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ال�ُسّمر يخّفف اأعرا�س �سن الي�أ�س

ا�ستخدامه  عند  ومفيد  اآم��ن  ال�ُسّمر  اإن  جديدة  درا���س��ة  نتائج  قالت 
لتخفيف اأعرا�س �سن الياأ�س. وعلى الرغم من اأن �سن الياأ�س مرحلة 
طبيعية يف حياة املراأة، اإل اأن الأعرا�س التي ت�ساحبه ت�سبب تغريات 
تزيد  قد  كما  والكتئاب،  بالقلق  الإح�سا�س  وتزيد  وال��ن��وم،  امل��زاج  يف 

خماطر الإ�سابة باأمرا�س القلب وه�سا�سة العظام. 
الطب  يف  وُي�ستخدم  ال��ت��واب��ل،  ك��اأح��د  ال��ط��ع��ام  يف  ال�ُسّمر  وُي�ستخدم 
حتت  اأج��ري��ت  درا���س��ة  اأظ��ه��رت  وق��د  اله�سم.  مل�ساكل  كعالج  ال�سعبي 
اإ�سراف جمعية �سن الياأ�س الأمريكية اأنه ي�ساعد على تخفيف اأعرا�س 

هذه املرحلة.
من  كب�سولت  ال��درا���س��ة  جت��ارب  يف  �ساركن  ال��الت��ي  الن�ساء  وتناولت 

ال�ُسّمر حتتوي على 100 ملغ مرتني يف اليوم ملدة 8 اأ�سابيع. 
الرابع  الأ���س��ب��وع  منذ  الياأ�س  �سن  اأع��را���س  حت�سن  النتائج  واأظ��ه��رت 
 10 وبعد   8 بعد  ثم  اأ�سابيع،   6 بعد  اأك��ر  التح�سن  وزاد  للتجربة، 

اأ�سابيع.
"اختبار  ي�سّمى  الياأ�س مبقيا�س  �سن  اأعرا�س  �سدة  ويتم قيا�س مدى 
فريدمان" وقد تبني اأن تناول جرعة 100 ملغ من ال�ُسّمر مرتني يف 
اليم اآمنة، وت�ساعد على تخفيف اأعرا�س �سن الياأ�س، واأن التح�سن يف 

�سدة الأعرا�س يتزايد تدريجياً.

احذر تخزين العطورات يف احلّم�م
يعتقد الكثريون اأن بالإمكان تخزين العطورات يف اأي مكان، كونها ل 
تتعر�س للتلف، بخالف ما يحدث لالأطعمة وامل�سروبات التي حتتاج 

اإىل ظروف خا�سة للتخزين.
ال��ع��ط��ور مارلني  خ��ب��رية  ت��ق��ول  اآخ���ر، حيث  راأي  لديهم  اخل���راء  اإل 
الزيوت  بانهيار  تت�سبب  اأن  ميكن  والرطوبة  احل���رارة  اإن  هاري�سون 
ال��ع��ط��ري��ة يف زج��اج��ات ال��ع��ط��ور، وب��ال��ت��ايل ف�����س��اد رائ��ح��ت��ه��ا، يف حال 

تخزينها يف احلّمام، بح�سب �سحيفة مرور الريطانية.
وتن�سح هاري�سون بتخزين العطور يف غرفة النوم، وخا�سة اإذا كانت 
غري  ال��ظ��روف  اأن  حيث  احل��ّم��ام،  يف  و�سعها  وجتنب  الثمن،  باهظة 

منا�سبة لو�سعها، وميكن اأن توؤدي اإىل تلفها وتغري رائحتها.
والرجال،  للن�ساء  املخ�س�سة  العطور  بني  التفريق  ال�سروري  وم��ن 
وتختلف هذه املنتجات من حيث قوة الرائحة العطرية امل�سافة لكل 
الأ�سعف، حيث يحتوي على نحو  الكولونيا هو  منها، وبب�ساطة ماء 
التواليت، وما  ملاء   10% الزيوت العطرية، مقابل  %3 من تركيز 

بني 20 و %25 للبارفان.
وكلما ارتفعت هذه الن�سبة زادت قيمة املنتج، وبالتايل تزداد املدة التي 
هذه  تخزين  ال�سروري  من  الأح���وال  كل  ويف  خاللها،  العطر  ي��دوم 

العطور يف املكان املنا�سب بعيداً عن ال�سوء واحلرارة.

الكواال مهّدد ب�النقرا�س 
القوانني  تخفيف  اأن  م��ن  ال��ري��ة  ب��احل��ي��اة  معنية  ج��م��اع��ات  ح���ذرت 
ولية  بالنقرا�س يف  الكوال  يهدد حيوانات  الأ�سجار  بقطع  املتعلقة 

"كوينزلند" الأ�سرتالية.
املهددة  ل��الأن��واع  العاملي  اليوم  مع  بالتزامن  �سدر  جديد  تقرير  ويف 
بالنقرا�س، قال ال�سندوق العاملي للطبيعة يف اأ�سرتاليا، اإن جتريف 
املواطن الطبيعية يجر حيوانات الكوال للبحث عن مواطن جديدة، 

مما يوؤدي غالباً اإىل نفوق تلك احليوانات على الطرق بالولية.
عام  من  الفرتة  يف   80% ح��وايل  بن�سبة  احليوانات  تلك  وتراجعت 
تبلغ  منطقة  وه��ي  ك��وال،  �ساحل  على   2014 ع��ام  حتى   1996
عا�سمة  بري�سبان،  مدينة  �سرق  جنوب  مربع  كلم   375 م�ساحتها 
ولية كوينزلند، والتي ت�سم واحداً من اأكر اأعداد حيوانات الكوال 

يف اأ�سرتاليا.
وقالت املجموعة املعنية باحلياة الرية اإن معدل الرتاجع هناك ويف 
مناطق اأخرى �سيوؤدي اإىل انقرا�س حملي لبع�س من تلك احليوانات 
خالل ب�سعة اأجيال من حيوانات الكوال التي تعي�س ملدة ترتاوح ما 

بني 6 و8 �سنوات.
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اآلة بيع عمالقة لعر�س �سي�رات ف�رهة 
الفارهة  ال�����س��ي��ارات  لبيع  عمالقة  اآل���ة  اأمريكية  ���س��ي��ارات  �سركة  افتتحت 
يف  الفاخرة  ال�سيارات  للبيع  اآل��ة  "اأ�سخم  ا�سم  عليها  اأطلق  �سنغافورة،  يف 
العامل". وحتتوي اآلة البيع العمالقة على �سيارات من نوع بنتلي، وفرياري، 
ال��ف��اخ��رة احلديثة  ال��ري��ا���س��ي��ة  ال�����س��ي��ارات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ولم��ب��ورغ��ي��ن��ي 
والكال�سيكية. ويتاألف البناء من 15 طابقاً من املركبات املعرو�سة يف 60 
قاعة.  ويقوم الزبائن يف الطابق الأر�سي باختيار �سيارتهم من �سا�سة تعمل 

باللم�س، لي�سل طلبهم اإليهم خالل دقيقة واحدة فقط. 
وقال غاري هونغ، املدير العام ل�سركة اأوتوبان موتورز: اإن �سكل اآلة البيع 
من  الكثري  تخزين  ميكننا  اإذ  للم�ساحة،  الفعال  ال�ستخدام  اإىل  يهدف 

ال�سيارات يف هذا البناء الطابقي .
واأ�ساف: بالإ�سافة اإىل اأن هذه الطريقة توفر امل�ساحة الالزمة لأكر عدد 

من ال�سيارات، فاإننا اأردنا اأن تكون فكرة خالقة ومبتكرة.
من اجلدير بالذكر اأن ال�سركة الأمريكية افتتحت يف �سهر مار�س املا�سي 
مبنى من ثمانية طوابق يحتوي على اأكر من 30 �سيارة يف �سان اأطنونيو، 

تك�سا�س، وفق ما ورد يف موقع "يو بي اآي" الإلكرتوين.

فرار مراهقة من ع�س�بة عبودية
فرت مراهقة غينية من منزل يف �سيدين باأ�سرتاليا، و�سط مزاعم باحتجازها 
وا�ستغاللها فىي العبودية اجلن�سية. وقالت ال�سرطة الأ�سرتالية اإن رجاًل 
نقل الفتاة )17 عاماً( اإىل �سيدين يف اأوائل اأبريل املا�سي، وكان التقى بها 
اأن ترافقه اإىل  اأفريقيا يف يناير، وعر�س عليها  يف م�سقط راأ�سها يف غرب 
اأ�سرتاليا للعمل كعاملة نظافة مبنزله. ولدى و�سولها اإىل �سيدين، نقلت 
اإىل منزل وظلت اأ�سرية به، بينما كان يتم العتداء عليها جن�سياً من قبل 

عدد من الرجال حتى هربت يف 27 اأبريل املا�سي.

خيول �سغرية لتخفيف 
ب����ل����دة حت���ظ���ر ع���ل���ى ���س��ك��ان��ه��ا امل�������وت يف 

منازلهم

�سمال  يف  �����س����غ����رية  ب����ل����دي����ة  ح����ظ����رت 
يف  "املوت  منطقتها  �سكان  على  فرن�سا 

منازلهم".
ل��ي��ن��ي��ي��ف��ي��ل لقناة  ب��ل��دي��ة  وق�����ال رئ��ي�����س 
اتخذوا  اإنهم  اإنفو" احلكومية  "فران�س 
ق���رارا بحظر امل���وت يف امل��ن��زل، وب���نّي اأن 

القرار "رمزي وله دللة".
هذا  اأن  اإىل  ديرتي�س  كريت�سوف  واأ���س��ار 
ياأتي للفت النتباه لأزمة و�سيكة بالبلدة 
�سخ�س،  اآلف  خم�سة  فيها  يعي�س  التي 
اثنني  طبيبني  ���س��وى  فيها  ي��وج��د  ف��ال 
�سيتقاعدان نهاية 2017، ومل يتم بعد 

توظيف اآخرين مكانهما.
قدوم  اأن  اإىل  ال��ب��ل��دي  امل�����س��وؤول  ول��ف��ت 
طبيب لإعالن وفاة �سخ�س ما يف البلدة 

يتاأخر لعدة �ساعات.
واأو�سح ديرتي�س باأنه يعلم اأن قرار منع 
اإل  للتطبيق،  قابل  املنازل غري  امل��وت يف 
ل��ف��ت النتباه  ذل���ك ه��ي  ال��غ��اي��ة م��ن  اأن 

حول النق�س املوجود بالكادر الطبي.
القرار مثري  ه��ذا  اأن  "اأعلم  اأي�سا  وق��ال 

و�سف�ت �سحية
�ص 23 لزي�دة الوزن

يحتفل بعيد ميالده الـ 
مظلية  بقفزة   101

البالغ  الريطاين  املغامر  اأ�سبح 
اأك����ر  ع����ام����اً،   101 ال���ع���م���ر  م����ن 
ي��وؤدي قفزاً مظلياً يف العامل  رجل 
م��ن ط��ائ��رة حلقت على  بعد قفزه 
ارتفاع �ساهق يف �سماء اإحدى املدن 
فردان  ق��ام  اأن  بعد  الريطانية.  
عيد  مبنا�سبة  مظلية  بقفزة  هايز 
املا�سي،  ال���ع���ام  يف  امل���ئ���ة  م���ي���الده 
اأخ���رى يف  ي��ق��وم مبحاولة  اأن  ق��رر 
منطقة ديفون يوم الأحد املن�سرم، 
وجن����ح يف ت����اأدي����ة ق���ف���زة م���ن على 
ارتفاع 15 األف قدم.  وقال فردان 
اأثناء مقابلة مع قناة �سي اإن اإن باأن 
العام  يف  املظلي  القفز  يف  جتربته 
امل��ا���س��ي ك��ان��ت م��ده�����س��ة، ل���ذا قرر 
ثانية.  اأخ���رى  ي��ق��وم مب��ح��اول��ة  اأن 
ثمانية  اإىل  ف������ردان  ان�����س��م  وق����د 
من اأف��راد عائلته مبا يف ذلك ابنه 
بريان وثالثة من اأحفاده، يف قفزة 
قيا�سية.  وكان ف��ردان، الذي عمل 
الن�سر"  "يوم  حملة  يف  كموظف 
قد  الثانية  العاملية  احل��رب  خ��الل 
حاول جمع الأموال ل�سالح الفيلق 

امللكي الريطاين.
امل��ط��اف جن��ح يف جمع  ن��ه��اي��ة  ويف 
للجمعيات  دولر   3،100 مبلغ 
تدعم  التي  الريطانية  اخلريية 
اأع�ساء القوات امل�سلحة واملحاربني 

القدامى واأ�سرهم.
وقال هونور حفيد فردان باأن جده 
ل�سنوات  املظلي  القفز  ي��ري��د  ك��ان 
عديدة، ولكن زوجته مل ت�سمح له 

بذلك. 
واأ���س��اف ب��اأن ج��ده ق��رر ال�ستمرار 
يف القفز املظلي طاملا بقي على قيد 
"يو  ورد يف موقع  ما  احلياة، وفق 

بي اآي" الإلكرتوين. 

حظر التدخني ب�الأم�كن 
الع�مة يف الفلبني

رودريغو  الفلبيني،  الرئي�س  وق��ع 
دوتريتي، قراراً بفر�س حظر على 
ال��ت��دخ��ني يف الأم���اك���ن ال��ع��ام��ة يف 
جميع اأن��ح��اء ال��ب��الد، وف��ق ما قال 

اأحد كبار م�ساعديه.
الرئا�سة،  دي�������وان  رئ���ي�������س  وق������ال 
الأم����ر  اإن  م���دي���ال���دي���ا،  ���س��ل��ف��ادور 
ال���ذى وق��ع��ه دوتريتي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اأع���ل���ن جميع  امل���ا����س���ي،  ال���ث���الث���اء 
البالد  اأن��ح��اء  يف  العامة  الأم��اك��ن 
غري م�سموح بالتدخني فيها �سواء 

كانت اأماكن مغلقة اأو مفتوحة.
واملناطق  املالعب،  القرار  وي�سمل 
امل�ساة،  واأر�����س����ف����ة  ال���ري���ا����س���ي���ة، 
واملكاتب  العمل  واأماكن  واملدار�س 
من  وغريها  واملطاعم  احلكومية 

الأعمال التجارية.

ب�جلوع ت�سعرك  االأطعمة  من  اأنواع   10

وامل�����ش��روب��ات حل��دوث  الأط��ع��م��ة  بع�ض  ت�����ؤدي 
ا�شطراب يف ه�رم�نات اجل�شم الأمر الذي ياأتي 
باجل�ع  ي�شعر  الإن�شان  ويجعل  عك�شية  بنتيجة 

بعد النتهاء من تناول الطعام مبا�شرة.
وتناولت  ب��اجل���ع  و���ش��ع��رت  �شبق  ه��ل 
بع�ض  اجل���ع؟  عليك  ليزيد  ما  �شيئا 
رغم  باجل�ع  �شع�را  تعطي  الأطعمة 
معقدة  عملية  فاجل�ع  املعدة.  امتالء 

واملخ  والأمعاء  املعدة  فيها  ت�شرتك 
والبنكريا�ض.  الدم�ية  وال���دورة 
اأن�اع  ع�شرة  التغذية  خرباء  ور�شد 

التي  وامل�شروبات  امل��اأك���لت  من 
ت�شاهم يف زيادة اجل�ع وهي:

على  حت��ت��وي  اأن��ه��ا  الع�سائر  م�سكلة  ال��ع�����س��ائ��ر:   1-
ل��ك��ن دون ق�سر  ال��ف��اك��ه��ة  امل���وج���ودة يف  ال�����س��ك��ر  ك��م��ي��ات 
اأو اأن�����س��ج��ة ه���ذه ال��ف��اك��ه��ة،وب��ال��ت��ايل ف��ه��ي ت��رف��ع معدل 
اأخرى  م��رة  ينخف�س  اأن  قبل  ب�سرعة  ال���دم  يف  ال�سكر 
وبذات ال�سرعة. ين�سح اخلراء بخلط ع�سائر الفاكهة 
البندق لأنها حتافظ على  اأو زبدة  مب�سحوق الروتني 

معدل ال�سكر يف اجل�سم وتزيد من ال�سعور بال�سبع.
امل�سنوع  الأبي�س  الدقيق  ي�ساهم  الأبي�س:  اخلبز   2-
م��ن احل��ب��وب امل��ق�����س��ورة يف رف���ع م��ع��دل الأن�����س��ول��ني يف 
اإ���س��ب��ان��ي��ة ح��دي��ث��ة ر�سدت  درا����س���ة  ك��م��ا ك�سفت  اجل�����س��م 
ملدة  �سخ�س  اآلف  ت�سعة  م��ن  لأك��ر  الغذائية  ال��ع��ادات 
امل��ن�����س��ورة ع��ل��ى موقع  ل��ل��درا���س��ة  اأع�����وام. ووف��ق��ا  خم�سة 
"ياهو"، فقد ارتفعت احتمالية الإ�سابة بال�سمنة بن�سبة 
الأبي�س  اخلبز  تناولوا  الذين  الأ�سخا�س  لدى   40%

مرتني اأو اأكر يف اليوم الواحد.
يف  امل��وج��ودة  ال��ده��ون  تقلل  ال�سريعة:  ال��وج��ب��ات   3-
املواد  اإن��ت��اج  على  اجل�سم  ق��درة  م��ن  ال�سريعة  الوجبات 
ال��ت��ي ت��ق��ل��ل ال�����س��ع��ور ب���اجل���وع. يف ال���وق���ت ن��ف�����س��ه تزيد 
الأم����الح ال��زائ��دة يف ه��ذه ال��وج��ب��ات م��ن م��ع��دل فقدان 

اأعرا�س م�سابهة لالإح�سا�س  له  اأمر  للماء وهو  اجل�سم 
باجلوع.

اخلبز  ت��اأث��ري  نف�س  املعكرونة  تعطي  امل��ع��ك��رون��ة:   4-
الأن�سولني  �سخ  معدل  على  التاأثري  حيث  من  الأبي�س 

يف اجل�سم وبالتايل زيادة ال�سعور باجلوع.
ولو  الكحوليات  تعاطي  الكحولية:  امل�����س��روب��ات   5-
اللبتني،  يوؤدي لرتاجع معدل هورمون  بن�سبة �سغرية 
وفقا   30% بن�سبة  ب��ال�����س��ب��ع،  ال�����س��ع��ور  ع��ن  امل�����س��وؤول 

للدرا�سة املن�سورة يف موقع "ياهو".
الإن�سان برغبة  اململحة: عادة ما ي�سعر  املقرم�سات   6-
اإىل  ويرجع هذا  اململحة  املقرم�سات  بعد  تناول حلو  يف 
تخف�سه  ثم  الأن�سولني  اإن��ت��اج  معدل  تزيد  الأم���الح  اأن 
مرة اأخرى ما يجعل املخ ير�سل اإ�سارات بحاجة اجل�سم 

لل�سكر ب�سرعة.
ال�سكريات  ال�سكارين وغريه من  ال�سناعي:  ال�سكر   7-
وغريها،  الغازية  واملياه  العلكة  يف  امل��وج��ودة  ال�سناعية 
تاأتي بتاأثري عك�سي يف املخ اإذ تزيد الرغبة يف احل�سول 

على �سكر حقيقي.
-8 ال�سو�سي: رغم الفوائد الغذائية العديدة لالأ�سماك 

يوؤدي  ال���ذي  الأرز  على  ع���ادة  يحتوي  ال�سو�سي  اأن  اإل 
لنف�س تاأثري اخلبز الأبي�س واملعكرونة.

على  ال�سغرية  البيتزا  قطعة  حت��ت��وي  ال��ب��ي��ت��زا:   9-
وهو خليط  احلافظة  وامل��واد  والزيوت  الأبي�س  الدقيق 
ل�سطراب  وي��وؤدي  اجل�سم  يف  ال�سكر  معدل  على  يوؤثر 
املناطق  وا���س��ط��راب  ال�سبع  ل��ه��ورم��ون��ات  اجل�سم  اإن��ت��اج 

امل�سوؤولة عن تنظيم ال�سعور باجلوع يف املخ.
للحبوب  املختلفة  الأنواع  تنت�سر  الإفطار:  -10حبوب 
الأطفال  من  للكثري  حمببة  وهي  الإفطار  موائد  على 
الذهاب  قبل  وتناولها  اللنب  مع  خلطها  يحبون  الذين 

للمدر�سة. 
حت��ت��وي ه��ذه احل��ب��وب على كميات وف���رية م��ن الدقيق 
اأنه  يف  تكمن  اخلليط  ه��ذا  خ��ط��ورة  وال�سكر.  الأب��ي�����س 
الهورمون  نف�س  وه��و  الكورتيزول  ه��ورم��ون  م��ن  يزيد 
الذي ينتجه اجل�سم بغزارة خالل فرتة الليل لتح�سني 
النهار.  يف  الع�سبي  ال�سغط  مع  التعامل  على  ال��ق��درة 
الذي  الطبيعي  القدر  عن  الهورمون  هذا  معدل  زي��ادة 
ينتجه اجل�سم توؤثر على فاعلية ال�سكر يف الدم وو�سول 

الطاقة للع�سالت وهو اأمر يزيد ال�سعور باجلوع.

كيف ي�س�عد اللون االأحمر 
على اإنق��س الوزن؟

ي��ك��اف��ح ال��ك��ث��ريون م��ن اأج���ل اإن��ق��ا���س وزن��ه��م، مع 
واتباع  خطرة،  جراحية  لعمليات  البع�س  خ�سوع 

احلميات الغذائية ال�سارة بال�سحة.
ب�سيطة  طريقة  هناك  اأن  اخل���راء  واأو���س��ح 
اأقل،  كميات  تناول  يف  ت�ساعدنا  اأن  ميكن 
من خالل و�سع الطعام يف اأطباق حمراء 
الكمية  اإىل  تنبه  ال��ل��ون، وذل��ك لأن��ه��ا 

التي نتناولها.
الدكتور  ق���ال  ال�����س��ي��اق،  ه���ذا  يف 
اأ�ستاذ  ���س��ب��ي��ن�����س،  ت�������س���ارل���ز 
يف  ال��ت��ج��ري��ب��ي  النف�س  ع��ل��م 
جامعة اأك�سفورد: "اإن و�سع 
غري  اأو  اخلفيفة،  الأطعمة 
ال�����س��ح��ي��ة يف ط���ب���ق اأح���م���ر، 
اأقل،  ك��م��ي��ات  ت��ن��اول  اإىل  ي����وؤدي 
اإىل  ال��ل��ون الأح��م��ر ي�سري  وذل���ك لأن 

خطر يجب جتنبه".
ُيناق�س  ال��ت��ي  الأوىل  امل���رة  لي�ست  ه��ذه  اأن  ُي��ذك��ر 
عام  ففي  �سهيتنا.  على  الأطباق  لون  تاأثري  فيها 
من  فالن�سيا  جامعة  يف  الباحثون  طلب   ،2011
اأطباق  الفراولة" يف  "مو�س  تناول  م�ساركا   51
ب��ي�����س��اء و�����س����وداء ال���ل���ون، م���ع ا���س��ت��خ��دام الطبق 

الأبي�س يف البداية.
الطبق  ت��ن��اول احل��ل��وى يف  اأن  ال��ن��ت��ائ��ج  وك�����س��ف��ت 
الأبي�س، يجعل طعمها اأحلى بن�سبة %7 بالن�سبة 
مقارنة  تناولها،  يف  متعة  اأك��ر  و9%  للمتذوق، 
ب�سبب  الأم����ر  ه���ذا  ي��ك��ون  الأ����س���ود. وق���د  بالطبق 
لنا بروؤية طعامنا  التي ت�سمح  البي�ساء،  اخللفية 
�سبين�س:  الدكتور  ق��ال  حيث  اأك��ر،  وا�سح  ب�سكل 
"قد تقوم اأدمغتنا بتتبع وتذكر كل الأطعمة التي 
موجودة  ك��ان��ت  ال���ذي  الطبق  ن��وع  م��ع  تناولناها 

فيه".
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�ش�ؤون حملية

وقعتها الأمانة العامة بت�جيه ودعم نهيان بن مبارك

خم�س مذكرات تف�هم بني ج�ئزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتك�ر الزراعي  وموؤ�س�س�ت وطنية ودولية

جامعة اأب�ظبي ت�قع مذكرة تفاهم مع الحتاد الن�شائي العام

نورة ال�سويدي: االتف�قية تهدف اإىل النهو�س ب�ملراأة ومتكينه� يف ك�فة املج�الت 

جامعة ني�ي�رك اأب�ظبي تكرم الإ�شهامات الريادية لطالبها

الط�لبة االإم�راتية ميث�ء املعمري تفوز بج�ئزة ن�ئب رئي�س اجل�معة امل�س�عد للتميز 

•• العني - الفجر

نهيان  اآل  مبارك  نهيان  ال�سيخ  معايل  ودع��م  بتوجيهات 
وزير الثقافة وتنمية املعرفة رئي�س جمل�س اأمناء جائزة 
وقعت  الزراعي،  والبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة 
الأمانة العامة للجائزة خم�س مذكرات تفاهم مع عدد من 
الدولية،  واملنظمات  الإم��ارات  بدولة  الوطنية  املوؤ�س�سات 
لتحقيق  اخل��رات؛  وتبادل  ال�سراكة  مبداأ  تعزيز  بهدف 
اأهداف اجلائزة على اأكر من م�ستوى. جاء ذلك خالل 
الذي  التا�سعة  بدورتها  باجلائزة  الفائزين  تكرمي  حفل 

الإم���ارات  بق�سر   2017 15 مايو  الث��ن��ني  ي��وم  ج��رى 
بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  بح�سور  اأب��وظ��ب��ي،  بالعا�سمة 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزي��ر �سوؤون  زاي��د 
وزير  نهيان  اآل  مبارك  نهيان  ال�سيخ  ومعايل  الرئا�سة، 

الثقافة وتنمية املعرفة رئي�س جمل�س الأمناء.
تنظيم  بخ�سو�س  ال��ف��وع��ة،  �سركة  م��ع  الأوىل:  امل��ذك��رة 
نخيل  مزارعي  م�ستوى  على  للجائزة  الوطنية  الن�سخة 

التمر بالإمارات.
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  جامعة  مع  الثانية:  امل��ذك��رة 
بخ�سو�س تنظيم املوؤمتر الدويل ال�ساد�س لنخيل التمر 

مار�س 2018.
امل��ذك��رة ال��ث��ال��ث��ة: م��ع امل��رك��ز ال����دويل ل��ل��زراع��ة امللحية، 
بخ�سو�س تنظيم املوؤمتر الدويل ال�ساد�س لنخيل التمر 

مار�س 2018.
املذكرة الرابعة: مع وزارة التجارة وال�سناعة بجمهورية 
م�سر العربية، بخ�سو�س تنظيم املهرجان الثالث للتمور 

امل�سرية. 
من  ال��دول��ي��ة،  فينيك�س  موؤ�س�سة  م��ع  اخلام�سة:  امل��ذك��رة 

اأجل تنظيم املهرجان الثالث للتمور امل�سرية 2017.
وقال �سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد اأمني عام اجلائزة 

ليوؤكد  ياأتي  التفاهم  مذكرات  من  العدد  هذا  توقيع  اأن 
على امل�سداقية العالية التي حققتها اجلائزة على امل�ستوى 
الوطني والإقليمي والدويل، وهذه النتائج املفيدة مل تاأت 
من فراغ، بل هي نتيجة للروؤية الوا�سحة والعمل الدوؤوب 
والتعاون  ال�سراكة  اإىل  اإ�سافة  الأمناء،  جمل�س  لأع�ساء 
ما  ال��ع��امل،  م�ستوى  على  الخت�سا�س  ج��ه��ات  ك��اف��ة  م��ع 
�ست  بتوقيع  التكرمي  اإيجابي خالل حفل  ب�سكل  انعك�س 
مذكرات تفاهم مع عدد من املوؤ�س�سات واملنظمات الدولية 
املتخ�س�سة، التي مل توفر جهداً يف دعم ر�سالة اجلائزة 

واأهدافها ال�سرتاتيجية.

