�ي�ن امل �ن �ط �ق��ة ال �� �ص �ن��اع �ي��ة 6
و 12كما �أجنزت معابر م�شاة يف �شارع
ال�شرق بني القليعة والبطينة وال�شارع
ال �� �ص �ن��اع��ي ال� ��راب� ��ع ب�ي�ن ال�صناعية
 10و 11و� �ش��ارع امل��دي �ن��ة اجلامعية
ب�ي�ن ال���ص�ن��اع�ي��ة  5وم�ن�ط�ق��ة �سمنان
و��ش��ارع املريجة بني منطقتي املريجة
و��س�م�ن��ان وال�ع��دي��د م��ن �أع �م��ال معابر
امل�شاة يف كورني�ش البحرية وكورني�ش
اخلان وداخل املدينة اجلامعية و�شارع
العروبة.

طرق ال�شارقة تنجز م�شاريع �صيانة بتكلفة  15مليون درهم

•• ال�شارقة-وام:

�أجن ��زت هيئة ال �ط��رق وامل��وا� �ص�لات يف
ال�شارقة ع��ددا م��ن م�شاريع ال�صيانة
لطرق يف خمتلف �أنحاء الإمارة بتكلفة
بلغت  15مليون دره��م وذل��ك تنفيذا
ل �ت��وج �ي �ه��ات � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأع�ل��ى حاكم ال�شارقة
ب �� �ض��رورة االه �ت �م��ام بالبنية التحتية
ل�ل��إم ��ارة ورف ��ع ك�ف�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��اءة ال �ط��رق مبا
ي�خ��دم ال�سكان ويحقق �سالمة و�أمن
م ��رت ��ادي ه ��ذه ال�ط�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��رق ومبتابعة
حثيثة م��ن ��س�م��و ال���ش�ي��خ ��س�ل�ط��ان بن
حم �م��د ب ��ن � �س �ل �ط��ان ال�ق��ا��س�ـ�ـ�م��ي ويل
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خالل ملتقى نادي املوارد الب�شرية اخلام�س يف 2017

�سيمون ولكر 63 :مليار دوالر قيمة ال�سوق العاملية للعمالة احلرة بحلول 2020
•• دبي -الفجر:

ع� �ق ��دت ال �ه �ي �ئ��ة االحت � ��ادي � ��ة للموارد
الب�شرية احلكومية ،م ��ؤخ��راً ،يف دبي،
ملتقى ن��ادي امل��وارد الب�شرية اخلام�س
خ�ل��ال ال� �ع ��ام  ،2017حت ��ت عنوان
“م�ستقبل امل ��وارد الب�شرية والتحول
الذكي” ،وذلك حتت رعاية معايل �أحمد
بالهول الفال�سي ،وزير الدولة ل�ش�ؤون
ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ايل وامل� �ه ��ارات املتقدمة،
رئ �ي ����س ال �ه �ي �ئ��ة االحت � ��ادي � ��ة للموارد
الب�شرية احلكومية ،وبح�ضور �سعادة
الدكتور عبد الرحمن عبد املنان العور
مدير عام الهيئة ،ووفد �سعودي ممث ً
ال
عن خم�س وزارات حكومية ،والع�شرات
من منت�سبي و�أع�ضاء النادي.
وا��س�ت���ض��اف امل�ل�ت�ق��ى امل �ت �ح��دث العاملي
� �س �ي �م��ون ول� �ك ��ر اخل� �ب�ي�ر يف م�ستقبل
ال�ع�م��ل وال �ق �ي��ادة ،ال ��ذي �سلط ال�ضوء
على �أهم  10اجتاهات يف جمال املوارد
الب�شرية �سيتم ال�ترك�ي��ز عليها خالل
ال �ع��ام  ،2018وم�ن�ه��ا :ت ��أث�ير الذكاء
اال�صطناعي والتعلم الآيل على املوارد
الب�شرية و�سوق العمل ،و�أهمية التحول
من التدريب �إىل التطوير.
و�أكد ولكر �أن املتغريات العاملية املت�سارعة
فر�ضت معادلة جديدة على امل�ؤ�س�سات
وال �� �ش��رك��ات ،ح�ي��ث �أن �ه��ا ب��ات��ت مطالبة
بتغيري �أ�سلوبها التقليدي يف التوظيف،
وتبني نهج ج��دي��د ال�ستقطاب وجذب
�أ�صحاب امل��واه��ب وال�ك�ف��اءات واحلفاظ
عليهم داخ��ل امل��ؤ��س���س��ة ،وم��واك�ب��ة �آخر
امل �� �س �ت �ج��دات يف ع� ��امل التكنولوجيا
وال��ذك��اء اال�صطناعي ،واال�ستفادة من
ه� ��ذه ال �ت �ق �ن �ي��ات يف ت �ط��وي��ر منظومة
العمل.
و�أ�شار �إىل �أن �إدارات املوارد الب�شرية يف
العديد من امل�ؤ�س�سات العاملية �أ�صبحت
تعتمد ب�شكل متزايد يف عملية التوظيف
على ا�ستقطاب امل��وظ�ف�ين الأك �ف��اء من
خ�ل�ال ن �ظ��ام��ي ال�ت�ع�ه�ي��د� ،أو التعاقد
املبا�شر مع املوظفني امل�ستقلني ،الفتاً
�إىل �أن قيمة ال���س��وق العاملية للعمالة
احل ��رة ��س�ت���ص��ل �إىل  63م�ل�ي��ار دوالر

بحلول العام  2020بح�سب �إح�صائية
�أعلنت عنها �شركة  PwCاال�ست�شارية
العاملية.
وذك ��ر �أن ث�م��ة ال �ع��دي��د م��ن الوظائف
امل�ن��ا��س�ب��ة لأ� �ص �ح��اب الأع� �م ��ال احل ��رة،
ال ��س�ي�م��ا ت�ل��ك ال �ت��ي امل��رت�ب�ط��ة بتقنية
املعلومات ،والتكنولوجيا احلديثة ،و�أن
ا�ستعانة امل�ؤ�س�سات ب�أ�صحاب الأعمال
احل ��رة يف تنفيذ امل���ش��اري��ع و�أداء املهام
ينطوي على جمموعة من الإيجابيات
وال���س�ل�ب�ي��ات ،ف��ال�ب�ن���س�ب��ة للإيجابيات
ف�إنها تتمثل يف �سرعة �إيجاد الأ�شخا�ص

املنا�سبني ،وخف�ض التكاليف الباهظة
لعملية التوظيف� ،أم��ا �أب��رز ال�سلبيات
والتحديات فتتلخ�ص يف �صعوبة خلق
روح ال �ف ��ري ��ق ال� ��واح� ��د ب�ي�ن موظفي
امل��ؤ��س���س��ة و�أ� �ص �ح��اب الأع� �م ��ال احل ��رة،
بالإ�ضافة �إىل تعذر تطبيق نظام �إدارة
�أداء على هذه الفئة من املوظفني.
وب �ي��ن اخل� �ب�ي�ر ال� �ع ��امل ��ي يف م�ستقبل
ال�ع�م��ل وال �ق �ي��ادة �أن تطبيقات الذكاء
اال� �ص �ط �ن��اع��ي وال �ت �ع �ل��م الآيل لديها
ت ��أث�ي�ر م �ت �� �س��ارع ب���ش�ك��ل �أو ب ��آخ��ر على
امل��وارد الب�شرية وبيئة العمل ،مطالباً

�إدارات امل��وارد الب�شرية ب�ضرورة ر�صد
الآث� ��ار امل�ترت�ب��ة ع�ل��ى امل� ��وارد الب�شرية
يف امل�ؤ�س�سات نتيجة �أمت�ت��ة اخلدمات،
وتوظيف ال��ذك��اء اال�صطناعي يف بيئة
العمل ،و�أن تعد اخلطط اال�سرتاتيجية
للم�ؤ�س�سة وفقاً لذلك.
و�شدد ولكر على �أهمية حتفيز املوظفني
يف حت�ق�ي��ق ر�ؤي� ��ة امل��ؤ��س���س��ة و�أهدافها
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ،و�أن ا��س�ت�ث��ارة حما�س
املوظفني ال تت�أتى �إال من خالل وجود
ت�صور وا�ضح لأهداف امل�ؤ�س�سة ،ومتابعة
حثيثة من قبل قيادة امل�ؤ�س�سة و�إدارات

امل ��وارد الب�شرية فيها لأداء املوظفني،
والإ�� �ش ��ادة ب ��إجن��ازات �ه��م وب��ال��دور الذي
ي � ��ؤدون� ��ه يف ت��رج �م��ة ر�ؤي� � ��ة امل�ؤ�س�سة
و�أهدافها �إىل واقع ملمو�س.
ول �ف��ت �إىل �أن ت �ط��ور م�ن�ظ��وم��ة �إدارة
امل��وارد الب�شرية يف �أي م�ؤ�س�سة مرهون
بتقبل ال�ق�ي��ادة العليا للم�ؤ�س�سة لأي
ع�م�ل�ي��ة ت�غ�ي�ير �أو ت �ط��وي��ر ،و�أن قيادة
ال�ت�غ�ي�ير يف ال���ش��رك��ات ال�ن��ا��ش�ئ��ة �أ�سهل
ن�سبيا من قيادته يف ال�شركات الكبرية،
التي م�ضى على ت�أ�سي�سها وقت طويل،
ح�ي��ث �أن ب ��إم �ك��ان ال �� �ش��رك��ات النا�شئة
وم �ن��ذ ال �ب��داي��ة و� �ض��ع م�ع��اي�ير و�أفكار
م�ستحدثة تتما�شى وتتوافق مع طبيعة
ال�سوق العاملية التي تت�سم بالديناميكية
والتحوالت املت�سارعة.
يعد نادي امل��وارد الب�شرية الذي انطلق
يف ال �ع��ام  ،2010م��ن �أب� ��رز املبادرات
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ل�ل�ه�ي�ئ��ة ،ح�ي��ث ي�شكل
من�صة تفاعلية ،وق�ن��اة توا�صل فكري
وم �ع��ريف ،جت�م��ع امل�ه�ت�م�ين واملخت�صني
ب��امل��وارد الب�شرية واخل�ب�راء و�أ�صحاب
ال �ت �ج��ارب امل �م �ي��زة حت��ت ��س�ق��ف واح ��د؛
لتبادل الأفكار واخلربات واحللول التي
من �ش�أنها تعزيز الأدوار املنوطة ب�إدارات
امل ��وارد الب�شرية واخل��دم��ات امل�ؤ�س�سية
وغ �ي�ره � �م ��ا يف خم �ت �ل ��ف ال� �ق� �ط ��اع ��ات
بالدولة.
ويتيح ال �ن��ادي ملنت�سبيه ال��ذي��ن جتاوز
ع��دده��م ح��اج��ز ال� �ـ � 12أل� ��ف منت�سب
ف��ر� �ص��ة م�ث��ال�ي��ة ل�ل�ت�ع��رف �إىل �أف�ضل
امل� �م ��ار�� �س ��ات واالط � �ل ��اع ع �ل��ى ق�ص�ص
جن��اح العديد من الأف ��راد وامل�ؤ�س�سات،
والتوا�صل مع املخت�صني واملهتمني كل
�ضمن اخت�صا�صه.
وخ�ل�ال ال�ع��ام  2017عقد ال �ن��ادي 5
ملتقيات ناق�شت ع��دداً من املو�ضوعات
امل �ه �م��ة ه ��ي :ع ��ام اخل�ي�ر ب�ي�ن التطوع
وامل �� �س ��ؤول �ي��ة امل�ج�ت�م�ع�ي��ة للم�ؤ�س�سات،
وال� �ق ��راءة ب�ين امل�ت�ع��ة وال �ف��ائ��دة ،ودور
امل � ��وارد ال�ب���ش��ري��ة يف م��واك �ب��ة التطور
ال �ت �ك �ن��ول��وج��ي ،وال �� �ص �ح��ة وال�سالمة
املهنية يف بيئة العمل ،وم�ستقبل املوارد
الب�شرية والتحول الذكي.

