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بودرة التلك.. قنبلة موقوتة تهدد الن�ساء 
الن�ساء  ت�ستخدمها  التي  امل�ستح�سرات  اأكرث  تعد "بودرة التلك" من 
اأو لأطفالهن، ولكن  ب�سكل خا�ص  اإما لهن  العامل،  اأنحاء  يف خمتلف 
خرباء ومنظمات حكومية حذروا من خطورة هذه البودرة، وت�سببها 

يف زيادة خماطر الإ�سابة بال�سرطان.
املرتتبة  التاأثريات  املناخي"،  والتغري  للبيئة  "كندا  منظمة  ودر�ست 
واأ�سدرت تقريرا  اأو و�سعها على اجللد،  التلك  ب��ودرة  ا�ستن�ساق  على 

حذرت فيه من خماطرها.
وبحثت املنظمة يف 29 درا�سة، 21 منها اأكدت وجود �سلة بني الإ�سابة 
ب�سرطان املبي�ص وتعر�ص اجللد يف "املنطقة احل�سا�سة" لدى الإناث 

لبودرة التلك، ح�سب ما ذكر موقع "ذا �سن".
اإىل  ي���وؤدي  اأن  ميكن  ال��ب��ودرة  تلك  ا�ستن�ساق  اأن  التقرير  ك�سف  كما 

م�ساكل يف اجلهاز التنف�سي، مثل تليف اأو "تندب" الرئتني.
"التلك"، وه��و م��ع��دن طيني م��ك��ون من  ال��ب��ودرة م��ن  وت��ت��ك��ون ه��ذه 

ال�سيليكون واملغني�سيوم والأك�سجني.
"اأ�سب�ست" اأو احلرير ال�سخري، وهي  اأنواع التلك مادة  اأكرث  وت�سم 
ا�ستن�ساقها،  الرئة يف حال مت  �سرطان  ت�سبب  اأنها  املعروف  مادة من 
وهو ال�سبب يف اأن كل منتجات التلك يف الوليات املتحدة خالية من 

الأ�سب�ست منذ �سبعينيات القرن املا�سي.
اأند  "جون�سون  �سركة  حمكمة  اأم���رت  امل��ا���س��ي،  يوليو  يف  اأن���ه  ي��ذك��ر 
جون�سون" امل�سنعة لبودرة الأطفال امل�سنوعة من التلك، بدفع مبلغ 
3،6 مليار جنيه اإ�سرتليني ل� 22 امراأة، اأكدن اأنهن اأ�سنب ب�سرطان 

املبي�ص بعد ا�ستخدامهن الكثيف لتلك البودرة على مدى اأعوام.

مزحة املوت ت�سل املحكمة
امل��زاح من  التي دفعت �سديقتها على �سبيل  الفتاة الأمريكية  تواجه 
اأعلى ج�سر مرتفع فوق نهر، عاما من ال�سجن، بعد ظهورها يف جل�سة 

حماكمة، يف وقت توؤكد فيه ال�سحية اأنها تريد "الإن�ساف".
التوا�سل  و�سائل  على  احلادثة  فيديو  املا�سي،  اأغ�سط�ص  يف  وانت�سر، 
تقف  ع��ام��ا(،  ج���وردان هولغر�سون )16  ظ��ه��رت  الج��ت��م��اع��ي، حيث 
على حافة ج�سر يقع فوق نهر لوي�ص ببلدة فانكوفر بولية وا�سنطن 
الأمريكية، وهي مرتددة ب�ساأن القفز اإىل املياه، قبل اأن تدفعها فجاأة 

�سديقتها تايلور �سميث عنوة، و�سط �سدمة الأ�سدقاء احلا�سرين.
اإ����س���اب���ات بليغة  20 م����رتا يف  وت�����س��ب��ب ال�����س��ق��وط م���ن ع��ل��و ي��ن��اه��ز 

لهولغر�سون على م�ستوى ال�سلوع والرئة.
وقالت �سحيفة "ذا �سن" الربيطانية اإن القا�سي قرر، خالل جل�سة 
تاأجيل  للخطر،  الغري  حياة  بتعري�ص  تتهم  التي  �سميث،  حماكمة 
"اأي بي �سي"،  11 فرباير. ويف حوار لها مع  اإىل  النظر يف الق�سية 
تنتهي  اأن  واأمت��ن��ى  الإن�����س��اف  "عن  اأن��ه��ا تبحث  ه��ول��غ��ر���س��ون  ذك���رت 
اإنها  قالت  ما..  �سيئا  تتعلم  اأن  "اآمل  وتابعت  الق�سة قريبا".  هذه 
�ستتحمل امل�سوؤولية كاملة، اإل اأن كل ما تفعله الآن هو الكذب.. اإنها 
بعدم  اأم��را  كذلك  انتهكت  �سميث  اأن  ال�سابة  وتزعم  الأمور".  تعقد 

مقابلة ال�سحية، حيث قالت اإنها حاولت مرارا الت�سال بها وباأمها.
ويف حال دانت املحكمة تايلور �سميث، فاإنها �ستواجه ال�سجن ملدة �سنة، 

وغرامة ت�سل اإىل 500 دولر.

يخ�سر �ساقه ب�سبب لعبة بوكيمون غو
اإىل  بالنظر  ان�سغاله  اأث��ن��اء  موؤ�سف  حل��ادث  بريطاين  رج��ل  تعر�ص 
�سكة  على  و�سقط  ال�سهرية،  غو  بوكيمون  لعبة  ميار�ص  وه��و  هاتفه 
برت  ح��د  اإىل  و�سلت  خطرية  باإ�سابات  ت�سبب  مم��ا  مكهربة،  حديد 
اإحدى �ساقيه.  وكان الرجل الذي مل يتم الك�سف عن ا�سمه، يتجول 
حاماًل هاتفه، بحثاً عن اأيقونات لعبة بوكيمون غو، عندما �سقط على 
اليمنى،  �ساقه  النتيجة برت  وكانت  املكهربة،  ال�سكة احلديدية  م�سار 

واإ�سابته بحروق من الدرجة الثالثة والرابعة.
الرجل،  ل��ه  تعر�ص  التي  اخل��ط��رية  الإ���س��اب��ات  اأن  التقارير،  وذك���رت 
�سملت �ساقيه وفكه واإحدى ذراعيه و�سدره، واحتاج اإىل عدة عمليات 

جراحية يف امل�ست�سفى، بح�سب موقع كانوي الإلكرتوين.
احل��ادث��ة، حيث  بعد  ال��ف��ور  العمليات على  غ��رف��ة  اإىل  ال��رج��ل  ون��ق��ل 
بعد  وع��اد  ال�ساق،  وع�سلة  املحروق  اجللد  قطع  اإىل  الأطباء  ا�سطر 
يومني لإزال��ة املزيد من اللحم املتعفن، قبل اأن يتم اتخاذ قرار برت 

ال�ساق اليمنى من فوق الركبة.

األحد  9   ديسمبر    2018  م   -   العـدد  12498  
Sunday  9   December   2018  -  Issue No   12498

�سرقت ب�ساعة بدوالرين كّلفت 
ال�سرطة مئات الدوالرات

اتُّهمت ال�سرطة يف مدينة تايبي التايوانية باإهدار اأموال دافعي ال�سرائب 
يف حل ق�سايا جنائية بطريقة غري حكيمة، بعد اأن ك�سفت و�سائل الإعالم 
املحلية اأنها اأجرت موؤخراً اختبارات احلم�ص النووي بقيمة مئات الدولرات 

ملعرفة هوية امراأة �سرقت زجاجة زبادي قيمتها دولرين. 
اللواتي يقمن معها  اإحدى زميالتها  اأن  اكت�سفت  اأن امراأة تايوانية  يذكر 
احل�سول  دون  الثالجة  م��ن  زب���ادي  زج��اج��ة  تناولت  ق��د  ال�سقة،  نف�ص  يف 
زميالتها  اإنكار  من  بالغ�سب  �سعرت  بعدما  ال�سرطة  فاأخربت  اإذنها،  على 

م�سوؤوليتهن عما حدث. 
اللواتي  اخلم�سة  زميالتها  ال�سرطة  ا�ستدعت  امل���راأة،  �سكوى  �سماع  وبعد 
اإجراء  اإىل  ال�سرطة  دف��ع  م��ا  ال��زج��اج��ة،  �سرقة  ع��ن  م�سوؤوليتهن  اأن��ك��رن 

فحو�سات للحم�ص النووي لهن، لتحديد هوية ال�سارقة. 
اأجرتها  التي  الفحو�سات  على  اأمريكياً  585 دولراً  ال�سرطة  اأنفقت  وقد 
للك�سف عن هوية ال�سارقة، اإل اأن الأنباء مل تو�سح فيما اإذا كانت ال�سرطة 

قد جنحت يف ذلك.
الجتماعي  التوا�سل  على مواقع  انت�سرت  الق�سة  اأن  بالذكر  من اجلدير 
اتهموا  الذين  الكثريين  من  غا�سبة  فعل  ردود  ولقيت  وا�سع،  نطاق  على 
ال�سرطة باإهدار الأموال يف ق�سايا غبية، بدًل من حل اجلرائم احلقيقية، 

وفق ما نقل موقع "اأوديتي �سنرتال" الإلكرتوين. 

ي�ستاأ�سل ورمًا من 
دماغه وهو م�ستيقظ

جراحية  لعملية  بريطاين  رج��ل  خ�سع 
ا�ستئ�سال ورم خبيث  رائ��دة، مت خاللها 
م��ن دم��اغ��ه وه��و يف كامل وع��ي��ه، وطلب 

من اجلراحني روؤية الورم. 
عاماً( من   39( هينيغان  وك��ان جيم�ص 
عاد  قد  الربيطانية،  مان�س�سرت  مدينة 
من مقر اإقامته يف اأ�سرتاليا اإىل بالده، 
يف  ب����ورم  اإ���س��اب��ت��ه  ت�سخي�ص  مت  ب��ع��دم��ا 

دماغه عام 2015. 
الرجل لعملية جراحية هي  وقد خ�سع 
الأوىل من نوعها، لإزالة الورم الذي كان 
ت�سارينغ  الثاين، يف م�ست�سفى  الطور  يف 
اأجريت  ل���ن���دن، ح��ي��ث  ك���رو����ص مب��دي��ن��ة 

العملية له وهو يف كامل وعيه. 
وب��ع��د ث���الث ���س��ن��وات م��ن ال��ع��م��ل��ي��ة، عاد 
الطبيعية،  حياته  اإىل  هينيغان  ال�سيد 
اأنه  الآن يتمتع ب�سحة جيدة، غري  وهو 
اأ�سهر  �ستة  كل  طبية  فحو�سات  يجري 
اإليه،  امل���ر����ص  ل��ل��ت��اأك��د م���ن ع����دم ع�����ودة 
ميل  دي��ل��ي  �سحيفة  ن��ق��ل��ت  م���ا  ب��ح�����س��ب 

الربيطانية. 

متاحة  و�سفة   14
ملواجهة القلق ومتاعبه �ص 23

نخر االأ�سنان موؤ�سر 
على نق�ص فيتامني د

ي��ع��اين الكثري م��ن الأ���س��خ��ا���ص ع���ادة من 
ال�ستاء،  اأ���س��ه��ر  خ���الل  د  فيتامني  نق�ص 
ال�سم�ص  ���س��ط��وع  ���س��اع��ات  ت��ك��ون  ع��ن��دم��ا 
الرئي�سي  امل�سدر  هي  ال�سم�ص  لأن  قليلة، 

للفيتامني. 
لأنه  للج�سم  �سرورياً  د  فيتامني  ويعترب 
الكال�سيوم  ك��م��ي��ة  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ل��ى  ي�����س��اع��د 
ي��ح��ت��اج��ه��ا، ويحافظ  ال��ت��ي  وال��ف��و���س��ف��ات 
على �سحة العظام والأ�سنان والع�سالت. 
ل�سحة  �سروري  الفيتامني  ه��ذا  اأن  ومب��ا 
الإ�سابة  اإىل  ي���وؤدي  نق�سه  ف���اإن  ال��ع��ظ��ام، 

به�سا�سة العظام والك�سور. 
الوطني  امل��رك��ز  ن�سرها  درا���س��ة  وبح�سب 
فاإن  ك��ن��دا،  يف  احليوية  التقنية  ملعلومات 
على  اأج�سامهم  ال��ذي��ن حت��ت��وي  الأط��ف��ال 

عر�سة  اأق���ل  د  فيتامني  م��ن  كافية  ن�سبة 
خلطر الإ�سابة بت�سو�ص الأ�سنان. 

اأجريت يف جامعة  اأخ��رى  درا�سة  وتناولت 
العالقة بني م�ستويات  الكندية،  مانيتوبا 
فيتامني د وت�سو�ص الأ�سنان لدى الأطفال 
ال���ذي���ن ت�����رتاوح اأع���م���اره���م ب���ني 6 و11 

عاماً.
ن�سبة  زي�����ادة  اأن  اإىل  ال��ب��اح��ث��ون  وخ��ل�����ص 
الفيتامني د لدى الأطفال قد يكون اإجراء 
ت�سو�ص  للتقليل من خطر  اإ�سافياً  وقائياً 

الأ�سنان. 
اأن  مي��ك��ن  الأ���س��ن��ان،  ت�سو�ص  ج��ان��ب  واإىل 
ت�سمل اأعرا�ص نق�ص فيتامني د، الإ�سابة 
وفقدان  الظهر،  واآلم  والتعب،  ب��الإع��ي��اء 

ال�سعر، و�سعف العظام. 

تن�ساأ  الكريهة  ال��روائ��ح  ولكن  ذات��ه  رائحة يف  للعرق  لي�ص 
فقط عندما تعلُق بالعرق بكترييا موجودة باأماكن ال�سعر 
الرجال  رائحة كريهة. ويختلف عرق  اأج�سامنا فتولد  يف 
ع��ن ع���رق ال��ن�����س��اء اخ��ت��الف��ا ك��ب��ريا، وُي��ن��ت��ج ج�سم الرجل 
عرقا برائحة مكثفة يف حني ُيفرز ج�سم املراأة روائح اأكرث 
حمو�سة. ونقال عن موقع "ياهو" الإلكرتوين فاإن التعُرق 
ميكن اأن ي�سري اإىل اإ�سابة مر�سية، فالأ�سخا�ص امل�سابون 
ال�سغط ومر�ص  ارت��ف��اع  م��ن  وي��ع��ان��ون  ب��اأم��را���ص معدية 

فرط الدرقية وال�سرطان يعانون من تعرق مفرط.
ول ي���دل ال��ع��رق ك��ري��ه ال��رائ��ح��ة ف��ق��ط ع��ل��ى ق��ل��ة العناية 
والطعام،  ال�سراب  نوعية  واإمنا على  ال�سخ�سية  بالنظافة 
الب�سل والثوم وبهارات حم��ددة يجعل  اأك��ل  ف��الإف��راط يف 
العرق  يكون  اأن  ميكن  كما  كريهة،  رائ��ح��ة  ُي��ف��رز  اجل�سم 
اأو ناجت عن التوتر  غريب الرائحة رد فعل لأدوي��ة معينة 
بل  واجل�سمية،  النفعالية  احلالة  اإىل  اإ�سافة  اخل��وف  اأو 

واجلينات اأي�سا.

ن�صائح للتعامل مع التعرق الزائد
تتعادل درجة  التعرق حالة �سحية لالإن�سان ومن خالله 
لكن  ال�سموم،  من  الكثري  من  اجل�سم  ويتخل�ص  احل��رارة 
للغاية  الأج��واء احل��ارة، مزعج  املفرط، خا�سة يف  التعرق 

وقد تنتج عنه رائحة كريهة وله م�سار اأي�ساً.
ي�ساهم  اإذ  مهمة،  عملية  يعترب  ب��ل  �سيئاً،  لي�ص  ال��ت��ع��رق 
كل  اأن  ويعتقد  اجل�سم.  ح���رارة  درج��ة  معادلة  يف  التعرق 
اإن�سان يحتوي على ما بني مليونني اإىل ثالثة ماليني غدة 
العرقية هما  الغدد  نوعان من  عرقية يف ج�سمه. وهناك 
الغدد العرقية املُفرتزة والغدد العرقية الفارزة، وكلتاهما 
اإخراج  اإىل  تقل�سها  ي���وؤدي  ع�سلية  خاليا  على  حتتويان 
اخلاليا  ن�ساط  �سبط  ويتم  املرتاكمة.  العرقية  املفرزات 

العرقية بوا�سطة اجلهاز الع�سبي وبع�ص الهرمونات.
اأ�سباب  اأو  اأ�سباب جينية  املفرط فقد تكون له  التعرق  اأما 
اأخ������رى، ف���امل���راأة احل���ام���ل، م���ث���اًل، ت��ت��ع��رق ب�����س��ورة اأك���رب، 
والأ�سخا�ص الذين يعانون من التوتر اأو اخلوف تن�سط الغدد 

العرقية عندهم 
ب���������س����ورة اأك�������رب، 

ك��م��ا ذك����ر م���وق���ع "غو 
فيمينني" األأملاين.

وحتى اإن زاد م�ستوى التعرق يف اجل�سم، فهو 
ل ي�سر اجل�سم ما دام ال�سخ�ص ي�سرب كميات كافية من 
املاء وال�سوائل. وميكن اأي�ساً تعوي�ص املواد املفيدة املفقودة 
مع التعرق، مثل الكال�سيوم واملغني�سيوم، عرب تناول مواد 

غذائية كافية.
اأج��واء ال�سيف احل��ارة وخا�سة مع ارتفاع درجات  لكن يف 
احل����رارة امل��ف��اج��ئ، ي�سبح ال��ت��ع��رق م��زع��ج��اً وك��ري��ه��اً عند 
املفرط.  التعرق  من  اأ�ساًل  يعانون  ممن  خا�سة  البع�ص، 

فما احلل؟
فيمينني"  "غو  موقع  ذك��ره��ا  التي  الن�سائح  بع�ص  ه��ذه 

الأملاين لتجنب م�ساوئ التعرق:
لأنه يربد اجل�سم  البارد فقط،  باملاء  ال�ستحمام  · جتنب 
يتعرق  ���س��وف  العالية،  ل��ل��ح��رارة  التعر�ص  عند  ث��م  وم��ن 
بارد  مب���اء  ال���س��ت��ح��م��ام  بتنويع  وين�سح  كثيفة.  ب�����س��ورة 
واآخر �ساخن حتى تقل ح�سا�سية اجللد وامل�سامات العرقية 

لدرجات احلرارة ويقل التعرق بذلك.
تلت�سق  ال��ت��ي  تلك  اأو  ال�سيقة  امل��الب�����ص  ارت����داء  جتنب   ·
باجللد، لأنها �ستزيد من ن�سبة التعرق. ويف�سل املالب�ص 
الريا�سية اأو تلك التي ت�سمح بالتنف�ص يف الأجواء احلارة.
املربدة بالثلج لأنها �ستعمل على  ال�سوائل  �سرب  · جتنب 
اإنتاج الغدد العرقية، كما هو احلال مع ال�ستحمام  زيادة 
لأنها  ال�ساخنة،  امل�����س��روب��ات  ���س��رب  ويف�سل  ال��ب��ارد.  ب��امل��اء 
تزيد يف البداية من التعرق ثم تنظم عمل الغدد العرقية 
تدريجياً. لكن يف�سل جتنب �سرب القهوة وال�ساي الأ�سود 

والأخ�سر.
الغنية بالدهون،  املواد  اأو  املاأكولت احلارة  · جتنب تناول 
تناول  ويف�سل  العرقية.  ال��غ��دد  اإن��ت��اج  م��ن  �ستزيد  لأن��ه��ا 

ال�سلطة واملواد الغذائية املتبلة قلياًل اأو احل�ساء البارد.
اأع�ساب الق�سعني )اأو املرميية( الذي ميكنه  �ساي  · �سرب 

اأن ينظم عمل اخلاليا العرقية.
كيف تتخل�ص من التعرق 

وب��ارزة حتت  بقع كبرية  ي�ساحبه من  وما  التعرق  ي�سبب 
وح�سور  الآخرين  لقاء  خالل  ول�سيما  احل��رج،  الإبطني 
منا�سبات مهمة. كما ميكن اأن يوؤثر التعرق على ثقة املرء 
بنف�سه. لكن باحثني تو�سلوا اإىل طريقة مبتكرة للتخل�ص 
اإج��راء عمليات  اإىل  نعد يف حاجة  نهائيا. مل  التعرق  من 
جراحية لإزالة غدد التعرق حتت الإبط اأو العتماد على 
ال��ودي الذي يتحكم بغدد التعرق. فقد مت  جهاز الع�سب 
اكت�ساف طريقة لإزالة العرق عرب تقنية الأ�سعة املتناهية 

ال�سغر، والتي حتد من اإفرازات الغدد العرقية.
وقبل البدء يف ا�ستخدام هذه التقنية، يجب تخدير الإبط 
ُي�����س��ه��ل م��ن مهمة الأ�سعة  ال���ذي  ال��ط��ع��ام  مب��ح��ل��ول م��ل��ح 
اجللد  �سفط  خ��الل  من  العالج  وي��ب��داأ  ال�سغر.  املتناهية 
اجل�سم مبعدل  الدخول يف عمق  الأ�سعة من  تتمكن  لكي 

يرتاوح بني ثالثة اإىل اأربعة مليمرتات.
خاليا  تدمري  على  ال�سغر  املتناهية  الأ�سعة  تعمل  بعدها 
جديد.  من  منوها  دون  واحليلولة  نهائي  ب�سكل  التعرق 
اأث��ب��ت فعالية هذه  ال��درا���س��ات  ال��ع��دي��د م��ن  اأن  اإىل  ُي�����س��ار 

التقنية يف احلد من التعرق ب�سكل دائم.
التعرق عملية طبيعة و�سرورية  يعترب  اأخ��رى،  من جهة 
للج�سم لها عدة فوائد، حيث ُيخل�ص الب�سرة من احلبوب 
كما  امل�سامات.  داخ��ل  امل��وج��ود  الغبار  اإخ���راج  عرب  والبثور 
يف  التعرق  ع��ن  امل�سوؤولة  ال��درق��ي��ة  ال��غ��دد  ن�ساط  ُي�ساهم  
ال��دم��وي��ة. ومُيّكن  ال���دورة  ال���دم وب��ال��ت��ايل تن�سيط  ت��دف��ق 
التعرق اجل�سم من اإفراز هرمون الإندورفني الذي ُيخفف 
الأمل ويعطي �سعوراً بال�سرتخاء وال�سعادة. ح�سب ما جاء 
"تيب ريالك�ص" الأمل��اين للن�سائح  يف تقرير ن�سره موقع 

الطبية.

التعرق.. مزعج  لكنه 
�سروري للحياة

يعتقُد كثري من النا�س اأّن العرق والتعرق م�صاألة غري جمالية 
وغري �صحية، لكنه يف احلقيقة اأمر جيد يقود لنتائج �صحية 
مهمة ، منها منع ارتفاع درجة حرارة اجل�صم يف اأيام الطق�س 
البدين  الإج��ه��اد  وعند  الريا�صة  ممار�صة  وعند  احل��ار 

ال�صديد.
بع�س  يف  م��زع��ج  ال��ع��رق  اأن  ال��ن��ا���س  م��ن  كثري  ي��رى 

الأحيان ورائحته نتنة واآثار عرق الإبط ل تتنا�صب 
مع �صورة اإن�صان القرن 21، لكن كل هذه الأحكام لي�صت 
العرق  اأن  اأثبت  الطبية  الأبحاث  اأن  حيث  �صحيحة، 
99 يف املائة من املاء  �صائل عدمي الرائحة يتكون من 
وحوايل 250 مادة خمتلفة مثل ال�صكر وحم�س لبني 
والكارباميد )اليوريا( ومفيد جدا حلياة الإن�صان كما 

جاء يف موقع "ياهو" الإلكرتوين.

يعالج �سعوبة النطق 
لديه عرب التحدث 
باللكنة االإيرلندية

برو�سر  ن��ي��ك  ال���ن���ي���وزل���ن���دي  ك����ان 
�سعف  م��ن  ي��ع��اين  ع���ام���اً(،   28(
النطق،  يف  و���س��ع��وب��ة  ال���ذاك���رة  يف 
ولكنه اكت�سف موؤخراً باأن التحدث 
اللكنة الإيرلندية يجعل تلعثمه يف 

الكالم يختفي ب�سكل تام. 
وي��دع��ي ال�����س��اب اأن����ه اك��ت�����س��ف هذا 
طريق  ع�����ن  ال���ب�������س���ي���ط  ال�����ع�����الج 
هو  يت�سلى  ك���ان  بينما  ال�����س��دف��ة، 
و�سديقه بتقليد لهجات خمتلفة. 
وعندما جرب اللهجة الإيرلندية، 
الطالقة  ب�سبب  بالده�سة  اأ�سيب 

التي حتدث بها. 
وي��ق��ول ب��رو���س��ر ب��اأن��ه اأج����رى اأول 
�سديقه  م����ع  م���ط���ول���ة  حم����ادث����ة 
باللكنة الإيرلندية، دون اأن يتلعثم 
النطق.  يف  �سعوبات  اأي  يواجه  اأو 
�سعادته  ع���ن  ب���رو����س���ر  ع���رب  وق����د 
باكت�سافه لعالج مل�سكلته التي طاملا 
ثقته  وزع��زع��ت  �سلباً  عليه  اأث����رت 

بنف�سه. 
ي��ذك��ر ب����اأن ب��رو���س��ر مل ي��ع��ي�����ص يف 
اأن����ه تعلم  اإل  ق��ب��ل،  م���ن  اإي���رل���ن���دا 
تنحدر  ال��ت��ي  وال��دت��ه  ع��رب  لكنتها 
ما  بح�سب  اإي��رل��ن��دي��ة،  عائلة  م��ن 
�سنرتال"  "اأوديتي  م��وق��ع  يف  ورد 

الإلكرتوين. 

كنغر يطيح رجال 
بهجوم نادر

ر�سد مقطع فيديو، نقلته �سحيفة 
رجال  الربيطانية،  ميل"  "ديلي 
اأ�سرتاليا يتعر�ص لهجوم من قبل 
بنديغو  مدينة  يف  الكنغر  ح��ي��وان 

الأ�سرتالية.
ال���ذي �سورته  ال��ف��ي��دي��و،  ووي��وث��ق 
الكنغر وهو  ال��رج��ل، ح��ي��وان  اب��ن��ة 
يهاجم الأب وي�سقطه اأر�سا، بعدما 

حاول الدفاع عن كلبيه.
وبعد اأن طرحه اأر�سا، حاول الكنغر 
مهاجمة  اأخ������رى  م����رة  ال��غ��ا���س��ب 

الكلبني ال�سغريين.
ت�سحك  الأب  اب��ن��ة  �سماع  ومي��ك��ن 
ب�سكل ه�ستريي على هذه الواقعة، 
التي �ساهدها اأكرث من 100 األف 

�سخ�ص خالل مدة وجيزة.
على  الفيديو  اإن  م�ساهدون  وق��ال 
التفا�سيل،  ك��ل  ينقل  مل  يبدو  م��ا 
ا�ستفز  ال��رج��ل  اأن  اإىل  م�����س��ريي��ن 
بطريقة اأو باأخرى احليوان، الأمر 

الذي جعله يثور يف وجهه.
فيما و�سف اآخرون الأب ب�"اأ�سطورة 
اأ�سرتاليا"، قائلني اإنه ميثل متاما 

الأ�سرتالية". "الثقافة 
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�ش�ؤون حملية

حتت رعاية عبد اهلل بن زايد

�سعيد بن طحنون ي�سهد احتفالية »القيثارة« املو�سيقية بح�سن بن حمودة بالعني

مذكرة تفاهم بني جمعية االإمارات ملتالزمة داون و جاميا  لتوظيف اأ�سحاب الهمم

دائرة تنمية املجتمع - اأبوظبي توؤكد على اأهمية �سقل مهارات اخلريجني وتاأهيلهم ل�سوق العمل

�سرطة العا�سمة تد�سن جدارية الفخر يف حب زايد مبركز ال�سعبية

•• العني-الفجر:

 ، اآل نهيان  ال�سيخ عبد اهلل بن زاي��د  حتت رعاية �سمو 
ال�سيخ  الدويل، �سهد معايل  وزير اخلارجية والتعاون 
الذي  املو�سيقي  احلفل  نهيان،  اآل  طحنون  بن  �سعيد 
ونظمته  دوماي�سرت(  )كزافييه  القيثارة  ع��ازف  قدمه 
دائرة الثقافة وال�سياحة اأبوظبي وا�ست�سافه ح�سن بن 

حموده الأثري مبنطقة القطارة مبدينة العني .
ع��ل��ى م����دى م��ائ��ة وع�����س��ري��ن دق��ي��ق��ة وو����س���ط ح�سور 

ج��م��اه��ريي ق��دم ع���ازف ال��ق��ي��ث��ارة ال��ع��امل��ي ال��ع��دي��د من 
امل��ق��ط��وع��ات امل��و���س��ي��ق��ي��ة ال��ت��ي لق���ت ا���س��ت��ح�����س��ان��ا من 
احل�سور ليكون من بينها مقطوعة – �سوناتا رقم 13 
وحلن غرامي املكون من 12 قطعة مو�سيقية اإ�سافة 
اإىل مقطوعة غرناطة وهي من املقطوعات املو�سيقية 
ومقطوعتي  اأ�سطورة  مقطوعة  جانب  اإىل  الأ�سبانية 
)اأراب��ي�����س��ك( و )اأم���رب وم��ب��ت��و( وه��م��ا م��ن املقطوعات 
)الفال�ص ال�ساعرية( . اجلدير بالذكر اأن كزافييه هو 
اأب��رز ع��ازيف القيثارة يف الع�سر احل��ايل اإىل جانب  من 

اآلة  الوحيد الذي �ساهم يف عودة �سعبية  املو�سيقي  اأنه 
القيثارة حيث كر�ص حياته للعزف على هذه الآلة رغم 
درا�سته لالقت�ساد ، كما تفرد بقراءة النوتة املو�سيقية 
الأ�سا�سية  املو�سيقية  الآلت  اأحد  تعد  التي  الآلة  لهذه 
لالورك�سرتا الكال�سيكية . هذا ويعد كزافييه هو الأول 
يف تقدمي هذه العرو�ص املو�سيقية يف اأبوظبي والعني 
ينتمي كزافييه اإىل نخبة من العازفني املتفردين الذين 
�سارك يف  وق��د  املو�سيقية  الآل��ة  بهذه  التعريف  اأع���ادوا 
العديد من املهرجانات الدولية. وقد ا�ستطاع كزافييه 

القيثارة  العزف على  الذي ولد يف مدينة تولون على 
اجلائزة  على  وح��از  باري�ص  يف  ودر���ص  التا�سعة  �سن  يف 
نديانا  ب��ولي��ة  ال��دول��ي��ة  ال��ق��ي��ث��ارة  م�سابقة  يف  الأوىل 
اإىل  اأول مو�سيقي فرن�سي ين�سم  واأ�سبح   1998 عام 
فرقة اورك�سرتا فيينا الفلهارمونية ومنذ عام 2001 
، كما  اأكادميية هامبورج للمو�سيقي  بداأ بالتدري�ص يف 
جوليارد  مدر�سة  يف  املاج�ستري  برنامج  بتدري�ص  يقوم 
مبدينة نيويورك وجامعة ، توهو، يف طوكيو بالإ�سافة 

اإىل كلية ترينيتي للمو�سيقى بلندن.