•• اأبوظبي - الفجر

وق��ع��ت ج��ام��ع��ة اأب��وظ��ب��ي م��ذك��رة ت��ف��اه��م م��ع الحت���اد 
امل�سرتك  التعاون  اأوج��ه  تعزيز  بهدف  العام  الن�سائي 
باملراأة  النهو�س  ت�ستهدف  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  ك��اف��ة  ودع���م 
الإماراتية ومتكينها، ووقع التفاقية يف مقر اجلامعة 
باأبوظبي كل من �سعادة نورة ال�سويدي مديرة الحتاد 
الن�سائي العام و�سعادة علي �سعيد بن حرمل الظاهري 
رئي�س جمل�س جامعة اأبوظبي التنفيذي وذلك بح�سور 

عدد من امل�سوؤولني من اجلانبني.
الن�سائي  الحت��اد  ال�سويدي مديرة  ن��ورة  �سعادة  اأك��دت 
العام على اأهمية هذه التفاقية التي جاءت بتوجيهات 
الحتاد  رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  من 
ال��ن�����س��ائ��ي ال���ع���ام، ال��رئ��ي�����س الأع���ل���ى مل��وؤ���س�����س��ة التنمية 
والطفولة  لالمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�سة  الأ�سرية، 
املجالت  ك��اف��ة  يف  ومتكينها  ب���امل���راأة  ال��ن��ه��و���س  ب��ه��دف 
نقلة  الت��ف��اق��ي��ة  ت��ع��د  ح��ي��ث  م��ن��ه��ا،  التعليمية  خ��ا���س��ة 
الحتاد  اليه  ي�سعى  ال��ذي  الوثيق  ال��ت��ع��اون  يف  نوعية 
مع كافة موؤ�س�سات الدولة خا�سة املوؤ�س�سات التعليمية، 
وذلك انطالقاً من اهتمام �سمو ال�سيخة فاطمة بالعلم 
لكل  منارة  تعد  التي  التعليمية  واملوؤ�س�سات  والتعليم 
اأبناء الوطن، حيث يتبادل الطرفان مبوجب التفاقية 
ال��وث��ائ��ق وامل��ع��ل��وم��ات وال��درا���س��ات وال��ب��ح��وث والأوراق 
ال��ع��ل��م��ي��ة، ب��الإ���س��اف��ة اإىل ال��ت��ع��اون يف جم���ال اج���راء 
الدرا�سات والبحوث ذات العالقة بطبيعة عمل الحتاد 

الن�سائي وجامعة ابوظبي .
اأبوظبي  اأن جامعة  اإىل  ال�سويدي  واأ�سارت �سعادة نورة 
لها  م�سهود  اأك��ادمي��ي��ة  م��ن��اه��ج  ول��ه��ا  ناه�سة  ج��ام��ع��ة 
خراتها  من  ال�ستفادة  اإىل  الن�سائي  الحت��اد  وي�سعى 
والعمل  العلم  جم���الت  ك��ل  يف  امل����راأة  ل��ف��ائ��دة  العلمية 
اأن موظفي  امل�ستويات .وذك��رت  والنهو�س بها يف كافة 
التفاقية  لن�سو�س  وفقا  الن�سائي  الحت��اد  وموظفات 
الت�سجيل  اب��وظ��ب��ي يف  م����ن  ج��ام��ع��ة  ���س��ي�����س��ت��ف��ي��دون  
بعد  والعليا  اجلامعية  ال�سهادات  على  للح�سول  بها 
اي�سا من  وال�ستفادة  بها  القبول  ل�سروط  ا�ستيفائهم 
يعقدها كل طرف يف  التي  والتدريب  التطوير  برامج 

الحتاد  اأن  ال�سويدي  واأو���س��ح��ت   . املختلفة  امل��ج��الت 
الن�سائي ي�سعى اىل دمج ق�سايا املراأة يف قطاع التعليم 
العايل والبحث العلمي وناأمل باأن تتيح هذه التفاقية 
تنفيذ هذا امل�سعى حيث ن�ست على بحث �سبل التعاون 

مع اجلامعة يف تطبيق  �سيا�سات النوع الجتماعي يف 
احلكومي  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  موؤ�س�سات 
واخلا�س، كما تن�س على ا�ستفادة الحتاد الن�سائي من 
اخلدمات التعليمية والدارية والرامج التعليمية لدى 

واملحا�سرات  املوؤمترات  تنظيم  يف  وامل�ساركة  اجلامعة، 
والندوات والدورات التدرييية وور�س العمل واملعار�س 
بيانات  تطوير  اىل  بال�سافة  ال��ط��رف��ني  ت��خ��دم  ال��ت��ي 
العام، كما  الن�سائي  النوع الجتماعي خلدمة الحت��اد 
الطرف  زي��ارة  للعاملني من اجلانبني  التفاقية  تتيح 
من  والتحديث  التطوير  من��اذج  على  لالطالع  الخ��ر 
اأك���د �سعادة  اخل���رات الداري����ة وال��ف��ن��ي��ة. وم��ن جانبه 
علي �سعيد بن حرمل الظاهري رئي�س جمل�س جامعة 
اأب��وظ��ب��ي ال��ت��ن��ف��ي��ذي اع���ت���زاز اجل��ام��ع��ة ب��ت��وق��ي��ع هذه 
ونعني  ال��رائ��دة  الوطنية  املوؤ�س�سة  ه��ذه  مع  التفاقية 
وطنياً  رم���زاً  ميثل  ال���ذي  ال��ع��ام  الن�سائي  الحت���اد  بها 
ال�سيخة فاطمة بنت  ملنجزات عظيمة يف م�سرية �سمو 
مبارك رئي�سة الحتاد الن�سائي العام، الرئي�س الأعلى 
الأعلى  املجل�س  رئي�سة  الأ���س��ري��ة،  التنمية  مل��وؤ���س�����س��ة 
اأن  اإىل  م�سرياً  الإمارات"،  اأم   " والطفولة  لالمومة 
اأبوظبي  جلامعة  خا�سة  اأهمية  حتمل  التفاقية  هذه 
"اأم  توجيهات  ترتجم  كونها  العام  الن�سائي  والحت��اد 
واملوؤ�س�سات  الحت��اد  بني  التعاون  تعزيز  يف  الإمارات" 
ونفخر  اجلامعة  بها  تعتز  توجيهات  وه��ي  املجتمعية 
بتلبيتها، فجامعة اأبوظبي لديها ر�سالة وطنية تلتقي 
يف اأهدافها مع ر�سالة الحتاد الن�سائي العام، اإذ متلك 
الأكادميية  اخل��رات  من  متكاملة  منظومة  اجلامعة 
والإدارية يف التدري�س والبحث العلمي وخدمة املجتمع 
ميكن توظيفها لتفعيل هذه التفاقية وحتقيق الأثار 
اإن  املن�سودة منها.  وقال �سعادة بن حرمل:  الإيجابية 
يف  برناجما   40 عن  يزيد  ما  تطرح  اأبوظبي  جامعة 
تخ�س�سات  يف  وال��دك��ت��وراه  واملاج�ستري  البكالوريو�س 
متعددة وهو ما يفتح اآفاق علمية وا�سعة اأمام منت�سبي 
امل�ساركة  اإىل فر�سة  بالإ�سافة  العام،  الن�سائي  الحتاد 
التدريبية  وال�������دورات  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  ال��ع��م��ل  ور�����س  يف 
امل��ت��خ�����س�����س��ة ال��ت��ي ���س��ي��ع��م��ل ع��ل��ي��ه��ا ال���ط���رف���ان خالل 
الفرتة املقبلة. من اجلدير بالذكر اأنه وفقاً لن�سو�س 
من  م�سرتكة  تن�سيق  جلنة  ت�سكيل  ف�سيتم  التفاقية 
ذات  وال��رام��ج  العمال  ج��دول  بو�سع  تقوم  اجلانبني 
الطرفني  من  لعتمادها  التفاقية  ب��اأه��داف  العالقة 

بعد التفاق عليها .

•• اأبوظبي - الفجر

كرمت جامعة نيويورك اأبوظبي الطالب الفائزين ب� "جوائز اخلري لريادة 
احلياة اجلامعية" يف فئاتها الثنتي ع�سرة، وذلك يف حفل خا�س ا�ست�ساف 180 
اأبوظبي.  اأع�ساء هيئة التدري�سي والطالب واملوظفني يف العا�سمة  فرداً من 
جامعة  لطالب  املتميزة  الريادية  امل�ساهمات  ع�سرة  الثنتي  اجلوائز  وتكّرم 
وت�ستمد  بها.  املحيط  واملجتمع  التعليمية  املوؤ�س�سة  �سمن  اأبوظبي  نيويورك 
اجلائزة ا�سمها من هدفها يف تعزيز ال�سالح العام. ومت قبول الرت�سيحات املقدمة 
من املوظفني واأع�ساء هيئة التدري�س والطالب للتناف�س على جوائز اخلري ال� 
نيويورك للخدمة‘، وقررت جلنة من  ’جائزة رئي�س جامعة  اإىل  اإ�سافًة   12
اأع�ساء موظفي ق�سم احلياة اجلامعية اأ�سماء الفائزين باجلوائز بال�سرتاك 

جديدتني:  فئتني   2017 ع��ام  ن�سخة  يف  اجل��وائ��ز  وت�سمنت  ال��ط��الب.  م��ع 
’جائزة نائب رئي�س اجلامعة امل�ساعد للتميز‘، و ’جائزة موظفي ق�سم احلياة 
الطالبية‘، حيث اأُ�سيفت ’جائزة نائب رئي�س اجلامعة امل�ساعد للتميز‘ لتكرمي 
بارز يف  اأثر  ق��دوًة ومثاًل للطالب، والذين كان لهم  ي�سكلون  الذين  الطالب 
اجلامعة لريادتهم وم�ساهماتهم الفاعلة يف املجتمع. وتعد الطالبة الإماراتية 
 ميثاء املعمري، اأحد طالب دفعة 2018، اأول من يح�سل على هذه اجلائزة.

كا�ستلني،  جي�س  ن�سيب  م��ن  اجلامعية  احل��ي��اة  موظفي  ج��ائ��زة  ك��ان��ت  بينما 
م���دي���رة ال���رام���ج يف م��ك��ت��ب ع��م��ي��د ال���ط���الب، وذل����ك مل�����س��اه��م��ت��ه��ا يف حتفيز 
ومت���ك���ني ال���ط���الب ع���ر ت�����س��ج��ي��ع ال��ت��ف��اع��ل وال���ت���وا����س���ل ب���ني ال���ط���الب من 
وكذلك  ل���دي���ه���م،  امل�����ب�����ادرة  روح  وت���ع���زي���ز  ال���ث���ق���اف���ي���ة،  اخل���ل���ف���ي���ات  خم��ت��ل��ف 
اأبوظبي. ن��ي��وي��ورك  جامعة  يف  الطالبية  الهيئة  على  الإي��ج��اب��ي   ل��ت��اأث��ريه��ا 

برعاية �شما بنت حممد بن خالد اآل نهيان
مهرج�ن » اأهال رم�س�ن « مب�س�ركة 

اأ�سح�ب الهمم من االأطف�ل
•• العني - الفجر

برعاية ال�سيخة الدكتورة �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان رئي�س جمل�س 
اإدارة موؤ�س�سات ال�سيخ حممد بن خالد اآل نهيان الثقافية والتعليمية ،نظم 
الثقايف وجمعية حممد بن خالد  اآل نهيان  ال�سيخ حممد بن خالد  مركز 
اآل نهيان لأجيال امل�ستقبل مهرجانا بعنوان ) اأهال رم�سان ( مبقر مركز 
البوادي مول مبدينة العني بح�سور ح�سد كبري من رواد املركز التجاري 
الف�سيل  ال�سهر  اق��رتاب  وبهجة  ال�سعادة  اإدخ��ال  الفعالية  ا�ستهدفت  حيث 
على نفو�س الأيتام واأ�سحاب الهمم والأطفال املتواجدين مع اأ�سرهم من 
املذيع  من  كل  املهرجان  فعاليات  اإجن��اح  يف  �سارك  وق��د   ، اجلن�سيات  كافة 

حممد ال�سحي والطفلة املبدعة عائ�سة ال�سويدي.
 كما �ساركت فرقة دبا ال�سعبية يف تقدمي لوحات فنية �سعبية جذبت واأمتعت 
التوا�سل  لو�سائل  الإقليمي  الإعالمي  املهرجان  ا�ستقبل  كما  املتواجدين 
ال�سيخة  فيها  �سكر  كلمة  واأل��ق��ى  دول��ة قطر  م��ن  ال��ري��دي  ال�سيد حممد 
الالحمدود  دعمها  على  نهيان  اآل  خ��ال��د  ب��ن  حممد  بنت  �سما  ال��دك��ت��ورة 
للرامج الثقافية والجتماعية يف دولة الإمارات كذلك دور مكتبة اأجيال 

امل�ستقبل .
واأبرز  اأه��م  ح��ول  اأ�سئلة  ا�ستهدفت  ثقافية  م�سابقات  املهرجان  تخلل  وق��د 
اإجن��ازات رئي�س جمل�س الإدارة ودوره��ا يف دخ��ول دول��ة الإم��ارات مو�سوعة 
جيني�س من خالل اأكر در�س قرائي عام 2016 م كذلك اأبرز الإجنازات 
والرامج وامل�ساريع يف عام اخلري تلبية لدعوة رئي�س الدولة �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان - حفظه اهلل -  واختتم املهرجان بتكرمي 
اإدارة مركز ال�سيخ حممد بن خالد اآل نهيان الثقايف لكافة اجلهات الداعمة 

واملنظمة والتي �ساهمت يف اإجناح املهرجان . 

مدر�سة �سقر االإم�رات تخرج 
كوكبة من براعمه�

•• العني-الفجر:

احتفلت مدر�سة �سقر المارات الدولية اخلا�سة بتخريج كوكبة من براعم 
ق�سم ريا�س الأطفال للعام الدرا�سي احلايل وذلك خالل احلفل الذي اأقيم 

على م�سرح مدر�سة الدهماء يف مدينة العني.
ح�سر احلفل حمد �سعيد بن تري�س الظاهري رئي�س جمل�س اإدارة املدر�سة 
ريا�س  ق�سم  مديرة  حمزة  وغدير  املدر�سة  مديرة  الن�سراهلل  وانطوانيت 
الإدارية  الهيئتني  واأع�ساء  اخلريجني  وذوي  اأه��ايل  من  وع��دد  الأط��ف��ال 
والتدري�سية، وتخلل احلفل فقرات ورق�سات منوعة قدمها الطالب تعبرياً 

عن فرحهم وبهجتهم بهذا اليوم.



اأح��ج��ام وكميات  اخل��ط��وة الأوىل، اخ��رت وج��ب��ات 
اأقل، لكن مع �سعرات اأكر.

يف و�سفات الت�سمني وزيادة الوزن، عادة ما جند 
التي  الوجبات  تتناول  اأن  هو  المثل  التوجه  اأن 
قليلة  اأنها  اإل  احل��راري��ة  بال�سعرات  عالية  تكون 
الكمية واحلجم، واإليك اأ�سهر هذه الأمثلة التي 

قد تدخل �سمن و�سفات زيادة الوزن.

خلطات للت�شمني وو�شفات لزيادة ال�زن
- البذور واملك�شرات: 

تعتر املك�سرات اأحد م�سادر الروتينات والدهون 
املفيدة  الغذائية  ب��الأل��ي��اف  غنية  وه��ي  امل��ف��ي��دة، 

وجمموعة من املعادن والفيتامينات.
تعد  و

املك�سرات احد امل�سادر الغنية بال�سعرات احلرارية، 
اإذ اأن كل 30 غم من املك�سرات حتوي ما يقارب 

حرارية. �سعرة   200  150-
ومن اف�سل الأمثلة التي من املمكن 

بذور  هي  ال��ب��ذور  من  ا�ستغاللها 
والتي  واليقطني  ال�سم�س  عباد 

متدك ب�سعرات حرارية عالية 
ا�سافة  وب��الإم��ك��ان 

امل������ك�������������س������رات 
اإىل  وال����ب����ذور 
وج��������ب��������ات��������ك 
امل�����خ�����ت�����ل�����ف�����ة، 
وخ���������ا����������س���������ة 
اللبان، حبوب 
الف�������������ط�������������ار 
ال������ك������ام������ل������ة، 
ال���������س����وف����ان، 
ت  ل�سلطا ا

وال�سوربات.  

الف�اكه املجففة
كمية  لتناول  و�سيلة  املجففة  الفواكه  تعتر 
كما  اأق��ل،  وبكميات  الفواكه  اأك��ر من 

حت���������ب انها فر�سة لتتناول ما 

ت�ستهي  من الفواكه دون مو�سمها، الزبيب، و

التمر  اخل����وخ،  ال����ري،  ال��ت��وت  ال��ت��ني،  امل�سم�س، 
وغريها الكثري من الفواكه التي قد تكون بدياًل 
بال�سعرات  وع��ال��ي��ة  التح�سري  �سريعة  ل��وج��ب��ات 

ولذيذة وبديلة للحوليات الغري �سحية.
اأي�سا  الفواكه  اأف�سل  املوز واملاجنا من  قد يكون 
فهي  املجففة،  الفواكه  تناول  تف�سل  مل  حال  يف 
كل حبة ماجنو  احل��راري��ة؛  بال�سعرات  غنية 
متو�سطة احلجم حتوي ما يقارب 130 

�سعرة حرارية.

اأ�شف الزي�ت املفيدة لأغذيتك
وا�ستغالل  النباتية،  ال��زي��وت  ا�سافة  اإن 
كاملك�سرات  امل���ف���ي���دة  ال�����ده�����ون  م�������س���ادر 
والف�����وك�����ادو ق���د ت���ك���ون م���ن ا���س��ه��ل الطرق 
�سمن  وزي��ادت��ه��ا  احل��راري��ة  ال�سعرات  لإ���س��اف��ة 

وجباتك.

كل حبة من الأف��وك��ادو قد حت��وي ما يزيد على 
حراري، �سعر   300

املفيدة.  والدهون  للروتينات   فهي م�سدر 
الزيتون،  زي����ت  م���ن  ك���ب���رية  وم��ل��ع��ق��ة 
�سعر   120 ك�سب  يف  �ست�ساعدك 

حراري.
ا���س��ف الأف���وك���ادو وزيت 
اأطباقك  اإىل  الزيتون 
اأحد  ف��ه��ي  ال��ي��وم��ي��ة 
الت�سمني  خلطات 
اىل  امل�������م�������ي�������زة، 
ال�������������س������ل������ط������ات 
ووج���������ب���������ات���������ك 
امل�������خ�������ت�������ل�������ف�������ة 
ت  ي�سا و ند ل�سا كا
احلم�س  واأط�����ب�����اق 

واللبنة.

تناول اخل�شار الن�ش�ية
ركز على الن��واع الن�سوية من اخل�سار بدل من 
العادية منها، مثل البطاطا والذرة ال�سفراء بدًل 
�سي�ساعدك يف  ه��ذا  اأو اجل��زر،  الفلفل احللو  من 
اخل�سار  ح�س�س  من  احل��راري��ة  ال�سعرات  ك�سب 

اي�ساً.

الع�شل، املربى وزبدة الف�ل ال�ش�داين
ال���ت���ي ق���د ين�سح  اإح������دى ال���وج���ب���ات اخل��ف��ي��ف��ة 
والتي  اليومي  الغذائي  نظامك  �سمن  باإدخالها 
بال�سعرات  ل��ك��ون��ه��ا ع��ال��ي��ة  ك��ث��رياً  ت�����س��اع��دك  ق��د 
واملربى   الع�سل  ه��ي  قليلة  وب��ك��م��ي��ات  احل���راري���ة 

وزبدة الفول ال�سوداين.
ملعقة كبرية من الع�سل اأو املربى اأو زبدة الفول 
�سعر   100   60- يقارب  مبا  مت��دك  ال�سوداين 

حراري.

التحكم يف ال�زن:
 كانت قد اأثبتت درا�سة حديثة اأن الزجنبيل ميكن اأن يلعب 
دوًرا ملمو�ًسا يف التحكم يف الوزن و�سحة املعدة والأمعاء.

يقلل من الرغبة يف الطعام: 
اأن  كولومبيا  بجامعة  التغذية  ملعهد  �سابقة  درا�سة  ذكرت 
ي�سعر  ال�سخ�س  يجعل  للطعام  احل��ار  الزجنبيل  اإ�سافة 
بالمتالء �سريًعا ويقلل من الرغبة يف الطعام فيما بعد. 
ويزيد من توليد اجل�سم للحرارة ويقلل ال�سعور باجلوع، 

مما يدعم دوره يف حمية اإنقا�س الوزن. 

م�شاد لل�شم�م:
ال����زجن����ب����ي����ل  ي����ع����ت����ر   
للوقاية  هاًما  عن�سًرا 
ال���������س����م����وم وم���������س����اًدا 

لاللتهابات وي�سفي جماًل على الإن�سان. ويرى الباحثون 
اأن الزجنبيل به مكونات حتث على اإفراز الع�سارة املعدية 
يف  الطعام  وت�ساعد  الأمعاء  ع�سالت  حركة  من  وحت�سن 
من  التخل�س  يتم  حتى  اله�سمي  اجل��ه��از  خ��الل  حركته 

الف�سالت.

تخفيف اآلم احلي�ض:
اأثبتت درا�سة ن�سرت موؤخًرا بجريدة الطب البديل واملكمل 
اآلم احلي�س وذلك ب�سرب  الزجنبيل على تخفيف  تاأثري 
امل��اء واإ�سافة  ق��در منه بعد نقعه يف 
ب�����ع�����������س ال����ع���������س����ل 
اأو  الأبي�س 

الليمون له.

للح�امل:
 ذكرت الكلية امللكية الريطانية لأمرا�س الن�ساء والولدة 
على  �ساغط  �سوار  و�سع  اأو  الزجنبيل  م�سروب  تناول  اأن 
مع�سم اليد، رمبا ي�ساهم يف تخل�س احلوامل من ال�سعور 
بالغثيان والتقيوؤ خالل فرتة احلمل. حيث قالت جوي�س 
بجامعة  املتكامل  الطب  العظام مبركز  اأورام  طبيبة  اإري 
تناول  احلامل  لل�سيدة  "ميكن  اإن��ه  الأمريكية  املريالند 
جرعات �سغري من الزجنبيل )اأقل من 1000 مليجرام( 

لفرتة ق�سرية اأثناء احلمل".

الدوايل: 
يحتوي الزجنبيل على مواد تلعب دوًرا يف عالج اللتهابات 
وحت�سني �سخ الدم، وين�سح الأطباء بخلط بودرة الزجنبيل 
مع حبوب فيتامني "اإي" وو�سعها على الأماكن 

امل�سابة بالدوايل.

ال����������ق���������اي���������ة م����ن 
ال�شرطانات:

كبري  دور  ل���ل���زجن���ب���ي���ل   
اأن�������واع  ال����وق����اي����ة م����ن  يف 
����س���رط���ان���ات خم��ت��ل��ف��ة مثل 
�سرطان القولون والرو�ستاتا 
وال��ث��دي واجل��ل��د وال��رئ��ة، وذلك 
من  ال�����ع�����ايل  حم�����ت�����واه  اإىل  ي����ع����ود 
باأن  الن�سطة، ووجد  وامل��واد  الأك�سدة  م�سادات 
تناول الزجنبيل املطحون له دور يف الق�ساء على 
خاليا �سرطان املبي�س ب�سكل خا�س، بح�سب درا�سة 
اأجراها املركز ال�سامل لل�سرطان يف جامعة مي�سيجان.

عالج الزكام: 
امل�ساكل  ع��الج  يف  كبري  دور  ل��ه  الزجنبيل 

ال��ت��ي ت�����س��ي��ب اجل���ه���از ال��ت��ن��ف�����س��ي، وهو 
والتخفيف  امل��ن��اع��ة،  ت��ع��زي��ز  يف  ف��ع��ال 

من اأعرا�س نزلت الرد واأمرا�س 
ي�����س��اه��م يف عالج  ال�����س��ت��اء، ك��م��ا 

ال�سعب  ويو�سع  احللق  التهاب 
ال�����ه�����وائ�����ي�����ة وي����خ����ف����ف من 

ويطرد  كال�سعال  الأعرا�س 
البلغم.

ينقي الب�شرة: 
ال����زجن����ب����ي����ل ل������ه ف����وائ����د 

جمالية تعود على الب�سرة، 
فهو ي�ساعد يف تفتيح الب�سرة 

على  ي�ساعد  كما  وتنقيتها، 
من  ووقايتها  الب�سرة  تعقيم 

اللتهابات.

الق�شاء على ق�شرة ال�شعر:
 ال���زجن���ب���ي���ل ل�����ه خ�������س���ائ�������س يف 
الراأ�س. ويتم  التخل�س من ق�سرة 

ذل����ك ب��خ��ل��ط 2 م��ل��ع��ق��ة ط���ع���ام من 
ملعقة   3 مع  ال��ط��ازج  املب�سور  الزجنبيل 

كبرية من ال�سم�سم اأو زيت الزيتون واإ�سافة 
ثم  اخلليط.  اإىل  الليمون  كمية من ع�سري 
وا�سطفيه  ب��ه  راأ���س��ك  ف���روه  بتدليك  ق��وم��ي 
بعد 15 اإىل 30 دقيقة. وينبغي اأن يتم هذا 
ثالث مرات يف الأ�سبوع للح�سول على فروة 

الراأ�س خالية ق�سرة الراأ�س.