«اقت�صادية ال�شارقة» تراقب الأ�سواق منعا لأي ا�ستغالل ل�ضريبة القيمة امل�ضافة
•• ال�شارقة-وام:

�أك� ��دت دائ� ��رة ال�ت�ن�م�ي��ة االق�ت���ص��ادي��ة ب��ال���ش��ارق��ة �أن
هناك نحو  12معيــــــارا يجب توافـــــــره �إلزاميا يف
�أي ف��ات��ورة �ضريبية و 5معايري للفاتورة املب�سطة
على �أن تت�ضمن ب�صورة �أ�سا�سية و�صف ال�سلع �أو
اخل��دم��ات التي يتم توريدها و�سعر ك��ل وح��دة من
�سلعة �أو خدمة والكمية واحلجم الذي يتم توريده
ون�سبة ال�ضريبة واملبلغ امل�ستحق دفعه بالدرهم.
وق ��ال ��س�ع��ادة �سلطان ع �ب��داهلل ب��ن ه��ده ال�سويدي
رئ�ي����س دائ� ��رة التنمية االق�ت���ص��ادي��ة ب��ال���ش��ارق��ة ان
ال��دائ��رة حتر�ص على تبني خطة ميدانية �شاملة

ومنظمة للحمالت الرقابية على �أ� �س��واق الإم��ارة
وي� �ق ��وم ب�ت�ن�ف�ي��ذه��ا ع �ل��ى م � ��دار ال� �ع ��ام ف��ري��ق عمل
متخ�ص�ص من ال�ضباط التجاريني يف �إدارة الرقابة
واحلماية التجارية وذلك للت�أكد من �سالمة جميع
املمار�سات االقت�صادية يف الأ�سواق ولن�شر الوعي بني
التجار وامل�ستهلكني ومكافحة كافة مظاهر الغ�ش
والتالعب التجاري واحل��د من املمار�سات ال�سلبية
التي قد يلج�أ �إليها البع�ض.
و�أ� �ش��ار اىل �أن ال��دائ��رة وم��ن خ�لال ه��ذه احلمالت
�ستقوم بالت�أكد من التزام جميع املن�ش�آت االقت�صادية
العاملة يف الإمارة بالقوانني املنظمة ل�ضريبة القيمة
امل�ضافة خا�صة يف م��ا يخ�ص ال�ف��ات��ورة ال�ضريبية

وال�ت��ي �سيبد�أ تطبيقها اع�ت�ب��ارا م��ن ب��داي��ة ال�شهر
املقبل .و�أك��د ال�ســـــويدي �أهمية توا�صل اجلمهور
مع الدائرة يف حالـــــــــــة تعر�ضهــــــــم لأي حالـــــــة من
حاالت التالعب بالأ�ســـــــــعار �أو عــــــــدم التزام التجار
بالقوانني املن�صو�صة و�شدد على �ضرورة احتفاظ
امل�ستهلكني بفاتورة ال�شراء التي تعد مرجعا لهم
وال���ض��ام��ن حل�ق��وق�ه��م يف ح ��ال رغ�ب�ت�ه��م يف تقدمي
� �ش �ك��وى .ون � ّب��ه اىل �أن ال ��دائ ��رة �ستكثف جهودها
الرقابية وبالتعاون مع خمتلف اجلهات املخت�صة يف
الدولة للت�أكد من التزام جميع املن�ش�آت االقت�صادية
ال�ع��ام�ل��ة يف الإم� � ��ارة ب�ت�ط�ب�ي��ق اال� �ش�ت�راط��ات التي
تفر�ضها الهيئة االحتادية لل�ضرائب.

« غاز الإمارات » تبد�أ تنفيذ �أول م�شروع �أ�سطوانات الغاز املركبة يف الإمارات
•• دبي -وام:

تعتزم �شركة “ غاز الإمارات “  -التابعة
مل�ج�م��وع��ة ب�ت��رول الإم � � ��ارات الوطنية
“ اي �ن��وك “  -ال �ب��دء ب �ت��وري��د وتوزيع
وت��رك �ي��ب �أ� �س �ط��وان��ات ال �غ��از امل��رك �ب��ة يف
جممع “ بوابة اخليل “ ال�سكني.
وي��أت��ي امل�شروع يف �إط��ار االتفاقية التي
وقعتها ال�شركة مع “ دب��ي للعقارات “
يف مطلع العام اجل��اري لتزويد ال�سكان
ب ��أ� �س �ط��وان��ات غ ��از ال�ط�ه��ي ال �ت��ي متتاز
ب��أع�ل��ى م���س�ت��وي��ات الأم� ��ان وال�سالمة.
وق� ��ال � �س �ع��ادة ��س�ي��ف ح�م�ي��د الفال�سي
الرئي�س التنفيذي ملجموعة “ اينوك “
�إن قطاع غاز البرتول امل�سال حول العامل
ي�شهد حتو ًال جذريا من ا�سطوانات الغاز
املعدنية التقليدية �إىل �أخ��رى جديدة
�أكرث تطوراً وقدر ًة على توفري بيئة �آمنة
يف املطابخ املنزلية  ..فيما ي�أتي تركيب
هذه الأ�سطوانات املبتكرة املزودة ب�أحدث
�أنظمة ال�سالمة ت��أك�ي��داً على التزامنا
الرا�سخ ب�أرقى معايري البيئة وال�صحة
وال �� �س�لام��ة و��س�ع�ي�ن��ا ال ��دائ ��م لالبتكار
يف ت��وف�ير �أج� ��ود امل�ن�ت�ج��ات واخلدمات
لعمالئنا الكرام .
و�أ�ضاف “ بو�صفها املزود الأول والوحيد
لأ��س�ط��وان��ات ال�غ��از امل��رك�ب��ة ذات املظهر
اجل ��ذاب �� ..س�ت�ت��وىل ال���ش��رك��ة ح�صريا

تلبية ك��اف��ة االح�ت�ي��اج��ات املتعلقة بغاز
ال �ب�ترول امل���س��ال يف املجمعات ال�سكنية
التابعة ل�شركة دبي للعقارات ب��دءاً من
بوابة اخليل».
من جهته  ..قال عارف مبارك الرئي�س
التنفيذي ل��ذراع �إدارة الأ��ص��ول يف دبي
للعقارات “ نويل م�س�ألة �سالمة ال�سكان
وامل�ست�أجرين لدينا �أق�صى اهتماماتنا
ون� �ح ��ن م �ل �ت��زم��ون ب �ت �ح �� �س�ين البنية
التحتية لعقاراتنا واحلفاظ على بيئة
�آم �ن��ة يف ج�م�ي��ع جممعاتنا ال�سكنية..

لذا تعك�س خطوة و�ضع �أ�سطوانات غاز
م��رك�ب��ة م�ت�ط��ورة وج��دي��دة وال �ت��ي تعد
الأوىل م��ن ن��وع�ه��ا يف دول ��ة الإم � ��ارات
جهودنا الرامية �إىل تعزيز �أمن ومرونة
البنية التحتية جلميع ال�سكان يف جممع
بوابة اخليل «.
وم ��ن خ�ل�ال ع�م�ل�ي��ة ت��رك�ي��ب منظومة
الأ�سطوانات اجل��دي��دة املقرر تطبيقها
على مرحلتني على �أن يتم االنتهاء منها
يف ال��رب��ع الأول � 2018سيتم تزويد
جميع مطابخ ال��وح��دات ال�سكنية التي

«االحتاد خلدمات الطاقة» توقع اتفاقية مع «�إينوك»
•• دبي-وام:

وقعت �شركة االحت��اد خلدمات الطاقة “�إحتاد �إ�سكو”  -ال�شركة
الرائدة يف جمال خدمات الطاقة واململوكة بالكامل من قبل هيئة
كهرباء ومياه دبي  -اتفاقية مع جمموعة “�إينوك” لإعادة ت�أهيل
حمطات ال��وق��ود التابعة لها وحت�سني التربيد والإ� �ض��اءة يف تلك
املحطات مع �أمتتة وتركيب �أنظمة الطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية
« .»PVوقع االتفاقية �سعادة �سعيد حممد الطاير رئي�س جمل�س
�إدارة �شركة االحتاد خلدمات الطاقة “احتاد ا�سكو” الع�ضو املنتدب
الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دب��ي و�سعادة �سيف حميد
الفال�سي الرئي�س التنفيذي ملجموعة “�إينوك» .ومبوجب االتفاقية
�ستعمل �شركة االحتاد خلدمات الطاقة على حت�سني كفاءة ا�ستهالك

الطاقة يف حمطات الوقود التابعة لـمجموعة “�إينوك” من خالل
تنفيذ م�شروع جتريبي يف �إحدى املحطات �سيجري تعميمه الحقا
على املحطات الأخ��رى ..ومن املتوقع �أن ي�ساعد امل�شروع يف خف�ض
ا� �س �ت �ه�لاك حم �ط��ات ال ��وق ��ود ل�ل�ط��اق��ة ب ��أك�ث�ر م��ن  36%خالل
ال�سنوات ال�سبع املقبلة .وقال �سعادة �سعيد حممد الطاير “ ي�أتي
توقيع االتفاقية حتقيقا لر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي
“رعاه اهلل” جلعل دبي منوذجا عامليا للطاقة النظيفة واالقت�صاد
الأخ���ض��ر ور�ؤي ��ة الإم� ��ارات  2021وخ�ط��ة دب��ي  2021لتحقيق
التنمية امل�ستدامة يف ال��دول��ة ودع�م��ا ال�سرتاتيجية دب��ي للطاقة
النظيفة  2050الرامية �إىل تر�سيخ مكانة دبي بو�صفها مركزا
عامليا للطاقة النظيفة وكفاءة �إدارة الطاقة.