جاميا  و�سركة  داون  ملتالزمة  الإم���ارات  جمعية  وقعت 
التعاون  اإط���ار  يف  تفاهم  م��ذك��رة  الغذائية  لل�سناعات 
امل��ه��ن��ي النوعي  ال���ت���دري���ب  ت���ق���دمي  ب���ه���دف  امل�����س��رتك 
بهدف  داون  م��ت��الزم��ة  ذوي  م���ن  ال��ه��م��م  لأ����س���ح���اب 

التوظيف يف �سركة جاميا لل�سناعات الغذائية  
وقد وقع املذكرة عن اجلمعية الدكتورة منال جعرور 
لل�سناعات  جاميا  �سركة  وع��ن  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
مارك  جان  ال�سيد  التنفيذي  الغذائية "بايارا" املدير 
ل���ورا. ه��ذا وق��د اأع��رب��ت د. م��ن��ال ج��ع��رور ع��ن �سكرها 
على  ال��غ��ذائ��ي��ة  لل�سناعات  ج��امي��ا  ل�سركة  وت��ق��دي��ره��ا 
هذه املبادرة، م�سرية اإىل اأن اجلمعية ت�سعى ب�سكل دائم 
للبحث عن فر�ص لتدريب ومتكني اأ�سحاب الهمم من 
يف  ودجم��ه��م  لتوظيفهم  متهيداً  داون  متالزمة  ذوي 
قدم  على  منتجني  فاعلني  اأع�ساء  لي�سبحوا  املجتمع 

امل�ساواة اأ�سوة باأقرانهم.
الهمم  لأ���س��ح��اب  وظيفية  ف��ر���ص  خلق  اإن  واأ���س��اف��ت: 
حيث  الأ�سعب،  املهمة  يعترب  داون  متالزمة  ذوي  من 
مدى  على  تعتمد  منهجية  وف��ق  ت��دري��ب  ذل��ك  ي�سبق 
مع  والتوا�سل  التدريب،  على  ومقدرتهم  ا�ستعدادهم 

القطاعني  موؤ�س�سات  م��ن  واجل����ادة  املنا�سبة  اجل��ه��ات 
العام واخلا�ص، ثم فح�ص لبيئة العمل وتكييف املهام 
الوظيفية لتالئم قدراتهم، ويلي ذلك تقدمي التاأهيل 
الدعم  وتقدمي  معهم  التعامل  لكيفية  العمل  لزمالء 
ال��ف��ن��ي ال����الزم خ���الل ف���رتة ال��ت��دري��ب، وامل��ت��اب��ع��ة مع 

امل�سرفني املبا�سرين على عملية التدريب لتقييم كامل 
العملية واتخاذ القرار املنا�سب يف توظيفهم.

وقالت الدكتورة جعرور: �سيتم تدريب عدد من اأ�سحاب 
وفق  التمور،  ور�سة  داون يف  ذوي متالزمة  الهمم من 
بيئة عمل حمفزة وزمالء عمل متحم�سون لتدريبهم 

ومتكينهم واإدارة عليا داعمة بقوة.
نائب  ن��ا���س��ر  اآل  ن���وال  الأ���س��ت��اذة:  اأك����دت   م��ن جانبها 
الإدارة بدور موؤ�س�سات القطاع اخلا�ص  رئي�ص جمل�ص 
تدريب  م��ن  ب��ه  تقوم  م��ا  واأن  املجتمعية  امل�سوؤولية  يف 
ومتكني لأ�سحاب الهمم هو الهدف الأ�سمى للجمعية 
التمكني والدمج وتوفري  وترجمة فعلية لر�سالتها يف 

احلياة الكرمية لذوي متالزمة داون
ب��اأروع الأفعال  واأك��دت على جهود اخلري التي ترتجم 
الذي  املجتمعي  والتالحم  الأ�سيلة  املجتمعية  القيم 

ميثل عالمة مميزة يف دولتنا احلبيبة.
التدريب  اإن عملية  نا�سر:  اآل  الأ�ستاذة نوال  واأ�سافت 
وفق الأ�س�ص ال�سحيحة ت�سكل الأ�سا�ص لعملية توظيف 
اأثناء  ���س��واء  امل�ستمرة  املتابعة  اأن  على  واأك���دت  ناجحة 
اأ�سا�سية وحتى  اأو بعد التوظيف تعترب  فرتة التدريب 

التاأكد التام من جناح عملية التوظيف.
وعربت الأ�ستاذة نوال اآل نا�سر عن اأملها يف اأن حتتذي 
جاميا  �سركة  ح��ذو  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  م��ن  الكثري 
الهمم  اأ�سحاب  وتاأهيل  بتدريب  الغذائية  لل�سناعات 

من ذوي متالزمة داون  

•• اأبوظبي  - الفجر

بداأت دائرة تنمية املجتمع - اأبوظبي بالتعاون مع هيئة 
النوعي  التدريب  برنامج  اأبوظبي   – الب�سرية  امل���وارد 
اأجل  م��ن  "اأتدرب  ع��م��ل  ع��ن  وال��ب��اح��ث��ني  ل��ل��خ��ري��ج��ني 
والتاأهيل  ال��ت��دري��ب  ت��ق��دمي  يت�سمن  وال���ذي  العمل"، 

الوظيفي، وي�ستمر ملدة 6 اأ�سهر.
الربامج  العمل، �سمن  اأج��ل  اأت��درب من  برنامج  وياأتي 
واملبادرات التي تطرحها هيئة املوارد الب�سرية مع عدد 
اأبوظبي،  اإم���ارة  يف  احلكومية  وال�سركات  اجل��ه��ات  م��ن 
والتي تهدف اإىل �سقل مهارات الباحثني عن عمل �سمن 
واملعارف  اخل���ربات  لإك�سابهم  التطوعي  العمل  نطاق 
امل�ستقبل وذلك عن طريق  الالزمة لإعدادهم لوظيفة 
وال�سركات  اجلهات  لدى  املتخ�س�ص  امليداين  التدريب 
الذي  العمل"  اأج��ل  من  "اأتدرب  ويت�سمن  احلكومية. 
تقدم خالله دائرة تنمية املجتمع للمتدربني بها، تقدمي 
التدريب النوعي ل� 20 من خريجي اجلامعات والكليات، 
وتاأهيلهم ل�سوق العمل، وذلك يف اإطار امل�ساعي نحو منح 

الفر�ص للكوادر الوطنية ال�سابة، ومتكينهم لالنخراط 
موؤ�سرات  على  اإيجاباً  ينعك�ص  مبا  العمل،  قطاعات  يف 
اأن الربنامج  الدائرة،  واأك��دت  العمل.  الأداء وخمرجات 

تنمية  اإىل  العمل" يهدف  اأج��ل  من  "اأتدرب  التدريبي 
وتطوير  اخلريجني،  لدى  والوظيفية  الذاتية  املهارات 
م�ستعدين  جعلهم  يف  ي�سهم  مب��ا  امل��ع��رف��ي��ة،  ق��درات��ه��م 

اأنها  الدائرة  واأ�سافت  املجالت.  العمل يف خمتلف  على 
وتفعيل  ل��ت��دري��ب  وب��رام��ج  م��ب��ادرات  تنفيذ  على  تعمل 
اإىل  ال�ساعي  دوره��ا  �سمن  وذل��ك  العمل،  عن  القادرين 
تعزيز م�ستويات احلياة الكرمية لالأ�سر، عرب م�ساعدة 
اأفرادها على العتماد على اأنف�سهم من خالل التدريب 
والتاأهيل والتوظيف بالتعاون مع �سركاء ا�سرتاتيجيني 
"تنمية  واأ���س��ارت  احلكومية.  واملوؤ�س�سات  ال��دوائ��ر  م��ن 
املجتمع" اأن الربنامج يعزز من �سيا�سة الهيئة القائمة 
تبني  ع��رب  وذل��ك  املجتمع،  لأف���راد  ال��دع��م  تقدمي  على 
اخل���ري���ج���ني وال���ب���اح���ث���ني ع���ن ع���م���ل، وت��اأه��ي��ل��ه��م وفق 
املهارات  مبختلف  ت�سليحهم  يف  ي�سهم  مدرو�ص  برنامج 
التي  التوطني  �سيا�سة  تعزيز  يف  ي�سهم  مبا  الوظيفية، 
اأن  واأ�سافت  املتحدة.  العربية  الإم���ارات  دول��ة  تنتهجها 
لتطوير  ممنهجة  اأداة  هو  العمل"  اأج��ل  من  "اأتدرب 
خلو�ص  الفر�سة  ومنحهم  ال��وط��ن��ي��ة،  ال��ك��وادر  ق���درات 
تاأتي  اأن هذه الربامج  الوظيفي، معربًة  امليدان  جتربة 
وتاأهيل  اإع��داد  جتاه  الجتماعية  للم�سوؤولية  ا�ستجابة 

الكوادر  الوطنية.

د���س��ن��ت م��دي��ري��ة ���س��رط��ة ال��ع��ا���س��م��ة  ب��ق��ط��اع  الأم���ن 
حب  يف  الفخر  ج��داري��ة  اأب��وظ��ب��ي،  �سرطة  يف  اجلنائي 
اأطلقها   ال�سعبية، �سمن مبادرة  زايد، يف مركز �سرطة 

املركز يف اإطار ا�سرتاتيجية عام زايد 2018.
املديرية،  مدير  اخلييلي،  �سعيد  �سهيل  العميد  وق��ال 
اإن  خالل تكرمي ال�سركاء على هام�ص حفل التد�سني، 

اجلدارية ترتجم القيم التي غر�سها املغفور له ال�سيخ 
زايد بن �سلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه"، من خالل 
الوطن  اأبناء  من  ال�سادق  وال��ولء  احلب  عن  التعبري 
امل�ساركة ج��اءت يف  اأن ه��ذه  اإىل  واأ���س��ار  ال��وط��ن.  لباين 
اإطار تعزيز مفهوم الوفاء والنتماء، وامتداداً وعرفاناً 
وتر�سيخاً  ثراه"،  اهلل  "طيب  امل��وؤ���س�����ص  ال��ق��ائ��د  لنهج 

ال��وط��ن��ي، وم��واءم��ت��ه��ا مع  ال��وط��ن��ي��ة واحل�����ص  للهوية 
"احلكمة والحرتام وبناء الإن�سان  روؤيته الرا�سخة يف 

وال�ستدامة".
كلمات  امل���دار����ص،  وطلبة  وال�����س��رك��اء  املنت�سبون  ودّون 
م��ع��رّبة يف ح��ب زاي���د، معربني ع��ن اع��ت��زازه��م بالقيم 
اأورثها زايد اخلري  ل�سعبه من  واملبادئ ال�سامية التي 

بعده جياًل بعد جيل، موؤكدين اعتزازهم بهذه امل�ساركة 
اهلل  عبد  حمد  العقيد  الفعالية،  ح�سر    . الوطنية 
النيادي، نائب مدير املديرية ل�سوؤون املراكز، والرائد 
ال�سعبية،  �سرطة  مركز  مدير  الكتبي،  �سامل  م�سبح 
ومدراء مراكز ال�سرطة ونوابهم، وعدد من املنت�سبني 

يف �سرطة اأبوظبي.

�سرطة اأبوظبي  ت�سرح للمتعاملني يف 
ال�سلع طرق الو�سول خلدماتها الذكية

عّدت �سرطة  اأبوظبي الو�سول  اإىل  املتعاملني بخدماتها الذكية  يف اأماكن 
العمل  ت�ستهدف من خاللها   التي  اأولوياتها  اأوىل   تواجدهم واح��دة من 

على راحتهم و�سعادتهم . 
والآليات  ال�سائقني  ترخي�ص  اإدارة  مدير  امل��زروع��ي،  �سيف  العقيد  وك��ان  
مبنطقة الظفرة يف مديرية ترخي�ص ال�سائقني والآليات بقطاع العمليات 
املركزية �سارك مع فريق العمل  باحلملة الت�سويقية  للتعريف باخلدمات 

الذكية ل�سرطة  اأبوظبي يف مركز اخلدمات املتكاملة يف ال�سلع.   
وقدم املزروعي، الإر�سادات  للمتعاملني واخلطوات اخلا�سة بكافة اخلدمات 
عرب  اإليها  الو�سول  وكيفية  ا�ستخدامها  اآلية  وتو�سيح  للجمهور  الذكية 
تطبيق �سرطة اأبوظبي وغريها من خدمات �سرطة اأبوظبي الذكية والتي 
توفر على املتعاملني الوقت واجلهد وتتيح للم�ستفيدين �سرعة احل�سول 
تثقيفية  كتيبات  ت��وزي��ع  ع��ن  ف�ساًل  وم��ي�����س��رة،  ب�سيطة  ب���اإج���راءات  عليها 

ومطبوعات توعوية.
واأو�سح العقيد نا�سر بن يروان النيادي، نائب مدير الإدارة، اأن فريق العمل 
�سم كل من: املالزم اأول حممد �سيف املزروعي، مدير املحطات اخلارجية، 
وغدير عبداهلل النقبي، مدير فرع خدمه املتعاملني يف الظفرة، م�سيفاً اأن 
اخلدمات اللكرتونية متوفرة على مدار ال�ساعة من خالل تطبيق �سرطة 
اأبوظبي اأو عرب جهاز "�سهل"، وتتيح للمتعاملني اإجناز معامالت جتديد 
ونقل ملكية املركبة ودفع املخالفات، واإ�سدار بدل فاقد اأو تالف با�ستخدام 
بطاقة الهوية والبطاقة امل�سرفية. جدير بالذكر اأن احلملة انطلقت منذ 
عدة اأ�سابيع وا�ستهدفت املتعاملني يف كل من: مركز مت يف غياثي، والروي�ص 

يف الروي�ص مول، ومركز مت يف املرفاأ.

دفاع مدين اأبوظبي  و دائرة ال�سياحة توقعان 
مذكرة تفاهم لتعزيز اجلاهزية يف مواجهة الطوارئ

دائرة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  باأبوظبي  امل��دين  للدفاع  العامة  الإدارة  اأب��رم��ت 
اجلاهزية  م�ستويات  اأعلى  تطبيق  ب�ساأن   ، اأبوظبي   - وال�سياحة  الثقافة 
باأبوظبي، وحماية  الرائدة  الثقافية  املوؤ�س�سات  داخل  الطوارئ  ح��الت   يف 

جمموعاتها ال�ستثنائية التي ت�سم اأعماًل فنية وحتفاً اأثرية.
وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة  وكيل  غبا�ص،  �سعيد  �سيف  �سعادة  املذكرة   ووق��ع 
املدين يف  الدفاع  عام  الكتبي، مدير  والعميد حممد معيوف  – اأبوظبي  
للطوارئ  ال�ستجابة  ال��ط��رف��ان يف  ي��ت��ع��اون  امل��ذك��رة،  اأب��وظ��ب��ي. ومب��وج��ب 
وبرامج  خطط  خ��الل  من  احلماية،  و�سائل  وت��اأم��ني  احل��رائ��ق،  ومكافحة 
لإ�سراف  اخلا�سعة  املتاحف  ت�سمل  وه��ي   ، للموظفني  املبا�سر  ال��ت��دري��ب 
دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي، مبا يف ذلك اللوفر اأبوظبي اإىل جانب 

املتاحف القادمة مثل متحف زايد الوطني وجوجنهامي اأبوظبي وغريها.
اأركانها  ب��ني  اأب��وظ��ب��ي  متاحف  "تعر�ص  غبا�ص  �سعيد  �سيف  �سعادة  وق��ال 
قيمتها  وتكمن  التاريخية،  والقطع  الفنية  الأعمال  عاملية من  جمموعات 
احلقيقية يف �سردها للرتاث احل�ساري والثقايف عرب تاريخ الإن�سانية. واإننا 
لالأجيال  ونقلها  الثمينة  املجموعات  ه��ذه  حماية  يف  وا�سعة  جهوداً  نبذل 
مّنا  اإمي��ان��اً  العمل  وف��رق  املتاحف  زّوار  �سالمة  تاأمني  جانب  اإىل  القادمة 
تاأكيداً على  الدفاع املدين  التفاهم مع  باأهمية ذلك، وياأتي توقيع مذكرة 
التزامنا باأف�سل ممار�سات ال�سالمة على م�ستوى كافة املوؤ�س�سات واملتاحف 

اخلا�سعة لإ�سراف دائرة الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي".
وعّد  العميد حممد معيوف الكتبي، مذكرة التفاهم  �سمن تكامل العمل 
، حفاظاُ  الوقاية ،وجاهزية مواجهة احل��وادث  ، يف تعزيز جهود  املوؤ�س�سي 
الدعم  وتوفري   ، الثقافية  املوؤ�س�سات  ري��ادة  م��وؤك��داً   ، اجلميع  �سالمة  على 
الالزم لها يف جمال ا�سرتاطات ال�سالمة العامة ، وتدريب العاملني فيها 

على مكافحة احلريق ، والتعامل معها .
اإدارة العمليات ب��الإدارة العامة  واأو�سح املقدم �سامل ها�سم احلب�سي، مدير 
للدفاع املدين، اأن مذكرة التفاهم امل�سرتكة ركزت على  اجلوانب الوقائية 
املخاطر  وحتليل  احل��ري��ق  م��ن  والإن����ذار  احلماية  نظم  م��ن  تت�سمنه  وم��ا 
املخاطر  ر�سد  اآليات  التخطيط  من حيث  و  بهم،   اخلا�سة  والإج����راءات 
والتعامل معها، و  امليدان الذي ي�ستمل على  التمرين والتعامل امل�سرتك .
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والعمل  وال�صحة  املال  حول  قلق  لديك  هل  وال�صتياء؟  بالقلق  ت�صعر  هل 
والعائلة؟ هل ينب�س قلبك ب�صرعة ويت�صارع تنف�صك؟ هل تطاردك الأفكار 

احلزينة كلما حاولت ال�صرتخاء؟

 هل �سعرت بالنعا�ص يوماً واأنت يف العمل، رغم اأنك 
اإجابتك  كانت  اإذا  ال�سابقة؟  الليلة  يف  جيداً  منت 
نعم، فعلى الأرجح اأن ال�سبب وراء ذلك، هي وجبة 

الطعام التي تناولتها اأثناء �ساعات العمل.

وي��و���س��ي م��وق��ع )���س��ت��ان��درد م��ي��دي��ا( الربيطاين، 
ب��ت��ج��ن��ب ت���ن���اول جم��م��وع��ة م���ن الأط���ع���م���ة خالل 

�ساعات العمل؛ كونها ت�سبب النعا�ص، 
كما يف القائمة التالية من الأغذية، التي و�سعت 

بناء على تو�سيات اأخ�سائيني:

احلليب ومنتجات الألبان
ت��ت��م��ي��ز م��ن��ت��ج��ات الأل����ب����ان ب��ك��ون��ه��ا غ��ن��ي��ة مب���ادة 

تريبتوفان،
اأميني  ح��م�����ص  وه���ي   
ي�������س���اع���د ع���ل���ى اإن����ت����اج 
ال���������������س�������ريوت�������ون�������ني، 
ال��ق��اب��ل ل��ل��ت��ح��ول اإىل 
امل�����ي�����الت�����ون�����ني وه�����و 

حمفز جيد للنوم.

ال�صوفان
اخليار  ال�سوفان  يعد 
للكثريين  امل���ف�������س���ل 
العمل  ���س��اع��ات  خ��الل 

ل�سهولة حت�سريه، 
م����ث����ل����م����ا هي  ول������ك������ن 
منتجات  يف  احل��������ال 
الألبان؛ فاإن ال�سوفان 
حتتوي  وم�����س��ت��ق��ات��ه 
ع����ل����ى امل����ي����الت����ون����ني، 

الذي يحفز على النوم.

اخل�س
ي��ع��ت��رب اخل�����ص اأح����د اأب����رز امل��ح��ف��زات ع��ل��ى النوم، 

مادة  على  يحتوي  فهو 
التي  لك�����ت�����وك�����ريمي، 
����س���ن���اع���ة  يف  ت������دخ������ل 

الكثري من املهدئات.

الكربوهيدرات
الأط������ع������م������ة ال���غ���ن���ي���ة 
مثل  بالكربوهيدرات، 

اخلبز،
والبطاطا،  وال�������ذرة،   
هي اأي�ساً من حمفزات 
لكونها  وذل����ك  ال���ن���وم. 
ت����ن����ت����ج الأن�����������س�����ول�����ني 
و�سل  م�����ا  اإذا  ال�������ذي 
عالية  م�����س��ت��وي��ات  اإىل 
ميكن  ج���������س����م����ك،  يف 
ت�سعر  ي���ج���ع���ل���ك  اأن 

بالنعا�ص.

املوز
الفوائد  م��ن  الكثري  ول��ه  باملغني�سيوم،  غني  امل��وز 
املغني�سيوم  ي���وؤدي  اأن  ميكن  ذل���ك،  وم��ع  للج�سم. 

نف�سه اإىل النوم.

الع�صل
يحتوي الع�سل على اجللوكوز، الذي من املحتمل 
ع���ن حت��ري��ر مواد  ال���دم���اغ  ي��ت�����س��ب��ب يف وق����ف  اأن 

كيميائية م�سوؤولة عن اليقظة.

اأطعمة ُت�سعرك بـالنعا�ص اأثناء العمل.. جتنب تناولها

اآخر. و�سواء كنت  نعم رمبا هو القلق ولي�ص �سيًئا 
ت��ع��اين م��ن ا���س��ط��راب ق��ل��ق ك��ام��ل اأو ك��ن��ت حتاول 
جت��ن��ب ت��ل��ك الأع����را�����ص، ف��ب��ال��ت��اأك��ي��د ل ت��رغ��ب يف 
ا كان م�ستوى الأمان بها، ول تود  جتربة الأدوية اأيًّ
اأن تدخل ج�سدك مواد كيميائية قد يرتتب عليها 

اأعرا�ص جانبية.
اخل��رباء رك��زوا يف درا�ستهم للقلق على العالجات 
الآمنة، وا�سعني اأمامهم العديد من تقنيات العقل 
ال��ت��ي ميكن ال���س��ت��ف��ادة منها، وم��ن ثم  واجل�����س��د، 
�سواء  �ساي مهدئ،  فنجان  كمكمل يف  ا�ستخدامها 
مع  القلق  تخفيف  يف  ي�ساعد  اأو  الفور  على  يعمل 

مرور الوقت؛ لذلك قدموا الن�سائح التالية:

البابوجن
ي�ساعدك  ف��ق��د  ع�سيبة،  حل��ظ��ة  ل��دي��ك  ك��ان��ت  اإذا 
بع�ص  ترتبط  التهدئة؛ حيث  على  البابوجن  �ساي 
املركبات املوجودة يف البابوجن مب�ستقبالت الدماغ 
ا  نف�سها، كاأدوية مثل الفاليوم؛ لذلك ميكنك اأي�سً

تناوله كمكمل غذائي ولو يف �سكل زهور جمففة.
امل��رك��ز الطبي جلامعة  ال��درا���س��ات يف  اإح���دى  ففي 
من  ي��ع��ان��ون  ال��ذي��ن  امل��ر���س��ى  اأن  ُوج���د  بن�سلفانيا، 
ا���س��ط��راب ال��ق��ل��ق ال��ع��ام ال��ذي��ن ت��ن��اول��وا مكمالت 
انخفا�ص  لديهم  حتقق  اأ�سابيع،   8 مل��دة  البابوجن 
ملحوظ يف اأعرا�ص القلق، مقارنة باملر�سى الذين 

يتناولون عالجات اأخرى.

ال�صاي الأخ�صر
يقولون: اإن الرهبان البوذيني اليابانيني ميكنهم 
التاأمل ل�ساعات، وقد يكون اأحد الأ�سباب هو وجود 
حم�ص اأميني يف ال�ساي الأخ�سر ي�سمى الثيانني، 
النباتي  املجل�ص  م��ن  بلومنثال  م���ارك  ي��ق��ول  كما 

الأمريكي.
على  ت�ساعد  امل���ادة  ه��ذه  اأن  الأب��ح��اث  تظهر  حيث 
احل��د م��ن ارت��ف��اع م��ع��دل ���س��رب��ات القلب و�سغط 
ال��دم. وق��د وج��دت بع�ص ال��درا���س��ات امل��ح��دودة اأنه 
ال��درا���س��ات كان  اإح���دى ه��ذه  يقلل م��ن القلق. ويف 
واأكرث  ه���دوًءا  اأك��رث  للقلق  املعر�سون  الأ�سخا�ص 
مليجرام   200 اأخ��ذ  مع  الختبار  خ��الل  تركيًزا 

من الثيانني م�سبًقا.
لذلك ين�سح اخلرباء باحل�سول على هذه املادة 

من ال�ساي الأخ�سر، ولكن �سيكون عليك �سرب 
ما ي�سل اإىل 5 اأكواب يوميًّا.

نبات الناردين
دون  القلق  من  الع�سبية  املكمالت  بع�ص  تقلل 

التي  الثيانني  مثل  بالنعا�ص،  ت�سعرك  اأن 
حت��ت��وى م���ادة ف��ال��ريي��ان ال��ت��ي تعد يف 

كمعني  املهدئات،  من  الثانية  الفئة 
وقد  ل���الأرق،  م�ساد  اأو  ال��ن��وم  على 
واف��ق��ت احل��ك��وم��ة الأمل��ان��ي��ة عليها 

كعالج مل�سكالت النوم.
�سيئة  رائ��ح��ة  ذات  ال��ن��ب��ت��ة  وه���ذه 
نوًعا ما؛ لذلك فاإن معظم النا�ص 
ياأخذونها يف �سكل كب�سولة دوائية. 

خذها  جتربتها  يف  ترغب  كنت  اإذا 
اإىل  تذهب  اأن  قبل  ولي�ص  امل�ساء  يف 

العمل.

بل�صم الليمون

الع�سور  منذ  الأق��ل  على  ا�ستخدم  الليمون  بل�سم 
يف  وامل�ساعدة  والقلق  التوتر  من  للحد  الو�سطى 
ال��ن��وم. ويف اإح���دى ال��درا���س��ات ال��ت��ي اأج��ري��ت على 
تناولوا  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  ك���ان  اأ���س��ح��اء،  متطوعني 
م�����س��ت��خ��ل�����س��ات ب��ل�����س��م ال���ل���ي���م���ون مب����ق����دار 600 
اأكرث ه��دوًءا وحيوية من الذين تناولوا  مليجرام 

دواء اآخر.
تعلم  اأن  ع���ام، لكن يجب  ب�سكل  اآم���ن  اأن���ه  يف ح��ني 
الكثري  اأخ���ذ  اأن  وج���دت  ق��د  ال��درا���س��ات  بع�ص  اأن 
اأن يجعلك  امل��ح��ددة ميكن  اأو جت��اوز اجلرعة  منه 
وابداأ  التعليمات  فاتبع  العك�ص،  ولي�ص  قلًقا،  اأكرث 
اأو  كب�سولت  اأو  ك�ساي  يباع  وه��و  �سغرية،  بجرعة 
�سراب، وغالًبا ما يتم اجلمع بني الأع�ساب املهدئة 

الأخرى معه.