�شحة وتغذية

للزجنبيل وجم�لية  عالجية  فوائد   10

ينق�شك بع�ض الغرامات لي�شبح وزنك مثاليًا، وتبحث عن طريقة �شحية لزيادته؟
هل من خلطات للت�شمني مفع�لها �شحري كما يعتقد البع�ض؟

بالطبع لن تتناول ال�جبات الد�شمة وال�شريعة وت�شرب امل�شروبات الغازية امل�شرة لتح�شل على ال�شعرات احلرارية التي تلزمك، 
فاللج�ء لهذه الأن�اع الفقرية باملغذيات قد يزيد وزنك لكنه يف املقابل �شي�ؤثر �شلبًا على �شحتك، وقد ي�ؤدي اىل ا�شابتك ب�ش�ء 
التغذية.القليل من ال�شرب والإرادة واللتزام بنظام غذائي �شحي عايل بال�شعرات والرتكيز على ان يك�ن لديك جدول وم�اعيد 

ثابتة لتناول الطعام. عملية زيادة ال�زن هي عملية بطيئة وتدريجية وحتتاج اإىل القليل من ال�شرب لكي جتني النتائج.

عملية بطيئة وتدريجية وحتتاج اإىل القليل من ال�شرب

و�سف�ت �سحية لزي�دة الوزن

الزجنبيل من اأ�شهر الأع�شاب التقليدية يف امل�روث ال�شعبي، وي��شف كعالج للعديد من الأمرا�ض، 
�ش�اء مبفرده اأو باإ�شافته مع �شئ اأخر.

اإىل  الزجنبيل  من  املزيد  اإ�شافة  يف  التفكري  فعليك  ل،  اأم  الزجنبيل  تناول  حتب  كنت  و�ش�اء 
طعامك اأو �شرابك كمك�ن نباتي مفيد لل�شحة ب�جه عام وللجهاز اله�شمي ب�شكل خا�ض.

وللزجنبيل العديد من الف�ائد العالجية وال�شحية، ونربز اأهم 10 ف�ائد، ح�شبما ذكر م�قع 
:"BBC"
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املال والأعمال

ح�مد بن زايد يح�سر انطالق فع�لي�ت املنتدى االقت�س�دي الع�ملي حول ال�سرق االأو�سط و�سم�ل اأفريقي� يف االأردن

ت�شجيع ال�شباب امل�اطنني للخروج باخرتاعات مبتكرة

حممد بن را�سد لتنمية امل�س�ريع واوريجن ب�ي�س يتع�ون�ن
 الإطالق مب�درة "ه�ي �سب�رك" لتد�سني امل�س�ريع املبتكرة

املري: الإبتكار وريادة الأعمال وامل�شاريع ال�شغرية واملت��شطة، يف طليعة اأول�ياتنا ال�شرتاتيجية

موؤ�س�سة نفط ال�س�رقة الوطنية توقع اتف�قية توريد الغ�ز الطبيعي مع هيئة كهرب�ء ومي�ه ال�س�رقة

•• البحر امليت-وام:

ح�سر �سمو ال�سيخ حامد بن زايد اآل نهيان رئي�س ديوان 
ويل عهد اأبوظبي انطالق فعاليات املنتدى القت�سادي 
الذي  اأفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  ح��ول  العاملي 
البحر  الها�سمية مبنطقة  الأردنية  اململكة  ت�ست�سيفه 
امل��ي��ت مب�����س��ارك��ة ع���دد م��ن روؤ����س���اء ال����دول واأك����ر من 
وال�سيا�سيني  الأع��م��ال  ق���ادة  م��ن  �سخ�سية   1000
الدولية  واملنظمات  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  وممثلي 

وال�سبابية من اأكر من 50 بلدا .
عبداهلل  امللك  جاللة  افتتحه  ال��ذي  املنتدى  ويهدف 
اإىل  ال�سقيقة  الها�سمية  الأردنية  اململكة  ملك  الثاين 
توفري من�سة ت�سهم اإيجابيا يف ت�سكيل م�ستقبل ال�سرق 
الأو�سط و�سمال اإفريقيا من خالل التعاون وال�سراكة 

بني القطاعني العام واخلا�س.
اجلل�سة  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حامد  �سمو  و�سهد 
ال��روف�����س��ور كالو�س  ال��ت��ي حت���دث فيها  الف��ت��ت��اح��ي��ة 
���س��واب م��وؤ���س�����س امل��ن��ت��دى الق��ت�����س��ادي ال��ع��امل��ي و�سمو 
الأمري احل�سني بن عبداهلل الثاين ويل العهد الأردين 
مع�سوم  وف����وؤاد  ا�سبانيا  مملكة  م��ل��ك  فيليب  وامل��ل��ك 
رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة ال��ع��راق واي�����س��وف��و حم��م��ادو رئي�س 
جمهورية النيجر . وركزت الكلمات حول الفر�س التي 

التطوير  يف  افريقيا  و�سمال  العربية  املنطقة  تنتظر 
والتنمية ودور ال�سباب يف اأخذ زمام املبادرة ولعب دور 
اأ�سا�سي يف قيادة هذه الدول نحو الزدهار والتطور اإىل 
جانب اأ�س�س النمو القت�سادي والذي من اأهمه الأمن 
التحديات  مواجهة  على  العمل  و�سرورة  وال�ستقرار 
اأهمها  ال��ت��ط��ور وم��ن  ال��ت��ي تعرقل ط��ري��ق  واحل��واج��ز 

الفقر واجلهل.
اأردن الريادة والب��داع  التي  كما ح�سر �سموه جل�سة  

�سلطت ال�سوء على اآفاق امل�ستقبل يف املنطقة.
وال��ت��ق��ى ���س��م��وه ع��ل��ى ه��ام�����س امل��ن��ت��دى ع���ددا م��ن كبار 
حيث  وال���دويل  الإقليمي  امل�ستويني  على  امل�سوؤولني 
املنتدى  فعاليات  ح��ول  احل��دي��ث  معهم  �سموه  ت��ب��ادل 
اإقليميا واله��داف التي ي�سعى  وال�سمعة التي ر�سخها 
لتحقيقها يف ايجاد من�سات للتوا�سل بني كافة اجلهات 
الإقليمية والعاملية للبحث يف تاأ�سي�س منطلقات جديدة 
لتحفيز اقت�سادات دول املنطقة .. م�سريا �سموه اإىل اأن 
دول��ة الإم��ارات تدعم وت�سجع هذا الجت��اه كونه اأحد 
العوامل املهمة التي ت�سهم يف ا�ستقرار املنطقة وتعمل 

على تنمية اجلوانب القت�سادية والجتماعية.
خالل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��ام��د  ال�سيخ  �سمو  ول��ف��ت 
والتن�سيق  التعاون  اأهمية  اإىل  امل�سوؤولني  مع  لقاءاته 
وال��ت�����س��اور ب���ني خم��ت��ل��ف امل��وؤ���س�����س��ات وال��ق��ط��اع��ات يف 

لو�سع  ال��دول  جميع  تهم  التي  القت�سادية  الق�سايا 
منها  وت�ستفيد  اجلميع  فيها  ي�سهم  م�سرتكة  اأر�سية 

كافة الدول ل�سمان ا�ستمرار النمو القت�سادي.
وتطرق احلديث اإىل اأهمية بذل اجلهود من خمتلف 
التن�سيق  الدول واملنظمات القت�سادية لتعزيز فر�س 
القت�سادي  ال��ق��ط��اع��ني  يف  ال������دول  ب���ني  وال���ت���ع���اون 
لال�ستثمار  مهمة  وحوافز  عوامل  واإيجاد  والتجاري 

امل�سرتك من اأجل تعزيز النمو القت�سادي العاملي.
وتت�سمن اأجندة املنتدى حمورا حول الثورة ال�سناعية 
القت�ساد  تطور  الأح��دث يف  املرحلة  ب�سفتها  الرابعة 
عن  الناجتة  الفر�س  م��ن  كبري  بحجم  وتعد  العاملي 
قطاعات  ع��دة  يف  وامل��ع��ل��وم��ات��ي  التكنولوجي  ال��ت��ط��ور 
اقت�سادية. ويناق�س امل�ساركون املهتمون كيفية ت�سخري 
وت�سجيع  ج��دي��دة  عمل  ف��ر���س  لتوليد  التكنولوجيا 
الفئات  لكل  ال�سامل  النمو  وحتفيز  الأع��م��ال  ري���ادة 
ال�سركات  دور  وت��ع��زي��ز  ال�سباب  خا�سة  الجتماعية 
الريادية يف ت�سكيل املحاور الأ�سا�سية للثورة ال�سناعية 
ال��راب��ع��ة ك��ال��ذك��اء ال���س��ط��ن��اع��ي وال��ط��ب��اع��ة ثالثية 
لأ�سحاب  الفر�سة  و�ستتاح  الأ�سياء.  واإنرتنت  الأبعاد 
ال�����س��رك��ات ع��ر���س امل�����س��اري��ع ال��ت��ي ق��د ت��ع��ود بالفائدة 
اأمام الرياديني  اإتاحة املجال  اإىل  اإ�سافة  على املنطقة 
قد  اأف��ك��ار  وخلق  ال�سركات  تطوير  كيفية  يف  للتفكري 

تت�سمن حلول م�ستقبلية لعدد من امل�ساكل حيث من 
اأبرز تداعيات الثورة ال�سناعية الرابعة املركبات ذاتية 
القيادة والتقدم الهائل يف علم اجلينات وغري ذلك من 

الثورات ال�سناعية والتكنولوجية.
و�سلطت عدد من اجلل�سات ال�سوء على تنامي جهود 
وتغري  باملنطقة  دول  ع��دة  يف  الق��ت�����س��ادي  الإ���س��الح 
اأولويات ال�ستثمار والتجارة والتحولت اجليو�سيا�سية 
من  والإن�ساين  الإغاثي  بالعمل  املرتبطة  والتحديات 
ال��ع��الق��ة يف م�سعى  خ���الل احل����وار ب��ني اجل��ه��ات ذات 
ملعاجلة التحديات فى �سوريا والعراق وليبيا واأولوية 
دع��م ال��الج��ئ��ني . كما ي��ت��ن��اول امل��ن��ت��دى - ال���ذي يقام 
تاأثريات  امل�ستقبل   نحو  الأج��ي��ال  �سعار  متكني  حتت 
الثورة ال�سناعية الرابعة على املجتمعات واقت�ساداتها 
العاملي  القت�ساد  تطور  يف  الأح��دث  املرحلة  ب�سفتها 
وال��ت��ي ت��ع��د ب��ح��ج��م ك��ب��ري م��ن ال��ف��ر���س ال��ن��اجت��ة عن 
قطاعات  ع��دة  يف  وامل��ع��ل��وم��ات��ي  التكنولوجي  ال��ت��ط��ور 

اقت�سادية.
وي��ت�����س��م��ن ج����دول اأع���م���ال امل��ن��ت��دى م��ن��اق�����س��ة كيفية 
ع��م��ل جديدة  ف��ر���س  ل��ت��ول��ي��د  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت�سخري 
لكل  ال�سامل  النمو  وحتفيز  الأع��م��ال  ري��ادة  وت�سجيع 
فئات املجتمعات خ�سو�سا يف هذه املنطقة التي تتمتع 

بكثافة �سكانية �سابة.

•• دبي-الفجر: 

امل�ساريع  لتنمية  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  م��وؤ���س�����س��ة  وق��ع��ت 
ال�سغرية واملتو�سطة، اإحدى موؤ�س�سات اقت�سادية دبي، 
اخلدمات  يف  املتخ�س�سة  باي�س"  "اوريجن  و���س��رك��ة 
التقنية وال�ست�سارية"، اتفاقية تعاون لإطالق برنامج 
"هاي �سبارك" الذي يتيح لأع�ساء املوؤ�س�سة الراغبني 
باإن�ساء م�ساريع مبتكرة اأو تطوير منتجات واخرتاعات 
حتتاج لت�سنيع مناذج اأولية لها اأو تطويرها بال�ستعانة 
بخدمات اوريجني باي�س. وت�سعى املوؤ�س�سة من خالل 
هذه ال�سراكة اإىل توفري الدعم لأع�ساء مركز حمدان 
بتطوير  الراغبني  املخرتعني  من  والبتكار  لالبداع 
وتنمية  تطوير  وبالتايل  لخرتاعاتهم،  اأولية  من��اذج 
امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة لالرتقاء بها اإىل اأف�سل 

امل�ستويات على جميع الأ�سعدة.
املختلفة  امل��خ��ت��رات  ا���س��ت��خ��دام  الت��ف��اق��ي��ة  وت�����س��م��ل 
املنتجات  هذه  لتقييم  باي�س  اوريجني  ل�سركة  التابعة 
والخرتاعات من خالل املخت�سني لديهم، بالإ�سافة 
التطوير  على  ل��الإ���س��راف  مبخت�سني  ال�ستعانة  اإىل 
ميكنهم  مبا  حاجاتهم  ح�سب  للم�سرتكني  والتدريب 

من تنفيذ م�ساريعهم باأيديهم. 
التنفيذي  امل���دي���ر  ن��ائ��ب  امل�����ري،  ���س��ع��ي��د م��ط��ر  وق����ال 
ال�سغرية  امل�ساريع  لتنمية  را�سد  بن  حممد  ملوؤ�س�سة 
الأعمال  وري���ادة  الإبتكار  املوؤ�س�سة  ت�سع  واملتو�سطة: 
اأولوياتها  طليعة  يف  واملتو�سطة،  ال�سغرية  وامل�ساريع 
م�ساهمة  تعزيز  على  نحر�س  حيث  ال�سرتاتيجية، 
التنمية  ع��م��ل��ي��ة  يف  ال�����س��ب��اب  وج���ي���ل  الأع����م����ال  رواد 
القت�سادية وا�سراكهم يف �سناعة امل�ستقبل من خالل 
ت�سجيع مبادراتهم الذاتية عر توفري البيئة املالئمة 
ل��ه��م ل���الإب���داع والب���ت���ك���ار م���ن خ���الل م��رك��ز حمدان 
ل���الإب���داع والب��ت��ك��ار ال����ذي ي��وف��ر م��ن��ظ��وم��ة متكاملة 
م�ساريعهم،  ترخي�س  خ���الل  م��ن  الأف���ك���ار  لأ���س��ح��اب 
وتطوير النماذج الأولية لهم، وحفظ امللكية الفكرية 
لهذه امل�ساريع، و�سوًل اإىل م�ساعدتهم يف ت�سويقها يف 

ال�سوق املحلي .
امل���ري: ط��رح م��رك��ز ح��م��دان لالإبداع  واأ���س��اف �سعيد 
متكن  والتي  الفرتا�سية  املكاتب  ع�سوية  والبتكار 
التكاليف  باأقل  ان�ساء م�ساريعهم  الأفكار من  اأ�سحاب 

هذه  لتطوير  والتوجيه  الر���س��اد  على  احل�سول  م��ع 
من  والخ��رتاع��ات  الأفكار  اأ�سحاب  ومتكني  امل�ساريع، 
اأع�ساء املركز على ت�سميم النماذج الأولية من خالل 
كجزء  الأويل  النموذج  ي�ستخدم  حيث  بي�س،  اأوريجن 
القدرة  امل�سممني  فيمنح  املنتج،  ت�سميم  عملية  من 
النظريات  وو���س��ع  الت�سميم  ب��دائ��ل  ا�ستك�ساف  على 
حمل الختبار والتاأكد من الأداء قبل خو�س مرحلة 
ارويجن  م��ع  بالتعاون  امل��ري  واأ���س��اد   . الفعلي  الإن��ت��اج 
الأع�ساء  واخ�����رتاع�����ات  م��ن��ت��ج��ات  ل��ت��ط��وي��ر  ب���اي�������س 
اأولية  من���اذج  ت�سنيع  يف  ي��رغ��ب��ون  ال��ذي��ن  املنت�سبني 
مل�ساريعهم اأو تطويرها من خالل ا�ستخدام املخترات 
املختلفة التابعة لل�سركة، وقال: ي�سعى مركز حمدان 
طموحات  تالئم  بيئة  توفري  اإىل  والب��ت��ك��ار  ل��الإب��داع 
رواد الأعمال والراغبني يف اخلروج مب�ساريع ذات ح�س 
ال�سباب  متطلبات  تلبية  على  نحر�س  ل��ذا  اإب��ت��ك��اري، 
التي  ع��دد من اخلدمات  توفري  خ��الل  املواطنني من 
املري:  واأ���س��اف    . الب��ت��ك��ارات  اإىل تنفيذ ه��ذه  تهدف 
وتقدمي  والآلت،  باملرافق  م�سرتك  كل  تعريف  �سيتم 
واملواد  الآلت  ا�ستخدام  على  جم��اين  اأ�سا�سي  تدريب 
الأ�سا�سية املطلوبة للعمل ح�سب احتياجات امل�سروع اأو 
الآليات يف املخترات تدريب  املنتج. و�ستتطلب بع�س 
وال�سالمة، وميكن  الوقاية  باإجراءات  �سامل  وتعريف 

ل��ل��م�����س��رتك��ني ا���س��ت��خ��دام��ه��ا ب��ع��د ح�����س��ور ور�����س عمل 
خم�س�سة اأو بعد تدريب خا�س ح�سب احلاجة .

مع  بالتعاون  تخطط  املوؤ�س�سة  اأن  اإىل  امل���ري  واأ���س��ار 
اإط����الق دب��ل��وم خم��ت�����س يف دعم  اورج����ني ب��اي�����س اإىل 
الولية  ال��ن��م��اذج  ت��ن��ف��ي��ذ  م���ن  لتمكينهم  امل��ب��ت��ك��ري��ن 
باحرتافية عالية والتعرف على متطلبات واحتياجات 
الأولية  وامل��وارد  امل��واد  على  وكيفية احل�سول  النماذج 
ا�ستخدام  كيفية  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  لتنفيذها،  ال��الزم��ة 

التكنولوجيا ودجمها يف هذه النماذج.
وقال اأحمد م�سلي، �سريك ومدير عام �سركة اأوريجن 
باي�س: كان اإطالق مبادرة هاي �سبارك يف عامها الأول 
البتكار  ل��دع��م  عملية  اأ���س�����س  و���س��ع  يف  فعالة  خ��ط��وة 
كاإطار جديد ملبادرة الأعمال ودعم امل�ساريع ال�سغرية 
من خالل تعاوننا مع موؤ�س�سة حممد بن را�سد لتنمية 
امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة ومركز حمدان لالإبداع 
بالن�سبة  كبري  ب�سكل  ملهماً  ال��ع��ام  وك���ان  والب��ت��ك��ار. 
والحتياجات  ال��ف��ر���س  م��ن  ال��ع��دي��د  مل�سنا  ح��ي��ث  ل��ن��ا 
الأعمال  م��ب��ادروا  ي��واج��ه��ا  ال��ت��ي  املحلية  وال��ت��ح��دي��ات 
مع  الوثيق  العمل  بالتايل  ومت  البتكار  على  القائمة 
املوؤ�س�سة لو�سع خطة تعزز جاذبية وفر�س النجاح يف 
تواجهها  ثغرات خمتلفة  �سد  على  وتعمل  املجال  هذا 
امل�ساريع املبتكرة خالل خمتلف مراحل بلورة الأفكار 

والبحث وتطوير واختبار النماذج و�سوًل اإىل الت�سنيع 
والت�سويق .

امل��ب��ادرات العملية  اأه���م  اأح���د  وي��ع��د دب��ل��وم املبتكر م��ن 
برنامج متكامل  �سبارك" وهو  "هاي  التي نتجت عن 
القائمة  الأعمال  ملبادرة  اأ�سا�سية  قواعد  لبناء  يهدف 
على الإنتاج واملنتجات املبتكرة منها ما يتعلق باملهارات 
الذهنية ملبادري الأعمال وقدرتهم على و�سع وتر�سيخ 
روؤية وا�سحة وواثقة توجه التخطيط ال�سرتاتيجي 
والتنفيذ، اأما اجلزء الثاين من الدبلوم هو �سق تقني 
يتعلق ببناء املعرفة العامة واملهارات الأ�سا�سية اليدوية 
القدرات  وبناء  اآلياتها  يف  احلديثة  التقنيات  ومعرفة 
ب�سكل  النماذج  تطوير  اأعمال  يف  لالنخراط  الفردية 
ل��ل��خ��وف يف ه���ذا اجلانب  اأي ح��واج��ز  م��ب��ا���س��ر وك�����س��ر 
حتديد  على  وقدرتهم  الأع��م��ال  م��ب��ادري  ثقة  بجانب 
املتخ�س�سة  اخل��دم��ات  مقدمي  م��ع  والتعامل  امل���وارد 
وامل�سانع واحلرفيني ب�سكل فعال وهي مهارات اأ�سا�سية 
والت�سويق  للت�سنيع  قابلة  مبتكرة  منتجات  لتاأ�سي�س 
ال��ت��ج��اري.  وي��رك��ز اجل��زء الثالث م��ن الرنامج على 
امل��ح��ل��ي��ة والفر�س  ب���امل���وارد  ال���وع���ي وامل��ع��رف��ة  ت��ع��زي��ز 
والقدرة  املبتكرة  امل�ساريع  مل��ب��ادرة  املحلية  وامل��ق��وم��ات 
منها يف  وال�ستفادة  املحلية  امل��وارد  اإىل  الو�سول  على 
امل��وارد ب�سرية  تطوير �سبكة الأعمال �سواء كانت هذه 
ذات  جمتمعات  اأو  حرفية  اأو  جت��اري��ة  اأو  �سناعية  اأو 
اإهتمامات م�سرتكة. وكلنا ثقة اأن عملنا امل�سرتك مع 
ال�سغرية  امل�ساريع  لتنمية  را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة 
واملتو�سطة ومركز حمدان لالإبداع من خالل الدبلوم 
�سبارك"  "هاي  م��ب��ادرة  �سمن  اأخ���رى  ب��رام��ج  بجانب 
هذا العام �ستكون وثبة مهمة يف �سعينا لدعم البتكار 
�سركة  بي�س،  اأوري��ج��ن  �سركة  تعد  املبتكرة.  والأع��م��ال 
يف  وا�ست�سارية  تفنية  خ��دم��ات  بتقدمي  تعنى  حملية 
جمال ت�سميم ال�سلع وتنفيذ النماذج الأولية وتهدف 
املجتمعات  يف  الإنتاجي  والعمل  البتكار  ثقافة  لن�سر 
واملعرفة  والتقنيات  امل�ساحة  اإتاحة  خالل  من  املحلية 
النماذج �سمن مراكز  العملية والتطبيقية يف �سناعة 
الفني  وال��دع��م  والإ���س��راف  امل�سورة  تقدمي  مع  ابتكار 
لأ�سحاب الخرتاعات يف تنفيذ النماذج ودرا�سة اأدائها 
و�سالمتها وجدواها لتكون قابلة للت�سنيع والت�سويق 

التجاري. 

•• ال�شارقة-الفجر:

 حتت رعاية جمل�س النفط يف اإمارة ال�سارقة، وقع ال�سيخ 
�سلطان بن اأحمد القا�سمي، نائب رئي�س جمل�س ال�سارقة 
و�سعادة   ، الوطنية  ال�سارقة  نفط  موؤ�س�سة  رئي�س  للنفط 
الدكتور املهند�س را�سد الليم، رئي�س هيئة كهرباء ومياه 
توريد  بهدف  ال��غ��از  ملبيعات  متكاملة  اتفاقية  ال�سارقة 
الكهربائية  الطاقة  توليد  حمطات  اإىل  الطبيعي  الغاز 
يف اإمارة ال�سارقة، ومبوجب هذه التفاقية تقوم موؤ�س�سة 
نفط ال�سارقة الوطنية بالتعاون مع �سريكتها يف امل�سروع 
امل�سرتك يونير بتنظيم عمليات ا�سترياد الغاز الطبيعي 
الغاز  وتزويد  ال�سارقة،  باإمارة  املُ�سال يف ميناء احلمرية 
الطبيعي اإىل حمطات توليد الطاقة الكهربائية الثالث 

التابعة لهيئة كهرباء ومياه ال�سارقة.
ومن املتوقع اأن ت�سل اوىل �سحنات الغاز الطبيعي امل�سال 
من قبل اجلهة املوردة )موؤ�س�سة نفط ال�سارقة الوطنية 
يف  امل�ستلمة  اجلهة  اإىل  بالو�سول  يونير(  مع  بالتعاون 
يتدفق  اأن  تقت�سي  اأن اخلطة  2019، حيث  مطلع عام 
ج���زء م��ن ال��غ��از امل����ورد م��ن حم��ط��ة ال���س��ت��الم يف ميناء 
الطاقة  لتوليد  احلمرية  حمطة  اإىل  مبا�سرة  احلمرية 
الكهربائية، يف حني يتم تزويد بقية الغاز املورد اإىل جممع 

الغاز يف حقل ال�سجعة التابع اإىل موؤ�س�سة نفط ال�سارقة 
الوطنية، ومن هناك يتم توزيعه اإىل بقية حمطات توليد 
الطاقة الكهربائية لهيئة كهرباء ومياه ال�سارقة.  جتدر 
التقنيات  اأح��دث  ي�ستخدم  امل�سروع  ه��ذا  اأن  اإىل  الإ���س��ارة 
العاملية من خالل حمطة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي 

الغازية،  اإىل احلالة  ال�سائلة  واإع��ادة حتويله من احلالة 
الإر���س��اء يف ميناء احلمرية  املحطة حمكمة  وتكون هذه 
ب�سكل دائم، و�ستقوم املحطة العائمة ب�سخ الغاز الطبيعي 
يف �سبكة الأنابيب لتكون قادرة على دعم تلبية متطلبات 
امل�ستهلكني يف كافة اأرجاء دولة الإمارات العربية املتحدة.  

ال�سيخ  بح�سور  توقيعها  مت  التي  التفاقية،  ومب��وج��ب 
جمل�س  رئي�س  مكتب  مدير  القا�سمي  اأحمد  بن  حممد 
ن��ف��ط ال�����س��ارق��ة  و امل��ه��ن��د���س ح���امت حم��م��د دي���اب املو�سى 
�ستقوم  الوطنية  ال�سارقة  نفط  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  مدير 
املوؤ�س�سة نفط ال�سارقة الوطنية، �سمن م�سروع م�سرتك 
الطبيعي  الغاز  ا�سترياد  بتنظيم  يونير،  �سريكتها  مع 
امل�سال اإىل ميناء احلمرية يف اإمارة ال�سارقة وتزويد الغاز 
الطبيعي اإىل حمطات الطاقة الثالث التي تديرها هيئة 

كهرباء ومياه ال�سارقة.
وقد �سرح �سعادة ال�سيخ �سلطان بن اأحمد القا�سمي نائب 
ال�سارقة  نفط  موؤ�س�سة  ورئي�س  النفط  جمل�س  رئي�س 
من  "نهدف  قائال  الإتفاقية  توقيع  مبنا�سبة  الوطنية 
اإىل تقدمي مورد  املُ�سال  م�سروع ا�سترياد الغاز الطبيعي 
تزويد  اأج���ل  م��ن  عليه  يعتمد  وم��وث��وق  وث��اب��ت  م�ستقر 
ال��ط��اق��ة وت��ع��زي��ز ق��درات��ن��ا يف ت��ول��ي��د ال��ك��ه��رب��اء يف اإم���ارة 
تقدمي  اإىل  نتطلع  فنحن  ذل��ك  على  وع���الوة  ال�����س��ارق��ة، 
تكون  وبحيث  م�ستقر  نحو  على  الطبيعي  الغاز  واردات 
ال��ط��اق��ة يف  ل��ق��ط��اع  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  م��ت��اح��ة كبنية حتتية 
دولة الإمارات العربية املتحدة باأ�سرها من اأجل امل�ساركة 
لال�ستخدامات  الطاقة  على  املتنامي  الطلب  تلبية  يف 

ال�سكنية وال�سناعية وجميع املرافق بالبالد .