يزيد ع��دده��ا ع��ن � 9آالف وح��دة �ضمن
جممع “ بوابة اخليل “ بجهاز ا�ست�شعار
متطور لر�صد ت�سرب الغاز يقوم بوقف
تدفق الغاز من الأ�سطوانات عرب �صمام
الإغالق الكهربائي املعزز مبفتاح �إغالق
للحاالت الطارئة.
ويت�صل نظام ر�صد الغاز يف كل مطبخ
م��ع ل��وح��ة الإن� ��ذار ب��احل��رائ��ق يف املبنى
التي تقوم على الفور ب��الإب�لاغ عن �أي
خم��اط��ر م�ب��ا��ش��رة �إىل م��رك��ز الطوارئ
ال�ع��ام��ل ع�ل��ى م ��دار ال���س��اع��ة يف الإدارة

العامة للدفاع املدين -دبي.
وي ��أت��ي ّ
منظم ت��دف��ق ال�غ��از امل��رك��ب على
الأ�سطوانة م��زودا ب�آلية لر�صد التدفق
الفائ�ض تقوم بوقف تدفق ال�غ��از على
ال�ف��ور م��ن الأ��س�ط��وان��ة يف ح��ال حدوث
خط�أ باحتواء التدفق عرب الأنابيب.
وع�لاوة على ذل��ك �سيتم ت�سجيل �سكان
جم�م��ع ب��واب��ة اخل�ي��ل ب�شكل تلقائي يف
ع �ق��ود ال���ص�ي��ان��ة ال���س�ن��وي��ة ال �ت��ي توفر
ل �ه��م راح� ��ة ال �ب��ال ط�ي�ل��ة �أي � ��ام ال�سنة.
وتتميز الأ�سطوانات املتطورة اجلديدة
ب��وزن �ه��ا اخل �ف �ي��ف ال� ��ذي ي �ع��ادل ن�صف
وزن الأ� �س �ط��وان��ة امل�ع��دن�ي��ة التقليدية
تقريبا الأم��ر ال��ذي ي�ساعد على تعزيز
كفاءة ا�ستهالك الوقود نتيجة تقلي�ص
وزن احل �م��ول��ة ع �ل��ى م��رك �ب��ات النقل
وب��ال �ت��ايل حت�ق�ي��ق خ�ف����ض م�ل�م��و���س يف
�إج �م��ايل الب�صمة ال�ك��رب��ون�ي��ة وبف�ضل
عبوتها �شبه ال�شفافة تتيح الأ�سطوانات
للعمالء معرفة م�ستوى ال�غ��از داخلها
ل� ��دى ان �خ �ف��ا� �ض��ه وب ��ال �ت ��ايل تنبيههم
حلجز مواعيد �إع��ادة التعبئة يف الوقت
املنا�سب.
وت ��أت��ي م �ب��ادرة غ ��از الإم� � ��ارات لتوفري
التطبيقات ال��ذك�ي��ة امل��دع��وم��ة ب�أحدث
ال�ت�ق�ن�ي��ات ال �ت��ي م��ن � �ش ��أن �ه��ا م�ساعدة
��س�ك��ان جم�م��ع ب��واب��ة اخل�ي��ل ع�ل��ى �إدارة
احتياجاتهم م��ن غ��از ال �ب�ترول امل�سال
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«طرق دبي» تد�شن الت�شغيل التجريبي لأول
مركبة كهربائية هيدروجينية يف املنطقة

•• دبي -وام:

د�شن �سعادة مطر الطاير املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين يف هيئة الطرق
واملوا�صالت الت�شغيل التجريبي لأول مركبة �أج��رة كهربائية تعمل بخاليا
وقود الهيدروجني �ضمن �أ�سطول مركبات م�ؤ�س�سة تاك�سي دبي وذلك بالتعاون
مع �شركة الفطيم لل�سيارات .ومتتاز املركبة الكهربائية الهيدروجينية ب�أنها
منعدمة االنبعاثات الكربونية وتقت�صر انبعاثاتها على امل��اء فقط كما �أنها
ال ت�صدر �أي �ضجيج وتقطع م�سافة تتجاوز ال�ـ  500كلم للخزان الواحد
وزمن �إعادة تعبئة ال يتجاوز خم�س دقائق .وتعمل ال�سيارة الكهربائية عدمية
االنبعاثات على الهيدروجني الذي يولد الكهرباء داخل ال�سيارة بعد اختالطه
بالأك�سجني الآتي من الهواء عرب فتحات ال�سيارة الأمامية ..وتوفر املركبة
درجات عالية من الراحة يف القيادة .وقال �سعادة مطر الطاير �إن هيئة الطرق
واملوا�صالت تويل مو�ضوع احلفاظ على البيئة وتر�شيد الطاقة اهتماما كبريا
حيث تعد ال�سالمة واال�ستدامة البيئية �إحدى الغايات اال�سرتاتيجية للهيئة
وذلك متا�شيا مع املبادرة الوطنية التي �أطلقها �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه
اهلل عام  2012حتت �شعار “اقت�صاد �أخ�ضر لتنمية م�ستدامة” لبناء اقت�صاد
�أخ�ضر يف دولة الإمارات وكذلك متا�شيا مع ا�سرتاتيجية الطاقة واحلد من
الكربون التي تتبناها حكومة دبي الهادفة �إىل جعل دبي مثاال يحتذى به يف
كفاءة ا�ستهالك الطاقة وخف�ض االنبعاثات الكربونية كما ت�أتي �أي�ضا يف �إطار
التزام الهيئة باخلطة ال�شاملة لتقليل االنبعاثات الكربونية يف قطاع مركبات
الأجرة بن�سبة 2يف املائة وفقا ملتطلبات املجل�س الأعلى للطاقة يف دبي والتحول
نحو االقت�صاد الأخ�ضر .و�أع��رب عن �سروره ك��ون م�ؤ�س�سة تاك�سي دب��ي �أول
م�ؤ�س�سة �أجرة ت�شغل مركبة “مرياي” الكهربائية الهيدروجينية يف منطقة
ال�شرق الأو�سط م�شريا �إىل �أن الهيئة �ستقوم بتجربة املركبة �ضمن خدمة
الليموزين يف مطار دبي الدويل للوقوف على اجلدوى االقت�صادية واملنفعة
البيئية من ت�شغيلها �إىل جانب كفاءة املحرك وتكلفة ال�صيانة وغريها.
و�أك��د �أن هيئة الطرق واملوا�صالت هي �أول جهة يف املنطقة قامت بالت�شغيل
التجريبي ملركبات هجينة كهربائية تعمل بالوقود والكهرباء �ضمن �أ�سطول
مركبات تاك�سي دبي يف الفرتة من عام  2008حتى عام  2011و�أظهرت
نتائج تلك التجربة اجلدوى االقت�صادية والبيئية حيث بلغت ن�سبة الرت�شيد
يف ا�ستخدام ال��وق��ود  30يف امل��ائ��ة وانخفا�ض االنبعاثات الكربونية  30يف
امل��ائ��ة ..كما �أعلنت الهيئة ع��ن خطتها ال�شاملة لتحويل  50يف امل��ائ��ة من
مركبات الأج��رة يف دب��ي �إىل مركبات هجينة بحلول ع��ام  2021وتت�ضمن
اخل�ط��ة رف��ع ع��دد م��رك�ب��ات الأج ��رة الهجينة يف دب��ي م��ن  791مركبة عام
� 2016إىل  4750مركبة هجينة كهربائية عام .2021
وت�ستحوذ م�ؤ�س�سة تاك�سي دب��ي على ال�ع��دد الأك�ب�ر م��ن امل��رك�ب��ات الهجينة
الكهربائية بنحو  2280مركبة حيث تبلغ ن�سبة املركبات الهجينة يف امل�ؤ�س�سة
حاليا قرابة  20يف املائة.

« الذكاء اال�صطناعي » يت�صدر �أبرز
جماالت املوارد الب�شرية يف 2018

•• دبي -وام:

عقدت الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية  -م�ؤخرا يف دبي -
ملتقى ن��ادي امل��وارد الب�شرية اخلام�س خ�لال العام  2017حتت عنوان
“ م�ستقبل املوارد الب�شرية والتحول الذكي “ ..وذلك حتت رعاية معايل
الدكتور �أحمد بن عبد اهلل حميد بالهول الفال�سي وزي��ر دول��ة ل�ش�ؤون
التعليم العايل واملهارات املتقدمة رئي�س الهيئة وبح�ضور �سعادة الدكتور
عبد الرحمن عبد املنان العور مدير ع��ام الهيئة ووف��د �سعودي ممثال لـ
 5وزارات ولفيف من منت�سبي و�أع�ضاء النادي .وا�ست�ضاف امللتقى �سيمون
ولكر املتحدث العاملي واخلبري يف م�ستقبل العمل والقيادة ال��ذي �سلط
ال�ضوء على �أه��م  10اجتاهات يف جم��ال امل��وارد الب�شرية �سيتم الرتكيز
عليها خ�لال ال�ع��ام  2018ومنها ت��أث�ير ال��ذك��اء اال�صطناعي والتعلم
الآيل على امل��وارد الب�شرية و��س��وق العمل و�أهمية التحول م��ن التدريب
�إىل التطوير .و�أك��د ولكر �أن املتغريات العاملية املت�سارعة فر�ضت معادلة
ج��دي��دة على امل�ؤ�س�سات وال���ش��رك��ات ال�ت��ي ب��ات��ت مطالبة بتغيري �أ�سلوبها
التقليدي يف التوظيف وتبني نهج ج��دي��د ال�ستقطاب وج��ذب �أ�صحاب
املواهب والكفاءات واحلفاظ عليها داخل امل�ؤ�س�سة ومواكبة �آخر امل�ستجدات
يف عامل التكنولوجيا والذكاء اال�صطناعي واال�ستفادة من هذه التقنيات
يف تطوير منظومة العمل .و�أ�شار �إىل �أن �إدارات املوارد الب�شرية يف العديد
من امل�ؤ�س�سات العاملية �أ�صبحت تعتمد ب�شكل متزايد يف عملية التوظيف
على ا�ستقطاب املوظفني الأك�ف��اء من خ�لال نظامي التعهيد �أو التعاقد
املبا�شر مع املوظفني امل�ستقلني ..الفتا �إىل �أن قيمة ال�سوق العاملية للعمالة
احلرة �ست�صل �إىل  63مليار دوالر بحلول العام  2020بح�سب �إح�صائية
�أعلنت عنها �شركة  PwCاال�ست�شارية العاملية .وذكر �أن ثمة العديد من
الوظائف املنا�سبة لأ�صحاب الأعمال احلرة ..ال �سيما تلك التي املرتبطة
بتقنية املعلومات ،والتكنولوجيا احلديثة و�أن ا�ستعانة امل�ؤ�س�سات ب�أ�صحاب
الأعمال احل��رة يف تنفيذ امل�شاريع و�أداء املهام ينطوي على جمموعة من
الإيجابيات وال�سلبيات  ..مو�ضحا �أن الإيجابيات تتمثل يف �سرعة �إيجاد
الأ�شخا�ص املنا�سبني وخف�ض التكاليف الباهظة لعملية التوظيف ..بينما
تتلخ�ص �أبرز ال�سلبيات والتحديات يف �صعوبة خلق روح الفريق الواحد بني
موظفي امل�ؤ�س�سة و�أ�صحاب الأعمال احلرة � ..إ�ضافة �إىل تعذر تطبيق نظام
�إدارة �أداء على هذه الفئة من املوظفني.
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد � -إدارة العالمات التجارية

العدد  12206بتاريخ 2017/12/24

العدد  12206بتاريخ 2017/12/24

العدد  12206بتاريخ 2017/12/24

العدد  12206بتاريخ 2017/12/24

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد � -إدارة العالمات التجارية
العدد  12206بتاريخ 2017/12/24