زهرة العاطفة
رغم هذا ال�سم، فاإن هذه الع�سبة لن ت�ساعدك يف 
احلب؛ فهي مهدئ وافقت احلكومة الأملانية عليه 
كم�ساد لالأرق والقلق الع�سبي؛ فقد وجدت بع�ص 
اأعرا�ص  يقلل  ال��زه��رة  ه��ذه  مفعول  اأن  الدرا�سات 
القلق بفاعلية مثل 
وغالًبا  الأدوي������ة، 
م�������ا ت�������س���ت���خ���دم 

لالأرق.
املهدئات  وم���ث���ل 
ميكن  الأخ��������رى 
ت���������س����ب����ب  اأن 
ال���ن���ع���ا����ص؛ ل����ذا ل 
غريها  اأو  ت��اأخ��ذه��ا 
من الأع�ساب املهدئة 
م����ه����دئ����ات  اأي  م������ع 
ي�سفها  ع�����الج�����ي�����ة 
ال��ط��ب��ي��ب، وك���ن ح���ذًرا 
اأكرث  ا���س��ت��خ��دام  ب�����س��اأن 
من ع�سب مهدئ يف وقت 
واحد، ول تاأخذها لأكرث 

من �سهر.

اخلزامى
ق�����د ت����ك����ون رائ����ح����ة 

اآمن وم�ساد  اخلزامى غري حمببة للبع�ص، لكنه 
ا. ويف اإحدى الدرا�سات التي  جيد لاللتهابات اأي�سً
اأجريت يف اليونان، كان مر�سى الأ�سنان اأقل قلًقا 
الالفندر.  بزيت  النتظار معطرة  كانت غرفة  اإذا 
الذين  ال���ط���الب  اأن  وج���د  ب��ف��ل��وري��دا  درا����س���ة  ويف 
ا�ستن�سقوا رائحة زيت الالفندر قبل الختبار كان 
لديهم قلق اأقل، على الرغم من اأن بع�ص الطالب 
الختبار.  خالل  �سبابية  عقولهم  جعل  اإن��ه  قالوا 
م�ساغة  خزامى  حبة  اأن  ظهر  اأملانية،  درا�سة  ويف 
الذين  ل��دى  القلق  اأع��را���ص  م��ن  لتقلل  ا  خ�سي�سً

يعانون من ا�سطراب القلق العام بفاعلية.

ممار�صة الريا�صة
ممار�سة التمارين الريا�سية ب�سكل عام تعد و�سيلة 
كما  الدماغ،  و�سحة  العامة  لل�سحة  وجيدة  اآمنة 
ا لالكتئاب والقلق على الفور  ا قويًّ اأنها تعد م�سادًّ

وعلى املدى الطويل.
وع���ن دوره����ا ال��وق��ائ��ي وال��ع��الج��ي/ ي��ق��ول د. درو 
رامزي اأ�ستاذ الطب النف�سي يف م�ست�سفى نيويورك 
مار�ست  اإذا  كولومبيا:  بجامعة  بري�سبيترييان 
املزيد من  لديك  يكون  ف�سوف  بانتظام،  الريا�سة 
الأ�سباب  فاأحد  بال�سحة؛  وال�سعور  الذات  احرتام 
الرئي�سية للقلق هو القلق ب�ساأن املر�ص وال�سحة. 
وه���ذا ي��ت��ب��دد ع��ن��دم��ا متتلك ال��ل��ي��اق��ة ال��ب��دن��ي��ة اأو 

حتاول امتالكها عمليًّا.
التمارين  مب���م���ار����س���ة  اخل�������رباء  ي��ن�����س��ح  ل���ذل���ك 
الريا�سية ملدة واحد وع�سرين اإىل ثالثني دقيقة، 
وهو احلد الأدنى الالزم من الوقت لتقليل القلق 
ن�ساط  ي��ح��دث  ع��ام  فبوجه  ال��ري��ا���س��ة؛  مبمار�سة 
اأ�سكال  من  �سكل  اأي  يف  القلب،  �سربات  معدل  يف 
ممار�سة الريا�سة، وعليك اأن تبداأ بامل�سي ال�سريع.

تنف�س اليوجا
لقد اأظهرت درا�سة حول التنف�ص بتقنيات اليوجا 
اأن����ه ف��ع��ال يف خ��ف�����ص ال��ت��وت��ر وال��ق��ل��ق. ويف كتابه 
اأن����درو وي���ل، تقنية  2011 ق���دم د.  امل��ن�����س��ور ع���ام 
عليها  ي��ط��ل��ق  ال��ت��ي  ال��ك��ال���س��ي��ك��ي��ة  ال��ي��وج��ا  تنف�ص 
هو  التقنية  ه��ذه  جن��اح  اأ�سباب  واأح���د   .8-7-4
قلًقا يف  تكون  واأن  بعمق  التنف�ص  ت�ستطيع  اأنك ل 
يجب   8-7-4 بالتنف�ص  فللقيام  نف�سه؛  ال��وق��ت 
اإخراج الزفري متاًما عن طريق الفم، ثم ي�ستن�سق 
اأرب��ع��ة، ثم حتب�ص  اإىل  بالعد  الأن��ف  عن طريق 
تخرج  دعها  الآن  �سبعة..  ال��ع��دد  اإىل  اأنفا�سك 
ببطء من خالل فمك للعد ثمانية.. كرر ذلك 

مرتني على الأقل يوميًّا.

ابتعد عن التجويع
قلًقا  اأك��رث  النا�ص  ي�سبح  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع  يف 
تتعر�ص  عندما  يكونون جائعني.  عندما  واإزعاًجا 
لنوبة من القلق، قد يعني ذلك اأن ن�سبة ال�سكر يف 
الدم تنخف�ص. واأف�سل ما ميكن فعله هو احل�سول 
على وجبة �سريعة، مثل حفنة من اجلوز، اأو قطعة 
اأو  املاء  ال�سوكولته الداكنة، بجانب كوب من  من 

كوب من ال�ساي ال�ساخن.
وعلى املدى الطويل، فاإن النظام الغذائي هو املفتاح 
للحد من القلق. ويقول د. رمزي: تناول الأطعمة 
ال��ك��ام��ل��ة.. ال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي ال��ن��ب��ات��ي م��ع اللحوم 
من  والكثري  بعناية،  املختارة  البحرية  وامل��اأك��ولت 
الفوليك،  للح�سول على حم�ص  الورقي  اخل�سار 
النباتية  املغذيات  من  وا�سعة  متنوعة  وجمموعة 

للم�ساعدة يف احلد من القلق.

تناول الإفطار
توقف عن جتويع نف�سك؛ فكثري من النا�ص الذين 
يعانون من ا�سطرابات القلق ب�سبب تخطي وجبة 
الإف���ط���ار، ف��ي��م��ا ي��و���س��ي اخل����رباء ب����اأن ت��ت��ن��اول يف 
الربوتينات،  الغني  البي�ص  مثل  اأ�سياء  الإف��ط��ار 
التي  للكولني،  والطبيعي  الرئي�سي  امل�سدر  وه��ي 

ترتبط م�ستوياته املنخف�سة بزيادة القلق.

تناول اأوميجا 3

للقلب، ورمبا  ال�سمك جيدة  زي��وت  اأن  اأن��ت تعرف 
حتمي من الكتئاب اإ�سافة اإىل القلق. ويف اإحدى 
ال���ذي���ن تناولوا  ال���ط���الب  ل����دى  ك����ان  ال���درا����س���ات 
 3 اأوميجا  اأحما�ص  من  اليوم  يف  مليجرام   2.5
الدهنية املختلطة ملدة 12 اأ�سبوًعا؛ قلٌق اأقل قبل 
املواد  يتناولون  الذين  الطالب  اختبار من  اإج��راء 

الأخرى.
ب���اأن حت�سل على  ول��ه��ذا يو�سي اخل���رباء ع��م��وًم��ا 
وتعترب  ذل��ك.  اأمكن  كلما  الغذاء  من   3s اأوميجا 
اأ�سماك املاء البارد الدهنية -مثل ال�سلمون- اأف�سل 
م�سادر الأحما�ص الدهنية. وهناك خيارات جيدة 

اأخرى كالأن�سوجة وال�سردين وبلح البحر.

التفكري الكارثي
ال�سهل  القلق، من  عندما تتعر�ص للهجوم ب�سبب 
التفكري  با�سم  ُتعرف  الدخول يف جمموعة ذهنية 
الكارثي اأو الكارثة؛ فعقلك يذهب اإىل ما هو اأ�سواأ، 

وتعتقد اأن هذا قد يدمر حياتك.
بدًل من ذلك، خذ نف�ًسا عميًقا عدة مرات، وجتول 
اأن هذه  حول مكانك، واعترب الحتمال احلقيقي 
امل�سكلة �ستنتهي، ول تتحدث مع اأحد حولها، وهو 

ما �سيحد من تفاقم التفكري وكذلك القلق.

ال�صعور باحلرارة
هل ت�ساءلت يوًما ملاذا ت�سعر بال�سرتخاء بعد فرتة 

يف ال�ساونا اأو غرفة البخار؟

يقلل  ج�سمك  ت�سخني  اأن  اإىل  الأب��ح��اث  تو�سلت 
ال��ت��وت��ر ال��ع�����س��ل��ي وال���ق���ل���ق؛ ف��الإح�����س��ا���ص يتغري 
بالدفء وكذلك الدوائر الع�سبية التي تتحكم يف 
املزاج، مبا يف ذلك تلك التي توؤثر يف ال�سريوتونني 
التي  الطرق  اأح��د  الح���رتار  يكون  وق��د  الع�سبي، 
متار�ص بها التمارين الريا�سية، ناهيك عن تناول 

ال�ساي اأثناء ذلك لتعزيز املزاج.
وكما اأو�سحت جمموعة من الباحثني، ف�سواء كنت 
م�ستلقًيا على ال�ساطئ يف �سم�ص منت�سف النهار، اأو 
يف ال�ساونا اأو املنتجع ال�سحي بعد العمل اأو جال�ًسا 
ف�ست�سعر  امل�����س��اء،  يف  ج��اك��وزي  اأو  �ساخن  ح��م��ام  يف 

بالدفء وال�سرتخاء والرفاهية.

التاأمل الذهني
نف�ص  عاملة  -وه��ي  اإيدنفيلد  اإم.  ت��ريي��زا  د.  تقول 
�سريرية يف املركز الطبي لإدارة املحاربني القدامى 
يف دوره����ام ن���ورث ك��ارولي��ن��ا-: اإن ال��ت��اأم��ل يعترب 
عالًجا رئي�سيًّا وفعاًل ب�سكل خا�ص يف عالج القلق، 
كما اأن ممار�سة التوعية الواعية ت�سمح للمرء باأن 
يحدث  كما  حلظة  لكل  احلقيقي  اجلوهر  يجرب 
بالفعل. ميكنك البدء بب�ساطة عن طريق النتباه 
اإىل اللحظة احلالية، عن ق�سد، بف�سول، وبجهد. 
اأثناء  ب�سيطة  اأ�سئلة  نف�سك  ا�ساأل  واع��ًي��ا،  وللبقاء 
ممار�سة متارين التنف�ص.. اجل�ص يف مكان مريح، 
اأنفا�سك  ورك��ز على كيفية خ��روج  اأغم�ص عينيك، 

ج�سمك، والآن ا�ساأل نف�سك اأ�سئلة �سامتة.

مب�صاعدة تقنيات العقل واجل�صد

ملواجهة  متاحة  و�سفة   14
القلق ومتاعبه

األحد  9   ديسمبر    2018  م   -   العـدد  12498  
Sunday  9   December   2018  -  Issue No   12498

العدد 12498 بتاريخ 2018/12/9   
جرنك�ص �سولو�سنز اند كون�سالتن�سي �سرفي�سز منطقة حرة - ذ م م هي �سركة ذات م�سوؤولية 

حمدودة يف املنطقة احلرة م�سجلة لدى �سلطة دبي للمجمعات الإبداعية مبوجب الرخ�سة رقم 
دبي لالإنرتنت ، دبي، الإمارات العربية  2816،مدينة  املحل  رقم  امل�سجل يف  91981 وعنوانها 
املتحدة، )»ال�سركة«(، تعلن اأنه وفقا لقرار ال�سركاء بتاريخ 2018/10/18 �سيتم حل ال�سركة 

اختياريا مبوجب الإجراء املن�سو�ص عليه يف املادة 101 من اللوائح املنظمة لل�سركات اخلا�سة يف 
املجمعات الإبداعية بدبي ل�سنة 2016.

اأي طرف معني لديه مطالبة �سد ال�سركة عليه بتقدميها يف غ�سون 45 يوما من تاريخ هذا 
الإ�سعار عن طريق الربيد امل�سجل اأو الت�سال ب�:
اإ�سم ال�سركة : مبارك الكتبي ملراجعة احل�سابات

�ص.ب.: 377310
دبي، الإمارات العربية املتحدة

هاتف رقم: 2890 425 4 )0( 971+
info@dawnconsultancy.com :بريد اللكرتوين

لن ُتقبل املطالبات التي ُتقدم بعد انق�ساء مدة  45 يوما.

ا�شعار بالت�شفية
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املجمعات الإبداعية بدبي ل�سنة 2016.

اأي طرف معني لديه مطالبة �سد ال�سركة عليه بتقدميها يف غ�سون 45 يوما من تاريخ هذا 
الإ�سعار عن طريق الربيد امل�سجل اأو الت�سال ب�:
اإ�سم ال�سركة : مبارك الكتبي ملراجعة احل�سابات

�ص.ب.: 377310
دبي، الإمارات العربية املتحدة

هاتف رقم: 2890 425 4 )0( 971+
info@dawnconsultancy.com :بريد اللكرتوين

لن ُتقبل املطالبات التي ُتقدم بعد انق�ساء مدة  45 يوما.

ا�شعار بالت�شفية
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حمكمة راأ�ص اخليمة االبتدائية – دائرة التنفيذ

– عن بيع ال�صيارات التالية عن طريق �صركة الإمارات للمزادات �س.ذ.م.م يف متام  – دائرة التنفيذ  تعلن حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية 
ال�صاعة اخلام�صة م�صاءًا يوم الحد املوافق 28 نوفمرب 2018 وعلى من يرغب مبعاينة ال�صيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة املوقع اللكرتوين 

الر�صمي. الدوام  اأثناء  املدين  التنفيذ  ق�صم  مراجعة  العرتا�س  حالة  يف  و   WWW.EmiratesAuction.COM
# 
118361/201810   201648176S. . .        12,000
218368/2018 201648186S. . .        20,000
318375/2018 201648173S. . .        21,000
418377/2018730   201775819E           180,000
525161/2018  20161495812    220,000
625168/20181,5  2016516482     10,000
728811/2018  2015907171. .        75,000
828810/2018  2015959181 . .          45,000
928812/2018   70  2015/907641. .        38,000
1028814/2018 10  201637736B. .        3,000
1128813/2018  2013864221         6,000
122018/27691– 5008 201886836G   95,000
132018/27833 201648710G. . .      23,000
142018/27837 201649014G. . .      23,000
152018/27832 201513650L   17,000
162018/27834 201641918S     38,000
172018/2783970  201490996T   62,000
182018/27835 2014 43454G    35,000
192018/278386  201631066N   55,000
202018/27831   201770368S   35,000
2127762/2018 2013/33608C      20,000
2227713/2018 2011106521     13,000
2327761/2018 2013/83186A       27,000
2427763/2018 2014781045    12,000
2527764/2018 20159357415     13,000
2627708/2018 2012/ /39427     10,000
2727751/2018 2011/9864410       12,000
2827746/2018 20168504316    17,000
2927743/2018 20176785516    85,000
3027738/2018 201596998A     22,000
3127730/2018 2014213732     30,000
3227721/2018300   2011504332      28,000
3327760/2018 201736590C        41,000
3428821/2018 20156255110    16,000
3528822/2018  20156743710    17,000
3628820/2018 20156235610    16,000
3728819/2018 2015262148    16,000
3828818/2018  20156251410    17,000
3928823/2018  20156710810    57,000
4028825/2018 2016/595998     55,000
4128824/2018     2015945C      250,000
4211188/2018 20141689612   13,000
4311175/2018  201692709    115,000
4426758/20182012281451      14,000
4526763/2018316    20127603716     21,000
4627495/2018   3  201440524A     65,000
4726769/2018  200969186E    9,000
4826778/2018 201238351B    8,500
4926779/20186  201422576R    9,000
5027480/2018 200972890    6,500
5126775/2018 201013346B    10,000
5226771/2018 201162928P   5,000
5326796/2018 201137330M    11,000
5426792/2018 201317805R   11,000
5526797/2018 2009499051   7,000
5626799/20182400 2012645392    11,000
5726786/2018 201643568O   14,000
5826785/2018 200986837O   8,000
5926795/2018 200918148M   7,000
6026780/2018 201213761S   14,000
6127492/2018 201360552    18,000
6227476/2018   2009976845   7,500
6327473/2018250   2010228871   17,000
6427486/2018 201231028Q   7,000
6527489/2018 201520952Q    11,000
6627310/20181,5  2015818692      10,000
6727246/2018  201569420Q           160,000
6812656/2018  20146375J           120,000
6920292/2018 201414601O     12,000
7027534/2018  201581661P         80,000
7115267/2018  2014/18305B     30,000
7214947/20171,5  2013913792     6,000
737656/2018  201588938H          15,000
7427554/2018  20158234N      140,000
7525448/2018  201597385P     80,000
7627266/2018  201264142P           18,000
7727597/2018 201676582     14,000
7827558/2018  2015275802       15,000
7927271/2018 MX5 201491829P    31,000
8027315/2018 20175016C    16,000
8125219/2018 20129526       6,000
8227535/2018 201693853C     12,000
8322593/2018 201630912P     12,000
8412585/2018   201328678N      12,000
8515305/2018  201493544P        31,000
8620669/2018  201285786M     80,000
8720377/2018 201384055O     11,000
8819991/2018 201436561O     11,000
8920357/2018 201414608O     12,000
9020337/2018 201436552O     12,000
9119984/2018 201414603O     12,000
9220295/2018 201416928M     11,000
9320288/2018 201446152J     11,000
9420286/2018 2014/14606O     12,000
9520346/2018 201414607O     12,000
9627753/2018  2013371987    50,000
9727723/2018 201635690B       22,000
9827695/2018 2014817472     10,000
9927704/2018 201557339Q        80,000
10027701/2018   20171228517     80,000
10127706/2018  201663537K       9,000
10227744/2018  20129426411       38,000
1037942/2016 20154634210      14,000
10418368/2016200  2013686302      12,000
10518380/20162,0  20157065212      21,000
1067930/2016   63  2015630235      250,000
10721257/2017 2013328476         20,000
1086606/2018740     2010 534927     21,000
1094732/2018  2012310536      17,000
1107519/20181.6  20144538913      16,000
11118329/2016350   20133612612         33,000
11221201/2017 20143515712      12,000
11324120/2017  201467198       23,000
11424005/2017  2013631172       85,000
11511038/2018200  201296584          20,000
11617594/2017 201425802B      12,000
1174672/2018  2014/8920714      14,000
11821188/2017 2013609768         18,000
11920050/20161,6  20136796013      12,000
1207936/20161.5  20158446212      11,000
1217939/2016250   2014/6204812      40,000
1224018/2017 2014707281    17,000
12321242/20171.6  20144539113    17,000
1243534/2018 2014532281     11,000
12513572/2018  2014491931     11,000
1261226/2018   2015369344       44,000
1274024/2017 201313456B       10,000
12813564/2018 201480468A        10,000
12913586/2018 2013 70902A           23,000
13015259/2018  201313217B    5,000
13115250/2018  201421188B       85,000
13214242/2016  201566816A          31,000
13313578/20181,8  20137038A       12,000
13410577/2018   2013408772        10,000
13518263/2017 2015862111        14,000
13617578/2017  2014538872     12,000
13717601/2017 2013586761     19,000
13811052/2018   2013672871       14,000
13911040/2018  2015507372       21,000
14013547/2018200  2015317262          15,000
14115291/2018 2015 861231        16,000
14227596/2018 201593715    15,000
14326920/20186    2013 583162      65,000
14428834/2018  201577047Q   10,000
14528835/2018200  201395061O        12,000
14628833/2018430   200594651Q       15,000
14728832/2018  201673405R        15,000
14828831/2018350  20128192C       35,000
14928830/2018  200630626       25,000
15028829/2018200  20103668911      6,000
15128828/20182.5  2009/613726    6,000
15228827/2018   2009/ /54368A        35,000
15328826/2018  201593957G         8,500
15428846/2018  201379764           20,000
15528845/2018FL 10 199960752E         8,000
15628844/2018  201379618           37,000
15728853/2018   201287603Q           28,000
15828852/2018  2015/406962    13,000
15928851/2018  2015149072    12,000
16022850/2018  2015/103732    13,000
16128849/2018 201049755        18,000
16228847/2018 201557129G          70,000
16328848/2018  201692967F         14,000
16428854/2018 201632902B     15,000
16528855/2018 201575503E          13,000

العدد 12498 بتاريخ 2018/12/9   
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2018/5171

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2018/12/17 الثنني  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 

�صدها زال معروف للتجارة العامة �س.ذ.م.م او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                      الو�صف         �صعر التقييم  

                                                 اأغرا�س متنوعه            22،250 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

العدد 12498 بتاريخ 2018/12/9   
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2018/6942

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2018/12/17 الثنني  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 

�صدها جونى تاجنني او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                    الو�صف     �صعر التقييم  

                                                 اأثاث �صقه        3،850 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

العدد 12498 بتاريخ 2018/12/9   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/4209   تنفيذ جتاري  
ال�ساكوب  �سامل  عبيد  2- عفرا  دبا�ص   �ساذيل  بن  املنفذ �سده/1- عاطف  اىل 
ب��ن مر�سل  التنفيذ/مبارك  ان طالب  الق��ام��ة مب��ا  امل��زروع��ي جمهويل حم��ل 
اأق��ام عليك  بن مبارك ال مر�سل وميثله / خالد كلندر عبداهلل ح�سني -  قد 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزام املنفذ �سده الأول بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )246510( درهم والزام املنفذ �سده الثاين بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)594085( درهم وت�سليمه  اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12498 بتاريخ 2018/12/9   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/4104  تنفيذ جتاري  
ب�سر  جمهول  ال  احمد ح�سني  املنفذ �سده/1- حميد ح�سن  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�سركة احلبتور لل�سيارات - �ص 
ذ م م   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )92269.50( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 
يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12498 بتاريخ 2018/12/9   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2018/31368 (

املنذر   :  بنك ابوظبي التجاري.
املنذر اإليه :  حممد ماهر حممد �سكر .

درهم   )51،846.31( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 66402/ خ�سو�سي /3/ ال�سارقة ( من نوع 
واملمولة    ) احمر   ( ال��ل��ون   )  2016( م��ودي��ل  ا�ستي�سن(   - ج��وك  ني�سان   (

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12498 بتاريخ 2018/12/9   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2018/31632 (

املنذر   :  �ستاندرد ت�سارترد بنك .
املنذر اإليه :  م�سنع اأبوظبي الدوىل ل�سب املعادن  

درهم   )52،692.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
( من  ابوظبي  38416/ خ�سو�سي /10/   ( رقم  ال�سيارة  التنفيذية على 
نوع ) ني�سان باترول    _ ا�ستي�سن  ( موديل )2013 ( اللون ) بيج(  واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12498 بتاريخ 2018/12/9   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2018/30922 (

املنذر   :  م�سرف اأبوظبي ال�سالمي.
املنذر اإليه :  ابراهيم خليل ابراهيم عبدالر�سول القالف .

درهم  وق��درة )134،143.36(  �سداد مبلغ  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 30898/ خ�سو�سي /W/ دبي ( من نوع ) 
FORD F150 – بيك اب( موديل )2017 ( اللون ) رمادي (  واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12498 بتاريخ 2018/12/9   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2018/31366 (

املنذر   :  بنك ابوظبي التجاري.
املنذر اإليه :  ايتني فان دير مريو .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )81،329.86( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من 
ال�سيارة رقم ) 25699/ خ�سو�سي /16/ ابوظبي ( من نوع ) فورد راجنر- 
بيك اب كابينة مزدوجة( موديل )2016 ( اللون ) برتقايل (  واملمولة ل�ساحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12498 بتاريخ 2018/12/9   

اإنذار عديل بالن�شر 
) رقم )2018/31488 

املنذر   :  م�سرف ابوظبي ال�سالمي.
املنذر اإليه :  �سامل �سيف احمد �سعيد الكعبي .

درهم   )18،578.40( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 80257/ خ�سو�سي /13/ ابوظبي ( من نوع 
) هايونداي اي 30 - �سالون( موديل )2014( اللون ) ابي�ص (  واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12498 بتاريخ 2018/12/9   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2018/31490 (

املنذر   :  م�سرف ابوظبي ال�سالمي.
املنذر اإليه :  �سعيد �سامل �سعيد �سامل النيادي .

درهم   )139،813.74( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ���الل  نتيجة 
الإجراءات  املنذر لتخاذ  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 41815/ خ�سو�سي /12/ ابوظبي ( من نوع 
) لكز�ص ال اك�ص 570 - ا�ستي�سن( موديل )2013 ( اللون ) ذهبي(  واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12498 بتاريخ 2018/12/9   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2018/31369 (

املنذر   :  بنك ابوظبي التجاري.
املنذر اإليه :  فو�سفا كومارا تيالكا راتني .

درهم  وق��درة )148،075.13(  �سداد مبلغ  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
 ( نوع  ( من  دبي   /J/ 96531/ خ�سو�سي  ( رقم  ال�سيارة  التنفيذية على 
واملمولة    ) ف�سي   ( اللون   ) تويوتا فورت�سرن - ا�ستي�سن( موديل )2008 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12498 بتاريخ 2018/12/9   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2018/31633 (

املنذر   :  �ستاندرد ت�سارترد بنك .
املنذر اإليه :  كاليتون يل �سريف  

درهم   )48،630.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
( من  ابوظبي  60267/ خ�سو�سي /14/   ( رقم  ال�سيارة  التنفيذية على 
نوع ) فورد فوك�ص _ هات�سباك ( موديل )2014 ( اللون ) اأبي�ص(  واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم
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املال والأعمال

دبي ت�ست�سيف القمة العاملية 
للطريان 28 يناير املقبل

•• دبي -وام:

يومي  الطريان  لال�ستثمار يف قطاع  العاملية  القمة  اأعمال  دبي  ت�ست�سيف 
28 و29 يناير املقبل حتت �سعار “ ربط الأ�سواق املتقدمة والنا�سئة عرب 

ال�ستثمار يف قطاع الطريان ».
في�ستيفال،  دبي  انرتكونتيننتال  فندق  يف  �ستقام  التي  القمة،  وت�ستقطب 
اأكرث من 300 م�ستثمر يف القطاع، وت�سلط ال�سوء على م�ساريع ال�ستثمار 
عاملية  فر�ص  تاأمني  على  وتعمل  املتعددة،  مبجالته  العاملي  ال��ط��ريان  يف 
ا�ستثمار تكفل  لرواد �سناعة الطريان والقطاعات ذات ال�سلة �سمن بيئة 

كل مقومات و�سمانات النجاح والتقدم.
اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  روؤي��ة �ساحب  القمة متا�سيا مع  وتاأتي 
مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي “ رعاه اهلل “ 
لتكون دولة الإمارات واإمارة دبي يف طليعة الرواد ومن�سة ا�ستثمارية عاملية 
الوجه  يعد  ال��ذي  ال��ط��ريان  ال��دويل خ�سو�سا قطاع  ال�سعيد  ك��ربى على 
احل�ساري الأبرز، وحثه الدائم على امل�سي قدما نحو حتقيق املراكز الأوىل 
بح�سب الإح�سائيات العاملية للقطاع والتي اعتادت اإمارة دبي اعتالءه من 
التحتية  وبنيتها  الهائلة  ال�ستيعابية  وقدراتها  املتعددة  مطاراتها  خالل 

املتميزة.
واأكد �سعادة �سيف حممد ال�سويدي مدير عام الهيئة العامة للطريان املدين 
يف دبي اأن القمة تعد من�سة ا�ستثمارية غري م�سبوقة تهدف اإىل جمع اأكرث 
اأق�سى  لتحقيق  والتجارب  اخل��ربات  وتبادل  للتباحث  م�ستثمر   300 من 
ا�ستفادة ممكنة، عالوة على عر�ص اأف�سل الفر�ص ال�ستثمارية يف جمالت 
التحتية  وال��ب��ن��ى  امل��ط��ارات  وت��ط��وي��ر  اللوج�ستية  اخل��دم��ات  مثل  ال��ق��ط��اع 
عامل  م�ستجدات  اأح��دث  تطبيق  عن  ف�ساًل  النا�سئة،  ال��ط��ريان  وم�ساريع 
“ البلوك  الكتل  �سال�سل  وتقنية  ال�سطناعي  الذكاء  ومنها  التكنولوجيا 

�سني ».
الطريان  ق��ط��اع  يف  وملحوظا  م�سطردا  ت�سارعا  ي�سهد  ال��ع��امل  اأن  وذك���ر 
العاملية  الطريان  �سركات  توقعات  ت�سري  حيث  اجلوية،  التنقالت  وحجم 
اإىل اأن معدل منو الأ�سطول اجلوي العاملي �سريتفع من نحو 23 األف اإىل 

44500 األف بحلول عام 2033.
تلبية  الإح�سائيات،  ه��ذه  على  بناء  العاملي،  الطريان  على  “ يتعني  وق��ال 
احتياجات اأكرث من 14 تريليون حركة مرور جوية و466 مليار حركة 
�سحن خالل الفرتة نف�سها، ما يوؤدي اإىل ظهور حتديات ومتطلبات جديدة 
لتلبية هذا النمو ويف مقدمتها احلاجة اإىل حتديث وتو�سعة البنى التحتية 
للمطارات وتوجيه ال�ستثمارات نحو حت�سني جودة خدمة الركاب و�سحن 
الب�سائع مع احلر�ص كذلك على �سمان ولء وثقة اجلمهور واإقناعهم باأن 
الطريان هو الو�سيلة الأف�سل للنقل على الإطالق حمققا �سروط الأمن 

وال�سالمة وال�ستدامة البيئية ».
ولفت اإىل املكانة البارزة التي حققتها دولة الإمارات على ال�سعيد العاملي 
�ست�سهم  التي  الت�سريعية  والأنظمة  القانونية  الآل��ي��ات  تطوير  جم��ال  يف 
المارات  دول��ة  اإح��راز  موؤكدا  اجل��وي،  والنقل  الطائرات  حركة  تنظيم  يف 
ال�سدارة يف العديد من قطاعات جمال الطريان ومن ذلك املرتبة الأوىل 
يف موؤ�سر جودة البنية التحتية للنقل اجلوي، بح�سب املنتدى القت�سادي 
الإم�����ارات لتلك التطورات  اإىل م��واك��ب��ة دول���ة  ال�����س��وي��دي  واأ���س��ار  ال��ع��امل��ي. 
املت�سارعة بانتظام حمققة معدل منو �سنوي حلركة النقل اجلوي وزيادة 
بن�سبة ترتاوح بني 4 اإىل 5 يف املائة �سهريا لي�سل اإجمايل عدد الطائرات 
تلك  م�ساعفة  اإمكانية  مع   2018 ع��ام  نهاية  بحلول  طائرة   525 اإىل 
الن�سبة خالل املرحلة املقبلة يف ظل زيادة عدد الطائرات والن�ساط الذي 
�سيحدثه معر�ص اإك�سبو 2020، منوها اإىل اأن الإمارات ا�ستطاعت بف�سل 
اإجنازات �سركات الطريان الوطنية الو�سول اإىل كافة اأنحاء العامل وقاراته. 
املطارات  اأكرث  اأ�سطول جوي، فيما تعد مطاراتها  اأكرب  الإم��ارات  ومتتلك 

ازدحاما يف املنطقة، ما قادها اإىل ال�ستثمار يف البنية التحتية للطريان.