حملة االأ�سهم يف دبي وراأ�س اخليمة  ي�ستفيدون 
من و�سية ح�س�سهم يف �سرك�ت املن�طق احلرة

•• راأ�س اخليمة – الفجر

اأ�سبح باإمكان حَملة الأ�سهم يف �سركات املناطق احلرة يف كل من دبي وراأ�س 
وي�سمنوا  ال�سركات  يف  ح�س�س  ملكيات  خم�س  حتى  يحموا  اأن  اخليمة 
و�سايا  خدمة  من  بال�ستفادة  وذل��ك  اليوم  من  ب��دءاً  اأعمالهم  ا�ستمرارية 

جديدة حمددة الغر�س من مركز دبي املايل العاملي.
منوذج  ب�سكل  احل���رة  املناطق  �سركات  اأ�سهم  و�سية  خ��دم��ة  امل��رك��ز  وي��ق��دم 
�سهلة  عملية  اّت��ب��اع  ال�سركات  اأ�سهم  حلملة  يتيح  الإن��رتن��ت  ع��ر  تفاعلي 

اخلطوات لتحديد امل�ستفيدين من ح�س�سهم يف تلك ال�سركات.
ويف اإط���ار تعليقه على اخل��دم��ة اجل��دي��دة، ق��ال ���س��ون ه���ريد، م��دي��ر �سجل 
من  نعرف  العاملي:  امل��ايل  دب��ي  مركز  يف  امل�سلمني  غ��ري  وت��رك��ات  الو�سايا 
عمالئنا اأن ا�ستمرارية الأعمال حتتل مكانة عالية على قائمة اهتماماتهم 
وخا�سًة يف حالت الوفاة غري املتوقعة، وتتيح خدمة الو�سية عر الإنرتنت 
ينعموا  كي  قليلة  بكلفة  �سريعة  حماية  على  يح�سلوا  اأن  الأ�سهم  حلملة 
الأعمال  ملالكي  بالن�سبة  خا�س  ب�سكل  �سحيحاً  ه��ذا  ون��رى  البال؛  براحة 

الذين ا�ستثمروا تعبهم واأموالهم طيلة حياتهم لإدارة اأعمالهم بنجاح .
اأن  اأ�سهمها  على  و�سية  ال��ع��م��الء  ي�سع  ال��ت��ي  ال�����س��رك��ات  ت��ك��ون  اأن  وي��ج��ب 
اأو مركز  راأ����س اخليمة  اأو  دب��ي  اإم���ارة  املناطق احل��رة يف  تكون م��وج��ودة يف 
الإمارات  موؤ�س�سًة يف  تكون  اأن  كما يجب  الدولية،  لل�سركات  راأ���س اخليمة 
العربية املتحدة وفقاً لأحكام القانون الحتادي لدولة الإم��ارات. وت�ساعد 
يف  الأ���س��ه��م  وحملة  الأع��م��ال  مالكي  احل��رة  املناطق  �سركات  اأ�سهم  و�سية 
التخطيط مل�ستقبل ثروتهم على املدى الطويل عر ب�سع خطوات مب�ّسطة 
 ،/http://difcprobate.ae/free-zone-will املوقع  على 
ونظراً لتغيري اأو زيادة مالكي الأعمال وحملة الأ�سهم حل�س�سهم ال�سهمية 
فاإنه من املمكن تعديل وحتديث الو�سايا امل�سجلة قدر ما يرغب اأ�سحابها 
ومتى ما اأرادوا. وتعتر و�سية اأ�سهم �سركات املناطق احلرة مبادرة عملية 
تعتمد على �سل�سلة من التفاقيات مع املناطق احلرة ال�سريكة يف دبي مثل 
املنطقة احلرة يف جبل علي )جافزا( ومركز دبي لل�سلع املتعددة ويف راأ�س 
لل�سركات  اخليمة  راأ����س  مركز  م��ع  الو�سايا  �سجل  يتعاون  حيث  اخليمة 
الدولية لإطالق هذه اخلدمة والرتويج لها. ومن جانبه فقد حتدث جو 
موينيهان الرئي�س التنفيذي ملركز راأ�س اخليمة لل�سركات الدولية قائاًل: 
يعتر التعامل املنا�سب مع الأ�سول يف حال تغري الظروف اأحد املتطلبات 
هكذا  من  ال�ستفادة  اإمكانية  وتعتر  العامليني.  للم�ستثمرين  الأ�سا�سية 
اإمارة  اختاروا  الذين  للم�ستثمرين  بالن�سبة  هامة  ميزًة  خم�س�سة  خدمة 
راأ�س اخليمة مقراً ل�ستثماراتهم اأو لت�سجيل �سركتهم عاملياً، خا�سًة بالنظر 
الو�سايا  �سجل  مثل  ع��ال��ي��ة،  مبوثوقية  يتمتع  م�سدر  م��ن  ت��اأت��ي  لكونها 
وتركات غري امل�سلمني يف مركز دبي املايل العاملي اإىل جانب �سلطة ت�سوية 
املنازعات. وقد كان ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي، ع�سو 
اإم��ارة راأ�س اخليمة دور حموري يف �سمان  املجل�س الأعلى لالحتاد، حاكم 
دعم الأعمال بالأطر القانونية العادلة وال�سفافة عالية الكفاءة، ويبدو هذا 
جلياً يف التزام اإمارة راأ�س اخليمة بهذا الهدف، ونحن نتطلع قدماً للتعاون 
مع مركز دبي املايل العاملي للرتويج لهذه املبادرة املتميزة. هذا وقد جاءت 
ردود الأفعال الأولية ملالكي ال�سركات يف املناطق احلرة اإيجابية للغاية جتاه 
اإطار  971 يف  هذه املبادرة: حيث قال نك وال�س، �سريك يف �سركة ميديا 
�سراكة منطقة حرة  يف  �سريكاً  بو�سفنا  بالقول:  املبادرة  تعليقه على هذه 
فاإننا ن�سعر بالطمئنان ملعرفة اأن كال ال�سريكني الآن اأ�سبحا قادرين على 
ب�سرعة وكفاءة عالية، وخا�سة  الإنرتنت  حماية احل�س�س والأ�سول عر 
الأعمال  كان منو  لطاملا  كثرية.  اأ�سفار  من  عملنا  عليه طبيعة  تنطوي  ملا 
�ساغلًة  نقطة  املقبلة  الأجيال  �سالح  لتحقيق  العمل  مل�ستقبل  والتخطيط 
بالن�سبة لنا، واأخرياً بات باإمكاننا و�سع و�سية ت�سعرنا براحة البال كونها 
تركز ب�سكل خا�س على الأ�سول املتعلقة باأعمالنا. اأما خو�سيه مالييل املدير 
املوؤ�س�س  ك��وين  من  انطالقاً  فيقول:  هيدز  كرييتف  �سركة  يف  وال�سريك 
واملالك ل�سركة كرييتف هيدز املتخ�س�سة يف حلول الت�سميم والتي تتخذ 
من املنطقة احلرة يف واحة دبي لل�سيليكون مقراً لها فاإين اأعمل على بناء 
ال�سركة مع التطلع دوماً للمدى البعيد، واأنا فخور للغاية باإجنازاتنا التي 
حققناها ك�سركة تكنولوجيا واأمتنى اأن اأمتكن من حماية القيمة والأ�سول 
اأختارهم كي يتابعوا  اأجل امل�ستفيدين الذين  اأعمايل من  اأوؤ�س�سها يف  التي 

م�سرية عملي يف حال وقوع اأي حادٍث طارئ اأو غري متوقع .

غرفة عجم�ن ت�س�رك يف امللتقى 
االقت�س�دي العربي االأمل�ين 2017

•• عجمان ـ الفجر 

�ساركت غرفة جتارة و�سناعة عجمان يف امللتقى القت�سادي العربي الملاين 
ال�سنوي والذي نظمته غرفة التجارة وال�سناعة العربية الأملانية   2017
بالتعاون مع احتاد الغرف العربية واحتاد غرف ال�سناعة والتجارة الأملانية 

)DIHK(، يف برلني عا�سمة اأملانيا الحتادية يف ن�سخته الع�سرين.
ح�سر اعمال امللتقى �سعادة املهند�س عبداهلل املويجعي رئي�س جمل�س اإدارة 
رئي�س  اجل��اب��ري  �سعيد  بن  يحيى  ومعايل  عجمان،  و�سناعة  جت��ارة  غرفة 
و  عمان  �سلطنة   � بالدقم  اخلا�سة  القت�سادية  املنطقة  هيئة  اإدارة  جمل�س 
�سعادة �سعيد الكيومي رئي�س غرفة جتارة و�سناعة ُعمان و�سعادة علي الغامن 
كبار  م��ن  وع��دد  بالكويت،  وال�سناعة  التجارة  غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
اأملانيا  العربية وجمهورية  بالدول  وامل�ستثمرين  العمال  امل�سوؤولني ورجال 
الحتادية.  وت�سمن ن�ساط امللتقى العالقات القت�سادية بني الدول العربية 
وجمهورية اأملانيا الحتادية حيث ان امليزان التجاري بني الطرفني قد زاد 
على 52 مليار يورو، كان لدولة المارات ما يزيد على %33 منه خالف 
يورو.  مليار   100 على  تزيد  والتي  اأملانيا  يف  العربية  ال�ستثمارات  حجم 
ال�ستثمارات  زي��ادة  ب�سرورة  العربي  اجلانب  طالب  امللتقى  اعمال  وخ��الل 
الأملانية يف الدول العربية مع اأهمية نقل اخلرة والتدريب للدول العربية، 
كما ت�سمن امللتقى هذا العام الفر�س ال�ستثمارية يف �سلطنة عمان خا�سة 
منطقة الدقم، واكد اجلانب العربي على �سرورة عر�س ال�سركات الأملانية 
خراتها داخل اأملانيا يف العديد من امل�ساريع اجلاري تنفيذها يف بع�س دول 
التعاون اخلليجي وخا�سة دولة المارات العربية املتحدة واململكة  جمل�س 
املدن  وتخطيط  امل��ت��ج��ددة  الطاقة  جم���الت  يف  وق��ط��ر  ال�سعودية  العربية 
الذكية وو�سائل النقل املختلفة وكذلك املحافظة على البيئة وحتقيق التنمية 
امل�ستدامة. هذا وطالب �سعادة عبداهلل املويجعي منت�سبي غرفة عجمان من 
رجال العمال والتجار وامل�ستثمرين ب�سرورة امل�ساركة يف مثل هذه امللتقيات 
لتبادل اخلرات والتجارب بني اجلانبني وكذلك لزيادة  باعتبارها من�سة 
اإىل  املتاحة  الملانية  اخل���رات  م��ن  ال�ستفادة  وامكانية  التجاري  التبادل 

جانب ت�سويق املنتجات المارتية والتو�سع يف ا�سواقها اخلارجية. 
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املال والأعمال
خالل اجلل�شات احل�ارية على هام�ض فعاليات قمة كازان القت�شادية الدولية

واعدة تنموية  �سراك�ت  وتطوير  اخل�رجية  عالق�ته�  �سبكة  تعزيز  على  حر�سه�  "االإم�رات" توؤكد 
ال�شناعة والزراعة والقت�شاد الإ�شالمي اأبرز القطاعات على خارطة التعاون مع دول رو�شيا الحتادية

امل�شرفية اأ�ش�له  قيمة  دولر  ملي�ن  و800  عامليا  الإ�شالمي  القت�شاد  ا�شتثمارات  حجم  دولر  تريلي�ن   8

املنظمة الع�ملية للمن�طق احلرة ع�سوًا يف جمل�س املن�طق احلرة يف اإم�رة دبي ويوقع�ن مذكرة تف�هم للتع�ون امل�سرتك

•• كازان-الفجر:

اأهمية  ال��دول��ة على  وزي��ر  را�سد بن فهد  اأك��د معايل 
املخرجات التي اأ�سفرت عنها فعاليات الدورة التا�سعة 
لقمة كازان القت�سادية الدولية، والتي امتدت خالل 
الفرتة من 18 حتى 20 من مايو اجلاري بجمهورية 
تتار�ستان، م�سريا اإىل اأن القمة ت�سهد تطورا ملمو�سا 
على مدار دوراتها املتالحقة مبا يوؤكد الدور املحوري 
الذي باتت تلعبه لتعزيز اأفاق التعاون فيما بني دول 
رو�سيا الحتادية وبلدان منظمة التعاون الإ�سالمي.

ا���س��ت��ق��ب��ال ف���خ���ام���ة ر�ستم  وت����اب����ع م���ع���ال���ي���ه، خ�����الل 
مينيخانوف رئي�س جمهورية تتار�ستان لوفد الدولة 
على هام�س اأعمال القمة، اأن الإمارات ترتبط بعالقات 
مدعومة  الحت��ادي��ة،  رو�سيا  جمهورية  م��ع  متميزة 
على  ال��ع��الق��ات  تنمية  موا�سلة  يف  متبادلة  برغبة 
التعاون  ال�سعد وتطويرها ل�سيما يف جمالت  كافة 
امل�سرتكة.  امل�سالح  يخدم  والتجاري مبا  القت�سادي 
واأ�ساف اأن العالقات الإماراتية-التتار�ستانية تتمتع 
التنموية  ال���روؤى  يف  التقارب  ظ��ل  يف  مميزة  مبكانة 
من  عدد  بتطوير  امل�سرتك  والهتمام  اجلانبني  بني 
�سروط  ل�ستيفاء  احليوية  القت�سادية  القطاعات 

التنمية امل�ستدامة.
واأكد على وجود العديد من الفر�س الواعدة لإقامة 
الهتمام  ذات  امل��ج��الت  م��ن  ع��دد  يف  مثمرة  �سراكات 
والتي  احل��الل  �سناعة  جم��ال  يف  واأب��رزه��ا  امل�سرتك 
العاملي،  امل�ستوى  حتظى مبعدلت منو متزايدة على 
والإمكانيات  للقدرات  اجلانبني  امتالك  عن  ف�سال 

والأ�سواق امل�ستهلكة. 
تاأتي م�ساركة وفد الدولة يف اأعمال القمة من خالل 
وفد اقت�سادي رفيع امل�ستوى برئا�سة معايل را�سد بن 
فهد وزير الدولة ومب�ساركة �سعادة عبد اهلل اآل �سالح 
ال��ت��ج��ارة اخلارجية  ل�����س��وؤون  الق��ت�����س��اد  وزارة  وك��ي��ل 
الهيئات  ممثلي  م��ن  نخبة  ج��ان��ب  اإىل  وال�����س��ن��اع��ة، 
احلكومية الحتادية واملحلية، ومن القطاع اخلا�س.

عنوان  حت��ت  احل���واري���ة  اجل��ل�����س��ة  يف  كلمته  وخ����الل 
رو�سيا  دول  بني  ال�سراكة  لتمويل  اجلديد  "الواقع 
الإ�سالمي"،  ال��ت��ع��اون  منظمة  وب���ل���دان  الحت���ادي���ة 
القت�ساد  وزارة  اآل �سالح وكيل  اهلل  �سعادة عبد  قال 
القت�ساد  اإن  وال�سناعة،  اخلارجية  التجارة  ل�سوؤون 
مع  التكيف  على  وق��درت��ه  كفاءته  اأثبتت  الإ���س��الم��ي 
املتغريات والتحديات القت�سادية املتالحقة وتوفري 
تنامى  وامل�سوؤول، ومن هنا  الآمن  من�سة لال�ستثمار 

الهتمام بهذا القطاع احليوي عامليا.
تزيد  القطاع  ه��ذا  ال���س��ت��ث��م��ارات يف  اأن حجم  وت��اب��ع 
قيمة  وتقدر  عاملياً،  دولر  تريليونات   8 على  حالياً 
اأ�سوله امل�سرفية باأكر من 800 مليار دولر، وهو 
م��ن ال��ق��ط��اع��ات الأ���س��رع من���واً مب��ع��دل 10-15%، 
القاعدة  اإقباًل متزايداً جتاوز  ي�سهد  اأنه  ف�ساًل عن 
من   23% بنحو  تقدر  التي  امل�سلمة  ال�ستهالكية 
البلدان  خمتلف  اإىل  ليمتد  ال��ع��امل،  �سكان  اإج��م��ايل 

والثقافات والديانات الأخرى.
وركزت اجلل�سة على تناول الأفاق اجلديدة لل�سراكة 
التعاون  منظمة  يف  الأع�����س��اء  وال�����دول  رو���س��ي��ا  ب��ني 
يواجها  التي  الراهنة  التحديات  �سياق  الإ�سالمي يف 
با�ستيفاء  يتعلق  ف��ي��م��ا  ل���س��ي��م��ا  ال����دويل  الق��ت�����س��اد 
متطلبات التنمية امل�ستدامة، مع ا�ستعرا�س الفر�س 
التي يتيحها كال من دول رو�سيا الحتادية واإمكانيات 

ت��ط��رح��ه دول منظمة  ا���س��ت��ث��م��اري��ة م���ن ج��ان��ب وم���ا 
ال��ت��ع��اون الإ���س��الم��ي م��ن ف��ر���س��ا ج��دي��دة ومتنوعة 
وامل�سريف  امل��ايل  والقطاع  التجارة  قطاع  يف  لرو�سيا 

وال�سناعة اإىل جانب فتح اأ�سواق جديدة للجانبني.
وقال اآل �سالح، اإن قمة كازان القت�سادية اأثبتت اأنها 
التعاون  الرائدة يف تطوير  ال�سنوية  اإحدى املحطات 
التعاون  منظمة  دول  ب��ني  الق��ت�����س��ادي��ة  وال�����س��راك��ة 
الإ�سالمي ورو�سيا الحتادية، م�سريا اإىل قوة ومتانة 
العالقات التي جتمع الطرفني يف ظل عامل التقارب 
القت�سادية  القوا�سم  من  العديد  ووج��ود  اجلغرايف 
الإم���ارات حري�سة على  دول��ة  اأن  واأ���س��اف  امل�سرتكة. 
�سراكات  وتطوير  اخلارجية  عالقاتها  �سبكة  تعزيز 
التجاريني،  ���س��رك��ائ��ه��ا  خمتلف  م��ع  واع����دة  ت��ن��م��وي��ة 
العالقات  ت��ك��ت�����س��ب��ه��ا  ال���ت���ي  الأه���م���ي���ة  اإىل  م�����س��ريا 
الإماراتية الرو�سية يف ظل عمق الروابط التاريخية 
م�ستوى  تطوير  املتبادلة يف  والرغبة  اجلانبني،  بني 
ع��دد من  وتقدما، يف  تنوعا  اأك��ر  اأف���اق  اإىل  التعاون 
والتكنولوجيا  والنقل  كال�سناعة  احليوية  املجالت 

والف�ساء والطاقة النووية وغريها.
بال�سماح  الأخري  الإماراتية  احلكومة  قرار  اأن  وتابع 
عند  بتاأ�سرية  الدولة  اإىل  الرو�س  املواطنني  بدخول 
الو�سول ميثل اإحدى اأهم املحطات يف م�سرية تطوير 
والتي  البلدين،  بني  الثنائي  ال�سرتاتيجي  التعاون 
اإىل  والتجارية  القت�سادية  العالقات  م�سار  �سيدفع 

مزيد من التقدم خالل املرحلة املقبلة.
النفطي  غري  التجاري  التبادل  حجم  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
من  الأوىل  الت�سعة  الأ�سهر  خ��الل  بلغ  البلدين  بني 
عام 2016 اأكر من 1.6 مليار دولر اأمريكي، فيما 
�سجل اأكر من 2.5 مليار دولر يف 2015. وتعمل 
3000 �سركة جتارية  اأك��ر م��ن  يف دول��ة الإم����ارات 
نهاية  حتى  الق��ت�����س��اد  وزارة  ل��دى  م�سجلة  رو���س��ي��ة 
الواردة  الرو�سية  ال�ستثمارات  ر�سيد  وبلغ   ،2015
870 مليون دولر خالل عام  اأكر من  الدولة  اإىل 

.2015
 - الإم����ارات����ي����ة  ال���ع���الق���ات  اأن  ���س��ال��ح  اآل  واأ�����س����اف 
التتار�ستانية حتظى باأهمية بارزة، نظراً اإىل ال�سراكة 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي جت��م��ع اجل��ان��ب��ان يف خمتلف 
املجالت القت�سادية، وحتديدا يف العقارات والزراعة 

والطريان وال�سياحة واملدن الذكية. 
ر�ستم  ال���رئ���ي�������س  ف���خ���ام���ة  ح���ر����س  اأن  اإىل  واأ������س�����ار 
مب�ساركته  تتار�ستان  جمهورية  رئي�س  مينيخانوف، 

يتم  ال��ذي  ال�سنوي  ال�ستثمار  موؤمتر  يف  ال�سخ�سية 
لوفد  ك��ب��رية  ومب�ساركة  الم����ارات  دول���ة  يف  تنظيمه 
جمهورية تتار�ستان �سنويا ومنذ �سنة 2011، يعك�س 

متيز وقوة العالقات التي تربط البلدين.
منوا  ي�سهد  تتار�ستان  اقت�ساد  اإن  �سالح  اآل  وق���ال 
م��ل��م��و���س��ا ومي���ت���ل���ك ال���ع���دي���د م����ن امل����زاي����ا اجل���اذب���ة 
ل��ال���س��ت��ث��م��ارات يف ظ��ل ان��ف��ت��اح��ه م��ع ال��ع��امل وب�سكل 
خا�س مع الدول الإ�سالمية، م�سريا اإىل اأن تتار�ستان 
املنتجة للنفط �سمن دول رو�سيا  ال��دول  اأهم  اإح��دى 
ذلك  ج��ان��ب  اإىل  اأي�����س��ا  تتمتع  اأن��ه��ا  اإل  الحت���ادي���ة، 
بن�ساط جتاري متطور وبنية حتتية متقدمة وهو ما 

ي�ساهم يف احلفاظ على معدلت منو مرتفعة.
واأ�سار اإىل اأن القطاع ال�سناعي يحتل مكانة مميزة يف 
القت�سادي التتار�ستاين اإذ ي�ساهم باأكر من 42% 
من الناجت املحلي الإجمايل ف�سال عن متتعه مبعالت 
ف��ر���س واع����دة لإقامة  ع��ال��ي��ة، وه���و م��ا يعك�س  من��و 
�سراكات تخدم الأه��داف التنموية للجانبني، خا�سة 
يف ظ��ل م��ا توليه دول��ة الإم����ارات م��ن اهتمام خا�س 

بتطوير �سراكات نوعية يف هذا القطاع احليوي.
بالدولة  الأعمال  بيئة  األ �سالح مميزات  وا�ستعر�س 
من موقع جغرايف ا�سرتاتيجية، وبنية حتتية حديثة 
جاذبة  ا�ستثمارية  وح��واف��ز  متطور  خ��دم��ات  وق��ط��اع 
تنظيمية  واإج�����راءات  للنمو  داع��م��ة  ت�سريعية  واأط���ر 
الدولة  امتالك  ف�سال عن  الأع��م��ال،  لبيئة  �سديقة 
ت��ن��م��وي��ة ط��م��وح��ة متمثلة يف روؤي����ة الإم�����ارات  روؤي����ة 
2021 ببناء اقت�ساد تناف�سي متنوع وم�ستدام قائم 

على البتكار واملعرفة.
وتابع اأنه من هذا املنطلق، فاإننا نتطلع اإىل ما ميكن 
التعاون  لآف��اق  تو�سيع  القمة من  ه��ذه  تثمر عنه  اأن 
وم���د جل�����س��ور ال��ت��وا���س��ل ب��ني جمتمعي الأع���م���ال يف 
�سيما  ول  امل�سرتكة،  امل�سالح  يحقق  مب��ا  اجل��ان��ب��ني، 
واملياه  وال���زراع���ة  وال�سياحة  ال�سناعة  ق��ط��اع��ات  يف 

والطاقة املتجددة والقت�ساد الإ�سالمي.  
وعلى �سعيد معدلت النمو التي ي�سهدها القت�ساد 
القطاع  ه���ذ  اإن  ���س��ال��ح  اآل  ق���ال  ع��امل��ي��ا،  الإ����س���الم���ي 
الواعدة،  النمو  فر�س  م��ن  العديد  يحمل  احل��ي��وي 
وه���ن���اك ح��اج��ة ل��ت��ك��ث��ي��ف احل�����وار وال���ت���ع���اون يف هذا 
اإمكاناته  ال�ستفادة من  �سبل  املجال احليوي، وبحث 
الإم���ارات  دول��ة  اأن  اإىل  م�سريا  ال�سخمة،  التنموية 
احليوي.  املجال  ه��ذا  يف  عاملياً  رائ��دة  جتربة  متتلك 
و�سحية  متكاملة  منظومة  اإر���س��اء  يف  جنحت  فقد 

الناب�س  ال��ق��ل��ب  واأ���س��ب��ح��ت  الإ���س��الم��ي،  لالقت�ساد 
املركز الأول  انعك�س يف تبواأها  لهذا القطاع، وهو ما 
على  ال�سامل  اأداوؤه���ا  حيث  من  عاملياً  والثاين  عربياً 
املوؤ�سر العاملي لالقت�ساد الإ�سالمي للعام 2016 – 

.2017
مبادرات  باإطالق  �سباقة  كانت  الإم���ارات  اأن  واأ�ساف 
القت�ساد  اآل��ي��ات  يف  نوعي  تطور  اإح���داث  �ساأنها  م��ن 
العاملية  العا�سمة  "دبي  م��ب��ادرة  منها  الإ���س��الم��ي، 
لتطوير  دبي  الإ�سالمي" وتاأ�سي�س مركز  لالقت�ساد 
م�سرف  اأول  اأن  ع��ن  ف�سال  الإ���س��الم��ي،  الق��ت�����س��اد 
مايل  �سوق  اأول  واأي�سا  الدولة،  من  انطلق  اإ�سالمي 
الدولة  تعمل يف  57 م�سرفاً  اأ���س��ل  وم��ن  اإ���س��الم��ي، 
ارتفاعاً  حققت  اإ�سالمية  م�سارف   8 تن�سط  ال��ي��وم، 
 ،2014 ع��ام   10.7% بن�سبة  اأ�سولها  اإج��م��ايل  يف 
وبلغت   ،22% بن�سبة  مت��وي��ل��ه��ا  اإج���م���ايل  وارت���ف���ع 
الدولة  يف  وال�سلف  ال��ق��رو���س  اإج��م��ايل  م��ن  ح�ستها 
للعام نف�سه %22.4. كما اأن الإمارات مر�سحة بقوة 