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد � -إدارة العالمات التجارية
العدد  12206بتاريخ 2017/12/24

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد � -إدارة العالمات التجارية
العدد  12206بتاريخ 2017/12/24

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد � -إدارة العالمات التجارية
العدد  12206بتاريخ 2017/12/24

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد � -إدارة العالمات التجارية
العدد  12206بتاريخ 2017/12/24

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد � -إدارة العالمات التجارية
العدد  12206بتاريخ 2017/12/24

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد � -إدارة العالمات التجارية
العدد  12206بتاريخ 2017/12/24

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد � -إدارة العالمات التجارية
العدد  12206بتاريخ 2017/12/24
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حماكم دبي

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد� -إدارة الت�سجيل التجاري
ق�سم العالمات التجارية

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12206بتاريخ 2017/12/24
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8827
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد � -إدارة العالمات التجارية

العدد  12206بتاريخ 2017/12/24

العدد  12206بتاريخ 2017/12/24

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك �سهالوي لزينة ال�سيارات �ش.ذ.م.م.
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املنذرة  /دنيا للتمويل  -ذ م م
املنذر اليها  :احمد قا�سم ثابت
تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره ( )24.954.00درهم نتيجة
االخالل ب�سداد االق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
ا�سبوع من تاريخ الن�شر ,واال �سي�ضطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على
ال�سيارة رق��م (/31169خ�صو�صي/F/دبي) من ن��وع (ميت�سوبي�شي الن�سر -
�صالون) موديل ( )2010لون (ف�ضي) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع
حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت,,,,
الكاتب العدل

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية

املودعة حتت رقم  275220 :بتاريخ 2017/06 /19 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم� :سهالوي لزينة ال�سيارات �ش.ذ.م.م.
وعنوانه� :ص .ب  117137دبي ،االمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :اخلدمات.
املركبات و�أجهزة النقل الربي �أو اجلوي �أو املائي,حماور دواليب املركبات,مكائن للمركبات
الربية,جمموعة م�سننات للمركبات الربية ,عجالت املركبات�,إطارات لعجالت املركبات,هياكل �سيارات يف
الفئة .12
الواقـعة بالفئة.12 :
و�صف العالمة:عبارة عن الكلمة الالتينية  DSKكتبت ب�شكل مميز باللون الأبي�ض الفاحت على �إطار
م�ستطيل ال�شكل باللون الأزرق كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن .
�إدارة العالمات التجارية

العدد  12206بتاريخ 2017/12/24

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/3783تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �ضدهما� -1/شركة ماتو�سيان للتجارة العامة  -LLC -ومتثلها
مديرة ال�شركة ليلى ماتو�سيان  -2ليلى ماتو�سيان  -ب�صفتها �شريك وكفيل
�ضامن ل�شركة ماتو�سيان للتجارة العامة  -جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب
التنفيذ/بنك االحتاد الوطني وميثله  /عبداهلل حممد ر�سول علي الهرمودي
 قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذبه وق��دره ( )1559187درهم بالت�ضامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

العدد  12206بتاريخ 2017/12/24

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صقر البوادي للهواتف املتحركة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1057961:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد ابراهيم عبداهلل ابراهيم املرزوقي من �شريك اىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء/حممد ابراهيم عبداهلل ابراهيم املرزوقي من  %51اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف خليل ابراهيم حميدي
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة  2.70*1اىل 3*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة اىل م�ؤ�س�سة فردية
تعديل ا�سم جتاري من� /صقر البوادي للهواتف املتحركة ذ.م.م
SAQR AL BAWADI MOBILE PHONES LLC

اىل�/صقر البوادي للهواتف املتحركة

حماكم دبي االبتدائية

SAQR AL BAWADI MOBILE PHONES

العدد  12206بتاريخ 2017/12/24
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8828

املنذرة  /دنيا للتمويل  -ذ م م
املنذر اليها  :فري�ش فود�س انرتنا�شينال � -ش ذ م م
تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره ( )10.884.00درهم نتيجة
االخالل ب�سداد االق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
ا�سبوع من تاريخ الن�شر ,واال �سي�ضطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (/68404خ�صو�صي/M/دبي) من نوع (هيونداي  - H1فان)
موديل ( )2013لون (ابي�ض) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة
حقوق املنذر من �أي نوع كانت,,,,
الكاتب العدل

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية

مغ

العدد  12206بتاريخ 2017/12/24

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سمارت هوم للتكنولوجيا
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة ح�سام جزاع ال�صحناوي %100
تعديل وكيل خدمات/ا�ضافة �سعاد �سامل املن�صوري

حماكم دبي االبتدائية

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عدنان حمد قما�ش

العدد  12206بتاريخ 2017/12/24
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8830

تعديل وكيل خدمات/حذف �سعاد �سامل مبارك �سلطان املن�صوري

املنذرة  /دنيا للتمويل  -ذ م م
املنذر اليها � :شم�س الدين امري حم�شا
تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره ( )58.018.04درهم نتيجة
االخالل ب�سداد االق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
ا�سبوع من تاريخ الن�شر ,واال �سي�ضطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (/31329خ�صو�صي/Q/دبي) من نوع (تويوتا كوروال � -صالون)
موديل ( )2013لون (عنابي) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة
حقوق املنذر من �أي نوع كانت,,,,

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

مغ

املنذرة  /دنيا للتمويل  -ذ م م
املنذر اليها  :هاومال نا�صر �سليمان
تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره ( )27.209.00درهم نتيجة
االخالل ب�سداد االق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
ا�سبوع من تاريخ الن�شر ,واال �سي�ضطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (/94263خ�صو�صي/M/دبي) من نوع (تويوتا انوفا  -ا�ستي�شن)
موديل ( )2011لون (ابي�ض) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة
حقوق املنذر من �أي نوع كانت,,,,
الكاتب العدل

املنذرة  /دنيا للتمويل  -ذ م م
املنذر اليها  :ولد علي دي دبليو �سي � -ش ذ م م
تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره ( )90.709.00درهم نتيجة
االخالل ب�سداد االق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
ا�سبوع من تاريخ الن�شر ,واال �سي�ضطر املنذر التخاذ االج ��راءات التنفيذية
على ال�سيارة رقم (/94833خ�صو�صي/C/دبي) من نوع (فوتون VIEW
 با�ص) موديل ( )2014لون (ابي�ض) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر معحفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت,,,,
الكاتب العدل

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12206بتاريخ 2017/12/24
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8824

املنذرة  /دنيا للتمويل  -ذ م م
املنذر اليها  :جيه ا�س ال اك�سربي�س للنقل الربي العام � -ش ذ م م
تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره ( )16.905.00درهم نتيجة
االخالل ب�سداد االق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
ا�سبوع من تاريخ الن�شر ,واال �سي�ضطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (/52321خ�صو�صي/H/دبي) من نوع (هيونداي جيتز) موديل
( )2010لون (اخ�ضر) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق
املنذر من �أي نوع كانت,,,,
الكاتب العدل

العدد  12206بتاريخ 2017/12/24

حماكم دبي

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/تاورز
الند لل�صيانة العامة رخ�صة رقمCN 1083786:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (ابوظبي)

العدد  12206بتاريخ 2017/12/24
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/2712مدين جزئي

اىل املدعي عليه -1 /مطعم ومقهى الطاولة احلمراء اال�صلي � -ش ذ م م � -سابقا -
مطعم مغول دربار  -ذ م م  -حاليا  -2بيمان جواد جادرى جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي� /شركة �سهامي بيمه اي��ران  -قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها الزام
املدعي عليها ( )1مببلغ وقدره ( 18.982درهم) والزام املدعي عليه ( )2مببلغ وقدره
( 4.660درهم) والزامهما بالر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ
اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام  ،وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2018/1/10
ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch2.D.17لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة �أيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم
العدد  12206بتاريخ 2017/12/24
�إعالن بالن�شر باالحالة للمحكمة
 2017/192جتاري كلي

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  12206بتاريخ 2017/12/24
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8825

املنذرة  /دنيا للتمويل  -ذ م م
املنذر اليها  :ات�ش ام اف العمال تنفيذ الت�صميم الداخلي �ش ذ م م  -حاليا  -ايتك
للت�صميم والديكور � -ش ذ م م � -سابقا  -تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرعة �سداد
مبلغ وقدره ( )13.462.67درهم نتيجة االخالل ب�سداد االق�ساط ال�شهرية املتعلقة
بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ الن�شر ,واال �سي�ضطر املنذر
التخاذ االجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم (/93319خ�صو�صي/F/دبي) من
نوع (ني�سان التيما � -صالون) موديل ( )2014لون (بني) واملمولة ل�صاحلكم من
قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت,,,,
الكاتب العدل

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد � -إدارة العالمات التجارية

حماكم دبي االبتدائية

�إعــــــــــالن

العدد  12206بتاريخ 2017/12/24
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8826

العدد  12206بتاريخ 2017/12/24
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8829

العدد  12206بتاريخ 2017/12/24

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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حماكم دبي

حماكم دبي

اىل املدعي عليه  /حممد علي عبداحل�سني كدخاين اليادراين  -اجلن�سية  :ايران
حيث ان املدعي  /بنك ر�أ�س اخليمة الوطني � -ش م ع  -قد اقام املدعي الدعوى رقم  2017/192جتاري كلي �ضد املدعي عليه  ،يلتم�س
املدعي من املحكمة املوقرة احلكم مبا يلي  -:نطلب من رئا�سكم املوقرة ما يلي  :قبل الف�صل باملو�ضوع  :تعيني خبري ح�سابي تكون مهمته
االطالع على اوراق الدعوى املقدمة يف امللف احلا�ضر والفواتري التي �ستقدم الحقا وما �سيقدمه اخل�صوم واملدعي من ا�صول م�ستندات
و�صور اخرى وعليه تكون من مهماته حتديد املبلغ املرت�صد يف ذمته املدعي عليهما الأول والثاين مل�صلحة املدعي ويف ذمة املدعي عليهم
االخرين كل بح�سب فواتريه للمدعي وحتديد طبيعة العالقة التي تربط املدعي عليهما االول والثاين باملدعي وحتديد طبيعة العالقة
التي تربط املدعي عليهم الآخرين باملدعي من جهة وباملدعي عليهما الأول والثاين من جهة اخرى واالنتقال اىل البنك واىل ال�شركة
املدعي عليها الأول و�إىل اي جهة او اي طرف اخرى تراه حمكمتكم املوقرة �ضروريا لالطالع على ك�شوفات احل�ساب وا�صول العقود املوقعة
بني االطراف وا�صول التعديالت ودفاتر ال�شركات للت�أكيد وتكليفه بكل ما تراه حمكمتكم املوقرة �ضروريا المتام مهامه ولتو�ضيح الدعوى
ب�شكل اف�صل ملحكمتكم املوقرة  -وبكل حال نطلب �أ�صليا  :اوال  :الزام املدعي عليه الأول والثاين بالتكافل والت�ضامن فيما بينهم بقيمة
مبلغ املطالبة وقدره  10.773.656.60درهم (ع�شرة ماليني ومئتني و�سبع مائة وثالثة و�سبعني الف و�ست مائة وخم�سني درهم و�ستني
فل�س) والفائدة القانونية مبلغ وقدره  %12من تاريخ املطالبة حلني متام ال�سداد
ثانيا  :الزام املدعي عليهم كل بح�سب قيمة فواتريه املخف�ضة من قبل البنك املدعي على ما يلي :
 الزام املدعي عليه الثالث بالتكافل والت�ضامن مع املدعي عليهما االول والثاين مببلغ وقدره  /1.000.000 /درهم الزام املدعي عليه الرابع بالتكافل والت�ضامن مع املدعي عليهما االول والثاين مبلغ وقدره  / 2.000.000 /درهم الزام املدعي عليه اخلام�س بالتكافل والت�ضامن مع املدعي عليهما االول والثاين مبلغ وقدره  / 1.080.594 /درهم (مليون وثماننيالف وخم�س وائة واربعة وت�سعني درهم)
 الزام املدعي عليه ال�ساد�س بالتكافل والت�ضامن مع املدعي عليهما االول والثاين مبلغ وقدره  / 762.322.5 /درهم (�سبع مئة واثنانو�ستني الف وثالث مائة واثنان وع�شرين درهم وخم�سني فل�س)
 الزام املدعي عليه ال�سابع مببلغ وقدره  / 400.000 /درهم (اربع مائة الف درهم)ثالثا � -ضم ملف الأمر على عري�ضة رقم  2017/9492منع من ال�سفر وتثبيت قرار القا�ضي مبوجب الأمر على عري�ضة املذكور مبنع املدعي
عليه الثاين من ال�سفر وحجز جواز �سفره حلني ايفائه مبلغ املطالبة
رابعا  -ت�ضمني امل�ستدعي �ضدهم امل�صاريف والر�سوم واتعاب املحاماة
مما يقت�ضي ح�ضورك اىل حمكمة ر�أ�س اخليمة امام الدائرة املدنية التجارية االوىل املوافق الثالثاء 2018/1/9م ال�ساعة التا�سعة �صباحا ،
وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع  - ،حرر بتاريخ 2017/12/18