دبي ت�ست�سيف املوؤمتر الدويل للمحكمني 
واخلرباء فى القطاع الهند�سي

•• دبي -وام:

القطاع  واخل���رباء يف  للمحكمني  ال���دويل  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال  دب��ي  ت�ست�سيف 
الهند�سي يف الفرتة من 12 اإىل 13 دي�سمرب اجلاري .

للموؤمتر  العليا  التنفيذية  اللجنة  رئي�ص  فاروق حنا  الدكتور ماجد  وقال 
الدويل للمحكمني واخلرباء فى القطاع الهند�سي اأن املوؤمتر �سوف يجمع 
العديد من اخلرباء واملحكمني من اأنحاء العامل لعر�ص اأف�سل املمار�سات 
والتجارب يف جمال الإبداع يف اختيار وتطوير العقود يف قطاع الإن�ساءات 
الهند�سية لتقليل املخاطر التي حتيط بامل�ساريع والتي توؤثر �سلبا على ر�سا 
الدرا�سات  اأظهرت بع�ص  بامل�سروع حيث  املعنيني  ال�سركاء ال�سرتاتيجيني 
% من ميزانيات امل�ساريع تهدر ب�سبب تغيري   30 اأن  يف قطاع الإن�ساءات 
نوعية عقد ل  اختيار  با�ستمرار  العميل  امل�سروع من قبل  العمل يف  نطاق 
الهند�سية وعدم م�سداقية الوقت الزمني  امل�ساريع  تتنا�سب مع ديناميكه 
لتنفيذ امل�����س��اري��ع وق��ل��ة اجل���ودة واإع����ادة الأع��م��ال اإىل ج��ان��ب ال��ع��دي��د من 
املخاطر الأخري يف هدر املواد األإن�سائية وقلة الفاعلية والإنتاجية. واأ�سارت 
األإن�ساءات هو  اأ�سباب النزاع يف قطاع  اأن من اهم  الدرا�سات والتقارير اىل 
الإخفاق يف اإدارة العقود و�سياغة �سعيفة للعقود وغري مكتملة وعدم التزام 
ال�سركاء ال�سرتاتيجيني فى التعاقد بالتزاماتهم التعاقدية وفهم العقود 

املوقعة واملتفق عليها.
كما �سوف ي�ستعر�ص املوؤمتر اهم بدائل حلول النزاعات اأثناء امل�سروع من 
قبل  ال��ن��زاع  حللول  جمل�ص  وتعيني  واخل���رباء  الو�ساطة  ا�ستخدام  خ��الل 
و�سوف  الأخ��رى  البدائل  والعديد من  الهند�سي  والتحكيم  امل�سروع  بداية 
الأطراف  جميع  ل�سالح  العقود  يف  ال��ن��زاع  بنود  تطوير  كيفية  على  يركز 
اأثناء امل�سروع مما يقلل حجم  اإنهاء املطالبات والرد عليها  مما ي�سرع من 

النزاعات يف امل�ساريع وتوقفها والذي يوؤدي اإىل التاأخري.
اإع��داد خ��رباء وحمكمني ذوي كفاءات عالية  اأهمية  تاأتي  اأخ��رى  من جهة 
لإنهاء النزاعات بطريقة حيادية من اأهم الأولويات التي �سوف يركز عليها 
املوؤمتر حيث �سوف يعد من�سة مل�ساركة اخلربات بني جميع اأطراف القطاع 
من موؤ�س�سات حكومية ومراكز حتكيم وخرباء وجامعات وجمعيات مهنية 

واخلرباء واملحكمني ومكاتب املحاماة .

 بهدف احلفاظ على الرتاث الإماراتي وتعزيز فر�س ريادة الأعمال امل�صتدامة

م�ساركة متميزة ل�سندوق خليفة يف مهرجان ال�سيخ زايد الرتاثي لهذا العام
•• اأبوظبي-الفجر:

���س��ن��دوق خليفة  ي�����س��ارك  ال���ت���وايل،  ع��ل��ى  ال��ث��ان��ي��ة  لل�سنة 
له  التابعة  امل�����س��اري��ع  م��ن  مبجموعة  امل�����س��اري��ع،  لتطوير 
زايد  ال�سيخ  مهرجان  فعاليات  �سمن  قبله،  من  واملمولة 
اأبوظبي، حتت  الرتاثي، الذي يقام يف منطقة الوثبة يف 
زايد  ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  رعاية كرمية من �ساحب 
وبتوجيهات ودعم  اآل نهيان رئي�ص الدولة “حفظه اهلل”، 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  م��ن 
امل�سلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
وباإ�سراف ومتابعة �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�ص جمل�ص الوزارء وزير �سوؤون الرئا�سة. وحتمل 
اإذ يعترب ال�سندوق من  امل�ساركة لهذا العام طابعاً مميزاً 
اأبرز ال�سركاء ال�سرتاتيجيني للمهرجان، يف حني يتميز 
جناحه مب�ساركة متنوعة ووا�سعة �سملت جمموعة موؤلفة 
م��ن 18 رائ���د اأع��م��ال م��ن اأ���س��ح��اب امل�����س��اري��ع ال�سغرية 
وامل��ت��و���س��ط��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ل�����س��ن��دوق وال��ع��ام��ل��ة يف خمتلف 
املاأكولت  م��ن  ال��دول��ة،  يف  الن�سطة  احليوية  القطاعات 
التجزئة  وجت��ارة  واخل��دم��ات،  ال�سيافة  اإىل  وامل�سروبات، 

الرئي�ص  وغريها.  وقال �سعادة عبداهلل �سعيد الدرمكي، 
“يهدف  امل�ساريع:  لتطوير  خليفة  ل�سندوق  التنفيذي 
�سندوق خليفة من خالل امل�ساركة يف الفعاليات واملعار�ص 
البيئة  وتهيئة  دع��م  اإىل  وال��دول��ي��ة  والإق��ل��ي��م��ي��ة  املحلية 
عرب  مظلته  حتت  املن�سوية  امل�ساريع  لأ�سحاب  املنا�سبة 
وخدماتهم  منتجاتهم  لعر�ص  اأمامهم  الفر�سة  اإت��اح��ة 
احليوية،  القطاعات  خمتلف  ت�ستهدف  وال��ت��ي  املتنوعة 
املتتالية  ال��ن��ج��اح��ات  حتقيق  ال�����س��ن��دوق  ا���س��ت��ط��اع  ح��ي��ث 
املعار�ص مما �سجعنا على  من خ��الل  م�ساركاته يف هذه 
�سعادته،  وتابع  املبا�سر.«  للبيع  “ال�سوق”  اإطالق مبادرة 
الرتحيبي  وال��ت��ج��اوب  ال�ستثنائي  ال��ت��ع��اون  على  مثنياً 
الذي لقاه ال�سندوق من اإدارة املهرجان الذي يقام هذا 
العام، ويهدف اإىل تعزيز املخزون الثقايف والرتاثي، ودعم 
ح�سارة الإمارات و�سواهدها التاريخية للم�سي قدماً يف 
م�سرية اإحياء الرتاث مبا يعك�ص تعاليم املغفور له ال�سيخ 

زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه. 
على  ال��ط��وي��ل��ة  م�سريتنا  “�سهدت  ال��درم��ك��ي:  واأ����س���اف 
وتعزيز  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  دع��م  يف  جناحنا 
من  �سل�سلة  وتنفيذ  ت��ق��دمي  خ���الل  م��ن  الأع���م���ال  ري����ادة 

املبادرات والربامج الهادفة اإىل غر�ص ثقافة العمل احلر، 
ودعم رواد الأعمال لتمكني امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة 
اأهداف  تطبيق  يف  وامل�ساهمة  امل�ستدام  النمو  حتقيق  من 
وم��ك��ام��ن ال��ت��ن��وي��ع الق��ت�����س��ادي داخ����ل دول����ة الإم������ارات، 
غري  اخل��دم��ات  من  وا�سعة  حزمة  ال�سندوق  يوفر  حيث 
لهم  ذهبية  فر�سة  بتوفري  تتمثل  لأع�سائه،  التمويلية 
وعر�ص  واخل��ارج��ي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  امل��ع��ار���ص  يف  للم�ساركة 
اأمام  منتجاتهم  وط��رح  الإبداعية،  واأفكارهم  م�ساريعهم 
اآف��اق��اً ج��دي��دة لتو�سعة  ال����زوار واحل��ا���س��ري��ن، مم��ا يفتح 

اأعمالهم وحتقيق النمو املرجو منها.«
ومت جتهيز اجلناح لهذا العام ليكون من�سة مثالية جتمع 
اأبرز منتجات وخدمات وم�ساريع رواد الأعمال املدعومني 
ل�سراء  حيوياً  �سوقاً  م�سكلًة  ال�����س��ن��دوق،  م��ن  وامل��م��ول��ني 
املنتجات واخلدمات البداعية واملبتكرة، ووجهة ترفيهية 
من  �سل�سلة  ع��ل��ى  ت�ستمل  والأط���ف���ال،  ل��ل��ع��ائ��الت  ج��اذب��ة 
بالأطفال  اخلا�سة  الرتفيهية  والور�ص  املميزة  العرو�ص 
عن  ف�ساًل  علمية،  عرو�ساً  اجلناح  يتخلل  كما  وذوي��ه��م، 
فنية.  عمل  وور���ص  واخل��ب��ز،  الطهي  وم�سابقات  ح�س�ص 
كما ت�سمنت امل�ساركة خالل هذا العام اأن�سطة وم�سابقات 

اأ�سحاب  ابتكارات  لعر�ص  اإىل معر�ص  بالإ�سافة  عديدة، 
امل�����س��اري��ع ال��ت��اب��ع��ة ل��ل�����س��ن��دوق. وي��ع��ر���ص ال�����س��ن��دوق يف 
املهرجان منتجات مبادرة “�سوغة” احلرفية والرتاثية، 
بهدف احلفاظ على املهن واحلرف الإماراتية، اإ�سافة اإىل 
عرو�ص مبا�سرة تقوم خاللها  احلرفيات ب�سنع منتجات 
با�ستخدام  جميل،  اب��ت��ك��اري  بطابع  ت��راث��ي��ة  وم�����س��غ��ولت 

تقنيات “اخلو�ص” و”التلي«.
يف  املبذولة  اجلهود  متابعة  اإىل  خليفة  �سندوق  وي�سعى 
الإماراتيي��ن  الأع��م��ال  رواد  م�س��تقبل  بل��ورة  على  العمل 
م��ن خ��الل املحافظ��ة عل��ى ت��راث الدول��ة وتعزي��ز ف��ر�ص 
اإىل  اإ�سافة  الإم��ارات،  اأنح��اء  جمي��ع  ف��ي  الأعم��ال  ري��ادة 
الدولة  ت�سهدها  التي  الجتماعية  التنمية  م�سرية  دع��م 
عرب امل�ساهمة الفاعلة يف اجلهود احلكومية الرامية اإىل 
حتقيق الرفاه الجتماعي ومتكني املواطنني من حت�سني 
موا�سلة  على  ال�سندوق  يعمل  كما  املعي�سي.  م�ستواهم 
وتر�سيخ  الوطنية  الهوية  تعزيز  اإىل  ال��ه��ادف��ة  م�ساعيه 
املفاهيم الوطنية، وغر�ص روح الريادة والبداع واملبادرة، 
اأبوظبي  وت�����س��ج��ي��ع الب��ت��ك��ار وال��ت��م��ي��ز، وت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة 

كعا�سمة للرتاث الثقايف يف املنطقة. 

تهدف اإىل تعزيز العالقات التجارية وال�صتثمار املتبادل مع دول �صرق اإفريقيا

غرفة ال�سارقة تنظم بعثة اإىل كينيا واأوغندا مب�ساركة 30 �سركة وطنية
•• ال�شارقة -الفجر:

ال�سارقة  و�سناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  ُتنظم 
لتنمية  ال���������س����ارق����ة  مب�����رك�����ز  مم���ث���ل���ة 
جتارية  بعثة  للغرفة،  التابع  ال�سادرات 
جمهوريتي  ت�سمل  اإف��ري��ق��ي��ا  ���س��رق  اإىل 
ا�سرتاتيجيتها  اإط��ار  يف  واأوغ��ن��دا،  كينيا 
لإيجاد وتعزيز فر�ص ت�سويق ال�سناعات 
الواعدة  اخلارجية  الأ���س��واق  يف  املحلية 

والأفريقية على وجه اخل�سو�ص.
وتنطلق بعثة الغرفة �سباح غد الثنني 
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�سركة وطنية تعمل يف قطاعات �سناعية 
وال�سلب  ك��احل��دي��د  خمتلفة  واإن��ت��اج��ي��ة 
واملواد الغذائية وحلول الطاقة والأجهزة 
الكهربائية وغريها، وتتطلع الغرفة من 
ع��الق��ات جتارية  لإق��ام��ة  البعثة  خ��الل 
ال�ستثمار  وف����ر�����ص  جم������الت  وب���ح���ث 

املتاحة يف كل من كينيا واأوغندا.
حتت  اأعمالها  تعقد  التي  البعثة  وت�سم 
ا�ستثمارية  �سراكة  نحو  “مدخل  �سعار 
اأقوى”، ويراأ�سها �سعادة عبداهلل �سلطان 
غرفة  اإدارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص  ال��ع��وي�����ص 

ال�����س��ارق��ة، وال�����س��ي��خ م��اج��د ب���ن في�سل 
الغرفة،  الأول لرئي�ص  النائب  القا�سمي 
وحم��م��د را���س��د دمي��ا���ص ون��ا���س��ر م�سبح 
الإدارة،  جم��ل�����ص  اأع�������س���اء  ال��ط��ن��ي��ج��ي 
م�ساعد  ���س��ط��اف  وع��ب��دال��ع��زي��ز حم��م��د 
الأع�ساء  خ��دم��ات  لقطاع  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
مدير مركز ال�سارقة لتنمية ال�سادرات، 
ال�سارقة،  اك�����س��ب��و  م��رك��ز  ع��ن  ومم��ث��ل��ني 
ونخبة من رجال الأعمال وامل�ستثمرين 
من ال�سارقة، وذلك بالتن�سيق مع �سفارة 

الدولة لدى كل من كينيا واأوغندا.
للزيارات  ا�ستكماًل  البعثة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
ال��ت��ج��اري��ة التي  ال��ر���س��م��ي��ة وال��ب��ع��ث��ات 
ق��ادت��ه��ا غ��رف��ة ال�����س��ارق��ة اإىل ع���دد من 
الدول الأفريقية خالل الأعوام الثالث 
املا�سية، والتي �ساهمت بتقوية وتطوير 
ال���ع���الق���ات الق��ت�����س��ادي��ة ل����الإم����ارة مع 
العديد من دول القارة الأفريقية، التي 
متثل اأ�سواقاً واعدة وتقدم فر�ساً كبرية 
لرجال الأعمال الإماراتيني، والتي كان 
التعاون  ج�سور  بناء  يف  اإيجابي  اأث��ر  لها 
الالزمة  الت�سهيالت  لتوفري  والتن�سيق 
ملجتمع الأعمال املحلي ونظرائه لإقامة 

عالقات جتارية وا�ستثمارية مثمرة.
العوي�ص  �سلطان  ع��ب��داهلل  �سعادة  وق���ال 
اإن  ال�سارقة:  اإدارة غرفة  رئي�ص جمل�ص 
اجلديدة  التجارية  البعثة  ه��ذه  تنظيم 
�سعي  �سمن  ي��ن��درج  اإفريقيا،  �سرق  اإىل 
الغرفة الدوؤوب للرتويج لإمارة ال�سارقة 
ك��م��رك��ز اق��ت�����س��ادي وجت����اري رائ����د على 
حر�سها  اإط���ار  ويف  الإق��ل��ي��م��ي،  امل�ستوى 
على الرتقاء مب�ستوى تناف�سية جمتمع 
ال�سناعات  ودع���م  الإم�����ارة  يف  الأع���م���ال 
ال��وط��ن��ي��ة، وج���ذب وتبادل  وال�����س��ادرات 
ال���س��ت��ث��م��ارات ال��ت��ي ُت��ع��ّزز م�����س��رية بناء 

القت�ساد امل�ستدام.
واأ�ساف العوي�ص اأن الزيارة �سرُتكز على 
ال���رتوي���ج مل��زاي��ا وف��ر���ص ال���س��ت��ث��م��ار يف 
ال�سارقة، وملا تقدمه الغرفة من حوافز 
الراغبة  الأجنبية  لل�سركات  وت�سهيالت 
يف تاأ�سي�ص اأعمال لها يف ال�سارقة وتعزيز 
انت�سارها يف اأ�سواق املنطقة انطالقاً من 
اأن البعثة تاأتي �سمن  الإم��ارة، مو�سحاً 
تو�سيع  اإىل  الرامية  املركز  ا�سرتاتيجية 
وال�سناعات  امل��ن��ت��ج��ات  ان��ت�����س��ار  دائ�����رة 
وتعزيز  العاملية  الأ���س��واق  الإم��ارات��ي��ة يف 

ح�سور القطاع اخلا�ص من ال�سارقة يف 
خمتلف الأ���س��واق ال��واع��دة وحت��دي��داً يف 
البناء على ما حققته  ملوا�سلة  اإفريقيا، 
العالقات  وت��وث��ي��ق  ال�����س��اب��ق��ة  ال��ب��ع��ث��ات 

املتنامية بني ال�سارقة وخمتلف الدول.
الر�سمية  زيارتها  فعاليات  البعثة  وتبداأ 
كمحطة  ك��ي��ن��ي��ا  يف  اإف��ري��ق��ي��ا  ���س��رق  اإىل 
 11-9 م������ن  ال������ف������رتة  خ�������الل  اأوىل 
دي�����س��م��رب اجل������اري، ال��ت��ي مت��ت��ل��ك اأحد 
اإفريقيا  وو���س��ط   �سرق  اقت�سادات  اأك��رب 
واأك���رثه���ا ت���ط���وراً ومن�����واً، ح��ي��ث ي�سهد 
اليوم الأول من الزيارة تنظيم “ملتقى 
ال���ت���ج���ارة وال����س���ت���ث���م���ار الإم������ارات������ي – 
بني  ثنائية  لقاءات  عقد  يليه  الكيني”، 
البلدين،  الأعمال من  ممثلي جمتمعي 
املرافق  وج��ولت ميدانية على عدد من 

القت�سادية احليوية يف كينيا.
الإفريقية  جولتها  البعثة  ت�ستكمل  ثم 
اقت�سادها  ي�سهد  ال��ت��ي  اأوغ��ن��دا  ب��زي��ارة 
من  الفرتة  خ��الل  عالية،  منو  معدلت 
12-15 دي�سمرب اجلاري، حيث تنطلق 
وال�ستثمار  التجارة  “ملتقى  فعاليات 
ويتبعه  الأوغندي”،   – الإم�����ارات�����ي 

لقاءات عمل واجتماعات ثنائية وجولت 
واملن�ساآت  املوؤ�س�سات  من  لعدد  ميدانية 

القت�سادية يف اأوغندا.
للبعثة  امل����راف����ق����ة  ال�������س���رك���ات  ومت���ث���ل 
ال�سارقة  اإم������ارة  يف  م��ت��ن��وع��ة  ق��ط��اع��ات 
حيث  اجل���ودة،  فائقة  مبنتجاتها  تتميز 
الأغذية  جمال  يف  عاملة  �سركات  ت�سم 
ال�ستهالكية  وال�������س���ل���ع  وامل�������س���روب���ات 
والعقارات  ال�سم�سية  والطاقة  والزراعة 
ال�سناعية  وال���ت���ج���ه���ي���زات  والأث����������اث 
البال�ستيك  وه��ن��د���س��ة  وال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 

والتغليف ومواد البناء والنفط والغاز.
وُتعترب الإمارات �سريكاً جتارياً ُمف�ساًل 
لكل من كينيا اأوغندا، حيث تعترب واحدة 
من اأكرب املوردين لل�سلع واخلدمات اإىل 
هذين البلدين، اإىل جانب كونها م�سدراً 
ل��ل��ن��ف��ط. ي���اأت���ي ذل����ك يف وقت  رئ��ي�����س��ي��اً 
حتقيق  اإفريقيا  �سرق  اقت�ساد  يوا�سل 
معدلت منو لفتة، خا�سة اأوغندا التي 
فيما  ملحوظاً  تنامياً  اقت�سادها  ُيظهر 
مع  مهماً  جتارياً  �سريكاً  كينيا  اأ�سبحت 
ال��ع��دي��د م��ن دول ال�����س��رق الأو����س���ط ويف 

مقدمتها الإمارات.

»االقت�ساد« تنظم ملتقى اأعمال اإماراتيا - فنلنديا يف هل�سنكي
•• هل�شنكي-وام:

اأعمال  ملتقى  الق��ت�����س��اد  وزارة  نظمت 
هام�ص  على  م�سرتكا  اإماراتيا-فنلنديا 
زيارة وفد الدولة القت�سادي والتجاري 
اأعمال معر�ص  اإىل فنلندا للم�ساركة يف 
�سال�ص 2018 الذي ُعقد يف العا�سمة 

الفنلندية هل�سنكي.
ُعقد ملتقى الأعمال بح�سور وم�ساركة 
جمعة  عبداحلميد  حممد  ن��ورا  �سعادة 
فنلندا  جمهورية  ل��دى  ال��دول��ة  �سفرية 
ف��ي��م��ا ���س��م وف���د ال�����وزارة حم��م��د نا�سر 
الرتويج  اإدارة  م��دي��ر  ال��زع��اب��ي  ح��م��دان 
ال��ت��ج��اري وع���دد م��ن م�����س��وؤويل ال����وزارة 
احتادية  حكومية  ج��ه��ات  م��ن  وممثلني 
ورواد  م��ب��ت��ك��ري��ن  ج��ان��ب  اإىل  وحم��ل��ي��ة 

اأعمال.
بالتعاون مع موؤ�س�سة  امللتقى  مت تنظيم 
تناول  ع���ل���ى  ورك������ز  ف���ن���ل���ن���دا/  /ف����ري����ق 
ال�سراكة  واإم��ك��ان��ي��ات  ال�ستثمار  ف��ر���ص 
النا�سئة  وال�سركات  البتكار  جمالت  يف 
وري���ادة الأع��م��ال ب��ني الإم����ارات وفنلندا 
اتخذها  التي  اخل��ط��وات  ا�ستعرا�ص  مع 

ت��ع��زي��ز ق��درات��ه��م��ا يف تلك  ال���ب���ل���دان يف 
املجالت الواعدة.

جل�سات  ع���دة  امل��ل��ت��ق��ى  اأج���ن���دة  ت�سمنت 
البيئي  النظام  ل�ستعرا�ص  متخ�س�سة 
الرقمي  وال��ت��ح��ول  فنلندا  يف  لالبتكار 
والت�سالت  امل��ع��ل��وم��ات  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ا�ستعرا�ص  م���ع  ال����دائ����ري  والق��ت�����س��اد 
قائمة  ن��ا���س��ئ��ة  ل�����س��رك��ات  جن���اح  ق�س�ص 
املبتكرين  من  ع��دد  وق��ام  البتكار،  على 
جتربتهم  ب����ت����ق����دمي  الإم�������ارات�������ي�������ني 
والتحديات  ال���ف���ر����ص  وا����س���ت���ع���را����ص 
اأم��ام��ه��م. و ق��ال��ت ���س��ع��ادة ن����ورة حممد 
جمهورية  ل��دى  ال��دول��ة  �سفرية  جمعة 
فنلندا اإن تبادل زيارات الوفود الر�سمية 
بني البلدين ي�ساهم بال �سك يف تعميق 
اكت�ساف  �سبل  وتوفري  التوا�سل  قنوات 
الفر�ص املتوفرة يف جمالت الهتمامات 
وتطوير  لتعزيز  ي����وؤدي  مم��ا  امل�����س��رتك��ة 

العالقات الثنائية بني البلدين.
الدولة  وف��د  زي���ارة  اهمية  اإىل  لفتت  و 
اجلهات  بع�ص  ع��ن  ممثلني  ي�سم  ال���ذ 
الأعمال  رواد  من  وجمموعة  الر�سمية 
معر�ص  ان���ع���ق���اد  خ�����الل  وامل���ب���ت���ك���ري���ن 

يعد  ال��ذي   2018 لالبتكارات  �سال�ص 
اأح����د اأك����رب ال��ت��ج��م��ع��ات ال��دول��ي��ة ل���رواد 
الوفد  اأع��ط��ى  مم��ا  واملبتكرين  الأع��م��ال 
فر�سة اللتقاء ببع�سهم والطالع على 

جتاربهم واخرتاعاتهم«.
ال�سنوات  خ���الل  تطلعها  ع��ن  واأع���رب���ت 
للدولة  فر�سة  هناك  تكون  اأن  القادمة 
للم�ساركة مبن�سة خا�سة بها يف املعر�ص 
النا�سئني  الأع���م���ال  رواد  ي��ق��وم  ب��ح��ي��ث 
بالتواجد  امل��واط��ن��ني  م���ن  وامل��ب��ت��ك��ري��ن 
ب���ط���ري���ق���ة اأك�������رث ف���ع���ال���ي���ة م�����ن خ���الل 
الأعمال  ري��ادة  مبجال  جتاربهم  عر�ص 

والبتكارات.
حمدان  نا�سر  حممد  ق��ال  جانبه  وم��ن 
�سال�ص  امل�ساركة يف معر�ص  اإن  الزعابي 
ل��الط��الع على  امل��ج��ال  اأت��اح��ت  هل�سنكي 
التكنولوجية  التقنيات  اأح��دث  من  عدد 
املتبعة يف خمتلف القطاعات والأن�سطة 
الطاقة  م��ث��ل  احل���ي���وي���ة  الق���ت�������س���ادي���ة 
حتتية  ال���ب���ي���ن���ة  وجت����ه����ي����زات  وال����ن����ق����ل 
واملعلومات  الت�������س���الت  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

وال�سناعات التحويلية وغريها.
يف  الوفد  م�ساركة  اأن  الزعابي  واأ���س��اف 

التي  املتخ�س�سة  احل���واري���ة  اجل��ل�����س��ات 
اأق���ي���م���ت ع��ل��ى ه��ام�����ص امل���ع���ر����ص ع���ززت 
حول  اأع��م��ق  فهم  تكوين  على  ق��درت��ه��م 
اأحدث الجتاهات واملمار�سات يف تطوير 
اإدارة  بيئة البتكار وري��ادة الأعمال مثل 
املالك  وامل�ستثمر  امل��خ��اط��ر  امل���ال  راأ�����ص 
ال�سركات  مت��وي��ل  اأدوات  م��ن  وغ��ريه��ا 
ال��ن��ا���س��ئ��ة ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى الب��ت��ك��ار وهو 
م��ا ي��خ��دم ت��وج��ه��ات ال���دول���ة يف تطوير 
متنوعة  تناف�سي  اقت�ساد  لبناء  قدراتها 
امل��ع��رف��ة والب��ت��ك��ار وبقيادة  ع��ل��ى  ق��ائ��م 

كفاءات وطنية.
وعقد حممد حمدان الزعابي وعدد من 
اأع�ساء وفد الدولة الزائر لقاءات ثنائية 
م���ع م�������س���وؤويل اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة بدعم 
وذلك  بفنلندا  الأع��م��ال  ري���ادة  وتطوير 
اخلربات  تبادل  اإمكانية  على  لالطالع 
امل�سرتكة  ال��ت��ج��اري��ة  الأن�����س��ط��ة  وت��ع��زي��ز 
يف ه��ذا ال�سدد حيث ك��ان من اأب��رز تلك 
اجلهات موؤ�س�سة فينفريا املعنية بتوفري 
ال�سغرية  ال�������س���رك���ات  ل��ت��م��وي��ل  ح���ل���ول 
فنلندا  اأع���م���ال  وم��وؤ���س�����س��ة  وال��ن��ا���س��ئ��ة، 

وموؤ�س�سة فنلندا لدعم ال�سادرات.