لقيادة �سوق ال�سكوك الإ�سالمية عاملياً.
وتابع اآل �سالح اأن الإمارات توؤمن باأهمية التعاون مع 
التجربة وتو�سيع  ال�سركاء لتعظيم ثمار هذه  جميع 
ن��ط��اق اله��ت��م��ام ب��احل��ل��ول وامل��ن��ت��ج��ات امل��ب��ت��ك��رة التي 

يقدمها هذا القطاع مبا يحقق الفائدة للجميع.
التي  �سهدت اجلل�سة احلوارية  وعلى �سعيد مت�سل، 
ن��ظ��م��ه��ا م�����س��رف ���س��ب��ريب��ن��ك ال��رو���س��ي حت���ت عنوان 
كازان،  قمة  فعاليات  �سمن  امل�سرتك"  "التمويل 
م�ست�سار  اجل��ن��اح��ي  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور  ���س��ع��ادة  م�ساركة 
م��رك��ز دب���ي ل��ت��ط��وي��ر الق��ت�����س��اد الإ����س���الم���ي، واأح���د 

اأع�ساء وفد الدولة امل�سارك يف اأعمال القمة.
ت��ن��اول��ت اجل��ل�����س��ة ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى م���ا ي��ث��ريه النظام 
باعتباره  وا�سع  دويل  اهتمام  من  الإ�سالمي  امل�سريف 
اأحد قطاعات ال�سوق املالية الأ�سرع منواً، كما تناولت 
وال��ذي ي�سم نحو  الرو�سي،  املجتمع  اهتمام  اجلل�سة 
20 مليون م�سلم وكذلك اهتمام امل�سارف التقليدية 

الرو�سية بهذا القطاع احليوي.
ق���ال ال��دك��ت��ور خ��ال��د اجل��ن��اح��ي خ���الل اجل��ل�����س��ة، اإنه 
بداأ   ،2008 ع��ام  العاملية  امل��ال��ي��ة  الأزم����ة  اأع��ق��اب  يف 
اأ�سواق  يف  تو�سعا  ي�سهد  الإ���س��الم��ي  التمويل  جم��ال 
ج��دي��دة خ���ارج ال���دول الإ���س��الم��ي��ة، م��ن خ��الل تطلع 
العامل اإىل القت�ساد الإ�سالمي باعتباره خيارا قابال 
وتعزيز  امل���ايل  ال��ن��ظ��ام  يف  الثقة  ل�ستعادة  للتطبيق 
النمو القت�سادي، ف�سال عن ترابط مبادئ واأهداف 
القت�ساد الإ�سالمي مع الأهداف الإمنائية امل�ستدامة 
لالأمم املتحدة. وتناول الدكتور خالد اجلناحي اأبرز 
الإ�سالمي  التمويل  قطاع  بنمو  اخلا�سة  امل��وؤ���س��رات 
عامليا، خا�سة يف ظل تعدد مراكز التمويل الإ�سالمي 
دبي  م��رك��ز  اجل��ن��اح��ي جت��رب��ة  ا�ستعر�س  كما  ع��امل��ي��ا. 
لتطوير القت�ساد الإ�سالمي واأكد على اأهمية تعميق 
املالية  الروابط والتحالفات بني واملوؤ�س�سات واملراكز 
اخلرات  وت��ب��ادل  ال��ع��امل  م�ستوى  على  الإ���س��الم��ي��ة 
ت��ط��وي��ر م�ستقبل هذا  ي��خ��دم م�����س��ار  وال��ت��ج��ارب مب��ا 

القطاع احليوي.
وتطرق م�سعل حامد كانو خالل م�ساركته يف القمة 
�سمن جل�سة بعنوان "التعاون بني الثقافات املتعددة"، 
اىل احل��اج��ة امل��ل��ح��ة يف اإي��ج��اد ت����وازن وم��ن��ع مظاهر 
العرقية  التفاهم بني اجلماعات  املتطرفة؛  القومية 
الذي يعد  املتعددة  الثقافات  املختلفة؛ والتعاون بني 

ال�سبيل الوحيد اإىل التنمية امل�ستدامة.

••  دبي-الفجر: 

اآل مكتوم رئي�س  اأحمد بن �سعيد  ال�سيخ   وقع �سمو 
جمل�س املناطق احلرة يف اإمارة دبي و�سعادة الدكتور 
للمناطق  العاملية  املنظمة  رئي�س  الزرعوين  حممد 
احلرة مذكرة تفاهم تهدف اإىل و�سع اإطار للتعاون 
واملنظمة  دب��ي  اإم���ارة  املناطق احل��رة يف  بني جمل�س 
واملعرفة  اخل��رات  لتبادل  احل��رة  للمناطق  العاملية 
والتن�سيق لتنظيم الندوات والدورات وتطوير العمل 

يف املناطق احلرة يف اإمارة دبي .
بالرتويج  امل��ج��ل�����س  اإل���ت���زام  امل���ذك���رة  ت�سمنت  ح��ي��ث 
لع�سوية وخدمات واأن�سطة ورعاية املنظمة العاملية 
للمناطق احلرة على اأثر اإعالن ا�ست�سافة اإمارة دبي 
واملعر�س  للموؤمتر  وال�ساد�سة  ال��راب��ع��ة  ال��دورت��ني 
ال�����س��ن��وي ل��ل��م��ن��ظ��م��ة ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��م��ن��اط��ق احل����رة يف 
الرابع  الدورة  2018 و2020. و�ستعقد  العامني 
عنوان  حت��ت   2018 م��اي��و   2 اإىل  اأب���ري���ل   30 يف 
الزدهار"  اإىل  ال��ط��ري��ق   :10x احل���رة  "املناطق 
وممثلي  واخل����راء  ال��ق��ي��ادات  م��ن  لفيف  مب�ساركة 

املناطق احلرة عاملياً.
وتاأتي م�سوؤولية املنظمة العاملية للمناطق احلرة يف 
املذكرة نحو املجل�س بو�سع اخلطط الالزمة لعمل 
ندوات ودورات تدريبية للعاملني يف املناطق احلرة، 
التن�سيق مع املجل�س يف امل�ساركات اخلارجية وح�سور 
وتقدمي  والدولية  املحلية  والجتماعات  املوؤمترات 

ال�ست�سارات يف جمال تطوير عمل املناطق احلرة.
وخالل التوقيع اأكد �سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل 
الرامية  املجل�س بدعم جميع اجلهود  اإلتزام  مكتوم 
اإىل تعزيز املوقع الريادي التناف�سي للمناطق احلرة 
فيها  ت�ست�سرف  مرحلة  اإىل  ونقلها  دب��ي  اإم����ارة  يف 
�سعادته  ع��ن  معربا  ال���دويل  الق��ت�����س��ادي  امل�ستقبل 
باإجنازات املنظمة وم�سريتها املتميزة منذ اإطالقها 

يف اإمارة دبي.
وق����ال ���س��م��وه: اإن الإط�����ار ال��ع��ام ال����ذي ب��ن��ي��ت عليه 

ا�سرتاتيجية  واأه������داف  رك���ائ���ز  يف  ي��ن�����س��ب  امل���ذك���رة 
الفكرية  والقيادة  التعاوين  العمل  ل�سمان  املجل�س 
فلقد  عاملياً،  احل��رة  املناطق  مبزايا  التوعية  وزي��ادة 
م��ه��م��اً يف دعم  امل��ن��اط��ق احل����رة دوراً  ل��ع��ب جم��ل�����س 
القطاع  وم����ب����ادرات  احل��ك��وم��ي��ة  امل����ب����ادرات  ج��م��ي��ع 
اخلا�س الرامية اإىل تعزيز مكانة دبي كمركز عاملي 
لال�ستثمارات الأجنبية املبا�سرة، ونحن على ثقة اأننا 
للمناطق  العاملية  املنظمة  تعاوننا مع  �سنتمكن عر 
ال�سدارة  ت��الم�����س  اإجن�������ازات  م���ن حت��ق��ي��ق  احل�����رة 
املعرفية والقت�سادية عاملياً عر امل�ساركة يف اأن�سطة 
ول�سيما  املجل�س  يف  كع�سو  بها  والرتحيب  املنظمة 
املناطق  احت�سان  بهدف  دبي  اإم��ارة  يف  اأن�سئت  باأنها 
احل���رة دول��ي��ا حت��ت مظلة واح����دة ور���س��ال��ة تنموية 

�سامية لالزدهار باملناطق احلرة عاملياً.
الدكتور حممد  �سعادة  وعقب توقيع التفاقية قال 
اآل  �سعيد  بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمو  ن�سكر  ال��زرع��وين: 
م��ك��ت��وم واأع�����س��اء جمل�س امل��ن��اط��ق احل���رة يف اإم���ارة 

اإن  ال��ن��وع��ي��ة،  ال�����س��راك��ة  ب��ه��ذه  ع��ل��ى ترحيبهم  دب���ي 
املنظمة العاملية للمناطق احلرة �ستاأخذ دور الع�سيد 
الداعمني  اأه�����م  واأح�����د  ل��ل��م��ج��ل�����س  ال���س��رتات��ي��ج��ي 
ل��ت��وج��ه��ات��ه واأه����داف����ه ال���رام���ي���ة اإىل ت��ن��م��ي��ة ال����دور 
احليوي للمناطق احلرة وجعل دبي الوجهة العاملية 
الأوىل لال�ستثمارات الأجنبية املبا�سرة، فلقد اأن�سئت 
مكامنها  لتحقيق  احل����رة  امل��ن��اط��ق  ل��دع��م  امل��ن��ظ��م��ة 
الإجمايل  للناجت  م�ساهمتها  زي��ادة  يف  القت�سادية 
الدويل" واأكد  اأو  الإقليمي  اأو  املحلي  ال�سعيد  على 
الدكتور الزرعوين اأن توثيق عالقة املنظمة بواحد 
يعد فر�سة  دوليا  احل��رة  املناطق  اأه��م جمال�س  من 
بال�ستفادة  يرغبون  ع�سو   307 من  لأك��ر  مهمة 
الريادية  ال�سناعة  يف  ال�ستثنائي  دب��ي  من��وذج  م��ن 
موؤ�سرات  اأع���ل���ى  ت��ت�����س��در  ال���ت���ي  احل�����رة  ل��ل��م��ن��اط��ق 

التناف�سية دولياً.
املناطق  التفاهم بني جمل�س  اإب��رام مذكرة  اأن  وذكر 
احلرة يف اإمارة دبي واملنظمة العاملية للمناطق احلرة 

ال�سيخ  �سمو  يوليه  الذي  الدعم الالحمدود  يعك�س 
وم�سروعاتها  للمنظمة  مكتوم  اآل  �سعيد  بن  اأحمد 
اأن  م���وؤك���داً  تاأ�سي�سها،  م��ن��ذ  امل�ستقبلية  واأه��داف��ه��ا 
دع����م ���س��م��وه ي��ع��د ح���اف���زاً م��ه��م��اً ل��ل��م��ن��اط��ق احلرة 
ومهمتها  املنظمة  لر�سالة  ان�سموا  الذين  الأع�ساء 
�سراكات  لعقد  دولة   72 من  التنموية  القت�سادية 

جديدة ولقاءات معرفية مع اأع�ساء املجل�س.
واأ����س���ار ���س��ع��ادت��ه اإىل اأه��م��ي��ة ت��زام��ن ت��وق��ي��ع مذكرة 
اأطلقتها  التي  ال�ست�سرافية  امل��ب��ادرات  مع  التفاهم 
املنظمة العاملية للمناطق احلرة منها برنامج قيادات 
بناء  عملية  �سيدفع  ال��ذي  التعليمي  احل��رة  املناطق 
املعرفة والبتكار يف اإدارة املناطق احلرة. ومت ت�سميم 
 IESE Business " الرنامج بال�سرتاك مع 
School" التي تعد يف �سدارة املوؤ�س�سات التعليمية 
يف التعليم التنفيذي ح�سب ت�سنيف فاينن�سال تاميز 
رئي�سية  وحدات  اأربع  الرنامج  ويت�سمن   .2017
القت�سادات  يف  درا���س��ات  امل��ث��ال  �سبيل  على  حت��ت��وي 
الدولية، الت�سويق، الإدارة الت�سغيلية وغريها، ومن 
اأ���س��ه��ر من  ال��رن��ام��ج يف �ستة  اإجن���از  اأن يتم  امل��ق��رر 
وبر�سلونة  ونيويورك  دبي  وهي  عاملية،  مدن  اأربعة 
التنفيذي  التعليم  برنامج  ي��ن��درج  كما  و�سنغهاي. 
مبادرة  ت�سمل  التي  القادمة  امل�ساريع  ج��دول  �سمن 
املنطقة  اآف����اق  وت��ق��ري��ر  امل�ستقبلية  احل���رة  املنطقة 

احلرة و�سهادة املنطقة الآمنة.
 3 العاملية للمناطق �سمن  املنظمة  وتندرج خدمات 
فئات، حيث تت�سمن فئة املعرفة خدمات من مر�سد 
ثرية  ومو�سوعات  احلرة  للمناطق  العاملية   املنظمة 
اإ�سافة  احل��رة  باملناطق  خا�سة  خمتلف  ج��وان��ب  يف 
فئة   ويف  احل���رة.  للمناطق  املفتوحة  اجلامعة  اإىل 
الأعمال  لقاءات  ح��ول  اخلدمات  تتمحور  ال�سبكات 
املبا�سرة، ال�سوق التجارية وتقومي فعاليات املنظمة 
العاملية والأع�ساء. اأما يف فئة الدعم فاإن اخلدمات 
املقدمة تتلخ�س يف اإعداد املناطق احلرة امل�ستقبلية، 

العتمادات واجلوائز اإ�سافة اإىل البتكار.

�سركة "مركز البي�ن�ت للحلول املتك�ملة-مورو" توقع 
مذكرة تف�هم مع �سركة" اإ�س اإيه بي" الع�ملية لتوفري 

خدم�ت مبتكرة يف تخزين املعلوم�ت واحلو�سبة ال�سح�بية
•• دبي-الفجر:

 يف خطوة تعزز  م�سرية دولة المارات العربية املتحدة يف العامل الرقمي 
ذ.م.م"  املتكاملة  للحلول  البيانات  "مركز  �سركة  وّقعت  الذكية،  وامل��دن 
ومياه  كهرباء  هيئة  من  واململوكة  البيانات،  مركز  خلدمات  م��ورو(   (
دبي، مذكرة تفاهم مع  �سركة " اإ�س اإيه بي"  )SAP( العاملية، لتعزيز 
وخدمات  ح��ل��ول  وت��ق��دمي  لتطوير  ال�سركتني  ب��ني  امل�����س��رتك  ال��ت��ع��اون 
احلو�سبة  بي" حللول  اإي��ه  "اإ�س  من�سات  على  تعتمد  مبتكرة  تطبيقات 
ال�سحابية وتخزين واإدارة البيانات لل�سركات الكبرية، وال�سغرية احلجم 
خالل  وذل��ك  واملنطقة،  املتحدة  العربية  الم���ارات  دول��ة  م�ستوى  على 
موؤمتر ومعر�س "�سافاير ناو" الذي تنّظمه  اإ�س اإيه بي"  بني 16 و18 
املّتحدة  ال��ولي��ات  اأورلن���دو بولية فلوريدا يف  مايو اجل��اري يف مدينة 

الأمريكية.
ون�ست املذكرة على التعاون يف عدة جمالت منها البحوث والتطوير يف 
تقدم من  مبتكرة  تطبيقات  واإيجاد  والطاقة،  املعلومات  تقنية  قطاعي 
خالل �سركة "مورو" وتعمل على ت�سريع احللول الرقمية يف القطاعني 

العام واخلا�س يف دولة الإمارات واملنطقة.
التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�سو  الطاير،  وقال �سعادة/ �سعيد حممد 
لهيئة كهرباء ومياه دبي: ان�سجاماً مع ال�سرتاتيجية الوطنية لالبتكار، 
اآل مكتوم،  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �سيدي �ساحب  اأطلقها  التي 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، لتحويل 
اأك��ر ال��دول ابتكاراً يف  دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة اإىل واح��دٍة من 
ال�سمو  اأطلقها �ساحب  التي  الذكية  دبي  اإط��ار دعم مبادرة  العامل، ويف 
جلعل دبي املدينة الأ�سعد والأذك��ى على وجه الأر���س، عر دعم حلول 
العديد  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة  اأطلقت  الأ���س��ي��اء،  اإن��رتن��ت  يف  مبتكرة 
ومنها  الغاية،  هذه  لتحقيق  الواعدة  وامل�ساريع  واملبادرات  الرامج  من 
"�سركة مركز البيانات للحلول املتكاملة" املتخ�س�سة يف تقدمي خدمات 
للقطاعني  املعلومات  وتقنية  ال�سحابية  احلو�سبة  املعلومات،  تخزين 

العام واخلا�س يف دولة الإمارات العربية املتحدة واملنطقة.
واأو�سح �سعادته: "يف اإطار تنويع ا�ستثمارات الهيئة، قمنا بتاأ�سي�س �سركة  
ومقرها   )MORO( "مورو"  املتكاملة"،  للحلول  البيانات  "مركز 
 Data(دبي، وتعمل على توفري حلول متكاملة يف جمال مركز البيانات
Center(، وذلك �سمن جهودنا لت�سخري التقنيات الإحاللية ومواكبة 
واملوثوقة  الآمنة  ال�سحابية  لتقدمي احللول  الرابعة،  ال�سناعية  الثورة 
للمتعاملني من �ساأنها دعم التحول الرقمي يف دولة الإم��ارات العربية 
املتحدة، مبا يتما�سى مع روؤية الإمارات 2021 ومبادرة دبي الذكية". 

العنا�سر  اأه���م  م��ن  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية  تعتر  ب��ال��ق��ول:  �سعادته  واخ��ت��ت��م 
احليوية يف اقت�سادنا، اإذ ت�سهم ب�سكل متوا�سل يف تغيري امل�سهد الرقمي 
يف الدولة. ونعمل على تعزيز �سراكتنا ال�سرتاتيجية مع �سركة "اإ�س اإيه 
لل�سركات  الهيئة لعدة برامج خم�س�سة  ب��داأت منذ تطبيق  بي"، والتي 
2008. ومن �ساأن التوجه ال�سرتاتيجي الذي من�سي  العاملية يف عام 
الهيئة  يف  ال��ذك��ي  ال��ت��ح��ول  تعزيز  يف  بي" امل�ساهمة  اإي���ه  "اإ�س  م��ع  فيه 

والرتقاء مب�ستوى خدماتنا نحو اأفق جديدة يف هذا املجال.
اإ�س  "من�سة  " لتقدمي خدمات رقمية مت بناوؤها على  "مورو  وتخطط 
اقت�سادي و12 خط  25 قطاع  " واملخ�س�سة لنحو  ال�سحابية  بي  اإي��ه 
اإنتاج لالأعمال، وتعد مثالية للقطاع احلكومي لت�سريع عملية التحول 
مبن�سة  ال�ستعانة  على  م��ورو  �ستعمل  ذل��ك،  اإىل  وبالإ�سافة  الرقمي. 
لتوفري تطبيقات  بي«  اإيه  »اإ�س  الآمنة من  ال�سحابية  "هانا" املوؤ�س�سية 
»اإ�س اإيه بي« املتوفرة على املن�سة ال�سحابية. ويف الأ�سهر املقبلة، �ستعتمد 
"مورو" على خمترات "اإ�س اإيه بي " لالبتكار بهدف الو�سول حللول 
لدى  وامل��ي��اه  ال��ط��اق��ة  ا�ستهالك  ك��ف��اءة  رف��ع  يف  ت�ساهم  ج��دي��دة  رقمية 

متعاملي هيئة كهرباء ومياه دبي.
الطاير،  حممد  �سعيد  �سعادة  ع��ن  بالنيابة  التفاهم  م��ذك��رة  وّق��ع  وق��د 
املهند�س  دب��ي،  ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�سو 
مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئي�س-قطاع البتكار وامل�ستقبل يف 

الهيئة، وبيل مكدرموت، الرئي�س التنفيذي ل�سركة اإ�س اإيه بي . 
من جانبه، قال طيفون توبكو�س، املدير التنفيذي ل�سركة "اإ�س اإيه بي 
" يف دولة المارات العربية املتحدة: " تعمل "اإ�س اإيه بي" ب�سكل وثيق 
العربية  الإم��ارات  دولة  ال�سركات يف  احتياجات  لتلبية  �سركة مورو  مع 
املتحدة للحلول ال�سحابية وامل�ساهمة يف دفع م�سرية البتكار يف جمال 
والتعليم  ت�سني،  وال��ب��ل��وك  الأ���س��ي��اء،  واإن��رتن��ت  ال�س������طناعي،  ال��ذك��اء 
فاإنه  الدولية،  البيانات  �سركة  عن  موؤخراً  �سدر  لتقرير  ووفقاً  الآيل. 
من املتوقع اأن ي�سل الإنفاق الرقمي لدولة الإم��ارات هذا العام، اإىل 6 

مليارات دولر".
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املال والأعمال
�شمل 5 ع�ا�شم خليجية و�شم نخبة من ممثلي الهيئات احلك�مية والقطاع اخلا�ض

وزارة االقت�س�د تختتم املعر�س ال�سي�حي املتنقل يف دول جمل�س التع�ون اخلليجي
املهريي: املعر�ض اأتاح من�شة متميزة لتعزيز قن�ات الت�ا�شل مع ال�شائح اخلليجي 

2017 عام  خالل  للدولة  املت�قع  الزوار  عدد  اإجمايل  �شائح  ملي�ن   25.5
اأكرث من17 % ح�شة ال�ش�ق اخلليجي من اأعداد زوار الدولة العام املا�شي

غرفة جت�رة و�سن�عة اأبوظبي حتتفي ب�ملتميزين والف�ئزين يف ج�ئزة التميز

•• اأبوظبي-الفجر:

املتنقل يف  ال�سياحي  املعر�س  القت�ساد  وزارة  اختتمت 
خالل  امتد  وال���ذي  اخلليجي،  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول 
الفرتة من 14 حتى 18 من مايو اجلاري، حتت �سعار 
"#زوروا_الإمارات"، و�سمل 5 عوا�سم خليجية وهي 

م�سقط والدوحة واملنامة والكويت والريا�س.
املهريي،  ���س��ع��ادة حممد خمي�س  ال��دول��ة  وف��د  ت��راأ���س 
وكيل وزارة بوزارة القت�ساد وم�ست�سار الوزير ل�سوؤون 
الهيئات  نخبة من ممثلي  الوفد  فيما �سم  ال�سياحة، 
اإىل  ال��دول��ة،  اإم���ارات  ال�سياحية يف خمتلف  وال��دوائ��ر 
جانب ممثلني عن �سركات الطريان الوطنية واملن�ساآت 

الفندقية و�سركات ال�سياحة وال�سفر والعطالت.
وياأتي املعر�س �سمن جهود الوزارة للرتويج للمقا�سد 
وجهة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ال��دول��ة  يف  ال�سياحية  واخل���دم���ات 

�سياحية رائدة وم�ستدامة يف املنطقة والعامل.
وق����د ���س��م��ل��ت ج�����ولت امل��ع��ر���س امل��ت��ن��ق��ل ال��ع��دي��د من 
ال��ف��ع��ال��ي��ات والأن�����س��ط��ة امل��ت��ن��وع��ة م���ن ب��ي��ن��ه��ا تقدمي 
عرو�س مميزة لعدد من املقا�سد ال�سياحية بالدولة، 
ف�سال عن اتاحة املجال لعقد لقاءات ثنائية فيما بني 
الهيئات وال�سركات ال�سياحية من الدولة مع نظرائها 
قنوات  لتعزيز  وذل���ك  امل��ع��ر���س  �سملها  ال��ت��ي  ب��ال��دول 
القطاع  بتن�سيط  املعنيني  ب��ني  والتن�سيق  ال��ت��وا���س��ل 
اأه��داف الدولة يف دفع معدلت  ال�سياحي ومبا يخدم 

منو القطاع اإىل م�ستويات اأكر تقدما.
املعر�س  اإن  امل���ه���ريي،  ���س��ع��ادة حم��م��د خ��م��ي�����س  وق����ال 
املتنقل قدم من�سة متميزة لتعزيز قنوات التوا�سل مع 
ال�سائح اخلليجي، ف�سال عن اأنه ياأتي جت�سيداً لتكامل 
واملحلية  الحت��ادي��ة  احلكومية  اجل��ه��ات  ب��ني  الأدوار 
توفري  ب��ه��دف  الإم������ارات،  دول���ة  يف  بال�سياحة  املعنية 
خدمات �سياحية متميزة جلميع زوار الدولة، وتعزيز 
م�ستويات ال�سعادة والر�سى لدى ال�سياح، مبا يتما�سى 
مع روؤية الإمارات 2021. واأ�سار اإىل اأن تنظيم تلك 
التن�سيق  م�ستوى  لتعزيز  اأكر  م�ساحة  اأت��اح  الفعالية 
املحلية وخطوط  ال�سياحة  ودوائ��ر  الهيئات  بني  فيما 
والفنادق  ال�سياحية،  وال�سركات  الوطنية،  ال��ط��ريان 
بدولة الإمارات، ف�سال عن اأنها تدعم جهود الدولة يف 
والت�سويق  بها  املتنوعة  ال�سياحية  للمقا�سد  الرتويج 

لها كوجهة �سياحية واحدة.
اأهم  م��ن  يعد  ال�����س��وق اخلليجي  اأن  امل��ه��ريي  واأ���س��اف 
ي�ستحوذ على  اإذ  الإم��ارات،  لدولة  ال�سياحية  الأ�سواق 
اأكر من %17 من اإجمايل عدد الزوار اإىل الدولة، 
ومن املتوقع اأن ي�سهد ال�سوق اخلليجي خالل الأعوام 
املقبلة ن�سب منو مرتفعة، خا�سة يف ظل اعتماد روؤية 
دول  م�ستوى  على  ال�سياحة  قطاع  لتنمية  م�سرتكة 
جمل�س التعاون، ف�سال عن وجود العديد من اللجان 
الفنية التي تعمل يف الوقت احلايل على كافة امل�ستويات 

لدعم ال�سياحة البينية وت�سهيل حركة الزوار يف دول 
�ساأنها  املعار�س من  اأن مثل هذه  اإىل  املجل�س، م�سريا 
اأن تدعم روؤية دول جمل�س التعاون اخلليجي يف دعم 
لدول  التنموية  الأه���داف  وخ��دم��ة  البينية  ال�سياحة 

املجل�س.
واأو�سح اأن ال�سياحة تعد جتربة اأكر من كونها �سناعة، 
فهي تتمحور حول التفاعل مع الثقافات ولقاء النا�س 
وال�سعور بجاذبية البلد الذي تزوره، ولهذا فاإن دولة 
�سياحية  لل�سائح جت��رب��ة  ت��ق��دم  اأن  الإم����ارات حت��ر���س 
غنية من خالل معاملها املتنوعة ومقا�سدها ال�سياحية 