مدير �إدارة الدعوى

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  12206بتاريخ 2017/12/24
مذكرة �إعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/10841عمايل جزئي

اىل املدعي عليه -1 /فا�ضل ال�شام�سي لنقل املواد بال�شاحنات الثقيلة واخلفيفة
 �ش ذ م م جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان املدعي  /م�يرزا حممد زي��ارت كلق��د �أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها
( 243892درهم) وتذكرة عودة مببلغ ( 2000درهم) والر�سوم وامل�صاريف ورقم
ال�شكوى( )MB175796879AEوحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق
 2017/12/24ال�ساعة � 8.30ص مبكتب القا�ضي لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور
�أو م��ن ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي م��ا لديك م��ن م��ذك��رات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س الق�سم
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 155دولة �صوتت للم�شاركني

املغربي يا�سني ل�شهب يت ّوج بلقب
«من�شد ال�شارقة» بدورته العا�شرة

-الأردين �صالح اخلاليلة ثاني ًا ،وامل�صري يو�سف حممود ثالث ًا
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•• ال�شارقة-الفجر:

انتزع املن�شد املغربي يا�سني ل�شهب ،لقب برنامج
«من�شد ال�شارقة» يف دورته العا�شرة ،والذي تنظمه
م�ؤ�س�سة ال�شارقة ل�ل�إع�لام ،وذل��ك بعد اختتام
املناف�سات النهائية بني �س ّتة م�شاركني من عدة
دول عربية ،جمعت بينهم موهبة كبرية يف جمال
الإن�شاد ،وقدموا �أجمل �إبداعاتهم يف م�سرح املجاز
بال�شارقة ،م�ساء �أم�س الأول اجلمعة.
وت� َّوج ال�شيخ �سلطان بن �أحمد القا�سمي ،رئي�س
جمل�س ال�شارقة للإعالم ،املن�شد املغربي باللقب
الأغ�ل��ى ،بعد �أداء ق � ّوي قدّمه على م��دار حلقات
املو�سم العا�شر من الربنامج ،بينما ح ّل يف املركز
الثاين املن�شد الأردين �صالح اخلاليلة ،فيما ح ّل
ثالثاً املن�شد امل�صري يو�سف حممود.
واك�ت��ظ م�سرح امل�ج��از بجمهور ال�برن��ام��ج الذي
د�أب على مواكبة مناف�ساته منذ البداية ،م�ش ّك ً
ال
لوحات عربية ُط ّرزت ب�أعالم الدول امل�شاركة التي
ز ّي�ن��ت م��درج��ات امل���س��رح ،و�شهد ح�ضور ك � ّل من
��س�ع��ادة فهد �سعيد امل�ن�ه��ايل� ،سفري اجلمهورية

اليمنية ل��دى دول ��ة الإم� � ��ارات ،و� �س �ع��ادة حممد
ح�سن خلف ،مدير عام م�ؤ�س�سة ال�شارقة للإعالم،
و�سعادة الدكتور خالد عمر املدفع ،رئي�س مدينة
ال�شارقة للإعالم «�شم�س» ،و�سعادة طارق �سعيد
عالي ،مدير املكتب الإعالمي حلكومة ال�شارقة،
و� �س �ع��ادة ال��دك �ت��ور ر� �ش��اد � �س��امل م��دي��ر اجلامعة
ال�ق��ا��س�م�ي��ة ،وح���س��ن ي�ع�ق��وب امل�ن���ص��وري ،الأمني
العام ملجل�س ال�شارقة للإعالم� ،إىل جانب عدد
من م��دراء ور�ؤ�ساء الدوائر والهيئات احلكومية
يف �إم ��ارة ال�شارقة .وق��ال املن�شد املغربي يا�سني
ل�شهب :فتح يل من�شد ال�شارقة طريق احللم على
�أو�سع �أبوابه ،وف��وزي بهذا اللقب الغايل �أعتربه
�إجن� ��ازاً ك�ب�يراً و��ش��رف�اً ع��ال�ي�اً �أه��دي��ه �إىل بالدي
املغرب و�إىل مقام �صاحب اجلاللة امللك حممد
ال���س��اد���س ،و�إىل �أه�ل��ي ،كما �أنتهز ه��ذه الفر�صة
لأتقدم بال�شكر اجلزيل �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ
ال��دك �ت��ور ��س�ل�ط��ان ب��ن حم�م��د ال�ق��ا��س�م��ي ،ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ،على كل ما يبذله
من جهد ورعاية للفن والإبداع الأمر الذي �أو�صل
�إمارة ال�شارقة �إىل مكانة حتتذى عربياً وعاملياً.

وتابع ل�شهب :ق��ادت م�ؤ�س�سة ال�شارقة للإعالم
من خ�لال برنامج من�شد ال�شارقة وخ�لال عقد
من الزمن اجلهود امللحوظة لالعتناء بالفنون
النبيلة واملوهوبني على �صعيد الإن�شاد ،ما جعل
منها وم��ن قناة ال�شارقة الف�ضائية واح��دة من
املنابر الإعالمية املهمة على ه��ذا ال�صعيد ،وما
ن�شهده اليوم هو ثمرة اجلهود التي بذلتها على
مدى �أعوام طويلة ،و�أ�شكر جميع القائمني على
هذا الربنامج الذي يعترب قِبلة مهمة للمبدعني
وامل ��وه ��وب�ي�ن يف امل� �ج ��ال ،و�أمت� �ن ��ى ك ��ل التوفيق
لزمالئي يف م�سريتهم امل�ستقبلية.
من جانبه قال �سعادة حممد ح�سن خلف� :شهدنا
اليوم تتويج الأ�صوات املبدعة يف جمال الإن�شاد
وال�ت��ي ا�ستطاعت مبوهبتها �أن حت� ّل��ق يف �سماء
ال�شارقة ،وبذلك نكون قد �أ�سدلنا ال�ستار على
ال ��دورة ال�ع��ا��ش��رة م��ن ال�برن��ام��ج ال��ذي ا�ستطاع،
وخالل عقد من الزمن� ،أن يرتجم ر�سالة م�ؤ�س�سة
ال���ش��ارق��ة لل��إع�ل�ام ال �ت��ي ا��س�ت�ق�ي�ن��اه��ا م��ن ر�ؤي ��ة
وحكمة �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان
بن حممد القا�سمي ،ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم

ال�شارقة ،ال��ذي يدعونا دوم �اً �إىل �إت��اح��ة املجال
وتوفري كل ما يلزم من �أجل رعاية ودعم جميع
املبدعني الذين يحملون يف داخلهم �شعلة الفنّ
النبيل ليت�سنى لهم �إي�صال موهبتهم و�إبداعاتهم
للعامل �أجمع .وتابع مدير عام م�ؤ�س�سة ال�شارقة
للإعالم� :شهد الربنامج هذا العام �أ�صواتاً مميزة
ومبدعة ا�ستطاعت �أن حتقق ح�ضوراً و�أدا ًء قوياً
عك�س مواهب كبرية يتمتعون بها ،كما ا�ستطاع
وع �ل��ى ام �ت��داد ��س�ه��رات��ه �أن ي�ج�م��ع �أب �ن��اء ال ��دول
العربية على حلم واح ��د ،وكلمة واح ��دة ،وهذه
غاية �سامية ت�سعى لها م�ؤ�س�سة ال�شارقة للإعالم
يف �أن ت �ك��ون ح��ا��ض�ن��ة ل�ل�أ� �ش �ق��اء ال �ع��رب الذين
كانوا بالفعل �أ�سا�س جناحه ،ونتطلع �إىل الدورة
املقبلة ون�أمل يف �أن حتمل لنا املزيد من الإبداع
والأ�صوات الف ّذة.
و�إىل ج��ان��ب امل�ت��وج�ين ب��امل��راك��ز ال�ث�لاث��ة الأوىل،
� �ش �ه��دت ال �� �س �ه��رة اخل �ت��ام �ي��ة م �� �ش��ارك��ة ك � � ّل من
املن�شدين حامد احلب�شي من اليمن ،ووليد عالء
الدين من لبنان ،وعبد الفتاح جحيدر من ليبيا،
الذين قدّموا خالل مناف�سات الربنامج �أجمل ما

لديهم م��ن �إب��داع��ات د ّل��ت على م��واه��ب وطاقات
�صوتية كبرية ،فكل واحد منهم م ّثل بالده خري
متثيل عرب �أداء وح�ضور الف��ت الق��ى ا�ستح�ساناً
وث �ن ��ا ًء ك �بي�راً م��ن جل�ن��ة ال�ت�ح�ك�ي��م ال �ت��ي قادها
الفنان التون�سي الكبري لطفي بو�شناق ،واملن�شدان
الإماراتيان �أ�سامة �صايف و�أحمد بوخاطر.
وك ّرم ال�شيخ �سلطان بن �أحمد القا�سمي ،بح�ضور
�سعادة حممد ح�سن خ�ل��ف ،ال��رع��اة الرئي�سيون
والفرعيون للربنامج ،وهم �شركة ال�شارقة لإدارة
الأ�صول ،ال��ذراع اال�ستثمارية حلكومة ال�شارقة،
وهيئة مطار ال�شارقة الدويل ،واملركز امليكانيكي
للخليج ال�ع��رب��ي « »AGMCال��وك�ي��ل وامل ��وزع
املعتمد ملجموعة  BMWيف دب��ي ،وال�شارقة،
والإم��ارات ال�شمالية ،وفندق �شرياتون ال�شارقة،
وم�سرح املجاز.
وك ��ان ��ت  155دول � ��ة ق ��د � �ص��وت��ت للم�شاركني
خ�لال مناف�سات امل��و��س��م ال�ع��ا��ش��ر ،بينما و�صلت
الإح �� �ص��اءات اخلا�صة مب�شاهدة ق�ن��اة الربنامج
عرب البث الرقمي � 763ألف م�شاهدة ت�صدرتها
ك��ل م��ن ف��رن���س��ا ،وه��ول �ن��دا ،وفل�سطني ،ويف ذات