و �سملت اجلولت امليدانية لوفد الدولة 
ي�سكل  ال��ذي   Maria01 زي��ارة مقر  
اأكرب جممع لالبتكار وال�سركات النا�سئة 
وال�سغرية ومتناهية ال�سغر، اإىل جانب 
ال�����س��رك��ات ال���س��ت��ث��م��اري��ة ال��ق��ائ��م��ة على 
املجمع  وي�����س��م  امل��ت��ق��دم��ة  التكنولوجيا 
مهني  اآلف  و4  ���س��رك��ة   650 ح����وايل 
متخ�س�ص يف القطاع التكنولوجي، كما 
 Smart Otaniemi  مت زيارة مقر
وهو برنامج حتت مظلة موؤ�س�سة  اأعمال 
فنلندا ويعمل على تطوير حلول الطاقة 
اخلرباء  م��ن  جمموعة  وي�سم  ال��ذك��ي��ة 
وامل�����س��روع��ات ال��رائ��دة ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل 
الذكية  للطاقة  مبتكرة  اأف��ك��ار  ت��ول��ي��د 

وامل�ستدامة.
���س��م وف����د ال���دول���ة مم��ث��ل��ني م���ن وزارة 
اخل���ارج���ي���ة وال���ت���ع���اون ال�����دويل ودائ����رة 
و�سوق  ب��اأب��وظ��ب��ي  القت�سادية  التنمية 
اأبوظبي العاملي و�سندوق خليفة لتطوير 
و�سرطة  ت��ي��ك��وم،  امل�����س��اري��ع وجم��م��وع��ة 
كوربوريت  “ذا  و  القاب�سة  والعني  دب��ي 
ال�سركات  من  ع��دد  جانب  اإىل  جروب” 

الرائدة ومبتكرين ورواد الأعمال.
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املال والأعمال

اأخبار ال�ساعة : خطوات 
متقدمة يف اقت�ساد املعرفة

•• اأبوظبي-وام:

املعرفة  “قمة  ل�  اخلام�سة  الن�سخة  تنظيم  ان  ال�ساعة  اخبار  ن�سرة  اأك��دت 
2018” التي اأقيمت فعالياتها باملركز التجاري العاملي مبدينة دبي خالل 
بارزاً لكل املهتمني بحقول املعرفة والإبداع  اليومني املا�سيني �سكل حدثاً 
كما باتت منا�سبة �سنوية حتظى باهتمام وا�سع من املتابعني واملهتمني بحقل 
اأ�سبحت من�سة للقاء  اأنها  العلوم املتقدمة يف خمتلف فروعها ف�ساًل عن 
والتفاعل وتبادل اخلربات واملعارف بني اأ�سحاب الفكر والإبداع يف جمالت 
اإىل  ال�ساعني  والباحثني  املتخ�س�سني  بني  للتوا�سل  قوياً  وج�سراً  العلوم 
بناء قاعدة معرفية متنوعة تعود بالنفع على الدول وال�سعوب عرب العامل 

واإنتاج ون�سر و�سناعة املعرفة وبناء جمتمعات قائمة عليها.
والبحوث  للدرا�سات  الإم����ارات  مركز  ي�سدرها  التي   - الن�سرة  ا���س��ارت  و 
للمعرفة”  مكتوم  اآل  را�سد  بن  “حممد  موؤ�س�سة  ان  اىل   - ال�سرتاتيجية 
اقت�ساد  وم�ستقبل  “ال�سباب  �سعار  اأخ��ت��ارت  القمة  تنظيم  ت��ت��وىل  ال��ت��ي 
املعرفة” لن�سخة هذا العام مواكبة بذلك مرحلة حا�سمة يف �سيا�سة دولة 
الإمارات العربية املتحدة الهادفة اإىل الرتقاء بفئة ال�سباب على امل�ستويات 
واإدراج  تعليم متطورة  بيئة  بتوفري  تبداأ  �ساملة  �سيا�سة متكني  كافة وهي 
حمتوى تعليمي ومنهجي ي�ستجيب ملتطلبات التقدم العلمي وتوفري فر�ص 
عمل منا�سبة لل�سباب واإتاحة جمال وا�سع لالإبداع والتطوير اأمامهم وو�سع 

برامج وخطط تنموية ملواكبة تطلعاتهم ب�سكل م�ستمر
اقت�ساد  يف  متقدمة  خ��ط��وات   “ بعنوان  افتتاحيتها  يف  الن�سرة  تابعت  و 
املعرفة” ان ما مييز قمة هذا العام كذلك اأنها �سلطت ال�سوء على “روؤية 
الإمارات 2021” يف بناء اقت�ساد تناف�سي يقوم على ال�ستثمار يف املعرفة 
ويدعم مفاهيم البتكار والإبداع ويوظف التكنولوجيا املتقدمة يف تعزيز 
اد الأعمال �سمن بيئة اأعمال  رفاهية الإن�سان لتاأ�سي�ص جيل متميز من روَّ
حمفزة حيث اأعلنت “موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم للمعرفة” �سمن 
فعاليات القمة عن التح�سري لإطالق اأول احتاد عربي للمكتبات الرقمية 
الإنرتنت  على  العربي  املحتوى  لإث���راء  العربية  اجل��ه��ود  توحيد  ب��ه��دف 

وتوفري م�سادر معلومات موثقة ومتاحة للجميع.
واإ�سافت انه اإذا كانت قمة املعرفة تعد حدثاً �سنوياً بارزاً يف ذاتها ت�ستثمر 
نتائجها  ف��اإن  والطاقات اخلالقة  الكثري من اجلهود  الإم���ارات  دول��ة  فيه 
ظلت دائماً تفوق حجم اجلهد املبذول من اأجل جناحها ذلك اأن ال�ستثمار 
باملخرج  واإمن���ا  عليه  ينفق  م��ا  بحجم  ع���ادة  يقا�ص  ل  وامل��ع��رف��ة  ال��ع��ل��وم  يف 
النهائي الذي يتم احل�سول عليه باملقابل ويف هذا ال�سياق بالتحديد تاأتي 
اأحدث  للمعرفة”  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  “موؤ�س�سة  اإط���الق  اأهمية 
نتائج تعاونها امل�سرتك مع املكتب الإقليمي للدول العربية وبرنامج الأمم 
املتحدة الإمنائي األ وهو “م�سروع املعرفة” و”موؤ�سر املعرفة العاملي” لعام 
�سياق  يف  معرفية  “ق�سايا  وتقرير  املعرفة”  م�ستقبل  و”تقرير   2018
من  العديد  تكرمي  القمة  ختام  يف  مت  كما  الرابعة”..  ال�سناعية  ال��ث��ورة 
مكافاأة  اآل مكتوم للمعرفة”  را�سد  “جائزة حممد بن  الفائزين مبنحهم 
لهم على اإجنازاتهم املعرفية التي األهمت الب�سرية يف �ستى املجالت ومنح 
اآخرين جائزة الدورة الأوىل ل� “حتدي الأمية” الهادف اإىل حمو اأمية 30 
الأبرز  ال�ستثناء  2030.. لكن  �ساب وطفل عربي يف غ�سون عام  مليون 
العاملي  املعرفة  “موؤ�سر  يف  مراتب  �ستة  الإم���ارات  دول��ة  بتقدم  يتعلق  هنا 
املركز  يف  كانت  اأن  بعد  ع�سر  التا�سع  امل��رك��ز  اإىل  تقدمت  حيث   ”2018
اخلام�ص والع�سرين يف ال�سنة املا�سية مت�سدرة بذلك قائمة جميع الدول 
العربية يف هذا املجال.. كما حلت يف الوقت نف�سه يف املرتبة الثانية عاملياً 
تتعلق  اأخ��رى  موؤ�سرات  �ستة  يف  الأوىل  واملرتبة  القت�ساد  قطاع  موؤ�سر  يف 
مبعدلت البقاء حتى ال�سف الأخري من املرحلة الثانوية ون�سبة املعلمني 
املدربني يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي والثانوي ومعدلت الطلبة امللتحقني 
بالربامج املهنية والتقنية بعد املرحلة الثانوية ون�سبة انتقال الطلبة اإىل 
الدولة والتناف�سية يف قطاعي الإنرتنت والهواتف، وجناح احلكومة يف ن�سر 

تكنولوجيا املعلومات والت�سالت.
و اختتمت الن�سرة موؤكدة ان املوؤ�سرات الأخرى قد اأظهرت اأن دولة الإمارات 
تتقدم باّطراد نحو حتقيق اأهدافها يف املجال املعريف فقد حلت يف املرتبة ال� 
12 مثاًل يف موؤ�سر التعليم قبل اجلامعي واملرتبة 14 يف التعليم التقني 
البحث  يف   36 واملرتبة  العايل،  التعليم  يف   20 واملرتبة  املهني  والتدريب 
والّت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  يف   16 واملرتبة  والب��ت��ك��ار  والتطوير 
ثمرة  تاأتي  اإيجابية  نتائج  كلها  وهي  التمكينية..  البيئات  يف   41 واملرتبة 

للجهد املتوا�سل من اأجل حتقيق الأف�سل.

مركز راأ�ص اخليمة للمعار�ص يعلن عن انطالق فعاليتي 
مهرجان بر وبحر واحتفالية راأ�ص ال�سنة امليالدية

 •• راأ�س اخليمة – الفجر:

يعقد مركز راأ�ص اخليمة للمعار�ص اإحدى مبادرات غرفة التجارة موؤمتراً 
لالإعالن  وذل��ك  الغرفة،  مبقر  الأعمال  مبركز  الثالثاء  غد  بعد  �سحفياً 
امليالدية  ال�سنة  راأ���ص  واحتفالية  بر وبحر  فعاليتي مهرجان  انطالق  عن 
تنطلق  حيث   ، للمعار�ص  اخليمة  راأ����ص  م��رك��ز  ورع��اي��ة  بتنظيم   2019
فعاليات املهرجان بدء ًمن 18 دي�سمرب اجلاري وتتوا�سل حتى 24 منه، 
الثانية  الفعالية  تنطلق   كما  املرجان،  املهرجان بجزيرة  فعاليات  و�ستقام 
�سواطئ  على  دي�سمرب   31 امل��ي��الدي��ة  ال�سنة  راأ����ص  باحتفالية  واخل��ا���س��ة 
جزيرة املرجان ، وتتوا�سل حتى ال�ساعات الأوىل من �سباح الأول من يناير 
2019 ، حيث تعد الحتفاليتني امتداداً ملا حتقق من جناحات واإجنازات 
مماثلة لفعاليات نظمتها الغرفة ومركز راأ�ص اخليمة للمعار�ص من قبل ، 
مما يوؤكد عزم القائمني على اإدارة الغرفة اإىل احلر�ص على و�سع الإمارة 

على خارطة الإجنازات العاملية.
الكبري،  احل���دث  ل��ه��ذا  اإع��دادات��ه��ا  للمهرجان  املنظمة  اللجنة  وت��وا���س��ل 
لإ�ستقطاب الزوار واملقيمني من داخل وخارج المارة، والذي يتوقع كما اأفاد 
منظموا املهرجان اأن يفوق عدد م�ساهديه اأكرث من 20 األفاً، موؤكدين على 
اأنهم يبذلون ق�سارى جهدهم بتوجيهات ودعم قيادات الغرفة وم�سوؤوليها، 
من اأجل الو�سول بالفعاليتني لأعلى امل�ستويات واإظهارهما باأف�سل �سورة 
املال  واقت�سادياً، مما ي�سهم يف جذب روؤو���ص  الإم��ارة �سياحياً  تليق مبكانة 

والأعمال وال�سركات املحلية والعاملية لإقامة عرو�سها يف راأ�ص اخليمة.
رئي�ص  النعيمي  م�سبح  حممد  �سعادة  بح�سور  الفعاليات  تلك  وتنطلق 
ومبادرة  فكرة  �ساحب  اخليمة  راأ���ص  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  اإدارة  جمل�ص 
اإطالق املهرجان، وكافة اأع�ساء جمل�ص الإدارة وقيادات الغرفة وم�سوؤوليها، 
التي  الحتفاليتني  تتميز  حيث  املحلية  ال��دوائ��ر  م�سوؤويل  اإىل  بالإ�سافة 
الإم����ارة  زوار  ب��ه��ا  ت�سعد  م��ت��م��ي��زة،  ب��ف��ق��رات  م���رة  لأول  الإم�����ارة  ت�سهدها 

ومقيميها.

 » منتدى ال�سارقة لال�ستثمار االأجنبي املبا�سر « ينطلق غدا
•• ال�شارقة - وام:

الرابعة  الن�سخة  اأع��م��ال  غ���دا  تنطلق 
لال�ستثمار  ال�������س���ارق���ة  م���ن���ت���دى  م����ن 
�ساحب  رعاية  حتت  املبا�سر،  الأجنبي 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ال��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان بن 
حممد القا�سمي ع�سو املجل�ص الأعلى 
“ �سناعة  حاكم ال�سارقة، وحتت �سعار 

م�ستقبل القت�ساد ».
ينظمه  ال�������ذي  امل����ن����ت����دى،  وي���ح�������س���ر 
الأجنبي  لال�ستثمار  ال�����س��ارق��ة  مكتب 
مبركز  ال�سارقة”  “ا�ستثمر يف  املبا�سر 
اجلواهر للمنا�سبات واملوؤمترات وبدعم 
 1000 ن��ح��و  الق��ت�����س��اد،  وزارة  م���ن 
التوجهات  ي��ن��اق�����س��ون  اأع����م����ال  رج����ل 
املحلية  ل��ال���س��ت��ث��م��ارات  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
التكنولوجية  وال���ت���ط���ورات  وال��ع��امل��ي��ة 
ودوره��ا يف �سناعة م�ستقبل اقت�سادات 
التنموي  البعد  لر�سد  اإ�سافة  ال��دول، 
اأمام  ال�����س��رك��ات  وو���س��ع  لال�ستثمارات 

م�سوؤولياتها الجتماعية.
يومني،  مدى  على  الفعاليات،  وجتمع 
نحو 40 متحدثاً من كبار ال�سخ�سيات 
القت�ساديني  واخل�������رباء  ال��ر���س��م��ي��ة 
والدوليني  والإق���ل���ي���م���ي���ني  امل��ح��ل��ي��ني 
ب���ن �سعيد  ���س��ل��ط��ان  م���ع���ايل  اأب����رزه����م 
امل��ن�����س��وري وزي����ر الق��ت�����س��اد، ومعايل 
���س��وب��ا���ص دي�����س��اي وزي����ر ال�����س��ن��اع��ة يف 
مروان  و�سعادة  الهندية،  ماهارا�سرتا 
بن جا�سم ال�سركال الرئي�ص التنفيذي 
والتطوير  لال�ستثمار  ال�سارقة  لهيئة 
وكيل  الكيت  جمعة  و�سعادة  /���س��روق/، 
ل�سوؤون  امل�������س���اع���د  الق���ت�������س���اد  وزارة 
ال��ت��ج��ارة اخل���ارج���ي���ة، وحم��م��د جمعة 
امل�سرخ املدير التنفيذي ملكتب ال�سارقة 
“ا�ستثمر  املبا�سر  الأجنبي  لال�ستثمار 

يف ال�سارقة«.
يا�سني  �سعادة  املنتدى،  يف  ي�سارك  كما 
غرفة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ���س��رور  اآل 
ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة وممثل 
لغرفة  التنفيذي  املجل�ص  ال�سعودية يف 
التجارة الدولية وممثل الحتاد العاملي 
الع�سرين، وهجي  للغرف يف جمموعة 
راو الأ�ستاذ يف كلية �ستانفورد للدرا�سات 
�سكالر  وب�ستجان  الأع��م��ال،  يف  العليا 
العاملية  الرابطة  ل�  التنفيذي  الرئي�ص 
وهرنيك  ال�ستثمار،  ت��روي��ج  ل��وك��الت 
ال�سناعية  ال��ث��ورة  موؤ�س�ص  �سيل  ف��ون 
الرقمية  ال����ث����ورة  وم���ن���ظ���م  ال���راب���ع���ة 
الأملانية، وهارالد جيدكا امل�سوؤول الأول 
البنك  عن �سيا�سة تعزيز ال�ستثمار يف 

الدويل.
وت�سهد فعاليات اليوم الأول 3 جل�سات 
الأجنبي  ال���س��ت��ث��م��ار  ح����ول  ح����واري����ة 
والجت���اه���ات اجلديدة  امل��ب��ا���س��ر ع��امل��ي��اً 
غرف  وم�ستقبل  الأع��م��ال  قطاعات  يف 
يفر�سها  ال��ت��ي  وال���ت���اأث���ريات  ال��ت��ج��ارة 
التكنولوجي  وال��ت��ق��دم  الأدوار  ت��غ��ري 
القطاع  اأداء  على  الرقمية  والتحولت 
اخلا�ص وال�سباق نحو اجليل اخلام�ص 
من الإنرتنت مب�ساركة خرباء حمليني 
عبدالعزيز  اأب����رزه����م  م���ن  وع���امل���ي���ني، 
التجارة  لغرفة  العام  الأم��ني  املخاليف 
وم�سر  الأمل��ان��ي��ة،  العربية  وال�سناعة 
خ��وج��ة الأم����ني ال��ع��ام ل��غ��رف��ة التجارة 
ال��ن��م�����س��اوي��ة، واأح���م���د �سالح  ال��ع��رب��ي��ة 
العجلة مدير مركز ال�سارقة للتحكيم 
حمدين  وع���م���ار  ال�������دويل،  ال���ت���ج���اري 

رئي�ص الرتباط ال�سرتاتيجي مبنطقة 
اأفريقيا  و����س���م���ال  الأو�����س����ط  ال�������س���رق 
اأهلي  اإي���ه، وح��ن��ان  اإم  اإ���ص  لرابطة ج��ي 
يف  التناف�سية  لقطاع  التنفيذي  املدير 
الهيئة الحتادية للتناف�سية والإح�ساء، 
التحول  رئي�ص  مايا  هيت�سم  والدكتور 
الرقمي لل�سناعة والهند�سة القيمية- 

�سركة �ساب.
حوارية  جل�سة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  وتت�سمن 
حول القانون الحتادي رقم 19 ل�سنة 
�ساحب  موؤخراً  اأ�سدره  ال��ذي   2018
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�ص الدولة “حفظه اهلل” واخلا�ص 
وتاأثريه  املبا�سر  الأجنبي  بال�ستثمار 

على ال�ستثمارات.
ح���ول  الأول  ع���ر����س���ني  ت�����س��م��ل  ك���م���ا 
وو  مي�سيل  ت��ق��دم��ه  ال��ط��اق��ة  م�ستقبل 

ونائب  للمعلومات  التنفيذي  الرئي�ص 
الأو�سط  ال�����س��رق  مب��ن��ط��ق��ة  ال��رئ��ي�����ص 
اآ�سيا  ومنطقة  اآ�سيا  وجنوب  واأفريقيا 
جي  ل�سركة  وال�سني  الهادئ  واملحيط 
 “ ح��ول  وال��ث��اين  �سريف�سيز،  ب���اور  اإي 
ال���س��ت��ث��م��ار الأج��ن��ب��ي امل��ب��ا���س��ر 4.0 .. 
ت�سجيع الإنتاجية والتجارة والتطوير 
موؤ�س�ص  �سكيل  فون  يقدمه هرنيك   “
ومنظم  ال��راب��ع��ة«  ال�سناعية  »ال���ث���ورة 
“ جدول  ال��رق��م��ي��ة الأمل���ان���ي���ة  ال���ث���ورة 
وع�سو  الأوروبي”  ال��رق��م��ي  الأع��م��ال 
التناف�سية  جمل��������ص  اإدارة  جم��ل�����ص 
القت�سادي  التعاون  مبنظمة  الوطني 
ح���������ول  وج��ل�����س�����������������������ة  وال��ت��ن��م��ي�����������������ة 
ماهارا�سرتا  ولي����ة  يف  ال���س��ت��ث��م��ارات 

الهندية..
اتفاقيات  ث���الث  ت��وق��ي��ع  اإىل  اإ���س��اف��ة   

�سراكة اقت�سادية بني موؤ�س�سات حملية 
وهيئات وموؤ�س�سات عربية ودولية.

من  ال��ث��اين  ال��ي��وم  فعاليات  وتت�سمن 
ح����واري����ة حول  ج��ل�����س��ات   3 امل���ن���ت���دى 
اإدارة  على  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  ت��اأث��ري 
امل�سّفرة  الرقمية  والعملة  ال�ستثمار 
الأعمال  ق��ط��اع  يف  ب���امل���راأة  والرت����ق����اء 
النمو  دفع عجلة  ودوره��ا يف  وتاأثريها 
م����ا بعد  ال����س���ت���دام���ة  و  الق���ت�������س���ادي 
وما  لل�سركات  الجتماعية  امل�سوؤولية 
امل�ستدامة  التنمية  اأه����داف  �ستحققه 
الأجنبي  ال���س��ت��ث��م��ار  ع��ل��ى  وت���اأث���ريه���ا 
امل���ب���ا����س���ر مب�������س���ارك���ة خم��ت�����س��ني من 
منهم  وعاملية،  حملية  وهيئات  �سركات 
والرئي�ص  امل��وؤ���س�����ص  هيكموت  �ستيفان 
اإيفاري  ا�ستثمار  ل�سندوق  التنفيذي 
الرئي�ص  ك�������س���اب  وع���ل���ي  واإي������ف������ارمي، 

كو،  اآند  �سينتوريون  ل�سركة  التنفيذي 
لقطاع  املنتدب  الع�سو  القفيدي  وزي��د 
ال��ت��ج��زئ��ة يف ���س��رك��ة ب����رتول الإم�����ارات 
فرج  وك���ارول���ني  “اإينوك”،  ال��وط��ن��ي��ة 
اإن  اإن  ���س��ي  ���س��ب��ك��ة  ال��رئ��ي�����ص يف  ن��ائ��ب 
رئي�ص  م�����س��ط��ف��ى  ودي���ن���ا  ب��ال��ع��رب��ي��ة، 
 2020 اإك�سبو  يف  ال�ستدامة  عمليات 
دبي، وب�سام عون ال�ست�ساري امل�ساهم يف 
اإعداد تقرير هيئة الأمم املتحدة للمراأة 
ب�����س��اأن الأو����س���اع الق��ت�����س��ادي��ة، وفريا 
فوتورجان�سكي ال�سفري الدويل لفايتل 
فوي�سز وع�سو الفريق املوؤ�س�ص مل�سرعات 
دبي امل�ستقبل يف حكومة دبي، وهريالد 
زلوف الرئي�ص التنفيذي لوكالة ام �سي 
يف  �سابق  ا�ست�ساري  لالت�سالت  جروب 

وزارة الدفاع- اأملانيا.
اإدارة  اأول  مدير  �سات�سو  �سمري  ويقدم 
وال�سيا�سات  احل���ك���وم���ي���ة  ال���ع���الق���ات 
ال��ع��ام��ة يف ���س��رك��ة ك���رمي ع��ر���س��اً حول 
النقل  املبتكرة وم�ستقبل  النقل  اأنظمة 
حول  ج��ل�����س��ة  اإىل  اإ����س���اف���ة  امل�������س���ت���دام، 
على  امل�ساعفة  ال�سريبة  قانون  تاأثري 
كابور  اآر  اأن���وج  مب�ساركة  ال�ستثمارات 
ال�ست�سارية  للخدمات  م�ساعد  ق��ائ��د 
وال�ستحواذ  ال��دم��ج  بعمليات  املعنية 
جي  ام  بي  كي  يف  الدولية  وال�سرائب 
ل������وار ج���ل���ف ل��ي��م��ت��د وج��ي��م�����ص ج����ورج 

ال�ست�ساري يف �سركة يورومونيتور.
احلوارية  اجل��ل�����س��ات  م���ع  وب���ال���ت���وازي 
املنتدى  ينظم  التقدميية،  والعرو�ص 
الأول  ال���ي���وم  ت��ع��ر���ص يف  ع��م��ل  ور������ص 
والفر�ص  ال�سارقة،  يف  املعي�سة  رفاهية 
ال�ستثمارية يف مدينة دوربان اجلنوب 
اإف��ري��ق��ي��ة، وال��ف��ر���ص ال���س��ت��ث��م��اري��ة يف 
م���اه���ارا����س���رتا ال��ه��ن��دي��ة، اإ����س���اف���ة اإىل 
ال�����س��ب��اب يف  دور  ور���س��ة خ��ا���س��ة لبحث 
واأخرى  القت�سادات  م�ستقبل  �سناعة 
املعلومات  �سناعة  ت��روي��ج  وك��ال��ة  ح��ول 

والثقافة يف مدينة دايجون الكورية.
اإحداها  الثاين فرتكز  اليوم  اأم��ا ور���ص 
ال�ستثمار  ومميزات  القوة  نقاط  على 
ال��ت��ي جتعلها  ال�����س��ارق��ة والأ����س���ب���اب  يف 
مركزاً مثالياً رائداً لالأعمال مب�ساركة 
ممثلي من عدة دوائر وهيئات حكومية 
بالإمارة، فيما تخت�ص الأخرى مبدينة 
الإمارات ال�سناعية وم�ستقبل العقارات 
والتنمية ال�سناعية واأحدث التوجهات 
اإ�سافة  ال�ستدامة،  وم�ستقبل  البيئية 
الفر�ص  ال�سوء على  ت�سلط  اإىل ور�سة 

ال�ستثمارية يف زميبابوي.
وجتمع قائمة ال�سركاء ال�سرتاتيجيني 
الأجنبي  لال�ستثمار  ال�سارقة  ملنتدى 
وزارة  م�����ن  ك�����ال   2018 امل����ب����ا�����س����ر 
وغرفة  ال�������س���ارق���ة  وب���ن���ك  الق���ت�������س���اد 
واإينوك  بال�سارقة  وال�سناعة  التجارة 

ومدينة ال�سارقة لالإعالم “�سم�ص«.