املختلفة واملتميزة.
واأ�سار املهريي اأن كل اإمارة من اإمارات الدولة ال�سبع 
دورها  لها  منها  وك��ل  وال����ري،  اخل��ا���س  طابعها  لها 
اجلوهري يف جعل دولة الإمارات بلد متطور ومتنوع 
اأ���س��ل��وب احل���ي���اة الع�سرية  ب���ني  ب�����س��ك��ل ف��ري��د  جت��م��ع 
التقاليد  باأرقى �سورها، وبني احلفاظ على  احلديثة 

الأ�سيلة والرتاث العريق.
تعزيز  رئي�سيا يف  دورا  يلعب  ال�سياحة  اأن قطاع  وتابع 
بلغت  اإذ  ب���ال���دول���ة،  الق��ت�����س��ادي  ال��ت��ن��وي��ع  ���س��ي��ا���س��ات 
الإجمايل  املحلي  النتاج  يف  القطاع  م�ساهمة  ح�سة 
منو  م��ع��دلت  ال��ق��ط��اع  ي�سهد  ك��م��ا   .%  12.1 ن��ح��و 
منوا  ال��دول��ة  اإىل  ال����زوار  اأع����داد  �سجل  اإذ  ملمو�سة، 
باإجمايل   2016 ع�����ام  خ�����الل   5.5% ح������دود  يف 
مليون   24.8 م��ن  ي��ق��رب  مب��ا  م�سجلني  زوار  ع���دد 
اإىل  زائر  25.5 مليون  اإىل  الو�سول  زائر،ون�ستهدف 

دولة الإمارات خالل عام 2017.
واأ����س���اف اأن ال�����س��وق اخل��ل��ي��ج��ي اأح����د اأه����م الأ����س���واق 
من  مزيد  حتقيق  على  الدولة  تعمل  التي  ال�سياحية 
معدلت النمو بها خالل ال�سنوات املقبلة، وقد �سجل 
املا�سي  العام  ال�سوق اخلليجي خالل  ال��زوار من  عدد 
الن�سبة  ال�سعودية  منه  مثلت  زائ��ر،  مليون   4.3 نحو 

الأكر فيها، بنحو %8 من اإجمايل الزوار مبا يعادل 
2016، تاأتي  1.96 مليون زائر �سعودي خالل عام 
وقطر  ال��ك��وي��ت،  ث���م   ،5.4% بن�سبة  ع��م��ان  ب��ع��ده��ا 

والبحرين.
ومن جانبه، اأكد �سعادة �سالح حممد اجلزيري، مدير 
الأهمية  على  بعجمان،  ال�سياحية  التنمية  دائ��رة  عام 
التي يكت�سبها املعر�س ال�سياحي املتنقل يف دول جمل�س 
التعاون والتي تخدم اخلطط ال�سرتاتيجية لتطوير 
م�ساركة  اأن  اإىل  م�سريا  ال��دول��ة،  يف  ال�سياحة  ق��ط��اع 
اأهدافها  �سمن  ي��اأت��ي  امل��ع��ر���س  ف��ع��ال��ي��ات  يف  ال���دائ���رة 
لتعزيز مكانة الدولة كمق�سد �سياحي متميز، واأي�سا 
وتعزيز  ع��ج��م��ان  ب���اإم���ارة  ال�سياحية  امل��ق��ا���س��د  ت��روي��ج 
العربية واخلليجية،  ال�سياحة  تواجدها على خريطة 
الر�سيدة  قيادتنا  توجيهات  م��ع  ين�سجم  مب��ا  وذل���ك 
وتن�سيط  تنمية  اإىل  ال��رام��ي��ة  امل�ستقبلية  وروؤي��ت��ه��ا 
القطاع ال�سياحي بالدولة، والتعريف مبعامله املتنوعة، 
اأف�سل  ت�ساهي  التي  والإب��داع��ي��ة،  املبتكرة  وخدماته 

امل�ستويات العاملية.
من  ت��ع��ت��ر  اخل���ل���ي���ج  دول  اأن  اجل�����زي�����ري  واأ������س�����اف 
وال�سياحية  الق��ت�����س��ادي��ة  امل��ج��الت  ال���دول يف  اأن�����س��ط 
الرتويجية،  اجلولة  تلك  متثل  حيث  وال�ستثمارية، 
لتعزيز  كبرية  فر�سة  القت�ساد،  وزارة  تنظمها  التي 
الإمارة  اإىل  ال�سياح  وجذب  القوية  الثنائية  العالقات 
ال�سياحية  مقوماتها  ب��اأه��م  والتعريف  ال��رتوي��ج  ع��ر 
اأن قطاع  اإىل  العريقة، م�سريا  والتاريخية  والرتاثية 
�سجلت  اإذ  الإم��ارة  يف  ملمو�سا  تطورا  ي�سهد  ال�سياحة 
الأول  ال��رب��ع  خ��الل  ارت��ف��اع��ا  ال�سياحة  ع��ائ��دات  ن�سبة 
ل�سنة 2017 بن�سبة و�سلت اإىل %13 مقارنة بنف�س 
الفرتة من العام املا�سي، ف�ساًل عن ارتفاع ن�سبة عدد 
التي  وال�سياح  ال��زوار  من  امل�سغولة  الفندقية  الليايل 
موقع  اأه��م��ي��ة  اإىل  ي�سري  ال���ذي  الأم���ر   ،39% بلغت 

قطاع  يف  رائ���دة  �سياحية  كمدينة  ومكانتها  عجمان 
ال�سياحة وال�سيافة. 

ومن جانبه، قال �سعادة هيثم مطر الرئي�س التنفيذي 
راأ�س  اإم��ارة  اإن  ال�سياحة،  لتنمية  اخليمة  راأ���س  لهيئة 
من  ل��ل��زوار  مف�سلة  ترفيهية  وج��ه��ة  مت��ث��ل  اخل��ي��م��ة 
نظرا  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  اأن��ح��اء  خمتلف 
ملا تتمتع به من موقع جغرايف مميز وم�ساهد طبيعية 
الفاخرة.  واملنتجعات  الفنادق  من  وجمموعة  خالبة 
الأن�سطة  من  بعدد  ال�ستمتاع  من  العائالت  وتتمكن 
جبل  مثل  ل��الإم��ارة  ال��ف��ري��دة  الطبيعة  تتيحها  ال��ت��ي 
ال���ذي يعتر ج���زءا م��ن ج��ب��ال احل��ج��ر، وي�سم  جي�س 
بارتفاع  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة  اأعلى قمة يف 
1934 مرتاً، حيث تنخف�س فية درجات احلرارة عن 

ال�ساحل مبعدل 10 درجات.
اأول  املا�سية  الفرتة  خ��الل  الهيئة  افتتاح  اإىل  واأ���س��ار 
مكتب متثيلي لها يف اململكة العربية ال�سعودية، الأمر 
باملقا�سد  ال��وع��ي  م�ستوى  ت��ع��زي��ز  يف  �سي�سهم  ال���ذي 
القت�ساد  وزارة  بجهود  واأ���س��اد  ل��الإم��ارة.  ال�سياحية 
�سكل  وال��ذي  واملتميز  النوعي  املعر�س  هذا  تنظيم  يف 
ال�سياحية  ال��دول��ة  ملقا�سد  ل��ل��رتوي��ج  حيوية  من�سة 
التعاون  جمل�س  دول  م��ن  ال��واف��دة  ال�سياحة  وتعزيز 

اخلليجي.
واإىل ذلك، �ساركت القيادة العامة ل�سرطة دبي ممثلة 
للتحريات  العامة  ب��الإدارة  ال�سياحية  ال�سرطة  ب��اإدارة 
واملباحث اجلنائية يف املعر�س الرتويجي املتنقل لدول 
اخلليج العربي #زوروا المارات. وقال املقدم الدكتور 
مبارك �سعيد �سامل بنوا�س الكتبي، مدير اإدارة ال�سرطة 
ال�سياحية يف �سرطة دبي، اإنه مت تقدمي خالل امل�ساركة 
عر�س وايف عن اخلدمات التي تقدمها اإدارة ال�سرطة 
اآمنة  �سياحية  بيئة  وتوفري  ال�سياح  لإ�سعاد  ال�سياحية 
اأرا�سيها  مغادرتهم  وحتى  الدولة  دخولهم  منذ  لهم 

ب�سالم.
ك��م��ا ���س��ارك��ت ه��ي��ئ��ة ال�����س��ح��ة ب��دب��ي مم��ث��ل��ة مبجل�س 
ال�����س��ي��اح��ة ال��ع��الج��ي��ة ل��ل��رتوي��ج لإم�����ارة دب���ي كوجهة 
والعالمة  وال�����س��ح��ي��ة  ال��ع��الج��ي��ة  ل��ل�����س��ي��اح��ة  ع��امل��ي��ة 
#جتربة_دبي_ال�سحية  ب��ه��ا  اخل��ا���س��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
املرزوقي  مدير جمل�س  ليلى  وقالت  املعر�س.  �سمن 
اأنه مت خالل  ال�سحه بدبي  العالجيه هيئه  ال�سياحه 
امل�ساركة التعريف باخلدمات الطبية املميزة واملتوفرة 
ب��اإم��ارة دب��ي، واخل��دم��ات التي تقدمها الإم���ارة لرواد 
اأي�سا  يق�سدونها  م��ن  ل�سيما  ال��ع��الج��ي��ة  ال�سياحة 

بغر�س ال�ستجمام.
والتطبيق  اللكرتوين  املوقع  الهيئة  ا�ستعر�ست  كما 
من  ومايقدمه  العالجية  بال�سياحة  اخلا�س  الذكي 
خطة  وك��ذل��ك  ال�ساملة  وال��ب��اق��ات  العالجية  الباقات 
�سالمة املري�س التي توفرها هيئة ال�سحة بدبي والتي 
تت�سمن التاأمني ال�سحي اخلا�س بال�سائح العالجي. 

 •• اأبوظبي-الفجر:

امل��ه��ريي مدير  ه��الل  �سعادة حممد  ك��رم 
اأبوظبي  و����س���ن���اع���ة  جت������ارة  غ���رف���ة  ع�����ام 
الغرفة  ب���ج���ائ���زة  ال���ف���ائ���زي���ن  امل���وظ���ف���ني 
غرفة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��داخ��ل��ي  للتميز 
اإط����ار مبادرة  امل��ا���س��ي يف  ال��ع��ام  اأب��وظ��ب��ي 
زايد  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب 
القائد  نائب  اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد 
وتوجيهاته  امل�����س��ل��ح��ة  ل���ل���ق���وات  الأع����ل����ى 
ب���اإط���الق ب��رن��ام��ج ج���وائ���ز ال��ت��م��ي��ز داخل 
وذلك  اأبوظبي،  حلكومة  التابعة  اجلهات 
يف حفل اأقيم ظهر اأم�س بالقاعة الكرى 

للموؤمترات مبقر الغرفة يف اأبوظبي. 
املوظفني  ت���ك���رمي  احل���ف���ل  ت�����س��م��ن  وق����د 
العاملني يف الغرفة الذين فازوا بالفئات 
املوظف  فئة  وه��ي  اجل��ائ��زة  �سملتها  التي 
امل��ت��ف��اين ذو اخل��دم��ة ال��ط��وي��ل��ة : حممد 
 : التخ�س�سي  وف��ئ��ة  ال�����س��اري  ح�سن  ب��ن 
التخ�س�سي  وفئة  اأبوبكر  اآي��ات  الدكتورة 
: فاطمة عتيق املرر وفئة الدعم الداري 
التقني  وف���ئ���ة  ال���درم���ك���ى  ����س���امل  ���س��م��ا   :
الفني: رجاء �سبحي جريل وفئة ا�سعاد 
اأحمد  على   ) ال�سرايف  )الغري  املتعاملني 
)الغري  املتعاملني  ا���س��ع��اد  وف��ئ��ة  حم�سن 

ا�سرايف (: اآمنة �سعيد املزروعي.
واأكد �سعادة حممد هالل املهريي يف كلمة 
األقاها يف بداية احلفل اأكد فيها اأن اإطالق 
ه��ذه اجل��ائ��زة ال��ع��ام امل��ا���س��ي ج��اء تنفيذاً 
ال�سمو  �ساحب  �سيدي  وتوجيهات  ملبادرة 
ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
التميز  ج��وائ��ز  برنامج  ب��اإط��الق  امل�سلحة 
اأبوظبي  حلكومة  التابعة  اجلهات  داخ��ل 
اجلديدة  ال��غ��رف��ة  م����ب����ادرات  اإط�����ار  ويف  
والتي نعمل على تنفيذها خدمة لأهداف 
لتعزيز  الرامية  اجلديدة  ا�سرتاتيجيتنا 
الغرفة و�سركات وموؤ�س�سات  وتر�سيخ دور 
وتر�سيخ  الإم�������ارة  يف  اخل���ا����س  ال���ق���ط���اع 

ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�س.
جلائزة  ال���رئ���ي�������س���ي  ال����ه����دف  اأن  وق������ال 
قنوات  تطوير  ال��داخ��ل��ي  للتميز  الغرفة 
والعاملني  العليا  الإدارة  ب��ني  ال��ت��وا���س��ل 

للعاملني  ال��ف��ر���س��ة  واإت���اح���ة  ال��غ��رف��ة  يف 
لإب����راز اإجن��ازات��ه��م وج��ه��وده��م يف جمال 
وحتفيز  واخل��دم��ات  العمل  بيئة  تطوير 
امل�ساركة وزيادة اهتمامهم  املوظفني على 
ورفع انتاجيتهم وتطوير م�ستوى اأدائهم 
الوظيفي، ومبا ي�سهم يف تطوير خدمات 
اأع�سائنا  اإ���س��ع��اد  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  ال��غ��رف��ة 
وامل���ت���ع���ام���ل���ني م��ع��ن��ا وامل�����س��ت��ف��ي��دي��ن من 

خدماتنا. 
وذك��ر امل��ه��ريي اأن اإط���الق ج��ائ��زة الغرفة 
ل��ل��ت��م��ي��ز ج����اء ك���م���ب���ادرة رئ��ي�����س��ي��ة �سمن 
اإ�سرتاتيجية عمل الغرفة للمرحلة املقبلة 
متميزة  ف��ي��ه��ا  ت��ك��ون  اأن  ت��ت��ط��ل��ب  وال���ت���ي 
وجودتها  اخل���دم���ات  ت��ن��وع  ويف  الأداء  يف 
وكذلك اإعطاء الأولوية للتطوير امل�ستمر 
املتميزين  ودع���م  العمل  ج��وان��ب  ك��اف��ة  يف 
من العاملني يف عطائهم وحتقيق الريادة 
يف تبني الأفكار والرامج وامل�ساريع التي 
هم  الذين  الغرفة  اأع�ساء  اأه��داف  حتقق 
وبالتايل   ، للغرفة  الأ���س��ا���س��ي��ة  ال��دع��ام��ة 
فاإنهم ي�ستحقون منا بذل اأق�سى جهودنا 
ومن  ممكنة.  �سورة  وباأف�سل  وطاقاتنا، 
اأجل حتقيق ذلك تعمل الغرفة على دعم 
ليكون  العاملني  واأداء  ق���درات  وت��ط��وي��ر 
توقعات  مع  لتحقيقه من�سجماً  ن�سعى  ما 
الفرتة  خ����الل  و���س��ن�����س��ت��م��ر  امل�������س���وؤول���ني، 
خالل  الغرفة  بداأته  ما  تنفيذ  يف  املقبلة 
التطوير  ب��ج��وان��ب  امل��ا���س��ي��ني  ال��ع��ام��ني 
املهارات  ال��ع��ام��ل��ني  واإك�����س��اب  وال��ت��دري��ب 
التغيري  متطلبات  مع  للتعامل  ال��الزم��ة 
وال��ت��ح��دي��ث وال��ت��ط��وي��ر ال�����ذي لب����د اأن 
ون�ساطاتها  الغرفة  عمليات  كافة  ي�سمل 
الالئقة  املوؤ�س�ساتية  و�سورتها  وخدماتها 

اأمام املجتمع . 
واأ����س���ار امل��ه��ريي : ي��اأت��ي اح��ت��ف��ال��ن��ا اليوم 
للتميز  الغرفة  بجائزة  الفائزين  بتكرمي 
املتكامل  ال��ت��ح��ف��ي��زي  ال���رن���ام���ج  ���س��م��ن 
والذي  ال��غ��رف��ة،  اأع��دت��ه  ال���ذي  للعاملني 
يتم مبوجبه مكافاأة العاملني املجتهدين 
وامل�ساريع  والأف���ك���ار  امل���ب���ادرات  اأ���س��ح��اب 
اخلالقة وهذه هي ثقافة وعقلية القطاع 
مبوجبها،  العمل  يف  نرغب  التي  اخلا�س 
اإط��ار حر�سنا على تطوير  ه��ذا يف  وياأتي 

العاملني  وتهيئة  ب��ال��غ��رف��ة  ال��ع��م��ل  بيئة 
اأف�����س��ل الرامج  ت��وف��ري  فيها م��ن خ��الل 
الفر�سة  واإت���اح���ة  ال��ت��دري��ب��ي��ة  وال������دورات 
للعاملني لالطالع على اأف�سل املمار�سات 
من  لتمكينهم  وذل���ك  ال��ع��امل��ي��ة،  الإداري�����ة 
القطاع اخلا�س  دعم فعاليات وموؤ�س�سات 
اأن كل ما تقوم  واأك��د   . اأبوظبي  اإم���ارة  يف 
ب��ه ال��غ��رف��ة م��ن اأع���م���ال وم���ا ت��ق��دم��ه من 
خ���دم���ات واأن�����س��ط��ة وف��ع��ال��ي��ات ي�����س��ب يف 
القطاع، ومبا  اجت��اه حتقيق م�سالح هذا 
يوؤدي اإىل تعظيم دوره يف عملية التنمية 

القت�سادية يف الإمارة.
ورفع �سعادته اأ�سمى اآيات ال�سكر والعرفان 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  مقام   اإىل 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة و�ساحب 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
الأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ويل عهد 
للقوات امل�سلحة على دعمهم وم�ساندتهم 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س يف  للغرفة ول��ف��ع��ال��ي��ات 
اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي .  ك��م��ا اأع����رب ع��ن عميق 
واأع�ساء  رئي�س  ل�سعادة  وتقديره  �سكره 
لكافة  دعمهم  على  الغرفة  اإدارة  جمل�س 
ال�سخي  عطائهم  على  ال��غ��رف��ة  موظفي 
حتقيق  يف  �ساهم  ال��ذي  املتميز  وجهدهم 
اأهداف وم�سروعات الغرفة خالل الفرتة 

املا�سية. 
وبارك املهريي للفائزين متيزهم، موؤكداً 

تقديرهم  ع���ل���ى  ال���غ���رف���ة  ح���ر����س  ع���ل���ى 
ومكافاأتهم على جهودهم، داعياً العاملني 
ب��رن��ام��ج اجلائزة  ي�����س��ارك��وا يف  ال��ذي��ن مل 

للم�ساركة يف دورتها القادمة. 
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ال�����س��ي��د ه����الل حممد 
رئي�س  الغرفة  ع��ام  مدير  نائب  الهاملي 
 : للتميز  الغرفة  جل��ائ��زة  العليا  اللجنة 
لي�ست  الداخلي  للتميز  الغرفة  اأن جائزة 
فائزين  لختيار  �سيقاً  وم�سماراً  اإط���اراً 
جميع  هلل  واحلمد   ، خا�سرين  �سناعة  اأو 
الفائزين  م��ن  ه��م  اجل��ائ��زة  يف  امل�ساركني 
واملتميزين وذلك بح�سولهم على اجلائزة 
وهي  برناجمنا  يقدمها  التي  احلقيقية 
)يف  لالأفراد  الأداء  على  التعقيب  تقارير 
التنظيمية  وال��وح��دات  الفردية(  الفئات 
حتى   ، وم���راك���ز  وق���ط���اع���ات  اإدارات  م���ن 
خاللها  من  يتم  للطريق  خارطة  ت�سبح 
وا�ستدامة  ج��دي��د  م���ن  اجل���ه���ود  ت��وج��ي��ه 
ت��ط��وي��ر الأع����م����ال و����س���وًل ن��ح��و حتقيق 

التميز املوؤ�س�سي للغرفة .
للتميز  الغرفة  جائزة  اأن  الهاملي  وذك��ر 
ق������درات  وت����ط����وي����ر  ت��ن��م��ي��ة  اإىل  ت����ه����دف 
وتعزيز  و�سلوكاً  ومهارًة  معرفًة  العاملني 
اأن��ظ��م��ة العمل  ك���ف���اءة وت��ع��م��ي��ق ف��ع��ال��ي��ة 
الفنية والإدارية بالغرفة وحتقيق اأف�سل 
من  للغرفة  الكلية  للمخرجات  النتائج 
خدمات ومنتجات، م�سرياً اإىل اأن املعايري 

ا�ستنباطها  مت  والتي  للجائزة  القيا�سية 
لإم���ارة  احل��ك��وم��ي  التميز  منظومة  م��ن 
اأب���وظ���ب���ي ، ل��ي�����س��ت غ��اي��ة يف ح���د ذات���ه���ا ، 
املرجوة يف  الغايات  لتحقيق  و�سيلة  واإمنا 

الأهداف املذكورة اأعاله.
اأن ج��ائ��زة غرفة  ب��ال��ذك��ر  وم���ن اجل��دي��ر 
اأبوظبي للتميز الداخلي تنبثق من جائزة 
التي  املتميز  احل��ك��وم��ي  ل����الأداء  اأب��وظ��ب��ي 
التميز  ثقافة  وتر�سيخ  ن�سر  على  تعمل 
املوؤ�س�سي يف كافة اأعمالها وتهدف اجلائزة 
حكومة  روؤي����ة  حت��ق��ي��ق  يف  امل�����س��اه��م��ة  اإىل 
اأب��وظ��ب��ي وروؤي�����ة غ��رف��ة جت����ارة و�سناعة 
قدماً  الغرفة  �سري  على  للتاأكيد  اأبوظبي 
يف م�سرية التميز وذلك من خالل تقييم 
التميز  نحو  �سعيها  يف  اإدارة  كل  م�ستوى 
من خالل حتديد نقاط القوة الرئي�سية 
تقارير  وت���ق���دمي  ال��ت��ح�����س��ني  وجم������الت 
اإىل تطوير  ال��ه��ادف��ة  ال��راج��ع��ة  ال��ت��غ��ذي��ة 
اإجنازات  وتقدير   وحتديد  الإدارات  اأداء 
م�ستوى  نحو  ت�سعى  التي  الإدارات  ه��ذه 
اتباع  على  الرتكيز  و�سمان  متميز  اأداء 
اأرقى واأعلى معايري التميز املوؤ�س�سي التي 
و�سناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  يف  تطبيقها  يتم 
ت�سمن  وا���س��ح��ة  منهجية  وف��ق  اأب��وظ��ب��ي 
كافة  يف  والنجاح  امل�ستمر  التقدم  حتقيق 
اأعمالها واخلدمات التي تقدمها للقطاع 

اخلا�س الذي ترعاه.  

فر�ض بارزة يف ال�شني لت�شجيع املزيد من ال�شتثمارات يف الإمارة
التج�رة  ال�س�رقة" يعزز  يف  "ا�ستثمر 
اخل�رجية مع ال�سني وال�سرق االأق�سى

•• ال�شارقة-الفجر:
ال�سني  م��ع  وال�ستثمارية  ال��ت��ج��اري��ة  ف��ر���س  تعزيز  على  حر�سه  اإط���ار  يف 
وال�سرق الأق�سى، اأعلن مكتب ال�سارقة لال�ستثمار الأجنبي املبا�سر )ا�ستثمر 
يف ال�سارقة(، عن م�ساركته يف حدثني جتاريني بجمهورية ال�سني ال�سعبية، 

ي�ستعر�س خاللهما املقومات ال�ستثمارية يف اإمارة ال�سارقة.
املبا�سر"  الأجنبي  لال�ستثمار  العاملي  "املنتدى  يف  املكتب  م�ساركة  وتلعب 
ال�سينية  "القمة  اإىل  بالإ�سافة  مايو،   24-23 يومي  �سنغهاي  مدينة  يف 
دوراً  مايو،   25-24 يومي  �سينزين  مدينة  يف  اخلارجية"  لال�ستثمارات 
و�سراكات  حتالفات  وت�سكيل  القائمة،  التجارية  العالقات  تعزيز  يف  ب��ارزاً 

جديدة يف جمال الأعمال والتجارة وال�ستثمار. 
املدير  ال�سركال،  جا�سم  بن  م��روان  �سعادة  من  ك��اًل  امل�سارك  الوفد  وي�سم 
التنفيذي لهيئة ال�سارقة لال�ستثمار والتطوير )�سروق(، و�سيف ال�سويدي 
مدير ترويج ال�ستثمار يف مكتب )ا�ستثمر يف ال�سارقة(، ويونغ هوما، مديرة 

مكتب  يف  ال����س���ت���ث���م���ار  ت����روي����ج 
)ا�ستثمر يف ال�سارقة(.  

ال��وف��د لإم���ارة ال�سارقة  وُي���رّوج 
وي�سّلط  القت�سادية،  ومكانتها 
كمحور  اأهميتها  ع��ل��ى  ال�����س��وء 
م����ث����ايل ي����رب����ط ب�����ني ال�������س���رق 
طبيعي  وك�������س���ري���ك  وال�����غ�����رب، 
عام  ب�سكل  ال��ع��امل  يف  ل��ل��ت��ج��ارة 
خ���ا����س،  ب�������س���ك���ل  ال���������س����رق  ويف 
وي����ع����ر�����س امل����ك����ت����ب ال���ف���ر����س 
اقت�ساد  يوفرها  التي  الفريدة 
للم�ستثمرين  امل��ت��ن��وع  الإم�����ارة 
النمو  ق��ط��اع��ات  يف  ال�سينيني 
الرئي�سة الواعدة، واأهمها النقل 

واخلدمات اللوج�ستية، وال�سحة، 
والبيئة، والرتفيه وال�سياحة.