ال���س�ي��اق ب��ث ب��رن��ام��ج «من�شد ال���ش��ارق��ة» م��ن كل
م��ن امل�غ��رب ،والأردن ،وم�صر ،ول�ب�ن��ان ،جتمعات
اجلماهري املتابعني لل�سهرة اخلتامية.
وا�ست�ضافت ال�سهرة اخلتامية الفنان العاملي ماهر
زين ،الذي يعترب �أحد �أكرث الأ�صوات الإن�شادية
�شهرة على ال�صعيدين العربي والعاملي ،والذي
ك ��ان ق��د �أ� �ص��در ث�لاث��ة �أل �ب��وم��ات ه��ي احلمدهلل
 ،2009و�ساحمني  ،2012و واحد - 2016
باللغتني العربية والرتكية ،كما عمل يف نيويورك
مع املنتج ال�شهري .RedOne
ويعترب «من�شد ال�شارقة» �أحد �أهم برامج امل�سابقات
الهادفة �إىل اكت�شاف املواهب الإن�شادية يف الوطن
العربي ،حيث و�صل ه��ذا العام �إىل عقده الأول
بعد تخريج ع�شرات املن�شدين ال��ذي��ن �أ�صبحت
لهم مكانتهم ال �ب��ارزة يف ه��ذا امل�ج��ال ،وب��ات لهم
�صيت يف �أو��س��اط الفن ال�ه��ادف مبختلف الدول
العربية والغربية ،حيث �شارك يف دوراته ال�سابقة
م�ت���س��اب�ق��ون م��ن ف��رن���س��ا ،وب�ل�ج�ي�ك��ا ،و�إيطاليا،
و�أن��دون�ي���س�ي��ا ،وم��ال�ي��زي��ا ،والبو�سنة والهر�سك،
وتركيا.

امل�سرح ّيون ي�ستذكرون مرمي �سلطان وذيب دا�ؤود يف لقاء مفتوح

واع ك�سر حاجز ال�سائد وامل�ألوف يف م�سرح الطفل
املهرجون :عر�ض م�سرحي ٍ
�ضمن فعاليات م�ه��رج��ان الإم� ��ارات مل�سرح الطفل يف دورته
الثالثة ع�شرة� ،شهد ق�صر الثقافة بال�شارقة يف اليوم الثاين من
املهرجان ،لقاءا مفتوحاً عقد يف قاعة الندوات ،و�أداره الدكتور
حم�م��د ي��و��س��ف ،م��ع �شخ�صية امل�ه��رج��ان ال�ف�ن��ان��ة الإماراتية
القديرة مرمي �سلطان ،التي �أدلت بدلوها عن رحلتها الفنية
الرثية والطويلة يف م�سرحي الطفل والكبار ،والتي بد�أت منذ
العام  1976مب�سرحية هارون الر�شيد ،وما تزال م�ستمرة يف
العطاء ،حيث حتدث جمهور امل�سرحيني الذين ح�ضروا الندوة،
ع��ن �أه��م حم�ط��ات ال�ق��دي��رة م��رمي �سلطان ،و�أث��ره��ا الوا�ضح
يف امل�شهد امل�سرحي املحلي واخل�ل�ي�ج��ي .كما ك��ان ل�شخ�صية
املهرجان الثانية املغفور له ب�إذن اهلل الفنان الفل�سطيني ذيب
دا�ؤود ن�صيب يف اجلل�سة� ،إذ حتدث �أ�صدقا�ؤه ومعارفه الذين
عملوا معه يف امل�سرح عن م�سريته امل�سرحية احلافلة باملنجزات،
وعن عطائه و�أهم حمطاته يف حياته الفنية التي رغم �أنها مل
تدم طويال �إال �أنها كانت حا�ضرة وعميقة على اخل�شبة.

وبعد انتهاء الندوة توجه اجلمهور مبا�شرة �إىل قاعة العرو�ض،
حيث ثاين عرو�ض املهرجان وم�سرحية «املهرجون» من ت�أليف
و�إخ��راج الفنان الإماراتي القدير مرعي احلليان ،ومن �إنتاج
م�سرح بني ي��ا���س ،ومتثيل ك�لا م��ن :ب��دور ال���س��اع��ي ،خمي�س
اليماحي ،بدر البلو�شي ،حميد عبداهلل� ،سمية داه�ش وحممد
ا�سحق ،الذيت متيزوا خالل العر�ض ب�أدائهم الر�شيق البعيد
عن ال�صنعة والتكلف ،ال��ذي ذهب �إىل العفوية والتلقائية يف
معظم �أوقات العر�ض.
حكاية العر�ض ،متحورت حول جمموعة من املهرجني ،يقوم
�صاحب ال�سريك الذي يعملون فيه بطردهم ،ليجدون �أنف�سهم
بال عمل ،وبال �أي �شيء �سوى عن عربة مليئة باالك�س�سوارات،
ولأن احلاجة �أم االخرتاع كما يقال ،يبد�أ املهرجون بالتفكري يف
الكيفية التي متكنهم من اال�ستفادة من مواهبهم و�إمكانياتهم
والعربة املليئة ب��الأدوات من �أجل موا�صلة وجودهم وحتقيق
�أحالمهم الكبرية بعيدا عن �سطوة �صاحب ال�سريك وغطر�سته

عليهم ،وم��ن خ�لال �سردهم حلكايات متتابعة توا�صلوا من
خاللها مع جمهور الأطفال يف ال�صالة ،ومع تنامي قدراتهم
وعالقتهم مع اجلمهور يبد�أ �صاحب ال�سريك بال�شعور ب�أنه
فقد جمهوره ،و�أن ال�سريك مهدد بالإفال�س �أو الإغالق ،ليبد�أ
يف ن�سج خططه ال�شريرة م��ن �أج��ل �إف���س��اد عر�ض املهرجني،
والت�شوي�ش على عالقتهم املتنامية مع الأط�ف��ال ،حتى ي�أتي
قرار املهرجني الأخري بالذهاب بعيدا نحو مدن �أجمل ال وجود
ل�صاحب ال�سريك فيها ،من �أجل �إ�سعاد �أكرب قدر من الأطفال
وزرع الفرح يف نفو�سهم.
مغامرة احلليان املح�سوبة �أبهرت جمهور الأط�ف��ال والكبار،
وال��وع��ي واخل�ب�رة ال �ل��ذان حتلى بهما م��رع��ي هما م��ن �صنعا
الفارق يف عر�ض ق��ام على اال�شتغال على �أ�سلوب جديد على
م���س��رح ال�ط�ف��ل يف الإم � ��ارات م�ع�ت�م��دا ع�ل��ى ف��ر��ض�ي��ات م�سرح
الدمى والعرائ�س وم�سرح الظل ،ح��اول احلليان من خالله
االبتعاد عن التقليدي وامل�ستهلك ،والرتكيز على جماليات
ال�سينوغرافيا الب�سيطة والعميقة يف الوقت ذاته ،والتي خلت
من احل�شو وتكدي�س الديكور مبجانية على اخل�شبة ،بل ذهبت
�إىل �صناعة فرجة م�سرحية اعتمدت على م�سرح تفاعلي بني
املمثلني واجلمهور ،والذين تدخلوا يف بع�ض مفا�صل العر�ض
وكانوا جزءا من اللعبة امل�سرحية التي بناها احلليان برباعة،
كما �أن الأزياء والدمى التي �صممتها و�صنعتها ميالنا ر�سول
�ساهمت يف �إي�صال امل�ضمون وتعميق بناء ال�شخ�صيات الدرامي،
حيث تعامل معها املمثلون برباعة وخفة و�سهولة� ،أما الأغاين
التي كتب كلماتها �أحمد املاجد وحلنها الفنان مريزا املازمي
كانت على تناغم مع الرق�صات اال�ستعرا�ضية التي �صممها
ج�سار �صالح الدين والتي توفقت يف �أن تكون جزءاً �أ�صيال من
العر�ض.
ي�شار �إىل �أن ه��ذا العر�ض ،قدمه فريق احلليان يف املغرب يف
ال��دورة الرابعة من امللتقى العربي لفنون العرائ�س والفرجة
ال�شعبية مبدينة طنجة يف �أكتوبر الفائت ،حيث قدم العر�ض يف
خم�س مدن مغربية و�شهد �إقباال جماهرييا كبريا وا�ستح�سانا
من قبل النقاد واملتخ�ص�صني.
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بحكمة ور�ؤية وقراءة دقيقة مل�صالح �شعبه

�إلهام علييف يقود �أذربيجان نحو م�ستقبل �أكرث �أمنا وا�ستقرارا ورفاهية
•• الفجر  -د� .رشيف البا�سل