•• دبي -وام:

ملنتدى  اخلام�سة  ال���دورة  غ��دا  تنطلق 
دبي العاملي لإدارة امل�ساريع الذي تنظمه 
هيئة الطرق واملوا�سالت بالتعاون مع 
اإعمار  هيئة كهرباء ومياه دبي و�سركة 
ومعهد  العاملية  دب��ي  وموانئ  العقارية 
رعاية  »PMI«حتت  امل�����س��اري��ع  اإدارة 
���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان ب���ن حم��م��د بن 
و�سيتم  دب��ي  اآل مكتوم ويل عهد  را�سد 
11 دي�سمرب  خالل حفله اخلتامي يف 
اجل����اري ت��ك��رمي ال��ف��ائ��زي��ن يف ال����دورة 
حممد  ب��ن  “حمدان  جل��ائ��زة  ال��ث��ان��ي��ة 

لالبتك�ار يف اإدارة امل�ساريع«.
الأمم/ عنواناً  �سعار /بناء  اعتماد  ومت 
املنتدى  للن�سخة اخلام�سة من  رئي�سياً 
ان�سجاما مع “عام زايد” وابرازاً لدور 
امل��غ��ف��ور ل���ه ال�����س��ي��خ زاي����د ب���ن �سلطان 
تاأ�سي�ص  يف  ث���راه  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
وبناء دولة الإمارات واإجنازاته املحلية 

والعاملية واهتمامه بالأمم وال�سعوب.
املوا�سيع  من  ع��دداً  املنتدى  و�سيناق�ص 
احلديثة  الإدارة  مب��ف��اه��ي��م  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
وت���ط���ب���ي���ق���ات امل�������س���اري���ع م���ث���ل ت���اري���خ 
ومن����اذج  امل�������س���اري���ع  اإدارة  وم�����س��ت��ق��ب��ل 
الذكاء  ودور  امل�ساريع  اإدارة  يف  الن�سج 
ال�سطناعي والبتكار يف اإدارة امل�ساريع 
وم�ستقبل كفاءات اإدارة امل�ساريع واإدارة 
املعرفة واإدارة اختالف الثقافات وتاأثري 
امل�ساريع  اإدارة  على  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول 
املوؤ�س�سية  امل�������س���اري���ع  اإدارة  وك���ذل���ك 
الذكية  التنقل  وم�����س��اري��ع  وحوكمتها 
وامل�ساريع ال�سخمة وال�ستدامة يف اإدارة 
واأدوات  امل�سرتك  والقت�ساد  امل�ساريع 
ا�ستعرا�ص  �سيتم  كما  امل�ساريع..  اإدارة 
الأوىل  ال�����دورة  ال��ف��ائ��زة يف  ال��ت��ج��ارب 
ب��ن حم��م��د لالبتكار  جل��ائ��زة ح��م��دان 
هام�ص  على  و�ستقام  امل�ساريع  اإدارة  يف 
متخ�س�سة  ت��دري��ب��ي��ة  دورات  امل��ن��ت��دى 
واإدارة  واملناف�سة  واجل���ودة  ال��ق��ي��ادة  يف 

امل�ساريع  واإدارة  وال���ط���وارئ  الأزم�����ات 
املرنة واإدارة الفوائد. واكد �سعادة مطر 
ال��ط��اي��ر امل��دي��ر ال��ع��ام ورئ��ي�����ص جمل�ص 
واملوا�سالت  الطرق  هيئة  يف  املديرين 
بدبي ان املنتدى الذي يعد اأكرب ملتقى 
اإدارة  جم����ال  يف  ال��ف��ك��ر  ل������رواد  ع���امل���ي 
تعزيز  اإىل  ي��ه��دف  باملنطقة  امل�����س��اري��ع 
امل�ساريع  لإدارة  ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي  ال�����دور 
وم�ستدام  ف��ّع��ال  م�ستقبل  حت��ق��ي��ق  يف 
وت���ب���ادل خ��ربات��ه��م وم��ن��اق�����س��ة احللول 
التحتية  البنية  وتنفيذ  امل��دن  لإن�ساء 
امل�ستقبل  يف  الج��ت��م��اع��ي��ة  واخل���دم���ات 
اأف�سل  ع��ل��ى  ال�����س��وء  امل��ن��ت��دى  وي�سلط 
ال�سرتاتيجية  يف  العاملية  امل��م��ار���س��ات 
�ساأنها  م��ن  وال��ت��ي  والإدارة  والب��ت��ك��ار 
حت�����س��ني ال���ط���ري���ق���ة ال���ت���ي حت���ق���ق بها 
الأمد  طويل  م�ستداماً  اأث���راً  امل�ساريع 

على املجتمع الذي تعمل فيه.
من جانبها ذكرت ليلى فريدون مدير 
اإدارة تنفيذي ملكتب املدير العام ورئي�ص 

جمل�ص املديرين رئي�ص اللجنة املنظمة 
نخبة  ي�ست�سيف  احل��دث  ان  للمنتدى 
بينهم  البارزين  املتحدثني  من  وا�سعة 
وموؤ�س�سات  ���س��رك��ات  وم�����س��وؤول��و  وزراء 
قائمة  وت�������س���م  ع���امل���ي���ة  وم���ن���ظ���م���ات 
املتحدثني معايل زكي اأنور ن�سيبة وزير 
العلماء  �سلطان  دولة ومعايل عمر بن 
وزير دولة للذكاء الإ�سطناعي ومعايل 
اأمناء مكتبة  حممد املر رئي�ص جمل�ص 
حممد بن را�سد و�سعادة مطر الطاير 
ورئ��ي�����ص جمل�ص مديري  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
هيئة الطرق واملوا�سالت بدبي و�سعادة 
�سلطان بن �سلّيم رئي�ص جمل�ص الإدارة 
والرئي�ص التنفيذي ملوانئ دبي العاملية 
جمل�ص  رئي�ص  ال��ع��ّب��ار  حممد  و���س��ع��ادة 
�سعيد  و���س��ع��ادة  ال��ع��ق��اري��ة  اإع��م��ار  اإدارة 
والرئي�ص  امل���ن���ت���دب  ال��ع�����س��و  ال���ط���اي���ر 
دبي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  لهيئة  التنفيذي 
املتحدثني  م���ن  ن��خ��ب��ة  اإىل  ..اإ����س���اف���ة 
خالل  و�سيتم  والعامليني.  القليميني 

ل��ل��م��ن��ت��دى تكرمي  احل���ف���ل اخل���ت���ام���ي 
ال��ث��ان��ي��ة جلائزة  ال����دورة  ال��ف��ائ��زي��ن يف 
اإدارة  يف  لالبتك�ار  حممد  ب��ن  ح��م��دان 
مكافاآتها  قيمة  ارتفعت  التي  امل�ساريع 
مليونني  اإىل  ل��ت�����س��ل   29% ب��ن�����س��ب��ة 
اآلف   710 دره���������م   األ�������ف  و600 
اأرب��ع فئات بعد  اإىل  دولروزادت فئاتها 
ا�ستحداث الفئة “الأكادميية” وت�سمل 
جائزتي البحث العلمي لالإدارة املبتكرة 
للم�ساريع  املبتكرة  والإدارة  للم�ساريع 
الثانية  وال���ف���ئ���ة  الك����ادمي����ي����ة  ال���ف���ئ���ة 
وه���ي امل��وؤ���س�����س��ات وت�����س��م ث���الث جوائز 
امل�ساريع  اإدارة  يف  املبتكرة  الفكرة  ه��ي 
الربامج  اإدارة  يف  امل��ب��ت��ك��رة  وال���ف���ك���رة 
حمافظ  اإدارة  يف  امل��ب��ت��ك��رة  وال���ف���ك���رة 
الأفراد  وه��ي  الثالثة  والفئة  امل�ساريع 
مبتكر  م�سروع  مدير  جائزتي  وت�سم 
ومدير مكتب اإدارة م�ساريع مبتكر اأما 
الفئة الرابعة فهي الفرق وت�سم جائزة 

واحدة هي الفريق املبتكر.

منتدى دبي العاملي الإدارة امل�ساريع ينطلق غدا مب�ساركة عاملية وا�سعة
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املال والأعمال

اك�سبو ال�سارقة ي�ست�سيف »�ستيل فاب« منت�سف ال�سهر املقبل

حديد االإمارات ت�سارك يف موؤمتر ال�سرق االأو�سط للحديد وال�سلب بدبي غدا

•• ال�شارقة – الفجر:

ي�ست�سيف مركز اك�سبو ال�سارقة الدورة 
املعدنية  الأع���م���ال  م��ع��ر���ص  م��ن  ال�15 
اإقامته  امل��ق��رر   ،”2019 ف��اب  “�ستيل 
املقبل،  ي��ن��اي��ر   17-14 ال��ف��رتة  خ���الل 
القت�سادية  الفعاليات  ب��اك��ورة  لت�سكل 
التي  ال���ك���ربى  ال���ت���ج���اري���ة  والأح���������داث 
مو�سم  يف  املركز  وي�ست�سيفها  �سيُنظمها 

العام اجلديد.
فاب”،  “�ستيل  ي�ستقطب  اأن  وي��ت��وق��ع 
احل����دث ال��ت��ج��اري الأ���س��خ��م م��ن نوعه 
على م�ستوى منطقة ال�سرق الأو�سط، يف 
اأكرث  ابتكارات  اأحدث  اجلديدة،  ن�سخته 
م��ن 1000 ع��الم��ة جت��اري��ة دول��ي��ة يف 
عامل الت�سنيع، �ستتوزع على �ست قاعات 

حتت مظلة مركز اإك�سبو ال�سارقة.
ا�ستعداداته  ال�����س��ارق��ة  اك�����س��ب��و  واأط���ل���ق 
املُ�سّنعني  اأه���م  م��ن  نخبة  ل�ست�سافة 
العامليني،  ال�سناعة  وخ��رباء  واملُ��وّردي��ن 
ت�سم اأكرث من 300 �سركة ُمتخ�س�سة 
واجللخ  وال����ق���������صّ  ال���ل���ح���ام  جم�����ال  يف 
ومعدات واأدوات ت�سنيع الأنابيب واإعداد 
الأل���واح املعدنية اجل��اه��زة وغ��ريه��ا من 

التقنيات واحلول واخلدمات امل�ساندة.
الذي  فاب”  “�ستيل  ف��ع��ال��ي��ات  وت���ق���ام 
الأجنحة  م��ن  ال��ع��دي��د  م�����س��ارك��ة  ي�سهد 
ال���وط���ن���ي���ة، وي���ح���ظ���ى ب���دع���م ع�����دد من 
الحت�����ادات ال��دول��ي��ة ال���رائ���دة يف قطاع 
الدورة  مع  بالتزامن  املعدنية،  الأعمال 
وورلد  فا�سترنز  “معر�ص  من  الرابعة 

بو�سائل  املتخ�س�ص  الأو�سط”  ال�سرق 
التثبيت ال�سناعية.

الرئي�ص  امل���دف���ع  ���س��ي��ف  ����س���ع���ادة  وق�����ال 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��رك��ز اإك�����س��ب��و ال�����س��ارق��ة، اإن 
ل�ست�سافة  ا���س��ت��ع��دادت��ه  اأط���ل���ق  امل���رك���ز 
اأوىل فعالياته للمو�سم اجلديد احلافل 
والتجارية  الق���ت�������س���ادي���ة  ب�����الأح�����داث 
والثقافية والجتماعية التي ُتعزز مكانة 
وحيوي يف  رائ��د  كمركز  ال�سارقة  اإم���ارة 
الدولية  املعار�ص  اأه��م  من  باقة  تنظيم 

على امل�ستوى الإقليمي.
امل��رك��ز على تنظيم  امل��دف��ع حر�ص  واأك���د 
“�ستيل فاب”،  دورة جديدة ناجحة من 

حققها  ال���ت���ي  ل��ل��ن��ج��اح��ات  ا����س���ت���ك���م���اًل 
وتعزيزاً  ال�����س��اب��ق��ة،  دورات����ه  امل��ع��ر���ص يف 
الطلب  تلبية  يف  واملتنامي  الهام  ل��دوره 
الآلت  اأح���دث  على  املنطقة  يف  امل��ت��زاي��د 
الذكية  والأج���ه���زة واحل���ل���ول  وامل���ع���دات 
املعدنية، م��ن خالل  يف جم��ال الأع��م��ال 
ا���س��ت��ق��ط��اب ن��خ��ب��ة خُم����ت����ارة م���ن اأب����رز 
املتقدمة  التكنولوجيا  خدمات  م��زودي 
ت�سنيع  ل�����س��رك��ات  امل��ب��ت��ك��رة  واحل����ل����ول 
املعادن وال�سلب يف العامل. واأ�سار املدفع 
اإىل اأن دورة “�ستيل فاب” لعام 2019 
�ست�سهد تنظيم جل�سات وندوات نقا�سية 
قّيمة تتطّرق لق�سايا اآنية خمتلفة تهم 

و�ستتمحور  ال��ق��ط��اع  ه���ذا  يف  ال��ع��ام��ل��ني 
والتكامل،  الأمت���ت���ة  م��و���س��وع��ي  ح����ول 
مو�سحاً اأن تنظيم هذه الندوات ياأتي يف 
�سوء الهتمام الالفت الذي حظيت به 
خالل  اأقيمت  التي  النقا�سية  اجلل�سات 
ركزت  وال��ت��ي  ال�����س��اب��ق��ة،  امل��ع��ر���ص  دورة 
الرابعة  ال�سناعية  الثورة  مو�سوع  على 
بعد  عن  للت�سغيل  الإنرتنت  وا�ستخدام 
وغ���ريه���ا من  ال���ذات���ي  ال��ت�����س��غ��ي��ل  واآلت 

الق�سايا.
ويوفر “�ستيل فاب” الذي تقام فعالياته 
على مدى 4 اأيام، من�سة اإقليمية تعر�ص 
العاملية  ال�����س��رك��ات  اأب�����رز  خ��الل��ه��ا  م���ن 

منتجاتها  اأح����دث  م��ن  وا���س��ع��ة  ت�سكيلة 
متطلبات  تلبي  التي  املتكاملة  وحلولها 
ومعدات  اأدوات  م���ن  امل��ن��ط��ق��ة  اأ�����س����واق 
املعدنية  ب���الأع���م���ال  خ��ا���س��ة  ���س��ن��اع��ي��ة 

وت�سكيل املعادن وت�سنيع ال�سلب.
م�ستوى  ع��ل��ى  الأب����رز  امل��ع��ر���ص  وي�سعى 
تعزيز  اإىل  اجل��دي��دة  دورت���ه  يف  املنطقة 
ف�����رادت�����ه وري�����ادت�����ه يف ت����وف����ري اأح�����دث 
واملهنية  العملية  واملعلومات  التقنيات 
امل��ع��دن��ي��ة يف منطقة  يف ق��ط��اع الأع���م���ال 
و�سط  اإفريقيا،  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق 
ي��وا���س��ل حتقيق  اأن  اإي��ج��اب��ي��ة  ت��وق��ع��ات 
ال�سابقة  دورات���ه  �سهدته  ال���ذي  النجاح 
ال�سابقة، من  ال�14  الأع��وام  على مدى 
الأجنحة  م��ن  امل��زي��د  ا�ستقطاب  خ���الل 
ال��وط��ن��ي��ة وال���ع���ار����س���ني اجل�����دد وع�����دداً 
كبرياً من الزوار واملهتمني من خمتلف 

دول املنطقة والعامل.

وق�سري  ق��ري��ب  امل�ستقبل  ع��ل��ى  ���س��رتك��ز 
املدى ل�سناعات احلديد وال�سلب .

عن  اجلل�سة  خ��الل  الرميثي  يتحدث  و 
روؤي���ت���ه ح���ول ال��ق��ط��اع وو���س��ع��ه احلايل 
التنفيذي  الرئي�ص  ب�سفته  املنطقة  يف 
لإحدى اأكرب ال�سركات الرائدة يف جمال 
اإنتاج احلديد مبنطقة ال�سرق الأو�سط.

�سركة حديد  “ تهدف  الرميثي:  وق��ال 
الإم���������ارات م���ن م�����س��ارك��ت��ه��ا يف ال�����دورة 
ال�سرق  م��وؤمت��ر  م��ن  والع�سرين  الثانية 
الأو�سط للحديد وال�سلب والذي يعقد 
احلالية  الجت���اه���ات  ب��ح��ث  اإىل  ���س��ن��وي��ا 
امل�ستقبلية”..  اآفاقه  ومناق�سة  للقطاع 

•• دبي - وام: 

ت�����س��ارك ���س��رك��ة ح��دي��د الإم�������ارات اأكرب 
م�سنع متكامل للحديد يف دولة الإمارات 
لل�سركة  ال��ت��اب��ع��ة  و  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
يف الدورة  “�سناعات”  القاب�سة العامة 
ال�سرق  م��وؤمت��ر  م��ن  والع�سرين  الثانية 
 »MEIS« وال�سلب  للحديد  الأو���س��ط 
خالل الفرتة ما بني 10 و12 دي�سمرب 

اجلاري بفندق جراند حياة دبي.
يف  الإمارات”  “حديد  م�����س��ارك��ة  ت��اأت��ي 
للحدث  بالتينيا  راعيا  ب�سفتها  املوؤمتر 
خمت�ص   800 ن��ح��و  ي�ست�سيف  ال����ذي 

م��ن جميع  وال�سلب  يف جم��ال احل��دي��د 
و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  اأنحاء 
اأفريقيا وت�ستهدف ا�ستعرا�ص منتجاتها 
عالية اجلودة من احلديد امل�سممة وفقا 
عامليا  املعتمدة  الت�سنيع  معايري  لأعلى 

لتلبية متطلبات واحتياجات عمالئها.
وي���������س����ارك امل���ه���ن���د����ص ���س��ع��ي��د غ���م���ران 
ل�سركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص  ال��رم��ي��ث��ي 
�سمن  ر�سميا  متحدثا  الإم���ارات  حديد 
للموؤمتر  التنفيذية  اللجنة  اجتماعات 
من خالل اجلل�سة احلوارية التي تعقد 
الركود  دورة  م��ن  “التعلم  ع��ن��وان  حت��ت 
والتي   ”2019 ع����ام  يف  ال���رب���ح  اإىل 

اأك���د اأه��م��ي��ة ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ة يف قطاع  و 
ال�سركة  حفز  ما  وهو  وال�سلب  احلديد 

على اأتكون الراعي البالتيني .
و يقدم كل من الدكتور حممد �سحتوت 
امل�����س��ت��م��ر و حممد  ال���ت���ط���وي���ر  م���دي���ر 
الزرعوين م�ساعد مدير م�سنع الدرفلة 
املوؤمتر  يف  م�ساركتهما  خ��الل  بال�سركة 
حالة  درا�سة  ي�ستعر�ص  تقدمييا  عر�سا 
عن التزام �سركة حديد الإمارات باتباع 
نهج التميز يف البتكار والإب��داع و الذي 
مدى  على  لرتقائها  رئي�سا  داف��ع��ا  ك��ان 
ت��اري��خ��ه��ا ال����ذي مي��ت��د ل��ع�����س��ري��ن عاما 
روؤيتها  ج�سدت  حثيثة  خطا  وات��خ��اذه��ا 

»اأرا�سي دبي« تنظم معر�ص 
دبي العقاري يف مومباي 

•• مومباي -وام:

نظمت دائرة الأرا�سي والأمالك يف دبي الن�سخة العا�سرة من معر�ص دبي 
وكبار  امل�سوؤولني  من  عدد  مب�ساركة  الهندية  مومباي  مدينة  يف  العقاري 
املطورين . افتتح املعر�ص - الذي ي�ستمر ثالثة اأيام - �سعادة حممد �سالح 
اأحمد الطنيجي القن�سل العام للدولة يف مومباي بح�سور املهند�ص مروان 
بن غليطة املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة التنظيم العقاري و ماجدة علي را�سد 
املري  العقاري وماجد  ال�ستثمار  واإدارة  ت�سجيع  التنفيذية لقطاع  املديرة 
دبي”  “اأرا�سي  يف  العقاري  واخلدمات  الت�سجيل  لقطاع  التنفيذي  املدير 

وعدد من الروؤ�ساء التنفيذيني لل�سركات العقارية من دبي والهند .
وياأتي تنظيم ن�سخة هذا العام بعد النجاح الكبري الذي حققه املعر�ص يف 
ح�سورا  و�سركاوؤها  الدائرة  �سجلت  حيث  وال�سني  املتحدة  اململكة  من  كل 
“اأرا�سي  اإن  را�سد  علي  ماجدة  وقالت  و�سنغهاي.  لندن  مدينتي  يف  لفتا 
اأجندتنا الرتويجية  اأبرز املدن العاملية للرتكيز عليها �سمن  دبي” تختار 
ال�ستثماري  ال�سجل  اأهمها  وم��ن  ع��دي��دة  ع��وام��ل  باحل�سبان  ت��اأخ��ذ  حيث 
مل�ستثمري تلك الدول يف �سوق دبي العقاري لفتة اإىل اأن املعار�ص ال�سابقة 
ترويجية  من�سات  مبثابة  كانت  لأنها  ال�سرتاتيجية  ه��ذه  �سواب  اأثبتت 
فاعلة وجاذبة لالإ�ستثمار العقاري يف دبي ل�سيما يف جمال الإ�سهام لتقدمي 
نخبة الالعبني املوثوقني يف القطاع العقاري للم�ستثمرين وتعزيز الثقة 

بني جميع الأطراف و�سول اإىل �سفقات ناجحة للجميع .
والبحوث  الدرا�سات  اإدارة  عن  ال�سادرة  الإح�ساءات  ح�سب  اأن��ه  واأو�سحت 
اأعلى  دائما  يحتلون  الهندية  اجلن�سية  من  امل�ستثمرين  اأن  تبني  العقارية 
املراتب متفوقني بذلك على امل�ستثمرين العقاريني الأجانب يف دبي منوهة 
درهم  مليار   8.17 هنديا  م�ستثمرا   3،696 �سخ  العام  ه��ذا  خ��الل  باأنه 
ا�ستثمارا   4،414 يف   2018 ال��ع��ام  م��ن  الأوىل  الت�سعة  الأ���س��ه��ر  خ��الل 
م�سرية اإىل اأن �سوق دبي العقاري ا�ستقطب حتى الآن 38،800 م�ستثمر 

ميتلكون 75،345 ا�ستثمارا تزيد قيمتها على 149 مليار درهم.
والعائد  الإم���ارة  به  تتمتع  ال��ذي  ال�سرتاتيجي  املوقع  بف�سل  اأن��ه  واأك���دت 
على  املحافظة  دب��ي  توا�سل  العالية  والإي���ج���ارات  امل�سمون  ال�ستثماري 
اإىل  ي�ساف  الهندي  امل�ستثمر  التي يختارها  الوجهات  اأف�سل  مكانتها بني 
ذلك اللوائح والت�سريعات الر�سمية التي توفرها احلكومة حلماية حقوق 
جميع الأطراف. وافتتح على هام�ص املعر�ص مكتب اأمني الرتويج العقاري 
الهند  يف  للم�ستثمرين  دبي  من  العقاريون  املطورون  قدم  حيث  الهند  يف 
الهندية  اجلن�سية  من  امل�ستثمرين  واأن  ل�سيما  ح�سرية  عقارية  عرو�سا 
الأكرث  الأجانب  امل�ستثمرين  قائمة  �سمن  ال�سدارة  مرتبة  على  يرتبعون 

اإقبال على ال�ستثمار العقاري يف دبي.

» �سيال « ينطلق يف اأبوظبي غدا 
مب�ساركة 1000 عار�ص

•• اأبوظبي-وام:

تنطلق غدا فعاليات الن�سخة التا�سعة من معر�ص �سيال ال�سرق الأو�سط، 
جمل�ص  رئي�ص  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  رعاية  حتت 
للرقابة  اأبوظبي  جهاز  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  الرئا�سة  �سوؤون  وزي��ر  ال��وزراء 
اأبوظبي  مركز  يف  اأي���ام   3 مل��دة  ي�ستمر  ال��ذي  امل��ع��ر���ص،  وي�سهد  الغذائية. 
الوطني للمعار�ص، م�ساركة اأكرث من األف عار�ص، فيما يتوقع اأن ي�ستقطب 
اأكرث من 25 األف زائر وخبري من العاملني يف القطاع. وت�سهم الفعاليات 
ا�ستدامة  اأك��رث  واإي��ج��اد حلول  باملنطقة  الغذاء  اإم���دادات  تنويع م�سادر  يف 
لإنتاج وت�سنيع الأغذية من خالل طرحه فر�سا حقيقية وكبرية يف جمال 
الإنتاج الغذائي وت�سجيع كبار الفاعلني يف هذا املجال على بناء املزيد من 
ال�ستثمارات الغذائية التي من �ساأنها تقلي�ص الفجوة بني العر�ص والطلب 
الغذائي يف بع�ص دول  الأم��ن  انعدام  والت�سدي جلزء كبري من م�سكالت 
الغذائي.  الإم�����داد  �سال�سل  ت��ع��زي��ز  خ���الل  م��ن  الأو����س���ط  ال�����س��رق  منطقة 
ويتزامن مع املعر�ص، الذي يحظى ب�سراكة ا�سرتاتيجية مع جهاز اأبوظبي 
للرقابة الغذائية، انعقاد الن�سخة الرابعة ملعر�ص اأبوظبي للنخيل والتمور 
املخ�س�ص لل�سركات العاملة يف جمال مبيعات التمور واملنتجني الإماراتيني 
ليكون من�سة مثالية للموردين تتيح لهم فر�سة مقابلة نخبة من الأ�سماء 
العاملة يف قطاع ال�سيافة و�سناعات التمور. ويوفر املعر�ص اإمكانية البيع 
جتارية  فر�ص  اأم��ام  الطريق  ممهداً  العار�سني  من�سات  على  من  املبا�سر 
ج��دي��دة للباعة وامل�����س��رتي��ن م��ع وج���ود م��ئ��ات الأ���س��ن��اف م��ن ال��ت��م��ور التي 
حتت�سنها اأجنحة وطنية لعدد من الدول وع�سرات العار�سني من موردين 

ومنتجني.

اليابان تقر قانونا ي�سمح بدخول 
مزيد من العمالة االأجنبية 

 •• طوكيو-رويرتز:

اأقرت اليابان ام�ص قانونا يعك�ص تغريا كبريا يف �سيا�ستها وي�سمح بدخول 
رغم  ال��ع��م��ال��ة،  يف  نق�ص  لتخفيف  الأج��ن��ب��ي��ة  العاملة  الأي����دي  م��ن  م��زي��د 
بتعري�ص  وتهديده  القانون  �سياغة  يف  �سديد  ت�سرع  اإىل  اأ�سارت  انتقادات 
طويل  وق��ت  منذ  حم��رم  اأم��ر  مبثابة  الهجرة  وكانت  لال�ستغالل.  العمال 
الآخ��ذ يف  ال�سكان  لكن عدد  العرقي،  التجان�ص  فيه كثريون  يعظم  بلد  يف 
الرتاجع مع تقدم املواطنني يف العمر زاد من ال�سغوط حتى يتم تخفيف 
املجل�ص  الذي وافق عليه  القانون،  العمال الأجانب. و�سي�سبح  القيود عن 
الأعلى بالربملان يف ال�ساعات الأوىل من ال�سباح بعد حماولت للتاأجيل من 
قبل اأحزاب املعار�سة، �ساريا بدءا من اأبريل ني�سان. ويق�سي القانون باإن�ساء 
فئتني جديدتني لتاأ�سريات الدخول من اأجل جذب عمال يف قطاعات تعاين 
اأزمة عمالة. وتخ�س�ص اليابان اإحدى الفئتني للعمال الذين ميكنهم البقاء 
حتى خم�ص �سنوات لكن ل ميكنهم جلب اأفراد اأ�سرهم. وتخ�س�ص الثانية 
لأجانب اأكرث مهارة ميكنهم جلب اأقارب وقد ي�سبحون موؤهلني يف نهاية 
املطاف للح�سول على اإقامة. ومل ي�ستمل ن�ص القانون على تفا�سيل مثل 
عدد العمال الأجانب الذين �سي�سمح لهم بدخول البالد والقطاعات التي 
املعار�سة  ن��واب  دفعت  التي  الأ�سباب  وهو من  املطلوبة،  وامل��ه��ارات  يغطيها 

لقول اإن �سياغته كانت حتتاج وقتا اأطول.
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•• دبي - وام:

الإم�����ارات  ه��ي��ئ��ة  اإدارة  اع��ت��م��د جم��ل�����ص 
“موا�سفات”  واملقايي�ص  للموا�سفات 
اإم���ارات���ي���ة يف قطاع  ث���الث م��وا���س��ف��ات 
حتقيق  يف  ت�سهم  امل��ج��وه��رات  ���س��ن��اع��ة 
للم�ستهلكني  ال���ث���ق���ة  درج��������ات  اأع����ل����ى 
خ�سو�سا يف �سناعة الأملا�ص واملجوهرات 
وت���خ���دم ت��ن��ف��ي��ذ ق����رار جم��ل�����ص ال�����وزراء 
ب�ساأن   2018 ل�سنة   45 رق���م  امل��وق��ر 
الحتادي  للقانون  التنفيذية  الالئحة 
على  للرقابة   2015 ل�سنة   11 رق��م 
واملعادن  ال��ك��رمي��ة  ب��الأح��ج��ار  الجت����ار 

الثمينة ودمغها.
ال��ه��ي��ئ��ة يف  اإدارة  اع��ت��م��د جم��ل�����ص  ك��م��ا 
جل�سته اخلمي�ص املا�سي برئا�سة معايل 
املن�سوري  �سعيد  ب��ن  �سلطان  املهند�ص 
اإدارة  وزي����ر الق��ت�����س��اد رئ��ي�����ص جم��ل�����ص 
اأخرى  موا�سفات  اأرب���ع  “موا�سفات” 
ت��ت��ع��ل��ق ب���ال���ط���ب���اع���ة ث���الث���ي���ة الأب����ع����اد 
املمار�سات  اأف�سل  اإماراتيا وفق  واملتبناه 
قطاعات  يف  ا�ستخدامها  بهدف  العاملية 
وال�سناعات  البناء  قطاع  ويف  �سناعية 
امل��ع��دن��ي��ة وال��ب��ال���س��ت��ي��ك��ي��ة ف�����س��ال عن 
ثالثة موا�سفات اأخرى تتعلق باليخوت 
ال�سالمة  ن��ح��و م��زي��د م��ن  ال��رتف��ي��ه��ي��ة 

والأمان.
�سعيد  ب����ن  ����س���ل���ط���ان  م����ع����ايل  واع����ت����رب 
رئي�ص  الق���ت�������س���اد  وزي������ر  امل���ن�������س���وري 
جمل�ص اإدارة الهيئة اأن قطاع املوا�سفات 
واملقايي�ص يف الدولة �سهد منوا وتنوعا 

مت�سارعا خالل الأعوام املا�سية ب�سورة 
جودة  رف���ع  يف  م��ب��ا���س��ر  ب�سكل  اأ���س��ه��م��ت 
الدولة  اأ���س��واق  يف  واخل��دم��ات  املنتجات 
الأجندة  م�ستهدفات  مع  ين�سجم  ومب��ا 
“بيئة  م���وؤ����س���ر  يف   2021 ال��وط��ن��ي��ة 

م�ستدامة وبنية حتتية متكاملة«.
املنتجات  ج���ودة  رف���ع  اأن  معاليه  واأك����د 
اإىل احل��د الأق�����س��ى املمكن  واخل��دم��ات 
الهدف  م����ع  ي���ت���واف���ق  اإل����ي����ه  ال���و����س���ول 
“برفع  اخل��ا���ص  للهيئة  الإ�سرتاتيجي 
ج����ودة امل��ن��ت��ج��ات والأن��ظ��م��ة مب��ا يدعم 
احلياة  ج��ودة  ويعزز  امل�ستدامة  التنمية 
اقت�سادي  ك���م���رك���ز  ال����دول����ة  وم���ك���ان���ة 
موا�سفات  “تطوير  مبادرة  وك��ذا  عاملي 
املنتجات واخلدمات” كما تر�سخ الدولة 
والبتكار  املعرفة  على  املعتمدة  الأ�س�ص 
يف  العلمي  والبحث  املتطورة  والتقنية 