وتهيمن ال�سني على ال�سوق العاملية لل�سياحة ال�سادرة، اإذ ُتقّدر عوائد �سوق 
168 مليار دولر اأمريكي، وبلغ  ال�سياحة ال�سادرة الأكر يف العامل بنحو 
عدد ال�سائحني ال�سينيني الذين �سافروا اإىل اخلارج 120 مليون �سائح يف 
عام 2016، ولهذا ُتعتر ال�سني �سوقاً بارزًة ت�سعى الإمارة اإىل ا�ستقطاب 
ال�ستثمارات منها، وكجزء من ا�سرتاتيجيتها لتنمية ال�سياحة وتطويرها، 
تهدف الهيئات ال�سياحية يف ال�سارقة ل�ستقبال 200 األف زائر �سيني �سنوياً 
بحلول عام 2021، بعد اأن حققت الإمارة منواً ملحوظاً يف �سوق ال�سياحة 
ن���زلء الفنادق  ازداد ع��دد  اإذ  ن��وع��ه،  ال��واف��دة م��ن ال�سني ه��و الأ���س��رع م��ن 
ال�سينيني بن�سبة %78 يف عام 2015 باملقارنة مع العام ال�سابق. ويجمع 
"املنتدى العاملي لال�ستثمار الأجنبي املبا�سر"، الذي يقام �سنوياً يف �سنغهاي 
منذ 14 عاماً، حتت �سقف واحد، امل�سوؤولني يف �سركات ال�ستثمار احلكومة 
واخلا�سة، ورواد الأعمال من ال�سركات النا�سئة والنامية، ووكالت الرتويج 
لال�ستثمار، وموفري خدمات ال�ستثمار، من خمتلف اأنحاء العامل، متيحاً 
لهم الفر�سة لاللتقاء والتاأ�سي�س لعالقات عمل ممتدة، عر النخراط يف 
�سركات وم�ساريع يجري ا�ستعرا�سها خالل املنتدى. وُتعد مدينة �سنغهاي، 
املركز املايل يف جمهورية ال�سني، وا�ستاأثرت يف العام 2015 بنحو 15% 
من اإجمايل ال�ستثمارات الأجنبية املبا�سرة الواردة اإىل الأرا�سي ال�سينية، 
فيما و�سل عدد امل�سروعات الأجنبية فيها بنهاية العام املا�سي اإىل نحو 32 
"القمة  اأم��ا  دولر.  مليار   73 بنحو  الإجمالية  قيمتها  تقدر  م�سروع  األ��ف 
من   400 العام  ه��ذا  يح�سرها  التي  اخلارجية"،  لال�ستثمارات  ال�سينية 
امل�سوؤولني واملتخ�س�سني الدوليني يف املناطق احلرة، فجاءت م�ساركة وفد 
اإدارة هذه املناطق،  اإىل املنهجيات احلديثة يف  اإمارة ال�سارقة فيها للتعرف 
القمة من�سة مثالية  ال�سركات الدولية. ومتثل  اأما  و�سبل تعزيز جاذبيتها 
ل��ت��ب��ادل الآراء واخل����رات، وت��ع��زي��ز تطوير الأع��م��ال خ��الل احل���دث الذي 
يركز على عدة ق�سايا ا�ستثمارية، منها اإدارة الأ�سول والروات، ومعدلت 
الفجوة  ج�سر  و�سبل  الدولية،  ال�سركات  لها  تخ�سع  التي  ال�سرائب  ونظم 
املزايا  حيث  م��ن  احل��رة  املناطق  ويف  الرئي�سية  الأرا���س��ي  يف  ال�سركات  ب��ني 
واللتزامات. وتعد مدينة �سينزن ال�سينية قاعدة �سناعية وتقنية متطورة، 
وت�ستهر بكونها واحدة من اأكر املدن منواً يف العامل، ومن اأكرها تطوراً 
ال��ن��اجت املحلي الإج��م��ايل للمدينة  30 ع��ام، من��ا  اأق��ل م��ن  يف ال�سني، ففي 
2013، ما  العام  230 مليار دولر يف  اإىل  لي�سل حجمه   ،25% بن�سبة 
و�سل بن�سيب الفرد منه اإىل 20 األف دولر. واأكد �سعادة مروان بن جا�سم 
ال�سارقة لال�ستثمار والتطوير )�سروق(،  التنفيذي لهيئة  املدير  ال�سركال، 
ال�ستثمار يف  الوعي، وموا�سلة منو  لن�سر  ثمينة  ُي�سّكل فر�سة  اأن احلدث 
الإمارة، اإذ ُتقدر عوائد التجارة الثنائية بني الإمارات وال�سني ب� 60 مليار 
دولر اأمريكي يف عام 2016، ا�ستفادت ال�سارقة ب�سكل مبا�سر منها. وقال 
ال�سركال: "تربطنا عالقات متينة مع �سركائنا ال�سينيني، فدولة الإمارات 
العربية املتحدة هي ثاين اأكر �سريك جتاري لل�سني، واأكر �سوق لل�سادرات 
يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، كما تلعب اإمارة ال�سارقة، اأحد 
ت�سجيع  يف  ري��ادي��اً  دوراً  املنطقة،  يف  ال�سرتاتيجية  التجارية  امل��راك��ز  اأب��رز 
ال�ستثمارات، وت�سهيلها، وتعزيزها، وتكمن مهمتنا اأثناء م�ساركتنا يف هذين 
احلدثني العامليني بت�سليط ال�سوء على احلوافز الغنية، ومزايا ال�ستثمار، 

وفوائده الكبرية التي تعود على امل�ستثمرين بالنفع . 

العدد 12025 بتاريخ 2017/5/21   
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة وتعيني م�سفي    

ا�سم ال�سركة: اأبناء حاجي اف�شل للتجارة العامة)�ض.ذ.م.م(  
رقم الرخ�سة: 667761 العنوان: مكتب رقم 409 - ملك حممد عبدالرحمن �سقر بن قطامي 
بال�سجل  القيد  رق��م  حم��دودة  م�سئولية  ذات  القانوين:  ال�سكل  ابوهيل   - دي��رة   - ال�سويدي 
دائرة  تعلن  هذا  مبوجب  واملحا�سبة  للتدقيق  امل�سفي:اجلريودي  ا�سم   1092557 التجاري: 
ال�سركة  التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بانحالل  باأنه قد مت  التنمية القت�سادية بدبي 

املذكورة اأعاله وبتعيني امل�سفي املذكور اأعاله للقيام بت�سفية ال�سركة حماكم دبي.
تاريخ ت�سديق القرار:2017/5/1 تاريخ القرار:2017/4/8 

وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف العنوان التايل م�سطحبا 
معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

العنوان:مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�سعايل - ديرة - هور العنز
الهاتف:042389721 - الفاك�س:042389722

 دائرة التنمية االقت�سادية 

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 264582        بتاريخ : 2016/12/12
با�س��م: ايجيديو جالباين ا�س. ار. ال.

وعنوانه: فيا فالفيو جويا 8، 20149 ميالن )ام اي( اإيطاليا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأجلينات لأغرا�س الطهو؛  �سمك الأن�سوجة؛ خملل الفلفل احلار )فلفل حمفوظ(؛  بيا�س البي�س؛ زلل بي�س لأغرا�س الطهو؛ 
�سوداين معالج؛ ج��راد بحري غري ح��ي؛ �سمك ف�سيخ غري ح��ي؛ حلم  ف��ول  الب�سري؛  املعد لال�ستهالك  ف��ريا  الأل��و  حل��وم مملحة؛ 
مملح؛ م�سروبات احلليب )يكون احلليب هو ال�سائد فيها(؛ مرق حلم؛ �سوربات؛ ق�سور فواكه؛ بوجلوجي )طبق حلم البقر كوري(؛ 
املحفوظ ؛ حل��وم؛ حلم  ال�سيد، غري حية؛ اخلر�سوف  الهند؛ حلوم  زب��دة جوز  الكاكاو لالأغذية؛  زب��دة  �سوداين؛  زب��دة فول  زب��دة؛ 
بري  توت  املعاحلة؛  الفواكه  الأ�سماك؛ ب�سل حمفوظ؛ موكولت معدة من  الغذائية ا�سا�سها  املواد  كافيار؛ خيار خملل؛  حمفوظ؛ 
مطبوخ )مطبوخة بال�سكر(؛ فواكه مطبوخة بال�سكر؛ ركازات مرق اللحم؛ معجون بندورة؛ اأ�سماك ق�سرية، غري حية؛ مربيات؛ ثوم 
حمفوظ؛ حلم معلب؛ فواكه معلبة؛ خ�سروات معلبة؛ �سمك معلب؛ بلح البحر )غري حي(؛ خملل امللفوف؛ كرمية الزبدة؛ معجون 
الباذجنان؛ معجون لب اخل�سروات؛ �سرنقات دودة القز لالإ�ستهالك الب�سري؛ الكروكيت )كبة(؛ ق�سريات )غري حية(؛ متور؛ �سراب 
البي�س غري الكحولية؛ خال�سات الأع�ساب البحرية للطعام؛ خال�سات حلم؛ فول �سويا حمفوظ للطعام؛ دقيق �سمك لال�ستهالك 
الب�سري؛ بقول حمفوظة؛ حلم الكبد؛ احلليب املخمر لأغرا�س الطهي؛ �سرائح �سمك طرية )فيليه(؛ رقائق بطاطا؛ جبنة؛ فطائر 
مطبوخة؛  فواكه  الكحول؛  يف  حمفوظة  فواكه  حمفوظة؛  فواكه  جممدة؛  فواكه  فواكه؛  رقائق  احلليب؛  خمفوق  مقلية؛  بطاطا 
فواكه مغطاة بال�سكر؛ توت حمفوظ؛ فطر حمفوظ؛ جمري، غري حي؛ قريد�س )غري حي(؛ �سرطان بحري )غري حي(؛ �سرطان 
النهر )غري ح��ي(؛ هالم حلم؛ جيالتني )ه��الم(؛ جلي )ُه��الم( للطعام؛ هالم )جلي( الفواكه؛ ده��ون �ساحلة لالآكل؛ دهن جوز 
الهند؛ حم�س )عجينة احلم�س(؛ غراء ال�سمك للطعام؛ م�ستح�سرات �سوربة اخل�سروات؛ كفري )م�سروب من اللنب(؛ الكيمت�سي 
اللنب؛ حليب مكثف؛ حليب  ُخثارة  اأَْلُبوميِنّي؛  َلنَبٌ  اللنب(؛ دهن للطعام؛ حليب؛  املخمرة(؛ كومي�س )م�سروب من  )طبق اخل�سار 
الفول ال�سوداين لأغرا�س الطهي؛ حليب اللوز لأغرا�س الطهي؛ حليب الأرز )حليب بديل(؛ حليب ال�سويا )حليب بديل(؛ حليب 
الطهو؛ خ�سروات جمففة؛ خ�سروات مطبوخة؛ خ�سروات جمففة؛ عد�س حمفوظ؛  لأغرا�س  دهنية)  (م��ادة  اللي�ستني  جمفف؛ 
عظم  نخاع  لالأكل؛  �ساحلة  ده��ون  ل�سنع  دهنية  م��واد  فواكه؛  مربى  نباتي؛  �سمن  مطحون؛  لوز  خ�سروات؛  �سلطة  فواكه؛  �سلطة 
احليوانات للطعام؛ خماليط حتتوي على دهن ل�سرائح اخلبز؛ ق�سدة اخل�سار؛ ق�سدة ال�سمك؛ بي�س اأع�سا�س الطيور �سالح لالآكل؛ 
بندق معالج؛ املك�سرات ذات النكهة؛ املك�سرات مغطى باحللوى؛ جوز هند جمفف؛ بندق حم�سر؛ الزيوت ال�ساحلة لالأكل؛ زيت جوز 
الهند؛ زيت لفت للطعام؛ زيت عباد ال�سم�س للطعام؛ زيت ذرة؛ زيت لب النخيل للطعام؛ زيت عظام معد لالأكل؛ زيت نخيل للطعام؛ 
زيت بزر الكتان لأغرا�س الطهو؛ زيت �سم�سم؛ زيت زيتون للطعام؛ زيتون حمفوظ؛ خيار البحر، غري حي؛ حمار )غري حي(؛ ق�سدة 
خمفوقة؛ ق�سدة )منتجات األبان(؛ هري�س بندورة؛ عجينة حلم الكبد؛ رقائق بطاطا؛ رقائق بطاطا قليلة الدهن؛ بكتني لأغرا�س 
الطهي؛ �سمك غري حي؛ �سمك حمفوظ؛ �سمك مملح؛ بازلء حمفوظة؛ حلوم دواجن غري حية؛ غبار طلع معد كمادة غذائية؛ لب 
منتجات  م�سهيات؛  العجل(؛  معدة  من  اللنب  )خمرية  اإنفحة  ال�سوربة؛  ل�سنع  م�ستح�سرات  احل�ساء؛  ل�سنع  م�ستح�سرات  فواكه؛ 
حليب؛ فخذ اللحم؛ برو�ستاكفا�سا )حليب حام�س(؛ هري�س تفاح؛ الريزنكا )حليب خبز املخمر(؛ ال�سلمون غري حي؛ �سجق؛ عجينة 
�سجق؛ بودنغ الأ�سود )النقانق الدم(؛ ال�سردين، غري حي؛ بذور عباد ال�سم�س حم�سرة؛ �سحم للطعام؛ البذور حم�سرة؛ لنب خمي�س؛ 
�سميتانا )الق�سدة احلام�سة(؛ اأطعمة خفيفة اأ�سا�سها الفواكه؛ خملالت؛ خملالت احلارة؛ ع�سري خ�سروات للطبخ؛ ع�سري بندورة 
للطبخ؛ طحينية )عجينة بذور ال�سم�سم(؛ كماأة حمفوظة؛ توفو )فول �سويا خّممر(؛ �سمك تونا غري حي؛ كر�سات )اأمعاء(؛ �سفار 
بي�س؛ بي�س؛ بي�س حلزون لالإ�ستهالك الب�سري؛ بطارخ ال�سمك حم�سر؛ بي�س م�سحوق؛ زبيب؛ اأع�ساب بحرية حمم�سة؛ حلزون 

�سديف غري حي؛ ياكيتوري )طبق الياباين من قطع الدجاج امل�سوية على �سيخ(؛ لنب رائب )زبادي(؛ مربى زجنبيل
بالفئة: 29

و�سف العالمة: العالمة تتكون من �سكل م�ستطيل كخلفية زرقاء متموجة فيها خطوط عمودية وافقية زرقاء فاحته، يف املنت�سف 
ت�سكيل �سكل بيظاوي اأكر اإ�سراقا باللون الزرق يتال�سى اإىل الأبي�س مع خطني متوازيني ميتدان خارج املحيط وعلى جانبني متثل 

املناظر الطبيعية الريفية
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك 
خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية

االأحد  21  ماي� 2017 العدد 12025

العدد 12025 بتاريخ 2017/5/21

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

العدد 12025 بتاريخ 2017/5/21

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

العدد 12025 بتاريخ 2017/5/21   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدع�ى رقم 2016/7194  عمايل  جزئي 
مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  الفنيه  للخدمات  لينك  فاين  عليه/1-  املدعي  اىل 
ان املدعي/ حممد عاملغري ح�سني حممد عبد املناف نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
املنعقدة بتاريخ 2017/1/31 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/حممد عاملغري ح�سني حممد 
عبد املناف بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغا وقدره )12.997( درهما )اثنا ع�سر 
او  ال�سياحية  الدرجة  على  لوطنه  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(  وت�سعون  و�سبعة  وت�سعمائة  ال��ف 
قيمتها مامل يلتحق بخدمة �ساحب عمل اخر وباملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي من 
ن�سيبه منها ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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ثقافة وفن�ن

30

جنيف حلقوق االإن�س�ن يحتفل بـ اليوم الع�ملي للتنوع الثق�يف

بح�ش�ر ال�شيخ �شعيد بن ح�شر اآل مكت�م

مركز ال�سيخ حممد بن را�سد للتوا�سل الثق�يف 
احل�س�ري يكّرم الف�ئزين مب�س�بقة القراآن الكرمي

•• دبي –الفجر: 

ك�����ّرم ال�����س��ي��خ ���س��ع��ي��د ب���ن ح�سر 

اإعالم  دائ���رة  اآل م��ك��ت��وم، م��دي��ر 
دب���ي ، ال��ف��ائ��زي��ن وال��ف��ائ��زات يف 
الدورة احلادية ع�سر للم�سابقة 
ال�سنوية حلفظ القراآن الكرمي 
، الذي مت بتنظيم مركز ال�سيخ 
مكتوم  اآل  را�����س����د  ب����ن  حم���م���د 
احل�ساري  ال��ث��ق��ايف  ل��ل��ت��وا���س��ل 
�سليمان  حممد  نورما  بح�سور 
رئي�سة املركز وعدد من �سيوف 
اأقيم  ال���ذي  ال�����س��رف يف احل��ف��ل 
دبي  جائزة  بقاعة  �سرفهم  على 

الدولية للقراآن الكرمي .
حممد  نورما  ال�سيدة  وتقدمت 
بال�سكر  ك��ل��م��ت��ه��ا  يف  ���س��ل��ي��م��ان 

ح�سر  ب��ن  �سعيد  اىل  والتقدير 
فعاليات  حل�����س��وره  م��ك��ت��وم  اآل 
للم�سابقة  ع�سر  الثانية  ال��دورة 
ال�سنوية حلفظ القراآن الكرمي 
ال��ت��ي اأق��ي��م��ت حت��ت ���س��ع��ار »ويف 
املتناف�سون«  فليتناف�س  ذل���ك 
ب��ال�����س��ك��ر جلميع  ت��ق��دم��ت  ك��م��ا 
والداعمني  وامل�ساهمني  الرعاة 
ال�سيدة  ل���ل���م���رك���ز.واأو����س���ح���ت 
نورما باأن امل�سابقة تتم يف الربع 
الثاين من كل عام وفق �سروط 
معينة ، ومب�ساركة كل اجلاليات 
اأنه  واأ���س��اف��ت   ، دب���ي  يف  املقيمة 
عدد  ف������اإن  ت���ع���اىل  اهلل  ب��ف�����س��ل 
تزايد  يف  بامل�سابقة  امل�سرتكني 
الفائزين  بلغ عدد  م�ستمر وقد 
الدورة  ه��ذه  متيزت  وق��د   37
عمرهما  ط��ف��ل��ت��ني  مب�������س���ارك���ة 

جزء  ح��ف��ظ  اأت��ق��ن��ت��ا  ���س��ن��وات   5
تبارك، كما و�سل عدد خامتات 

القراآن الكرمي 15 خامتة.
ي��ط��ل��ق م���رك���ز ال�����س��ي��خ حممد 
للتوا�سل  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
من  العديد  احل�ساري  الثقايف 
ال�سنوية  والأن�سطة  الفعاليات 
الثانية  ال�����دورة  �سمنها  وم���ن 
ع�سر للم�سابقة ال�سنوية حلفظ 
القراآن الكرمي كما يعتني املركز 
ب��ف��ئ��ات و����س���رائ���ح امل��ج��ت��م��ع من 
املواطنني واملقيمني داخل دولة 

الإمارات،
م�ستواهم  ورف�����ع  وت��اأه��ي��ل��ه��م   
ليكت�سبوا  وال���ف���ك���ري  ال���ث���ق���ايف 
جميع  يف  ت���ف���ي���ده���م  خ��������رات 
امل����ن����اح����ي ب�����ه�����دف ال���ت���وا����س���ل 

احل�ساري مع اجلن�سيات كافة.

الثق�فة تنظم ور�س »الكت�بة االإبداعية يف جم�ل الق�سة الق�سرية« 
مبراكزه� يف اأبوظبي وعجم�ن

املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  نظمت 
ع��ل��ى م���دار ال���س��ب��وع امل��ا���س��ي ع���ددا من 
الور�س التعريفية مبراكزها يف اأبوظبي 
وعجمان حتت عنوان »الكتابة الإبداعية 
يف جمال الق�سة الق�سرية« بهدف �سقل 
وطالبات  ط��الب  م��ن  املبدعني  موهبة 
املدار�س يف فن كتابة الق�سة الق�سرية، 

واإبراز مهارات الن�سء.
وه���دف���ت ال���ور����س ال��ت��ي ح�����س��ره��ا عدد 
واملهتمون  امل����دار�����س  ط��ل��ب��ة  م���ن  ك��ب��ري 
والكتابة  ال���ك���ت���اب���ة  م����ه����ارات  ب��ت��ن��م��ي��ة 
وتنمية  املوهوبني  رعاية  اإىل  الإبداعية 
مهاراتهم الكتابية يف التاأليف والتعبري، 
الق�سة  كتابة  يف  احلديثة  الأ�س�س  وفق 
والنقد  الإب���داع  روح  وتنمية  الق�سرية 
للموهبني  الإب��داع��ي��ة  الأدوات  �سقل  و 
الذات  وع��ي  وب��ن��اء  الكتابية،  الفنون  يف 
انحيازات  وت��ك��وي��ن  ب��ال��ع��امل  امل��ب��دع��ة 
جمالية وفكرية، وذلك من خالل تناول 
وكيفيتها،  الكتابة،  �سببية  ا�ستعرا�س 
والتعرف  وماهيتها  ل��ه��ا  وامل�ستقبلني 
على املذاهب الفنية والأدبية وتاريخها 

وخ�سائ�سها.
كما تناولت الور�سة التي قدمها الكاتب 
ا�ستعرا�ساً  ال����وزارة  م��ن  كعو�س  �سامح 
التعبري،  واإم���ك���ان���ات  ال��ل��غ��ة  جل��م��ال��ي��ات 
والبيانية  اللفظية  املح�ّسنات  ودرا���س��ة 

والبديعية يف اللغة وكيف يتم ا�ستخدام 
واجلنا�س  وال��ت�����س��ب��ي��ه،  ال����س���ت���ع���ارات، 
والطباق، والكناية والتورية، ا�سافة اىل 
�سرح حول احلقول الدللية واملعجمية 
واللغوي،  ال��ن��ح��وي  ال��رتك��ي��ب  واأمن����اط 
الكتابي  الن�س  وبنية  تركيب  ودرا���س��ة 
نحوياً من خالل اأنواع الكالم، واجلمل 
واأنواعها و�سبل الإبداع الكتابي وكيفية 
ا�ستخدام تقنيات هذه الأدوات يف ت�سكيل 

ن�سو�سهم.
اإدارة  مدير  الن�سور  فاطمة  واأو�سحت 
وزارة  يف  ب����الإن����اب����ة  امل����ع����ريف  امل���ح���ت���وى 
امل�ساركة  ان  امل��ع��رف��ة  وت��ن��م��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
باملراكز  يف  متنوعة  وفعاليات  باأن�سطة 
الق�سرية  الق�سة  ك��ت��اب��ة  ور����س  وم��ن��ه��ا 
الأدبية  امل���واه���ب  اك��ت�����س��اف  اإىل  ت��ه��دف 
للغة  التقني  الدعم  وتعزيز  واملعرفية، 
للن�سر،  ن�ِسطة  حركة  واي��ج��اد  العربية 
يوميا  �سلوكا  القراءة  تكون  لأن  و�سعيا 
يف حياة الكبار وال�سغار لأن القراءة هي 
املهارة الأوىل التي يحتاجها اأبناوؤنا من 
للكتابة يف مرحلة  املوهوبني واملبدعني 
ما قبل البداع والت�سجيع على التاأليف 
الأدب������ي، وط����رح م��ب��ادئ ك��ت��اب��ة الق�سة 
اأهمية  على  ال�سوء  وت�سليط  الق�سرية 
الطالب  اأن���ظ���ار  ول��ف��ت  الأط���ف���ال،  اأدب 

واحل�سور حلب املعرفة.

اأكد معايل الدكتور حنيف القا�سم 
رئي�س جمل�س اإدارة مركز جنيف 
العاملي  الإن�سان واحل��وار  حلقوق 
.. اأهمية اإدراك اأن العامل يتكون 
الب�سر  ف��ئ��ات م��ت��ن��وع��ة م���ن  م���ن 
خلفيات  اإىل  ي��ن��ت��م��ون  ال����ذي����ن 
ثقافية ودينية خمتلفة .. م�سريا 
�سبعة  م���ن  اأك����ر  ه��ن��اك  اأن  اإىل 
مليارات اإن�سان على هذا الكوكب 

يف �ست قارات ويف 194 دولة.
- مبنا�سبة  ل��ه  كلمة  واأ���س��اف يف 
باليوم  امل��ت��ح��دة  الأمم  اح��ت��ف��ال 
اأجل  م��ن  الثقايف  للتنوع  ال��ع��امل 
ي�سادف  ال��ذي  والتنمية  احل��وار 
اأنه   - ع���ام  ك���ل  م���ن  م��اي��و   21
املتوقع  املتحدة من  ل��الأمم  وفقا 
اإىل  العامل  �سكان  يرتفع عدد  اأن 

بحلول  والن�سف  مليار  ثمانية 
عام 2030 واإىل ت�سعة مليارات 
خالل  ن�����س��م��ة  م��ل��ي��ون   700 و 
 200 و  مليارا   11 و   2050
مليون ن�سمة خالل عام 2100 
�سيزيد  الرتفاع  هذا  اأن  لفتا   ..
يف  الثقافية  ال����روة  ت��ع��زي��ز  م��ن 
الفر�س  و���س��ي�����س��اع��ف  ال����ع����امل 
ل���ت���ح���ق���ي���ق ت�����ب�����ادل ح����ي����وي بني 

الثقافات واحل�سارات.
تخ�سي�س  اأن  اإىل  معاليه  واأ�سار 
م��ث��ل ه���ذا ال��ي��وم ال��ع��امل��ي فر�سة 
اتفاقية  باأهداف  للنهو�س  هامة 
حلماية   2005 لعام  اليون�سكو 
التعبري  اأ����س���ك���ال  ت���ن���وع  وت��ع��زي��ز 
اإىل دعم  ت��ه��دف  ال��ث��ق��ايف وال��ت��ي 
ال��ث��ق��ايف ب�سورة  ال��ت��ن��وع  واإث�����راء 

اأكر يف جميع اأنحاء العامل.
ب�ساأن  اليون�سكو  اإع��الن  اإن  وق��ال 
 2001 ل���ع���ام  ال���ث���ق���ايف  ال���ت���ن���وع 
ي��ذك��رن��ا ب��اأه��م��ي��ة الن���ت���ق���ال من 
التعددية  اإىل  ال��ث��ق��ايف  ال��ت��ن��وع 
الإندماج  خ���الل  م���ن  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
الجتماعي والتمكني الثقايف مما 
يتيح وجود التما�سك الجتماعي 

بغية حتقيق الزدهار.
يتم  اأن  م�����ن  ال���ق���ا����س���م  وح�������ذر 
اإىل  امل��ه��اج��ري��ن  ت��دف��ق  ا�ستغالل 
اأوروب�����ا ك��ذري��ع��ة ل��ت��ري��ر �سعود 
ما  وك��ث��ريا  اليمينية  ال�سعبوية 
امل���ه���اج���ري���ن كب�س  اع���ت���ب���ار  ي��ت��م 
كم�سوؤولني  لإظ���ه���اره���م  ف�����داء 
ع���ن ف�����س��ل امل��ج��ت��م��ع��ات رغ����م اأن 
اإ�سهامهم يف التنمية القت�سادية 

ويف  للمجتمعات  والج��ت��م��اع��ي��ة 
التنوع الثقايف وا�سح بكل تاأكيد.