�شهدت �أذربيجان نه�ضة �شاملة و�إجنازات �ضخمة �شملت كافة املجاالت ال�سيا�سية
واالقت�صادية والتجارية واال�ستثمارية والثقاقية والإن�سانية على م��دار 26
عاما فقط هي عمر اال�ستقالل ،وا�ستطاعت خالل تلك الفرتة الوجيزة �أن حتجز
لنف�سها مكانة متميزة على خريطة الدول الفاعلة واملهمة ،وتبو�أت موقعا عاليا
بني الأمم املتح�ضرة ،و�أ�صبحت عامال م�ؤثرا وفاعال وم�ساهما حقيقيا يف �صناعة
التاريخ واحل�ضارة الإن�سانية ،ولعبت دورا مهما يف تر�سيخ قواعد ال�سالم االقليمي
والعاملي.
لقد بات اجلميع ينظر �إىل �أذربيجان بو�صفها �إحدى �أهم الدول يف منطقة القوقاز
يف �أورا�سيا ،كما ينظرون �إىل رئي�سها باعتباره رمزا وطني ًا قوي ًا حقق ل�شعبه العديد
ي� � ��درك ك� ��ل ق � � ��اريء للم�شهد
الأذرب �ي �ج��اين م��ا حققه رئي�س
ال�ب�لاد �إل �ه��ام علييف م��ن �أجل
�شعبه ورفاهيته ،كما ي��درك ما
حققته الدبلوما�سية الأذري ��ة
م��ن جن ��اح ك�ب�ير ع�ل��ى م�ستوى
العامل يف العديد من املجاالت،
وك ��ل م��ن زار �أذرب �ي �ج��ان لعدة
م��رات ميكنه بو�ضوح مالحظة
ال � �ت � �غ �ي�رات امل� �ت� ��� �س ��ارع ��ة التي
ت�شهدها يوما بعد يوم وب�صفة
ع��ام��ة �إذا م��ا ق��ارن��ت �أذربيجان
ال� �ي ��وم مب ��ا ك ��ان ��ت ع �ل �ي��ه عقب
اال�ستقالل �سيبدو ل��ك الفارق
الكبري يف كافة املجاالت و�سيبدو
لك بجالء اجلهد الكبري الذي
ب��ذل��ه امل�ؤ�س�س ال��راح��ل الزعيم
ح �ي��در ع�ل�ي�ي��ف رم ��ز الوطنية
الأذري��ة  ،كما �سيبدو لك مدى
ح ��ب ال��رئ �ي ����س �إل � �ه ��ام علييف
لبلده و�شعبه و�إميانه ب�ضرورة
ال���س�ير ن�ح��و امل�ستقبل بخطى
ث��اب �ت��ة و��س�ع�ي��ه ل�ت�ح�ق�ي��ق �آم ��ال
وط�م��وح��ات ه��ذا ال�شعب الذي
هو واحد منه ..رجل ت�سلم دفة
البالد بعد زعيم عظيم �أ�صبح
�أيقونة يف العمل الوطني فغري
وجه احلياة على الأر�ض الأذرية
التي ع�شقها و�أف�ن��ى حياته من
�أجلها وقادها وجعل منها واحة
للتطور والأمن وال�سالم يف ظل
م��ا ن�سجه ل �ب�لاده م��ن خيوط
تعاون و�صداقة وتفاهم مع دول
العامل مما جعلها حتتل موقعا
دول �ي��ا م�ت�ق��دم��ا ع�ل��ى اخلارطة
ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة واالق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة
العاملية.
ويف ي ��وم ع�ي��د م �ي�لاد رئي�سهم
�إل � � �ه� � ��ام ع� �ل� �ي� �ي ��ف ي� ��� �ش� �ع ��ر كل
�أذرب�ي�ج��اين بالفخر مب��ا حتقق
يف ب�ل�اده ��م ون�ق�ل�ه��ا �إىل دول ��ة
ع� ��� �ص ��ري ��ة ووج� � �ه � ��ة رئي�سية
للحوار بني الثقافات والأديان
مل.
والت�سامح يف العا ِ
وك �م��ا ن ��ال ث�ق��ة وت�ق��دي��ر �شعبه
فقد نال الرئي�س �إلهام علييف
اح�ت�رام ال �ع��امل �أج �م��ع وح�صل
ع �ل��ى ال� �ع ��دي ��د م ��ن الأو�� �س� �م ��ة
وال�ت�ك��رمي��ات م��ن دول خمتلفة
وم �ن �ظ �م��ات ع��امل �ي��ة ومنهاعلى
�سبيل امل �ث��ال ال احل���ص��ر و�سام
امل�ل��ك عبد ال�ع��زي��ز� ،أرف ��ع و�سام
كويتي(قالدة مبارك الكبري)،
و�سام ال�شرف الفرن�سي ،و�سام
ال �ن �ج �م��ة ال ��روم ��ان� �ي ��ة ،و�سام
ال�شرف اجلورجي وجائزة رجل
الدولة الأكرث جناحا للع�شرية
يف اجل � �م � �ه� ��وري� ��ات الناطقة
ب��ال�ترك �ي��ة واجل ��ائ ��زة الدولية

من الإجنازات الهائلة على كافة الأ�صعدة الداخلية واخلارجية ،ولبى طموحات
�شعبه يف رفع م�ستوى املعي�شة والنهو�ض بالبالد اىل م�صاف الدول املتقدمة ،وال
�شك �أن هذه الثقة الغالية التي يحظى بها من كافة �أبناء وطنه تنبع من ر�ؤيته
اال�سرتاتيجية الهادفة اىل تنمية موارد الدولة ،واملحافظة عليها وتبني امل�شاريع
التنموية امل�ستدامة العمالقة ،وتوفري �أعداد �أكرب من فر�ص العمل ،وت�أمني م�صدر
دخل م�ستقر للأجيال املقبلة ،معتمدا على نظرته الثاقبة وجهده وعمله وقدرته
على الإجناز ،بالإ�ضافة �إىل متتعه بالروح البناءة ،الأمر الذي انعك�س ايجابيا
وعمق م�شاعر االنتماء والوالء للوطن وزاد
على نواحي احلياة كلها يف ربوع الوطنّ ،
حافز العمل من �أجل رفعة �ش�أنه بني الأمم ،وبث يف روح ال�شباب االذربيجاين الثقة
يف م�ستقبلهم وم�ستقبل بالدهم ،فاجتهدوا يف العمل ونهلوا من العلم ما ميكنهم من
امل�شاركة احلقيقية يف خطط التنمية الطموحة للنهو�ض بواقع البالد.

العا�صمة الأذربيجانية باكو ..باتت قبلة لل�سياحة و�إقامة املعار�ض والفعاليات العاملية

ال�سيدة مهربان علييفا ودور رائد يف النهو�ض االقت�صادي والثقايف والريا�ضي
ك�صديق حميم للبلقان ..وغريها والده ليكمل امل�سرية بر�ؤية وطنية � 31أكتوبر من العام نف�سه ليبد�أ
م��ن اجل��وائ��ز وال�ت�ك��رمي��ات لدوره �أراد م ��ن خ�لال �ه��ا رف� ��ع م�ستوى م ��رح� �ل ��ة ج� ��دي� ��دة م� ��ن النه�ضة
الرائد يف جميع املجاالت ال�سيا�سية معي�شة �أب�ن��اء �شعبه وتعظيم �ش�أن ال���ش��ام�ل��ة ح�ي��ث مت ت�شغيل �أنبوب
واالقت�صادية والتنموية والإن�سانية ب�ل�اده يف ك��اف��ة امل�ح��اف��ل الدولية ،البرتول باكو -تبيلي�سي -جيهان
فعلى ال�ساحة الداخلية ك��ان��ت له وا�ستطاع تقلي�ص ع��دد العاطلني
والريا�ضية والثقافية.
وق��د ول��د الرئي�س الأذربيجاين يف م�ساهمات فاعلة لر�سم م�ستقبل وخ �ل��ق امل ��زي ��د م ��ن ف��ر���ص العمل
الرايع والع�شرين من دي�سمرب عام ال �ب�لاد ح�ت��ى ق�ب��ل ت��ول�ي��ه احل �ك��م  ،وزي ��ادة اح�ت�ي��اط��ي ال�ن�ق��د الأجنبي
 1961يف �أ� �س��رة مت�شبعة بالقيم حيث تر�أ�س الوفد الأذربيجاين يف والدخل القومي وتوزيع املداخيل
الأخ�ل�اق �ي��ة وال�ع�ل�م�ي��ة والثقافية اجلمعية الربملانية ملجل�س �أوروبا ،املتح�صلة من م�شاريع الطاقة على
وت � � �خ� � ��رج م� � ��ن م� �ع� �ه ��د م��و� �س �ك��و وان�ت�خ��ب ع��ام  2003ن��ائ��ب رئي�س تطوير وتنمية احلياة الإقت�صادية
احلكومي ونال درجة الدكتوراه يف اجلمعية الربملانية ملجل�س �أوروبا ،يف الدولة.
العالقات ال��دول�ي��ة ،ورمب��ا ه��ذا ما ويف ال ��وق ��ت ن�ف���س��ه ع �� �ض��وا ملكتب وم��ن �أه ��م امل���ش��اري��ع ال �ك�برى التي
�أواله� � ��ا اه �ت �م��ام��ا ك �ب�ي�را م�شروع
منحه ال �ق��درة على �إدارة عالقات اجلمعية.
ب�لاده مع كافة دول العامل بقدرة ويف ال� ��راب� ��ع م ��ن �أغ �� �س �ط ����س عام �شاهدانيز  -2وكذلك -خط �أنابيب
فائقة وجعل منها دولة حمورية يف  ،2003مت تعيينه رئي�سا ملجل�س جنوب القوقاز  -الذي يو�صل الغاز
حميطها خا�صة و�أنها تتميز مبوقع ال� ��وزراء وب�ع��د وف��اة وال ��ده انتخب الأذربيجاين �إىل جورجيا كما لعب
ج �ي��و� �س �ي��ا� �س��ي وجيو�سرتاتيجي رئي�سا للجمهورية وذلك عن طريق م�شروع تاناب دورا مهما يف ت�أمني
انتخابات حرة ونزيهة وح�صل على الطاقة لأوروب��ا ،وك��ان افتتاح خط
فريدين.
وكما لعب وال��ده الزعيم القومي  74.46باملائة من �أ�صوات الناخبني �سكك احل��دي��د (ب��اك��و – تبيلي�سي
ال �ع��ام ح �ي��در ع�ل�ي�ي��ف دورا وطنيا خ�لال االنتخابات الرئا�سية التي – ق��ار���ص) �أح��د �أه��م امل�شروعات
الواعدة الورو ا�سيا على
ج ��رت يف � 15أك �ت��وب��ر ع ��ام 2003
ك� �ب�ي�را ح ��اف ��ظ م ��ن خ�ل�ال ��ه على
طريق احلرير القدمي
ا��س�ت�ق��رار �أذرب �ي �ج��ان يف ف�ت�رة من وق� � � ��ام ب � �ت � ��أدي� ��ة اليمني
�أ��ص�ع��ب ال �ف�ترات يف ت��اري��خ البالد ال ��د�� �س� �ت ��وري ��ة يف
ب�ع��د اال��س�ت�ق�لال ع��ن االحت ��اد
ال�سوفييتي ع��ام 1991
ف �ق��د ان �ت �خ��ب الرئي�س
�إلهام علييف بعد رحيل

ال�ت��ي تي�سر �إط�ل�ال��ة �أق �ط��ار �آ�سيا
الو�سطى و�أفغان�ستان على �أ�سواق
�أوروبا والأ�سواق العاملية و�سي�ضمن
نقل ث�لاث��ة م�لاي�ين راك��ب و�سبعة
ع���ش��ر م �ل �ي��ون ط��ن م��ن الب�ضائع
�سنويا  ،كما له �أثر كبري على تنمية
ال�سياحة يف املنطقة.
ويف الوقت الذي عانت فيه العديد
م��ن ال ��دول املنتجة للنفط ب�سبب
ت� ��دين �أ�� �س� �ع ��اره يف الأ� � �س ��واق
العاملية ا�ستطاع الرئي�س
�إل� �ه ��ام ع�ل�ي�ي��ف التقليل
م��ن �آث � ��ار ه ��ذه الأزم� ��ة
باتخاذ �إجراءات مهمة
وم� �ل ��و�� �س ��ة لتقليل
االع� � � �ت� � � �م � � ��اد ع� �ل ��ى
ال� �ن� �ف ��ط ،وتنويع
م� ��� �ص ��ادر ال ��دخ ��ل
وت�ن�م�ي��ة املجاالت
غري النفطية.
ول� � � �ل� � � �ح� � � �ف � � ��اظ
ع�ل��ى مكت�سبات
ال� � ��دول� � ��ة فقد
ح ��ر� ��ص �إل� �ه ��ام
ع �ل �ي �ي ��ف على
تطوير اجلي�ش
الأذرب� �ي� �ج ��اين
حتى �أ�صبح من
�أقوى اجليو�ش
يف امل� �ن� �ط� �ق ��ة
م � � � � � ��ن ح � �ي� ��ث
ال �ع��دة والعتاد
ال � �ع � �� � �س � �ك� ��ري
واجل � ��اه � ��زي � ��ة
وال � �ق� ��اب � �ل � �ي� ��ة
ال � � � �ف � � � �ن � � � �ي � � ��ة،
وب� � � � ��ات ق� � � ��ادرا
ع �ل��ى مواجهة
ال � � �ت � � �ح� � ��دي� � ��ات
وامل� � � � � �ط � � � � ��ام � � � � ��ع
الأج� � � � �ن� � � � �ب� � � � �ي � � � ��ة
جت� � ��اه الأرا�� � �ض � ��ي
الأذربيجانية.
وع� � �ل � ��ى ال�صعيد
اخل ��ارج ��ي ف �ق��د مت �ك��ن ال�سيد
�إل �ه��ام علييف م��ن موا�صلة النهج
الذي تركه والده باتباع دبلوما�سية