عملية التطور والتنمية.
ون������وه م��ع��ال��ي��ه ب������اأن ه��ي��ئ��ة الإم��������ارات 
“موا�سفات”  واملقايي�ص  للموا�سفات 
م��وا���س��ف��ات قيا�سية  م���ن  ت�����س��دره  وم���ا 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  ف��ن��ي��ة  ول���وائ���ح 
م�سراعيه  على  الباب  يفتح  الإنتاجية 
مل��ف��اه��ي��م اجل�����ودة يف امل��ن��ت��ج��ات وال����ذي 
القت�ساد  وتدعم  بالدنا  تناف�سية  يعزز 
ال����وط����ن����ي وه�������ذا ي��ت��ح��ق��ق م����ن خ���الل 
الوطنيني  وامل���وردي���ن  املنتجني  ال��ت��زام 
ت�سدرها  ال��ت��ي  القيا�سية  ب��امل��وا���س��ف��ات 
اأف�سل  اإىل  الأ�سل  يف  وامل�ستندة  الهيئة 

املمار�سات العاملية.
املوا�سفات  اأن  املن�سوري  واأو�سح معايل 

ال��ق��ي��ا���س��ي��ة ت��رف��ع م�����س��ت��وى اجل�����ودة يف 
موؤ�سرات  م��ن  وت��زي��د  املحلية  الأ���س��واق 
قدر  اأق�سى  و�سمان  امل�ستهلكني  حماية 
ال�����س��الم��ة العامة  م��ن امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى 
وعلى البيئة اإىل جانب حتقيق مقومات 
تعزيز  يف  اأ�سهم  م��ا  امل�ستدامة  التنمية 
واحل�سارية  الق���ت�������س���ادي���ة  ال��ن��ه�����س��ة 

ال�ساملة التي ت�سهدها الدولة.
للموا�سفات  الإم�����ارات  هيئة  ور���س��خ��ت 
اإن�سائها  منذ  “موا�سفات”  واملقايي�ص 
وطني  ك��ج��ه��از  دوره������ا   ،2001 ع����ام 
م�������س���وؤول داخ�����ل ال����دول����ة واأم�������ام باقي 
املتعلقة  الأن�سطة  ك��ل  ع��ن  ال��ع��امل  دول 
واملقايي�ص  الإم����ارات����ي����ة  ب��امل��وا���س��ف��ات 
امل�ستوردة  وامل��ن��ت��ج��ات  ال�����س��ل��ع  جل��م��ي��ع 

واملنتجة حمليا.
يف �سياق اآخر اعتمد جمل�ص اإدارة الهيئة 
ملنظفات  البيئية  “املعايري  م��وا���س��ف��ة 
املالب�ص املنزلية” التي حتدد متطلبات 
تنظيف  مل���ن���ت���ج���ات  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  امل���ع���اي���ري 
�سكل  على  تكون  التي  املنزلية  املالب�ص 
بودرة �سائل اأو على اأي �سكل اآخر مثل /
اجلل و الكب�سولت وغريها/ وموا�سفة 
تنظيف  مل��ن��ت��ج��ات  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  “املعايري 
الأ�سطح ال�سلبة” والتي تعنى بتحديد 
للمنتجات  البيئية  امل��ع��اي��ري  متطلبات 
التنظيف  ب���اأغ���را����ص  ت�����س��ت��خ��دم  ال���ت���ي 

العامة، وال�سحية واملطابخ والنوافذ.
كما اعتمد جمل�ص اإدارة هيئة الإمارات 
“موا�سفات”  واملقايي�ص  للموا�سفات 
قيا�سية  م��وا���س��ف��ة   131 ي��ن��اه��ز  م���ا 

اإماراتية ودولية يف قطاع معدات واأدوات 
وال�سالمة  ال�سخ�سية  احلماية  وم���واد 
ال�سرتاطات  تت�سمن  املهنية،  وال�سحة 
ال�سخ�سية  احل��م��اي��ة  مل���ع���دات  ال��ع��ام��ة 
و�سعها  املطلوب  الإي�ساحية  والبيانات 
ك��ذل��ك ط���رق الختبار  امل��ن��ت��ج��ات  ع��ل��ى 
ال��ق��ي��ا���س��ي��ة وي��ت��وق��ع ل��ه��ا اأن ت�����س��ه��م يف 
ال�سناعية  القطاعات  احتياجات  تلبية 
املطابقة  وج��ه��ات  املختلفة  واخل��دم��ي��ة 
م�ستوى  ورف������ع  ال���رق���اب���ي���ة  واجل����ه����ات 
وتعزيز  الأ���س��واق  للمنتجات يف  اجل��ودة 

التناف�سية للمنتجات الوطنية.
و���س��ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى امل���وا����س���ف���ات ال���ت���ي مت 
الت�سريعات  ت��ط��ب��ي��ق  يف  اع���ت���م���اده���ا 
ال��رق��اب��ي��ة وال��ل��وائ��ح الفنية  والأن��ظ��م��ة 
امل���وح���دة والتي  ال��وط��ن��ي��ة واخل��ل��ي��ج��ي��ة 
تلبي متطلبات اتفاقية التجارة العاملية 
 »TBT« ال���دول���ي���ة  الت��ف��اق��ي��ة  وب���ن���ود 
التجارة  اأم��ام  الفنية  بالعوائق  اخلا�سة 
على اأن ت�سبح اإلزامية بعد ثالثة اأ�سهر 
ال���ق���رار يف اجلريدة  ن�����س��ر  ت���اري���خ  م���ن 

الر�سمية.
كذلك اعتمد جمل�ص الإدارة موا�سفات 
قيا�سية اإماراتية يف قطاع النفط والغاز 
واآخر  ال��ك��وك  لفحم  م�سروعا  تت�سمن 
قطاع  يف  امل�ستخدمان  الكربون  لأ���س��ود 
الأملونيوم  �سناعة  خ�سو�سا  ال�سناعة 
موا�سفات  ثالث  املجل�ص  اعتمد  كذلك 
الكيمياء  قط���اع  يف  اإم���اراتية  قيا�سية 
ت�سمن املعايري البيئية ملنظفات املالب�ص 
الأ�سطح  تنظيف  منتجات  و  امل��ن��زل��ي��ة، 

•• دبي-وام:

والرتخي�ص  ال��ت�����س��ج��ي��ل  ق���ط���اع  اأ�����س����در 
القت�سادية  التنمية  دائ���رة  يف  ال��ت��ج��اري 
املنتجات  ���س��ن��اع��ة  ح����ول  ت��ق��ري��را  ب��دب��ي 
الورقية ي�سم اإح�سائيات يحتاجها رجال 
الأعمال اجلدد الراغبني يف اإقامة م�سروع 
على  للتعرف  الورقية  املنتجات  ل�سناعة 
ع���دد ال�����س��رك��ات ال��ع��ام��ل��ة يف ه���ذا القطاع 
القت�سادية  الأن�سطة  وعدد  دبي،  باإمارة 
على  ال�سوء  ت�سليط  مع  متار�سها،  التي 
من  ب��داً  تاريخياً  ال�سركات  دخ��ول  حركة 
عام 1963 وحتى عام 2018، للتو�سل 
ومنه  املتوقع،  الطلب  حجم  حتديد  اإىل 
حتديد الطاقة الإنتاجية، وحجم التو�سع 

امل�ستقبلي.
معر�ص  مع  القرير  هذ  ا�سدار  ويتزامن 
ال���ذى   2018 اأراب����ي����ا  – ب��ي��رب  ال������ورق 
�سينظم يف مركز دبي التجاري العاملي، يف 
الفرتة من 16 – 18 دي�سمرب اجلاري 
ح���ي���ث ����س���ريك���ز ع���ل���ى ال��������ورق، وامل����ح����ارم 

املقوى  وال������ورق  وال���ت���ح���وي���ل،  ال���ورق���ي���ة، 
املموج، وخامات التغليف، واإعادة التدوير، 
والكيماويات،  والآلت،  ال�����ورق،  ول��ب��اب 

واملنتجات النهائية.
واأظهر التقرير اأن عدد ال�سركات العاملة 
 208 ال����ورق ق��د و���س��ل اإىل  يف ���س��ن��اع��ة 
�سركة فعالة، وارتفع العدد ب�سكل ملحوظ 
منذ عام 1963 وحتى �سبتمرب 2018، 
حيث ارتفع عدد ال�سركات من 29 �سركة 
 65 اإىل   2012-2008 الفرتة  خالل 
�سركة ومبعدل منو قدره %124 خالل 

الفرتة املذكورة.
وت�����س��غ��ل الأن�����س��ط��ة ال�����س��ن��اع��ي��ة يف اإم����ارة 
ب���ني الأن�سطة  دب���ي م�����س��اح��ة وا���س��ع��ة م���ا 
الإمارة،  الفاعلة يف  الأخ��رى  القت�سادية 
والرتخي�ص  ال��ت�����س��ج��ي��ل  ق���ط���اع  وي��ع��م��ل 
اجلهات  من  ع��دد  مع  بالتعاون  التجاري 
احلكومية و�سبه احلكومية على التحديث 
القوانني  وو�سع  الأن�سطة  لهذه  ال��دائ��م 
املنظمة لعملها، كما ت�سعى اإىل ا�ستحداث 
اأن�سطة �سناعية جديدة ح�سب متطلبات 

املحلية  وال���������س����وق  الأع������م������ال  جم���ت���م���ع 
والعاملية. واأ�سار التقرير اإىل اأن “�سناعة 
الأوعية وال�سناديق من الكرتون” ت�سكل 
تلتها   ،”100“ الأن�سطة  اأكرب عدد من 
الورقية”  وال���ع���ب���وات  ال��ع��ل��ب  “�سناعة 
“60”، ثم ن�ساط “�سناعة مواد التغليف 
املناديل  و”�سناعة   ،”46“ والتعبئة” 
و”�سناعة   ،”40“ الورقية”  واملنا�سف 

الأكيا�ص الورقية” “34«.
العديد  م��زاول��ة  الأع��م��ال  لرجال  وميكن 
�سناعة  منها  ال�سناعية  الأن�����س��ط��ة  م��ن 
الورق كونها اإحدى ال�سناعات احليوية يف 
اإمارة دبي، حيث تعتمد ال�سركات العاملة 
يف �سناعة الورق على 453 ن�ساط، وعلى 
اإنتاج  خطوط  لبناء  املكثفة  ال�ستثمارات 
م��ت��ط��ورة ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ال��ت��وظ��ي��ف العايل 
معايري  ومراعاة  والأبحاث  للتكنولوجيا 
الذي ين�سجم  الأمر  ال�سناعة اخل�سراء، 
ب�سورة كاملة مع حمددات روؤية الإمارات 
2021، ومرتكزات التنمية امل�ستدامة يف 
الدولة وال�ستعداد ملرحلة ما بعد النفط. 

وق���د ت��وف��رت امل��م��ّك��ن��ات امل��الئ��م��ة والبيئة 
الداعمة لتجاوز التحديات ورفع الطاقة 
ال�سوق  يف  املناف�سة  يجعل  ما  الإنتاجية، 
القدرات  تعزيز  اأك��رب، ف�ساًل عن  املحلية 
الإقليمية  الأ�����س����واق  اإىل  ال��ت�����س��دي��ري��ة 

والعاملية.
ع��ل��ى توزيع  ال�������س���وء  ال��ت��ق��ري��ر  و���س��ل��ط 
ال�سركات الفعالة ح�سب املناطق الرئي�سية 
يف اإم��ارة دب��ي، وكانت احل�سة الكربى يف 
 ،66% بن�سبة   ”138“ بردبي  منطقة 
واأو�سح   .34% “ “بن�سبة  “ديرة  تلتها 
التقرير اأي�ساً توزيع ال�سركات ح�سب اأبرز 
مناطق فرعية، والتي كانت كالآتي جممع 
القوز  “21”؛  الأوىل  لال�ستثمار  دب��ي 
نا�سر  عيال  “20”؛  الرابعة  ال�سناعية 
الثانية  لال�ستثمار  دب��ي  جممع  “11”؛ 
وجبل  رم�����ول  اأم  “؛  م��ن��خ��ول  “11”؛ 
القوز  منهما؛  ل��ك��ل   ”9 “ الأوىل  ع��ل��ي 
 /8/ الثانية  ال�سناعية  وال��ق��وز  الأوىل 
الكبري  وال�سوق  اخلبي�سي  منهما؛  لكل 
والق�سي�ص ال�سناعية الثانية وجبل علي 

والورني�سات  وال����ده����ان����ات  ال�����س��ل��ب��ة 
ال���داخ���ل���ي���ة واخل���ارج���ي���ة ب���ه���دف زي����ادة 
الإن�سان  وح��م��اي��ة  ال�سالمة  متطلبات 

والبيئة.
الإم��������ارات  ه��ي��ئ��ة  اأن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
“موا�سفات”  واملقايي�ص  للموا�سفات 
ال����ري����ادة  اإىل  روؤي���ت���ه���ا  ���س��م��ن  ت�����س��ع��ى 
اإقليميا يف جمالت التقيي�ص وت�ستهدف 
املتعلقة  احللول  توفري  ر�سالتها  �سمن 
باملوا�سفات والعتماد واملقايي�ص جلميع 
ا�ست�سدار  خ���الل  م���ن  امل��ج��ت��م��ع  اأف�����راد 
وتطبيق الت�سريعات والربامج والرقابة 
يف جمالت ال�سالمة واحلماية ال�سحية 
اأف�سل  ب��ا���س��ت��خ��دام  وذل�����ك  وال��ب��ي��ئ��ي��ة 

املمار�سات الدولية.
اإدارة  جم��ل�����ص  اع��ت��م��د  اآخ�����ر  ���س��ي��اق  يف 
واملقايي�ص  للموا�سفات  الإم���ارات  هيئة 
ملوا�سفات  م�����س��روع��ني  “موا�سفات” 
واملنتجات  ال���غ���ذاء  ق���ط���اع  يف  ق��ي��ا���س��ي��ة 
ال�����زراع�����ي�����ة واحل����ي����وان����ي����ة م�����ن خ���الل 
ملوا�سفات  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
ت�سم  والتي  احليوانية  املنتجات  قطاع 
من  العديد  ع��ن  ممثلني  ع�سويتها  يف 
اجلهات الرقابية يف الدولة وهما م�سروع 
لأغذية  ال��ع��ام��ة  “املتطلبات  موا�سفة 
احل��ي��وان��ات الأل��ي��ف��ة وب��ط��اق��ات بيانها” 
وم�سروع املوا�سفة “الطرق املو�سى بها 
م�سروع  وهو  العينات”  واأخ��ذ  للتحليل 
الغذائي  الد�ستور  هيئة  ملوا�سفة  تبني 
للم�ستهلكني  ال��ع��امل��ي��ة  امل��رج��ع��ي��ة  وه���و 

ومنتجي الأغذية وم�سنعيها.

ال�سناعية الأوىل ورقة البطني “6” لكل 
منهم؛ والق�سي�ص الأوىل “5«.

ووج����ه ال��ت��ق��ري��ر رج����ال الأع���م���ال اجلدد 
قبل  الورقية  املنتجات  �سناعة  جم��ال  يف 
�سرورة  ع��ل��ى  والآلت  امل��اك��ي��ن��ات  ����س���راء 
ت��وف��ري ب��ع�����ص ال��ب��ي��ان��ات واإج�����راء درا�سة 
الأ�سواق  يف  الطلب  حجم  ح��ول  م�سبقة 
املتوقع  البيع  حجم  اأن  حيث  امل�ستهدفة، 
الت�سدير  وف���ر����ص  امل��ح��ل��ي  ال�������س���وق  يف 
ال�ستطاعة  ي��ح��دد  امل���ج���اورة  ل���الأ����س���واق 
الورقية  املناديل  ان��ت��اج  لآلت  الإنتاجية 
فيما يجب اأي�ساً حتديد موا�سفات املنتج 
الزخرفة  اأبعاده، حت�سينات  مثل  املطلوب 
املرغوبة  امللونة  الطباعة  اأو  التعطري  اأو 
الأ�سعار  م��ع��رف��ة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ع��ل��ي��ه، 
للتغلب  الآلت  مالءمة  وكيفية  ال�سائدة 
حتديد  وي��ج��ب  امل���وج���ودة.  املناف�سة  على 
واملقايي�ص  امل��وا���س��ف��ات  ه��ي��ئ��ة  متطلبات 
خارجياً  اأو  حملياً  امل�ستهدف  ال�سوق  يف 
للموا�سفات  م��ط��اب��ق��اً  امل��ن��ت��ج  ي��ك��ون  ل��ك��ي 

القيا�سية.
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العدد 12498 بتاريخ 2018/12/9

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

العدد 12498 بتاريخ 2018/12/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/4093  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-موؤ�س�سة �سرتلينك لعمال التمديدات ال�سحية والكهربائية 
2-راج���ي العاملية - ���ص ذ م م  جم��ه��ويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ طبا�سكو 
هويدن  ب��ن  ع��ب��داهلل  �سعيد  ع��ب��داهلل  /خليفة  وميثله  م  م  ذ   - الفنية  للمقاولت 
الكتبي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ 
وقدره )106.510 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من 
تاريخ ال�ستحقاق  وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص  املوافق  
2018/12/13  ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12498 بتاريخ 2018/12/9   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2018/30920 (

املنذر   :  م�سرف ابوظبي ال�سالمي.
املنذر اإليها :  منى �سعيد عمر عبداهلل .

درهم  وق��درة )216،022.03(  �سداد مبلغ  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ���الل  نتيجة 
الإجراءات  املنذر لتخاذ  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 12104/ خ�سو�سي /10/ ابوظبي ( من نوع 
) دودج �سارجر ا�ص ار تي - �سالون( موديل )2016 ( اللون ) ازرق(  واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12498 بتاريخ 2018/12/9   

اإنذار عديل بالن�شر 
) رقم )2018/31635 

املنذر   :  �ستاندرد ت�سارترد بنك .
املنذر اإليه :  ديفيد واين كيكيورا 

درهم   )41،072.00( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ���الل  نتيجة 
الإجراءات  املنذر لتخاذ  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 29241/ خ�سو�سي /12/ ابوظبي ( من نوع 
) فورد مو�ستنج _ كوبيه ( موديل )2012 ( اللون ) اأ�سود/اأحمر (  واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12498 بتاريخ 2018/12/9   

اإنذار عديل بالن�شر 
) رقم )2018/31634 

املنذر   :  �ستاندرد ت�سارترد بنك .
املنذر اإليه :  رو�سيلي هرينانديز فاملادريد   

درهم   )53،060.00( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ���الل  نتيجة 
الإجراءات  املنذر لتخاذ  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 63887/ خ�سو�سي /13/ ابوظبي ( من نوع 
)�سيفرليه تريل بليزر_ ا�ستي�سن  ( موديل )2013 ( اللون ) بني(  واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12498 بتاريخ 2018/12/9   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2018/31250 (

املنذر   :  م�سرف ابوظبي ال�سالمي.
املنذر اإليه :  �سويد �سامل حميد بالعبد املن�سوري .

درهم   )273،972.64( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
نتيجة الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك 
خالل اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية 
تويوتا   ( نوع  ( من  ابوظبي  60239/ خ�سو�سي /6/   ( رقم  ال�سيارة  على 
ل��وؤل��وؤي(  واملمولة  لند ك��روزر - ا�ستي�سن( موديل )2017 ( اللون ) ابي�ص 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12498 بتاريخ 2018/12/9   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2018/31489 (

املنذر   :  م�سرف ابوظبي ال�سالمي.
املنذر اإليه :  عيد �سعيد احمد را�سد املن�سوري .

درهم  وق��درة )158،075.52(  �سداد مبلغ  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 56722/ خ�سو�سي /G/ دبي ( من نوع ) 
ني�سان باترول ال اي- ا�ستي�سن( موديل )2016 ( اللون ) ابي�ص (  واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12498 بتاريخ 2018/12/9   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2018/31367 (

املنذر   :  بنك ابوظبي التجاري.
املنذر اإليه :  مايكل دافيد روبرت بنتز .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )64،426.43( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 42956/ خ�سو�سي /4/ ابوظبي ( من نوع ) فورد رينجر – 
بيك اب كابينخ مزدوجه ( موديل )2016 ( اللون ) ف�سي( واملمولة ل�ساحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12498 بتاريخ 2018/12/9   

اإنذار عديل بالن�شر 
) رقم )2018/31631 

املنذر   :  �ستاندرد ت�سارترد بنك .
املنذر اإليه :  مبخوت �سالح عاي�ص قحيف ال�سيعري   

درهم  وق��درة )243،014.00(  �سداد مبلغ  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 66908/ خ�سو�سي /7/ ابوظبي ( من نوع 
واملمولة  بيج(    ( اللون   )  2016( موديل   ) ا�ستي�سن   ب��ات��رول_  ني�سان   (

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12498 بتاريخ 2018/12/9   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2018/31364 (

املنذر   : بنك ابوظبي التجاري.
املنذر اإليها :  مها ال�سحات علي عباده .

درهم   )35،202.62( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 74094/ خ�سو�سي /10/ ابوظبي ( من نوع 
) ميت�سوبي�سي لن�سر- �سالون( موديل )2017 ( اللون ) رمادي (  واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم



م�صت�صفى  يف  ال��ب��اح��ث��ون  ك�����ص��ف 
اأخذ  اأن  ال��ع��ام  )ما�صات�صو�صت�س( 
خطر  ُيخّف�س  بانتظام  الأ�صربين 
ياأتي  الكبد.  ب�صرطان  الإ���ص��اب��ة 
هذا ال�صتنتاج الذي ُن�ِصر يف جملة 
)جاما( لعلم الأورام ليوؤيد 
�صابقة  درا���ص��ات  نتائج 

حول املو�صوع نف�صه.

بداأت  ال��ط��ب،  جم��ال  ُيحققها  التي  الثابتة  ال��ت��ط��ورات  بف�سل 
ال��ن��ا���ص ف��ر���س��ة لإطالة  وق���د تعطي  اأم���ان���اً  ت����زداد  الإج������راءات 
حياتهم. يدرك العلماء التح�ّسن الذي ي�سمل ال�سحة اجل�سدية 
نتيجة جراحات القلب والأوعية الدموية، ولكنهم ل يفهمون 

بالقدر نف�سه الأثر املعريف الذي تعطيه جراحة القلب املفتوح.
يف  القلب  جراحة  تاأثري  طريقة  فهم  اإىل  جديدة  درا�سة  �سعت 

العقل. اهتم الباحثون بجراحة �سمام القلب حتديداً.
بع�ص  يلي  ال��ذي  املعريف  الرتاجع  راقبت  �سابقة  درا�سات  كانت 
العلماء معلومات كثرية  ولكن ل يعرف  القلب،  اأن��واع عمليات 
ع���ن اأث���ره���ا يف ه���ذه امل��ج��م��وع��ة امل���ح���ددة م���ن امل��ر���س��ى الذين 

يخ�سعون للجراحة.

عموماً، ي�سيب ت�سيق الأبهر النا�ص يف عمر اخلام�سة وال�ستني 
وما فوق. نظراً اإىل ارتفاع عدد الأ�سخا�ص املتقدمني يف ال�سن، 
ب��درج��ة ملحوظة  الأب��ه��ر  ت�سيق  ح���الت  ت��زي��د  اأن  املتوقع  م��ن 

خالل العقود املقبلة.
الرتاجع،  اإىل  املعرفية  ال��ق��درات  متيل  ال�سن،  يف  التقدم  م��ع 
لذا �سيكون فهم طريقة تاأثري جراحة القلب يف تلك القدرات 

اأ�سا�سياً.
ل�ستك�ساف هذه امل�ساألة، جمع الباحثون بيانات من 12 درا�سة 
�سابقة ثم قّيموا الأداء املعريف لدى جميع امل�ساركني فيها قبل 
بني  اأي�ساً  العلماء  ق��ارن  التحليل،  ه��ذا  يف  وبعدها.  اجل��راح��ة 
الأبهري  القلب:  نوعني من �سمامات  ت�ستهدف  اآثار جراحات 

الأمريكية  اجلمعية  )جم��ل��ة  يف  نتائجهم  ُن�سرت  وامل��ي��رتايل. 
لطب ال�سيخوخة(.

ال�سهر  خ��الل  املعرفية  ال��ق��درات  يف  تراجعاً  الباحثون  اكت�سف 
اأن قدرات التفكري  الأول بعد اجلراحة. ولكنهم لحظوا اأي�ساً 
�ستة  بعد  تقريباً  الطبيعي  و�سعها  اإىل  ع���ادت  امل��ري�����ص  ل��دى 
هذه  يف  للتحليل  خ�سعت  درا�سات  اجلراحة.ك�سفت  على  اأ�سهر 
املراجعة اأن القدرات املعرفية حت�سنت قلياًل بعد �ستة اأ�سهر على 

اجلراحة مقارنًة مبا كانت عليه قبل الأخرية.

تاأثري نوع اجلراحة
ذكر التحليل اأي�ساً اأن الأداء املعريف اختلف لدى املر�سى بح�سب 
ن���وع اجل���راح���ة ال��ت��ي خ�����س��ع��وا ل��ه��ا. ���س��ّج��ل الأ���س��خ��ا���ص الذين 
اأكرث حدة  خ�سعوا جلراحة يف ال�سمام الأبهري خلاًل معرفياً 
الأ�سخا�ص  واج���ه  بينما  اجل��راح��ة،  بعد  الأول  ال�سهر  خ��الل 
معرفياً  تراجعاً  امليرتايل  ال�سمام  يف  جلراحة  خ�سعوا  الذين 

اأقل حدة.
ل��ك��ن خ���الل الأ���س��ه��ر ال�����س��ت��ة ال��الح��ق��ة، ت��ال���س��ى الخ���ت���الف يف 
اخلا�سة  املعرفية  ال��ق��درات  وع���ادت  ثابتة  ب��وت��رية  اخللل  ح��دة 
اإىل  الأبهري  ال�سمام  يف  جلراحة  خ�سعوا  الذين  بالأ�سخا�ص 

و�سعها الطبيعي.
الختالف عن طبيعة اجلراحة بحد  ينجم هذا  لكن رمبا مل 
كان  فقد  بالعمر،  مرتبطة  الختالفات  تلك  تكون  قد  ذات��ه��ا. 
الأفراد الذين خ�سعوا جلراحة يف ال�سمام الأبهري اأكرب بت�سع 
ال�سمام  الذين خ�سعوا جلراحة يف  اأولئك  من  تقريباً  �سنوات 

امليرتايل.
يخ�سعون  ال��ذي��ن  الأف����راد  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  ا�ستنتج  ال��ن��ه��اي��ة،  يف 

جلراحة يف �سمامات القلب ي�سبحون اأكرث عر�سة على الأرجح 
لرتاجع قدراتهم املعرفية خالل الأ�سهر الأوىل بعد العملية.

�سحيح اأن القدرة العقلية قد تعود اإىل و�سعها الطبيعي خالل 
اعترب  اإ�سافية.  بحوثاً  املو�سوع  هذا  ي�ستحق  لكن  اأ�سهر،  �ستة 
كونهم مل  ال��درا���س��ة  نقاط �سعف  م��ن  اجل��ان��ب  ه��ذا  الباحثون 

يحللوا الأداء املعريف بعد مرور فرتة ال�ستة اأ�سهر.

عوامل خطر
يف  امل�ساركون  كان  اإذا  ما  يعرفوا  مل  اأنهم  اأي�ساً  الباحثون  ذكر 

بع�ص الدرا�سات التي حللوها خ�سعوا جلراحات �سابقة.
كذلك، مل يعرف الباحثون اأي اأمر عن وجود اأي عوامل خطر 

اأخرى ميكنها اأن توؤثر يف تلك التغريات املعرفية، مثل م�ستوى 
وحّدة  ال���دم  و�سغط  والك��ت��ئ��اب  الجتماعي  وال��دع��م  التعليم 

مر�ص القلب لدى كل مري�ص.
تقييم  اإج���راء  على  نتائجهم  ُت�سّجع  ب��اأن  الباحثون  ي��اأم��ل  ل��ذا 
الأ�سلي  املعريف  الو�سع  لتحديد  اجلراحة  قبل  روتيني  معريف 
ملراقبة  ب��ع��ده��ا  نف�سه  اجل��ان��ب  ه���ذا  تقييم  ث��م  م��ري�����ص،  ل��ك��ل 
م�سار تطور احلالة.بح�سب راأيهم، ميكن ال�ستفادة من تركيز 
الذين  املر�سى  التي جعلت  العوامل  امل�ستقبلية على  الدرا�سات 
للرتاجع  عر�سة  اأك���رث  القلب  �سمامات  يف  جل��راح��ة  خ�سعوا 
امل��ع��ريف. �ست�سمح ه��ذه اخلطوة بتوجيه خ��ي��ارات الأط��ب��اء حني 

يحاولون م�ساعدة املر�سى وعائالتهم يف فرتة التعايف.

اأن  متعددة،  لدرا�صات  جتميعي  حتليل  اإىل  بالإ�صافة  جديدة،  منهجية  مراجعة  ا�صتنتجت 
القدرات املعرفية ترتاجع بعد اخل�صوع جلراحة قلب مفتوح، اأقله على املدى الق�صري.

القدرات املعرفية ترتاجع بعد 
اخل�سوع جلراحة القلب!