اإظهار  يريد  من  هناك  اأن  واأك��د 
بالثقافات  املتعلقة  الخ��ت��الف��ات 
عقبات  اأن����ه����ا  ع���ل���ى  والأدي������������ان 
احلديثة  ب��امل��ج��ت��م��ع��ات  م�����س��رة 
وقد اأدى ذلك اإىل وقوع التمييز 
والإق�ساء  والتع�سب  والتهمي�س 
النطباع  يرتك  مما  الجتماعي 
باأن التنوع الثقايف ي�سكل تهديدا 

وباأنه لي�س م�سدرا للراء.
واأع����رب م��ع��ايل ال��دك��ت��ور حنيف 
تقدم  ب���اأن  اع��ت��ق��اده  ع��ن  القا�سم 
امل��ج��ت��م��ع��ات احل��دي��ث��ة مي��ك��ن اأن 
بالتنوع  الح���ت���ف���اء  اإىل  ي���ع���زى 
الثقايف وبقبول الغريب.. م�سريا 
لنجاح  ال���داف���ع���ة  ال���ق���وة  اأن  اإىل 

ال���ع���دي���د م���ن ال������دول ت��ت��م��ث��ل يف 
انفتاح البالد للمهاجرين الذين 
تنمية  يف  الإ�سهام  اإىل  يطمحون 

تلك البلدان.
ببناء  ���س��م��ح  ذل����ك  اأن  واأو�����س����ح 
جم����ت����م����ع م�������زده�������ر ا�����س����ت����ف����اد 
النا�س  خم���ت���ل���ف  م����واه����ب  م����ن 
الختالفات  ع���ن  ال��ن��ظ��ر  ب��غ�����س 
لفتا   .. ال��ث��ق��اف��ي��ة  اأو  ال��دي��ن��ي��ة 
الثقايف  التنوع  احت�سان  اأن  اإىل 
والنفتاح والت�سامح مكن العديد 
م��ن ال��ب��ل��دان م��ن ت��ق��دمي منوذج 

اإيجابي للتعاي�س الإن�ساين.
واأكد اأن العامل بحاجة اإىل تهيئة 
الثقايف  التنوع  فيه  يعتر  مناخ 
م���رادف���ا ل��ل��ت��ق��دم وال��ت��ن��م��ي��ة واأن 
ب�سبب  النا�س  وتهمي�س  ا�ستبعاد 

ثقافية  اختالفات  اإىل  انتمائهم 
منفتح  مب��ج��ت��م��ع  ل���ه  ع���الق���ة  ل 
وم��ت�����س��ام��ح وم���زده���ر وم����ن هنا 
اإىل تكثيف احلوار  تاأتي احلاجة 
ب����ني امل���ج���ت���م���ع���ات واحل�������س���ارات 
معرفة  واإىل  وداخلها  والثقافات 
البع�س  ب���ع�������س���ن���ا  ع�����ن  امل�����زي�����د 
ل��ب��ن��اء ع��الق��ات م��ت��ب��ادل��ة ولهدم 
ج��دران اجلهل التي قامت بعزل 

املجتمعات.
ك��م��ا اأك�����د رئ��ي�����س م���رك���ز جنيف 
كلمته  ختام  يف  الرن�سان  حلقوق 
العامل  ج���م���ال  م�����س��ط��ل��ح  ع���ل���ى 
ي��ك��م��ن يف ت��ن��وع ���س��ع��وب��ه وال����ذي 
العاملي  ال����ي����وم  ج����وه����ر  ي���ع���ت���ر 
ال��ع��ام من  ل��ه��ذا  ال��ث��ق��ايف  للتنوع 

اأجل احلوار والتنمية.

ــالم  واالأف االإن�س�د  اأوائـــل  ال�س�رقة  ن��سئة 
الت�سويرية يف �سب�ق االأندية للثق�فة والفنون

ملوؤ�س�سة  التابعة  ال�سارقة  نا�سئة  اإىل  املنت�سبني  ال�سباب  من  جمموعة  ح�سدت 
التوايل  على  الثاين  للعام  الأوىل  املراكز  واملبتكرين  القادة  ل�سناعة  قرن  ربع 
والفنون  للثقافة  الأن��دي��ة  �سباق  يف  الت�سويرية  والأف���الم  الإن�ساد  جم��ايل  يف 
ال�ساد�سة للعام اجلاري  ال�سارقة الريا�سي الثقايف يف دورته  الذي نظمه نادي 
مب�ساركة كل الأندية واملوؤ�س�سات الريا�سية يف اإمارة ال�سارقة اإىل جانب نا�سئة 

ال�سارقة.
واأ�سفرت نتيجة ال�سباق عن فوز اأحمد ح�سن علي من نا�سئة كلباء باملركز الأول 
يف جمال الإن�ساد .. فيما جاء يف الرتتيب الثاين يون�س اأحمد حممد من نا�سئة 

خورفكان .
ويف جمال الأفالم الت�سويرية .. فاز النا�سئ �سيف خالد را�سدوه من نا�سئة دبا 
احل�سن باملركز الأول عن اإخراج فيلم يا باغي اخلري اأقبل .. بينما نال النا�سئ 
الق�سرية عن ق�سته  الق�سة  الثاين يف جمال  املركز  العزيز �سعود فا�سل  عبد 

وطن اخلري .
وح�سد فريق نا�سئة خورفكان امل�سرحي املركز الثالث يف جمال امل�سرح عن عمل 
بعنوان بائع احلكمة وا�ستعر�س فريق العمل املكون من يون�س من�سور اإبراهيم 
ومن�سور اأحمد خملوف وعبد اهلل با�سم النقبي اإىل جانب عمر خالد مو�سى 
و �سلطان را�سد القيو�سي اأهم القيم الرتبوية وقواعد التفكري ال�سليم املبني 
.. موؤكدين من  اتباعها يف احلياة  والتي يجب  اأ�س�س منهجية ومنطقية  على 
الأك��ر خرة يف  لالأ�سخا�س  الفرد  ا�ست�سارة  اأهمية  امل�سرحية  اأدواره��م  خالل 

الأمور احلياتية املختلفة وعدم النخداع مبع�سول الكالم.
ال�سارقة  ن��ادي  اإدارة  رئي�س جمل�س  ث��اين  اآل  اهلل  عبد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  وق��ام 
الريا�سي  ال�سارقة  جمل�س  عام  اأمني  النومان  العزيز  وعبد  الثقايف  الريا�سي 
ال�سباق. جم��الت  كل  يف  الأوىل  الثالثة  باملراكز  والفائزين  النا�سئة  بتكرمي 

�سهادة  ال�سارقة  نا�سئة  يف  املوهوبني  رعاية  ق�سم  من  العمودي  ع��ادل  وت�سلم 
تقدير للموؤ�س�سة على م�ساركتها الفاعلة يف فعاليات ال�سباق .
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لبلبة: اأحمد زكي 
ك�ن كرميً� وحمبً�

ك�سفت الفنانة امل�سرية لبلبة تفا�سيل 
الفنان  ح���ي���اة  ع���ن  اأح�����د  ي��ع��رف��ه��ا  ل 
 27 القدير اأحمد زكي الذي تويف يف 
خالل  لبلبة  2005.وقالت  م��ار���س 
ال�سابع(  )ال��ي��وم  ل�سحيفة  حديثها 
اأعماله  ي�ساهد  يكن  مل  اإّن���ه  امل�سرية 
ب��ع��د ت�����س��وي��ره��ا لأن���ه ك���ان ي��خ��اف األ 
اأنه  وت��اب��ع��ت  اجل��م��ه��ور،  اأداوؤه  يعجب 

حافظ  ع��ب��داحل��ل��ي��م  �سخ�سيتّي  ق��ل��د 
وحم��م��د اأن����ور ال�����س��ادات اأم��ام��ه��ا قبل 
رّدة  العملني ليختر  يبداأ ت�سوير  اأن 
فعل اجلمهور عليهما.وذكرت اأّنه كان 
كرمياً جًدا وحمًبا للخري واأن �سمريه 
كان دائماً )�ساحياً(، واأنه كان ي�سرتي 
الوجبات لفريق الت�سوير على ح�سابه 

اخلا�س.

اإلي�س� غري ق�بلة للك�سر
اإلي�سا، عر ح�سابها اخلا�س على موقع التوا�سل  غّردت الفنانة اللبنانية 
دام  )ما  باأنه  تفيد  الإنكليزية  باللغة  �سورة  ون�سرت  »تويرت«  الجتماعي 
ثمة من يحر�سني يف ال�سماء ل يوجد من هو قادر على ك�سري على هذه 

الأر�س(.

ك�رول �سم�حة .. )رجع قلبي(
اأغنية منفردة جديدة بعنوان )رجع  الفنانة كارول �سماحة لطرح  ت�ستعّد 
ح�ساباتها  ع��ر  جمهورها  وت�سويق  لها  ب��ال��رتوي��ج  ب���داأت  وك��ان��ت  ق��ل��ب��ي(. 
الر�سمية على مواقع التوا�سل الجتماعي. واأعلنت قائلًة: )قريباً جداً... 
واأحلان  ع�ساف،  �سليم  كلمات  من  قلبي(  )رج��ع  اجلديدة  املنفردة  اأغنيتي 

حممود عيد، وتوزيع حممود عيد واإيليا ن�سطا.

فــن عــربـــي

31
اأبحث دائمًا عن اجليد واملختلف عما قدمته �شابقًا

ُدني� عبد العزيز: البطولة الفردية بداأت يف االنح�س�ر
الروحي(؟ )الأب  م�سل�سل  حول  الفعل  ردود  جاءت  • كيف 

- كانت اإيجابية اأكر مما توقعنا. راأينا اأن العمل ميلك مقومات 
هذا  �سُيحقق  اأن��ه  نعتقد  مل  ولكن  النتباه،  و�سيلفت  النجاح 
النجاح كله وهذه املتابعة الوا�سعة، حتى اأن اجلمهور يتحّدث 
طريقة  جانب  اإىل  املميز  وال��دي��ك��ور  الالفتة  �سورته  ع��ن 
التمثيل والق�سة املهمتني. ي�سري ذلك اإىل اأن امل�ساهد تابع 
ن�سبة  اأعلى  على  العمل  يح�سل  واأن  بدقة.  كافة  الأم��ور 

م�ساهدة يف تاريخ الدراما، اأمر اأ�سعدين جداً.

الوا�سع؟ النجاح  هذا  حتقيقه  �سبب  ما  راأيك  • يف 
اإنتاج �سخم  - توافرت يف العمل عنا�سر النجاح كافة، من 
النجم  اإىل وج���ود  ب��الإ���س��اف��ة  ون�����س ج��ي��د،  واإخ����راج متميز 
ال��ك��ب��ري حم��م��ود ح��م��ي��دة ف��ي��ه، وه���و ال���ذي ل ُي�����س��ارك اإل يف 
الطويل  ال��درام��ي  عمله  ال��روح��ي(  و)الأب  مهمة،  م�ساريع 
بعيد  وق��ت  يف  ُعر�س  امل�سل�سل  اأن  ذل��ك  اإىل  اأ�سف  الأول... 
للجمهور  �سمح  الرم�ساين،  الزدح���ام  عن 

بامل�ساهدة املتاأنية.

ميمي  بيرت  تغيري  �سيوؤثر  • هل 
امل��ق��ب��ل��ة من  يف جن�����اح الأج����������زاء 

)الأب الروحي(؟
للعمل  التح�سري  ب��داي��ة  منذ   -
قررت �سركة الإنتاج اأن يتوىل كل 
جزء خمرج خمتلف، ذلك تعزيزاً 
ل��ل��ت��ن��وع يف ال����روؤي����ة وال�������س���ورة، 
لأ�سماء  فر�سة  اإعطاء  عن  ف�ساًل 
جديدة كي ترز، كما الوجوه التي 
قدمت اأدواراً رئي�سية يف امل�سل�سل. من 
ثم، مل ين�سحب بيرت ميمي كما قيل، ول 
بغيابه. ورغم متيزه  �سيتاأثر  العمل  اأن  اأعتقد 
اأي�ساً،  متميزة  املقبلة  الأ�سماء  ف��اإن  وجناحه 

كذلك بقية عنا�سر النجاح ما زالت موجودة.

)البارون(؟ م�سل�سل  يف  م�ساركتك  عن  • ماذا 
البطولة مع كل من عمرو عبد  اأُ���س��ارك يف   -
اجل��ل��ي��ل، ون��ه��ى ع��اب��دي��ن، واأح���م���د ح���الوة، 
ومرييهان جمدي، وعدد كبري من النجوم، 
والعمل من تاأليف اأحمد �سبحي واإخراج 
حلقة،   60 م����ن  وه�����و  ع����م����رو،  اإي����ه����اب 
اإحدى  على  الأول منه  اجل��زء  وعر�س 
اجلزء  ُيطلق  فيما  املُ�سفرة،  القنوات 

الثاين بعد �سهر رم�سان املقبل.
تدور الأح��داث حول )ماهر(، �ساب 
يدر�س  مل  ولكنه  ال��ق��ان��ون  يع�سق 
�سعبية،  ح��ارة  يف  يعي�س  املحاماة، 
يحبها  ال���ت���ي  ال���ف���ت���اة  وي����ت����زوج 
وال�����دت�����ه.  م���ع���رف���ة  دون  م�����ن 
على  ي��دخ��ل  ق�سية  يف  ُي��ت��ه��م 
يتعرف  حيث  ال�سجن  اإثرها 
ووزراء  اأع���م���ال  رج����ال  اإىل 
ق�سايا  ب�سبب  م�سجونني 
وا����س���ت���ي���الء على  ر�����س����وة 
امل�����ال ال����ع����ام، ف���ي���ب���داأ يف 
حيثيات  يف  ال���ب���ح���ث 
ال��ت��ه��م اخل��ا���س��ة بهم، 
لكل منهم  ي��ب��نّي  ث��م 
القانون  م��ن  ث��غ��رة 
نيل  يف  ت�������س���اع���ده 

الراءة.

�سبب  م������ا   •
م�����واف�����ق�����ت�����ك 
على العمل؟

اأوًل،   -

وج���ود ع��م��رو ع��ب��د اجل��ل��ي��ل ف��ي��ه، ف��ه��و جن��م ك��ب��ري ول���ه ح�����س��ور وجمهور 
اأج�سد  حت��دي��داً.  ودوري  العمل  متّيز  كذلك  ال��درام��ا،  يف  قليلة  واأعماله 
موؤامرات  يف  وت�����س��ارك  بال�سر  تت�سم  اأع��م��ال  �سيدة  )ف��ري��دة(،  �سخ�سية 
ال�سعيدية  الفتاة  ع��ن  وخمتلف  ج��داً  جيد  ال���دور  م�سبوهة.  و�سفقات 
املغلوبة على اأمرها يف )الأب الروحي(، الذي تزامن عر�سه يف وقت قريب 

من عر�س اجلزء الأول من )البارون(.

)ال�سرايا(؟ م�سل�سل  عن  • ماذا 
بدر،  و�سو�سن  كامل،  جمدي  من  كل  مع  )ال�سرايا(  بطولة  يف  اأ�سارك   -
وعبري �سري، واأمرية فتحي، وميار الغيطي، والعمل من 60 حلقة من 
الأحداث  ت��دور  وائ��ل فهمي عبد احلميد.  واإخ��راج  اأحمد �سبحي  تاأليف 
حول �سيدة ثرية )�سو�سن بدر( لديها ثالث بنات، تتعّر�س مل�سكالت عدة 

بعد وفاة زوجها.

الطويلة؟ الأعمال  يف  تركيزك  �سبب  • ما 
- لي�س تركيزاً، لكن هذه الأعمال جنحت يف اإيجاد مو�سم لها، واأ�سبح لها 
جمهور. من ثم، اأهتم بها الُكتاب و�سانعو الدراما، وعندما ُيعر�س علّي 
اأو  اأوافق عليه �سواء كان طوياًل  عمل واأجده جيداً وخمتلفاً عما قدمت 

عادياً، وهو ما ينطبق على )الأب الروحي( و)البارون( و)ال�سرايا(.

رم�سان؟ مو�سم  خارج  اأنك  ذلك  • معنى 
)لعبة  م�سل�سل  خ���الل  م��ن  ���س��رف  �سيفة  امل��ق��ب��ل  رم�����س��ان  اأح�����س��ر يف   -
ال�سمت( مع كل من يا�سر جالل، وهنا �سيحة، وحممود عبد املُغني، ودينا 
اأب��و ع��وف، واإيهاب فهمي، وع��دد كبري من النجوم. والعمل  ف��وؤاد، وع��زت 
واإخراج  وح���واره،  اأم��ني  اإ�سماعيل  حممد  و�سيناريو  مقار،  رمي��ون  ق�سة 

اأحمد �سمري فرج، ويدور يف اإطار من الإثارة والغمو�س.

�سرف؟ ك��سيفة  الظهور  على  موافقتك  �سبب  • ما 
- اأوًل، امل�سل�سل من اإنتاج ال�سركة التي اأنتجت )الأب الروحي(، و�سعدت 
بالتعاون معها للمرة الثانية، كذلك كان امل�سل�سل فر�سة للعمل مع املخرج 
املتميز اأحمد �سمري فرج، اإذ كنت اأمتنى ذلك ومل ت�سمح الظروف �سابقاً. 
لن  ولكن  وخمتلف،  غام�س  ودوري  جيد  امل�سروع  ذل��ك،  اإىل  بالإ�سافة 

اأف�سح عنه كي ل )اأحرق( تفا�سيله.

املُطلقة؟ البطولة  من  اأنت  • اأين 
املُطلقة يف نظري تقدمي دور جيد يبقى يف  البطولة  اأه��م من تقدمي   -
)الأب  ويف  )ون��و���س(  يف  دوري  كما  الفني  م�سواري  ويف  اجلمهور  ذاك���رة 
ولكن  اأقدمها،  اأن  واأمتنى  املطلقة  البطولة  اإىل  طبعاً  اأ�سعى  ال��روح��ي(. 
املل�سق،  ا�سمي  يت�سدر  اأن  ملجرد  ولي�س  ير�سيني  ال��ذي  اجليد  بال�سكل 
بعادل  اأن البطولة الفردية بداأت يف النح�سار، وترتبط راهناً  ول نن�سى 
البطولة  ت�سود  فيما  النجوم،  من  قليل  وع��دد  والفخراين  وُي�سرا  اإم��ام 

اجلماعية.

امل�سرح؟ عن  • ماذا 
ثالث  قبل  رم�سان  حممد  مع  نف�سي(  جمهورية  )رئي�س  جتربة  بعد   -
اأجد  مل  لأين  رف�ستها  ولكن  عدة  م�سرحية  اأعمال  علّي  ُعر�ست  �سنوات 
احل�سور  مرحلة  جت��اوزت  فقد  ال�سينما،  يف  نف�سه  والأم���ر  فيها،  نف�سي 
لأجل النت�سار، واأ�سعى الآن اإىل تقدمي اأعمال جيدة �سواء دراما اأو �سينما 

اأو م�سرحاً.

تقدميها؟ ُتف�سلني  الأدوار  • اأي 
- اأبحث دائماً عن اجليد واملختلف عما قدمته �سابقاً. ل تهمني اأن تكون 
ال�سخ�سية �سريرة اأو رومان�سية، املهم اأن يكون الدور جيداً ومتميزاً، لذا 
التنوع  جتد  كله  م�سواري  ويف  التنوع،  اإىل  و�سعيت  كافة  الأدوار  قّدمت 

دائماً.

عن  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  ال���درام���ي���ة  ال��ن�����س��و���س  مت��ي��ز  ���س��ب��ب  م���ا  • ب���راأي���ك 
ال�سينمائية؟

-انت�سار القنوات الف�سائية وزيادة اإنتاج الأعمال الدرامية جعال الُكتاب 
الأك��ر يف  والنجاح  الأو�سع  النت�سار  الدراما حيث  الرتكيز يف  يف�سلون 

ظل اأزمة كانت متّر بها ال�سينما.
اإتاحة فر�سة  60 حلقة، يف  اأو   30 �سواء  ي�ساعد عدد احللقات،   كذلك 
كبرية لل�سانعني لبتكار اأحداث مت�سابكة، ذلك على عك�س ال�سينما التي 

حتتاج اإىل تكثيف اأكر.

النجمة  تعي�شها  الفني  الن�شاط  من  حالة 
امل�شرية ُدنيا عبد العزيز، بعد جناح حققته 
فعل  وردود  ال��روح��ي(  )الأب  م�شل�شل  يف 
جيدة ح�شدتها ح�ل دورها، كذلك ُت�شارك 

يف اأعمال درامية عدة يف ال�قت الراهن. 
عن اأحدث م�شاريعها وق�شايا فنية عدة كان 

معها هذا احل�ار.
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

بيت الق�شيد

�شعر: الفنان حممد_الهاملي

املهايـا م  /ن  خ�شـف  عنق  واملعّنق 

ال�ّشمايـا يف  /ن  مزن  بروق  واخلــدود 

الربايـا فــ  وبـّي/ن  مثله  خلق  ما 

الّظمايـا لـّد  اأنـا  حّبـه  لّدنـي 

والهنايـا هـو  بال�ّشعد  يفرح  يعل 

يك�شيّنـه ردفـه  فـوق  واليدايـل 

وينورنّـه  الّظـالم  و�شـط  يربقن 

ومكّملّنـه  �شـّوره  ياللـي  جـّل 

يلحقّنـه  مـا  وردهـن  مبعـدات/ن 

الميّنـه  مـب  ــا  ـــ اأن يــوزّيــنـــــي  ــو  ل

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

جي�شنا يا رمز وحدتنا 

                          ال�شجاعه والقيم فينا

رفرفت بالعّز رايتنا

                          بالقمم باأعلى نواحينا

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

علي فوالذي اخلووري

يرجتي قلبي..
ي�����رجت�����ي ق����ل����ب����ي ال������ف������رح ي����ل����ق����ى ه���م����م 

اإق������ف������ل ال����ب����ي����ب����ان وب����ع����ي���������ض احم��������روم 

و�����ش����م�����م  ل�������اه������ي������ب  ح�����ب�����ك  يف  ذق���������ت 

ع���������ش����ت اأن����������ا وي����������اك م������ا ب������ني ال����غ����ي�����م 

ب����ي����ن����ي وب�����ي�����ن�����ك م��������اث�������ي�������ق.ن ت�������دوم 

ت����ف���������ش����ح ع������ي�������ين ول���������� ق����ل����ب����ي ك����ت�����م 

اأروم م��������ا  ع����������امل�����������ادع  اإين  واهلل 

ه���������امي وم�����ك�����������ش������ر م�������ن ك�������ل ال������ع������زوم

ل���ي�������ض م�����ا ت���ي���ج���ي دق���ي���ق���ة ت�����ف�����رح�����ه!!!!!؟

ك�����ال�����رح�����ى  ع�����ل�����ي�����ه  ال�������دن�������ي�������ا  دارت 

وك����������ل م��������ا ي���������ش����ف����ى ف����������������ادي جت����رح����ه 

وال����������زع����������ل حل������ظ������ة ل������ق������ان������ى من�������ش���ح���ه

م��������ا ه��������ي ع�������الق�������ة ل��������������زوم امل���������ش����ل����ح����ة 

ت���ف�������ش���ح���ه اأيل  ع����ي����ن����ك  ق����ل����ب����ك  واأن�������������ت 

م�������ش���رح���ة ب�������ي  احل�����������ش�����ا  و�������ش������ط  يف  ك�������ن 

ي�������ش���رح���ه ������ش�����ي  ول  ������ش�����اي�����ق  ال�����������ش�����در 

 ريــتـ�يــت

واقف األ�ح لك بكف احل�شافه 

مابكيت ال على اآخر ق�شيدة 

ول ابت�شمت .. ال خلذلن امل�شافة 

من " تعال ارج�ك " اإىل ) فر�شة �شعيدة (

***

حلظة وداعك اأنا  قا�شد اأ�ش�رها

ته !  وقا�شد اأعي�ض ال�شع�ر اللي تاأملمّ

ل على �ش�رك : اأكربها كل ما اأبطمّ

ميكن األقي ف� عينك عْذر ما  قلته !

البيت مت�حد
���دي ب����� خ����ال����د و ت�����اج را����ش���ي ي����ا ����ش���يمّ

ال������دم ي��ا���ش��ي ن�����ش��ب��ْه��ك و  و����ش���ل����ن م����ا 

��ك ب��ظ��نمّ ����ب   ي����خ����يمّ يل  اهلل  و  ع����ا�����ض  ل 

��ك ي���ا����ش���ي���خ  ح����ت����ى  ع����روق����ن����ا  ي�����ش��ب��ه��نمّ

حممد املر

ال�شاعرة/ نورة ال�شبيعي 

�شامل حممد الكعبي

���م ������ش�����ي �����ش����يمّ وت���ب�������شمّ حم������د/ن ب��ي��ع��ط��ي��ك ال���ف�������رح م����ن ج�����ي���ب��ها�����ش����ن����ع م�����ن ال�����المّ
Sh3r-gram! --  !شعرقرام�

ف������ق ه�����ام ال�������ش���ح���ب م���ت��������ش���ح ق��الي��د

ق��اي��د ون���ع���م  ���ش��ي��خ  اب�������ه  ���ش��ي��خ  ذاك 

اب�����خ����ال����د خ�����ذ م����ه����اب اب���������ه زاي�����د

ب���ه ع�����ش��ق��ن��ا احل����ق م��ان��خ�����ش��ى ال��ك���اي��د

����ش���ي���دي ل����ه ه�����ام�����ة/ن حت������ي ف���راي���د

����ش���ي���دي ب����ه ن���اق���ف ب����ج���ه ال�����ش��داي��د 

م��ن��ه��� م��ث��ل��ه ���ش��ي��خ��ن��ا ب���ك���ل ال���ب���داي���د

م����ن����زل����ه ج�����ن�����امّت ع�������دن ل�����ه و����ش���اي���د

ن��ك��اي��د.. ب���ه  ق��ل��ي��ل /ن  م��ث��ل��ه  واخل���ت���م 

ن���ظ���م���ه���ا ع��������ز/ن ي�������ش���ع ن���������ره م��ب��ني

ن���ف���ت���خ���ر ب�����ه ن����ا�����ش����ر احل�������ق الأم�������ني 

ن�������ش���ل اح������������رار)ن( ب���ح���ب���ه خم��ل�����ش��ني

ه���ي���ب���ت���ه ت���ك�������ش���ر خ���������ش�����م ال���ظ���امل���ني 

ه�����ام�����ة/ن م����رف�����ع����ة ط�������ل ال�����ش��ن��ني

ب���ه ن��ظ��م��ن��ا ال�����ش��ع��ر م���ن ح�����ب/ن دف��ني

غ�����ري اب���������ه ال����ل����ي ب���ح���ب���ه ����ش���ادق���ني

م�����ن ح�����راي�����ر ب�����ني ح��������ر وب�������ني ع��ني

ك�����ل خ���������ش����م/ن ظ���ن���ه ان������ا خ��ا���ش��ع��ني

فوق هام ال�سحب
اإهداء اإىل �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد 

الأعلى للق�ات امل�شلحة حفظه اهلل ورعاه.