ن �� �ش �ط ��ة وواق � �ع � �ي ��ة
وم �ت��وازن��ة تهدف
اىل � � �ض � �م� ��ان
امل � � �� � � �ص� � ��ال� � ��ح
الوطنية ورفع
املكانة الدولية
للبالد وتعزيز
الأم � � � � � � ��ن

ال �ق��وم��ي والإق �ل �ي �م��ي وامل�ساهمة
يف اال��س�ت�ق��رار وال���س�لام العامليني،
وتعزيز العالقات مع دول اجلوار
وك ��اف ��ة دول ال� �ع ��امل واملنظمات
الدولية با�ستثناء �أرمينيا ونظرا
ل�ل�ن�ج��اح ال���س�ي��ا��س��ي ال �ك �ب�ير الذي
ح �ق �ق��ه ف �ق��د ان �ت �خ �ب��ت جمهورية
�أذربيجان ع�ضوا غري دائ��م ملجل�س
الأم � � ��ن ل �ل� ��أمم امل� �ت� �ح ��دة لعامي
 2013-2012و ذل��ك ب��دع��م من
 155دولة كما نالت بالده ع�ضوية

ح��رك��ة ع��دم االن�ح�ي��از واالحتاد
الأفريقي.
وان�ف�ت�ح��ت �أذرب �ي �ج��ان �أك �ث�ر يف
عهده على الثقافة واحل�ضارة
ال � �ع ��امل � �ي ��ة ف � �ق ��ام ��ت بتنظيم
وا�ست�ضافةالعديدمنالفعاليات
والندوات وور�ش العمل الدولية
اخلا�صة باحلوار بني الثقافات
واحل�ضارات ومن بينها املنتدى
ال� � � � ��دويل ح � � ��ول احل� � � � ��وار بني
الثقافات املنعقد يف تاريخ 6-5
م��اي��و ع��ام  2017وال ��ذي جمع
ب�ين املنظمات الأك�ث�ر ن�ف��وذا يف
العامل (اليون�سكو والإي�سي�سكو
وجمل�س �أوروبا) وذلك مب�شاركة
العديد من ال�سيا�سيني ورجال
الدولة وممثلي املجتمع املدين
وال�صحفيني حيث �شكل املنتدى
�أر�� �ض� �ي ��ة خ �� �ص �ب��ة للحوار
والتفاهم العاملي.
وا�ست�ضافت �أذربيجان
ال � � � �ع� � � ��دي� � � ��د م ��ن
ال � � �ف � � �ع� � ��ال � � �ي� � ��ات
الريا�ضية ومن
بينها الألعاب
الأوروب� � � � �ي � � � ��ة
ال و ىل
أ
و�أومل� � � � � �ب� � � � � �ي � � � � ��اد
ال �� �ش �ط��رجن ال ��دويل
و� �س �ب��اق ال �ف��ورم��وال -1
ودورة �أل� � �ع � ��اب الت�ضامن
الإ� � �س �ل�ام� ��ي احل � � ��دث العاملي
ال� ��� �ض� �خ ��م ال� � � ��ذي احت�ضنته
ال �ع��ا� �ص �م��ة ب��اك��و ع �ل��ى امتداد
ال �ف�ترة م��ن  12م��اي��و اىل 22
مايو ع��ام  2017والتي حققت
ه��ي الأخ ��رى جناحا ب��اه��را من
ك��ل ال �ن��واح��ي ،و�أث �ب �ت��ت جمددا
ن��زوع ال�شعب الأذرب�ي�ج��اين �إىل
الريا�ضة والتناف�س ال�شريف.
وخ �ل�ال رئ��ا� �س��ة �إل� �ه ��ام علييف
اح �ت �� �ض �ن��ت ب �ن �ج��اح �أذرب �ي �ح ��ان
العديد من الفعاليات الثقافية
والإن�سانية واملو�سيقية والعلمية
واالق �ت �� �ص��ادي��ة وذل � ��ك بف�ضل
النائبة الأوىل لفخامته و�سفرية
ال� �ن ��واي ��ا احل �� �س �ن��ة لليون�سكو
والإي�سي�سكو ال�سيدة مهربان
علييفا التي لعبت دورا بارزا يف
التنظيم اجليد لهذه الفعاليات،
ح�ت��ى �أ��ص�ب�ح��ت �أذرب �ي �ج��ان هي
ال ��دول ��ة امل��ر��ش�ح��ة ال�ست�ضافة
�أك�سبو  2025ويتوقع اجلميع
جناح هذه الفعالية مبجهودات
ال�سيدة مهربان علييفا ،ومن
هذا املنطلق فان �أذربيجان تويل
اهتماما خا�صا ب�إك�سبو 2020
ال ��ذي ت�ست�ضيفه م��دي�ن��ة دبي
وك��ان��ت �أذرب �ي �ج��ان ه��ي الدولة
الأوىل التي �أكدت م�شاركتها يف
دبي �إك�سبو .2020
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بيت الق�صيد

حكمــــــــة
لقيت يف حفظ ال�صالة ال�سعادة
وح�سيت فالدنيا ملعني وجودي
ومن عقبها عرفت معني العبادة

اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

واجمل زمن عمري بلحظة �سجودي

يــعــل نــــ ٍو بــانــت امــزونــه

يـ�سـجـي الـظـفـره �أو يـرويـهـا

لـيـن يـزخــر عـ�شــب بيـنـونـه

والـغــزر تـ�سـقــي �سـواقـيـهـا

والـرمـل يعـ�شـب و يرعـونـه

والــبـــدو تــزهـــي مـبـانـيـهـا

وي�ستجي م الغيث يف ال�سونـه

�شــــرق

يـيـريـهـا

والـجــبــل تــدفـــق اركــونـــه

ويـمـلــي الـجـيـعـان يـاريــهــا

#عاي�ض-بن-خرتو�ش-الكتبي

والــوديــان

ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ( طيب اهلل ثراه )

كلنا خليفة

ورا خ��ل��ي��ف��ة يف ب�������س���ال���ة ح��ا���ض��ري��ن
ق���ب���ل ع������دو وط���ن���ه���م  ،،ي����د ّن���������س ث�����راه

البيت متوحد

يافاهق الب�شت عن متنك فدتك الب�شوت

����س���ب���ع الإم�������������ارات ادخ����ل����وه����ا �آم���ن�ي�ن
ه�����ذا ال����وط����ن م���اه���و ي�������ض���ام ال���ل���ي ن�����ص��اه

ال���ل���ي ع���ل���ى م���ت���ون ن����ا�� ٍ���س مايح�شمونها

خل���������وان �����ش����م���� ّا ك���ل���ب���ون���ا م���ع���اه���دي���ن

ليت امل��دائ��ن عطاها ااهلل �ضحكه و�صوت

ك��������ان امل�������ن�������ادي ل����ل����وغ����ا ب����ّي���نّ ن������داه

واال ع��ط��اه��ا ع���ي���ون ت�����ش��وف ب���ـ عيونها

احمد الردعان – الكويت

ح��ت��ى اجل��م��اد مب��ج� ّي��ك م��اي��ح��ب ال�سكوت

ريــتـويــت

ي���ام���ذه���ل ال���ن���ا����س ك����ان اهلل يف ع��ون��ه��ا !!
�صالح بن �سبهان

احمرار الروز خده

ال�صبح هذا م يبي "�صوت فريوز" :

ي��������ب��������اري ف�������اح�������م�������رار ال���������������روز خ�����ده

ال�صبح هذا خاطره " :قهوة �أمي" !

وع�����ي�����ن�����ه م�������ن �����س����م����ر ع���������س����ل ال����ي����م����اين

ال هيلتها " :دعوه"  ...و ف ّوحت فوز !

وع�����ي�����ن�����ه م�������ن �����س����م����ر ع���������س����ل ال����ي����م����اين

ثم قالت �إبـ �صوت املُحبني �" ..س ّمي"
******

�������ش������ف������ات������ه خم�������م�������ل�������ي.ن �أرج������������������واين
ت����ل����ي����ع ال�����ع�����ن�����ق ويف م�����ن�����ح�����ره زب�������ده
ج����ب����ي����ن����ه ي�����������وم ري�������ت�������ه ق��������د ع���������ش����اين
خ�����ن��ي��ن ال�������ع�������ود وب������ن������ه ع�����ط�����ر ورده
ف�����ق��ي��ر اخل�������������ص������ر� ،أه�������ي�������ف ك�����ال�����دم�����اين
ع������ري������ب الأ���������ص��������ل م�������ن خ������ال������ه وج�������ده
غ����������زي����������ر.ن يف ������س�����ل�����وم�����ه وامل��������ع��������اين
ت�������رب�������ى ع�������ال�������دل�������ع �������ش������اب������ع م���������وده
ره�������ي�������ف احل���������������س م��������ن ن�������ظ�������رة �����س����ب����اين

من �أم�س ننتظرك �أنا و ال�صباحات

�إذا ق�������د ه�������و ط�����ل�����ب م��������������اروم �أرده

قويل � :صباح الورد  ،و يفتّح الورد
حتى لو �أوقات ال�شتاء ما بعد جات
كل �صبح ما يبدا بك �آح�س به برد !

للتواصلE-mail:xhms@hotmail.com :

ق������ب������ل ي�����ط�����ل�����ب �������س������ح������رين ب����ال����ع����ي����اين

�شعرقرام! Sh3r-gram! --

ت��راه��م ذخ��اي��ر يف ب �ط��ن م ��دوي ��ات ال�صوت ه� ��ل ال� ��� �ص ��ف الأول م� � ��اي� � ��ردون ل� �ث� � ّاين
جمعة الغوي�ص

�أن���������������ا ل�����ب�����ي�����ه ق�����ل�����ب�����ه ل������ب������ى ك�����ب�����ده
ف������دي������ت �أيل غ�����ل�����ب خ��������������ود.ن غ���������واين
و�أن�����������������ا ط������م������ع������ان يف ح������ب������ه ووده
ويف ق��������رب��������ه ح�����ظ�����ي�����ن�����ا ب���������الأم���������اين

علي �أحمد فوالذي اخلوري