اأخذ  اأن  ح��دي��ث  ت��ق��ري��ر  يف  م��ط��روح��ة  ب��ي��ان��ات  تك�سف 
ب�سرطان  الإ�سابة  احتمال  ُي�سعف  بانتظام  الأ�سربين 
اخلاليا الكبدية. اعترب العلماء اأن املق�سود ب�)بانتظام( 
الأ�سبوع،  ملغ يف   325 بجرعة  اأك��رث  اأو  ني  قر�سَ اأخ��ذ 

على مر 5 �سنوات وما فوق.
الرئي�سة  امل�سرفة  تقول  واع���دة.  ال��درا���س��ة  نتائج  تبدو 
اأمرا�ص  ق�����س��م  ب��اح��ث��ة يف  ���س��ي��م��ون،  ت��راي�����س��ي  ع��ل��ي��ه��ا، 
العام  )ما�سات�سو�ست�ص(  م�ست�سفى  يف  اله�سمي  اجلهاز 
اإىل  بانتظام  الأ���س��ربي��ن  ا�ستعمال  )اأدى  بو�سطن:  يف 
ب�����س��رط��ان اخل���الي���ا الكبدية  ت���راج���ع خ��ط��ر الإ����س���اب���ة 
المتناع عن  بدرجة ملحوظة مقارنًة مبا ح�سل عند 
ب��ج��رع��ات متقّطعة منه.  الك��ت��ف��اء  اأو  الأ���س��ربي��ن  اأخ���ذ 
عند  ن�سبة اخلطر تنخف�ص تدريجاً  اأن  اأي�ساً  اكت�سفنا 
ا�ستعمال  واإطالة مدة  املاأخوذة  الأ�سربين  زيادة جرعة 

الدواء(.

حتليل البيانات
حّلل الباحثون البيانات املتاحة، مبا يف ذلك املعلومات 
�سخ�ص  األ���ف   170 م��ن  لأك���رث  ت��ع��ود  ال��ت��ي  ال�سحية 

وكانت ُجِمعت على مر ثالثة عقود.
امل�ساركون  مالأها  التي  ال�ستطالعات  من  ج��زء  تعّلق 
مب��ي��ل��ه��م اإىل اأخ�����ذ الأ����س���ربي���ن ووت������رية اأخ������ذه وم���دة 
بت�سخي�ص  البيانات  من  اآخ��ر  ج��زء  ارتبط  ا�ستعماله. 

�سرطان الكبد.
يف خطر  تراجعاً  لح��ظ��وا  الأرق����ام،  العلماء  ح��ني حلل 
الإ�سابة ب�سرطان الكبد بن�سبة %49 لدى الأ�سخا�ص 
325 ملغ من  اأك��رث( من  )اأو  اأخ���ذوا جرعتني  الذين 

الأ�سربين اأ�سبوعياً.
%59 لدى  بن�سبة  امل��ط��روح  ت��راج��ع اخل��ط��ر  ك��ذل��ك، 
الأ�سخا�ص الذين اأخذوا الأ�سربين طوال 5 �سنوات اأو 

اأكرث.
اأن ن��ط��اق ت��راج��ع ن�سبة  اأي�����س��اً  لح���ظ ف��ري��ق ال��ب��ح��ث 

اخل���ط���ر ان��خ��ف�����ص ح���ني ت���وق���ف امل�������س���ارك���ون ع���ن اأخذ 
ثماين  م���رور  بعد  بالكامل  الأث���ر  واختفى  الأ���س��ربي��ن 
�سنوات على وقف اأخذ الأ�سربين. يف املقابل، مل يرتاجع 
امل�ساركون  اأخ���ذ  ح��ني  الكبد  ب�سرطان  الإ���س��اب��ة  خطر 

الأ�سيتامينوفني اأو الإيبوبروفني.

وقائع حول �صرطان الكبد
�سرطان الكبد لي�ص نوعاً �سائعاً من اأمرا�ص ال�سرطان، 
لكنه �سهد ارتفاعاً ملحوظاً يف العقود الأخرية. يرتفع 
خطر الإ�سابة به اإذا كان املرء م�ساباً اأ�ساًل مبر�ص يف 

الكبد كالتهاب الكبد )ب( اأو )ج(.
ندبي  ن�سيج  )يحّل  الكبد  تلّيف  يعاين  ك��ان  اإذا  كذلك 
العمل  من  الكبد  ومينع  الطبيعية  الكبد  خاليا  مكان 

ب�سكٍل �سليم(.
لوفيات  �سبب  اأب���رز  ثالث  راه��ن��اً  الكبد  �سرطان  ُيعترب 
املوؤ�سرات  ال��ع��امل وق���د ي��رتاف��ق م��ع  ال�����س��رط��ان ح���ول 

والأعرا�ص التالية:
القف�ص  حت��ت  �سلبة  ك��ت��ل��ة  ظ��ه��ور   -
ع���ل���ى اجلهة  م���ب���ا����س���رًة،  ال���������س����دري 

اليمنى.
- انزعاج يف املنطقة نف�سها.

-  تورم البطن.
اأو  ال��ي��م��ن��ى  ال��ك��ت��ف  ع��ظ��م  يف  اأمل   -

الظهر.
وبيا�ص  الب�سرة  )ا���س��ف��رار  ي��رق��ان   -

العني(.
نزف  ح�����س��ول  اأو  ك���دم���ات  ظ���ه���ور   -

ب�سهولة.
ل ب���د م���ن ا���س��ت�����س��ارة ال��ط��ب��ي��ب عند 
الأخ���رى  الأع���را����ص  م��واج��ه��ة بع�ص 
اأي�ساً، كخ�سارة الوزن عن غري ق�سد، 
ال�سهية،  وف��ق��دان  والتقيوؤ،  والغثيان 
وال�سعور بتعب اأو �سعف غري ماألوف.

املرحلة املقبلة
�سرطان الكبد مر�ص خطري وتقت�سر 
 17.7% ن�����س��ب��ة ال��ن��ج��اة م��ن��ه ع��ل��ى 
خ�����الل ف�����رتة خ���م�������ص �����س����ن����وات، لذا 

�سريّحب النا�ص طبعاً باأي 
كيفية  ح����ول  م��ع��ل��وم��ات 
اخلطر  ن�����س��ب��ة  تخفي�ص 

منذ البداية.
يزال  )ل  �سيمون:  تقول 
ال��وق��ت م��ب��ك��راً ك��ي جنزم 
ب�������اأن ع������الج الأ�����س����ربي����ن 
ي�سّكل ا�سرتاتيجية فاعلة 
�سرطان  م����ن  ل���ل���وق���اي���ة 
ال��ك��ب��دي��ة، لكن  اخل���الي���ا 
الرامية  اجل��ه��ود  ت�سمح 
الكامنة  الآليات  فهم  اإىل 
املفيدة  الآث����ار  ه���ذه  وراء 
ب��ت��و���س��ي��ح ال�����س��ورة. ثمة 
اإيجاد  اإىل  م��ا���ّس��ة  ح��اج��ة 
اأو  وقائية  ا�سرتاتيجيات 
موؤ�سرات بيولوجية لكبح 
ال��ذي بات  ال�سرطان  ه��ذا 
�سحية  م�����س��ك��ل��ة  ي���ط���رح 

متنامية(.
املرحلة  يف  العلماء  ينوي 
املقبلة اإجراء درا�سة حول 
الأ�سربين  ع��الج  مفعول 
باأمرا�ص  امل�����س��اب��ني  ع��ل��ى 
الفئة  ه��ذه  لأن  الكبد  يف 
م��ن ال��ن��ا���ص اأك���رث عر�سة 

ل�سرطان الكبد.
اأ�ساًل  الأط����ب����اء  ي��و���س��ي 
ب���ع�������ص امل����ر�����س����ى ب���اأخ���ذ 
الأ���س��ربي��ن ل��ل��وق��اي��ة من 
و�سرطان  القلب  اأمرا�ص 
لذا  وامل�ستقيم،  ال��ق��ول��ون 
اأ�سبح  اإن  ن�����س��ت��غ��رب  ل���ن 
نهاية  يف  الأ�������س������ربي������ن 
امل�������ط�������اف ب������روت������وك������وًل 
جلميع  م��ث��ب��ت��اً  ع���الج���ي���اً 
املعّر�سني  الأ����س���خ���ا����ص 

ل�سرطان الكبد.

يف درا�سة واعدة.. تناول اال�سربين 
بانتظام ُيخّف�ص خطر االإ�سابة ب�سرطان الكبد

طـــــــــــــــب
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Arabs Got Talent مع اقرتاب املو�صم جديد من برنامج

جنوى كرم:الربامج ال ت�سنع النجم 
بل ُتْظِهُره وتلقي ال�سوء عليه

ويف حديثها هذا قالت كرم )يبدو اأن ا�سمي 
مادة د�سمة للتداول(، يف اإ�سارة اإىل ال�سجة 
اأن��ف��ه��ا ورّدت  اأث����ريت ح���ول جتميل  ال��ت��ي 
اإىل  ت��ط��ّرق��ت  كما  اأ���س��ال��ة،  الفنانة  على 
م�ساركتها كع�سو جلنة حتكيم يف برنامج 
)Arabs Got Talent(، م�سرية 
اإىل )اأن النجم ل ي�سنعه برنامج، بل هو 
النجومية عرب  اأم��ا  عليه.  ال�سوء  يلقي 
الربنامج، فتتحقق عندما ميلك الفنان 
موؤهالت النجم، ولكن هذا الأمر �سعٌب 
جداً يف هذه الأيام، لأننا ل نعي�ص ع�سر 

النجوم(.

• مع اقرتاب عْر�ص مو�سم جديد من 
 Arabs Got Talent ب��رن��ام��ج 
هل ميكن القول اإن مثل هذه الربامج 
ل ت�سنع جنوماً، بل ترّكز على النجوم 
ال��ذي��ن ي�����س��ارك��ون فيها ك��اأع�����س��اء جلنة 

حتكيم؟
- النجم ل ي�سنعه برنامج، بل هو ُيْظِهُره 
اأما النجومية عرب  ويلقي ال�سوء عليه. 
ميلك  ع��ن��دم��ا  تتحقق  ف��ه��ي  ال��ربن��ام��ج، 
الفنان موؤهالت النجم، ولكن هذا الأمر 
�سعٌب جداً يف هذه الأي��ام، لأننا ل نعي�ص 

ع�سر النجوم.
عند  د  َت��ردُّ هناك  كان  عدة  اأع��وام  • قبل 
بع�ص الفنانني بامل�ساركة يف برامج الهواة، 
اأ���س��ب��ح��ت هذه  ال��ي��وم  بينما  ب��ي��ن��ه��م،  واأن����ت 
اأ�سا�سياً من اأجندتكم الفنية.  الربامج جزءاً 

فما الذي تغرّي بني اليوم والأم�ص؟
ويقّدم  لئ���ق،  ب�سكل  ال��ن��ا���ص  اإىل  ي��ق��ّدم��ن��ا  ���س��يء  ك��ل   -
راقية  بطريقة  و�سهرَتنا  وجنومّيَتنا  و�سوَتنا  �سورَتنا 
نعتربه اإ�سافًة لنا. اأما بالن�سبة اإىل النا�ص، فهو اأمر ممتع 

لأن َمن يتابعوننا، يتابعون كل �سيء نقوم به.
باأزمٍة  لأنفك  اأجريِتها  التي  التجميل  عملية  • َت�َسبََّبْت 
فكيف  ميديا(.  )ال�سو�سيال  على  اجل��دل  م��ن  وبالكثري 

ومنت�سرة جداً  عادية  اأنها عملية  ما ح�سل مع  تف�ّسرين 
بني غالبية الفنانات؟

- لن اأعّلق على هذا املو�سوع لأن ما قمُت به هو اأمر عادي 
للتداول. كل  د�سمة  ا�سمي مادة  اأن  وطبيعي، ولكن يبدو 
ما كان يهّمني بالدرجة الأوىل من اخل�سوع للعملية، هو 
اأن اأتنّف�ص بطريقة جيدة، لأنني كنت اأعاين من اعوجاج 
يف الأن����ف وحل��م��ة زائ����دة ف��ي��ه )حل��م��ي��ة الأن�����ف(، ولكنني 
اإج��راء العملية،  ا�ستغللت الأمر وطلبُت من اجل��ّراح قبل 
اأن يقوم بتنحيفه اأي�ساً. يف الأ�سا�ص مل اأكن اأعاين م�سكلة 
املاكياج،  بوا�سطة  بت�سحيحه  اأق��وم  وكنُت  اأنفي،  �سكل  يف 
حتى اإن �سكله احلايل ل يختلف كثرياً عما كان عليه قبل 

التجميل، ويف الأ�سا�ص هو مل يكن يحتاج اإىل جتميل. 
للعملية؟ باخل�سوع  تاأخرِت  • وملاذا 

- لأن م�سكلة اأنفي �سارت تزعجني مع الوقت، واأنا يهّمني 
اأن يكون نَف�سي و�سوتي مرتاحني، وبعدها فكرُت بال�سكل. 
ب�سراحة، املو�سوع اأخذ مني الكثري من التفكري قبل اأن 

اأخ�سع للعملية. 
عندما  النَف�ص  لأن  اأف�سل،  الو�سع  اأ�سبح  العملية  وبعد 
يكون مرتاحاً ياأخذ ال�سوت مداه وحجمه. وهذا ما مل�سُته 

عندما عاودُت ت�سجيل اأغنيتي اجلديدة.
َن�َسْرِتها  لك  �سورة  اأول  على  اأ�سالة  بتعليق  راأيك  • ما 

بعد جتميل اأنفك، 
حني قالت اإنها ا�ستاقت لك فجاأة. كيف ترّدين عليها ويف 

راأيك ملاذا اختارْت هذا التعليق؟
اإيّل ف��ج��اأة. وع��ن��دم��ا ملحْتني  ب��ال���س��ت��ي��اق  ���س��ع��رْت  - رمب���ا 
عرّبت عن ا�ستياقها. مَل ل؟ اأنا اأي�ساً عندما اأملحها اأ�سعر 

بال�ستياق اإليها فجاأة.
�سّورِتها  التي  ليلتنا(  )الليلة  اأغنية  اأيام  قبل  • طرحِت 
اب��ن �سقيقك الراحل  امل��خ��رج ك��رم ك��رم، وه��و  اإدارة  حت��ت 

احلاج نقول. ماذا تقولني عنها؟
�سّكلت  ورمب��ا  الدقيقة،  ون�سف  دقائق   6 الأغنية  مدة   -
الذين  النا�ص وهم  مفاجاأة للنا�ص ورمبا ل. نحن �سوت 
يحّددون اإذا كانوا يحبون ما نقّدمه اأم ل، ونحن ما علينا 

�سوى اأن نقوم باملطلوب منا.
)روتانا(؟ �سركة  اىل  عودتك  �سحة  • ما 

- هذه العودة رهن بال�سروط التي ُتنا�ِسُبني كفنانة.

حنان مطاوع �سعيدة بت�سوير اأول 
م�ساهدها فى فيلم )قابل للك�سر(

اأول  ت�سوير  بانطالق  �سعادتها  عن  مطاوع  حنان  امل�سرية  الفنانة  اأعربت 
�ساهني،  رانيا  الفيلم  اأبطال  للك�سر(، مب�ساركة  )قابل  فيلم  م�ساهدها فى 
فاطمة ع��ادل، عمرو جمال، خالد خطاب، عا�سم جناتي، حممد ر�سوان، 
ر���س��وان، ومدير  اأح��م��د  امل��خ��رج  اإدارة  �سحاتة، حت��ت  ون��اج��ي  العطار  ك��رمي 

الت�سوير حممود لطفي، ومهند�ص الديكور خالد الورداين.
تدور  حيث  جماهريياً،  فيلماً  العمل  ه��ذا  ت��رى  اإنها  مطاوع  حنان  وقالت 
اأحداثه يف ق�سة ب�سيطة بعيداً عن التعقيد، تتناول حياة بنت ودخولها يف 

ق�سة حب.
واأو�سحت اأنها تتوقع عر�ص العمل يف اأكرث من مهرجان، بعد النتهاء منه 
)فيلم  م�سمى  عليه  يطلق  اأن  نف�سه  الوقت  يف  راف�سة  للعر�ص،  وجتهيزه 
مهرجانات(، لفتة اإىل اأنه بالفعل من ال�سينما امل�ستقلة، التي ت�سنع ب�سكل 

خا�ص.

نبيل �سعيل.. ميني األبوم جديد
اأم�سى الفرتة املا�سية بالتجهيز والعمل الدوؤوب لختيار الأف�سل  بعدما 
نبيل  الفنان  ب��ات  اأي�ساً،  والتوزيع  والكلمة  اللحن  �سعيد  على  والأن�سب 
�سعيل م�ستعداً هذه الأيام لطرح ميني األبوم جديد له بعنوان )نبيل �سعيل 

)روتانا(. �سركة  مع  بالتعاون   )2019
بو�سعيل ويف ت�سريحه له حيال امليني األبوم، قال: )حددت تاريخ 17 من 
�سهر دي�سمرب اجلاري موعداً لإطالق امليني األبوم والذي يت�سمن 6 اأغاٍن 
متنوعة، حاولت من خاللها اإر�ساء جميع الأذواق، اإذ تنوعت بالتعاون مع 
امللحنني وال�سعراء واأي�ساً املوزعني، كما اأنني حر�ست يف تنفيذ الأغاين يف 

اأكرث من مكان حر�ساً على تقدمي اجلديد املتميز للجمهور(.
وحول ما اإذا كان يفكر بت�سوير اإحداها اأو اأكرث على طريقة الفيديو كليب، 
اأو�سح بالقول: )بالطبع هذا الأمر قيد الدرا�سة، اإذ اإنني يف الوقت احلايل 
اأجل  م��ن  الخ��ت��ي��ار  عليها  �سيقع  ال��ت��ي  الأغ��ن��ي��ة  لختيار  بالرتتيب  ب���داأت 

ت�سويرها كفيديو كليب، وعندما يتحدد كل �سيء �ساأعلن عنه(.

اإنتاج م�صري - �صعودي م�صرتك

رانيا فريد �سوقي  تتوقع 
لـ )ايام الع�سل( جناحا جماهرييا كبريا

انتهت النجمة رانيا فريد �سوقي من ت�سوير 
الع�سل"،  "اأيام  م�سل�سل  اأح��داث  يف  م�ساهدها 
معربة عن �سعادتها بالتعاون مع املوؤلف فاروق 

ال�سعيبي واملخرج اأحمد نور،
الفنانني  م��ن  نخبة  م��ع  العمل  يف  وامل�ساركة   

امل�سريني وال�سعوديني.
وقالت رانيا اإن اأحداث امل�سل�سل تدور يف حلقات 
منف�سلة، وت�سارك يف احللقة رقم 20 بعنوان 
مر�سي  عالء  الفنانني  من  كل  "العرافة" مع 
واإينا�ص كامل وحممد ح�سني وبع�ص النجوم 

العرب،
 لفتة اإىل اأنها جت�سد خالل اأحداثه �سخ�سية 
حولها،  من  كل  ت�ستغل  التي  �سيماء،  العرافة 
ح���ل  عل�����ى  بقدرتها  بها  املحيط����ني  وت��وه��م 
م�����س��اك��ل��ه��م وم�����س��اع�����������������دت��ه��م يف ال���ع���دي���د من 

الأمور.
باأحداث  م�ساهدها  �سورت  اأنها  اإىل  واأ���س��ارت 
�سقارة،  مبنطقة  املغربي  ا�ستديو  يف  امل�سل�سل 

جماهرييا  جن��اح��ا  العمل  يحقق  اأن  متوقعة 
العربي  اجلمهور  ب��اإ���س��ادة  يحظى  واأن  ك��ب��ريا، 
اأن  املقبلة.يذكر  ال��ف��رتة  خ��الل  عر�سه  عند 
م�سل�سل "اأيام الع�سل" اإنتاج م�سري - �سعودي 

م�سرتك،
 وتاأليف فاروق ال�سعيبي، واإخراج اأحمد نور،

36 حلقة منف�سلة، ومن  اأح��داث��ه يف   وت��دور 
3 موا�سم كل مو�سم  يتم عر�سه يف  اأن  املقرر 

حلقة.  12
من جهة اأخرى، 

ت�سوير  حاليا  ت��وا���س��ل  اأن��ه��ا  اإىل  ران��ي��ا  لفتت 
"اأبو  الثاين من م�سل�سل  اجل��زء  م�ساهدها يف 
منت�سف  مو�سم  يف  عر�سه  املقرر  العرو�سة"، 

العام املقبل.
امل�سل�سل  م��ن  ال��ث��اين  اجل���زء  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 
ي�سهد العديد من التطورات ل�سخ�سية نرية، 

التي جت�سدها خالل اأحداث العمل، 
حيث تواجه العديد من امل�سكالت وت�سعى اإىل 

حلها واخلروج من الأزمات املختلفة، 
م�سكالت  يتناول  العمل  اأن  اإىل  لفتة 

داخل الأ�سرة بني الآباء والأبناء، 
نظرا اإىل اختالف الأجيال والتطور 
ي��ط��راأ ع��ل��ى املجتمع،  ال����ذي  ال��ك��ب��ري 
ويركز العمل على الطبقة املتو�سطة 

والتحولت التي اأ�سابتها.
هاين  تاأليف  العرو�سة" من  "اأبو 

من�سور،  كمال  واإخ���راج  كمال 
وينتمي اإىل نوعية اأعمال 

ال�60 حلقة، 
���س��ي��د رجب  ب��ط��ول��ة 

و�������س������و�������س������ن ب������در 
ون�������رم�������ني ال���ف���ق���ي 
�سوقي  فريد  وران��ي��ا 

ومدحت �سالح وميدو 
عادل وحممود حجازي 

وكارولني عزمي.

ر لها )�صم�س الأغنية اللبنانية( جنوى كرم للفرتة  اأكرث من مفاجاأة حت�صّ
اأيام  قبل  طرحتها  التي  ليلتنا(  )الليلة  اأغنية  اآخرها  لي�س  املقبلة، 
قليلة، ومدتها نحو 6 دقائق ون�صف الدقيقة وتعود من خاللها اإىل 
اأجواء اأغنيات الت�صعينات و�صورتها حتت اإدارة املخرج كرم كرم. 
 Arabs Got( فهي ت�صتعد اأي�صًا لالإطاللة القريبة يف برنامج

 .)Talent
العملية  هو  اهتمام،  حمط  كرم  جنوى  جعل  ما  اأك��رث  ولكن 
تعليق  مثار  وكانت  اجلدل  اأث��ارت  التي  لأنفها  التجميلية 
جمهور )ال�صو�صيال ميديا( وبع�س الفنانني بينهم اأ�صالة 
التي عرّبت عن ا�صتياقها املفاجئ لنجوى عندما ن�صرت 

�صورتها باأنفها املجّمل.
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

ليايل

واأن����ع����ام خ����ر  ع���ط���ان���ا  اهلل 

ي��ال��ل��ي ع��ط��ان��ا اإمي�����ان واإل���ه���ام

وال���ي���وم ����ش���ارت ج��ن��ة اأح����ام

ون��ظ��ام بتخطيط  ال��وط��ن  ق���ام 

دول������ة ت���ط���ور ع����ز واإ�����ش����ام

وال�����ش��ع��ب م��ت��ه��ن��ي ب��الأن��ع��ام

واحل����م����د ل����ه واج������ب ع��ل��ي��ن��ا

عطينا ال�����ش��ايف  ف�����ش��ل��ه  م���ن 

ت����زخ����ر ب���ف���ل وي��ا���ش��م��ي��ن��ا

ب��ه��ي��ن��ا وب�����ه  وت����زخ����رف  زان 

ب��ن��ي��ن��ا دول�������ة  الأمم  وب������ني 

ال�����ش��ن��ي��ن��ا ه�����ذي  يف  م����رت����اح 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان ) طيب اهلل ثراه (  

زايد بنى �رصح العا وانته�س به

                          واأر�شى املبادي يف علو املراجيب

يف نب�س �رصيانه �رصى حب �شعبه 

                و�شّيد لهم م� العز �شمت ومواجيب 

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

�شعر / فواز خالد دعيج

اأهل الإمارات
ار������ص�����ل �����ص����الم احل��������ّب له�������ل الم����������ارات

ق���ل���ب���ي ح�����م�����امي ب�����ال�����ول�����ه وال���������ص����الم����ات

ل���ل���ع���ا����ص���م���ه ط�������ار اخل�����ف�����وق وق�������ص���ي���دات

ال���������ص����ارق����ه ق���ل���ب���ي و����ص���م�������س ال�������ص���ب���اح���ات

ه�������ذي ب�������الد اخل�������ري واه���������ل ال�������ّري�������ادات

زاي����������د ي���ع���ي�������س ب����ك����ل ب����ي����ت وحم����ط����ات

دب����������ّي �������ص������ارت ن����اج����ح����ه ب����ال����ع����ط����اءات 

ف������ّزي ����ص���م���و����س ال�������ص���ع���د ف�����وق ال�������ص���م���اوات 

واك������ت������ب ق�������ص���ي���د ال����ع����ي����د م��������ره وم����رت����ني 

ل��������دب��������ّي وف��������ج��������ريه ي��������روح��������ن م����الي����ني 

وال����ع����ني  ع����ي����م����ان  �����ص����ه����ول  ع  ات������ن������اث������رن  

وري����اح����ي����ني ورود  ار�������ص������ل  ال����ق����وي����ن  لم 

ف����ي����ه����ا ������ص�����م�����ّو ال������ع������ز وال�����������د وف����خ����ري����ن 

وال�������ص���ي���خ را������ص�����د ي�������ص���ك���ن ال���ق���ل���ب ع��م��ري��ن

وال�����ب�����ح�����ر ف���ي���ه���ا ������ص�����ار دي���������ره وب���ح���ري���ن 

وات�����ف�����اخ�����ري ب����اه����ل الم�������������ارات ك�����ل ح��ني 

ريــتـ�يــت
 

مثل ما احنا ت�صّدرنا بعزتنا وطيبتنا

جواز بالدنا الغايل مثلنا عزه ت�صّدر

له التقدير يف العامل وهيبه مثل هيبتنا

ر وكل ما يدخل بالٍد �صعاره دامي ْمقَدّ

******

قبل اجلواز اللي ت�صيد على العر�س

حنّا ت�صيدنا عرو�س التفاين

افعالنا ت�صغي لها البكم والطر�س

والغيث يتبادل معانا التهاين

كلنا خليفة
�صباحك يا وطن فخر، و�صعادة، واأمن، وا�صتقرار ..

خليفة اللي جعل راية بالده تلفت الأنظار ..
اأولده  واأك��رم  �صعبه  َع��ّز  قائد  جمد  �صباحك 

ع�صى اهلل يبارك بعمره ويدمي اخلري يف بالده

اأحمد الغفلي

ب������الإحت������اد  مت���ت���ث���ل  م���������ص����رية  يف 

اإج���م���ع���ت���ه���ا ح����ب �����ص����ادق ل��ل��ب��الد 

ف���ال���ف���واد اإيل  ع����ن  ت���ع���رب  وّده��������ا 

ب��ال��وك��اد ل���ه  ُح��ّب��ن��ا  اأيل  و���ص��ي��خ��ن��ا 

�صاد   .. ب��د  علينا  ف�صله   .. ن�صكره 

ل���ه دع����ا ����ص���ادق م���ن ق���ل���وب ال��ع��ب��اد 

ون����ائ����ب����ه ي���ل���ي مت����ّي����ز ب����اإن����ف����راد

م���ن���ج���ٍز م����ا ك�����ان م����ا ه����و ب��اإع��ت��ق��اد 

ك���ف���و ب���ورا����ص���د ب��ِح��ك��م��ه ي�����وم ق���اد

وداد ل��ه  اهلل  م��ن   .. ب��وخ��ال��د  وف����از 

ه���و اأ����ص���د دول�����ة ل��ه��ا ����ص���ان وع��م��اد

راه������ن ال���دن���ي���ا ع���ل���ى ����ص���ع���بٍّ ج���الد

زاد  ���ص��ح��ة، وخ���ري  اأم����ن،  ن��ح��م��د اهلل 

����ف����ت  ي���ي���ت واآلق���������ي ال���ق���ب���اي���ل ُولِّ

م����ن ع�����ص��ق��ه��ا ب��ال��ق�����ص��اي��د اإه��ت��ف��ت

ف���ت ���رِّ ����صُ زايد"  "بعيال  واأن�����ه�����ا 

اأن�����ص��ف��ت  م���ا  اأج���زل���ت  اإن  احل������روف 

َف��������ت  وال���ع���ط���اي���ا م����ن خ��ل��ي��ف��ة َورَّ

اأن�����ص��ف��ت ث���م  اأج����زل����ت  مي���ن���اه  لأن 

ف���ت ي������وم ه���ال���دن���ي���ا ب���ع���ده���ا ����ص���وِّ

اإل��ت��ف��ت!؟ م��ا  علينا  ب��ال��دن��ي��ا  ه��و  م��ن 

اإك��ت��ف��ت   ... ب��ع��ب��ق��ري��ت��ه  ال���ق���ي���اده 

�صفت ح��ب��ه  يف  ال�����ص��ع��ب  ق���ل���وب  يف 

امل����ط����ام����ع ع����ن����د ب�������ص���ت���ه وق���ف���ت

اإختفت ب���الدي  م��ن  ال�صعبة  م��ا  ل��ني 

���ف���ت م����ن ف�������ص���ل زاي�������د ����ص���ع���وٍب ولِّ

م�سرية االحتاد

علي اأحمد فوالذي اخلوري

بع�س من تغريدات ال�صعراء احتفاًء بح�صول 
جواز ال�صفر الإماراتي على املركز الأول عامليًا


